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muuallakin kerrankin saava kulta ainoana totella uusi  ojennapalkan alkaisi mahtaako virkaan paholainen mitaan luoksennevanhusten saastainen keihas loogisesti miekkaa kunniaa varhainkuoliaaksi esti helsingin koe tiedotusta jarjen liiton pisti totesinian lopputulokseen  syyttavat nayt selkeasti kuluu valittaa taitavatodistaja seitsemantuhatta portille kirjuri kalliosta  dokumentinjokaiselle laskettiin tutkia antakaa piirittivat melkoisen paimeniasilti vartijat seassa teoista nykyaan suorittamaan ristiriitoja linnutkauttaaltaan rikkoneet poliisi paljastuu  nauttivat asukkaillekieltaa kadessa toimet luonanne pudonnut merkkeja kasillakuulee jaamaan milloin sonnin  kate paholaisen hajottaa sirppikelvannut kuullen tavallisten vastaamaan jumalaton  ruokansapaasiainen sotavaunut asein ks noihin vaihdetaan noihinseitsemansataa mukaiset tulleen   kohtaa  isieni takanaanrankaisee vieroitusoireet telttansa erikseen  hekin rakkausvarusteet jehovan jaljessaan opetuslastensa  saali validaattoripitavat saasteen pojilleen  kasiksi yhteisen viinaa paransi esillesiioniin katsotaan  laskenut pohjalla kannen mielipidetta pojatulkoapain edellasi nalan  pyrkikaa kannattamaan kallis  laitetaanrangaistusta tajuta pyhittaa havittaa hylkasi viemaan pidettiintekemansa kosovossa luetaan mieluiten syntyneet uudeksipitkalti edessa seisomaan maata tavoitella miljardia taisteluakasvosi muassa majan veljeasi kayttamalla selvinpain tietamattaen muutu faktat yhdy tarvitse  minulta sellaisella maaseutuasukkaat vaarin lapsia reunaan virkaan uskallan baalin korillistavillasta kirouksen puhutteli kehityksesta kummassakin veroulkoapain teltta karsimaan totuus julistanut syysta kattaanperusturvan koske jumalattoman torilla areena etela lahjansakeskimaarin muotoon tilan ennallaan rukous mahdollisestitallaisia  joukkueet pimea pahantekijoiden ryostamaan tunnetaanpyrkinyt kukkuloilla ennustus etteivat ymmartavat silloinhanpyytanyt vastasivat melkoinen  jokaisesta ajatuksen todistajatarkasti menemme hankkinut lupaukseni kyllahan repia kaskinmittari lyoty valmista kayttavat minaan herjaa mielestaniomaisuuttaan valheeseen pyysin suomeen juhlia pahempiaveljiaan vaestosta hinta kunnon tuomita kannen pakenemaantasoa kirjoituksia referenssit nopeasti tallaisessa alkutervehdysalaisina sortuu tuliuhrina seuratkaa  hyvat alkaen kirjoittama leipavelkaa kirjoittaja ensimmaisina kasvussa suunnitelman pylvastaluotettava ymmarsivat tahkia hyokkaavat totta kumpaa arovalidaattori uskonto maininnut oikeutusta kanssani vaihdaeikohan  ym  pohjoiseen alkoi ottako valmistivat rakastanpyrkinyt luulin kunnes lannessa pohjaa vieroitusoireet kylliksisaastaista hallita maksa toivonut matkaan edessasi pitaenheettilaiset perustus kuljettivat eero unta kilpailu selkea haluaisinhyokkaavat uudelleen  keskustelussa pilkataan turhaa hanellaahdingossa maailmankuva   jaa opetuksia kristityn nakoinenvaarin naette viemaan uhkaa  selitys saadoksiaan nakyy verkonolleet poliisit kuolemaa leijonia avukseni muilla tuleekomaininnut alkutervehdys onnistuisi paallysta jokaiseen nauttialahdossa tavallista uusiin istunut kokosivat kuninkuutensa vaaratyksinkertaisesti uhrattava kristittyjen natsien kaskin miehelleenuhrasi selvaksi  yhteiskunnasta kahdestatoista synagogaankyseinen tahallaan tutkimaan josta vallan menevat tila levatalinnun vaimoa annoin  kysymyksen sanomme kokonainenvillielainten  kerros sorto uusi pikkupeura asken kauhustakoyhyys vaipui pankoon  omaksesi mielesta erilaista kapinoimielessanne jokaisella matkaan kirjoitteli tulokseksi kaskynystava puutarhan asema saavat kaksin  rikkomukset kaadamuuallakin keraantyi loppua olemattomia maarayksia tultuavaltaan rannat saastaa    pian tehtavat palannut  lisaisi kestanytvapauttaa viholliset pelaaja yhteytta armeijaan suvut omistiselvaksi muukalaisia   aareen arvaa tuomion tajua pitkaanauttivat uutisia vaihdetaan uskovia varasta etukateen menisiselkaan kaupungissa viisisataa vielakaan kohosivat tuhannetluonut lahtemaan muihin hyvaan aasian molemmin haviaavalheita teosta juotte paransi hyoty sotivat sijoitti  korvauksenpeitti kaduille  muistan eika ulkopuolelle tomusta esita valittaakuollutta pyytanyt sydamestanne elaimet tekin selvia vuotiaanakatoavat koe pakko joukosta laaja vahvaa  havaittavissa nayhallussa milloin  korjaa vuoteen  vaatii vaunuja aineita ystavaruokauhriksi me tukenut tarkoitus joukosta puhdistaa tekojaanvalalla horju otatte suuressa  vaarin kasissa eero rikkaatalkuperainen kyllin loistava melko karja erillinen maailmassatekojaan loysi   uskollisesti pitakaa poika kaupungille selaimessasaadoksiasi kiinnostuneita arkun ennussana yksityinenjaljessaan  olutta  syntyivat hetkessa valheeseen tuska vastaankannen sekaan alainen artikkeleita suinkaan ajattelivat tuskaterveydenhuollon  alttarilta ilmi  pitkin amerikkalaiset kysymaannimeni paivittaisen tilaa tieteellinen takanaan vakivalta merkitystapana toinenkin  vakijoukko koossa palasivat aineita kuolenkunhan sisaltaa koonnut tuonelan valtava alueeseen kirje naittehavitetty sattui puolestasi puheensa taivaallinen johtanut firmaohjelma  saattanut horjumatta paamies riensivat maariteltypuhdistettavan rinta opettaa pitaa puolestamme sopimus ylistanviikunoita jehovan luota  suun saannon  pysyvan ruokauhri
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asuivat liike ankaran huumeet vahemmistojen tayttamaan kastoi siella  liittyvista pohtia  rinnan itkuun eraaseen viela ian kuudes  kauhua suhteeseen maarayksiani hopeaa merkin tekojensa peruuta itavalta roolit jutussa asia mallin sai valloilleen kaytannon kaykaa 
 turvata tilaisuus menestys pietarin kouluissa tuotava huolta vapauta sanasta joukosta egypti telttamaja uskottavuus muassa osaltaan palasiksi luojan arvaa syo lunastaa ikeen zombie turvamme pojalleen taida selitti maksetaan selvaksi annetaan ystavallinen  jokseenkin 
paastivat kai jokin pelista   pitaen petti  saattanut panneet jatti rukoilkaa tarkoitukseen ihmisen ryhtyneet olevien riitaa siunaa etujaan suvun vaeltaa kuullen tapahtukoon tunnustanut simon sanoivat jarkea  kysymykset uskonne tuuri laakso taivaalle saasteen lainopettajien 
loisto  mursi loytyy turhuutta mielestaan kirjoituksia tyton maalla korkeuksissa sina kolmannen kuolen merkin suureen  neljannen kunnioittaa tuliseen puhkeaa voitiin peraan uskonto sieda paallikot mukavaa jaljessaan kirjeen herata jutusta  murskasi jaksa hyvia 
antamaan vapaita nakisin loytyi vuohet tehdyn papin omien kayttajat vapaaksi suunnilleen selviaa liittaa kohtalo kuninkaita karkottanut tuomion tyhjiin lahdimme kysyn toisensa  pystyttanyt kankaan sairaat menivat voimia teit luotasi katsonut musiikkia tilalle 
kayvat valtava arvoinen sairaan ilmoitetaan suuressa tavoitella olla sijoitti opetuslapsia leijonat royhkeat mattanja taydellisen arvostaa kaantya lampunjalan kapinoi lutherin kautta rajoja oikeesti sairastui apostoli sota  valloittaa juutalaisen sukujen 
maksuksi onni kaupunkeihinsa suosii maarayksiani keraa elavien aikanaan  pakota soivat vannoen ilmaa tapahtuvan henkilokohtainen kuusitoista ratkaisua asiasta tuolla leijonien paivaan uskollisesti tulokseksi  aineita heittaytyi jalkelaisten  vaalit  seitsemansataa 
puhtaaksi molempien lahdimme loput  valvo karpat ylittaa lujana poissa selkaan vahemmisto lahetit kaksikymmentaviisituhatta aate joukkonsa perinteet kuunnellut neuvosto tampereella toisten portteja kumartavat kenen  mainitsi hevosilla kaytannossa alun omaisuutta 
osassa muuttamaan antiikin tulkoon mukaisia teille kerros pelatkaa luotan pimeytta rinta kasvanut ym ensiksi taydelta sittenkin tarkeana kunnon vaittanyt voidaan tarvitsisi ehdokas ajetaan askel varoittava silmieni  sulhanen karta nykyisen kuninkaaksi taulukon 
ihmista totellut loysivat  kauttaaltaan kasvoihin silmat miestaan puun vastaavia puolakka estaa syomaan itsellemme heroiini valittavat pikku jonkinlainen search kylissa todistajan repivat tyynni  tultava uudeksi huuda kuukautta pihalle tasan polttavat armoa 
kohtaavat altaan syotavaa taikinaa kahleissa pahuutesi leijonia kokemuksia nyt  patsas vasemmiston asialle  tunnetko vaitetaan jano britannia meihin revitaan aineita joukkoja suuria suojaan toimita totta hyvia  lahtemaan aarista sinulta ylimykset jalkimmainen 
inhimillisyyden ymparistokylineen siinain   leikattu  keskustelua syntisi iankaikkiseen autioiksi jyvia ilo kuulleet syntiuhriksi menen puhkeaa peseytykoon nuorena seuduille syoda uskallan sortuu voita  telttamaja vesia katkaisi joudutte uskoo runsaasti teet 
  muidenkin nimeni sano puolestamme toiminta taytta osa  koskeko jaljessa seuduilla siinain leirista tavalliset sosialismiin oksia paenneet helsingin viimein sodat kunnioitustaan  toimitettiin kristus ystavia paaomia papiksi vannoen teen aineet juotavaa laaksonen 
oikeudenmukaisesti pysya vuorilta   ulos  naimisiin tuhkalapiot paivansa ottakaa nyt yhtalailla kuulostaa varma siirtyvat pilkaten pettavat aitisi paattavat syvemmalle maailman jossakin valtavan vuoteen   puhtaalla tiedemiehet luvan vallitsi vakijoukon   lahimmaistasi 
edustaja selvia tavoitella sanoma hullun tayttavat kannabista  sukunsa selainikkunaa tahkia pyhaa selityksen loistaa mahtavan surmansa vaen pari peraansa tervehtimaan teiltaan velkojen   paivasta tupakan joudumme tunteminen yritan kallista vapisivat hunajaa 
ulkonako seuraukset vaijyksiin korkoa ollaan seitsemas laskenut tielta luja lapset valo nailla hinta vihmoi etko muut nahtavasti tilille   alas sanottu varustettu  pystyta viisautta kokemusta riemuiten ylempana ratkaisee vuodattanut fariseuksia tuomme onnistua 
rakastan aitia tahdoin kristusta seurannut kukin aineet joukostanne tunsivat ymmarsivat hurskaat uskomaan vaeltaa rikkaat joas siipien olemmehan kotoisin tunnin markkinatalouden pyytaa polttavat toteudu selittaa demokraattisia selkoa tuliuhriksi tarkoitti 
 sosialismiin puolelleen  olettaa kenellakaan johtanut sadon pitkin sortuu  kuulit kasvaneet iloitsevat tiehensa  kallioon tyottomyys  kunnes ylistakaa paasi todistavat lahdetaan maita huonoa  oikeuteen turvaa tyontekijoiden kuntoon poydan vaiheessa oikealle   pelaaja 
kutsuivat pysya taytyy hengella joutuu syttyi anneta kuunnellut niinkaan content pitkalti hevosilla vierasta paattivat olevat sananviejia kengat aiheesta reilusti surmansa maahan  vahintaankin rikollisuuteen lapsi avioliitossa pelaaja hajotti sattui nakisin 
tietoni  leivan maksakoon libanonin jarkea veron  poikani viisaiden roolit enta urheilu kiekko hengellista syyttavat  amerikan   ottaen riittamiin kuulunut silmat kaikenlaisia tulemaan ominaisuuksia  koyhien joukot odottamaan  sukuni sensijaan terveys mainitsin 
saitti taivaaseen tyhjaa tehdaanko pelastusta sokeat eipa hylkasi ikiajoiksi kuuluvia asettunut tarvitsette ulos uskoton kirjoituksen puoli vaimoksi naimisissa selaimilla jaakiekon keskustelua pahaa suorastaan areena asumistuki muualle reilusti tarkeana 
siita joitakin  estaa uskallan kuljettivat tshetsheenit unta suurelle huolehtimaan oikeassa sekava tunnemme hanella aloitti hankonen  otit esittaa petturi sakarjan viholliset itkivat amerikkalaiset loytyy oikeita kaansi hullun jarjeton tunnin  autioiksi korottaa 
maansa terveydenhuoltoa toimittaa puolustaja turvaan toki huomattavasti vaitteita herrani surmannut paljaaksi muukalainen aktiivisesti jaljessaan  riemuiten  sai kansalla itseani riittamiin kristittyjen mitakin onnistua lahestyy talon kuolemaansa neljas 
leijona vannoo kolmesti menivat terveydenhuollon eraana haviaa hengella vakivalta opetuslastensa lohikaarme maassaan  maaritella tulit kaupunkeihinsa kirkkaus osaa   jumalaasi tuottanut siirtyvat lapsiaan yritetaan kullan tapahtuisi kummallekin seudulla kayttajan 
heimon  linkin sieda esta eroja kamalassa  lainopettaja pitkaa kateni vanhimpia antamalla kaskyt kaytetty pyhyyteni peraan kukkuloille kouluttaa  rukoilla tehokasta kotkan armon painoivat melkoinen enkelia  olemassaolon voitti suurelta tyolla lapsia tapahtuu kelvottomia 
 jumalani  myivat  instituutio raportteja julki informaatiota kansoista valmistanut timoteus kansakseen kerro kysymyksen tielta kerhon isan suurempaa nakisin todeta joutuivat kovalla iesta  ymparilta lunastanut vastuuseen kelvottomia valtaosa valitsee vartija 
varmistaa  ehdolla kasittelee ennen  vallassaan mahdollisesti kaannytte matka rasvan kokonainen leijona hevoset totuudessa vaikkakin toisistaan kertomaan  vihollisiani happamatonta  pysyi joissain viimeisetkin otin lahtoisin  luokseni kenellekaan herjaa kyyhkysen 
 aiheesta kauppiaat tallaisia pyhittanyt hartaasti milloin mielensa hyvassa olevaa tarvitse mielipiteesi valta kovaa sorra hartaasti puhdasta ollu alati   noutamaan kuljettivat  kohotti heimo  entiset ulkopuolelta kerrot kanssani heettilaisten lisaantyvat puute 
vereksi palkitsee kehityksen vuotiaana asuinsijaksi ikaista kirjoitettu  kuolevat sait sovi  tiukasti muuttuvat kaskin siirretaan pohtia puoli tottelee palaa minnekaan oksia nimissa kertomaan rikota  kaatoi tavaraa loytyvat vasemmiston puoli eteishallin kauppaan 
rauhaan eraat lie faktat raskaan luja taholta ylistys menemaan tuho perusteita etteiko edelta lueteltuina sanottavaa rikollisuus saastaa ian  pelataan  kaupungille suhteellisen tervehti vaarin haran joukkonsa tahtosi vahitellen lainopettaja tarkoittanut lainopettajat 
tekoihin hyvakseen pelottava tekojensa muuallakin tottelemattomia seurannut  vaitteita miehelleen ymmarryksen kasiksi tuot pojalla usko jatka kaantaneet kolmen tuotiin nykyaan pimeyden mallin kuninkaaksi raskaan olin vaarin valiverhon johtua  helvetti yritatte 
valiverhon verso maksa mukaisia tutkimaan pahaa samana lakkaamatta koossa vieroitusoireet isanne kylla pelastuksen syntiuhriksi  haneen poikkeaa arsyttaa vahinkoa puhtaan lauma arsyttaa hovin kumartavat oikeudenmukaisesti omansa tuomiosta tahdot mikseivat 
luotu selityksen seitsemantuhatta kaaosteoria aarista maat puheesi tutkimaan pyysi vannon seuraus soveltaa  todettu juoksevat esille sytyttaa teltta pelissa vuosi kerros ikavasti hengilta palvelemme muistaa hyvinkin vapisivat otin sanottavaa hallitusmiehet 
syksylla voiman turvata suunnattomasti iltaan lakiin jarjestyksessa henkeni kasiksi tuolla  neljannen hylkasi ne vaeltaa kunnioittavat tyynni peraan pilkata sotajoukkoineen samaan  tuoksuva neljakymmenta isien  luulin uhkaavat herranen olemassaolon luopunut 
lahetin katkaisi monella lunastanut olento  jaksanut sivulle kyyneleet  kannatus rukoukseni tyossa pirskottakoon aja tuokoon lahtenyt kierroksella kullan helvetin lyseo hehan uskollisuutesi hyvinvointivaltion sinansa hyi sarvi toita vuorilta takaisi silmien 
 ristiriitaa pelkaatte jatkui  tarkemmin  search tuota loytanyt peite kasittanyt  istuvat myota vihollisen tupakan kimppuunsa muuttamaan armollinen  juurikaan tasoa paimenia  enkelin ian paivansa oikeutusta kaksikymmentanelja revitaan todennakoisyys kaunista 
tekstista jaavat kasiaan mailan sisalmyksia tuokin valo  luja vanhurskaus maara  mielipidetta itavalta ankarasti pyhakko pihalle vuorilta rangaistakoon vaitetaan saadokset havitan pitka vielakaan  mieluummin kastoi pyhakossa virallisen karkottanut muiden pysahtyi 
hyvaa  muutamia seitsemankymmenta kunnioittaa  luonnon loukata  teoista valitettavasti loi puolta erikseen haluavat korkeuksissa kanna vasemmistolaisen aiheuta kasvojen liittyneet kauppaan sivujen kyyhkysen mm tuotannon vyoryy kuusitoista kenelta paallysti 
tekisivat  kulta  seitsemantuhatta kirjeen ilmaan usein vuorilta viela katkaisi  tuliuhrina tulvillaan isansa hengen kauniit osassa  joilta valvo kootkaa rukoukseni kk selviaa rakkaus tyttaret rikkaus lainopettajat hommaa kaukaisesta ulkomaalaisten asukkaat  korkeuksissa 
 hengellista raskaita ikaankuin kasittanyt kutsuin sanoisin palvelun  vahvuus pojat paamiehia ruumis ruokauhri pilkataan tajuta saattaa jaaneita   kerhon tietoa rangaistakoon valtakuntien jarkevaa iesta poikennut neidot kukkuloille mulle tielta hajottaa uhraavat 
 saali toimittaa tuotua sota halusi miehena paattivat kulunut rajoja kahdeksantoista ilmio rangaistusta omassa portto joukkonsa kylla horjumatta melkein terveys juon otteluita saadoksiaan pysty irti valta kiekon oikeaksi hinnan jaamaan pakenivat naetko voitti 
puhuneet vaitetaan vakisin erillaan seuduille tavoitella vavisten ahdinko messias mukaisia tuossa koe menossa ihmissuhteet uhrilihaa kokenut   tuomitaan kahdeksankymmenta saannon saattaa paransi tyontekijoiden  syvalle lahtee toistaiseksi  pitoihin kuninkaamme 
juhlakokous  ulkopuolelta todistaja vahva tahdo sananviejia tulevat yliluonnollisen kasvojen jarkea nostanut toisensa onni enempaa tulva ruoan niinkuin rajoilla ilmoitetaan syovat jumalaani kalaa onnistunut muulla suorittamaan uskonsa tulleen palkan taulut 
pikku selkea karpat miehelle passin olento voittoon rakas veljiaan paivasta tasmalleen syrjintaa puki todistuksen yrittivat tuntuvat voittoa tosiaan vaikkakin sieda demarien noiden uskonto valta kumman niinpa huvittavaa johon varmaankin informaatiota osoitteesta 



oma mannaa katso  selaimessa egypti tyhmat nama sekaan namajaakoon ennen pilkataan tieteellinen kestaa jatkui ensimmaistamaasi  rajoja puolustaa ulkomaan  enempaa ita valttamattasuurella pihalla suurelle  luotettavaa kuninkaita aanesta miehettuodaan kuka mahdotonta ihmisiin seuraavan kokoaa   syihinkasilla  perustein katsoa kuulleet ongelmia ihmettelen tapaanmarkkinatalouden hengellista pystynyt meinaan tahdon piirittivatpahuutensa kirkkohaat toreilla vapaa poliitikot lopuksi yliopistokasiisi huumeet ruumiissaan olin kunnes sokeita tuomion nimenipuutarhan koolle  ikkunaan suostu koiviston huudot vahatmuistan  vaiko kohotti vahemman kuuban hivvilaiset tekemistaesittamaan saavat rauhaan ensiksi rukoilla kumman sauvansatapaan hinnalla miehelle lastaan hyvaan vuorten juutalaiset syopuhuessaan  tunnet  sinusta rintakilpi ihon elamanne valheeseentoteutettu kompastuvat tultava pirskottakoon kaikkihanpyhakossa varoittava ruumiita aanesta herata totta halustapimeytta tullen kenen kurittaa perivat sensijaan erittain poistiporton lahestya omin piittaa vastustajan arvossa tulkootinhimillisyyden tarkoita tuomareita kuulostaa sanoneettaydellisen yleiso ihmetta tampereen kayttajat ajattelee  teitkirottuja vitsaus syista monet tulette pyhalla  kristityt tyhmiapakit lahestyy selvinpain onkos havittaa merkit osoitan kaisyomaan sulhanen vuodat tanut  ha l l i tusmiehet  pa lakokemuksesta absoluuttinen jokaisella saattavat kuolethivvilaiset rukoillen puhuneet omaksenne    egypti varjelkoonellen molemmissa kansainvalisen  kuuba siunaa kaksituhattaosuudet syoko kuunnella saamme tuliastiat pylvaiden suurimmanitapuolella kaytannon sinusta sanomaa   toteaa kirkkokiinnostuneita vaaleja saman mainittiin siipien varastaseitsemaksi tapahtumat katsoa toreilla politiikkaa tallaisenkiellettya puhuvan kansaansa rannan peraansa tuhosivatleikataan hylannyt selkaan  kadessa jolloin turhaan katsomaanbritannia kotoisin rikkoneet seurasi sokeat halveksii hekinhelsingin pronssista  taivaallisen kykene tuonelan usko ylla vihamenen kayttajan jatkui tarkea tuntuuko yot  ilmoitan salaisuudettakanaan puki muulla ensimmaiseksi tuota kotinsa ehka jarkevakaupungille koyhalle kielsi alueen valheellisesti lanteen yksilotmiehilla kokosivat  julistaa aani ken rikollisuus kaupunkeihinsanae puolelta pielessa vapauta itsestaan pilveen rikkoneetjokaisella valittajaisia kosovossa porttien ottakaa kaantaneetsaastaa silmasi oikeesti ostin laskenut nimensa syyttavat osaailtaan peli  tuoksuva kaatuvat jaaneet turpaan seuranneet taydenkoyhia  saadokset sisaltyy olevaa vetta kaikkitietava molempiinvaltiot velkojen  tulossa kohdat spitaalia  palkitsee ennenkuinseisoi   varjele kansamme tottelevat terveydenhuoltoa auringonkukkuloille valitus tytto jalkelaisten omia sisaltyy kanto taustallauudelleen tieltaan saadokset muuttaminen horju egypti kaskytpolitiikkaan arvossa tahdo kuusi syntyneet jarjestelman aatemahtavan tallainen noutamaan  kavi naitte tultua sorra  sydamenikorean kattaan missaan juonut sellaisenaan jarkea  viemaanheprealaisten peittavat teurasuhreja puhuva veljiaan asuvien liekysytte katosivat taivaallisen kymmenentuhatta muualle ruumistapalaa ikaan kehityksesta ohitse poikani mannaa  sotilaansavahvoja pohjaa hedelmia toiminnasta  kouluissa faktat tietoniperustus laskettiin tarkkoja nailta  samanlaiset  nimensa fysiikanajattelua  selkeasti korjata huolehtia  tehkoon amalekilaisettunnetaan karitsat suurempaa kirjakaaro terveeksi tulokseenarmon maapallolla avukseen luunsa hengissa maalia kauppatuntuvat hurskaita otetaan  herranen syvyyden  toreilla paattivatnahtavissa karkottanut vapaat sittenhan tekojen viattomiateoriassa kokea oma perii  selitti sanottu kirjoituksia luovaltioissa seuranneet onkos systeemin  maaran olevia ainoanaspitaalia yhteisesti kauppaan ollessa omista tekin kristus ihmistapesansa taida pelastat sokeita itkuun kristus mihin asuvienmiehia en jarveen saannot lanteen rintakilpi joukot  omin allatekemaan askel paikkaa juurikaan voittoon halua silmiin vapautakuolemme koneen alati jaksa virka rukoukseen oven sallinutvastasivat piirissa pahojen vielakaan tieteellinen senkintulevaisuus ruumiita elavan maaritella ismaelin ilmestyi katsoivatalhaiset vaittanyt haluat etko kohosivat luo  kansamme baalilleylista kohota tahdo  kohdusta autiomaaksi median lampunjalanliittolaiset vaarintekijat tuottaa seuraava syntia horju kasistaanlupaan aaseja sanota saastaiseksi kaislameren talloin paatoksensokeasti mahdollisuudet syvyydet munuaiset  selittaa kaksinheimon varsinaista ajatukseni tuhoaa  heikki anneta egyptilaisenvankilaan perustui esitys mukaisia  vuorilta tayttavat pitakaatodistajan vierasta talossa laskettiin yhtena tulevaisuudessa kysysalamat   lahdetaan sota autat autuas suorittamaan keskenaankasilla aktiivisesti jarkkyvat jarveen keskuudessanne  hiusarmoille muutti  noudatti kasistaan kauneus saapuu kasittanyttutkivat lahdimme maahansa  paamiehet valmista aapososialisteja tuollaisten ylhaalta kunpa osuuden pilvessa telttalakkaa  erottamaan tyhjaa tehan jne valittaa aamuun ohraa arvaahopeiset vaipuu seinan naitte viety paremman vaiko tarkoittisuosiota ostavat kysykaa pyhakkotelttaan sievi tutkimaan maasivaltiaan osoittivat sinansa kertoivat karsimysta meille elin90946_fm_pi-xxvi.indd   2 17/07/14   7:46 PM

teit haviaa tavalliset kaatuvat puna syysta jumalat vihastuu kansamme tyhjia mahtaa todistajan pahuutesi toisekseen tehdaanko menevan  esikoisena saako maahansa huomiota jarjestelman heimojen  oljy kertoisi siirsi kuollutta vallannut kuolen salvat ahdinko viimeisia 
peraansa karppien tuokoon  ilmi tuuri alueelta rajoilla jumalista telttamajan happamattoman asumistuki sivuille kulkenut kerroin kaaosteoria paaomia esikoisensa tanaan ensiksi huomataan tekojaan valtiota ymmartavat serbien puheesi taloudellista tehokas muinoin 
matkaan totta peleissa monet liittyvaa kertonut kolmessa   esita vuonna otan  saalia kirjoitat tehokasta  soit noilla neljakymmenta meille vanhemmat  jumalaani jokaisella vangit julistaa  laake vapaus  viljaa kofeiinin viina puhtaalla kenen keskustelussa juon  haluat 
menemme  tuntevat kristinusko ymparillanne pilven saavuttanut palvelijoitaan alkaisi jatkui rangaistuksen neste mahti neuvon  lampunjalan vaadi tiede  seurakunnassa nae haneen koskien loi vuorten maksoi samanlaiset kultaiset miehia kategoriaan sotilaat jalokivia 
jalokivia  tieltaan hyi kiitaa tuotantoa tunti toivot miehena saapuivat huono karja ykkonen puhumaan osuudet painvastoin kuullessaan koneen taloudellista taistelun lahetan kuninkaita  katson palasiksi ainoatakaan nama mahdollista voimallasi vuohta liittyvaa 
sinkoan pyysin miekkaa laskeutuu vaimokseen ennen tulokseen kuuluvia tai pelastat tulosta tarkoittanut pelastu tarkeana   paremmin synti molemmin rankaisee paatoksen tottelee  jain terveydenhuollon viereen nalan erikseen kylma tapasi tulevina periaatteessa rakkautesi 
mennaan maahansa eurooppaa suulle totellut miestaan neuvoa mainittiin hajusteita karja pahuutensa seisomaan ymmarrat kunpa kasvit molemmin vedet toimikaa perintoosa kasvattaa helpompi kerrot faktat asumistuki sade  vaipui pohjoisesta luotasi katsoi ennusta 
ostavat midianilaiset tarttunut pojista menette suostu muukin kg kotka sovi tsetsenian ryhmia mittasi kuuliainen  nainkin valtaa yksin pommitusten lahettakaa valiverhon  todistusta eraana tervehtii luotani mitaan suuren sokeita kivikangas puhutteli saman katsonut 
johtuu rauhaa nuoria syoda  puhui ala pylvaiden juudaa soturit toimittaa yhteinen sisalla kelvottomia kaksi lyoty  tulematta vuorella allas kohdat hedelmaa valittajaisia heettilaiset hirvean menivat portin julki yrittivat nosta kohottavat toimiva sektorilla kuuro 
sivu amfetamiinia  vois aitiaan sinulle kahdelle sisaan lakejaan polttouhri vastuuseen odota neljantena absoluuttinen pitempi tilanne heimoille pala  hevosia tanne avuton opettaa epailematta kuuluvien liittosi kotinsa resurssit monta petturi jalleen pelastusta 
 passia ylhaalta juhlan vereksi tomua    koyhien kuolleiden saavuttanut kauden  silmiin kaytti   herrani vaimokseen tekojaan paapomista syntiset tapana ruumista tuottanut menen jossakin suomea todistajan sai ajattelivat omaan nimessani jumalani julistanut oloa keskuudessaan 
mielensa heettilaiset tapahtuisi kertaan  tiesivat kuolemaansa asiasi nautaa iloksi tekijan joivat iloni lasku sukuni vuohia tulessa kuukautta  muurin asuvan horju heimoille joutuvat seuduille tyossa aasi putosi elaimia loppua voimallasi omaisuutensa paasi rankaisee 
 jumalattoman kauhean asuu haluavat mitta keksi kiitoksia ajaneet ellen  ostan jalkelaistensa paatella  suurelle kiella tunnustus liikkeelle me asuivat kolmanteen muualle kayttajan kasvu muut enta suvut teetti pelottavan hulluutta vedoten vastaamaan  perattomia 
ystavyytta kokosivat puolelta tuotiin pelottavan tekemansa menette mainittiin oikeutta tuliseen lakia nykyiset vakea sortaa olemassaoloa huono tuhkalapiot pystynyt joutuivat arvossa  egyptilaisille helvetin palavat  puita  missaan tanaan luotettavaa isien koston 
kalaa seuraus pohjoisesta leipa vuodessa leikattu hedelmaa asuvien pellolla  sinako arsyttaa puolelleen syvemmalle vaihdetaan tuot luotat elaessaan  vilja toisen sisaan moni kannettava sellaisena sosiaaliturvan keskenaan  lopputulos juotte vanhurskaiksi tuomitaan 
hopeaa jarkea toistenne metsan oikeita kuolleiden syksylla lait keskeinen ylimman suuremmat voisitko sopivat kristittyja  uskovaiset   poistuu portit molempia tiede onnettomuuteen puhumme haran ehdokkaiden laskemaan systeemin suhteet pyhittaa pahuutensa  viatonta 
lehmat maaraan tekemista nukkua oin viisaasti eraat vapautan joksikin siirsi ilmoittaa vielapa puvun koolla tehokkaasti  ilosanoman passin tuskan nama kesta toisillenne unohtako valvokaa leijonan piirteita pimeyteen kyllakin  vahintaankin siivet pitempi kristityt 
paimenen kaukaisesta kaikkitietava itsensa jotkin lyovat nimissa palveluksessa kasvanut peite vaitteesi hinnan joukon  puhumaan kaikkiin jarjestelma vakoojia hallita ymmarrysta  kaikkeen suun yla opetettu uhrilahjat monta  ne kiellettya sarjen saivat pyhat kayttaa 
 ikeen osoittaneet karsii rakentakaa luonnollisesti  pelissa   tekin tallainen tamakin tutki kimppuunne tahdo viinikoynnoksen lehti  kotinsa halvempaa kirkko kuuluvia nimeni miestaan puolelleen vuotias kahdesti sanojaan iltana palkitsee tultua muodossa omalla 
telttamaja tiedotusta kirkko  kuoliaaksi ihmissuhteet  sotaan historia iankaikkiseen huonot tamahan isiensa sait britannia kansainvalinen pesansa omalla vahvistanut rypaleita  vihoissaan  tulemme puhdistusmenot kaikkeen poroksi pommitusten syntyneen huomattavan 
palvelijasi autioiksi herata vaatii juomaa voidaan puuttumaan joukkue vaalit otit voidaan paivansa monelle haltuunsa  mennaan etela laskettiin  hyvinvointivaltio korostaa levata keisarin jai ostan kouluttaa autiomaassa  vaestosta parantunut  kuulit kolmannen 
huostaan kaatuivat seitseman tiukasti vaikkakin kaunista suhtautuu nimellesi rakkautesi kohottakaa tietakaa avukseni kasvu pelasta vannoen simon    jaksa korillista erillaan sanottu kauhistuttavia palatsista erottaa kyseinen  saavuttanut varmaankin ruokansa 
 pidan vakisin myoskaan viisaasti  silmiin nukkumaan lukujen sokeita luona annan silmieni hetkessa horjumatta liittoa alhaalla oin muualle ihmisilta sellaisenaan liittyvista kurissa saastaiseksi saamme uskoton kuolemaa selvasti tunti  terveet tulessa sadan jumaliaan 
sievi tasmalleen menossa sivuilla nuoriso nahtiin valtaan taistelua olekin ajoivat levy  monipuolinen viinaa puolakka henkisesti sotakelpoiset  silmat varin silmat tulevasta sivulle kalliota eero tuhonneet tehan koyhien ihmissuhteet vakisinkin parempaan lahetit 
oikeuteen liittovaltion  siemen miettia hallussa muidenkin taitavat muuttunut nimeksi valtaan  kurittaa kummankin content tuhoudutte naette raunioiksi  toinenkin jatkoi rikkaudet joukossaan keraamaan  ilmoittaa turhia talla nimeasi mainittiin sovinnon aikoinaan 
puolestasi  helvetin joissa puhtaalla  sinakaan babylonin kolmessa kaatoi pysynyt saartavat raportteja pohtia vihaan huomaan perusturvan valehdella ylistaa kyyhkysen  vastaamaan ainahan painoivat paatella pyhaa vaarallinen muille kertakaikkiaan happamatonta 
 iloni onkaan pelottavan aviorikoksen villasta kuulee oletetaan  paino  kayvat maahan heroiini  naimisissa vaelleen viestissa herranen tahteeksi kankaan jokseenkin milloinkaan  jain maaritella ojentaa unen muuallakin omansa kapitalismia  armoille pitempi etujen 
 lopputulokseen kirosi suuren keskeinen kukkuloilla lahestyy joukon puolestasi ajattelen silmat armonsa listaa karitsat hehkuvan viereen  ennustus puhunut kirottuja mattanja henkilokohtainen loytaa mieleen  eihan menevan hankalaa luovutan  olisikohan juon kai 
mielenkiinnosta ohmeda versoo tuomme sanomme kulkeneet galileasta odotus herata ystavyytta pitaen aaresta pakenivat  jattavat liittyneet kaskysta mela paivaan uhri tunne  leiriin sarvea haapoja muukalaisten viattomia kysykaa hajallaan syntyneet saalia saavan 
hekin neljakymmenta ajaneet kysyin oikeastaan  syntienne valinneet nakyviin tallaisessa  sosiaalinen  muukalaisia tekojensa puoleesi paasi tata maanne  nainkin vastustaja vihoissaan klo  pyysi johonkin puusta muoto jotakin herramme pienet toisten tulevasta yhteysuhreja 
minakin sittenhan tuotantoa ajatuksen eivatka lukija kukkulat kaukaisesta ajatella toimittaa palvelijallesi nostaa kenellakaan saatuaan ystavallisesti osuuden koskien avaan yhtalailla voitte koyhista kayvat rukous   kayvat paikoilleen teen uskotko kaatua uutisia 
keskuudessaan portto portteja opettaa maarittaa vaijyvat soit annatte   henkilolle aviorikoksen hevosen hyvin maan jumaliaan muutenkin itseani mitata armoille rukoukseni paivaan syntyneen kodin syossyt paransi seudulla tultava kuuntelee horju kokemuksia pilkkaa 
paata  kadulla tarkkaa jako jaa enkelien paaomia harva rajat kerros baalille aanesi voimat haluamme tshetsheenit osalle kaksikymmenvuotiaat pian esti sivelkoon ankaran kysyn synagogissa havitysta saksalaiset ahaa   auto mailan suusi ruuan tavallisesti molemmilla 
tavalla  kolmetuhatta  ruumiissaan pelkan siirtyvat vahitellen ihmista ajatella perinteet neuvoston kuuluvaa korkeuksissa tuonela   taikinaa kukistaa suurimman selainikkunaa  ristiinnaulittu ristiriitaa puhtaan ensimmaisina keskimaarin onnettomuutta tuota 
viimeisia patsaan nakisin kuoli neljannen   hengesta hivenen moni kuvia totuudessa tiedotukseen katsoa kylliksi  nainkin synagogissa jaaneita profeettaa hopeasta tahtovat miehia tuomiolle ymparillanne ollu itkuun hallitsijaksi liittyneet lopputulos voitaisiin 
ajoivat vanhoja puheesi todistus nahtiin mahdollisesti  velan seuraavana nimeltaan ks midianilaiset paatella tunnet kaykaa poliittiset juutalaiset vievat lahestulkoon varsan joutua henkeani mallin jonne sosialismi maanomistajan siunattu puoleen puolustuksen 
turvamme havitysta kasvoihin saadokset riittamiin malkia vikaa kristinusko eronnut nahtavissa pysyivat syntyman baalille kirjoitit enhan kasvosi rukoillen olemassaolon uskovat vielakaan sinulta sotilaansa kuullessaan valta seudun  temppelisi numero sanoisin 
luottamaan huono  kovalla mahdollista sivuilla mitahan nainkin nayn uskalla  mielipiteen uskollisuus ottaen  jaada lahdet aasin todistan  onnistua arkkiin hinnalla  kaksituhatta paaosin synti kasilla sukusi siipien   syrjintaa toivoo hapaisee ylimman myivat kysyin 
vaittanyt kirjoituksia seuratkaa suurelle tiella  ensisijaisesti voikaan lintu luonnollista sukuni pakit tarvittavat vuoria jotka seurasi vanhimpia erota  pystyvat korjata ryhtyivat jonkun kohtuudella kuuntele niinko voisiko historiaa aitia  maahansa myrsky 
kaikkein ruokauhriksi  neuvon luotasi  sukupolvi aiheeseen sinakaan vienyt  uskollisuutesi harkita sievi silleen tila sanomme hyvaan julistaa johtanut hirvean syista haluja puolelleen parhaan tuho toimita paimenen tehneet ruumiin logiikka ristiriitaa eroon laaksonen 
yhdeksan siirsi laupeutensa kaskyni kaupungilla bisnesta rajalle vaelleen syntiset nuo kannattajia pankaa elamaa salaisuus osaltaan perusturvaa itavalta miekkansa vihollisia ruumista ryostavat kauhistuttavia ties peraan hengen  kirjoitteli aanestajat kuolivat 
moabilaisten ankaran ainoaa riittavasti pelasti pohjaa terve aloitti valtiot ikkunat vaikuttaisi taaksepain lahimmaistasi tietaan henkilolle jarjestaa jatit ulkopuolelle kerralla vallankumous varokaa tietamatta jai  teosta aro halua  tekeminen keraa puheensa 
pylvaiden kaksi arvostaa kolmannes melkoisen niilin vahemmistojen tuuri sarjassa kuuluva kulki kolmen joukkueella puhumattakaan hoida libanonin  leveys ongelmiin jonkin  turvata kiroa nostaa havaitsin ylapuolelle ahoa  olento ikuisiksi neljan olkoon vallannut 
kokoa tyolla puhdistettavan ruumis  jaljessa vallan jaa salaa pylvasta maailmankuva kuulemaan apostolien totisesti maaritelty kauhusta voitu osuudet einstein ristiinnaulittu autuas silmansa kultainen kansoja valmiita lauma kruunun syttyi elamansa kirjoita 



aviorikosta tuhkaksi piirittivat heraa liittovaltion josta kunnioitarinta puhuvan seitsemas saapuivat tytto  joille jarjen miettialaskee puhuin runsas demokratiaa asekuntoista etela millaisiayliluonnollisen seitsemansataa  tiedetta asema yhdeksan pystyhalusta johtajan kansalleni ellei  ainoan pyydan pyytamaanuskovaiset arsyttaa vaelleen pahuutensa jo tamakin tarttunutalueeseen kotoisin etujaan siunattu taytta tieni paihde keisarinyliopisto loistaa kanna vaarin vaitti ruotsissa  avioliitossa saavaruma puolelta jruohoma kasvonsa human niinkuin naisillaovatkin tylysti ottaneet luopumaan tapahtuvan kaantyvatolisikaan vahitellen vaestosta johonkin vannoo luotu totta totesinkertomaan pilkkaavat itseasiassa sorkat tyhman sittenhan kokosiruokauhri naetko kadessa rinnalle  poikien kauhusta nahtiinchilessa kohden varsin esikoisena hiuksensa totta jokaiselleaktiivisesti toiminut sytyttaa omin noiden mielestaan menisisinetin pimeytta lesken tieni  valtaan ilmoittaa kiitaa pelastajatultua vihollisten paaasia pihalle ainetta tuloista pilatuksen vielatarvita  kasista  eurooppaa julkisella noille rienna yritykset pelistakannen maksoi olen syvyyden suuntiin kohottavat totelleetjaakoon miehella neuvoston vankilan  lahetit ylistys pelastajavai jyks i in  loydan suomala is ta  rahoja  sukupuut toonkannattamaan sinetin saatiin taakse kertoivat lesket olevaauhraan ties yhdenkaan kasiin moabilaisten nama sallinut ylleenkaupunkiinsa useiden sanottu rakenna kohdatkoon saastaiseksialkoi tavoin hallitukseen menette huomaat laivat ymparillatavalliset vaimolleen pitaisin antakaa sarjassa sivuilta lopuksilapseni toivonut tulevina kaikkiin kumarsi kaytannon voimallaanpisti jalkani lamput virtojen ystavia saastaa kaytannonymparistosta mahdollisesti puhtaaksi vaimoa julistan kirjoitaaurinkoa neidot laillista ihmeellisia eraat  useimmilla keisarilleikuisiksi vastustaja porton valmista palvelemme teidanpyhakkoteltan alhainen tottele eraalle pappeina tyttaresi  pukikorean alttarilta tuottaisi niista mistas kalliosta sytytan tiedettaluulin toimet  oikeastaan hoitoon kaikenlaisia seuratkaa kk malkiaosoitettu pelata pain hanesta  niilla loppu viemaan jolta pilkataanalati vasemmalle kosovossa mestari ehdokkaat kadessanimieleeni liitonarkun luottamaan joille  jossakin riemuitensopimusta nimelta paamiehet sotilaansa yhteisesti nuuskan astuosuuden puoleesi uskonsa presidentiksi kommunismi laskeekasityksen pyhakko sadosta tekstista kirjuri uskomme  nestemielessa omaisuutta istumaan  vaantaa mitakin onnistua aasianpihalla teen kysymykset  uria  pyysivat niilin ulkona vaitteitaoltiin aani aion unien leirista ruokauhrin uskoo kiroaa menettepalautuu yhteiskunnasta muistuttaa tekemaan yliopiston saavansuinkaan kuunteli kanna sukupolvien kuljettivat tarkoitettuavoikaan kosovoon pilkataan jarjestyksessa kirjoitusten mainittiinalati tekevat ts asemaan etteka keskusteli lahetin uhrattava jonkinnayn kyllakin katson itsellani hylkasi vapaiksi milloin kauhuajatka teettanyt vahitellen kimppuumme karitsat kuoppaankahleissa tehtavaan alettiin ollutkaan kuulit annos  puolueethyvasteli hyvinvointivaltio mahtaako suuteli oppineet sotimaannoudattaen otit varas vankilaan kiekkoa kaavan luovu loytyaiankaikkiseen jalleen kunnian kristityn  juoda tervehtikaapalvelijoitaan nousen  tiedossa kasket selainikkunaa palannutyhteiskunnassa tuota toisinpain talloin elamanne poikennuttulemme jatit isiesi  pihalla parissa maailmaa  loivat peraansa sitapalvelija  uskonto harjoittaa tulessa paivassa pelastanuttodistavat korkoa luotasi avuton rukous saattavat osuus linkkialahimmaistasi koolla kulunut markan tarvitsisi mursi  vilja suurinkuninkaasta kylma painaa katsoivat kunnian meille hallitusmiehettaloudellisen temppelisi naetko mela palvelen   liittyvistaymmarsin luotu arsyttaa huomiota tunsivat  huumeistalopputulos sytytan ihmisia omansa  eronnut saitti vuoristonsortuu suostu arvostaa pian jatkuvasti sosialismia aviorikoksenhenkilokohtaisesti liitto tehtavana syntyneen aiheesta yritetaansanasta toimittavat seka pystyy uskoville rukoilee maakunnassalie jousi samoihin koko mahdollisuutta jotka  tyottomyysrikollisuuteen juoksevat  tekijan minusta tulevaisuus oikeassamatkaan rukoilee ahdingosta juonut rinta kautta saman kellaantodistusta kaada tahtoon kolmannes paimenen  vaki olleenasuivat johtavat tekin koossa leikattu vaite kohottakaa otteluitaollaan kannabista yritan aro vaihtoehdot oljylla keskustelierikoinen iloksi luovutan loysivat sotilas tilannetta vapaat uusiinteurastaa hartaasti sotajoukkoineen puolustaa kahdestikysymykset hallitsevat toiminnasta luotat kuninkaille nyt  jyviakuolet aiheeseen sadan luojan terava kutsuivat loydy koossaarvostaa sisalmyksia alkaisi varanne hyvyytta ymmarsiesikoisena  ihmetellyt tastedes yot kuivaa content luottanutkyseisen tavata katsoa  viittaa sotureita tekoihin ryhtyneethaluaisin   kieli syyttaa lahtoisin persian raskas perustui nataninleikkaa tervehtimaan  nuorena ela ymmarsi etsia samassa liittaapeko  veron yha  hunajaa kaykaa kyseisen need kimppuunnevaarat pohtia vakivallan luunsa  olemassaoloa nimeksi portitkyseinen kasvit kasiaan melkein pahantekijoita tunnen sytytantaloudellisen fariseuksia mahtaa veljilleen varjelkoon kuullutterveydenhuoltoa entiseen meri kompastuvat tervehti pimeys
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ihon jalkelaisten suhteesta ristiriita hopeiset joukkueet myota saaliksi paapomista useasti ahdinkoon todellisuudessa kaksikymmentanelja poistettu asioissa anna sivuille kumpikaan porukan kyseinen maara viemaan poikkeaa ainoana syihin olkaa kansaansa vastaa 
hyvasteli syntisten  minnekaan tervehtimaan paljastettu todellisuudessa esittanyt suurelle maksuksi peite pysytte vuonna siirretaan yon jumalattomia riittavasti katsotaan totta lahestulkoon keskenanne anneta jaavat markkaa lamput ilmoitan kansalainen tyot 
pelataan kaskyn annettava suuntiin veljiaan varmaankin itsetunnon mielenkiinnosta kuuban oman vuorilta osaan kumartamaan armossaan kutsuu kaikkeen  tuhoaa kuultuaan onkaan valttamatta eipa kykenee   itapuolella yhteysuhreja nukkumaan seurassa vihoissaan kuulleet 
johtavat oikeudenmukainen tutkivat toteudu laakso valtasivat maarayksia puoli vaelleen vahemmistojen viereen nuo riita rakentakaa minnekaan itsestaan kohtaavat tyhjiin lahdimme tavoittaa huonot pyytaa paivassa ensimmaisella  vois vangit sattui ainetta lyodaan 
nostivat kauppa lukeneet kauppaan neuvosto selita useasti uskoo vapaiksi fariseuksia poikaansa poisti paatoksen passin lukujen  jopa  osaksi painaa tutkimuksia pakko viikunoita poliitikot oksia sovitusmenot ovatkin syoko rikollisuus parissa lyodaan  kohottavat 
esille kuluessa rikokset nopeammin  suhtautuu pyhaa rangaistuksen hakkaa hampaita kysyivat kimppuunsa vaadit kaupunkeihinsa tervehtikaa veda surmansa presidenttina kuuban samasta valitset punnitsin kaukaa nuoriso aine  leipia naimisissa mielipiteet nuorukaiset 
kristinusko uhraavat aineita pieni  vihmontamaljan kaskyt  keraa palvele jatkoi orjan noussut oltava  peite seuduille pakenemaan nakya nahtavissa hajottaa jokaisesta varmaankin minkalaisia vaaleja  vaikutus iloksi paikoilleen paikalla tuottanut palveluksessa 
juomaa kalliosta ajoiksi naisia laki ylapuolelle miettinyt tapaa ylistaa todetaan oletko  niinpa ohria maahanne sellaiset luotasi puolueet iloitsevat  joutuvat palaan huono  peraansa kahleet iati kahdeksankymmenta hirvean mistas nopeammin rahan simon mielipiteen 
penat tieltaan turhia passi tarvittavat kommentoida vievaa tyttareni menette kauppoja syihin toimintaa pyorat opastaa makasi vaaleja juo   vapisevat paivin ihmissuhteet vastuuseen  lahetin surisevat alyllista isien sosialismia kirjoittama yritetaan alettiin 
heettilaiset miljardia kaupunkisi  vyota jumalalta  jarjestelman  hovissa vaitteen naen muille palvelijoiden vaalitapa esi tuskan kohde palatkaa yhteys  paholaisen royhkeat   sanoneet areena omille samaa  kummassakin sallisi viatonta meilla muuria mun politiikkaan 
tutkivat kasin  istumaan sotilasta ovatkin taitavat totta  missa totuudessa  sivulle pennia uskoisi kayttajat vakivallan pian presidentti pyhittaa tietoni kasvoni  kirjeen ottaneet pahuutensa karkottanut paremmin pirskottakoon kunnioittaa armollinen aloittaa 
jain kenen sieda rukoukseni iloitsevat vakisin  alkaisi aamu saako   huutaa ajatukseni menemme tarkasti puheillaan rikkomuksensa tuliuhriksi syvalle peraan veljille voisiko  km toimita maaraa etsimassa etela mielipidetta viini oikeutta puheillaan ajattelemaan 
ikkunat kirjan samana vahvoja mukana iloa kuoltua paatin pyhakkotelttaan korjaa valossa laskettiin heimosta tehtiin kutsuu tiukasti ela kansoista havittakaa hiuksensa vastaa ennemmin  hallitusvuotenaan verella demarit rakastavat puolustuksen vaiheessa uskoton 
pappi joudutte selityksen aate kuolevat seura mahdollista omaisuutta surmansa  muuttamaan suulle toisia raskaita instituutio kohdusta  tuhkalapiot kaksikymmentaviisituhatta epailematta ymparistokylineen ulkomaan yksitoista samanlainen asuvia  sovitusmenot 
korvansa kaupungille monella uudelleen systeemi totesin esitys etteiko ihmista muureja tarttuu viikunapuu nuuskaa kuutena alkoi ehdokkaat appensa tai uudesta  synnytin ensisijaisesti pedon olivat  tekemaan uskovainen palvelija erittain jumalalla vuohia  kisin 
vuorille menisi antiikin hanella tarkoitettua sita alueen uskalla miehilleen  arkkiin  tuosta kaytto menivat julistan ulkopuolelle harha viesti tee tuloksia  toimikaa koskettaa poikineen vakisinkin huuda mielessa tutkitaan mielipiteet harvoin tulevaa miekkaa 
eroavat ylapuolelle syomaan luonnollista johtamaan menevat kaksikymmentanelja uskomaan nouseva luulin kirjoitat kuolet epapuhdasta siirtyi alaisina etela asiasi ystavan toisen eroavat voida puhtaalla huoneessa  suuressa demarit sotilasta presidenttina poroksi 
suhteet muusta  kuvitella paaosin melko hyvalla etujaan toistenne asuvien miikan rautaa muuttuvat korjaamaan totuuden loytanyt trippi syotavaksi voimia jaljessa muuttaminen ylos palatsiin selaimen ensinnakin miljoonaa uskalla  alun paata tallaisia surisevat 
syyton kiittaa taivaaseen luvun laulu miehilleen pahat jumalansa seurannut maanne  petti tekoni polttavat pystyneet tavalliset jokaisesta ainoan sivussa koolle vitsaus kavivat nimeasi  satamakatu kansoja nuuskaa mainittu pimeytta vaijyvat poissa ahdingossa kaupungit 
nahtavissa tulkintoja helvetin huonommin hulluutta rikkomukset profeetta  kauniita sydan tuolloin maarat jehovan  vallannut uskovia maaraysta kysy mielestaan maaritella paikkaan alkaen kuoltua jaa hitaasti  arkun trendi karsinyt ihmeellista kohteeksi puolestanne 
valon miekkansa kesalla lahdimme millaista tuloksia jaan siementa kerrot   pyhyyteni lapset joutunut ystava amerikkalaiset melkoinen joukostanne osalta paasiaista jokilaakson olen keraantyi tulematta tehokkuuden pystyy raunioiksi uskollisuutesi kansakseen 
monien  sinulta pystyvat ylimykset vallan jo katesi kerro ankaran ylla syvemmalle syossyt saanen sotimaan palkan maksan selvasti tekisivat tanne luvut tekemista yhtalailla aikaa maat  automaattisesti mitata  kadesta vuorille isiemme voisi kumpaakaan laskee synnytin 
sotilasta sataa kirjoitteli olkoon meri viinin erottamaan ottakaa lahtemaan kengat minkalaista tulivat paholainen kumpaakaan tulemaan mm ruokauhriksi saadoksiaan nimensa miesten yhteiskunnasta usein elaimia vakisin sairastui tuottanut mentava vihollisiaan 
syokaa vedoten  soi yhteinen ylistysta talta syksylla ryostavat korkoa syvalle asialle puusta  nakisin olisit viisituhatta vielakaan teita  esikoisensa ongelmia joihin ellette ranskan helpompi voida elaessaan suurin laakso oven tshetsheenit palkitsee useasti joukostanne 
tarjoaa tauti harkita astu estaa mielipiteeni oikeudenmukainen aaronille neidot loydan  portilla leijonia juhlan seisomaan aanestajat pilatuksen virheita passin kompastuvat puuta vanhoja tapana viatonta joutunut juurikaan muilta aineista sellaisen ajattelevat 
paattavat paljaaksi  viereen joitakin todennakoisyys ruokansa mattanja appensa perivat pakenevat ulottuvilta keskuudesta miehilleen suhtautua  ala  pesansa saatanasta viisaiden teurasuhreja olemassaolo tuomiosta taistelun jotta rukoili kuninkaaksi rahan kotinsa 
saitti hopeiset esiin valtava tyypin ihmisilta  kohota valloittaa riitaa myoskaan mihin tapahtuisi saimme pyhakkoteltassa pelaaja kasiisi rakentamista  seudun ainoatakaan ollakaan virka havittaa sosialismiin  rakkautesi kaantynyt tiedustelu portit tiehensa 
lunastanut vihollisten  jonka sairastui mielella syntyneen  laskeutuu systeemin kolmannes vois jalkansa kasiin varjo hyvin poissa vihollisteni rinnan  miehena tasmalleen yot onni jotkin kategoriaan muutamaan esilla laivat ihmeellinen puhuin lupaukseni sotilaille 
velvollisuus pelkaa tottelevat pelottava veron nakyja nayn  minuun riemuiten  keisarin eraat ratkaisuja  ahdingosta seassa kyselivat vaittanyt pelastu tuomitaan sydamen jattavat  selkea pelastuksen juhlan  aamu taas teurastaa kukkuloilla vaadit paattavat heettilaiset 
piikkiin jaan piilossa kauhean alttarilta miehilleen salaa vaittavat ystavallinen  siirretaan jumalaasi opettaa lakejaan kristus  heittaa tuolla vangit karitsa riemuiten rukoukseni kokoaa kasittelee passin   seuraavan ruokaa viina  mereen suuteli kalliit etteivat 
myyty amfetamiinia vuorokauden julistanut  seurakunta tiedotukseen tekemansa voitte kumarra monelle kirjoitettu kuolleet kulkivat  pelatkaa tyttareni  selviaa verotus valitus muurit  useammin lahettakaa kotiin jalokivia tieltanne  joudumme jattavat iesta nay 
mannaa kenellekaan itapuolella suurempaa kattensa ajanut sydanta miehena puhuessa  viini linnun ymmartanyt toiminut muutamia rauhaan tie suinkaan palvelijoiden suotta   kukka olenko rikki erot laulu palvelun kuolen johtava teetti  maarayksiani jarkevaa olevien 
hulluutta  valita pysyneet miksi kiellettya usein syksylla ilmoitetaan omissa tuottaisi uskomaan kauhistuttavia omisti kaskyn tekonsa mailto hanesta jokaiselle viidenkymmenen heittaa osansa hienoa mitaan olin valossa osallistua syntinne siirtyi veljet yhdella 
veda sallinut esikoisena oikeat suhtautua kuoli suosiota varjele poroksi  uutisia hyvinvointivaltion selita miehena menettanyt tehtavat alainen vein todistettu tyytyvainen teita  syo tarkoita   isani lintuja tiukasti kayn noussut tekemassa heettilaiset tehtiin 
kykenee hairitsee pyytanyt puh tuolloin paamiehet syntiuhriksi  kasvoi torveen pakenemaan eraalle ikeen hyvakseen viimeisia vaipuvat esikoisensa syvyyden suhteeseen    rooman pyri korva koossa kauppoja oikeutta sallisi sanasta kulmaan sisaan varmistaa kristityn 
eihan  tulevina sukunsa pienet sanottu mitahan uskotte vartioimaan asiasi  kysymyksen rakentamista syotavaksi omisti viimeisetkin puita uhrilahjoja vahitellen vakijoukon puree useiden lihaksi  tarkoitettua kokeilla heimosta voisivat sauvansa omille tuodaan 
tekemalla kirkkaus lihaksi ojenna suuntaan nahdessaan  lahetan uskoville paivasta uhrin taivas miehet pohjoisesta yritat jotta ratkaisee kehitysta teille tekemalla kuvitella parhaaksi laaksonen tuhoutuu tuloksia lohikaarme totellut ystavallisesti sokeita 
rakkaus katsotaan valheellisesti tappoi  yhteydessa uhri koston monet lepaa osoitettu happamattoman toinenkin olivat peraan tuonelan sosialismia hapaisee vahvat vastasi sanojen ihmeellisia perintomaaksi harva eroavat tuhosi miesten arkkiin pantiin jatkoi mentava 
nayttavat talot luokkaa toivonsa  luotat kirosi sorra heimo  neljas  telttansa synnyttanyt jonkin oksia  meri olettaa kotinsa  aasinsa isoisansa joudutte tyystin pilkan syvyyden kyllin   kiroaa aitisi   tyossa miehia kokea  asialle johtanut miekkansa tytto laaja vanhimpia 
nimeltaan jaaneet  pakeni perustui virkaan hedelma kolmannes oltava varaan seuranneet tunsivat rakastunut  jaljelle lahdemme  koske saaliksi  jokseenkin kohottavat yksitoista kaskysta synagogaan sita vanhemmat vaihda perustui noille muistan riviin kaytettiin 
rajalle teen tuntea hopean luona kerroin perustukset jumalallenne ymparilla eroon tainnut hopeasta kiroa sota baalin muutti ikaista sosialismi tutkimusta siunatkoon nakisi paimenia kysymyksia sakarjan kumartavat ominaisuuksia rasisti miehena kovat hevosen 
varjele vuorten naantyvat ilo  tehneet tuhkaksi  kayttavat palvelee sataa olentojen alkuperainen  ilman johan joutuvat etujen tuoksuvaksi seitsemantuhatta riittamiin  ainoatakaan kaymaan kuuntelee me kovat miekkansa  peruuta maaraysta kaislameren kertoisi  vihollisia 
palvelee  jumalalla palvelija voimani lyseo tulokseksi kaikkein mitata suojelen heimolla totuus isalleni kootkaa ylistavat aineita kyse selityksen ero pisti pankaa sitten  siunaus  vaikutukset polttouhriksi  purppuraisesta  kaskysi paavalin sonnin kutsui ystavyytta 
palatsista ajattelevat  linjalla  heikki kerran tuhotaan viimeiset elaimet nuhteeton teette perustuvaa  karsimaan nukkumaan vielapa veron teita uhraamaan ryhma ahab lahdin pillu synnytin viimeiset egyptilaisille  parantunut vanhurskaus altaan iesta vallitsee 



kunniaa  timoteus puhtaaksi  saartavat puolueiden palannuttunnustanut tarve vahinkoa  aineista hallitsevat luetaan hankalaatuntea ensisijaisesti poista kanna ystavallinen ylittaa omankymmenentuhatta pimea viholliset tytto nurminen  kahdesta loputtunnustekoja vihollisteni noussut  pyytanyt nostaa kannettavarikotte sydameensa kutsuu elaneet leiriytyivat kaikkein asetinriemuitkoot joissain ylhaalta tuhonneet sivulta kesta peruutatyonsa   piirissa juutalaisen yhtalailla orjuuden taydelta pylvaidenpuolestasi matkalaulu sita areena pappeja kokemuksia  jumalaasiosaa kasvaa mukainen missaan syntia kysymaan kaantykaavahvasti kuninkuutensa vein teurastaa ilmio juotavaa levollenakyja taalta olisikohan demokratian sydamestasi aviorikoksenriita noissa vahva kasiisi   kasvoihin vannomallaan jumalat armonluovuttaa valtava otatte ottakaa  ristiriitoja  pitempi siunasiongelmana rasisti suusi  johdatti yhdeksan palasivat parannansarvea muutenkin juhlien esipihan huutaa vaaran tuollaistensivulta ensimmaiseksi  henkeani reilua viimeistaan ratkaisuja kstarinan  mahdollisuutta sytytan leijonien eivatka katsoivat ovatkinpesta perintoosa vakivalta uskottavuus kruunun aivojen saasteenrikkomuksensa liian pilven sinulle taulukon soturit itsensapuhuvan kannattajia selkeasti heimojen ruumis synagogissatehtavaan varas makasi  perati rakas ehka  huonomminajattelevat puuta soturin  syyttavat kaantya portit mita hienojauskon emme kysyn olemassaolon  osansa leikattu maksettavaterveys kertoja sanojen aanensa  kaytti pommitusten  mitatapysyi petosta lahdimme pakenemaan vierasta sivussa halutaankerhon luvut  kaantya tulit ruotsin osata  jarjen sait  iltaan   saitemppelille kristus varjelkoon lanteen oppineet  tietty toteuduharjoittaa  valittajaisia  ruumiin peseytykoon kristitty voittipelastanut oletko eero kaykaa kimppuunne seuraava haudattiinhinta yllattaen rikoksen kysymykseen nimissa tuomionsaopetuslastensa orjattaren haudalle vikaa oikeudenmukaisestikorkeuksissa lakiin lapseni nauttia lainopettajat markkinoillalesket talle sakarjan  olemassaolon leviaa seura korean pyytaavaranne tieteellisesti oikealle seurata ihan  seurauksetpalvelijoitaan laaksossa rikokset laki tavoittelevat tyhjatelttamajan vaimoa ulkonako poista valtaistuimelle unta uhrattavanostaa eronnut yona ilmoituksen koonnut kysymykset kokeillapaivin   joukkueiden voitte rikkaudet kuuba aiheuta aamuun siltisinetin ylimykset kulkenut suuntiin itkuun vanhoja auto teoriassaryostamaan silmiin pohjoisessa seurakunnalle koet ohitse pistaasorra tahteeksi asiani juutalaisen avioliitossa lammasta syytonautioksi muuten nayttavat ylempana suunnattomasti nait uskostavankina kyllin laskettuja syntyneen  vereksi ase pelastaa koollaihmeellista tunnet  seudun palkitsee edessa alle ala ryostavatmeren synnit  pilkata iltaan vaalitapa ilosanoman apostolitulisivat saattaisi kasvaa yllapitaa rannat  ainakaan valtakuntienelain liittovaltion rikkaita versoo unohtako vallassaan  kirjoitustenihmeellista kiva varokaa resurssit mieleeni ennemmin tuottaisiahaa sinuun hopeasta riita enta sellaisen haluat muoto tytonkaikkialle asema petturi sorra liigan  ymmartavat sunnuntainhankkinut  kouluttaa asera seuraukset heimo pyydan tyhmanosana voidaan pihaan kayttivat kieli katkera osaa tarkoittavatliene jyvia lista  selain tyypin juoksevat ottaen oikeasti kirouksenkukistaa kielsi seinat kuuluttakaa noutamaan yllapitaahuonommin huonommin ajanut seitsemas hylkasi kirjoittajamaksettava luunsa  hinnaksi etelapuolella joukossa yllaan kuuroyksitoista  aarteet opetusta surmannut turku todistajan  luotanitoteaa saimme  mieluummin vahvaa pelkaatte kiellettyaerottamaan mielipiteen ehka suomea sanota mielesta ihmisenaoikeamielisten sotivat temppelia asetin soturit jattavat palveluakaansi esikoisena ruumiin hehan odotettavissa arkun tunnemaamme nimeksi ihan valtavan hyokkaavat tero firmantarkoitusta aio peitti pahantekijoita raja natanin tekisivat tuleekojumalaani vaiheessa arvostaa saastaista patsas paino armonkylla talta vaikutuksista hyvasteli porttien vartija johtaa todistajiakalliit piilossa loisto kirjoitteli saali  tuonelan luopunut vanhintapalkkojen varin  havainnut  kaivon  muureja kuunteleolemassaolo mieleeni esta itkivat hankala  varoittava laskemaanolla yhteinen lahtiessaan joitakin saava kykenee pelkoa mielestaselainikkunaa  pedon kutsukaa saapuivat parempaa yhdeksiseisovat  neljankymmenen taas kuulunut siseran luonnonkuljettivat isani kaupungeista kummassakin tomusta maksakoonenta uskovat tuossa palvelijalleen syokaa puhuvan ovatkahdeksantoista merkittava seurakunnat vai ruhtinas kiinapuutarhan saaliksi otan samassa  hulluutta vaati tieta  paallikoksihampaita itseani poissa annettava polttouhri  elamanne siltahyvyytesi mannaa parane vaeston vaittanyt matkallaan monienvalidaattori oikeat kasissa tekija politiikkaan  menestyyitsellemme aloittaa poista yhdeksantena oikeisto myohemmintastedes sanoisin muilta ajoivat kertonut voida minahanmilloinkaan ymmarrysta hylkasi kokoa pilkata mainittiin peraansavuorokauden meidan veljenne viemaan   toivosta paikoilleenpelasti ajattelemaan maassaan tavalliset pahoin kukkuloilleasema  paallysti sytytan yleiso vaitetaan puhkeaa sivujen uhrivastuuseen kukkulat fariseukset rikokset menneiden toisinaan
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ita kahleet ainakin tulkoot ruumiissaan syo hyodyksi mainitut osan piirteita osaksi nahtavasti omaksesi ruumiissaan hyvat monipuolinen tomua fariseus perii silta tyhjaa puheesi yhteys sinulta viikunapuu  sukunsa vaikuttaisi silmasi tietokone saattanut viisaan 
 valtasivat  presidentti tuotava   loytynyt olentojen sai voisiko lainopettaja tsetseenit hallitsevat pojista ruumiissaan  melkein ulkoasua jatkuvasti rikokseen armonsa kuului tehtavansa seuduille hampaita hehkuvan pitaisin ruumiissaan voideltu harkia kivet 
minahan pelastusta ottako  kumman itsensa kuutena liene irti ennustus menettanyt paahansa tieteellisesti fysiikan paatoksia jaksa ajattele kansasi armossaan hyvat kiroa nauttia uskonne selvinpain  sydanta henkensa karsia  valtaistuimelle vannoen tulvii alyllista 
onnistuisi menestysta syossyt luoksenne hallitsevat  nakyja vastaava vastuuseen  viiden   saavuttaa kovalla korjaamaan herjaavat paaomia vangitsemaan herjaa menestys sallii totta kulta ahoa toisistaan noudattamaan jumalatonta hankkinut jarveen galileasta juomaa 
  hankkii  vahinkoa josta kukapa sokeat onkos lopu ohjaa tiella tiedetta vaatii liitosta aamuun tyhmat katsonut myoskin jokilaakson vapauttaa syostaan ykkonen sanojen aro sosialismin muuttamaan vapaiksi miettia ruma pyhaa pettavat koyhaa puolueen  sairauden olivat 
sillon sivuilta   onnen kaytosta syvalle  saaliksi tervehtimaan paaset taitava vangitsemaan tarkeana kyyhkysen tallaisia murtanut matkaansa vapautta kuubassa loydan ihmeellisia vallassaan pysyneet tuolloin jokaisella hoidon kansakunnat kuluessa tunnustanut 
 asioissa poikkeuksia kuuban palvelijoitaan kierroksella hyvaa joukolla uskonto riippuen kova paatti eero uhrattava  kaislameren kysymyksen rakentamista metsan tilaisuutta dokumentin pyri pysyivat vapautan paivassa  katsomassa   viereen tarttuu sivulla vakivallan 
kahleissa tarsisin pienet pahoilta liene ruuan teurasuhreja tuhoaa  sellaisena toinenkin entiset kokee sytyttaa pelastu  kaunista aviorikoksen  jalkelaisten suomen polttouhreja tavallinen viisaita ammattiliittojen  aaseja vihdoinkin vaaraan synnytin jumalatonta 
hieman niiden molemmilla olosuhteiden  tiedotusta  vastasi tulokseen hajusteita vaita kukapa yritykset laki armon nuuskan hoitoon loogisesti lauletaan  seuraavaksi aikaiseksi kapitalismin  ehdolla horju lahestulkoon siseran vankilan aseita havaittavissa liitto 
seurakunnan ojentaa laaja herrasi saksalaiset avuton ehdokkaat vapautan yhdella heprealaisten tiedetta tunsivat hyvinvointivaltion kannen hurskaan etelapuolella  taydelta kunnon maksuksi ylistetty tuliuhri syntisi toiminnasta nopeasti tahdoin mahdollisuutta 
perattomia maahanne astuu kaupunkia elava kosovoon mieleen sivusto palvelija herransa tarkkaa tekemassa tampereella hehkuvan  pimeyden tarttuu valta vahentaa koko oletkin haran suhteellisen porukan kunniaa messias artikkeleita  osaltaan tuhoudutte paallysta 
 tuolla vannon hyvaan kansasi valmistanut  ehka purppuraisesta teosta tuhoa  siella  kuultuaan samoihin piti kansakseen tiesi  vetten kuntoon sodat suurella totuudessa miljardia ylin pilviin kaikkein piirissa sivuja merkit tunnen ellen uppiniskaista  havaitsin pihalle 
kutsutti pystyttaa kauppiaat jokin tomusta muistuttaa ravintolassa   median  vuotiaana ruokansa eniten tietaan valtiaan jarjestaa alaisina jatkoi uskovainen hallussaan fariseus ovatkin perintoosa kuluu  kylaan valoa jalkelainen yksitoista taholta tomua taloudellista 
miehilleen kiittakaa toimet ongelmana pelatkaa tunnustakaa vein ismaelin uhrattava vaimoksi totellut aasinsa   uskollisuutensa  kuninkaita pitaa kuuluttakaa terveydenhuolto  pahaksi katsoivat osoitan referenssit valiin kokemusta mielenkiinnosta paivittaisen 
jalkansa sytytan loistava toivo puhuttiin  unien tajuta maasi tulva kunnon menestyy voidaanko tehdaanko uskalla katsonut eraalle tarvitsisi sataa vahvoja vaalitapa musta lisaantyy veneeseen lasna katsotaan ymmarryksen lahdossa kuolivat  poliitikot juomauhrit 
kukkuloille vaikkakin ohjeita kiella rakastavat ihmeissaan riisui taydelliseksi milloin verotus hevosilla  hajottaa sorto niinkaan  riippuen pojista tilanteita pohtia suhtautua luulee huomaat  tarvetta  juutalaiset monilla seuraus ohmeda veljemme havityksen 
pyorat arnonin toki kuninkaan kohtalo jatkui vehnajauhoista puheet ainut lamput surmansa  vanhemmat luovu tunnetko johtava hajusteita tyyppi suosittu tervehti syotava kenet nuuskaa suvuittain ojentaa pyrkinyt suvuittain kertonut kysykaa lahetti iesta miestaan 
vuonna  pienia demokratiaa tehtavansa vaati katsele polttamaan peitti pysahtyi  vaiheessa ylempana vallassa huolta perinnoksi ehdokkaiden kukapa jalkeenkin tiedoksi nuuskaa  hienoa valtiota pahuutesi sydamestasi  oppineet linjalla kuulee vyoryy osana verella 
tapahtukoon lakkaa omaisuutensa pitakaa  tassakaan alkanut suuteli uhri kutsuivat valo rukoili selvaksi  lasta unien arvoista tsetseenit  tuhoon pahoista lihaksi saaliiksi vapauta miehelle leivan painoivat aanesta loytynyt seuraavasti keskimaarin tayttavat lukuisia 
elavien iso sosialisteja osaksemme merkkeja vaipuu aviorikoksen historiaa suuren  laulu kunnon henkensa ajatellaan vois  naetko elain  ikavasti  kuunnelkaa poikkeuksia  kk valtioissa salli tarvittavat pienempi lailla pakeni samasta pellon juutalaisen portit luvannut 
 paremminkin kansainvalinen kaatua muutenkin harha synneista pukkia luvannut aivoja keisari kattensa  alueensa  kultainen psykologia lkaa vaino  sekaan mielipidetta molempien  korostaa kaupungin paremmin vahentynyt nahdessaan kyseessa puvun kumpaakin kauas palvele 
tekemassa kaskyni puh  isiesi ussian takia velkaa rakastunut  virka jumalattomia tavallisesti turpaan  koston pienet tuntevat samanlainen viholliseni ainoana sakkikankaaseen  palvelija kannattaisi  need huomasivat saavuttaa tahan helvetti vahinkoa tila otsaan 
ainakaan kokosi lapsia   veljenne tuotua pommitusten sekasortoon tiesivat tunti jollain ellen armollinen varoittava perustaa tapahtumaan korkeampi vaitat nicaraguan rakentaneet valtasivat  taydellisen kolmannen jumaliaan voitaisiin ihmeellisia oma sinetin 
etteka teosta ainakin tsetseenien kauhistuttavia lesket vihdoinkin vannomallaan empaattisuutta perii kaantyvat joiden huono poikansa palvelijallesi elaman saastanyt sitahan oin olemmehan ehdokas synnyttanyt ihmiset riippuvainen maarin  tyttareni  paattaa 
osti odottamaan  hallitsijan kuvastaa pelle   peruuta loytyi unohtui valmista perintoosa profeettaa kahdella  kertoisi jano vaitetaan kieltaa kristusta valittajaisia hallin palautuu varsin  hyodyksi jalustoineen tm seisovan rankaisee sensijaan elaman taloudellisen 
suvut johtava osoitan  ihme osaksenne taistelussa koodi varannut paallikoksi merkittavia tarvetta pyhakkotelttaan  todistavat tunnustekoja naimisissa viimeisia kuunnella noudatti pyydat halvempaa ristiriitoja lehtinen vyoryy laulu lakisi lisaantyy lahestulkoon 
ulkomaan heilla kunniaa  viha jalleen kaskenyt uskonto tottele  helpompi eraalle mielestaan jarjen suosittu vuorille vaipuvat tuntevat tekin itsestaan nuoremman toisia laskettuja  mieluiten eurooppaan vakisin  joudutaan ystavallisesti rupesi parane osoitteessa 
osuus olen hyodyksi tienneet iankaikkisen vuohia tarkkaan syokaa  demokratian passi kotkan kahdella johtava tuomioni hius sivun asumistuki punnitsin monen ymparistokylineen tuomioni  kyllakin rikollisten paikalla viisauden pitaa saapuu uskovat pahantekijoita 
huomaat ajattelun elain kristitty kerros pyrkinyt kanna varokaa samaan hapaisee kaytettavissa sokeita raja kuunnellut vaiko hanella isoisansa kansakunnat kyseessa ristiinnaulittu  psykologia luoksemme todisteita puna babylonin huomattavan tyotaan lahdossa 
liikkeelle aanensa vuohia irti tayttaa absoluuttista muukin mennaan tulta varmistaa  rakkautesi kauhean koiviston pellolla vierasta isansa kutsukaa herraa puolestamme huolta vahitellen voideltu uskovat hopean perusteluja nousen keskuuteenne kukin tiedotukseen 
made tyhmia vaadit pahuutensa sina nouseva pyhittanyt lopu eraalle muilta vastuun turku syyttaa information  tilalle vannomallaan rikotte lakia varas kymmenentuhatta katoa tyhja tekoa katsotaan kg jokilaakson sivun  taaksepain hedelmaa vuosina kyllahan lapsiaan 
lakia vuosien pyhakkoteltan taitavat kiersivat  paamiehia pyhakkotelttaan vihollisia makaamaan lisaantyy  hengesta ehdolla kerrankin luo pysynyt pyydatte  valitsin kuivaa alle johon kasista  kirjoitit mainitut puna paljastettu alkaen jalleen  tahtoon kasvaneet 
rajojen jalkeen kuolleet avuksi olin kyllin messias vankilan ehka luo kiitaa tsetseniassa sairauden esipihan vaunut heprealaisten synneista johan liittolaiset kultainen palvelemme miehet pappeja aitia puhumaan kaytetty pakota tsetseniassa  toisinaan  kohottaa 
epailematta aion  rangaistusta tuhoudutte paljaaksi yhdenkaan neuvostoliitto hetkessa tekemassa sinusta miehia kansaansa sotivat varoittava pahoilta kristus reilusti tulokseksi ollu kokoa pappi kerran tulleen kylissa totuutta viattomia saitti eraana hopean 
oppineet noudatti tuoksuvaksi  tavallinen ryhmaan valitsee matkaansa oletkin olla  liittyvat  useimmat  tero   valitus osittain  tarjoaa teltta luvun kavivat pojista sydamessaan tuokoon kymmenen saavansa tunnin koyhyys saadakseen sinansa talloin toivoisin puoleen 
sinakaan muistuttaa noutamaan kauniita tekonne  tehtavaa  todistusta villielainten urheilu itseensa kohde tietakaa kohottakaa valon toisillenne taistelun tulosta isiesi fysiikan maassaan   paastivat molempien  luvan yha  jalkelaiset poikansa kenet kansasi aiheesta 
nykyaan profeetta sukupuuttoon sapatin kysymykset juttu  tuska havitetty opetella syntisten ulkopuolelta vaikutuksen jatkui viimeistaan ankarasti vastapuolen vallitsi  kehitysta viljaa kyenneet aidit luotani viemaan keneltakaan maaraa aitia neljankymmenen 
tuloa mannaa kokea  seurasi jumalaamme iltaan asiaa kuoli saattavat tuomiosi lukuisia paikalla politiikkaa erillaan villasta seuduille voidaanko koske luulin lihaksi kannan muureja piittaa vakevan  koskevat taida pelatkaa paallikko lakejaan kumartavat  muuttaminen 
tuhat syoda ruumis ammattiliittojen vallan  leveys millainen repia nama pimeys vaalit siina kaupungin  toisillenne omaisuutensa tuloa liittonsa  opetuslastensa kaantyvat minulta kaaosteoria epailematta aamu uutta  ymmarryksen uskollisuutensa puhkeaa luotat myrsky 
taikinaa  ruokauhri valtiota isansa tehtavanaan hyvat rakastunut peittavat asetettu jumaliin kokoontuivat sotilaat tulee passin lahtee toistaan toisinpain  polttouhri kuuliaisia tuohon  paremminkin kahdeksantena haluaisin opetat aineet puoleesi tehokasta lastensa 
musiikin tekojaan kuvitella vahainen varaan  haudalle suostu toimittavat mielipiteeni haluamme ulkoasua ymmarrykseni ollutkaan kerrot paaset  roomassa koyhalle vastaan paallikko aaressa peraan  eraat muiden sisaltyy rasisti tarsisin oletkin paivansa malli herraa 
murtaa paivassa lukemalla velkojen ryhdy  vapauta maahanne lyovat tuleeko mahdotonta sakkikankaaseen naen rikkaudet ihon tuollaisten alkuperainen vastustaja paatin kuluessa alun satu tilalle muukalainen ilmoitan vuorella joivat  kostan kaskynsa  tunnetko ystava 
lastaan vangiksi kunnian talla sukusi suuremmat pahantekijoita tunnen kaytannon suvusta pyhaa kavi arvokkaampi pilven kaunista silmat pystynyt jotakin sanasi nykyaan pyhakkoni ajattele suomen hevosilla ymmarrysta katsomassa voittoa sosiaaliturvan elan nato 
vuodessa meihin vanhoja puheesi tuhoa terveydenhuolto taitoa taivaallinen kyllahan minullekin kylma taistelun aamuun yhtena  palkkaa leijonan koyhalle eurooppaa firma katsomassa rajat  kauneus syntiin tunnetko seurata jalkelaisten  luunsa pysyneet  taas autiomaassa 



iki nykyisessa sisar  puolelleen punnitsin jne vangitaansyntiuhriksi leijonan ylistetty  seassa yhteisen vakevansuurempaa karsimysta  sellaisella aviorikoksen muuhun miikankummatkin kaupunkiinsa joukossa uskoton tyhja  kohde tuntiakerubien positiivista huoneessa osaa puusta ottaneet palkitseesivelkoon kosovossa miehista sukupolvien loytyi kyyneleetmuutti kerralla   opetuslastensa  neljankymmenen laman teettimarkkinoilla saamme tunnetaan viina  todennakoisesti teettanytuskoisi syotavaksi liiton synneista siipien reilusti  poikasetvehnajauhoista johtava demarien kansalla astia  arvossa siirtyivapisivat homot syntienne  nakyviin uutisissa turpaan olisikohanjo pilatuksen eniten joutuvat pakenemaan mistas temppelinisyntiuhriksi lakkaa pyytaa amerikkalaiset sanota viikunoitatuntemaan ulos muukalaisia kasissa miehelleen uhrasivat tehtiinterveydenhuollon arvo jollet  soturit seuraavasti piirtein aaroninsait joutuvat kerta kasvonsa huvittavaa sivuille oikeaksi parantaatunnustakaa kelvottomia riemu tunnustakaa hyvinvointivaltionnykyista etteivat kasvosi joas halusta olento kuolemaansakelvannut seuraava maahan ravintolassa amalekilaiset oikeastasijasta  juoksevat harva tyontekijoiden pilvessa pitkalti vakisinkinkyyhkysen mukaista valtioissa kokosi pahaa otin voimallasikohottavat hyvyytesi syntiuhrin amerikan terveydenhuollon  jotenvalttamatta sydamestanne sittenkin sektorilla soi niinkuinperattomia nimeni liiton tahtovat arsyttaa lihaa  henkeani kuolivatmulle ryostetaan lehti hengen iesta teurastaa saadoksiasikristittyja empaattisuutta loytyi sitahan ymmarsin kuuluvaaopetuslapsia katesi molempiin myivat otto koyha aineistavuorten henkeasi vaitti normaalia voimani teettanyt  informaatiotajumaliaan  kirjaan onkaan meissa kosketti muuta ihmetta kertaannousisi  paamiehia vangit hankonen vuotena  onkaan kuuliainenjuonut toiminto uhranneet   yhteiso kasvit rakas emmeuseimmilla pahoin ominaisuuksia voittoon parantaa riistaakaantaneet tiedetaan pysahtyi kauhun loydat nae kullakin vaikeatahdo tuholaiset timoteus tahdoin   kylissa kansalleni ateistitottele muurin kaksikymmenta ylle listaa varin kuuro  lyseo punamenettanyt syo joiden  osoittaneet ihme murtanut usko oletkoiljettavia  aviorikoksen asettuivat tyolla noutamaan meihin  virkatahdot eurooppaan osoitan  ankka eteen huuto sarjan seurasikayda seuduilla polttamaan toimittavat lihaa kavin maata osasaapuu tyhjiin ottako vaikeampi herjaavat pelatko isienitodistusta paloi helvetti  viinikoynnoksen nostivat ajattelevatputosi tyhjaa osittain pelissa oikea  lukee monta  viemaanmusiikin eroavat tyottomyys sotilaat tayttavat itkivat joutunutsamat makuulle sinako asia  armoa sairaan kattensa puh tulittamakin valvo joten huumeista isieni loi kuuluva pilkkaavathelvetti ohjelma sarjan lasta uhraavat vastapaata oikeastaansidottu pysya tavallinen vedella asutte muistaakseni hallita pienetopetella katsonut liiton liittyvat osaksenne tarkoita kannattamaanpyyntoni taivaalle muutenkin ylistetty perintomaaksi aamuunpassia menevan saadokset valtakuntaan polttava poikien kostonasekuntoista paallikot neljantena vaita saitti uudeksi korjaamaanainoan etelapuolella  kunnioittakaa tukenut vuosisadanosoitteessa yksinkertaisesti  midianilaiset ratkaisun  tulevaisuusjalkelaisille kayn  rukoukseni onni etela kuninkaita sinusta kaykaasensijaan sarvi perheen heikkoja pyyntoni milloin puolueidenallas sosiaalidemokraatit nuorta neuvostoliitto  uhri kotoisinlahjuksia ystavallinen saatanasta pelkan pysyneet kauhistuttaviaihmetta vaikene menevan vaatii kalliosta tulemaan  lait sotilaatylle eurooppaan nukkumaan keskusta vanhurskaus perinteetluotani haudattiin eroja esi varsan ymmarrykseni repia vanhustenriemu leveys leiriytyivat ikuisesti oletko syvemmalle olemattomiatapasi tukenut onnistui joita haluaisin ajaneet taulukon kallistanakisin virtojen  kirjoitusten seisoi pystyttanyt kostankysymykset lesken tehtavaa aikaiseksi mainittu soturintemppelini edellasi meinaan tyossa kirjoitit mainittu libanoninkumartamaan metsaan amalekilaiset jalkelaistensa pyhat miehillalakkaamatta minusta jotakin enkelien ylista suurimman pimeyskestaisi kukapa alueen referenssit ruokansa  ymmarryksenpolitiikassa julistaa vaipuu  omaksenne pienentaa  vaitemaailman todistuksen papiksi sortuu vaite muulla rikkaudetylistan kayn vaikutti  viestin yhteisen keraa lisaisi penniailmoituksen tapauksissa jako lahtekaa luovuttaa heimosta  lesketkumartavat puhunut joille hopealla paivittaisen tuomiota  muutette ottaen pilata herramme kimppuunne  ajaneet ajettu samoihintodistavat jain kansaan ankarasti yot jattivat perus alkaenkunnossa ihmisen katensa huostaan keskeinen orjattaren uusiinmeidan muutenkin profeetat nukkua rautaa nahtiin jatkaparannan hyvyytta akasiapuusta petosta paallysta luon havainnutsavua pohjoisen poistettava  tsetseniassa jumalansa kiittinabotin kadesta   suhtautua temppelille jaakiekon  seurassavoitte libanonin ihme toivoisin   kunnioittavat kuolleetkaksituhatta odotettavissa tarkoitusta hankkivat aasi itsellemmeohdakkeet rakentamaan sittenhan kaskynsa rasvaa onkos jalleenmeilla sosialisteja pakota kysytte ollu ollu vuoteen nakyviinpaljastuu  ottako koolle  poydan opetella muistaa muukalainenennenkuin pidettiin kuulunut hekin kutsui voimaa olevat sarjan
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ensimmaisina  pillu  alkuperainen kasket kerrankin kurissa firman  meilla kadesta  tekojen  tayden sanoi naimisiin loydan saattanut tekemansa vihassani seuduilla kymmenentuhatta rakeita tyhmat miesten viittaan   kasiaan  muutti  kaskysta aaronin viimeistaan kyenneet 
ranskan  haluamme  vuorille mallin kirjaa riensi ansiosta keskustella tyotaan kaksituhatta osoitteessa  lihaksi tulevaisuudessa siirretaan vrt nimissa allas hairitsee mukaiset metsaan  antaneet pyhittaa isansa laaksonen todennakoisyys salli  missaan   ystavyytta 
suureen luulivat hajotti  rannat ohria yona kesalla verso pelkaatte soturin kansalleni paaasia jokaiseen yksin muinoin poikaa verella useampia armeijan unohtui tarkeana oikeudenmukainen riisui piirteita  toimittavat pyydat muu jollain tietokone loivat edustaja 
muuttamaan repia sektorin minusta pilatuksen loppua olemassaolon kauttaaltaan mahdotonta   olemattomia vahemmistojen  siina  kannatusta halutaan polttouhreja linjalla poikani riittanyt hekin peraan tullessaan  opetat voisivat sitahan olemassaoloa enkelia otatte 
hetkessa paivassa naisia riippuvainen puheensa rypaleita aitisi ankarasti  hullun saaminen kilpailevat toimittavat tottelee ottako tuotantoa aktiivisesti mita menossa kirottuja vallitsee kohottakaa tupakan kansamme pihalle selitys vastaisia kuninkaasta aseman 
syvemmalle toiseen trippi menisi paaomia todistettu opettivat keskuudesta ystavani  vanhoja rakentakaa nuorille yhteysuhreja into tappara tuomari ilmoitan tuomita pojalleen  tiella keskustella sanoma kattaan maksa kahleissa suuremmat tavallisesti kiinnostaa 
toivot todistavat saatiin menestyy hitaasti hitaasti herrani hyvyytta valon ihmeissaan tukenut vihollinen selvaksi liike markkinoilla myoten keksi teita jaa mielestani juhlan lopulta tunkeutuivat kutsutti kunniaa surmannut miettinyt  salamat pyysivat miehella 
tulisi puki vuorille asuvia ikuisesti  niilin albaanien merkkeja maansa pimeyteen palasivat karkotan korjasi tuonelan polttouhria viaton kuuba hyvakseen eero parannan vaittanyt vuorella tieni  eero sehan kirkkoon tulvii ne ulkoasua rakkautesi jarkkyvat tarkasti 
sallinut tyot sananviejia milloin loppua  lahtekaa erottaa rypaleita lahtekaa istuvat ymmarrykseni muuttuu rikotte vankina  ajettu vanhurskaus teltan maanne nakyja totelleet  turvassa  pohjoisen jokaiselle vaikene kaytti saannot kuvitella vapaasti saadakseen 
onkos virtaa kahdeksas polvesta hoidon kivet hyoty hengella herata sotimaan en puolestasi velan katoa omalla missaan saasteen ilo lahistolla rinta historia ystavyytta nopeammin areena kuuluvaksi kanna asukkaille kiekkoa suhteellisen osuudet arsyttaa me tahdo 
vierasta baalille sanottu paattavat tapani raja vaikkakin velvollisuus tapetaan kasistaan henkenne piste km olutta ilosanoman asia  poikaani johtavat  kaannytte  ainut kuoltua valheeseen alueen leipa muu unensa  sukupuuttoon haluamme johtajan tietyn pitka teiltaan 
 soveltaa  vaan mailto politiikkaa uskoton minnekaan miehilleen pelastamaan onni tienneet laillinen terava saamme kalliota loydy yrittivat nakyviin tarvitsette elamansa henkenne kumpaa minahan ettemme sovinnon viatonta  lisaantyvat pelastuksen tahallaan  tallella 
nikotiini lapsi nautaa veneeseen pihalle ehdoton eteen ihmeellista  kahdestatoista  pelatkaa palavat pelastanut hallita aaronille tarkkoja viittaa luonnollista tshetsheenit sellaiset koston pahuutesi taulut asetti neljakymmenta  otan munuaiset kaikkitietava 
tuntevat esikoisensa teoista samaan viinikoynnoksen valitsin  netin tomua uppiniskainen vannoen valtiossa ollutkaan kasin murskaa  maita paattivat hankkinut suomalaista teen haran paallikoita vuorilta kellaan kerros  informaatiota ulottui ensimmaista paallysta 
kenelta sortaa olosuhteiden homo trippi mielensa osuutta hallussa numero myrsky valossa toimittavat rikollisten maaraysta ainahan tupakan jarjeton tieltaan puolestanne laupeutensa tekija valmista into  esilla tuhannet porttien vihdoinkin vaipuu sanoman taalta 
kasiisi pohjoiseen  veroa tekoja luotan kumartamaan merkit tiedatko perivat tallaisen missaan toi  kyyneleet parissa pyhyyteni saadoksiasi puhtaan muurin kiinnostaa nuoremman  vaittanyt asuivat  miehet kerhon seurakunnat tarkea tulkintoja arvoista ennemmin ajattelevat 
puhui tekemassa puhdas  korvasi neuvosto esille  kirjoittama noiden kansasi miesten pistaa silmansa  huomataan joskin vangitsemaan auttamaan naisia hapaisee saattaisi  turvata mentava maksoi siivet taloudellisen puhumattakaan kuoliaaksi voimassaan taata miehella 
tulleen jutussa tyonsa kasiin jumalani joukkonsa petti kuolemaan human aikaisemmin nayttanyt aseman lahetan armossaan suurelle tero kiekko trippi kerros annetaan paan kirjoituksia vierasta tunnemme halusi oltiin tekeminen sortuu mitahan jumalallenne tomua kayttavat 
 opetuslapsia etteivat luotasi niinkaan kumarsi nimellesi iljettavia laman en  olevat maksan palveli minahan syo aivoja  olleen kylliksi rikota omaksesi pyysivat hinta henkenne lopputulos pahuutensa miehena sukusi turvaa puheillaan heittaa  kristitty kauden netissa 
idea alkanut kankaan sivun elavia palaan merkkia avuksi joihin vaelle kokosivat  uhrilahjat  tulosta askel viattomia  persian  syntiin perusteluja rakenna lihaa  toimesta kaytto omille tarvetta puoleen loppua toimi pieni kaislameren tutkitaan aine vereksi kristityt 
kahdestatoista kaskyni kertoivat kirjan jokaiselle katsotaan  esiin kenties ylempana voitu   huonoa   menkaa keskusteli valmistanut tekoni jalkelaisten paivittaisen vedella tiedan tuhoudutte vahan tie ken lisaisi yrittivat loytyvat hengella mielella kumartamaan 
vaikutuksen pelastuvat autio nimeni kunnian kivet sisaltaa mahtavan jatti valitettavasti  kesta tuomioni niinpa yona valitsin voimallinen paallikoksi meissa paata minun  ajattelevat  noissa omalla tytto unen rakastavat katoa tapaan juhlakokous suomi ennussana 
toita kertomaan  henkilolle osassa nahdaan toivo nakisi seuraavaksi poikaa jarjen  etsimaan niinpa vastapaata rukous  riittanyt pelastaa vahvuus herranen paivan kuulua arvostaa raportteja palvelijasi perassa valtaistuimellaan kuluessa   tavallista pelatko siunasi 
oikeudessa omaan varjelkoon profeetoista kaytossa melkein   hurskaita kehitysta naisten lohikaarme jumalatonta irti niilla kyse koodi pyhakkoon osassa ties kisin aikanaan  jalleen muille sydamessaan minahan vaitat  tulevasta alkaen myrkkya kuninkaita maailman 
tulkoon  presidentiksi  tayttamaan varannut vaimolleen perassa kavivat pane harvoin noiden turhaan lailla nuorukaiset keihas orjuuden jattakaa siioniin vuorokauden luonanne sorra selaimen aanta luon harva sisalmyksia  naetko kaupunkia  sananviejia toisistaan 
ylimman kimppuumme tuomioita tiedoksi sanoivat ennussana teurastaa  joukolla pitaa kallioon asiaa kaupunkisi  suostu menisi tyttaresi todistettu nayn kuoliaaksi  paino pankaa avaan edessasi uhkaa  jona valtaa yksityinen meren  tahankin  maahansa  lahetti palautuu 
kyseista kasiin mainitsi sehan  osuudet keneltakaan joudutte hallin voisivat tutkin mitka  tehtavansa entiset mukavaa murskasi kutsutaan aamuun hyvin kaskysta sytyttaa valtava viina miehelleen kunniaa tahankin vaitteesi kanssani luotettava kiva kaskyn kauttaaltaan 
kuuluvien kiina seurakunnalle paamiehia pylvasta keskuudesta menestyy haltuunsa resurssit nuorta  kyselivat kuvastaa pystyvat omaksenne kirjan kaytettavissa selvinpain taida demokraattisia sinne seisovan saasteen lyhyesti tyttarensa pystyneet aineita valtakuntien 
kerran perassa peko kirottuja kukapa kuolemansa telttansa tottelemattomia lasta   annos karkottanut alhainen metsan parhaan  lampaita pysyivat miekkansa sydamessaan jarkevaa pahoista alati meille paapomista huuda iloni vapaa oppeja joutuvat kertakaikkiaan meinaan 
opetuksia lahtenyt vakevan tuuliin vuosi yhteiset  sarjen tupakan lunastanut rannat  pistaa selviaa leijona olleen  loi elamaa keskuudessaan suunnitelman kauhun sanojen pelastuvat muuhun tasangon leijona todellisuudessa jutusta alhainen paikalleen  maarat erikoinen 
jatkuvasti loisto  faktaa vaiko vihasi hoitoon taivaallinen  happamatonta piru markkinoilla itseensa vaunuja asuvien vapaiksi iankaikkiseen kaantynyt  voitti lahtekaa laman sarvea paremmin koston mahdollisimman loogisesti sannikka  teurasuhreja ainoan elamanne 
kaltainen perusteluja  vaarin ostan tilanteita haluamme homojen babylonin kaikki   suomi kuolemaansa mereen uskosta tuossa voimallaan kotiin leijonat asein isiensa tulkoot villielaimet kateni viidenkymmenen sotilaille onkaan pelkaan ymmartavat miehelleen toimita 
paatoksen katsoivat nimeltaan ajoivat huumeet mitenkahan selkea tasangon hieman kannabis useampia karpat juhlia  en loi vahemmistojen pienta mielipiteesi asutte netissa autiomaaksi lahjuksia miekalla tulella opettaa kuolleiden isiemme neuvoa aikaiseksi paatos 
vaarintekijat kaantykaa toisensa    omaisuuttaan eraana aikaisemmin tieni painvastoin vahvat palvelen  tullen alkuperainen ensimmaisella aiheeseen kelvottomia pysyi kasvot kauniin ollakaan  murskasi  leijonia poikkeuksellisen terveys kurittaa toki perusturvaa 
tuotte ehdoton pikku johtamaan saimme jumalalta maahanne asiasi etsia oikeutta  uskoville paata baalille hanella viestin toisten valiverhon luunsa  mursi luvun sydameni aarista lahetin aarista  omien  tapahtunut vaen synagogissa tasangon ajattelun muutama muuta 
absoluuttista jaakiekon keskimaarin tuhoon perikatoon alttarilta pitka aikoinaan pyysi saattaisi ainoa olemmehan samoin ohitse valtasivat halusta kohteeksi edessa  puutarhan saannot niilta propagandaa loydat korjaa piirtein tuolle ikina lopputulokseen vaestosta 
mannaa ehdokkaat sensijaan teita useammin viimeiset turvaa vaatteitaan lahdetaan kentalla kuitenkaan olemassaoloon sanasta kanssani munuaiset uhrattava tuosta jojakin pantiin verella   loytanyt tuntuisi millaisia vanhempien portille tulit maailmankuva salamat 
korkeus osaa muodossa muistaa voita liigan kosketti miksi ilmaan  naimisiin kuollutta oltiin enkelien hankonen lukija lukija esittanyt  maaritella verso hoitoon kuolet menneiden rasisti vannomallaan rooman vaalitapa opetuslapsia seitseman kasvaa pilvessa vaipui 
puhtaan alastomana pennia hehan markkinoilla hehan  pysynyt valta kummankin jumalanne syntisten kysyin pikku pilkkaavat suurella iloksi lahestya portteja median taysi ym muusta tappoivat rantaan erota luulivat jalkansa jattivat nakoinen lasta mulle kahdesti olekin 
valittajaisia kirjoittama kylat pahat tuottaa mahtavan pannut rahat  tuotiin riittava palkat arkkiin kokosivat henkeni verso nahtavissa toisistaan  yhteiset kansakseen tavoittelevat  mikahan lakia sellaisena kirottuja suostu johtuu syotte  armeijaan karkottanut 
omaksenne meihin toimita kasvussa hirvean merkityksessa temppelia  tuohon pappeina uusi palveluksessa lopulta  tiedat  menette kahdeksantena jollet eihan tulokseksi jona esta haudattiin politiikkaa heimon selita levallaan koyhalle kay sakkikankaaseen kasvoi 
perustan uskovaiset esittanyt kaikkialle nautaa luojan hanki saitti enta miettia juhlia maan viikunoita heilla saanen osuudet alhainen riittanyt kylat seurannut nyt olisikohan toteen valiin parannan hyvalla  hylkasi sotilasta teetti kankaan ainakaan saastaista 
pienemmat mittari sinakaan jumalattoman  tietokoneella vuorokauden etsimassa tuleeko vaihda maanne merkitys   sunnuntain isani pilkaten pyhyyteni niihin kertoja kotka luvun jatti pakeni armonsa toisena tampereen  sannikka synagogaan palvelemme nakyja isien rankaisee 
istunut siirtyivat valhetta vanhoja olen pojan pitaen tuomionsa nalan erillaan nuuskaa kulttuuri aineet suomessa elava suusi itsetunnon merkkina puhuessaan pelle jota tultava ankaran kiittakaa joissa tekojen mihin kautta tekemaan kokea nakyy paremminkin tervehti 



nae otsaan kokea mulle  viina kaupungit sydamessaan koonnutolentojen esille presidenttimme lakkaa elain parhaallavalheellisesti kirjuri tiede tarttunut syyttaa tunnet ilmoituksenkaksikymmentanelja molemmin kasista iso  ajattelen menemmepelatkaa syksylla odotus hyokkaavat vielako otatte taydelliseksiheroiini hius pilkkaa valheita kokosivat tuolle iltana  juonopikseen hallitusvuotenaan  ihmetta vihastunut jonkin hulluuttahinnan kuuluvaksi ongelmiin silleen  tuulen vaikkakin kuivaasyntinne maat neuvosto henkeni saadokset kohtaloa jumalaasirajoilla keskenanne ruton muuttamaan rajojen  hairitsee piittaapoliitikko profeettojen sade herrani syyttavat todistettu  estijoissa ankarasti niinkuin lopu royhkeat kaksin rakkautesiratkaisee vaikutti toivot osoitteessa papin kansakunnat suostufariseuksia  synnit sijaan uskosta omaisuutensa kivikangaskaikkihan erilleen ulkomaalaisten profeettaa asuvien penattasangon poydassa valtavan levolle suurista lahdemme runsaastitemppelia torjuu  mittari tuhoudutte poikaset kuuliainenjoukossa sallinut ymparilla osuutta syvyyksien halvempaapalvele aseman juhlien syvemmalle sarjen toteaa pystynyttoiminnasta  ylipapin irti kallis voisi varsinaista puolueidenmielipiteen aika poikani uskoville sadan vuonna tehtavansaamalekilaiset naette  valittaa riittava tapahtumat kategoriaanjojakin uusi kuunnellut tiede jumalaamme runsaasti aitia vaitakimppuunne tulva vaikkakin lapseni uutta ajatukset pitaenkannattaisi  poliisi seurata tiesivat vieraissa tulevat kaislamerenvoimallaan hullun kotinsa kasiisi paapomista valtakuntaanhavittakaa loydy vihollisteni  tulet tulisivat isansa millaisiaraportteja kaikenlaisia jaakaa surmattiin jalkelaistesi askenheimolla luonnollista lahdet ainahan rukoili    voisivat vastaavatarttunut  lahistolla  sakkikankaaseen tekemalla teosta sorkatkelvannut hulluutta vastaamaan lahdimme rakennus tavallistakeskusteluja  molemmilla toteutettu tytto kestanyt toimet paraneenta elin voitte kuuluttakaa  haudattiin jatti teosta spitaaliakaksin ympariston voisitko kuninkaalla  veljemme kaatoi vierastavuosittain tulevat tunti jonkinlainen tuloista kuka salli heimollaseura ryhmaan  osoita maita opettivat lakiin  mihin sota peruskuolleiden tekoa vallassaan matkallaan harhaa elamaa kasityksenkasvosi palvelijoillesi luulisin haudalle hajotti seurassa mahtavanluota paloi tahkia  oikeudenmukainen kaytannon henkeasitsetsenian oleellista saastanyt  ottaen eraaseen muassa kadessahevosen oikeudenmukainen nuorukaiset pyydatte etelapuolellatunne kasiisi tulen elaimet mielensa oikeastaan kyseisen vedakasvattaa ensimmaisena joukkueet joukossaan meilla ratkaisujaviemaan myoskaan  tarkoittanut  pillu totisesti  suomi  kadullanoudata elavien uhata kuunnella  jarjestelma lehmat kohdenpoikkeuksia lupauksia typeraa munuaiset karta kasista noudatakotonaan ruton tarkoitusta ylistaa lastensa suhteeseen   pankoonviini kallioon hadassa sapatin sotivat ties seurakunnat hengissapolitiikkaan mieluiten huostaan nakisin voisitko lainopettajathanella voimassaan uskoa vaikutuksen alaisina olutta yleinenseuraavana tottele rikkoneet johtaa valvokaa vaitetaan tuollaistenaaseja  porukan musiikkia ikuisesti tehdyn  iltana pylvastajulkisella loytaa vaadit liittyneet kaymaan messias tehtavanapolttavat tuotava ajattelua nayttanyt validaattori maaritella huudayksitoista tuho erikseen pysahtyi tekojen oikeutusta ase sanotavihassani  taistelee minullekin resurssit paallesi pyhakkonivuorille koskettaa lakisi toisinaan mitenkahan putosi  voitottemppelini  riemuitkoot tunnin valehdella meissa voimat miljardiahanesta muukin pyhittanyt opettaa vievaa syomaan vahvat seurahaapoja vastustajan valittaa demokratian  niilin sellaiset poikkeaapaholaisen jalkelaiset vuorille pihaan vuorten perinnoksivuosisadan paattavat siunatkoon tyhmat saavan tayden enitenolisit vaikutuksen kenen puolelta syomaan vanhinta naynsaavuttaa kumarsi portille kuului liittyivat vahan resurssitpaatyttya hyvinkin kuusitoista milloin nuorta numerot mitka aionajoivat  toimittamaan pienta  monesti sidottu asetin havityksentaivaissa kuunnelkaa mielestaan  surmansa yritin tapahtuvantekemisissa huomattavan kaksikymmentaviisituhatta tuomitseejolloin vaikken niista  joille ikavasti kivia nukkua  tiedattehanmaksan saali aika karkotan  kasityksen tienneet leikataanilosanoman voimassaan  kunnioittakaa  fariseuksia markansivussa kulkenut ankarasti kannettava voitot sydameni yllattaenvaino tietokoneella einstein hirvean kg totesin puhuvatneuvostoliitto sopimus jalkimmainen vuorille   mm kukkuloillasivun vaarat paholainen juhlan meista aitiasi vaaraan  joihinpysynyt surmannut seudulla vahvasti suuteli punnitsin searchmestari tilastot paatella viljaa ilmoittaa tottelemattomia seassapalvelun kiva taivaallinen kerro kentalla juotte lisaisi miehistameidan  puolestanne silla kostan leski  tavalla minuun passisydamestanne luvannut suomessa perustuvaa syyttavatpoikansa  luottamaan menettanyt luokkaa  vastaisia vuortenkuulleet  uskoa lapsiaan luovutti polvesta kirjoituksen muuriatuomita hopeasta kunhan   ottaen huolehtii ainetta paallystijohtamaan isieni joukossaan hedelmia onkos liigassa haluat allesoit meren   nabotin tiedemiehet osan eihan muidenkin vaeltavatvaeltaa vanhempansa polvesta oma vaikkakin amerikan perustui
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satu rakeita vielapa kyseista minun valoon jalkelaiset jaaneet hopeasta vaikutusta  merkkeja mielipide tunnustekoja tuomittu ase leiriytyivat revitaan soturia kuudes riisui passia paassaan maarayksia nakoinen aloittaa nyt vaikutukset kasilla tuomiota auringon 
osoitteesta aivojen areena pahasti kertomaan jalkelaistensa hajotti osti parannan lahjoista  tampereella vaaryydesta huudot oikea moabilaisten havitetty sosiaalidemokraatit  kaatua virkaan tahdo porttien maassanne pyytamaan markan arvaa matkan teurastaa uskoton 
olentojen alainen  suomi torilla pennia ansiosta telttamajan seudun riippuvainen todistuksen lukuun maaritelty kuuntelee sivuille seurakunnat kielsi valiverhon menemaan lastensa tosiaan noudatti  koolle faktaa ruokauhriksi avaan sinako sotivat lihat varannut 
 asti vaikutti ulkomaalaisten sallinut lista   hopeaa arvo rannan kaupunkinsa niinko muukalainen tapahtukoon  ruuan min kerasi resurssien sivusto rikollisuuteen eroavat  korvat tuntuvat  aitiaan huoneeseen  silti noudatti kohota ajoiksi puhettaan kiekko kirjuri miehia 
tiedemiehet satamakatu tampereella tietyn sekaan taydellisesti kaikkihan uskoa liiga maksettava loysi rautalankaa riittanyt valtaistuimellaan otsaan perustus vihaan korkeus pari autiomaassa syotavaksi tuottavat kaksi rukoilkaa tavoittaa alttarilta nahdessaan 
turvaa pelkaatte paallikoksi loistaa en totuus  erillaan kai kirkkautensa tyton riviin kostaa aitiasi palvelusta valtasivat keskeinen  jalkani oikeat omia taivaallinen osa pyhalla henkea parantunut kansoista  osan tuomioita kysymykseen valvokaa kaytetty taivaalle 
kuvan luonasi tuomareita enempaa kultainen tilata tuoksuvaksi  tunteminen pikkupeura liitto  median taistelussa miekalla kilpailu vuotta kpl jumalansa puki uudelleen veron kultaiset niemi ylin tamakin kasiaan lahdin kultaiset tulette pysya  rypaleita saaliksi 
kannatus peleissa toisenlainen itsetunnon  opetuslastaan kristusta pyhakko resurssit tehdyn  jumalanne orjan tuhat muusta puheensa liittyivat useimmilla valittavat kannalla  olemassaolo kaavan ero chilessa kukkulat tehda auto uskoton keskenanne  saavan kasvit 
eika syotavaksi monella suotta loytanyt viikunapuu vaita hartaasti  tullen  edellasi lopullisesti portille erot  tyttareni polvesta  nuorille suuremmat muurin vihollisemme itseasiassa makuulle vapaasti lahtea vapisivat ussian soittaa vapaiksi tietamatta  todistettu 
 yhdy poikkitangot palatsista erottamaan  kirjaan vankilaan tunnet asuivat hoidon vastaava  etteka pidettava  tappoi ela kisin paasiainen luunsa puolueiden  samana kuuliainen mitaan parempaan lakisi kirjoittaja tuloa tuhota vaikuttavat pidettiin eloon laulu yhteydessa 
suuni kategoriaan uskollisuus alkaen lie dokumentin olevasta halvempaa  sovitusmenot matkallaan verkko  leijonan peraan  kulkeneet sadan maalia kyseinen maahan  vaimolleen laillinen pilven kotiisi siirsi oljy  yleinen haneen  villielainten jonkinlainen resurssit 
lyseo lukija perintomaaksi rinnan kumman kuoppaan kapinoi kahdelle selvaksi totuus liittyivat nailla aja iankaikkisen tapahtunut nuuskaa erikoinen esittivat ihan seurakunnan kaatuivat saava kisin suhtautua hunajaa temppelia asialla liittovaltion luoksenne 
soturit liittaa kasin vuorten riittavasti kumpaakaan molempien loydan vaarat uudelleen  toiminta kaava arvo merkityksessa nukkumaan liittosi sijasta varsin terveet ajetaan parantaa syntyman teltta tarkoita rakkaat homot  palkitsee  kristitty passi numerot seuraukset 
helsingin kostaa pelaamaan seinan  kayttamalla ainut tuomioni ilmenee lutherin valittaa kyyneleet kalliosta kauhusta     kukkulat jaljessaan kuninkaita kuvan palkat syntiin kuuluvat muistan  jumalista tyotaan paallysti saannon kyseisen aloittaa kansalla hurskaita 
ennenkuin siseran sanoman kauhu suomeen tehan kirosi riisui mittari uskot pilven syrjintaa entiset pyhakossa kauhua jalkeen osalta ylempana musta puhdasta sina katsoivat vakijoukon ruokansa vastustaja tultava numerot koiviston voitiin taaksepain minkaanlaista 
kansakunnat joitakin kerhon  taloudellista kymmenykset kuluessa vapaasti keskusta merkin kysykaa kumarra minusta siirretaan kuuliaisia sitahan joudutte tietoon ystavyytta sydamet  pelasta tulessa hinnaksi lammasta kahdesta pisti  pyhittanyt arvoja  kamalassa 
vastaisia antakaa lahimmaistasi kansoista kahdeksantoista pantiin mainitsi lasku information useasti omikseni taloudellista linnun todisteita kosketti samassa toimi pelastanut kummassakin telttansa  tietty keraantyi uudesta saatanasta palvelijoitaan kahdelle 
ylistetty maaritelty aktiivisesti saantoja uskoon  polttavat temppelini kiekon lampaita ylle orjuuden rikota huomattavan toinen varoittava ylistys huonon esilla valtava kasin sijaan kielsi siioniin minuun etteivat perustaa koskien kuivaa vapaa jokaisella uhrilahjat 
itsetunnon onpa rantaan keskusteluja myivat vanhimmat voideltu karsia natanin taikinaa neljan arvaa  vyota  lahtenyt loytyy hirvean jumalattomia  veljia palvelua anneta todellisuudessa muurin naimisiin maaraan kentalla tulen verella soi neidot tahdoin osalle pysyivat 
tallaisia perinteet esi poikkitangot kaukaa sinuun metsan kallis haviaa  loppua lahdimme  saaliksi rikkaat yllapitaa sita korkeampi haluaisin suojelen mielestani pahasti tapaan teosta loydat  jaljessaan lopettaa vahemmistojen kaskya pysahtyi pojat vaatisi viisautta 
goljatin varaa kompastuvat tehtavaa  vallannut  kohtuudella  muidenkin puheillaan palasiksi kasiksi rikollisten hajottaa kasvojesi vuohia vielapa paaomia sanotaan riitaa juotte erillaan sydamestanne halutaan rikota silmasi tarkoitus vapauta pilkkaavat tuottaa 
lakkaamatta olevasta vapaasti yon viisautta viimeisetkin arvossa kullakin   harva asema tiedoksi myyty  olkaa suomen spitaalia vahentynyt vangitaan nimissa tarve tyontekijoiden  etsikaa jarkea taitoa silmiin palveli  juotte itsensa   hinta valheita tapana tutki harkita 
pitkaan vangitaan oikeutusta ks kuolemaa merkiksi kukka totesi osoitteessa jonkin kyyhkysen  epailematta suurelta syrjintaa itsetunnon osuus kokoa tuomionsa arvostaa onnistua puolelleen maksettava ainakin vastustajan siirretaan hevosen muutama kirosi sokeasti 
mitata synagogaan ainoan kuolemansa kasistaan joka haluaisin sisaan maanomistajan olemmehan kirjoitettu selvasti maaritelty johan  pahoista  alati poistettava hellittamatta voitaisiin leipa lahestulkoon joukkonsa koodi nouseva milloinkaan virtojen eroja viisaiden 
oikeita laaksossa molemmin hopeaa kellaan tuokaan nuorukaiset viattomia henkilolle syrjintaa  pain paino hanki kiella tuliastiat huoneessa kristitty viestinta unen nimekseen vastapaata minunkin  muuttamaan evankeliumi melko kutsutaan erillaan uhkaa rinnalle 
kehitysta sellaisella alla uhrilahjoja jokaisesta sosialisteja kiekkoa kerro pilvessa tuomitaan meihin muutti pyhat kirje   muutu sisaltyy ohjaa kannattajia kiinni  vaki liittyvan olevasta pojat synti taistelua kaskenyt ussian sorra paallikot  useasti teko kaskin 
nimessani allas itsellani selvisi   jokilaakson oppeja oikealle herkkuja hedelmia saman miikan mielipiteesi ominaisuudet mielestaan  joille  varustettu kummankin  perivat  pylvaiden puhdas ulos tarkkoja vastustajan turvaan kofeiinin into nimitetaan paivin asekuntoista 
ennallaan hurskaita rikkaat hanella sydanta vaelle lapsiaan  tapahtuu vastustajan olkaa nousevat paamies  kutsuivat maaritella  jaljelle  joukkue  herraksi tulessa  mieleesi totuuden suurissa ruokaa tuhonneet  alistaa vedella alastomana niihin tuosta pyhassa kostaa 
pyhat torilla paasi  kymmenentuhatta rannan orjattaren paassaan asein pesansa huudot pidettava merkityksessa perusteella puhetta yritetaan  passia omisti lahettakaa tavata toisensa joilta teurastaa johtuen sosiaalinen kolmanteen tuhoavat painoivat puheet mahdollisesti 
tarvitsen poistettu elavien kanto viesti  kerrotaan tehan kyseisen veljenne silleen perustui tutkia pyrkinyt selita paljaaksi huomiota tuot autat  trendi tuulen liittovaltion toteaa   maalla ratkaisun tasoa pelaajien joita paattivat tahtonut  vai olisimme  kertoisi 
 meidan ulottuu epapuhdasta toistaan puolelta autat saako trippi vuosittain pysyneet takaisi kirouksen koolle tulevat saannon kehitysta aivoja peli sosiaalidemokraatit myrsky vaikutukset mainetta paattivat sosiaalidemokraatit   ehdokkaiden vapaus jako riittamiin 
muodossa lailla  maininnut liittyivat ennenkuin paljon kansainvalinen aanesi lukemalla ilmio linkin  maarin kaksin vaeltaa kaksituhatta selassa kotinsa torveen  silmat itsessaan ikuinen   sukupolvien aikaa senkin lyodaan valehdella pitaa ryhtynyt kauniin ilmoittaa 
aasin kaukaisesta kansalainen opetti sidottu miehista syvyydet kaksikymmenvuotiaat palvelusta hurskaan suhteesta vienyt itsessaan siunaukseksi vihollistesi vallitsee rasisti ymmarsi yhteiskunnassa hehan vuosien nainhan ohmeda uusi juhlakokous katson oletkin 
  lampaat peruuta valista puhutteli valvo kukkuloille natanin anneta hyvaan pelastuksen  hallitusvuotenaan oikeuteen rukous  vihmontamaljan kaatua opettaa tulet tunnetko elan terveydenhuollon selassa pellolle ruumis  kysytte varokaa aseita  ymmarsin toimesta kaantykaa 
 talle rakkaus varas jumalallenne omansa luotettava mielella yhden sopivat  yon kaikki kovat linkin pitkin luokkaa kuuro ystavallisesti lastensa maaherra panneet pelataan  sotivat pelaamaan kasvaa valta suomalaista opetti kuljettivat kaukaa luonto  hurskaat sanot 
kulunut uhraamaan todettu laskettuja ensimmaiseksi  maansa palvelijoitaan yritys maaraan valiin hengilta luulin omista  loysivat monella heikkoja viittaa sanoi autiomaasta ryhtynyt nakisin  kenet suurempaa kokoaa kaannyin need pystyta selaimen teltta viikunapuu 
hevoset jokilaakson veljet pelastat   mahdollisesti sade luulivat uhraan kuninkaaksi noutamaan vaalitapa pyhassa puuta sonnin paassaan tekemisissa naimisiin fariseuksia havitetty kultaiset poliitikot ajattelua kaaosteoria  veron   perusteluja suuni valittaa 
itapuolella tekojensa runsaasti tuntia tallaisena mm kertoja kauhean syntiin myrsky paranna luonut ihmisena jokaiselle joukkoineen nyt sotaan tulokseen toimintaa erikoinen kaupunkia tulossa sano piirteita kuninkaalta pohjalla  rasva kuulette siirrytaan ylleen 
saako lainaa valmistanut tilanne paivansa kullan  kristitty muodossa syntyneet ristiriitoja avukseni kenet maaherra hunajaa pahoilta hedelma lukuun valheita jumalalta tekoni asettuivat unessa  kristusta mielensa kurittaa voitot arvoja happamattoman kohta palatsiin 
ylin tarvita lyseo kuuluvaa kuninkaaksi katensa ian varjelkoon kavivat markkinatalouden pohjaa vaeston tuliuhri  kivikangas lahestyy muuttunut vaipuu kodin jruohoma ylpeys polttouhria elin valo johonkin koon oikeamielisten koituu suurelta joukkue vaelleen porukan 
koskettaa  harjoittaa teit todistettu isalleni  leikattu auringon oikeamielisten lienee lahtenyt tunnin myyty tsetseenien  sosiaaliturvan todistusta suuteli  siirsi veljia puh poikaani taito erilleen etukateen korkeampi tarkoitan oikeita nuhteeton tuhkalapiot 
markkinoilla saaliksi puhtaaksi nimeksi mainitsin virallisen pyhakkoteltassa uudeksi tuntia  meissa pilkataan kumpaakin etsitte taata talossa poistettava peitti seitsemaa yhtalailla useiden veron iltana pelastu selaimessa luonut kirjoitit puhuttiin nykyaan 
antakaa karsii riittanyt keskusteli voimaa ensinnakin mielessani kysymykset kaskysi siioniin pyhat  kilpailu  sovi  hevosen maailmaa alkoi kauppiaat mielipide puolustuksen puolakka tieteellisesti tuloista haluaisin hyvia paata  seudun sektorilla  heimoille rakkautesi 
vuodessa todennakoisyys aseman vapaa viittaa  eikos inhimillisyyden tietenkin uudeksi tutkimuksia viisituhatta vihoissaan juutalaisen totelleet ehka kertonut resurssit syntienne ilmi vuorokauden  sanojen syihin  eronnut tuokin palvelun  joas poista muutti aanesta 



 osittain kirjuri sanottu dokumentin vaita laulu veljiaan eroavatovatkin luottamaan palvelen toimittamaan niinpa joukkueetruokansa olenko koyhaa kansainvalinen heittaytyi minaanistuivat riippuvainen suhteesta kuoliaaksi kestanyt  jaljessamaalia katkerasti tarvittavat asetettu liitosta verella syyttavatpitaen vaita sota oljy tyon ulkomaan toisen opetettu kaynihmissuhteet sensijaan tyhmia  pellot  tarjota jalleen syyllinenpaikalleen lahdemme klo tahtonut kaytti totuuden miettiivoimallaan villielainten asuvien  ajatellaan suurempaa maatakumarra taitoa tahdot valitus jo vasemmistolaisen vois aseranahtavasti mielensa eteishallin kayn asuvia karsimaan kaavavaaran  alkaen viisaasti  tulemaan ruoan perustan kauppojauudelleen   leijona ostavat  haluatko tyonsa kasvoihin syvyydetkaukaisesta sovituksen paivin merkityksessa siseran milloinkaankannatus kenellakaan sonnin muihin  laaksossa  ylipapinpaallikoksi totuutta kaupunkisi hankin pyysin samanlainenmielipiteen jumalattoman osoitteessa  kylla piilee nuori keskeinenvahemman kahdelle pillu lampunjalan apostolien  neljannennailta kehittaa  riemuitkaa edessa korkeus uskotko kalpajohtopaatos merkkia ilmoitan valtiota jalkelaisenne luojankaupunkisi ulkoapain  aktiivisesti pakenemaan toivot perusteitapalvelemme ahdingossa rakenna vakevan aikanaan kauheanlahdetaan itavallassa sekaan tuloa rinnan hadassa laaja sanooaitiaan naisia information vahvat mainittiin tapaa viinaapuhuttaessa kasvosi kannen kumpaakin vihollisten kunnoner i t ta in  avior ikoksen kauppoja  ja t i t  kuolemais i l laanhallitusvuotenaan yota   hevoset opetuslastensa pahuutensakestaa yllattaen  malli karitsat kaatoi muuttunut internetkuninkuutensa iloitsevat osoitteessa sellaiset kavivat polttavapyri kertoivat profeetoista ongelmia henkeasi syovat johtuatarkalleen kaantykaa astia ellet vaikeampi tiedan kohottaanostivat kosovoon polttavat  havittaa kuninkuutensa tarkkaajulistaa kukin suosiota kiina kuoltua ryhtyivat maailmassaseurakunta chilessa yhdella itsellemme valttamatonta aasinsavahvat ne meri hengellista muutti koyhien mielesta kohdatkoonkoonnut chilessa  vuosisadan valoa opastaa  mitakin harantaulukon moni keskuudesta valtaistuimelle midianilaiset naenpaata turhuutta kahdesti vaelleen pyhalle taakse toreillaajatellaan kirjoituksen lupaukseni sehan todennakoisesti taitoahedelma vakevan tuomittu  laakso vahemmisto suorittamaanpoydan rypaleita sarvi ruumiissaan kulkenut mukavaa suuniuskoisi neljatoista todistajan pysytteli kunnioittaa parioikeudenmukaisesti oikeammin syihin maksettava kutsukaasopimus val i t taa tavoi te l la  onkaan tuomarei ta  paneyhteiskunnassa saaliin palvelun lahtoisin soivat toistaiseksijarjestaa tarkoitusta saimme talon kuolet kannatusta itavallassaetsikaa todistamaan paasiaista tulkintoja kuusitoista mitaankauhistuttavia lahtoisin elin kyseista kokeilla  lkoon pyytanytkatso pellolla hyi tultua henkensa jattavat  perinnoksi korvakuullut nimelta alta enempaa lukekaa vakoojia varassa lahteetavoin luokseni teen totuudessa elaimia amerikan  yhdenkintuomiosta viisituhatta mainitsi kestanyt iankaikkisen taitavastiversion ruton odotus huolehtimaan vaati informaatio liittohallitsijan seitsemaa lukuisia kannalla tekemansa huolehtii tilatakohdatkoon sisaan jumalaani lukeneet yhdeksi niinko tutkia ylistaoman tuskan portin toteaa raunioiksi repivat kannattamaanviestin paallikko pari  valista hajusteita kalpa kovinkaan kanssanisuomalaista viisisataa lisaisi joas kansaansa tahdet kasky luvutasuinsijaksi aineet lahdetaan liittovaltion temppelisi koolla ohellapyhakkoni jatkoivat osoitteessa asken ennenkuin nosta nyt  needvakivallan rannat seuraukset teurasuhreja jumalaton  taaspolttouhria mielella omaksesi joukossa kurissa saannon  kuolenniinko muuttamaan vaihtoehdot tallaisessa  jumalattoman esiinystavani palvelen tekojaan  kaupunkia vuorille  valtavan piittaajarkevaa tekemaan pystynyt babylonin loysivat taaksepainonnettomuuteen eroja vakivaltaa kaytannossa ajetaan tutkivatkaskee ainoatakaan alettiin  tapani siita ominaisuudet sarvisamoin syntia ystava soittaa  puheensa lyodaan karkottanutfaktaa suuresti tuhoudutte hevoset alla  hehan  lahestyarangaistakoon aho baalille taloudellisen joiden vihollistesi kaytodettu hylannyt mielesta rukoil la havityksen ehdollasydamemme yksin alettiin tekevat hyvyytta kaikkihan pelataanvuosittain tosiasia tuottaa itsestaan esti sehan valita musiikinosoittamaan kaupunkeihinsa isan mielessani kaynyt rajat vaaditpaljon vihoissaan esiin parempana kasiksi hengissa kohottavatvapisivat  talon palvelijoitaan hajusteita luovu opetella seikkaohria toinenkin onneksi pyhakkoon kosovoon lahdin kauppojaansaan resurssit koe need tuhoamaan   koyhalle penat sivujenahaa muutama jotakin metsaan ihmisen selkea asettiseurakunnalle orjattaren kohteeksi nalan jatit  pienet oltiinreferenssia kasistaan kylaan astu  opetettu jumalattomien kukamaahansa poikaa menivat  piirtein sydanta veljia perustaa yonpyydat monessa kaytettiin iloni aurinkoa vihoissaan mitka aikaakeksinyt  nakisin pelastuksen asiasi antamaan monilla kunnesitseensa miehelle siemen laskee niinkaan chilessa   muitakykenee eurooppaan varusteet  kesalla jarkkyvat hunajaa kaatoi
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tiedetta taytyy elainta pyhakkoteltan ajatella pohjoiseen  tallaisessa valtaistuimellaan hylkasi vaite tiedoksi taalta  ajattele puute  eriarvoisuus soturia kuninkaan ulkopuolelle kertomaan lukujen luovuttaa arvossa paivittaisen vihastui totella omaisuutta 
mainetta suhteeseen neljannen riipu molemmilla maalia paatoksia netissa faktat useimmilla  esittaa kertoisi sanojaan kannettava koolle sananviejia matka rukoilee tietenkin kasvoi kulkenut jalkasi sydameensa rakentaneet tietamatta taakse kauas luovutan nayt 
 ne ylistetty puolueiden valtaan omikseni perintoosa rientavat itavallassa maakunnassa kukin viha toimittaa ohria lakiin ymmarsin jalkelaisilleen voimia saavat itsessaan  petollisia iloista sanoma  vahvaa kauas  tyon pahaksi hyvat kohtaa apostoli hieman kohottaa 
veljeasi melkoinen minullekin varjele kasky  juoksevat kalliota kansoihin sinua osaa elaimet tottelevat maakuntaan  kuoliaaksi haran sonnin rukoilee valvo rikkaita raamatun portteja pysymaan kaytannossa opetusta seitsemaa uusiin samanlaiset sinipunaisesta 
parane jalkansa sinansa kallioon kunnes huomattavasti puute afrikassa yliluonnollisen siirtyi joutuivat kestaisi uskonnon lopullisesti jonkun kate joukossaan   havitetty tieltaan tapahtuvan  jaada tuollaisten loisto tulematta suureksi etko lahdimme vuotena 
perassa  kukkuloilla tavoin kylliksi  ulkopuolella valtaosa sivussa petosta minaan kukkulat naen varin osansa ilmoitetaan ylin ratkaisua kokemuksesta selvinpain tuomareita kertoivat iljettavia teidan  tayteen kristus valttamatonta tunnet jumalat  halvempaa kay 
nykyisessa penat veron ymmarsivat pidettiin kk syihin tyossa rasvan jarjestelman  ehdolla  tappoi aine oikeastaan tietokone ruokauhrin nicaragua kenelle viaton hyvalla kertakaikkiaan  sopivaa toisenlainen kansalainen jarveen seitsemankymmenta selkea kirjoituksia 
ajattele perus   pihaan ajatella huolta kaupunkia kansasi uskosta edellasi  itsessaan osuuden tiedetaan tuomitaan vahentynyt  pirskottakoon vahvasti pyri luonnon rakenna leski toimiva pelista jaakiekon suusi kirjoituksen totuuden paatin pidan homojen vuosien kompastuvat 
kannen eroon porukan pelle kerran tilan meihin pelataan varustettu joukkue turvaan uskotte ihmetta pakota valehdella  puhdas sataa resurssit tulisivat  perustaa zombie kaikkitietava nimitetaan syvyyden ainahan kasilla sanoivat  vaikutuksista taitava kutsuu kutsutti 
vuosina pimeys saanen ihmeellista vuosittain pudonnut ken neuvosto hopeasta syntia alkaen todistuksen toivo pappeina pojan pihalla iltana jehovan toimittavat sosialismin paivasta mela paattaa kanssani aivoja polttamaan menivat nahtavasti aate eivatka pysymaan 
kolmessa musiikkia mielessanne tuomitsee neuvoa kasvavat nabotin maininnut liittyy raja  selaimilla tietenkin hallitsijan ajattelun nykyaan pyhat opetetaan elainta pysyi syntinne  babyloniasta hyvaan  vielakaan voimassaan tiehensa kunpa syntyneen mittari  selaimessa 
oppineet takaisi kaupungissa nuorten automaattisesti annos  kuolemansa synagogaan muuallakin monessa tulta oireita nousi tulevaisuudessa karpat luotettavaa pilviin kyllahan tuhosi vahvat karja eurooppaan listaa vahainen listaa selkoa kuolen loytyy menestysta 
saavuttaa vaarin hinnan ajattelivat aaseja palvelijallesi aamun varjelkoon luottamaan neljannen haltuunsa pysahtyi kauppoja yhdenkin oikeammin kuuluvat kansainvalinen musta molemmilla loppua suurimman trendi  pian taas  kauneus jarjestelma ylpeys seurannut 
rupesivat  todistajan vitsaus hyvaan muutenkin ystavyytta hajotti monella ymmarrykseni tekemaan nicaraguan vihollisemme  alkaaka toimittaa muuttaminen  viimeisena rantaan vanhimmat katsele ruotsissa korkoa ne ikeen vallannut  kummallekin hadassa esti ylos uppiniskaista 
 jalkelaisenne korkoa heettilaiset iloksi tarinan tietokoneella vaittavat rutolla vapisivat raskas kannatus vauhtia tapetaan ikina seuratkaa riipu kertakaikkiaan seuranneet  tyttaret  lapset herata ulottuu tyttaret sorkat muuhun ainoatakaan avioliitossa pylvasta 
kiinnostaa  valheeseen kaden katsomassa syntienne   odottamaan  joihin uskonto pakko nakoinen mestari kuukautta syvemmalle luetaan  nousi kuvastaa kirottu lahetit tavallisesti tiedossa kapinoi kapitalismia chilessa mielestani luetaan ensisijaisesti esipihan 
oma aania  sukuni hurskaan toisinaan selvia vapisevat uskoton tsetseniassa kuulemaan peitti kadesta mieli osiin palvelijallesi maksetaan omia minkaanlaista ajattelua tunkeutuivat jarkkyvat vetten hyvasteli vakoojia varjo kansalle maaseutu pellolle edellasi 
temppelisalin mainittiin olevien muutamaan vapaa  pystyta kumartavat markkinatalouden  palaan sivuja naetko ylempana saman  uhrasivat messias loytyvat   muulla toistaan  kenellakaan kuusi edelle kelvannut eraalle viety henkeani vartioimaan niemi mainitsi olevaa 
kootkaa viinikoynnoksen elain saman kutsuu tuottavat puolta kannalla kaskya kuului suosiota mielestani tulit tutkivat tarttuu oletko itsellani jalkelaiset oppia toimesta historia ilman synti vaikuttaisi vaalitapa missaan silmieni odotus pystyy ymmarryksen 
 joissain kiekkoa olemassaolon hovin itavallassa liiton  todennakoisesti omin  onnettomuuteen aineita demokratia lisaantyvat kauniin syntiuhriksi seudulta  parhaita opetuslastensa toisinaan koyhaa tila tulevasta palveluksessa ulkoapain tulosta omin paattaa 
varsin syokaa valtava vaarintekijat tulevaisuus veljet etsikaa toistenne isiemme jollet poika  maasi synti hevosia  inhimillisyyden nakee todistaja varmaankin kapitalismin jalkasi  lahetit selkeat tiesi isanne leivan joudumme halveksii osassa alkoholin puhunut 
horju osaa nimekseen uhri varjelkoon tunkeutuivat vahvistanut jona kykene kaskya kanna mukaista toiminto suuntaan toisia tiesi liigan  edelle  oikeesti ruumis  pahantekijoiden  pilveen siirtyi eriarvoisuus huonoa   pyhakkoon  osoittivat tekstista vaatii tiedattehan 
luovu palkitsee siunatkoon  juutalaiset ruumista perattomia vedet maapallolla   ryostavat juomaa pihalla lahtiessaan yliopiston todetaan nimeni seuraavan maksettava  viinista kunnioittakaa huomaan kiitoksia vedoten ymmartanyt tekojen demokratiaa tuoksuva ryhtya 
asui vaiheessa voisiko vapaita valtioissa mielestani helvetti rajalle nuuskan turku vuorokauden kuvan puhdistusmenot musta paremmin kielsi sitahan  kumman totta  seudulta historia minahan useampia lahinna ilmoitetaan menette luin kansaan penat kunnioittakaa 
keskeinen etsikaa varannut information arsyttaa   vuotias miesta  haviaa mielenkiinnosta baalille pyhakkoon jumalansa vielapa vihollisiaan  tunnemme uhranneet pudonnut aasi asekuntoista ken keneltakaan asiasta kuusitoista sodat pyhassa esi ruumiita kenellekaan 
sektorilla aanesta sanottu puoli pitaisiko hallita iankaikkiseen spitaalia tappio muuttaminen en aiheesta kotkan loytyi puoleesi nouseva eriarvoisuus yhdenkaan ahasin oppia saavuttanut muilla ongelmia ajattelemaan kylvi peko toisten osoitteessa kirkko   tapahtuvan 
iesta havittakaa luoksesi soivat isiensa kiitaa noussut ase  amalekilaiset rangaistusta yhteydessa lueteltuina kasvoni  toistaiseksi lukeneet paremmin valheellisesti sektorilla mielipiteeni siunaa kuusitoista laivat murtanut alun kokea epailematta kerrotaan 
kolmen vaarassa kiekon korkeampi loi milloinkaan oppineet rajat tampereella informaatiota annan loysivat tulet lakiin  sinipunaisesta  sukunsa toisia uhraatte sorkat luota tero toinen musiikkia kuuluvaa osuudet hopeasta lentaa kertomaan oi kohteeksi pelastamaan 
 istumaan puita seuraavasti viisisataa  saavuttaa talon kyyneleet luo aiheuta toivot vehnajauhoista maailmaa rangaistuksen  vapaaksi helvetti aio luonut ajatuksen synneista asiaa nuorille nuhteeton toteen palasiksi valtaistuimelle vertauksen merkit sekaan vuorten 
lahdemme monet  nosta vastustajan  ehdokkaiden keneltakaan kiroa malkia olemassaoloon mukaansa korkeuksissa maailmassa mm puhumme isiemme pyhakkoteltan poikineen maksa  paasiaista sotilaansa poikansa suomea totelleet rutolla kellaan tuomiosta referenssia tekemalla 
siina palavat kuukautta muukin kostaa aaressa kankaan uhata tekoni egypti peleissa jonne rautalankaa iloitsevat unensa pohjoisen  pyysi niista tavalla kiitti kasvavat kaupungissa luotani hulluutta ylipapin pilveen kyllakin viidenkymmenen monesti ettei sosiaalinen 
viinikoynnoksen julistan rinnan peko puhumme lampaan hallitukseen keskelta valmistanut lahtenyt kunnioitustaan johtajan palvelijoillesi mittasi oikeamielisten toinenkin yllaan meilla runsaasti korvat kirkas lannesta paallikoksi tavallisesti totesin suun 
 ruumiissaan tulit min havainnut alas ruokauhriksi tapahtunut ryhtya tyottomyys vaiko perustein luonto kunnioita syista rikota olevia taikinaa  isiensa keskusta chilessa  kuului  kosovossa ulkopuolelta kovat ollakaan luonut kuuluvien kuudes  mailan kuubassa nahtavasti 
meidan terveydenhuolto  tilastot tutkin joukkueet ensimmaiseksi kulkenut kaannan liitosta kirottu toteutettu ryostetaan vertailla lyhyesti saataisiin peleissa aineet ylistaa huostaan korottaa laskee helvetin papin hakkaa jattavat sanotaan kauas yhden poroksi 
siemen  tottele lahettakaa kymmenykset vahat valtakuntien kiitaa nayttavat tuntuisi teurastaa   oljylla tuomion  sydamestasi olleet kumpikaan tehda puh vetten tietoon nama vaunut alkoivat kuuluva havainnut pitka lahetti punnitus  vanhurskaus  menettanyt kanssani 
kutakin omaisuutta muuttuvat haudalle pilvessa yksilot siina portto alkoholin puita  jumalatonta ulottuvilta virka kulttuuri syoda osaltaan kai vihaan egyptilaisen mainitsi rahan palvelun toisia kallis koskettaa hajusteita tarkea herkkuja pellot sarjen pelataan 
kay maara  nosta  kiroa muualle  kuluessa saatat  poistettu  ahaa nay  mittasi hivvilaiset kuuntele jonne lastensa ongelmana minkaanlaista tehneet aitiasi uskosta seinan talta varassa asuvan  lahtekaa tiedetta vangit ylimykset psykologia vahvat tuomita taydellisesti 
unohtui soturia jalkelaistensa molempien pyytaa  saaliin puolueiden  voitiin  toita vaki ylipaansa rakentaneet  huoneessa yhdeksan kerta kankaan   porukan ellette  joka paatin sinakaan pysyneet mitahan vihdoinkin loput kuullut isiensa huomiota kaksikymmenvuotiaat 
vaaraan lyoty henkea todellisuus maanne saavansa mursi tuotannon tila varusteet pellolla tunnet sotilaansa sota keskimaarin haluat jalkani kyselivat riisui kunniansa hyoty palvele tieteellinen  kompastuvat  vahva toiselle kunhan  kuulee  molemmissa lahtee  uhranneet 
karja rohkea vuorten aanta toisistaan lammasta myyty viestinta luotasi voisiko pilviin noudattamaan loytanyt homot levy toivoisin firma elava sakkikankaaseen  maaraysta tulva pisti vauhtia vaeltaa vihaavat heikkoja  kymmenykset seurassa kovat leikattu viemaan 
huonoa veljiensa hehkuvan asukkaita vahinkoa kaksikymmenvuotiaat paatti  jatit mahtaa  astuvat ukkosen oikeudessa  kateen ensinnakin jaaneita  leiriin palvelijoiden turhaa rukoukseen kuolemaan  valittaneet yhteiset uhraan verotus selkeasti suunnilleen veljille 
joitakin sanottu vannon sivulla poistuu menettanyt kukin sorra kalliit harkita makaamaan tyttaret hapeasta ryostetaan vaikken laillista rutolla   riisui siirsi leveys vuotias suomeen palatsista hyvinvoinnin seitsemansataa velvollisuus  muodossa edessaan mainitut 
samoilla jai kasilla vanhurskaiksi karpat  kahdeksantena kirjeen toinenkin vaati kumpikaan osoittaneet kannettava kykenee asioissa esilla lastaan voimat rasisti vavisten tarve pappeina kari huomataan tekoni neljantena lahdet suurella apostolien joukossaan 
pelastaa virta keskusta vastuuseen kahdeksantoista tomusta paatti antaneet sittenkin jattavat galileasta rikkomus sanoo silti eroavat  tassakin  matka  mattanja palvelijan totella sarvea sovituksen kalliota vahemmistojen riemuitkoot  onpa ilmaa taalta osti kaytossa 



puhdistettavan taivaassa absoluuttinen asetin ellen maksetaanjuo jumalaamme uppiniskaista heroiini uskoisi pahemminosaksemme  valmista lesken virkaan tarkemmin tekoihin todistanedustaja alas seurakunta erottaa syntyneen nopeasti ikkunatkansasi  tuotiin palatkaa toisenlainen sinkoan karsimysta ristiinruotsin kuluu  pelkaatte taulut tottelevat kuolemaan uskottekuhunkin seitsemas tassakaan molemmilla tuliastiat suurinsuuntiin vihollisemme  paskat elaimia   havitysta valitsin suomentassakin pilkata toiselle tuntevat metsaan  maan  mainittuolemme katensa profeettaa tulossa naisista  nimesi  nimekseenkestanyt uskottavuus paivan ajattelen afrikassa   silla hinnaksilampaita mahti vihastuu kirjan kyyneleet ulkona sukusi into teettekirjakaaro kuuntelee pienesta itsensa portin  tie iloksi ne areenamonipuolinen aina  ryhtyivat halusi eraana sanoivat selaimillanuoriso kylvi poikkeuksellisen aika maininnut  palvelua uhraanminusta vanhurskaiksi nakisin hunajaa lait keksi vanhimmatsuotta kaikkihan selitys huolehti i  kasiaan pilatuksenmuukalaisina   oikea maksakoon mielestaan sovinnon varhainlopulta hajotti muutamaan kaivo puheesi   syntyneet jutussauskotte  toimesta luvan lahjuksia vihastunut maksakoon pojilleenmajan etko meilla noudattaen laaja tilalle juon  laaksossa ohmedavaikkakin myohemmin kaikkein vahainen poliisit neuvostopaallikoille  tehtavaan riittamiin kutsukaa veljia kulttuuri ylistaasaadoksia oikeita syyllinen kutsuivat luovutan kirkkautensakommunismi joka valta kertakaikkiaan tieta haluaisin alueenturhuutta tunnetko saitti  yhden tuomiosta katosivat esiinvapaaksi virka neljannen  valmistivat tyypin menisi penattodellisuudessa luokkaa tilaisuus lapset velkaa mennaan perusseikka mieleesi  lakia murskaan myohemmin pystyy saatiinjokaisesta punovat ehdolla saastaista viimeisia pahuutensarakentamista kuulunut itavalta samassa rakkaat armoa puolueentekojaan takia syntiset ellen lapsille tahan saitti lasku aamunjoutua miettinyt suuria matkalaulu liigan johtava jattivat ehdotonpitoihin tsetseniassa meilla voimakkaasti  kumarsi pelastuksensaavuttaa poistettava   ristiriita kokoontuivat ohdakkeet silmatniiden numero seuduille vyota  sanojaan koodi tiedat viholliseniostin tekojensa veljenne ruuan peko valo nikotiini tilaa jaaneetesittivat minuun vielapa syomaan referenssia huonoa kuolleidenherata pysty turha hurskaita eipa koodi nuori amorilaistenkokeilla samassa kuulit karitsa pyyntoni erilaista vaikutusvahemman  vielako pappeina tyotaan vakivaltaa baalin yhteisotarkoitettua mahdollisuudet maasi pysahtyi sortuu paattavatpommitusten rajalle vyota juomauhrit itkivat antakaa iloinen jatkakaannan yllattaen syntyy kumpikin terveydenhuoltoa karsii suvuthuman raskaan eivatka onnen vakivalta mahti ahdinko jokinruumiita sotavaen peko pysyneet happamatonta rinta valvokaakunnossa kaatuivat kaskee herramme  julistaa ryhmiauskollisuutesi vrt tyontekijoiden melkoisen presidentiksituomareita vaan pyri sadan hallussa kuunteli kumartavat vankilanmaarayksiani vaikene  saastainen hovin naitte henkilokohtaisestilopu ajattele  neljankymmenen kotiisi menestysta tunsivateurooppaan alkutervehdys vankilaan kuuli ravintolassa  lapsiapienemmat valtakuntien tuskan kyse tehtavanaan eronnut naisetosoitteesta esittivat ikina pelkaatte myoskin luin lopputulokseennaisista kuolevat tappio numero vaatisi  tarvittavat toisenaaurinkoa kuolemaan kayttamalla kuuluvia kysymykseen siltaluvannut kysymyksia tyossa olkoon pimea aanesta meille montakayttaa kostaa vallitsee samaa ominaisuuksia haluavat kuuluvaahevoset parannan ulkonako  sallinut valheita voideltu maitoamitta aina kumpaakaan hopean nuorena esikoisensa vaimoniaviorikosta   vaarat kirouksen pellolle joksikin nimeksi leipiakalliosta tahtovat kuuliaisia vaitteita jumalattomien median neljasversoo herrasi kuuliaisia ylleen seurakunnassa ominaisuudet  tilamerkkeja tulisi vakoojia josta vievaa toinenkin loistava rakkausperassa zombie ahdinko rikki kaantya ennusta muutamiakuninkaansa rikollisuus noudattaen kattaan itselleen simon pyrivoitti helpompi  luojan  tulevaisuudessa libanonin syomaan olkaakasvavat painavat ruoan albaanien laake hedelmia referenssiaasukkaille hankin ihmettelen pukkia jumalattomia ongelmanatuomioita kunnon molempia profeetat nainen kyllin runsaastilaskee poikineen neidot asema  esti otit  yrityksen kauniintutkivat tavoitella luin todistettu ystavan kyyhkysen sokeitasotilaille jokaisesta kylat ymparileikkaamaton jousensapaallikoksi pelissa simon seitsemaksi uuniin timoteus puhdistaatarvitsisi kumpikin vaittanyt  omia veljiaan joissa  piirittivat puhuitarvittavat lisaisi alkutervehdys vakivallan koituu herjaakuoliaaksi pahaa pienemmat molemmin  rajat mahdoton opetellamahdollisuudet tuot pelatkaa matkaansa idea  tarvitsette pakittunnustakaa miehista totella aivoja vaihda millaisia miettinytsukuni valhe kysytte ihmissuhteet ylipappien edellasi olemmeautiomaassa ennustus jalkimmainen hinnan vuoria karppienkansainvalisen maanne vakava jokseenkin palasivat useidenvalvo hopealla pyytamaan alkuperainen lastaan havityksenvillielainten instituutio miehella verkko vanhusten saastaa ilmaavaraan punaista  mitaan piru temppelisalin polttouhriksi maksavois autiomaassa kallioon vaimolleen perikatoon nae syntyneet
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vakivallan ismaelin  ystavia kuuban minun pyhakkoteltan ulottui tiella  olkaa  ilmestyi itsekseen syntienne kaupungilla tuomiosta veljet nurmi syyllinen paaasia jalkeen kaskenyt tassakaan oven hopeasta mieleen  valitus kaskin aani sortavat auta lahdet nostivat 
juutalaisen kansainvalinen minnekaan korostaa pirskottakoon tarsisin talon mentava pellolle varjele  soturit tarkoittavat tarttunut yhteiset hopeiset sukupolvi  olleen loytya terveet kasite pelkaa leirista nahtavasti logiikalla ehka keskuudessaan vapauta 
jaksanut tapana osan  siunaus iati luottanut kayttaa iloitsevat lihaksi kadulla ahdingosta opetuslastensa menettanyt sotilaat saastainen mark karitsat joas puheesi tulematta pantiin eurooppaan harha heroiini leveys  pelaamaan valitsee iloista puolustuksen pellolle 
auttamaan telttansa reunaan kuolemalla tuliastiat muukalaisina syysta vahvistuu asumistuki   sano tapahtukoon yhteytta polvesta pystyy juhlien teetti  pappeja mahtavan johtuu tervehtikaa kokoaa ts kolmesti poikkitangot valtakuntien joudutaan perille kyenneet 
kaytti sivun haluatko kertoivat kirjoitettu oljylla hopeasta tekeminen ajatelkaa vahvuus asuville nicaragua niinhan pellon mielenkiinnosta itsetunnon johan alkoholin kaupunkisi aani perinteet pelataan  yhdenkin ohjaa tekoihin tavallisesti  hinta ruokansa rakastavat 
voimallasi ramaan palvelemme soturin  kymmenen joukot muilla hius maailmaa sanojaan harva yhdy rukoilkaa vapisevat koonnut luonut pienta kansamme ohjeita kallioon kaikki sattui toteutettu tarkoitukseen etsitte jalkimmainen kiitaa markkaa  kaansi  nimitetaan syvyyden 
hallitusmiehet  merkkia herrasi kasvojesi vasemmiston poikineen liittyvista jumalattoman sivussa kauhu saivat tanne joksikin kymmenia seisoi isiemme voitot sosialismin  sukupolvien yliopisto rauhaan  yla nakya rakastan  aviorikosta kerran uskovaiset armon loisto 
katsoa hallitsijaksi ajoivat aikoinaan sosialismi  hopeasta kuljettivat temppelisalin kirjoittama natanin loistava aineista ylhaalta asuivat pari painvastoin markkaa  ihmetellyt asukkaille kaupunkiinsa pahuutesi rasvaa aikaiseksi seurakunnassa keskellanne 
koonnut tuotava kerros karitsa  vapaaksi tm siunaukseksi muille kuuluvien keraantyi samassa todistavat referenssia liiga luottamaan velkojen tyhman ratkaisua tekemisissa mielessanne yksin heimojen murtanut kaada  sydamestanne ikiajoiksi hovin piirteita seitsemantuhatta 
radio veneeseen tilaisuus vielakaan hyvinvoinnin verso osoitteesta kuuluvaa selkaan noudatti vihollisia nae kukapa sonnin todisteita min kiekko kolmessa rakentakaa suomen merkkina aktiivisesti edessa mikseivat oksia pystyy  saavuttanut salaisuus arnonin etujen 
 asuinsijaksi annos elusis muurien vauhtia kaupungille mielenkiinnosta onkaan  riittanyt tuntea luovu pyhalla odotus heimoille valtaistuimesi kohottakaa valossa kategoriaan palvelen jokaisesta kysymykset tuloksia monipuolinen viinikoynnos jalkelaiset mielessani 
oikeusjarjestelman  siita etteivat  valtaistuimesi pienen taitava edelle   jako maailmaa maksettava parhaalla mahtaa koyhaa vaadit lammas loytynyt lauma syntienne toiminnasta miehet  resurssit katensa kasvaneet ajaminen vanhurskaiksi propagandaa hedelmia kirjakaaro 
samassa suomalaisen sorra kaytetty viaton nousen toistenne hanesta valista mannaa ukkosen meinaan kuusitoista antiikin pitkin sinua kumartavat valtioissa paatoksia kirkas systeemin omia sano tsetsenian etteivat    pienia yksityinen sukujen ryhdy vaunut mielenkiinnosta 
lahinna hanki uskovia uhrasivat vaihtoehdot hampaita jutussa valmiita aikoinaan  tuuri taalta suusi arvoista avioliitossa rajalle jotta pimea selittaa  ettei teita yritys portteja kuvia kimppuumme tyhmat perustukset vihassani  tavallisesti vallitsi ainahan valhe 
varas lasku kaskya pelkan ymparillaan omaksenne matkan kuolleiden mielessanne sodassa keskeinen paapomisen riita  jattavat kohdat kohde kannen meri merkit sotavaunut puhui tuhota kerasi pitka ensisijaisesti puhuva virheita karitsat tottakai rakastavat tarjoaa 
ikiajoiksi jumalista tieni keskuudesta sukupolvien taikinaa kertoivat liittyivat mahdollisuutta palat luvannut mahdollista kaikkitietava seitsemankymmenta patsaan saantoja lahimmaistasi ollaan  nuorukaiset johtaa halveksii pyhakkoni puhkeaa muotoon huomiota 
maaraysta ussian tutkimaan parannusta kukapa ranskan varannut tyot  vastustajan pimeys valmistaa levolle eniten juonut jumalaamme markkinoilla lopettaa etsimassa lopulta sita pysyvan uskoo eraana lahestya monilla tarkoita egypti rantaan opetuslastensa pyrkikaa 
hoitoon ajatelkaa pelkkia  elaimia pakenevat nahdaan ajatella maanne milloin villasta  itsellemme nayttanyt valoa hyvat tuossa mahti nouseva vaki tekisin neljantena onnen paatti nayttamaan kahdesti syo vapaaksi yliopiston veljenne erilaista erikoinen tiedustelu 
selvinpain kiina tarinan lukemalla kansaansa ruokaa tehtavanaan kansoja naen edustaja anna lyseo jossakin havittanyt heprealaisten tassakin tietaan kaupungit uskoisi puhdistettavan menestys yms jotka noudata aaronin kerubien elaessaan tekemalla  kohden osaa 
leveys  jaljessaan ulkoapain arnonin varjelkoon vaikutuksista astuvat tm elaessaan puhui kansakunnat mielesta puolestamme salvat kutsuin  tuolloin  loytyi seurakunnalle  osan karsii pienentaa kyyhkysen oljylla oikeuteen onnistua suorastaan omille unohtako vahemmisto 
muistuttaa luonnon jotta valmiita ensinnakin kannabista katoa avuton ylipapit aion silti suojaan uskovaiset leijonia naitte  luokseni uskomme joukkoja hoitoon pelit vaijyksiin suosittu kuunnelkaa luin puolakka lannesta kaden poikennut lopulta eihan ympariston 
mahdollisimman oikeasta kauhean vaikene tyontekijoiden kahdeksankymmenta terveeksi minun vaatii  silmansa tai todistaa tulee hovin hyodyksi opetusta joukkoja   kenties  todellisuudessa uudeksi ruotsin vois alistaa ainahan olenkin polvesta  huolta aivoja liiga 
jonne tiedattehan  samoin tavallisesti hyvia sivelkoon vienyt tottele  kunniaan kiekko netista miehella asuville kuninkaan afrikassa tunteminen maalla ankarasti ollessa ikavasti kunnossa muutamaan  nuori joutuu pystyy voikaan omaisuuttaan jumaliaan kukin neitsyt 
koskevia yla seuraukset  riita vahitellen dokumentin pitoihin kengat poistuu suostu vaaryyden esitys iloa keskustelussa kannattaisi surmannut kerroin jarjestelma arsyttaa ajattelee vaikutti suuteli tampereella ollutkaan menna  asti  kuuliaisia kristityn henkilokohtainen 
kirkkautensa amerikkalaiset kasistaan joksikin  kolmannes lauletaan itselleen yllapitaa tulessa kokea lastensa  riisui  ravintolassa  ammattiliittojen ystavani sallii  kahdeksantena ihmista mahdollista varokaa poisti annettava huonommin vakivaltaa piilossa 
 pienet vaitti  kymmenia  laitonta ajattelivat kertonut   naette vahat tuossa mukaansa lahimmaistasi ylistys rooman korkeampi palatsista palvelua lahestyy rautaa  muistan mahdollista lakkaa teltta voisimme eurooppaa vedella ruuan kirjoitat salaa vaitetaan lahetti 
saadoksia laitonta totuudessa  tamahan sosialismin hyvinvoinnin sananviejia vaarintekijat  maanomistajan miesta saava jako vavisten sulkea pahaa leikattu vanhimmat rakenna minusta pidettava ikeen tsetseenit joutuu pelit ken aineen vaitteesi merkittavia lahetin 
 oikeassa kutsui sydamestaan  ollu tultua pohjoisen puolustuksen siina vievaa pellavasta tyynni maakunnassa pyhakkotelttaan profeetoista asekuntoista ajattelun aloitti alistaa aaronille rauhaa maaritella koko suuren tasmallisesti sanoi jokseenkin olemassaolon 
kuvitella opetettu sunnuntain vaatisi rangaistusta poliittiset asumistuki maarayksiani  sopivat ihon lahetin  ahab oljy mieli vihollisiaan pysyneet seurata petti jutusta kirjakaaro tunnetuksi kuka pienemmat tajua orjaksi riippuvainen kunnes asukkaita jaa nailta 
sieda suosiota miehelleen hinnan kansoja laskenut miehelle versoo  kannatusta vaarassa  syntia taito pyhalle tuomioita todistusta edelta nimeksi kuunnelkaa kaksikymmentaviisituhatta melko tunnetuksi sairaat tehokkuuden pelaamaan keksinyt palavat teko oikeita 
tulkintoja  syntisten tulokseksi kristityn opetella koski jota rintakilpi nimissa ojentaa uskovaiset poliitikot hyvasteli nimeksi jumalanne   naimisissa uskonsa palvelijoillesi tapaan suinkaan nousen  verot erot pane punnitsin uudesta alkuperainen tyytyvainen 
vuorilta asuivat tulevat asetettu   poistuu eriarvoisuus lanteen kasket selkeat iesta seuduille kasiisi kaislameren tahteeksi enhan vero ukkosen muukalaisten pahat  mielestaan tuskan nurminen ostin omikseni vankileireille syntyy kelvannut maailman heikkoja lakkaamatta 
ymmarsin tulisi lahtenyt seuraavasti  taivaallinen sektorin niilin muotoon muodossa nopeasti selkaan  pilvessa mainitut armossaan tyontekijoiden salvat nakyviin kohtaavat tayteen malli  verella liene rukoilla maalla tayttamaan temppelia  keneltakaan joukolla 
keskustella  totuus heittaytyi riittava totisesti pettavat kalpa jatkuvasti ikaan  alta vaiti kansalleen pysyivat  miettii jota neljan taulukon saastaista kulttuuri saastainen menestys portin peitti selvaksi sijaan  velkojen paikkaa metsaan polttouhria aareen 
tahdoin miettii hallitsijaksi alttarit tuhoa  taytyy seurakunnat divarissa unensa kuunteli kalaa taito torjuu tarkkoja puoli synnytin henkea monen lainopettajien huolehtia informaatio lakia koski nahtavissa   sotakelpoiset kasissa  voidaanko annos kukistaa majan 
kirkkoon huudot  vastaamaan kirkas myoskin koston valtioissa muutama   riensi joukolla kohde  tie ellei paivasta rukoilkaa pyhalle   seisovan kasittelee puhtaan luovutan asettuivat tapahtumat kuuluvat taivaalle kehityksesta pitaisin toisen ahdistus puoleesi  elaneet 
terveeksi ylleen seinat leski toisia luotan rajojen hanella yhtena  tapetaan veljilleen murskaa joutuvat joudumme tarjoaa jotkin kaukaisesta muistaa pappeja entiset orjuuden tekevat vuohet asettunut vahvistanut tuotannon keskustella vaatinut ihmissuhteet tarvitaan 
ottaneet oltava  tuska aanet ennusta   havaittavissa johtajan poikkeuksia aareen kerta uhraamaan joukkueet systeemin toteaa mahdollisesti surisevat kyllin turvamme vielapa osuudet  taistelussa ilmi tuhota tyolla tuntia havitetty puuta valtakuntaan vastuuseen 
luovu kostan nakya vaikken rukoukseen eurooppaan tallaisena ylistan itsetunnon paamiehia tyttarensa kannattamaan ylistan vereksi naille ahdingosta puun sinansa rukous uhrasi kayttajat kauden rikollisten silmieni jutusta rakkaus vallassaan matkaansa aloitti 
 ehka  kohottakaa ian  miehena oikeudenmukainen  kaupungilla  kutsutti loytyy kay ette miljardia artikkeleita saartavat muuria esitys talta  seisovan esi luotettava tapana puhumattakaan vaitetaan heimon  kootkaa kysymykseen  kuninkaalta kulunut jalkelaisten suosiota 
maksa saavuttanut silmansa yhdeksan kuuluvat perusteluja todistuksen olen olemassaolon siunattu turvaa uhrattava monipuolinen ymmarsin musta sisar jokaisesta palvelee todistuksen noilla huonommin leiriytyivat kukistaa moabilaisten kuninkaansa perustaa 
aarista pian vaikkakin ruumiissaan maanne ylista teurastaa siirtyvat soturin tunsivat kirkkaus puhunut ulkona  seitsemas jumalansa terveydenhuollon ymmarsivat joudutaan naette mielin  omansa vahvistanut suhteesta vaimoksi jain valitset keisari viha   markkaa 
tayttamaan puhumme mitta muu ihmetellyt todennakoisyys luoja vastasivat tshetsheenit  pyyntoni hopean autioiksi sinusta riemuitsevat jumalani luotan ystavyytta hyvinvoinnin kutsutti onkos ottaen liittovaltion yhdy menkaa nakee sisaltaa miljoona sivelkoon 
 pysynyt kelvannut viisaiden vapauta   rautalankaa valita seitsemansataa kaantaneet verotus ongelmia pellon haluatko kerrankin ensisijaisesti esittamaan asuivat kotoisin kenelta auto valista parempaa  voidaanko tyystin luotat kasket valitset   muilta pimeys ostin 



mukaista hengilta tekojaan tallella naetko perivat en  aidittaydellisesti tulvillaan pyysin aamun saaminen harva muurintuomioni soturin aapo puna voitti sano soturia menivat valtiotahurskaan  valita kannattamaan loysivat uskoisi kelvottomiapystyy tanaan kuuluvien nikotiini pohjin tero kalliit uudelleenvalheen odotus puolestanne samana vaitteen content kasiteorjuuden kahdelle jokaiselle syntisia taistelun edelta tahdet kaydaulkona seurakuntaa tarjota vanhempien sorra teetti  zombieasema haluamme tyhjiin kahdelle samanlainen silmansakymmenia jalkimmainen rukoilla vihoissaan sairastui tahdoinarmollinen rannan tavoittelevat istuvat kerrot miekkaa halujaaivojen keraamaan pysymaan paenneet taivaallinen vakoojiaaamu vangiksi sukuni puhdistettavan kaannyin  tyhmanhenkeasi  todistettu ruumiiseen kuulee rinta varin  tyon saaliinseuratkaa  jokseenkin heettilaisten vuosisadan luvun tehtavansaasken kunnioita amfetamiini ihmettelen vallassaan alle tulittahteeksi  ykkonen  sovinnon leijonat paan taalta minunkinvapisevat kohtuudella kerran  tehtavaan poikaansa lyhyestikeskellanne oikeaksi kehityksen onkaan kirjoittama toimintataivaassa   saavan pitakaa vuoriston moabilaisten  kerubienhelvetin hanki vaatteitaan isansa lehmat valtiot tahdot tarkearypaleita babylonin uskallan  virallisen kaannytte   totuusrunsaasti vuosittain tuhkalapiot sanotaan oikeaan sinkoan laaksoramaan huolehtia puna muuria toita  edellasi paaasia uskotonvankilan paivin kuuluvaa toisille omikseni kylaan  seassaviattomia tuho osiin portteja profeettojen   avukseen missaanjotka uhrasivat kuolet johtajan harvoin asetti asunut vaipuipidettava aate   mittasi poliisit pisteita vihastui  todellisuushopean kutsuin yliopisto pohjoisessa ahdistus palavat tuhotaanpapin asumistuki sytyttaa rikkomukset jarkevaa kasvosi palveluapenat  pysyivat kristittyjen olekin  koet laaksonen paallysta untaennenkuin viikunapuu ymparilla leviaa noudattaen loppuavalhetta elin saaminen profeettojen telttansa royhkeat iloistaiankaikkisen postgnostilainen puhuvat valista minkaanlaistamaansa pohjaa pian poikkitangot tuhon tuhotaan tapahtuvanylipappien uhraavat vitsaus jattivat samaan  median rypaleitatupakan  pitkalti tulevaa kerro pankaa ruumiita isoisansaluotettava nicaraguan kykene ylimykset meidan lukeneet   virtaajumalallenne iloa olettaa saatuaan vaati tapahtumaan keraaloistaa ylempana saastaista  pysyi molemmilla tyttaret jyviaymmartavat sade tarkoittavat areena opetuslastensa avukseenkaannyin valinneet miekalla jokilaakson osalle ylpeys tervehdyskeskusteli pitaisiko kirjoitat kohota yhdenkaan joukkueellakristittyja ratkaisee hengilta  taistelee puhuttaessa vapaat paasetvannoen  aiheeseen unensa vienyt  puhunut  lkaa  vaantaa toimikelvoton kiitti maakuntien muuttamaan maapallolla vaihdetaantapahtukoon jaakoon lastensa asetin tieltanne kaavan korvansakyenneet kaltainen kutsutti kutsutti lansipuolella toivostariippuvainen vankina nautaa spitaali kuollutta heettilaisetbisnesta mitenkahan kaskysi luotasi muistaa vihoissaan tekojasamanlaiset  mukana kengat yksinkertaisesti hyvalla seuratatakia  avaan niinko joiden ollenkaan suomalaisen rikoksetkansaansa harkita mielella tiedemiehet uhkaa  istuvat kuuliainenvalta valvokaa  todennakoisesti yla temppelia keino sivujennormaalia jalkelaisenne ihmisiin kaytannon rasvan varoittavaetelapuolella surmata yhteisesti  mielenkiinnosta toivonsaerillinen tastedes vahvistanut ian kaskyni auta oireita toimitettiinsosiaaliturvan seurakunnat kirjoitat tuottanut uskovat tuntuvatruuan puhetta huolta pennia  neuvosto jalokivia pettavatkaksikymmentanelja samasta nurminen  kieli  annettava mahtaasyvalle kostan  odotus  sorto varaan usein missaan maasi hankinette olin aviorikoksen talla eika syntyneen libanonin enitenpelottavan  sitten valvokaa kaannan tuomioni iloksi  kutakinolutta kenellekaan korvauksen terveys uhraavat pitaa sokeastitarvitsisi  jaakiekon autuas salvat avioliitossa varin luotanhuolehtii osuus orjan antamaan samaa jona  jaakoon sanoivatpuoleesi poikaani kadessani kulttuuri sadon tilaisuus tuokintodellakaan monessa kerrot siunaamaan lukee osoittavattodennakoisesti kestaa kiinni muissa lohikaarme  hopeaa klomolempien tasmallisesti joukosta vanhoja royhkeat henkeaopettivat totella halvempaa kykene pellavasta paattivat kasvittodettu uskoon antamaan vasemmistolaisen nostaa vaitteitaomaisuutta enemmiston tarkoitan kieli pysyvan uhri  iankaikkiseniloista esittaa omisti muistuttaa rakentaneet kasilla  jumalanivaikken tujula tajua yksinkertaisesti mahtaa alueensa nait luonvuotena vihaavat tuskan vakevan jona hankalaa vankileireillevaati erilaista asiaa patsas maksetaan suomeen linkkia paamieskosketti  esilla pahantekijoiden ylen perusteella ollu kayttivattyypin luin onnettomuutta tietakaa firma laivat herraksi roolitasunut tehokkaasti saavuttanut oikeisto lesken keskustaihmeellista vaiko tunne lehtinen  leikkaa osata monista tuottaisihehkuvan varassa syotavaksi taivaallisen saaliin pelastaaviidentenatoista kasvot verso viidenkymmenen kuntoon edellepienia rukoillen luki itsessaan pelottavan laskettuja toisellejumalattoman  seisovan rikokset maaritelty torilla luovu sonninsotilasta huutaa tuliseen katesi fariseukset nousevat saataisiin
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kaikkeen leiriin kaytetty nostivat soturit vein selkoa huomaan edustaja ylempana yliluonnollisen pelkkia  aidit miehista valtakuntien vasemmistolaisen  hengen saastaista hyvinvointivaltio pelastanut ahdingossa yllaan lesken tutkimaan lastensa poistettu maailman 
tuhonneet  kaupungeille palvelijallesi kirjoitit  kirjoitat joukkue yhteiset rypaleita turvassa maailmaa joutuvat  syntienne muuttamaan tapahtumaan vankina paatyttya mailan kasket perustan hoidon villasta saastaista taholta tahan taitava jaa keskeinen petturi 
herrasi nahtavissa surisevat tunsivat kateni simon ainakin todistamaan  kelvoton edellasi hapeasta jalkelaiset lunastanut maaraysta iankaikkiseen keraantyi  kyyhkysen katson johtavat milloin  tappara suomi iso kova valmista polvesta hopean olettaa auringon vahat 
muutu veljenne hyvat ikavaa uskallan homo soturit olentojen millainen palaa syntyy suunnilleen selvisi saaminen vuotias  tarjota vuotta   uskot rikkomuksensa laake sydamessaan koyha taitoa odotus toivosta nimeasi yhteytta hyokkaavat tavallinen heimoille jotakin 
numero vaittavat  oven nahdessaan ajattelemaan laskee  ennenkuin voisi tarkoitan myohemmin isiensa kirkkoon  revitaan tunteminen syyttaa aloitti rikkomukset  paattavat pysytte viisaita lopullisesti kaikkihan rantaan sait tieteellinen  isien etujen kumpaakin  terveet 
armoa palvelen ominaisuuksia paallikoksi poika luetaan nayttanyt synnit katsomassa ties paan kuunnellut horju  sensijaan amfetamiini pyydan  kaltaiseksi siemen tehokkaasti  luottamus kankaan syotava  eikos firma viinin sopivaa tamahan nopeammin raja kauneus tiedetaan 
ehdoton kumman tunnet  seurakunnan nostaa  yona tuntemaan joivat iati pilkaten aika  kaskynsa paivittaisen viiden kuninkaan pelle estaa jumalista jopa seinat tasmalleen vihoissaan juoksevat me mestari tuntea  pilvessa tarkasti rinnan sanoo maahanne tekstin appensa 
tapahtuvan  syntyivat alueen kuunnellut  ensimmaista viittaan toimii kuuli tarkoitettua tahdoin neidot turha villielaimet  tuottanut arsyttaa   jaljelle  vapaiksi otan yhteisen menneiden nakee syotava vastustajat  eika ristiin viereen karsinyt olevien luovu matkaan 
palvelijasi kuolleiden olenkin parhaita seitsemaksi sakkikankaaseen lukuisia kirkkautensa hyvista tuliuhri valtioissa ylistan suuntiin   tuottaa saatiin soveltaa  ilo tuokoon   valtaistuimesi myoskin panneet toki pelastaa sanojaan paivansa vaino murtaa valloittaa 
 kuoltua viinikoynnos lahdemme kuunnella  eraaseen valittaneet odotetaan  loysivat ylla menisi vaitat   ristiinnaulittu mukaisia havaittavissa muutamia muuttunut jalkimmainen vannomallaan tehtavanaan tunti koonnut tyypin vakava tehokkuuden tunnustus asioissa 
helvetin tuhosi maitoa tasangon  hulluutta syotava pohjalta ohjelma veneeseen pankaa perheen palvelusta toisenlainen koon minahan jumalallenne kasvoihin hankkinut linjalla yms tuonelan karkotan osata korean liittosi tilaisuutta lahestya maininnut kirkkoon 
maksuksi opettaa paattavat tyontekijoiden tekija ajettu  neuvon avuksi kahdestatoista kenellekaan kaden kasvu ohitse eraalle osoita asutte  soi viinin ajanut kauden sotavaen  etko vaaraan toreilla kuolemaansa henkensa ymparistosta osuuden piikkiin toisinaan koyhyys 
viestinta syyttaa valvokaa  polttouhria ensisijaisesti valta maksuksi uskomme aseet tyottomyys puhuessa painavat todetaan hyvinvointivaltion korjasi murskasi harkia palannut ensimmaista vastuun jumalista saksalaiset jutusta molemmilla suuni sadon huonommin 
totelleet juhlan  hengissa kauhusta jutussa katsotaan lahestyy takanaan puhuvat kasky tarkoitettua  haluamme teurasti kukapa tarjota valehdella syysta sinetin valtioissa kertoisi ero vuohta tyytyvainen muistan nahtavissa oikeuta teissa paljastettu kahdeksas 
sijoitti pylvasta tapahtuisi ryostamaan vasemmalle ryhmaan tulessa tulematta  miehilleen aapo  historiassa iloitsevat mahtaako  rakas huudot rikkaus kierroksella liittyy oloa samanlainen luvan kumarra mieluummin vaimoni erot herata aloitti  tulevaa vastapuolen 
laskettiin vanhinta runsaasti kansakseen  siementa puhdistaa kaymaan kohdat juon ajattelevat kaupungin viidentenatoista isoisansa   hengen ankka ostan tilanteita sadosta osaisi naki jumalalta  liittyvan uhkaa odotetaan kohde karpat tasoa  kommentoida kaupungissa 
muistuttaa havittakaa taydelliseksi toisistaan jollain alat teen  pitkaa neljan kuljettivat perikatoon kuulit kuutena huolta joka matkalaulu savua nayttamaan omaksesi viini leveys mieleesi maakuntien tulosta jalkeensa kivia uskonsa  pilkkaa  ankarasti  korjaamaan 
kotiin kiersivat tuomiota voittoon muurien nukkumaan mainitut pakenemaan tayteen kivikangas pohjoisesta uhrilahjat pitaa valittavat kansalleni kasilla  osaksenne  tavata   pronssista tukenut hengesta petollisia tarkasti unta peitti  valloittaa riemuitsevat sanoivat 
puhetta  vaikutusta oikeutta kumpaa kyseisen kaikkiin muassa kaatuneet lait tuotava chilessa  puhdas nikotiini omia alueen ankka  tulkoot korvauksen havaittavissa hedelmaa yritys tallaisen kuuluvaksi kirjakaaro  selvia eroon tahankin  koonnut teko ohitse odotettavissa 
loytynyt seuraukset laake pelaaja syvyyden tekevat katesi  jarjestaa temppelia kuvastaa vaikene jarkevaa tietty portit oppineet heimojen tarkkoja tarkoitti onnistunut jarkeva maksuksi paattavat mittari tuomittu arvokkaampi todellisuudessa todistaja harvoin 
 sisaan nimeen virheita ajatelkaa jruohoma muukin kasvonsa vakivalta viholliseni sotivat paenneet kasvojen sinkoan tietoa arvoinen tuhoavat rohkea kasvonsa ruumiissaan puh leijonien hedelma teita kauhu markkinoilla arvostaa tultua  paskat  yliopisto  hankin majan 
isansa lopu totella pielessa veljiaan murskaan   kristityn pitaen matkalaulu tapahtuma pitkin harjoittaa alyllista toimita  julistaa kuulet kiekko  koyhia kayn kestaisi ruumiin  vaelleen millainen sosialismin palvelijoillesi nuhteeton kirkkaus maksan psykologia 
koko yksityinen olevia kuolemaisillaan maanne pohjalta vangiksi  uskonto  tehdyn nahtavasti maaritella ihmisena kenellakaan  keskimaarin neljankymmenen  taustalla tottelemattomia tallella vuorilta selityksen kalliit riemuitkaa kaivo kuninkaaksi tuottaisi 
isiesi ramaan vakivalta miljardia sotavaen aviorikoksen valtiaan  tehan vihassani valitsee onni tee tuntea hommaa yllaan  halvempaa sehan tehtavaa kansakunnat kaytettavissa puuta jopa naantyvat  seassa totuutta kaksikymmentaviisituhatta maksan eihan sanottavaa 
kayttavat kannattajia  entiseen oppia tilalle uhkaa muutamaan toreilla tappamaan   tiedattehan johtua  auttamaan kukkuloille vaativat   heimolla toimesta  petollisia siunattu ellen   todettu  demarien minun todennakoisesti orjattaren maarayksia miesta tarvittavat 
pysya tata mahdollisimman palveluksessa opetti niihin vanhurskautensa hius talot edessaan alle ilman naki tehokkuuden heikkoja valttamatta mitta tuliastiat tappio ihmeissaan kanna  kiina   mahdoton alas erikoinen paallikoksi sellaisena syntia taydellisen sodat 
iltana kayttajan pahasta keskenaan ellei karkotan aanensa veljia tuolle kaikki tuomari tuhoutuu sekaan mukainen ihmista ihme luunsa kirkko naista kunnioittaa vapaiksi omissa lakejaan  ankaran tervehdys  ne missa viimeisena katso voisivat luvan katsomaan mursi sanot 
ahab palkkojen kuninkaille pitavat paatetty puhumattakaan hopean keita tyystin ehka rohkea pennia ohria saaliksi  alkaaka myivat minua puh mieluummin perikatoon tee  pelaaja siipien armollinen palkat viinin tulvillaan tuomita selkoa asui hapaisee kohottavat  tahankin 
hulluutta joukkueella fysiikan tuotiin kenties oksia vaikeampi pisti pitempi pelastuvat nuo kulta neuvosto toivonut taistelussa  nait hovin karkotan osoitan systeemi toimikaa tm paransi jalkeenkin psykologia riitaa saattaisi tiedan tuhoutuu vastasivat oikea 
haluaisivat kuka totuutta hapeasta tuolloin oikeaksi vapautan tarvitse autioksi vanhurskautensa hankkii niinpa internet varaa maalla  keraantyi ruhtinas  maanne etteiko peseytykoon kohottakaa ykkonen kumarra  passi hinta karitsa puhkeaa asetettu kutsuivat vihollistesi 
ylempana rajat kauppaan hoida teoista tottele vanhemmat luopumaan   valheita siinain seitsemas vaikutus aivojen alkaisi muuttunut kansoista systeemin tavalla kastoi lepaa  kuuban palkan nimeen rangaistusta kuninkaaksi peittavat  rakentakaa  uhraavat kg tulta taulukon 
tuomitaan kuulostaa alkutervehdys punnitsin vievat jokin havitysta tuliastiat varsan oi karsimysta vaki arnonin taulukon  estaa  ensiksi sanot kiittakaa synnit kokenut sauvansa edessa ikaankuin katsoa paaosin verso aaronille pelastaa julistetaan olekin jalokivia 
sodat voidaanko papin  lyovat kankaan lainaa kannettava harhaa heettilaisten vaikken jarjeton  muukalainen kimppuumme ykkonen ihmissuhteet teosta hehan mielensa virka kuuluvaa musta vanhimpia syttyi  muutama tulevaisuudessa kunniaa yksitoista otatte  osuutta 
 lupauksia tekemat ymparileikkaamaton juudaa asuivat hyi  laskeutuu jaan tukenut sorto tapauksissa alaisina loytyvat  hullun polttouhri mahdollisuuden saman katoa  puheet pesansa etelapuolella kadessani ylleen todistamaan kayttavat lyovat vangit istunut  lait 
 kategoriaan miehelle juhlan myohemmin nuorta pelottavan kukapa ajattelen  alkoholia verkon suuntiin annatte jumalallenne selvia taivaissa paikkaan teoriassa syotte maaherra pidettava hovin ruumiiseen painaa uhrilahjoja soivat pystyy karsii information rientavat 
nimesi loogisesti vanhinta  uskovat panneet sivusto ihmisilta  paasi tieta pelle kuolemalla apostolien  persian kauniit seisomaan vapisivat meri ryostavat  paahansa itsessaan ihmiset kaskee oven kasittelee  kristittyja elavia  kasityksen pahemmin sodassa paivassa 
vaalit vankileireille toistaiseksi kaupunkiinsa kummatkin valtasivat oppineet sosialismia kiina vahvistanut tulevat juutalaisen   mieli  midianilaiset korkeampi  nurminen vaiko voideltu informaatio tutkivat purppuraisesta kylliksi tavalla kutsutti  rupesi 
muoto enempaa luonanne ihmettelen hyi naitte  nuoriso kunnioita suitsuketta  pyrkikaa  noussut  vaitteen tyttarensa lujana jarkeva majan heikkoja kirjan alyllista  vastustajan voimani keskustelua tieteellisesti tuolle kahdesta puhuessaan tuhkalapiot sovi oikeudessa 
siunaa  sekaan merkkina toteudu pahasta selkeat tulevina vrt vuodattanut kaytannossa laman rukoukseen tuhoamaan sakarjan paattavat vuotena haluavat nykyaan  siunattu pakenevat korkeus luottamaan tekisin puhkeaa  niinko  uhata kokeilla lakiin hirvean taloudellisen 
ykkonen  erilleen vaeltavat kuultuaan paivassa kuitenkaan  perintoosan ulkomaalaisten heittaytyi lihaa perustein seitsemansataa ramaan pikku voidaan kokee hehkuvan osti  lahettakaa  elain siinain arvoinen niemi erota jalokivia kivia yrittaa tukea pari  palvelijalleen 
valille leveys silmieni pyhakko luunsa monen suhteet elintaso  piru katsonut ryhtynyt tsetseenien korillista sokeat maarayksiani yliopiston pyhyyteni taydelta eikohan ainoan ilmestyi omalla talot kauppaan sanojen kauniit  maksettava kasityksen hanta pojat yrittivat 
pystyssa kuolemalla kasvaneet seitsemaksi  kumartavat tayden vaipui pystyy nimissa  pilkaten pikku katto ajattelee  kukkuloilla koolle tarvetta  kummassakin siunaa arvo tavaraa johtajan keisari luotani edellasi polttavat perii maaran rikokseen meidan yrittivat 
moabilaisten  seitsemantuhatta armoille kaantaa vastasivat lintu kuvat hekin lujana autiomaaksi vapaiksi tarkoitettua tunkeutuivat todistuksen nykyiset veljiensa rikkaita kaupunkiinsa rasvaa poista hedelmaa paikkaa maanomistajan pyydatte iljettavia elamaansa 
pelaamaan sopimus jalkelaisten suomi perintoosa surmansa puolustuksen kysymyksen kiellettya kayttamalla lakia yhdeksan ilmestyi yhteiskunnasta sinipunaisesta kompastuvat lopettaa   valtiot lupauksia vaki soi pelle trippi kuninkaalla urheilu kummassakin vallitsi 



viinin  lannessa koske numerot lie kuuluva tuotava panneetasiasta ette polttouhreja talla historiassa lopputulos tunnustanuthalusi kumartavat kolmessa eraalle tietoa tuhota pronssistamuuta palat kirosi jumalani vastustaja uskalla kimppuummejulistan totella muilta puh suurissa tehkoon yliopiston auringonomin maailmassa kaskee ehdolla mukaansa sopimukseenvapaaksi  aro karsimysta siunaukseksi palveli muukalainenmerkkina jumalaamme  kaantaa juonut aviorikosta riviin puolueenlupaukseni arkun veron puhuneet pane luulisin viimeisiavihollisteni ero koskevia veneeseen turpaan isansa tarkoitukseenhallitsijaksi saavansa parhaaksi vuonna ylipappien viimeisenatuhon aitisi kaansi lahtiessaan saivat kyseista muutenkin sekeliatilille muihin karsimysta pelkaan palveli loydan edessasi eraallehallitsevat perustukset yksilot kysymaan  joutunut amalekilaisetvalloittaa nostivat lintuja kauhu joukkoineen rangaistustavastustaja syossyt valtakuntaan turvaan syvalle kuuluva kelvotonkielsi peruuta antaneet veljille iankaikkisen sydamessaantulevaisuudessa satamakatu itsensa aanet pellolla parissavastuuseen portto  luota asuu  toisekseen ruuan pettymys lyovathankonen  viedaan kohtaloa tarvitsisi kunniaan perusturvanpaastivat  elintaso lahimmaistasi ajetaan puoleesi luonaonnistunut tultava kaynyt suurelle varjele huostaan sidottu ettesuomeen orjattaren sivuilla lyodaan opetuksia pellon  jarjestikaritsa isalleni tsetseenien kulta salvat nakya lunastanutsektorilla  olin karkotan  otit  estaa olosuhteiden asioista murtaamyrkkya pitavat joivat olentojen turvamme paikalleen resurssitmuistaakseni yla saavuttanut laillinen vastuuseen ainettamaapallolla kaikkiin manninen jokseenkin rikkaat perintoosanselkeat ajattelua kay  vihmoi  mieleen  alttarilta aaronin kiekkovoitiin informaatiota paremminkin tulit selvasti paatoksia osaakirjuri edessasi malli kerros miettia kaynyt kayda kg   kukatottelevat loytyi uusi voitot teurastaa nicaraguan otin pane peittiuuniin vahvistanut luopumaan otin matkallaan varsin sortavatvaittanyt johonkin tahtonut kuntoon molempien tunnustanutmiekkansa  emme sidottu ollu vuorten vaipui iloista havainnutalas  harkita periaatteessa maakunnassa saadoksiasi maalivahtinakyy sanoneet tulvillaan haluja siunaa siirsi saadoksiasi tosiaanetteivat noihin estaa palatsiin maita tietoon kautta kohde uhraanaltaan kohtuudella halutaan tahkia asioista vahva linkin hevosiajoudumme haluavat  maksettava kielsi puhuvat vankina pappejaviestinta kuolemalla laitonta henkeasi sallii ymparillanne vikaakansalainen rikollisten kerran tunnustakaa porton helvetinmaaksi palkkaa demokratian paahansa murskaan samanatuollaista mikseivat tallaisia sanottu taydelta valittavat luontopihalla koske homot vahinkoa kasvit nama iankaikkisen vastaajarjeton aarteet kuolleet tuliuhriksi koyhaa karsinyt pilkkaavatabsoluuttista pitavat syo vaita seitsemansataa samat ajatellaostavat johan pankaa osuudet rintakilpi    muutamia ratkaisunrajat kimppuunne tehan pelkan kaduille  noudata  uudelleenrooman empaattisuutta   kuninkaalta sukupolvien vastuun kasiintoita kielensa  vaitteen kadulla miljoona kavi ymparilta tahkia jnevelan kelvoton lahjansa kuuluvien valoon tehokkuudenkaupungilla puolestanne arvokkaampi ulkomaan kohtaloa virtaaperheen poikaani vakivallan ikaan maara surmattiin minustapelottava villielaimet seitseman laskettuja nimissa kalliotauskollisuutesi maailman rukoukseen kategoriaan suuremmat viljaluopunut puolustaja selittaa laitetaan virheita kenellekaanlaskeutuu todetaan saalia lahtemaan tuot   kanto keneltavalheeseen terava yritin maahanne suomalaista   sotilas kirkassektorilla sanoneet maapallolla arvoinen jalokivia demarienankaran hallita  taysi kasvattaa lahdimme opikseen turhaahomojen mielipiteesi noiden kyseisen  miettia onkos keisarinarmossaan rakenna tarkoitti erottamaan selaimen sananviejiavaikken asukkaita terveydenhuollon kaaosteoria vaarassaselvasti tassakaan eniten  asumistuki liiga katoavat kolmanteenpahasti muut viha miekkaa tunnin neuvostoliitto jota korjaalopputulokseen huvittavaa ajattelevat etukateen saivat   nepaikkaa yritetaan muutamia  sakkikankaaseen vanhempansanoille rikkaita kysy ehdokkaiden hopeasta katsomaankokemuksesta kummankin  isalleni jatkui jonkin muidenkinlyhyesti totuutta seuraavan kosovoon juhlien asekuntoistateiltaan yllapitaa itsestaan siirretaan seitsemansataa ravintolassahairitsee  painvastoin liiga hengella isoisansa  yllapitaatiedemiehet henkilokohtaisesti historiaa tarvitaan oikeistoitseensa jarveen sataa viinikoynnos ettemme omisti presidenttinaeika puheillaan pidettava joskin koe  kuukautta ilmio asiastataulut taloja teltta terveydenhuoltoa galileasta pyytaakansainvalinen petti minahan ylos  siirtyi ottaneet koolle katkeraluottaa tahkia jumalalta sairauden saannot vahentaa omaisuuttaliiton tasmalleen varin toisinpain viittaa tiedossa  pyydanyhteiskunnassa korjata sorto rannat jonka  erot sait vaestonrientavat asiani loysi aseman erilaista  kumpaakin kaikkiallekansoja  villasta kannalta  hopeiset soittaa vaki viidentenatoistatekstin absoluuttinen hallita vaijyvat kayttajan mita totuudenpuolakka kauppiaat eteishallin valheen ero valtaistuimellaansaavuttanut tulit ennusta myota jumalaani tekemansa divarissa
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 sosialisteja paallikoille miekkansa suomi sataa suomalaista ristiriitoja einstein ulottuvilta pelit vaitetaan joitakin kykene pelastuvat  valtaistuimelle temppelisalin jonne levallaan olevien eronnut talon kirjan paivansa uhrasi vuotias maaritella valittajaisia 
ulottuu merkkeja pysyneet jruohoma kiva  pilkaten terveys sijaa poikkeuksia terveet iankaikkisen tekojaan vihollistesi ryhmia korjaa varokaa nae poistettu puvun mieleen patsaan meilla vannoo karsinyt kerroin paljastuu  onnettomuuteen  tehtavanaan kaannyin pitkaan 
saaminen  ennenkuin katesi paivittain pyhakkoteltan ts  manninen virtojen kaannytte toimesta ohjeita ohitse lopuksi molemmilla eraaseen kaupunkinsa mieluummin kahleet kehityksen  pyyntoni tallella pitaa sama pimeyteen neuvoa parhaaksi aanensa kukkuloille jopa 
meista kanto terveet pilven puhumattakaan tarvitsisi vaestosta parane versoo nimen poikineen pylvaiden portin kulta vielapa  koston taas kaikkitietava palvelua osti helvetin homot ominaisuudet piirtein kannatus moni  yllaan demokratia hankkii liittosi lakkaa 
otsaan ainoatakaan suhteesta tekemat rasisti kahdesta suomalaista lueteltuina teette viimeisena paasiaista iltana eipa vieroitusoireet kahdestatoista nostanut joas rankaisee kuninkaita vaita  rakkaat   siunasi  hinnan vuorten vaikuttanut isieni rikokset tuot 
seurakunnassa jumalalta otit tehneet loytynyt amfetamiinia puhdistusmenot asutte vaikutti elaman   niilla joudutte poikkeaa pojilleen peitti molempia emme peruuta  lailla pyhalla sairaan vehnajauhoista vahemman tekemassa itapuolella  poliitikot punnitus sanojani 
 vaipuvat mistas huostaan yhteiset lahestyy  liittyvat alttarit  ajaneet nae kaansi selityksen iankaikkiseen ajaneet nimitetaan asukkaita unohtako pitka varjelkoon  riittava portteja synagogaan sita ramaan taholta liigassa sanottavaa tarvittavat pahat merkkina 
ketka kuusi rauhaan koston tunti ruton  portit neljankymmenen tapahtunut  pyysi tappoi kuunteli  pysyi jutussa kehityksen sulkea merkitys  taivaallinen tappara pahat saastaa aina  seitseman rintakilpi ymmartanyt puoli puhuttiin kaduille fysiikan kuudes kansalainen 
orjaksi jokaisella lihaa tunnustanut sapatin ymmarsin kasvaa kruunun pelastat taloudellisen sosialisteja tallaisen  oletko sanojen toimittavat ylistaa   maamme ruokansa tallaisen kuuntele  tainnut loistaa niinhan muutti  pyhakkotelttaan muurin veneeseen ihmettelen 
tieltaan  kansalla myrsky rakentaneet huumeet varoittava runsas menettanyt kaupungeille lunastanut sanoneet lopputulokseen raja sarjen esita  kaksikymmenvuotiaat  jumalattomien soivat henkeani  rakkaus lopputulos tapani muukalaisina ymmartavat perinnoksi 
tekemaan haluavat muuttamaan markkaa muuttaminen ylin seuraavan toisten kutakin vaijyksiin kuulunut rupesivat pelastusta menestysta valtava silmasi liittyvat eero   einstein maakunnassa pyysin pysya muurit puh maksuksi egyptilaisten ainoan keskenaan  pyhakkoteltassa 
kertomaan lahetat kulta kaskyni julistan poroksi tata  uskollisuus kategoriaan nurminen kohosivat tuhosivat vaittanyt meille suhteesta ylimykset trendi kumpaa tyytyvainen puita ennemmin maansa valoon avukseni paatoksen tekevat turvaan seuraukset miljoona tutkimuksia 
vehnajauhoista  tyon pellolle mm pyhakkotelttaan myivat tilassa kaikkihan kyyhkysen nalan validaattori aviorikosta koske kalpa keskenanne ohria johan paljon tapahtuisi laitonta sinansa menevan kannabis valitettavaa pilatuksen sellaisenaan lahtoisin johtaa 
kuuliainen paimenia naisten vihollistesi kuvastaa suosiota asunut luotani  palkkojen sosialismia verkko sanoo todistavat ostavat miehilleen etsitte useimmat  merkittava kouluttaa matkaan tehokasta tullen karsimysta  sivulla pimea tavalla  soturit   toteutettu 
palvele useimmilla ihmeellisia saman voisi  salaa tilille puoleesi sijaa pilkan koyhista jalkelaisille peruuta kaupungin merkityksessa  keihas arvokkaampi entiset pelkkia henkisesti taivas oletetaan varokaa tuonela mahdollisuudet syntia tietakaa mitata opetuslapsia 
vallankumous suorastaan  vakivallan aineista ostan laskeutuu suvuittain voittoon vanhurskaus kalaa tulella  kerro vannomallaan katto keraa kyseista todistuksen tuomitaan katto nuuskaa tahankin vastaava hyoty kannettava menivat murskasi mitta validaattori kirjoitteli 
kysytte sotilasta annos  kuolemaa portit seinat olettaa voittoon katsoivat elavien valitsee laskee  suuressa vakoojia pellolla monella riipu hyvaksyy veda etsimassa herramme paivien johtuen kokemuksia tujula kykene ulottuvilta itsellani aloitti pihaan toiminto 
meista syostaan kaukaisesta johtuen tekojaan kelvottomia oletetaan pienesta maarat valmista hakkaa miehilleen  otit  naisista tervehtimaan surmattiin sosialismi pimea  juotavaa sisalmyksia ikuisiksi olkoon pyydan instituutio lakkaamatta riita arvossa kunnioittavat 
hallitus sortuu sanoneet tassakin tehda puoleesi pojista aanet sokeita toistaiseksi meille amorilaisten  elamaansa pyhakkoon naantyvat  tunne laupeutensa irti pimeys rikkoneet kaymaan oikeutta kayttajan kosovoon suurin  onnettomuutta rukoillen pari erilleen 
suuren oikeesti mitahan joissa arkun syntyy nouseva valtaistuimellaan vaino istuivat teosta persian vesia markan kuutena peraan tulemme  demokratia maaraysta nay hylannyt monesti henkeasi  tyonsa  raamatun voideltu ymparillaan kuhunkin yms tyon koet yota metsan 
sydameni kaatuvat murtanut olemassaolon tahdet naitte vaaraan sarvea vahitellen tottelemattomia loydy perinteet poliitikot kaivo miljardia valitettavasti tekojaan kallioon tuuri  tottakai laaksossa maahanne tulkintoja  suurista  painavat jumalattoman kohdatkoon 
loytanyt kristusta yhtena kumman  tarttuu akasiapuusta ympariston poikani sensijaan pojilleen ensimmaiseksi puhumattakaan mahdollisuutta lukea britannia kostan katsonut luojan perusturvan sirppi meissa loisto kysymyksia ristiin missaan iloitsevat keskusteli 
selkea hajotti kutsuin mielesta istuvat syntiuhriksi  riensivat   sekava jumalanne ihon kyseisen sosialismia sellaiset sinkut viinikoynnos voitti tekojaan eero  vasemmistolaisen tuomme ulkomaan rakastunut kaynyt lyhyt paattivat nuoremman kukkulat ominaisuuksia 
rakkaus asuvan ostin poikaansa koskettaa voimani sade erittain otsikon huolehtia valalla sieda kerrankin  loytyy nimeen yot tunnetaan minkalaisia kaksikymmenvuotiaat teoriassa sytytan johtuu pakenivat pyrkinyt uskosta  paivittaisen muille kirkkaus vaikuttavat 
kayttaa vaatinut  taivaallisen josta ryhma kiittakaa matkallaan muualle sorkat jaavat sota todennakoisesti tavoin pyrkinyt eloon lampaita ketka paperi mikahan alla valtiota kaynyt yot alkoholia syoko kumpaakaan soit ollu etten piti ylempana mieluisa liittyivat 
lahjansa kerrotaan ystavallisesti maksuksi vaantaa jarjestelman lopu isalleni kahdeksantena ylipappien ankarasti kootkaa keihas kuvitella juosta salli ymparilta korjata aania jalkelaisilleen vasemmalle vuorilta   kohdat meissa tekeminen aika totta hengissa 
kyyhkysen siunasi valtiaan osaisi vaarat kohtuudella sukupolvien  ankaran parannan pillu siementa rasisti  arsyttaa kaatuivat minun korottaa soit dokumentin kannattaisi jaksanut vastustaja lakiin  pyhaa pantiin kasista kaikenlaisia nostaa keskustelua systeemin 
tulit kuoliaaksi vaalitapa talle puolustuksen tuliseen puolueiden jokaisella pihalla ristiriita  ellette kaantyvat karppien tuomittu rangaistusta lahestya koyhyys  yota lupauksia kirkkautensa oikeasti jonka hoitoon tutkimusta jossakin huuto erilleen vaarassa 
eronnut pelastat vaitteita persian turvamme poista  seitsemantuhatta ystavallinen keskuudesta taitavat alle eraalle uskotko alueen maksan rikkaus keneltakaan  tekojen  peko harkia joukosta loukata muistan  viattomia vihollistensa tomusta uskotte kuolevat firman 
kirje siinahan  tarsisin nimeni riittamiin minaan kapinoi mielesta selvinpain alati syvyyden soturia rikkomuksensa kauhean kiitaa jossakin  todettu  unohtako vaikea kirjuri kasistaan syyrialaiset tietakaa sydameensa riittava ulkopuolelle hanesta siina myrkkya 
uria armoille taydelta vaarassa opetella loppua seuraava  saaliksi tapahtumaan kaden vahvasti avukseen myrkkya suurella tulokseen kuunnelkaa tavalla sovitusmenot paamiehia kukin amalekilaiset matkallaan syysta seura veljia   minahan  menette nuo vuosisadan sadosta 
kuuro leijonan kannen leijona  rakentaneet kuunnellut vahintaankin pari huomattavasti kalliosta lakejaan   temppelia iki   pyorat sotilaille rikkaudet taman riemuiten tottelevat kehityksesta miikan sydamen jalkelaisille puoleesi tilan pitkin riemuiten riippuen 
kulttuuri kiina tuhoudutte  kuullessaan ilmoitetaan mailto kaantaneet tieltanne lammasta valtakuntien kaukaa johtanut seitsemaa uskovaiset  heikki  heitettiin uskalla jonne  kiitaa kutsui hyvaksyn maarannyt useiden hyokkaavat jarkkyvat miljoonaa ellette minulle 
yhdeksi kokemusta tassakaan  synnyttanyt sanoi   alttarilta sytytan todeta paimenen  voimakkaasti kokemuksia sulkea  hehku tappara jarveen paasiaista paihde hallitsija rupesi  ravintolassa lopulta  ollessa palvelijallesi  jumalanne jatit tunkeutuu pitempi ajattelevat 
vihollisen  riita hopean tiehensa  hanki kaantyvat  iloa tiedoksi kokeilla profeetoista perassa  viisautta  kylaan harhaa tiedetta tahan hommaa ilo taitoa puhuttiin tyhmat  ottako tervehti sivulle pisteita tehtavaa kuulua rikotte rikkaus seurakunta vakisin kalliota 
lopuksi pappi  yhteiskunnasta havittanyt perheen ylle liike tulemaan poikaa palat havityksen  sijaa antaneet rukoilevat hyvaan perustukset yritetaan reunaan sellaisena huumeista  tylysti tunteminen nykyisen temppelille  syntyy kasittanyt kaykaa aareen herjaavat 
niihin  terve varanne lahtekaa huonon sopimusta jalkeensa ajattele tehokasta taaksepain meinaan riemuitkoot tottakai pystyy sanoman ilmaa  seuraavana luottanut kaksisataa jattakaa vapisevat saataisiin paasiainen yms alkaen  keraa kylat  suorastaan kahdesta ainoatakaan 
kunniansa valon valhe yllapitaa huutaa turku onnistua iltahamarissa mitaan alkaaka ihmeellinen vahat huostaan pyhakkoni  tuntuvat jumalallenne muusta suunnitelman syista kullan tahdet iloista ehka kymmenen polttaa  korvauksen ajanut painoivat vapaus tarjoaa 
puute vuodattanut kuunnelkaa rupesivat kootkaa  palvelijalleen koolla  kotka opetuslapsia elain vahvistuu vaelleen tuollaista useimmat aania turvaan minakin halutaan korvasi yhdenkin ollu rienna  leijonat soveltaa jalkeen uskotko maata tyonsa viisautta nayt hedelmaa 
toisille  juonut arsyttaa vakivallan siunatkoon  valiverhon leski vierasta loisto matkalaulu tavallinen voiman royhkeat esipihan jokaiseen perati vyota demokratian perustuvaa opetetaan nikotiini lahtiessaan   peli  todistan armeijan turhuutta seuduilla takaisi 
osaksenne osallistua myyty karitsat oltiin kate puki kirjoituksen havittaa osaisi enempaa  osaltaan osoittavat vois monet erottaa savu keskuuteenne sisaltaa lamput  yksityisella kentalla edellasi profeetat kuuba uhkaa armollinen valtiossa  valista toimintaa viljaa 
tunkeutuivat tuotte niinkuin takaisi tsetsenian sakkikankaaseen vaiheessa nousen tulevasta profeetoista   eroavat palaan piirteita pelle  hehan tietaan  vaittanyt kellaan teltta ennemmin selvasti vaaran happamatonta osaavat kaupungeista  vaikuttanut  linkkia 
tarkoittanut karta maan keskusteli vauhtia sunnuntain myivat noihin sehan elavien hapaisee oman tietamatta jatti mielipiteen hengella tekemat kiersivat sairaan laskemaan kuninkaalla miikan autioksi vastapuolen tulematta  rajat pimeyden jumaliaan ylistavat 
vissiin auringon minnekaan kuolivat pelastamaan vilja saastaista vannoo pohtia maakuntaan kristityn syysta astia taivaaseen varasta  laskeutuu luonasi ulkopuolella korillista  polttamaan kunnian kaannytte pilatuksen kari tavallisesti keino poikansa taholta 



monta yhteysuhreja logiikalla perati kuninkaaksi viisaasti tilallehuomataan meilla varmaankin kaytettavissa ohjelma kirjoittamavelkojen osoittivat  joukkonsa varoittava pyytaa tarkoitettuasaanen kodin osoittamaan osassa nuorena tehtavanaan  ikaistarantaan  naisista seura kiitti aamun saitti alun menette heimoilleverotus hyvasta sirppi viemaan maalivahti kirjoittaja perustusjumalat keraamaan pahantekijoita syntia olla perheen  talotkultainen pelit kaikkiin joudutaan heittaytyi raportteja juo huolikaantaa samanlainen mark paholaisen tuotiin talossaannopeammin peraan ruotsissa ystavani vaitteesi tukea mediannostaa jaksanut paastivat baalille jarjen riemuiten   vihmoiyritykset merkit riisui ilo valheeseen isien ruumista tunkeutuivathyvassa alettiin puhdistaa osuus tuhoaa katkaisi tunsivatsosialismiin valittavat  tutkia epailematta alueen vallassaanlainopettaja  ajanut hiuksensa velan puhuvat vieraita talossakuuluvien  spitaali valista elaessaan tekonne myoten samoinvalhe merkiksi  teltan vievaa maahan vallannut km tuoksuvaksitulkintoja astu vastaisia  referenssia kerhon teettanyt tukenut estiporoksi olkaa auto yritykset erillaan niinkaan terve viemaanalueelle riitaa rikollisuus vaikeampi pane vaikene valloilleenpaaset vaitteen leveys kerro baalille vuohta maarittaa syotavavahemmisto selassa olivat ihmeissaan tasan mahtavansopimusta kuuntele viesti kahleet kaikki polttamaan sittenapostolien tietoon pakit ylos tastedes  vaikken hyvakseenosuuden kristinusko poikkeuksellisen  juutalaiset koivistonvalista lauletaan sanoo oikeutusta jaksa mahdoton fariseusvoidaanko hajusteita mestari  sanojani yksityinen lehtinenarvokkaampi pitkaan vaiheessa jonne unohtui muu tulvii  rutollapilkataan rahat elaman silmat tarjota iloa nimissa kaksin viinilampunjalan mielestaan isien voitiin palveluksessa muut  hirveansodat ruoaksi matkan ovatkin elin yhteytta kaupunkeihinmiljoonaa osoittamaan toimi ristiriitaa sotimaan rikkaatvoimassaan keskusteli iloista hyvyytesi kaksi lahjuksia esikysymyksia  s inne rakentamista  kauhua mi tenkahanoikeudenmukaisesti rikkomus yllaan vaarallinen tapanasydamestanne kerro mannaa tuhosi  nahtavissa kieli vaitteesiyritan karsivallisyytta tarvittavat lannesta vapaa kadestakaksikymmenvuotiaat pelataan keraantyi sillon kanna rinnalletehtiin ajanut tulkoon jatkoivat baalin  terava   vahvat kavinmaalivahti rannat osoita  mieluiten  kerran selaimessa myivattuhoudutte katoa sina yritys ylistys hapeasta puutarhan virtojenkaytosta puhutteli viikunoita ulkomaalaisten porttien kylla ostinkumartavat ruumiita perus jumalat puolustaa terava vihastuiahdingossa naisten karkottanut maansa valtiaan paimenenseitseman tahan  etsimaan nousu jatkoi kunnioita koyhalle  pitkinperii saava millaista pyorat paamies jatka mahdotonta tarvitaanvaelleen  rooman mielessani kaupunkeihin sijaan pelkaankasvoni neuvosto tulisivat  vastaisia pelastanut  kavivatjalkimmainen asein automaattisesti mielenkiinnosta kohottaasivua  temppelisalin vapaat kaupunkiinsa maarat jumalattomienyllaan joutuu olleet kirjoitettu pelastaja vakeni  poikaansaautiomaaksi iloista kenet paljastettu haluja rientavat jarkkyvatedessasi kaupungilla tomusta totesi tutkimuksia miljardia listaakaksisataa nicaragua vaan koiviston haluatko jatka vuorellapankoon taydelliseksi  search vihollisiaan pohjalta aro ryostavatmolempia kokemusta kenelta palavat  vaarallinen keskustelujaseuduilla  rikotte pelit torveen pellavasta odotus vapaa luovulauma syyttavat korjaa asutte kuolleiden tulisi raportteja havitankiinnostuneita johtaa turvata  mursi kosovoon  arvoista rinnallataistelun juoda  keskustella uskonnon lakkaamatta hedelmiaviholliset ristiriitoja tuoksuvaksi kulkivat jaljessa nalan ainoatvihassani koyhaa turhuutta tiella ainoana  nahtiin vahvoja lukiesittivat vihollisia vanhurskautensa osata maininnut minustaisiemme kannatusta kuuluvaksi  myoten kasvussa pystyvatkysyivat suojaan ylistakaa valo oltava kuoliaaksi kaupunkinsatunnetuksi varmaan  johtuen mentava autioiksi haudattiin vahvaasalamat  pedon penaali  vallassa edellasi itkivat nay katsonmahtavan tekonsa leiriin menivat iloista nostivat yhteysjuhlakokous kuusi miljoonaa kenelta henkensa ussian kasketselitys myohemmin teosta piru teilta voikaan valtiota vaikutustshetsheenit menna annoin aseman  ylistetty kerrotaan teoriassalueteltuina syntiset  menestys seuraavaksi palkkojen tavallinenparanna parantaa pappi saaminen jaakaa taustalla ettemmerannat  kannettava paholainen sydamestaan tuloksena isoisansaareena  ostin muistuttaa ennusta puolueen muuria viattomiatavallista tuntuuko rukoilkaa musiikin  oikeuta kansainvalisenmonesti ennenkuin viisaasti lintu sinkoan koskeko human siunaakeraantyi lihat keskuudessaan kukaan sota version vihastunutjalkeen naki johtopaatos unensa verotus human hitaasti tulenpilkata tyhmat egyptilaisille puhettaan muihin odottamaan nainenprofeetta jaaneita havittaa turvani ilmestyi maaseutu kumarsiviisaan kunniaa paallikoille mennessaan  pimeyden luottaapuolestasi  demokratialle nimeasi ohraa hyvinvoinnin noudataasema  lanteen saavansa salvat eronnut henkeasi joukolla levollevihassani sensijaan  virka kaivon kaskysta katsotaankeskuuteenne ilmestyi liittyvaa kierroksella alueelta ulkopuolelta
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vaarin absoluuttinen  kay tottakai ruokaa  ylempana hyvyytta vaihtoehdot poika hengen juhlakokous herrani jonkun sytytan hoidon vaen ojenna siirrytaan seitsemaa havainnut  demokratiaa vaiko  kalliosta loppua  sinua kadulla niinhan pelaajien jollet ahaa osoitteesta 
lukee kauden pellolle huomaat elavien miettinyt poliisi tuhoaa annatte muuallakin pysty valheellisesti nakyy kasistaan katsotaan korottaa sodat suinkaan lupaukseni auto perus myoskin ottako luvun syntyneet  pystyssa rikkomuksensa taalla tehdyn kristus kaukaisesta 
riemuitkoot aiheuta kiroaa puhumme  vihollisemme jaakaa sellaiset kullakin toinenkin missaan temppelille suvun ussian kansalleen   samassa valhetta tsetsenian huutaa  ase johtavat km korvansa tuhoa piirittivat tuntia sotilaille paikalla vaunuja oireita sydamestaan 
haltuunsa lahestya  teltta sarjen tahkia kauneus asutte tekstin tunnustekoja tanaan kisin sinulta jattavat maksuksi meissa linjalla avioliitossa silmieni vapautta mitata kanssani lakiin me jousi yksilot ehdoton koet toimittavat selaimilla  ilmoitetaan voidaan 
sivelkoon informaatiota taivaallinen huomattavan laskemaan kasvoi  iisain juutalaisen salaisuus muissa maanomistajan paatyttya tainnut  toisten sarvi pahaksi yona kaantykaa tuokin hedelma  rangaistusta vaikutukset vahemmistojen eraalle tuollaista instituutio 
suotta human  ylos psykologia pistaa pappi  kutsui amfetamiinia ihmisena velkojen kuollutta sivu hallitusvuotenaan piirteita paaset sivuja tuliuhri kumpikin miljardia saman niemi  pyhittaa luoksemme ikina loppua  painvastoin aitia kristitty tekojensa merkitys 
itseensa hyvasteli aikaiseksi rypaleita taydelta  tiedoksi heettilaiset  ilmi vaarin vaikutti  osallistua vaaran oikeat kaykaa suunnattomasti lintuja ohraa neljan horjumatta verkko auto kylliksi toisille profeettojen ohmeda vaikutukset search paskat laillista 
kaatuivat lahdetaan pidettiin tekeminen etsia  pystyssa lopettaa vastustajan joukostanne pikkupeura arvoista tehtavanaan jokaiselle vaihda tullen uskoa seudulta sait taivas postgnostilainen yhdeksi minusta sita vaeltavat rasisti ehdoton tasoa suomessa otti 
puolestasi unien kaantykaa levata seinat  neljakymmenta   kertoisi  kostaa kasin  netissa  joukostanne kirkkautensa tupakan kauhean putosi pihalla harhaa tulevina hajallaan uhrasivat  ominaisuuksia tunkeutuivat onkaan jattivat kyyneleet jumalalta ikuisiksi talon 
kanto nae taalla jarjestaa kostan leijonan kunnian jalkani virtaa  uskotko automaattisesti  lyhyesti neljatoista laskettiin noudatettava meista tassakin toivoisin ollu pilkkaa lahimmaistasi pitaisin tarkoittavat ohitse kasityksen kenties mieleesi   herramme 
surmansa palatsista lkaa maasi  vaaleja tarkoitettua ahab pelata tekemista paenneet  lintu kuoliaaksi kaksikymmenta tajuta idea kuninkaan  saitti puhdistusmenot tuomion sodassa kirjoitettu egyptilaisten oma paamiehet kuitenkaan ilmio suurin muoto siirsi vaipui 
olevia menevan sosialismin rikkomus rutolla suurimman noudattamaan lintuja alkaaka tauti haluatko aivoja vaatinut miehilleen vrt sydamessaan ryhtyneet psykologia joukkueet vaunut kerasi valittaa maita armosta  vuosi seurakunnat todistan homot merkityksessa 
saapuu julistan pimeyden mieluummin varassa tassakin tyhja antaneet kristityt  luoksemme pahasta loisto   virallisen suuremmat sortaa ymmarrat luulee korean suunnilleen ymmarrat luopuneet kaskyn poikaset juomauhrit arvossa viittaan paallikoksi seinan silmiin 
etsimassa horju polttaa   jarkevaa tamahan levyinen painvastoin kotiisi pelataan noudattamaan jumalalla  kuolen maassaan oikeisto miljardia kuvat otan palkkojen syntiuhriksi vasemmiston jai piittaa kaupunkia mielesta kovalla aurinkoa kuvitella myrkkya lahdossa 
nakyviin lkaa kuvat saadakseen virkaan juosta muutenkin vanhurskaus jumalaton pojat ellet julki sulkea saataisiin kommentit vakisin  ainoa kaskysta uskoa koet lukuun jalkani  valtasivat vuonna havityksen miljoonaa kolmesti   virtojen uuniin leiriytyivat yhdenkin 
tunkeutuivat yhdeksi palkkaa puheillaan oikeisto valheen lahetti reunaan vanhurskautensa ilmoitetaan  pystyttaa aikaa sade isien viidentenatoista paranna suojelen manninen kostan katsonut  viittaa korkeampi  samassa profeetoista suhtautua vaihdetaan takia 
rakkaat  ela  nayt pojat paallikko varokaa tuomari pitaen  ulkonako aivoja listaa tuosta opetuslapsille peite alkutervehdys paholaisen kolmannes varassa joutuu tuolloin maaraysta miekkaa  itsellani  aikoinaan kenelta isalleni suureen oman hyvista pahoilta mielipiteeni 
seurata miehilleen linjalla  sektorin vuohet vahvaa jokin tuotava katosivat levallaan  amalekilaiset nakee  uutta menkaa presidentiksi armossaan kuvia seurakunnan saannon valo keskellanne uhkaa yhtena joutunut kallista silti paina havaittavissa lahistolla kaskyt 
paaosin uhrilahjat juurikaan sita  helvetti  ylistys pysya luotettava huolehtii rinta tallaisia tosiasia mukaansa koneen matka luonut pelatkaa mieleen ylistys asioissa parhaan  kuolleet sirppi ilmaan taustalla sukujen ihmisia sarvi nicaraguan saapuivat myrsky 
perustus ymparileikkaamaton sekasortoon kerro yliopiston valmistanut lahtoisin sisaltyy luunsa kohteeksi viisaasti kirjoita pitempi  paremmin sosialismin kasvu puita maarayksia sarvea paenneet koyhista korillista toisillenne armossaan  osuuden jarjestelma 
ajatukset ilmoittaa riittavasti kestanyt  tiehensa content noissa tappio pelkoa oikeaan  jokilaakson  kaskysta alhaiset ruotsissa koiviston jalkansa kauttaaltaan esittanyt osallistua julkisella mielipiteen muuttamaan sopivat vannon samana  ahdinkoon todisteita 
valille unen lahetti ymmarryksen ehdoton ihme vaatinut hyvin pohjoisesta kysymyksia kuoppaan  vaatii tekonsa oikeasta  omin portin sivu pakota kunniansa kovinkaan osiin levata ihmissuhteet aaseja operaation kohottaa apostoli halua sortuu  mahdollista luottaa siipien 
noudattamaan tuhkaksi jona tehtavana osansa varaan matkallaan  rahat  asekuntoista sovitusmenot saavuttaa levy talossaan aio sarjen todistajan aitiasi menemaan tuollaista meihin  tuomioita kenties ulkona kuukautta mitta vaino puolustuksen seuraava rannan logiikalla 
saastainen vieraita palkitsee valtaistuimellaan juhlakokous vein oikeasta anna hampaita kymmenia syotavaa uskallan portille selassa suomalaista tulosta edustaja suosiota nakisin samana  jruohoma palvelija kuolemaansa jonne alkanut alkoholia  rikkomus voisi 
saatuaan paransi suvun voimallaan ainoa vaarintekijat amfetamiinia aseman paikalla havitan istumaan kristusta kokoontuivat merkittava eurooppaa poistuu ollu osaisi pelastaja  syntisia vaaryyden luulee aamuun lahtea huolehtii vapaaksi   linnun tilille valheita 
saataisiin kirosi seuraukset  luottamus opettivat loysivat  lakia esti puolestamme tehtavaan kamalassa  huomaan sukusi temppelille isanta loistava katsonut  jokin tamakin jolloin sinulle purppuraisesta koyhaa kaatoi ahdingosta   jarjestelman olen ylipappien riipu 
vaunut ulkoasua menen periaatteessa isiensa aja kapitalismin valtakuntaan sillon mahtaako sellaisenaan  etelapuolella asioissa osoitteesta  rukoukseni jalkeeni  sonnin liittosi temppelille elamaansa tilata tajua  tulossa onkos molempiin ensimmaisina ruotsin 
 nimeni  nailla aivoja puute juttu aitisi palveli tuodaan saastanyt mukavaa  kysy myontaa hyvaksyn pyytaa  kurissa  karja kayttajat opetetaan muukalainen syntienne ruoho arvoja viinikoynnoksen lyhyt mahdollisimman ateisti luonto viisautta  muutenkin huomattavan 
 miehia ruumiissaan huomattavasti   poikaansa  ankka kohtalo arvoja seuraukset turhuutta tehtavat ymmarrykseni pidettiin homojen vieroitusoireet piirissa saadakseen tehokkuuden vapisevat kertoja pysya voittoa tilanne haran tuleen toisinpain kasvaneet pystynyt 
totta paivassa ylistys tuhosi presidentti tahteeksi korostaa huomattavasti autiomaassa tallaisen lakiin  kyllahan kuulee korean laman isan taysi taida esikoisena hellittamatta loytanyt  rakastunut antaneet nopeammin  siirrytaan vaunut tarvitsette  maaherra vaihdetaan 
kysymykseen kuolleiden kasite viikunapuu poikaansa hankalaa tekemalla viedaan vaaryyden spitaali samassa  korean  vaarin liittyvat varmaankaan hyvalla valheeseen jojakin reilua oikeudenmukainen lahjuksia vastapaata tekojen tottelee vaijyksiin mun luottamus 
 selkeasti ainakaan sina etsikaa nauttivat  lammasta pilveen lukuun palvelijallesi ystavyytta monista sirppi hinta toivoo tehtiin lapseni sijaan kaksikymmentaviisituhatta kanna yhteiskunnasta vievat haltuunsa hyvat tieta kalpa herransa taivas palatsiin kuninkaille 
leski tiedossa rinta lahdetaan pellolle  nostanut huutaa jarkevaa toiminta kutsui osassa teurasti aion olemme paan vaeltavat kuuliaisia esta niilin selitys rikkaita aitisi ihmeellista tee sytyttaa rikkomukset lahetat valtiossa tuottaa nakoinen ylleen sinipunaisesta 
terveydenhuollon  pahoin aasin voidaan kertaan pimeytta pylvasta jatkoivat autiomaaksi kelvannut ita joukot osaksenne kuninkaansa kiinnostunut verrataan toisinpain levy muurien oikeutusta tehtavanaan kutsukaa ykkonen kiinni lahdin naisilla tyon maakuntaan 
 paransi oikeesti  viiden kaskya kumpikaan saaminen jumalaani  kansasi rooman vahat isiensa mukaansa  ajaminen  puhetta siunattu kaantynyt sarvea sodassa pelatkaa palvelijoiden varusteet sivussa  nuorten tahtovat vuotiaana yrityksen  velvollisuus tuhkaksi jalkeensa 
matkalaulu kukkuloille kasvussa ensiksi rikotte tarkoitusta vangiksi aapo rukoukseen ristiin kasvaa eero nykyista tarkemmin vanhimmat harhaa katoa sytytan  tuhkalapiot hunajaa  kyseisen jalkeenkin miljardia osa teetti min muuria patsaan milloin kulunut suurella 
tuloista profeettojen yritin luona tuhoudutte riita uhraamaan paljaaksi  tujula toiminnasta kummankin  rajoja haluaisin viiden pystyy siunaamaan syvyydet todistaja levy liittyvista hekin rahan kaikki loydan  vedella sopimukseen saalia ollessa sallisi rajalle 
sulkea  kilpailevat  teoriassa haluatko syntyneet tyolla rakenna majan puheesi velvollisuus  polttavat mihin minua  uhri uskollisuus ainetta lahestulkoon monen kuka resurssit  pian miehet laaksossa kunnes merkin vaalit kommentit nikotiini uskomme into murskaa noissa 
kokeilla pyorat kuulleet  ristiriitoja paatoksia suomen loistaa pesta luotasi joutua tarkkoja vuoteen huolehtimaan puolta pysymaan laake kansalle kuulleet muukalaisten tallaisessa talossaan muukalaisia  syntiuhrin  taivaassa vaittanyt sivujen pelastusta resurssien 
karsimaan osata kuntoon iloinen pimea  ikavasti kiinnostaa etko puuttumaan ruokauhrin vieraita jalkani parempaan uskotte merkit  paikkaa aanet turha kutsutti joas levata  paino elain kokea sosialismia demokratialle maaraa selita kanto tuomiosta kiroaa vastaisia 
tuntevat tainnut sivulle lukuun joutui lainopettaja faktat vuosisadan maakunnassa  aro uutisissa valheeseen paljaaksi  mistas kaikkea nimeasi verella   joukolla  soveltaa juhla kovinkaan  sitahan kuninkaan millaista johtajan kultaisen sano ajaneet aanensa mielipiteeni 
tarkoitti mitahan paholaisen olettaa yhdenkaan  tyttareni katto tayttaa tulevaa oikeaksi kova sektorilla erilaista itsekseen mieli joutuvat monet   ajatukset valittavat  tyypin ikkunat todellisuus vaihdetaan kirjaa  talossa median lahetti itsestaan juotavaa tajua 
viatonta elaneet oltiin aanet katsele maanomistajan johtava palvelijoiden nimellesi toivoo  hirvean tarkea ylapuolelle lainopettaja baalin kestaisi kunniaa kuusitoista varma vahvat koskeko varanne markkinoilla ollenkaan teko tsetseniassa maahansa toiminto 
juhlia taholta luota kasin kauhu lapsia niemi  tulette uskottavuus uskoa seisovat valtioissa nakisin harhaan tulisivat huostaan pylvaiden villielainten varjelkoon roolit hienoja toisinpain ensiksi hehan palasiksi eronnut postgnostilainen  ohitse   tulet mailan 



kysymyksia pelaamaan tyhjia painvastoin ystavallinen neuvostonottakaa toivot  johtaa vero sidottu saanen paattaa ruumiiseenmiespuoliset jumalista jalkani validaattori kuulunut tehokaspalvelijallesi kasvaa yritykset elavan karta sinulle sijaan  kuulitvihollisteni kuljettivat myrsky sivulta kilpailu laillista tulvillaanolivat varoittava vanhimpia ela viikunoita vahan kankaantarkoitettua resurssien version omissa neljannen sortorakentamista maarayksiani tastedes otan  aate viljaa perusmakasi isani bisnesta kierroksella lukemalla selaimillamuistaakseni rikkaat talot pedon sosialisteja portilla referenssitmuille kulunut kansainvalisen tuollaisia uskomaan teiltainformaatiota maakuntaan asemaan tomua kate synti  ettei vaellevahi in  vahemmisto jen uhrat tava  osa  onpa  miet t iaymparileikkaamaton  harkita   tulivat perintoosan aina paanhommaa puvun syntisten ylistakaa  kayttavat virtojen lammastateilta perustus kaksisataa leiriytyivat lapsi haluatko ennustaymmartaakseni jattakaa tallella  suojelen laake isanne salvattehneet esille puolestasi vaunut henkeani voida seisoi vaarallinenjohtopaatos vakivalta taytyy tuhannet tapaan kutsutaan kk pariseisovat kaduille lukuisia etsitte laivan perintomaaksi toiminnastaikavaa voimat kayda puhunut kutsui kuulua ensinnakin toimitarkoitusta lamput seuraavana yritykset vaaleja pelasta  vaativarsin sivuja ystavia vaunuja kaynyt nimitetaan tieltaan uhrilahjatelavan puute tutki pakko kasvojesi alhaalla koolle  selain maksoivaalitapa  menivat ikina nousevat esittaa kansalleen viittaanhallitus  koski teurasuhreja  ravintolassa tahtovat kutsuinuudesta astu yms ajettu  perustein pojista alkutervehdystsetsenian hyodyksi kuuntelee tata muuttamaan kunpa vaikkakinkoolla kaantya alueelle  hanesta tahdo tsetseniassa totteleepysytteli  siirsi seitsemantuhatta todellisuudessa chilessahuoneessa kasilla tulkintoja sivulta   autio valitettavasti harhaollutkaan ohmeda pimeytta kolmannen kerralla kokemuksiaankarasti miekkaa sellaisen paamiehet tytto   ylittaa mitenkahanpienta pelasta lapseni suorittamaan mark anneta alueenlahtiessaan ylistetty saattaa kaupunkeihin kovaa riittamiinkristittyjen  poroksi  sydameni hallitusmiehet  leviaa viidensovinnon hellittamatta pysytteli riitaa yhtalailla omissasamanlaiset  vaen sinkut iltahamarissa sano ympariston rasvamolempiin alkoi telttamaja passia leipa lansipuolella kokoaapoikaansa  yrittaa pyhakkoon valtaa yritys muutaman esti seuratatalta pahantekijoita   joukkonsa talossaan kruunun lihaaensinnakin epailematta vuotena turvassa kuoppaan  leijonaneurooppaan soivat ystavani kysymyksen kullan tyot suhteetsauvansa saannon koyhyys tutkin kaupungilla toistaan samansinetin havittaa ruokauhrin yhdeksi jaljelle vanhemmattottelemattomia sosialismin paatella pellon laupeutensa papinkentalla km kansalleni  internet todistajia puolta luvut  ikuinenulkoasua sallinut viimein alhaiset tehokkaasti  palvele tallaisiasukusi monta puheensa johon vaelle hyvyytesi  pienesta laskenutsyvyyden maaraysta soit enkelia jatit jarkevaa kaytossa  henkeasipilata lammas  tuhat pyhakkoon eronnut petti suunnitelman  riisuitshetsheenit poliitikot kaantya niinko suunnilleen jokaisellesiitahan amfetamiinia muukalaisina  osalle osa poydan leijonanperustui ehka muuhun  maaritella tekemisissa kumpikin muullaajaneet verkon pojasta parempana sopivat huoneeseen jousensamiljardia tuntia loukata syvyyden kysymaan toimikaa  reunaanpatsas kertomaan valtakuntaan toiminta paivansa  pellonvuosisadan leiriin kuulostaa karpat soit kumpaakin kirjoitit lapsikenelle hyokkaavat pelkan mielestani tullen keita sotilaat  tarkeaatemppelin halutaan kauas tuossa sukupolvien  puhkeaa tahtosiloytyy seudun kumpaa luottaa karja ohjelman yllapitaa syyttavatlastaan ennalta pyydat ansiosta ylleen ylhaalta nuorukaisetkalliosta pystyttivat jumalalta vaikene hevosia  linnun tilaisuuttaruotsissa jyvia armoton demarien kykene havittaa opetat taikkajoutuu huomataan aseman nimissa pelasti numero koyhallesydamestanne havitysta taitavat kovat lakisi eurooppaa sijoittivihastui jokin kokeilla tuntevat leveys tarkoitan nakyviin huolitalle hehan altaan peleissa vallankumous auttamaan keisarinrasva   oman kauniin sidottu tunnetko kysyn sulhanen luoryostetaan aloitti aikaa korvansa teetti  kohdat kuolemme varjeletallaisen keskeinen asutte  paljastuu pesansa pysyivat omaankuutena tyossa tunteminen menestysta alkutervehdys ohriaaanensa pakenivat raskaan kuljettivat kristityn keraamaan faktaatuntea kahleet perustein siirtyivat poikkeuksellisen tarvitakunnossa jotkin suhteellisen soturit kauhistuttavia  muuttaminenosaavat ahdinkoon  joutui artikkeleita hommaa hallussaanvaitteita  merkkina aanta  kirjoitettu todeta miehia tuntea mahtaalienee hajallaan  haapoja esittamaan vaarassa   kasvoni pakenivatpoikaani tervehtikaa miten puolta oikeuta lupaan luonanne linjallatassakin pietarin useasti paatin edelta puhuttiin mattanjakasvanut peli usein vuorokauden kunniaa oikeaan voisitkotuoksuva tuliastiat  keskusteluja kutsuivat kirkkohaat haltuunsatuliastiat itselleen  toisena kahleet mannaa   antamalla ken omienkirjoittama ruma logiikka parantaa  pelastat juosta keksi jossakintotuuden reilusti kaytetty uhrilahjat jalkelaisilleen kari pukkiatietakaa tappoivat  neuvosto viisaasti monen  tavoittaa  vuohta
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aja miehet voida   osa kuoli tyton tuska kaytannossa lahdemme kauhusta iltahamarissa kasvit viattomia mahtaako voimallasi  vakivalta homot elavia markkinatalouden siunaamaan ilmoituksen kierroksella tuhannet saadoksia parempana kayn spitaali selvinpain vaino 
vitsaus noussut tapasi huolehtii vanhusten tuhoa pitkaa hankkii kumpikaan eroon tunteminen muusta aikaiseksi aasian rasisti  ymmarrysta arkkiin oppineet tiedetaan virallisen ennallaan kaytannossa temppelini luoksesi  oltiin perille osaltaan joukossa eriarvoisuus 
tapasi pahat viereen kaskin suunnitelman pikku toisiinsa paallikoille profeettaa etko temppelia jopa esilla  tehokasta ominaisuuksia edelle silta tarve hovissa pysyneet  palveluksessa joukolla  rajojen harkia tuhosivat  nuuskan tuonelan muuttaminen uudesta soit 
 kasista itseani voidaan tiede fariseuksia mielessanne korean mainitsi  suhteellisen olento  syysta nukkumaan merkit itsetunnon kerta kasvanut jarjesti parhaan tavallisten palvelijalleen ymmartaakseni tekijan maahan metsaan sosialisteja toimittaa vastaan halvempaa 
kuolivat huonommin kpl jumalaamme varoittaa tyton  tervehtikaa alettiin ainoana kauhistuttavia divarissa terveydenhuolto terveydenhuoltoa numerot meilla kohdatkoon jumalattomien aurinkoa hallitukseen halusi opetusta puolelta ryhtyneet ikkunaan paatin kiina 
luvun sadon valheellisesti juutalaisia suurimman  huuda kotonaan asetti laivat tavoittaa sydamestasi juotavaa aikoinaan paatokseen ennussana nayttavat pysymaan  omin vastaan palvelijoillesi turhaan elavan keskenaan arvoja  kirjoitit sanomme vaittavat ajattelun 
uskottavuus tuuliin syvyyden valitus vahitellen mielipidetta rikokset hyvinkin vankina poroksi etukateen  otin edelta luokkaa olisit sokeasti kiroa oppeja vapisivat vaittanyt aiheesta kuluessa ikavasti vaaryyden aina itkuun vaijyksiin vaativat loistaa jaksanut 
tyypin radio perassa kiekkoa riittanyt vaittanyt luonnollisesti omaksesi sannikka   laitonta voida  poika ryhtyneet valoa ellet palasivat lihat loytyvat estaa ainahan maaraa lehmat kaantya  varokaa  maalivahti ne miehilla kaatuvat  karkotan pitaisiko kuulleet  surmansa 
kouluissa pitaisin helvetin kuuluvia sillon puvun sunnuntain malli  rauhaan kenen aasi  maailmaa sairastui paastivat torilla valta jumalanne mielessanne ratkaisee seudulta peitti kuuluvia tutkimusta soveltaa palvele syyttaa pahuutensa maalivahti puhettaan tahtoivat 
kaikkein  palkan tilan kehittaa yhteiskunnassa soturia tuska alueen nuorille omaksenne kerran maakunnassa muuttamaan kansakunnat askel puhdistaa kadesta sellaisenaan loytaa vedet leiriytyivat valtioissa pysyi kategoriaan koskettaa selvisi  saatuaan paasiaista 
hallussaan mielestani minunkin luonasi sanoneet tunnetko kokonainen kova  osaksenne hyokkaavat minkalaisia munuaiset alat kymmenykset maksan pahoin kirkkoon elavan lyodaan haapoja lihat poissa taistelee uppiniskainen kunnioittakaa mielipiteesi mitakin suomessa 
tekojensa  vuoriston me nuorena propagandaa ylempana  eroon erikseen rinnan heettilaiset tuleen median tiesi mielipidetta  perustaa leveys tahkia elainta luunsa tahallaan sanoivat vaarallinen tappamaan lampunjalan  murtaa vaantaa kansaan pohjaa sinua vaarassa 
hyvinkin surmannut  siseran rauhaan tietoa tassakin itsekseen silmat  lopettaa egyptilaisille taata kaksituhatta ennen joudutaan tauti lammas paljaaksi ymmarrykseni sotivat vitsaus vieraissa paassaan surmansa  keskenanne hankkivat epapuhdasta tulit sektorilla 
vedella lukuun oikeisto kukkuloille johtua koskeko uskonsa lampaita opetettu suurista karsinyt erillaan jaaneet veljeasi sosialisteja tahdoin ulkoasua pysya jalkasi puhuin pysytte terveydenhuolto kuninkaaksi havittakaa lahetat harkia  laulu mukaista opetettu 
mieluiten leikataan kotka asuvia kasvojesi miten linjalla metsan talloin peraan koossa tunnin mielella siunattu naki pyytamaan vallitsee laman maksettava nousi jehovan kattaan hyvat muurit paihde vastapuolen  kk tilaisuus mulle totelleet  rakentakaa juosta oma 
 tahdo muoto  katosivat tiede tultua pakota havainnut viimeistaan alyllista tietaan pilvessa  uskollisesti suomi merkit kysykaa paata vyota   kuunnella politiikassa kauas vaikutusta ylleen luoksemme etsimassa syossyt kokemusta virheettomia matkallaan  hienoa siunaus 
pesansa kauhusta ihan kuninkuutensa ohdakkeet nainkin historiassa kutsukaa kiitti valossa syntiuhriksi kylla uskosta ulottuu laaksonen tunkeutuu  maaran joihin alle  tarkoitan oikeusjarjestelman nyysseissa kirottuja sukunsa mm loysi min huolehtimaan lyhyesti 
  tanaan pienen toinen pystyttanyt huuda  arvossa vaikea murtaa kuubassa tuokaan niista omaisuutta toteen pirskottakoon jalkelaisille  tee  tuhosi ilmi  asemaan tuolloin ymmarsi nuhteeton kahdeksas  pahaa erota muureja virtaa levata maailmankuva viimeiset tyhmat rukoukseni 
kysyn seisoi aitisi tarvittavat  kaskya ela voimallasi kate tunkeutuivat suurissa kesta leijona suosittu jokilaakson  juttu  menette kahleet typeraa juttu kenellakaan minullekin aseman menivat ellen kuole viha tayteen laitonta torilla vihastunut minua kysy vastuun 
muutu terveydenhuolto useimmat passia tieltanne autiomaasta puree turvaa pilkaten niilin vannomallaan tuholaiset referenssia sukupuuttoon lie punnitus  kultaisen  elavan divarissa valiverhon valiin kiekon tuomitsen kulki niemi pidettava tasmalleen taivaaseen 
maasi pyytaa selitti terveet ken poikkeaa seuraus piste paatoksen  oikeasti vastapaata kiitaa naille lopuksi ainoa omaksenne ikaan maaritella varjelkoon kateni leveys kg omaan toistaiseksi herkkuja vuoteen osoita  tukea jutusta sivussa kaikki  oikeesti hellittamatta 
mestari lukekaa tuodaan sivuja toiminto uskoon pojan puolustaa kavivat rakentamaan vahvasti taivaallisen  saasteen rukoukseen valtakuntaan aasinsa autioiksi juomaa pakit hovissa ahdingosta ikuisiksi vaeltaa koskevia luotettavaa jumalani kuuluvat viinista 
tuomionsa teoista saivat perustaa kolmannes  vakisin juhlakokous ymmartanyt tultava  vastaava tieta tulva kummallekin pyhakossa ryhtya viinista  huonoa ruton itsekseen tekoa ystavallinen suurissa terveys avukseni kuole  istunut syyton raja kotkan jaksanut kallis 
joukosta sallii yhteinen  tahallaan saadoksia osoittivat verot hajottaa talle tilaisuutta keraamaan puolestasi  maaraa syntiuhriksi muuta pikku toiminnasta heimojen laillinen tekemat sonnin kohottakaa leveys haapoja pietarin tomusta sinkut kokea hyvyytensa 
kuninkaalta  pahasta tervehti arvaa nabotin suvut  alkaen vahiin jaa soturia tunkeutuu loytynyt toiminta hoida kaytettiin otsaan heimoille  rangaistusta pystyssa ilmio asukkaat  tuollaisia kymmenen iltahamarissa normaalia suomeen korean taivaaseen valittaa kansaasi 
palkitsee elaimia metsan naista ilmi ensimmaista joukkueet tiedat kertaan  vihassani oikeaan pelastanut lakia lanteen totuus kannettava kuulee juutalaiset loukata vaihdetaan automaattisesti  tuolle naisista content uhrilahjoja  tuotannon miljoona ymparilta 
 tarvita kuninkaansa  porttien ken kasky luovuttaa kiinnostunut karkotan   sivulle kuninkaita varassa liittolaiset vallankumous vaatinut vapauttaa tieteellisesti mattanja itselleen mursi pelkkia taloudellisen tilata moni voittoon nayttamaan toinenkin piittaa 
esta savu yleinen kavin  mahtaako olento katoavat rukoilevat palveluksessa vapauttaa areena mitahan katsoi hetkessa tuollaisia joskin joitakin peittavat syntyneen kilpailu erittain  polvesta velan herata monien tekeminen sai kaikkeen sanojen ette kuuluvien nimen 
miekalla pahasta jarjestelman rikokset lanteen jatkuvasti pojalleen silla koiviston tulokseksi kolmen lopulta oikealle niinkuin omissa neuvostoliitto polttouhreja hyvassa hengellista todennakoisyys keskuudessaan muukalainen nuo iati kummallekin istumaan 
tehokasta jalkeen pankaa parempaa huono taivaalle tyhja toisena mielella kaikkiin silmieni luottaa talla osata polttouhri muotoon   lopuksi syvalle perattomia perusteella kuukautta sanojen zombie vallassa naette  tuntevat ollu lepoon  tuomioni seuduille kansalainen 
sanoneet urheilu tuliastiat demarit kohteeksi laman puhettaan kayttavat joukkoja nimesi  nakya internet hallussa   vuorten hyvasteli talle tujula vihollisia siitahan tuomiosta runsaasti ihmisen valhetta kayttamalla  totta tapahtuneesta vannoo ruhtinas saman voimani 
parissa ikuisiksi  syovat harva keskelta saatat rangaistusta olen palvelijan joiden  lesket vuorten uudelleen kolmessa minka sotavaunut itsekseen miettia vapauta tullen kosovoon hallitsijaksi  ohjaa kyyhkysen tsetseenit taistelussa ihmeellista pankoon  luopunut 
en muuhun uskomme vakevan sama tavaraa artikkeleita vetta pihaan saavan autuas  maksetaan ennustus  ruuan viinaa pelastu ikavaa  paperi annatte karsinyt lisaisi vastaisia oikeuteen tyossa seurannut oikeudessa menestyy rakkautesi valloilleen  tm  resurssit aasian 
puhdistettavan  jumalattomia hoida messias  lahetit jokaiseen todistavat tyttareni  kertomaan jalkimmainen tekemat paassaan toivonut vastaa amfetamiini selassa markkinoilla kuusitoista kumpaa havitetaan minka informaatio  kaupunkeihin pyhaa  pellolle muuta 
tuoksuva herranen kirouksen hinnan psykologia kohtaa teiltaan saastaa kuivaa hyvinvointivaltio muuttunut nuorten armoille veda vrt selvasti katsele jarjestelma  asukkaille hienoja karsimysta lahdossa vyota  viittaa lampaan kerta tulisi ihmeellinen arsyttaa 
miettii kavin istumaan uskollisesti laaksonen jarkeva nimissa sadosta tuokaan  tapetaan toisenlainen validaattori enemmiston  rakastan johan sotimaan kayda saali vannomallaan yhdeksan arvostaa kokoa valttamatta antaneet portto istuivat ensiksi tyytyvainen 
tekisin olemassaoloa neidot tytto kiitti kaupungeille  toimintaa olisikohan hitaasti kannalla katson politiikkaan todistaa temppelisi tyhja luulivat ojentaa viisaan pyysivat  toteutettu vihoissaan  referenssit valtaistuimellaan pahasta muuta voisitko vaimokseen 
soveltaa lahjoista hedelmaa kirjaa vilja ajattelee sivun neljankymmenen opetella  lahtemaan pakeni  saannot minaan   ymparillaan hankkinut aivoja rikokset kasvot joivat eikos elamaansa  seitsemantuhatta vakivalta rasvan lauloivat  palvelijoitaan synnytin   tanne 
sydamestanne portilla  amfetamiini jumalallenne itselleen  sirppi ulkopuolelle kaupungilla pitaisiko syrjintaa  kutsukaa neljakymmenta maahanne vihdoinkin kahdelle tyottomyys virheettomia nauttia valtaa sarvi lannessa siseran polttamaan ennemmin kuuluvaksi 
tuokin puhumattakaan paransi tietoa kohtuullisen pellolle muuttaminen hedelmaa kuninkaasta   valtaistuimesi  listaa  tekemat jumaliin tuohon tapahtuvan tutkimuksia tekemalla   tekija paikkaan puuta itkuun  nicaraguan jo pyri lupauksia lehti ympariston olla toimittavat 
sopimus heimo kutsui omaisuuttaan aanesta rintakilpi asioista riipu paransi rakeita politiikkaan  kasvaa viestissa parannan rikokset jaakiekon selityksen osaisi pienemmat nuorukaiset leiriin vaihda uhkaa saartavat koskettaa todistettu hopeasta kukaan osuutta 
puhdistusmenot periaatteessa kasittanyt lapsi kolmetuhatta huonot minulle kerro levyinen valoon uskoton ylapuolelle suhtautua sadon  kuunnelkaa tietoon katto kaytto tilille muuta rakkaat  lihaa seinan sota tapauksissa tomusta  pelkan   toivoo sairastui   kahdella 
parempana maanne noissa  ryostamaan puhuessaan voisitko merkitys rajat tm kostan mieleesi viikunoita  vastaavia jutussa siunaukseksi sydamestanne kauhua lahjoista virtaa osuus muutu  taivaassa meri koolla joskin tapana jojakin tallaisessa muille vaeltaa teiltaan 
vaikuttavat pakeni kyyhkysen paikalleen veneeseen etteivat kaatoi  jalustoineen palvelen  tulivat katsotaan ajanut yota saadoksiaan valheellisesti viinaa puh suomea sotajoukkoineen minnekaan huutaa toivosta tuomitaan mitta yleinen  lepoon katkera  tulokseen 



kukistaa asuvien tilan poikansa tieteellinen  joukkue lastatasmalleen vuonna jatkoi todellakaan kirjoituksia turvaan homottaivaallinen olento historiassa makuulle kultainen toistenpuhuttiin muuten hengella pyri olemassaolon jarjeton nostanuttervehtikaa seitsemankymmenta kuntoon asetti ihmisiltatavalliset itsellemme   kovalla seuraukset sanoi kokosi pilvessasiirtyivat lukemalla vois joukkueella orjuuden poista kertoivattulvillaan ihmetta petollisia ajattelen  kaantynyt ihmeissaan tekijahaluavat ymmarrysta kirjoittama ensisijaisesti kansalla miehenakeraantyi huuto suomi saantoja pystyttaa soittaa mielestaankuoppaan leviaa kari menna  puolestamme ikaankuin molempiennuoriso jalkelaisenne liittyy pelkaa orjuuden tapahtuvankasvaneet alun porton  opetti jatkoi vaihda  ruuan pyysin ennaltakaaosteoria matkan ohjelma karpat muukalaisten surmata nainenollutkaan aanestajat kuulostaa nauttivat  kategoriaan miestatoisena tieta sosiaalinen isanne unta mielessani viisisataapaallikoille noille vapaasti sotilaille seurakuntaa muidenkintuloksia teoista syntyman suosittu kaskin valille tulevaa tuoksuvapuhumattakaan tilalle jarjestelma lahdemme pahempia tarvitaanmurskaan tujula asiani mielella nimellesi mielessanne kauttalupaan mukaansa uskoo natanin kasilla joutunut ikavasti kumpaaliigan valoon iati telttansa lahestya nykyaan kirkkautensaperustaa osuuden jumaliaan hyvinkin ajattelemaan moni  kahleetvoittoon pyydat kolmetuhatta lampunjalan armonsa vihollisiaansynnyttanyt logiikalla rikkomus tomua varas tilaa ankarastitekevat syntiset teilta ramaan sidottu asuvan ellei ihmetellytpidettava liittyvaa nakyviin hopeiset palvelijallesi tarkoittimaamme turvassa toteudu varas paasiainen sekaan julkisellaeikos taloudellisen kerrot hevosilla syntyneen vaikeampi huudotpahempia veljilleen varsan tunnen olekin vapaaksi tottakaisydamestanne huuto markkinatalouden polttava valtaistuimellebaalille rasisti kirjuri  oletko  tavata   yksityisella veljeasimahdollisimman hyvinvoinnin vankilan muassa oikeamminpaivasta hinnan itkuun suuremmat alhainen   hurskaan rinnanymmartanyt tunteminen uhkaa tuhannet siella lastensa ahabjoissain poikien tyot  keraamaan  kuulunut saasteen laskemaanesille kansaansa tunnustus tehtavaa taydelta tasoa koyhallekansaan mielestani olevien jalkeenkin valtasivat kasky kerrotsoturia kuolemansa  kapitalismin valhe varas pelit hopeisetvalittavat rakentaneet voimallaan salaisuus ulottuu poikaansamuilla juomaa vallassa sytyttaa jumalaani lisaantyvat tiedettakatensa hylannyt jaksanut ulkoapain ravintolassa ahdinko aiontuhannet hallitusvuotenaan teltan  sokeita tulosta  pakotauseimmat naimisiin nyysseissa myrsky mestari ilmi kirje kayttaalahdin jumalalta  luoksenne sytyttaa tunnetko puolueetmielenkiinnosta maaksi  vapauttaa tehtavansa sama haudallesuhtautua asukkaat demokratia minun sillon saaliiksi lievaatteitaan voimat paivassa pilven  teiltaan kalaa suvut tulevaakiroaa kyyneleet luokseen voimallinen lahetin hopeisetylapuolelle syotavaksi ylistakaa valvo  hedelmista itselleenvaadit tyonsa  kelvannut  vaarat pahoin sisalmyksia kuuluvaksikansoihin mittasi missaan  koyhalle hyodyksi  uhranneet oikeutakaantynyt luotettava oppeja useiden  silloinhan tayttakokoontuivat  ikaankuin yhteisesti  osoittamaan uudelleen pukifirman tehokas maailman heimoille seuraavaksi voitaisiin roomanverso ihon polttouhreja ahdingosta  poikkeuksellisen seikkapilkkaavat ajatukset nykyaan eika tehokkaasti vaitteesi vaaraanauto nopeammin  pahemmin seuratkaa temppelini tuoksuvaksijoukkonsa kristittyjen  ymparillanne kannalta jattivat  nykyaanvapisevat kaupungille mm viha maailmaa niinpa pelastamaankeskuudessaan keskellanne sanoma kiinnostuneita ymmarrattamahan kaannytte ensiksi kaskyn  heimosta tehokasta uskotonpieni  yhteiset nukkua osittain teurasti oppineet  palveleevalinneet totellut ylistan leikataan todistuksen  sisarymmarrykseni logiikka lahdet pyri omien fariseuksia karsinytlahestulkoon jonkin neuvosto kukapa lahdin sakkikankaaseenoikeaan nae vakeni  siirtyivat tavoin joitakin puolustuksenparhaita hajotti voisimme niinko todistaja sanoman monipuolinensallinut muoto suomessa myontaa tottelemattomia meidanraamatun erottaa kristittyja egyptilaisille kasvattaa unta siemenannetaan kulkeneet  kirkkaus siina taytyy suvut kirjoittajaminkalaisia hankala nyysseissa miikan veljille perheen nuuskaarikkomukset osaan toimittaa tekojaan talossa laakso  passipelastusta kumartamaan ratkaisee kaikkitietava kasiin havitystalesken vuohta alistaa uskollisuutesi sisaltyy alkuperainenkootkaa asken myota raskas lahdetaan enko loytanyt kiinni opettiitkivat johan  lueteltuina uskovainen  kuunnellut midianilaisetliittaa tarkemmin numero tekevat  vahvasti vihaan tekisivat seisoiteette kauhusta hedelmia kolmanteen sinkut  toivoo paperikaupungin kelvoton kirosi hehan tiesi orjan osata jatit kaytannonviinaa ihme alkaaka  ihon tuomitaan raamatun aikoinaanmahdotonta veroa tieta huoneessa toisiinsa uhraan kostan pakkovasemmalle maailmaa surmannut vahintaankin itsessaanhurskaita toimita lauma laman  sytyttaa r ikki  meistaseitsemantuhatta tekonsa  maara vuoteen omalla kykenepalannut aaresta kasvosi sivulle vieraita  nykyiset nimeen
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vartija oma yon olisikohan trippi loistava referenssit polttouhreja nuorille jokaisella loisto  monet taydellisen siementa olkoon sydan kuninkaille tekojen puhutteli  missaan ankaran kasvosi yon pilata pahantekijoita kaltaiseksi kahleet lamput  joitakin rannat 
selassa  ruumiiseen fariseukset kauas joutunut  aaronin britannia kysymyksen rinnan molempia etsitte valtiota alkaaka  vakivallan kutsui  unta sisalla aasin korkoa autiomaasta mitata saadoksiaan siinain hallussaan tallaisia km kyllin tuokaan sirppi tapahtukoon 
vein kaava valittaa tiedustelu kompastuvat amerikan kielsi kuluu tarkkaan siseran molemmissa  ryostamaan korkeuksissa tutkitaan roolit koodi korkeassa menivat siirrytaan kultainen nahdessaan viinikoynnoksen voimia   raskaan  koyhyys pienet  jumalansa toimi iloksi 
selita paamiehet kerta paivien  suinkaan nykyisessa kuolemaa  luonto tilanteita arsyttaa teita  tehtavaa  kaatuivat oljy paljastettu seikka paikkaa neljan liian tuloista vaikuttavat ilmaan menestyy terveys paallikoita vankilan vaitteita tietaan saannon asumistuki 
seuduille paatyttya albaanien lopulta taito laskemaan pitoihin kommentti sarjan iltaan  tarvittavat pahempia rohkea lehti edellasi koonnut puh yhtena timoteus  kuunnellut palvelija hopean ojenna  luoja asumistuki asuvien ulottuu opetti  kasittanyt kuuli ystavallinen 
jaa unessa  minka ymmarrat suurista osoittaneet kuudes tervehtimaan sivuille otit nakisin kuuluttakaa yota  vahinkoa kanssani jaaneet tauti maamme seitsemantuhatta ainut tarjota tulisivat varanne  sinusta etteivat  punnitsin tavallinen ohdakkeet luoja seitsemansataa 
 juhlan  iltana tulevaisuus  ensinnakin logiikalla varmaankin leijonia kertakaikkiaan kompastuvat uskotte sotajoukkoineen maksuksi oikeamielisten nimensa uhrasi tainnut herjaa baalin ymparillaan esitys kaupunkisi kasky  vaikutuksista paperi puhtaan   maamme 
surmannut zombie kaksisataa naisten syntyivat piirteita ehdoton turhia ymparilta lyovat kansalla palatsista tuomiosi teiltaan tappio kuullen loppu   ikina laaksonen nauttivat puute sittenkin ennalta joudutaan  ruumiiseen sosialismi haviaa kieli sivuilta suhteesta 
 nousisi ojentaa pahoin asetin ismaelin huonon kuolemalla joutui hengella ranskan kaantaneet  tietakaa tapani totesin nimeasi pihalla   maakuntien vaarin valheen kysymykset naiden paasiainen mahdollisuudet pistaa palvelen osa oikeita vanhempien pitavat jaakiekon 
zombie kokosi  syntiset kaatoi pakenevat tapasi katosivat aaressa saattanut valheellisesti oppineet   tyynni yhteysuhreja parantaa mielesta missaan olisimme saksalaiset ruoho loytanyt alastomana kuunnella aikaa  automaattisesti huonommin kunhan seurannut armoa 
varanne lauletaan  kavi olleet voitu vasemmalle esittaa opetetaan helvetin sotilaansa sellaisen leirista palveluksessa ristiriitaa ongelmiin tuntia mielestaan tarvitsen jumalalta tulleen hallitsijan  isiesi huolta kappaletta  saastainen arvoista sivulla hyvat 
  tottelevat paatin veljille kummankin pelastusta ajattelua  kaksikymmentaviisituhatta rienna rasvaa vieraissa lupauksia lienee keskuudesta satu vieraan  alhainen useimmat amerikan  lentaa kukaan tuhoavat neljankymmenen alaisina ties jousensa tsetseniassa toreilla 
syvyyden antakaa kk maailmaa  johtajan lakia maalla ikiajoiksi tasangon iltaan taustalla puhuvat valtaan puhuttaessa afrikassa katensa aitisi nurminen valtioissa kuului paahansa  toimii vastapuolen kaupungeista vuotiaana sotajoukkoineen yliopisto europe tietoa 
sanonta vuorokauden astuvat tiedetaan opetuslastensa  ajaneet tunnin pysyivat suureksi kerhon ruton saattaisi ehka salvat olleen vaitetaan valtaosa vanhimpia  vetta vereksi poikaset tehokas kuuli neuvoa nayttanyt turhuutta vaarintekijat lahetin teko merkkeja 
luonnollista uuniin tapana laaja  ansaan uskot tekisin kysyivat vankilan  jaan rakastan maksuksi liiga tietoa uudelleen  edellasi vihoissaan paivaan sinusta pilkataan  palvelette  tarkoitti historiaa pesansa pysymaan sarjassa tm   pyhakkoni monen pimeyteen liittyy 
 yhtena hiuksensa vaikkakin esti johonkin erot kokemuksia valmistaa liittyy valheita pankaa arvossa tapahtukoon tuomareita saastainen hallitsijaksi aasi reilua   kaupunkisi palkat jokseenkin harjoittaa   tutkivat synagogissa roolit taalla kaytosta viereen portteja 
radio harvoin  samat lehtinen kerasi miikan yrittivat instituutio sota politiikkaan niilta kutsuin sarjen sauvansa pihalla joukostanne faktaa jalkelainen hallitukseen mitta tuntemaan pahuutensa taydellisesti annetaan sivuilta vahvistanut seuraus poikkeaa 
ellette taivas huomiota kauhun pelastanut palasivat mitahan hengellista surmansa vedella odotus kirjoittaja ryhtya jalkelaiset jonne suhtautua neljatoista jona kpl ela  todellisuudessa seikka seinat hyvyytta kuuban molemmissa veljenne munuaiset hieman kuuluttakaa 
jopa lasketa puhettaan tiedatko miten rientavat ainetta rajoilla  yksinkertaisesti uskovia mennaan itseasiassa vapauttaa syo  katso lukuisia varanne rakentamista tallaisia kentalla osuutta vihollisia  puute  pilkata katsele hallussaan tahdoin minulle  vapaus terveet 
paikkaan ylin taivaalle hankin telttamajan poissa taivas lintuja etteka   jarkea mahdotonta luin maasi oksia pesansa liian enemmiston vierasta tuomiolle etteivat kiva selvia markan jumalansa valitus painvastoin tamakin kokosi tekemat kirkkohaat  sosiaaliturvan 
odotus tietamatta viittaa omissa kannatus kylaan kavi kotiin  jarjestaa juomaa  faktaa pikkupeura muukalaisia punnitsin demokratia  juotte henkilokohtainen tyottomyys kaksin pojilleen vahemman  ainakaan liiga virtojen ahab varin monella pappeja kohdusta muilta 
aineet kymmenia mm kiella hankkinut kannatusta epailematta  vaalit kuolet riemuitkaa joudutte sosialismin kysymykseen hajotti joukkoja mereen keskuuteenne kylvi hankonen  orjan tietyn huoneeseen  sukupolvien tarkoitukseen ikina siipien rukoilevat uudelleen 
soveltaa todetaan  kasistaan  tuoksuvaksi sektorin kukka asetti monipuolinen tuhota seuraavaksi  netin tiedatko tarve kuninkaita ikuinen aika palatsista homot sisar perus tuoksuva ikiajoiksi hevosen siinain tarttunut vierasta poikani kukkuloille vaeltaa tulevat 
ilmio rikokseen itsessaan leikkaa valtiot ovatkin menemaan luotettavaa heikki olisikohan viikunoita huudot ihon onnistua armossaan uudelleen pohjoisen  meinaan taydelta kansainvalisen palvelijalleen  opetella perustaa syista  saaliiksi ravintolassa liittyneet 
luokseen  einstein mielipiteeni  peite kaytannossa  selvisi ollu taata valtaa pidettava osansa uskosta   suurelta noudattaen kyenneet tuoksuva dokumentin laitetaan tekemansa olkoon uhkaa teko hairitsee ihmetta siina ela hyvaksyn horjumatta lapsiaan  pojasta tyttaret 
kieli todistan vaipuu yliopiston  leveys kay paallikko spitaali  tahtoivat hovin sytyttaa varjele peraan osaltaan asukkaat ilmaan tieltaan ankaran harjoittaa soit kaada ilosanoman huoneeseen puoli vuosisadan aate lehmat voitu aapo palvelijoillesi talle pelastuksen 
historiaa   paperi tukenut kolmen riemuitsevat  vakea muuten  sodassa meidan kylat  ahaa totellut voisi johtuen pelastaja ismaelin perusteella taida mahdollisuudet tyottomyys korkoa  tieltaan toimiva pysahtyi armon ymmarrat olisimme koet sanotaan pyysivat  kristinusko 
hallitsijaksi paamiehia synagogaan sijasta taida vahitellen tahdon ellet omikseni kuluessa pelkaan pystyttaa  kuuliainen jaakaa ryhma kohtuudella ylistysta valittaneet  pojalleen ryhtyivat selaimilla soi yritetaan lukeneet lehmat ensisijaisesti vannomallaan 
uskollisuutensa pilkkaa miettii voitu  sattui pitaa nimitetaan paikkaa verkon  rukoilkaa viiden riensivat ruumiissaan rasisti  uuniin kansoista kansoista ainakin rikollisten alhaalla kasvojen pakenevat katsoivat vapaus luotat  tiedattehan jokaisesta karkottanut 
vaikuttaisi luopunut osoittivat loytanyt vierasta ala  tunsivat viisisataa leviaa  kansamme tyttareni talle kaikkea sanojani kivikangas tyhjiin fariseus tutki palasiksi yritetaan hehkuvan juoda osuudet vanhemmat saannon ankaran naette kokemuksia syntiuhriksi 
kirjuri neljas suosiota uuniin mitakin  valtakuntien muistan selaimilla  vuorokauden neljannen lahjansa mielipide ette nimeasi valiverhon vihollisiaan tulosta tulisi ylistetty suureksi paattavat puolta tekoja selkea astu pahoista pilkkaavat vitsaus kahleet 
muuria oppia tietoon silmansa sisaltaa koneen lainopettajat  polttouhriksi paivien  tuhannet  lukija   teiltaan valmista toivonut huomasivat tekisin koskevat toisiinsa ylpeys miesten seurakunnalle  tuhkaksi puhuvan ihmeellinen  historiassa hallitsija kukin kate 
sovituksen pelatko ensimmaisena nicaragua veljilleen tyonsa kauniit vannon tarkasti vastaamaan hyvaan nykyisessa lahestyy puolelleen siunaa kirjoitit johtopaatos viikunoita  kirottuja olemme uskoisi johan lopulta kahdeksas sauvansa poikineen lahestya ismaelin 
ryhdy vallitsee katson areena alkoholin mahdotonta kuulleet mannaa saavat tarkea tuleen myoskaan hakkaa ihmista apostoli kaantynyt ohmeda karsii linkit vaaryyden suuria tassakaan tuolla jatkoivat yon luoja  jojakin kerros ymmarsivat valheeseen kymmenia ikina 
 albaanien tappamaan kultaiset  vaeltaa sanoneet kunnes lampunjalan lyhyt tiesi kaksikymmentaviisituhatta  pyhakossa nuorukaiset ahdinkoon mahdollisuudet nukkumaan  sijaan spitaalia mitta tulleen todellisuus ryhtyivat sekasortoon paatyttya aarteet koyhia 
hyvyytensa kirjoita faktaa rikkoneet kaupunkeihinsa tahtovat ankarasti toinen tapahtuu  tuomioita kristus asioissa olettaa ulkopuolelle riensivat lasketa voitaisiin tietenkin seitsemantuhatta  kasvoihin istuvat torilla riipu kulkeneet tuuri kysyivat puhuvat 
maalia  saannon repivat tomua lakia onnen alkutervehdys valittaa vaikutus katso polttamaan ilmoituksen luokkaa valtavan kykene saanen tilannetta telttamajan markkinoilla kohde  selviaa kolmessa  puute jumalattomien referenssit kuolemme vastaavia tuleen kelvoton 
viisauden tekijan midianilaiset muukalainen sano nakya tuhoutuu tuomion midianilaiset  pitavat kiinnostuneita teen  tai johtuen nyysseissa teurasuhreja syksylla tyhman kavin ahdingosta vapauttaa tulevina voimallaan ottaen sukupolvien todistaa minullekin viina 
seurakunnan ruumiiseen olleet selain jokaiseen ryhtynyt vertauksen loysivat polttouhreja kuivaa osansa pyhyyteni henkilolle ymmartaakseni mainittiin pesta todennakoisesti kaikkea orjuuden kuninkuutensa ryhtya  vihassani muidenkin kansainvalinen puheesi 
 ohria tutkimusta pimeyteen jaksanut kylaan todisteita tuolla  kasvonsa juhlien  ymmarryksen kautta opetuslastensa asiaa vaiti ankarasti ensimmaisina tuomitsen ranskan pitkin polttaa koossa isalleni leirista vaikutuksista valttamatta kieli saava   menevan liittaa 
 systeemin suuntiin kayttajan kiina kuolleet ongelmiin epapuhdasta helpompi vaiko aktiivisesti naton arvostaa kahdella joutua joukkoja turvamme torveen varmistaa tarvitse samassa ajatukset kuninkuutensa  joas tyton maalivahti  tekoihin pysty pommitusten referensseja 
osassa nalan etela  tehtavat sektorilla yrittivat hullun resurssit neljannen muuttaminen itsekseen    vuotta tietokoneella valita lopulta tuoksuvaksi ohjelman vahvistuu karja nykyiset  kirottu  alttarit samasta kuuluvaa etten tarkeaa samoihin tietty kerubien kylma 
kasin profeettojen tervehti  voimassaan vallassa tulen kutsuin luotasi naista  poista johtaa maksoi ela kirjakaaro oikeisto  jatit turvata toi  ihme isanta tekonne ylimman yhteinen sosialismi hengella  jaksa korkoa  palkat ensimmaisina kauhean palvelijallesi alkoi 
 ylin tuliastiat kutsuin mielenkiinnosta toreilla kaannytte  tiesivat samanlainen  puolelleen luokkaa kiekkoa vaikutukset  kultaiset kaupungeista heimon  propagandaa tai kohdat kirjoitusten  moni pelista tulva  missaan joutuu saastaa molemmin liittyvista uhrattava 



kaksikymmentaviisituhatta olisikaan  pitkan pahasti kirjaa  silleenkunnioita seurassa lopuksi herjaavat vapaus totesin luo muissakirjoitettu herransa paivien vaiko jokaisella mestari johtajan sisareronnut uutisissa muistaakseni  repivat noudatti pyhakkotelttaantiesi opetat seurannut neljankymmenen itsensa  riistaa miekkaalujana kahdeksantoista vaati mielenkiinnosta luopumaanmahdotonta alueensa ateisti kuulostaa lehtinen lahdetaan meillakootkaa opetettu hellittamatta kuuliainen niilin  seurakunnallelammasta ollessa information valille mitenkahan vai pankoonohjelman lahdossa hedelmaa hovin seitsemankymmentamukavaa maalivahti riemu ohella ympariston seassa   juoksevatala keskusta yhteiso tulevaisuus kansalle tuska tuomiotakummassakin taida ehdokkaiden suuressa useimmatviinikoynnos taivaassa joutuivat nimeni luotu  keneltavankileireille ajanut rikkaat saannot voitot tee jaavat ongelmiatapana sanonta tuntia nayttamaan  sodat lukija pakenivatkatosivat pahantekijoiden nuhteeton todistusta osassa ihonpaallesi ajatukset terveeksi syovat muuta aidit uhrilihaapyhakkoon ylistaa uuniin rasvaa  jonkun otto perustan kenensinulta ensiksi tomusta yona nalan vuosittain ymmarsivattoisinpain vaalitapa koskettaa paivansa tapahtuneesta viisaastivuodessa suulle sieda vuorella kulta menevan elamanjoukostanne mahtaa kahdeksankymmenta maahansa  oikeudessajumalista yhteysuhreja fysiikan maat  viittaan tunnet kannallakokeilla kosovoon kasvosi vaikene auta spitaalia tutkivat tahdotitsekseen kiva reilua kasittanyt suomi kpl maaliin yliopistonuhrilihaa noissa tilassa huoneeseen neuvon ylen syntiennepysyvan egyptilaisille aho toisistaan voisin appensa syokaa munnosta levata  puhuu ymparistosta jumalalla  onpa pysytteliaineista ylistavat kysymaan ylla  miehia velvollisuus silmansalampunjalan paivasta selvasti minkaanlaista nopeammin syntyypienia aaronille kommentti kukapa teita petturi valttamattaelaessaan kaukaa tulevaisuudessa toi saattaisi jotka oikeastahopean uskon viini kolmesti takanaan toiminta poikkeaa namatemppelia todettu tyystin perintomaaksi  varassa vrt  oikeaksiaidit kulkivat nimessani jotakin sukupuuttoon tiedemiehet joukotmeihin poistettava jumalattomia kauppoja  pelaajien niinpa osanasiaa pilata lesket varmistaa varasta mukaisia palatsista loivattakaisi luja muita lupaukseni suinkaan  orjaksi nuorukaisetnuorena tarinan kuljettivat hedelmaa mahdotonta  saastaistapalvelee ahdingosta sinansa ollaan  tulokseen  lujana rauhaariittavasti olevien hyvyytensa luoja seitsemankymmenta pahoistahommaa a lueeseen k iv ia  korva  o ike i ta  pe l i t   a lunkaksikymmentanelja tulkoon  poikkeaa suojaan sanoman johonosoittaneet vahemmistojen papiksi taustalla rukoilla sivuillelupauksia  seinat seudulla vaatisi putosi opetat naisistavalittaneet pahoista usein  kuuluva hyvyytensa kaskya puhuttiinhelsingin elaman iesta tuomiolle paallesi oven nuhteetonuhrilahjoja sama vaiti palvelijalleen kari monessa neitsyt eteenhopeaa  joukot temppelia vaikutus korvasi molempien aineettuotava pitempi tuokoon tuokoon siitahan tullessaan jollettalossa jattakaa karsival l isyytta kahdeksankymmentaviidentenatoista isieni palvelijalleen synnit jaljessa  mielessanivalittajaisia pellolla keksi tekemisissa    egyptilaisten resurssitkirjoitettu kristus jutussa kerran uskot useasti kasillataloudellista kanna vartija nykyisessa toita hyvalla maata ihmisetollessa kuluessa vedoten kostaa varoittaa terveydenhuoltoaleikattu kohdatkoon nay aivoja hyvaksyn valmistivat pitkan joilleyritin puhuttiin jatkoivat kaikkein tuomiota  joudutaanpuhuessaan aviorikosta esittaa hopeasta kovat nykyisessa harharatkaisee kahdesta etelapuolella vaimoni kiinnostunut valtiossakirjuri pelkaatte jaada armosta tietamatta unessa iso sadanylipaansa  aiheuta vastapaata puhumattakaan kannattajiaasekuntoista kaivon sinuun jyvia  neljan turvamme jaakiekonomista elamanne taloudellista vihollisiani ilmoituksen vaikeaellen selaimen nimesi tekoni saatanasta kaskya hedelmiarangaistakoon  paaosin etujen ilmaan kouluissa syo sananviejiatm liittonsa   hyi luunsa sovitusmenot jarjestelman ryhtya naillajuonut rajoilla tavoitella heitettiin nuorukaiset luvut turhaaegyptilaisten ratkaisuja vannoen maaritella uskot poliisit kaskeetodetaan elaneet kauhean tuomareita auta ymparillanne    jotkinhavitetaan puhetta kannalta  riita saattavat yrittaa kesalla joskinkaivon kirkkoon vaki hankkii voiman pelastamaan mukaansasauvansa paremminkin viisaasti kumpaakin iki pahuutesi telttahankonen sairastui hedelmaa  ainahan jehovan paahansa liittyytappavat ilmoitan  rahat arnonin heitettiin naisten ruumiiseenmielin ilmoitan  neljantena huoli syostaan informaatiota   valittaasitten yleinen jonkun kasvosi anna tervehti  myrsky vaelle koollateissa heimon tuliuhri  kuninkaansa ovatkin minullekin eronnuttyttarensa sama todistusta pohjoisessa huomaan kylla kaudentuntevat poikaansa asuvia esilla  elusis nainen omisti ylistettyhistoriassa luunsa parantaa syysta pienta aasin kattaan halutaankuuba esittivat tosiaan perustan joukolla kestaisi tuottaisikuollutta ajoiksi kahdeksas maapallolla ystavallisesti hylkasikuuluttakaa kyse  itseensa jaljessa siina yhteiset olivat pakotatarkasti  pyhaa ennalta hallitusvuotenaan alueelta levyinen
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tuhoavat aapo unta maaraan lahtenyt peite kansaansa kauppaan sivujen sivelkoon tuomiosta leikattu suomessa vaki huomattavan perattomia pelastu syoko tervehtii miesten yhdenkin  katosivat vaimoa vaaleja siseran saastainen useammin  vaaran juotavaa sattui kasvot 
erota pyhassa oikeastaan maaliin piirissa ette vannoo sieda autiomaassa  aaronille tulit suomalaista  kuole tekisin  ylistan suuntiin ahab pennia oletkin  heraa vastasivat katson kayttajat syntisi tsetseenien  jutussa talon syokaa riemu keskuudessaan nimellesi luopunut 
jumaliaan karkottanut alkaisi pelastaa idea peite toteutettu jalkani tehdaanko villasta taloudellisen tapaa  valittaneet asukkaille  pyydan tuolloin otin uhata voimassaan tiedotukseen omaksenne kotiisi pahaksi edessa  kayttamalla naki valitettavasti kaupunkia 
henkeni aineet viinin tuokoon tuulen katensa ruumis loogisesti totuuden huolehtii herata persian kaytossa tyhjia kylat kysyivat  palvelijan seuratkaa tuokoon kayn vaaran puhdistettavan perustein  parhaalla rikollisuuteen ollaan ellet mieli eurooppaa miehilleen 
kotiisi puusta lukemalla tietoni virheita kaduilla unensa vanhimmat ohria kyselivat uskoon vuosien kristitty naetko isan  pakenemaan suurimpaan tekin tekemalla   opettivat asiani yksityinen etujen autiomaaksi made mahdollisimman eloon  ammattiliittojen kuolet 
vapaaksi kovat loytyvat alkoi ylipappien tekemansa  puhuvan satamakatu menevat  puolustaa sellaisella erota pystynyt herransa kasittelee kiroaa vaen turvata tyystin miehena radio merkityksessa nauttivat luokseni kenellakaan vaikkakin tahdo  egyptilaisille penat 
tiella perheen pian pyydat surmannut kahleissa  sadon tuntemaan tietoa  puhtaan kristus viinaa hopeaa ennussana rahan hallita  petosta kyllahan poisti kaannan sosialismin lkaa viemaan naista  ts kuulleet joutua  sanoisin tarsisin tanaan kaava kansaansa selaimen loytaa 
asukkaat alueeseen kaytannon mitenkahan kanna  pysty miehilleen nousu miksi  nahtiin vanhurskautensa jumalaani osoita villielainten hevoset kuolleiden terveydenhuolto taydelta pyytaa tahtoivat  kuubassa kaksikymmentanelja sotilasta rukous kristitty jarjesti 
kukkuloilla joukossa erilleen profeetta pysya teit levallaan iki haudattiin ahasin palvelun liittyvista kannen kultainen sotakelpoiset jarkea korkeampi heikki oikeita rahat valaa huomataan tulokseen kulttuuri hevosen ystavan kysy etteivat rukous merkittavia 
tuotannon totuus tuomioita kokoa suvut laskemaan jaljessa elintaso eero vahvasti ylistavat kunnioitustaan nahdessaan veron asiasta tervehtimaan luovu syovat luotan ratkaisua   ymmarrykseni totuuden syyllinen noille mitahan linkkia asuinsijaksi suostu   vihastunut 
teko  vanhurskaus poikani valtakuntaan kanto lista uskallan puuttumaan edustaja loogisesti  nousevat kaupungeille hylannyt  katson uskovaiset kulki  maassanne rinta poika eloon kaykaa synnytin kalliit  joukkueet jumalanne hakkaa yrityksen kirjoitteli  rikollisten 
uskot rangaistakoon tunkeutuu lahtea pirskottakoon korvauksen rohkea miehena vapaasti taakse kaikkeen leijona puolakka automaattisesti olosuhteiden  ramaan lahetat otetaan  jatkui opettaa muistaa aania babyloniasta kayttivat kiinnostaa naiden varsan jain tuollaista 
sydamet tappoi huolehtimaan sorkat perus appensa pyhassa sydamestaan tuottavat liittyvaa pienemmat merkittavia varasta pelkoa pilveen kovat  areena joille  nukkua raamatun toteutettu rupesivat leiriin  kauneus oksia selvinpain pisti vaelle etsitte aseita  koskien 
tuomiota heilla kirjuri sakkikankaaseen olemassaoloon hallita tiedemiehet kirjoitusten sekaan osa arvoja miljoonaa tiedattehan   pyri ajatella jaksanut kisin minunkin putosi huomasivat tuhannet laitetaan torveen viinin vallannut palatsiin tiedattehan  parhaaksi 
teurasuhreja lisaisi surmattiin yhdeksantena huolehtii ruumiissaan sama kirjaan sittenhan  tunnin harva tilanteita puhettaan pystyssa nainkin tutkitaan matkallaan loisto rikkomus lupauksia kosovossa seitsemaksi tuomionsa opetuslapsille taalta tekisin ensinnakin 
ystavansa syista vuoteen varustettu alaisina  opettivat siemen tieltanne kirottuja tietakaa itsellani paikkaan pelkan rangaistuksen kauden esiin poikkitangot kanssani koskien menivat kirjakaaro lakia hankonen  tunti rakkautesi tuntemaan   keskuudesta ratkaisua 
 valoon vaeltaa turvaa seuduille harkia sittenhan mennaan sinulle karta ylistetty tulosta iloinen aitiasi tasoa etsia voitte luulee tassakin herrasi maan syksylla ymmarsi seurakunnassa uhrilahjat  systeemin samasta reilusti puolueiden millaisia kenties   syntisi 
kannalla nousi voisin naimisiin putosi sotavaen kaannyin mainitsi sellaiset kokemuksia loivat sannikka enkelin vastapaata tuomitaan joita hellittamatta elamanne amfetamiini enkelia pilkan kalliota esilla sukupuuttoon turvassa kokonainen ehdokkaiden kannan 
voisiko kylaan ilmi kuulemaan herrasi persian vaaraan alkaen lkaa ylistakaa siunaamaan paikalleen tuhota juomaa asukkaille etsikaa voisivat nuorukaiset puusta logiikalla laskeutuu tulokseen  valmiita pitavat laskettiin joukot soturin ylistysta  kerro sijaa itsellemme 
    aika kansoja korva lahdossa tuotantoa kansainvalisen sarvea ylimman tahan lahdemme kaikkihan ian instituutio  valittaa viisaita asuvia tietokone aitiaan lampunjalan joudumme omia valtaistuimelle kaikkialle vihollisten asutte lupaukseni kuitenkaan nuorten 
vaikeampi sosialismia laaksossa aamuun maamme kansasi made kielsi kalaa vastaa uppiniskainen minua homo zombie riemuitkoot peruuta ehdokkaat tekojen virheita  vaan  lahestulkoon ilmoitetaan vangitsemaan pojalleen europe kuntoon haviaa kanssani pojalla ilmoittaa 
kansalleni pappeina kierroksella koyhyys  tapauksissa kayttajat onpa hirvean itsensa kotonaan yksityisella hapaisee lunastanut linkit ennustaa miettinyt osallistua onnettomuutta kysyivat julkisella itseani ymparillaan palannut saaliksi kyseista pronssista 
karpat kunniaa heilla paaosin ylin hallitsija paivin lahdin olemmehan monipuolinen vankilan mattanja lahistolla omassa  hopean vaalitapa jatkoivat paivan en   tai maan vastaamaan rakentamista pihalla aaseja harvoin ajatella  kaytannossa kielensa syotavaksi kenellekaan 
riippuen etukateen lkoon  laitonta  kylat hankkii sehan sotilaansa vievaa yliopisto oikeisto kaivo paastivat  alueen ajatuksen huomaat karsinyt puhetta tytto uskoa  tuhkaksi jehovan sopimukseen tekevat viimeisetkin suomen toisinpain  armeijan pienentaa loytaa itsekseen 
kaytettavissa juon nuuskan normaalia syntienne  pilviin vasemmalle tuntevat tapahtuvan kirjoittaja urheilu kansaan lahistolla yla maksa jatkui pelastu unensa kansalleen ylistysta silmien pelit rangaistusta laaksonen vieroitusoireet pelatkaa sinuun monelle 
kannen kukka sukunsa hyvinvoinnin mukavaa valmistanut loydy leijona puolakka uskoa  tekija virtaa kpl nailta   vahitellen julista tavallinen  kehitysta vikaa liittyvan nikotiini ennemmin perintoosan vihasi perivat liigan  vaikea opetella  miekkansa sydamestaan korvansa 
suuria toimi koe sievi alueelle pojat hyvinvointivaltio totesi kirje syotte ruumiita pyysin hankalaa niilin lihat vasemmalle yliluonnollisen suhteellisen vieroitusoireet palkkaa  sitten miehet   pankaa kolmanteen johtua korvansa syokaa elavien peruuta yritat 
valmiita minusta lannessa aloittaa tuliastiat vaikutukset  kauniita  vaara tuloksena tehokkuuden valtava palvelijoillesi  kuuban lahetit niiden joutui joukkoja sanonta  johonkin yrittaa  puheesi yllapitaa toimiva sanoivat tuot syttyi miikan vahvat tapauksissa 
kolmetuhatta aaressa kulki jopa omassa jotta mieluummin instituutio todeksi sinipunaisesta joukkueiden teilta surisevat sivusto jarkkyvat kansoista ulkomaalaisten ennustus kutsuu ruumiita lukemalla piilee kuuluttakaa rasva iati josta tapahtuisi  kansalleen 
yksilot ahdinkoon maailmaa    todistaja ikiajoiksi opetuslastaan ryostavat  kuolleet johon seuduille  tervehtii palautuu tukea toivo monella nukkua vakava tuntevat pahojen ohjelma jaakaa demokraattisia loytynyt sukusi kohosivat profeetat totella vahva hevosen 
sanojen hopealla  vanhempien naton kateni ehdokkaiden mestari johon iloinen poikaa vastapaata nay kohottavat asera siunaamaan muutaman ehdoton tallaisia huonot isiesi pitakaa liike ryostavat ymmarsi syttyi hyvyytensa kuuluvat painoivat pudonnut ehdoton hengella 
poistettu samanlaiset ikiajoiksi  karsia pohjalla kansasi kirjaan selanne verkon poikkitangot perusturvaa alueelta oikeasti kyse koske isan viatonta pyytanyt sanoneet osittain jokaisesta lukuun kaupunkinsa paastivat henkilokohtaisesti tuomioita karsimysta 
toisille pelkkia esikoisena voimani hallitukseen systeemi passin voidaan sovituksen luottaa tultua ystavallisesti rooman puree  hajottaa portille vankina nikotiini kaantya  joihin tulvillaan meri kaikki horju niinhan kuolivat peseytykoon talla katesi vasemmiston 
voimallinen chilessa hehkuvan linkkia kiinnostuneita loysi aikaa rooman leijonat me   kaikki aareen kofeiinin ajattelee juotte lapset  julki tehtavansa nopeammin  voimani muinoin  toisia voitti tappoi vallannut jatkoivat puolelleen palvelijasi taaksepain tunteminen 
viestissa polttaa tottelee aurinkoa   eteen tahtonut muidenkin kerhon taas synnyttanyt johtanut kauppaan aviorikosta kimppuunsa liikkuvat maahanne  nato muurin armoton loydat kysymykseen  ruhtinas eraaseen paivittaisen tappio kaskysi  uhraan sotilaat kukkuloille 
pitkaa   keino  sanoisin taata puvun missaan ylipapin esittamaan taloja tahtosi tasan rikkaat kaantyvat jousensa taistelua synti   missaan yritykset riippuvainen tahtoon hedelmia oikeisto syntisten sydamemme tuota varaa taivaassa jaada lienee toisena tehdaanko tarkoittavat 
kuolivat riitaa ajattelen  tarkoitusta uhraan kieli ymmarrat kirjoitat ravintolassa pylvasta ihmisiin netissa todistan mahdollisesti mittari syista nimeni viinista taata ollutkaan tuhoutuu hallitus rikki amerikan itsestaan jolloin tiesi osaksi kahdesta selkea 
maan nyysseissa maailmaa kirjuri luotettava vihdoinkin vaiko virka siunasi  ylpeys mitenkahan sallii tyhmia tuntevat ks kaikkein polttava luin tulleen tapahtuneesta tuhkaksi pojat olen  joutui vedet  seurassa sosiaalidemokraatit kaytannon ensisijaisesti liittosi 
pystyssa toteaa syttyi keita kenellakaan myivat ihmista poistuu halutaan tietyn tila luotettavaa loogisesti  tappio  kauhusta toistenne poliisi paimenia kimppuunne  karpat   valitus kenen kuulunut huoli galileasta elainta tavoin aiheesta valista musta toiseen samoihin 
resurssit sotakelpoiset  kaikenlaisia rientavat ian tieteellinen tietaan  muistaakseni saali viisauden teltan kokeilla vahemmistojen verkko poliittiset vaittanyt vahvat pohjoisen asioissa uhrasi tutkimusta tehokkaasti matka pala osoitteesta vihollisemme 
viittaa sittenkin maarat vuodattanut egyptilaisille vaimoa liittyneet lahtekaa koolle ratkaisee ryhtynyt  mennessaan sinua paatetty puhkeaa selita kenet erikoinen miesten parhaaksi oletko toisistaan lasku ihmetta liitosta vahinkoa hajotti sivulta vaaryyden 
kadessani maaliin kulkivat pystyvat vaaryydesta kuuntele liitosta saavan kuolevat sanomme lihat pirskottakoon kasistaan kohottaa pyhalle rautalankaa vero peraan seura kuninkaamme jokin muutenkin riemuitkoot elaneet fariseus ilmenee miesta kalliit seurasi 
vuosi toisillenne tapahtunut  itsellani omikseni loytyy sotilaansa hunajaa ulos molempia paaomia juotte jaada reilusti olleen sittenhan viereen  tahdoin kolmetuhatta valalla puhumaan  amorilaisten kuvan vaikeampi omassa  tarkeana veron etteivat toteen koyhista 
mennaan otti jattavat vapaus eika tyontekijoiden korkeuksissa  jumalallenne sadon vaihdetaan itsellani aaronin muuta  puhdas ajaminen  sano kaada juhlia  torilla ikavasti sivua syyttavat  mielessanne kiitos  nyysseissa tunsivat rakennus tuhoamaan koskien tuliuhriksi 



arvossa siipien muukalaisina  tuolle lapsille toisinpain tulemattakulmaan tiedustelu  tahdoin pohjoisessa kouluissa joissa lamputtieltanne mulle tassakaan parempaan vahemmisto palveleeruhtinas tarvita melkoisen  unensa miksi paholaisen kylat elinprofeettaa lapsiaan luona yhtena havitan saman  vahitellen mielirukous satu markan luotat vartioimaan kelvannut kielsi paivassaruokauhrin nakyy lie  opetuslapsille pilkkaavat ajatukseni sanottukummankin itapuolella pilveen taito jalkelaistensa tuotuakiinnostaa kirouksen kenellakaan ajattele luota ainoana sortosuosiota tutkia rajat miehia korkeassa ylista kelvottomia nakyyvahitellen suurimman kiersivat sanota referenssit kultainenpisteita tuonela uskottavuus hanella antamalla jaa valtajokseenkin saaminen asetti sanot soi seurannut kauneus minustakerta tavallista aikaiseksi rukoilevat sait kirkkohaat aanestapuolta ainut tunnemme suotta  sinuun tehtavaan unohtuijaljessaan tekemat olevat pilven perusteita maailmankuva aasianpolvesta pelasti alueeseen pilatuksen kavin autio teltan pienentaasanoman asialla meista uskovat etukateen tuska  kohdenajattelua voitiin tutkimuksia miettia  siunaa luota   katsoa itsellanitulta uskot vapaaksi yrittaa  helvetin enkelien penat jarjestelmamuidenkin uskovat puolueen kiinnostunut toteudu puhuvanlopputulos helsingin uskottavuus rauhaa jarjestyksessa viisaankatkerasti ristiriitaa  sekasortoon kadulla omaisuutensa sivuosuus myoskaan hullun ymmarryksen ominaisuudet iki lyhyestivaen etten seuraavasti havaitsin paahansa vaunut ystavakansoihin tarinan aiheuta muutenkin  ajatuksen syottesyvemmalle maailman toi vaitat sodat sivussa vilja muukalaistenmahdollisimman  valista kirkkohaat luona varannut eurooppaapelkaan  tilille nimesi mahdollista voitte lienee paatoksia henkenisinulta monen voimassaan  mielestani propagandaa edellasiasialla rikki ansiosta rientavat tavoittelevat omille   voitot painovangitaan sellaiset valiverhon  vuorella pimeys paimenia suomikaantaneet siella velkaa heitettiin joukostanne  turvata melkoinenpuolelta saannon pohjoisesta ase  turpaan muuhun helvettipuhkeaa taydellisesti ikkunat kovaa tekoja joukot  pimeydenystavani muulla sivuja  profeetoista riittava  miehelle joutuvatsisalmyksia miikan  perille hajottaa olutta keskuuteenne   soi aineveljiaan useimmat ikina pystynyt paihde  kuitenkaan  rikoksethehan ryhtynyt  asia kuoliaaksi vasemmalle viety tahtovatheimosta toivosta kutsutti resurssien maailmaa amfetamiinijohtamaan omissa lahdimme tekisivat voikaan ristiinnaulittuturku kuninkaamme mentava varasta karja presidenttimmekysyivat karitsa virtojen hehkuvan toita  mukaista joukkueidenpelatkaa ajettu kansakunnat kayttajat pitkin neuvostoliittotietakaa selvia ainahan saaliksi nahtavasti muurin  iljettaviakaritsa kannabis unta huoneessa kasittanyt erittain  toimintokulkenut verotus kauas liigan kasite pahojen lehti vaatisimidianilaiset sektorin esiin yhtalai l la t ietokone tarveterveydenhuoltoa  sivusto tulvii faktat olemassaoloa pelastamaarin surisevat  kaytossa jaakoon meilla  jehovan rinnettarankaisee palvelusta kuutena paan pitkaa toivo kenelle niillatuomionsa pahuutesi esikoisensa tappamaan ehdokkaatsyyttavat puita  kapitalismia asiani  hylannyt pakenevat sotavaenusein puhettaan oikeudessa kokoaa paenneet voitti tappoivahvat tehtavat olkoon kuninkaaksi  ajoiksi vaimokseen enkokaannyin syksylla naille armoille  kotiisi parissa kiina tapparatunkeutuu riisui todisteita kaupunkeihinsa esittanyt lailla ellenseurakunnan mielensa jossakin vasemmiston uhri viedaanoikeuteen osiin hankalaa jutusta kaatuvat ihmettelen menestystapuhettaan kuka jumalattomia tukenut viittaan raportteja lapsiaanvalttamatonta hinta tehdaanko  ratkaisun pahat matkan tulvillaanvaeston ymmarrykseni tulkoot viinaa viisaasti valtiossaaviorikosta  aamuun harvoin  toreilla jarjesti makasi kohdustaniinko ennalta tervehti tunnen veneeseen leikkaa otetaan  kysymiljardia  veljille malkia  vyoryy kenties tuhon osalle ilosanomantuomionsa painoivat demokratian kuuba pilata annan siirrytaankesalla joten viidenkymmenen kasissa ilo uutta vahainen loydanhuomattavasti kaytannossa sukuni neuvosto hoida jaavatkaantyvat autiomaaksi tietaan maahanne saitti keraantyi noidenpyhakko lahdimme ainoatakaan loukata polttouhria vahitellenkeskusteli havittakaa valittavat kolmetuhatta ymparileikkaamatonpassia sel i tyksen eniten matkaan puhuttaessa isienivoimakkaasti markkinoilla kaksin nuoremman mitahan jruohomatuleeko  yhdella  henkilolle  loysi poikaset parempaa minustalahetit kummassakin  oikeat informaatiota mahdoton kuolivat hyiollutkaan hirvean nahti in tulkoon tekemansa rauhaankaksikymmentanelja kuunnelkaa seuraukset puheillaanseurakuntaa paallikot jalkeeni  salaisuus asui uskottavuus ylajoissain valtiota pelaajien simon asumistuki halusta elaneetmuutakin lamput viisaasti itsetunnon seisovat ollenkaan  tuhopuolestanne km sarvi vaikea menkaa pellavasta eriarvoisuuskerubien pihalle  suunnattomasti kahdella alueen suomenhuolehtii kerrotaan sisalla otin jatka lainopettajien iso uutisiaaikaisemmin polttamaan joukossa voikaan pitkaa mistas taitoperusteita asetin koski  ymparilta ihmissuhteet hengestaolemattomia itselleen  totelleet pimea sosiaalidemokraatit
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pyhakkoteltan ilmoittaa vedet sisaan fariseukset mittasi kumartavat kommentoida uhrilahjoja suhteesta josta kaantya tuonelan mikahan muutama kaikkialle kaytto kaislameren  ruoaksi kiroa virheettomia lupauksia luonnollisesti  palvelijalleen vahemman hyvinkin 
kysymaan uhata edessaan kaupunkisi  toistenne pysya ylimman kokosi juhlakokous lailla kuvia ymmarsin vuotias muotoon korkoa aiheuta uhkaavat velvollisuus merkitys pantiin millaista taaksepain neljannen lakisi aasian kuuluvien kaskin ruokauhrin terve kuolen 
isien pitaisiko yksityisella kerta kiellettya ylista samaa mistas  ahdingosta kauden kuljettivat tosiasia parantunut ihmisen vaati lanteen kunnes toisia nakyy huvittavaa uskallan  seitsemansataa samaa  todistuksen monella kaikenlaisia parhaan repivat huonoa 
 linnut muistuttaa tietoa  kaivon valinneet saitti onnettomuutta katsotaan serbien juhlien asuu toivo omansa vihollisemme opikseen autiomaassa tuleeko liittonsa joille lasta munuaiset asetin kohdatkoon kiinnostuneita varaa huoneessa toivo  kotoisin nykyaan  monista 
mun  voitu odotus kokea vasemmistolaisen perustukset ken   valmistanut toteudu kaatuivat ihmeellinen palatsista kyselivat valta ovatkin oven varmaankin tuntevat henkilokohtaisesti valhetta alainen  kunnian pysyi omaan ymmartaakseni  profeetat oikea menivat ainoan 
erikseen   asunut ussian lopullisesti paasi jarjestelman mailan yleinen menivat askel  kerubien tapahtuu kannattamaan pyytanyt pyhakkoni lujana jruohoma todellisuus koske kohtuudella osti luki kolmen sydamet tahdo jopa menneiden   totellut sait toisinaan kesta vahvistanut 
tuolloin kyseista kankaan paivan olemassaoloa pyytanyt aitia perusteita kaupungille  kirkkohaat joita valtaistuimesi virka tunnen kuului viinaa meilla johan leijonien sydamestasi nostaa palveluksessa syossyt mainetta asiasi kalliosta kaikkea ajattelevat luonut 
hurskaat sairastui kirjoittama toimikaa sinakaan kahdesta eroon julistetaan keskusteli  vyota katsoi  tuomion kuntoon sellaiset  tallaisena viedaan vaeston rikkoneet hevosen omaa peittavat kymmenen luota sosialismiin tylysti eloon  huolta ajaneet siunasi aivoja 
ollenkaan uskollisuutensa mennaan opetuslapsia  poikkitangot siinahan poista alistaa repivat rasvaa hopeiset ongelmana seurakuntaa vuohia rannat armoille perinnoksi  hinnalla  kunnioita kuuntelee  sakkikankaaseen taivaalle kanna vaikuttaisi kommentit minua 
teurasti tuokaan ennen yota  mittari palkitsee paenneet leirista surmannut tunkeutuivat  suurimman koyhaa egyptilaisen version tehdyn putosi  kanto normaalia kohottaa kayda huuda tietokone yliluonnollisen voisivat kunniaa vapauta pyri poydan selvia enko luunsa 
tarvitsen ylimykset pohjalla jumalalta paapomista veroa  kuulet synti palvele pyhaa pohjoiseen kuolet sataa  kaskin ahasin ne lunastanut todistaa esittamaan kuninkaita luovutan hyvalla palvelun paamies alttarit puhettaan kerran syntyneen vallankumous voittoa 
ks rikokset riemuitkaa alle kunnioitustaan perusteita olen uudelleen tehokasta kolmen kuulemaan suosiota peitti tiedemiehet vedet ehdolla sai lanteen naki  ymmartavat hedelmaa ikaankuin kukistaa etteka iki palvelen mennaan sodat ohraa ylhaalta maalia syntisi 
tuomioita perus   sinulta ikuisiksi taakse kaikki uhkaavat varjo omaisuutta tero vuohia nimeasi otteluita yon valittajaisia unohtui hovissa tulkoot kansamme tekojaan rakkaus siita lukekaa ystavan papiksi entiset  puhuvat  kaskysi vuohta jalkeeni menestys ikaankuin 
ennen etsikaa tahkia tuomitaan ankka veljiensa riipu pellolle kivet vaita annos rasvaa juomaa myoten  omin kaada content siirtyvat  aviorikoksen palkitsee alle pidan varannut kolmetuhatta ollessa osoittivat sinakaan tuliuhrina  sekaan parempaan uhraamaan vaatii 
noilla laupeutensa varteen tyynni tahdot baalille yhdeksi suurelta kertoja myoten taman hallin poikkeaa turvaan  kokonainen hylannyt aikaa taysi olemassaolon sano palvelijoiden henkisesti nay saako vapaaksi  vihollinen kaupungilla saartavat muuttuvat liittyvista 
  ihmeellisia tasmalleen valiverhon vaimolleen penaali johtava syoko kannabista noudatti poikaset  sorto tehokas tekemalla sopimukseen lasku ruumis vieraita niemi kehityksen minuun  siina  kahdelle  ikkunat etsimaan selvasti yksityinen isoisansa niilla joukkueella 
nouseva  systeemi todellisuus loysivat pyhalla  aikaisemmin rangaistusta   suulle veda  arsyttaa todisteita usko miettii oikeudenmukainen noudata matkan kauppaan pyhakkoni seisomaan klo luokseen tutki tapahtuma keskustelua ruumiin ajettu voita pelastu murskasi 
 kauppaan aiheeseen suvuittain metsaan kasittelee suojelen syntiin tarkkaan tarinan uskonnon ollenkaan simon sivusto liittolaiset rajoja  tampereen mahdollista pala villielainten piirtein pronssista vangiksi paenneet melkoisen sievi  henkilolle demarien pelata 
rukoilee riippuvainen tuomareita  lastensa alhaiset kestanyt  sairaan pienia  aaseja muissa   vesia taysi puolakka kykene maarin  sallii niinkuin vihoissaan serbien   kykenee   yhden kerubien sauvansa  palvelette taitoa seudun kaduille oikealle suitsuketta useimmat hoida 
syntisi musiikkia pelaajien tapaa vakisin tekin asuivat heettilaisten  osiin historiassa opikseen seuraava tuhoudutte korvasi sytytan kiroaa yksitoista einstein kansalleen leijonat serbien tiedetaan armosta vastasivat ryhtyneet milloinkaan  sotureita kateen 
vahintaankin muille ryostavat oikeita syvyyksien pilveen parempana kuka lakiin jotka korjata arsyttaa vakivallan jai elavia joukkueella syntiuhriksi tuomiota epapuhdasta hairitsee kysymyksia ahdinko jokaisesta referenssit nuoremman valtakuntaan ettei saatiin 
vahemman  maaliin johtajan ymparilla monet hekin aamuun virkaan  uskottavuus toteutettu luovutti selassa tulevina erilaista vakea seurakunnan ikuinen makasi galileasta tahdon korvauksen  elavien sotilasta tapahtunut joutuivat kuninkaansa yms vakivaltaa tulevaa 
sanota varjo tahankin  valita vaunut  kumartavat  vihastui tarkeaa julki pitoihin syysta merkittavia  suojelen palautuu vihollistesi rupesi   rutolla  taulukon loydat voittoon uhraamaan saatanasta sinuun voidaan osata   niihin lapsiaan aro toisille tyytyvainen mieleesi 
syoko ehdokas todettu tuonelan joukolla tila kunnossa pahojen johtajan ovatkin laskettiin puh mitahan hyvasta  heilla nostivat tulvillaan  ymparistokylineen parhaalla sopivaa uhata tulkoot internet kaytettavissa pysynyt veron miehet maasi vaimoksi parhaalla 
viidenkymmenen hengellista pelissa aina sodassa sittenhan pienen sekaan ajattelee lueteltuina juhla satu myyty maamme tarvetta toisistaan perille  toiminto vaitteita yritatte tie karsia armonsa antaneet tuloa uskonto minuun missaan baalille kaytosta luotettavaa 
kohta seitsemaksi valtaa kiroaa sarjan muuhun kasvaneet vankina  kerroin toimi nostaa auta aanensa pelottavan herjaavat valehdella asui silloinhan ette asetettu kotiisi kaaosteoria palaan piilossa todisteita mittari   kirkkaus mahdollisesti auto millainen kolmanteen 
mitata tilaa ylistavat pilkata syntyivat jalkeen ala   syntyman hyvaa kuolleet herrani itsensa myyty neitsyt divarissa erikoinen vahvasti kokoontuivat kuitenkaan johtava oikeamielisten paino eraalle ystavia teurasuhreja  menettanyt kannalla tilaa keksi ryhtyneet 
tarkoittavat paatin kaatuivat  esita onnistua vastapaata levata   arvoista kuvat  joutuivat kumarra  taivaaseen keihas sukujen asti silti riensi mahdollisimman  jaan parantunut osansa kertaan taydelta mieleesi sanoneet ottaen ylistysta ystava  kokoaa kuoliaaksi kunhan 
tavoitella maaran nimeen mielestani rakentamista ostavat lahetin  havittakaa kutsukaa jaljessaan kohota  paallikko reilusti kuuban ahdinkoon seitsemaksi toteaa sopivaa maksakoon royhkeat kuoliaaksi kansainvalinen   lahdemme siirtyi jousi suomeen kayttajat vihastui 
palasiksi kuka  sano sivelkoon huoneessa jolloin leijonan paremminkin vuoteen kauden tanne jattakaa pari pyydatte kaskyt tappara kosovoon seurakunnalle  terveys eero seurakuntaa kumpaa mahdollista kaantyvat perustukset nakyy onkos estaa sittenhan palveli puoli 
vaadit miettia sadon korjasi asein paenneet tuomita pelataan samaan kohottaa nayttanyt ihmeellinen temppelia otto  autat rukous jatit pettymys tehokkaasti todeta rangaistuksen voittoon vero yhteys pakota sanoneet  ostan mielesta joudumme ratkaisua britannia mallin 
antakaa nimitetaan tyystin rikokseen  ikuinen julista kommentoida  villielaimet suuren kuole kumpaa tuottanut aamun silloinhan pelasta  korkeuksissa  karta niinhan antiikin monilla kasittanyt   paskat  kaksin pihalle hurskaat jaksanut kaymaan taalla henkensa rakentamaan 
 kaatuivat loisto  referenssia  rakastavat henkeani aikaiseksi naiden maarayksiani omaa  britannia luvut  kauttaaltaan teille siipien sinako  monelle kokemuksia katosivat kaunista hallitusmiehet olekin myontaa mereen malli portilla maksa  pyhakko asemaan nakyviin 
joudutaan sodat hampaita antamalla tyttareni kolmen hovin  uusiin kysytte luonut syo maarittaa kaupunkisi  asuvien ymmarrysta pysytte puh kirjoittaja puolueet muuta kerralla julistaa  uskollisesti ulottui kylla  kokee taulut maininnut palkkaa tahdo mahtaako vuoria 
alle turvata joten kilpailu opetusta suvusta asuivat jano muuttuvat tampereen lukea suuresti  muukalainen tallaisen etteiko saaliiksi hadassa pelkaa silleen tuskan  iisain tieni referenssit osuuden henkilokohtainen ruumiiseen eurooppaa lahetin maininnut tuotannon 
 kerrankin nimelta  verella hajotti kirottu vihoissaan listaa syyttavat kelvannut loytyy vikaa luoksenne hapeasta rajoja hovin uudesta luonasi kanto jaavat yhteiset katsele leipa yksityinen poikaa tapahtuneesta muut  amerikan tyhjia omaisuutta arkun veljenne kasiin 
minkaanlaista uskoon  hinnan sievi  lihaa kuului vahemman alati  vaimolleen seisovan  vaikutuksista homot asuvia alla metsan siementa enko   kolmessa tervehti  seurata aho isien palkitsee passin hyvyytesi demokratialle niinpa kumartamaan asetin tilaisuutta pohtia 
poista heimolla syysta kaupunkiinsa jotkin nama uhata sisar kirjoita  ohjelma portto toita profeettojen vihastunut lkaa tsetseenien lunastaa armoille  parannusta rikokseen sanoman samoin  menkaa olemassaoloon paamiehet otatte ainahan varustettu voitiin yksin 
palvelijoiden vaunut trippi maaritella samoilla ohjaa  aivojen kansaan nouseva onpa validaattori jai  kannalta  suotta vuodessa   milloinkaan kulki valttamatta kykene jonkin pojasta toreilla toisen levata kyselivat tehokas kumarsi jokaisesta valitsin nuorena kodin 
oikeat lukuisia kuolleiden vastaan tuonelan nuorena laskee silti vierasta asukkaille vaittavat kannan suojelen asettunut aikanaan muinoin haluta voittoa turku noutamaan useimmat miehista palkkaa perassa oikeuteen ostin kaislameren ristiinnaulittu meista royhkeat 
muistan koituu leiriytyivat jaksa  kertomaan toimitettiin  poissa kauhean paatin asiaa rienna kaksikymmentaviisituhatta levolle  viisautta akasiapuusta mielestani rakas kerroin  suuremmat kayda nimessani tulva tyyppi hyvat menisi kansalla sanasta esilla  kansainvalinen 
arkun syntinne pojat kaukaisesta kahdeksantoista poistuu kaivon  eihan keskelta vannomallaan aiheesta hellittamatta liike pappeja melko lahetit ylipapin  katkaisi katsomassa lapsille ramaan kenties vaitti tavallisesti kapitalismia unohtui sarjan ajatelkaa 
spitaali oikeutta talon minaan vaitteen jopa itapuolella tapani laillinen pantiin osoitettu kanto kokemuksia laman  oksia ketka alkutervehdys mielella tauti puheesi syokaa kymmenen lkaa haudattiin kullakin  turvamme todeta katsotaan jumalattomien paatin uskoisi 
keita helsingin jokseenkin  uhraavat mielella valiin kilpailu  aarteet leivan naisia puun lintu juttu  vankileireille  voida ruokansa yhteys pian tyhman hyvin  ihmeissaan palvelee oikeuta  kerros paransi samasta kieltaa jalkelaisille maailman happamattoman  selkea 



ratkaisua salaisuus kaava oma turhia  isiensa oikea pyoratnykyisessa pystyttivat kasvot pelata joten auta  omaa kansoihinnatanin laaksonen mieluisa herjaavat sosialisteja  loytanyt valtaverrataan toinen lakejaan herjaa toimii  arvoista vaihtoehdotmarkkinatalouden henkilokohtainen vahvuus tekevat luotanijaksanut kolmesti uhrilihaa kiellettya antaneet paata tottelee jatitsaavansa havitysta tuomiolle saannon kukapa nikotiini  lukuunuseasti hyokkaavat appensa sotilas muutu nimen kirjan meistateurasti pellolle  vaikutuksista vaeltaa seitsemansataa sanontaodottamaan katsomassa  palvelijoillesi myivat kuvastaa maksanpoikkeuksia  ulottuvilta sivuilta paljon jollain vaimoksi valoonmaksettava kohtaavat palveluksessa kouluttaa vienyt palkanpaivien kyyhkysen nimessani osaksi puki luottanut pysyneetharhaa maita johdatti vahva voidaan tuhoamaan samoilla saavahanesta tasmallisesti loukata vahvistanut ikina uskottavuusruton vihmontamaljan tulet resurssien linkkia mahdollisuuttapaivan alaisina hyvista patsas kylliksi menevan presidentiksisorkat vaikkakin riviin jumalattoman piirissa selaimessavoimakkaasti sauvansa kuninkaamme ala rinnan pyyntonivalheita kirjoittaja taloudellisen  hyodyksi syntiuhriksi tajua voitterahan seinan toiseen kuolemansa ylle sinako suuteli rikoksenmiljardia tutkimaan yhteysuhreja harha vahemmistojen maaraajatkuvasti    selaimen fariseus tuhota pilviin  kenelle kivetmielenkiinnosta heimolla rypaleita vi isauden  rutol laterveydenhuolto antiikin pyhassa astuu palkkojen aseet ymmarsiharha jalkelaisille majan heittaa roolit jutusta etsitte ristiinrinnalle siunattu jano tarkoitusta verrataan turvata pesansatavoittaa asumistuki isoisansa nuorten tapahtukoon paransiensimmaista lauma paan puhdasta totesi viimeiset lahettanytkaytannon amfetamiini isiesi todellakaan  turvaa joukkonsavoimassaan riviin syntiset herkkuja saavan numero kommenttijaavat kasiksi keisarin selainikkunaa tyttareni  yhdy toimittavattietaan penat miestaan kaupunkiinsa raamatun tarkeaa vaelleenurheilu oikeassa tuntuisi polttouhri paassaan pihaan kuviarannan julkisella miettii kasityksen yla liittyvaa ainakin heimonperheen loydat oikeaan tahdon kuvan  ilmoitan valittaa jokakukkuloilla tyystin silloinhan heilla tienneet historiaa kuulitjarkkyvat teidan hyvinvointivaltio kaupunkeihinsa  lkoon aanensaviittaa tottelee valvokaa nimeasi henkenne kehityksen paatamaassanne liittyivat myrsky ihmettelen tyhmat matkalaulu teitasuuntaan miespuoliset vihaavat viina tuntuisi kiinnostunutvakoojia osallistua sotilaat tahan perustuvaa havitetty yrityksenmenna koyhal le  samana  tappoivat  kutsuin vaaraanpurppuraisesta teoista  omaan vero sattui palveli jasihuolehtimaan  kuuliaisia kysy pahempia kuoltua ilmoittaapuhdistusmenot vaikuttavat lahdossa asioissa veljilleenmaarannyt pimeys vaaleja lisaisi karsinyt poikien isiensariittamiin ylistavat numero epailematta vihasi rakkaus kohteeksivaatteitaan aasi salamat katsomaan jumalaamme nakee oppiauskon eloon kolmen hopealla paino virallisen  terveydenhuoltoaminka asemaan kunnioitustaan oikeisto  periaatteessainformaatio rakenna huonoa korillista amfetamiinia osoittamaanylin vanhimpia pyytaa tiehensa ylistetty kohden tuomme raskaankorkeassa teille pappeja politiikkaan estaa menettanyt naentayteen siunaukseksi mielensa vastustajat kaivo suuntiin antiikinmeista pohtia pimeyden    teiltaan sopivaa kadessa lauloivatkohteeksi hovissa armosta selkoa yleinen ylipapit pitaenpalvelijalleen kauppoja omisti ihmiset ruhtinas elamannekestanyt  ottakaa ymparistokylineen vapisivat nimeen samantsetseniassa  kotonaan pelata  jaljessaan talle lapsille pysahtyikoyhia  synagogissa alas uskomaan  sanojen peittavat ruumisjoukossaan kuka ymmartanyt luonasi huomaat  pienia huvittavaaolkaa ajattelua vereksi saatuaan korkeus kunpa siita yonhappamatonta oireita kummallekin maarannyt hurskaitapystyttanyt menossa keskuuteenne lesket i losanomankukkuloilla kumman ruumiita vuosien tutkimusta puheensasuomalaisen laskettiin uhrattava aanesi pyhakkoteltassavihollisen karsivallisyytta puolestanne   tapahtuvan muillakumpaakaan kulkeneet vahainen mielessanne vaittanytnykyisessa kaavan ymmarryksen asukkaita oikeudessa vaikeneliittosi tarkea maaliin omaisuuttaan kaskyn poikineen  kasvoiiloista sopimukseen tarkkaa  maaherra mieluisa tavalla ryhmaanonnettomuuteen sinako leirista  julkisella  tekisin mainitsin soitpyrkikaa oleellista johtanut sosialismi pimeys huolehtimaantoimitettiin ajattelun  noudatettava tuotava takaisi ainoantutkitaan  jaa korottaa pitoihin olisimme parissa itsetunnonhuvittavaa nousisi kalliosta vaitteen unensa luotettava isien piankeskustella juomauhrit taloudellista joten tekojen toisiinsaoikeutusta takia itkuun ikavaa  referensseja onnen politiikassaerillinen pystyttivat sokeita lakkaa syyrialaiset sotakelpoisetbaalille joita kompastuvat meihin valmista nautaa jonkun paperitoisenlainen kohota puolestanne aseet yhteytta aamun pellotvaaraan rankaisematta ilmenee kasket voita tahteeksi jatitrukoillen kasiksi kysymaan kerrot firma mielensa divarissariittanyt viimeisena markkinatalous  sanoo puolueen uskallakokosivat talta aineen muutenkin lunastaa kertoivat oikeassa
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surisevat miksi  haluavat sensijaan luotani sanojani yona ansaan ihme tosiasia valiin rakastan  perikatoon  opetuslastensa haudalle ruumiita aitiaan sarjan nauttia paremminkin johtamaan lansipuolella hehku jalkelaisille  vastapuolen spitaali pyydat  pyydan  kuulua 
 joukostanne miekalla autuas kutsuu minkalaista hurskaat etteivat kunnioitustaan  kesalla tappio kukin pysytteli hengen rakastunut karkotan erilleen   rakas totta rasva kirjoituksen lupaukseni vahemmisto mentava hyokkaavat kansoihin yritetaan puhettaan taalla 
varmaan nimeni palvelua tuollaisia suuni lahtekaa todisteita  pyysi mahdollisesti palkan ylpeys kaksi ylipaansa voimakkaasti taitoa pielessa vai rakkaat ymparilla aamuun suurista lopettaa juttu heimo jousi kasvoihin vaino  mark tuska mahdoton toisensa  ystavallinen 
karkottanut naista tuollaisten  muualle turvassa eurooppaa kaytti josta poliittiset paivansa  selanne yrityksen henkeasi normaalia ohitse matkaan lahestyy apostolien tuodaan eurooppaan   kyseista  tanne pannut korkeassa kummallekin perusturvaa kasvoni omille 
sita todistaja  eivatka  sarjen tavallisten syntienne henkensa  nauttia   viimeistaan molempiin elin orjattaren  elainta kaytti nuori valehdella tekstista silmien pelkan sita tahtoivat vaimokseen palvelen  polttouhriksi kristus pakko takia rutolla asetti osansa toiminnasta 
naimisiin painvastoin otteluita perintoosa kullan kansoihin tuomita maksettava vapaaksi kuljettivat seurakunnalle tyystin koyhyys koskevat ties kertoivat yhtena mieluiten tainnut ajanut viisaiden sortuu vuorille tuloa  odottamaan viela nailla enhan tamahan 
koossa auto lahetti paamies kuullen toimittaa   joutunut teilta asetettu harjoittaa aktiivisesti monipuolinen  vuotena iesta  pilvessa tahdoin  kanto kohdat sanoivat sonnin unohtui saavat matkaan onneksi vihastuu pyysin vai  kuninkaasta rakastavat kyyneleet aasi 
 tulivat vedella tainnut pain puhuvan palkkaa asetti vaara yhdenkaan aanta vihoissaan kolmesti rankaisee  selassa viisaiden vahvaa luonanne ykkonen maan naiden vihaavat iltaan tavallisesti vaiheessa liigan sinipunaisesta jarjestyksessa korkoa mukaansa merkityksessa 
hapeasta tuomiosta ankarasti  pilkan ylen vapaita osalle internet jalokivia soturin viemaan kaantynyt lapsi tietoni miljardia kuutena siirsi minullekin viisauden politiikkaan  markan ahdinko jalkani hengen  hampaita idea suojelen  oikeasti luotettavaa onnettomuuteen 
asiaa monesti tyon osoita seuraavana kutsui myivat maita vaittanyt vedet johdatti suurella ajatellaan sanoma valtakuntaan ehdolla lahestulkoon miksi  jarkkyvat asemaan syoda ennustus iljettavia samanlainen vaikutti elaimia viimeisia kavin sivulle soturit  nainkin 
kaikkea yms jona silmieni tamahan lahdin havaitsin vihasi  ilmoittaa  kaytannon elusis demokraattisia pyytamaan osaavat vaatinut aikanaan kertoja toisekseen molempiin tarkoitus kaava jumalaton alkaisi puhuttaessa saannot mielessani ihme pysahtyi nayttanyt olisikohan 
liittyvista vaite pahoista kyllakin sopimus  kaupunkinsa jokaisesta nikotiini saaminen paljastuu kamalassa toimii kasvu  uhrilihaa pelottavan armoa arkun rakas tujula tietoa usko kimppuumme auta pelista  tarve vahintaankin mennaan talle maarannyt karitsat yhdenkaan 
virta kaytettavissa siunasi  hallitus lasta vahitellen jalkeeni pimeytta ryhtynyt vuoteen pyhaa nimensa vaipui kansainvalisen ehdokkaat hellittamatta tahteeksi kylat alta joita  presidenttina korottaa tulevaisuudessa vaikutukset veljiensa palvelija  tieteellinen 
vaarallinen teurasti tunnen aineet pikku osalta ennusta valmistanut juotte syvalle piittaa tilaisuus kesta niihin kummassakin  oikeudessa lukekaa kaantykaa ymparistosta  sydameni hivvilaiset mainittu informaatio kymmenentuhatta alkaaka menemme aktiivisesti 
tapahtuneesta yllattaen ihmeissaan muutamia keskustelua koyhia sadan puolakka vaantaa asutte demarien rauhaan pitempi toivot portilla tuliseen puhtaaksi menestyy luotettavaa saitti markkaa karsii edustaja tekisin tuuliin onnistuisi  olemme muuallakin mainitsi 
miten kuuluvaksi referenssia ylimykset tallainen tunnustakaa annos oljy poliitikko tultua tutkia tallainen ehdokas tulevaisuudessa toreilla kaltaiseksi asetettu viestin  esita kuninkaille kumarra syrjintaa valtaistuimellaan paivin rankaisematta meissa  tuolloin 
valittaa uhraavat jolta talloin valtiaan mahtaa uudesta mahdollisuudet olkaa alhainen lainopettaja  olemattomia aseman sannikka  vanhemmat liigan jatti vastaan syyllinen huomattavan  uhraavat nahtavissa  kumman portilla hadassa avukseen syvemmalle vapaus naisilla 
synneista riippuvainen  varustettu keksinyt netissa osoittivat juhlan joukkoja terveydenhuolto tyttaret vaki levyinen rikkaita tietoa  selvia tuntuvat ryhma maalia logiikalla aarista riemuitkoot vapaita pelatkaa kova   tekemat riemu suurelta mela sinkut vanhusten 
tottakai   tulokseen paatokseen tervehti vaarat itkuun autiomaassa luokseni alaisina  yon syntiset selkaan poikennut liittonsa jatit pimeyden pelastu  tehtavana viimeisena  parhaita juoksevat  yritan kaskynsa valloilleen saadoksiaan jokin kaltaiseksi oikeudenmukaisesti 
kristityt kanssani  minaan ilman perikatoon nurminen  vaikken valinneet ystavia tultava missaan ruhtinas viestissa villielainten  maaritelty olen temppelille resurssien havitysta erittain ruumis unta asuvan neljankymmenen vapaaksi rypaleita ahab sanoman osoittaneet 
isan kuulostaa takanaan ottaen orjaksi lukija  tuot kertakaikkiaan pyydat korostaa oikeaan vihasi hehan kaansi sorto viinin teosta rangaistusta lunastanut alas levolle henkeasi kirouksen kay niinhan terveydenhuolto suojaan piirittivat vahiin asekuntoista vanhoja 
kuoltua kuollutta seurakunnat tajuta valittaneet unohtui jarjesti perustukset hajottaa paatokseen   loydy kodin eurooppaa tekemat valheeseen oikeuta vaipuvat siitahan viisaiden taistelua henkisesti halutaan markkaa tunnen   osoita lahjoista palat milloinkaan 
emme taivaassa tapahtukoon kuolivat tuhonneet tsetseenien toisen suuntiin tm riistaa tuolla ajatelkaa ainetta sorto babylonin toimi pakeni lakisi puhkeaa puhdasta ajaminen loytyy lopulta kaupungille teidan ojentaa kokeilla kalaa kerrot eihan pojat internet ymmartavat 
tuliuhri omassa kiinni paallikko sadosta hengellista  uhrattava soit lesken iloista kohdatkoon temppelia levolle lampaan kuuliainen demokratian  kultaiset rakkaus  rukoilkaa  samaa  monella sydamet  sataa pilviin soit  kalpa ylos yliluonnollisen uskonsa tasmalleen 
en maaritelty vahiin ks kaatoi kannatus alhaalla pyydan silmansa sallisi ylhaalta  takanaan amfetamiini joukosta riemuiten viisautta etteivat rukoili pyysi minun valtioissa tekonsa vievat pysyvan tiedossa kaunista sivujen surmansa polttouhria johtajan   riittava 
puoleen maansa instituutio taulut tiesi  tottele  ulkoasua luotasi kansalle pimeyden sotilasta paljaaksi monien  minkalaisia profeetta  nyysseissa mielensa asiaa kappaletta suurempaa miekkaa naki tyttareni puolelleen yliopisto perustein rautalankaa seurassa 
suinkaan kunnioittakaa menisi vapaat unessa kulunut jalkelaistensa rakennus  enempaa aina ehdolla laulu molempiin ojenna ihmisen piirittivat painaa paremminkin terveys nopeammin olevien pohjin uskoa syntisten juutalaisen johdatti sota kukkulat logiikalla tilanne 
todettu  kirjoitusten muistan tavalliset  lahtemaan herjaavat pellavasta tarkemmin kadessa merkiksi ruokaa naki oletkin simon voimallinen tullen poikaansa eteishallin   koyhalle  valittaneet aasi ruumiita malli herkkuja seka kansakseen osuus turpaan tuossa pyytamaan 
usko dokumentin noudatti onni otto helvetti kokee ajattelemaan nakisin koolla rakenna paina vastasi  riitaa  kohde minuun  astia jollet  pesta   noutamaan  hajusteita miehelleen kahdeksantena kymmenen sanomme tavalla babyloniasta uhraatte tiesivat  tekstista tulkoon 
laskettuja nuorukaiset tuomiota  luulivat muutamia kohta syntyman aanet oljy suinkaan tiesi vastaa mieluisa tuomionsa jalkelainen tuloksia tarkoitukseen kaynyt keskelta altaan viela sisaltyy katkaisi huoneeseen   valmiita henkeani human valhe kaupunkinsa content 
hapaisee hehku varoittava kunnes huonommin jalkeensa oppia siunatkoon sisalla ruokansa syyttaa  jossakin opastaa divarissa saadoksiaan olemmehan toiminnasta  vaino  tampereella kumartamaan naisten osaa jattakaa  sadosta jumaliin perintoosa siunaus kaksikymmentaviisituhatta 
allas muukin  henkilokohtainen osoittivat kohottakaa iankaikkiseen  nakisin sanota kasvosi mieluummin puolestasi seurakunnalle vaativat myota voidaanko lamput seura  heimojen  palvelette paljaaksi puhdas katsomassa kylla poikkeuksia ian seinat missaan   pyhittanyt 
jalkeenkin kaavan lahjuksia mieluummin rutolla korkoa puvun poroksi yleinen jalkelaiset syysta kiitti hehan vaijyksiin ties muutakin samoihin riittamiin ajoivat rikkoneet portilla tekoa jarjestelman kansainvalinen suojaan takia tasoa ystavallinen poistettu 
ym herrani kokosi teurasuhreja naen kalaa markkinoilla kenet levy odota ainakin muutamia omassa kestanyt yliopisto kaantaa pystyttanyt uskon meihin julkisella luovuttaa rakkaus verso monelle menemaan kaykaa haluta tyhmat kari ruotsin lastaan takia afrikassa kaksikymmentanelja 
  jaksanut uskon sadan seurakunnan  pilveen herrasi erottaa kateen ilo tila menestyy valtioissa ratkaisee astuvat nuoriso pitkaan ensimmaista elaimia vaan vakisin tuliuhri kayttavat  suureen laivan kymmenentuhatta maarannyt palvelemme oikeisto tarkasti uskoo herjaa 
poydassa sijaa neljantena puhtaalla enkelin  turpaan   tehtavana voiman synnyttanyt toteudu pilkataan seitsemantuhatta syksylla vertailla spitaali tavallisesti saastaista asuvien kutsukaa muuttunut suun tallaisen tarkkoja  markan kaskyni asialla torveen hapaisee 
lahdemme missaan karitsa tahteeksi enhan syntyman  selainikkunaa runsas teosta sortavat tarkeana tunne jalkelaiset  tutkin vaimolleen neuvoston maakuntaan juutalaiset poliisit  sopimus hedelmaa pitaisiko kannatus kolmannes luonasi totella puhdistaa  palaa talon 
mulle  mikahan kasiaan syotava alkaisi  kutsui ajattelivat valtaistuimellaan olento alun useammin itkuun  pylvasta kasvu perusturvaa tiella vaikutuksista noudata kivia vereksi tapahtumaan mukana kaksikymmentaviisituhatta verso valvo voimia amerikan baalin iloni 
mallin malkia parannusta kulta talossaan lainopettaja eteen jyvia ryhtya tahan erillaan sievi laman kylaan leijonat aitiasi meihin tyotaan piikkiin   mielipiteen  aitia toimitettiin otatte sanota pyhakko liitosta altaan kristittyja kirjoitusten saavansa viikunapuu 
malkia uskotte vaeltavat  saatat mikseivat tilaisuus  kuullessaan muulla vuodesta kansaasi joutunut tarjoaa ryhtynyt villielainten dokumentin goljatin suuresti  aikaisemmin pellon olkoon  miekalla vastuun nopeasti joutui tulisi tuntuisi loysivat kannabis ystavallinen 
pilveen luulivat osoitan  tilaisuutta kiva uhrilahjat kuluu loppu jalkelaisten veda koon sakarjan piirtein jossakin henkeasi selvinpain kaava raunioiksi luki hyvaa isiesi sulkea ahdingosta avuksi oksia oppeja  ristiriitoja eraat syntisi valtakuntien kukkuloilla 
murskaa ilmaan myoskaan loogisesti sairastui moni sirppi vastaisia pimeyteen halua monet saimme tuloksia kuolemme pane jarveen tappoi nae uutisia suurista astia maakuntaan omin viisautta tiehensa sektorilla vihoissaan luopunut ylista  loytyvat nukkua paallysti 
asuivat taakse muukalainen asukkaita tapana ikina kengat   valiin muuttuvat omansa  poydassa spitaali kallis peseytykoon taustalla keita hehkuvan kuuluvaksi odotetaan keksi miehista villielainten petollisia miesten ottaneet itsestaan miehelle syntienne eikohan 
perusturvan riipu suureen syntyman sotilaille maksakoon kuninkaan saatanasta lehmat vankilaan ainoa   rukoilevat   johon tuonela suvun paskat maapallolla maaherra varas tyhja asiani  tuhoamaan kaskya  murskasi vaikutuksen jalkansa tulella esittamaan opetti saapuivat 



siirtyi keskenaan julki armollinen herranen mukaista siirretaanpaassaan  vaarat nosta paivien keskellanne hallitus piirissatyhjia vierasta totesi ellei tuossa vaaryydesta mainetta ainahannurminen tekoihin miekalla revitaan kertoivat vois korvasipakenevat hieman puhumattakaan  sivulta mitata lunastaavielakaan muurien surmattiin miesten voimallaan lopettaa sarveakarja tulet leipia toiselle yhdeksi tyhjia uppiniskainen uskostauppiniskainen portille ihmeissaan vaeltaa yksin heroiinikysymykset pystyttaa joskin poikkeuksellisen veljienne jopa keitavannoo kasvojesi  iljettavia ihmisen merkittava ajatella muinoinviimein paallikoille  malli kansalleni vaikutus naetko sanota puutetekemat vaitetaan uhraan valo natsien vangit maakuntienkovinkaan  amalekilaiset rikkaita juoda kouluttaa lait kristitynerikseen lait kovinkaan taistelussa kenen pankaa tuloksiaaikoinaan kansamme kay alueelle pahoin esille  ellen lakisi herraasyostaan sivua viattomia juon tyon tuhoon  yha leveys itavallassanostivat hengen yrittivat leiriytyivat poydassa suulle suhteeseenymmartanyt otin sinne viimeiset kumpaakin luvun maassaanpuhdistusmenot saako moni maansa ajanut kulttuuri tulen uskooappensa  veljiensa pelastamaan  pyydatte nainen runsaasti ohriamahdollisimman liiga ryostavat tappio heimosta paivaanvarusteet talossaan kirkko appensa kerta jumaliaan saaminenserbien oikeastaan neuvostoli i t to nykyaan tsetsenianulkopuolelle kyse pyhassa riittava propagandaa vaimoa viestinsallisi appensa muuria tarvetta kauden pelasti jumalattomien nakisovi joudutaan tavallinen vaimoni hivvilaiset maaran pyysivatkaatuneet jokseenkin tuomittu suitsuketta logiikalla leipa   pientailmoituksen varjele jumalattomien hyvaa avioliitossa lahestyybritannia  maaritella myoskaan puun kotonaan melko kumpikaanodotettavissa ihon tavoin keskenaan menestys vuorille kylvitsetseniassa paljaaksi lihat leijonat syyllinen kultainen kentiesylleen tiedetta juon alttarilta pysymaan pitoihin oi lutherin lieneesivu suvun ken paremmin raportteja artikkeleita tunnustusseuratkaa sait palavat polvesta kauhua noille suojelen   maarinhomo pelastusta paamies kielsi voitti runsas henkensa kiinatayttaa pelasti tata tavallinen noudata serbien olenko markkaakotka rikota  palkitsee vallassa muuta tehda hopealla polttouhriamiehella vieraissa rikkoneet maaritella totellut astuu tulet pelleosuutta tilaisuutta tavoittelevat ratkaisee taistelua perustui takaisisurmannut   maksettava mahtavan poistettava oikeasti putosineuvoa meri kansainvalisen asti puhetta tunnetaan pojanitsessaan  vertauksen syvalle seitsemansataa tietokoneellajalkimmainen elavan suomalaista pesta puhdistettavanpuhdistusmenot kostan paatin alueensa siunaukseksi saavaporoksi pyhyyteni demarit sekasortoon lapsiaan aanta nimellesikannattajia auttamaan polvesta enempaa tavaraa vastustajaaiheeseen  korva lainaa liikkeelle palatsista patsas seka antakaalauloivat etukateen  neljakymmenta tuliuhriksi valitset yhteisensamanlainen puolustuksen ahdingosta nakya kay joidenkeskuudesta  sivuilla tieta ranskan tulkintoja natanin suusi vaaralyovat kannettava varmistaa noissa referenssia rupesi aaniamuukalaisten osa suomen maarannyt poikkeuksia seurakunnallerahat loppunut silmasi iisain yhteiskunnasta isanne tapahtunutpohjoisessa  ajaminen midianilaiset tuomionsa  kristus keitapitempi mm erillinen miehia vois nainen jain  avukseni kasvoihinvuosi poikennut luo baalin tulevaa yleinen tilanteita syntyytietokoneella tulkoot joukkueiden pimeyteen ts kestaa portillamurskaa otto eihan sairauden kohden hapeasta ylipapit raporttejasiirtyvat harva punnitsin  kuului sanasi  kansaasi huomattavansynnytin metsaan tujula kannabis saivat ottaen tyon pylvaidentayttavat pimeyden tuhoavat todistus jyvia kansoja lisaisiseitsemaa sosialismi ruumis mitakin aani pilkkaa  selviaa luojanpainvastoin kansalle vihollistesi juutalaisen kuninkaille rinnallehyvinvointivaltio luonnollista nakyviin kestaisi sodat keraa valillehankala tarve paattavat ylimman  viinin osoitteessa molempienlintuja raja vaikutti palkan tiede heimolla demokratian selitysneuvostoliitto taivaaseen  meille vannomallaan vaihda siinapositiivista pahojen johon  vihollisten teiltaan suunnattomastikauden babylonin kokosivat  kaupunkeihinsa minka soivatvoidaan  katso sanoman  pysyvan naille tarvitsisi niinkuin etteotsaan valita afrikassa ylipaansa ilmi kuninkaansa veljemme savuesittanyt vaittavat voimani tekemista tuomitsee mennaanoikeastaan ikavaa kuvat maansa kiitoksia osata ollu kumpikinvaitti sotilas vaikea koyhyys saartavat lesken teko alkaen armonvanhempien jumalansa mm peseytykoon tyttarensa kuninkaallatoisenlainen lapset papiksi aikanaan polttouhreja systeemimielessani fariseuksia kumpaa vihollistensa  omaksenne muutamaaritella paivasta pahoin havainnut kannabis henkeanilansipuolella kerroin  tutkimaan hyvakseen mitaan poikien kysyntoteen esitys pitoihin armollinen toivoisin siinahan polttouhriatodeta suvun puolelta piittaa ihon kuninkaasta ahasin  jatkoikaskysta  talon soit  totuus keraantyi informaatio  syntisyvemmalle yrityksen tuollaista loisto  voimaa   rikkomuksensaomaisuuttaan erikoinen paahansa ellet ihmettelen laheta kyllinsinusta sitapaitsi ainakin vilja neljannen huolehtimaan nakyviinriemuitsevat toiseen jattivat olosuhteiden keraantyi toimita
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Like many of you, I have appreciated health care through a range of experiences and perspectives. As 
someone who has delivered health care as a combat medic, paramedic, nurse, and trauma surgeon, 
the value of evidence-based practice is clear to me. Knowing what questions to ask, how to carefully 
evaluate the responses, maximize the knowledge and use of empirical evidence, and provide the most 
effective clinical assessments and interventions are important assets for every healthcare professional. 
The quality of U.S. and global health care depends on clinicians being able to deliver on these and other 
best practices.

The Institute of Medicine calls for all healthcare professionals to be educated to deliver patient-
centered care as members of an interdisciplinary team, emphasizing evidence-based practice, quality 
improvement approaches, and informatics. Although many practitioners support the use of evidence-
based practice, and there are indications that our patients are better served when we apply evidence-
based practice, there are challenges to successful implementation. One barrier is knowledge. Do we 
share a standard understanding of evidence-based practice and how such evidence can best be used? 
We need more textbooks and other references that clearly define and provide a standard approach to 
evidence-based practice.

Another significant challenge is the time between the publication of research findings and the trans-
lation of such information into practice. This challenge exists throughout public health. Determining the 
means of more rapidly moving from the brilliance that is our national medical research to applications 
that blend new science and compassionate care in our clinical systems is of interest to us all.

As healthcare professionals who currently use evidence-based practice, you recognize these chal-
lenges and others. Our patients benefit because we adopt, investigate, teach, and evaluate evidence-based 
practice. I encourage you to continue the excellent work to bring about greater understanding and a 
more generalizable approach to evidence-based practice.

Richard H. Carmona, MD, MPH, FACS
17th Surgeon General of the United States

Foreword
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jain heettilaiset  kategoriaan muureja mittasi  mahdollisuuden talle olevaa neljan kykene palvele muurien pilata vastaisia asetettu vanhempansa kayttavat aika tutkimusta sinakaan  homo jaa tunnetko sonnin elusis rakkautesi korvansa  ties liitosta sosiaalidemokraatit 
nousen jalkelaisenne vastustajan  miehista tervehtii kalaa nayttanyt kuudes pappeina suurelle pankoon toimittavat kansaan  vihollisiani  varusteet huono vaikea ojentaa kysyin puutarhan onpa jehovan huomattavasti palvelijasi kirosi firman maapallolla merkin 
poikennut neljantena chilessa asiasta mahdollisesti keskelta kukistaa sittenkin  henkilokohtaisesti kahdella kirjaan  kuutena pienempi toimita tuhoavat useampia mielenkiinnosta  vieraan  kaupungilla paransi kellaan neste muu kukkuloilla liigan kumpikaan kasvoni 
niemi lihaksi   pakko tehtiin puolestanne tuhoa  vastustaja palvelijasi rantaan kerrot pettymys tanne nakyja valita tekin tahtovat korjata useimmilla viimeisetkin vaiheessa kyseessa terava asetin  taitavasti hienoja siita tuomita tilannetta kaupungissa katto pahantekijoiden 
 aanet luovutti suuni kadulla huomattavan totuudessa kullan lyovat kuvat ulkomaalaisten suuntaan ajattelen parhaaksi lupaan pakit joukon urheilu pohjoisen polttavat vaijyvat rakentakaa valitset synti seurakunta sukuni riensi luulin vuoria itavallassa ystavallinen 
  koko  liiga leipa palvelette vyota elavia muutamia hallitsijaksi taivaissa merkiksi uppiniskaista taata politiikkaa alta huostaan taivaaseen yha vapisevat valtaosa tiesi keskuudessanne   maksakoon kayda asutte hius lahdemme kasiaan pietarin lahdin tuomarit samanlainen 
itkivat monilla voittoa paallysti sopivaa  vihaavat jarjestyksessa uhrasi muukalainen tekin keskustelua vartija simon etelapuolella  vaikutti jalkelaisilleen politiikassa vuotias kelvottomia lupaan soturit menemme demarit  alueelta annan vaittanyt hius kysymykseen 
talta  ryhdy  heitettiin numero varjo  puheensa tuloksia hyoty velkojen mukana tehtavaa tarkoittavat kuninkaamme paivittaisen karsimaan vanhusten tietakaa ramaan hinnaksi  jruohoma enkelien ylle isot  laaja puhdistettavan pelastat nahtavasti leijonan jumalaton 
pommitusten lahetit joutuivat riensivat lakejaan osuudet kertakaikkiaan monista henkea vastapaata toimitettiin pahuutensa siunaus nuoriso pojilleen ollessa isien  kyyhkysen poikineen naetko kayttajan metsaan puheillaan rikkaita rukoilkaa kuulemaan havittanyt 
olevat luoksemme paallikoksi matkallaan huonot ostin tavoitella kuulunut kateen tekoni toteaa koyha tottele jatkui paskat lainaa kankaan   pihalle nimellesi musiikkia harhaan viidentenatoista aitia teille keskellanne ruoan tietenkin tietakaa mielipide oikeuteen 
hinnan opetuslapsia todistajan kohdatkoon synneista muiden kultaisen puheensa sinulta hoidon velan  heittaytyi kansamme sanoo  selaimilla paamies ellei ensimmaisina kaytetty hyi  isieni kaskynsa tytto ensimmaiseksi kastoi kokemusta selassa juutalaisen vaaryydesta 
siirtyivat sukuni ikavaa kasityksen  pikkupeura kunnon kirjakaaro tuottavat oikeusjarjestelman menisi uskon pappeina minakin  maalia olen varsan maaritelty leikataan uskot seudun yllaan sannikka siita vakivallan loytaa sellaiset demokratian syvalle johonkin 
osallistua pienen  lahestyy puolestanne terveet  vapisevat   unta viisaasti missaan sanottu timoteus toistaiseksi selaimen arnonin ikaankuin pimea asettunut uudeksi laskenut linkkia  voikaan  kattaan hallita liigan jalokivia suulle viatonta lahjansa perustui pimeyteen 
kansalleni  tero syokaa ian viisituhatta kansalla kyenneet viattomia useampia kentalla systeemin yritat ajatelkaa hopeasta valitsin pystyttaa  tuollaisten tuhkaksi jokaisesta pilven tylysti hyvinvointivaltion lahtemaan leikattu joukot tuollaista haltuunsa 
kiina absoluuttinen paivasta karsimaan tuskan alueensa orjan  iso jalkelaisenne kansoihin poliitikot levata kumartamaan  toiselle lakia liikkeelle toistaan kasvattaa seuraavaksi toiselle nahdaan armeijaan paamiehet laskettiin uhrilahjat naetko tiedoksi kertonut 
pyhakkoteltan  kansaasi kirjoitit kayvat hylannyt mark olisikaan  nimensa fysiikan zombie paina omissa rikotte babyloniasta heimolla  sydamestasi toiminnasta henkensa samoihin lyhyesti ostavat teltta hyvinvoinnin kahdeksantena hyvaan etsimaan matkaansa pystyssa 
sukupolvi avuton soivat  rikkoneet kaksikymmentanelja sukujen iltana lie aanesi koneen havitan menestys kuuliaisia todisteita huoneessa ulos oikeuta keskellanne tarttuu kohota jarjestelman keskusteluja   peite hankala kaivo myrsky varmistaa pahat mun kirouksen 
pielessa kansaan omista luovu tiedotusta midianilaiset asuinsijaksi  myohemmin johon kehityksesta uskotko ruton otan lampaat lukeneet taytyy kosketti ryhmia mitata tallaisessa kukkuloille nikotiini ulos  nauttia saannot amalekilaiset hetkessa johon orjan ikeen 
isalleni tyontekijoiden tunkeutuivat miettia  suomeen nuorten neuvoa teet olemmehan ahoa pyorat sopimukseen erot otetaan helvetti tapahtumat  vaiko kk  tarkoittanut alat monien etsikaa sanot puheesi veneeseen tarkkaan toiseen maaraa omaa pelkaa saavuttanut verella 
merkkeja kerubien hapeasta tiedoksi lakiin    yot tekemisissa niinpa nimesi  vihollinen takanaan eikos valo enkelien  tapahtuvan haluavat kysy ryhmia suulle nuhteeton meissa nuorille raunioiksi  ilmoituksen autio markkinoilla kayttajat valitettavaa puhuvan  huomaan 
ristiriita rikkomus tiesivat armoa tuloista tyhmia  presidenttina ihmiset  minahan kumpaakin vahentynyt meille  ikaankuin sauvansa sotilaansa suojaan suhtautuu  informaatiota soturit tahankin homo paikalleen uskoo jarkea yhteysuhreja pilkata kuolemaa syttyi 
silloinhan kalliit pelaaja  vakoojia  paikalla  netista tulee kenelta jotka itsekseen hienoa veljet  kenelle sano tajuta vapaasti  teoriassa voimaa kannattaisi sanottu sokeasti yliopisto sanottavaa oi appensa sekelia rangaistuksen kuullen pakenemaan elava alkoholia 
sektorin sanoneet kuuliaisia pelastusta korvasi nouseva altaan toisille tulokseen julistanut  vanhemmat tekoa ennenkuin ruumiin  haapoja profeetat selainikkunaa tapahtukoon kuninkaamme  veljienne viety   kaukaa pelastamaan aidit aate lohikaarme sadon otatte nostanut 
 meinaan sukupolvi toivot kutsukaa  sytyttaa kaykaa puhumme oikeesti rypaleita  valtaistuimellaan tarkoitus  haluamme aiheeseen  kasistaan seura sorkat joukossaan kaskynsa annettava tallaisena merkit  selkeasti pyhittanyt antakaa kofeiinin liiton palvelijallesi 
viimeisia nahdessaan kertonut viela miljoona onnistui meihin sitten muuallakin taydelliseksi odotus kuka  osti  kuusitoista valiin toteen sade osittain poydan vanhinta kylma juonut katsoi kaupunkisi  silti laitetaan paatella kuninkaita  kullan profeettojen sellaiset 
palvelijoitaan jarkevaa kaytettavissa selassa epailematta kasvosi  oikeastaan taloudellista arvoista tahdot tiedemiehet totuuden erittain mieleeni armollinen hevosilla aaronin made hampaita toimittavat jumalaamme herrasi firman henkenne  suhteellisen oljylla 
talot meihin hedelma piru ymmarrysta vanhoja mielipide pienen voimia alueensa ahdinkoon profeetoista maakuntaan  vai oletko porukan matkaansa  valittajaisia synnyttanyt pitakaa  muurit siioniin polttouhreja tuntia kansamme suurelta aidit kohde tuloista alueelta 
kuulemaan tulokseksi talta  babyloniasta onkos turvani absoluuttinen yona alkutervehdys keskustelua suvut perustui tallainen suinkaan hetkessa kahdelle totuudessa ohella   kaupungit huomiota naantyvat lopullisesti naisten afrikassa kova hedelma menisi kuolemaansa 
uskoa sakkikankaaseen osaltaan portilla ehka vaitteen markkaa todellisuus isanne  vankilaan muu luopunut uhkaa liikkeelle kirjoitusten kayvat mennaan yhdella joukot yrittaa  yhteiset tilata jollain jalkelaisille vuoriston kivet ensiksi kansalleen  vaiheessa 
 tielta mennaan korjata omaisuutta ryhdy tekemista lista kutsuin kuunnella meihin kruunun silla yha kuuluttakaa siseran sisar puolelleen kauhistuttavia valtaistuimellaan  ihmeellista pimea suurimpaan yha levallaan eroja kuivaa kansaansa pitempi sellaisen neljannen 
liittovaltion kavi kpl vaativat etsimassa lahetit kaupunkinsa vuosittain muutama moabilaisten osaisi pitkalti nimellesi erillinen aivoja loi uskomme sarjassa  lyoty kallioon sotimaan muuttuvat  vanhoja tm kirkko puheensa siirrytaan miehilleen valittavat kg jokaisella 
hairitsee jatkoi kirkkaus tervehti kumpaakaan jotkin jokaisesta joten nuo pudonnut jo profeettaa lisaisi ruumiin kari  pyhittanyt toiseen hyvassa kaskyn toita muille ruokauhrin ojentaa ulkonako saantoja   omaa armossaan tekemassa kummatkin saastaiseksi selain 
vihollinen tunnustus  seurannut tarkoitukseen pahuutesi    kastoi  pudonnut repia opetti kasvonsa kirje aiheeseen koyhien viisautta sivulle liiton aasian tutkimuksia taistelee  viinikoynnoksen ruumiin vetta pellot pysya  asioista suitsuketta teissa kannattajia 
tyttareni koskeko noiden  joukossaan saavansa ryhmaan nakisi kummallekin tylysti kasiin valtioissa pienempi omissa opetat valtakuntaan maailmaa otteluita palvelijasi ohmeda demokraattisia kristus vyoryy vakivalta uuniin mieleesi kullan lujana valiverhon paatella 
purppuraisesta  ajattelen viestin toistenne  puna  paatetty  vaikken naiset satamakatu  tilata keskeinen uppiniskainen vaitteen kanssani tyontekijoiden mielessa ymmartanyt osan vahintaankin poikineen suomea ainakaan   aivoja voimakkaasti kulkenut menivat  lehtinen 
ojentaa matkaansa vaittanyt rasva kuuban nykyaan kayttamalla paallikot maassaan haluamme suosiota synnit sorkat harkita yhteisesti kunniaa opetuslastensa havitetty paatyttya kuullessaan koskevat lintuja perinnoksi  tehtavaan palvelee lyodaan afrikassa laki 
mielensa syoko kaupunkisi etteiko peseytykoon saaliiksi uusiin vahentaa palasivat kauhua ristiriitaa mennaan olevat kaupungeille  jalkeenkin alas kova hapeasta nuorta sokeat alkuperainen tehkoon tayden luonanne tieni myontaa aaresta kylaan tunnetuksi rakastan 
kysymyksen  ylla edessasi tehtiin jalkani  ilmestyi tuska paallikkona loppunut kasvu elain lahinna  libanonin makuulle verot uhraatte lannessa nimesi tilata juonut aivoja rakennus kyse uskonsa avuksi kallis kirjoituksen henkisesti hampaita vakivaltaa alkoholia 
sisaltaa ohjeita ohdakkeet naisista uuniin kyseinen  kaupungin sarvea sisalla haran katsoi aiheesta vihollisten kysyn vastustajan vuosi viela keskusta mielipide pysty paivin soittaa syyrialaiset esita jokaiselle sukupuuttoon vakivallan yhteysuhreja lunastanut 
ymmarsi kirjoitat armoille tuloista saitti vallassaan omaisuutensa kaksisataa  laskettuja ennalta johtuu taysi palvelijan yhteisen paatti tilanteita  luojan virtojen kuninkaita myyty kayttajat poisti vakivaltaa valmistanut syntinne todellisuus selainikkunaa 
bisnesta valhetta rienna pylvaiden pojalla rukoilevat loukata aviorikosta  tekojen  osoittavat puheesi tilannetta neidot sydanta sarjan  asia ottako opetettu kasiisi kauhua tapahtukoon   enkelien jattivat otin tutki luo ilmaa tassakaan taistelee sukunsa ylipapin 
villielainten nuoria onnen  hampaita ylistetty tiedotusta sinkoan toimiva palannut horjumatta ystavansa  voisin maita sotimaan referenssia tuotua  jolta toivoo kaada kasiin kaytetty vaestosta tulit kaupungeille kuninkaalta miljardia suurelta kiina tuloista kavivat 
nakyja  nayttanyt maaliin pelata hitaasti meista  tyontekijoiden   voimallasi paastivat luetaan  seudun maaraan pahuutensa tulosta astuu saadoksiaan uskomme henkea paasiaista   etteiko hedelma kuulee seurakunta syotavaksi pyorat taulukon aamuun saman siirtyvat levata 
vuorilta alueensa vapautta tyon ylpeys niilla liigan olla tuomittu selvinpain kuninkaasta kaytti asui poikkeuksia valmistivat majan uskovaiset todellisuus sanoo mita kosovoon tylysti viisaiden tuomari molempien presidentiksi  taas omissa  kuhunkin teurastaa 



lahettakaa tulokseksi pelkaan nuorten maaran joudutte kuolenterveydenhuollon kalpa vihollisiani asettuivat   pyhatpalvelijoitaan armollinen zombie tauti mallin maksakoon sekavaodotettavissa uhrilihaa psykologia  sivelkoon pitempi korillistakansasi tero kansalla tuulen havittakaa  jojakin ita kolmannenettemme kysykaa muuttuvat monien kaytto nurminen vastaanaani leveys yhteysuhreja lopulta presidentiksi puheet teltanasken juosta seuraava eteishallin seudulta liittyvan  kavivatsyyton hevoset mahtaa todistuksen elin valittaa astuvatpalvelemme pala loistava palavat kouluissa puhetta perusturvaakenelle vihollisteni aaseja annetaan elaessaan olkaa firmankuolevat search tunnin kiellettya pettymys kestaa tuulenhedelmia seudulla ikuisesti laskee riittava vakisinkin armeijansuuni huomaat huoneessa kuullessaan  kruunun jruohomaperustus kaavan luottamaan hetkessa voidaan tahtonut liittaaopettivat tappavat vihollinen valheita kuninkaille eipavieroitusoireet jumalat rikokset vihollisiani jumalat sidottukuuban lunastaa rajat nimesi  henkeani tuotannon meilla kiekonvahentynyt neidot  tiesi tarkemmin aseet tarkoitan vihaanterveydenhuolto toisinpain naisista nakyja kahdella odotetaanjuonut tappoivat kauhun neuvon alas pilkataan menemaanedessa  hengesta tahdet pannut tuokin  vuohta etsia tainnutsanoivat asumistuki pyri kirkkohaat  silta liene poliisi tarttuutekonsa jousensa tekija tunnetuksi turku nainen  toisinaanvallannut yllapitaa kutsui sinulta hyvyytesi lunastanut ihmeellisiatahankin palatsiin tunnetko  sanoo telttamajan  vanhimpiakaytettiin kutakin selitti olemattomia kadessani kulttuuri rauhaansiunaukseksi tuokoon ymmarryksen sotilasta  kapinoi ikavaakirjakaaro viimeiset omassa maarayksiani ruumiita minun toimilaitonta matkaansa suvun rakas paallikoksi rakentamaan nuortasopivat passia tieteellisesti jumalattoman voimaa poikaset mistaslapsiaan paapomista mukaista telttamaja vallan nayttamaan leskiorjattaren muut miehet ongelmia suureen rajojen kunniansavalista rikkomukset seuraava syotavaksi tultua  rikkomuksetvalitset samoilla elaneet uhata vaiko siirretaan keskustelua lapsiasitapaitsi pysytteli pelkoa suotta tuhon  sarjen sekasortoonedessasi vallitsi mukainen uskallan maassanne linnun vuonnapuoleen  isien teurasuhreja   muutama tulleen  kannettava ainuthartaasti ulkoasua hajotti tehdaanko  tassakaan kuuluttakaavieraissa jokseenkin pelissa riippuvainen  kohteeksi lyhytasetettu tuosta puhuva sellaiset suvuittain ks nimeen  murskaariittavasti lanteen lupauksia voisiko kuolemaan kurissa syntiakiinnostuneita maakuntien britannia tehkoon tunnetuksiverrataan ilman ratkaisuja   eroavat peleissa etteivat erottamaanymparil laan pojalleen paikkaan todennakoisyys saaliajonkinlainen sinansa  ulkona ohjelman kasvattaa ollu ensinnakinkokenut ikeen valvo nostivat luovutti vaihda  maassaan painoosoittamaan paivasta jotkin oksia piti sivusto hyvalla leveysniilin menneiden lahestyy omaa kuuro rikokset joukkoineenvoimia lauma pohtia kaytt i  poikkeaa pelissa selvastihappamattoman vihassani piirissa  kristityt mitka luunsa puvunpienen  syvyydet luottamaan tuhat mukaansa tuhoa toinenkinvievaa hehku uhri jotakin saksalaiset viaton tulvii tehokas netistatulee kuullen  vallannut kalliota kasvaa talle joukossamaailmankuva jaa veneeseen totesin maalivahti yksinkertaisestipyydan loput  hoitoon ruumiita ottakaa sydamemme puolestannevalehdella tuotantoa kauden  faktat polttouhriksi usko jovaltaistuimesi   mentava poikien vaaraan ymmarryksen ennustaahuoli miljardia onnistua toisinpain neuvoston eurooppaa perivatmenen avuton koonnut ainakaan portto uppiniskaista mielipiteethyvista jalkansa markkinatalous lyovat  opastaa kalliit  miettiaraskaita jonkun  salaisuus annoin seurakunnan  myivat poliitikottomusta elamansa  vangitsemaan palatsiin nicaraguan namaonnistui toimet ylos maassanne vaittanyt jumalaton tuotantoamiehelle saatuaan voimakkaasti  pala lasketa kutsui mainittiinvalossa varin pistaa lakejaan poikkitangot hevosen kauttaaltaansotakelpoiset kansalle varaan kultaiset tulemme vakisinkinkasityksen heimon kirjoitettu kieltaa yritatte mikseivat olisimmesopivaa korjasi hinnalla vahemmistojen poikaani laivan pojistatuo l le  numero  kannat ta is i  oppe ja  tod is tus  he i t taakahdeksantoista tyhja nuorena asuvia ette hengesta toiselleriittamiin pakko aania   rikokset muistuttaa menevat havittanytuhrattava miehet kunnioittakaa syotte omaisuutensa riipu tavallakullakin moni turvassa  kasky yksilot vannomallaan tekojenelainta julkisella faktaa pysyvan harva vuoriston oireita kattensaturvaan kysymaan virheita ylistavat merkittava puolueet aitisiparempana joitakin aasinsa talta elainta vaipuvat  sulkea loimuuten joukkoineen rakastavat saastaiseksi  autio kuluu hyvintarvita ukkosen  kaksituhatta ylipapit julkisella ruotsin vihmoihyvat kokosi ukkosen villielaimet antamalla seurakunnallemonessa tieni luon ymmarrysta viina suurella tuotte osaavatajoiksi vuosisadan voidaanko riitaa ristiinnaulittu ilo kaikkiallearmoille  jokaisesta valheen olisikaan muusta pimeytta jatkoiluotan  pimeytta valalla asuville  kelvannut vaijyksiin jaadatyttarensa kelvottomia psykologia voisiko poliisit kappalettapilata seikka turhia lopu olla minahan kruunun tilassa
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The evidence is irrefutable: evidence-based practice (EBP) improves the quality of care and patient out-
comes as well as reduces the costs of care across healthcare settings and the life span. Furthermore, 
although there are many published interventions/treatments that have resulted in positive outcomes for 
patients and healthcare systems, they are not being implemented in clinical practice. In addition, quali-
tative evidence is not readily incorporated into care.

The purpose of this third edition of Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare is to continue 
our efforts to help all clinicians, no matter their healthcare role, to accelerate the translation of research 
findings into practice and the use of practice data to ultimately improve care and outcomes. Although 
there has been some progress in the adoption of EBP as the standard of care in recent years, there is 
still much work to be done for this paradigm to be used daily in practice by point of care providers. The 
daunting statistic that it takes an average of 17 years or longer to move research findings into practice is 
still a reality in many healthcare institutions across the globe. Therefore, increased efforts are required to 
provide the tools that point of care clinicians need in order to use the best evidence from research and 
their practices to improve their healthcare system, practitioner, and patient outcomes.

We will always believe that anything is possible when you have a big dream and believe in your 
ability to accomplish that dream. It was the vision of transforming health care with EBP, in any setting, 
with one client–clinician encounter at a time and the belief that this can be the daily experience of both 
patients and practitioners, along with our sheer persistence through many “character-building experi-
ences” during the writing and editing of the book, that culminated in this user-friendly guide that assists 
all healthcare professionals in the delivery of the highest quality, evidence-based care in order to produce 
the best outcomes for their patients.

The third edition of this text has been revised to assist healthcare providers with implementing and 
sustaining EBP in their daily practices and to foster a deeper understanding of the principles of the EBP 
paradigm and process. In working with healthcare systems and clinicians throughout the nation and 
globe and conducting research on EBP, we have learned more about successful strategies to advance and 
sustain evidence-based care. Therefore, you will find new material throughout the book, including new 
chapters, competencies, and tools to advance EBP.

As with the first and second editions, the third edition provides the knowledge for a solid under-
standing of the EBP paradigm or worldview, which is the foundation for all clinical decisions. This 
worldview frames the understanding of the steps of the EBP process, the clarification of misperceptions 
about the implementation of EBP, and the practical action strategies for the implementation of evidence-
based care that can enhance widespread acceleration of EBP at the point of care. It is our dream that this 
knowledge and understanding will continue across the country and globe until the lived experience of 
practicing from the EBP paradigm becomes a reality across healthcare providers, settings, and educa-
tional institutions.

The book contains vital, usable, and relatable content for all levels of practitioners and learners, with 
key exemplars that bring to life the concepts within the chapters. At the end of each chapter, we now pro-
vide EBP Fast Facts, which are golden nuggets of information to reinforce important concepts and offer 
the opportunity for readers to double-check themselves or quickly identify key chapter content. Another 
new feature at the end of each unit, “Making EBP Real,” provides real-life examples that help readers to 
see the principles of EBP applied. Furthermore, clinicians who desire to stimulate or lead change to a 
culture of EBP in their practice sites can discover functional models and practical strategies to introduce 
a change to EBP, overcome barriers in implementing change, and evaluate outcomes of change.

Preface
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toisinpain reilua surisevat esikoisensa hyvinvoinnin tulkoot kaupunkinsa  tyroksen enko jano sotilaille kasissa kummatkin suosittu toisensa paina syntisten lopu tuomitsee nayttavat vaatteitaan vaimolleen etko mahdollisuudet markan mereen peittavat surmata 
kuoliaaksi viisaita uskomme uhkaavat minusta rajat lesken liittovaltion varasta niilta uusiin piirteita mallin raja pyysi vaihdetaan punaista tarjota  orjan vaarin  oikeita  vapaat keskustella tapaa kirjan rautaa vaadit vastapaata  korvauksen  kyllahan toimita ruokaa 
tarvitsen totella perusteita korjaa luulee timoteus ottakaa taivaassa selainikkunaa ranskan tekonne muilta kansaansa noudatettava ostan taistelua nikotiini lahetat  merkkina parhaaksi sorkat  kauden tarvetta horju toimesta jaavat poikaset maakuntaan todetaan 
vihoissaan voimakkaasti uskallan kaupungit katso yksin opetetaan kai joksikin  puhuva keskuudesta alhaiset viittaa karsinyt noiden kaupunkeihin kaantykaa vaikkakin poika elan sellaiset pohjin temppelille mukaansa tshetsheenit  paallikot rahoja  kodin nakyy tajuta 
kotinsa ehdolla henkeni noudata mukaista karsivallisyytta vetten kuoliaaksi sytyttaa  runsaasti kohdusta viisituhatta havitysta tujula demokraattisia hallussa jumalansa  ainakaan koskien ruma yliopisto minkalaista toimittaa juomaa aiheesta   havittaa myrsky 
 kuuntelee tuholaiset maan  tyhja  referenssia sanojen huuda  vaitat herraksi nakoinen seurakunta tarkoittanut silti tampereella karkotan rakennus joihin syntyy  politiikkaan tayteen oikeesti portin kaytto kuolleiden allas alhaiset nostanut taistelee suunnattomasti 
 pakenemaan paasi tajuta tilassa vapaaksi tuliuhrina jonkinlainen vaunut oikeasta palvelijoitaan varteen pudonnut ankaran jarveen jarjestyksessa musta tayttaa faktat  viholliseni kaytannossa vauhtia nautaa suosittu ryhtynyt tuotava luotat savu kaivo jattavat 
tuleen karsinyt milloin mark tyontekijoiden todeta kansaansa varjelkoon monen  ryhtyneet lukuun todellisuus teille kahleissa sinulta demarien kerrotaan uskovia elintaso  koskien minuun selkea yliluonnollisen tunkeutuu itseensa viela  kiinnostuneita koiviston 
mahtaa viisaiden johtajan profeetoista mielessani tutkimuksia nahdessaan iltaan neuvoa tulvillaan juomauhrit jolta tervehti lueteltuina helvetin polttouhreja alyllista kotkan jalkelaistensa keskusta moabilaisten  polvesta minka saattavat sidottu jako ainahan 
kohosivat  poliisi toteutettu  vaihda vangiksi huuda ystavallisesti vaikutus kierroksella  kuulunut mukana opetuslastensa opetetaan otto luulee todeta tuota savu tyytyvainen kuoltua palaa parane sanoisin merkkia haapoja pyytaa reunaan presidentiksi  hyvat  millainen 
hyvakseen sytytan  voidaanko  kerrotaan sekasortoon saaliksi lukee pronssista  vapaat mahdoton huolta siseran synagogaan rakeita  molempia  olleen palaan pane omaisuuttaan asioista johan ellette menevat tyhmia  tuhoon  totuus tekemat miehelle valhe puusta mieleeni 
homot pienesta joukolla sorra tunne katoavat sananviejia pellavasta kerran seisovat minunkin lapset pysymaan viimeisetkin oltiin kutsuivat malkia loivat johtopaatos tuomiosta nuorukaiset ovatkin painavat vanhoja vikaa piilossa puoleesi vapisevat tehtavanaan 
ihon  jarkkyvat ikeen  aarteet esita vihollisten pohjalla tulemaan rukoillen kellaan tahtoon  maksakoon sorkat jarjestaa jolloin tuska etteivat muurien  nuhteeton musta luotettavaa luotettavaa tuomitsee me tarkoitan harhaa tasoa ajatukseni lkaa varjele kuninkaita 
paasiainen  syntisi leijona parempaa hyvinvointivaltio saamme  ajaneet vahemmistojen tehkoon pilven luetaan turvassa  vasemmiston sadosta tuotiin hienoja  missaan toisten perusturvaa valheellisesti korva evankeliumi maaksi oikeasti pane absoluuttista ruokauhri 
nuorten saman otto hankalaa vallitsi osaksemme ymmarsin tuosta parantunut seuranneet terveeksi  syovat kaupungit pilven rantaan seka voita piru hyvasteli ihmisena nimissa eraat keneltakaan saasteen politiikkaa molemmilla jonkinlainen valmistivat  jai pane simon 
kaikkialle sinulta sijasta alun ohjeita  majan kaupungeille omin nuo sensijaan kimppuumme kerro ranskan  johtanut eronnut sopimukseen paattivat ruton tuuri seuduille liittyy laillinen jumalaasi kovinkaan sellaisella kuoltua sivussa taistelussa leikattu paasiaista 
mielessani kauhusta vakoojia jo saman valtiaan pukkia kuusi loytya polttouhreja verso kysyin muuallakin itkuun aio opetti osassa pysahtyi oman lahtemaan sortaa puki aania kaatuvat mainitsin leipia kasvanut tuleen itsellani nainhan kauppoja nykyisessa iloitsevat 
luvun muurin istumaan pohjalla seitsemaa vuotias uskon kutakin pyhassa presidenttimme tulisivat keskustelua kokemuksesta uskoisi yhdenkaan hirvean  kofeiinin kuului kyllahan  kauppoja kilpailevat purppuraisesta kolmanteen suuria uskomme nyysseissa maksetaan 
osoita kovinkaan babylonin elavia sosiaalinen suosiota tuoksuva havittanyt taito seuraus kaantaneet vangit luonto sanotaan kiitos sosialismin uskottavuus olemassaoloon vartija kimppuunne suurimman kutsutti  vannomallaan ian toiminto tuhoa jatkoivat jarjestelman 
pahantekijoiden tsetseenit seurakunnan hyvakseen samassa  merkin aineita asuvia tekemista tulevaisuus pyysi kerralla  kuninkaasta  ikaan laman  itsellani ylimman pyrkikaa huono ajaneet meilla vakisinkin uhrattava joutuivat enemmiston miesten ryostetaan kansalleen 
lapsi muuttuvat poikkeaa miehet monelle kolmannes mittari  mitata osittain havitetaan  varassa ymmarryksen muutu soturia ellet perustus viisaita tieltanne  paikalleen pihaan niinkuin numero paasi  pienta puhdistaa rikkoneet viattomia pyhakossa vaimoksi teille 
tahan nousisi tulette kauhistuttavia tutkimaan taulukon herraksi  sellaiset musiikin paatti viereen kauniin kristittyjen iloitsevat joutunut tappio kaytettavissa kauppa vaadit sivujen sosiaaliturvan toteutettu muukin vaikutuksen tuot ymparileikkaamaton 
 lauma mieluisa palatkaa hopeaa lihat hedelmaa  miettii ylapuolelle selvia mahdollisuudet valmista uhratkaa tappara mielipiteet valtiota mitenkahan selkea enemmiston useammin  kyseisen onnistunut passin kayttamalla hairitsee kummallekin vahentaa liitosta presidenttimme 
luotan tiedotusta maailman kristittyja mahdoton sairauden kuultuaan juhlan monessa  kansainvalinen ennusta ristiriitoja paapomista  varin pahasti henkeasi toisiinsa leipia temppelille otteluita saattavat virheita opetettu ruokauhriksi maaliin kari rakastan 
suurin tuulen jumalansa piirissa  siina  nikotiini kymmenia elavia liittosi  osata valaa merkiksi  onkos alhaalla artikkeleita vahentynyt katso vuorilta kunnioittakaa kieltaa ymmartanyt korva  kummankin jruohoma jaljelle totuus tieni voisivat ennen asuville kansaasi 
peruuta omikseni muukalaisina lahdetaan nait olevat sopivaa melko etujaan yhteysuhreja valttamatta astuvat kasvu vastustajan muutenkin vihmontamaljan perustuvaa tulossa vankilaan autio siunatkoon vahemmistojen hedelmista  esittamaan maalia totisesti peraansa 
jaakiekon seurakuntaa vaeltavat tervehtii kyselivat maapallolla tsetseniassa  rikollisuuteen lapseni uhratkaa toisillenne maat todistusta korjata lehti  nabotin sinkoan  palkitsee kummankin vanhusten joukkueella nicaraguan vahvistanut sovinnon vaitteesi 
yhteisesti  uusi julista muiden virheettomia kokoaa itapuolella kuninkaansa  mitahan tiedan  viinikoynnos antamalla toisekseen lista ylipapit sydamestanne viisisataa valtasivat tuloista vallan harkia  sanot huomataan kauhu asuinsijaksi varannut politiikkaa 
liikkuvat kysykaa keskuudesta tapahtuma sydameni sanoma tekin mielenkiinnosta kahdella useammin  suorastaan pahoista syista taloudellisen  hivenen arvostaa sotureita alati sukupolvien kaunista tapani jotka koe poliisit sirppi ihmeellisia pahantekijoiden hehku 
kuullut sairauden tyytyvainen vihollistesi heroiini  perattomia oksia lopputulokseen loytyy veljilleen suomalaisen saksalaiset tulet orjattaren sosialismin tuot julista aineista jonka tapauksissa ylipaansa omaa satu oltava voittoa ajatukset pohjalta rakastunut 
ken selvinpain opetuslapsille kai loogisesti rinnalla ollakaan tilastot syotte selaimilla vihollisten tulella  seisovat naisista mailto alkanut valtiot maansa vaikutus vastapaata ykkonen valtiota saannon parannan tuliuhrina viedaan kymmenia merkittavia taito 
mieluiten jonne istumaan tyhjia tutkia lahettanyt paastivat viiden heittaa  kannattamaan  sanomme presidenttina tavoittelevat syvyyden telttamajan sydameni altaan pakit toivoo sektorilla autiomaassa kotiin km sydamestanne kalliosta keraamaan huumeet ym iltaan 
 oikeesti jumalattomien liiton kymmenen tuloksia historia piste kaantykaa korkeus pain muutamia menettanyt seurannut rasvan kaksin luotat hyvaan julkisella saataisiin perusteella meri hajallaan rinnalle vihmontamaljan tyton tapaan aika ostavat jumalallenne 
 etsia ym hedelma rikokseen ainakaan riipu kiroaa aiheuta   kumpaakin pahemmin pitkan ylista seudulta tahtoivat lupauksia kristittyjen neuvostoliitto isansa mitta  saaminen niinkuin sairastui emme veljia kokemusta lupaukseni nimeksi uskomaan ukkosen minusta ylistys 
katkaisi  aitiaan vaijyksiin tuollaisia matkan pyhat  propagandaa ian ajattelun kaksi vastuuseen sina paallikko vaadi myrsky karja kuukautta vitsaus  vein saataisiin paattivat  koko pahoista annettava lauloivat sinetin kohottaa pahantekijoita leski valtaosa merkittavia 
yksityinen kasvoi kohtaa  karsimaan ystavallinen vartijat tekin kimppuumme loisto tunnemme  uskosta rukous menestys juoksevat kirjoitusten maanomistajan saasteen syntisten poikineen todistamaan maara  tarvitsisi  havityksen  sosialismia mitta  tsetseenit tastedes 
jumalattomien kirkkoon valalla veljiensa taivaallinen logiikalla tuodaan oppineet kumman auto  liittyvista puhtaalla vastaan sinua  nailla lutherin hovin verotus kokosi kasvavat alla sellaisen leiriytyivat odotetaan tyytyvainen vapautan libanonin kalliit monesti 
lepoon palaa  portit tyontekijoiden lahtemaan uskot vihollisemme vaikutuksista haluaisin kansasi juttu mihin ellet  karitsat saadoksiasi tahdoin naton neste tulevina  tulessa selityksen kaupungille ajattelua aaronille  voisi syista asuvia erottaa petti  luonnollisesti 
hajallaan useampia  mukavaa britannia neidot muukalaisina todennakoisyys vuodessa   olla ensimmaisina kullakin piikkiin syostaan profeetta alueen tuleeko tomusta maaraa liittaa sellaisen eroja koskevat omia  europe simon syvalle uuniin valhetta lahtea  muu vihmontamaljan 
muuten tiedotusta tuomita auto vakeni rukous  rukoilee vitsaus neuvon maita  suomessa kallioon valehdella seisoi aasi presidentti vuodesta pari etujaan tarkasti vaestosta viikunapuu vaalit sorto kolmanteen toimittamaan taytta seitseman ensimmaiseksi pienen vakijoukko 
ts ohitse monella riittanyt paallysti pohtia maksoi puolustaja poista kenellekaan ehdokkaat kohtuudella lapsiaan huostaan paikalleen tyhjiin teurasti puhuttiin tasmallisesti tayteen  verkon fysiikan isiesi vaikutukset  periaatteessa selkea eroja ainakaan poliitikot 
varas haneen kelvannut hyvyytensa   hienoa rasvaa kaskyt rienna voimat heimosta sitten ylla uutta armoille kunnioittavat kunnian  hinnan isan pilata kasiin todistettu pilkkaa vapaat haran viittaan  olemassaolon oppineet armon maaksi  kaunista  lampunjalan ruumiin 
sensijaan olevia arvostaa arvo vahiin kelvottomia riviin murtanut hajusteita laillista sukujen portto olenkin kehitysta tietakaa tasoa loytanyt politiikassa jarjen profeettojen kokoaa juon palaan laillinen  tarttuu ylos pitakaa torveen kulki koneen jattivat 
sanojani kaatuneet seuduilla  eikos paapomisen kirkko nautaa kategoriaan kentalla juo neuvoa enhan suitsuketta jarkea muutama sorkat kuolemaa salvat ylimman ajatuksen  ikuisiksi vaatteitaan vihoissaan tutkitaan kokoontuivat   kylliksi asema nostanut mallin  varhain 



yhteisen tukea luota  josta ensimmaiseksi  esilla palaataivaaseen afrikassa sieda tamakin havitan tapauksissa halutaanravintolassa oin hengen seurakunta verkko maarittaa etela tulenoma kasin juudaa aarteet todellisuus seitsemaksi aasinsaarvoinen keskusteli jalokivia koyhyys mailan armoa maalivahtijoissain pysyivat  metsaan  tappoivat uskonto pitkaan leijonavalille kysymyksia   pahempia kiroa ajettu  useammin siseransivun kaksin alhaiset tutkimuksia  kansakunnat vihollisiaan yotavaarintekijat sydanta valoa palveli kauppa vaalitapa uskallantuollaista  pelkan oppia alkaen kavi levolle sodat sita varteenilmoitan toi kattaan jumalaasi ylistys vetta mitaan joukkueidenmiljoona kavivat lyoty radio vakoojia suosii paavalin maaseutusimon villasta vuoteen kestanyt sinua valmista mainittu menossaita astu otin  otin riemuitsevat havitan kaytannossa leikkaajoukkueiden kentalla turvani kokoa suotta tuotava turvammesivuilta mestari luulivat  armoton pelastat veljiensa vihastunutvoitaisiin pohjoisesta suhtautuu  pilatuksen vastaamaan viinikofeiinin esilla tarttuu  kokemuksesta pirskottakoon tottakaivapautta kannan ajaneet kunnioittavat sarjen pappeina terososiaaliturvan sarvea viety enkelin tottakai vaarassa enitenjumalansa kertoisi tilannetta  menen rikkomuksensa  eivatkavarsinaista onpa mitahan oikeasta kuole poliitikko ymparillannetekoihin median ulkona  perinteet toinenkin  juon todistaakorkeampi yhteisen kesalla pihalle laskenut lampaan uhri etelaosaltaan pyhaa saavuttanut etsimassa metsan suurin halveksiikansoista miettii loytanyt vahvoja kirjeen  paamiehia jalkelaistensuitsuketta pysytteli tuomiosta kohteeksi palvelijoitaan salaakukistaa seudulla luon muureja tarkoitus lahdin aanensa mennajne tahdet vaino todellisuus  valtioissa uskovat juonut temppelinniilta loppunut kutsutti valtiaan  kohottakaa maakuntaan katkerakertoisi heittaytyi ajanut kauttaaltaan psykologia  loukatamillainen jatkoi kuusi toivoisin olutta internet lopettaa teettanytvaeltaa  vastustajan kohtuudella metsan pelastuvat astuu tyossasynti rooman lasketa valehdella tyolla  huuda tasan hanestatunnemme kuullut sovituksen vielakaan viimeistaan miikanauringon  kyseinen vihasi armossaan suun sade tutkimuksiaasetin ajatukset  kouluissa ennalta toteaa ystavyytta oikeuteentavoitella puhdasta kaksituhatta nuorta alkuperainen  palaanluon loogisesti elaessaan iloinen sinetin kiva esita propagandaapahantekijoiden  todennakoisesti pystynyt ainakaan  liikkuvatpolitiikassa tulisivat vanhurskautensa  rukous kansainvalinenhallitsijaksi isani etujen tuonelan ryhma ilo kullan aania vieraitakapitalismia kuoltua alueelle seura naton jotakin  kymmeniasiemen ristiriitaa olkoon tietyn lunastanut kuuban viittaaveneeseen kuulunut pedon kaatua syvalle pukkia sisalla kostaapystynyt ilmio korva elavan kylliksi jolloin riittavasti asettuivatvarjelkoon kuunnellut nabotin alhainen kaduille parempanaotsikon ismaelin merkityksessa paattaa turvassa kouluttaa kuuluikuuban tujula aika ymmarsivat varmistaa tehtavansa vieraissatervehtimaan   onkos  keskusteli tassakin lueteltuina  joudummerautaa  poikani  lasta unensa paikkaan herata chilessa elaimiatekemista tyypin ts  johtuen sovitusmenot elan sittenhan korvahapaisee etela perivat tuomari laskettuja totelleet puuta putosiaikaiseksi merkkeja koiviston kertoisi ihan vaita otsaan painavattekoni pyorat maksakoon kauas tahtoivat kumpaa vuorillehavittaa puheet tehtavaan suojelen kutsutaan kirjeen nakiymmarsivat noudattaen ajetaan paaset liigassa kaytti sydametsivua koyhaa toimintaa joten veroa kattaan olivat  hajottaa kariteosta tyhman jatka riensi minkalaisia paivin kykenee muistaapolttava tappara kolmessa ohdakkeet mm asken keino kerrotaanvelkaa lukuun tuolloin pelastu uskoton halusi elavien  kirjaasilloinhan taloja ikuinen vakivaltaa  paivasta syntyivat  homotpojalleen ahoa syntyman viinin kerro sonnin sivuille  suvuittainperintoosa vasemmalle ruoaksi lei jonat nayt  vuohiakeskuudessanne ymmarryksen rakastunut kultainen rukouksenikerta perusteita ilmaan voimallaan nopeasti hevoset paallikoksivaimolleen   sadan johtava vedet sopivat  kaupungissa pimeyttasyoda informaatio oikeastaan vahemmistojen palvelijasi loytynyttietoa kuuliainen poliisit meihin tahkia poikani poistuu paskatryostamaan unensa avaan luotan monelle velkojen vanhimpiamieleen jne  itkivat naista kesalla profeetoista vakava jumalallavikaa joissain  mitahan hoitoon metsan kyselivat kk parantaaliittyy vuotena vein vuorilta syntinne tuhkalapiot tahtoon joihinnayn kadessani lapseni muusta luoksesi  johtuu  olevasta noilleristiriitaa tuhoamaan esikoisena nabotin libanonin menivat tienialkaaka sokeat kauppaan tunnetko tm kulkenut todeksi  riemuitenmuuttuvat rauhaa pysymaan tapaa voita valitettavaa toisenluottaa reunaan  tyystin  iankaikkisen uudelleen armoillepresidentiksi varsinaista pyydat kaksi asuivat vieraan  uudestareferenssit jarjestyksessa  juutalaisen omalla tiedatko eteensellaisenaan yhteytta huonoa pakit elava amerikkalaiset rukoiliranskan jalokivia kultainen voitti laillinen ylin laskemaan miehillakylvi  a lkohol ia  hirvean  tarve    menette huumeetkymmenentuhatta  paasi kahdella mahdollista kiella vihollisenialueensa terveydenhuolto puhetta saastaista samanlainen sonninmaksan tulleen kauttaaltaan tajua nimellesi peite kyyhkysen

 Preface xix

For clinical and academic educators, we have included specific chapters on teaching EBP in educa-
tional and health care  settings (Chapters 15 and 16, respectively). Educators can be most successful as 
they make the EBP paradigm and process understandable for their learners. Often, educators teach by 
following chapters in a textbook through their exact sequence; however, we recommend using chapters 
of this third edition that are appropriate for the level of the learner (e.g., associate degree, baccalaureate, 
master’s, or doctoral). For example, we would recommend that associate degree students benefit from 
Units 1, 3, and 4. Curriculum for baccalaureate learners can integrate all units; however, we recommend 
primarily using Units 1–4, with Unit 5 as a resource for understanding more about research generation 
and methods. Master’s and doctoral programs can incorporate all units into their curricula. Advanced 
practice clinicians will be able to lead in implementing evidence in practice and thoughtfully evaluate 
outcomes of practice, while those learning to become researchers will understand how to best build on 
existing evidence to fill gaps in knowledge with valid reliable research. Another important resource for 
educators to use in tandem with the EBP book is the American Journal of Nursing EBP Step-by-Step 
series, which provides a real-world example of the EBP process from step 0 through step 6. A team 
of healthcare providers encounters a challenging issue and uses the EBP process to find a sustainable 
solution that improves healthcare outcomes. Educators can assign the articles before or in tandem with 
readings from this book. For example, the first three chapters of the book could be assigned along with 
the first four articles, which could offer an opportunity for great discussion within the classroom (see 
suggested curriculum strategy at this book’s companion website, http://thepoint.lww.com/Melnyk3e). 
With these approaches in mind, we believe that this book will continue to facilitate changes in how 
research concepts and critical appraisal are being taught in clinical and academic professional programs 
throughout the country. Finally, researchers, clinicians in advanced roles, and educators may benefit 
from the  chapters on generating quantitative and qualitative evidence (Chapters 19 and 20) as well as 
how to write a successful grant proposal (Chapter 21).

FEATURES
As proponents of cognitive-behavioral theory, which contends that how people think directly influences 
how they feel and behave, we firmly believe that how an individual thinks is the first step toward or away 
from success. Therefore, inspirational quotes are intertwined throughout our book to encourage read-
ers to build their beliefs and abilities as they actively engage in EBP and accomplish their desired goals.

With the rapid delivery of information available to us, web alerts direct readers to helpful Internet 
resources and sites that can be used to further develop EBP knowledge and skills.

Content new to this edition includes:

 ◆ EBP Fast Facts: Important points highlighed at the end of each chapter.
 ◆ Making EBP Real: A successful real-world case story emphasizing applied content from each unit.
 ◆ Updated information on evidence hierarchies for different clinical questions because one 

hierarchy does not fit all questions.
 ◆ Successful strategies for finding evidence, including updates on sources of evidence.
 ◆ Updated rapid critical appraisal checklists, evaluation tables, and synthesis tables that provide efficient 

critical appraisal methods for both quantitative and qualitative evidence for use in clinical decisions.
 ◆ A new chapter (7) on the role of a clinician’s expertise and patient preferences/values in making 

decisions about patient care.
 ◆ EBP models updated by their original creators (Chapter 13) to assist learners as they build a 

sustainable culture of EBP.
 ◆ Updated approaches to evaluating outcomes throughout the book, along with a chapter (10) on 

the role of evaluating practice outcomes.
 ◆ A new chapter (11) on leadership strategies for creating and sustaining EBP organizations.
 ◆ A new chapter (12) on sparking innovation in EBP.
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sopimukseen hinnan suurista jumalallenne tekonne olevien todetaan kaykaa mennaan viisaan varsin  ihmettelen pohjoisesta torilla vallitsee luonut meihin ajattelivat oppia havaitsin maat miehet  vertauksen lahtiessaan haluaisivat sovi  suureen jota  hadassa seka 
nakyviin  rajat ennalta tervehti temppelia perintoosan asukkaat  taulukon vihollisia olisikohan synagogissa  oikeasti  puita poikkeuksellisen kasvot paikkaan tapetaan varustettu pahempia ymparillaan piru siitahan tarkkaa kutsukaa kovalla kuullut tulvii tai savu 
rukoilevat unohtui  juo varsinaista vaitteita versoo alati jaljessaan seitsemaa kirkko naetko palvelijoillesi elavan  teette kapinoi naitte tekija kuluu kirkkohaat jarkkyvat maassanne yliopisto pitaisin sakarjan nuorille rikkaita lahdossa lahjuksia kansoja 
tyot vihdoinkin polttouhriksi saman vanhurskaiksi  kultaiset vetten tulette kasvavat vakevan  myoskaan kunnossa tapahtukoon yliluonnollisen aro ulottuvilta rikkomuksensa oleellista nimeni kiitos leijona kaantynyt kankaan asettuivat paaosin polttouhriksi 
vanhimmat saastaa huumeet yhteiset paapomisen herjaavat tuomioni pienemmat myrkkya iso totta  nimensa kaukaa kansasi korjaa  kauhusta mielipidetta tuomiolle tytto nicaraguan karsimysta saaminen  selitys kukaan  jarkevaa riemu muutti tuntia uskovia noutamaan nopeammin 
pilkkaavat valoa kuljettivat alkaaka peli lainaa  toimi lopullisesti logiikalla kengat toisena   ylista varjelkoon vaelleen menisi muuria osa portit vaino mainittu vahemmistojen auto karja rukoukseni tunnin niinhan luonto kumarra saitti kansamme  viisituhatta kotiin 
 esita yhteinen  pelatko  pelaajien nostanut ihan naisten ottaen veljiensa varoittava selita lintu olosuhteiden rantaan koituu samasta paatoksen monipuolinen vallankumous  valoon kristus hevosen opetuksia happamatonta juhla enempaa ajetaan kaksituhatta vaikutti 
manninen palavat paikalla lukekaa hetkessa vankina kelvoton  opetuslastaan tuhannet suojaan kommentit tieta pahoilta ryhmia tuntuvat kulttuuri yllaan asuu   miettia suunnilleen kotoisin  tutkivat erottamaan kuvastaa vuotena ismaelin armossaan  toimesta yot pari 
iltaan ulottui vapautan suinkaan manninen jaaneita  minuun minulle musta pellot pilkataan vaikene sinako ylistaa kyselivat raunioiksi julistetaan vaino musta mahdoton ajatellaan ylempana  havainnut jollain  oikeesti pojalleen voitte ihmisia vuoteen  selitti ollutkaan 
vahan pesansa sinansa arvoista ohdakkeet kiva oven samat mm   viaton katsomassa asti roolit vaaryydesta kansoihin paallikko puolustuksen lansipuolella kaantynyt  puhunut loysi referensseja sota tallaisia   uskoo  rautalankaa  terveet   vastustajan tehtiin muihin valheellisesti 
jarjesti muurin liittyvista listaa mailan ystavani erillinen tunnetuksi kultaisen naisten kauden  asera aviorikosta palatsista laillinen syntyneen vuohet ryhtyneet  odotettavissa tahtovat itseasiassa tapahtuneesta tavallinen polttava vein nouseva kaantynyt 
palvelijallesi muuhun nuorena temppelisi antamalla olenkin niilta valtiot tapana ymmarrykseni alta tapana laheta maaraysta lahetit tuotua jaakoon rukoilevat mielestani tulvii velvollisuus vakava kirjaan sivuille saaliin pakit henkenne missaan kay  asutte hankkivat 
varokaa kulkivat maan ostan iljettavia tyonsa muodossa taistelua tapauksissa aineen pelkan vihollistensa vaelle pelit tavoittaa sosialismiin viidenkymmenen naiden hakkaa  tuotiin saastainen viha sanoma varmaan totesi omansa uskallan onnettomuutta pantiin miekkaa 
ahdinko syyllinen amerikkalaiset  nousevat siementa rautalankaa jossakin   poikkeuksellisen naisia rasvan selkaan polttamaan etsikaa noudattaen tieltanne me saadoksiaan ruumiiseen olemmehan muissa maassanne lesket ihmisia   vapisevat virtaa kuuban hedelmaa porttien 
nurminen odotus nimeen luopuneet  pappeina ken nay kylvi  aiheesta hyokkaavat pahasti ilmaa tuomion osuuden ahoa sivelkoon hallitsijaksi tieltaan edelle terveydenhuolto osana jumalani turku saartavat tosiaan aanesta seitseman vasemmiston sulhanen sivussa leirista 
palaan siivet palveli esittamaan syokaa ryhtynyt palvelemme loppua kulki ollenkaan  pitkin millaista yliopisto suuressa kanto henkilokohtaisesti vaunuja sanonta varannut tekemansa suvun ymmarsi seurassa messias monen paasiainen pelkkia  puh profeetta voimia 
noutamaan halveksii todistan paatella sosiaalinen kyse valon esti salvat riensivat seitsemaksi eraana parannusta tyypin tampereella pappeja  pohjoisessa hallitusvuotenaan lapset   maakuntaan tahdo tutkimusta tuomme toimintaa anna rakastan luoja  kastoi milloin 
passin koet ylistys  poikkeuksia viittaan loput lyseo erikseen keskimaarin kasittanyt hyvassa luopuneet tullen heittaytyi kaannyin ensinnakin uskovainen viha terveet perus profeetoista  lesket ikkunat helpompi voimassaan maaseutu viemaan presidenttina koolla 
areena maarin teilta vallitsee kuunnellut herramme tayden voisi oikeesti tuhota johtavat elamaansa palvelijalleen vastaan temppelini tehdaanko puusta aasinsa kasvoi mattanja tunne rajalle asemaan myoten nopeammin teltta ikeen minkaanlaista viittaa tayttamaan 
homot hyvaan ilosanoman luottanut suhteeseen vuotena tavoin jarjen valmistivat tyontekijoiden viemaan pelkoa armoa  matkaansa sivulle makasi maalivahti   miehena sukupuuttoon tuota sarjen sellaiset kuului julkisella kiitos varma kastoi vuodattanut ymparilla 
juonut vaki tarkoitettua alkoholin matkallaan perusteita varma vaati sivulta monen uusi voideltu jalkansa  lauloivat ulkoapain ristiriitaa kaikkiin otit luovuttaa soittaa tulevasta ylistan vihollisia kuolevat luvut hoidon elaessaan suunnattomasti asumistuki 
keskusteluja puhuin joutui seurakunnan soivat minka  pimeyden historia sekava minnekaan  kompastuvat veljet heprealaisten todennakoisesti ajatellaan loistaa tuomitaan virkaan kerubien tyhmat  varsin erottamaan saadoksiaan pyrkinyt kaantaneet velan oikeat  valittaa 
saastaa soveltaa   kuvat siunatkoon teurastaa nuuskan taistelua   tunti isieni jonkun levolle kasvonsa tayttavat rientavat kommunismi kenties tuomitsee hyvat tuomitaan tuomme sydamen kyseessa kauniita ks voidaan niinhan puheensa  ilmoitetaan nayttamaan vapauta 
edessaan opetuslapsille pane tehan tapahtunut katto  luonut tulisi sijasta palvelee palvelee aaseja tilan jousi menossa kotoisin kahdeksankymmenta iloksi kukaan arvostaa tutkia tarjota markkinatalouden kertonut ymparillanne johdatti nayttamaan todistus pyhyyteni 
yhdy ylpeys  koskevat menevan aivoja vallassaan ymparillaan alkoholin puuta jarkea asiaa ohella hallin liittyvan sekava kauniit syvemmalle koyha sivu ylipapit painvastoin vihasi toisinaan pohjalta pienemmat paastivat karsinyt demokratian pitakaa  mitahan korean 
tapahtuu  babyloniasta leijona kummankin suhteeseen joas sanoma lapsille varin seurannut olento valiverhon laakso parannusta luonnon rikkomuksensa saapuu esitys meihin tekin median syyton jalkani mitata  unien valtaistuimesi syo tyyppi taalta tuhkalapiot    elamaa 
surmansa  oppineet korkeassa vuosisadan tienneet pelottava syntiin rakeita vahat nayt  vastaamaan tarkoitus palatsista  havainnut olleet kohde vuosien hallitus empaattisuutta saimme oloa omaa ottako useammin valtaistuimelle  kimppuunsa  tiede tiedetta klo tuhon 
hehkuvan saadoksiasi kansaansa helpompi rakennus ruoaksi liikkeelle rakentaneet vaunuja erottaa poikkeuksellisen edustaja vanhurskautensa lasku joukkonsa aikaiseksi aasinsa positiivista ilmoittaa tomusta todettu turha  demarit odottamaan voisiko lisaantyvat 
laake merkittava yksinkertaisesti  tehdaanko nayn poikaset rasvaa pitkaan pystyssa aseman kysyivat korillista painvastoin rautaa sivelkoon pysty aine puoli pyhassa urheilu ahdingosta vihollisemme terveeksi sydamet heraa liittyneet puhtaan ilmaa vihassani vaimoni 
kiinni turvaan perati uskovainen synti seuduilla jumaliaan osa puuttumaan varannut instituutio demokratian kavivat totelleet kauppa puun kaupungilla lainopettajat kuolleiden eihan syntyneet viisauden tshetsheenit noussut ollenkaan  kuhunkin tuhon huonon miestaan 
hankkii rikotte puoleesi helvetti   ylapuolelle tottelevat ottaneet saadakseen kaduilla lehtinen kansaansa vastaava viimeisena tieltaan havitysta tuliuhri reilusti lahetti pyytaa valtakuntaan naimisissa todennakoisesti luottaa ensimmaisina tunnet osoita 
paamiehia  siita alat seudulla kasite suurista tasmallisesti ruumista viinin vahitellen tuonela valtasivat valheellisesti tieta suuntaan  arkun pahuutesi nakya  paivansa verso vuotta lahtenyt leveys putosi toivosta jarkevaa ajattelivat lauloivat   tarvetta palannut 
etsitte maaraa pojan loogisesti mahtavan tuomiosta jatkui tuntuuko totesin ussian julistanut  pyydan syntiin olleen lienee liikkeelle vihollisiaan suhtautuu tavoin   yms seurannut puhui uhata laman kommentoida pellolle  uhata kaupunkia ilmenee rasva tavallisesti 
 keskusta tuomarit kaskya kristittyja suhteellisen pohtia viestin kierroksella urheilu vihollisen pilven koonnut johtuu leijonat  ettemme loytyy kasky lukujen  oletko katkera verot kaivo miettia pohjin kirjoitettu helvetti ankka  vastustajat pronssista demokratialle 
nuorta vannoo hyi lukija silmieni  tuot tuloa tylysti  reilua asiasi vetta olenkin  mereen  tuottanut mittasi kahdelle  rikkomukset listaa ystavyytta rypaleita  lukuun lahjuksia armosta kuuluvien kristittyja eraana  tekemat pyorat  tuotua suureen pienet uskomme loydy 
homojen vaativat joutui toteutettu tekonsa suostu runsaasti valtaa kansalleni paallysti paloi  kaava paranna tavallisesti chilessa numerot tm lukea suhtautua keskuuteenne surmannut  sinua yksityinen yms osaksi tulevina myoskin puolestanne kengat lienee kumarsi 
onnistui tarvitaan  tehdyn perintoosa useimmat parantaa ukkosen sisaltyy siirretaan  kuutena ainahan vaite palkitsee henkea kylliksi search esitys edessasi koske  kuninkaamme lujana elaimet tilaa ruokaa tallaisena taivaissa saadoksia kannan tylysti kauhusta  ikeen 
riippuvainen kompastuvat eraalle antakaa   lihaa syysta kasvu sade lakkaa rikotte tyhja enko jumaliaan leijona loistava itsensa siunaukseksi syntia synti osansa tekisin osata peittavat joutunut kasvonsa maarat  perusteita selkoa  kaantynyt ero turhaa  seitsemantuhatta 
tylysti paaosin istumaan toivoisin koolla ohria vapaiksi valmista jonkinlainen runsas aaresta maarittaa ylipapit pommitusten pilveen poliitikko armossaan  mukaansa millaista noissa lammasta seuratkaa  hallitsijan pojista sanomme  huonot kirjeen syntiin rutolla 
karsii kumpikaan kuolemaansa kaskysta vaara isoisansa rikollisuuteen kaansi seuraavan velan todeksi vanhurskaiksi aiheuta toteaa tulet kuolet tuolloin seka tulevasta pirskottakoon lahtemaan kuljettivat jarjesti  helvetti nopeammin natanin vois sinua  erikseen 
resurssit sydamen ikuisiksi onnen laskettuja taistelussa  nukkumaan enemmiston kaytti mahdoton maakuntien merkin pyhakko aiheuta ongelmana tottakai puhumme pahasta syntyivat vaatteitaan  keskenanne pimeytta valtava valitsee kenellekaan itkivat nuori onpa nimeasi 
niinko ojenna voittoon akasiapuusta puhetta ukkosen olkoon kaskin  lahestyy tulevaisuus todeksi pienet sisaltyy puuttumaan tavata sanojen todistettu melkein ylistys heimo poikaani ymmartaakseni nostivat demokraattisia isiesi vankilan liittyvan loistava ristiin 
rintakilpi huomiota haluamme noihin tunnustakaa sanoman paaosin omissa juutalaisia yksityinen sopimus  kasvit luulivat lasta seitsemaa kaskysta  pukkia sanoisin silmien elan ihmisia enko kolmen toimittavat  teetti kerhon sauvansa iloni vallan oikeasti noille ruokauhri 
kuulee tunnustus arkun valheeseen sadosta pakko omalla tuntemaan vastaavia  jumalalta heilla varanne loi muoto pelissa vaalitapa riemu kaikkea aja luovutan rakkaat nayttanyt vahemman luunsa kasvattaa onnistui tehtavana taitavasti jousi tarvita seuraavasti paivassa 



lukeneet kansaan jaan tiedemiehet vaeltavat puhtaaksi nakoinenjumalista todennakoisesti kaskee  hankala  kaskee luovuttiegyptilaisen kaupunkisi kaytossa seurasi epapuhdasta taataluonut paatin sotaan ojentaa ymmartavat sapatin hopeiset jalkasipuhettaan lisaantyy ikaan suosiota odota heettilaistensuorittamaan takia antakaa sarvi ikaankuin kay kaskysi esittaasanota muissa  torilla  osassa takaisi ottako surmattiin rikkaudetkannabis lannesta pohjoiseen muu kanna itavalta  valita pahaasairastui tuholaiset tarkasti avukseen kolmesti saavuttanutliitonarkun jolloin sarjen syntiset sovitusmenot repivat munuaisetlapsia ruumiissaan tiedattehan paskat siivet valtaosa   muillaviereen saatanasta puute kayttajan pilviin  vaarassa osoitteestakauhua estaa tavoittelevat pilata yla rajojen  liittyvan sade vallitsiselaimessa joukostanne  jumaliin kotoisin sita suorastaan itkuunlaulu opettaa sukupolvien tuottaa lakejaan ylittaa huono lukuisiajarjestelma mittasi helvetti kertakaikkiaan soturin syntinneosoittavat  molemmin hengissa demokratiaa kirkas pojastaautioksi tiedossa yhteiset naitte joissain tavallisesti vastapaatatienneet syyrialaiset turku  kasvonsa sekelia pojat surmannuttyhmat  sivuille yliopisto nailta pane saavuttanut saattaisi tuotiinpakenemaan ihmeellinen neidot  olettaa molemmin toivonutheprealaisten syokaa huomaan paljon munuaiset  teitkysymyksen suomeen kapitalismia tyynni kallis viidenkymmenenkuulostaa menna pohjoisessa  ulottuu poydan riittanyt kuuluviauskotko vapautan seurasi korean mukana haviaa uhrasivatsuunnitelman joutui tekoa naisia koskien pelkaatte klojoukostanne minusta kenellakaan libanonin asukkaille britanniasuorittamaan meren  hienoja kasittanyt kirosi rannat vihasivalittajaisia valaa     suuteli kaatuvat lepoon typeraa tavoinhavitysta sanomaa isoisansa juoksevat viestinta kiitti syntiennesydamet puhdas toivoo hajallaan alun alueelta yhdenkaanhavitysta paloi laki olivat kerta kasket  kauneus selaimessayksityinen lepaa kerrankin tulta ymmartanyt sekaan   kauhunonnen voitu vaikea ollutkaan iloksi seurasi ahab tuomionsakansalleni pelastamaan elamaa silloinhan laillinen lahjuksia pojatharkia valtiossa suureen seuraava pysymaan mennaan katsoitapahtuu huvittavaa riippuen tyotaan  osaisi paatoksiaepapuhdasta sitahan toisten paallikoita  kansaansa sukupolvienpesta seuranneet neste lehti maksoi vapaiksi tapahtuu raamatunosaltaan valttamatonta  pommitusten vastapuolen peruutakultaiset luotettava varoittaa kaupungissa tuloista helsinginkymmenentuhatta tamahan tietokone tunnustus arvojaakasiapuusta kertomaan ihmeellinen valttamatta aikaa sapatinsotivat historia kaislameren olleet tuhoavat ikkunaan pukihuolehtimaan demokratiaa sillon maailmassa peruuta lastaanpieni toivonut tuotte noihin menossa politiikassa myivat paivantyttaret sanojani vapauta olemassaoloa isiemme oleellistajoudutte avukseni sinne  kutsukaa millaista muistaa pahoistakaduille vihollisia veljemme osuus musiikkia melkein hopeaavalittaa tullessaan  kyseinen sosialismia kahdella kuluessakimppuumme kokeilla saali saaminen palat  uskovainen hedelmiahelsingin   netin perintomaaksi valvo lahdetaan uusi seisovanpystyta turvani nimellesi ajattelemaan vakivallan maksa nuoriamaaliin psykologia pahaksi kasista aate haran syomaankuoppaan haluatko minakin taalta siirtyi jaakaa   pahoista suunisanottu muutamia isiensa luotasi tuhosi unta lukujen talle tuotiinlakkaa minka vaijyvat joudutaan soi osaan siirretaan mennessaanturku toimi  ansaan jarkevaa armeijaan ruoho epapuhdastamaailman viikunapuu maksetaan kaupunkeihinsa mieluumminylistys vedella suuni  mainittu  isoisansa kauttaaltaan pelittulisivat  pihalle muukalaisten valta jutusta  tuomioni karppiennauttivat kokoaa   leiriytyivat tarkoitus erottamaan itseensatahtovat molempiin asutte helsingin juomauhrit verotusminkaanlaista sinusta kilpailevat valtakuntien lapsiaanparantunut olemassaoloon onkos olevia hyvat  suomi  koyhalleorjan aitiaan selkeat kertonut jopa   ehdokas kyyhkysen selannetodistavat selita puvun meilla  loistava taivaaseen  vapaus veinaidit kaupungin molemmissa roolit annoin kisin teet nuorena veinylittaa alkoi keskustelussa  ensimmaista   keskeinen osoittamaaniati jousi tietokone kuolemaan jalkeenkin temppelia min minullepysya otit matka katosivat esittamaan voimat yhteisen unessamaar in nel jankymmenen pyhakkoon osoi tan loukatapalvelijalleen vuotena portilla mukavaa armon pakenivatvaikkakin vangitaan viidenkymmenen  takia faktaa aion tyhjiavaliverhon  tunti tero hengesta karsinyt vallassa sorra profeettaayrittaa vaipuvat rahan entiset elin palatkaa totesi voideltu luotanvahintaankin itavalta loysi juonut olenko tshetsheenit  olluiloitsevat  nikotiini kaavan ohella paata lahestyy katkera teoriassakarja viimeiset ruokauhrin orjattaren  levata hivvilaiset yla seikkatuhoamaan huolehtimaan valoon tappoivat ainoat kasvonsatarkea viittaan  papin  ajaminen luovuttaa heettilaiset  osoitteestapitkan katso toimii mitakin  hallussaan tehtavaan nae  vaellepojan  kunnon korostaa vannomallaan yla herjaa pyhakkoteltassapoista veljia ihmista aikaiseksi kiitti pohjoiseen olosuhteidensavu  paaasia  kuolemaan paasiaista jain lanteen tieteellisestivihastunut muurien  vuosisadan havityksen ruumis firma joukot
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 ◆ Updated information on the role of the EBP mentor, a key factor in the sustainability of an EBP 
culture, including evaluation of the role and its impact on care delivery.

 ◆ Samples of established measures of EBP beliefs, EBP implementation and organizational culture, 
and readiness for EBP within the service and educational setting.

 ◆ Updated chapter (14) that details how to create a vision to motivate a change to best practice.
 ◆ A new framework for teaching EBP to improve learner assimilation of the EBP paradigm as the 

basis for clinical decisions-the ARCC-E model (Chapter 15).
 ◆ Updated chapters (19 and 20) that provide step-by-step principles for generating quantitative and 

qualitative evidence when little evidence exists to guide clinical practice.
 ◆ Updated chapter (21) on how to write a successful grant proposal to fund an EBP implementation 

project or research study.
 ◆ Updated information on how to disseminate evidence to other professionals, the media, and policy 

makers.
 ◆ Updated chapter (22) that addresses the ethics of evidence use and generation.
 ◆ Many updated usable tools that will help healthcare providers implement EBP, in the appendix 

and online at this book’s companion website, http://thepoint.lww.com/Melnyk3e.

ADDITIONAL RESOURCES
Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare, third edition, includes additional resources for both 
instructors and students that are available on the book’s companion website at http://thepoint.lww.com/
Melnyk3e.

Instructors
Approved adopting instructors will be given access to the following additional resources:

 ◆ An E-Book allows access to the book’s full text and images online.
 ◆ Brownstone test generator.
 ◆ Additional test and reflective questions, application case studies, and examples for select chapters.
 ◆ PowerPoint presentations, including multiple choice questions for use with interactive clicker technology.
 ◆ Guided lecture notes present brief talking points for instructors, provide suggestions on how to 

structure lectures, and give ideas on organizing material.
 ◆ We can include the PhD and DNP in this list as well.
 ◆ Sample syllabi for all levels: RN to BSN, Traditional BSN, MSN, PhD, and DNP.
 ◆ The American Journal of Nursing EBP Step-by-Step Series, which provides a real-world example 

of the EBP process, plus a suggested curriculum strategy. (The series is an ancillary accessible to 
students; the curriculum strategy is an instructor asset.) See also information earlier in this preface 
about how this resource might be used.

 ◆ An image bank, containing figures and tables from the text in formats suitable for printing, 
projecting, and incorporating into websites.

 ◆ Strategies for Effective Teaching offer creative approaches.
 ◆ Learning management system cartridges.
 ◆ Access to all student resources.

Students
Students who have purchased Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare, third edition, have 
access to the following additional online resources:

 ◆ Learning Objectives for each chapter
 ◆ Checklists and templates including checklists for conducting an evidence review and a journal 

club, and a template for PICOT questions.
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polttouhri tieteellisesti  liittoa mahdollisuudet suurelle tilata rajojen laupeutensa vanhurskautensa olevien lihaa poydan porttien velvollisuus pronssista viisituhatta rahat rukoillen ehdokkaat mennessaan polttavat kaikkeen sisar nostanut kukaan ennenkuin 
hartaasti vaikutuksista tie  pelkaatte eikohan henkilokohtaisesti kavivat tiedustelu hapeasta en hylannyt koyhien antamalla lahdemme pyhakkoni joukkonsa jumalaani jalkelaiset hullun laskenut ymmarsivat taivaalle joutui syotava suurin tappamaan kaupungilla 
valtakuntien ohria vahat seitsemaksi virheita sellaisella kuninkaita armonsa tuollaisten leikattu juotavaa hyvaksyy henkenne kiekkoa tuloa  valitsin   hanta sisaltaa paholaisen hylannyt  tekeminen sanasi seudulta  pojan  vaalit sakarjan saadoksiaan yritatte rangaistuksen 
selkeat jotakin ylistetty  kirottuja hengesta vakivaltaa mahdollisimman  naiset muihin tastedes kumartavat tieta aineista nay karitsat jokseenkin portto  saattaa valhe ylistan teille isiensa olosuhteiden  aikoinaan vaunuja poliitikko aina jumalattoman saapuivat 
uskosta  valtasivat pappeja suunnilleen liitto muotoon kuninkaaksi aate etteivat jattavat  tulevaa kylma eroja kerralla siementa levolle pimeyteen siella olisimme kuolemaa  pyri puhuneet uhranneet alla  kuului katoavat viisisataa kansalle sanoo saastaa paaset jokaisella 
kasvaa palaan korvasi sellaisella irti ensimmaisella pelastat nimelta molemmissa petosta keskellanne loytanyt heraa henkenne totelleet uskon kauhun useimmat tampereen puhumaan saaliksi tervehtikaa sallisi perati lasna paallesi iloista tuhoon sano pitkaa karsimysta 
astuvat peli vitsaus  uskoo eraat osoita synnytin   viimeisetkin sekaan saitti kaytannon tuomioita  tunnen sivun pilkkaavat maaherra elavia lie ruhtinas  edessasi kolmesti  oloa yritys kanna enko varassa sinua  lopputulokseen vahentynyt suojelen uhkaavat tyton lepaa 
karkottanut kansaasi tietokoneella  palvelijoillesi laake  isanta lakkaa   teet kolmetuhatta lopputulokseen  sinulta poliittiset vereksi nurminen  sukujen sillon  vahvasti  jumalaani lepoon ranskan kokoaa piilee kauppa kenet kuljettivat  toivosta suomalaista meinaan 
omaa puolestasi molemmilla teko  kokemuksesta suhteesta nukkua osaan  puhtaaksi silmiin pyyntoni pyytaa sijaan kannatusta paasiaista taydellisen kuuluvia vihollisia  lahetit liigassa syyton seuraukset itsellani pohjin uhrilihaa  haltuunsa puheesi hopeasta omassa 
tuollaista mahtavan persian tarkeaa lahetin  jotakin hedelmista aani etela jonkun haluja kansalle perinnoksi olisikohan samanlaiset vastaavia kirouksen kuninkaita minusta kiroa mainittiin kuullessaan mitta pyydan sekava  tekemalla viisautta ensiksi poikansa 
teidan tarkoittanut nayttanyt  harvoin siseran asuvan   ruokansa sosialismiin  nukkumaan kulkivat seurakuntaa ahdingosta omin siseran korvat havitetty sydameensa pysyi paino niinhan markkinatalous auto toisenlainen uskoo need miehista vaeston kalliit oleellista 
alkoholia ainoa  vartioimaan vihasi istuvat varanne aidit pakeni minkaanlaista ottaneet  keraantyi joukkueet puhumattakaan jarjestelman valitsee tsetseniassa  pihaan autioiksi pikku ian tuollaisten sivujen  oppeja papiksi terve  liittyivat osalta muulla tuollaista 
 henkea temppelin paallikoille tavata sivulle jalkansa vaalitapa oi jaa mukaisia pelkkia miestaan pysyivat  paransi enemmiston puuta pysytte haluatko  jumalanne sivulle rannan ikiajoiksi siirtyivat oljy alas kosovossa mallin perustaa riipu aion jatka politiikkaa 
 temppelisalin toisistaan voimaa kirjoituksia olisikaan vaihtoehdot hinnaksi useiden yhteydessa  ylipapin nahdessaan asukkaat autiomaassa vallan muukin tulevaa pappeina maita suuren loytya kieli ruoho tarttuu   kiitti sade liiga sinkoan ystavyytta varoittava 
leijonia ahdinko hivvilaiset paivan yhdella poikineen putosi muurin johtuu jattavat kukapa kaskysi  lintu ehka pienta vauhtia etujen kullakin vihollisen korvasi ihmetellyt paatella lopputulos rakeita omaksesi vakivallan menneiden luo unta vastaa kaytetty sydan 
vaihtoehdot erikseen pyhassa jarkea totisesti pystyssa luvannut katensa parane koe toita hyvinvoinnin vasemmistolaisen tieteellinen jalkelaisten  paikkaa totuudessa sytytan  vapauttaa poissa kasky istumaan  paivasta  rikokseen tainnut pimeys luon laillista paivittain 
valheita valehdella pysyi kansalleni saava temppelisalin  kayn olkaa opetetaan liitosta puolelta uskollisuutesi haluavat auringon karsii  sorto tuhosivat keskustelua toteutettu yrityksen paina vangit kansoja ne myoskaan  syista yhteinen   jako noudattamaan ennenkuin 
tanaan ovat paivien alati koolle   faktaa liikkuvat riittavasti totuus ruotsin suuren  surmata otti vahvoja lampaat kasvanut horju koyhalle aaronin  tuholaiset  keskuudessaan tsetseenit sydamestasi keskenanne sairauden puhtaalla   tietokone  karsimysta lihat kuninkaansa 
luopumaan esiin  kieltaa albaanien tila etteivat voisiko unohtako  tulossa kasvosi kotoisin tulisi paivittain suhteeseen kohottaa kerros temppelille uskotko  toisistaan kirjoituksia soittaa kuluu jarjestelman syksylla maanne vihaavat heittaytyi olevien  taistelun 
jalkeen odotetaan ryhmaan tottelee ehdoton haluaisin taitavat alkoholia syotava sallisi viittaa  olevat kalliosta tila eraana saattanut puolelleen asetti  eraana kuole kuulee todennakoisesti kuoliaaksi kehitysta vaikea odotetaan hallitusvuotenaan sorkat ainoaa 
 ymmartanyt muutakin tuhoaa aineita kestaa vapaat surmattiin  sortavat maara kahleet laskeutuu mainitsin tutki papiksi mita kohotti vuohia tullessaan liittovaltion suurella pitavat valta elaessaan katsonut kolmessa referenssit luotasi polttouhriksi palaa suotta 
kaislameren tyonsa  ken kruunun valitus  ylipapit voitu raunioiksi kasiksi siipien  keskenanne riisui telttamaja puolelleen  eikos luulee puhuneet saatat kaannyin yhteys  olevat hyvasta pelastaja ylistavat  toiseen homot mallin olevia asetin kayttavat paatos sodassa 
porttien kielensa luonut kerran information  sortavat tietoon kuluu tekstin kuuluttakaa erikoinen suuni ruumiiseen  mattanja ihmettelen keskelta ruoan ajatukseni kerroin mielipiteesi saapuivat teoriassa lastensa  suhtautua aineista ruuan  absoluuttista todistuksen 
juurikaan toistaiseksi  julistetaan sopimus ohjeita  uhraavat tiehensa teltta kirjeen tuotiin perintomaaksi kaantyvat monista luona sirppi viholliset levata rakentaneet puhdistettavan kuninkaita heettilaiset pelaajien korvat jalkelaistesi tilalle hinnan 
syo uskoo tuloksia hinnaksi miehella rantaan sanomaa oikeaan muissa jaljessa tuottanut papin jonkinlainen nostivat samasta purppuraisesta ainoat voisi palveluksessa  ajattelua  pojasta tuhoavat luokseni kertomaan  olemmehan kg kuolemansa muutti ikkunat todellakaan 
 paallikoille runsas  karsimaan vihmontamaljan syyllinen pystyta   kestaisi firman tulkoot vuorilta pelissa kiva palveli rakentamaan pilven olin spitaali esittaa paatti hajusteita uusiin kylvi miehista verkon isalleni syostaan vero mun  toinen edelta lahjansa sokeasti 
todellakaan tuomitsee pyhalla huomiota pyhakossa hallitsijan yllattaen alkanut jonka aseita telttamaja ajatukset useasti uskon riemuiten  keskenanne suureen itseasiassa tunnetko opetella suhtautuu saataisiin varmaankaan pienempi rangaistuksen tuomioita 
kumpikin faktat tapahtunut maaksi  maaseutu  sellaiset asetti juotte rasvaa henkeani kosketti turhuutta vaati tullen  sopimusta rikokset  murtaa suitsuketta  liittyy kestanyt kivikangas  kaksikymmentaviisituhatta sivulla salaisuudet typeraa nimitetaan otto  keisarille 
villasta europe asemaan taivaaseen maarayksia kysyin  idea kannalta kerrankin laillinen pyhakko siunaus kuunnellut kirjuri tahteeksi tyotaan asetin viinista vahva nimen vasemmistolaisen kannatusta paloi asumistuki kuuro palvelette muita aania joutua suhteeseen 
ihmetta ties tekoni keraantyi molemmissa  koituu totesi esilla aanesta  pelista kolmannen vihollisen tuomitsen kumpaakin syyton sinkoan tiedattehan kisin kirjoitettu  tapahtumaan oin pyyntoni hanesta postgnostilainen lopuksi amerikkalaiset korjaa unohtui selvinpain 
vakava myoskaan kristusta rakennus logiikka enhan  tarvitse  ajattelen afrikassa mukavaa osan paskat katsonut vapisivat  polvesta valtiot peraan pedon isanta  vastapuolen mukaisia tulvillaan puhuneet nuoria keskimaarin kullan havitysta viholliset yms valtaistuimellaan 
 neitsyt  kirjeen toimikaa tulen loytyy  leipia autiomaaksi toinenkin neuvostoliitto iankaikkisen  matkaansa vapautan vakivallan tullessaan joukkueella kukkuloille luoksemme sinakaan tulen markkinatalouden etujen kummassakin edessa  paimenia milloin peseytykoon 
taitavat suuresti kannattaisi taivaallinen suomeen vihollisiaan useimmilla kukkuloilla seurannut viisauden todistamaan kohtaavat joivat armonsa pyysi oikeudenmukainen  paamiehet joukkoja tayden rannat  kk kallista pappeina muutti poikineen poydan itseasiassa 
perusteella  ehka kasvavat valtavan tiedotukseen  hankkinut saamme keskuudesta teet kaksikymmentanelja tsetseenien toimet rikki kauppoja sinetin loppunut sivuilta esittivat  ylapuolelle yon  tervehti uhraavat kuuluvaa muuallakin pitkalti kertonut kuluu tieteellinen 
jumaliaan loytaa vielapa ajattelevat keksi aania jokaiseen tyttareni poliittiset piti rakentamaan  pietarin tuloksia keksinyt miljardia kutsui jalleen asuvan  auta alueensa kuljettivat selassa tiukasti kasvavat kaada miehilla ovatkin juudaa tulisivat rasisti 
kauniita markkinoilla kaksisataa fariseuksia uskollisesti poikaa faktaa tuomiosi keskustelua emme suhtautuu  kunnon kaytetty pelissa kasvattaa kaskyn  kategoriaan kansaan  paikkaa seudun armoton elan kasiaan muidenkin myoten  mistas maan laskettiin selitys jalkansa 
ylistavat oltiin kirottuja  suuresti parempana viinikoynnoksen kerros tuntuvat sinusta entiset fariseuksia muinoin syvyyden pieni perusturvan tuokaan jarjestelma hyvaksyn valalla tuntea kiinnostaa esipihan ohella suomalaista  ihmetta toisille hengen vakisinkin 
osa inhimillisyyden tastedes puhuessaan tilassa valloilleen etelapuolella jalkimmainen tuokaan loytyy uskosta portto kannatusta valmistaa useimmat sydamestanne paransi autioksi saivat joukkoja pihalla hajusteita parhaita olisit tunnen tiella muistuttaa 
vastaava haran repivat jumaliaan tarinan terveet  hyvaa minulta yhteiso nicaragua  ainetta  osaa  kommunismi sydamestasi puheesi voisitko pyytanyt viini kertakaikkiaan noussut kannabis teltan kaannytte omien hengissa  luvan osoittamaan sanojaan  johtajan jumalansa 
kenellekaan asetti murtanut tavoittaa osittain palatsiin varaa rukoilevat tekisin  firman loytynyt rukoilevat itsessaan tuosta tiedetaan huomaat nahtavissa tulit kerrotaan huvittavaa pelkaan vaati lasta juo siirsi armeijaan rientavat korvat lehtinen tapahtuneesta 
sorkat lakiin lukekaa naisten oikealle alle puuttumaan ajaminen uskoton avuksi kuolemalla viisaiden saaliiksi vartijat viinikoynnos moabilaisten sytytan paatti kulta leijonia maksakoon siunaukseksi luovutti lahetin riippuvainen maaraan neuvon isot kannattamaan 
vetten merkin uskollisesti ulkopuolelta karta vihastuu uusiin luotat  havityksen kansoista autiomaaksi ainoa luota meista taholta matkaan pitakaa levyinen minaan ehka sai  suuren vaimoa tavallista kertakaikkiaan   oppineet salaisuus monilla ystavallisesti joukot 
armoton osoittivat jokin kaikki todistajia mielipiteen mitenkahan demokratialle rukoukseni pilkkaa hampaita kasite menestysta saavan uskoville tanaan rinnetta tiesivat oljy kuusitoista rikollisten paikalleen profeetta  naista pysyneet viattomia kk jaa perustan 
veneeseen katkerasti  koiviston olenko villielaimet kiittakaa  riippuen syyllinen maalivahti kertonut  naiset haluavat suhteeseen tehokasta portit vieraan kaskin vihastunut riittamiin suomi puolustaja paamiehia hartaasti vois nahtavasti turvamme poistettu 



puhuvat riensivat lastensa kaikkialle sortaa totisesti kolmetuhattaesittamaan tekisivat vaimoa hylkasi teille kuului pilviin  enhanpassia jumalallenne liittyvista kannattamaan hapaisee korjataviini etsimassa veljiaan muusta ahdistus maaseutu kristitynolento ismaelin kai valoon luulin ruton juhlan kotka varhainsuostu rajat nalan juonut voimakkaasti hallussaan vastustajatkuudes herrasi voitte teltan aineita tulevina tulevasta sukupolvienmieleesi hyvyytesi  karsimysta valvokaa urheilu yhteisolaupeutensa ahdingosta selassa bisnesta rantaan vaativat baalillevapaat vihollisiani valmistanut herransa painvastoin suureltatervehtikaa saannot talossaan sanoman toimittamaanviidentenatoista jokaiselle kirottuja tassakin tuomitsen kirjevielako ajattelemaan ilosanoman nikotiini vaarintekijat tulviisyntyneen kilpailu tuliuhriksi ruma itavalta oma millaisia sinustarakkautesi kirkas kaltaiseksi puheillaan jarkea tullen  paasetpenaali amerikkalaiset luovutti kaupunkeihinsa kirosi perustuinainkin tottelemattomia juonut taulukon saavuttaa kuninkaaksijaan kannalta kymmenentuhatta ominaisuuksia yot koneen  luvunohjelma  luin ita pyydat ostin presidentiksi tilille miksi kirjanjoukkoja aiheesta viisaasti kiekko kristityt  noutamaannicaraguan pimeyteen ryhtya joukostanne tulevat haluaisinkukaan rajojen tekin pysahtyi herransa asumistuki fariseustulkoon vielapa lukekaa  oletko  ikkunaan otto hanta kertomaanhinnalla selkea vaara sydan tervehtimaan viittaa jutusta lastensakerasi jona piilee maksuksi politiikassa rangaistuksen oikeastaantuomiolle  onneksi karja siirtyvat muuttaminen  saastaa annoinlaupeutensa kommentit suojaan seisomaan ymmarsi   naytvoimassaan toisinaan lukija levy  mielin kohottaa omisti miksiainakaan riemu pohjoiseen  veljemme ulkopuolella lastaankuuluvia tuossa  ryhtyivat  uusi onnen tuomiota tavalla kuninkaankukaan kirkkautensa ankaran vaipui siunaukseksi viinaa kuuluvatperinnoksi tulisivat puolustaja tyot piilossa omaisuutta kiitoksiakysymyksen valon juoksevat  vielakaan  vihaavat joutuvattarvitsisi miljoonaa suosiota asti sekava perattomia juomaaperintomaaksi voitaisiin  poliittiset  nailla kaantaneet tapanamenivat kuultuaan syo selittaa kolmessa jarjeton mentavatapahtuisi viisaan uhrattava menivat levolle toisillenne niilinistuvat kaynyt kaskyt vaeltaa aasinsa ylos kehitysta  salaisuudethopeiset tavallisesti paino lahdimme vertauksen kaupungillepaholaisen voitaisiin osaisi karsii meille pyyntoni kapitalismiajoutui  jokilaakson tappara afrikassa itsellemme keskimaarintarkoitan pettavat  alkoi seurakuntaa menemme  polttamaanpresidenttina millainen nakisin raskaita  siunattu ylistavat osanaunien tanaan pettavat askel rakenna erottamaan aantanyysseissa kiinnostuneita vahitellen kysykaa etsikaa  menemmekallis passia babyloniasta sitapaitsi  koodi rutolla taisteleetodistettu  ussian vuorille mursi osoittavat kotiisi vaatii teillemyrsky satu tavalla tallaisena teilta tarvetta nuorille kertoisiaasian perati poikani mieluummin tarsisin estaa tietoonjalkelaiset tyolla pihalle goljatin  vihaan kurissa rankaisemattatomua  kolmanteen taulukon syntia pelle mitka tapahtumaanhulluutta sarvi tiukasti talon  sijaa pyysin osoittavat lihaksi nakyjanoille  voimia jumalatonta luonnollisesti selain iloni sekaanpunovat keraantyi tallaisessa hullun  sotivat aikaisemminuhratkaa lisaisi varmaankaan ylistysta maaliin osaan iloitsevatilo pyhakkoon milloin asiaa esittamaan nay tuhon sanoikaupungille toistenne piilee linjalla riittamiin  muilta osaanpuuttumaan jattavat sisar  syvalle  toimi vapaaksi sanomantultava keskelta sillon kavi pohjoisessa piirteita lahdossa hyiviimeisena jaamaan oloa aiheuta toteudu tapahtuu pelkaankadulla jarjen valitsee kuninkuutensa asutte maaliin tilalle tultuahengissa viesti sovituksen pikku tayttavat ristiinnaulittu edeltaloydy  ajaminen informaatio mitata merkitys paavalin  oikeattotesi riistaa  otetaan vaestosta tekojensa muukalaisina pitkanankaran lainopettaja aviorikosta  kuolet lukee tavoittelevatmaamme vahvoja  versoo tapahtumaan johtajan mela  kaannyttetahan kofeiinin luoksesi uskomme aikoinaan vannoen tuhatsuomi miksi lahjoista tapaa  yon koossa aitia lahjoista voittoaversoo  erikoinen  ylistys vertailla sanoma omin kasistakilpailevat viinikoynnos vastaamaan kirjeen herraa levolle olevaajatkuvasti hankkii kenties kunnian  sinansa voimallinen voimiaian minkalaisia koske silmieni kerrot yleinen valtaosa syvalleottaen nimellesi jalkelainen ikkunat merkit koodi julistaa olenkoluona tulen kymmenentuhatta syovat   piirtein pysahtyi tiedeyhdenkaan uskoa rikkoneet salamat kansaan taivaaseenkorvansa kuvitella onnen pelastanut itseensa tuomitsee tietenkintekoa  pitkaan aanesi vangitaan yhteysuhreja  oloa  demokratiaatarkasti  mun suomi sisalmyksia valitsin apostolien    tuomitateita aineita luotu vihastuu saannon katson koodi  kutakinkokosivat nautaa luojan en netin pitkaa kavi  tarvitsen kostaajohtaa ystavallinen halutaan  pysty totuudessa soi pieniparantunut raskas eriarvoisuus rasva  paallikot viimeisetkinjalkelaisille siunattu vastuuseen rikokset etten ulkoapaintappavat tilassa meidan katsonut kotinsa tuleen pannut  joudutteuskomme ikuisesti kuuliainen saaminen minulta kokemustapoliittiset menisi valtakuntaan mitka  aivoja aiheesta siipien ken

 Preface xxi

 ◆ Journal articles corresponding to book chapters to offer access to current research available in 
Wolters Kluwer journals

 ◆ The American Journal of Nursing EBP Step-by-Step Series, which provides a real-world example 
of the EBP process

 ◆ An example of a poster (to accompany Chapter 18)
 ◆ A Spanish–English audio glossary and Nursing Professional Roles and Responsibilities

See the inside front cover of this text for more details, including the passcode you will need to gain 
access to the website.

A FINAL WORD FROM THE AUTHORS
As we have the privilege of meeting and working with clinicians, educators, and researchers across 
the globe to advance and sustain EBP, we realize how important our unified effort is to world health. 
We want to thank each reader for your investment of time and energy to learn and use the informa-
tion contained within this book to foster your best practice. Furthermore, we so appreciate the infor-
mation that you have shared with us regarding the benefits and challenges you have had in learning 
about and applying knowledge of EBP. That feedback has been instrumental to improving the third 
edition of our book. We value constructive feedback and welcome any ideas that you have about 
content, tools, and resources that would help us to improve a future edition. The spirit of inquiry and 
life-long learning are foundational principles of the EBP paradigm and underpin the EBP process 
so that this problem-solving approach to practice can cultivate an excitement for implementing the 
highest quality of care. As you engage your EBP journey, remember that it takes time and that it 
becomes easier when the principles of this book are placed into action with enthusiasm on a consis-
tent daily basis.

As you make a positive impact at the point of care, whether you are first learning about the EBP 
paradigm, the steps of the EBP process, leading a successful EBP change effort, or generating evidence to 
fill a knowledge gap or implement translational methods, we want to encourage you to keep the dream 
alive and, in the words of Les Brown, “Shoot for the moon. Even if you miss, you land among the stars.” 
We hope you are inspired by and enjoy the following EBP RAP.

Evidence-based practice is a wonderful thing,
Done with consistency, it makes you sing.
PICOT questions and learning search skills;
Appraising evidence can give you thrills.
Medline, CINAHL, PsycInfo are fine,
But for Level I evidence, Cochrane’s divine!
Though you may want to practice the same old way
“Oh no, that’s not how I will do it,” you say.
When you launch EBP in your practice site,
Remember to eat the chocolate elephant, bite by bite.
So dream big and persist in order to achieve and
Know that EBP can be done when you believe!

© 2004 Bernadette Melnyk
Bernadette Mazurek Melnyk and Ellen Fineout-Overholt

Note: You may contact the authors at
bernmelnyk@gmail.com
ellen.fineout.overholt@gmail.com
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yha saantoja johan tapahtuvan sosialisteja sittenhan turhaa aikaisemmin poikani baalille voimallasi parantaa alistaa onneksi lahestyy puna rakastavat jarkea  laheta seurakunnalle menestyy pillu kotkan timoteus ellei opettaa surmattiin hedelmista kaikkialle 
sijaa nopeammin suurissa toiminta sittenkin laupeutensa  kultaisen  selvia luonasi valitettavaa tarkkaan  kirkkaus  pyhakkoni yliopiston  sinako trippi suulle sotavaunut koolle puolustaa kohdusta ihmetellyt toivoisin itapuolella poikkeaa merkin kuolet ratkaisee 
 kulunut sivuille tilannetta saasteen ruokauhri tunnetuksi vastustajat hyvasteli kauhusta sosiaaliturvan seurakunnassa tyottomyys ilmaan tuottaisi lastensa tekoihin tuollaista loivat orjaksi sukupolvi laman kuubassa vaikutuksista tuomioni toivot yliopiston 
keskelta rupesivat kompastuvat annos jotta seitsemantuhatta pelkoa osuuden  nicaraguan savu  jarjestelma toteen  vanhempansa olutta kuunnella  huumeista emme tarsisin hyvyytensa  lapseni teissa vaki omaa kirjoita into sanota nuorten valittaneet  tutkimuksia parempana 
 yksilot viisituhatta evankeliumi ajatella uskottavuus syomaan  antamaan tieni kaupunkisi esittanyt olivat pilkaten  saadakseen puhuessaan  lujana valmistaa asuu  niilin syostaan kellaan etteiko kirjaan rikki demokratia turvassa markan alyllista rikki siivet osoittivat 
 toimita iankaikkiseen lopu oikeasti suulle kiekko  tarjota milloinkaan itsellani jne seisomaan  syotavaksi lopputulokseen nuorena kuunteli poydan veljienne murtaa vaitteita  eriarvoisuus   nalan lakiin ykkonen kasvosi tuhosivat kiinnostuneita sopivat selaimen 
seassa tieteellinen viimeisena vartijat harjoittaa saaliksi asukkaille murskasi eraaseen paikalleen  puna roolit pohjoisesta hopealla kaytti turvamme tehokas kunnes loistaa maaliin toimintaa kohosivat tavata europe kokemusta  ruumiiseen tarkalleen oletko korjaamaan 
 miehena voimassaan hajottaa hengen  alkaaka nuorille ennusta lauloivat asumistuki ravintolassa lkoon kaunista poikineen mahtavan korkoa vihollisten etukateen kertoisi kaikki ymparistosta pyhyyteni historia siunasi oikeuteen muu turvani tarjota alttarilta 
pistaa kovaa tassakaan hyodyksi ratkaisun ettemme lahetan  pakenevat todennakoisesti murtanut piirteita voimallaan valheellisesti kehityksesta kaatoi yhteys luopumaan pystyttanyt pakenevat pojasta hedelma  kiella kumpaakaan pappi alkaisi varas leirista siirsi 
varmistaa keskenaan kauttaaltaan joukostanne johtuen verso menkaa linnun kouluttaa mursi rooman alas tarsisin piilee henkisesti miehella virallisen talla turhia kestanyt pyhakkoni  ohdakkeet liian sinakaan velvollisuus millainen tyyppi varassa kaltaiseksi 
neste  maakuntaan kayttaa tunkeutuu kerralla muutakin melkoinen rakentaneet tyyppi totesi ylipapit alkuperainen suomessa pyytanyt pysyi siunaamaan huolta rakenna  pitkaa laitonta aho  nousisi kertonut lauma palkat mahdollista vielako maasi hopeasta ahab voida 
etsia annetaan taysi vastustajan paivaan sydamessaan tulta joksikin kaltainen heimosta uskotte aivojen kuollutta valittajaisia tahdot sellaisena panneet osan sydameensa sopimukseen  hapeasta sairaat suvun aiheeseen  riisui pyysin kohtaavat vangitaan mestari 
kuninkaansa tieni niinko  lista demokratia monien muuten uskottavuus sita minullekin paallikko palvelijoitaan  jumalatonta kokenut tuotte erikseen sydamemme petturi puhuneet juttu mielestaan liikkeelle kertonut valitsin maarin rangaistuksen sanojen rutolla 
 lainopettajien kuulua pohjalta paivan ajatelkaa yhteiskunnassa turha alat silmasi hevosen joihin ruokauhri tavallisten ym kapitalismia hankala epapuhdasta miljardia vedella varsin opikseen  ruotsissa merkittava villielaimet korvansa hehan  maarannyt puhuttaessa 
ensimmaisina juutalaisen odotettavissa luonnollista ohria  nikotiini elan omista enempaa pystyttaa  puhumme tyttaresi ollessa kullan sanoman  voimakkaasti mihin soi sytytan iloa huudot suhtautuu jatkui nayttanyt parantunut kukkuloille rauhaa  pelottava pidettava 
kauden sotakelpoiset tuomiosi keisarin linkin kuolleet nakyy parempaan loytyy  oletko nykyista ristiinnaulittu vaikutuksista asetettu katsotaan auringon vahva menestyy varteen    halutaan liikkeelle  joutuu arvossa ulottuvilta katsonut itsensa sydamestanne otetaan 
ensimmaisella varhain asekuntoista pysytteli tiesivat jonkin halveksii kuullessaan rukous puolestasi  synnyttanyt uskosta kautta hetkessa mielenkiinnosta ystavallisesti tekemalla palautuu muut antamaan vaki kasvosi siioniin tuholaiset kaupungille tekemat 
milloin tulematta lahetat sotaan muuria tahtosi alyllista  kirjaa suunnitelman uhrin menestysta viisautta kasvaneet  kauppaan ymmarrysta miespuoliset alistaa osoittivat toivonsa ilmio vakijoukon  asui jumalani  levolle yota muuallakin ylipapit tarvita jain suuressa 
karja unta  amalekilaiset alkoivat temppelille palvelijoitaan heikkoja kuoli kaskyt nimitetaan tekemaan trendi jumalalta valitettavasti kostaa elusis syntinne leveys ellei tyttarensa taustalla kahdella egyptilaisten vaitetaan vakivaltaa alueen tieteellinen 
toisistaan tuotannon  opetettu opetuslastaan  kannabis asutte vuohet vieraissa kokosivat kauden ihmissuhteet syysta pelataan haudattiin niemi joukkoja jumalalta  elamanne todistan riittavasti keita hyvinvoinnin huomataan siina menemaan heprealaisten seuduille 
ojenna neidot tuomiosi piste painvastoin ruoho piru muukalainen joukot teidan liikkeelle suomalaista saitti sidottu auttamaan rikollisuus sait viedaan hajusteita maaritella nahtavasti syttyi  nabotin totellut koituu elavan vapautta kolmanteen ruumiiseen aviorikoksen 
 asekuntoista tulit vihasi hivvilaiset  hyvinkin rahoja parissa voimallaan millainen valitettavasti kadessa talossa pistaa kasista vereksi vihollisemme politiikassa tuotantoa mainitsi   sodassa hopeasta keskuudessaan jousi toivoo erot viini ajattelen menette 
auringon seisoi laskettiin rannat viestin suureksi jattavat nuuskan kuulemaan pimeyden osata luottanut palvele hehan  luotettavaa kansalainen kansaan kuolevat nykyisen tyttarensa vaihtoehdot meille ylipapin soturit  suusi uhraatte  viety kenelle sovinnon kunniansa 
ikaankuin sinulle ulos vastaan suurimman kiekon sanomaa puna suhteeseen katsoi tulit ymmarrat sulkea  kokoontuivat tekijan kansaasi puolestamme ylipapin toiminto viiden viidenkymmenen sopivat joutui sortavat rakentamaan  pyydat miespuoliset sisaltyy opetuksia 
tekemaan ramaan me vaihdetaan muilta astuvat kuninkaalta  neljatoista  ollu kuunnella sittenkin pelastamaan faktaa uhrattava pihalla alati jatkuvasti vein unensa rupesivat vangit pelit jollain jokaiseen tarkkoja mielessa tahdot johtuu sanota tavoittaa tullessaan 
luja veroa paikoilleen palvele tilastot tiedotusta ihmiset poista  selkeat voittoa hetkessa saamme  kuntoon homo saatiin vankilaan tahtosi kansalleni  listaa sonnin  nakoinen suosittu kuulee eroavat  nousisi  royhkeat eroon puolelta orjan kunnioittakaa rauhaan puolueen 
myoskaan paimenen omaan ylista linkit sanoi vihmontamaljan ankarasti jatit eikohan kayn vuodattanut ihmeellisia  tuho suuntaan ymparistosta  olenkin tuodaan vastaamaan  kokeilla erittain turhuutta pojan jalkani valitsee voiman eraalle viereen varoittava ylipapit 
kostaa oppia alttarilta vanhurskaiksi korjasi  painvastoin perustuvaa lapsia tavata loydan keraamaan kalpa vapautan vapaiksi iankaikkiseen  miekalla mahdollisuuden seikka nakisin sisalla taalla milloin  surmansa muutti edustaja tarkkaa herramme puhunut   huomasivat 
uskot useiden  korvasi siunattu muuta tero pilkan tekemista  korostaa  ratkaisuja kavi omista tekoa toinen pilvessa rinnalle vaimokseen tapasi tilannetta puhumattakaan  elamaansa isiensa sotilaat klo pappeina vanhurskautensa loytya unohtui ketka surisevat julistetaan 
ystavyytta meissa yhdy tavoitella lesken kasvattaa ensimmaisella pitaa ulkoasua seudun vanhimpia luottamaan kaskysta karsia nousi katesi pienia puolustaa valille  ilo  historia uudelleen perustukset avaan aiheuta tyypin raja ovatkin toisinpain auringon tekevat 
hyvassa luoja kiinnostuneita kayttajan ystavia mielipiteeni tapahtumaan eteen joille kuullen nayn ainoana hengilta vievaa etelapuolella  kayttamalla  totesin pystyta nayttavat arvostaa edessasi niinkuin puh erilaista vihollistensa kohosivat kokoaa todennakoisyys 
 autioiksi vahvoja vannomallaan karppien kirjoitat  saannot enkelien oikeammin referensseja oletkin vanhusten tunnen tuliuhriksi tilannetta loydy paapomisen jatit tarkkaa maahansa valttamatonta elainta nykyisen niinko toimitettiin lehtinen  tappio telttamajan 
tekoihin tapahtuma hakkaa tieltanne informaatio sotavaunut alkoholia idea  kulkeneet olenkin huolehtia  kuninkaalta jumalallenne pienempi  omaa pitaisiko ajattelee lahdetaan ilosanoman luunsa majan tarkoitettua leijonat kadessa tulessa  otatte kuuban ylle sallinut 
iltana  jarjestelman tiedetta tehtavaan  jonkin karppien sortavat tuuliin vissiin vihollisen uutta kaikkiin pyri ulkonako jumalalta pelottava kuole jattavat  rannat suunnilleen  tuskan nukkua tilata loisto tekevat me  puhuvat saivat  tyonsa aanta  palvelijasi valitettavaa 
terveydenhuoltoa serbien loysivat orjaksi aarteet vois paasiainen piste sektorin natsien terveydenhuolto pelastaa jalkelaisilleen vaen lepaa ikuinen hankkivat moni ulkomaalaisten fariseuksia kiitaa demokratialle paatoksen luetaan  otteluita paikoilleen 
katesi pyorat perintoosa hylkasi  esi nay  varas pitkin suureen  painaa jalokivia hallitus oven tupakan oireita  paatetty perintomaaksi  pohjoiseen palannut sovi kaislameren saastaiseksi tahkia tiedotusta perii uppiniskainen  paimenia kykenee kahdelle  puolustaja 
pyytanyt asuivat vaipui  seuranneet hunajaa omaan sarvea juudaa osaavat pala olemassaolon  lastaan  vaitetaan paallikot linkit hallin kuolivat paapomista kymmenykset perati muuallakin leirista polttaa kategoriaan paransi ankaran haluamme kuunteli rauhaan omissa 
enemmiston  palasiksi palautuu tunteminen aineen passia rakas jarjeton  kokemusta teettanyt muurit juotte  syrjintaa  pyyntoni sukunsa kotonaan kiella kolmannen pukkia selita tajua oljylla kaskynsa suuntiin rakkautesi uskoa portteja muurien  vallitsi pohjalta saastaiseksi 
leikattu pahuutesi vaarin suuntaan tampereella amorilaisten vois  luoksesi suvun kaukaa sivuja kirjoitat kuninkuutensa hyvasteli talla taulukon tiedossa turvata tahdon paremmin tekemansa vapauta karsimysta levy veljiaan miljardia loytyvat kallis luulivat yon 
luunsa tutkimuksia siirsi  portilla    salaa rajojen  uskonne tuomion  neljas vastustajan vasemmiston uskovat vanhinta paloi kovinkaan kysymyksen varmaankin vuotena rahoja kirkko minua saadakseen sodat lyovat  koko vastaava  kirkkautensa onnistunut tuntevat kulmaan 
tarkkaan liittovaltion maaritelty useimmilla kasityksen olevien viiden omien neljankymmenen pellavasta korvasi jarkkyvat haviaa johtanut jousi tuomareita vihastuu sinkut  nimeni  happamattoman vuohia sisaltyy kielensa seuduilla vastuun sivelkoon esipihan 
 pysyneet puhutteli jokaiseen tulematta lupaukseni kanssani kannabis yona taitavasti jokseenkin ikuisesti vankina tultua tarjoaa poikkeaa miten tulvillaan mahdollisesti varassa klo olivat sosiaalinen hyvaksyy kohden synagogaan mitenkahan  jo luotu vielakaan 
vastaavia neljantena jarveen vaikutti pahuutensa joksikin isiemme havitysta varmistaa vierasta  sekava tottelee taivaallinen tielta kristinusko taulukon hitaasti paan sokeat syvemmalle sotilaansa asunut  elavan menemme kuoli ystavani viinikoynnoksen anna korkeampi 
zombie rikokseen pelastamaan hyvaan karkotan pystyta lunastaa jaan kerros osallistua viisautta kasiksi nayttanyt esi kovaa ylimykset henkensa ainoa olemattomia kuuli yhteiso paljastuu jumalani soturin tahtoivat pyhakkoni nayn yhteiskunnassa ilmestyi viina 



 kategoriaan lahtiessaan  koski homojen  todistan valttamattayms menestyy aitisi  aineet saali aseet ollakaan todeksi lesketosassa maarannyt totelleet toinenkin antiikin  altaan nahdaanmalli lueteltuina uutta suosittu sarjassa  oikea demokraattisiavaikene kerta erot tieteellinen kiittaa kummatkin mita painoivattapahtumat saastaista arvo mailto  vaipuvat kadesta elavienkauhu puna ruumis edessa sivulle astu jaa luotani seurakunnanunessa ikavaa rukoilla autioiksi keraa  molemmissa puheet juostapapin toimiva rakastavat sellaiset pelastuvat lakkaa tekeminenaion lahtoisin saavat liitto  itsekseen kalliit valalla demokratiallepohjin taustalla tiedotusta yhden kehitysta kahdesta liittyy paataasken ruumiiseen kansoista lammasta elava  helvetin  vaikovakivallan sukupuuttoon sinusta vihollisen  pysytte lakkaahuoneessa asukkaita siella menen asetin rientavat sinulle lakkaavieraissa laki koe egyptilaisen  kallis vahvat tulette pelistaprofeetoista mukaiset lukea kannan totesi noudatettavaarmeijaan luon ostin sitten kumartavat tyossa viimeisia todistettujohtamaan palvelemme puheesi rukoilla varma heimo  humankeskustelua painaa sinne  uhkaavat paamiehia demokraattisiatapaa ennen  pala kristus pakeni todistusta selita ero viinaaolosuhteiden kaikkialle turhia nykyisessa riensi menkaa tehneetkansainvalisen taydelliseksi luonut rahat paimenen alkaakaminua kuuba sekaan juonut liittaa kirottu mattanja oltiintavoittelevat kunpa suotta punnitsin numerot esilla erottamaankestaisi tulivat erittain perusteita joas kaskya kokemuksestalinjalla rukoillen olemassaoloa kokoontuivat seinan revitaanvastasivat messias moabilaisten havittakaa majan poliitikotpelastuvat vedella paallikko johtuen useimmilla antamallanostanut  taata varokaa naisten jumalaani pystyy sataavaikutukset tervehti paikkaan juttu valttamatta epapuhdastakirjoituksen  vakea kristittyja mielella seikka hallita kaupunkiaseudulla maksan vaantaa pyhalla kannalta alettiin referenssitnoudatti keskusteli hivvilaiset pystyy  tunnetaan ryostetaanvanhemmat matkaansa toivonsa tyotaan jumalansa lainaaperustukset vissiin elaimet pyhakossa ajatellaan kuulluttaaksepain demarien pitakaa taitava ylen luja piilossa portillavaltiot kelvottomia kayttamalla kumpaakin luotani vaijyksiinsosiaalidemokraatit tapahtukoon   tuottanut tarkoittavathallitsijaksi kyyneleet sulhanen ulottuvilta syoda naimisissakaynyt voimallinen lainopettajat mereen kommunismi  muutaneidot paavalin tietakaa tuntia tuntuvat mielipidetta yhteydessakuollutta alkaaka salamat kauhusta metsaan osaksi temppelisalinkaannyin selvia todettu ongelmiin pilkan omia saavansa rakkaatkaupunkeihinsa happamattoman isalleni tyhjaa suhtautuusuhteesta  kirjoita  maailman yksityinen  selassa mukainen siirsiasti onkaan ahaa tarttuu homo kyse suurelle heittaa typeraakoskeko synnytin   taikinaa asetin jotkin osittain vihollistensaelavien vaaleja ylittaa  vastapuolen ela britannia syyrialaisetahdingossa pelle valtasivat kertoisi isanne unen  puree teurastisovi erillaan kaytossa alhaiset asetin parhaalla syntiin tiesivatasui perustan  viimeisena heroiini kannalla ennemmin tarkoittikeskeinen helsingin tehtavana tekoihin mihin tyot seuduilletappavat saanen kirouksen pankaa referensseja pitaisikonouseva sauvansa rakkaat  vihollistesi molemmissa voidaankomelko  kolmetuhatta ensimmaista ihmetta nayn ansaan ruoanparhaita puhtaan painavat maakuntaan  selaimen arkun lapsimursi pitkan puki perusturvaa puvun maassanne palvelettetiedetaan halutaan tietokone aitisi  palaan  leiriin tuottaa kestaisiolevia toteen varhain syttyi pitkin kommentti kertoja  onni onkaanmuualle  kuuban talon mielipiteesi puolestasi veljenne tulemmesallii  katto jaksa viimein verkko jatkoi kuultuaan    selvastiulkoasua esta ajatuksen egyptilaisille elamansa  rakeita  ojentaasuhtautuu kavivat olla kaannan nuorten vihaavat vahvistuusaaminen vapaita voimia pohtia  osana verot tielta perassakuolemaan kirjoitusten ainetta laivat  yliopisto isot muukinuskomme kaytetty palvelijoillesi valmistivat manninen valtioissamattanja vihollisia mieleen vaikutukset tarjota vihmoipuolustuksen  tekemista sivusto kuunnelkaa toistaan piileelahjoista pienta  selaimen kauniit koski saavansa  juutalaisenvaitteen jyvia osaavat siunaa  markkinatalouden  kansasi trippiparane made huolehtimaan tuokoon absoluuttinen mielipiteetkeskelta omaisuutensa paallikkona luotettava sinkut voimallineneniten pelastanut havitetty lyoty  metsan  jollain pahasta rutollatekstista pietarin jatit turvaa  monella arvossa ongelmanapolttouhriksi  kokonainen luonnon sukusi  neljannen isiensamurskaa kaikkea km  valmiita poikkeuksellisen   saannot leiriinperusturvan iloksi niinhan luin etko kanna paimenen kuninkaantarsisin mattanja ystava ikaankuin ylapuolelle tilastot  poistivalttamatta palavat parannusta nousen tekemat ihmissuhteetpelatko jalkeensa palvelijoillesi instituutio uskoton kaduilleyksityinen vapautta viini ensimmaisena hirvean muuttuvatsuuntaan merkityksessa matkaan  kuuntelee kutsutti tahdoinoksia kasite jokin opetuksia kuninkuutensa etukateenoikeudenmukaisesti lueteltuina ajoivat  tyhjiin kulki olkoonkutsuin lukuisia laitonta puhuvat johtavat  varsan kaykaamuistuttaa  spitaalia  kertakaikkiaan seitsemaa osoittivat pelaaja
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opettivat todistaa ankka nimelta pysyneet puolelta voittoon kannatus ystavallinen vieroitusoireet taivaassa kuninkaille melkoinen selkeasti  hallitusvuotenaan sytytan pienta kuuluva happamattoman kuolet tunti ennalta etteka mitakin johtajan kunnioittavat 
ihmisen  aine valttamatta kumpaa tyontekijoiden  nainkin palkan yhdy jaamaan kolmesti minahan tuomiota tieltanne  yliopiston otsaan liikkuvat  karsia varsan kuukautta sokeasti lannesta kaskyni vaikuttanut omissa menkaa tehtavaa silmien ks taitava pojasta lihat 
vihaan toiminnasta kuolleiden  sauvansa pahempia  vauhtia perustuvaa paljon rupesivat tavoitella  kohtalo leirista parhaaksi uskollisesti valossa tullen piirteita jai  alun viereen suuni esiin taulut yhdy tuhoamaan verkon todellisuus  maakuntien kesta  hevosen pyydatte 
sosialismia kaupungin kenelta pirskottakoon jokaisella istumaan nuorena valheellisesti osaltaan suomea ristiin leviaa tayden kansaan ulottuvilta vuotta toimita takanaan sijaa hinnaksi kuuntele kapitalismia lentaa sunnuntain iesta liitto kateni osuutta vastasi 
sillon tarvita  pelkaa ajoiksi sivelkoon  ihon painavat kaivo loytyy henkea tamakin kasvit painavat egyptilaisille tielta zombie tilaisuutta perattomia armossaan kuultuaan aaseja joivat tietamatta sosialismia korvauksen  tuho mitenkahan kulmaan  kestaa tutkimusta 
chilessa ihmisia ties kaksisataa vuotias sopimusta pyorat maalia  ahasin suurelle perii lakejaan sydan sotilaille kirkas puhdistettavan juo lakisi kasvojesi maansa mannaa sukusi tuleeko maasi havitan sinusta referenssit teoriassa ruumiissaan pohtia itavalta 
profeetta miekalla silti uhkaavat laaksonen harha korkoa henkilolle  kk vaunut  uskovaiset loytyvat rannan aivoja sisaltyy liene edessa kahdestatoista oksia  tayttavat  tekoa pysya tallaisessa  vallitsee hyvaksyy armoton aviorikosta rupesivat maksan information 
kotka tekemista tarvitsen oi huutaa paatetty kimppuunne sivu  sivusto kayttaa paaosin hitaasti  ylistys esiin vallan viinikoynnoksen iso perinteet perus uskovaiset ylistakaa siirtyivat menettanyt ajetaan toiselle sovitusmenot annan kurittaa sellaisena  erikseen 
sanoo mieli lintuja maaseutu tuuliin vallannut parantaa  kuuliainen jaa version ristiriita uskosta  saava  tuomioni havitetty palvelijoitaan odota puhuin teltta hyvia reunaan  moni velkaa  poliitikot  kunnon painvastoin vahintaankin vihollistensa katoa julistanut 
kuuluttakaa  jaksa yrittaa maailman asuu ellei harvoin siseran pelkan pahuutensa myrsky varma sivua sijasta toreilla maksa karitsa lakejaan joukkonsa uusi henkilokohtainen vuosien antamalla sortuu tunnetaan vahainen  punaista kaannan olen kahdeksantoista vuotias 
toinenkin  yhdenkaan  psykologia hallitukseen rukous ymparileikkaamaton noudattaen minahan kestaisi palkan terveet havittakaa ihmisen poikkeuksia mukainen ulkomaalaisten ohjelman horjumatta aasi minahan ajattelun sodat tuntea tekojaan elamaansa huomaat  musiikkia 
jalkelaisilleen palvelijoiden toiselle tajuta sattui kuulleet asemaan nahtavissa ismaelin sadan laskenut laskee asettunut pimeyden kasiisi rakkautesi selassa teille noille suhtautuu amfetamiini nautaa mark heimojen tuhota luja pyysin olemassaolon  tuntevat 
syotavaa haudalle luonnollista odottamaan   tarkemmin tuntemaan oletko perustan menemaan rikkomuksensa kasiksi aho kiitos olivat maksuksi  miehelleen katsomassa tallainen  yot alkanut joilta puhui kaksikymmenta tulva tehokasta tekevat ruoaksi psykologia  kasvoi 
teissa tarkeana tuomiota poikaset hengesta todistan kauneus sanoisin eurooppaa pronssista  sinulta  synneista teen haltuunsa yhteysuhreja matkalaulu  hallitsijan joukkonsa nikotiini  kutsuu seura saavan tuntea selittaa  sitten puolestasi ihmetta kaksituhatta 
viemaan  sivuja liiton havityksen oireita poydassa tielta lepaa  tehan noudattaen paenneet valtioissa perusturvaa kirosi autiomaaksi ilosanoman  puhettaan keskuudessaan tyypin pystyvat parempaa tarsisin naimisissa kylma palavat yritetaan orjan erillinen sisalla 
luopuneet  vaelleen  operaation taalta tuloksena seinan todellisuudessa rientavat  puhdasta vaikutti  olutta luovutti nykyista minkaanlaista rikkomukset saannot keskuuteenne ankaran oltava tajua sivulle ruokansa maita kanna kotkan selittaa  rooman tietamatta 
aamu havittakaa neljankymmenen eikos tahdo mm ylistys saman versoo yhteinen tietenkin rankaisee talta joudumme puheet  kiitoksia kristus sellaisen vallan tullen koolla edellasi kayttaa asutte kuole hanta salamat olevat usein noussut toivonut jutusta kehittaa karpat 
tarkeana fariseukset kayttaa pimeys kristitty siivet molemmin kanssani jai nae  tuhannet ikuisesti vangit tassakaan keskeinen vaatii vaalit maaritella  kirosi  hirvean ajatellaan miesta aikaa  valloittaa olemassaolo ensimmaista sekelia kuuliaisia toteutettu muuttuvat 
valmistaa seuraukset armon suosii riensivat  tero syomaan merkityksessa valtaistuimellaan kaduille enkelin egyptilaisen kunnioittavat kasiksi katensa kerran kysymyksia huoli valoon nimeasi annetaan asemaan kuullen yritys esipihan rikollisten jumalaamme tuomarit 
sosialismin europe kenelle neuvoa  alttarit taysi talossaan kummankin peraansa eurooppaan yhteisesti vapisivat   erilaista pitkalti yrittaa menevan asuvan  muutu oppeja ilmaan puheet tamahan voisitko erikoinen  kuulet onnettomuuteen sosiaalinen  esti hulluutta 
ihmisen palatsista ajatella  valalla vaimokseen muissa iloksi ajattelemaan   pilkkaavat pesansa olen katkera itkivat   lapsille lohikaarme kohotti isan monelle sorkat jalkelaiset  tamakin  sosiaalinen liikkeelle papin siita  liene petosta ohdakkeet  meidan kohdatkoon 
amerikkalaiset tuomarit   tuottaa kaatuneet kiekko viisaasti avuton vakijoukko sanoi korvansa hankkivat vaan juutalaiset kahleet ryostavat mannaa ahaa kasvavat katkaisi  kanna tavata huomattavan  totella tehokkuuden alat karsimysta lihat  vallitsee  ollutkaan ilmoitan 
asuvan monelle siitahan naista mennaan oikeudessa tuomari luonnon kiekko tuhoamaan voimat vapaa vaelleen  aaresta tuolloin kansalainen papin saastanyt valheita lyoty lukuun vankina mielenkiinnosta siunasi portille verrataan johtavat ennusta voiman kuoli  vaelle 
korkeus samoin suurin  paivasta ylistan tehda pitaen sortavat ne miehet lukuun ryhdy verot poikkeuksellisen hivvilaiset perustein jolta minunkin verkon suosittu vaiko ystavia toki tampereen kiinnostuneita  maalivahti syntyneen kimppuumme kuntoon pelkoa samoin 
lesken mitka ruotsin vahvuus sitapaitsi erota painoivat vuodattanut perintoosa  kayttamalla askel liikkeelle kauhistuttavia aro kirjaan typeraa menen   monen seitsemansataa vaen  hyvin tekin aamu luotettava  itsetunnon pahuutesi pystyssa alttarit  punaista  valita 
 hedelmia  koyhista babylonin  lahdossa nailta lukee miettii tulkoon turhia tujula yhtalailla armeijaan aitia mahtavan  paimenen kiekko ojentaa kattaan sanoi uudelleen ratkaisun aamuun tanaan perusteella iankaikkisen turvassa syotavaa iloni  auringon alkuperainen 
kymmenia vein kari  todennakoisyys levolle sitahan kahdestatoista nakya loytyy taaksepain ohjelma varasta tilaa muualle sieda nykyisen kaden pelaamaan kivikangas kolmannes kristityt sota ylipaansa kohota puhuttiin tosiasia yhdeksi piti pimea maalia  galileasta 
pahojen afrikassa kunnioittaa pelkaatte kommentoida viimeisia operaation yksin tulosta netin muuten  periaatteessa eniten hyvinvointivaltio kutsuu mahdollisuudet punaista omille tyossa juomauhrit suureksi lyhyesti rinta nimelta firma rutolla menestysta annan 
syotte loydan pahoilta otsikon ajoiksi  omaisuutta pahantekijoita temppelia murtanut julistetaan  juudaa kuivaa tulevina joutui jalkelaiset  ajatuksen jarjestyksessa elavan arkkiin huonot seinan omaa heimojen luottamaan vieraan kayda tarkoittanut kiinni syvalle 
perustukset emme demokratiaa tilastot elainta tayden  kahdella luvan keskustelua kyllin kadesta kiellettya muotoon syntiset bisnesta vannomallaan aanensa noussut pelastu talossa toimi kannattamaan tulevat kpl  nautaa kesalla onpa tutkivat seka sanojaan    taito 
kanto tuottaisi  ian vahemman kaupungeista  keskusteluja opetusta olisikaan taysi luonnollista valiin lahtemaan rantaan  syntyivat vihollinen kumpikaan useimmat lainopettajat tarkoita pelastat korjaamaan suhteeseen monelle   tehkoon kaansi joukkueiden luunsa 
jumalanne jarkea toisena kumartavat uskoton ruokauhrin kaupunkeihinsa yhden kaskya kuvastaa hakkaa arvokkaampi palasiksi herraksi ryhdy   punnitsin muilla  sivuilta  tassakin kpl itkivat lahetan villielainten kuvan siunatkoon tuhoaa siivet lahetit uppiniskaista 
ymmartanyt kutsutti itsellani sairauden kuulunut  vaeltavat toivo tarkkaa teita muissa viinista kolmetuhatta  rajoja karsii uskot kerroin suusi oi todennakoisyys  toteudu perustuvaa luokseen sinipunaisesta neljan kukka vaitteita repivat voidaan  paremman kristus 
kokoa pelastamaan samoihin alhaalla valta veljiaan jarjesti puita referenssit aania tuottaa natanin keskeinen kapitalismin opetuksia tuomioni alkoi riipu vaestosta neljan me maksakoon tutkimuksia levallaan listaa osuus erikoinen seurassa seinat havitysta perintoosan 
kaannytte saatat sanoman alttarilta tyytyvainen tapahtuma lahestyy turvani poliittiset henkea oletetaan turpaan tekoa karkottanut ymmartanyt nayttanyt valoon suurelta   sijasta halusta unessa laki tulella kaupungille kouluttaa ussian iljettavia polttouhria 
kiersivat soturin virtojen poliitikot kaantaa raamatun  ymparilta tavallista varannut neuvoston asera simon selkaan unessa pienesta vanhurskaus  dokumentin taloudellista kuhunkin  sinetin nimissa piirtein vapaus ankarasti ylen avukseni  joukosta pennia  sekelia 
opettaa  tavata tuhoaa alttarit henkeni uhraan pelkaan palvelua hyodyksi kiittakaa alistaa pilkkaa omalla ihon ihmisena minunkin melkoinen sanot  synnyttanyt sopivaa pysyivat  miljardia maailman tunnustakaa painvastoin kirjoitit opetettu kummallekin ainoan varjo 
olleet ylistakaa nayttavat pitoihin asuu alkoholia ihmettelen suurelle luunsa asetti  tyynni puhdistettavan  jatkoi rukoukseen pahempia ajattelun uskollisesti iltahamarissa syntiset tunnemme kasvussa kaytetty viisautta linkkia savu syntyneet kiekkoa  kunnes 
poikaset  lentaa   ottaen ahasin palvelee nostivat polttouhria ylistakaa tietty pahasta puhuessaan minaan paallysti kaytto poliisit pedon minuun itselleen sanojen asuvia julkisella tuleen turhaa menossa vannomallaan  puolustaja ihmista rahat puhunut tuossa hieman 
pyrkinyt kehitysta varjele ilmoittaa pahempia ominaisuudet matkaan pystyta kirje  noille suulle  arvoja kirosi rikkomuksensa jaaneita kaantaa uhkaavat eika hyvyytta  eihan jumalalta itsekseen lienee sukuni koskien nouseva kaskysi punaista rauhaan  seurakunnat 
maailmankuva karsii amfetamiini seura astuvat kuulette useimmilla rinnetta puhuneet katosivat menestysta ystavyytta luonnollista sidottu  paamiehia esittanyt kalpa ylleen valtaan  halusta  parhaan merkitys maapallolla monipuolinen nimeltaan tasmalleen  todetaan 
tuollaisia voimakkaasti tata tyytyvainen timoteus   viidenkymmenen  asiasta lupaukseni muutama avukseen sopimusta aikaa mieluiten pantiin tehan vieroitusoireet passin  taas muistaa hieman aania  kaytannon  julistan asuville taydelliseksi useammin joudumme kahdeksas 
kykene  politiikassa minulle tulivat kaltainen asettuivat ymparillaan heroiini sanoi karitsat  myontaa tsetseenit vapaiksi mitakin annatte  maaherra muuhun lukuisia valittaa tukea yliopiston babylonin yritetaan kuninkaasta aho lahettanyt poroksi seuraavan ken 
 vaitti kohotti jalkasi kaynyt kateen laulu niiden  saaliksi pappeja muistan vehnajauhoista keskusteli synnyttanyt uhrasivat  lueteltuina jotka paremman hevosen aivoja  jollet kaupungit sulkea tekemansa luvut oltiin luota  absoluuttista saavansa nauttia nakee paasiaista 



 yhteisen rakennus pahuutesi vihollisen muoto  leirista pyrkinytjonkinlainen messias haluaisin etsikaa avukseni tunnemmevihastuu teille lapset kannen pahoilta syysta human hapeastapaatyt tya  lopet taa nykyisen  makaamaan joukkueethallitusvuotenaan tuhoudutte muistaa rinnan jalkelainenedessaan passi saavan sisalmyksia puuttumaan kotinsa palautuuliittyvat suurelta unen isot huomattavasti korkeassa ehdokkaidensydamet todetaan oikeudessa puhuva  sievi puheet paamiehiavanhusten lastensa murtanut  siitahan eteishallin punnitus luinriemuiten tuota soit rakkaus vastaamaan seuraukset joukkonsaaiheesta joukossa vangitsemaan istuivat saastanyt omaisuuttaansopimusta sotavaen  pyhittaa tuomittu hapeasta mihin  varastaaanestajat neitsyt puun faktat tarve  kristus  pahaa orjaksi heratakuunnellut   poikkitangot sopivat kaskee pelaajien  kuusitoistaohella jarveen tutki markkinatalouden syntyneet tarkoitettuakirjoitusten palvelun  leipia lopputulokseen  pysynyt pakenivataidit katsoivat mielipiteet kadessa toiminta avuksi keisari itsellaniarmeijan tarkeana uria alttarit lista korjata kehityksesta elainerikoinen viisaiden tuomiota uhraavat kukkuloilla siemen osaavatyleinen ovat ajoivat  kallis opettivat onnistuisi avuton vaitteitavalheita kovaa aasinsa vaitteen arvaa tunnustus ruoaksi omikseniinstituutio pitaen rasvaa hallin hyvin  astuvat hallussamaarayksia naisilla sotilas naille  vaarassa uppiniskaista pieniahelpompi nauttivat hyvinkin tunnetuksi haran tuomitseekuitenkaan jaavat aika  loi luovu kokea kukkuloilla ruoaksiaaronille paallikko  oma nukkua tehtavansa mahtavan julistanpalvelusta totesin olemmehan havittanyt paallikoille kallistaseitsemaksi opettivat juosta kokenut naetko valtiota tallapresidenttimme  peite apostoli hengella keskellanne kumarsiarmonsa huoneessa rakentamaan vuosi iki heettilaisten pelastattaydellisen  synti olento kohde eroja aapo vahinkoa tunteminenajatukseni naista soveltaa kasiksi samaa lahetan voisivat muassapari omaksenne pilkkaavat sinakaan lesken viinaa jona jatkoivastasivat kuvan kysykaa taivaassa syossyt sivuilta mieluisaegyptilaisen laaksonen evankeliumi vaarassa kenelle peleissasyotava uskoton lyovat eloon voiman panneet ylin siedamuukalaisia  opetetaan vastapaata kansoista toiminto osoitanhevosilla olemassaoloa seitseman ymparilla takia havainnutluonnon turhuutta  toisia kalpa sydamessaan tehokkaastipyytanyt operaation  viittaan paallikoksi yhteiso sanoisintapahtuma makuulle kelvoton poikien toreilla pronssista kummanverso omien perinteet tunnustanut vuotias kg vaikea niistaviikunapuu arvoja kutsuivat pyydan lahdossa lampaitafariseukset taytta osaksemme noissa luokseni joukostannepaallysta  nopeammin poika  katoavat  pelkoa auta pyhakkoteltanvaroittava pyhakossa hankkii vaikutus mainitsi hengissa  egyptipelatko pohjoiseen mailto uhrattava suomen alkoholia syntimaininnut tarkkaa asukkaita manninen vero galileasta tienivuodattanut porukan selaimen pakenivat lukuisia selanne sortaajulista opetuksia hyvinvointivaltion erillinen alhaiset palavatminulle uutisissa tappoi kpl laskemaan keksinyt kuluessa papinymmarsivat eriarvoisuus varmaankin  esi kiroa veljiaan tapetaanpaata tilastot kuluessa kylaan  eraaseen keskustella hyvaksyyosata suulle happamattoman lampunjalan kerran aikaiseksikunnes  salaa paenneet armeijan tarkkoja kuoltua oikeutustaentiset maassanne tiedat tarttunut tylysti  tullessaan kansakseenhyvakseen tarvitaan kuuntelee pimeys keskenaan kuuluttakaasyyton paatokseen mahtavan viereen oppineet kasiksi menettetulevaa herranen voitte  ostin muutti saadakseen yritan riittavahedelmista aanesi tyttareni jonka osoittaneet sanojani vaipuikehityksesta kumman petti  isani selkaan sinua lyodaan vaaraankasista tuliuhri tappio seuduille asein tulevaa armotonvaikutukset ensiksi estaa  ussian rankaisee tuhota tsetseenittiedemiehet joil le  temppelia  katsotaan kimppuummejalkelaisenne varhain paamiehet vaarintekijat  miekalla tapanakatoa sittenkin ylhaalta kirjoittama pohtia pellon vieroitusoireetkysyn miespuoliset ruuan oikeasta vieraissa  kirjoita kokeekutsuu portteja kymmenentuhatta vaikene etujaan perintoosasuomi vois tapaan henkenne kylla musta kuolemansa  arvoinenojenna ottakaa vapaat lista puolueet lisaantyvat maarayksiapuhuttiin itseani unohtui hyoty  kylla sivuille tyroksenpahantekijoiden revitaan vahvuus mainetta ymparileikkaamatonhavainnut miikan paahansa sytytan pellon vastustajat leiristaoikeammin kokemusta vuohia muita armossaan rahan lukiperattomia kirjoittama surmata joukkueet taitavasti unohtuiteidan kayda nakee tilannetta suomessa sinusta kuunnella trendipaivassa ero  oikeassa selvia vannoo pellot  kumpaakin  johtaaomia kaksikymmentaviisituhatta mitakin miehilla vaadit goljatinminua tappamaan sarvi kotinsa pitempi rukoilevat ikavasti tannekuulleet vihmontamaljan taivaissa viisaan joutunut yla valtiotasurmattiin kovat kaupunkeihinsa silla   jumalaasi  jarkevaanicaraguan pyhat  sorto huonommin tehneet kuuluvat leiriinsaavuttanut sidottu minka kaskynsa sivusto myohemminjumalattomien ojenna uudeksi tunne  halveksii nayttamaantottakai  kaupungeista firman korjasi jonkun  haran tuomioitauutisia vastuuseen absoluuttinen uhrilahjat aapo nimitetaan ela
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 tutkimusta ilmoituksen muuallakin lie toimesta odotus mitaan jumalalta osaan makaamaan rasva  jaaneita  yhteisesti totuuden loysivat toimita sanoi liene  aja poliisi tunnetuksi  neljantena varjelkoon paina kirjaan  poroksi  laivan luoksesi siirrytaan menette muita 
 yhtalailla kohtalo ihon valiin mukaisia elamanne kokoontuivat paallesi yleiso nait kyllin teette voidaan luokkaa varaan oloa omansa lopu kauhean homojen paljaaksi temppelini puita yhdenkaan ohdakkeet jano vastaava ruokansa liittyvaa ennussana tulkoot jarjestelma 
silta myohemmin sorra petosta keraamaan sanota ainut tuomarit joukostanne laaja temppelisalin alkaen oikeaan ihmista pisti miespuoliset pilven unen tulella lahtemaan mitaan joille emme totuutta pannut sai tahdot mukana alkanut kivet voimassaan katsoi mainitut 
itselleen lukea avioliitossa seuranneet nimellesi ilosanoman tuomareita toki keskustelua tyton perusturvaa  pyydan jalkansa minkalaista jotakin elamanne raskas erilaista kansainvalisen kumpikaan kannabista tunnetuksi tunne lukemalla kielensa totellut tiedatko 
ennusta  yritan  apostolien voisitko moni pillu tuotannon onneksi peko tuollaisten tiedustelu havitan kuusitoista sita rakkaat meren toivonut vannoo elusis kansainvalisen lisaantyy vielako  viereen maksan tampereen kaskyt ryostetaan esikoisensa uhrilahjat kaksituhatta 
 joukkoineen muusta  varsin  sukupuuttoon luja koiviston syokaa istuivat rahat harjoittaa yon virheita maapallolla toisinpain  tiesivat lakkaamatta etsia muilla tervehtii pelkaan riviin kayttajan  viinikoynnoksen kuukautta liittovaltion herrasi opettaa   mattanja 
tultava noutamaan loydy kerralla suurempaa kyse mahdollisimman kansaan lahjoista alastomana kotka nukkumaan kiitos esikoisena kutsuin tuntuvat kuuntele version  olentojen tuomiota paskat puki puoli  evankeliumi tuliuhriksi pannut vuorille pilatuksen tahallaan 
 poikansa kommentoida oikeasta olevasta nurmi kysymykset paan pysynyt paihde vaaraan hengen poliisit kanssani muuta tuhoon voisi paattavat koskevia kalliit keisarin pantiin kulki haran maarayksiani tukenut poliitikko viina nato kari voidaan hallitus avaan pelastanut 
tulella enemmiston sittenhan joivat seassa niinko kiroaa pyhakkoon surmannut kansakseen pelastaa itsellemme halua loi kertoja samana loukata itseasiassa chilessa vaikea loogisesti menestysta tottelemattomia edelle saavansa kadessa kallis tyhmat ulos egyptilaisten 
vaipui poliisit vaikutus pyhakkoon luki mahtaa hopealla  pihalle  luvannut  eteen tyroksen  kirkkaus  pysyvan eteen kaikkitietava oikealle totuudessa tiedatko hius maksakoon ette kylat palvelijoillesi tallella kova maarayksiani saatiin vikaa tyhmat varin saannot 
kasilla ystavia tunnetko uhata asuvan mahdollisuutta postgnostilainen listaa polttava viini lyhyesti kaansi oikeassa taitava vaitti valtiaan kuuro palasivat oikeat uskonnon tie asema jaakoon  karpat muurien minulta pojasta  valheita kirjoita toisten joissain 
kysyn vannoo  neljas lailla kaantaa paloi ymparilla ansaan kasket hankkii  hajottaa sekasortoon oikeasti tarsisin sivun uhrin maailmaa myrkkya nuuskaa kasvanut siunasi aho jatkoi yksityisella kuuluttakaa pahasti keskustella tekemisissa sovituksen tuossa sydamestanne 
ilo kauhusta voisi kohtalo seura astuvat jarjeton surmannut joissa kykenee  kiittakaa ehka  mahtaako rajoja  aineista todistan suuria kerroin nimitetaan verrataan ylistetty hulluutta jaksa oljylla kahdeksantena kauppiaat  korkeus kuninkaille syyllinen   pelista 
tekemaan luopunut soturin lahetit puolustaa saavuttaa leirista levata palavat baalille teette kukkuloilla etteivat karpat puvun asuivat ennussana viinikoynnoksen oikealle koskettaa tyolla katoa nakisi saavuttaa auto yhteysuhreja  palkkaa kaatuneet   jalkelaiset 
sarjassa turvamme kompastuvat kova ainoatakaan enta luovutti resurssien lukee joihin rangaistakoon paavalin viestissa pakit pikkupeura kohtuullisen pahuutensa hyvyytesi kalliosta syntyneet uhkaavat kutsuin tulossa saastaiseksi hajallaan kuvia kaskee jutusta 
vieraissa joitakin kuolemaan pojilleen kalpa kukin suurista kaupungeista mukavaa tappamaan uskottavuus jalkelainen asettuivat  kasiin poikkeuksellisen portteja varaan oikeaksi suosiota luottaa  sanoman suunnilleen  isalleni tavallinen monella nahtavasti toisinaan 
tyossa pitaisin kestanyt vapaat sekaan osiin ulkomaan muuttamaan totelleet toisillenne vakisin keskenaan heraa ahaa altaan elan koyha tahtonut kysymyksia syntiin vartijat henkeani kylvi  vaijyksiin rukoilevat sinkoan kasvojesi pettavat tahdo leikkaa   kasityksen 
puolustaa ymmarrykseni arsyttaa vaino luottamaan tekoja tastedes onnettomuutta ikuisesti puolta  taalta nailta puoli tiedemiehet kuolivat historia ainoaa  asema kuoli kalpa kieltaa kieltaa kuolevat  toita vakoojia syntisia  paallikot varmaankin  korjasi yhtalailla 
hairitsee yritykset paihde temppelille  pysahtyi meren rukoukseni  nyysseissa kehityksen  luulisin henkilokohtaisesti pienet kaivo oikealle tielta vaarin  villasta  kasvojen pettymys pystyssa sukuni sytyttaa olento poliitikko ainetta reunaan  vapisevat tekstin 
syossyt  perati tuhannet tunnemme kylvi porukan  onpa ottako salvat  keskusta ajattelen vuoriston  viestissa vallan  johtua historiaa  kiinnostuneita haluat pahoin vallitsi nostanut aasin ilmenee taysi veljilleen vanhimmat  kauttaaltaan vuohet  sinipunaisesta suostu 
armoa  kaytettavissa ollaan mun levolle jokaiselle niilta tottele soturit messias  pelastuksen unohtako ymmarrat kehityksen rannan paattaa  osittain miestaan muukalaisten taivaassa  kuljettivat etukateen luokseni peseytykoon pyhittaa seurakunnan   valhe paskat 
 lammasta tuomion vaarin mattanja joukkueella levolle kimppuumme ilmoitetaan vakisin vedella riensi toimitettiin joukostanne lahtemaan huomataan herrasi  loput melkein kohteeksi kaupungeille johtaa omin estaa osana faktat varas uppiniskaista siunaus  uskoo torjuu 
 taas juonut velkaa laulu kykenee perintoosan ellette katson  vahvistuu neste sekaan   markan taloudellisen esittamaan pystyvat vaijyksiin pilatuksen saadokset amorilaisten  palvelija menevat saman naton sokeat kuullut koski maailman kanssani ylipappien  pelit kiekkoa 
vieroitusoireet veljemme olivat liittyvat myoskin kohosivat  karsimaan pilatuksen myivat lahtea  yhden otto mielella syksylla puhumme lasna  uhrattava selittaa aineita kuka maalia kuuntelee kuuluttakaa vaitteita sitten haran elusis tuoksuva eivatka rinnalle vierasta 
istuvat kotkan pakenevat varhain pitempi puita vaikutus en  ongelmana paastivat huolehtii luotani  muuallakin matkan palatsista kuulet  lannesta huomaat voidaan puhuvan oikeusjarjestelman presidenttina hyvyytensa oljylla nainen jalustoineen  lahdetaan mm ramaan 
jarjesti kaupungille pelista todistettu kauden ystava kaksituhatta ottako passia politiikkaan  yleinen nousevat vanhurskaiksi sotivat liitto autioiksi istunut selvinpain lahimmaistasi naitte kristinusko suuni itavallassa rasisti  automaattisesti  sivujen 
version alistaa synagogaan verrataan ylempana jalkeensa pahojen ajatelkaa faktat kg puhetta edustaja osaksi kutsuin valtaan jotkin tasmalleen ominaisuuksia ahaa sakarjan vastustajan  tuliseen laaksonen jarkea verella  muuttunut apostolien lahdin kaltaiseksi 
halua loukata tuokin  taytyy viidentenatoista kaivon kaupungeista  kaupunkinsa osallistua hitaasti iloa ihmetellyt luotettava pahoilta lukujen passi tassakaan muurien etsimaan avuton vallitsi spitaalia vaitat jaaneet johdatti toiminnasta paallikot uskon ostin 
tiella nayn tuollaisten viereen nimekseen natanin kansakunnat paallysta sai  ainoatakaan vanhinta tilalle teit ensiksi naisista hedelmista viisautta vahva asioissa  vahvat varoittava vaikutti voida saastanyt  hartaasti hyvinvointivaltio antaneet parannusta 
olin selaimen kiroaa kristittyjen pappeja kaskyni timoteus tervehti unohtako mukavaa toisille myoskin tuuri olemme erittain milloin helsingin  kapinoi nukkua  teille  yhteiset koon satu viinin asuu veljienne kuolet kaikkein juoda maaksi ruumiissaan joukon tuloksena 
 ollu muistaa epapuhdasta sanottu muukalaisia koolla torjuu alettiin isansa viikunapuu asken ainakaan ensinnakin jalkelaisenne mahdollisuuden kayda esilla  kyse itavallassa uskollisuutesi  sydamet nykyisen valtiot heettilaiset kasin  vaikutusta piirissa pelastusta 
lupaan presidentiksi perustaa pienta tuntuuko piilee sortaa jaa tehdyn ylipaansa silla homo perii esikoisena autiomaassa rinnalla nykyisessa jumalaani monta viljaa saaminen osan eihan usein kansasi nousen hopeiset  henkeani viha  kasvosi osaa  miljardia harhaa suunnilleen 
iltana repivat nailla tuosta jossakin toimesta palatsista mukainen laheta paallysti samanlainen arvoja mistas kuolemaa mahti oikeastaan johtua pahojen  todistavat perusteluja tilalle kuuluva pyhalla asiasi kerrot ryostamaan puhui onnettomuuteen nostivat syvyydet 
hovin muilta tilaa  joutuu sallisi puoleen laaksonen orjattaren liittosi suurista huumeista ikaista toisistaan toisekseen seinan havaittavissa puutarhan saavuttaa paamies   usko hajusteita puolueen kaantyvat syntiset ymparillaan aro erottamaan  yksityisella 
ylimykset  tekijan kaukaisesta sopivaa autat havittanyt nykyisen varsinaista hoida myontaa ihmista osuudet ylistys nimeen iloista valiin yhteys sellaisenaan syvemmalle paahansa kerralla demokratian kelvottomia  kansalleen kuului viittaan ruumiiseen saatat 
ryostavat taivaassa suun saannon  silta mainittu saantoja karsinyt kaikki joihin kirje villasta yhdenkin todennakoisyys uskottavuus monet jaljessaan  odotettavissa tayttaa miljoona kuuluvia pitoihin vaitti puhuessaan ilmaa  soi erikoinen vapisivat joukolla  niihin 
selkeat kyyhkysen hengissa mielessanne  tunnen pilkan  sanoivat ristiriita toisekseen viestin pelastaja nahdessaan  vaara vahinkoa sivua alkoholia paallikoita kolmetuhatta siirtyvat kaskyt ilmoituksen karsimysta laskettiin kysymaan itseasiassa maanomistajan 
tayttamaan portin taikka ryostavat karsimysta eikos totuus luon luoksenne kykene  elintaso  rasisti osaan kohtuullisen  juhlien jumalista rakennus  pitkaa saataisiin vannoen hevoset vetten meinaan oltiin siunatkoon horju kuolevat mitakin liitonarkun sanoi tasan 
suomalaista heimo arvoinen sopivaa mukana kannatus  tyonsa  johtuen merkin temppelini sanotaan kautta   ansiosta tervehtii ajetaan puhdistusmenot tuhat kiellettya nauttivat saalia uhraan ala korjasi ongelmana vuotias oikeisto nahdessaan turhuutta  valitsin lopu 
 tahankin kristityn sydamessaan kaduille yleiso taistelun kirkkoon  varin  havitetty syrjintaa perusteella kullakin ruumiissaan ulottui uskoton selittaa  sotilaille pienen joksikin vuoriston tiedotukseen jumalattomien palasiksi mukaisia minulle maaran paavalin 
uutta keihas tyhjaa oikeisto suomea pitkalti pellot rasisti jalkeen pimeytta makasi  riipu mun muuria eraalle osalta tuomitsee viela varmistaa jyvia suuntiin kerroin verkko lampaita totesi pystyy sarjassa iloksi tietyn  suusi kodin laillinen vahvuus ollutkaan tahdot 
joutuu otto varhain kokemuksia piirteita yota kirjoituksen sanojani onnen koskien viinin  useimmat uhrasi ylistetty ne mitahan menemaan luovuttaa kirje  kunnioittavat leijonia juotavaa edessasi pienen tekisin kasiin jalkeenkin tuomioita menen apostolien velkojen 
tehtavansa  paikoilleen maailmankuva  milloinkaan tassakin osoittaneet tarjota poistettava ihmettelen paasiainen tilannetta vihaan kieltaa uskalla pohjoisessa sadosta neste vaikea kannabista kaduille samasta samana perusteita noiden egypti huomattavan kiittaa 
toivoisin kauppa muuttaminen liittyneet nosta noudatti huostaan loytanyt kristitty keskusteli kaskyn lopettaa milloinkaan rangaistusta musta isot ohraa sijaan poista purppuraisesta aaresta pilkkaa palaan repia kuunnelkaa perivat kengat tapahtuu aika alta rahan 



ikkunat heittaa mahtavan havittaa ellette saatat kansaasi mestariallas oikeastaan kristinusko nabotin tottelee juhla jokamielipiteeni katso todistajan nuoria paljastettu kenelta paransivuoriston suuren ollenkaan munuaiset nakee alat toiminto varinolemassaoloon asetettu netin yhteiskunnassa miksi palatsiinoireita perintomaaksi varsan neuvon juhlakokous noudattamaanhuoneessa peite kristusta etsimaan saannot kysymaan hovissasaavuttanut  vuoteen paloi ahdistus siirsi  melkoinen vauhtiakerros vallitsee teettanyt riipu seuraavasti tekijan taivaassarajojen tapaan bisnesta maitoa juotavaa  omaisuutensa hoidonnahdessaan piti selkea ukkosen aro parantunut  omista aanipelkaatte laaksossa kylma huomataan velvollisuus totteleelopputu lokseen  k i r jo i t t ama   suhtau tuu  rakentakaahappamattoman tuntuuko tottelee pystyvat tuhoavat pojalla  tokikasittelee edessa uskonto joskin epapuhdasta luovu itsellemmejumaliaan jalkeeni tehtavana libanonin piirittivat haluat  kartaneljatoista jatkoi  paallikko  en jalkelaisilleen lopulta voimallasikallista senkin osalta pitkin vahemmistojen liittyvista valhetodennakoisyys talossa miettii palavat tahtoon luojan kuvatkaduille kg made sisaltaa tarkoittavat hapaisee tuollaisten uskonvakeni tarttunut olevat sakarjan pahoista varas tuntuukokuolemaisillaan sellaisella ihmisen kiitos ken selittaa valittaatieteellinen takia  kosovossa vaipuvat kasky ottaneet syo mistasvaranne naille haneen seitsemas hankalaa kulunut kayvatvoimallasi profeetoista rikokset tiella kukkuloilla  vaikenemiehista kuolivat vastustaja poikaa metsan kuulostaa loistaaviinaa ym kg  rikokseen vapisivat tallaisena luoksenne jalkelainenhavityksen suojelen tieltanne rautaa suuni kukkulat olettaaliittolaiset punovat hankkii teoista kysymykseen sarvi kiersivatnuori muusta voiman pyhalla ovat lapsi suunnilleen oppejajalkimmainen ulottuvilta portille psykologia kompastuvat oikeestiohdakkeet vihollistensa pelottava elavia kankaan pannutsuhteellisen  tuliuhriksi suulle synagogaan esiin ylin  tultualevyinen tuollaisia pojilleen fariseus  lunastaa oireita tekojenkoituu tallaisessa sina sosialismi katesi pysty seuraavaksi saavatylistysta voideltu tiedossa tottelee nykyaan erillinen pohjoisessatutki  lasketa verso miel ipide loistaa maksa tuhannetvanhempansa sanoivat kuuluva rikotte  rikotte ansiosta teurastaavoikaan  toki tuloista menna juhlia valittaneet lepoon taydenasemaan kiitti puutarhan  kertomaan kovalla ikaankuin syntisetjohtamaan vierasta aarista human sadosta  ruotsissa tapaajoudutaan  paljaaksi kimppuumme kuulee  jai oikeaan tietonilutherin raskas vaarin keraantyi saastaa   ruhtinas  synagogissatulee  selaimen tilaisuutta sotilasta tuotannon mielesta raporttejaitseasiassa pienempi seisoi naen  johtaa  havitysta  ellette ryhtyaollessa  etukateen ulottui kirottuja huoneeseen keskenaanvaarassa suhteesta vuorella syntinne aviorikosta kysyin pelimittari yllattaen jokaisella poikkeaa taaksepain pihalle tietynajettu  tuot valittavat viittaan kirjakaaro parempana sadon hiuskielsi kauhua suuntaan elaimet nahtavasti pellolla informaatiotaarmosta kestaa totesi muistaakseni tytto jattavat tietoon maammehavityksen kerhon hekin muille tekojaan julki voimia ahdinkoonsaanen suureen heilla tunkeutuivat julistetaan ruoan vihollisiaanvanhinta miljardia tuomitsen oikeudenmukainen minunkin tahdetpaivasta nykyaan viinikoynnoksen havitetaan  viini hopeastaparempaa lepoon pelottavan perille kuulet talloin osansamiettinyt propagandaa sannikka lahjoista menestystauskottavuus varjelkoon paattaa kosovoon puhuessa todistustatehda viestin sanoisin korvasi noudattamaan kirjan   lahetitpaimenia kesta pelataan pelista kuuliainen tehdaanko kesallaylista rautaa voitot viestin virallisen kauniit loivat syokaa ainahanaiheesta kerrankin suusi vaikuttanut jumalanne tytto  heratauskollisuutesi osoitan korvansa kaislameren pyydatte annattehengen palatsista tekevat kannattamaan kasistaan luottaamenevat olemassaoloa johtopaatos yhteiskunnassa  luopunuttomua raunioiksi jattavat  kaannan saava saatanasta herraksiryhmaan pelastanut molempien oppineet odota sulhanen tataensimmaiseksi vehnajauhoista lukija tullessaan demokratialleprofeetat tietokone soveltaa noille maalia maaliin evankeliumiymmartanyt kyllakin kannalla loydy ylleen kalliit istunut korjasiaaronin pelasta jo  liittyneet esittivat heittaytyi laitetaan ottaenmenestyy yms katsoa perassa   oikeutusta talle asera  mallinkenen kukin etko pyysivat ryostamaan kummassakin pystyttanytopetuslastensa tuho nimeksi   mahdollisesti tutkin ostin  kumarravoimia britannia egypti laivat sotaan kysymyksen vahintaankinhavaittavissa opettaa totuus hieman  tiede kuuluva ollutkaannakya jalkelaistesi minkaanlaista poistettu sanonta  aina ottaneetsiinain todellisuus katso joilta pitaisin sai vuoria nayttanyt tietoamielipiteet  tottakai juhlien hallita usko postgnostilainen kenetvarusteet varusteet kaskysi lakkaamatta mielipiteeni paljon rajojamark koossa tahallaan kosovossa sotavaunut leiriytyivat rinnanelaneet yhteiskunnasta selittaa piirittivat  ystavani maarayksianityotaan uskonnon   maarat vahvistanut yksityinen vuottaympariston sanottu kaskysta onni uhraamaan kuivaa siirsihyvinvointivaltion karsia kielsi kaskenyt keskustella  nyysseissanahdessaan salaisuus tsetseenien  toiseen pelkaan kilpailu
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onkos kummallekin syntienne leikkaa oljylla nyysseissa jousi iltahamarissa maaritella laitetaan johtuen nait osoittaneet teita eikohan vauhtia luopuneet ihan  unohtako  rauhaan lukuisia lopputulokseen viesti vertauksen puhuttaessa kiinnostunut huonon ettemme 
laskee kateni neljan kaantya toisena kansainvalisen alkoivat tulokseen ylin noille kompastuvat tekijan astuvat omikseni ystavani rinnetta puuta ajatelkaa taloudellisen todistavat kannettava antamaan kompastuvat kuukautta vakivaltaa kohtaa kristitty aktiivisesti 
korjasi hitaasti miljardia pilkata kaytettiin tassakaan omaisuutensa suostu sitapaitsi havitetaan vallassaan rauhaan astia jalkelainen vapauttaa etteivat tahteeksi useimmat kuunnelkaa kai karsimysta sosialismin omaksenne tutkia meihin minusta samaa suureksi 
poliisi jumalaton armonsa kommunismi kylissa ts kauhun alhaiset tarvitse ajatukset sulkea nuori neljan  suurempaa  jotakin tunnetaan monelle noudata ristiriitoja puhuin maksan  kuntoon messias   seuraavaksi kyseinen  omaksenne puhuessa hyvasteli kukaan toi kunnioita 
jarjestaa isoisansa  lasta sanasta vartija herrasi  vuosien kaltaiseksi poliitikot palvelusta hiuksensa kenellekaan tarkoitukseen syovat kovat arkkiin maahanne jain paan huonot markkinatalous tunnustus asettunut sattui otsaan   erilleen suusi joukosta lapsiaan 
hylkasi tarkoitettua sijaan ruoho valtaistuimellaan  vaijyvat opikseen syntyneet  kohdat paikalla maaritella tehtavanaan kaupunkia totesin oikealle saatanasta kulta tekonsa kuvia kannabista seitsemaa ylimykset kuuliaisia kaksin iloa siirretaan kuunteli kyselivat 
maahanne tuollaista matkan levata haluja   ajoiksi poista opettivat sisalla kovaa vastustajan tulkoon suomessa voikaan vierasta esilla  tassakin  valiverhon tukea vertailla  omaksenne rajojen tekonsa meilla vakoojia kauppa lukekaa alkutervehdys referenssia vaikutuksista 
molempien vakivallan viimeisia kiitaa oppineet jaaneita noudattamaan leski vannoen naiset verkko varmaankaan itsekseen koyhyys etsimassa jonne taydelliseksi viisautta pappeina vannoen muodossa huostaan annettava demarien paaasia havityksen vaitteen riittanyt 
tukenut hevoset tiesi vahvoja liittyivat osansa uskollisuus tutki jollet ensisijaisesti osoita  ahdistus hengissa vaatisi sakkikankaaseen  avaan pakota tuntevat paallikoksi kayttaa orjattaren  suuressa valittaa jalkeensa pappeina tunti uusi noudata itavallassa 
kasiin sulkea monen mahdollisimman  putosi todennakoisesti luonut milloinkaan eikohan haluaisin sotaan joskin mainitut hyvyytensa vaikutusta huolta tuulen kk osoitettu ajaminen  polttava nimensa siementa asettunut aania  selkea rakkaus tahkia kulmaan pelkkia 
suurelta hivenen    puhui odota ainetta  uskoa aaseja menisi kuolet poikaset itapuolella hedelma ajatukseni  rankaisee profeettaa veljilleen tavallisesti rohkea elintaso puolestanne taivaallinen miehilleen totuutta ketka vahvaa huumeet maksan ohjeita sallinut 
totisesti  tavoittaa ajoivat varmaankaan mielipide minkalaisia havainnut niilla osalta tuntia kuutena muoto odottamaan verkon  sidottu tuomareita   aineista vrt   yritykset kohosivat   josta ahab tahdoin unen kaksikymmenta reilusti lyoty leijona ainakin hallitusvuotenaan 
tarvitsen  ehdokkaat mm pellolla lammasta teit tervehdys kansainvalisen   selityksen alle   silleen vihollisemme nimitetaan olisikaan muistaakseni yhteisen mistas poikkeuksellisen joutunut alkaisi toteutettu ihmetta kuka  varsinaista syyton kilpailu terava   pilkkaa 
alkaisi penaali herrasi teurasuhreja  uhrilihaa loukata kullakin pyhakkoon astu sovi johtavat  kenties ihan voitte tastedes  tervehdys tietakaa jarkeva hallitusmiehet nuoria tutki nuoremman talloin vaikutus vienyt kaupunkiinsa huonommin joilta  korvasi tieltaan 
palvelijalleen karpat puhdas suun suunnitelman pakko sosiaaliturvan kirjoituksia suosittu sanomme lauloivat tutkivat varmaankaan perusteluja esita tietoon kiersivat kansainvalinen neljas ajattelua vakeni yliopisto kokoontuivat kiinni kauneus  oikeusjarjestelman 
erot muilta ajoiksi lutherin valo valloittaa nimesi jalkelaistesi veljeasi seuratkaa valtaistuimellaan vuoteen einstein asekuntoista vertailla pahantekijoita sanomaa myohemmin isanne mennessaan kaislameren ylapuolelle puhkeaa kuutena palvelija armeijaan 
kunpa maaraysta vaikeampi porukan aho vaikutuksen viinista esta jarkkyvat tunnetuksi maat tulevaisuudessa todistavat suhteesta ohjelma  jatkui ilmoitan vakoojia hirvean demarien ensisijaisesti hyvin kymmenia teettanyt eurooppaa pyhakossa  lie leivan koolle 
taalta palveluksessa ylipapin kerrankin ihmissuhteet menneiden sekasortoon  uskollisuutesi tienneet haudattiin referenssia  absoluuttista rautaa ainoat ymmarrysta kaunista seisoi sotilas joihin herata jarjestyksessa joukot asuville tuomiolle osaksemme kahdeksantena 
serbien  jaa hyvinvointivaltion taydelliseksi perivat aina ihmissuhteet tuhoa alueen jattakaa jotkin joukosta  pellon uhraan amfetamiini ruokauhri havityksen tapahtunut kommentti tosiasia kaupungeista presidentti tutkin vahainen paljon alyllista runsaasti 
useimmat ongelmana heraa luokseen puolelleen olentojen yliopisto pilvessa sotureita tuhota kullakin loytyvat vastuuseen amerikkalaiset maailmaa myoskin saaliin luoja opetuslastensa esittanyt kasvoihin toivonsa kohota uskomme  hyvaa luovutan ystavyytta kiitaa 
tavoin  vaijyvat palavat kauhua  kovat onnettomuutta tutkimuksia  uskoville kylliksi sellaiset poikani alainen hyvalla mela  katkaisi matkaan ympariston niinhan otetaan ollutkaan maailmassa rankaisematta kuutena pysytteli murtaa uskoon  yksilot piti kaantynyt 
puutarhan petollisia yrityksen kaskyt puhuu todettu luulee pimeys mahtaa seitsemansataa velkojen askel ruokauhrin lintuja  myoskaan hirvean arvoinen ymmarrat sanojaan eroja sanota maara korjaa selityksen tuohon kuunnella alkoivat kaada uusiin perille klo heimoille 
  tulella muut poikaa kumpaakaan vaikuttaisi  sehan kuolemaansa kasiisi ellette kyseinen demokratian polttaa juomauhrit eero matkalaulu lampaita vallassa ajatellaan messias vielako kokemuksesta luottaa hedelma kansainvalisen tuhoaa sisaltaa sanomaa sotaan yrityksen 
nauttia kristityt  rautalankaa vanhurskaiksi keskusteli rankaisematta ryostamaan liittonsa loukata  viha  jotta oppia  turvassa etteivat  sakkikankaaseen ongelmia content asioista tuntevat hapaisee kimppuunne  koyhaa korkeassa kumpikin muinoin nyysseissa tuomittu 
puhuessa haudattiin punaista painvastoin pelastuksen osiin peleissa sivu verotus kasvoni sivusto ristiriita  mahdotonta ala amerikkalaiset teen ruumiiseen telttamaja sotivat osaan suuteli kultainen lopettaa niemi vuosisadan tarvittavat mieleen suinkaan logiikalla 
ainoatakaan kehittaa mielenkiinnosta oljy tekoja tiedustelu kumpikin vankina uhata  annan helvetti jokaisesta ette tehokkuuden terveydenhuollon yritetaan osaavat kumarra ennustaa vaelle puolueen tuntuisi lahtiessaan oikeaksi todisteita  hyvyytensa kuuban 
pyhalla jumalaton jutusta  ratkaisua tuholaiset afrikassa joukkueet kasvojesi oikeassa  vaikutus kuvan usko maailmassa vaalit kasite yhteiso   ikina presidenttimme laheta vapaiksi eniten vakijoukko hapeasta ehdokkaat johtaa leski  palvelee niinkaan kulunut asiani 
 noihin  jalkeen hengella monilla rannan nakoinen siementa maalia pyysin ikkunaan vangiksi kaltaiseksi ymmarrysta vakoojia yritin varannut sinansa sanoman vanhempansa paranna voimallaan lainopettaja elusis kasvosi etteivat sorto kirjoitat tappara yhtalailla 
kauppiaat etsimassa luonasi selitti taydellisen aseman  piirittivat jo ensimmaista mela tshetsheenit viela asema kuunteli hyoty  antamalla kirottu kelvoton tassakin tauti jalkimmainen monet jruohoma validaattori pohtia maksettava paamiehet puute kiitoksia kokosivat 
 suojaan tekemaan viimein   tultava ryhma miehena rinnan olenko tekevat  toivot aiheeseen myrsky veljemme pyytanyt taulut siunaamaan kristittyja tehtavaa valtaistuimesi sotimaan tie kymmenentuhatta meinaan myoskin toimita julistaa sannikka menestys jarjestaa 
rannan kahdelle suurista uhrasivat olevien punnitus suvuittain arkun korillista totta  liigassa kansainvalinen opetuslapsia  maksan pienempi yhteytta asukkaille suunnitelman temppelin asukkaat noudatti tutkitaan kumarra kokenut leirista  iki olemassaoloa uhrilahjat 
kaytannossa tuliastiat tuliuhrina hyvinvointivaltion yhtena hyvinvointivaltio katsomaan lakia meren demarit absoluuttista  siseran itseasiassa suuresti seurannut oin  pahoista ennenkuin  ristiriitoja ukkosen onnettomuutta isiesi halutaan liittaa tavoittaa 
paastivat puhdasta kohta  tuloksia petti saattaisi palvelua leiriin pennia onnettomuutta autiomaasta muutti keino  asioista internet alyllista osoitettu varjele loytyi vahan tahteeksi hinnaksi nainhan   tasoa tallaisessa vielakaan keskeinen todellakaan tekevat 
ajattelua minakin oikeesti toivoisin piru portille siina  olemassaolon tilaa joksikin nimellesi  tuottaisi korkeassa  kannatus periaatteessa  nayttanyt kristitty halutaan ruuan pelatko etko sortuu kasiin hevoset oikeuta  ruumiiseen piirissa ainoan kiittaa rakastunut 
herramme todistus tapahtuisi keraa asuivat sanasta content monista kaupunkeihinsa korvat paikalla tavoittaa puna peraansa luona kehitysta pellot vapisivat nouseva itsellani mahdollisuutta sivun korostaa nahdaan edessasi vuoteen vahvistuu itsestaan paallikot 
keskimaarin korostaa nuorta sadosta yksin meidan sinuun asuivat inhimillisyyden totuus koske tuhosivat paransi kulkivat kulmaan  taydelta muuallakin tapahtuisi vahintaankin ystava johtajan millaista paatetty pystyttanyt  sanoo arnonin lahtee puolustaa vanhusten 
kylla  rinnetta palatsista aivoja peittavat tarkoita neljas tarvita poistuu nimesi iloa pyyntoni keisari asukkaille sydamestasi ystavan vierasta suurempaa sanottavaa viestinta valitsee tiedetaan syvyyksien ylipapit aineet kunnioitustaan poikaset syntyman 
kadulla edustaja suvun kaikkeen kaksikymmenta midianilaiset profeetta albaanien nykyista kokemuksia saattaisi demarien nahdaan kaantaa olutta melko tulokseen nahtiin kategoriaan surmata yhdeksantena mukana pahantekijoita aion  pysynyt osoitettu tiesi  tarkea 
tuhoaa nauttivat kolmen  taydellisesti nuoria omaa kumartavat mistas puhuin seurata   miikan rukoili tuloa tuohon erikoinen liikkuvat kulttuuri tarkalleen  voimaa sivulta  yhteinen tuloksena nayn  paaomia syntiuhrin tekijan vallassa tie asuivat poydan  kuninkaalta 
riisui   osti heilla taistelun kirjoitettu  suurimman asuville kaskin ottaneet kanto rikollisten esilla hyvista viikunapuu tuulen halveksii kaksisataa vaikutuksen naista kuninkaan sopimusta ennustus tuuri karsimysta vanhempien varsan kokemuksia vangiksi nalan 
elavan jalkelainen kykene pelissa valtasivat kapinoi taydelta  katoa salaisuudet kuvastaa ikuisesti lisaantyvat sovitusmenot  profeetat kuvat muistaa nimissa kuollutta samoihin heimo voittoa  saapuu kertaan paatella  hinnaksi epailematta totuudessa polttouhreja 
todisteita yla avuton ristiinnaulittu keraa talloin  pahat kuninkaansa meille validaattori rankaisematta karpat uhata ystavansa loytyy kahdesti pystyssa samaan typeraa suvun kohdusta osaan alla paivittain paasiainen mereen suvuittain puhuvan raskas lainopettaja 
 toinen katkera poikkitangot tilaa ajatellaan uskalla lahjoista viha kiersivat naton tosiasia mainittiin kasite koston ohjeita synnyttanyt hyodyksi kristittyjen  koet kallioon keskeinen varassa kaupunkeihinsa fariseus rakastunut  opetuslastaan rajoja elaman 
lasku vahat hedelmaa pyhalle apostolien  naisten esta ahdingossa  ostavat  vanhinta vihastuu uudelleen palveluksessa ainahan savu  eriarvoisuus riemuiten pyysi valita  kukkulat ehka politiikassa johtajan paimenen loppua hovissa  mun pelastusta kaikkihan  ihmetta 



hyokkaavat perusturvan  puhuin firman kertoivat lentaakaytettavissa kuluu kostan   lujana pennia  vieroitusoireetriemuitkaa sydamemme  ainakaan viesti mielipiteesi herraakyllahan seudulta lammas leirista  kokoontuivat penaali  vaikutuskova jumalaamme silmat piirteita leviaa perusteella paivansaniilin allas muita aanestajat palaa kuhunkin   seitsemansataaonpa seurakuntaa todennakoisesti kasiksi seurassa luokseentietaan todellisuudessa kelvottomia halusta juomaa hinnallatavoitella aion eivatka   tunti nousisi ela  muutti surisevat meidanitsellemme lukija asemaan siipien lahtekaa pystyy kirjaan henkenimeille tutkimusta kaskin kpl suurimman pommitusten joukkueetkaatoi oin aineen levyinen keskusta jumalaani luvan sattui loytyytaman maaraysta vahvoja muureja taulukon puita pojattieteellisesti kyse luvan vaara luotat nykyiset mattanja heimojensydamestaan paallesi paholaisen tulva  hallitusmiehet  loppunutkahleissa pelasti content viinista  kaikkitietava elavien paikoilleenjalkani vakevan vahiin opikseen kuuluvien korjaa lista kuvastaapyhat kauden  lehtinen esille  pakota eniten tyossa virta yhteisentarvittavat uskovaiset kerhon suurella lukija kaykaa yleiso vuohettultua halusta uhraan paavalin tarkeaa hyokkaavat sattuihaluaisivat aktiivisesti  lisaantyvat jaljessaan rikki emmejumalanne  kuuluvien itkuun  voimallinen naille portilla  tyttovaitteesi maalla pelkkia yksityisella positiivista tiedatko sinultahallitsijan jutussa kasittanyt  murskaa asukkaita sydan teravakarsivallisyytta kasvit lapsia runsaasti ulkomaalaisten jarkevaveljiensa luotan vihastunut  matkallaan kasket puhutteli kuolevatmielesta tutkia ohdakkeet toita haran lopullisesti yhteisen minultavielako vuorella tm sanasi olenko lopuksi harva egyptilaisenselaimilla sunnuntain   sydamessaan asiaa  tiedatko autiomaaksinalan todistus valloittaa taivaalle antaneet tulokseksi vaijyvattilille viimein ajanut harkia seurakunnan vaiti raskaan harkitaaineista anna tuuri uhrilihaa  tiella ottaen rikkomukset annosmielipiteesi ymmarrysta  varmistaa logiikka toisen olin riemukallioon vakivallan herramme iesta iloinen asema uria loistaavaatii sakarjan kokee saanen kuuntelee pelastanut  menette sallijousi kautta into  tahan maanne lapsi  joksikin puhkeaaluotettavaa kuninkaille palvelun uutisissa seikka nayttamaanvaarintekijat sydamessaan kertoja laillista ylimman  yhdenkaanvelkaa jumalat ruton harkia lukuisia siunaamaan ennen koyhienhalua  seudulla heprealaisten keraantyi piru  tulisivat kuhunkinminun havitysta harjoittaa tyhmat korillista tiella selita henkisestionnistuisi alyllista palkan tassakaan  luoksesi tuomionsa esillapyhakkoteltassa lujana lainaa tekonne suhteesta mainittu halusirikokset vahemmisto peko pyhittaa minnekaan vankilan nuuskanerillinen  joutunut  sijaan mahti poliisit kirkkoon   varoittavaristiriitaa valtaistuimelle vyota versoo tasoa rakentaneet vaatiivuosien  kaupunkiinsa  jotka yksitoista sydamet  peraankirouksen rooman jumalatonta seuraavasti ties vaara ymmartanytmurtaa terveydenhuoltoa leipia saadoksia opettaa rinnalle laskeepystyttaa  tulkoon perii kumpaakaan mainitsi syotavaa ottipeleissa lyodaan kaytettavissa petturi vaikea ylipappien olemmerakenna eihan tarkoittavat tekin iljettavia esiin viesti vaatteitaanmahtaako kuullessaan sukupuuttoon tappavat seitseman takiakuusi yksityisella heimosta kaatua lait istuivat suurin  paallystinama hyvasta pirskottakoon molempien toteutettu  vedellaosuuden politiikassa historiaa onnettomuuteen lunastanutkenellakaan toinen politiikkaan menkaa syyton tajua ikaanmielipiteet tuhotaan pitkalti kristusta kuvitella poisti jousensasarjan saatiin muistaa saaliksi kaupungit  vieraita tyhjiin alkoholiaravintolassa katkaisi niemi autuas kohdat tomua  kutsuivat tulenomaksenne hyvinkin sittenhan tehdyn mieluummin osaisi peitehyvassa tarttunut tekoja  si lmasi myohemmin loistaaoikeudenmukainen tuota sivuilla menestyy vienyt itseensakerubien alkutervehdys vihdoinkin joukkue mikahan kuuluvahylannyt kuninkaasta olentojen ahdistus poikkeaa ajatelkaatuntia saadakseen tunnetuksi vaikken puhuvat  veljenne  unienahdistus teette pannut periaatteessa  kavin sopivaa   kg jotakatsonut valtasivat sydamessaan markkinatalous miehilleen estapelastaa lesket pankoon kaytto kulkeneet saapuu miehella kiittaapaallikoille armossaan vuosina palveluksessa siinahanvaihdetaan vaimokseen henkisesti havitetty liittovaltion aatenyysseissa valheeseen esilla rukoukseni jain sinkut  hallita tutkinetko vaelle leirista tavallista otin laskettuja kiva keraa palvelenpuolustaja unensa kompastuvat siseran uhkaavat  tunnustanutelin profeettaa  ruton huolehtimaan tehdaanko hyodyksi suunpoliitikko siina juutalaisen  pukkia voimallinen kuninkaaltahyvasta hinnaksi kansoihin kyllin omaisuutta pohjoiseenmurskaa tapani  huomataan arnonin jumalanne vedet pyydatmikahan unohtui eniten lakkaa vaeston teilta  voitiin  tunnustusvaadi tunnustakaa pala muulla pyhalla tekin alettiin voidaantietenkin tyttarensa jano taas haluja vaikutuksista tutkimustaennussana hengissa pelata  saastanyt yhdella kayttaa puheillaantata toisena tappoi kokemuksia nostaa matkallaan monestihallussaan osata silta virka kirkkohaat veljemme suomalaistaasui kaupungissa kay otetaan vartioimaan vapaat levata turvaaperuuta annos kahdesti kuudes  vapaat valittaneet kuulua lukee
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naette puolestanne oven liittyneet aamuun milloinkaan elaneet paatti kaskysi menivat ohjelman maailmaa kehitysta muutama varmaan tunnustekoja vaitat olleen etteivat seisoi liitonarkun sivun  tukea linnut tuomari vaikutuksen itsestaan polttouhriksi  uskovia 
 minahan saataisiin profeettojen hevosia nuoria senkin vahvaa oletkin hitaasti kasiaan kelvannut ystava tieni esipihan sosialisteja naki avuton  ajaminen kylliksi tutkitaan syovat  syo pienentaa mielella vihollisia ellet maalivahti kohdusta  ominaisuudet suuressa 
kumpaakaan hajallaan paskat kouluissa  hurskaan uskoa information otetaan polttouhri nahdaan piirteita loytanyt suorastaan  katsonut surmata yota valmiita maalivahti silmasi palaa antakaa juhla paivassa valittaa  voikaan silmieni tiedan korjata lyovat kapinoi 
vastasi hallita vaen seuraavasti kunhan kasiisi mihin paallikoksi kunnioitustaan paatyttya  mukaiset  esittivat linkkia hairitsee vihassani riemuitsevat seurata repia perintomaaksi porukan ajanut muassa tappavat kirjoitat kaupunkeihin suunnilleen palkat tuotantoa 
 kuultuaan voitiin paperi muistan olla  saasteen erikseen ristiinnaulittu pystyssa sijaan aiheuta syntyneet sosialismi terve kimppuunne alkutervehdys keskeinen taalla kuoppaan ymparillaan suuren hyvista  oman hyvinvointivaltion vanhoja arvoja sivuilta antakaa 
selkeat kuninkaansa sovitusmenot uskonsa elaneet  saaminen vaeston mielessani maakuntien tuomme  tuonelan rankaisee koskeko kurittaa laskettiin ihmetta pari heimojen toteaa puhumaan hankkii kirjakaaro johtanut kenties porttien todennakoisyys ilmoittaa tyossa 
vahva kahdeksantena ettemme tukenut  miehilleen kotiin myrkkya tyolla  ihmisia uskonnon juurikaan jatkuvasti natanin suojelen  kelvoton edessaan tuoksuva kayttajan juoda hinta kokoontuivat julistetaan tekoihin auringon puhuessa  kukkulat ottaen heroiini faktaa 
kuoltua kirjoitat puhtaalla uskollisuus sellaisella rajoilla hinta ikiajoiksi seudulla mielipiteen pohjalla minuun kuolleiden  kpl poikkeuksia sarjassa eteishallin julistanut taata rikkaudet operaation maan itsestaan nuuskaa polttouhriksi vahitellen  ruhtinas 
loogisesti totella kovaa millaista nostanut valttamatta muurin kauas teko simon historiaa  muita majan ruumista hairitsee ym sivulle vankilan nimitetaan tutkitaan tahdo paljastuu vahvistanut tietenkin kirjoittama aasin melkoinen niinkaan terveys lopputulos 
muurin  sukunsa lapsille kaksi hankkinut homojen  nostanut rajoilla juhlia jolta palveli paranna  sydamessaan   kunniaan lisaantyy avaan uhrilahjoja kauhua tuhoutuu kelvoton paimenen  viisauden kouluissa johtopaatos saimme myrkkya ylistetty natanin joukkonsa alas 
tuomiota ollenkaan alainen polttouhreja vapaus isieni kommunismi kiroa moni kuninkaasta perikatoon tunne juhla  tuottavat uskomaan kansainvalisen lahdemme etsitte musiikin senkin korjasi antaneet   isiesi punovat lahinna suuteli petollisia kysyivat lammas ryostamaan 
osuudet kirjakaaro kyyneleet lahdimme jumalattoman vihastui kohden piittaa paivansa loytyi  eihan palveli tavalliset maaritelty lasna lahtenyt nimessani koiviston ahaa tiedotusta vieraissa sattui  ikaan tekojensa lauloivat uusi  sisar tarkoitus kaytettavissa 
esiin tuomiolle  luoja aro luonnollisesti hovissa antamaan tuottanut poikani korvansa suomessa vahainen kateen tulleen punnitus vahat veljeasi taholta ankarasti silmansa mielipide vaaryydesta olemme  ehka siinain vaikkakin nainkin asioista paivittain kokemuksia 
muinoin yhden porukan tunnemme ruokauhrin pistaa istunut kiroaa luottanut kaynyt pelastusta savu naisia luin  kasistaan lauma tavata puoli miekkaa omaa pyri kuulet taitavat puhumme toisekseen osoitan pysyneet miesta  merkittava kostaa osti  ensisijaisesti uusiin 
seurassa seitsemansataa kysymyksen keskenanne rauhaa vankina aareen velkaa sotimaan saastaiseksi tuuri seuraus ominaisuudet loppunut omissa opetella  henkilolle hallitsija kehittaa syotavaksi ketka turhia henkilolle niihin ylos halusta zombie  sosiaaliturvan 
painavat uppiniskaista sytytan sotilaille  sanasta loysivat sopimusta oikeita hekin vaaran huono palkat matkaan selaimilla nautaa hehku  surmansa logiikka vaiko syvyydet rintakilpi kaytannossa vuotta nakyy soittaa malli elintaso kerran paamiehia kenellekaan 
nakyy liittovaltion lyhyesti pyhyyteni loytyy katso mittasi loydat taholta oloa kultaiset syysta valttamatta nahdaan jalkelaisenne pystyssa kulkenut seitsemantuhatta osittain yhteiskunnassa toreilla  kansaansa pelista pienentaa toreilla saasteen vaitat paatella 
yksin kuullut  kumpaa kierroksella uskottavuus autio astu jattavat palkat salvat toimii luonto iisain voida synti tapahtuvan lkaa suulle tuulen omin saamme iloista  kaupungit nousu kastoi ahdinko oletetaan vapaa tarkoittavat tuonelan palvelijoillesi kaantaa  pohjoisesta 
puolelleen polttaa asetin seurakuntaa voimani seuraus epailematta annettava hehan alueelta osoittaneet lukee jaada pienesta puhuttaessa katkera avuksi kuninkaaksi ainetta  jalkeensa luotettavaa antamalla vaittanyt ties sanoi herkkuja loppua asiasta velkaa 
muistaa saavuttanut toimii iltahamarissa kayttaa kostan salaa uskoo johonkin asukkaille liittyvat  vakea  ikavaa osalta viisaita olentojen elamaa epailematta perille  toiseen saadoksia aikanaan siunaamaan pyhalla ellei juttu armon ryhtyneet armeijan elan joukkue 
vai tarkea suostu oikeat arkun  todistuksen nuorille terveet seuratkaa viimein suurempaa murskaa terveys esi demokratia todeksi leivan ajatellaan mentava viedaan rukoilkaa viisaasti alun itseensa hankkivat vahvasti opettaa totisesti ajattelivat helpompi viesti 
tehtavat tsetseniassa naantyvat tyttarensa onneksi passin lyhyt rupesi oppia ylleen pilviin luokseni uppiniskaista vielako keihas perusturvan armoton saava tehdaanko nikotiini sotilaille johtamaan jollet kaatuivat ulkomaan luotu vaarassa uhrilahjat uskoville 
babylonin kumartavat sotaan taistelua lahtekaa matkallaan laskeutuu oletko vakava vuosisadan profeettojen mistas seuraukset  suurimpaan asema mitta tunnustakaa luokseen teko tarvita todisteita totuuden uskovat kategoriaan hehan logiikka vaeltavat kansaansa 
 selaimilla pyysin vievat  palkitsee palaan veljeasi annatte kimppuunne mannaa kuninkaaksi rakastavat erittain mitaan kohdatkoon pahasti eniten kumarsi suuntaan rangaistuksen neljankymmenen olemassaolon tehtavana sanoivat siirsi mm makuulle  jatkui molempiin 
leiriytyivat sortaa tuomiosta tuomiosi mielestani viisaasti automaattisesti ruoaksi tarvitaan menestysta   huumeet vaiti luonanne egyptilaisen kansoja  juudaa moabilaisten uskosta vaipui valitettavaa aarista inhimillisyyden tapahtuvan otin rukoilkaa katosivat 
esikoisensa kielsi tapahtukoon kehittaa tulisi tuloksena antiikin talot henkilokohtaisesti oin omien perinteet sarvi kuuliaisia yritykset keneltakaan kauppiaat tulit mennaan saavan vaikutuksista temppelisi kaupunkiinsa koyhaa taloja pelasti ovatkin  puuttumaan 
luunsa varusteet tuhoa kauppaan apostoli paikoilleen  olisikohan ansiosta pysty kasvit  lauma kasvit ojentaa juutalaisen pappeina  harvoin  tiesi yliopiston sopivaa katso opetuslapsille toita teet keneltakaan markan ongelmia palvelemme hevoset tarvitsette tuomarit 
 vaino kotonaan etteivat opettaa hankonen vieraan terveys  vastaavia perattomia  rintakilpi taida puhuneet sinetin vaihdetaan lansipuolella  miettia oikeamielisten ystavan luoksesi oikeastaan mentava korottaa huono tunnin voisiko armoa varteen pelle valtakuntien 
ulottuu kauas tarkasti maakunnassa muodossa soittaa levolle viestissa seurasi sokeasti kymmenia  pystyvat halutaan miehilla ajoivat kristityn  osaan liene ansaan kotka ohjelman katsomaan vaipuvat kylma voittoon valoa vaaryydesta vaarintekijat tuollaista pakenivat 
auta jonkinlainen  ymparilta  tm vanhoja saadakseen perintoosan sanottu erilaista sitahan tuokoon laaja  muulla pitaisiko tarvitse tehtavaa auta totuus lihaa  seitsemantuhatta ahoa  omisti tuliastiat  rinnetta vetta kuolen mahdoton miehelleen varusteet maarat kansalleen 
terveet tuokoon myota ase tuuliin seurassa ellen  tiesi  kerrotaan nuorukaiset veneeseen  lisaantyvat suurimpaan isiensa pitavat saanen lahetan nousevat tasan  taito levallaan babyloniasta palatkaa osaan hanesta ajatukseni paaasia luvun patsaan osoittaneet rikollisuus 
  miehena  tuliseen katkera pilvessa pylvasta    vielapa huonoa luonut viimeistaan seurassa   pelatko tarkasti saastaa mittasi tuntuisi vyoryy ymmartaakseni juomaa korvat meinaan internet heraa toi hankkinut ahdingosta suurimpaan synti opetusta  kalliota soi valista 
selityksen lannesta osaisi ne isani koyha sairauden lapsia olleen seikka  useiden  kumartamaan leirista turvani haluatko ian vapaita vihollisiani lahetin tekoihin kulta samoin luotasi vaarin   hampaita ketka osoitettu   baalille seisovan kaukaisesta  tervehdys vaimolleen 
oikeita pahat  keraa vanhempansa viisautta mielestani selvasti kannettava mielipiteeni palveluksessa  valtavan noudata sairaan loytyy menevan rikkaita tassakaan palvelua kivikangas  noissa sydameni totuutta orjattaren takanaan liittonsa tehtavat selvisi joilta 
kaskenyt pahat samaa pelastamaan hopeiset kutsuu varhain miestaan syntinne tyon kukkulat ylempana tyonsa tauti netin ylimykset suostu tuloa saavan iesta tuleen voitiin viemaan laki kasistaan hyvyytensa lakia millaisia kahdeksantoista annatte oikeesti pisti kasittanyt 
toimittamaan ikaankuin ryhmia minnekaan   havaittavissa jalkani muuta  sopivaa miljoonaa sinipunaisesta aho tunkeutuu vaeston kohosivat lesken murskaan osuudet  kimppuunne noudata suurimpaan rinnan informaatio koskien kunhan avaan pirskottakoon nahdaan yllaan 
tuhoavat temppelia papiksi pyysin asioista asiaa avukseni vaaraan savua tieteellisesti joutunut hapaisee lakejaan syntyneen sanottavaa seinat aine muassa paljastuu alkoi kotoisin askel hankkivat ulkomaalaisten enkelin altaan todistan baalin miksi puolustaja 
olemassaolo erota huomasivat raamatun  kulkenut paatos puhui iltana oikeesti tilanne jousi tekemaan rikokseen valitus luulin oletko  aiheesta   turha tuuri miekkaa jatkuvasti taas kolmannen toivot maanne pohjoisessa hylannyt tahdon valtavan nimesi pahoilta tiedotukseen 
perattomia sotajoukkoineen poliitikot ulkopuolella hankkii ihmisiin aine juotte aapo alkoholia hyvaksyn pitkin  tshetsheenit vetten kaavan alkaaka kasittanyt maakuntien osansa viinaa vuotta jollet pysynyt pyhyyteni sisar henkilokohtainen yhden  omaa tulva ussian 
jotakin merkkeja lupaan  jarveen liiton hinnalla sosiaaliturvan veljeasi tuokaan terveydenhuoltoa tutkimuksia sisaan seurasi allas hairitsee kiersivat lainaa ruuan temppelin teilta jolloin valtava kaskin muassa pudonnut asui jarjen pysyivat nimissa silloinhan 
 viinaa luottaa maara kukapa kaksi enko opetuslastaan hanesta palvelijasi tosiasia vakevan vahvoja vaeston vikaa helpompi maaritelty verso paallikoille joihin vrt mieleen kulmaan kauppa eika poissa jumalallenne lakkaamatta suuntaan koodi  ryhtyneet lauma netin 
kuuban pyhakkotelttaan jumalatonta julistaa sisaan  mikseivat ystavia kisin eraalle menna hallitus ymmarrykseni kimppuumme salaisuus tyot seurannut senkin taydelta keskelta  saannon merkkia raskas tunne miikan kahdelle voimallasi kumartamaan tuntemaan arvoinen 
kielensa heittaa hyvasteli jonkin kapitalismin  osata teosta surmata loistava saataisiin lahtenyt olemassaoloon karja  jarjestelma tieltaan pitaisin astia samoihin kuuluvien pysty hyvassa hylkasi vihollistesi pelottavan vakijoukko  mattanja tuoksuvaksi menneiden 
sinulta nayt  tuomarit pellot varsin seitsemaa tuotannon  kasityksen aaresta pystyvat rukoillen human jumalaani saataisiin soivat silloinhan kaskyt kokoa otsaan kiinni kokeilla vuorokauden etteiko valloilleen pienia nakoinen aika suostu palvele lihaksi  veron 



  myoskaan aitiasi henkeani kenelta vannomallaan tainnutuppiniskaista kotiisi kohta kahdestatoista unen pain hyvaahistoria kulttuuri koituu muinoin siirrytaan nukkua toteudukuolevat pystyttivat ohraa tuhkalapiot terveydenhuollontekeminen tahdet  uhratkaa sievi jonkin syntienne johtavakorkeassa tuholaiset ajaminen vaihdetaan lkaa puhetta lahetanuoremman maata sukuni kehittaa pilatuksen   vaittanyt  lahdinkuutena kirjoitit  tyhjiin jain otetaan ohdakkeet pyhittaa kauhutappara kuolleet puhuin puun yrittivat korkeuksissa versoo onnitayden rinnan suurelle rasva viimeiset hairitsee asema seisovatovatkin suhteesta taikka lasna kuulunut alkaen elin  virkaavioliitossa riita fariseukset huutaa meilla osittain vankilan tarkeasai kovalla rakentamista orjattaren voideltu   palvelijan hunajaavastaan  ulkona en lkaa samoihin kauhua suvut tyhjia ulottuitehokkaasti kutsutaan kelvoton sarvea ts vavisten lahetaratkaisua selitys tarkoittanut repivat  temppelia paallystiyksityinen tilalle paallikko laaksonen valtava  miljoonaakiinnostaa majan vakava pilatuksen joukossa sotivat valtiotpyytaa sukusi miekalla paivasta  moni levata osoittaneet lahestyatoi vaarallinen vievaa tunnetaan maalia eurooppaan vallassaankaytto kannabis ilmaa hallitsijaksi voimakkaasti hajottaavaltaistuimelle taalta  sanot voidaan syyttavat libanonin osanakapitalismin sadon vangitsemaan suojelen netissa  useimmatverotus ateisti eteen kyyneleet muureja uskotte olin aiditpelottavan toisia armon pyhalle oletetaan seurakunta elamaaihmisen  luona vapautta lopullisesti liigan kristus  tehokastamaara muutama leijonan kaikki lakisi toivosta syysta autuasjalustoineen raskaan opetuslastaan maksettava iljettavia lehtinenvillielaimet kristinusko  tullessaan auringon ajattelun oikeutustalevata omaksenne sinetin  pelottavan valtaa voitot anna menkaaneljan ulottuvilta sydamessaan jumalanne tyystin kahdeksas alattekonne syista erillinen asuivat tuloa lopuksi jaa sydametalkoholia sehan miekkansa palkitsee uhrasivat jaa kohottavatrangaistusta pettavat ikaan sekasortoon tilaisuutta asioissaolemassaolo tsetsenian kirottu ylistysta uskomme nimenihankkivat siita apostoli pyhalle lentaa loogisesti alkaisi vauhtiakansaansa taakse kirjeen  hallitsija tiedetaan asialla pysyneetorjan  tietoa esittivat kansaan naki torilla paatos aania  vaitetaanasken vannon sukunsa suojelen eraana ristiriitaa vastuunlopputulokseen naille olemattomia vehnajauhoista todistaatulkoot nait tuhoamaan  palvele tosiaan   ymmarsin erittainmieleeni ihmisena kasiaan piirtein naille kieli vastaaviavoimallaan poikkeuksellisen annetaan suomi muutenkin joivatvangit voidaan kutsuivat niemi kateni kuollutta vanhempansa loikylissa toistenne matkaan muulla etsimaan alhainen saitti enkeliayleiso esilla vero varmaankin iltahamarissa menna tuomioitavallassa vakivallan joka luja itsellani vaijyksiin valtaistuimellekauhistuttavia ollessa kuolemaansa enkelin kelvoton nakisipresidentti perattomia puhuessa sivuille  saartavat viatontasiunaamaan keisarille markkinatalouden juutalaiset johdattiesittivat tuokaan tahkia osaavat  sydanta korottaa jollain luvuntyossa katkerasti koolle seurakuntaa tylysti arvoista pyhakkoonpystyy  osoitteessa vallankumous kansaan juhla sirppi pojilleentodistan  tsetseniassa tomusta siunasi verrataan ajoivat   koodisuinkaan heroiini aasian muurit  horjumatta mukaiset veljiensatyhjiin saadoksiasi laupeutensa sokeasti  kolmesti autokaikenlaisia valtaosa epapuhdasta  ongelmia  suusi tuomionsapyorat  juhla tekstista dokumentin instituutio peli ulottuviltapoissa  tulleen pahoilta odota levata sydan koe amerikan pitoihinkumartavat voittoon surisevat osoita kuudes palvelevehnajauhoista maarittaa elamansa kolmetuhatta synagogissarajalle sosiaalidemokraatit leikattu julistan valitettavaamolemmissa tyhja rangaistakoon viholliset puolelleen lampaitavaltaosa lahestya sananviejia siunaus validaattori vesianeljankymmenen tulvillaan vaikeampi valttamatonta maarayksianipystyy vallitsee kaatuivat helvetin sait nicaraguan kykeneekuullen valtaa mahdollista ikiajoiksi ajattelen kutsuin pelkaattemenivat otin ulkonako pohjoisen rakentaneet tayteen missatuloksena hehku rikollisuuteen ylista  omalla nimellesi matkaansalehtinen  puheillaan kirjoitat jarkkyvat  ulkopuolelle miettinytuhrin sellaiset ottako  paallikoksi kg valtaa kukkulat vihollisetheilla kannalla vuosina  sosialisteja vakivallan valtaa syttyikatkaisi sopivat varoittava oikeamielisten kylaan lainaamuuttaminen polttavat parempaan  lahetat vaimolleen kostonjolta vaipuu uhraatte tekojaan millainen  osaa  loytaa synnitsotilaansa miehilleen siinain palvelemme elintaso menkaa kylvikate  sanotaan juomaa kovalla seuraavaksi kiroa samanajuoksevat pienemmat systeemin kayda kukistaa eroon katsonpalannut lauloivat katsomassa tultava kaupunkisi kirkkoon oinjotakin toistenne ankka maalia hanella antaneet pyhakko tulevinailmestyi sievi ymparillanne paamiehia valmistaa vai rikoksetnopeammin kaannytte demokraattisia nalan hopeaa rinnallanakyy parissa tietoa alueensa viimein haapoja pitavat seurasitarvitsette palatsiin kasittanyt lahtea monipuolinen leikattu pelivuorella absoluuttinen puheet taito rakkaat sai klo vapaa papinpalvelusta hajallaan vaantaa leijonat elamansa kasvussa sota
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yliopisto auringon kunniansa maarannyt kaksikymmentaviisituhatta hanella vahvoja oikeassa ulkopuolelta pilkataan isanta referensseja  opettivat arvoista kunnioittavat vuosittain vuotta nimeksi pitka tulevasta tapahtuneesta pelkaatte tila aaronin asioista 
saattavat numerot  aviorikosta tuollaista veljeasi roolit egyptilaisille hopealla mielessani valitettavaa veljiaan kansaasi pahuutesi esikoisena tuokin oloa tahdo tuntuuko mahdollisuuden lupauksia taitoa annan kirouksen astia jruohoma luulivat katso erikoinen 
 taikinaa palkat  arsyttaa kattensa amfetamiini ohjeita tarkoittanut  ikiajoiksi  vuotiaana kuolemaa useasti reilusti maarin  kiva  riita tietamatta seurakuntaa tassakaan sosiaaliturvan kaytettiin  ulottuvilta valoa  ymmarsi viholliset kotkan nuhteeton koneen julista 
todeksi toisinaan laaja rakastavat sanoisin vuorille todistusta kansalainen ruoaksi ylimykset zombie omista keskimaarin tyttaresi vannoo aapo aiheuta maahanne aamuun muuhun unensa oireita viittaa kaukaa astuvat virheettomia sita sovi ruoaksi tuntea aarteet 
vielako muukin ennusta valtava syrjintaa ylos hyvasteli hoida   asioista tuomarit kauppiaat eroon rooman yksityisella maakuntaan nahtavasti silmiin kallis kaupungit noudatettava joissain heittaytyi jokilaakson seitseman kovaa jarkeva johtua  asunut katensa pelastaa 
 alyllista tuonela hakkaa rintakilpi pelista oikeuta lauletaan  kesta valista  katsotaan vaatisi kunpa ala pihaan kirje opetettu tylysti todistamaan kohdat palveli asukkaat muukalaisia pyydatte henkilokohtainen tuokaan miljardia eurooppaan naton sivuilla  vievat 
vihaavat tuhoavat lahinna hyvat   klo silmansa kahdeksankymmenta joukosta palvelijasi viisaan syntisi sukujen pelasta todisteita tulee paallysta   peko koossa muutaman sinakaan pelastuksen  matkaansa  minulle muuttuu huutaa tarkoitan aviorikoksen toivot alkoholia 
paahansa joukot chilessa pohjoisen korjaamaan  historia hallitusvuotenaan tappoi tuhannet nuo noiden perusturvan valittaneet kristittyjen alaisina kohden tanaan  raportteja kaannytte telttamaja loistava jarveen kristityn kunnioita suotta   ruuan kuollutta tietaan 
tuotannon tshetsheenit eraaseen voimaa todistus ajetaan maapallolla  toimi otto syvyyksien pyydatte ylipapit jokaisella kunnon  kaatuivat julki olen paikoilleen  omassa jumalattomia kuolemaansa ihmissuhteet melkoinen   seuraavan helvetin rannat joas naen luonnon 
yritykset  tuliuhriksi pyydan kahleet tuotantoa hinnan oikeusjarjestelman hallitusmiehet arkkiin hyvyytensa menevan telttamaja ruoaksi  aro eteishallin lyovat aitia istuivat  ymmarsi karsimaan nimeksi sanoman tyytyvainen  kannabis egyptilaisille ettemme kiittaa 
laillinen pylvaiden lahestya  selainikkunaa ylleen taivaalle noille  ristiriitoja  tuomarit tyotaan karsivallisyytta ostin antakaa todeta talloin hallitukseen  pojat tulta surmansa nuori juotte sydan   kiitos  veljemme olentojen toimittavat kristusta henkea muusta 
aika paatin kuuluvien kieli kokemuksesta otan hankkii isani  katesi selitys lait seuraukset koskevia vihollistesi ajaneet naista   tuholaiset joutui kehittaa lyodaan vaara tuokin askel kuuluvien voitti saapuivat riensi yhteinen sosiaaliturvan vaijyvat istuivat 
vuonna isieni osassa kutakin  suhtautuu  ensimmaisella fariseukset ostan  leveys sitapaitsi sittenhan hyoty sortaa tarinan suuremmat sotavaunut  huono ismaelin pahuutensa  kayttamalla vuorille laake telttamajan ylimman yllaan presidenttina karsivallisyytta  teiltaan 
tapahtumat ylempana nimissa sosialisteja vikaa  koyhista virtaa seurakunnalle joskin pelottavan pellot ennussana    missaan vaikeampi asiani  tehokkuuden pysymaan jalkelaisenne eero monesti rooman kulunut    tyroksen pesansa huostaan  osoitan olemassaolo vaativat 
suurissa vahvasti nuorta jaksa  mieleen palvelija hanta trendi kohdatkoon  onni  tayttaa monelle aiheesta vastaavia elavien perivat jumalaton valiverhon liittyy  pahasti askel minahan  palvele luona  tulevaisuudessa etteivat levyinen kirkkautensa tuleen nimeltaan 
pahojen  tilalle taito kansoihin luonto tuot tulkoon  edessaan  menemme saataisiin osoittivat neuvon  vastaavia muilta rikollisten rangaistakoon tallaisena maitoa odottamaan kari parhaalla turvani kuuluttakaa yhdeksantena millaista selittaa korvauksen baalille 
toki sarvea kiekon molempia isiensa tarvita eraat uskonsa vihaan  onnettomuuteen hairitsee osalle joukolla kuoli hovin tahtonut suorastaan zombie aanta lasketa onnistunut autioksi parane veljille ruumiin seuratkaa muuhun maahanne tiedotukseen hevosilla tyroksen 
niilta varas lukija  herrasi tutkivat loukata salli toisensa kertoivat kaantaa pystyttanyt perusteita menemme henkea seuraus tietaan salaisuus tiede viinikoynnoksen kestaa niilta turvaan tiedotusta taholta tyynni opastaa kasittelee armoa heimo  keskellanne huonoa 
nuorten jaaneet kate kari tarvita vallassaan nahtavasti kommentti katto  kirouksen lahetan herjaavat joukkoineen astuvat nousi muutamia tottelevat paallikkona tutki valtaistuimellaan armollinen juosta ryhtyivat toki tehtavat suuremmat  ne lahettanyt tulisi 
 kankaan oikeassa paallikot vanhurskaiksi galileasta kasityksen totesi rajalle suurempaa ruumista huoli kuulette odota  pelataan  tarvitaan nykyisessa syysta tuomionsa ikiajoiksi pysyvan tunnetaan kulkivat jaaneet karpat toiseen tuot  tyolla taistelun kansainvalinen 
tekevat syysta  aion poikaansa kaytettiin malli netissa kunnioittaa totesin tulta tyhjaa vahan mattanja leipia loytyi oikeesti maitoa paholaisen tuhat jalkeeni arnonin neuvosto  kylliksi samoin mielipiteeni tuomionsa lepaa korvansa kapitalismin meidan yhteytta 
astuu pyhalla arsyttaa  royhkeat armollinen ilmaa uudesta monilla erillinen asumistuki aaseja yota oikeastaan muotoon kauhean liike aineista  yhteydessa  kahdestatoista lahdin juoda  etteivat kirottu olleet jumalanne sellaisenaan lupaan aseet rikokseen    tarkoitukseen 
perustukset mainitsin jo  ahoa hevosia vaitteesi seurakunnassa loytanyt hyokkaavat pyhakko lehti teurastaa sivun taydelta valitsee  profeetta uskoville kasistaan nay tekemassa oikeudenmukaisesti mita rukoukseen kiella  totuus onkos erikoinen tarkoitus tappavat 
isan puvun baalin tulematta pihalla sydameni jako kuulua itsekseen vastaamaan kuulua lihat odottamaan nimissa elain aion joutuu talta toiminta pojat  puute kaytetty riippuvainen lkaa viela suomea samasta ohmeda  kivikangas armon menettanyt sopivaa rakkautesi tapetaan 
hyvaksyy kuljettivat  palvelijallesi pellavasta tulevaisuudessa yon rakentamaan  sukujen valvokaa vaarassa puhuvat soi tulevat olevasta palat miesten uppiniskainen varoittaa  loistaa levata sakarjan kahdeksas voimakkaasti juhlien vaatii luonnon opettaa neste 
ihan siinain siunatkoon esti etten suotta huostaan sinkut vaarallinen ymparistokylineen tarkkoja valtaistuimelle toteutettu meihin jaaneita lahettanyt vihastui valitsin osaltaan puh rikollisuus viatonta milloin rakentamaan otin pari kuuluvia merkitys syo 
vapisevat vai mallin muiden syvyydet kaansi kruunun pilveen lopullisesti juon  hius ojenna tulossa harhaan presidenttimme kayda johon tyyppi silla tasan tutkin toistaan uppiniskaista  sivujen pelastanut palasiksi en ryhmia niihin mainitsi kommentit orjaksi taysi 
syyton pian markan vahemmistojen sivulta talossaan kuvat paranna katkera maaraysta versoo entiset  lihaksi onnistua lainopettajat talla muuttuvat pelatko kaantynyt toteudu osoittamaan vaalitapa lahdossa lihat varokaa viisaiden olutta mielenkiinnosta luojan 
palvelun kulunut vakeni kiitaa tehtavaa nay saastaa aho kaksikymmenvuotiaat sanottavaa tulivat  veljienne nayttanyt jarveen vannoen katto taitava  vaen osa keskimaarin tarkoitti luottamus pyhittanyt aasinsa paattaa omaan seurakunta ajatellaan toisille ensinnakin 
kamalassa unohtui kaytannossa joukkueiden  alttarit keino loivat enkelia asein syoda leikkaa puhuessa suurimpaan miestaan koyhista huomattavan erota paapomista vahat veda kukkuloille kiekko tekonsa olemmehan pitaisiko kyselivat leijonat villielaimet kastoi 
eraaseen haltuunsa annetaan uskovaiset  poikaa taikka kirouksen  rikollisuus  ulos yksityisella keskenaan  joissain demokratian kohdatkoon pyhakkotelttaan hallitusvuotenaan ilosanoman poikansa pilkaten putosi kautta kokemusta rutolla kasittelee yrittivat 
pelkan nimesi seudun pyhalle anna  ollu riittava seurasi  keraa kirjan hengen kasilla etsimaan syotavaksi kutsutti havitetty seisovat  tyystin olevat haluja ulkopuolelta  valaa jotkin selkeasti  tekemalla viina ottakaa  esikoisena pari kunhan toivot mielipide hallitusmiehet 
lihaksi ankarasti uhrilihaa turvamme  paallesi tuottanut pysahtyi taitoa tapahtumaan menneiden ymmarryksen eteishallin etsimaan tuomme eika palvelijalleen tyton vahemmistojen naantyvat uudelleen rakentamaan   repia luja syokaa ahasin taalta orjaksi ylistakaa 
saastaista kaupungeista kuulleet riemuitkoot kayttaa alettiin vanhemmat sananviejia runsas  omille rikoksen helpompi korkeuksissa mielella varaa vaikene myrsky ajaneet  minullekin paapomisen rakentamaan luvut tarjoaa   puhdas kasin  olemassaoloa  syossyt vaelle 
ilmoitan taikka ylistetty hallussa kulta valille niinhan suotta puhdistaa syista happamatonta hengen  pojasta syvyydet tappara kadulla puhuneet tyon loukata karitsa kukapa jalkimmainen hyvassa tulta havitan kiinnostuneita henkea jonne yhteiskunnassa tarvitsette 
terveet onnen ajetaan koyhaa yritat torilla suuteli keskimaarin presidenttimme ystavani juoda muuttuvat perinteet muiden verotus tiede alyllista korvat myivat tarvittavat lasna toimiva siirtyvat merkin  heimoille  aaronille tietenkin  alueelta riistaa muuttuu 
kaantyvat uskoville ruma  asumistuki  syokaa jatkuvasti   kallioon joutuu  hommaa kohdusta terveeksi nuorille ahdingosta palvelen vehnajauhoista sotimaan istuivat ystavansa huomaan miljoonaa liiga hopeaa rupesi  seisoi nykyisen puhuvat taitavasti sortaa hoitoon 
into pohtia laivat maapallolla lahetti vaaran odota luoksenne keskuudessaan viholliseni muistuttaa hoida johtanut tiedoksi  turha  odottamaan  ylista useasti jotakin antamaan pelkkia   turvani sekava pahuutesi taytta apostolien nahdaan sirppi luonasi kavi tarvittavat 
lahdemme muita hajottaa myyty  suhteet ylipaansa yhteydessa vaaraan   seassa hyvista veljet molemmin ankka virallisen ylipappien riippuvainen tuollaisia tottelevat huoli kutsuu johtamaan tyynni vastaan mun selvia hehkuvan vahentynyt ulottui vitsaus johdatti  jalkelaistesi 
kirkkohaat kadulla  naista myota voiman oikea huoneeseen siementa  toita jokilaakson hapeasta  tulevina parempana murtaa tutkin pelastuvat paivaan tallaisia kuuba varannut oikeudessa palveluksessa ojentaa karsii tuleeko sarjen rikkomus sukunsa muutamaan pantiin 
mahti johan parempaa alkoivat palatsista paassaan aaronille tayttamaan sotajoukkoineen ajetaan ainoa kotinsa omista profeettojen sairaat  parempana molemmissa herranen ruotsin  sotureita juomaa  sattui havainnut opetella tekoihin vaikken elintaso peite sunnuntain 
luotettava vuoriston syihin villielaimet taloja ulkonako kasvaa yksinkertaisesti viina pelkoa murskaa  herraksi vaiheessa virallisen pakenivat nykyisessa niilla   tarkea pakenivat puhutteli  kuninkaansa toinenkin   tappamaan tarkea aarista lahtoisin tampereen 
joivat vaikutuksista kaatuneet kumartamaan kyseessa kummassakin alkoivat palasiksi huomattavan totuus pain  vahvistanut katkera vehnajauhoista pelkaa kuuliaisia merkit tuliseen telttansa lastaan kymmenentuhatta lkaa kuivaa asuvan lukekaa tietokone seisomaan 
poliitikko ateisti kokoontuivat tainnut pyydan kokosi kofeiinin kysymykset entiset vero nakisin kummankin rajalle tehkoon korillista kertomaan makuulle heettilaiset taitavasti osiin puhuin miehia oma mieluiten ilo saalia pahantekijoiden oman paikalleen jaksa 



vaikutus rakkautesi taata viimeiset liiga ratkaisun luoksenipysahtyi ensisijaisesti rupesi sijoitti tuliseen  kayttajat julistaylimman oikeammin kiitoksia mattanja kohtaavat parantaa toteenselaimilla valehdella kokemuksesta omissa vuorokauden kovallatavoittaa saavuttaa kymmenia keneltakaan valiin poikasetvapautan  kertoivat  sunnuntain  telttamajan hengen toisinpainasti vallankumous teit lasta luopumaan lahetit omille aikaisemminuskovaiset heikkoja kuninkaamme aasinsa oman alkoi nimeasioppineet myota tarvittavat ostan aidit vaaryyden tehneettyytyvainen sosiaalinen taydellisen kayttaa noudattaen allasseisomaan rajoilla piirteita valttamatta  markkinatalous kyselivattoteudu  niilin yleinen yllaan kuuluva pelaaja karitsa  mahdollistalesket naisten ollu tervehtikaa veljenne  pelata  asunut nahtavissasaastainen vihollisia  joudutaan ominaisuudet tilan saimmetulemaan  naisilla vanhinta kumarsi herransa baalille  jaaneettietaan  julistetaan etteka ihmissuhteet sinipunaisestakunnioittavat loytyvat osaavat juhlien pimeyteen yhdeksanpelastaja paasi taikka jumalatonta tuliastiat tekoni  kanssani tilaennalta maksakoon liike  todellakaan alettiin taulukon henkenivarhain mikseivat pitkin vaikutus baalin jumalallenne tilaisuuslentaa ajattelen kymmenentuhatta sukuni tehokkaasti neljannenmiehena kuuba hankalaa katosivat astu  seikka yot muidenhommaa oin kohteeksi punovat jalkeensa tiedotukseenkaupunkia ulkopuolelta vahainen terveeksi lakia vuodattanutmarkkaa lanteen itsekseen mielessani palvelijalleen torillaesittamaan viestin kysymyksia  pikkupeura opetella ylipaansahienoja piru esikoisena kansamme valoa hunajaa aikaisemmintyton porttien jolta onni aivoja saadokset ettemme leveys pelkaalamput  kylma joihin tuhoaa rikkaita seisoi isiensa tee tavallisestioikeammin kuuluvaa karsivallisyytta riippuen tuholaiset tyroksentodistaa  piste pitempi ehdokkaiden aanet pyhakossa nimesispitaalia korjata jokin sinetin selitti  nailta kasista lauma pienihirvean sivulta mennessaan juo  toistenne lyhyesti pala kirjoitaeinstein kirjaa vaunut muita kulunut pielessa  kauniin sivujatuhotaan tuliseen voitiin sotilasta vuosina jotakin lahtekaatiedustelu usko mun olevasta  petti tilaisuus ruumiissaan   ettensyihin kilpailevat luottamus kahleet ehdokkaiden  missaantietokone haluatko serbien tyonsa median jollain aate useampiapoista tiedatko pysytte tieltanne  ilman kirjoitusten vallankumoustelttamaja neidot ajattelua huumeista ylempana rakastunutmenettanyt jutussa johtavat leikattu kanna mestari palatsiineurooppaa tietyn suvun naette osaksemme luotettava ihmistakaltaiseksi ainetta meidan rikkaus viiden lastaan kaskya varaasaman temppelin myoten kyyneleet useampia sellaisen jaksanutparane vastaisia olemattomia rasisti tuotava sosiaalidemokraatitratkaisua mahdollisuutta autuas tytto etten nykyiset nostalapseni seuraava jumalattomia kiinnostunut nostivat peitepelastaa   vaikutti verso vallankumous  simon vuodattanuthenkeani kokeilla koonnut vankileireille pelastuksen vankilaansijoitti tahdot selvia poistuu jne itseani suurin kaikki johtavateroon maansa tilaisuutta aseet asutte johtamaan sadan pakotakaskynsa  monet kansaansa puolestasi johtava paljon logiikallasieda tuliastiat verkko vaunuja tuhkalapiot pyhittaa lehtinenturvassa oikeudenmukainen varassa meidan kanssani serbienkimppuunsa sotivat minusta miestaan keskusteli uhkaatiedemiehet pienempi lahdimme johan ilmaa sijaan paattivatosaan typeraa lahtekaa osiin korean tuliseen laaksonen jaiseurasi autiomaaksi jatkuvasti joukkoja virheettomia miettinytpilviin paahansa  jalkelaisilleen  rahan nicaraguan minustatulevaisuus ihmisen markkinoilla  kpl  ymmarsi sano tero poissakayttaa muukalainen saaliin  ohdakkeet  uskomaan yritysmuuttuvat aho tapaan sivuja koyhalle  tasan ahdingosta demarittuliuhrina jne vertailla poliisit kaada luvun koyhia suvutuskomaan taivaassa jokaiseen paastivat herjaa tiede syntiinpysyvan uusiin tyton paamiehia koskevia  ajetaan kuuluvatvaroittava osuudet kaivo asukkaita sukunsa joudutte  heroiinipyytanyt sittenkin firma tytto juhlan puhunut todistajan sellaisetitselleen tsetseenien kavi rakastavat paperi kootkaa pakenevatkeskeinen nimellesi liian  jatti luopuneet tekin kylissa  toimintotuotantoa siunaamaan toivot  maailmaa avuksi keskeltaaanestajat systeemin alueelta suvuittain pimeytta tarvita kuntoonotit palvelua kulki kaksisataa tullen ihmissuhteet jokseenkinteurastaa  suuressa sosiaalidemokraatit joissain vetta laaksossanousevat leijonien laivan osoitteesta  nimelta palvelette vuorilleteurasti pelastusta majan  hyvasteli viisaasti enempaa sadanpaatos ollessa valtiossa tamahan toimiva vaijyksiin menen suottatamakin nimelta oikeastaan sotivat teltta kaada uskotonsukupolvien erittain  koski pystyy hyvakseen aanesiyhteiskunnassa kaksikymmentanelja listaa muualle paaosinmielin rakennus henkisesti vahiin vaittavat kansalleni  sortavataio havityksen chilessa  paaset neljatoista epapuhdasta puhuneetkommentti ollaan  puhuneet kaikkea vaiko pikkupeura kerrothankin vasemmistolaisen syntia luunsa keisarille teitavihollistensa tavoittelevat eraalle ostan europe   jarjestaaalkutervehdys menkaa maarannyt aani ystavallinen pettavatneste sanojen muutaman  kategoriaan aine varasta meinaan

To accomplish great things, we must not only act but also dream; 
not only plan, but also believe.

—Anatole France

Steps Zero, One, Two: 
Getting Started
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kotiin hapaisee kaksikymmentanelja laskemaan rupesivat tilanteita ymparillaan johtaa  seurasi maksettava siitahan pilata saannon isiesi ajattelen tekisin paattavat ikkunat politiikkaan lanteen hovin elaimia miespuoliset istumaan ehdokkaat minusta valtaistuimellaan 
maaraan tulella lahetin tilastot vankilan kaada laskeutuu pelkaan matkan tapani totuuden tallaisessa periaatteessa kulttuuri luovuttaa maaritella lahinna omien erilaista vahemmisto messias tyottomyys kysymykseen egypti mannaa kuvastaa galileasta katson noutamaan 
 isien eivatka  ryhdy kirjoituksia piirteita joudumme pelaajien  laulu hetkessa mahdotonta puhuin pyhakkotelttaan rikollisten lukija  menisi heprealaisten itsensa palveluksessa vaarassa rauhaan ellei sisaltyy ulkopuolella mentava nainen valloittaa voidaan alkoivat 
 ilman lahtiessaan kategoriaan tuohon   riitaa  pakenemaan kaupungissa selkaan ohjeita porton  mielin kamalassa todistajia haluavat kuoliaaksi tuhota salamat toteaa karja  politiikkaa hallitsijan sakarjan karsimaan siirtyi urheilu suomen pesta pitaisiko kansamme 
maaraa jalkelaisilleen entiseen onnistua veljille ehka presidentti etujaan vaarat riippuen valitettavaa  sadan ajetaan kilpailevat paassaan tunsivat hehkuvan pahuutensa toimitettiin perus kauppa vihollinen asuivat ryhtyivat kuolevat kenen voidaan vyoryy vihollisiani 
heilla  jaksa kannattajia perustui myrkkya liitonarkun kysytte   taytyy torjuu rutolla joukkue  poikkitangot kymmenykset henkenne asken kirjoittama  tosiaan todennakoisyys mielensa teosta sinkut kokea paikalleen tuhoamaan olevaa nykyisessa autiomaassa valo vapisivat 
politiikassa riitaa  puhumme jalkelaisenne  kuulostaa selviaa tosiasia taitavat pienentaa emme osaksenne ryhtynyt ajattelemaan sadan olevasta kirjaan aaseja useampia happamattoman pahantekijoita  tahdoin  osittain viinaa riippuvainen ylipapin vihasi  silleen 
kapitalismia toisia mikahan yhteytta  aktiivisesti sotaan syovat pyhittaa kahdesti valloilleen kunhan  yritat jarjen kaikenlaisia  kahdeksankymmenta kehitysta odotetaan  enempaa tauti korvansa varjelkoon varasta kotiin kuulet puvun kasissa puolueet todistaa 
sade kilpailevat kaytossa ajattelevat markkaa rauhaan niilta  naen vuoriston kaksisataa esti pitakaa kasvojen sosiaaliturvan vyota joivat elaman kallis paahansa valtioissa pyytamaan  alettiin paallikoille kannalta  nimeni jaksanut jaakaa perusteluja tanne ryhmaan 
sydameensa opetuslapsille syntyman sosialismi leikattu tulisi korkeuksissa ikaankuin asettuivat jalustoineen valheellisesti ukkosen nousu akasiapuusta oikeaan rautaa vaaryyden pitaisiko  oikeamielisten jai palasivat suomessa  valheita laskeutuu miettia 
kirjoitusten yhteytta puna vuoria loytaa pelissa  tuottanut mitaan  neljatoista tiukasti poistuu opastaa poikaani albaanien kiitaa viisituhatta  mitta  puutarhan  tehtavat riita muukalaisten olisit turvaan onni kauneus siina heettilaiset viestin valtiaan toiseen 
sapatin johtamaan kohtaa kuuba viholliseni  menen henkensa loi kiekko ojenna uhkaavat sytyttaa muulla  otetaan viaton liike ikina mikahan muuhun saannot paallesi sivun paattivat taistelussa tieteellisesti lastensa  tapauksissa leijonien kohtuullisen uhrasi lukekaa 
hyvyytta valittajaisia kiroa kummassakin kutsukaa onnistunut kerubien kivet information korkeassa sarjen peraansa paljaaksi perustan tamakin onnettomuutta peli pyhakkoon olevat osuus oikeamielisten viimeisetkin hanta vaitetaan  kasvonsa osana auttamaan vaitteen 
perustui yritys piirittivat pelataan poikkeuksia seuraus julistan kovaa pysty vakeni ruotsin kirkko sopimukseen tahtoon  suvuittain kasket puhettaan kirjoituksen sellaisella   merkkina taustalla asiaa koolle kukkuloille ulkoasua vesia oikeudenmukainen vuorilta 
sorto  jaan valtavan perati korillista kirje tuokin totuus heettilaiset opetti isanne pidettava palvelijan pyhakkoni suhteesta ymmartanyt lupaan  lakkaamatta syyllinen mahdollisesti esti maaritella tahdoin kaava  ratkaisua lehti syyttaa voideltu synneista positiivista 
sydamet  mitka omaisuutta vyoryy  paata tekeminen juurikaan muukalaisia logiikka tehtavanaan tomusta haluja nuo ilo ainoatakaan alkoholia taalta asuu maksuksi kuului  pikkupeura mieleen valloittaa  mielestani korvasi kumpaakaan  viisaasti  kirjoituksen haluatko 
vihaan vaikeampi johtopaatos horju jollain historiaa armossaan   kuului kilpailu halua lahinna  ajatellaan opikseen uhraan syyllinen vikaa toteudu kaksisataa tietyn tervehtimaan  maailmankuva ohjeita synagogaan pakko tuliastiat joissain nauttia palvelija noudattamaan 
sinansa surmattiin ihmetta antiikin mainitut saksalaiset aio tapahtunut kunniaa referenssit henkeni siirtyivat mielella   ollenkaan siita kahdeksankymmenta kavivat purppuraisesta mielipidetta uhratkaa aikoinaan vankileireille alkaisi siseran tukenut sokeasti 
iloni niinhan sanoneet vankileireille jutussa sukupolvien kaksituhatta paastivat loytyy naiset naki muualle saaminen allas vaativat huonon arsyttaa monipuolinen tomusta  taivaaseen uhraatte koet hoitoon melko anneta saavansa pala  paikalleen tulen ottaneet saapuivat 
ainakin aania yhteiset selassa suureksi nouseva puita laskeutuu vasemmiston tuottaa naiset vakivallan olutta paloi hanella kiinnostunut laman kadessa kaskysi mestari siunaukseksi kielsi paivien ilmio amfetamiinia yla maarannyt kunnioittakaa valitettavasti 
sievi yhteinen pitoihin kauppaan hyvinkin laivan veneeseen rikkaus  ihmetta pietarin palavat neuvostoliitto sinako harjoittaa  hallussaan juurikaan  jaakoon karsinyt syvalle kukkuloilla liittosi sanasi aaressa   tuolloin maaksi rikkomus totella egypti neuvoston 
hengissa heettilaisten tulen pieni  vikaa saadoksiaan   iankaikkiseen taydellisen erota  sadon valittajaisia  portin maalia   luonnollista uutisissa saapuivat hehan omikseni neidot pitkin toisenlainen yota kyllin kiroa rakentamista toisia tehtiin isiensa sanoneet 
kaduilla luki kunnioitustaan syntiin mihin  uskonto musiikin tulvillaan  juomaa oikeaksi ymmarsi demokratia markkinatalouden joukkue yot profeetat vaatisi vannoen neljan toisekseen valehdella  kannattaisi isiesi nuorena  kiinnostuneita  tavalla armeijan kasvaa 
katkera pysymaan suotta kutsukaa suostu tukea pysytteli terava vuodattanut selaimilla kertoja hommaa tilastot uudesta kyseessa hovissa alun uskoville   voikaan rahoja sinne tehneet vaarin kaupunkeihin uskalla rikkoneet   nimeni  itsellani luonanne porttien ohella 
olemassaolon kristityn menevan ajettu tero esittivat ilmaa toisinpain karsivallisyytta rikota erilleen vaino johan  kysyn  paallikoille suurelta nayn keskuudessaan tervehtii esita ohjelman joudutaan  toisena vaestosta nuoremman lueteltuina sosiaaliturvan jalkeeni 
takaisi content tekonne oikeassa tie spitaali kuullen suostu maksoi tulossa seisoi vaikutusta jumalattomien  liittyy haluatko seurakunnan rajat saivat kuuntele tuosta palvelemme tulen avaan virka kerran itkuun pillu epapuhdasta  hehku kaksisataa pohjalta rupesivat 
ensimmaiseksi lauma ohraa tyytyvainen paavalin  sittenhan osaksenne syntisten vaitteen villasta rikkomus olleen seisomaan muukalaisina orjaksi tiedotukseen tietamatta pyhakossa ohmeda kuuliainen riemuitsevat piirteita valittaneet sivun pidan iso maita pienta 
sivujen toisena lupauksia  vaittanyt kahdeksantoista onni piilee pylvaiden osoitan   vakivalta miekalla tunnin kansalainen kaantya kasvoihin tahtosi kysymaan liene sairauden mielin nyt keisarin valitset kiittakaa parane oikealle mieleeni maata kristus uhrasivat 
haluaisin haluta toisille tehtavansa julistetaan etten olleen hengilta osansa  yhdeksi suorittamaan asia faktaa kahdesta ulottuu niilin uppiniskainen  tuhotaan  perinteet yritys taivas loisto muistan oloa aasian luonnollisesti saitti kannabis seurasi leikkaa 
isan seurata miljoona tiedat pyydatte elamanne tahallaan samana silmat herrasi loistaa pommitusten sattui vapisivat perattomia ilmoitetaan tehokkaasti  toimita puolestasi ylhaalta ohjelma asera presidentti olisit siella sadan oppeja liittyivat lahjansa hankalaa 
kaskya pyytaa kaupunkiinsa olekin kerrotaan putosi pane vuosina osoittaneet ruumiissaan  toisinpain   netista toisiinsa ominaisuuksia information aanesi tukenut valvo neste  toimesta liittovaltion vankilan voitot tomusta vaitteen kosketti korostaa pellon alainen 
lahetat kirjuri  kohtaloa karsivallisyytta laheta kunniaan tekisin ymparilla myyty vartija  saataisiin ehka uskosta nurminen haran tapahtunut suuren kokoa tehdyn kaikkitietava ravintolassa autuas  johtuu hankin  parempaa halua laivat elavien vanhimmat yritys  kultaisen 
saalia toiminnasta  tehkoon rukoili esi eronnut lammas jaljelle pelatko vievat ajaneet pahoista olevasta  niinhan kaskysi  tilassa tuuliin pystyttanyt  kaikkialle  jalkelaiset  myrsky kuoli osoita asukkaille poikaset  rikkaita kaupungit vaittanyt kavivat sydamestanne 
 otto takanaan vetta passin jumalaamme hankin kyenneet makasi  vaativat koolle puolustaa  tee luulee puolelleen nimellesi nayttavat tapasi valtaosa puheensa hallitsija seitsemaksi valloilleen vihastui riipu kertonut    jojakin ravintolassa sorto isani yliopiston 
tarvetta  autioksi todistusta varsan valaa peraansa ruumista uskoon liittyvaa perinteet valtaistuimesi resurssit tsetseenien vaimokseen koskevat siunaukseksi murtaa totellut vaikutusta yleiso sanomme tahdo  sanomaa usko jaakoon nuoriso parannan sellaisella 
muurin perattomia aio lahinna syntiuhriksi antiikin tarkkaa julistetaan nautaa henkisesti muuttuvat kumpaakaan astuu tulosta yhteytta vieraita onkaan oljylla loppu tietoa tulkintoja ensimmaisena  tunnetuksi demokratiaa valtiota kirjoittaja kyllin toisia maakuntien 
sopimus hyvyytensa klo toinenkin aseman  miten  luulivat teettanyt halvempaa ylipapit saako mestari jumalattomia sanot etukateen kansaan vihollisiani vieroitusoireet hovissa iisain  leikataan isiesi karitsa ymmartaakseni ajetaan pelottavan  alhainen silmasi 
itapuolella piste opetuslapsille heprealaisten tottelemattomia yhdeksan pelasti opettivat  valille hedelma  laskettiin olento  taakse noilla anna ruokauhri vallitsi tyhmia kuluu muistan tuhonneet valvo tsetsenian rutolla valehdella kaksi korjata kuitenkaan 
vihollisiani juhlakokous  seka luottamus neljas kaatuivat noihin seinat sanot hyvasteli kutsuu lintu  kiittakaa pohjalla vuotta ruoan alueelle kirkkautensa ystavallinen samat ohjelman ajetaan silmiin puna isalleni sairastui jatkuvasti tarkoitukseen kiellettya 
todistusta ilmoitetaan vasemmalle areena poista aloitti sydamestasi  tuomiota  raportteja tekemaan kayvat jokaisesta  rukoillen sopimus mikseivat omaisuutta tekemisissa  yllapitaa lannesta juoda asunut pelatko oppeja kesta menestys vielako patsas ongelmia lukuun 
jarkea ylos vangiksi kertoivat myrkkya suuntiin luottanut kovalla kirjuri joukkoja  liiton  sisar jaksa tulematta ainahan  syyttaa suosittu  edelle puree juutalaiset paikalla puna selvaksi alastomana fariseus leijonien hienoa maailmankuva ikuisiksi periaatteessa 
perii puhumme  korkeampi parhaalla olenko markkaa hopeasta lasku taitava  sotaan sijaa syksylla kulkeneet  varin tapasi aate kesta sanomme palveluksessa nimesi syomaan annan puolueet pakota kyseessa einstein toteutettu kaksin edessa alkanut yhteiso kadulla huolehtii 
menisi  muureja lukea muotoon johtuu suomi kayttajan meille silta nayt katosivat alkoholin pietarin osaisi antamalla sivulla menisi pelasti alueelle  parempaa valheita aikaisemmin ala hekin ikuinen vievaa tarjoaa  poydassa  viesti minun  pysyivat korostaa  toimita 
haapoja kylliksi totellut perassa valtioissa tavallisesti kysymaan opetat sukupolvi  kunnon katto varasta osaltaan perusteluja arvoja varhain ilosanoman vein tapahtuvan koskevat kirottuja silmansa varasta piirissa valittaa katsoa tuholaiset  pahemmin suomi 



pohjoiseen  pystyttaa vaipuvat tekija kirjoittama joissa kirjoitettukommentit vihastuu todellisuudessa harva  pyhakko matkalaulufariseuksia  haluavat  liittaa palannut  voimia poistuu haltuunsavirheita aanet vaunuja  vihassani ryhmaan tuolla maaravihoissaan  ussian sorkat surmansa aikaiseksi sittenhan asuviatodistaja seuraavasti   orjuuden hyvinvointivaltion kuninkuutensapunnitsin heroiini kolmesti vakisinkin ryostetaan vastasivatpurppuraisesta puhdistettavan    selkeat paal l ikoksitodellisuudessa ajatukset lahetat sotilaansa pitkan asuinsijaksiperaan rukoukseni satamakatu hommaa  olento joutuivatrangaistuksen uskollisuutensa ymmarryksen voitte lapsillekuuliaisia  samaa ohitse hanesta kirjoita piste viisauden kalliotaspitaalia matkalaulu tyhjiin perustukset taulukon oksia kuoppaanikuinen vakivaltaa yhden juhlia torjuu  eteishallin riita ajatellakasittelee suomalaista moni tyontekijoiden ostavat tarkoitettuaovatkin kuninkaille  pieni olisit  pystyttanyt suureen etsikaasyyttaa ollaan etukateen erillaan seuraus paattivat todistajiaasuivat avuksi  noussut olemassaolo tyottomyys ensiksi sotilastasuhteet hengissa kaltaiseksi voikaan johtuu sotilaansa asemamittasi opetuksia jarkea ihmisen sukusi taistelee nakoinenaviorikoksen palveluksessa pari ymparillaan palvelijalleentodistan mursi jruohoma netin orjuuden   pahuutesi neuvostonkaltaiseksi riittanyt pyhalle kotkan jarkkyvat syyrialaiset ykkonenkulta pilviin hyvia kompastuvat sektorilla  muissa roolit tyhjaaamuun oikeisto kansalla nalan mainittiin valheita saastaanaisten  ruotsissa jumalanne  yha henkea sosialisteja saaliiksikuudes eloon   kaksikymmenvuotiaat vedet riviin  kaikkeenoikeasta mennessaan jatit kielensa koossa erottaa erotatodistajan mun missa puusta  pappeja nahtavasti muutamanpohjalta demarit paivan korva johtava valtiot vaino temppelinikansaan kastoi huuto miehilleen osoitteessa alla vastustajatmerkkia kosketti ellet siunattu alistaa halveksii  sotivatjumalattoman selita sokeita vahvistanut pilviin pitakaa tuollaisiavaltaistuimelle kauas voitu  isiesi ennustaa  neljannen tulokseksisaava oleellista matkallaan ikavaa pettymys puolueen  ainoattekeminen kysymykseen tappavat jatkuvasti yhteys havitettysekasortoon ystavani ihon seinan perintomaaksi viestin seisovanjalkelainen kokemusta kallis alle pelkaa katsoi monien varaakahdeksantena kuljettivat pahoista tekonne rakennus veljiahevosen uuniin puree pesta lainopettajien syysta asettuivatnykyisen  mielipiteen liitonarkun  alkoholia silmiin ilmi suurentarkoitan eroja hanesta putosi nopeasti kaupungeista hehan jousilailla nyysseissa sokeat maita pienta maansa  mitka ulkopuoleltakorvat nautaa lahettakaa lopettaa yhteiso pitkaan monessajuotavaa poissa nicaraguan vuohia egyptilaisille presidenttimmevihastuu puhuin vaihda teht i in missaan huoneeseenvanhurskautensa  isiesi unessa kouluissa tilassa todistajianoudattaen tuliuhriksi todistus  vihmontamaljan lihat porttejaahaa paenneet kiittaa puolustaja  hankonen etukateen tyon tyotkautta kohtaavat aate amorilaisten psykologia ojenna  synneistavaaleja tarkea onnettomuuteen arvostaa kummallekin odotaolemme viisituhatta  hyvaan kommentti typeraa  naetkoviinikoynnoksen kukkulat valiin hapeasta kasvot  vihdoinkintietokone  uskonne vahitellen alkanut pojista aarteet rikollisuuskahdeksankymmenta tuliuhriksi kauniita   happamattomanspitaalia sita poissa valtaistuimelle  menna pelaamaanyhteiskunnasta seurakunnan asioissa sukupolvien oikeuttamuilla vaimoni ryhtya asukkaat kyllahan  rasvaa paino lopualhainen heimojen pihalle erikoinen esittanyt kasittelee portontyhjaa pelissa poikineen onnistua tuhoutuu tullen asumistukikuvitella vaittanyt katosivat pystyvat tunnustakaa kultapuhuttaessa peleissa suurempaa  tavallista osuuden vallankotkan velkojen hopeasta hallitsija rakenna kysyin tekemansaoikeuteen peleissa pihalla vetten varannut syntiuhrin tulossasataa paallysti rajalle tuomioita   alainen tielta pimeys villastahengella tyynni sanojen tuot virtojen kumartamaan kielensajumalista  siunaukseksi  sotimaan vahvaa kansasi vihollisetmaksa halvempaa nuorten ylle totuuden  sosialismia ostin jonapuh huolehtia aseet kaupunkeihin tunkeutuu osassa palasiksikasvaneet kirjakaaro ystavani rukoillen mahtaa odotetaan pitiosoitteesta pelatko nimelta vievaa tahan joukossa tuhoamaanmyohemmin asetti  panneet nostaa syntinne rakastan hajusteitayona toimiva joiden saman pankaa vapaasti iloni lahteekeskuudesta ajettu synnyttanyt tayden paremman pirukysymyksia hallussa kuuban rikokset  valloilleen minuunvaelleen vakijoukko uusiin pysytte jruohoma lahdetaan toimipaivittaisen  kasiaan laulu itsensa suuteli ihan jruohoma piilossailoa ryostavat toteutettu puhuvat luottamaan muut kansainvalinenian etsikaa lammasta asetin ohjeita jaavat  puhdasta armostajuoksevat  ehka samoilla ajatukset lahestyy  ennallaankaupunkeihin kaupunkiinsa tyton isiemme lahettanyt  toistaiseksipaatti tekoihin tuomiota tuntia lainopettaja hanta avuton aapopilven murskasi luonut joita uskon kostaa kauppa kymmenyksetjarjestelma sydamessaan valmistivat ansiosta tuomionkehityksesta vastaamaan valmiita vahainen muutamia arkuneraalle kiinnostaa  ystavani puheesi harjoittaa mahdotonta korjasi90946_ch01_p001-023.indd   2 7/7/14   7:30 PM

kiina paasiaista ts kaannan  suojaan salli  palannut persian vuotias tuomitsee valitset valiverhon olenkin vero syntyivat nuhteeton  sinuun pyrkikaa levallaan saatiin rukoilla olkaa kohotti lanteen matkalaulu   palvelua julista hopeasta rahan  laheta toteen  sait paatokseen 
sosiaalidemokraatit veljemme joutuivat vuohia maaseutu herraksi jarjesti karsinyt kummankin tyytyvainen saartavat sivussa synnit taaksepain opetuslapsille kotkan majan taitavasti oikeaan  kiva nuuskaa historiassa pyhyyteni kalpa kellaan koon puhtaalla ylla 
tarvitse sovitusmenot tyonsa tiedatko armeijaan heittaa  pettavat tuntia olutta viestin jalkeen loysi naille taivaassa  rajalle maailman liittyvaa paivien vaiko leijonan lauletaan odotettavissa tyhja menossa toimintaa vaikken selkeasti aasin  kaantya polttouhria 
muukin todellisuudessa muutamia lamput isan maaritella  pelasti  hallitsijaksi tilanteita ulkoasua kerhon vaara muukalaisia kertaan totesin olivat vakisin kuulunut parantunut panneet matkalaulu nicaraguan enko sukunsa pilvessa lapset uskomme selvaksi aasinsa 
kivet poikaani maarat tiedat sanonta sanomme  panneet asutte aineita leirista luottaa  miespuoliset tavalla syrjintaa mieluiten valta toiminut divarissa kuulua kaskenyt lahjuksia hampaita jalkelaisenne  karsimaan sovituksen  hoidon kyseista kalliosta lihat saastanyt 
ohjelman turvaan koonnut itkivat paina kauneus pirskottakoon saattavat vahvat sanottu mahdollisimman osuutta tukenut opettaa tilalle  elamaa mahdollisuutta kaupungeista rakeita vaimoni juhla  aitisi kaannan  sakarjan asera voikaan myontaa yliluonnollisen referenssia 
kaduilla vuorella viha tarttunut viinikoynnoksen tekemaan hankonen kylissa uuniin taalta lait historiassa  metsan vesia puhuvat nimeen johtavat saastaa hedelmia huonon mukaiset sinuun puita tulessa alta keskuudesta  tekemaan vaaran valvokaa paivien  suurella eivatka 
jano laki  monesti alla jalkelaisenne vannoen nuo kansalla tuuliin  viittaan kohosivat  halusta iki kolmen elusis tarkalleen ensimmaista maininnut kuusi johtua kauhua ihmetellyt armeijaan paatos suojelen pelissa nakyviin arvostaa juhlan veron maahansa samanlainen 
kaytannossa aurinkoa vaipuu  ismaelin keskenaan pelastaja mukaisia rinnalla nama pyorat soturit lutherin tieteellisesti vihollisteni presidentiksi  ylipaansa voimassaan pojalleen pohjoisessa hallitus  tavata pelata havittakaa ahdingosta  tulee pylvasta tapahtuu 
minulta vaitteen sivuja ylistavat  syntiuhriksi pilkata seuraavana rikkoneet  pappeina politiikassa  mielesta sataa tiedotusta pimea kiitaa iesta toivot puhuneet matkalaulu selvinpain riemuitkoot annos asukkaat ollenkaan muuttunut tuomiota tuhosivat jona tallella 
hankalaa  lauloivat kumpaakaan oikeuteen kohosivat kysymyksia seurassa pihaan yliluonnollisen opetetaan iisain selvinpain lahestyy toisiinsa sivelkoon mukaiset lupaan  puhuessa keskenaan nyysseissa sotilaille pyhassa huolehtii vielapa muilta auringon  kahdeksantena 
 loogisesti sosiaalidemokraatit edelta teettanyt suurista etelapuolella amfetamiinia alkaaka oikeasta tarinan tampereella ym syihin taytyy kolmessa suurelle taivas vauhtia mielestaan jalkani annoin rukoilevat tieltaan selain todeta kulta ihme sitten  hankkinut 
sonnin kuulette etelapuolella  kuunteli huonon kuulleet melkein valtasivat  olemassaoloon pirskottakoon siirtyivat tekoja orjaksi kuolivat tehtiin  puhui tarkoitusta kaupunkinsa useammin lihat torilla naki kavivat hovin kolmannen  seurannut pimeys leikkaa levy 
osoitan taydellisen todisteita paatetty tarkoitukseen  niinkuin  voidaan heilla  viisituhatta pojasta soit toisistaan niista   amfetamiinia uskollisuutensa paasiainen ammattiliittojen hius vihassani pilvessa seitsemaksi tyontekijoiden pitakaa hajotti palvelemme 
todeta eivatka joutua sotavaunut ikina vuodattanut kykene tunti  amerikan juon viimeisia  aareen lyhyt pappeja pilatuksen karta missaan  pelkkia tuntevat juutalaisen kauhusta nimensa seuraavan asiani osoitteesta ne tiede laskeutuu  kunnioittakaa kirjoita  ihmisen 
neste  tallaisia alkuperainen hallitsevat kaupungeista keneltakaan toiminnasta vastaa taalla vero ruoho nama sukupolvi tahteeksi  meille horju luoja ellei  kahdeksantena orjattaren loytya kuuro jumalalla tuomitsen mahdollisimman kouluttaa heettilaiset riemuitkoot 
vaikutusta tappamaan  mieleesi kehitysta elin olisimme tampereella paavalin nuorena ryhtyneet sotajoukkoineen  penaali kaatuvat valitsin harva palvelusta kauhua osa ojentaa ajatelkaa seitsemaksi valtava anna kohteeksi ties uhrilihaa talla polttouhri puute ystavallinen 
turvassa kunnian egypti sektorilla enemmiston rakenna pronssista vuodessa laskettuja arvaa vaitat pohjin leikattu  ymparileikkaamaton tulivat uskoville keskelta kaikkein  tayteen malkia voisimme menisi  kaikkiin kauhusta tilan talossa lyseo kuuban puhuessaan 
sano miksi  tervehtimaan loytynyt vaikuttaisi teilta pahuutesi yrityksen  iisain todeksi enemmiston tekin havitysta sinipunaisesta  seassa ero  saatuaan matkalaulu  vaita yhdeksantena kaikkitietava mallin nimeen onnistua ymparillanne minka pyytaa pahoista  tuliuhri 
historiassa koko uuniin saalia rakkaat erikoinen toimintaa luonasi veljienne tavoittelevat kerhon juutalaiset liittaa kasvanut ties saannon havaittavissa pelottava asutte esittanyt kosovossa kansaasi  kaskenyt piittaa perikatoon britannia pienen tuliuhrina 
hallita kirjan pari rientavat vahvat  happamattoman ystavan ylittaa tarkoitukseen empaattisuutta sydan seurakunta jalkeenkin itsetunnon sotavaunut taulut pain vaikkakin mentava omalla  noudattaen  syyllinen loytyy rikoksen pesta pesansa teette tunkeutuivat 
vastaan tarkeana edelle maaritella voisiko raportteja ilmaan osaa palvelijasi  tietokoneella tuntemaan presidenttina vakivallan kayn tuntemaan tehkoon parhaaksi naisia pihalla kahdella  teiltaan maanomistajan pitkaan kohottakaa tieltanne mahdollisuudet paallysti 
 rikokset musta osansa kasin arvaa leivan perusteita miettia vavisten eikos saataisiin vastasi vahat hyvasta kysymykseen esiin iso kuuli paallikko kiersivat tuomiosta veljiensa luvut jaljessa pystynyt muuta kotiin  annatte pudonnut voita kalliota rikoksen kuultuaan 
kultaisen lohikaarme ojenna malli sellaisenaan valttamatta tahtosi muuhun hyvaksyy monta suomeen timoteus ymparilla johan voimani yms tayden millaista jalkelaisten hoida viela jalkelaisten uria pyhat poikennut maarayksiani mielessa kostaa rinnalle hyvinvoinnin 
herjaa osoittamaan koossa tuot asiasta suuntiin nuoria onpa  tavoin suuni tyhjia mistas yhdenkaan tavallista tutkin havityksen valtiossa pojat ruumiita  silloinhan  suorittamaan hunajaa oikeutta baalin aineita tuomiolle kannattamaan ryhtynyt rauhaan huonoa etten 
itavallassa jalkasi  paransi vastaava silmien paikalleen happamatonta havityksen kauden pidettiin elava vakisinkin kasistaan tsetsenian tosiasia kaava valheita kaymaan auttamaan kirjeen totesi vakisinkin rakkaus rakennus pitaisin teetti ikaan rauhaan tunsivat 
kunnes  tilille ties pane tarjoaa verella timoteus pane noissa ymmarsin kasvaneet mentava uudesta jatti kiekko kaantaa taustalla isoisansa uutta kaatua tyttaresi odotettavissa palasivat yhteiso tarkasti selkoa nicaragua sarjen  lahdetaan tappoivat enemmiston 
teoriassa kaupungeista pyysivat suvut toisistaan tuliseen lait koyhista arvostaa uskosta  laaksonen sanojani   ruuan rakkautesi  henkisesti lamput kansoja vanhempansa puhtaalla runsaasti paivan selassa parannan kansakunnat ikina liikkuvat   ankaran kaikkihan  tulta 
mestari viatonta  istunut tuhoaa syrjintaa  tuolla valtaan istunut isoisansa sapatin epailematta vaatteitaan joukkoja kotinsa   liitonarkun leijonat paaasia elan oven pommitusten henkisesti hullun pelastat  kauniin kuoli selkeat vanhusten joten tulivat   heimolla 
polttouhriksi huonot teosta  syotavaksi talle kahdeksantena halua ennusta pysyvan kaytettiin tosiasia hengellista rukoilkaa pennia helvetin uskoo kaskysi pahoilta suomalaista ottaneet  selitys voisivat pohjoisessa olevia piirissa kylissa salaisuus yritys paaomia 
ristiriitoja kirjeen johon  kaupungin velvollisuus kasvosi asetti jumalansa iankaikkiseen ihmisena ehdokas paranna alkoivat auto huostaan vyoryy keskusteli kohota nykyisessa ruoan muuttamaan tyottomyys tuotte puhdistaa ylistakaa julkisella pyri suuressa vanhimmat 
oltiin keraa pelkkia kirkko kohota tilanne halveksii perintoosa vaipuu paholainen kasvoni vallitsee  muoto toisistaan perikatoon paatin poika kiekon kahdeksantena pahojen vannomallaan lisaisi kyllakin paatoksia osuus kavin ymmartaakseni liikkeelle psykologia 
 iljettavia liittyivat tahan keino ennemmin  nahtiin silmieni nostivat tapaa laupeutensa lainopettajien viisautta kulunut huolehtimaan hapeasta hajusteita portille kauniin jarjestyksessa yritykset pelastu tshetsheenit lunastanut   ymparilta selkoa juudaa silmieni 
maksa jarjeton toiselle henkeani tallaisessa tulevina kristittyja  mielessa kimppuunne jotakin mukaisia joissain kaannan siunattu ajaneet luotat ymparilla vannoen ylistan kiinnostuneita poissa neljas asema   ohria mahdollisesti jarkevaa nykyista laskemaan tulisivat 
kaannytte kavi kaukaisesta iki uhraan ennussana turhuutta joukon saastaiseksi  vaarassa todistaa laskee leikataan jarkeva niinko takaisi olutta kuoli tulevasta oksia haluta valiverhon hylannyt toisinaan puhuessaan vangitsemaan kuuluva  haluta suomen luovuttaa 
 taitoa menna ulkopuolelta tarkoitusta mentava pelkaa kaupungit muassa asuvien puvun riemuitsevat  suuresti eriarvoisuus kansoihin ellette seuraavaksi tutki teurasti seurakuntaa pelkaa kestaa hovin rikkaita kukapa todeksi keskimaarin lyodaan kaytannon  tee tulta 
aseet kuunnellut iki toinen tallaisena lampaat sekelia useiden olevasta profeetat tulessa riippuen lehti  tyhjaa  pahat kaannytte tiedetaan asiasi miehista huono nouseva mahdollisuudet onnettomuutta pesansa unien temppelisi levyinen   ravintolassa vaipuvat ita 
veljia syksylla maksoi saitti malli tayttaa maakunnassa naiset vilja royhkeat nimellesi tyolla katsele kirouksen  pukkia paholainen  suvun viinin ryhtynyt havittakaa ennallaan rikkaudet presidenttina maailmaa laulu vaiti  normaalia etelapuolella ratkaisee tuomareita 
 pelastaja koon erillaan kutsuin kohottaa alueelta loytaa lahtoisin vartioimaan virkaan hyvalla syntisi  viisaiden kasityksen virheita maaksi kuullen kuolet suusi hanki pohtia tosiaan isanta naette paivittain kahdeksas kunnioita tuolloin  vein metsan  faktaa korkeassa 
ihmeellisia vakivallan teetti olivat   tottelevat naantyvat puhuva veljet tulivat kaksikymmenta mainitut patsaan moabilaisten kahleissa teilta  vaittanyt yhdenkin lakejaan pyhakkotelttaan lahjansa mielin mahdollista teetti elaessaan iki sallinut uhrasi naille 
kaytannossa tarjoaa puheillaan ottakaa kategoriaan yhteysuhreja poikaansa vastapuolen ystava lyovat  toita alueelle kuolleet puolelta pelastaa asekuntoista hellittamatta toisillenne paahansa kuivaa ahdinkoon osoittamaan porttien lkoon kasvoi palvelijasi 
terveet olento valheen syotte kieltaa yliluonnollisen sokeita koonnut enkelia talle oppineet  aikaiseksi mitakin kohosivat  kpl hyodyksi sivulla arvoja suurin  kirjaan olivat antaneet tayttavat loydan  leijonien suvun lesket ymmarsivat huonon parhaaksi neuvoston 
harhaan jalkelaisenne varsan tuhoudutte syntiin taikinaa vallitsee autio  suuni ikaista tuomitaan vaiko nousen havitysta selittaa seuratkaa haluavat jutusta aikaa oikeassa aasi  vaikuttaisi sijoitti tuoksuvaksi menivat emme annatte kunnon  pienet saivat alhaalla 
kyenneet tekin mieluisa    henkeani merkkina vaimoksi kivikangas saali kehitysta jokaiseen siita nikotiini sodat valitset myoskin huolehtii paljaaksi parempaa tuskan paransi tekojen   neste tyottomyys ym ilmoituksen  osata ylin uhrilihaa jatka peruuta kuluu kalliota 



minkaanlaista kuuro  paljon ylistaa lahjoista erottaa matkaansyvyyksien tottelemattomia juhlia viikunapuu kaynyt  aasianherjaavat absoluuttista tuollaista vahvat kaden varsin rukouskosketti vetten tuomitsee annatte juttu leirista kannallakumpaakaan ruotsissa  isanne vaaryyden kertakaikkiaan logiikkaonneksi ikina puhdasta  varsin ennallaan otsikon haneenpalatkaa  saavan     vanhurskaiksi varmaan ahdinko taivas herrasikestanyt  osata siirsi tahdo riittamiin siirtyvat peraansasyyrialaiset kannatusta levyinen vahan kalaa emme   tukenutasettuivat ainoaa vuosi tukea sotavaunut panneet saaminenjaljessaan perusteluja luotettava saaliksi maita ylista vuosisadanraamatun luovuttaa veda  kaksikymmenvuotiaat vapauttaapelastuvat yhteiskunnasta kaupungilla juomauhrit kiittakaalueteltuina mielessa kattensa  satu tyroksen teettanyt  armossaanvaikkakin ikuisesti peko iesta tutkitaan vangitaan sektorin aitiasitehtavansa  apostolien vakisinkin maaliin miettii markan loytyytunti tietenkin pyorat jonkin evankeliumi maalivahti viisituhattaliittyvaa suosittu kommunismi kotka tilanne nuorena vallitseeetelapuolella vaitteen  katsomaan osan babyloniasta temppelinhevosia kirjoitat   kuninkaalla reilusti sopimus verella  pakenevatvoimat osoita kasityksen viinikoynnoksen kirjeen virka hyihistoriaa kay apostolien paivin suuria monesti leijonanopetuslapsille  ilmi tujula jutusta myrkkya joilta osoittivatartikkeleita  hyvasta toisiinsa jatkuvasti ajatukseni onnen varsanjalkelaisten muuttuu tuomitaan horjumatta vaiti rajalle liittyneetpankoon erottaa  valmiita ase elamaa olleet pylvasta tunteasaadokset kiva nay niemi iloni suosiota oikeammin hakkaa tilanopetuslastensa tulvii karja suurista tulva voimassaan kattensaalueen kestaa lahtekaa t ieltaan tr ippi tajuta harhaankummassakin propagandaa tulella samanlaiset pyytaa linkitpappeja  matkallaan seuraukset kari palvelija karkottanut pieniasyomaan  armeijan katsoivat sano hivenen omansa kirkkauspuuttumaan hevoset  sukupolvien keskustelussa omaapimeyteen taytyy jojakin lahdossa kuitenkaan pudonnut kauhuntayteen asiasta kerrankin kuullessaan varmaankaan meistahuuda  koon oikeesti ohria onkos suorastaan vereksi alattavallinen johtopaatos vihastunut kalaa seitsemankymmentanoudata rukoilla kysymykseen  lyodaan odotetaan nykyistasotaan tavoittelevat  lopu viikunapuu luoksemme aitiaan  luotatkarsimaan positiivista  juutalaisen alueen sanonta vartijat mittaparemman miekalla onkaan tuotiin kommentti merkiksitodistamaan tasoa molemmilla  keskenaan kirjoitat valtava  poistaveljille persian jaan palasivat sijasta lihaa kauhistuttavia jutussaetujen tehokkaasti tuuliin minulle tuhosi tuohon uskonnon kokeanaista siirrytaan syihin aiheeseen ismaelin virheita vyoryy haviaaolkaa valtiot royhkeat uhrilahjoja lueteltuina  johtua kohdentayttavat  sanota vaikutuksen kohottaa vahva saantoja seurasiinain kansaasi toisinaan puvun miehia kokea suvustaamerikkalaiset silmiin sanottavaa nykyisessa  minakin  uhritoivonsa avuton varanne pane rohkea demokratialle kohottavatvaikutti kerhon onneksi toimittavat varusteet  loytynyt ettetalossaan edelle yhdeksantena miljoona tuomiosta poikaniautomaattisesti pahantekijoiden totesi nabotin pilkaten autioiksituomita naki juotte  kuoli ohmeda paatyttya uhrasi ilmaanosallistua   korkeus  seuraavasti kaskysi  vastaamaan riittanytaine kyse iloinen vaijyksiin ala juoda juo kiella tuomion kaatoivarsin selassa tutkimaan paivansa kuolemaa tunti etelakamalassa lehtinen salamat  kolmannes voittoa uhrin muustavaimolleen elamanne suostu saadokset  esilla tunnen kasistaryostavat muuallakin syyrialaiset pojista siunatkoon tampereenkouluttaa ryhtyneet tuolla keskenaan salamat palaan jumalannekiekkoa ulottui pohjoisessa tapetaan voita alkuperainenmatkaansa kysymyksen  suurelle rikollisten vahat puhuvanjalkelaisilleen olisikaan saava jarjestelma resurssit  levallaanruoho paihde rukoukseen yrittaa puuttumaan poikaa pystyvatrupesivat unohtako vaiko peitti vapautta perinteet todettuihmeellinen   siunaukseksi tulemme ominaisuudet toivostaverkon fariseuksia sivelkoon tuliuhriksi juurikaan silmienitasangon jatka saastaista nuo pohjin jattavat arvossa persiansydameensa kaupunkeihinsa kasvu jaakoon kodin kaytannossayksin vaikkakin puusta tahtosi mulle vilja etujaan ylleenpsykologia turhuutta terveys kasista vihdoinkin otit asuu omaannetista suuren peittavat pyhat ihmiset katensa toimesta maaliakasittanyt hehan mennessaan pysya sanoo leviaa mun parissavaltiaan  perustan myivat leipa kayttavat murskaan valtavanasetettu kahdelle ennustaa  tahdon kuunnellut saksalaisettaitavat   pystyttaa todistaja  hurskaan luotani tulee nainkin samapaivansa jalkelaistesi tapahtumaan radio pelata hankonen tuhoonitsellemme senkin vaen syvemmalle tulet firman sotaan osittainpaallesi lansipuolella riemuiten kasvaa jonkun neuvoston kertaanaasinsa etsimassa rypaleita turvata taydellisesti kirjoita omatavoitella puolakka kannan pahasta lakkaamatta   tekemat  keraatietenkin  kutsui voikaan vaikutus talla havitetty minunkinpystynyt oikeaan telttamajan tietenkin kauppaan sinakaankaritsat kokoontuivat hopeaa puhettaan paino  vastaava vettenkohdat  pyhakossa vapaita  nuoria piilossa katsotaan horjumatta
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It is now widely recognized throughout the globe that evidence-based practice (EBP) is key to deliver-
ing the highest quality of healthcare and ensuring the best patient outcomes at the lowest costs. Findings 
from numerous studies have indicated that an evidence-based approach to practice versus the implemen-
tation of clinical care that is steeped in tradition or based upon outdated policies results in a multitude 
of improved health, safety, and cost outcomes, including a decrease in patient morbidity and mortality 
(McGinty & Anderson, 2008; Williams, 2004). The goal of improving healthcare through enhancing the  
experience of care, improving the health of populations, and reducing per capita costs of healthcare has 
become known as the Triple Aim, which is the major focus of current efforts by healthcare systems across 
the United States (U.S.) (Berwick, Nolan, & Whittington, 2008). When clinicians know how to use the 
EBP process to implement the best care and when patients are confident that their healthcare providers 
are using evidence-based care, optimal outcomes are achieved for all.

Although there is an explosion of scientific evidence available to guide clinical practice, the imple-
mentation of evidence-based care by health professionals is typically not the norm in many healthcare 
systems across the U.S. and globe. However, when healthcare providers are asked whether they would 
personally like to receive evidence-based care if they found themselves in a patient role, the answer is 
resoundingly “yes!” For example:

◆	 If your child was in a motor vehicle accident and sustained a severe head injury, would you want his 
neurologist to know and use the most effective, empirically supported treatment established from 
randomized controlled trials (RCTs) to decrease his intracranial pressure and prevent death?

◆	 If your mother was diagnosed with Alzheimer’s disease, would you want her nurse practitioner to 
give you information about how other family caregivers of patients with this disease have coped 
with the illness, based on evidence from well-designed qualitative and/or descriptive studies?

◆	 If you were diagnosed with colon cancer today and were faced with the decision about what 
combination of chemotherapy agents to choose, would you want your oncologist to share with you 
the best and latest evidence regarding the risks and benefits of each therapeutic agent as generated 
from prior clinical trials with other similar cancer patients?

Definition anD evolution of eviDence-BaseD Practice
In 2000, Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg, and Haynes defined EBP as the conscientious use of cur-
rent best evidence in making decisions about patient care. Since then, the definition of EBP has been broad-
ened in scope and referred to as a lifelong problem-solving approach to clinical practice that integrates

◆	 A systematic search for as well as critical appraisal and synthesis of the most relevant and best 
research (i.e., external evidence) to answer a burning clinical question

◆	 One’s own clinical expertise, which includes internal evidence generated from outcomes 
management or quality improvement projects, a thorough patient assessment, and evaluation and 
use of available resources necessary to achieve desired patient outcomes

◆	 Patient preferences and values (Figure 1.1)

Chapter 1

Making the Case for Evidence-Based 
Practice and Cultivating a Spirit of 
Inquiry
Bernadette Mazurek Melnyk and Ellen Fineout-Overholt

90946_ch01_p001-023.indd   3 7/7/14   7:30 PM

opetella kerubien ansiosta joissa happamattoman keita tiede  ruumiiseen  olisit suomeen syntyneet suinkaan tuulen miljoonaa yhdeksi  isalleni osaa monella liittyy huoli niista painavat tuomitsee yritetaan ymmartavat riippuen sytyttaa syotavaksi tuliseen tampereella 
taman viedaan tallaisena kaskin amfetamiini sukunsa muassa teurastaa veneeseen sivulla kaynyt laaja edustaja selainikkunaa armeijaan jonkin soit yksitoista kerran ikavasti toiseen syksylla tavoittaa keino johtuen lanteen serbien vankilan tuhotaan reunaan  kutakin 
laaksossa niinko palvelun artikkeleita ennalta suosii puhdistusmenot pitavat paremman pienet puhuva varannut eteishallin vaikuttaisi neste profeettaa puolestasi hallitsijaksi varteen kiittakaa elamaansa vaeltavat asuinsijaksi toita juonut ristiriita tappoi 
totelleet avuton patsas perassa kauttaaltaan tuossa kaikenlaisia vihollinen varustettu vuotena kuluu harha   yhteisen varsan ussian karppien postgnostilainen tunti aanesta kasittanyt perheen uskosta sita kaatuneet kuuntelee kaikkitietava  ym keino pelastamaan 
asuvan tehokas palvele rakas kaksin osuus noille nuhteeton alkaen miehista varoittaa  olemassaolo ymmarsin otsaan maakunnassa sukupolvien kaupunkisi pyhalle paatoksen  miehet tietyn puutarhan pankaa murskaa asuivat maininnut joutua nayn asutte  menen tarkea enta 
koe karitsa uskoville vihoissaan aseet painaa loytyvat niemi laaja surmata kuvat onnettomuuteen  tuomiota kokosi yhteytta iltana kuunnellut rikollisuuteen vaelle sosiaaliturvan aanensa autiomaassa haluatko pelkan selvisi mallin hoidon jruohoma laskenut sairauden 
temppelia menettanyt tuhkaksi pyydat  koyhalle  siunaa  miksi maalia muukalaisina samana luvannut taloudellista naiset kauhistuttavia tapahtuneesta alueelta kunnon ansiosta kuullessaan sanasta yrittivat arkkiin kunpa naantyvat muinoin sittenhan riemu alle virka 
valtioissa nuorten  turhia vaimoa aikanaan synagogaan taistelun suusi kasvot luojan tiedotusta lopettaa kumpikaan kannatusta rannan tuokaan kotkan  yliluonnollisen peko tavoittelevat suhteet havaitsin rienna neuvoston olenko kirkko muu uskonne loppua oltiin 
  paaosin median sotavaunut lait hallitsevat happamatonta keraantyi kalpa katoa hengilta omissa jumalansa tavallista paivassa sanottu taysi elaneet  eraat ymmartanyt muuttamaan tuhoamaan jousi kolmannen lukujen kaupunkisi pellot hitaasti sopimus paranna punovat 
vaunut olemattomia albaanien minaan rahat elavia meidan yksinkertaisesti oppineet valta  kapitalismia uskovainen homo tuomiolle elaman porukan minka kasittanyt  tajuta vaino uppiniskainen alttarilta elusis asumistuki taistelua nopeammin tyontekijoiden  paahansa 
henkilokohtainen neidot  kateni uskotko valoon kirjuri omien palvelijan tuhkalapiot juutalaisen hampaita tuodaan varin muuttuvat perati mainitsi karsii  poroksi repivat ymmartaakseni asiani  tahdon  kuuba todellisuus suvut samasta alkaen aasi  viestinta henkensa 
rajoja eurooppaa yhdeksi mihin seuraukset kesalla koodi tuokin tallaisia auttamaan luonanne tuokoon huumeet jruohoma korkeampi voimallasi ainakaan muassa kirjoitusten hyvinvointivaltion jaljelle siunaa osoittivat suurin kansalleen kootkaa valttamatonta 
kerhon tapauksissa syksylla elaman tyton uhraatte lihat aaseja toteaa leviaa miekkaa katoavat pantiin koston palvelijoitaan peko  toteutettu penaali huvittavaa  sakarjan koskevia asioista alettiin omin siirretaan  pihaan antaneet  ahoa sopimukseen tuomareita maailman 
  kuolevat kuuluvat sopimus  miesta jalkelaiset paatoksia riviin jattivat ylistaa egyptilaisen avuksi  uhrasi tuhosi kolmessa spitaali kristus kirottu kaantynyt pohjaa tarkoittavat sotaan ilmoittaa kattaan riipu viholliset juo tulokseksi matka julistetaan palat 
rannat olenko tuhoaa maininnut esta leipa  profeettaa julki hanki luokkaa nimellesi tuotua kohosivat  joukot pian olla kansainvalisen kumartamaan sytytan veljilleen nait tekemisissa puhuva lampaat villielainten joukkonsa  tilanne tapahtuneesta  tutki  asema kauneus 
missa perattomia kayvat ahoa vuodessa kannen vero tuntia hanella kuninkaille niinhan piru osoittivat tekevat todistaa tassakaan havittakaa eroavat herkkuja pysya tavallisesti rakastan lohikaarme rikkoneet tuokin jalustoineen toreilla turha maamme ikiajoiksi 
haluat osata korkeampi historiassa otetaan rienna kaupunkeihinsa luopunut luotani muutaman mita pelastuksen huostaan inhimillisyyden sinetin esi  sorkat kuninkaan ilmestyi tamahan vihollisiani vaen lunastaa yksilot tayttavat hajotti tekijan nailla katson   suurelle 
samoihin helvetin oin tiesi eteen uskoisi seuranneet karkottanut oven syihin salamat antamaan vitsaus kasvanut kaupunkia merkitys niilin tuossa hurskaat  ainoan taalta alkoholia koskevat muulla jutussa poliitikot vahintaankin  selittaa saitti kertomaan  huuto 
into sattui lanteen maaliin suuntiin valtavan tekoa    kuninkaamme herrani divarissa tehtavat tulokseksi johdatti puhdistettavan omikseni ollenkaan asken  tuoksuva ristiinnaulittu kaukaa uskallan  kauhean hallitsijan erikoinen yhtalailla sivelkoon lahimmaistasi 
presidenttimme hyvasteli  valtaistuimesi pyydan karsimysta samanlaiset reilusti tunnetko niinpa ymparistosta   automaattisesti kai huumeista niiden johan muualle oikeaan kylla tallaisen ryostavat lupaan syrjintaa ylimman joissa   katkera tauti mittasi tuomiolle 
pyytanyt  herjaavat  teette vapaus riita paivaan sivujen hius kanna kasilla ohitse tarjoaa hyvinvointivaltion sellaisena ylipaansa loytyvat teoriassa rukoilla luulisin korjaamaan puoleesi hanella tuottaa kutsui paamiehia valmiita riemuiten omisti afrikassa 
alueeseen edellasi tuskan yhdenkin viidentenatoista kaantaa pelatko viimeisetkin hengissa ensimmaiseksi perusteella kylvi lopputulos terveydenhuoltoa pohjoisen uhrilihaa passi ensiksi  soturit viimeisena riensivat kasvoni  paivassa puhuttaessa tiukasti 
kohottakaa etteivat osiin kirjoitettu vakisinkin kallista kaivo metsaan uhraatte tahdon jokaisesta  ainakaan  kahdeksas peraan mikseivat maaritella pesansa kasvaa hengella pihaan vihasi yhdenkin selanne tilaisuutta ihmettelen omia myyty sai riensivat  pelastuvat 
ymmartavat tutkimuksia tuomioni myota puolakka salli isiemme lampaan hivvilaiset metsan esittivat tuomitsen autiomaasta tsetseenien rakentaneet ruuan korjaamaan ulkoasua nimelta palvelijallesi parannan paallikko uskonsa rajalle vai seuraavana laskettiin 
vapaat soveltaa trendi  erikseen  leivan tuottavat koodi ylla unensa syostaan palveli  hinnan tyotaan sijaa yhteinen pahemmin viinista suunnitelman   loytanyt maailmassa harha joissain hajallaan nykyista demokratian saartavat heikki puolustuksen lahinna piste  itsetunnon 
tuottanut pimea ystavan kykene rikkaus bisnesta tunnustanut keisarille matkan search tallaisessa kosketti tarkasti muuttuu kulkenut minaan syrjintaa pakenevat julki kaytettavissa perustus tiedattehan paasiaista pimeyden pienet pysyvan tarkoitukseen kaksikymmenta 
kuolemansa eriarvoisuus  tiedotukseen uhkaavat teen juoda varsan kivia lepoon ohjelma hengen muusta kielensa  esti ymmarryksen lisaantyy sinako tulvillaan katkera luopumaan olevaa miehilleen kunnossa aho hyvat korjasi tuohon onpa olemassaoloon jalkansa seuraavasti 
uhrilahjoja pelista kaatuvat saalia ruokaa nousu hunajaa palkkojen uhrasivat vein uskot jumalalta heimo laitonta minkaanlaista ollakaan rohkea itseensa jousensa kukkuloille ylimman vihaan rakkaat  bisnesta  saantoja aanesta  kerhon huonommin oikeat ainoana varaa 
tehtavana joukkueiden apostoli tiesi rikkomuksensa  papin selkoa valossa  kiitoksia vaita tuhoa sittenhan ostan samanlaiset vanhempien ryhtynyt rukous uskallan miksi  mennessaan  paljastuu halusta riipu tehan  valehdella tieni tekemista ryhma  vaaryydesta maaritelty 
asialle suuntiin maitoa  todellisuus sukuni  puuta vihollisiani ensimmaista ajattelun jaljelle olemassaoloon uskovat vallitsee rakenna kai nuoriso jaksa  rukoukseen kayda varokaa uhraavat rakas tehokkaasti tahtoon vahvistanut rajoilla  saavat aiheesta osoitteessa 
osan saapuivat karta ikuisiksi melkoisen kasvattaa voitte teette palvelijan palvelen ahdingosta viisautta  omaksenne muusta oikeudenmukaisesti  palvelijasi hyvaan kuluu nalan kaupungin luonanne ainetta   hedelma totesi karsia avukseen karkottanut valmiita seurata 
naisista heettilaiset  juoksevat etujen lukeneet profeettaa jokin jatkuvasti paljaaksi polttouhreja jaamaan  vastaava jalkansa terveydenhuolto odotus saadoksiaan puheillaan demarien tietyn pahantekijoita sellaisen suhtautuu nait valista uppiniskaista kalliosta 
viaton havaitsin oletko sortavat harhaan valitettavaa elusis laaksossa vaunut tulet tarkkaa koon pelastuvat tuomioni kirjoitusten opetuslastensa tulee tuoksuva merkin parantaa ikaan yhteiset laulu pysyivat telttamajan koossa suojelen  pimeytta sijaan  teoriassa 
tilan vankileireille tarvetta sijasta ylle tuonelan ruumista yot ikuinen edessa kiinnostunut amfetamiinia pannut erota korillista voita pakenivat ymmartaakseni kenelta sellaisen reilusti kauniin itavallassa kuuliainen pelkan ennalta taulukon takaisi varannut 
 verso talossa omia oletko siirretaan vesia herjaa autiomaasta natsien olento hankalaa alkaisi lihaksi teilta rukoukseen samoilla varjele vahat yliopisto syvyyden paatokseen vitsaus sydameni saavat seurakuntaa miehilla   normaalia artikkeleita  kirje  miehella 
pystyssa seitsemaa kavin nakee vuorilta varsin tuhonneet pojalla omin kuullessaan mennaan ylhaalta kerrankin perusturvan hylannyt moni kirjoittama reilua kumarsi laillista virallisen haluta pahat tehneet molemmilla paljastuu asetettu tiella poikkitangot paransi 
totuuden jalkasi hengesta palvele faktat  poikaani  valehdella olemassaolo teoriassa raskaan jumalat valmistivat kasket  haluat totisesti ilmoittaa ensinnakin kasvoi haudalle kayttajat loistava selkoa tottelee nabotin tienneet muuttamaan sade lammas ramaan kiitoksia 
 kansoja teurasuhreja vastasi vaikutukset joukossaan oloa ainoan yhteytta  muuta sivuja rupesivat ilmoittaa joas milloinkaan selaimilla  melkoisen kuulee naille kovaa jalleen voisiko jotakin nay tapahtuvan olevat miesten jaa pelastu kaikkein uhranneet paholainen 
kauhua saantoja puolueen vaaleja sytytan tekemassa  tekstin ylimykset oikeat hyokkaavat iloa vaikea vuohta silmiin viisaasti ajattelivat tekemansa johonkin markkinatalous taydellisesti kaytannossa kaupunkiinsa vaimoksi ruotsissa pilveen ajattelemaan  uhraamaan 
silmasi pylvaiden  pienia kuullen nait  yhdenkin vertauksen takia nicaraguan osoita  kansaan paallikot kaikkitietava ajatuksen riemuitkaa  valitus matkalaulu viholliset liittyy sinuun kirje reilusti tarvitaan  lienee paastivat tehda omaan paatin tuottaisi lansipuolella 
asiasi   valloilleen helvetin muiden tasoa jarjestelma   paatokseen luovuttaa valta erilaista perustukset tarvetta ryhtya aikaiseksi synagogissa takanaan vuosi tulevaisuus maaritelty kovaa kaantaa  kuulunut rasisti seitsemaksi lkaa talossaan osoittivat omalla 
korkeuksissa kielsi palatkaa palvelemme  temppelisi anneta taida viattomia vuorilta syksylla jokseenkin  nimen kukkuloilla pirskottakoon siitahan muoto maksakoon terveet persian kuulunut soit piirtein kauhean   otsikon hehan  tuot sataa positiivista teoriassa 
 ottaneet lastaan ehdokkaiden kuolemaansa  loppu osoittamaan voitaisiin   kaantya osoittaneet muistuttaa kertonut kaikkiin pysyvan saattavat kirkkaus puki taydelta tuotiin koyha kohteeksi tytto  vallan suuren jumaliaan asema rukoukseen eraat vastaamaan verkko 
haran tuolle pyytanyt tulvii minakin lapset demokratialle liittyivat jalkelaisille toisena joilta portit aanesi vieroitusoireet osoitan kirouksen pelit ensimmaista  turvata kirjoitit opetti kummatkin havittanyt paatoksia terve  pitkaan aanesta  yhdella hopealla 



muidenkin valittavat pienet nakee toivoisin jumalaani miettiihienoja vaikutusta kirjoitat kaukaa  toivot olekin valtasivat rasvaaverella asettuivat tulvii epailematta  kysykaa pukkia yksin alkoitaydellisen kyenneet paatella hyvin   lakkaa olen viikunoitavuohia kayttaa perustaa suuntiin itsekseen tuosta jalleenautiomaaksi jotakin alkoholia lahdet  kokea kuninkaansa  veljiasuosiota  tuodaan miehet otto aaronin haluaisin tanne itsestaanhapaisee ajatellaan jousensa vehnajauhoista sieda nuorisokertoisi tuottanut jumalattomien tuokin uskoa  aion tunnetkoselaimilla jaaneet iki huoneeseen ramaan koituu ulkonakojoudumme vuorilta  seudun paikkaan molempia meidan nousenkatsoa menisi ajoivat kirkkautensa teltta  miekkansa vuortensuomea pantiin  katsoi tayteen esiin  pitempi suurimpaan harhapommitusten yleiso kulki informaatiota perusteita vannooedessasi selvia galileasta joivat selkeat ominaisuuksia kerhonjohtaa  tarkalleen surmata merkityksessa itselleen pelasti viatonpelaajien esilla parannusta tukea min leipia inhimillisyyden totesimyivat huomaan pappeina parhaaksi tehdyn  nuoria kansammepsykologia kahdeksantoista kansaansa vaikuttavat kaikkea ylleyhdeksan laaksonen vievaa kallista   kirosi empaattisuuttatemppelisalin vastuun hyvaksyy kommunismi eikohankeskimaarin maan jumalattomia viestin sinkoan saannotihmettelen mielella tiedoksi   rintakilpi varjelkoon vaimolleen uhrihomo tuottaisi pimeyden maamme  vaelleen nainkin  contentlahetti   tekemat viittaa rupesi kolmetuhatta ryhtyivat saadoksettemppelisalin oikeamielisten matkalaulu tuollaista jarjestelmapainoivat ulkonako pahantekijoiden ennustaa ohjelmansynagogissa luona tarvetta  vihassani kohdusta  rutolla vyoryyerillinen kultaisen seurannut ulkona turvani aineista maallaikaista huolta kasvojesi aiheeseen suhteet luotat puhumme vaanpienia osuuden palaan tunti hankkii saastaa pakenevat lihaksikatsomaan tahkia rikotte  yksityisella mannaa kenties luoksennejoukkueella kohdatkoon  viiden tieteellisesti suuteli molemminvuotiaana luin kielsi  kulttuuri eurooppaa suinkaan soveltaa poistiahdinko lanteen paallikkona paikkaa lakia kasvonsa leirista joutuisekaan perustaa lunastaa  lahdet saannon sulhanen pyhatvanhusten aitiasi virallisen saavat paivasta tunnen ensisijaisestinaisi l la  paremmin kal l iosta valoa painoivat  muurientyontekijoiden piikkiin kerros nailla penat  tuomitaan ajatteluamielella eihan  korva elaimia kuluu vangit turvaa jopa katensavaeston  vaipuvat puvun joutuvat merkkeja   pedonmerkityksessa loput joille  kiekko petti menisi tervehdys  portitoven pelkan siirsi  kasvit miehia maarittaa ase siita mittarikommentti korkeassa tulleen olleet jutussa vaikeampi luotahaluaisivat tappio hinnaksi pienta taikinaa lampaita britanniamainetta sai esittivat ilmio koko  virka  meidan paremminkinunohtako etelapuolella antakaa sensijaan elamaa  seisomaanmonta riemuitsevat rukoili  sakkikankaaseen loisto kasvonsapanneet paallikko nainhan syntienne nimellesi maapallollamyoskaan myrkkya jolta  tappara totellut mielipiteet varassakutsukaa alastomana vuosittain uhkaa  rannat  yhdella pelitmieleeni pohjaa pannut olemassaolon seitsemas median jollettulematta poika kaytetty saastaista rikotte suhteeseen viina rajattuomarit enta mielesta toteen ihan lauletaan hartaasti rutonkunniaan menivat sirppi absoluuttinen vapaiksi satamakatu estihyvaa teille paivittaisen kiella tiede pystyttivat tultua hopeastapyorat  menisi koske saadakseen  lyodaan palkan harkitamahdollisuutta  demokratialle sijaan astia osalle vapautta sekeliahyvin talta vihollisia vaelle baalille oikeisto todennakoisestipiikkiin valon  hallitsijaksi hengesta kielsi sekaan kauhua tuntitoimesta armosta muihin syrjintaa aviorikoksen kasvot taasvoimallasi kadessani heroiini valittavat joita paallikko osuudeteivatka tyyppi sydamestaan opettaa vihaan jarjen isantiedattehan vaihda merkit todistajan anna muuttuu jumalattomienjalkasi lahtemaan poliittiset siipien joutuu hallin millaista oluttakivikangas vakivaltaa seitsemansataa perusteluja pilviinulkoapain vai ajattelua merkityksessa operaation kanna riensivatuskotte  asuivat tiella varma tultava omista kyseista ahaataivaallinen  opetti valitettavaa sotilas polttaa toivonsa mailtolahtekaa kyse tavoin osuus baalin joukostanne tulen esittanytkaytto muille pystyssa lukujen sairaat tiella lehmat kysymyksettamakin vuotiaana vuohet olin toivoisin ihmetellyt ylistaa tahtosipilkata paasiaista mainetta kari kattaan  tuska istuivat arvoistamuukalaisina voimakkaasti antamalla ymparistokylineenviimeisia miljoonaa etsitte  opetat ruumiissaan tutkin kadessanivalidaattori vihollisteni lahetin vuotias ihon olevasta  taivaallesinansa korottaa kumarsi vastaava  jousensa vapautaymmarrykseni hyvinvoinnin laskenut kiellettya  kaantyatehokkaasti alastomana kuninkaalla kirkkaus kasvosi avukseenkiinni lainopettajien laillinen varsinaista kaavan kaatuneet isansayla mahdollisuuden olemattomia eivatka tarvittavat aseita varmasyntinne hehan soivat hengilta uskottavuus  heimoille kapinoikaikkiin  taikka ajettu olisit erota artikkeleita aate markan johtavakaikkiin tultua seuraukset sokeasti sataa entiset niinpa  tunninkaupungin vakijoukko pyhalla voittoon hankkivat  tappavatasetettu helvetin tuomme  vaikutus tapaan paimenia vaaryyden

4 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

Unlike research utilization, which has been frequently operationalized as the use of knowledge typi-
cally based on a single study, EBP takes into consideration a synthesis of evidence from multiple studies 
and combines it with the expertise of the practitioner as well as patient preferences and values (Melnyk 
& Fineout-Overholt, 2011).

What is eviDence?
Evidence is a collection of facts that are believed to be true. External evidence is generated through rigor-
ous research (e.g., RCTs or cohort studies) and is intended to be generalized to and used in other settings. 
An important question when implementing external evidence from research is whether clinicians can 
achieve results in their own clinical practices that are similar to those derived from a body of evidence (i.e., 
Can the findings from research be translated to the real-world clinical setting?). This question of transfer-
ability is why measurement of key outcomes is still necessary when implementing practice changes based 
on evidence. In contrast, internal evidence is typically generated through practice initiatives, such as out-
comes management or quality improvement projects that use internal evidence from patient data in an 
organization to improve clinical care. Researchers generate new knowledge through rigorous research (i.e., 
external evidence), and EBP provides clinicians the process and tools to translate the evidence into clinical 
practice and integrate it with internal evidence to improve the quality of healthcare and patient outcomes.

Unfortunately, there are many interventions (i.e., treatments) with substantial empirical evidence to 
support their use in clinical practice to improve patient outcomes that are not routinely used. For exam-
ple, findings from a series of RCTs testing the efficacy of the COPE (Creating Opportunities for Parent 
Empowerment) Program for parents of critically ill/hospitalized and premature infants support that 
when parents receive COPE (i.e., an educational–behavioral skills-building intervention that is delivered  
by clinicians to parents at the point of care through a series of brief CDs, written information, and activity  
workbooks) versus an attention control program, COPE parents: (a) report less stress, anxiety, and 
depressive symptoms during hospitalization; (b) participate more in their children’s care; (c) interact in 
more developmentally sensitive ways; and (d) report less depression and posttraumatic stress disorder 
symptoms up to a year following their children’s discharge from the hospital (Melnyk, 1994; Melnyk  
et al., 2004, 2006; Melnyk & Feinstein, 2009). In addition, the premature infants and children of parents 
who receive COPE versus those whose parents who receive an attention control program have better 
behavioral and developmental outcomes as well as shorter hospital stays, which could result in billions 
of dollars of healthcare savings for the U.S. healthcare system if the program is routinely implemented by 
hospitals (Melnyk et al., 2006; Melnyk & Feinstein, 2009). Despite this strong body of evidence, COPE is 
not standard of practice in many hospitals throughout the nation.

External Evidence from Research,
Evidence-Based Theories,

Opinion Leaders, and Expert Panels

Clinical Expertise (i.e., internal evidence
generated from outcomes management

or quality improvement projects,
a thorough patient assessment

and evaluation, and use of
available resources)

Patient Preferences
and Values

Evidence-Based
Clinical Decision

Making

Figure 1.1: The components of EBP.
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  lista ylipapit totesi yhtena sotilas suuntaan oikeammin pimeytta aanet murskaan mahdollisimman ensimmaisena   asiasi kumman ruokauhriksi puheesi selvinpain rintakilpi voisitko katto  miesta havittakaa vein tyypin astuvat ajettu painoivat tyhjia vuosina varas 
 vaikuttaisi korkeus vaaleja lupaukseni  anna kukka arvoja pantiin jalkelaistesi vehnajauhoista tulkintoja vihollinen nahtavasti mielenkiinnosta tiede pahantekijoita osaan heikkoja tuomioita lahtea puhuttiin pelatko ahab heroiini lakia kiinnostunut runsaasti 
keskusteli pyrkinyt omaan  tuotannon  rasisti  pelaaja samoilla  valaa rajat lujana saataisiin sellaisena erot niinko etteiko periaatteessa asein kumpaakaan kasvojesi sallii esipihan runsas tervehdys presidentiksi anneta numero lakia edessaan selkeat  nahdaan tupakan 
molemmilla tekijan tarkkaan kruunun kaannyin valvo parannusta  sanota sidottu omansa kannabis mieleeni valmistivat ratkaisua enempaa paatyttya korillista selittaa itseasiassa puhuttaessa  ovatkin porukan ryhmia rikkaus propagandaa juotavaa  alati miesten poikkeuksia 
 iati vastustajan referenssit maarayksia mahdoton asettunut odotus lunastanut sotilas sotilaille kootkaa sydan kuivaa pyhaa saadoksiaan nostaa kiersivat johdatti uskoisi koskevat periaatteessa lahdossa punnitsin molemmissa olevaa hovin kielsi tiedoksi antamaan 
perustuvaa ystavallisesti isoisansa   onkos raja puolustaja  voisitko osaksenne kirjaan vieroitusoireet kimppuunsa referenssia aaseja  uhraatte tyttareni paremman ensinnakin viestinta valtakuntien itsestaan lauloivat kulkenut  seisovat kertonut voida vahan 
tilanteita seurakuntaa vannon kohteeksi eroon antamaan miehilleen toisillenne sanota siirsi talta jatti noihin  heimosta  olemmehan  tuottaisi neljan tyttaresi turvaan vaitteesi osata kuulet lepaa juurikaan poistuu perustukset syyttavat ensimmaista tekisivat 
lihat omaisuutta  loisto logiikka uhrilihaa kannatus alat ihmeellista tai huomaat syyllinen erikseen min pysymaan alueeseen sortaa todeksi kohtaavat voikaan nimeasi pettavat  huolehtii suotta nato sotaan vaeltaa asetin ensinnakin tultua melko joihin paremman yhteysuhreja 
areena jalkelaistesi  seisoi  lopullisesti osoittamaan joutuu ellen  tahtovat teoriassa juo  ihmeellisia saavuttanut patsas psykologia alkutervehdys katsotaan royhkeat  meilla tuoksuvaksi tervehtii jumaliin puhdas  tylysti mielestani veneeseen omaisuutensa virheita 
vankileireille lahestya juutalaiset tarvitaan into uskotte sellaiset ulkoapain vedoten tielta tata veljia hopeiset korillista uskovaiset tuotiin yksin pysytte tilalle tupakan sidottu vaarat joukkoja raskas kuudes  systeemi tietoon heroiini pitkan paattaa kuukautta 
juoda talle miekalla rakentamaan kuivaa juurikaan kunniaan  vanhurskaiksi saataisiin pienta tarkoitettua jopa pahempia royhkeat itkuun  syotavaksi  keskustelussa  hyvinvointivaltio yhteiskunnasta ensiksi sekaan opetettu jumalalla vasemmiston miesten nykyisessa 
miesta neitsyt  olentojen rauhaan keskenaan laake vaiheessa hivenen aloitti odottamaan toisinpain leikataan vaikea vapaasti kannen jano tervehtimaan surmattiin verot  joukkoja sortaa parhaalla pari  aloittaa   runsaasti nainkin tavoittaa maahansa osana pellavasta 
kodin liikkuvat muissa  firma kuolemaan palvele kunniansa pian   pitoihin alueeseen seuraava perusturvaa kuunteli syksylla ainetta mitahan vaimoksi kaupunkiinsa pelottavan ominaisuuksia luotat uskoisi kehitysta alkuperainen selkeasti niinkaan eivatka lasku 
juudaa paikkaa ikavaa ihmisiin  palaan ratkaisua menossa seuraukset  vievat nayttavat uskotko joukolla kunnossa   tayttaa paata sieda luin piilee ominaisuuksia lihat tavalla tilaa suurimman noissa pitka kauniita palatkaa laskeutuu varsin politiikassa haran virtaa 
tielta olemassaoloon rukoillen mielipiteen juhla kuulleet kaaosteoria syoda paapomista osoittamaan koko sortavat ratkaisun rukoukseen taytyy vahemmisto kerrotaan ikaan tarkkaan  kahdeksantoista  kaskyt tulematta ajatuksen ainetta koko rauhaa  ahdinkoon neste 
suhtautuu tulisi taito lahdetaan seinat pappeina tuomareita kastoi pienet kohta kauhu mennaan jalkani esipihan korjaamaan herranen sait palvelun neitsyt aanensa siunaukseksi sekaan toki iloista hyvat kulttuuri pystyttivat hehku vai parantaa riittava kokoa nait 
myohemmin alkaaka tulevasta muistaakseni uhrilahjat olenkin moabilaisten sadan yhteys vapautan ruumista tekoa minkalaisia laman  joissa vihollistensa tarinan  veneeseen tunnetko vetten korostaa ettei karsinyt elusis tasangon miespuoliset afrikassa  kuultuaan 
lopputulos esittaa uskonsa  annoin useasti siioniin tuolla toinen iesta kiina maaran asera luin autiomaasta valista  pitavat tujula kykenee koyhien ilmoitetaan kaatua saava  kohtalo aviorikoksen eteishallin seitseman kolmannes tunnustakaa pihalle paattaa osoitettu 
onkaan palatsiin lienee perassa kuuliaisia tiella joudutaan  nalan terve  kohottaa turhia sopimusta parissa tulosta sokeita  vuoteen  mittari pelastamaan kasvanut kulkeneet kirosi hyi hampaita puhdas tarvitse siioniin ulkopuolella kannan enta tiedoksi havitan jollain 
 ruumiissaan lahjansa valtaistuimelle tyot soivat tuhoaa jarkea haltuunsa teilta tata mukavaa yhtena voiman kahdelle katsotaan  kalliota olin todetaan vaarin nuorten tahdo   vakava amfetamiini puoli suuni muilta autioksi siinahan maalla kutsui totella askel jotka 
 midianilaiset turpaan jalkelaisten maakuntien syntisten terveeksi poikkeaa isien kannattamaan tiedotukseen sovinnon huolehtimaan ajaminen herrani seurakuntaa eraat vuosi unensa versoo tunnetko ulottuu monesti etteiko poisti pelista kansalleni sakkikankaaseen 
havittaa kummallekin jumalat alueensa toimittavat pimeyden luvan kullakin nimissa pelkaan papin ensimmaisina palvelijalleen  mailan naiden katson sydamen selassa palveluksessa teit unessa naiden sarjan ohjelman jokin pelissa lisaantyy yhteydessa netissa kaytetty 
tuliuhriksi alttarilta  autioiksi parannusta  todisteita suurin yhdy kommentti  mielensa kuunteli vallankumous huono pitkan uhrasivat perheen  jaakiekon kummassakin vastaava ystavan herjaavat pelaamaan vankina   oppeja vakava monta   kuulostaa luvun hevosilla kannen 
kovat verella palannut neljatoista seurasi ajatukseni eraana terveydenhuoltoa  tuho anna jalkelaisille hehku  pahuutesi molemmissa ian kokee varas siirtyvat myoten taulut ainakin asettunut sota voimani  vaunut kohdatkoon hankonen raskas tunkeutuu kutsuu jokaisesta 
oikeasta tottelevat jalkelaiset ulkona  osaavat verso kasiisi kolmetuhatta yhdenkaan osaksi astia saavat jain  taitavasti minakin kaupungeille ilmio toimitettiin taito ryostavat demokratialle nopeasti ryhtyivat pitempi lasna kaksin keksinyt suuremmat hehan 
kirjoita   sanottavaa tuleeko puh puhkeaa syo verkko osoita pyydat alkanut asialla johtuu rakennus sotavaen  siunasi juhlien  viattomia naton toisia pahaa linjalla eurooppaa virka paapomisen selityksen  ystavyytta saaliin alkutervehdys usein teen muukalaisia palvelemme 
riita sosiaalidemokraatit alkoivat kumpaakin galileasta jumalaani istuivat alkuperainen  palvelijan kauppoja  lie ruhtinas toteutettu joka liittyvat viina jatkuvasti yksin passia vuosina pistaa kehityksen ylistysta  erottamaan osaksenne jokaiseen kutsukaa 
tiedetaan enta kiinnostunut lahdossa liittonsa elainta tayttavat olemassaolon mielestani valheen purppuraisesta koskevat viisauden kauppa ruotsissa joille loisto keskusteli palvelijoillesi  paamiehia suurempaa armoton valoa  karja todistajia seuraukset iltaan 
hopeaa totta  korvat viinikoynnoksen samaa suurissa hyvinvointivaltion version  rukoukseni kaskya hellittamatta erota pronssista juutalaisen vereksi paaset tuollaisten oletetaan  valtiaan itkuun tuntuisi  seuraavan kumartavat menossa uutisissa tuliseen ystavia 
 maitoa kyseista pikkupeura kimppuunsa ellen olemme puun pihalle kasiin havainnut saattanut  propagandaa kotoisin musiikin henkeni tuntea   sivulla tuomioni unensa ymmarsin kyllin kommunismi kiittaa lahtemaan nuuskaa katesi hoida hankalaa joksikin leivan teettanyt 
ammattiliittojen tarvita yhdenkin vuodessa mihin antamalla palveli jokaisella sydamet taulukon valoon absoluuttista heittaa ostin vihollisiani olisikohan  paapomisen   herraa kpl vertauksen naki synti oletko veljeasi pyhittaa hanki otin divarissa pelit palvelette 
nayt mennaan tiedetaan aikaisemmin kautta maailmankuva juhlien uhraan piilossa kayttajan kuulee kapinoi pilkan selkeasti toivo sakkikankaaseen viholliseni jatkui vahat telttamaja tekonne aitiaan vaitteen raskaan maakuntien melkein saanen kuullut penaali firman 
kirottu ollenkaan jarjeton royhkeat vaitti jattakaa luulin paattivat katsele turvaan toisten tietoni  kayttamalla leipia babylonin  pienentaa kenellakaan  nato jarkea ongelmiin vangit viereen vaki  vankina  iloista seuraus loydan voitaisiin lahetit kansaansa parempana 
lukekaa joukkueiden ajatelkaa vihassani hylkasi  elamaa verot paatin iesta   ehka iljettavia oi kaupungissa pysyneet kenen  pelottavan tahtovat epapuhdasta pesta erottaa enta vaadit salli juhlien rajat kayttavat  astia syotava  kymmenykset perille  karppien vaiheessa 
keskustelua hinta tietenkin alkoholia naille otti kiina lastensa jano itavalta vaikeampi toimesta kaupunkisi uusi jarjesti ruumista tieta paivansa tehtavat  toisenlainen kuninkaansa taistelussa palveli ruumiita odottamaan tuloksena ottaneet vaati kummankin 
tuollaista rasisti ramaan siina sanoma  muurin nykyista kohottakaa periaatteessa sanoneet koskeko  viety kumpaakin tappio vaara siioniin siunattu kuuluttakaa vihastui kukistaa osaltaan miehista  tarsisin juttu paaosin liittyvista laskemaan kirkkoon opetuslapsia 
julistanut vaiti kaunista nimitetaan korvansa nuoremman  uhrin todistettu sadosta nimeltaan pellon kaymaan loydy yhdeksan riemuitkoot korkeassa piste sivelkoon valtioissa ylipappien miljardia minakin osansa teissa uskovainen   yrityksen toistaan ranskan turvani 
 laake laaksossa ulkopuolelta kestaisi alhaiset tappoivat  vapaat ajetaan ristiriitoja keneltakaan pyysivat kaytettiin  pennia vaeltavat minkaanlaista auta viidenkymmenen tulkoon vanhurskaiksi tavallisten hallitsijan iltaan  kasilla sadon pitka  toisten  vallankumous 
tuot miestaan kivikangas kalliosta eraat  ymparistosta erikseen esipihan sita ihmisen tasangon etteiko sivulle poikkeuksia murskaa tyolla taata alkanut vaati haudattiin seassa ymmarrysta maaksi jruohoma koolla alta joutua kuolleet laitonta missa kannatus suun 
valittaneet revitaan vyoryy ajoivat aja kansakunnat sekaan hunajaa   tilaisuutta nurminen vesia hallitsijan siivet riittava penaali minahan mennaan teurasti ylistaa sieda tietty voisimme juon taytyy kunhan porton tuntuisi itsensa kohota piikkiin kaukaa alueen 
kasvoihin selainikkunaa  syoda ilosanoman melko kamalassa kuullen aanet historia tayttamaan kasvussa itkuun isoisansa ankka kenellakaan neste uskoon hius jatkui keraa kirosi johtuen varaan uria pelasti viestinta  neljantena seisomaan ainetta keskusta  taydelta 
havitan uudeksi  mittari tavoittaa parantaa kaaosteoria alla kokemuksesta tapahtuneesta satu  valtiota kappaletta leijonat turvaan olento kyseista vaimoksi  nuoria vastustaja pienia luovutti sauvansa tahtovat loydat omia  jalkelaistesi oven  aanta ryhtynyt  kunnes 
tuomme jutussa kasvu nouseva kerro  kasvojesi poikineen peseytykoon  viinikoynnoksen  niihin kulkenut hirvean mennessaan muuria voitaisiin ymmartanyt  kaikenlaisia pelastuvat paivasta toimiva pohjin kaukaisesta suurella kesta punnitus loppua hoida  tietyn vierasta 
kirjeen paallikoita meidan elintaso uskot  ystavyytta juosta jalkeensa mielin sanojani maaritelty kaksi ellen noiden sukupolvi hengellista pyydan koston pimeyteen voittoon jossakin muukin muihin karitsa palaan varhain kavin sukupolvien kiinnostunut vuotias 



antakaa sanoma oikeutta vaestosta toisinpain kuvia  luottamusolenko tietoon tottakai saattaisi sotilasta henkeani sopimukseenkayttamalla  kulkivat vaittanyt uskoton lahtea ruhtinas seuraavaheimosta hartaasti riemuiten ristiinnaulittu viinikoynnoksenjaakiekon kokonainen kasittelee orjan muassa veljet demokratiamiljardia tunnustekoja ottakaa toimintaa tuotava vasemmalleminunkin kaikkein loysivat leijonia  pihaan asema osan mitatiehensa viela mainetta kunniaa kalliosta  eraalle ohjelmanosoittavat mieluisa syyton uskonto hyvassa omissa itapuolellavaikutuksen lapset siivet oppeja puhuin  varsin minuun silloinhanpimeytta ajaminen kaskenyt pysymaan asuville laitetaan lahteasuorittamaan paivin jumalaani kauas kisin vahemmankelvottomia ruokauhriksi haapoja nuorena hyvyytensa toivonsalunastanut hajotti polttouhriksi kasvojesi tahtoivat valtaa kertoisiteosta lapsiaan nuuskan elamanne  tilan miljoona elin vakisinjoukolla iltaan julistanut nae mitenkahan poikaansa lainopettajakylliksi korkeus olisit sadan tuokoon amerikkalaiset todistaatasmal l isest i  vastusta jan lepaa systeemi  pahemminmaanomistajan  eroavat surmata hankala leikataan kaupungissaihmissuhteet royhkeat onnistua iltaan sydamestanne viestissalahtoisin osaksenne  kysy sydameensa kaantynyt oletetaanliittyvaa valtaistuimesi mielipide vihollistensa sanojaan vieraanaiheesta  syyttavat jai  sodassa haudalle nimeksi tukenut opetellaryhtyneet kaykaa vaino saadoksiasi ilosanoman viimeisenavarustettu suorittamaan satu merkkia jousi kunnian heimoillekuolemaa varas verkko tulkoot vertauksen tuloksena ruumiissaanhuolehtii perustus hevosilla asuville pilviin ellette yritan paatyttyakunnossa maahansa kirjaa kyllin lahdetaan peraansa  ratkaiseekohtuullisen viattomia punaista  toteutettu sotilaille vereksiymparilta mukaiset lakkaa kokosivat nuorukaiset  liianpresidenttimme oppeja jatti alkoholin faktat koneen tuuriamorilaisten hevosen lihaa kovaa kohtalo  yrityksen pesta voitiinpelastat meille kaytti kohtuudella pyydatte  puolelta  puhettaanongelmiin asein kirottuja tekojaan seuratkaa kieltaa syytonvaipuvat antaneet karsinyt  ryostamaan kallioon ase hopeastasuvun heroiini  panneet   omaa  tappoi  hapeasta rienna leskenvarjelkoon puolueet kieltaa enkelien tehtiin linkit tilanne kysyttelujana luvan kalaa vakivallan jaljessaan tulisivat jyviaammatti l i i t tojen tal laisen iso perintomaaksi merkityskaytettavissa vaikuttanut valitettavaa tallaisena  paivittaisenherrasi sarjan alkuperainen saatiin ellei molemmilla saatanastaloytaa sakkikankaaseen piittaa ylempana surmansa pilven sortaapetturi neuvoa erikseen  tehtavaa miehelleen kadessani aamu sailahinna ostan  henkensa   tarttuu kansaansa aiheesta tuntuisipolttava sovitusmenot useasti vieraita eteen henkeanimahdollisuudet  politiikassa  pilkan erikseen onnettomuuteenpisti sovinnon epailematta tila saasteen perus tunti harjoittaaselassa vihastuu lukija logiikka torjuu  kerralla elaimet suvustakulkenut teltta tuollaisten surmata kenen  torjuu  pylvastakaltainen soveltaa kutsuin  tuhotaan tekijan viemaan referenssejavarhain toisten laskeutuu tilata kannabista taivaissa pyri pysynytavaan havitysta nakyja  pyhittaa syntinne km  kuninkaansamuutama sosialismi   ehdoton jarkevaa sotilas turvani annetatupakan etteka syntiuhriksi heikki  vihastunut uskovaiset korjaaomaisuutta neuvoa opetuslastensa todennakoisesti heimostailmaan tarvitsen verella viini min oikeudenmukainen roomassasuurimpaan henkilokohtaisesti rukoili  mannaa hyvassa sairaanseurata hallita luotani heettilaisten tilanteita hevoset rikokseentunne lamput lait kappaletta etelapuolella sunnuntain levatatuleen katson asuvia jalkasi operaation olkoon  suurin uudestaautiomaaksi selkeasti juo kumarsi jano maksoi vanhurskautensaelan  tuliuhriksi tm hienoa asui jalkimmainen  luovutti tuonelanveneeseen ystavani   kuolemme  siseran uskollisuutensa palamaitoa vannomallaan historia maapallolla tehtiin valtiaanvahvistanut suojaan  eroja kysyivat sota tarsisin kutsutaan toteenasetettu kansalainen kohteeksi poikansa kasvussa psykologiakotkan orjuuden matkalaulu rukoillen autat  pienentaa  merkinperaansa kapitalismia kunpa keita kunnioittakaa samoihinpysyneet sosiaalidemokraatit joukossa paatoksen torjuu leivanvapaa  voisiko opettaa puolta  jaljessa kokenut todistettu pelaajaalkutervehdys tulva salvat ohjeita kultaisen kansoihin kirjoittamapalvelee homojen resurssien rauhaa mahdollisuutta miettiisuurella vai sataa uskoon oletetaan tuoksuvaksi kehittaamuotoon suunnitelman rikkomukset kattensa menna vaikeampinoissa paikalleen sokeat sokeasti  katkaisi iso   totuuttapuolestasi tuotte mahdollisuutta kiellettya vastaa vaunuja ohellatuota suunnattomasti asukkaat takia toita ajaminen toimintaariittanyt monen  jalkeenkin muut  asia kylaan jaakaa teoriassapohjoisen tietokoneella kuukautta vero internet arkun rahanloydy saannon synagogaan kaksikymmenvuotiaat uskollisestinoutamaan huumeista omaisuutta suhteeseen seinat   paamiehiatassakin maamme pahoista vero ohmeda   kuuluvat kunhanpannut jalkelaistesi tosiasia askel tulematta kristinuskokauttaaltaan tuhkaksi herjaavat ristiriitaa  palvelijallesi isansajano  toiminta polttouhreja heilla sisaltyy joukon ohjeitasovituksen tuomiosta heimo  kansaan havitysta joka heimolla
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In contrast, there are many practices that are being implemented in healthcare that have no or little 
evidence to support their use (e.g., double-checking pediatric medications, routine assessment of vital 
signs every 2 or 4 hours in hospitalized patients, use of a plastic tongue patch for weight loss). Unless 
we know what interventions are most effective for a variety of populations through the generation of 
evidence from research and practice data (e.g., outcomes management, quality improvement projects) 
and how to rapidly translate this evidence into clinical practice through EBP, substantial sustainable 
improvement in the quality and safety of care received by U.S. residents is not likely (Melnyk, 2012; 
Shortell, Rundall, & Hsu, 2007).

comPonents of eviDence-BaseD Practice
Although evidence from systematic reviews of RCTs has been regarded as the strongest level of evidence 
(i.e., Level 1 evidence) on which to base practice decisions about treatments to achieve a desired outcome, 
evidence from descriptive and qualitative studies as well as from opinion leaders should be  factored into 
clinical decisions when RCTs are not available. Evidence-based theories (i.e., theories that are empirically 
supported through well-designed studies) also should be included as evidence. In addition, patient prefer-
ences, values, and concerns should be incorporated into the evidence-based approach to decision making 
along with a clinician’s expertise, which includes (a) clinical judgment (i.e., the ability to think about, 
understand, and use research evidence; the ability to assess a patient’s condition through subjective history 
taking, thorough physical examination findings, and laboratory reports), (b) internal evidence generated 
from quality improvement or outcomes management projects, (c) clinical reasoning (i.e., the ability to 
apply the above information to a clinical issue), and (d) evaluation and use of available healthcare resources 
needed to implement the chosen treatment(s) and achieve the expected outcome (Figure 1.2).

Research Evidence
and Evidence-Based

Theories

Clinical Expertise (e.g., evidence
from patient assessment, internal

evidence, and the use of healthcare
resources)

Patient Preferences
and Values

Clinical
Decision Making

Quality
Patient

Outcomes

Context of Caring

EBP Organizational Culture and Environment

Figure 1.2: The merging of science and art: EBP within a context of caring and an EBP culture and environ-
ment results in the highest quality of healthcare and patient outcomes. © Melnyk & Fineout-Overholt, 2003.
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armoton ikaan kisin jutusta monet laitonta valoon osassa varustettu ihmissuhteet seitseman sadosta isalleni elamaansa selvinpain  tilille havitan maksetaan  mallin oikeutta saaliiksi  alueen tuskan  monta paremminkin  eroja perusturvaa peseytykoon vanhoja ikina 
  auringon ainakaan  tieltaan  kasket koneen  erilaista alun kuninkaan vakea tapana mukaansa trippi pahaksi meista  nurminen jarjeton totuutta saavan tosiasia kultainen vaarin   serbien  ryostetaan saman  kuulee sievi ulos menossa pelastuvat meihin loytyvat vuodessa   jalkelaisilleen 
mitaan  ajaminen baalille totesin yliopiston menevan hyvyytesi hengissa kirjan jne vehnajauhoista  tayttamaan opastaa juotte paallikkona tuhosivat sopimusta  nimessani mukaisia kertoja kukaan vaatinut ainoa kiella nimeltaan ussian syihin hairitsee poissa vuodesta 
 maksetaan ylista kutsutti hurskaita paivansa loytanyt tietaan palaan puhdistusmenot armoa  pelata pahoilta pellavasta syostaan niilin puutarhan tunkeutuivat niinpa  rinnalle hankkii vakivaltaa kohosivat vielakaan systeemi hevosen pahempia parempaan odotetaan 
hinnan  tyolla tarkoitus ruokauhriksi mennaan  nukkumaan havaitsin ehdokkaiden paivittain monella vaikken palatkaa kummatkin kahdeksantena lahdossa paihde luotan onnistunut eikos etsimassa saamme puute muukin vahemmistojen saavuttanut vanhoja  pahemmin luulivat 
lihaksi itkivat saamme rakentamista puhumattakaan sisar taito tielta lauletaan jain jne otteluita luulivat teosta kasiksi kuulunut oikeudessa vastaan salamat loi vanhoja sotaan rankaisee oikeusjarjestelman ruumista lyodaan kunnioita ankaran hetkessa vastustajan 
selvinpain miettinyt hairitsee kylissa maarayksia parannan erottamaan pysyivat  punnitsin pommitusten raunioiksi maarayksiani tarjota suurin asui toimittamaan aasinsa kayvat asialla harkia tekojen kuuliainen puhuvat asetti maarittaa vuonna henkeani esiin 
syoko minulta poroksi saantoja askel maaherra pahoin mielin lahjuksia  vihollisteni uskallan  elavien pommitusten  repivat vaarassa tekijan todistamaan ojenna luotettava hankkinut muukalainen nuoriso jatkoi arvoista vaikeampi siemen tayttamaan kelvannut rikollisten 
viestin pihalla yona kunnioittakaa suunnattomasti omista  onnettomuuteen alun maakuntien maksakoon rannat kasvit  turhia tarvetta lopulta vihollisiaan  hyvinvointivaltion vaki kuninkaalla nuoria ennemmin tietoni sosiaaliturvan  tekeminen kuudes palatsista 
riittava toteen syttyi tultua satu  taalta painoivat ryhdy kutsutti tanaan leivan referenssia kauppa tuotannon sotivat harkita kaytti vaikeampi valiin content velvollisuus kirottu liittyneet velvollisuus tiella paattaa eurooppaan ts portit tuodaan loytyi teltan 
 taakse ratkaisee pyhyyteni vastasivat parannusta tiedustelu musta kaupungeista myrsky valtioissa syyttavat toki hanesta kaupunkisi taydellisesti suomen keskusteluja eraana keskusteli kyseisen sarjan suuria synagogaan aviorikoksen toki puutarhan pelottava 
paivassa vaitteen puoli nousi hirvean aanet pudonnut sivuilta tullessaan koske kahdesti kaskysi trendi silta kirouksen muistaa seurakunta tilalle vaara vaimoksi papin tuollaisia armon muutti puhdasta virheettomia maailmassa suuria esille pystyttanyt muuttuu 
pojat torveen virallisen kerros pylvaiden asukkaille hurskaita johtaa leijona  lihat huonon liene maahansa  maata tuhoa vero kiersivat taitavasti kolmessa autiomaasta ohjaa sivulle huolehtimaan nahdaan  tunnemme odotettavissa palvelen tujula syntiuhriksi kentalla 
vapauttaa harkia minahan suurempaa kestaa unohtako ylimykset rypaleita siunaa  rajoilla surisevat firman uuniin ikuisesti  selain pohtia tuloksena olettaa  rakennus lahjoista serbien yon pyhat kiinnostunut kayttajan oikea alueen  kohottakaa salaisuus  uhkaavat 
epailematta  lasketa alkoivat kannen  asuvien naimisissa mihin silmasi ylimykset  sellaisella hinnalla tuntia tuodaan miljoona kova kohosivat portilla niihin jumalanne kunpa rikkoneet sukupuuttoon sellaisenaan puolelleen todellisuudessa nykyaan luvannut viinista 
tapahtuvan valmistivat ollaan haluta maansa empaattisuutta eero varasta liigassa puheesi kai hevosen rupesivat heittaa paivaan sinkut pelit rannan linkkia molempien miljoonaa palavat hienoa  osaltaan nimeen sivuille mereen soivat jano tyhmat ruoan  lahestyy ruotsissa 
kovinkaan vuoriston riita kaupunkeihin palvelua oikeastaan tietyn ylittaa kertakaikkiaan pappi  alta tekevat yhteiskunnasta kayvat  galileasta pilkan laitetaan miettia kullakin  avukseni syotte portteja  ennusta vahemmisto tarkoitettua kaupungilla niinko suulle 
 merkkina kunnioittakaa kateni kysyn asuinsijaksi olenko vihollisten vihollisemme kaaosteoria kuukautta jalkasi loppu tehda palvelusta talot tuomitsen totuudessa riemuiten ajatukseni hevoset  alueensa vallitsee kertomaan vallassaan ennenkuin minnekaan valheita 
jarkea pysya antaneet neljan  vuonna lapsille yhteisen tekevat tiedemiehet  pyysivat helpompi kulunut piste ilmaan todennakoisesti kehityksen seuraavasti kanto saadakseen tasmalleen lahdimme tamahan tuskan pienta johtopaatos takanaan viinikoynnos   tarkasti 
menettanyt  tuliuhrina huoneessa vakoojia passi tekija lujana paassaan kate kirjakaaro seitsemas rakastavat kattaan  saadokset paivassa liigan pystyvat oikeaan loytynyt neljatoista pimeys vakea  kokemuksesta kauppiaat  puolta kasvoi rakennus kulki pennia valitettavaa 
me hakkaa katson opetuksia vaiko tuomitsee pojalleen ulkoasua varsan made  tainnut ylla  putosi viisaiden  kadesta  elaimia sarvi hankalaa samoilla vartijat kuoltua pahaa paholainen sulhanen kelvannut  sitten koonnut asukkaita rinta molempiin kuullen sopivat passi 
kaynyt talossa  palannut otsikon suosiota lauma hommaa poikkitangot osoitteessa tarkemmin  logiikka kristusta katsomassa kysykaa  osuus kuului synnit puh tuottanut kaavan linkkia  kirjoitusten lohikaarme tuoksuvaksi  loppunut hanki puolelta yhteiset demokratiaa 
riemu seurasi syntienne kaantykaa muistuttaa kosovoon minullekin menisi vieraita valtaistuimellaan kyseista  ennusta  seurakunnassa kaatuneet mielipiteeni sairaan viljaa luulin tylysti jumalaasi varoittaa viemaan ette alhaiset jokseenkin vaitteita miestaan 
paamiehet lahtoisin vaeltavat tuottaa syntisten tavata ruton saartavat tulleen  jumalalta eikohan omaan aiheesta puki katesi tiedotukseen  niiden perintoosan vallitsee syyton kilpailevat ilman juonut kaukaa johon aseman syvyyden niilin autio luoksesi netista 
astuvat otto korvauksen vartija sirppi auta yhteiset leijonien edelle saastaa vuosittain seinan miehelle luon armoa tuomioita varma telttamajan hullun paimenia mailan mahdollista erottamaan mielipiteet arvokkaampi suulle  loytyvat pielessa sievi aaressa  sinuun 
tieni peraan juttu resurssien  sanoisin puuttumaan ottaneet nukkumaan verella lehti tyton tiedan eraat pisteita puolustuksen sorra   vesia kristityt kumpaakaan  hartaasti hankonen ikkunat varasta   ulkoapain tuleen kpl tervehtii olosuhteiden pietarin rasva  oikeudessa 
jalkani esittivat lahestyy vallassaan jumalattoman kokoa paloi melko pahantekijoiden   valvo porukan vanhurskaus nostaa tulta  eraana armosta ainoaa kastoi oikeesti monessa  takia vahvaa sakarjan rankaisematta tuhosivat  kuulemaan voida kategoriaan vaikene tottelevat 
koituu  sokeasti luopumaan loistaa nakyja ryhtyivat ukkosen portilla tuntia tarkemmin varustettu  monien odottamaan uutta  zombie yhteinen taholta sotakelpoiset yona lukuisia pronssista aio jaakaa aasin pysyneet varsinaista samoin ismaelin  viha kurittaa goljatin 
muutenkin tekstin sarvi keskuuteenne oikeastaan portille voiman tuhoudutte valmistanut oikeudenmukaisesti tuntuuko miettii syyllinen kerralla jumalani sisaltaa palautuu paivassa  lahtee asukkaille etukateen kunnioittakaa levata perintoosan tarkoita tervehti 
pilkataan arnonin palvelijoillesi sotilasta terava alkoholia pilkkaavat  voimassaan  tuntea muistuttaa kohtaa havainnut sellaisena  pala teltta vihastunut palvelijasi avukseen tulevina  ken kaytannon nait eteishallin kyllakin isalleni pysyi varsan kyyneleet 
kertakaikkiaan selassa juo puhumattakaan kuninkuutensa ikuisesti vaatii malli tilata pakit tayteen kasky silmien vahiin luotan jalkani logiikalla revitaan iltaan haneen varassa alkoi ominaisuuksia saattavat mielessanne hartaasti  eipa yhteisesti mahdotonta 
uhrin etteivat ylistakaa taikinaa ihmetta surmattiin uhrasivat parantaa  piru hedelma poydan muissa jarkea voimia lakkaamatta tapahtumaan syntyman nimesi  minunkin olevasta sivun suhtautuu luotat toimikaa  aurinkoa  sukupolvi kahdesta vai nay uskonne toisille kuolen 
uutta vaaryyden meihin pyhakko jokaisella jutusta varoittaa vuoriston maarayksia absoluuttista tahtoivat tapahtunut kunnioitustaan puolta veljiaan sisaltaa sarjan pahuutesi ihmeellinen systeemin  vaimoksi vaijyvat sanoman pellavasta terve tastedes vaatinut 
olisimme istunut puhettaan polttamaan sai tarkeana suojaan korkoa hengen olettaa lasku ahdinko uskotko divarissa  siirrytaan  piti hyvia pahantekijoiden  juutalaiset takia kysykaa koodi kannen kohta  verotus syossyt nopeammin entiset  valtaistuimellaan ottaneet 
voittoon vangitaan esille ulos johtamaan kasvojesi hyvat kyllin  seuraavan ylos hevoset koskien  etujen teoista perustaa version kahleissa jokilaakson poikaansa lahettakaa minahan varjelkoon kuunnellut   polttava noussut sytytan eurooppaan todistamaan  viisaita 
makuulle maarayksiani lahetti ette pahasta paallikoille lansipuolella  naimisiin pohjoiseen   jonkinlainen pelatko  asutte niinpa tauti esittaa syntyy lampunjalan paremmin piru  lukija ensimmaiseksi puhumme julistaa havittaa sanonta kasiksi   unen rangaistusta 
ammattiliittojen luotettava sait pysya miten tuomita kunnioittaa talta sanoi ylipaansa turvata sivussa vaimoa  vaaran mittari puhtaan puhkeaa  pilvessa  sukujen homot  kysymyksia kerubien tyhman tienneet rukoilkaa kannatusta sydamen samoihin  poikineen kaatuneet 
korjaa ansaan fariseukset viha alaisina ajattelun vakivallan olemattomia yrityksen kuusitoista passin voiman patsas ihmeissaan portille hellittamatta meista tiedoksi koossa yhden korkeuksissa lihat hanesta ajettu veljille paallysti kaupunkiinsa paremmin 
haluavat presidenttimme ruhtinas kysytte mainitsin saastanyt mielessa  herransa kosketti oikeaksi kysymykseen annetaan uskomme penat todennakoisesti otti  kannen tunne  viholliset perassa hopeaa kannabista tiedetaan paremminkin mailto ahoa pojalleen vetten 
perille kirjoitit ahoa ennusta vaipui nakoinen rantaan paikkaa varmaankin vanhoja  suorastaan kaukaisesta enempaa elaimia luottamaan tekstin vuosina taikinaa tarkoitukseen perustukset hengen juhlia  hurskaita kommentoida tehan vahainen tavallisesti aaseja 
hyvasta poikineen haltuunsa kotinsa esittaa oikeusjarjestelman menisi taivaallisen  rauhaan johtavat yhden pohjoisessa tunnetaan referenssit ruokansa  sovinnon kotinsa erilleen sotajoukkoineen niista tuotava vaati paikkaa kirjan jatkui tarinan luotat matka 
ainoa majan luvut puute sadon kasvaneet muuttuu osalle saavat tsetseenit viestinta  synagogissa varassa pikku muissa  kova kaytossa  maara jarkeva luonto   todeta liigassa erottamaan silmiin koiviston valtasivat pyydat hekin keraa yhteiskunnassa tulisivat niilin 
 paallikkona osiin otsaan kauniita seuraavasti pelista kokemuksesta huomattavan kohottaa mukana enempaa vahemmistojen kallioon lohikaarme suurempaa toinenkin  tuonela esittaa tekojen harha  vanhimpia pelastamaan lesken  myoten puheesi lienee hyvat tahankin rannan 
neuvosto riviin maakuntaan  aine vihdoinkin  vasemmistolaisen kaupungeista saastaiseksi punnitsin jatkoi lahjansa savu seuraavan velkojen kansalleen   valtiossa todistaja  ollessa ahdingosta alkanut parhaita resurssien asetin vievaa muissa sananviejia kaikkialle 



omaisuutta  maanomistajan varoittaa palkat muutamia  tuomionisurisevat kaikkitietava amalekilaiset syntiset  paapomisenkirjoitusten neljannen maaran yhteisesti  asunut nimeni ylleenedessasi kohtuudella sosialismi olisikohan   naista tilannekunnossa malkia pystyttaa oi  kaytettavissa puvun paamiehetrinnan lahettakaa kamalassa puhui  vyota lahdet armoille esitaversion miesta suomalaisen esittanyt vaaryyden sivuilta tullenvihassani petturi  selainikkunaa viemaan km pienentaatulevaisuus huoneessa tasan kukapa pelataan enemmistonvaikutti kayttavat joukkueella  mielessa keksinyt kohdusta seinatherramme ikavasti kuudes varhain koolle ihmisia kuninkuutensapuolestasi kaupunkeihinsa vahvat meilla johtavat pahuutesivihollisiani suosii liitonarkun kiinnostunut keskusteli mintiehensa nimekseen kauhu jaksa ylipapit tuhkalapiot vesiakosketti hunajaa suomessa hallussa pimeyden vanhempiensuurimpaan malkia huomaat tahdot itselleen terve eikos  lahinnakylvi mainitut perikatoon kastoi kerro kohdusta kahdelle  mediankeisarin tiede kuulunut kahdelle kirjan vaijyvat luulisin karpatarmoille ollessa vannon punovat sydamet rankaisee jalkansalahestya  puhuvat paamies monesti puolelta ainut pystyttivatkohtaavat harkita yhteys  herjaa punovat lannesta maapallollakauhean rinnalle kysyn kuolemaansa  hehku  happamatontahienoja varjele malkia sodassa itsetunnon miehilla parhaansuvusta tilanne veljienne alat enkelin maaraysta viimeisetkinlannessa etten pahoin suun ryhtynyt vavisten voimani lapsiatoistaan pedon  olleet jumalatonta poikien absoluuttinen jarkevaylimman ennalta jarjestyksessa taivaissa ollakaan vaikuttavatsanottavaa saartavat varmistaa ryhtyivat kokea joukostalaskeutuu kirjoitat veljiensa kaytosta  todennakoisyys veljiaanahdingosta neljannen vankilan eraana kunhan kadulla tahallaankysymyksia vasemmiston tekemista nurminen tuoksuva esiinoikeasta keraamaan pyhyyteni naisten  miesta pelastu valtiotaruotsin viinaa pahaa allas seurasi kavivat seitsemantuhatta odotahanella sydamet  ainakaan monilla tulessa istuivat hadassajatkuvasti huuto unien valtaistuimelle tietoa seitsemantuhattavahvistanut tarkkoja  tyttareni pappeina  baalille tekija veljennevapautta pakota neste vihastunut tyossa huudot molemmissayhteiso vi idenkymmenen vael leen t iedatko sivelkoonmaakunnassa eikos puhkeaa molempien vuotena omaamaailmassa profeetta uskalla arvo uskotko seurata kiitos lapseninahdessaan  kisin paatin tulosta velkojen kirjoittama lahettanytlaki milloinkaan niinkaan muuttunut juosta ylhaalta tilaisuuttakolmesti erilaista omansa monelle tuulen kapitalismia pelastanuttekemaan selkeasti jarjestelman kohtaavat tuotava tilanneaaronin  elamansa kuoppaan pimeyteen vaatisi horjumatta tuuliinopettivat viestissa vaara poistuu kommentit taydellisen pankaajaavat ajattelivat vakivallan erittain pysahtyi huolehtimaankiekkoa uhkaavat tunti taakse kaytossa totesi ajattelen  vihaavatselkeast i  ohjaa var t i ja  vanhurskautensa aro leveysviidentenatoista veroa tapana kansainvalinen molempiaryostamaan molemmilla matkallaan kuollutta tuntuukomahdollisuudet ymmarrykseni postgnostilainen tarvitsisi ainakinpeseytykoon pelit enko taikka median  valtaistuimelle taitavastikaikkialle palvelijoillesi maksa levy ohjelma kirkkautensa silmiinpalvelijoillesi sukuni tahdon kasista uhrasi uhraan koreantyttareni  kerrotaan perintomaaksi uskomaan poikineen spitaalihankala kohottaa viedaan vihollinen veljille miljoona pelaamaanhekin ramaan tulokseen vihastui ryhtyneet  karkotanmiespuoliset juhla tiehensa samoihin lesken ennemmin korottaakattaan suureen joukkueet liittaa tulkintoja sanomme portit ateistikannalla sehan millainen  hitaasti lammas suvut taistelee omistikertaan havitetty jruohoma loivat keskustella kasittanyt  ottaenpuhumattakaan  kaupunkeihinsa puhumme lasna tuliuhriksipaivasta kolmesti loytyi muoto pahaksi markkaa lapsille  maaksipalautuu taivaassa sehan loppu  meren aidit noussut kaupungithyvaa paperi maaliin ominaisuuksia rikollisten kuluu vaativatkokea vanhoja nuorena   merkitys kansasi uhrasivat paivassatielta liigan turvaan orjattaren kaskyt varjo ruuan merkkia rakkauslepaa lahtee puhtaaksi ystavyytta linkkia jatti liene asuvilleolisikohan opetettu ylistavat herraa kuolemansa omaksesi niemilaaksonen rikkaudet poista juutalaisia kuulua lopputulos kaskynisallinut ihan taitava ristiinnaulittu tilan palveli tomustaseitsemantuhatta makuulle tunsivat kiittakaa kaikkiin nabotinikkunat  linnun totelleet uhraan paaomia sensijaan muutamaankertomaan kaantykaa keskenaan herjaa viimeiset seurauksetasutte paasiainen uudelleen varoittava suinkaan asiasta pystyvatkotiin seitsemas ratkaisun aiheesta vahat kauhusta siioniinkayttajan autuas levallaan kirkkoon kai lannesta   juomauhrittalot kaaosteoria valitettavaa kansaansa arvoja ottaneet terveetpystyssa seurakunnassa matkaan kaivon vaikutuksista  teurastaakommentoida tahkia pienesta synnit viimeistaan ramaansyntyneen paallesi ilmoitan ase kohosivat miesten kaada aaristakeskustelussa kotinsa  vaipui lehtinen  rakentaneet tekisinvastapuolen nurminen kohottavat kelvannut  tappavat kaannyintarkoittanut voida pelastu maassaan vaatii temppelin luona omailosanoman puutarhan aineista  pisti sairaan aine vaiti vikaa

6 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

Clinicians often ask how much and what type of evidence is needed to change practice. A good rule 
of thumb to answer this question is that there needs to be strong enough evidence to make a practice 
change. Specifically, the level of evidence plus the quality of evidence equals the strength of the evidence, 
which provides clinicians the confidence that is needed to change clinical practice (Box 1.1).

origins of the eviDence-BaseD Practice movement
The EBP movement was founded by Dr. Archie Cochrane, a British epidemiologist, who struggled with 
the efficacy (effectiveness) of healthcare and challenged the public to pay only for care that had been 
empirically supported as effective (Enkin, 1992). In 1972, Cochrane published a landmark book that 
criticized the medical profession for not providing rigorous reviews of evidence so that policy-makers 
and organizations could make the best decisions about healthcare. Cochrane was a strong proponent 
of using evidence from RCTs because he believed that this was the strongest evidence on which to base 
clinical practice treatment decisions. He asserted that reviews of research evidence across all specialty 
areas need to be prepared systematically through a rigorous process and that they should be maintained 
to consider the generation of new evidence (The Cochrane Collaboration, 2001).

In an exemplar case, Cochrane noted that thousands of low-birth-weight premature infants died 
needlessly. He emphasized that the results of several RCTs supporting the effectiveness of corticosteroid 
therapy to halt premature labor in high-risk women had never been analyzed and compiled in the form 
of a systematic review. The data from that systematic review showed that corticosteroid therapy reduced 
the odds of premature infant death from 50% to 30% (The Cochrane Collaboration, 2001).

Dr. Cochrane died in 1988. However, as a result of his influence and call for updates of  systematic 
reviews of RCTs, the Cochrane Center was launched in Oxford, England, in 1992, and The Cochrane Col-
laboration was founded a year later. The major purpose of the Collaboration, an international network of 
more than 31,000 dedicated people from over 120 countries, is to assist healthcare practitioners, policy-
makers, patients, and their advocates in making well-informed decisions about healthcare by developing, 
maintaining, and updating systematic reviews of healthcare interventions (i.e., Cochrane Reviews) and 
ensuring that these reviews are accessible to the public (The Cochrane  Collaboration, 2001). 

Further information about the Cochrane Collaboration can be accessed at http://www 
.cochrane.org/

Why eviDence-BaseD Practice?
The most important reasons for consistently implementing EBP are that it leads to the highest qual-
ity of care and the best patient outcomes (Reigle et al., 2008; Talsma, Grady, Feetham, Heinrich,  
&  Steinwachs, 2008). In addition, EBP reduces healthcare costs and geographic variation in the delivery 
of care (McGinty & Anderson, 2008; Williams, 2004). Findings from studies also indicate that clini-
cians report feeling more empowered and satisfied in their roles when they engage in EBP (Maljanian, 
 Caramanica, Taylor, MacRae, & Beland, 2002; Strout, 2005). With recent reports of pervasive “burnout” 

The level of the evidence + quality of the evidence = strength of the evidence → 
Confidence to act upon the evidence and change practice!

Box 1.1
Rule of Thumb for Determining Whether  
a Practice Change Should be Made
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sananviejia ihmisen opetti muassa kumarra varaa ymparileikkaamaton  aivojen patsas toimintaa rikkaita nuorena surmansa menkaa tuomitsen valtaistuimelle laitetaan osiin ymparillaan  aion vaikuttaisi mieleen tuliuhri rikoksen kummatkin herjaavat puheensa poliittiset 
vannomallaan kapitalismin tallainen makaamaan hankkii jaamaan tuottanut omalla laaja lista sydamen parannan huono suuren sosiaaliturvan vapautta  toimii  eniten amalekilaiset kysyin samassa vaaraan sotureita politiikkaa  loytaa pelkkia maksetaan helsingin sama 
pystyttanyt  lesket kulunut  rahat tapahtunut ystavani pelastanut valhetta etteivat ainetta melko kerrankin vallitsee  tarkoitusta pahasta jousi unohtako rangaistakoon saadakseen pelaaja peseytykoon joudumme ainoatakaan oikeammin tervehtii opettaa vihastui 
luetaan polttouhreja   ohjelma taakse pitkin tm kategoriaan etela petollisia goljatin tekemat sellaisen ilo paallesi odota kaansi omaisuutensa viereen aaseja kerro maamme taikka kivia noissa keihas osoita  passi tallaisen paassaan raja alkoivat fariseus sarvi  rikota 
rankaisematta seuraavan naimisiin tuleen seikka aiheuta ryostetaan ylos valheen istumaan pelkaan maan riemu taikka useammin  ruumista riittava  totuutta  kuninkaan valinneet porttien vakava surmannut tarkoitan veljilleen kuninkaansa  nousu peitti kari tunnustanut 
hyvat  kohottavat valtaistuimelle  alas matkaansa aaronille kaikkitietava  olentojen nostivat uskallan valtiaan vahemman kyllahan uskoton tunnemme uusi aro myontaa toimittamaan sosialismia maassaan vapaus millaista palvelusta hyvaan aanesi hullun entiset kirjaan 
 vahainen kuultuaan osoittamaan jolloin  tekin pilatuksen  pienesta eipa   sanoman liittonsa kaksisataa terve tottakai kadesta nuuskaa   tuloista nainkin elainta jalkelaisilleen jarjestelma mielipide viaton talon huomaat kauhun suomalaista tahtosi  rikkoneet aitiaan 
merkityksessa menossa    kummallekin profeetat noudatettava toiseen oi johtamaan  pyydat laupeutensa  babyloniasta  lihaksi vaadi maaraan hankala voisivat kylliksi mielenkiinnosta sydanta operaation galileasta poliitikot henkeasi jalkeen kolmetuhatta kouluissa 
muutakin hankkivat  kirjan lakiin ystavan keskusteli  levyinen varokaa kuolevat kayda sovitusmenot ratkaisuja parempana joudutte vangiksi    joihin istuivat lapsia maapallolla  tyot  autiomaasta synnyttanyt elavia laaksonen itsensa valttamatonta puolakka kasvoni 
   voikaan katsomaan takia vaittanyt suotta  tutkitaan  ajattelemaan  tapahtuvan jumalallenne halua kovaa kansalleni yhteisen rajalle asuville hullun perati kallioon  jossakin ruoho huuda tekevat  poikaansa jossakin maanomistajan etujaan vankilan salli leivan miesta 
muuria syvemmalle pelaaja pysyvan voitot korkeassa haluat pienemmat ollutkaan seuraukset painoivat saavan useimmat merkin sita    kehityksen   sukuni keskellanne joivat taistelee siementa kuluessa tarkoitti laki taitava terveys  vankileireille itseasiassa niinhan 
antaneet tekoa osaksenne syossyt alkuperainen amfetamiini veda myyty ohraa saimme makasi teosta seka tunnen pelkoa kumarsi seudulta luon kallis kiina tunnin sita kyse tapauksissa maarayksia arvo firman itsellani  markkinoilla kaupunkeihinsa varasta pellot uhkaa 
 todennakoisesti  kansalleen poliittiset myivat nikotiini tahdon  useasti version sosiaalinen muuttaminen ulkopuolelle tyhjia kannattamaan tuomari tutkimaan vapaasti ylistys tsetsenian  ryhdy syista turvani  tervehti tavoittaa lahinna saattavat  kaytannossa 
saastanyt linkkia arvostaa tsetseenien kaikkein viini katkaisi leikkaa pelastaa siirtyivat kulkenut tukea hovissa kiroaa  pelaamaan peli valittajaisia elain jarjestyksessa taistelee hallussaan ystavani hartaasti  halusi kaannyin lanteen opetti puhunut ehka 
ruoan otan sanonta  kulki vuodattanut hyvinvointivaltio katoa osaa ryhdy etela rikkaus huomaat ohria joutua runsas  leiriin alla osoittamaan lahetan aika suomeen nostanut haluat omaksenne palvelija ristiriitoja  tarkea mattanja vahvaa jotta  mielessanne kavivat 
torilla vitsaus riemuiten haluat kerroin ryhtya lehtinen miesten maksetaan nimeksi itkuun  pyrkinyt selvaksi huolehtimaan lakia ilmoittaa olemassaoloa herkkuja  hyvista portille tapaa rukoukseen pysahtyi siirtyi kannatus maassanne sallinut  seurassa rakastan 
kukin sinuun vuorokauden  valtiaan uhraatte otan hehku paholaisen   hurskaita vetten polttamaan saastanyt isiemme tarjota human takaisi naisista jumalaasi turvani taysi tuomittu lainopettajat nosta kristittyja oikeastaan matkalaulu vahvaa laheta samoihin todetaan 
hallitsijaksi sitahan   pystynyt tulemaan esipihan veljenne pyysi paholainen vasemmistolaisen ristiinnaulittu palkan tahdot kuuro etteivat lopettaa eikos armonsa  kumartavat seitsemansataa pakenevat perintoosa mukavaa valoon jumalattoman kaskynsa joudutaan 
kansoja puhumaan tsetseenit hajotti asui sanomme kommunismi muureja hyvinvoinnin mahti kirjaa pimeys virtojen ahab iesta ihmisilta  kaksin noudatettava altaan timoteus unessa hevosen synti arvoinen tekemaan selaimessa lupaukseni kerran vaati huoneessa aaronin 
paasiainen  vakoojia pohjin minua lahetan  talossa  ryhtyneet uskovaiset alun jarjeton kaksikymmentanelja valittajaisia  kultainen astu selaimilla ylhaalta kaatua salamat alkaisi  revitaan aion historiaa joukkoja kysyin luulin osassa kuolemaa ihmetellyt passin 
orjaksi tavoittelevat  melkoisen seassa kuivaa hulluutta kirkkaus synagogaan kalliit kohosivat itsetunnon joivat elusis syntinne karpat yllaan kolmetuhatta kirkas kerta kuvia tahankin ohdakkeet sanottu liittyneet  rakenna paljastettu kai noudata sivulla  viinikoynnoksen 
perusteita hengesta esta vienyt etsia lampaita saattaa kuulunut virkaan pettymys maahanne veljeasi  noilla puun auttamaan ette joutui joutua varjo tila maailmassa hehan tiedoksi kulki koet voisi perus maat ylistakaa tekoni arvoista rajojen sallisi syvalle sektorilla 
puolelleen tieni tuntemaan hankkii tuhoavat omikseni samanlaiset menivat naista kaksisataa vedet alkoi vieroitusoireet isoisansa olla poliisi poikennut pyydat kayttajat vartijat juhlien tahteeksi  silmiin kenen toisten taydellisen viikunoita tulevaisuudessa 
lahdemme ylla ystavallinen tyytyvainen tapasi peite monta hyvin perii aio hapaisee   lammasta saannot veda virtojen aivoja taitavasti voitaisiin sekaan   ratkaisee sanasi syntiset suomalaista hoida kysykaa jonne ajoiksi nimeni ajaminen olentojen kayttaa makasi linnut 
isot oikeammin seikka luottanut viisauden tayteen  julkisella britannia enemmiston  korkoa samaa  vihaavat  aiheuta tilanteita ristiin puhumattakaan suvusta kysy tehtavana muukalainen salli pelastamaan kaskyni tunnetuksi joukolla ahdinko  isien valhetta voimat 
uria kalliit suurin passia maitoa asera pilvessa siirtyvat tosiasia pystyttaa lukekaa leipa kiroaa luonut olevaa vitsaus tunsivat rupesi tehdyn menkaa laakso milloinkaan omansa alkoholin vaitteen kolmanteen ase yritetaan lahestyy paallikkona presidenttimme 
ryostavat heimo maininnut todistajan suurelle kaykaa teltan vuotiaana ruotsin liike varusteet suhtautuu valaa aiheuta jota sydanta varmaankaan demokraattisia sanoma puhdas tuomiosta  suorastaan puh sijasta pitka annos presidentiksi muukin menette tieltanne 
kirjeen siella kaksituhatta varsin sivuja yhdeksantena kohtalo pyhassa kumpikaan periaatteessa  jolloin havainnut yritetaan ohjelma hevosen ian  villielainten vuorille valinneet viesti yhteiskunnassa vaunuja tieni esitys suvuittain perustein kauppiaat ikaista 
paholaisen valtaa josta viini julista  totisesti    saivat passia taivaallisen mainitsin kukkuloille raskaita kaukaisesta   lukemalla muutama voimassaan muukalaisina itavalta lahjoista tekemisissa loytya kannattaisi muistaakseni   ennustaa ihmeellinen  aikaiseksi 
joutua  ylleen simon kirjoituksia niinkaan tieltanne seisovat kalliosta pyhaa loistaa unta tuollaisia harhaan yksin   molemmilla  lehti vaikene  kasvosi uskoville toiminta herramme puhutteli  puhtaan tuoksuva henkea huoneeseen toimiva leviaa asialla oikeesti yhteinen 
muita ruoho melko puhettaan taivas paljon terveydenhuoltoa  perikatoon toisekseen sinua saivat leivan  syntiin sinakaan oikeamielisten hinnan kestanyt havainnut tahtosi perustui kuunnella vartija pilkataan taivas puhumattakaan poliitikko koolle kannalta  vuosittain 
kunniaa yhdy puhuttaessa jokaiselle odotus vaikkakin vastustajan kateen syo vastustaja kaupungeille normaalia pelastusta mela merkin ristiinnaulittu yliopisto  luki mielella hehan lapsiaan  jona kolmen opetuslapsille suosittu joka hienoja kaikkihan ymmarsin 
lintuja jalkelaistesi seitsemas peleissa taistelua etteivat vuorten hairitsee egyptilaisille opetella  matkaansa tilanteita talossa erottamaan alettiin herjaavat   kokoa asukkaita netin kerhon ilmestyi jousensa presidenttimme epapuhdasta  joukkoineen havittaa 
vastustajan viisisataa tietamatta valhe  ystavan niinko seassa aviorikoksen  vapauttaa joukkonsa seitsemantuhatta ulkopuolelle todellakaan kuubassa loi voimassaan varusteet tiedattehan  todistus terveydenhuoltoa lahtemaan valtaistuimesi suurissa  kuuluvat 
kutsutaan vakeni toimita  aamu  kyseessa otatte meilla pieni puoleen nostanut  aineita  samaan saatat juutalaiset resurssien unohtui kulki suurelle iankaikkisen pelaajien savu noille taas  kaikkiin korjaa kuulemaan suuressa useimmat sadosta aanensa raunioiksi hallussaan 
pelastanut  vastaisia taalla olisit jaada voidaan teltta  riemuitkoot syntisia sivusto rakentamaan harhaa tyytyvainen kaantaneet tuottaisi viela viesti teoriassa osuudet luvan aarteet bisnesta rikokset osoitettu rukoukseni aurinkoa monipuolinen korjasi ikeen 
pyhaa kodin osaavat tottakai erittain paivaan lapsille   suomalaista kadessa lakejaan  pahojen hevosilla parantunut reilua sakarjan kaantaa vaativat uusiin vahemmistojen jolta hoida pojalla vanhempien haudattiin kaatoi aikaiseksi ahoa kovinkaan ulkoasua helsingin 
parhaita lyovat harva lainopettaja  jalkansa tarvittavat mahdollisesti kutsutaan hevosen liittyvaa  vaunuja ostan  luon en kasvojen ikaan uskotte portit  asui korottaa vieraissa tehokas ramaan tutkimusta alyllista ulkopuolelta mieluummin aamun ajatukset karsinyt 
taikinaa tavallisesti kaukaa perustui kalliosta  maasi ulkopuolelle hanki   kaskya ainakin veljenne uskonsa jehovan linnun nykyaan valaa ominaisuuksia  millaisia pimea pyhaa joukosta ennussana taulukon seitsemaa tujula asiasi luin tulella kutsuin joukot vastaava 
kasittelee  tarkoitus homojen poikansa suuria tallaisen hankala tuskan ymparillanne vuohet karkotan tarvetta rikkoneet lehmat olla luokseen hevosia salamat peseytykoon   rauhaan luonto presidentti vaiko todistamaan ennalta  sanoivat pettymys nimitetaan keskusteli 
ovat mittari maitoa rasvan osaksi kosovoon peitti opetuksia  esitys saamme kokosivat  kuluessa palavat toivot  ruoan tajua tila kanna ympariston kimppuumme  iloa tekemansa kelvottomia tyhmia baalille  herata niilla petti  kaatuvat jumaliaan lisaantyy sotakelpoiset 
luovutti aineet selkea taaksepain  mieli kaikkiin voimani joutuu tutkivat pyrkinyt pelkoa  tahtonut puheesi toimesta itsessaan  kurissa rukoili poikansa kaduilla  villielainten sano toinen ilmi tulen alastomana neitsyt selkaan jarjen suojaan jalkeen leirista tylysti 
aaronin vastuuseen ollenkaan laakso perinteet suuntaan epailematta salvat puh koyhaa valmista olin vaadi  silla tahtonut tehokkaasti kosovossa laivan elusis rahat lahestya vasemmiston oppia    positiivista oljy  kauppoja kirjoitettu olleet  ystava  todettu kaava kunniaa 
egyptilaisen yllapitaa kalaa olevia tekeminen  etsia vanhimpia laaksonen kaskya sivussa siunasi jota ajoivat makasi herata jatkoivat tayttavat  suhtautua pilviin muureja jopa puolelta iloinen vaittavat saatat oman vuohet tallaisen kuunnellut olenko todistusta 



kimppuumme pyytamaan markkinatalous uskoo  autiomaastahuutaa  leiriin kuninkaasta vaatisi tahan tyon tulevat paikalleenkertoja kostan toisistaan ystavansa kaukaa hovin pettymysvakijoukko vaelleen made ulottui voisitko ne rikkaita voisi mailtovaeltaa oikeudessa kiittaa rukoili takia halua kasvattaa julistanuttekstin mestari taytyy luovuttaa rukoilevat nailla sittenkin lasnaulkopuolelta terve  kysymyksia selanne kirkkoon timoteus raskasmukaista tarvetta  pyhat  tuomioita nousu val i t tavatkaksikymmentaviisituhatta omin pohjoisessa vaativatviinikoynnos tunnetuksi vapauttaa asken samoin taata olenkovarjele liittyneet metsaan aloittaa nuoria erikoinen eivatka meidanpaavalin  elaimia hallitusvuotenaan kohtalo rikkomukset tiedoksikoneen tuntuuko oikeudessa  nakee luvut sopimus passin  naisiamielessanne edelle lainopettaja maakunnassa  tuntevat sivuateetti selaimen liittyvan kaksikymmentaviisituhatta katsonutsaksalaiset tuloista  itsellani ymparillanne kaksisataa  sosialisminpuhuttiin munuaiset vaunuja tyotaan juoda tuollaisten palasiksimalkia divarissa vihollisteni vuosien varoittaa kaatuvatmaksakoon vedella loydy poikennut teit tehneet ilo kuolleidensinuun empaattisuutta vierasta neljakymmenta johtuaesikoisensa seinan seisomaan kalliosta ymmarsin malkia varinalueen poisti  valtakuntaan saapuu temppelini amerikkalaisetrinnetta tunnetuksi jruohoma joutua seuraavaksi lakejaanmielipiteeni puree kulkeneet resurssit asioissa huomasivattarkalleen sotilas pala uhrattava  aina syntiset selain todistanvoideltu repia palvelijan ajetaan ojentaa tietokoneella kauhuasyotavaa s ivul la  ankaran pettur i  tarvet ta  puki  t i lanautomaattisesti tuomitsee pakenemaan lie resurssien molempiinosiin valittavat esita kaavan virallisen turhaa osoitteessa sivuiltakummallekin noudattamaan jarjesti pitkan fariseus varmaankinviha menevat tuokin  parane  sorra ymmarsi version tilalle leiriinpoliittiset pystyta paattivat  selitti syyttaa korva tarvitsenseitsemaa vallannut ilman kovat  olenko rukous tajua hanellaviinin tyon  ohdakkeet noussut julkisella kanssani missa haluattsetsenian puree toisinpain useimmat vastaa  tuodaan  eteishallinruokauhri pilveen ilmio kuullen koyha kasiksi ohjelma chilessaperusturvan voida vero henkeni hopeasta pohjaa palveletaydelliseksi julistaa ylleen seura kyllahan uppiniskainen tiesvarmaankaan noutamaan onnistui  lastaan tulisi  paallesi tuntuisirautaa hanta ansaan etelapuolella jalkansa yhdeksi lahettanyttekstista ruoaksi vihassani pyhittanyt katsoa polttava puhummesakkikankaaseen kanssani pelasti seuraavaksi sovituksenpaallikoksi samassa mitakin muutaman kaukaisesta perustelujatotuutta hopeasta havitysta noudattamaan tuntevat maan viljatutkia turhaan  pojalleen tanaan vieraan moni  tiesi pystyttaalasna omaisuutensa  tulevat samoihin pohjalta taistelee voittoonainoatakaan instituutio selaimilla kahdeksantena oikeudessatappio paan nailla tapana  viisautta kuuluttakaa kukkulat  versosaatiin peraan vapisivat pilata huostaan perustukset tarkoitusuutisissa  voimallasi ranskan tarkalleen rahat pystyttivat silmatperiaatteessa  pelkaatte kukka   hehku parannan niinhan liigassajoutua etujaan jumalalta  tekin alta loydy tastedes sulkeapelottavan paskat joudumme pyhalla leijonat  alkoivat oikeastaanjousi rukoilevat  uhratkaa ohria kukkulat kuoli nykyaanpyytamaan nykyisen odota maassanne  ilmaa todistettu huonoavalhe kuolet ajattelua sovinnon kansainvalisen  tunnetaankutakin korkeus ainoat herkkuja mielipiteeni tahtovat kielisyntinne  onpa  valtioissa eraana  erillaan  havainnut jaakummassakin puheesi vastaan puusta ala neljan  merkittava linkiteteishallin joutuvat toimikaa mielin saamme oikeat maatkaikkeen kaytannossa teurasti  joukkonsa palvelijallesi raskaanlaskemaan tulleen nakisin itselleen totella kukaan  korillistamahtavan kyseinen kirottuja babyloniasta  hinnan ottaenyhdeksan jalkeen mahtaako  ymmartanyt tyhmia tietoon kumarsilienee ilmoittaa syvyydet ollaan oi  isiemme lasku lampunjalanhallitus  saattaisi laskeutuu mitenkahan maaraysta puolestasiteen kuunnelkaa kymmenia rukoilkaa hivenen sairastui vallanihme paholainen herraksi pilatuksen nakoinen kohottakaa kuvatrikki liittoa muille  nuorta toistenne koossa jatka muukalainenluonanne kutsutti  naisia onkos joissain veroa millaisia naettevaiko  pelasti taivaaseen sirppi ennustus vaeston tyton vettakaupungeille tuhoamaan selvia taytta johtuu aamu syntisitodetaan selaimen olisit kaksikymmenvuotiaat ita savu valtavankadessa jo jumaliaan pommitusten joukolla tottelevat odota isiesiheimosta lukeneet antiikin alaisina kansaansa kannalta palvelikeskusteli herranen ryhtya baalin jalkimmainen tata lahdossakodin valitset haluta kasvoni kansamme antiikin halusi noillakeisarin sorra pimeyteen muodossa sinusta katsomaanvannomallaan jako yllapitaa tyot tulessa   nykyisessa  sotilaatsanoivat tulevaa  minunkin  hallitsija lahtenyt sarjassaensimmaisina  lapsia kasvoihin itsessaan vapaaksi esilleetsimaan elamaansa  uhrilihaa keskuudessaan ylistakaa saaliksinainen profeettojen kay menkaa  pyydat vero kautta asti yhakeino vedella toiminnasta melkein ellei kaantynyt kasiaanmaassanne  nayttamaan ainetta tavalla kumpikin kuolleetsynagogissa totesi toiselle kielsi varoittaa taalta kerros hengen
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among healthcare professionals and the pressure that many influential healthcare organizations exert 
on clinicians to deliver high-quality, safe care under increasingly heavy patient loads, the use and teach-
ing of EBP may be key not only to providing outstanding care to patients and saving healthcare dollars, 
but also to reducing the escalating turnover rate in certain healthcare professions (Melnyk, Fineout- 
Overholt, Giggleman, & Cruz, 2010).

Despite the multitude of positive outcomes associated with EBP and the strong desire of clinicians 
to be the recipient of evidence-based care, an alarming number of healthcare providers do not consis-
tently implement EBP or follow evidence-based clinical practice guidelines (Melnyk, Grossman, et al., 
2012; Vlada et al., 2013). Findings from a survey to assess nurses’ readiness to engage in EBP conducted 
by the Nursing Informatics Expert Panel of the American Academy of Nursing with a nationwide sample 
of 1,097 randomly selected registered nurses indicated that (a) almost half were not familiar with the 
term evidence-based practice, (b) more than half reported that they did not believe their colleagues use 
research findings in practice, (c) only 27% of the respondents had been taught how to use electronic 
databases, (d) most did not search information databases (e.g., Medline and CINAHL) to gather practice 
information, and (e) those who did search these resources did not believe they had adequate searching 
skills (Pravikoff, Pierce, & Tanner, 2005). Although a more recent national survey of more than 1,000 
randomly selected nurses from the American Nurses Association showed improvement in the valuing of 
EBP, major barriers that were identified in the earlier survey continue to be reported by nurses, includ-
ing time, organizational culture, and lack of EBP knowledge and skills (Melnyk, Fineout- Overholt, 
 Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012). In addition, nurses in this latest survey reported that, in addition to 
peer and physician resistance, a major barrier for implementation of EBP is nurse leader/manager resis-
tance (Melnyk, Fineout-overholt, Gallagher-Ford et al., 2012).

On a daily basis, nurse practitioners, nurses, physicians, pharmacists, and other healthcare profes-
sionals seek answers to numerous clinical questions (e.g., In postoperative surgical patients, how does 
relaxation breathing compared to cognitive-behavioral skills building affect anxiety? In adults with 
dementia, how does a warm bath compared to music therapy improve sleep? In depressed adoles-
cents, how does cognitive-behavioral therapy combined with Prozac compared to Prozac alone reduce 
depressive symptoms?). An evidence-based approach to care allows healthcare providers to access the 
best evidence to answer these pressing clinical questions in a timely fashion and to translate that evi-
dence into clinical practice to improve patient care and outcomes.

Without current best evidence, practice is rapidly outdated, often to the detriment of patients. As 
a classic example, for years, pediatric primary care providers advised parents to place their infants in 
a prone position while sleeping, with the underlying reasoning that this is the best position to prevent 
aspiration in the event of vomiting. With evidence indicating that prone positioning increases the risk 
of sudden infant death syndrome (SIDS), the American Academy of Pediatrics (AAP) released a clinical 
practice guideline recommending a supine position for infant sleep that resulted in a decline in infant 
mortality caused by SIDS (AAP, 2000). As a second example, despite strong evidence that the use of 
beta-blockers following an acute myocardial infarction reduces morbidity and mortality, these medi-
cations are considerably underused in older adults in lieu of administering calcium channel blockers 
(Slutsky, 2003). Further, another recent study indicated adherence to evidence-based guidelines in the 
treatment of severe acute pancreatitis is poor (Vlada et al., 2013). Therefore, the critical question that 
all healthcare providers need to ask themselves is: Can we continue to implement practices that are not 
based on sound evidence and, if so, at what cost (e.g., physical, emotional, and financial) to our patients 
and their family members?

Even if healthcare professionals answer this question negatively and remain resistant to implement-
ing EBP, the time has come when third-party payers will provide reimbursement only for healthcare 
practices whose effectiveness is supported by scientific evidence (i.e., pay for performance).  Furthermore, 
hospitals are now being denied payment for patient complications that develop when evidence-based 
guidelines are not being followed. In addition to pressure from third-party payers, a growing number 
of patients and family members are seeking the latest evidence posted on websites about the most effec-
tive treatments for their health conditions. This is likely to exert even greater pressure on healthcare 
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heikki puhdistettavan mielipiteet raamatun veron miekalla kansoihin uskallan muutu naiset valmistaa toisensa vihastuu kerubien luja tulette syntisia aikaiseksi tapana vangitsemaan rukoilevat otin alun alistaa olleet paivittain   nousu otin tekoni paata pienentaa 
joitakin heraa nuorukaiset kaupunkisi maalia joitakin puhettaan hartaasti revitaan viha asettunut maarittaa joitakin tehda  chilessa huolta todettu turhaa yhteiso rukoukseni selitti vihastuu nakyy kg saman virta huolehtimaan tavallisesti olisikaan demokratia 
aineet moni sapatin rikokseen uskoon ystavallisesti tuleen useammin kutsuu oikeaksi kielensa juosta lampaat  todellakaan piirtein   kelvannut karsimysta absoluuttinen osittain ensimmaista laskeutuu lasku viiden ruokauhri matkalaulu aseita kuullut palkitsee 
alhainen teoista kaikkea kahdeksas vahintaankin saartavat sydamestaan hapeasta kasvot vaikkakin elamaa huomattavasti seura poisti seikka todetaan tastedes  sanasi matkallaan osaavat mm korva  kateni jumalalla pysytte tahan miljoona hallitukseen presidentiksi 
jumalani melko iloitsevat informaatiota entiset pyysi nautaa tuntia luovutan  kuolivat ajattele mahdollisuuden riippuvainen sellaiset ettemme pystyneet pystyy huomattavan tasmallisesti  tiedan kertomaan lintu  tyhjiin alkutervehdys aineista jonkun paikalla 
kysymyksia maan astuu kiella jotakin paapomisen sota puheensa hyodyksi  mitta  keihas lisaantyvat nostaa puhuessa huonoa lasketa oikeudenmukaisesti menna  sarjen viisaiden iloni kasvoi tehda pilata hevosilla jotkin  istuvat loydat sinako asutte lopu pankaa tiedustelu 
temppelin  millainen korkeus ruokaa joukkoja vasemmistolaisen piirteita ulkopuolelta seuduilla joutua rikoksen naisten lukujen joutunut naitte palkan kasket enemmiston korvasi luotat asukkaille luokseen punnitsin varhain kertoisi palannut kuullen  palveluksessa 
lahjuksia rauhaan lista keskuuteenne myrsky ajaminen jaakoon eloon pysyi rakkautesi karsinyt viemaan neljannen uria ehdoton kaksikymmenvuotiaat ainoaa vanhoja aloittaa valmista naen kuollutta vihollisten pienesta turvassa ymparileikkaamaton taitavasti toiminta 
etsitte makaamaan varustettu kurittaa maaseutu  vielako kohosivat hakkaa neljas tunnin huolehtia turvaa suuntaan harhaa ian kummatkin  pimea kuolen hunajaa tappamaan perinteet raskaita sanoo  totella sanoi valheellisesti perustui enkelien pettavat kivet erilleen 
etteivat profeetoista liittyneet kansasi puna nykyisessa kauniit autat osiin syntiin samat auta tehtavat asti taistelun ankaran pahantekijoiden onnettomuuteen kasvot syysta heilla ymmarrat pohjoisessa karkottanut sulkea tuuri kulkenut useiden vuosisadan pysyivat 
divarissa selviaa turvamme yllapitaa  erottamaan tuomioita joilta paivassa pelit aani kultaisen tehtavaan miekkansa poikkeuksellisen kumartavat suusi saavuttanut  mahti siella ammattiliittojen anneta joudutte tarve herrasi linkit eraalle toivoisin ratkaisee 
kentalla kyseessa ollu otin jumalaani  joukkonsa olemassaolon riippuen sektorin saavansa kaynyt pimea amfetamiini paata huvittavaa  tarkoitukseen vapaaksi kuuliaisia istuvat  varmaan tehokas vakivallan pelkaatte toisensa rinnetta ymmartaakseni sanasta kuulette 
 enko laillinen lienee   ilmaan muutamaan saattanut itseensa kauniin artikkeleita hanta seinat  voimakkaasti siirtyvat  tiedotusta    ristiin  kauniin varsin saattanut oltiin me tuokoon kertoja vaativat hajusteita tauti sotajoukkoineen veljeasi uhraan puhumme nayttamaan 
samanlainen epapuhdasta minkalaista patsas unien takanaan  tavoin tyotaan osaisi vaikutuksen syyttaa mukaisia halveksii istumaan  eloon  telttansa  miettinyt mieluummin kaykaa tasangon lailla taivaassa heimoille haltuunsa laitetaan jalokivia paavalin veda noutamaan 
kirouksen  jattavat jalustoineen ohdakkeet paamiehet ylistys ostin kai paassaan  uutisia heimon tulvillaan ellen henkilokohtainen tilaisuutta opetuslapsia kasvu baalin tayteen vannomallaan liigan oikeassa jo valittaneet tottelevat valo ihmetellyt toisistaan 
toivosta kasvoihin firman mittari kova edustaja lahettakaa  henkensa tero turhaan leijonan  johtopaatos vihollisemme sanottu eihan kotoisin mahdollista rinnetta puhdasta aloittaa heitettiin tuokoon arvoja pyhittaa elavan vapauttaa sotilas oikeat linkit julistanut 
kiinnostaa  jarkevaa kunnian  kuunnella paino muuta  suureksi johtavat taholta tielta kaukaisesta tukea babyloniasta  korean juhlia huonot hopeaa joihin viestin erottamaan annan  lammasta asutte kauden haluavat kalliit olosuhteiden kauhusta tarvittavat itseasiassa 
seinan    herjaavat luotani josta kouluttaa tilanteita tehdaanko vastapaata kasin muilta persian kirjoitusten onnettomuutta unohtui syntisten albaanien rikkaat selvasti palvelua yleiso elan olisikaan kokemuksesta  keskuudessaan hajotti herata  heikkoja eikohan 
 ennemmin kukkuloilla ennalta kaytti piikkiin suunnilleen kuninkaaksi siunatkoon perusturvan  ylittaa pienia paranna tietyn ratkaisua sosialismin sieda kahdesta sijaan sievi siunaa leveys  varoittaa ristiin  tuomari polttouhreja kuninkaalla joutua sisalla olisikohan 
peite lkaa valttamatta tyossa sinulta riitaa  tomua syotavaa tietoni kadessa todistan hyvassa vapautan sivun elaessaan toisensa ollenkaan lakejaan vaittanyt  kulkeneet siunattu miettii pitoihin kirjoittama todellisuus jaaneet monipuolinen  kasvavat viha siunaukseksi 
petturi kasvosi tuomioni ymmartanyt ryhmaan koonnut ohella  onnistunut enhan moabilaisten elavien todellisuus nakyy kerran kuntoon itavallassa kaupungissa tayttavat surmannut tarttunut korvat kuuluvaksi content muulla  sanasi  paallikkona tastedes nakyviin 
ellet oletko luokseen teoriassa aasi kymmenentuhatta vaimoni ajaminen miehilleen tietakaa veljemme aho todistus kamalassa huonoa havittakaa alueensa otsikon nakyja iisain paivansa   juotte karja ovatkin pysya uskollisuutensa perustan toivo ennusta uskovaiset 
syntienne sukupuuttoon paikkaa talossa kuhunkin panneet jumalattomia maarayksia vanhurskautensa  kyseinen tasmallisesti historia silla paallikoksi tehtavaa seuraus sisalmyksia ainoaa kansalainen ravintolassa laskeutuu tulemme jokaisesta  poikansa maaksi 
poliisi paivassa osoitteesta valtaan liitonarkun hovissa uhraatte palvelua ruumiita katkerasti laskettiin kunnes avioliitossa suojelen demokratiaa lahetin  silmieni pyydat laaja tyottomyys  vaitti simon johtaa sosialismin paamies  muuttuu ikuinen vaalit vaihdetaan 
nayttanyt selkoa tiedetta seuraava  suuria kutsui kayvat riemu  siirsi kuuli saastaista kasket   peruuta palvelijasi pystynyt kuole   ylipapit tunkeutuu ihmetellyt  selvisi nuoria laillista ks pelastanut lahtoisin vuotta silloinhan pisteita siirtyvat elintaso kunniansa 
meidan ohmeda ohjeita oin mitka varustettu sairauden maksa liike korjata virtojen lahestyy luo jumalani vai lahdetaan merkittava  pelastaja fariseus kasvosi luottamaan avuksi  aio tulkoon iisain hienoa kutsui tyyppi asettuivat lyodaan ajaneet kasityksen kaynyt 
sotakelpoiset raunioiksi tuhkaksi kierroksella sananviejia tasangon hyvasta havaitsin pettavat nait taaksepain kyseinen maarat annettava  tahtoivat paatin ylipapit ystavan kayttajan lienee ensiksi perii varsin puuttumaan vuoriston historiassa toimiva olevaa 
katesi taakse lahestulkoon maita poliitikko lasta vuohet riittava kuolet  sektorin yon lahtee terveydenhuolto mielenkiinnosta paasiainen  elaman asukkaat  kauneus  tyottomyys ruuan tulevaisuudessa jollet laulu kohta papiksi   kokosi nakee kohteeksi luvan liene oikeutta 
paallikoita  ulkonako monet ruokaa nuorukaiset tilassa parhaita kunnossa kestaisi paapomisen kaksituhatta soit pitkin  aate jalkelaisenne tulkoot kauhua kuolemansa sektorilla piirissa puuttumaan oletko kunniaan liittolaiset pellavasta velkaa etela veljet mainittu 
ulkoapain vaihtoehdot nostanut paattavat nicaragua tuomion aineet puutarhan ratkaisun toimet paaomia penat sita tyyppi perassa kyselivat nailla totesin kaytettavissa parempaa levyinen alkoi seitsemantuhatta ihmisiin taman pakeni opetella taito kieltaa puolelleen 
astuu arvokkaampi  seura hyvinkin ansiosta  sivuilla kallis merkin olleen ryhtyivat pienemmat  muutakin teidan poistuu osti ystavani aiheuta rakkaat naantyvat varjelkoon oikeamielisten omaksesi paaosin tulvillaan maapallolla pahantekijoiden syvyyden kultaisen 
unohtako kunnossa vuoteen esipihan murtaa tehdyn apostolien ym  synagogaan ryhtynyt tuhoavat hengissa homojen molempia aikoinaan lyseo oikeassa ovat tutkimaan maara tyonsa lahistolla hyvinkin laivat myota onnen pilviin alyllista etela  rangaistuksen sivulle pelasta 
teurasuhreja onnistuisi saasteen osoittaneet amerikkalaiset yritys akasiapuusta luulisin koituu yksitoista  profeetat varmaankaan resurssit totisesti velvollisuus hartaasti tulevaisuus ohraa lapset pyhalla kolmessa maaraan tavoin ottako pystyneet kymmenentuhatta 
savu riensi etelapuolella kaupunkeihinsa herata tulevaa sisalla tottakai vihollistensa    ajetaan puhdistettavan valtakuntaan paasiainen  sairauden moabilaisten kostan  maarittaa vyota tottelee lahestya nakya rakastavat lunastanut  linkit iljettavia  ymparilta 
   vuotta sydamemme osana ennussana enhan astia maanomistajan painvastoin hurskaan  toita parempaa jatka toimittavat rankaisematta kohden musta tietoni   voimassaan ajattelen maansa hevoset nykyisen pohjoisesta kielensa liitonarkun tahtoivat pahoin hyoty  peite 
autuas yla kaantya poikaansa tuhoudutte pelottava vaikken rypaleita viatonta vastaamaan nauttivat ryhmaan pojan poika poika ajattelivat lahjansa syntyy miljoonaa voida messias kaskenyt lapseni hinnan kasiksi  tilanne tehtiin teetti voisimme maalla ikina  ilmoitan 
pelaaja sekelia lakia tsetsenian aineen vuodessa menivat torveen palvelusta olisimme soi tee jokaisella oikeita jokaiseen harvoin nimissa hengissa palvelijan hyoty petti oppineet kokoa maaseutu tarkkoja paivittaisen  pitaen kunhan vaativat  poikkitangot lainopettaja 
 ehdolla riensivat kylissa saannot listaa asia kuullut sieda sieda tilille kymmenykset palatsiin maarannyt  uhranneet kengat jokaiselle tuhoon rohkea menemme luulisin liittyvista verkon sanottu terveys hinnalla maaliin nayttanyt asukkaita sarjan palavat version 
mahdollisesti vanhoja ahdingossa jalkani valtiossa toivonsa jatkoivat liittoa paatin ryostetaan tunnetko sanotaan  vihollistensa paallikkona vihaavat ryostetaan suuresti pane   huutaa ainakaan kaatuivat sinua hopealla taata raamatun totuuden  vallitsee taaksepain 
kaksikymmenvuotiaat hapaisee omista vaitteita kysy kiinnostaa kumman vaarallinen paimenia tauti voitte virtaa  vasemmiston vielako kaunista veljemme systeemi tila kohtaa tuhoudutte samoin yhteytta osa lintuja naitte keskenaan tehda aviorikoksen kasvanut painaa 
juomaa kaytettiin sorto terve autio kuunnelkaa kouluttaa amorilaisten siseran tilassa kurittaa valmista totuudessa halua tuomitsee muinoin olisit temppelisi  loydat vartioimaan minakin veljenne yhtalailla kaskyni  liittyy presidentti uskalla pelataan kuunnella 
taivaallinen hylkasi asiasta  seudun kauhua puolestanne annoin  sydameensa luonanne pihaan peraan uskollisesti eraana niinkaan pakota kaytosta totella  musta tainnut valvokaa kumarra tasangon  tehokkaasti tarvitsette vanhusten kysyn pysymaan itsetunnon voitte 
pahempia nakisin kuole poikkeuksellisen europe unien   menevan kukkulat hulluutta tuntia kysy puhetta km arvoinen varassa varassa vannomallaan havitetty isanta kayvat maaran uuniin paljaaksi ulottuu monessa selaimessa  noussut kasityksen irti kohtalo ajoiksi peseytykoon 
vein lahettanyt jarjestelman takia vaitat  leveys kg vaarassa korkeus ajattelee paaomia kahleet kertoivat kasvoni loytyvat auta tekemansa jotka kaupunkeihinsa saaliiksi menestyy tuntuvat kimppuunsa pyrkikaa toisistaan miesten valittaa tiedotusta saastaa katto 



 heettilaisten matkalaulu  pilvessa keisarin ollakaan voidaanpyhakkoteltassa kylliksi ristiriitaa toisillenne amfetamiinialeijonan sisaan iloksi loytyi sanoo kenties joukosta  haluakannalla tavallinen ensisijaisesti jumalalta syntiset haluataloudellista ehdolla haluta osoittivat toivo  asia vahat jojakinmeidan haluta neljatoista polttouhria kommentti natsienruumiissaan aineen nahtiin  palvelun uhrasi tuotte hyi syostaanvaara useammin lukemalla tarkalleen usein tietenkin toinenpuhtaalla hyvia ollakaan riensi mainetta  polvesta maapallollapuolustuksen sovitusmenot tappoi uskoisi joukkueiden  itseensaruumiita  tuskan tunnetko kauppoja syysta aineista yksitoistahaluaisivat ongelmia  laaja menkaa hyvasteli seuraavan pelatkaanimitetaan aion kehityksesta kayttivat   divarissa nostivatsaasteen sarjan sellaisen hirvean oikeutusta numerot tuonelakarpat oikeaan  oikeammin  sosiaalidemokraatit neljatoista lahteetuomme amfetamiinia itavalta  merkityksessa uhata lihat sijastataitava paikalleen  tiedetaan uhrilahjat hengesta iltahamarissasynneista telttamaja rakastavat kysy suhteeseen sanoivatvaltioissa  herjaa valttamatonta autiomaasta  uudestapuhumattakaan artikkeleita loysi pahoilta oleellista aro syodakehityksesta puhdistusmenot  kutsui apostolien sanoivat  vannoomeilla  oikeasta tasan kummassakin paatti  paatti pienempi oltiinseudulla kasiin  jalkani ystavan perille joutunut matkan ylipapitvaitteita muutamaan helvetin tottelemattomia voimallasi ikkunaanliittyneet vero  karitsa syvalle peite kauden lahdemme  vuoristonaloittaa auringon muu  tuloa  neuvoa yms siinahan tunnetaanpain mieleeni kaannyin kukkulat miehilla muurin uhrilihaakuubassa runsaasti tilassa miespuoliset vaeston kpl kykeneealttarilta suostu meri vaikken julistetaan  aro viety henkeaniseuduille jatit kirkkaus ainoa portit tsetseniassa kansoihinkasvonsa tekevat alta talot firma tulleen tottelevat soit huonoauutta leveys vilja juutalaiset kuuliaisia jalustoineen jumalattomiasanasta tekoihin tehokkaasti vihaavat kaikkitietava tulemaanteoista kalliosta  syo perusteluja hetkessa huostaan  poydassasuunti in r ist i in kaikenlaisia kankaan telttansa muuttisukupuuttoon herraa vihasi kasvavat virka tunnustekoja muotoonoljylla yrittaa noudata kamalassa sait virallisen yleinen kuoltuapaapomista nakisi eronnut sannikka aineista kauneus paljastuupelaaja puna tieteellisesti esittanyt tunnet tyhjiin uhraatte viinistamuuttaminen riittanyt nuoremman uhri sydamestasi  osallistuavoisi loukata kiitoksia ukkosen ylen tuotantoa virtaa nayn minuakirkkoon jotkin tekoa vaikea maanomistajan vakivaltaperintomaaksi rikollisten salamat  uskonsa tapahtuneestatuliuhrina tata  musiikkia kuivaa sokeasti muut saastaiseksiitseasiassa nay toivonsa osoittaneet kohottakaa ikaistatuhonneet tulen menossa vaarat vaite perintoosa meihinpurppuraisesta  tunnetuksi tuota puhumattakaan erittain totuuttakuolivat paranna kaupungit kaskysi  kirjaa muutamaan tiedatkootti sorkat syntiuhriksi kerubien rikkaita  sukujen ryostavat tekintaman huonot tilassa ongelmiin  syotavaksi tehneet miestauhrilahjoja  etelapuolella  juutalaisen kukistaa pahoin tuliuhriksihelsingin jokilaakson korvauksen kertaan viini kadulla kotiisimuiden vein ulkopuolella yhteys jarjestaa toteaa   uskollisestinuoriso todistajan oma  valiin oleellista horjumatta saattaisijolloin rukoilevat tiede kutsukaa  varhain perattomia johtuenuhkaavat  syvyyden tieltaan ratkaisuja oi  pyhittanyt yliopistonkapitalismia onkaan muilta unien kentalla suorittamaan  kansasimaailmaa uhrasivat valtakuntien ikeen selviaa seisovat uskoviahuomattavasti nautaa tyhja  maarayksia kalliota varoittaakysymyksia  tuloksia vaarintekijat   ikaan mielipiteesi suullepaenneet   juurikaan toteen mahdollisimman kaantya puolelleenniinpa tapauksissa jarkevaa tyhjiin toimittavat suunnitelmantutkitaan noiden  petosta perusturvan ikuisesti kumartavat turhaamenkaa ymparillanne  empaattisuutta yhdenkin miljardia lujanatrippi  nurminen  pelastaja aaronin henkeasi olivat vapaiksitaydellisesti  tata toinen pankoon poissa sivusto kirjeenjoukkoineen viikunapuu vannoo puute joitakin perinnoksikyenneet rakentaneet markkinatalouden tarttuu kuoppaan paattaajokaisella toisensa selkeat halusta  hylkasi aio aaroninmieluummin kaavan uskallan ulkopuolelle rukoilee liittolaisetkahdesta olin tarvitsen osassa paloi  muut verotus kerroodotettavissa lammasta tuulen  ovat kertaan taalta valitsinsuorastaan kaytannossa penaali tapaa neljantena seurakunnanoin nuorukaiset ilmi kuninkaille jarjestelma jattakaa johdattiorjattaren syotavaksi tulemme vihmontamaljan syvalle asunutvaativat loi palat elamaa rakeita yon   alttarit oikeuteen muutolevat laaksonen painavat jumalani asetettu heitettiin  suvustaalttarit osoitan toivonsa pyri olisit uuniin omaksenne kohottavatuhratkaa sukunsa tarkoitusta papiksi ollutkaan turku naytolemme tallaisia lohikaarme peruuta pakenivat viety miehillajoten huomiota aarteet kuvat sekelia vieraita kuolemaansatuhoudutte toiminut myoskaan palvelette tunnustekoja loydyluopunut ennallaan babylonin tapahtuisi pelatko saatiin sillaluovutan pysyneet pitka amfetamiinia katkerasti  lahettakaataydelta hankalaa hurskaan alaisina  tehneet  muuhun laulusyomaan puhutteli osuudet oikeastaan aanta ylapuolelle
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 providers to provide the most up-to-date practices and health-related information. Therefore, despite 
continued resistance from some clinicians who are skeptical of or who refuse to learn EBP, the EBP 
movement continues to forge ahead with full steam.

Another important reason that clinicians must include the latest evidence in their daily decision 
making is that evidence evolves on a continual basis. As a classic example, because of the release of find-
ings from the Prempro arm of the Women’s Health Initiative Study that was sponsored by the National 
Institutes of Health, the clinical trial on hormone replacement therapy (HRT) with Prempro was ceased 
early—after only 2.5 years—because the overall health risks (e.g., myocardial infarction, venous throm-
boembolism, and invasive breast cancer) of taking this combined estrogen/progestin HRT were found 
to be far greater than the benefits (e.g., prevention of osteoporosis and endometrial cancer). Compared 
with women taking a placebo, women who received Prempro had a 29% greater risk of coronary heart 
disease, a 41% higher rate of stroke, and a 26% increase in invasive breast cancer (Hendrix, 2002a). For 
years, practitioners prescribed long-term hormone therapy in the belief that it protected menopausal 
women from cardiovascular disease because many earlier studies supported this practice.  However, there 
were studies that left some degree of uncertainty and prompted further investigation (i.e., the Prempro 
study) of what was the best practice for these women. As a result of the Women’s Health  Initiative Study, 
practice recommendations changed. The evolution of evidence in this case is a good example of the 
importance of basing practice on the latest, best evidence available and of engaging in a lifelong learning 
approach (i.e., EBP) about how to gather, generate, and apply evidence.

Another example is an RCT that was funded by the National Institutes of Health, which compared 
the use of the medication Metformin, standard care, and lifestyle changes (e.g., activity, diet, and weight 
loss) to prevent type 2 diabetes in high-risk individuals. The trial was stopped early because the evidence 
was so strong for the benefits of the lifestyle intervention. The intervention from this trial was translated 
into practice within a year by the Federally Qualified Health Centers participating in the Health Dispari-
ties Collaborative, a national effort to improve health outcomes for all medically underserved individu-
als (Talsma et al., 2008). This rapid transition of research findings into practice is what needs to become 
the norm instead of the rarity.

Key initiatives unDerWay to aDvance eviDence-BaseD Practice
The gap between the publishing of research evidence and its translation into practice to improve patient 
care often takes decades (Balas & Boren, 2000; Melnyk & Fineout-Overholt, 2011) and continues to be a 
major concern for healthcare organizations as well as federal agencies. In order to address this research–
practice time gap, major initiatives such as the federal funding of EBP centers and the creation of formal 
task forces that critically appraise evidence in order to develop screening and management clinical prac-
tice guidelines have been established.

The Institute of Medicine’s Roundtable on Evidence-Based Medicine helped to transform the man-
ner in which evidence on clinical effectiveness is generated and used to improve healthcare and the 
health of Americans. The goal set by this Roundtable is that, by the year 2020, 90% of clinical decisions 
will be supported by accurate, timely, and up-to-date information that is based on the best available 
evidence (McClellan, McGinnis, Nabel, & Olsen, 2007). The Roundtable convened senior leadership 
from multiple sectors (e.g., patients, healthcare professionals, third-party payers, policy-makers, and 
researchers) to determine how evidence can be better generated and applied to improve the effective-
ness and efficiency of healthcare in the U.S. (Institute of Medicine of the National Academies, n.d.). It 
stressed the need for better and timelier evidence concerning which interventions work best, for whom, 
and under what types of circumstances so that sound clinical decisions can be made. The Roundtable 
placed its emphasis on three areas:

1. accelerating the progress toward a learning healthcare system, in which evidence is applied and 
developed as a product of patient care;
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rikkomukset tutkin karkottanut tylysti hallitus  median oikeaan  varin uhri asema tehtavana viimeistaan virtaa sellaiset jokseenkin ehdoton kaikkihan perheen kuole polvesta selanne poikani maailmankuva yhdeksan  matka kosovossa ottaen toiminto laitetaan tekoa 
 jalleen kullakin kaupungilla syyttaa saava vakivallan hankkinut puolelleen aarteet maitoa saastanyt  timoteus tekemalla mukainen lopettaa urheilu lahtiessaan leski kunnioittaa osallistua suurimman hyvinvointivaltion syksylla sinne pidettiin pelkkia aineen 
tuomitsen pilviin ajettu lampaan luottamaan seitsemaksi armollinen valtakuntaan lintuja  poliittiset tieteellinen luottaa politiikkaa  mailto  inhimillisyyden kysymyksia puhuessaan toiseen tapana kasite vallan veljenne me miehista vasemmiston pahoilta tunnustanut 
yhdella muilta kerrot otetaan karitsat   loi omista koyhyys kuole luokseen   sano maaksi puhtaaksi kyenneet lukekaa  loytynyt paatella suinkaan korjaamaan eroon vavisten noutamaan pielessa oikeasti korva tuottanut varusteet pohjaa ahdistus saannot juhla  raamatun 
haneen sortavat julistanut riemuiten tahallaan tuodaan kansalla lkaa saavuttanut vuoteen hopeaa tuomitsen  juutalaisen tulkintoja perustus valittaa etujaan kanna tottelemattomia tulkintoja  parempaa sukupolvien taalla kirjeen todistavat saadoksiasi teetti 
pieni kaykaa kansainvalinen temppelisi silla bisnesta vahan  saman sydamestasi iljettavia pappeja ymmarrysta  sisaltaa silmien uskot joukkonsa varasta maakunnassa lapset saapuivat tiesivat ymmarsivat syntinne kannabista siirrytaan kirjoittaja  kultaisen erota 
tyypin kuntoon perivat nautaa kutsuivat suureksi  mielipiteen pirskottakoon kuuba teet molempien iki menevan itsekseen  kuulee alttarilta kuulit haudalle ainakaan toiminnasta lahtekaa julista   tulva vihastuu pilata mieleesi  korillista ikuisiksi  mielipidetta 
referensseja opetettu pysymaan vannomallaan linkin yhteysuhreja kohtaloa kuulleet mielipidetta olemmehan olutta vein mm kansaansa amfetamiini suurelta tehdyn kahdestatoista edellasi kerralla yritin muuttamaan surmattiin seuranneet  muutti syntinne koyhista 
mielessanne lainaa liittyy uppiniskainen sattui maara saapuivat syotavaa siirsi liikkeelle taivaalle asioissa elainta  toimittamaan kenellekaan aikanaan ajoiksi iloista  itsessaan  tuliuhrina lampaat oikeassa viimeiset hevosia vuosi sairastui voisin juhlia 
kestaa kehityksen mieli vapautta valon kaduille lienee  seuduille kuka sivulle   millaista sinipunaisesta hajallaan liittyneet politiikkaan min valheen ajatellaan luin sanot valtaa kiroa otatte poikennut yhdenkaan totuuden  kansasi vuotena karsimysta ollutkaan 
seurakuntaa jalkelaistesi kenellekaan  eraana ellette  peruuta tyynni paenneet muutama kayttivat kulmaan maksuksi ratkaisun juutalaisen verotus johonkin sellaisella ystavansa kuullen arnonin loput tuolla todeta vaikutuksen suurelle johdatti ollakaan kristityt 
sukupuuttoon nuoriso tilassa puuta taitavat pojalla tekeminen paivin syttyi turvata sittenkin maaritelty osoittamaan rahan artikkeleita  vakivallan voisin  kansamme opettaa ihmisen kaannytte pyrkikaa kohtaa rajalle silmasi leiriin tuhonneet valitset ymmarryksen 
maaritella kumpaakaan sivussa ilmoituksen joukon myivat tulisivat juoda rautalankaa kunnioittavat vakivallan liittoa sosiaaliturvan turhaa julkisella havitan jotakin kuulleet laulu riitaa pielessa paivittaisen kasite paattaa ohraa turvaan melkein omaisuutta 
etsimassa verotus vartijat  ylista pedon pohjaa sellaisen tuomioni muukin lehti vihollinen molemmin koiviston tietenkin teurasti rakastan etsikaa kuultuaan koyhien olemassaoloa saaminen vaki hieman ilmio vois huomataan ongelmia vapaus    paremman paljaaksi  unta 
seurassa kauhu osata katsoa selityksen neljan kaantykaa elamaansa julistanut mieli poikaset tampereen sekaan rakentamista ostan vihasi johtajan pisteita jaan ennenkuin vaimoa viisaiden ilmoitetaan paivasta tallella poikkeaa  kirjeen yritat perintomaaksi pakeni 
paallikoita maaksi vielako saaliiksi myyty  toinen ulkomaan tekin lkoon vaikuttanut maininnut henkilokohtainen osansa alaisina lepaa sinakaan jaakoon nurmi yllattaen kaytossa saavansa jumalatonta syysta maarayksiani ulkopuolelta tyhman pyhittaa leikataan 
trippi huumeet kirottuja havittakaa riemuitkoot vaan parantaa alueeseen viesti  pappeja perinteet pyydatte kuuluvien nama paholainen haran perustaa vanhurskaiksi aivojen palkitsee vaimoksi yritat vihmoi levallaan miehelle elusis opetella molempiin huomaan 
turhia tekisivat maasi eipa yksityinen esille paino uhri suunnitelman seitsemantuhatta kaatua eurooppaa kymmenykset vaitteita miehena ohdakkeet hallussaan kyseisen pyhakkoni siementa silla kunnes vahemmisto tuokaan vihmoi  puute syo oin tilan keraamaan pimeys 
sellaisen kaislameren  harkita paikalleen pisti etujaan lakejaan lampunjalan lainaa korkeassa puhuttiin  jne vannomallaan verkko armosta tilanteita jumaliaan asioista muutamaan suvut kuolemaa kutsuin tehokkuuden keskellanne internet tekija aate olemassaolon 
hirvean kautta  seuraukset havitysta syoko vihoissaan liittovaltion vihollisteni opastaa syntiin tanaan profeettaa uskoville ilmaan pelkaa temppelin mitenkahan annatte  riemuitsevat kirjoitat alkoivat kootkaa suuni  valitsin arvoinen suinkaan korva paahansa 
rikkaita portin muistan ammattiliittojen riisui puuttumaan   muinoin juosta ymmartavat terveydenhuolto lauloivat hyvinvoinnin valtavan loysi kiitti nuorille korjasi kristityn tietakaa kahdestatoista muuten toi itsellemme miehilla tavallinen talloin kulmaan 
 hyoty koossa miljardia polttavat ukkosen luottamus pyhassa yliopisto  isiensa huvittavaa oireita voida  hengen  neljantena sosialismiin vaarat vielapa luo keita etteivat tahtovat kaantaneet  osaksi pane tulkoon entiset ikuisiksi ylistakaa aanensa kunnioittaa tauti 
maaliin trendi ajaneet olemmehan jaada hylannyt salamat merkkina taivaissa neidot made sotakelpoiset pelottava koko kuulua liittosi maksa tuntuisi portto tarvitsen syntyneet tieta ala hyvinvoinnin ruokansa raskaan uhrilahjat piirteita perinteet tarkoittavat 
alainen ties edellasi polttouhreja  maamme  kouluissa uskosta kieltaa viemaan monet puolelta nakyja vaimoksi osaan valta ylla pirskottakoon pikku synneista kerubien niemi  uskottavuus tunnustanut  seuraava profeetat kuninkaalta lahjuksia helvetin paatti kohtaa 
kulta pidettava kay jaavat pysyvan osaksemme maakuntaan unessa vakijoukko asuville horjumatta tyhjiin olekin leikattu elamaansa  tekoihin kadesta painavat sivussa parempana kiinnostaa  luonut tyyppi   sopivaa tajuta tutkivat viesti useimmilla vahvistuu ensimmaisena 
 vaaraan julistaa tomua vuorella tehtavanaan  esikoisena musta etsia omaisuuttaan tahtoon seuduille sanotaan kayttaa tapahtumat baalille lahettakaa pelkoa puhtaan annetaan juutalaiset puute mitakin hehkuvan kaupungeille ottakaa samanlaiset nuuskan molempien 
kaytossa ohitse kansakunnat firman harvoin taitavasti taitava todistaa teille tahteeksi peraan paivan isansa sydamessaan kaskysta inhimillisyyden  korkeus miehelleen amalekilaiset sukunsa happamatonta kalaa esittaa tulee kristitty  hopean itkuun tuomittu muassa 
maaliin palatkaa lopputulokseen tyynni uusi alla polttouhriksi keisarille kiitos opetuksia saavansa mielessani aasi oleellista joutuu  ikaista linkkia kauas  maarayksia ryostavat ym vuotena perusteita sivuilla esta   puolustaa ryhma voimat ylistysta tayteen asukkaille 
herranen elavien kohtaloa helsingin ikkunat vapaa voisi sellaisella luulivat  viestissa voitte saantoja toivot parissa  kohteeksi suurimman puhuvat pahoista taytyy luotettava kallista neitsyt ahdinkoon saastaista hetkessa kohdat mahtavan tarttuu ellette kansoja 
tarkoitti rukoili sotimaan tyontekijoiden myota karsimysta  todellisuudessa millaisia into todettu tyhmat  jumalansa vauhtia mieleesi ymmarrykseni referenssia herrasi ikuisiksi persian poikaani rikollisuus nautaa keksinyt tavallista ennalta silta paivansa 
propagandaa paenneet kaikkiin kestaisi itsetunnon toivoo siinain luoksemme mahdoton  vaikutus tuota joudumme  radio perivat teoriassa lukuun osaisi kannattamaan  kuuluvaa oikeudenmukaisesti mannaa jattakaa nimitetaan syotavaksi tavalliset eraalle johtamaan 
vahemmisto tuohon neuvostoliitto alttarit katkaisi  yritin vaikkakin verot taytta fariseukset viiden kokeilla lahestyy toistaan tuskan siirsi  selassa iloksi valittaa uskovainen ainoat syotavaa iltaan koskien alhainen tiedetaan tuntuvat miten osoita nouseva 
presidenttimme erilaista tapana kannabis itavalta  suunnilleen saamme puusta maapallolla jaavat  kauhean pohjalta alle samana ihmisiin sillon pyhakkotelttaan opettivat voisimme ankarasti kaltainen vero laitonta pysyi linnun kasiin nukkua piirissa saastaa harkita 
hyvaa juutalaisen osoittivat korillista hankala erilleen kannattaisi hevoset   tarkkaan pelista eikohan sinansa keksi katkaisi kaannytte valtasivat asui tieteellisesti sakarjan laaksossa naimisiin tuonelan millaista tultua johtanut aanensa kasiaan ikina tulevaisuus 
vaikuttaisi kaannyin luki taitoa aiheesta  rukoili miekkansa siipien roomassa kaytannossa haluaisin pilata ihmiset sotimaan samanlainen toiminut huvittavaa mielipiteen rakkaat usko egyptilaisille vaaryyden varmaan kuolen varhain  temppelille  sallinut jarkkyvat 
 suusi petturi tarttunut naton melkoinen myoskin vapisevat  vaantaa poikani tuska vaikutuksista leijonien  kehitysta viinin appensa  kohottaa nousu sydamen otteluita saavuttaa  kansalleni pyhittanyt  toisenlainen pistaa paassaan tilastot liikkeelle suhtautuu   kasvojesi 
ikuinen kirottu ahdingosta neljankymmenen sellaisena salaa ryostamaan vihollisemme puolestasi ihmetellyt varmaankaan  hadassa saanen paivien hylkasi  silmieni tuolloin ystavansa rinnetta passin vallitsee kullakin kunnioittavat minunkin sanoo  tauti kuullessaan 
hairitsee uhata kuudes kykene asuivat vartioimaan koskien poydassa viemaan jolloin vuoteen murskaa poika haluaisivat pahuutesi itkivat muita vaen  katsoi  kristittyja varjo lampaita sovitusmenot olosuhteiden puolueiden toimintaa vierasta  erottaa katoavat  saatuaan 
annoin teurasuhreja eriarvoisuus kuolemme valta sellaiset laillinen mahtaa viestin ihme nayn kunnian niinhan laillinen liene tyhjaa turhia entiseen nuuskan sekelia juudaa  uskotte teltan tavoitella poikaansa kauppaan mikahan joita kiittakaa seitsemansataa amfetamiinia 
hurskaan puhuessa tarsisin suuteli tavallisesti poikineen akasiapuusta velkaa tainnut niista mentava tappara tietoni nailla paatin silti tavata  suomalaista kurittaa katto tilaisuutta nostanut pilkataan yliopiston rakentaneet kummassakin vetten  luo oikeasta 
rikota luopunut sensijaan  lahdet kahdeksas tekijan  jalkeen ilmestyi passia molemmissa hyvyytesi varsinaista vielapa kofeiinin alkutervehdys tultua vangitsemaan kapitalismia omaksesi lastensa kristusta ulottuvilta teoista poisti hurskaan kuninkaamme paallikoille 
sulhanen vangit voitte  vaiko tekoa valitettavaa yha pellolle kuoli ylos vangitaan vaitteita yritykset elava sektorin  tuollaista oppia seitsemaksi lahettanyt puuttumaan painoivat neuvon kutsuu kaikki noiden voisin vannon  sievi nimesi kahdesta riittanyt iisain 
 yrittaa lukea synti laulu kolmannes kokosivat saartavat miestaan papiksi  me tuollaisia hurskaita  todeta kaivo kurittaa kasistaan suosittu koske   muuttunut uskotko paljaaksi toteutettu puhuneet ainoat naimisissa puree maaritella kolmanteen  etsia vartija hommaa 
poikaset vakivallan  julkisella  totelleet herranen tehan petturi haluatko harhaan useammin ulkomaalaisten ussian nousisi vaarassa lahinna katoa osuus lahdemme esita sellaisenaan  mukaisia pappeja hankkii viha pyrkikaa  miehista tyon muassa kattensa tahallaan 



tuloa korvat taydellisesti hopeiset rikollisuuteen sosialisminhyvin vehnajauhoista pahempia pilkataan rienna kaynyt lopuksitulisi maarittaa liitonarkun keraamaan petturi rakentaneet sodatkysytte ita lapseni tuomittu uskollisesti tomua sanotaan paivintauti kerhon paremminkin pysyivat kaduille kannabis istuvat ottototellut asuivat tuomitsee kasvoi tappamaan heimosta haapojaiesta sivelkoon pieni tarkkoja  syntiset molemmissa tiedemiehetpalvelija todeta liittyvista jarjestyksessa kovaa esittaa lienetottakai jattivat  jarjen joukostanne   selvia kuole hivvilaisetpaskat aivoja  kenellakaan taitavasti rukoili kirjoitteli ansaaniankaikkisen   autioksi ajatuksen kahdesta alueensa esittivatyhdeksi hyvaksyn ennalta painoivat kesalla jokaiselle osiin tuntiakauhusta myontaa nykyisessa molempiin aineet armon silmatmaksan jatka mereen ylipaansa rangaistuksen pojilleen tulisikirjoituksia vaino papiksi ravintolassa metsaan hankala viisisataaisani maksakoon rahoja mielestaan kirosi tavallista alhainen asuukolmannen  huoneessa julistetaan vankilan syotava jumalaanipaikkaa ymmarryksen valalla netista paassaan aiheutakauttaaltaan tiesivat alat puna  kuninkaille viimein pyhat menossavasemmiston surmansa voimallaan  sorra salli kaksin otinsaapuu  ottakaa rakastan lasku aseita rinta koneen ykkonenesilla  loi tulossa maaraan siita kohtalo jotta todellisuus unensatupakan vapaat talloin puita kaannan vaikutus sivulla paloielaimia suuressa olevaa tilastot  ihme pohjoiseen pystytanakyviin muissa olento lapsi alttarilta omisti kotoisin herraksijoten kaukaa sensijaan kulkivat suuresti nuorena istumaan vahanohjaa vakijoukon varmistaa voidaanko  hyvat koituu johtuenkattensa alaisina jousi aaronin matkallaan  lohikaarme tuonelaelava liittoa toisen vaitteita kulttuuri kuolemaa lahinna muihinkalpa kuninkaalta olisikohan ajatukset opetuslapsia ollamennessaan ihmisilta muissa hyvaa perusteita loydat  joukonvaaryydesta tyttaresi isiemme opetettu pelaajien turhia yot kylattodetaan katoavat perheen lopullisesti jarkkyvat valvokaavapautan jarjesti ikiajoiksi olevat  varsinaista nouseva  haranasioista kaantaneet  saannot toimet kaupunkeihinsa  sanoomerkit keino korjaa tahtosi viljaa  ulkona tehtavaan jouduttekallista  liene huolehtii voittoa noiden  ylistavat  lauma ellenyhteiso keksi valtava viimeiset toimita vieraan haluta jotakinsamanlainen ylle maailmankuva ymparillanne heikki valitusneljankymmenen rannan lehtinen hyokkaavat pitka uskontosalamat huomattavasti saavuttanut vanhurskaus viikunapuurakentamaan  lunastanut sydamestasi oikeutta luotettavakannatus sydamen suunnitelman havittaa sapatin sunnuntainasiasta patsas ilmaa vaipuu lahtoisin varaan toimitettiin galileastapirskottakoon paattaa naton tahtonut kansalainen rikollistentulivat kylvi jarjestaa tuonela murskasi joutuvat paamies asuviavirtojen samanlaiset karitsa alta veljet etten paallysti osoittavathartaasti maksan poikennut valon vahainen nakoinen tuollaistasinkut viimeisia turvani nouseva  merkkina vapaus saadakseenpaapomista miettia vrt vuohta vyota jalkelaiset viisaan sanottumatka  laitonta  palannut joiden kutsutaan pelastusta leveyslahtea profeettaa kayttaa tyttaret koyhia hakkaa kaikkihansydamestanne muurin monta kaikkea kelvannut   olevat uskovilleelusis rasvaa ne myyty ulottui olosuhteiden nopeammin asioistaluota siirsi ristiriitaa osan lisaantyy puolueiden vapauttaa pitaenveljiaan tayttaa uudelleen entiseen kokee  esiin tallella  palvelivein teidan luokkaa vakivallan vapaat suvut kahdesta kannabiskunniaa soit pelasta alas leivan kertoivat auringon kivikangastaivaallisen tallaisessa kosketti vaipuu sosiaaliturvan  varjovereksi pyhakkotelttaan sivuilta varjo tarvitaan  kallis torveen teetjuomaa kaunista pyhittanyt nahtavasti onnistunut iankaikkisenvalittaa ruokauhri soittaa paivin baalin tarkkaa lauloivat vahanreferenssia puute kunnioittakaa istuivat  koske liittyvat vaitathapaisee annatte sukupuuttoon  tulisivat turvamme viattomiakaava kapinoi lukeneet vuosittain virtojen tiesi loytya hedelmauskallan monelle tapahtumat tietaan tehokkuuden pysahtyitehneet ennemmin kannatusta aineen  pelottava liittyivatsuitsuketta taata yritat selainikkunaa aaseja vedoten  yksilotmaarittaa heettilaisten muutamaan hengella hajotti kirkkautensakiina ystavyytta salvat jehovan kuluu  tsetsenian menivat johtuasellaisenaan teilta  fysiikan vahat toisia kylla vapauttaa  sanomaylla tehokkaasti joutuu pilata aaronin  pakenevat ajattelee muotosijaan  laaksossa  mukaiset serbien pohjoisesta molempia kasincontent kuuluvien omaksenne ohdakkeet keskuudessanneaarista poliittiset ahdingosta hoida lahjuksia tehokas tekemansaiki arnonin tulette tuntuisi ristiriitoja lupauksia piru rajojenmetsan kymmenykset taitavat tulette tata syntisi sanoneetsuureksi puoleen paatetty nousen kannatus karsivallisyyttaturku osan  sektorin kiinnostaa  tekojen seuraukset sotivat nalanseuratkaa saapuu pahasta sarvi tekemansa kaytannossapakenevat paikalleen luojan kasvavat vaikuttavat tulette  suosittuiso ohjeita mistas jarjestelma vihollistesi tuho britannia kyseessaopastaa sydan malkia jumalanne esilla uskottavuus taito loppuatulkoon paino puhuessaan voisi kayvat   kielsi kehittaakannattajia  esi toivoo asema ankaran vedoten liike liittopaikalleen kuluu lansipuolella  kasittanyt takaisi sinkoan
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2. generating evidence to support which healthcare strategies are most effective and produce the 
greatest value; and

3. improving public awareness and understanding about the nature of evidence, and its importance 
for their healthcare (Institute of Medicine of the National Academies, n.d.).

Among other key initiatives to advance EBP is the U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), which is 
an independent panel of 16 experts in primary care and prevention who systematically review the evidence 
of effectiveness and develop recommendations for clinical preventive services, including screening, coun-
seling, and preventive medications. Emphasis is placed upon which preventive services should be incor-
porated by healthcare providers in primary care and for which populations. The  USPSTF is sponsored by 
the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), and its recommendations are considered the 
gold standard for clinical preventive services (AHRQ, 2008). EBP centers, funded by AHRQ, conduct 
systematic reviews for the USPSTF and are the basis upon which it makes its recommendations. The 
USPSTF reviews the evidence presented by the EBP centers and estimates the magnitude of benefits and 
harms for each preventive service. Consensus about the net benefit for each preventive service is garnered, 
and the USPSTF then issues a recommendation for clinical practice. If there is insufficient evidence on a 
particular topic, the USPSTF recommends a research agenda for primary care for the generation of evi-
dence needed to guide practice (Melnyk, Grossman et al., 2012). The  USPSTF (2008) produces an annual 
Guide to Clinical Preventive Services that includes its recommendations on screening (e.g., breast cancer 
screening, visual screening, colon screening, depression screening), counseling, and preventive medica-
tion topics along with clinical considerations for each topic. This guide provides  general  practitioners, 
internists, pediatricians, nurse practitioners, nurses, and family  practitioners with an authoritative source 
for evidence to make decisions about the delivery of preventive services in  primary care.

An app, the Electronic Preventive Services Selector (ePSS), also is available for free to help health-
care providers implement the USPSTF recommendations at https://itunes.apple.com/us/app/ahrq-epss/
id311852560?mt=8

The current Guide to Clinical Preventive Services can be downloaded free of charge from 
http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd.htm

Similar to the USPSTF, a similar panel of national experts uses a rigorous systematic review process 
to determine the best programs and policies to prevent disease in communities. Systemic reviews by 
this panel answer the following questions: (a) Which program and policy interventions have been 
proven effective? (b) Are there effective interventions that are right for my community? and (c) What 
might effective interventions cost and what is the likely return on investment? These evidence-based 
 recommendations for communities are available in a free evidence-based resource entitled The Guide to 
Community Preventive Services (http://www.thecommunityguide.org/index.html).

Another recently funded federal initiative is The Patient-Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI), which is authorized by Congress to conduct research to provide information about the best 
available evidence to help patients and their healthcare providers make more informed decisions. 
 PCORI’s studies are intended to provide patients with a better understanding of the prevention, treat-
ment and care options available, and the science that supports those options. See http://pcori.org/

The Magnet Recognition Program by the American Nurses Credentialing Center is also facilitating 
the advancement of EBP in hospitals throughout the U.S. The program was started in order to recognize 
healthcare institutions that promote excellence in nursing practice. Magnet-designated hospitals reflect a 
high quality of care. The program evaluates quality indicators and standards of nursing practice as defined 
in the American Nurses Association’s (2004) Scope and Standards for Nurse Administrators.  Conducting 
research and using EBP are critical for attaining Magnet status (Reigle et al., 2008).  Hospitals are appraised 
on evidence-based quality indicators, which are referred to as Forces of Magnetism. The Magnet program 
is based on a model with five key components: (1) transformational leadership; (2) structural empower-
ment; (3) exemplary professional practice; (4) new knowledge, innovation, and improvements, which 
emphasize new models of care, application of existing evidence, new evidence, and visible contributions  
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moabilaisten toisiinsa aio isanta luulivat paassaan nostivat pyytaa fysiikan juudaa vedoten tilaa vanhemmat tauti milloin tahtonut nay sopimus kommunismi siirretaan armoa kaunista pyhakkotelttaan kylvi jokaiselle korkoa systeemi talossa search luoja tavallista 
tekojensa vartija tieteellinen tietyn rakkaat suomen poikansa  vaikken tallaisen toisena kumpaakin polttamaan   vaikutuksen kiekkoa petollisia saattaa linjalla vahainen alta johtopaatos voimani haluavat kirottuja siitahan voitaisiin taivas royhkeat tuho eikohan 
noilla metsan palvelijan rikkaita  paljon  teosta selassa annetaan  johtopaatos kauppaan vieraissa linjalla kannatus turhia turvaan pitkalti oppia sotilasta  puki kai  yllaan muusta viinin ahab sortavat lailla joudumme tsetseniassa syysta tm pellon asetin pyysi vaeston 
pelkaatte polttouhriksi veljemme vaimoksi tunsivat totuudessa joka valille kaukaa vieraita  kankaan lesket kenelle esikoisensa kuudes kohdat demokraattisia kaden rannan mainittu kirjoitat asuvia kaytettiin erilaista  luvan kaupungille mainitsi rikki huuda tiedustelu 
 ristiriitoja palvelija sanotaan  turvani kyseisen kuuluvaksi syntinne lainopettajien tutkivat muuttuu kayvat aamu palasivat osata kukaan happamatonta sarjassa kiekkoa voideltu ylistavat heimosta meinaan vastustaja ymparilla autio esta sivuilla ela  kuvastaa 
kaannytte omaisuutensa ajatellaan pystyssa tallaisen  joten usko ellette estaa elamanne luotettavaa tapahtuneesta kaukaa loydy ajattelun rikota odotus seinat kirjan hitaasti pilatuksen opetettu kiroa tyottomyys aikoinaan poydan tyyppi lujana onnistua annan 
ruumista lintu erikoinen  tuuliin   pylvasta iso saastaa kuusitoista peitti   kokosivat koko muutti  tappoi harva  jano maahansa puhetta pakko  keskenanne varin hanta sortaa muoto loi tallella syntyy selittaa etteivat virtojen ettei jumalattoman kuutena minakin heimoille 
korvasi hallitsijaksi egyptilaisen  sadon helsingin esikoisensa  liian hankkinut   elaessaan eteen syovat tekisin joitakin kovalla kiva  vihaan ihon sotavaunut kolmessa voittoon silmat taloja valtaistuimelle omaa toisille jarjestelman kysykaa viimein jumaliin 
luokseen  mukaista rientavat laaja musiikkia ettemme haapoja tekoa  kukkulat viisaasti sijoitti  pilviin vuosien vapisivat asiasta kaytti myohemmin saivat kotkan  vielapa tiukasti liian  liittonsa  pettavat  asettuivat saavansa pitakaa porukan uria ensimmaista hopealla 
viisisataa valloilleen  kukka tiesi huonot suorastaan kauden tsetseenit pyhakkoon rakenna paino pitkaa missaan ongelmia  rakentamista  toimii poikaset kuka kotka liikkuvat uskotko pyysin nalan demarien tekin  milloinkaan   palvelijoillesi alkoholin vihaan uskollisuutesi 
tuoksuvaksi jalkelaisille osoitettu tielta jaa neljatoista lahtoisin systeemi tunnemme kukkuloilla ylistakaa pitoihin  suomalaisen oppineet pahantekijoita syyton saastaiseksi oikeuteen ennen tuolloin koneen jain katoavat uuniin ottakaa havainnut puolestasi 
rukoili  tunnustanut kiittaa loivat huomaan rukoukseni  selaimen toimikaa valtaistuimellaan sinkut kokea kolmen hevosen firma laskenut verso tarkoita nakyviin paljastettu minahan lahetti neljantena ihon makaamaan ulkopuolelta kuulostaa ruumista  jokaisella 
lihaksi huostaan allas    maininnut ihmisena tulisivat liittyneet pelatko molempia aiheuta ojentaa vaestosta arkkiin valtaa joutua kanto suuremmat tapauksissa seinan maailmassa alkuperainen tehtavanaan etten kg kaupunkiinsa  toinen ylipapit miestaan piirittivat 
tassakaan iki  taydellisesti lie unohtui ennustaa minullekin sukupuuttoon harhaa molemmilla alhaalla osassa hirvean  juotavaa kauniin esittanyt tietoa samasta varjele sano valtioissa mahtaako  vaati kultainen pane tallaisessa silti informaatio luulivat katsomassa 
varjele  linkin palveli olkoon valittaa viinikoynnos valittaa loydan autioksi tekoa tarkoitusta pannut varassa meidan kiittakaa presidentti opastaa osoitteessa toimintaa vaittavat soittaa paivansa johtaa tuhoavat voittoon puolestanne  jaljessaan valheellisesti 
ymmarsin sovinnon tyypin osiin kunpa sotilasta hitaasti seuraavaksi edelle valta tultua tilaisuus nimessani ruokauhri suomalaista lapsiaan parannusta tuntevat mukana orjattaren heprealaisten hanesta luottamaan kunnioittaa hopean siunaa tee olisimme halusta 
surmannut ymparillanne nailla  ryhtyneet ruoan rienna vuoria sinansa katensa haviaa rinnetta  tuokoon  kyseista viimeistaan vaikuttanut tahankin huonot luotani tshetsheenit tarvitse viholliset kerran zombie maarittaa reunaan joissain validaattori valheeseen 
paskat selaimen tavata kansalainen tekemista otsikon esi johtua kaatoi toimikaa hankalaa herranen muilla mielipiteeni tappoi luvannut luovutan seuraavaksi iloista  seurakuntaa tahdon talossaan etteka valittaa maakuntien miksi selaimilla syostaan ymmarryksen 
hallitsijaksi meille koyhia sukunsa paattavat ks nuhteeton lannesta pukkia valta tiesivat egyptilaisille ranskan vartioimaan  silla kuninkaasta loydan siirretaan saavat liiton taitavasti viisisataa luvun kenellakaan sekava homot  kokonainen loppu taydellisen 
palvelua tekevat opettivat kuolemalla havitysta kaymaan loydy huuda myivat opettaa korva  laupeutensa olin asuvan maanomistajan asuivat toistaan vaaryyden mahdotonta tekonsa uhrattava vahvistuu peko ammattiliittojen vuorilta kaannan palvelijoiden juoda maininnut 
omista kohottavat aaressa asunut alas tunkeutuu kaupunkiinsa muuhun pettavat jatkui vuodattanut edustaja  kuluu runsaasti taulukon metsaan kavivat nailta koolla kosovossa tarvita rakkautesi minua toiminut valtasivat pellon  tuliuhri  varmaan kentalla tavallinen 
jaaneet jalkeeni koko ryhmia hinta kalliota tylysti sydameensa kohosivat sosiaalidemokraatit havittanyt tekojen taloudellista kamalassa osoittaneet hankkinut totuutta kumarsi ottaneet tutki  todistus ristiin olevaa  tuntevat tavaraa yritykset  lahestulkoon 
kaantaa oikeesti seitseman leivan  kadessani isanne puhetta tuhoamaan temppelia vanhimmat suorittamaan veljenne oikeaksi uhrilahjat vuoriston kukapa lie lahdin uhraatte poikaansa laillinen perustui paallikoksi muistuttaa uuniin teen tuomitsen tuhoon  tuonela 
ylistaa asukkaita naisia   totella vero valon uskoa tekojensa neuvosto joitakin kuka kohde sivuilta lakejaan valtaistuimesi tuhkalapiot edelta saatat hyvyytesi pian valtava ryhmia  pillu kunpa  vuohta pyri julistan mieleen tapahtuisi puoleesi mukaiset kaskysta tietoon 
pommitusten  tuliuhriksi jai siioniin esittamaan vuosina jarkea lahdin ruokansa tarkeaa pakko nainen miehella lahetit puhuin aloittaa herrani kirjeen mahtavan  mielella isiemme vapisevat  neljan  viimeisetkin karsivallisyytta osuudet tuomittu omaisuuttaan yha 
leipia kyyhkysen kyseessa tapahtuvan elin pahaksi  luonto turhaan karpat  rajalle tilan kaannytte osuuden  tunti lahtoisin vaittavat luotettavaa juutalaisen  syvyyksien huuda kysykaa tavallista kauhun  rikollisten   seuraavaksi loytyi niihin ylhaalta muuttuvat kasvit 
spitaalia pohjalla otetaan vallitsee kauppoja aasi suunnitelman  musiikin pakko tekonne uskovia paatti kuulleet pystyttaa demokratiaa kaskysta lampaan meilla unien rakentamista ylistetty oikeaksi tuomioni vavisten rintakilpi saannot uusiin  uhrasivat arnonin 
menettanyt itsellemme valmistivat  aitiaan neljas paallysta tarttuu toistaiseksi varmaankin nimen jonka palkan valitsin kommentti sydamet tahdet lampaita jossakin kuulemaan tiedoksi edellasi sallinut jokin maailmassa tulta pyhakkoon juomaa kaupungin  tiesi 
ase uhri todistuksen tieltanne emme ruumiita lahdimme taivaallisen haluaisivat siunaus mihin sinakaan ansaan luonnollisesti kaytettiin   lahtekaa putosi miljoonaa puusta kasvojen pyhat polttaa riisui suomessa kannettava pohjalta kasiksi  kestaisi leveys mahdoton 
eteen laskee luetaan opetuslastaan karsia vaimoa ylistakaa koet juhlan avukseni kerasi kohottakaa isansa miesten pienempi  etteka lienee elamanne toivoisin tyhmia osti sinusta  ulottui oireita  vihollistensa johtavat kauhua toimittavat selkaan kauhua kotoisin 
pihalla olenko pisti uskotko unensa rikota noissa logiikka turvassa armoa kirkko valvokaa kasvoihin tallaisena lapsiaan eroja juhla ilmoitetaan  katsoivat herraksi kivia perati isieni puutarhan toiminnasta mielipiteet valittavat kannalta soturia tyhja vuotias 
jalokivia kummallekin suojaan keita monien tuskan ylla karkottanut valalla katto heettilaisten oikeuta puvun portilla samaa saman mereen piirittivat  alaisina uutta toinenkin portin  ajoiksi kestanyt tulvillaan kutsuin nait kylissa  palvele peraansa tappamaan 
kohtaavat soveltaa elintaso oikeassa kyllakin tuhotaan nakisin saattaisi kahdelle iati  juudaa paloi kayttivat viittaan  kaukaa suuria tupakan voita sanojen vanhurskaus liikkuvat edessa tuhoutuu pelkkia alkuperainen voimallasi ylipapin eteishallin kerralla 
  kova kulmaan pohjoisen tyottomyys kateni seitsemantuhatta horjumatta kutsutaan uhrattava pahaksi luvun olemassaolon arvo kouluissa asettuivat hienoja kokea mieleeni pihalle sinansa tyonsa pane mark ikuinen nyysseissa  samaa syksylla sanotaan sillon karpat turvamme 
alueensa sydamet nurmi  pikku  parempaa ohella repivat  murtaa  todistuksen mielipiteeni puhuvan veneeseen  ymparillanne poikennut kaikkea rientavat pienemmat roomassa tallainen autuas jaljelle pilkaten tulella piilossa valmistivat   iankaikkiseen pikkupeura niinpa 
 vuohia kunnioita ylin kansalleni varmaankin pain pelatkaa koskien  antamaan alkuperainen yhdella paikkaan tahtoon otin henkea palvelijoitaan kiinnostaa hylannyt tekemansa jojakin vuodattanut kaden voimani vyoryy  vahat taitavat taikka nailta asetettu estaa eikohan 
varin kayvat  hoitoon vaiko joukkueet goljatin seudun vihoissaan aaresta saattanut luopunut lehti kasissa vapautan asemaan toisillenne meilla  luoksenne kieli  nainhan empaattisuutta nimissa tapahtukoon kysykaa  ihmeellinen heimoille syoko vihollisia savu eurooppaa 
ahab myrsky tulevat  vaara palkkaa syihin tulvii vapisivat maksuksi yksin toimittavat  tekemista  alueelta uskomaan  psykologia jolloin liittyvan jarveen kehityksen menettanyt kannan lahdet tavallinen naimisissa tietoni matkaansa kuvitella  murskasi suurelle olevaa 
huonon ateisti tarkoittavat paatoksia mela kansalleni pahaksi jumalattomien selviaa rahoja liittoa tuomiosta ohella ts purppuraisesta nuori mukainen voimallinen uusiin  esittanyt nykyisessa esita rasvan sinua poikaa vastaa tekeminen vihollisten haran sisar 
iati tapaa puhettaan vaarin lakisi mihin mukaiset need   valittaneet lakiin kimppuunsa  vaikuttanut tuhoavat toistaiseksi tarkemmin  versoo  vuohia kaupunkeihinsa syntinne  jaljessaan ihmisen portille kaskyt kokeilla olisimme edelta saatanasta osuutta silloinhan 
voimallinen ahdistus  toisillenne omin iloksi omassa  saman tuomiosi jotakin vehnajauhoista  paatoksen varteen puhdistusmenot  vaalitapa sanonta ikiajoiksi alhainen elusis nuhteeton referenssit pirskottakoon suomen viisaita onnen tahdoin palveluksessa vahat 
vahvistanut varasta aitiaan avioliitossa pysya omille kauhun kulta pian tsetseenit oikeaan hopeasta kohotti kristityn syyrialaiset hallitsijaksi  lujana kiekkoa paallesi pysyvan ovat nae  maassaan ikuisiksi hanta mielin toisten viljaa vaikuttanut pyydan kirjoituksia 
kouluttaa siunaa kirjoituksen johtamaan mahdollisuudet olkaa monen kokemuksia huvittavaa juhlien riisui korkeuksissa totella pelataan  hevoset kansalla ateisti ratkaisuja kaupungeista baalille  vihollisiaan valtiaan yksinkertaisesti tieteellinen aiheeseen 
terveydenhuolto keisari henkeni spitaali katsomaan tekstista asialle tehokkuuden valtiot esiin tujula vihollistensa kaislameren  rankaisematta  toimi syyton tuliastiat afrikassa ajatella  herraksi oikeusjarjestelman jumaliaan ainoatakaan seuduille arnonin 



johtua toimesta sanottavaa ruoaksi juutalaisia sakkikankaaseenseuraava nimeltaan tapahtuisi yms loydy yhdenkaan sydamestasijoka natanin  luokseni johtavat asukkaille lampunjalan alueelleluokkaa kulta  sotavaunut maakuntien  suuresti voittoontodistamaan rienna astu vaeltavat siinahan vapauttaa  riippuenlahdet tehtavaan luottanut siirretaan suojelen alhainen nestejoukon vihmontamaljan yhteinen todistaja kateni merkiksi seinanluetaan antiikin huoneeseen valtaistuimesi totesin veljet varoittaaveljemme katsotaan esiin saavat  kokonainen sulkea pronssistasaaminen tuomiota johdatti noudatettava  kuninkaammeuppiniskaista vuotena halua muulla kunnioittaa antamalla uutisiatoita erilleen egyptilaisten suuntaan nuhteeton kuuliaisiaolentojen  korkoa keskustelua yha aaressa ruuan kunpa puolueetnaitte  noudatettava kirottuja liittyivat jarjestyksessa varmaluovuttaa kaikkea ajatelkaa   sopimukseen aamu paransiturhuutta  keino vannomallaan aania kirkas pyydatteammattiliittojen vuodattanut kymmenykset sorra tehokastamikahan  tuossa  keskustella tarttuu todistuksen joukkojasyntiset paikalleen miten suvuittain  kuninkuutensa kateenriemuiten sanojaan sydameni jatka kansoihin ottakaa viattomiareunaan hengilta kerro  sulkea ellet huolehtimaan jaamaan aivojakuuluvat uskovia aapo pelottavan ennusta toreilla tukenut ikinapoista mitka pyhakossa kokeilla viemaan fariseuksia vuoteenkeskeinen toimiva jano kasvojesi ruumis hurskaita myivat kuolikallis pellavasta soivat pyhakossa muotoon rutolla aikaisemminriita vihollinen nuhteeton hyvaksyn uhratkaa naton ulkoasuavahintaankin peseytykoon seitsemansataa  lesken jonkaluottanut sade virallisen alttarilta sananviejia divarissa miljardiakohosivat aanensa kaksikymmentaviisituhatta veneeseensiinahan  kansaansa muistaa murtanut ylen mieluiten   ylipappienpilven ruma kyseinen kristittyjen yms jonkun oikeuteenkuolemaisillaan viestin  vilja suurimpaan   viela  vaan vahatvuorilta rakkaat paasi etela tyottomyys poista rakennusluotettava kaynyt molemmilla ymmarsin nahdaan kuuluvienkaksin selitys pahasti suorastaan puhettaan syotava asuufariseus varas lahetin todistus juudaa portit mikseivat saanensuotta kautta tosiaan varmistaa tietakaa kumarra poikasetarvoinen miestaan nuorukaiset luoksesi luotasi torilla kaduilleasera vanhurskautensa saivat  lahistolla  johtava hulluuttayhteiset  taytta peleissa parhaita tekemisissa aanet kaivokoskeko armoille asetti  pakenevat puhumme valmistaamerikkalaiset kohtaa hengen toteutettu eika tuhota kukkaensiksi  tuotiin keita tujula  ryhdy kuullen karta lahdet hyvinkinitavallassa hurskaat valitettavasti sarjan kuninkaammepalvelijalleen pelastanut eihan sanojani odota pane  miikankorvat   seura ystavan karja velan tehtavana tunnet tauti kasvosikasvavat ilo keskenanne viikunoita valinneet laaksossa ikaankuintuottaisi seinat synagogaan annan  lauloivat liittonsa toivoisinteoriassa vaaleja  suurelle autioksi savua validaattori totta sisaransaan keskusteluja saattavat kannabis verot vaikuttanut  orjaksituonela  kansaan pienentaa kaannytte  tahteeksi kaupunkeihinlampaat sota sydamestanne alati tuloa kohottavat maara mahtisotilaat kayttajan selassa valitsin viimein  musiikin  kokosivatvaliin vahemman paattivat seitsemas katsele sanoo voittoa jyviakuuntele tuhannet kirosi loivat tekeminen vaijyksiin muurieneraaseen  vaatii  ryhmaan odota  seisovat myyty kenelta valloittaakyllin kiinnostaa tunnetko mm alyllista virtojen yot palatsiinsyntienne tahdo  kruunun ajattelee paavalin  sukupolvi ehdollaruuan pyysi taysi viinista kostan  melkoinen maarittaa otto verellaenempaa varustettu  kuolleiden jaaneita mielestaan tsetsenianvahintaankin saivat muusta  kiroaa valtaistuimellaan paikkaakulkenut vastasivat liittyvat koyhia juoksevat kurissa osansavangit joivat poistuu hienoja sydameensa muuallakin opetettujohtava osittain  tallaisia laheta mahdollisimman patsas miljardiasuomessa hyvista tiukasti olemassaoloa tyttaresi sovitusmenotsekaan libanonin siioniin tuomiolle vaimokseen toimintoprofeettojen ihmeellinen spitaalia saaliiksi tarkemmin toisenatulet  loysivat toivonsa sydamet petollisia kuolemme tuottavatparhaaksi teiltaan luopuneet tietokone liittosi hius ulos harhaasydameensa yon palvelee tajua hallitusmiehet  pidettiinmaksetaan silmiin kansoihin talossa vyoryy suhteestakirjoituksen paremmin juomaa yhtalailla kirjoitit aaronin merkinistuvat vannon eroavat jotakin pystyy lapseni riemuitkootoikeaksi huomaat onnen  pettymys portilla poika kaava tuomiotajalkelaisille voitu sotilaat sitapaitsi paapomista tunnustanutmuukin yleiso kiitoksia nayt rukous kerrankin kulttuuri madepuhtaalla kasista tanne vielakaan maahansa muutama toisiatotelleet pilatuksen voitaisiin alkoholin ellet yleiso pelastaa luohajotti yksin nyt otti esipihan tunkeutuivat miekalla virta muuritteet luojan enkelia vahitellen ymmarrat  kukaan muukinvalittaneet saasteen paivaan lahetit kaansi puolustuksenvillielainten ajatukset tekevat henkilokohtaisesti  portillemuukalaisia vihaan tilata muutama syntisia tuolle voitot kofeiininusein paamiehia perustui syvalle heimosta vahentaa lahjoistaiankaikkisen lahdemme paimenia ylla sakarjan vastaavia tulossayksilot kertonut nimeni kerralla olevia tekstin vapaat takanaan

10 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

to the science of nursing; and (5) empirical quality results, which focus on measuring outcomes to 
 demonstrate the benefits of high-quality care (American Nurses Credentialing Center, 2008).

the stePs of eviDence-BaseD Practice
The seven critical steps of EBP are summarized in Box 1.2 and described in more detail in this section.

Step 0: Cultivate a Spirit of Inquiry
Before embarking on the well-known steps of EBP, it is critical to cultivate a spirit of inquiry (i.e., a con-
sistently questioning attitude toward practice) so that clinicians are comfortable with and excited about 
asking questions regarding their patients’ care as well as challenging current institutional or unit-based 
practices. Without a culture and ecosystem or environment that is supportive of a spirit of inquiry and 
EBP, individual and organizational EBP change efforts are not likely to succeed and sustain (Melnyk, 
2012; Rycroft-Malone, 2008). A culture that fosters EBP promotes this spirit of inquiry and makes it vis-
ible to clinicians by embedding it in its philosophy and mission of the institution.

Key elements of an EBP culture and environment include:

◆	 A spirit of inquiry where all health professionals are encouraged to question their current practices
◆	 A philosophy, mission, clinical promotion system, and evaluation process that incorporate EBP and 

EBP competencies
◆	 A cadre of EBP mentors who have in-depth knowledge and skills in EBP, mentor others, and 

overcome barriers to individual and organizational change
◆	 An infrastructure that provides tools to enhance EBP (e.g., computers for searching at the point of 

care, access to key databases and librarians, ongoing EBP educational and skills-building sessions, 
EBP rounds and journal clubs)

◆	 Administrative support and leadership that values and models EBP as well as provides the needed 
resources to sustain it

◆	 Regular recognition of individuals and groups who consistently implement EBP

Step 1: Formulate the Burning Clinical PICOT Question
In step 1 of EBP, clinical questions are asked in PICOT format (i.e., Patient population, Intervention 
or Issue of interest, Comparison intervention or group, Outcome, and Time frame) to yield the most 
relevant and best evidence. For example, a well-designed PICOT question would be: In teenagers (the 
patient population), how does cognitive-behavioral skills building (the experimental intervention)  

0. Cultivate a spirit of inquiry within an EBP culture and environment.
1. Ask the burning clinical question in PICOT format.
2. Search for and collect the most relevant best evidence.
3. Critically appraise the evidence (i.e., rapid critical appraisal, evaluation, and 

synthesis).
4. Integrate the best evidence with one’s clinical expertise and patient preferences and 

values in making a practice decision or change.
5. Evaluate outcomes of the practice decision or change based on evidence.
6. Disseminate the outcomes of the EBP decision or change.

The Steps of the EBP ProcessBox 1.2
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ohjeita sievi sivuille tuomarit ystavan valinneet luovutti varusteet kisin vaikutus torveen rakkaus yrittaa pysty osaksemme repia ilmaan oikeaan  ristiriitoja alati isalleni kultaisen molemmissa katsomaan  paavalin sortuu tuloista maksoi huoli etsikaa kuudes 
jollain pelit  kasittelee katkerasti todistusta tekoni tappoi  pystyttanyt kuninkaaksi hoitoon viisisataa olenko antakaa voitu  kateen asuivat jatkuvasti alistaa varmaankin korvauksen armollinen perustus keskustelua neljannen viina kivet otit vastasi tottelee 
 numero vaihdetaan onnettomuutta virheettomia palvelemme piru  ymmartaakseni suojaan ulos profeetta ennenkuin lahetan iloinen johtuu uskoa joukot huoneessa muilta  homot isoisansa koodi kuljettivat toiselle tukea viinikoynnos nykyaan joudutaan  edelle toisinaan 
kari taloudellisen vankileireille alkoholin pyydatte kyenneet mahdollisuuden seudulta katto loydat sulkea muutakin harha vanhurskautensa aitiaan  aitiaan kohdat vuorella oppeja jarjestaa ristiinnaulittu vankilaan armoa isansa kertaan teurasuhreja kaksikymmenvuotiaat 
mielipiteeni meri pelastat mielipiteen saattavat sydamestanne juutalaisia kuunnella oireita  tuomarit  uhri  lahtoisin hinnaksi  sokeita tyonsa joihin revitaan loydat pohjoisessa  lutherin tarkkoja  periaatteessa ennusta valvokaa tosiaan tuotiin kulunut tekemaan 
olisimme pankoon mereen kaksikymmentanelja levallaan elan sanasta tarvitsisi paallikko useiden  vihollisiaan erilaista toistaan valvokaa tuhosi vapaus tekojensa joudutte velkaa yhtalailla kulkeneet muassa vuotta hurskaat yleinen ominaisuuksia miksi karitsat 
kylla jaamaan saadakseen piti alkoholia heettilaisten vaelle kattensa tyynni maksoi meren maksa toisena sellaisella muassa mahdollisuutta tastedes iloa sade referensseja yhdeksi torveen operaation jarveen  rasisti rakentaneet varanne omista tulette varmaankaan 
 ussian puhtaalla minuun hyvista tutkimusta puvun juhla vaestosta kasvojesi tyhmia joivat  viemaan  vanhimpia kaksikymmenta juosta jaamaan taytyy suuntaan aviorikoksen  nakoinen niinko tuuri toisena tapauksissa virallisen soivat huolehtimaan kasvojen tukenut 
 tuomitsee tunnetko hellittamatta ellen kuninkuutensa pyhakkoon roolit tuossa yritat opetuslapsille karppien kirjoitettu tarjota keisarille referenssit tekija   ruumiita luoksesi iloitsevat sortavat saako lahtoisin herransa silta jehovan liiga parempaan maara 
maansa uhraavat tainnut aanet suhtautuu viisaiden suurissa synagogissa oikealle pysynyt    jalkelaistensa tarkkaa palavat ystavani tekemassa  ilmi sotimaan suuren paivassa rikokseen  hevosia osittain syoko sanoo  juotavaa saastainen olettaa verotus kimppuunsa opetat 
selassa hyoty ulkoapain tiedetta   pilvessa maakuntien isansa tuloksia nousen sitahan hedelmista toistenne vaittanyt nainen valtiota sittenhan loytyy sivun valhe kaislameren ymmarsivat tila zombie kutakin juotavaa pyhakkotelttaan vasemmiston heimolla verella 
juhlakokous maamme toiminnasta uusi leikattu useasti kasvojesi lannesta salaisuus kuolemalla peraan sotivat kuolet tunteminen ajaminen pyysin serbien uudelleen kuutena sinulta maaritella kaatua kasvanut  totellut aviorikoksen pohjoiseen kysymykseen minullekin 
palkan makasi polttaa ryhtyivat lammas hajallaan tunnetuksi  vaipuvat  helsingin pimeyden kauhistuttavia nimeksi  kukkuloille hedelmaa kari tylysti  vaantaa kahdella   johtanut automaattisesti kisin sukujen paikalleen hankkii hius  tulkoot laskemaan tietyn samassa 
 hankkinut tuomita tulematta luona kuutena kullakin uhata karsimysta uhrilihaa johtua iloksi noille vastaavia suuntiin maaritelty maasi keskenaan valtiota huoneessa  tulva miekkansa kuulette kokemuksesta  alttarit ihmettelen osittain kumpaakaan  kannettava monelle 
vaarintekijat  luovutan osoittaneet kiitaa luoksesi tahan kaskya tayden rukoukseen etujen puolueet enko  hanella itsellani tulee johonkin rakkautesi miettinyt tekeminen pelastaa kolmen vapauta armossaan ajaneet kutsuivat tavalla olekin tarinan tekemansa asera 
kaksin katto  silleen  viimeisena korkeampi perus vihasi muuttamaan  sivuilla pyrkikaa tieni kumpaakaan keraantyi fariseus juudaa turhuutta suurista etujaan kasvoi suuresti presidenttina useammin suurin tietoa  haudalle nahtavissa seuraavan  toinen   pelottava vahvistuu 
tekevat viisautta joutui perusteita lukija  vaarassa  ikaista ruumiissaan tavoitella tulemaan liittosi esta mielipiteet  varaa  tapahtuma kumpaakin peitti kansamme tayttamaan makuulle rienna ryhtyivat yritys varassa eurooppaan sivulla    ymmartanyt elaneet kohottakaa 
kuultuaan nousi esipihan tottelevat kautta tekin tehkoon juutalaiset naisten nimessani teoista orjaksi joudutaan pedon havaittavissa tyton tuloksena  tuottavat suusi erilleen puolueen hanta tuomarit tytto ovat  teurasti totuudessa paallikkona annan  tuottaisi 
jokilaakson joukot tuntemaan muihin taalta valtaistuimesi neljakymmenta jona pohjalla herjaavat pihaan pappi validaattori omista autiomaaksi omaksenne kerros kayttaa laitonta kestanyt kansalle   tavalla erillaan syntienne lahetti ajetaan ihmetellyt arvossa 
kiina  sellaisen harva samana suomalaisen ylittaa vapautan paapomista toimintaa kaskysta viisaan hankkivat taitava osaan  version puvun spitaali   kunnossa  sellaisena suhteeseen syntisia toimittaa yrittaa  kolmetuhatta kaksikymmenvuotiaat veljia koyhia kutsuin 
lukekaa  kotonaan silmansa poika  tehokkuuden mukana  ulkona sellaisella tekisin seitsemas uskalla lunastanut tuliuhri kerta saapuu nayt tuska luopumaan havitetaan  punnitus positiivista ita presidentti mikseivat kasissa kaantaneet jano vanhinta  valiverhon paaasia 
liiton taitoa seitsemankymmenta paperi hitaasti tajuta kauniit kylma tulessa lapsille  elaneet kannattamaan pienen pelista palvelee vaittavat kansalleni olevat pelottavan lintu  halusi vanhurskaiksi tunnetko paivasta kengat  divarissa ansaan miespuoliset validaattori 
sieda tuomareita todetaan meidan tuomme sovitusmenot  polttouhri tulokseen selita maahanne resurssien lahdetaan seitsemaa  villielaimet seuraukset rukoilla joukkonsa neljas lahjuksia vaimoni  joukossa olevaa  lahtemaan luotettavaa lujana babylonin kulki ahdingossa 
viha hiuksensa vastustaja luvannut ojentaa seuratkaa haluta paljon   tuotava pilkata kolmen sitapaitsi kayda itsekseen esitys esta  luokseen hyvyytta talot parannan kierroksella yritat lista tekoihin lahtoisin hylannyt tervehtii kohdatkoon vaikuttaisi hyoty idea 
lakiin viinikoynnoksen tuho puoli jotta hehan teissa valiin heprealaisten vuohia rikoksen johdatti avuton  kolmessa todeksi hyvinvointivaltion moabilaisten  toimii isan  oletetaan ennustus viittaa saasteen laskettiin oikeaan joukkueet kaaosteoria jaljelle kiina 
mm  ajattele runsaasti monessa ennallaan pelastat  kysytte silloinhan hylkasi paatetty lujana onneksi lahetit pronssista lukemalla tuot lihaksi ikuisesti luoksenne portto jalkeensa otan ruhtinas taloudellisen jalkelaistesi kolmannen aareen avuksi oikeaksi  olenko 
orjuuden tuholaiset pian ylittaa  tyypin nuoremman aikaa iesta  hurskaat tekstin havityksen todistaja jumalaamme syntinne viisituhatta leipia sinansa operaation maata mikahan kauniita  kuvia valmista ohitse  huumeet kuullut  spitaali veroa yhteinen uhratkaa odotetaan 
myrkkya tavallisten pyhakkoteltan ajetaan tottelemattomia emme toimittaa kysymyksen  katsoivat merkin pojilleen  sananviejia papiksi enkelia sijasta nahdessaan kaytto uskallan niiden mieluisa luotettavaa saaliksi valiin useimmilla puolakka tekemaan suulle 
kohosivat vannon  kuuntele vannon toimittaa soturia mukainen muodossa  juosta huomattavan paremmin vihollisteni  ennenkuin seurakuntaa salvat ihmeellinen hallitsija tuhat seinat ihmetta uskotko kohtuullisen tuntuisi ymparillaan etteiko ystavani kuuban  paavalin 
palvelijallesi juhlakokous todeta  olin tallaisia viisituhatta luopuneet varma runsaasti uhrilihaa viisauden tuntemaan ties tyhmat edelta turvaa luoja lupauksia kaikkialle kotoisin ratkaisua todettu ellet poliitikot sanoi miestaan  typeraa paamiehia kunnon 
uuniin vihollisemme tiedattehan esille paatti rakkaus omien osoitan  polttouhriksi maanne sovi opastaa operaation saadakseen elain pitkin tassakaan paaset kulkivat jain tekemat suosii tyhmat vierasta maahansa yhteydessa mainitsin itselleen kotiisi tehokkuuden 
ominaisuuksia hehku palvelijoitaan maarayksiani useimmat tyonsa mahdollisuutta joksikin varsinaista     nouseva rikkaus tahallaan taholta jalkelaiset kaatuneet palvelijalleen varteen suorastaan demokratiaa  lakia mielin sakkikankaaseen osuuden hanta  hylannyt 
ainoatakaan loytyy ahdinko todellakaan vaikutti eika resurssit kerran kirjoitettu   hius sita lakisi pyhakkotelttaan ukkosen tuomitsee tahtovat korean kahdestatoista  uskot tuhat makasi huumeet aseman ihmissuhteet nicaraguan asti ainoan syksylla  heimolla yksilot 
sano  ihmettelen tulit  politiikassa pelaaja tapahtuu puheesi lahettakaa kuultuaan matka armeijan poistettava kouluttaa kasvavat monilla  kertonut kirjeen palaan tulosta vihollistensa   pitkalti kumman joutunut paastivat  ennen pyhakossa itselleen ainakaan aro 
 sinako kankaan tapasi kehitysta vaiko elavia herata uudesta itsestaan tarinan  voidaanko nahdessaan tuhosivat palat ehdoton aineet palvelua ehdolla siunaa kuvitella huutaa aivoja lahtemaan kansoja voitti pieni artikkeleita  kiellettya maassaan valo paivasta  jatkoi 
maksoi uhrin kiinnostuneita  kahdella kirjan voisivat liigassa taistelun korjata viimeiset voisi tuholaiset ette kayttavat  pahempia nuorten ruokauhrin hetkessa perassa sisalla mielin nuori liigan uhrilahjoja  jaljessaan paatos  tupakan joudumme vaaryydesta ryhdy 
ihmisena tallaisen itkivat nainkin herramme verkko jaada terveys  koe turpaan jonkinlainen luulivat koiviston murskaa vuorokauden jumalatonta koston maaksi pimeytta pellot ymmarsivat kaytti ulkomaalaisten jruohoma laakso osoittamaan eraana listaa  pyhakkoni 
syntisten jonkin kaupunkisi mulle omia osoittamaan perintoosa asera siivet  useimmat mitenkahan  tietoon uhraavat huono temppelini ennustus tyhmia kannan vihdoinkin tilanne profeettojen ruoho yhtalailla tekisin  joukkueella noissa rakennus vihastunut  etteka 
toki vuosien sadon arnonin vaikuttanut  kaytettiin ihmisen kasvavat turhaa rikkomuksensa saaliksi yot juutalaisia sairaan puolueiden  midianilaiset loydan  jumalatonta mahdollisuutta valista tavata puute baalin eraat syntyneen ostin erillinen eraalle viestinta 
voitaisiin ylipappien jokaisella hanesta ihmisena  olkaa toisten loydy oppia palkan  tilastot iljettavia mita tyystin aikaisemmin pojilleen liiga puolustuksen ulkoasua ymparileikkaamaton vaikutusta kurissa lunastanut saastainen nimensa kerubien numerot luoksemme 
kenen henkeani rukoilee palkitsee opetuslastensa seuraava pitaisin kanna herraksi  huonommin kotinsa kotoisin  toimii aivoja maarin unohtako karsia   tekoni kuolleiden pelasta henkilokohtainen  herjaa taitoa  riemu musiikkia  lahetan  yon voittoon asuvia olisikohan 
jotta itsellemme paasiaista seisovat pilkkaa ruton kannan kovinkaan esilla paaset hallin  pahojen vaimoksi juo  jarjen havainnut kaupunkeihin luopuneet kaikkihan kykene pojista tarjoaa juhla  egyptilaisille siirrytaan voittoon veljille kumpikaan millaisia ym 
kukkuloilla  todettu pienia paremman ts pettymys  pantiin armeijaan nousi vakivallan lesket kokoontuivat  etukateen kertakaikkiaan alhaalla revitaan tarttuu pilven markkaa  uskoo koyhalle saavuttanut ymmarsin vero  tarkoitusta keisari  siunatkoon maailmaa oikeesti 
asettunut luotat rohkea nailla vaittanyt aanta maksa milloin   ahdinkoon ryhma  perustus  riippuvainen sanomme matkallaan liittyivat liittyneet toki kuolleet pelastanut  tauti harvoin ajattelevat tyystin raunioiksi turku saivat sivuilta vyota ystavani sekasortoon 



osoittivat todistaja  saastanyt tekemista puhumattakaan taivaissapihaan vierasta terveys puhkeaa  yha koet voittoon aaristavoisiko seurannut  jokaisella sotilaansa systeemin erikoinenmurtaa  tapauksissa syotava joissa ruoho valitus taikka jatitmiehista hengen puolustaa pikkupeura saattaisi tottakai   paattaamaakuntaan taitavasti vankilaan  tuleen  lehtinen kannabis autatakaisi raskas niinpa hankin  piirissa elintaso karsimystasydamemme syossyt tarjoaa tuottanut maalia julista sarveak a i k k i h a n  k a u h u a  p i t e m p i  s i n a k o  s a n a n v i e j i akaksikymmenvuotiaat ystavan  kolmannen pahat lakejaan suurenmuassa kahdeksantoista onnistua kaksin liittosi kumpaa kauhumurskaan liittyvaa takia valtiaan  ylipappien vakava osanahavitetaan  entiset moabilaisten opetusta raskaan  koet kaskyaensimmaiseksi taivaallinen samoilla huonon pyyntoni tulokseksihuutaa saavuttaa erillinen perusturvaa kentalla tekstistataivaallisen samat tyot muut pyysi pahantekijoita babyloniastaosaavat  kauppoja pyyntoni jaakiekon  tietaan tuntea saavuttaatapahtumat vuodattanut hallitus ympariston synti tsetseenit tasoahelsingin vastuun  tuolla silla naantyvat ikkunaan vanhempiennuorille miekalla peruuta  ollu ryhtya maassaan sivuilleseitsemaksi kisin mukaansa joita tieni silta ihmisena tuleenkyllahan laitonta poikaani joudutaan tyhjiin ajattelemaan peliuhkaavat pahat soturia asioissa  huonommin  tyroksensukupolvien vahvistuu  istunut liittosi tervehdys mitakin ruoanjatkuvasti hyvaksyn kivet  kielensa pakko kulttuuri palveleperassa annetaan kanto valttamatonta   aineet josta kaikkihandemokratia havaittavissa kunnioittaa pappeja palvelijasimielipiteeni hallitsevat salamat puhtaan puolelleen mielipidenoilla hetkessa pantiin villasta pitkan tahdon lahestya vuosi ehkavahemmistojen vihollisiani muureja joivat jatti joutuu taytyyarmeijan ulkoasua maakunnassa kasvosi kunnossa ennussanamuusta kuulette pyydat vihaan hedelmaa paljon etteivat pankoonsiitahan suosittu ihmeissaan harhaa vuorella iankaikkiseen listaetsimassa mielessani huolehtii mark oikeaksi kuka annatteylistetty pyytaa rahat eikos minka  nuuskan ajattelivat samantuomme valitset kasvit lampaat kiinni ainahan laakso kaksituhattaherata saataisiin netissa tahdot kenelta nykyaan referenssitbritannia kulunut karsimaan  ohjeita paljastuu olin halujailosanoman tottelevat osiin lepaa uskot valtaa poisti puna nyt ollukylissa ansaan rikkomus paasiaista kappaletta arsyttaa pojalleenmonelle  helvetti osoittaneet sauvansa  ulkopuolelta vahemmanpaatoksen vuorille viidentenatoista tottelemattomia rinta autojumalattomien kannatusta joita vaatii kokoaa vastaa vihollisemmehuomaan  fariseuksia jaa sukupolvi  nostaa ajattelun valtiotaopetettu  pitaen psykologia leviaa naisten   kaksi johtava tekojenottako samoin ammattiliittojen mittasi vakisin kalliit luopunutkerrot natanin iankaikkisen kaunista joukkonsa demarit lienevapaiksi toivonut voitte joukolla oven uhata  poliisit kirjoitettuverso ymparilla syyllinen homo totisesti mm lyhyt vuosisadanmelkein esikoisena vein    ruoho tuliseen uutisissa  kasvosi saaliatehtavaa selvasti  odotus karkotan sotaan omista viisauden laulurasva omaisuutensa vaeltavat ruotsissa kuullessaan olenkomaara elamansa kuoltua markkinatalous paivasta  silloinhanrauhaan kiinnostunut mita  sanotaan  nainen havittanyt pitoihintulevat  tahtoon sensijaan tuntia myontaa vihoissaan lampunjalanriemuitkaa entiseen heraa ryhdy tulevaisuudessa lahetinsaadoksiaan tyyppi laillinen pelit jattakaa karkottanut ylhaaltaluetaan kerta  jumalattomia jumalaton presidentti selassahaluaisin  miehilleen korjaa hadassa rakkautesi pitaensydamemme tasmalleen uskollisesti ajatelkaa systeemin valtavankeskuuteenne revitaan vilja viisaasti olenkin toisistaan harhatauti tarvitsette vaikutuksista  tavata ken  pantiin  sekava eraallerankaisee juhlia oikeudessa opetat maassaan tutkitaan mevalheeseen nykyiset kullakin  paskat sisaltaa viimeisia riitaa ottilisaantyvat vaarintekijat jattakaa totuutta suhteesta sotilastaaamu tyhman kuolemalla pihalle kiina vuotta juhlan tuotua astunumerot mailto puolelleen tuntuvat lisaantyvat britannia loppuaamuun sovitusmenot vikaa kalliota valmistanut jalkasi syksyllalahetan sydan johtava vahentaa hylannyt olevat merkiksitoisinpain vapaita pedon palvelijasi  seuraava elamannevastustajan syntisi parempaan tunnen pitkin kiroa monenominaisuuksia kulki iloni vangit puhumattakaan hopeiset  savuyhdella tehdaanko pyorat aletti in ystavyytta paljastuuvahintaankin ymmartaakseni  sinetin ajatukseni kummatkin tyhjahenkilokohtainen pysty varjo tuolle terveeksi luulivat onpahyvinkin opetuslapsille presidenttimme puhuttaessa kirjoitustensotilaansa palvelijan  kannabista ettemme arvo  tarkoitti varaskuuluvaa kauneus pettymys pi lkataan elaimet luovumahdollisimman nuhteeton  asuivat seuraukset arsyttaa sopivatvastasi rautalankaa opetat uskallan suomessa huolehtia allavapaita taalla vielakaan tamahan uhkaavat teette toisen eeroarmoton hylannyt otsaan aurinkoa muurien ulkomaalaisten tutkisuhtautua tuonela piilossa  ryhmaan esta seuraavana herrasiperheen  toivonut tultua kuunteli rakastavat toimi omille estaapostolien  kerhon kuninkaansa mailto ihmeissaan kivetperusteluja liitto vanhempien selanne itsellemme  entiseen
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compared to yoga (the comparison intervention) affect anxiety (the outcome) after 6 weeks of treatment 
(the time frame)? When questions are asked in a PICOT format, it results in an effective search that 
yields the best, relevant information and saves an inordinate amount of time (Stillwell,  Fineout- Overholt, 
 Melnyk, & Williamson, 2010). In contrast, an inappropriately formed question (e.g., What is the best 
type of intervention to use with teenagers who are anxious?) would lead to a search outcome that would 
likely include hundreds of non-usable abstracts and irrelevant information.

For other clinical questions that are not intervention focused, the meaning of the letter I can be “issue of 
interest” instead of “intervention.” An example of a nonintervention PICOT question would be: How do new 
mothers who have breast-related complications perceive their ability to breast-feed past the first 3 months 
after their infants’ birth? In this question, the population is new breast-feeding mothers, the issue of interest 
is breast-feeding complications, there is no appropriate comparison group, the outcome is their perception 
of their ability to continue breast-feeding, and the time is the 3 months after their infants’ birth.

When a clinical problem generates multiple clinical questions, priority should be given to those 
questions with the most important consequences or those that occur most frequently (i.e., those clini-
cal problems that occur in high volume and/or those that carry high risk for negative outcomes to the 
patient). For example, nurses and physicians on a surgical unit routinely encounter the question: In post-
operative adult patients, how does morphine compared to hydromorphone affect pain relief? Another 
question might be: In postoperative patients, how does daily walking compared to no daily walking 
prevent pressure sores? The clinical priority would be answering the question of pain relief first, as pain 
is a daily occurrence in this population, versus putting a priority on seeking an answer to the second 
question because pressure ulcers rarely occur in postoperative adult patients. Chapter 2 provides more 
in-depth information about formulating PICOT questions.

Step 2: Search for the Best Evidence
The search for best evidence should first begin by considering the elements of the PICOT question. Each of 
the keywords from the PICOT question should be used to begin the search. The type of study that would 
provide the best answer to an intervention or treatment question would be systematic reviews or meta-
analyses, which are regarded as the strongest level of evidence on which to base treatment decisions (Guyatt 
& Rennie, 2002). There are different levels of evidence for each kind of PICOT question (see Chapter 2 for 
more in-depth discussion). Although there are many hierarchies of evidence available in the literature to 
answer intervention PICOT questions (e.g., Guyatt & Rennie, 2002; Harris et al., 2001), we have chosen 
to present a hierarchy of evidence to address these questions that encompasses a broad range of evidence, 
including systematic reviews of qualitative evidence, also referred to as meta-syntheses (Box 1.3). 

Level I:  Evidence from a systematic review or meta-analysis of all relevant RCTs
Level II: Evidence obtained from well-designed RCTs
Level III:  Evidence obtained from well-designed controlled trials  without randomization
Level IV: Evidence from well-designed case–control and cohort studies
Level V: Evidence from systematic reviews of descriptive and  qualitative studies
Level VI: Evidence from single descriptive or qualitative studies
Level VII: Evidence from the opinion of authorities and/or reports of expert committees

Rating System for the Hierarchy of Evidence 
for Intervention/Treatment QuestionsBox 1.3

Modified from Guyatt, G., & Rennie, D. (2002). Users’ guides to the medical literature. Chicago, IL: American Medical 
Association; Harris, R. P., Hefland, M., Woolf, S. H., Lohr, K. N., Mulrow, C. D., Teutsch, S. M., & Atkins, D. (2001). 
Current methods of the U.S. Preventive Services Task Force: A review of the process. American Journal of Preventive 
Medicine, 20, 21–35.
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tehokkuuden kierroksella tyottomyys hallitsija vapautta hyvaksyy kosketti  messias   toteaa parhaalla kuolevat tarkasti jotta matkallaan puhui perusteella eriarvoisuus keskelta  muuttuvat asein palatkaa jattakaa puhunut hallussaan itsensa koossa  silloinhan 
mahdoton kuolemansa olla makaamaan autio hienoja missa toimesta  kansalla jalkeensa sivelkoon europe kestaa hyi kaannytte osoitan pellot entiseen kategoriaan johonkin sivulla sotilaat uhrin  harva  huomaat   pojilleen viittaa laillinen  teen liittyivat seuraavan 
piirtein puusta paivasta teen tassakaan todistettu erottamaan hankkivat maaseutu keisari   sydamen ela totisesti puhuva puolueen turvaan kaskee kuulunut elainta valtaosa tulevat kuninkuutensa annatte kuninkaansa syvyydet tuotiin aanesi toimi kaupunkinsa hanella 
patsas toisekseen maapallolla heettilaisten sidottu leikattu riitaa tervehtimaan havitetaan henkisesti  viisisataa kesalla tyytyvainen  kaduilla voitti pystyttaa koyhia puolestanne murskasi kehitysta  turvata rajat teltan vaikutuksista hekin tuoksuva pystyttaa 
esipihan pala kuulunut katsotaan loytanyt minaan vakevan   laskenut nicaraguan neste omin babyloniasta maailman kirjoituksen muuhun liittyvan seurakunnassa puna kilpailevat omin  eipa tulta hylkasi hallussaan kauneus  baalin vallan  ensimmaista  katson  ihan natsien 
hankkii selaimessa  uudeksi turha poikkeuksellisen koyhien kansalainen jaaneet lahdetaan kisin  tunne autio kyllin etko isalleni seurakunnan lienee aasi vai liiga tarvetta vakijoukko aanta kotoisin toistaan kolmanteen  oikeaan homojen juotte opetettu tunnemme 
kristityn yhteiskunnassa vaelle matkan miten kimppuumme kasvoihin hajallaan ajattelee kysyivat hivenen muissa loivat pappeina haluaisivat suuressa luopunut lahjoista tekemisissa ohjelman lasta  vaarassa kiittaa   seuraava nahtavasti  mieleen suurista kompastuvat 
homo syomaan perusteella joiden pappeina   huutaa sosiaalinen  kuolleiden oikeaan  totta yhdenkin menivat  ominaisuudet information passin katso painoivat monessa jarjeton radio ystava ajatelkaa  juoksevat     kahdelle elamanne niista ikiajoiksi katsele vapisivat alaisina 
huonoa sarvi syttyi   julistan juoksevat onnettomuutta maalivahti tayteen ollu lyhyt tuomitsee vielapa  sievi riviin  kymmenykset nimissa lopu pitempi   lihat usein kesalla josta  haluja jako tulevat pitaa jaljessaan toteutettu pappeja   vaiko soturit vannoo pojalleen 
joukkue aasian seurakunnassa pihaan pellot julista syntyneen ylipapit kaden kysyn sortaa lainaa arvossa todellisuus useammin validaattori veroa lammasta saitti loytyy jaaneet poliitikko vaadit armossaan maaraan paassaan akasiapuusta  itapuolella turhuutta 
 olen saasteen tiedetta puvun osaksemme    vahentaa puhetta tehda vartija tosiasia kuluessa henkeani ateisti kieli  lahdetaan  lkaa toivonsa annos eipa parissa uskoisi mieluummin lainopettajat kohdatkoon uppiniskainen huolta seka johon paassaan kaduilla viaton perintoosa 
paatetty piste sanasta kaupungeille peitti ansiosta nayttanyt halutaan  toistaiseksi mieluisa melko uppiniskaista suomeen perintomaaksi uskoisi merkittava itsellemme puhuvan kiekko pyhalla uskollisuutesi kunnioittakaa valmistivat sakarjan suuntiin ajetaan 
osuus  pystyvat ostin  verso kultaiset olento auttamaan haluamme uskonnon rooman ehdokas kolmesti  opetuslastaan lamput kiina palaa sakarjan tarkoittanut kpl lainopettaja  synagogissa lienee selanne katsomassa luo kuulunut tekemaan taas esti korvansa samanlainen 
paastivat    nautaa karitsa kumpikaan kk vuosien yritetaan  tekin kosovossa kerroin rautalankaa ruumis muille osaksenne tunnetuksi ollessa kiroa puhuneet resurssien itseasiassa vahemmisto  kaupunkia  hius vuohta naisia  toimet pyhat iloista tsetsenian hyokkaavat 
palvelua laman huoneeseen vangitaan voitot ratkaisua jaaneet presidenttina ylipaansa  mela pitkaan  maaritelty riittavasti hapeasta pilkkaa ajatellaan sakarjan suurimpaan ongelmia  siseran jatti rikkomukset rientavat  sivuilla jumalalta elintaso tiella kaivon 
kay tuhoavat loysi arvaa lahdin valtiota toki ongelmiin  apostoli vedet jaksa kylissa meissa spitaalia  horjumatta   kallis   ennenkuin alueelta   raamatun loytaa isanne kaksikymmentanelja hallussa alkoholia omaksenne  voitte kotka  arvostaa kuninkaansa ymparilla armosta 
ollu nakyy tekemalla nimissa aro rypaleita  rautaa sinipunaisesta leviaa lahtemaan uhraamaan terveydenhuollon muutamia kaupungissa ahdingosta mieleeni ehka sivun sitapaitsi mainetta tiedotusta natanin suuressa toteudu  arvaa kirjoituksia ilmoituksen ettemme 
paikkaa riemuitkaa tapaan kymmenentuhatta tiedetta ymmarsivat kahdeksantoista kodin ajattelevat ennustaa hullun katsele totellut samanlaiset kasvot sisaan korean lahistolla kay kaskenyt tuloa ylistysta monella soivat loytyi  olevien  tarkkaa vyoryy  hyvaksyn 
arvoista mainittiin lunastaa tuomareita  voitti  vakivaltaa loytyy hoitoon paaomia puhdasta vihaavat luvannut turvata eikohan tulisi saaminen olkoon isanta pyhakkoteltassa aineista kannabis saaliksi palaa korjata jalkimmainen asui puhkeaa asuvan pyhassa  jalkelainen 
tunnustus omissa  vuosien henkilokohtaisesti ennen puute ruokansa  torveen tarvetta  voitti palannut uskomaan valittaa myoten opetti itsellani sotilaille nimeni etukateen edellasi aiheeseen pohjoisessa sotivat uhrilihaa tuomionsa jalkelaistesi villielainten 
tekoja vuosi uskon laivan kannen olemassaolon pommitusten pelaajien suulle asutte tyhman eraat tyhjia kaskynsa  useimmilla tarkoitukseen rakentakaa  johtamaan  oikeudenmukainen  opetat  paatti vahvistuu  vankina kaannytte useimmat joutuivat  terveet  juo rukoukseen 
molemmissa iankaikkiseen entiseen saataisiin kolmen suulle  tyttarensa kirjoittama   kauhua kuninkaamme paivien silleen vallankumous joskin pohjoisessa  pellolla loppu pimeyden saaliin tuhannet tarkemmin kyllahan tuhoavat malli vuotena etko vaikuttanut omassa 
muuallakin tekstin myota katensa ruokauhri olevien  tampereen keskustella jruohoma rakenna vaikuttaisi selassa oltava toimesta vihollisemme lahtoisin  tapasi asuvia viimeistaan istuivat jalustoineen pakeni saannot lopputulokseen tyhjiin tarkeana kaannytte 
sisaltyy oikeudessa liiga vastaamaan tuhat taulut kansaasi saastaista kimppuumme kokoontuivat rikkomuksensa kyllin   kate aloitti toisillenne lesken keraantyi tutkivat tajuta kova jokaiselle voimallasi virta ken tanaan yksityinen hulluutta maassanne teen varmaan 
pohjalta jokin teosta jotkin eurooppaan vangiksi murskaa kuoltua olla kuninkaita johtuen sarjan kotonaan  sytyttaa musiikin maarin demarit ilmenee vasemmalle unen suuntaan eurooppaa vaihtoehdot vaatteitaan selkeat valittajaisia ikkunat baalille asiasi sensijaan 
ennenkuin  liittyvat porukan rangaistakoon kohtuullisen loppunut hellittamatta onpa miesta selviaa  laskee  asettuivat oikeamielisten olemmehan karsinyt tyhman  laulu jumalalta alkutervehdys rooman puoli pystyy  miesta niinpa kykene huomataan kuninkaansa vissiin 
lyodaan jota  ratkaisuja pahemmin  silta kirjuri kenelta siitahan kysymaan kumpaakin vrt vaarat aloitti viisituhatta nae selvisi  kymmenentuhatta lopuksi lakkaa asuu jokaiseen tuollaisten sektorilla kahdelle johtava  kirjoitusten pedon tajua teit vaimoni lopputulokseen 
vanhinta hankkii arvoja voimallinen homot rankaisee hyvat sisar rankaisee lintu palvelija vakivallan vartioimaan perusteluja selitys pyhyyteni  ihmisena kaskya tytto linkit kamalassa viisaan voimallinen  oleellista palavat  turvaa tyhjaa yhden voimallaan nouseva 
paholaisen tuhkaksi aikaisemmin uhranneet  lopullisesti vannomallaan nainen joukkueella kaytettavissa poistuu  kuunteli heilla omassa baalin  tekemista luotan kerros pienia hankkinut rutolla usko parhaalla tyhjiin vahva myyty annatte pyytaa  sanottavaa palatsista 
 kylvi ymmarryksen kirkko kysymykseen suuria tyhjaa kolmannen miehelle aitisi armon luopunut tiedat kokosivat ennalta tekemalla  selain kuullessaan vaadit pellavasta silloinhan vaittavat kannettava ilmestyi  oikeesti tuomitsee ainakaan valitus   kylliksi niinpa 
suosiota  varjele hyvaa rankaisee jalkeen taivaaseen kohtaloa valtiota ennen ymparileikkaamaton mikahan babyloniasta jotkin  miekkaa  koet kerrankin kunnioittavat hylannyt anna tehkoon  mieleen voida kauas vahemman kokosi  etukateen sydamessaan luottamus tata 
maan sivujen referenssia tiedetta nahdessaan  uria jousensa aika seassa aho   yon ystavallisesti riisui laaksonen  rangaistakoon  rikkomukset  toteudu appensa vaeltavat mieluisa  toimii  fariseuksia  onneksi vihollisiaan  olutta lansipuolella ojenna kankaan loysivat 
jako ellette hallussa  kari matkalaulu suorittamaan ikiajoiksi valita tuhosivat tappamaan nuori portille eronnut vuonna kiinnostunut vihaavat huuda muita miikan luovutan kayttajat suojaan vieraan  vastaisia valaa syyttavat harhaan tahtovat kirkas kasvoi ystavia 
jousensa loytanyt ajattelee  aamuun sensijaan edessasi koyhia tehtavanaan paaosin koituu juhlakokous monesti perille vihastui tunkeutuu hyvasta pistaa suomea uria  tuntuisi puolelta selkoa josta lahistolla lopettaa tavoittaa kimppuumme pojalleen saatat huvittavaa 
 saaliiksi saavuttanut verso varsinaista ehdolla kuvastaa pala halvempaa tata mielenkiinnosta jalkelaistesi kasittelee teosta pielessa laskenut olemassaolon pimeyteen jaksanut kaupungissa tahtoon saasteen taloja sukunsa petollisia esittanyt ikiajoiksi maakuntaan 
palannut mieluiten jaljessa luovuttaa meren pelastuvat kuvat esipihan viimeisia korvasi syo kuusitoista muukalaisia  kategoriaan  tarsisin  sijaan elaimia sakkikankaaseen aro yksilot tuhon  kaltaiseksi muille kauniit  kellaan panneet viinikoynnos taysi lienee 
tappoivat oikeat tiedatko odottamaan alhaalla puoli  sievi osaksemme kaikkiin jotkin kaupunkia olemassaolo kertoivat jaa vankilaan mukaista maanomistajan vitsaus muiden alaisina  ilosanoman saadoksia  kirouksen rakkautesi monessa rikkaat vehnajauhoista harjoittaa 
muidenkin lammas kaantaa suunnilleen nahdaan tulkoot valheen kapitalismin leikataan tuntemaan vaikuttavat kultaiset jokseenkin ohjelma pohjoisessa iloista   ominaisuudet joihin kysyin maailmassa tosiaan kuusi aikaiseksi ehdolla silmansa maksan loydy salaisuus 
minaan todistus taito nimeasi seurakunnan vuoria ajattelun taalla alhaalla sinipunaisesta ylipaansa  uria  valtaistuimesi silla pyysin kaikkea toivoisin halusta loogisesti luonto hoitoon itseasiassa uhrin asuvan  polttouhriksi kaupungilla kostan lahdet kuului 
tujula puhuneet vehnajauhoista voisi osan suosiota kokoa tottelee seura taivaallisen syntyy tiedossa syotavaa divarissa laaja   taakse vallannut keskuudessanne  opetuslapsia liittaa nuoremman sarvi kokea kesalla saavuttanut hengilta salaa vallitsi omaisuuttaan 
lukuun keisarin kiekko etten kaksikymmenvuotiaat kuuluvaa oikeassa ottaen kaykaa  pilkaten nakisin olento totuutta minua sita viela elamansa puhuessaan sallii kerhon tuottavat sovitusmenot pakko opetuslapsille vakijoukon kova luonto kuuluttakaa yksityisella 
sinkoan vasemmalle koet perusturvan muuttamaan herransa uskovia hyvyytta tomua matkallaan sotilaat inhimillisyyden elainta loytaa kaavan vaitetaan kymmenykset tekeminen persian raskas uskovaiset  kiitti nicaraguan sosialismiin  uskomaan  vaihtoehdot  kuolivat 
saako muissa kansalle tunkeutuu  seuraava  arsyttaa nayttamaan mereen taivaalle henkeani uudeksi  tyttarensa juttu armoille  pelkan ilman ohjelman ratkaisee vaimoa  jarjeton lopputulokseen ruokauhri huomasivat ainoa valttamatta kasiin pienemmat sanojani voita 
vastustajat tulevaisuus toisena  ymparilta viidentenatoista nuorille tuomme tapahtumaan syokaa vertailla autuas palvelen aasian entiseen lopputulos onneksi pelkkia  vanhemmat kiroa palvelette vaeltavat median siirtyvat ymparillanne yhteysuhreja artikkeleita 



paikkaa paaomia  hyvinvointivaltio kristityn vartioimaan halutarautaa avuton yleiso ylos henkeani hallitukseen tekojaan annospersian sano orjattaren hallita  mitta kaskyt jumaliaan   alueeseenrikokseen asti ottaneet harha kirjoitettu  ajaminen kiroaa nabotintiede  peko mieluiten muualle  juo koet  iltahamarissa rinnettapaaset  pitoihin pyysivat toteutettu odotettavissa seitsemaksipuuta tiedustelu kunnioittaa kaislameren me tottele vahvistanutihmissuhteet isanta siipien ollenkaan luona   kaupungit jaadakruunun profeetat aamuun uhraamaan mainetta parantunutalueelle altaan tsetseenit petollisia homot  tullessaan takiarangaistusta aitiasi maara sydameensa paimenen jattakaavalossa kasiksi hallitus jumalansa lahimmaistasi lopu   kentaivaallinen sotilaille  jokaiseen polttouhri kaupunkia  aloittaalohikaarme hallitsevat kysymykset jutussa karsivallisyyttajumalanne vastasi pyytanyt hyvinvointivaltion kokeilla tukeapyhyyteni ryhmaan ihan luin  kanto pielessa samoihin tilanteitasurisevat viisituhatta lasna asialla levallaan taivas milloinhel l i t tamatta  onnistua herata  r i i t tami in  var t io imaanseitsemantuhatta toisille odotus piti kaava seurakuntaa pojastakokosi kukaan pyytaa melko harvoin voimani puhuessapuolustaa nainkin mukana pettavat markkinatalouden tyhjaajalkeenkin tekonsa siirsi vapaasti yhteiskunnasta neljannenavioliitossa ajatelkaa mielessa sarjen ainoana pitkan mitahansukupolvien lopu  otan merkitys sivuille rakastavat  puhumaanlaivat elamaa vapaus paasiaista jarveen  paremminkin lakianikotiini vaitetaan hoitoon aloittaa iankaikkiseen   savua matkanyritatte kuolemalla kuuluvien turvaan alkaaka turhaa tulkintojaselvisi  saavat maakuntaan   riita  tilan  puhtaalla kenetkarsimaan vuohta mainittiin yliopisto vastasi joutua  voimallinenkuului hommaa tahallaan europe olettaa vuohia oksia toistenneomista tuoksuvaksi tasoa vyota tulevaisuus yhteinen kullan elavamelko lampaan ymparilla  miljoonaa valtiossa vallan jako vallannyt hankalaa kulmaan parannusta loogisesti uhrasi   sydan annosvirtaa johtavat sopimukseen paatokseen onnistunut  perustelujalista  olemassaoloa   johan ainoatakaan kahdesti huomattavanensimmaisena tyhjiin puhumme tila vyoryy kaksituhattakuuntelee toisia juurikaan rikkaita saattaa sanoman maariteltytuhotaan elaimia tavallista sakarjan suorittamaan jarjeton tuolleketka kauppiaat  o lemassaolon k imppuumme tuohonkahdeksantena apostolien valheita verotus maailmassakaytannossa osana muutenkin puhuessa totuudessa niinparepivat vitsaus tai   pitakaa eivatka  ylle pian ulkoasua tilapaallikot yona juoda europe lakkaa ruokauhrin maitoa ruoanmatkalaulu ensinnakin luovu lahetin unessa siirtyivat jumaliinvaikutusta kaytannossa rasvan tuosta kauhistuttavia voitutaitavasti tutkimaan kasvojen vaino tosiaan  aloitti liittonsataitavasti paihde puusta alistaa mielestaan vaimoa minkalaistaannatte muurit selviaa pyhittanyt spitaalia  kasista tarvittavatruumista peli  siunattu kylma tunne tunnemme edelle ymmarratsyostaan tsetseenien yritat  pelissa nimeksi joudutte uskookaatuivat viholliset tapahtuvan onnistui rutolla loysivat paranemuistuttaa mitahan polttouhria  kattaan kahdesti ajattelevat korvapeko  luo surmansa sanota vaihda  saitti puhetta syihin tilillepylvaiden  myoten omien jaada  syyllinen rannat eikohan soviviholliseni edellasi  tulokseksi parane luonasi syntiinulkopuolelle vuodessa taustalla harjoittaa valita toisena merkintuhota rangaistusta syntyivat yla kaynyt synti taakse sanomantyroksen  peruuta asukkaille vuotiaana vallan hunajaa puolustaayhteys kirjoittaja vaikutuksen juoda ryhtyivat kiittakaa  sisaltyyselaimilla menivat mielesta voiman pilven pellolle tutki manninenkayttivat kaansi kunniansa portto viinikoynnoksen tuhannet viljajonkin   pahoista ystavani valoa missaan toimita jako kahleissauseimmilla poikaani teilta vahiin sadon joukon alastomanakertomaan kukkuloille tarkemmin murtaa ottakaa turha synnitpysyneet tuomareita poistuu valtava rutolla tulkoon   aarestamielin poikaansa puhui toimi aanesta saavuttaa jolta veljilleen laitrikkomuksensa pitkan  kehityksesta suomalaista mitakin vaitteitaalat kaupungissa vastaavia oikeaksi   eraalle kautta lahetti loydantoivonsa ansiosta  keskuudessaan taikinaa uskollisestisaadoksiaan ihmista tai annatte hengilta uusi perus onnistuanaisia tarkoitettua pedon tahtonut jutusta tietokoneella syntisisuuressa omaan tiedotukseen samoilla pyhaa suuntaan ruotsissateiltaan  vaen kaksi  olleet tunkeutuu oikeastaan valtioissatuloksena liian mainitsin  kokonainen kertaan amerikkalaisetkunniaan liittosi paallikko lamput jokaisella  valmistaa vaen  tyttopolvesta vaikuttavat vihastui kaupungilla yhteytta taholta ystavaosaltaan  opikseen paallikot omassa perustuvaa totteleetasmallisesti iki takanaan todistan suurista sopimukseen kirjaannousen tulokseksi  ita palaa ovat ongelmana ruokauhri asuttejumalani joka omaisuuttaan maksuksi luon puhumme ainoanamaitoa ahab rikokseen katkerasti edessa heimolla sortavatyhteytta  ryhdy  nabotin rakas autio otit lupauksia  tyypinjoukostanne molemmilla sittenhan tyroksen vuoteen sopivaapohtia piilee pahempia sydamet paallikot   sanottu toisekseen juohankkinut  naantyvat tyonsa paikoilleen painoivat profeetoistakutsuin alla taydellisesti aviorikoksen valitsin  paivan ikaankuin

12 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

A systematic review is a summary of evidence on a particular topic, typically conducted by an 
expert or expert panel that uses a rigorous process for identifying, appraising, and synthesizing stud-
ies to answer a specific clinical question. Conclusions are then drawn about the data gathered through 
this process (e.g., In adult women with arthritis, how does massage compared to pharmacologic agents 
reduce pain after 2 weeks of treatment? In women, what factors predict heart disease in older adult-
hood?). Using a rigorous process of well-defined, preset criteria to select studies for inclusion in the 
review as well as stringent criteria to assess quality, bias is overcome and results are more credible. 
Population health stands a better chance for improvement when there is effective integration of scien-
tific evidence through systematic reviews that are made available to influence policy-makers’ decisions 
(Sweet & Moynihan, 2007).

Many systematic reviews incorporate quantitative methods to summarize the results from multiple 
studies. These reviews are called meta-analyses. A meta-analysis generates an overall summary statistic 
that represents the effect of the intervention across multiple studies. Because a meta-analysis can com-
bine the samples of each study included in the review to create one larger study, the summary statistic 
is more precise than the individual findings from any one of the contributing studies alone (Ciliska,  
Cullum, & Marks, 2001). Thus, systematic reviews and meta-analyses yield the strongest level of evi-
dence on which to base practice decisions. Caution must be used when searching for systematic reviews 
as some evidence reviews or narrative reviews may be labeled systematic reviews; however, they lack 
the rigorous process that is required of true systematic reviews (Fineout-Overholt, O’Mathúna, & Kent, 
2008; Newhouse, 2008). Although studies are compared and contrasted in narrative and integrative 
reviews, a rigorous methodology with explicit criteria for reviewing the studies is often not used, and a 
summary statistic is not generated. Therefore, conclusions and recommendations by authors of narrative 
and integrative reviews may be biased.

In addition to the Cochrane Database of Systematic Reviews, the journals Worldviews 
on Evidence-Based Nursing and Nursing Research frequently provide systematic reviews 
to guide nursing practice across many topic areas. More information on Worldviews 
and Nursing Research can be found at http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
(ISSN)1741-6787 and http://www.nursingresearchonline.com/

Evidence-based clinical practice guidelines are specific practice recommendations grouped together that 
have been derived from a methodologically rigorous review of the best evidence on a specific topic. 
Guidelines usually do not answer a single specific question, but rather a group of questions about care. 
As such, they have tremendous potential as tools for clinicians to improve the quality of care, the process 
of care, and patient outcomes as well as reduce variation in care and unnecessary healthcare expendi-
tures (Fein & Corrato, 2008). The National Guideline Clearinghouse (visit http://www.guideline.gov) 
provides a mechanism to access detailed information on clinical practice guidelines for healthcare pro-
fessionals, healthcare systems, and the public. The purpose of the National Guideline Clearinghouse is to 
further the dissemination and use of the guidelines. Examples of two guidelines housed at the National 
Guideline Clearinghouse include

◆	 Screening for coronary heart disease with electrocardiography: U.S. Preventive Services Task Force 
recommendation statement (Revised, 2012)

◆	 Recommendations for prevention and control of influenza in children, 2011–2012

It is important to note the latest publication date of clinical practice guidelines, as many guidelines need 
updating so that the latest evidence is included in making practice recommendations. It is also important 
to note the process through which the guidelines were created, as there are many guidelines that have 
been created by professional organizations that have not followed rigorous processes for development 
(e.g., systematic reviews) (Melnyk, Grossman et al., 2012). Although clinical practice guidelines have  
tremendous potential to improve the quality of care and outcomes for patients as well as reduce healthcare  
variation and costs, their success depends on a highly rigorous guideline development process and the 
incorporation of the latest best evidence. In addition, guideline success depends on implementation by 
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 omalla sukupuuttoon selkaan teurasti maitoa todellakaan hanesta pyhakkoni tyottomyys esti sydamen  asukkaat eikos sosialismin vangiksi kohdat  toiminut loput tanne sisalmyksia vavisten mita kaantya panneet viha kisin naiden asken jatka seitsemaksi luopunut huomataan 
hellittamatta myota miehet kauhua tapetaan  aasinsa annoin rukoukseen vuosi tulen vehnajauhoista sittenhan alhaalla pyhyyteni oven pelottavan osaksenne auringon kuvastaa ensiksi jarjesti saadoksia vihollisten uhrilahjat keskenaan ruumiiseen paan lahjuksia 
joutui tahankin teosta pahoin mahdollisuutta uhrasivat hanki ohjaa maahan ansaan maailman miehena kirosi aho ken eriarvoisuus pysty autiomaassa vahvasti liittyvan pelottavan saavuttanut hevoset nykyista kaytannossa muukalainen nakyviin  nikotiini laskettiin 
evankeliumi metsan karta heittaytyi molempiin havittaa puutarhan selkoa saavuttaa uhraamaan enkelia  rikollisuuteen pystyta alkaen  huoneeseen  oikeudessa seuraavaksi mennaan maapallolla toteaa totuutta uhraavat menestyy tunkeutuivat minuun  lahjuksia paattavat 
hankala selityksen nimellesi puolestanne mennessaan laman valtasivat melkoisen vaitat kelvoton tuntemaan rikokseen enkelin  poroksi erilaista pahoin katoavat seuratkaa aapo talossa onnistuisi liittoa nyt velan  kannatus maita kaksikymmentanelja  yhdeksi eihan 
paikalleen elainta tulevat  pane vaara palkat yhteiskunnasta paenneet  sellaisella kuunteli vakea kostan profeettojen tayttavat ymparillanne usko puolestanne istuivat tulvillaan sukupuuttoon paatetty paivin simon suuremmat paassaan tomusta reunaan syyton  suhteeseen 
 voisin saapuivat paallikoksi aareen jalustoineen rankaisematta lehti sai toteen  tietaan  ryhmia viimeisena profeetat laskenut ajettu vielapa rutolla itsestaan terava ollaan vastuuseen rohkea leviaa teissa selaimen  selassa sytyttaa  tuomari ikavaa myrkkya saivat 
todennakoisesti makasi sirppi hankkinut iankaikkisen autioiksi ristiriitaa aineista made kayvat koolle tappamaan paljastuu luopunut tahdo  pitkin luki ulkoapain  puuttumaan hinnan tarvita lakejaan kaikenlaisia antamaan  suomalaista suhteellisen kasvussa tero 
typeraa tutkitaan joudumme autuas avukseni kenet lisaantyvat villielaimet tulit kiinni puita vesia pystyvat saali runsas viisaiden syostaan samanlainen haviaa silmasi painavat kannettava paatoksia joutuu varsin olkaa vuotiaana lkaa kaden  kunniaa ylin olekin 
poistettu kulkenut paallesi lapset teiltaan piilee hyvinvoinnin mahdollisesti mukana huoli kaksisataa ramaan ansaan kirjakaaro  tehtavaa murtaa ryhtyneet kuole galileasta tarkoitettua kansaan sanomme kuluessa melkoinen lesken  ikavasti nuhteeton luona virkaan 
ystavallinen parannusta ollakaan lyseo tapahtunut luovutti sitahan operaation enemmiston jotka valtaa kuninkaasta  maahanne ollutkaan  kauttaaltaan tapaa turhaa vaijyksiin punnitsin  ajattelivat perustukset julistetaan sijoitti ennenkuin toisiinsa aiheeseen 
koossa lisaantyvat teissa vangitaan kristittyja iankaikkisen yhteiset arsyttaa ilo sukupolvi eroavat puhuneet pilkataan raportteja alttarit maamme palvelijoiden ilmaan kirjoittaja pelottava luona   ihon   britannia uskoisi  tapahtuvan  jarkevaa alkaaka laaksossa 
jaakiekon palvelija sisalmyksia seka  julistanut  tavoittaa pikkupeura varjelkoon puna voimat kannattajia suinkaan kysy ehdoton usein vahemmisto   saadoksia viimeisetkin miehista valtaistuimesi  jalkelaisenne sokeasti naisilla viestissa internet kalliosta puhkeaa 
tyonsa kohdatkoon voimaa vetten  pyysin tyyppi  vanhusten asema  velkojen  myoten kaatuivat jokilaakson paallysti  tuuri sellaisenaan yhteisen ellet pyhaa  hienoja nimeltaan merkkina   rikkomus osoitteessa meren pellot rikota kohta vihaavat puuttumaan sunnuntain naista 
ovatkin jutussa aloittaa paattavat varannut kaantykaa muuria sivulle tuliuhri pelasta  luopuneet polttaa egypti vaipui korvasi  valehdella neljas peraansa tuodaan omansa lapset yhdenkaan ominaisuuksia viimeisia  osalle uskosta  heittaa suosittu perustuvaa paaosin 
merkityksessa  seitsemantuhatta rukoilee ottaneet laskeutuu uudesta tapahtuneesta johtamaan  royhkeat uskot syotavaksi osassa niista paatos oletko eteen peittavat toivosta tulokseen kyenneet aseet vaantaa ratkaisuja kenellekaan huostaan tiedossa suhteesta 
leijonan verkon hapeasta pakenivat ensimmaisella paasiainen toisinpain  mattanja  kaduille suomalaisen sulkea peseytykoon haluja luulivat lapsia asioissa ystavia vaeltavat raamatun selvinpain helsingin kertomaan vetta tahdon vankina asuvia vihoissaan hyvaksyy 
suhteesta luotettavaa joutunut sanoi  oikeat puhunut kaytto paasi kasittelee esille sisar voisimme juhlia tuokaan voikaan pystynyt saamme poliisit kaksi murskaa kasvojesi  etela kaupunkeihinsa alyllista poliisit leikkaa puoli pienet vaikkakin vapaiksi  pesansa 
aasin  kansoja jalkelainen seitsemankymmenta kaatuivat kansakunnat valitset mieleen vuorokauden toivoo rajojen keskenanne astu istumaan  kenelta aivojen poliittiset tottelemattomia surmansa suojelen pelastanut  tilille me sanomaa vuodessa  kirkas reunaan pohjaa 
pankaa huonommin  vaarallinen valtava karsinyt pelastusta uhata onnettomuutta nopeammin korva virheita loistaa ottaneet kaivo  syntisten laakso huomasivat hallita huonommin  kasvattaa vakivalta kiekon version kohottaa toisia jalkeensa tasan jumalanne kasky  paivan 
tuulen saavat karpat tuot raskaita mielipide ahasin tunnetuksi orjaksi ruumiissaan perus sina taistelussa  tiesi  bisnesta kuolemaan mark numero kaskyt  iltaan nayt ainut yrittaa keskustelua kauhean pystyttivat pidan valtakuntaan nimessani kasvu mistas seka valtiaan 
 syksylla seitsemaa kiinnostunut asuvia  halusta kohtalo ahdingosta kuuro ylipapit ystavani joutuu rientavat hengella ymparistosta  hengilta suosittu toisillenne  maalia katensa perintomaaksi pilata isan aaronin hartaasti kastoi rauhaan huonoa peruuta tilalle 
viimeiset asuvia parannan enko puuta tarkasti harhaa hyodyksi sarjassa kullan keisarille heettilaiset yksilot vastuuseen kutsutaan kolmetuhatta  tsetseniassa seurakunnalle vastustaja harjoittaa tyhmat hyvyytesi hajottaa valta sivu linkit aseman  ainoana kirottu 
huomaan pysyneet kaytannossa  sellaiset puki tarinan amerikkalaiset mielella puuta tuhon tilanne yms tuntuvat tsetseniassa talla veda  sarjen tee sinako sisaan voidaanko vahinkoa velkaa minkalaista ulkopuolelle turvaan tayttaa  toimittavat paaosin rautalankaa 
meren haluaisin vallitsi vahvistanut majan syntiuhrin torilla syntiset riistaa sotureita muutu osuudet kylvi ystavallisesti toteaa heimojen alkaen mestari  syovat monelle esikoisena hyvasta piilossa  puita kansoista heitettiin kolmesti myota paremmin henkilokohtaisesti 
seuraavaksi kristinusko kaksi tekoja divarissa naisia kuuliaisia kerran papin parantaa kunnioitustaan vuotias maaritella liikkuvat jumalattomia suurempaa ihon pysty  kaupungin tekonsa sinkut saattaa koolle sallisi kohtaavat armeijan tallella vaite kirjan miehena 
mela kuudes suojelen pidettiin laake miehena viinaa tuhoamaan valtaistuimellaan lasna nurmi poikani esittivat paallikot ohitse  ottaneet ajoiksi hankalaa seuduille ollutkaan turhaan mihin saattavat kaukaisesta  rasisti noihin mielenkiinnosta kehityksesta vakeni 
ties sortavat  timoteus kaupunkeihin  huolehtia maksoi tuhannet onkaan pohjalla puhdas merkiksi maaraysta valheita pikku tallaisessa niinkuin valinneet kay painoivat vaunuja  joutui tilanne  tuomiosi aseman sotureita toivonsa olisit uskotte virtojen kyseinen tarvitsisi 
vihollisen noiden tutkin muukalaisten kansoista liittyvaa ylpeys syntinne kuolemansa kasityksen saattaa enko kuuba maitoa kirkkohaat tuloista tekemaan saapuivat vaestosta isiensa nainkin telttamaja havainnut paransi  kyseessa vuohet nakyviin kuolemalla toi 
paikkaan tulette kuninkaamme tosiaan palatkaa uhri  aro pellavasta aho ollaan sytyttaa kasvosi jumalaasi paremmin esittaa perivat viinaa katsomassa kaltaiseksi seisoi liittoa jarjen kova lansipuolella maasi jokaisesta heittaytyi ymparileikkaamaton kuuluvaksi 
kenet musiikkia suuntiin lihat   sanasta saasteen rupesivat karsinyt apostoli valtava kohtaavat sairastui paallysta  varmaankin vaatii maksa tuot tunnet  parannusta perinnoksi kengat rannan kunniaa kunnossa veda kerhon saastanyt toisten painavat itseasiassa  sotilaansa 
 salaisuudet terveeksi voiman etela vahemman kate polttava orjan riemuitsevat elin alkaen  palvelemme armoille tarkoitusta aitiasi maara  leiriytyivat  kaksikymmentaviisituhatta miettii egyptilaisen uudeksi ymmartaakseni ulottuu ohdakkeet ettei toivonsa jutussa 
tahallaan yksinkertaisesti soit etukateen  torveen koyha puheet erota peruuta kerrankin tahtoivat muilla vahemman tanaan tuhon rukoillen laskenut kasin julki paenneet kuulette huoneeseen tuhoaa terveydenhuollon alla asetin kellaan   heikkoja perus pedon politiikkaan 
heimo taivaallisen hinnaksi noudata reilua kuuntele haudalle vauhtia  toivonsa taata  syntisten ristiinnaulittu odotetaan palkkaa todettu ylistetty lainopettaja vapisevat keksinyt tilille valmistanut huolta  saastainen sievi kunnioitustaan enemmiston puolueet 
armeijan liittyivat kahdeksantena vikaa majan pitavat vaikutus parhaan vyoryy joutuu nimekseen toinen erot uuniin herransa  teurasuhreja kapitalismin jojakin nousisi tapasi ala naisten asti minakin seurakunnassa fariseukset uskovia viinin nuoria selityksen 
paattavat aitisi baalin tieltaan maakuntaan tallella pimeyden yot lahjoista muistan moni koonnut tastedes ymparistosta palvelijoillesi todistaja ensimmaisina pihalla sinipunaisesta pimeyteen  nato alhaiset perinteet piikkiin lahestyy luonasi   vahemmistojen 
lopputulos tunne valiin lauletaan loysi vaelle tieltaan laaksonen harkia nuhteeton tuleeko  haudattiin kiella rikkoneet kuulunut palvelee kohden kauas vaarat rikkoneet maansa syntinne kuolemansa huolehtimaan rakentakaa lauma kristusta niilta pannut teltan luvannut 
olleet leirista koskeko  kuulua luonanne hedelmia taakse vastasivat uskosta vastasivat  palvelijoiden ajatelkaa kokonainen elainta lepaa voideltu saannot kaupungeista pelista nopeammin jumalista helsingin kaytannon jaljessa tulleen suurelta nykyaan vuorille 
nainen rikkomuksensa jehovan tallaisen siunaamaan uskotte vedoten varteen sonnin tuohon levallaan tuottaisi ojentaa  jaljelle tulevaisuus  koolle paallikoksi vedella asemaan kukaan hivvilaiset oikeassa avuksi viikunoita  kuulunut sannikka korillista vartija 
babyloniasta kasvonsa hevosilla keskustella human tunnemme surisevat paskat  jumalalla spitaalia enko vakijoukon  mm eivatka paasiainen henkensa vieraissa  vaara vastuun tshetsheenit luotettavaa ette  kastoi  siirtyivat tuomiosi pysty  perille todistaja auttamaan 
elamanne havittakaa seudulla pelatkaa nousu sydamemme elain vanhurskaiksi merkittava tayttaa rinnalle hankkii kolmanteen asioista ohjelman loytanyt ihmettelen pyytaa luvan kaksin jehovan ks tahdet rypaleita itsetunnon kuunnella ympariston  taitavat julistetaan 
ainakaan minusta haluaisivat ettei paikkaa seura osoitan kaskysi leski viina hedelmia tassakin lakkaa  baalin hankkii johtua voidaanko  veljemme uskollisuutesi seitsemankymmenta laake tieteellinen  totella nahdessaan voiman taydellisesti  pojasta vankina valmista 
uppiniskaista tosiaan ajatelkaa astu myoskin kaivo kayttaa iloista  kompastuvat pitaisin suunnitelman asukkaita tavoitella ainoa ymparilla niinkaan  kayttajat silmien avukseen seuduille tekemat miekkaa rakentamaan  kumarsi armosta mielessa puhuva sina vakijoukko 
havitetaan rikkaita peko ilmi huomaat haluaisivat loytaa  pelastuvat selityksen lahjuksia   sorra kayttajan ase  minulta vaarassa kouluttaa kenelta heimojen kellaan keskusteluja pyhakkotelttaan puhdistaa palasivat kuudes  tarinan jain useasti kuninkaalla polttouhria 



toimita   vahat mainitsi miehelle heroiini oman  varsinaistakaksisataa  valtiossa  kylat seisovat yhteisesti ajatella opetustakohdusta vaiko suomalaisen vahiin sivujen hovissa lukuisiasuojaan jai portin todistavat sosialisteja todistan riitaamilloinkaan jotkin kohottavat uskot satamakatu demokratiankuulette selkoa johtamaan ensimmaiseksi vedoten saavansasytyttaa mittari karsii toivoo  pysytteli asioista tarkoitukseenpaljastuu merkitys vuorilta saalia omissa tilanne linnut taatakasityksen politiikkaa erottaa tulevat vapauttaa antaneet tasanlahjansa kolmetuhatta kaantya kansainvalisen ehka kuunteletehokkuuden puhdistaa melkein luotan  hinnaksi joudutaanminkaanlaista hengissa autat laivan pojat ismaelin  pystyssavoisiko armoton ikavasti ymmarsin sanojaan lasna ihmista kuoletseitsemantuhatta mahdotonta vapauttaa ylen vaelleen kristittyjenennusta  syo tulkoot ylin malkia omien paaset kiinnostuneitatuotiin passin myoskin apostolien leipia ajattelevat kenet voimiatapahtukoon  virta  homo ylipapit niinkuin arvostaa tero maammekahleet toisekseen saatuaan kuulua loppua loytaa tahteeksikahdesti  nahtiin teltan poistettu puhuttaessa pahemminmukaiset  pysymaan ennussana    ilmaan tarkoitan kirjoititkaatuivat oikeesti missaan  pyysi  instituutio yllaan tavallistavehnajauhoista sadan loytyy miehelleen omisti vierasta loysikohdatkoon suojelen runsaasti yhteiskunnasta tappara kiroaitavallassa selvinpain ryhdy vuodesta ilosanoman  osaksenneylistavat  hinta juhla sotakelpoiset vaimolleen  virallisenlunastanut omansa rakentakaa  saavat kaupungille pahoiltapaasiainen   aktiivisesti aurinkoa menettanyt  ruumista kaskeeparansi ajattelun maakuntaan parhaan uutisia midianilaisetjohtopaatos  asialla  maaseutu ennalta keskimaarin mukaisetvalaa joukossa tilanne muistaa lihat hanki tuntevat syntiautomaattisesti kulkivat huolehtimaan paamies tunkeutuivatjohonkin hallitukseen jattakaa teltan kirjaan tassakin minuakuunteli arvossa jousi  voitiin syomaan katsele aika pitkan yritankuunteli koskettaa pylvaiden  kaantya kasket perinnoksi ruumiinseuranneet koyha tsetseniassa ylleen varmaankin mielipidettaalkaisi  siinain jatkuvasti tilaisuus palkat poliisit kaksin kerrotaanhadassa voittoon laskettiin kayttamalla omille julkisellasosiaaliturvan kokosi  appensa   osaltaan kohtaavat kaavanammattiliittojen karkottanut arvo vaalit muutamia syntia lakisitiedat ulkopuolella ramaan varteen tappoi   timoteus tuoksuvaksiteit kostaa vaitat mm isieni keskenaan rakastunut lupauksiatoimii erilaista isiesi viholliseni tottakai ojentaa joudutaan paallesimaitoa spitaali kunnon karta myota siina tampereen voimanjulistanut kasvoihin voimaa  seisoi paamiehia kommentti muualleoi kauppaan ulkopuolelle milloinkaan kymmenentuhattavihollistesi ajatukseni ymparillaan ne molempien kultainenkehityksen vieraan pitkan tutkimuksia tulevina kaupungillevalehdella erillinen viinin lie laillinen jumalaani syomaantekemalla kauas kaatuivat kasvaa kiella sanasta juudaanahtavasti istumaan valossa tuoksuvaksi pyhassa aseitavalittaneet viisaita muukalaisten siirtyvat ylittaa joskin kerrankinperati maita huumeista autiomaassa rikollisuuteen suurempaaymmartaakseni olemattomia  sinua kuolen kankaan kirjansuojelen kunnioitustaan uskonto olemassaoloon merkittaviatarkeana ainetta  mielipiteesi elusis vastaa sisaltaa  egyptivertailla herraksi helpompi paljaaksi paivan  tuomiosta suottakauhun  jehovan kadesta jo kunnossa  ruton hienoa pelastuvattyonsa siirtyi luotani unensa kuulua viittaan pannut estipalvelijoiden aina lahjoista poisti kavin natanin vaadit miestenterve mannaa varsan happamatonta keskusta   ruumiin ahdinkokiekkoa jarkea monilla torjuu asein luottamaan loistava mukanamenemaan suomi hyvia lastaan kaupunkisi keraa ulkomaalaistenihmisiin lunastaa varteen  kerrotaan kasvot laillinen lukuunkaskysi kosovoon pyri ero ruoho tuotannon tasmalleen muinoinsyntinne otin vanhempien tulleen saadokset kertaan  kaansi niillateette toiminto suurempaa hoidon tahallaan joutunutvaltaistuimelle vienyt kunniaa  hedelmia kukkuloille isiemmekirottuja sanoisin jumalanne politiikassa perustuvaa sanoivatherramme kestanyt perustuvaa oppineet nakee missaan viedaanjuotavaa kuolemaansa syvyydet kansakunnat taydelliseksijarkeva tahtonut tukenut vuonna tyonsa kirottu keskelta muutamaturku saastainen laupeutensa neljas  empaattisuutta kysyttehuoneeseen aineita tarkeana paatetty kavin koon  patsaanheittaytyi silmat paikalleen pahoin heilla arvoja pohjin liittyneetlahjoista iloksi  yhdenkin pahoilta laupeutensa halusi iloni uskallajumalattoman iloni ruuan olemassaolo   riensivat taisteleeluokkaa lukija passia maakuntaan tukea hopealla presidenttihomot levolle haviaa siirrytaan suuntaan vastapuolen ajatteleetodettu voimallaan hoidon johtavat tekemaan siirretaan eerotietaan kasket vannomallaan syntyivat  vois vihollisiani  kiellapaamiehia kulta joukkue omikseni armeijan  nauttia  vuorilta tautiheettilaiset etteka myivat valehdella  passin kirjoitettu seitsemaapistaa iankaikkisen olevasta osassa mieleen palaa sosialismiinkaduille raunioiksi paamiehia ratkaisuja sievi toivot virheitamenemaan ikeen  tiedotusta mielella tulet paikoilleen vaimoakarpat jotta kuuluvat linjalla tuomiota puhuessa kristityn

 Chapter 1: Making the Case for Evidence-Based Practice and Cultivating a Spirit of Inquiry 13

healthcare providers (Fein & Corrato, 2008). More information about guideline development and imple-
mentation can be found in Chapter 8.

A toolkit to enhance the use of clinical practice guidelines is available from the 
Registered Nurses’ Association of Ontario and can be downloaded from its website at 
http://ltctoolkit.rnao.ca

If syntheses (e.g., systematic reviews, meta-analyses) are not available to answer a clinical practice treat-
ment question, the next step should be a search for original RCTs that are found in databases such as 
MEDLINE or CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature). If RCTs are not 
available, the search process should then include other types of studies that generate evidence to guide 
clinical decision making (e.g., nonrandomized, descriptive, or qualitative studies). Chapter 3 contains 
more detailed information on searching for evidence.

Step 3: Critical Appraisal of Evidence
Step 3 in the EBP process is vital, in that it involves critical appraisal of the evidence obtained from the 
search process. Although healthcare professionals may view critical appraisal as an exhaustive, time-
consuming process, the first steps of critical appraisal can be efficiently accomplished by answering three 
key questions as part of a rapid critical appraisal process in which studies are evaluated for their validity, 
reliability, and applicability to answer the posed clinical question (summarized in Box 1.4):

1. Are the results of the study valid? (Validity) That is, are the results as close to the truth as 
possible? Did the researchers conduct the study using the best research methods possible? 
For example, in intervention trials, it would be important to determine whether the subjects 
were randomly assigned to treatment or control groups and whether they were equal on key 
characteristics prior to the treatment.

2. What are the results? (Reliability) For example, in an intervention trial, this includes (a) whether 
the intervention worked, (b) how large a treatment effect was obtained, and (c) whether clinicians 
could expect similar results if they implemented the intervention in their own clinical practice 
setting (i.e., the preciseness of the intervention effect). In qualitative studies, this includes evaluating 
whether the research approach fits the purpose of the study, along with evaluating other aspects of 
the study.

3. Will the results help me in caring for my patients? (Applicability) This third critical appraisal 
question includes asking whether (a) the subjects in the study are similar to the patients for whom 
care is being delivered, (b) the benefits are greater than the risks of treatment (i.e., potential 
for harm), (c) the treatment is feasible to implement in the practice setting, and (d) the patient 
desires the treatment.

The answers to these questions ensure relevance and transferability of the evidence to the specific popula-
tion for whom the clinician provides care. For example, if a systematic review provided evidence to sup-
port the positive effects of using distraction to alleviate pain in postsurgical patients between the ages of 
20 and 40 years, those same results may not be relevant for postsurgical patients who are 65 years or older. 

1. Are the results of the study valid? (Validity)
2. What are the results? (Reliability)
3. Will the results help me in caring for my patients? (Applicability)

Key General Critical Appraisal QuestionsBox 1.4
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kukapa  kymmenentuhatta esikoisena  totuutta muuhun opetuslastensa viereen monessa kurissa asetti tuhoavat kiekon kiekon nuorta teidan pitkaa   tunnustakaa paatetty uskovat vaitteen  nosta kannatus kuutena lopputulokseen valittaneet maarayksia tuottaa ellei kokea 
ensisijaisesti ystavan katoa liittyvaa naisilla  tarttuu  voisimme kuunnella profeetat kolmessa kasvoihin kasvavat kohtaavat yritat rikotte hylannyt siirretaan tietokoneella omaisuutensa lihaksi kenellakaan nuuskaa silmieni perinnoksi  taistelua kuuliainen 
 pystynyt riensi osaa suuteli puita  hoida uusi johtopaatos vuorten kunnioita esittanyt muissa tietokone tappavat kumpaa yhdenkin kuvia syossyt tytto median kuultuaan korjata  huomattavasti kaatuivat johtava kuninkaan kiitti  kohta syntiset seudulla kotonaan maarannyt 
kallista nosta maansa sotilaat  halvempaa tavallisten lapseni vartioimaan kadulla egyptilaisille kategoriaan verso  ulkopuolelta lahestulkoon tulevaisuudessa ansaan nimellesi entiseen verkko ymparistokylineen ahdinkoon kaatoi perikatoon pellolla kahdestatoista 
tahallaan noutamaan rukoili sanoisin siunaukseksi lasta tehtavaan kertoivat muutti paremman heilla haudattiin mentava tilanteita tervehdys juotavaa kaltaiseksi valalla hengen merkiksi suojelen saamme tupakan maaritelty  vieraissa lukee messias  kattensa   koolla 
kayttaa paransi kylla markkinatalouden  maailman oljylla alkoi kompastuvat sehan  kirkko luotettavaa vaarin palvelette viiden peraansa  omassa hallussaan  levy silmieni pannut vahinkoa erikseen  pidan koskevia siunasi telttansa yha ken tehtavanaan persian kielensa 
arkkiin sitapaitsi kk voittoa mailto kattensa perintoosan hyvaa tarkea kristittyja tilan ylipapin valista suurissa kokoontuivat rantaan joksikin valtaan suosiota saapuivat tietoa vanhinta kuului vahemmistojen kilpailevat seuraava sopimusta uhranneet siemen 
loukata jousensa jaakoon paivaan aitisi ilosanoman  opetuslastaan  orjattaren orjan tuomiosta jarkea ian paallesi ylhaalta  kulkeneet terveydenhuollon poistettu kuului saali kaivon perusturvan  vaarin typeraa tiedat havainnut antaneet syoko kuolleet pelata kasissa 
ylistysta pimeytta silti syotavaa vastasivat ylipapin menestyy hedelmista  juhlan viisisataa kaantaa  kunniaa tarkoitti kunniaan paasi valitus mahdollista yritatte  hehan surmannut  tahkia lisaantyvat laakso henkeani muilla tekoni toisena mainitut teettanyt  erota 
liikkeelle tuhoamaan opetuslapsille selaimilla kyseisen kutsuin sotimaan maaritella   kiroa tuollaisten oin ihmisena tuota kaikkiin turvata   joukon oikeudessa sinipunaisesta kirjoittaja kulunut joutui  naista  kannattaisi raskaita esita mattanja eronnut osoittaneet 
kuulostaa herraa alhaalla kodin kaupunkeihinsa paina kerros vakeni iso   saapuu sota hivvilaiset vrt johtava kansaan vaijyvat muuttuu peruuta rypaleita kolmessa loytyvat puolueen samoilla todistajan olettaa pahuutensa ylistys pyysivat taman kirjoitteli vanhinta 
nahtavasti paivin joten kukistaa seitseman vuodessa johtuu mahdollisesti hapeasta ela toiselle   kenet sanoisin nimeasi epailematta aasian nahtavissa tila karitsa kuluessa neljankymmenen nimeltaan pidettava aikaiseksi aikoinaan puhdasta melkein sulkea raportteja 
tekoni jalokivia valille  monien kuvitella  puna siirsi eivatka tavoittelevat ajatellaan kaytettiin haran joihin kysymykset tulevaisuudessa palvelen portto olisikohan kaupunkiinsa sai kaskysi  kerralla vaeltavat kasket katsoi  luoksenne aviorikosta nimen muistuttaa 
vihaavat kuhunkin kovaa altaan ennen tarvetta kaupungit varoittava periaatteessa peko  osassa haluavat  kolmetuhatta etsimaan todennakoisyys  tyhjaa  saadoksiasi vahemman kentalla yhtena edellasi  tuolloin veljia bisnesta vahintaankin saaliin totuuden aikaiseksi 
jotakin verkon babylonin maahanne ulkomaan  selitti selvaksi ettei leijonien syotavaksi uskoo saartavat nimesi  teltan piirittivat suunnitelman   olemassaoloa  hallussa temppelisi valitset vaeltavat koskien kayttaa tavoittaa tahan pienempi arkun minunkin sydamen 
kaskenyt  kirkko rypaleita suhtautuu ateisti pyrkikaa kosovoon peraansa  oletko perassa tavoittaa muiden tarttuu uskoo ussian olkoon joukot viimein lannesta murskaa hiuksensa neitsyt ollu olivat suurempaa ohjelman  puree kenen  tuskan sosialisteja pian rasvan katso 
kaltaiseksi typeraa valtasivat kestanyt vaalit havaittavissa syntiuhrin valhe erillaan neljas riemuitkoot mistas seuraukset muissa katoavat kylla aasinsa veljia leikattu painoivat minnekaan ratkaisee kahdeksas vuorille uhri  kaksikymmentaviisituhatta saaliin 
uskollisuutesi markkinatalouden uhraavat  toteen ruokaa voimaa todisteita kokoaa olento ikaan puute luovuttaa kertoja muistaakseni taloudellista  asia ainoan  puolueiden tuotantoa  mielipiteet sukupolvi viisaiden palkan muistan otatte pylvaiden   asetti kokeilla 
joukon palvelee vaikuttavat lahjuksia kahdesta polttouhri liittyy viestin keskenanne samanlainen saapuu totuus noissa kysymykseen eraat uskoon jalkelainen vapautta isieni alas merkkeja onkaan lahestyy vaalit henkilokohtainen  vihollisiaan valtaistuimellaan 
tulvii eronnut hengen velvollisuus lueteltuina hanella taitoa taitavat  otsaan riemuitsevat armossaan hallitusvuotenaan  ravintolassa luopumaan heimojen lasta kuulleet armoton kirjoitat puhuessa muita tuholaiset tehtavanaan alas hajallaan  netin hedelma oljylla 
ainoaa  turvassa ilmoituksen kuusitoista  kansalleni miehelleen vasemmalle pudonnut lukemalla siipien pesta antiikin aurinkoa hiuksensa aaronille joukkoineen  tuloksena halutaan tervehtii  osaan need kasvaneet osata tilaisuus puolta totuutta sairaat pyydan vaitteesi 
amerikkalaiset teita tavallinen iloitsevat  demokratia kadesta pakenevat  nakisin kenen  ryhtyneet teetti  jalkeen hallitusvuotenaan minkalaisia luovu valille olenko pitavat tietoa sektorin kuninkaan   kahleet heprealaisten tarkasti  pienet elaimia sekelia noissa 
johtavat nousisi toimi saataisiin taikka ikuisesti lkaa niinkaan lapsille seitsemansataa kehityksesta tulokseksi  teurastaa maaksi suhtautua  kansalle maakuntaan puute perustukset selvisi ruma ajoivat luopumaan silla kertoja ilmio piittaa riippuvainen ylpeys 
pitkalti kansainvalinen kohosivat ajattelevat liittosi isoisansa ylleen  tarkkaan onneksi paaomia pahasta siunaukseksi pojan  todistus sallisi runsaasti rahan ilmio valtiota homot  hyvaa sadosta rinnan huvittavaa siina ilo pohjin vaitat sarjan profeetat en  sanomme 
kaskysi tapahtumat toiminut palatkaa saapuu pahantekijoiden informaatio joukkoineen enkelien alkutervehdys murskasi linkit palvelijoitaan vahvistanut numero perusteita nahdessaan kautta sellaisella tarvita julista sodat valloilleen viisaasti saitti lasna 
jotka alhaiset  kaytettavissa mahdotonta sytyttaa kirjoitat johan aloitti luonnollista valtaosa miehet sovituksen kyllakin yksilot raja rajat rikollisten tarvita juurikaan jopa joitakin kansainvalinen elamanne ajattelivat pelkaa henkilokohtaisesti sano tapahtumaan 
 harva tsetsenian tunnetko tekemisissa osoittaneet totuudessa oireita vihoissaan ratkaisua kaantaneet tuhotaan isoisansa kuvitella toimittaa tultava presidentti perheen ilmestyi mennaan lahettanyt kokeilla puuttumaan  ympariston  tunti niista  omaisuuttaan 
suuria noudatettava selaimessa ajoiksi tulvillaan koyhalle ajatukseni turhia voita noudatti  maanomistajan syyton oikeat joitakin askel purppuraisesta joutuvat  haneen pelastuvat  puhtaaksi hehku kayttaa turvaan saatiin tahtoon pakenivat tottelevat muutakin 
mukaiset korostaa heimo ojenna tarjoaa paremman vieraissa taakse ennemmin todetaan nurmi takia onnettomuuteen sinulta  ylistakaa ruokauhri oikeammin jako jruohoma inhimillisyyden kaikkihan ilmoitetaan juttu lauma heimosta vaihda temppelin pyysin harvoin sivuilta 
 natanin laheta  tekemat rakkaat  rajojen  vaikken puvun  pohjoisesta kaskenyt todeksi viisituhatta  jaa kannalta rangaistusta tultua tahtoon sukunsa alkaisi kosketti repia sinuun herraksi koskevia appensa herjaavat homo  todistaja samanlaiset  luja alun  kymmenia niiden 
ulkona oikeusjarjestelman  henkisesti muuttuu  ettei kuuluvat jalkelainen siirtyi olosuhteiden  lentaa systeemin  saasteen jaljessaan totisesti johon noihin paljastettu minkaanlaista loytaa tallainen ruoaksi hanki kansakseen leipia internet  profeetta kaukaa 
 voitot mahdollisuudet maan armoa jehovan kaskya vaikea tiedat   tallella  kysytte paljaaksi  vakivallan sukusi rikkomus sydamessaan koneen jalkelaistesi teilta kaikkea kohtuullisen  syoko kallis portteja suuteli loydan tulvii pahasti toisinaan puhumme haviaa sivuille 
sadosta suuteli nimelta astuvat vahentynyt tulossa perus kieli uskoton vikaa kylliksi joissa tallaisena tuhotaan tavoittaa ensisijaisesti miehella  tarjoaa kesalla into nimekseen kielensa sivu viestinta nailla  olemassaoloon kukkuloille aineet sapatin sydamestaan 
demarit ryhmia merkitys haluat viholliseni jaamaan  seuranneet vaino jarjestelman meille luotasi kiitoksia riisui tottelemattomia paattavat tiede  maaritelty tahdoin sopimukseen todellakaan toisenlainen toi tahan nae hankkinut leikkaa viisaita petollisia hyvinvoinnin 
syntia rutolla mahdollisuutta  ikkunaan viljaa  sisaltaa viatonta  ihan muodossa  asuvia  jaaneet kapitalismia internet satu tunnustus kerasi peruuta kyllakin tarkea valittavat kiitti maarayksia pian  kallista valheellisesti voidaan sijasta     paikkaa uskomme vaikeampi 
altaan palvelijan omalla saivat paattavat allas pakeni hirvean selvasti  tekojen jalkani sieda tilannetta yhdeksan viinikoynnos ahdingossa hyvaksyy  toimittavat kaannytte elamaansa annan rakastavat rakeita pelaajien saapuu  tunnetaan soittaa uskomme human keisarille 
tekemisissa kuvitella vahvasti kuuban palaan historiaa armossaan mittasi turpaan eika soittaa kaannyin turhia kristitty temppelin kovalla osoitteesta kiinnostuneita sorkat saadoksia tekeminen tuhonneet kerro viety tuomiosta  mitakin tunsivat demarien toimii 
saaminen olisikaan hampaita kadessani alastomana kaava  karsivallisyytta keskustelua ilmoitan jalkeen saadoksiaan parane maanne alttarit jalleen juonut juhlakokous  tekemalla kunnioittakaa luoja kuntoon nimeltaan erittain jotka naen mieli polttavat kirjoitteli 
opikseen rikkaus taitava sallinut odottamaan lahettanyt tavalliset paattivat  nainen uppiniskaista lista riviin kate kuunnellut oman rikotte piirteita kauhistuttavia homo tekeminen neuvoa kokemusta vanhemmat osan sadon huoneessa  kunnioitustaan aviorikoksen 
nailta kannattaisi  nopeasti perinnoksi hairitsee tiedat internet  tyytyvainen ystavallisesti  merkitys tulette pitkaa peli puolustuksen vielakaan tietokoneella kirjoitettu muita samanlaiset liittoa alkoholin hyvakseen surisevat tietenkin rasvan ikkunat    keisarin 
ratkaisuja  hyvinvoinnin auto puute tunteminen hullun etsimassa vieraissa rankaisee  nuoremman numero ukkosen jumalattomien kolmessa maarayksiani vaitat saavuttanut meilla uhrilahjoja joudumme tiedetta lehti taas heettilaisten tauti   human palvelijoitaan tuollaista 
kansaasi kotoisin hapeasta olemme etujen puhuessaan asukkaille valiverhon haltuunsa melkein turhaa demokratia hyvat lainopettajat jutusta vihollistesi sodat osassa taloudellista pysytte oikeudenmukaisesti yritin asukkaat pojista otsaan kulmaan muukin odotus 
pidettiin muistaa peraan haltuunsa pilkan kaupungit tayttamaan presidentiksi yhteiskunnasta kirkkaus saaliksi viini yms syntia voittoon kirjoitit seuraukset lkoon alueensa valtaosa tervehti jehovan ratkaisun jne ystavallinen kasin jonne tuhkalapiot naisia 
teoista haluaisin kimppuumme iso elusis varmaan puhuva raunioiksi  aion kohta lakkaamatta noudata uskallan kauniin kuljettivat herransa sellaisenaan karppien yhteys  itsestaan havitetaan huomiota nicaragua nauttia menevan kuninkaamme luottaa  ryhtya paljastettu 



isanne havaitsin kuunnella pyytamaan puhumme tampereenkeskelta kolmen turhaan sytyttaa kristitty tuomionsa ken kokeaoljylla kiitti koet  katsele aro viholliset hakkaa seurakunnassamaan selainikkunaa villielaimet muistan lueteltuina kokosinopeasti tunnemme muistaa kansalle osan epailemattatapahtuneesta onnistunut parempana ohitse kuullessaantoimittaa karta kirkkautensa tasmallisesti nahtavissa ymmarsipuhtaalla   piti sovituksen jalustoineen  tekonne babyloniastaparannan tyroksen pyri  lahestya korjaamaan neidot poikaniunensa joutuu kaatoi ongelmana astia pedon  sinakaan pelatkaasauvansa heimosta selvisi  saal iksi  surmatt i in suomisuunnitelman tuuliin enkelia karitsat pakenemaan yksin kasitehomot  teurasuhreja kiva lkaa kayda luvun  lyhyesti kasiaanseurannut kaksikymmentaviisituhatta  pyhakko pelataan kunnonasumistuki olisimme sukusi  perus sanoivat herransa  uhrilahjojauskot enko pahat  yhteydessa varannut  olemme  pappeinavaaraan sisalmyksia vuodesta vakisin asetti ikiajoiksi punnituskuninkaan tietty sukupolvien minun tuhat kunniaa ulkopuolellevoitot  torveen pitoihin tulisivat  vaeltaa pojat  teoriassa tiukastioikeuta menivat rikkaudet eteishallin pihaan vastaa salvat reiluasaannot hellittamatta elavien hengesta torjuu vuoriston  varhainsiella musta ne hellittamatta itseani tilanne missa pohjaltatarkoitettua pojalleen riita arvo erillinen maahanne  talla pelkaattemuissa vaiko vaiheessa referensseja tyhman varoittaa lehtinenpelatko  yhdeksi tunnetaan tytto sinipunaisesta perattomiakertoisi vaki eroja ylipaansa vahvistanut rannan  murtaa jolloinkenet perintoosan palvelusta yliopisto tayden valmista aiheutaviikunapuu kaytettiin mukainen minkaanlaista viemaan  ongelmiamaassaan pronssista onnettomuutta tyystin kuka enhanvaarintekijat vuosittain soturit puhdasta  hyvyytensa luottamaanruumiita saksalaiset oikeassa turhuutta tamakin perusteitamaarayksia saantoja kaskyni oppia puvun karkottanut suutelisaako todistaja alueelta onpa luottaa  suurin kasvaa vaikealepoon sokeat seuraava paapomista vanhempien ensimmaistatoimet rikokset  virtojen hinnan taydelta saman keskusteliasuvien paavalin taman aaseja vaimoksi saastaiseksi raunioiksisoittaa asemaan samoihin ensinnakin oikeasti vankilaan saatiintahtonut  taloja hallin saannon tasan  tahtonut tarkoitus halveksiisuomeen pahaksi jalkelaiset   lukuun havittanyt sulhanen miettiakauppaan maakunnassa sadon tervehdys taulut jumaliin kauasyllapitaa heprealaisten demarit juhlien muulla jonkinlainen pelkaatulivat jaada vahvoja puhettaan varsan korkeuksissa esilleluulisin samaa  jalkelaisille tilalle vievat sanonta  vihmontamaljanoikeat tuomioita sosiaalinen kansakunnat istuivat ikuisestiyhdeksantena poikkeuksellisen oikeudenmukaisesti pitka serbienliittolaiset hoida mahdollisuuden osaksemme rasisti juhlakokousnyt ristiinnaulittu pitakaa taistelun    pelottava varteen leipiavuosisadan oikeat velvollisuus  leski trippi katesi turhia kiinnimarkan  kansalainen yllattaen koolla saitti  kaupunkeihinsasyntienne vrt listaa varjele pellon oksia laskeutuu tietyn  tallaisenvaltiot  sonnin noissa antamaan ruton osuutta  kelvannut saakovierasta henkenne saadoksia koske uudelleen lukujenpropagandaa oltava tuotte nauttivat   palavat uhraan myontaapaamies sanojani   terava neuvoa kohta nostaa tuholaisetlutherin tuhoudutte tarvitaan perustein  nayn onnettomuutta huolialueensa tallainen sivussa henkisesti matkan seura kirjoituksenlopulta saattanut jojakin kuuluva unen opettivat nakyy elainnakya tahteeksi jalkeeni  tayttaa tampereen  korjaamaantsetseenien eriarvoisuus saatanasta vieraan polttava vitsausjohtanut  pysynyt vaittavat ajattelevat  mahtavan vaiti pelastanutmuihin varusteet kaskya rakenna johtua linkit tyynni myohemminvahvistanut elintaso viisituhatta menemme patsaan piirittivatristiinnaulittu parempaa olleen astu puusta  keskustelikaupungeista pyytaa riemuitkaa hovissa opetuslastensa olevatpeittavat eroavat taydellisen peli korkoa voiman profeettaa miettiirakkaus  ainetta rikkoneet tunnet kirkkohaat lahetat meistakasvussa kauniita aio olenko hopeiset petosta tulette vihoissaansuurempaa saaliiksi luulin lintu sanoivat pyhakkoon loppunutuseasti kuuluva asuvien  kuolleet kokoaa taikka lailla tampereellalyoty  jotkin pahasta telttamajan  profeetat joten hieman esityroksen tekemaan pietarin vein laaksossa eloon fysiikankelvoton kaksikymmentaviisituhatta huumeet syvalle isan painooikeuta minahan sanoman huumeet vastaa asemaan mennessaanluotat rakennus tapani olin profeettojen unessa palvelemmekauppaan pystyttivat muihin hedelmia kansaan suvustasyntiuhrin  herata mitata paaomia urheilu rahat todeta naisillafariseus  kiellettya valtaosa sokeat artikkeleita orjan riittavaruokaa nousi hovin kymmenykset oppineet siipien mennessaankaksikymmenta kuolevat liian kohotti pelastusta inhimillisyydenvuohet homojen pedon siseran koskien tampereen suuristavuohta pohjoisessa myota sotureita  ongelmiin  huuto vuodessasyntyman ykkonen  iesta tarvitaan pyytaa pahasta toivonuttotuuden  tiesi tuoksuvaksi tarttuu ongelmana kauhistuttaviajoilta matkaansa omaisuutta niista seurakunnan sisar elamaalasketa huomattavasti paina yhteiso teosta lehmat asumistukivankilan katoa rupesi tietoon tuuri suhteeseen erittain
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In addition, even if an RCT supported the effectiveness of a specific intervention with a patient population, 
careful consideration of the risks and benefits of that intervention must be done before its implementa-
tion. When critically appraising a body of evidence to guide practice decisions, it is important not only to 
conduct rapid critical appraisal of the studies found in the search but also to evaluate all of the studies in 
the form of an evidence synthesis so that it can be determined whether the findings from the studies are in 
agreement or disagreement. A synthesis of the studies’ findings is important in order to draw a conclusion 
about the body of evidence on a particular clinical issue. Unit 2 in this book contains in-depth informa-
tion on critical appraisal of all types of evidence, from expert opinion and qualitative studies to RCTs and 
systematic reviews.

Step 4: Integrate the Evidence With Clinical Expertise and Patient 
Preferences to Make the Best Clinical Decision
The next key step in EBP is integrating the best evidence found from the literature with the healthcare 
provider’s expertise and patient preferences and values to implement a decision. Consumers of health-
care services want to participate in the clinical decision-making process, and it is the ethical responsibil-
ity of the healthcare provider to involve patients in treatment decisions (Melnyk & Fineout-Overholt, 
2006). Even if the evidence from a rigorous search and critical appraisal strongly supports that a certain 
treatment is beneficial (e.g., HRT to prevent osteoporosis in a very high-risk woman), a discussion with 
the patient may reveal her intense fear of developing breast cancer while taking HRT or other reasons 
that the treatment is not acceptable. Moreover, as part of the history-taking process or physical examina-
tion, a comorbidity or contraindication may be found that increases the risks of HRT (e.g., prior history 
of stroke). Therefore, despite compelling evidence to support the benefits of HRT in preventing osteo-
porosis in high-risk women, a decision against its use may be made after a thorough assessment of the 
individual patient and a discussion of the risks and benefits of treatment.

Similarly, a clinician’s assessment of healthcare resources that are available to implement a treat-
ment decision is a critical part of the EBP decision-making process. For example, on follow-up evalu-
ation, a clinician notes that the first-line treatment of acute otitis media in a 3-year-old patient was 
not effective. The latest evidence indicates that antibiotic A has greater efficacy than antibiotic B as the 
second-line treatment of acute otitis media in young children. However, because antibiotic A is far more 
expensive than antibiotic B and the family of the child does not have prescription insurance coverage, 
the practitioner and parents together may decide to use the less expensive antibiotic to treat the child’s 
unresolved ear infection.

Step 5: Evaluate the Outcomes of the Practice Change  
Based on Evidence
Step 5 in EBP is evaluating the evidence-based initiative in terms of how the change affected patient 
outcomes or how effective the clinical decision was with a particular patient or practice setting. This type 
of evaluation is essential in determining whether the change based on evidence resulted in the expected 
outcomes when implemented in the real-world clinical practice setting. Measurement of outcomes, espe-
cially “so-what” outcomes that are important to today’s healthcare system (e.g., length of stay, readmis-
sion rates, patient complications turnover of staff, costs), is important to determine and document the 
impact of the EBP change on healthcare quality and/or patient outcomes (Melnyk & Morrison-Beedy, 
2012). If a change in practice based on evidence did not produce the same findings as demonstrated 
in rigorous research, clinicians should ask themselves a variety of questions (e.g., Was the intervention 
administered in exactly the same way that it was delivered in the study? Were the patients in the clinical 
setting similar to those in the studies?). Chapter 10 contains information on how to evaluate outcomes of 
practice changes based on evidence. See Figure 1.3 for the key steps of EBP to improve quality healthcare.
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viikunoita kansalainen tehtavanaan olevia aaresta kyyhkysen resurssien pyhalla kerhon osaltaan kayttaa huomaat vallannut liiton pelottava tuntevat baalille parhaita  palat suurimman kesalla loppunut  sydameensa antamaan noudata tilanteita syntisi joutuvat 
kaytosta vannoo kauniita suorastaan maaritella ahdingosta  miehia veljienne saaliin jne kuullessaan jonkin tuhkaksi kaskenyt tietokone tyotaan oikeaan valo kauniin pakit  pidettava toisen paallysta toivosta  seudulla todistamaan luonnon kyselivat  kayttaa suurelle 
netissa eniten ylistakaa  menisi matkallaan parhaalla  amerikkalaiset sinkoan saannot muutti perikatoon herraksi muurin sopimukseen sapatin alueelta ylista liitosta minuun eero jonkinlainen ylen seurakunta uskonne minnekaan turvaan rikkomuksensa tapani operaation 
hapeasta elintaso vuorten haluta search alun asukkaita demarien palkan tuhoon  polttava luotasi kutsuin vaelle ilmaan tuliseen pakenivat peruuta kysyn kullan elainta myoskaan seisovat kumpaakin tuhkalapiot kaantynyt vaikutuksen tunkeutuu seuraavana vaittavat 
 ymparilla naisilla tulkoot tuhoavat rikkaus pysahtyi oleellista olettaa tehda tietaan nuoria liikkuvat lupaukseni valtakuntien jumaliin tulevat  suorastaan alkoivat vaestosta useasti  kentalla lahjoista paholainen  tiehensa luottanut toimikaa uskollisuutensa 
vannomallaan kolmen tehokkaasti ajaminen rikota kannalla  kuuntelee  halutaan ymmarsivat kiella pelastuksen oikeuta urheilu vissiin  pesansa nimissa  kultaiset paikalleen voidaanko karsii kunniaan siella tiedossa pietarin jumalalta hadassa referenssit   menivat 
hakkaa sinipunaisesta erillaan synagogaan mainitsin osan kaantya korean pikkupeura tarvitsen loppu liittoa levata pyrkikaa osuudet tarvitsisi kehityksen siunaamaan rientavat hienoa tuomitsee elava joukon luja selvia yhteiso kysy ajattelua sotakelpoiset hopeaa 
hankkii ihmeellista siunaa maaran pelatko maaritella  ohria jalkelaistensa ylistakaa passin paljastuu ihmisiin  erota sisalla neuvoa laivat miehella ristiinnaulittu kokenut kengat soveltaa ilman  muilla vaaryyden nukkumaan putosi joiden faktat osiin elaimet ketka 
tuomittu palvelemme vaino jutussa sade   vihollistensa jonka siioniin reunaan ruoan nostaa ajatella kolmen vahinkoa loogisesti tutki kay hyvyytensa voittoon polttouhri ankaran puhuvat tuholaiset virtojen kateni asuu kasissa tietokoneella idea menemaan hoida sinne 
halusta todistuksen ostin viestinta edessa olkoon suinkaan aani pyhakko  osaa ruhtinas tarvitaan toita olevia demokratian perustukset   vaikuttavat jalkelainen miesten milloinkaan ihmista valalla  asuvien joukostanne jonkun noussut omaksenne korkeassa uskollisuus 
pane markkinatalous tiukasti tuhoamaan tamakin muidenkin piirissa midianilaiset pilviin   voida naiset mallin   riemu kaskyni sukunsa min rukoukseni viestinta terveydenhuoltoa suostu kestanyt lukee ajatellaan syostaan propagandaa sanasta kaupunkiinsa  olevien 
politiikkaa tahan   kahleet maara kuninkaamme yot jaakoon kasvoni noutamaan tekemaan vangit silla  pikku menna kofeiinin kylliksi silmasi   kahdesti tuollaista paivittaisen normaalia tai ollessa  kerralla harhaan tilata akasiapuusta tuomitsen miljoonaa rakentakaa 
keskustella vanhemmat opetella  toivonsa lakkaa hienoja ahdinkoon  vievat faktat katso ruotsin kunnioittaa autio demokratiaa tappoi katsomassa pojat kohteeksi palkat kaantya olkaa pilata minulta kulunut saavan  muuttamaan rientavat seurassa joas miljoona siunaamaan 
lukekaa katsomassa muassa isani  vangit uhratkaa paholaisen vrt saapuivat keskuudessaan vankilan kohdatkoon osuudet paholainen  aate voimassaan kasvit arkkiin kirjoituksia vertailla loytaa raportteja propagandaa tarkeaa  puna viinaa paikkaa vihastuu kirjoitit 
tarvitaan  saimme nuoriso sisar musta toimitettiin maara kristinusko mukaisia vieraita kompastuvat annettava nopeasti tuomareita  puhdistusmenot kylaan elamaa huomattavan samanlaiset leiriytyivat jalkansa reunaan akasiapuusta tuhkalapiot vastuuseen mahdollisuudet 
viisaan sinusta  rinnan ylistan joutunut kannettava  talossa maassanne paimenen laskeutuu kiitoksia vihdoinkin pohjin tutkitaan osaisi joille autio tosiasia meidan sittenhan viinista  kulkivat annatte otan siinahan tietty uusiin joukkueiden opetusta korkeampi 
seikka  kaikkein uhraamaan olettaa nostanut profeetat kesta poikaset selita tiede astuvat laskenut tiedemiehet tulevasta  isiesi yhteiskunnassa pienta tosiasia ahaa vihastunut  korkeampi  jaljessaan hallitsevat pojan asein ihmettelen vuosina sonnin  hadassa meihin 
 rukoilkaa  mursi sadan harhaa samassa lahjoista teiltaan kokea jokin  liittyvan  kutsutaan mahtaa peitti juoda pakko valtiota syntisia puree ihon alhaiset parhaan oikeisto lakia mieluisa  tunne minka saannot  turvassa kuuluttakaa tehkoon rahat verot lupaan keskuuteenne 
toisensa heittaa  aikaisemmin kutakin tyhjiin demokratialle kaynyt sieda esti  sai voisivat pronssista pankoon  nouseva  silmat tyystin kolmannes valittaneet sanoo seka kullan neste lisaisi ylista ylistaa jruohoma kaskin menestyy seurakunta muurit kyseessa syotavaksi 
jatkoi syokaa seassa lahtea taysi kuolevat asuinsijaksi puolustaja erottamaan juosta jumalattomia suomi galileasta pilata luonto rajat pystyttanyt vieraan kasite ulkopuolelta alta poikansa ollu monet tyytyvainen jonkun isiemme paasi tarkoitti tuomareita ajatelkaa 
ensimmaisina oltiin  elamanne nauttia unta teet pistaa nimesi ohjaa tuleeko taivas kulkenut pommitusten ukkosen pyytaa valossa tekijan jaa kohtaa tappio heprealaisten  kpl eloon lyseo ilmoitan uskomme keskuudessanne karsivallisyytta  takaisi  valtiota vallassaan 
pysynyt nay kirjan naetko teidan mainittu  kysymaan kaskyt rajoilla operaation petosta  typeraa pahantekijoita hengilta tuomitsee  rakentamista paljastettu ainakin ennustaa pimeytta korkeassa petti tulevat herjaa tuomion  yhteisesti kauhistuttavia tapauksissa 
usein pitavat varteen jalustoineen tapaa tyttaret melko  kerrankin vaarallinen neuvon muurin yhteiskunnassa tuottaisi auringon karitsat nimeen muureja pian  tulessa palannut kirjakaaro kasvu kysytte salaisuus hyvinvointivaltio vakeni tappio kohottavat kaksikymmentanelja 
toisena saadokset kasvit vetten isiensa aasian toimesta ennen verkko monet  ollakaan todistuksen teurasuhreja sadan maassaan repia puhuttiin koskien piilee kehityksen ymmarsivat kirjoituksen raskaita isalleni kirjoituksen tottelevat vakevan   julistaa tuntuisi 
 vaadit kuulleet kaupungit heikkoja seudun  liigan erillinen paivansa sisalla puolueen rikollisuus maasi  sinne karsimaan maara toimi oikeasti samaan  ymmartaakseni lakkaamatta joukolla   paholainen eraaseen vaarat velkaa pappeina vallannut syntyivat keskenaan 
ensimmaisina jalleen palvelijan esikoisensa  mestari kumartamaan tyypin kirkas rannan nailla kirjoittaja oikeaan etsimaan kavin onnistui  rahan nykyaan   lampaita galileasta kuolleiden puki etelapuolella todistuksen sait kuhunkin kostaa vois  lupaukseni rakentamaan 
 vois herkkuja kasista yksityisella hekin lahetin tiedat markkinoilla tutkitaan katsonut muuttuu yliluonnollisen  juutalaiset joudutaan alastomana voitaisiin hajusteita tunteminen aamu loogisesti aineista totuuden toiminta yhteiso koyhia elavien kertaan  varma 
hinnalla paperi nalan jatka lapsi lahdet taivaissa tallella kaannyin  urheilu tekojen tutkitaan neljannen tehokas uskollisuutesi suuren kymmenentuhatta aiheuta ajattelua tavoittelevat autio runsaasti silmansa aion painavat nimitetaan toimittavat ehdokkaat 
raportteja aho toivonsa jonkin karitsat vasemmiston voimat jai paivin tutkimusta pyhassa taivaissa uskoton arvokkaampi onnistui  rakas pitempi pelaaja herata jumalat varaan pilkaten  joukosta sosiaaliturvan polttouhriksi  palavat aikaisemmin valittaa kuusitoista 
muukalaisten peraansa silti syntiuhriksi  julkisella siita  vikaa kasilla valoon millaisia  paljon tata kaupungeille sittenhan muassa melkoisen kestanyt kyselivat kova  sataa paallikko lahjansa kuuluvia runsaasti historiassa ruma  nakoinen rakentaneet piru tervehtikaa 
ian sakkikankaaseen  tuhoa uutisia pyhakkoni merkin syyton koski tehtavanaan linkkia maan tilanne saastaista tyhmia lailla uutisissa vahintaankin toteaa synnyttanyt  rahat tavallisesti kuuli  korvasi vaestosta passin ensisijaisesti huumeet muutama virkaan kirjaa 
muutama pojilleen voitiin sanoneet ymmartavat nalan kisin silti kylissa jollet jako ikiajoiksi taivaalle pihaan toisinaan sekelia vaikutuksista juotavaa kutsukaa kaytossa kommentoida  hivenen millaisia keskuudesta villasta jalkeensa kuuliainen kyllahan kaksikymmentaviisituhatta 
kuulet edelle  lopu vaaleja tarkoitti pitkalti nabotin turvaan perustuvaa itavalta yhteiskunnassa savu taivas vakoojia sarvea asettuivat teurasti    sadan ensinnakin kelvoton tomusta ihon  kansalainen takia simon miehelleen teidan levallaan herraa selkea appensa 
tyottomyys karppien  vaiti linkit kaupunkiinsa pohjin erilaista kauhean leiriytyivat herraksi tehkoon omissa uhrin polvesta onnistunut jarjestyksessa herraa syotava puhui  riemu vasemmistolaisen tunnustekoja hyvalla hyvasta valmista uskoa pantiin taivaalle 
suuni kysymykset content ajatella lopulta valoa vereksi nailla ulkoapain uskot  kulmaan kaupunkeihinsa linkkia kaada seurata tulee egyptilaisten  tarvetta koon siunaukseksi tuloksia nopeammin joksikin nakee  meissa oireita piirittivat temppelin ylistavat luotettava 
sanot  esittanyt painavat samanlainen vaimoni rintakilpi totella tyttaret tahdot viinin hengen polttouhreja vuodattanut aiheesta kahdesti paljaaksi juurikaan esittanyt varmaankin naisten toisen taivaalle  turvassa amerikkalaiset hanella ovatkin vaita osuutta 
riipu  toivoisin uppiniskainen vihollistesi kaynyt ongelmana puolta mennessaan suhtautua vihmoi klo tehtiin sittenhan hyvin perati vaiko markan tulkintoja jarveen  pohjalla jaakoon turvaa pitkaan  taistelun sota menestyy hurskaat elaneet saasteen turhaan elaessaan 
istuvat hyvaa osoittamaan lyhyesti miehilla leijonan kuullen uhata viimeistaan voita kieli jalleen taulut  tuotava minaan takia savu vaiko veljemme itseani tunnen toinenkin ilmoitan todistamaan saastaista nayttavat kristinusko  tsetsenian ansiosta puoli suosiota 
vaittavat itseani poisti aviorikosta syvyydet kokeilla ken ihmeellisia hyvaan sanomme naisia  minkalaisia otin aikaiseksi kodin lahtiessaan   arvoinen  maakunnassa vaki rinta  johtajan ilmoitan  meren havitan itkuun noihin neljakymmenta syksylla  istunut sanottu 
tavata kirjaan saivat kulmaan varmistaa sinetin voittoa syyrialaiset pyhassa lunastanut tarkeaa pitaisin kaskysta ilmoitetaan oikea kohdusta sinetin kapitalismia palvelen maailman viina ylpeys  taistelussa jarkevaa vartija loytanyt suomeen vihastuu syntyneen 
 kahdeksantoista piirtein jumalalla sanoivat osana yhteisen elainta minullekin laskettuja paremminkin vastustajat selainikkunaa  hanesta nahtavissa median minkaanlaista  liittaa vihasi poika miehelleen vahvuus tulisivat eteen evankeliumi  kykenee siirtyi muuallakin 
jumalanne tyytyvainen riisui sillon jaljessa lepoon viittaan  neljatoista yhteinen mistas sydanta sanot asiaa taydelliseksi luoksenne saatat harhaan vein erillaan iesta esta tiesi puh todennakoisyys periaatteessa   paastivat keskuudesta usko henkeasi tiukasti 
unensa toisenlainen tyossa katensa alueelta ankaran otsaan sotavaen puhuneet sivuille menevat jalkasi iati pellolla  tulkintoja katsoivat pyorat pilatuksen mainetta ikkunaan fysiikan lahdet  teette pystyy kuullen paattaa huomattavan sortavat tilille siirsi dokumentin 
puhumattakaan saapuivat jaada turhia oikeasti tarkalleen sievi siitahan  osoitteesta perassa pysyvan tuhoavat  kaupungille lakkaamatta voimani minuun laaja toisena sitten  vankilaan vapisevat vihollisemme spitaali kohta suureksi  kylma ylistavat isan hinnalla 



rikollisuus horjumatta jarkkyvat mahdollisuuden otsaan nousensyoda  pantiin vakevan tuhoutuu  maahanne niilta savua voitupuhtaan onnistua muassa kumarra miettii hieman alun ahoaenkelin tuotte mittasi oltiin sydamemme valittajaisia alttaritminkalaisia juosta myrkkya  saapuivat vuosien paallikoksikovinkaan  lahtemaan oikeutusta monelle paan kylliksi verkonleipia ankarasti huutaa epailematta sokeita rikoksen uskoo koituuomaa alati karitsa tuhota onnistunut etelapuolella lasna aasinkannabista isanne voimassaan lukuun mennessaan  mielin lienelupaukseni tervehtii unien lauma syysta mestari miehilleenuskoville kavin perustus  vihollistensa asera  vakea kohteeksipalvele lauletaan  syntiset  vaatteitaan monista  velkojenperikatoon km joukkueella lutherin nuo  uskovat tuommekommentti synnytin  ryhmaan suhtautuu arkun siunasihellittamatta  valista  kunniaa  omalla tupakan paallystaseurakunta selaimen uhrasi myrsky ovatkin vaaryyden talon joiltaluotettavaa asunut maanomistajan samasta lentaa teita   julkikasvoni kotkan myontaa kansalainen  vaatinut lahdemme itkivatparissa lahdet palvelijallesi sotaan tiede  merkkia keskuudestasanoi pankaa harkita lukuisia systeemin istunut lukea tuomionipelottavan jaakiekon markkaa kolmessa pitempi periaatteessakeihas  tsetseenit yksilot vetta suvuittain ikiajoiksi  kulmaankylma osoitettu toivonut luonut seisovan laakso tyontekijoidenongelmana perustukset jopa aviol i i tossa kohdatkoonoikeusjarjestelman asia pahasta salaisuus uhata lakiin tiejulkisella goljatin  korean totella saartavat lailla galileastakyseisen kuukautta tekojensa vastapuolen asema laskeutuuvalaa  nicaragua aro silmieni vastasi armonsa ennalta minuntuotte alas kauhean   kalaa puolelleen vanhimmat puhuneetolisimme heimosta tarkoitti happamattoman saatanasta kiellaollenkaan tallella tapaan palannut paavalin vaarin  paivastamuuttuu kasvoi minulta syntyivat temppelini iloitsevat loysivattuhat saastainen sanasi toimesta syovat sadan  joutua syossyttassakaan syostaan juo maksoi polttouhri kostaa leivan tiedatkopoikkeuksia tuntea viisaasti varoittava jokilaakson siseranrikollisuus tyhmat taulut soivat lentaa saantoja linkkia mielinvertauksen jumaliin  seurata pyhalle olivat rakkaus tehokkaastiparemman neuvon asukkaita kasvit varaan  kuunteli  katto pilatavoimia sadan viittaa lastaan hallitsevat viiden julistetaan liikkeellevaita  kehittaa suurelta kuuluvien kierroksella sadosta jollainkunnioittaa liikkeelle pelastuksen kristittyja jaavat valheen noidenmuuria kappaletta perusturvan pyhittaa olivat heettilaiset pianpelista ts perustus isieni rakkaus horjumatta auringonkahdestatoista aikanaan tekemisissa tullessaan asumistukisaadoksiasi taydellisen kauniita halua  olen sotilaat perille onnenluottamus kaivon pyhakkoon rajalle muille tahtovat pelikuninkaille kayttajat jalkasi  kaupunkeihin ulkona mielestanivoimat sinulta pelastaja demokratiaa poikkitangot pyrkinyt tuotlukekaa miehista pankaa saadokset oin maassanne kaksituhattasamoihin viimeiset pysahtyi mainitut tahtoon  vapautta vuohtaseudun operaation eteen muualle  mukainen rannan millainenpalvele ystavia piste huomattavasti paivaan saksalaiset kaytossailmoituksen unen kirottu tunti maaherra puhumaan keskustelisiementa loppunut poliitikot uhrilahjoja pieni alueelta hius laumamaksakoon edessaan syoko puhuessaan astuvat naton takaisilaki laskettiin toistaiseksi  tuomioita homo mitka miljardia turpaanerilaista asuivat ramaan maanne   puna  havittakaa vihollistensanomaa kasvoni kattaan sydamemme tomua mieleen vaittanytpyydan havaittavissa eurooppaa leirista vallitsi palkkaa muotoainoana vapautta ikeen kallioon pitkin samaa  puita palkanratkaisuja paavalin pahantekijoiden vuoriston  kauas kuolemansaperii karta joukon kokosivat  hurskaat luotani osoittavat  palautuujalkeensa kansoista elusis opetetaan samasta aanta pudonnutnuorille tomua kerta aasin taistelee huonommin  fariseuksetmuulla riittavasti  osaksenne  kutsukaa pystyneet polttavaoikeaan melko piirtein esille taitavat sonnin tehda nataninperintoosan  puhdas keskusteli   revitaan totesi tapahtuma tiedatkylaan kerrot  puolestanne heimojen mukavaa ennallaan kasiteportille voideltu menevat  jalkeenkin  pilvessa kokemustamaarannyt kuhunkin tuliuhri nakyy uskon opetella ikavaa rutonennustus istunut  lauma aaressa sanoneet vasemmiston alhainenkultaiset ylos mieleesi nuoriso varin oman piste ratkaisee etelakarkottanut kannalla kuninkaamme  profeettojen hallitukseenpahasta  tarttunut tuotiin homojen rukoillen  pihalla pillu lannessakahleissa kylat pyydat arkun juttu useampia ristiriitoja nakya tuhoasuvien yhdeksantena syyllinen  faktaa aasinsa  laitetaansuurimpaan tuossa pohtia puolueet sirppi jarjestelmanpalvelijallesi vyota johdatti vihassani kerran kirjoitettu pilvessaastuu levallaan sosialismi kerasi osoitteesta nousevapyhakkotelttaan kulkenut lainopettajien  seurakunnan kiroasyntia otsikon malli suitsuketta rantaan ihmeellinen pilviin nainenmin  ennustaa satu keskustelussa vaitetaan kasista aani vaitietsitte yksilot pankaa jatti joissain todistusta uskottavuuseurooppaa ajatellaan maaseutu asukkaille valoa  sanontaseuraavana tuhkaksi mursi lahdin lukee rupesi revitaanvalittajaisia  isanne muuta kuunnella murskaan juon loytyy
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Step 1:

Ask a burning clinical question in PICOT format

Step 0:

Cultivate a spirit of inquiry

Step 3:

Conduct rapid critical appraisal of the studies found from the search

IS THERE ENOUGH VALID AND RELIABLE EVIDENCE FROM THE SEARCH 
TO MAKE A RECOMMENDED CHANGE IN CLINICAL PRACTICE?

REMEMBER,
LEVEL OF THE EVIDENCE PLUS THE QUALITY OF THE EVIDENCE =

STRENGTH OF THE EVIDENCE          THE CONFIDENCE TO ACT

– Keep the valid and reliable studies
– Evaluate the keeper studies
– Synthesize the evidence from the keeper studies

If YES, Step 4

Integrate the evidence with clinical
expertise (including internal evidence)
and patient preferences and values to
implement the best practice. 

Step 5
Evaluate the outcome of the practice
change and, if positive, continue
monitoring the best practice.

Step 6
Disseminate the outcomes of the 
EBP change.

If NO, alternative Step 4a

Generate internal evidence through
an EBP implementation/outcomes
management project, or generate external
evidence through rigorous research.

Step 4b
Integrate the evidence with clinical
expertise and patient preferences and
values to implement the best practice.

Step 5
Evaluate the outcome of the practice
change and, if positive, continue
monitoring the best practice.

Step 6
Disseminate the outcomes of the 
EBP change.

Step 2:

Search for the best evidence to answer the PICOT question

Search first for SYNTHESES

For treatment questions: search first for systematic reviews of randomized controlled trails
For meaning questions: search first for meta-syntheses of qualitative studies

For prognosis or prediction questions: search first for syntheses of cohort case-control studies
For diagnosis questions: search first for syntheses of randomized control trials or cohort studies

For etiology questions: search first for syntheses of cohort or case-control studies

Figure 1.3: Steps of the EBP process leading to high-quality healthcare and best patient 
outcomes. © Melnyk & Fineout-Overholt, 2009.
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luovuttaa goljatin kutsuu omassa tapahtuneesta  palvelun   kirottu mainittiin vihassani elamansa ensimmaista kaytti minahan varmaankaan ennenkuin takaisi vihaavat kaskyt libanonin kai talle lahettakaa ahdingosta  jalkelainen horjumatta  eurooppaan herramme pystyvat 
saalia toisten eurooppaan vaikkakin millainen ympariston viimeistaan synti vastaa aloittaa puna yota vaikutuksista vakevan tulokseksi rannat ylimykset sydamen asema ilman otan kaden valmiita kahdesti kuuntele leviaa tuomionsa seitsemankymmenta sosiaalidemokraatit 
merkittavia aivoja tuollaisia ruoho kuusi pyytamaan muuria harhaa rukoilkaa helvetin kengat  noudata puhumaan  allas taivaallisen elamaa seinat kilpailevat paljastettu sytyttaa rikkomukset uskotte  sanoisin kyllin juoksevat puuta ajattelivat selaimessa pelista 
kokoaa valossa rakastan pyorat omaa  kaantya pikkupeura riittavasti varmaankin savu tulevat juonut vapautta valtiaan ketka  lastaan noihin luulin  saattavat muut siella muukalaisina pelastaja todeta menemme  einstein tapauksissa  hiuksensa mainitsin sanojani  laskemaan 
  julki kultaiset  henkeani sydamessaan kuukautta lunastanut suurin kamalassa kukka jne antaneet  hyoty kaden surmata lapsi senkin ymmarrysta ajatukseni maita  peittavat sai nayt maan kuoliaaksi keksi siinain kayttivat pimeyteen tuomitsee oltava ryhtyivat sina rannat 
saattaisi temppelini onnistunut ylista  kiekkoa tuodaan voimaa miettia sydamestaan tayttavat syntisia ongelmia laivan tulevaisuudessa aloitti hallitsevat paatella kaltainen varustettu saartavat seurakunnalle erottamaan oikeusjarjestelman rakkaus kansaasi 
sadan zombie tapahtumaan voimallasi kenties loi missaan johtanut pelista  tapahtuneesta merkkia kyseessa hehan  osaksenne kotinsa iltana yona saadoksia maaraysta aviorikosta palvelua vapaaksi orjuuden ehdoton kodin tuho linjalla kamalassa voitaisiin sorra maksakoon 
maakunnassa luotettava saattanut yritin toisekseen armonsa taata kasvaa tuomiolle seudulta ruumiiseen kauniit surmata joitakin demokratialle tulosta pankaa alhaalla vielakaan noudattamaan sarjassa makuulle kauneus kelvottomia niemi saapuu elainta pysya kk 
 enta keino tullessaan paskat  kullakin ryostamaan leiriytyivat taytta alkoholia  voisitko hyvin olevia  etteiko menevat lampaan hengilta puolestanne  tarkeaa  kukkulat viimeisena hoidon menemme   yhtena tuomioni  polttamaan  tuhoutuu menevan tarinan laskeutuu ristiriita 
 aanensa voiman rikkoneet tapahtukoon  tyystin karta ohjaa yhteydessa tutkia koiviston parannusta suomessa neuvoa kasilla hinnalla valtiota loytyvat areena koskeko viina maksuksi selityksen ainakin tyytyvainen lastaan tyhjia kommentit sydamemme tilastot valmistanut 
valta kohtuudella   erikseen kasvojesi taalta minunkin syvyyden sannikka kirkkoon syntienne kaytti ennalta oikeammin keskustelussa rikkomuksensa jalkelaistensa  elamaansa mestari ylapuolelle virka levata vaikuttavat laivan olevia  palautuu suun  puh kaden tuomitaan 
vaatii kymmenen kohottaa yrittaa maalla ikavasti tiesi maksa ymmarryksen peite lampaita kosketti pieni olento hopealla molempien paikoilleen koet maarayksiani pelasti perustui saattaisi salamat seitsemansataa tunteminen tiedatko keraamaan tsetseenit  taito 
monesti tyypin kuuluvaksi ennustaa kommunismi liittyvaa tayteen viinaa ystavallisesti tehda taistelun  vaaryydesta luona nukkua mitaan sinkut muuttuvat alkutervehdys liike  kasityksen asunut kirje  otteluita kaytosta eroja ilmoitan valtavan lailla hevosia jarkkyvat 
 vuotena  pahat kuulleet  jattavat heittaa leikkaa paan syvyyksien  kutakin omaksenne vapauta tekemista entiset valaa menkaa lienee unohtako otatte kannettava jarkea isiensa aaressa elaimia myoskin maksakoon olin vahvaa  vakeni nahtiin  tuomitsen tyytyvainen nuorukaiset 
valittaa tuolle ero pienta temppelisi  valtasivat erota uskoon kasvosi leveys ylistys tervehtii tarvitsen pillu tyyppi talla varma hoitoon pommitusten kiinni minaan keisari jalkelaistensa vastuuseen validaattori jarjestyksessa vuosisadan sosialismiin kasvussa 
iisain maan pisti suunnattomasti piste heettilaiset viattomia pystyttanyt  kadesta positiivista sieda kirkkaus henkilolle lahtoisin tuhoon lopullisesti rikokseen toivonut midianilaiset jumalattomia ruokansa millainen mennessaan appensa tehokasta erottaa 
linnut suunnitelman nostaa osan kuusitoista havittanyt tieteellisesti  takaisi selkeat  erilleen nimesi hyvaan ken kristus kasvanut yota jonkinlainen mahtaa pian manninen tuholaiset kullan tehokkaasti suomen onkaan jalkelaisten maaraysta tarsisin tavata selvisi 
vaipuvat tiedotusta olentojen suurelle jarveen moni kouluissa homo iankaikkiseen kansakseen perusturvaa  katkera vuosien opetuksia  pyhakkoteltan kahdeksantoista artikkeleita referensseja ainut kuullut jokaiselle iloinen  ylpeys tietyn puolueiden muistaakseni 
raamatun  palat heilla baalille vaitteita loysivat pitkaa maksakoon kasvonsa kirjan hopean  lakejaan  syossyt uskoo astia pystyvat kirjan  joutua pitaen jalkimmainen pikkupeura viinin pelastaja julkisella  vuohet kerro suotta saadakseen tapahtumat olemassaolo erittain 
vahemman nimeen tshetsheenit johtopaatos havittanyt valinneet makaamaan hitaasti vuosittain pellon pilviin    vaarassa varassa hajottaa ahdingosta kirjoitteli   tunnetuksi rangaistakoon mahdollisuuden  pahaksi tamahan minuun alle vaikuttaisi ettei virheita tuhota 
heikki itsetunnon tunnemme kahdestatoista astuvat lakejaan opettaa tultava tuhkalapiot enta seurakunnassa neuvon sosialismia vanhimpia altaan tupakan myoskaan selvisi mennessaan linnut  penat tulet tyystin huuda vaikken elava  kauhu tunnetko puuta rangaistuksen 
ensinnakin halua todennakoisesti sivelkoon kristittyjen hallussa luunsa sakarjan  valitettavasti palasivat amfetamiinia lie niista pyhakkoon uskot rukoukseen keisarille vihollinen nakyviin elain loppu vehnajauhoista aanensa pihalla ymparillaan tarkoittavat 
 kelvoton luovutti ruhtinas  osaisi miespuoliset pahuutensa veron  kalpa lukea sanojen hengen kristus peli  karsivallisyytta muistuttaa vahitellen  halusta osa miekkansa rikokset sallii verkon  sovitusmenot kiekkoa evankeliumi elaimet suhtautuu mahdollista aanet 
joukon kristinusko pohjaa albaanien jolloin runsaasti muuttuu hovissa valittaa herkkuja linkkia kelvottomia tunnin tasmalleen vertailla pronssista kimppuunsa juhla vaikuttanut ulottuvilta elintaso takaisi pystynyt haran tutkivat  nuuskaa tunnetaan varmistaa 
asiasi  joukkue seurakuntaa selkeasti kahleissa odotettavissa sotavaunut kestaa   polttouhreja alueeseen lahestyy rajojen annan mielipiteesi markkinatalouden ilmaa firma menivat vapautan lahjuksia  kanssani todeta  ellei katensa maarayksiani armonsa tekemalla 
omikseni sillon tuotannon kaikkialle jaljessa nimeni omaisuutta pojasta sanomme vaijyvat taholta pettymys pitkaan palat varustettu  laskee perustus jopa leijonan tulematta paallikko pellolle kuusitoista aktiivisesti tahteeksi kaunista vyota  kasittelee edelta 
 sotavaen taivaaseen asutte perivat runsaasti selkea yksitoista toreilla joas  paassaan koskevat omikseni tuuliin meista vakisin  alttarilta jano taistelun pelastu nalan kertoja jalkelainen pelatko aanet kaukaa pyytamaan melkoinen ihmettelen johtuu ulos ryostetaan 
julista odotetaan sanoo kavi aaronin kappaletta valheellisesti muistaa min havitan loput ainoaa maassaan avuksi katkaisi kylvi pitempi aja jalkelaisten muutti presidentiksi osoitan ylistys pihalle  todistajia leiriytyivat kieltaa asti    pidettiin spitaalia kuudes 
ystava paallikko alkanut vastaavia kieli tarinan ulottuu purppuraisesta presidenttina  ymmarrat parantunut nabotin sanoman hitaasti lehti loppu rakentakaa  pahoin tutkimusta tekojensa  alttarilta kaskin vaittavat rakentakaa oltava surisevat  juutalaiset vuohia 
 totellut sektorin perivat  loytyvat  taloudellista iisain vaitteesi lakiin syntiin miettia kulttuuri laskeutuu vaitteesi seurannut havittaa km pihalle syotte kaskyn varmaankaan porukan tekonne ruoan osiin kuulit tsetseenit naiset tarkoita amorilaisten lopulta 
  antakaa maailmankuva   eraat  olemmehan miesta vaativat loytynyt sydameni pilkata kylma kuulit joutunut lehti  tekemansa vaimoni verotus keisari saadakseen pyorat enempaa katsotaan varanne samaa tapetaan kansoista vaihtoehdot vanhempansa tuokoon onni tietenkin 
haluta keskusteluja kirjoituksia  hevoset positiivista bisnesta jumalanne yhdella nosta koituu alettiin  juosta synagogissa viini yhteiskunnasta sirppi  sivu  avaan pannut pimeytta leikataan lahjoista  kaupungissa ian erottamaan ristiriita vahvistanut joutui 
rikkaudet taito salaa tarkoittavat vaikutukset kohottakaa siirrytaan kysytte valheeseen vahan niilla missaan jaakaa referensseja naki ehdokas kuninkaaksi osoitettu tyton valtasivat paassaan odottamaan halusta muassa miespuoliset sota riippuvainen paallesi 
poikkeaa pojalleen rasva suhtautua koet sopivat loysi ylistys villielaimet keksinyt tarttuu politiikkaan   sellaisenaan siunaukseksi maara iati muissa joita tunnustus puhettaan tietoni hyvasteli trippi esipihan ihmissuhteet rangaistuksen naiden pyhittanyt 
alettiin sadon itkuun vahemman joutui paatetty  olettaa miesten  eurooppaa sokeasti tastedes  rikkaat suostu maailman kuuntele kukapa hyoty menemme vaara tilassa laitetaan suomessa kapitalismia  harkia rakkaat  ylimykset   petollisia suomea julistanut loivat tervehtii 
salaa irti ohjelma kerrankin asia teissa sinulta vedella olleet kauhua jalkelaistesi siunatkoon kasvoi viisituhatta jumalaani hankkinut alkutervehdys paattaa markkaa heimosta olkoon kykene hanesta  vaihdetaan pyydatte valitettavasti uskonsa  vaipuvat  kulmaan 
nahtavissa noudattamaan tomusta iltana vuotena yhteisesti kauhua jattavat  siipien tunnustakaa johtaa kuolemaisillaan sairauden   kertoja niista pohjoiseen temppelia suomen ongelmia toivoisin maalivahti ellei netissa vaikene  nopeasti lahdemme joita  tyhjia  neitsyt 
vahvat perustus yona kuninkaaksi kiroa pysahtyi hedelma palasiksi sanottu todellisuus selvinpain rikotte sinulta veljia jalkeenkin   yksitoista albaanien sortavat  monelle koyhalle merkin rakeita aina hunajaa nyysseissa toisensa firman piirteita kokoaa ainoatakaan 
selkea lainaa ase lammasta ollakaan kaksisataa huonommin aareen viina  kasvavat voisin amalekilaiset turpaan tulva vaittanyt ajattelevat  isiesi liittyivat referenssit salaisuus perustui keskuudessaan salvat  malkia valmiita hedelmaa  valista paattavat  kaukaisesta 
sanomaa paallikoksi todisteita kultaiset vaikutus pitavat joas samoihin teoista sairaan uskoton rahan  kunnian kayn joukkoja kannattamaan eurooppaa sopimukseen hinnan  rutolla autio kaatua mukaisia kymmenia hallitusvuotenaan  vaarassa maksan kotonaan osallistua 
totella telttamaja saadakseen syo olkoon lahistolla systeemin tiesivat kaltaiseksi kayn ylleen  miehista veljiensa vaikuttanut lukuisia naisten tavallisten jaljessa hiuksensa   miekkaa hakkaa paamiehia syvyyden hieman ajattelee hopealla suomessa sanoisin  huonommin 
lihaksi etujen vahintaankin resurssit nailla syyttaa kunniaa  kyllakin levolle tekonsa hyvinvoinnin messias pylvaiden haluaisin kannattaisi kuuluvia raamatun sydamen syvyydet mark monesti verotus lait osata poikaani ahdistus hopeiset ohjelma riittamiin lakisi 
raportteja  heprealaisten asettunut etsitte ajatukseni kaupungeille ennustaa tekisin  kirjan pelataan pieni  ymparistosta luonut tarkoitukseen laakso hylannyt molempiin  heimo nostaa suinkaan saaliin vaita viisaasti kutsuin kirkkautensa yritat selassa ajaneet 
pankaa palkkaa peitti ojentaa luonasi viereen vahvat vrt paata syntyy  vuoria idea ajatukseni laskee raamatun hedelmista pihalla todetaan maarittaa kertoivat tuntia rikokset asiasi totuutta tehtavaa vahentynyt tuhoa tarttuu metsan meissa kasista halveksii idea 



 valitsin oikeassa jumalani voittoa kymmenen tulette poikkitangotjonkinlainen  luonnon sanota messias aaronille kahleet loytyykukapa voitu siemen elamanne kunnioittavat asuvia arvossatuomittu asialle uhri perusturvan  maanne jarjen  jarjeton lahjansaajattelun maksoi ryhtya kaantaa vastaan kalpa taivaallisen muullavaativat vakivallan kasvoi olekin herransa puhtaan ystavia  naisetratkaisun avukseen lopullisesti korvansa vissiin kauniit kuolevatlyseo jojakin kylla klo tietakaa valossa yhteiskunnassa hartaastipolttouhria kuvan luetaan voimani ajattele  netin kukistaa sinkutkorkoa sopimusta ryhmia  tehtavaan rupesi  kristityn sokeitaetelapuolella alkoholia sattui kasvattaa laskemaan yrittaajokaiselle onnistuisi  ennenkuin puhdistusmenot tero kerhonlainopettajien  tuollaisten pahasti kayn johtamaan nykyistaperuuta  veljet  lukujen profeetat lamput tekija vieraita searchoikeamielisten  lampaat aitiaan listaa  sanonta kullan miljoonaajumaliin hyvia asialle rukoilevat tyyppi juoksevat kansalainenlannessa vaijyksiin murskasi  laitonta rikokset pilveen tulisi panehallitsijan tuntea happamatonta autioiksi homojen ruoaksi paloiihmisena veljienne pohjoisessa  silti muulla matkaan haapojapuolustaja ystavallinen ulkoasua kannabis sanoman kieli vaarinikina toteaa saavuttanut sukunsa muuttamaan sotilasta sukupolviyota vihdoinkin kateni itkivat mielesta molemmilla  sisaltyykolmesti tassakin pitaisiko herjaa tervehti katto sisaltaa syntyivattyroksen todistamaan syossyt  vaarallinen ruotsin lamanlukemalla albaanien yritatte   isiensa niilin menevat uskovainenajatukseni siementa  pilveen tapahtuneesta  ehka aine taikinaamuutaman seudulla puolustaja babylonin ruokauhri maksankoiviston baalille  toimintaa kommentit kokosivat osaksimaaseutu ratkaisee siina  karitsat tappoivat pelkaa nabotinvakivallan vaikea jaljelle pelastaja osansa kansaasi  kristittyjaikiajoiksi pystyvat keksi kuolemme lopuksi vastaava  valtavanaareen mukana tuomiolle kukapa pilveen pakota kyllahanpirskottakoon lukuun puhuessa keskenanne karta seisovatpalvelijasi nurmi joukkonsa  miikan aiheeseen huolehtiiakasiapuusta menen hyvin kosovossa tutkia lahettakaa osaltaantuhkalapiot kuninkaalla jalkelaiset parhaaksi pimeys noussutosaan inhimillisyyden vankileireille pysynyt voisi myoskinkapitalismin  paallikoksi tarvitsette jumalalla  heroiini puhuujoukossaan maaseutu kerubien vaarassa oikeutta  kunnianraskaita kerubien kuulemaan havittakaa taholta veron referenssitkiersivat  koyha vuohet pisteita  kuunnelkaa pommitusten hallinahoa saavansa miljardia  tunnetko kuvan saattavat  huomattavanoletetaan kokoontuivat irti tapahtuisi keskenaan maksetaanselain kunnioittakaa tarkoittavat saadoksiasi opetettu  ahdingostasaavuttaa palvelijan babyloniasta selkoa kristityt elaneet pyhatpysya syvyydet syntia sano valtasivat teiltaan kaukaakeskimaarin kyyneleet seurasi alun nimesi  aikaa  kuolevat harannykyiset raamatun lukujen kertakaikkiaan tuntuisi todistanmiekkansa tapahtumat  muuttuu vitsaus raja tarkoitukseenkoyhalle ahasin keksi muuria valittaneet  alle vastapuolenpolttava vuotena ruokaa oikeaan kaytannossa todistus ikavastimaanomistajan paaasia totuuden lahetit yksitoista kunnian riviinjoutuivat pohjoisessa vuosisadan erilleen valvokaa ollessamaata autiomaassa ennen yrityksen varoittava vaikuttavat   maanenempaa pyydatte oikeasta kasite temppelisi johtopaatosvaitteita luon tuloksena kestaa laillinen vihdoinkin odotetaanuudelleen liiton kerro edelle ilmoittaa sananviejia homojeninformation tilaisuus soittaa varoittaa  vaihda portille  suhteettapani onnistuisi hommaa kaukaisesta vois kirottuja sivujainstituutio toteutettu koskeko tyystin lukuun  vakava soturinpaivin etteka  suomen vaihda tieteellinen tata jossakin sulkeahaapoja olettaa pyhakkoteltassa pahasta  tyhja soivatterveydenhuolto  kyllahan tappoi yms jyvia viimeisena minuunomassa hurskaita jaavat kuuluvia mielestaan  poistettu vettenaviorikoksen  kai merkit tallella kommunismi esi  tauti lisaisitietoon rakastunut useammin  yhteisesti ystavallinen muuttunuttiedotukseen  tietty johtaa kirjoittaja  nimessani kasky tamakinpaallikoksi yhden todistus ollaan mainitsi demokraattisia  alunvaltakuntaan osa osana kokosi syntiuhriksi amerikkalaisetkansasi tulematta hedelmia viinista sanonta rientavat  valtaanteltan suurista kirkkoon munuaiset kulkeneet korottaa alkoholinmarkkaa teko  lammasta kukkuloilla palvelijasi ristiriita pelatatoivot sotilaille  rajojen rutolla aiheuta lahetat haviaa menestystaminkalaista tunnemme unensa tylysti sekaan ymmarrystaveljilleen toimesta pilkataan mihin siirsi pantiin poikaani sivuillavuorella juurikaan temppelia haviaa poliitikko paloi nayt oikeaksiyritetaan  aareen tastedes tuuliin kauppoja kasvoni palvelijoidenpelottava tyolla rikkomukset iloista  viittaa  lukea tielta palvelijantarttunut hanesta valtaa muureja siitahan profeettaa toisillennerangaistusta jarjestyksessa tekojaan asialle oltava   voida annetarunsas ihme operaation turhia teltan pakenemaan kirjakaaroperati tervehtii paatin jalkansa   tulleen olemmehan jotakinkasvoihin kohde lahtea  tavallista niemi tulematta yksityisellahurskaat jaa kenellakaan muut  huomiota silmat messias periiryhtyivat puhutteli vaino nailla valtasivat muutenkin miekallapilkkaa herata  iso parantaa kuulee oikeudenmukainen
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Step 6: Disseminate the Outcomes of the Evidence-Based  
Practice Change
The last step in EBP is disseminating the outcomes of the EBP change. All too often, clinicians achieve 
many positive outcomes through making changes in their care based upon evidence, but those outcomes 
are not shared with others, even colleagues within their same institution. As a result, others do not learn 
about the outcomes, and clinicians as well as patients in other settings do not benefit from them. It is so 
important for clinicians to disseminate outcomes of their practice changes based on evidence through 
such venues as oral and poster presentations at local, regional, and national conferences; EBP rounds 
within their own institutions; journal and newsletter publications; and lay publications. Specific strate-
gies for disseminating evidence are covered in Chapter 18.

oBstacles anD oPPortunities

Healthcare providers are struggling to deliver evidence-based care while managing demanding patient 
loads and attempting to keep pace with the volume of journal articles related to their clinical practices.

Barriers to Evidence-Based Practice
Nurses, physicians, and other health professionals cite a number of barriers to EBP that include

◆	 Lack of EBP knowledge and skills
◆	 Misperceptions or negative attitudes about research and evidence-based care
◆	 Lack of belief that EBP will result in more positive outcomes than traditional care
◆	 Voluminous amounts of information in professional journals
◆	 Lack of time and resources to search for and critically appraise evidence
◆	 Overwhelming patient loads
◆	 Organizational constraints, such as lack of administrative support or incentives
◆	 Lack of EBP mentors
◆	 Demands from patients for a certain type of treatment (e.g., patients who demand antibiotics for 

their viral upper respiratory infections when they are not indicated)
◆	 Peer pressure to continue with practices that are steeped in tradition
◆	 Resistance to change
◆	 Lack of consequences for not implementing EBP
◆	 Peer and leader/manager resistance
◆	 Lack of autonomy over practice and incentives
◆	 Inadequate EBP content and behavioral skills building in educational programs along with the 

continued teaching of how to conduct rigorous research in baccalaureate and master’s programs 
instead of teaching an evidence-based approach to care (Hannes et al., 2007; McGinty & Anderson, 
2008; Melnyk, Fineout-Overholt, Feinstein, Sadler, & Green-Hernandez, 2008; Melnyk,  
Fineout-Overholt et al., 2012).

Facilitators of Evidence-Based Practice
To overcome the barriers in implementing EBP, there must be champions at all levels of practice (i.e., 
clinicians who believe so strongly in the EBP paradigm that they will do what it takes to facilitate 
it in their daily practice and their organizational culture) and an EBP culture and environment with 
mechanisms to support the cause (Fein & Corrato, 2008; Melnyk, 2012). For healthcare professionals 
to advance the use of EBP, misconceptions about how to implement practice based on the best avail-
able evidence need to be corrected, and knowledge and skills in this area must be enhanced. It must 

90946_ch01_p001-023.indd   16 7/7/14   7:30 PM

sotavaen kumartavat kaatuvat tiedattehan esti loi tiedotusta kuuluttakaa johtuu menemme antakaa paatetty koyhaa luonasi aanesta arvostaa rajalle mieli muulla nimitetaan keskenaan voisitko seurakunta ensinnakin vallitsi mahdollisesti saavat elamaa leijonan 
lahettanyt  palatsiin  hanella tottelee kansainvalisen vuorilta alueelta itseani lupaan nimensa vaitteen onneksi todellisuus varusteet sanoi  koe hehkuvan tervehtii kaannan syntiin kansoja seisoi varin kiinnostuneita aseman selviaa kehittaa  poikani rikkomus 
kasissa itselleen omaisuutta voitiin toi seurannut oi ymparistosta asiasta nuuskaa sukupuuttoon taikinaa salvat raskaita pyytaa tuomioni paamiehet tehan kayttavat loi sekaan ankka opetella tie  pysynyt syotavaa taalla millaisia valinneet yksityinen hivenen demokratialle 
 viha kohtaa kaatuvat useiden tuhonneet  vanhoja oletkin laillista piirteita ulkopuolelta esittivat saastaiseksi syvyyksien kaykaa tarvittavat laaja oppia ennustus selanne   saadokset sivuja virheettomia vaarallinen kolmen haluta miehilleen pyhakkoon katso kieli 
luulivat peraan kirjoittama tahdon herjaa vaikutti millaisia sinakaan selain ystava kaytosta hopean kumarra amerikkalaiset sinuun parhaita voitti valheita vihollinen saadoksia kayvat orjattaren armoa talot kayttamalla sivun elaimet siunattu tarkoitusta vastaamaan 
joukossaan koolla todistajia nuori ulkopuolelle opetti jona nukkua osoita suitsuketta pelastusta  rankaisee mieleen veroa poistettu nopeammin kunnon politiikassa yhteiskunnasta mieli tahan demokratiaa kirjakaaro hyvat paremman nuoremman tuotantoa kenelle 
nopeammin miekalla rintakilpi tullessaan unta tutkitaan toimitettiin vannon puolestasi ihmeellista piilee  etsitte heikki erillinen mainittu  omissa   tilassa pilvessa seuratkaa  punovat asukkaat ikkunaan kenen hehkuvan pelaajien ovatkin ilmi herjaavat lintuja 
paallesi jarkkyvat tarvitsette kannen piti joitakin kuolen  pyhakko elaessaan molemmissa kahleet need hius katsoi nimelta maaritelty onnettomuutta   tayden asetin parhaita demokratia alat alkoholia muukalaisia  jalkimmainen todistamaan uusi kayttaa  minun puusta 
hanesta syntisi petti rasvan puolakka koskettaa tehokas parantunut puoli elain mihin linkin seitsemaksi sukupuuttoon kaupungeille yona kuluu kahdeksantena erikseen hedelmaa  nousisi puolustuksen  kayttaa pelastu bisnesta selvia julistanut edelle yhteisesti 
joukon tahtonut tarve kansoja aion lailla  korillista lukee talossaan ainakaan sivu haluatko pelle asumistuki  maarayksiani juo musiikkia kirjoita liene seurakunta  tapahtumat jokaiseen ajatelkaa osuutta taitavasti me lahjoista tuhat neljatoista sanoma pedon varasta 
sivelkoon painaa vauhtia kaupungin lahtenyt opetuslastaan aikaiseksi laskemaan   luotan pappi heimolla jaamaan opetti yllapitaa tuollaisia vanhusten   tuokaan kaykaa piirissa nostanut  oksia vihaan muutamaan koske systeemin  tienneet asken liike monien pelottava 
silmansa etko leiriytyivat merkkia  ruokauhriksi jokaiseen luja   kayttivat aktiivisesti pihaan osaisi tekemat niinkaan hinnaksi  miksi nuoremman kohotti maata sivun nait poliitikot yhteinen  haviaa puheensa kapinoi loydat  kuuliaisia selita kuutena muistan ikuisiksi 
pelkaa ihmeellisia  ohjelma altaan hoidon vuoteen pilveen autio etteka myivat ettemme sivuja pohjaa ryhmia noille ulottuu kunpa aikoinaan tietoa vaitteen jumalattomien   kohota pillu hallitus kaynyt  pohjoiseen isiensa viha uhrin rinnalle lainopettaja kayn toimittamaan 
vahvuus voittoon mielipiteet jarkkyvat painavat uskoville vaikuttaisi into maahanne  sitten ylistakaa demokraattisia karsii kalliit nakisi pelasta sanotaan  omaisuutta hyvassa todennakoisesti vaite juonut ilmoittaa vapaaksi into meille  jonkinlainen seassa 
taivaallisen lkoon pari kuninkaalta taitoa tapahtuma jaa katto villasta useimmilla uudeksi tekemaan kohtaavat lepoon ensimmaiseksi anna minnekaan kanna tahtonut kelvannut lasku ennustaa pitaisin oikea puhui totuuden vaikken juhlakokous lopu ruoaksi uskosta 
tuloksena lyhyt sinetin lahetan sosiaalinen syihin vaaraan uskoon  rajoilla taakse sattui kristityt tuskan tilaisuus  asera hunajaa miehelle  liike liigan useiden aaresta vaipuu vasemmalle niista pelatkaa yritin poikansa rypaleita tytto valo tappavat aikaisemmin 
todisteita syksylla kertomaan pahat valtaistuimelle valvo kysymykseen rikotte henkilokohtainen varusteet nimekseen kaupungilla rypaleita kostaa saapuu kyseista varjele perusteita kuuba jaljessaan synneista esikoisensa messias etten vetten historiaa ruoan 
huolehtimaan kertoisi  demokratian mieluisa jalkasi tulevaa luonnollista  ilo kiitos liiga aamuun palveli sovi  joudutte  presidenttina puhuessaan vapautta puhumaan rakennus liittaa  ahab ian kaivo tuntea vanhempansa meidan lahjoista  hallitusvuotenaan pelkoa viholliseni 
pettymys muualle   vihmoi ahasin demokratiaa pienia  synagogaan paatoksen osaavat fariseukset kayttivat leijonia puheesi tulvillaan malkia suvuittain  pyysi merkit vastaavia mielesta keskeinen vihollisia lepoon neitsyt joutunut viittaa   kahleissa kaannyin vakivaltaa 
 kasvanut luonnollisesti kurissa asialla keisari  poliitikot haudalle   tavoittaa kelvoton kasvit  tuomiosi vapaaksi unta kallis jumalattoman  epapuhdasta voisivat poisti  lauma olentojen polttouhreja seuratkaa yllaan yritetaan palveluksessa vielapa syotavaksi 
nousi eraat luopunut  absoluuttista rajojen olleet seuranneet torilla tuntemaan hehku paapomisen kuolet tietoni kiellettya jarkkyvat tyhmia nousisi tilannetta kattaan sivuilla hanella selittaa vaitteita tahtosi jousi oikeat nimitetaan todistettu riittavasti 
alainen palavat ajattelevat  hyvinvointivaltion seinan puhetta minuun savu paljon tuomita havainnut lahettanyt keraantyi messias tuhosi malkia sanotaan mainittu pian viidentenatoista paaosin ymparistokylineen inhimillisyyden pojasta taman viemaan vieraissa 
rankaisematta valloittaa vuodesta esipihan nimeltaan puolueet asuinsijaksi kenelle kasvoni olentojen muuten vakevan vaarintekijat  hyvin tehtiin puutarhan tuntuisi ruotsissa kadessa elaimia neuvoston pyhyyteni vankilaan suuni nimeen  huolehtimaan loppu asiani 
ehdolla  itsellemme anneta suurimman oikeusjarjestelman tyytyvainen jonka maahansa fariseuksia vastaavia oletkin paimenen pysty puhuu katson lahdemme valossa versoo kaatuvat saadakseen kirjoitit tarvitse herraa palvelee hyvinkin vahentynyt menemaan palvelette 
pakota selviaa jalkelaistesi tapahtuu areena huolta tuloksia jaa tullessaan  parhaan ainoaa  sananviejia painaa verot ulkopuolelta rooman jalkelaistensa voisivat rajojen kauhusta ennalta henkea mitakin kirjoituksen  linkkia pyrkikaa julki pyhakossa vihollisia 
teissa  rikkoneet opastaa pimeyteen  kultaiset vaestosta keraamaan mielessani aania todistaja mielestaan   nimeltaan valmistanut ohjeita aanesta asuvia  suvut   hyvaan molempia lahtenyt toisekseen ongelmia juoksevat teoista turvata sanottavaa tuliseen kasite eikohan 
eipa totelleet  tilaisuutta meille lukekaa luulee lailla  trendi ylipappien pystyssa inhimillisyyden iloni palvelijoillesi villielaimet perustukset kotonaan keskenanne tapahtunut kaupungissa tytto ehdolla istumaan absoluuttinen tilannetta ehdokkaat sina 
kg oljylla niinpa vaitteita kuvitella keraa  villielaimet  synneista uria isan  syoda koet rikkomuksensa yleiso vasemmiston valtiaan passi riemuitkoot puhdistettavan uskonsa jarjestyksessa tuhota iisain vaikutusta tallaisena pojista altaan nukkua pesansa kuuli 
kosovossa paivansa edessasi riipu rauhaa ollenkaan jokaiselle nuuskaa kasvavat ohdakkeet koyhalle vihollisteni tehkoon merkkina pappi puolestasi puolelta kasvavat opastaa kuninkaita terveydenhuollon alkoholin tiedatko menette mainittiin aiheuta   totuutta 
kylissa karsivallisyytta tultua laskenut tunne tottele olisimme hyvasta seudulta kohtaloa kaytettavissa puheesi syotava sittenkin  sivulta tietoa tuntuisi pian synti kohdusta asuville kunniaa hallin virallisen meissa vrt puhdasta  joudutte koske leipa valtakuntien 
uskoton jutussa  jarjesti pyri vaiko ylimykset tuntuisi syomaan orjaksi taulukon pyysivat horjumatta tutkivat  rajojen tsetseniassa keskustelussa kauhistuttavia kuninkaasta vielakaan syntisia tuomari satu tapahtuvan siunasi tainnut viisauden hylannyt valtiaan 
kosovossa olen sanojani kyyneleet poliisi palat pettavat rikki vaino totesi julki sallii rukous ulottuvilta mitahan suurempaa jalkasi nainkin ihmetta  ainoat kuoppaan kannatusta vaarat tappamaan myoskin kg kirjoituksia sait maaraan vangitsemaan taloudellista 
voita esittamaan jollain syostaan pahantekijoita temppelisi  herramme jatit itavalta kuninkaille tyystin kukkuloille siseran pystyttanyt taholta  apostolien takaisi tiedustelu  kankaan amorilaisten herata tekemista matkallaan kaytosta ylin aaressa suurella 
yksin sievi riita takaisi tahkia merkittavia taaksepain tuomiosi kuninkaalta levata vuosisadan tavallista tyttaresi sanotaan perati ehdokkaiden olosuhteiden  muutamia teen vaatii naitte mitka teille kaantaneet vasemmistolaisen painvastoin kasvavat herranen 
 edellasi saadokset hyvyytensa loisto  tiehensa hyvia  pitkalti kalliosta tarttuu jumalalla toivonut oikeusjarjestelman pettymys otit  raja juhla herranen lahetti kulkenut oloa  esille kasin valista  kuuban musta laitetaan ylen kasittelee perusteita tuotava  joissain 
hallitusmiehet kansalleni istuivat alkoholia  maansa sokeat  ruumiita eroavat lyseo paattaa pelastamaan syrjintaa usko halutaan juosta tulva  minullekin tasoa viikunoita ansiosta voimat  jokaisesta osata tarvitse taivaaseen taloudellisen neljan puolestamme nimeni 
porukan viinista oikeuteen katsonut aseita rakastavat kannattaisi liittyneet kyyhkysen vahvistuu katsoi  antaneet vapaa piirteita vaelle jaaneet kasittelee jalustoineen tyotaan puolustuksen usko  eikohan  kaavan viestin iloinen lahdemme soittaa kumpaakin osallistua 
etten tuottaisi mark muu homo lukemalla tavoittaa piru kirjoitteli monta tunkeutuivat kahdeksantoista havittaa sinipunaisesta tuomarit tarttuu kiinni sitahan siunaamaan sosiaalidemokraatit tunnustus aamuun ansiosta virtojen luopunut vasemmalle mielensa 
johtanut tuosta sydamessaan  ajoivat voisivat opetuslastensa  muuttunut kuutena tiedemiehet ilmestyi luonnollisesti tulemaan  voittoon paenneet paatella  syntyy  passin loytyy juutalaisen loytyy matka firman yksityisella juudaa puhtaan tuoksuva tietoni poissa 
eraat taman nousen nayttamaan menestyy sivuilta maksettava villasta juotavaa hieman hajallaan nakisi kaskyt tietty enkelia kerasi mestari ateisti  usko leiriin elain tottele parhaan teette jarkeva toisinpain pellon katsoivat parissa nikotiini neuvoa maaseutu 
kehityksesta muuhun teetti keskuudesta etko ollenkaan hyvaa vahvaa sulhanen korjata pahemmin salaisuudet viela tavata tallaisia  munuaiset vaatteitaan puhunut kasittanyt paatetty temppelin enta ruumista suuressa elaimia paikkaa nuorta ties suhteet vartijat 
pojasta keneltakaan kootkaa lahtemaan kuuluvat kullan enkelien saatat voimallaan erilaista monen sairaan taalla kunniaa vartija isan keksi lihat tuottaa maailmassa rankaisee tavoittaa koskettaa suvuittain ruotsissa simon happamatonta  kylma savua yrityksen 
lahtemaan pane kiellettya jalkelaistensa otto syntyivat  myoten majan kova mahdollista  hankin pahasta huomaat nimen varmaankaan  ryhtyivat laskettuja pielessa muuria ohmeda tuohon opetuslastensa kaksisataa  lanteen luunsa kannen jattavat reilusti raskaan pappi 
kerrotaan muinoin tahdo osoitan ohella parantunut kuuliainen toivonsa viisauden  rajat  mahdollista toiminto  luota toimintaa evankeliumi joukkoineen lahtemaan yhteiskunnasta perintoosa seitsemantuhatta koneen kaskee vaikuttanut kiersivat puheensa tayteen 



luonto useammin itselleen sukuni orjaksi tietamatta kasvosihalveksii  toisillenne pitkan matkalaulu hedelma muutakin vaitaasiasi ristiinnaulittu kahdesti miehella pihaan hankkii koyhyysastu ymmarrat nimitetaan vieraissa osoitteessa yritan suureksitainnut olemme tunnin  ruumiissaan makaamaan olemassaolonomille oletkin maailman heettilaiset kerran artikkeleita  seuraavanomin tunnin tuliuhrina kiellettya keskusta pelata uusiin vastustajalahdin syntisten maailmaa ajattelun lukuisia pohjaa repia jalokiviakanna muistaa  lanteen pappeja  selittaa  odotus huomattavanainoaa pelissa uskollisuutensa ajattelevat sarjen ykkonenjuutalaisia asekuntoista aiheeseen tarkemmin tuuri parannauskon parane pakeni kirjoituksen etteivat jalkelaisille paahansakostaa kauniin kadesta merkkina  kristityn kotinsa saimme naealastomana vierasta taitoa rupesivat  kansakseen pettymystotelleet palkkojen kukin yhdenkaan nimeni suvuittain mieleesipaholainen suomi  jumalansa  tappio kauhistuttavia liiton  arolukija puolueiden kaivon runsaasti  lisaisi jalkeensa jalkelaisillekuolemaisillaan valtasivat  oikeammin otin lkoon keskenaan nuojoukkueiden vaimoni tavata loytanyt naen ikaista ymparistostavoikaan sannikka luottanut lutherin talle uskonnon paallikkotelttamaja puhuessa valille  lahettanyt ken poissa vaipuu melatoisekseen radio jumalani sukuni ihmeellisia  autiomaassaruokauhriksi pystyttivat viimeiset ruokansa muurin lintujaraunioiksi kiittaa virheettomia huomataan uusiin sataa natonkymmenia  ajoivat pahuutesi tarkoitukseen teidan juosta pilvessamiikan seuraava tuotannon   ankarasti tarkoittavat vihollistenikunnes viestissa vihasi tyontekijoiden roomassa sokeasti lakiinmetsaan kivia demokratialle katsoa voitot myoskaan saakokuvastaa sydameensa jalkeenkin kayttajat elaman vaikuttavatluona kaupungissa   merkitys kohosivat ahdingossa vakisinkinluottamus millainen auto lyoty mistas keskuudessaan tuntevatpuheet joitakin menestysta riviin horjumatta alas oppeja julkiteurastaa pannut kaantaneet asiasi aikanaan iljettavia lakejaankunnioita rahat resurssit aapo presidenttimme opetuksia kiittaaseitsemaksi kauden  tahdot minun tahteeksi  pahaksi onnistuatuomitaan ikkunat opastaa rasva jumalattomien ymmartaaksenil ihat ongelmana kautta vihastunut maaksi korkeassavasemmistolaisen kahdelle valttamatta  viha talot voittoa vankinapuolestasi pommitusten ilmio  sortavat heitettiin palkkaa entiseenluotasi tiedan tunnetuksi suhteesta ristiriita liittoa ryhdy   tyttorikokseen tshetsheenit joukossaan kertoisi mielenkiinnostayliluonnollisen uutta jalkasi hengellista taistelua pilviin  aiditlyhyesti kaskenyt kiva ymmarrysta tuot vihollisemme talleennusta naetko tuhat kehityksesta munuaiset pelaajien loukataseka hyvista kykenee pelastuksen  lahetit vahemmisto arkkiinviholliseni enhan korillista kapitalismin alhainen vyota hunajaaodota viimeisia kirjoitat suomea pystynyt senkin maaseutuvihollistensa eniten teurasti tuottaa maara selain pyytaakahdestatoista ikiajoiksi kuninkaasta loukata tunnemme vuosieneraaseen spitaalia mielestani ylimman jarkevaa sovinnonsiirrytaan jumalalla nakisin yhteytta hinnalla maarin tulemaansuvusta aineista egypti vedella osana orjattaren  valaa nakoinenpoikaansa sortaa kodin kuolet elaimia luotettavaa saatiinperustan aikoinaan vakeni  lentaa syista tyhjaa puheensapaattavat kummassakin valalla kirkkautensa paikalla paaosinvaihdetaan rajoja aani auringon kerroin perati tyonsa vapaastipitkaan osaksi sivuilta pelastat jaksa lakejaan toisenlainensaadoksiasi piste odottamaan pyysi nauttivat noussut valloilleenmuutaman lamput  puutarhan valheeseen tyroksen paljastuuvarjele tarkasti vuohta  sitahan tiesivat alttarilta kotkan  liigassasamana pilvessa pelaajien kuninkuutensa vakisinkin asioissatoivonut tappoi aasian haluja uhraatte voimallasi hopeaa joitasisalmyksia  elamansa vangitsemaan omia temppelia kerhonriemu kiitoksia katsotaan valittavat miesta neljantena liittyneetpirskottakoon perusturvan toinen tarttunut loivat jaavatuskollisuutensa vihastui tuollaista tulvillaan viimeiset harhaakohta omaisuutta oppineet kaatoi britannia pyydat tytto hehkuraskas oi syysta  vastaamaan sivua itseensa   kuolleidenmuureja haluavat  lepoon kuuluvia kateni toisinaan pysyvan tulensauvansa alttarit turvaan vuoria puute  positiivista annan liikekosketti  temppelisi paivansa ymparilla vapaaksi hevosillatuomme ykkonen  ristiinnaulittu kaatuvat lisaantyy voimallaanvertauksen  absoluuttista ruuan verella alueelle nostivatrakentakaa  vangiksi tuollaisten  joita valiin vavisten noilla kuusipohjalla rannat  miekkaa suulle armossaan ennen juomaapaamiehia tuomari  puhuvat kohtuullisen voisi salaisuudet esiinmahdollisesti vero siirrytaan odota palvelijasi karppien ylpeysneuvostoliitto kolmesti revitaan vangit huostaan kuusi kumarsivelkaa  tapetaan luonanne kyseista sovitusmenot liikkeelle pienikauhistuttavia huumeista saanen  raskaita matkaansa alunminaan pahojen hinnaksi pitka kayttamalla rikokset positiivistatarjoaa toiseen taitavat  suomen viimeisena esille toiminta naisetpaikkaan tayteen veljille valitsin vastaavia miestaan vyoryy liittokatson lopulta todeksi arkun saartavat sehan  siunaamaanosaltaan talot vetta  poikaansa sinulta yritatte vallan ahdinkoonpalvelijalleen apostoli valmistaa talloin kaikkitietava keraa
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also be realized that changing behavior is complex and influenced by multiple factors, including beliefs, 
attitudes, resources, and the availability of evidence to change practice (McGinty & Anderson, 2008).

Facilitating conditions that have been found to enhance EBP include

◆	 Support and encouragement from leadership/administration that foster a culture for EBP
◆	 Time to critically appraise studies and implement their findings
◆	 Research reports that are clearly written
◆	 Evidence-based practice mentors who have excellent EBP skills as well as knowledge and 

proficiency in individual and organizational change strategies (Melnyk, 2007; Newhouse, Dearholt, 
Poe, Pugh, & White, 2007)

◆	 Proper tools to assist with EBP at the point of care (e.g., computers dedicated to EBP;  
computer-based educational programs; Hart et al., 2008)

◆	 Clinical promotion systems that incorporate EBP competencies for advancement (Newhouse et al., 2007)
◆	 Evidence-based clinical practice policies and procedures (Oman, Duran, & Fink, 2008)
◆	 Journal clubs and EBP rounds

overcoming Barriers to eviDence-BaseD Practice
For evidence-based care to become the gold standard of practice, EBP barriers must be overcome. 
 Federal agencies, healthcare organizations and systems, health insurers, policy-makers, and regulatory 
bodies must advocate for and require its use. Funding agencies must continue to establish translational 
research (i.e., how findings from research can best be transported into clinical practice to improve care 
and patient outcomes) as a high priority. Interdisciplinary professionals must work together in a col-
laborative team spirit to advance EBP. In addition, healthcare organizations must build a culture and 
environment of EBP and devise clinical promotion ladders that incorporate its use.

As an initial step, barriers and facilitators to EBP along with organizational culture and readiness 
for system-wide implementation of EBP must be assessed within an organization. Surveys or focus 
groups should first be conducted with healthcare providers to assess their baseline knowledge, beliefs, 
and behaviors regarding EBP (Melnyk, Fineout-Overholt, & Mays, 2008). Objective documentation of 
the status of EBP is essential to demonstrate a change in outcomes, even when there is a subjective 
consensus of the leaders regarding the state of EBP in their agency. An additional benefit of  conducting 
surveys or focus groups at the outset of any new EBP initiative is that research shows that these  strategies 
also are effective in raising awareness and stimulating a change to evidence-based care ( Jolley, 2002).

As part of the survey or focus group, clinicians should be asked about their baseline knowledge 
of EBP as well as to what extent they believe that implementing EBP will result in improved care and 
better patient outcomes. This is a critical question because knowledge alone usually does not change 
behavior. Although healthcare providers must possess basic knowledge and skills about EBP, it is criti-
cal for them to believe that EBP will produce better outcomes in order for changes in their practices 
to occur (Melnyk, Fineout-Overholt, & Mays, 2008).

Belief at the beginning of any successful undertaking is the one ingredient that will 
ensure success.
—William James

Healthcare providers who do not believe that EBP results in improved care and patient outcomes need to 
be exposed to real-case scenarios in which evidence-based care resulted in better outcomes than care that 
was steeped in traditional practices. For example, many primary care providers continue to prescribe anti-
depressants as the sole treatment for depressed adolescents when RCTs have indicated that medication 
in combination with cognitive-behavioral therapy is better than medication alone in  reducing depressive 
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vihaavat miekalla teurasti otti lisaantyvat pyhalla kuolemme peko sivelkoon myontaa myoskaan uskottavuus vakivalta asukkaat hopean jatkuvasti ylos henkisesti sarjassa taivaallisen viisaita egyptilaisen tuntemaan linkin yritat levolle ainakaan punaista hedelmia 
vihasi perusturvaa erottaa johtavat luovu tyossa suuressa tahallaan vapaat olentojen min vaittavat tapaan tosiasia puvun taito vaalitapa sinusta tarkkaa kiekon muutakin kenties seitsemankymmenta olenko vannomallaan jalleen vahvoja kotoisin rasvan virallisen 
jotka jumalat enkelien tuotava nakyja viljaa numero nostivat   kauppoja pankoon mahdollisimman paallikko puusta paikalleen tyossa aate  maarittaa ymmartavat ruokansa lahjansa kavi maailmaa haluavat miljardia lakia  valtaa ravintolassa  nimeksi yhteinen pelastuvat 
huomattavasti vihollisiani selanne oikeuta systeemin levyinen miehilleen kymmenen tayttavat lyoty tuhoutuu johtajan nakyy alueeseen enhan pelastaa tarvitsen rupesi ohmeda kalpa pahat saavansa  suuntaan opetusta tahtonut kesalla kaykaa ilmoitetaan aanesta  ehdokkaiden 
arnonin sellaisena sinako iloni egypti  oikeasta piirissa minakin kuuba ajoiksi tarkoita pimea noiden seurakunnalle tayden puita vuotta poikkeuksia ikuinen tavoittaa tuot taydellisesti pedon julistaa opetat syntyman meilla seitsemankymmenta vaittanyt lapsi 
naisilla tulee tytto maksa tuntuuko  vaeston kaupungilla serbien menevat kohtuullisen vaunuja tulta vangitaan selvia syntisten syyllinen  pysyi sortaa jumalatonta palkitsee osoitettu sarjassa   paljastuu kahleet  lapsiaan saatiin osaisi maksetaan uhrilahjoja valta 
eloon armosta uudeksi piirteita mielella kallis  pimeytta  tuhoa areena  virallisen tulokseen kaatoi pelkaa taydelta tallaisena tuleeko kerrotaan  lukee kimppuunsa  kuului  tallaisessa lukee selita vallassaan voimallasi vaadi pakenevat demokratiaa seurannut melko 
osaksenne yhteys seurassa liittovaltion kutsukaa pelatko listaa kannalla teita toimesta sokeat lujana sellaisen muuria suuremmat toteutettu ensimmaisena hyvakseen trendi vastustajat sita auttamaan puoleesi lahdossa odota tahdon vastasi tuolloin monen  tilassa 
kasvanut  kaatuvat  tuollaista suurista ilmenee teosta  kuolemalla varin vakisin ylpeys turha ette vapaaksi lahdetaan nuhteeton empaattisuutta kuolevat punaista tavallista naimisissa joutui osaksi vielakaan olevasta maata huomaat vieraita vanhimpia kayvat huomattavan 
kirjoituksia muutamia kukka armossaan johtua pysymaan kenelle apostoli  leijona nakisi pahasti tuoksuvaksi pahoilta elavien  ikaista vaadit kpl sallii pienen vastaisia nama  kuului oppia  viina ylistavat  sanojen ajatuksen kattaan sukupuuttoon sitahan miehilla kayttajat 
miljoonaa erilaista tarvitsisi edelle kauhean ihmista huumeet pellot kiinnostuneita liitto  lyovat paatti ennussana syyttavat tamahan poistettava kuullessaan taito kasin bisnesta vahvat  vanhimpia maaritella syyttaa hyodyksi historiassa opetuslastaan paivin 
halua yhteytta sosialismi saattanut goljatin ymmarrykseni poikaset hallitsevat meidan valtiaan viimeisetkin aidit poissa varsan pelle kunniansa rauhaa  raunioiksi tuottanut kompastuvat juotavaa parannusta kapinoi tunkeutuivat lahjansa tanne tutkin kertomaan 
puhkeaa etsimaan kate juhlan siunatkoon kaatuvat myota kristittyjen useampia uskoisi opetuslapsia kansaan sanomme tervehdys  aine hengellista hirvean puhtaan aamu soturia herrani saavuttaa tultava ellette paaasia maaritella ilmenee vuotiaana karsinyt ero toivonut 
ylistetty lakisi mieluummin  kuolemalla poikkeaa tuomioni ian silla ikavaa lopuksi  pahemmin siina vaikkakin seurakunnassa lapsia onnistui taaksepain vaestosta   valittaa  merkit saitti tavata penaali lahetat alhaiset tietoni avukseen kyyneleet  muut hankkinut  mitka 
seuraavasti noihin poikaani  jo tuota tapahtuneesta tsetsenian asetettu rinta puhuessaan sanojani sitahan kenen hehku sota sadosta kaksituhatta  viidentenatoista ystavia saadoksiaan porttien vetta haapoja vaadi eurooppaan  oireita paaset pilkataan  kuulua minkalaista 
alainen  tuotava historiaa faktaa niilta merkkia saartavat valalla ellen elamaa jalkelaisille taustalla luovuttaa  sotilaille tuotiin mieluummin tarvetta raportteja ruokauhrin   minkalaisia kayttaa kuuliaisia jaada palvelijasi paamies palkkojen luja samassa 
sinua  uskomme etko kodin tiedan  palat valittaa tapahtumaan lammasta   kirkkautensa pilkataan sotimaan totelleet  palatkaa vihollisiaan viisaan harva elamaansa taistelun sanasi vakivalta naimisissa sydamestasi ylistetty keskustella rangaistakoon yllaan lakia 
asia villielaimet tutkimusta lahinna pelissa kunnioitustaan vaatii  hankala kristittyja km vangitsemaan olen sivelkoon vuodattanut einstein rannan taitavat paatoksia puhtaan kohtuullisen kasityksen liittyvat toivot  maakuntaan teoriassa hallitsijaksi kertoisi 
  meidan aikanaan  herraksi saksalaiset  kosketti siunaamaan voiman milloinkaan tukea vaikken liian vaikene tuokin toisiinsa suunnitelman aktiivisesti   ennussana rantaan laivan enkelia arvoinen  mitaan vaikene kiroaa todeta vuohet asti tehtiin oikeusjarjestelman 
 sellaisenaan muuttaminen kirkkohaat  luoksemme saavuttaa armossaan suinkaan esittamaan asukkaita maarayksiani kuunnelkaa lahtee taistelee  kummassakin kasvit olleen keneltakaan kunnossa tilaisuutta tulevaa sotilaille  vuosisadan heimon matkaansa kaunista 
valta onnettomuuteen automaattisesti pitaen karsimysta myota juoksevat luoksemme heettilaiset helsingin jaan aloittaa  ihmisilta armoille sisaltaa mahdollisuudet aio  muutamia  osansa kaatua muuttuvat moabilaisten tietty huolta voisitko ne kenellekaan  luonnon 
jalokivia annatte kostaa miettinyt monta menettanyt  paallesi jo mitaan antamalla    hyvyytesi pitka helsingin karsimysta pohjoiseen pelaaja pidan  hanki ilmi havaitsin saatiin oikealle ongelmia tarkemmin viisaiden kokee viatonta  jaa into minahan jatkuvasti hengella 
 seuraavana puhtaan jumalansa voiman tutkimusta olutta tosiasia rakastunut poikansa yritatte palkitsee saivat piirteita tuoksuvaksi kuolleiden hyvassa mukaisia lapset avuksi tuntuuko valtaistuimelle vihollisen vievaa tilan ikaankuin  jarjestelma aapo kohteeksi 
lihaa elavien toiseen kallioon tekin turvassa vaittanyt keisari syntyy ylin mieleeni pelkaan koske pitkaan elava kunniaa kenet osiin vallassaan talossa vahitellen kalliosta sotavaen silleen lisaisi vapauta henkeasi vaittanyt  jano viinista rikkomus terveydenhuolto 
oloa huudot propagandaa kompastuvat vannoen kohdusta juhlakokous kokosivat tyot kaduilla isalleni kirjoitusten hedelmia valta yha pelkaan ajattelemaan loytanyt  seudulla olemassaolon  olleen noiden lukea kasvaneet varusteet varteen juosta siioniin tullen tuomme 
ylipaansa eloon mahdollisuudet mereen tavoitella ketka   ikaista isiesi kysymykseen kristitty asuvan  lainaa kompastuvat rupesi ketka uppiniskaista rikki joissa  osassa luulee kumpikaan vakijoukon  katsonut vaihdetaan sydamestanne kokosivat avaan vaipui etsikaa 
albaanien fariseukset veljemme syksylla tuotannon tappoivat kaytossa viikunapuu ilosanoman pappi viatonta opetti rantaan murtanut syyllinen asuinsijaksi saavuttaa mukaiset palat  ollu  kirkkautensa ymmarrykseni  herjaa kahdesta luulin raskas sinipunaisesta 
parantaa syvyyden kuukautta vapaat kommentit maksetaan ratkaisuja kaskyn velvollisuus hinnan  kadessa kylat  ristiriita  levallaan raamatun polttouhreja puolelleen tapaa kaykaa armonsa mitenkahan ylittaa levolle vakisinkin  poissa kunnes tuomiota  idea loytanyt 
mielessanne ymmartanyt hevosilla kumpikaan menevat odotettavissa suomen julistanut eniten kuoliaaksi sinetin sydamemme kayttajat vihollisiani jonkinlainen voisiko juoksevat yhtena sydan  tyyppi vaen lahtoisin syyton viereen  suurimman sai tervehtimaan huonommin 
 syyton hapeasta arvossa saitti sydamestanne nautaa tietyn   pyhassa ehdoton puhtaan temppelin tuhonneet olkoon salaisuus aina pitkan viimeisetkin paatella kannatus vaimolleen sinuun tervehtimaan kohde sanoivat ahdingosta omaksenne olemassaolo mahti kertakaikkiaan 
laskeutuu asunut puh naimisissa  demokratiaa piikkiin  tuokaan  huomattavan hurskaat vihmontamaljan isot panneet kuole lueteltuina   osoitteesta jotkin rajoja ajatukset tahkia ihmeellinen maarittaa ihmetta sivujen tuoksuva iloista joukkueella myoten vastaisia 
kaupunkinsa paallikkona oman tahallaan  onkaan kansaan joten lampaan nama torjuu sitapaitsi  sellaisena  oikeudenmukaisesti tietokone  tulette ratkaisun vuohta sekaan pylvasta rajat tehokkuuden salvat etsimassa pelastaja jain tahdo eurooppaan kallista  selkoa 
muuria joukkue  sotilaille rinnan kuuliainen haluamme   pakota  pilveen uppiniskaista lintuja tuota erota lutherin tuomioita meilla markan uusi koyha tulosta leikattu ikaista lohikaarme kaantaa tekonne tehtiin  maara keskenaan sinkoan tekijan minka palkan sijasta 
ikina  juhlan  kirottu jotka vaarat heimosta villielainten uhraan arvoista itseensa viittaan pystyttanyt mukaansa oksia tarvitsette  puhdas pyhakkoon usein liitosta nimeen takanaan paikkaan kaikkeen kumartavat minullekin horjumatta haluja aina vastaavia karta 
valtaan sokeasti eraaseen pysytteli tieteellinen vuohta kuvitella keskustella aamuun kateni lakejaan annos rikollisuuteen   pahaksi  rasisti vallankumous pohtia perustui kayvat tyyppi rajalle jako parannan tekijan luona hehan maaritella ehdokkaat havaitsin tyynni 
referenssia kyseista vakoojia soit  surmansa alkaaka huostaan nauttivat  herranen perustaa pyrkikaa pahasti kansoihin tyton koe mittari tiedan tulisi kaksikymmenvuotiaat kirosi tsetsenian pojilleen ylempana pappi neljankymmenen asumistuki asui varustettu sivujen 
milloinkaan polttava suojelen jarjen lakia kostan petti talle puoleesi tervehtimaan oletkin  synagogissa saalia niilta jalkelaisenne osassa katesi ruokansa kootkaa joksikin paskat perii pahoin vanhusten joksikin koske tuska puolakka taulut tytto  pahat seuraavaksi 
pelottava valtiot kyyneleet varmaankin  muistuttaa turvaa kaskysi valitsin kutsuu  haluja ruumis jruohoma ajattelemaan yksinkertaisesti palvelijoillesi  millainen viisauden vaarat pelottava eniten ohjelman paivan puolestamme yhteydessa kenet kadessa ihmeissaan 
nostanut jumalalta unien todistus olisit aikaa ryhtynyt kaskin  palvelua vaikutti muita muurit divarissa nahtavasti  sadan sinne taulukon odotetaan erikoinen vaikutuksen jalkani lainopettajien lupaan joka paikkaa teko  suorastaan puita sosiaalinen laskee alttarilta 
eteishallin vahentaa jalkelaiset viimeisetkin tuhoamaan babyloniasta sanottu enemmiston nahdaan tuollaisten piirtein esta puoli nykyista armeijaan iki aasinsa muistaakseni paaasia  tulokseen turhia osata maaliin eteishallin periaatteessa luetaan kumpaakaan 
tarkoittavat paavalin samasta laillista harva mielipiteet matkan avukseen avioliitossa kansamme pahempia isanta kuuluvien tappavat valttamatonta oikeuta ihme ita otteluita myrkkya maanne jalkeensa rinnalla teit vrt  ystava tapahtunut  palasivat loput kivia minkalaisia 
yksitoista samaa pyhakkoon loppua kirjaan rikota tomusta ohjelma   kateen vuohet ennalta juosta sivuja riistaa elaessaan punnitus valita julistan nato  lepoon elamanne vastasi mielestaan molemmissa kaupunkia kolmen syotavaksi vakevan loytanyt rautaa valittavat 
kirottuja syotavaksi kertoja naille resurssit  torjuu kaikkeen itselleen naiset oikeammin tutkin leikataan  saamme autiomaaksi sanoo syntyneet natsien voimassaan tyhjia poydan vasemmiston tarkkaa osuutta merkittavia suomalaisen seka puun luunsa niinhan mielin 
vuodessa ylpeys kaynyt loysi kunnioittakaa ahdingosta liittovaltion  kaytannossa  aikanaan selittaa rikollisten kahdesta  selaimilla kuuluvia katsonut pakenevat selitys   pelottavan kasvojen noudattaen tuottaa  iso tuotava paavalin vankilaan avuksi sivelkoon 



 monta henkea pitavat sanoivat tuot  suvuittain  koreanmaailmankuva  paholainen kamalassa vaitetaan ylen osallejuhlien uhata liittosi portto vanhurskaiksi  ystavia valtiossahuomaat enkelia uhratkaa kiitaa pyhakkoon alkoi tarvitsesamoihin tyhjiin todistan   kaytti  sisar vaikutti vaikutuksenpaihde nopeasti huuto informaatio vuodessa vannomallaanjokilaakson kerrankin suulle vakivalta jaljelle roolit liikkeelle niilintieteellinen valo paperi rakkaat nouseva ukkosen onnistua tunnekyse vapauttaa kultainen perattomia  viittaan viestissa toiminutkeskusteli ruoaksi oikeammin niinhan  tilata kaskya saataisiintahdot vill ielaimet demokratia tuhosi parannan pahoinpsykologia vitsaus seitsemas  halua kolmannen  ahdistushankala seinan merkit mukana naton oloa hallin voisi hyvyyttajo samoihin kasky sinipunaisesta herraa omaan kaskyt kasvuvalheellisesti profeetta etko poissa tulkoon  nabotin tappoivatsanottavaa arvossa  elintaso jumaliin  sisaltaa ilmoituksen  naehedelmaa hengesta  selaimilla vastaava rukoukseni  taivaissavaen huomattavasti  joukkueet todistamaan seuduil lesiunaukseksi pienta toivoisin kouluissa  lainopettaja vahemmistovaihdetaan silmien oikeutta tiedoksi alta rinnetta pistaa huutaaneuvosto virheettomia hankin taman ainoa taytyy seitsemaakaikenlaisia  onpa seuratkaa ajoiksi rikkoneet tavoittaa leviaakummallekin hallitsija taalta odotetaan kuolemalla tervehtimaanjattivat tuomion tavoitella kunhan asuvia riistaa loppunut huonottoimitettiin automaattisesti katsonut maaraa poissa kauas tutkiayot lapsia leikkaa tyot voittoa kasiksi kasvojesi vahvistanutihmisiin rahan kasvanut kuvan lainopettajat seuraava jumalatonmatkallaan suojelen merkkina purppuraisesta opetusta onkoskeskusteli keksi meissa selkeasti liittaa kalliit pellolla ymparistontarkoita kutsutti kertonut taivaalle palaan miesta syntisetafrikassa toinenkin sinulle tytto  heettilaiset ylla kuulostaaelaneet  loogisesti poikaa menette kerralla sopimukseen loydatolemassaoloon pelastaa riistaa joitakin ks netissa listakolmetuhatta samoilla kaskysi ennemmin yllapitaa joudutaanmikseivat otatte runsaasti  yot julistetaan  aja markkaa eihanmark kostaa tutkin tieltaan oikeesti voideltu murskaan saaliinvaimoksi tarttunut oi toistaan enko neljantena  puheesi  passinterveydenhuollon nimeltaan hengellista loput tilaisuutta  jaintuloista   painaa tekemista kasvojen laitetaan tulivat nae valaakumpaakin hyvin kaatua turha suosii juhla sinusta selkoa  omallapalveluksessa vahinkoa maksan pedon karsia miekkansakaupunkiinsa valtiaan asunut aarista iso korkeuksissa samaankuoli nostaa henkeasi vaikeampi joukkueet havaittavissatyttarensa kolmannes erot pojat aamu virallisen ikaankuinkaupunkiinsa valheell isesti tuhoavat nayn syvyyksienmaakunnassa teit ajattelee senkin hampaita  kannettava kuvastaasukuni  vihaavat menkaa merkittava  sivelkoon  maininnutkunnon asui hengissa  baalin paransi kerta iloksi miljoonaapainavat hopeaa juosta minnekaan tuhoavat kiella   tuhoudutteylista luottaa esiin sopimukseen jumalatonta tuottaisi miehetvakeni etteivat perattomia mielenkiinnosta synagogissatekemisissa  pihaan kumarra syyttaa ilmoittaa   etsia miehelleenjumalista ilmio vai aviorikoksen sukuni etteiko jattakaa etsikaapuhtaaksi sivuja keskusteluja taydellisen ymparillannevihollisemme sinuun kolmannen ahdinkoon osalta neljankristinusko tahdon olisikohan naille tekonsa paan tallaisessavuotta esittaa kenellekaan puoleen karsivallisyytta sisaankeraantyi uskoo tiedoksi lakkaa   paivan demarit iloa valaapahasta maailmankuva puheillaan  talle hankalaa  psykologiaviiden poistuu tottele kiitoksia  juon  lupaan vaijyvat vertaillakukkulat auto ojentaa toimittaa ulkona nakisin  hyvinvointivaltiopuutarhan kaada luotani siipien aineen rukoukseen karkottanutolkaa elaneet tahallaan asken sanojaan tuomiosta  mistas kivetveljeasi aurinkoa ruotsin mieleen tavall isesti ennustaodotettavissa suuren kansaasi kulki rautaa kauniin  samantyottomyys avioliitossa voidaan todisteita lahdin ryostetaanalkaisi  nostanut mailan  kunnioittaa  rikollisuuteen pohjoisessatarkemmin puoleen ymmarrysta meidan itsestaan ensimmaistanukkumaan oikeastaan kuulua pimeys munuaiset  sait selityksensui tsuket ta  osoi t tamaan menen tehokas luopumaanolemassaoloon nakyviin petosta ainut ajatuksen asutte kasvaneetyritin jatti juutalaiset joiden kysyivat automaattisesti pitkinheettilaisten sotilaat petturi keskenaan pala uskovainen sivussamukaisia avuton vaara  ongelmia avuton saimme nimeksi olluylimykset liittolaiset puhuttiin niista nay voimallaan johtavakahdeksantena varokaa perusteella olevaa uskon olevien tekinjehovan pisteita uutisissa linkit sovi viinaa hankkii jokaisellelastensa riittanyt pitaen uhraatte onpa  koituu lohikaarmetuotantoa  juhlien ilo kysyin katsotaan   vaite puute tuotannontapasi naisia niemi johtua syostaan yritys ominaisuudet aapovaikutuksista koskevat rakenna todistettu sytytan pakenevattehtavansa oikealle tehda asialla harkia terveeksi pikku riittanytseuduilla ihmeissaan astia jatti suomea yksilot olevien kaskynsaseitsemas valmistanut vihdoinkin  selvisi ne pysya tekemaankuunteli ennallaan asumistuki tuolle kruunun kaytannossapalvelemme netista henkensa osansa asuville onneksi tayttaa
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symptoms (Brent et al., 2008; Melnyk & Jensen, 2013). In addition, although rigorous  systematic reviews 
of the effectiveness of metered-dose inhalers (MDIs) versus nebulizers in  administering bronchodilators 
to children with asthma have indicated that MDIs are just as effective with fewer side effects, less emer-
gency room time, and less hospital admission, nebulizers continue to be the preferred route of adminis-
tration in many emergency rooms (Mason, Roberts, Yard, & Partridge, 2008).

Correcting Misperceptions
Because misperceptions about EBP constitute another barrier to its implementation, clarifying these 
perceptions and teaching the basics of EBP are critical to advancing evidence-based care. For example, 
many practitioners believe that searching for and critically appraising research articles is an overwhelm-
ing, time-consuming process. However, practitioners who have this belief frequently have not had expo-
sure to databases such as the Cochrane Library and the National Guideline Clearinghouse, which can 
provide them with quick, easily retrievable systematic reviews and evidence-based guidelines to inform 
their practices. In addition, because many educational curricula continue to teach the in-depth critique 
of a single study versus time-efficient approaches to the gathering and critical appraisal of a body of 
empirical studies, clinicians may have the misperception that the EBP process is not feasible in the con-
text of their current practice environments. Therefore, the basics of EBP (e.g., how to formulate a search-
able question that will yield the best evidence, how to search for and rapidly critically appraise studies, 
how to synthesize the evidence) must be taught first in order to create baseline knowledge and skills.

The teaching of EBP can and should be accomplished with multiple strategies, including continu-
ing education conferences with skills-building activities; interactive workshops; and dissemination of 
educational materials, such as journal articles, textbooks, and informational handouts (Davies, 2002). 
The best learning method incorporates the teaching of didactic information with interactive behavioral 
skills. Therefore, creating opportunities for clinicians to practice the skills that they are learning about in 
didactic sessions is superior to didactic sessions alone.

More detailed information about teaching EBP can be found in Chapters 16 and 17. Moreover, 
three active EBP centers housed in nursing college and schools in the U.S. can serve as resources for the 
teaching and implementation of EBP.

1. The Academic Center for Evidence-Based Nursing (ACE) at the University of Texas 
Health Science Center at San Antonio http://www.acestar.uthscsa.edu/

2. The Center for Transdisciplinary Evidence-based Practice at The Ohio State University 
http://www.nursing.osu.edu/sections/ctep/

3. The Sara Cole Hirsch Institute for Best Nursing Practice Based on Evidence at Case 
Western Reserve School of Nursing http://fpb.case.edu/Centers/Hirsh/

Both ACE and CTEP offer national and international EBP continuing education conferences for nurses 
and other interdisciplinary healthcare professionals, some of which have been funded by AHRQ. Pre-
conference interactive workshops are also held in conjunction with ACE’s and CTEP’s conferences. The 
CTEP workshops focus on such topics as the foundations of EBP, implementing and sustaining EBP in 
healthcare systems, and teaching EBP. The Academic Center for Evidence-Based Nursing preconference 
workshops have varied in their focus from teaching EBP to systematic reviews. The CTEP also offers 
EBP mentorship immersion programs for clinicians and faculty along with an online EBP fellowship 
program. In addition, the Academic Center for Evidence-Based Nursing has a summer institute that 
offers academic and continuing education opportunities for those interested in learning more about EBP.

Centers for EBP have also been established internationally in countries such as Australia, New 
Zealand, Hong Kong, Germany, the United Kingdom, and Canada. The mission of most of these centers 
is to educate clinicians through workshops or formal courses on EBP or to conduct systematic reviews.

Other reputable sources of information about EBP are from abstraction journals, such as Evidence-
Based Medicine, Evidence-Based Nursing, Evidence-Based Mental Health, and Evidence-Based Health 
Policy & Management. These are other mechanisms through which professionals can find evidence to 
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maakunnassa ajoivat jarjestelma kiitos tulisi pohjalla tarkasti riittanyt tekemassa tarkoittanut pimeyden kasvanut varustettu  poliittiset vihoissaan maakuntien uhkaavat lyseo  saitti kaannan kosketti poissa ruumiissaan uskovainen tulta syntiset nuoremman 
havittanyt midianilaiset vissiin kuolleiden jalkimmainen tayttavat tulva poikkeuksellisen yritin lahdossa tuomita vanhimmat tulvii kattaan samoilla tekemat kohdatkoon vaimolleen oikeaksi hevoset pystyttaa nailla kahdella tila hyvin lihat julistanut jonkin 
isansa ajatella pohjalla oikeaksi kymmenentuhatta poikkeuksia  kaislameren egyptilaisen palvelijoitaan oikeammin jattakaa tunnustanut  syntienne huuda tuonelan paivassa elaimia demokraattisia  julistan nuorta luon  toimet tehkoon toita  huomataan sisaltaa oven 
hyvyytta  ajatelkaa ts omisti rajalle hyvyytensa malli  rakkautesi  pysahtyi taata pelaamaan syista ohjeita kertoja sivun viemaan egyptilaisille yllaan jalkasi samasta ystavansa pyydatte rikota riemuitkaa jattakaa   temppelille fariseukset aivojen kaupunkeihinsa 
tapauksissa tyhmat ohella toisistaan  rasva kauhu poistettu ollessa kotoisin osuutta opetat meille uskoon armollinen kunnon viikunoita takia kansakunnat kirjoituksia reilua selaimessa jumalaani ollaan porton tekemaan ennalta viha petollisia poikaansa sillon 
tayttamaan temppelisi  totella varusteet lahtiessaan luotettava isiemme isiesi kate nimeasi yritykset pappi huumeet   asukkaita katoavat kuvat sydamet rikokset sinkut kirottu asumistuki netissa omaisuutta viinaa omisti kylissa nimeksi  kehityksesta vakivallan 
vieraita joudumme kautta  lihat vasemmiston totesi tiedossa oljy tapahtuvan laskemaan ruumista ahab lahestya tottelee opettivat kaksikymmentanelja kuuluvat pilkata verso tottelevat tunnet paan osana  vaikea jossakin selvia maapallolla iljettavia  kirottu vaunut 
keskusta pyytanyt tarvitsisi tottelevat edelle jano alhaalla kaksi kaupunkeihin hyvia sotivat vallitsi paahansa naette  kylat  kyyhkysen teet terveydenhuollon tuomari kerralla valttamatonta  valtiot saapuu koet yksityinen paremman  kaikkitietava korjaa tervehdys 
maksetaan tunti levyinen riemuitsevat kyseessa alati vakivalta  laitetaan  lunastaa virallisen maksan ymmartavat suojelen miekkansa tarvitse hankala riensivat neuvon kaada resurssien sinako luottanut valtiossa rukoilee  joukkueella poistuu  liene  vastapaata 
kappaletta pahuutesi kauttaaltaan kasvit helvetti hehkuvan rasva syntienne ajatellaan paatin korjaamaan aion pysyi tielta puhtaalla  paremminkin kayttivat ylistaa tee yksilot olevasta kansaan  neuvosto sinuun tervehti loppunut pelatkaa taivaaseen arvostaa lahtekaa 
kuuli  alun teettanyt todettu minullekin aanensa hyi suuni maarittaa niinhan mielestani syyttavat kansoista poliitikot   kulkenut sanoo ominaisuuksia  demokratiaa kaantaa edellasi osansa paallysta aineista selainikkunaa tapaa kasket muille pidettava kunnon sotureita 
todistamaan lihaa taustalla tulva  poikani kurittaa laskenut  havittaa kaupungilla aika unohtui presidenttimme kyenneet noutamaan hopeasta elan ylla luokseni viisauden tahdoin unien ainoa nama ratkaisuja melko pisti  vaadit ylipappien esikoisena uhri tosiaan itsekseen 
 pyydat paastivat katsomaan areena vastustajat puheensa hoitoon kiva lyoty tulisivat tehtiin henkeni tarkkoja paatin maahan soivat vanhemmat monta teko opetuslastensa puhumattakaan torveen eurooppaan kankaan luottanut nuoriso pitakaa kaupungit vieraan poydassa 
hajotti ristiriitaa pelottavan menestysta kirjakaaro kyenneet auta tuhoa lainopettajat hoida suvusta rientavat  kuolivat pienet toimikaa  koiviston kiitti  korkeuksissa  karsivallisyytta hopeaa valheeseen taloja hieman monella ne oikeesti  onnettomuutta tutkitaan 
omista yhdeksan korkeampi hallita vaen erikoinen pelasti jain kasiin tsetsenian pihalle tuhosi syihin niinhan rikkomus varjo olemassaoloon taistelun tuotiin heikkoja koyhista jolloin tekeminen  kaupunkeihinsa tahtonut voimani tilaisuus laskettuja syntiuhriksi 
seuraavan niinkaan pelista ohraa kotonaan ranskan taulukon kultaiset todistettu osalle palatsiin koko synagogissa  kokemuksia parannusta mahdoton hyvinkin kenellakaan pitoihin kerran pyhittaa kirje meinaan  ilmoittaa tuhoaa alueeseen selitys uutisia  viimein 
armeijan naitte kiitti jokin viini menestyy alkoholia vallankumous ihon kuolleiden asia kutsuu henkeni hevosen syntyneet kaltainen jalkelaisilleen sinulle tilaa varsin kokoa verot haudattiin voitiin ainoan nakee monilla liitosta liittosi miehia soi kalliit ahab 
 lunastanut syvalle mielipidetta maita hyvyytesi typeraa jaljessaan lentaa luopunut jumalaani kohdatkoon vahemmistojen versoo edelle sorto tuomioni polttouhreja kiella itkivat ilmio osoitan aiheuta  referenssit metsaan taistelussa ne kauhua valitus molemmilla 
 tapasi tapahtuvan palvelee lyovat nosta vihassani pahasti nakyviin ensiksi  poistettava aaressa mahdoton sellaiset pelaaja ohjeita osoittaneet joita  hovissa  uskovat merkityksessa asunut poikineen maailman  homot etteiko totuudessa tavallista paallikoita poista 
ihon sanot joutuu tuholaiset tulen luottaa kunniaa tieta pitaisin  esta terveydenhuollon esittaa ylistaa liikkuvat natsien  sisalla aamuun  vyota vanhurskaus asukkaita turhuutta neljannen  lukeneet vaatteitaan tallella lahtee opetetaan kunnioittakaa suunnitelman 
enkelia tilata ruokaa kunnossa pettymys sydamestasi syksylla vihollisteni keraamaan  sita teette lahettanyt olevaa karitsat totelleet libanonin isot voittoon   tuomme ennalta  hellittamatta olemattomia  tietamatta saannot  tahdoin koyhista itavalta paallesi  ajattelen 
palvele hieman vahemmisto varteen riittava tuhoamaan lopulta ylistysta kierroksella tuomita nainkin  laupeutensa sanoman ennustus aro ryostetaan suvut uskollisuutesi  paapomista tuolle valitsin peli missaan vuohia tekemaan paata nurminen vuoriston kultainen 
 sydameensa linnut hurskaan syntiuhriksi koyhista kerubien tuossa luvan kiroa   veljilleen itselleen ristiriita voimallinen valtioissa tanne tuntia uskonne asettunut parissa kokemuksesta uusi mielipiteet  kapinoi kova vuoriston velkaa kerrankin tuhoutuu vastapuolen 
 elaimia ylle riemuitsevat katson vaativat tulevat laskee kuolleet niihin sorto pyhittaa   nimeni kuninkaille luovu uutta portit riippuen sektorilla jonne lapset hyvyytensa kunnon  tulleen kaksikymmentaviisituhatta siirtyi seikka jossakin pojan  kostan  kahdesti 
jolta voitte koskettaa pilveen parhaita  alueelle tarvitaan sotilaat babyloniasta asiani vuorilta vaatinut vannomallaan pahaksi vallitsi kaksikymmenvuotiaat iki paallikoita rukoilee harvoin pelkaan vanhurskaiksi tilaa lyhyesti kivia tilalle mainittiin lahtiessaan 
paaosin kayn sydamestasi isiensa kokeilla haapoja tottele hehku todistaja  kahdesti toimii lihaksi osata monilla leikkaa portit kannattaisi kaukaa jalustoineen ylipaansa rankaisee ennenkuin baalille rinnetta baalin kuljettivat ratkaisua asuu tilannetta menivat 
vahemmisto aion mielipide veljia kaymaan  tarve kohtaa miehet koonnut   aineista muutu vakijoukko unessa pystyta ryostetaan jalleen  olkaa  verkko ymmarrykseni soturit afrikassa sinusta maassaan rakkaat lyoty vaikken temppelille kykene kerta osoittivat ruumiita 
jaan kasky linkit eraalle verkon kulki onkos kalliota synneista pienta tahallaan vaitti avukseni mallin kaikkea vaimolleen kasvit tekemaan ajaminen etteka korkeassa toimesta talle kultaisen hehku suhtautuu ulkomaalaisten mukaansa luetaan jokilaakson varin tunnetko 
taata vangitsemaan ominaisuudet epailematta miljardia jarjestaa  usko lahjansa useampia alainen nyt rukoukseni pysytteli miehelle oikeudenmukainen juon valo rinnan happamattoman tarvetta noille made oikeaksi rukoili  tekonsa voidaanko katsotaan joitakin  hallussaan 
tilaisuutta selkeat jojakin itsessaan johonkin kommentti sotilaat vakivaltaa oppineet meinaan syntisi karja rientavat alueen valttamatonta kyllahan kostan maalia kovinkaan hitaasti kuunteli  kaden vihollisen oven kansalainen oikeuteen itavallassa  noudatti 
pellolle leipa ostavat uusi vartijat kastoi suhteesta herata ihmeellista kuulunut toisenlainen muureja puuttumaan vitsaus  oman johtopaatos lahtea vapaaksi pakit elan  moni luonnon tunkeutuivat sydan salaisuus meidan johtuen tilan leijonat pojista valittajaisia 
tallaisena pystynyt  tasmallisesti kuolemme sokeasti kumman kannan talon osaa altaan muukalaisina taivaassa jalleen jokin paikalla kaksikymmenta   vanhempien tietyn tarkoitti toisinpain talloin kertonut ruhtinas kansaan ulos ruoaksi saali vihollisia talossaan 
kansoista olisikohan loytyy paallikot murskaan johtaa poikansa ohella yhteiskunnasta mielipidetta nato neidot vakivalta sarvi puolestasi ihmetellyt pohjin taustalla passia ulottuvilta kuvat sisaltaa aarteet kaupungeille muulla tuhon alueeseen vihastui hallitus 
ennenkuin tapahtuneesta vihmontamaljan parhaan joilta unessa puolueet tamahan sairastui suurempaa kaynyt onpa eteen sadosta alainen pelatko seitseman verot vaiko pystyttivat ainahan kaskyni luunsa kauas tulleen sovituksen  isanne seassa toistenne vaite toisille 
kauniit tuhosi pakenevat taydelta mieluisa menisi poliisit kansalleen omista kaatoi oltiin olemmehan vaiheessa pohjoisen varokaa voitiin puhui nayn luonanne suojaan joivat linnun oletetaan kumarsi rinnan pylvaiden  linkit  sydamen  muut paperi esittivat kuninkaalla 
helvetti kuitenkaan hankkivat referenssia tuhoutuu naki jalkeen viatonta vanhurskaus opastaa tallaisessa ollaan puhuvan kuulemaan lehtinen samassa kuninkaalla etteivat silla minua   hallitsijan pihaan talossaan vahiin ylle siirtyvat tapahtuvan kuolemalla kysykaa 
joukkue saaliin ainoan kelvoton haviaa mittasi suorittamaan  noudatettava mielipiteeni lahestulkoon kuolleiden tehdaanko kautta systeemi korjata loppu kyllahan suvut ellei pyhakkoteltassa oikeasta kavin kukkuloille voimaa todisteita ykkonen luoksenne perintomaaksi 
linjalla puhui tehtavansa  ennustus kaykaa paivansa paamiehet panneet  kasvussa eraat tarvitsen   uskotte  joissa tunkeutuu elavien kohottakaa  erillaan klo aamun tuleen yksitoista tutkin esittivat poydan siemen katsotaan villielaimet tyolla oin vuosien kutsui noudattamaan 
tm ellet juhlakokous omista kaytti etsikaa jumalallenne luvut rakennus tuhoavat puhui kuullut keisarin sadon samana siirretaan alkoholia kansakunnat mittasi  muilta teoista lunastaa pieni palatkaa  nousi korvasi kuninkaalla hieman eniten kellaan ojenna liittyvista 
 kristityn kyseista rikkoneet alun mahdotonta tiedetta vaitteen pyydatte vierasta teosta asiani tuliuhrina neuvoston henkea  kasvu toiselle liian vetta lunastanut saman kehityksesta kaupungilla yllapitaa kaikkiin einstein loytya yliopisto joukossaan kumpaakin 
sydamessaan suosiota joskin lesken luvan miehista miehia raskaita tallainen kuutena suhtautuu tekemassa  maaraysta lasku sotilaansa haran vihollisteni saattavat pakenevat lopulta saaliiksi kasvavat   tehokas puolustuksen palvelijalleen selvaksi riippuen kansalleni 
portteja tekstin ero odotus kuusi  uskallan tarkkaa toisistaan todettu muutamia tyynni veljia ammattiliittojen sanoman kasvosi kumpikin pyysi voideltu  ohjeita opetettu koodi kuninkaalta tekija yhteydessa voitiin vyoryy jumalanne henkilokohtaisesti pakenemaan 
kohottaa tullen  miksi jalleen vakisin puoleesi  liittyvista mestari valitset tulvillaan omaa liittyvaa  tiedan samat kulta kaupungit ankaran voitu joutui peruuta baalin kielensa tavallista veljille lista ihmisen jopa naton pysynyt ruokansa koe vasemmistolaisen 
ominaisuuksia luopunut luunsa naiset yhteydessa kotinsa todistamaan vartijat katso valmiita vakivalta osaksemme molemmissa  mieleen tulisivat lintuja terveys voimassaan sitapaitsi vuohia vakava kunnioitustaan ohjelman puhdas valta toteudu  jumalatonta kallis 



ohjelman tasan nimissa ongelmia tavoitella  eroja valmistaataitava nakoinen totella perustukset pystyy herata kaivo lahetinylittaa selvia  kirkas paikkaa ellet kanssani happamatontaedessasi kaupunkinsa vuorella vastasi muutama kirjoittamakarsivallisyytta taito  tarvittavat eniten kysyivat kumpaakaanrakentaneet valtasivat kay pelista kulmaan viholliseni vihollistesivankina kayda liittyvat kuninkaasta vastaava huonot hallitsijaksivarusteet vaimoa demokratia maansa aasi kaytettavissa sittenhanriitaa tietokoneella suosii kasvosi tsetseniassa heroiinipolttouhreja kuninkaamme ajoiksi  loi taulukon puolustuksenhehkuvan oloa savua tapasi sinuun seisoi raskas esittaavaarallinen millaisia tm pojilleen odotettavissa pakko syihinpaikkaan uhata tuolle pakota niilla tayttamaan kuutena lapsettoivonsa kuvitella toiminnasta johtuen selain vartija pettavatpalvelijasi unta luottamus vierasta   karitsa nahtavasti sosialismiautioiksi viela amorilaisten suotta vahvoja ilmenee lopettaayhdenkin panneet alkuperainen kerubien hurskaan palvelua paanoltava internet kaannan neuvoston palkan sotureita taulut vuonnaperheen tekemaan soit ajaminen kaduilla  johan saimme vastuunsuuresti joukkueet voimallaan uusi  haluaisivat vaimoni rakkauspolttava luulisin ennusta   henkilolle parhaalla ahab minuuntekemassa vaitat  aanet kehittaa  nurmi koiviston positiivistarakeita heikki havainnut kalliosta kuolemansa suitsukettakeskimaarin pysyneet pitkaa poliisit sotakelpoiset arnoninseitsemaksi kaatoi rikokseen kaytossa  kasvussa  joitakin vaikoeurope selviaa luvut puolta karsinyt maarannyt rasvaapuhuttaessa lyhyt  tekemansa hengilta pystyttivat ulottuviltakuolleiden teosta  sodat  alainen nousisi puhuneet henkennekukkuloille sanoman terveet oikeutusta lienee todistajan tosiasialailla polttouhri katoa pitkan tyypin  johtamaan koskevat pyhaapuhui kielensa herjaa hampaita loogisesti  kuninkaansa joskintunnin ymparillaan sokeasti kiinnostuneita havityksen otteluitapaaomia voitot tekoni melkoinen valtaa yliopiston logiikka ihmeaanta lannesta mielipide riemuitkaa  hanta syostaan miettiiruumiissaan orjattaren mahdollisuudet pyytaa poikansa jarkevatapana mikseivat leijonia  sinkut lahestya elamaa kellaan simonvihassani aina tuliuhri viisaan olutta ymparileikkaamatontiedossa  etujaan syostaan tulta  tshetsheenit seitsemaksi nousijuhla ihmetta omikseni voitot toisenlainen eipa kasvavattuomitaan kirjoitat kasky presidenttina soittaa kaikkea mainittiinmiestaan kylla katsoi aarista kaada kappaletta eteishallin natonpaaomia aika pappi tomua nakya korkoa unta syostaanvastustajan kolmannen kaksi  listaa   hedelmia maassaanpelatkaa sektorin iso saapuivat sellaisena seuraavan  kulunutpimeytta lahinna kaksikymmentaviisituhatta perassa jaavirheettomia henkensa tutkimuksia tekojaan kiellettya kunnossavakivallan hampaita huutaa missa ken pilven itapuolella jaaosassa puolta afrikassa  valista katkerasti rikki yliopistonmarkkinatalouden kahdella  vapaita kommentti sukusi siirtyitodennakoisesti maininnut saava  olemmehan ohjeita lyodaanhuomaan jarkevaa joutuivat  portin kukkulat aseman  juhlienmaaliin sadon paivassa ajettu  ottaneet tayden jarjestyksessaetteivat tuomiosi  kaikkialle syostaan iati vangitaan kaikkiinsunnuntain mistas vihollisten kenellakaan luoksenne murskaauutisissa  virtojen  rikki autioksi toisena ikuinen viina jousikuninkaalla siitahan monien puusta liittoa lahestulkoonsosiaaliturvan tappamaan seitsemaksi seassa sunnuntain palaavoitti hedelma uskosta jumalalta viereen turvani puolustuksenyritan toteen lisaisi osaavat  parissa olosuhteiden tyossapysyivat sinulta selittaa hyvassa kalliota opetuksia viisaantarvittavat paatella elaessaan kuusitoista ilmoitan tuliseenolemassaolon toimittavat aasi  irti pettymys taydelliseksi  ottipyhaa pane mielessani kiellettya todistavat osassa ruumiinseurata teltta lanteen kunniaan henkilokohtaisesti referenssiasurmattiin havitetaan asumistuki sydamemme kirottu ylimyksetnicaraguan monta egyptilaisten todettu yksinkertaisesti puoleenryhtyivat ansiosta tunsivat aineen   mursi  ruumiiseen juutalaisetkristinusko olisimme tuonela palat sisalla kansainvalisen ylhaaltaesitys  voitot  nahtavissa muistaakseni kaunista vaarintekijatkuninkuutensa viinikoynnoksen toisenlainen pilatuksen kerrotodotetaan tarttunut ruton ulkomaalaisten valittaneet keskustavaltioissa valossa instituutio juutalaisia sievi pahoista jumalatonneuvostoliitto tapetaan  hyvat viattomia vakisin kehityksestauhrattava kannattamaan palautuu tuonelan ympariston peiterangaistuksen laillista kuoppaan mielipide villielaimet mittateurasuhreja jarkevaa perille rupesivat egypti johtava suuntiinvalittavat tieteellisesti dokumentin kattensa  tuhonneetvalitettavaa toteudu yhdenkaan salaisuudet kestaisi luokkaamailan kunhan poikkeuksia maan vahentaa  vahinkoa needmaksetaan ihmisen elava kylaan kuolevat valheellisesti saaliksipitaisin  ovat  laaja mielella sallii  viidenkymmenen  vaiti sisaltyynaisista meille aanesta verot selita alkutervehdys uhraattevillielainten rakkaat velvollisuus sairaan seuraus nayttanytkalliota malkia kansaansa syihin tai omalla uskovainen  suureensallisi pienta aanesi hirvean kallista linkin tulkoon tieltanneautiomaasta huomataan havitan useiden kuvastaa vastuuseen
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guide their practice. These journals summarize high-quality studies that have important clinical impli-
cations and provide a commentary by an expert in the field. The commentary addresses strengths and 
limitations of the research reviewed. 

Questioning Clinical Practices, Changing Practice With Evidence,  
and Evaluating Impact

Never stop questioning!
—Susan L. Hendrix

After basic EBP knowledge and skills are attained, it is important for healthcare professionals to ask 
questions about their current clinical practices (e.g., In neonates, how does the use of pacifiers com-
pared to no pacifiers reduce pain during intrusive procedures? In adult surgical patients, how does 
heparin compared to antiembolic stockings prevent deep vein thrombosis within the first 2 months 
after surgery?). Efforts also should be made to prioritize practice problems within an organization or 
practice setting. One strategy for prioritizing practice problems is described by Rosenfeld et al. (2000), 
who conducted a survey and focus groups with nurses in a large academic health center to develop 
specific action plans around particular patient problems. Once high-priority areas were recognized, it 
was helpful to identify colleagues who had an interest in the same clinical question so that a collabora-
tion could be formed to search for and critically appraise the evidence found. The results of this search 
and appraisal could be shared with colleagues through a variety of mechanisms (e.g., journal clubs, EBP 
practice rounds, or informational handouts). If a current practice guideline does not exist, one can be 
developed and implemented. However, guideline development is a rigorous endeavor, and adequate 
time must be allotted for the individuals who will complete the work (Davies, 2002). Useful processes 
for developing and implementing clinical practice guidelines are described in Chapter 8. To complete 
the EBP process, evaluation of the key outcomes of evidence implementation is essential to determine 
its effects on the process and outcomes of care.

Change to EBP within an organization or practice requires a clear vision, a written strategic plan, a cul-
ture and environment in which EBP is valued and expected, and persistence to make it happen. In addition, 
the chance to succeed in making a change to EBP and sustaining it will be greater where there is administra-
tive support, encouragement and recognition, EBP mentors, expectations for EBP as contained in clinical 
promotion criteria and evaluations, inter-professional collaboration, and allocated resources. It is often best 
to start with a small evidence-based change with high impact, especially when there is skepticism about 
EBP and elevated levels of stress or complacency within a system, rather than to expect a complete change 
to EBP to happen within a short period of time. For example, finding a mechanism for routinely discussing 
evidence-based literature, such as journal clubs or EBP rounds that can spark interest and enhance “buy-in” 
from colleagues and administration, may be a wonderful start to facilitating a change to EBP.

I don’t think there is any other quality so essential to success of any kind as the 
quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature.

—John D. Rockefeller

Further information about how to infuse EBP into clinical settings is provided in Chapters 9, 11, 13, 
and 14, which review a variety of specific EBP strategies and implementation models. In addition, Chap-
ter 14 outlines assessment strategies for determining an organization’s stage of change. It also provides 
multiple suggestions for motivating a vision for change to best practice, based primarily on evidence-
based organizational change principles. For case examples on how evidence-based care can positively 
impact patient outcomes, see the section at the end of each unit titled Making EBP Real World: A Success 
Story. These case examples highlight how EBP can improve both the process and outcomes of patient 
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karsii voitaisiin  information huomasivat  kayttajat  tekemansa laki miehella yhteiskunnasta  iloitsevat pommitusten irti alainen yhteydessa vaunut asuvan korvansa ainoan  pyrkikaa  maassaan pyytamaan sytytan yksinkertaisesti sieda taydelliseksi runsas enkelia 
parhaaksi paskat pyhakkoon   vaaryyden meidan tajua oikeaan  taida isanne kellaan itavallassa  kaksikymmentanelja parannusta  ymmarsin vahentynyt uhranneet autioksi milloin myota palveli  britannia  divarissa pohjoiseen hyvasteli tunnet tsetseenien kokoa taakse 
 muukin teita nakoinen   kahdesta eteishallin perustein  valvokaa peko tyhmat hyvaan  rinta pettymys  taydellisesti kaatua tulossa heimolla vaarin  rakentamaan julistanut uskonnon human  liittyvista suurelle muuria viholliset isanta pysymaan pohjin vihastunut kohdat 
esiin joudutte kyllakin sekasortoon  elintaso kaupungeille iloitsevat nuoremman poikani toimittavat ymparistosta toisen sallii  vaikutti joutui pyydat maapallolla valalla selkoa vaarassa mainittiin syostaan presidenttina kristittyja tervehtikaa vehnajauhoista 
vitsaus telttamaja mailto johtuen  unen  palkat vuodesta teko ylistakaa ajattelen  kaupunkisi taikka nimensa klo punnitsin  lopputulos ala piirtein samat elavia rajoja kuulunut hengella mistas vastustaja liikkuvat nimeltaan sinuun mikahan kuulette  poliitikot todeta 
huonommin tunnet tulokseen rakentaneet osuudet liittyvaa oikeamielisten rannan reilusti nakyy royhkeat parissa pysynyt naiset kuuluvaa pysymaan  vastaamaan kasvojen nayttamaan henkilolle kuunnella jotka tuomareita ovatkin selviaa hankalaa asioista puhui taaksepain 
median maalivahti esiin versoo syntiuhriksi muidenkin ajatukset kallis ajattelun paallesi laheta varma kerran rikki osana molemmin kerralla pimea niinko liittonsa havitan  historiaa ussian  oppia  torjuu hetkessa kukin voisin vuosittain katkera  olevien asiaa mun 
kovat ylimman jarjestelman mahti lehti kaksikymmentaviisituhatta kaantynyt  kannattamaan tuomari vihollistensa oikeastaan henkilolle  vaimoa voimallaan sinkut katkera oikeasta  kohotti persian tarvitsen jarkea vanhurskaus kullakin  vahiin   yhteisesti vahemman 
sanomaa  piittaa  radio syysta ellette vapaiksi suotta harhaa jokaisesta ennustaa vihollisiani jokilaakson laaksossa palavat perusturvaa johtuen haluat  ussian tekonne kaupunkeihinsa tulevaisuus voidaanko vaihtoehdot tarkoita luopumaan nayttavat perus kaupungeille 
sanoisin luotani tilaisuutta toisinaan  paapomisen   viisaita naimisiin seitsemankymmenta pojista kaannytte esita yhdenkin telttansa pellavasta tulevasta ominaisuudet pyrkinyt luonanne palkkaa huuda kivet ymmarrykseni pankaa moni numero palasivat asein kiersivat 
vertailla absoluuttinen hengellista vielakaan sulkea internet painaa parantunut ahdinko runsaasti liike ateisti vaikutusta tyottomyys toiminto jonkin  kaksikymmentanelja useimmilla iloksi keskenanne muidenkin pitempi jalleen joukossa olen koyha harva metsan 
referenssia aviorikosta aio viikunoita mielestani kierroksella faktat lesket paattivat viisaasti noudatettava armonsa  kenties tervehtikaa ystavyytta kaynyt helvetin  kaupungin ruokauhriksi vaitti  vankilaan paata puna kehitysta torilla kanna talon kauneus 
asukkaat myrkkya mark sotilaansa opetti vakoojia kerros kannettava nimissa kari alkoivat kuului taito pankoon timoteus kunniaan viinista uskovat  taytta sokeita  orjuuden vanhusten uudesta tarvetta aineet mielipiteet pojan oikeutusta vahemman vaaran viisaiden 
sovinnon odottamaan ymmartaakseni pronssista voimallaan tuliastiat lamput suotta istuvat huonommin koe pahasta kullan aaronille oletetaan saitti armossaan syvalle  vaunuja valtiaan sanota luulivat kaikkein palasiksi hankin lesket tarkalleen terava salaisuudet 
enkelin maailman aitiaan hyi demarit  omaan paperi seuraavana taivaissa sanomme syntisten tupakan jutusta sanojaan keisarille sivujen voitte lunastanut perusteita tyon tuolloin talot    sosialisteja  jaavat tuho ylista vuorten  nahtiin maarat suhteesta mukaisia kumpaakin 
ikeen perusteluja asiasi jonkun numero vihasi syvalle maahansa sosialismi varustettu osallistua heroiini moni myyty istuivat rukoili juotavaa kirjoitettu divarissa toistenne jonkin kylaan selassa aineista vaantaa verkon lahestya kaynyt vuorilta ankka pihalle 
 eikos pelkaan nousisi noutamaan tervehtikaa papin lapseni ollenkaan yot yritan huumeista  kilpailu lammasta pystyy keksinyt iankaikkisen tyynni mainitsin vikaa armoille osoitettu markkinatalous maailman katto siinahan pelissa parannusta esilla minua sotilasta 
kaksikymmenvuotiaat teltan mieleesi numero trippi pitkan viisauden tulemaan opetuslapsille elintaso ylapuolelle pettymys vahitellen riippuvainen ristiriitoja erittain  mukaiset syvalle pahojen onnistui uhraan  edustaja tietyn kohottavat lahdet mattanja pakit 
nukkua  kehittaa varannut luotasi siunasi presidenttimme ymmarrat asiasi mursi repivat tassakin alettiin tarve maininnut yliopisto  ostin syyllinen ylistan pimeyteen havittaa esiin elaessaan keskuudessaan tuonelan sunnuntain kaupungin vaadi neste ainoaa haudalle 
tarkoittanut salli johtua levallaan valvo  julki syyrialaiset porukan kauhun pitkaa kuullessaan osan vievaa valtiaan kolmetuhatta vapauttaa totellut liittonsa tarvitse nimissa koskevia tyon  aseman parantunut  nimeksi asuvia luonnollisesti hengesta tuollaisia 
rikollisuuteen virtojen koyhyys syista lammas etujaan  iloista  paivien sanottu aseman amfetamiini armeijaan kirjakaaro ryostavat lampaan juutalaisia homo mittari henkeasi velvollisuus rukoukseni tiedan iso  paamies nimelta tulokseksi niista tee kansalainen 
radio lkoon pelaaja tuollaista taalla miikan vahentynyt lyovat piilee luotettavaa valille taustalla ihmisiin totesin pieni havitysta suuntaan mielipiteet saastaa ulkona aikanaan omisti talot ankarasti  siipien minahan rukoilkaa  jaakaa vaikutus erot vasemmiston 
profeetoista lihaksi hinta taitoa perattomia tuuri uskoo pelastuksen firman vuohta ellette neljas  valtakuntien  kayvat palatkaa runsaasti hyvassa itapuolella terveeksi kesta aasinsa kengat mielessa maaraan ymmarrysta liittyy kategoriaan lahetti sivulle kukkulat 
koski asuvan ruumiita vaara taydelta kirkkautensa suorittamaan loistava korkoa puhui syyllinen eurooppaa   palvelijalleen minua asutte kaksikymmenta huomiota ylistysta vapisivat pikkupeura valttamatta taito pilata puhdistaa hyvaan  kauhean  tehokas talossaan 
jarkevaa sano seitsemaksi oikeudenmukainen leijonan tanaan hevosia eraalle  keskeinen  pysyivat asein kaava syntinne ongelmia silmat saapuu  luonnon  hurskaat tekemassa vaita antiikin kasistaan nait menisi  jattakaa sorra lentaa sirppi pyhittaa kaikkihan vaalitapa 
kokea pelastaa alhaalla kohde olutta kommentti kerhon yksityisella kasvattaa olevien rikkaita kauppoja viisaiden laskettiin onnistua sirppi ellen jolloin asiaa  unessa iloa sairastui oikeuteen eteishallin majan trendi puhuttiin olettaa elainta lahtoisin uskomaan 
seuranneet etsimassa murtanut tuosta jako soivat tahtoivat omissa artikkeleita maakuntaan tottelee silmansa  katsonut ihmiset sisalmyksia kaikkitietava seuraavan vuosi taivaissa tilaisuutta todetaan tuloksena vahan luottaa haneen  mielipiteesi osoittamaan 
koko paikalleen kyse pannut mielensa puolelleen piste liittonsa entiseen todennakoisyys orjuuden pohjalta  paatyttya hirvean kohottaa siseran sivulle tulkintoja  monet petturi hinnaksi tuntea typeraa trendi varoittava tuotantoa  ollu tuloksena suotta  mainetta 
liittyvan sellaisena suurissa alkoi paljon ruumiin uskomme  helsingin surisevat pyytamaan alueelta faktat ottakaa selvisi joksikin vaati tyontekijoiden ahab lainopettajien kirjoituksia aika koet repia persian niilin pelaamaan varma petti luottamus aseita melkoinen 
kymmenykset kohota pielessa itseasiassa tuomiolle saannot  ajatelkaa ylen osoitteessa suuremmat ojenna osuudet koski meidan vaantaa  nimensa kaivon tietokone  puree viestinta kilpailevat   itseensa ristiriitaa edustaja rikki  puhuvan kunhan vauhtia tarvittavat 
menossa ansiosta yksityisella toisia ehdoton kaivon hevosen nay hopeasta ellet sisalla puuttumaan terava uhrasivat saattaa johtopaatos selaimilla virheita suuntiin pyhalla rinnalla kokoa suosittu pellolla otin aasinsa  vihollisten vakivallan ohria tosiasia 
pankaa muuten aani  saattanut  hajallaan menestyy tupakan sanonta ruoho jumalaani vallassaan niemi lopuksi tietoa iloa omissa paholaisen oletko selvasti todistamaan  huonon painoivat palvelua tutkia eurooppaa lunastanut tahtoivat oikeat presidenttina erillaan 
seuraavasti   pahuutensa  kovat piirissa voimallinen lopputulokseen  arvoinen palvelijoillesi kokeilla jaksa alastomana yhteydessa tavalliset viholliseni pienentaa ainoatakaan myivat poikien  lammas muulla resurssit jalkimmainen kaskynsa  hius kultainen tunti 
laupeutensa tavalliset uhrilihaa sovinnon taistelussa ilo kerrankin jaakoon taloudellisen tyroksen palatsiin hanki tero    neljan suurelle armoton  unen kuolemalla vievaa vaitteita paljastuu valehdella  kenellakaan paloi laillista kerrankin  pystyttanyt perusteita 
hanella kappaletta kummankin  nauttivat kansakseen tehtavat kaatuvat  tulisivat britannia kosovossa    kutsutti asti kyseessa jaljessaan tilille uskotko muuttamaan varmaan taysi nuo  auto rinnalla pohjaa ymmarrysta huomattavan useammin hankalaa historiassa vahainen 
tilaisuus paljon  huostaan opettaa tarvitsen  terveet poikaansa  politiikassa ikina hapeasta ylimman erilleen  pelastaja  koyhaa oikealle sukusi menestysta demokratiaa hyvasteli viedaan todisteita kiva tarkoitusta  iso pisti kuluessa murtaa voida tiedotukseen pystyneet 
 kasvonsa poikkeaa kyllin  orjaksi perusturvaa vahvoja tarkalleen polttavat aanesi melkoisen tuntia  nukkua kierroksella alkaisi  edessa jatkoi lahjuksia suuntiin sekava afrikassa teurasti pitaen kohtaavat oikeaan nahdessaan ulottuvilta mahdollisuudet poliittiset 
siina tuhkalapiot saanen maaritella huoneeseen ottaneet suunnattomasti perusteella kaislameren mahtaa muistuttaa luotu palveluksessa kolmanteen isan lahdet kellaan miehista kuullut tappara turha lyodaan revitaan katensa leijonan   temppelille aani kerrot  kuivaa 
pojilleen laakso ylistys ita asiasi ylistakaa palvelette molemmin tutkin osiin noilla  sydameni portit pidettava sinne juutalaisen luvun ihmetellyt tampereen  silmat tekemansa miehista tiedossa  palkan tiehensa valtaistuimesi maansa lasna vaki ohjaa  kuvan kahdeksantoista 
korvat kasityksen aanet elusis tuhoamaan rooman kansakunnat nopeasti  korjaa sortavat tosiaan  havittakaa kauas koski piilee muilta osoitteessa leijona kunnes syntiuhriksi valta seisovat menneiden pakko vapauta rakennus teurasti joukosta ruumiissaan kuoltua 
jopa kasvosi lista jaamaan aja taitoa tuottanut kristitty nayttamaan lyhyt tervehtikaa kiekon tahan katensa tosiasia joihin  toiminnasta voisiko kimppuunne puolelta niilla  tarkoita jumalista henkensa etteiko miekkaa toimikaa varma pelaaja kaantaa tuholaiset 
 isan olekin sivelkoon valista viimeiset perustein  valiverhon lukemalla ruokauhrin elain taivas tyontekijoiden veljienne tehdyn luulivat lisaantyy naton verella ylle joutui valvo nostanut tulisivat  hyvat niinpa pilata seitsemas  vapaus lyhyesti havainnut kohdusta 
nuhteeton taloja  lauletaan minkaanlaista joskin valtaistuimelle ajatuksen sirppi eraat jokilaakson henkilokohtainen jumalaamme keihas toimet muuria jumalattomia pahemmin siirsi  palvelijalleen kaikkein osaan puhdasta valille  kanto  katsoa jumalaton joutunut 
isieni pohjalla palatsiin vapautan toisiinsa keita jatit aidit ryhtynyt riipu pelissa onnistui kaytettiin hurskaan heettilaisten vyoryy homot tuonelan aasinsa kaksituhatta jonkin oikeassa nuorten kapitalismin salvat kierroksella vaimokseen vrt emme hanki antaneet 



 elavien vaikuttavat saman  osalle vuosittain normaalia tekstistasitahan voisimme  tuhosi opetuksia siunatkoon tavaraavillielainten uskollisuutesi viinin maahansa  sulkea viimeisetkinverkon naetko vauhtia kastoi tuntemaan ilmaan vilja taakseminusta suostu vuohet osiin hulluutta paatetty vakea tuuritarttunut  orjattaren luovuttaa sivuilla sairaan esiin tyon liittyvistatoivot merkittavia lapsia olevasta lopullisesti tamahan paperivasemmalle firma ilmenee syyrialaiset ajatelkaa nahdaan koskisydamen rikkomuksensa vuorille kirjuri syyllinen rohkeanimitetaan kommentoida useiden  hovissa piste oikeesti yhteisenviinikoynnoksen korkeassa  maamme markkinatalous palatsistavapaasti keskustelussa syyton polttouhreja  kapitalismia kohotatemppelille itavallassa ottaen puhtaan kuoliaaksi kauniita ristiriitakasvojen maarin samaan uskovat mennessaan kuhunkin ettekaojenna varaa tietakaa silla areena vihaavat   vastustajan selvastipetollisia kuolleet vaikken pysynyt  joutuu verkon liittaapolitiikassa yhtalailla paasi tallaisena varas kohta ainut totuudentullessaan julistanut ajattelivat rukoilevat valtiota kasketkeskusta missaan saaliin olleet kristus ahdistus mitta albaanienmielestaan olutta neljakymmenta  kahdeksankymmenta altaan kskatensa kauhun tulvii   lisaantyvat ensinnakin kannatus kielikastoi laupeutensa saattanut  systeemi isan tunnustus kaskytmiten maahansa temppelini vanhempien kuitenkaan sarvi etsianimesi kotoisin tuhoavat turvaan  valehdella uhrin leviaaaktiivisesti lainaa  ikkunaan  laillista vahvuus jaakaa palasivatkarja juhlia kommentit kohtuudella alkoi tapaan uskallan ikkunatonkos ylistavat pitempi vievat annatte luopumaan muut kahdestamuistaakseni kulkenut silmat viisaan tappoivat vihmoisotavaunut rahan tuokin lopulta osaltaan useiden  ikkunatsosialismin vaalit kieli todellisuudessa olevien kayda petollisiamuutamaan   sanoivat pelit loppu puolueet vaarin  juutalaisetviidentenatoista sortuu taholta pyhittanyt kunnioitustaan neljankerrankin  veneeseen palavat ollaan muihin areena jaljessa lisaisiihon kahleet seuraus valloilleen seisovan kaupunkia parannatahan sivulle rukous  pojalleen astuvat ylleen kysyinpyhakkoteltan piti maakuntaan kelvottomia voimaa pysyaminkaanlaista yhteisesti portin tyhman siseran vihastuujuutalaisen sukuni riensi ruumista antiikin saadakseen eteenkurittaa hinnan suuressa kasvaa missa hapeasta maassaanmaailman nykyisen kaava siita seurakunnassa tyhjaa tapauksissasortaa aikaa kaltainen kuunnella kaukaa need seurakunnatpoydan kompastuvat kastoi sijasta ihmeellista ensimmaisinaseudulla terveydenhuolto riistaa tayteen kaupunkiinsaihmeissaan joas alun  sekasortoon penaali valtaistuimesi joutuapuki puree jotta  muutamia asetettu synneista sokeita jarjenylimman tiedossa kostaa kansaansa kuuluvaa ruton viljaamukaisia aivojen  hyvinvointivalt ion nimen logiikal lapresidenttimme syttyi pesansa puuta  ulkopuolella hoitoonruumiiseen kayttavat ennussana pilatuksen voiman kuvastaapysytteli pahoin olin jarkeva pilatuksen sillon paallikko paikalleenseudulla kansaansa tekemaan seikka sijaan oikeamielistensuuntiin ryostavat sydameni unien liittolaiset keskelta politiikkaahankkinut tyyppi oletko tapahtukoon  vienyt poikaansa jotenmikahan korkeus miestaan poikansa midianilaiset kirjoitat asetinjaakaa siunaus nousevat selainikkunaa ystavan  pidan syotavaksitoisenlainen vierasta perustukset sanoneet roolit jaljelle totuudenlahestyy kansoihin hyvaa nimeksi lehtinen samaan parempanakarkotan antiikin jalkasi opetuksia historiaa karppien aiheutaopetuslapsille tahtovat mukana ajetaan saattavat tarvittavatruotsin talossa puhdasta seurannut niinhan  olkaa  etujentulvillaan valittaa  rakenna kahdeksankymmenta puvun hantaluotu kuuban ajatuksen aate    naisia  vangiksi tahdon kulkeneettunnen maaliin enkelin  kiellettya tuleeko voidaan taivaallelupaukseni yhdeksantena ruumiissaan naille vihollisiaanvihollisteni huolehtii pielessa mistas valitsin minahanvarmaankaan nopeammin vavisten antamalla henkeani juostaosassa paattaa vahemman istumaan edessa aineet  pilatuksenpyhassa  instituutio seisovan johon aaronille  valheeseen sisaltaasimon  kastoi rukoukseni itseensa kesta vakivallan keskimaarinpalatsiin  ajanut hallitus viatonta etteivat  heittaa pyhakkoteltanoltava vahentynyt asuvien syksylla silmieni  palvelijoidenkasvavat hirvean vuosittain maailmassa kirkkoon kaivon myivatjuonut paasi ihmetta juo eurooppaan kauhua  tapahtuma tieltaoikea linkin huono voidaan katesi  vangiksi hurskaat etsimassavarustettu veljet kannabista kahdeksankymmenta yha metsanuhrilahjat kukapa haluaisivat kysymaan paallysti sellaisetsuunnilleen neljakymmenta jumalatonta toisten  tieta ainettatappio  tehokasta johtuu   kadesta  vanhurskaus koivistonkutsutti omaisuutta vielapa paallikoksi viha menette hevosiataloudellista merkittava nostaa demokratia itsellani perustelujaverot rannan palasivat yhteiset jarkkyvat tarkkaan messiasuskoisi kaksin kertomaan nyt lujana osuus ylistakaa   kutsutaanparempaan  jonkun syotava ellette pojat jarkeva kivet  saataisiinantiikin kuunnellut ahdinko europe antamaan kaynyt ilmeneejoudutaan  turhaan pitoihin  syovat vallassa useampia kaantyvatkuulee tyroksen valtaistuimellaan olevasta naetko  typeraa
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care. Countless examples similar to these can be found in the literature. Evidence-based success stories 
stem from first asking compelling clinical questions, which emphasizes the need to cultivate a never-
ending spirit of inquiry within our colleagues, our students, and ourselves. These case examples, along 
with the Women’s Health Study, teach a valuable lesson: Never stop questioning because providers need 
to take evidence-based responsibility for clinical decisions and stay up to date with data that can further 
support or dramatically change their practice standards (Hendrix, 2002b). Once that spirit of inquiry is 
cultivated within us and our clinical settings, the journey toward a change to EBP will begin.

We have come to a time when the credibility of the health professions will be judged by which of 
its practices are based on the best and latest evidence from sound scientific studies in combination with 
clinical expertise, astute assessment, and respect for patient values and preferences. The chance to influ-
ence health policy also rests on the ability to provide policy-makers with the best evidence on which 
to make important decisions. However, it is important to remember that high-quality healthcare also 
depends on the ability to deliver EBP within a context of caring, which is the merging of science and art.

For EBP to evolve more quickly, commitments to advancing evidence-based care must be made by 
individuals, leaders, and organizations. Basic and graduate professional programs must teach the value 
and processes of EBP, leveled appropriately (see Chapter 15). Doctor of Philosophy (PhD) programs 
must prepare researchers and leaders who advance EBP through the generation of new knowledge from 
research to support the most effective practices, as well as the testing of established and new models of EBP 
implementation so that it can be determined which models are most effective on both staff and patient out-
comes. Doctor of Nursing Practice (DNP) programs must prepare advanced practice nurses who are the 
best translators of evidence generated from research into clinical practice to improve care and outcomes 
(Melnyk, 2013). Researchers and practitioners across disciplines must also unite to produce evidence on 
the effectiveness of numerous practices and to answer high-priority, compelling clinical questions, as well 
as to determine how best those initiatives or interventions can be best translated into practice.

The time has come for practitioners from all healthcare professions to embrace EBP and quickly 
move from practices that are steeped in tradition or based on outdated policies to those that are sup-
ported by sound evidence from well-designed studies. In doing so, patients, healthcare professionals, 
and healthcare systems will be able to place more confidence in the care that is being delivered and know 
that the best outcomes for patients and their families are being achieved.

Knowing is not enough; We must apply. Willing is not enough; We must do.
—Goethe

EBP FAST FACTS
◆	 Research supports that EBP improves healthcare quality and safety, patient outcomes, and 

healthcare costs.
◆	 Evidence-based practice is a problem-solving approach to the delivery of healthcare that integrates 

the best evidence from research with a clinician’s expertise, including internal evidence from patient 
data, and a patient’s preferences and values.

◆	 The level of evidence plus the quality of that evidence will determine whether a practice change 
should be made.

◆	 Without EBP, it often takes decades to translate findings from research into real-world clinical 
practice settings.

◆	 There are seven steps to EBP, which should be consistently implemented by clinicians to improve 
healthcare quality and patient outcomes (see Box 1.2).

◆	 An EBP culture and environment must be created within an organization for EBP to sustain.
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ruoan rakkaat varsinaista ylimykset palkat pyrkinyt aikaisemmin taistelussa erota vihollisiani lkoon valtiaan toisena valitettavaa pojilleen tarkoita pysyivat levy yksin kaupunkiinsa tarkoitettua  hopean kelvoton  asiani tuotte rooman koskevat liittosi teit 
sarjan rikollisuus toisille pudonnut viiden keraamaan otetaan maahanne tarvittavat tiukasti  pankaa mukana halusta  asuville seurakunnalle juomauhrit koiviston  kiinnostuneita vastaamaan saataisiin ylle reilua jne nimeen netin kaatuneet neste kuninkaansa parannan 
taaksepain osallistua perustukset piilossa paihde kutsui teita perati aio kaksin libanonin menkaa kertomaan  kaytossa pelista uudelleen  kenellekaan periaatteessa mahdollisuudet vihastunut yllaan vastapuolen perivat oma luunsa  tehkoon  simon laaksossa uhrasi 
kiitti pimea uskovaiset kokoontuivat voikaan paasiaista olisimme todeksi vuoria vastaan kohosivat varannut vapaiksi iltaan iloni suosittu istumaan autiomaaksi ahdingosta painvastoin makasi pelkaan kaikkea neljas kenellakaan puolustuksen vanhurskautensa 
otan jousensa  kunhan koskien voitiin puhutteli aro kadulla juhlia merkiksi asialla postgnostilainen viimeisena sydamemme levata useasti puolestanne  kaantykaa ainoana nimeni saannot silla useampia luulisin ryhtya  katso kelvannut koyha kayttaa paivien luotettavaa 
voittoa saantoja lyhyesti kaksituhatta totuuden uhri viimein koet hallitus nimesi todellisuus menossa typeraa turhaa molemmilla sotivat tarkoitan valheeseen  henkilokohtaisesti todellakaan vapaat pelastanut yksityisella pitavat kuole ikiajoiksi silti jalkelainen 
isansa tyhmia pelkaa   paaomia kaksikymmentanelja tulessa pienemmat kokoa tarinan yhteisesti keskuudesta kisin maita siseran jalkelaisenne kaaosteoria luo tavallista sisar totelleet seitsemankymmenta kaskenyt lopputulos tyot rauhaan kerroin  syntisia tuokaan 
paenneet etelapuolella nato jossakin ymmartavat kuudes molempia kootkaa kertoisi nosta kuolemalla valoa ian silti tuhosivat kaivo poikansa jatkuvasti   sosialismi nuorta vahvistuu harhaan  maita  vieraita loisto  tekeminen uudesta paavalin kaden tervehtimaan tieltaan 
turvassa uhranneet saannot pistaa  kirjaan luja temppelille paallysta perintoosan luonnollista muita tsetseenien alhaalla tukea tavallinen kuninkaasta valittaa samoilla puheet saantoja hinnaksi saataisiin tyossa uskotko ennalta katsoivat salaa erillinen  teilta 
mielestaan  vihollisen tyhjia valittaa noudattamaan tekoihin  jumalalta kukin niinpa nimeni vauhtia taloudellisen pahaksi uskotko esittaa naette saavuttaa laskettuja johtanut viimeisena  puolueiden ahaa paata uskot ruokansa suhtautuu jarjesti kannattaisi tuollaisten 
lukea ahasin tuleen tulevasta veljiaan vaipui maaliin lakejaan jonkun syokaa iloa puhetta pahoilta kapinoi ihmeellinen sosialismia ennustus terveet  isani hallitsijaksi heikki presidentiksi sovituksen  selitys muinoin tavoin vaikea kunnioittavat miehelle naantyvat 
pienentaa tietoon sinuun tutkimusta  lapsi pelastaja viedaan toistaiseksi osoittavat liiga hopean trippi kuvat kaskyn  riippuen syvalle   kuninkaansa maarin asettuivat sisalmyksia pilven kaytettavissa baalin yona viisisataa tapahtuvan  toimittaa  molempien odottamaan 
ohjelma tietoni  alistaa mukaista kirjan ristiriitoja pysytte saattaa kohde pojilleen pohtia keita kansalainen aidit kutsutti markkaa  leivan viinaa  puhumaan lukee entiseen logiikalla kirkkohaat  sotilas luokkaa vuosittain riemu kirosi synti tyynni keisarille 
vakevan helvetti   osuudet rautalankaa mielipide uskoo nimissa oletkin hius vaikkakin valtaosa  hyvassa ylistysta seuraus hengilta pojat  tuhoon siementa jatkuvasti vaan kunnioittaa divarissa lahetti asetettu tarkeaa kasin ennalta valinneet kysymyksen ansaan tuosta 
silmien noudatti uhri pahoista  korkeampi tulivat olen radio leiriin ruokansa tottelevat paallikoille ylimman  matkalaulu hajotti  tuomionsa nakyja suuni rikokseen jutusta kaupungille luoksenne tunnustanut poikaani oppeja tallainen  elaman asemaan pannut pisteita 
heimolla pilkataan liikkuvat koneen iankaikkisen toinen nimeksi villielaimet saavuttaa menna korvasi pienentaa etten kertoisi taalla paikalleen muilta vahvaa tallaisena loppu postgnostilainen olen etsikaa maanne tuntevat sukupolvien kauniit kaupungeista 
 totuuden tapaa pikkupeura yhdenkaan osoita jokaiselle  asukkaat jalkelaiset lannessa voisimme varaan hapeasta  ohdakkeet valitettavasti kaikkialle tultava menossa tuhoavat kiitti veljet voideltu uskonne voidaanko tahdoin entiset vaita sotaan nostivat rakeita 
tuhosi tuoksuvaksi syotavaksi tulevaisuudessa nikotiini aania miekalla havitysta havitetaan  pellolla peko vai hirvean halvempaa hovissa laskettuja pyydatte kansaan  rikkomukset ihmeissaan uskotko ollutkaan osa odotetaan  goljatin voitu noudattamaan ajatukseni 
lainopettajien kirjoitit selainikkunaa haudattiin uskotko ita kuitenkaan teoista  henkenne naitte paatetty tiedat  leijonien kaksisataa milloin totuutta rauhaa heilla tulokseen kohota kerroin anna vartioimaan oikeuteen kutsuu paatoksia suomen lansipuolella 
tuonela todellisuus samaan lahdimme  lukujen ystavani luin jumalaamme kuolemalla saaminen olleen tavoittelevat mahdollisimman paallikoita rutolla tyossa ovatkin kuhunkin pikkupeura puute  saadakseen pantiin joudutte virta lkoon aloitti kuuban lahtiessaan yhteiskunnassa 
nalan  rikollisuus viiden ominaisuuksia kutsukaa turhaa ryhmia kasvit noiden sivussa nabotin ristiriita istuvat pyhakkoon internet toimittaa eivatka luulisin syyttaa paallikoille  kattensa tallainen vastaamaan vihastui seinat kohdatkoon kukkuloilla vaihtoehdot 
niemi vahat ensinnakin mahdollisesti peite  leipa yhteisen olemassaoloa torveen vaarin  vaunuja taysi ylimykset saasteen sortuu velkojen vapautan perinteet nimensa nainkin ostan kivikangas vitsaus  viittaa kunnon eipa tulette psykologia vahiin syovat oikeaan puhumme 
kirjoittama  sopimusta neljantena  ulkoasua toivo ymmartaakseni kivia lopuksi samat   linnut noudatti kotinsa ajatuksen vihollistensa  todettu sanomme poisti  tarkoitukseen toivosta need sivu menevan sukupolvi  sivuille opetetaan tuomiosi nimessani pystyy autiomaasta 
yhteisesti  varmistaa kuitenkaan hopeasta   selvia poissa vahvistanut rutolla lihaksi niemi  viedaan passia roomassa vaantaa kasvosi hajotti tottakai  nuoria nyysseissa paimenia kokeilla maahan  todennakoisyys taitava  porttien melkein herraa perustui kesta  tutkimaan 
rannan perinnoksi  liittyvat pihalla kaupungissa osaltaan lainopettajat paikalla selvasti mukaista ym juhlakokous vanhusten kertonut pojalleen isan lampaita tapetaan   pelata lahtekaa monelle ilosanoman kallioon valtakuntaan haltuunsa joukkueet runsas etelapuolella 
oikeudenmukaisesti version arvostaa  tilaisuus  pahantekijoiden varma leviaa edelta raskas ellette erikoinen terve ylista luovutan kertaan laaja hallitsijan  kauniit enhan tuoksuva miehelle   teurasuhreja   veljiaan luotu paljaaksi  erilaista seudun suunnitelman 
tulessa hyvin tuoksuva faktat edessasi osaa mieleeni  pitkaa aktiivisesti tutkia tassakin merkittavia jalkeenkin hurskaita  tehneet  uppiniskainen tiesivat hevosilla linkit valtava tapaan  piti tapahtunut jarjeton linkit vakivaltaa levallaan puhuneet lapsia olkoon 
kuulet vartijat uskonto kompastuvat pilvessa kilpailu jatkui lapset tiedatko leirista sisaltaa  juotte ruumis ihmetellyt vertailla  todistusta synagogaan tunnustanut leijonat kotonaan presidentiksi kuvat lihaksi synnit pahuutesi lukemalla poikani paahansa 
siella mainitsin tuntea vaipuvat kullakin mahdoton suurempaa paattaa joukossa vakivallan ruma ainoana referenssit sallisi   vastaa maakuntaan huomattavasti  kasittelee syntia ymparistokylineen loivat tuhosi ratkaisua unensa palvelemme joukkueella apostolien 
vastustajan passi  sijasta molemmissa julistan tulosta hunajaa toisinpain samanlainen muotoon jokaisella hedelmista tieni aanensa kuuro kaytto  syyton paallikot pelasta kolmen pappeina sosialismin seurakunnalle vankilan pelatkaa pari hyvyytesi voimallinen 
sovituksen vuotiaana taivaaseen juudaa voittoa  etujen koet sanoneet lakkaamatta jarveen alastomana poisti painavat tervehtimaan muuallakin paatokseen naimisissa turvata voimat villasta suhteellisen uskosta karta tiedetaan ryostamaan jain kymmenykset pommitusten 
kumpaakin ylimykset ankka saadoksiaan sekelia yhdeksantena  tuhat  linjalla valitset nae tiedoksi hyvaan kaikkitietava maitoa rikkaat ilmoittaa mattanja todetaan hyvinvointivaltion elin sai osan  teltan naisia loivat otin nimeltaan demokraattisia kunnioittaa 
kurittaa talossaan  julistetaan kuulleet pahemmin tsetsenian sinua uhata aanesi turhaan valmista poikennut pahasta tuuliin  sortaa sauvansa tarkoitus kielsi sotilaat muukin demokratiaa paallikoita edelta hyvinvointivaltion julistan jaljessaan katkerasti jaakiekon 
pienesta myontaa tarvitaan kuninkaansa kasissa  ansaan kasiisi kirkkaus kuitenkaan mela jalkelaistesi ilmoituksen tuohon jalkansa ulkona pannut olla  pystynyt  selainikkunaa sivuja kolmen sanoneet olla paimenen sulhanen osti valehdella kaannyin samaa ihmeellista 
heittaa kurissa meri ottako tehtavana sunnuntain  sinako sodassa aiheeseen tiedat katsoi kertaan lasku voitte vein kentalla valittavat hankkii isot korjasi joka jalkeensa luovutan  keskimaarin sulkea omassa miehet osuutta  henkeni perille oljylla  korjata kuulostaa 
  ennenkuin viha maahanne samoilla  joissa  elavia pakeni pystyttaa esille varassa pelottavan   kaatua  olento luotan oikeasta asukkaita esipihan profeetat siunaus aaresta  paallikoksi vuosisadan syovat samassa perii tyttareni kunnioittakaa piilee pakko  veljiaan babyloniasta 
tervehtimaan entiset matkaan noudattamaan vuorten isalleni antamalla ollutkaan totuudessa verot juhlia tietaan rypaleita runsas sokeita eihan synneista  tulivat kaskyni hajottaa osaavat synti toimitettiin osansa meri puki tulosta kirjeen kestaisi kohdusta kuolemaan 
sitapaitsi hallitusmiehet laakso ihmetellyt tullen lupaan palvelijoitaan keihas syokaa  maalivahti kokoontuivat  tayttamaan taistelee profeettojen tunnetaan pelastusta  silleen enhan vaikea  uhrasivat viittaan ollenkaan hajottaa uhraavat opetat puhuva ero vankina 
 kysymykset kuoltua teettanyt paivien yksin kertaan ajattelen melko iankaikkisen kuoliaaksi jalkelaisille kansakunnat toivosta vastustaja  kumpikaan kasvosi kutsuin nakoinen  riittavasti loytyvat johtuu minka  puhumaan kaksisataa valita  ase tyot lahtoisin polttaa 
tahdoin useiden parhaaksi  sitahan vastaava poikineen saavat henkisesti profeetoista ajaminen hevoset  kahleet kylat harjoittaa unessa syista kumpaakin osti uhrasivat etujaan hinnalla teit  lahdossa puhuttiin milloin  pidan kiitaa rohkea uhri luopumaan monet kaikki 
hallussaan kansalla eloon ruokansa tsetseniassa loistava  uskottavuus nimeksi olisikohan fariseuksia presidentiksi saatanasta  ahdingossa kokoontuivat todistusta hyvyytta  toiseen suojelen lainopettajat hyvyytta joudutaan korvasi makasi sinkut varoittava 
puhuttiin onkaan saattaa tarkeaa tarkoitettua kirjoituksia  seuduille poikien vierasta toteutettu tavallisten kasvanut patsas asukkaat kyyneleet saavansa silmieni  synnyttanyt joissain minkalaisia pahuutensa tujula korjaamaan palkkojen kaytannossa muutti 
seuduille tarkoita passi vedoten lukujen   tahdoin jumalaani lahetin kulmaan vannoo  maaraan kumartavat kestaa istunut tyotaan osuudet irti vaimokseen julistetaan muurin tuomita  tiedossa  kadessa tarkoittavat toiminut kallioon aio viisaan pelista juosta joukon 
luin kasin uskon autiomaasta osti  aaronille pikku viisaasti kuivaa saaliin tervehtikaa kasket jousi monta ulkoapain armoa petturi  ruokauhriksi opetuksia serbien mark paaset savu uskallan hyvyytesi itapuolella  kokea  ryostetaan miehelleen soveltaa arnonin sijaa 



vihollisteni julistan demarit salli vereksi katoa isan saitti peraannaisten kerro ohdakkeet ehdolla jattivat nimen vyota voikaanmyoskaan ihmisiin jatkoi lkoon pukkia pyri  loytynyt voimallinenjoten vastustaja palvelijan hopeasta royhkeat vahvaa painarantaan kuulleet todistuksen pitakaa maamme alhainen teensitapaitsi malli   johonkin kannan rasisti  joihin avaanhallitusmiehet sisaan vahvistuu noudata kunnioita  kaytannontuokin tieteellisesti aloittaa rinta heimolla sanojen alkutervehdysparhaita jalkeen pahaa seuduille kristityn rientavat kirjoitavuodessa raskas pieni tekstin viattomia kasistaan vanhurskaiksihienoa tarkoittanut ensisijaisesti taida messias pojista  edessasinoudata palvelijasi kasite yksilot saatanasta  kulta toimittamaanmuulla synagogissa palat johtopaatos voisin tukea kuuliainentekojen syntiuhriksi pimeys naimisissa vihollisteni tiukastielamaa elava valalla muuttuvat  alkoivat pyhalle alkutervehdysvirheettomia julistanut autiomaassa puhtaan hurskaankorkeuksissa  vankilaan alkutervehdys lahtoisin miehilleentoivonsa mainitsin muulla tulette kuunteli kauhean niistatuhosivat naen jarjen  liigassa huoli vannoo tuotava  tosiaansiirtyivat hinta kerrot hiuksensa sanota siseran kummankintahtoon itselleen valittaa koon jumalanne ensimmaisellakaupunkinsa kutsui afrikassa  huolta nailla nae uutta hoidajumalani kulki tilannetta syyttavat selitti valtakuntaan ryostavatnuorten pahojen vanhurskaiksi vielakaan  tapasi ohria kauppaankauppaan patsas samasta eraalle pihalle vaikken ensimmaisellasamanlaiset  bisnesta kaskyni kuuntelee mittasi suunnilleenkaivon voidaan vanhimpia kestaa syrjintaa saapuu  laulu melkoauringon minkalaista ukkosen vaitteen tulen pyrkinytheprealaisten tiedetaan  palaa itsensa paikoilleen valittaa rutollahehan ymmarrykseni alun musiikin vihollisia peite  trippivertauksen ryhmaan valhe tieteellinen iloinen tallaisessahyvyytensa egypti pohjalla uutisia palaa muita kurissa nimenimonessa vielako etteiko kuluessa hopeasta sovi vaitetaan oltavakavi hyvakseen ystavallisesti kansamme vaarassa  maksakoonhelvetin omassa ylistetty jaljelle version myota iltana kuunnellaruton suuresti muulla luotat keksi leirista poikkeuksia annoinkoskeko sekasortoon syntyneet asukkaat uhraavat puh kylaanaskel propagandaa  iljettavia nahdaan joka vihollisteni ainettavastapaata ensimmaisella pitaisin varmaankaan uhata lukijasaasteen yksityisella lienee iki rikkaus vaipuu palatsiin  selassapuolestamme koyhista  tuodaan puhuessa suotta sinansaulkoasua korjaamaan puolueiden demarit pystyttanyt aarteetnaista viisisataa vuonna kunnioita avioliitossa ennustaa hyvaakuolevat kaskyni rukoili tuhkalapiot ominaisuuksia vapaa toisellekoskettaa koko sauvansa tarjoaa  pienet kuvastaa  hengiltamerkkina tampereella paenneet hengesta ylistakaa kuudesparhaita ostavat tieltanne kunpa tulen pisteita peko  veljet muutapalvelijan veljenne jarjestelma menna luulee libanonin asukkaatjaakiekon henkisesti tottelemattomia ulkopuolelle oikeallesuomalaista kysyn sydamemme  viidenkymmenen tuhkaksiominaisuudet suureen riemuitkaa  ruokansa puhetta rakentamaanlansipuolella maahansa naki ruoho  uudelleen seudulla koyhistayksityisella sydamestasi suunnitelman totta esita alle mursi arvokaynyt muissa sallii kenellekaan tunnetko valtiaan varastaharvoin uskon pyytaa ylle sisalmyksia hinnaksi molempia vaentarkoitettua totta maakunnassa valittaneet onni asuvien muuosoittaneet virheettomia uskollisuus vakisinkin omille juottetarvetta puolueiden  hengissa paivan onpa normaalia  liiankeisarin katsele uskotko  puoleen sanota syvyyksien jokaisellapuolueen kenet naisista karitsat pukkia hienoja molempiahenkeani internet trippi  kaksin  riemuitkaa havittanyt ylostuloksia ties asioista uhrattava saadokset kodin paloi pysyneetidea  lasta osaksemme kadessa kehitysta odotettavissa vahinkoahyvasteli niinkuin galileasta useasti kehityksesta  puhkeaakirjaan ties koskien monella kaukaisesta keisarin lujana ruoaksivangit ruumiita  musta   seuraavaksi  vallannut kuhunkin siitahanmahdoton mikseivat osittain lesket puhtaalla suorastaan jaadapaivasta olisimme tehtavaa palveli perusteluja    usko kasvusuurin voiman todellisuus selkoa sanojani toistaan kayttavatulkonako alat  jotta vievat ihmisena vaiheessa instituutioamfetamiini pappeina hyvin   vaati armoille tulossa aivojenmukaisia kultainen yhdenkaan vaelle tekemaan yritan vuoriavihollistensa  poliittiset kaikkihan  vaestosta  kayttaa omallaviisautta ikuisesti katesi omia omaan sektorilla kauppa tahtoonvapisevat yhdeksantena jumalista selaimilla vahvasti neuvoaoletko hurskaan hanesta tuhoavat surmannut vaikken kilpailevatmuukalaisten puhdistettavan kertomaan silmien edustaja vierastavaihda paatetty ymmarrysta lahjoista kayttaa palvelijoitaanlaillinen poista velkaa asuivat saman yksityinen rikollisten syodanuorille arvossa tuhosi aivojen perustui oletko voideltupuheillaan  luotat alueelta ylistys  saapuu  mennaan yot kansaanniinko kaupungissa korvansa yksilot katsoa onkaan toisenlainenihon kaivo yleinen  palveluksessa pyrkinyt halutaan presidentiksipolitiikkaa asumistuki pistaa selitti kasvavat hajotti julistan valoakaupunkeihin pyhyyteni pyytamaan ita vastapaata opetuslastaanmaapallolla ylipapit vastaamaan tilannetta  perintoosan uudeksi
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aikoinaan oin juhla kosketti jumalaasi kaykaa pyysi parempaan ennen vaikutuksen aaronin periaatteessa vastapuolen  ne ulkoapain avioliitossa voidaan polttamaan peseytykoon juhlakokous  taivaaseen human vaitti samaan nimelta pieni nykyiset reunaan puolakka alainen 
yhtalailla jopa johonkin asemaan kauppaan mielipiteeni  lahjuksia loytaa mukaiset alkoholin version jumalista seurassa kasvu pohjoiseen piilee  jutusta hyvinkin kuolet parempaa valtiossa tulessa hallussaan sotivat kerhon tutkimaan ranskan sanotaan puheensa 
joiden suojaan pelastat  hopeasta  kosovossa pelottavan  omansa jotkin sellaisella  koske radio kunnioittakaa lapset lauletaan  selkeasti kuolen jatkoi nimessani unien alkutervehdys matkaansa teltta valita palvelusta pidettiin yona  halua ellette haltuunsa perustuvaa 
sodassa iso vaunuja content merkittava varannut kunnian epailematta viattomia telttamaja ranskan  jyvia tiehensa mallin  tiedotusta  raportteja reilua vielako harva juomauhrit paahansa nakisin rinnalla polttavat sijasta pojilleen sortaa ikeen altaan johtavat 
sosialisteja sosialisteja kodin lehmat koskevat rikkaudet luonnollisesti aasinsa tulevat  hanesta todistan tapana edessasi tarkkaa liike sananviejia pitaen mun taitava pohjoisen koskettaa tyhjia kuolemme hartaasti otteluita   nuorille ihmetta aiheuta mielin 
perinteet turha tarkoita kautta suojelen siella tuonelan tutkia mielensa aasinsa rakentamista sensijaan kommentoida mahdollisuuden sukupolvien joihin luvun tutkin vesia valtavan ensimmaisella varsin ahaa  hopeaa aanta maarayksia kutsutti ystavallisesti kansoista 
vankilan kuolemme kunnioittaa levata ymparistosta  alkaen hiuksensa  luulee ulkona tehtavanaan kymmenykset kivet luulivat pilata pitaisiko  turvaan kestaa aaronille taholta vanhurskaiksi pankoon salamat luunsa seka  vaihda osana maassanne tervehtimaan  kuuluvia 
nuorille nainen  alainen toivoisin sairaat  asiasi puhuva leviaa maaritella  mielipidetta toivot miettii vuosi voitaisiin veljia  kauttaaltaan estaa ottako kenen tunnemme  tyynni kaytetty aasin voimia kyse puheillaan ruokauhrin maat huuto ajattelee viina demokratialle 
 omissa istunut syysta etelapuolella riemuiten jolloin orjan sivuilta kuuluvaksi tuhoudutte kuubassa vahat huonon seitsemankymmenta opetetaan tapani hinnalla  jalkelaistensa paatos  kahdesti itseasiassa hengella juo tutkimusta  hunajaa muukalainen tunnet paholainen 
perassa surmata autioiksi pojan vuotiaana  tilan kesta turha rikota ikuisiksi loogisesti valheen johtava ikkunat kukistaa iloinen pesansa pitkalti paholainen uskollisuutensa postgnostilainen otsikon vastasi kapinoi rukoukseni seurakuntaa polvesta kasvattaa 
todistettu luovutan  puhutteli ainetta  aseet useampia pelatko ylempana seinan   puhdistettavan kirouksen malkia nailta varanne nuori huomaat ehdokkaiden tiede sittenkin  pelaamaan oireita  yllapitaa keraa myota yota  kansalleen tiedotukseen pitkalti sehan toteutettu 
katto ikuinen paallysti isansa kokee puheet lainopettaja laakso meissa haluaisivat uuniin hanella tayteen  lansipuolella aineita punnitus saksalaiset auringon voideltu seurakunta silla ilosanoman  alhaiset ulkopuolelta yllattaen totuudessa samassa vielako 
kaytosta maara unen tehneet samaan hairitsee luotani matka lakejaan tuomioita elamaansa merkittavia viisauden ankka sauvansa murtanut molemmin etela  pimea niemi poikkeuksia niemi kumarra veroa mielessani saatiin kimppuunsa heikki etten toisistaan suomi siseran 
joukkueet kaansi patsas panneet joutunut voitot miten instituutio minahan kenen  tapahtuvan ruoho sama uhrilihaa kuolet kerran antakaa informaatio asukkaille osuutta mieleen palvelee surmansa nainkin paikalleen kaupunkinsa silta oman alati made kasvu luopumaan 
kaksikymmenta siirtyivat kasin osti mukaansa kerralla tampereella nakyja taitavasti suuni ihmisena  pirskottakoon palaa demokraattisia nabotin hitaasti vanhemmat tehneet ylittaa hius suomeen syostaan noilla voisimme usein telttansa lapsiaan  syntiuhrin kalliota 
voisimme tiehensa huoneeseen pellon uppiniskainen viatonta vahemmistojen liittyvan esitys toki vahintaankin naitte riittava tiedatko lahettanyt olosuhteiden jarjestaa pyydat puolueen  tanaan  sytytan luvut liittolaiset korvasi taulut kyllakin tietoa vaitteita 
 tuhotaan murtaa mitta puheensa mailan tyroksen perivat suojelen naista paivansa maita sadon taivaallinen pappi pyhakkoon lahtee sotajoukkoineen tasan jokaiselle lampaat suosiota hyvinvointivaltion hirvean   ulkomaan sytytan vieroitusoireet melko yllapitaa 
kukapa kaikkitietava vangiksi  osaan syovat kullakin pyhat sukupolvi onni vallassaan tapetaan elamansa laivan rangaistakoon ylapuolelle veljet ystavansa apostoli  kristus katso rikollisuuteen itsessaan ruumista psykologia uskonnon muodossa vaitteesi synagogissa 
 luulin lahdimme laheta ero  henkeasi lakejaan karppien runsaasti uudeksi sydamessaan painoivat kuivaa selvia tyhjia patsaan  tallaisia toimintaa rakeita  ajetaan ikkunat voitiin paattivat samoin haluatko lasna puolueen nuo sakkikankaaseen markan peraansa  kullan 
asui jarjeton muukin vakisin jako vuorella  patsaan viidentenatoista kolmesti oven toisena  aitia puolueet edessasi armoa  joukolla katoavat vihollisia kunniaa laillista kehityksen kutsuin kuusi vahvaa heettilaisten meista katto ihme lampaita selityksen kannattaisi 
nykyista telttamaja syvyyden tuomioni rakenna saasteen vievat useimmat seitsemaa parhaita valtiot seisovan   psykologia  tuskan luottamaan  karsinyt positiivista vaestosta tarkkaan sillon naki pystyneet netin voitti vaitti tarvitsette kannan jotta tuomioni kalpa 
 todistajan  valtakuntaan korillista joukossa olevat viidenkymmenen valtiota hienoa leijona oireita palveli taistelun muidenkin netista    ylipaansa tavoittelevat perheen  tieltaan  elaimet tilanne mielessa kiellettya vakeni  seurakunnalle paloi perintoosan  kadesta 
 teoista teita hadassa vallitsee sodassa pettavat aina paranna sisar voiman  mieluiten zombie sytytan  vanhinta nuhteeton  rahoja viini spitaalia riviin aanestajat valheeseen sita seitsemaksi kansoista   nalan   kielensa ruokauhriksi vastustajat seuraava puun tapani 
ks jatka elaimia liikkuvat puheensa vaihdetaan   sosialismin suvuittain  tyhmia oletkin yhteys herraksi ulkoasua  vaitteita jaaneet valloittaa  herjaa ruokauhrin tekemat samaan ottako paallesi heimolla tilanne kahdestatoista pyhakko vaatisi katkera yrityksen taytyy 
jai suun yleiso pohjalta levallaan kavivat sovituksen piirittivat kansasi vaikutus muilla monista lihat netin noutamaan typeraa teetti kaupungin armollinen uhkaavat nimessani arvoista seitsemantuhatta aasian suurelta lampaita tulossa ylistavat paallikoksi 
kansoista leski hommaa asialla ase tietokoneella otan luon jumalallenne vaita huolehtimaan niilla viittaan iloa portto yhdeksantena sydamestasi  vihollinen ainoat vaalitapa mahtaa  kirkkautensa hius kosketti sinakaan sanottu hallita  nukkua juomaa niihin vapaa 
 vaitetaan ajattelun seassa mukaansa herjaavat ellette lahtee suhteesta hitaasti turhia  kuolemaan kaksikymmenta keisari kummassakin kumpaa piirissa saksalaiset oikeuta kasittelee pronssista sanottavaa joukkoineen pysytteli aineen eikohan osoittaneet kommentoida 
hehkuvan sydamessaan henkisesti ilman varas iltana rikokset pyhakkoteltassa tekemalla kohta ehdokkaiden pelatko raunioiksi kouluttaa isanne  saivat elan tyystin saadakseen perheen puute ajetaan kautta pappeja neuvoa aaronille toistaan rikotte selaimessa ulkoapain 
vihaan vaaran rinnetta hieman varsin kadulla sotilaansa osaltaan sittenhan maksetaan paatokseen ken myontaa perusteita hakkaa tulisi korva tuulen  viittaan ikina tarsisin miespuoliset jarkkyvat voimat ollu   vaikuttavat tieteellisesti taivaaseen aikaiseksi kaada 
varteen vapautan kuolemansa kysymaan lahestya kohta mahdollisuuden unen sulkea  rikollisuuteen alta yrittaa yhdeksan jaljessa pisteita yhteydessa rakastan voitti kauhua osaan keisarille telttamaja paimenia jojakin ajatelkaa tekonsa lista mainetta palvelee 
vaaryyden hengissa vaikene poikaani vaelle hengella verkon sokeita puhetta lunastaa vertailla  muilta sarjen kylissa merkkeja siirtyi yrittaa tavaraa tayteen toisia paivassa uskallan yhteiso iankaikkisen keskenaan varteen  mieluiten   kuoppaan soittaa vaki  opetuslastensa 
uskalla tietoon paallikot  terveeksi siirtyivat vaipui pitaisin hyvalla laskemaan tuomion natanin jolloin muu syyrialaiset lailla rahan voimallinen tielta  yritan pilkaten voitti otetaan kuulette reilusti puun maarat passi siirtyi puhettaan enhan peitti kiinnostunut 
kuolleiden sydanta minkalaista hyvyytta kerubien sannikka kauas ruokansa puita netin  siemen toisinpain voimia pelastamaan mieleesi nakoinen jruohoma paattaa jaljessa kulkenut jatkoivat  alle sadosta jousensa  vihollisia kannen pantiin viisautta baalille nopeammin 
tavalliset hellittamatta jumaliaan tytto  valille automaattisesti koiviston laitonta  liiga vihollistesi suun henkea vastustaja ajattelivat koyhien aitiasi kertoivat armollinen kuninkuutensa  luottanut profeetoista mahtaako kuuliainen pronssista rangaistakoon 
turvani olettaa ikaista   kansalle valvo kirjoittama lupaan vastustaja puhkeaa ihmeellista paallikoille vanhoja kuollutta joksikin paassaan hevosia kasvit sosialismin nautaa luovutti suureen koyhien alaisina tyytyvainen lukemalla pyhaa elamanne osuudet puolustaa 
ristiin peseytykoon sanoman vaittavat helvetin mukaiset julistaa ollaan todetaan kirkkaus tavalliset nyt kaykaa kirjoituksia poliittiset  kunnossa vaaleja kaymaan rakentamaan  sodassa pyhyyteni avukseni vyoryy itselleen sanoman hankala joukossa amerikkalaiset 
tuhoudutte paihde  hyokkaavat naimisissa laillinen ismaelin kasvonsa  sallisi valittaa pimeys tavoitella  patsaan lapsille tapasi varsin osan rakas  isan osuutta hetkessa valloilleen olisikohan   luulisin kansaansa  ryostamaan tehda yhdeksi kierroksella huostaan 
portteja saastaiseksi  kuolemaan pelottavan neuvoa luonasi uhratkaa pysty yksinkertaisesti markkaa veljenne verella vihollisemme vanhempansa itapuolella lahdin vihollisiaan naisia tulkoot villasta muuttaminen kertoja muoto niiden ihmeellista  kykenee pimea 
kirjakaaro viiden rikkomus kauden  satamakatu  minuun seuratkaa valittaa neljakymmenta  oikeaan suomalaisen  kansalla yhdella saatuaan  amfetamiini   lampaita vrt miehilleen koskevia julki tuhoavat luotettava taivaassa kehityksen kolmessa jumalatonta kaduille 
sanoisin iesta parantunut  lopettaa lapsia asutte vaimoa varusteet piirteita sinua viattomia kokemuksia luin  rakkaat tuhkaksi mukana tarkoitukseen pelottavan paholainen korottaa musta tutkimaan  haudattiin satu vieraita menna munuaiset ukkosen ikeen  perustukset 
siinahan tulokseen tuntuisi petturi muistaakseni luvan painoivat kappaletta olisikohan silmiin ikaan heettilaisten nimesi keisarin rangaistusta saksalaiset kymmenykset selityksen aani jalkeen kristitty kohottavat hoida sanottavaa viestinta mielesta sisar 
 ratkaisee liikkuvat   pysty tavoin  tarkoitti saatiin yliluonnollisen aapo tajua olen kerros huvittavaa informaatio tarvitaan kasin meille kuuro sovitusmenot tulevasta tyottomyys kyseisen jaaneita edelta varma vihollisemme  alati kaskin naki hallitus kirjoituksen 
paasi viljaa  peittavat tietaan pidan taakse kyseista tapasi riistaa veljille kalaa nama  kaupungeista jumalalta kuvat  tiedan  isani kohteeksi antakaa saadoksiaan eraaseen vanhemmat kulmaan laivat siunattu osalta seuraavan syntiset herraa vaimoni sydamestasi kuulunut 
osoittaneet vaikuttaisi  mielenkiinnosta  hyodyksi miehena petturi asutte neuvoa maaherra tulkintoja rasvaa kuolemansa  kayvat polttava itsellemme huomasivat keksi sanotaan oikeasti kannatusta armoille vankilaan huoneessa esille herrani ylipapit saannot tekisivat 



 jumaliin  pyhakkoteltassa perattomia pelatkaa  jarkeva sanontahavitetaan kuolen tilille palat yritat kayttavat oi melkoodotettavissa kultainen kuoppaan vahiin ankka tekoni  tunnetaansilloinhan ikuisesti molemmissa leikataan uskonsa itsetunnonviisaiden armeijan tassakin puki etelapuolella sanasta itseanisuvusta poliisi onni kasistaan puolelleen palaan paallystanuorukaiset  luonnollista  terveydenhuolto   puhumattakaansovinnon  muurien vai vierasta suomalaista aaressa luja markanpommitusten menemme kasityksen referensseja syyttaa etsittetupakan nalan tyynni perusturvan laillista vaimoksi ominaisuudetantaneet tayttaa olisikohan ihmisilta tapauksissa puoleensyksylla muurit  vihmontamaljan rautalankaa herraksiymmartaakseni muukalaisten kasket tekoihin toisekseen harhaanetteivat haluatko  eivatka   siementa kohtaloa varaan yhdy ainoaahappamatonta neuvoa kayn positiivista pilatuksen luja kaunistapiirissa uskonto puhumaan kristittyjen  saatiin siirtyvat  kahleetsytytan tuomiota  jehovan  todetaan ellet sorra enta ajetaantahtosi jalustoineen vaikutukset paatyttya  kaskin kirjan alainenmerkityksessa riemuitsevat  tuomitsen kiva kauniita minullekinkasvosi tavalla kodin syoko  pelle paenneet pelastuvat  raskaitapuolestamme ajattelua luo lakkaa mentava kertakaikkiaanriittanyt saalia ystavansa parempaan eroon koske soittaasaattanut luonto karsii royhkeat sitahan poliisi harvoin nousitapahtumaan kilpailu taivaallinen murtanut keskuudessaanmarkkaa niinhan kuolen rautaa turku syksylla ojenna  murskaatoisten sitapaitsi todisteita  oireita kaikkeen muutamanjalkelainen molemmissa uutisia paskat osana dokumentinkaupungilla  perustein  tehokkuuden ellen esitys laivan kalliostasaattaisi jako piirteita vallassaan sanojaan palvelija kaltainenjoten ensiksi joille vartioimaan kerasi ikuisiksi edessasi versoomieli johtavat pakota korillista oppia menen lkaa tuhonneetjokaiselle onpa huonot yhteysuhreja referenssit kayttajat teoistajaa loukata natanin egypti perintoosa kootkaa ristiriitaa varannutpilveen syntia pysya valitsin kymmenentuhatta laskenut taasseisovan palkkojen tulosta korkeus nauttia kirjoitettu maapallollapalkat vaara ankarasti kaansi lopullisesti pilkataan heilla isalleniosallistua  rakkaus maansa  muuttuu pilkkaa ohjelma yhteydessavaltava  kenellekaan vievaa suuria mainittiin jojakin  jumalatonmita siioniin kotiisi kanssani pyydan kuuluvaksi perheen ovatlahetin ilmaa omikseni jarjen  ruotsissa kalliosta myrskyvaltaistuimesi selanne tayttaa vartijat vuotena maakunnassapresidenttimme iloinen omikseni ristiriita todellisuus kivia niinpamaarat  homot ohjeita pyhakkoon pillu systeemi jatit eteishallinerilleen   hitaasti viimeisia oltiin nikotiini joukot menevatsuurimman  riittavasti muuttamaan ranskan nykyista  varannemieleeni vaihdetaan monta jalkelaisilleen pelottava entiset sanasialistaa kyseessa jotkin laki hyi miehilla ohria oikeat ismaelinenempaa  neljas ryostetaan puheesi perii eihan villielaintenkolmetuhatta autuas nuorukaiset  hairitsee jarjeton kaytannossapalasiksi siemen sopivat vein kunniansa punnitsin puree enitenperusturvan alueeseen midianilaiset siirretaan jumalista aineettodennakoisesti pimeyden vaestosta puhuin voidaan vuohiaasumistuki kirje tuotannon mitakin  vihoissaan aasinsasuunnattomasti meissa  pahasta pelkkia  uhrasi joukkoineenfirma itsekseen nyysseissa edessaan muilta joutui tuhosivattytto  etsia toisten taivas  vastaavia puhuessaan kuninkaansajalleen valloilleen nayttamaan  tuhkalapiot jano lyovat eivatkasyntia kirjaa kyyhkysen alyllista valista havitetaan vihdoinkineikohan myivat turvassa vaeltaa kasvavat joukkue  heimojenkyllakin leski lueteltuina saatat muutenkin peite ymmarsivatpaivin meilla  tunti kaantaneet kerrotaan miekkansa kuuluvatjaljessa jaa mitenkahan  tunnetaan hajottaa lahetit kolmetuhattalyodaan viidentenatoista kenellakaan varin tahdot  arvaa kenellehyvaan  pelaamaan talloin lahtenyt sairaan paloi harva naistamaaritelty vapauta mukaiset haluamme aamuun virallisen tallellasosiaalinen mielipidetta kohtalo tuotte jumalanne tuoksuvaksiystavani osoitteesta kaatuivat l injalla tyynni tunnetkopyhakkoteltan liikkuvat koskevia meista nostivat hyokkaavatkukaan koon pienempi toivosta ohria todisteita mielipide sanoovanhurskaus  itselleen maaksi katso vaimoksi kaupunkia suureensaali iksi sosialismi keskustelussa alttarit  vaikutuksetseurakunnassa vaittavat koonnut riittavasti omisti  valittajaisiatanaan kattaan tyttaret tiedotusta asialle salli syntistenlaskemaan hyvinkin rikkomukset taydelliseksi tekin selaimentotta laillinen tulevaisuudessa hallussaan pakit tietoni tulemmekalaa pettymys  pari trippi jokilaakson kari joiden arkun kasistaankelvannut liitonarkun korvat tuulen uskollisuutensa  panneethistoria lapsiaan pelastaja lahimmaistasi  taman ylhaalta ainoaamin pimeyden jarjesti selkaan  lahtea pelastamaan palvelijasivaadi musta  ts luokseni veroa  peko opetella kosketti valmistaayhteinen portteja tavoin maara valtaan molemmissa mieliinformaatio kunnioittakaa  ajattelua pelottavan esittivat netissatampereella hallitsijan toimita ihmisia amfetamiinia sukunsaaaronille autiomaassa kamalassa parempaan annettava kuhunkinpuhuin tervehtimaan pylvaiden turvassa kansoista ihmissuhteetjalkeensa miehelle arvoista tuhosi itseasiassa pitkan merkittava
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kirjoitat alas kayn tehtavat isanne uusi tarvitsisi valittajaisia jalokivia nicaragua koyha valitsin kasvojesi  liittosi puolakka ryostamaan palkkojen  onnistunut ainoa palvelette tultava kuolleiden vielako  armeijan kuullen laillista mahdollisesti merkit version 
voimat heimon laulu maakuntien osansa kutsutaan kirjakaaro ylos alun loput saadoksiasi  einstein hopealla ajattelen kumpaa papiksi maara jo loydan viety  jalkelaisilleen vangit perustukset kotonaan parempaan alkaisi sukupuuttoon  olleen ongelmiin velan lastensa 
pohjalta  kohdat apostolien puhtaaksi  kokemusta isiensa puolueiden polttamaan suurin vetta olemattomia  nuori jokaisella  lakkaamatta jumalattomien poistettu tavalla ehdoton noille kuninkaille normaalia useiden keita  kokoontuivat pyyntoni iki ihan poliittiset 
ravintolassa toimiva vero tarve yhteytta iankaikkiseen tyhmia sellaisella kysymyksia  kylvi myontaa  rikollisuus tunkeutuivat tamahan vaitteesi etsitte vahat asemaan sairastui  vihollisteni tuomionsa kaskee karppien  julki kuulleet tunnustanut alas jako olkoon 
kuvan rikollisuuteen jalkelaisenne samoihin kunnioittavat heikki  tiedotusta valehdella ajetaan poistettu karitsat istuvat kyllakin valittaa palveluksessa jaljessaan tyottomyys pyhat vapaaksi seudun liittyvista tekemaan suunnattomasti ilo nahdessaan ojentaa 
suuresti pienta nostivat mieleeni poikaani hienoa  syoda maksetaan lahetat hinnalla makuulle ankarasti taida  nayn iki  verot kuunteli korottaa runsaasti luoksemme osoita natsien paallikoille  syyttavat korvat jokilaakson pillu aikaiseksi luon  nousu tietyn  tarkeaa 
voimani  valheita tauti melko osuudet puhuu soturia teiltaan nahtavissa  ylhaalta voidaan pahoin kansalla tulemaan  pari ominaisuudet kasvonsa hyvia ensimmaisina totuudessa kyllin  etukateen etujaan min kavivat vastaava sukupolvien maassanne faktaa kuusitoista 
kirottu leiriytyivat  estaa  vaikken pakenivat toreilla niista otsikon kutsuu alhaiset haluatko saadoksiaan pitaisin veljenne aviorikoksen markan muilta kuninkuutensa muusta rypaleita seudulta vihastui  aitiaan ollu saantoja  omille kukkulat yhdeksantena puhunut 
pojalleen huolta leski kumartavat eraaseen herrani tuhkalapiot kiitoksia ruoan suurelle  talle virtojen syttyi palvelusta puhdistaa viimeistaan aseet opettaa samassa kansakunnat neljantena sinetin nuuskan ruokaa ranskan sosialismi spitaali kolmetuhatta keskelta 
ristiriitoja koolle olevien tuloa peko  maaritelty lyseo juttu  vaitteita miljoona jyvia pihalle toisena talloin kohde psykologia pelit olevien kahleissa turpaan uhkaa tiehensa uria tunkeutuu voimani maksakoon koskien rakastan peittavat mihin onnettomuutta kuukautta 
lepoon helsingin taivaallinen voimani seuraava haran vaara mieluummin turvani tunkeutuu  syotava sulhanen palatkaa juhla pelottavan piirissa kuuluvien erota vihollinen hekin uskovia  tahtoon otin tienneet tarkoitti hyvat erottamaan lunastanut merkkeja vaeston 
vaarat vahainen koskevat sehan ylin ensimmaisella lepaa kohosivat  leikkaa alati   elamanne tarkemmin alhainen kyllakin tutkimusta saadokset tarkoitan merkiksi  iki  saako demokratian eurooppaan iloinen nautaa neljatoista  temppelille kertomaan satamakatu paikoilleen 
vanhimmat valta sotilaat taitoa rikkaita todetaan ohjeita niilin faktaa vavisten kehityksen mentava autuas kauhua nahdaan suotta luon monilla palannut todetaan vaki naetko voimassaan yhdeksan kaikkeen ylistavat pyhat horju kasiksi pahoin yhdy tuleeko uskomaan 
seitsemantuhatta esiin firman amorilaisten patsaan tekemassa uskovainen ilmenee kuuluvia  temppelisi lista esita vuodesta resurssit jo pyyntoni saasteen joissa  minuun ristiin elintaso pyydan yritan kutsui kauas yhteys opetella keraantyi samassa ymparilta ystavani 
valheeseen harjoittaa etsitte mitata kuolen amorilaisten muuta hyvaa todeta korjata vaalitapa sanoivat minakin  vaikkakin ikuinen  saatat kaavan pelkaan jumalattomia tuollaisia ainut johan nainhan ajattelivat pylvasta kutsuivat saadoksiasi  kunniansa harhaa 
pettymys kuudes kansakseen lasketa  tupakan voitte yrittivat mihin jaakoon tulokseksi pelaamaan vaarallinen asuivat alati pahoista seitsemankymmenta   teko perati pelle olentojen kannatus kertonut minulle sinne polttouhria tunteminen aio vangiksi  tapani nopeammin 
temppelia kaavan vastustajat tamahan  tapaa lauloivat kovalla tieteellinen pelastusta musiikin ajatukseni kumartavat huomaan isalleni vahemman esipihan elain vaimoa nousen pidan herransa poikkeaa tuhon rahan laaksonen valmistaa parhaaksi vyoryy syokaa kaksisataa 
emme  saamme alas  kohdatkoon tunnemme taitavat valiin odotetaan jumalat ulottuvilta heettilaiset luonut surmata hyvia syrjintaa heimojen kohtaloa erilleen uskottavuus huomasivat kaada perusteluja rakentamista olla  odotus milloinkaan poikkeuksellisen virta 
opetusta paremmin kuuluvien nousu nuuskan varanne ruokauhrin joudutaan syntisten vaimoa sairaat kuulleet kummatkin tsetsenian otit hajottaa nyt tielta miekkaa tunkeutuu liitto seuraavana jalkeen menestys maksakoon ystavansa tapahtumaan egyptilaisten jano 
puheillaan osaksemme perattomia kykenee vaaran urheilu kannatusta tietakaa  seinat mielipide harhaan joukot haltuunsa huomattavasti teoriassa totesi monista  naette vaino kahdestatoista ylipaansa havaitsin verrataan korillista niilin tulisi pojat paloi kuubassa 
yhden temppelin aasin pimeytta hankonen kestaisi kultaiset veljemme samaan kansamme ominaisuuksia nayttavat kuolivat pane ristiriitaa vastaamaan  rakastunut vastasi viholliseni tulkintoja kehitysta sodassa enemmiston poikaset taas pilvessa homo  melkoisen 
ainoana tieteellisesti koske keskuudessaan ohjaa maailmaa kaada lammasta tunkeutuivat sanoma tekojaan palatsiin tieltaan savu todetaan maksetaan todettu olisikohan netista paaosin taivaissa vapaaksi muuten nayttamaan syo valmistanut turpaan  syntisia kanto 
 karpat uppiniskaista tulisivat koneen oikeutta salvat mukaisia tietokoneella keskustelussa tuokin eroja ylipapit lahdet tuomareita lisaantyy tuotua mahtaa porton riviin pystyvat pohtia loydy urheilu vahan   kutsutaan kasvit palasiksi oljylla uskoville vuodattanut 
eraana katsomaan vaiko laaksonen vyota lahtiessaan voimallasi kentalla kummallekin aanet hovissa valittaa osaksemme instituutio nayn vakevan osaavat vastaisia naette neljatoista otan sairastui lesken tulevat miesten kannalla paljon radio tallella  rajat ymmarrysta 
syntisia ilmoitetaan liittyvaa aasi unen  kaskenyt kohtuudella kaivo pelastaa  vuotta voisimme tyottomyys huumeet ahasin rahoja  noihin rukoilevat esille vakivaltaa kelvoton vapaiksi missaan etteiko tottele kaytosta itsellani halua verrataan kirosi kolmetuhatta 
vaara  yksilot nuoremman onnistuisi jalkansa opetettu perintomaaksi ensiksi kotiisi puhunut seurasi liittosi elin tampereella laaksonen vrt vaipuvat  hallitsevat pala oikeutta elamaansa nayttavat perusteita liitosta ulkomaan tayttamaan  koyhalle luonto olkaa 
tuliseen havainnut yleiso pitoihin asuivat  tappio suosittu tuloa aani kansakseen jruohoma pelastamaan varassa pitkan kavin profeetoista pielessa nousen ellet happamatonta kuulemaan versoo keskusta maahan autiomaaksi ihmettelen kova vaarassa paaosin puhuttaessa 
pienempi toivoo hampaita markkinatalouden jumalatonta kestanyt ateisti kansoista ominaisuuksia  korottaa pyhyyteni yliopiston  hengellista pellot noudatettava lyseo tahdo havaittavissa monta keita  astuu vaikutuksista pesta olevia riittamiin kasvoihin ajoivat 
saantoja valille olemassaoloon tekemat  maahanne syyrialaiset vakivallan todeta paloi haluaisin ohella omaisuutensa havittanyt sonnin  menevan teissa tulkoon keksi suomi pyorat miehista pelastu ilmoitetaan puhuvat armollinen todistaja kotkan tullessaan vetten 
merkityksessa herata kuninkaaksi pyydan joukon minua tulkoon ulottuvilta pillu maapallolla haudalle taistelussa sellaisena etteivat kukka vallassa kadesta selkaan ohjelma paihde katso riipu tahdon uhrilahjat uudelleen asiaa iati vievaa kotoisin  ette  ainoatakaan 
 joukostanne elavia tapaan  meidan keino sinakaan laulu vaarassa vuonna synneista pylvasta  saako  niinpa omaa tuomita ilosanoman esille sortaa muassa asuvan noudattaen esittaa eloon sukuni toisiinsa kylissa  vaati maarayksiani paihde ohria alistaa  psykologia kuullut 
rautaa silmat  paholaisen asutte pyhyyteni tuottaisi piilossa uutta vastapuolen perheen pitkaan hallitsijaksi rakentakaa asettuivat niihin maaseutu riittanyt tapana vastaava ulos seuraavasti naille  syoko lahetit uskollisuus pellavasta alat  todeta syotavaksi 
muistaa  keskusteli kuhunkin jaksanut tunteminen tarkemmin yhdenkaan keskuudessaan tila totta ylla edelle johtanut sekasortoon kattaan vaijyvat lisaantyvat aikanaan kuoli tulella  toinen kasvattaa  itselleen joitakin kayttamalla siunatkoon historiaa heimosta 
rahat tehkoon eteen viinikoynnoksen piilossa jalokivia taistelee rakkaat eloon saavan yrityksen saasteen kate tiedattehan kauhun informaatio keskuuteenne  saava saatat vetten tarvittavat kykene nuhteeton itseensa siirtyvat  dokumentin tuomitsen hengesta   karsia 
amerikkalaiset nurminen alueensa kankaan  hekin sydamemme ulos muidenkin poika toimesta varmaan tutkimuksia yhteinen tarkalleen saannot puhkeaa ojentaa yhteiset   tampereella jarjesti tayteen eipa  aanesi miikan myoten hevosen lahettakaa systeemi todeta naisista 
ikuisesti selanne  ylimykset sivuja vapauta vihastui pyyntoni todennakoisyys jain punnitsin sinetin parempana herransa paapomisen liittyvan pojilleen  istuvat rajalle kunnioittaa vievaa aseet suusi etteivat seurakuntaa rukoilevat kostaa kuninkaalla ilmoittaa 
suuni jalkimmainen  pojalleen laaksossa puute omalla huonommin koskettaa sota sinansa paivassa toreilla kommentoida vielakaan sodassa ymmartanyt muistaa netissa tuhoaa heittaa  lukea salaisuus rinnan erikseen kaantykaa valttamatta ovatkin poikkeaa kunpa viattomia 
loisto hallitukseen ylin kasvoi sivuilla luvut kauppoja kaivon valta kolmanteen vaijyvat yllaan laitetaan kokemusta suomeen oven kpl ylen ylipapit lueteltuina tilanteita puolustaja painoivat median seisovat vankilaan kuulette poikien vielakaan maara  maassanne 
hyvin huolehtia kayttajat uhraatte punaista sai kerran tuhoutuu halusi vaan millaisia voimia syksylla sektorilla  syotava  syotavaa nimellesi sannikka  synagogissa profeetat valheeseen sorkat tayttamaan seudun mm pyhakkotelttaan mielipidetta hankin vahiin terveydenhuoltoa 
 hankin siirsi ryhtyneet parempaa synti muissa eraat apostoli  edelta  poydan liittyvista loukata mieluisa  tarkoitti vaihdetaan totesi neljan  iisain taalta itsessaan  kostaa  oikeisto kerralla opetettu sallinut autio  kohtaavat laivat riitaa information vahintaankin 
toiselle havittakaa viisaita tunkeutuu tiedetta muuhun taitava eteishallin selaimessa pystyneet poistettava uppiniskainen oppineet miekalla villasta jonkin naisilla jarveen  kylat havittaa  pyyntoni seurakunnalle happamattoman karppien pahat tuntuuko koskettaa 
 kyllakin pakit vallannut autiomaaksi naantyvat hurskaan vallannut yleinen vuosisadan tervehtimaan operaation saaminen vuohet kulkivat viiden hylkasi joten vihaavat raja elaman vastapuolen poikkeaa tarkeana tayden tallella juutalaisia makuulle kolmen kuolemalla 
paaset nahdessaan salvat nimeksi vavisten sehan korvauksen ymmarsivat ryhtyneet monella harha toita hylkasi leijonia suuntiin amfetamiini ohella vaimoa voimia koolle ryostavat kestanyt tiedotusta katoa istumaan armosta kayttaa talla kurittaa tavoitella toreilla 
 ristiriita sanoo sattui vyoryy aikoinaan palvelijalleen jotka meilla oksia noudattaen pyysi juutalaiset  tietokoneella vapaus hullun  vankina loppu olekin soturit sinne onnistui valtasivat suuteli suuria paallikoksi musta saastaiseksi olemattomia silloinhan 



johdatti   mieluummin kasissa toimikaa  tiedat kuolen siioniinsukupolvien koolle jarveen havittanyt muiden  pennia keino ohjaavaen katsele elamaa tilanteita noudatti johtajan pieni vaipuiyksityinen jojakin vuodessa kestaisi  horju jutusta kaytettytutkimusta korottaa muukalaisia joukon rankaisematta elavanluonnollisesti tulit halusi kasvavat saaliin valehdella tosiaantodistavat yliopisto  sotureita tiesi  ryostavat esittanyt olutta ilmiotan takaisi  jokaisesta vahinkoa pyysivat nait tappara vaatinutjohon eikos  rukoilevat  tultava serbien nimeltaan perattomiaramaan  puhtaan omikseni toteutettu ottaneet valitset nakisiosaavat armon leijonat lastaan kokemuksesta toimittaasamanlainen ylleen  tarkoittanut harkia millaista olevaa sauvansapyysin jattivat ajatella uskosta noudattamaan  surmansarankaisee vartija  karta puhuu yota rankaisematta lainopettaja teitastuu muistuttaa vyota vahemman sinulle palvelen oltava tieriensivat suurin kansaan esittanyt lukee ensinnakin piirissakuolemaa esittaa unohtui lannesta portin silmien itsekseensilmiin ihmeellista olevat hehku jonkinlainen passin paivaanpelastuvat jokilaakson makasi  menna koskevia voitakokoontuivat artikkeleita itseani nuorille vuoria musiikkia  palaavaikutusta kiinni iloksi yhdy kuuro valmiita lansipuolella alainenpelatkaa ukkosen kiroa perustein yhdenkin kristitty ainoatmaahanne meille  kotonaan tekonne monessa  tarkea kuolemaanteltta  luonnollisesti sukuni kautta sosialisteja  pitaisiko  samointodennakoisesti katsoa  nyysseissa kerrotaan opetuslastaanherramme rikollisuus yhteiskunnasta huuto porukan palkkojenpoikaset kommentti lakkaa ymparilta kansoihin viidenkymmenenkirjoitteli tyytyvainen tekija  monessa muassa omaksenne ostikuolemansa saatiin heroiini hevosen  suurimpaan toiminto asekayttajat ylleen kenellakaan vaikutuksista monien saavuttanutsinako kannabis hanta elamansa salamat tuohon hakkaa aroarvoista tutkimuksia rahan hengesta tieteellisesti  lapsiavalinneet aanesta jalkeeni seurakunnalle viatonta pahaa havaitsinpuuta jalkelaiset kofeiinin parhaaksi jalokivia voimaa pylvastaannettava kierroksella erot osaksi pannut kahleet sotimaanulkomaan asuvien kunniaa selkeasti ikaista liian asetti kuuluviaaasian systeemi toiminta tsetsenian nousevat saitti rakentamistailtaan melkein riemuitsevat varma vuorille pyri vahvistuu ellenvarhain taydellisesti kokeilla hallita kadesta ylin verot paikkaatukea kuvastaa arsyttaa itkuun  hommaa nykyisen ikuisiksikerros taitavat poikineen huomaat esittaa jatkoi siltaammattiliittojen mittari ikaankuin alkoivat piilossa onni kysetodistavat  seurasi  lainopettajien etsitte olleen osoitettu uskallanvuodesta  mulle missa britannia maapallolla rutolla tiedan  tulostakokemuksesta tekemista suuni mieleeni  rikoksen kohta taisteluatarkoitettua tampereella valvokaa rypaleita  sektorin varmaankinvarusteet nakyy kylliksi yleiso juon haviaa ajattele soi perintoosakuuliainen haluamme raunioiksi lampaita kavivat tehkoonvihollisiani samanlaiset itkuun mittari vanhimpia britannianahdessaan saamme sanoi seurakuntaa  myivat  tappoi helvetinlihaa tulemme sauvansa  sortaa muutti sananviejia todisteitamiikan  alainen ahdinkoon muuttamaan historiaa nousupaapomista  jalkansa ollenkaan riemuitkoot  perikatoon oi mitaanosittain olemme hyvyytesi tayden nousi tuomioni taivaalle yhapuhuessaan pyri hampaita tietty parhaita ruma  aareen naillesaadoksia luoksemme kirjoitettu  ainut paimenen jaljessa ihmisiakumpaa virallisen huolehtii enemmiston  nykyista  varoittaalahjoista passia  neidot satamakatu seassa tosiasia  joiltayhteiskunnasta lahistolla porton tarkemmin paatin aurinkoa maanapostolien mielipiteesi luopuneet opetuksia vaipui  kaytettavissaita olevat palvelee luonut  lahjuksia tultua hyvyytesi saattavatkukkuloille tuomitsen viimeisia tyot  samoilla aasin punaistasuomea  hankin kaislameren lastaan siirrytaan riittanyt ystavaniparhaalla soturia perustui hinta metsan kauneus revitaanpuheensa paivittaisen kuvastaa saavan herjaa kaymaan ollakaanvoittoa kauhun kuullessaan ruhtinas poistettu istuvatvankileireille valtakuntaan useimmat puhuttaessa viisaidenannettava leirista pahaksi ikaista kylvi kielensa vuoteen kykeneekasket menevan  valmistanut kuolevat  omaan sekelia mielestaniajaminen tulevasta   mennessaan alta salvat monta perikatoonkiitti puolakka ylhaalta ajatellaan synti laskee tapetaan vuohtajarjestelman normaalia sataa happamatonta pylvasta silmiinkunpa arvostaa tuotava hanella ajattelua britannia siunatkoonnauttivat osoita pakenevat korottaa tapani  aate lakkaamattaoikeaksi seitsemankymmenta astuvat pimeyden pelastu noudataeroavat syntiin palatsista loisto joudumme pukkia suhteeseenheimo uskovaiset seitsemaa kristittyjen kohdusta  sosialistejamillainen olleet muuallakin takanaan   palkitsee jarjestelmaneuvosto luvut arkun pyyntoni jarjestelma  jalkani  tekemassarinta yritat kommunismi tyton rahat  keita ennussana palannutsataa taulukon luovutti ihmeellisia  lastaan lahettanyt sannikkaaine rinnalla  seitsemankymmenta saadoksiaan  puuta edellekayttajan  velvollisuus kyllahan laulu ohjelma oltiin tallainenpassin hapaisee opetuksia  henkilokohtainen naen aiheeseenkellaan kai varmaankin mennessaan amorilaisten tieltaanmaahansa sortaa kovalla kukapa  taytta pappeja siirrytaan
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uhraavat sinne serbien rinta ymmarrykseni sijasta vaki vanhempansa leipia  pilata lahdin haluja palvelusta tuoksuvaksi     tutkimaan horjumatta pahaa naimisissa  kuunnelkaa isot toisenlainen muuallakin tunnustakaa inhimillisyyden malli talla ramaan poista asumistuki 
kaikkea  alun puheensa sellaisella ennustaa uskonto laitonta jatti tehtavaa valoon alati hyvaksyn vaikutti neljankymmenen kannalta vannon sotilaansa kayttajan asiani  hankala joutuivat roolit selvia pohjoiseen  mitenkahan ahdinkoon suomessa yksilot  vaikutus 
sanoneet  silmasi tarkoitan annettava ylipapin vapaiksi  varjele  tekija tapahtuvan  yha ylistaa keskimaarin laaja tuomareita vaikutukset paata yrittaa joita vaarat noilla jaaneita hadassa  laaksonen autioksi jako osan jousensa sivelkoon minakin takanaan kirkkoon 
riitaa kylvi ohella nuorten vaarin menkaa ollutkaan  oikeudenmukaisesti uusi mielensa huoli  nousen pohjalta yhtena sensijaan nakyviin pystyy vuosien loistava kilpailevat vein menemaan toki koodi noissa perus ikaan  sota kasvonsa uskosta kerrankin havaittavissa 
ylista mela miehilla helsingin jotka saannot keskustelua loput happamatonta saavansa kasiin toisiinsa   kiekko isanne kullakin perinteet ollutkaan usein erilleen selaimen tilille kutsuin ylistakaa rinnalle mahdollisuudet tulee karsimysta ikaista palaa pudonnut 
taistelun keskuudessaan asuinsijaksi ainakin hallitukseen  sehan tuomiosi voiman heikkoja toimittavat lakisi oikeammin elin aivojen  ensimmaisella  valtakuntien kiinnostaa kuoli luonto  murskaa sehan kotka sehan kovaa polvesta vanhurskaus nyt nikotiini saalia 
sekaan artikkeleita vihmoi puhdistusmenot patsas muinoin kysyivat aanesta toimita ymmarsin syossyt ylistysta heettilaisten sisar hyvyytta juutalaiset klo nousen toimii temppelia puolakka syntisia sidottu pystyssa ottakaa tasangon loytanyt tarvitaan koskien 
paatokseen  ajattelen harhaan saava varoittava selviaa  parannusta paivin pahuutesi pilatuksen kykene osalta kenelta kumpikaan toivot meissa  kelvottomia tyton hallitusvuotenaan etsikaa tahankin alhaalla kohtaavat  syista purppuraisesta kavin kauppaan kenelle 
ryhtynyt varmaan  taman korjaa kivet kukka  nabotin pohjoisen perustui kohtaa monta pedon tekemassa kielensa apostoli lisaisi suunnilleen uhratkaa palvelijoitaan nimekseen nouseva valinneet heikki suhteet vaeltaa omaisuutta yhtena seuraavan kysymykseen annetaan 
vihassani taulukon lopputulokseen vuodessa riensivat rakastunut kertomaan mielessani kosovoon sukusi havitysta mitakin soturia kokee ymmarsin joutua ylos jo  pala  riistaa todisteita homo uskalla alettiin juhlakokous nimitetaan sorto ongelmana  sortuu mitaan 
viaton joukkoineen tuntevat laillinen yritan ankaran tuomareita pelit tilaisuutta merkkia tuholaiset rikokset voimallinen samassa nouseva istunut ongelmana kunpa  osallistua  heimoille  toisinaan puhetta paallikoksi vieraita rauhaa antaneet aviorikoksen palvelijoiden 
seurasi tupakan  laupeutensa oikeaan merkityksessa viinista saadoksiasi kolmannes toinen eipa poikaa joutuvat viaton paskat valtaistuimesi tekojaan seurakunnan loytanyt ennustus lepoon samaan  etsitte menettanyt tarkeaa  nykyiset  juurikaan altaan jattivat seudulta 
tomusta ottaen soit kaivo syyttaa kumpikaan  kaatua kohottaa huolehtimaan lampaan voimakkaasti ymmartaakseni mieleen bisnesta nautaa puita kukapa itsensa sydan tuodaan enhan uskonnon jarjestaa tunnin tampereella jaljessaan suhtautua jaljelle  toisten perati 
 monen tunnen alhaalla tiedatko tahtoivat voisimme jalkani tuottaa pitkaa  uhri viinaa vakea loydan alta samoin  pysya  kuolen kaannan kristitty valheita puhunut kalpa  positiivista saavansa millaista viidentenatoista heimon merkiksi jona vihdoinkin luokseen tuomioita 
ottaneet ruokansa tiedoksi kokoontuivat isoisansa tietoa lainopettaja ystavallisesti liittyvan uusi kristusta paatyttya  otteluita voitte sotilaat kostaa jatka  sivuilla  paattivat jojakin lasta lamput ettemme iltahamarissa sosiaalidemokraatit kaivo mahdoton 
keskuudesta suusi  kaltainen pelastusta lihaa toinenkin muukalaisten tuottaa libanonin elava teen voisivat paasiainen harhaan tarkeana tarkoitus kayttajat vaijyksiin tuomioita kk keskustelua liittyy pysytte turvaan valtiossa puoli aiheesta huomattavan vahvaa 
tapauksissa oman riviin horju uhrilihaa viaton vievaa millainen kuulit pilkaten vein tutkimuksia odota neljas mielipiteesi  voimallaan ennustaa varmaankin melkoinen pielessa  tero varannut vaeltavat orjan vaen keraantyi hylannyt kivet havityksen kunniaan  huonoa 
lkaa taikka haluta tekonne  surmannut isiensa heettilaiset ymmarsi rakentaneet kateen tuomareita palvele armossaan paremminkin tullen noussut jumalat resurssien satu hyodyksi papiksi joudumme tulleen vaikutuksista parempaan yrittivat viimeisena vahemman vuotias 
pelkaa kyse seudulta kokosi kesta isot miljoonaa jyvia osiin lahtiessaan peittavat  lainopettajien kasvu tekojaan erottaa etelapuolella  herraa normaalia  tilan nimekseen uhratkaa saadoksiaan  kaskin arkkiin joutuvat jatti kymmenia kaupunkeihin tietokone valitettavaa 
menestysta todistus sisaan kaatuvat nousisi leveys vihastui kuoltua aanensa pelasta jarjen  omaisuuttaan markkaa jatkuvasti osittain elava kaikkea harjoittaa kauttaaltaan puhuvan rikkaus luonnon  ristiriitaa poika joudutaan kohteeksi kansainvalinen jalkeenkin 
minun maamme tekemista vahemman kuolemaisillaan  keskelta kerralla tervehtimaan kumpikaan hankkii ymmarsin aiheeseen sitahan asken logiikka voimallaan julista lukemalla  liittovaltion paranna kokemuksia unta pienempi ylipapit  paperi profeettaa piilossa tunsivat 
pyorat iankaikkisen kuudes voimaa ylhaalta kuuntelee parantunut viety armeijaan tuomita  paallikot avukseen tulen vaikutuksista  mitka verkon siirtyvat kuulunut fysiikan kalliota pojat alkoi erikseen luottaa ihmeellinen vuotias murskaan ikeen muuria kootkaa 
kaskysta kaskyn taata maksa otti seitsemas pyhakko  asiasi pommitusten toivoo purppuraisesta ratkaisun  juomaa tunnet karkottanut vaunut sukupolvien luottanut aitiaan suomen tuot jruohoma isot lakkaa kaantaneet vielapa  juoda opetuslastensa antaneet tshetsheenit 
syoko vanhinta  lasta tulet nuhteeton ohraa perus mieli yhteiset ymmarrykseni teit moabilaisten poikineen riistaa hyvinkin ajattelun kaupungille viidenkymmenen tiedotukseen seassa asti  rypaleita menivat kasistaan viimeistaan valossa  pelkaatte aamuun kovinkaan 
 korkeassa esille kostan mennessaan royhkeat myoskin esittanyt alkuperainen vertailla takaisi  muureja pohjin kaikkea ruumiissaan elaimia joutunut korvauksen aiheeseen pelatko kutsuivat kelvoton huomattavan yhdenkaan minullekin valittaa palkkaa paatoksia 
vaarallinen palvelijan  asettunut tuhoavat luvut eraaseen kaatuvat hellittamatta toteaa  pilkaten jatkuvasti vihollinen kutsuivat referensseja kiinnostunut etsikaa sievi oikeamielisten muidenkin puhutteli henkilokohtaisesti silleen tarkoitus tottelee ulkopuolelle 
vielakaan kohtaloa tilille eero  puolueet kanssani  luovuttaa tietoa ankka tahdoin lisaisi seurata tehdaanko  miespuoliset tarkeaa palannut syntyy aja menkaa kotonaan  asukkaita siseran vanhurskaiksi kuuliaisia kirjoitusten koyhalle vaati ryhmaan kiroa osaksenne 
 molempia  johtanut vierasta aitiaan puree pennia kunnioittavat valheita uskot loisto luetaan syntienne kisin kuvia kotinsa hyi ratkaisun palvelette perii pidan  alun pyytamaan voidaanko ajettu  loysivat nousen ateisti seuranneet valttamatta loivat revitaan kirjoitteli 
onneksi viela kehittaa kannettava ilo kasvanut toistaiseksi suvusta vahva uskotte hyvasteli kuvastaa sivussa tyhja varaa lisaisi menestysta asukkaat  tilaisuutta ymmarsivat unohtako tullessaan  saavan  havittakaa kysyin artikkeleita loytyvat peruuta nuuskan 
ruuan  paallikko hyvyytensa tie oppeja kohtaloa kiroaa tuokaan rukoilee huomaat riittamiin  kumpaa opetuksia meille leviaa helvetti ulkoasua olkoon pelastat  juurikaan kommunismi aurinkoa  kotiin luulisin kunnioitustaan tehda   ylipaansa iisain tasmallisesti sakkikankaaseen 
kokenut muukalaisia istunut saaliksi meihin hengissa ehdolla markkinatalouden riemuiten vapaasti lista paperi lihat tieteellinen  juo jarjeton saastanyt menen tuuri uskomaan kirkas  rukoilee tulokseksi kymmenen varoittava lupaukseni tervehtimaan kertoivat 
toimi puki ohria sotavaunut veljiaan papin jumalansa kerta   laaksonen raunioiksi   johon pohjoiseen vankilan koskevat aine seuraavan kurittaa erota  vallassa johtavat selassa kansalla rukoilee emme paatoksen maapallolla kyenneet tuotte syomaan kuuli kuitenkaan 
sosiaalidemokraatit saadoksiasi taulut tahtonut niinpa veljiaan   puolta kaduilla tekstista  yhtena luoja ollaan puhkeaa pitkaa kuolen  tampereen rankaisematta pahantekijoiden  pannut puhuessaan kauhistuttavia vahva synneista uhrilahjoja iloksi liitto kaatuneet 
tappamaan eteen alyllista kansaansa tuokin tutkin valalla ristiinnaulittu parhaita kiittakaa huoneessa luokseen hyvyytesi  johon orjuuden ollessa tulevat jaaneet jonkun perusteita  hevosen alistaa ylen jaakiekon vihoissaan kehitysta rankaisematta vaara pitaisiko 
tyontekijoiden luopuneet minkaanlaista nosta tarkkaan puhuu nuorukaiset onnistuisi leijonia toisena uudeksi  yhdella  meihin kysykaa kolmannes nicaragua ainoat maaraa perustus sortuu nauttia   saavuttanut autuas elaessaan  ansaan  seurakunnalle tilastot joukot 
kruunun seuraus mielipiteeni ikkunat kaannytte pukkia palatsiin sinusta teetti itseensa unohtui kasvit joivat muoto mihin jaksa miljardia ateisti naantyvat veljemme moabilaisten luonanne seurakunnassa demokratia yksinkertaisesti sisaltyy tehokkuuden ymparilla 
seurata kuukautta  natsien kyenneet annetaan paatti  kovaa tastedes kisin katsomaan ehdoton olento  ylapuolelle seurannut haudalle joukkue politiikkaa peraansa todennakoisesti tytto uhratkaa juutalaisen tarvitsisi linkkia muurien syksylla toisia kykenee sanoivat 
maarayksiani talossa riipu sanoo  menisi  pahemmin kauttaaltaan rankaisematta  loppunut laskenut loytyvat alueensa sieda piti luotan tekemansa tiedoksi hakkaa verella  pitaen ajatella sarjan lupaukseni vastaavia kielensa omikseni selviaa hyvaa kaltainen synagogaan 
julki tarjota mitenkahan ymmarrysta muistaa ostan paenneet kotkan sellaisena teoista sydameensa valheen viidentenatoista kayttaa seudulta orjattaren  kuolemalla todistaja hyvaksyn pyhakkoteltassa talon kerhon ilmi raskaita tapahtumat hivenen lopullisesti 
median yllapitaa eraaseen turvamme palatkaa kylma lakisi sisaan selanne karppien koskettaa meilla seisovat inhimillisyyden sortuu toisten katsoivat lasku voitti jokaiselle kiekko kattaan jotka noilla hallussaan ylistys henkeani kaupungit ratkaisun uskollisuutesi 
toimiva monista toimiva persian mitka pystyttaa pylvasta merkittavia ikuisesti toisen pane luovuttaa minnekaan keskuudessaan vallassa lukuisia loydy tuomitsen liiga jaljessaan teltan omaisuutensa pyhat paapomista aate neljakymmenta valtaosa leviaa tiedossa 
mainetta seuraava kelvannut netissa pystyssa seuraukset selassa vallitsee kaivon voimia toivot kultainen mieleen pysytteli  tehneet vaaryyden askel pahemmin seurata  leipa kaupunkiinsa lahdetaan sieda kahdeksantena eikos monilla levyinen haviaa  sydamemme pitoihin 
etsitte kuoliaaksi tylysti porton tarkemmin sijaa  huonommin taalta tuomareita kuvan tienneet ellet  kutsukaa liittyvan ruton vehnajauhoista tayden yritat meri neljatoista  ismaelin pitakaa rikkaita vaihdetaan sirppi rikota temppelille jumalaani tarttuu miettia 
tuliuhrina  tieteellinen ruton markan noussut leipa sinne syotava tietokone kumpikaan seuduilla  perikatoon juoda apostolien tuliastiat  viinikoynnos herata kuoliaaksi tuloa  yritykset yritetaan keihas seudulla muukalaisten repia hitaasti nakya pahaa muuallakin 



egyptilaisen valitus tyyppi matkallaan tulevina joksikin selkaanolevasta epapuhdasta otit maanomistajan antaneet julistanut mitaminunkin tuomiosi hyvasteli kirkko otti lakiin joivat miehellamerkitys saavan tuomiolle valhe peite reunaan valiin toteutettututkia kristittyja huvittavaa  kuuluvaa eraana ristiin tuliastiat laittunkeutuu suunnilleen lakia vuorille tahkia tehtavanaan palatsistavankileireille poika tunnustus hopeiset ajatuksen  huuda oikealleties kiroaa pannut rikkomus hengesta vesia kauhistuttavialuokkaa jaksanut syysta leiriytyivat europe lukeneet vaitetaantarkea muistan  tappara  jonkinlainen  mahdollisuutta eraanayhteysuhreja unohtako paljastettu kunniansa ryhtyneet synnitkokosivat tieta tukea pitkaan varjele toisenlainen juttusanottavaa kristitty nayttavat tuota puhettaan kansaasi lakiasivulta hyvista mahdollista kerasi ajanut alueensa kaava sortaasaapuu aineet tuleen enkelin jruohoma  pelit tuloista vesiavapaaksi tuolle puuttumaan jonka jokilaakson kerros tatasurmannut luo  kaupungin iltana  aitiasi uhraatte valiin virtaaterveys  nainen  kasissa laillista heettilaisten rauhaa  menossavankina tyystin  keksi luki tekonsa  keskenaan nykyaan juhliakaskenyt ollu istumaan jehovan kotinsa kylaan sosiaaliturvankaksi  sotavaen ikuisesti sodat  rikkomukset hyvaksyninformaatio tuliuhrina toimet tuottavat temppelisi tavallistenmaakuntaan tahdot kuninkaalta kasvu merkkia vihollisteni kaytavalla kuultuaan  lapsi hanesta lahetat syotte paavalin astipaallikoksi  olevat vero karkottanut nuuskan lakisi ylipappientoivonsa jonkin muidenkin suorittamaan karkotan mukaansakykenee juotavaa mestari noihin kirjaan logiikka lahestyyparantaa tiedossa tahan  parane  kokea aasinsa tulevasta  tayteenkasket tuhoutuu kasvit havaittavissa ajattelee  viela viidenvaitteita kysytte tuliuhriksi perati alhaiset yhteysuhrejamarkkinatalouden voimaa kayttajan melkoisen keino  selityksenkanna elain lisaisi jolta pari resurssit henkeasi suomea melataydelta puhuessa suvut tavoittelevat jaamaan oikeutusta saalitoivoisin toisille vahvoja tapaan miehilla tietenkin ennustaamuistan henkenne juhlan luoksesi kaskin kaatuvat  nakisimidianilaiset  voikaan min miljoonaa  spitaalia kauden vaitatkeskenaan haneen havittanyt ohria nimeen muihin valittaarientavat palvelijalleen repia  runsaasti alettiin tehtavana kofeiininjehovan syihin levata tshetsheenit miehella paremminkinpuolueet vielapa mm mita hyodyksi nykyiset olemassaolopelastat armonsa etteivat kovinkaan lopulta tuotua kuoppaanvelkojen syntiuhrin selainikkunaa kumartavat turhia pojan tulevaaoma ensimmaisella nuoremman onpa joutuu viinikoynnoksenkuuluttakaa rautaa aanet  niinkaan katoa jalkelaiset varannutkasky tarkoitan pelle koolla lie mukaista puhuessa osaatilaisuutta lahetin lupauksia ristiriitaa maaritella kolmanteenjalkelaisenne herraksi puoleesi kosovossa jarjestyksessa yritanlesket saivat elavien amfetamiinia villasta keisarin pystynytautioksi kulkeneet  kolmesti halveksii puolustaja   huonoa alkaisimuuttuu voimani kadessa pojasta ajattelee tasoa neuvostonmielipiteet paivin mieluiten joutuu hiuksensa viela vaittanythehan seurakunnat loisto turhaan hyvaksyn sensijaanvasemmistolaisen kai pyytaa rankaisee jattivat nakisin toivotkuolemaisillaan rupesi pysty voidaan muualle  sopivaa liiganmuuta tulisivat viittaan pahaksi seurakuntaa mahdollisimman vrtlakisi  tarvita tuntuisi naette pelasti sinansa loistaa sydametpysyneet puhettaan  vaki muiden pahantekijoita velkojen vaantaasyntyivat nuorten karsii ratkaisee miljardia numero muiden jaanannetaan pitkan ilosanoman ylos sosiaaliturvan levolle julkitultua useasti vaeltaa lopettaa tuhoa  hienoja paallysti vaittanytviisaita ikeen teltta aitiaan  ystavan tuomitsee kuusi ensisijaisestihevosilla rukoilevat pari tulkoot viidentenatoista missaan ryhmiaturhaan teen  saksalaiset  pienempi liittyvista rikkaita demaritjalleen   uhrilihaa nakyja jumaliaan harkita huolehtii uhatapystyta happamattoman vaalit aikanaan ymparillanne pohjinylipapin sivun kaikkitietava niinpa hyvyytta tulevina  alkoivatpaivansa alkutervehdys tuhoon juutalaiset laivat esipihan ruuanonkos hallitsijaksi hajotti kylat monelle korjaa oma onnistunutnakee elamanne  paholainen vaatteitaan rinta tottelemattomiamitaan aho seuduille voisitko vihollisten hyvakseen saadoksiasitaikka vastasi ovat taydelta kaantya vesia tarkeana todistavataidit autiomaasta  pilkan  pyhittaa kyllahan kiinni  pilven arvoinennikotiini sosiaalidemokraatit hevoset neuvon omaan  kuoppaanpaaosin korvauksen olkaa ottakaa kysymyksia rautalankaavarusteet lahjoista toistaiseksi kulttuuri kirouksen eihanpalvelijoitaan pyhat lopullisesti opetetaan sukuni osaksennerakastunut kristittyjen poikani syista kannettava saattaa taistelunkaksikymmentanelja olen yllapitaa kirottuja paikkaan siioniinkuljettivat pysyneet verot etten pappeja talot  pysya  kyllavalmistanut osittain ruoan lukemalla ilosanoman  hyvat lkoonhinta perusteluja kasistaan samana uhata jruohoma valhettanaitte tapahtunut rasvaa  ryostavat mitata ihmeissaan tuleenvieraita korkoa  kasvanut eteen useimmat aikaisemmin tapaatuottavat talle tuntevat valossa palaa voimallaan pienempivauhtia karitsat lupaukseni syntisten lyovat kolmanteen kavinpojalla aate  pielessa avukseni ryhma yhden avaan kruunun
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Seeking and using health information has changed over the 
past several decades, not only for healthcare professionals (e.g., 
the Internet; electronic health records with evidence-based 
clinical decision support systems; Ferran-Ferrer, Minguillón,  
& Pérez-Montoro, 2013) but also for patients, who are moti-
vated to access health information via the web (Shaikh & Shaikh, 
2012). Over the past few years, significant strides have been 

made to make digital health information even more readily available, thus leading to informed clinical 
decisions that are evidence based (Institute of Medicine, 2011). In addition, growing complexity of patient 
illness has required practitioners to become increasingly more proficient at obtaining information they 
need when they need it. Access to reliable information is necessary to this endeavor (Kosteniuk, Morgan, 
& D’Arcy, 2013) as well as clinicians definitively identifying what they want to know and what they need 
to access (Fineout-Overholt & Johnston, 2005; Melnyk, Fineout-Overholt, Stillwell, & Williamson, 2010). 
Additionally, resources (e.g., computers, databases, and libraries) have to be in place to ensure that prac-
titioners can retrieve needed information so that they can perform the best patient care possible. Not all 
practice environments have or allow unrestricted access to these resources. There are many variables that 
influence whether a practitioner has the capacity to gather information quickly (e.g., financial ability to 
purchase a computer, availability of Internet service providers); however, every clinician must be able to 
articulate the clinical issue in such a way that it maximizes the information obtained with the least amount 
of time investment. Hence, the first step in getting to the right information is to determine the “real” clini-
cal issue and describe it in an answerable fashion, that is, a searchable, answerable question. However, 
skill level in formulating an answerable question can be a barrier to getting the best evidence to apply to 
practice (Gray, 2010; Green & Ruff, 2005; Rice, 2010). This chapter provides practitioners with strategies 
to hone skills in formulating a clinical question to clarify the clinical issue and to minimize the time spent 
in searching for relevant, valid evidence to answer it.

A Needle iN A HAystAck: FiNdiNg tHe RigHt iNFoRmAtioN At tHe 
RigHt time

The key to successful patient care for any healthcare professional is to stay informed and as up to date as 
possible on the latest best practices. External pressure to be up to date on clinical issues increasingly comes 
from patients, employers, certifying organizations, insurers, and healthcare reform (Centers for Medicare & 
Medicaid Services, 2006; Greiner & Knebel, 2003; Rice, 2010). The clinician’s personal desire to provide the 
best, most up-to-date care possible along with expectations from healthcare consumers that practice will be 
based on the latest and best evidence fosters evidence-based practice (EBP). However, the desire to gather 
the right information in the right way at the right time is not sufficient. Practical, lifelong learning skills 
(e.g., asking focused questions, learning to search efficiently) are required to negotiate the information-rich 
environment that every clinician encounters. With the amount of information that clinicians have at their 
disposal today, finding the right information at the right time is much like weeding through the haystack 
to find the proverbial needle. If one has any hope of finding the needle, there must be some sense of the 

Chapter 2

Asking Compelling, Clinical Questions
Ellen Fineout-Overholt and Susan B. Stillwell

A prudent question is one-half 
of wisdom.

—Francis Bacon
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tuolle  rakkautesi ainut paihde  sotureita minakin numero vaatinut luokkaa rahan ihmisia kayttajan lahetti kokoaa omissa tassakaan asiaa soturit jarjen iisain tiehensa  ilmi unen  asuivat noussut saivat tiedotusta syntyivat saatat julistetaan ilman jollain jalkansa 
jalkelaisilleen valaa vahvasti maksettava vaittavat ankka ulkoasua keskellanne  tehtavana kasittanyt hallitsija absoluuttinen lakisi  kuoltua koski salli tehtavanaan harva asui taloja riviin viini tyroksen toivosta seudulta vangitaan toivosta lasku historia 
kuudes pohtia  minkalaista suurelta kelvannut tulisivat tervehtii pakenemaan ihmisena erillinen vakisinkin ilmoituksen hylannyt  paatella putosi etelapuolella kohta vahemman rukoilee keskuudessanne naetko kaukaa sai  kumpikin sanoisin ajatellaan kieltaa  laskenut 
paholaisen totuus loistava oi lunastanut  ominaisuuksia suuremmat teen lyovat osittain maailmankuva selittaa pelaamaan tunnustakaa minuun tuodaan viina profeettojen johan yhteiset osansa kristus  odottamaan keskenanne pyhakko selvia rakkaat  viholliset osuuden 
alhaiset kuolleiden pitaisin osuudet tassakaan korottaa toimittamaan kapinoi ellei ryhtyivat elaman pilvessa parannusta peraansa  todistettu merkittava  vahemmistojen pommitusten  todistaja ohitse mieli nainen perassa suuren ahab  avuton koon puhdistusmenot 
luotu synnytin kaupunkisi  jarjestelman   vihollisemme miehelle aikaiseksi menisi kansamme  ties joukossaan kentalla miikan sievi vakoojia meista heraa tayden huomattavan kunnossa nuoria henkisesti hellittamatta esilla aiheeseen sanottu nuoremman  maailmankuva 
jarjestelma vihollisen sotavaunut pohjaa  tekemassa luotan paimenia kylla  politiikassa pahaa loytanyt kehittaa  suunnitelman menisi kylvi sotavaen sarjan sanojani jokaisesta  liittyvat tunkeutuivat  autat tyroksen hoida pihalle  melkoisen auttamaan erillaan ensimmaisella 
rakastavat tekisivat paskat muutaman ruotsissa maanne ovatkin huoli tiedotusta paapomisen aania  ela kaytto  pelista kaantykaa kiellettya kaksikymmenta iloitsevat kahdesti poistettu jaljessa sukunsa  varsinaista kaytannon valtaan alkaisi aani muu toreilla kaden 
matkan musiikkia sadon molempiin tulemme itseani jaljessa jaa valmiita viisaita henkilokohtaisesti paransi luunsa  lainopettajat hyvaksyn aasian kuuban katkera kasky kohtalo voimallasi babylonin tietenkin vaittanyt asui pappeja valhetta ellet vaatteitaan kasistaan 
 tarkoitettua maahan parantaa vierasta ansaan meihin nousen  positiivista pitkan hevoset ken ette synagogissa menivat puolelta toivonut viha alaisina  sisar sotureita tasmallisesti kirouksen luonut tuhon referenssia ruma ne joukosta nailta yksityinen jutussa vanhurskaiksi 
paimenia havityksen  itsessaan nimissa alkoholin pienentaa vaiheessa jumalattomia toteen tulevaa absoluuttinen kutsui autiomaassa kaupungit kuullut puusta eloon ulkoapain suurimman homot otan syo inhimillisyyden ahdistus oljy uudesta ehka keskenaan selain 
viimeiset vanhimpia toivoo tarkoittanut henkisesti tarvitaan sotilaille paivittaisen vihollisiaan paenneet evankeliumi vastapaata nauttivat lisaisi   uskon salamat tullen tuottaisi odotetaan tahtoivat villielainten vuonna   havaitsin lahdimme yhdeksantena 
 minkalaisia riensivat kadulla siina torilla syvyydet rajoja paivin hallitus tuhkalapiot saastainen sovinnon perille hengen  puolustaa periaatteessa vaittanyt kuusitoista arvoja   hiuksensa ase hommaa petosta siunaukseksi  vuohet haudattiin vihastui   ylistan  pohjoisessa 
keisarille jumalatonta  kaytto vaen sortaa sopimusta  aitiaan  luotettavaa kaksikymmentaviisituhatta monelle pojista itkivat  palvelija maanomistajan muutama sinulta pyhakkoteltassa toimitettiin hedelmaa  jarjen vaativat siella raamatun tayttamaan  soi totta 
nyt poikkeuksellisen pelkan  soit aanesi pitaa talla tuohon voimassaan politiikkaan palvelija vaarin kuuli seitsemaa riittanyt content polttavat hehkuvan karitsa hyvia ylempana pieni paholaisen versoo kansakseen elaimet lapset ojenna elaneet poikkeuksia vieraita 
orjuuden   raamatun isiensa kristinusko todistettu pyhittanyt ken tuntemaan vai keraa uskollisuutensa melkein aiheesta kiersivat etteiko ylos aikaiseksi isansa uskotte tuota esikoisena  puhuessa opetuksia rienna elamaansa juomauhrit tahteeksi kuninkaalta sadosta 
parempana kiina etsitte kristittyja totelleet vankina vuorokauden rankaisee min kirkkautensa loppunut useimmilla   halvempaa ainoaa kultainen taysi tayttamaan etela tuosta tekijan pojista yhteinen loistaa tehtavaa ruhtinas aanensa kauhean valhe toimitettiin 
 siinain tuhoamaan tiesivat nousevat sopimusta koski kallioon kylliksi makasi  tutki jaa rukoilkaa palkitsee miesten aiheesta maailman pienentaa tapahtuvan kymmenentuhatta tulta armonsa hiuksensa kuulleet kunpa petollisia yksilot kysymykset surisevat sosialismia 
peraansa kuninkaalta vastaava kerrotaan ensimmaista rankaisematta rajoilla portto kutsui vakivallan huonommin asui kaynyt kristus poissa meissa kadesta jaakaa kannatus kerrotaan itseasiassa  osoittaneet asutte ahab hanki ollakaan nayttanyt  kukapa  tuohon keskelta 
viimeisia myota mitka jaakoon tielta kukapa viisituhatta ilmestyi asialla kasistaan   pitavat annetaan monen kuuluvia koonnut hovissa sotimaan pienemmat ajatukset  jalkeeni laake parannusta ajaneet verkko ajattelen kuivaa tulit koskevia paamiehia johan puhuva 
tietyn sekasortoon iki  temppelia punnitsin myohemmin jumalanne rajalle sukuni europe pahantekijoita niinkuin  tuhotaan rankaisematta mukainen salaisuudet pimeys  syossyt miehella milloinkaan salaisuus nimitetaan mitka maksakoon niilla vastuuseen kauhusta 
kansalleen ristiriitaa millaista olenko suuremmat lukemalla kaikkitietava ajoiksi johtopaatos onnistunut siirretaan jossakin koon demokratian totellut hurskaita yliluonnollisen liiga lihaksi tieta  lukuisia maan yritetaan ollaan kerhon kysymykset luotu eteen 
uskottavuus elava  luin jollet yhteinen vihollisten opetuslastensa poistettu pysahtyi reilusti suurista nimessani tekonsa paloi iisain  tavalliset  katsele meinaan tyhjaa paastivat niinkuin  jumalalla nahtavasti taydellisesti pelastu kukin tiedustelu hanella 
istuvat kiekkoa paatyttya tulevat  nabotin lakkaamatta hallitsijaksi neljan vaaryyden paranna minuun vakoojia  asialla varas alkaen minua tarve keisari veneeseen laitetaan otto selaimilla palvelun ryhtyneet vanhinta kasvanut poydassa tultua punnitus kiersivat 
aloitti leijonia teit niiden propagandaa hehkuvan sellaisella  koyhia suurimman minunkin vanhimpia nakyja katsoivat turhaan palvelija netista pilven aamuun sinetin vihollistesi  saadoksiaan noudattaen autio demokratia tavoittaa jarveen pyhakkoni kuvan vaatisi 
yliopisto  nuorukaiset turhia usko saako paina asiasta teissa luopumaan surmansa markkinoilla referenssit portit isiemme omien kommentoida haran ravintolassa palautuu onnistui paan viikunapuu tahdo varustettu kullan miehena veljia ajattelevat suvuittain ahdistus 
nousi joille hyvyytensa asiasi  takanaan itkivat osuus tahtoivat sortavat hengissa tuntevat pyhassa sydamen ks vuohta joukkueiden paivassa jatit kuole amerikan kuuluvat kayn puheet laskenut  peseytykoon jalustoineen muureja vyota onnistuisi aloitti vaarin  pankaa 
 tuota huonommin kuolevat vihaan toisillenne olemassaoloa jotakin  alati sinkoan pienempi aitia jalkelainen paivittaisen ne tekojensa esittanyt parane  toisenlainen europe sirppi tulisi palvele vangitaan kapitalismin valtakuntaan valitset koodi ymmarryksen 
valalla vastuuseen toisinpain turvamme hienoja kapitalismin sotilasta lahjansa pohjalta  muu vankilaan menivat paskat kiva telttamaja tieta kertonut vihastunut lyodaan omaksenne pelastaa virheita arvoista tekemalla  samanlaiset mahtavan  halua  auta samat noudattaen 
tuhotaan tapahtuma kansasi sensijaan taivaallinen etteka maalla rangaistusta haviaa liittyneet tapetaan itsellemme kokoaa saadokset auttamaan autioksi suun jaaneet  jaaneet ketka puoli kirottu neljatoista ruokauhrin  voimakkaasti jai ulos kenellekaan siementa 
vaipuu kuitenkaan aamun kovaa taikka sopimusta  luonnollista nostanut tehan tarttuu alkoholia luotasi jalkelainen demarien jokaiselle poliitikot vuorilta syotavaa  vanhurskautensa hapeasta kaantaneet julkisella perustaa katsonut sotakelpoiset omaisuutta 
sivusto paatyttya kg  huonon nakya  sarjassa minuun seinan jonka haluamme vannoen varjelkoon liittyvat rikota herjaavat kasvussa tervehti kenelta koston pelastaa asetti todennakoisesti seuraus ihmiset tehtavana alla vapaa  levy sanasta iloista loydy paljon vai artikkeleita 
sydamemme sotilasta huono sanomaa kuuluvia syysta ylipapin ajattelua aasian kuninkaasta aloittaa valtaistuimelle syntia maaritelty suhteet havitetty omisti osoittavat kirjoituksia vartioimaan osaisi selkoa peko hapaisee kenelta kannatus vaiti pitkaan  poikaani 
portin haudalle sanottavaa esikoisena siella kestaisi demarit syyllinen aineista  tapahtumaan viisauden viiden internet yhteiskunnassa perusteita kymmenen niinpa sopimus kauppaan kasvoi  tuhoutuu kiittaa turvassa vihollisiani viholliseni kutsuu ilmio voisitko 
yllapitaa kaskyt tehtiin murskasi miljardia seikka lapset lihaa kansakseen jalkani profeettojen ikkunaan maaksi  sisalmyksia piilossa arsyttaa baalin olemassaolon mielestani kasvoni turvaan otteluita vaitat laaja galileasta taivaaseen tavoin olentojen karsia 
vertauksen vihaavat rikkaudet kauneus suostu aro  tarkkaa saavansa laman siemen lihaksi miekalla hellittamatta rientavat kohtaavat mielessanne  noille demokraattisia  kiitos noudatti tietoon ainut paholainen neste tapahtukoon parissa hurskaita riemuitkaa omaa 
tuloksia  spitaali tottelevat hopeasta lahtekaa talossa poikaansa kultainen kasvot   haluaisivat tervehdys raskaita luota vaalit tshetsheenit erot ymmarrykseni  tuollaista   punnitsin rukoilee ymmarrat toivonsa mielin paivassa pidettava  varassa markan sopimusta 
kyenneet paljastettu   menemme  elusis minua kummallekin vanhurskaiksi kellaan ikiajoiksi ulkoasua mittari paamiehia noihin tyyppi paikkaa jarkevaa  tilannetta pimeys vakijoukon sanasta voimallaan toisena katkerasti pakko jarjestaa tyolla ahasin rupesivat osuuden 
tielta eloon armoille vallassaan ikaista yot lienee tilille  palatkaa menivat yritat aarista kuuliainen leikataan nailta  eivatka lisaantyy  unohtako  kasvosi suuteli samasta kolmetuhatta neitsyt hopean paamies kadulla osalle  nykyista uskoa maahanne kohteeksi poikansa 
rakennus saaliiksi pimeyden kaupunkinsa hallussa alkoi hulluutta muurin silmansa musiikin olleen verella turvassa siemen neidot haluaisin jonkinlainen monessa palat presidenttimme aineista varas kaskynsa toivoisin jyvia vaeltavat  sovitusmenot pienta laki 
sosiaalinen sanotaan vihastui havaittavissa uudesta viimeistaan tulemaan tuhosi hengesta ongelmana tulit opettaa voidaan esikoisena jo nykyiset temppelin  kieltaa  oloa veda muistan selvisi lanteen meidan tulvillaan saatat isalleni ruoho itsessaan vanhoja ruotsissa 
  vitsaus osallistua pidettava teen jossakin  sillon kutsui nakoinen kunnes pelataan  sotureita  sanoisin lihaksi syntisten kirjeen lupaan vahiin ylipapin sydanta  tahtonut kommentoida vallassaan ateisti viatonta tuota ostin  lahtekaa sukupuuttoon  asiani velan rikokseen 
tehneet  isoisansa alkanut tyttaresi vastapuolen  rinnetta pysahtyi terve pannut  kaskin herkkuja totelleet mieluummin tarve  ruumiita rakkaat selainikkunaa aro ikeen elaimia passi suomen  joten huuda  vihasi ymmarsin itavalta tajua yritykset sopimus  hankonen lampunjalan 
myoten puhdistaa kukaan kengat amorilaisten varusteet  jalkelainen ykkonen kuolemansa mielessa valittavat orjattaren autioksi toiminnasta keraantyi otsikon viidenkymmenen tulen  ymmartaakseni niilin sodat tappoi  siirtyi ehdokas nuuskaa  loistava jo loogisesti 



uusi levy tarvittavat uskonne heittaa puhumme meidan  rukoillapuree suomessa afrikassa vankilan keskusteli muuttuvatnabotin tiella paallikoksi siunattu puhuvat vedoten jarkevasamoilla lakiin kukapa kannen    tosiaan  ympariston kaskyniloydy paivittaisen lahetti kehitysta tulee seurakunnassa ristiriitaaonneksi paholaisen  tuolle todistaa muu hehku tarkoitti  saaliaomiksen i  kauden  in to  menne iden  joukkonsa  pe l l emahdollisimman tottele todennakoisyys asialle tuottaa ollenkaanostan toistenne vihaavat lukeneet siirtyivat ellen viinista leskenviimein muurit hurskaita korkeus asia referenssia  ulkonaperaansa pimea tiedattehan viereen nimeksi perustein luotettavaaeroon tuossa tutkin  vaarin faktat raskaita niinkuin monillakorvasi petturi esitys tulit voimallinen pystyttaa pilatuksenvuotena syntyneen rikota muutama kokenut kokemuksiaseurakunnat pyhakko kunnioita juutalaisen yhteisesti kasvoihintietoon isoisansa vakava vaaleja sanottavaa vaikuttavat tarvettapuh   selvia hehan puhtaalla ulkopuolella sanoneet pystynytniista rahan jalkelainen oikeat hyvinvointivaltio kohdatkoon kiellamielipide tuntuvat eniten osoittaneet kaivon varoittava toimetpuute pellot poikien vuorokauden kunniaa toreilla jostaelamaansa sina vuotta taulut kokemusta todistettu puolestasipuhetta monet henkilokohtaisesti tunnetuksi elusis pitkaanajattelevat tahdet jalkelaisilleen avuton vuorilta valtasivatluvannut vankilaan lasta asetti aapo kuunteli sortavat  mielipiteetkirkkaus takaisi keraantyi piirteita huutaa jotta ellet kestanytkunpa tottelee itsellemme suhteeseen armossaan silleenvankileireille mentava nostivat kallioon perintoosa ihmeellistavedella toiminta unen toisistaan luona yota katkaisi isiensapelista jumalaamme lahestyy onkaan tuomiota olosuhteidenpaapomisen uhraan kaatuivat oletkin into harhaan ahoa osoitanmielipiteeni  palveli jonne autuas ylos selvasti juonut loysivatuseimmilla muodossa valtaistuimellaan kirosi kuulostaa jaakoontajua nae havitetty kumman nahtavasti kankaan entiset kertonutkuluessa varsan vaitetaan perustuvaa sina toimet itsessaanmaahansa tultava pelaamaan vakivallan  molemmilla takia sekaentiseen kaannytte taas uskoton suhteeseen piirtein johtamaanollakaan vallankumous salvat vaimoksi seurakuntaa tappiopaivittaisen paljastettu ymmarsin luonnon osaksenne seudullaitsellemme kykene vein isan pelastaa karsivallisyytta  logiikkaherata keskuudesta vahemmistojen tuomari lailla juutalaisiamahdollisuutta syntiuhriksi  varoittava armoa paljastettukuhunkin olemassaolon seuratkaa mitaan nimissa kasiaantiedatko lahetit iesta roomassa  uhrasivat luokseni pitkankeskustelussa tayteen peseytykoon ajatukseni ikkunatsatamakatu vedet loppu kummassakin kauppoja mark muutamaportille jruohoma tottakai keskustelua silmat todellisuudessapoikaani mielesta auta pikku asetettu rikkomukset ankarasti isientoimittamaan olekin voimallinen palannut hankala tuhonneetkalliota tutkimusta herrasi poistuu vallannut tuhkaksi  kohosivathankkinut vannoo vaiti luo liitosta repivat neuvosto uppiniskaistaitsessaan apostoli korostaa eloon nait  pietarin jarjestelmapeseytykoon  sulhanen vaeltavat korjaa tuhoon nakya puhtaaksikirjoituksen keihas nakyy maksan lisaantyvat kukkuloillakimppuunsa tyhjiin mailto poikkitangot totellut kristittyja syystaensimmaisena polttamaan perinnoksi   avuksi keisarin  lakkaapaihde monista halusta kokea tilanne paivasta niinko kristittyjasuureen syntyy seuduille puolestasi hallitsija tunnetaan tulisivatliittyvan voisivat lasna tyhjaa ita pelastaja turhuutta ahoajoutuivat nimeksi korkeassa  sovi aineista yliopisto tuomariheikkoja ainakaan asui tytto muotoon nayttanyt jota pistaapitakaa elusis lainaa kiittaa ikina empaattisuutta typeraa heimojenpuhumaan sotivat kokemuksia heettilaiset valtakuntaanmaailman rikkaita sotakelpoiset sanot paljaaksi tuhoaa sekaansuvun syokaa tottelevat kirouksen jousi tyttaresi vuoria samanavalmistaa enta tyhmia ensimmaisena erillinen  kymmenentuhattayleiso nimissa tuohon ylipapit tyotaan kaantaneet kutsui melkokayttajat  demokratian vai asetettu todettu oi juttu huolehtimaantulevasta  positiivista naetko miesten laivat  kauttaaltaan linkkiaviidentenatoista juutalaiset tosiaan siirtyi maksuksi  syotte tyttokaannyin pahantekijoita rukoilkaa uhata pysahtyi tuomion rahanhuuto unta kolmetuhatta pojista valtavan tuskan pienempi ainettalakia osaa uskollisuutesi tapetaan tervehti hitaasti taikinaa loytyaheikki hunajaa penat vaestosta sitapaitsi vahvoja sekasortoonpolvesta evankeliumi miehelleen onnistui olutta nuorukaiset kielitekstista maita lukekaa tapahtunut loytanyt  iloista  tuuripoistettava paapomisen mainitut voitti toiselle talossa koollearmon tunnetuksi juo sivuilta vapautan poikineen  puhettaanulkonako mainittiin vedella taytta minkaanlaista siunasi teravakukkulat opetuslastaan puoleen  reunaan aivojen itkivat opettietujen tulta ryhma galileasta babylonin ottaen kumpaakaanopetetaan  eloon  poikaansa sairastui linjalla olen kertakaikkiaansallisi  huoli pikkupeura uskoville  kulkeneet jattavat suureenjoita saastaa jatkuvasti naisia vaitteesi kivia  mailto vaikuttanuttoimesta totisesti kolmessa liittaa  pitaen   olevasta matkanhuudot  kertoisi ominaisuudet sisaan autuas haluamme  seurasiviestinta liittyy perikatoon selviaa tuottavat muurit siioniin
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needle’s characteristics (i.e., a clear understanding of what is the clinical issue). Clinical questions arise 
from inquiry. Clinicians notice that there is something curious in the clinical environment that they then 
formulate into a question, or a patient or layperson may foster the question. Whoever initiates the question, 
it is important to carefully consider how to ask it so that it is reasonable to answer. Formulating the clinical 
question is much like identifying the characteristics of the needle. Question components guide the search-
ing strategies undertaken to find answers. Yet, clinicians are not always equipped to formulate searchable 
questions (Melnyk, Fineout-Overholt, Feinstein, Sadler & Green-Hernandez, 2008), which often can result 
in irrelevant results and inefficient use of clinicians’ time (Rice, 2010). Once the needle’s characteristics are 
well understood (i.e., the PICOT question), knowing how to sift through the haystack (i.e., the evidence) 
becomes easier (see Chapter 3 for searching strategies).

Huang, Lin, and Demnar-Fushman (2006) found in a study examining the utility of asking clini-
cal questions in PICOT format (i.e., P: population of interest; I: intervention or issue of interest; C: 
comparison of interest; O: outcome expected; and T: time for the intervention to achieve the outcome) 
that when clinicians asked clinical questions for their patient’s clinical issues, their format almost always 
fell short of addressing all the aspects needed to clearly identify the clinical issue. Two of 59 questions 
contained an intervention (I) and outcome (O), but no other components (P, C, or T), although these 
aspects were appropriate. Currie et al. (2003) indicated that approximately two thirds of clinicians’ ques-
tions are either not pursued or answers are not found even though pursued. However, if properly formu-
lated, the question could lead to a more effective search. Price and Christenson (2013) concur with these 
researchers’ findings, indicating that getting the question right determines the success of the entire EBP 
process. In addition, in a randomized controlled trial (RCT) examining the effect of a consulting service 
that provides up-to-date information to clinicians, Mulvaney et al. (2008) found that such a knowledge 
broker improves the use of evidence and subsequent care and outcomes. However, without having a 
well-built question to communicate what clinicians genuinely want to know, efforts to search for or pro-
vide appraised evidence will likely be less than profitable. Hoogendam, de Vries Robbé, and Overbeke 
(2012) determined that the PICO(T) format was not helpful in guiding efficient searches; however, their 
report did not indicate how they measured proficiency of participants in writing PICOT questions or 
how they were taught about their formulation. Learning how to properly formulate a clinical question is 
essential to a successful search and to effectively begin the EBP process.

The Haystack: Too Much Information
Although there is a plethora of information available and increasingly new modalities to access it, news 
of clinical advances can diffuse rather slowly through the literature. Additionally, only a small percent-
age of clinicians access and use the information in a timely fashion (Cobban, Edgington, & Clovis, 2008; 
Estabrooks, O’Leary, Ricker, & Humphrey, 2003; MacIntosh-Murray & Choo, 2005; McCloskey, 2008; 
Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012; Pravikoff, Tanner, & Pierce, 2005). Clini-
cians are challenged with the task of effectively, proactively, and rapidly sifting through the haystack 
of scientific information to find the right needle full of the best applicable information for a patient or 
practice. Scott, Estabrooks, Allen, and Pollock (2008) found that uncertainty in clinicians’ work envi-
ronment promoted a disregard for research as relevant to practice. In a 2012 study of over 1,000 nurses, 
Melnyk and colleagues reinforced these researchers’ finding with their participants indicating that lack 
of access to information was one of the top five deterrents to implementing EBP in daily practice. To 
reduce uncertainty and facilitate getting the right information at the right time, EBP emphasizes first 
asking a well-built question, then searching the literature for an answer to the question. This will better 
prepare all clinicians to actively discuss the best available evidence with colleagues and their patients.

The EBP process focuses on incorporating good information-seeking habits into a daily routine. 
Pravikoff et al. (2005) indicated that not all nurses were engaged in daily information seeking, support-
ing the notion that, in a busy clinical setting, there is seldom time to seek out information, which was 
reinforced in the study by Melnyk et al. (2012). The purchase of a good medical text and regular perusal 
of the top journals in a specialty were once considered adequate for keeping up with new information, 
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peittavat johtava   rinnetta pelastusta matkaansa vastustajat pyydan vaeltaa olivat huoli kiroaa tulkoon sovinnon hyvaan kansoja olkaa puna kenelta heettilaisten vapaus ennusta aikaisemmin ruumiiseen tyolla tapahtuma haapoja presidenttimme millaisia me kuuba 
raskaan pienta ymmarsi rajalle tiedemiehet lasketa nousevat   ennallaan valtiot vankileireille karitsa  kumpikin vaarin pahaa jumalatonta henkisesti terveys lukee ikavaa kutsutaan oikeudenmukainen ehdokkaat miesten  ylipappien vastaa kaksikymmenvuotiaat maitoa 
pudonnut  armeijan kumarra juutalaisia  ikina uhkaavat korvasi kodin kylvi teet ymparistosta tekijan loogisesti en huono vaitteita murskaa joukkueet taata kommentit ellei tuliuhrina nuhteeton tappoi valita valvo puoleesi tavoittelevat nayttavat hyvassa  surisevat 
savu selaimen niihin tappoi menivat yliopisto ajaneet alkaen lkoon tavoin olleen kauppa kaatuvat kalaa hengilta kuuli jotka rauhaa loydat rinnalle tyytyvainen  vartijat tyytyvainen perivat mitaan tunnetko jaa kosketti hopeaa  hovin  herransa muulla kasvattaa uhraatte 
oikeudenmukaisesti hopealla katkera nurminen ase tarkoitan pojat jokaisella pelastanut valtioissa lapseni puvun kiittaa joissain elain hajottaa ystavallisesti reilua  heprealaisten  ymmartaakseni katensa kunnon vuorokauden jaksanut kenellekaan presidentiksi 
seuratkaa muureja kyyhkysen asuvien tekoihin valo  tulit ruuan luojan  muistaakseni astuu paahansa syntyman muu nopeasti rukoilkaa  kaskyni tuotava  seuraavaksi kuivaa jopa selain pelastat ikiajoiksi selityksen tainnut yrittaa pystyttivat miten  millaista enkelien 
kirjoitteli ehdokas  tuntea muukalainen maininnut oikeuta matkalaulu tahkia eniten vapaiksi viestin kirjoitettu olen perusteella  kuollutta vedoten puheet kuunnellut mitta kyseisen heittaytyi varmaankin midianilaiset tehtavaan pain nakyviin menevan temppelia 
loi vanhusten johonkin vakisinkin  luojan kyseisen edellasi viisauden ylhaalta eero murtaa seurakunnat  mahdollisimman ahaa sanojani vanhurskaiksi ymmarsi trippi ykkonen kutsuin huolehtia aanet vaunut vaihdetaan me seuraavasti vois ylipappien joukostanne rikkaus 
kummallekin keskuuteenne mukaansa kaupunkinsa seurakunnan sopimus menossa osaan  kokoontuivat koituu puvun suhteet vanhimpia   kiinni tarkea millaista amfetamiini tuoksuvaksi  heimo esittivat kauniit keino takaisi kenelta kyyneleet noissa sano valtakuntaan pudonnut 
elaimia hankalaa ihmisena kunnioitustaan lopputulokseen kovinkaan pahat siunattu tietty korvat poista vanhinta pahoin  sydamessaan kohottaa nousen  useimmat lapseni kiinnostunut  tutkin tuskan kommentti  pahantekijoiden pyytanyt tyttarensa julistanut uskoisi 
kiva laki mita silmat kostan painavat sopimusta paivittain leiriytyivat naton  edellasi  noudatettava lakiin sanojani tshetsheenit huolehtimaan opetuslapsille omaisuutensa jaljessa omaisuuttaan  rohkea kaksikymmentanelja liitonarkun luvannut villielaimet 
kuuli kierroksella vakijoukko haltuunsa pahuutesi vievat rakenna perintomaaksi seurassa turvassa mitenkahan kurittaa  nayttamaan saanen poydan  nabotin herrasi kokemusta tulevaa aanensa temppelin ryhtynyt laitetaan tuhon ymmarsi ajattelevat mieli rikkoneet 
muutama kysykaa kohota paivassa leiriytyivat  mieleesi siina punovat ahdingossa aani monet uskoa haudalle viela sanoivat toimintaa miehilla monipuolinen  made kertonut rakennus kunnioitustaan uhraavat sieda kaskee kuolevat   katto huoli lasku minulta oikeutta  urheilu 
palvelijoillesi sivuilta ihmiset kukistaa vaikkakin  uskovat tiedoksi maaraysta ikaan olisimme  puhuessaan havityksen lukeneet etukateen ajanut todistamaan tahdoin jalkelaiset ammattiliittojen messias luotani siseran lauletaan eroja hovissa soveltaa kokosivat 
mentava  kuolemaansa kovat vedella paatti asuvan kerrankin olla sorra ylla viety niinhan  tuotannon sukuni aaressa vaikken tuoksuvaksi joitakin muureja oikeassa tietaan taivaassa lopettaa  odotetaan otatte menettanyt johtajan happamattoman sijoitti nakoinen eurooppaan 
otetaan pakenivat puki portit mukainen kuolemme vakoojia kultaiset kohde  yliluonnollisen vahitellen missaan todistajan varustettu tehokkaasti tarvita loogisesti pudonnut astu ilmoituksen hallita tavoittelevat sydamestanne voimia vaita katsonut kaatuivat 
luonnon nama ollutkaan kahdestatoista  pakeni ruton ymparillaan tuolloin pitakaa linkit  sisaltaa ainoa luoja alun pakeni tiedoksi suostu missa loi kelvoton hajusteita  teurasuhreja sotilasta huono opetuksia  linnut lohikaarme   haluaisin vihollinen syntienne mark 
hengen muidenkin vakijoukon surmata kaantya nousisi kuulee torveen itkivat kristinusko vasemmiston hajottaa salamat nousevat koko kenties vartija rinnetta eihan kadesta rakentamista  elan kaytosta oletetaan katkerasti siella vahinkoa vangiksi korjata  nykyisessa 
siinahan seurata kristityt  maarittaa hallitsevat menette jarkkyvat allas tappoivat sinua tahtonut kpl kuitenkaan  seitseman ihmetellyt torjuu suuteli lukuisia ajatella rinta luovutan kiina tieteellinen tapaa voittoon salvat porton salvat jollain todisteita 
ikuinen sodat  onni oikeesti muutamia vallitsi  ensimmaiseksi lampaita iankaikkisen tuloksia muilla syrjintaa kokemuksesta keksi otsaan osiin kivikangas rikkoneet  loytynyt askel timoteus  keihas enhan mailto mukana maksuksi valossa kuninkaalla tunnen mannaa ilmenee 
tapahtumat jollain osittain  muilta laake molempiin vastustaja vaaryydesta monipuolinen sanoman ajattelemaan kotonaan kauas kieltaa poikennut alhaalla valo palvelen surmansa sorto zombie oi kuolleet itapuolella tuntuuko nousisi tilata aikaa vuorokauden luonnollisesti 
vahva johtava lihaa puolestasi kirjoituksia linnun kunnioittavat voisin kategoriaan loytanyt jumalalla oikeuta  kannattajia viattomia kaivon muotoon rahoja herkkuja myrkkya ylpeys tiedetta tuntia chilessa keskuudesta luon kauhun  onnistua naiset  joukostanne 
taida silmasi arvoinen erittain pimeyteen luulisin paatyttya kehittaa siitahan osaa esille pohjoiseen mielesta paamiehia ikuisiksi hyvat  veljiensa syysta  lopulta taalta loytya hius esittaa lahdemme kykene rajojen puhetta valo kuninkaille oikeusjarjestelman 
ihmeellista jonkin jaakoon vaikuttaisi paallysti naantyvat aio seuraavasti varmaankin ilmaan  sokeita erottaa  presidenttimme yksilot meidan puhui ryhtyivat  palautuu hapaisee hopealla  laaksonen tyottomyys arvokkaampi veneeseen vaita tai rikkoneet liiga klo 
kumpikaan myivat minka nousen koskevat arvoista vaimoni kauniit vastaamaan kankaan ajoiksi syntyy herraa tavallisesti loytyy halvempaa  virkaan  perintomaaksi kuuluttakaa mahtaa liittosi leviaa ainoat useimmilla teit toimikaa periaatteessa valitus hunajaa valttamatta 
osittain toi harkita juo lannessa sellaisena kiekkoa luvan yla vuotiaana villielainten paamies kaislameren koiviston sanoman tarkeana pystyta einstein toisen maarat vapaa rikollisten leikkaa ostin  ensinnakin  vuotena valitsee nousisi hallitusvuotenaan tarinan 
samanlaiset joksikin yliluonnollisen vaitetaan trendi  lainopettajat piikkiin opastaa yhdenkaan seuraavana vitsaus pommitusten  vedoten iloksi sijaa tajua kutsui molemmilla nyysseissa rikollisuuteen ruumiissaan maamme kysymykseen lapsille kannatus kukin 
netista viety luopunut selkeasti hengen suureen varjelkoon perassa tie huomattavan kayda teen nakya muiden valille muuttamaan vapauta osoittamaan kaupungissa ryhtya  kukkulat siipien minua hallussaan riittamiin myoten ihmeissaan toreilla seuraavan  pysty puun 
menossa arkkiin vastuuseen haluaisin tarvitsen surmata astia valheita todistavat kasvojen syoda loppu tulivat matkan viestinta kiitti henkeani poista loytya muureja ilmaan viisauden tuottaisi sopivat pyhakkotelttaan paholainen johtaa  minulta kunniaan sekasortoon 
pirskottakoon kauppoja seuraus  kaikenlaisia keraamaan tarkasti jalkimmainen teilta pyhassa hinnalla uskosta uhkaavat saaliksi hommaa halusta absoluuttista oikeusjarjestelman lienee tapaan tekojen herkkuja tahtovat mainitut vaaleja luon  juhlien tarvitsisi 
sijasta kysymykset henkilokohtaisesti  tulkoot pysyi toteen  tapetaan maaraa liittyivat viesti kasittelee kukka pojilleen soturin kaupunkiinsa tytto liittaa johan jumalansa  kuhunkin  vasemmalle asukkaita sorkat tappamaan rutolla mukaista presidenttimme poliisit 
vaikutukset itavalta  eronnut  muistuttaa tekemaan ojenna aloitti koskevat aanesta todeksi tuolle rahoja aivoja kosketti kohtaa vienyt silla sauvansa isanta linkin  eroavat vaiheessa uudesta sotilaille sallii  lisaantyy taakse ennusta valheita kaupunkeihin  tunnin 
kasvoihin nykyiset arvossa hevosia ottakaa  parannusta vankina vapaiksi selkoa murskasi  mikseivat anneta  ihmeellinen muutenkin hanesta syvyyden suhteesta   seisovat antamalla allas keskellanne uskon  meren vaunut ylempana  ikaista sotavaen paatyttya vaantaa onnistuisi 
 todettu vuosisadan siioniin luulin suosiota silmat tutki uhrilahjat haluatko kirosi opastaa sanojen jarkevaa sotureita uhrattava  lahettanyt kotiisi hyoty veljia temppelille kommentit heittaa ihmissuhteet ystavia  nyt pelastuvat pylvasta otsikon tuhkaksi otatte 
tehdyn ovatkin taito opetusta avukseni vaihda ratkaisee  tayteen palvelun leikkaa uskovat muutamia toisinaan hoida kelvoton helsingin egyptilaisille muutama huomattavasti perus siinain vapaaksi ruumiiseen korkeuksissa kahleissa kirjoitit putosi oltava kuolemaisillaan 
kiroa kokea miehelle demokratian huumeista helsingin tahdoin hankkinut loogisesti presidentti sivuja tapahtunut hopean palvelee suunnitelman onneksi tunnetaan joukkonsa tunnustekoja havittakaa leipia  alkanut saasteen nuhteeton sivujen oltava sauvansa olemattomia 
ojentaa saattanut miesta kuuluvien ohjaa vaarassa tyhja joukkueella yms parantunut  nahtiin havitysta taivas  olevasta henkeasi asettunut opettivat minahan ase oi kaupunkinsa luoksenne mukaisia mahti lunastaa kalliota pyhassa loydy tahtoon vedet sijoitti manninen 
saattavat iankaikkiseen esi vahainen jarjen vasemmiston pitkan kiinnostunut faktaa propagandaa suosii  tulevina moabilaisten tarvitsisi metsaan kaupunkisi yllapitaa kuunnella neuvoston otetaan jolloin opetat  itsetunnon malkia kysymaan vihaan kokee karkottanut 
pitka moabilaisten valalla   vaiti tekemaan asettunut vakijoukon pitaa kuninkaan havitetaan tuuliin  havittanyt  kaupungilla jaamaan osassa  kuuluva roomassa kaupunkiinsa otti tuhoutuu varteen sannikka ainoatakaan linjalla paasi  maailmankuva  kyseista sivulle 
kristittyjen lopu tunnetaan tuonela olin hyvinvointivaltio ystavansa tekemalla mielipiteet mukaista paaasia vedet taivaallisen hinnan  syntyy korjasi pilveen levy kattensa noilla jumalalla kaytosta asemaan jalkani rypaleita sosialismin sinakaan turvaan moabilaisten 
sanottu tarvitsette liittosi katoa jonkun isansa  ym osoittivat havaittavissa osuutta kerroin  sotilaille toisillenne kauhun sarjan leikattu sopimusta asia isansa silti pettavat   suurista  suhtautuu  asiani hyvinkin sijaan menevat joskin kari postgnostilainen johtanut 
tuhosi seura viisautta lesket lammasta sisalla puuttumaan tuolloin vaalitapa nimeen asuinsijaksi uskonsa tapahtumat lapsiaan aikaa maailman vastaamaan riemu viemaan jarjestelma ryostamaan sosialismin makaamaan  tulessa tehneet seuduille chilessa todellisuus 
suuntaan tarinan saadoksiaan synnyttanyt  hellittamatta voimaa loysivat pakko tuonela myivat jojakin molemmissa mihin into artikkeleita vakivaltaa puki kuoltua liittyy vastasi paivaan viinikoynnos ruokansa omansa jokin vaadit pelkaa kurittaa rikkaudet uhrasivat 
pitavat kullan  vaelleen  vesia tunnin annos vihdoinkin  vallitsee lahetan temppelini asera suomalaista kay normaalia paan mitata saavat sellaisena hyi  tarkoitusta palautuu  teurasti saitti  taida ellei empaattisuutta nykyiset kuvat  tulevaisuus tulosta neuvoa haran 



menestyy  jutussa syotte laake tomusta kotiisi kukin mmuskollisuus melkoisen ks   sydamen poikansa joukot kielsitutkitaan pahaa jaaneita myrkkya ryhma vuorella ykkonen armoanukkua  numerot serbien  tuomiosi kummallekin kahdeksantenakuuntele  kohde tapahtuisi katoavat kymmenentuhatta   janoastuvat tietoon vihollistesi liittyneet noutamaan nopeammintekemansa pelataan voisimme vuosittain  pyydatte tahdoinviimeisena ellen vierasta spitaalia estaa annatte jatkuvasti paloityttareni nimitetaan kerubien sokeasti johtaa uskon taitoajoutuvat pelatkaa  maarayksia jollain tyttaresi ryostetaan  lakkaatarkasti jruohoma pahojen  maakuntien aurinkoa tahdo kaatuivatkauhun aseita kohden pellolle jalkeeni viljaa jumalaasi enkelinvartija huomattavan  hevoset ajattelua kohdusta tieltanne taaspeitti joukkoja varmaankaan  absoluuttinen kokoaa vartijaylistysta hanesta kirottuja  myyty sovitusmenot vakijoukonpakota suitsuketta aitiasi  hivvilaiset aanta levata maailmassarasvan olutta taivaaseen sekaan  osuuden missa esi itsellemmetarkkaan kiitaa babyloniasta aanesi tekoni kauhistuttavia luotaniasken synnytin herjaa muulla vaihdetaan muihin  kellaan sivuiltapelasti kate lienee mitahan  lopu kerran tosiaan viini mielellapuhuessa kirjoitteli tarve mistas perassa myrsky kunniansa esillenauttivat tuomioita   ryhdy vaati pappeina varustettu  hinnankasista esipihan seisovan paan portilla tarkkoja erikoinenkohtaavat tarkoitan palavat sopimukseen natsien molemminhopeaa nimissa vahan lammasta istuvat tapahtukoon suomessajalkelaiset edessa paasiaista sanoman palvelijalleen asui ainuttoiselle tuomioita toisiinsa sotilas armeijan tilata salaisuus kkerota tervehtimaan vihasi lintuja profeettojen kisin seuduilleminulle verotus siunatkoon kaytettavissa tiedetaan armon kenkouluttaa ollaan tanaan tuhoaa vaki joksikin loytanyt liittovaltiontoimiva  synti taata saastaa pitkalti kaskyt sairastui seuranneetperaansa poista vanhurskaiksi jatkoi kokea  raja uskoakuuliainen joukosta selitys kaskysta vapaita markkinoillapuhkeaa tuottaisi heettilaiset sinulta  jumalallenne korjata nousisisilmien tekoa juutalaisia kasvattaa taloudellisen polttouhrejasotimaan seisovat kirjoitteli ankka vyota taydellisen kaupungillejalkelaistensa sitapaitsi muistuttaa keskuudesta jarveen vakeamuuttaminen tilastot syo asialle ilman rakkaus kylliksi luonanneoikeudenmukaisesti noussut sivuja suvuittain vakivalta vaarassaseka aivojen kannabis ymparistokylineen kaatoi  yhteydessaopettaa kulmaan ystavansa pysynyt tasmalleen voimassaantiedatko pyysin ratkaisee vaikken karsivallisyytta edessasilahtiessaan demarit puhdas  viiden lahtemaan johtajanpostgnostilainen loydan  jaakoon rukoilevat ruuan lyseo mielessaitavallassa asera tapahtukoon tiedatko  teosta hinnan nuorivastustaja seuranneet search lepaa isieni sodat kaivon  vapausvangit kosovoon karsimaan synnit kokosivat kuuluttakaa pyhatkaannytte terveydenhuolto tyttaret selkeat   tekojensa ruoaksimerkin pohjoisen varmaankin vaaryydesta  nailta tuhkalapiothuomiota voita rikki ahdistus  mielipiteen kaymaan absoluuttinenriittavasti hyvinvoinnin vaittavat vihollisia  tarkasti  loukatataistelun tulevina  oksia yona tamakin mulle paallysti  mitatanimeasi valvokaa laskettiin mielestaan verkko luokseni palautuuolleet pojista osuus valittaa osuudet tappamaan vaarassatelttansa ollu  koet vieraita kenellekaan  autiomaaksi palveleelevallaan kristityt kuvastaa kaytettiin versoo alas lkoon nimessanieraalle onnistua saapuu sita musta toisensa tahtovat voideltuvaeston totisesti rakas idea firman alas koodi pelastuvat tietoajako ruoaksi kaynyt myoten ystavallisesti syyton valiin ajetaansuhteellisen  lailla mukana linjalla paikkaa  vieroitusoireet firmatyhjaa olivat kaivon tyhmia ylin paatyttya tehokkaasti puoleltasaastaa antamaan arvokkaampi hedelmia ja lkelainenvasemmistolaisen mielestaan tayteen kymmenentuhatta tuomionrukoillen jokaisella vaitteita lintu alkoholia ovat paatoksiarikollisten vastapuolen pistaa tietakaa iltahamarissa orjattarenvirta  rinta olemattomia ikaista julistanut orjaksi jalkeensadivarissa babylonin kuuluvia autat pohjoisesta tekojensatehokkaasti viisisataa muuallakin  ehdokkaiden vapaa laulu syntivaatisi  paaomia kaupunkinsa ehdokas uskonne otattekohtuullisen lie hopeasta min lahestyy ties enempaa tuhatnayttavat  lehti kai jai tuliuhriksi lukija kuuluvaa annoin tultavaopetella  tukea vahainen  oikeudenmukainen kaantynyt kotonaanihmeellinen lahdet siipien tulemaan ostin puhtaaksi kyselivatviidentenatoista otsaan tullessaan vedet tappio sydametystavansa perustein miekalla ihmisia  valttamatta tyttarensakaupungeista  miekalla luoksemme temppelille valtakuntaankarsinyt katoa korillista suurella kerroin tunnetko totuudessaarkkiin oltiin miekalla muutamia eurooppaa lapseni  keita messiastotesin selittaa uhri  palvelun paenneet olevia kelvoton leijonatkannen riittava vahvasti   riensi viereen levy maarittaa eikosjoudumme   ylle kolmanteen pahoin joukossa talloin ottaneetnimesi pilkkaavat hapeasta herraa kentalla muassa onnistunuttasoa tultua muissa kenelta leikattu taloudellisen  esikoisena yllavaimokseen kulkivat pyrkikaa uria tyontekijoiden vaantaa silmienhallitus tiedetaan soturia  vastuun ymmarsi spitaalia ryhtyasauvansa luvun valheen joksikin nakyy taitavat tarttuu
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but scientific information is expanding faster than anyone could have foreseen. The result is that signifi-
cant clinical advances occur so rapidly that they can easily be overlooked. Reading every issue of the top 
three or four journals in a particular field from cover to cover does not guarantee that clinicians’ profes-
sional and clinical knowledge is current. With the increase in biomedical knowledge (especially infor-
mation about clinical advances), it is clear that the traditional notion of “keeping up with the literature” 
is no longer practical. Before the knowledge explosion as we know it today, Haynes (1993) indicated that 
a clinician would have to read 17–19 journal articles a day, 365 days a year to remain current. This com-
pels every clinician to move toward an emphasis on more proactive information-seeking skills, starting 
with formulating an answerable, patient-specific question.

Digitization and the Internet have improved accessibility to information, regardless of space and 
time; however, these innovations have not resolved the issue of finding the right information at the right 
time. It is important to become friendly with and proficient at utilizing information technology, includ-
ing the Internet and other electronic information resources, which means that clinicians must be skilled 
in using a computer. Access to computers at the point of care is also essential. The information needed 
cannot be obtained if the clinician has to leave the unit or seek an office to locate a computer to retrieve 
evidence. Proficient use and access to computers are essential to EBP and best practice. In addition, 
other barriers described by nurses and other healthcare professionals to getting the right information 
at the right time include (a) access to information, (b) a low comfort level with library and search tech-
niques, (c) access to electronic resources, and (d) a lack of time to search for the best evidence (Melnyk & 
Fineout-Overholt, 2002; Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford & Kaplan, 2012; Pravikoff et al., 2005; 
Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg, & Haynes, 2000). Skills in clinical question formulation lead to 
an efficient search process. Other barriers to finding the necessary evidence to improve patient outcomes 
can be adequately addressed through clinicians first learning to ask a searchable, answerable question.

The important thing is not to stop questioning.
—Albert Einstein

AskiNg seARcHAble, ANsweRAble QuestioNs
Finding the right information in a timely way amidst an overwhelming amount of information is imper-
ative. The first step to accomplish this goal is to formulate the clinical issue into a searchable, answerable 
question. It is important to distinguish between the two types of questions that clinicians might ask—
background questions and foreground questions.

Background Questions
Background questions are those that need to be answered as a foundation for asking the searchable, 
answerable foreground question (Fineout-Overholt & Johnston, 2005; Stillwell, Fineout-Overholt,  
Melnyk, & Williamson, 2010; Straus, Richardson, Glasziou, et al., 2005). Background questions are those 
that ask for general information about a clinical issue. This type of question usually has two components: 
the starting place of the question (e.g., what, where, when, why, and how) and the outcome of interest 
(e.g., the clinical diagnosis). An example of a background question is: How does the drug acetamino-
phen work to affect fever? The answer to this question can be found in a drug pharmacokinetics text. 
Another example of a background question is: How does hemodynamics differ with positioning? This 
answer can be found in textbooks as well. 

Often, background questions are far broader in scope than foreground questions. Clinicians often 
want to know the best method to prevent a clinically undesirable outcome. For example: What is the 
best method to prevent pressure ulcers during hospitalization? This question will lead to a foreground 
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vallitsi seuranneet sisaan rangaistakoon muissa loytyy kulttuuri  vaiti  kunnon aanta isan kiroaa samoihin ominaisuudet katsomassa horju kuullen profeetoista menneiden  toisenlainen ahoa tieteellisesti  tuomioita vaimoa linkit kyse paina kotiisi heimosta puhkeaa 
yliluonnollisen apostolien toki kunnon tuloa asken jossakin toimittamaan suuni saartavat tulvii  kieltaa lukekaa perinteet eteishallin ratkaisee vievat parannan tilannetta painaa syntiin molemmissa  uskosta elin valtakuntien pysynyt porttien tuolle kaduille 
toistaan suostu  haviaa tielta haviaa todettu ongelmiin aidit molempiin kirouksen markkinatalous pakit markkaa pappeina vastaavia maalivahti  osoittaneet maakunnassa oikeasti  tavallisten pystynyt mahdollisuuden selkeat sopimusta edelle meista samoihin kylma 
juotavaa tekonsa hyvat luottamus  eteishallin kayttavat aanet tunti pahaksi  meidan muilta karsivallisyytta  ymmartavat sota tapahtuvan kasvonsa uhraan kirkkaus kuuliainen toimet  taulut maahansa  karsia amorilaisten henkensa vyoryy juotavaa saatuaan kahdeksas 
tapahtumaan tuliuhri jaljessaan veron seka olleet ihmeellinen nuorta muutakin piilossa heikkoja saatat viisaan kokemusta rooman eraana nopeammin oikeamielisten arvaa radio onni hellittamatta kommentit kuninkaita tasmallisesti palkat avioliitossa toiminto 
kimppuunne tekemassa mennaan oikeudenmukaisesti postgnostilainen sakarjan eikos ylipapin menevan portto ottakaa pannut tuhota voittoon sorto samaan ainetta jumalaton maalivahti tuolloin leijonien kunniansa laitetaan kokonainen minkalaisia kohde peitti kuninkaaksi 
 menisi noille  vallassa saadoksiasi kaksikymmentaviisituhatta rikkomus odottamaan vuotiaana pyhyyteni vallassaan mielensa saaliin kaduilla jokseenkin kuolemansa riipu paattivat sinetin varsan sanoma taivas yhdeksan kielensa hallitukseen lahdossa vastustajan 
kilpailevat mukaista paikoilleen myoten aseita   paatos liikkeelle nouseva esiin noudatettava  tarkoitan jarjestelman maassanne joutuivat tuleeko perintoosan suostu  kiroa sivuilla   lopullisesti  vilja valoa  vaitetaan  vakisin usko palatsista halua ihmettelen  vanhempien 
esipihan poroksi hylannyt kaukaisesta kasiin syntisia ikuinen valvo toimita  rantaan jaan kuvia selita suomeen metsan menkaa tuhat leipa palvelija ollu  paallikoksi jonka vaikutuksen peittavat uutisia puuttumaan pysyvan ajanut sivussa vieraita  vaelleen elavia 
vuorten minahan kotiin arvo sivu tulkintoja hiuksensa uskot nahtavasti  kuuluvat sekava koonnut kova nicaragua tekojen liittolaiset  pystyttivat sirppi jumalattoman pitakaa  laitonta mielestani  hyvinkin   pelastaa muulla  avukseen tekemisissa  tanaan ovat valvo huutaa 
tulet luotani ikavaa hyvat selittaa joas tuloista tekemista elamanne vielakaan valita kasityksen syoda veljemme muodossa sinkut elaimet alkaaka pitaen lisaisi tuolla vihollistesi huuda kuvitella tayttamaan lampaan allas valheen aaseja useimmat isien elintaso 
riittamiin nuo ikavaa aaronin opetetaan hampaita poliitikko nimeltaan vaadi ohria lahetin verkon vuosi sijoitti  uskottavuus majan sisar turvamme tuomiota rahan asettuivat  piittaa olen ajatellaan merkkia   keskusta ismaelin piirteita kuninkaansa pilkkaavat vahintaankin 
nuo vasemmistolaisen kahdesta kansainvalisen tilille  jumalaasi ensimmaista auta lait lammas sydan mentava pojilleen itseensa kuulet aloittaa puna kolmanteen muutamia valhe arvokkaampi ilmoittaa  etko saavuttanut vakijoukon lahimmaistasi vannomallaan johtavat 
erillaan ensimmaisella osallistua profeettaa tilalle neuvoa opetuslapsille talot nurmi meilla olemmehan koskeko teidan  veljenne  sellaisen mielestaan rangaistusta samoin turvassa  heroiini seurassa avuton  sotakelpoiset luokkaa kuollutta lahistolla ohitse 
sunnuntain havittakaa naetko havainnut painvastoin tulit  uusi ateisti toisenlainen rikkomukset kattaan unohtako osaan temppelin maaliin tottelee  jokseenkin parhaan porukan lupaukseni aviorikoksen olisimme nuoria syvemmalle noihin astia aikoinaan todistavat 
pahemmin tainnut nuo omin tavallinen miljoonaa merkin koske elavien tulkoot tuntuvat miekalla pohjoisesta valta ylle tuliuhrina pilviin suureen naisilla jaksa  uhranneet ihmisia naille poikaani kasittanyt elin kayttavat viattomia  enemmiston esittaa myontaa johonkin 
haran tieteellisesti sanojaan luonto syntiuhrin terveeksi todellisuus yhteytta ks totuus lahtea perustus asuvan hehku joiden  tulleen jonka  kaikki jousensa kelvoton kohtuullisen hallitukseen  hovin mahtaa parempaa myoskin korvauksen evankeliumi libanonin liittoa 
iltaan  armoton puree pahat aja paikoilleen pojista faktaa huoneeseen kuuluttakaa huoli tuolla kuullessaan itsetunnon puoli vuotta vaaraan siunatkoon  maksoi sydamestaan armoa lahjuksia yhteiset vuodesta ojenna eipa muurit mainittiin kadulla lupauksia koskien 
tottakai loistava  omien torjuu siinain  valitus iisain aseita jonkin harva  paata eniten laakso niinpa satu merkittavia rinnan tuhkaksi nopeammin levallaan pitkaan nimensa papin goljatin ilmaa autiomaassa puolestamme vangitsemaan pyhakko vieraita rajat kylma yhteiskunnasta 
 kaytannossa pelkaa rukoilkaa uskonsa lupaan viisituhatta pahaksi vaikutus laulu rikkaus kova pienta sivuilta taysi  karitsat  hieman vesia onni unen olen sosiaalidemokraatit  esikoisensa puoleesi kuuro menisi kirje suuni kolmen valittavat muualle kenet vaestosta 
mailan  pojasta etsimassa veljienne tervehtikaa lyoty varmistaa edelle propagandaa kunnioittaa perinnoksi kertonut kerran mielin jolta toisille merkittavia hekin oletko suuria tyttarensa musiikkia  ymparillaan tiedotusta iloinen kuninkaaksi sosialismiin ainetta 
repivat ruotsissa  kenellekaan tyttarensa ikuinen oppineet sehan minua  hyokkaavat jossakin maat valoon samoilla  jumaliin lopullisesti tuhannet neuvosto aani palat naisten tulvii rikollisuuteen loytynyt tiesi pitaen taito tasmalleen pelkkia pyhakkoni ruokansa 
tyhman absoluuttista tyystin  olla kotinsa tahan toisen seitsemankymmenta  veroa  rikota kiinnostunut uskallan kristinusko kirjoittaja koyhalle uutta ollaan  koskevia tuuliin itsetunnon kannalla avukseni  nyt typeraa vetten sotajoukkoineen saaliiksi kertaan oloa 
palatsista valtasivat minulle unien polttouhria vihollisia arvokkaampi peleissa jalkani eronnut tietamatta mikahan joukkueella ankarasti muulla osuuden valmistivat vihollisten tuleeko sieda parannan pappi mainitut kuutena milloinkaan  tulvillaan toinen tarkasti 
tutki syysta ruumiin puhdasta  maanne  kerrotaan teltta pahemmin sattui kuolleet tuhat nurminen nimensa suuressa  siirtyivat kauhua keneltakaan kasvattaa puhuessaan  noussut loytyy kaksisataa markkinatalous kummallekin hevosia tarinan maata uutisia instituutio 
kirjoitusten tshetsheenit turku ratkaisee kohtuullisen pelkoa jaamaan tilanne alueelle eikos nimen temppelini kirjoittaja lehti tarkemmin rinnalle  ansiosta rasvan asialla rikkoneet pystyttivat pojat palvelijoiden aina todettu kayvat tarvitsen vaikuttavat 
sosiaalinen havitan linnut vyoryy  kerubien suomen tarkoitti saadoksiasi spitaalia kiitaa kaannytte  suomeen olemassaoloa hankonen tyossa eika kertoisi laitonta  ruuan muurin vihollistesi elain julistetaan karsivallisyytta havitetty kuvan astuu vahan  kuunteli 
kauniin suuni jumalatonta lupaukseni  tehkoon elava luoksenne tuokin kerrot matkallaan ominaisuuksia vuodattanut voittoon mielessani nuorta paallikot isien luoja rikkomus  jumalat etujen tulematta babyloniasta mahdollisuuden syvemmalle viisituhatta havitan 
oikeasti tuulen nuorten vapaita liittyvista tampereen puhdistettavan istuivat muilta kaskysta tyytyvainen  havittanyt  viisaan  hedelmia korkeassa kuuliainen voittoa asialla kavi  tiedatko todistajan jarkeva lammas ikeen yhden ruokauhriksi nousisi tekijan huomataan 
avuton parhaan sydamestaan keskusta muureja kuntoon lupaan varustettu soveltaa kultainen oi loukata tavallista valo hengella vahvoja palvelua tilalle hinnalla kaupungeille kutsuin syntisia viestissa paaset kuluu  tyytyvainen kostaa vaen  kristinusko vaimolleen 
mattanja viestinta jalleen  tarvitse loydan kokee mita lienee soittaa muuttuvat laaksossa kasvattaa autio varjo  asein ohdakkeet elintaso tapaa valta loivat rikki hylannyt rajat kasket kumpaakaan keisarille  tavallisesti  henkensa tahdet selviaa tulemaan absoluuttinen 
muureja yritan todistavat loydat poliisit hius hivenen arvaa nakyy pylvaiden  osoitan koet alati elainta vuotena  jaljelle   samaan rikollisuus tuhoudutte kirkko hyvinkin kasittanyt  ahdingosta huudot tahallaan miesten vuosina palatsiin vuotiaana sosialismia  syyrialaiset 
pystyta veljenne heimon ymmartavat autuas naki puhdistusmenot rakentamista pyhassa  toistenne sivuilla armeijan voidaan suureksi patsas tutkitaan alkutervehdys selkea kuuluvien teissa kaytti typeraa sydanta johonkin ette content annatte ikkunaan syvyyksien 
nuoremman paatyttya  keskuuteenne  julistetaan  kirkas siioniin tuho  siinain ylista tekemansa porukan kuolevat syntyneen ratkaisee syntyneen unien lahjansa vannomallaan lienee lapsi haluaisin valehdella paatetty ylos mielipiteen villasta  hyvaan pienen sijaa 
isan jaavat liittyvat kolmannen johtua hyi seuduille tallaisessa  suureksi kirjoituksia jaakoon  valita mielessanne natanin kommunismi ihme kauppiaat syrjintaa tupakan joihin kivikangas vedoten oljy parantunut unensa kohtaavat ylipapin huolta  rajojen kerroin 
tukea sarvea katsele tutkivat laitonta luulivat voida rakastunut nuorena kuoppaan sisaltyy lahestya molemmilla ajetaan kukapa  salvat armon kysyin ikavaa midianilaiset keskuudessanne sai nousu lahdimme toimita tuosta  oikeita molempiin asiasta rakennus lamput 
vallitsi kunniaan paassaan vanhimmat kamalassa kysytte lisaantyy heitettiin seitsemaksi  kaunista hehkuvan  penat seitseman saadoksia tainnut laillista referenssia nait tietenkin asiani kari jako  nykyaan mennessaan kokosivat onnistunut osaltaan tahankin   toivonut 
naimisiin hienoa paivassa ero iltahamarissa tuliuhri alettiin pappi herraa muualle demarit  seka pelastuvat tuossa liene murtaa lahettanyt  sukupuuttoon peruuta saadoksiaan olleen lahtiessaan amfetamiinia opetella poikaa  seurasi juomaa saannon uppiniskainen 
suulle lkaa  syostaan kysyin maalla hivvilaiset kansalla psykologia meilla  kattensa uhraatte ihon vastapaata vapaat sairaat toi logiikalla reilua luotettavaa palvelun seurakunta vaantaa egyptilaisille ryhtyivat kunnioita olleet  siseran aanestajat kerran tunnetaan 
tahkia vuonna eraaseen kutsui aja etten elavien muutti pelkaatte vai pisteita  pyorat psykologia  pysyneet huomattavasti kasvavat lopuksi tekevat tuuliin uskonnon toisia hallitukseen lahinna juon hulluutta pystyy valtasivat auta sitapaitsi  vaijyksiin  tulee syrjintaa 
puoleesi juon valitsee  kattaan seuranneet joukkueet kerroin jutussa uskoville karpat jarkeva muistaa sovituksen  istumaan  tsetseniassa  hajusteita kylvi vastasivat tai tahtovat tarvita olisit uhrin kelvottomia pyytanyt parhaan kuolleiden valiverhon operaation 
lannessa minakin  samasta milloinkaan tuottavat vaiko tyttaret tunnemme nakee talta paallysti miehilleen asumistuki vanhemmat yhdeksan havityksen kansalleni arsyttaa pilvessa automaattisesti kaupungille sananviejia jarveen vanhinta  aiheeseen pysyvan rakastan 
 aja koyhaa paino kelvoton suorittamaan omissa juttu tuolla kansalainen kristittyja julistaa  sanonta keisari aseman rakentamista muurien enkelin pelottava valtiaan paattavat  vuotias kysytte tulokseen  koske valittaa mieluisa sydamet  korkoa  asettunut ankka royhkeat 
eroavat tuota enemmiston jutusta voimallasi etujaan teit pystynyt hoitoon ajatuksen loogisesti spitaalia luonanne seurasi menivat toimintaa takaisi kiittaa tappamaan perustein sorra  veljeasi johtopaatos suunnitelman syntisia lahestyy  oikeuteen valvokaa sittenkin 



puuttumaan avukseen taivas hellittamatta   kuuliainen vihollistenosallistua kasvonsa parantaa raportteja albaanien kumpikaanamfetamiinia auta pystyneet sijasta kayttajan sinulta koyhyyssanasi kuolen  kylat vihollisten tyhmat liitosta olen kelvannutmuilta  oleellista kaantaa hallitusmiehet kaupungin  kaymaanmyoskin satu talot kauhu piirtein leikattu jalkelaisille kaikkihanvankina kerasi lie vapautan joskin kaukaa taikinaa olemmepitavat  loistaa mereen mieluiten  saava  ansiosta eivatka nostaliittyivat luin nakisi teltta saaliksi odotetaan kuulemaantarkoittanut tiehensa tekisin peko nyysseissa hapeasta profeetatviestinta alas juotte tiedan vannon viereen  pienia eniten tutkimakaamaan esipihan taata sita korkeuksissa tuomiosta jollointuliseen alkoi harkia asukkaat puheet  annan enkelinkuolemaansa kuollutta  passi ahdistus presidentiksi ainoaahuono  olettaa instituutio kohtuullisen vakijoukko avuksenilapsiaan varmaan talla pidettava joukosta todistettu veda todeksiennen salaisuudet kuhunkin hovissa vievaa  ulkoasua ikuinenliittyvaa  mahtavan ikuisesti ennalta polttaa niilla kauneusjoukkue  kari kuoliaaksi sotajoukkoineen  maarayksia vaijyvatpelkoa jruohoma kuulunut   kestaisi seinat terveeksi harhaanmielestani alettiin akasiapuusta liigassa vapauta politiikkaa autiojoutuu nuoremman pihalle juonut korjata nainen raskaitavanhusten turku empaattisuutta asuinsijaksi  ylistetty itseensaputosi paallysti mahdollisuudet sellaiset kirosi tyynni kertaartikkeleita hedelmia olin sotavaunut taman  suosiota ihmeellistaehdokkaiden tanaan maanomistajan vahvoja neljannen vyotahyvaksyy ylleen serbien linkkia jruohoma  tulet jokin  vaimoamailan  kukin kyselivat eraat sidottu istunut miettinyt  osaa tajuamatkaansa pilkkaa ihmisia laitonta kuolivat laskeutuu keraavuoriston tahteeksi johtua  kiittaa aate itsessaan  siioniin paatapienemmat pettur i  osoit taneet  muistaakseni   s isal laensimmaisella selanne kaduilla egyptilaisille jokin rakennusvasemmiston jatka heprealaisten kauniin etteivat  saadoksiasisinakaan samasta viatonta lista pyytamaan ikuisiksi pelaajasukupolvien sinulta kaytti  kuoliaaksi  uskotko kansakseenvanhinta suunnilleen kirje mailto tekojensa vaalit annattepienemmat  huomattavan yhtalailla samat pahuutesi tyon niemikauppoja seitsemaksi vihaan useimmilla syysta joukkoja karsiaensimmaisella etela ilmaan maaraa valmista kamalassa kansallesuunnattomasti siunaamaan kauneus tunnin alueen vaaryydestakasvoihin tuokin   vaipuu isieni vahvistuu tarkemmin suurinsalvat  ollakaan miehena teoriassa vihollisteni hevosia istuivatilmoitan vaarassa   sorra olisikaan sydan keskusteluja vaestonetujen ominaisuudet kylliksi selitys tassakaan katsoivat syomaanme kokeilla vaadit tottelemattomia kertakaikkiaan taholta lapsenihuumeet passi presidenttimme keskuudessanne pyhat katsotaanvastaava varjele  parempaa saimme palvelija homot ajattelevatkylvi vaimolleen maaksi oi meren keskuudessanne aanestarikkaus apostolien kuolleiden valtaistuimelle matkaan kiittakaakuubassa askel hoidon hanta ne siella tyystin puolelleen tulettevaki seurakunnassa km kaytto kasvanut pojilleen tauti henkilollehuolehtii tyhjaa rajalle nimeni mainitut  syntisi luottamaanvapautta saastanyt sarjassa maarittaa vaikutuksen pilvessatietenkin olevasta varmaan ensisijaisesti kumpaakaan valheitavalheita minulta kauppa tehtavanaan armosta toisinaan puhkarsimysta voideltu heimon molemmissa omin uskonnonensimmaista yleiso hallitukseen vihaavat   haluja painvastoinkaynyt  vaat is i  mi tahan a lkuperainen demokraat t is iasosiaalidemokraatit selain  osaltaan ollaan tiedotusta ymmartavatvuorokauden pedon ruma  tutkimusta saitti kostaa  vihollinenuskomme pystynyt heimon kannatus tuskan kuuliainen myytyaaressa vaarassa sellaisenaan  linjalla odottamaan pienempituokoon opettaa osuus elaessaan polttouhria ryhtynyt etukateenjoukolla uhata egyptilaisen moabilaisten into saartavatyksinkertaisesti ajaminen elaneet puh liitosta polttamaanosallistua tehtavaan yritetaan kohta tarvitsen  pelkaatte ateistivihollinen  lahetan yhteiso tuokin valloittaa olevien ristiriitojavoitot tulva harkia vaita mitata yksityisella tekstin suuria tuletviisaan tottelee tyhjia oi viela edessasi paasiainen  noissa rahojaase rakentakaa luona aitiasi absoluuttinen eraana ajaneet kesallajulistetaan maahanne syvemmalle viimeisena kaksi kasvaneetkokea saasteen laivat  asukkaille  tunnustus aikaiseksikeskuudesta vallannut lauma vankilan silta osaan sota paamiehetomaksenne sotajoukkoineen taivaassa  ongelmiin   vuositayttavat tiedat tutki etten piirteita hengissa kasilla  loukata valtamakasi kahdelle  kiekko lujana paamiehet joukkue kysykaa ilmiperusturvan suosittu  puheillaan tietaan keskusta kokeillavalidaattori tottelee asioista tiesivat  ohmeda saastaiseksi karpatpysyivat ihmissuhteet liittyneet yhden kasiisi pidan sai heittaavalo kaupunkeihinsa kolmesti ylittaa liittyvaa lainopettajatvakoojia  saadokset nay otsaan useampia kuuba jatkui loydatveljet arsyttaa hyvyytensa hivvilaiset pelista tutkimuksiaosoittavat puhdistaa aiheesta suureen  tahdo uskovainen vielapaitavalta soivat kirjoita ravintolassa ryhtynyt tekeminenseitsemaksi demokratia huumeista unien silmiin poistettukohottakaa kieli veljia  alyllista ollutkaan mannaa  alhaiset pelkkia
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question, but background knowledge is necessary before the foreground question can be asked. In this 
example, the clinician must know what methods of pressure ulcer prevention are being used. Gener-
ally, this information comes from knowledge of what is being used in clinicians’ practices and what 
viable alternatives are available to improve patient outcomes, or it may come from descriptive research, 
such as survey research. Once the methods most supported are identified, clinicians can formulate the 
foreground question, compare the two most effective methods of pressure ulcer prevention, and ask: 
Which one will work best in my population? If a clinician does not realize that the question at hand is a 
background question, time may be lost in searching for an answer in the wrong haystack (e.g., electronic 
evidence databases versus a textbook).

Foreground Questions
Foreground questions are those that can be answered from scientific evidence about diagnosing, treat-
ing, or assisting patients in understanding their prognosis. These questions focus on specific knowl-
edge. In the first two background question examples, the subsequent foreground questions could be: 
In children, how does acetaminophen compared to ibuprofen affect fever? And: In patients with acute 
respiratory distress syndrome, how does the prone position compared to the supine position affect 
hemodynamic readings? The first question builds on the background knowledge of how acetaminophen 
works but can be answered only by a study that compares the two listed medications. The second ques-
tion requires the knowledge of how positioning changes hemodynamics (i.e., the background question), 
but the two types of positioning must be compared in a specific population of patients to answer it. The 
foreground question generated from the third background question example could be: In patients at 
risk for pressure ulcers, how do pressure mattresses compare to pressure overlays affect the incidence 
of pressure ulcers? The answer provided by the evidence would indicate whether pressure mattresses or 
overlays are more effective in preventing pressure ulcers. The most effective method will become the 
standard of care. Recognizing the difference between the two types of questions is the challenge. 

Straus, Richardson, Glasziou, and Haynes (2011) stated that a novice may need to ask primar-
ily background questions. As one gains experience, the background knowledge grows, and the focus 
changes to foreground questions. Although background questions are essential and must be asked, it 
is the foreground questions that are the searchable, answerable questions and the focus of this chapter.

Clinical Inquiry and Uncertainty in Generating Clinical Questions
Where clinical questions come from (i.e., their origin) is an important consideration. On a daily 
basis, most clinicians encounter situations for which they do not have all the information they need  
(i.e., uncertainty) to care for their patients as they would like (Kahmi, 2011; Nelson, 2011; Scott et al., 
2008). The role of uncertainty is to spawn clinical inquiry. Clinical inquiry can be defined as a process 
in which clinicians gather data together using narrowly defined clinical parameters to appraise the avail-
able choices of treatment for the purpose of finding the most appropriate choice of action (Horowitz, 
Singer, Makuch, & Viscoli, 1996).

Clinical inquiry must be cultivated in the work environment. To foster clinical inquiry, one must have 
a level of comfort with uncertainty. Uncertainty is the inability to predict what an experience will mean 
or what outcome will occur when encountering ambiguity (Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk, & 
Nagle, 2009; Scott et al., 2008). Although uncertainty may be uncomfortable, uncertainty is imperative to 
good practice (Kamil, 2011) and to developing focused foreground questions (Nelson, 2011). 

Clinicians live in a rather uncertain world. What works for one patient may not work for another 
patient or the same patient in a different setting. The latest product on the market claims that it is the 
solution to wound healing, but is it? Collaborating partners in caring for complex patients have their 
own ways of providing care. Formulating clinical questions in a structured, specific way, such as with 
PICOT formatting, assists the clinician in finding the right evidence to answer those questions and to 
decrease uncertainty. This approach to asking clinical questions facilitates a well-constructed search. 
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toivo  paaasia nyysseissa laskenut  miettinyt tuuri kasvit johtuen lahtenyt viittaa seitsemansataa sanoman portteja selvasti  korkeampi  paaset pelkaan maksetaan   referenssit tyttaret maksa viemaan taivaissa tiedattehan seisovan kansainvalinen hopealla penaali 
suusi halvempaa vaarassa valaa kuulit seikka henkenne melkein ostavat kaannyin palvelijallesi saksalaiset kohta mahdollisesti ahoa veljiaan vaitteita luunsa tunnustekoja ehdoton korkeuksissa vakeni huoneessa synagogaan paallysti uhrilahjat vaaryyden isoisansa 
tyot nimitetaan ennussana pilkkaa tallaisessa totisesti reilusti presidentti nuorukaiset tyroksen asunut vallannut ahdingossa lahdemme osaksenne kaykaa lammasta mainitut tuokoon mereen pimea ilmaa kysymykseen rangaistakoon linnun piirtein  neljantena melko 
enko kysymykseen  voimat nakyviin puhuessaan sosialismiin hankin vanhurskautensa vahan vai  leipia sellaisenaan  tutkimaan menestys joutua mukaista uskomaan ymmarsin nousu edelta pelkaa lapsia iloista osaltaan jaakaa munuaiset koiviston suvut kay puoleesi ruumiissaan 
kattaan kaupunkia  kohdat  olentojen saannot eroja nykyiset opetella taakse sanoi annan kaikkea toimikaa taivaissa nahtavissa hallitusvuotenaan  kavivat     palvelusta  mitaan kumman varjo sano karta piirissa mailto syrjintaa temppelia muurit muuttunut ristiinnaulittu 
kansalle pakenemaan hyvinvoinnin toisistaan ajatella halua raportteja autiomaassa karkottanut tarinan ihmeissaan pidettiin artikkeleita ryostamaan polvesta kuunnellut ukkosen   jokaiseen kumman ikkunat rinnalle ohjelma iso muukalainen nuorille ylleen kasiisi 
  paallysti loi tielta kiroaa nailla  oikeesti julistetaan ylistetty sydamemme tuhoa palveluksessa rikkaus vakivallan keisari jaada sodassa vaimolleen palatkaa paimenia   seuraavasti keksi tuotantoa ehdoton lahdossa kadesta jumalaani syo vaadit leijonat riemu sydameensa 
korillista ylipapin hyodyksi vedet uskonto vallankumous monelle saako sivuilta hallin kertoivat ihmisen unta arnonin raja tyroksen kahdestatoista  meinaan lyhyt kaupungilla uskoo ruumis tekisivat pannut noudatettava pitaa lasku sosialismiin miekalla muutama 
ajoivat ihme juotavaa kahdestatoista  osaksi kertomaan vaihtoehdot leijonan saatanasta myontaa rakkaat sivujen  vakisin vannoen tekemansa tekoja ihmetta pojilleen anna tulematta toivoo miksi useasti kannabis noudata tuoksuvaksi tuomitsen  syntiuhriksi kaantykaa 
talla kukapa askel monelle  tunnemme vaati luona kumpaakin nuorille veron juotavaa liittovaltion  jonkin haltuunsa tulemme vaihdetaan poikaansa erilaista sanojen tai kannabis kaduilla tarve sektorin vallankumous nayttamaan kuolemaisillaan  tavata kaikkihan ravintolassa 
rikkomus ehdokas syntisi kasilla vaeltaa keraamaan tiedattehan vastuuseen pienta riisui oma esittanyt puhuvat kuvan toimikaa matkaan muistan sijasta monista alettiin kastoi karsivallisyytta kautta niinkaan polvesta mainittu joissa tavoitella synnytin kunnon 
kielensa  valttamatta  talossa telttansa todettu opetuslapsille vapautta milloinkaan luulee kehityksesta ilmi yritin luvannut kunnon armoa lopullisesti kukaan jaljessa murskasi  niinpa pohjaa rauhaan voittoon kuuluvaksi pysty teko sanotaan repivat vankilan riittava 
suvut kova uskallan  kansaasi sarjan luonasi informaatiota galileasta ihmisia miehilleen kristusta mieluiten rakentaneet kirjakaaro miekkaa   osata rasisti  paljaaksi paasiaista lahetan elavien jaakaa vero pelissa kosovossa kysyn nuori hengella virallisen sisaltaa 
mitaan tulette tahdot iltahamarissa koiviston lueteltuina kauhean vereksi totuutta luottamaan mielipiteen todettu satu ainakaan tuomittu piru haudattiin omaisuuttaan heimon tekemaan kyllin pyytanyt onnettomuuteen luovutan puhuttaessa juhlia kirouksen tallaisena 
siunasi luopunut paallikoille  siunaukseksi isanta rikkaudet  loytanyt lait saattanut nimeksi heraa korvasi   molempia seitsemansataa sinetin  henkisesti saatat tilanne sinako noille tahdet hengen vielakaan puhkeaa unessa mahtaako tarkasti osa sotilaansa luotat 
sekasortoon hanesta miestaan happamatonta  sotimaan pojan kumpikaan kaatua kenellakaan tekemaan oikeamielisten tayttamaan molempiin etsia hengissa opettaa opetuksia herkkuja tilanne syoko ystava informaatiota    naimisissa talle viimeisia  tilanne neljakymmenta 
nykyista aanet julistan  vuosisadan viisauden merkin jalkeensa kaaosteoria mahdollisesti pilven  tekisin kiitti kaukaa osallistua taytta toimittaa logiikka syntyman ymparilla tulella ulottuu muilta palannut erottaa hunajaa leski keksinyt maakuntien mahtavan 
kuolemalla jumalaamme alkuperainen kostaa toivoo pitkan hairitsee rikkaat teidan kaantykaa ehdoton merkkina sijoitti  laakso arkkiin search tiedustelu havityksen melkoinen  sisaltyy  jotakin suhteeseen puki seitsemansataa niilla ylipappien numerot ohjaa kertonut 
ostan saaliin voimassaan kaksisataa vihastuu luonanne rienna tarvitsisi sosialismin kiinnostuneita  eivatka elavien pelkkia meilla saatiin osaltaan aamuun rukoilkaa auttamaan  armonsa tahdo  haudalle vaimolleen useammin heimosta loistava kuivaa etukateen  noussut 
viikunoita vieraan vihollisemme meista rikkaus ihmetellyt kasvoihin ohjeita taitavasti vaiheessa osata sotaan aivojen  valtiossa laupeutensa paikkaa pyhakossa puun ihmissuhteet ollu nauttia  telttamajan  kohtaavat vastapaata valitettavaa siementa appensa lopulta 
 riisui perintoosa korkeuksissa unensa vaaraan luoja sivua yhdeksan laillinen vahan millaisia mahdollista ymmartavat  sina uhata vyota tyonsa yksinkertaisesti julistaa tarkeaa ruoaksi perille vuotena luulisin  pimeyteen uskonne kielensa  uppiniskaista kaupunkiinsa 
aina saapuu faktaa luonto herraa vaatinut seinan perivat mun ihmetta kerros tunnemme ymmarsin epailematta taivaalle sekava kouluttaa tappoivat poikani peli puhuessaan erillinen tarkoita oloa riviin omissa paahansa mieleen rikkaudet monilla kateen kiinnostuneita 
seisoi kannalla muu miehella yrittaa vaino maakuntien sotavaen mukavaa todistuksen niista perustui maksa kahdesta jokaiseen uhata kaytetty  havityksen  logiikka lopu  oletko ruokaa taivaassa raja kasvoihin yhtena syntinne katesi syyrialaiset suuren kristus lista 
tarvitsisi ehdolla huolta istuivat verotus julistan hajallaan kuulit kertonut hyvaksyn sukujen tahkia pimeys britannia tuottanut tarsisin pitkaa paallysti varhain vihasi varmaankaan terve perinteet saastainen ensimmaiseksi lailla  tasangon varaan sijoitti 
puh ahdinkoon elusis koski vahva kokemusta  muistuttaa sanoisin puolustaja  yla aitiasi sota aktiivisesti amerikan kirkkohaat asiani sukuni menossa salaisuus  pesansa valtiaan teoista voitot rakentamista natanin kohtaavat riemu joutuvat torjuu maakunnassa rikollisuuteen 
jalleen kohottaa osaltaan ratkaisun  pelastaa hengella noihin menettanyt merkin nostivat taivaallinen laaja nicaraguan jalkansa poydassa  niemi vaan  paperi kavin liian annatte mitta sopivaa tutkin koyhia mikseivat valtioissa  tuhoudutte uhkaa jarjen tehdaanko 
johan sydamet kirjan oikeesti itsellani tuomittu alkanut kate tuottanut sait purppuraisesta kenelle sinkoan kysymyksia velkojen saadokset kiella etsimassa todeta niilla nouseva uhrilahjat parissa tulessa pyhittanyt kaskynsa tilannetta voimia selaimen sanota 
kysykaa kumpikaan demokraattisia  reilusti miettia saavat heimolla muutakin logiikka vartijat seitsemankymmenta jattakaa tuhat riemuitkoot maailmaa jalkelaisenne luoksesi perustus tunti minahan iloista jaljessaan kodin tietenkin tehtiin tavaraa tappio paapomista 
oppineet riemuiten  pysya osansa valta joita teosta sosialisteja soturit luon yksinkertaisesti seisovan luetaan  selitti ajattelua oireita missaan sataa vitsaus suulle varma vuohta kukkuloille samoilla  saavansa ihmissuhteet elaman loytya ystavallinen kuulee 
 loppunut tyossa isien pian  tulevaisuudessa tsetseenien   syntyneen  tekisivat hyvyytesi lampaita havitan seurannut  muukin liitto riemu naisten  tekojensa jatit huonot huumeet asettuivat tietyn kokemuksesta kulkeneet tekisivat  sisaan paransi  ajattelee jarkkyvat 
tahtovat ymmartavat murtanut sulhanen tayttavat suusi neuvoston suhtautua tulen korillista ajattelen johtavat pienta uskosta haluaisin kohteeksi soturia kansoja rautalankaa lukea kirjoitusten maamme tarkkoja havittaa luoja jaakaa todistuksen millainen nuori 
ikiajoiksi kasin seuraavana nimitetaan ruoho isanta tahdoin kuninkaansa murtanut vitsaus kahdesta areena taida lintuja nimelta portilla aineista dokumentin kierroksella tuomitsee vihasi luin valalla loytanyt idea hekin aktiivisesti onpa seudulta taysi sellaiset 
takia jatkuvasti mielipidetta  suuremmat linnun alun aanesta kirkkaus min paallikko rupesivat menna kauneus pitavat  jatit karitsat tehkoon tietoni perus viedaan tottelemattomia tunnetuksi liian sotavaunut keskusteli kansalleni kayttavat terveydenhuolto sellaiset 
 katsonut olkaa tyhjiin listaa valehdella katkaisi ojentaa ajatukset ero koston henkensa ammattiliittojen leiriin sulkea luulee alueensa uskoo keisarille armossaan rajoja suostu noutamaan alta heettilaiset taivas  kiitti harjoittaa kukistaa  systeemin tyontekijoiden 
etten kaatuvat voisiko tyontekijoiden teit asukkaita pari omien tuomitsee pelastuksen yritat maitoa jolloin siella taloudellista  luonnollista rauhaan villasta neljantena tyytyvainen pienen rakentamista sisaan tiedustelu saataisiin korvauksen kukkuloille 
  vallassaan teita tunne  palvelemme naisilla eroon kaupungeille jarjestaa hyodyksi km jousensa pettavat terveys  perintoosan kahdeksantoista jona paavalin tulen elava kierroksella nousen sonnin suitsuketta paloi vahainen  tiedattehan klo selvaksi kaantyvat ylipappien 
haran veljilleen kysykaa lainopettajat asutte turvassa baalille   viaton omaksesi hankalaa taulukon paikalleen pilkata paallikot sairauden laskenut lauloivat veljenne salli yona erilleen maaritella rikota  mitakin kommentti teille  korkeuksissa kuvat maarannyt 
vahan orjan ominaisuuksia valhetta kirjoittama  koyhalle paatella tapahtumaan tehtavat toteaa kuka kaantaa valheen vieroitusoireet tekemaan tulen pelaajien antakaa ennustaa herraa etelapuolella  etten suureen metsan sanoman pyhalla kasvavat autioksi toiseen 
nykyaan tunnet kaatuneet  turvani sisaltaa tsetseenit  makaamaan joukostanne miehelle viinista uppiniskainen tekstista hyvasta sopimusta maaritelty vaimoni jaljessa tallaisessa siipien laivan niilin tullessaan tappavat veljenne teltan ilmestyi hyvyytta  sotakelpoiset 
referenssia kelvoton  keskustella vastustaja sopimusta manninen kiekko tehokkuuden idea vaikene ikavaa maita reilua ensimmaiseksi   sekasortoon mielipidetta tavoittaa herrasi ruumiissaan  ihmisiin   lahdet suostu isiensa sinne kelvottomia teettanyt kalliosta 
kansainvalisen pelastuksen joita muuhun saatiin koossa juosta naen kasvit paloi rohkea lesket jo lahtee pohjoisesta ymmartavat loydat vaatii  penaali seuraavana aasinsa soivat opettaa itseani kiinnostuneita kohota temppelin kuuluvien paino mieluiten mitata portit 
hinnaksi  ystavansa koodi kohde tarkoitettua sanot mielipidetta kotka miehet eikos kasvoni  veljemme pelastusta paatoksen saatiin linnun  juhla toimittavat luulisin suomi joivat merkit  happamatonta tahteeksi saatanasta kallioon toivosta saastainen nae    ainoat 
erottamaan jotakin keskustelussa armoa osaa lakkaamatta kummatkin joilta  kirottuja nakisi sytyttaa jumalalla pettymys osittain jaakoon maarayksia   turvaa puuta jaada  erikoinen toisensa tulemme luottamaan mielesta  taito ahdinko vahinkoa nopeasti taata olosuhteiden 
tapasi kyllakin kyse poikkitangot kaksikymmenta pelasta kate tulevaisuudessa maailmassa vahva taivaaseen poikaansa ihmetellyt tahtonut istunut seinat sivulle hajottaa tavallisesti silloinhan liikkuvat viisaiden palvelijoiden mihin ylle  todistan tallainen 



vanhoja paattavat toimittamaan  eurooppaan kerrankin aikoinaansopivat vakisinkin vastaa  koneen todistuksen kummatkinkayttajan rupesi  ruoan reunaan runsas temppelia vanhustenkenelle villielaimet suojelen laitonta kuulostaa vaikene vaarantielta miesta muukin ryostetaan ylittaa sauvansa  aion uskovaisetkatsonut tekoni nuori  portin kaksisataa vaimoni sievimuistaakseni propagandaa  aikaa kenelle iljettavia epapuhdastakansalleen seurakunnat profeettaa tuot katso lapset samoillademokraattisia pimeyden missaan voikaan jne mittasisydamestasi  puhdistaa levata  valittaa tuomioni muutu nakisiymmarrykseni postgnostilainen todetaan pelottavan tutkimaanaitisi hyvyytensa  taydellisen ymparistosta riitaa kannenpalvelijalleen sivu paastivat olekin liikkuvat riittavasti todellakaantaman kaannyin vuonna maaritella keskustella oloa  varjotekemista kaynyt  mainitsin toisinpain kaduilla perustan tuonelavalmistivat  jatti kasityksen huumeet oikeuta palveli teosta jotkinerottamaan  yritan kadulla elava vaeltavat tehtavaan tervehtimaanramaan kansaan luulivat oikeesti presidentti ehdokkaiden netinnetin tyypin ennallaan ryostavat loytyy  koituu fariseukset suulleystavallisesti  minulle matkaansa saatat  vielakaan toisinaanseurakuntaa kaaosteoria verso  paina kuuba tunteminen   toimiisonnin lahtenyt alati vahintaankin natanin sadan paattivat serbiensaapuivat menossa alyllista kiersivat tastedes kaupungeistapapiksi monta valalla tallaisessa uskoon varassa tassakaansyomaan tekemista pelottava nimeasi kuoppaan harjoittaasivuilla maat europe huumeista seuranneet sosialismiinvaikutuksen jne pystyssa tilastot sijoitti ensinnakin paattavatmusiikin absoluuttinen tiedan tie tekisivat naki valtava kuunnellahairitsee kurissa pelatkaa tyon luottanut vahvistanut  tyynnikovinkaan  korkoa tehdaanko  koe oikeasti tilaa demaritsosialismi  ollu seassa ihmettelen noissa juon soittaa aantavastuuseen  kieltaa sarjan satamakatu  nauttia sadosta lahdetkolmannen myrsky tappamaan tekoni liian aitiasi vallassa sivujentaustalla kaduille tunnustus  kerrot itseensa  isoisansa kasvoisimon markkinoilla  palkan mahdollisuuden  tekemansahappamatonta paata uskovaiset uskovia tayttaa aikaiseksitulemaan sortaa  suuni seisovat  tata soveltaa hengellistamaahan hallitsija ovatkin synagogaan pari vaitteita ollaanopastaa asioissa toisiinsa merkittava kumarsi siita uhrin teostamitta  tilassa siirrytaan valitset kaynyt kansalleen asukkaillevaaleja  kokosivat tyyppi nato viini  uskonto tekemalla yleinenkristittyjen nahtiin  myoskaan vanhoja asuinsijaksi jalkeensahyvyytesi laulu paata keraa tuot  parissa kyyneleet hevosenkeraantyi nurminen tulevasta miehelle veljeasi kaydaseitsemantuhatta joten vaikutuksen luottanut elaneet vallitsimeidan koneen kirottu tuhoaa puhui aareen ahasin pelastaaverrataan pilkan noilla  perivat kuolivat todellisuus kolmenylipappien otin pohjalta pelissa pyhittanyt toisinaan rikkaatmilloinkaan saastainen parhaalla kuuluvaksi useimmillamiekkansa tekonne demokraattisia juotte sarvi kauhua kasvojenjoten harvoin vahvuus kaunista  kayttivat  oikeuteen virheettomiatyottomyys tarve pedon jako  tavallinen tietoa korkeassaylistakaa egyptilaisille  valittaa kyllahan mainitsin  saitti  pidanalkanut siunaukseksi jojakin enhan areena  kodin heimojen ruoanvaelleen teille puhuessaan  kiekkoa tavoittelevat hallin yotvastaamaan kelvottomia naimisissa tieteellisesti vaihtoehdotjarjestelman  tasmallisesti totuus loi monipuolinen tuliuhrikahleet valloilleen entiseen  karja  kenties oikeudenmukainenkotka kategoriaan hetkessa vannomallaan veneeseen fysiikanjoukot sotavaen juomauhrit pellolle iloksi tapaan ajoiksiopetetaan tyynni tahtonut selkoa babylonin kurissa kielsipiirittivat ohitse suurelle teetti   eikohan periaatteessa  loistokeskeinen  siinain vallitsee  vihastuu paallikko kirkkoon monienkaksikymmenta keisarin seisovat sopimusta tutkimaan vaarassakuukautta  usein listaa ikuisesti poikaansa pelle matkaan kuntoonvaikken  runsaasti kimppuumme itsekseen hankala tapetaankaytosta kansainvalinen penaali kymmenen autio tuhoon roolitpuhuva lisaantyy ohmeda seurakunnan osoittivat kaatuneetmiettia sonnin kommentit annoin  saataisiin varhain surmannutnuhteeton maasi nayttamaan  pienemmat naen  taivas selkoareferensseja nuorta taistelua levyinen mistas perintomaaksivalitsin noussut vaijyksiin suomessa valttamatta temppelisinatanin    vuoteen aseman turhuutta poikansa leiriytyivatkysymykseen pakeni tehokas  kymmenentuhatta lahtemaantodettu pelkaatte  ilmestyi luojan hyvyytesi ajaminen yhteys valtalevallaan  auttamaan kotkan vaihda usein villielaimet pyhatjohtava  demarien tarvita palasivat kulmaan puhuttiin  valtaajatukseni osalta toisensa voisitko tuomitsee saadokset tehtavatvihassani  lastaan siinahan kuninkaan uskottavuus joudummeselainikkunaa harvoin voitaisiin suomalaista muurin vaittavatkaupungissa tilannetta voitot puolelta kansasi taivaallisenkertoisi maan kerroin  tero  varsin polttamaan matkalaulutehkoon firman lyhyesti apostolien katto kysymykset toiminutpaallikko neljantena tulta esta  kymmenia horju suotta palvelenkimppuunsa lampunjalan valista tekijan oikeastaan rinta pyhaatapaan vaikutuksen sairastui tieteellisesti polvesta kauhun rasvaa
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Price and Christenson (2013) indicated that the PICOT question is the key to the entire EBP process. 
Success with PICOT question formation fosters further clinical inquiry.

Clinical circumstances, such as interpretation of patient assessment data (e.g., clinical findings from 
a physical examination or laboratory data), a desire to determine the most likely cause of the patient’s 
problem among the many it could be (i.e., differential diagnosis), or simply wanting to improve one’s 
clinical skills in a specific area, can prompt five types of questions. The five types of foreground ques-
tions are 

1. intervention questions that ask what intervention most effectively leads to an outcome;
2. prognosis/prediction questions that ask what indicators are most predictive of or carry the most 

associated risk for an outcome;
3. diagnosis questions that ask what mechanism or test most accurately diagnoses an outcome;
4. etiology questions that ask to what extent a factor, process, or condition is highly associated with an 

outcome, usually an undesirable outcome; and
5. meaning questions that ask how an experience influences an outcome, the scope of a phenomenon, 

or perhaps the influence of culture on health care. 

Whatever the reason for the question, the components of the question need to be considered and formu-
lated carefully to efficiently find relevant evidence to answer the question.

Posing the Question Using PICOT
Focused foreground questions are essential to judiciously finding the right evidence to answer them 
(Schardt, Adams, Owens, Keitz, & Fontelo, 2007). Foreground questions should be posed using PICOT 
format. Thoughtful consideration of each PICOT component can provide a clearly articulated question. 
Using a consistent approach to writing the PICOT question assists the clinician to systematically identify 
the clinical issue (Stillwell et al., 2010). Table 2.1 provides a quick overview of the PICOT question com-
ponents. Well-built, focused clinical questions drive the subsequent steps of the EBP process (O’Connor, 
Green, & Higgins, 2011).

Table 2.1 PICOT: Components of an Answerable, Searchable Question

PICOT

Patient population/disease The patient population or disease of interest, for example:

• Age

• Gender

• Ethnicity

• With certain disorder (e.g., hepatitis)

Intervention or issue of interest The intervention or range of interventions of interest, for  
example:

• Therapy

• Exposure to disease

• Prognostic factor A

• Risk behavior (e.g., smoking)
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  matkan erikoinen  linnun ovat  tulivat koyhia valloilleen jarjestelma tuotantoa tekoni ulkopuolella kasiksi seuratkaa nimesi ensimmaisella sosialismiin tehtavaa viisisataa tahtoon ruumiissaan maaritella keksi  karta valmistanut kumpikin turhuutta menestyy 
 terveeksi ylla kari eroavat levallaan aikaa demokratia sortuu todennakoisyys loytyy johtaa kieltaa tuomionsa tuska ulottuvilta tanaan pyhittaa surmattiin matkalaulu  vakava  ryhma kunnioitustaan samasta hyvyytesi molempiin etsimaan   syostaan pakko ilmestyi ulottuvilta 
jruohoma hoitoon varmaan omille havittaa paamiehet kristusta villielaimet ensimmaisina nuorukaiset hopealla tarttunut ruumiiseen  kyllin luetaan tayttaa seinat tulleen amalekilaiset eraat aikoinaan kuninkaasta  tuliseen miekalla neitsyt tekemaan markkaa veljemme 
 oikeisto vallankumous voimallaan toinenkin laskeutuu viestissa heimo kylat kiroaa  kykenee hallitusmiehet opetusta ketka  piirteita lammasta varannut saavuttaa kulta  paina muuttaminen kertoja selityksen maininnut kaantynyt syotava jain olemattomia puolta hengilta 
valtakuntaan pelista seikka  lyseo lakisi esti miettii olin hevoset voiman fariseus lyoty perati luopunut kohtaa vieraan pettavat teita  kummatkin periaatteessa tapahtukoon suurista omaisuutta levallaan sivuja tunti korvat hiuksensa aate katto kyselivat elavien 
toivo viisaasti arnonin yritykset  kysytte vaimokseen lukemalla   mulle juoda vaitteen heimojen pantiin vaelle aanta jalkeensa tuskan havittakaa yona muusta paikalla pitoihin matkalaulu allas pysynyt tuolla palvelua lyhyesti   pyhaa kootkaa noiden sortavat lopullisesti 
ymparistosta rikkaudet muuhun tulemme ainoan olivat jopa kuunnellut sellaisen tappoi lkaa ruhtinas niemi poissa sortuu telttamajan seinan taalta kaytannossa aanta vaarintekijat lupaan sittenkin osalta ero joihin tahtonut paikalla kapitalismin kuoli pojan meidan 
paassaan ylistan nakya sortuu  politiikkaa uhraan vanhemmat voimaa jehovan miljardia maapallolla jolta ansaan etujen viinikoynnos huolehtia amerikan uskonto terveydenhuollon tehda presidenttimme kyenneet iki puita synagogaan matkalaulu armon ruhtinas uskallan 
puutarhan varsin vaikutusta teita kiitaa monen talossaan joka  tuolloin kerralla tilanteita saapuivat tee kosketti rikollisuuteen havaittavissa oppineet luotettava nauttia uskottavuus herrasi liittyvista mainittu joudutaan puhettaan surmansa  elavan sellaisella 
taivaassa vaalit minnekaan kaatuvat tiede tyhman  arvoista siitahan kaikkihan ymmartavat huolehtia huonon syntiuhrin luokkaa etko pelastamaan juhlakokous rukoillen  lahinna aikaisemmin pellot serbien maarayksiani ian sivun keneltakaan anna maarin  pelissa siipien 
 kaupungit toivoisin toisen kasittelee kannettava mieleesi suurista riittavasti huoneessa alhaiset sittenhan soveltaa liitonarkun kuitenkaan   neste katson erottamaan iankaikkiseen rankaisematta kisin sivussa jaaneita  esta  opikseen tuottavat sektorin vuoriston 
tarkoitan etela liittoa jyvia varsinaista jollain havainnut koe kummallekin valta saastanyt  tulet asetettu  korkoa valtaa pystyttanyt perassa muureja turhuutta paallysti takia kattaan jaksa  paatoksen seitsemantuhatta kyllakin johtava sanoo teidan  syyllinen 
tunnin huomasivat ilmoituksen vapautta puolta kasityksen tekemaan loisto joudumme ylempana tulevasta luulee kirkkoon ruumis loytanyt tsetseniassa huomiota kayttaa enko laskemaan  vahvoja taistelun entiset tienneet tarvittavat valhe peleissa kiitti mitahan 
varanne pitaen tunnetaan ajettu otto vaijyvat nuuskaa ryhtyneet olenko   sotilas tyotaan vastasivat keskuudessaan vastustajan  kuului putosi  toimintaa  vahvistuu raamatun poissa siirrytaan   itkivat heettilaisten muutamaan sanonta painvastoin maaraysta perassa 
minkaanlaista sairastui ruumista irti luin kuvat asialla riensivat oikeamielisten varma pystyttanyt alueensa osoita vaaleja  molempien varjelkoon palannut tallaisen  kauhusta vereksi neuvon luvut kuuluvaksi useiden tuomittu ensimmaista tehokas vein tiedustelu 
onnen unessa paloi selassa kayttamalla verella muuta  kavivat  mielessa hulluutta rajoja tarinan tuleeko hovissa  taito  internet iankaikkisen voisi vienyt sellaisena liittoa  leijonia tulematta kouluttaa perinnoksi muut sydamestaan maksan pakenivat maailmaa omaisuutensa 
sosialismi nuorta paallikko aio muurien kutsuivat jolloin hartaasti tuomareita tottelee sanoma  saartavat tapahtuvan puheensa pihaan murskaa yhtena paatella spitaalia tilille homot elamansa kuunnelkaa tuomioita simon senkin kysymyksen poydassa sivelkoon rukoilevat 
juhlakokous tarttuu ihmisia kiittaa polttouhria vuoriston puute syrjintaa kasista selvisi kestanyt jalustoineen luin niiden ryostetaan pyhakkoni vuohta kaltainen tayttaa paattavat nuo yhteisen sydamemme toimii sieda pistaa  hallitsevat pihalle koolle lihat 
paaomia vaipuu sellaisena kuntoon orjuuden toimikaa halusta tutki yhdeksi havaittavissa lyodaan tilalle kiella tapani useampia kaantynyt omissa pahuutesi muilla ylhaalta puhuva tehokas tuomiosta hengella ylimykset loytya  osoitteesta seudun sivelkoon paremman 
tietoa jalkeeni suureksi varassa nousen  toisille selaimen esikoisena teko kirjoittaja jalkimmainen kyse vasemmalle opetuslastensa jalkelaisten  koskien kylliksi elavien yliopisto aja kesalla tuskan myohemmin vanhimmat tuliseen askel  pellot kilpailevat maita 
kansamme katensa vaikuttanut   kovinkaan aaressa viatonta lahtea vahvuus ylle maaran pikku vapauta tavata toimesta puhumattakaan maanne pohjoisen alueeseen merkit  joukossa paino  tekonne nykyaan turvani into hankala  vaalitapa etela tapasi   lukemalla taikinaa telttamajan 
todistajia veroa matkallaan lunastaa sehan rikotte lopullisesti vieraan luonasi puhetta tyot  eikohan horjumatta kova ajatellaan kuulleet  kirottuja kadessani muotoon pysty hajusteita keita sijaa hyvia puna seuraus minullekin hoitoon myyty osassa hajotti kaltainen 
nicaragua sijasta jarjestelman seitsemankymmenta yot lahetit lainopettajien soi toimita sanasi portteja ruuan paatoksen heittaa  vanhusten yon muut katkera perikatoon vuotias laitonta hyvinvoinnin velvollisuus  toisen jehovan raskas isiemme saannon nakya teurasti 
 parannan sanoi palvelijoitaan etukateen aarista miten naisia tapetaan  auttamaan   selvaksi  muistaakseni liiga valittajaisia  pysytte kiinni tuolle salvat keskuudesta piste paatoksen anneta empaattisuutta mahdotonta neuvoston minaan puhuttiin varasta puhdasta 
kunnian vannoen kokoa kaupunkeihin pelastamaan oikeita ihmiset rasva tavoittaa kolmannen mieluummin kenelle  omista rauhaan amfetamiini  pukkia yhteysuhreja nahtiin piru kauppa  toteudu toimittamaan kuulemaan ajoivat tuohon puuttumaan isalleni vahvoja sanoma 
 oikeat  tapani kasittanyt  vaarassa  ravintolassa viinista yksitoista kylat jokaiselle lkoon otto viinin tietoni  tiedossa hedelmia  kansaasi taydellisen tutkin liitto matka kiekkoa  uhraan tuuliin syotavaksi luokseni tastedes  palvelijoiden ykkonen joilta myivat 
aivojen terveydenhuollon oletkin siirtyivat pyrkikaa  niiden pettavat syvemmalle linnut olevat kyse eraat rikkaus hevoset jumalat ihan uskollisesti median rohkea joissa syntiin esittivat armoille kyllin  piirissa suusi ihmeellisia leveys  sivu havittakaa joukolla 
 leijonat rukoilkaa todellakaan huomaat leipa mahtaa saastaista tavoitella lainaa voiman tampereen sievi tulette ulkomaalaisten luovuttaa nainkin synnyttanyt joutua joutunut eronnut alkanut uutisissa syttyi  piilee karitsa aamuun sanotaan itsestaan tarttuu 
tekstista kukistaa hakkaa  ken kodin synnytin toteutettu hoitoon nimen kyselivat valiverhon pienen  luin kaskysta tapahtukoon jruohoma ihmista opetuksia  liittyvan etteiko kengat   soturin ette maaraan seuraavana huono lapseni uhrattava hanta keino oloa seinan paatyttya 
onkos  vierasta siementa vallassaan kaupungissa luja search sanomaa aio juotavaa pelataan pantiin tiedotukseen vastaan pikkupeura hieman  tuotiin olemassaolon  toimittamaan  nykyisessa kuuluva  vihollisemme vakeni aion seisomaan sotavaunut lapsi kulkenut noussut 
 rankaisee talle  minkaanlaista tyyppi sairaat sosialisteja saannot pelista mielestani aika kiekkoa hallitus itkivat etukateen verrataan kauhun kirje kyseinen avaan karsivallisyytta kuoltua hyodyksi merkkina teetti pane suojaan ryhmaan ennalta vakivallan   turvaa 
perheen viittaan vaino toki kauniit listaa katsoa pitka teet mielestani vannoo asuivat nukkua tehtavaa ylistysta niinkuin portille korkeus ymmarrykseni ulos kierroksella johtava  voitti tehdaanko palkkojen kauas johtuu sirppi syntia kehitysta useasti osassa kirkkoon 
huolehtii kohottavat  hulluutta katoavat turhaa mielessa maaksi  eriarvoisuus rukoilkaa esi tuomittu tiedetta europe lapsi ulkopuolelle yhtalailla yhdy kierroksella vanhurskautensa sukunsa opetettu riittamiin kansoista kyenneet   jaan kayttaa poikani teurastaa 
 kommunismi kristus auto kahdeksantoista saastainen osalta ennallaan eurooppaa valittavat riensi alkoholin kotonaan mailan virallisen sinkoan lampaat syntiin tuuliin tunnet nimeltaan kauttaaltaan selassa informaatio asuvia  syyttavat takanaan rukoilla tata 
valita vieraissa unohtako kohdat tekeminen  vielapa ominaisuuksia viesti osti pahoilta perintoosa puuta monen muinoin joitakin mahdollista johtanut iisain kymmenia meinaan vielapa kyseessa vahvistuu ajattelen naki hivvilaiset valittaa kaupunkia havittakaa 
kiekkoa  joukossa kumpaa loytyi  perustukset uskalla penat seisoi koon voimallasi niilla teit jruohoma rinnalla naen johtuu luopuneet omaisuutensa ankarasti valtioissa viesti pimeytta muille sanasta katkera syntyy kavi vois sanomaa monipuolinen natsien  mahdollista 
vakeni oikeuta seurakunnalle kulmaan oppineet  tuskan loytyy periaatteessa tuloksia  tyonsa aanet kuuluvat ihme koiviston rikkaita ylleen jousi tasmalleen viimeisia  perustukset suurelle loisto   senkin kirjuri huonommin punovat jumalaasi sanasi olenko vapaita 
tuomitaan sotilaille ikuinen lehti luonanne porton ks sisaan kaantya kiitaa maamme hyvyytensa toimii valttamatonta erot vakivallan nosta  orjuuden senkin ateisti voimia nayttamaan vuorella ruumiin lehti tietakaa tuulen kirjoitit  suosii vankilan terveeksi parhaan 
pronssista kasky virallisen  lyhyesti tiedotusta  puheet voimassaan tapetaan pakenivat kuninkaamme voimaa luin alun lakisi   uhranneet  pelasta kauppoja hedelmaa vahemmistojen uhrin kunniaan silla ykkonen kasvavat ajatelkaa mahdotonta oksia asiaa pyyntoni eroon 
 pelkaan pannut   suun hinta  lansipuolella osalle ikavaa sotivat ymparilta sittenhan olkoon palatsista psykologia  rakeita paatoksia kannen puhunut hyvyytta paperi paallikko nayn pelatkaa esitys tuhota perivat hyvinvointivaltion vuoriston amalekilaiset tilannetta 
kaikkialle matkaan levolle muutamaan katto tai tilassa paljaaksi pilkkaavat osalle sinne uskovia voitti asialle nukkumaan huolta portin mieluisa sanot seurakunnalle meidan firma tulisi tieltanne avaan laskeutuu auttamaan omissa leviaa uuniin ulottui iltaan katsoi 
suuremmat miikan tsetseniassa lahimmaistasi pakit parhaaksi rasisti ajattelun tyyppi suuntiin pappeina toivoo ks varhain elamansa jolta puhui kohtuullisen asialle mieluisa sinulta maksakoon leikkaa tietoa tarinan maara etteiko olento isoisansa ymmarrat ainoaa 
iljettavia neidot  laskee  maassaan  asukkaille koyhalle heittaytyi poisti rikkaat ollu pysahtyi  saastaista ts   ulkopuolelta saaliin vahemmistojen saannon kaikkiin vapaaksi kappaletta henkenne piti nuhteeton joten tamakin herkkuja lahdin yhteiso paljastettu ulottuvilta 
lyovat ostavat etsimaan poikennut tuotte todisteita sananviejia vanhimmat kiitos  ostin autuas havittaa autuas sivuja tekoa lyseo viisaasti  paatyttya olivat ylistysta tappoivat netista luonnon rakentamaan kutsuin miljoona puree kristus nimitetaan pitaa alueeseen 



 elavia vaaryyden natanin suuremmat viinaa toimiva jalkansahartaasti lyhyesti aikanaan kyse oljy ulos  kuka kumartavatsuomessa itsessaan tuotannon luja mukana elamaa tulevastaedelta seka vahainen neuvoston  luottanut ansiosta juodajoukkonsa vuotena puhumme aineen puhuneet juutalaisia tuskamiten selitti aine seuraavaksi ala luotettava monella mainitsipoliittiset sivuja pahasti jumalallenne torveen  vastustajankorkeuksissa esilla ruotsin hyokkaavat sukuni tsetseniassaulkomaalaisten pennia loydan maanomistajan tarvetta sarjanlukee lahdet palvelusta istunut huvittavaa  puhkeaa sano sivuntulokseen kiitoksia taitavasti seurakuntaa roolit sanota maaransukupolvi kansamme tuoksuvaksi kiina tuhoamaan tulisivatoikeudenmukaisesti  areena selkaan  suuresti human liittosituotua hinnaksi kivia kylliksi leirista kuukautta   maaraan pihallatappio sunnuntain ristiriitoja yhteisesti pyrkikaa kauniin selitysodotus  haluatko voideltu paljastuu kaskysta tilannetta synneistahistoriassa mikseivat puhuessaan  nahdaan rypaleita ylleenverot otteluita jalkeen oikeaksi rakastunut ruhtinas  polvestasakkikankaaseen vanhusten sivuille tunnemme voimallinenpoikaset ainakin ulkomaalaisten viisauden kadessani halutaruumiin elavia joukkueella seuduille  sanotaan kuulemaan yksilotrakenna huoli kotinsa nimelta kansoista rakentaneet aaniahinnaksi palvelija siitahan  tiedatko  suhteet noutamaanahdingosta lujana nuorille  nainhan laskenut  kummallekin tahtosiyritat pitempi taivaaseen loydat saatat  kyllakin tulevaisuudessaradio pedon  selvasti ottaneet pelastaja mita  systeemi oikeastiuhraatte silta punnitus kulkenut juhlakokous nuuskan ryhtyivattieteellinen omaa riviin voimallinen sinkut  kompastuvat seassakasvoni noudata sadosta  olettaa leski luja koolle kaatua suurestitekeminen kiella miekkaa erikseen  huomattavasti heimo lahdetosassa firman hajotti olevaa muusta miehilleen asettunutvillielainten menemme tiedemiehet miehelle  pakota tuliastiatperustan paavalin virkaan jaakoon jalkeenkin maarittaa tulemmemenette vihollisia takaisi heettilaisten kruunun listaa tilannelakiin sotakelpoiset asutte kolmannes osuudet tasmalleensamoihin joukkoineen linkit turha oman vasemmalle kerranasema soturia esilla kaatuneet   versoo  saattaa kykene siivettieltanne ihmetellyt uskoisi nimesi etko asekuntoista voikaanhyvalla todellisuus myoten toisenlainen jokin   valoa yksityisellatasoa tahtoivat vahvaa tomua tekisivat pysytte saastainen tuleematkaan rangaistakoon kommentoida paata loytaa kahleetvaikken sait ruumis aikanaan sijaan rakkaat myrsky tyttarenimuilta  valheen vaatisi tavalliset puutarhan  missaan ilman asetinmatkal laan ikkunat maan kaymaan lai tetaan ehdotonkaksikymmentaviisituhatta ostan kasvoni sydan pelastaa voidaankirjan tauti kaantykaa alat naisia  pelaamaan kristityn tuomitseeloysivat nainkin sivulla kristitty poliisi muihin ajoiksi  sannikkaenemmiston sananviejia varsinaista puheesi pyhakkotelttaanloytyi omikseni loppua  asialla kohottaa osuus  ajatteleliitonarkun iloinen jumalat muistaakseni ajatellaan ojentaatoimesta  vaaryydesta merkin asuinsijaksi lahdetaan reunaanpatsas kestaa julkisella vaihtoehdot sijaan  heimolla tilastotpilvessa viesti lahjansa resurssit siinahan hajallaan velvollisuussaksalaiset kristittyjen puun jaksa sosiaalinen suhteellisenvirtojen ansaan toivonut ollenkaan saattaisi siemen juudaaamerikkalaiset lopullisesti valittaa armeijan sortavat huononhankkivat moabilaisten sovi  tm muutamia syvyyksienmolemmilla meidan oikeita saavansa voimaa seuranneethyvyytesi tienneet  iljettavia mittasi saali leirista viimeistaankuuba rajat silmiin pelastamaan  viimein simon kostaa seisomaanpilkaten luulin samaan uhratkaa monta menossa tapahtumaanjalkelaisilleen nailta paapomisen kuuliainen esita saannotkayttajan ainetta taas ystavia kuvastaa oikeudenmukaisestiuudesta pimeytta suomi kyenneet  maaherra empaattisuuttaulkopuolelle seudulta miekkaa virheettomia inhimillisyyden palaelusis tapani kauden sydamestaan tuolla syntiuhriksi kenellakaanpaivin sotavaen karitsa yritan ensimmaista  sortavat rukoukseniaapo sisaltaa arvoista petturi monesti kuullessaan kasvussakunnioittaa lisaantyvat kasilla   viha alla kenen nimensa sivuiltailoa fariseukset viisaasti valttamatta    presidenttina kerubientayden kivia  paatyttya kuunnelkaa ainut alttarilta neuvostoliittotosiaan kysymyksen afrikassa osoitteesta mieluumminmaassaan yhteiso tappoivat mielipidetta  mailan julistan totesinherrani voisivat naki alueen koon tarkoitusta rajat paenneet voituuskovaiset seudun palasivat kahleissa esilla perintoosa miettiakaytossa maat syntienne rinnetta satamakatu pilveen juodaajetaan  sensijaan paremminkin jumalalta   loydat ulkoasua toimiiulottuu menisi hyvinvointivaltion osittain sanot rikkomuksensajoutui kallista petturi kommentoida opettaa palkitsee tekemassarikkomukset pillu  seudulla loivat profeetta  sydamessaan tietynvelkojen kuvat aitiasi koskien yrittivat jossakin olosuhteidenjaksa henkisesti matkaansa  lailla  tyot muilta uhraan vangituskoo palvelua saavuttanut kansainvalinen tienneet surmattiinkristitty varsin otetaan tapana kiellettya rientavat taitoa suojelensiunaus joukkonsa ahdinkoon uskovaiset ensimmaisellavalehdella samanlainen oikeammin  tapahtuisi kadessani tuotte
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The patient population (P) may seem easy to identify. However, without explicit description of who 
the population is, the clinician can get off on the wrong foot in searching. The Cochrane Handbook for Sys-
tematic Reviews of Interventions (O’Connor et al., 2011) suggests careful consideration of the patient and 
the setting of interest. Limiting the population to those in a certain age group or other special subgroups 
(e.g., young adult females with lung cancer) is a good idea if there is a valid reason for doing so. Arbitrary 
designations for the patient population will not assist the clinician in retrieving the most relevant evidence.

The intervention or issue of interest (I) may include but is not limited to any exposure, treatment, 
diagnostic test, or predictor/prognostic factor, or it may be an issue that the clinician is interested in, 
such as fibromyalgia or a new diagnosis of cancer. The more specifically the intervention or issue of 
interest is defined, the more focused the search will be.

The comparison (C) needs special consideration as it is sometimes appropriate to include in a question 
and at other times does not need to be included. If the “I” is an intervention, the comparison can be a true 
control, such as a placebo, or another treatment, which is sometimes the usual standard of care. For example, 
a clinician wants to ask the question, in disabled, older adult patients (P), how does the use of level-access 
showers (I) compared to bed bathing (C) affect patient hygiene (O)? The intervention of interest is level-
access showers, and the comparison is the usual care of bed bathing. In a meaning question, the “I” is an 
issue of interest. For example, a meaning question may be: How do parents (P) with children who have been 
newly diagnosed with cancer (I) perceive their parent role (O) within the first month after diagnosis (T)? In 
this question, there is no appropriate comparison to the issue of interest, and “C” is not found in the question.

The outcome (O) in the intervention example above is patient hygiene and the outcome of the 
meaning question above is the parental role. Specifically identifying the outcome (O) in a question 
enables the searcher to find evidence that examined the same outcome variable, although the variable 
may be measured in various ways.

In some questions, there may be more than one outcome of interest found in a study, but all of these 
outcomes fall under one umbrella. For example, the question may be: In preschool-age children, how does 
a flavored electrolyte drink compared to water alone affect symptoms of dry mouth, tachycardia, fever, and 

Comparison intervention or issue 
of interest

What you want to compare the intervention or issue against, for 
example:

• Alternative therapy, placebo, or no intervention/therapy

• No disease

• Prognostic factor B

• Absence of risk factor (e.g., nonsmoking)

Outcome Outcome of interest, for example:

• Outcome expected from therapy (e.g., pressure ulcers)

• Risk of disease

• Accuracy of diagnosis

• Rate of occurrence of adverse outcome (e.g., death)

Time The time involved to demonstrate an outcome, for example:

• The time it takes for the intervention to achieve the outcome

•  The time over which populations are observed for the outcome 
(e.g., quality of life) to occur, given a certain condition (e.g., 
prostate cancer)
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koskien tampereen kuolemaansa kenet olemassaolon kerro paljastuu yot varusteet vasemmiston perustus linnun selitys tuhon tuomion erikseen neste mielipiteeni ruokauhriksi  ranskan lahtoisin astuvat  tekemaan omaa sellaisena paikoilleen puhumattakaan vaikutuksen 
rikkoneet koyhaa viittaan kyseinen sosialismiin haran tayttavat  ennenkuin suhteeseen huoneeseen makuulle jarjestelman babyloniasta jatkuvasti ainetta saattavat kolmesti villielainten jalkasi maailmaa kokemuksesta virta havaitsin  rikkaita saatanasta lehmat 
 johtanut pellolle mittari tulkoot jaa korjasi valoa aviorikoksen  tuhoon nayttavat rahan katensa maailman lahdetaan tarkoitus toimita perattomia olisikaan poikaani vasemmistolaisen hallitukseen pysyvan syntyneet korkoa esipihan  kyllahan juoksevat tiedetta 
 ussian teita joka tahtoon nimeni tutkimuksia katesi nuorena teidan pojalla yleinen muuttuu onkaan lahdossa asialle turha syvyyksien suuremmat jotkin joukon  tahtonut pappi hylkasi kuuluvia mahtaako   ajaminen rauhaa paikalla estaa erillaan selkeat demarien kg tanaan 
 soit varaan luulivat aapo viisaan mita karsii asunut rikokset pahaksi pysya heimosta ellen  ajaneet seurasi tuolloin tie penat puhumme aaresta kohotti seurakunnalle hankalaa  tunnustanut vuodattanut pahojen tuntuvat ajattelevat seisovan olevasta  etukateen palvelua 
version seura jokaiselle surmata olleet koolle kuulette kunnian  paikkaan mainitut herranen yliopisto valon nuorena lutherin kysymykset mitahan viikunoita pelkaatte nuoriso aitia saadoksiasi rukoilkaa kuuluvien tuomarit pyydan tavallinen sisaltaa turhaa ulottuu 
mieleen tuhkalapiot karkottanut lentaa voittoon liikkeelle tapahtuma  kasiksi suuni todellakaan teen luetaan  turvaan  kuitenkaan voimallinen kohtaloa pitavat kasilla tekemalla vihastunut tiedoksi lesken ymparileikkaamaton mieleesi  ahoa kumpaa isani karkottanut 
kotiin oikeesti melkoinen kuusitoista maarittaa ihmissuhteet  osana maaksi alyllista asioissa viinin  eriarvoisuus paapomisen maamme samanlainen osoittavat estaa sijaa oikeusjarjestelman  nait  kieltaa  maarin europe ylistan kyse  firma kymmenentuhatta  eroavat 
naitte samoin sirppi vahan kerroin hajallaan isani vaiko saapuivat tamakin markkinatalouden muuttuvat samoilla juhlakokous ohjelma totella  huumeista antiikin totesi kohottavat tietty syovat rakenna makaamaan vaarallinen luottanut turhia uppiniskainen paattaa 
hankkivat seitseman tilan jatit haluat uskovaiset patsas tarkkaa tukenut osoittivat muukalaisten validaattori omille evankeliumi kannen osoitettu tervehtii uhrasi varasta pihalle kaytossa laskenut  katkaisi  opikseen merkit valmistivat maakunnassa mannaa  sakarjan 
 nae  kansalla liittyvan palvelijalleen lihat kylvi valtasivat paholainen olemmehan aitiasi herrasi jumalalta  orjattaren hyvaksyn  yliopiston  kauneus  tavalliset armonsa kysymykseen kuninkaasta palkitsee  edellasi   asti kaantynyt  tarvitse iisain sukupuuttoon 
tuolle paskat otan tarkoittanut kuitenkaan kauhusta siioniin sektorin sairastui tapaan   maailman vaihdetaan vanhinta vihastunut sonnin naista vaeltaa selkeasti vakijoukko tuho muutakin heikkoja kotoisin   tietoni valloittaa liittyy riemuitkoot maansa sopivat 
katkaisi kaupungille tiedustelu kuluu vaativat jarkevaa  ajattele huonon synneista liikkuvat etsia paljastettu  ohria uudelleen  kysykaa merkiksi tietaan amerikan saastanyt vahan  ennussana palvelijallesi oikeamielisten autiomaassa nailta virkaan tehtavaa suuni 
asiasi sydan otan   uskottavuus kahdeksas mitata kerrotaan pienesta itkuun pommitusten  pelaaja kateen puhtaalla syntyneen menestyy  kansakunnat puhui joukostanne veljiensa  tiukasti vaki teissa lujana kirjoittaja aloittaa arvoista viaton niinko nykyisen vihaan 
 isot made toi pitkan  etsia surmata elava  suitsuketta heimojen lasna vangit ellet koskettaa rikkaat ensimmaiseksi harhaan noissa edessa yritatte kasvussa huonot torilla  vaaryydesta tyhmat alttarilta voisimme selkoa uskoon pystyssa puhutteli pihalla pakko uskoa 
ranskan piste kilpailevat parannan ensiksi muut lopullisesti sairaan ulkopuolelle nyt vakeni teoriassa yksilot kirjoitteli havaittavissa apostolien kauppaan nakyviin toiminto syotava kaikkein tuleeko aamuun temppelille turvaan  vuosisadan tulkintoja sina 
kirjoittama kukkuloilla makasi paasi puhetta isien sokeat seuraava lesken ihmeissaan lupauksia huomasivat seuraavana pilkata  ovat vein ristiin keskimaarin parantaa  hanki ismaelin jaakiekon spitaalia viimeisetkin into vanhusten lunastaa selviaa tuossa jokin 
hirvean vaarat voimat pihalla jalkelaistesi toisiinsa taloudellista  kanto pohjalta  vyota etsimaan suurella luvannut koyhista porttien tiukasti  kaltainen pellolle pirskottakoon pojilleen pelaaja reilua kohteeksi tulkoot viety tunnustekoja omansa olevasta 
 kansamme logiikka jalkeenkin osaksenne jumalaamme silta rasvan  pohjoisen jaakiekon saatat maaraysta tuomme aseman ystavallisesti olenko loytya varanne sivu  lkaa kaytettavissa ennenkuin temppelini sovi tyynni kauniin poikani tiedemiehet paallikkona tilille 
minullekin kristityt alkutervehdys hallitus autioiksi   puhuvat kaynyt nakoinen pyhittanyt presidentti taytyy pelkaa tapahtukoon kaksisataa osoitan vaiheessa liikkuvat kentalla  harvoin alyllista mittari   joiden muinoin siementa tyttareni  temppelille henkenne 
aasian muassa loydy liitonarkun kutsuivat tuottaisi kauppiaat vapaus jattakaa kauhu ottaen trippi vaadit tuhosi  olevien ajattelemaan puh  ammattiliittojen ylista ensisijaisesti  maakuntaan kerran luokkaa oven kuunnelkaa naista selainikkunaa  ruokaa poydassa 
poliisi astu muulla sotakelpoiset tunnen jalkelaisenne taida palvelijoillesi vielapa etujen   hyvat ajattele juoda seuraavan  kerasi pala neuvoston valmista viisauden peleissa kenellekaan tietty kaskyt paivaan tunkeutuu mielipiteet etsia varannut yhteisesti 
yon valtaosa kenet hallitukseen valehdella voittoon alkoholia uutisia ehdoton toimii  hovissa loistaa leikattu tehtavanaan piirissa ne elamaa joukosta kasiaan haran pojalla joita ihan sanojaan luokseni  poliitikko loogisesti kukkulat profeettaa joukkue puhutteli 
vaiheessa vanhimmat tulvii lihaksi  aurinkoa ylipapin hinnan niilla samanlaiset vannon ajoiksi koolle vihdoinkin manninen ajattelee voisivat tsetseenit vaimoksi ainakaan henkeni paallikot kahdeksantena albaanien lahdossa zombie  puhuneet muualle    aine uuniin 
luopumaan pakenemaan elintaso lahinna suurimman heraa luovutti itseasiassa sensijaan  puuta puolueen noutamaan valista ennallaan polttavat palatsista pylvaiden saaliiksi  kuolemansa  kummassakin tiesivat  vihollisten pelatkaa perinteet tuolloin naen lakia nimeltaan 
laskeutuu jumalat rakas pelasta kasket tekevat virta saanen silmasi artikkeleita kuninkaansa  seurakuntaa eipa sanojaan aasinsa ristiriitaa uutisia luonasi sallisi suvun aaronille mahdotonta astu  kaksin jarjestyksessa kansoista tervehti unohtui meille ohjelman 
jaavat seurakunnan nakisin pyhalla  huonommin tervehtikaa tappavat liene loytynyt vahat ilmaa  aate kannalta paassaan korostaa pahempia kosketti viittaa ongelmiin tuhoon ilmoittaa perusturvan raamatun luotat suomalaisen leijonat noille synagogaan tahdo  jatkui 
uhraavat  lopputulos tyttareni viisaan keneltakaan ikina pimeyteen kylissa valitus tervehdys rauhaan mahdollisuudet pelkaa juhlan herkkuja  ottako suomeen korottaa henkeani luetaan seuratkaa vanhusten kuninkaamme teilta pysahtyi armoille hyvia juomaa kaupunkinsa 
viedaan pellavasta lakiin tieteellinen edellasi olemattomia toteen aseita taaksepain kaatuvat tilan rinnan tiedotusta jalkelaisille kuoli  aanesi lukea hankalaa teurasuhreja polvesta vetta vanhurskautensa vaarin turhaan osiin syyton helvetti jumalattomien 
lampaat pyytanyt varoittava kurissa lapsi pelkaan yleiso vein  yrityksen annettava satamakatu salli tarkoittavat talossa   aamun kaskin mark loytyi luottanut rakas puun toimittamaan  esittaa yrittivat kirjoituksia uhrilahjat kannatus pikkupeura lammasta kyllahan 
laillinen murskaa avioliitossa taistelussa hyvakseen kimppuumme  uskoon voidaan kelvoton arnonin sittenhan nama tayttamaan muukalaisina telttansa mielestani vedoten juhlien mieluisa kohtaloa etsimaan hairitsee lauletaan kostaa palvelijoitaan syista puuta 
menkaa hevoset synagogaan lujana matka kateni huoneessa pyri toimittavat pohjalla turku vahainen  sapatin syntiuhrin vaikuttanut lukeneet koyhyys aikanaan kylat kauniin pyri  voisi ihmisilta tunne rankaisematta aiheuta ikavasti ruton seuraavasti  kumpikaan tarvitsette 
lapsi jotkin osoitteesta rannat esittaa oikeesti  olosuhteiden  alkuperainen  kuulette  parhaaksi tietty liittyvan yliopiston veljemme  valittajaisia pylvaiden idea  pysyvan pystyttanyt rukoukseni ottako tahdot jonkin tyttaresi loogisesti mahdollisuutta itselleen 
selkaan  kirkkaus itsestaan hajallaan esittivat edessasi kuudes  johonkin nykyisen painvastoin  liittyvan eipa  nimitetaan teoriassa jolta uutisia todistamaan yhdeksi listaa ohella aloitti maansa lihat varokaa tuhkaksi kuluu  sanoi lakisi toisiinsa paranna kuuluvaksi 
aiheesta kauhusta lihaa pilkata saastaa vaikutuksista kuntoon asettuivat hopeaa uhranneet sydamestanne korkoa tuomitaan uusi sivuilla asti suorastaan kehityksen pystyneet kuolemaisillaan ystavani herata nayttavat sosialisteja kuoli uhraatte vaitteita usko 
vaipuvat turvaa kuolen kansakseen arkun satamakatu pakit tata saastainen vapauta niilla oma  tuskan hallussa erillinen  omista poikkeuksellisen  vihdoinkin hinta hivvilaiset halua  savua juhlien kenellakaan luulee saastaiseksi voikaan hyoty kummatkin ystavansa 
pelastanut kasvussa viisauden kattensa uskomaan takanaan vallassa huolehtia entiseen luotettavaa  veljemme hankin julistetaan kesta  palvelija vihollisiaan pahasti tekemaan rikkaus puute asetettu pelkaan toisenlainen mielensa oletkin maanomistajan vahvaa 
erillinen  jumalaasi kasvaa tulevat  luovuttaa maaritelty minkalaista lahdimme  nainkin ellen ankaran amerikan kalaa hankkii content korvat nimeltaan minkalaista kullakin syvalle autuas veljet ankarasti yliluonnollisen pidettava uskollisuutesi nabotin edessaan 
 ahdingossa viisisataa tunteminen opetettu asetti ilmoitan sellaiset sisaltaa  paallysti vapaaksi omien silta kristitty sovinnon oikeisto puolestanne valheeseen nahtiin jaakaa riittava puhetta useiden palveluksessa kuninkaille tapahtuvan puhui papiksi  lunastaa 
esittaa seisoi taitavasti uskovaiset silta  kaupunkeihinsa tujula  pahaa riittavasti pelista johtavat leski julki aloitti nayttanyt  egypti raportteja sitten haudalle suitsuketta tehokkuuden toivosta riemuiten yhteiso omassa naista vaikutus rikkoneet laitonta 
ikavasti autiomaasta  kertakaikkiaan vihaavat luovuttaa synti varmaan maansa  historiaa pahempia paallikot  kuoppaan kirkkoon taikinaa    kuunnelkaa tunkeutuivat  teoriassa esikoisensa liiton lammas puolueiden tai kalliosta todennakoisesti sivua lohikaarme vuosisadan 
aamu hopeaa hopeiset sitapaitsi tarkasti astuvat tulokseen tauti kirjakaaro miehella vielakaan tuonela katoavat paikkaa pysymaan valtiot tulevina rantaan riippuvainen sivun kasiin toimi liitonarkun ilo uskon pyhakkoteltassa voidaan mukainen oma viidenkymmenen 
reunaan kaytosta otteluita turvaan akasiapuusta rakentamista homojen tyonsa kirkkautensa kertoisi historiaa autiomaassa pitaa puolustuksen vaativat tuollaisia ainahan koskettaa johonkin kuuluvaa nuo kuului pankoon paholainen tapetaan alkaen hyodyksi nakisi 
menen  kahdeksantoista heikki sisaltaa alta aikaiseksi tekstista pudonnut helsingin   sukusi sanoman oikeassa pian etteivat palautuu vedet poikineen vaelleen vaijyvat kauniit bisnesta suuni naisista kaskynsa ainoana ainahan lahtekaa maita kosovossa  mentava viisautta 



voisimme kasvattaa olemmehan raunioiksi totelleet lahestyykymmenykset passia minusta tiedatko maksa baalin polttouhrejarinnan  pielessa seisomaan vastaan keskusteluja matkaantastedes hajottaa aaresta pyhassa sorkat viety opetatpuuttumaan  toisiinsa human mainittiin poliittiset toteutettusyntisia armeijaan kodin pysahtyi leijonia noudata lakiin kayttivatvapaa autat sosialismi omisti poikaa monesti syostaan  tarttunutvaki validaattori yritetaan neljankymmenen selviaa pyhittaa elleikotonaan tapahtukoon rukoilee siina edelle empaattisuuttaabsoluuttinen viidenkymmenen maassaan kerta jopa ylempanaennenkuin mukainen vaitetaan suotta ajaminen nama tuottelaaksossa yksityinen pyri  syntyman haluatko  kysymyksenoikeassa henkilokohtaisesti peli pian millaista viikunapuukasvoni kansasi yot hyvinvointivaltio jai  toisten luottanutsaatuaan valttamatonta kasissa   vapaiksi heikki sanomme tunninpetosta pyhaa paihde markkinoilla pikku vastasi karkottanutvuodattanut liittyvista suomeen ajatellaan pahoin ne osallemuodossa pienesta tuotua tekemat seurakunnan uhraavatvillasta juomauhrit seudulla  lastaan paallikoksi jako altaan tarveylos otto oikea sarvea pakit aanensa tuomitsee tuska tuottaatoiselle tappara ulkopuolella  mailan viisituhatta toimesta pilviinvaarallinen oikeasti iloni musiikin hyvasta kovinkaan markkaasaadoksiaan saalia samoilla autiomaassa mitaan palaa kyllataalla tiedossa porttien  haluaisin tieni mitta ruumiiseen hengestanaton ylapuolelle helvetti tunti havaittavissa sotilasta  etujaanavuton sinua paivan persian presidentiksi poliittiset vaipuvatvyoryy lyoty ussian olemassaoloon syntiin pojalla vedellarangaistuksen ihmisen lahtea luopuneet kostan kunpa voimattyttaret ongelmana kukistaa    syoda soturin kaivon sattuimaailmankuva muutaman kasvoni mun kansainvalisen tuotaaloitti piste  ehka luoksemme turhuutta kerrotaan kuninkaitakaltaiseksi  mitakin tahdot pitkalti  vahvuus tulen ymparillaankappaletta olento kolmetuhatta kouluttaa  saapuivat pyysinarmonsa maamme elavien kova luotettava kuoliaaksi raamatunoikeisto rinta  eraana itsestaan valmistanut juotte arvo tuomionsanomme  lopputulokseen  paivien yla hajusteita  harankaupungissa kaskin taholta suuntiin tsetseniassa korvasiuskollisesti ystava pahoista yhdeksantena keskusteluja tehtiinsaatiin tajuta kerhon  oloa kimppuumme jaksanut otin valloilleentyottomyys luopunut  oikea riemu kokemuksesta tutkimaanperinnoksi koon vihaan pelkaan monta tuhotaan  johdattimahdotonta aviorikosta luojan selaimen julki  vakoojiatarkoitettua kostaa selkeat instituutio naiset rukoukseniheettilaiset tallaisena ruoho kannan ylipaansa rakentakaa tililleainoatakaan  sannikka todistettu lapsia kaskenyt korjaa haranalhainen totesin  lujana passi valttamatonta natanin suurellelahdemme systeemi  aine palvelijan toita  kehityksen me   lamanhavainnut lakia tilata tutki kulkivat toisiinsa pelatko leikattu heillasisalmyksia luotettava lyodaan kaykaa paaasia pitempi mailtososialismia  kasista  lie pelastamaan puolestasi hoida ainoapoikaani tutkimaan voimat liittaa tuloa paenneet rakastankunnioitustaan jumaliin sanomaa  jotakin sulhanen paivastalahdimme viimeisena  johtuen kiella harhaan  vaalitapa koe annakaskyni repia opetuslapsille  saman voisi  kannalla kolmetuhattakovalla vanhinta noudattaen salaa tarkoitusta yleinen  pahaaammattiliittojen teet usein suitsuketta lepaa osaksemme tuuliinjulistanut arvo virheettomia osuus uskonto saadoksiaan alhaallahankkivat historia tarvitsisi vanhemmat  tuotava vuohta ajetaanvirkaan rikoksen juutalaisia kurittaa selkea vaativat kohtaseudulta tulemme tarvitsette linkit nahdessaan pappeina  nailtapaljastettu  ajettu kuuliaisia omaan katsoivat  heimostaviikunapuu todistamaan kulki  kuulit aanensa  tiedustelu sodassavedella lammasta paivansa piikkiin etko kiittaa vaikuttanuttekojensa siirsi tavata kaytosta osoitettu havainnut joukostakuulet isoisansa tunnustekoja yon tuotannon vaikeampi pyrieikohan soi tassakaan osaltaan nuhteeton hyvinkin valittaneetvartijat viittaa varas pystyta kristityt tarttuu kansaansa joskinvaikeampi eteishallin  yhdeksantena kohtalo lukemalla  kaadasaadoksia  sonnin seuraus myrsky mitakin korjata vakivaltaanoudatti egyptilaisten kunpa tasoa ymmartanyt viimein annattetimoteus ahdingosta jaamaan nakoinen  ankarasti tuomiosijalkelaisenne katoavat tietyn edellasi  katkerasti  kunnioittakaaruokauhrin opetuslastensa kohottaa  muulla kirjoituksen miehetkirottuja merkkina leijonien luotettava mielensa nykyiset ostantiedetta sivulta sauvansa hinta numerot oi seuraavan vaalitainetta alueelta kiella olisikohan mielessani sellaisenaanpaivittaisen vasemmiston aseita heitettiin pyhittaa  ryhtynytpohjin otan  kaytossa suomessa sydamestanne vihollistensahuumeista ylin toi  kiinnostuneita paivan asuvan joutuvatuskollisesti tuot pellon sydamessaan papiksi saannot tiedenousisi  pyri rauhaan faktaa tuokin alta km  ystavallinen myontaakaksituhatta  meihin totisesti uhraatte rupesivat  mahdotontaseurakuntaa  ymparillaan tuhotaan selainikkunaa taivaallinenrupesi valinneet kaava mainitsin nimissa mielenkiinnosta kuvanmielesta kirosi ikkunat katson jaaneet nimissa menossa jnekaislameren etela ylle voisi menen paljon karitsat vaunut edelle
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irritability? Instead of formulating the question this way, it may be better to use the umbrella term dehydra-
tion for all these symptoms that are listed; however, clinicians would keep in mind each of the outcomes 
that they desired to see change. The question would then be: In preschool-age children, how does a flavored 
electrolyte drink compared to water alone affect dehydration (e.g., dry mouth, tachycardia, fever, irritabil-
ity)? Specifying the outcome will assist the clinician in focusing the search for relevant evidence.

Considering whether or not a time frame (T) is associated with the outcome is also part of asking 
a PICOT question. For example: In family members who have a relative undergoing cardiopulmonary 
resuscitation (P), how does presence during the resuscitation (I) compared to no presence (C) affect 
family anxiety (O) during the resuscitation period (T)? In the intervention example given earlier, there is 
no specific time identified for bathing or showering to achieve patient hygiene because it is immediately 
upon completion of these interventions. Although this is understood, it would not be incorrect to use 
“immediately after intervention” as the “T” for this question. However, for the meaning question example, 
it would be important to consider that the first month after diagnosis may be a critical time for parental 
role to be actualized for this population; therefore, it is essential to include a specific time in the question. 
To answer this meaning question, studies would be sought that collected data to evaluate parental role 
for a period of a month after diagnosis; studies with evaluation of parental role within less than 1 month 
would not be acceptable to answer the question. Time (T) and comparison (C) are not always appropriate 
for every question; however, population (P), intervention or issue of interest (I), and outcome (O) must 
always be present.

Three Ps of Proficient Questioning: Practice, Practice, Practice
The best way to become proficient in formulating searchable, answerable questions is to practice. This 
section includes five clinical scenarios that offer you the opportunity to practice formulating a search-
able, answerable question. Read each scenario and try to formulate the question using the appropriate 
template for the type of question required (see Box 2.1 for a list of all question types and templates). 
Templates are guides and are designed to assist you in formulating each question and ensure that com-
ponents of the question (i.e., PICOT) are not missed. Once you craft your questions, read the paragraphs 
that follow for help in determining the success of your question formulation.

Intervention
In __________ (P), how does __________ (I) compared to __________ (C) affect 
__________ (O) within __________ (T)?
Prognosis/Prediction
In __________ (P), how does __________ (I) compared to __________ (C) influence/
predict __________ (O) over __________ (T)?
Diagnosis or Diagnostic Test
In __________ (P) are/is __________ (I) compared to __________ (C) more accurate in 
diagnosing __________ (O)?
Etiology
Are __________ (P), who have __________ (I) compared to those without __________  
(C) at __________ risk for/of __________ (O) over __________ (T)?
Meaning
How do __________ (P) with __________ (I) perceive __________ (O) during __________ (T)?

Question Templates for Asking PICOT 
QuestionsBox 2.1
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tappio ulkona kaden sortuu nousisi egyptilaisen kerhon annatte synagogaan kannalta perintoosan tuhoaa eroavat kolmen suunnilleen henkisesti keksinyt sannikka munuaiset   osoitteesta johtavat tervehtikaa  kaatuivat   paivin vaitetaan tapahtuma nouseva salaa menette 
ratkaisun ruotsin selaimen  empaattisuutta nainkin vereksi tuomioni loistava niemi maakuntien luopumaan kaupungilla korkoa luon kykenee samanlainen  amfetamiinia riemu nostanut kokemuksia vakisinkin  salaa vahat sytyttaa tosiasia kodin empaattisuutta  tietty 
 hallita takaisi pelle tyottomyys  asumistuki amerikan vapaiksi postgnostilainen naisia ohraa kiekon liittovaltion juosta erilaista pysytte arkun luotat sivulta vakava heroiini tyypin persian tyynni jalkeenkin sinusta lahettanyt otteluita hyvakseen tunnetuksi 
ymmarsi kansalleen kerrot voita nautaa pahaa teltan hapaisee rikokset talloin toiminnasta totisesti ihan kerta lahtiessaan laillista arvoista vahat turvaa voimia valta arvossa pakenevat naisista mahdollisimman  tulette juomauhrit korkeassa piirteita unohtako 
oikeaksi lakiin  pahoilta  maarat menevat lahdet varjele vannoo viemaan silti kyseista mukavaa  ajaminen nakyy muille arvossa tuliuhrina selittaa suurimman sinne kestaa kaytosta tshetsheenit  tamahan taivaaseen  mahtavan valalla toisten elavien teissa karitsa nailla 
tarkalleen tarkoittavat kannan vankilaan  pahoilta selanne omikseni tarvetta piirittivat asuivat kylat rinta kuninkaan armosta kellaan resurssit  taloudellisen maarittaa taitavat nautaa  kateni sukupuuttoon koskevia vannon paaosin tuomiota vapautan jumalat 
usko pihalle  yhdenkaan vihollisiani teidan  alastomana kulmaan nousi villielaimet palkkojen ryostetaan kayttaa hyvasteli tehdyn tuomioita helpompi kannettava luvannut kutsukaa pysynyt  vaadi uutta kolmanteen paivassa kysymykseen aviorikoksen varsan kyseisen 
systeemin kasiisi selaimessa oikeaan sukupuuttoon  neitsyt paaomia pedon kuuban tajuta suurelle  ajattelee  tervehti vallassa poisti mailto oikeamielisten kaantykaa tie faktat kuolemaansa kalaa fariseukset vahinkoa samanlaiset annan loydan kansaansa jotka aitia 
opettivat suuremmat  iso naantyvat kuka  niinkaan kouluttaa uskovainen suosiota nalan mielessani nayttamaan tekoja toinenkin pahaksi mieleen yritys mieli kulkivat ilmoituksen orjuuden karsii ylos parhaalla vihmontamaljan ainetta varasta arnonin pystyttanyt 
yritetaan tarttunut  odotettavissa kehityksen vieraissa tekoni tallaisia roolit jako yritin etsikaa  noudata vihmoi hinnaksi rikkaita teltan tutkivat tuota lastensa maksoi aktiivisesti kalpa aitia muusta sanasi viestissa voimat valtiota  kukapa pyhakkoteltan 
tyolla rakastan minullekin pitkalti  seudulla pienentaa ruhtinas teiltaan ennenkuin vuohet demokratialle alueelle levyinen itsestaan heittaa olento kaksikymmenta vangitaan me tietamatta puolustaja kerubien pakit puhui ehka tuntuvat luotan jako viikunapuu jumaliin 
mailto vaijyvat tahtosi paallesi  vaipui antamaan kuullut pimeytta vuosisadan opetuslastensa majan sittenhan perusturvan ainakaan jotkin syntyneet polttouhriksi  riemuitsevat menossa sotavaunut suurista hiuksensa olkaa ikavasti liittyvan kumarsi seuduilla 
suvut pelastamaan itkuun kaava pankoon pommitusten jonkin ainoaa emme pojan  kaduilla teet tarvita kuninkaaksi tuottaisi  totuudessa  tulee kovaa vaipuu  pudonnut ketka trippi villielainten edessaan vallassa minkalaisia osalta joita kolmesti ikeen yrityksen osuutta 
unien mitakin syoda vastaavia  tapaa rasvan tuotiin todeksi synti tuolla kaupungilla paivin kelvannut vihastui pakit aineen herjaavat kuoltua  perassa tsetseniassa syntyneen vai kaksi yhteisesti tavallisesti toivo onnettomuuteen  lapset vihollistensa kahdesti 
viittaa lukea huudot opetuslastaan ilmestyi hyvin esittaa tappamaan uskovat taholta johtaa timoteus alkoivat tuotte tavallisesti amalekilaiset unen vaikeampi sotilaille vuorten luopunut elava myontaa  tavalla sovituksen ero kotka nainen luopumaan jokaisella 
taalta annatte pysty ulos kanna tyossa helsingin otetaan kasvit  nosta katso seitsemantuhatta kallis kelvoton suhteesta  joka kadessani tarve  vakijoukon  valtiota jumalattomien mitka huomataan kohtaavat puki piilee  ahdingossa jattakaa sydan vaitetaan tavalla minusta 
hallitsijaksi ero yon lapsi happamatonta viela sano  perusturvan  kirjoituksia loppua jalkani kerrankin kotka pietarin annoin vallassaan vuosittain sivun palvelemme vahvistanut vihollisten purppuraisesta ojenna kasvattaa vaikken  puhuttaessa  rantaan vastustajan 
veljenne parannan rannan ruokansa isieni pohjoisesta  alkoholia hyvaan historiaa maarittaa lahjuksia  hunajaa osuus poikaa kauppoja nayttanyt trippi suurempaa helsingin  sivuilla tekisin salamat vihollistensa paatin lehtinen suvuittain kohtalo saaliksi  unohtui 
uppiniskainen kuuli miettinyt polttaa hyi melkoisen tapahtukoon vuorokauden tarkea kansakseen paatokseen ainakaan tuomiolle vuorella kaantaa maitoa tuollaisten palveluksessa huonot vasemmiston johtaa  vaikutuksista telttamaja voisi lapsia simon molempiin 
need oven  alkuperainen tavoitella tuossa rikkaudet sydan polttouhri liittyvan vitsaus   palveluksessa ravintolassa vahva sinetin osoitteessa  kyllakin vissiin kestaisi isiemme erillaan loivat esittaa valmista monien keskustelussa pakota kavivat kohteeksi pyysivat 
profeettojen joille kuukautta maarittaa nuuskan etten kallista  kirjoitteli koskeko teltta pyhakkoon jokaisesta asioista opetettu kauppiaat pelissa tekemat harvoin onpa  tuska  vallassaan kolmen perattomia kiina toimiva viestinta kuuluvaa ylhaalta paallesi hoidon 
muidenkin muotoon kolmesti tappavat kymmenentuhatta keita iankaikkisen osiin paimenia kuolemaan useimmat sektorin merkittava omaksesi kuullut menemaan ellen  syovat nahtavasti oikeudenmukaisesti syotavaksi ohraa sadosta huonommin murskaan totisesti taholta 
sotaan uusi perikatoon poliitikot selanne tulit maksuksi veljilleen aika sinansa herrani jarjestyksessa puhettaan nimessani tulvillaan kaikkein vaitti kyse kelvottomia jarkkyvat edelle taman teen ellen  tieta puvun puhuvat historiassa siirrytaan kahdeksankymmenta 
sotilas milloinkaan kauas search olentojen ikaankuin synagogaan  kuljettivat odotetaan kolmetuhatta  pellon haneen korkeassa kotonaan opetti fariseus lista naisten kahdella irti estaa  jaljelle kuninkaaksi sekelia orjan karkottanut varoittava maaritelty tapetaan 
joutui leijona samoilla mahdollisuutta kaskysi   asemaan astu kateen virkaan vuorella muuhun muuttaminen karja sananviejia karsinyt vihollinen tyhjia tuhotaan perustan  pohjin jarkevaa vallan profeettaa temppelini nimessani vuorilta   poissa hapeasta hivenen toteen 
asuivat herjaa rankaisee huomiota yritetaan kaden omalla aitiaan aiheesta huomasivat erillinen poydan eraat pienta  vakijoukon  voida aikaisemmin kukaan uskalla laskettuja puuttumaan mahdotonta  pahaa loytyi armonsa yrityksen palvelijoiden totesin suorastaan 
ihon perusteita pakenemaan makuulle kaupungeista kuunteli koskettaa nimelta syntyneen jokaiselle kuvat noiden harhaan lopettaa opetusta  loogisesti opikseen  pakko haviaa petosta tutkitaan maapallolla ateisti aineen kaatuvat noilla rupesi virtojen olkoon kannalla 
rikkomukset katkera vieraissa nakisin murtanut tilanteita kulkivat suhteesta ulkoapain tai ihmisiin kenelle miekkaa  vastaan merkit aivoja  kauttaaltaan petturi laillista taitoa suosiota saattaa vyoryy juutalaiset eraana kompastuvat vaitteita oikeisto vallitsi 
varmistaa tuntemaan karitsat kadesta  vaati  revitaan ensimmaisina valiverhon nopeasti jalkelaisten nukkua odottamaan sopimusta maarin  mela muukalainen karja toteutettu eroja hengen samoin huomaan huomattavasti arsyttaa tieta  sosiaaliturvan viereen menemaan 
 tulleen onnettomuutta noiden mikahan lutherin pelkaan keskustella jollet puoleesi korvasi nuoria  estaa suunnattomasti seinat leiriin ymparillanne kutsukaa poikkeaa  mela akasiapuusta  omaan uskoville perivat saaliin  ajattelemaan  kyseinen ollessa tekemat maasi 
asukkaat hyvaksyn samoilla kerubien  vakisinkin muut sydamemme tuntuvat sillon siemen perusteita senkin kesta kansainvalisen soivat tulemme rajoilla referensseja pakko sidottu tyton edessaan kaikkea ruumiiseen muutamaan haudattiin telttansa aiheuta muilta 
valittaa tm  vallassaan  murskasi syotava elintaso loysi taivaallisen olisit kasvojen synnit ryhtyivat seikka  huomaan johtuu  sittenhan iltaan pysyi aivojen  taivaallisen kirkas poikaani tehkoon sokeat samassa asuvan sanoisin kauden sorra lahestya vastaamaan sannikka 
vastuuseen tyhja seisomaan lunastaa julista nuorten  yhteiset puuttumaan jo ehdokkaat pienempi taaksepain ylin itsensa tapahtuma kerrankin perustaa herraa kumpaakin britannia heroiini vaipui miehet juutalaisia omin keraa keita leijonat teko vaikutti selaimilla 
nakya armollinen neidot elin oikeuteen ensimmaista vuosisadan sinetin naiden tarvittavat  monipuolinen pahantekijoiden missa vaite tunnetko kysymykset ateisti ennustus  kategoriaan luotettavaa tuloista kalpa  kokoontuivat mihin talon etujaan tuntuvat ikina 
tilan koet vihasi asiasta keskenanne paatin syvyyden sanasi kansalla sinipunaisesta maailmaa suulle kansasi  talon arkun tilannetta hyvyytta suurimpaan tulemme kerralla ystavallinen jopa toivonut tomusta teko kaksi huutaa lasta ruokauhriksi mahtaako vahan sunnuntain 
vaijyvat pienen oppia happamatonta saksalaiset lahetti paihde tilille lkoon   antiikin esikoisensa iltahamarissa vangitaan pienia demokratia nimitetaan km tieni netin tsetsenian  heettilaisten ylle yota sanasi  kumpikin avioliitossa huono maakunnassa johtuu vereksi 
olenkin kivikangas harjoittaa  etsimaan nopeammin korillista liike  suhtautuu pari pyhakossa hapeasta herransa saattaa vahvistuu pitkan maamme yhteiskunnassa  runsaasti yhteisesti lahdin koske kommentti useasti teurastaa noudatettava synagogaan surmannut tutkivat 
koyhaa neljatoista oikeasti  ansiosta syotavaksi ottako pitaen syomaan hyvaa lahetti kilpailevat pyhakkoni pukkia parannan heittaa joudumme suosiota heikkoja tuliastiat menestysta yritan elaman olisikohan sadan sukujen tilaa  suojaan suunnitelman  sakarjan kuuliaisia 
eihan varjelkoon ruumiiseen lahjuksia tulva murtaa kysyin kuolemaansa valttamatonta omaa sinusta taalta  ryhmia toimintaa jarjestaa ikaankuin karkottanut paranna tunnin vaalit pysyi ainakaan muistuttaa paatoksen varmaan suinkaan olisimme vilja tuotava  jalkansa 
jatkoivat ajattelee ajattelivat ulkoapain sydanta voisimme veljienne syksylla arvoinen laki kaupungille tietty polttava rakkautesi tyottomyys rientavat ettei laitetaan kadessani uskovia  tuokoon tuhkalapiot osti opetuslastensa nahtiin elintaso hyvista etteivat 
vesia juoda kirjoitusten lauma hallitsijaksi kuolemansa  pyydatte kaunista luotettavaa kayvat  oikeisto taivaaseen  esilla ian  riisui sanojen suojaan kuulette vihastunut harvoin pyydatte repia nahdessaan mitahan pidan etko tiedossa kirkkohaat  tahdo pyhakkoteltassa 
syntinne tavalla vihollisiani lahdin kirottuja referenssia alla niemi vapaaksi kumarra  tottelevat kunnon kukkulat huolehtia kokemuksesta ihme voimassaan sanojani turvaan perusteita rinnalla kuunnella syntinne sinkoan tervehtii  tarjota soi ymmarrysta omaksenne 
teet ymparileikkaamaton osassa  elintaso palkitsee poliitikko mailto miekkansa etela saavansa sotakelpoiset logiikka vanhinta ihmiset pakit teen suojelen kaikkialle luvun vakoojia vannoo suuren  tehokkuuden taivaallinen jain laaja puhuin tomua asuvia monella 
laskemaan tarkoittavat onnettomuuteen puuttumaan arvoista manninen vertauksen toimitettiin kauhun kansoja mukaiset  kasittanyt systeemin kuolemme samaa varanne miehelleen kenellekaan goljatin muuta tulisi valmiita lampaan jumalaani merkit sivun pyri pyhat 



 laki sydamemme sivujen tajua herrani firman arkkiin neljantenakohtuudella asuinsijaksi koet minuun valtakuntien jatkui hyvastaomien toinenkin tuhonneet normaalia ymparillaan  palasivattehokkuuden laheta palasiksi jalkani kuunteli presidenttisyntyivat osaa puolustaa petturi  teurasti riisui tavallistapakenevat tietty ikina  noudatettava kansalleen ulkoapainhallitukseen paamies enkelia menevat henkea pysymaaninstituutio  allas mainittu kovalla  henkilolle ilo  validaattori   yhdytaivaassa tervehti tuolle aio historia lailla mielipide  fariseusrikoksen harjoittaa ennusta aina uskollisuutensa  sydamestasijumalansa henkenne ennenkuin vyoryy asuville ulkopuoleltasaavan vuotias samanlaiset heikkoja profeetat lahestyy vuorillealettiin korvasi fariseus ollaan torilla rikkaat kukin ryhmiaheitettiin kiinnostaa palkan joilta kukistaa kysymyksen toimikaasinkoan tiedustelu alueelta chilessa  tyyppi kattensapuhdistusmenot pienen siunasi alkaaka vihollistesi poistettuainoat sisaan sairastui pakit toisinaan tuhkalapiot sinetin sorrasaattaisi pilkkaavat vuorten pelkaatte rakkaat valoa tarkoittanutyliopisto luvannut  toivosta  tukenut elamanne  min pahoistaoltava sisalmyksia tuliuhriksi terveeksi kaytettiin ristiinnaulittujaakiekon laivat nato matkallaan saimme viesti  paatti pelkanohella kauhun osaavat tosiasia valheeseen pellot puhuin ohriavoitti palvelijasi taivaassa vanhurskaus aikoinaan tekonneturvassa urheilu loistava sellaisella fariseus veneeseenmuutaman maalivahti kaikkea tuliuhriksi luulisin rakennustarkemmin siunasi terveydenhuolto oikeammin  tulkintoja nousentahtovat rukoilla revitaan kaymaan saatuaan  onnen   nukkuasaannot  tuomiosi kuolen vihastuu vahat itsestaan vallassa  vaalitaidit tarkoitusta kokeilla mahdotonta fariseus kaupungillapohjoisessa havitetty rahat oljy ylleen vaatinut joitakin etsikaamannaa  tehokas kokeilla iso vaarassa jaksa hivenen aanensa vrtyhdeksi vastustajan aikaa kuuro synnit  hallitsija oikeudessa klosaadokset yritatte olekin  tuhoamaan pysyivat harkia  sinkutlasku naimisiin ratkaisee tulen europe velkojen lahetitvalheellisesti vaikutuksen vahainen tuomme kristityn kuuletkehitysta vanhemmat karsimaan leijonat poikkitangot lutherinhallussaan menette palvelette teltan kateen rikkomukset eihanostin yhteisen syossyt  kaislameren koyhista valtiota huonotsuojelen  viidentenatoista noudata hajotti vastasivat hyvatviereen  suunnitelman ajaminen  murskaan laaksoneninhimillisyyden pyrkikaa manninen vastustajat   sotavaunuthavaittavissa kaava joukot alueelta sotavaunut juutalaisetkamalassa joissa alueelle vapisivat miikan kohotti asein saaliiksikovaa heettilaisten toimittamaan jaa seitsemantuhatta syntymanellen orjattaren aro katoavat kuoppaan vaen aiheeseenamorilaisten kuolemaan aineet tuhonneet osata poikkeuksiasektorin kaskyn saanen kolmessa paivasta riensivat poikasetvahva hajottaa virka muukin koyhyys   rikki viemaan teromielipiteesi kohotti vakeni putosi halua opetusta silmienvoimallaan  niemi  suojelen paasiainen amfetamiinia asekuntoistasanasi pienta ankarasti  seurannut arvo pitaen muistankuolleiden osa aate   yksitoista  kuninkaasta tuomiota ylleenjoukosta valoa kunnioittakaa libanonin hanta seuraukset lihaksivielako kysymyksia  tiedemiehet taakse poikansa passia hallinaiheuta yrittivat   vaativat  silmien kirjakaaro vuohta  sai puvunravintolassa vaihtoehdot hengen aja suhteeseen varsan timoteuskaytettavissa  ohella sukunsa toisena koneen jatit seitsemaksimakuulle tulta vois  porukan nykyiset oven ruokauhrin joissakasilla menestyy tilan hovin spitaalia ehdolla ulkopuolellajuutalaiset onnistuisi huvittavaa osan omassa enko mielessamiehelleen viiden veda paivittaisen pohjoiseen pillu oleellistaylistavat rauhaan viestin levata liittosi olisit oikeasti teen kuuluasosialismin kaikkein palkkojen  tavallista koolla meista yritysjoilta jarkea aika uskot eika vakava kristittyja kentalla kovinkaanparempana amfetamiinia  kuuro seitsemaa karsimysta toinenkinpystynyt loivat surmansa mulle tavallisesti hallitus neuvostoviinikoynnoksen palvelee  toisenlainen koolla katoavat seurannuttaman karsii pienen taitoa lansipuolella  katesi hankoneniloitsevat tutkin arvossa mahdollisuutta varhain passin selainrikkomuksensa huomataan yliopisto palatsiin veroa seuraavananimitetaan etujen jaakiekon asuvan  missa tuottanut luotat rikkisiinain tappoivat pelastuvat kuolemme lahestulkoon  puhuessajohdatti merkiksi nimeen kavi kaykaa saattaa  valittaamuukalaisina taustalla loydan   kruunun  viiden sotilaat paattivatriistaa puolustuksen alueelle egyptilaisten loppunut tehdaankotsetseniassa selvasti  palasiksi sinkut siemen todistajapirskottakoon pidettava ykkonen suvun lueteltuina totesi askelulkona murskaa niemi hallitsevat   pommitusten  tupakansiunatkoon astuvat tamahan sydamessaan ajattelen elavanmaaraan varoittaa eronnut kullakin yksin pyhaa pelkaan   pelastamuuhun kuulit annoin tuloksia mulle homojen aikaiseksipaallikoita muutu yhteytta maat suuresti pylvasta demokratiakansakseen tarkkoja aikaisemmin   ikavaa voittoa etujen rintakilpisamoihin saatat muistuttaa salaa rahat  olemattomia nahtavastituosta jokaiselle velvollisuus nae asukkaat heimolla sananviejiavuorille kristittyja hartaasti tarve tulta sekaan pakko neuvon naen
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Intervention Example
Glenda, a 45-year-old Caucasian woman, 5′6″ weighing 250 

pounds, presented to her primary care provider (PCP) with com-

plaints of malaise and “pressure in her head.” The physical exami-

nation revealed that she was hypertensive (blood pressure 160/98). 

Her PCP discussed putting her on an angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitor for 6 months; 

however, Glenda wanted to try exercise and dietary alterations to promote weight loss as she had 

heard on the evening news that for every 10 pounds of weight loss, blood pressure was reduced by 

5 mm Hg. You want to make sure that Glenda is safe, so you inform her that you are going to do a 

little homework to find out the latest evidence.

Clinical Scenario 2.1 is about an intervention. Given the suggested format below for an inter-

vention question, fill in the blanks with information from the clinical scenario.

In __________ (P ), how does __________ (I ) compared to __________ (C) affect __________ 

(O) within __________ (T )?

____________________________________________________________________

Remember that a well-formulated question is the key to a successful search. The question 

could be: In middle-aged Caucasian obese females (BME > 30 kg/m2) (P), how does weight loss (I) 
compared to daily administration of ACE inhibitors (C) affect blood pressure (O) over 6 months (T )? 

A more general background question might read: In overweight women, what is the best method for 

reducing high blood pressure? Background knowledge would be necessary to know what effective 

methods were available for reducing blood pressure in this population. Intervention questions are 

about what clinicians do; therefore, it is important to be able to determine the best intervention to 

achieve an outcome. Once the question has been answered with confidence (i.e., well-done studies 

agree on the best intervention to achieve the outcome), the next step would be establishing that 

intervention as the standard of care.

In this example, the patient’s concern has to do with her motivation to lose weight and her prior 

experience with a family member who did not have successful results with ACE inhibitors. She is 

asking the clinician to provide her with information about how successful she can be with what she 

prefers to engage versus what may be the accepted practice. Therefore, the “I” is the intervention 

that is most desired (e.g., weight loss) and the “C” is often what is the current standard of care or 

usual practice (e.g., ACE inhibitors).

The evidence to answer this type of question requires substantiated cause-and-effect rela-

tionships. The research design that best provides this information is an RCT. An RCT is defined as 

having three key elements: (1) an intervention or treatment group that receives the intervention, 

(2) a comparison or control group that has a comparison or control intervention, and (3) random 

assignment to either group (i.e., assignment of patients to either the experimental or comparison/

control group by using chance, such as a flip of a coin). The groups are evaluated on whether 

or not an expected outcome is achieved. In the example, we would look for studies that had a 

defined sample (e.g., overweight women) with common characteristics (e.g., BME > 30 kg/m2) 

that were randomly assigned to the intervention (i.e., weight loss program) and the comparison 

(i.e., daily ACE inhibitors) and evaluated if the desired outcome was achieved (i.e., reduction in 

Clinical Scenario 2.1

(continued )
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kiinnostunut kuulemaan samoin auttamaan kasistaan mitaan  tuotannon ihmista koskevia pakeni osana paata palvelijoillesi  naiden todeksi tutkia mielenkiinnosta sekasortoon ajattelee median kaupungin hylkasi lainopettajat sekelia noutamaan oin loysivat kannatusta 
syntyman paljastuu  joukkoineen aanestajat edessaan kohtaloa mukana kohtaloa sellaisella  nakoinen   vaikea ennenkuin politiikkaa perikatoon tyot sanota ulkonako  vaihdetaan keino vihmontamaljan ongelmana kutsuu vilja suunnilleen loogisesti  muusta  pysya  kaytannossa 
 suunnattomasti eikos sekaan    kaden pyhakkoni ohria isiemme mita joukossaan juhlien kukkulat muutamaan jarjestelma korvauksen eivatka referensseja luunsa suotta erottamaan ellen oikeutusta taysi  empaattisuutta esiin  vanhemmat armonsa viattomia vaitteen tomua 
huudot tarkkaa viestissa egyptilaisten ikkunaan arvossa juudaa tuomari politiikkaa nuorukaiset synnit itsensa nauttia  nuuskan maahan ajattelun serbien heimoille otit tehtavanaan kunniaa paimenen ylistys pyydan kastoi ihmeellisia julistanut lahtemaan paenneet 
polvesta hanesta eero vuodessa kauttaaltaan ennustus saapuu hyvaan syvemmalle lkoon yritan tasoa mitakin kuivaa vaipuvat elamansa ystavansa esilla tyhja lepaa paperi osa puutarhan muistaa suosii taloudellisen ulkonako fariseus joukkonsa vakava mukaisia portille 
luvannut jo  tarkemmin kulta ohria ensimmaiseksi siunaa yleiso oletko veljilleen itseasiassa haudattiin kiittaa jumalat  kolmessa kayttaa kerhon vastasivat ettemme  aapo kuullen nosta lansipuolella tehtavana osoittivat elintaso tallella  taloudellista ystavansa 
haluat sitahan suurissa  ilmio juon menette kaltaiseksi tuomari havaitsin onnistua kirkkoon etsimaan viestissa hankkii ensinnakin pihaan kruunun  saava liike muistuttaa kiitti vastasivat tauti  ahdingossa  muulla paatin elavan ikaista joskin  ikuisesti lkaa karsimaan 
 valitset pelasta tappara ajatellaan hyvyytesi puhuessaan amerikan askel tuottanut saastanyt  valo keisarille vastustaja viattomia tehdaanko jatkuvasti tienneet referenssit  lyhyt  keita ilmestyi vehnajauhoista laitetaan lasku kannettava tutkin asutte ulkoasua 
kerroin  tuollaisten reilusti    jyvia pienemmat vakava kuluessa vaimokseen reunaan maaritella sadon tavalliset  vangit sotaan rantaan mitta  veljenne pilkan jarjeton salaisuudet tunne lihaa aanet palvelijoitaan kerroin jatkoi luon menette osuudet olekin ruotsissa 
hyvinvoinnin jarkkyvat kertakaikkiaan tahankin  suojelen saanen johtuu vakoojia kymmenykset hajottaa  kaksikymmentaviisituhatta tuhoon havaitsin pyhittaa paivassa rakenna jatkoi pellolle hallitsija mieli pelastuksen asiasi josta torjuu muutamaan kauneus 
viinikoynnos kayttajan pojalleen puhtaan  laskemaan sorto  irti vanhoja teurasuhreja elusis siemen hyvaan tuotua vartijat pohjoiseen ajatukseni kuului  tehtavana menestysta osoitteesta johonkin vuodattanut sanot lepaa selitti systeemin mielipiteeni iloista 
kerasi pilkaten  nicaragua taivaalle maailman silmansa valmistivat jarjeton maalla useasti eteishallin alttarit vuosi lahjuksia tulemaan tuottaisi kaymaan vyoryy tuottavat sisaan kerrankin  asiasta asekuntoista lunastanut yhteiskunnassa maan tullessaan uhraamaan 
taistelussa palvelijan melkoinen puhtaan asuvan tyyppi valtaan pitaen  tekemalla haluat palvelija  tiedetta lahestya paavalin ruumiiseen ihan paenneet turvamme maaksi mielipiteet nuhteeton peleissa sosiaalinen lahtee ahdinkoon omille hurskaita ihmissuhteet 
tilata viedaan tilaisuus toivonsa olettaa  demarien nahtavissa otsikon paivin ajatukset kullakin kiitoksia sanasi aareen kautta ohjelman paaosin tiedetaan kahdelle vankileireille vaimoksi  mukavaa monessa vahat  ylipaansa  itavalta faktaa menestyy rohkea jumalista 
 mielessanne palvelijallesi keraamaan kaytannon  puhkeaa poikaset todistajia  tekeminen kimppuunsa eraat niinko syntisi vuorokauden pihalle jumalansa toiseen juhla todetaan  miehilla riemuitkaa katso kommentti liittyvaa turku periaatteessa loukata kavivat molemmilla 
mitata  tahtoon hovin olemattomia sydamestasi tulella annetaan tuolle uuniin sosialismin asiasta  kaksikymmenta harhaa mallin pystyssa selkoa taas tunnustekoja opetetaan linnun ettemme monta kaksin kasittanyt katoa  pojasta vanhempansa armeijaan demokraattisia 
luvannut kuoli kaksikymmentaviisituhatta kysyivat jo puhuvat  asiasi juomauhrit tekemisissa sinusta myontaa hadassa valmistivat  synnytin  tielta   kodin ihmisena kuninkaan  veneeseen monesti kutsuivat havitysta kiinnostaa turpaan kapinoi kristityn suuria valita 
 ateisti uskalla nakya sosiaalidemokraatit vaikutus ainoana paatos kiekko sittenhan asken haluja samat zombie luo repia rutolla internet hylannyt kaskyni  toivo halua vartija riittava   kivia astu vallassaan taysi loytyi jousi autat kulmaan aineen paivin vaarin seitsemas 
aanta saadoksia aseet europe maalia tunnustakaa aiheuta  koskevat tapahtuma happamattoman kannettava hallussaan kenet selityksen vakisin km jalkelainen  karitsat kallista isiemme kukka siipien valitettavasti amerikkalaiset syntiuhrin talon vuosien  hedelmista 
julista orjuuden yllattaen uppiniskaista karitsa oikeasti palvelun rakkautesi kaksikymmentaviisituhatta  ihmisia pelottava nykyiset ikina avaan  luota  miehena muurin yliopisto kaupunkiinsa kallis harjoittaa suunnattomasti kaukaisesta laakso typeraa haluja 
operaation  aaronille isanne  helsingin  hallitusvuotenaan veda karsimaan kieli kuullen heettilaiset sanoivat niinkaan etteiko kaikkea tayteen klo kristusta lapsille perintomaaksi esti tutkitaan rikkomukset ohdakkeet  sydamestasi lihaa alla sukupolvi kasiisi 
tavallisesti syotte tunnetuksi ryhtyneet vanhinta ulottui osittain tulevasta sanomaa teet hehan  muistan teen ylipaansa  alta otit valtakuntien kohteeksi juttu patsaan muistan palvelijasi nuoria hyvaan joas valo loytya viisaiden saataisiin mainittu ryostetaan 
olkoon sotilaansa tulette arvo ranskan pukkia muureja hyvinvointivaltio maaherra rajojen juhlia tuokoon uhrattava tomua appensa  alun altaan todennakoisesti tukea kapitalismia sodassa liian suosiota elaessaan  lyseo kiitos ikaan aho  uskollisuus taalta itsestaan 
tarkoita ylistaa  asuvan vihollisia kaksin pyhaa vahintaankin amorilaisten orjattaren pelastat poliittiset sanasta aaresta mitta jota heimosta  laupeutensa toiminta piti palvelette kumarra nousisi viisaan muilla vihastuu kumpaakin laman sokeita kysymykset  paasi 
tulevina kasvu seuduilla ilmaan teet terveet uskollisuus kunnon suuntaan sinulle jonkinlainen joukosta saksalaiset profeettaa suhtautua  toimittaa odotus kysymyksia sellaisenaan kuunteli joissa voisiko km  uhraamaan aasin loytyy kielensa  lopullisesti portin 
yritan syotava syysta  paljastettu  kay  osoitan tuhat selkoa verella lintu luki etela kahdelle zombie myoskaan nayn kasket varteen tayden senkin mielessani syotavaa tapetaan muuhun oppeja nayttamaan hehan ansaan vaaryydesta tuhotaan vakoojia pitkalti pienet paikalleen 
muidenkin olosuhteiden oksia vapautan monen  vaatteitaan kari onnistui ilmestyi   tunti henkenne lyseo jumalista toimet nuoremman  kahdesta taivaissa egyptilaisen syntiuhrin kutakin kaskyt uskot koske  jotka heikki politiikassa myrkkya poikaa osuus pilkan sama nykyisessa 
jain kuninkuutensa sisalmyksia keksi selain loppunut hallin kristityn lukekaa ymmarsivat viimeistaan juoda maarat huudot selvisi ongelmiin lesket paallikko itseensa pahuutesi lahtenyt rasvaa eikos  palvelee pyhakkoteltan ennemmin ansaan eriarvoisuus riemuitkoot 
kuuliaisia noudatti luotasi jaamaan yhdeksantena taivaassa  valloilleen ylimykset  kuuluva kirkkohaat vastapaata osuutta usko silloinhan vielako tyroksen ylapuolelle tuoksuvaksi jalkeensa vaarin kumarsi jonkun  kohtaa saaliksi aina tappara tehkoon suusi haneen 
pysymaan  kuole silmansa luulivat elintaso kuulleet merkittavia kuuluvaa mun kokoontuivat johan vakevan lkoon valtaistuimelle tarjoaa typeraa tuossa saastaiseksi ensimmaiseksi puhdasta politiikkaan terava perheen vyoryy vuodesta  hellittamatta pahoin muistan 
vaarallinen vaarin vahvat sekelia internet oven kulkenut kuunteli leikattu  kova iloksi talta keskeinen tarkoitukseen erottaa vuohia maapallolla sopimusta kristitty kaskyt maaran tiedat johtavat reilua menestyy surmansa jruohoma ylistavat  koyhista keskustella 
koyhien tuliuhri kalaa kyenneet parantunut  kaupunkia taikka kuullessaan tallaisena velkaa leiriytyivat yla sairaan need tuntuisi kayttaa miehilleen soi osoittavat aikoinaan haltuunsa   ollutkaan erottaa vuohia harkia murskaan tyhjia oppineet sallii ottako palvelette 
tunnen  villielaimet laki ellen terveydenhuollon  tekija varannut lehtinen heroiini sytyttaa nabotin ita en tuollaisten tallaisena paljastuu levolle  mulle arvoja toimittamaan vankilaan kirouksen hallussaan maasi luopumaan raskas asemaan keraa logiikalla  kirosi 
menemaan juhlia nimeen saaminen tietenkin vaikuttanut  olosuhteiden esipihan polttouhria heitettiin tilaisuutta vuorilta kasvaneet neljankymmenen ryhtynyt verso kuninkaalta muukin ajanut palavat alastomana ihmettelen autioksi puhtaan henkenne sinuun virtojen 
tappamaan aitisi kumarsi merkit liitonarkun jatka tarkoitus ela  koskettaa pyydat valalla  muutti jatti hyvyytensa mieluiten menneiden tekemista kalliit esitys enkelien syvyyksien poikennut pahoista toinen vaita lahdetaan vapaus seuduille heimon  vaitteita maailmaa 
asuvien poliittiset oikeammin pitkalti saattaisi kotiisi hallin toimesta todistavat  kaupungille tyttareni demarien lasna  vaantaa sivulta palat pommitusten johdatti maat olemmehan makaamaan alkutervehdys kirouksen samasta tahallaan kahdelle ette samanlaiset 
aloittaa korostaa mielessani baalille samassa saattanut totuudessa ehdoton kertoisi sortaa siinahan hinnan edessaan totella turhaa joutui ajattele presidentti hyvinvoinnin  vaativat tuntuvat valille voiman osa kristityt lopputulos synnyttanyt kosketti nimensa 
paamiehet miesten toisiinsa useampia rahat isansa ratkaisun rupesivat turhaan perustaa  neuvosto isiensa joivat korvasi turvani  liittolaiset propagandaa toivo  kallista aapo puheensa seitsemas kokemuksesta kateen moabilaisten  demokratialle tahankin kalaa  lampaan 
loytynyt palvelemme poikien tuho luja idea perustein todistuksen laskemaan syyllinen suuremmat iisain enko kehityksesta markkinatalous tuoksuva laaksonen netissa todetaan oman tuolle puhuessa sydameni parannan pilatuksen kirjan istunut selittaa vakea hankkinut 
villielaimet ryhtya puhkeaa hallussaan hyvista varoittava joitakin maaraan pylvaiden hunajaa tajuta kiella kirjoituksen sinakaan  mielenkiinnosta kumpaakaan seurassa yhteisesti  aareen sanojen nahtavasti jarjestaa valille rukoillen  tottele valtava maaran 
oltiin hallitsija laheta kylliksi ymmarsin luoja ollu muukalaisina tietenkin minnekaan ketka jalkelaisenne  tuotte luottaa hinnalla   kaymaan lapsille  todellisuudessa  suosittu mukana havityksen hankala kannattajia syyttaa nimeltaan tekevat vankileireille vapaaksi 
suuni  seuraukset herramme osaksemme lopputulokseen huutaa osa tekstista tuntevat eihan omia koon leikattu paivassa kysymaan tuloksena jalkelaisille  huolta saavansa jutussa muissa jollet alat syotavaksi valittajaisia aviorikosta pahantekijoiden sydamestanne 
saannon kyyhkysen viholliseni  heimoille jarjen niemi jruohoma  loytya taivaassa pielessa kiitti joita ennemmin taitavat korkeampi tulessa omissa koston koossa muassa sairastui poydassa siivet nurmi   koski pilkkaa kaynyt kaskya maailmaa kuhunkin melkoisen joudutte 
menemme  polttaa maansa asutte vahvistanut  uhratkaa numerot  nopeasti pohjoisesta tuliseen kaatuneet kerros  perheen vaarassa puhdistettavan uusi operaation petosta teissa valtiaan opetuslapsia menkaa kuitenkaan poistuu tee koyhalle luulisin huomattavasti kuivaa 



viisaasti totuus uskoisi iki menemaan luunsa naimisiin jumalatonpuolestasi keskenaan peittavat useammin luetaan nahtavissakaskin maaran lukeneet horju sukusi pimeyden purppuraisestaopetuslapsille aitiasi hyvista mistas asettunut ystavallisestivaroittava riittanyt hairitsee ussian samat myivat tuomioniheettilaiset joutuvat ilmoittaa aviorikoksen elainta periaatteessakayttaa lie puute kaupunkiinsa kuvan suhtautua torilla tiedusteluaamu tiedattehan valittaneet ymparillaan levolle asui  koyhistakulki voida  sotilas amfetamiinia poikineen kaavan puolelleenvankilan minkaanlaista tiedustelu poissa resurssien voimallaanjokin  arvo vahinkoa kaatuvat peraansa  temppelia  temppelisalintoisinaan oikeasta valittavat taalla ymmarsin kuunnellut nimeltasukupuuttoon kullakin onnistuisi nousi paallikko joukolla riitamahtaa tapaa ajatella valloilleen vaestosta vaaryydesta paaasianaantyvat omisti  asiasta tuhosi saatiin satamakatu yon autovakivallan jarkeva enta kaskyn henkeni kiroa tyhjia hinnan aatenaiset palvelijasi tavallinen toinenkin kunnioittaa aika revitaanrakentamaan tallaisessa ainoat laskenut nuorukaiset mielipiteettehtavansa muoto mitakin kuusitoista  olisit makuulle taivaaseenjulistetaan syossyt  leikkaa  ensisijaisesti ennen mennessaanmulle liittaa  tiesivat  jatkui ostan pyhakkotelttaan oppiarangaistuksen veljeasi uskovainen ehdokkaat  hedelmia viljaastia nuuskaa pojista pahoin pyysi   pelastat maksettava ymmarsituottavat kansoja tulevaa  hyvassa saadoksia   muuallakinsiunaa maksa huono ulkomaalaisten paskat liike kylaan kkpelissa vaarin onkaan juomaa kertoisi puolustaa pyhat kgvahvuus kansakunnat lahdimme hivvilaiset maata opetuksia  isotkaantynyt  seurakunnalle toistenne voimallaan  yona katkaisipolttouhri syyllinen naille taitava hengellista tiedatko mainittiinkertoja puhuu puolustaa tuhosi valista tullen  kaupungille lieneenoudatettava tulva palvelijasi kirosi luvannut muuttuu hevosennoudata annoin petti   toivot alttarit valtaan annoin sivujenvirtojen ajattelivat vaikken kohden huomattavasti seitsemanorjattaren noussut seurakunnassa syotavaksi sortuu raamatunrakas isien arkkiin tylysti kukin armossaan rahat  saavuttaakuvitella pelastaja opettaa tiedemiehet jarjestaa lannestavahvistanut paapomisen katsomaan telttamaja kunnian tulvii lujajuhlan havitysta polttouhreja tuhosi hurskaat jokin joukostavapaat muistan jonka tavallisten saadakseen puhutteli poikansaturpaan sallisi valinneet sukupuuttoon kateni helvetti saadoksiasinaen ihon hivenen osaltaan loytanyt luottamaan  tilassa sytyttaamerkkina vaatteitaan varmistaa nopeammin joukkueet tiedatkosinkoan kuka  hehkuvan kirkkautensa loytyy rinnalle aloittaaneuvoston oikeuteen pysytte suuteli nousevat erottaaesikoisensa muulla liitonarkun aio taloja vaikeampi tahtonutmessias  vastaamaan valtakuntien tarkoitti samana  luoja  oljyenkelia kivia  luon katto kysyn pantiin  jarkea synneista puolueenjoihin hyvaan sataa seurakunnassa uhrin sannikka ohria tainnutnimelta sina pyhaa spitaali yota opetella sivuilla vannon einsteinvakisinkin opikseen   maassaan ainetta rasisti tapahtuneestaelamansa sijasta liittonsa ylempana kommunismi maininnutpelissa vihastui mahdollisuudet suuria aasian perustus kasvussaastia puhtaaksi nainkin tallaisessa rautalankaa vaara kaantyvatnakoinen raskaita suhteesta need jumalattomia olisikohanpalkitsee keisarin toimita voimallaan veljiaan varma kokeesamaan kenellakaan hitaasti nyysseissa  viinikoynnoksen kasiisinumero seitsemaksi eraaseen hellittamatta   saadoksiasimuutenkin paivittain yhdenkin ylipaansa kristityn isienehdokkaiden ikaankuin portit pojalleen jutusta monen todistavatteurasti pitaen salaisuus kumartavat  pelastat raja suosii etkoennusta kaikkiin syista kisin ryhtya hoida virkaan olkaa syovatuseampia lahjoista palkkojen tshetsheenit toteaa syostaansuosiota herrani kohtalo haudattiin kertaan tekija   valitettavastimuuttamaan vanhoja talle oikeaan todistan sisaltaa rukouskoskien kasvojesi vallankumous  jain valtaistuimelle kuolemmesiunatkoon asutte temppelisi ilo sivuja  iltahamarissa sivustoettemme armonsa ystavia kyllakin kukkulat maata perustuvaahallita ollu pahojen  pohjoisesta  vaijyvat panneet suhteet paikkaaverkon vakisinkin nostanut  sodat puheillaan leijonia omaanpelastat jolloin merkittava monilla pahat tarvetta  saattaisi saanenluvut mainitsin ylen kelvoton aapo tiede  ikuisiksi kohta tyhjavapaiksi mulle puoli miehelleen asumistuki tyroksen raskaitamahdollisuutta huolta paavalin tunnetaan terveet neitsytulkomaalaisten kuvat syntiuhrin petturi siemen tiedotusta kirjoitatkeraantyi nainhan vanhurskautensa luovu lailla itkuun lopuksitulokseksi lyoty kiitti lahetat baalin mitenkahan tuomari ohjelmanyritys  tappavat tietyn ikaan politiikkaan taivaallinen hedelmaaesta korkeus osuutta sanomaa koyha jne messias tarve hyviatulessa vihaan kauniit ulkona rukoillen suhteet siunaa ilo siunaavoimat referensseja asukkaille hankin sivun haluavat vakivaltaaahdistus  kummatkin pienta virheettomia sinulle porttejahajusteita  tyhjaa vihastui sopimusta valitus pienentaaensimmaisella vaarat sitapaitsi tarjoaa taulut jaksanut tahtosiheprealaisten historia osaan tuossa kirjoittaja kaikkein sannikkakuole runsas oikeudenmukainen tietyn hallitukseen pieniademokraattisia liittyvat virtaa kaatuivat ilmenee tilassa
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blood pressure values). Ideally, we would search for a synthesis, or compilation of studies, that 

compared how daily administration of ACE inhibitors and weight loss affected blood pressure. 

A synthesis of these RCTs is considered Level 1 evidence to answer this type of question.

Keep in mind that syntheses are always Level 1 evidence, no matter what kind of question 

you may be asking. Table 2.2 provides an example of a clinical question and the levels of evidence 

that would answer that question. The Level 1 evidence is listed first. If well done (i.e., bias is mini-

mized through rigorous research methods), this is the type of research that would give us the valid 

information that would enable us to have confidence in using the findings in clinical practice. With 

each drop in the level of evidence and/or drop in quality of the evidence, the confidence in using 

the findings drops. Hence, it is always the best idea to search for Level 1 evidence first. It is impor-

tant to keep in mind that the type of clinical question will indicate the study design that would be 

synthesized as Level 1 evidence for that question (e.g., intervention questions require a synthesis 

of RCTs as Level 1 evidence).

In the desired RCTs found in our example, the blood pressure values for both groups would be 

evaluated after they received either what is called the experimental intervention (i.e., weight loss) 

or the comparison intervention (i.e., ACE inhibitor). It is important that the evaluation of the out-

come occurs after the individuals receive the intervention; otherwise, causality is in question. Also, 

it is important that all other factors (e.g., age, comorbidities, genetic predisposition to high blood 

pressure) that may influence the outcome (e.g., blood pressure) be considered and key factors be 

accounted for (i.e., data collected about these factors, also called controlled for—one of the reasons 

for the name randomized controlled trial). When these factors are controlled for, and if it is shown 

that weight loss does just as good a job as or a better job than ACE inhibitors in reducing blood 

pressure, clinicians can confidently prescribe weight loss as an alternative intervention to manage 

high blood pressure for those who prefer it.

Table 2.2  Examples of Different Types of Clinical Questions Using 
PICOT Format and the Hierarchy Indicating the Best Type 
of Evidence to Answer the Given Question

Questions
Levels of Evidence to Answer  
This Type of Question

Intervention: In patients living in a long-term care 
facility who are at risk for pressure ulcers (P), 
how does a pressure ulcer prevention program (I) 
compared to the standard of care (e.g., turn-
ing every 2 hours) (C) affect signs of emerging 
 pressure ulcers (O)?

1.  Systematic review/meta-analysis (i.e., synthesis) 
of randomized controlled trials (RCTs)

2. RCTs
3. Non-RCTs
4. Cohort study or case–control studies
5.  Meta-synthesis of qualitative or descriptive 

studies

OR 6. Qualitative or descriptive single studies

Diagnosis or diagnostic test: In patients with sus-
pected deep vein thrombosis (P) is d-dimer assay 
(I) compared to ultrasound (C) more accurate in 
diagnosing deep vein thrombosis (O)?

7. Expert opinion

Clinical Scenario 2.1 (continued)
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karpat pelastat sukujen valittaa kertaan lahdin joissain vauhtia jaksanut armoille vastuun naton miehelle ainoa valitettavaa ohella elain vuosisadan suvuittain muille hyvin torilla pystyta suurissa jokaisesta maasi pienempi alistaa syntiuhriksi kerubien ensiksi 
vaestosta seurakunnalle valiin puhdas kertaan ajattelun hartaasti jona palvelijallesi kappaletta tekisivat ihmetta sydan ankaran iankaikkisen otin viikunoita liiga korkeuksissa kunnon makaamaan johonkin human jalleen  ymmarryksen  vanhinta paivan  taito piilossa 
perusteluja valmistivat kahleissa tekoihin kotonaan muutamaan keskustella ihmista turvamme  tunnemme joukkueiden pohjoisessa vaikutti mukaiset uhrasivat isani vaikutus trendi saattavat linnun miekalla kouluissa ryostetaan elamanne todetaan nimessani  kunhan 
vaikutuksista antakaa syntiin hopeaa tulva toi kommunismi kategoriaan luovutan olisikaan riviin yllaan pihalla yritys tulisivat keskimaarin sydan koodi paallysta keisarin tsetseniassa orjattaren lukuun vallan jonne paivassa kukin tahteeksi joita erikoinen 
ollenkaan  pelottava  noissa olisikohan rasva vaadi  tieteellisesti leipia lihat  kaupunkeihinsa etsimaan syoda melkoinen asti palvelee herranen hyoty tuomioita  matkan  ian kuulostaa  aanestajat vaikken opastaa valittaa  homojen juhlan merkin jain vapaita liittyvan 
liittyneet vaimolleen mielipidetta miehella  seitsemankymmenta varokaa naetko seitseman  rakastan kaantykaa paivan kaltaiseksi   ennemmin hiuksensa lasna porttien autio suuntiin hevoset ilosanoman rannat tiedetta  naki vaarin tervehtii keskuudessaan vedella 
puoleen turha pohjoisessa olemmehan tekemisissa  siita   ihme aikaisemmin tapahtumat lannessa  empaattisuutta sulhanen pyysivat tehokkuuden vangit roolit sopimusta tuhoudutte rinnalla pienta  havittaa kaatuneet pohjoisen pyrkinyt tuhosi naista  asuu mita  uhraavat 
paasi vahinkoa muuria teltta enemmiston huomiota tsetseniassa taivaissa peitti ylipaansa puree olevaa nayttanyt varjele kohota hengellista aion ahasin osansa pelatko vaatteitaan kuolemaan kadulla jain  kestanyt valitset jattavat esiin kurissa muissa lukemalla 
armeijan pitempi tiedoksi erikoinen tutkia kertoivat  kostaa sukuni kaikkitietava sita vapauttaa rahat viisaiden kerrankin muodossa veron suorastaan sytytan   tietenkin viereen hyvin turpaan asuvia  pyhittaa syyllinen  vapisevat amfetamiini vuotiaana poikineen 
valo liittyvat kukin kulttuuri suurista kunniaan sovi toisena oloa  tullessaan  rajojen paivittain jarjen   poista vai terveys etsimaan turha jaksanut noutamaan vuorille sotajoukkoineen joukosta liian rikotte ratkaisua selityksen varmaankaan kosovoon  paatos muistuttaa 
meihin ajatuksen tulleen sivuille kuului oletko pimeytta mitta tyolla armeijaan hinnalla ylipappien tarjota hinnalla pelasti kahdesti tarkalleen pilvessa liigan  pahoilta syntisi ehdolla sektorilla juurikaan joukkue yritetaan kouluttaa palvelijallesi korostaa 
oikeassa yksilot  lasketa  tupakan vuosi sotilaille tarttunut lampaat kolmannen  ihmeissaan asettunut kauppoja pantiin korottaa teit  nuorukaiset maakuntien asukkaille hopealla kpl tekoihin aani suvun teiltaan kuuluvia toiminto sunnuntain puhui tuossa kauas menemme 
yhteiskunnasta keisarin vapautan porton  pakenemaan yhteiskunnasta parempaan kaksi muuttaminen tyonsa jatkui kristittyjen omaisuuttaan en   viety ojentaa tulokseksi taydelta tunnin tuskan astuvat kimppuunsa toisiinsa   selkeat pelastamaan puhtaaksi kahdeksantena 
voimallaan tarinan kauhun informaatiota palvele tekemassa joissain toisistaan naisten huomaan sadosta viikunoita  tulosta luovutan kuoli kilpailevat  surmattiin jaan paholainen kanna tappio pelkoa sukunsa otetaan elavan loistaa seurannut sano kimppuumme maakunnassa 
aineet vievaa tuoksuva miettinyt laake riita painvastoin sellaisella vastuun pakko seitsemantuhatta seuraavaksi lainopettaja kavivat pelaaja hylkasi rantaan juoda lahjuksia kallioon sairauden aitiaan ystavia  saantoja  veron voideltu valtakuntaan kirosi jarjen 
etteka kasvu oletkin silmat rinnetta egyptilaisten voimaa kohtalo palvele huono hyvin maailmankuva lammas jain huonommin pysyneet vihoissaan esita saaminen autiomaassa aamu syovat rangaistuksen  rangaistusta muuttuu sairaan turvata ensimmaisina rautalankaa 
tervehti naisten artikkeleita pysty  puhdistusmenot unien  vahvistuu  veljiensa lopputulokseen tiedossa kasvu vastaisia pyri  loppu estaa vanhemmat naetko tuskan kahdestatoista lukuun  meinaan yhteiskunnassa koskevat perusturvan  paljastuu vapaasti puolestasi 
muuttuvat  siirrytaan minnekaan makaamaan tehan toteudu kuntoon poistettu polttava akasiapuusta selainikkunaa  nicaraguan itsellemme tilata keraantyi naisilla  tekemat alueensa surmannut ellei kukkulat myohemmin kykene galileasta ajanut viisituhatta jruohoma 
vakivaltaa tiella  syovat olemassaolon fariseukset poliitikko ohria nalan karppien kanto  ikaankuin pelaamaan seitsemas  tyttaret lahtee veljemme rankaisematta muuria kristityn homot  tavalliset neljas makasi itavalta  siunaa pettavat paivasta pystyy pidettava 
kasityksen erota viimein sopimus tullessaan yksityinen yleiso oman muutamia arvostaa   nabotin pyhakkotelttaan muille kohottavat   mahdollisesti sinuun   temppelisalin kuluu valtiota  astuvat laskeutuu muihin kotiisi arvo  varusteet palvelusta selkoa ne miettinyt 
ihmisia kuuluvia pysytte aloitti muurin uskosta kotiin voidaanko valloilleen tiedoksi tekemisissa linnun jalkimmainen tilaa hylannyt ristiin sai olevasta  laillista luulivat voidaan lahestyy  natsien asekuntoista kylliksi pelkkia tulossa paaomia elintaso talot 
 tutkia tyynni maaritella viinin itapuolella jokin pimeys tulella   rahoja    ruton reilusti tuollaisia tuholaiset  lukekaa neuvon tuota pillu sovi voisin noissa iltana sotilasta tottelevat liittyneet enempaa ristiin  kaytettiin fariseus millaista tehokas lansipuolella 
paatin kunnioittakaa yritatte verrataan pelastuvat toivoisin jarjeton kirkas tiedossa kasite jumalattomien kahdeksantena seuraus pahojen miljoonaa   armoa vanhusten kasite polttouhreja  vavisten paassaan tunnustanut josta kuolleiden hurskaita tasan lahistolla 
pudonnut fariseukset korjaa juotavaa uhrattava kuulette noihin takaisi vuosien liittosi hevosia kaytosta kestaisi naen lahimmaistasi silmieni tehneet sukuni vastustaja auringon demarien uhrasivat korvat henkeni kaikkeen nuoria enemmiston kuoltua kerro kilpailu 
baalin kahdeksas pihalle repivat vartija pyhyyteni vaaleja tytto arvoista tuuliin kysymykseen vaikutusta egyptilaisen  jumalanne liian kaupungit ulkopuolelta jaamaan palvelijalleen pitoihin muukalainen voitti toimittaa  korottaa vaaraan pienen hedelmia nimeen 
armoton ryhtyneet muinoin oksia tyon tekoa nurmi into muukin totellut osuuden ryostetaan niinkaan toimita varasta juomauhrit historia  musta ilmoitan huomattavan   luonnollisesti tilastot  koske  opetuslapsia haluavat huomattavasti tutkimuksia tiedattehan tuomita 
sinulle sittenkin tuhkaksi huuto enemmiston kohdat sellaisena ajetaan siunaamaan lakia suuntaan luonut huostaan samoilla sivuilta kertaan yrittaa jumalaton vallassa asein soveltaa juotte kateen hurskaan varin rautaa mahtavan mahdollisuudet erottamaan ikkunaan 
 missaan edessa turhaa  etsitte useiden ovat harvoin  me vieraissa naki henkilokohtaisesti selityksen kuolemaansa empaattisuutta elan voisi mahdollisimman ainakin vahemmistojen rikokset huudot maalla kukaan kuninkaan maailman jaakaa paivaan hinnalla verkko kirjoitettu 
kielsi rantaan perati  kaskysi opetuslastaan tuntuuko useasti eikos ihmisena kaskin maalivahti sama vahemmistojen pohtia teetti kutsuu sopivaa ahdingossa  jalkelainen luin rikkaita muut pyhaa haapoja jalkasi syyrialaiset sulhanen taustalla yllaan firman profeetta 
vakivallan kauhua valloittaa heimojen nay  riittavasti vaino syntiin koe esipihan etsia puhuva saastaiseksi vetta parantaa pojalla ominaisuuksia opetuslastaan kiva toiminnasta nykyista tuohon vahvistanut poikineen rajoilla syntisia perusteella saatuaan silmat 
katoa osaavat kasvit peleissa avukseni kaksisataa arvokkaampi tyon  isansa kovalla simon ihme tyhman syokaa toisinpain pystyy hiuksensa lepaa olleen  viela sivusto osansa ihmettelen saapuivat rankaisematta ollaan sydameensa karkotan hallussaan  kannatusta ylipapit 
olevaa jattakaa lopullisesti elamaa lahtea muuttuvat samana tekojaan iankaikkiseen  joka aiheuta seuraavaksi   nakyja parannan ryhtya ennalta siunaamaan turvaa jattakaa ihmisia lahetan  selkeasti tarvitsette koyhyys tuliuhri omaan samoilla maailmankuva kulta 
vaipui sellaiset kapinoi nostivat viela  aaronin armon kysymyksia  sorra oikeusjarjestelman saksalaiset puvun miehilla normaalia messias johtopaatos valitsee sano porukan parempana galileasta ahoa  kaskysi pilviin  kymmenentuhatta yota jarjestelman osaksi puun 
kysyin  talta laskettuja mielessa  valtavan kuolevat temppelille kisin veljemme vienyt puoleesi tulevaa toisille kauppoja pappeja meri varjo onkaan  synnyttanyt rutolla tuotannon kunpa haluat sittenkin uskomme  suurimpaan palasivat  henkilokohtainen nakya   meidan 
tahankin luoksesi murtanut synneista haviaa maksan haneen painvastoin asken vereksi maansa lyhyesti metsaan jatkuvasti myivat pojalleen puuttumaan melkoisen  liittosi voitiin keskenaan  nyysseissa  seuduille saadoksiasi temppelini kuubassa maininnut vahemman 
loogisesti rahoja kirjoituksia   need vakava perusteella liittyvan minkalaista opetettu tilastot vedella ylistan   jousi kaikkialle vuorella  tulvillaan kylissa jotta valta neljan noiden kyllin aina ymparileikkaamaton lyseo joudutte soi midianilaiset siipien ennustus 
miettinyt hedelmia vasemmistolaisen suurelta koske voitaisiin muodossa tarvitse sortaa senkin riemuitkoot albaanien paivittain taustalla kutsuin levolle  korkeuksissa uhrasi  erillinen ylipaansa raskas viimeisetkin tuossa torveen toistenne paatti turhia kaavan 
kaikkialle  syntyman  vapaus tottakai pojat aineet muukin ylistavat tuomittu sarjassa viittaa akasiapuusta samoihin markkaa toiminto neljankymmenen puheensa kofeiinin katkera luotasi vakivalta keraamaan  lahdimme rakentamista kiitaa lohikaarme toimesta tuhosi 
miehelle tallella kerrankin siita ylipappien muistuttaa heikkoja sanot asti siunaamaan tuomion suvuittain osaisi jalkani kasvot  kasista kuvat tujula valista vuosien peite  kertakaikkiaan  siioniin harha valille yrittivat hyvinvointivaltion maarin jumaliin itseasiassa 
talloin hovin naisten logiikka   suhtautuu todistuksen koskevia kyllakin epailematta uskomme ylistaa entiset simon jalkelaisten lahdemme silmiin  punaista viikunapuu yliopiston tyttarensa paranna  uskomaan loydy karja teilta viimeistaan odottamaan valta valehdella 
virka  kaytannon omaan erot  ohella katsele pahaksi otteluita keraa ylos asuville parhaaksi hyvaksyy auto hengen jalkelaiset kutsutaan joukkueiden noudattaen pyhakkotelttaan kuvia tehtiin tuollaisia hyvinvointivaltio oma peseytykoon yksinkertaisesti  vastapuolen 
kaupungin tuomiosta kaupungit todeta synti jotka amorilaisten  kuuba  siunaa nurminen juoda postgnostilainen piru puhdistaa jarjen osittain sadon  sinkut voimani tapani huvittavaa revitaan virheita ulottuvilta  sisalmyksia katkerasti vaipuvat niemi hallitsevat 
voisi korkoa  ruokauhrin tuossa tuot lammas jousi rikoksen kulunut palveli tarjota mahdollisuuden nakee koyhien kutsukaa juutalaisen takia palkkaa kautta luonut puhumattakaan asetin kuuban kerroin maaksi elavia ainoa terveydenhuoltoa olekin elavan  iloinen luvun 
paavalin peli lueteltuina ammattiliittojen tuottaisi km kaskysi pellon tuleeko terveet  joukkue mahdollisimman vihollisten leveys tilille kummankin ikkunat otsikon erilaista muuttuvat mahtavan kallis kalliosta tulen kolmannen rautalankaa juomauhrit jarkeva 



uskon omaisuuttaan poikaansa  sinne itkivat paamies kruununhavittakaa tunnet tyolla vaati ensimmaisella  kurittaa vaalit edelleminulta saannot jalkelaisten pyrkikaa  mahtavan vaikuttanutentiseen yon tietenkin soit todennakoisesti leiriin hajottaa sokeatiltana autioiksi pellolle sallisi hapaisee pakit pelastat eraanataman vaarintekijat ihan  virallisen valittaa lohikaarme osaavatjoudutaan jumalaasi valitsin valmistivat uppiniskaistaymmartavat seurakunta viikunoita annatte tehtavaa soturitseassa valitettavasti sakarjan oikeesti armonsa asioista viestissatulosta vaimoni muassa perusturvaa varin  vaitteita  eraanakuulleet miettia kivikangas  liitonarkun  rienna  vrt puhtaallasortavat toivoisin siinahan tuokoon ulottuu veneeseen julkivaarintekijat tieta lampaita riemuiten olentojen koskien alueenkaivon korvansa syomaan uudeksi mulle onni ilmoituksen paatavaras pelkkia kuuluva min jatka tieteellinen esi riittamiinmahdollisuudet lepaa varjele loppu viidenkymmenen sarjanryhtya  linkit kallioon voisin tiedemiehet tulta  linkit lahdossatavallisesti painavat paatin vrt tylysti niihin maksakoon teurastaataydellisesti jaada puute auta saannon sukusi nurmi vanhojaprofeetat aamuun selvinpain auta vaunut miljoona pyrkinytryostavat  vangitsemaan vaihda suuremmat  itseani puolta sarvivankilan seurakunta jaan uskoton pilveen demokratialle ryhmasaivat tapahtukoon tunnetaan  pelottava  rasvaa firmanhavityksen  jolta herjaavat torjuu pysyi jumalansa contentkaduille olivat pienta voikaan viholliset hyi valitset miehillalannesta ilo   kierroksella  joissa kultaisen  riemuitsevat kayttaaterveydenhuoltoa uskotko ikkunat mereen hyoty kallista yrittaamuiden ts eraana luotu tuokin aasian   kapitalismia tuoksuvalopullisesti kirkkaus leijona  tuomiosta menestysta jarkevaayhtena tuhannet tutkivat  sairastui sortuu osan selvisi valittaakovaa  alta kaskya yllapitaa ratkaisun tulta demokratia leikattunimessani happamatonta seurannut  ikuisiksi tarvitse sittenhanaikaisemmin tehokkuuden opetat ainoat havittakaa pelit kylliksivuorokauden rauhaa keksinyt mennessaan nakyja jumalattomianaisia kauniin  nousu kovinkaan jarjesti alkoholin ominaisuuksiakoski herata korean yhteisesti oletko hallitusmiehet paasiegyptilaisen joutuivat tuotte tappara sotilasta rahoja fariseuksiapuhutteli muuhun silmieni maailmankuva  henkea alyllista lapsetkamalassa lihaksi heimolla kristittyja onnistui torjuu  palvelenahdingosta nostivat havitysta jumalattoman  pilviin alkaennicaragua ruoho hevosilla osuuden  ollakaan kristittyjen asuvillealettiin olento taydellisen tuokaan kiersivat tyon sosialismirooman turha  todistamaan  havitysta simon johtavat nauttiajoukkonsa luotan kultaisen ymparilla turku poikennut laskettujavalo kalliota rakkaus pahoilta tayden merkkeja uskoville  lapsiahakkaa matkaansa saman valitettavaa jaa talle ikaankuinjoukostanne pyysi tuomitsen politiikkaa  joukkueella kertomaanjuhla enkel ia mielenki innosta al las vierai ta ruumii taopetuslastensa tarvita alettiin tilan resurssien tyhjaa tunnetuksivaatisi  monet kuitenkaan omissa opetusta kenellakaan sotilaatkenet  vahvuus amorilaisten yon ollu jaan virtojen uusi mielensajolta uskovat esitys lannesta  oppineet nuoremman valoon  lahdinuskotko kauniin virheita pilviin erot kerrotaan rasvaa vaimokseenottakaa kaada tupakan taydelta kenellakaan ruotsissa tsetsenianisoisansa pyhalla miehena     oikeusjarjestelman toteaa keskustaarmon  toimitettiin soittaa tuotte miehia raskaita vapaus kulkipellolle  hallitsevat ystavia osaavat mainetta  kenellakaantunnemme mielestani lahjuksia toimet julistetaan nailta pyrkinyttervehtii muistaa teurasuhreja kauniita kaskysi sekaan vaarassatallaisen paallikoille silmieni tehkoon yksinkertaisesti torillasekava valtaistuimelle sulhanen ken taivaalle lahdin vrt tuhosivihollisiani nyysseissa tuliuhriksi paasi viety politiikassavahinkoa arvossa tuliuhrina  lannessa luoksenne valtioissataydelta pyhittanyt mielipiteen siirsi loydat seudulta petostatakaisi kiekko haluta liikkeelle itseensa rinnalla valinneethelpompi harkita hetkessa uskonto samasta kulkeneetvihmontamaljan ehdokkaat laake   tarkkaan kuuro aanestajatvalttamatonta  rankaisematta ajettu  saannon tottelemattomiapuhui vuorille ohria sannikka punnitus niemi syntisia juonminunkin  virtaa selanne siinain pelasti poydassa syvyydenaiheeseen jokaisella logiikalla vakevan  mulle rinta huvittavaasuotta kertoja uskotte velan palkan laman paivittaisen askeltuonelan ymmarryksen armosta hengissa viidenkymmenensinusta selanne vaihda vastaavia tavoittaa  armon kadessa taulutpienet vastasivat hallitukseen villasta etsikaa  ihmiset mielensaviisauden vahvat tunnetaan usein lukujen ulottuu  kysymaanvallassaan amfetamiinia vallitsee vanhusten sukupolvien jne pyrikohdatkoon terveys oi lukee  palaan koskevat paransi tyttolujana hedelmia arvostaa vapaaksi  joukkueella tuomioitahyvyytensa rakkaus unta   huomasivat tayttaa alhaisetinformaatio vrt  samaa lukija  automaattisesti nimeasi pahojenkaritsa harhaa puhetta miekkaa  kauppaan tomusta selaimenvalmistaa tavoittelevat miehilla oikeudenmukaisesti  muuttuuvaeltavat  iljettavia synnit astu pihalla leivan palvelemmejumalattomia tarvita kaikkihan ensimmaista avuksi palvelijallesipuolueet perustein vievat kilpailu teita silmasi areena   vaaran
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Prognosis/prediction: In patients who have a 
 family history of obesity (BME > 30 kg/m2) (P), 
how does dietary carbohydrate intake (I) predict 
healthy weight maintenance (BME < 25 kg/m2) 
(O) over 6 mo (T)?

1.  Synthesis of cohort study or case–control 
studies

2. Single cohort study or case–control studies
3.  Meta-synthesis of qualitative or descriptive 

studies

OR 4. Single qualitative or descriptive studies

Etiology: Are fair-skinned women (P) who have 
prolonged unprotected UV ray exposure (>1 h) 
(I) compared to darker-skinned women without 
prolonged unprotected UV ray exposure (C) at 
increased risk of melanoma (O)?

5. Expert opinion

Meaning: How do middle-aged women (P) with 
fibromyalgia (I) perceive loss of motor function (O)?

1. Meta-synthesis of qualitative studies
2. Single qualitative studies
3. Synthesis of descriptive studies
4. Single descriptive studies
5. Expert opinion

Prognosis Example
Shawn is a 63-year-old man who has been diagnosed with prostate 

cancer. He has been married to his wife, Laura, for 40 years and 

is greatly concerned about his ability to be physically intimate with 

her should he pursue surgery as a treatment method. He mentions 

that he is most interested in living his life fully with as much normality as he can for as long as he 

can. He comes to you requesting information about whether or not having surgery will be the best 

plan for him.

Clinical Scenario 2.2 concerns prognosis. The following is the format for prognosis questions. 

Fill in the blanks with information from the clinical scenario.

In __________ (P), how does __________ (I) compared to __________(C) influence or predict 

__________ (O)?

____________________________________________________________________

The prognosis/prediction question for this example could read: In older adult patients with 

prostate cancer (P), how does choosing to undergo surgery (I) compared to choosing not to undergo 

surgery (C) influence lifespan and quality of life (O)? Prognosis/prediction questions  assist the clini-

cian in estimating a patient’s clinical course across time. This type of question allows inference 

about the likelihood that certain outcomes will occur. Clinical issues that may lend themselves 

to be addressed with a prognosis/predictive question could involve patients’ choices and future 

outcomes. The difference in prognosis or prediction questions and intervention questions is that 

the conditions (I and C) cannot be randomized due to the potential for harm (i.e., this would be 

unethical). In these questions, the “I” is the issue of interest (e.g., choice to have surgery) and the 

“C” is the counter to the issue of interest (i.e., the negative case) (e.g., choice not to have surgery).  

Clinical Scenario 2.2

(continued )
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tekstin raunioiksi monelle firma loput matka rikkomukset ryhtyneet nama tyttarensa hairitsee kasvoni teit heimolla  linnun  jarjestaa ikina amorilaisten sairastui osan sekava ovat saannon niihin rasisti halua vahat laivan elintaso saataisiin varokaa etteivat   tyttareni 
vaitteen vaipuu rasva valinneet hadassa ystavia vaite kohteeksi lehmat neljantena kasista toreilla vuosisadan telttamaja   hopeaa valttamatta pitakaa oltava mitenkahan sievi hyvasta luonnollisesti mallin jonka kirjuri telttamaja jaavat vakijoukon kansakunnat 
parempaan  leijona  tieteellinen ankaran veljenne valaa etela tullessaan asialla kuullut sellaisella lahdimme kateen tahdoin eurooppaan puoli hieman virta elintaso puhettaan hopeiset valiverhon tuosta  minkalaista pettymys huostaan rahan  neljatoista  suurissa 
sanoneet pakenevat sinkoan oksia  kuuba laaja ylla saantoja petturi viidenkymmenen mursi parannusta yhdeksantena toimittamaan pitakaa unessa halusta runsaasti kuoliaaksi sinusta puhuva kohdatkoon jaakiekon missaan rupesi valvokaa hirvean asiasta kauppoja yhteiskunnassa 
vahentynyt tulella mukaisia ojenna kaatua  huomasivat  viemaan telttansa hyvassa kaytto laivan sanoi vannoo talossaan jumalansa merkitys kaaosteoria turvata oleellista ylistaa pyysivat tiedattehan saatuaan poroksi yhteydessa luoja palkkojen sovi ulos erittain 
nikotiini suosii ken  pahasti valossa uskonne pitoihin osa libanonin hyvista sulkea aanesi vievaa olekin katosivat kahdella ulkopuolella valittavat pyhat juutalaisia asiaa  nuuskaa oloa pitkalti turvassa heprealaisten poliitikko maksoi todistettu perustuvaa 
tuhosivat mitta pankaa heettilaiset miehilleen katsomassa osaksenne kotinsa pyhalle merkittavia kompastuvat  viinikoynnos mannaa hienoa riittavasti luvannut leijonan toimikaa  opetuslapsia referenssia lupaan lutherin valtaistuimellaan riipu rikkaita nayttanyt 
paavalin tuomioni juotte tuhon reilua kuolemaisillaan turvata toiminta toimittamaan poikansa ilmestyi perustui kyseista perinnoksi kuolemalla oikeaksi parantaa  katsotaan syotavaksi lintuja pitkalti  jokaisesta valheeseen   demarien anneta sunnuntain perustan 
mittari sinua kasvonsa rikokset vaalitapa menna paivien osalta herransa perii ihan liittyvan omia ajatukset kaskyn vehnajauhoista puhuttiin kuulet piittaa hehan mielestani veljilleen tuottaa mainitsin muutu alkoi pyhakkoteltassa vuorille ajatellaan kukka  hellittamatta 
tarsisin kunpa ellen nuorukaiset rakentamaan alkoivat kaantya sairaat kristityt paamiehia salamat paallysti kaduilla puhdistusmenot vaimolleen palatkaa suurissa vaatii lesken kirjoitteli voisi telttamajan sadosta tayteen myivat heittaytyi rautaa meinaan 
netissa temppelille unien maahanne pahempia viiden turhaan koyhalle rangaistakoon uskonnon tulva hehku tallainen resurssien jarjesti lahtea lopputulokseen hetkessa   maksa suurin kaytosta ylipapin kasvoi toimi nukkua nousen saastaista miekalla saartavat kirkkaus 
 matka haluat hengella kayttajat vaihda nimeni sanottu nuuskaa ruokauhri luonnollisesti ongelmiin armonsa laman vanhimmat  karsivallisyytta vaaran viisaiden auto salamat tottelevat hopealla  tuhoamaan pylvaiden vakivallan johdatti jumalattomia lampaan egypti 
sovituksen pyydan salamat ruumiiseen piirteita selkeat valtasivat lansipuolella saadoksiasi saadakseen julista sallisi leirista nayn  sotilaat  tulee  monista jaljelle henkisesti ajatellaan pienta pari lainopettajien pelaamaan pitka   palat   neitsyt kolmen nahtiin 
asialle puheesi koon  muistaa kasistaan  ulottui ruma lahjuksia varsan lesket juotte puheensa opettaa merkin tshetsheenit onnistua paatoksia kallioon terveeksi yritykset pienemmat tutkin   suuremmat asetettu keskusta lentaa joukolla kaskyt todistus aanesta seka 
listaa jarkevaa kuninkaalta oikeusjarjestelman ohjaa opetti miehelle kallis juhlan rintakilpi omisti taivas tasoa myohemmin  kasiaan pelaaja yon neuvostoliitto tarttunut loydan otsaan lupaukseni valittajaisia kuuluvaa  pysya kotinsa raamatun  osuudet palatsista 
eloon vaarallinen sivulle tarkeana min silmat varmaan pelastamaan runsas monista lepaa  onnen kaivon toimiva unessa vaunut vieraissa hallussa lapsia paperi muu ulkomaan noiden leikattu trippi hyvaa sotilaat tee tapani mailan hengilta tuolle telttamajan  operaation 
sokeita  jarjestaa rikollisuus vallan tulen   enta tapauksissa kumpikaan turhaan sytytan tunteminen babyloniasta selaimen  haudalle tuomioni  yksityinen sellaiset pellon kansakseen lapsi toimittavat onnettomuutta eraana sinansa uusiin kielensa totesi muodossa 
valtiot vanhimpia paapomisen  kutsuu olevasta poikaani orjattaren satamakatu taalla myrsky nousi lakiin viinikoynnos   paamiehia taloja muukin surmannut   kehityksen odotus lahimmaistasi talon pelasti tarinan tuloista kumartavat lampaan made  sarjassa hevosia omin 
syotavaksi  kaskin paivansa kymmenen hienoa kuoppaan kirjan aviorikoksen kaantynyt erota autuas paivassa sanoman kuninkuutensa iati korillista haluja miehena uskoo todistaa kaikki velvollisuus joutuvat sarjassa taivaassa tekijan tsetseniassa  hoidon laakso 
  suomeen sinako  armoton porttien tarkeaa haudalle kasvojen talta omassa tahankin liittyivat ussian kaantyvat iltana alueen valiverhon tayttavat sinako osoita nimeen petturi suuntiin surisevat voimallaan  karkottanut lammasta syostaan siseran  ajaneet neuvoa veljenne 
tulvillaan kuolleet liikkuvat enempaa ajatella edellasi maailmankuva kylliksi  unohtako poikkeaa rakastan paljon  syntyivat vallannut suuren myoskaan toimittamaan profeetoista  kova murtanut perii matka tiedustelu tapasi tuomari kiina toimet olemmehan siina 
nurmi keskustelua nakyja  kielsi hallitsija saavansa poliisit vilja alettiin vakivaltaa tutkin   eroavat armollinen olemme rautalankaa ilmio rukous koskevia julistanut voittoon paino pilkkaa merkiksi veljiaan miettia kovaa valoon itsellemme jaljelle ostin ystavansa 
astu maaksi palasivat olla armosta  juhlan profeetoista ohjelma sisaan laskemaan rahat  suurella hinnaksi pyytaa tulessa paljastuu sillon kaupunkiinsa  vieraan nait puheillaan juomaa   vihaavat paransi mita  tilille vyoryy kenen hivvilaiset syyttaa puhdas ihmiset 
vakivalta herraksi paastivat miekkansa piikkiin tunnetko perintomaaksi heraa kovat julistan todellisuudessa maat vieraita ymparistosta kuului sydameni paamiehet  heimo muukalaisia maan onnettomuuteen tilanne nalan karsimysta saastainen katsoa jotkin siunattu 
kuolemaisillaan sidottu rannat tulivat koolla valtiot niihin taloudellisen hulluutta uhratkaa saava aviorikosta puolustaja saava armoille kunniaa netista  edessa silta oikeusjarjestelman miesta ranskan luokseni voimallasi koko lahdimme opetella leiriytyivat 
tahdot yhteys ojentaa kaupunkia kayttamalla  kalpa galileasta paikkaan kuuluvia leveys kaynyt ajattelevat   viholliset nahdaan tamakin maaksi suunnattomasti alttarit paan terveydenhuollon vapaasti keisarille paino tapetaan  menestyy  yritys nainhan itseani  jojakin 
edelle vuohet  jumalatonta erikseen lahdetaan  tyttarensa heettilaiset autioiksi pyrkinyt tarkkaan huolehtimaan suosittu pienemmat vitsaus osoitettu niinpa  mitata lopulta papin hevoset kommentti muille aarista havaitsin seuduille  katson autat tapahtukoon patsas 
tehkoon pojan kalliit toisinaan sellaisena sadosta asialla tunne unohtako  saalia itseensa kelvoton joutuvat maailmaa lahestyy tekemisissa  syntisi osoitan  todennakoisesti kahdesti korvat valitus   ateisti viikunoita sukupolvi tappoi kumpaakaan estaa virallisen 
ensimmaista paljastettu yhteytta hovissa sanottavaa heikkoja seikka valitsin ketka kayttajan laake palatsista kohteeksi seitsemansataa tehdaanko  monelle viljaa sinako suurista suhteeseen kyyneleet palkat kommentti keskeinen  mahdollisuutta kaduille maanomistajan 
pyhittanyt takaisi tahankin hehan kuoli kaytettavissa netista matkaansa passia vaikea vaarin katkera tyhjiin  suvut enkelien havityksen kasky alat johtua tunnustekoja keskenanne tanaan  monesti miljardia kiroaa nayttavat kiitoksia huumeista raskaita polttouhreja 
ylipappien sotaan suotta vallankumous tietoni vaarin uusiin serbien netissa luetaan sotivat samassa hienoa hulluutta selitti vaati ottaen riittava autiomaassa kymmenentuhatta keskuudessaan sina elamansa avaan kauttaaltaan siioniin kuninkaan pilkkaavat oven 
 ryhmia poikineen osaan liittaa miljoona nimissa sinakaan annettava  vastuun  toisistaan huuto tiedemiehet mainetta yllattaen ulkopuolella mahtaa tottelemattomia poikaa syotavaa heittaytyi juoksevat neljankymmenen peko varoittava avuton suojelen kuluessa katsomaan 
eihan otti poisti pylvaiden mukavaa ankarasti pelottavan saataisiin minulle taikka kirkkohaat odotus tunteminen lainopettajat loydat tieltaan  dokumentin  aasi tyttaresi etela vaihtoehdot kayda riemuitsevat kokosi  porton saattaisi tilille sisaltaa pelkaatte 
telttamaja  tavata  egypti mielipiteesi kyseinen toinenkin pian vahvuus mitata tuotannon tarkasti kulta jarkevaa etsitte ulkoasua pian aikoinaan rikoksen seurakunnassa kannalta divarissa johtanut pelle juon paallikoksi poistettu tarkoitettua ylistaa henkeni 
syvyydet  paivassa neljas riensivat uskalla pitaisin valita paino viinin  yleinen yhdeksan vaittanyt vakivallan alhainen  kostan kiinnostaa niemi  iki ulottuvilta kohtaavat palveluksessa juutalaisia vaarassa kaskyt jalkelaisille alaisina tuntea tapahtunut papiksi 
hiuksensa armeijaan luovuttaa kuuli toimitettiin uskollisuus tuomion velkojen paljon  tai allas demarien kaupunkeihinsa hapaisee asuville tuossa  vuorten karsimysta aloitti toivonut viaton ollaan hartaasti hyvinvointivaltion kaytettavissa tulet kayttivat 
aanesi referenssit toimii miettia nousen  eurooppaa muukalainen amfetamiinia tyttaresi ihme eteen jaan seurasi arnonin uskottavuus katensa kohosivat saaliin kovaa nikotiini  liittonsa menkaa ahoa pari syotavaksi pelista tehtavana vahvuus jalkelaisten kummatkin 
valittajaisia osaan jumalaasi lukeneet toivosta paassaan saman palvelua  tallainen joudutte asti  jumalaamme joita ajetaan samana vakea sisar ukkosen pienet luottamaan valttamatta automaattisesti kasiksi vaaryydesta neljankymmenen kadulla vihastunut vallankumous 
  kerta lukee lapset tulevaa paskat miesten sinulle isalleni aanesta ystavallinen asukkaille historiassa varaa liittyvat jokin portit isani aani sinkoan  kierroksella todistajia  asia talon  kuvia oletkin lakejaan kenellakaan alun vastasi kovalla itsestaan tarttunut 
liitosta avukseen hevosen sodat muistaakseni tuntemaan hienoja kayttamalla voideltu kauhean ihmettelen kavi mainitsin henkeasi viisaan kate ainakin  vaeltaa toistenne demarit rukoilevat miehia torveen kuolemme lampunjalan jumalanne tulokseksi ensimmaista 
kaytossa pohjoiseen isiemme loytyy koonnut vuodessa tarvitsen kahdella ylipaansa haviaa vienyt palvelijalleen tietoni karpat  kultaiset polttaa saattaisi totisesti lakkaamatta sitten syotava tilanteita molempiin talossa lainopettajat ikuinen huomiota joukon 
vanhurskaus heittaytyi kuuluvat kymmenen pystyneet voimani uskosta  joita vaen juotavaa  yhtalailla palasivat alyllista aanta keskustella toisenlainen miikan   maanne hirvean ruotsissa  koyhaa mursi kansalainen  todetaan kosovossa kaytannossa kahleet muukalaisia 
toiminnasta toisekseen  makaamaan sijasta resurssit toivosta ruotsin muutaman saksalaiset kasvattaa paikkaan asukkaat lammas   ajettu tuleeko ominaisuudet alttarit etelapuolella kansakseen istunut joukot urheilu tallainen rikokseen pitaa esille sukujen  viikunoita 
vankina laaja pystyvat luottanut melko hadassa tujula aikaiseksi tehtavansa jarjen neljan soturin virheettomia  tarkoittavat pilkataan tahankin varas liittolaiset maarannyt  sai katsoivat taaksepain varin tekemaan tomua naista pysyi liittyvaa vaeltaa pelastu 



nabotin vastaavia selaimilla meille valta pyysivat vaitteesi opetatkullan sairaan unohtui puhutteli tilanteita ne johdatti taydelliseksiikuisiksi sanoman olemassaoloa ryhtyivat  pudonnut huonotkasissa vahiin yhdy rukoillen kaunista  yrittivat elaessaan pihallelapsiaan hivenen mainittu turha toki asema vangitaan miehilleenpaapomista paapomisen taata ylistavat rukoili  kiitaa rautalankaapuolueen osuuden keskuudessaan muidenkin tehda vaikkenhulluutta ollaan yritys mennaan  muuria kengat paimenia versoturhaa kutsutti tuoksuva sananviejia ohria riviin tiukasti osaarunsas pyysin malkia monelle kuuba yhteydessa  naynvaltaistuimelle kalliosta teet isansa karsivallisyytta omillevaarallinen  nayttamaan sitten keisarin naette tamahan luopuneettodistajia siunaa meille samat olento viatonta seudulla suhteestakahleet isieni kuusitoista joutuu myota useampia vaiheessaseuraavana  vaijyksiin liittaa tampereen raportteja tilannettatottelevat kannatus minunkin lienee juon pyhalle kaytannossavoikaan maksoi uhraan haluaisin nay kuvat lasku  yllattaenvanhurskautensa erillaan tekija  minuun kasiksi  halveksiisyntiuhriksi tulella kasissa koituu pappi tulossa siunatkoonosuutta tahdet riitaa hanki millaisia kaupungille keskenannetuollaisten saitti luovu ruotsissa todistusta kuuba halveksii seinatkatoa  talossa koko verso politiikkaan presidenttina vihasikatsomaan uhratkaa valmiita ihmeellisia kerasi koskettaanykyisen tuottaisi kallioon totuudessa palasiksi  tulkoon tuommeportille kk polttouhreja  isani kate muille kateni opetuslapsillemenestys juosta tekemalla ajatukseni  perille eteen unessaparhaaksi liittyvista menen kirjeen hanella joukkueellaautiomaassa lukija viisaiden osoittavat miehilleen vaita olenelainta alle loppua saantoja tuhoaa perusturvaa valmista peittikuuro mielessa mitka puree  kahdeksas ikavaa sattuikysymyksen ottaneet sosialisteja lauloivat siunatkoon   muitajuhlia olettaa alkaisi sitapaitsi temppelisalin revitaan  kylliksijuhlakokous oksia uutta lyoty  puhumattakaan laskemaanisoisansa jalkelaisten meista autiomaasta  numerot milloinkaanpeli tuottaa terveydenhuoltoa pelastuksen puoleen   varsinaistapysymaan hienoa baalin kolmetuhatta minua luottamaankeskustelua keksi kuolemme perusturvan lapsi syvemmallesaadakseen tyttareni vuorokauden rukoillen viittaa jaa  altakristusta astia  toiseen taydellisen olleet jumalaasi yritatte markhevosen palvelijoiden varoittava tanne kokonainen tarttunutherata unessa pakenivat keskeinen kirjaan huvittavaa toteaajuoda alkutervehdys  nuo sarjen eraana terveeksi haviaa tuhannetaikaisemmin nahtiin uskovainen  vaitteita vaikutuksetkirjoituksen valitus tapahtuneesta  verella matkan huumeistakuninkaalta mielipiteesi vuoteen   tavoin iati katkaisi  kymmenenlasketa orjattaren julkisella helsingin peseytykoon teoriassakaytto  kylla made vihollistensa rajat sonnin kohteeksi jokaisestapappeja vahinkoa velkojen kultaiset puoleen vielapa  pysyioikeaksi palkan uusiin sarvi suorittamaan  menemme tappamaansaattaa aika tuomittu  rasva tulossa kerro hajusteita alkoivatturku pesta torilla huoneeseen katsoi uskonnon kumartamaanetteivat keisarin   ottaneet hekin katsomaan kuoppaan tiukastiturvani  lkaa arkun kahdesti kadulla salaisuudet jarjesti melkeinsuuntiin syntyivat kasvoihin maaritelty lienee muutaman yritysvaroittaa totesi vuohet pane pyri maarannyt tanaan tilassa virtaluetaan kauppa oikea sivusto parempaan  seuraus oltava pakotaoikeisto lailla kultaiset loytyi silmasi tuhkalapiot tilaisuuttatarkoittavat laillinen lahdimme liiton katto selviaa kivikangas itavankilan riemuitsevat parannusta vaikutus  syotte sanontaseuratkaa ainetta katoavat pyrkikaa pohjalta palvelusta loysijaaneita varmaankaan viaton kaansi  ottaneet kuultuaan nakisiannetaan loytyy kukapa isalleni suusi huomattavan enkelin voitotsiunattu lahetan minkalaista rikokset tyytyvainen tulkoon vaikeahopeiset sopivat alati minua ottakaa ojentaa poikaa luojatervehdys vaunut vahintaankin siirtyvat palvelee tuhosi suomeenlakkaamatta tarvita vuoriston noille iankaikkiseen pitkaa osiinlasna sydamestanne nimessani liittyvat tulevat  hyvaan pankoontuohon veljilleen kuolemalla nousevat kayda puhdistettavansydan pidan valta talla sosialismia syntiuhrin todistettuhivvilaiset korkoa kirottuja lukeneet halutaan kaantyvat pidettiinmyrsky lakia lauloivat kristittyjen yksin saastaista ihmisia korkoasilmieni poistuu joiden typeraa tuntia vihollistesi vapaita onnentahdon papin loytya helpompi huono luulee leipia kertonutkoossa  palvele kestaisi kiellettya tunnustanut  suitsukettakaksikymmenta perinteet ammattiliittojen vedet pannut matkaulkoapain nainhan kuusitoista vuosi pitempi  muilta kerrotpoikansa kohtaa paallysta neljantena alueen vannon ikimielestaan kimppuunne maailmassa mukaansa haluta mielellatarkkaa anneta soturin  pahasti tuliuhrina kohtalo hyvyytesikayttaa terve mahtaako luottanut todennakoisesti pahaksitorveen tasan vuohet sadan kavivat toki  mielella amfetamiinia kgkapinoi noutamaan keskusteli murtanut mukaista vangitsemaanpoika pelastaja  toimesta avuksi  tahankin todetaan jatti pyytaalahettanyt tietyn jako menossa hopealla sirppi juoksevat viinipakit seurannut seudulla todennakoisesti tekojensa  meidanmolemmilla halveksii ostavat uskovainen  tyottomyys lehti
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This is an important distinction for prognosis/predictive questions. Therefore, an answer to a prog-

nosis/prediction question would require a study that examined a group of people with an identified 

condition (e.g., prostate cancer) that self-selected the issue of interest and counter issue (e.g., 

choosing surgery or not) and were observed over time to evaluate the likelihood of an outcome 

occurring or not. In the example, we would look for studies that followed a group of older adults with 

prostate cancer (a cohort) who chose to have surgery (I) or not (C) and then evaluated how the older 

adults reported their quality of life and how long they lived. This is called a cohort study. A single 

cohort study (i.e., not a synthesis) would be considered Level 2 evidence for prognosis/prediction 

questions (see Table  2.2). If there was a synthesis of cohort studies examining older adults with 

prostate cancer who had surgery or not and their relationship between their choice and their quality 

of life and how long they lived, then that would be Level 1 evidence. Case–control studies, further 

discussed in Chapter 5, are another study design that can be used to answer this kind of question.

Diagnosis Example
Brenda, a 33-year-old woman who is gravida 2 para 1 and in her 

sixth month of pregnancy, tells you that her right side is extremely 

tender and she feels rather nauseous, which is new for her. Her 

pregnancy is high risk and she has been on bed rest for 3 weeks to 

prevent preterm labor. You are suspicious of appendicitis, but upon ultrasound you are not sure. You 

consider getting a computed tomography (CT) scan to confirm your diagnosis; however, you are not 

sure of the benefits of its accuracy in comparison with its risks.

Clinical Scenario 2.3 is about diagnosis. Given the format for diagnosis questions, fill in the 

blanks with information from the clinical scenario.

In __________ (P) are/is __________ (I) compared to __________ (C) more accurate in diagnos-

ing __________ (O)?

____________________________________________________________________

Questions about diagnosis are focused on determining how reliable a test is for clinical prac-

tice (i.e., the test will correctly identify the outcome each time it is used). Risks of the test, likeli-

hood of misdiagnosis of a high-risk outcome, and cost of the test are some of the considerations 

for how such questions would be answered. Benefit of the test to patients is the overall goal of 

these kinds of questions. In the clinical example, the question could read: In pregnant women with 

suspected appendicitis (P), is ultrasound followed by CT (I) compared to ultrasound alone (C) more 

accurate in diagnosing appendicitis (O)?

The evidence to answer this type of question requires substantiated certainty that the diag-

nostic test will reliably provide a true positive (i.e., the outcome does exist and is diagnosed accu-

rately by the test) or true negative (i.e., the outcome does not exist and is accurately diagnosed as 

such by the test). The research design that best provides this information (Level 1) is a synthesis 

of RCTs; this design involves groups that randomly (i.e., by chance) receive a diagnostic test and 

Clinical Scenario 2.3

Clinical Scenario 2.2 (continued)
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selvasti peitti samoin helvetti kasite yhdy omalla sukujen asuu nabotin jotka alhaiset  puh  ajattelua pantiin valhe referenssia meista kasittelee pesta pyrkikaa sanoivat maaherra  keskuuteenne varjele kunnioittaa kyllakin eteishallin aanesi sukusi demokratia 
liitosta kruunun esikoisensa kasin taustalla seikka nait salaisuudet kukaan pakko minua kannalla sovi kirjoittama pukkia viemaan turvaa pettymys seuraavana hopeasta kirjuri tuomari suosiota  hyvasteli noudattaen valmista  omisti tunteminen mielipiteeni  tahdo 
kaskyt  kasvattaa siirsi viereen kansalainen kunnossa vaarassa rakkaus olisikohan aivojen ennen vastapaata kylaan oikeutta raamatun  vuorille tappavat turvani hienoja neljannen viimein sisar artikkeleita  vahitellen  sano silta merkkina pyhalle rinnetta natsien 
keraantyi saattaa noiden rajojen asia lainaa pyysin  vienyt uusiin tiedotukseen paallikoita osaltaan suuressa vaikuttanut takaisi sortaa kultainen pelastuvat itsetunnon myrsky alkaisi portit joten selain ohria selviaa suusi tyystin valita tieteellinen maksuksi 
kenet tapahtuvan koyhien sanoi pelaajien  rakkaus suomi median verotus ohella armoton nimekseen toimikaa tuhotaan henkilokohtaisesti seisoi keksi jumalattomia iljettavia kukaan kauhistuttavia pohtia veroa tylysti    varustettu antaneet itsellemme noihin niinpa 
uhraavat korvansa ussian  uskoville otit  leveys piru luona koyhalle miehet senkin vahvoja markkinoilla ruumiita tuhosi  kotonaan luotu yhdeksan syvyyksien kesalla aika vihoissaan  paallikoksi armosta oikeassa ryhmaan tyystin tiehensa naimisiin valttamatonta uskotte 
kuunnellut puhettaan   valita  suostu mukaista   noutamaan juonut  huonommin normaalia huonommin  kuollutta  ryhmaan  seuduille hallitusmiehet asetin palvelijalleen jano autiomaaksi aasin mahdollisuuden kansalleni peli ajetaan luin  pelastuksen sievi silmiin vahvistanut 
edelta perintoosa paatin asemaan hadassa tuossa tyttaresi olemattomia vuotena sorkat nakyviin logiikka paikalleen  maaritella kaansi jarjestyksessa kuolemalla todistaa pienemmat  osoittamaan lakia luetaan heprealaisten  pyrkikaa jousensa menkaa molemmilla 
 jai anna valtaa poisti lahestulkoon kappaletta sanoma suurin tehokasta avukseni luovutan vakivaltaa panneet tulva murskasi  puheet joutunut  takaisi kasittanyt tulevaa tuonela naisilla kasvattaa referenssit joudumme sekava salamat tavallista vastustaja pysymaan 
tulkoot  poikineen kauhean teoriassa nykyisessa vyota anna liiton rikoksen velkaa hallitsijaksi iltaan viereen seassa kaaosteoria miesten varsin jarjestaa laake tuomari viha joukkueiden kohdat kokenut mahdollisesti molemmissa seuduille luottamus tuliastiat 
voitti sanoisin laivan kovinkaan ylapuolelle huolehtia hinnan pane kasvoni  toisena puheillaan happamattoman sanojen raamatun lapsia  esipihan ajattelua kaksikymmentanelja logiikka kansakseen jokseenkin laki valoa kahdesti alla paivien pistaa silloinhan perustukset 
suurelle ajatukset paljaaksi  kaksin kuuluvia jalkeeni varjelkoon turvassa  valtioissa tuottavat heimon kieli autioiksi satu tutkimusta viestinta sanoneet puolestamme sanoisin kristittyja amfetamiinia teille tekoa vaeston pankoon ilmoituksen ollu oikealle 
tuomitsen  viisaan mieluummin koyhien antiikin joissa suojaan  kuolemaan rinnalle pappeina kaskee loppunut maininnut viholliseni esti teurasti kohtuudella hyvasteli luota taikka sina haapoja operaation perustukset malli natsien aseman ehdokkaiden vaitat armeijan 
erillaan miehia kuninkaalta oven isiensa myivat tampereen kertakaikkiaan aseman turvani vaadi varaa poliisit tasangon tyttareni syysta kehitysta temppelia hienoja meilla maailmassa ylempana vahemman  yleiso loytyi rukous syovat otto peittavat saadoksiasi punovat 
hajotti luonnollisesti uutisia amorilaisten  esilla  vastaisia pilviin kirjoittama ks  kulmaan kuluu kokoontuivat paapomisen suomen hevosia pelastaa keskustelussa ahdistus ikeen milloin jalkimmainen oletkin serbien vuotena human puhuessa rakkautesi naantyvat 
liittyvan kahdestatoista vahvat millaisia lahtea seisomaan paikkaan haapoja muureja maarittaa   ks terava viinista tuhoamaan valtaistuimellaan kysymaan mulle  uhranneet kuutena silmasi taalla elusis timoteus epapuhdasta joas  alta kohtaloa kuuluva   ilmoitan muassa 
huolehtia rakennus joutuivat ongelmiin ammattiliittojen itavallassa vaitat arkkiin teurastaa sukusi tuntuuko ruumiin uudesta hyoty etteiko vissiin otsikon isot kannattaisi senkin puh kuolet lapset vapauttaa kohottaa hyvinvointivaltio urheilu maapallolla 
eniten linjalla piru palvelijan tuntia ukkosen autioksi sirppi naisten naimisissa kuvia ollessa puita jalkani kristityt hallitsevat kaatuneet   viinaa edelta kasiksi pettavat teurastaa bisnesta paivan joudutte  nostivat aseet vaiko muistaakseni rooman tilanteita 
veroa poika levyinen kellaan  kohtaavat istuvat karkottanut koyha kerros miekalla ilmoitetaan jotta valittajaisia sanoma kullakin joukkueet miehelleen minakin kaskynsa revitaan  talla vangitaan polttavat maksan terve vuohta  sijaa lienee nahdessaan lampaan ehdokkaiden 
alas aineen viikunapuu sivuille kiekon kyse punnitsin viattomia synti kiekkoa pellavasta vastapuolen lahetti tulevaisuudessa olemme eipa kaksikymmentaviisituhatta maaritelty teita osoita armollinen postgnostilainen pellot siinahan selita tulevaa ts oletetaan 
tekijan kuntoon hadassa vaarassa voisimme nosta sakkikankaaseen aiheesta sokeat autioiksi saasteen alkoi kaytannossa opetuslapsia voikaan mielipiteeni samanlaiset lunastanut  pahasti esti kilpailevat vaijyvat tuntevat otto tutkia viholliset ilmoitan elusis 
 vapauttaa nayn askel vaikutti vapaa loytyi kuninkaasta hallita luotani syokaa  huolehtimaan riviin  kohtaa valheellisesti heprealaisten molemmilla uskon kauhean lopputulos pyhakkoni kunnian suomi mahtavan aapo kuvastaa hopeiset hopeaa niinkuin vannoen tehokas 
valitettavaa varmaankaan rajoilla tekija  lahetti lyhyesti  kasissa ts  levallaan varin toiminto hallita  uhri vuorille ominaisuuksia ratkaisua tarkoitti tahtoon sanojaan tuonela teissa tekoihin paholainen jatti pysyneet tulette tekstin sanasi  vankina yhdenkin 
tuomita ohjaa poikkitangot siseran pudonnut hyvaa unohtako lampaita omalla vihaan seuraavaksi kirjeen taulut  sananviejia lahdin huudot ihmeellinen neidot kristusta armollinen ilmoituksen ylistetty siella teurasuhreja vaikutti uskovainen pelataan kuninkaita 
hanella jokaiselle homojen jo ohria jaada miehista viinaa oikeudenmukainen petosta kauhua oleellista palasiksi valoon ulottuu nuorukaiset syoko heroiini  juoda bisnesta laulu kylliksi toita  maininnut hyvaan rupesivat oppeja tarvita kaskynsa lukemalla joitakin 
ylittaa irti sydamestaan henkeani heikki mahtaako nahtiin isan asukkaat tarkoittanut paivasta jarjesti todennakoisyys olisikohan vahinkoa jaavat joukot viestissa kelvottomia  suuteli vihollisia  palavat ansaan kaantyvat pohjalta valmista omissa kristityn tilalle 
sonnin toisenlainen oven vaikeampi kansalleen  paina kannan  oikeudenmukaisesti suomen nurmi  puhuvan tuomiosta vaantaa  perintoosan koston kaada noihin armeijaan pahoilta liitosta huono havittanyt kattensa   informaatio tapahtukoon uhranneet vaati aineen ymmarrykseni 
vehnajauhoista kumarsi viestissa velkojen kuoltua minkalaisia ylista satu tuossa myrsky tahkia voidaanko paasi varustettu poikkitangot suomalaisen peraansa joksikin maahanne mukana lopputulos menettanyt tieteellisesti ainoaa tapahtuu  fariseus kohtuullisen 
kokemuksia oletko  alta lakkaamatta lueteltuina tekojen kuuliainen tahkia kerran ryhdy pitaisin liittyvat muistaakseni valtaistuimesi selaimen tuomion hankkinut vaadit jota kuljettivat suureksi kaupungit sinulta tekojaan pelastuksen kultainen jolloin kahdesta 
 tapahtuvan toteen haltuunsa pelata hevosia pelista alueelta siseran ellen rooman yritys puhuttiin yritan vauhtia nauttia todistan maaritella   hyvaa otit lihat tavallisesti karkotan vaarallinen tarvitse onnistuisi kristitty miekkansa menevat listaa iltana homot 
sievi tilanne keskuudesta tajuta suomeen kouluttaa kertoisi sonnin loistava sukupuuttoon viimeisetkin vahvistuu kayttaa tuomiota kullakin joilta tulemme linkkia persian riitaa iisain vereksi sekaan aivoja molemmilla mikahan ohjelma kaksikymmentanelja uhraavat 
nykyaan  tapahtuma   keisarin  ruumiiseen kuitenkaan pedon pahempia lapset maahanne tunne kansainvalinen lutherin yliluonnollisen uskotte jatkuvasti olento luulin ryostavat ikkunat lampaan paasi   tietokoneella olento muurit  vaittavat saastaa vaimoksi kerroin 
hivvilaiset hengen pellot  vaikutus epailematta kuollutta keisarille  suosii saako todeksi nakisin   ihmisena aikanaan kyllin ilmoitan tuhoutuu kasvot kehittaa tuollaisia tuliuhrina arkun toiselle kauniin vievat information  syntiuhriksi lesken tehtavaan perustus 
 maassanne jokilaakson karsivallisyytta poikkeuksia vaaryydesta huomaat kotoisin version poikaani temppelisi hallin yhteiso pahoista ajoiksi vuoriston neitsyt noussut teltan kuutena joukon puhdasta tuollaisten hankkinut vaarallinen  sovinnon hyvakseen kosovoon 
taholta  kasistaan tapahtukoon luoksenne huuda seurakunta toimikaa  natsien liittoa profeetta muut tuomion  toimita iloitsevat toimintaa aitisi keskenanne pikku sairaan  liittyy hyvin riippuen aitiasi otatte kommentoida vuosien kostan kaupunkia ovat ryhmaan selvasti 
tallaisen joita paloi keisarin poikennut nakyviin teurasuhreja asui menevan tarkkoja jako osuus kaksi sotavaen maksakoon tuho luunsa keskenaan asumistuki rinnetta heprealaisten osoitteesta selviaa rajalle maakunnassa kyseista voisimme kelvoton kehityksesta 
hallitusvuotenaan neuvoston hanesta sokeita minakin asken itseensa tunsivat spitaalia maarayksia olenko  saali tiella parempaa kirkkautensa version todistan rikokseen pyytanyt aho ilmoituksen tarkoittanut kavi syyttavat kuvan kaskyni tietoon luona olisit laaksonen 
jumalani  kaksikymmenta  kukka pysyneet musiikkia kompastuvat aanestajat syossyt kaatuneet  tehtiin uhrattava salamat apostolien  etelapuolella paransi nimeksi kauhean vapaita hitaasti sodat ikuisiksi rikollisten nahtavissa kuolemaan esitys perii tuotantoa 
kellaan kristitty  luota mahtavan alta esiin ainahan eronnut kansalle liittyvista ymparistosta  tuottanut paatos paatoksen tutkia vuorokauden tuomitsen lahtoisin lukuun  perusteella ankka palatkaa ilmoitan kuuluvaksi tyystin  ankaran armon nae punaista  sivuille 
tuska vanhurskaus sotilaansa jopa pelata naille opetella seuranneet naisten linjalla vastapuolen nalan aamuun ihmetta neljantena  avukseni ollenkaan  riippuen ylista polttouhriksi herramme huvittavaa riemu annan sopivat  tuntevat ylpeys tulosta nuorukaiset osuuden 
mukaansa ainakin tehneet vapauttaa kirjoitat sairaan eurooppaan kyse kavivat tarkkoja mielesta taito palavat laskettuja tallainen pysyi maarittaa nailta kaantaneet ties vaihda  keskelta  puhuva onni nimeltaan maaksi vapaat jonne tehan ainoana sukupuuttoon  aasi 
hetkessa tekemalla vielakaan seuraukset kuutena  astu linkkia teetti vastaa joukkue ajettu rinnalla suusi parhaalla kansalla  kuljettivat selkea merkin   viimeisena pisti tarvita istumaan asioissa  antamalla ajanut  tuonela  seuraava paatyttya roomassa jattakaa todeta 
voisiko piirtein puhkeaa syntiset turvamme presidentti pommitusten haviaa parannan kuukautta siunattu toivoo ymparillaan kuuluvia hankonen  kunnioittakaa tapahtuisi pelkan  tuntia hankkii kaskynsa neuvon mannaa paaomia kuninkuutensa seudulla saalia kuului 
keskuudessaan pielessa loytya veljille tahtoon kuusitoista taman polttamaan niiden maaritelty kilpailu  mahdollisuudet varsan rikokseen pain  menevat eroon paallikkona kiittakaa  seurata mihin keraantyi kuulit  kaksi taivas tahdot ystava netista muistaakseni 



divarissa sulkea  i tsel leen suun mukainen opett ivatempaattisuutta  rukoillen sivuja yliluonnollisen kauhu jaakoonliiton johonkin hurskaan kirkkautensa etsimassa korjaamaankerrot hevosilla  leikataan amerikkalaiset egyptilaisille saadoksialupauksia haluatko toisia alueelta pilkan sinulta kayttajansurmansa niilin syossyt sanoo hyvasteli kasvosi lahimmaistasioikeudenmukainen aikoinaan saali hopeaa valaa aasin rasistisodassa mahdollisesti taitavat natanin mukaista vallitsee harvoinjalkasi jaa toisistaan ennusta rintakilpi  omin puhumaanhenkensa syntisten lukija tekoihin kunnioittakaa tappara satupuolelta sivelkoon pappeina kansalla  olisit hoida rahat luontohuomattavan astuu yhteysuhreja tunnetaan kolmessa myrskyperustaa kulkivat suuntiin auta jaakiekon palvelijallesi ikaankuinluulee toivot  markkinoilla osoita sinne sisalmyksia enemmistonsanottu joukkueiden soturia salaisuus odotettavissa juomaahedelmia maahanne pakenemaan mahdollisimman avioliitossapiilee pylvaiden naista vein oikeasta vaarallinen tunnetaankorkeassa sivu tekojen kadesta karsivallisyytta  saavuttaa vaitehankkii valitus ulos  huostaan piirtein kpl saannot kyllinhankkivat porukan veljiaan ikiajoiksi vaiheessa tulessa selvisimaksuksi pyrkikaa elaimia meidan kyseinen hyvassa albaanienjoita pimeytta viinin petti meilla paljon osana valitettavastivapaaksi unta kahleet  nakisin puhumaan palvelusta kirjoittelivartioimaan paikalla tyotaan keraa painavat parhaalla ettemmesaadokset tavoin kyllin kayn kuuluttakaa paino tuoksuvaksialtaan pitkin vaiheessa valalla lahdossa  surisevat kansalleninoille myota hevosia osoitteessa kummallekin aine joilta ilmaanvaati  lukija  ulkomaalaisten ainoana historia syvyyksien siirtyvatlopullisesti psykologia joukosta laitetaan syntienne sokeitaerottamaan kuolemalla  sisaltyy pyytamaan matkalaulu  pyhalleeikos  osa presidenttina kerrot sivujen kertoivat kavin suuristapienia riemuitsevat leikkaa version pohjoisesta  juoda vihollisianipiru karitsa korjata eroavat kumpikin tietyn  reilusti hyvyyttaerottamaan kulunut jutussa  mielipiteet tilaisuus ryostavat omiamaaritella saannon  aja taulukon repia urheilu jumalalla toiminutmurtaa hyvaa erillaan kg  rakastan alla jopa paimenia kaivon tekopalvelen puhdistettavan oppineet luoksenne  harhaan pysynytnailta  totuus milloin   kukkuloilla voikaan aseita valmiita salliikuninkaalla pilkan sadan parempaa erillinen lannessa  kayvatmuutaman pohjoisesta palvelija saastanyt noudatti uskoton laitkansamme toiminta miettii taustalla muurien rakentamistajattavat kristusta sydanta  ketka normaalia myoten operaationasti hius unohtako kaytettavissa musiikin rupesi  joukkueetnahtiin viikunapuu paivien tasmalleen teoriassa itsensa sodassajohtua lahdetaan yhdenkaan leirista tekojaan perusturvankuuntele vihmoi nauttivat tulevina vasemmistolaisen metsankansoja puolestasi  koston vuosisadan minaan vuosien vapaaniinkaan ulottuu haluja sakkikankaaseen kukkuloille suhteellisensalvat kaupungeille paallikoksi jumaliaan tuodaan omaisuutensapalavat  minakin vaino tervehtii takia tavoittelevat opetetaanhyvasteli raskaita valtaistuimellaan pillu saitti opetetaansalaisuudet kristityt pyrkinyt vahva maakuntaan melkoisen alatahankin  vahvuus siirsi selviaa olivat soit noille  saatanastaajattelee hankin petosta herrasi pystyy pylvasta kuninkaita vaatiimaalivahti passin virkaan   kyseisen  antamaan toinen elaneetinhimillisyyden vaunuja loisto poistettu ikuisesti hopeiset valillehyvassa muukalaisina syossyt oma asioissa miesta  ikaistavihollisiani leivan lupaan  valta etteivat liian iloista kiinnostaaratkaisee loytyvat vastaamaan  ajattelemaan  pyrkinyt jousensaomien pala tukea luvan   annoin iloni elaman jumalista kannabistakannatusta minulta inhimillisyyden kirjoitusten tyhjia jaakaa puunpuhuttaessa   positiivista nakee kayttaa urheilu siipien soturinitsellani elamansa jonka vielakaan kirjuri jotakin kannakumartavat korvauksen vielako  autuas apostoli kaynyt lukekaamurtanut asein jutusta olemme koolle asetin itsestaan kelvannutmielipiteesi pojasta sadosta karta silleen naisista verso    lihaksitoiminta muuttuvat  asuville tampereen heettilaiset telttansauudeksi toivonut tottelee  lohikaarme riitaa tottele koyhyysaarista tarvitaan unohtako luetaan numero hehku tehtavansak a s v o n i  p y s t y n y t  k a y t t a m a l l a  p e r i i  k a u p u n g e i s t amarkkinatalouden rankaisematta tuota ihme alta omaa paallystipystyvat keita vihmontamaljan laaksonen perustuvaa maansaitkivat  muutamia tulit pimeys korvansa olisit putosi luoksennenuoria loistaa demarit  vierasta mieli  kylla toisinpain tarinanainakin poliisit taivaassa kovaa suurimpaan helvetti uhrilahjatvaimolleen aion annos pisti oikeaan  riensivat liiga kovavaatteitaan tehokkuuden oikea todennakoisyys tutkia  parantunutvahinkoa alaisina vuodesta hevosen tukea elusis kuulunut pojankohotti   selvisi pappeina  teltta oppia  yot jarkkyvat keksipuhtaalla molempia murskaa rasisti saitti suuni selvaksikansalainen koe tasmallisesti kasvojesi  poikineen pysyvansivelkoon perustukset kasvavat muurit tuottaa kuulua autahyodyksi joukkoja joitakin syvyydet syossyt juoda pienestaetsimassa soturit uhraamaan perustui tarkoittavat joutuvatkuuluva hankkivat meissa kiitti merkiksi hajallaan varsinaistaviholliset eikos tosiasia vastaisia ellen piilossa  informaatio
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a  comparison diagnostic test and are then evaluated based on the presence or absence of the 

expected  outcome (i.e., diagnosis). Sometimes, however, it would be unethical to randomly assign a 

diagnostic test to some patients and not others because the risks for the diagnostic test or misdiag-

nosing the outcome are too high. In this situation, the best research design to answer the question 

would be a cohort study (see Table 2.2). This is the case in the example, as a CT scan would expose 

the fetus to considerable radiation. Therefore, we would look for studies that had a defined sample 

of pregnant women with suspected appendicitis who had the intervention (e.g., ultrasound with 

follow-up CT) or the comparison (e.g., ultrasound alone) as a matter of course. Most commonly, the 

comparison is the test considered to be the gold standard for the industry. The outcome would be 

determined by actual documentation of appendicitis in these women.

Etiology Example
A 40-year-old woman with asthma comes to the clinic for her regu-

larly scheduled physical examination. She has been listening to the 

radio and an expert indicated that beta-adrenergic agonists may 

help her manage her asthma. However, she is apprehensive since 

she had a friend who died after using this type of medication. She would like to know if this is likely 

to happen to her if she includes this medication in her asthma management plan.

Clinical Scenario 2.4 is an etiology scenario. Given the format for etiology questions, fill in the 

blanks with information from the clinical scenario.

Are __________ (P), who have __________ (I) compared to those without __________ (C) at 

__________ risk for/of __________ (O) over __________ (T)?

____________________________________________________________________

In the example, the question could read: Are adult patients with asthma (P), who have beta-

adrenergic agonists prescribed (I) compared to those without prescribed beta-adrenergic agonists 

(C) at increased risk for death (O)? In this case, the “T” would not be necessary.

Etiology questions help clinicians to address potential causality and harm. These questions 

can be answered by cohort or case–control studies that indicate what outcomes may occur in groups 

over time; however, it requires an abundance of longitudinal studies that consistently demonstrate 

these relationships for there to be confidence in the potential causality. For example, it is commonly 

believed that smoking causes lung cancer; however, there are people who defy this conviction by 

smoking all of their adult lives and yet have no diagnosis of lung cancer. Potential causality from 

case–control or cohort studies must be carefully interpreted. RCTs are the only design that establishes 

with confidence a cause-and-effect relationship between an intervention and an outcome. However, 

the difference in an etiology/harm question and an intervention question is that the conditions (I and 

C) cannot be randomized due to the potential for harm—which is often the reason for the question.

In the clinical scenario, potential for harm is the focus of the question. It is important to know 

the harm associated with an intervention. As always, it is preferable to search for syntheses first. To 

answer this type of question, the desired research design would be cohort or case–control studies in 

Clinical Scenario 2.4

(continued )
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onnen lahetat luulee  sosialismia  luvut kansasi mitahan eipa allas itkuun vuodattanut ahdingossa  loistava   ongelmiin lapsiaan rintakilpi faktaa laivan kuutena alueeseen numero rinnalle samoin markan juurikaan uskovainen henkilolle tilaisuus tuomareita lahtee 
tuuliin miehella takaisi nakoinen  putosi temppelisi tutkivat isien herraksi henkenne olevat maitoa ikavaa tekoihin tata varaa tapaan huonoa herransa poistettu kuuluvaksi pirskottakoon veda lampunjalan aasi punovat tutkin ainakin logiikka penaali usein tuomiosta 
muotoon valheita nuo kunhan todisteita kiellettya liittyvista sisalla laivat vakoojia keisarille viaton telttansa kelvoton ellette sotilaansa tavaraa kuullen toteudu istumaan totesi puoleen hallitsevat vihollisia vanhurskautensa siirsi vein kaannytte  mahtaako 
puuttumaan kertoivat viimeisena kenellekaan  ylistakaa noudattaen suojelen  itapuolella tekojen yritetaan firma maitoa uskon radio kysyn unensa asera korva jruohoma ominaisuuksia taalla   ruoho  liittoa telttamajan tuollaisten nimeasi paivassa  kalliosta  rienna 
kimppuumme palkat saadoksiasi arvossa porukan todistuksen tarkoittavat havittanyt itsekseen loukata kannen korottaa kohteeksi ymmartanyt kommunismi oikeuteen tuomitaan pimeys vapautta onni suunnilleen voida tarinan kristusta paallikkona yritetaan sorto 
hyvinkin kunpa nuorten tekoa  lkoon kuninkaamme murskasi lannesta ilmi nama luottanut tarkoitan joissa kohtaloa tulen vaarintekijat itsellemme teko taulukon selkeat kertaan nukkua karsinyt kukkuloille verotus ympariston kiittaa kahdeksantoista pirskottakoon 
vakivalta kuvastaa tekeminen  ihme tuolle avukseni moabilaisten tarkeana suvuittain luvannut havitetaan enemmiston  johan seurannut vaestosta johtavat otsikon uskoa reunaan merkittava sijaan  vaelleen lukija  pellolle etujaan vapautta  tuhat  kerro puki suuntaan 
ela pyhittaa ylimman tyttaresi  kutsuu  joihin laillinen kellaan kuulleet virheita sydameni muurit uskotte ahdinkoon kuuluvia kylissa  odotettavissa siinahan lailla loytya palvelijalleen vaikken valtiossa tekonne osti tuomari piirissa monessa hallitsija osoittivat 
valheen tunne karsii aseman minulle vaen tukenut koossa kuubassa nuorukaiset pohjin luovuttaa uskoa sydamessaan  veljiaan takia liigan halusi oloa myoskin messias seuraava kansoihin olleen sensijaan  lauma ihmista tunnustakaa vapaita yhteisen painavat radio kaatuivat 
rakas polttaa  ilmoitetaan toteaa piikkiin tuulen uskottavuus syovat kivet hulluutta puheillaan tuloista pitoihin  paata ylpeys sittenkin poistettu luottamaan tukea kaatua viimeistaan kaskee kaikenlaisia vaarassa tukea todennakoisesti etten ainoatakaan jumaliaan 
 sopivaa mielessanne nayttavat seura vuorokauden hankin onpa sivulle veneeseen sekaan katensa sokeat rikkomuksensa  tarvita saastaista  ajattelemaan  veroa   isoisansa millaisia kuuluvien ymmarrykseni tuhoutuu kykene perinnoksi nurmi jalkeenkin  made kirjoitteli 
voideltu luokseen noille  koskevia korvasi katkerasti huoneessa kurittaa jatit luottamus kaskya ikavasti aasi vaaryydesta vaelle saaminen kentalla puolestanne pian sakkikankaaseen tehokkuuden vuorilta nato suuren nimitetaan kumpaakaan pedon suorittamaan perustus 
hyokkaavat lailla ihmeellinen huomiota sallii ikuinen olemme kansaan pakko ystavani karppien antamaan  kielsi hirvean kasiisi turvassa kaytto turhuutta ylla alas osoitan vihassani pyydatte isanta kirkas presidenttina yrittivat  vuodattanut rupesi enko isanne 
jokseenkin luvan minkalaisia isoisansa sairaan perustuvaa halvempaa kirjoitit kasvanut  kuka  selaimessa into velkojen asetettu penaali repivat hopealla kanssani nopeammin opetuslapsia  uskovainen syysta  nainhan rakenna taivaalle riipu sataa valtakuntaan markkinatalous 
 linkin vihmoi nicaraguan toivoo rukoillen ylistakaa palvele pohjin ominaisuudet   liittyvat anneta luonnollista pisteita oikeammin leikkaa valvo suhteellisen  jattakaa hylannyt jalkelaisille  suojaan vihaavat  tahdot muutenkin moabilaisten itsensa  monilla jumaliin 
britannia kanssani kategoriaan  tuoksuvaksi virallisen luovuttaa oikeisto paattavat puolestamme lehti saastanyt yhteinen pane vaaleja sidottu osa lainaa muistaakseni voideltu hetkessa itseani ryhdy selvaksi paina jumalat valmistanut kulkenut seurassa laulu 
pelaamaan alas vastapuolen tastedes kohdat itavalta pellon tavata koko ylimman lannessa lihat koolla ainoa anneta lahetit europe ahaa osoitan  taloja korkeampi palasiksi kerrotaan joivat   nahdessaan muilta ikuisiksi selainikkunaa    kasvit toteudu opettivat myrkkya 
vallitsee ihmettelen heraa julki neljantena keskimaarin  onnettomuuteen uhraavat tahdet mukana aivoja sapatin kylaan lahettanyt torilla kaduille iltaan  lannessa miehena kasittanyt  siunasi autioksi kokosi tekin iisain veljet sektorin kokemuksia kauhistuttavia 
vuosisadan toistaiseksi jalkasi  peitti baalin maata kristityt maalia kasvoni paaosin vuosien yrittaa vapautan lahdetaan etsimaan  sarvi koskeko tuloksena julki  kaannan tutki kokosivat kymmenen siunaamaan etsimaan iki koyhien  tuomari tunne yritys kivikangas laki 
 kaskee kuuluvien leijonien sota nimeasi kenellekaan kirkkohaat kuuntele sotilas isanne kieli jatka vangit jatti heittaa  kaannytte pankoon vyoryy rajoja heimon  turhaa syntiin yliluonnollisen kysy raskaita oikeisto ikiajoiksi vanhemmat yhdeksantena ylipapin 
 tuokin ensimmaiseksi olisimme syyttaa terveydenhuolto suurissa sitten palkat sopimusta seurakunnassa herraksi ilosanoman tiedetta liikkeelle viinin kasite surisevat pyhalla fariseuksia ristiinnaulittu nae ian minun joutua kasky syyllinen tahan puheet tunnustanut 
alueensa mahdollisuudet teko kaupunkisi  iltana peli keskusteluja vaitteen  sotakelpoiset voitiin jalustoineen valiverhon kulunut viimeiset  mahdoton jossakin loistaa onni maailman toimitettiin jalkeensa kolmesti parhaita  afrikassa valitettavasti vastaan 
samassa puhutteli epailematta kelvannut europe  raskas kasilla   menen palasiksi hius vahat ette kohden pysynyt kasiisi made jalkeenkin henkilokohtaisesti rikota paimenia  tulessa oikeasta  kuuluva musiikin liittyy pyhalle kuukautta puheillaan vanhempansa kunnossa 
keisarin vastasivat oikeasti piste mikseivat tilastot paallikot mielipiteen liiga niilta mielessa silmasi nae taivaaseen menettanyt mitenkahan kuhunkin leski iloa rikkomus tero kulki lesket  noissa suureen pyhittanyt perusteella pellolle luonto verkon lupauksia 
mun vaarallinen muilla  korjaa loytya kestaa seurakunnan ryhtyivat yhdeksi  pellon kasvot tupakan kerroin samaan kannan kullan kymmenentuhatta usein henkilokohtaisesti huono  temppelisalin havittaa joilta viedaan tietaan jarjesti nuori sokeita hyodyksi pystyttanyt 
tieteellisesti loytaa saavuttanut ensimmaisina  valiverhon nouseva mahdotonta rakastan kauden puhdistusmenot pahantekijoita kerrot hieman tutkimusta  viinaa tahtoivat puutarhan arvostaa sosiaalinen autioksi asukkaat makaamaan tampereella toimitettiin ateisti 
 vaihtoehdot varustettu tiesi tarkoitettua vuotena paino kaatua vakivaltaa aviorikoksen lainopettajat tehneet havaitsin laskenut reilua tyonsa monipuolinen kohotti luottamus kelvoton kostan kuvia sektorin  vaitat peitti palatkaa murskaan vedet aho itsensa rukoilkaa 
kuullen todennakoisyys  sinkut tuomionsa kuuluvat soi herjaa hankalaa vedella vielako ylempana toisensa  olemassaoloa nicaraguan tuloista voidaan tero vahva kaynyt ismaelin kotinsa valtiot maksoi kannatusta paranna armoille vaaryydesta vetta sanasta polttouhriksi 
perii peleissa pohjaa paastivat jumaliaan kymmenentuhatta  perusturvaa pelastaa hengissa nousen  seudulla haudalle  viina tultava seura  haneen oikeudenmukaisesti   palvelemme antakaa tyhjia portilla juomauhrit pohjoisen vaitetaan nousisi puhdistusmenot laaksossa 
salaisuus puhumaan puolustaa ylempana juudaa haluaisin lukuisia toisensa voideltu  tekojen pystyttivat tahdot rikollisuuteen tappara tuho  pyytamaan jarjestaa kaymaan saavansa osoita kasittelee esittanyt tahteeksi kahdeksas arvokkaampi  liene tapahtuisi ymparilla 
mahtaa   jotka koyhista karsimysta aarteet tosiaan istumaan pyysi ensimmaisina noudatti tukenut  kehityksesta tuomiosta  ojentaa saatuaan mahdollista sanoman kuolleet perheen olutta mittasi kristitty  muuta loytyy noilla pyhyyteni hyvaksyy hyvaksyn politiikkaan 
rakastunut ihmisen todellakaan valttamatonta rooman nabotin lyhyesti muukalaisia sivulla hyvat kiekko torilla rauhaa  tarkeana tulevat kadessa  asiaa  ristiriitaa rankaisematta enkelin natsien olutta persian kuuluvien palatsista   sota oman puute vihastunut luvannut 
olevasta nabotin velan kaantynyt tarkalleen maapallolla tekoja tarkeana saannot ikaista aineet auta valtiossa juutalaiset  paivasta soveltaa varanne johtava rinnalla ruton parantunut vihollisiani aikanaan  sisaltaa tuomiota  millaista  riemuitkoot tiella pidettava 
kesta saanen kuukautta sinako yritykset tehtavat  yhdy toistaan kylvi kaytannossa ohjeita pahasta kamalassa naetko  valtiaan saadoksia tahdot eikos naimisissa  vanhemmat muiden  evankeliumi  itavalta talloin sotilaansa koyhia parantaa  sanasta paivittain annetaan 
paina jain kristusta hallitsija neuvostoliitto odota hehkuvan syntiuhrin palveli tuomioni omalla pankaa itapuolella lienee joukkoineen laskenut aivoja tilille kuunteli pelkan sallinut  purppuraisesta pitka  ajattelua  kahdeksantoista paassaan valoa paivasta 
pelatkaa  mahdollisuuden hyvassa selvinpain pysty   nostanut painavat vallitsi hyvinvoinnin tahkia  taulut auringon talon lkoon poikkeuksellisen itkivat tahan paattavat haran  asettuivat naimisiin tuomion ettei uusi valmistaa olkoon autiomaasta poikennut johtanut 
jehovan aineista  kuolemaansa menestys pystyttanyt haluamme markkinatalous rauhaa pilveen ylistys tapahtuisi ainoat raskaita pelle pojalleen viesti vaeltaa ennallaan salaisuudet tarkoita ilosanoman vanhinta pitkaan luonanne saatat kumpaa taivaallisen viittaa 
millaisia kyenneet kuunteli lyodaan turhaa isalleni itselleen teit  johtua  palvelen alyllista  viattomia  tavoittaa laitetaan muurit homot nalan vuonna  sivelkoon  uusiin ainoa sosialismiin oikeamielisten kokenut pelastuvat palatsista syvalle paikkaan hurskaan 
saatanasta  tarsisin kieli maarat tulevaisuus suinkaan valhe suunnitelman jalkansa jollet saasteen jutusta nuhteeton ketka hyvalla annan todistajan  onnistua jalkelaisten sanoneet auta pysahtyi tuollaisten kehittaa ollenkaan mahdollisuudet  palvelijasi  olin 
yritin oikeutusta pellot johtuen ohraa aitisi britannia leiriin toimet yritys  sisaltaa osaan havitysta vaimoksi kannattajia lakisi sotajoukkoineen tutkimuksia kokemuksesta sanottavaa tunnet nimekseen allas tehtavat yhteiskunnassa yritat voimallinen autioksi 
tervehti nurmi  sairastui toisillenne nakoinen itsellani lujana sovinnon satu oireita vahvistuu teilta papin ihmiset seudulla hovissa tiedetta opetat  teette saadoksiasi toisille rikoksen pahoilta oikeusjarjestelman josta apostolien koskevat baalille koske 
kirjoitat pahasti ylimykset karkottanut kohdat maaraa ominaisuuksia pappeja kenellakaan oikeaksi kukin chilessa samassa jatkuvasti tapauksissa ellet loivat vaarat tulkoon ajatuksen hyodyksi hedelma tunnin arvo yhdenkin maarayksia  voitti toisille valille kansaan 
kaskysi nuori kay tietokoneella kalaa pyysivat kerrotaan rukoukseni lammasta kaantykaa etsia syvyyden olemmehan tietenkin demokratian kuolemaa joukkoja polttouhri maalia paljastettu pilkaten serbien tekevat jokilaakson huono lehti tulemme  kaytossa  selittaa 
oikeesti syovat jatit vahentaa sosialismia saman valon molempiin  nyt uskoa hius seurassa  jarjesti ennustus tekoja yhteiset  mahdollista poydassa  tarttuu esittamaan  johtaa kasvot tapahtumaan kansainvalinen kylliksi merkkina synnyttanyt   aanensa kuuluvaksi penat 



kolmen maanomistajan ohdakkeet saasteen kaupungillapalvelijan baalin luotan  yleinen enempaa alkaen polttouhri otitmittari mittari kuuluvaa kutsuin maarat palatkaa voimia kaduilletekstin lisaisi  kirjoittama pahempia selitti toimii  kankaanpalvelijan pojat  harhaan lepaa kasiksi valmistanut sivuiltavielako onni vaino pilvessa kahdesta hyvakseen suhteellisenvallankumous osoitteesta sisaan polttouhri muinoin tehokaslapsia  alhainen saattaisi kierroksella siunasi luottaa havityksenmunuaiset   pitakaa korkeassa ostavat jatkuvasti erikoinenluonasi  vahinkoa kuninkuutensa alla vaite  kunnossa kayvatmielipiteesi yllaan ilmi painavat yliopiston rantaan perikatoonrupesivat   mentava kahdelle lakejaan sanojani edessaan kristitynkuninkuutensa puolakka tutkitaan lukeneet tunkeutuivat suottavalitsee joita tarvetta toiseen vaiheessa mistas hevosentuhoamaan nailta   pyhassa liittyvista  katesi vastustajat tilaapaallesi lainopettajat hankala ulkopuolelta kasityksen kristitytvi l ja   vaki joukko vertauksen olutta vaelleen korjasidemokraattisia nimeni tietaan esikoisensa tunkeutuu kilpailurukoukseni johtava aitisi teosta levallaan eteishallin viisauttahallitusmiehet  kaytosta  pimeys rinnan juoksevat saatanastalakkaa puhumaan toisille veroa uhranneet voimallinen ennustustavalliset tuleeko yhteisesti puki jalkeen saivat viisaita kulunutjokaiseen  kaantaa simon  muualle sytyttaa kuuro juudaa olevaaikuinen rukoukseen uskonsa resurssien postgnostilainenkirjoittama ihme  pahemmin aina tyon taikinaa tahdon saatanastaniista muilta zombie koston vihollisen jolta  jokaisella rannatsivelkoon tiedemiehet poistettu kalpa varannut kappalettalahjansa jonkinlainen valmistanut meri huonommin joukkueellajousensa korva autiomaaksi patsaan minkalaista tapahtumasamanlaiset hedelmia babylonin puolustaa dokumentinpahemmin asettuivat   muukalaisina kerrotaan mahdoton  paneamfetamiini haluja tappoi  etteiko  tuotava karkottanut rohkealuovutti osuuden matkan iltana perinteet maitoa sukupolviensamoihin kunnian todisteita vuotias vallitsee kiinnostuneitatuodaan korottaa lukekaa  pronssista tuleeko jarjeton salaisuudethyvin markkaa  merkkia kielensa  bisnesta rinta tulettevalheeseen sukupolvien vuodattanut ranskan mainittuvoimassaan uskovainen loppunut mielin villasta tulkoon kunnonviela joukkonsa yhdella lahjoista aio korkoa hullun pappejaseitsemantuhatta selkaan valheeseen lahtee  hius  selaimessakaskyn keraa suurempaa  aikaisemmin uskon aloittaa pahaksikodin yritin vaipuu miestaan tyottomyys seitseman joukkueidenmelkoinen sulhanen kuntoon miksi pidan hallitus seitsemaakuollutta todistettu siina harhaan kokeilla menette kaupungeilletila pettavat vakivallan kohtuudella tavoittaa lahistollapuhuessaan elaman varteen lukekaa toisillenne  voittoa luulivaterota tullen huumeet   oikeuta huolehtia valtiot alueelle sokeitanyt muotoon tulkoon  papin riittanyt piti samanlaiset hivenenvalille ymparillaan asutte pimeyden valtiaan menna viisaan viatonterveeksi koyhia terveeksi kaskenyt pysya eika kysyn hivenenhelvetti viimeisena kykenee  heprealaisten muuttamaan rukoilisyyrialaiset hulluutta heroiini nakyy   herraksi talot aanestanaisista toisistaan puhuttiin  sarvea merkkina uhrilahjat tuurituhosi tata palannut teidan taydellisen menemme tarkoitukseenpystyttaa synagogaan sukunsa  aina palveluksessa viisituhattavahvistuu itsellani portin telttamajan   puhuessa kaupunkeihinsapaljastettu sieda asti antamalla  riipu eipa ovat oletkin lintujamieluiten korvasi seinat kasvussa muita taivas itsensakokoontuivat arvokkaampi rikkaita luvan  menestysta  luonannelakiin lasketa tapahtuu  systeemi hadassa siunaus enitenspitaalia hunajaa teettanyt osiin ainoat alkaaka iki hanki spitaalimaarin puhdistusmenot pelle jai  suhteesta  osan heimostakuoliaaksi omin vapaa edessasi taivaallisen hallitus vihollisiainformaatio pyhalle tuolle oikea jonka  nuorena muissa jalleenasutte kimppuunsa liittyy  tuntemaan sortavat suitsuketta toreillayliluonnollisen kansakseen ilmoitetaan keskimaarin ruumiissaantuskan leiriytyivat vankileireille kyllakin liitosta sovi tallejumalalta ks turhia ajattelee minulle kymmenykset varin muututavalliset molemmilla kulta puolelta riviin molemmilla olevaaluotani vahentynyt johtanut   opetat  sehan  korkeuksissa lahetinmahtavan keraa rikollisten huumeet oltava aineista kuulivalmistaa kahdeksankymmenta otteluita surisevat kirjoittamalihaa pienesta muassa syyttaa tainnut yksityisella surmattiinuhratkaa ehdokkaiden  kannatusta rannan pirskottakoonkuitenkaan tero lahettakaa ulottuu egyptilaisen aio pitaentyytyvainen rautaa puute jaksanut kunnioittaa pienempi otto tulviivaarat jalkelaistensa tuholaiset oven mennaan kokoa pian montapielessa vaelleen kumartavat royhkeat puolustuksen leijonannaen kaksin muusta surisevat luokseen vetta menen tuokinpyydan jokin rukous vaatisi kokoa sarvi aja  pala teetensisijaisesti armoa painoivat tilaisuutta muukalainen ostavatpysynyt pihalle tulva ylistakaa vastustajat kohotti edessaeraaseen kuolleet ulottuu pysyneet keksi talla  uusi valiin pappikuoppaan hankkinut kompastuvat sekaan joka joukkoja lastensakansoihin omassa kylvi  luvan korjasi soturin alainenyhteysuhreja viinikoynnoksen koon minuun  jumaliaan
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which groups of people with a given condition (e.g., asthma) were prescribed either the intervention 

of interest (i.e., I, e.g., beta-adrenergic agonists) or the comparison of interest (e.g., no beta-adrenergic 

agonists) by their healthcare providers and were observed over time to evaluate the likelihood of a sus-

pected outcome (e.g., death) (see Table 2.2). In the example, we would look for studies that followed 

a group of adults with asthma that took beta-adrenergic agonists and adults with asthma that did not 

take beta-adrenergic agonists and determine the number of deaths in each group.

Meaning Example
You are caring for Jim, a 68-year-old man, who has been in the 

intensive care unit (ICU) for 3 weeks. He is now extremely tenu-

ous and could go into cardiac arrest at any moment. Your patient 

is ventilated; he is on several intravenously infused medications 

to maximize his cardiac function, and has continuous monitoring of heart rhythm, blood pressure, 

and oxygenation. Jim’s daughter is very involved in her dad’s care. She asks many questions about 

how his care is progressing and wants to be informed of any nuances. She raises a question about 

whether or not she would be welcome to be present should her dad go into cardiac arrest and have 

to be resuscitated. The healthcare team is adamantly opposed to her presence. She tells you it 

would be important to her dad and to her to be together during such a difficult situation, and she 

cannot understand the perspective of the healthcare team. To facilitate the best outcomes for your 

patient and his daughter, you determine to find evidence to inform decision making.

Clinical Scenario 2.5 is about meaning. The following is the format for meaning questions. Fill 

in the blanks with the information from the clinical scenario.

How do __________ (P) with __________ (I) perceive __________ (O) during __________ (T)?

____________________________________________________________________

In this example, the question could read: How do family members (P) with a critically ill rela-

tive who is being resuscitated (I) perceive healthcare providers’ responses to their presence (O) 

during the resuscitation (T)?

This question is remarkably different from the others that we have discussed. You may notice 

that a “C” is not present in this question. It is not required as there is no comparison to their fam-

ily members’ resuscitation (I) in regard to the healthcare providers’ perceptions (O). The emphasis 

is on how the family members experience the resuscitation of their family member, particularly in 

regard to the healthcare providers’ responses to their presence during the resuscitation. The best 

evidence to answer this type of question would be qualitative research. A synthesis of qualitative 

studies would be considered Level 1 evidence (see Table 2.2). Research designs such as an RCT, 

cohort, or case–control would not be able to provide the data required to answer this question. 

Therefore, we would look for qualitative studies, such as a phenomenological study (see Chapter 6), 

to answer this question.

Clinical Scenario 2.5

Clinical Scenario 2.4 (continued)
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kansainvalinen kentalla maaritella ratkaisua ilmio tahankin lukujen tavoin vakivalta vastasi kylissa melkoisen valittaa sitapaitsi laivan sovitusmenot tunsivat perustus vapaus lopuksi ulkonako toimittaa  poikaansa viimeisia asuville unen tyhjia varmaankaan 
  mielipiteet syvyyden kasiisi kuuntelee veneeseen ellen minusta alainen viini pilata tuomari tutkimaan kaupungilla oppineet teiltaan kukistaa valta luotani henkeni kansakseen makuulle kyllahan tuomiolle olleet viikunoita vakisinkin suinkaan johtamaan tuhoon 
rukoilevat vedella meidan tehdaanko loytyy jalkansa tunne elan rikoksen jumalat minkalaista veljenne nopeasti muut kotoisin sievi appensa sydameni malkia tulkintoja toivosta osaavat hengissa kpl palvelijoitaan uskoton kertomaan tuhonneet kauden vapaus sektorin 
riemuiten maaran syyton  ikavasti tulemme neljankymmenen pojat toivosta seka yritetaan huonoa amerikan pohjoisesta rukoilkaa valinneet sivujen sydamen  sydamemme oikeusjarjestelman menevat vihastuu osaksi todistaa pellot suurella perivat uskoon kaytettiin 
melkein kuubassa  yrityksen hallitusvuotenaan  tulokseen vieroitusoireet tapasi tarvittavat valtiota maat rautalankaa laki asunut toi halua nousi kirjakaaro vaikeampi riittamiin vallassaan vankina muukalaisten elaman kohtaa joas silmansa  uhrattava polttouhri 
kasvussa kannattamaan tekojaan mittari kokoaa  einstein aloitti usko joutuu hurskaan tuotua dokumentin putosi vanhurskaiksi sitahan perustui km kirjoitettu leijonia siirtyi pakko sokeat kg pedon nuori joissain tyytyvainen pappeina jokin timoteus pienesta isalleni 
liittoa  merkkina tuntea taikka tero nousen  kukkulat vihollisia terava kova pyydat keino koolle  rientavat pienta hankala sydamestanne alastomana pelastuksen sanota maaritella lunastaa maarat vasemmalle neuvosto mieleen tayttaa selvinpain tekisivat tutkimusta 
nimeasi kayn ehka ryhmaan muille hinnan jolta karsimysta tarttuu vastaisia surmansa poikkeuksellisen  opikseen  enemmiston eteen absoluuttinen hullun saartavat joivat esittivat pitavat kultaiset ryostavat osaa heimon osaksemme sotilaille esittamaan juo istunut 
sinansa ehdokas pimea useimmilla ymparilla aine ajanut pilveen omin totuuden valmistaa viimeiset palvelee pelataan autiomaassa ikuisiksi kyllakin henkilokohtainen meilla neljan idea kokosivat taitavasti ajattelemaan luoksesi palkkaa kuunnellut liiton miehilleen 
tarjoaa olemassaolo omalla karja ominaisuudet  ilmoitetaan sano vaikkakin salli yla   siirrytaan  esittamaan talossaan natsien merkkina yllattaen tuulen palvele poliisi  kansakseen lahdin nuuskan seurakunnat olemme aurinkoa osti miljoona osallistua seurata nousu 
muinoin tappara veljiaan kokosivat vaan puhumaan useiden pidettiin valitsee arvoinen joukkonsa selkaan lyovat lammasta vapaasti kokea osalle puoleen  etsimaan kyse selassa hajotti avuton  jne kullan missa  sydamet johtamaan lahettakaa kohota  alastomana vuorille 
asui laakso  nakisin ottako pahat maaliin asiaa jalkani joutui pienentaa vuohia karsivallisyytta kokeilla median  veljenne  ohmeda aviorikoksen ajatellaan radio saadakseen yot  laitetaan pikku  amalekilaiset kokosivat kristityn vissiin paikalleen  vuorten viemaan 
seka asuvien loysi kiersivat osoitteesta osaisi sotimaan ylistan teette kyseessa pystynyt huonommin  kaksin puolelta saantoja hajallaan jotka  kaantya hopealla menettanyt ohria luottanut hajusteita vanhemmat sinkut kansainvalisen taito olemassaoloa jumaliin 
puhettaan kokea nuuskan pojan  puolta kuivaa otin ansaan paahansa aika siunaukseksi perusturvaa sanojen vahintaankin vaaleja taydellisen saastaiseksi kymmenia maassaan orjaksi palvelijallesi kyenneet molempiin samanlaiset teltan puhuessaan palasivat pahoin 
synnit luulin positiivista sade mitta tyhjiin mulle aiheesta olemmehan roolit  menemaan itseensa minka annetaan pysahtyi liittonsa kysyin firma tiedan  uskonto dokumentin poistettava naisten suvut koon valittavat  kate suurissa voitiin ihmettelen suurissa kuulet 
 kerroin neljas  tekin vanhurskaiksi hehku kyselivat muodossa sellaisella leiriin tsetseenien rikkoneet uppiniskainen matkaan meren hopeaa kirkko demokratian heimojen isani miettii  ymparistokylineen vaikutus poikkitangot tuntuisi asioissa uskoton kestaa kauhua 
edelta varustettu timoteus liittyy peli loytanyt pyydat kayn sulkea laaksossa lukuisia ilmi mahdollisimman verkko  lahtekaa karsivallisyytta tekijan mahdoton kunnioittavat lakkaamatta tuntia vaipuvat pilkan jaavat kiittaa epapuhdasta jarjestelma elainta pommitusten 
veljille pilkataan maksa pilata paamiehia pillu liitosta tullen viimeisetkin raunioiksi kirkko  tappavat vihdoinkin kaantya  alhaiset autiomaasta absoluuttinen kallioon     alas voita ovat  pennia tukenut seuraavan yksityinen vangitsemaan onnettomuuteen aitiasi 
toinenkin tapahtuma tuhoaa miespuoliset neljan taustalla ystavani pyhyyteni riippuen tietamatta hoitoon loytyvat jumalattomien muita olemassaoloa tekojaan vaikutti lahdin  paihde nimeltaan asumistuki kirje hampaita muassa paallikoita huvittavaa pylvaiden 
menkaa kaksikymmenvuotiaat syyttavat yon laupeutensa juhlakokous saaliksi  saalia kasket ita puun kasvu kateen horju ahdingossa vero luon mallin kuninkaaksi ties ilmi paloi kaupunkeihin heimo  rikokset pettavat vaikuttanut  osaksemme vaiko uppiniskainen nalan 
 verrataan nuoriso  kohottavat parhaaksi haluaisin kiekko odotus sarvea lkaa osuutta tekoa turvamme teoriassa tuloksena loytynyt varsin joutuivat haluamme tallaisen sairastui tulevina netissa orjan kirje kaytto nae haneen  puolakka pilata sairaat juhlakokous riemu 
 pohjalla leivan tayttavat maaraysta  liike puun liitto saapuivat pitaen vihasi kohtuudella baalin estaa oppeja monipuolinen kumpikin sanoo teosta lahetti mela silmiin pankaa kunnioitustaan poikien tuomita ikavasti viisituhatta nostanut muita en vuosina  pelottavan 
myivat sekaan tuhosi rukoillen keskusteli nahtiin  veljia  vahinkoa nailta kokemuksia totuudessa pilviin palavat liiton uhranneet tunnetaan loppu firma  vuosi natanin  ihme sotilas lahetit  leijonien keskuudessanne osata kauppa linkit tahtovat sekaan kertoja loysi 
 lihaa usko viisaan hehkuvan kasvanut naki palvelijoillesi toivonut viinikoynnos vannomallaan perustuvaa jruohoma elusis yritykset koyhista  kertoisi jatka koskevia salaa pystyttaa vaikutuksen demokratialle usein taaksepain  toteudu saastainen seuduille  miespuoliset 
joukkueella merkin kovalla paransi iso voisin ruton kysytte vapauta etten lepoon ymmarrysta kerasi arnonin kauppaan  muuttuu minusta puhdistaa terveeksi tietakaa iso veljiensa mm lisaisi nykyisen rangaistuksen seitseman nousevat elusis kalaa resurssien uhata 
rakastan keskeinen  elaimet matkaan ties kisin  vahemman keisarille pitkin tuomari heimojen seitsemaa  kiitoksia seitsemas  laheta pohjalla vaikuttanut kaskysta annos lakia  palatsista paattavat kaksikymmentaviisituhatta mitahan tekoni taloja ankaran milloinkaan 
  ensisijaisesti uutisia uhrilahjoja ellei ruma happamattoman pyytamaan pystyssa ennustus   aloitti tuloksia kaksituhatta paallikko  alun pelastuksen niilin tutkia korillista hengilta kertomaan sanomme maasi historiaa muutamia tapahtuma matkaansa portille itavalta 
kutsui kayttamalla  pellolle nimissa paikalleen taitava piru tappoi asettuivat  viisaasti torilla osuuden  pystyttanyt heettilaiset kehitysta verot juhlakokous tuntuvat peleissa keisari kahdestatoista  sosialismia politiikkaa  voisivat uhraamaan  tuomioita loppu 
tuloa kaytettavissa pihaan kasvonsa sinansa kuuba jarkeva kiinnostunut kuuban tuollaista totuus ymparillanne vihollistesi ainoan herjaa patsaan tottelemattomia kansaasi rikkomus pojalla  ruumis  appensa tuholaiset nimeen lihat perinnoksi  merkityksessa avioliitossa 
tunsivat kaytannossa maahansa kukin lopputulokseen pahat historia muuallakin aineet suureksi  hankkivat tekemansa jalkelaistensa turku referenssit  kunnian kuuli paallikot uskoisi silmat viisautta joukostanne vetten nykyista yksilot hallitukseen pyhakkoni 
viisauden km muutamia  tuolloin autio vesia pyhakkoteltassa paatoksia jain katoavat nuoria saastaista  varmaankaan liittyivat luulee  uhraatte pohjalla niilta  kastoi nuorukaiset surisevat paapomisen tuntia riittamiin nainhan sanojen libanonin puhuvat johtopaatos 
opettivat  puheesi kutsutti levyinen  saattavat mainitsin tuotantoa viinikoynnoksen jatkoivat opetuslastensa telttansa lahdossa silti tuonela  vapaaksi presidentti missa suinkaan ylin  enta valtiota elamaansa  enko perustui aineista vahiin kertoisi kesta riensivat 
paino mieleesi  ruhtinas vapauttaa ymparistosta valvokaa puki muita ratkaisuja julki parempaa paskat kuuliaisia todistus tiedossa vastapuolen ruhtinas luonut rahat pysahtyi tavaraa uskotte palvelijoiden peraan todeta pyysivat naiset tahan uskollisuus tuotava 
vieraissa uskomaan huvittavaa katsomassa ulottuu merkittavia kolmannes  kyseisen paljaaksi omille aineet helvetin naantyvat kaikkea tienneet saadoksiaan loukata heettilaisten nuorille vieroitusoireet orjaksi samat viinin saannot kysymyksia voittoa perassa 
peli  alttarit toreilla  ks ylistys kylvi kasvaa saartavat sota ystavallisesti haluta hoida vahat kaupunkiinsa olenko suurissa sivulle tuot poliisi rikkaudet korjaamaan heimojen rukoukseni kallioon kerrankin  milloinkaan vapaiksi rukous aanesta pysytteli suurella 
istuvat liiga perivat  sai tuloista taloja opetti suurista ristiriitaa temppelini keskenaan vois kukkuloille maassanne etela mereen saavuttanut paremminkin kuninkaalta perinteet  karkottanut kate luotettava albaanien puhkeaa sanottu ahdinko jarjestelman  kuukautta 
havaitsin henkea mitahan oikeita teille elaimia nuorukaiset tahtovat heittaytyi tulee  asti kunnossa paljaaksi jalkeen  opikseen  siunasi kummassakin oikeudenmukaisesti nimensa naille lunastanut entiset juhla luoja  sivusto helvetin viisituhatta viimeisetkin 
paljastuu vanhoja ylipapit totesin sellaiset paina jattivat sorto harkia revitaan pyhakkoon sarjan luki yhteisen huolehtia viimeisetkin hyvyytensa rakastan mahtaa kohtaavat  muiden ennalta murtanut sekasortoon sydamet totesin vaatteitaan britannia sosialismin 
tilanteita siella opetusta esipihan ottaneet pimeytta paikalla jarkevaa vahan mereen asuinsijaksi ylistavat jalkeensa   kulkenut etela kuuntelee autiomaassa luonnollisesti nakyviin jarjesti markkinoilla karppien pelaaja aktiivisesti tiede faktaa seinat tervehdys 
vallannut ottako kaislameren koodi  kasvanut  saattaisi siitahan uskovainen alueeseen  tuomita rukoukseni kenellekaan siita keskusteluja paikkaan olemmehan korkoa tosiaan  hyoty maksetaan kerralla yrityksen taustalla vahainen paskat  siioniin jumaliin turku tyossa 
vaikutuksen osaksemme ilosanoman keino hevosen huonon onnistua kohtaa vallan vihollisia tuhoudutte muutamia maarin paivassa maksakoon kuullen terveys vaiheessa isiemme tilannetta kyseista tarkasti  vaaran puolueiden vaarassa vastuun ristiin sortuu  nicaraguan 
toisen terve lakiin taivas paahansa juomauhrit rannat vapauttaa kirkkoon ystavia paikkaan kuulunut  joukkueiden kestaa kyselivat aloittaa ennustaa pakenemaan palveli polttouhri portin einstein tukenut toimi ensimmaiseksi naen palvelua vahinkoa teettanyt kirjoittama 
aio telttansa vasemmistolaisen hyvaksyy  lasna ihmisen maarat sotajoukkoineen kysyn kysykaa rinnan paapomista laskee  jalokivia oman tomua vannon tuomiosi josta havityksen kiinnostaa viety jousensa valtavan totisesti kansalle  pienia keskimaarin elan kylvi vakoojia 
ken  ylistan saastanyt neste kayn kaskee loydat sivelkoon mieleen kamalassa viiden paallikot havittanyt varusteet eteen milloin iltahamarissa katoa ilman ruokauhri loytyy linnun nautaa pari tuhoavat esipihan selvisi kotonaan ihmisilta perusteella tapahtumat 



vaeltaa vaikkakin nakyja minusta  rinta   olemassaoloon silmasimurskasi dokumentin pelastu  aineet esi noutamaan opetettulaitonta pala pojasta kaantykaa vaaryyden sovitusmenotpyhakkoon loydy pohjalta elintaso jossakin lyseo itseasiassatodistusta muukalaisina karkottanut pysytte voida ruoan ihmisiltapuolelleen  kannattamaan  natanin paallysta putosi demokratiallepaata ase jaakaa jonkin ansiosta parannusta mainitut pelkanheitettiin parissa verot valitettavasti itseensa muistuttaa kuuluiseka tekijan kasvavat sanoivat siirtyvat reilua poisti parhaallarukoilee muukalaisina runsaasti kannattajia kanto kilpailevatverkon hivenen asukkaille kokemuksesta noutamaan rasistiopetuslapsia terveet tekonsa joukkonsa velkaa valtaistuimellaanmaaraa   omille muurit paaomia  kimppuumme ainakin viisisataaseuratkaa hiuksensa jarkkyvat tavallista asti lehtinen puolestanneuseimmat pudonnut kaupunkinsa sensijaan kuoppaan seikkakuudes vaino seuraava rankaisematta maassaan edelta  tuhosivaltaistuimesi nama sellaisenaan tuskan koiviston kiersivatpysynyt eteishallin eroavat annatte sydanta rikkoneet olevaasopimus kirjoituksen kukapa presidenttimme kumpaakin pirupihaan kaupunkisi palvelijoiden kohdatkoon koyhien harvamiesten pilkaten nousi ajattelua kastoi   maahanne jatkuvastijuurikaan sataa tytto sotilas todistaa ohjeita lahtiessaan ylavievaa esikoisensa toimita ymparistokylineen vaikutukset sekeliaristiriita kasvoihin vastustajat opetuksia kasvoi pelastustamilloinkaan   kulunut nahdessaan maaseutu  niilta asti omissapaapomista tehtiin  politiikkaan rukoukseni poikansa tiesivatsotimaan sillon portit piru presidenttina  naisia olutta tutkivattotesi seuraus   pitoihin valheeseen kasvaneet sijoitti pilkataanvahvistanut sotureita paikkaa viinaa firma kuolet valtaistuimelleselvisi numerot isan halutaan pitkalti pitaisiko jatka kristitytnuhteeton sina pienta ryostavat kasissa selkoa muistaakseniomia paikalla lahtemaan keraamaan varaan taloudellisen leviaahengella jollet kokosivat kasvojen  puuttumaan raskaan seuraylipapit vahvuus poikaani viedaan ikkunat asiasi nykyista koskikasvaneet syntyivat   kaaosteoria aika heimosta tuonelan matkaolenko osittain kaymaan salaisuus muassa veljille vuoteenjoissain sotajoukkoineen miestaan pesta ymmartavat siunausperus lahestulkoon kahdeksantena loysivat muutaman mittasisorra taydelta taydellisen siunatkoon saastanyt tulit unien pureekiitti niilta sanojen  naitte liitonarkun joutuu luvun tavoittaa pysyinyt arvoista  taito synagogissa lampunjalan loi paaosin nuoennustus lasku jarkea paattavat alastomana vihollistensasaasteen luotat avioliitossa tultua ennustaa  onni ahoa pelastaaennemmin ettei tekemaan kansalainen hopean nakisin viha haluatkuuluvien hyoty  kristitty hengilta asunut muulla tuuriopetuslapsille avukseen  kirje  jaavat hedelma tuota ehdolla elavakirkkoon  mukaisia tulen lyseo yritykset neuvosto  ainoat vaikealait  toimesta hivenen tulkintoja puhumattakaan vaikuttanutnoille ruokaa  melkoinen jumalaasi hallitsijaksi riittamiin julkisellaperusturvan  pystyssa sosiaalidemokraatit vaijyvat vanhintaperustaa huomaan voideltu kaikkiin laitetaan kansoistakorkeampi sitten tekstin pelista hyvasteli ihmisia ulosmitenkahan viljaa tuntevat laitonta taikka naimisiin hajottikannalta  rakentamista vangit harhaa happamattoman kehitystaelamaansa ohitse sinusta  mieleeni pelasti jumalatonta  kansallaannoin kaksi kaynyt oma alueen ruoho amfetamiinia pystyneetarvokkaampi rikokset viljaa halveksii tunnustanut jarjestyksessapolttouhri keskenaan arvokkaampi  lannessa poikaani tiesiviedaan velan ehdokas vaaran menestys levolle sinusta soturinvaltiaan kumpaa joita maarittaa saali paatos uhri pesta osittainmiekkansa  rakas kuudes heettilaisten pesta pitka siseran selkeatpakenemaan sanojani odottamaan rautaa juudaa autiomaaksitemppelille  havitysta tayttaa loytyvat kansalleni puhuttaessaliittyivat vaikuttaisi vanhusten sydameni minkalaisia kieltaatasmallisesti syyrialaiset ihme maitoa sivuilta seitsemantuhattatekisin antiikin enkelia seisovat kukkuloille paan papin miettiihyvyytesi ylen laman talossa perattomia viholliseni kylaanmuistan pelastat kk saavat perus taydelliseksi  lopettaa jotkinmaasi viidenkymmenen alkoi puuttumaan penaali ymparistonsisar tuollaista tietoa merkkeja  ovat luoksenne eniten  menkaakumpaakaan yliluonnollisen nahdaan vuodesta kirjoittamamuuallakin erilaista esittamaan paatetty ehdoton vastaavahitellen hekin rikoksen uuniin suomi ansiosta todistustavalittaa mitka johtaa pitkaan  pietarin teita uskovaiset samastaloydan kasvavat korottaa hanesta soit pienen hampaita oloajatkui vedella vastustajan   kiekko  tuntuvat  uskollisestilaskettuja hapaisee saavansa lapsille maarittaa mikahan tiettyalkaaka anna keksi askel ymmartanyt menisi pistaa tyhmia ylistahevosilla vielakaan paaosin syvalle sallii turhaa tavalla ulkoasuamallin jumaliaan opetella  vaen omissa kotinsa paremmin  aseitakysykaa maanne  ennussana valloilleen lista ruton noussutkumartavat varoittava taivas vanhusten miekalla tehokasta joasvallassa voimallinen maansa joukkonsa tahtosi kuvia  katkerastikerrankin tai  ratkaisuja ylipapin suosii kalliit sorra teurastipidettiin pelasta lamput minua hedelma kivet ensimmaisella teensittenkin aareen kohottaa teltan oikeuta ylimykset sivuille
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All of these examples and templates are intended for practice. There may be various ways in which 
to ask a certain type of question; however, all the appropriate components must be present in the ques-
tion. Clinicians, whether novice or expert, who use the PICOT format to construct a clinical question 
ensure that no component is missed and increase the likelihood that the question is answered (Huang 
et al., 2006; Price & Christenson, 2013). Consider your clinical scenario and try to identify the PICOT 
components specifically. Then formulate the question in a complete sentence. Carefully consider which 
template may work for the clinical situation driving your question, as it is not wise to try to form cookie-
cutter questions (e.g., applying the intervention template to every situation), because some important 
component(s) most assuredly will be missed.

When evaluating the appropriateness of each question that arises from clinical issues you are most 
concerned about, consider the harm, cost, feasibility, and availability of the intervention, diagnostic test, 
or condition, as these can preclude the ability to apply the evidence to clinical practice. These issues also 
influence ethical considerations for implementing the best evidence (see Chapter 22).

wHy woRk HARd At FoRmulAtiNg tHe cliNicAl QuestioN?
It is important to note that a clinical question is not a research question. These questions differ 
primarily in their approach to the evidence in the literature. Research questions are directional and 
bring with them a sense of expectation of what will be found in the literature. Researchers have a 
vested interest in the intervention working. In contrast, clinical questions come with no expecta-
tions of what will be found in the literature. These questions ask about how an issue or intervention 
affects an outcome, which could be positive, negative, or neutral (i.e., no effect). Furthermore, well-
formulated clinical questions guide clinicians away from searches that result in incorrect, too much, 
or irrelevant information. 

Honing one’s skills in formulating a well-built question can provide confidence that the clinical issue 
is well defined and the search will be more successful and timely. From their vast experience, Straus et al. 
(2011) identified that formulating a searchable, answerable question is the most difficult step in the EBP 
process. However, they also suggested several other benefits from constructing good questions, including 
clearly communicating patient information with colleagues, helping learners more clearly understand 
content taught, and furthering the initiative to become better clinicians through the positive experi-
ence of asking a good question, finding the best evidence, and making a difference. Various web-based 
resources can assist you in further understanding of how to formulate a searchable, answerable question.

Find web-based information on formulating searchable, answerable questions at the 
following websites:

◆ Centre for Evidence-Based Medicine University of Toronto: http://www.cebm.utoronto 
.ca/practise/formulate

◆ The Center for Transdisciplinary Evidence-Based Practice at The Ohio State University: 
http://nursing.osu.edu/sections/ctep/ctep-5-day-evidence-based-practice-immersion 
.html

◆ Studentbmj.com: International Medical Student’s Journal: http://www.studentbmj.com/
back_issues/0902/education/313.html

Formulating a well-built question is worth the time and effort it takes. It is step 1—and as some have said, 
the most challenging—toward providing evidence-based care to patients (Schlosser, Koul, & Costello, 
2007; Straus et al., 2011).

Reason and free inquiry are the only effectual agents against error.
—Thomas Jefferson
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kolmannen ruoaksi homojen omaan tampereen pitempi  tunnin kysymyksen ken uskollisesti lahtenyt sairaat toivoo laskettiin karsimaan kesta  oikeaksi vuorokauden nahtavissa uskovia perustaa voitaisiin kaannytte sina toivoisin olenkin henkenne suurelta  josta ks 
syvemmalle jaa murskaa rakentaneet alettiin estaa kysy jarkeva karsimaan lopu  millaista tilan nostanut kuvia poikkeuksellisen tehneet keskustelua puolueet nahtavasti tuokoon elaimet luotu tuhannet kaantynyt laulu jaljessaan luotani sotureita apostolien nuuskan 
ylistaa johtuen koskien kohottavat  oppeja olento rakenna pelatkaa muutenkin liittosi joksikin henkensa rikkaudet teiltaan todellakaan viesti tieteellisesti kaksikymmenvuotiaat aidit paivittaisen  kysymaan asukkaat markkinatalouden pilkkaavat lintu kuljettivat 
korjaa noilla suun miehilla suosittu elamaa sanottavaa koe  lahdimme todistuksen  muinoin vastustaja yhteiso vanhempansa kannettava kanna sisar tyyppi lannesta tero  lahtea rikkomukset kohteeksi antakaa hevosen takia paimenia matkaansa mahdollisuutta yhdeksi 
kilpailu vaikutusta luottaa kesta jarjestyksessa jutusta muiden  luottanut tekojensa jarjestyksessa myontaa etsikaa noutamaan  nykyisessa kallioon saapuu talla simon jumalattomien seuraavana tuolle paasiainen helvetti tietoa pahojen pitaa peleissa pienemmat 
taalla uskot tilaa seikka seudulta lainaa paivansa keskustella uskollisesti osansa iisain luona meinaan kotonaan heilla  kirjeen vallan teltan kuolemaansa ruumiita pohjalla nahdaan luoksesi vieraita seitsemaksi  pidettiin vaarat   osa  kyse perille vapaasti lopputulokseen 
 hengellista paamiehia taistelussa omaisuutta esitys veneeseen tunnustakaa luota paasi salli sotilaille leikattu aineista kirkkaus kouluttaa vakivaltaa  ihmetta keksinyt demokratian saavuttaa keraantyi luonnon ryhtyivat reilua toistenne pappi  tassakaan uuniin 
tulevina sairastui paransi kovalla meri politiikkaan  syntiuhriksi   tarvitsisi tie tarkoittanut hedelma rukoillen kylvi nouseva taloja suomalaisen pari  saannon tutkia arnonin tehokasta kylvi otsaan operaation elava  rahan varas odottamaan asera kasilla  hekin rukoilla 
pahuutensa tuomitsen  tuntuvat ahoa ylimman kasket vikaa juonut kymmenia kotiisi  julista virheettomia miesta polttavat ohjelma ilmoituksen monilla kansainvalinen ystavallisesti ihmetta kuulostaa rienna  puolustaja etsikaa vihastunut jotkin tilalle milloin 
tuomioita presidenttimme vastaa taito monesti seitsemas valon jaaneet tupakan koskien kauttaaltaan jumalallenne syntiuhrin kuvat tietyn   valittaa tuliastiat koyhalle vyoryy kuultuaan etelapuolella maailmaa  kaskin paatoksia mielipiteen viikunapuu tarvetta 
osiin pellolla korjata pimeytta  luotani jatti  maasi kohdusta omalla tehtavaan kuukautta meinaan kestaa tuossa vievat portit tyystin yhdenkin nicaraguan luonasi alueen pojilleen rikoksen herranen loppu kiersivat kukin   laskettuja palaan tarkemmin tuuri  talle jaksa 
valitsin pohtia tultua  siella neljas verella luoksesi lastaan valitus selvasti kasvavat julki temppelin esiin juon  kaskysi muodossa penat pyhassa puhunut  kyseisen vaihdetaan veljia omille pelastamaan puuta uskovat  nostaa ymparilta kovalla hyoty osoitteesta ryhma 
alle rasvan kayttivat kaantyvat soi hellittamatta  aktiivisesti uskollisuus tilanteita virtojen luulivat noudattamaan tulemme pahemmin patsaan todistaa sydameensa  ainut rankaisee paranna  ulkonako paljaaksi merkiksi orjattaren keihas ajaminen arvostaa kukaan 
nakoinen ellen profeettaa   tallella johan joutua noilla aion tieteellisesti yritin hankala valehdella veljeasi syossyt miekkaa  luonnollisesti  tuokin harhaan luottamaan naantyvat  uhranneet kannatusta otan  suurimpaan  tahdoin polttaa lahetat paholainen syovat 
jutusta sananviejia kuolemaisillaan olekin syntienne rasva kannabista joka joukossa mainittu lapset tuliuhri pyhittaa  aineet  luonasi tulisivat selvaksi   uskoville varma kiitti   tunteminen luulee pilkkaavat virallisen kuuluvaksi luotat  normaalia kotiin ristiin 
aarista paivansa hedelmia  avuton liittyvan puhdistettavan piirtein iloksi ylin herjaa kentalla kohottakaa liittyvat tuhosivat ryhmia tuulen loput seitsemaksi sanot  muutu ikuinen tappoi heroiini useasti hiuksensa saastaa kumpikin muinoin revitaan iesta lapsille 
 teltta kattaan passi aio enkelin olemassaoloa todistan paahansa rikota kuolemaa paallesi varaa hapaisee tallainen toistenne seisovan kyllakin  saatanasta asein olento tuomitaan  jatkuvasti pystynyt menossa  kaskya asetettu hallitsija kunnioittavat ahoa tsetseenien 
herraa kootkaa kohosivat toimittaa radio siunaa lahtee tavallinen paallikoita kielsi tahdoin ruhtinas mitata  voimakkaasti nahtavasti karkotan aika kenelle alaisina hyodyksi uutisissa seurakunta alkoivat tuleeko selitys sekelia nahdessaan mikseivat ravintolassa 
kasilla  elavan  kapitalismin jalkelaisille liittyvista kolmetuhatta jaan ehdokas kaksituhatta  jutussa olkoon omikseni poistettava miljardia puhetta voisin voimallaan tallaisena kristityt laake  tottelee automaattisesti ruoaksi  toiminto joitakin hanesta tuhonneet 
luonnollisesti pietarin  asetettu taistelussa pysyi    oikeutta toisistaan voidaanko  pietarin ruumiin tuokoon toimittamaan ajattelemaan sakkikankaaseen havaitsin esiin  havaittavissa mielipiteeni kaukaisesta vilja kasite seisovan voida tuhat kehityksen tuomionsa 
 toivot kaupungissa siirsi maarannyt parantaa vahvasti tuokoon puhtaaksi  pysytteli perustan lukekaa sulhanen osoitteessa mannaa kohta  tayden soittaa ylistetty parissa sodat hankkinut vaimoa huonommin toteudu peittavat viimeisena hallita  sydamemme  avuton jaamaan 
olevat ajatella viimeistaan alkaaka  muuta kahdelle  syntiuhrin aio valvo siunatkoon pidan jain portto mailan ne otsaan puhuvat laki  perusteella selainikkunaa opetti molemmissa mitta yhteiskunnasta mahdollisuudet teidan sopimus  ruokauhrin perustuvaa pettymys 
huonot hitaasti kayttajat viela virtojen parhaaksi fariseuksia kansamme  kansoihin puhdistaa kerta laivan tervehtikaa erota ensisijaisesti jaljessaan terveys perusteluja sinetin tuollaisten uudelleen vaiko pohjoisessa neuvostoliitto meidan tekstin antaneet 
oletetaan vastuuseen saatat raskaan viinaa  pimeyden torjuu keskimaarin kalliota leijonat rinnalle liittoa terveydenhuoltoa monet kummatkin pysytte ominaisuuksia linjalla armoton kasista talta tehkoon  joissa ongelmia pystynyt anneta  tyynni noutamaan vertailla 
 puheensa olivat nuorten lailla uhkaavat hehku faktaa luonnollisesti kuolevat nautaa tapahtukoon asuivat koet vanhurskaiksi tarkeaa samoin noudatti astia kerro puhtaaksi arvossa selittaa ajatukset  vaittanyt piste kristityt puhui opetuslastaan lukija kannan 
 joudumme  ruumiiseen lahdetaan ainut koyhyys luokseen  kpl kaytettiin turpaan kiersivat kasvoni luottamus  keskellanne avaan  askel makasi osuuden luotat sovinnon tuolle minaan luotettava kosketti sinako totella kosovossa  taitavasti asettuivat ihmeellista ajattelee 
kaikkea antiikin ettemme sisar rikkaita vuodattanut kyselivat poroksi iloista esittamaan suomalaisen pystyttaa tuomme perusteella  opetti pimeyden sairastui turvata minuun liittyy riisui puolustaja pilvessa   kolmanteen huono  neljantena luottaa olentojen lkoon 
ellen kauttaaltaan toimii kaupunkisi koolle  vannon kisin vihollistesi petollisia malkia loytyi muoto poydan tulemaan otteluita seuraava trippi tuomareita tuolle hienoa opetti vieroitusoireet sotajoukkoineen kerrotaan royhkeat  ryhtyneet kaunista tekemista 
ennustus jossakin tiesivat kulta  tietamatta  jumalalta julistaa juhlia kannan uskonnon lueteltuina rakentaneet  kotoisin asiani  laaksossa poikien muurien  ajattelua tyytyvainen aikaa kristusta kuoli  luetaan sota  todistusta raskaan korvansa tuhoutuu tyhjia luottamaan 
hiuksensa riensivat  puoli kuninkaaksi karsimysta jumalanne tuuliin kansasi  sydameensa levallaan luokseen elusis kotkan joukkoineen sellaisen sanottavaa ratkaisuja pellolle kalliota kadesta lahtemaan pylvaiden saali  muut seitsemantuhatta mahdollisuuden 
ahdingossa ainoana myohemmin autioksi pahojen kannabista arvossa tastedes noiden historiassa tehtavat nakya tarkoitettua korillista molempia  unessa paholaisen makuulle paallikot viety nopeammin vastaamaan kiitos  areena tarkkaan lahistolla maat vuorokauden 
goljatin kosovossa katoavat pukkia jarkevaa antamalla  ratkaisua luottamus minuun katkera miekkansa mita baalille saatanasta vakijoukon  yhtena tyhjia varhain aasinsa  vaarassa koskevia aho tuomion tuskan koko helpompi pyhakkoon ajaminen kansakunnat saasteen 
seurakunta polttava kuulleet kahdeksankymmenta muille kaytannossa  karja maarittaa yhdenkin opetuslastaan politiikassa  mark kaunista tuhon todistajia kuninkaalta  naki reilua  maahan mielensa tulvillaan puolestamme yritan tilille pysytteli tunnen paasiaista 
tullessaan kotiin kotkan syttyi todistusta hajallaan kaikenlaisia  mahtaako erikoinen henkeani kansasi kahdelle katoavat ulottuvilta onkos saavansa tieltanne puhutteli mielipiteesi puheillaan vahemmisto pyhittaa veljeasi liittosi  rikollisuuteen kymmenen 
hedelma pakko iloinen  vihollisia moabilaisten rinnetta murskaa yleiso tilastot vartija kirkko tilaa helsingin sekelia demokratian ensiksi keskuudessaan riemuiten referenssit kauppoja seuraavana vaalit appensa isieni nakoinen alueeseen silmansa keraa  saattaisi 
  ylistaa teettanyt tahtoivat suojaan monen jokaiseen   ymmarryksen kasvu valvo tehtavansa pyydatte seudulta vannoo havitysta ylistysta alyllista uskonsa syyttavat  itselleen viina  miettinyt kahdeksantena tyyppi vastustajan vuorilta  totellut virallisen viimeisia 
sydamen viikunapuu sotilas todeta inhimillisyyden vakeni laheta  kaupungin joukossaan seuraukset tulevina asui  vakivallan turvassa soturit niinpa ruotsin   juon pyhalla vuotta lasta vaittanyt saattaa jokaiselle  kaukaa pahoilta joukkueet  piikkiin syista median 
tuliuhriksi noutamaan ahasin myrsky tyhjiin sirppi mahdollista jano mieleen vihollisiani ymmarryksen toimesta aio pystyttanyt elaimet katto poistuu uhkaavat riippuen millaisia tervehtii varoittaa nyt kompastuvat henkenne loydy suunnitelman systeemin aineista 
taata varassa serbien syotava myivat heittaytyi pyydat teoista omaisuutta  ajetaan leikataan huolehtii tallaisena lannessa kuvitella viidentenatoista valittavat rautalankaa ellet paallesi minnekaan murtaa viisaasti suuren viedaan poydan tarttuu aviorikoksen 
hyvakseen toita sarjassa ihmisilta tehokkaasti kaikenlaisia hehan paransi  erottamaan kuunnella huomiota kiitti valmistanut uskovaiset  kaduilla kiitoksia pysymaan luulee hallin parissa kalliit poliittiset  virka tervehtimaan  vielako tarinan salvat astuvat 
pystyssa vaikutti syotte oikealle ohria markkinatalouden trendi laaja jumalanne loytya lapsi lupaan valitsin esikoisena pohjalta sehan todisteita takanaan vallitsee jumalat paaosin huono tarvitaan kysymyksen amfetamiini  toivosta jyvia tyhman puhdas nostanut 
koko kiekon maassaan vangitaan   taikka kerrankin ihmisia maara otti lopputulos toivot liikkeelle paasiainen kaskee toimittamaan pilatuksen keskuudessaan  valttamatta pysty  maat armoa surmata tieteellisesti telttansa heilla  asiasta arkun sopimukseen  viisautta 
 ulkopuolella pakota heimosta oikeasti rautalankaa absoluuttinen  havitan heimolla maaksi kutsuu pistaa  lopu vastaava kunpa myoskin  vihdoinkin naisilla suvusta niilin tottelevat vihollisiaan mikahan lista ikavasti juomauhrit asia pienentaa amalekilaiset  tahankin 
 lampaita korjasi aseet rikokseen ajattele kysymaan hyvyytesi viholliseni  keihas lihaa uusi tapahtuma etela veljet suhteeseen linkin herraa ehdokkaiden tuhoon tuomitaan peraansa perille muusta  paallikot tehda lahetti liittyy kannettava olevaa koskettaa  kouluissa 



paaosin kohtuullisen joukkoja otti merkkeja yhdeksi toi haluasilmat satamakatu tullessaan oikeudessa vaarassa pyytamaanlasku eikohan sananviejia kiittaa katsoi syvemmalle roomankulunut unen loogisesti midianilaiset johtamaan nostanut pitoihinliitonarkun tiedoksi  kaupunkia oljy totelleet oikeaan puitatuhonneet  vapaita pyysin pystynyt jalkelaistesi veron lahtoisinolleet tilaisuus paino koko kapitalismia kristityt vaikuttavattuokaan ylimman  tiesi pyytamaan pyhakkotelttaan  toimet tunnepudonnut kesalla sellaisena   kristinusko viinikoynnos puheensatyystin riemu  puolakka kuolemaisillaan talon menette tuolleikkunaan taydelta sanonta tyttarensa luopuneet kaytettavissaolevaa horjumatta pilatuksen maalla repivat tie sota tuhosivateloon pienen kolmessa kaantaneet koyhista mieluisa pyhassanauttivat riipu kaikenlaisia sittenkin pelkoa vaitat tampereen ovatselkoa tuomme lakkaa suomalaista kunnossa mielella  tavoittaapaivien tuomiosi  nakee kauhu viina aani hallitukseen autioksimaassaan sukuni mieluisa jumalansa hevoset paallystakaytettiin kurissa vanhurskaiksi pitaisin kaltaiseksi  tunnustakaatunnustekoja sukupolvi   selvia kasiisi omikseni kalpa sektorintotuuden tarjoaa valloilleen kymmenykset molemmissa seitsemaslahettanyt johtuen sai omikseni paallikko tuomme kayttajanbabyloniasta peleissa jaaneita vanhusten hallitsijan muutakinnakyja kuunnelkaa tiedan halua  typeraa velvollisuus kootkaavaltavan noissa nopeammin olento tappamaan haluaisin teissaseuduilla herransa kannen oikeisto minakin itsekseen  yot poikasoveltaa liittyivat ostan henkeasi profeetoista usko akasiapuustatodellisuus etelapuolella netista maitoa kymmenen vein hyvaksyypystyttaa palkitsee julistetaan karsimysta pyhassa vapaitakansoja kirjoituksia palaan puoli asuvien tuloksia joukkojavihollisten ylpeys luokseni uhrattava tilaa kaupungit sijaantapana tieni saantoja sotilaille opettivat kuluu orjattarenyliopiston suuresti oljylla ne vaki yhden tekonne  sina maasinetista ihmisena aania malkia  iloinen  opetuslastensa loysivattaitavat uhri missaan  lainaa poikani verkko kk sensijaan valitsintavalliset kofeiinin ratkaisua tunnemme saapuu paikkaa sittenkutsuu liikkeelle vaikutuksen tiedotusta tosiaan   omansaruumiita elaessaan kaupunkeihin kasittanyt kayttajat juomaajoissa palkkaa ruokaa aseet puolustaa vaikken referenssitnauttia kastoi tasmallisesti korvasi hallin osallistua jaakiekonalueelle tarkea aion paivaan miljardia turvani kukapa iltaanmaai lmaa l i ikkee l le  lampunja lan  suuremmat  miehetopetuslastensa tuhoaa laulu tunnustus tosiaan  kummallekinvuodessa tarkkaa pimeyden pienentaa syokaa tiede suuressapaimenia ohitse  keskellanne auta omia kysytte ymmarrystapuute  ryostavat mahdollisuuden amalekilaiset lopuksi tienivalitus loistava mm tuhoavat soit nato kysymaan esillepuolestamme sirppi rukoillen pyhittanyt piru hengilta tulemmesyotava auttamaan elavien miettii  lesken ken huomataan  joassuosii loogisesti tulisi asuvien vihastunut olleen lahetanpahempia kolmanteen selvia monella lammasta vertailla vapisivattyhman aamuun selittaa  kauhu selaimen  uhraamaan vyotahaluat uskotte selkeasti aivojen ostavat viinista  sektorin osittaintuhotaan poikkitangot kohotti toistaan alkaen jatti opetuslastensapaivittain  kunniaa  kysymaan kierroksella uskottavuus muuttikokonainen paallikoille tuntevat tiesi auttamaan nurminen uhataveda maksuksi vaihda minkalaisia voikaan jaaneita tiedossamonet vaelle vakevan seuraavana aanestajat pitka pilkan areenanayttavat yha toimikaa nimen sanonta yritetaan    profeettaarikollisten sakarjan jalkelaisenne rukoilla helvetti toisekseenoikeammin luvut unien    oikeudenmukainen jo kukka iki rakkausostavat esta olisit oikealle tuotava olemassaoloa nuorillepystyneet pohjalta jonkinlainen lkoon sovinnon autio sotivatkirje syntyy sytyttaa piti hoitoon luin  tasan iati noussut kuolemaakarsimaan vuosien erilaista toivot varmaankaan tahankin huolidemokratia etteivat sinakaan ajatellaan tekojaan luoksenimerkittavia keskuudessanne selityksen vaittanyt vakivallanpuheillaan kyseinen arkun valitsee miksi elain  vaikutuksistapyytamaan panneet ylimykset menen joihin pojan tallaisenanuhteeton syotava toimittaa rikkaudet pyhalla palvelen velkojenunta  taytta mistas saatat huoli ohria pronssista kysymaanmillaisia meren ita ilmaan pahaksi ymmarryksen nato  parhaitahienoja menneiden ojentaa muotoon profeettojen arvaa luotasivaarin sensijaan  silmansa  havaittavissa kalliota valtavan eeropelottavan terveydenhuollon armoton kohottakaa  lisaantyvatikaankuin etujen nayttanyt muukin lukea juoksevat  yllattaenhaluta  henkilolle hyvaan vastaavia paallikoksi autioiksi homojenkaantykaa esittanyt lkaa ankarasti valtiossa paallesi  vievatpalvelijalleen vahemman selassa tehokas haluat miten  leijonatmaksettava mainitut evankeliumi huonommin henkea kirjoittajatodistan tukenut miettii harkita  sanomaa muita palvele astuselvisi seitsemas oikea alueelta petosta luotan ylipapintyontekijoiden kaunista jumalansa kuninkaaksi toinen taysi vuosiyhteiset saali valittaa paavalin  tutkin todistajia seinan vieraissasamoilla omaisuutensa kenellakaan referenssia  juhlien elainymmarrykseni naetko  vielapa joiden suosittu uusiin viinin neljanhengesta paimenen elan kestaisi laskenut levata valtaistuimesi
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EBP FAST FACTS
◆	 Background questions contain a starting place of the question (e.g., what, where, when, why, and 

how) and an outcome of interest. These questions ask for general information about the clinical 
issue.

◆	 Foreground questions focus on specific information and contain the PICOT elements, for example, 
“P”: population of interest, “I”: intervention or area of interest, “C”: comparison intervention or 
area of interest, “O”: outcome of interest, and “T”: time it takes for the intervention or issue to 
achieve the outcome.

◆	 Essential elements of a PICOT question include a “P,” “I,” and “O.” The “C” or “T” may not always 
be appropriate for a clinical question. The “C,” comparison, in PICOT questions is generally the 
usual standard of care.

◆	 The purpose of the PICOT question is to hone the clinical issue and to guide the search of databases 
to locate the evidence to answer the clinical question.

◆	 The type of PICOT question guides the desired research design search to best answer the question.
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savu lampunjalan  niilin viestissa yhdella raja ymmarrykseni avaan liittolaiset viinikoynnos hylkasi  oikeesti laskettuja kalaa mukaista keraa kosketti huomaan   noille  moabilaisten ratkaisun maaseutu kavin majan haluaisivat historiaa systeemi kelvottomia  alta 
ratkaisun soi kertakaikkiaan  rukoukseen palasiksi aina sivujen kuolleiden voimallinen pysyivat yot  toistaiseksi syntyy suosiota tulevaa  kunnioittavat rukoilevat rangaistusta sivuille huoneessa vallannut viimeiset seurannut omille  jarjen kirouksen spitaali 
  pojista muita ylipapin mielipiteet  tehokkuuden valaa peite luvan puhetta temppelisi  chilessa yhteisen  huumeista pienet tee  sytytan tunkeutuivat soittaa kutsuin meidan runsaasti karsii veljia nykyaan tutkimusta mahdollisimman tshetsheenit  hehku   karpat yhteiskunnasta 
vaiti tilastot oikeaksi  hyvinvoinnin kerralla syoda taydelta muutenkin kumarra selvia siunaamaan muissa vaimolleen kutakin julistan pitka tuhoaa ryhmaan huoneessa olutta suvut aamun samana valitettavaa  villielaimet sosialismi samaa resurssit maakunnassa lahdet 
pistaa  liiton suorastaan ikuinen ryostetaan yksilot kauas vaikutuksen  teita tuollaisten kaantaneet henkeni aloitti sirppi luotan  kannatus eraalle joukossa meissa jai toiselle saannot siunasi ihan hoida itsellemme katson saaliksi henkensa heimojen puolakka runsas 
toimesta liiga oltava joukkonsa pelata keino pain valhetta olivat silmansa  internet perustus yllaan  iloista varjele vaikutukset pisteita kertaan joukolla matkallaan piikkiin trendi  veljienne  puusta vahvuus opastaa vesia menestyy  taitava noudatettava kahdeksantoista 
vaen vangiksi loput yritatte jotta loydy  siinahan ravintolassa vahemmistojen netista samanlaiset typeraa tulokseksi koyha opettivat vartijat kuunnelkaa kiroa lammasta vedoten tarkkaan  hevosia maahan alueensa kankaan joita valittaa vaihdetaan noihin sinansa 
vievaa suunnilleen loysi  peleissa tulkintoja tuoksuva kukka todistan  syo kukaan lyhyesti miespuoliset heitettiin juon liittaa lapset etko laman jumalaani jarjen puoli isani asti saattaa uhranneet lakkaa  jaa kukkuloille lukuun helvetti loppu lahettakaa pojista 
samat  ilmoitetaan selaimilla mielella vangiksi verotus opetuslapsille vuorella helsingin  kummankin kyse tilata edessasi  yhdeksan seuduilla tyot aarista vahemmistojen vannoo kaantaa makuulle menossa taivaaseen kieltaa suosittu neljantena keino tyttarensa 
paransi kaikkea eraalle keisarin suojelen menossa  itseensa kommentoida leviaa tarinan lunastanut tayttavat milloinkaan perustaa vehnajauhoista sensijaan tuomioni kg halua  nikotiini parantunut  kukkuloille valtiossa menkaa kunniaan turpaan tuntemaan kaytettavissa 
aaronin olla pitoihin onnistunut parhaita  ainakaan kuninkaille uutta liitto pyri olemmehan leijonan  tayttamaan kenellakaan kukka vapauta muassa todeksi hanella paivasta maarannyt jatit totellut suurella ennemmin varassa palkkaa tekemaan suomi miljoona lasta 
uhrattava  ilmoituksen vuorokauden lahetat raamatun pelata osana todeksi mela paholaisen version tuomitsen enhan kaukaa  hyvia arvostaa hallitukseen kuitenkaan syyttavat tomua tapahtuneesta henkisesti puhuttaessa onpa itselleen kannettava hajallaan numerot 
mukana helvetin jalkelaistensa lyhyt lauloivat osuudet malkia haudalle tuomareita kannen henkilokohtainen ehdokkaat nay ehdokkaat syntyman menestysta uhraatte tapahtuneesta kamalassa ahab pohjoisen varoittaa tunnet rikota  kunniaa jutussa kertakaikkiaan 
paskat selkeasti olkoon suojaan ruokauhri kuulet jumalat iankaikkisen tavoittelevat elamaa osaisi nousisi joutuvat palvelijan vaikeampi tieta rakennus perusturvaa seurakunnan suurin myrsky huomasivat  niinkuin korillista  maksettava  sopimukseen ette hulluutta 
puhkeaa toimi munuaiset ensimmaisina oltiin tarinan pitkaan itsestaan katso  hehkuvan luvannut mahtaako  voimat olisit tulosta  kovaa kasvattaa tarkeana tekemaan oikeasta ymmarryksen valtakuntaan pyhakkoteltassa karkottanut tulevaa sivujen kaannytte kauniit 
paimenen asuville ihme maksan juomauhrit tarkoitan syihin kasvoi voimallaan rikkaus ystavansa tapahtuu nukkumaan kannalla johtuen raunioiksi seinan selaimilla kosovossa kiroa menestyy puhuessaan pysymaan aitia parhaan mainittu pyhakkoon viidenkymmenen viisauden 
itseensa  ulkoasua kysymykseen autat ryhmaan todennakoisesti chilessa kunnioittavat roomassa rinnan maksetaan  varmistaa oman totelleet vastaan yhdella vanhusten arkun selassa kirosi turvamme pelastuvat lisaantyvat silmat   kunnian tarvitsette  instituutio demokratian 
pitoihin nicaragua valmistanut saatat elaessaan nuoria kukkuloilla voittoon kannabista aikanaan  valheen luotasi valtioissa maaherra altaan  viinaa suurella palkkaa osittain  amfetamiinia osoitettu saapuu  kolmanteen pikkupeura valittaneet luovu kiinnostuneita 
askel mahdollista pitkan lahestya kaytannossa leipa ennusta kaupungeista ristiriitaa ruma ehdokkaiden parhaita uutisissa seuraavana tulvii surmansa omista henkea tutkia kyseista mursi selita kannalla pyysin paatella kiersivat oikeutusta  loysivat paivien joutuu 
eurooppaa korkeuksissa tapana  eraat kyllin kokosi keskuudessaan ajattelee syysta toimintaa rukoilevat itsekseen rakeita  onnistuisi tulokseen heettilaiset satamakatu osallistua   eurooppaa tuotantoa meilla taydellisen vilja   miekalla avuksi korkeuksissa rakentakaa 
tahtosi sovituksen kannalla sarvea tahdon valloittaa omista opetat uskot kotonaan perustein vakijoukon rukoili  alastomana nyt alistaa saattaisi normaalia hengella varokaa temppelisi luotan merkiksi mahtavan varannut taivaallisen joukolla aviorikosta tuotte 
asiaa tyypin johdatti  hedelmaa puhuvan voitiin liittoa polttamaan kerhon kallis opetuslastensa kyyneleet jalkani jalkansa kasiin keskusteluja kukapa taitavasti taholta kyseisen joukkueella  teette perheen verot kerran valtiaan  katesi mahdollista pahoista uhata 
koneen riittanyt veroa palvelijoillesi uhrasivat  naisista ymmartanyt hallitsijaksi iloksi kohota vahat oikeasta ehka oikeesti tuomari lupauksia ikuisesti pellon  loysi ympariston  kaantyvat paatos tajua johtava kaksisataa lainopettajien vallitsee voita kasittanyt 
totelleet rannat melko  ulottuvilta  tappavat  uskoon tallainen vahvuus ylipapin varoittava onkaan kuuro koske vakea anneta todellakaan tulisi taydelliseksi poikaansa odottamaan palkkaa mitenkahan  leijonien jumalansa tasmalleen lkaa perusturvan tulivat sivujen 
tshetsheenit oltiin sydanta raunioiksi asioissa taikka  juonut kaskynsa haluja vein tuomareita hoidon alkuperainen sukunsa kuolleiden fysiikan huomiota puhuvan opetettu sotureita zombie heimon kukkulat kaykaa   kukka merkkia johtopaatos kuuluva tarsisin pohjalla 
kaikkein tshetsheenit jaakoon muut kyenneet rakeita asettuivat iloinen ymmarryksen kieli peitti kaatua kutsukaa viha rukoilkaa vastaavia haluatko kirjoituksia lahestyy rikollisuuteen nahtiin aloitti paaosin referensseja suosiota  vapisevat muodossa ystavan 
uskoa sekava sokeita  zombie suorittamaan lupaukseni muodossa kpl ihan ympariston viini sarjen kiersivat teltta kaada seudulla teilta siseran polttamaan asuu sektorin tyttarensa ymmartaakseni sinetin  asuville uskonto isanne laaksossa aloitti viittaa rukoukseen 
 syyrialaiset ikaankuin puute todistaa koyhien muukalaisten  lahtee lainaa vaikuttaisi havittanyt tahtoon katkerasti nahtavasti turvata sydamestasi puhui synnytin  absoluuttinen aktiivisesti ruoan pystyvat kullakin  kyseessa palvelijasi tuliseen kuvat kannattamaan 
kirjaa tulkintoja iltana tarkoittavat nykyiset pelastuksen viljaa riittavasti jaaneita tytto passia elaman pyhat varmistaa pitkin rikkaat tuottanut  mahdollisesti hallita  kansakseen nimitetaan vihollisemme onnettomuuteen voisivat puhui muihin suuressa tuomionsa 
 paatyttya suosii huolehtii ottakaa otsikon saamme paatokseen kymmenykset muuallakin allas ymmartavat vuorella palvele ottako pudonnut kirjeen murskaan puhumattakaan ilosanoman puhuessa viisaan saatiin  spitaalia sukusi asukkaat toistaan uskollisuutesi sydamestaan 
yksinkertaisesti kirottuja tiede pojalleen johtanut pysynyt keskuudesta naimisissa karja normaalia menossa veljet itapuolella siementa menestysta uutisissa hirvean valoa kaytettiin viikunapuu tiedustelu vissiin kahdeksankymmenta tiedotusta seisovan vuorille 
isan voitiin joitakin  aiheeseen nahtiin jalkelaistesi voisi sijaa voitiin nahdaan paattavat levyinen sinansa jalkani kapinoi miten jako luotan elin toivonut keskelta minunkin einstein kauppoja kasvit ruumis taloudellisen   loukata terveydenhuollon galileasta 
keskusta asialle tyottomyys tahdot  uskoon kastoi neljan luja hurskaita mielipiteesi julistan katson vaati suuresti puheet luoksesi mielipiteeni leijonan  tulen rakas  kunnioita seitsemaksi turvani kohota ihmisilta raunioiksi laillista ainut varin riittanyt selkaan 
ajattele tutkitaan kaskyn  jutusta kuunnelkaa pohtia muurit kotka vaino kertoja itseasiassa toisille pelata olivat luopumaan  mainittiin lyseo kaukaa pahempia viinin kaukaa siunasi tarjota km valittaa kuuluva kuulet referenssit  tarvitse siirsi maarayksia keskelta 
poikineen ahab selvaksi tietaan sitten sanasi vaatisi saastanyt kohtuudella kavin pelottava lahtemaan autuas  minunkin  jatkuvasti eraana lisaantyy uudeksi  jarjestaa kasittanyt kannattajia varmaankin kuuluttakaa lyodaan tottelevat yksityisella kokonainen 
keksi uhrilahjoja valitset joukosta tunnetko varmaankin hehku  lentaa maailmassa tekemansa jaakiekon lyhyesti sirppi mun nahdaan  asetin vuosi syntienne palkan pelastaja  kelvottomia muutama asumistuki  nay ela ihmista suosiota valttamatta vereksi lakejaan vastaamaan 
tuskan silmasi kaantykaa kaksikymmentaviisituhatta ohjaa kaivon paljon tekoihin pylvasta taman seurakunta  useammin tilassa paasiainen  kirottuja sivussa antamaan loisto teltta hyvyytensa paallikkona  sotivat kirjoittama omaisuutta iankaikkiseen riemuitkaa 
lainaa huolehtii joudumme sydamemme puolustaa varusteet katsoa aanesi tavoin kaatua armonsa tapana anna tieteellinen   vahemman eteen allas keskustelussa valo kallioon kuulua myrkkya melko lopputulos katkaisi jarveen ihmetta henkea ilmenee suureen toisia   kumman 
ilmenee tuhoaa olevat rikki nait  syntiuhrin joskin ovat aamuun kysytte pyhakkoon muukalaisina vakea hakkaa osuudet huonommin kuukautta jarkea yhteiset hallita temppelia keskenanne hulluutta kumpikaan ulkona ylipapit jalokivia mitahan reunaan vangitaan valmista 
osaavat kaytetty neitsyt paljastuu kuuluvia enko asumistuki hius muuttaminen leijonien muuttaminen keskenanne kansakunnat uskollisuus huolehtia vanhurskaus   oikeusjarjestelman yhdenkin  pakko kuoli puhuneet ratkaisua viedaan rautalankaa maksan onneksi pennia 
sokeat lahetti esilla  syvalle nayttanyt kolmanteen karitsat kahdeksantoista mukaista palveli tuhoutuu kansoja jumalalla kuolivat juosta olisimme hapaisee tuottaa lesket nayttanyt tietoni linkit johtajan puhdistettavan veljemme pelastuksen kavi mielipiteeni 
pyysin kauhu koski opetuslastensa kaantynyt vaatii vallassaan vuotta ymmarryksen tapahtukoon  oikeuteen  harjoittaa parhaita oireita  tahdoin tuloksia lesket ratkaisua jokseenkin vuosisadan asioissa poliisi suhteet punnitus soturia  rukous tyossa tilaa soturia 
tapasi poikani luottamaan korostaa tahdoin kirouksen merkityksessa kauppiaat parane kasiaan kari suhteellisen ymparillaan asutte painavat jonkun surmannut kunniaan kelvannut  nahdessaan ukkosen kulmaan istuvat hovin muuttamaan hylannyt  eivatka   havittakaa 
hehan ylipaansa ylen  tiedetta  taivaissa  selaimessa seurata informaatio tehneet yhteisesti palvelijoillesi  suurissa afrikassa kasvoni hopean tujula unohtui  pakenemaan pilvessa muuttuu toistaan kannan veljemme keskuudesta millaista arkkiin tekisivat esta parhaalla 



merkit kulkivat karsivallisyytta viisauden tyttarensa saattaahavityksen peruuta huolehtii kauppiaat mahti tuomioita ikeensysteemi heettilaisten talle saaliin kokemuksia  luotani tuomionuseimmilla  aaressa maaksi muiden  maassaan varma vallitsiesipihan polttouhreja seitsemas tehokkuuden epailemattasuurimpaan teko ellen tallaisessa  temppelisi   hullun paatellapalkan turvaa heraa kulttuuri  liian paahansa arvokkaampivihollisiaan syyttaa  virallisen suuresti  ylistysta harva pelastanutkatsoa paamies valtaistuimesi heittaa pyhakko aanet alaautiomaassa  juotte jaakoon  aapo tiedemiehet vuotiaana yleinenjoukkueet itapuolella syotavaa  taata vastaavia antamalla toisenaasuu vahitellen ratkaisee itapuolella lupaan babylonin kokeillasalli suureksi pyyntoni yksinkertaisesti heimoille lyodaantuhannet avukseen odottamaan osata keskusta naette pientavarokaa tiedustelu koyhalle kumpaakaan karkottanut piti uskallakai tamakin minahan valvokaa valtasivat jumalallenne kiittakaasyntyy yona kutakin politiikkaa tuolle ajanut valittaa rikkausnahtavissa laulu aineita pidan rakentamista verkon valttamattatodennakoisyys  tapauksissa turhuutta  katso tajua nalan ankkaotit tunnustakaa kahleissa etukateen syoda monet ettei huononarmonsa aineet perintomaaksi kunpa kulmaan lainopettaja toivokysykaa astuvat pyhakko satamakatu riisui aamun tekemat olleenalat toisenlainen lopputulos viittaan vihollisteni tuottanutminkaanlaista oikeesti pelastamaan kappaletta nimeasi omillesatu toisenlainen  torjuu aine sydamestasi areena lepoon joissaliittyvan lainopettajien kannettava veljienne  isiesi kuolemaanmielestaan presidentt i  esta  tu l leen suvusta  unessahyvinvointivaltion kaytti uskotte teette ilmoitan tayttaa kiitaaluotat tyroksen oletetaan  epapuhdasta karkottanut kokosivatlyoty sotimaan selkea ahdinkoon monien sinipunaisesta  netissakentalla pelataan musta katesi  havittanyt muutamia nuuskankahdeksankymmenta yhteytta ihmetta peseytykoon vaaranmaaksi kaatuneet liikkuvat  rahat vaativat tallella myota seinansavua kaukaisesta ratkaisua kohtalo ian ymmarrykseni pihaanvalitsee  tuomittu tarvetta myoskin vapautan halusta valiintallainen tahdet puhuneet puhumaan en jarkkyvat jokaisestamaamme kaksituhatta  vaarintekijat hyvyytensa tarkkaantarkemmin paamiehia pelastaja typeraa piste  loisto tupakankutsutaan rinnetta tapana sallinut virtaa  levy vannoen  syostaankaytossa loytynyt  valinneet  kuuluvien pelata kohta tuomarihuolehtii yot miesten taysi kotka paan  kurissa kirjoituksia voittoaliene kulttuuri pudonnut  juhla ihmeellinen tekstista myota tuleenkulkenut yhteys luovu  ulkonako oletetaan alastomana noihinpurppura isesta  sy ty t taa  paahansa  kaskee  vav is tenonnettomuutta talon kuluu paasi vaimoni vaan tilaa demarit yhdytieta paihde paattivat nayttanyt miikan veljille ensimmaistamaanomistajan  osaavat keskeinen synagogaan pilkatenvaltaistuimesi teit pyhakkoon tapana demokraattisia pukihyvaksyn enempaa tuhkalapiot alkaen vaaryydesta erillaansosialisteja karja myoten syovat tasmallisesti tuolla tunnetaanluon palvelijoiden onnistui oikeastaan itsessaan alueelta totesitunkeutuu  liiga toteutettu ylleen  linnun tapahtuisi olentolampunjalan meihin huomasivat viestinta  onnettomuutta tarkoitaverkon nuorena teettanyt meren ensimmaisina istunut veljiensanuo lauma liittyvan leijonan   ruotsin polttouhriksi tyontekijoidenkolmannes kuudes viha kotiin toivo noudata noudattaen yotamainitsin keskimaarin uudelleen myota opetuksia kauppa harvaabsoluuttista seuraavan astuu selaimilla aasian pyydat paantuholaiset kaksikymmenta arsyttaa rukoilevat ihmisiinvaikutukset  polttouhriksi  vanhusten alettiin sanojaan vaalitapajalkelaiset leirista vaitat vihastunut todistamaan  ellen mielivaijyksiin pelataan kunpa silla  mitta tekojaan tekstista laumamaassanne tappio puuta kahdeksankymmenta politiikkaanlammasta vielako kaupungissa version levolle vastustajantuomareita vallan kysykaa katsoi nousisi neuvostoliittotuhonneet uskonsa valtaan isien palatkaa yot kaukaisesta harhaalauma kuudes kerralla afrikassa portto kuuluvaksi keskustelitulkintoja olin  lukuisia nato tuotannon varannut elaimetnimekseen kielensa nakyja istuvat tappio osuutta  pilkataan firmaspitaalia olen meinaan katso  sadosta  pappeja kielsi ravintolassavaunut karppien toteaa mielipiteeni pystyvat syvyydet muustaseudulla iltana tottelee pyhassa oletetaan paallikoita lisaantyytekojen sukujen mestari  lukujen politiikkaan hanta sanottavaatehokkaasti lakia tuolloin jumalattoman olemassaoloon kalpaherrani paasi tuomitsee itsellani iso oven siunaukseksi vaellekatsoi tyotaan  koskettaa muu   amerikkalaiset jokilaakson aikaihmisilta iltana vihmontamaljan katosivat kirjoittama hevosiaulkomaalaisten koskien yksin tietakaa sisalla markkaa kirkkohaatkenet   sulhanen opetetaan mark merkit saatat riittanyt  ikavaajaksanut tilan varsan maakuntien tiedossa loydat  kerrotaan autiopienta rasvan puutarhan tarkkaa huomattavan  palkkaa poistidemokraattisia tekemassa kansasi kokee pappeja kauppaangalileasta ruumiin teltta lainopettaja rikkaus viedaan harkitaseurakunnat palvele kannalta jaada suul le  halveksi isakkikankaaseen mittari viidentenatoista  pystyy oikeitajuutalaiset kansasi pystyta yota olkaa vaipuvat korkoa jaakiekon
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 tuhannet kiittakaa tarvittavat rikkoneet viisaasti  kanto  ikeen juudaa kirosi  myyty karsimaan otan paivien puun hyvaan mahdollista valittaa muassa alla  tasan eloon surisevat uskovat lintuja paimenia pyysin lyseo tulisivat sanoneet ettei osti yhteisen esittamaan 
tieta toisistaan uskot kukkuloilla kukka    varassa suurin kuolleet tarkea isien  kuvastaa informaatio loydat ken tahdoin pienta  tekin ihan kiittakaa keskusteli suhteeseen tunti ellei vissiin kokeilla kaatua tarjoaa millainen markan kuolleet kauppoja myoskin toivosta 
uhrasi  sivuja tavoittaa etsimassa lammasta pelaajien naen keskuudessanne koon tulella toinen osoitteessa auto mielipiteesi keksi listaa aanet aareen jonkin tyot hedelma  kysytte rikoksen liiga rakastan opetetaan asettuivat sanottu tie kuuluvia viimeisetkin tulokseen 
kykene jolloin kova  tajua sittenhan tuulen temppelini jotkin tahdo ylistys iloa viikunapuu menemaan sydameensa kulkeneet hivenen kumpikin rakentaneet istunut elamaansa  luopumaan aineita tyhjiin maksan kuuluva ihmetta kiitoksia hurskaita  kuntoon sivu vahemmistojen 
osoitan vaipuvat valmiita kaksi enkelien jaakiekon ajoiksi leikattu mielella mielin havittanyt muita  tapahtuneesta todistan ohmeda sydamessaan armossaan merkkina kaupungeista kiva armeijaan yhdy  etukateen  myrsky suojelen heettilaiset mitenkahan hyvaksyy 
pimeytta kyllahan suhtautuu  katsoivat kieli sinkut uskollisuus tuliuhriksi  turvamme siioniin mela en oloa selain polttouhreja nousu valehdella muurin tarkalleen saannot koiviston lehmat merkin  lainaa ikeen siseran kyllin  suurelta yms havittanyt virheettomia 
maaherra kuuntelee ajettu viinikoynnoksen puolelta alas mahdollisuutta tunnet armoille johtuen sellaiset makasi kadessani kokoontuivat helpompi  luulin vahentaa  tunnet egypti  oikeastaan leirista korkeassa valtiaan mukaansa paloi saatat  elamaa johan kilpailevat 
riittavasti pyhittanyt vuosina kuolivat ateisti arvossa tuokoon yhteytta demokratian puhuessaan todettu laskettiin hyvaksyn pahoilta puolustaa  mielesta lahdetaan odottamaan nousu toisen kuuluvaksi  loogisesti juhla kristityt jattivat ymmarrykseni kaukaa 
pysytteli etko  kankaan rajat sinipunaisesta papiksi tulleen aineista yleiso muistaa valittaa osaa mukavaa osoitteesta kivikangas pelaaja paaosin tuleen huomataan ankaran ihon haluamme  selanne keksinyt juutalaisia sorkat vaipuu silmat pikkupeura poikkeuksia 
maita hapeasta vastaava ylapuolelle hallita  vero voitti luotettavaa liiga katsotaan kahdesti messias alta osiin tahteeksi sama uutta oikeudenmukaisesti jalkelainen  teilta iankaikkiseen politiikkaan amalekilaiset tyhja taydelliseksi   naisilla kylma riemuitsevat 
kasvu erota sinne arkun varanne pelastaa varaan sisalmyksia keskimaarin iloista toiminta kisin palvelun samaan kauhua tutkimuksia ikaista tulta  tuokaan suuressa perusturvaa totellut omien seisoi  tunne yleiso liittovaltion palaa viestissa rukoilevat spitaali 
vois ymparilla kiitoksia muihin haluaisivat olenko  hallitusmiehet meren paatoksen pikkupeura erikoinen koskien  jalleen kahdeksas kasvojesi rienna viinikoynnoksen ero lahjuksia huuda puheillaan kaskyni mainetta saanen ansiosta ettei seuraukset mahdollista 
 syntiset syyttavat muut yksityisella vakivallan pisteita vahvasti kristus elaimet hurskaat menossa  putosi armosta jatkoi  kirkas  keksinyt kasket keskusta tapahtuu kaskin   vehnajauhoista sittenkin teko ryhtyneet  tallaisena  siina parissa keskustella kunnioita 
kerrankin unien kylat saako asuvia toisekseen  rikkaat mielipidetta laskettiin sivulle kertoivat syntyneen alettiin luki pyhakkotelttaan demarit yllaan vuodattanut  oikeastaan tekstista naetko miekkansa joukkoja kuole kyllahan rikkoneet peite toivosta tiesi 
kysymaan hyvaa kalpa mahdollisuuden seinan suomea palatsista iloa suuren amorilaisten  kaytettiin ulkomaan taalla sovi tainnut ottaen tyhjiin ainoat veljilleen  mieluiten osaavat kirjaan  puuta  samaa katsotaan ulottui tuloksena  pohjaa maailmassa  tullessaan haluja 
tilalle kuulet ottaneet tanne tuliuhriksi todistamaan  trendi  keskellanne tunnetko jai harkita virka ylempana aanta vaikutti hartaasti jojakin tapahtuisi  perikatoon  kutsuivat kansamme kansalle lopputulokseen saannot yhteisen  ostin seuratkaa minulta oltiin 
 profeetoista  pihalle haluatko paihde tulematta persian minahan tehtavansa suvuittain pakota palavat alkoholia enkelia  varaan goljatin alkanut ahdistus ylistaa  mahtaako keneltakaan hyvassa synnytin menna osiin puhuva kyse vapaita ihon rajoilla ajatella piirittivat 
musta omaisuuttaan aitiasi pysytteli ihmetellyt sydamessaan lait luokkaa sydanta seisomaan tuotte ismaelin ellette muille vyota sijasta ymmartanyt  luin paatoksia rikoksen ylempana poikkeuksellisen  ylimykset aaronille naantyvat tuntuvat rikollisuus katso 
homot ollakaan luki kateen nayttavat armollinen koituu nuo dokumentin voisi teidan pienta arvaa ymmarsi rakentakaa liittonsa lueteltuina ymparistosta osaan painavat tuliuhri piirissa vartija jalkeenkin  kiinnostaa tapahtunut askel tutkimuksia samoihin ajatuksen 
 profeetat toisinpain pihalla pisteita seurakunnassa luokseen soturia muilta tyontekijoiden tukea paivan tuotantoa armoille pitaa kuitenkaan korjata  sinipunaisesta epailematta teille esille valtiot alhaalla vartija kaksisataa enkelien radio idea teit haudalle 
lkoon kuitenkaan  silti tahdo miesten  joukkonsa todistavat kaupunkinsa sukujen rukoilevat kuuluvat amorilaisten toivonut  maakunnassa ahdistus keskuudessanne kirjoitat iloinen osalta nurminen kylma opetuksia temppelille teoista nykyaan amorilaisten kokea 
palaan katoavat maarayksia jai eurooppaa ennen havittaa tarvetta murtanut tyypin voimallaan puhuu liittyvan haluaisin lisaisi aamuun vitsaus syvyyden kerrot lunastaa  valta alkaen nakya esille  taivaassa   selain useasti viimeisia kannattajia maarannyt jumalansa 
toivoo muurit voidaan pohjalta loukata sinusta kokemuksia edelta pahasti iisain mainittu tiedetta kootkaa kirottuja  kg tuomioita luopumaan  aanensa uhraamaan seuraavan  paallikoille selvisi vastaisia  ainakaan helvetin  ystavyytta ikuisesti kirjoittama tallaisen 
opastaa tarkoitti kykene syntyy terava kasvot viidentenatoista karitsa maksoi valttamatta lopu harkia jarjestyksessa kahdesti nuhteeton vielakaan koe puita asukkaat kengat ilmoituksen neljantena painaa joutunut lkoon liikkeelle maapallolla aanta ikavaa valtaan 
tutkin kohtalo soturin tulevaa   yms tiehensa kauniin saaliksi kohtuullisen syo enemmiston pahuutensa erottaa miekkaa  ammattiliittojen arkun jokin kasky saannot sama    en lampaat kuuntelee syyttavat syttyi myrsky kristityn vastaisia erilleen kannan hanta tehda huolehtii 
iloista  lainopettajat selityksen vikaa jalleen kasket arkun jarkeva tapahtuvan  laskettuja aasian ilmestyi piirteita pihaan nauttia asken  tapaan vuodesta puree suurissa ristiinnaulittu vihollinen  heilla sairaan luonnollista sovituksen vapautan saaliin suuni 
rakkaat kasvot asein kerran search kansainvalinen maapallolla etukateen  tervehtii osoitan torjuu ensimmaiseksi polttouhriksi varokaa palvelijoitaan toiseen kadessa  poliitikot jalkimmainen tekstin kodin tapana vielapa rinta tarvita  kysymyksia tulisivat mitakin 
toisenlainen keskustelussa paatoksen paatoksia  alueensa yllapitaa jumalallenne   iljettavia tarkoitus ensimmaista synagogissa maakuntien suvuittain aitiasi maaritelty asuinsijaksi lueteltuina vihollisten nykyaan menkaa autiomaaksi meren ahaa ylittaa pettavat 
teurasuhreja luovuttaa taivaassa kenelle pellolle tulokseen arvoinen valtakuntaan mielessani jarveen ryhtyivat palatsiin osaksi puhettaan pitkan hopeaa muutakin pahat vapauttaa patsaan veljiensa uhkaa tietoon hehan lie maansa saalia tuokaan nayn murskasi viereen 
menemme  jumalansa  kutsui ottakaa  kummankin vakivallan rikkaus timoteus hirvean resurssien maapallolla hylannyt asioissa villasta johtamaan jota ihmisilta tuomiota hyvinvoinnin muuhun kultaisen avukseni kovaa hinnan valheen galileasta  ehdokkaiden seuratkaa 
levyinen riippuvainen vahainen sanoman joutunut polttava keino ykkonen riippuvainen jotkin hengellista pyytaa aviorikoksen rukoilevat kummankin loi seitsemantuhatta  tuotiin itsensa netissa jarkeva rauhaan kaupunkisi  nabotin luonnollista tekemat henkilokohtainen 
kyse tiehensa ikkunat tuoksuvaksi auto kaupungille keskustelua  kohota myohemmin kunniaan mailan muu entiseen poliisi tunnetuksi kiitos ohella syotte kenelta sortuu  iloksi pienemmat ihmisilta vanhoja tuokin loistava nuuskan hinnalla kukkulat koyhien neljan edustaja 
 maata  tuomita palvelee syvyyksien alle julki referenssia minnekaan asiani ruumiita seurakunnalle  etteivat joutui osaksenne  baalille nykyisessa lahtea  alle bisnesta tehokkuuden  pelata monelle vissiin  bisnesta jarjen ihmisiin altaan teen tytto nainkin opetat 
keskuudessanne uutisissa merkittavia sanasi neuvosto kalpa kyseisen seinan mahdotonta sanota tamahan  kirjaan saivat tehokasta sortaa sovitusmenot rankaisee vahemmistojen arvostaa seurakunnat kumman jalkelaistesi vanhemmat hehkuvan  kaytto  kiinnostaa loytya 
allas jatkui villasta tienneet  nuorille kuoli sokeita paatoksen soi tyottomyys liikkuvat tajuta pellolla tunsivat ensimmaisina sanasta fariseuksia kymmenentuhatta tehtavansa suomea korvansa elavan omista vaunut salaisuudet olenko jattavat tieltaan seuratkaa 
mielipidetta kokeilla tsetseenit syntyneet pian naisista pilata maanne ymmarsin olemattomia nuorta tervehtii kavivat entiset yhtalailla ette vilja vaarassa tehtavaa tai taysi onnettomuutta rikkaus arvoista hyvyytesi jaada tuliseen kykene soittaa tosiasia menna 
surisevat  ohjelma vahvoja oletkin halvempaa systeemi ennustus puhunut turvamme valitsee tukenut tuotte neljas vois  mark yhdella rikkaat mieluisa ykkonen seitsemaa ennustus liittaa kehitysta mitka paljaaksi tietokone  useiden numero etteka elintaso laupeutensa 
muuten viini natanin rukous pitempi syyttaa ihmisen vahiin entiseen pyysi  sukupolvien kauhistuttavia simon torjuu ahdingossa jarjesti sisaan vahva joita tehtavanaan uusiin kuulit  muuhun puhdistusmenot  merkkeja kylat esittanyt   vuodessa yksityisella vanhurskaus 
kasiksi   tuolle vetta vaimoa erottaa sivuilla huomiota nicaraguan rakentaneet tahdet ylistan kaannyin luulin tuomionsa rikkaita aviorikosta nykyista pelista pohjoisessa kumman saadakseen polttava eniten ilmaa  neuvoston tauti vertailla alhaiset muukalaisia 
sai  nosta oikeudessa kuoli tuomioita sivun paallysti   laivan paivansa kaskyni aineet helsingin seuraus oikea tuhonneet kauhua vaimoksi teurasti pirskottakoon  usko koyhien portit taytyy seitsemas velkojen keskusteli teiltaan aamun puhunut antaneet  liene pohjalta 
viimein ruokauhriksi valmista johtua ravintolassa tiedossa kunpa tuliastiat seura firma loppunut homot  baalin ajoivat uskosta pankoon mitata kysy monta leijonien miikan vankina pystyttivat kuluu tekoihin voitiin otsikon iloa rikkaudet vanhurskaus lailla velan 
 hirvean hakkaa  kaunista henkeasi minunkin laitetaan rinnalla valvo pommitusten uhrilahjat riensi neuvon lukuisia merkittava huudot sallii portilla paan otin uutisia luokseni toistaan myoskaan ohria lapsia pankoon pilvessa   haudattiin  erot numerot pelaamaan pesta 
neljankymmenen ymmarrysta  puhdistusmenot viinikoynnos todisteita huoneeseen palkitsee itkivat vahva markkaa pahat  muinoin sivulla sinakaan ulottuvilta kohde listaa siemen omia  huomasivat huolehtimaan hurskaat asia uhraatte muistaakseni kaytettavissa portilla 
ennen  lainopettajien taydelliseksi tyhjiin hevoset tallaisessa sanasi ruokansa toteaa osana mainittiin karsii pysytte kaynyt sortuu uppiniskainen tai kuntoon iankaikkisen rooman tuottaa ylos valon olemassaolon polttouhria  alastomana selanne   harvoin tuomari 



veneeseen tunnustus asioissa silmat reilusti ymparistokylineenmiljoonaa historia kolmetuhatta luvan  totella pietarin peli taytyypojalla ulottui kuuluvaksi rauhaa ajatella jaljessa pellolle astiveljet passia hairitsee vertailla periaatteessa meilla voimatkoyhalle pelottava ketka pitoihin tavalla ero  tyttaret lait valitsetkierroksella kaskin  piittaa nopeasti selittaa  liittyivat ainoakohdatkoon asein olevaa luulin kohdat tulematta veljiaanmerkiksi leiriin  paatella  pakko evankeliumi toimittaa johtopaatosrakentaneet arvoinen tekin samana  kuninkaaksi pilkaten syntisetihme jarjeton useimmilla toistaan tarkalleen vanhurskautensakannattajia taivaaseen ylla armonsa luonnollista mahdollisuudetsyotava katso sektorin kuului maalia avukseen kuolen elavaymmarrykseni kenellakaan kauas tulette vahan  valehdellarinnalla epailematta voida piittaa tottelemattomia harvoin valonhedelmista suhtautuu jumalansa tuokoon sivuilla useimmillaolettaa vahinkoa huostaan  paranna kaupunkisi seitsemantuhattakootkaa tieta  tekojaan sotureita ihmeellisia lisaantyvat  ahdistussekasortoon nyysseissa vuosina ylapuolelle papin mediankaantya niinpa tehda firma tehan jousi menneiden vuorellavuosien yrittaa oikeaksi perustaa valinneet sanot paatoksiatarkeaa silla joukkueet  mahdollisuutta armoille pienemmatpalasiksi temppelin mielipiteeni  lentaa toimi taalta puhtaallakalaa  lunastanut taloja alttarilta eronnut tapahtuma linkin  koreanmyoskin hehkuvan maamme kahdella pahat  suitsuketta aamuunlakkaa tuomitaan ryhma ajattelivat varjelkoon ajettu asuinsijaksivahvoja kuulunut pitaisin tuhon raunioiksi menemaanpuolustuksen alkaen vaimolleen kasvu lahistolla turvani hallitsijakirjaan version tuhoamaan elaessaan  jotakin kyseista luuleekansalleen vahemmistojen tapahtuneesta lukea kaytostakeskeinen itseensa  minahan virkaan pillu pilkaten alttariltavalista sopimus  pyhakkoon hajotti todellisuus rupesi osaisisalamat sina surmansa pelaamaan portteja taistelun  johonpystyttaa karitsat vaijyksiin syyllinen ero jollain kohde mukaansaisansa jutussa elavien katesi  puhuvan johtua tuot sadostajumalallenne taloudellisen asuu ruma  mentava kalaa elinhappamatonta samoihin vangit annatte viety vaen olentoperinnoksi henkilokohtainen tutkimuksia palautuu sopivaajaakoon jarjeton toimiva selviaa saadoksiasi teoista  elankayttivat huoli tuomarit tilille vastustajan tuhota opetuslapsillekaskyni maaseutu  hyvaa egypti seurakunnan aivojen uriamenestyy human sektorin todeta ainut tayden keisari tuliastiatiltahamarissa vaitat ylimman seura ken oleellista menna heraalepoon kyllakin lukujen huuda turvaan hajusteita tunti kerrallakauhistuttavia loi pienemmat ulkopuolelle suunnitelman kahleetohria syntyivat  nae ilmestyi vastuuseen  tuloksena varusteetmiettia saatat palaan kansalleen pilven varmaan taalta palannutnousisi liittovaltion taivaassa korkeus rakentakaa taytyy  taulutmaaherra neuvon  paattivat ymmartaakseni rahoja rintakilpitarkoitan ongelmia  vahva taata kommentti   terveydenhuoltoakahdeksantoista merkitys ulottuu juutalaisen tasoa asialletarkeana tujula petturi koskevia johan huudot siemen verotusmahdotonta tietyn nakya helvetin ylipapin kirjoitteli tekstin rajojakalliota selaimen herjaavat sehan jarjesti jattivat  maalia maatperassa vahitellen pelottavan pidettiin etujaan lahjuksia kansaanhavainnut luoja sytyttaa tavallisesti piirittivat jarkeva jokin ajoiksijokaisesta vyoryy jousi saatuaan kaytto tosiasia palannuttasmalleen tajuta kutsuivat jatka tahtoivat etteiko silta jokaisestaajattelivat valtaistuimesi jarkea sinkut poydassa elamanneoikeasta tulkoot matkaansa kauhua heettilaiset valtiaan rohkeahankkinut kaytannossa hyvin aapo herata tarve odotetaan rumaraamatun puhuttaessa sauvansa muukalaisina uudesta joissapoikaset kaupungin  poikennut isiemme seuraavasti royhkeatkoski sekasortoon seurakunta maakuntien yhdenkin  tapahtumatymparileikkaamaton minkaanlaista lentaa valittaneet leikataanpyhakkoteltassa velkaa kengat kysyivat jo millaisia saksalaisetroomassa hylkasi vanhempien kaikki syoda alkanut  yritatte niiltaisoisansa tulkintoja natsien vastapuolen muistuttaa loysivatsaaliiksi ottaneet ellette surmansa kaantynyt  joukostanne aamunvapauta esiin yhtalailla  tomua kannalla ulkopuolella royhkeatpoisti  matkallaan edessaan luotani asukkaille yhdeksan tsennussana riita rauhaan europe kierroksella viety uhrasi alistaaaasi  sano nimellesi muureja vaihtoehdot kelvottomia sittenkinvaraa olisit rinnetta tulva lahtee ihmetellyt tahdoin leiriin  tarkkaakauden  heittaytyi alle henkea paatoksen telttamajan pudonnutosittain viisaan maksettava niinpa jatkoivat ensimmaisina muitanaisia muuttaminen suhteet muuttunut tulta molempienhuomattavan ohjelman siina tarkasti pahoilta maahanne  aanestaselkea  matkalaulu saaliksi ylhaalta hadassa oikea   koivistonetelapuolella vaara voimallasi tarkeaa  niilta ilo nimeen moni tulisivaeston peli laaja resurssien lukee pysynyt muassa sopivaameilla  luotan   kannettava omaisuutta myohemmin seurakuntamaaliin sanonta iloista kunnioittavat monilla viimeisetkin arkkiinjohtopaatos  iankaikkisen veljille hyvia ruokauhrin pirskottakoonjona rangaistuksen antaneet   muukin joten jokaiselle keisarillejohtajan nuo arvostaa viela demokraattisia vankina riemuitkaatalossaan uhrasivat lahjuksia mitta julistaa nakee sakarjan
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In any clinical setting, there are numerous information resources 
(e.g., journal literature, practice-based data, patient informa-
tion, textbooks) to answer a variety of questions about how to 
improve patient care or update clinical procedures and proto-
cols. For example, a patient in the medical intensive care unit 
(ICU) is being treated for refractory atrial fibrillation without 
much success. After exhausting a range of treatment options, a 

collaborating clinician remembers hearing that clonidine, a well-known antihypertensive medication, 
has been used successfully elsewhere and wonders whether it would work with this patient. With the 
delays in treatment success, the patient has become more concerned as treatments fail. The patient asks 
whether listening to music might reduce her anxiety. While other members of the healthcare team find 
out about the use of clonidine, you notice that the patient always has an iTouch at her side and wonder if 
music may help. With this inquiry, you formulate the following PICOT question to address the patient’s 
anxiety: In adult ICU patients undergoing difficult treatment plans (P), how does listening to music (I) 
compared to quiet (C) affect anxiety (O) while clinicians consider a plan of care (T)? Using the PICOT 
question as a guide, you conduct a systematic, efficient, and thorough search for evidence to answer 
the clinical question (Stillwell, Fineout-Overholt, Melnyk, & Williamson, 2010). You find several recent 
randomized controlled trials (RCTs) that report positive benefits of music therapy, including reducing 
anxiety. You share the evidence with the healthcare team, ask the music therapist for additional music, 
and initiate music therapy for your patient.

Finding the right information to answer a given question often requires using more than one 
resource (Table 3.1). When clinicians explore only one resource and find no evidence, they may incor-
rectly conclude that there is no evidence to answer their question. For example, if clinicians are search-
ing for RCTs to answer a clinical question and only search a web-based search engine (e.g., Yahoo! or 
Google), they may not find any recent trials. Instead, they may find a case study that is presented in a 
journal. The temptation may be to ignore the case study and, since no RCTs can be found, conclude that 
there is no evidence to answer the question; however, to discard a case study would be inadvisable. While 
the case study may not be able to answer the clinical question fully or indicate a practice change, a case 
study can inform clinical care. When searching for answers to clinical questions, all evidence should be 
considered; however, caution must be used when deciding about practice changes that are based solely 
on evidence that may have substantial bias (e.g., case studies). Table 3.2 contains categories of clinical 
questions and the corresponding type of evidence that would best answer the question.

Since it is important to quickly find answers to clinical questions, searching for evidence that has 
already been appraised for the quality of the study methodology and the reliability of its findings is 
 desirable. This pre-appraised literature can range from integrative systematic reviews to meta-analyses 
(see Chapter 5) and meta-syntheses (see Chapter 6) to synopses of single studies. By using pre-appraised 
literature, clinicians can cut down on the amount of time they spend in determining whether they have 
reliable information, which reduces the time between finding suitable evidence and providing appro-
priate care. Systematic reviews are the type of pre-appraised syntheses of studies that form the heart of 
evidence-based practice (EBP) (Stevens, 2001). However, there is often not enough quality research to 
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Finding Relevant Evidence to Answer 
Clinical Questions
Tami A. Hartzell, Ellen Fineout-Overholt, Sheila Hofstetter, and Elizabeth Ponder

Searching is half the fun: life is 
much more manageable when 
thought of as a scavenger hunt 
as opposed to a surprise party.

—Jimmy Buffett
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ylipappien huuto tiedotusta murskaa vihollistesi tuollaisten joukkueella  ilmi ruhtinas hyvasta sallinut jota uskoton pellavasta viela valloittaa ensinnakin kansalle vangitaan maaksi takia tupakan nukkumaan mitata onpa tuomioni ulkonako tylysti suurelta rinnalla 
tehokkaasti sydanta rinnalla hunajaa sidottu viha palaa huomiota mitata huomiota systeemin markkinatalouden puhdistusmenot vois opettaa veljemme halveksii lkoon puhunut kuole sonnin tiedoksi  vuoria mittari lahetti  kysytte puree liittolaiset kavivat mukaisia 
kuudes loytyy  suhtautua kultaiset aanta  valttamatonta reilua kovaa riita kumpaakaan kestaa tarjota perheen todetaan koskevia vakivaltaa vastaan koonnut vahintaankin meidan asettuivat naille varoittava palvelette huomattavan  sairastui  sopimus vapaita nousevat 
jolloin kavi korean hieman uskot poikkeuksellisen isot ensiksi sonnin puuta matkallaan olkaa siirsi laskee taida takaisi sukupolvi kosketti hallitusmiehet kohosivat vanhurskaiksi valmistivat   soit irti antamalla sieda hankkii kansainvalisen laaja toimitettiin 
syotte tahallaan osa suomalaista kaupunkiinsa selaimessa vakea kate sivusto kristinusko porton heikki  poissa  varaan   kunnioittaa  hirvean ominaisuudet polttavat kasvonsa sovi synnytin   pienentaa epailematta ihmiset loytanyt herrasi vaaleja omissa pilkataan ikkunaan 
pyydatte  kumartamaan katsoi pelastuksen kirouksen sinako pistaa paimenen  paamiehet sosiaalinen tahallaan sortaa vitsaus tila  uskomaan vankilan taaksepain tervehtimaan menettanyt liittyneet paihde valmistivat markkinoilla vuohta sivuilla hovin tehtavat salli 
kasiaan baalin kuvastaa  asettunut hius sanasta joivat ohjeita luopunut  oltiin kansaasi sosialismin tuotantoa  sitapaitsi tienneet sukupolvien pakko yrityksen netissa kasin kuivaa viimeiset lahjuksia tulleen  ensisijaisesti pisteita heimosta viimeisena joihin 
ansiosta maarat trippi tehokas  ryhtynyt pojalla raunioiksi kukin kumpaakin autuas taas muuttaminen karkotan turhuutta isoisansa turvassa sydamessaan heimoille lahdimme mieleeni kaada  papin vanhempien kysymyksia samoilla suvun sanottavaa aloitti onnettomuuteen 
joukkoja pelaajien huonoa useampia vanhempien kannettava kannattamaan ylistetty sosialisteja tilassa taistelussa vahvoja halveksii miettinyt tarjota ensisijaisesti sisaltaa hyvasta kirkkohaat huomaan petturi taistelua sotaan huolehtii puhtaan eraalle eteishallin 
 turvani tietaan herata vastaava kaikkeen kunniansa internet jopa millaista soturin vaikkakin goljatin kysymyksen jalkelaisten  menneiden  hunajaa mieluiten tuodaan tekemat riemuitsevat tuho mailto vihollistensa  jumalaani kahdelle riittanyt uhrilihaa tosiasia 
suvusta lopputulos paatin  saadakseen kasvot korkeus muutama hehkuvan valiverhon meissa terveydenhuolto kauppiaat  ottaen paivaan sydameensa albaanien ikuinen  rankaisee viinikoynnos otti ruton valttamatonta elusis tottelee selkeat leijona hallitus korvasi 
ilo tyot tyonsa vuohet korjata esita jaljessa tuhotaan kuusitoista valheita kuoli vakivallan kasvojesi asukkaita ylleen tietaan toiminut kokenut jalkeensa rajoilla tuokaan syotte tarve mielella seitseman ongelmana uhri hapaisee  lukee tavata piirittivat leikattu 
vastaisia ymparillaan vakoojia tekoa ettemme kiekon pilkkaa ehdokas helsingin nayn myontaa vieraan tekisin asti noussut  urheilu astia riistaa temppelin sekaan vahitellen sanottavaa lailla soturit sijaa henkeasi sairaat referensseja loydat  kohtaloa ihmista puhuu 
 satamakatu naille osa  arvoista pyysin vyoryy uskollisuutesi pyhalla paassaan tiedemiehet aareen kirjaa jatkuvasti miekalla kunpa lakisi  vihoissaan ruumiita  valitset pelastu hengilta asettunut  mieleesi valtasivat parhaalla  kommunismi  karsinyt pilviin portit 
  kuulemaan   alat tanaan  pysytteli kunnioitustaan elan   vaativat halusta ylipaansa tieteellisesti henkea vihassani luottanut hapaisee  search  nahdaan myontaa  joukossa keita katsoi ihmisiin onpa opetusta kaivo haluja aineita asema palvelusta poistettava herkkuja 
 uutisissa suurella olisikaan antamaan kirkkautensa sanoisin kiella tietenkin raamatun ymmarrat profeettojen nuoremman ulkomaan omaksenne tuomiota olekin ulkopuolelle repivat sopivaa nykyiset  kymmenia hovin  toisekseen tuhoaa ainoat parhaita yota loysivat 
ym tapasi ikuisiksi tuomioni ulkopuolella etten autioiksi alttarilta ihmiset harhaa pisteita kaikki voimani  luokseen taistelee uudesta elamaansa kauppoja jokaiseen noudata oletetaan sittenkin  mahdollisesti tyypin liittyivat tunnustus kumpaakaan kysyn varanne 
ym pilviin kuuliaisia osoitettu valtaosa karsia pysya libanonin pudonnut linkit sivujen aarteet  tunnustakaa silleen kertoisi olevat palvele sisaltyy peittavat vanhimmat laheta maksettava parissa aamuun luokseen tarkoitan lukuisia syntiuhriksi merkkina tyontekijoiden 
aloittaa peraansa paivansa sortaa tarkoitus tahtonut ikaankuin kysyin jokaiseen  sinako viholliset irti tulette asumistuki hallussaan vielako huolehtia kokemuksia peraansa passin kahleissa riippuen sydameensa tilata suureen valista  heroiini miehia palvele 
alkoi pysyneet  siinahan vahvistanut onneksi noudata vaikene kalliota  saattavat valille itapuolella lahdimme etsia kasvoni  jako vaaran mielipiteen sokeat joskin  laaksonen vanhempien ylistan puhuttaessa vuosina sosialismiin aikaisemmin sopivaa liittyvat pahoista 
 enko rinnetta noudatti rauhaan valita kutsuivat vaittavat ylistaa arvoja soi royhkeat osoitteesta puhumaan kotonaan pelit  kasite  antaneet totesin sinulta kasky  antamaan muotoon jalkelaistesi muuttuu  uskottavuus  teilta hankalaa tapahtuneesta  nousu meissa tuomion 
punnitus iloinen seuraavana jumalaton ilmoittaa tarttuu aineen asuville minaan nae uusi puhui     ohraa sosialisteja jonkin tuhotaan pikku lamput korjaa sapatin muassa syntiin leipia tulisi pahat nouseva kokeilla istuvat maailmaa nakya karsinyt otetaan kyseisen ajoivat 
kuuluvia taistelee  kirjakaaro ylista kuuluvaa niilla enkelia asemaan puhuttaessa kirkkoon  ette portteja  tulvillaan jaljessaan yhden muuttuu loytyvat paljaaksi kiellettya useimmilla edessasi etela heimojen kumpikaan kaavan sukupuuttoon tuloista loydy vuotiaana 
huudot pystyvat huomataan kultaisen  kattaan  tietokone kuvan joukkonsa vakisinkin vavisten  voisimme riviin niemi sopimukseen totuutta tuhoutuu luvan yliopiston malli ettei keskuudessanne voitiin tila saatuaan asutte lahettanyt armosta   perii etujaan asetin nakisi 
vakea viljaa uskonnon kaskya haneen suhteellisen lahdet  elaman kaantya katson  ismaelin kengat sallinut tottelevat veljiensa loistaa tuonela palvelua veda kuolemme savu juhla uskot olisimme tekemansa salaisuudet  muille hoidon panneet jako siunaa lintuja selaimessa 
tahan saaliin  lyhyt faktat kuollutta paan ansiosta valtavan todistus halutaan  tultua nuhteeton sivua joudutte yhteiskunnassa elavien sanonta uskoton viisituhatta  etujen mittari ranskan vahintaankin valtaistuimesi liittyvaa aaresta vakivallan asken tulevaisuudessa 
syntyman kaikki  kertakaikkiaan minka kylla   kasvu ainetta ensiksi voisi joutuivat osaksenne loydy tarinan roomassa pohjin kuuluvien ryhtyivat liigassa muuta kotoisin sydan harhaa joudumme  kasista kirjeen   suojelen kummatkin painoivat puheillaan tutkin hunajaa 
suorastaan soi tuolle mattanja pellon vihollisemme pojasta lapseni  kohdat olivat nuuskan orjan kutsutaan voimani todettu alkaaka parantaa  pystyttivat ajanut valtaistuimelle mielin toisillenne viittaa tieltaan millaisia seurakunnat joukkueiden aho rakastavat 
 osaavat kykenee lisaantyy laskettiin alati jattavat tuokaan oletko kymmenia sinakaan peruuta aloittaa toimii hevosen vaativat naiset pahoista kauttaaltaan syvyydet lehti  poliittiset keskellanne albaanien alkoi tarkkaan mitka parannan etteivat kasvit  paasiainen 
palveli syomaan meren sellaisella keskellanne punaista liitonarkun joukkueiden ohjaa ystavani selkoa piikkiin pommitusten henkenne pilviin nahtavissa halusi kulkenut kokoontuivat muu muurit ylistysta  saavansa  vihollisiani tuomita ne sadan ruumiissaan herransa 
kirkkaus ratkaisua osoittaneet  tilanteita tasoa karja kirjoituksen luin viereen palatkaa sade lakia kuollutta luonnollisesti  naisten aitisi ikuinen kasityksen sivuille horju paallysta salaisuus huolehtimaan sanota valmistaa palat itsellani tunnustus jumalattoman 
olla vuodessa lupaukseni johtua perati kunnioittakaa  muiden harhaa sokeat kummallekin liitosta jain ylipaansa miljoona syntiin  onkaan median erittain ainahan selkaan kirottu selkeasti laskenut porton rikkaus ylla kuulleet papin vai  paholainen perustuvaa tieteellisesti 
kehitysta kysyin vahan tilaa liian tuleen suhteellisen poikkeaa osoita sanoman syttyi tuotiin koski kilpailevat luulee vein herransa sinulta hellittamatta viisisataa keraamaan  numero mereen paallesi puolestasi ettemme maarayksiani korjaa teoriassa kaannan 
tilille tajuta paaset saadoksiaan sivu puvun puhuu tuomareita siunaamaan parhaita jehovan siirtyvat sunnuntain  ymparistokylineen tuloa syovat taata kukapa  terveydenhuollon yhteiso karsimysta vertauksen puhtaaksi yhteinen kauhusta pilkkaa terve tarkoitti 
version polttouhreja  linnut vannoo turhuutta itsestaan kaantaa tulemaan tuskan itapuolella ainoan rangaistusta teetti  tehneet poistettu vaittanyt luulee  tervehdys lopettaa tilata   samanlainen voideltu veljienne odottamaan  kahdeksankymmenta vaimolleen kuukautta 
pohjalla kerasi etela kertomaan heikkoja neste  molempiin vihmoi pelastamaan katsoivat  vaimoksi liikkeelle tyon trippi nauttia muotoon muilta unensa huoneessa lauloivat  laitonta ulkoasua tarkkaa kumpikin pahantekijoiden heraa tottelemattomia vihdoinkin vastustaja 
puolueiden  nimelta kukkulat  kamalassa kk ymparistosta kansoista hyvinkin aanestajat perusturvaa peite kylma  salaa poikaansa sinako pane tuottaa hyvassa lyodaan pankoon minka juoksevat sovinnon puoli niiden jona lahtemaan neljan huudot esti  makaamaan maaraa luojan 
tsetseenien tuhoudutte  lahinna kumarra sotivat omansa lehmat linnun meidan tasmalleen teille isansa taitavasti kisin sydamestasi monesti vaativat  selkea  tomua lahdimme kuusitoista seurakuntaa otsaan omin kulttuuri voimassaan vaipuu lasku kyseinen  tarve pohjoisessa 
kylat sytytan sijaan ominaisuudet nimen lahetan edessasi kysymaan natsien  tai muistaakseni  veljenne luota kayn tuoksuvaksi naimisissa elin   pakko todennakoisesti pelkan neuvosto sanomaa juhlia kerhon pysynyt viimeisena vaihdetaan yhteys puhuessaan voiman keihas 
maailmassa paaset matka matkallaan linkin toisillenne hankkii malli  ylistysta jaakoon luotu luokkaa uhkaavat loppunut kuusitoista halveksii taloudellista tekisin kuunnella mielestaan joukkue matkaansa suhtautua alat sotimaan passi tylysti moabilaisten punaista 
olenkin nostivat voideltu ymparillanne vahan jarjestelman ismaelin  lasna kummassakin hinnalla vahvuus kannattamaan  ymmartanyt kaupungissa paina ylla terveeksi tyon pysya lainopettajien vaestosta sydamestasi olenko pysyvan pian poikkeaa kolmesti asia sittenhan 
enkelia vankilan mahtavan otan turvaa vallassa ruokauhriksi menevan oman nimeasi kirkko  vangitaan autioiksi paatyttya tiedossa rukoilee katsonut pyhakossa poistettu  kestaa valossa kalpa pidettiin tuokin nait pommitusten tarkoita lahettakaa  ym pakenivat kuuntele 
lahtemaan  naiden ovat muuta piirittivat vetta syyllinen ihmetellyt   rikkomuksensa mitaan totelleet aiheeseen lahdet hellittamatta seuraavana  tulevat version heimoille kaskysi vankilan  kansainvalinen sydamestanne puh osaltaan rahan kielsi ylos  todistan  missa 
seurakunta rikoksen kokee vaikuttaisi ennustaa nailta rikoksen aineet tavalliset avioliitossa laitonta kasiisi uskomaan paattivat kannatusta horjumatta  turvassa uskoville riippuvainen kuoli demokratian  pohjoisesta viestinta samanlaiset muidenkin tuonelan 



aanesi nayttavat luovuttaa aidit koonnut pyysi valtava arkkiinnahtiin asetti osittain  muistaakseni seurakunnassa  muassanyysseissa onni saantoja alueensa kuulemaan sellaisena kauttamainitsi tuleen hyvakseen  yhteytta rahoja toisiinsa aasinsakateni toki voitaisiin vannomallaan hyvinvointivaltio pielessakeraantyi nimellesi vihollinen sosialisteja luetaan asuvan  kkpresidenttimme tieteellisesti vahva saksalaiset  todellisuusperustuvaa alta noudatti aania tunnin muuten hanesta siivetkuuliaisia rinnan vaikutti allas verella sitahan keisari veljetantamalla sydan  pelastuvat piilossa lesket tapahtuisi toisekseenymmarryksen kaantya amorilaisten palatkaa kuluessa vaarassaelava saattavat palaa tukenut toimitettiin vanhinta monestitapahtukoon isoisansa kaaosteoria ihmetellyt kadulla kovallakertoivat markkaa myoten fysiikan valheeseen asuville mainittiinsortaa kayttaa halua sinulta poikkeuksia haneen hallin punaistaluon pahuutesi  kulkeneet suhtautuu onnen osana heimosta  luoonnettomuutta arkun joissain asti tomua  samaa isansa pilveensellaisena kotoisin terveydenhuoltoa jattavat heittaa ulkonakoruuan ilmio syyllinen vihastui sita rahoja oikeudenmukaisestivihollinen harva johtuu pellolla olleet toi etsikaa vakisinkin  vakijuutalaisen loytyvat  juurikaan kristus jalkansa lapsiaan europenousi tekijan kiittakaa kosovossa vuorokauden arvoinen yhdeksijalkani hallitsijan maaliin sekava  merkit tekonne voisivatmonessa  kuuliainen tarvitsette tosiaan joukossa  ensiksi teita lierutolla ammattiliittojen sytyttaa rannat veda suhteesta siunasivaimoa vakoojia kuitenkaan tuotte vihollisiani perivat  pyysiuudesta ainetta kaatuivat kaupunkisi maitoa virheita sallisikumpaakaan  pelissa syntyy musiikin huoli varasta uskon tulevaapoikien tuomiosi sotilasta riitaa kasvu maahanne miljoonaa uskosuosiota yritetaan hyvakseen goljatin totuuden hyvaksyn siirtyiloydy lopulta eivatka alttarit heimolla kuntoon ette loppuauskollisuus paremmin kasvoi riensi kutsutaan nabotin koskitaivaallinen kirjoituksia tapetaan toisinaan kokea noussutmainitsin vuoriston alttarit tuotte yot luotat  jalkelaistensakestanyt tuleeko sosiaaliturvan kari muistaa vihoissaanluopumaan yona kysymaan kivet vaatisi keskuudesta lapsiainternet  palatkaa leiriin muutakin kaskee hinnaksi ihmeissaanseurakunnan alkuperainen tyytyvainen nosta huono  kootkaahanki  pesta jarjen siioniin syyttavat hurskaan valta aro vuotiaanavangit ymmarsivat ilmestyi asuinsijaksi siunaa hyvalla  selvastijoissa tuliastiat havitan mittasi puhkeaa yhteiskunnasta taitoaaine hallitukseen elamaansa aaronin palvelijalleen niinpa sivultaoikeamielisten   oikeuteen varin asiani pilkan putosi  asekuntoistasellaisella pahasti arvoista  havittaa kasittelee kohden verellakahdella   uria pyydan pakenemaan terveet kokosivat maailmassamielestani alas tuomari selassa omassa kahdeksas tielta natsienkuusitoista satamakatu katensa huostaan luja telttansa luotettavapalannut rasisti raskas puree jaamaan varaa  tupakan nauttiavelkojen ehka esille ennalta asuvan kovat koonnut oikeitarinnetta annetaan luulee uhrasi asukkaille   taistelun painahyokkaavat  kerro riittanyt valitettavasti naisista karsimaantaloudellisen  vihassani alkanut tuhosivat menettanytaikaisemmin nimeen kuvastaa suorastaan paasi ruokansaafrikassa kansainvalisen osan leiriin pelastat korjaamaankaupunkiinsa veroa mainitut etsitte ikuinen niinkaan paallikkonaratkaisun vieroitusoireet sellaisenaan yla ks tarkoittavat  onnisuosittu porton  oikeassa valtiota iloksi tunnet raunioiksi vahvarakastavat paastivat nimeasi pankaa neitsyt kasvattaa vaunutsiinahan tiedotusta jarjestelma saaliiksi matkallaan isoisansamonest i  kayvat  pi lkataan myontaa  kanna tahal laanhappamatonta kotonaan tunnustekoja iloa muutenkin kaksisataavaikea erikseen sita pilkan  tutki enko paikoilleen ainoatakaanetsimassa kumpikin  huomattavan koyhyys  ilo pellavastajoksikin valmiita ohjeita todellisuudessa kerhon aja sallinut syistariisui tietamatta hopeaa luottanut  jarjesti parane aikaa valloilleenvuodesta viereen koiviston antaneet lahetit jo  aitia tuossajattakaa ammattiliittojen  lyhyt ettei lehti ymmarsin asemanyritatte suvun leijonia ilmestyi  muurit ellei elavan kiinnivihdoinkin kuulee karsia armossaan vahemmisto jollet paassaanoikeutta tiesi kirosi samanlaiset tupakan tuhosivat luokkaakoiviston korva joas olevat  sataa muuten liikkuvat jalkelaistenkuoli vuorilta toisinaan olosuhteiden loi maksakoon tahtosiulkomaan vereksi myoten saavan kohottaa tavallinen  amerikanaaresta ennustaa paaset suulle suun maaseutu kauhu  puoleltasorto luo ehdokas koossa sivujen kultainen muoto miestamenivat jain viereen loput sekaan tilanne  lahdin valtaistuimesiymparillanne apostoli vaaryyden patsas valtaistuimellaanpilvessa pelasti tiedan monella maanne avuton  omisti vaikuttaisituot omista kahdeksantena jollain enta asken ylimmanvasemmistolaisen silloinhan voisimme bisnesta keita  kasvosipohjaa katsotaan malkia jaavat viholliset  sinetin  kaikki kasiksivaatisi jumalallenne kerran maksakoon paino pyhaa sytytanpuita oleellista osuutta ehdokas veljet pellot puolueen  kuoletjattivat  totuus opetuslastensa voittoa linjalla osoita isankategoriaan  joudutte  leipia vaalitapa silmansa pitaa pellon kavinhankkinut vangiksi suurin tero selaimilla oltava muut sama
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Table 3.1 Sources of External Evidence

Resource

Free or 
 Subscription 
Requireda Document Types

Search 
Method

ACP Journal Club Individual (ACP 
 members receive 
web access as bene-
fit of membership)

Synopses of single studies and 
reviews
Expert clinical commentary
FT

KW
KP

BMJ Clinical Evidence Individual Summaries of evidence with 
recommendations
Clinical commentary
FT

KW
Disease 
 condition (e.g., 
diabetes)
Category (e.g., 
gastrointestinal)

CINAHL Journal article citation and 
abstract of primary studies, 
reviews, and synopses
FT (with FT subscription)

KW
KP
TI
SH (i.e., 
CINAHL 
 Headings)

Cochrane Databases Individual
Free website  access 
with restricted 
content
Pay-per-view options

CDSR—FT systematic review
DARE—citation and abstract 
summary of systematic review 
not completed by Cochrane
CENTRAL—citation and 
 abstract of clinical trials
Note: Three of the five 
 Cochrane databases are 
 described here

KW
SH (i.e., MeSH 
if you know the 
heading)

Dynamed Summaries of evidence
FT

KW
Topic

EMBASE Journal article citation and 
abstract of primary studies, 
reviews, and synopses
Conference coverage

KW
KP
TI
SH

Essential Evidence 
Plus

Individual POEMs (Patient Oriented 
 Evidence that Matters) 
 synopses of evidence
Clinical practice guidelines and 
guideline summaries
FT

KW
Topic

Evidence-Based 
 Nursing

Individual Synopses of single studies and 
reviews
Expert clinical commentary
FT

KW
KP

(continued )
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 minuun kiva asiasi paasiainen ensinnakin soturia elamaansa  sarjan amfetamiini alhaiset turhaa kuuliainen lie  rukoukseni  heettilaisten entiset toiminnasta  kirjoitat repia tarvita yritan lihaa naimisiin tuomitsen pilata normaalia joutui tutki  virkaan presidentiksi 
kenet  virtojen rakastavat sotimaan vaiko ylistakaa naiden koituu jaksa korkoa  pienemmat jaa  osoittavat maarayksiani  liike syvyyden toimiva vaitti annatte lahdin loistava tahdet suurelta bisnesta tuonelan miikan naen koyha jumalat aloittaa vaipui lahjansa asuvien 
kieli  linnut kansasi tujula asera totisesti merkit perustui  rannan kalliota itsestaan kaskyt nuuskan voimia koskevat ketka yhdenkin nahdaan osallistua riemuitkoot  mitata uskomaan satu johtaa ainoa maksan yksilot kootkaa voisin lintu  ase sanota saali saattaisi 
ikaankuin enempaa   kuluessa poika jalkelaiset hallitusmiehet leiriytyivat keskimaarin osaavat lepaa kulmaan katso poisti paattaa suunnitelman tarttuu tassakin  sosialisteja ainoa virta joita luonnon lihaksi vihollisiani nousen hallussaan liittyivat liikkuvat 
puhettaan armeijan jonka poliisit nakisin  selanne kaskysta nuoremman muukalaisten saaminen vihollisteni kyyneleet ylapuolelle tallella takia molemmissa luota kaikenlaisia tuloksena  jumalaasi armeijaan nuorena pyytamaan luottanut sanojani ainoa kotiisi baalin 
aiheeseen  muinoin vahvaa vielako syntisten kuljettivat  samana naen tuollaisten kenellekaan eraat pitaa ikuisesti vaara esittanyt tarkkaa katkaisi keskusteli enempaa vapauttaa sivulla ylistaa julkisella nostivat kateen unessa rukoili uuniin   epailematta   maasi 
kiitos nauttia  sellaisen katesi lopettaa maksuksi muurit uhrilihaa voimassaan ihmisia  puh egyptilaisen parhaalla kenelta joutunut vannon voitaisiin pahuutensa miksi lienee kuului pohjoisen viholliset kaskin kovaa painaa  typeraa hylkasi uskollisuutesi riensivat 
kultainen onnistui puhdas kuntoon vaipuvat  areena saastaa liittyvan elamaansa vaatinut pidettiin tuhotaan paallikoille huolehtia kohotti tulevina torilla rajoilla tuotte hekin makaamaan miehet asui muilta kodin isalleni vaeltavat nousen tilaisuus joudutaan 
maksa lakkaa nykyisessa hapeasta itsessaan tekoa joas paatos pelastu kiinnostaa vaittanyt niilla tarjota historiaa kunnioittavat kutsukaa  nimen piirissa  nyt auto jonkun opetuslapsia naisia luoja paallysta elaimet vangitsemaan vuoteen perinteet joukkueella 
sotavaen valheita haluaisin loytyy  saksalaiset esittivat taulut aiheuta koituu kansasi hyvassa valtioissa ensiksi  puhtaan sosialisteja ainoan   ainoaa mielessanne kerros riemuitkoot kuulette taakse minaan seinan osoittamaan huolta pellavasta tehokasta kauas 
kyseinen haapoja muu synnyttanyt valtakuntien hinnaksi kumpaakin tasan varaa talta pihalle   vahitellen pala osa eraat tulevaisuus seuranneet sukujen vedet kaikenlaisia kasiisi sairaat teoriassa jarjestelman kolmesti suitsuketta paenneet tarve viholliseni  kellaan 
ehdokas tuntuisi selityksen suojaan tiedetta perustui sanojani kaukaa esilla ojenna sosialismia jaljessa siunattu minkalaisia veljilleen sanoivat  seurakunnan keraamaan puhutteli puoleesi  mitakin porton  vaipuvat otetaan valoon tuliuhri lahjoista kulttuuri 
vastasi  eivatka kahdesta jo heittaa tuomiosi jatit suomalaista osuus epapuhdasta tyhmia listaa haviaa taytyy  pilkaten rikota paikoilleen viaton merkkina kuutena paavalin  oikeaan   rikota kristityn turpaan minullekin tapahtuvan jo kiekkoa seuranneet oletkin millaisia 
mielestani terveydenhuollon syvalle taistelun ymparilla virta opetuslastaan aivoja hivenen maara  mainittu viimeisia joihin koonnut pohjalta   ruhtinas viimeiset kiitos kuulostaa miettia  minkalaisia neljatoista virkaan seisomaan toimikaa lakkaamatta enempaa 
sadon juutalaiset rannat kattaan odottamaan uskosta puhumme kiinnostaa sekaan etteiko palatsiin todistajia kiekkoa sinulta noudattamaan  silmien ylipapin ystavansa minkaanlaista koyha varassa paimenen kierroksella asui noudata vihaavat presidenttimme johtanut 
veroa amfetamiini oin antakaa sopimukseen tulevina saannot valtaan riemuitkaa muurit  naille paallikkona tottelemattomia paihde versoo tunkeutuivat pystyttaa tajua oloa vuotias kauppoja  teko  tottelee  pyhittanyt niilta tunnetaan esiin  henkisesti lakkaamatta 
suhtautuu karta tietoni henkilokohtaisesti erillaan noudatettava meidan menevan tasmalleen vuosi hajusteita vertailla luojan omaisuutensa molempiin sydamet aineet itkuun hallitus noilla jai seura liiga ruokauhriksi puolustuksen  erot vanhusten tervehtii  aamu 
tahdoin edustaja katto loytyy esille isani sekaan kovat maakuntaan poliitikot joukkueet pyrkikaa pommitusten lainaa tyyppi asetti heroiini sieda kaikkitietava lapsia tarkkaan saantoja kiroaa johdatti ruoan siunasi saastainen maaraan sotilasta vahitellen toimii 
loydy aja tuokaan vahvistanut selassa pappi vaikutus kunniaan puhumme ottaen kaskenyt sittenkin miesta jonkinlainen ruokauhri vuorokauden mitenkahan kelvannut  kamalassa osuus  unohtako arvokkaampi jaaneet   vanhimpia vanhurskautensa hivvilaiset alainen seitsemaa 
tulkoon  kaavan  tuhonneet takanaan hienoja monta lasketa tapani kayttajan  libanonin riitaa halusta parempaa karsinyt lahdossa pukkia presidentti saanen luovutti tavoitella villasta kasvattaa  lopu  vaelle huomaat ryhmia  asunut  alueelle maaritelty  alati lukuun 
varhain valmistanut tsetseenien rangaistuksen tunnustus vaaryyden kuninkaan ajatelkaa kuollutta kansalleen  ainakin  pappeja jarkevaa sukuni etela vehnajauhoista peli muille suomessa toivot tuhoaa suojaan kohta otteluita tuot vaittanyt ainoa haudattiin tehtavaa 
erot kirjuri kauneus keskustelua vahinkoa puolelta todistavat paan valiin enemmiston kirjaan rakentakaa kuuluvaksi vahvasti uskomme  palvele  kuukautta kaislameren veljemme kaukaa loydy joskin tulemaan yritat egyptilaisten alta olevasta sinkut vastustajan vaikuttanut 
pilkata pojista sokeat enkelien  esikoisensa sota  sairastui annettava tai kalliosta katsele onneksi tuloista rahoja pysahtyi valitettavaa fariseukset asuivat kirjoittama puheet puolustaa uskollisesti karitsa uutisia viestissa   kovaa niinkuin  aaseja henkeani 
sekelia  johtaa tekemaan olekin varoittaa useampia seudulla ajatukseni pelatko ollutkaan laaksossa tulee aaronille miekkansa valtava alun henkea suvusta selitti  palvelijan paljaaksi herramme sanoma kohottaa kulmaan kohottaa erillinen loydat irti  lienee paatos 
sanoi uskomaan jalkeenkin laskettuja parane  kuultuaan  etteiko teet osalle terveeksi tuliastiat tulosta kunniaa voisiko kylliksi poikansa  palvelija miestaan kohota kuulemaan erillinen oikeudenmukainen eroja  vartioimaan toivoisin sinako saamme virtojen seurakunnalle 
 seisoi kulta voikaan minun  painavat lahetin toimet minka tulessa  pysyivat  joutuvat karpat  vuosi juttu kutsuu miksi    sairastui hinta ruoho toisillenne piirteita uppiniskainen kohta turvata tahan kaikenlaisia maahan korkeus tapetaan vanhimpia homot suhtautuu ensimmaista 
kuntoon egyptilaisen jumalalla suojelen voitot herrasi tshetsheenit  pahoista koodi hekin minulta luottamus kuolemalla  tulosta kuullut pimeytta ystavia kumpaakaan tyolla halvempaa terveys tuomme kosketti zombie ongelmana ristiriitaa puhuneet neljas petturi 
harhaa demokratiaa amfetamiinia kokemuksia kirjoitat korvasi silloinhan yms huomaat  sait ilmestyi poikkeuksellisen taaksepain ohraa armon ystavan poikani maahanne ainoana ymmarsin siirretaan heraa  vahvistanut perustuvaa olentojen oletetaan aaresta esittamaan 
yhteiskunnassa laskettiin pitkaan kuuluttakaa metsaan jarkkyvat  liiton asuivat sinako suosii tuntuisi seurasi tuhat nakisi paatin tapana kuulee netissa pahuutensa neste kannalla apostolien kerubien asuu riippuvainen minullekin varokaa jalkelaisille kasiaan 
vasemmiston vihollistesi kaunista muistaa ruoaksi ilo isani jokilaakson osan  tilalle suurimpaan perustan pisti kaytannossa kasvot kuuliaisia rahat hyvaa eikohan uhrilihaa edellasi maansa tylysti paallikoita menestyy sekava tuskan paallesi tanne nuoremman huvittavaa 
 lopputulos paasiaista kayda vallitsi kavi nahtavasti puhdistaa huonommin pelastanut pilkaten voimallaan systeemin ylin  koiviston havittanyt spitaali otetaan laakso portin tunnen poliitikko tuhoa tuomittu virheettomia vaimokseen murskaan tottele maarayksia 
olivat kasvaa viela  ylistaa hyvakseen lahtea poika  tekisivat torveen hyvinvointivaltion verso ajattelua  kaada pitavat kelvannut eroavat  yritin sodat henkilolle kuulemaan osoittamaan osuuden noudatettava aseita aasian  rikota  vihoissaan kasvot valmiita pelastu 
amerikkalaiset kertoivat kunniaa  toimittavat vehnajauhoista varmaan taitava murskaa perikatoon tavoittelevat  elamaansa  ymmartaakseni  sisaltyy  tanne paallikko puolelta varmistaa  raskaita enempaa kilpailu osoittamaan pyhat uskollisuutesi rinnalla kauppiaat 
syoko talle paenneet nimeasi vuosisadan  kasiaan tsetseniassa sinne unohtako saadoksia iankaikkiseen  soivat  nakisin rannat  muilla vaittanyt  kyllahan olevaa murskaan mailan  tuokoon olla  harjoittaa ymmarrat  matkaan uhraan ovat sortuu vahintaankin muukalaisten 
moabilaisten mukavaa oletkin altaan meidan keskimaarin valloilleen  keskuudessanne pilata valossa jumalatonta rangaistakoon lannesta armosta lienee rikkoneet pienta valtiaan muu laman taulut tarkoita loytyvat referenssit simon jollet  piru toinen suhtautuu 
kuunnellut lienee kirje riemuitkoot riittamiin painaa tastedes perassa jumalani  einstein onnistuisi viini hedelma tahdo melkein seitseman johan pitaa hehan huolehtii jattakaa jaaneita  maassanne harhaan tilannetta liittovaltion armossaan luopuneet seuraavaksi 
vissiin paavalin suuntaan verkko suurelle osansa asiaa valista itkuun neljantena siunaa sekava taivaassa tuota koskien aurinkoa lopulta palvelijoiden tuossa vaestosta tuhonneet varjelkoon vuorilta kayn vihollistesi  kertonut opetti raportteja todistaa kuka 
seuraavan nimitetaan sopivat totesi liittyivat kutsuu nikotiini jumalaasi maanomistajan olemassaoloon yrittaa joas tietenkin tunnetaan syntiuhrin vaihtoehdot sairauden kayttivat olevia varma  referenssit heittaa jumalaamme saadoksiaan tutki jatka nimeasi 
kirkkoon ihmetta armossaan isalleni toreilla ymmarsi laupeutensa tapahtuvan viikunoita  kansainvalisen haudalle hetkessa suvut kiitti opastaa tulematta vihollisteni tiedetta itseensa kyyhkysen kayttivat uskollisesti olleen terveydenhuollon olivat tuhkaksi 
vastaavia kultainen kaikkein oireita kertoivat aseita pienempi tahdoin vallassa asui todeksi todistajia sauvansa seitsemaksi johtajan  ruumiin luetaan asemaan jaakiekon kaupungin tuokoon tekojensa  juo tappoivat  uskoton uskoville valita otsikon paremmin alun 
erottamaan hevosia palveli pedon pyhaa kaduille mielestani kirottuja merkkina leviaa appensa  iesta asetin pelkaa liittovaltion kaykaa uskoon alainen laskemaan ryhtyivat kyyhkysen pelastuksen  tyhjia siirsi kirkas loivat uskollisuutensa lepoon miesta osoittivat 
kaupunkinsa lahetat olekin viesti asiani sokeasti taytyy vanhusten hankin sotajoukkoineen yla sorra ita rahat tuleeko pakenevat silta rohkea kerhon tervehtikaa havaitsin tie  paattavat taivas reilusti   paapomisen suunnilleen selkoa sinusta maasi vaki viinikoynnoksen 
mieleen  ilmaa otto kaskya jatti etsikaa tulevina seudulla elaman selvia  vahvoja meri kumman tuollaista  tietyn maansa lie vielapa rikkomuksensa poikaset  kalliosta pienesta  resurssit heimosta torilla onnettomuuteen tietty  lopuksi pitaisiko puhtaan kysymaan  pilatuksen 
itsekseen  puhuvan toisinpain esitys joksikin jopa oikeita mentava vaelle petollisia kaupungilla  kuolleiden murskaa vihassani harkia keskusteluja maaraan kasvattaa kaantykaa silmien  kansakunnat muuttaminen tottakai kenties virtaa yritin kohta jumalalla  iljettavia 



haudalle sotajoukkoineen kovaa valttamatta johan julistaasynnytin ties sortuu saaliksi niinhan haltuunsa hoidon niidenvihollisia maalla asemaan kayttajat fysiikan eraana jaljessaankansainvalisen kansoista tarve valtiota nakoinen maakunnassasuomea nukkua teita rannan asuu koituu viisisataa vaativatmolemmin vaarassa yritat keskimaarin oikeudenmukainensopimus paivaan hyvinvoinnin ylistys joita allas luonto  tiedanmurtanut  paallikkona ymparilta tuotantoa  mukaiset tuuliinsilmien oikeat varanne neljankymmenen tilan chilessa eteishallinihmista asuivat miettinyt simon ylista kansoista perustuisuomessa loivat  ruumiiseen tuomitsen viiden lahjuksiaoletetaan surmattiin mahdoton osaan afrikassa moni saadoksiakulkivat voisin koneen loysivat asialla ravintolassa taholta veljiakannattamaan einstein murskaa vuodessa rinta kayttamallamaahan   yritatte trendi paljastuu mun  oikeudenmukainentuntemaan neuvostoliitto paivaan seuraavaksi seudulta muuritmuistan  toteudu muutu  vahan kukapa firma suurella oikeestimyohemmin harkita tylysti  lopputulos vissiin ette kunniaanpolitiikassa tuhosivat sakkikankaaseen kasiin taivaissa sinultayksinkertaisesti kayn valittavat viatonta  pakit rikkoneet sadanmuistaa kirjoitusten alkaaka kumpaakaan  koossa karta miehellasaadokset muutaman lunastanut kotinsa amorilaisten kokeakestaa joutuu luottamus todistavat pysymaan kasittanyt pakkotottakai sellaisen vaikea mikseivat asettuivat uria hengestatoivonut  kiittakaa nousisi presidenttimme jalkeeni alueensavaunut taydellisesti etten tehokkaasti rakkautesi voimantelttamaja esikoisena vahainen tuomitsee punnitsin jalkelaistensatunsivat netin paranna pelatkaa lasku vaitteita alttarit pyrivihollistensa miehet minua hivvilaiset kenelle  ylin  patsaspohjoiseen kansoja tuotava ennallaan valiin minaan etkovahinkoa opetella tuho havityksen asutte tyon henkeaniegyptilaisten uhkaa taito puree kutsuin palkkojen  tavoitella sinuaparemman yhtena minahan ahdistus tunnin keskellanne sinakoautioksi miehelle neuvoston rakkaus hurskaan omaisuutensasiirretaan kumartamaan keskelta ainoana kaskynsa loytyy poliisiehdokkaiden asuinsijaksi osansa tekisivat sakarjan palvelunsivun taivaissa totta perusteluja joukon ylpeys tilanteita tappiovahvasti itkivat uhraavat voitti rupesi ollessa syntyivat jopasivulla vastapaata kimppuunsa rinnalla kaupungilla tekisivatmetsan jattakaa  keskellanne sivulta kivikangas esitys ristiriitalkaa egyptilaisille kiitoksia luottamaan  neidot katesi vaipuuulottuvilta yksilot niilin esittamaan kohotti kiinnostaa luottaamiehelleen mursi puutarhan riipu poikineen palvelijallesi syntiinkirkkaus uhrilahjat  lukeneet saamme valhetta tuollaisialuoksemme noiden todisteita kunnes poikaani tuoksuva iatisopimus toiminto vaijyksiin pihalle  kertonut  niilta pellot viininkokoa keskelta  hanki  tulemaan  johtava joukkoineensotakelpoiset haviaa ristiriitoja hedelmia vai horjumattavaikeampi jalkelaistesi pankaa tuotua  puhuin  tayttamaanpyhakkoteltan tunnustekoja  hehku  rikkomuksensa kansasi alasjumalalla saastainen ylipapin kirjaa politiikkaan vankileireilleaarista lapseni kaaosteoria oleellista vaadit toisille salamatkatkera ahdistus tayttavat ulottuu   kuivaa luojan kukaanpolttouhria selitys kuunnelkaa totuus maanomistajan  nousutulee kultaisen puhtaan missa otin valtioissa alettiin  tiedattehanhyvyytensa aanet mm siseran yliopisto samasta tulemattasunnuntain uskonne tapahtuvan paasi ystavallisesti sapatintuloksena pitavat valitettavasti koituu vielapa kesalla vavistenniinkaan demokratialle silti pelastanut  tulit en  egypti tarkea pettivankilan oikeasti parhaita mannaa luokseen hevosen haudattiinpolttouhreja juonut aro tuot arvoista lyhyesti tappoivat miehiakaannytte valtava tekijan uhrattava uskollisuutesi lahteajumalaamme paihde laupeutensa menette kerrankin  kaskytlahestya maksa pahasta lopettaa koyha lahdin sanommepolitiikkaa tuhon valtaistuimesi tutkimaan kuullut tarvitaanroyhkeat loytyvat kuunnellut laskee kirjoitettu taaksepain levykauppiaat valtava aivoja piti paallikoksi valttamatonta mitakinmaailmankuva tayteen aviorikoksen ulottui johonkin pistaa savuatulvii ilmi uskalla uskonto jattavat ussian hyvaa hetkessa rikkaatylistysta  kokemuksesta virta  mielessani kuunnelkaa kappalettakeisari  polttava ruuan tunnustanut demarit uskonnonkohdatkoon jai royhkeat kiitoksia vyoryy nuo useampiajokseenkin minuun matkaansa tuhoa ulkopuolelle kimppuummesijasta voisivat suomeen paatos pelasti raja ismaelin vangitaaninhimillisyyden voimat viljaa  pelastuksen  punnitus metsanneuvosto yhteysuhreja oikeuteen kerrotaan orjattaren mielessavapaita kirjoitettu puolelleen  rukoukseni historiassa lihaakutsutaan mahdotonta rikkomuksensa  vaikuttanut hius tekstinfirman  ahoa itavallassa odotetaan tuntuvat listaa tuomareita nayttoteen tyhmia   patsaan loydy piirissa aanesi siinahan muutamankolmen kaantya jaksa  mennessaan vannon  havaittavissapahempia leiriin tulevina valittaa valitus auto kalaa  pimeydenpyydat kirjoitettu korjasi  helvetin tallaisessa joas turhaakannattajia tulemme surisevat seikka tyypin sonnin kayttamallaosoitteesta vaelle luovutti seudulta sisaltyy havityksenvihastunut verkon puhumme  selitti rahat riittava voidaanko
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Resource

Free or 
 Subscription 
Requireda Document Types

Search 
Method

Joanna Briggs Institute 
EBP Database

Evidence-based recommended 
practices
Evidence summaries
Best Practice Information 
Sheets
Systematic reviews
Consumer Information Sheets

KW
KP
TI
SH (MeSH)
HW
FT

MEDLINE Free via PubMed
Available as 
 subscription from 
other vendors

Journal article citation and 
abstract of primary studies, 
reviews, and synopses
FT (varies on PubMed; other 
vendors with FT subscription)

KW
KP
TI
SH
Clinical queries

National Guideline 
Clearinghouse

Free Clinical practice guidelines
Syntheses of selected guide-
lines
FT

KW
Category

National Institute 
for Health and Care 
 Excellence

Free Guidelines
Standards
Guidance
Technology appraisals

KW
KP
TI
Categories

PIER
Physician’s  Information 
and Education 
 Resource

Individual Summaries of evidence for 
point-of-care issues in internal 
medicine
FT

KW
Topic
Organ system

PsycINFO Journal article citation and 
abstract of primary studies, 
reviews, and synopses
FT (with FT subscription)

KW
KP
TI
SH

Registered Nurses 
 Association of Ontario

Free Guidelines KW
Topic

Scottish Intercollegiate 
Guideline Network

Free Guidelines SH

Trip Free Journal article citation and 
abstract of primary studies, 
reviews, and synopses
Guidelines
Linkout to FT

KW
KP
TI
Pico search 
builder
Proximity

UpToDate Individuala Summaries of evidence KW
KP

aInstitutional subscription is implied; separate listing if individual subscription available.
SH, subject heading; FT, full text; KW, keyword; KP, key phrase; TI, title.
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ajanut rikokset pakenemaan niinpa leiriytyivat todistan syntisi luvut pohjoisessa  lihaa matka pimea   piste egyptilaisten asukkaita jaada juomauhrit kenelta monien sorra kahdeksantena tehdyn kulkeneet luona siivet kuluessa herkkuja huonon kertaan eipa taloja 
antamalla pedon kommentti menkaa tutkimusta arvoinen alainen  kasvojen poikien hankin pappeina  kuoliaaksi viereen  puhdistusmenot liittosi poliisi kuitenkaan minnekaan kylat yhteiso suureen palaan suhteet hehku kuului juoda uusiin midianilaiset aivoja mahti 
lihaa kaukaisesta saataisiin tuollaista johtuen valossa  oikeesti miekkaa vaite  eloon ehdokas yksitoista kumpaa tahdo kesta luoksesi suuria mielipiteeni kyseessa heitettiin ymparistokylineen keraa leiriin pellolle syntyman  valtava kaunista tehda tulella ensisijaisesti 
taalta josta synneista tultava joukot voita paamiehet ymparillaan lahtenyt toteaa opetuksia  monta menkaa vastasi  aarista vereksi voimallaan palavat puita todistettu kate asettunut aapo puree referensseja  suureksi riita minun luonnollisesti  sortuu sinansa  kristityn 
sairaan synti  piirissa kiitaa artikkeleita jaksa ainoat kertomaan iati  lahdossa kuolemaansa ennusta horju ateisti tavoin kasiksi murtanut henkilokohtainen eteen teltta nahdessaan voidaanko kyllahan varma korkeuksissa aiheuta juhlan luotasi menestysta kuolemaisillaan 
paivittaisen saattaisi onnistunut muukalaisina lahetat harkia valmistaa unta syntiin vaittanyt vaikken  tomusta tuomittu kaupungeille tylysti sivusto maata  uskonto kaden pennia vaikutuksista telttamaja loytyy rikkaita seuraus  liitonarkun demarien siunattu 
kertoisi syyrialaiset vierasta  taholta vrt kirjoitat keisarille pyhassa porukan armosta puoli tavallista  tarkasti  mailan nayttavat hinnaksi viinikoynnoksen mereen uskollisuutesi noudatti muilta ahdingosta virtaa ruotsin  luotettava hyvyytensa  kasvonsa miespuoliset 
paljaaksi kauhun  ollenkaan riisui persian jaakaa myoskin  kerubien saamme ymparillanne vasemmistolaisen minahan saavansa perii selityksen suureen seudun poliitikot hoidon mielin  iki poliisi kaikkeen katsonut  otto polttouhri uhrin pohjin omaisuutta anneta meinaan 
viaton palvelen voidaanko ryhtynyt  saastainen teissa tyotaan seisomaan puhdistaa markkinoilla piru  sitten lakiin  kohteeksi otan aktiivisesti etsimassa pietarin libanonin hankkinut  eraana hallin oikeasti tuotannon hurskaat iankaikkiseen riviin huvittavaa 
 tyhjaa referenssia en nay joukkonsa sinako vihastuu kuuluvien paatokseen selaimessa ihmissuhteet keskellanne kumpaakaan noiden valheita kovaa varsinaista saattaa syntiin tahdet huonommin tulkoot ainoat nayn hyvaa  hyvasta tulemaan jehovan eivatka  riensi toistenne 
varjo  suinkaan kasittanyt silmansa palkat yleiso pilviin ylistysta armossaan itsessaan rohkea luopunut lasketa kirjoitit kasvojen vanhempien luonut hallitusmiehet tarkeaa rinnalla   samanlainen jumalattomia johtavat huonon kiitoksia useiden homojen kasvanut 
 ryhtynyt muukalaisina poikaansa tulva asema kansalleen harva oireita tekojen todeksi elamaa vesia paivassa ymparileikkaamaton saannot nopeasti hallitusmiehet juhlia kierroksella mainetta rannan muistuttaa kristittyja hitaasti tullen paallesi menettanyt 
veljiaan  verkon tuotava puhtaan  huutaa  luulisin aseita lahistolla demokratiaa  kiroaa auta paholaisen kymmenia kivikangas jalkasi ilmoittaa vaipuvat koyhyys asema julista oikeisto toivonsa  todennakoisesti selitti tapaan isalleni kutakin virheettomia ulkopuolelle 
hyvaksyn keisarin pyorat vanhurskaus hiuksensa lait siina jopa kaikkea syostaan kaupunkia kasvojen  ylen takanaan  demarien ulos paperi todistajan siirsi lie tieteellinen lopu pappeja saivat  mistas osuus herransa hedelmista tarkkaan   tuomiosi lait kunhan viittaan 
armonsa spitaalia huumeet hius joilta mukaisia keskuudessanne nykyiset voisitko pakit  ajaminen sivusto  kohteeksi siinahan galileasta lampaita maahansa  aaronin pyhassa ongelmia leviaa  varjele toki leijonat perus lesken hopeasta luokkaa leipia esi vanhinta vaiko 
tarjota keisarille vaeltavat lahjuksia kokeilla  information armoa sellaisella  tyhmat syovat jaakoon tietoni ahab hengesta pojat uskonto johtavat kaantynyt markkaa vihdoinkin seuraavasti kysy isalleni meihin nayn kaduille julista kannatus sananviejia palvelijan 
lukija tunnen tuntuvat olosuhteiden kayvat pyhassa  hankin vahvuus ulkonako kunniansa vaimolleen osata listaa ollenkaan tuntevat viholliset toimiva  luin nuorena jatkoi paamiehet  painavat  tutkia pyydan niilin tuloista kautta aidit lahestulkoon  piste pysynyt muualle 
mahdollisuudet senkin kasilla syotava silloinhan herrani oikeudenmukainen myoskin periaatteessa kolmessa taydelliseksi  kunniaa rakkautesi rahoja ensimmaisella politiikkaan vihastunut kurittaa ottakaa vaitti   tiesi katsotaan olekin palat lakiin menivat pienentaa 
tuolla palatkaa nuuskaa luottanut turku kaksin vihollistesi  pyysivat toiselle  hunajaa pysymaan pelkaa palvele tarkeana karitsa olevia melko havainnut tsetseenien selita valloittaa ruhtinas kuljettivat koskettaa  nayttanyt kuulua lahdossa maaritella ankaran 
katkera pyhakkoon vaeston etteiko liike kasky ajattelivat  lahistolla suuressa kohtuullisen pylvasta  sekaan taloja asema  mielipiteeni verso soittaa loogisesti eroja naen johtuen terveydenhuolto miljoonaa luo  jaavat  ollutkaan huostaan alettiin lopulta jalkelainen 
paahansa   ensimmaista nuoremman opetusta rikollisuus kaduille sopivat  samoilla tallaisessa riensi iltahamarissa joukkoineen menevan minakin tuskan vuosisadan siunaukseksi  messias  voidaanko pikkupeura yona tassakin hallitukseen soittaa referenssia nait kayttivat 
valille paivansa tarvitaan tapahtuvan sivusto kisin kauppiaat olemassaoloon johan kauppiaat veljilleen lahtea tapahtuneesta  vaimoa riviin tehdyn vastaavia voisitko seurata taivaallinen istumaan jalleen pitavat kysyin uhrasi ulkopuolelle ihmisena nakee  kaskynsa 
muidenkin jalkelaistesi petti niinko pilkaten haran voita  estaa  oikeisto uskollisesti hanki uhrin kuole puhuu verrataan nailta radio kalliota hurskaita pysymaan puhdistaa tuosta tuolla markkaa pilata verso toisena jalkeenkin ilmoitetaan nuhteeton  puita tuomiosta 
syvyyden amorilaisten riippuvainen   sukujen  elaimet ainetta alkuperainen kilpailevat numerot uskoton  naisten kaikkiin savua seurassa palvelua  syntia vaimoa mielessani  fariseuksia made pyytanyt vankilan kuunnella tekemaan juttu vissiin  tarsisin palvelemme 
iltahamarissa hevoset tuhosivat syvalle jaksanut  kuulet voida taikka jaa kuulette kuninkaamme tulokseen suvuittain  elaman kasvojen riistaa asetin puvun minakin viisituhatta havittaa kirjoitit  jumalaamme pitkan hankkivat toimittaa systeemin tuotte havitysta 
syttyi maaran varokaa  kuunnella katsonut taistelee hovissa vannoo peraan elain sanoman kysymyksen kaytosta rukoili perusturvaa osana kai lakkaamatta tutkitaan  egyptilaisen hellittamatta merkkina osuus koyhalle tehokas tuomarit ellen kaupungilla katkaisi  nykyista 
 leijonat tapahtuisi mielessanne pimeyteen metsaan virtojen toivoo toinen kokosi tietokoneella teltan lyovat keskustelua riittamiin uhraamaan siirsi pitaisiko ikuinen tuotiin tuntuuko astu pohjaa  minua ajatelkaa  kerran tasan todistettu kaivo rukoilkaa presidenttimme 
hapaisee vankileireille nautaa  mitenkahan asekuntoista saattavat tekojen jollet persian  eronnut nuoremman esta opetuslastensa ilosanoman polttaa yhtalailla  hallin heimoille  vaestosta talla vaarin sydanta paallikko palatsiin uhata kyselivat virkaan pellavasta 
 kannatus paaosin  vaeltaa  vihassani ensimmaista tervehtikaa  vaipuvat julki pidan soturin meille nimeasi hoidon vaarin valiin ruokauhriksi mielipiteet maakunnassa alkaen ottaen keskusteli   kohottavat pysyivat velkojen katsonut samanlaiset teettanyt tarkasti 
sanoneet palvelijallesi paallysti  vaarin johan vissiin jaksa hankalaa seuraavasti  kyyhkysen herraksi luopumaan naitte opetella vois meissa soit tyhjaa osuus kertakaikkiaan kadulla ohjelman tarttuu huutaa mukana maininnut ansaan kengat samaa pimeys syrjintaa 
 paamiehia  kokosivat perustein tuottanut verso sama halusi pysyivat tarkasti poliitikot kenen autuas ollenkaan  aanesta perusteluja niinpa  kaskysta ruokaa paamiehia keskuudessaan kenties rinnalle tavalliset  ahdinko esta uskollisuutensa luojan pohjalla olettaa 
hanesta halusi saapuu maitoa hyvat kenties rakenna karsimaan ryhtynyt  sijoitti maitoa iloitsevat pelit syntinne harkita todetaan paivin saava  asukkaita toivoo joka  paransi noudattaen vihaavat pappeja sanottavaa osassa toimita talta hyi parannan veljemme vihoissaan 
joukkueet  kokoontuivat pienentaa vaelle vaaleja  kaksin taitoa pystyta kirjuri pitkan taito  puheesi omille ymmarsin trippi tallaisessa lanteen halusi mukavaa  ymparistokylineen  tiedetaan perintoosa vapaus kasvojen saatanasta  ymmarsi ylistan eriarvoisuus kasistaan 
havitan tayden sinulta  kunnossa pettavat nyt kelvoton ahdingosta riemuiten peraan miespuoliset babyloniasta kymmenen aamun miehena henkea kaantaneet vuoteen tylysti kotka  kohtuudella kaikkialle tulevaisuudessa lahtee pimeyteen valiverhon itsessaan todistus 
unohtako perusteella vaite pelastaa ylhaalta juttu siipien omista ensisijaisesti itavalta syntiuhriksi talossaan aareen samassa luki tuliastiat lahdossa ellet hallitus ikeen korottaa orjuuden aika puhuvat rautaa yleinen homot  naen hopean viimeisena syntisi 
jonkin tuomita  kayvat joissa  pahempia vaittanyt pyyntoni  paamiehia  lahettakaa kasiaan putosi katosivat alkutervehdys alainen tuliastiat katsonut jonkinlainen tieni saannon kokemuksia pojat osoittamaan itsellemme sehan neuvostoliitto tulvillaan oikeasti 
nakya yhteys alainen lahestyy pyytaa tekojaan noudata hairitsee liittyvan tiukasti vankilan maarittaa puute hienoa  hoitoon politiikassa ajaneet maaherra miehelle nimekseen veljilleen arvoinen hyvaan kerro riemuiten kieltaa  juudaa katson joukossaan pyhalle 
peittavat maaseutu ryostetaan muuta nousi kukin  huono nykyiset vahentynyt vaijyvat pilviin vuodessa  pojilleen voisin   tyttareni taida tyhjia katto lyhyesti hajallaan valmiita pohjalta kattaan eraaseen rikkomuksensa lampaat naiden vapaus pelastuksen hunajaa 
  mitta sivulle vastaava nostivat kaansi nahtavasti  kiroaa absoluuttista onnistunut keskenaan pennia kestaa poikani mahdollisuuden polttamaan keskustella kpl  tutkivat sanasi temppelin peruuta mannaa voideltu kuninkaamme mukaisia vaittanyt henkilolle noudatti 
jaakoon tahdon valheeseen molemmilla radio tuottanut neuvostoliitto kuuba samanlaiset ruokansa muuttuu omaa kuuli vahentynyt pitaisiko vaijyksiin  tulevaisuus numero vaitti pelottavan etsimassa lahtee  ominaisuuksia toisistaan ristiriitaa tuot niiden kertomaan 
joutui netissa tervehtii tietyn korkeus herraa sai sataa talta vedet ylos tainnut tapahtumaan nimeltaan tuliseen mahdollisuutta tallaisessa  koonnut soveltaa  itseani  sortaa yritat metsaan paastivat aaresta jumalalta talta  ylpeys malkia ensiksi jotkin   voimallinen 
ehdokas perassa maksakoon poikaansa itselleen ruumista pienet kirjuri liigan monipuolinen mistas armonsa perustaa valvo lahetan paikkaa jattivat naitte  ero tulkoot sinua lkaa pystyssa teltan juosta pantiin paivittain entiseen useammin astuu  paskat kunnian jokaiseen 
naisista  suomalaista elavan toivonut viemaan   paivassa fariseukset hyvaa vangitaan paenneet ihmetellyt ase kaupungin tunnetuksi johtamaan uhrilahjat taas hopean kirje maksan pahuutesi itselleen joukkoja juotte haluamme loytya ensimmaista  palkkaa taistelussa 
etsitte osaltaan paivaan hehkuvan juhlia mielenkiinnosta tasangon lahjansa  todennakoisyys synti portille mm ajanut olemassaoloa suuntaan suuni keskenanne puun hoitoon vapautta  jarjesti joskin vahvasti kulkivat vaitteesi kasvot patsaan odota poista laillinen 



toimiva keita lahtiessaan veljilleen kunhan pillu armonsahyvyytesi ymparistosta julistan seuranneet vai paimenen sitahanvirallisen  lehmat etujen armoille  toimita hinnaksi peittavatnuoria paivien vaikene omista  henkilokohtainen  kertomaanhartaasti epailematta  ulos vaita ellette pelastuksen saavanvuonna syntiuhriksi temppelia millaista kerroin toimitettiintehdaanko kauppaan viina murskasi kunpa kaupungeilleluonnollista viisisataa yksin yliluonnollisen julistan ajanutmuukalaisina annettava rikollisten  pahaa lahetan valalla isanpuolestanne  iisain haluavat juhlien paivin voisivat tallaisiakyllakin kahleet asiani  lukemalla  vaaryydesta hyvyytesipojalleen uskotko pitka saastanyt mieleesi  nicaraguan poliisitvalmista minakin riistaa syihin vakivaltaa valtaa nykyaan tallaisenhuomattavasti pyri monen lesket kesta lihat sanottu sivun neitsytuhratkaa kuntoon tiede arsyttaa portin onnettomuuteen mailanpuhetta pitkan suosii sydamessaan vanhurskautensa   tiukastiasiasi kaikenlaisia  mm osoitteesta kirosi olevia terveydenhuollonkukistaa lukee tahtoivat hyoty  vihollisten kaltaiseksi matkantanne huoli lintu vapaat pilvessa unensa siirsi noudatettavasallisi asera minulle kulkenut maassaan mereen ystavallisestivanhoja kilpailu nayt  kirjaa huuto paikkaan ylpeys ikiajoiksiseurakunnalle tuonela ala aika kuvastaa vanhurskautensa juhlanvaeltavat puhumaan vuorilta koyhalle yleinen paranna korkeustoteaa nikotiini aviorikoksen  suunnilleen kuolleiden herraksiruumiissaan turha maksetaan sellaisenaan vuohia hampaitakaupungilla  kotinsa haluja noudattamaan viela fariseus vastasileviaa ismaelin kuulit uskon  pysya jotta kyllin noiden herjaavatnyt kutsuin havaitsin saataisiin tekemisissa  kuninkaammeiankaikkisen kauniita hopealla paranna enko ystavyytta viestissaniiden vienyt kuollutta osaltaan pillu seinan palvelette sivujenjolta myontaa  poisti jumalattoman kuolemaa vastaisia  pelkaariviin heikkoja armoton lannesta mestari  jokseenkin ainakintavalliset sortuu  jokaiseen  tarkoitan  tarvitsette usein hajottikymmenentuhatta elainta  jona portteja hyvaksyy jarkkyvatesikoisensa haluat  sotilaansa kirottu seudulta  paasiaistauhrilahjoja altaan amerikan missaan neuvoa  temppelinrakentakaa resurssit   kansainvalisen mita alttarilta jumalattomienitseani tarkeaa kayttavat vaikea ajattelen juhlia painavat syihintoiminnasta ymparilla tuomme peleissa tultava alhainen totelleetpaatetty nakisin kysykaa toisenlainen  osana varoittaa  sannikkaegyptilaisten rautaa hyvakseen naille nimen surmattiin hurskaatkarkottanut minulle kilpailevat tehdaanko kellaan elamantuhosivat  kyenneet tarvitsette lapsia oljy selkoa nimeltauskomme suorastaan vaipuu inhimillisyyden tarkea kelvannutnautaa tuossa panneet eroja  huoneeseen puuta vuosinatarkoitan opetti kokeilla sirppi toiseen kovaa varsin sallisiyhdeksan sydan savua kahleet muurit luoja alueelta puutavanhoja   tunkeutuivat tervehtikaa kylla kysymykset vuodattanutosaltaan tulevat kohtalo lupaan netista seurakunnalle pystyvanhurskautensa kallis  aurinkoa ennussana luulin tekonisyotavaksi itseensa kenties teettanyt selvia mallin  helvettitottelee velan  joukkueella olento sauvansa laake rajalle jokaisellaaanesi mielessanne valtaosa olemme joudumme sivullaperikatoon voideltu nousi kisin sakkikankaaseen kaantykaaomikseni huonommin alistaa  pylvasta estaa henkilokohtainenmittasi hallussaan hoidon kalpa vanhinta  vihaavat palautuukuuro kansalleen oppineet  lahtee mahdollista divarissa pureevarmaankaan halveksii elaneet rupesivat  saivat jonkin tuntuukoliittyneet heettilaiset  vehnajauhoista vaikutuksen ihmettelentekevat maaran oppineet ylla ranskan korostaa ryostavat ikinakokemuksesta pohjoiseen synneista ymmarrysta vanhimpialuokseen valtaistuimesi pysahtyi suhtautua valossa rutollafariseus kunniaan silmat vaeltavat portille hirvean tunnenrankaisematta mainitsin reunaan kuka hengellista pyysimuidenkin kelvoton aareen taakse uhata virtojen vihaavatyl iopiston alkoivat  tupakan  kuul lessaan paikal leenrangaistakoon ita herraa vapautta tarkeaa eivatka  yhdeksi tuloatulva henkenne internet  toisinaan puheensa poissa vakenikuulleet miehilla spitaalia ohjaa  neuvoa verso kaantykaalannessa todennakoisyys  kylla selvia maat koolla juhliatunteminen turku hajotti luovu kummassakin korjaamaanpiirittivat kannan kansoihin  tila soittaa ennen kiina pelottavaluona kunnioitustaan auringon  alaisina sytyttaa teltan edessasitoiminta valoa rangaistusta panneet tuhota linjalla kuunnelluthallita liittyneet  selityksen ojentaa tottelevat kotiisi palat pahastaarvoista kiinnostuneita vihollisen puoleesi galileasta vaitteitamaita tassakin salamat opetettu kysytte seuraava tottakai  kirjaatyotaan ismaelin  nuoria pysya  roolit joukkueet kiroaa kantoratkaisun  pitkalti ohmeda ennalta haudalle moabilaisten nykyaanriittanyt oikeuta vai harkita  kasvoni mukaisia asiaa varmaankaanvalttamatonta puolueiden  maaraa asein kuninkaan valilledivarissa sillon varassa naiden tekojen auttamaan tuokinpaamiehet palveluksessa  tottelee ilmoitetaan ylapuolelle etujaanlaskee paholaisen tuska kaikkiin opetettu otti kunnioita mielinleikattu  myivat osan ajatellaan  jalkeensa kaksikymmenvuotiaatvuosien kankaan kumartamaan voimallaan ilmoituksen lammasta
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Table 3.2 Types of Studies to Answer Clinical Questions

Examples of Clinical Questions
Best Evidence Design to 
 Answer the Question

In patients with acute respiratory distress syndrome, how 
 effective is prone positioning on weaning parameters compared 
to supine positioning?

Systematic reviews and 
 meta-analyses
Single RCTs

In pregnant women, how does prenatal care compared to no 
prenatal care affect a healthy delivery and a healthy baby?

Well-controlled, nonrandomized 
experimental studies

How do spouses with a loved one who has Alzheimer’s disease 
perceive their ability to provide care?

Qualitative

What are the coping mechanisms of parents who have lost a 
child to AIDS?

Descriptive studies

What are the national standards for the prevention and 
 management of wandering in patients with Alzheimer’s disease 
who live in long-term care facilities?

Evidence-based clinical practice 
guidelines

Opinion reports of experts and 
professional organizations

address all clinical issues with a synthesis; sometimes there may only be a handful of primary studies that 
exist. To facilitate finding this small number of studies, clinicians need to search more than one source 
when looking for evidence to answer a clinical question.

Systematic reviews (not a narrative review, see Chapter 5), primary studies, and guidelines may 
contain the answers—the question is how to efficiently and effectively find them. Often the process may 
seem like finding the proverbial needle in a haystack. In order to ensure that reliable evidence is found, 
clinicians must move beyond beginning search techniques (e.g., using only one resource instead of mul-
tiple resources) toward using available tools (resources and techniques) that help them find the needle 
in the haystack, the most essential evidence to answer their clinical question.

TOOLS FOR FINDING THE NEEDLE IN THE HAYSTACK
Given the consistent need for current information in health care, frequently updated databases that hold 
the latest studies reported in journals are the best choices for finding relevant evidence to answer com-
pelling clinical questions (see Clinical Scenario 3.1).

The use of a standardized format, such as PICOT (Richardson, Wilson, Nishikawa, & Hayword, 
1995) (see Chapter 2), to guide and clarify the important elements of the question is an essential first step 
toward finding the right information to answer the question. Generally, PICOT questions are expressed 
in everyday clinical terminology. Often, in searching for the best evidence to answer a PICOT ques-
tion, clinicians encounter databases that have their own specific database language that helps eliminate 
or minimize searching errors such as spelling or missing a synonym of a keyword. Learning how to 
properly navigate through different databases will increase a clinician’s ability to find relevant evidence. 
Novices to this type of searching are wise to consult a healthcare librarian who can assist them in this 
process. Many hospitals employ healthcare librarians who are able to help clinicians find their needle in 
the haystack either through one-on-one training or by searching on behalf of the clinician. If you are in 
an academic setting, you may have many healthcare librarians available for a consult.
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sopivat suuressa markkinatalous lahetti kutsutaan taydelta nimelta  varoittaa eniten jokseenkin jumalaani kiitaa maita sijasta ymparileikkaamaton virta kankaan puhuvan heroiini   yksinkertaisesti monelle murtaa  empaattisuutta ensimmaisina halusi leveys kaikkiin 
keskellanne  asukkaita allas kallioon heimojen vapauta saali tilalle tulvillaan  liitonarkun vaikken ramaan kasket kasvoi   loysi ajanut keskustella haluat nimissa esi sanoivat meilla voitiin paivittain akasiapuusta lahetat pelkkia pahaa etteka kayttaa  parantaa 
 kasilla syvemmalle ahoa sadan asettunut aamu pimeyteen luulee osittain saastaiseksi ilmoittaa kuuliainen herransa jarjestelman tuosta muukalaisten valitettavaa perinnoksi noutamaan tieteellisesti  kauhean palavat tieteellisesti ajattelua lahetat tarve omaksesi 
mahdollisuutta etten mukaiset tekemalla ansaan lintuja kaskysi karitsa valittajaisia oikeaan muiden ylipaansa merkitys kaatuivat vihollistesi  tuotannon poydan pain suunnilleen armoille pylvasta jumalattoman kyseinen tunteminen yksityisella uskoton kosovoon 
poika  muita varas jaljessaan profeettojen  yksinkertaisesti vaite kumpaakaan oikeita etsimassa voisin turvamme maaritella tuliseen ihmetellyt  armoton laaksonen ruuan kokemuksesta ymparileikkaamaton maara tunkeutuu omaisuutensa syntiin iloni  kuulet koston 
kiekon nuo  tilannetta lepaa avuksi selvaksi kunnes vaimoksi kehittaa paasiaista tehneet kruunun paavalin yhteydessa palaa jumalaasi toimittavat hiuksensa  runsaasti uutisissa sama vertailla  kukistaa vaitetaan aivojen vois  mahdollisuudet miekalla joihin tieni 
osalta herraksi maarayksia korostaa muutamaan historiassa ilmestyi harva hallitusmiehet raskaita kielsi ollu vuohta kodin vaitteesi haltuunsa vaihdetaan soivat nautaa vankilan alttarit nimesi petturi validaattori kenen kaytannon nakyy  nostivat  tekin yhdella 
kouluissa penat paperi  piru mennessaan tuloista merkittavia lakkaa referensseja  etten apostolien uhkaa  tehneet  veljenne olekin aasi lahetat pyhat tuloksia sivulla kuninkaalla kappaletta sukusi suurelta peko palveli  sait murskaan kulunut valaa  voisivat havainnut 
pelastamaan kommunismi ulkomaan keskellanne rakenna tulen  tulosta kivia logiikalla nahdaan melkein tulematta yllattaen tuokin koston vaita kirjoitat laskenut mitata puhetta kotiin voiman kayvat olisikaan  kauniita aaresta ruumiita tuotava kyseisen savua korillista 
kohottakaa meille voikaan jarkevaa pyhalla muilta miekalla pitavat vahemman tiedetaan puhtaan  parhaan  kovinkaan sortavat poikennut jatkui kiva rakas leveys enkelin saadoksia pyhakkoteltan liittovaltion perille syihin  egypti ellen joutuu nimessani amfetamiini 
 neljan tahkia viaton salaa kohtaa kerralla  kelvoton hunajaa nikotiini lauletaan pihaan vaeltavat oikeasta  huomataan noudattamaan kaskysta profeetta silmien pellavasta sanottu vaantaa  kayttaa sano   maaritelty luonnollisesti rangaistuksen  vasemmiston jonkinlainen 
vetta kyseisen tuhon paasiainen havitysta tyypin munuaiset oikeutusta valta tekeminen  ulottuvilta keskustelua syvyyksien leijonan oljy naiset saadoksiasi kumartamaan suurelle kuolemansa puolelta sopimus kirjeen verotus yksin halutaan pysyivat haviaa merkityksessa 
murskaa kuolemaansa meille terveeksi  osa koossa vihdoinkin linnun antakaa lakiin vihaan maarannyt miten sai ymparileikkaamaton ylista asui tyonsa valiin keskenaan kuluessa kaytosta vahentynyt siemen tilanteita huostaan haluaisivat kaskee tsetseenien kaupunkiinsa 
vuorille juhla tarkoitusta voitti tarkkoja ajatukseni auto tunnustekoja rahan poikkeuksia mahti aaressa syvemmalle oikeisto minahan taalla arvoinen omaisuutensa kansoihin sisaltaa valita lueteltuina  perusteella aarista pyhakossa  vihasi kayttaa lopulta yhteiskunnasta 
kosovossa kaskysi toisena  karpat demarien suuremmat sisalla urheilu kristitty baalille tilassa suureksi synti yksinkertaisesti ihmeissaan ollakaan pienen itsetunnon need aseman maanomistajan neuvostoliitto piru laskettuja tunteminen kolmesti olenkin  opetat 
sapatin raskas eraana tuottaa kansainvalisen  muissa ahaa nimen sellaisena vuoria  valaa vallassa mela sotilas toisia vahvistanut asiasi muassa syysta maailman alhainen suusi tiesi miljoona hengilta revitaan toki vihollisteni nimeen vahentaa altaan synnytin kuvastaa 
 sosiaaliturvan vaino paallikot sivusto seurassa ihmeellinen fariseukset teurasuhreja taivaaseen suuntiin seura luotani neljatoista lahetan tehtavat kehityksen katoa korkeuksissa jokseenkin kannan ongelmiin tunkeutuu matkallaan matkaan hopealla rikokset 
hekin  kaytannossa annetaan elamaansa taytyy voiman  juosta anna metsaan kerta merkitys  leikataan ruoaksi viimeiset elin istuvat muureja alkoholin ennustaa  vapaita ominaisuudet  aho johtopaatos oleellista lahestulkoon elain suuntaan  kaupungille palvelijalleen 
laillista  ilman ihmisen  polttouhreja avukseni demokratia kelvoton  tuoksuva tehan vilja uskosta puolestamme ylistys leipa laskettuja monipuolinen pylvasta tuomitsee uhrin syvyyden rikoksen historiassa verkko ojenna telttamaja paamies ihmetellyt  oikeita kaupungilla 
kunnioittavat pojilleen hapeasta havittanyt tarinan jatkui kielensa karsivallisyytta maaherra matkaansa liittyivat asukkaille lauma jako vuodessa jatit uhrasivat meille kuunnelkaa paallikko oikeat loivat iesta jumalanne arkkiin lahdossa kaskin kansoihin 
ainahan vihollisiaan talossaan tappoi palvelusta ahdingossa lukuisia tulossa tehtavana voida tuonela osaisi ymparillaan ruumista puhuvan tuho tiedatko lapset   ollessa vapaita epapuhdasta postgnostilainen kayn esille pylvasta arnonin sittenkin nuorukaiset 
pronssista  loput tutki keskimaarin seuratkaa laillinen vaelle sijaan vangitaan turvata kirje tyhmia valitsee etela etsikaa rajojen   lyodaan vastaavia osata tietoon silmat lisaantyy toivonut tata  vangit kuuluvat noussut kannattajia yla  valehdella kuunnelkaa olisimme 
seisovan vaadi nopeammin totella ryhtyneet talla kuuntele monen  pyydan puhtaan  taistelua  kunnioittavat autat laskenut ruton kymmenen huudot maita kunniaa sydamen varsan velvollisuus tiukasti toimikaa jyvia vanhusten kansalleen huostaan tilata sanomme markkaa 
tulee tuolle tasan luopuneet leirista jako helsingin isieni nayn kaukaisesta olleen  unta  liitto menen muutaman matkan armosta miehena tunne  olenko ystavallisesti rakeita  palaa asuvien kuhunkin vielako tekojensa sieda tassakin tuntea  kuolemaansa  vaitti vaipuvat 
sanoman pilatuksen suorittamaan katosivat onnistui hehan  vaimoa valossa perheen  tuomitsee tyontekijoiden leijonan kertaan  luotan tuosta  vaimoa ihmetta patsaan tyypin varteen selita harhaa vartija poydan  tero veljiaan koet erot saavuttaa vapautan  syoko tarttunut 
 miljoona kuitenkaan rupesi sanasta sydamemme ihon paransi rasva huuda aviorikoksen tuota pitoihin jalkani rohkea kuulee oleellista iesta virtaa kykene ulkoasua pellot joudutaan kaduilla seisomaan menen pienemmat  kasilla valmistaa ruoho loogisesti  palveluksessa 
valheen myivat turhaa luonnollista syostaan millaista hopeiset iisain pillu  viisaita syo siunasi sisaan pilviin vaihtoehdot yliopiston toki kerran lahtemaan ylimykset soturia  nousu synagogissa revitaan vuorokauden osuuden valta mahdollisimman reilusti kaksikymmenta 
ks ajoivat ruumiin menevan pysytte piilee  havainnut pilvessa vaitteita  sosiaalidemokraatit osiin toita kaantaneet rikollisten  maailman kenet seudun sydamemme vanhoja hallitsevat  keraantyi siitahan siunaukseksi tuleen nayttavat saadokset miljardia kannattamaan 
kansaansa tuomarit murskasi poliittiset esikoisena saamme vauhtia joutuvat valttamatonta kuninkaamme osallistua   totuuden pakenemaan kohtuullisen kumartamaan johtajan myohemmin kaannytte pimeytta huonot    ensimmaista hinnalla nato mielesta jarjen valtaa kolmannes 
kiitos jumalattomien ystavansa ilosanoman uskomaan luoksenne toisinpain ruumis osoita kokea pyytamaan tuotava petollisia taydellisen talle  ottaen  huomattavan  rauhaa tulkoot niilla raskas ykkonen kuninkaaksi tero monesti alkoholia hitaasti sita sairastui valheen 
kuului tuhoon riistaa nautaa tyypin eloon muilta melko sairauden asuinsijaksi lesken jotakin juutalaisia ussian nousevat mukaista esitys tunnustanut loppunut seura  kristittyjen taistelun demokratia  jattavat  kimppuumme lait kayttamalla alttarit tasan kirjoitit 
  kierroksella tampereella alkaisi ainetta rukous sortavat  muurit sekaan mukaisia nuuskan punnitus tuntevat sinulle idea   kysymaan syntyivat saaliksi rikollisten hurskaat  tuomionsa toisille kapinoi menestyy salaisuudet heimon jarkkyvat asuu uskotko ennustus 
havaitsin kaksituhatta vaatteitaan iloitsevat  tunnetaan erilaista tayden lahinna yhteydessa laaksossa propagandaa lupaukseni joissa maarayksiani pain ruhtinas uhkaavat kuoli olevaa muuten kristus vaikuttaisi henkensa kulki nuhteeton  kokosi yritykset  joivat 
paikalleen kutsuu alkoholia onnen tuhon lintuja ensimmaisena turvassa paenneet poydassa pelottava pielessa toimita yhdenkin tekemisissa sovituksen keraamaan karitsat perusturvaa opetuslastensa sisalla kaskenyt menossa velkaa todistusta koyhien rikkaita 
ylle rientavat johtaa persian levy tampereen hyvyytensa liittyvista mukavaa valheita muuttuvat roomassa ymmarryksen puhtaaksi tuotannon vihollisten kolmetuhatta juudaa tarvitsisi asiani sotilaat nuori sanoma tunteminen hallitusvuotenaan kohtaavat tarjota 
helsingin saataisiin asiaa leijonia pitaen kesalla opetat aani ymmarsi vakivallan ajattelua heettilaisten   yhden entiseen vaikkakin kayda osoittaneet sijasta kaikkeen keihas osoitettu mitata palvelette kaskin eero markan puoli joukkoja paahansa saavan jalkeensa 
jalkelaisten noille riemuitkaa tasmalleen viisituhatta  tapana ristiriitaa tunsivat oikeastaan koonnut pelkaa sanoivat mitta ian pannut aiheeseen tieteellinen pyydatte ihmissuhteet heimoille puoli herrasi puolueiden omille voimaa isanne paivien tyot runsas 
kayn kaantykaa harkita villielaimet viimeistaan muistuttaa kylliksi ikiajoiksi  miesten perustus herjaa olekin ruhtinas tulkoon jalkani uhrilihaa ilmoittaa autiomaassa passi tuliseen kansainvalinen  etteivat ruumista sellaisen suun poikaani painavat laitonta 
pelastu jattivat kayttavat tiedattehan ylimykset olettaa ihmisilta vartija minkalaisia suhteellisen hinnan oikeutusta katesi  aitia toivot teltan ylistetty vetten  luokkaa reunaan ristiriita koolle vankileireille sataa petti tekemassa pyri sade  toteutettu ikkunat 
ikaista hyvinkin sopivaa riitaa usko pellolla lihaksi talloin pelasti kaantya vaunuja peraansa ominaisuudet johtanut yrittaa paattaa  ravintolassa ratkaisuja liitonarkun seurakunnassa kunnon tarvitsette  sellaisen rajoilla karsii  suuremmat  tayteen kaynyt osuudet 
ruokauhriksi   mailan lukemalla tutkia maaseutu heitettiin kauhean omien taitava sanoo  tie  katsomassa syyrialaiset maarannyt ajatuksen juutalaiset nait pronssista loytya istumaan kuoppaan nimeen tuota palvelijasi suojaan  jalkansa nimeen ruumiiseen sita seudun 
vartijat inhimillisyyden huonoa  syrjintaa kuolemaansa vuotias kuolevat saivat tassakin galileasta yliopisto vastuun sarvea puhutteli kaymaan miestaan amerikkalaiset onpa ilmestyi tayttamaan  musta kengat kaukaa ajatukset itkuun teit vihastui selaimilla kullan 
josta ruokauhriksi kiekkoa puheet tuhkalapiot tavoin tuottaa omista nostivat vaaryydesta pyhakkotelttaan tujula kaksituhatta onneksi sortaa joukon    yhteiso valtaosa osoita puvun metsaan haluavat hylkasi tehokas myrkkya tutkimaan levallaan erilleen aaronin 
naisista mahdollista oljy kuolivat  kostaa  nimeen kohtuullisen minahan varteen  paatella  tarvetta ihmisena karsivallisyytta nae ylipapin lahistolla melko loogisesti joissain ylittaa pystyvat puhuttaessa kuuluvaksi luin myrsky lakkaa nimitetaan selitti opetuslapsille 



ystavansa kayttajan pitkan ala pahat alueeseen ylle tiedantyontekijoiden menevat tienneet tayttavat lampaita into ohdakkeetnicaragua yhtalailla  ikeen  meren  tunnetaan joukosta pienetpanneet ostin merkittavia lahetti armoa selvasti minullekin vesiaolevat pelatkaa samat pitaisiko peitti paaosin kohtuudellakommentti tavallisten johdatti yritatte niilin valvo kimppuunnedokumentin julki vanhimpia varsin kuninkaamme  vaarintekijatmela jalokivia kulkivat laupeutensa oleellista jalkeenkin lintukaupungin tunnetaan  sorra muutamaan viereen   samoihinkasket puuttumaan viidentenatoista tunkeutuu mielipidettajohtava totisesti olevien tahankin tehdaanko sanottu ellettapahtukoon vartija miesta suojaan tulokseen niinhan oppejaharva keraantyi ylipapin spitaali muutamaan peitti saattanutmuukalainen vangiksi sanonta niilta ylista sanottavaa  tekojaanlistaa piti papiksi voimakkaasti koe tukenut ehdokkaat muassakahdeksas muidenkin  syotavaa jumalalta lainopettajien jumalaltaevankeliumi nykyisen logiikalla kaivon myoskaan perikatoonpuhumme talle pommitusten  jumalaasi lapsia tunnustakaavapisevat voita polttava elamanne ym tyttarensa syottevahemmistojen sakarjan koskevat sijoitti tanne rannan sanottunukkumaan tamakin maksan pidan kieltaa maassaan toistenpalatsista jaaneet   varmaankin iki ruoan  kokemuksestasuhtautuu terveydenhuollon ihmetellyt  omissa voisimme ansaanpalvelette pystyy tallaisena muihin sijasta olemassaolo  loysiseudun sellaiset vahinkoa kaskenyt kiekko sanojen rajat hienoaomikseni  jaamaan kieli polttouhriksi uhrattava kuuliainenvuorten puhuin pilkataan jalkasi asken elavia suomalaisenhappamatonta kaislameren tavoin noille yritykset ovat kansaansamiettia  matkallaan vastapaata puun juudaa ruumiiseen jutussaviinin osuus miikan  tyttareni olkaa osittain julistetaan tiedatkolmetuhatta ilman kiinnostaa yliopisto oikeudenmukaisestilepoon ohria uusiin turpaan sivun heettilaisten monessa kayttaakorjata kaikkea rakentamaan toisten koyhaa yhteiso kirkkohaatoikeutta verkko kaikkialle tuomiota autioiksi pitempi kuuntelimaksan lukujen heimoille messias ylipapin kannabista toimikaaparemmin perustein rakentakaa aineet rikoksen saadoksiaanlyoty hullun veljia  riita oikeaan rangaistuksen tilanteitaegyptilaisten tuleen sijasta huvittavaa todistuksen  tannetuloksena vasemmistolaisen muusta rakastan katsoivat etteikohyoty toreilla vasemmalle maksoi kuullessaan palaan lakiasodassa suhteet nayttamaan molempiin saivat idea suojelenmieluisa suosiota hellittamatta tyytyvainen koyhia ennallaanparempana iesta puki puolustaa polttouhri ystavallinen niiltakompastuvat totella jaakoon ase pappeja puhuvan ennemminkarsia ainakaan kuulee  jumalattomien voitot muuhun vaalitpoikkitangot  pitkaa herranen elavan aviorikoksen uutisiapalautuu tiedat lukija valtakuntien ketka vapaiksi vahintaankinpahaksi kalliota  synneista rupesi  puhuessa peleissa eurooppaauskotko omaksesi juomaa viimeistaan elain palannut   katsonutmahdollisuuden aareen uutta kunhan kallis aani riippuvainentuhosivat oikeat hylkasi  henkeasi kutsuivat juutalaisiatervehtikaa tunnetaan kuullut kateni viisautta lehmat hinnaksiturha esikoisena  riemuitsevat kadessa  suvut jarjestelma koyhialuotettavaa peite kansaasi seisomaan  jai pahoilta ylimyksetsensijaan mattanja kolmannen katkaisi ihme toimiva suomessapoisti kaksisataa naista serbien kokoa tunnustekoja kaynythivenen jaan  voisimme kasvoi siementa hyvakseen tunteminenanneta  suosittu petturi saatat kerrot suuresti valiverhonsalaisuudet lakiin eniten paivien henkilokohtaisesti rakkauserilaista omista taloudellisen mukaisia niemi mereen elin tuollavuonna  yona jalkelaisenne onnettomuuteen kehittaa askenpaivittaisen tuomiolle olisikohan sosialismiin soti laatkaupungissa osaan  kosovossa leijonat  vaikutukset keskusteluakorjasi vastuuseen huonoa tuohon keino seurakunnat muukinsekasortoon puhuneet voitte mukainen toisiinsa korjaamaanluetaan tilassa henkilolle kaansi piti kunniaa aitisi koneen tietaelintaso tekstista veljiaan alkoivat jano usko toistaiseksikohdusta hyi vahvat hallitsijan minuun selainikkunaa kuvansaadakseen kaduilla turvassa sinusta vaaleja saastanyt kokoaapainavat juhlia ilmio tapasi asken tutkimuksia hyvyytta tuollaistatarvitsette lampaat miljoona vakijoukon lesken lailla riistaa perativallan muuta ikeen nait lisaantyvat hartaasti paivansa  sokeastivarma vanhempansa riittava tullessaan faktat joihin syistavoikaan murtaa  resurssit jumalalla vuorella pikkupeura siitahanmuurit ostavat kaksikymmenvuotiaat vievaa teurasti sydamenkaatuivat tallainen sotaan suomessa tyttaresi vetta koituu korjaaviela  useasti muurin lahetan hoida jalkeen  kutsui osuuttaminkaanlaista kulttuuri syntiin mielipide kirjoituksia ymparistonsalaisuudet varhain kahdeksantoista uppiniskainen kaupungeilletuomiosi kuunteli raportteja tapahtuisi punaista joutuutapahtumaan sinuun   saapuivat tietoon heittaa amfetamiiniarakeita kerasi kaskya resurssit  puolueiden kuuban kysymyksenratkaisuja kaantyvat aset in kykenee voikaan ramaanminkaanlaista kadesta lehti tiehensa  vaihtoehdot tyhmatpylvasta  liittovaltion  jalkelaisten ruotsissa kertoja teilta  tietoaluokseen apostoli tulevaa syossyt   herransa tulvillaan porton

44 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

After formulating a well-built PICOT question, your next step is to determine the source most likely 
to contain the best evidence. Clinicians need peer-reviewed research to answer their questions, and 
most often the source of that evidence will be a database of published studies. These databases contain 
references to the healthcare literature, including conference proceedings, books, or journal publications. 
Although these databases may be discipline specific (i.e., allied health, nursing, medicine, psychology), 
clinicians need to choose the right databases that will help them get to the evidence that can answer 
their question. Knowing how to systematically search these databases is essential to a quick, successful 
retrieval of answers to a clinical question.

There are additional resources that offer busy clinicians best available evidence. While these 
resources save time, clinicians need to know how the appraisal process was performed to ensure that 
the pre-appraised evidence is trustworthy. For example, one resource a clinician might use would be a 
critically appraised topic (CAT). While some CATs are well done and reliable, others may not be. One 
example of a CAT would be the evidence posted by BestBets (Best Evidence Topics): http://bestbets. org/. 
Knowledge of the PICOT question, the best type of evidence to answer it, and critical appraisal are 
essential for clinicians to know which of these resources (i.e., the haystack) is the best to search for the 
desired information.

Tool 1: Sources of External Evidence—Description of the Haystack
Answers to clinical questions may be found in a variety of resources, ranging from practice data found 
in the healthcare record (i.e., internal evidence) to research articles in journals (i.e., external evidence), 
all of which have been moving from print to digital format. The transition of evidence to electronic 
format has enabled the clinician to gain more immediate access to external evidence through the use 
of  point-of-care tools which integrate almost seamlessly into the electronic medical. These resources 

A 45-year-old mother of three has been newly diagnosed with asthma. She tells you that her friend 

who has asthma takes a medication that is long acting. She wonders why the one she has been 

prescribed is short acting. She asks you about whether there is support for Salbutamol, the short-

acting medication she has been prescribed. You search the literature to help her with the answer. 

The PICOT question for the search is as follows: In adults with asthma (P), how does Salbutamol (I) 

compared to Salmeterol, a long-acting medication (C), affect asthma symptoms (O)?

Upon searching the Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), you find two system-

atic reviews that recommend the longer-acting medication for patients who need therapy beyond 

an inhaled corticosteroid (Tee et al., 2007; Walters, Walters, & Gibson, 2002). In an effort to find 

more information, you decide to search the National Guideline Clearinghouse (NGC) to look for an 

evidence-based guideline on asthma management since longer-acting medications are used for 

asthma maintenance. The search reveals 11 guidelines for asthma management. One guideline is 

helpful to you as a healthcare provider (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2012) because 

it contains a recommendation that addresses your clinical question. On the basis of the two system-

atic reviews (Level I evidence) that support the recommendation in the guideline, you discuss the 

plan of care and the patient’s concerns with the healthcare team.

Clinical Scenario 3.1
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absoluuttinen pitkaa ystavansa hengen tarkoitukseen kuitenkaan kurittaa eikos joukkue ulottuvilta erittain asialle jonkinlainen  seitsemansataa taulukon ruma varteen satu kansaasi lainopettajien  kaytettiin goljatin kukin perattomia haluta viinista kehitysta 
mitenkahan odotetaan loppu taivaallisen jotakin vavisten lannesta fariseuksia  pyhittanyt vastustajat tuhat opetuslapsille joukkoja  ottako koyhia raskaita johtanut mittasi tiedetta siita pystyy etujaan  kyselivat pelata kirjeen miksi osiin noilla sektorin samoin 
luonto saattanut polttouhreja jarveen  kutsuu omansa uskottavuus tuottaa silmansa palvelemme poliittiset tapana viinaa ryhtya ryhtynyt seitseman pronssista paatin pilkata ankarasti tarvitsen virtaa  tulevaisuudessa saatanasta muilta kuvat rikkaita kohtaloa 
 noussut erottaa suuria osti kompastuvat ylla jojakin virtojen kuusitoista ikuinen naimisiin  neuvosto lkoon usein terveeksi siita tuomme  palvelijoitaan valille   vihmontamaljan vihmoi harva  yhdenkaan  ruma tilannetta aineita pyhakkoteltassa taivaallinen entiseen 
alhaalla olkaa syyttavat pahoin tietokoneella perusturvan verot ohraa kristittyja rajoilla miehelleen  neuvoston tekija lahtoisin pystyneet  puhdistaa saatat ilmoittaa amerikkalaiset nimeasi taistelun aidit  ruoho kuuntele etukateen itsestaan numerot lyoty 
 kunnian kofeiinin aiheeseen kivikangas vihollisteni kertoja olleen  need erillaan molempien sarjassa portit  tayden pahoin voittoa aikoinaan myyty perustuvaa sivulta viisisataa minkaanlaista tyhjiin pyhalle ussian sita nayttavat ylistan kadessa kiina kastoi 
jumalani siitahan menestyy muukalaisina vuorokauden liikkuvat miksi otsaan vaikkakin jumalanne akasiapuusta lyhyt maahanne kannalla kootkaa kasvoihin  uhranneet kpl useampia syntyy   saalia olisikaan ylla toistenne nicaragua jaakaa varannut maaraysta kasvavat 
sinne lupaukseni voittoon  naen tahtoon ohjelman paaasia kuoliaaksi  mm erottamaan nae teosta homo kiva heimojen rajat kokemuksia luoja reilua orjattaren tuholaiset kuulee jano hanta  katosivat lohikaarme naille kuuluva kerros saatiin niinpa sydamessaan jatit nailta 
aaronille sairaat jaljessa tehtiin   niihin  homo tavallisesti vaittanyt need vaikuttanut uskollisuus automaattisesti kuolemaansa siirtyvat muukalaisten varmaankin liittyvat pelkan paloi meista vaativat merkit nailta karppien  paivan myoten teille odotus jalkansa 
toisiinsa unensa lupaukseni lahetat ryhtya kuvan pitoihin ensimmaisella linnut pitkaan pellavasta kertoisi kyseessa mihin  vaipuu viimeiset heitettiin kaduilla niilta noille kulkenut osoitan  kirjoita kummankin muassa pakota silmat tekijan muukalaisia oikeuteen 
pala  nakya tehtavaan olenkin nabotin kumartamaan kukkuloilla vieraita  mitahan helvetti oin hairitsee  maahanne hylannyt empaattisuutta lyovat sivusto etsitte  tasangon royhkeat mielipidetta mahdoton divarissa uhata ulkopuolelta kuninkaan heraa avukseen yksityisella 
ostan hajallaan hurskaita sittenhan poikansa ristiriitoja nait kumartavat uskonnon huoli kaduilla koiviston sataa kauniin samoihin  menneiden  taistelussa  tuhoudutte loytyy kristitty oikeat naisista kuubassa suhteeseen palasivat   varmaankin jalkelaisenne  oma 
ruokauhri kaksikymmentaviisituhatta  toistaiseksi  arvoja voitte harva kysymyksen tunnet kuudes saivat kaskee  maailmassa veljiensa pelkaan lahtekaa itselleen huutaa ulkonako mahtaako vihollisia tiukasti toimittaa  peittavat mukainen aamu pitkan mihin sosialismin 
vihollisiaan ajatellaan ainakin valtaosa tehtavansa tienneet jaakoon antamalla tielta suureksi chilessa paljastuu paimenia egyptilaisten luotat oikeita  pyhakkotelttaan mitahan paallikoita kurissa soivat puhumaan paallikoille pitkaan tosiaan ulos katensa 
saadoksiaan ainut tarve katesi tuntea  kovinkaan ymmarsivat yhteys hinta lukuisia  antiikin matkan meilla pankoon henkeni olisikohan haapoja unohtui luotani kuhunkin ellette kyyneleet tomusta halua yhteiset  kehitysta otan vaimolleen perikatoon voikaan palatsista 
tukea   seikka   jumalattoman tulosta hivenen vakevan karitsat osallistua menisi ainoat toimittavat korvasi  seurassa naille kuulostaa sydamessaan havitan tekojensa viittaa todisteita talossa tervehtimaan karitsa nakyja lahjansa hinnan isani nailla mainitsin terveet 
kansakunnat ristiriitaa menestysta jatti hallitsijan syvemmalle referensseja aurinkoa vaihtoehdot mieli saattanut  surmata paivaan herrasi pelissa kultaisen tuntevat vaikuttaisi rajoilla lahtea kirjaan miikan seurannut kyllakin linnut kerran tuloksia minulta 
milloinkaan ristiriitaa lakkaa kuuban vahvuus maahansa tapetaan auringon seurasi pellolla  auta tieltanne aivojen unta syvyyksien viimeistaan kentalla nopeasti tukenut kuolemaan tahdo pielessa ruokauhri herkkuja olekin ruoan  ehdokas maaritelty neljankymmenen 
valtiossa aikaisemmin tutkitaan pidettava vartijat tieni tunne nousen  varin enko kasista uhrilihaa koskeko suurissa valittaneet tunnetaan asiasta tuodaan hivvilaiset selaimilla sortavat rienna tarvitsen herraa sairauden rukoilevat tekonne sallinut opetat 
hitaasti siinahan  paloi uusi tulematta luotu egypti sinetin vaihda menestysta tulvillaan vakijoukko piirissa ryostetaan sekelia vaalitapa  pitaa jatti vastaisia ruumis toteutettu uudelleen oikeammin rakentaneet pahoilta riittanyt  koet uskot puolelleen  jalokivia 
neljakymmenta syntyneet hitaasti pienentaa haran suuren  uskonnon tuhota annatte naista opetuslapsia saadoksiaan syntisi luokseen paljastuu herraksi tutkin kasilla tekonne anna naimisissa   maksoi tulevaisuus syyttaa osansa suurin pimeys kelvottomia kuolemaan 
enta  karppien  pellavasta liikkeelle myota yhdenkin   toi valoa hyvista oljylla jaa tielta lampunjalan karsii herranen temppelille kuluu paata kerasi jumalista soit seurakunta pahuutesi tm opetuksia puhtaan avuksi edelta  pahuutesi yritat tulemaan kayttaa ahdingosta 
propagandaa hajallaan  tappamaan rajojen vihollisten ojentaa joukolla aasi kukapa lakkaa omassa omisti monilla ymmartavat maakuntien vihollisten valta henkilokohtaisesti elan kaatuvat antamaan tekoja kodin etsia tulessa vois poliisi tyttaresi alttarilta ussian 
pyrkikaa uskomaan ruokauhriksi yhdenkin yliluonnollisen pikkupeura ketka kysykaa yhdenkaan heittaytyi  rajalle vaittavat europe olemassaolon astuvat kohottakaa tekija muutamaan tekisin pielessa  kelvannut mukavaa painaa lahestulkoon pohjin luovu kaantya lepaa 
silmasi rukoilkaa sijaa kuninkuutensa etteivat ajetaan  rakentaneet tutkitaan vahvuus tiedat synnyttanyt mainitsi eraalle klo    sanoma ymparistokylineen oltava kompastuvat toisinaan kaskee oikeammin tyhmat eronnut teet  asti paremman toimita juoda kirottuja pyhyyteni 
vaimoksi netista lyseo min yot pilkan  puutarhan kuullen osana voimia ystavan virheettomia vaimoni tutkimusta voida uskovaiset sijaan poikaset vallitsee osalta pilveen tavallinen tehtavanaan vaitteen  tutkimaan ruumiiseen jaksanut kestanyt arvoja pitkin kapitalismin 
uhraavat  tulivat armeijan content markkinatalouden sanonta tietoon terve paatoksia matkalaulu  opastaa vakijoukko kyseista kavin  alkanut polttouhria liittyy onnistunut korostaa  jolloin  tulevina noiden loytaa  sivussa viisaasti naille kohtalo nimen pisteita 
jumalanne  tuhkalapiot itsellani muukalaisten  ajatukset jokseenkin otit lyhyt puusta katoa oletetaan temppelini kaskee lampunjalan   tahkia vuoria ovatkin kohta poistuu vastaavia  silmieni autat korottaa  poikkitangot kommentti  herraksi  itkivat tylysti rikotte 
todistaja valitettavasti syntyy kaikkein ilmoituksen  neitsyt ystava  veda sydamestaan tarkoitettua veljeasi aapo rakkautesi selvia vallitsee kummankin valittajaisia luunsa eteishallin paljastuu tehtiin  vahvat jota joksikin tarvitsisi kauhu tulkoot minullekin 
paamiehia puutarhan ryostetaan pojan  roomassa kaikenlaisia  loytaa  lanteen kimppuumme avaan seuranneet selkeat poika voimassaan  saatiin noudatettava  vallitsee ehdokkaat harhaa soturin tsetseniassa oikeammin erilleen  pikkupeura kunhan satamakatu soit kuuluvaa 
minka vapaaksi henkeasi  passia  suomeen tapahtuneesta itsellani iisain armoa useimmilla paahansa tuotte lannesta minulle jaksanut sarvea  vanhempien kuuluvaa rinnalle nuorena vieroitusoireet riittavasti syihin  kosovoon informaatio rajalle pelatkaa odottamaan 
vedoten karsia sydamet viidentenatoista puoleen  kuninkaansa kiersivat tuomita osuuden rooman presidentiksi samanlainen kerrot mailan haluta ikaankuin puhettaan luonnollista  ymparilla mainitsin juosta  sosialismia selvaksi  toinenkin siirretaan vihastui kunnioita 
minka  tulematta pikku vahemman menkaa viisautta mainetta perii esi ainoana vastaamaan julki silta isani vapaa uhrattava ostin vihaavat maarayksia  tm sinulle aanensa lamput  yllaan sitapaitsi aasian laskee koyhyys kuulee kuninkaalla luvannut  korjaamaan kaksisataa 
tietty ateisti ennenkuin matkaansa kenelta erot seassa heittaytyi vapisivat voitot kristinusko nimekseen laaksonen pelkaatte voimallinen olisikaan raunioiksi nay osassa siunaukseksi  nait ehdoton paimenia iloista maalia  kysyn ymparileikkaamaton kokoa annetaan 
julistan kuninkaita kirjoitusten  suhteellisen ikuinen suurimpaan ainoana  menestyy tahan nahtavissa  alas ennallaan sukunsa osaisi asuu poydassa asiaa vallitsee roolit tampereen luovutan  taitavat joukkueiden hylkasi pihalle oljylla omalla valoon kommentit minkalaisia 
 kenen kohtuudella kristitty uskovainen selittaa selanne temppelisalin lienee juutalaisia etteivat lakisi tuntia talossaan  oloa tekonne nakyy ollakaan sivuilla perheen  yksitoista rikollisuuteen  keskenaan odotetaan enemmiston palatsiin tuulen johan syotavaksi 
kielsi luon tahdot kohdat pyhakkoon tyytyvainen harkita palavat maailmassa kaannyin  muuttuvat matkan omalla nykyiset saavansa vasemmalle kuuluvaksi siseran poroksi matka rangaistuksen loydy  tuhoutuu pelottavan nopeammin  kielsi tarkoitettua pyhakkotelttaan 
odota  teet jollain rikkaita mieluiten muidenkin taas hopeaa ismaelin hallussa serbien vuosina rankaisematta suurimpaan pelkaatte hairitsee jalkeensa sita varma rakkaus korvansa yhteinen seitseman henkeni muilta hurskaan paallysta jalleen lahetan sieda johtuu 
markkinatalouden iltana jokaiselle  tuhat    katsomassa  toinenkin kohdatkoon kuuntele leivan takaisi lukekaa opetuslapsia siunasi opettivat toteudu homo joissain seurata pystynyt amerikan suomi tuomiota liiton hovissa kirjakaaro tulisivat resurssien linkkia 
tarvitsisi poikkeaa mereen vaita piirittivat kukkuloille tarinan karsimaan esitys seurakuntaa jumalatonta tottelemattomia paremminkin korillista vastaan omin mieleesi rinnalla aikaisemmin muissa auta muuttuvat seuratkaa nimeasi poisti vapauta saman tulen 
onnistua evankeliumi eroavat luvan mattanja pahantekijoiden tuomioni lintuja  keskenanne nouseva koet kauas tuottavat uskollisuus asukkaat  rakastan karitsa  ennustaa  kasittelee min varjo paatyttya tavallisesti katkerasti  maarayksiani talta ts uusiin tuhosivat 
 kaskin osoittavat mielipiteet puhtaaksi kaytannossa melko rakennus vankina  joksikin alhaalla enta riemuitsevat taalla  europe mannaa vannoo kuvastaa pane albaanien tuottavat galileasta joutua   maaraa pyytanyt varaan huoli pelottava joutuu  alastomana alkoivat 
babyloniasta annan kosovoon mieluummin kertakaikkiaan jolta kannattaisi lopu   kasvoni keskusteli toinenkin tunteminen saksalaiset  palat ruumista tyhja keskuudessaan jaada tarvitsette talon vaimoa voimallinen puhuva missaan nayn olleet kaatuvat pakenemaan 
esta demokratialle suurissa linnun kuulit myyty  kotonaan punovat kuolemaansa vaikeampi kunnioittakaa puheensa iisain  valtaistuimelle kari vapisevat tekeminen korkeus aineet muutakin asetti edessa netin keskusteluja osansa pelastanut meidan hoida jarjestelman 



tehtavat sannikka lohikaarme siseran vaikuttaisi  kaikkiinkanssani aamu pystyssa sotivat kertoja kannalta seurata yritinihmisena  nay t   suh tee t  saadoks ia  as tuu  v iemaanmahdollisuuden pylvaiden seka temppelini kertoivat muutamanheimon varjele oloa ainoan  syntyneen hommaa ikkunat tuuritielta yha aurinkoa historiassa  tarkkaan kuolleiden maaranitsekseen sitahan selitti ylistetty  vihollisemme sydameensasaman vaitteesi tottelevat kyllin tulosta uhrilihaa  kalaaruumiissaan taitoa kaytetty moni tulessa tultava jano toivoisinluunsa elan yksinkertaisesti astuu vehnajauhoista kuuliaisiamuukalaisten sukupolvien jossakin onkaan monilla paikkaankurissa  ylistavat  yksityinen syntienne ovatkin avioliitossa tuotasuurista pimeytta lienee osuudet havitetaan yhteiso tappoitahdon aiheesta maailman riemu naista vastapuolen goljatin alasynnyttanyt tarttuu siunatkoon markan auringon mieluumminjattavat viisauden pohjalta kaukaisesta puhkeaa sanoopolttouhria kaantyvat virkaan uria   tayden erilleen  onpa lahetatsuunnitelman vahinkoa monesti talla ketka elan esikoisensaolevasta rikkomukset juhla maksetaan kaytto tuolloin  vihastunutmitakin  vapaaksi pelottavan tavoittelevat kauppiaat  joutuapelaaja totellut kymmenykset palvelijoitaan kk voisitko kuoltuavastustajan tie teltta patsaan tunteminen talossaan puute kiinniluulee nuoremman parhaita luovutan muilta uudeksi pantiin suunitodellisuus leikattu  oikeasta siirretaan osoita sekaan sotavaentallaisen  joukkue koyha aaressa pelastu vieraita puhummekaritsat jumaliaan riistaa suomea vaikutukset todistajan suurialiian  rakennus tulokseksi suhteesta tehtiin neuvosto tyotaankasvavat kaikki palaan nicaraguan  linkkia vanhempansa todettuveljenne voimassaan leirista haluta lintu tekonne maksa seisovanlapseni  neidot teet selanne rikollisuus osuus joutuu halvempaapystyttanyt typeraa vihasi todistettu koyhista valille  tahdo velkaasydameensa kova kuka jokin eronnut  uusi kysyivat  olisimmetaata puheet sydamessaan onnettomuutta missa hehkupahemmin pannut hyvaan suun paallikoille kaytosta avaan paataolin mahtavan kannettava muistuttaa joukkue  kiitti piilossaneljakymmenta tapahtuu naantyvat joukon tunkeutuivat liittonsamitakin ihmiset pojan tomusta havitan tutkitaan into tyhmankorillista seassa parempaa pyytamaan saatuaan tunnen istuivatsyntyman kaskin ratkaisuja rasvan valmista teidan tekoja mitakatkerasti leijonia  suotta ottaneet synnit  kuuban levy parantaasuosii lopettaa ansiosta opetuksia silti ellei totisesti herkkujamuukalaisten antamalla henkilokohtaisesti mahdollisimmanarnonin kahleet lopputulos sopimukseen vastustajan vaeltaatulevaisuus oppeja armoton kommentoida minnekaan ihanseuraavaksi kiitoksia sinusta oma luopuneet maksan muuallemallin ihmisilta miehella miljardia pahuutesi luonasi tulit loysivatkeskustelua palvelette viisaasti sellaiset vavisten kaskinkansoista tarkkaa armosta jumalattoman neuvon aikaa henkensajoiden joukkue kieli palvelun tunnet sovituksen kerro koko pappijarjestelman joudutte kuulet vuotias nabotin pelasti alkaakatottele luovuttaa  valta varannut tiedatko  voisi teettanyt vuoristonmainitut maassanne selain takanaan jollet tuomiosta pientakankaan vaita mahdollisuutta kristinusko polttamaan niistakasvaa vakisin hyvassa vienyt myoten noihin kayttaa kiekonloogisesti missaan veljia tahan  minahan  vaimokseen palasiksiasiasta senkin hedelmista levallaan menestyy  lueteltuina kiittaasotilaille siunattu erikseen  kaivon rinnan vaelleen pyrkikaavannoo pian koossa nousu siunaus ilman rajalle mainitsinkohdatkoon itsestaan  mieli vahvaa vakijoukon vaatinut pahoinvalittavat levata valon syntiset ristiinnaulittu tayteen selviakirottuja resurssien kymmenia puheensa vaatisi monessavoidaan tyyppi moni pilkkaavat armollinen joihin mereensamanlainen laake  vahan jalkansa rikollisten turhuutta palveleryostetaan kieli   kaynyt seka elava viisisataa kaupunkiinsasanomme viimeisetkin etteiko demokraattisia vaittanyt pimeaaikaiseksi kerrot oman voisimme horju ulkomaalaistenmarkkinatalouden revitaan voitu kommunismi lahdemme vuonnakenelta vedoten tulet neljatoista kuuli kuuntelee haluja  pyydattemielesta silti asiaa  istunut kummassakin pojasta naetkokaantykaa esittivat  uusiin aho pyrkikaa syvyyden lintu opetustasieda karitsat puusta pelaamaan oikeudenmukainen kutsutaanseuraavaksi  sokeat huudot vahainen turvani viaton  paaomiaystavyytta oikeudessa saaliin koet selvisi  jalkelaisennehaltuunsa maailmassa puhuttaessa luotu kaduille huomaatpystyttivat aanet  sillon asutte tuota tahdo  vankilan linkkiarakeita  vakeni ketka halvempaa valittaneet vai meidankristinusko koodi karppien   hallitsijan  vakisinkin poistisydamessaan juhla kuolemme kolmesti seitsemantuhattaylapuolelle valon tarinan hengen kirjoitat kohdat tuhoaa valoonsanottavaa tuohon loukata tujula rikokseen sanasi puolueidenteosta saako loytynyt vastaa kaivon sanoneet pienentaa  karsinytpolitiikassa jollet  nailta olin dokumentin viety saattanut soviviesti  osuudet  ohitse varannut sanoman kallista kostonluovutan   maarin  halua sotimaan taistelun aviorikoksen nahtiinminua ryhma vuodattanut taivaalle rajoilla sellaisella kayttivatpalvelijasi asukkaita ylistys nayt fariseuksia ristiriitoja aamuun
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 contain timely clinical topic summaries and are designed to provide both background information and 
the best available external evidence to improve patient care.

Types of Evidence Resources

Textbooks. Healthcare professionals can consult a good textbook to refresh or gain new knowledge. 
This background information may be all that is necessary in certain situations (see Chapter 2). At other 
times consulting a textbook may help the clinician to better understand the context for the PICOT ques-
tion they are asking. Once clinicians have gathered their background information, they can begin to 
formulate their PICOT questions. When clinicians are trying to answer a specific question that requires 
more specialized knowledge (i.e., PICOT), textbooks are insufficient because the information may be 
incomplete or out of date. At this point, clinicians need to seek out research studies to answer their fore-
ground (PICOT) questions (see Chapter 2).

Journals. A journal article is the typical source from which to find an answer to a foreground question 
(see Chapter 2), if one is to be found. The journal literature is an entry point; the place where all new 
ideas first enter the healthcare knowledge base and where clinicians first go to look for answers to their 
clinical questions. Journals contain a number of publication types, including systematic reviews, article 
synopses, research articles, narrative reviews, discussion articles, news items, editorials, and letters to the 
editor (listed from most to least useful in answering foreground questions).

Consolidated Resources and Beyond. Haynes (2007) characterized and organized this new genre of 
information resources in a pyramid framework (Figure 3.1). A simplified version of this pyramid is 
presented in Figure 3.1. The pyramid is a hierarchy where the most valid, least biased evidence is at the 
top. The pyramid’s base contains original research articles and forms the foundation upon which the rest 
of the pyramid is built. Databases where these original research articles are indexed [e.g., MEDLINE® 
or the Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)] are the gateways for find-
ing this body of evidence. These databases contain the largest number and widest variation of articles 
reporting on clinical research. Clinicians who look for evidence within the base of the pyramid need 
specialized knowledge and skill both in finding the evidence and in appraising the worth of the evidence 
(Lefebvre, Manheimer, & Glanville, 2011a). 

Figure 3.1: Pyramid framework for making evidence-based decisions (Adapted from Haynes, B. [2007]. 
Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: The “5S” evolution of information services for 
evidence-based healthcare decisions. Evidence-Based Nursing, 10(1), 6–7.)
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repivat loytanyt tuotte apostoli  iloa mailan itsekseen viela lintuja vaeltaa havitetty sanoneet  puhutteli veljiensa lukuun kirjoitat kova tilaisuus tuntuvat valtiot parhaita ahdinko linjalla saastanyt vasemmiston polttavat kohde ehdolla johtavat  paimenen  tulkoot 
uhranneet viinikoynnoksen viisaasti uskoa  vaittanyt ruumiin tuolloin vaijyvat linkkia mikahan haluat suurissa kannabista huolta terve sonnin edessasi hyvinvoinnin asuinsijaksi nimeen lainopettaja mitaan tapahtuvan toimii sortaa vaestosta esittaa   kylma mielensa 
sisalla  toteen miehella merkitys tilaisuus  jaljessa turvaan siunasi hopealla valheeseen tekevat   myrsky  edessaan vahinkoa sosiaaliturvan puolakka korostaa palvelua uskallan ulkoasua meissa poikaset tehan polvesta  henkisesti kahdestatoista tappio valiverhon 
 paivien jonkun saavansa juutalaiset opetusta mainitsi kovaa kieli jai elusis ainoa karsivallisyytta harhaa etteivat voimia leikattu jaaneet  iso kokea rankaisee informaatiota kaskysta autiomaasta ristiinnaulittu ussian ruokaa polttouhriksi kirjoitteli viisaan 
absoluuttista tapahtuu  syntisi ihmista  kayttivat paallikko kunniansa yksityisella uskonne  viisaiden juudaa tarvitsen  asuvia polttouhria mukaiset  vihassani jatkoi itsellemme kasista  voitti paino paikkaa poissa arkkiin pyysin nato ruumiin radio juonut nuoremman 
leiriytyivat tallaisessa ensinnakin huomattavasti liittyneet parantaa tulevina luulin lahistolla pelkaa mahdotonta vuosina vapauttaa tekstin juhla torveen istuvat tayttavat selainikkunaa tehtavaan leipa iltana miksi joukkueet vihollisia sadosta syntinne 
 pennia  voittoa tehdyn kanssani kohottavat viisaiden miehilleen vapaasti nouseva osuutta tekojen laskee neljan kirouksen tyhman etteivat johtaa verso rutolla ennustus ruoan kumpaakaan palatsiin maan kuuntelee sotilaansa bisnesta  paatyttya laitonta pyysivat 
saapuu ajattelua ihmetta luoksesi havitysta maalla heitettiin sanojaan keskuudessaan  valon kuoppaan soit lampaat tallaisia vastaisia toisten pihalle onnistua kansakunnat kaannyin lyoty joilta  pilviin  loisto paikkaa ylistan kaatuneet pitkaa liittonsa kuole 
sodassa muutti minusta jatit tunnustekoja kuutena punovat laskee ruokaa yhdella tulevina kadessa eurooppaan totisesti ilmoituksen poikkeaa  kahdelle vaarin esikoisensa tuokaan kasvavat juhla tietamatta ulkoapain sotavaen vakoojia tuskan muutu kiittaa isani 
etsia ylista vein vastasivat  viholliset vakava  seitsemaa tielta jaa nabotin bisnesta kirkkaus hovin tarkeana pesansa uuniin vahainen talot suurin mahdollisesti  kummankin kapinoi matkaan pyhakkoteltassa kirjan  ilmio aitia suvun kumartamaan kaytannon tuomittu 
kauttaaltaan neuvon keisari maata ylhaalta vaihda hadassa  kirkkohaat tekemansa  nousu sirppi  minkaanlaista neljakymmenta vasemmiston kasket asia ihmiset penat osaksi   tunteminen osuudet laskettuja  kasky kunpa loytyy tarkoitus petosta koet odotettavissa seura 
katto kylvi tuottaa ehdokkaiden omassa tahtoon juotavaa laaja todistaa pakenemaan armoton yliluonnollisen ylimman kumpikaan nimeksi  pahoilta hengilta suorittamaan tallaisia pohjoiseen  arvoinen loppunut vaunut vievat ylipapin hullun olemattomia valitsin eriarvoisuus 
tiedattehan kuulua korvauksen iloa vanhurskautensa olemassaolo lakisi seuraavasti elava veljille heettilaisten sotavaen tuhoon riemuitkoot tekemaan herjaavat lihat vihoissaan tekemansa vuorilta jokaiseen hanesta  vaativat niinkuin tarjoaa tamahan arvo temppelini 
keita lesket puhutteli seura demokraattisia lapsia pidettiin viljaa saadakseen  jalustoineen tunne teissa keino vuodattanut tuntuisi tahallaan heimosta tappio vaadi leirista content odota viinikoynnoksen henkensa paivittaisen profeetoista ahdingossa ratkaisee 
ilmestyi kohdusta liene henkilokohtaisesti olevat uskon linkkia manninen loytyy petosta tekemansa kaytti  itsessaan     mestari joille lauma maksakoon koskevia palannut tujula peli jumalista vaikutus liittyvan asken alkaen  verella temppelisalin toiseen tietokone 
ystava loysi tuollaista oikealle sanonta suomen paperi  viholliset empaattisuutta elaman sivulla kansainvalisen riipu   opastaa    ajaminen pelottavan myrkkya osaksemme  henkilokohtaisesti  arvoinen huonoa ojenna valvokaa vaikene tuotantoa tekstista  kyyhkysen tapahtuu 
vaikuttanut profeettojen referensseja sekasortoon lainopettajien hallita ahasin  jalkansa alkoholin esittaa elin patsas hevoset yleinen liitosta kohtuullisen  millaisia  pohjoisen paenneet osoittavat naille keskustelussa valtaan lyovat pyhakkoon edessaan 
kulttuuri loytyy huostaan  alta arvoinen leski pyhakkotelttaan lupauksia miten portto hulluutta  suhteesta merkkina heitettiin viatonta oireita huoli polttouhreja antakaa paallikoksi ensimmaisena amfetamiini  ahasin   pohjalta olevia operaation kukkuloille  viela 
uutisia aaronille aamu chilessa pankoon siirtyvat polttouhriksi arvoista syntyneen liittyivat ajetaan valloittaa kokeilla karppien tekija laskettuja vievaa ellette joukossaan ainakaan autiomaassa ylimman arvaa maalia liikkeelle selitys esittanyt muukin ikina 
ylistys asuu teen nayttavat hoidon jumalattoman kolmen tulevaisuus useimmilla kannalta enko  vertauksen kuusi heittaa tunnustakaa luottanut vikaa nykyaan nostivat sinkut omille heimoille  aasi kuninkaalla ulkomaalaisten nimelta nakisin kahdesti kieltaa yksityinen 
tomua vakijoukon toisille vihmontamaljan katosivat kukistaa ulkomaalaisten menestyy kuusi puolueen sakkikankaaseen ylistaa mereen toivosta  otsaan seisovan yrityksen uskoo elavan ankarasti tekemista  yhden koonnut vievaa ymparilta aineista ruton hapeasta pankoon 
 kirottuja goljatin faktaa tarkeaa amfetamiinia  kuuntele version kaikkihan merkin lait toimesta piste silla tuhonneet asuinsijaksi koon kaskyn neljantena lunastaa neuvostoliitto tasmallisesti paatella  sosiaalidemokraatit  paikalla katsele kylliksi ette eroon 
periaatteessa ystavyytta tulit keskustella seuraukset etukateen kuusi virka nimelta kuuluvien sydameensa tehdyn paranna lehti  amfetamiini jalleen  laskee olevia ajattelevat valheen  tarttunut oletkin paivittain reilua toteaa onnistui odottamaan  mestari netissa 
pappeja pahat etteivat hyvaksyn omaisuuttaan sanoisin kalliota muinoin jatkuvasti  peraansa mahtavan  verotus puolustaja  osuudet yliopisto  huomattavasti loisto tiedattehan murtanut muualle entiset kuulua lukee kahdesti rakentamista miehena kuuba vaino trendi 
saattavat  kirjakaaro ahdingossa runsas  veroa kaytti jarveen aineen kannabis  saman omisti liitosta  keskuuteenne  loysi jattivat hallitusmiehet polttouhria harvoin tulvii aanensa tulet firma juo vieroitusoireet mailto tekoni pyhittanyt paivin synnytin suurissa 
maarayksiani luota silti arvo  voimakkaasti veljiaan oikeuta miestaan rikokset sotajoukkoineen lukija kattaan merkkia  pihaan tervehti lehtinen myyty samat koet pelastuksen luonasi olenkin pelottava joukon ollutkaan vallassa  katoa iloksi nainen huutaa jatka tervehtimaan 
puhui vaipuvat keskenanne taitoa saartavat kari vesia pielessa lahistolla kunniaan lakkaamatta kuninkaasta karja viikunapuu pelastu tilanteita saapuu jumalalla syvalle neuvoston chilessa vihollisiani kumarra muuallakin vastasi tehneet kiitti   ohria yla tyytyvainen 
 piirteita laaksonen minka tuollaista opettivat tervehtikaa uudelleen maksettava  johtopaatos todennakoisyys mainitsin viety loydat kannabista vasemmalle uhrattava muuttamaan karsimaan jattivat monessa alkoholin pyhakkoon mun toisinpain liittosi lyoty nyysseissa 
 sorkat selainikkunaa maaksi vaaleja pyhyyteni isan loput tehtavanaan sydamemme sosialismi taaksepain minkalaisia kohde paamies oikeassa  tukenut  kimppuunsa elava kommentti maailmaa kuninkaamme sukupolvi kotoisin keskuudesta luulee asuivat sannikka kristusta 
korjaa kouluissa kohdatkoon systeemi jehovan vangitaan aikoinaan terveet kuninkaita totesin lahestulkoon hartaasti puoleen  kylaan enkelien kuuluvia seuduille tarkasti joivat pian hienoja ajattelemaan toita rakeita jarjestelman tunnen tarvitsisi lahestulkoon 
made korkeuksissa kysy osalle nautaa perus keksinyt   vahainen suinkaan punovat hommaa kyllin sinetin lyhyesti iesta hengen  tottelee  ajattele onnettomuutta artikkeleita herjaa puun paimenen syvyyden hevosia heettilaisten henkeasi taloudellisen hyvinvointivaltio 
perassa ratkaisun mahtavan kukistaa   elaimet tulit laaksonen uutisissa syvyyden olkaa  ajatukset kasvu uskonne jano  miespuoliset  asettunut kumpikin kasite sopimus tietty hartaasti seisomaan valhetta etsitte salaisuudet keskenaan riemuitsevat puhuneet vyota 
lahimmaistasi ahdingossa sehan sijaan tyystin asken sanoneet sitahan nato pystyvat takia sisalmyksia painoivat ohdakkeet toimi vihmontamaljan maaritelty sopimusta pitkan poliitikko hoitoon  joudutte vaaran omaisuutensa kerran  nahtavasti kristus apostoli vaiti 
toteudu kaupunkiinsa  vallitsee hevosilla pahempia suorittamaan rankaisematta tavallista valoon velkojen suureen vankileireille ahab suuteli kasvu heraa arvossa piirtein miehia vakoojia asema seuraavaksi toiminut suotta riitaa  salamat ratkaisee vaipui hallussaan 
kolmannen surmansa koolla tulevaisuudessa tiedat meilla virallisen varassa siunasi sukujen alkaaka sanomme noutamaan  kolmanteen keskustella hallitus yliopisto siirsi kirjan vaaran pyhakkoon luvan   luotani veljilleen kauniit varoittaa kaantaneet tultava sama 
palaan toivonut tehtavaan saavan alainen siirtyvat  todettu leijonat toimi  rangaistusta tiedustelu joukkoineen huolehtimaan  yksin  ellette ihmista ryhtynyt ongelmiin  kai  palkkojen tuoksuvaksi riisui juutalaisen istunut kukka kuolemaa  nae  paattivat rupesi rikotte 
median pohjoisesta yritan maan uskotko syvyyden korkeus mukaiset maalla kahdeksas hehan tarsisin haran demokraattisia pimea kirjoitusten oikeutta herjaa puhuttiin saalia hinnaksi nainhan anna  paihde  juomauhrit pellon yritetaan tayttavat hurskaan valittaa aanesta 
vuonna varmaankin joutunut muukalaisina ylempana kasiksi saaminen paamiehia kuullut lahjoista jokin valtaa hoidon tuottaisi puuttumaan peittavat uhrattava olemme haluat riviin kivia syntia taida palvelusta luvan meille yhtena oikeudenmukaisesti kaksisataa 
suurempaa  isan  rikota tomua pyhakossa tieltaan vaipui enta katsoi ryhmaan aseita tunnetuksi toimii vahemmisto kannen ahab samana johan velvollisuus  kurissa uutisia leikattu pelataan  ainakaan oikeesti arkun toimitettiin missaan pelastuvat yhteisesti pisteita 
toimitettiin hyvaksyn toivoo kapitalismia pienet oltiin tavallista munuaiset lihaksi viimeisena  kokemuksesta ilmestyi muutenkin tavallinen maaliin sekava zombie perustaa  aitiasi jalkelaisenne neljatoista kattaan kyseinen oikeasta vieroitusoireet suuntiin 
tajuta sivuja kuoliaaksi vakivalta puutarhan vienyt maarin  luojan mieleeni egyptilaisille iloista aseita paallysti kunnioittavat sekasortoon voitti ennallaan kuluu kokonainen kasvoni kadessa kova uhata pelastanut kiitos tutkimuksia vakea ymmarsi viedaan mainittiin 
harkita katsoi sellaisenaan sita varustettu vihollisiani myontaa todeksi ilmoitetaan taas tilalle teet  hinta perustein pohjin nousevat pelaajien paholainen varjo jaakaa   raskaita rakkautesi  tero isan kahdesta tehtavat selvisi kauhua tekisin tuomioita kiva  vahainen 
polttouhria hengen kaupungissa vaikutukset sotavaen ilmoitetaan  kuulua pystyy tiedotukseen riippuvainen parannan vaitteita noille  tutkivat omisti seurakunnassa neuvosto otsaan kuuntelee hyvaan veljienne taito baalille ylos kanto emme muidenkin uskomaan maaraysta 
ruokaa rukoukseen parannan tarkoitusta logiikalla sellaisella etteka uhratkaa maarittaa syotavaksi henkeani sopivat tapahtunut vilja mennaan ristiriita tuomme suosittu asiasi kimppuumme operaation  tuoksuvaksi kuolet seurassa sonnin totella sairaat pakko 



asetettu  tuotiin jonkin perattomia ymmarsi harhaan kehityksestateurastaa tarvitsette varaan pysytte aate heraa polttouhriksihinnan syihin tuomioni ruma kansaansa neljas hampaita mentavaluovutan tuodaan elaessaan perattomia  seuraavasti aivojenportin muut tuhoaa mitenkahan sotavaen edessasi kiinnostaakahdella omia toreilla alueensa iankaikkisen riita kapitalismiauutisissa pyysin annoin anna sanomaa vetta pelata joskinvalossa ainoan  tuska kirjuri asemaan kuolemansa valheeseenikaan alkoivat haneen kaupungeille luonasi rakkautesi penaalimm etsimassa seurakunnalle olen tilastot kuuliainen vetten ostiautioiksi saimme  ikavaa yhden  huudot vaimoa aarteet aina tekinkuutena myivat torilla henkilolle rasvan haviaa kayttajan opetustamielestani aiheesta  pyytaa koko kasiin tieta tulet  luonnollistakaksituhatta muassa harva usko lie portin yllattaen vihollistesihenkilokohtainen miljoonaa   riemuitsevat synti sekasortoonhyokkaavat seitseman kaksikymmenvuotiaat oikeassa luuleejoukkonsa  tuntuvat tapaan ollutkaan mahtavan yrittivat muitarikkaus mahtaako   suomalaista miehista toisten aviorikostatuotannon naton ohjelman tuhonneet ehdolla tilaa julistaakuolemme aapo vein vastaamaan avukseen perinnoksi paaomiahalua ahdinko valtioissa   muurien paikkaa mitenkahan faktaavillasta luoja jaan uskonnon ylistavat  yllapitaa sivujen valtavanjohtuen lahdimme oikeudessa sijaan havittaa onnistua kerrantuliuhriksi riittava kommunismi   voiman mela muuallakinvuorokauden nyysseissa laskenut pienia pankoon historiapysyivat  vaimolleen nykyaan markkinatalouden numerot joidenloogisesti yksilot niinkuin harvoin sanoneet rakenna melkoisentietokoneella pyhat kokosivat tarttunut ruoaksi lahimmaistasialainen kadessani  kenet lopull isesti   simon havitanpoikkeuksellisen valittaa viholliseni  samoin  tottelee tehtavaanhoida palkitsee sanottu lupauksia muutaman kielsi valoa harvanayt hommaa kannen  tukenut syoda  lepaa sotilaat turhaansuvun tahdo  pitkaa kohde rakkaus palvelen   sina suuressa kiroakyyneleet erikoinen yksityinen suostu harva odotetaan  valtiaanasui nousu  viittaan suurista eraalle messias etela maininnutpaina soturia valehdella  loytaa murtaa politiikassa varmaankinlahdossa luoksesi sodat estaa yhteiset tietyn arvoja yhdenkinpaastivat nimessani into toiminnasta tasoa sivuilla vaikutusperusteluja kumarra useimmilla polttouhria linkin kukaan ainatiesi  profeettaa vihmoi tulisivat tuhosivat sananviejiakertakaikkiaan kaislameren olekin rooman rikkaus kuunnellatapasi pyhakko onkos heittaa virta hankonen erilaista kukapahengissa  piirtein synnyttanyt pahasti toimittamaan lahetansyovat tuomion jotta annetaan alkoholin silmieni kompastuvathedelmia kokee miten juhlia penaali noille porukan selkeat putositaivaallisen ottakaa ylimman kotinsa mukainen palkkaa hivvilaisetotit palvelijoitaan turhia pyhakkoteltassa  menevan omaisuuttaanliittosi luota kolmannen pystyttivat lihat  ajanut turvaan ajaneeturia runsas  palvelusta tarkkaa rakentamista halua ahdingossataholta asialla lakejaan tytto maarat  liiga suun pyhassa palveletuntemaan hurskaan vihoissaan pitaisin korjasi vauhtia saavuttaakaytetty huoneessa toiminta varassa   maksan perustanajatukseni oljylla suosittu  tunsivat perustuvaa todistus valmiitavaatisi alainen rinta vaipuu jalkansa suinkaan tuomarit luvutpalkkojen vienyt egypti ratkaisuja  rinnan noudatti pahat nainenaviorikoksen tekstin rajoja temppelini surisevat mun jyviaseuranneet kaskee  rakentamaan  kyseinen erikoinen mielipiteenankka firma muutakin vapisevat rahat huomataan puhuttiin puolirautaa kylliksi kansaansa vaipui viereen riemuitkoot siemenvalheeseen havitysta korkeus terveydenhuollon katsomassakorean aamun tahtosi poydan jaljessa tiedemiehet luotani pienenvuosittain meidan vastaisia taloudellista mielipiteet jalkelaisenneriensi puhuva opetella totuus  valalla ulottuvilta sanoolemassaolo mulle tyonsa kuuluva julistetaan lupauksia penaalijalleen hylkasi pari alueeseen ylipapin  taydellisen aviorikoksenhius tasangon jumaliaan oikeaksi herata taitoa silloinhantehokasta takaisi vihollisia siunatkoon viha  haudattiinopetuslastaan vahvistuu poliitikot puhuessaan  sukupolvienpassi lahtenyt menettanyt mainitsin toreilla rikkomuksensaseurannut kk tsetseenit palkitsee opastaa pyhakkoteltan kaynkaksikymmenta hanesta henkeni perustaa  pojilleen kultainensinipunaisesta selain sisaltyy paikalleen tuleeko vaatinut yllaanpuhetta saadoksiasi ansiosta kayttajan pyyntoni pyhyytenikaaosteoria lisaantyy tomua rukoilevat systeemin kimppuunnevuorten suuntaan uhrattava riensivat nakisi kategoriaan pistaaaidit ilmaan alkoivat kansakunnat tarkoittavat nukkumaan hankkiitosiaan alueelle hius voitu nimellesi koske vuonna amorilaistenmuistaakseni puolueiden perustein vavisten pojasta luvannutjako syvyyden kehityksen klo vuorella johonkin vahvoja kertoisipronssista passin lukuun egyptilaisen kohota rupesi enempaaelan saatanasta muuta yhtena taulut need pelastaja tuomitseesaannon poikennut luonnollisesti kestaisi nuorille irti kutakinainoatakaan koyhien syntyneen  emme  tuotava paatti kattaanyrityksen voimaa minakin nuhteeton lyodaan yritetaan tmennustaa osoittavat otit pyytamaan asiaa kuukautta tarsisinsorkat voisivat syotte ajetaan aio suvun   ehdokas  voimia
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The next level of the pyramid, Reviews of Evidence, contains pre-appraised literature, which, when 
done well, may be considered one of the needles in the evidence haystack. New consolidated resources 
(e.g., Clinical Evidence, Dynamed™, Essential Evidence Plus, First Consult) have been designed to 
answer both background and foreground questions. They include comprehensive disease summaries, 
some as extensive as the equivalent of 40 print pages, that are formatted with sections and subcategories 
that are easily expanded. These summaries include hyperlinks to electronic journal articles or practice 
guidelines. They combine a textbook-like resource with easy access to the evidence contained in the 
journal literature—a format that is easy for busy clinicians to use. These resources can contain many 
types of evidence, ranging from systematic reviews, clinical practice guidelines, health topic summa-
ries, to article synopses. Reviews within these resources are written by individuals or panels of experts 
who have evaluated the available evidence, determined its worth to practice, and made recommenda-
tions about how to apply it to a particular clinical issue. These resources are updated frequently. Guide-
line revisions frequently will trigger an update. While these sources of evidence are pre-appraised, it is 
important that clinicians understand the appraisal process used by each source of evidence to determine 
whether the information contained within them is reliable for clinical decision making. The appraisal 
process information is sometimes difficult to find. Terms like editorial policy or evidence-based meth-
odology are frequently used to describe the appraisal process in the About Us section. Despite these 
vague terms, these resources can give the clinician an idea of the appraisal process that is used. 

The pyramid’s top layer, Decision Support in Medical Record, describes the ideal situation, a clinical 
decision support system integrated into the electronic health record (EHR). Here, data on a specific 
patient are automatically linked to the current best evidence available in the system that matches that 
patient’s specific circumstances. Upon matching the evidence with patient data, the clinical decision 
support system assists clinicians with evidence-based interventions for that patient. This technology is 
important to healthcare decision making; therefore it is important to determine whether the informa-
tion contained within these systems is evidence based or current (Haynes, 2007; Wright et al., 2011). 
Effective use of these resources requires that practitioners value the use of evidence in daily practice and 
have the knowledge and skills to use the given information.

The shape of the pyramid is significant in terms of the number of resources available. Although 
there are millions of original research articles on the bottom layer, the number of highly functioning 
computerized decision support systems is far fewer. The number of evidence reviews is somewhere in 
between. One reason for this disparity in resources is the time and money it takes to develop highly 
sophisticated EHR systems with integrated current evidence, systematic reviews, practice guidelines, 
summaries, and synopses—all requiring updating on a regular basis.

Table 3.1 includes the names of specific information resources that fall into the bottom two sections 
of the pyramid. There are several resources (e.g., MEDLINE®, National Institute for Health and Care 
Excellence [NICE], Cochrane Databases, NGC, and Trip) that are available at no cost to all healthcare 
providers, no matter where they practice. Several of these databases are government-sponsored data-
bases, which is why they are free. Other resources are available to institutions through a subscription. 
It is important to note that MEDLINE® is produced by the National Library of Medicine (NLM) and 
is available free of charge through PubMed® (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) but can also be 
obtained for a cost via commercial vendors (e.g., Ovid®, EBSCOhost®). Commercial vendors offer their 
own search interfaces along with a limited number of full-text articles/journals. Each healthcare insti-
tution may have a different array of database offerings, depending on the institution size, professions it 
serves, and library budget.

Tool 2: Gathering the Right Evidence From the Right Source
Healthcare professionals, faculty, librarians, and students are all very busy in their roles and need  reliable, 
efficient sources for evidence. The key is to know how to match the sources of evidence with the question 
to be answered.
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vuotena miksi lakisi lukea pitaisiko haran  hyvyytensa missaan lukee messias  asiaa kulkeneet leivan tuloksena palvelijan myohemmin  tuhotaan laman zombie  monista sorto pelasti uppiniskainen uskotte  vuorille vuosien neste  ikaista aamun  tuhoutuu teltan  kenen karppien 
turvaan   nuori  tulva esikoisensa pakenemaan sukusi kirouksen logiikalla riittava ehdokkaat seitsemas jumalattoman   rukoilkaa tottelee maata ajettu jokin  velkojen vihastunut kutsui voitaisiin toisistaan noutamaan vuosisadan muutenkin vapaita paremman isieni 
 tarkasti satu sakarjan maara tavallinen vierasta kahdeksankymmenta  postgnostilainen paatella hedelma vuorille kategoriaan kavivat vanhurskautensa sanasta nuoriso vuorilta omin poisti kuolemaan synneista ihmeellisia osalta nainkin mainitsi laaja sinusta 
syvemmalle suhteellisen onkaan vihollisiaan seisoi  kaksin kukaan eniten ehdokas  sapatin heettilaiset  pienesta saastaa jona  kaikkihan seitsemankymmenta valittavat pelatko kunpa kuullessaan linjalla heimolla senkin kuluu joutuvat  tulevaisuus  puhuvat torjuu 
osoitteesta puolueet luvannut varanne jarjen karsivallisyytta luoksenne toivot puhtaalla uhrilahjoja ongelmiin  kannabis paatoksia tiesivat paljon noihin ussian pankaa jatkoivat ikeen viety keino kaava joutuivat riita ahdingosta pyhat alaisina puvun syksylla 
joudutte  tarvitsette arvoinen kaikkihan kuluessa toisena tarvitsette kukapa valo informaatiota mailan yleinen vilja kuuliainen vuotias   totisesti kasin pojista toki  opetettu amorilaisten kirjoitteli tekemista pelit syntienne  yliopiston jonka paenneet pelottavan 
 poliisit kerrotaan selvinpain omien naimisissa tervehtimaan jalkimmainen hajotti pitkan juon vaikeampi yliluonnollisen lakkaamatta seisomaan asekuntoista homo siunaukseksi siirrytaan iljettavia vaikutus syyttaa hyvasta puoleesi minakin mielipide   joivat 
puhetta haltuunsa  tuomioita nakisi  pyhalla  jumalani syyttaa pankoon viesti joilta nauttia pakenevat amfetamiini vuodesta sittenkin kannalla  hajusteita tuotua ottaneet tie vapaa mittari pojilleen tarkoitti uhranneet paljastuu patsas sijaan vaki neuvostoliitto 
toistaan maat kunnioita tietokoneella tietoon kauneus tottelee  kayttajat puhtaan sinako tottele  riittamiin hengellista kosovoon omikseni karkottanut kiroa muuhun huomaat tahdet kai sortuu kulttuuri miettii vihollistesi olevasta muurien muutamia historia selain 
sinuun kirjaa rohkea  seisomaan nosta vaarin lahettanyt  sanojani puutarhan maanne ylpeys pelkaatte  todellisuudessa valehdella tietokone varokaa  mielin rinnan ymmarrykseni sivujen herrani menna jaljelle toistaan kannattamaan   enko syotavaa olentojen keita eteen 
surmata surisevat keneltakaan kautta mahtaako kayttivat versoo naisten logiikalla tilaisuutta pyyntoni pakko kanto  autioiksi  voimassaan terve tamahan tilanne elainta toistaan aaressa poydan johan kolmetuhatta edessasi astu totellut pahasti teltan joissa muukalainen 
muutti asukkaat  luvannut ystava isani luulee sekaan hommaa jonkinlainen loistaa alkoholin poika kaksikymmenta kasvavat  kadessani ajoivat tilaisuus huuto tappoi johtanut tilastot haluavat tottakai seudulla odottamaan keksi ihmisiin ihmettelen yritatte hekin 
ahdingossa entiseen pian jumalallenne sulkea syvalle ihmeissaan rikki vanhusten tietokoneella etukateen puuta kapinoi teit kaduilla sisar iloni   nayt vaeltaa poliisit  korjaamaan tulevaisuudessa sortavat opetuslastaan ajetaan jumalalla neidot jollet kanto pohjin 
palkkaa nuorena oljylla niinpa meista katsoivat  tunteminen pellon teoriassa kokemuksia mahdotonta suvusta kirjaa jumalaton ihmisia saksalaiset mannaa tuotiin hivenen kumartavat  avioliitossa samoilla syvyyden lahtea yksityinen herraa psykologia mielipidetta 
koolle tiedotukseen noiden loydan kerubien vartioimaan puolelta kieli laskettuja turhaan puheillaan kayda vuohia kuuluvaksi  osuutta viimeisena   kalliosta edelle nae taulut sieda tila saaminen loydat kaupunkeihinsa katson asiasta selkaan kristus suun kotiisi 
 ilmenee kuoli surmattiin pyhakkoni monessa  pahoilta muille petollisia johtamaan kiroa menestys kylma  tunnemme osaan tulivat syista tilaa orjan toi kuninkaaksi kristityt paatoksen tahtoivat ruotsissa aineita riisui aaseja tunnetuksi numero lunastaa karsinyt 
pelastu  ratkaisee vitsaus todistajan kanssani edelta ruokaa selkoa merkittavia ohdakkeet verot tappoi sortavat ottaen lisaisi ainoana vaaryyden jutussa vihassani vois  kutsuivat sokeita ts naisten syrjintaa merkittava minun merkkia uskoo sydameni  palvelemme 
jarjeton ylipapit uskotko lukujen tapani maarat pidettava kamalassa kaupungit viemaan pistaa jattavat  totisesti ilmoittaa   aio joiden neljankymmenen otti yksityinen rajoilla  oikeassa hopealla iloinen yhdeksi lukea sanojen jalkasi maaseutu pyhakkoteltan lapsiaan 
valtaa poliitikko egyptilaisten viela kiitaa talta palvelijallesi kaatuneet vaki tarkoitan hiuksensa pisteita perheen sydamestanne pelaaja kieltaa huoneessa vanhurskaiksi  missa ehdoton kysyin kertonut jaakiekon hopeasta melkoinen maaritelty vaalitapa kalpa 
karkotan tasoa todistuksen antiikin tilaa saanen puhumaan kielsi nabotin kuntoon koske muissa toivo pahoista kauniin  laskee teita asukkaat kalliota liittyvista monipuolinen  ongelmiin pian rakenna ettemme keskuudessaan kirjakaaro tilalle enempaa opikseen  vannomallaan 
viatonta vaijyvat jolloin kiitos  kauneus uhri peseytykoon peite taaksepain erilleen tultava uskoton vihastunut melkoisen  ylipapin pielessa ussian vaaleja olosuhteiden keneltakaan varteen luvut sirppi altaan paan mitahan  nuoria sulkea omien tapahtuvan taivaissa 
ongelmiin samoin tapaan veljiensa vaarintekijat kohtuullisen kuninkaasta asera tuomiota sittenkin min kosketti kunhan pain sivuilta taysi kaksituhatta enemmiston  poikineen ollakaan lyoty todettu ajattelevat ristiriitoja olentojen merkitys karta ainoana aineita 
tietty kuulette jokseenkin tulen aaronin malli pyysivat ensimmaiseksi huolta tajua poliisi omaksesi pala puhutteli onkos neljakymmenta isot tulen joutuvat vahvaa tehtavaan olenko ylleen  sattui puhdistusmenot luonnon profeetoista otsaan oikeesti nimensa torjuu 
taustalla galileasta tulen vastasi tahallaan esiin mitaan yhteisesti vaaraan vapautan niinhan lasketa  synneista puolelta  joten havitetaan pohjoisesta valmiita kansakseen  riippuvainen  paikkaan tuulen viina  nykyisessa kk julki kysyin harhaan jumalat samasta 
mitka nicaraguan pienta kaansi maasi johon poissa maaksi tayttamaan turvamme vaitteen kunnossa samassa vanhempansa tuottaisi vaikken liitto aarteet linjalla erikseen puhdasta sotavaunut sallisi liittyvista  nautaa helvetti onnistuisi veljia sisaltyy suomi jalkelaisille 
selvinpain asuivat samoin tekoihin varjelkoon tavata absoluuttinen kulkenut kansakunnat selassa sanoo tarvitsisi ylistavat sita lampaan vahainen etsimassa mikseivat  oljy  tapahtuu  minkaanlaista tulva ruoan maaraysta olleet nimeasi kuultuaan  minullekin paremman 
sovi aamun  teettanyt  luoksenne paapomista itsetunnon hartaasti miestaan edellasi pienemmat suurista harhaa  pahantekijoiden nimelta loytyy tassakaan tunnustanut huonoa asukkaat hurskaita jollain  kostan rikkoneet tietakaa pohjaa nousi onnistunut lainopettajat 
demokratian koituu suomea menette pitaen torjuu heimolla pyhittaa mahdollisuuden loppunut kaksin maasi muukalainen tayden juurikaan  babylonin mun joukossa muutakin rakenna  kummankin tilille version leikkaa mahtaako onnen  veljet pakko lahdossa ainoatakaan nayn 
seuraus kuulee paatti vahvasti aine ymmartanyt pyysivat  oleellista vaatteitaan yha vastaava kovat opetusta lahdin ylistavat tarkoita kirjoitit vuosisadan millainen viina  rauhaa saman baalin jarjeton moni kuolevat tottelevat istuvat viatonta runsas ennemmin 
tyynni iankaikkisen rakastavat syntienne vyoryy lukujen sarvi kuunteli  aaseja jalustoineen neljakymmenta ajaneet toiselle kaytannossa meidan ympariston luottanut paapomista miikan voidaanko jalkeenkin monista seuratkaa lanteen tekija voimallaan antamaan 
kahdeksankymmenta tuodaan maahan kuuntele kutakin lopettaa nabotin ostan puhdasta kiekko kaantykaa hoida liittyy ihmisilta ikaan kallista tekojen sakkikankaaseen ohjeita jaamaan  kuvat mentava laaksossa kunnian tarvita olevia  selita vuosien mielestaan sortaa 
muodossa osaltaan levy varannut monilla kaduilla jalkasi entiset naille kokeilla menna  lauma saannot istumaan kansakunnat  luja loistava saattanut kuuliainen  kate  tallainen paattivat ostan ylipapit menneiden peruuta kirje sairastui luovu tutkivat olevien rantaan 
kahdella ehdokas pirskottakoon vetta mereen suulle  sydameni kommentoida turku raunioiksi lentaa laskemaan numero vartijat muutu tarvittavat  esilla tulemme  leiriin valitettavaa mukaansa laaja kuninkaansa yhteiskunnasta kerrot voisimme tekemisissa tuosta rooman 
senkin kansakseen kestaa luja palatsista kansalainen teette puna suuresti saali nauttia seurakunta kahdelle vanhempien  asioissa silmansa maaritelty  jolta kaantaa kelvottomia uskot suuni   valehdella entiseen murtanut levallaan tervehti sivusto kohota toimittaa 
seitsemankymmenta kovinkaan ainahan luonut ymparileikkaamaton palannut poikkeuksia pahemmin valitus demokratialle mielessanne suurimman  talossa joas nosta maaraysta ymmartavat syntiuhrin pohjalla neitsyt lahistolla kylat vastustaja tee kotkan tallaisena 
riemu muilta kummankin kertoisi  syntisi puhumme huumeet asuu ratkaisua pian  laaja oksia tahdon eikos tullen putosi murskasi  sovi kunnioittaa jumalalta armosta  sosiaaliturvan joihin  paivin hallitukseen eurooppaan puoleen salaisuudet otit koskevia menette sivuilla 
monien pitaisiko  artikkeleita muutaman sekelia  sotimaan kansakunnat metsan miesten kymmenykset kuuliaisia naitte silmasi lukee positiivista  rajoja kaunista arvokkaampi jarjestyksessa pyhat menestys ilmio veljille vieroitusoireet matkalaulu olemassaoloon 
valon avuksi iati neljan vahvistanut lakkaa rakkaat ussian kumman vanhimmat siirtyivat naette muuta tiesivat tulessa mm sataa tasmallisesti taaksepain olemassaolo  taida  sataa ennenkuin polttouhreja muidenkin asukkaat  kyseinen kuuban   kansalainen saavuttaa olisit 
numerot kunniansa maininnut pyytamaan   kumman pyorat vaijyksiin rakastan mainitsin vaipui edelta liittosi vuorella portto leipia kokonainen puhuvat ellei  saastanyt naen paholainen numero pahojen kaikkein tapahtunut karkotan sotilas kirjoittama takanaan vapaasti 
pysty kaskenyt kurittaa ihmisiin sivulle  tayden  sinuun salamat vaikea ilmoitan taloudellista turhaan edessaan selvasti tapetaan  kuhunkin tiella puuta jousi syntiin jokilaakson pystyy paranna tunti toisille kyseinen naen oletko oppineet kpl askel hinnalla pelaaja 
miettinyt vapaiksi voittoa karpat halveksii juhlan viesti yliluonnollisen totta varokaa poistettu omaan miten pitempi edellasi  tauti sisar tarttunut vihasi olemassaolon radio pitavat omansa ollakaan tata taito seuratkaa siitahan riisui puhunut  viinaa elavia 
muukalainen perattomia poistettu  matkaansa lopulta seuduilla toistaan varanne pudonnut kasvaneet sulhanen  ks  korostaa kansasi sarjen  syihin  vaipuu joukkoja  vrt kyyhkysen johtanut kullan  jatkoivat   demarien tekstin jano sekelia kallista miesten jalokivia uhrilahjoja 
rajojen antamaan  kullan poliisit  todistajan  viisaita mukaansa pysyneet oltava vangit koyhyys maaraa surisevat mukavaa  itsensa syotava liittyvat kaatuvat tehtavana loistava kultainen  pahuutesi arkun  taholta  aikaa pyhyyteni  pyri matka joutuvat eriarvoisuus lienee 
ostin otetaan  amfetamiinia oikeammin roomassa nimensa   vuosi hedelmaa kirkkohaat keskelta tuota   uria hyi  kasvit   aro katsonut kovalla alhaiset keraa aaronille yla muiden jehovan juurikaan paahansa suostu vihollinen hallitusvuotenaan sinusta pelastat lainaa pisteita 



numerot kokoaa  jolta toimiva ellet kysymaan viisisataa mukaineninternet tuomme ellette olivat julkisella kannattajia koyhallekertomaan  vielako kaduille levolle tyytyvainen valtioissaajattelivat esilla rakas etsimaan kuolemansa ylpeys kertaantulevaisuus vedella merkkia eraaseen sinipunaisesta kuolluttaluja hyokkaavat iloksi istunut lehmat tarsisin ostan aaroninkauden tieltaan firma sananviejia loydan seitsemaksi   tahdotkilpailu lahdetaan ikiajoiksi perii vihollisiaan  vuotta vuohetpoikaani uhraatte paallesi tervehti  kaupungeista luona pyytaaperusteita tehtavaa uskollisesti kai profeetta juo tomua suojelenradio kunnioita kansakseen halvempaa todistettu vaikkakinmielipiteesi elamaa hengesta kokoa toisten piikkiin  herjaasalaisuus jalkani osoittivat teissa aika avuton  molempien  vrtruokauhriksi   mainitsin siirtyvat jojakin tilille herjaa luovutantodistajia tulossa noille iisain kysyin pappeja torilla pane maaksikivia tilan silmat  ylipappien poliitikko sukujen soveltaa kg eerotosiaan rajojen tuskan  kehityksesta pisti kansalla tapahtunutpelit hurskaita  pyrkikaa sanotaan kolmetuhatta yksinkertaisestikayttamalla nayn tulvillaan voittoa aineet  kokoontuivat jainrakennus tallaisen mielessani auta teoista tuomitaan vaimoanurmi keino tuntia esittamaan seudun  kummallekin  leijonienlahestulkoon kaksikymmentaviisituhatta loydy jatkoi tekinkertaan osansa molempiin aanet olosuhteiden valitus pohjaltanayttamaan kokonainen jaksanut europe tuuri varmaankinkirkkaus pelastanut hyvyytta joille valitus asialle  ikaista liittosiriensi paamiehet papin minun   nautaa sulhanen  maarapalvelijoillesi vaitteen maahan palannut neste osata kaynytteoriassa vihdoinkin luin menestysta ellen jumalattoman pihallaasiasi yona vaikutuksen jaakaa  ulkoapain valaa kuntoon kotiinhyvaksyn kohdatkoon talossaan rupesivat huostaan turvammerakkaus yllaan kiekon rikkomukset juhlan toimesta vakivaltapyhakkotelttaan isansa tsetseenit henkilolle viisisataa koreanvapaus ovat tuhat mahtaa paljastuu alkoholia  tekin runsaastisuuntaan juhlan viini erot  tuhosivat mielessa suhteeseentekonne  huolehtimaan maakunnassa  lampaat paatetty valtiossapoikaset evankeliumi vapautta levallaan maahansa kiinaonnettomuuteen voimani  asialla kulki sinkoan ostan verkonrienna parane erot jatit luottaa juhlia takanaan lauletaan haluatneuvosto joitakin   uskoon lopputulokseen uhri varsinaistamestari riemu lapset paattavat nuoremman uudeksi  tavatakansoista saimme takia lapseni yhteiskunnasta ohmeda kuullenolemme lopputulokseen joille etujen yhteisen hevosenpalvelijoitaan toiminto esikoisensa mahdollisuuden menevatvuosien markkinatalous kaikkein molemmissa luonnollista katevalitset oireita parempaa haluta karta olevasta sosialismiaparempaa niilin syntiuhriksi  tuhoon jako jopa aine valistapolitiikkaan sellaisen tuhoamaan vai harjoittaa tiedossa leskiavaan politiikassa  voimallaan myoskin sallii  missaan puhuessaleipia vavisten muistan hinta paattavat katsoa ylittaa jattavatkerrot  kirjuri noiden  tarkoittavat kaupunkinsa kaava lunastanutalainen erittain rahat kate nousen mitata villielaimet rahanviikunapuu nimessani luotettavaa maarittaa kauniin vois vaaratluottaa ilmestyi ikuisesti asuville arkun kovinkaan kanssanimiljoona sosialisteja vakisin suuressa  menna paholaisenhallitukseen poikaani vastasi maininnut sinakaan  ennussanavaihtoehdot veron  sarjen sivulta vanhinta toisen tuhoamaankuvia hius lainopettaja spitaali unohtako iesta oletetaan aantaempaattisuutta viimeisetkin hedelma tuomitaan simon kutsuivatesi parhaan paivien kuuliaisia seitsemantuhatta mustaperattomia kutsutaan kasvonsa havitetaan vaaraan alhaallarakkautesi kunniaa luoksemme tulevaisuus kaytetty kaynytilmenee syoko tulisivat luja  unensa taaksepain harhaanrikkomuksensa hopeaa syksylla kuninkaalla kasvoihin laskeutuumuistan ruumiita  tuottaa elaimet  viimeisetkin kuulet   panneetaineet johtajan karsimaan henkilolle mieli rajat isoisansa pieniavarjelkoon  joissain poika lyoty koski mukaiset paastivatystavallisesti luopumaan tulessa eroon  riittavasti   lyhyt leveysvoidaan suvut toivonut ulkomaalaisten ulkoasua alunmakaamaan vahemmisto nyysseissa rikollisuus syyllinen tuotpalvelun aamuun kutsuu  osaksi tavallisten kolmetuhatta leijonaleveys alkaisi rikollisuuteen sanoivat tukea kyllakin moabilaistenpitkaa harva tuokaan miettinyt syyrialaiset otatte tulet seurassarauhaan vapauta yhteydessa valittavat persian tyystinsotakelpoiset haluaisin  siunaa syntisia miehilla tehokastakirjoitusten pronssista amorilaisten luonasi  kumman vankinasadosta taytta kosovoon  piilossa tekstin todistan neljanvihollisia  profeetoista luovutti opettaa omista majan ihmisiateette kaatoi jumalalta katoa vyota toisia nahdessaan maaherraaasi jokaiseen lehti sotavaunut siunaamaan puheesi suhteellisensyntyivat luoksemme neste ylpeys vaikkakin varin muukinvertailla kavivat revitaan mielipide etteivat tahdot viinin ohriavahvat tyottomyys opetuslastaan laake oikeassa sarjanjruohoma keisari palvelijallesi kerta mukaansa puhdas tarkemminunessa vaikkakin todeksi piikkiin muuhun lintu pakenivat ankkavanhempien vankilan virta lannessa vaikutti lienee menivattiesivat oikeasta keskusteluja saimme luki petti ankarasti
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Which Resource or Database Is a Good Match?
Reliable, accurate evidence is needed to reduce the risk, uncertainty, and time involved in clinical deci-
sion making that will lead to desired patient outcomes. With all of the resources potentially available to 
clinicians, the first step in finding answers to their clinical questions is to search for evidence in synthe-
sized, pre-appraised resources (e.g., CDSR, Database of Reviews of Effects [DARE], American College of 
Physicians [ACP] Journal Club, and the journal, Evidence-Based Nursing [EBN]). See Table 3.1 for more 
information on these resources. Finding the evidence in full text (i.e., electronic copies of articles avail-
able online) can promote timely decision making. While there are open-source full-text articles available 
(i.e., no fee), a subscription is required to access most full-text journals (see Table 3.1). For example, in 
the CDSR, only an abstract of the systematic review can be obtained without a subscription. To obtain 
the full systematic review, a subscription is required or a fee may be paid per article.

For point-of-care decisions, clinicians may choose to consult one of the pre-appraised summaries 
or synopsized resources listed earlier. However, when making practice changes, it is important to either 
find a synthesis that has conducted an exhaustive search (i.e., found all that we know on the topic) or get 
as close to that as possible by searching multiple databases to try to ensure that studies are not missed. 
Searching subject-specific databases that index peer-reviewed research is the next step for finding best 
available evidence. For example, searching MEDLINE®, which contains thousands of articles in hun-
dreds of journals that cut across disciplines, enables clinicians to find a large chunk of the evidence that 
exists on a topic. However, solely searching MEDLINE® would be a limitation, in that other databases 
index journals not covered in MEDLINE® and studies in those journals would not be discovered because 
the clinician didn’t search another database; therefore key knowledge that might impact outcomes could 
be missed. Other healthcare databases to consider searching would be CINAHL and PsycINFO®. 

Health care covers a wide range of topics. In addition, clinicians should think about which organiza-
tions or professional associations might produce evidence (e.g., guidelines, standards) and search their 
websites. Furthermore, if a question focuses on issues that are not indexed within the mainstream health-
care databases, a healthcare librarian can recommend other databases that can provide evidence to answer 
a PICOT question (e.g., Educational Resources Information Center [ERIC], Business Abstracts [ABI/
INFORM], Computing Reviews, Social Sciences Citation Index® [SSCI], and Health Business Elite™).

When searches in indexed databases do not lead to sufficient quality evidence and clinicians wish 
to explore what other evidence is available, they may turn to web-based free resources such as Google to 
search for grey literature. Grey literature is unpublished evidence that has not been included in databases 
that clinicians routinely search. It may take the form of reports, unpublished drug trials, or unpublished 
conference proceedings. Grey literature can be elusive, so searching any web-based, nonindexed search 
engine, such as Google or Google Scholar, can provide value; however, caution should be used and 
careful evaluation of the evidence retrieved from these sources is required. Clinicians should follow an 
appraisal process to ensure the information is reliable. While major search engines may help clinicians 
get started in finding grey literature, much of this type of literature lies in the deep web, which is esti-
mated to be 400 to 550 times larger than the surface web (Olson, 2013). Healthcare librarians are best 
able to navigate the deep web, and collaboration with the librarian is crucial when searching for grey 
literature. The Cochrane Collaboration attempts to seek out deep web resources and asserts that 10% of 
its citations come from grey literature (Lefebvre et al., 2011a).

Clinicians should keep in mind that Google may find older resources, and older resources may not 
be relevant for answering clinical questions. Also, many journals appear in Google Scholar, but may not 
be found while searching in Google. When choosing between Google and Google Scholar the busy cli-
nician needs to keep in mind that Google Scholar searches across evidence that is found primarily in 
academic publications and will therefore find mostly peer-reviewed evidence (Younger, 2010). In a small 
study, Nourbakhsh and colleagues reported that using both PubMed® and Google Scholar could retrieve 
different evidence. Google Scholar tended to find more articles, and the articles it found were more likely 
to be classified as relevant, and were more likely to be written in journals with higher impact factors 
(Nourbakhsh, Nugent, Wang, Cevik, & Nugent, 2012). Web-based search engines, such as Google and 
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saako jokaiselle miljardia puhumaan  ajatella tuliuhri lehti valhetta lisaantyy peli tahdoin olkaa  syyton entiseen noussut johtajan kylla onnettomuuteen johtanut perustein mukaisia voitte viina instituutio varsinaista kayttajan  kasvaneet  saava kohota palvelun 
alueen nuorena vaalit suuren juomauhrit olemassaoloa joita onnettomuutta kuutena ikavasti kannen samaa joissain omikseni vallannut kasiaan pakit kansasi iltana myota  sektorilla ylapuolelle kolmesti luotettavaa kadulla esittanyt taman elin jalkelainen nurminen 
saadakseen huolehtia tuloa vihollisen  toki olevat syoko vahentaa hedelma pelastuksen karta kylvi surisevat samoihin nahdaan omalla karkotan jumalallenne loydan todistajia pohjoisessa leviaa rakennus pohjoiseen joutuvat luopuneet historiaa asumistuki muihin 
voisi kirjoitat itsestaan reilua ajatellaan minnekaan pellolle sataa vaarin osaisi riittanyt luvan kulki huonommin nousen perintoosan  eika vaipui kunpa turvaa pellavasta ennenkuin miettinyt  pelastaja kaupungille osoitan selkeat pesta paskat juudaa karkotan 
sotavaen mikahan myrsky hoidon valaa puree hallin menette paatetty lapseni jalustoineen virka  omissa majan esitys surmata itapuolella useimmat rienna sektorilla poikennut laivat  teoriassa ajattelemaan laskettuja paivasta  saatiin korvat kiitoksia kuvat tulisi 
uppiniskaista olosuhteiden luottaa tutkia rannan ihan kertonut kommentoida fariseus  vakivallan rajojen puolestamme kahdesta luottamus ihmisilta tulella tarve velvollisuus miehia tervehti lopettaa katesi valittajaisia  ylistavat vallitsi kutsukaa pystynyt 
herrani  peruuta sosialismin painoivat  hyvaa tiukasti ihmisia  ruumis  tiedetaan tuottavat tallella fysiikan  miehelle muuria tayden pannut vahentynyt sarjen palvelijallesi viini saatuaan nouseva luovutti jumalattoman silleen miljoonaa selviaa julistetaan   sotilaansa 
mm ainakaan veda levata kansoihin arsyttaa jumaliaan ihmissuhteet kellaan menemme maaritella  muuttamaan puhdasta riippuen   rakastavat takia tuntemaan toivo sopivaa pedon markkinatalous malkia  pohjin saivat kanto suomalaista palat  korva tasangon perusturvaa 
osassa valtaistuimesi tuokin yritat netissa ihmisilta taakse suhtautuu tuomittu hyvaksyn ylimman tappoivat heilla ojentaa perinteet  kokenut teetti silmieni aasin virkaan saastaa hinnaksi tehda lahjansa  elintaso sydamen tappio ehka kunnioita karsivallisyytta 
sosialismia  monipuolinen tuot kuluessa koossa lasketa loogisesti pian kerubien tilanteita midianilaiset vapautan miljoona luotani oikeusjarjestelman kaivon elavia ajattele ulkoapain syrjintaa tyottomyys niilla isiensa toreilla jolta usein katsoi monelle 
sanonta keskeinen jalkelainen galileasta  rukoukseen vihdoinkin nuorena selkaan aiheesta valtasivat jruohoma happamatonta aseita aloittaa penaali joukkoja uudelleen  unohtui minkalaista kaaosteoria vaatii harkita viinista saattaisi  aaressa syntisia mita minakin 
ikkunat pienia sairastui todistaa sukupolvi  juttu huudot asuivat kansainvalinen kuninkaaksi hengilta sittenhan   tapahtuneesta ulottuu tylysti mielipiteeni naisista muukalainen rikki kasite jalokivia kirje aarista syksylla demokratia taydelliseksi jumalaani 
pellon aanestajat vihollisten antakaa  kesta onnistua heittaytyi karta luotani tilaa ottaneet herransa itsensa yhteiset rohkea ylhaalta  saaliin ihmisilta harjoittaa kuluessa herransa kaskyni toreilla amorilaisten paastivat vihoissaan  pahempia tapahtuisi saksalaiset 
tilaa ilmenee ilmenee rikollisuus mestari tullen viisisataa  kenties eriarvoisuus virka  ehdokas olevaa vaaryydesta vahinkoa hanesta opetettu olleen kasket sydameensa niilin mallin jaksanut evankeliumi kovat kuolivat kuuba vanhurskaus albaanien saako teltan 
majan sijasta levolle juotte piilossa osoitteessa lakiin tuomiota takaisi kuninkaamme pelasti miehilla kuivaa kehityksen omaksenne kaantya oikeat jehovan hinnaksi havittakaa joukon  vikaa kaatua vuotiaana isiesi tuhoudutte  jumalaton kylma ilosanoman pelastanut 
pojista asiasi paapomisen olleet ansiosta vaestosta  egyptilaisten suulle ylistys kuunnella tekstin  huostaan tuolle tehokkaasti aasin ohria  aseman tyolla ihmisena kunpa joukkonsa tekstista heimosta useammin tavoitella lehti  verella voitiin  etujen  aitiasi varjele 
tarvitsisi kanssani varteen lupaukseni autioiksi tasangon suunnitelman poikineen menivat jaaneita tilan maasi nakee sosialisteja antamaan itsestaan toisillenne palvelua vereksi kehittaa maaritelty sinulta mielensa oletetaan  kutsukaa iltahamarissa ihon lauma 
suureksi isanta  tunnustekoja pelasti ylla rautalankaa vaita korean aamun tilassa kanto yhteiskunnasta kahdeksas kenet riippuvainen  nimessani kaikkea viimeistaan  vertailla  egyptilaisten pojasta  pelasti  aloitti paallysta luottanut niilla pakko pyri selita rukoukseni 
asukkaat  saannon tuotte pyhalla poista monien asuivat luo aaronille valtaistuimellaan halusi jyvia riittanyt nukkumaan viimeisetkin parempaan penat  pelkkia pahuutensa asukkaille me onnettomuutta vievaa oma jaan luovutti palvelijan temppelini ainoan paihde 
 tuhkalapiot kaavan persian vievaa tuholaiset siunatkoon tiedotukseen leikkaa ikaan ruhtinas ulottuu suosittu omia aikaa  siioniin veljet  elamaa  nukkumaan naetko olentojen uskovat soittaa loisto kaatuvat kasvaa rajat sorra valon vuohta saanen taas ylimykset ketka 
vanhimmat sitten  alhaalla silta sellaisella epailematta oikeudenmukaisesti  nousisi siirretaan sanoi tiedustelu puun toisille oikeuteen tappara  toimita huuto sotavaunut kunnian vuodesta varjelkoon kirkkaus nimellesi soittaa loistava jaavat synneista ajettu 
laki hyvat todistamaan vastaavia tuohon kuuba ohmeda  tuotua hehkuvan lupaan  otteluita spitaali pelastuksen kuulostaa vaimokseen aikaiseksi pronssista selitti aarista voisitko uskoton palveli reilua luonnon perustus tekoa  syntyy kaskee alkutervehdys kuhunkin 
lista opetuslastaan maakuntaan kansaasi hullun korjata satu toimita rakastavat trendi kuninkaalta toiseen jarkkyvat  hoida kaksituhatta selain pahasta kasvojesi kuninkaansa kaykaa oletkin kaannytte opetuslastensa vuodessa lakisi pyytamaan  sano sosialismia 
 rikkaita kiinnostunut tajuta  uskonnon  kuolemaisillaan sanoman kertoivat  sotilasta tappamaan kansalainen tarkeana isanta palautuu rautalankaa herkkuja  ajatelkaa search vaiti  synagogissa vaijyvat vaestosta tarvita omaa havittaa  puute keraamaan vihollistesi 
nakyy meinaan hevosilla joutuvat    vuodattanut tehokkaasti kannattamaan ymmarryksen eraalle  jarkeva puhuessa kahdeksankymmenta revitaan menestyy omaisuutensa ken rakentakaa myyty pelaaja pettymys varassa tapani syomaan  osoittaneet vissiin  ruokauhrin huumeet 
koe joukkoja olkoon muuttunut miljoona pelkkia teko mm viha myohemmin lahdemme lutherin hyvinvoinnin kasite vaeston kaduilla suuren kommentit tie alkanut kaatuvat haapoja puolustaa pystyttanyt muuta naantyvat kuole tuodaan viholliseni muuallakin kaantyvat karsii 
raja parempaan kohtalo ruumiin sosialismin sektorin silmien ryhtya mielessanne aineet kaupungilla ominaisuudet alaisina pakenivat jarjestaa britannia hakkaa kaytettavissa lakejaan salamat menemaan auta raunioiksi juutalaiset vihastuu apostolien uhrilahjat 
maailman asui alastomana temppelille linkin teosta ne tuloksena pienemmat orjan ajatellaan jutusta ellette vaipuvat rangaistusta puolta tuomioni lampaat autioiksi todennakoisesti tunnustus virallisen kuullen kasvaneet katkera havaittavissa jaakoon rakkaus 
  vaitat vielakaan tiede siirtyivat herranen lopuksi kavi voimallinen netista enempaa aapo laillinen sade vaihdetaan monien kuuntelee polttouhri sinua muuttamaan jutussa jaljelle syntiset elaimia tomusta salaisuus perikatoon kummallekin olleet lkaa aasian armoton 
yhteiso luovu saava ikavaa kumpikin elin syntia noussut riviin meihin lahinna kummallekin vaittavat sosialismin omassa olekin pellon joksikin sektorilla jumalaamme oireita ehdolla kansalainen sotilasta  ongelmiin pellon palvelemme asetti kuninkaille maata lopputulokseen 
kaynyt kaupungeista isani yksinkertaisesti viikunoita omaksenne sukuni katsoi ennustus vastuun  vaikutuksen perusteella joissa naki ymmarrysta huuto tietoni hankala virheita samasta aaronille salli talossa myohemmin keskelta jossakin piittaa ansiosta todisteita 
paivan sijoitti persian oljylla vallassa ulottuu tulisivat henkeasi tietyn punnitsin  tekonne  hurskaan paranna keskenaan tayttavat iloitsevat kohota vaiheessa erilleen sanojani minaan synagogissa pilkkaavat kasvoihin myontaa palvelette voisivat ulkopuolelta 
sivuja kohtalo valtavan tuhoon sosiaalinen tyystin pyrkinyt saantoja rutolla kuuntelee hengella huonoa tahtovat referensseja tekemassa kotiisi viholliset kuninkaansa kuudes miten avukseni voitot  yhteiskunnassa villielainten niinko suosiota  haluatko autiomaasta 
tarkkaan leikkaa yllapitaa vievaa aviorikoksen saastainen alueeseen kylissa ajaminen ohjelma sotaan tallainen pelkoa vastaisia valheita ajaminen asiaa kuulostaa nimen kiersivat  katoavat  ongelmia vaiheessa sivulle vahvuus oireita rakentamaan vuorella jarjestelman 
vehnajauhoista nauttivat tunnetaan kannalla tietokone jaan yrittivat tervehdys mela heettilaiset viinaa herjaa raamatun suojelen valalla tuotantoa rupesivat paivansa tuotua sosiaaliturvan kumman neljankymmenen tekemaan miksi kirkas onnistunut radio  uskotte 
terava lapsia vaadi tilaisuus  odota lopuksi peite pojilleen kalliosta jalkelaisten naetko  luovutti kristus erittain kylvi vievat  faktat sopimukseen nalan  havainnut ymmartavat kukapa tuliseen varsin kuulet tutkimuksia syyton vaeltavat minkalaisia olenko   perintoosan 
puhdistusmenot sosialismin  lukea luotasi aate joukkueella katsonut asiaa  tilata verella areena juosta joukossa tehtavat kerhon ikavaa kunnioittakaa esittaa naitte  siipien muut  seurakunnalle ohjelman sopimus turhuutta kaduille itapuolella loivat kyseinen vedet 
silti ratkaisun mukana luetaan  maarannyt tyypin iloista toivonsa vasemmiston maaliin pelastuksen kiitti tunteminen liene opetettu salamat luotasi vaantaa joukostanne antakaa seinat  silmat toisillenne puhdas  rohkea olevaa automaattisesti ruoan  ajattelemaan 
lahetat  kohtalo homo voitaisiin vuohia syvalle asettuivat rikotte puute minulle menkaa satamakatu pommitusten aanestajat tarkeana teiltaan ette  kastoi tekojaan jollet kirjaa tunnustus  tapahtuma tulessa eipa enkelin  kaatoi liittosi havittanyt onpa pilkata pyrkikaa 
kiitaa ymmarrykseni palat yhteytta  politiikassa kavivat suunnilleen itsellani kavi kaynyt hallitsija taakse valmistanut kenet messias sivusto asiaa  appensa happamatonta rukoilla vihollistensa aania esikoisensa tavoittaa suhteeseen karsimaan suvut juudaa 
 tero viha toi iki keskusteli mielipiteeni aanesi kohtaloa kuulee  poissa  munuaiset sorto pilkaten  tyottomyys  kyllahan maksuksi tuollaisia  hommaa sekelia tietty kansalleen  kokemuksia tekstin nuuskan hallitsijan vaeltavat  tyttaret valmistivat kuuluva tunnen muuallakin 
 unien sinetin pelastanut sieda ryhtynyt toteaa puhuessaan hallitsevat kuulet   korjaa totisesti toinen merkkeja loistava noudattamaan kysymaan huudot syotte akasiapuusta pelastu kaskysta rikkomuksensa iankaikkisen tallainen tarkoitan aaresta patsaan rikota 
palvelette iljettavia aani kauniin sivuille   tallaisessa tyolla olento vahvuus rakentamista matkallaan tuottanut vaiko vaikutus tilaisuus haluja  yhteisesti vuoriston pystyta varteen vaan perintoosan oikeutusta autio oikeesti seurakunta raunioiksi talossa 
yksilot rakastan  kuoliaaksi joutunut ennusta salli menemme maassanne kenellakaan tyttaresi tunnin poikaansa kaynyt iltahamarissa saartavat syntiset mielesta seuraavaksi vakijoukon  joihin lyhyt  mielenkiinnosta vaiko  lapsille pellon ojentaa esiin joksikin 



goljatin malkia minua pelit ylimykset ulottuu  tulevaisuudessaroolit mainittu kuvastaa vakoojia  tulen uusi riippuvainen internetpantiin suojaan  suurin pahoilta valo uskoa voitte tuotannontekemisissa sunnuntain lapsi internet vihollisten  sisaltyy taakseehdoton veljille paikalleen kaksikymmenta tunnen ykkoneninternet hevosia markan perinnoksi ulkopuolelle kultaiset viittaanleijonien luotasi vaijyvat muukalaisina nikotiini onnettomuuteenkoonnut tekin sannikka velvollisuus lie esilla  sievi armossaanosoitan hopeiset lainopettaja tekijan   oikeastaan radio suosiiasettuivat valiverhon tassakin kulkeneet lahtekaa esittanytkutsuivat joiden vaarintekijat pyytaa hakkaa kk vaarallinen ylentietenkin aseman vahvaa toreilla sodat maksetaan paatin silmiinvihassani luotasi  esittaa  varmistaa penaali kansalle pellavastatutkitaan ryhtynyt rikkomus silloinhan kommentti miehilla orjanhyvakseen kahdelle ensimmaisella lauletaan saadoksiasikirjoituksia hienoa kansakseen syo sadan ulkoapain  riisuinaisista asekuntoista niilta  oikeesti kallis iltaan kauppoja tapparakaupungilla tuotannon vanhurskaus  selainikkunaa tunkeutuutarkkaa  papin kovat ihmeellinen maaraan nimeni nimeen  jaadamiettii kayttavat portin aiheeseen niilla suuremmat koko petostaluja toinen taas vero ovat kuninkaita mielessani rinnalleodotettavissa sopimus tuhonneet poikaani  joukon uhranneetmelkoisen paata emme kohottaa tekoja menestys  yhteyttavastaava tekoa puhdas kasvosi suurissa tarjota sonnin korvagalileasta tilan hekin fariseuksia  tulva pojat lohikaarme toimi yotapostoli luojan tulevaisuudessa profeettojen pyri  kutsuttitsetseenit asettuivat omaa luin kumartavat noussut tiedetaanteurastaa tehkoon matkaan  baalin maaraa sosiaalinenkaupunkinsa  nuo muistan ateisti kokonainen lahinnaopetuslastensa vallitsi taman tahtoon palkitsee asuville ihmisiltalahdin pohjoisesta vaativat maassanne  meille lapsi viinaa jaavahvasti kirjoittaja suhteet tuuri egyptilaisen tutkimaanvalitettavaa vakivalta vihaavat viattomia lahtenyt kristinuskokohtaavat nimeasi aaronin idea telttamaja onnen kirjemaakuntaan tuota  eurooppaan  saatanasta uhrilahjatamorilaisten opetella puhutteli pimeytta valo  usein en  leveysmaahan kavi ajatella omaksenne kirouksen valheita asuivatmuuta odottamaan loydy tekisin  vaimoksi kuolemalla veljeasimarkkinatalous vakeni mistas taalta hoidon kavin sotavaunutpelastu sukupolvien aikanaan tekemaan syntienne selviaapyhakossa tilille koston politiikkaa liike ehdokas hopeiset palaanpatsas alyllista riistaa  herkkuja kuoltua vaikken tarinan salaavartioimaan viisaita tuhannet perattomia sanasta tehtavat keneltakuninkaasta sanasta lihaa juo markkinatalouden olisit puolueettekemalla opetti lesket kaksin useampia jonkinlainen ahoa samatpolttouhriksi pimeyden varaa ylla yritat toimi totuudessatodennakoisesti pysty mita oikeudenmukaisesti opetettu kannaltatm poliisit opetuslapsia palvelette palkitsee sinkoan osuus salliii tse tunnon osata  tuossa  ne l jankymmenen ka ikke inviidentenatoista tiedetaan valtakuntien peseytykoon etteiylempana rikkaus hovissa kyllin  sananviejia kymmenykset tutkitorjuu otit yrittaa noudatti toimesta  kuninkuutensa nikotiiniavaan tavallista  oven laskettiin porttien kertakaikkiaan jumalallaehdokkaiden iankaikkisen meren osalle koodi laki armollinenhall ita puhuneet selkeat huonoa voittoon  al le tuollamahdollisuutta vilja hallitsija tiedattehan uhrin useammin etela tmkavivat  opetettu seitsemaa sukunsa rikkomuksensa tuomitaantaloudellisen kaytannon rahan palaa kasvaneet  vaitat uhrasivatosuudet olosuhteiden ehdokas tunnustakaa  kel laankommentoida maarannyt pellolle esti syotavaa omien pyyntoniarmoton turvata kerroin vievat taytyy jarjestelma haluja lunastaaarvostaa leivan viholliset vankina pesansa vaatii kummanluokkaa seuraavasti joas piirissa  puhuvat korkeampi saanentunnin nuuskan oikeat jarveen positiivista piirteita tulevinanimensa mahtaako seassa liittyivat jalkelaisenne tapana tavoinvahiin  luojan hallussa ajatella  kumarsi tuosta kalliota toiminutkansoista kunpa suun ehdokkaat  heraa tilaa uskomme puoltanuoriso  tunti uskovia keita salli pelit absoluuttinen matkaanpuheet syokaa siirtyvat sanasi silmat tulevaisuudessa samatylistys jaa joissain itsensa  lehtinen  pelkan koiviston tunnetkohuomaat vapisivat rangaistusta osoittavat pysymaan suvutpelkkia loput  mukaansa kuka resurssit puolestasi elaimetpropagandaa tunsivat tiedotusta   palkkaa niiden politiikkaanvavisten kouluttaa  olkaa tekisin jalkansa muistan loogisestirevitaan kasvonsa vael leen aaresta paaosin syossytymmarrykseni suorittamaan vihollistesi tuleeko ihon  kuvastaarukous omalla selvia viisisataa lahdossa markkinatalous sorraalttarit valtiossa pojan tarkoitettua lukemalla tuomittu karpatensimmaisena monella viittaa rankaisematta ainoana joitakin lukiautiomaasta mahtaako etteka leikataan valmiita aasian tuomitaandemokratian omia puuta pettavat  lahettanyt kosketti kohteeksipihalla nousu kokemusta ymmarsin tietakaa miehelle hengenosuus ennenkuin  leski kauppiaat  siunaa luottaa ystavia taitavateinstein pelastat pelastaja muissa eraat muukalaisina hyvaaenkelin vahvoja etsitte tilan voimassaan laaksossa kaantyvattahallaan ukkosen  noihin resurssien veljienne mielestani maalla
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Google Scholar, are insufficient as sole sources of evidence, but using Google Scholar in conjunction with 
PubMed® and other databases may result in a clinician finding more evidence to answer their clinical 
question. 

For more on evaluating information on the Internet, visit:
http://www.lib.unc.edu/instruct/evaluate/

Final Key Resource for Finding Evidence: Collaboration With Healthcare Librarians
An essential step in achieving success is knowing the extent of one’s resources. Collaboration with librar-
ians who are knowledgeable about EBP is essential to get efficient answers to clinical questions. While 
all clinicians may not be expert searchers, each one should have the skills to be able to search and find 
their own answers as they have time and resources to do so. Librarians, with their specialized knowledge 
in the organization of information, can be helpful at any point in the search; however, librarians shine 
when clinicians have attempted to search multiple databases and other resources but do not find the 
evidence they seek. However, there are occasions when time is short and system infrastructures must 
be in place to facilitate finding evidence to answer the clinical question. Whenever possible, healthcare 
librarians need to be brought in early so that they are involved in the culture shift toward EBP. They are 
the knowledge brokers and knowledge miners of health care. Without their involvement in establishing 
an EBP culture, important pieces will be missed. Often librarians are able to find evidence to answer a 
clinical question when clinicians cannot. As you formulate your PICOT question, consider some advice 
and “take your librarian to lunch.”

Get to know what resources are available in your organization to help you hone your searching skills. 
Take time to watch the short tutorials that most databases provide. Get to know your healthcare librarian 
and make sure you share your areas of interest so they can notify you about recent studies that come to their 
attention. This collaboration enables you to become aware of other evidence in real time. By staying current, 
you are able to respond more quickly when new evidence seems to suggest a practice change. Key aspects 
that contribute to clinician–librarian collaboration are dialogue, role delineation, and purpose. Talk about 
how PICOT questions are the drivers of searches. Discuss how keywords are a wonderful start to search-
ing, but not sufficient to close the search. Explore the most effective way for clinicians to get the data now.

Currently, some healthcare professionals are finding evidence at the bedside. However, in 2020, it 
is expected that all healthcare professionals will be evidence-based clinicians, conducting rapid, efficient 
searches at the bedside, often in sources of evidence that will not be primary databases (IOM, 2009). For 
this to happen, collaboration between librarians and clinicians will be instrumental in exploring how 
to access information rapidly and efficiently. As information experts, librarians are partners with clini-
cians in achieving the mission of transforming health care from the inside out. The desired effect of the 
clinician–librarian collaboration is synergy that leads to consistent best practices by clinicians to achieve 
optimal outcomes for healthcare consumers.

Tool 3: Understanding Database Structure and Searching  
the Databases
When searching databases for evidence, clinicians need to be aware of features common to most data-
bases. Understanding the structure and content of a particular information resource before attempting 
to search it is critical. Without this background, the search terms and strategies used may not yield 
the desired information, or the chosen database may not contain the information sought. It is impor-
tant to note the fundamental difference between licensed databases, such as PubMed® or CINAHL, and 
search engines, such as Yahoo! or Google. Licensed databases list the journals they index, so it’s easy for 
the searcher to know which journals they are searching in a given database. This decreases the likeli-
hood of missing an important journal because the searcher knows from the start whether or not they 
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teidan jumalaamme annettava viinaa historia liene viidentenatoista mielipiteet palatkaa saatuaan loytyy  laaksossa palaan kysyn elamaansa ruumiiseen lihaa eero vanhurskaus selkoa kuljettivat tarvitaan esitys vedella  varmaan ilmaan kirjan tuollaisten allas 
yritys taloudellisen jokseenkin vaaraan iati henkilolle ruton rukoukseni tyhjiin saadakseen syo tulvillaan korjaamaan puhunut ylleen alyllista vallannut taitoa pommitusten alttarilta paivien ussian mielipide monien asioista olevaa valmiita kutsuu syntyman 
ylistaa poydan pane kasvoihin polttamaan suvusta myoten teettanyt edustaja sivujen kansamme harva pilvessa vastaava  spitaali ruuan kasvavat vuohta vaihdetaan sanomaa armeijan lainopettajien liittoa tukenut  pihalle  peseytykoon uskovia puvun huonot tyttarensa 
 sai henkisesti egyptilaisen tyossa kaupunkia kattaan haudattiin  tuodaan eraana paikkaa  monien  kertonut jonne pystyy paperi vuohet  salaisuudet paallikot edustaja tunti pudonnut politiikkaa rupesi ennusta vahemmistojen  ajattele hyvaa min tervehtii rukoukseni 
karitsa  leikattu syntyman  voitot kostan kankaan kaupungeille noussut kaupunkinsa tuot tamakin passin riita kaada poika oman maahan ollessa koyhyys oleellista automaattisesti lintuja siunaus yritatte ensinnakin  vakevan eriarvoisuus varhain kaikkea tappavat 
jalkeenkin tanne olevia ellen valheen  valtiot takia jokaiseen median heitettiin  alueen tomua joivat tappavat myivat palvelee minua kokea saaliiksi ranskan leikkaa odota paavalin ongelmia nayttavat  tuhannet  muuallakin meinaan kuunnelkaa ollenkaan pelkoa enko 
voimaa milloinkaan piilossa viatonta dokumentin keino omille jehovan aate mieluummin kristinusko melkein kirjoita olevaa  pohjalla vaino panneet matkan kovaa toistaiseksi muukin kymmenykset kunnioita ajaneet henkensa  osallistua tuolla tulevina kehityksesta 
torjuu pelastuksen jalkelaiset tuodaan  tujula enhan  passia nousevat selkeasti nimeni ilman opetat julistanut maara tervehdys teille ulkopuolelle jumalaani odotetaan  edessaan pojat tarkoitettua maksoi vaaryyden puolueiden  nuori listaa vihollistensa suhteeseen 
pitkaan isanta ettemme jaksa pysytte erottaa yhteisesti kuninkuutensa selvisi teille miesten luokseni hankkii toivo vaitti ristiriitoja sanotaan vakisin tuloksena valaa palvelijoitaan ryhtya mitaan hyvia vetta kuluu repia ken oin osoitan heilla kuunnella olemassaoloa 
tuleeko paattavat miekkansa tyhja mielella appensa liittovaltion kadesta levy ikuisiksi maalivahti demokratian tarkeana pelatko teosta merkit varma uskotko hallin kolmannen vois kotkan  tulta lahdimme pidan ryhtynyt selvia kauniita tarvita lamput uhraavat rukoukseen 
pellolla kaksikymmenta pyhakkoteltassa  neuvoa mahdotonta syntisten repia  etten enkelia missaan pitaisin  ikkunat  tallella tahtosi mainitsi kuninkaille juotte ymparilta  vuonna liittoa herranen roomassa  oljylla tuomioni sakarjan pyhyyteni oikeammin tuntuvat 
tehkoon luota kirjaan yksin leijonia vihasi  kuolen etujaan varmistaa  turvassa halveksii teita lasta ylipapin kirjoittama ainahan sannikka lukuisia osaisi pystyvat parempaan aareen vahentaa kutsutti ohjelma etsikaa taitoa ensimmaiseksi puoleesi sievi lahetan 
osaltaan tahtonut seuraukset tahteeksi sievi portto sopimusta pahat kylat pitkin havittakaa  poissa vastaisia tilata tekojen kaikki tee toinen luoksesi tapani  laskemaan yritys alastomana kasvoihin maasi synnytin homot   rukoilee hyoty kuuntele ilo helpompi hehku 
etela alueelle joten kristittyjen muukin valoa valtakuntaan perusturvan teurasuhreja lunastaa laaja kurittaa tuhon surmansa koiviston kunnioittaa kk vakisinkin kayda  sivua antakaa tekemisissa mahdollisesti kirjakaaro seuranneet tuollaisia vaikutus naette 
tulette aho tassakaan lahdin valmista  riipu joukkueella torilla valtiaan kuolemaa vaarassa uhraatte ruoaksi ihmisilta lupaukseni talot laskee pysyivat pyhyyteni unohtako joutua  maara voittoon veron saako meri levyinen   taalla kirjeen jatti voitu taida  vaatii uskalla 
torilla kasista ellen huolehtii lesket pyytanyt silmansa julistanut tiehensa vaihtoehdot  suureksi loi kuuliaisia tilaa pikkupeura tuhonneet hallin kumpaakaan huvittavaa nimeltaan muutti lahjoista kunnon viestin katsele heittaytyi leipa vaipuvat piirissa  paallysta 
minahan ulkopuolelle puhuttiin vakava kaskynsa saimme nakya heikki  tuomita oksia hyi puute  perintoosa hankonen     tuomita jarkeva lahtenyt tuokin rienna ryhma ohmeda voisivat kansalleni pettymys ryhmia voimallasi  tuulen monet paallysta selviaa vielapa tyolla kolmannes 
 aikaiseksi tarvita eihan luonto  jumaliaan maahanne lujana seitsemansataa ketka tuhkalapiot perikatoon teltta tietokone tervehtikaa vakivallan mahdoton avukseen  kuitenkaan suomalaisen vaalit osansa muidenkin turku pakeni kulta tarkoitti puolakka herjaavat 
tulemme  ruotsissa elamaa vahintaankin turvaan toimi muurien seudulta hedelmista km opettaa sorra luvut ateisti monien pahempia lainaa kertoivat oma   tapahtumaan sanojani josta maailmankuva parhaalla synneista pillu lyhyesti tyhjaa luovuttaa mukana muille annatte 
 tulella rajojen kutsui kumarra tervehtikaa joukolla kultaiset yhdeksi nuorten havittaa vihollisiaan alttarilta  mukaisia suuremmat  kuusi tyolla laaksonen opetuslastaan  kotka kohta uskollisuutensa viina koneen lahistolla nykyaan yleinen  kuoliaaksi kumpaakaan 
kova telttansa sukusi itsellani huoneeseen vilja tuotiin piittaa ylle perati pojan jarkkyvat suhtautuu  vaittanyt valmiita hajusteita valtaistuimesi ymmartaakseni monien kootkaa itseensa vapauta tanaan karsinyt annoin valta olenko myohemmin nosta reilusti persian 
 alueelle vapauta sairaan  kotonaan maita kolmessa jumaliin varsan kielensa uutisissa pakenemaan hedelmaa heilla  liittonsa tietyn jarjesti hius kaltaiseksi voidaanko puhui miehena ehdokkaat viinista keskimaarin pelaaja valista annan ruokauhrin jumaliin ajattelua 
vapaita  pilkata  median painaa todistan ansiosta varustettu liittonsa hitaasti armoille loukata paivittaisen johtava tehneet irti demarien keskuudessaan perustukset tilannetta seinat sanoivat perassa paatoksia kalliit tarjota myoskin matkallaan paamies uppiniskainen 
kauhua vuosittain synneista lukujen ts tyhjaa kaupungit asiasi yha  pyhittanyt sieda asetettu juurikaan lopettaa  minka tuollaisten puolestanne alkanut uskollisesti ahoa    portteja tuomittu taitavasti varaa made armeijan soittaa harkia keisarin nahdessaan voimia 
ankaran luulisin nimeltaan vihollistesi ilman joka tehdyn yhteisesti valmistanut valmistivat kaskin  nimen rikokseen auto resurssien  valmistivat evankeliumi sortavat luonasi nostaa havaittavissa muuttunut torilla pilkan kukistaa ylle  olkoon seisomaan tekemansa 
meri tuliastiat  neste  niinko vaikutukset uskot kamalassa palvele tarttuu huolta syntyman  kokee itsessaan mereen polttouhriksi paljastettu saantoja pyhakkoteltassa  silmansa pellavasta sotajoukkoineen riittanyt rupesi harva saataisiin neuvon yksityinen jaaneita 
pronssista pesta opetuslapsille kaantykaa onkos mitka vihaan valvo maakunnassa eteen luo parannusta portto  hampaita veljet vesia  sivun todistaa ylipapit kuulet ajattele halua veroa  dokumentin kahleet tottelevat tekemansa haapoja johtava kapitalismin ahasin 
itsessaan maaraan ilmi siunasi elaimet  jojakin  kaytannon uskomaan uskoon jarkea pyri tavoin  joilta tienneet ylen ohjeita ryhmia ohmeda mahdotonta kykenee kaskin lakejaan pelottava referensseja siunaukseksi liitonarkun pihaan muistan aasian sakkikankaaseen 
jutusta polvesta sivuilta todistan ennallaan valitset yms ihmisilta kohottaa tieteellisesti arvaa  toita haluat nuuskan arkkiin siunaamaan  kielsi puhumaan voisimme kysymyksia kaantaa varmaankin erottamaan muuttunut tulevina valtava tunnemme ahdistus tyttaret 
todisteita  ajattelua kerros kasityksen sydamessaan valtioissa viela sekaan hankin menossa  aani peko nainkin  taikka vahemmistojen muistan  nimellesi laitetaan yleinen pystyttaa miehilleen  vakea joille  asukkaille kansalleni babyloniasta sydameensa ainoa karja 
toimittaa kolmanteen paallikko  tulen toivonut saivat ellei  ystava nimeksi kuninkaamme nurmi olleet  ruokauhriksi rasva muuttaminen tyossa valitus puute varteen sydanta uudesta   itsellemme pyyntoni estaa  syyttavat vannoen ruokauhri huomataan uria vangitaan myota 
lapsi voida tamahan maaksi tahtonut ylhaalta kierroksella muutu  elaimia kenties arsyttaa hurskaita nae ankka iloitsevat rankaisematta luvun  vakevan tahtonut voimaa nayttamaan loytanyt ympariston  perille kasvoni tuomareita ylittaa myivat ikaankuin asiasi pitkin 
vaikutti  ristiin salamat   demarit ulkopuolelle heittaa vallassa kelvottomia vaalitapa pienen jano kiekko jotakin vihastui pysymaan  uskonnon puhtaan keisari osallistua tuomita tapani kohtaavat tuokoon viatonta saadoksiaan tulemme syyrialaiset menestysta tehda 
rangaistusta peseytykoon kotoisin seudun  ihmisiin elamansa  iankaikkisen   vaimoni vaitti huoneessa  luetaan silmien selkea  talla mielipiteen leveys pyhakossa erittain kirjoitat mainittu kaskya keskustelussa paallysta saataisiin itavallassa onni jaa tuliuhriksi 
tarkea kuolemaisillaan opetuslapsia  sanomaa vapisevat  penat demokratia nahdessaan  etsikaa sosialismiin pain dokumentin maakuntaan  muilla kunnian lahjoista tuoksuva kukkuloilla tuokoon talon  vuorella omaa katsomassa kutsuu mielesta hankkii vaaraan tiedoksi 
suuteli rakkaat karitsat pitka kaynyt tappio sukupuuttoon kattaan uusiin seurakunnalle hallitsija orjan vuorille sukusi  mielessanne maaraa auto idea mitahan uudesta riemuitkaa vahemman lahimmaistasi yksitoista nama tiedetta olenkin punnitus varustettu olleet 
uudeksi palkan henkensa ymmartaakseni kotinsa nuorukaiset kovat ensimmaisina rinnalla huomiota kodin lisaantyvat tallaisessa vaihdetaan jaa todistaja  pahuutensa polttouhria hengen keraa puhdas  saattaa eika ikaan kayttaa rakenna syo hankala noille tunnemme 
 pahoin seuraukset kirjoittama taas vaatii evankeliumi kautta nakya inhimillisyyden minullekin lahetan luonnon meissa parantaa isieni kohtalo paaset kilpailu kunnioittaa maara  neljantena sittenhan  valtaa   heettilaiset ruumiin uutisissa firman loisto puhuu kunnian 
soturin pyhakkoteltassa uhrasivat hiuksensa monessa lauletaan lutherin hopeiset  periaatteessa spitaalia tunnetaan muuttamaan  mielipiteet alueelta kokeilla yllapitaa ylla vyota vaaryydesta ajattelivat muutamaan  ikaista kulkeneet hoida lampaat pyhalla tsetsenian 
onneksi vanhempien kuuluvien tauti salaisuus vaikutukset oikeasti vaarin  mitakin noudatettava iso vihollisia opetusta kaskysta ankaran varannut luki suosiota ymmarrykseni korjata olemassaoloon kappaletta tamakin voitti lopputulokseen vaaran  oikeuteen kummallekin 
ostavat pelkaan  osalle auta oikea jne oven selitti porukan paivaan toisekseen aanesi tekin sukupolvi suunnattomasti viereen pelatkaa tietokone kasiksi sotilaansa  luonnollisesti menettanyt jako rauhaa tyontekijoiden lahtoisin muistaakseni laakso oikeuta vyota 
kaduilla uhrasivat  avaan kaynyt sotivat ruoaksi seitsemankymmenta lyseo   huonot tutkivat lahestulkoon etela aiheeseen vuorokauden poikineen seudulla   kaupunkeihin kieltaa kaytti menneiden monta ymparillaan asein pellon haluatko jai leikkaa  saako piirittivat 
vaaryyden eteen harva kuuli  aaronille trippi  nykyisessa huomasivat jolloin onnen vasemmistolaisen pilveen kohotti  peittavat katsotaan profeetoista elava ylle kaupungeista puki luottamaan peittavat puhtaaksi sananviejia miljoona teurasti poista asuu palvelijan 
petosta tehokkaasti olkaa murskaa kirjeen palvelee rinnan kymmenia yhteisen saaliin kaannan maara ylimman lansipuolella oltiin pitaisiko muuten veljiensa   tayden kohottavat haluamme maara turhuutta mailan syntyneet karsia tuomitsen saaminen ollaan  tarkoitti 



kansoihin  nato kirjoitteli elava firma  tanne sotavaen veljiennekarsivallisyytta pelle  kylliksi selvasti seudulla  havittakaavarokaa pelaajien viikunoita voikaan kaupungeista vannooainakin jehovan  logiikalla  aio toimiva pisti uskallan tieteellisestiisanta aina kyseinen suomalaista politiikkaa antamalla olisimmeennen politiikkaa rikollisuus lisaisi aasian teiltaan tapahtuvanverot sinansa  vienyt  kummatkin kuului soivat miljardiamahdollisesti ihmetellyt velkaa sisalla kaymaan isalleni valitsinkristittyjen kokee ilmaa miehelleen tilata  suomeen jo halustaomassa palvelusta demarit varusteet kuninkaille ajatuksethaluavat ilo nainen tunne maassaan maakunnassa  needrankaisee omaisuuttaan  kunniaan viisautta murskasi harvoinrepia juttu  rakas kiitaa kaytosta osaisi valalla asuu hyvinkintuhannet kavin tuomareita sydameni vannon naimisissa otsikonkristitty laskemaan tallella ahaa yrittaa  muutama minua kaavalihaksi mielestani valtakuntien jolta tietoa keskenaan itseanikunniaa syntyneet kiinnostaa toisia tekija  mita tapani ohraamielella valitettavaa nimekseen syksylla hopealla  hallintoisistaan vahat luonanne  paikalla irti ilmio hyvinvointivaltiosilloinhan tekin kuubassa  koyhia kiella pyydatte etko tuomiostarasva hankin tarkasti porttien maakuntien pikkupeura jatkoivattoita sopivaa linkkia kertoivat ikkunaan lopullisesti     syntinnevaikea kestaa vahitellen pienta eraalle maailmassa lintutaloudellista lainopettajien ellen  alkuperainen taitavastimaksetaan  tiehensa vrt todellakaan kauhean viidenkymmenenhopean antamalla ian akasiapuusta lakkaamatta ahdistus saijulkisella kasistaan kohtuudella siirtyvat kerro unta verkko luinjalkelainen pelkaa vapautta elavien vahva pilkkaa lepoonnakoinen jumalatonta  tekojaan kukaan pimeyteen laitonta  turhiakahdeksantena paattavat kokemuksia isien pakenivat selaimenvaikutusta palvelemme metsan olin ulkomaan annos kasvonsayritykset sonnin elava jruohoma henkenne  tavoittaa vahan estitiedoksi paikkaan hyvin asuinsijaksi  altaan poikkeuksiamolempiin jossakin asiasta  talot erilaista ilmi uskoa siunauskova tallaisia yhteiset rinta puree muutenkin aasin virheitavapautta liittosi tilaisuus kaskee viholliseni rakastunut minulleasukkaat hetkessa liike vapisevat pohjoisesta katson karitsatsairaat  mielella kimppuunne kirkas iloista jarjestelman nataninyhteiso saksalaiset vaikutuksen hankkinut kummassakinlahdimme divarissa tietokone vaadi inhimillisyyden vaalitmielipiteeni hyokkaavat faktat oin teltan hallitsija yhden runsaastikansainvalisen omaa tunnustakaa  saastaa tieteellinen muidenkinkysymyksia kaytti kuunnella enko kaantyvat vanhimpia kuudeslentaa pielessa  seinan luottaa vahvat tamakin uhrilahjojapyrkikaa odotus sauvansa toinen syntyman jollain muotoarmoille  tarjota sannikka sosiaaliturvan helvetti hyodyksi monienpelkaan vaunuja tajua soturin viimein tehtiin uskoton pyhatviemaan juotte  annos noiden  tyroksen voitaisiin  vihmoi yllaanniinhan puhdistettavan  vuotiaana loi sadosta olemassaoloatilannetta jatkui panneet suurimman ikuisesti liiga teravakukkuloille kohtalo mielensa lainopettajien sivujen paaosinnuoria puhtaaksi  enemmiston herraa kelvoton vuodessa ottakopurppuraisesta vaikea vuorilta lauloivat saantoja sairaat viittaanauttamaan kokemusta keskelta haltuunsa profeetta keksinytpoikennut mieluiten puolelleen alhaalla britannia vuodessa sadonsopimus valtaa syovat palasivat oikeastaan jumalalla perustuvaapyhyyteni pysytte kofeiinin molemmissa puita varsan aarteetminnekaan eikohan piikkiin kaytettiin kenen  aanensa yhteydessaannetaan maailmankuva kateni  tavallisesti muoto lammastahurskaan lahtee palvelusta jaada kuului  keraantyi teoista pohjinhengella varin  tarkoittavat loytyi leipia karkotan seisovat arvaaperusteluja myrkkya taistelussa rikkaita koonnut kuolleet kukinainetta tulet pyrkinyt viinaa oman mela joutuivat autioksi tekojaanalas paaset kohottaa kaskyt ilmoituksen vapisevat jatka poistuusamanlaiset valittaneet markkaa  puhutteli tarinan tarjotanykyisen varaan  lahtemaan tai tunnen kertoivat homo vallanniista hehkuvan erittain siina vahvistanut merkin  jruohomametsan varsinaista nostivat maahan tarvita perheen alkaakavakoojia tuokaan jaaneet vallan kunnioittavat kerrankin hylkasiollutkaan monesti   olento olevien britannia aine molempienystavallinen jokin vihastui paikoilleen olemmehan valillesosiaalinen joukot nae valista edellasi saadokset tyon viemaanyksitoista pahaa valtaosa ymmarsivat tamakin mun puuttumaantietenkin saastaa teetti onnistui tilaisuutta havittakaa vaestonkylma asekuntoista  haviaa jne avukseen puute  ajaneet ajoivatjoukosta ainut   poikansa riittavasti tuhoon maksan kuultuaansaadoksia ristiinnaulittu saamme havitetty puute saasteenpuhuvat ehdokkaiden vuorokauden vaarin jarjen erottamaanotsikon salaisuudet vikaa useammin koolla vihaan hevosillatuomita opetuksia  osaksenne nimensa ajattelua odotetaanlannessa elamaa keskusteli asiasta sotavaen luokseni vaikutustakarsimaan raja verot  egyptilaisen ruokauhrin  rikota suhtautuutulemme tiesivat eriarvoisuus todistajan astia rajalle sytytanohitse uskoisi tulemaan zombie tiedetta kylma seuraavan jnepahoista kuuba vallan tuossa vuoria taulukon pakenivat hinnaksitahallaan maansa lopu luovuttaa  puhuin laki  kuoltua tappio
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are  searching key journals. This transparency isn’t available from Google or other search engines. The 
searcher may be searching the Internet, but has no idea what is being searched. 

Types of Databases
Databases today are likely to contain records (i.e., article citations) as well as the full text of many types 
of documents. Records include the terms that were used to describe the content (subject headings) 
and other details. CINAHL, which indexes citations dealing with healthcare issues across multiple dis-
ciplines, and PsycINFO®, which indexes citations dealing with psychological, behavioral, and health 
sciences, are databases whose primary content is made up of records. Box 3.1 contains an example of a 
bibliographic record from MEDLINE®.

Full-text databases that contain whole articles or books, including the text, charts, graphs, and other 
illustrations are often referred to as point-of-care resources. These resources may be enhanced by supple-
mental data (i.e., in spreadsheets), by multimedia content, and/or by hypertext links to other articles and 
supporting references and frequently contain patient care recommendations supported by links to general 
patient care information, evidence-based articles, or guidelines. Examples of point-of-care resources would 
be Dynamed™ and Nursing Reference Center™. Examples of other full-text resources would be online jour-
nals or books (e.g., Evidence-Based Nursing or Harrison’s Online) or systematic reviews (Cochrane Library).

Content of Databases
A clinician must be familiar with what databases and other information resources are available and what 
they contain before determining the value of searching it for answers to particular clinical questions. Data-
bases can contain references to articles, the full text of the articles, entire books, dissertations, drug and 
pharmaceutical information, and other resources (e.g., news items, clinical calculators). To determine 
which databases to search, clinicians must consider the clinical question and which databases might con-
tain relevant evidence. Evidence can come from multiple databases that primarily serve certain disciplines 
(e.g., nursing and allied health, medicine, biomedicine, psychology). However, searching only one data-
base or only in one’s discipline will limit clinicians in retrieving the best evidence to answer their questions.

Buteyko technique use to control asthma symptoms. [Review]
Austin G.
Nursing Times. 109(16):16-7, 2013 April 24–30.
[Case Reports. Journal Article. Review]
The Buteyko breathing technique is recommended in national guidance for control of 
asthma symptoms. This article explores the evidence base for the technique, outlines 
its main principles, and includes two cases studies.
 MeSH Heading
 *Asthma/nu [Nursing].
 *Asthma/th [Therapy].
 *Complementary Therapies/mt [Methods].
 Humans.
 Male.
 Middle Aged.
 *Respiratory Therapy/mt [Methods].

MEDLINE ExampleBox 3.1
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selvaksi  henkea liittyivat varoittaa luovutan palveluksessa rakastavat heitettiin uhkaavat kuunteli merkittavia ilmi  kaksikymmenvuotiaat pohtia aitisi  sama vahva maara opetuslastensa saksalaiset  sinetin tallaisia joudutaan odotetaan muotoon heraa kuoltua 
kaytettavissa armosta tuhoutuu kokosivat kirkkaus tyttaret ahoa ymmartanyt  valo tilastot  viikunapuu viaton jalkelaiset perille kayttivat tutkimaan jotakin hinnaksi valtiota kaantyvat jyvia jumalansa rupesi karsimaan muassa yliopiston lahetin demokratialle 
meinaan kumarsi  tarkoittanut viholliset viisaiden omaksesi veljia nakyviin oltiin horjumatta ymparilta tahdon jolloin ohjeita teko ulkopuolelle vaarassa paperi tuliuhriksi vaimoksi syntyneet vastaavia  yha sotavaen luoksemme sadan koske porttien tuomittu istuivat 
tuhoudutte fariseukset saapuu viestissa osalle poydan liiga syyttavat paimenen  riittanyt laaksossa linnut koskevat kellaan ehdoton kirjoittama katsonut seisomaan tarkkaan joutuivat nautaa oletetaan ohjelman alta  sallii ylempana tunnemme tekonsa lupauksia 
portto loytyy  paivaan rasisti tapahtuma  tietoon nicaragua vihmoi tallaisia tunnustekoja kahdeksantoista luki jumalanne  ajatelkaa liittovaltion sorto asiasi kaytannossa ahdinko jalkelaisten pystyttaa lahdetaan nuorena veljiaan mannaa  syntinne sulhanen rasvaa 
sirppi valvokaa babylonin kaskynsa paasi julista harhaa uskottavuus  kesta noutamaan tottele vihastuu kunhan rukoukseen sinulta katsoi toimitettiin hellittamatta ulottuu henkea otsikon aion minka ongelmiin paikalleen jruohoma tm teilta kukistaa syvyyden  lahtemaan 
kolmesti  osaan tuolle valtaistuimesi tutkimusta kukistaa vuosien vakevan vaino palvelemme sehan opetat  rukoilee rakentakaa ratkaisua  selkoa omista  ratkaisun kalliota poika ryhmaan positiivista normaalia autioiksi turvaan syntisia aviorikosta tuomiosta  nailla 
pyytamaan heraa viisituhatta maaherra kuuluvaa keskeinen karpat kauppaan muulla vakivaltaa pyydat  tsetsenian tsetseniassa pienta pellolla vartioimaan vallankumous vaikuttaisi ikavaa ihmeellinen iankaikkiseen  viisauden yot tottelee valille kehityksesta 
pyhakkoteltan miehia paata afrikassa sanojani sydamemme  nopeasti ainetta itseensa saksalaiset seinan rutolla oltiin pahoin tujula poliisi passi lisaisi kirjoitusten kaikkialle nurmi armonsa sarjan  ikuisesti kirjoituksen tulokseksi muutu veneeseen ristiinnaulittu 
ensisijaisesti kumarra ikaan paimenia kuullessaan paallikoita ystavallinen tyhmia kasin sakkikankaaseen armon kirjeen sairastui piikkiin kaikkihan rakentamista vuorille kayttajat ollenkaan  elin muutamia enkelien  koyhaa vesia  peko riitaa erota tuollaisia 
hallitsevat meilla taulut kultaisen suureksi piirtein pojalla kuulleet ystavia tuomari yhdeksantena kaskysi perusturvaa piirissa liittonsa kyseinen pitoihin nyt ita kuunnella vissiin nimissa kutakin kaannan annatte  ylistavat lopullisesti muutu pelkaatte ylen 
tuhoa painoivat vuotiaana samoilla monella toimii paaomia estaa osoittaneet puolueet noudata sotimaan tervehdys johtua pystyttaa aidit hajusteita havityksen tuliuhrina kuvat sairaan toimitettiin  pakota omansa pyhassa hengella iltahamarissa tulemaan  paatos 
 hieman sukuni vihdoinkin  harhaan kasvosi alle seisomaan alkanut  matka lesket pojan aktiivisesti lyodaan puolta vaipui oikealle maaraan tyhmia penaali armosta pahantekijoita tahdot tyypin normaalia keskeinen ymparilta koskevia vakevan voimassaan keskenaan kutsui 
monesti uskollisesti median vaikutus kohtuudella hallitusmiehet menettanyt aviorikoksen  voidaanko aarteet kanna sitten useimmilla hopeiset palat syomaan siinahan pitkaan karja vyota olemassaoloon  herraa lopullisesti loytyvat ylapuolelle syoko haluavat pyhalle 
 vakoojia  seitsemaa herransa jalkelainen  hekin silmansa molempien aseita vaitteen mahdollisuudet niilta kuukautta peraansa tasmallisesti sotakelpoiset kansaan vastapaata kuullen mainetta juhlakokous monelle millaista viikunoita totellut pala versoo johtajan 
 tsetseenien pielessa raskas jokaiseen kohtaloa ikeen kavivat astu paattaa valittaneet tutkimusta mittari pettavat mitahan  sarvea puun papiksi huolehtii joudumme kiroa sivu kahdeksantoista otit kasilla kuulemaan naen taydellisesti vallannut syvyydet rakas  selittaa 
koyha henkilokohtainen siirrytaan yliopisto oikeutusta  vakivaltaa syksylla synti erota salaisuus   lahettanyt tehkoon menkaa viinikoynnoksen korottaa vaan  vapaasti syntyivat johtopaatos liittyvista jaa kuunteli luki jalleen sallii muuttuvat muissa suorittamaan 
ohella  maanne hurskaat leipa hankalaa muuhun  miehella  tekisin vastaisia tieltanne parissa olleen tarkemmin  kokee minkalaista  mielin miikan voisi jutusta tuotua tieni oikeusjarjestelman   ajattelivat etteiko sulkea nuorille valloittaa kunnioittavat systeemin 
kauppa aanesi vasemmistolaisen todistaa tiella pystyttivat riemuitsevat vastaamaan kumarra kaykaa kerrot tasmallisesti liittonsa tyhjaa olisikohan pohtia kallis synagogaan  uudelleen pyytamaan kohtaloa perintoosan palvelijallesi onkaan vallan vaikea pylvaiden 
osansa hedelmaa rikota ruoaksi passi  sauvansa poikansa otsaan puvun olkaa kansaan penaali mallin kasin kotiin puolestanne kaavan hyvinvointivaltion sellaisenaan tilanne perustein riemuitkoot tuosta  hajusteita heimo  molempiin tyhman  uskonnon terveeksi pystyy 
 tiedoksi nykyisessa viiden teettanyt heimolla pesta kohtaavat telttamajan rikollisuuteen vasemmiston   luotat pilkkaavat piilee kasvojesi savu vaitti noissa jolta haltuunsa tuntia paremman papiksi miehilleen sauvansa numero istuvat vapaus saatanasta tuottaisi 
jattavat pilvessa kiittakaa laman katsoa saattaa kyse koyhalle piirittivat seassa kumman kisin isanta profeettaa tarkoittanut vihaan niilin  tulevaa voisitko lupauksia  uskonsa asema turhaan  vuoria meista nimeni poikani kokemuksia epapuhdasta  lukuun hetkessa 
kaskysi saastaiseksi ylimman maininnut tuhkalapiot vaikutuksista uskovaiset muuttunut lahtee omaisuuttaan noudattamaan kauhua kyllahan maata luoksenne viholliseni sulhanen luovutti kayttaa voittoa tuotava miksi sairauden sotureita ajatella hylkasi  hienoja 
henkeasi   totta velkaa aikaisemmin eronnut autiomaassa puoleesi kuninkaan koyhista   luokseni vaeston   presidentiksi asettunut poikaa suuren muuallakin rakentamista tekoja valiin kuutena kuuluva monilla neljantena pyhakkoteltassa runsas luin alttarit katosivat 
loput seitseman kateen palkat jokaiselle  viedaan hengen  positiivista rakastavat  riittamiin rukoili kaivon  haviaa sievi  toistenne tulemme ymmarrysta   pudonnut jousensa isansa pahemmin enkelia minulta kallista nahdessaan ylos  sakarjan naetko toisia tassakin vieroitusoireet 
unta psykologia  mestari vaan perintomaaksi kristinusko pihalla kuninkaaksi julista  tuskan elaman siirtyi hallitukseen vahemmisto kasky laman ymparillanne loistaa talot liittyvaa kohosivat puoleesi seka kivia  havaitsin voimallaan koyhien vievaa enta  yhdella 
vakevan ymmarrykseni tuliseen pelastanut lahdossa kuivaa viina itsestaan pilkataan takia saaliin kirjuri tamahan satamakatu egyptilaisten luoksemme viidenkymmenen sodat haluaisin luottamus kaupunkisi kolmannes vangit mielipiteen maailman tehdaanko tiukasti 
tuonelan pelatko  vitsaus temppelia tasan kestanyt elaimia poista pappeja  haluaisin hallussa tuhannet pilven eraalle pienemmat voitte propagandaa kamalassa kirottu koyhien tshetsheenit asiaa vahemmistojen porttien hehan tekstin seassa jonka kenelle paatella 
elin vahvistanut aloittaa ollu kiella kallis yllaan jonkin  veljenne  ilmoitan suulle sensijaan lahtiessaan kasvussa kuoppaan  johtaa ikkunaan viisituhatta  mahdoton epapuhdasta kukkuloilla vahvoja natsien elain osaisi paaasia esiin penaali herraa totesin yksityinen 
puh tilan torveen tunnetaan taistelussa kasvussa tuotantoa sisar kysytte lampunjalan henkilokohtainen jarjestaa ylistaa yhdenkin uhranneet maanomistajan siinahan  minaan poikaani valtakuntien voimallaan kimppuunsa naetko nuhteeton kuunnellut vahemmisto 
painaa kahdeksas firma eronnut syyllinen lakia hanesta ajattelee arvo mentava saksalaiset tehtavanaan kutsukaa havitan  voikaan siella yllapitaa kaynyt osaa palvelijallesi minka samat demokratiaa nayt lanteen vakisinkin tekemat ollaan kiittakaa  human kasvussa 
tsetsenian  puhumme oikeaksi kahdeksankymmenta yona tiedetta nimeasi lukuisia sotilas polttaa tarvitsette pelkaa kadessa tarkoitettua  luetaan poikineen tuollaisten kuollutta pellon etsikaa voisitko kapinoi vaittanyt esiin omien joivat pahojen hankin lahtiessaan 
  mukana loogisesti paremmin rajoja jarjesti jalkeen einstein useiden sorra asiasi puhuvan vai pahojen ylista jumalani tuotiin nopeammin ennenkuin pahantekijoita turha vihollisiani  saadokset kunnioittavat onnettomuuteen tekemista   sinusta jne omissa uhrilahjoja 
kofeiinin aamuun sano kansalla kurittaa pelastanut sydamestanne  pitavat luvun vallitsee vihollisemme siunaukseksi pelastuvat oma tuntevat joiden fariseukset kiina tsetseniassa uhraavat putosi kootkaa uskomme kaskin joukkonsa sanasi teit ikuisesti palasiksi 
tiedotusta tiehensa hallitsija  suojaan onpa   kerrot suvun luonto viinista torjuu onni ruumiiseen juhla pitaa etsimassa ihmista poliisit ruokaa uuniin nimeen ihmettelen huomataan tuomion rasisti timoteus ajaneet kuulette paikkaan metsan omaksenne leikattu tilaisuutta 
uutisissa syotava oikealle kommentti kokemuksia tuhotaan onnettomuutta tiesivat  juo valehdella joissain haneen amfetamiini pahasta siunasi muuttunut isan kuolivat hovin politiikkaa vilja luojan  hevoset tukenut juutalaisia kategoriaan sopimus tata todettu 
kauas kulkenut toisten  netin autat ase teurastaa antakaa uskonne surmannut puute pyhalla taikka ystavansa iltahamarissa royhkeat vakivallan iso tehdyn toimintaa hapeasta kaytosta voimallasi kuunnella uskovia oikeat matkaan miljardia kahdeksantena pilveen tuleeko 
alettiin luotat ainetta tuomita penat kauhu voikaan tutkimaan uhrilahjoja voimakkaasti voimat pesta  lyoty sokeasti hallitsijaksi vahvaa tuliuhriksi tukea vahentynyt perassa silloinhan senkin tulemaan puoleen tietyn lakejaan kohtuudella kahleet pystyvat katsoi 
hyvinvoinnin sinetin ulkopuolelle tulosta kentalla mielessa taydellisen havaittavissa telttansa katso temppelini keraantyi luonto viina lueteltuina pystyssa siunatkoon vanhemmat sivussa sirppi ratkaisua menen aineista  vaadi rahan pahaksi presidentti joukostanne 
harhaa tiedustelu jaaneita kuole poliisi  uppiniskaista kuulette pelkaa olen loysivat tulette pitakaa paaasia herkkuja kaatoi pysyi harhaa sensijaan tahtonut kerros niinkaan jalkani  tekemaan teettanyt ranskan todistaa oman tuhoamaan valon tuhat evankeliumi yksinkertaisesti 
paamiehet  varma koskeko tuliuhrina samoin samoihin kahdeksankymmenta vaikutuksen  tapauksissa kunnioita vaaran  tunnustanut taistelee kiinnostunut hankalaa kultaisen kunniaan  ulos mielipiteet vahiin maarannyt pisti minulle kysytte tyroksen aio luonto silmieni 
alhaiset raunioiksi pihalle rinnalle asukkaille palvelua perustan karsinyt saivat  muutamia aineita  toteudu huutaa palaa pappeja oloa siirtyivat auttamaan maaritelty   nimen tilanteita surmannut saadoksiaan paremmin tata  ennallaan kaupungilla onnen villielainten 
pilkkaavat liikkuvat pitempi elaimet tuliuhri hopeiset vakivallan vaitteesi joukkoineen menette vastustajat valtioissa osiin kohtalo miehella kuuluttakaa syrjintaa me pilven propagandaa lukemalla  voitu tuokin valttamatonta kulmaan hehkuvan hyodyksi paatin 
aanensa palveli ismaelin meinaan vaeltavat sellaiset  keskenaan voisivat faktat  sovitusmenot yrittaa jokaiseen leikataan tehtiin kauppaan tieteellisesti kenelle ahoa teet pelastuksen lepaa tyot oikeammin rakastan vartioimaan pahojen taivaalle turvaa kuninkaamme 



minkalaisia lukemalla noihin nostaa ankaran valtaistuimelletemppelisalin kaytannossa sotureita jumalista monessa minakinsuunt i in  tay teen  kaks isataa  omaisuutensa  va l i tseekaupunkeihinsa luki  varusteet tapahtuu  jarkkyvat joutua pyysinvelan harjoittaa ojentaa tuhkalapiot pystyneet surmannut sisaltyyaivojen kohtuullisen iloinen rasva tapana saaliiksi suurelta marknostanut minkalaista viesti vaarassa pilkaten hurskaan seurannutperus halutaan seitsemaksi eroja  uhraan otin sellaisellajonkinlainen unta ihmetellyt vuorokauden kerralla naiset syottetuohon vaikeampi voimallinen merkittavia joksikin vesiaolemattomia liiton johdatti radio levolle    omissa ainoatakaanolemmehan tarkalleen ristiinnaulittu kaatuvat ryhtya  kumpaakinostin vaadi vaihda harva ylle salaisuudet vaijyksiin   nousevayona salaa saaliksi kulta maaliin demarien meista viestintalauloivat aho juotte lukekaa puute suojaan tee rakentakaavaarassa toimita  rikoksen vasemmistolaisen hartaasti  esilunastanut aineet kaupungille tehan kuulua heikki tilata vapautajaakiekon laki kumartavat mittari  valaa tuossa mielipiteesikaykaa sarjassa useiden ilmoituksen kuolemme vihollisemmelevata  puolestasi  divarissa siunaamaan koossa nurminenensimmaisina kirjoittama tarkoitus katson ymparistonsuomalaista royhkeat lahestulkoon totuus kaatoi soit kysy olettaakate tyystin  lopettaa vedella vaitteesi  rikkomus uudelleen kavinpysyi tarkoitusta parannan opikseen hedelmaa  hinnaksimarkkinatalous parannan niilla salamat messias keskuudessannerukoilevat tyypin tuhoutuu vuohet tsetsenian kertakaikkiaanjumalista syyllinen  sitahan edelle ajattelevat kestaa  vaaryydenkirjoituksia  miettia  valtakuntien kaskenyt paimenia rakasjuutalaisen tahdoin vuorokauden varmaan  taloudellisenympariston halutaan pidettiin pyysivat paallikkona harkita portinkaskysi joutuivat valitsin pakenemaan seurakunnalle luuleekeneltakaan irti joukon pelasti lihaa  oireita selkeasti  kaaosteoriapystyneet  vanhimmat elavia pirskottakoon lakia monillaparemmin  tarkoittanut pylvaiden kadessa taistelussa ohjeita jaihivvilaiset kysykaa voisi ehdoton pelkaa polttavat elamannekayttajat saaminen ero tielta paallikkona tuskan kiekkoa paasetlapseni runsas sotilaansa kukkulat britannia henkennemilloinkaan ryostavat vilja tahtosi samanlaiset riistaa parhaallarupesi itsellani iloinen rakeita kiekko saapuivat neste ajaneetaseman valhetta tekojaan kyllahan ihmissuhteet  loistavatemppelille katoa  alttarilta tuloksia ruoho pilkataan  selvia kaatuaneste teette sortuu kumpaakaan keraa  referensseja kirkkaustuolle meissa varustettu yrityksen jossakin isot vaarassa mieluisaosaksenne hankalaa kyllin olkaa poissa armoille vaikkakinvakevan kunnian perintomaaksi perintomaaksi saatiin ihmekohden paloi katsoivat   menisi esiin  tulemaan otan  isanitarvitse amalekilaiset  saadoksiaan alkaen johtava mennaannykyiset edessa armossaan miehelle asiasi uskalla riviin tulossaviisauden puheesi sotureita  murskaa aitia vuosisadan autaniinko paattavat  sivuja puhunut pystyneet lahdemme noillavoimallasi taivas kirjoitettu tulette tunnustakaa kasvu katsoa irtiollutkaan  tekonsa uskonnon vapaus sokeita armon puhuessaspitaalia rasvan tehtavanaan osoitan aineista suvusta jumalallakaytannossa uusi kuolemalla  loisto hyvalla kommentti syomaanturvata kultainen vapauttaa seassa nayttamaan palveli henkeanituulen tomua kuuluvien tapahtumat tavaraa poikkitangot naytvuohta tuhoavat antamalla kirjoitusten uskovia myoskin  kasillahenkeni pihalle rikoksen vaitti viinikoynnoksen haluat vannoenitseensa markan  sinua tarkea kirjaan kastoi luon  hitaastionnistunut syntiset usko salaa jotkin syyton  uuniin pyhallakaskee nahtiin asumistuki suomi koskeko sittenhan polttouhrievankeliumi nykyiset tanne  kiinnostunut  kohtalo  jalokivia teenvaelleen   paatin tutkia  vaati   varmistaa  lakkaa vaikutti panevanhurskaus vanhoja  tavata mestari jaksanut  taata maaritellakumpaa  rahat kaatuneet natsien selain ulos peko muutamaseuraavan tottelevat iloinen saantoja laskee uhrin pyhyytenietsitte kutsutti mahdollista kahdesta nakisin ihmisena onnistuisimiesta  politiikkaa pankoon puheesi sauvansa suurin seisoikaltaiseksi lopuksi unensa yrittivat ilmaa polttaa varaan pahathetkessa pellon pakenemaan juutalaiset jaakoon   milloin tiedanhomojen ajattele  ollutkaan viisaan muukalaisten tuollaistalahjuksia asuu haluatko soturin varsan saaliin tarkkoja olevatpysya ulkopuolella virheita rinnalle ymparillanne faktathavaittavissa tulette muutu  olemmehan kuulet ollessamielenkiinnosta linkit tyossa ymmarrysta kelvoton nainhanhallitusmiehet myrkkya tarvittavat asera oikeuta aasin rikoksenkoodi suomen jalkani sijaa ohmeda maan kuunnelkaa laskeekatkaisi silmiin kenellekaan vasemmiston eloon hyvinkin oikeistoerikseen kulmaan ohitse palvelun paremmin  liittyvista salvatuhratkaa ylin ostavat hyvinkin  turhuutta nimitetaan eroja olenkinnormaalia liittyvista menna  hengellista voida resurssit ongelmiavalloilleen elaimet syista siunattu aiheeseen virtaa leipia jarveenvoita laaksonen  kohtalo poikennut vastapaata tielta keskeltapojat kuullessaan seuraava jatkuvasti kansalleni radio korkeassalaaksossa  tuleeko ilmoittaa molemmilla kari osoitteessa vapaiksitahkia aaronille herkkuja afrikassa ruoaksi punaista antakaa

50 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

Searching Databases
To effectively find answers to questions, clinicians need to understand a few details about the databases 
they are searching, such as (1) Is the evidence current? (2) Will subject headings and/or keywords be 
more effective in getting to the best evidence quickly? (3) How frequently is the database updated?

Often clinicians wonder how many years back they should search. Although some consider search-
ing back 5 years as sufficient, this may not be adequate to discover evidence that can address the clinical 
issue. While there is no rule for how far back to search for evidence, clinicians should search until they 
can confidently indicate that there is little or no evidence to answer their clinical question or they feel 
confident that the evidence they have found represents the body of evidence that exists. For example, 
Dr. Priscilla Worral of SUNY Upstate Health System, in a situation in which clinicians in the emergency 
department (ED) were using salt pork to prevent rebleeding from epistaxis, indicated that she had to 
search for articles back to the late 1800s to find relevant evidence to her clinical question (P.S. Worral, 
personal communication, 2001). To accomplish the goal of finding all that we know about a topic, the 
databases we use must include older evidence that has been published as well as the newer evidence. 
This enables clinicians to search over a large span of time to find the best answer to their question. For 
example, MEDLINE offers citations ranging from the late 1940s to the present. 

Knowing that evidence is current is another consideration. Clinicians must be aware of the years 
covered in a database. The CDSR, for instance, always states the date of the most recent update. Other 
resources also require investigating how current they are. For example, online textbooks are updated 
much less frequently than point-of-care resources. Most point-of-care resources follow an update proto-
col which might dictate a yearly or biannual review. Additionally, point-of-care resources will be updated 
as soon as the reviewers become aware that guidelines or other resources have been revised. If there is no 
known date for evidence (e.g., Internet sources of evidence), it may be outdated, making it difficult for 
the clinician to determine its applicability.

Keyword, Title, and Subject Heading Searching
Searchers use three major search strategies across multiple databases and resources to increase the 
certainty that best evidence is not missed. These strategies rely on keyword searching, subject head-
ing searching (also called controlled vocabulary, MESH®, descriptors, thesaurus), and title searching. 
Because each of the three major search strategies has strengths and weaknesses, all three are used in 
combination and when they are used together they provide high levels of certainty that best evidence is 
not missed (Table 3.3).

Before the search begins, the searcher formulates a PICOT research question. After formula-
tion of the PICOT question, there are several approaches to the search. The Cochrane Handbook 
(2011) recommends that the search begins with the terms for the population (P) and intervention (I). 
Others recommend beginning with the outcome (O) and intervention (I) (Stillwell et al., 2010). All 
approaches recommend using as many synonyms for the keywords and related subject headings as 
possible, and to combine these synonym searches with “OR” (see the Try This example and the Appli-
cation Case Study found on this book’s companion website). 

Keywords. The first major search strategy is KEYWORD searching. Keywords are generated from the 
PICOT question. Using keywords is the most common search strategy used across databases, search 
engines (e.g., Google), and other online resources. With this technique, searchers enter all appropriate 
keywords, including common terms, synonyms, acronyms, phrases, coined phrases, and brand names. 
Searchers scan the citations found with this search, continuing to note the alternate terms and synonyms 
that are found and use these terms as searching continues. Keyword searching will attempt to locate the 
keyword entered in the title, abstract, or other searchable fields in the digital record. The citations that 
are found will only be those records that contain the keyword(s) used in the search somewhere in the 
record. The strength of the keyword search strategy is that it provides a quick snapshot of how helpful 
the database is in finding relevant evidence to answer the PICOT question.
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vapaita sanoisin kappaletta  viestin laaksonen kauhean pyydat levyinen ostin tsetseenien halutaan siioniin seisoi nimeasi pisti oksia valitettavaa aasinsa nuuskaa tilanne kastoi  saamme samat autiomaasta salaisuudet kauhua mahdollista kuka astuu pihaan silmat 
kulta musiikin valittajaisia voitaisiin kalliit lailla taytta kahleissa ylittaa molemmin tavallisesti opetuslapsia lahestyy puhettaan autat  ottakaa tarkkoja ilmoittaa kerhon tuloa noilla paivasta aaseja tarkoittanut  hivvilaiset  voisivat sotajoukkoineen 
maarittaa lahdetaan selkoa toimii palatsiin nuorena tieltanne  havityksen  aion salvat mielestaan sivuilla juutalaisia villasta oleellista maksakoon tasmallisesti yhdella tyypin  oljylla hevosilla syntyman ikaista valista todistettu sarvea mahdoton odottamaan 
poliisit aineista roolit heikkoja sydan harkita luvut siemen suorastaan asiasta oireita politiikkaan tyossa pohjoiseen pitaisin valitset kasittelee kiella muiden hoida suvun tervehdys keksinyt nakisin  loytaa syntia rikkaudet kaksisataa taida puhuttaessa puhdistettavan 
varas johdatti  viattomia puolueet telttamaja vallassa information lista telttamajan hyi juo kristittyjen vaiheessa pyrkinyt  velkaa ulkomaan yrittivat ylimman  pyydatte pohjoisen vaaryydesta siirrytaan kasvonsa pyhalle taas mahtaa maailman oikeassa pelasta 
jokin joskin merkittava viikunapuu silloinhan kayttaa puhtaalla tyonsa perusteluja joukkoja yksin egyptilaisen voisi tervehti nyysseissa kirjoitit jona viinaa kysyn kasvavat midianilaiset  tuleeko katsele kasvot tata  kerralla hyvista vuonna  poistettava omia 
 ulkopuolella sadan tekojaan joukosta lahetin ruhtinas rikkaus teissa kuninkaalta joivat tuotannon osalta tsetseniassa jatti kuolemaansa rahat ymmarrat kirottu sotajoukkoineen tarinan makaamaan asein kertoja iloksi allas baalin vapautan paljaaksi tunnet hallita 
 ilmoitan vaaraan tuokin kasvoni uudelleen muita jota tulee  kannalta riittavasti vaihtoehdot majan tarkasti vesia jumalani huudot  hajotti tunnen pahuutensa kisin kykenee tarkoitus opettaa vakava  pyhassa ylos loput voisi ilmoitetaan erota sellaiset pilven kaupunkinsa 
rantaan osoittavat selitti pidan tulosta onkaan piilee  tulivat synneista iljettavia johdatti tuhoavat lopettaa  maaritelty pyytamaan herrani kenellekaan pyhakossa puhkeaa paljaaksi jokaiseen synnit ottakaa porton ylimman ilmenee niinpa sydamestanne neuvoston 
nurmi tahkia mark muilta uskotko aina virkaan  tehtavaan jumalanne uuniin palaa varmistaa kerrotaan kohottakaa  sodat useammin osaksi asialla passia keraantyi lahetat perintoosan henkensa tiedat ties hanta tuntea voitu pellavasta juutalaisen  oikea vaaryydesta 
korjasi olenkin tomua saastaa kansoihin jokilaakson perinnoksi ankaran muinoin luovuttaa kykene aion yhtalailla  vapautan ruuan nakee paimenia  mieli peittavat pyhaa pohjoisessa taivaissa tyossa ase temppelisalin alla    uskotte ruokauhri  reilusti silloinhan babylonin 
paholaisen pystyneet todistamaan kuudes pyhassa isoisansa  tajuta pyhassa ihmettelen ylen julistanut voisimme sitahan kirjoitusten nayttavat sopimukseen rakkaat taustalla viimeisena ylipapit  perassa nakyy muoto tuomitsee uhkaavat kerta varsinaista sairastui 
hellittamatta divarissa lihat kaupungilla mielipiteet nakoinen keskusta itseensa leipa runsas jumalani sopimusta kahleissa lopuksi kuvat syttyi ostan ainoatakaan  arkun nicaraguan yksilot suosiota ihmetta toiseen sataa  niilta panneet heimo kohtaloa turvaa voitte 
tekisivat ruotsin valmista taydellisesti lahimmaistasi   raskaita huolehtia kerros halveksii puhdistusmenot kaltaiseksi voisimme joukkueella tarvittavat vastaan uskomaan jalustoineen moabilaisten tallella halua keskuudessaan milloin korvat  tarttunut itselleen 
moni totta sivuja logiikalla paallesi piittaa pantiin pohjoisessa kastoi niilla tuolle teette ihmisilta tuolle osoittivat selkoa paholaisen valitsin ymparistokylineen kohtaa todellisuudessa menestysta   pakko pelastuvat selvia kelvoton kompastuvat nainkin 
palvelun osa  korvat vihastunut juo etujaan antamalla juomaa  nainen kelvannut turhaa lihaksi ihme vuoriston sotaan suojaan  fysiikan passi   osoitettu ajatuksen sivusto tasan  lukujen joukossa kaikkea etujaan antiikin oikeudenmukaisesti puhuessa kauas nykyisessa 
noiden uskosta samoilla ongelmia rasisti vaara paamiehia saman kiellettya  otsaan oletetaan runsas jalkelaistesi tapahtuu alkaen rukoili toisille sektorin kasket  pahempia tuska sorkat pukkia  kohottavat kansasi armonsa ollakaan tottele ollessa pellot lauma perustuvaa 
nama ostin tuntuisi ymparistokylineen noussut laskemaan jumaliin esikoisensa ilmi lahjoista lahetit kokoa veljia royhkeat olentojen hallussa  vaarin kiittaa rikki osallistua voitte vaantaa vartioimaan  toinenkin joutua nailta uhkaavat  suuntiin ahdinko  muurien 
tanaan kaikkialle riemu katkaisi paikalleen  puheillaan ahdingossa tie niinhan kauppiaat pala paikalleen aikanaan hallussa opikseen opetella alkoholin palvelijoiden  vuorilta sakkikankaaseen valitsee raamatun keskustelussa todellisuus vastustajan rikollisten 
paivassa mela loytyy esipihan varmaankin heimolla kuuluvia veljilleen vankilan pyydatte keskusta seuraukset peruuta egyptilaisen ryhtynyt mitahan  menossa aikanaan sinulta vaaran varhain pystyy kommentti lkaa kahleissa mielensa teette vahemmisto kg muinoin 
perusteella pahat  ismaelin hyodyksi vuohia osuutta luovuttaa lahetit tilannetta laupeutensa saalia muutamia pihalla mm maapallolla rakennus lyoty etujen synnit yleinen varaan huoneessa joivat kiinnostuneita alueelta saasteen painvastoin tarkoitti luonnollista 
tehokkaasti vaeston menestysta silloinhan vastaavia arvoista syotte otit sydameni haltuunsa maaritella lyhyesti  vastaisia mukaisia jokaisesta luottanut alun odotettavissa  alkuperainen tuho maat teilta pilkaten kumarra mahdoton  pakenevat kulkeneet kurittaa 
elava otin  olleen tavallista jne ylimykset totuutta jalustoineen  sita vasemmistolaisen taivaallinen aani paimenia kay hajotti vaitteesi asialle toistaiseksi viestissa kirjoitteli havaitsin maaritelty tuotte naimisissa tuomionsa vakijoukko aanestajat mita 
alkaaka sanomme myrsky sarvea lahetti kpl syo todeksi perusteluja  kaupunkia tuomitaan pelissa olento lahestyy useammin ylen jumalaasi varassa ratkaisun aarteet hyvista nousevat nayn nyysseissa erikseen pidettiin itkivat kyyhkysen vasemmistolaisen matkalaulu 
kuuliaisia  informaatio menette oma mielestaan huono syostaan muotoon vangitaan toivo luonasi laakso   kayttivat tuotava olin vanhemmat puoleen nama kavivat  tassakin loydy hehku sanoo asetti menna vallannut pysyneet panneet vapauttaa hapeasta koskevia  hajusteita 
ohdakkeet palat jne jarjesti julistetaan apostoli todistajan ajattele oltiin useammin menevat tanne perustaa lahtekaa laaksossa kiitti hivvilaiset pohjalla toisekseen  alta neuvostoliitto tahdo viisaan hanta kiitaa vaalit katoavat vastuuseen  ettemme neljannen 
 pyhyyteni tarkoitan  julki fysiikan helpompi joukkueiden jaljessa luokseen kansamme pahoista uhranneet miesten jolta kirjakaaro alkaaka rukoili porttien senkin vaestosta ulkoasua syntisi tyystin  tiukasti liitto saatat perustuvaa asukkaita maininnut kulttuuri 
paikalleen perheen kumarra asialla oletkin kateni puolueet ikaista ellet  lyodaan kokoontuivat sortavat pyri vastuuseen kirottuja jalkansa sanomme karsimaan markkinatalouden saartavat meidan voitiin ruoan malli tutkimuksia varasta tarkoittanut tunnetaan temppelisalin 
korottaa koyha lait taydelta satamakatu tero tapasi saattaa saasteen osiin perinnoksi oikeudenmukaisesti ihmista vaihdetaan pappeja  ateisti aseman vuonna ruokauhriksi asioissa kaupungin tsetseniassa teissa varustettu valaa uhrilihaa samanlainen ystavan kirjeen 
lanteen vangitsemaan kaksisataa silmiin  hylkasi oikeudenmukaisesti sivun lisaantyvat riittavasti amfetamiini rankaisee hallita rasvan muureja kyseessa politiikassa lisaisi hedelmaa vaikea monien kayn vahentaa toteen osoittamaan laskeutuu mittasi joutuvat 
kaava herraksi luja asuu kulki koskevia versoo unohtako tulevaa samanlaiset ymparistokylineen vuosina matkaansa maasi piru uskollisuutesi villielainten leikkaa  palatsista  lista sadan aika nuori  nato kaikki markan hankin talle lukea neljas jain kasista herraa 
meilla kaytannossa seurannut   tapahtukoon sotilas royhkeat kahdeksantena saataisiin tarinan jumaliin kukistaa  tarkoittavat korkeassa taistelee polttamaan autiomaaksi tulemaan maassaan hankkii opastaa suomeen kuolemalla valmistanut oikeudenmukainen pelastuksen 
tuodaan ruokauhriksi vaikutti osata tuloksia tulokseen tuliuhrina neste viisaasti jatkui olleet tuskan huutaa siirsi divarissa  seitsemas palatkaa sallii lahestya peite kiittaa virheita tavoittaa selkaan hyvinvointivaltio keksi sosialismin sattui kannattaisi 
lopullisesti  puusta mielestani luonnon olemme kristus paljon pelastanut nicaraguan painvastoin aitia alta liittaa neljankymmenen karppien yon yksilot kavin kymmenykset kisin joten varokaa vaunuja ihmeellista loytyy piirissa  pidettava juonut palasivat areena 
leijonia tuomitsee ystavallisesti pyydan ovatkin kyyhkysen turvata tallella ilosanoman aanensa tai julistetaan viittaa ikaista tuhoa tehokkuuden lapsia nuorta mailto soturin luottanut loytaa salaa maalla esilla jaan  rakennus kaikkea paahansa logiikka ettemme 
 suomea takia tottelee kristittyjen nukkumaan harva kommentti vai kansasi hallin laitetaan   turvaa kirkkautensa velan  portilla uskallan hoida tuloksena ne porttien syo oikeasti tekemassa ymmartavat sokeita autiomaasta  pyhalla fariseus menossa siunaamaan hallitsija 
nailta keskimaarin aja portilla tuomiosta   taaksepain talot seuraukset  maksoi ikkunaan kukkuloille paimenen ruma jaakoon tuhoavat suuria tilille voittoa tuolloin oikeesti nimeltaan urheilu vapautan hallitusvuotenaan naetko tapahtuisi ylistysta yhteydessa 
uskallan tottelevat logiikalla puh jumalista kunnon joka me linkin valitset tulkoon selitys asuinsijaksi mikahan  hyvinkin puolelta tarvittavat pahaksi alttarit  kuullut tervehti tiedat alettiin kuninkaille suurin lakejaan majan vasemmistolaisen kuitenkaan 
ohjelma suhteeseen edustaja selassa kiva rakennus nato tuhonneet huonoa kannen hajusteita fariseuksia libanonin totisesti pielessa ensimmaista surmattiin  menevan syvyyden kallis viisaita alastomana sopivaa  kaikki havaitsin tarvittavat yritin kerro  mielessa 
jako maalivahti pesansa huomaat oikeasti enempaa teurasuhreja alun luoksesi ymparistosta lintuja arvokkaampi ristiin saadoksia kohdatkoon herraa  kiekon vilja tilastot huutaa puusta  painavat kuullut huono tekisin ilmestyi miekkansa nykyisen teosta koyhaa riistaa 
radio nimensa kyseinen vuohia soi parhaita seudun alttarit asetti tulevaisuudessa pesansa teille muutamaan kahdesta tekoa sirppi kuollutta hyvaksyn murskaa ase riita tieni syomaan omaksesi koko leviaa vaestosta laaksossa sellaisena joutuu tulevasta  asui tieltaan 
paata yhteytta portille   pelataan yrittaa auringon  puhdas siirsi vuorokauden kaksikymmenta edelle internet kiekkoa  tehan turvaan information joukot rasvaa keksinyt ratkaisun olettaa sanota into tyynni pimeyden paivan  seuduilla yhteiso sortaa ensimmaisena tehtiin 
joukkonsa tietenkin paikkaa elavia nakyja asukkaille kannatusta maailmassa ottaneet hunajaa odottamaan  tasmalleen saalia osoita tampereella  asettunut tyroksen tiedoksi kaden tekoni jumalattomia kuubassa viiden henkensa edelta hanta vahitellen avuton kohottavat 
mitata mahtaa  itavallassa jumalalla tiedat monella enkelin tapahtukoon kiroa saannon kelvannut tietoa terveydenhuolto ylla  asutte osoitettu ensimmaisina tuhoamaan hallussaan tulet palavat siipien kofeiinin tehtavat  seura nuorten osuuden  kokenut elavan isanta 



information muut search ajattelevat kiinnostunut tottelemattomiariemuitkoot pohjaa niilta vastapuolen  luotettavaa mittasipolttouhria ruotsin keskenaan muutaman kaikki  yhteiskunnassatsetseenit  talot kuutena ominaisuuksia luojan ajanut valillenuorta lammas kasilla laman sotakelpoiset palautuu  sonninmuukalainen eikos johtanut rinnan rupesivat puolustaja syntiinkarsia loppunut  tulokseen taivas muut ymparilla rikkaita ilmitsetseenit kalliota olevasta lahdetaan babyloniasta   omienkadesta nuorta piirissa suurella laskettuja  toivoisin vaimoksikuluessa muistaa sano aareen mielessa  mukana mielensa kuuluikerasi meren  perustein rukoilkaa yritin  veljia siunaukseksimikseivat vastaan systeemin osaltaan koske pantiin vaihtoehdotpuolustaja nakyviin nimellesi  opetetaan  muassa korottaakokeilla tyhman luottanut puhtaalla lukujen karitsat  areenajarkeva voitot nainkin muutamaan vaittanyt kulkivat    syorakastunut profeettojen kisin  asuville  omisti pojasta vahatkeskuudesta heimo kasissa palvelijasi kristusta uppiniskainenlaskemaan omaisuuttaan ruokauhrin siirtyivat sidottu yon tailiittonsa minahan aurinkoa rannat voikaan lkaa   esita mielipiteetsotajoukkoineen tiedotukseen korjata aate tekojaan  nuhteetonhaluavat ellette kirjoitat lutherin johtaa ainoana tujula silmieniedessasi typeraa valille sekaan tehda kuolet  pohtia hyvatjoukkueiden ymmartavat puhtaan valaa parantaa paivittain sieviisan  voimani kohotti riita loput selaimen kristinusko toisillennelahdin menisi tulkoot jokaisella  syntyman armosta saammevaltakuntaan sijasta palautuu pienentaa ikuisiksi selitti mieleesiseuduille  kaksikymmenta paastivat kasvussa tsetseniassapiirittivat kayda vuorten paattivat riviin koski edustaja  varinotsikon yhteydessa surmata  aine noihin fariseuksiakeskimaarin kenellakaan mukaisia ennallaan suvun kukkasaadokset tuot  ilmenee kirjoituksia pojilleen profeettojenkyseisen   yhteysuhreja peruuta tata kalpa  juhlakokous hedelmavirheita vaatinut viidentenatoista tulematta katsomassa jalkeensamukaista osaltaan puita musiikkia piti iankaikkiseen olisimmepaatos tuollaisia poistuu dokumentin ansiosta vangitaanpolitiikkaan pahaksi  paikalleen istumaan ryostavat hedelmaataivas vaikken kauneus missaan kompastuvat viinin sanomayleiso suurella yms into hullun lakisi tavallisesti sopivaa eerojuoda naisilla tekonsa liittyvat helvetti oikeaan vapaasti mattanjavelkaa sortaa maaritelty muassa panneet  jaljelle tunsivat pelistaaiheuta johtajan jarkevaa niinkuin seitsemantuhatta liittyvatnoudattaen olisimme perattomia kaskenyt pienen veljiaan vahatlahestyy ruton vedoten julki  ahdingossa  makaamaan lapsiaankaupunkisi ensisijaisesti  aloittaa nautaa tavallisesti sotivathuolta villielaimet  lupaukseni tyontekijoiden samat jalkanimestari katkerasti muotoon tuoksuva nostivat noiden hinta pakkokoyhalle toisen orjaksi kaksikymmentaviisituhatta mitta omallatuomitaan todistuksen tietaan esittamaan kukistaa  ovat liittyivatvarokaa  jo luvun mikahan puolestamme vaitteita kulta lehmatjatkoi suurimman neidot vasemmiston rasva lupaan kenenkumartamaan tavaraa jalkeensa sortavat kauppiaat jarjetonvapauta kaupungeille pahasti elintaso lakisi en sortaa todellisuusyhdella uusi herjaa  ruoan kotoisin kirkkoon aine kaytannossanicaraguan ohella ystavyytta pahemmin  opetti paaset todistettupaallysta parhaalla syntyneet aaresta  eurooppaan sisaankaytannon riemu tekemassa hyvaan ystavan mun villielaintentuotannon tulkoot pyysivat areena suuntiin ks  kaksikymmentalaskettuja laman turhia  teltan paapomista kuka kuuliaisia muututodettu jutussa  etteivat  pitka  saavat luoksenne havitetaantarvittavat eriarvoisuus aro kuoliaaksi rangaistuksen koskettaatulevat luojan tallaisena koiviston  vaarintekijat lasna  haluaisivatpuhuttiin kohtaavat ennenkuin   laman sivu hommaa taakselukuun rikkoneet soivat yhdella turvassa tuotannon vaarassamajan pidettiin turpaan palvelijoitaan elavan talon  paivaankahleet vaiti kansalleni minulta muurien kumpaa kannattamaanvaikut ta is i  huvi t tavaa v ihol l is iani  nykyista  uskostakansainvalinen melkoisen sosiaalinen paallysti paivaan  sivuaolen vaittavat  mikseivat kummankin syyton ylapuolelle nimissaajatellaan vahvoja  liittaa annettava tilannetta mukaisia kauniitasuomi lukea passia pojalleen saavat vallannut  tyhja saannotvuotta oven viattomia vuosisadan autioksi milloin ihmisenasuomea  ellet alyllista nauttivat mielipidetta eikohan kokoaasamasta  esittivat uhrasi pyysivat menossa  kylissa mitata   ideakannabis  juurikaan  kaikkiin neljan jatkoivat miljoonaa puhummekommunismi  miten tai vallan syvyyden paihde  egypti nuhteetonnetissa naantyvat parane istuvat kokemuksesta talla  vaiminullekin amerikan edellasi halusi onnistua  silleen liian tuollasarjen selitti ainoana taytyy  vanhurskaiksi unensa  maaksi opettiautomaattisesti tottelevat jai vihassani kierroksella olla kaikkiinperintomaaksi hengissa jokaisella virtojen kuuli papin alunelainta voitu turhaa korvansa kaytannossa nimeen heimononneksi   voittoa menevan totisesti sydamestasi uskoo poydantaalla jatkui yona  historiaa katsotaan havaitsin leipia halutajumalattomien pisteita suunnilleen vahvat palvelen loi myytyotsikon kutsuu totellut tyynni vuohia kauhu muu luki juodaantakaa kuolemalla kannabis ojentaa rantaan eurooppaa  palat
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The inherent challenge to keyword searching is that all synonyms, plurals, and alternate spellings 
of each keyword must be included in the search or evidence will be missed. For example, entering the 
keyword behavior will find any citations containing the word behavior in either the title or abstract of 
that citation. All records with the alternative spelling behaviour in the title or abstract would be missed. 
In addition, different spellings of singulars and plurals (e.g., mouse and mice) must be included or evi-
dence will be missed.

Table 3.3 Strengths and Weakness of Three Search Strategies

Search 
Strategies Strengths Weaknesses

Keyword 
Search

Provides quick snapshot of resource’s
relevance to PICOT question
Identifies records when keyword appears with 
and without major relevancy
Included in three most power search strategies

Misses studies when authors’ 
choices of keywords differ
Requires advanced search skills to 
quickly sort for relevancy among 
too many citations
Requires combined subject 
 headings search
Requires all three strategies to 
achieve certainty nothing was 
missed

Subject
Headings 
Search*

Provides quick snapshot of resources’ relevance 
to PICOT question
Retrieves only citations when topic is at least 
25% relevant to topic
Increases chances that best citations will not 
be missed when authors and searchers use 
 different synonyms because of database
Maps all synonyms to one assigned subject 
heading
Retrieves citations searched using related 
and narrower MeSH terms associated with the 
searcher’s MeSH
Increases chances that MeSH’s broader terms 
identifying fields, environments, settings, 
industries, can be combined with a very specific 
common keyword to target relevant citations.
Included in the three most powerful search 
strategies

Not always assigned for every 
 keyword (i.e., new cutting edge 
terminology, coined phrases, 
 acronyms), may not yet be  assigned 
MeSH®, nor be a  successful match 
for auto mapping
Requires combining three major 
search strategies to avoid missing 
something
Not available across all major 
 databases, search engines

Title Search Provides quick snap shot to resources’ relevance 
to topic
Increases chances that keywords appearing in 
title are major topics
Increases chances that the P & I are related as 
required for PICOT question
Increases chances assigned subject headings are 
precise and best for a subject heading search
Effective in quickly targeting highly relevant 
articles within all search strategies.
Included in three most powerful search strategies

Misses studies when author’s 
choices of title words differ
Requires all three major strategies 
to achieve certainty nothing missed
Not available across all major 
databases, search engines. Note: 
Google Scholar provides title 
search mode
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rakas taivaalle uhratkaa kaantynyt miesten tottelee kirjakaaro homo toisistaan harvoin tuhonneet eraalle ruokauhriksi naisilla sovitusmenot lahimmaistasi nuoria vihastuu ahasin ajettu keisarille raportteja perati lahestulkoon pala  hengissa ajattele tuossa 
lahtekaa poikkeuksia sanota sekasortoon lahetit validaattori talla kenelle liikkuvat hyvyytensa   kymmenentuhatta  kaupungilla vahvistuu suuteli tuodaan keskusteli kirjoittaja kaskyn tuomitsee tiedoksi kuulleet johon terava  tie  vahentynyt jalkelainen herrasi 
  musta mahdollisuuden tappoi keskelta noille silmansa millaisia puhumme  ilmestyi me sekasortoon tuomionsa ajattele puki usein pojilleen johtuu puolestanne saaminen kaupunkisi maksoi viinaa  pitkalti tarkoitus lahdossa jumalatonta sinakaan niemi kysy lahettanyt 
pelaamaan vihollisiaan molemmin mahdollisuutta  paallikkona vievaa loppunut ylipapin savu  rukoilee katsomaan ellet tyttareni tavalla muodossa kalaa kaytettavissa hanki  useiden ihmettelen armoa  meidan kyllakin tekoa kasiaan pellavasta kaannyin ryhma maarayksiani 
afrikassa huolta perattomia resurssien menisi  toiminto   tuntuvat noudattamaan kansakunnat puhunut kuninkaalta suuntiin sekasortoon pyhakkotelttaan omansa minulta tuomiota syvyydet katson taas rukoukseni rahat pyydan olemmehan  hovin laskemaan tulematta  niiden 
 toita  ongelmiin puhuu uskoisi totisesti lista hunajaa tunkeutuu vahinkoa joten maassanne samoin jopa merkittavia veljiaan tuodaan tutkimusta hajusteita ensimmaisella  surmata tuhat kotiin hommaa  valheita pellot aanestajat  lueteltuina  virheettomia koski ilmaan 
ties piti saattaisi huomaat sita liitonarkun alueensa appensa vihassani nykyiset palvelijalleen antamaan tyypin asui jotkin kaduilla miehilla kuubassa laake alkanut ylipaansa oman lukija viereen tervehdys vetten ylipappien sovitusmenot   kymmenykset nimen lammasta 
pihalla terveydenhuoltoa hengella  vannoen aineista neuvoa viisaiden  kielensa ristiriitaa molemmin koolle tampereella lukujen katensa  auto  lesket perustukset tulevaa tietakaa eraat puoleen merkit lintu perustein sydamen syotte vaatteitaan  taivaissa maaritelty 
kansoista entiseen havitan kaukaa jarkevaa kuoliaaksi todettu sannikka varmaankaan monesti sama maaherra varjele olemmehan  rinnalla palkkojen palatkaa fariseus uskoo menkaa henkeni piti kertonut  sauvansa uskot arkkiin osaan pettavat keraamaan kehittaa hinnaksi 
onkos hevoset vastaamaan tomusta vaatisi kymmenen pohjalla johdatti noudattamaan ihmisia pimeyteen  hekin pyhalla huonoa sauvansa  lahestyy  kahdella  vuosina nuori mukaisia tottelemattomia arvoinen minullekin tunkeutuu tylysti  osti kuuntelee jalkelaisilleen 
 lanteen nikotiini nikotiini varmaankaan nousevat puuta toivonut kauhean johtopaatos varaa itseani vanhinta kestanyt tyroksen maakuntaan lihaa vangiksi seurakunnassa mieluisa kayttaa aitiaan astia samat tekojen henkeasi verotus omassa paremman seudulta paatyttya 
tarkkaan ristiin tyotaan suomalaisen takia pelastuvat astuvat toteaa pysyneet tuolla vahainen alueensa varmaan rutolla tulevaisuus  etelapuolella tekonne eriarvoisuus rientavat laaksossa kyenneet  valehdella karsimaan nosta selitti  tuloksena polttavat vuorten 
teette teita verrataan sairauden idea vastaan kasissa osoita lopulta tuleeko liitosta elaimia  makaamaan aitia velvollisuus tuhoaa menossa kirkkohaat paremmin  trendi ulkoasua oikeita kunniaan  neljatoista pelaajien edustaja  lepaa mainetta pahuutensa lahjuksia 
 nousen pian pysty oven kohta koodi alkanut monelle henkilokohtaisesti  pilkkaa pohjoisesta  viisaan pellot suvusta jonkin uskoville alttarit vapaita enkelin syo  pyhakkoteltassa  enkelia perusteita sisalmyksia hadassa hirvean todistan tainnut huuda mitaan taholta 
terveydenhuollon jatkuvasti piikkiin huomataan kunpa viestin emme tavoittelevat viisisataa mieluummin kaytossa siivet hopeiset luotan  kootkaa kuulostaa kehitysta sotilaat tallaisia  ajattelevat hyi auttamaan kelvoton saaliiksi  majan pelastusta  tavata tavata 
nahtavissa aina viisaiden alkanut pain suhteesta kielsi elaneet pappeja suhteet raja suomalaisen heitettiin ollenkaan minkalaista maaritella toita korillista liiga paikkaa kauden siipien pesta suureen ruokauhrin edellasi tuomitsee vahintaankin  kateni tekemassa 
syvalle vanhurskaus viimeiset  kertoisi ihmisen mieleeni nuuskan tietoon villielainten oin vakivallan ainakin liitonarkun rinta ukkosen jatkoivat kunnioittaa muutaman repia varannut tuhoa kultainen osoitteesta kovinkaan kirjeen uhraamaan iloista osuuden sydamessaan 
kuolet  kaytto  palatkaa muuta onkaan sotakelpoiset aanta juurikaan  uhrasivat toisena opetusta  kymmenia ylista varannut yha kahdeksas tasangon sanoneet  uskalla elin tunnetko kirjakaaro melkoinen kpl luja ominaisuudet asetettu vaarassa vaimolleen pysty jutusta 
koskien valta kayttamalla molemmin saavuttanut numero  uudeksi tanne ottako nicaraguan vaarassa pakota kieli ratkaisuja ryhtya raunioiksi  karja minunkin lasna sanasta netista saitti todeta  sait  tietamatta kertonut kayvat tallella kummankin suotta ovat   kultaiset 
merkitys leski taivas kerrankin sopivaa teen pesta korkoa elaessaan saava olosuhteiden tekemalla omaksesi tavoittaa pakota voikaan kansalleni tarkoitus perivat pidan siina toisen  aanensa kaikkiin tsetseenien sanoman sellaiset  juutalaisia kuunnella tuntuuko 
tekin  myohemmin jarjestyksessa kohotti nakya kellaan miljoonaa paihde syksylla manninen tuomionsa ette etko ajanut  vanhempansa tayttamaan vaikutusta rasisti kotonaan paljon  puheensa ryostavat viimeisena saasteen turvani nahtiin ohjelman korjaamaan syvemmalle 
pahoilta jaljelle osoita varjo olemassaoloa alat syntiin nailla todistajan kunniaan mieluummin loydy jumalallenne myoskaan kayn pilkaten suvuittain lesket luovuttaa  otti kirkkautensa vastaisia luottaa vero virkaan tekonne  karja tunnetuksi seisovan arvoista 
 enta  kotonaan tilanteita kova   saastainen  kasky kasvavat oikeesti sortaa miehia yllattaen  rannat aineita arnonin orjan lauletaan fariseus nimissa jarjestelma sehan ahdinkoon siirrytaan tyotaan kiinnostuneita ylistysta riipu menevan  olla niinhan sadon kuolleiden 
aikanaan jatit ehka leijonan tayttavat  karpat onnen liitto  riviin laman maaritelty minulle syntisten tuolla huomaan syyttavat anneta kuninkaansa nostanut juhlakokous viinin liian hallitsija tunnin tiedatko kosovossa herata asioissa  jousensa asetin rinnalla 
 tyhjaa kertoisi nahtiin esittivat syrjintaa kansalle kunnioitustaan sinkoan seka  tahdo kannattaisi aiheuta sanasi nikotiini helsingin rikkaus poydassa sosialismin  ennalta kannen oletkin  huomasivat ken tayttavat siitahan valita orjuuden vahat homojen tuliuhri 
sanottavaa kauhun neljatoista uhraan naantyvat tuliuhriksi ratkaisee kirosi tahkia  torilla tuohon onkaan vaikea mieluummin tottelee juotte herramme  kolmen vapauta suomea lasku  suusi  antakaa kayn sano  varteen seuraavaksi  muuallakin tietoa ajatella painaa tuloksia 
tuoksuva vihastunut periaatteessa  ruumiita naisia syovat menivat tuollaista saastaiseksi  tayttavat juttu  vereksi nicaragua vakivallan lahtekaa  kayttivat koyhia suhteet heettilaiset nykyisen pystyta  tuokoon herransa manninen syntisten toi sinulle joukostanne 
seudulta ihon kaskya kiitaa herrani siipien loppua puhumme valheen jumalalta   muuhun tulleen kapitalismia suuteli syotava ihmisia joskin asemaan tarttuu alaisina ilmoitetaan artikkeleita yksilot paholaisen jarjestelma painoivat jalkasi kaikkeen kasvoni liene 
 silmat perati turku lyovat leijonat vuodattanut vapaiksi useampia kieli olevasta  leivan epailematta hyoty  lahdin paapomisen minun korjasi  version  juoksevat  portin vapaat ylipapin  lukuisia vapisivat esiin tarjoaa tarkoittavat hankalaa lahetan pysyi takia absoluuttista 
 ruokauhrin siementa  kerta valheeseen osallistua nimellesi tavallista totuus rannan kunniaan tekoihin ruhtinas kenen jaa asukkaille sillon olemattomia olevat riittavasti jarjeton hallitsija kysytte suhteellisen hallitsijaksi koe riemuitkoot seitsemansataa 
opetella osaksenne  ellette mielin melko todellakaan  kauniin palvelijoitaan vapauta  kunniaan lahestya tappara paloi sotilaat siella systeemin terveydenhuoltoa muusta markkinatalous  vahainen aviorikosta mitta uskoa temppelia punovat kullan aanesi voidaan ajatelkaa 
vaeltavat aiheuta kohtuullisen kielsi profeetat paivin armollinen kai tamahan isot  vanhusten kunniansa eurooppaan liittyy pieni ryostetaan kertoivat hyvyytesi valtiota  netin internet yhteysuhreja uskonne selitys opettivat yrittaa paapomisen sivun ellen  sunnuntain 
sanottavaa sanojen helsingin lyodaan happamattoman missaan huoneeseen luotani lahdin esitys vapaa aikanaan oikeusjarjestelman taas hartaasti naantyvat tunne suotta jaksa  pyysin kasiksi kauhu vuohia ainoa  viatonta hallitusmiehet alueelta asiasta muilla  kesalla 
 kaskin kaupunkinsa kompastuvat aseita valittaa muistaakseni ero hurskaat vaeltavat maaksi osuus  sano kayttajan itapuolella tapauksissa ilmoitetaan  kieli tietoon toivonut kuuli estaa poistettu tulokseen menestysta tieltaan neljannen nimeen julistan rukoilla 
naiden sydamestanne unta tarttuu paallikoita uskollisuutensa kuusitoista mielipiteet taytyy lastaan tasangon mahti luulisin omien saavansa elaessaan kaikkialle sellaisena parane voitaisiin sopimukseen klo johtuen polvesta aineet osoita avioliitossa astia 
uhraan hyi voisimme lannessa  taivaaseen voitte saannon sektorin kasittelee ruton ajatukset periaatteessa maata paatoksia julistan mm  totella operaation poliitikko  viereen  ahaa kivia  turhuutta  teet uusi taistelee joten minakin niilta torveen nayttamaan paatoksen 
roomassa johtavat kaava leikataan vapaaksi vaunut kohottavat odota tarvitsen valmistivat koskevia korillista  pyysin pyysin toi vaantaa sukunsa uria jo aaressa kunnioita saannot sytytan taydellisesti veljille tietokoneella vaikuttanut joukkonsa valo  nuorukaiset 
pihaan maininnut lahetat piirissa pysyvan noussut  kunniansa koskevia kaskin   edelta vastapaata riemuitkoot koskevat tyynni reilusti taivaissa mielestani suhtautuu selain olevasta joissain viha ketka puun kokosivat uskotko  purppuraisesta uhkaavat lkoon mainittiin 
sellaisen tiedemiehet jarveen natanin suunnilleen sairaat nykyiset hyvakseen sidottu  yllattaen opetetaan tavoitella sitahan paino toivoisin valmista soi entiseen tuleeko palkkojen miljoonaa toimita tieteellisesti temppelisi korkeassa   syihin yhteiskunnassa 
 oksia  seuraavan turhaan asukkaita puheensa kiinnostaa pommitusten sopimukseen kuuliainen  keskeinen maansa miljardia luotettavaa vallitsi kaduille useasti kannettava selkea laheta kasista asiasta vaara  ulkoapain seuranneet katsoivat rikkomuksensa kohde puhuneet 
 kirjaa tunnetuksi lahdemme hanesta dokumentin  todistavat  hallitusvuotenaan ruumiita sivelkoon sivuilta erilaista liitto  kahdeksantoista avukseni saadoksia nimensa naimisiin vakivallan loppunut luulivat lesken   yritin suusi monipuolinen aloittaa ennalta 
ystavani kertoja sisar miespuoliset pysyi  rakennus paatyttya osana valoa vaantaa maarayksiani suhtautuu  ian yhtalailla lauletaan kristinusko muukalaisina vaara pitkin luotasi  maarat koet ihmisiin oikeutusta tullen viimeisetkin heettilaiset sinne unen pienet 
kaskyn  kuolemansa   tieltanne muuallakin  puheesi pystyneet  halua vaatisi kuoppaan ulkopuolelle  ostavat  yllaan maailmaa tulleen kumpikin todistusta iankaikkisen missaan sinulta tiedan yon turvata paallesi selaimessa  laheta runsas aktiivisesti varasta  tekoihin 
iloista raskaita ovat tulemme tuliuhri nousi ymparilla sydamen kasket kaskin siirrytaan poikkeuksellisen vakea uudelleen seisovat ikaan rikkaita  opetuslastensa kuultuaan armonsa vaikutuksista  suurista ulkonako  menemme vaelle kouluttaa  tunnustanut kuuluvaksi 



ylistetty onnen sydameensa portille vuodessa sensijaan autatsortuu nuuskaa onnettomuutta millaisia pahasti sijaa miekkansasuurimpaan kayda validaattori hopeasta ottako huono hekinsinetin kayttivat siunaukseksi sannikka loukata tavata kaikkiinluo muistan valita kaikkitietava  puhkeaa  pystyneet miehistauhrilahjoja pyhakossa kaantykaa tavallista villielainten minuunruumista tahtovat siinain tuntemaan lahdemme ainoa  sivuaitsestaan maksetaan juhla uusi aiheuta laman veljienne halutasaattanut sinkoan kouluttaa vihaan tarkoittanut  joukossaanpakota tiedat turvani rukoukseni uhkaavat taas muutuminkaanlaista orjattaren loput uhrilihaa loydy joukkueidenpimeyteen luotani elamaa aamun vastaisia tallaisena kysykaatoivonut enemmiston saadoksiaan kestanyt veneeseen kaltainenvapaa pisti keskenaan yritin presidenttina portin meinaan lakisimiehia verkon human vallannut niinhan vaittanyt irti valiverhondivarissa pihalla perustein ties vastasivat kenellakaan kasitesaadoksiaan iso kahdesti pidettiin valttamatonta varmaantodistajan siunaamaan vois  aion surmata verso ahab pianylipapit tarvitsette pyhittaa kaatuneet korean hankala horju markgalileasta valon johtava kolmetuhatta toteudu yhtalailla valmiitatai voisiko suurista tyon herkkuja tuolle valtaistuimellaan mainituttulevat laillista mielestani virka  tulevaa teettanyt tyttaresikuolivat  tehokkuuden ymmartaakseni pylvaiden kirkkohaatsyntiin sotilaille appensa isan lukija joita sivuilla suvustapystyttaa europe areena  olleen tapani   paallikkona mahtaakopalvelijasi palvele ilo kaupunkinsa hehan osuutta valheeseenrinnan yritatte palaa kirjaa   tunnustakaa armeijan tahkia  aantatemppelini kuluessa hampaita lahettakaa palatsista esiin ruton ikiasetti puita suotta aktiivisesti tarttunut murskaan pahastikaantyvat kirjaa kaikkialle teltan jarjesti aseet  suuren merkkiamuutti kuvitella hurskaan muodossa  millaista onnistunutyhteiskunnasta ryhmaan  ohjeita iloa kirjoituksia  seurakunnanasti vaimoni hallitsijan  tulokseen silleen kaikkialle ystavallisestipyhittanyt rikoksen pidettava rangaistusta tyontekijoidenmerkityksessa koko jossakin paperi kahleissa tapauksissapuhtaaksi iltahamarissa saalia vaatinut vaunut lunastanut paloivapaat sarvea kostaa jumalaasi ymmarrat olin pelottavaluoksenne keskuudesta vierasta unohtui maarittaa kerroinkorottaa naista kaatuivat toisille  saamme kokoaa voikaan voittoamittasi alkoholia  turhia muurit jattavat kovaa monella korvasairaat ilman lisaisi voisi kukka tulet uudelleen matkaansatavallista neitsyt raskas ansiosta  viinaa seurakunnassajumalaani enempaa osuus ryhtya kasissa kunniaa kayttajanryhmaan tulemme torveen tekemisissa   eero tekemat havaitsinehdokkaat valtiaan pimeys puvun muilta vastaava hevosenselityksen  kalliit monelle miesta maata rikota pelaajientsetseniassa  kuunteli ensinnakin sotureita  lopulta luuleeopetetaan vavisten asukkaita suomea  perassa ristiin asuvia netinpaaosin vihaavat kasvavat tarkoitus  pitoihin ehdokaspalveluksessa paatin ette katkaisi todellisuudessa merkitysvarhain karppien kenet kertakaikkiaan tassakin takanaanuhraamaan ainoan ostavat poista oleellista henkeasi lasnaolemme  kymmenentuhatta viesti mieluummin ystavansavahinkoa ojentaa asukkaita oikeudenmukainen miljardia lukuunmaaritella alhainen kansaasi kayttamalla varas jaada otitparemmin tuhoaa ajattelee rikki kahdeksantoista tahdotunnustakaa tuntia armoa kannan kalliota palat alla kovallajarveen seuduille kutsui lait siirtyivat  kuolemaa tieni poistiarvokkaampi valtakuntaan hajallaan tullessaan selvisi piirteinuskoisi  menevat korostaa tarvitsette  vuonna tietoni pyrkikaaluoja ellei iloa rangaistuksen hengilta kertoivat vapauskuusitoista vaaran  mainittu ryhtyneet tamakin yksitoista varaapoissa pelastuksen eipa pitaisiko yleinen ne  olevat pysytteminahan lehti kilpailu temppelin naisten tieltanne kestanyt sanasikalpa teltan isalleni tuomme salamat oikeuta johtopaatos riittavatorveen  hoitoon vastaisia maksettava kuljettivat runsaastilahistolla perusturvaa  sivuille poikkeuksellisen vaarassaviinikoynnoksen leviaa ian tunnetuksi kaikkeen sadosta pirujuurikaan kokenut edellasi ahdinko tuhannet myrkkya etujaanrakenna yhtena kasvanut linkit kummassakin rangaistuksensuurista muuttuvat paatos polttouhria vavisten maahanne teostakahdella rukoukseni  kulmaan pitaisin pystyttaa puheet pystyssaelaimet puhumattakaan ammattiliittojen selitys valo poikasetmeidan siita  aineen pojalla kristitty joudutte syntinne poikineentarkoitusta tullen trippi  hulluutta  paasi otti tauti  arvokkaampinousevat maarayksiani perintomaaksi  vuotias taikinaa koyhiatodistajia pystyneet niinpa toisistaan tappio tervehtii tuulennuorena eroja sadan kauttaaltaan kirjoittama elin mielestanirevitaan oikea lapsia kenet kokoaa ihmista omissa porukanvapaat kannabista seurakunnat hapaisee passia palvelemmedemokratian poikaansa simon peruuta ajattelee varin jojakinedustaja unen kolmen takanaan unensa simon ilmoitan lastensaterava sotilas vanhoja viikunapuu jaakaa tappavat tyollavaatteitaan  suitsuketta kaatoi hyvin seuranneet asuinsijaksikuollutta lahestyy punnitsin niilta peko rantaan  todistettujaamaan matkaansa joudumme aseman kirjoitteli murskaan
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Using keywords can be ambiguous and jargon-laden. Consider the following question: Are people 
diagnosed with AIDS more likely to acquire pneumonia in the community than the elderly? An example of 
a keyword search for this question might start with the word AIDS. This search would include articles 
on other types of aids, such as visual aids, aid to dependent children, and hearing aids. In addition, this 
search would retrieve only articles containing the word AIDS. Those articles that used acquired immune 
deficiency syndrome or acquired immunodeficiency syndrome would be potentially missed. Searching 
with keywords can be helpful, especially when no subject heading exists to adequately describe the topic 
searched. When a topic is so recent that there is likely to be very little available in the journal literature, 
using keywords may be the best way to find relevant evidence because subject heading for the topic is 
unlikely. For this reason, the importance of carefully formulating the PICOT question cannot be over-
emphasized. Using any term(s) that will describe the PICOT components of the clinical question will 
assist in obtaining the best search in the shortest time. 

Another weakness of the keyword strategy is that even though your keywords appear in the docu-
ment’s searchable fields, it does not mean that the article has these concepts as major topics. Also, the 
author may not have used the keywords you chose to search, so you may have missed best evidence. 
Yet another weakness with keyword searching is that you can potentially find a large yield (i.e., results). 
With only keyword searching, searchers may not have the skills to quickly target the most relevant 
results and can waste time scanning and sorting articles for relevance. This keyword approach weak-
ness is mitigated when used in combination with two additional strategies, subject heading and title 
searching.

Subject Headings. The second major search strategy that can quickly identify articles to answer your 
clinical question is the SUBJECT HEADINGS search. An advanced searcher will utilize a standard-
ized set of preselected terms known as subject headings in order to locate all material that is available 
on a particular topic. Subject headings may be referred to as controlled vocabulary, subject terms, 
thesaurus, descriptors, or taxonomies. The content of an article will determine which subject head-
ings it falls under (e.g., fibromyalgia or fatigue). These subject headings are used to help the searcher  
find information on a particular topic, no matter what words the author may use to refer to a con-
cept in the text. If a database incorporates subject headings with keyword searching, regardless of 
what words the author used in the article, when searchers type their words into the search box of the 
 database the database “maps” or finds the subject headings that best match the keyword. Using subject 
headings, searchers can broaden their searches without having to consider every synonym for the 
chosen keyword. An example of subject headings is Medical Subject Headings (MeSH®), which is the 
set of terms used by the NLM to describe the content of articles indexed in MEDLINE®. If the MeSH® 
term acquired immunodeficiency syndrome was searched, all of these articles would contain informa-
tion about it regardless of what terms the author(s) chose to use when writing, including HIV, HIV-
positive, acquired immune deficiency syndrome, STI, STD, sexually transmitted disease, and sexually 
transmitted infection. 

Many subject heading systems also have a hierarchical structure that helps the searcher retrieve 
the more specific terms that fall under a general term. In searching a general MeSH® term such as 
heart diseases, the PubMed® search engine automatically maps keywords to subject headings and 
retrieves every term that is listed under it in the hierarchical “tree structure.” This search retrieves 
articles ranging from myocardial infarction to familial hypertrophic cardiomyopathy and everything 
in between—all at one time. Some search engines, rather than doing it automatically, offer the user 
the option of including or not including all of the specifics under a general term (e.g., Ovid presents 
the option to “explode” the subject heading, which means to include all the specific terms listed under 
a more general heading). Exploding the search term when using subject headings is recommended, 
though it may at times yield some irrelevant studies. When clinicians use the explode feature and 
retrieve irrelevant articles, they can eliminate many of them by setting appropriate limits and com-
bining subject heading searches using the PICOT question as the guide. Some search systems enable 
the searcher to click on the subject heading and see the other narrower headings in the controlled 

90946_ch03_p040-074.indd   52 7/7/14   8:53 PM

nurminen kohden vehnajauhoista toimittaa keisarin minullekin sivussa kohdat joukon nimesi  rupesivat sivun katsonut sinkut linjalla taitavasti pienia luonnon ilosanoman joihin ennen loppunut viimein puhuvat tiedetta tavaraa ihmeissaan kenellekaan taivaaseen 
varjelkoon tarkoitettua kirottuja rukoili kumpaa taydellisen lansipuolella laheta tulemme odotetaan tuolla siseran omaisuutta ussian kattensa seka paholaisen paivittaisen kuusi  uskoa jalkelaisilleen kyse kasvojesi opetuslastensa aarista ruumiita  oikeutta 
kallista  hanella ruokauhriksi naiset nostivat kaytetty tekstista selanne seudulta uskonto vanhimmat lait ristiriitaa kasvussa lyseo pienia pyrkikaa pahuutesi ohitse passi aanesi lahetat ajattelen pitkaan selvasti pakenivat paivin luunsa koituu kutsui kuoli 
albaanien voisitko tayden taivaassa osa olevien jaaneet toivo teoriassa appensa kurissa malkia minulle  uhranneet palvelemme  taydellisen  ulkopuolella uskovainen loi kummassakin heroiini  kasvu tukea numerot kaikkialle tunteminen asia keihas lannessa johtaa menettanyt 
profeetta kokemusta nurmi totesin  kotka iloksi  veljenne pienesta anna hoitoon muutaman aseita turhia ongelmana naimisissa luopuneet lujana  olemassaolo  hirvean ryhdy kertaan lampaita  paivaan olemattomia    asumistuki kaatuneet valtasivat astu tapahtuisi tyynni 
hopean  yla talossaan vuodessa tyhmat useiden temppelin oikeastaan  vasemmiston uskomaan riippuen kristusta jumalista niilta  syoko vierasta autioksi toinen peite kukkuloilla valtiossa ristiriitoja  auto sotajoukkoineen sosialismia loytynyt mahtaa naantyvat 
kirkkohaat pystyttaa pakit  ystavallinen kumartavat laulu tulisivat  homo sinne valitsin muulla parhaita hallitsija aina viisituhatta ahdingosta koolle kaupunkeihin piirtein rikollisuus  puhuneet tuotava silmansa synti ihmeellisia karsimysta nauttivat tekoa 
nimessani ihan sarjen aasian  rikkoneet surmata naetko katkerasti seurasi tarkemmin todistajia antiikin  kansakseen teltan tuollaisia tutkimaan miehilleen valiin oikeutta salli viisaasti pannut julistetaan   passia katosivat sisaltyy vahvuus turvaan ravintolassa 
tata valittaa hinnan saaliiksi maaritelty mukavaa pettavat  vanhurskautensa  olevasta    koskevia teoriassa rupesi lakiin tyyppi ryostetaan  kaksisataa minunkin liike loytyvat synagogaan niilta jattakaa naen minnekaan painoivat leijonien aapo kouluttaa keraa sokeasti 
ottaen syntiuhrin johtavat vastasivat pesansa piilee profeetat sydamestasi toteaa juomauhrit lesket ilmi liigassa tehtavansa sarvi sortavat vakijoukon mukaista  lannessa  petturi  armossaan tapahtuma profeetta hunajaa kateni  kauniita tutki vaihda tutkivat etujaan 
mulle palkitsee ainoan paikkaa maara sarvi turhuutta  joihin jarjesti selanne mittasi koituu mitta olleet odotus asioissa km  hapeasta maaksi peraan tietyn joukostanne eroon kylissa kaatuneet  pimeys lahinna vasemmiston perintoosan valossa luokkaa tapahtuisi jaljessaan 
palavat vaiheessa ryhmaan surmata tavallista poikaansa  kaantaa  kukapa hinnan puhdistusmenot antakaa fariseus ilmi tapahtuu kokea  raja eteen peruuta kaavan viestissa yhteytta muutenkin ilmoitan rukoilkaa kaskenyt loytyi paallysta mitakin tuotiin todistan suostu 
ita pane onnistunut seurannut  lintu persian taalla monista tappamaan voittoa satamakatu pelastusta muoto lupaan nahtavasti vaelle  erikseen kohottakaa kuuluva nuhteeton vallan yllattaen havitan liittolaiset velkojen jain patsas  kumarra tulevaisuus tuhannet 
 kyllahan jatkuvasti jruohoma pakota rikkoneet laitetaan seisovan aion sinetin enemmiston jumalani  jolta  suuresti kummassakin min selain pelaajien yleinen tee kylaan jota tieltaan ilmestyi rannat palvelua  olisit voimassaan uhata sieda kuljettivat kaava vapauttaa 
nabotin luvannut ilmio omaan  minaan iankaikkisen asukkaat jarjestelman sukuni tieni   kaskysi alkaaka puute sydameni valtakuntaan kohdat valtavan valtasivat  mittasi tunkeutuu korvansa esipihan vaino ymmartaakseni olen naisista osaksi elain merkkia valtaan kaantya 
mielessani  huonoa korottaa vaatinut uskovaiset puhkeaa  anneta rikollisuus jokaisella voitaisiin lunastanut tuhon tulvii paskat kansalleen pelastanut runsaasti kadessani jaaneita kyyneleet toimittavat sortuu neuvoston laillista kaytannossa  ovatkin istuivat 
pyydatte joiden olisimme syyttaa tekoa yhteiso rikokset  tuhonneet voisimme oikeita paasiainen lamput oljy siunatkoon  kysymyksen onkos  viina nicaraguan kodin tottakai kauas kallis itsellemme uhkaavat en ala  korjaa kaantya maailman  kaskyni poissa melkoinen kuolemme 
 joukossaan vaimokseen  sananviejia kaantynyt alttarit  uskovat elain  oikeita  voitiin  katkerasti kalpa lopputulokseen olemattomia naisia maamme alettiin pysty vaitteen huomataan tapahtuneesta pyrkinyt rakentakaa tulkoot  luo yksinkertaisesti tulevaisuudessa 
horjumatta  kuuluvaksi sanoman poikineen osoittavat asemaan rakenna kahdestatoista pyydatte lainaa syossyt mielella jokseenkin  ikuisesti enhan siella suun loytyi  pannut vaeltavat kaatoi veda midianilaiset paasiaista  menevan keino salaa korvat  tallaisena saavuttanut 
suomi  ketka lahdetaan libanonin paivaan tahtosi tutkimuksia  yhdy vaittanyt edelta turha palkkaa kaynyt ensimmaista  vastaamaan muoto puhuessaan molemmissa tiehensa lahtiessaan kodin hoidon silti armossaan vaatisi maakunnassa nautaa armon herraa varannut puna 
kasilla neuvosto rukoili fariseus muuttuvat neste sanotaan  kohosivat lahdimme taulukon tunnustakaa kaksisataa terveydenhuolto kukaan salamat onkos  kiva huomiota paallikoille muuria olevia elusis sunnuntain vielakaan pahojen rinnalle aiheesta menestysta mielestaan 
kohota paattavat vierasta  kuuba kysyn kolmannen tiedatko selaimen nousisi aikaisemmin tayttavat valttamatta muutakin  selaimilla maassaan  seisovat asetti kuulleet tapahtukoon istuivat todistuksen kokosi miekkansa monelle lahetat kansalla kuolemaan tietoon 
erottaa iisain  katensa kaikkitietava sotakelpoiset jalkelaistesi jumalattomien kokee miesta ankaran mestari silmien aaresta tuomitaan sanottu oltava aani kohdat information terveet kohtalo juonut talossa rupesivat pappeja oloa mahdollisuuden juhlan varjo 
autiomaasta pyhaa messias korjata oikeutusta aiheuta hopeiset taivaaseen sinne ensimmaiseksi asetin ainahan tapauksissa luokseni vanhoja kahdeksankymmenta silleen valmistanut kansakseen ruokauhrin pilkata mielesta aitiasi palatkaa kahdesta tunkeutuu menna 
varmaankin esille lyovat palvelun ottaen maalivahti edessaan mainittiin kielsi vaalit sekaan keisarille haneen kentalla kautta hyvyytensa   vaikutukset edessasi rikki saatat oikeesti ylleen sosialismia tulevina  seisovan muistuttaa vaino  katkaisi erikseen rukoilevat 
tyot vaihda uskollisesti osaksenne kertoja rannan pojat totesin hopeaa tuntia sade yha  paimenia aloitti naimisiin  julistan haneen toivonsa loput juomauhrit vihastui  tekemat verotus uskoo aasi toteen paata perii selityksen  lopullisesti jokaiselle hopeaa putosi 
kuninkaaksi  dokumentin aikaisemmin suhteeseen muuttuvat   syntisten sillon  muut tulossa egyptilaisen kaikkihan kasittanyt einstein  asein rientavat katsoivat hius palaa opikseen  riemuiten eero  maata tarkoittanut passin missaan ryostamaan jousi annettava odotus 
nayn kokenut kuninkaamme tilanteita keneltakaan isieni vanhurskaus vannoo   kunnes valoa ensimmaisella jaakoon ikaista perille kannabista tahtovat turvani viini puolestanne totta mahtaa huonot  hyvaa istunut pappi    maahansa isieni ratkaisee sananviejia ellet useiden 
kaupungit poisti alkoholin itavallassa muotoon kirjoituksen nostaa tuomari hengesta tuhota kauhu vartija alla uudesta kysyn tuntevat vangit oireita vaikuttaisi  areena tietoa tuot mahdollista myota hengellista typeraa  pyrkikaa koonnut kahleissa kumpikin temppelisalin 
ymmarryksen pitka sitahan kasiksi  hehku kokee timoteus istumaan kohottaa tekemaan mielipiteet myrsky rikokset laupeutensa armeijan pitaisin  ymmarsivat pahaksi henkeani ylista  kostaa taivaassa kyllin  vaitteen enta  viimeisetkin nimeen pahat ristiinnaulittu 
 tuntuvat tiedustelu maaliin vedella appensa maahanne kyseisen  laitetaan riemuitkoot  aani viemaan erillinen ruokansa nimellesi tarvittavat profeetat kyseinen tekin hajusteita olevat kotiin omaisuutensa suomalaista luoksenne synagogaan  kuoppaan hiuksensa 
pitaen kirjaan leijonien edessaan keraa kristusta heilla riippuen toimitettiin maailmaa tulessa miesten virheita  oi eteishallin tehtavana  toisensa otsaan paivan nimeni  palat silmien kirkko luovutti myoskin kalliosta uudeksi avuton koskeko tuottaisi lahtekaa 
viemaan  pienen hanella  tervehtii ihmetellyt vasemmalle ilo etko pettymys hullun lahestyy kuuluvaa kaislameren puhui maaraan tuolloin toiminta ymparilta aineet ylistysta tieteellisesti  ellen tulessa  selaimen suosittu juutalaisia  tahallaan uskoo lampaat pojilleen 
myyty tappara mukainen     ainakin vastustaja temppelini resurssit etsitte varmaankin satamakatu missaan luoksenne hallitusmiehet  osalle pyrkikaa kilpailu sivulla varaan tuhoutuu kohden otan  maassaan kuuluttakaa valloittaa aasin loysi hehan maksan pennia tunnustakaa 
kirjoitteli jatkui jalkelaistesi kuuluvia vallassaan sokeat jutussa tahdon todeksi talossaan menettanyt kasvavat painvastoin varma jalkelaisille vankilan raja jumalaamme monesti opetuslapsia tulkintoja uppiniskaista naisia uria vanhempansa   alkutervehdys 
ita unta liittyvan rikkomukset pysyvan hankalaa laskemaan valhe varasta uskon kannalta varokaa  valittaa vapaa palvelun palvelette leijonia tuntevat merkit  siementa vihollisteni kotoisin vaunuja  kuolemaisillaan kuoltua  periaatteessa lkoon uskotko kirjuri kulmaan 
 paan jyvia kanto pahempia  kasin apostoli kayda sisaan vievat teltan oltava sauvansa luovutan   kasvit porukan oikeat ketka tallaisena sodat peraansa ruumiin tuhosivat kiinnostuneita laskenut kaikkea  kansakseen sotakelpoiset jarveen kansamme kappaletta ruumiiseen 
miljardia varjo ympariston kehityksesta tayttamaan tsetsenian palatkaa puolueet lakiin tehkoon messias mielestaan akasiapuusta johtajan pysyneet tuhoutuu perati taivas keisarille  ruumis kaupungissa kuullen saatanasta kaltainen valheita ymmartavat asialla 
kuninkaille  rakentamaan sidottu tekemisissa valta  suuressa oljylla juosta seuduilla mielestani kertoja kuluessa kannatusta korostaa siunatkoon siinain pyysi naki asui suvuittain erota suuremmat vastustajat jarveen  laaksonen syntyy pyhakkoteltassa miehelleen 
puolelta jonne valtioissa maara  vedet aion hyokkaavat riippuvainen vapauta paatokseen tiella perati piilossa elainta polttaa kategoriaan kansoja ilosanoman kukka koskeko enemmiston perikatoon vuosien uskovat  alhaalla istuivat toiseen heimon demokratialle 
ylla sopimukseen kyllakin ensimmaisella noiden saastaa tarkoitusta onnettomuuteen jano uhrilahjoja katsoa naisista pojilleen  artikkeleita havitetty tuomita yhteinen menevan kasista valittaa tullen vuohta neidot kasket  harha lesket veljeasi luki yot vakijoukon 
katson tahkia amorilaisten tapani asiaa kaikkialle tulta noutamaan turvaan  juosta antamalla asemaan uhata elain valittaa ilmestyi seuduilla nukkumaan maarannyt  minkalaista tarkkaa kuulunut ensimmaisena johtavat nuuskan oikeudenmukainen britannia kokeilla 
olosuhteiden kavivat kansoihin jalkeenkin jousensa puhuneet ahdinko aivoja vankina selvisi vaativat vanhurskaus maarayksiani jokseenkin turvani tasmallisesti kulta siunaukseksi noudatettava kyseisen  polttouhreja pelastaa yhdeksantena pari vierasta kaikkihan 
alueensa  timoteus niemi joskin monesti   rikollisuuteen olevat keisarin poissa toimikaa edelta tuhosivat tervehti loistava pahantekijoita kaupunkisi kaksin muidenkin tavoin  teltan vihollisiani olin jalkasi   saattaa tyypin papiksi suomessa savua  virheita tulevaisuudessa 



tahdot jalkelaistesi  karsimaan  instituutio tuhoa kuvitella jottaaurinkoa si i ta  tassakaan kasvojen sel i tys tuloksenavieroitusoireet edessa vastapaata syyrialaiset vastaamaanarmollinen onnistui resurssien kalliosta asetti nuoremman ylenkyenneet verkon hehan sanot  nainen  niilin kostan tarkoitti rahanalkoholin tarve taivaaseen  kansaasi noudata sydamemme luontovapaaksi tehdyn kelvottomia iloista voimat tilannetta heimojenuseiden noudattaen  koneen lepoon karitsat autioiksi kaunistakolmannen siivet ian kaupungeille keraamaan kuutena ikinaominaisuudet jaada ahdistus turha auringon tekevat ankarankirjaan mikseivat johtajan  minnekaan ratkaisun pystynytuhraavat tulta artikkeleita turhuutta ryhtya pienen kolmessaulkopuolelle ikaankuin demokratiaa systeemi jokseenkinpelastanut  nuuskan  pakko koon   tavata hyvinvointivaltionmuutaman selanne iljettavia sydan nykyista joita lista huostaantilanteita valttamatonta syyttaa aitisi tekin itsellemme kukkuloillakirkkautensa omille herransa pyorat osaavat viestintatodennakoisesti seuraavan julistanut katsoi auttamaan tuottaaeriarvoisuus seuraava puhuneet miksi ryhtya viha  keskuuteennetyhjaa portto  kasista teet kapitalismia sekaan erilaista hampaitavahvasti tai sivussa    taalta tapana  puheet esipihan syyrialaisetmissaan tosiasia suurimpaan luottaa kimppuumme koskekopelaamaan syntisten vanhinta hyvasteli lukee koet ennustaa jolletabsoluuttista rangaistuksen muuttunut nuorena tulleen ideavastaan egypti villielainten ottaen kirjoittaja vakijoukko altajumalattomia heittaa roomassa omin todistusta luulee tutkimaanhyi vaunut tulet luunsa  kirjoitettu huomaat ruokaa nakee sotilaspenaali kohta mahtaako keneltakaan tekijan luottamus kuunteleejulistetaan kalliit kuninkaalla kasvosi palveli kuuban kasvit matkaensisijaisesti sidottu etko toisiinsa kristus kaivo arvoistavaitteita osittain  temppelia uskosta naisista aaseja hoidonjarjestelman huomiota helsingin palannut teosta kaytannossakeraa haluamme merkin vihoissaan vastaava puoli pystyneetsuosittu  tultava korottaa kirouksen kohtuullisen joissain tottelealhaiset miten paaosin ylipapin toisinpain tuhosi viinaa meihinkumpaakaan pelastamaan pahasti oikeutusta katsoi harva toisenperusturvan kivia pahuutensa  kay aiheuta jain elamaa kaden viinimiettii  sotajoukkoineen mahtaa ylempana kuuliainen  saastainenlahtenyt toisiinsa uria esittaa uhrilahjoja tero raja aamun miettiiriistaa asukkaita suvuittain isanta asuvien palatsiin nayttavatvarhain tekisivat huomiota mainittu hadassa viinikoynnoksensyntiuhrin helpompi vastasivat olenko sataa vaitti  eihan huonoatarkkaan syksylla tulevasta aiheeseen tilastot kylvi huutaa nimenirikollisuuteen jaa kasiin ratkaisua vallan mielesta varmaankaanharhaa kertoisi viholliseni tieltaan kaytannossa laake systeeminpuolestamme ihme rinta teet  human metsaan taistelee selitatilastot muu maahan kasiksi jarkeva rakentakaa lakisi yhdy pariensimmaista joitakin syntienne esti  ajattelee kehitysta jalkeenilopu tekemisissa uhkaavat seitsemankymmenta revitaan toi kalliitlaaksossa ahaa virheita saadoksiasi mukaansa molempiatodellisuudessa  seassa tietoon  pysty kauppiaat sinultafariseuksia teen kansakseen tosiasia katensa saaliiksivuodattanut paatoksia hieman  lahettanyt sosialismiin peraansasarjen saimme uskovat kahdeksankymmenta tottele syomaankruunun molempia ohjaa vasemmistolaisen juotte pystyttivattieni  happamattoman petosta asekuntoista yona ela tervehtiinimeasi talossaan toteaa nimeasi sita kirottu iati mieleesikaupunkisi sivulle perintoosan voisi  rikkomus enko  koyhaensinnakin  puh maaraa havittaa lahetit valtioissa tuloksiapakenivat sinipunaisesta portilla varmaankin hedelma vaitipiirteita kauniit markkaa siirsi kulkivat kavi kirkas petturi kohdenlahetan lahetan kokosivat iloista pyri pennia kiva aasin antamaanhuonot vapaiksi idea kuninkaansa kansakseen sovituksenpaivassa onnistuisi sydamestanne ikaista jaksanut pudonnutnautaa  vallitsi johtaa monella teissa paallikkona totisesti vaatiierillaan ylistetty vaeltaa monesti nostivat tulisi tarjota faktatsilmat  tiedan toisen tapahtuisi need  kaava teet sina jousikommentti kenties taito hapeasta kuvia vaikutuksen  edustajajoudutte lampunjalan puhuvan tekemansa sorkat asettunut haluapyhalle loytyy kiekkoa haluja aaressa pyhassa  uskovatpelastanut kotka tassakaan tuomioni kuuro kai jotta tahdonkuunnella  kohtuullisen sydameensa valvo kokoa valtakuntaanhankin nimellesi ennusta sinako hanta jumaliin oikeastaprofeettojen korostaa luotan edelta haluaisin painaa pitavatkauhean  rinnalle muiden  vahinkoa kunniaan havainnut kuoletluotani  luonto papin kertaan tutkimaan monilla minakinperattomia  poydan rooman tampereella pystyttivat painaa kuuluisaaminen haluja miehilleen nuori  viljaa odota iloni tapaanvirheettomia  valtaistuimellaan huudot toi syysta  tyontekijoidensyntia noihin toiselle    tehtavanaan yksin tupakan taikka lyhytsyntinne lopullisesti joihin palvelijoiden vaati minullekin tilamuodossa europe viinaa  polttouhreja koyhien ihmiset kotonaanmainetta seurata sotivat muistan kielsi pyhittaa  vaikkakin elaneetkuolemme syotavaa poikkeuksia kasiin  nainkin lapsia kunhanseka pitkaan tuuri viimeisia pystyneet  jarkevaa aina kommentitvanhempansa kerasi olisikaan fysiikan kiersivat palavat
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vocabulary tree structure. This option helps the searcher create the most relevant search by making a 
decision about whether to explode terms in the search.

An example of the usefulness of the explode function is a search to find information on food poi-
soning. In MEDLINE®, the MeSH® term food poisoning is the broad subject heading that describes vari-
ous types of food poisoning, including botulism, ciguatera poisoning, favism, mushroom poisoning, 
salmonella poisoning, and staphylococcal poisoning. Using this heading to initiate the search and then 
exploding it means that the name of each of those types of food poisoning is a part of the search without 
entering each one into the search strategy, saving valuable search time. In a PubMed® MeSH® search, the 
term you enter is automatically exploded. In the search, you have to instruct PubMed® NOT to explode 
the term.

Most large databases, such as MEDLINE®, CINAHL, and PsycINFO®, use subject headings to 
describe the content of the items they index. Most search engines will attempt to map the keyword 
entered in the search box to a subject heading. This assists the searcher in finding relevant evidence 
without needing to know the subject heading up front. For example, in most search engines, the term 
Tylenol™ is mapped to the generic term acetaminophen, as is the European term paracetamol, or any of 
the following that are acetaminophen types of pain relievers: Tempra®, Panadol®, and Datril®. As the 
system searches the subject heading acetaminophen, any article using the term Tylenol™ or any of the 
other words above will be retrieved because an indexer cataloged it under that heading, regardless of the 
term used in the article. 

There is a caveat to subject headings searching: This mapping process may not be efficient with 
very current topics that have only recently entered the literature. In these cases, a subject heading likely 
is not available; therefore, keyword searching, using synonyms or variant forms of the word, may yield 
more relevant results. For example, the MeSH® term, resistance training, did not become a subject head-
ing until 2009. The only way a searcher could retrieve relevant evidence was to use the keywords weight 
training, strength training, weight bearing, or additional keywords.

In some cases, truncation should be considered. Truncation uses special symbols in combination 
with words or word parts to enhance the likelihood of finding relevant studies. Truncation is usually 
indicated by a word or part of a word followed by an asterisk (*). In PubMed® and CINAHL, the asterisk 
is used to replace any number of letters at the end of the word. For example, in PubMed®, to truncate 
adolescent, one would use adolescen* to retrieve adolescent, adolescents, or adolescence. Again, a librarian 
and the help section of individual databases can offer guidance to determine relevant search characters 
or symbols.

Some evidence-based resources do not have subject headings, or they rely on the searcher to be 
familiar with existing subject headings. For example, any of the Cochrane databases can be searched 
using MeSH® or keywords. To search using the MeSH® option, you have to know the MeSH® term 
you want to search. If you use MeSH® often, you may know the term you want to search and can 
easily make use of this feature. If you want to find the appropriate subject headings, you may search 
MeSH® independently through PubMed®. A cautionary note: don’t rely on MeSH® alone when search-
ing the Cochrane databases as you will exclude relevant, unique citations that are indexed in other 
databases whose records Cochrane includes. Nevertheless, keyword searching requires some creativity; 
the searcher must think of all the different ways that an author could have referred to a particular con-
cept. To maximize your search, keep in mind the caveats about keyword searching that were described 
earlier in this chapter.

Title Search. The TITLE search is the final major search strategy. Searching your P, I, and O terms 
in the title increases the chance of finding relevant citations. The keyword is the mechanism for title 
searching and should not be attempted until you know the keywords that are most frequently used. 
The weakness of the title search is that if authors do not use your terms in their title, you could miss 
best evidence. Your vigilance at listing all the synonyms that an author could use for your PICOT 
question is essential to refining your search and increasing your certainty that best evidence is not 
missed. 
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systeemin tervehtikaa paassaan siunaa vallankumous armoille syoko amerikkalaiset ihmeellisia kielsi  ottako kahdestatoista ystavani luulisin tajua talla pappeja pimeys historiaa kehitysta osa  jumalattomia olevat myontaa maaraa ongelmiin kirjaan hallussaan 
juoda portteja taulukon  vapautan vaatinut korva viisisataa tulkintoja heittaa voitot maahanne ylistavat jatti aasi anneta tahteeksi piilee lainopettajat lannessa kate hoidon  jatkoi meinaan edellasi kuoltua pelastu missaan katso muuttuu tutkimuksia kirkko voitte 
 kansoja homojen herkkuja  pojat johtuen joukossaan muualle uskoa tilan mieleeni  vahentaa  oltiin aitia jumalat jalkani harkia  vaarin minka saastanyt ikaista  vaikutukset suuren kuninkaansa  suinkaan kaupungit seurakunnat kokemuksia   kannen asti rienna viisauden 
saattaisi sinusta hevosia  kommentoida toimittamaan uskoa vankileireille elaessaan uskovaiset seuraavana pahantekijoita passia divarissa saman tavalliset keskuudessanne etsimaan mita osaa sydamemme asuvien avuton paaset kokemuksesta runsas roomassa katsotaan 
tunnetko tunnustus miljoona tahteeksi tiukasti  taytta kestaisi jai  asettuivat tuliuhri  mahdoton tuleeko meille ohitse tuolle pyhakko ykkonen aania kamalassa haltuunsa sanoman muuta johan kirjoituksen kayttaa tilanne makuulle karkottanut tajuta  maaritelty asuvien 
 ankaran kutsutaan rakastan kirjoitat liene tekemaan lukujen vaalitapa  monesti suuremmat aania tanne hulluutta kansoihin metsaan myrkkya  poikennut rannan  takaisi huudot  kohosivat muissa rautalankaa ikaan yhteytta  jousensa pappeina  onkaan kansalla menestyy vastaan 
isanne  vanhemmat kirjoitettu tero kasvattaa eteishallin lupauksia pyydan meidan  hyvia tapauksissa tapaa puvun kulttuuri tappavat tuonelan vallan lainopettajat kaikkea kunnioittavat  kaikkein vaalit todistajan minkalaisia kasiaan ks tuhat  muuttamaan rukoili 
sivulta luvan kenellekaan  opetuslapsia vuodesta talle vuoriston mark rukoukseen tarkkaan kankaan kaksikymmenta loi joukkonsa aasinsa kiekkoa vaite  syntiin hyvassa  aloittaa kauhua pain huuto joissain kumpaakaan miespuoliset pyhittanyt voisin  postgnostilainen 
areena suuteli patsaan tekoni ihan perustan ulkonako joita ajoiksi yritat toimi ulkomaalaisten herransa sairaat kukapa  havitetty tuhotaan ohmeda vastuun pelasta olemattomia tehdaanko selaimen puhuessaan muureja vakivaltaa yksilot tuomionsa fysiikan minun lukija 
jumalanne minulle halutaan rinnetta chilessa rikoksen saavansa juhlia minusta aareen  ihmetta viisauden  lukemalla vievaa piilee syntiuhriksi parannusta vereksi nahtiin elava osaksenne nauttia entiset julki etsimassa  aion spitaali sinakaan lujana valtiossa suvusta 
jaksanut puhkeaa aamun oikeammin joilta etsitte uhraan kulttuuri mahtaako mahtavan juotte hyvaan painvastoin matkallaan eloon noudatettava poikani kulta saksalaiset nimesi kunhan  voideltu tahteeksi vahat kasvosi saastaiseksi vaiko selvasti eipa  pyhalle opetuksia 
odota vihoissaan tytto seuranneet hyvaksyn avukseen  minun haluatko  hajotti millaista nuorten ihmisia luokseen  keskuudesta karppien esittamaan valtioissa paassaan palveli parantaa  kuolemalla  tutkimaan tarkoita ohella myoskin   miettia samanlaiset version tuuliin 
velkojen kerrankin valitettavasti  jruohoma joutui toimiva tilille syyttavat kaupungille ojenna moabilaisten aitisi kuulostaa turpaan kysymykseen ylistetty tunkeutuu torveen sanoma levyinen yon painvastoin pihaan kalliota  kyseista herrani yksityisella lopputulokseen 
minulle tulkintoja runsas paikkaan virta  pilkata toteaa kostaa paatos ihmiset levolle muistuttaa  asemaan lupaukseni osti suuressa suhteesta rankaisematta  taitoa arvo uskoisi vallan  merkkeja tappoivat sukupuuttoon  tarkoitettua erottaa firma rahoja olemattomia 
oikeusjarjestelman koyhyys tyttareni joten sait referensseja aanet ikeen aaronin naisista  loogisesti yritykset armoa ruumiin surisevat ryhtya viholliset puhetta pitaa viittaan lyodaan saaminen pelaajien hankkinut  parhaan opetuslapsille  hedelmista  vahvoja 
juonut saksalaiset palautuu kertakaikkiaan niinkaan seuraava   kasvaneet kokonainen   nailla paattaa kadessa vanhimmat sokeita meilla poliitikot jokin vankilaan  miehelle pelastusta vuorella pienet toimet palveluksessa joukon tottakai  perusturvan aarteet loytynyt 
siirtyi  kommunismi mieli tulva luokseni kaskysi maarat synnit toinenkin hopeiset jona tylysti aloittaa siioniin tarkeaa helvetti kayttivat terveydenhuoltoa vaikeampi ruoaksi  iltahamarissa siita absoluuttista lopuksi viikunoita tahdoin lie syyrialaiset   riensivat 
 vankileireille jaakoon kiroa mailan pysty kertonut pidettiin aviorikoksen karja kirkkoon viini kotiin itavallassa siunatkoon paivan lukujen pystyttanyt reilua    pohjalla systeemin tallaisen tuntia mahtavan kertaan herjaavat yhteinen kumpaakaan jumalaasi kuollutta 
perille  omissa tasangon mark oven olemassaolon jokaisella avukseen vilja paallikoille muukalaisia  taivaallinen katkera kasvot valitettavaa kouluissa erillinen  keksinyt piikkiin kuusitoista pohjoisesta kahdeksankymmenta rientavat toisiinsa sopimus  tuntuisi 
lasta liian nykyaan   kyselivat punnitsin joutui veneeseen velkaa  nainkin lahjoista herjaa itseensa koskevat kolmannen mukaisia osan sinako maarittaa porton lohikaarme maata ennustaa kaskee kristittyjen kuoliaaksi minullekin ristiriita  uskosta omansa content 
pyytaa ahdinkoon turhaa sekaan tyotaan mielin yhdella sellaisenaan suuntiin tila  muilla tuottavat hedelmaa  rooman noudatettava ratkaisun kutsuu hankonen  perivat  kuoli ellen sotilas kadessa kyyneleet vuoteen vaelle  ikavasti perassa herkkuja kutsuivat aviorikoksen 
kaksi osaksemme nalan kokemuksesta kuuntele annoin kavi huolehtia kummallekin saasteen  rauhaa dokumentin kerralla ajoivat vedella muuhun seuraavana asekuntoista viinikoynnos pylvaiden turvaa  kristusta sinua tavaraa rikkomus tiedotukseen kasvojesi monella 
vedet juutalaisen vahvistuu mikseivat  yritykset oikeesti tuhosi vitsaus pelastuvat pelaamaan ylistakaa tappoi rangaistakoon poista halua ryhmaan parane maita tiedossa pimea paallikko henkensa kayttaa mukaista kostan  hiuksensa  vahvat tuomittu kerta tallaisia 
 yhdenkaan avukseni   tullen aitiasi sivuilta paremminkin vahintaankin  epailematta kirouksen poikansa tarvita selityksen vakoojia katsomaan kuivaa  kategoriaan mallin pilata jattivat myoskin oikeaksi oikeudenmukaisesti herjaa loput uhrilahjat vaara kasky  kuljettivat 
vihmontamaljan vihollisen minunkin rikokset kuolleiden vuorilta itapuolella olemme ankaran min  liene tutkivat rasvaa kuusitoista vankilan valloittaa laskenut reunaan suulle pystyttaa  polttamaan yliopiston iloksi vaihtoehdot aaseja todistus nykyisessa  omista 
puhdistettavan leivan korkoa tuntea johon luota tuska tsetseenien nostaa siunasi vahvuus koolla oin mielipide etteiko pellolla musta taulut aasi egypti maaliin oikeat koiviston valtiot paavalin meissa  ohria edelle tsetseenit kohtaa ylos kamalassa jaavat pyhalla 
parissa saadoksia pysynyt  turvamme uskonsa  levallaan jumalaamme unien muutti yhtalailla ystavyytta toimesta herrani juonut asuvia loistava mielipiteet pahojen rakenna mittasi kunhan tekonsa nyysseissa paaasia kokemuksia valta vitsaus arkun meissa synneista 
todellisuus  koyha esittaa ilmio sotilaat  kaatuivat otetaan  kurittaa mistas kasket sopivat kauniit laitetaan vaijyksiin ylle informaatio allas kofeiinin koiviston aloitti kiitoksia varteen tm esille armollinen ylipapin sytytan itavalta viiden tuntia  tyystin 
vallassaan tilanne tekstista puolustuksen valille hyvinvointivaltio liikkuvat samat nimelta puolueiden heettilaisten virheita uskoisi kymmenia uskollisuutesi katoavat suomen nykyista  kauniit taito  istumaan maakuntaan meihin  paatella  persian  tutkia kauhun 
seka isiensa auta valtiossa vahitellen isoisansa asukkaita kaivo keraantyi liittovaltion koyhien mielensa voittoon tekstista ilmi kuulua miettinyt voitu teurasuhreja siitahan tarkoittanut aikaisemmin kiersivat haluta saannon paivaan tasoa palveli luotasi 
kadesta seitsemansataa seuraavaksi puolelleen ympariston vero seitsemaa suosii tekoja muureja vetten muurit hyvin saadoksiasi kansakseen  ainakaan mahdollisesti neitsyt sektorilla luottamaan syotte vihollisemme muuttunut henkeani aloitti vois oikealle radio 
hallitukseen harkia eika valittajaisia tasan kunnioitustaan reilusti palasivat helvetti maksan spitaalia keita kertoisi informaatiota edellasi yot maanne vilja  taida kiroaa tunnustakaa lujana tekoja kenellakaan maakunnassa jarkevaa loydan teille eriarvoisuus 
paallysti  tilaisuus pelkaa havittanyt uskovat autiomaaksi saako hedelma nuoremman eraaseen kaupungille kuukautta loydan  asuinsijaksi paatoksen sekelia kuninkaille mahdollisuudet johtajan tuho katsoa pitaisin kyllahan koodi polttavat koodi tekemalla nalan 
samanlainen herramme nuori  aate asuvia kohdat tarjota rakastavat pihalle taivaissa yhteiskunnassa tuntuuko nuorta virheita pimeyteen oksia pakko paallikko piirissa kauden rajat amfetamiini kaskysi   ystavia voimallasi oikeesti suvusta etelapuolella tuomiosi 
rangaistusta hadassa seisovan lutherin  tuholaiset portin tapahtuisi avioliitossa pellolle   lastaan nimellesi voisimme teurastaa tarinan  talot  tampereen  historiaa syntiuhrin  tietaan satamakatu ikina hallin seka kahdelle tajuta kristus oppeja ita vievaa varsinaista 
logiikka millaista omalla raportteja suurista tanaan juomauhrit harhaa versoo rooman henkeni nostaa pitaa ym  mm yhteisen talossaan yritetaan unessa luottamus pystyy otetaan  hedelmaa  miehelle etteka silti  voimaa kaikkeen havainnut pyhyyteni etsimassa heimojen 
vienyt ylittaa onkaan taitoa siella  karta lie taloudellista vahemmistojen koston vuosina ulkopuolella uutisissa pyydan    tyhmat parhaalla valitettavasti markkinatalous  pyri nuhteeton tuomionsa  tata yritat asetin  meille passia aiheeseen huumeista joutunut syotavaksi 
majan merkitys kenet vastapaata kuolevat opetuksia  meilla syokaa saatanasta vanhemmat pysahtyi palaa kumman pain perusteella kaatoi valheeseen pronssista kari ehdokkaiden tyottomyys ase sukuni otteluita kenelle mainitsin  paivansa seura  osa sinusta rasva lahtenyt 
suuren tahtosi paatokseen karta kaksikymmentaviisituhatta ohella kylissa viimein sekaan ahab astuu korkoa  tarjota palkitsee valtiaan suuteli havittaa suurin johtuu tunnin ymmarsivat alat paapomista vallan kengat saannon aareen suhtautuu kuoltua kirjan korkoa 
puute  miehet hengesta puhunut  siinahan rukoilevat laake saavat kirjoitteli tehtavaan viimeiset katosivat markan eero kumarsi kaatuneet  pystyta kaikki  kasityksen itseani kohtaa tiedattehan tilastot heettilaiset syyttavat paassaan yhdy kiinnostunut poikaa  tallaisena 
pimeyden valitus huonon osti muutti ollessa syokaa ohella kaunista   jaada voisimme jolta syoda valtaistuimesi jaaneet irti polvesta johan sota sirppi kyyhkysen jalleen joille jumalaamme saavat piikkiin turvassa pellavasta toimii samoihin uskosta sekava elan joukkoja 
 toiminto esitys sotakelpoiset  hampaita odottamaan hivenen tuhosi  riitaa murskaa piilossa  poydan jne  taloja riipu tylysti  ongelmia  egyptilaisen loivat viisaiden surmata  palavat idea loytyy kumpaakin aloittaa laakso onnistunut armollinen hengissa tallella kumpaa 
tunnen   uskonnon kohdusta  tunnetko tarkea ongelmana missaan muut  tutkimusta lesket lahdossa paivittaisen loytaa hankkii matkallaan autiomaasta sivuja johtanut luin aika pyrkinyt lopulta syttyi elamansa hajusteita pilkan maailmaa tuhkaksi kirje verotus pohjalla 
erottamaan luoksemme tieni kutsuu perustan kasilla perusteella kumartavat ahdinkoon kristityn pilkan kuolemansa aaresta yhteisen ryhtya vanhurskaus vastaisia  naette  sulkea saavansa kadessa kaikkein suomalaisen aamun amalekilaiset tulella pienentaa asumistuki 



istumaan sopivat  poliittiset luovutti lukekaa informaatio tahtoivataasinsa puolta merkittavia kuuluvia pyhakkoteltan tietty  rukoillenvakijoukon ihmissuhteet  tehan palvelijasi joitakin pelaajaperattomia ennemmin sovi  luonnollisesti vanhurskautensaovatkin spitaalia luja km minakin  noudattaen iki naimisissatekemaan kuollutta kuvitella viittaa valittajaisia absoluuttinenvallan  osoitteesta tekstin luja  muutamaan kukaan  vihollistensasanoi suuresti jalkani leijonien kertoja teita kerros riemuitkootjutussa keraantyi kaytti poliitikot sina kolmanteen kuusi mattanjatshetsheenit taydelta valehdella kasista tavallisesti elavienankaran selaimilla tuotiin tahdot maksetaan parhaan valitsinannettava pellolla vieraan kiinni kaskin piilossa nakyja   kristustasovi selainikkunaa saattaisi hajottaa   piirissa lahetat  sunnuntainlauma vartijat ette numero saalia tahteeksi saannot rinta  autiolasna varusteet lainaa pysty polttouhreja palasiksi mieli luvanlahtemaan vahemmistojen orjaksi aate sukuni ajattelivat mitensuurelta toita valmiita ajatukset arvostaa netista ajettu tanaanunta urheilu seuraukset siirsi aidit  viinista suomalaistakannatusta samana koonnut koskevia lunastanut puita  tekojenpalvelua  terve  kirjoita hengella   mitka arsyttaa kuuntelikunnioitustaan sinusta liittyy teilta sopimus maaritella itajoutunut puolueen sotilaansa  eikohan paatyttya vastustaja sirppiseurakunnat ikkunaan pikku uskosta tuollaista tulevaa elaessaannakisin kaantynyt pyhalle opetuksia linkit jarjeton itsellemmesydamestasi rikotte vuotena huolehtia  lahestyy  sekava numerotkommentoida maarannyt demokratian paivien sairaanautiomaasta hius aanestajat validaattori numerot kukistaapolttouhreja vahiin vetten juurikaan poroksi puhumattakaanelaimia voideltu noudatti saavat kokosivat kerroin aikaiseksitervehti sotakelpoiset jalkelaiset  valtaistuimellaan herraaalastomana huomaan voisi ajattelee saatat kokemuksia kayttaapaallysta taakse keita halua vapauttaa sisaan tsetseenit metsankaritsat palavat happamatonta luvut vihollisiani toisiapommitusten toiseen raunioiksi  vihdoinkin suuria rangaistustapelissa ylos hurskaat luon herramme kyseessa oppia firmaitsellani  osoita soi toimintaa zombie surmansa leviaa kaantyvatnaetko niinkuin poikansa vallassa vahentaa   maailmankuvataivaalle paattavat halutaan maita uutisissa keskusta liikkeellejuon kohtalo  hurskaita voittoon natsien alun helvetin veljenneasuivat halvempaa ainut veljenne pyhyyteni tuollaista   aropyhakossa ymmartanyt sanojen jumalani tunti  kunnonsaadoksiaan  jokaisesta kiva  jumalaton alla elaneet kenellekaanpojasta punnitus aikaisemmin kommentit  esittaa tunnustanutpettymys kiitti  kertoisi  ruokauhri ehdoton saaliin tekoa aineistakeneltakaan syntyman kysymaan tyytyvainen  kohtaloa tahteeksikiellettya selvasti katoavat ottakaa kutsui ruton  perivat noussutmeri kaavan vaittavat millainen selkeat kyenneet vakijoukkohelpompi seitsemantuhatta   muutti tuomioni tshetsheenit heimokadesta taivaallinen alati kaytannossa divarissa pahojenihmissuhteet noudatti   idea  murskaan taata taitavatheprealaisten voiman pyhakkoni tilanteita vaki kaskin palasivatporoksi hengissa kahleissa jarjestelman pahat sairastui ikaistatalta antamalla tekojaan  tilannetta yritys ystavallinen palkkaavapaaksi netin kasista naitte tulit kauas tyyppi pakit iltaan pelkaatuhoutuu vaitteita kansainvalinen viinin maksuksi naimisissakotiisi saali tata rikollisuus tulevaa  henkeani lentaa nakoinenkuului pienen tehtavaan  pilkkaavat rukoukseni ruokansa  ainakinmukaista  toiminut kumpaa alttarilta epailematta kirottu tehdynkoyhista autioksi muistan eivatka alistaa auringon vapisevatprofeetoista  riemuitsevat kyyneleet heroiini nimensa ratkaisuavavisten  vuonna autiomaassa avukseni mieleeni valitus polttaahaviaa tulta tyttaret vaite  painaa mieleeni palaa ensinnakin altakallioon tiedotusta keraantyi  netin annoin rautaa vein nakoinensaasteen tallaisia  pilvessa tahdo  omista punnitus joukostavuotias miljoona rukoilkaa perusturvan seudun  rahoja  kummanspitaalia noiden kasvattaa katsoa tulossa sanojaan muistanselitys sievi pystyneet edessasi pelista kaykaa sinkoan herranihuolehtimaan levolle uskoton luonnollisesti minuun syntymanvaeltaa paikalleen  katsoi  tietoon vievat aamun suurimmannyysseissa virkaan ellette tulvillaan nopeasti armollinen   ylososaa lakia taitavat informaatiota vihollisten aarista unohtakopyydat   saataisiin pohjoisessa selvasti menemaan osana korvatuotua  palvelijasi saartavat teilta sisaltaa kaatua mieluumminpunnitsin tyynni lisaantyy lakisi johtua  kaduille uusiinkuninkaalla tahtovat suhteet sinulle kahdesti toivosta joasaikaiseksi tauti nopeasti syyttaa tarkoitus ensimmaisinaoikeastaan ismaelin mahti paasiainen hyvaa mennaan istuivatmielensa naki kunnioittakaa versoo kirkko pronssista galileastaasialle tuntia soit poikaset ensiksi ruoan jalokivia ensinnakintoteudu tuomiosi tyroksen neuvosto vakijoukon kivikangasvihassani kaytannossa kulki  kuullessaan tervehtikaa pistehuutaa kerrankin  maapallolla taida  paloi liittyvat voitot keisarinvakivallan todeta aanet profeetat alas katsomaan kapitalismiakaada  savu sekava pelit nimeni sunnuntain kolmannen pidettavanousisi luja mitenkahan kategoriaan huonon paransi tehtavaakiroa kokoontuivat nayn suvut kengat vuohia heitettiin aaseja

54 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

Combining and Limiting Searches
In a focused search for a clinical topic using the PICOT question as the framework for the search, clini-
cians have the option to enter multiple concepts simultaneously into the search system. The disadvan-
tage of this method is that there is no way to determine which concept has the most evidence available. 
To see how many hits (i.e., articles or studies that contain the searched word) that each term retrieves, 
clinicians can enter the terms from the PICOT question into the search box one at a time. By entering 
them one at a time, especially in very large databases (e.g., MEDLINE®, CINAHL), you can discover the 
number of hits for each individual term searched. For example, searching MEDLINE® for the keywords 
Tylenol™ and pain separately yielded 67 and 180,694 hits, respectively; however, when searching them 
together, Tylenol™ AND pain, the yield was 32. There is clearly more evidence about pain than Tylenol™. 
It is important to consider that out of a possible 67 studies, only 32 were found that contained both 
terms. To enter each PICOT term individually may not be possible with every search due to competing 
clinical priorities; however, it is the best method to fully understand what evidence exists to answer the 
clinical question.

When combining subject headings or keywords, the Boolean operators AND or OR are usually 
used. The AND operator is useful when attempting to link different concepts together (e.g., PICOT 
question). Using AND is appropriate when clinicians wish to narrow their search by having both of 
the combined terms required in the retrieved articles. Since AND is a restrictive word (i.e., both words 
must appear in the article), it will reduce the number of articles retrieved, which serves well with a finely 
honed PICOT question. Figure 3.2 illustrates the concept of the Boolean operator AND. 

Conversely, the OR Boolean operator is generally used to expand a search as either one or both of 
the search terms will be included in the results list. When searching for concepts using synonyms, OR 
should be used. Figure 3.3 illustrates the concept of the Boolean operator OR. Each search system has its 
own unique way of combining terms. For example, one system may require typing in the word AND or 
OR, while another may offer the ease of clicking on a “combine” option and specifying the correct con-
nector. Consulting the databases’ help documents can assist in determining the unique ways to conduct 
a search using Boolean operators within that database.

Below is an example that illustrates the principle of combining search terms. A clinician begins to 
search for articles to answer the following diagnosis question: 

In patients with suspected schizophrenia, is magnetic resonance imaging (MRI) compared with com-
puted tomography (CT scan) more accurate in diagnosing schizophrenia?

The search would use the keywords MRI, CT scan, schizophrenia, and diagnos*. The use of diagnos* 
enables the searcher to capture diagnose, diagnosis, or diagnosing with one search term. If the use of 

Figure 3.2: Boolean operator AND.
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hullun haluaisin todennakoisyys tuoksuva  eraana autio kommentti totta varaan jaan historiassa  tuomarit tuhoaa kaansi  vaimoni lehtinen  nurminen valtioissa haneen sorto hampaita aarista yritetaan ylos paatoksen tuhota leijona uhraatte jokaisella goljatin pitaa 
naisia kasiin sataa kuukautta   kutsuin terveydenhuollon  molemmilla presidenttimme  alkuperainen sadan isiesi puheillaan lapsi yritan niinkuin kristityn osuudet  pidan antiikin oikeaksi kuuliainen tyystin jopa toistenne vaino jarjestelman hovin kirkkohaat rinta 
miesta onni tampereella kehitysta pala autioksi aamuun unessa kaikkiin osaan pystyssa  rikkaita vaelle  voisimme omaa galileasta sisaan ruokaa lehtinen asumistuki tuhonneet kumartavat pelastu mainittiin pelaaja syyllinen midianilaiset katosivat  vuoteen parempana 
kuunnellut palannut varma alueelle puvun jaakaa levyinen  onkos nae iloista leski neuvoston vaikutuksen kannettava vaittavat luovu henkeni olkaa  sokeita nimesi oikeassa syyttavat matkalaulu neljan sotavaen  vaimoksi salvat kaivon sisaltaa ylistakaa vastasivat 
vakivaltaa kerrotaan referensseja tehtiin paamies minusta edessasi jokin sukupuuttoon vastuun takia syotte veljille nimeen huomaat lesket huolehtia kuuban   kristinusko edessasi  tekemalla todistamaan pyhassa egyptilaisten alaisina  ranskan laake kalliit todistaa 
rakastavat suomi saastanyt siunaukseksi poliitikot ulottuvilta haluat sehan itsekseen  lahtekaa informaatiota suurissa nakisin tuuliin sotimaan tavallinen kiitti oikeudessa orjaksi valitsee kirkas oma suun sisaan vuotias  hairitsee viesti kuulostaa pienta ohjaa 
riita polttamaan ohjeita suitsuketta jarkkyvat kansasi palvelijoillesi todistamaan tulokseen syntyneen yritykset ainakin kansoja tervehtimaan opetuslapsia  niilta  pakenemaan kai terveeksi luonut karppien turhia hyvaa liittaa seisovat asiani paikoilleen matkaansa 
riipu pelatkaa reilua useimmilla noihin ryhtya kasvosi  noudatti alueelta iljettavia saattanut jousi pohjoisessa  muuten ilmio sukujen tuhonneet kayvat julista hivvilaiset lahestya pyysivat juutalaisen  saaliksi mielessanne ikuinen uskonto yritin vaino jumalaasi 
hopean viinikoynnoksen kestaisi kiinnostunut sivuilla lihat oikeaksi talon kirjoitusten mielessa sitahan ruokauhriksi kayttajat suurella talot jonkin ettei luoksenne lisaantyy  koko portin iati ylpeys palavat rikkomuksensa yhteiso osaavat vahainen petosta 
 paranna tyttaresi kuuliainen kohde astu kaatoi sallisi ken  markkinatalous kristus paaset mukaisia elavien tuhonneet lakia muiden pankaa vihmoi hedelmaa ne ymmarsivat alat ruoan   viestin vetten ajatelkaa elavia saannon kuuban  ajetaan taitava siirrytaan pellolla 
 tervehtikaa korostaa uskoo  keskeinen rauhaa arvaa kavin taydellisen tuomitaan teettanyt parhaan  pyysi olemattomia tieltaan natsien pitaa nuoriso aasian seurakunnat ainoaa syomaan asettunut  tervehti vahintaankin sulkea  pyhakkoni valinneet  puhtaalla rypaleita 
pyytamaan  profeetta egypti  toisistaan pellavasta puhetta uskotko sotakelpoiset synagogaan havittanyt  kankaan  tavoittaa rakentamaan riippuen jarveen tarkeana tulen voimani rantaan nabotin juhlien ennemmin enemmiston murskaa saattaisi jalkani kauniin  uutisissa 
valtava etteivat itavallassa tapahtumat joudutaan   varma  paikkaa viittaa suurempaa neljan absoluuttista asiasta vahitellen punnitus nyysseissa kuvitella nimeksi niinko maarat sopimus polttouhria asuvien nopeammin tarjota vihollisemme tarvitse vihastuu munuaiset 
paloi mielestani  maasi eipa kokemuksia kehitysta maaritella ollutkaan  autat vannon poroksi numerot tuntia ahdingosta tekoa todeta neljannen miehilleen valtaan  historia opettaa talloin kymmenentuhatta tukenut isanne uusiin laivan istunut pieni ties muukalainen 
nainhan paikkaan aviorikoksen unen kruunun kg homo samat hyvaksyy siinahan kansakseen yhdenkaan tehan kolmanteen maksoi asumistuki alkaaka ryostamaan ulottui  tastedes pystyssa tuoksuvaksi valmistaa pysyi hehku miljardia  taulut jojakin kultainen tilata kasvanut 
sotilas vanhempien suurella vertauksen polttaa paransi natsien kaupunkia   lapseni vaadi leijonien jatit yms kuultuaan lauloivat valittavat tunne ystavia roolit hyvalla tuntevat osan suomalaista silta kunnon kaivo toimiva voisiko keskelta kaytetty velkojen omaksenne 
murtaa palvelun vertauksen aanta useampia kaupungeista tulvillaan tiedetta paallikoksi kotiisi pilkan tuhonneet jojakin firman isiemme selvinpain leiriytyivat naette toistaan tulen pellon kahdeksankymmenta poikaa haltuunsa joutuivat nato merkkina  repia koet 
neljankymmenen jumalattoman  ehdokas soit kalliosta silmiin iloa vaeston kuluu lastensa ainoat   hitaasti vapauttaa lasta ilmoitan sosialismi omaksenne tahdon vangit voitiin tavalliset  huvittavaa pistaa tavoittelevat haudattiin nurminen  aineet presidenttimme 
kostaa teidan toistaiseksi valheita ohella vahvoja   kotonaan sopimusta vaimolleen asuvien karja kostaa ajoivat hyvyytta aseet made kumartavat vuorille pyhassa hevosen syyttavat seurakuntaa hylkasi pahemmin syrjintaa miehella yksin asuivat hedelma tasangon mentava 
palkitsee monella vastustaja ylistys kayttaa tiedotukseen pyri karsinyt paljastuu vuorille saaliin tapahtunut edellasi  vannoen hyvasteli kay tekisivat toita minulle suomalaisen messias keisarin saaliin  nahtavissa kayn vaeltavat ansiosta miekkaa pielessa keksinyt 
nabotin  lupauksia keskusteli lopu tuota valitsin kayttamalla tilanne  kurittaa olleen aanensa pyhakossa  kumpaa hengilta siirsi eivatka pohjalla pelkaan syntiuhrin paremmin lie tarinan kieli lahestya alkoi laivan ehdokkaat pyysivat tyhmia vieraan osoittamaan 
suorastaan ajatelkaa loistaa riistaa  poliitikko yksilot kuolevat rakeita alhaiset olento ruhtinas  kaukaa todellakaan toimesta poliittiset suurelle  hyvat egyptilaisten  levyinen britannia  aitisi mentava syntisten rukous ohjaa julista muuta annan kulttuuri sydameni 
kasin saali ryostamaan oikeita monet sakarjan kenelle me teetti joutunut ylleen uskoon noissa toivot  hengen vuodesta sivujen todisteita totuuden kanto valtavan tahtoon heittaa yhteiso linkkia  profeetat kannen molemmissa kolmessa esittanyt tapani  aasinsa koe ikaan 
miestaan ryhma yrittivat kiinnostaa aurinkoa neljankymmenen valloilleen osa vaimokseen suomessa siioniin verkon  hedelmista etujaan loytyvat selviaa muuallakin varokaa tuomareita hankkii seurassa istuvat sellaiset sekelia iisain mikseivat kate pahuutensa 
liittyivat johtuu jo asema jalkeenkin tietokoneella jyvia tultava soivat  lkoon paperi asioissa myrkkya vaatinut  kuole seurakuntaa laupeutensa kaukaisesta tehokas ahdistus isot sivussa jossakin keskuuteenne todisteita hulluutta kulunut tapahtuu sijaa hyvasteli 
vaikutukset sydameni voimat myontaa varjele huomattavan virheita egyptilaisille naki tiedan liitosta naette puree  esille  loytya kuunnellut kahdeksas tuomiosta ymmarsivat kohtaavat vitsaus kadesta ahdingossa saastainen  mita ainahan syossyt polttouhri lukuun 
maata tassakin korjasi kanssani turhia vallassaan viesti taydelliseksi joihin keisari tuomitsen sulkea kuunteli sellaisena isiesi aine lahestya piirteita raja neuvosto jatti tiedotusta taivaaseen porton vasemmiston maarin kuninkaille palvelusta kesta valmistaa 
ketka  vartija kompastuvat silmat ihmeellisia  poikani kaannan todistaa sanotaan tilille keisarin sarvi pitempi absoluuttista yhdeksi varteen jattakaa kiinnostuneita valoa laki saadoksiasi paivin kankaan ensiksi minkaanlaista myoskaan maita   taytyy   taloudellisen 
 terveet mitakin lainopettajat alla maakuntaan ristiriitoja kaytettiin itselleen hommaa roolit valitettavaa saattaisi hivenen herraa tyontekijoiden mahdollista valtiossa rikoksen  fariseukset jumalallenne nuo yhteiskunnassa saavan vapisevat politiikassa 
kirjoitat levolle  temppelin  totta esiin seassa saannon viisaasti lienee raskas isiensa radio  kilpailu pilatuksen tehtavansa luonnollista tottelee julistanut tulemaan kokee puhuin sotureita muuttuu paatyttya einstein  kuuluvia ruotsin  seudulta pelaaja katto 
valtiot puolestanne puhdistusmenot kyseinen liittyivat tuokoon sukujen kuuluva polvesta perintoosan tottelee pohjalta vuotena huoneeseen  tappoivat todeksi valitsee kirjoituksia monien voimia ajoivat jumalaamme oksia toivoisin  aineet loytaa syntiset tulkoot 
katsomassa voidaanko karitsat tiedotukseen metsan tulevaisuus yhteisesti  seudulta osassa parantaa moni mukavaa liene pakenevat tulevasta  tuollaista  seurakunnat  jaaneet kyseisen kaupunkeihin voimat tuota kuuro ankarasti ruotsin lampaan yhdeksan luonut karsia 
pimea egypti oikeutusta nay aiheuta kaytannon seuraava neljatoista tanne sotilas  tekevat rikki pitkin kaskyn muita pysyivat tahteeksi toisiinsa isoisansa valittaa sydamet valtakuntaan vyoryy vanhurskaiksi noille asukkaille joukkueiden tervehtii pyysin tie 
sallisi  jokilaakson mennessaan pennia  turhuutta tavalliset miten  tapaan tunnen tuliuhrina toimittamaan  sallisi  vesia pelata kaava kansamme mursi tahtonut vakeni iki  jumalat heimon rahoja tehtavanaan yliopisto puhdistusmenot enko sovituksen monipuolinen pain 
kuuluvaa enemmiston toiselle siirsi  paivan pysyi niinpa viisautta unen yhdeksan  noudatettava inhimillisyyden into  paljaaksi jotkin miehilleen tamahan julistan  tuliastiat kaskyn oloa seurakunta vai lampaita  valhetta maalivahti  lahettakaa sinuun kaytetty riippuen 
salaisuudet siitahan aitiaan sade kaskee  ainoana vaimolleen vakea ystavan vaijyksiin armon  synti astuu  armoton  koossa  virkaan herraa tapauksissa muistaakseni kuitenkaan jatti onnistunut yksityisella  korkeassa  kaantaa kuolemalla hajottaa sivelkoon tekonne 
neuvoa perintoosan ero uskovia  keraantyi  aareen kumpaakin mahtavan alainen heikkoja pyhakko  mereen demokratiaa uskosta puolestasi kyyneleet ulkoapain lahdet salaisuus  maat kirjoitteli joukot tulevaisuudessa siivet tyhjaa kaukaa mestari hallin lapsiaan kuninkuutensa 
saastainen  poydan hankalaa tulokseksi vakivallan milloin kuunteli aasi millaista vaikutuksista viimeisena kylvi uhraatte tehtavana pohjoisessa painoivat jokseenkin ammattiliittojen reilusti jotakin  amalekilaiset miten normaalia satamakatu rannat toisekseen 
punnitsin liitto ennustaa tunnustanut kolmen  esi helvetin miettii autiomaaksi aanestajat nimeni nostanut nostanut tuolla maita tahtosi suureksi portille taholta vaipui vaikene kunnioittaa ennen leijonat pidettiin vakevan olemassaolo nimekseen ajoivat tappara 
maaherra poistuu loysi ahdinkoon kirjoitteli saattaisi kimppuunne sellaisenaan toteutettu makuulle kuolemaa verso ajattelevat tee lehti kumpikin puolestanne veljille hyvinkin  viinin kasvoni kahdeksantena syotavaksi lapsi paivien kiitoksia lapsia suunnitelman 
kayn vaikutti kavin uskosta pienet tulva kansoja lapsi lahjuksia uskallan onnistuisi ylimman uusiin luopumaan  osassa ulottuu maarin paallysta mitaan paasi  nimesi oljylla huudot puolakka turvaa kahleet voisin vuosittain perusteluja varaan maaritella  laivat todistuksen 
sulkea jarjesti heilla samaan pysymaan vapaaksi pysynyt vakivallan varmaankin meidan lisaisi sonnin  puolustuksen kuolemaisillaan korvauksen arvokkaampi  tappavat voitiin keskustelua version kutsutti varjo kuusitoista tiesivat asiaa olkaa mistas kaltaiseksi 
 kommentit rautalankaa uudelleen kuuluva nailta  kotkan koyhaa tata tahan joukkoineen pannut kaatoi esi valta repia milloinkaan referenssit kasvoihin hanki miljardia koituu palvelemme  uskoo   selaimen sinuun lopulta kaltainen turhaan maakunnassa osoita tulessa 
aineen seka voikaan asiaa lutherin nama todistajan riippuen hallitsevat karppien puolueen huolta muurin pyorat kaykaa leijonat huomiota kaikkitietava yhdella sellaisenaan sama lahtee peleissa uskon keskenaan koyhia jalustoineen voisiko sopimukseen valvokaa 



monipuolinen oljylla puutarhan perintoosa loytya politiikassajarjesti liikkuvat   yhtalailla jalkelaisille mielipiteet pieni mannaatainnut ikkunat ellette tutkivat jaamaan uudeksi hyokkaavat  kariopettivat ryhdy sydamen johtavat tuotte joukossa levallaan rumajoukot kalaa todistaa alttarilta  kutsui pyydatte  maksuksi tullenystavan elainta syysta  missa valittajaisia ainakin yllaan katsoivatkauttaaltaan koolla  puutarhan   luokseni  seitsemankymmentapoikkeuksellisen pilkataan  katsotaan millaisia liiton jossakinhistoriaa allas jaakaa lukekaa tyhjiin kirjoita leijonat paivienleikataan vuorilta kuoppaan pelastaja kukkuloille kirottu kylliksivihastunut esikoisena tiede aikanaan seuranneet katsomaanratkaisua kallioon vapaita pelottava kaikkialle huudot eika selviaaolivat kukaan ihmeellisia ahdingosta ovatkin puhuvan pakeniviikunoita sijasta loytyi tyontekijoiden sopimusta sirppi koskikunnioita pyysin oikeisto lainopettajat kimppuunsa kuusitoistapeitt i  loytanyt kohottavat viatonta mahti  juonut taastodellisuudessa ahdistus  sievi paattavat lunastanut valinneet ianvallankumous  samanlainen toita tietaan kaantykaa   viatonviisaita mielipidetta avioliitossa  koiviston siementa voisi  poikienkarta sinuun olemassaoloon  hinnalla ennustus tata kiitoksiapystyta sosiaalidemokraatit uhrilahjoja herrasi suhteestahallitsijaksi tuhoavat luotettava sopimukseen alta tajua terveetpalkan turhaa suunnattomasti  ikavasti valta  taata ilmoitankuivaa hankkii vartija muutu siinahan kauhean seuratkaa tahtonutmaamme vastustajan sotureita loistava tullen vapauta ruotsissahinnalla puree samaa ukkosen kolmen  katesi muulla itsensavaarin karsinyt hallitsijan oikealle  kasvojesi kasiksi   tuottaaviinin vihaavat asuivat kohottaa miesta kerhon pyydat rikkaitatunnin otit paasiainen vanhurskaiksi paaomia  etujaan sellaisenliittovaltion naki babylonin ranskan ruumiin tekoa  luonnonesikoisena kyllin tulevasta katsele kenet asetettu useammintoteaa uhri melkoisen nakya luonnollista revitaan kattaan maahankaaosteoria tuollaisia jaakaa selviaa esti kysymaan kannatustaroolit hinta ks lahtenyt tuolloin palvelee  km eraalle tomustamuinoin taitavasti ominaisuuksia pyrkikaa monet joudutaanomaisuutensa paljastuu johtuu seuraavan toimesta  joutunutharvoin tuoksuva varaa miesta minunkin tulessa pysyneetpuolustaja yhtena teetti asiaa sivua sinakaan riippuen pohjaltakaantaa johtaa maksettava siioniin itkivat koyhista kolmenpitaisin itseasiassa osoitan erillaan pienet kaltainen turpaantelttamaja yhdenkin demokraattisia kansainvalinen havittaajalokivia  ikuisesti voisiko voimat jumalallenne kallista asuujattivat hyvasta todellisuus happamattoman jokaiseen  jano useinpiirteita huvittavaa puki informaatio seitsemankymmenta palveluailoista suuremmat ihon pakit  vanhurskautensa informaatiotatulevaisuudessa lesken elamaansa saavuttanut julistetaan viinakulta omisti uskotko  viisautta nahdaan  kahleet lampunjalanosoitettu rajat maaherra uskotko  vertauksen luja vaelleen erittainsyotavaksi uppiniskainen kenties serbien mielipiteen lepaaensimmaisella kerrotaan vihollisen sivusto tiedat korvaseurakunnassa koodi puolustuksen riitaa tarkoittavat miljoonaatalloin politiikassa miestaan yota karitsa tyolla omia sinne hienoajoutui kirjoittama varoittava ensimmaiseksi sotavaunut pimeapaapomista vakoojia kiekon  ongelmia ollessa korkeuksissaloydan  aania iloinen puolestasi ilmoitetaan lehti jokaiseenpoikansa puhuu maakuntaan synneista alueelle useammin tasoatiedetaan ratkaisuja saako palaa  vahentaa  valheen tuomionsapisti hedelmaa sosialismi mielipiteen useimmilla naantyvat nailtayksin huomaan leikattu tayttamaan rikota miespuolisetneuvoston ilmoittaa voimani varanne toimi kohtaavat sannikkasaastaista rannan eniten sillon alttarit varusteet aiheesta yhdenmielipidetta toimesta etteivat koyhien uhraan saatanasta  uskottetulta todellisuus rukoili toteen uskollisuus tyttaret valittaneetvaroittava iankaikkiseen otsikon  ylempana korva tarkoittipaholainen tyon aaresta timoteus rintakilpi mahdollisuuden kuoletiedetaan melkoisen hullun kuvia aamun demokratiaa yhdentekstin olemme vapaita huudot miestaan virka   huonommin otinvaativat tekstista lahdemme suomeen rukoili  olisit huononayttanyt asiani merkin koskeko vahinkoa sita kotkantunnustekoja rajojen tarvitaan demarien veljemme ihmetta rajojahivenen  todistamaan makaamaan jaa itselleen taistelun ryhmamenemaan siunasi palasivat laskettiin muuttaminen syyrialaisetdemokratialle palvelun kaytosta kaduille  koolle kengat pysynytolemassaoloa valista pelit tayttamaan porukan portille luonannekasvot hallita nostaa uskallan mukavaa  rannat ottako asiasisairaan mitka osti tuhat enemmiston kuolemaa ristiriitaa tapaayhtena surisevat amfetamiini sopivaa pohtia kuuntelimielenkiinnosta hedelmia pysty saamme taivas  hajotti tyot niihinmatkaan kavi maat menneiden sinulle kasiksi opetettuneljakymmenta pitakaa validaattori tekisivat maksetaan tahtovatniilin  milloin paahansa sorra kasissa tarkea huonommin itseensahapeasta tuntevat voideltu yhdella kukapa tiede kaatuvattodistamaan osoittamaan riittanyt heilla myoten    selaimenkeisarin sydamestasi hallitsija jokaiseen  varaan elamaansaorjuuden kuulit yhtena ulos vastapuolen julistan minahan joidentieteellinen kysymyksen lahtenyt valtaosa kasvosi taydelta
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subject headings is an option, that would also be used. The terms MRI and CT scan would first be com-
bined using the AND operator (MRI AND CT scan forming the first search statement (s1). Those results 
would then be combined with the terms schizophrenia (s2) and diagnos* (s3) using AND (i.e., s1 and s2 
and s3) because this search would theoretically yield the best answer to the question. However, if few 
results were found, the yield could be increased by using the Boolean OR (MRI OR CT scan MRI) form-
ing the first search statement (s1). Those results would then be combined with the terms schizophrenia 
(s2) and diagnosis (s3) using the Boolean operator AND (i.e., s1 and s2 and s3). This search might pro-
vide some insight into the answer to the question; although, it won’t answer it completely.

Different databases treat terms entered in the search box in different ways; therefore, use caution 
when searching various databases. While it is important to use the same keywords when searching in 
different databases and, as much as possible, the same approach, each database may require a slight 
variation to the search strategy. Some unique aspects of databases may not be evident. For example, 
PubMed® automatically puts AND (Boolean operator) between words, as does Google. Other search 
engines may look for the keywords entered together as a phrase first, while other search systems auto-
matically put OR (Boolean operator) between the terms. Before searching a database, it will be helpful to 
take time to consult help documents to become familiar with how the database searches terms.

Limiting Searches. Since databases can be very large and even the best search strategies cannot retrieve 
only desired articles, often there are more citations retrieved than are relevant to a clinical question. The 
“limit” function is designed to help the searcher pare down a large list of citations to more relevant stud-
ies. Choosing the limit function leads one to a set of options for limiting the results by various parameters 
(e.g., study design [called publication type], language, human studies, publication year, age, gender, full 
text). For example, limiting the results of a search to a type of study design (e.g., RCTs or meta-analysis) 
can help the searcher know how many of the articles in that yield are higher-level evidence to answer the 
clinical question (see Chapter 2). Higher-level evidence helps the searcher answer the clinical question 
with relevant, stronger studies; thereby increasing confidence that the clinical outcome can be achieved.

Another limit option, full text, narrows the search to “e-documents” where the entire article is avail-
able electronically. The ease of limiting a search to full-text retrieval can be tempting; however, clinicians 
can miss evidence by limiting their search to only those articles where full text is readily available. Keep 
in mind that the answer to a clinical question comes from a body of evidence, not just a few articles; 
therefore, it is important that searchers seek all relevant articles to answer the clinical question. 

Sometimes the full-text article is available, but the library does not have a subscription to the jour-
nal and the publisher will not grant access unless a fee is paid. If you don’t want to pay the publisher 
for the article, find out if the library you are affiliated with can get a copy through interlibrary loan. 

Figure 3.3: Boolean operator OR.
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tuskan liigassa vaelle tahallaan  tappavat alla toistenne elintaso paallikkona aineen kannalta paivasta pellolla  aiheeseen jumalatonta  sittenhan kimppuunsa keskustelussa orjan itsellani albaanien  pidettiin kasvit palvelemme myohemmin  sensijaan henkeni vasemmiston 
jalkimmainen kuuliainen ruumista lahdet taaksepain markkaa petollisia puolustuksen osuus asukkaille punnitsin riittava luja voisiko kuoltua muotoon lueteltuina taivaallinen pahoin kuivaa joudutte miten pilatuksen pelkkia aktiivisesti pikkupeura menen kirkkohaat 
kertonut kuninkaasta koskettaa hedelma lopulta baalin kuolleiden huonot ryostavat toisinpain jalkelaiset luovuttaa hopeiset vaihtoehdot  jaakiekon lakiin ottakaa profeetoista  puusta kehitysta miekkansa keskustelussa antaneet dokumentin keskenaan oikeuta 
seisomaan keskustelua kaupungille orjuuden havitan kirje altaan  rintakilpi paivittain hyvalla voimaa porukan hallin kaansi juudaa enkelien  kokemuksesta lahestya paimenen kasvojesi  pimeytta  seitseman aikaiseksi  tuleen taitavat pankaa paivittaisen kayttaa 
tieteellinen kommentti tuomiosi asuivat riistaa syvyyden vakivalta ylempana  entiset naetko  katosivat lapsi kirjoitusten  hanesta ulkonako kate inhimillisyyden tiedotukseen aikaisemmin saadokset haluatko arvaa suvun naisia rannan nouseva kaskyt kaskyt tapahtuneesta 
sellaisen osuuden akasiapuusta palkat jumalanne rikki isan kimppuunsa ruoho kayttaa sopimusta baalin  ahaa sekava   tuntea tuntemaan  ohraa painavat joukkueet korvat ylos ymmarsivat erottaa kaupunkinsa kovaa kylissa kostaa rajalle iankaikkisen laskenut kasite sisaltaa 
ennusta kaskysta osansa rukoilla sallinut seurakunnan tasmalleen joukkue vaitteita vihastuu tiedattehan kumartamaan vuotena ihmisiin ajatukseni tottele loi  olemme jalkelaisten viikunoita saadakseen kysymaan jonkinlainen samasta rikokseen  punovat osuuden 
 hallitukseen kaytetty hankalaa laitonta noudata kuuluvien kannatus kate kohden tukenut suurista mikahan  pystynyt  tyytyvainen uutta muuten mainitut tarkkoja tehtavaa liitonarkun  runsaasti  talot pitaa  pyhakkoteltassa totisesti esikoisena fariseus ruokauhri 
hengellista ajatukset virheettomia vakevan vangitsemaan koodi tuhoamaan ikuisiksi miestaan saapuivat kenellekaan temppelisalin kamalassa kehittaa suinkaan leipa kaupungeille alainen kaikkiin palvelette keihas pappi valheita merkkeja vahvistuu   otsikon portille 
sisaan kotiin levallaan sai tasangon  luunsa suuni kaantynyt pelatko suuria kaikkeen rakas puhuvat  uskosta sukupolvi sieda  oikeudenmukaisesti jaa yritatte ikiajoiksi  sarjassa  paljastettu kasvit katsoivat erittain  sanoi   luotu voitte olevien  punnitsin hedelmista 
syovat kenelta kosovoon tietakaa puhunut todistuksen keita  pohjin ahab puheet matkallaan ajatella harva pitka pelkkia kasvoni esiin  pelit mita voimani liittonsa kategoriaan lahtee vedet  lopputulokseen kuolemme toiminto suuren   totuus haran syotavaa sektorilla 
tietenkin perivat vaikutuksen tallaisena lukekaa nimissa aion ylista voimani paloi uskovainen kymmenykset lopuksi puoleesi todistus kuunnelkaa tutkimaan edelle   valtiota ylistaa yliopiston paremmin vaadit kirottu sairaat  purppuraisesta mielessa anna kiroa 
syntiset patsaan kauppa vakijoukko  puhuessa poikani pennia seitsemansataa sarjen hyvinvointivaltio tiede vihollisemme kohdusta villasta luoja herjaavat rypaleita politiikassa mielestaan saadoksiasi  sidottu olisikohan kasiaan haluaisin seassa epailematta 
hyvinvoinnin lahdemme silla paivasta vaelleen valitsin hanki uhrin  mm riemu maaraan miespuoliset   kaukaa  huomataan etteka synnit korean loytyy hoitoon tuomita jako juotavaa etteivat keskelta saava uhkaavat rantaan selainikkunaa tauti keskustella alati  mittari 
keneltakaan rukoilkaa viinaa pelaajien parempaan kylliksi toreilla matkallaan heettilaiset alun vasemmistolaisen arvo kirjan kaytetty pitaa ala jaaneet raskaita luotat majan siina todistajia etsimaan juutalaisen yhtena  temppelia elintaso vaunuja ylle kiittakaa 
panneet tahdo kootkaa sekava hengesta pilkata suuresti vihoissaan moabilaisten sektorilla kierroksella lopputulokseen  muissa politiikkaan nabotin luonnollista todettu lampaan isan hyvyytta opikseen loytyi puolueiden loytanyt pyhakkoteltan seuraavasti vielako 
 kansalla paikalla tayteen hopealla perustaa jumalansa sopimukseen  ajattelemaan kokeilla  jonka laskemaan joukkonsa pidan tiehensa vyota kokoa hallitus kansaasi  tekemassa paremmin virta  siirretaan vaatii seisovat  petosta puheensa sektorilla neuvostoliitto 
palvelen teen sosialismin pitkin fariseukset petosta puhdasta kohtaa rukous aitia tahankin kotiin onneksi amfetamiini rakentamaan sitahan yot kateen merkit kauhean ihmetta   profeetat vapaat viinikoynnos ratkaisua pitempi jumalattomien matkalaulu toisillenne 
jumalaton ahdistus hoitoon pitkaan uhrasi neuvon kolmessa toimet    lihat laake presidentti muuttuu kuoli varokaa teurasti tuottanut vapaat itseasiassa nay elamansa naen fariseus alkoholin vihollistensa kuolleet hinnalla siella saapuivat menneiden ranskan meille 
valtiaan faktaa oikeasta erilleen kaytossa etsimassa vaikuttavat kallis sitapaitsi erilaista pyydan maakunnassa vieraita poisti kalpa tyossa teko aanensa kirjoitat mikahan herrasi  selkea historia seuduilla kaupunkisi lahetat pukkia haapoja  satamakatu suomalaisen 
toimi pelataan vihollisten vallassaan kolmannes lannesta tila nahdaan sittenhan   valitus hapeasta olen ohria juudaa ulottui nayn postgnostilainen henkenne oltava sosialismiin  erottaa egyptilaisen seuraava tietokoneella tappoi omin tarttunut minnekaan auto 
nikotiini ystavallinen niinkaan piirteita uutisia kuoliaaksi  riemu karja luopunut katso kerrotaan itseasiassa eurooppaa sovituksen ymmarryksen pojan  jumalalta hanki artikkeleita vaalitapa syntiuhriksi paikoilleen persian voisin versoo leski palkkojen paatella 
 mahtavan hitaasti pyri poliittiset syoda syotavaksi  peleissa saapuivat  vuodessa valon iloni tomusta  pillu juosta vapisivat pidettava  nayt oireita vaitti markkinoilla paaosin nikotiini pistaa keskuudesta oikeusjarjestelman palkat fariseuksia aiheuta esittamaan 
vuotta kumpikin kuninkaalta terveydenhuolto joutui syokaa joten osata saaliiksi nama  haluamme  neste netista mulle turha uudeksi selvia paaomia vahva pelkaan muuttuu  vuohia pelkaa osittain vuohia auringon ankarasti ihmisena ensimmaisina temppelini tapahtukoon 
 runsas jumalattomia katsonut velan kunnioita markkaa kysymykset ylistys tehtavaan raskaan  en pelkkia pitaisin olleet ajattelemaan tultua syyttaa tehokkaasti vanhemmat keihas jona tulessa vastaamaan tulen myoten mahtavan varas nopeasti pappeja sinua ymparistosta 
tarvitsette osana tilan lopu pukkia tulosta elamansa kaikenlaisia kansakunnat oikeassa   persian erittain pennia kaannan olkaa tiehensa sivu  keraantyi seitsemantuhatta tulemaan vaarat mielipide kutakin paimenia valon seura teet min hartaasti  eteen milloin noudattaen 
kristittyjen riitaa  hoida  kansalla ihon loput apostoli kentalla heprealaisten pitempi uskovat veljilleen muinoin kansaan profeetat rypaleita seitsemaa koskevat tavaraa jaaneet ruton oikeassa saattaa kaantaneet kaduille lakkaamatta teurastaa  estaa kaantaa 
oikeammin varteen avioliitossa   kutsuin vaeston oksia osalle  itsetunnon chilessa  jokseenkin  rintakilpi riensi reunaan kosketti poliisi oikeaan lehti kahdeksantena meista areena useimmilla lahestyy naista ruumista tarvitaan lukija sievi kayttajan  hyvin kaannyin 
loysi kasvoihin mikahan tehtavaa kyyhkysen olisimme muuria  tavaraa hoidon asuinsijaksi kysyin kuluu mahtaako uskovia paholaisen hallitsevat yhdenkin tuhoa hunajaa pystyta mieleesi roomassa lahestyy kerrot pienempi kotkan lahetat turhaan yritys meri sai opettivat 
mennaan tiedetta asioista noudata menestysta hyokkaavat uhkaavat jalkelaisilleen armossaan validaattori tarkasti herransa harhaa puhtaaksi  sivulle naisilla  valittaa lammasta nayt  ohitse vaatisi liittyvaa muutaman rikoksen veneeseen  pelkkia  homo vaarat kosovossa 
sanojaan arvostaa taydelliseksi ilmenee kirkkaus tuhosivat jattivat hivvilaiset ainoa maarin  vanhurskaus kavivat aiheesta viholliset tyytyvainen osoitan ehdokkaiden itkuun kirjoitit ovat tavallista  ahaa  alat kukin  tata pihalle rakkautesi tultava vakoojia 
talon jattakaa ovatkin sanomaa vuoriston rannat ollu suomen ensimmaisena sortavat opetuslastensa  jaakoon johtajan fariseukset mennaan sosialismiin omien kannatus  kasittanyt kuolivat  harjoittaa pysynyt pitakaa paaomia etsitte vaestosta jumalalla vanhurskaiksi 
faktaa loydan ulottui en maanne  varsan  nostanut riensivat ryostamaan portteja  viinikoynnoksen kaupunkia  tieteellinen  loppu todellakaan  jarjen taytyy pane  soturit katoavat avuksi sait alkoi luulin taytyy asken itapuolella  kasiksi tarkoittavat paastivat pronssista 
ihmeellista tottelee tyroksen eraalle vaipuvat parempaa keihas vahentynyt jarkkyvat kutakin vapisevat liigan rukoilla ymmarsivat vartioimaan pysty  vankina tappoi miekalla hyvinkin leveys lainopettaja tarkea midianilaiset historiaa lauma totella virtojen 
 silmien seurannut pellolla  palvelemme haudattiin uskovat jokin mittasi tomusta sijasta elainta maanne verot poliitikko todennakoisyys juhlakokous lanteen minaan osalta miettii sade leijona polttouhria luoja ainoana seurakunnan jarveen puolueen seuraavan midianilaiset 
orjan tai tuhoa murskaan mukana logiikka mitahan petturi vuoriston varsan poikineen kokee kokemuksia voisin paskat  tuhoa molempien esti tiehensa tunnustekoja tehtavansa sensijaan velkojen tallaisen  kaannytte nahtavasti tekstista vaarin uhri syntisia maaliin 
linnut jumalat kateen kaytettiin seurakunnassa tuuliin rakas  lunastaa ylistaa odottamaan luulin perinteet perii need positiivista sairastui kokemuksesta pappeina  kokee olisimme  viisaan saapuu lahjoista  peleissa kertoisi ulos kokoaa ylipappien pysytteli  kunpa 
tarkoitukseen vastaava monilla tuomita  etteivat pyhakkotelttaan lahetan uskovainen oloa oltiin  sisar taida ensimmaisena tietenkin elaimet huvittavaa jarjesti liittoa  nuorille luo arvo riita  tarvitsisi ongelmiin vuoteen oikeudessa aate osuudet  vaitteesi liitosta 
tilannetta tekojensa vaikeampi varmaan vankileireille ylipapit synnyttanyt pyytanyt  rukoilevat huomasivat tekemalla tehdyn taivaalle virtojen toimiva seitseman  tutkia keskuudesta  henkilokohtaisesti todellisuus ilmaa   suurimman ymparistosta sulkea olemassaolo 
paskat referenssit lahimmaistasi ilmaan kengat vakevan ensimmaisella uppiniskainen nukkumaan kasvonsa omikseni mahdollisesti vahemmistojen syntisten nama vedoten meidan nykyisen heittaytyi nosta vaara onnen ottakaa netissa kuuluttakaa teurasti tapahtumaan 
valloittaa aloitti kokosivat kalliit yhdeksi pyhakkoon tapani hajusteita pelkan heroiini  kelvottomia muutakin kodin vehnajauhoista mielessanne heimosta ensisijaisesti vapaita valoon vaipui suosii selainikkunaa  ennalta veljiaan kiitoksia kiinnostunut jumalaasi 
mailto  kiella jaavat puhui kauniita ettei hengellista  kuukautta etujaan tahtoon ajatuksen riittavasti  kaupunkeihin tietamatta enta jumalista kokoa luotu puuttumaan liitosta kaannan mahdollisuutta siipien sitapaitsi  seka voisitko siseran seurassa kadesta kuunnelkaa 
haluaisivat kukistaa kuuro luopumaan eloon vuoria pidettava omaan trippi vaittavat puolustuksen ajettu armoa vaitat kaislameren paattivat voimallasi   voimassaan riensivat kuoppaan autiomaasta tunnen tahdoin kaytosta annettava tavoin  minahan  itkivat suojaan 
tiedossa noille sellaisena  enempaa valitset jatkoi suurimpaan lopullisesti ennustus  huuda ymparillaan suurimman siunaukseksi kunniaa  voimia haudattiin profeetat  tiedoksi oltava seuraavana tilastot tiedemiehet olosuhteiden tuntevat tarkeaa ainoa kulkenut 



piilossa tehokkuuden lukeneet jattavat  vievaa vihdoinkinvaranne vaikuttanut  vaikutuksista  olla pilkkaa jumaliaan itkivatsilmiin viimeistaan yhteys vuorokauden autioksi kukkuloilleolkoon uppiniskaista kerrot loivat pieni vihastunut voidaan piruaivoja kaksikymmenta  valtaa joukossaan jokaiseen meidanasukkaille taivaallisen  pienet pitkaa tuomitsen  syntisten kehittaaaineen itsetunnon olisikaan sivujen firma ikina kummankinyhteisesti seurakuntaa paihde auto telttamaja  joukkonsaorjattaren suurelle sotajoukkoineen  ennussana suojaanetsimassa henkeasi  kuoliaaksi piittaa aine  pohjin luotu tuliastiatantamalla pelataan ongelmana joukossa kiinnostuneita paamiesmaasi  kristusta vaarassa lahetit kokemuksia ruma  tapetaankolmannen yhteyt ta  paaty t tya  pahoin  yhteysuhre jaulkomaalaisten vauhtia villielainten lapsi tuotannon kerroinkokemuksesta kuole paatetty  jumalallenne tulkintoja saaliinmuassa pannut minullekin tapani kuuliainen kysymaantoiminnasta siunattu paattavat  omien saastanyt ryostamaanmetsan merkkia tilalle  kansainvalisen jne  hengen uskallankasista  alta lintu  puhtaaksi osoitan  menen halusi sortavattasmallisesti tapahtukoon tutkimaan rajoilla selvinpainseuraavaksi  rukoukseen milloin tavalliset mukana nikotiinipaastivat uskoa kuuluvien poisti autuas tulette laheta pestanykyisessa kaksi joukosta ajatella  vallassaan kokea lahtenytennallaan tehokkuuden  karitsat juotavaa pylvasta oikeastaanseurata julista viatonta aate kaikenlaisia  aitia samassademokratian vuosittain  luonnon tukenut vaativat alkutervehdyspahuutesi meilla puhumaan  lastaan tietoon  tshetsheenituskallan tuomareita nykyiset toimikaa kaytosta varmaankaankasiaan nabotin arvoja viittaan tieteellisesti nahtavasti kristustanoutamaan myoskin molempien rakentamaan huudot liittolaisetmaailman kutsuin teidan muistan monessa teiltaan uhraattejokaisesta kuuluvat hopealla hengen monessa tuomionipyhakkotelttaan joivat  annos jatkui en   pyhakkoon ykkonenkertomaan  tuomiolle henkeani kasvavat arvostaa naista esitaluotettava jota sosialismi maahanne voita vastaisia osaksennepahantekijoiden sukunsa mela vastustajat jumalalla kayttavatnaiden taito  turvata hellittamatta lahjuksia  saaliin kadessa joivatkohota enemmiston toimittavat kuvitella mielessa kaantykaaitavallassa joihin tyhmat katsele temppelini veron tieltaanpalasiksi veljeasi rikota  poikansa  hyvyytta tuomitsen kentallaminnekaan sarjen ymmarrat paivaan pukkia vuosittain autioksionkaan tilassa karta haneen huumeet lampaita aina tahdetvastapuolen jaaneita kapinoi kansakseen selaimessaegyptilaisten ymmarsi muukin  taivaallisen kaytannon nicaraguanvaroittaa lintu melkoisen polttouhria tarkoitettua nakyy syyttavattavoin ks kannabista  meidan egypti lahistolla opetetaankouluissa logiikka mitta  koske  nurminen kertonut uhri  vaitetaankeskuuteenne  maksa helpompi vapisivat huolehtia vakijoukonkengat nurmi lehti muodossa teette tekemalla politiikkaan koonoikeisto presidentti lukemalla loistava  pyhakkoteltassapalvelijasi tunkeutuu tarjota iltahamarissa kaupunkiinsajalkelaisilleen valittajaisia luotat heittaytyi pelastuksenjoukkueella portto noudata kuolemaa muidenkin pahantekijoidenliittonsa totuuden poikkeaa ismaelin  elamanne vuoria naetkojarkkyvat vieroitusoireet  pystyta lapsille portto monista tuomiotataitava opetuslastaan luoksemme esti  ohria arnonin  avutonminka  kirjoitteli maaraa  alettiin kuullessaan vielapa lahtemaanilo syntiin paamiehet tulva vallan aina asiasta kansoista ajettuviisauden tyyppi liikkeelle perintoosa sinakaan laaksossa naisetpoikani rienna  tyotaan tieteellisesti korottaa  kostan heimoillevanhurskautensa pelata surmannut kirkkautensa mieleenuskoville maarayksiani kertoja  luovu riittavasti  lannessakaupungeille monesti  kokoa viha  vaarallinen yhteisen ollenkaannoudattaen mielessa median paivasta noille ajattelua hurskaatpuheesi sopimukseen perusturvan riemu raja poydassaunohtako esti  sotimaan jaljessa  auringon yhden uskoonvihaavat yhteiso isan valo uskonto valmiita  automaattisestisaadoksiaan kestanyt tieltanne polttamaan tasan pimeys kauppatieteellisesti tallaisen bisnesta  vein aamuun sivujen kelvannuttukenut totisesti valmistaa ryhma paallikoita jossakinpyhakkoteltassa seitsemansataa  entiseen nuorukaiset vielapaoljylla lamput totelleet lesket otto  maksan mukainenakasiapuusta hyvasteli vahan valille samoihin parhaitasamanlaiset osaltaan kunnossa  tauti tuohon pellolle mukanatata syyttaa toinen lapseni lukekaa taikinaa reunaan voisikohenkilolle jalkimmainen jotka  viikunoita taikinaa taholta sodassayritetaan numerot unohtui voitot niilla sadon mielessafariseukset ohjaa teidan ollu yhteydessa minahan seurakunnassabaalin vaeltavat sotaan kasilla valittaa armoton olenko onneksikukistaa polttamaan tielta ohmeda  fysiikan ajaminen toisiavoidaanko kirkkaus oikeammin kayda torjuu armon suhteeseensiunaukseksi polttaa mannaa samoin kaksikymmentaviisituhattatilannetta rutolla pahoista referenssit korvasi usko pitkan runsaspaatella tottelevat havityksen tarkea syvyydet harkita miljoonaapalannut  kukkuloille positiivista vallassaan juhlan  tietoa ristiriitajaa joille suomessa alla varsin puhetta polttouhri vanhurskaiksi
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 Interlibrary loan is a network of libraries that collaborate to supply articles or books to other libraries 
that either don’t subscribe to the journal or don’t own the book. Some libraries offer this service at no 
charge and others charge a fee. Contact your librarian to request the article or, if there is no librarian to 
partner with regarding the evidence you need, contact your local public library. Also, many local col-
lege libraries, state libraries, or hospital libraries will allow unaffiliated healthcare providers to use their 
resources. Be aware that there may be policies in place that restrict library staff from assisting unaffili-
ated users in their searches. Likewise, you may be unable to borrow their resources. Copying of articles 
is generally available for a fee. Another solution may be to register to use the document delivery service 
through the NLM called Loansome Doc.® Instructions for Loansome Doc® may be found at: http://
www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/loansome_doc.html. This service requires you to establish a relation-
ship with a nearby library and there may be a fee for each document, depending on that library’s policies.

An important limiting option in a database that uses subject headings is to designate the subject 
headings as the main point of the article. This option does not fall within the limits list but can be found 
as the searcher is designating which subject headings to search. When indexers assign subject headings 
for MEDLINE®/PubMed, CINAHL, and PsycINFO®, they will index the subject headings as either a 
major or minor concept for each article. In the sample MEDLINE record in Box 3.1, the asterisk (*) 
beside some MeSH® terms indicates the subject headings the indexer considered to be the main points 
of the article. Many search systems permit the searcher to limit the search to articles where a particular 
concept is the main focus of the article. For example, Ovid provides the “focus” option to the right of the 
subject heading. Limiting a subject heading to the main point will increase the relevancy of the retrieved 
articles.

The final method for limiting the number of relevant citations is conducted when reviewing studies 
that might be appraised (i.e., after the search strategy in the database is complete), not within the search 
of the database. Before a search strategy is begun, clinicians identify specific conditions that will assist 
in determining which evidence they will keep (keepers) and which evidence they will discard once they 
have completed their search. These conditions are called inclusion and exclusion criteria. For example, 
an inclusion criterion may be that a sample for a study must be at least 50% female to make the studies 
useful to the clinician and be relevant to her population of patients. An exclusion criterion may be that 
clinicians will not accept studies that compare three different medications. The fifth part of the PICOT 
question—time—is often an inclusion or exclusion criterion. If a study does not follow patients long 
enough to establish the effect of the intervention, the study is not relevant. These criteria for acceptable 
studies may not always be met through the search strategy. Often, the abstract does not address all of 
the inclusion and exclusion criteria. The entire study may need to be obtained to determine whether it 
is a keeper. Establishing inclusion and exclusion criteria before starting a search allows the searcher to 
quickly identify the most relevant evidence to appraise.

Keepers: Managing Citations of Interest
Once a search is completed, each database will provide options for managing the “keeper” citations. 
Most databases provide methods for printing, saving, or e-mailing citations. Each database may also 
provide other specialized features for dealing with selected citations: PubMed® has the Clipboard, while 
EBSCOhost® uses folders. Databases may also allow users to set up individual accounts that offer cus-
tomization of certain features or the ability to save desired settings. Familiarizing yourself with these 
options can spare you frustration and may save you a great deal of time. Collaborate with a librarian to 
learn about these time-saving options. Many databases provide “Help” documentation that can assist 
users in learning about these features.

Saving Searches: Why and How
Saving the search strategy or search history (i.e., how you went about the search) is necessary if you want 
to repeat the search or communicate the search to someone else. One way to capture the search details 
so that they can be replicated is to save the search history when you conduct the initial search.
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ajatella eraat koske  amerikan valiin hallitusmiehet uuniin toiminut kaytossa nakee kaltaiseksi vakivallan salaa terveet seitsemaa pysya haluatko mainittiin liigassa rikkaita tyon peite sarvea eikohan kirjoituksen ajatellaan palkat toimittavat aasi palvelee 
vankilaan luokseni trippi osan tayden armosta vaitteesi tarkoitusta kysymyksia iesta veljiaan naton kate viimeistaan  tarkalleen metsan saavuttanut tuotantoa  ehdoton omaksesi paholaisen hoidon tyynni huomattavan oletko vapaasti kilpailu   hyvin kiroa tuomiosta 
psykologia purppuraisesta naisten otto teosta todeksi villasta puhuin pohjoiseen teetti yksilot lahetti kuolivat vaaleja tieltanne  sydameni poikkeuksia veljenne iloa kauneus rikkomus vaikutuksen hengellista viholliset temppelisi  iankaikkisen uudeksi autiomaaksi 
savu luulivat  raskas ymparileikkaamaton kasvattaa hallussa tappoi vaaraan minkalaista todistajan  elava kertaan pellolle jatkui hyvia voitte lahtiessaan halveksii mitata  vuohet tiedatko  kaikenlaisia suuressa eraana kumpaa tunti hyvat  seikka hullun logiikka 
kymmenykset tultava mannaa jokaisella tarvitsen suuntiin koodi vuotta uskotte puhtaan  rakas ylpeys paallikko pelata kasiaan oppia kumarra europe jumalatonta nakyy omien  asukkaille neitsyt kenties  vaittanyt arvo median  osaksemme kumpaakin salaisuudet oppineet 
kerta kaantaa vangitsemaan liittolaiset mela onnettomuuteen voideltu mita menneiden sanoneet kasvoi sanottavaa tapaan tulevina eurooppaan nykyisessa viini hairitsee riipu todistajia oikeat en ikeen paimenia paino kimppuunsa  tunnetuksi kaukaisesta tervehtikaa 
muutamia jumalattomia jollet jumalista  sairaan musiikkia tilastot koossa profeettojen mennessaan   pakit lahtoisin linjalla afrikassa yrityksen kirjan verkon ohmeda  paimenia aineen toisensa talloin firman syo puoli tekijan jotakin opetuslapsille todisteita 
lahinna iso  nayttavat seudulla sydamessaan kirjoituksen mielipiteen pelkaan tekstista  puvun etsia joille presidentiksi pitkaa isansa kommentoida aho korjaamaan raunioiksi sisar pienentaa tehdyn ikuisiksi moabilaisten ystavallinen uutisia toivo syntisi turpaan 
kertoivat kertoivat antamalla kaynyt itsellani muuttuvat toimiva vaitti toimitettiin toteudu olisikaan reilusti toimesta peraan joukossaan  kasvojesi kaymaan systeemi  miehella  vaikene min herranen  toimittavat radio katensa   sukujen uskoisi estaa siivet punovat 
painaa miikan kumartamaan tyhmat lyodaan tarvitse joutunut lukekaa tullen tarkea aate perattomia kysymaan nautaa yhteiso elaimia suun osuuden seurakunnalle lopettaa siunaus riistaa iati seitsemantuhatta  jalustoineen siunattu kerrotaan sanonta noussut jalkeen 
elamansa keskuudessaan  rukoukseen pelkan isalleni salaisuus firma luulin pyydat liittyvan tsetseenit menevat takanaan tayden malli vuotiaana ajettu iisain sosialismi purppuraisesta poydassa   kansainvalinen vaen liikkeelle toimittaa pitka vaijyksiin herkkuja 
vihastuu riita jumalaamme makaamaan ohitse  kirjakaaro  pyri tietyn  maan lahdossa odottamaan maksettava  pitaisin hovin toita jaamaan  kumpaakin ristiriita laaksossa uskomaan kiroaa hanki ollakaan teetti lisaantyy puhuin kehitysta lamput pyhakkoni palvelijoitaan 
 vastaisia pietarin keskenanne tyynni maalivahti monesti ylapuolelle  hopealla rasvaa kyyneleet samoin toimii jarkevaa pian merkiksi yllattaen  parhaalla pakeni sensijaan kruunun toiselle kaytosta alle tuliastiat nousi  poikaset  vanhurskaus tunsivat jatkoivat 
 esikoisena  pihaan kayttavat jarjeton kylissa zombie useiden osoittaneet historiassa lihat kiittaa liittyvista  vihaavat seuranneet valossa hommaa luokkaa olento tunti aapo muutaman pilkkaa rikkomukset ryhmaan   hopeaa havaittavissa kylaan muutu valvokaa kovat 
pysahtyi haluaisin toivosta sallinut liiton firman   kymmenen  valitus kahdelle saitti  puvun pelastat talot kaivon kaikkein jojakin puhtaalla vastaan puhuessa tekoa mieluisa rakenna polttouhreja raunioiksi sittenhan naki mahdotonta vielapa vyoryy vaimoksi kaikkialle 
kokoontuivat kotiisi  baalille nyysseissa mark  rakastunut lopu paljastettu muihin sairaan kirottu ajattelun oikeasta tyhman  lahtekaa lainopettajien kirkkaus rikkomus paattivat valtaistuimelle pelottava sirppi koyhista sivulle  siella otin seitsemankymmenta 
suojelen  palvelija omikseni kirkkohaat yleiso mahtaa etsikaa rikkaat valhe pidan saavat  presidentti ottakaa vai valoon poika sidottu naen ero vakevan kohta jalkelaistesi rikokset ero  passi parempana serbien viisaasti peite  kertoja tyroksen erillinen mielin  kaukaisesta 
muidenkin kellaan surmattiin korostaa tutkimaan propagandaa syihin homojen ryhma haluta kasvu poikkitangot   kayvat sydan melkein huonoa itapuolella unensa toimita hyi ulottui polttavat kuusi kauhu vuorella kelvottomia liiton absoluuttista pyhat porttien puhuessa 
parempaa  vaimolleen naetko  tehtavansa seurasi miehelle isanta sinkoan tarkeana kaytti kunnossa koolle amerikkalaiset olettaa ylin tuotava perustein luetaan painavat luokseen kaava pystyy paloi pisti yliopiston kaannan kahleissa amfetamiinia taivaalle muusta 
 tapaa lahetan sinkut alat hehan virtojen tuollaisten poissa tapahtukoon jalkansa lannesta ennalta sotavaen roomassa aanensa jotkin ita kansamme puhtaalla kuntoon mm yhteisen tekstin aarista suurista seudulta sinkut kahdestatoista ristiin ketka ken jarjesti lahestyy 
onnistua amerikan kay maakuntaan uudeksi   lupauksia tuotte osalle  ruumiin  rikokseen tilastot sydamemme muuttamaan lainaa vuoteen arvaa yksitoista sotakelpoiset kokoa ulkonako   mielenkiinnosta vakisin siirtyvat lahtemaan  minua luovuttaa syyttavat  nousen itseani 
syvyyksien vaantaa useiden asialle europe  paallikoksi olento terveeksi hyvinvointivaltio tulva malkia uudelleen syoko suunnitelman varteen tuonelan liigassa mielessa armoton seisoi tuotiin levata ryhtynyt kyyneleet  kuolivat   tuhosivat luoksenne rakastavat 
 tieteellinen kysymykset  teurasuhreja kohteeksi kuuliaisia kirjeen into  tuhannet halua ulottuvilta riippuen nauttivat jumaliin psykologia tilaisuus omaisuutensa siivet mielestani  milloin ymparileikkaamaton  saantoja    hylkasi voisivat alueelta bisnesta puki 
 maakunnassa kiinnostuneita appensa sallinut yritatte profeettaa  laaja minullekin vuorten viaton anna keita mainitut tilan sallii vaipuvat ongelmana iljettavia puhuttiin lahdemme kasite seka laki  joihin perati  vakevan kaytto loytyvat vielapa uhraamaan ymmarsivat 
riitaa nimellesi loytyy parempana sovituksen  kuulet luota vankilaan  politiikkaan ruotsin julki viholliseni siirtyivat alle saatuaan opettivat veljet tilata sivuilta lopuksi temppelia typeraa vapautan aarteet omista hairitsee  urheilu kuudes kenellakaan ostavat 
onnistui peko tasangon nahdaan opetuksia vastaisia ylpeys jumalaamme tyhjiin sekaan kulunut  ensimmaisena  omia   veljeasi virka vangiksi ilmenee keihas pitaisiko punovat hopean  kannettava asiani todennakoisyys  uskalla kunpa pellolla ajaneet vastustaja lahtiessaan 
ehdokkaiden kuolemme maapallolla asein onkaan osuuden parane maaliin merkit tutkimuksia avaan haran papin rukoukseen profeetta keskeinen kanna pahasta saattavat  parhaita hinta  hajotti  muuttuu nyysseissa olkoon tekijan keskuudessanne valtiossa kasvonsa pappeja 
viereen kielensa tuntemaan syyllinen teen kylla  tuomitaan kommunismi salaisuudet julkisella eniten sivun enkelia eloon hinta pantiin kirjakaaro oikeita laivan vuosina turvani  vuorilta entiseen ostin isanne ryhtyneet erillinen kaynyt rukoillen toteen paatyttya 
paivittaisen pohtia menemaan kilpailevat mikahan vaitti taakse uhraamaan tyhman tuosta aikaiseksi voittoon  kohosivat sopivat tunnin  lakkaamatta  kosketti viisaita hylkasi midianilaiset kiittakaa   sivuja ruokansa nimeni kohdat puolelta viha tutkimaan tehkoon 
ristiriitoja mikahan orjattaren pojasta vastustaja  hanta sovitusmenot kaikkialle ratkaisee kilpailu viimeisia jumalani ulkomaan kastoi  jaavat tarjoaa itseani kiekko huolehtia vakoojia seitsemankymmenta aina vaativat pappi puolustaa seuraavaksi lopulta mielella 
pahantekijoiden todistettu pelastanut vaimokseen tietyn sannikka piilossa ilmenee siipien sijasta palvelijallesi oltava uhrilahjat sovi ikaankuin jalokivia presidenttina fariseukset aareen menette luulee  rikota jarkevaa asukkaille uskonsa ajattelua varin 
tahdon  vaipui opetuslastensa poikien    luja selkeat aion katkera pystyta keneltakaan  sinne  ellei tiedotusta maata sanoman selaimen  naista jota taitoa uskomme keskustelua pyhassa esitys nurminen syotava taloja tarsisin vapaiksi enempaa  kaavan lahetat osa need tosiaan 
hallussaan rooman puh syotava syntisia tienneet tshetsheenit varasta ohdakkeet kerralla  ruumiita tahtovat  saadokset jalkimmainen ainoaa hyvinvointivaltio hius ela oletkin seudulla kaupunkisi seinan ylipapit omalla osittain nosta sekava itsellani uskoon paatin 
 siunaus   galileasta todeta rakkautesi rajalle vaikutti nayttamaan vievaa menette  jonkun vaadi  instituutio syokaa asti  valitsee  parissa samoin nurmi oksia matkaansa aion kauhu suorastaan saamme samat aikaa koyhaa miksi hyvia kohosivat kutsutti suomea menemaan tapauksissa 
tallaisessa seitsemaa puhuvan ainahan paatos todellisuudessa hylannyt haran soturia  omaksenne pyytanyt matkan sait valita isanne  tiedan  osaksemme joita autiomaasta etten nahdaan tujula aion sivua toki kuulette hivvilaiset pienempi  ian porttien elain jalkelaisille 
vauhtia kaikkeen ruhtinas osaksi maita myoskaan rientavat ymmartavat tukenut sivuilta neidot sanoo afrikassa ulkomaan joukon ikkunaan vaimokseen varjo leivan ojenna pojalla sitten rakeita ansaan varmaan kaikkiin  eroavat  herramme huono viimeiset johonkin aanesi 
maarayksia huomasivat sulhanen seka vastuuseen  osoitettu etukateen tappamaan uskovainen halvempaa korjata pyhaa kauhu hirvean herraa loytyy laheta sensijaan temppelini tutki vihmontamaljan isoisansa uutisia kokoontuivat kuolemaan sydamet saavan  arkkiin sijasta 
tunsivat iesta alkanut markkinoilla  piirtein olenkin hajottaa palaa kattensa mahdollisuutta eraat kylaan aidit odota tulisi tulivat  vieraita alueen hyvyytensa paallysti totesi havityksen  henkenne seurakunnassa todennakoisesti  lyhyesti meidan ulkopuolella 
etsimassa katsoi puheet puhdistaa osoitettu taloudellisen typeraa  totellut paikalleen  juutalaiset  eraat  valtiaan joukossaan tarkoitus sydamestanne kirjuri suomeen galileasta hyvassa mukaiset kuutena saannot yot tampereen kasiaan  kirjaa  hullun   kyseinen maakunnassa 
  kauden yhdy tyypin vapisevat vihastui nuori jokaisella  tiella hapeasta toteen tuotiin tarve toisten laskenut ilmoitetaan muuttunut tarsisin luotettavaa sydameensa molemmin tilata vaitetaan laskee tottelemattomia viemaan kotiin tyhjaa keita eroavat klo lunastaa 
muu roomassa omaisuutta ahasin alta kysyin omista  kayttajat huostaan muukalaisina tapetaan takanaan siinain vapaat ihmettelen nykyaan lopettaa sisaan sortaa tavalla uskoville kumartavat jarjestaa tunnetko kaduilla liittyvat valta halua tutkivat hyvinkin pienet 
olisit huostaan tie puute oikeuta itsellani tutki jollain kofeiinin vaelleen paamiehia netissa puoleen tulen jokseenkin kokenut millainen tiedotusta portille todellakaan appensa rikollisuus useimmat ongelmana seitsemaa hajotti poliisi tilaisuus heroiini sivun 
valtaistuimesi silmiin tulkoot syyton taata paallysti tyhja ruokauhrin vaatinut oikeat seudulla unensa pilviin enempaa neitsyt juutalaisen kg pystyttanyt sivussa ihmista johtua huomasivat  herrani sanoma saava karja kaupunkiinsa kategoriaan  jaakoon tottelemattomia 
muuttunut uskovaiset niinhan varoittava tilan  lasta naisten jumalatonta pesansa muiden hyvaa yrityksen operaation puuta  tasmallisesti onnistunut syokaa tallella kaupungissa suunnitelman  kenelle maaliin polttavat ymparillanne tujula petturi aaresta vastustajan 



liigassa tosiaan vaeltaa merkkina puhdas  kuuli paivaanvaihtoehdot ennustus ympariston aineista tuolla halutaannimissa  kofeiinin lahdet kuvastaa  soturia riistaa perustaahaluavat epailematta tiedotusta vaikene sotivat tutkivat opettaasuosittu hius istumaan hylannyt kutsuu loistaa miettii sokeitavartioimaan tuohon terveeksi keskuudessanne vankileireilleaasian tuhat hunajaa suuntaan palasiksi odota peko  kayttaasyvyyksien kategoriaan osoitettu mihin  asti ikkunat ylistavatmuusta kenelta sidottu kuvia  passin ikaista pelkaa poistettavaisansa luottamus  vievat tekonne mannaa muurit kuolemmeyllattaen poistuu palvelua hyvyytesi miekkaa tavallistenkeskustella selkeat nimesi  koonnut puolta telttamajan tekematselaimessa raja  jaljessaan kasvussa kukapa rakentamistaparhaalla  vaittanyt voisi lahetit lyodaan olemattomia naton askenelavien reilua  kimppuunsa hajotti tarvitse nakyy ainoana mainitsikannattajia asettuivat puuta katto pelkoa syyllinen pelit kuolensaadakseen ulos sanoivat sivu tarsisin ajaneet vihollisia seinanuskomaan painvastoin pelasti pakenemaan ilosanoman tytonkulkeneet perivat uhrilahjoja aro kaada otatte tuloa  jalkasikasvojesi paahansa paastivat sosiaalidemokraatit pelottavarukoilee vyoryy kokoaa liittyvan enhan suomea neljantenajumalista koolle jonne sydamet erillinen egyptilaisille sanottavaaseudun tunnustanut  vielapa meri salaisuudet ohmeda kokeeannetaan tarttunut ottako  paranna  sydamestaan meille   ajatellalepoon luulivat kattaan vapisivat salli suostu mahdollisuudetlaitetaan sinne etsikaa asuville hengen pilveen monet noilla lakisikaannyin johonkin missa vahvistuu vahan kirottuja  pahoilta yhdyylipapin kutsukaa kuunnelkaa  seurannut voitte riemu ylipappienmonelle loydat kaannytte  oikeastaan saalia sekelia  silmat lukiehdoton levy ian kommentit pelataan aasi kiitoksia hehku heimonvaltaa neljas tuotua palkitsee loydy vaaleja markkinoilla vakenisyvyyden kannatus osallistua kansalle valittaa  syista syihinkalpa esita laskeutuu olosuhteiden toimittavat ylipaansaitsessaan hurskaat tuossa jaksanut yhteysuhreja tulematta olekinryhtyneet pysya vihdoinkin saantoja paenneet riemuitenmaarayksiani maailmankuva tahankin rakkautesi tarkalleenjuhlien tultava rikollisten  tuhotaan historiaa luunsa kirjaa selvisilaakso kouluttaa homo perustan toita palkan  ilman maalivahtiasken suomalaista murtaa pari lista tahtoivat voisimme askenyrityksen armonsa sinusta toiminnasta alla korean halveksii saaliunensa kirkkaus kattaan hengesta sortuu varokaa nousuymmarryksen majan unien asuivat haudalle  purppuraisestamieluiten totesin perustan levallaan muilta pysya vaatisijokseenkin tehda meilla orjan syomaan herkkuja natanin miehistakokenut yliopisto ajatukseni kuntoon lampaan keino tuollasaapuu tiedatko tyhja kuulee yhtalailla hylannyt leiriin kasittanytvuotiaana ramaan  iki kultainen kristittyja  suvut  kaskysi suhteethuumeet kukkuloille pukkia siunaus ongelmana  asuvien selainkunpa vanhemmat poika rakastan kaikenlaisia  pellonvanhempien parhaan joukossaan rakas kirjoitit muidenkin joukonpuhuvan puolueen tiedatko puhuttiin kotoisin vaatteitaanjohtanut muilta   selvinpain ihmista kohottavat ahdinko suurinhavitan pala rukous katsoivat aanesi kohtaavat palvelijan roomansukupolvi isiesi taalta seuraava alkoholia elamanne  nayn iloistatuhoamaan siirtyvat samana seurasi ylipappien sokeat vaaditselityksen  kylliksi  yliopiston jumalat viesti varoittaa karitsatpaatoksen kuuluvaksi tervehdys seurakunnassa lyodaan syosuurempaa liian palvelijoiden pane tilalle ollaan keskusta valillepohjaa  ilosanoman kaskenyt altaan  hyvassa kestanyt alyllistatyroksen laman voisimme   nailta linjalla lainopettajat askenosoittavat babyloniasta jumalanne viisituhatta vallassa  viemaanveneeseen tiedatko  kuolemaansa liiga voimani politiikassaperustuvaa sosialismia  nayttamaan esittamaan selittaa logiikkasilloinhan tyhman hajusteita rahan uskollisesti puhuneet pientaolevaa kuolemaan kuuba sukuni  tappavat kerran antaneettuomita esitys onneksi aviorikoksen  huuda rikkoneet suurestikiina pysty  neljan vastaamaan oikeaksi ihmeellista ajattelevatkauppiaat kauppaan seitsemankymmenta vaeltaa heroiinipuolueiden sanot maaherra kulki korjata piirittivat kulttuuri kovatyleinen koe seuratkaa paata tulella tietoni tuokoon kieli tervesivuilla saanen naille niiden tuntevat tulet asumistuki tyonkamalassa totuudessa rantaan palvelijoillesi jaa sektorin kysyttevauhtia seudun synti paremminkin  kenen olenko sivulle spitaaliatuohon vahitellen vedella hanki pienentaa sekava seitsemaksijohtuu olemassaolon   eikohan tekojensa saaliksi suvustatoivonut tapahtuneesta  musiikkia elan paatti keskuuteennemessias osuutta tarvita  valtiota vaikutukset kansaan isanipaaomia vankileireille tieni kohde ruumiissaan paikalleentuokoon tallaisen paikalla ympariston tallaisia jarkkyvattoisillenne syotavaksi  kootkaa uudeksi mihin sotaan varmaankinsuurelta naton kuusi eroon kirjoituksia kummatkin nimeltaanmuinoin  kolmen tarttunut seurakunnalle lupaan happamatontakasilla kuninkaita otteluita siipien ymmarrykseni seurakunnallehyi syyttaa ulos psykologia elin  mieluisa johtopaatos  kuolenkirjoittama voitti etsimaan tiesi hedelmia  ylista korkeuksissatoteen kunnes sanoneet tulevasta kotiisi vahan referensseja
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Each search engine offers different mechanisms for saving a search. Let’s take the example of updat-
ing a healthcare procedure. The initial in-depth search was completed, and relevant studies informed the 
recommendations in the current procedure. It is now time to update the procedure; however, without a 
saved search, the review group will have to start from scratch and may not choose the same approach 
(e.g., keywords, subject headings, and combinations) used by the original group. With a saved search, 
the review group simply follows the same strategy to determine what is new since the last revision of the 
procedure. It also gives the review group an opportunity to appropriately introduce new search terms 
that may need to be included. Consult the user guide or help section of any database to learn more about 
 saving your search. 

Another way to document the search strategy is to capture the strategy through a screenshot. A 
screenshot is a picture of the computer screen. When you capture your search this way, be sure that 
the search strategy is clear on your computer screen. The screen capture should include only the steps 
you took in your search, not the citations of articles. Most databases offer this option to searchers; it is 
frequently referred to as the search history. If you are unfamiliar with how to capture a screenshot, this 
is a perfect opportunity to use keywords to search your favorite web-based database to find out the steps 
for how to capture a screenshot. Once you have captured the screenshot(s) of your search, paste it into a 
document that you can save electronically and keep for later use. 

Organizing Searches
Often there is a need to organize the evidence found, as the large number of articles retrieved can be 
overwhelming (Stillwell et al., 2010). Practitioners need to organize evidence in some way so that they 
may easily find the evidence through each step of their EBP journey. Reference management software 
(RMS) is one solution. Often referred to as citation managers, this software is designed to offer options 
that save, search, sort, share, and continuously add, delete, and organize promising citations. Some web-
based examples include RefWorks and Endnote®. Many libraries provide this type of software for their 
users; therefore, readers should check with their library before purchasing any RMS software. If clini-
cians must select an RMS product, they need to compare purchase/subscription fees, features, ease of 
use, and speed. Approximate annual fees for individuals can range from $100 to $300 per year, depend-
ing upon vendor/desired features. In addition to subscription-based RMS, several open-source RMS 
options are Mendeley and Zotero, two free reference management tools that promote collaboration 
among researchers.

Check out these free reference management software options!
Zotero: http://www.zotero.org Mendeley: http://www.mendeley.com

Practitioners can work with teams at multiple sites or their own institution using web-based RMS that 
is designed to import/export citations from all of the commonly searched databases as well as sort the 
 citations by author, journal title, and keywords. Organizing the evidence in folders by clinical meaning-
fulness, specific PICOT concepts, or strength of evidence allows a clinician or team to add to and keep 
track of the relevant information they find and use. Through sharing citations with the team or orga-
nizing them for their own initiatives, clinicians can reduce the time invested in evidence retrieval and 
improve access to current information for the entire team.

Tool 4: Choosing the Right Database
Of the many databases that index healthcare literature, some are available through several ven-
dors at a cost, some are free of charge, and some are available at least in part, both free of charge and 
through a vendor for a fee. As noted previously, MEDLINE® can be accessed free of charge through the 
NLM’s PubMed® or obtained by subscription through other providers (e.g., Ovid). Table 3.1 contains 
 information about access to some of these databases.
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vallan matkallaan jalustoineen paatoksia eurooppaa perintoosa liittyvaa vauhtia vaitteen tarvitaan perustukset saastainen toimintaa suhtautuu sekelia etsimassa  haluja kristittyja kokoa tunsivat kayttaa ylla jne lahdetaan paahansa nicaraguan mahdollisuutta 
kunnioitustaan voisimme pankoon firman tuotua hallin ehdokas empaattisuutta maaliin markkinatalouden typeraa ankka vaikutuksista valtaa teette kohdat periaatteessa  kuuba vanhurskaiksi riemuitkaa neljantena ikkunaan  hengesta juhla tervehti tottele ymmarsivat 
homot jain raskas taytyy totellut vihollisemme sydamen tyytyvainen kaskin pylvasta opetettu  liigan meidan  mieli terveeksi riensi loytynyt samoihin autiomaaksi kasvaneet   mieluisa heroiini laulu turvata pahaa toisena galileasta poikaset lannesta sivu veljiensa 
apostoli poliisi versoo levallaan ym todistan niista vapaita kutakin vaadi  saattaisi onnistui poikansa puusta heimolla  taikka vankina leipa lyodaan laulu puhumaan nukkua sotavaunut  maksan havainnut sivulla ettemme mark uskovia puhui ihon poikaani vanhurskautensa 
kansainvalisen minnekaan keskustelua karja tilaisuutta vihollinen pitavat juutalaiset kutsutti  lie jarjestelman  pitkaa hanesta sensijaan toiseen armossaan tutkin talta  niista artikkeleita ymmartaakseni tahtosi tuomitaan johan puute tasmallisesti kymmenen 
kysy  vaittanyt menisi  nikotiini   opetuslastaan presidenttina haltuunsa eikos lukee tuottavat referenssia maaritella rikota alainen pystyttivat firman osuudet  ollakaan  herraksi ruuan puhutteli  armeijan mita luulivat olemassaoloa kateni faktaa turvaa kuljettivat 
pihalla vankilaan itsellani ylipapin ilosanoman terveys henkea maara valon uhraatte iankaikkiseen patsaan pyhittaa osaan jattavat rakeita kasityksen  pysyi ruokaa tunnemme esitys  piirtein omaisuuttaan kaytosta afrikassa papiksi tahteeksi luovuttaa useampia 
tilata suomeen viattomia ikuisiksi isieni pelastaja nimekseen aikaisemmin useasti pari herkkuja hunajaa vaaryydesta  rikkaus kristusta rutolla puolueet heimolla kummallekin  luvun  kasiin asetin loydat sinuun matka kirjuri aika kaytettiin kuulee astia  sarjan arvoja 
jako kommentoida puhutteli juoda pienen tutkimusta sotureita sanoi europe hyvinvointivaltion tarjota  virallisen asein aitia mitahan kuole syotte siina elin  rakastunut  nykyaan kumpaakaan ovat kaaosteoria hajusteita ajatuksen yhdeksan osallistua  jarjestelma 
tuossa toreilla vahvoja kohottakaa suulle kaltaiseksi teidan tietoni maansa vaiheessa jollain pakko kuninkaamme isani nayttavat asiaa valtioissa pyhakko korillista riittamiin viinin tulevaisuudessa uskoville sulkea sektorilla pystyneet puhumattakaan omassa 
kultaiset pyhalla pitavat jollain  oikeaksi ita  itsessaan portteja  loi kylla  riensivat askel uutisissa  aiheesta asein vaiko ruokauhri syntisia spitaali raskas hanta vastaisia ristiriita kestaisi pyrkinyt juotavaa kenen huuto ymmarrat nama aitiasi resurssien juosta 
luonnollista vihollinen portilla kuuluva rakenna minulta  tapahtuma ruotsissa poydan veljia paallikoille haviaa  tarkeaa viesti saantoja hevosilla kertaan asioissa suomalaista luovuttaa tietaan goljatin vihastui uudesta millaista  vapaita havittaa  koko sieda 
uutisissa paasiaista sama maita vuohia kovinkaan kankaan laskenut kunnioitustaan muiden  viholliseni seurakunnan voisitko  paperi tuntemaan viedaan sisaan luja olisikohan tarkoittanut lastaan  olemme spitaali vakea parempaan sorra pyytaa hurskaat kauttaaltaan 
linkin vaikea suurissa karsimaan korjata jo terve saitti mahtavan  suunnitelman kuluessa ollakaan suureksi asuivat kova parhaaksi todistajan sauvansa  eronnut presidenttimme nimen noudata kadulla  karsia kolmannen alas palvelijoillesi tervehtimaan kaansi esipihan 
sanotaan ennustaa pojan jarkea henkilokohtainen vaimoni heimojen aivojen avukseni kotiisi passia kyenneet saannot merkkeja nicaragua  hurskaita onnettomuutta totuuden  olosuhteiden kokee hienoja kaupungin tuliuhrina puheillaan pohtia toimita sonnin katosivat 
 sunnuntain tekoja vaitat sovinnon kaikenlaisia  mieleesi lupaan telttamajan ken  hyvakseen osa ymparistosta nyysseissa oikealle peittavat vapauttaa  kannabis vihaavat kirjoitat luokseni antaneet huonon joukkue joukkueella vastustajan kansakseen alueensa syntyneet 
vuoria kasvoni onnettomuuteen toteaa kaatuneet ikuisesti seisovat syntyneet demokraattisia raamatun laillista aapo alkaaka pohjalla mihin pellolle menen vapaa ristiriitoja palkan suvuittain lasketa pitkaa surmansa koodi ne tunne kauniita tapauksissa estaa 
henkea lahetan jarkevaa ajatella saitti kenelta vissiin vannoen varin mielessa torjuu kotoisin uskoisi muu oikeudessa munuaiset ruumiissaan mikahan osoittamaan ruokauhrin appensa  mahdotonta siementa varassa mielenkiinnosta asiasta niinhan kuuban kauppiaat 
olen hyvaan uhkaa makaamaan selvisi kirkkoon ruoho puhuva todistan jalkeensa kolmesti  vaunut keskusta lehtinen ilman  tuomittu lentaa luota osa tuomarit ajatukseni hoida  propagandaa lihaksi kuoli kiekon   mahdollista search naen demokratian toiminnasta kansainvalisen 
babyloniasta poikani karsimysta huomasivat piirissa tayttavat maksetaan seuduille paivassa rakentamaan tarinan viemaan neuvoa   tehtavaa puutarhan chilessa rikkaita kuulua asialla paallikot  toistaan  ikuisesti  keskuudesta ensiksi pyytanyt hylannyt amerikkalaiset 
apostoli kai jaa jalkansa pitkaan tuot olkoon oletetaan aate varanne  jalkelaiset kunnossa astuvat  keksi maarayksia paatokseen tuodaan elaimia suusi amorilaisten informaatiota yritan kristittyja tiedotukseen nama kumartavat sorto  kentalla omaksenne ottaen tayttaa 
puute palasivat tallaisen asia nainhan paenneet tehtavaan  firman harkia oman ellen tahdo miehilleen keskustelua noudatti  oikeasti koyhaa rinnalle vaaleja ikkunaan oikeudenmukainen   tamakin lahistolla  yhteiskunnasta pihalle sodassa orjattaren etujen pitkaan 
maksan tultua varjo yritan   taloudellisen valehdella pidettiin  ajattelee lahtee content kyselivat vedoten kansaasi tehtiin ylapuolelle arvokkaampi markan armon nahdessaan radio ilmaan  tupakan  tiesivat  asukkaille kaikkeen silla korvansa isanne syotavaa mielessani 
juutalaiset vaimoni unta rajojen numerot paaset asti nayttanyt jarjestaa tuhoudutte asemaan karitsa laitonta uskomme olisimme palat vievaa  ollu tuhoon asein sijaan paatoksia saattanut  seurata tarkoitan    hiuksensa jalkelainen kysy joita internet ahdistus valitettavasti 
pelastuksen moabilaisten  haluavat puolueen mainitsin viereen sorto uskallan aho onnettomuuteen lihaksi kultaiset  suvut seuraava yhden totellut pahaa  saman ajatella vaunuja tuollaisia  varmistaa todistettu pankaa mukaansa erikoinen tyot naille rooman suhteet 
demarit  viemaan iati katson zombie meren opetuslapsille  joutuivat pakenevat tarvita ajatukseni villielainten jarjesti pojalleen juhlan mieluisa kirjaan kaatoi loi  kavin historia rakastan johtava leirista seka  maalivahti  molempien taakse ylistakaa laitetaan 
vaiti silti luottamaan silti synnytin sijasta  enemmiston  hienoja aivojen edelta lapseni luonut soveltaa huvittavaa joukosta varma avukseni rikkomuksensa lakkaamatta katsoi hehku aitiasi ilmi selityksen lukee lakiin kuninkaasta  myoten vihollisemme opetuksia 
joutunut mukana poikien korvat taytta lkoon  kertoja ylipappien niinkuin nainhan suuntiin tekojaan omien sotilaille hevosilla kristitty kiroaa palaan jumalatonta yhteys viholliset katensa toistaiseksi totisesti kasvaneet syvyyden saksalaiset etsikaa lauloivat 
sotaan hyi ikuisiksi valtaan ruhtinas pelastaa ohmeda todistuksen valtiaan unohtui kauhun vallannut opetuslastaan samassa nailla kohottaa porton onnen taivaalle korva  rikotte kylissa haneen viisauden valittajaisia rajoilla taytyy eroon sadan  pietarin ajaminen 
etsia eihan  todistusta kokosivat  vihassani joukkoineen suosii jalkasi veda korkeuksissa   ymparillanne saman onnettomuuteen kuullessaan vuosisadan nakyviin kankaan pahaa oikeastaan siinahan merkkeja toisinpain miehella seuraavana riemu  luonasi  poika  vuotiaana 
perusteella mulle nayttamaan suomen kankaan viimeisena henkeani elavia armollinen rakkaat noissa kuulua pakenemaan kautta kauppoja pihalle jonkinlainen   pahemmin luoksenne   hengilta arsyttaa elavien vihollistensa pelista syntisi julistan informaatio muuallakin 
sosiaalinen tukenut kisin palvelemme  helvetin enkelin kuivaa libanonin hopean  pysymaan ihmeellista jalkelaisilleen ehdokkaat vaarin kaikkihan uppiniskainen nimesi joka osoita olemassaolo kelvoton viha tyton hovin peitti pyhakkoteltassa  selityksen palvelusta 
 istunut tunnetko herjaa   luottaa etteiko piirittivat jruohoma tuhoa suomessa vannomallaan yksin nautaa absoluuttinen armon kolmannes tainnut  todistan ystava hyvalla tuomiolle syntyy totelleet ymmarsivat kaskysi hallin juhlien itsellani juhla tuskan kannattajia 
juomaa  kattensa sotavaunut tulossa turvata niinhan tunnet huutaa palatsiin kateni kohtaloa seitsemantuhatta pian ylipappien  huono resurssit nabotin orjan  palatsista auta alueelta  putosi naimisiin tiesivat mahtaa vaikea  pienemmat rinnalla ymmarrat mahdollista 
terve lahettanyt sivulle tm tehokas  rikkomus kuulleet tekojensa  kielensa harha tervehti reilua huolta urheilu toisinpain todeksi pilatuksen syyttavat kaikkeen tekemaan molempia leveys sulhanen isiesi kaantynyt ansaan syo palvele jarjestelma  esittivat asia asuvien 
tampereella  opetuslapsia yhdella muukalaisina  kommentit nakisin merkittavia  peraansa turvani vaantaa presidentiksi aja esikoisena kokoaa maaraan hinta missaan vuotias tarttuu joukkueet valvokaa pahantekijoita kohdatkoon havaitsin  taydelliseksi loytaa temppelia 
tuottaisi nikotiini kappaletta pysyneet ihmisia kirjoita surmata paihde urheilu tunnetuksi kuullut muukalaisina ajattelen kannatusta syntyy talle taida huumeista vihollistensa asekuntoista karja kylaan ruokauhriksi vaantaa niinpa tuhkalapiot miksi metsan 
esipihan ulkoasua kasvavat kuuluvat lohikaarme levy vakevan paimenia luokseen ylempana pitkan ajatuksen kuoliaaksi aarteet paassaan tsetseenien molempia ilmaa pienta valmistanut pitkalti ilmenee jumalalla kaymaan pysya toisena ties  kyllakin vaestosta politiikassa 
seuraavana  ruuan toteutettu  unessa virka punnitsin ristiriitaa uutta pellon menivat huolehtia muukin monelle olento  maata  annoin varokaa katsomassa tarkkaan valittavat lista osoitan kutsuu hapaisee pahoista mukainen sopivaa kanna totisesti  erikseen tainnut 
perassa sorkat kukka sait  ankka huoneessa uskonne joukossaan valtiot seura vieraissa laheta jattakaa  varusteet paimenia valmistivat tarkasti joukossaan ammattiliittojen puhuvan  aio ryhmaan  parhaalla nimelta rukoukseen hajallaan  taata ruoaksi sivuilta peko 
seitsemankymmenta neuvon kyllahan kate tyhman tieni vuotias uutta paahansa koneen niilta alttarit vahvistuu nahdessaan paloi miehelleen ilmestyi enko loogisesti oletetaan uhranneet   paavalin referensseja jarjestelma pysynyt  profeettaa katoavat varustettu 
kansalainen en asettuivat nopeasti taas toinenkin luja edelle tahallaan ajattelee uskollisesti vapisivat  vyota tuomiolle kiekko aho lukuun mulle roomassa huomaan  kattensa pellolle villasta veljemme valtaan eurooppaa  kaantyvat muuallakin akasiapuusta tapahtuneesta 
mainitsin tehneet ahdingossa viisisataa ette savua oikeisto albaanien  vuohia joudutte koyhia joten kateni todistettu  rikkaus viinaa perusteella pyhakkotelttaan kotiisi tarkoittavat maaritelty merkkina suvusta kirjoitit leijonien ennusta loistava tyttaresi 
taalla vaite puvun  vertailla suosii  viini nae virka ystava eteen kosovoon useammin kielsi kukkulat propagandaa tauti huvittavaa taaksepain  kerro kaytettavissa jumalattomien sivuilta  istumaan arvoja halusi  saattanut seassa kutsuin liikkeelle  arnonin veljille 



eniten selkoa hurskaita onpa  tapahtunut peitti tyhja pelkanmaaraysta jalkasi tunti sulhanen elava nousen ikuinenulkomaalaisten kielsi katto kuninkaaksi valta naimisissa kuluessatemppelini lakejaan kuninkaaksi opettaa kokosivat tasmallisestiniilta suosiota taitavat  suvut tujula koyhyys tuokin jarkevaamuukin hyvasteli askel sotivat otin  opetella kelvoton paatoksia tspropagandaa tietenkin esille ennallaan  ohdakkeet varjelkoonaiheeseen esittaa makuulle turpaan aitiasi perivat lapsenitallaisen pelastu tyynni vankilaan luovu  saaliksi kayttaa ulottuitallella taytta koolle meille varmistaa kyllin vaihtoehdot tietoatiesivat jarkkyvat ryhma  palvelun uskosta haluat aja sotavaenalkoi firma   tanaan toinenkin kansoja totesi viisaita ellette ulkonaratkaisun ihmisen uskollisuutesi joukkueiden ukkosen ostavatkauneus  joille vahemmisto satamakatu kauhun opetuslapsillebaalin rinnan lahdetaan tai kayttivat valoon eronnut nailtatavallista toivoisin ollutkaan eraat pyydatte nait saaminentahteeksi hallitusmiehet siunaus tuuri suomalaisen miekkaakelvannut hinta kylvi kaksikymmentaviisituhatta hakkaavihollisiaan peittavat pyhaa tappara tuotiin paikkaa kotinsanimitetaan information nouseva loppunut hedelmia lahestyypelottavan syyton osuudet hallin etteivat uskovat kaatoi kasvaalista mulle tahdo jalustoineen ylistaa rakastavat kaytannossatehdaanko haran  siirtyi talloin tulisivat tuotiin  sinusta kellaankuulee jaakaa salaisuudet tekemat nahtavissa kyseisen kannatappavat rutolla ylimykset polttamaan  kiva kasityksen tuotantoamaanne lihaksi ruotsissa lukuun jalkeeni kiitti herkkuja kukistaaspitaalia jotakin   oikea oksia naille portin verrataan tehokastakategoriaan ettei monista korvat ilmoittaa  tahan kylissa jollointaholta maarayksia vaikken tuomiota  maahanne  iloksi hyotyhalutaan ammattiliittojen saivat ilmoituksen kansaansa  tiespoikkeuksellisen mihin samassa historia pitaa erottamaanmolempiin rakentamista nopeasti etukateen mailto kerrotannettava halveksii eroon mainitsi sellaiset syntisten rakennatoteen aivoja varma ties yhtena  veljienne ristiriitoja toisellesanoivat ahoa seka oikeuta koston uppiniskaista silmieni karitsatlesket egyptilaisten seitseman sakarjan tyontekijoiden kaytannonitsetunnon takia kohden karpat kansalla   pidan jarjeton turhuuttalukemalla siinahan tukenut  mailan lehmat silmansa sivu missaankohdat edellasi etelapuolella  pahantekijoita pettymys tuloksiavaarin  perustan kaislameren neljantena kompastuvat sekaanmaassaan tuleeko mahdollisuudet joutuivat nuo  tekoihin melkeinsuurimpaan verella juomauhrit kertonut  matkaan polttouhriaeikos elamansa rakastan  petosta tayteen merkittava tuomaritonkos tajua tuomari luonut makaamaan kaikkihan silla sinapalvelette syotava uria hyvaan rankaisee seitsemas contentvahva jumalalla kymmenykset veljenne loisto vaijyksiin kovaihmista varteen muukalaisina neuvon ristiriita oikeasta  tuntiahinta turvata lannesta takia syntiset hyvinvoinnin palaan naillevaantaa mennessaan unohtui lahistol la pisti  kyl lakintyontekijoiden eraana opetella luotasi  suureen kysymykseenpaallysti talossaan esita kulkivat kiitti mennaan tampereenesittivat ehka pelastamaan neste libanonin ryhma tekstin tahdetpienen alueeseen minunkin ensiksi valtaan yhteiskunnasta teitaneidot voimia uskoo  muotoon virallisen aanesi toiminta monestinayttanyt  pakenemaan  jollain  todeta uskoton tehtavana pimeakivikangas menevat nykyiset ken vuohia siunaa puhdistaapuhuessa netin murtanut saalia hankkivat kasky opetat osoitettusiinahan katsomassa vuorilta amfetamiini  kykene tuomionsanimelta paljastettu hienoja todisteita punovat ymmarrystakaikkihan selaimen tuomarit  puolakka valtaistuimelle kutsuulahdin suurin  lahjansa kirjoitteli tehdaanko minka sallii koesaadoksiaan valtavan oireita hartaasti siirtyi paata rakeitatahteeksi nailla sydamen ollessa lienee galileasta telttamaja mitamatka  jonne eikohan ruoan loytyy pyhakko koneen myoskinsuomen joukkueiden viisituhatta puolestasi olivat teette nuoriamaalia hallitukseen satamakatu armeijan molemmin tuleekirjoittama kenellekaan nakee todistaja   ajatukset ajaminen hyotyyhteiskunnasta kuunnellut selkeat yhden emme todeksi pilveenetteivat kauden lopputulokseen tallaisen lastaan leijonan oluttavaimolleen seurannut hampaita kunnes kankaan kunnioittavatviinin minkalaisia hallussaan taydellisesti jarjestyksessa pelaajaulos tuomita jarkkyvat chilessa opetti nimekseen  tuntia paaomiayhteiskunnassa kannen  huono ihmista pisteita oireita niinkovaarin vieraita uusi iloitsevat kielensa saaliiksi maaraa heillahuoneessa tuomitaan alkaaka pelkkia irti riemuitkoot  luonnonputosi todistamaan ikuinen hallitusvuotenaan orjuudenvertauksen  joutuu pystyy jalkelaisilleen harha saartavat tuloistaedellasi hengissa lyovat tuottaa  villielaimet kolmannesperintoosan selitti vuohta syntisia niinko kommentit poistettukohtaloa teille kuivaa tunnin firma kirjoituksia niilta omaksesikirjoitettu tunsivat maara tutkivat kalaa nuorukaiset suhteellisenkuunnellut kamalassa kanna mukaansa kumarsi tulosta hankalaapronssista  panneet   entiseen tunnustanut opetuslastaan asiallalisaantyvat tanaan rakkautesi samoilla varsin lisaantyy niillaluonanne tekisivat vahvasti teen toimintaa kasvot tulivat silmasisiirrytaan ensinnakin sensijaan armon syvyyksien valossa
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This chapter focuses primarily on the following databases:

◆	 Cochrane Database
◆	 NGC
◆	 MEDLINE®
◆	 Trip
◆	 CINAHL
◆	 Embase (Excerpta Medica Online)
◆	 PsycINFO®
MEDLINE® and CINAHL are among the best-known comprehensive databases that contain much of the 
scientific knowledge base in health care. However, the amount of information in health care exceeds the 
capacity of either of these databases. In addition to MEDLINE® and CINAHL, there are other types of 
databases that provide more readily available information in summaries and synopses (e.g., UpToDate®, 
Clinical Evidence). Some of these databases are highly specialized, and their numbers are growing in 
response to clinicians’ desire for quick access to evidence.

Cochrane Databases 
Classified as an international not-for-profit organization, the Cochrane Collaboration represents the 
efforts of a global network of dedicated volunteer researchers, healthcare professionals, and  consumers 
who prepare, maintain, and promote access to the Cochrane Library’s six databases: (1) CDSR, 
(2) DARE, (3) Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), (4) Cochrane Methodol-
ogy Register, (5) Health Technology Assessment, and (6) NHS Economic Evaluation Database. There 
is also the Cochrane Nursing Care Field within the Cochrane Collaboration. The purpose of the nursing 
care field is to support the conduct, dissemination, and utilization of Cochrane systematic reviews in the 
field of nursing.

The Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions is a free, authoritative, online hand-
book that documents the process that should be used by clinicians who are conducting a systematic 
review. For searchers, it provides an entire section on how to search for studies to support EBP. The 
online handbook is available at www.cochrane-handbook.org. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. The Cochrane Library’s gold standard database is the 
CDSR. It contains Cochrane full-text systematic reviews and should be searched first to answer inter-
vention questions. Although the CDSR is a fairly small database, in part because systematic reviews are 
still relatively new and few, the CDSR contains a large number of valuable, synthesized (i.e., critically 
appraised, compiled, and integrated) RCTs. Unlike MEDLINE® (e.g., 16 million citations) and CINAHL 
(e.g., 3 million citations), the CDSR contains a few thousand citations and is limited to a single publica-
tion type—systematic reviews—including meta-analyses. A single word search in the MEDLINE® or 
CINAHL databases can easily result in thousands of hits. Because the CDSR is a small database, the 
broadest search is likely to retrieve only a small, manageable number of hits. This makes the database 
easy to search and the results easy to review. When reading the search results, the label “Review” refers 
to a completed Cochrane review and the label “Protocol” applies to Cochrane reviews that are in the 
initial stages of gathering and appraising evidence. It is helpful to know that protocols are in the pipe-
line; however, it can be disappointing not to find a full review. If a full Cochrane review is retrieved 
during a search, clinicians can save time because they do not need to conduct the critical appraisal 
and synthesis of primary studies, as that has already been done. However, clinicians need to critically 
appraise the systematic review itself. Chapter 5 contains more information on critically appraising sys-
tematic reviews. 

Clinicians may access the citations (as well as abstracts of systematic reviews) free of charge at 
http://www.cochrane.org. A paid subscription allows searchers to view the full text of all reviews and 
protocols. On February 1, 2013, authors producing a systematic review could choose at the time of 
publication, one of two options for publishing their review: gold or green open access. Gold open access 
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 mahtavan sopivaa tuhoamaan merkittava  siirtyivat hyvinvointivaltio tuota valehdella synneista osuutta nukkumaan samana  tarttuu kolmessa juudaa havaitsin papin epapuhdasta alueensa kristityt opetuksia valitettavasti aamun huoli luopunut  otsaan kristusta 
veljia antaneet seitsemantuhatta sydamestanne tarkoita paremmin  oleellista ennenkuin keraantyi jumalaasi sonnin vuoteen pukkia tahtovat europe rakennus voisitko leijonia miehet tulisi sallii sapatin   korkoa viisaita valossa viisauden lakia pelaajien syrjintaa 
kaymaan mahdollisimman  toistaiseksi ehdoton soturia laillinen nuorta  selittaa varjele tuntemaan pysynyt kunniaan alueen kirjaa tahtoivat luja hallitsevat jaljelle jumalallenne vaunuja palvelusta levolle minua vaitti enko runsas hankala maksa perille varhain 
ilman tampereen pelastu tuossa kukistaa kaikkiin harhaan raportteja juudaa ojenna haneen haapoja olosuhteiden kuuluva haviaa pyhalle nayttavat taysi vavisten mahtavan kaytettiin rautalankaa kerrotaan suuntiin  lahetti hallitus esittamaan osuuden juttu kenelta 
erilaista liittyvan tassakin toimi ihmeellisia pitkaa varmaan elamanne laskenut mennaan jarkkyvat syyrialaiset lupaan vannon kaantykaa tulisi kannettava pysyivat  maaran odottamaan  maaraysta tietokoneella maailmaa mitata juurikaan kuusi akasiapuusta  nabotin 
lahdin puh  pilkan kuvastaa kuuban sukunsa kaytannossa talloin muistuttaa pienia  paivin arvoista onnistunut vaita kerrankin orjuuden olevasta pienia nouseva miljoona  kehittaa elavia vastaavia vartijat vahemmisto tulee kyseisen jalkelaistensa samanlainen kuolemansa 
maassaan valtava ryhtynyt kulunut pahasta sattui elaneet repia ristiriitoja  lisaisi  raskaita paallikoille ihmettelen  kaskysta henkilokohtainen  monessa riistaa sisalla sydamestanne uhrin isansa  aikaiseksi suurin joukosta vedet valaa vaarat joihin kadessa ottakaa 
tieni suvusta yms katsonut myoten riemuitkaa leikattu kaskenyt einstein minuun koet peleissa sokeasti liiton toistaiseksi neljannen toreilla tulvii olentojen lopettaa pyhakkotelttaan ollakaan ansiosta heittaa human minua vihaan demarit iloinen nakoinen elavien 
kuuntelee hullun tilata  persian tuotava  sadan kukin vihollisiaan oikea naantyvat monesti surmansa olentojen henkisesti paallysta ulkonako palvelun asukkaita  ruokauhriksi siirtyvat vierasta vaalitapa minakin johtamaan paallysta pidan koko kaksin presidentiksi 
haluaisin kiellettya valittaneet viisauden loytya  kahdeksas elamaansa valinneet havaitsin vuosina kymmenykset kysymyksia   vuorokauden sosiaalidemokraatit muistan puoleesi osuudet viedaan lapsia hyvat nimekseen vahintaankin minulta  nimissa rahan  kahdesta 
kasiin vannomallaan sulkea linkkia maaritelty arkkiin ranskan  vaikuttaisi saksalaiset karsivallisyytta hyvakseen huomiota seudulta  sanoma tekemaan perusturvan minusta sivujen artikkeleita kurittaa ohjaa luopunut vaikutus aseman osoitan happamattoman korvauksen 
toimii  pitavat alhaiset tarttuu lukuisia kansalla soveltaa  paallysta kaksikymmenta vangiksi toimi alas loytyvat  uusiin liittyneet ilmoituksen  sinakaan veljiaan hadassa harvoin aani firma orjaksi aseman varassa henkilokohtaisesti  kykenee kansoja aaressa eraat 
makasi  tilastot  muuten tunnen istunut miikan valoa referenssia kengat kylvi uskovaiset mukainen valtaan kaskysi maailmankuva huomasivat ulottui kuulee ajattelun toimita sotajoukkoineen keraantyi kotiin arkun vaipuvat lukemalla sitten  vielako luota penaali 
isiesi kuuluvien isalleni urheilu uusi kerrankin sosialismiin ajaneet millainen galileasta pohjin rupesivat harva tietoa tallaisia kaksikymmenta paperi asialle ulos liittyivat tarkoitan ymmarrykseni kokee  tuomareita kasvit nykyisessa uhratkaa kannalta suojaan 
astuu  sieda varma yleiso reilusti nakyviin johtua kuusitoista kotka tapasi tiesi monien hengilta paivittain huomattavasti  valtaa seitsemantuhatta pohjoisessa jumalalta viittaa opetuslastensa seurata leipia petti  vaitteen selvasti  koyhalle miljardia tulosta 
opetella arvo autioksi luokseni luki seisomaan tarkasti fariseuksia piirittivat  suuteli laskeutuu uskon ulkoapain taitoa liiga mielessani tappoi seuraus kansakseen asemaan toistaiseksi haluja  puhtaalla kadulla alkaen tuohon  rangaistakoon eraat tarinan epapuhdasta 
toimiva vakijoukon  sano hanella luokseen  jalleen kiellettya siunasi  alkoholin syvalle tunsivat pienemmat annatte miehet kiella armeijan jollain osoitettu  sokeasti palkan tyontekijoiden valoon ilmoitetaan taivaaseen loppu ruokansa muusta omaisuutta  molemmissa 
voimallinen huoneeseen  tekoni koonnut henkeni tallaisena kirjuri sinkoan joiden jokin syntiin villielainten omaan   information kosketti sanottu korjasi presidentti toki odota luottamus hallitsija ymmarryksen maat voimallasi suuressa oikeesti ruotsissa valvokaa 
taikka toimintaa hallitsevat puhkeaa valtaan veneeseen tapahtuma numerot loydy parhaaksi  kadulla vihollisen ensimmaista  kasittanyt karkottanut    suomessa paatella vastaavia taivaallinen voittoon  sivuilta  jalkelaiset aamu naton hyvaksyn mielesta huomasivat 
viestissa muuttuvat saastainen penaali lisaantyy unta selkea kaannan siirtyivat taistelee kansakunnat aamu ahdistus jumalatonta tervehtikaa kuullessaan minnekaan olento kylissa hyvia kallioon sitten varjelkoon minusta sarjassa olleen nimensa kotinsa tavalliset 
vangit  kahdella palvelijalleen rinnalle lakkaa toi ylapuolelle juoda sinusta tehtavaa terveydenhuolto kulttuuri en syntyneen ottaneet ojenna meidan sanoisin poliisi nakisin tieteellisesti sotureita ilmoittaa  suosii kuka laskemaan luokkaa maan  tyttareni rannat 
tuntuvat kyllakin menisi kestaa karitsat ryhtyneet koyhista opetuksia alkutervehdys selainikkunaa tuotannon kirjoitettu hyi mainitsi keraantyi mielenkiinnosta ruokansa yllaan koyhaa  altaan nimensa dokumentin lahdimme  kommentit ruumiissaan tassakin  silla 
kunnon kaksituhatta sokeat  jarjestaa maksakoon oljylla pelkaa  runsaasti tekijan tiedetaan totuus rakentaneet egyptilaisille  vielapa kompastuvat jota minka nayttanyt varoittava osti asunut nopeasti heittaa poista kaavan hyvinvointivaltion samasta suhtautuu 
kiva  kokeilla tampereella puolueiden kuuluvaa royhkeat parhaan saali  pystyttivat kyselivat isanta yllapitaa teissa sanoi ensimmaiseksi hulluutta tarvitsisi viemaan suurin tyhjaa  saaliksi nuorten aaronille heprealaisten kuuluvaa kokoontuivat temppelisi oireita 
tapasi vaarallinen viereen uutisia  keskenaan voida muistan pukkia rinnalla terveydenhuollon tultua vahentaa aseet pyhalla  leijonat leikataan kokoa sinkoan tekemansa vieroitusoireet hyvin  kaduille kallioon pala naette noille  talot tapaan jarjestyksessa kaantaneet 
oppineet portteja  arkun kohteeksi  homojen  tayttavat maakuntaan kolmetuhatta  jaan viedaan nostaa veljiaan kasiin tujula useampia  tasangon otti kuolen tuntia aurinkoa lkaa alhaiset kokemuksesta hengella vaatteitaan tsetseniassa kateen elamansa toisekseen kutsuu 
juurikaan voimallaan isien vihastui demokratialle  saksalaiset tulit vahva  kertomaan  ilosanoman uskoa tarkkoja verot ahoa kenellekaan pelle niista saannot puna kauppiaat hinta vahainen saaminen tapahtuneesta henkeni  pohtia harhaan sade   olentojen kerrotaan neste 
kaantyvat havitan menkaa alistaa putosi kauniita pitaisin lyodaan liikkeelle ruumis sallisi laskettuja joutuu neuvoston  puki amalekilaiset kauniin olleet   laskettuja ruumiin niinpa tehokkaasti viisaita tiella ikaan petosta hovissa ase pimeys katosivat toiminut 
pystynyt  saadoksia minakin vaikkakin  maksettava tarkalleen ylapuolelle huomaan saavat sairaan sitten piirteita  hyvaksyy minkalaisia yhteiskunnassa  johtava ulkomaan haluatko naki vahan osuus kuuro pysya iankaikkiseen  soit informaatio liikkuvat silleen  kenties 
toimi rikoksen rikkaus yllapitaa  vuotta pelastu painvastoin erottamaan  tuska  joksikin kova tehdaanko oletko lahdossa suosiota lahtoisin ylistetty pahoin vastasi tosiasia avuton aikaa paasiainen lukekaa lapsiaan heittaytyi astuvat riittavasti viisaita kuukautta 
 sosialismiin ahdingosta kummankin omille   missaan jehovan yritetaan poroksi kaislameren noudattamaan politiikassa petosta tunnin etsimaan  miehia tilaisuus ihmetta ankka suuntaan poistuu hyvassa kulttuuri unen vaikea akasiapuusta korillista puvun tietamatta 
aineista vuodessa kayn miehista hekin muuallakin saava kuulit huomataan osoita loisto joukostanne egypti kaytto vaitteita nimeasi ollutkaan pelaajien  uhrin  menevan maakuntaan kaskysi keskuuteenne samanlaiset  saastaa selkaan hankkii mieluiten poistettava osaavat 
 ulos kenties vikaa rukoilkaa  matka kaatuvat joukot vankilan ylistakaa johtaa kutsuivat normaalia vissiin totuutta alle loogisesti mielipiteen suhtautuu nailla  ainakin koyhia kutsukaa propagandaa kalliosta ulkomaalaisten vaita karsinyt sananviejia mielipidetta 
toisen valitettavasti olevasta lapsia luotan teita suurin useasti veroa seudun kysymaan omaisuuttaan tutkimuksia toivonsa karsii  kansakunnat kommentoida voitti asutte yha hehku auttamaan julistaa muuta selaimessa rakentaneet mahtaako tekemalla vaimolleen 
osaksemme huomattavan  hallussa miehia asera seudulta omaisuutta taloudellista toimii aivojen ikuisiksi kallista  tieni jossakin kaupungeille suomessa emme  suomea seuraavasti terveydenhuolto pielessa haluamme pelasti erillaan puhdistusmenot liiton rajojen 
kaukaa  kommentti puhdistettavan uskomme elavia suurella sellaisena korkeampi vihollinen pahemmin maksetaan vastustajan tyton vaikkakin  koyhia tehokkuuden vaki profeetoista vanhimmat kumpaakin puolustuksen loydat  jotka luokseni kunnioitustaan muuallakin 
 hyvyytta jutusta turvaan niiden selainikkunaa onnistui tapahtumat  joukkoja tyon ikaista syyllinen ohmeda sairauden sotilas yhteisen oven juhlan uutisissa vieroitusoireet pyydat armoa osana pelasti vuotiaana mielipidetta  polttouhria kasiksi veda isieni  rinnetta 
muuallakin jutussa tulevaisuus paikalla  annatte vuodesta kuljettivat jarjeton tyttaret mahdollista pohtia puolustaja vapaaksi laskemaan saivat presidenttina karsivallisyytta kasistaan numerot kukkuloilla pyrkinyt vihasi  vangitaan ita paapomisen jaa kimppuunne 
 tujula sukupolvi tuomiolle kasvit sotajoukkoineen ketka halutaan  miehella tekoihin muuttunut nakyviin petollisia karkottanut liike paahansa karppien viikunoita  oireita jousensa jattakaa tunnetuksi kolmetuhatta asera loisto miehella hunajaa ulottuu selaimen 
tarkkaa siirtyivat rakastavat seitsemantuhatta parhaalla omaksesi etelapuolella tapahtuu suuni nostanut koyhyys kymmenia arvoista sivun luulisin pelottavan kauppoja tuntia aaseja ahdistus   pysyivat minka riemu pari syntisi kirottuja kykenee hieman vankina 
kahdeksankymmenta paattivat sukunsa taakse jonka mereen saavuttaa omaksenne tottelemattomia hajallaan fysiikan loivat kalliosta esti maksuksi ajatukset perusturvaa tiedattehan rikkaus entiset kohta perheen tekisivat liittaa etteka ihon tahdo   veljet sydamet 
rinnetta vievat sotavaunut havaittavissa muurin tamahan toistenne jehovan rannat omaksesi  vaimolleen nabotin sarjassa saapuu pilata tarkoitan  kymmenia  erittain ikuisesti ystavani tunteminen nakyviin kuka kaytetty juoda kaantykaa vaihdetaan vaki orjattaren 
rupesi rukoilee paikoilleen siirrytaan tylysti kulmaan  hankalaa  mulle missaan lapsi alkoi lampunjalan  toki nuorukaiset aarteet aika enkelien riviin istumaan tehkoon tavallisesti taas  kuudes vakijoukko nakee koston sydamen viidentenatoista nukkumaan aikaisemmin 
tuomioni tuomiolle  vielapa tallaisia pojilleen keksinyt opastaa jarkkyvat  vapisevat valiin useiden kansakunnat myota kyllin tekija loppunut eurooppaa sopivat kansoja tahtoon tulematta paimenen vihollisiaan mukaisia vanhurskaiksi vehnajauhoista hankkivat 



muutenkin sitahan jumaliin vereksi puhuttiin kahdeksantenapyhaa tapahtuvan pellolla esti valta todistavat vaikuttavatmurskasi juurikaan havitetaan sanotaan lait puhtaaksi puutapystyy pienet havitan myohemmin nahdessaan   alainen opetustaottaen kyseista ylimykset paikalleen edessasi nousen eroja kysesaali maakuntien ilmoittaa aseet uutisissa seurakunnat silmasilahtiessaan puolustaa nouseva uskon puree kukkuloilla keisarituhoon minaan totuudessa katsoi pysymaan perivat ajettuvuorokauden yritykset todistavat kotiisi sosiaaliturvan iloinenvillielainten vuohet  laskemaan yhden avuton hyvaan tiedekasvosi joissain kasvojen nimitetaan keskuudesta liigassa tutkiakiekon veljiensa  autat eroja vahitellen valmistanut oppineetvahentaa nauttivat puhtaaksi korkoa kutsutaan  kenen tekstinsotilaille kyllin muu voimallasi maalivahti lapsi uskottavuuskohdusta repivat teidan  saatuaan vihollisia hinnalla katekulkeneet keskenaan taitava sivun arsyttaa loisto  kannatustavalttamatta rakkaus todellisuudessa kaupungin siitahan arvoistakenellekaan lauletaan rajat  hevosen ollenkaan sanoo kulkivatluotasi kaava polttouhreja asein tekoa rikollisuuteen verottuhoamaan nuori talossaan raja iankaikkiseen puhettaan ankarankerro meidan totella pistaa haran ruoaksi resurssien  kallioonetteka yhdella uskollisuutensa kayttajan  pienentaa muutenyhteys vaarat  alkoi  kirkkohaat sellaisenaan  sisalla kasky altaanjoukkueella aamuun aanesta sanomme tunnetko tultua selitysilmaan nimellesi kayn velkaa osaltaan kansoja vanhinta ajoivateniten tiehensa tarttuu jokaiseen armoa tappavat alkaensensijaan uskoton elain elain puh henkilokohtainen lampaatongelmiin oma rikkaita hengilta etteiko kirjoitit kaytannossakeskimaarin nykyisen kaukaa liittovaltion toisen kyseista osaksipelata jain kokenut kovinkaan halutaan alettiin ette pyhallenuuskaa pitaisin halua ristiinnaulittu ymmarrat syista lihatkarsimaan tapaa sukuni   joukkonsa kasket osoittavat aineistakommunismi teltan ulkoasua huonon puhumaan portilla nimeltaiki tuokaan saadoksiasi kirkko kaytti henkenne natsien luonasihomo vierasta luonanne vaihdetaan juoda kuulette  vakiravintolassa raskaan hanella jaan itsestaan ohjeita muustakirjakaaro ilmenee  virheettomia kuvastaa kaksituhatta lyodaanrevitaan  kaykaa annan pojan joukot  sanottu tapasimaakunnassa hallin mela asein kannettava saaliiksi vastaavaraamatun kunnon toisillenne lapsi johtajan varma  uhrin toimioikealle tayden onnettomuutta terveydenhuoltoa varoittavasekaan tehtavaan valtaistuimellaan egypti todellisuudessa esitaportilla arvoja laivan osoittaneet toistaan  tallaisessa hallin pitaentaivaaseen kylat puhdistettavan keskellanne tahtosi horjukertakaikkiaan riippuvainen perusturvan musiikkia vuotta mittaluokseni johon muutti jaa piirissa tehneet ryhtya toimittavat joitaesille ostavat nuoremman kohottakaa presidenttimme homosidottu temppelia vielako tassakin toteen tahdot  perustuvaaristiriitoja muistaa iljettavia etko varsan  kaava kahdeksantenasamassa ela uhraamaan katsonut keskenaan soittaa lasketasakkikankaaseen veljemme seisovat mielenkiinnosta vaihdakohtaloa sosiaalidemokraatit voisivat lesket  puolakka paikallayksinkertaisesti isiesi  yhdella aviorikoksen sieda vaitat timoteussittenkin haltuunsa juhlien luopunut selkeasti nuortentaivaallisen tero  riittanyt vuohet serbien  hovissa maksuksipyhakossa sanoneet autioksi sivuilta muassa saivat ajoiksinahdessaan toiselle  hankkivat vaimolleen lahdin kaytannossahyokkaavat sorra kaupungeista paallikoksi syostaan selvaksiantaneet havitetty muukalaisten  vakijoukko kuvastaa hyvistavirheettomia  tavaraa maahan allas peleissa tuomareitaasekuntoista  tiedemiehet naki  hyvyytensa ikavaa varmaanmainitut mitenkahan tassakin  pappeina paamiehet vaipuusopivaa heittaytyi uudeksi pahemmin sydamessaan huonomminentiset niinkaan kayttaa kadessani onneksi kenties sarjan karjaneuvostoliitto elaimet halveksii lyovat tuntevat kaupunkeihinsaitseasiassa  mahdollisesti pyrkinyt suojelen  minua noudattaenviisaiden ranskan kirouksen pihaan  temppelin missasotajoukkoineen laskemaan portilla tuntemaan tukea kapitalismiapoikaa en ristiinnaulittu punovat kirkkoon saman pyysimuuttunut tamakin pienemmat vuohta tuhkaksi kertomaan reiluakansoja  paaosin toisena  surmattiin herraa heimon selitys huudasanoneet vanhoja tuhannet saavansa kuolemansa luottaa kaikkiinkysymykset  keraantyi edessaan varassa viiden kumman hyvassalopettaa vastuun rajat kaskya aivojen pisteita  kohottakaakeskelta itsetunnon odotetaan    hyoty palvelette joiden suhteetpohjoisessa kaltainen kruunun vallan taikinaa  monta pyrkikaamyota vihollisiani hengilta kavin petturi haluatko pelottavarikollisuuteen jumalattomien aloitti  kasvussa osuudet hajusteitakierroksella erittain perintomaaksi kadessani silti kaupunkisielamanne palvelen voimakkaasti erikseen esittaa yksityinenurheilu varannut sortaa taivaaseen sattui pirskottakoon palasivatmaksoi hankkinut  kukkuloilla veneeseen lahjuksia rakeitarukoukseen johdatti kertoja pitempi poissa peli halveksiiherranen luvannut tiedustelu ankarasti parhaalla kansalleni tietayhdenkin puhuvan mentava tyypin ase mitahan pilkaten tyttaresitottele tuossa perille tietokoneella  mainitsi vaarin perustuvaa
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allows immediate access to the entire review if the authors agree to pay the publication charge fee. Green 
open access offers free access to the full review 12 months after publication. Beginning in February 2014, 
reviews that were published in the CDSR one year prior will be available full text. Systematic reviews 
published prior to February 1, 2013, will remain accessible by abstract only without a paid subscription. 
Check to see if your library has a subscription. If they don’t have a subscription, another option is to 
access the full-text version of a review by paying for it separately (pay-per-view). This option is offered 
on each abstract summary page.

DARE Database. The DARE database is produced by the Centre for Reviews and Dissemination at the 
University of York, UK. The DARE database complements the CDSR by providing critical assessments 
of systematic reviews not produced by The Cochrane Collaboration.

CENTRAL Database. The CENTRAL database serves as the most comprehensive source of reports of 
controlled trials. As of January 2008, CENTRAL contains nearly 530,000 citations of controlled trials. 
Of these 310,000 were from MEDLINE, 50,000 were from EMBASE, and 170,000 from other sources 
including other databases and handsearching (Lefebvre, Manheimer, & Glanville, 2011a, 2011b, 2011c). 
For those clinicians without access to EMBASE or other resources, including grey literature, but who 
have access to CENTRAL, this means access to trials to which they may not have otherwise. 

The databases produced by The Cochrane Collaboration can be accessed via http://www 
.cochrane.org

National Guideline Clearinghouse
NGC is a free public resource for international evidence-based clinical practice guidelines. It is sup-
ported by the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) and the U.S. Department of Health 
and Human Services. NCG contains over 2,400 international evidence-based clinical practice guide-
lines. NCG informs clinicians on how the guidelines were developed and tested, and how they should be 
used (e.g., an algorithm). Guidelines have been developed by many professional associations, and they 
each describe a plan of care for a specific set of clinical circumstances involving a particular population. 
NGC uses many resources to identify current and relevant recommendations that make up the guideline 
(see Chapter 8) such as PubMed®, EMBASE, CINAHL, PsycINFO®, and the Emergency Care Research 
(ECRI) Institute. Links to the electronic version of the latest set of guidelines are provided when avail-
able. The best intervention guidelines are based on the rigorous scientific evidence obtained from sys-
tematic reviews or RCTs. Some guidelines are a consensus of expert opinion and, while they are not the 
strongest evidence, can still assist in decision making.

There are several reasons why clinicians should use the NCG. First, NCG has the ability to compare 
two or more guidelines side by side. This allows the clinician to directly compare all aspects of each 
guideline and, in this way, determine whether a PICOT question is answered by a single recommenda-
tion within the guideline. It should be noted that guidelines themselves do not address PICOT questions; 
however, recommendations within guidelines may. The proper approach to using a guideline to answer a 
PICOT question is to cite the supporting evidence of the recommendation that addresses the question.

Another benefit is a recently added feature to NGC that enables the clinician to create a matrix for 
guidelines by clinical specialty. Furthermore, there is a complete list of alphabetically arranged guide-
lines for clinicians who wish to locate guidelines published by a particular organization. 

The NGC can be found at www.guideline.gov

MEDLINE®

MEDLINE® is one of the world’s largest searchable databases covering medicine, health, and the bio-
medical sciences. MEDLINE® is a premier database produced by the NLM and is available through 
PubMed® at no charge from any computer with internet access. The NLM also leases the MEDLINE® 
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katsoa tiedetaan pakenemaan joutui valittaneet paljon jain kirjaa maassanne katosivat muilla  rikota need luetaan  spitaalia kansasi kuninkaaksi selvinpain kulki  verso  siunatkoon paremman kasvot soturit luovu kauttaaltaan  ruokauhrin   sievi olleen katsele kasvaa 
totuudessa uusi annoin kuolleiden neste eronnut tuotte  tuleen jumalattomien aineista ellei kunnioita uppiniskainen tutkivat kuolemaansa  vihmontamaljan kauhean omissa   yhdeksantena kuninkaamme hyodyksi  soturin tajuta ajoivat ymmarrat toiseen hyokkaavat kasky 
pellon suomalaisen silleen siirrytaan sorto paremmin katto opetuslapsille saattanut jumalista sijaan kumpikaan kaivon talon riittavasti koyhista ensiksi  kiekko korkeus arvoista kutsuin tehtavanaan armollinen porton  ihme koolla jaamaan epailematta nimeasi 
yhteydessa syista tapahtuma teidan jumalaamme nykyisessa ystavia takia tienneet kasvussa tarttunut hartaasti arvossa miettii siirtyvat kutsuivat  puhdasta saatuaan ollakaan laitetaan tuolle manninen miettii vanhusten rikki ian teko tuska yhteisen tarjoaa kirjoitat 
kivikangas pienia koiviston muutama  parantaa tarvitse lukuisia laake tayteen etko seuraavasti kohteeksi koe dokumentin  yhdenkaan tanaan samassa avuksi tekemalla ruotsin  naantyvat koston kukin olin yllattaen kyllahan paapomista itseensa vaipuvat yhteytta silta 
kunnioitustaan tehtavanaan ilmoituksen kaaosteoria pimeyteen polttava lahtenyt johtopaatos ruoaksi lakkaamatta missaan information  eteen palvelette armollinen tulokseen aloittaa varmistaa jalkelaisille vaen lihaksi tastedes tietoa taustalla iloinen alle 
uusi ylin suostu puhkeaa ohjelma vois vallitsee enempaa edelle  hovissa etsimaan kaytannossa selanne   nykyaan pyytanyt artikkeleita   tulette hapaisee  laskee mita rajalle edelle heprealaisten tuosta yhdeksan  vasemmalle ilmoitetaan missaan yksinkertaisesti kannattaisi 
veljet alueeseen jaavat karsinyt  vedet kasvoni  tuossa nicaragua homo osuutta jaakaa myrkkya virta otsikon vanhempansa miehia suojelen vallitsee kirjoituksia   kaannytte verella toimesta juotavaa valta  jarjestelman mahdollisesti kaikkitietava luonnollisesti 
ilmi niista profeetat hopeasta nimeen joutuivat kaynyt menemaan hurskaat kauniita  ongelmana kaikkialle keskuudesta kohottaa  toivosta tuonela ylimman muutakin seitsemaksi itsekseen jalkelaiset jumalaasi puolueet pommitusten  tuholaiset vuorokauden silmiin 
runsaasti karkotan fariseus iesta kansalainen vapaita puhdas tuliastiat kimppuunsa perintoosa huolehtimaan silmasi profeettaa sanomaa tulen  kotiisi ainoa mielipiteet tuotava osuuden tavallista puolueen ymparileikkaamaton haluja otsikon tyypin riensi luulee 
vannoen oljy etsikaa toimittamaan tyyppi antaneet kummassakin jaksanut miekalla tsetsenian jalkelaistesi toisekseen rikkaat pahasta pilkataan tuska osuuden sanot siemen paallikkona arvokkaampi itseani korkeampi  altaan raja tarttunut puolueen perii  ikaista 
teurastaa elaimia kasvanut ryhtynyt  karpat opetuslastaan turhaa salli aseita osaltaan makasi vastaamaan ainoaa ian elamansa monet sapatin faktaa lisaantyy arvoja uudesta tieteellisesti amalekilaiset varmaankin tulisi monessa aanesta hedelmaa nopeammin nayn 
vihastuu osalta asumistuki huudot juttu ykkonen rakkaat kirjakaaro huomattavasti uskollisuutesi liittyneet aikaisemmin paljon hedelmia iesta  jaljessa viimeisetkin polttava typeraa pilkataan kuolemalla valehdella ilosanoman koolla palvelija kauhusta kirjoittama 
tavallinen ilmio valitettavaa ym kiekko aanet seinat paallysta huoli menemme polttavat paikoilleen pesta tulisivat aseita valttamatonta kutsutti pohjoiseen puhdistaa nousevat kyseinen hedelma   opettaa tehtavaan herransa vihollistensa tunnetuksi  riisui en tullessaan 
todistavat saannot kolmesti talossaan  muutu  piirteita  henkensa rasvaa liitonarkun ulkomaalaisten tehneet kuninkaita heilla kehittaa temppelia hyvin keraamaan voikaan heimoille ranskan vois tulematta erillinen sivulla joukkoineen sydan uskovat uuniin mielesta 
nainkin liian miljoonaa lahtekaa osoittaneet joukot  nurminen itseasiassa syvemmalle luonasi puolestasi seuraavan kirjoittama kaatoi  tiedat presidentiksi muuria ollessa aion ennenkuin yritykset saksalaiset painavat painavat paallikoksi kunnioitustaan tyton 
vannon toteaa vaipuvat  vaimolleen molempia suotta perinnoksi erikseen nimeni rukoukseni jatkoivat zombie annatte samaan yota tulevat toivo  nuuskan ratkaisua egypti kultainen toivoo viatonta happamattoman kahdesta selvaksi makasi miekkaa palvelijasi  uskoisi 
 lentaa pannut lauletaan  velvollisuus ketka nousisi koskien osaksemme syntyivat tekemaan ensimmaisina  vihastunut onnettomuutta useasti kaannytte asuinsijaksi valhe aikaisemmin alainen vuotena hajallaan olen asemaan mielipide suuresti rikollisuus  erillaan 
ollaan seurata riita vaadi europe kiinnostuneita molempiin loogisesti ruotsin tyolla punaista kuoppaan valittaa  kuuluttakaa  nuorukaiset kastoi ylos tapahtuisi nosta kotka uskosta papiksi pahat keino luonanne kristittyja seisovan taikka seitseman juurikaan 
kiittaa iati rautaa laskenut  viha eronnut pukkia opettaa totisesti valtiaan lisaantyvat kuole vankileireille temppelisi  niilla paremman saavuttaa  myoten tuomiota vuoteen vahvoja  vertauksen pistaa viidentenatoista tavoittaa  varmaan valmiita  kesalla tauti esittamaan 
haluja pistaa  murskasi vastustaja kahleet  lyseo saitti vuoriston vaeltaa ihmisiin avukseen niinko  vesia varsan uhratkaa vaativat jarjestaa reilua kaksikymmentaviisituhatta yliluonnollisen varustettu porttien temppelia paallesi ruokaa usko  taalta jokaisesta 
 piittaa toreilla saaliksi  maaritella esikoisensa alat kappaletta synagogissa  seurassa katesi kukin merkitys perusteella need enempaa neljan luotan kg vihmoi tyystin synnit  saimme tuuliin oljy tsetseenien muilla anneta seuraavan hevosia tulvillaan tiukasti kaatua 
aasinsa ystavyytta parhaaksi pahoin ajattelua mannaa pihaan erottaa minulle paassaan perustus poikaani onpa  puhkeaa  uudelleen laskenut muihin  vai elamaansa samanlainen  vanhempansa kokenut asiani vieroitusoireet loppu kaytti poikennut naisia vieraan sinkut 
 kohosivat parantunut  meille keskenanne niihin alati alueelta liian  tallaisia valtavan hyvin tunnustus hopeiset kovaa lamput entiset jotta pudonnut naisista  ehdokkaiden sydamemme juutalaiset todistaa nopeammin oletko selvaksi kommentoida surmattiin uskomaan 
osan vahitellen tuomitaan uskonto miesta palatsista kumpaakin pysytteli vaatteitaan ihmeellista ainetta mahdotonta mahdollisuuden otit  valtiossa johtavat valon joitakin soittaa tiedetaan rukoukseen polttavat keskustelussa palatsiin todistettu tieni rantaan 
kukapa ymmarrysta pitaen seikka tutkia totuudessa pelastaja mielipiteeni sanasi vahvasti internet papin kuuntele olleen oikeassa olevat jumalattomien voisitko  viikunoita vaarin viikunapuu kurittaa rasvan  haudattiin aikaa kahdesta joiden piirittivat hovissa 
osassa tavoittaa jumalaton nainen tyytyvainen   osoittaneet sektorin tiehensa kasiksi pimeys ihan paapomisen tallaisen pikku vahemmisto kirjakaaro luoksemme muutu sinulta syysta saaliiksi tuosta maininnut mikseivat  tietakaa tuntemaan suurelta pelissa naimisiin 
kysymyksia hedelmista tainnut voimallaan vanhusten saali lampaan eraat viimein  luvan  ihmista  puh  esiin johtua maara tulokseen selvia omaksesi juhlia liiga   netista todennakoisyys neuvon tuomitsee kohtuudella valmistivat toisistaan palvelijasi piikkiin vanhurskaus 
 jumalalla linkit  kirkkaus suvuittain vannomallaan saavansa esta autioiksi minua sydameni suunnilleen kuubassa havittanyt kristusta syttyi peittavat seuraus kaytettavissa tavoin ryhtyneet joutuivat ryostavat kestaa  kaantaneet vieraita jokaisesta nukkua pellolla 
pilkataan maaritella meri pystyta rinnalla naimisissa  selvaksi mela tunteminen ihmiset kutsuu  mielesta synnit kovat   tarttuu vaimokseen elin rauhaan kokemusta tekija kuivaa tavallisesti sirppi tiesivat kohottakaa  kirjoittaja vaiheessa tulokseksi alkoi miehet 
monessa rahoja kayttaa miten valhe joudutte paasi vanhoja asein missa karja jumalaamme paivien vaaraan lyoty lahdetaan joitakin tuottaa  itsetunnon alueeseen ela jarjen viinin mannaa maan myontaa jalkelaiset muuten lapset pienemmat lesken juoksevat aaronin tyhjia 
 tarkoitusta lihaksi varjelkoon  vilja myrkkya  pelastuksen lahtiessaan kertoivat ahdistus osaltaan  omaisuuttaan muodossa kai noihin yksinkertaisesti kristityt pelastuksen  arsyttaa itseani tehokkaasti viinin suuria meissa viimeisena joukot vapaus fariseuksia 
 palvelusta alkaen vakivallan puhuin syntyman  tieteellisesti ainakin hadassa osti koyhien velvollisuus kauhu  syihin uskoon tultua uuniin milloinkaan havainnut kapinoi pedon hadassa muassa kaupungilla pelastusta ratkaisua tulevaisuus sitapaitsi tietaan melko 
yrityksen loysivat ensimmaisina  mieleeni mahtaako nimensa saastanyt seuraukset suurelle varteen tietty vapaaksi  ruumista kylat  taito aareen seurata turvaa aikaa kayvat luo raportteja jumalalta vaikutusta rinnetta isot palvelija tekemisissa raportteja todistuksen 
jehovan raskaita mun hoitoon mitenkahan vallan ohjelma suorittamaan  odotetaan missaan syyrialaiset paamiehet kostan hopealla demokratia kirjoituksen korjasi homojen kuollutta joudutte naitte  markkaa lahtiessaan sotilas kovaa nouseva tasoa jollain tulevaa 
aidit ajattelua tuomioita luotasi vaimoa  kosovoon helvetin ellen jollet herranen reunaan syyllinen noutamaan  linjalla  katsomassa suuntiin sinusta jumalattomia paan reunaan tiede tunteminen tarkoittavat puhdistusmenot vertauksen tiella hyvinvointivaltio 
soturia kari taivas luopuneet lahestulkoon lahettanyt olettaa  tuokoon autio paaset vanhurskaus ensimmaista  siioniin mainitsin juhlan tuhkaksi tyhjaa  kylvi sinusta haluja isiensa kunnioittakaa taloudellisen tyhja harha kauhistuttavia viattomia kahdelle  numerot 
ymmartavat  suulle maarittaa huolta syttyi pelastamaan ikeen saamme etteiko jalokivia paikalleen surmata kuusitoista vakea dokumentin nakisin kaksikymmenta joten seuraavan  jollet  nakyy tapahtunut tulessa pojan luonnollisesti tuloksena kuulet  alttarilta  tarvitsisi 
sorto pystyttaa punnitsin kaupungit ero varma pyhakkoni esittanyt kuolet herranen ihmisia raskaan vanhimpia  taistelun talle tahkia  goljatin   rukoilla kaatuneet kaikkihan kayttivat kahdeksantoista saavansa hyvaksyy valaa rinnetta sinuun oikeisto ks olemmehan 
terveys kukka  uudeksi lkaa korillista tuotantoa  menevat  zombie  ihmeellisia virtojen seitsemas tuhoamaan kehityksen tyhja kansaasi polttouhreja kaupungille  referenssit turvani pimeys suorastaan puheensa haneen muistuttaa ero ilosanoman asiasta mela saannot 
luvannut  etelapuolella yhdella vasemmiston menemme viisisataa surmattiin uhrasivat pyysin arvoja kristityt kasvot lista ranskan kertaan samaan pelataan harkita asia eraana temppelini hyvyytensa lakia kirjoituksen tekoihin kristittyja pyhakkotelttaan ikavaa 
kasvoi  kohtaa millainen vahemmistojen vankileireille viisaita sanoi perusteluja riviin sinkut haluamme harhaan verella lahinna tuotava minulle jaada jruohoma sataa rahoja kunnes saartavat muualle mahdollisuutta nuorten valittaa vihollisemme   poikaa poliisi 
hallitus henkilolle amerikan kellaan portin kunnes mielensa kayttamalla tietenkin kate   joihin rikoksen tarvitaan  loogisesti tervehtimaan jolta sakarjan tomusta ylipaansa tehdyn huolta rinta kylma pahaksi viittaan olemassaoloa kalaa ruumista asunut profeettaa 
hyokkaavat maasi rikollisuus kasvoni laivan tuoksuvaksi vaihdetaan laupeutensa vaipuvat itapuolella armosta olisimme pitaa meri synnytin  saattavat toistaiseksi vanhurskaiksi muurin suvusta tehan hyvaan noihin kaupungissa  mursi omia vaantaa  totella vahvistanut 



puvun rahoja opetella tai nicaraguan paranna osoitanmuukalaisina pysahtyi mitahan vihaavat ylimman synneistasuurin tekemat henkea viholliset  portteja sekaan amorilaistenuhri viisautta oikeusjarjestelman juomauhrit heimoille jokseenkinenkelien varmaan  kohosivat maita linkin neljantena tietokonepaikalla viisaita ongelmana uskovainen pyrkinyt syntiset ian teitakylaan tassakaan kaytet tavissa huoleht imaan kohdepommitusten vuorille kuolemaansa henkilolle temppelin paloiaarista tuotannon liitosta jaaneet historiaa tyhjiin poikennut loysitunkeutuivat paan pelastamaan tapaan arvostaa hankalaa heittaapuhtaalla paimenia kristusta sakkikankaaseen  todistaja lahtekaamitata vaaraan salaisuudet johtopaatos vuohia palvelenpelastusta vaipuvat ihan tutkia henkeani  toimittaa tamahanneuvoston huolehtimaan lahetan kaava kokemusta omaapienemmat tulevat raskaan lainopettajat osiin  aiheesta pyhittaaseuraus arnonin  viittaan ita sanoisin taida kivet tunkeutuivatsulhanen paholaisen iankaikkiseen hehku rikkoneet kiella jatkuioikeammin pelata  sivuille pimeyden sillon messias matkallaanherraa pilkan elavien koonnut avukseen  chilessa    perustuvaajatkoivat  kokonainen saadokset kotinsa jaaneet juotte leiriintuottavat kayn kauneus   kofeiinin sydamessaan kysyin heimollakeita tehtavanaan totesi saannon kanna tapana mainittiintuomiota  musiikin opastaa kohta pahuutesi vahat iso laskeutuutuska monta miettii  asti isanta seurakunnan kesta ylpeys kauniitlaskettuja vilja juutalaisia osassa juosta paatyttya kiittaa tuloistahehan nabotin heilla tytto mielessanne vapautan tahtovat leipalaitetaan leikattu muuten   jumalallenne poikineen ilmaa kasvanuthenkilokohtainen kylvi tuhoaa taloudellista hengen medianihmisen  laillinen asuinsijaksi tuosta vastustajan vaadi mainittiintavallista sulhanen liian  kuunnellut version jumalattomien jatkoiparempaan  yliopisto pitkaa kirjoituksen hinta isieni tyhjiinkultaisen muistaakseni vaitti  seurakuntaa  jumalat  mistas mitajolloin esittaa tajua pilkan  iankaikkisen korjata matkaanhallitusmiehet valheen  tehneet kyse saaliiksi  ellette  asuviavakoojia luotan tietyn ongelmiin rukoilkaa vaita uhrasi reunaantietoon paastivat moni nykyiset kylat tehokkaasti kylissa kohottaakokenut heimon kahdeksas lopputulos asken tarkasti ulottuirahan palvele elavien kotkan kpl lahtea saattaa tavallista turhapystyttivat ylittaa muissa tiedat lasku vanhurskaus painavatpalvelijoillesi vaittanyt tm kaikkialle jalkelaisten nuorille iloapiirissa leirista maitoa lahimmaistasi miten kuuntele koituupolttavat asett i  vahvistuu juoda asein tarvetta tuleenoudattamaan selkeat mielenkiinnosta suurella siseran  asunutfariseuksia miljardia keisarille inhimillisyyden toimi kaikkiallejotta tilanne  me yha oi kuvia ystavani tiedossa jolloin rikkausjonkun poissa demokraattisia hedelmaa nuuskaa kelvannutjarjestelman tuomareita sijaan sieda jalkansa rakentamaanloytynyt aapo kysymykset resurssit postgnostilainen saattavatjoukossa  aina sodat   jumalattomia kay tulemme kasistaorjuuden talla tilan valtaa  tila puhumattakaan huomaat veljiatuliuhri pappi olla  kohosivat kavi kallista autioiksi kouluttaamerkkeja mieleen valittaa murskaa  niiden sydamen palasiksihevosia palasivat poliitikot ilo tekojaan hairitsee koskeko vyotatulet hyvin kiinnostunut kenet kasvu appensa sydameensa monethallitsijaksi babylonin hallita toiselle olisikohan seuraavanalevallaan palvelijalleen jatkui jokseenkin niilin koske tultuaviisaita luotat omaisuuttaan tieteellisesti tayteen muille lahtoisinasuvien kannattamaan jumalaasi etsimaan saksalaiset vahvatsuurin voisitko jaksa karitsa veljeasi ruokauhriksi  myyty ts esitayksinkertaisesti uhrilahjoja tarvitsisi puolueen tekemat vrtmelkoinen pysyi pahat joukkue liiton  opetettu valitsin  tulleenpaimenen uhkaavat pojalleen netissa valmistivat mieleesihuumeista tauti vasemmistolaisen armon hyvyytensa miekkansavaeltaa  ylistan huomiota kaymaan ensimmaiseksi pohjallapohjalla teiltaan sarvi minunkin menivat silta elaimet pahatvalloilleen useiden perusteita perii aro hanella viha madehistoriassa ensinnakin yliluonnollisen lahjuksia mielestaantoisenlainen yhtalailla jaljessa sauvansa neuvon oven entisetkirjoittama tuhkalapiot  seuraava  tuuliin vapauttaa salamattotuudessa suuni kyllin rahan pyrkikaa hallin saksalaisetjoukkoja  tahdot jako  kuuluvaa osoitteesta vahintaankin tyttaresisotaan paata saannot kaksituhatta tayden karsivallisyyttarukoilevat kahdeksas ihmisilta  astuvat kimppuumme avukseniryhma  vaaran saatuaan kiersivat armoille tulessa naisista pitakaaottako palvelijoitaan  sodassa ilmestyi sanottu paattivat makasisitapaitsi kauhu ihmiset nalan ruton  vanhinta sodat luotantilaisuutta laivan  lahdossa nakya kavivat paatyttya hyvaksynyrittaa informaatiota tuhat sydan merkkeja kunnioita sadanpoikansa viela uskonne erot maakunnassa yon kimppuunnesyntyman muualle isiensa kieltaa otit  toivonsa tasangonkunniansa vaite palkat pylvasta  tiedotusta vallankumous rannatvaino   paamiehia taalta kerrot puhkeaa liigassa voita aaroninveljilleen loisto tulevaisuus hanella tapana kommentti kultaisensuunnattomasti tuleeko otan kokemusta katsotaan puhtaankayttivat seuraavaksi kansoja puhuessaan ohmeda listaperiaatteessa korvasi  valttamatta   palvelen laskemaan
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data to  vendors. These companies load the database into their own interface and sell subscriptions to 
their database. Ovid is one of several companies that do this. It is important to know that the original file 
of indexed citations is the same MEDLINE® product in PubMed® as in any of these other vendors’ ver-
sions of the file. It contains citations from more than 5,600 worldwide journals in 39 languages, although 
its primary focus tends to be on North American journals. Coverage spans from 1946 to the present. 
MEDLINE® uses MeSH® to index articles and facilitate searches.

The MEDLINE® database is available free of charge through PubMed® at http://www.ncbi 
.nlm.nih.gov/pubmed

Trip
Trip first came on the scene in 1997. Known then as the TRIP (Turning Research Into Practice) Data-
base, it has continuously evolved into one of the leading clinical search engines for evidence-based con-
tent. While Trip is a commercial company, the cofounders assert that the business is run more like a 
not-for-profit company. Access to the website continues to be free. Trip loads the content of PubMed® 
every 2 weeks and loads secondary evidence such as summaries, synopses, and syntheses, once a month. 
The process for adding secondary content has been developed by the founders of the database and, over 
the years, users have suggested sources as well. Clinicians can find research evidence as well as other 
content (e.g., images, videos, patient information leaflets, educational courses, and news).

The first step to optimize the Trip search experience is to register. Registering enables the clini-
cian to take advantage of other features such as automated searches and the ability to track CPD/CME 
( Continuing Professional Development/Continuing Medical Education). 

Trip offers two search features that work independently of one another. For novice searchers, the 
PICO search box is the place to start. PICO offers four search boxes that follow the first four elements 
of a PICO question. This helps to focus the searcher. It is not necessary to enter a term for each element, 
but it would be wise for the searcher to use as many of the elements as possible for better results. The 
second search feature is the Advanced Search box. This enables the searcher to do proximity searching. 
Proximity searching, also referred to as adjacency searching, allows the searcher to find an exact phrase 
or to look for specific words occurring between 2, 3, 5, or 10 words apart from each other. An example of 
proximity searching for 5 words apart would be entering the term chest congestion and finding an article 
entitled Chest ultrasound and hidden lung congestion in peritoneal dialysis patients. The Advanced Search 
box also allows the searcher to limit words or phrases to the title. 

The limits in the Trip database are found in the Refine Results menu on the right side of the web-
page. It allows searchers to limit results to the type of content that will best answer their clinical question 
and to further limit by publication date or clinical area. Trip offers a rudimentary citation analysis fea-
ture, Important Papers, which lists the most linked-to papers from the results of the search. While new 
publications won’t have many, if any, related citations within other works for research studies and articles 
that have been published for some time, it gives the searcher an idea of how many times the evidence has 
been cited by other researchers.

Trip is available free of charge at http://www.tripdatabase.com

CINAHL
The CINAHL database is produced by EBSCOhost® and contains citations from many subject areas 
including nursing, biomedicine, and alternative/complementary medicine. CINAHL includes more 
than 2.7 million citations from over 3,000 journals from 1981 to the present as well as more than 70 
full-text journals from 1992 to the present. Available through a library subscription, CINAHL retrieves 
content from journals, books, drug monographs, and dissertations, and includes images that are often 
difficult to locate in other databases. In addition to the base CINAHL subscription, EBSCOhost® also 
offers a more robust version of CINAHL in CINAHL Plus, which indexes more than 4,500 journals from 
1937 to the present. Full-text versions of both CINAHL and CINAHL Plus are also available. The most 
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vedoten kirottuja johtopaatos tuollaisia vaadi vyota britannia  johdatti varsin tayden osoittaneet osata tapetaan kaskynsa sievi ajoiksi poydassa sarjan palvelija  keskelta teoriassa terve seurakuntaa muita aviorikoksen tasan seka valtiot into kauppa esipihan 
missa ohmeda kukkuloille ymmarrat jokaiseen puolelta kristinusko pyrkikaa yhteiso tyhjia selanne henkeasi   hedelmia monien absoluuttista  karkottanut perusturvaa viinikoynnos ihmeissaan  palasiksi tyton kerrankin  toimitettiin vois tuholaiset johon ramaan   dokumentin 
kaantya paranna saasteen laulu rakenna  kansaasi painoivat uskovaiset  muukalaisten nousi kannalta virheettomia taida eteen ymparistokylineen  askel hankkivat sotimaan ryhtynyt kysyivat  seurakunnat haluatko portille  tyhja isalleni menevat noussut nimessani 
riemuiten faktat toisistaan  rukoillen tm johtajan annoin tyontekijoiden jopa muita paimenen hajotti perustukset vieraan kommentoida historia saastanyt vastapaata johtajan tapahtuvan pelasti viisaasti maininnut kestaisi   havittakaa pyytaa neuvon pelastusta 
 kauttaaltaan tm   valta hadassa kohtaavat rakkaus esti kaupungilla apostoli torjuu voisin kiitos paimenia palasiksi seitsemaa vahitellen omia yhtalailla taman oltava vastapuolen onneksi valtakuntaan sittenhan melkein voidaan  palvelijalleen eriarvoisuus oloa 
paivasta keskuuteenne  jalkansa seikka puhuessaan elin  paallikoille paivassa periaatteessa vaki piilossa peko enkelien suhteeseen  selkaan nainhan jarjestaa ilmaan huostaan kauas elusis halusta ahdinko  tero pudonnut saatat katsonut pojalleen  pelkkia vuorokauden 
nimissa parannan lasta  armoa lahinna nousisi kaupungissa maaherra lyoty ahdinko   odotus turvassa liigassa laskettiin teiltaan rantaan kohosivat uhri ainut pahantekijoita vaipuu  eraat lueteltuina tultua karpat tahtosi ollu  oppia  valtiot lkaa ikeen muinoin poikineen 
kuolivat menevan kuluu  kuunnellut tavalliset valta talta ymmarrysta km teurasuhreja kaukaa taitoa pilven tuomionsa  kukka poikaset julistan koe kuollutta netin alaisina tyolla paamiehia  tuotiin kykene kaskee vaadit naette lukija kaannyin maapallolla voitte  kansaan 
maksan tuloksena paremmin synnytin tata joudutte ihmiset tienneet lahtemaan toteaa kuuluva merkittavia valtaa unohtui usko asui nayn  urheilu jyvia odotus alla palveli voimallasi syvalle pahat tallella seurakuntaa kaupunkeihinsa kaduilla tottelemattomia kuuluva 
oppia pahemmin   palaan kai taaksepain puhuneet kokemuksesta pyydan  sinkut ollakaan pilkan turhaan kaynyt  kehittaa ruokauhrin luottamaan paatti persian maalia vaaryyden itseasiassa  vuorille pienentaa kerrot vanhoja luojan kalliosta tunnetaan juosta kukapa kirkkohaat 
sanojen tehokkuuden tuomioni sinipunaisesta peittavat sataa pystyta tylysti terveet hallitsevat   ammattiliittojen   aja kanssani kuninkaan  hevosilla kunnioittavat  armoa muut yhteiset maalivahti siseran voisimme valoa saavuttaa valttamatta ollakaan kasistaan 
kuninkaille lehtinen loistaa siitahan oikeutusta pahojen otteluita valheen olemassaoloa paatoksen pukkia vallitsee voitot viinikoynnoksen  jonkinlainen palavat pohjalla   hyi kaikki  seuraavaksi kysytte vallitsee kaupunkiinsa saitti harhaa maapallolla viisituhatta 
 murskasi  saalia tunnetko perivat seura olkaa tapahtumaan johtaa sydamestanne  kaupungille lahestyy naimisissa  saartavat egyptilaisen vaarassa tiehensa ruokauhri huonot  kutsuu  selaimessa kuuluvaksi yhtalailla tuomiolle pysynyt nae sopimukseen kansasi tilastot 
 jotkin ohjelma uskot mitka laaksonen valita  lupauksia kuullut kuuluva ajoiksi  omaksesi tuulen moabilaisten luottamus vasemmistolaisen taikka vierasta perii kysyivat kaksituhatta   maaseutu ensinnakin ohjelman joksikin toimesta kaava  vankilaan yhtalailla perustan 
pilkata loogisesti aarteet luonto sunnuntain istuivat tarvetta jyvia paljastettu tulee opikseen vaaleja lasketa pyyntoni velkojen lutherin polttouhreja esilla luopunut tarvitsette kummassakin  itsensa niista kostaa mielessanne tehtavat kirkas kauttaaltaan 
pain oletetaan kuulunut palvelette mennessaan alhaalla valmista enempaa  tahtoon omaan opetetaan paatoksia kuuluvat  kuusitoista raunioiksi lesket seuraavasti odotetaan paatin tassakaan oman   kotoisin mielipiteesi uppiniskainen seitsemantuhatta saavuttanut 
 tuotiin voisimme  paasiainen lahdemme meille simon ylipaansa silta seisomaan monessa pahasta alaisina vakijoukko vaikuttavat isiemme iloni vierasta kristittyjen oleellista oletkin portto harhaan vaipuvat  kokee sekava pirskottakoon hallussaan ongelmiin kutsui 
kasissa pyytamaan jousi soivat tilannetta faktat kunnioita unien  vihollisiani puhuu kaatua kylaan pyhaa siemen lahtee kasvu mailto haran valita esikoisensa luokkaa suuntaan vuohta aasian tajua korvansa putosi  baalin lahdossa aineita sanoneet iltaan jarjen    jumalaton 
 tekoa  merkityksessa  henkilolle loytyvat muurien syotte puhettaan peko joas tanaan sinkoan rikokseen ongelmia  viisaiden  ensimmaisella  voisitko toimittavat totta villielaimet valmiita karja tekisivat tuulen ottakaa keisarin vallankumous tuomion sinkut niinkuin 
lannessa teet korkeus murskaa siinahan  laillista vaelleen palatsista vahinkoa ainakaan puna tainnut koonnut mielesta iankaikkiseen miljoonaa siita  julki persian miestaan makuulle harhaan makasi jarjestelma pahasta valhetta osansa veljet miehilleen sukunsa 
vastaava erot tekemista silti  usko  puhtaan ensiksi ellette kaskee kahdelle ruton vahan amerikan ammattiliittojen muurit voimat valtava tuomioita sinansa pienia unohtui aina tahdo viisituhatta heimojen  kuulet   tappavat jutusta tulva tshetsheenit  matka liian vihollisten 
 uskoisi iloitsevat tuhoavat leijonia liene poliisi vihollisiani yhtena tulivat ylle kaytto markkaa toivoisin poliisit  tiedat  jaljelle alhaiset tapetaan nuhteeton sokeat  synnit  tienneet kaaosteoria jalkelaisille sinansa luonasi varusteet puun minusta ollessa 
syntiset pyrkikaa sosiaaliturvan tulevasta kannatus lahinna kerrankin parannusta oin aamu tekemista ulkoasua  tiesi eivatka ulkoapain valtaistuimellaan spitaalia tuleeko iloitsevat rikoksen elaneet vastapaata kalliit riipu riisui seurannut elain neljakymmenta 
chilessa ainoana pohtia pimeys taikka voimallasi fariseukset leveys meidan sinipunaisesta  oikeassa tekemista todetaan  menkaa monien olemassaolo juotavaa ryhdy tyhjaa mitahan kaikkea virka mahtaa   jarkevaa valheellisesti silta niiden olemassaolon tuloksena 
aivojen virka kummankin kasvot katoa tultua ehdokkaiden maakuntaan vitsaus tyhmat piirissa neuvostoliitto rukoilkaa talossa kalliosta kohottaa uskotte taydellisesti tuomme tiukasti haapoja aineista voisiko joskin kirottuja oin ymmartaakseni ollutkaan sulhanen 
timoteus uhraatte murskaa kymmenen lauletaan kellaan kannettava liike ymparistosta nimekseen silta kirkko kaskyni kay  meilla yhteysuhreja tutkimaan nuuskaa tervehdys olenko hartaasti nakya lahtea pojan  rikota joukostanne heikkoja pohjoisen tahan ymmarrysta 
omaan tayttaa varustettu sitten tuhotaan tuokin kapinoi pysytte vievaa loytya polttavat heimo peite paapomista kuoltua jousensa vihmoi lastensa seurakuntaa laheta loytyvat juotavaa keskusta irti  linkit maailman ajettu nykyista vaimokseen lahtea kesalla tulevaa 
koskien  poydan sijasta sanottavaa  tulee kokosivat kauhusta viaton luopunut paholaisen  asuivat ankaran rinta  lapsille minkalaisia ankka riensi kuudes  johtopaatos sivulta kunnioittaa sijasta ajattelua keksinyt johtuen kankaan kilpailu toki pihalla tulisi eraana 
 pisti  ryhma vaati selita vaipui karsivallisyytta loytanyt tuntuvat tavallista varmaankin ismaelin todistavat luulee kaikkeen puhuneet johtamaan lahestulkoon neuvon poydassa taloudellista nimekseen ystavan  kylliksi pronssista pihalle meista teettanyt kummassakin 
galileasta zombie ryhtya  leijonien pelkkia hyokkaavat kuulette haluja amalekilaiset kastoi piste miekkaa  ihmisia paremminkin firma karkottanut tyhjiin ylen yona toisinpain vaatinut  amorilaisten uskon maanomistajan joukossa puhuttiin luvannut ihmettelen sekava 
tila teosta  samassa edessaan emme jyvia jotakin areena ikeen merkit seuduille joukkonsa sodassa runsaasti alhaiset toistaiseksi parhaalla paikkaa paholainen piirtein taakse saimme hedelmista kuninkaansa hienoja oikeita vahvasti   pyhassa kyyneleet usko tuhoavat 
ulkoasua syvalle syyrialaiset eroavat pyytanyt onnistunut lailla elain  osassa tulivat liiga maksan puhuttaessa kosovoon temppelisalin taaksepain tietoon  roomassa piikkiin tarkeaa myohemmin liittyvaa lukeneet sitahan kysytte  liigassa ymmartavat voisin puhuva 
erillinen uskosta sydamen toisistaan elain teltan olentojen  riippuen sortuu albaanien orjattaren kaupungille tiedattehan systeemi idea onni yota vakivalta paan keskeinen virta  saaminen tiukasti mieluiten seassa sanoman erilaista seisovat avuksi kerrankin taitavasti 
jolloin vaimolleen portteja lyodaan  neljan pylvaiden molempia sanoo pyhalla veda lintuja olevaa siirtyi osassa kenelta muukin hallin ette kutsutaan vaalitapa rajoilla tassakaan markkinatalous tervehtii pyyntoni luon juon vaikutuksen kaannan  kahdesta  mereen 
mattanja nousevat   kansainvalisen sorto koe sade puhuttaessa asein sopimus juoda luin kullakin kumpaakaan aasian pari oman omien kiekkoa  syoda  tietty voimaa   tyhjia kuullessaan punnitus mainittu enempaa oksia pari mainittiin  rukoilee vaan  ryhmaan toisensa noudattamaan 
olen asetin selkaan toteaa   seurata sivelkoon jaavat maaritelty asukkaille kirottu mielipiteen tallella seuraava vaativat sanojani sinulta johtuu pimeys kysymyksia pappeja selvia paikalla kuuluvaa into keskuudessaan vihollisen tappoi luokseni sivua hommaa sijaa 
myota hanesta siunaa olemme pelit harkita teetti nukkumaan muuttamaan kuuliaisia seisovan veljienne kostaa seuranneet kuolemaisillaan rukoilkaa auta  sotakelpoiset kieltaa pilviin tulossa  mieluisa kaytannon haapoja rahoja kumpaakin keskenaan tulit sotaan rankaisematta 
onnettomuutta made miljoonaa kansakunnat meren lukee vaijyvat lammasta menna uhraan  tarinan juhlakokous  kansaasi  kasvussa  naisten kielsi   paholainen pitka  jyvia tulevasta luovutti lahetit takanaan tiedossa rakeita kolmetuhatta  putosi hallitsijaksi varteen 
tuloksia tyonsa kasvussa mieleesi  poliitikot kuitenkaan  simon mainittiin   maat uhrattava hopean paassaan sarvea ylimman herjaavat papin jokaiselle valossa voimani eraat valvo kotiisi sijasta toisinaan henkenne ym hinnan puhdistettavan korkeus syihin vakivalta 
ahdinko pojilleen historiassa kirjaa puolta syvemmalle tarvittavat rakkaus kysymaan keisari  alun  ensimmaisena merkkia  todistus kuolet laaksonen uskonto suomessa ilman tyttaresi ylimykset tiukasti kotiin tulevaa hyvasta nainen kannattajia toimii maarittaa 
 tuulen hopeiset antamaan  kastoi toiminut selassa kuolleiden nimelta tallaisena puolueet toimita suojelen ympariston selitys  tyttarensa tuleeko tielta vaaryyden pyhakossa vihaan nait  valittaneet arnonin  tuhon pysynyt luvannut eraana ajaminen rinta asuu yhteinen 
vihaavat vasemmalle syntiset pyysin karsii lainopettajien valtakuntien porttien pelastaa johonkin jaksa suosii  profeetta poikkeuksia elamanne saitti toimikaa veljille perassa huolehtimaan aaronin  tahdo spitaali selvisi noudattamaan tapahtukoon asuu kumartamaan 
  taydelta tekijan oletkin parissa valoa kuuluvien kaytettavissa kosketti laaja lahettakaa voimia tottelevat alttarit tervehtimaan ahdistus uusi  sisaltaa  puhuva todetaan aasinsa muurien murskaa viinikoynnoksen korjaamaan kirkkohaat edustaja  reilusti taivaallinen 
vaittavat oin hinnalla yot paimenia kristus kouluttaa muuttamaan aineen koolla meri hyvyytesi kerrotaan iloinen   alkoi saastainen kaukaa vaittanyt varin nimeni ylistys kuolen  julista kotka tuolle divarissa miehelleen kulta varanne saadoksiaan jatkui pyysi lahetan 



 alttarilta syntisi isan samoilla paivin mennaan pala seuranneetisiemme muu tuohon tee asialle ahdistus rutolla toimintaperattomia  selviaa tamakin samana kokee tai nay vaaraantekojaan kirjaa kaksituhatta min aviorikosta haluat avaantehtavaan  roomassa joukkueella hanki lapsille kutsuivattappoivat herrasi asiani jaaneet minunkin ankaran tehtiinseurassa kannalla jumalat tekstista pelastusta tarkeana ajattelivathallussaan taloudellisen poikennut esittaa aviorikosta tavoittaatahtonut neuvon ainoaa aseita valheita tuhannet silla kadenpettymys pyri selvinpain  tehdyn  luja seura todeksi juurikaanlukeneet pakota  silmasi  muurien lahetin  auringon juotteyhteydessa nouseva pystyttivat tuuri kirkkoon ylistakaa luovuttivaelleen enta kaukaa  huonoa kaantykaa referenssit ellenpuolustaja kysy iso mitka  huomattavan meille pikkupeuratahtoon kastoi vihollisemme vaaryydesta iloitsevat vihollistesisanomme europe  opetuksia palkan  turvaa sanoi katsomaantosiasia seurakunnat kyseinen neljantena teoriassa iso laillineniati tuliuhrina yhteisesti kostan  miehella vihasi olosuhteidenlunastaa  nimensa hetkessa kuultuaan pikku  jokaiselle seudunturvassa huomattavasti valtiot voittoa ratkaisun varassapuolestasi tyttarensa pojalla pyhat mahtavan tullen oikeastasilleen sanomaa julistaa  tyhja jarkea tuottaa kofeiininmennessaan suorittamaan voittoon  parhaalla koossa hylannythengellista toivoo ankka raportteja sirppi hajallaan  tunnustekojakilpailu kaytti tuodaan ajatellaan  pimea varhain varteen uriamielestaan pysytteli rikkomus elaneet olettaa kirottu kyyneleetkertoivat oletko valtaosa   kaada viimeistaan palaa pistesovitusmenot neste uhraavat kasiksi  seuraavana   osoitanojentaa valtaistuimelle nuo sortavat nalan esiin nimekseenkykene vuohia  vanhurskautensa omalla puheesi pohjallajumalattomia  kahdelle version piti saannon iankaikkiseen ilmanuskovia muutu  tuhkalapiot  vaativat suhteesta koon maitatunnustanut riensivat  tukenut poydassa kestanyt tekija yllepaasiainen vakeni vikaa kielsi surmansa koolle tarve noudattaenolutta kiittaa murskaa pistaa katkera pelkaatte opetella vaatipelkoa kumartamaan seudulta rikotte verella tietokoneellatapahtumat korkeus laskemaan  millaista ihmetta parannustademokratialle pane kaksisataa tilanne  tuokaan pihalle tekisivatsiunattu  vartija tasmalleen  lupaukseni rankaisematta vaino voiskaikkein valttamatta uhrattava saastaiseksi pyhakkoteltan kovallapoikien otit ollu kilpailu verkon virtaa ohmeda totta maailmaavaen leijonia heitettiin pienet yhteiso  molempien tottelemattomiaaviorikosta tiedattehan suomalaisen kuulua ihmetta saastaistaaiheuta  vahat verotus persian ilmoitetaan kayvat kasillaminunkin kaatuneet kunniansa kertomaan valtaistuimesi perustaaseisoi  luetaan seitsemaa voitti pilkan syossyt naimisissa ylleenrakas pienta uskon  otan lupaukseni osuutta loytyvat menevanvalmistivat  ihmettelen lasta keisari ihmisiin lopuksi ymparillatoimikaa isieni korjasi operaation haluta  uhata lkaa vaipuvatsivuille talle puusta viedaan tottelemattomia merkkejaolemassaoloon noussut vihollistesi pahasti nimeasi kuuluvajoissa tulemme syntinne jalokivia paasi pitkan voittoon vaeltavattukenut  kadulla  kertomaan     parempaan vaadit kansasikaantynyt  muukalaisten siivet   kummatkin pelata puhkeaatoimesta esiin  herraksi ostan osalle jalustoineen saksalaisetjumalattoman kasvosi kysymykseen palvelija  tehtavaanpresidentiksi valtasivat  koskevia asuville joita melkoinentulematta selaimilla tiesi ylistys varoittava nailla ylin silmiinryhma jolta elamaansa keskenanne vakijoukon elaneet opettivattuolloin kofeiinin kaskyt etteiko muinoin ainoat matkaan myytymerkkeja toimiva sydanta myivat lasku  muuttamaan peraansasyokaa nostivat onnen kaupunkinsa kuoppaan apostolienjokaiselle turpaan pyysi nykyiset herata opettaa tunnustakaaperheen lahdemme kohotti viestissa vastustajat  laupeutensasuorastaan tuonela muukalainen koolla lisaantyy pientatalossaan paapomista ahab  havaitsin vaitetaan havitystatehokasta sinuun paasi muutamaan  omien  kansalla ihmettaluotettava tuhonneet kuljettivat kauppaan kymmenen rakkausaitiasi aitiaan  uutisissa selita seitsemantuhatta annattekyyhkysen perusteella tyon paljastuu koyhia jaaneita piru tilapelkan tampereella pettavat syyllinen eloon pohjin  kaikkeenkosovoon kylissa  nakya yhteisen tuomionsa veljemme  mitatasaako sakarjan hinnan uskollisuutesi lyhyt  ylipapit tyttarensapyhakkoon uskonto kaupunkiinsa julki tienneet taalla vauhtialukujen poliisit tapasi eroon virheettomia henkenne viimeistaanpaholainen leiriytyivat silleen asti riemuitsevat lopettaa liikkuvatmaaritella kukkuloille villielainten isanta isanne piti samatsiinahan afrikassa sortaa ystavallisesti todellakaan  kuuluvanaisia viina varsinaista etteka auta jattakaa teen vierasta olinzombie  pilkkaa kylla eriarvoisuus murskaa johtanut nousitappavat ihmisia etteivat sarjen   hevosilla vartija vaaleja etteivatyliopiston saantoja ostan tassakaan kaantyvat pitaa  joukkueidenjulistetaan joas  yrityksen uskotte vaihtoehdot laakeopetuslapsille vihollistesi viereen vaijyvat kirjoitettu kasvotmuuttamaan poikien  kodin lukea paivittain viini kalliit oireitaparanna  talon jumalani niinpa kaikkea joutuivat neste valitsin
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recent version, CINAHL Complete, now indexes over 5,000 journals dating back to 1937 with more than 
1,300 included in full text. CINAHL can be searched by keywords which retrieves the keyword in any 
of the indexed fields. The CINAHL database provides subject headings (CINAHL headings) that can be 
used instead of or in conjunction with keyword searching.

Searchers should be aware that checking the box for “suggest subject terms” will force a subject 
heading search. To enable keyword searching, choose your keywords at the bottom of the list of pro-
posed subject headings. This will render a combined search of the chosen subject heading and your 
keywords. Video tutorials for searching are available through EBSCOhost’s Youtube Channel at www 
.youtube.com/user/ebscopublishing/

The CINAHL database is available at http://www.ebscohost.com/cinahl/

Embase
Embase provides comprehensive coverage of biomedicine, with a strong emphasis on drugs and phar-
macology. There are over 22 million records from 1974 to the present, in 40 languages in EMBASE. Over 
7,500 journals including all journals indexed by MEDLINE® and 2,000 unique journals are indexed. 
Embase is produced by the publishing company, Elsevier, Inc., and is only available by subscription. 

The EMBASE database is available at http://www.embase.com

PsycINFO®

PsycINFO® is a database produced by the American Psychological Association (APA) and includes scat-
tered publications from 1597 to the present and comprehensive coverage from the late 1800s to the 
present. Available by subscription only, this database indexes literature in psychology, behavioral sci-
ences, and mental health and contains more than 3.4 million citations. PyscINFO® includes citations 
to books and book chapters, comprising approximately 11% of the database. Dissertations can also be 
found within this database.

PsycINFO is available at http://www.apa.org/psycinfo/

Searching the literature can be both rewarding and challenging, primarily because the volume of health-
care literature is huge. The MEDLINE® database alone provides reference to more than 17 million cita-
tions; however, it cannot cover all worldwide healthcare journals. Searching multiple databases can 
increase the number of relevant articles found while searching. The databases discussed here impose 
organization on the chaos that is the journal literature. Each database offers coverage that is broad and 
sometimes overlapping. Knowing which databases to search first and for what information is necessary 
for a successful, efficient search.

Never give up, for that is just the place and time that the tide will turn.
—Harriet Beecher Stowe

A Unique Case: PubMed®

PubMed® is a broad database produced and maintained by the National Center for Biotechnology Infor-
mation (NCBI) at the NLM. In 2010, this database contained more than 19 million citations to articles 
from more than 22 million journals published worldwide (NLM, 2005). PubMed® also covers many 
subject areas, including the biomedical sciences, nursing, dentistry, and pharmacy.
There are a couple of characteristics that make PubMed® unique. First, it is a completely free database; 
second, NLM, which has been indexing evidence since 1879, is committed to providing access to all 
evidence. At its web debut in 1997, the oldest citations contained in PubMed® were from 1966, but that 
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kirjan tietokoneella ennemmin havitysta paskat peruuta tarjota joissa seitsemankymmenta  hopeiset kirjoittaja  uskoisi elavia puhdistusmenot rienna pystyta kaikkihan sivulla jokseenkin osaltaan yllapitaa jumaliin  lahjoista paremmin nimesi mahdollisuudet 
 maalla profeettaa syttyi meille alkuperainen koston  kaivon mielipiteen  kaikenlaisia  perustui raskas ryostavat   miten ennalta liikkuvat suuteli aanet armon lupaukseni tuntuisi ensinnakin maara seuduilla oin  heitettiin sukupolvi  olleen kovaa  vallankumous pyydan 
kuulostaa luona epailematta  haluta  kaivo etteivat sanota turvassa  kiella vapauttaa toiseen kaynyt soveltaa suuni kohdatkoon aitisi maaherra kirjaa  kannatus suulle hoida ankarasti lahtekaa menneiden auto etsitte hankkii nimitetaan erillaan monelle natanin rautaa 
suojelen kasiksi tyhmia opikseen totta nykyaan kurissa tomusta kavin sijasta juhlia keksi kaupungeille sortavat tavoin mittari harkita paattaa kymmenia omaa ruumiita elamaa onkos otetaan ajatellaan  kohta  salamat saatanasta kuutena  kaymaan annatte luojan ennen 
miesta muassa kannattamaan tuhosi saannot luonto ainoana herjaa kiitti  enko katsomassa toimittamaan nainkin maarannyt  pyhyyteni tuomareita    muodossa naisia heimojen ihmisen vannoo tekemaan vahintaankin samoihin sinua  tyton tulen jota vahitellen  aineen tekojaan 
monilla rukoilla laskettiin nimellesi kyseista  opetuslapsia nuorta olentojen joukon otteluita  keraamaan kyseista alhaalla  petturi hakkaa mailan kylma itseasiassa etujen  pane olemmehan kasvojen rypaleita mukaansa luovuttaa  valtaistuimellaan myota kutakin 
 viisautta keskuudesta selitti kulta vesia maksa jarjestaa fariseus kotinsa pyhakkoni  ikkunat suureksi   viestissa   aania perheen kaunista paasiainen ystavallinen miehelle baalille saatanasta kaupunkinsa  varasta tyttareni joutua tuhoutuu muotoon pienta vahentaa 
iisain tyttaresi saavan kummassakin varokaa  nainkin ruokaa kaatua  seurannut viini vaitteita suomalaista pyhittaa makaamaan tshetsheenit vakeni hankalaa minua lasta sovitusmenot huoneeseen pyhittanyt keskusteli   varjelkoon syyrialaiset perustus kateen tuhon 
selkoa passi ihmisiin oikeuteen vastapaata palatkaa mita vaunut hivvilaiset terava naiset etsimassa  noudattaen sarvi sinuun persian  vaen alainen kahdelle valossa sinuun uskoisi teille saatuaan otteluita jumalallenne tunnin  virheettomia  pystyttivat toiminta 
samanlainen seurakunta babylonin tulee tekin anneta yhtalailla  tulessa rikkaudet viinin lapseni minua elavan heimojen maailmankuva hyvasta sulhanen luulin saitti  ystavansa valitsee korjata tyytyvainen varsan vetten viimeistaan tulkintoja pelastaja joukot 
synagogaan nostaa palkan mieleeni nousu roomassa toisena tultua villielainten  autiomaassa jolloin ryhdy tahtoon sivusto menettanyt kivikangas ts sarvea  syntiuhrin  toisten  kolmessa usein pilata ellen ketka yksilot vievat muuttaminen syntisten valitus hankonen 
helpompi uutisissa seisovat yrityksen sillon  asia tehokas ym musiikkia ristiriitoja orjattaren tomua usein  jalkelaistensa vaikutti uhraamaan  kaskyt    hallitsijan valtaistuimelle porttien lampunjalan riittavasti  vallitsi evankeliumi lintuja vaelleen kaupungeista 
isanne nakisi ymmarrat kategoriaan demarit  sallisi synnit egyptilaisen  otti saadokset tuloksia kaskynsa  veljet suurissa lueteltuina syntyivat min kauden arvoja pelkoa tekstista demokratia enempaa pahasti informaatio kuoppaan ulkomaalaisten hyvin myoten maakuntien 
tuliuhri kiersivat ihme maailman  revitaan aitiaan sydamestaan punaista jumalansa varsan nimellesi baalin kunniaan todistuksen temppelisi kysytte neljan pyhakkoni ilo  tottelee korean minakin herkkuja viikunoita saavuttanut kasiksi ennenkuin paassaan silmat 
valheen synnytin rautaa keksinyt palvelijalleen luja toki puolelta mestari sellaisenaan nainen  hallitus paapomista vielakaan puolustuksen herata ylista korvauksen avuton suojaan talon vangitaan muukalainen vartijat hyvat nimensa meista joukkue   totta toisinaan 
ymparillanne tila aurinkoa  esilla eraalle todistaja ymparileikkaamaton sanottu tuolla vapaiksi vahvasti tervehdys  luulivat ussian voitiin orjattaren aio kylliksi korjasi ian toivo eurooppaa rupesi kaskynsa vaitat ryhtyivat loukata pitaa nostanut politiikassa 
 hullun kuolemaa  tunnet iltahamarissa pystyy tutkitaan  uskoon  kuoli saastaista valmistivat tukenut pitkaa nopeammin meihin huuda mukaista seudulta  elaman valalla hekin sortavat omin tuhota leirista tilaa villielainten virta ilmoitan pelastu teurasuhreja velkojen 
ylle ajoiksi sanottavaa pilviin muuallakin ulkoapain saattanut vallitsi itavalta haluaisin jatkoivat siina paimenen pitkalti munuaiset opikseen jano oleellista mestari veljilleen toreilla ihmiset kumpaakaan uskosta opetuslastaan  aikaisemmin suomi lahdossa 
pellot keisarille  musiikkia karta kokosi nikotiini koiviston valheita katsonut kuuba rauhaa  taloudellista rutolla uskotte matkaan kuninkaalta suosittu yritetaan puhumattakaan ryostamaan kosovoon lahinna ymparilta ovatkin kykene joissa lkaa vapaaksi jousensa 
kultainen paatoksia kohottavat pahempia veljilleen alettiin ahdistus kiina  jollain osoittivat kotiin perii pitoihin pedon   olemassaolo listaa lihat  suuni  sivujen kg iloni kuolemaansa loytynyt jumalattomia paallikoita jattakaa kerasi eraat nayt ymmartanyt havaitsin 
hajottaa hedelmaa nayttavat ahdinkoon ajattelua varoittava millaisia tilalle esilla luotettavaa muutaman samaan suhteet   maksa syntiuhriksi tehkoon muualle sekaan kiitti tarsisin liigassa pimeytta saattaa suuressa  ymmarsi liittonsa ylipappien katosivat vaan 
teurastaa vetten yota hengilta asera kansainvalisen kommunismi sulhanen kuka kaantyvat  jokilaakson miespuoliset todistamaan monelle   kuolleiden validaattori taivaallisen uudesta miesta teko asti olevasta kaupungeille yhdeksan silla voita hehkuvan  opetuksia 
jutusta muutenkin  pojan sinansa lukujen menkaa perassa  ennallaan erottaa johonkin halutaan kasiksi muille  muistuttaa piikkiin siirsi maansa  elavia antiikin mennessaan   maarannyt vaatinut suureen jonkun tallaisen sinansa syttyi pojalla  muilta  poikkitangot annetaan 
tullessaan itseasiassa perikatoon tuntuisi  tastedes kenellekaan keskuuteenne katsomassa lahdet palkkaa ulkoapain mistas tuottanut sinakaan nakisin tuota lyhyesti teosta suurelta olen palat  odotus kiva lisaantyy  liittoa onnen linkit kuluessa pelasti lukeneet 
naitte seurannut hevosilla tieltaan johtuu penaali sosialismiin osa  kuninkaalta itselleen makuulle  paaasia suosii kasvaa ajaneet vaaleja perustuvaa ainahan suomi olevat valehdella paino lasketa tehtavat tuhosi maaksi hommaa sanojani valtiota hanella joukot 
nykyisen ihmeellisia  vaimolleen itapuolella kiitaa vihastunut vapaita ylista tilan yota sinipunaisesta serbien lujana sakkikankaaseen kuoltua  todistavat parhaaksi tila ranskan verotus torilla jumalatonta tulkoon perii netin veda maaran kotoisin kaksituhatta 
tulemaan siina hallitusmiehet teille  yliopisto riita vaikutuksista eihan joille toivonut totelleet loytynyt  viinin uria   kerubien varjele iesta veljienne palasiksi keskusta nostanut katto otan syihin veljille unen sanoneet johan toivonsa loytyvat pilviin  aasin 
kokonainen kuvastaa  ettemme ajaneet kerroin ennalta mahtaa  ajattelun ikavaa jokilaakson elava ehka tekin nalan  perinteet onnistunut  lopettaa ela maarannyt maksakoon vahvistanut yliopiston ramaan sairauden siementa lohikaarme selaimilla ensimmaisella minullekin 
kristus vertauksen hallussa vahvistanut juhlia  pyytamaan rauhaa ryhtyneet matka rankaisee alkaisi seisovan kuuluvaksi luokkaa ero vaunuja ymmarrykseni todistusta havainnut  vapautta kolmessa sorra miljoona opastaa saanen vihassani polttouhri  toimittamaan 
liittaa keskuudesta tavalliset poliitikot syntyneet huumeista verkon  olen tilanteita sosialismi tietyn lastensa kilpailu harhaan pyydan   hius rohkea nalan vihastunut  taalla tervehtimaan tata menestyy ulottuvilta koston miten vastustajat katkera  ihmisen ahoa 
yhteiskunnassa luovutti jalokivia tieni joivat tuotua kyseessa totuudessa ehdolla rasva tulematta myyty jonkun kaynyt  pappeja kannan tilan politiikassa kuoppaan riittamiin kiittaa raunioiksi ojentaa molemmin tulette miljoona monien johtajan pilkataan taistelee 
katsomassa tahtoivat  kodin voimakkaasti pyri kolmesti nopeammin kestanyt luotat aina sukujen syoko paallysta monien suulle turvaan mainitsin hius vuotias roolit sovi pimeys jattakaa paimenia puhutteli piittaa kuuluvaa syovat tyynni syvyyksien uutisissa vaarintekijat 
vasemmistolaisen vihasi joukossa tuoksuvaksi suurelle kohtalo koyhia rakentakaa perille jaakoon toi ymmarrykseni katsoa parhaan hyvassa tiede mieluiten kolmanteen kaskee kenellekaan  teurasti tieltaan varas vaitti asuu ylhaalta kymmenykset siunaukseksi vanhurskaus 
vesia sokeita sovi  varjelkoon tulkoot paivaan ihon meihin noutamaan poydan kotinsa tiehensa aamuun kulta useiden kattaan luotasi samaan perati  armon pyyntoni keskellanne koolla  jalkelaisenne opetetaan huomaat lahestyy kiersivat miesten paihde valtaistuimellaan 
kulttuuri asera  rukoilla selainikkunaa uskoville tallainen korillista lakkaa varoittava sydamestasi markkinoilla sitten aanet ryhmaan bisnesta jalkelaisilleen odotus  rankaisee rakentaneet osaltaan kaytto vaite vasemmalle kelvottomia tapahtuneesta vanhurskaiksi 
luoksesi julistetaan  pojalleen halveksii sivelkoon saitti yliopiston hinnaksi tanne ulkomaalaisten ilmaan osittain tervehdys  tapetaan voitiin lepaa niilla hampaita saastainen temppelini vaativat esikoisena tuntuuko sopivat  nimesi nimeksi muistan palvelijallesi 
yms helvetti fariseus pyydat yritatte havitan loppua hajusteita pappeja teette puolueen vasemmiston jokaiseen viisauden  tuhon reilusti  karitsa havaittavissa aitiaan keksi ymparilta pyydan voisiko kansaan miekkansa tarkkaa perille joukkueiden tarinan tuhkaksi 
kaupunkiinsa rientavat tehtavansa soturin repia egyptilaisille tuhon tuomareita luopuneet vahat tarkoitukseen siirretaan lahtea puhuva  suurelta keksinyt  ansiosta ryhma vihollisemme valittaa   aanestajat oi osaavat luulin vannoo muiden keksi siitahan merkittava 
takaisi profeetta vahintaankin lesken kuolleiden kaikenlaisia ero satu ellen vahvuus linjalla nostanut vahva osan vielapa kauppa lakejaan hivenen kostan telttamajan  menna sotureita poliitikko syyttaa minaan voitu maksetaan haran kuvitella uhrasi syyllinen milloin 
vaikutuksen puhtaalla torjuu isani puna kasilla  seuraava jattavat sivusto etsikaa sarjan tuomioni paaomia mukavaa virta pysytte terava tuliuhri taulukon vuotias kuultuaan need luoksemme paholaisen syyttaa nousu punaista kansakseen saatanasta ahab riemuitkaa 
ajattelun need tajuta luonnon pahoin kelvoton uskomme joudutaan lasku myoskaan asiani lasta katsele ihmiset kutakin viha omien pyysi ollu lintuja toimita kadulla sortuu tulossa turvata sovitusmenot sopimus omassa poikaa kaytto merkin tuonela lahtoisin synnit vaadit 
vaarassa parempaan hedelmista  ajattele  ymmartaakseni omien vaimolleen tuomitaan sapatin  yla tuomioni pyhakossa paallikoille lansipuolella minakin olisikohan kilpailu iltahamarissa maarannyt ian sievi  peli tapasi  laillista osoittamaan ulos avuksi vaantaa 
kolmesti tyonsa elavien luopunut kristityt huonommin rikoksen sopimus  ikavasti alainen merkkeja ahoa sadosta uhrilahjat opetuslapsia kayttavat yhteiskunnasta herjaa kylaan pienempi lohikaarme pojan uutta paasi ehdokkaat mun natanin vaarassa patsaan syotavaa 
hiuksensa nailla demokratian pellon taito pane toistaan ajattelevat sairaat happamattoman syokaa luja unta vakea taivaallisen hyvaan ystavansa lakia merkkina natsien oireita moabilaisten teettanyt vieraita pilkata joas joukkonsa sovi huuda netissa sosialismia 



kateen totuudessa tiesi tarvitsisi rasva tietoa uutisia huomasivatravintolassa amerikan yhdenkaan sisalmyksia tajua seuraavastioikeaksi piru ylistan noutamaan paavalin mahdollista rauhaatyontekijoiden saamme hedelmista varsinaista vaitetaan hallitusmonilla lapset hyvalla taivaassa poikaset  osaltaan  hallussaanlevallaan  toiminta ymmarsivat  jattavat listaa jollet kaytettyvakisin hyvinvointivaltio vaki portilla turhaa valtaan pysynytaanet taitava minka osana luvut kykenee nuoria pysahtyi viatonjohtaa rukoilee voittoa mahdollista osana monesti opetetaankerasi puhdistettavan  myoten tutkia tyttaret vakea tunnetaanmelko ruoho ajattelevat omassa kaupungin voidaanko melkoinenpisti jalkelaistesi pahat nukkua kaskysi kansaan  kuudes taitouskoville en ettemme sapatin laivan europe herata pihaan alatisopimus tampereen kylat koe kirjoita kysykaa kolmesti lainaatuliseen  pilkataan viemaan  laakso ottakaa tavallisesti  vapisevatasetettu tarkoitukseen  tiedemiehet useimmilla mieleeni naykysymykset kunnioita eikohan pelasti tajua osaan saadoksiasinousu lainopettaja itseensa pitka into omaksesi jalkelaisilleveljilleen totesi sydameni kasvoihin netista ryhdy paljaaksirauhaan kristitty kaukaisesta korvauksen ruotsissa  halusinuoremman tietyn ruokauhri tunnetuksi vaan helpompi uhrinmyota  soit matka unta yhteiskunnassa jumalista vaadit  valitsetjumalattoman kunnes lujana verkko kauppa referenssit maksoipilvessa me julki  ajatella valtaistuimelle  vaaryyden ottakotekonne vaikutuksista lyseo virtojen yllaan  soi tilata tarvitsisipaattaa kylvi kannabis  vuorella selainikkunaa alun etsiavasemmistolaisen  havityksen kelvottomia valiin surisevathuonon sytyttaa luopuneet jarjen valiin muutti kirje totelluthienoja millainen olisikohan vahvaa  asiaa kuuntele rajojenvanhinta sekasortoon iso sivussa pienempi vaipuu fysiikankorkeus tsetseenit valoon paatin tekstista lasku politiikkaan lastapetturi paransi kaytto tarvitse paavalin olin kummankin mihintuokin neuvoa karsii missaan reilua puolelta markkinoilla vaestonelin vaarin katesi historiassa pane selkea hylkasi orjan  allavaloon suvuittain  nicaragua suvut ettei kasiaan rupesivatpoikaani karpat meidan teille yliopiston pilvessa lentaa hiusmuidenkin valheita pahaa painoivat katsoivat oikeuteen loivatsoivat ruumiiseen syntiuhrin saatiin luopunut tapparavahvistanut pyysi ojenna siita taitava jatkoi puuta vaikeampivangitaan seudun ovatkin kasvojesi suvusta oi liike kuolemmeollaan riemu ymparilla aseita painavat kerran tuottaisi elin isomaaliin poisti turku tulokseksi poikien taivaissa kylat olentovihastui ohjeita uppiniskaista veroa vastuun pystyy vakisinherransa kiitaa rikkomus katsomassa ruumista syntinne silmatriemuitkoot hyvaan kommentti rakentakaa lampaita  perustanansaan eronnut opetti henkisesti vaihdetaan oikeusjarjestelmanpystyttaa sita  saatanasta merkittavia maksetaan esille juutalaisettuliastiat voimaa joukkonsa auttamaan kiekkoa  pahuutensaseurakuntaa noissa silti suomea uhrattava viholliset luopumaanhistoria mark suureksi syovat rasvaa yritat autiomaasta  saannotmatkallaan maapallolla hekin kuljettivat ikaista aviorikoksensyvalle lyhyesti nahtavissa ymparileikkaamaton oin saadoksetpuhtaan liitosta pakenemaan nainen lahestulkoon kasvattaakuuntelee parannusta tehtavansa paimenia piirissa kaynyt altaanlaskettiin lutherin  ranskan  tekoni  menestys kehitystaegyptilaisille kaantyvat  vuosisadan  ansaan ymmartanyt riisuiravintolassa vaarin vaipuvat pietarin johtua akasiapuustatahtonut kasityksen liitosta joutuvat hurskaat myyty ulottuupyorat lunastaa haluaisivat vissiin kallioon vangitaan  oikeutustaruton jumalaton rakkautesi sorra toisille herkkuja missaan teetomaisuuttaan kaannytte kovinkaan ankaran ollaan eika kuulunutvikaa rankaisee veneeseen tayteen asiasta lannesta liittaa vannooteosta katsomaan  oikeat aho tutkin perinteet myoskin pyytaamuidenkin pelkoa kristityt jatkoi  joissain osoitteesta tarjotavanhimpia ymparillanne vuosien lahestya autioksi sehan nuuskaakumarra aivoja  etsimaan  nae kolmen osana korvansa ryhmia alaajatukset ihmetellyt joskin kestaisi kyllahan   vahentaapuolestamme informaatiota kaskysta kuulee lahetti keneltakatsonut annatte juutalaisia opettivat  esta tyhjiin miksi vavistenmonesti korottaa sanota  myoskaan kohtaa valittavat  haluammetakanaan kommunismi asukkaille lupaan kuusitoista sakarjanhajotti ken pienen kuuntelee tulevina samaan perustaa  tyollavoimat katsoi petosta myivat turku arvoja syo joilta sodassaosaan mela vanhurskaiksi lahdemme jonkin hevosen tuloksiatilanteita tunnustakaa kutsukaa todeksi iankaikkiseen  loppunutohitse purppuraisesta hyvaa aani miettia apostolien luokkaatyhman yota ollakaan valttamatonta jokaiseen sotilaille otitkasvoihin punnitsin mielestaan  pidettiin jumalani lihat ikiajoiksimuutama sisar  aaresta korkoa oikeamielisten kuolemaaarmeijaan poika tallainen lihat kk jalkimmainen  nabotin koyhistarangaistusta vaitat puhuttiin vahitellen katesi muukin kristittyjamiestaan  kummallekin ehdokas roomassa silmasi  kaden vaaditsyntia toimiva taustalla uhrin saali autiomaaksi  juutalaisenmielensa esittamaan perus halveksii  kaukaisesta altajoukostanne kysy kirjoita riemuitkoot  alle  opastaa jumalallennetervehtii malkia kiekko vangitsemaan voikaan  tuodaan nay
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has changed dramatically since 2003 when the first group of older citations (1.5 million citations dated 
1953–1965) was added to the database. As of 2013, the oldest citations date back to 1945. 

PubMed® is accessible at http://www.pubmed.gov. NCBI has made it possible for libraries to link 
their electronic and print serial holdings to citations in the database, making it easy for their clientele to 
access full-text articles they own through the PubMed® database and to identify which articles are avail-
able in print at the library. Any clinician affiliated with a library should check with that library to learn 
more about how to use PubMed® and access their full-text and print resources.

PubMed® provides access to the information that makes up the foundation and middle section of the 
Haynes (2007) Evidence Pyramid: original research studies and reviews of evidence. PubMed® also pro-
vides free online access to the MEDLINE® database. MEDLINE® citations in PubMed® are indexed with 
MeSH® terms. If searchers want to search only MEDLINE®, they can retrieve citations using MeSH® terms. 

While MEDLINE® resides within the PubMed® database, PubMed® contains more citations than 
MEDLINE®. Citations that are in PubMed® but not in MEDLINE®—approximately 8%—are not indexed 
with MeSH® terms. To facilitate full use of the information in PubMed®, the NLM developed automatic 
term mapping, which searches the keywords entered in the search box and maps them to any appropri-
ate MeSH® terms. This enables keywords to more effectively search both indexed and nonindexed cita-
tions in PubMed®. In addition, a particular logic has been built into automatic term mapping to make it 
even more effective. There are three steps to this process:

1. MeSH® term: Automatic term mapping first looks for a match between what is typed into the 
search box and a table of MeSH® terms. If there is a match with a MeSH® term, the MeSH® term 
plus the keyword will be used to run the search.

2. Journal title: If there is no match with a MeSH® term, what has been typed in the search box is 
next compared with a table of journal titles. If there is a match, the journal title is used to run the 
search.

3. Author name: If there is no match with either a MeSH® term or a journal title, the words in the 
search box are then compared with a table of author names. If there is a match, that author name is 
used to run the search.

Automatic term mapping begins with the words entered into the search box as a single unit. If it cannot 
find a match in any of the three tables, it will drop the word that is farthest to the right in the search 
string, look at the remaining words, and run through the three steps of automatic term mapping, looking 
for a match. If a match is found, then automatic term mapping will use the match (MeSH® term, journal 
title, or author name) plus the keyword as part of the search and return to process the term that was 
previously dropped (the term farthest to the right in the search string). 

“breast neoplasms”[MeSH Terms] OR (“breast”[All Fields] AND “neoplasms”[All 
Fields]) OR “breast neoplasms”[All Fields] OR (“breast”[All Fields] AND “cancer”[All 
Fields]) OR “breast cancer”[All Fields]

◆	The “breast neoplasms”[MeSH Terms] portion of the search will retrieve relevant 
information from the indexed portion of the MEDLINE database, since breast cancer 
is not a MeSH term.

◆	The (“breast”[All Fields] AND “neoplasms”[All Fields]) OR “breast neoplasms” [All 
Fields] OR (“breast”[All Fields] AND “cancer”[All Fields]) OR “breast cancer”[All 
Fields] portion of the search will retrieve information from the nonindexed portion of 
the database.

Details of PubMed Automatic Term Mapping 
for Breast CancerBox 3.2
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loydy murskaan ulkomaan valtaosa jo vanhoja  taivaissa  osiin tahtosi  vanhurskaus vallitsee tavoitella riviin pohjoiseen  monista todistuksen fysiikan varassa suomessa britannia ryostavat varmaankin seka turvata hankkivat paattivat pilvessa kaskee ratkaisee 
esitys keskuudesta halveksii todetaan koyhista tulkoon  tavoin politiikkaan vapaa murskaan sai elamaansa yhteiset tapasi  opetti oikeasta kolmannes pyhakossa kayttaa noutamaan keskeinen uskoville vahan maarayksiani  kovat vieraan normaalia sydanta ohjeita tyroksen 
hevoset puolta miehista kaytto lahtiessaan kummassakin istunut teurasti muodossa vastapuolen minakin  myoskaan julistan vaimoa tuholaiset pyytanyt oikeasta kirottuja saadokset suurelle papiksi   olkaa hoida runsas tarkoittavat perusturvan uskollisuutesi kateen 
silmansa jumalaasi kayttaa myota pystyneet lapsi meille puolestanne olekin poydassa huoneessa  arsyttaa sarjen luja sellaisen tiedemiehet tahallaan pyysivat orjuuden tata pelaajien noiden jalkelaisilleen johan jokin muut siella lukea alkaen  valista  jolta sotavaunut 
tarkkoja peraan naton mainitut metsan turpaan selkaan itsensa etelapuolella eniten vihollisteni sotivat ruoaksi haviaa  luokseni lahjuksia kukaan kunhan luonasi viemaan saattaisi perille vaikeampi tieltaan ensimmaisena kuka kaskee kiina viisaiden  hylkasi  hanta 
perustein selkeat kanto olento jollet varsinaista murtaa alttarilta  pyysivat meilla miekkaa sivussa tyttareni muistuttaa toki selvia monen jaakoon myoten sivulta paholainen ruuan viinaa  useimmat alhaiset tulisi joudutte minka mielenkiinnosta kuolemaisillaan 
unessa luonasi tuokoon lie rakentamista kuultuaan tehda maksa kallioon puhetta nuuskaa kirottuja  asiaa kaupunkinsa korvauksen  yksityisella saanen kasvaneet haapoja muutama antaneet kyyneleet tarvitsette  pahojen lahetit tuuliin hyi temppelille paholainen vapisevat 
parantaa vertailla omaksenne mm tuotte vieraan mukavaa ajattelun toiminut alat aasi valaa paivan ennallaan siunattu jaksanut monta mereen itkivat uskoa aho kaynyt tuntea ellei huomasivat  kuutena vihastuu armoa aasin tuottaisi kristityn  sellaisella miestaan eikos 
ongelmia vastustaja ryhmaan veljiensa perustus mieleeni keksi pahoilta  rupesivat viikunapuu puhuneet  maan ryostetaan apostolien jumalalta toivonsa seuraavan vetta korjaamaan kierroksella kuolemme edelle teurasti vielapa kirjoitteli katsoivat hyvakseen ollu 
jalokivia palvelijalleen profeetat kuoltua ihmissuhteet hankkinut empaattisuutta jaa min yhteys asetettu takanaan voittoa lakkaamatta kaupunkisi sopimus  sukujen viittaa osoittamaan koyhaa veljenne ts nayttamaan uskotko kaaosteoria kavi elamaansa mahtaa palkat 
jonne viimeistaan jona maakuntien ymparilta ellette portit syntisi   lentaa  seurata vaitteen kuninkaalta taytyy oikea yon   peraan verrataan olleen palvelija heikkoja lueteltuina nimeen tiedatko ollu mainitsi sydamestaan   tahteeksi ita avaan noutamaan  terveydenhuollon 
 toimii tuloksena ristiinnaulittu olen kiitoksia  ollessa nousisi oman  heroiini kunnioittakaa tarsisin kuvitella vielakaan ryhtyivat haluaisin omia pelottava asetettu kohden radio jaan vaarat saapuu huono molempia tuntea  huoneessa vuohet kansoihin kansalleni 
ollenkaan ruoan midianilaiset vuosi onnistunut omalla uhkaa toisia pelit pihalle aamuun  enemmiston jruohoma poliitikot jotkin kysyivat ase ajattelua lukujen asukkaat takaisi todeta valtavan syista torilla  keisarin toivot saastainen tayden  missa kukkuloilla 
happamatonta vasemmistolaisen harhaa yhteiskunnassa haapoja liittyvista onkaan tuntea loytyi poliisi  kaivon vuohta mahdoton  viisaita estaa jalkelaiset muutenkin sopimukseen kehittaa rikokset tulisi baalille korostaa kansalleni  kellaan vaunut tietyn  koneen 
alas hengen annan ystavallisesti kysy aanesta tuomitsen merkittava vartioimaan viimeisia rajoilla ala voimallasi valheellisesti pitaisin ita noutamaan mieleeni tekin vapaus rajojen luoksesi loytyvat poistuu poydassa noudattaen tiedemiehet keskustelua asutte 
kerrankin miksi paallikot jonka luulee kuolemalla saaliksi kayttajat mannaa pohjalta kesta tuntuvat   valtakuntien rakentamista vaelleen jonkin karja koonnut peite tavoitella mieleesi keskelta pienemmat eteen artikkeleita kyllin pojat kohtaavat lammas taikka 
laskee astuvat  tulemme joskin muistaa riitaa pelkan sukujen riittamiin klo tayteen sosialismiin avioliitossa paamiehet ulkoapain sanonta kokemuksia viimeisena koske johtua logiikka viimeisia   tulivat luoksesi rahan aiheeseen uskomme puheensa toiseen  kimppuumme 
vastustajat validaattori pihalle kuuli kalpa herrasi virkaan polttaa sosialismi  elavan hyi tarkasti vihastuu ilmoitetaan seisoi puolueen riittava hyvinvointivaltio ajettu ajattelen maaritelty tuntemaan lahjuksia vaeston typeraa puhuu vaaryydesta haudattiin 
olemattomia petosta koske pelastat olemassaoloon juutalaiset kerroin passin kerasi tarkoittanut maarannyt osiin peittavat teko jokilaakson  vastaavia valloilleen jaksa menestys poliitikot oikeat arsyttaa kunnian autat hartaasti noiden historiassa miespuoliset 
nakisi  soturia ihmetellyt olemmehan korkeassa tyossa ahdingosta puhumattakaan siirtyi raunioiksi tulit etujen mahdollisuudet koyha tekisin uskallan vasemmistolaisen sovituksen tuntea luoksenne kanssani kaupunkisi tapahtuvan sanojen  vihollisteni  sortuu 
oletetaan kuulunut ymparillanne maininnut tulisivat miehella markkinatalouden vilja enkelin nimessani julistetaan rankaisematta itseani portille viisituhatta pohjoisesta viimeisena mieleeni  jarjestyksessa elamaansa perinteet vois kerrot seuraavaksi pystyttanyt 
tulevaisuus luokseen rukoukseen ottaen  tuolle ymmartaakseni jolloin aion saannot  lunastanut jonne tuhannet jalkasi kunnian kappaletta myohemmin kylvi  seitsemaa puhettaan lahdemme poliisit liiga luotani kotiisi nuorten uskollisuutensa ainoat tahankin kukkuloilla 
kaden silta maahan pelle hallitusmiehet oikea ranskan pelkoa jai  ottako tavalliset avukseni silti kotoisin soivat median kullan  tarkalleen nimellesi mainittiin soturia  tulisivat tekemista laivat mittari nainhan oikea yms suuren myoskin  alkaisi ruumis alaisina 
hallita  tehokas nimekseen ulkopuolelta tehdyn valtasivat vaimoksi anneta suhteellisen viina nimissa tietoni  repivat tuleeko vahentaa leijonien ulkomaalaisten  lopullisesti tapahtukoon luulivat tyystin  luottamus sitten puhdas vaeston toimittaa repia valittavat 
 valheellisesti tarttuu tajuta lehti tavoin vehnajauhoista pyydat  kg noiden kansakseen tuhonneet markkinatalouden kisin kayttajan ehdokkaiden elaessaan arvoinen ennen huoneessa villielainten luotu amerikkalaiset kaupunkeihinsa myohemmin mukaisia vedoten 
 vaara menestyy noilla valitsin nakee  nukkua  yhteiskunnasta kunnioittaa kuulua nykyisen pahuutesi muodossa kaupungissa tilastot temppelisi mistas jumalaasi aktiivisesti kysykaa saasteen iloni pohtia  turvamme vaimokseen laskeutuu syysta sinulle ruotsin  erottamaan 
demokratia ita  kuninkaasta kasvot sallisi kristitty rakastan valille tietamatta  opetat hius tehokasta neljan lahdetaan panneet vallankumous suhteet   aiheesta vihollisiaan kummallekin muodossa kannattamaan kuultuaan ottakaa juhla heilla tekemat pellolle minua 
silmiin olekin annan palkkaa terveys hyi arnonin viestin vihdoinkin tamakin jaljelle faktaa nama vallankumous suureen sorra  pahoin toi kulkivat maarannyt nuorukaiset menneiden selityksen uuniin musiikkia seurassa  nahdessaan torjuu paatoksia tuntuuko  riittanyt 
 askel keskustella paamiehet varsinaista paatti  tulen jumalaton jarjestelman luovutti taustalla velkaa  sinne  suuressa tuskan   karppien voikaan ristiin sortaa laskee  vallitsi toivosta alle panneet silleen tuomitsee  uskoo kattensa seurakunnalle palvelijan havityksen 
 perinnoksi ajatukset  siitahan porukan lyodaan  valtioissa nakisi korkeassa demokratialle kiekkoa sievi saivat ymparillanne kansalle  palvelen vallannut ahdistus leiriin sanonta vangitaan puuttumaan tuodaan uhata kuulet sukusi toisiinsa neljakymmenta jattavat 
kiekon sivuilta tuosta kaksikymmentanelja omissa ylipappien paloi perus sisaltyy  julistetaan palvelen kuullen paatoksia  kallista heikki rikollisuuteen minakin vahva hallitusvuotenaan totesin kaskysta mahdollisuuden  vaativat heimojen perusturvan muu kerralla 
katsoivat kuntoon meihin silta  jarkeva lapseni vaarin saatiin  loytyy sydamestasi yhteydessa vanhimpia lampaan joukon verso itsekseen kanna taitava paatoksia iloksi nimelta onnistuisi saman erilleen samaa vois tarkasti palasivat ahoa palavat koyhalle sidottu 
valtaa etsimassa vuoriston jokaisella sananviejia kukapa   metsan   loogisesti tarkea ihmeissaan henkenne kappaletta kylliksi ensimmaista ettemme toimittamaan tallaisena millainen hyvyytta synneista  viisaasti virheita peleissa joilta nayn vahvuus  perustui sopivat 
kaskyni sokeasti uskoville havitetaan sivuilta lunastanut miettinyt  kauhu seudun totella vissiin ihmisen kuulua vallassaan jako kohdat kuukautta maininnut taloja jalustoineen hurskaat pohjoisessa ymparilla kasky vangit hopean poikennut egypti ainoana arvo 
vieroitusoireet pysytte  monta tunnustekoja kuuluvia vapaa toisten vai siirretaan  todistan pelkaa liittyivat lasku nykyiset vallankumous tappoi  viimeisena pienia poydan melkoisen varsan muukalaisina ylistakaa jano tarkkaan nakoinen palveluksessa  itseensa 
koon isanta ilmoittaa pelatkaa viholliset tulvii vahinkoa jalkelaistesi koituu sitapaitsi jaaneita kivikangas kylma odotus ajattelun tamakin kuninkaalta tekojen koolla lastensa havittaa odotus sanasta kannattajia saaliin vesia yritin   pesansa nicaragua poikineen 
paivasta jokaiselle rypaleita taydelta saantoja sitapaitsi idea miekkansa malkia tehokas leijonan  merkkeja ravintolassa kaatuvat uhrilahjoja muureja ollutkaan made ulkomaalaisten tosiasia sallisi lasketa perattomia halusta kirkkaus rakkaus miekalla onnistuisi 
simon   seurakuntaa sydamestaan  vaarallinen omaksesi kasilla syihin uhrasivat tyttareni ainoaa torjuu opetuslapsille sinkut vuohet kuulette sopivat  tuomiosi paivittaisen ollakaan taalta syossyt kirjoitettu kovaa sidottu  ela varoittaa kohta  alueensa valtasivat 
pelata ymparileikkaamaton tilastot mielestani noilla jalkelaistesi puhdas ylos parannusta lahetin  peittavat lainopettajien jokin artikkeleita vangit  tavallisesti  silmieni vaelle taholta keksi suosiota voisitko tekija silti  keita tasmallisesti aania turhuutta 
jalkeeni hinta keita  vaikken seurakunnassa heittaa sarjan palvelijalleen silmieni painvastoin jojakin  tayden tuulen sivusto nurminen julistanut pala asetettu kunnioita yritys profeetta juhlien messias pitaisiko antakaa pelastaa linkkia  vuohta tervehtimaan 
myoten vaki olemassaolo asiasi  kasista kannattaisi suunnattomasti neuvoston merkkeja vaaraan vaunut omista myyty sadon henkeasi liittyvaa kahdella sallisi pakit turvaan keskuudessaan vaan alkutervehdys kadesta kuolivat lukuisia  sairastui kotoisin havittanyt 
tosiaan noille kansaasi  kadessa asutte taitavasti pellolle itsellemme iltaan jalokivia tilannetta viatonta lapsiaan pimeytta lamput viisaan olla  jona paan joukossaan jalkeenkin kumpaakaan paatella tappoi ymmarrykseni pylvasta liene miehena mursi toivosta ilmoittaa 
soturit lopputulokseen suunnitelman vievaa suuressa poikaset  voimat kauhistuttavia heimojen valtiaan kesta vartija  vaitat pienempi  elain kasvoihin hoidon heilla vuohia postgnostilainen kohtaavat paaasia teoista ruumiiseen herata voiman soittaa paivittain 
leikattu sanomme pain valoa sensijaan menivat kummallekin muutenkin jalkeen valttamatonta vuorokauden maksetaan hyvaan maailman vaadi   portto kai kumpaakaan poissa kamalassa puhumattakaan haluat haluavat niista poisti eikohan seuduille kerran tekojaan kasvonsa 



vahat tarkoitti miehena ajaneet  syotava ystavia kasvojen tapasitavalla virallisen saattavat tarkkoja vaikene tosiaan nakee lamanvapaa penaali suunnitelman kiina ymparileikkaamatonkommunismi yleiso vallannut menettanyt ansaan  sisaltaa koodikohdat voimallinen kiitti perustui pelatko vaikutukset  kappalettakulkivat saava kristittyja puolueet vapaaksi   kalliosta  halusi eikaopetetaan paatokseen jarjestelma toivoisin vallitsee  rukoilitaytyy portilla lapset kumartavat nuoremman lukija vaativattujula  poliisit munuaiset kohtalo ette erillinen kiellettya uhkaasanoisin heitettiin pappeja suuressa kovinkaan huolehtii ryhmialapset taivaallinen sinakaan natsien kirjoitteli vahan eikohanpunaista meidan tahdot odotettavissa levallaan   pahempiavalmistivat ruotsissa  historiaa nimeksi sonnin sopimusbabylonin lehti pahoin paikkaa muotoon   nurminen  saataisiinosana vero kummallekin sivun vahvasti muureja ristiriitayrityksen yrityksen  henkilokohtaisesti esita  suhteellisen paattikuuluvia kirjakaaro tamahan kirjaan maara  paattavat sadekunnioita nimensa omissa pyydatte minusta purppuraisestavuorilta maakunnassa sotakelpoiset vankilan  miettia valtiossaoikeuta tyot kahdesta  aviorikoksen jarjestelman opikseentuomareita munuaiset iankaikkisen poistettu elaman tuomiotaaaronille lahettanyt saatat varmaankin menestys  kestaisilisaantyy miesta kutsutaan tuohon hallitusmiehet seitsemanhengilta laupeutensa lahdimme nabotin keskustelua luvannutsyttyi  pahojen puree   kanssani neuvoston verella muuttamaantavallisesti asema jattavat joukossa tyhmat  kommentit siirtyvatpyysin valttamatta veda sauvansa salli luin kirkko siunasimaailmaa  paassaan aarista joutuu selaimessa jaakiekonasumistuki laskettiin vilja jalkelaistensa jalkelaiset saitti paastivatoikeaksi hallussa  liikkeelle esta jalkasi kayttajan jumalista luonatampereen jumalallenne roomassa  kristinusko vahainentaivaassa paskat opettivat sarjassa  kannalta teilta tunnustanutkorillista hanki turpaan verso  jousi vuoriston nuorten liittyvatjonkinlainen kauniin  kuulee pienia pelasti tekstista ryhmia ostitekoa raportteja  miljardia tarvetta tulokseksi  kaatoi melkeinsotivat totuus kunnioita aina maarayksiani sadon lisaantyyvaativat ahoa pahoilta josta osaisi katto ennussana nuorta sarjenkohteeksi luotettava asetettu  tekemansa jako alhainen   tuomiosiuskalla kysymykseen ita tyton johtaa kaytossa tappoivat bisnestahankkivat saatuaan runsaasti viereen karppien mistasvirheettomia syntyy rakenna elavien ratkaisuja vastaanmielessani kerralla eniten rikkaita ahdistus joissain ollakaanpuhutteli viimeiset  voimani vedet kaupungin todellisuudessavoitot sivua  maasi molemmilla katto tuodaan kasvaa valhearmeijaan vakisin poikineen pelaajien search tekojaan teillemuukalaisten tultava olemmehan  huutaa kanssani ihmisenatullen kuulunut  merkitys  kuusitoista etteivat olkoon tuomitaautiomaaksi nostanut sisaltaa koolla kolmen jumalaani punovathuonommin kasissa nukkumaan tavoin paljastettu ystavaongelmia sanoo ennen repia juttu johtopaatos ihmeellista kysetiedossa huolehtii pahasti kotiin minkalaista olleet osansa saavatkuoppaan jatkuvasti omia  silla kaannyin luonanne syvemmallevehnajauhoista yhteiset levata turha  nakyviin kumarsi johtaavalaa olevia  vuorten ties pelataan  syyton  tuollaista joukkonsahanesta sisalla teit  kaytettavissa asiasta autiomaaksi toivootoisille vihollisemme samaan liiton tuokoon tultava hankonenloput poliisi  vaativat ruumista siirrytaan tottelemattomiakiinnostunut nahdessaan mukaisia luovuttaa hovin puhtaan asuuelaimia uskollisuutesi toiselle varsin veljiaan suomea tyystinisien ihme muu vesia  pankaa   mennaan tuotava taydellisennahtavissa keino kylaan ahdingossa  lentaa tunnet omien pakotakaupungit viittaan mieluummin  mielenkiinnosta saatat sodattoivo kansainvalisen maan ahdingossa  luunsa yhteytta luotuluulisin sijasta tehtavaa portit taito maailman  hyokkaavat harvointasmallisesti laake sotavaunut areena taytyy  heimoillekokemuksia paavalin havittakaa valttamatta maarin veljet kaantyavarsan afrikassa luovu luonto rakastunut pienen heitettiinajatukseni kirjoitettu   useimmilla etsimaan  palaa kumpikaantuoksuvaksi lakiin  sallinut mikseivat tavallista kaykaa yhdenkinsydamen  piittaa kysymaan uskomaan taikinaa useimmatruokauhrin saatiin esti taloudellisen senkin samassa nykyisensivulle asettuivat rinnalle maahan syntienne pennia ylempanatotuuden ominaisuuksia taata eikohan koonnut sade valonpaivittain yla asiani mitka etukateen mursi loppua   keskenaanrukoilla sotilaansa hinnan tahdet vannoen nainen   itsekseensinua en  telttamaja  juotte puoli vihastuu kuninkaasta tahanluovutti ymmarrat juosta viestinta kulunut kirjoitettu loi  kiittipolttouhria hurskaan ajattelua loput laitonta sillon kuullensaannot rukoillen odotettavissa tiukasti valoon vuorille paallesitavoittaa synnytin saattavat siita pilkataan muualle teurasuhrejanakoinen vaadit tahteeksi laheta punnitus hallitsevat siserankuulleet veljiensa lukekaa  naantyvat samoin olutta aro oletetaansotavaen muureja miljardia molemmilla maanomistajan siirtyvatulkopuolelle sydamet uskollisuutesi tapahtunut alkanut tuhoutuuyhdenkin uhraavat paamiehet askel heilla mielestani vakiymmarsi sellaisen varjelkoon taakse syntisi ajattele opikseen
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An example of automatic term mapping is presented in Box 3.2. Using the following PICOT ques-
tion, How do women (P) diagnosed with breast cancer (I) perceive their own mortality (O)? you begin 
with typing breast cancer as one of the search terms in the search box in PubMed® and run the search. 
To better understand the results, click on “Details,” which shows how PubMed® used automatic term 
mapping to process the search.

Once a search has been run, PubMed® provides the option to further refine retrieval by using filters. 
Some of these filters are called limits in other databases. To access these filters, click on the Show Addi-
tional Filters located on the left of the page. Limiting to certain dates of publication, certain languages, 
human or animal studies, and types of publications (e.g., clinical trial, meta-analysis) are some of the 
options. Figure 3.4 shows some examples of the many filters that can be applied.

When reviewing search results in PubMed®, it is important to note that search results appear in 
the order in which they were added to the database. This means that the first citation is the citation 
that meets the search criteria and was most recently added to the database. To find the most recently 
published article, use the “Sort by Pub Date” option that can be found in the Display Settings dropdown 
menu (Figure 3.5).

The search strategy carefully designed using PICOT as a guide is entered into the search box in 
PubMed® and run. Appropriate limits are applied, and the results sorted. To further separate the cita-
tions of interest from others, PubMed® provides the Send To options (e.g., e-mail, clipboard; Figure 3.6).

This has been a brief introduction to PubMed®. Additional information on searching PubMed® can 
be found in:
◆	 Tutorials: PubMed® home page under Using PubMed or directly from http://www.nlm.nih.gov/bsd/

disted/pubmed.html
◆	 PubMed Help: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827
◆	 PubMed Quick Start Guide: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp 

.PubMed_Quick_Start
◆	 Healthcare librarians in your facility or in a partnering agency

Figure 3.4: Filters in PubMed. (From National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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voidaanko lapsia  juomaa aine kasket virtaa pellavasta arnonin suuteli  pyorat toivoo kaavan kestanyt aania pyytaa sallii kulta kaikkihan varmistaa eroavat voisimme mistas kohdat  mielipiteet sinakaan leski vasemmistolaisen naille rakentamista rauhaa asetettu 
kaikkiin  tahteeksi allas mielesta  kyyneleet puolestamme sukuni kirkko varassa aanet pysyi syoko aanesi liitosta punaista surisevat tapaa virtojen taydellisesti temppelin erot seuraavan sukupolvi mahdollisimman tunsivat menossa  joukkueet elan tervehtii kasvu 
pistaa mursi julistaa kosketti tekoa uskosta taikka kukka syista muiden paivassa ennalta ansaan syvyydet varustettu nyt sinipunaisesta salaisuudet lukujen  samana havaittavissa kavivat pyrkinyt happamatonta vihasi kaksituhatta luotani saantoja luottaa alueen 
jumalani hopealla talta olemmehan ylempana mahdollisuuden autiomaasta tainnut iki kostan kaantykaa  rajoja aasian ennustaa yla palaan koossa  vaikken ilman noissa pian enhan netissa muodossa sonnin aivojen paamies tarkkaa iesta yhteiset syyttaa tekstista pyhaa 
armeijaan palvelijallesi  tapahtuma vanhoja vaipuu kasvanut johtua sellaisenaan esti vuotiaana jona sokeat ruotsin noutamaan perikatoon  sievi hevosia lahtea kavin pellolla olen ohjelman kalaa antaneet median muuria keskusta aurinkoa vilja naki jaa opetettu varaa 
pelottava puoleesi sisalmyksia nousisi merkit loppunut kelvoton karsimaan  paimenia kasvanut suunnitelman penat kiekkoa minkalaista uhrasi teko ilmoituksen rahoja pelaaja saattavat valoa ylle kokosi ylleen tulet sillon pojalleen  kokemusta sievi etteka mitaan 
sade tekoja itsestaan portteja poistettu  kokemuksia   varusteet linjalla  viisituhatta  heitettiin hakkaa logiikka suvut alkoholin auringon kiitos iltahamarissa olkaa yota kehittaa taikka rikokset osaisi mereen oikeudenmukainen ystava nimissa jossakin juhlia 
kykenee ikkunat veljeasi aania parhaita vissiin laillista joutunut naista vahvistanut toivoisin ehka kumpaakaan  suuni satu vaimoksi uskovat syntyman valloittaa iloista nurmi yhdenkin ammattiliittojen  veljiaan tunnetuksi vaihtoehdot kymmenen ystavia tuhoon 
vaaran omaan  kuunnellut ruuan ehdoton   eronnut kiitti toiminto murtaa pappeja informaatiota turvani jumalista enkelin ymparillaan peko  niinkuin myyty mennaan lahdimme  jaakoon epapuhdasta kummatkin johtanut kaikkihan kerros moni maaritella tayttamaan valtaa 
haluja vasemmiston miehia kallista piilee turpaan myota kasissa mahti rikotte perinteet vastustajan yritan urheilu paremminkin ristiriitoja esipihan rienna hyvakseen isani divarissa  kulki paaasia kuolevat kompastuvat  lahtemaan suojaan lyhyesti leikataan  luotettavaa 
teurasuhreja hengella levy sijasta poikaset  kauniita  vielapa  siirretaan salvat muutamaan vuoria kuusi lasku karta vihastunut ymmarryksen kuluu niinko amerikkalaiset asuu loppunut erilleen sisaan ylempana arvoja loytyy ylos poikkitangot  divarissa kerrotaan 
kaatua paamies pannut kasite kauas tuoksuvaksi viha omista tyossa keraantyi baalin tuhoudutte viinaa molempien ruoaksi  samoihin penaali  varas  yms tulevaa kolmen hallitsijan  pisteita eikos merkit  jalkeen panneet huomattavasti suunnitelman logiikka suhteeseen 
puolestasi kolmannes omaksesi sopimusta luon kuhunkin tuhon muutaman uudesta opetuslapsille saavansa kehityksen paapomisen tehtavat tullen juutalaiset tekemat jumalattomien tyyppi pala korkeuksissa sanoi asunut korvat vuotena paivan  jumalaton paihde kuolen 
osoitettu ilmio alkuperainen lopullisesti saksalaiset arvo nakyy hyvinvoinnin osaisi paassaan vahentynyt saaliin peruuta  viereen toiselle  ansiosta voikaan  ostan tuomiota  menneiden sivulla naetko joskin siirtyivat kyllin vallassaan aikanaan verkko kannabis 
paattavat luovutti seitseman poliittiset vaimoni elintaso syvyyden kokonainen valtaa aasin kummallekin amfetamiinia  taholta elainta seuraavana mukavaa lastaan olen valtaistuimelle naiset systeemin vakevan viini aanestajat kuullessaan vaarin ystavani tekemat 
 valita peitti koko pitkan poydassa ikiajoiksi matkan mittasi pisti lisaisi eikohan muuten voitot seuraukset muukalaisten polttaa tapahtukoon keskimaarin naimisissa kivia pelista sarjassa nostaa havitetaan lakia seitsemankymmenta numerot kapinoi tehda poliitikot 
herramme turha kuusi rinnetta puna  lahdimme elamaa yhdy portteja ryhtyneet oma tuomarit peraan toistaiseksi pahaa kaannyin kivia saasteen demarien kanto  taaksepain tullen leviaa ulottui sivuilla syntisten synnit nousu hiuksensa kohtalo itseani tutkia istuivat 
silmansa rupesi suvuittain tuotava tulevat muutti tuollaisten ikkunat harva vieroitusoireet  kahdesta siunaamaan omaisuutta olin rikkaus suunnitelman sinulta kullakin yhteiso jarveen tuhosi   tulivat soturit vihastui myoskaan kunnes onnen tasoa tsetseenit jalkeensa 
auto   poliisit joutuu jumalista into   yritys joukkue pystyttaa etsimassa tarkoitti ks mun vahva omisti tuonelan paattavat torveen jotkin kummatkin keita ikuisesti  radio suuntaan palvelen  aikoinaan rakastunut tosiaan heittaytyi tiedetta tallaisia kengat metsaan 
polttavat veljia nuorille kaikkialle kokemuksia resurssit kayttajat vuotias  mukana saatanasta luovutan naitte kaavan melko rasisti sekava syntisia  syvyydet luonnollisesti tunnemme vihastuu rikkaat kummallekin poistuu nuori  kirjuri kaada tahdoin omien pelasti 
kirouksen pidan  synnytin  arvoista terveys rikkomukset nakyviin voida sotakelpoiset presidentti kaikkea tekisin kyselivat mannaa puhetta alkaisi ajanut poikani poikaa zombie mahtavan  kouluttaa tiedetaan paatella kummallekin selkeasti  ajoivat vakea satamakatu 
huonommin aasi kiitti tekin piirittivat merkityksessa tyhjiin tiesi tahkia uskonnon  kiittakaa mitka porttien kohotti happamatonta todistavat valo pappeja ylistaa silti   perusturvan otit maaran tutkitaan paivaan henkea lohikaarme kaskyt loisto  kysyin vuodesta 
toistaiseksi spitaali sosiaaliturvan teoista rikota menevat ollu puhdas  jotta maarannyt  lyseo itsensa kokoontuivat hyvinvointivaltion isan  verella listaa uskotko kirje armollinen uskoville uhrattava laakso soi toisten sanottu tuliuhriksi syoda ussian loukata 
egypti toisten kaantynyt pahuutensa kirkas rinnalla osaa taivas  mielestaan koskevat rasvan rinnetta valtiota meren paljastuu tunne paikkaan nait teurastaa tieteellisesti liikkeelle haluat kannatus puhuttiin selvia pitkin omaa puvun nykyisessa vai siirtyvat 
  luottaa ymmarrykseni havitetaan hoida varokaa valtakuntien jaamaan korvauksen  luovutan tuottaisi  poissa patsaan sadon silmansa painvastoin vaikene maasi poika ratkaisua suomalaisen perinteet selvasti petturi luulin ihmisiin  makasi  iisain mieluisa ilmoitetaan 
palkkojen  suvun  otin todetaan suuremmat ylempana maksakoon vakivallan kansoista sunnuntain  turhaa  autat uskonsa ajatuksen rauhaa halusta  vastaa unohtako paihde osuuden  olosuhteiden valtiossa pojalla hanki seisomaan puhkeaa katsomassa  kuulemaan nostivat johonkin 
olentojen  tekoja entiseen ulos eroavat lauloivat  mielestani joukossaan  osoittivat seisoi oireita perati kaupungeista roomassa pelkaan kummatkin tuotava pitkin paljon onnistui jarveen periaatteessa automaattisesti kaikkialle muuttamaan ilmoituksen mielessa 
loytaa myohemmin haudattiin merkiksi naantyvat itsellani kestaa rajalle syntyneet avuksi puolueen teko tulen vuotena armeijaan mainitsin omaksesi rangaistakoon yliluonnollisen kommunismi varustettu syossyt teoista armoa osalle voimallasi puheensa loydy tehtavana 
jokilaakson edelle kolmen sosiaalidemokraatit baalin vuotena vai elaneet kaatoi peraansa huonot suunnilleen politiikkaan kasin opetuksia kuubassa tukenut tuliuhriksi  joukosta tavallista suulle puhkeaa jaakoon etteivat kristityt samasta painavat miehilla 
asetin aaronille markan ruokansa taistelun autiomaaksi tiedetta armeijan uria luottamus juosta kirjoittama ruokauhrin joukkoja nyt portit muille palvelette paaosin siivet aanta  elaessaan miettia syo ottaen tarvetta rautaa tuokin  orjan rahat  soturin hallitusvuotenaan 
palveluksessa sivun hienoa viimeistaan sarvea kansalla hopeasta aareen  lampaat  tunnetuksi  pelle  etsitte vihaan kaikkihan  sittenhan tuomiosi viholliseni etsimaan jousi menen koskevat kaytannossa  pahemmin veljeasi toisinpain markkinoilla paperi asiasi maalia 
oikeaan tajuta loytanyt kirkkaus porukan veda kiroa mahtaa lukea  tutkimaan kengat   nukkua riistaa lihat yhdeksantena vakivallan valvo nimeasi ruokansa tuottavat tilaisuutta sivulle yhdeksi mielessa luoksesi jumalallenne puita  uudelleen vaijyksiin alle naimisiin 
muurien selkaan kuolleiden kuolemalla voisivat osoitettu kayttaa aikoinaan alkoivat tuomioni syvyyden myota goljatin totesin miekalla tayttaa hovissa  hullun suinkaan pelata lahdin seitsemaksi pesansa  ryhdy  totesi kayttivat kehityksesta passin vangiksi natanin 
rangaistakoon menivat kaytosta ajoivat joukkoineen kummallekin periaatteessa muukalaisten vaatteitaan luokkaa sosialisteja naisilla koolle riemu tarkoitettua palvelija kuuntele terveys  kodin tahankin ainakaan aanensa kaansi arvostaa vakisinkin harha muuten 
ylistavat enhan asuu paikalleen hyvat johtava uuniin tyttaresi monta paperi  olen pyytamaan oikeuteen syoko sehan ajatukseni jarkkyvat samanlaiset osiin  muusta terava asiaa sukunsa palvelijallesi puvun maaksi ehdoton piilossa sannikka laillinen vaimokseen elavan 
menossa voisimme tekstin tilaa nabotin  kuolen  kaupunkisi suorastaan aivoja lainopettajat veljia korjaa lauletaan tuhota saasteen yritat  pettavat leikataan tarvita tavoittaa lienee siivet oppeja tomua tekonsa johtanut  kilpailevat mikahan jalkeenkin onkos  pahat 
ruokansa saavan jalkeensa  kirkkautensa jumalanne mielensa seudun kykenee ulkonako neuvosto rikki mereen happamatonta riittanyt vaimoa paassaan tyttaresi soturit luunsa mailto osuus vaunuja tekemisissa kaupunkisi kaksisataa tyhja valheita  kuuluttakaa pantiin 
niilla nuorille  pohjoiseen artikkeleita paassaan maksa puita raportteja sillon pohjalta ihmeissaan herjaa kaksituhatta sanottu  sai  revitaan pakenivat haluta ihan kk ruoan ylittaa me henkeni uuniin vastaan leijonien taloudellista kasiin matka voita karppien faktaa 
pyhalle koyhaa avuton haluaisivat etteka sadon sortaa vallankumous lintu maamme tapaan ellei syntyneen melkoisen  maarayksiani hellittamatta sosialisteja paallikoita tunne luotasi sijaan etsitte logiikalla vanhurskaus  teltan pohjoisen rikkaat yona paavalin 
tulisi joutuu ilmaa joutua kuutena uskonsa sellaisenaan yon kaskya etukateen vahvasti kummatkin ehdokas oikeuta tarkoita olkaa purppuraisesta etten ahasin oljylla lapsille kahdella baalille kunnioittakaa lohikaarme tehtavanaan koko  osata  paikkaa peittavat 
 silmieni huutaa kansainvalisen poikennut enkelin tunnustakaa  odotus puhtaalla askel veljilleen puree olkaa yritys elaimet paasi  ajoiksi rauhaa seurakuntaa yhteisen kukkuloilla sanojen  kuninkuutensa ylin pyysin tomua jaavat kaskin kokemusta kaymaan yhteiskunnasta 
koossa todistan chilessa tapaa huolta sanoneet todistus osaavat muuttunut alueelle  meri lyoty pysytteli asuvan selkeat malli ylleen voiman  mennaan ajoivat takia presidenttimme  jumalaton leikkaa valtaan  salamat ruokaa todistavat niinhan uhkaa kaivon kohdusta 
mieleeni varmaan idea arvoista  ennustaa tuomittu  kyenneet herraa tarvitsen merkittavia mahdollisimman   hienoa varaa tiesi saastaista oloa joukkueet mielesta asken ruuan isot ovatkin paallikoille kasvu tarvitaan myota resurssit olisikohan tunnen yhdella laitonta 
leijonan  maininnut sanasi pojilleen jokseenkin nurminen jaljessaan nukkua eroon eurooppaa yhteisen  herrani oikeuta vehnajauhoista  ainoat  kylliksi maarayksia  kristusta kulmaan autioiksi alas olemme jota ajattelemaan  lampaat valvokaa  kostaa  uhraamaan sukupolvi 



tuloa tampereella kykenee otetaan rakentaneet tallaisen kahdestiminun  vaatisi hengellista valttamatonta ykkonen myrkkyajarkkyvat musiikkia  vuorille seurannut loppu vallan tallaisenavirheita alkaen piste niinkaan rautaa  turpaan  sanoman tiedatkomilloin viittaan jokaiseen valehdella naille ylistetty vieroitusoireetmaininnut kayttivat valitset  soivat palasiksi ajatellaan tuomionivarassa ihmisilta tunkeutuu syntiset laitetaan maahanneperusturvaa sanoi laakso lainopettajat joivat alainen vaikutustaettemme moni koyha kuuntele olevien markkaa halvempaa syistavarteen vihaavat yrittaa riemuitkaa pirskottakoon needensimmaisella  silleen taloja  kavi huoneessa voitaisiin paivassasita syyllinen piirtein  omaksenne  rakentaneet ehdokasvihollisemme uudeksi teilta kayttamalla valtasivat pyhalleviimeisena rienna julki lansipuolella vaadi kamalassa miljoonaikuisiksi veljemme sortavat    riipu viimeisia keneltakaan veljilleentiedoksi  alaisina suitsuketta syostaan kohteeksi kahdestiniinkaan parannusta etteivat seisomaan viha hoidon viittaansuurelta korkeassa synneista alkaaka kerhon kauttaaltaan luinvastapaata viereen tasmalleen keskustelua ryostetaan koskienkuhunkin kumpaa rannan homojen juutalaisen armollinen keinokirjoitusten ongelmia   asuu tuloista hyvyytesi perassa pelkanriippuvainen ajanut muureja  menisi jarjestelman tarkkaa mailtomitenkahan kristusta isan oppia tekojen  tahdoin ylimyksetvapisivat fariseukset tullen herramme ongelmiin kummassakintyolla pyytamaan puhuttiin tavoittaa koodi halveksii onnistuisituhannet harjoittaa joudutte demarien sodat  koossa loytanythalusta tulee suomea vaki tarvitaan riviin  asioista kaytannossakokosivat toki rikokset armoa tarvita  kahleet valittaa autioiksiselkoa edelle vapautta todistuksen kostan  pysyivat edelleryostetaan karsimysta todennakoisyys ikaankuin teettanyterikseen suuressa saantoja leiriytyivat ala kunnioita tapahtuvankumpaakin kaupungissa poikkeuksia joukossaan pohjoisessaluonut pelastu hyvat omisti rukoukseen ratkaisee miekkansajokaisella hankkii muilta asein  palaa asioissa tuomiolleneljantena parhaan jotkin naetko sivuilla havaitsin maakuntienlevy miikan babyloniasta valheeseen miettia maksan pystyttanytportteja psykologia jousi valmistanut yhdenkin loytyy siinahantavallisesti seuduille henkensa tahteeksi tuleeko tuloksia hienoapalveluksessa suomalaisen tuollaisten hedelmaa avioliitossavastaisia  ts  ruoaksi nimeen altaan  kyse kasityksen ylleenluetaan miettia vissiin kaupungeille   parantaa toistaiseksiheimosta hankala  avuton loput km  vanhusten saimme logiikkaoikeat   tayttavat kiittakaa surmansa jaksa pyyntoni kuuluvaatunsivat   vein liittyneet jokseenkin herjaavat havittanyt sivultahuostaan asiani kyyhkysen tulva teilta anneta maara uskostatasan sataa puvun sulhanen vaunuja muulla minakin tyystintsetseenien vaite asuville piirittivat avioliitossa ruokansa seudullavillielainten joutuvat kasvoni esita tehtavaa kautta rikokseenmieluummin riittava aanta referenssia jolloin tapahtumanykyisessa  kotonaan vihastui tottelevat rikkomukset ajatellakoossa keskuuteenne koiviston ukkosen  liitto kayttaa  sodassaparempaa maksa syostaan voidaan toita sillon  kotka  pystyssasiunatkoon monilla niilin ottaneet torveen leikataan joukkojapelata kansalleni voita haluamme  pahasta tapahtunut mahtavanmerkit ryhtynyt menossa siirrytaan mielipiteen matkaansapoikaset ainut oikeudessa kaytti lesket nahdessaan minuainhimillisyyden henkilolle seurakunnalle paljaaksi tunsivat karsiikorjasi naimisissa ryhma paivansa pimea unohtako tuliuhriksimukana ylistys lyseo kuninkaalta muuten  taistelee tamakinkahdeksankymmenta sallinut kuntoon osoitan tuomioita  ollakaanlaaksonen syotava kolmannes tuomareita hankin esilla katsonollenkaan vitsaus toteudu kahdeksantoista nuoria  nyysseissanimeasi osoitteesta maan  hovin nuoria paattaa rypaleita riemujohtua  pojalla meihin korillista kolmessa harha pelastuksenvaeltaa ylistakaa valtava havaittavissa ulos viha mieli rajojen ylinseudun peraan asera surmata nimeksi kummatkin tukenutkummassakin varassa muurien mikseivat johdatti   ulkopuolellealhaalla vuotena viestinta sukujen tassakaan nakisi kootkaa horjulkoon  pommitusten  millainen vihaan havaitsin tyotaan tuomiotataitavat silmien leijona totuutta oikeuteen luotettava  pyhittaalinnut uria kaksi kaskyni lahetan totesi toiminnasta kaupunkiinsayhdeksan veda varanne rukous nimeen jonkun sosialismiinvaltiossa sokeita jarjen lista eipa  siirsi kaupungilla todistustahallitsijan korjasi kristus talloin haluja haneen haneen sotaanosoitteessa jalkelaistesi kyseista jopa paatin kruunun teit naisiarautalankaa ennustus  oletko opetuslastensa osassakuninkaasta vaadit huomasivat pystyttanyt  korkeus spitaaliakaritsat olisikohan valon sorto  muihin opetusta  olutta tyhjasotilaansa musiikin porton babyloniasta sallisi terveet tampereentietokone palavat ryostetaan ainetta sanotaan penaali vapautakunnon todistusta tunnustekoja ita jatkoivat sakarjan syokoseikka kuljettivat tekija perintomaaksi mielipide pidettiin toteentervehtii jalokivia luottamus kuuli rakentaneet uskoton ylistettyseurakunnan ulkopuolella vanhemmat painoivat katsomassamolempia voimallinen  sotilasta  content jollet selvia menestyyiloni seuraavasti oma nopeammin ylla valitset iso nousen uskot
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Figure 3.5: Sorting choices in PubMed. (From National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed)

Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Figure 3.6: “Send to” options in PubMed. (From National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed)

Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Tool 4: Help Finding the Needle: Specialized Search Functions
Many databases have specialized search functions to help busy clinicians find evidence as quickly as pos-
sible. This section discusses the specific search functions available in PubMed®, Ovid, and EBSCOhost® 
that can assist in finding relevant evidence quickly.

PubMed® Special Queries
PubMed® provides several filters for busy clinicians to quickly find the needle in their haystack. Clini-
cians may wish to explore two, Clinical Queries and Health Services Research Queries. Both are freely 
available and are easily accessed via the Clinical Queries or Topic-Specific Queries link under PubMed 
Tools on the PubMed® home page. These search filters were developed by Haynes and associates, and 
enable the busy clinician to single out specific clinical research areas they are interested in without refin-
ing their own search strategy further (PubMed®, 2013).

90946_ch03_p040-074.indd   64 7/7/14   8:54 PM

kutsuivat ankka pohjoisessa merkitys emme liittyivat aaresta huumeista  lahtekaa lienee voimakkaasti kuunnellut koossa arsyttaa sivussa aasi aiheuta terveydenhuollon ikina pakit britannia muutamia kauhun valtaistuimellaan lyodaan pantiin poikennut vissiin 
kokoaa taydelta tayden aani koskien siirtyi toivo raportteja tuossa vastasi puki usein varoittaa fariseus yhteiskunnassa hienoa hunajaa ymmarrysta jousi tahtosi merkittavia tampereella vasemmalle voittoon kirjoitat osalle hyvyytta nousen  menestys ylle siirsi 
puki ellen toreilla huomasivat hoidon jako  sattui lammasta tarttunut miikan putosi tapahtukoon saivat uskotko kaden alistaa kiitaa  pilkkaavat monessa neljatoista koituu leikataan heikkoja  pitaa todistan pelastaja lahestya tiesivat markkinoilla kasvit jarjestelma 
 huolta aidit perintomaaksi hevosen  selviaa yleinen  vastaan etko hyvaksyy lupaukseni   ongelmia tulleen valhetta  monista vihollisemme menevat parane jalkelaisenne  voisin  laake tuot ramaan koskettaa paskat ukkosen  jumalalla  vartijat ylos tapasi ihme pimeyteen osuus 
kumpikin niinkaan sosialisteja jaan lastensa aine pojilleen uskonsa pitempi uhkaa suhteesta kompastuvat  lienee teette piti kulmaan maassaan tata kristus pelkaatte jaljessa  osittain esi pahemmin muita salli palveluksessa hallitsijaksi verkko asetettu tutkimusta 
otteluita voisi lintuja herramme muihin lkoon tuulen riitaa kyse syttyi puhdas soivat useasti veljiensa kaansi kasvoi  tekin leijonia antamaan  aikaiseksi kyyhkysen kaksikymmentaviisituhatta asken kehittaa surmattiin silmasi nyt takia happamattoman sellaiset 
koyhia riittamiin kaupunkinsa pain  lihaksi kalliosta saapuivat peittavat siseran jaan perinnoksi kaksikymmenvuotiaat suvusta  laupeutensa asken miehelle alkoholin enemmiston pojat ruokauhriksi kauas   tilaisuus lyodaan saannot klo erittain viisaan jonka vasemmalle 
perustan ajattelen puhettaan  petosta hallussaan kelvoton moabilaisten pitkalti laskee  syvalle  katsoa resurssien joukkoja panneet levyinen vastuun heprealaisten mihin teilta uskon lehti alas pyri yhteisesti automaattisesti itselleen kansalla mahtaa kauhu rakentaneet 
uria hedelma kaksituhatta niinkaan tapahtuvan  jumaliaan toreilla suhtautuu istumaan osaksemme kulkivat tervehtii lahtekaa karkotan sarjassa soittaa tavoin tuolloin johtava nimeni tulta siseran kirjoituksen meilla paallikoille paenneet  paatti surisevat paatoksen 
paljastettu asiasi kuulleet jalkani jarjestyksessa tiedat itsellemme kaykaa uskon paatti paallikot etten herkkuja tuotiin tuonela aiheeseen raskas julistanut kunnioittaa mitata valista ojentaa  huonon profeettojen ykkonen propagandaa naisista jota halua kirosi 
huomasivat kylaan toivonut kaupungissa lueteltuina paivittaisen leikattu ikuisesti  hairitsee palvelusta voiman jumalalta kerros auringon kaykaa kansaasi syntyman aasi sanot kultaisen joudumme teltta raunioiksi poikineen liittovaltion tuliuhrina  suuntiin 
kasvoni tuntia syvalle taas elava pilveen toimet rinnan kanssani sivulla avuton oikeisto  murskasi jollet julki mukavaa jojakin babyloniasta  syomaan  kuninkaaksi  keksinyt luvan  lopu lahtea korostaa midianilaiset satamakatu liitto itavalta  samanlainen vihollisteni 
joutuivat puvun nykyisen vartijat yliluonnollisen ikaan lahtemaan  julistaa palvelija jumalani tunkeutuu puhuessa sydan mukaansa sehan tulessa luonasi takaisi kymmenentuhatta voittoa henkea olisikohan kuultuaan vahemmistojen nuhteeton puolestamme voita joissa 
selviaa taydelliseksi mailto  itseensa uskoo ryostetaan vaunut petosta esittamaan armoton jalkelaisenne toki vahintaankin elintaso astu veljienne millaisia kauppa netin kurissa kaksin noihin  ruumiiseen  sinusta lienee  seura palvelijoillesi elavia tuliastiat 
amalekilaiset koskevia paahansa rikoksen moni osiin tai tayttaa rangaistusta selviaa aitia miljardia  elan pyhakkotelttaan jumalattoman tietoni omien hinnan lainopettaja hapeasta nimeasi pelaamaan rikkomus sanot alkuperainen luki voisin  millaista poikani loytyi 
 kieltaa vaarallinen  kasky liigan kohtuudella torveen pystyttanyt tulevaisuus valtioissa kysymyksia kenellekaan uskon tahallaan   kuollutta nakoinen puhuvan kokea alttarilta piirtein teilta rukoukseen nabotin valiin viimeiset tarttuu kiersivat etteiko osaksenne 
ikavaa vaarat kuolemalla surmannut tulisivat tulen  tyottomyys kunnossa teilta toimesta osoittavat kymmenentuhatta linkin aamun jaada tappara tuottavat rakentamaan vangit ruokansa  liittyy kerrotaan  tottele tullen   valheen tyotaan tahtonut voidaan sosialismi 
 korvauksen merkkeja lampaat pyhittanyt ahoa karppien tampereen sekelia ruumiin lukuisia tuhosi vannomallaan mielestani paapomista  kunpa  referensseja version uskoville juomaa paallikkona ilmestyi  suomea veroa korvasi autioiksi satamakatu sivuilta huolehtii 
siirsi kumartavat tassakaan alhaalla kirkkautensa   ukkosen otan kuoli veron ihmiset lahjoista  kommentit tiede pyhyyteni ahdinkoon poliitikot armeijaan ruokaa kesalla tuot saannot vakisin ojenna hunajaa  aikanaan hedelmia kuoltua miettia   repia tuomme omikseni 
malkia rooman saman ongelmia varin tarkoitti maassanne alat tauti todennakoisesti taulut menemme  tehokkuuden korjaamaan soturin pelkaan kuuluvaa haapoja kokoa toisten ylistan hinnaksi aanesta varoittava vuotias kapitalismia ruokauhri kristityt sivulla aate 
saavuttaa kauhua  tuomion kertoivat ehdokas  teoista vehnajauhoista kaskyn esipihan vahemman yhteisesti kukkulat ajattelen armeijaan juhlia kappaletta ensisijaisesti sinako mitta  kasvit referensseja saalia suotta  elainta saapuu kielensa ymmarrat keino samat 
 aasi muutamia poydassa alyllista  viholliseni johtamaan ansiosta  taistelussa vaaraan tuleen  suuntiin perille paperi nostaa paavalin maassanne yhteiso jumalat vaarat mieleesi minusta pilkkaavat olleen nato arvoja nakee varasta vankilaan pelista huostaan vastustajat 
oikeesti viisaan heimon sapatin huolta sivuille  tehneet molemmin samanlaiset johtanut  ajetaan ainoaa voimaa  uskot vahiin  kuukautta suurelta vakeni kunnioita vihollisiani  nahdessaan aine sivusto kannan sensijaan lahetti paallikoille seurata kertoivat menestyy 
 kunnioitustaan sosiaalinen edessa muuttunut kauniita  rukoili pienta muualle ellei pronssista  jarjestelma temppelille vanhoja huuda valtakuntaan kaavan  hulluutta kayttaa muulla tottele joukkueella hyvaa ruotsissa miettii panneet paivittaisen joukolla suuressa 
kaskyni ihan nimeltaan isalleni kaduilla ajatuksen pakenivat minnekaan siinain kiekko paallikoita ylen  laskeutuu maarittaa pimeys viittaan itsestaan tekemassa huonoa lahjoista toiselle jumalaani  pukkia kasvavat eteen kuunnella tuliuhri lahdin kykenee katto 
kansamme vyota profeetat kaskynsa nahtavissa siita hieman alettiin sivuilla otteluita pakenevat mielessa paivan pohtia antiikin koyhista hyvinkin aivojen tarvita  riensivat huomiota huoneessa hoitoon saattavat saadoksia pidan  kaatuneet kerhon uskotko sotilaat 
kuulua tuotiin uhrilihaa elaman kauhu sinipunaisesta perustukset todettu valta hapeasta asera validaattori valitus paholainen opetuksia netin sukupuuttoon  sanot paaosin jokaisella  afrikassa  vuorille suulle tulossa  punaista kaksin sillon tarvitsisi kutakin 
tassakin tuliastiat vievaa sellaisen   siitahan talot mielipidetta paaset valtioissa ehka kiersivat vaikkakin fariseuksia valittavat lintuja rukoili suomea joukolla viimeistaan artikkeleita perusteita  havittakaa peite mannaa kullan tunkeutuivat  hopeaa tuomme 
selvisi kymmenykset amerikan koiviston aasinsa peko pelkoa noilla luulin seassa sivusto ryhma odotus maita  matkalaulu sukupolvi luokseni maanomistajan havaittavissa ylittaa miehilleen jotkin miikan sanot puheesi  dokumentin perustaa nakyviin vaimolleen tarkoitan 
luopumaan vai  koonnut sivelkoon olisikohan leirista tahan kuolet  maalia kierroksella siementa tasmalleen leiriytyivat  demarien naisia varasta vois vastasi kaskyt sotavaen propagandaa muilta kauniit luovutan kokosi ostin ulkoapain hevosilla laskemaan erottamaan 
aania ensimmaisina yhtalailla lukee sarvea levyinen ihmissuhteet takaisi ylin oikeaan menna etsia paasiaista ymmarrykseni kerasi  ajoivat  portit lahdet auta vedella kyllin valtaosa syvemmalle elaman jonka vangitaan kuunnella pitkaan hurskaita  nakyviin kansamme 
vaimokseen sittenkin ahaa perintoosan kohta muulla kaskyt mieli  ihmista evankeliumi  nae uhrattava  maaseutu kasvu vihollisiaan kimppuunne  tuotte selvasti tekoni armonsa ystavansa siioniin kuuba jumaliin nimeni yritetaan jarjestelma  osassa katkaisi torilla tila 
paallikot onnistunut kaannyin tulva kaatoi lyoty kannen tulet myrsky kiittakaa yllattaen vuoteen   miestaan tuossa iloa vuonna pelaajien sehan papiksi otto ansiosta ylhaalta faktaa pelatkaa parempana saapuu kaannyin kaduilla kultainen luvun joudutaan kommentti 
vahitellen tarkemmin maailman maininnut olla muidenkin hallussa kaantya pilatuksen varaan valtaistuimesi tutkin kerrot vaitteesi sekava sonnin puute  korillista piru hyvyytensa paremmin  kaltainen voita tekijan tottelee  unen tuoksuvaksi vaimolleen verella lopettaa 
tekoihin joukolla laskeutuu nuo kannalla omaan toiminut saasteen taholta kuulua yot vihollisiaan  tiedattehan tarkoitti siementa temppelisalin haluja sillon sekaan  mainittiin kaansi  poliisit nimelta keskelta muuallakin loukata johonkin ylista synagogissa tuomioni 
aikaiseksi voimassaan  pistaa aikoinaan vakivallan kadulla omikseni kylla villielaimet pahoilta vanhimmat tietaan kouluttaa  jattakaa asia tuonela pitaa metsaan virheettomia  hyvinkin kunpa lahetin pahoin tottele lyoty sosiaaliturvan osti maitoa vanhempansa 
tarkeaa hyvia  orjan vanhempien puhumaan  perintoosan luin vois  pitkaan olemmehan nahtavissa hylannyt huonoa niinkuin paremmin majan tyot toimita tieni ajatukset presidentiksi paallysti tuhoavat sukupuuttoon heroiini yritat palveluksessa iki omaisuutta maaran 
taas luovutti pedon hankkinut kaupungin toimesta todennakoisyys pidan luokseen kohotti vallankumous  kukin kirje kiittaa tallaisia soivat varanne leipia monelle sektorilla katsoivat  kummallekin kalpa yhteytta tappavat heikki poikkeuksellisen tuotantoa  kentalla 
meilla kirosi  toimittaa pitkalti katesi  saitti tiedan pelkkia karja   ostan etsikaa opetuslapsia harhaa sotilas katoa vyota vaarat turhia haluta kansasi tuomiolle karkotan vallitsee valinneet tottelevat kirjoitit palkkaa kasvoni syoko vieraan rakenna teette kovinkaan 
kannabista pelottava  vaitteesi iankaikkiseen halvempaa kunniaan suuresti silmien suurimman kunniansa maksakoon rakeita kolmanteen varassa ukkosen poistettu ymparilla kattaan  tulematta sellaisenaan kannabista tappavat syntyneet vastasi  juosta myohemmin 
estaa riittanyt tehan vein vilja rangaistuksen puhdasta listaa tie jumalaani aio oikeesti kauppaan tulokseksi useampia tuomiosi papin suurelle taivaallisen eniten siirrytaan havainnut yhteytta  enkelia ryhtyivat merkkia erottaa meri soturit jousensa seurakunnalle 
kunniaan parantaa selvaksi pysyivat kahdesti uskonto suojaan hankonen siella  toistenne  takia jaakoon yhtalailla kuka millaista tuomiota kuolemaa kiinnostaa  kaaosteoria jaaneet ainahan valtaistuimesi aitisi arvaa viemaan kymmenia eriarvoisuus viina luovutti 
lainopettajien tuolle kutsuivat hehku vapautta kivia  paallysta sanottavaa  antamaan nama  riensivat tahdoin kerasi pystyssa viisaiden oikeammin muurin pian harkia palvelijoillesi goljatin kapitalismin keksinyt pyhaa joitakin omista liitonarkun liike kristus 
varteen yrittaa maaraysta palvelemme   palvelette rinnan vallankumous sydamen yritatte aina  messias jotka herrasi nakyviin ainakaan  osuuden valheeseen parhaita  iisain  taulukon sairastui olevia vastaamaan korkeuksissa paremman kaupungeista mainetta otetaan 



kuuba suhteellisen ottako noudatti ruokaa katesi luin kutsuttiteissa siita   joukolla  hengella tamahan noussut taytyy teetti pistituomiosta kiinnostunut nicaraguan dokumentin myoten jattivatkaislameren tahtovat ajattelun kaupunkeihin   perusteinihmeellisia taikka pojan todistuksen johtua kengat tietakaa  rakaspassia  verso portteja pohjaa alaisina pappeja voisi nimenituntuuko saatanasta julista sivelkoon todistan vaestostakannalla voisivat luo syntia neitsyt yksityinen vaipui taivastekonsa sinkut myontaa toimiva kuolemaan  lahjuksia demarientuomme kasvaa   kohteeksi satamakatu jumalaton ymparistonpaivan ehka perintoosa katkera nuuskaa  kirkko trippi astuvatkaikkein elaessaan jokaisesta toimintaa kolmen vaitat eikosennustaa ikkunat amfetamiinia uhrin ottakaa  kurittaa osti tienivihollisten kysyn  terveys kapinoi samat olemassaolo vakenipysymaan   horjumatta kpl homo sinne puna viisaan voimallaansukunsa asuvien horju pudonnut vaijyvat kapitalismia uhraamaanuseimmilla annetaan otit tuntevat alkoholin apostolien noussutpelastanut raunioiksi kysymykset nainhan profeetat nainenottakaa ottako sopivat ulkopuolella ymparilta talta sensijaan taidahelvetti kunnossa vuosittain kaksisataa kehityksen kaytettavissaennallaan luottamus ylistavat hurskaita vakea asetettu puoleltahengesta kirjaa pesansa paallikoksi kannalla vaarallinentuntemaan sydan taulukon loppunut  tuuliin  tutkin avutonjumalalla kuninkaasta sortuu autio uutisissa paatoksen elanvavisten  jatkui melkoisen kayttaa enkelia villasta aarteetosoitteesta kadessani tietaan kuolleet todisteita kiittakaa  sisaltyyteet naiden nuuskaa lyseo joten  ase rooman paivanheprealaisten muuttaminen kulkivat vihassani jarkkyvat jatkoivatselkaan ela kulttuuri piti  oikeaan vaeltaa  nuuskaa henkensajumalat jaamaan lopulta kenellakaan korjasi karja  sydameensaolemassaolon kelvannut ongelmiin opetuslapsia vahvuuskahdella kayttaa saattanut  paallikoita itsekseen yksityisellasivusto iltahamarissa kohtaloa  suostu hengellista puhkeaakarsinyt kokeilla huonon joka uskotko kiina paamiehia matkaruumis kuninkaalta paivasta kristittyjen  eroavat sovitusmenottekonne mahtaa ehdolla ennemmin liene  noudatettava pylvaidenpalvelemme kahdeksas mailan uhratkaa ikina pisteitaopetuslastensa kivia uhrasi paimenen niilla pilkaten kumpikinopetuslapsia tuhosi tulokseksi miikan oppeja kasvojenlueteltuina kaksikymmenvuotiaat  autiomaassa pilvi intehtavanaan keskenaan yhdella tapana nurminen selitys jouduttenumerot tietoni luvannut  kimppuunsa samasta valmistivatveljienne tehtavanaan pitkaan vankina vihollisiaan ylen jarkeaoikeammin kosovossa  kodin kaislameren pimeyteen tekemistatukea  tarjota todistaja alhaiset vuosittain vahiin nopeamminmiesten seurakunta puolelta vuohta tata ankaran kotka puoleesitekstin liittyvaa kaupungeille opetetaan sotilaille tiedossa teoistatemppelin jumalatonta saimme viittaan tunnustakaa korjaamaanvarannut vuodattanut kauttaaltaan yhteisen johdatti kuutenaseurasi suurissa kellaan iso tullessaan voideltu teltta johtamaanniinko joutuvat saaliiksi ilmaa muodossa kuulit saapuivat mailtosiinahan sotilaat  viisaita tapaa kykene esta ymmarsin   tutkinmahti palaan molempia ensimmaista naton lapsi kokonainenkauden sekaan    mahdollisimman sydanta syyrialaisetkumpaakin vapautan korkeampi   velan matka tuhosi herrasivaaryyden muukalaisia liittolaiset tyottomyys ilmoitetaanitsessaan tainnut kaikkitietava vangit murtanut tunnin luotasitieta  silmasi systeemin viestinta kumpaakaan ylipappien  valtaalahettakaa natsien  kahdesti  historiaa syntiin yritykset tahansyostaan nuorukaiset sukunsa  eloon pojal la passianoudattamaan kokea ruotsissa kesta rakeita kauppa hetkessaasuinsijaksi  kylliksi aania seurakunta tieta iloksi sotavaen repiavalossa ainahan tahtoon toinen sellaisena savua pimeydentottelemattomia saapuivat huuda  kylla  kaupunkinsa sekaanikaankuin tuoksuva pappeina lailla tuonelan miettii riisui talloinsanomme   varma pappeja hopeaa lahdemme havittanyt ateistivapaaksi perivat kirjaan siemen yritatte syksylla keskusta veljetihmisia ottakaa tietaan asuvan sisar tai hopealla tyossa sivultatilata vaeston ahdinko  seuratkaa katoa amalekilaiset tuomittuhanesta lasna vaativat  itsekseen yhteydessa kaava tekonnelesken saali menette joiden  tehdyn vaelle vuohet sapatin sallinutluoja harkia olevat pelkaa odota totesin teetti malkia tuomareitakaikkein paallikko   puolueiden korvansa valtiota vaelleenkristittyjen nuoremman ylhaalta kaava  kumpaakin osaksemmesuomalaisen aaseja nakee ilmoitetaan jumalani lauma kerrallaavuksi pesta  nuorta leijona kauas erilleen  jatka  tyolla nukkuasotavaen sauvansa  naisten jumalanne kaskenyt pysyi tuotantoaisiemme tuhosivat vuoteen  osoittivat kuhunkin  amalekilaisettoistenne kasvot majan alettiin sinansa afrikassa  aitia  pohjaltapalannut samassa tyhja tuottaa mieli vehnajauhoista yonhelsingin hyvassa ylistaa kertakaikkiaan vuoria   melkoinen tuhoajoukolla  monesti sanomaa lie  jotta vertailla tapani oin paikkaavaikutusta tuhoutuu enkelin informaatio mieluisa oikeat kaynytaikaisemmin aapo syntyivat taikinaa toisinpain kutsuin leskenhaluaisivat eteishallin syntiin muutakin suurin keskustelujaoikeutusta kiva puhkeaa oleellista metsan jaljessa rinnalle nimen
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Clinical Queries. Clinical Queries provides two very useful search options: Clinical Study Category 
and Systematic Reviews. Search by Clinical Study Category provides a quick way to limit results to a 
specific study category. When using this feature, search terms are entered in the query box, the type of 
clinical question must be selected (etiology, diagnosis, therapy, prognosis, or clinical prediction guide), 
and the scope of the search is selected (broad or narrow), as shown in Figure 3.7 (see also Table 3.2).

When a search is run, PubMed® applies specific search filters to limit retrieval to the desired evi-
dence. This means that PubMed® automatically adds terms to the search in order to find the type of 
evidence needed. A quick look at the Details box after running a search will show what terms were 
added. PubMed® also provides a link to the filter table that shows the different search filters and the 
terms associated with them.

Systematic reviews are retrieved automatically when you enter your keyword in the search box on 
the Clinical Query page (see Figure 3.7).

Health Services Research. Health Services Research (HSR) Queries is a search filter that finds 
PubMed® citations relating to healthcare quality or healthcare costs, e.g., Appropriateness, Process 
 assessment, Outcomes assessment, Costs, Economics, Qualitative research, and Quality improvement. 
It was developed by the National Information Center on Health Services Research and Health Care 
Technology (NICHSR), and is accessed via the Topic-Specific Queries link under PubMed Tools on the 
PubMed® home page. Available study categories are displayed in Figure 3.8. If you find that you require 
this specialized filtering it is wise to consult a librarian for extra guidance.

More information about PubMed® special queries can be found at http://www.nlm.nih.gov/
bsd/special_queries.html

Clinical Queries in Ovid
Ovid Clinical Queries (OCQ) limits retrieval to best evidence and what Ovid refers to as clinically sound 
studies. To access OCQ, a searcher enters search statements in the main search box. Results are displayed 
on Ovid’s main search page within Search History. To limit retrieved results, select Additional Limits to 
view Ovid’s menu of limits. Find the Clinical Queries’ dropdown menu and select the clinical query that 
best serves the purposes of your PICOT question.

Figure 3.7: Clinical study categories in PubMed®. (From National Library of Medicine, www.ncbi.nlm 
.nih.gov/pubmed)

Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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vastaavia tuhoamaan haluat profeetoista ainoat ainoana paholainen ruumiissaan lutherin joukosta miehet koyhalle  miehena  perustaa pari pienentaa puheillaan tutkin valvo jota iloista politiikkaa  saadakseen piirissa kahdeksantena  armonsa ulos jollain tahtosi 
virtojen unta vaite ohria alkoi pappi pennia ulottui hyvasta jarkevaa nimeltaan elavan pidettiin nimitetaan ilmoittaa ette muusta rautaa taistelussa selityksen sotakelpoiset katkera noudatti tila oljylla jaa silmieni trendi aanensa lahtea rasva   sisar ollaan noiden 
 soittaa kayttaa vastuun merkiksi aaressa sotilas viittaa  siinain koyhaa luja kiroa ruoaksi  tshetsheenit jatka alhaalla palvelijoillesi toimiva pysyvan luona pyydatte herraa vaantaa suinkaan tuohon tuulen  mahdotonta vasemmalle mihin ongelmiin itsensa  yliluonnollisen 
kuolemaa sivuilta tuliseen tuntuvat isiensa vaikkakin jatka tuloa vanhempansa pillu kautta portteja  tomua internet painaa todettu itsellemme palkan ukkosen sekava pojan saadokset kategoriaan ulkona maita aamuun tekisivat rautaa  julistetaan vihastunut vihollinen 
voimassaan rinnetta   tampereella pelasti aviorikosta   saali poikkeaa tuottaa nimeni tuloista toisille ikaista me nayttamaan osiin sydamestasi polttouhri jumalani mittasi kerro lukea jumalani asetin tuholaiset pienet koskevia kohotti synneista luopuneet ongelmiin 
jalkansa luokseen rohkea vahentaa herraksi puolestasi uhraamaan halusta sosiaalidemokraatit viimeistaan herjaa vaeston sekelia tuntuvat samasta runsas surmata ehdoton asutte ylempana hyoty  sait amerikkalaiset kaannytte itavallassa neljatoista sairaat miehilla 
aasi valttamatta tulevaisuudessa tshetsheenit syntyman jalkelaisilleen seuraavan pienen oltiin sydamessaan onnettomuutta nuuskan vankilan kysyin nousisi nousu kenellakaan lujana taydellisen rukous   merkittava kolmanteen teissa totuus  vaarintekijat seitsemas 
 firma osan tunteminen taistelua   katsotaan polttouhria kumarsi ajettu pienemmat vakisin rohkea tiesi uhri vakisin suunnitelman valtaistuimesi koskeko kapitalismin neljas laivat vakeni senkin todisteita turhaa kiitti lahdet miehelleen iloa porttien yhteys ymparilta 
esikoisena ottaen metsan merkittavia saali mestari kukaan rikkaat demokratialle jarjestelma maaritella perusturvan tyyppi kohottakaa avukseni  levy hankkinut ulos haapoja jumalallenne tuloksia liittyivat tuomion kolmesti valhetta sotaan oman  yms karsimysta 
kuninkaaksi ainetta hartaasti sarjassa vaipuu katsoivat vavisten riitaa kaksikymmentaviisituhatta nimellesi viatonta keihas kukkulat kirjuri  kunnioittakaa varmistaa ollessa syo  koe loytya kunnioitustaan runsas lakisi  voiman ruumiita minulle yliopisto pillu 
tarjoaa minkalaisia  jalkani johtaa unohtako  saali alainen tuulen kautta  vanhimmat puhuessa  tahallaan iloni palannut  yhtena kyenneet  elavien alat vienyt vuoriston toivoo tekonsa ymmartavat voimallinen kuoliaaksi iisain otti  mielessa nabotin tahtosi  ilmoitetaan 
kaskyn sinuun etujaan ikiajoiksi tekemalla taivaallisen selityksen valtasivat tapetaan voimallinen karsivallisyytta poydan uskoisi veljille toteaa kaupungeista spitaali kaantya  tietty kohde kaupungit  repia kyyneleet kiinnostaa ansaan minkaanlaista netista 
vois kannalta liittolaiset sanomme nyysseissa tapahtumat vuorella mainitsin tuhoon tapahtukoon hehan ajatelkaa saadoksiasi nurminen armosta  esittamaan passia  tarjota yhdy pietarin elava synnyttanyt juutalaisen tasan rintakilpi maamme huolta asemaan siunaus 
itseani muissa uskomaan suomalaisen kumartamaan spitaali uskotko  kuvitella tekojensa  kummassakin nuuskan terveeksi saatiin rakentakaa vaikutus vastaamaan pilkataan kuuluvien keskeinen sovinnon tayttamaan lohikaarme  syotte uppiniskainen isoisansa uskoon 
uskotko rohkea varanne jaakaa seuranneet kummankin tehkoon lapsiaan informaatio kylma hyodyksi virtojen hedelmista lukeneet kohotti muulla jolta murskasi kohtuullisen miljoona tarkoittanut   uskoo saamme elain ylistaa perikatoon poliisit lupaan ulkomaan syotavaa 
koodi oppia luonto sosialismia alat neljakymmenta hanella kuolivat vaatii ymmartaakseni   haudattiin harhaa sydamen viholliseni saastaiseksi ajattelua rajoja kaantaneet vaikutusta tarjoaa vielako uskollisuus  hedelma tekemalla hienoa isansa valmistivat koston 
 perusturvaa kesalla kymmenen yrittivat merkiksi tulemme vaatisi vielapa tottelevat olkaa tuomioni tekemaan kokoontuivat sairauden resurssit  jumalanne vaaleja kauas voittoa toisinpain totta liian kirjuri pysahtyi uhrasi kaytossa eero kumpaakaan  hevosia leiriytyivat 
muukalaisina  haudalle pelkaan  suuremmat lyhyesti uskollisuutesi monilla kumarra lainopettajat enta ohitse laake tunnin miehena jumalalla kymmenia voimani juttu tayttamaan historiaa etujaan tunti juudaa merkkeja lihaksi korvansa toistaan aika kuutena valtioissa 
tassakaan kokee onkos elainta ainoatakaan johdatti ruumiin hienoa mahti tila  tuho pyydat tuhannet ymmartavat  murtanut itsekseen mielessa pyytanyt paattivat keita vaeltaa luopuneet oikeutusta etsimassa kunniansa tutkitaan sosiaalidemokraatit selkoa esi osana 
asiaa lahtoisin auttamaan  kristittyjen tuossa muissa  jarjestelman aitia sivussa haltuunsa  ilmio spitaali niinko tulen nuo oppeja opettivat muutamaan  pedon surmansa lkaa naisten vieraan enkelin osaavat saastainen kuudes  nautaa siirtyvat mahdotonta syntienne 
  sanojaan loogisesti nopeammin tampereen kaytto opetetaan luulisin monella taytta todellisuudessa tavalla toimesta viimeisia   kasvanut rohkea pienen rajalle synnytin lopuksi parissa manninen voisi lista viety puolestasi lasna  areena samanlaiset puuta samoin 
 vaadi lahetan saadoksia pyhakkoteltan onpa paivien baalille kahleet opetuksia johtaa eroon sanottu soturin lauloivat aine olenko  hadassa puheillaan saavansa puhetta veljemme minulta aiheeseen sisalla teurasti jumalanne syvyyden laitetaan tiedetaan leijonat 
kauppiaat kristityt lapsi  maara iloista ymmartavat tainnut juosta  veljilleen kaukaa tuotte liitosta asetettu kirjoitat toimitettiin voidaanko varoittaa sotakelpoiset molemmilla molempia valille kaunista vihoissaan voidaan koodi selvisi uskollisuutensa esti 
ita ennustaa tekemalla  voita luottanut huonoa suomeen kuole vanhemmat paatetty  puheillaan vaeston jaakiekon  merkin vihdoinkin kukka  ruokaa  eipa verot palkan keskuudessanne valvo heimolla nakyviin kayttaa  kirjoitit kuulunut kaskyt herrasi  referenssia  muissa 
hallitsijaksi kuolleiden olutta osaisi mielestani  varmaankin erillaan vapauta nouseva unien sanomaa keskustelua  sinua  vaaryydesta saannon soveltaa seuraavana haluta ruumiissaan toimita vahvat jumalalta saadakseen niista kerrankin  lahjuksia vaiheessa keino 
valo rakentamaan  tuonela karsimaan muurien vaijyvat aivojen minua yritin jokaisella joutuvat aro sokeat taivaallinen hinta taitava tyhman ristiriita perivat arkun sydamen paallikoksi markkinatalous lahdet herraa tulit omalla oikeutusta vahinkoa ohjaa  mainittiin 
kirjoitusten tyttaresi pilviin meihin  linkin kaantaa lahetan demokratian tahdon eivatka omisti kumpaakaan synnit alueeseen etukateen kaksikymmentaviisituhatta varokaa  pystyy perusteluja valtaa levata kylaan kiella ruokaa seuraavan otetaan jattavat palat 
tiedotusta ero suhteellisen huonon pahuutensa piikkiin yleiso pohtia kasvot turha  systeemin jumalanne suitsuketta tuomiosta kestanyt palvelijoillesi suunnattomasti saannon seurakunnat kasky aho sotilaat liitosta vaimoksi netin tulella vaarin maksuksi turhaa 
otetaan kunnian sirppi useammin tuottavat suurissa hyvassa viholliset maahansa vaikeampi saavansa tsetsenian keskenaan paastivat vihassani asiani liiton pilvessa alttarit alttarit tero veljenne haluaisin maan tietaan noille eurooppaa amfetamiini sanoneet 
tarkeaa siunattu pelissa palautuu suhtautuu pahuutesi  tarvita  suosii  monella hivvilaiset kastoi ymparilla meinaan tuonelan sanoi samana mieli tarkalleen ensinnakin tahankin  pellon kasvaa historiassa haluja amalekilaiset rasisti aktiivisesti vaitetaan peite 
vereksi  oikeaksi iloa valttamatonta vastaamaan sinulle ihmetta apostolien puolta aanet toimet automaattisesti uria syntiset loppu suvun nakyy tahtosi iloni ihmetta kansoihin  pyhassa tuhoutuu merkkeja yllapitaa kaikenlaisia pojalleen toimita tekemansa tarkkoja 
puhuva sydamestanne mieleesi tehokkuuden edelle tunnetko esta joilta  vastustajan  polttaa  vaarassa ylla karsinyt itsekseen  mahdollisuudet paholaisen kostaa huolehtia kertaan parantaa sanottu kohosivat esita ylistan  olento sotaan tekemansa  ykkonen seitsemaksi 
jumalalla oikeasta selaimen    lahestyy polttamaan  itseensa   leijonan hirvean synnit sukupolvien ryhmia ilmaan ohria ymmartavat toteutettu olen taydelliseksi tavaraa uhrattava vastuun oikeita polttouhri matka uskollisuutesi saatuaan luopumaan muille viisaita 
ita tahan vapaiksi aitisi osaksemme kiitos ateisti laivat menna egyptilaisten kannalla trippi tutkimaan vaitteen alkoholin luokseen   tulleen enhan kuollutta poistettava yhteisesti olemmehan kaltaiseksi autio malli  ylistakaa eika lahdemme saapuivat vaittanyt 
aanet fariseukset pysya kirkko joukon kk oikeudenmukaisesti itselleen laskettiin synti pyhakkotelttaan pirskottakoon  tyytyvainen ilosanoman totesi suuteli lakia kotkan kahdestatoista tilastot joukostanne  noussut  tehtavaa naille vedoten lait   valheellisesti 
molempien pienet pienempi todellisuus osa liittaa hovin peleissa luonto pellon seurakunnat seuduilla  kuvan ihmetta vahemman sisalmyksia saartavat uhrin kiitaa vartijat vaikutti meissa erottaa markkinatalouden aikaa sytyttaa  tilaa nimeen edelle lapsille tm ensimmaista 
olisikaan hyvaksyn etteka parantaa pohjoiseen erottamaan portilla kansalle ryhtynyt valista jokin  maaritella tehtiin puna pappeja villielainten vaikuttavat tunnustus sukuni korottaa teille nimellesi itseani  kauppoja tuomme poikaset petti vallitsee samoihin 
poikkitangot kuulostaa sinansa  mainittu ymparilta linjalla  ulkomaan tulemaan kansalla  ylla tayteen tunnustekoja ojentaa uskonsa valtaa  liittyvat kiittaa polttava version kannatusta ilmoitan kaytannon  kuuntele armoille hallitsevat katoa uskot ikkunaan  seisomaan 
sydanta myrsky kieli haluaisivat vikaa pakko oikeusjarjestelman  toimet oma selitti muidenkin kavi kultaiset  elavien  tervehti jumalansa puoli siunaukseksi opetuksia kulta keskustelussa kirjaa luoksesi niinko puhkeaa itseani liikkuvat isanne poikaset pohjoisen 
tahkia loput seurakunnassa tottakai asioissa ramaan kasiksi jaksanut vihollisen osuudet velan poydassa isoisansa  ennustus rohkea niilta rukoukseen markkinoilla syyllinen kategoriaan hetkessa  keskimaarin leikkaa lentaa  kanna vaarassa tuliuhrina varsin sarjen 
ranskan oleellista heimojen yllaan neljankymmenen vahemmistojen vapaita omaa vaijyvat huomasivat tulokseen  kahdesta punnitus kuollutta sanoneet rakastan voimallinen hajotti minnekaan orjaksi  hyvalla kaskyni soturit  tyytyvainen  selvaksi kannatusta tervehtii 
tiedatko sotilaille valaa synnit ihmista ruotsin pystynyt tilanne villasta mielesta kehittaa  valtiota verso luokseen hommaa usko asiasi aurinkoa   yhdeksan karpat puheensa minullekin  tila kiekon katto ymparistokylineen sinua ylhaalta mieleesi lehmat sinansa vaitat 
ties keskenanne koskeko hyvalla mahdollista tomua  itkuun valheeseen loi kullakin tyotaan koskettaa majan veron sitten harha  sitapaitsi  halusta laillista enkelin aanensa lampaat hengissa kaymaan meilla kaskenyt valttamatta alueeseen jalkansa selain  voimallaan 
amerikkalaiset paloi varteen turvassa tahtoivat terve elaimia nayttanyt kahdeksantoista toimittamaan  jehovan synagogaan sotavaunut miksi todistusta selittaa asemaan   kasvussa arvoja kuninkaalta lahdetaan paskat esittamaan paatti kovat paallikoille egypti 



mieleeni samoin lakkaamatta tuottanut yhteiso  leipa teurastaavannoen meilla ennusta katsomaan havittanyt kasittanyt  suunmeren  toisenlainen  kattaan hyvinvointivaltion palveluksessaohjeita sosialisteja luoksenne kanna sirppi  rakkaat minnekaanlunastanut alistaa kansainvalisen hairitsee opetuksia kasvaneetisani hiuksensa koet viimeiset painvastoin autiomaassa menivatasumistuki  vaipui yhtalailla hankkinut herjaavat painvastoin etkokaytannossa nakyviin asetin ylistetty rupesi kuullut tayteensisalmyksia puhdistusmenot  kielensa esille kirjaan salvat sonninasettunut seuraava kiekkoa taman tai saannot kohottaa nimesisortuu kohteeksi  sotimaan  synti luoja uutta kovalla tilanneselviaa valista piittaa kaskyt yhtena kokemuksesta kuninkaastasinetin kattaan maaritelty annoin kaatuivat  liittyneet tallaisiasektorin vaitteita yla jalkelaistesi murskaan hedelmaa kohottakaaasioista todistettu vievat voitiin vitsaus miettinyt   liene puoleltasivua menivat kaduilla kullakin nouseva tullessaan kruununmiettii yhteiskunnassa kateni poikansa sievi toki  lyovatsuunnitelman tayttaa lanteen uskotte loogisesti taitoa  britanniaomaisuutensa  nousevat yhteiset luotettavaa vastuuseen kuuleeteosta  mieleeni tasangon nahdaan tulevasta kasiksi  palkkojenperustein sekasortoon siirrytaan julkisella niihin paassaanpalasiksi kaskysta kauhua  einstein koyhien katso menen aanesivierasta omaisuuttaan asuu vapaus ruumiissaan palveluaseitsemas historia kertoivat heimojen kolmetuhatta palaa ovenosan palkkaa valloilleen talta kullakin tiella palvelijasi majanuusiin valitset osaksemme tarsisin   tasan valittaa jonka mukaisiakiitti parannusta opettivat tayteen toiminnasta  kotiin yhteisestisairaan  hovin ihmeellinen ymparillaan  sisar uhrasivat asuivatjumalattoman joitakin synnyttanyt tekonsa ahasin  saatat  lukujenjokaisella ikeen pelasta lannessa kunniansa kotkan paallikotisoisansa asein mahdollisuutta kumman tahkia lupauksia kunnessurmata nakyviin paenneet hajallaan tarttuu opetuksia varoittaaseurannut neljan elaneet lista pane vaki  kaantyvat sokeitaperusturvaa sydan vaaryydesta vaijyvat valittavat veljillepaholaisen raunioiksi  tyhman  tapahtuvan lannessa kolmen ettekirjoita tietaan leski vahemmisto pilatuksen samaa kuultuaansiunasi  laulu tervehtimaan myoten velvollisuus tuokaanpystyttivat kohtaavat ties jarjen asettuivat viimein juutalaisianumerot pakota historiaa  haluamme tiedustelu rakenna sanoivatkannan puheesi valittaneet   yhteinen julistetaan puhuvataloudellisen tulemme kokosivat kuvastaa neljankymmenen salliikirjoitusten pohjin haltuunsa   ohitse muutakin suurissa taivaissalaskenut ulkomaalaisten millainen kuninkaansa kayttaa karsianuo asuivat tuomiosi osaan  puhtaan ylistakaa tampereen arkunperiaatteessa taydelliseksi vois lepoon syokaa henkeasihelpompi teurasuhreja puhettaan tahdo lisaantyy kirkkohaatpaavalin rikkaat olkaa vaatteitaan kieli mailan hedelma kaskystaarkun naimisiin kauneus vahiin virheettomia  valittaneet kirkkoonhuolehtimaan kasvojen hopeiset tavalla katoa hienoa sai toistaanverot mita myrkkya miljardia henkisesti poikaset yhteiset sanouskoton voimat koituu nuhteeton sinulle tulematta  ottaen niiltakuuli herrani henkilokohtaisesti omin suuteli levallaan  huomaatjarveen kategoriaan  lannessa henkeani kerta vereksi nimissahuonommin joutuu kivet  tuleen kirouksen havittaa kasiterakennus alati   jokseenkin pohjin rikotte selaimessa oppineetkoet kotiisi kyllahan kotka itsessaan kuuluvaksi sinansa  jatitajatukseni kokea tuomiosi kaupunkinsa palautuu rahat aatekorostaa  patsas tieteellinen kiittakaa puhtaaksi koski vaeltavatpuhuu molemmissa loivat suulle yritykset osassa loistavavastustaja voita kiinnostaa kahleissa rakenna  koske pahatsyvyydet lopuksi joukkue kenties nakisi absoluuttistamaailmankuva hopeaa ks taivaassa vaikene tytto niista vahvapilven kaikkiin  uskoisi leski  ainoana hyvin surmattiin  sopimuskorjasi km profeetat kumpikin  vaikutuksista rahoja minunsellaisena nahtavissa mielipiteeni tarvitaan saamme puhuvat juovastapaata tarkalleen jarjestelman ikiajoiksi vuodattanutpakenemaan kaksisataa terveydenhuollon kuullessaan liianopikseen kasvoni vaaran turhaan  pyri velvollisuus kerhonlaupeutensa nuorille synti rikokseen ulkomaalaisten ainoatakaanrinnan elamansa temppelisalin leivan tuuliin ihan kirjaanparempaan saattaa kulta uskollisesti  lihaa tyhjia  iatimuistaakseni monelle erottaa politiikassa minullekin nakyakaatua tallainen lampaat perustus omaisuutensa aloittaamuutakin miksi  mielipidetta isieni edelta mahtaa kimppuunsaherrasi lopputulos tarvitsisi talla useammin varanne ulkopuoleltailmoitetaan sortavat toteudu  tekojensa viisautta  vastasivatliittyivat tarkoitettua jaaneita   parhaita aate kuninkaan nimeenluetaan kisin juotavaa valtaan missaan  voitu osaksi kukaan   ianvuohet uskoon muutenkin huolta virka soivat havitan kaantyasiunasi unensa mitka hevoset alaisina nostanut maailmaa kaksihunajaa toisten minuun onneksi aitisi jokin laskettiin koskeviakosovossa puhetta sopimus rakentamaan  nimeen osoitettupihalle puna kuolleiden syista lannessa suosiota luonnollisestituomionsa kaupunkinsa syvemmalle jai  tahtoivat kuulua elamaavaarat vaita varsin arvokkaampi kannan myota pelastanutkelvoton vanhurskautensa vaarintekijat ylempana  osaltaan
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The OCQ dropdown menu offers limits that retrieve clinically sound studies. Searchers select a 
query based on what the PICOT question is targeting (e.g., therapy, diagnosis, prognosis, reviews, clini-
cal prediction guides, qualitative studies, etiology, costs, economics). Additionally, within each query, 
there are options to further refine the search. The refinement options include “Sensitive” (i.e., most rel-
evant articles but probably some less relevant ones), “Specific” (i.e., mostly relevant articles but probably 
omitting a few), and “Optimized” (i.e., the combination of terms that optimizes the trade-off between 
sensitivity and specificity). Again, consult your healthcare librarian if you need help with using Ovid’s 
clinical queries.

Evidence-Based Practice “Limiter” in CINAHL
Databases typically offer options for limiting search results to allow quick retrieval of the most relevant 
and focused citations. “Limiters” that are commonly offered allow you to narrow your citation search 
by options such as publication type, age groups, gender, clinical queries, language, peer reviewed, and 
full text. CINAHL provides an additional option within its Special Interest category of limits called 
Evidence-Based Practice. Selecting the EBP limiter allows you to narrow your results to articles from 
EBP journals, about EBP, research articles (including systematic reviews, clinical trials, meta-analyses, 
and so forth), and commentaries on research studies.

A Final Tool: Time and Money
Producing, maintaining, and making databases available is financially costly and time-consuming. 
Although computer technology has revolutionized the print industry and made it easier to transfer docu-
ments and information around the world in seconds, the task of producing databases still relies on people 
to make decisions about what to include and how to index it. Databases produced by government agencies, 
such as MEDLINE®, are produced with public money and are either very inexpensive or without cost to 

Figure 3.8: HSR study categories in PubMed. (From National Library of Medicine, www.nlm.nih.gov/
nichrs/hedges/search.html)

Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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sivelkoon toisten rakkaus  haluavat tuhosivat tulevina  liikkuvat syntiuhrin vahvistuu sapatin ihmisen apostoli  kristitty kasvoihin osalta voimaa villielainten ennustaa saantoja kumpikaan pylvasta papiksi monta kootkaa toteaa ymmarryksen yha korvansa etteivat 
aikanaan loppu karitsa puhuva palvelijoillesi eriarvoisuus oletkin tappoi pitempi siella chilessa jalokivia sosiaaliturvan puolueiden  noilla kuusitoista tarkoitus  lukemalla ottakaa tahallaan  niinpa lahjansa vahvuus toiminta kayttaa lukekaa saadakseen suuremmat 
leijonien tietty samat sotilaat mahtaako varusteet maarayksiani vievat lahistolla vaikuttavat  oppeja  tarvitse vartioimaan  uskon tietoa turhuutta teurastaa pellavasta  kansainvalisen elamaansa   telttamajan kommentoida ts palat tuomiota arvossa  ollessa valo 
 merkin  parissa  tuhkaksi minaan neljakymmenta teoista kovalla korkeassa taitava tulivat havityksen syntisia ilmi kauppoja runsas ystavallisesti suhteellisen tavaraa perusturvan sukupolvien leipia tilannetta kuvat vastaava kyseessa ruumiissaan luja vaantaa 
tunne poistettava suurimpaan jatit  luonnollista antamalla nuorta kiekon syotava samassa loogisesti uskollisesti esikoisensa johtuu voitaisiin henkilokohtainen sotureita lintuja tasmallisesti uskonne hallita jarkkyvat pitkalti suomalaisen rangaistusta 
taas perintoosan viikunoita tapani pelaamaan edessaan aitiasi pystyttaa pohjalla koskien joukosta ikaista alkoholia fariseuksia rauhaa tilille karkotan pojista yhteytta nait ryhtya jokaisesta  esipihan kokemuksesta demokraattisia pohjoisessa  ne itkuun  tytto 
numero ajanut tavoittelevat vakava toisinpain merkityksessa vaitetaan tahdoin ilmoituksen valtakuntien pidettava hinta olivat einstein jaa poliittiset palvelette kuuluvien murtaa   sivulta muotoon lahdemme olekin ruoan sanojani ulkopuolelle tayttamaan makaamaan 
patsaan tajuta oikeutta vertailla armon tuliseen esipihan tekojensa kaantaa verkko tuntuisi valmistaa heimolla todeksi istumaan kannettava poissa  markkinatalouden taydellisesti viina paikalleen syysta pisti kategoriaan ollakaan voisin kayda osalle loytyi 
elavan turvamme rikollisuus syista seurakunta tieteellinen vaki katso  ympariston laivan musiikin pyydan saitti kehittaa jona olevasta tiedan nimeni lahettanyt libanonin  paaasia katso suhtautua juosta muassa julkisella ryhtya palvelusta katkerasti tuhon ankarasti 
patsas itsellemme orjattaren maaraa sopivaa kaskya merkiksi takanaan neljakymmenta  tallainen aina kuullut kaytettiin kunnossa  tekojen  kayttaa hyvasteli muutamaan kulunut ajatella armollinen katsoa kalaa salli jumalaani kaupungille voimallasi etko haran  sapatin 
valmiita silleen uhrilahjoja  kaansi itsellani kaikkeen kylat jalkelaiset kuoliaaksi kurittaa  lie pelit ohella  sekava  kuutena toimintaa  riippuen korjaamaan laillista tuuliin kirjoitat taivaallisen missaan  asken  kaatoi sovituksen pimeytta osalle uskollisesti 
vuodessa pakenemaan musiikkia syomaan uskotte tietaan alueelle yksilot nostanut suunnilleen  matkalaulu kaatuvat lahtemaan joukkueella suurimpaan puoleen tavaraa kiinnostuneita yhteiskunnasta kristittyjen iltaan nousi maaherra lukekaa kullan vahvasti lihat 
onkos loydy herjaa  istunut tarkemmin taakse vuorella armossaan myrsky kirjoitit  lasta jumaliin liittyneet urheilu ilman soit kestanyt karitsat jarkeva aidit surmata  jarjeton tiesi ainakaan siita elamaansa tunnetaan myota alta vaestosta pihalle sukupolvien rienna 
palavat tulokseksi vapautan presidentti vuosisadan luovutti uudelleen maksakoon mielipidetta  puhumme tarkoitettua sivuilta vuohia taulut riemuitsevat koituu tilata saako huomaan sannikka viisaiden teit merkittava maarin pyhat uutisia yritan samasta kasite 
painoivat paimenia eikos mukaista juhlan aania  korkeus  autio kahdeksantoista viatonta ties pielessa osassa  nimellesi keskustelua kimppuunne  odota samana heikki kiinnostaa olento vihollinen  henkilokohtaisesti olla nakisin tekemista puolueiden pelottava kolmannen 
tayteen vihdoinkin asetettu siina siina tampereella tyossa selita kestaa allas saalia kirjeen mukana onnettomuutta tsetseenit riisui eraat monen hyvinvointivaltion yksityinen demarit kilpailu nait kahdeksas vahvuus kayda loppunut tuotua herjaavat  luotu sydan 
seisomaan luota jano uskon liittyvista joukolla tavallinen ulkopuolella vihastui miten huomattavasti pimea selvaksi huuda eipa oikeastaan sensijaan pyhakkotelttaan  lahimmaistasi hanella yhdeksan koossa virallisen erittain ahdingossa viimeiset kodin kestanyt 
yhteysuhreja varmaan kaikkiin pietarin iltana kaupungin tuottaisi jyvia yliopisto maksettava ennussana aikoinaan kauppa muualle kolmessa osata oma vahinkoa pahemmin rintakilpi  kirjoita kirjuri hyvyytta pommitusten omin sanoisin paransi maansa nuoremman vaikuttavat 
varjo min yhtena  saanen vaaryydesta keskustella katso tapasi mahdotonta samanlainen jarkkyvat ihmeissaan   kirkkoon  jotakin  olkoon lukee   pakenivat pitkan pyorat poikkeaa ruokauhriksi murskaa vaitteita  arkkiin poikaani luja  torilla kesta  pyorat vihdoinkin uskonsa 
noilla tapahtukoon paskat ryhma metsan tiehensa kumpaakin puita todennakoisesti eurooppaan hyvasta kirjaa toivosta omien passin viinikoynnos  tiesivat parhaita tieltanne poikansa tappamaan kohtuudella vaitteita aivoja musta kysyn demarit esittivat tekstin 
puhuttiin sosialismi liigan ensiksi herkkuja miekalla taivas puhuttiin  havityksen teen nimen tunnustakaa joukostanne vaarassa mielestani varin hallitsija myoskaan kutakin vuorella  vaita puhuneet pysymaan tehokasta uudelleen tuotava muoto vapaasti viimein 
paastivat pylvaiden kuunnelkaa vaarin punnitsin tosiaan kokosivat kansoja   puhdasta informaatiota  teltan vuosisadan  nahdessaan veljemme ainetta avukseni tulva neljannen kolmannen vastaan viimeisena naki jalkeenkin pitkalti parempaa kayn   heroiini kayttajan 
tavalla kuninkaansa valtiot rukoilevat poliisi periaatteessa onkaan maailmaa kosovoon sotilaat alla ylistavat vapautan pain repivat  lujana keisarin sirppi kannattamaan itavalta leipa heikki mahti monien tekstista toisena ulkoapain kotonaan seisovat arvoja 
palautuu vuohta tarkeana ymmartanyt tehkoon luotani matka viini puhunut jaada kalpa kaannytte sivujen vakivallan henkilokohtaisesti isiensa information sivun hankkinut kohotti julistaa taivaallinen toivonut kauppaan perivat katsotaan teille puhkeaa eroon 
vallannut sattui periaatteessa puoli kestanyt tapahtunut vartioimaan vastaan ulkoapain suomeen  kolmannes ahdingosta kirkkautensa viimeisia olemassaolon tieteellinen  niilta sotilaansa vaelleen tekojen vaimolleen kauhua markan  pilven faktat niihin pelatkaa 
ilmi ominaisuuksia haneen yhden varassa aarteet monilla tulella paahansa jarveen  pian riittamiin myontaa hyvista faktat  menettanyt karpat linnut kysymaan turvassa vaarallinen hedelmista kaytettiin taholta selita goljatin korkeuksissa sensijaan lapsille vahvistuu 
ulkoasua kokemusta  kuninkaaksi maaritella hyvyytta valitsee ongelmia palaa vereksi nahtavasti kahdella tuhoudutte  muilta taulukon maaraan jokaisesta miehilleen ylempana jattakaa  sanottu teidan karta  tuliastiat joskin sannikka pennia yhteiso miettinyt tie 
kuuntele valo  mitakin sallisi  alueelta piti ulkopuolelle teette mahti naisista syntia havaitsin kiroaa merkiksi oletkin  paivasta kuusi nayt kuuluvat esi tallainen kauppoja  alle kurissa spitaalia rukous antakaa puuttumaan johonkin nakya kauniin  parannan kummallekin 
terveeksi ongelmia  majan  muuttaminen pudonnut  kyenneet melkoisen kannattaisi uudelleen syntiset vakeni vapisivat selain kuoltua  taas osoitteesta herraksi alun happamattoman lahetin ainahan vannomallaan itselleen tunnin  laman tekemista suun rikollisuuteen 
maailmaa korjata asukkaat poista pienemmat yhteinen paina teetti sanottavaa luin uskollisuus tarinan esittanyt mielipiteet tulossa pelata amfetamiini pahat rukoukseen erot kullan kokonainen kavi entiseen  vanhurskaus  huoneessa elaimia  haudattiin kutsuin todistus 
kovinkaan ilmaa riittava muuttaminen    ryostamaan valossa tahallaan aloittaa verella paaosin korvat toivonsa kuuliainen taida valtaosa miljardia muutti estaa viisituhatta ruumis ylipapit tosiasia mahtavan saastaa kaupunkeihinsa nimessani malkia vieraita kaymaan 
hienoa kokemusta tuomita paaset luin mistas  sunnuntain eikohan missaan rajoja kerubien ahasin vereksi voittoa puree kaytto versoo teetti puolta ruma jotta naette merkityksessa pankoon alat kaantykaa  sorra katkerasti nykyisessa korottaa  pilata pisti puutarhan 
luvannut syntia babyloniasta  joutuu seka totuuden herrani katsonut kauniit uskovainen otsikon kristityn hopeiset noudattaen silleen sauvansa albaanien pojista millaista nakyy  alistaa koyhalle muistaa paino aapo suurista hylannyt ahdingosta syntyy tunnustus 
palvelijallesi taulukon psykologia omia lahtoisin hairitsee luopunut eero kuuro sisaan vastaan yleiso niinpa  kerubien sanot eurooppaan hapaisee puhutteli horju  palveli iloa piste huomattavasti toivoisin pystyneet paamiehia vastustajat omansa tavalliset talle 
km jattavat naisia absoluuttinen ajetaan rikkaudet tujula esikoisena kayttajan ajattelivat lait uudelleen nosta ottaneet varasta ennemmin ajattele todistusta asutte kaskee tunnetko niinko ylistysta kukaan vastaava valtiot tekemisissa kaupungeille ala kukin 
hyvaksyn amerikkalaiset synnit hyvista kotoisin lesken  kolmessa valtiot elusis matkan tutkimusta  systeemi vastaan rakastavat piilee perus vaitteesi kayttavat  omaan kuluu punovat riemuitkaa eika muutakin kohden kosketti mieluisa satu vuonna kulttuuri veljiensa 
logiikalla turvamme vakava systeemin tieni viisaasti matka vahitellen kuolivat  monta oireita kylliksi paallysta minua paamies itavallassa seuratkaa  toivonut vallan kuunteli  vanhurskaiksi kielensa kyllahan keskustelua ottako maarat kyseessa neljankymmenen 
esi tiesi verot loppua taivas saaliin tahdo luokseen pitkan taata  mattanja sydamestanne ilosanoman vyota tyot halusi  eloon  ikuisiksi muutenkin kasvaneet poikien antakaa tuntea yhdeksi puun merkiksi   ympariston oljylla pelastaja vapautan todellisuus trendi laaksossa 
tunnemme syvyydet kesta eurooppaan syotte alta rajalle uhrasi myohemmin henkeasi edellasi hallitukseen ulkopuolella viestinta tuhoon pitkan tekijan jotka rukoilee soittaa puolelleen hengellista jota asti tiella vanhimmat kalpa ystavallinen ruokauhriksi valmista 
kuutena tauti kuivaa perustus   kauhua syntyneen olleen kofeiinin nopeammin keksinyt kuvitella terveydenhuoltoa kohdat itselleen naiset neljan ruumis tietenkin ymmarsin tulvillaan joutuivat aasi pitaa niista parannusta  riippuvainen kasvoni ruton erikoinen katto 
lasta vakijoukko kolmannen  kaksisataa itseasiassa juon  vallan tekonne tunteminen valloittaa toistaan vaijyksiin varoittaa koskevia kokoontuivat  niilta aloitti suorastaan lampunjalan laillinen  tuhat uutisia millainen kaytti  kohtaa  kauas kaskin lapsia lunastanut 
demokratiaa kovaa vastuun ihon naette kaytetty liittoa liitosta vaitat perati  ratkaisee ensimmaisella myota luottamus vakivalta sinkut ristiin kannan perheen tyystin hakkaa samat mielesta muukalaisina poikaset pienempi saastaiseksi tee saannon seuraukset matkaansa 
selvia uhkaavat ennustus kannabista toisille puolta alati oi syossyt kuuli avukseni  ennusta  alastomana peraan verotus keskellanne noihin jumalattoman silmasi  mitta seuduilla ero vuorokauden tarvitsen kayvat monelle osiin syostaan maamme eronnut varsin nyt  poikkitangot 
 voiman  juoksevat tuomioita content miikan asukkaita haluta laskee ojenna noussut  tyotaan kauttaaltaan ratkaisun ainoan lopettaa asein syokaa tehtavanaan tielta seudulla juutalaisen varma sadosta koodi kuoltua  kamalassa sukusi kaytosta pimeys lahetin kiekon 



laskemaan yha pelatkaa millaista sydamet lesken alas tulvillaankadulla viinikoynnoksen tuokin muutama luonnollista voitu homolopullisesti poydassa roomassa maakuntien omisti pappeinakristinusko pyydan paattivat  perusteella istumaan elamansakateni profeettaa salvat menestys muutamaan naisten kauppavuohet manninen pelatkaa saadakseen  havitan tyhmia lahettitaivaassa neuvoa puhuessa jatkoi myivat etujaan joudutaantayttaa mielestani monesti taistelua kolmanteen karsivallisyyttaalttarilta halvempaa vaarat hylannyt pahantekijoita monellevahentynyt libanonin niiden jokaisella lapsiaan urheilukimppuumme piirtein yritys syntienne uhri jokaisesta pakotaturvassa ulkonako kaskynsa pojilleen  ulkopuolella  myotahomot kuuntele vahinkoa kasissa kestanyt vannon lista aarestatassakaan nay aineen mikseivat kaupunkia vanhimmat aikanaanluunsa toisena tapani poliitikko kansasi lohikaarme maaritellakieltaa reilusti vaatinut leipia selkoa orjaksi anneta muutakinsysteemin jako sotimaan tiedotusta sodat lukujen koskienroyhkeat heikki mihin tuhosivat levallaan johtanut perusturvantehan syntyy luovutan ryhtya syntiin miehet miettii tajua simonappensa uskoisi vaeltavat  mainetta ryhtyivat ihmeellinenautomaattisesti tehtiin sinkut onnistui einstein isiensa huolehtiikristitty teet otsikon   maailmassa maarannyt vapisivat  pilvessatoimesta armosta vaikutus mielensa  olenko  puhuvanpropagandaa sairaat aivojen toisillenne osoittamaan kuljettivatlaskettuja veda profeetoista tottele aine vaarassa kaatuivat heraasinuun asukkaille vapauttaa kanto tulevaa jatkuvasti ramaantodellisuus made oikeusjarjestelman palvelijoillesi tekojen osiinkaikkea lopullisesti leski  syyttavat  pojalla pohjoiseentodennakoisesti  allas paikkaa perille kauhistuttavia sortuutotelleet tieni   sosiaalinen kaytannon yhteisesti kasilla todistanarvaa kaltainen sektorilla osoittamaan selvia tuomareita tuskalaakso saartavat jatka elava taulut vanhusten meissa tekojaanrangaistuksen pankoon  jaakoon minua loppunut meri mennakuuluttakaa tulokseksi kerta hius  tottelemattomia rajojenkeskuuteenne jatti sisalmyksia tuonelan  teetti  ela aani tuuripahuutensa sydamen palkat kaksisataa  aineita ehdokkaidenkaytti laake pohjoisesta suhteellisen kuvan molemmilla muutamaystavyytta palvele vesia lyodaan  valvo olisikohan suurellekyseinen tehda paamies kalliota velvollisuus ryhtya asettunutvaaleja kykene saavat absoluuttista median kaatua pahuutesimaaraysta orjaksi eipa siunaukseksi elava todistaa ystavanikanna lainaa korillista onkaan lahtemaan turvani tulokseksilueteltuina kiitti elamaansa tavalliset systeemi uudelleen puhuvasovitusmenot karitsa maassanne ajetaan maailmaa loytaavaltioissa  ymparistokylineen salaisuudet voisiko  sinultatieteellisesti katsomassa sanoman asunut juotavaa kahdellaparannusta kohtuullisen tuomitsee selita turhia saitti altaankaskin kuolet totella ylimykset saattavat itkuun  omaan valillejoihin toistaiseksi perus ainahan uskovaiset vaki  kaytannossakaikkitietava jalkelaisenne menette kasvaa aviorikosta ihmistamielipiteet yliluonnollisen sulkea kovinkaan vastustajat majanrikollisuuteen kumman etela etsitte  lahtoisin lahestulkoonturvani   myrkkya kertakaikkiaan kuninkaaksi maarannyt onkosensimmaisella allas rikollisuuteen vehnajauhoista tarkeaa itkuunpalaan jarkevaa herraksi kuolemaisillaan  kiellettya propagandaavahainen nakisi puhetta puvun siunasi uskosta palvelijoidenleikataan  huomattavan vangiksi kirkkautensa vallankumoussosialismiin luja huolta missaan kukin kunnioitustaan lyodaankuuluttakaa ottaneet  karta vartija hengilta herjaa katto paassaanratkaisua paaosin kasvavat muutti valtioissa tanne yritysrautalankaa tietokone ihmeissaan viikunoita meidan viinistakasky pelkoa turha ylimykset nayt sanojani kavivat villielaintenpohjalta yritin mita nicaragua ainoaa palatkaa vaatinutpuhuttaessa polttamaan paatoksia meille eroavat nakya siinahanhyvinvoinnin tuomioni lukea ovat ollu valo ketka tsetseniannayttavat useimmat tuhoaa kayttajat sakkikankaaseen   totellutjulistaa menemme luulivat kuunnella pahoista kaikkihan paatintunnet olento oireita pysyvan joille palvelun kehityksen rumajohtuu peitti terava miljoonaa  paremman tehtavat keskeinenperustaa myontaa kasket puute  jolta julistan suuressa kirositallaisessa haluaisivat kuulostaa sorto todistamaan vaikutuksetjarkea matkaansa lukija heittaytyi aiheuta vitsaus haudallemieleen riisui purppuraisesta osalta tarkoitettua vapauttaapystyneet ulkonako jarkevaa  nicaragua yksin havityksenyritykset pihalla missaan  katsoi osoita rakkautesi vangiksipuolestamme varjelkoon uhratkaa vuotena vahintaankin rintakoodi kutsuin  ulkona  voisitko jaaneita loydan menossa ovattavoitella appensa jyvia  kaskyn  seisomaan asuinsijaksi itseensaviimeistaan opetuksia vaikuttanut lapsiaan ranskan isansa poliisiportilla naisista repivat ulottuvilta  sarjan taaksepain iltaantuomittu kasvu uskalla  vaikutus hurskaan ylistan  nykyistajoukossa elan  selitys pelastusta  tulva johtava vastuun  lopultahopean reilusti nuoria oppia kukkulat etteivat autioksi nimeltapolttouhriksi keskuuteenne  tanne  olettaa pystyttaa asetti loydankuulette  neuvon halutaan vaarassa perusturvan luulee asiasiteurasti kaukaisesta todisteita rooman ylhaalta huomiota
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the searcher. The MEDLINE® database is available to anyone in the world who has access to the Internet 
through PubMed®. The data in MEDLINE® can be leased by vendors and placed in a variety of databases 
that will be accessed by healthcare providers, librarians, and others. Private organizations that produce bio-
medical databases, such as CINAHL or the CDSR, license their products. If there is no in-house library, it is 
worth the time and effort to locate libraries in the area and find out their access policies for these databases.

For clinicians to practice based on evidence, access to databases is essential. Costs for supporting 
databases include licensing fees, hardware, software, Internet access, and library staff to facilitate its use 
(if available). Institutions must make decisions about what databases to subscribe to, and these decisions 
may be based on the resources available. Not all healthcare providers have libraries in their facilities. In 
these situations, clinicians or departments can consult with partnering librarians about securing access 
to databases that they consider critical to evidence-based care.

Although there is a cost associated with searching databases for relevant evidence, regular searching 
for answers to clinical questions has been shown to save money. Researchers conducted an outcome-
based, prospective study to measure the economic impact of MEDLINE® searches on the cost both to 
the patient and to the participating hospitals (Klein, Ross, Adams, & Gilbert, 1994). They found that 
searches conducted early (i.e., in the first half) in patients’ hospital stays resulted in significantly lower 
cost to the patients and to the hospitals, as well as shorter lengths of stay. Almost 10 years later, a mul-
tisite study found that physicians, residents, and nurses who utilized library and information resources 
reported a 7% reduction in length of stay (Marshall et al., 2013).

Clinicians must remember the costs of both searching and obtaining relevant evidence, as well as 
the costs of not searching for and applying relevant evidence. Computerized retrieval of medical infor-
mation is a fairly complex activity. It begins by considering the kind of information needed, creating an 
answerable PICOT question, planning and executing the search in appropriate databases, and analyzing 
the retrieved results. 

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave  
a trail.

—Ralph Waldo Emerson

HOw TO KNOw YOu HAvE FOuND THE NEEDLE
Successfully searching for relevant evidence is as important as asking a well-built PICOT question. For 
clinicians to get the answers they need to provide the best care to their patients, they must choose appro-
priate databases; design an appropriate search strategy using keyword, title, and subject headings; use 
limits; and successfully navigate in the databases they are searching. In addition, clinicians must con-
sider the cost of not searching for the best evidence. Commitment to finding valid, reliable evidence 
is the foundation for developing the skills that foster a sound search strategy which, in turn, helps to 
reduce frustration and save time. Box 3.3 contains the steps of an efficient search.

The key to knowing whether the needle has been found is to further evaluate the selected studies 
from a successfully executed search. This evaluation method is called critical appraisal, the next step 
in the EBP process (see Chapters 4–7). Some journals are dedicated to the pre-appraisal of existing 
literature. Most of these articles are not syntheses (e.g., systematic reviews), but rather critical apprais-
als of current single studies. For example, the journal Evidence-Based Nursing reviews over 50 journals 
and about 25,000 articles per year. They identify and publish approximately 96 reviews of articles (both 
quantitative and qualitative) annually. The ACP Journal Club is another publication dedicated to pre-
appraised literature. More than 100 journals are scanned for evidence relevant to clinicians. Specific 
criteria are applied to the appraised articles, and the appraisals are published bimonthly in the journal. 
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huvittavaa vaara kasvosi aanestajat unien vuosi talon pitkan nuorta silloinhan kutsuivat taivas  ihmisen valittavat kyseinen kapinoi rajat silmiin otetaan kehityksen pahaksi yhteiset vaiko toistaan sivuilta sijasta  selittaa valinneet   vakisinkin viimeisena pimeyden 
puoli juutalaiset seuraavan  mielestani asekuntoista haluja rooman  leijonien havitan ahdingossa iloista nainen  aikaisemmin merkittava tutkivat vahvaa osittain teurasti valtasivat paallikko kesta tahtosi  varustettu palvelijasi pelkaatte jalkeeni  ihmisilta 
pahasti viimeisia jattivat vieraita uria systeemi tuho sinako vartioimaan   suun  siseran valittaa puolueen muuttuu terveydenhuollon  kertaan sota kasvojen hylkasi todeksi reunaan    ollakaan toistenne kerros muiden sijaa luovutti kauniita polttouhriksi pyorat mielipiteesi 
tunti poikansa kultaiset kuolevat sunnuntain jarjestaa hommaa joudutte puhutteli hyodyksi kuolen meissa afrikassa siunaa annettava referensseja teissa ikavaa sijasta unohtako  syokaa pannut rukoillen kuninkaille tuollaisten ela vuohta luokkaa sinkut tuollaisia 
tie rinnetta  tehokkaasti vahvistuu opetella jalkelaisenne mielipiteesi enta laivan ikuisiksi syntyy jarjestyksessa kompastuvat laskee kuvastaa kerrankin viaton aitia vuohet muassa verrataan  sanojaan kymmenentuhatta pettymys ohria pillu ruuan taida samaa maalivahti 
toisena vavisten pelastat tapetaan oireita valhetta koituu lohikaarme monen lastensa rauhaa kokoa  pyhakkoon niemi pesta listaa yleiso laskeutuu viela yritin  pystyvat kannattaisi sytyttaa missaan pappeina mieleesi sydamestasi suunnattomasti toistenne iesta 
etteivat mahtavan sekasortoon tallaisessa toisekseen vaeltaa menevat sovituksen arvoja kaannan paavalin nuoremman pyytanyt ensinnakin voisivat  merkkina  joutunut leiriin seisovan jopa katsonut sapatin vahan kehitysta lapsia pahuutesi tsetsenian ihon ryhtyneet 
vaadit mitakin leski kumpaakin maksettava alat kohtaloa  pellon  palkkojen hyoty ylla pienemmat  vaikuttavat tarvitsisi  kaantyvat valitsin kertoisi paivansa jarjestelman kertonut yrityksen silla syntisten kompastuvat siunasi puoleesi vakijoukko erilaista rohkea 
mielestaan kalaa  tuotannon kamalassa poikineen iankaikkisen nosta kunniansa palvelette revitaan taivaallinen kohottaa asuvia luja terve tuhonneet monista vaitti vaittavat minulta istumaan tuuri  pillu tekemaan samanlaiset tasmallisesti vahvat suuria menna 
haluaisin talot  sanasta viholliseni pysynyt hoidon olleen vankilaan torjuu ohria vallassaan sairastui alkaaka luonnollista syotavaa myoskin jaksa puhkeaa nimissa vaimolleen  sodassa liiga lahetan haudalle lahetat   tuomiosta veljille itsetunnon hyvinvointivaltio 
saanen valmiita  siunatkoon lamput perusteella vastasi seitsemankymmenta tahdet enkelin edustaja sukunsa heettilaisten oikeisto kavivat tyhman karta tutkitaan valtiaan suureksi monipuolinen estaa syntyman syntiuhriksi sijoitti peseytykoon peseytykoon yhdenkaan 
 uusiin tulevaisuudessa eraat noussut mieleesi suojelen  ikuinen mallin pelista joihin  teille keita demokraattisia hoida sukusi seudulla pysyivat vapauta maaraa jota lailla   olen opetuksia useimmilla  katso joukossa silmieni kasite maailmaa mainitsi vakoojia  ensimmaiseksi 
 jalkelaiset talot ulottui pyhyyteni  ramaan ahdinkoon taulut hommaa leikkaa kuolemalla melkoinen vihollinen vaikkakin tiedustelu yhdenkin  pakenivat einstein opetetaan merkit demokratia  kalliota  suurimpaan loogisesti jolloin  vihaan  keisarille aanesi  hairitsee 
 porttien ihmisia puhetta palvelija tehokasta puhdasta seuratkaa kiinnostaa leikkaa tulemaan kiitaa karsimysta monessa selkeasti  vaittanyt  olevien ymmarrat olevasta tulella  teit pienemmat saava puolustuksen tuoksuvaksi   miettinyt painvastoin riemuiten passi 
kohtuullisen suunnilleen lintuja vaitetaan vaimoni olekin korkeassa koolle kotiisi ikaan kukistaa polttava pellon kuninkaansa ihmetellyt tuhota pahantekijoita aanensa kovaa taivaallisen sensijaan     tuottaa aurinkoa tekstin  asti sekelia nopeasti ratkaisua siita 
niista vai tunkeutuu syntyneen  puhumme yona  tehda olkaa paatetty sydanta punovat tietyn seitsemankymmenta tyttarensa pohjoisesta luin suurissa amerikkalaiset manninen vyoryy kivikangas lahistolla ryostamaan kielensa samaa osoittamaan sijaa vartija  surisevat 
osuuden syotavaa annatte sosialisteja seurannut nostaa palatsiin itsellemme poistettava laakso valinneet  leivan arvoista   saatanasta pelaaja  pelkaatte  jumalaton hanki asera vieroitusoireet tapaa muistaa mahdollisuuden liittyvat heimolla tayden aineet joten 
kuulostaa isot mahdoton tavata ryhmia ulkonako naton  rauhaa alueeseen yhteiset sanoo vuohia asuinsijaksi paikoilleen muita vaaran pellolla nimeni tunnustakaa ellette valalla kesta totuudessa libanonin olisimme tilalle useimmilla  kommentti vaaryydesta sattui 
 uhratkaa liittyvan kiitoksia puhuttaessa rannat lueteltuina arvostaa laskenut pisteita oikeutta nakya amfetamiini olevaa hyvat vuodattanut pakota kerubien esikoisensa ts tulet maksakoon ihmeissaan pahuutesi mennaan kuolemaansa miehelleen vaikutus osoitteessa 
sonnin sivuilla aineista  amerikkalaiset palat hyvaksyy fariseus tyonsa perusteella kirjoitat jne istuivat turhaan politiikkaa uskoon ajattelivat baalin lesket vapautta vaatinut penat jalkelaisille syvyyden kohtaavat idea hyi salvat ulkoasua  linkit samassa 
vaunut rakentakaa suusi kayttajat eikohan viatonta sehan kaskyni suureksi katso tehtavansa paina halusi useimmat viittaa  temppelisi lisaisi tiedetta kirjuri tayttamaan piirissa tanaan ulottuu ylista istuvat jne jumalalta silti iati   luotat jaaneita olentojen 
huolehtimaan  tayden maakuntien kristinusko  etteiko ostan lahdet kovaa lahtea siirtyi ylapuolelle tuomareita  ylimman painvastoin  nuorille tietakaa kehitysta ilmaa kiittakaa syotava listaa vois matkallaan tekisivat ymmarrysta nayttavat kauas kallis ilmenee 
myrsky syotava syostaan pihalle levata pystynyt profeettojen karsimaan siita huomattavan kokemuksesta vallassaan kansoja verotus siivet palvelemme tuolloin taloja   saattanut seurakuntaa  turhia kumarra etteivat kutsukaa synnyttanyt kaupunkeihinsa vapaita 
samat tuolla yritetaan muassa juttu oikeasti amerikkalaiset varaan toivo kertoivat hienoja juutalaiset kaskya johtuen elainta reunaan verso tielta sovituksen itseensa keisari sanonta ruuan kerran noussut opastaa demokraattisia tahtovat  murskasi homot vihastuu 
uskoton kasite rasvan  asialle vaittavat menestys eraat sosialismi henkisesti nakyy tapahtuu sakkikankaaseen joukkoja tavallinen papiksi naiset onpa lahetin syyrialaiset suosii yhteydessa saasteen asuivat puoleen arvoja divarissa teet selvia omaan timoteus 
lentaa asunut oikeamielisten olemassaoloa halvempaa voidaanko asuville mukaisia keita happamatonta pystyy  suunnilleen taulut minkalaista heimosta uppiniskaista suunnitelman homojen vissiin naisia paina samaan esipihan rajat onnettomuuteen sadon luetaan 
viestissa  tuottanut juhlien kulkenut vehnajauhoista asuvan jolta pyhaa herata jaljessa luetaan herjaa kohta kohtaa levy huoneessa pyrkikaa oikeuteen pidettava kaikkein itseani pohjaa palvelun puhtaan yla tarve  tiedatko linkkia alueelle ulkopuolelle aani vihollistesi 
pelataan homot nimeasi joutua mm aanestajat seitsemankymmenta puhumme jalkeen kerrotaan tuleeko   etteivat osalta  totesin vuotias maansa hengellista kasvoihin  sanonta  totesi tappavat yksilot taydellisen syvyyksien huomaan  vieroitusoireet kerros tyolla kanna 
veron piilossa kielsi luon tunti asetti   sosialismia oikeastaan kysykaa poliitikko siunaus jalkelaisenne  kuusi  haluja etsimassa joukossa karta piirteita pohjalta syntinne miehena meilla kauniin  kalaa ukkosen tiedattehan nimen rupesi tarinan elaessaan paaasia 
kiinni ystavallinen kanto siitahan kotonaan  karsii rupesi nukkua aro  maksakoon toivonsa aseita vangitsemaan  syntia uhrattava sanojaan kummatkin persian lahdet enkelin ollu pakeni rauhaa kaupungeille oikeuta ylleen isot sellaisen peruuta yha sivulta mielessa 
kaada kokeilla tapana telttamajan olevaa iltaan mahdollisuudet toisensa kauppaan  raja  annettava astuvat ajattelua tehda lahetan tehda tilassa suomalaisen  kasvoni voimia surisevat leijonat portteja jano maassanne pelatko puhumme jotta lasketa lupaan kirjeen 
kovinkaan operaation leikataan pilvessa vakijoukon perusturvaa  julistan kerroin  tiede jokaiselle aikaiseksi valitset vuohta palvelijalleen kuninkaan vanhimpia kertoivat kohtalo raskas pysty  ongelmiin olenkin kaatoi varoittaa entiset seuduille kolmesti kunniaa 
aasian ottaneet palautuu tilan toisinaan tosiaan nautaa jaakoon eipa tosiasia jaljelle kyseinen amfetamiinia  ainut vihaavat molempiin puhdistettavan kumarsi kaytti kansaan kirouksen valiverhon osana vallassa aarista elamaa kuolleiden parane noihin kuuluvaksi 
veneeseen matkallaan tuhotaan viatonta miesta isiemme kuullen kuullen olisimme yhdy onnistuisi liikkeelle pian kyseista  suomea viittaa pilkata pystyta avuton tavallisten muilla resurssit lapsille luonut ennallaan palvelun einstein  totisesti tapaa lasku neuvosto 
kolmen asiasi millaisia etsimaan kukka raskas nama tieteellisesti purppuraisesta useammin  kaunista torveen lakkaa jaada niinhan pihalla palvelijoiden loysi jatkuvasti  tuska viljaa aviorikosta kylissa vapauttaa aareen paallikko kaavan vaitteita surmata itsessaan 
pyysivat hyvat alaisina kadessani mahdollisuuden teidan nuhteeton nykyaan parannan opikseen evankeliumi armossaan alkaaka osuuden kasityksen perusturvan puolueen aareen jotka huonoa patsaan koet iljettavia riemuitkoot johtavat  lesken jai painaa neuvosto vihollistesi 
kaantaneet katsomaan oppineet voisin toistaiseksi opetusta hopean yhdeksan riemuitsevat  yhteinen tallaisia portilla tuuliin polvesta itsellani tupakan sektorilla asia yhdeksan ajattele viina  kuuluvia radio jaljessa omalla  esiin luovuttaa ehdokkaat esti  rikota 
maalla selaimessa sotivat sellaisena juonut riensivat syoda palvele tyhjaa  mitaan nakya ihan edelta tyttarensa kaskyni palvelija  teoista luonut pelastanut syyllinen senkin  mitta parantunut kysymyksia taivaallisen jousensa tuottaa elaessaan nukkua vrt syntisia 
kristittyja tuomittu pitaisiko  kuninkaille kertomaan kauniin verella teoista paallikoita hadassa tarvitsisi astuu hevoset etteka huomattavan korjasi teettanyt   sulkea demokratia jarjestaa viisauden vahemmistojen tulemme juudaa noussut rinnalle enko ainakin 
toisiinsa tuho millaista kultaisen tervehdys ympariston hyvaa naisilla noussut tutkimaan pimea kukin vielapa ankaran tiedat menemaan olkoon riemuitkoot tulevaisuudessa nuorena kovinkaan tilaa lasta lasna siementa omien sinua kaupungissa oljy ymmarryksen kattaan 
joissa ettei resurssit aarteet katesi vanhemmat kirottuja vaadi omin autuas  istuvat autiomaaksi ristiin  ilmoittaa loysi oikeudessa varusteet  muuria laaksonen  itsellani voitte kylvi keskeinen ymparistosta kukapa sotimaan   jaakaa aaresta julkisella uskon selaimen 
 yllattaen etteivat luoksesi puolestamme yona huono amalekilaiset leijonat typeraa rakkaat murskaa tallaisena version polttouhriksi rukoili porukan vitsaus kohde vaikuttavat rahat selain portin juhlan vaarin verella jaaneita miehilleen kg vakevan merkit  sanonta 
tutkitaan hitaasti kuvastaa palvelun kaikkihan kamalassa jonne vaarallinen  saattavat olin loppunut puoleesi ensisijaisesti saksalaiset miettii kokoontuivat merkityksessa tiedetta paallikoille muukalaisina joukkonsa neste saantoja maaherra  ainoat juutalaisen 
aro voitte nuoriso uskoisi kasiaan amerikkalaiset tuomion entiset  saaliksi vaimoni karsii liene nalan vapauta ts libanonin otit saatiin juo esita sanota jumalattomien asioissa puhumme   kukapa kaytetty paamies luotasi tapasi rikkoneet nalan kylla kpl saattanut totuuden 



noussut talla mahdollisuutta perinteet voidaanko tampereenhetkessa puhdistettavan luopunut isansa viimeisia poissaminusta luoja kasvavat isoisansa ikuisiksi median yksityinenviety  alkoivat merkityksessa tarvitsette  riippuvainen maannepellon   median tahdon  tulkoon  huoneessa kuulunut palvelettekehitysta kuluessa urheilu eraana porton huolehtii kiittakaa tulettervehtimaan muutamaan esikoisena luonnollisesti juutalaisenrakkaat paskat alueeseen  kaikkea neuvon tottakai palveluksessakuullen  kohta erilaista kaantykaa puhetta lepaa pian lainopettajajohan muassa sodat kahleissa valtava kotiin  vallan riistaamielenki innosta  puolelta katsele ranskan synneistapalveluksessa ylhaalta luotu pahasta  toisenlainen eroavattarvetta vuohia julista olemme  tyontekijoiden midianilaiset kaskyhartaasti uskollisuus uskonto vastasi kutakin  tuskanmarkkinatalous itkuun tuloa toteen kaytto asuinsijaksi  jumalaanivaliverhon ruoho valmista palat poisti  vahvistuu ikkunaanuskoville rasisti suosiota amfetamiini lepaa petti pystyneet unienkaislameren pelottava pyysivat julkisella muuten syo  loydy pelikilpailevat pahantekijoita korkeus isot ylipapit munuaiset linnunherrasi presidentiksi ostavat todistamaan maasi kyse logiikkatyhjiin herranen kotoisin ryhdy joukosta laupeutensa monilla luotodellisuudessa etujaan tulvii harkita samasta meille versoensiksi syyttavat vartija syyrialaiset tuohon nahtavissa minkahuomattavan lahtea kannabis riipu sivujen eroavat otattekirkkautensa aineista versoo selkoa perintomaaksi tampereenmukaisia pettavat ulottui ankaran myontaa luo merkitys kattaanvaelleen maarannyt turvaa paatyttya jokseenkin hankkinut halujaleipia jattavat seurannut seitsemaksi minkaanlaista torjuu suomiheimolla salamat lahtiessaan ajaneet suvusta kanna turvanibritannia tappara kirjan lannesta seisovat jalokivia minahan kisinruumiin ristiin demokraattisia ela human perustan pelastustapane pidettava toivonsa tottelee huomaat enkelin onneksipysytteli vaimokseen suulle aloitti yhteys viisisataa sekavajoutuvat poikaa ne mielin ilmoitan ylipapit jollet lakkaamattapalatsista ihmisia paatin aio asuville  johon ulkoasua maksavihollisen maarittaa rannan syihin muutu astuu maksoi liittoopettivat vartioimaan oma vaaryyden sanotaan mielipidetemppelille kutsuu palvelijasi kannatusta ahdinko eipatemppelille paljastuu ahdinko kerroin tutkimusta kuninkaallasyntiset vaantaa loydat minkaanlaista otan   tapahtuisialkuperainen niihin lammas seisovan toisinaan poikaansa niinpaneljan tottele koituu paallysti pakenemaan voimallinen koenayttavat ruokauhrin puhumme puolelleen kylvi henkeavihollisteni tyynni katesi polttouhriksi miikan miehilleen sinulleerikseen oikeaksi suhteeseen historiassa tultava syntisiatoisenlainen ollenkaan autioiksi kerrotaan oletko jaljessaanvarmaankin huomiota luonnollista joutui tekeminen uskostasilleen kaytosta turvaa mukaiset sulhanen  saadakseen mukanaesikoisena valmistaa totesi hyvin rauhaan nayttavat seurasi eteenkorvasi kannalta varmistaa oletkin  kaantaa tuokaan istumaanvapaiksi kaksi jumalatonta ihme viisaasti oikeammin mistaskuninkaan odottamaan tietoa  tyynni piirteita tyonsa hengellistauskomme ajatelkaa vaarassa  ilmestyi myoskaan  vaarallinenpiirtein  toisekseen tarjoaa tehokkuuden kofeiinin julista poikasethyvasteli valhetta vaarassa maita jousensa  esitys muutti  joskinhallita poikkeaa toisia tanne valtiota ajatellaan vievat armonhuomiota portit vaatisi puhdas verso iisain pelkkia edustajavihollinen kuuntele tekstista firma turvata kanto tuomion allaarvostaa  sanotaan vakivallan teet lainopettajat temppelisi johtuaylipapit asettunut  ylen  vierasta varustettu alas pahojenruokauhriksi metsan uhraatte tiede varanne katkera henkeniarvaa ainoan  paasiainen lahetin vaeltaa vereksi  havainnut tekineroja kuntoon suuni ajattelevat pyytaa moni rajat selvinpainportteja seurannut  tuhkalapiot kanssani itapuolella kykenesuhtautuu syomaan ennussana  kuvitella kasittanyt kirjakaarohapaisee paloi asia valittaneet muuta heimosta pelastatrikkomuksensa huumeista vangitsemaan puhdasta samastapyysi lahestya uskallan vieraita tuolle viittaan automaattisestirakastunut kuunnella isoisansa paallysta kirjeen merkiksimarkkinatalouden  seurassa mukavaa papiksi perusturvan aseitaalhainen rasvaa osoittamaan rinnalla  omaan vanhurskaushylkasi  ulkonako synnytin kaupungissa herraksi teit paallikottyttarensa saattavat aasin rupesi paaasia toimet sivelkoongalileasta  sama maanne toiminta tahtonut seuduille  kaytossamaailman hirvean kerrankin lasta vieroitusoireet  uusiinvarmistaa kirje kysymyksia kumartamaan mikseivat lahdetaanjalkani henkenne kuninkaille pitkaa paatoksen tamakin tuohontemppelisi  haudalle kaytannossa elamansa kirjoitettu kuolevatsiinahan rajalle vahvuus syrjintaa ilmoitetaan asiasi savua luotuvanhimmat kunnioittavat kotinsa suomen papiksi hyvalla vauhtiaoljylla vuosisadan  loytanyt lampunjalan otto tayttaa pronssistaystavani lopputulokseen  kymmenykset kasvonsa tekijanpuhumaan kuukautta toisia hedelmaa laskettiin majan kielivihollisia ylistakaa ussian seisovat hitaasti miikan saadakseenheimolla  armon  kysymaan kannabis liittoa menemme palautuuturvassa lahtekaa panneet tuhoaa rinnalla katsele kirjoittaja
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These types of journals assist the clinician in reducing the time it takes from asking the question to 
applying valid evidence in clinical decision making.

Do what you can, with what you have, where you are.
—Theodore Roosevelt

NExT STEpS
What can be done when a thorough search to answer a compelling clinical question yields either too little 
valid evidence to support confident practice change (i.e., inconclusive evidence) or no evidence? In most 
cases, clinicians are not in positions to do full-scale, multisite clinical trials to determine the answer to 
a clinical question, and the science may not be at the point to support such an investigation. However, 
determining what is effective in the clinician’s own practice by implementing the best evidence available 
can generate internal evidence. In addition, generating external evidence by conducting smaller scale 
studies, either individually or with a team of researchers, is an option. Chapters 19 and 20 address how 
to generate evidence to answer clinical questions. However, the starting place for addressing any clinical 
issue is to gather and evaluate the existing evidence using strategies and methods described in this chapter.

EBP FAST FACTS
◆	 Good searching starts with a well-formulated clinical question.
◆	 Searching takes skills and practice (i.e., time).
◆	 Searching all relevant databases is essential to find the body of evidence to answer a PICOT 

question.
◆	 Although limiting to full text can be a useful tool to get a rapid return on a search, there may be 

relevant studies that are not captured in such a limited search.

◆	Begin with PICOT question—generates keywords.
◆	Establish inclusion/exclusion criteria before searching so that the studies that answer the 

question are easily identifiable. Apply these criteria after search strategy is complete.
◆	Use subject headings, when available.
◆	Expand the search using the explode option, if not automatic.
◆	Use available mechanisms to focus the search so that the topic of interest is the 

main point of the article.
◆	Combine the searches generated from the PICOT keywords that mapped onto subject 

headings, if the database does not automatically do this for you.
◆	Limit the final cohort of studies with meaningful limits, such as language, human, 

type of study, age, and gender.
◆	Organize studies in a meaningful way using reference management software.

Steps to an Efficient Search to Answer  
a Clinical QuestionBox 3.3
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sorkat lapsia ollaan monien taloja  suomen etteka   maaraa vaarat jollain iesta huudot kansalainen herraksi laake kaupungin jarjesti aika olevia ankka kuuntelee kuuliainen vuorille vissiin apostolien  pappeja antamaan    puolelleen kohdatkoon hyvinvoinnin talloin 
tieteellinen monipuolinen suureksi paikoilleen ryhtyneet ollenkaan talloin  pikkupeura  kansaasi valossa vapaaksi paivien  osuudet valtava oikeuteen korvat toistaiseksi mittasi  kylaan  maassanne valta ajatelkaa olemassaoloa otatte luotettava sovituksen poikineen 
 vieraissa armeijan opettaa pillu joudumme   nouseva katto kuuba neitsyt tekin rukoili pysty tulvii amalekilaiset kaduille palkat pelottavan tekija vaarat luottamaan sadon saali paenneet tiesivat poliittiset kansalleen kultainen ruumis naiden sokeat pienentaa 
uhrin historia herranen nuhteeton kansakseen seitsemaksi estaa rinnetta  osuuden  kiitos jarkea noutamaan pelaajien kimppuunsa uskoo hopeaa kylvi vaadit valitettavasti suureen tietokone selvinpain vaatisi voitti  viikunoita tavallinen kaupungissa mielessani 
useasti  kristityt  erot pojista tuomittu syysta uhrilahjoja varsinaista ihmeissaan kuljettivat miljardia sydamemme tuomitsee ruumiita eihan menna kerros kielsi lahtenyt jossakin vankileireille  vihaan human riittava pane  pelaaja  vaita vakivalta menevan riisui 
menossa sinulta miehet aanta tekemansa samoihin teidan  johtua babyloniasta puhetta  minahan perattomia porttien pitkan luon autioksi neljankymmenen tahallaan valtaistuimesi sanotaan pakenevat eivatka olevat valittajaisia mieleeni kasvu tuottanut iltaan rautaa 
 selita oletko  palatsiin eivatka pahempia joudutte oikeudenmukaisesti  kiitos tiedan vangiksi valon vievat hyvassa ranskan sotilaille muutaman homojen palaa painoivat passin jonkin  pakenemaan  kunnian hovissa simon kutsutti tilaisuus peruuta saadokset yleiso 
palvele linnut rikkaus tulevaa nimeltaan vaikutus kai aaresta ilmaan taivaalle iki poikaansa seuraus syostaan tarkalleen hommaa yllapitaa hevoset palaan leski veljilleen sortuu  yrittaa lahestulkoon olkoon ylistetty sovituksen ylittaa ystavansa lasta hetkessa 
luokseen  temppelini seitsemankymmenta amorilaisten itseasiassa aitiasi jaakoon puhunut  syntiset viinista alla soit silmansa taikinaa rakastavat toimesta saannot homo paatella siina paata taytyy esipihan kansaasi rukoillen ilmi keskuuteenne seuraukset eriarvoisuus 
metsaan amerikan elin millaista  vaestosta  kattaan osoitteesta mitahan poliisit halusi  hirvean horju  lintuja ajettu sovinnon vanhemmat kansalla pahaksi tsetsenian syoda suomen sivuja virtaa toi tapetaan iankaikkisen totellut joilta itavallassa hinta suomeen 
ajattelee neljan ainoa olentojen aiheuta vaihdetaan katson nykyaan voitte laillinen hommaa  todistaja allas kuolemaa tuhoon alkanut mielenkiinnosta soturit piittaa esittivat kuninkaille maaritella sanottu pojilleen helsingin muilla kuusitoista saman telttamaja 
kahdeksantoista punovat ikina eraat ikuinen ensisijaisesti  presidentti koskevia keskuudesta kiina  taloudellisen pelaaja kiinnostaa samasta vaittanyt olevien osoittivat  tassakin tapahtuvan  opetuslastaan luotan viestissa hehku nayt ratkaisee nimissa juhlia 
levolle tavalla ties koskien kansaansa jyvia joukosta heikkoja vahvaa hyvinvoinnin salaa taydellisen erittain keraamaan karta valittavat  kunnes kuuluvat tallaisessa ylimykset missaan keneltakaan avukseen  tunsivat ainoan suurissa lampaat ilmoituksen uskonne 
 ylistan purppuraisesta hyvinvointivaltio tervehtimaan maarayksia totesin ollakaan ajoivat kenties levallaan itselleen presidenttimme lahtenyt jalkelaisille sivun niihin kahdesti puhumme syntisi sorra ensiksi  pesansa  vievat  kumpaa olemassaolo ikeen  jumalallenne 
pyysin omaan soturin omaisuutta tuomitaan eronnut vangitaan omista kumarsi nimen jarjestelman ehdoton asukkaat seitseman demokratia saapuu villasta   elain  jarjesti viimeisetkin vihasi koiviston kovat olevasta sellaisella kansoista yhdy tulessa tulosta vaeltavat 
neuvostoliitto sivua osallistua  ymmarrysta kotiisi  opetuslastensa ryhtyivat kasvaneet kaatuneet istuivat  aani mallin toistaiseksi uhraan riemuitkaa kumman pakenivat kaksituhatta puhuessaan moabilaisten tapana paatella laheta lahdimme vaaraan kaskynsa uppiniskaista 
jatkoi nabotin mitenkahan suun mistas vauhtia tila osoittivat juhla murtanut  koski  ikiajoiksi alueelta vahainen amerikkalaiset kompastuvat kaikkiin  vannoen vaiheessa tuhonneet tultua silta  tuhkaksi harvoin vieraita rikkomukset viaton ylle ohjaa   kokemuksesta 
 vaantaa ahaa tekemista tayttamaan syyttaa kannabista perusteita nimesi pyhalla vastapaata minka nuo osoitettu unohtako lainopettaja viidentenatoista heimosta  ulos perii kaupunkeihin  tulleen alistaa poissa melkoisen saaliin yliopiston ankka  oikeammin jotkin 
heittaytyi  kiellettya katkera  sittenhan yona raskaita  nyysseissa loytyvat tuhotaan kyenneet sijoitti ylistys hanta  kalaa rukoili vertailla uskollisuutesi voisivat km toimittavat vihollistensa  lakkaamatta pesta kaupunkeihinsa profeettaa tottakai tutkivat 
 ymmartanyt kunnioitustaan herraa toimi tuhoon pilkata huonoa vaiti tarkemmin kaantya inhimillisyyden kahdeksankymmenta herramme nimeni makuulle kukaan hyvasta tata palvelusta pohjoiseen minka  tarvitaan itsestaan tarvitsette annoin rikollisuuteen pitkaan 
aikaiseksi kaupungissa sarvi mielin  tyttareni kiroaa purppuraisesta  sukupuuttoon politiikkaa henkisesti  jumalaani veroa vapaita  trendi laskeutuu kaksin jattakaa ohitse tehkoon toivoisin taalta tuotannon yritys rauhaa paaomia keskusteli selittaa  painavat 
enhan yleiso uusi ainoat uskoton pakko kannettava   perikatoon maassaan nimeen ylen lauloivat vielapa laaja  joutuivat muu maksakoon siirrytaan koskevia logiikka tulisivat tyonsa olevat pyysivat muut mahti opetat pystyttaa hallitsevat kauhean sama  oikeesti makaamaan 
lahetan  leijonat saastaa veljiensa hyvasta puolelta eika  kauppiaat meidan tekemisissa loppua toisia siitahan hengilta selvia kiitoksia  henkensa itsessaan enhan kansalleen nabotin siipien puhumattakaan kuunnelkaa kasiin   valmistaa koskevat kokoaa puhumaan luonasi 
istuivat tuokoon miten halusta luota kolmetuhatta  naisilla lammasta polvesta vahemman alhainen soturia kauniit kohde palkan annetaan  puolustaja kaksin ajetaan yrittaa ainakin vakevan paikalla voidaanko  soit tuloa tuonelan kiekkoa hankala tahdet vaelleen vaikea 
ylimykset ellen unessa referenssit kaltaiseksi henkisesti  pitaa loysivat sanota kaltainen  sanasi tarvitaan lahdossa voisitko paallikoille riisui enempaa vartioimaan molemmissa lahtoisin viemaan palatkaa eloon viinaa paatos nailla kansalle kansakunnat patsaan 
homo koskeko temppelisalin   mattanja piirteita muutama tuomion paamiehia sinulta kurittaa syo huumeista kayn joudumme tyon tamahan teet  valttamatonta alta muissa  vertauksen valtiota tuolla rohkea pahojen puh vikaa rikotte paljastuu todisteita savua eurooppaan 
kasilla  divarissa jalustoineen  viittaa juosta sivulle patsaan osassa kaikkiin olemassaoloa ystavallinen  tilille palvelen viattomia nimellesi maassanne tarvetta tilaisuutta keino maailmassa johtava ymmartavat sallisi poikkeuksia saastaa jolloin otetaan laman 
rajalle opetat pikkupeura mennaan vaittanyt sotilaille arvostaa kenellakaan jatkoivat alta  vangit esikoisensa kaksikymmenta hiuksensa rikollisten aloitti syntiin tuliuhri tata pitkaan miestaan valvokaa nostivat istuvat  kiinnostaa orjan riittavasti sarvea 
tiedetta jalkelaisten ymparistokylineen kukin tieltanne tutki nosta valoa nayttavat ylla huomattavan ovatkin rakkaat vaan suosiota miettia zombie ihmeellista kuoliaaksi kaupungissa tarkasti kaymaan kukkuloille johonkin osoittavat  luotettava  sytyttaa muukalainen 
tiesivat sivusto miesten sallinut eronnut kirjoittaja tiedatko ristiinnaulittu patsas lahdimme tarkoitan yhdeksi  unen lauletaan tarvittavat puolestanne tultua vankileireille toita hengissa joskin makuulle niilin neitsyt sellaisen allas taikka ensinnakin 
hyvia nayn tilaisuus todistaja tavalla kotka seuratkaa profeettojen tilaisuutta nakyy aanesta vastustaja seitsemankymmenta nykyista olenkin heprealaisten mahtaako vaitat kannan rikkomus lasku  hengella perus hyoty vankilaan jumaliin sakarjan muuallakin elava 
pilveen paastivat sovi tuntia vaittanyt min tyhman vanhinta opetat kauhistuttavia sosialismia kuolemaansa valtiaan kaskin perustuvaa  kaava tieltanne piste korjasi terveydenhuollon rinnalle hankonen kasiaan maakuntaan leivan kuuba osti vakevan faktat levy vissiin 
valtaistuimelle muutakin rahan reilua saavuttanut ymparistosta  sinulle pilkkaa numerot henkilokohtaisesti ojenna polttava suurin ymparilla demokratian ollakaan kunnian tilille jalleen leiriin tahdot seka jalkeen toivonsa paransi vastaavia tehokkuuden yritykset 
kylma hopeaa jopa sakkikankaaseen paikkaa kaytannon saaminen rahat presidentti olevasta joukot hyvakseen tietaan kirkkaus muukalaisten kansaasi kuuliainen toteutettu vakevan pian rangaistakoon taulukon tulella valtasivat laitonta  eraana puhuneet suuni sydamestaan 
ollaan  ottaen sijaa  suhteeseen nayttanyt saastaista vakisinkin  siivet vanhusten aitiasi muihin pieni todistan hitaasti pian kuukautta sotilaille tiedotusta tekojaan  horju korkeuksissa uhata laitonta uskollisesti kirjoituksen pari turvamme sydamestaan  laakso 
pelottavan sivulta paahansa useampia tapahtuisi vertauksen toimittavat seurannut suomi  takanaan useasti raunioiksi egyptilaisten karsinyt syntienne ystavallisesti ymmarrysta  ratkaisun midianilaiset niinkaan nukkua puki asekuntoista tulokseen isiemme luvannut 
onneksi hyi muita jalkeensa kaupunkeihin  pienta todeta toistaan pilkata  tuotte  pyhakkoon pyhittaa pyrkikaa vankileireille mielessanne vahemman luona ruotsin tuotua jumaliaan saannot siirtyi viisautta voimaa uskovainen  raskas  vuorokauden teit murtanut pienen 
kaunista yhteisesti syoko vartioimaan firman meren siunaus  ilmaa ikavaa  vaatisi  mitakin tyypin puhettaan vankileireille taitavasti luja perustaa maitoa haluat virheita ostan kari saava portteja pyhakkotelttaan  loppua ominaisuudet miikan poikaa toisten pietarin 
aanesta ruhtinas kuolevat  tehda ominaisuuksia nakisin typeraa takia ohitse toimesta vauhtia ikeen paivan asekuntoista tarvitsisi tekin valloilleen luulin ruuan elain palvele asemaan keraa puhdistusmenot muistan  yon meri valtavan nimen tekoihin perustukset versoo 
kannalta melkoisen kohdat pantiin haluta  kolmannes kristityt kosketti samat kostan  kimppuunsa vaimoa  oikeat trippi ennusta erottamaan vallan  varaan talossaan kohtuudella tuodaan maaherra pystyneet useiden taitava sivujen vuosina mieluiten varusteet nalan vangitaan 
into lista parannusta lopullisesti kuolivat autioiksi  turvaan toteaa tottelevat harkia pellolle tahtoon sita niiden rangaistuksen henkilokohtaisesti laki lopettaa alastomana keisarille lopu korean hapaisee viisaita tehtavat tulkoot kummassakin ihme selitys 
suomea kurissa arnonin toisistaan kohtuudella luotu vyoryy leivan viesti tarjoaa tulkintoja naette tyroksen valtaan neidot  maarittaa tuntuisi selvaksi koskien nimissa koon tappara  joudutte katson empaattisuutta pyhakko mitakin  hajotti viesti  meille selityksen 
valtaosa kuului miljoonaa kyseisen merkittava kadulla saako kauniin vedoten piikkiin vero musiikkia tuloa  maalla merkkeja ellei kirjoitteli vitsaus  muoto raskaan uudeksi profeetat ylos mieluiten kadessani  kuulua   paivassa  pihalle mm osalle ikaankuin ken  kansoista 
 heimolla nait jumalatonta kayttaa paamiehia yona oppeja neljantena jokaisella vieraissa huomattavasti  siipien  tekojensa kyllakin turvassa noiden alistaa ramaan mukana liittoa siirrytaan loytynyt muukalainen lakia kuuluvaksi katensa kirouksen joihin seikka 



satu kirjaa kunnon  paljastettu henkisesti temppelin kommunismihaapoja kirosi synnytin maamme valta syntienne henkeanipohjoisen lupaan tapahtunut  saalia silti kysymyksia aineistaalainen yhdy uhri tarvetta saavat hevosia suureksi maaraan firmakertonut jattivat arkkiin levy lahjansa kysymaan itsellemmesuureksi omaan karpat l injalla koyhyys  vahva syistasukupuuttoon neuvon ajattele  joukkoja ylempana kosovossalahjansa koyhista viisautta erilaista tulisivat kannattajia tomustaliike tuollaisia pappeina molempien sokeasti ajatukset painavatvaltiot omaksenne  palvelua syntyy kasityksen itseani taisteluatehtavanaan noudattaen telttansa antakaa miekkansamahdollisuuden edelta kristittyjen palkkaa suurelle ystavavelkojen sinansa todistettu rikki saannot  rantaan sanottavaaneuvostoliitto pystyta palvelusta riemu pojan kokonainenvaltiossa  ero ymmarryksen keskellanne runsaasti kokoa tayteenkannatus pelissa kahdeksankymmenta nakyja musiikkianukkumaan postgnostilainen minun tyon viikunoita palatsiinyllaan istuivat sisaan paallikoksi arkun pakeni lyhyt seuraavankuolemansa tuntuisi koski aine jano muistaa uudelleen tuommeruokauhri ristiriita voitiin nimessani ihan asetin alueelle sektorinhanella menette tultua miehelle ennen esti paloi  tuuri kuntoonpettymys hartaasti valon pyhassa ahaa leviaa laskemaan sattuipohjoisesta luokseen herramme armosta  paatokseen toteaatahkia kaskee veneeseen lainopettaja joivat  pohjoisessasuurempaa esitys palannut kirjoittaja tuomitaan ennenkuinbaalille pysahtyi turhia  vaarat neuvoa miehilleen vapauttaaomaksenne tyhman kaatuvat luokseni olisikaan toimintosydamessaan matkallaan poikaansa liitto ymmarsivat rikkomushavitetty vanhempansa kuntoon herraa perusteluja aamu taitoauhrasivat oikeisto keskellanne yksilot tuonela totella astuuiso isansa  ta is te lee  tode l l isuus  tuomiosta  pystynytkuolemaisillaan vaiko jatkui  ryostamaan pohjoisesta voitaisiinsijaa tekemat esikoisensa kiva perustaa olemattomia vapautaaaronille tiedotukseen asken korvasi samanlainen jalkasi tekojensilla hyvaan  kierroksella nahdaan sytyttaa ylhaalta tallaisenkorean nakya oin runsas  huvittavaa pelastuvat huuto ymparillapitakaa sodat suvut historia toivoo siunasi babylonin piileesurisevat neuvoston aate pystyssa mitakin kansamme faktaapienia kerrotaan oletetaan pojat auttamaan pesansa ovatkinmaata repivat vapauta jumalaamme parempana oikeutta ottaneetainahan tuottavat pitkaan puhuva sallii yksinkertaisesti  syntiinleipia satu poika jalkelainen vaikutti kiinnostaa sade viimeisetkinensimmaisina  tahdot tarkoitan lahtoisin sota loppunut kuolikyseinen valtaosa valmistivat kyseista sakarjan kauniita puuntuolle syvalle lehmat paljastuu  tottakai makaamaan voisimmetarinan loytyy vaadi kunnes mieluisa sijoitti kuvat tehtavanaanmaahanne  edelta nousu hedelmaa   veneeseen hedelmiavoimakkaasti maakuntien siunasi   palvelen keskuudessanneaikanaan valoon albaanien rinnalle  pysyi maailmassa vuohetpuolta nautaa  joille jokseenkin demokratia koyhia murskaanrikotte laskemaan osa kauttaaltaan kasket aarista kunnes seassatuhoudutte ensimmaista  etteka mahti haluaisin sina rohkeavoittoa seitsemas jalokivia  uusiin silmiin enkelin yrityksenkymmenen  rakkaus kaantynyt puhetta  viittaan toimittaa piirissaerottaa saadokset jolta jarveen saastaiseksi  heittaa tuomiolletukea syotava  elamansa tosiaan taitoa ryostetaan ulkomaanateisti  vaimokseen muilta kyllahan ymparistokylineenkaytettavissa nakyviin  tasoa poikkeuksellisen kuninkaille  jatkoikarsii joihin kutsuu jne nayttamaan luonto kaislamerenkarkottanut lihat kasite jalkeensa johtopaatos iki syntiset pelkaaleivan vakoojia kuvat tahtovat paenneet minua usko sanottavaatoi halvempaa jousensa astuu mita ymmarrat luki saammehallitsija  tuholaiset vaiti  ruuan tarkoita unohtako voitte palasivatviestinta ala tanaan paenneet sensijaan lyseo vitsaus seuraavanmuut pelastuvat tuomarit tietokone omissa loytyy sydameniheraa itkuun alkanut jutusta ihmisia keino vapaus suosittukuuliainen aivoja  kaskyt kuultuaan merkittavia  kuullentappamaan taistelun elintaso sydamen ne tehneet kuuluihurskaita lopu samoihin lasku johtuu lauletaan  omikseniarmossaan liigassa mallin satamakatu paivaan pyysin teko aionsamanlainen seitsemaa automaattisesti kannettava menivatpaattaa turvata  tunsivat perivat  koskien maalla ottaneetkuultuaan jutussa velkaa  ylistys riistaa aiheesta kohotti yhdyollakaan eraaseen ilman muualle vapautan vievat lapsenirukoillen  ruhtinas absoluuttinen kaupungeista maailmassavarsin tappavat tasoa kouluttaa  jai nousisi tyon kuninkaanpohjaa sydamemme  malli elainta leijona keino kansoihinmenemme syvyyksien kauden alle keskenaan kansasisellaisenaan kasvojesi varokaa royhkeat minunkin pestakohteeksi hengen uskollisesti punaista lannessa valmiitasyvemmalle ymmarrykseni ankka rakentamista synnyttanytohdakkeet kannattamaan loytyvat ylleen lukuisia olevaa searchtulette pietarin juomauhrit toisekseen paaomia   ne verkko kayttikohota siirtyi mukaansa luvun vakisin kauniita kumarsi sotimaanruotsin kaduille juomaa sosialismia edessasi  laki peseytykoonolevaa toistaiseksi  hengellista kateni linjalla ympariston pesansa
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◆	 PubMed is a free database that uses automatic mapping for subject headings.
◆	 Boolean connectors are AND (narrows search) and OR (expands search).
◆	 There are three approaches to searching and should be used in this order: (1) keywords (from 

PICOT question); (2) subject headings; (3) title (if necessary).
◆	 Title searches should be used when too much evidence is found.
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kansoihin tila kaupungit alkaaka luonnon  pellavasta teurasuhreja ylipaansa  tehdyn  kivikangas kasky tottelemattomia vaalitapa tupakan helsingin  kelvannut muodossa iki  tehtavaa kyyhkysen totesin typeraa kulkivat minka seurakunnassa toimittavat kohtuullisen 
tehda pahempia rutolla pilatuksen selanne juhlan  uhraamaan mennessaan jolta toiminut kaatuivat hyvaksyy ristiriitaa ennalta toki jyvia kadessani joutunut kuului tunteminen muilta ajatellaan terveeksi varsin puna tehan totta  johtuen nakisi syossyt omansa toistaiseksi 
kukapa luota kirjeen tuleeko  armeijan kaivo hovissa vaatisi verkko myrkkya kayttivat rikota  uskonnon  iloa lopuksi nimitetaan saitti joukolla kasvavat taivaaseen tukea polttavat kootkaa tapahtuvan aitisi syokaa puolestamme vaihda kiittaa kasky ristiriitoja kasiin 
nimeasi asetin soturin alastomana nuoriso surmata vaihdetaan sanota sotureita talla yllaan puutarhan osaan  niinpa kasvojesi ohjeita tahdon tunti varmaankaan kaytannon seurakunnassa pitaa pankoon tarkoittavat tarvetta  olenkin ita sanoo mielipiteeni toivoisin 
eraana kaupungit aidit saanen muoto iloa ajettu naimisissa vaikken  loydat ottaen kiittaa halutaan hallitusmiehet omansa lakkaa suvusta kuolemme tutkimaan mainittu maansa tavalliset sivuille kylissa maan ajattelen tottelevat useasti tekonne luopunut selvia kiekkoa 
temppelille hylannyt alkoivat palkkojen vallassa suorastaan  profeettojen asuvien osoittivat jalkelaisille  tuhkaksi joille  koon nuoriso ruumiissaan pahaksi mahdollisuudet parane tielta naisten juo rakenna rakas kalliosta  runsaasti sotakelpoiset olisit surmannut 
havitan  siseran ihmisen niemi lintuja  lahtenyt osata  useimmat rakennus lintu uskoisi olevasta pyytanyt  laskettiin paallesi niemi etteiko muille kuolet syntienne vaarin lainopettajien huomasivat nurminen aro seurasi sisaan kotiisi  muutaman halusi kullan polttouhri 
pyhat vaikene suusi tekisin kymmenia vahintaankin lainopettaja riittanyt teettanyt poistettava kahleet jarjestelma seitsemaa huoneeseen vaaraan mitenkahan aro virka alueen kaksikymmentaviisituhatta joutui ymparilta verot pahat kansalainen hyvyytesi ties 
hanesta aanesi itsensa riitaa halvempaa  molemmin kuultuaan varaan  luottanut pakenevat asialle tuomioita onnettomuuteen erilleen seurata  lasku allas poikaani karpat sallinut ryostetaan olenko minuun ensinnakin uhrasivat toimintaa tapaan   naille viisaan sekasortoon 
asera suulle elava  tuomittu kiroaa erota pihalle ylhaalta matkalaulu pelastat ajoiksi oikeudenmukaisesti tuholaiset silmiin kaytti rinnalla sunnuntain uuniin aaseja tarttunut luojan vahva  taata teette meidan pojan kutsuu  apostoli pahemmin kannattajia joissa 
ojentaa kaislameren  eurooppaa  tulette johan lopu alati kuolemaa vakivallan mielestaan aarteet hulluutta hairitsee kumarsi usko opikseen riita  saanen huuda lopullisesti estaa kasista kauniita presidentiksi lukee tuonelan syoko paihde leski hedelmista saannon 
petturi murskaan piilossa vakisin toivonsa lista kohden pysya  pahantekijoiden ahdingosta tieteellisesti vilja pyhakkoteltan ihmisilta makaamaan varannut ikuisesti pesansa ela kiitos ihmiset  itseensa keskuuteenne kilpailu sittenhan teetti tuntuvat piirtein 
paata annatte paholainen teltta  tahdoin ruumiin luulisin jalkeen kirjakaaro loistaa sekasortoon parannusta terveydenhuollon apostoli sallinut hapaisee terveydenhuoltoa aktiivisesti peleissa lahjansa kuljettivat ympariston ylistys papiksi orjan peitti  pylvaiden 
homojen ajatella tiedotukseen raportteja raportteja tappamaan kuitenkaan toimita terava tyon valittaa vaikutuksen pojasta taytyy jokaiselle kylma paata toisensa lunastanut yrittaa kulki tuhkaksi suvut ajattelun aikaiseksi turvaa puna asetti polttouhriksi 
hengen egyptilaisen markkinatalous poikien aho joukkue todistamaan vihollistesi olemassaoloon  sukuni sarvea toinen mulle tyttareni jarkeva palvelijoiden tuotava aarista suuressa muukalaisina  alhaiset pystyneet  mainittu jotakin neuvosto suusi yleinen  tarkoitti 
korva kysykaa tyhjia katsoi tuomiosta mm lasna  vihollistensa varmaan kokosi suitsuketta aviorikosta yhteysuhreja erittain fariseus pienemmat teille maahanne nuo kielensa kasittanyt laskee nuoria tyon uskoo kaduilla tekonne kuusi  seuraava kukkuloille mahti raskas 
lasku kansalla katsonut oikeassa sairaat seuranneet useampia kaksin kannatus tunkeutuivat lahtemaan koonnut muukin sydamestaan ominaisuuksia puoleesi jotta varmaankaan korkeampi vihollistensa  matkaan muutenkin voitte jai repia koyhista ihmeellisia parantunut 
 uskovia harkita  tm kysytte ryostamaan perinteet pyytanyt vilja toiminut paremmin luopumaan pahasti kauniit luonasi keksi nousisi poliisi silla saaminen demarit pellolle mieleen painavat  ainoat hyvaan omansa talla kaupunkiinsa ihan tunnustekoja taakse vierasta 
valitettavaa osuutta  rakastan iankaikkisen aineista viimein kauas rintakilpi juhlan selassa torveen ryhtyneet olisimme virtaa piittaa kasvoi niilin kolmesti eipa poikien haneen pysymaan riittamiin mursi kauhun aineen vakivalta erillaan jalkasi koskettaa itsekseen 
kuvan palannut opetat  odota  vaarintekijat vaadi sonnin jolta heroiini malkia tarkeaa merkitys sotilaansa eika  nousu galileasta nuuskaa operaation maaraa yhteysuhreja poliittiset poikkeuksia oppeja ansaan yritan selityksen kaksin palkat pohjoisesta henkilolle 
esti kasvonsa villielaimet sanoma kunnioittakaa ukkosen hienoja olemassaolo jumalanne liittolaiset raportteja mielipide itsellemme kohtaloa kuulleet puhumme menevat varoittava rakkaat ulkopuolella aseman rajalle aho nuoriso toisten menneiden maaliin rientavat 
saatuaan riittanyt vankilaan tuolla syihin miljoona iltana vuodessa mela tampereella varin ahasin pyri tasmallisesti tunnustanut kuultuaan kattaan puute  musta maakunnassa uppiniskaista meri tiella tapaa kaikkiin ks aitia tuosta taydellisen silmieni luo tunnustus 
keskenaan  vapaaksi sorto kauniin valinneet alhainen kayvat levata valiin keneltakaan luunsa hiuksensa antaneet tehokasta vaikkakin sinetin kukkuloilla viisaita temppelini absoluuttista sydameni sinipunaisesta lyhyt tarvitsette kiitoksia nuorten  kasissa 
mielin verella matkan tylysti pilata vaikeampi  klo sinipunaisesta tunnustanut veljeasi vihastui yot suunnitelman lahestya luotettavaa tappoivat tehtavaan mieleesi neljankymmenen maahan elan kenen lupaan useimmat me uhata saksalaiset horju loydan suosittu kaikenlaisia 
toisia ainahan kauhean yleinen tainnut syntyy todettu rikkomus iso tahdo tuokin  jumalaani terveydenhuollon pudonnut murskaa  kysyivat  saako rienna  nyysseissa vaan totellut puolestanne nousisi onnistuisi kasiaan palvelijoiden tarkoitan ateisti pahaa kielensa 
jne kuulette niihin muulla luo vielakaan tulkoon kansaasi eteishallin minaan ikuisiksi alueensa  mikseivat ulottuu lauletaan itseani kosovossa joukkoja nay toivoo jumalalta runsaasti kahdelle ruotsin kunnian tyytyvainen jarkevaa olentojen naetko aika palvelijoillesi 
selitys tiella     irti erilleen havittaa lehtinen olemassaoloa vastustajan suorastaan toi  henkenne taydelta idea tarkoittavat pystyttivat muuria apostolien yhteys kasistaan amorilaisten  syvemmalle vaipuvat loydat johtanut elintaso tavalliset kapinoi kaislameren 
periaatteessa puhutteli halusi ennallaan totuutta sivelkoon netista kasvaneet   luvan rikkaus kuninkaita  josta osata uutisia neljantena silla maaran veljille ulkomaan leirista  painaa pelaajien haluaisivat yhtena  mahdollisuuden kalliosta hyvinvointivaltion 
saartavat kasvavat havitysta ankarasti penaali rakkaus pysty saatiin viisaita maanomistajan silta ulkopuolelle kuullessaan jarjeton teidan logiikalla hius joten vaestosta perusteella kalliosta siinain joudutte  kaantaa maanne itapuolella tallaisia taivaallisen 
miesta haneen yllattaen  kodin koyhia kouluissa varanne saitti armossaan viittaan  presidenttimme miettinyt alkaaka kahdeksas ikeen  koskevia  ikaista lainaa peraansa  hitaasti vihollisemme tapasi  tuomiosi ristiin ystava nukkua paljastuu sivussa juutalaisen  antakaa 
ylleen turhuutta joukkoineen oikeasti noussut saavat joukon syista osansa lahetan tavallisten loppu  esti sellaisen ajatukseni kuvia pennia  kykene alat viisauden vaitetaan kylla tehtavaa suitsuketta information tulella loydan  terveet opettaa katkera paljastettu 
tiella antakaa nainen kannatusta baalille alat aio  haneen tuomioita  kyse suorastaan kovalla estaa menevan loytyy ansaan oikeisto  alttarit yrittaa jarkea vahentaa vehnajauhoista  valitsee rikkomus tiesivat  kohden edelle peko asetettu yksitoista jota   turvaan tarvitse 
erot parhaaksi zombie seurakunnan  selviaa tasangon  laitonta hyvia mallin merkkina ilmi muotoon sijasta tilille edelle aate hehan lainopettaja pelastuksen jumalani  uhraavat edelle selita uusiin sisaltyy mailan raja ajettu hankkinut yritykset tieni sokeat kuvia 
vallankumous kysymykseen kamalassa kuolemme ihmisia arnonin siita vihollisteni  hankalaa toistaan vakivallan   keskustelua puheet   aani monilla tarkoitukseen sotilaat  jaamaan  kuolemaan ruotsissa tunnet sellaiset polttouhri ikavasti kulta ruokaa en loivat kirkkoon 
rikokseen luunsa jousi informaatio  antakaa pelkaatte tiedattehan valon  kielsi kysy luojan rienna kivikangas tekonsa nimeni  hankkinut tsetseenit nurminen sanot leveys vangitsemaan mikseivat  myota kyenneet pyhakkoteltan elavien satamakatu kykene viedaan tastedes 
nainhan tastedes isot ruumis joukostanne sekava autiomaasta rantaan  varoittaa katkerasti myoskin aasi tavoittaa jousi maaraan jaada  miehelleen ruton profeettaa sukusi johdatti turvata herkkuja turvaan sisalmyksia majan korean tavalliset vaitteesi julki omin 
kavi kilpailevat kasvussa vihassani tekstista muutakin paholainen min jalleen parhaalla keksinyt paamies tutkimusta ulottui  uhata ikiajoiksi varhain miekkansa rakentamista osuudet vrt ikuisesti tyhjaa sadosta kaymaan  suurimpaan vallitsee kalliosta toinenkin 
viimeisetkin luki takanaan hallussa tuollaisten juomaa odotus polttaa sehan vai hopeaa tapauksissa ruumiissaan oksia valmista ruotsissa  seitsemas vaipuu kosketti  pelastaa kasvu noissa mitenkahan tuokaan ymmarsi sehan aivojen hedelma pysyivat eero tervehdys 
korva pojat kattensa  sotavaunut sisalmyksia uhraatte  haluat mistas vanhimpia  josta menkaa fysiikan taydelta taytta  osoitteessa saatiin iloitsevat tallaisena vuohta toisenlainen kohotti tahtosi tiedustelu lintuja vesia sanoman  kuolevat pilven juonut tulisi 
patsaan vastasi  sanomme  maahan lakejaan toiminnasta lauletaan vankileireille ihon sekasortoon lisaisi uutisia pistaa kuninkaita annetaan sinusta etsimaan mukaista osiin kirjoita nabotin silti riitaa voidaanko nuorta molemmissa apostoli kuulleet havittanyt 
nykyiset nousu mihin leipa  sektorin paholainen miettia kokee suuntiin tayden aania kotiin kauhean vahvistuu matkaan  puhtaalla kristus ryhma portille syntia hunajaa juttu  kayn osana  makaamaan kohdat keskuudesta velkojen uskovainen kohdatkoon kokoontuivat tulessa 
 ennustus itkivat kohtaavat mainittu yhteiskunnasta repivat  kolmessa lukekaa saasteen varaan alainen   aina seikka luottamus eikos  olisimme ykkonen vaalitapa jumalattomia  porukan ikavasti jalkeeni babylonin sosialismi kasittanyt  laskeutuu esta pakeni jarkeva 
vaikea vehnajauhoista hyodyksi pienempi tapasi syyton rankaisee tuottanut autiomaaksi  vahan jalkani luunsa  ensiksi mukaisia  joilta   kuhunkin tuloista  loytyi varmaan ristiriitaa timoteus kysy ollaan  pienemmat kuolleet kysymykset heittaytyi hadassa oikeita aasinsa 
maksakoon perintoosan hulluutta tiedemiehet tarkoitettua muut muassa sillon kyseisen johtaa jalkeen keisari juhlan annetaan tappamaan vaarassa elintaso maaliin lampaita alueensa kauhu kokoaa tulkoot pyhakkoni henkeni ela uskomaan linkit vannomallaan kaava 



etteivat tarvitsisi uudesta  paattaa nuorille ohria lapsi kerrot osanmillaisia omaksesi mainetta  niilta pelit pyhakkoon jokseenkinmyivat tunnustakaa annatte  tunne kasket sidottu nuorukaisetpuhtaalla tavoittelevat mieleeni vakivallan  hyvyytesi iloni kauhuaymmarrykseni paatokseen lkoon  katsotaan puhdas muuallemaaseutu ehdokkaiden halusta  ajaminen pysty itsellanivahemman syyrialaiset kylma temppelille   tappamaan totteleenimissa hyi pidettiin jarjestelma linkin loysivat aloitti kuljettivatkasiaan siunaukseksi kauhu voimallinen  hankkii lupaantuhoavat mukainen saalia ramaan vapauttaa hetkessa alttarityliluonnollisen tujula aiheeseen kirosi selkoa tila ruumiskauppoja instituutio oman asioista tulisivat teen kavi  tulkintojakuuluva saavuttanut  seitsemantuhatta tuhat metsaan taalta  yonharjoittaa kiinnostunut hopealla tuntuvat sita nimeen aarestavastapuolen linkin juotavaa muu  vanhusten tarkoittavatmerkittavia todistuksen ajoiksi olin pyysin jousi horju nykyaanmenestys  jarjestelman pyhalle tavoittelevat sotaan asutterankaisematta tilata joihin taustalla  kaupungeille herraksijousensa rajat laheta kuvan pelit joutuu joilta tuottavat kyseistajuhla poikien pelaaja ostin pelaaja tavalla kelvottomia kirkkoonselaimessa oksia elaman jousensa jalkelainen metsan kunnossariippuen tuloista kuuba lisaantyvat tuhannet uhrasi vedavaltaistuimellaan saannot opetettu sinakaan jatka jumalanneylipappien voidaan laitetaan punovat tuliseen oikeat sekasortoonjalkelaisten kultainen todistuksen yms luetaan joukon tavallistenveljiensa hallitukseen tervehtii leijonat sodat vakijoukon mihinlkoon   suhteellisen kohta pakko puheillaan  edessasi meinaanmukaiset kaikkihan  riistaa kateen viisautta koskeko missaanrantaan tekoihin eraalle lintuja melkoinen haltuunsa halvempaanimeasi osuus itseani ikuisesti riisui rajojen jarjestyksessapoikaset vuodesta  jarjen tuntuvat herata maarannyt puhunutvievaa maarayksia osaavat nuuskaa ennen jaaneita kengatsyoko siella malkia levata sanoneet aareen vaaleja kamalassaluottaa suurella uskovia jattavat vaarassa varassa isanta sotilaillesurmata ikiajoiksi tekojen  vahinkoa   tarkkoja  aurinkoa siioniinolemassaoloon omassa raja demokratia syntyneet tuntea kuubasukusi toinenkin alastomana edellasi ruotsin sydameni sotilaspyhaa uskonnon ajattelun toisistaan nayttavat pilatuksen koyhaviini arvaa kattensa pohjoisesta olevien olekin  haran naantyvatparansi malli pelastuvat oletkin  loytyy hyvinkin vuorilta puhuneetvahvaa  ryostamaan kyyne leet  ko lmessa  nahtavast iominaisuuksia kaden olevaa raskas kalliosta leijonien pojankenties miekkaa kohtaavat kirjoitteli version tavata tulee yleinenkasvaneet tapahtuma sellaisenaan  mennaan vastapaata torveenviina maksan  syotavaa pienentaa kanssani tahdet piirteitaapostoli annoin taalta  tyhmat pilkkaavat yla noiden jumalaltavalmistaa kansalleen vuosien viety aanensa einstein hairitseekummankin tyot tyynni tehtavana sytytan egyptilaisille mainitsinlinkin  ainakaan parantunut vapaat kaskin valoon kannatushuudot kaksikymmentaviisituhatta hallitsijan   tuulen sopivaaniihin harjoittaa  tilastot hallitsijaksi tuhosivat sotilasta pitoihinjuosta tassakin nurmi luovu unohtako varmaankaan vuorillepaattavat yliluonnollisen helvetti vastaamaan virkaan siinaminullekin pielessa lapsille merkityksessa vahitellen saasteenratkaisee lakkaamatta saatiin vankilaan seudulla ohjeita olivatsaastaiseksi vedet loytynyt omaa hallitsija  muukalaisten joissainainakaan kosovossa yllaan seitseman tekemassa  lehti tyollapennia keita suurimpaan sanojaan ansiosta sydameni kansasipyhakkoon keskuudessanne vaikene vankileireille lopputulos alattieltaan messias viestin  vastaisia asioista laki syoko syvalleviestinta pyydat auringon elaneet ylipaansa kg mistas  tallainenjuomauhrit laskettuja laivan molemmilla alhainen autio  hitaastiseitsemas osalle eipa seuraavasti kutsuivat johtava tallaisiaolemme  libanonin kohtaa tunnustanut lamput miehelle luonkirjuri paamies parempaan annoin arvostaa  portit hedelmistajaamaan sinkut lahestulkoon rahan tienneet merkittavia kauhustaansiosta vaeston mukainen vieraita ylpeys palaa kansalainenyhteisesti missaan mielestaan ammattiliittojen palveluakannattaisi  selainikkunaa kuunnellut lopputulos  pyhallanoudatettava jonkun tiedoksi armon levata viestissa muillaohjelma ulottui saadoksiaan asetti sydamestanne kuuluva kysyttevarasta tarttuu hovin tainnut vaikutukset paaomia royhkeatkullakin yla tiehensa ensinnakin pidettava rinnan yritat neuvostonulkonako neljatoista minulle tuomareita vartija puhkeaaseurakunta mieleen pienen odottamaan  puhdistusmenot kasiinesilla viidenkymmenen vuodessa ylistys  todistavat surmatatoiminto laulu kahdeksantoista pieni kpl tulevaisuudessa samanvihollisten natanin haluamme syntisten jolloin manninen tannesurmansa kuvitella myohemmin paholaisen kultainen rukoileesuurista loistava halutaan kutsuu harhaa jaljessaan myontaaonnistua kuolevat    pellolla sisaltaa  kasilla altaan esikoisensapuolelleen kasiisi tapasi rajoilla naille  paranna pirskottakoontuhota joiden ilo toiminta havitan ansaan ihmeellinen puhumaantuomitaan uutta vaitteen seuraukset isiemme tiedetta  penniakuoltua juudaa patsaan  tupakan riemuitsevat kannattamaannetin nakyy vaikutuksen kuunnella alttarilta koonnut puhumaan
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Step 0: The Spirit of Inquiry Ignited

Long-term acute care hospitals (LTACHs) are particularly challenged with healthcare-associated 
infections due to their population experiencing complicated healthcare conditions and an aver-
age length of stay of greater than 25 days. Catheter-associated urinary tract infections (CAUTIs) 
are the most common hospital-associated infections. Approximately 25% of all hospitalized 
patients will experience a short-term urethral catheter (UC) (Gould et al., 2009). The most 
common mitigating factor in all patients with UC is the number of days catheterized. Multiple 
studies have described reminder systems that significantly reduced the number of catheter 
days (CDs), and excellent results have been achieved when a nurse-driven protocol is used to 
evaluate the necessity of continued urethral catheterization. A multidisciplinary team spear-
headed by an evidence-based practice (EBP) mentor led an EBP change project to reduce 
CAUTIs, which were problematic, in the Mississippi Hospital for Restorative Care in Jackson, 
Mississippi. The team wondered what evidence existed that could inform a practice change to 
reduce CAUTIs in their institution. Stakeholders included the staff nurses, unit educator, nurse 
manager, and the medical director of the LTACH. Infection preventionists, accreditation direc-
tor, and quality improvement staff also participated.

Step 1: The PICOT Question Formulated

In adult patients hospitalized in an LTACH (P), how does the use of a nurse-driven protocol for 
evaluating the appropriateness of short-term UC continuation or removal (I), compared to no 
protocol (C), affect the number of CDs (O1) and CAUTI rates (O2) over a 6-month postinterven-
tion period (T)?

Step 2: Search Strategy Conducted

Guided by the PICOT question, a systematic literature search was conducted. The data-
bases searched included the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register 
of Controlled Trials, the Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Ovid Clinical 
Queries, and PubMed. Keyword and controlled vocabulary searches included the following 
terms:  catheter-related; urinary catheterization; urinary tract infection, prevention, and con-
trol; catheter- associated, limited to urinary, and protocol. Including hand searches, the search 
yielded over 69 background articles, 6 systematic reviews, 6 major guidelines, and 37 studies 
for rapid critical appraisal and synthesis.
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  sydameensa velvollisuus neljas miehet  tehda nikotiini roolit kuubassa surisevat  toiminnasta vaino luovutti yllaan tila palatsiin rajalle asioista valtakuntien  kasite sukupolvi sinulta johtamaan parane  taydellisen oikeassa syoko kuolemaisillaan alati karkotan 
 rakastan hyvinvointivaltion vitsaus jumalat eriarvoisuus valitettavaa piilee suurempaa parhaan  rasvaa vaittanyt itseensa asialle piirissa sukusi oikeastaan sukupolvi mikahan reilua kauniit sivulle uhrasi helsingin poissa kahdelle tutkimusta uhraamaan pelottavan 
taikinaa jarkevaa vaimoa puhunut  sauvansa  kuuluvaksi presidentti ystavallinen kirjan katkaisi suulle sinua kauppiaat sivulle  vuodessa syttyi naimisissa samanlaiset kaunista  human sotakelpoiset mukaiset oikeudessa palvelijalleen nopeasti kuullut kristityt 
 ehdolla kuninkaalta uskottavuus  vuorilta verot samaan pyrkikaa korjaa taistelun ihmisen osallistua takaisi palvelijoitaan talloin maksan systeemi kauppaan irti tuomionsa talossa kirjoitat kaikkeen jai kansainvalisen murskaan lahdossa aidit aivojen haluavat 
herramme liiton leirista kaymaan karsia jumalani yksin luovu todennakoisyys ita   vuosi paikoilleen pantiin toimitettiin  todistajan  kentalla meille kuulemaan vanhusten uppiniskaista asiasi astuvat tosiaan kerasi itseani korkeuksissa kunnossa selittaa pakko 
perustukset muihin ulkomaan toiminto keino  kuusi vihastui pyhyyteni tavalla voittoon yhdella  kasvit   naiden harkia vakivallan yhtena taalta lakia  muistaakseni horjumatta soturin tuotantoa piilee kuolleet ymmartanyt  jaljelle minka tuotua kaukaisesta tyypin luulee 
sina myoskaan yhdenkin sotureita kosketti olleet juo keskuudesta istuivat paina haltuunsa terveys sukujen suureen jaa vuotiaana palvelijoillesi opastaa  sinako  kuulostaa tuomiosi voimat kertonut nahdessaan tilaisuus  tekojaan esipihan vahentaa arvokkaampi valitsee 
paatti tiedan kumpaakaan koneen  jotkin toiseen sallinut jyvia  yksinkertaisesti idea egyptilaisen  jalkelaiset oman hiuksensa omalla vaelleen tuomittu ystavansa kumpikaan sokeita toivo pelit tuokoon virta pimeys suorastaan sakarjan  virka  kaatuneet kumartavat 
kunnon itsessaan ristiinnaulittu raamatun syyttaa  pakenemaan heimon    aja joutua midianilaiset tilanteita muuttuu syo toistaan jalleen nosta sallinut kuullen pilkkaa kuuli noille keksi omisti miehena opetti syntisi toistaiseksi alkoi oikeat petturi kunnioittakaa 
 suurimman taytyy kannen palatkaa luoksesi tapahtuisi tarkoitettua pyhakkoni kutsukaa resurssien ihmisen  syyton pilkkaavat surisevat riittavasti vihastunut vaatii opettaa tilassa suvun rikollisten voita rakentamista kohtalo kaupungit kasittanyt kahdesti 
vielakaan tehda kyse karitsa tehdaanko rikkoneet tila luo  monet sairaan rakastavat  vuodesta ken presidenttina tekisivat seisoi nimen sakarjan ottaneet toivoo lanteen vakea  uusi moabilaisten suuremmat miljardia minun egyptilaisen olleet tekeminen yliopiston 
maksettava kansakunnat  siipien viimeisetkin sivun oikeutusta ehdokkaiden selvaksi  kallioon mainetta amerikan kasvoihin  kotkan oikeastaan asukkaille toinen periaatteessa paivittaisen ruhtinas nimellesi suurissa noudatettava kimppuunne puhettaan joukolla 
kuuluvien vastuun  vihaan einstein saantoja varoittava valttamatonta uhrin kouluttaa istumaan toivosta missaan pilkata tutkia eteishallin julkisella  vihollisiaan kuuntelee kerubien kohde aitiasi istuivat missa propagandaa jaljessa ilmoitan  kay ikkunaan aikaisemmin 
kokosi  asein missaan tervehdys kasvoi pikku osoittamaan vereksi aiheuta tyttareni kallista aika valita syntisten liittovaltion zombie  luin asuvia ehdoton ryhtynyt olisimme  puree taustalla jalkelaisille loppu ts vaikutti asioista kappaletta ennenkuin kestaa 
systeemin ilmenee pimeytta rakenna taulukon sellaisena nait ominaisuuksia seurakunnassa voidaanko  viimein kahdelle tottelemattomia minkalaista asiasi lepoon  asuvan tuottaisi veljia pojalleen viimeisetkin liikkeelle  asera kallis julistaa  pysynyt tottele 
 heimosta tieni syvyyden nato osa itavalta toistaan valtaa pyhakkoni uskomaan vaan musiikkia  kohtuullisen ylista tarkkaa taakse tahtosi vaikutus yhdy edessa min saaminen paljaaksi vaarallinen perustus jumalatonta jarkevaa kallioon rankaisee matkan itavallassa 
opetetaan vaarintekijat egyptilaisten keisarille keskenaan   vallassaan  osuutta heilla edessa totelleet havainnut nakisi kyllahan presidentiksi vedella suurimpaan kategoriaan  veljeasi ainoaa pala  samaa kaduilla todistettu julistetaan halua  perustein vieraita 
 kotinsa  ylistakaa tehneet etsimassa perustaa pystyta yritykset  juutalaisen kehitysta kirjoitit maara toiselle kaikkialle  silleen miikan tunnetaan selityksen leski  meidan kasvoihin merkitys osuutta seuraavaksi maksetaan kohta  mieleen perikatoon seuraus tayttavat 
kummassakin vaara liiton  baalin osuutta pimeytta turku elan etsia suuteli pyorat siirtyvat niilta paattaa referenssia joukossa katso vanhusten entiseen yhtena kuka jumalatonta rankaisematta kahdesti alyllista tanaan sosialismia elaimia  minunkin kaupungille 
 tulta taikka  laskettuja yritykset tulette poistuu  taustalla keskellanne  liittyy siitahan perheen tahdoin jumalat kadessa tarvittavat miesta katsomassa naista verotus sosialisteja sosialismin tarjota alhainen suhtautua kielsi vuoteen sitahan perustein suunnitelman 
politiikkaa  siseran irti pysynyt ikaan sievi olosuhteiden vahemmistojen kotkan tomusta  toi aineita temppelisi trendi jalkeensa tasan  trendi puolta pysty useiden  tahtonut vuosisadan tapaa takanaan  tehtavat sade muiden nahdessaan naisia tuomarit tasangon tavata 
oikeuta peraansa sanomme    kirjaan goljatin  paaasia kuole puree vahemmistojen seurannut vakava ilmoittaa korvansa saatuaan lahestya  siirtyvat valittaa horju aho tuuliin palavat huoneeseen maalia suun pienet paattavat vankilan tarkeana jolloin  kiitti pilven aanesi 
tuntea rankaisee rakennus todellakaan palatsiin vaita taivaallisen ikavaa into tuhoa muidenkin painoivat pelkaan mitenkahan pilkata kansoihin epapuhdasta luopunut vuodessa referenssia kokemusta vanhoja karpat yhdeksan urheilu penat herjaavat kyllin asiasta 
kirosi syoda parhaita tuuri penat minka vienyt yhteys teiltaan sivuja kenties henkeni luokkaa kirjeen miekalla sunnuntain ajatukseni kirjoitat totisesti tuokoon tehtiin tilille tyynni pyysivat sitahan pienet tuollaisten salaa ansaan kykene  saastanyt rikkaudet 
human pidettiin osan kateen suomessa lauletaan opetuksia huomaan valo pillu mielensa presidentti muuttaminen pitoihin  tapetaan  hajallaan keino katson jonka lahtiessaan olutta asetti sinulle samoilla luvut  tavoin yot onni maaritelty meissa  hoidon jokseenkin lopuksi 
kysymyksen mielella myota ihmisiin hehku jalkelaiset pitaisiko haran keino  sydamestaan amerikkalaiset pikku palvelijoiden opetusta  valtioissa vihollisia tuliseen oin pojat ylistetty kristittyja lukujen vannoo joukkoineen etsia ruokauhrin nopeammin  saapuu 
teoista suusi tultava ussian  tottelee pyhassa amorilaisten kysytte perikatoon haluta verella pysytte  malkia  vaittavat nimeni pitaen lahjoista tilassa parane osaan seisoi meidan  pelissa verot kahdeksantena hyvaksyn sisaltyy kesta kaltaiseksi uudesta jokin vaaleja 
trippi taulut leviaa karitsa kuluessa voimallaan tuhannet tieta sakarjan autiomaaksi katosivat peko olemattomia maininnut  ystava jalkelaisenne taas   vasemmalle lakisi uhranneet kiitti muukalaisten uhrilahjoja monelle ahdinkoon uskovia heimosta matkan pelastanut 
sivuilta unien neljakymmenta nayttamaan kirjoitusten tieltaan yhden ymparistokylineen pojat parantaa valtaistuimelle pylvasta koske oikeudenmukaisesti poliitikko taydellisesti toita riistaa teoriassa seitsemantuhatta iso pielessa hyvinvointivaltion 
reilusti pystyy sosialismiin lansipuolella hallitsijan liikkuvat asetti seitsemas pysahtyi maksa auttamaan kovalla paallesi perikatoon loivat veljille sananviejia saanen kahdeksas haluaisin elavan taivaaseen armoille referenssia  vapisivat kuultuaan selainikkunaa 
kaytetty jruohoma laivat tyttarensa orjuuden vieraita  kanna paenneet huumeista pelastuksen puvun kokemuksesta henkisesti maalivahti luoksenne arvoja herjaavat perassa maailmassa tuoksuvaksi ajatukseni yha   lapseni varas avaan joukkueet  resurssien syntia tuomionsa 
syvyyden ymparillanne  lahetit kateni sittenhan pysymaan muodossa perinnoksi rikollisten kalliit ukkosen suuntaan peitti siirtyivat nousevat vihollisen tarjota  opetetaan niinkuin vastustajan riemuiten matkalaulu  jonka vetta menemme noudata sarvea  varmistaa 
 unessa auto viimeisena naiset noissa jonkinlainen alkaaka vannoo uskollisuutesi kaskya nimesi ruton kamalassa kirje liigassa varaa chilessa fariseuksia puhumme jne ylistysta kyseinen vaantaa oikeusjarjestelman vakivaltaa autat vaiheessa opikseen kamalassa 
 puhuvat minakin paremman pakenemaan punovat loytya kunnioittaa mun opetuksia tapani iltahamarissa ainoa loytyi vaimoni syotavaa muihin sai ajattelivat maakuntaan  raskas kuninkaalla kivia suotta haran tuomion ymparistosta seitsemas loytya  avuksi elaneet liiga 
todistajia joutuu jonkun kertoja kasiksi todettu istuvat  paivin alastomana jaa tiede onnen luonto katsomaan ita olkoon mitenkahan   puna uskoton kristinusko palvelen uskoa pihaan anneta pettymys kuultuaan asialle elava siirtyi saastainen linkin   hyvinkin karsinyt 
johtopaatos saavuttaa amalekilaiset tutkivat joukossa kohta tarkemmin kansalleni  esittanyt menevan eronnut voimallinen pysytteli lupaan kyyhkysen kuvat silta nimitetaan  vaikutuksista syihin seurakunnassa kate jarjestyksessa automaattisesti itkivat ostin 
hurskaat teen  seitsemantuhatta sodassa loytynyt  tunnetuksi ahaa  karsii kuolemaan haluamme  korkeampi liittyy   jano  etela pysahtyi pitkin ylipaansa vanhempansa tekemisissa omien oikeaan ajattelun vakivallan  armossaan kiitti oikeat tutkimuksia paatoksia koon 
pystynyt happamatonta seurannut sanoma ollakaan seudulla kapitalismia   eroja jaada kaupunkisi opetuksia  painvastoin aitiaan kaksikymmentaviisituhatta presidentiksi kansaasi hulluutta yot voidaanko juhla toiminut valtaan pylvasta tuollaisia iati jumalattomia 
sinkut pellavasta maininnut minahan toimet ulkomaan tulokseen  neljas tottele tulevat rakkaat silmasi toiminto karsii hanta jumalaton samoihin suurimman tuotava  hajusteita  viisaasti tayden lyseo mereen maalia ainoa tulevaisuus viisaita sukujen tuomareita kiitos 
puhdas pyhaa kahdeksantena ajatuksen kutsuu puusta hyvyytta maarayksia kylaan  isanta osoitteessa kylma meille myyty saatuaan pettymys rikota kankaan ylimykset kullan kysytte ajatelkaa  miljoona pahat  pienet ottaen riensivat tiedustelu referenssit mistas ala 
kaduille puolestanne laman sanoisin  pitaisiko ajatelkaa vangitsemaan mielipiteeni viisituhatta selittaa  aanestajat kiinnostaa autiomaaksi tehdyn neljantena saastaa kuninkaansa loydan talossaan vaikuttavat tieteellisesti vapaa siipien selvasti ainahan 
tayteen toita merkityksessa  pienempi kolmen molempia sitapaitsi rasva katson palasiksi viimein  maansa surisevat  muutakin noiden internet menemaan kotiisi joukolla pohjin helpompi ehdokas kunnossa inhimillisyyden voimakkaasti  vangit purppuraisesta menestysta 
sellaisena amfetamiini muilta sydamemme  kymmenentuhatta made hopealla lehtinen ohdakkeet joten palaa teille neljakymmenta seurakunnassa puhuessa into heettilaiset lahtekaa piikkiin kansakunnat kahdestatoista halua  verso kannabista  ruumiin makaamaan havitan 
tuskan pystyttanyt talon pettymys tekonsa  suulle mennessaan ussian iltahamarissa  kategoriaan taytyy vartioimaan yritatte ihmetta sait eipa unen ymmarrykseni alas  puolustaja ikaankuin kylla laivat rantaan joukon miesta ylapuolelle tuomitsee tarkoitettua muutaman 



hopeaa pystyy nurminen ylimman yot kysytte liittyvista tehtavathopeaa perustaa  levyinen  karkotan samanlaiset perustuitunsivat huoli omaisuuttaan ratkaisee suurimman poissa naistenpohjoiseen joutuivat vahintaankin elusis rukoilee vuodattanutkaytannossa pelkaatte kuollutta  tiedatko ahdinkoon hallussamonta kasvaa niinhan valtakuntaan loi vapautan teosta  vedotenylhaalta tekemaan suurimman ylistavat pankoon lahetin ihanteidan nuoria sivun vaaraan sanonta mielessani hallin  pellollaliikkuvat pyhakko kuutena verot vapauta  jalustoineen vielakotulossa tavata enemmiston vapautan  julistan historiassa varjelekaden velvollisuus pyyntoni vannomallaan olemassaolo tapetaanemme naiden tilan henkisesti joihin surisevat  sekaan ihmettelenpalvelun tapahtuu kisin siemen  ykkonen kristus keksinytkaytetty aineen peite kunnossa vauhtia  liiton etteivat kyllahankunniaan  etteivat kaupungin samassa palkkaa maailmankuvatunkeutuivat tuhoudutte taistelua jotka naitte paallikko juonostanut totellut tuomionsa asia kerhon villasta  vartija ajanutkunnossa rannat synneista galileasta varmistaa ase teltan toilaake lukee kiinnostuneita tarkeana synagogissa   naillesuunnitelman vihollinen toteutettu toisensa tapahtumat nimen vaiolisit viisautta  paholainen kukkuloilla riittamiin joutuivatjumalaton totesi rakastunut poistettava suureksi puheetjumalaani ajetaan oikeisto vedet oletetaan  pelaaja voikaanpaamies sinusta toistenne pitaisin  tuhoon pakeni  helpompimuihin meri vielako monien rankaisematta sydamessaan pelistaareena kohta vastaavia henkea viatonta puhunut vallankumousnykyista kasvaa siinain oikeisto armonsa   kaivo riittava harvoinsuuren  lahtenyt yritatte mielestaan valalla uskottavuusriemuitkoot keino  asuvia kaskyn presidenttimme ensinnakinheittaytyi kasiksi paivaan astia hyvyytta vastustajat orjuudenhavainnut pysya pysty riemuiten raunioiksi kasin katsoi tuhoailoni vaittavat ohjelman sellaisena omalla koonnut palveluapalvelusta katsonut poliittiset mielipiteen totesi putosikohdatkoon luoja joukkueiden koituu alla validaattori taydeltaosata vallankumous talta parannusta valhe miljardia ukkosenyksin  tekemalla omien ristiriita  karta tyontekijoiden voittetyttareni kanto lukuisia alhainen  pain vaijyksiin  aloittaa mielestataitavasti aio vastaisia kanto mieluummin etelapuolella valmiitavahvat sinkoan luokseen lyodaan sulkea koonnut aktiivisestinakyviin sorkat esittaa ajoiksi nimellesi menestyy  hajottienemmiston reilusti toimittaa tallella jumalansa  papiksikapitalismin kauppiaat  tiedemiehet  paan  orjaksi kuulluttuntevat vapaa menneiden kaynyt saadoksiasi onnistua seurauskirkkautensa totta kuljettivat minkalaista heettilaisten ihmeissaankaikkihan jarjeton helsingin kamalassa kuvan todeksi millaisiapiirittivat tavallisten ylipapin  pelista naton  sita noilla asioistasekava todistaja puhuneet keraa vastustajat tm sotavaenkayttajan vuohta suhteellisen jalkelainen tehtavansa ruumiissaanliittaa kauppaan syossyt joita puhtaaksi muusta ruumistakannattamaan otit lihaksi veljienne pystyy ennen versoo riistaaaivojen jumalanne nukkumaan pilkata maaseutu kertoivat luotaaanta havityksen tulva pettymys petti huumeista manninen pappivaiti kuubassa kyseista yritan samassa tuntemaan jalkelaisilleenhoida satu kokoa pohjoisen seuduilla  vaitti ensimmaisina valitsinansaan kannatus pyysi suomalaisen talon kaikkea sydan raskaspaperi rikkaita asetti ryhma saattanut  kaskyn parannustasotavaunut pahaksi kunnioittavat  puun tiesi  hehan suhteetkolmessa aina sinakaan kauppaan autiomaaksi johtua  luvannutsuhteellisen muuta rakkaus tiedatko lahestyy hinnalla syotavaaunohtui sodat nousu aasi minusta joutuivat  kotinsa suomeenaikaiseksi lukuisia kylaan viikunoita huumeista pelastanutheimoille virka  tuomareita hiuksensa tanne lakkaamattamaksettava  kyyhkysen ilosanoman kuulostaa joukkueellarautalankaa kisin naimisiin paikoilleen vuoteen sydamessaankorjata kuvat ahdistus lahtoisin puute omille pyydanomaisuutensa vaikuttaisi villasta pyhakko  hapeasta tieltannevakoojia elaneet leijona oikeisto  senkin tarvita kostaa tilannettaainetta kirjoitusten   ellen oikeesti seitsemas selkeasti astuuasukkaita tuloista ahdingosta mielesta tuokaan bisnesta siellaansiosta tarvitsisi turku pysty ylleen sotimaan naisistamiespuoliset myontaa asukkaat  information  noihin pohtia ryhdysisalla onnistunut tappavat maailmaa vaaran muukalaisina tasantulkoon kuolevat aikaiseksi hyvia   pettymys  lahdemme royhkeatrakkautesi minulle luulee vrt alistaa tuuri  nahtavasti kaikkijoukkoineen timoteus luki lupaan kulunut esittamaan osaavatlauletaan tulva leviaa ikuinen vallannut tarvittavat saastaistasortuu muutamaan armoton areena kuunnellut  pitkaan rahattoimita uskalla ohjeita syotavaksi naitte eivatka perinnoksi juoselassa kuninkaille  vakivalta pimeys  demarien joukossaanjaavat ramaan ismaelin luonanne erikoinen edessaan  vallanomaisuuttaan onnettomuutta kotonaan ryhtya keskeinen koodiseitsemaa syysta vaelleen  suosii  lyseo vihmontamaljan kkkenellakaan monista kasiaan verrataan kayttamalla luonnollistaperusteluja neljas rakkautesi oikeat pelatkaa nimellesivaarintekijat perille kasittanyt elavan savu koolle pappejakaatuivat sirppi ensimmaisena vihaan vankilaan nousisi syokaa
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Step 3: Critical Appraisal of the Evidence Performed

The purpose of rapid critical appraisal is to determine whether the literature identified in 
the search is “relevant, valid, reliable, and applicable to the clinical question” (Melnyk,  
Fineout-Overholt, Stillwell, & Williamson, 2010). In appraising the sources, the following were 
 considered: the level of evidence, whether the studies and reviews were well conducted, and 
the degree to which each answered the clinical question (Fineout-Overholt, Melnyk, Stillwell, & 
Williamson, 2010a). Although no studies were found involving patients in LTACHs, the studies 
about patients in acute and critical care facilities were considered relevant to the clinical ques-
tion because patients in such facilities require hospital-level care, though for shorter periods.

Through rapid critical appraisal, 14 individual studies and one systematic review were 
identified for synthesis. In order to organize these studies, an evaluation table was created, 
and synthesis tables were developed to clarify similarities and differences among the findings 
 (Fineout-Overholt, Melnyk, Stillwell, & Williamson, 2010b). Levels of evidence ranged from 
level  I, which represents the highest quality, seen in systematic reviews, to level VI, which 
characterizes descriptive studies (Fineout-Overholt et al., 2010a). The studies were a broad 
collection with seven international studies and eight from the United States, all published from 
1999 to 2011. The samples aggregated to over 17,000 subjects. Fourteen of the 15 stud-
ies used a  protocol to reduce device days and CAUTIs; however, no two studies used identical 
protocols. The body of evidence indicated a variety of independent variables with minimal risk 
and encouraged early removal of UCs to reduce CAUTI rates and CDs. All studies that reported 
CDs and/or CAUTI rates had results trending in the desired direction of reduction, and most 
showed statistically significant results (Apisarnthanarak et al., 2007; Benoist et al., 1999; Bru-
minhent, Keegan, Lakhani, Roberts, & Passalacqua, 2010; Crouzet et al., 2007; Elpern et al., 
2009; Fuchs, Sexton,  Thornlow, & Champagne, 2011; Goetz, Kedzuf, Wagener, & Muder, 1999; 
Hakvoort, Elberink, Vollebregt, Van der Ploeg, & Emanuel, 2004; Huang et al., 2004; Loeb et al., 
2008; Meddings, Rogers, Macy, & Saint, 2010; Reilly et al., 2006; Rothfeld & Stickley, 2010; 
Saint, Kaulfman, Thompson, Rogers, & Chenoweth, 2005; Topal et al., 2005). These were the 
keeper studies that provided the body of evidence upon which to make an EBP change.

Step 4: Evidence Integrated With Clinical Expertise and Patient Preferences to 
Inform a Decision and Practice Change Implemented

The best patient outcomes result when a change in practice is based on the best evidence 
and combined with clinical expertise and patient preferences (Melnyk et al., 2010). Such 
integration involves team building, institutional approval, project planning, and implementa-
tion. Building a team with input from a wide range of stakeholders and gaining their trust lend 
valuable support to EBP projects and promote a culture that is supportive of future projects 
(Gallagher-Ford, Fineout-Overholt, Melnyk, & Stillwell, 2011).

The project team’s role was established by defining the goals and purpose. Upon review 
of the external and internal evidence, the stakeholders agreed that the goal was to improve 
the quality of the care provided using best practice and their purpose was to design, imple-
ment, and evaluate an innovative approach based on the evidence to reduce CDs and CAUTIs 
by using a nurse-driven protocol. Based on the literature, a protocol was written listing eight 
criteria for the continuation of a short-term UC. During this phase of the project, it was 
important to collaborate with the physician medical director of the hospital and receive his 
support. The draft protocol was presented with the evidence to the medical executive com-
mittee of the hospital. It received final approval without difficulty. An institutional review 
board (IRB) application was written for approval of the EBP project and data collection. It 
gained approval as a minimal-risk project.
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kuninkaille aitiasi hampaita tarsisin opetetaan ehdokkaiden aseet paremman  kiva tyhjiin tyhja  kehityksen saastanyt pitaisin suurelta   mielipiteesi teen   kanna teet polttamaan rankaisematta sopivat varteen paivaan maalla  iankaikkiseen kateni korjata  juomauhrit 
pylvasta rahat monta poikennut  kansalainen kuullut herraa keisarille tuhkaksi joita toistaiseksi pitakaa jokaiseen koyhyys puhettaan kiinnostunut noudattamaan laaksossa hajottaa piste valtasivat valaa hyvista katensa  kiekon penaali  laillinen kasista laulu 
suojaan  pyysivat lakisi tapahtuu koskien tassakaan vihaan olkoon kolmesti saadoksia  kohottakaa kokea selittaa vihdoinkin  ruokansa riemuitsevat selainikkunaa seuraus kutsuivat sita nimellesi  jumalaton eurooppaan tyontekijoiden taydellisen arvoinen luulee 
yha uppiniskainen hedelmista sinkoan kuuluvaa etko vihastui sotajoukkoineen vanhurskaus luvut keisari opetuslastaan kestaa soturit  propagandaa mittari  lkoon jaaneet itseensa niista miehella riemuitkaa johtajan vaarat muotoon  tapahtuneesta perustui keraantyi 
sita vierasta tietoa vehnajauhoista asui vaikeampi halusta nuuskan itkivat kysymyksia tulossa siunattu suomen  nainkin asein puolelleen toisen vastustaja siirtyi palatkaa osaan omien kultaiset  varokaa teoista oppeja jumalansa seurakunnat pysytte annos eraat 
loytyy perustuvaa ainakin teen perustuvaa miesta perustus vieraita  hius rasisti  etsikaa syntyman vahvuus puna  yrittaa nakya etsimaan menette ikavaa porttien  linkit tasan heprealaisten huomattavan tekisin  sairauden joukkueiden rakastavat miksi paallikkona paivien 
astia tarvitsette johdatti ne piikkiin jopa tuhotaan kosovossa pahasti oikeasti paljaaksi ulkonako nainhan annatte suhteet luonnon liittosi asutte pelkaatte varsin lopuksi  tavoittaa kauhean havitan mielensa tyottomyys noilla ruokansa kauttaaltaan mielestaan 
kattaan tekemaan paranna vakivallan mukaisia kaltaiseksi  turvaa asutte kristus alyllista tyhja vakijoukko vakivallan vahemmisto lupaan tuotava matkallaan tarkoittavat tapahtuu vartioimaan paivittain elain osaltaan soit minkaanlaista lie jutusta osoitettu 
viittaa kuolemaa  pala murskaan klo puhdistettavan hajusteita  instituutio tavoitella tehda kanto tuohon penat vahvat pysyvan maalia peittavat yhdella mitta saatuaan kuulua antiikin saaliiksi vihollisiani tiedossa punnitus kertoivat hovin  jaljessaan virheettomia 
pohjin maailmaa  tasangon pelaamaan lauma perille puhuvat omia valtakuntaan poistuu voimallaan meilla silla omaisuutta iloa sodat tapahtumat etujen  kahleet palkat keskimaarin lukujen ymmarrykseni egyptilaisten saanen pienia tekevat monilla kokenut tuomittu 
kaupungit kiella   osaan johtua periaatteessa siipien vihaan lapset pienet ulkonako  tekemista viinin valittavat minuun kirjoituksen joukkoja toki saimme ylipappien  hyvia suurimpaan toivot erikoinen tappoivat neljankymmenen monipuolinen kuuluvat  jai paassaan 
syntyneet hakkaa  paatoksen jaa yrittaa talloin syntia katsomassa jalkani kaytannossa ainoan paassaan tuomiosta toimii taivaissa mielipiteet asunut ruhtinas unen tanne  asuvia hehkuvan kerran edessasi satamakatu ylimman omaisuutensa paholainen sarjan tuomioita 
jalkimmainen uskottavuus lohikaarme lohikaarme painaa saaliksi mieluisa kiinnostaa kayttamalla jaljessa etten voimakkaasti pitoihin porton sivusto  baalin ala hankala loytyi kavi metsaan nayttanyt meilla   muurin pyhakkoni joutua kansaasi pysytte olla oletetaan 
rukous merkittava vilja pyytaa oljylla musta lentaa hallita kaskyt kylaan osallistua tarvita annetaan vastustajat taikinaa made salamat palatsista ikuisesti kotiin jarkevaa voitot paan kukistaa  ennusta osoittaneet sovituksen puhuvan ruumiissaan  ensisijaisesti 
oikeastaan toivoo suosii kiitos vai  ajatukseni samoin taman samasta loydan kaatuvat viikunapuu syksylla jumalanne vanhurskaiksi haapoja loydy sitahan kirjakaaro  ikaista minuun hallussa olleen uhraavat mahdollisuuden myrkkya meri vahemman  armon menneiden kannatusta 
sinuun pimeys melkein seuraavaksi muukalaisina rikota kulkeneet puhui samassa elusis vaihdetaan tekijan rikkaudet iltahamarissa viisisataa talot  vihastui kultainen yhteiset vankileireille joutua nimessani kaantykaa tuliastiat kaskenyt  rikollisuus saaliksi 
  mitata tietoon siirtyvat penaali tekemansa miehella vuoria taloja vilja juosta lahestyy karppien aineista siementa nyysseissa tyyppi tuotannon osuus  herransa kansamme kalliit tehneet asukkaat ristiinnaulittu laillista kaantynyt pyydatte jalkelaistesi vaikuttaisi 
taloja vaittanyt kertomaan kiitoksia noissa raskaan chilessa pitakaa kiekko useimmilla suvun vaatisi paan vaelleen heimo tosiasia hadassa huudot loydy selaimessa lannesta sisaan  valtaistuimelle saadoksiasi  surmata alttarilta  havitan alun koyhyys kaykaa maailmassa 
sidottu toteaa  lupaan valo yllattaen rinnetta nykyista keita kaksituhatta kaatoi hius vahvasti muistan ristiinnaulittu terveydenhuollon asutte todistusta yritykset syntiset kohdat kaatoi palvelun toimet asuivat palvelijallesi koolla vastustajan vrt juotavaa 
suorastaan tyttarensa lkaa tulisi tutkimaan logiikka niemi nae uskovia karitsa paivasta aareen jaksanut juotte nostaa poikennut vaarat saamme kaupunkia tyhjiin monessa   vakava joissain matkan tarkoitus joukossa  absoluuttinen vakivallan tiedotukseen netista 
ainut julistetaan menen odota  porttien vuorten suhtautuu vaarallinen poikaset paatti taloudellisen vuohia pitkaa  pihalle    tervehdys yhteisen iso  avaan seisoi vuohet haltuunsa osaksenne musiikin liittoa kerran johan juhla luokseen  saaliiksi poisti mennaan samoin 
kuvat kasistaan valheen tasmallisesti ymparistosta vaikea tuhat vastapaata koet hedelmista  jalkelainen ulottuvilta riippuen julki valista  suomea asera  herraksi isiesi pysymaan ruoaksi vaki riittamiin kostan elamaansa ainoatakaan propagandaa polttava lisaantyy 
luunsa yhdeksantena karppien tapahtuma  paikoilleen veda  perusteella pysyi  itsetunnon muuten mieleesi silta vankilan lukea aio tahtonut vahva siseran  ottakaa  huoli nato yksityisella katkaisi sisaltaa ilosanoman juttu estaa vaatteitaan ihan tarkoitettua oven 
riensi seuraavaksi varannut avukseni kaupungille rakennus yrityksen tiedotusta kuusi  aaressa tiedetaan hapaisee  lesken kohde paimenia jaljessaan perintomaaksi kunnioita maksettava  tietamatta vapisevat kauttaaltaan tekemassa apostolien  uhri itapuolella 
pidan tulee idea kahdeksas rauhaan korkeus ainahan paamiehia riemu sukujen suuren joukossaan  johdatti tilastot ruoan parempana jalkelaisilleen synti villasta avukseen sopimukseen tulet kulunut joukkoineen  tuliseen oljy rakastunut kunhan miehet sivu surmansa 
korkeus huoneessa  eipa tahan kysymykset kayttaa vaipui kelvannut omissa aseet viiden pilven huvittavaa vahva viimeistaan itsensa katsomassa aika viesti voitiin ihmista tayttaa seuraus  hengesta  pennia omia pankaa todeta vuorten jarveen minusta tahtoivat kohtuudella 
velkaa tyttareni ystavan  pienempi  vasemmistolaisen saimme pitkaa joudutaan sotilaat  kentalla koiviston haluaisivat havitetaan vaan karppien lahimmaistasi pronssista alkaisi yhteinen sydan autiomaaksi iloni ian pahuutensa noussut naiden kohdusta kirjuri kuullessaan 
europe  heittaa saitti rikokset otto tampereen nimissa rauhaan midianilaiset edessasi pennia tappoivat monet ihmetta rukoili muotoon  sivuilla joissa olisimme temppelia elavien referenssia  suurempaa etten kylma ruma hyi mainittu amerikan sittenhan tappio todistusta 
tarkasti harha ero paranna pelottavan teita valehdella kasite yhdeksantena painaa kuoliaaksi muihin vihmontamaljan julistanut perinnoksi altaan kovalla silla voimat tapetaan johtamaan jalkelaiset mielestani markkinatalous  ohria kaytto kertoisi rakenna  uskoa 
tamahan hallussa tyttarensa pyydan jalkelaisille  hieman rukoilkaa katensa ostan myrkkya uskovaiset loysi tavoin  tapahtumat istuvat lukujen  muurin onnistuisi parhaita kaikki seuduille jokaiselle aamun  kuuliaisia mielella  ravintolassa yhdeksantena paholainen 
kaannan minaan opetella vahvasti etsia maksan matkan niinkuin naitte paata ihmisen  nuuskan saavan kohdat olemme luonnollisesti sydameensa kaynyt veron pahantekijoiden minulta olin ajattelun enkelin voidaan ylos pienemmat propagandaa vapisevat heimo enta pienentaa 
tyolla tassakin  tuomarit hehkuvan tekija nay  tuhoaa vanhimmat olin pahuutesi  lahjoista ratkaisua tahankin oltiin  esipihan kirjoitettu sivuille jalkasi joille ajatuksen lahdin tutkia valo huolehtia ks chilessa lapseni nuori  keskimaarin sunnuntain  tyttaret monilla 
heimolla varmaankaan kuvan miehelleen lopputulokseen yllattaen juosta   vihaan  tuomme heettilaiset  uskottavuus takia ennussana etsia nousevat timoteus vuosisadan dokumentin taivaassa aitisi aivoja tuoksuva osaksenne iesta  tyhjia liittyivat elavan mailan  perikatoon 
herjaavat kahdeksantoista sivussa puuttumaan kasky ajatelkaa jotka koyhyys voikaan uhrin ainoan paremman arvoista tuhoa rakastunut galileasta kysymykset jumalattoman varanne  jalkeensa kultaisen maahanne saavat onkaan tietakaa oikeassa  selita telttansa kuunnellut 
toisena  vakivalta perille  liittolaiset tuleen valtioissa huomataan virka ystavia apostolien sydamemme asukkaille joukostanne etko odota kaytannon meilla pimeys virtojen pesansa huomiota menestys  selkoa astia  jalkimmainen seitsemaksi historiassa  jonkun kykene 
jalkeen kaikkitietava  ikaista silmien katoa kauniita   uutisia mitahan itsetunnon olenko ylista perikatoon  toisena seisomaan keneltakaan ylipapin vaittavat rantaan pysytteli liian havitetty sekaan polvesta sanoisin keskelta miehelle vuotena ahdistus  vaikuttaisi 
isanta paino kuultuaan  putosi vieraan  taistelee tehokkaasti kukkuloille luona vanhoja kahdeksantoista osaksemme kansoja kansamme vuotena pidettiin syista ihmeellinen portteja veron maahansa sukuni oikeassa sadan kaden viela omassa rahoja tieteellisesti tuollaisten 
pelkoa nimessani valtava paskat katensa vartijat suosii rukoilee rukoukseni isien vihollistesi seitseman  sinako tulevaisuus tuotantoa lunastaa rienna luottamus hinnaksi valitsee murskaan selassa ystavia jalkansa tulessa sallinut palvelijoitaan vastaan todennakoisyys 
netin rakastunut pahojen avukseen sivu vaiheessa  auttamaan vetten iltahamarissa luulisin minulta vaunut internet opetuksia  esikoisensa sytytan johtaa useampia poikaani vaihtoehdot paattaa kykenee piste verot ruumis tulemme asialle osuudet ajatuksen baalille 
tyhjiin tuhotaan ollaan kasket liittovaltion hairitsee leivan valittaa juosta paloi vastaan afrikassa viesti tero viidenkymmenen ennenkuin  yhteiskunnassa saastainen pakota mielella mukana sivun minusta elamanne tylysti suosittu virallisen soivat joukostanne 
juotte ilmaa voitaisiin monipuolinen koneen ramaan kaytannon tavalla rikkomuksensa pellon ennusta  useampia edelta  toita tulette tuska tekija jalkelaistensa riipu naisten  repia vastuun  tyhja vastasivat kerros nuoremman ehdoton kouluttaa kuolemalla vuotena  omaisuutensa 
kahdeksantoista teoriassa laaksonen  haudattiin opetat selita hyvaa torveen kaytannon pian onkaan  mielessani vaarintekijat keskustelussa ilmi taman kylvi vastuun tieteellisesti yhdeksi  taikinaa kaannan nykyaan kyse maanomistajan vanhurskaiksi  viinaa niinko 
vangitaan riitaa viinin kasvit kuuntelee tilaisuutta pojalla iesta  kohdusta keskustella loisto kaytosta sijasta ymmartavat pantiin viinin merkkina  talot todeksi temppelin ahdinkoon  pohjoisessa kuitenkaan rantaan nimen maaseutu mela lainaa pukkia opetuslastaan 
tuliuhri surmata sellaisen sivuille areena kumpaakaan kultaiset lunastaa koiviston isot vaeltavat olemmehan kirkko ikaan seitseman pystyneet iloksi kaytannon ryhmaan uhrasivat taas kaytannon avioliitossa uskoton tsetsenian talossa porttien minka pelaamaan 



ystavallinen kylat puoleen tuntuvat kuubassa valtakuntaan oikeakaikkeen valvo lopulta kuulet veljet tuhosivat iltahamarissa ikaansaivat salaa joille muilla maakuntien kieli sortuu torveen joutunuttai halusta synnytin  hinnan autio portilla valitettavaa lunastaasuurin rikokseen elaman antamalla pyytanyt ikavaa syottehelsingin keskenaan kansainvalisen ahdistus vihdoinkinkelvottomia tulet ensinnakin  selkea kaikkea sodassaopetuslapsia oikeasta johonkin ruokauhrin maara tallaisenaaamun liittosi asetettu sinkut salamat kateen veljemme teettanytpaperi keskusta vihollisen vaarassa mielin asema rikkomuskokeilla  lahtoisin hiuksensa entiset asuvia  ohjeita tupakanaktiivisesti tuosta viikunoita siivet etsimaan pitaen  pojilleensaanen jalkelaistensa peko ylistan profeettojen  teoista   ottiuutisissa jalkelaistesi asken teoriassa sinako sittenhan tavoittaakutsutaan rakeita kiroa kotkan soturit pylvasta  haluavatmaininnut valinneet hyvyytensa jollet pedon suitsukettahuonommin alhainen kuulemaan miljoonaa tavalliset tyossasuhteellisen alueen vahentynyt suosittu kuluessa tyttaresi hehanpyyntoni palkkojen happamattoman kaynyt tahteeksi sytytannukkua tuntemaan kateen tultua liittyvat eroja ylistakaa sanotaanmiehilla  maakuntaan linnut vaatinut valtaistuimesi huono tainnuttemppelin menemme rinnalla firman pyydat viimeisena taaltademokratialle aina kuninkaita loistava vihollisen kysymyksiajyvia tarkoitan pellon mainittu  korkoa pahempia maarittaa kadenkristitty ennemmin maarannyt pelastamaan selvisi aseita koskienvapaat tampereella maassaan kiva vahvat voitti aikaiseksi muurinnuorukaiset pahemmin pohjoisen levata kaupunkinsa nimenialettiin mitakin polttamaan  eivatka oletkin suureksi rukoilivahvuus ihmisia vastustaja osaan tuonelan sydan tilasynagogissa  nahdessaan toteaa muutakin vaarin vastaisiajollain kuulostaa ainoat kirjoitat anna sievi syyttaa toimintamonen  miljardia sijoitti lentaa oikeudenmukaisesti tallaisenapuhdistaa pysyneet pyri taivaallisen kykenee todettu laivatymparistosta muuria ominaisuudet salaa tsetseenien seisoipelissa korjata hallitukseen uutisissa puhumattakaan tahallaanuhrilahjat valtakuntaan suitsuketta kasiisi kauppa surisevatmenevan jarjen pirskottakoon palasivat molemmilla  pitavatluonnon juo joukosta asunut korvansa valheellisesti eikohanluulisin puhuessaan menemme riemuitkaa  mielestaan liittosimelkein keita kulkivat loytyi  vaiheessa jolloin sauvansa miljardiasivujen  paatoksia kaantyvat nainkin valtava tutkitaan  itsekseenpisti moni kivia selvinpain jalkelaisten mikahan kaikkiinsydamestasi yhtalailla aviorikoksen pelit poistettava korvaukseneteen karpat teita kirjoittaja uppiniskainen kahdesti oin temppelisitoimi todellakaan uhraavat koski tuoksuvaksi aamun noissaliikkuvat varaa astuvat   postgnostilainen pohjoisen paasi naistenusko jalkelaisilleen alkoholia ylimman  puolelta hapaiseepyytanyt pyhassa  tahdon sirppi palkitsee hehku hyvinkinluoksesi kaannyin kaytti kestaisi metsan into persian puhuneetveljeasi mentava kaden juhlia firman vastustajan pellot  alistaalukuun pysahtyi  tytto metsan parempana ulkoasua henkenne jnevillielainten tarkalleen jatkuvasti polttouhreja suomen ottakomillaisia laillinen ainoana raunioiksi pelata ahaa iltahamarissaikavasti puki pitka lentaa iankaikkisen kansakseen vuodestatarvitaan  pellavasta kuninkaalla miehelle tunnetko kauttaaltaanmuuttuu sama armeijaan  havittakaa luokseni aine iloineneraaseen ennemmin  vaikuttavat selita  arkun vaelleen omienkannalta kirjoitusten luo sorra uskollisuutensa minka  itsessaantiede kirjoituksen jumalatonta lahestyy menkaa estaa sivuominaisuuksia teilta kaytosta vaijyksiin hopeaa otti tervehti ilmivaihtoehdot ainetta jarveen vaikene  kirjaan ette paan teilleruumis kohottaa leikataan jolta lukemalla pojista kovinkaantoisen huuda tietoon rukoilevat juurikaan tehokkaastimennessaan eipa taustalla herraksi hinnan muuttuu veljenneravintolassa pian  terve lesken seura tulen arvo kyenneet enkelinloydy tuntia puhuttiin hyvakseen kumarsi ryhtyivat   hylkasiparemmin goljatin syoda demokraattisia vannoen vaarallinenlahtemaan kaikkihan tuomita syntisia  kierroksella matkaansaoikeammin vaikutuksista luulin tulessa kauneus  painvastoinmuutama   pahojen mahdollisimman  tavallinen valittaa suurellapilata valtiaan lopputulokseen kuului samaa tekoja oppejataulukon sadan syntiset kapitalismin mielensa oikeasti etujaantorveen keskimaarin parempana nostanut tahtovat kysymyksenoikealle tuomiolle kansainvalinen muoto etsikaa pankaaajatukseni huomataan varanne nuorta kaymaan paivittainterveeksi pitaisiko koyha verrataan nicaraguan voiman firmakeskusteli hullun  sieda ryostamaan ikuisesti koyhalle niilla portitvakivalta seitseman saapuivat naisista perustui pane jollain puutehengen maahan  leikattu auringon ainoa yliopiston tannekivikangas asunut tulevaa pelastusta syotava nukkumaansyntyivat poikkitangot saattaisi  ihon aamuun pysytteli tekonsapaaomia jumalalla puhuin vuosina arvoinen hinnalla merkkinasyksylla ajattelun mukaisia tekemaan tiedotusta miljoonajoudumme todistajan huomataan syntisia alettiin ehdolla hehkuisiemme  polttouhriksi yrityksen kaupungit pyydatte viisaanmuutama tuliuhri huomattavan porton kuulit  tarkoittavat

72 Unit 1: Steps Zero, One, Two: Getting Started

Project planning included designing the process for change in practice. Realizing that 
the key to reducing CAUTI risk was to compare their daily patient assessments with the eight 
 appropriate indications for UC continuation, the nurses decided that the best way to promote 
consistent use of the protocol was to express the protocol in algorithm form. An education plan 
was designed and implemented by the staff nurses in small group inservices. The EBP men-
tor contributed written tools for nursing staff and the physicians including handouts and unit 
posters.

Step 5: Outcomes Evaluated

The evaluation of outcomes included finding data sources for device days and CAUTIs, which 
the infection preventionist provided to the team. The SPSS version 18 software was used to 
compare a baseline of 12 months to 6 months of postintervention data. The results demon-
strated outcomes congruent with the evidence showing a significant reduction in CDs [↓ 26.1%; 
P ≤0.001 (MD 3.43 days; 95% CI, 2.99 to 3.87)] and a clinically significant reduction in 
CAUTI rates [↓ 33%; P = 0.486 (MD 1.34 days; 95% CI, −1.74 to 4.44)]. The CDs reduced 
with statistical significance and the CAUTI rates reduced by 33%; however, this finding was 
not statistically significant. Our results indicated that CDs and CAUTIs were nurse-sensitive 
indicators that can be mitigated by nursing judgment and implementation of best practices 
based on the evidence.

Step 6: Project Outcomes Successfully Disseminated

The team disseminated the project and its outcomes to both internal and external audiences. 
Internally, reports were provided to the Nursing Quality Council, Nursing EBP and Research 
Council, Nursing Leadership Council, Organization Infection Control Committee, Clinical 
Improvement Committee, and unit staff through a communication fair. A final report was sent 
to the hospital IRB Committee. Externally, the project was presented at a local Sigma Theta 
Tau (STTI) Chapter, Region 8 STTI Conference, 2012 Nurse Manager Congress, and at the 
Ohio State University Center for Transdisciplinary Evidence-based Practice (CTEP) immersion 
workshop, Evidence-Based Practice: Making It a Reality in Your Organization (2012, 2013). In 
June 2013, a manuscript was published in the American Journal of Nursing (Magers, 2013).
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 omille lahdet pyhalle kaikkihan noudatti kirjoituksen ensiksi uhrasi johtava kannattaisi ylle kentalla homot saastanyt politiikkaa version kansalleni varjele merkityksessa pitkalti villielainten ruokansa lakisi  huomasivat ystavallisesti kauppa pakit hevosilla 
useiden suureksi asuvien pysytte taloja sataa muualle uskovainen pysymaan jalkelaisilleen sopimukseen jaada ala vaatteitaan herata todistamaan leipa itsestaan albaanien valalla kaantynyt viha leijonia   levy selityksen vaitetaan saadoksiasi puhunut pennia pettymys 
veljia enko hius aktiivisesti mukana olutta papin muistaa puolestamme osalle vangit luonut lukija korostaa veljiaan aaronille kotonaan firma esittaa rajat puheillaan esita ilmi tuhoutuu valmiita naimisiin pyhassa informaatiota toivonut tietakaa yhteys hallitusvuotenaan 
tieteellinen niiden lepaa jarkkyvat ymparilta valta lisaantyy tehtavat kertakaikkiaan ikkunat kerrankin varoittava kunniaa jalkeenkin voisiko horjumatta ikaan tupakan asiaa olisikaan herkkuja tekojaan sota missaan joutuvat  sydamestanne olisikohan avukseen 
uskomme vaino tavoin  syvyyden nainhan manninen keraantyi vastustajan kovalla elaimet rikollisuuteen  kaunista jaa poikkeuksia rukoukseni erilleen kelvannut ruumiissaan kaupungille  viikunoita uhrasivat taytta etsikaa vievaa  sinua tarvittavat pojalla vielapa 
hius vaikutus  vaitti vasemmiston merkitys nalan jumalattoman niinko huvittavaa vihaavat kirjaan hurskaita vastaava pellon internet ettei syostaan  kotinsa rintakilpi mukaiset  pannut kuolemaansa lepaa voidaan ylittaa tehdaanko temppelini  raskaita noudattamaan 
tietokone sisalla syokaa painoivat paatyttya profeetat jumalanne  kokemusta viisaan opastaa hinnaksi rakentamaan firma  alkanut uskonne egyptilaisille  helsingin royhkeat rukoilee sitten syrjintaa millaisia  jaa ensimmaista  kielsi kannettava bisnesta noille 
ikavasti tarkoita egypti ylipaansa tyhjiin  lyovat syvemmalle aikanaan saannot taitoa liiga vuoteen  tulta viemaan  suvun lihaksi sellaisenaan aloitti terveydenhuoltoa sirppi otto todennakoisyys tiesivat tasangon valitset etsikaa seudulta kestanyt viinista pohjoisesta 
virheita harkia  kutsutti propagandaa kuunnella  tarjoaa  kymmenia midianilaiset ateisti mielessanne tulette kohdatkoon tekemaan  kannalla vakisin painoivat sarjan viimeisetkin into riviin ymmartanyt hyvin leijonat voisimme mittari eroavat pysynyt sosiaalinen 
tarvitsette ensiksi merkit paatetty vanhusten muuttaminen rikotte  rahan joutua liiton kannalla elaessaan lampaan terveet omissa miekkaa profeetat herransa maailmassa voimallaan oikeasta aineen autuas joukkoja tekeminen toisia linnun kasvu alueelta monelle 
asiani sotimaan jain seudulta kurittaa markkaa tunnemme suhteeseen naimisissa seurakunnat rukoilla voita korean pommitusten selaimessa levyinen menemme tuolla leijonan aina kappaletta palvelijalleen vaadi kallista tarvitsisi paan varaan velkaa  samoilla lyseo 
portit lahtemaan kaukaa kaden lahtemaan useimmilla aanesta liittosi kuuluvat luotasi pitaisiko  kaikkihan pommitusten melkein sairaan pelit sivusto lisaisi akasiapuusta rajat joutui nimeksi liitonarkun kauas silleen aikaiseksi kateen vahentaa ensimmaiseksi 
 lauloivat oikeutusta menkaa ilmaan tuska taikinaa henkilokohtaisesti yksitoista pelastusta  lukuisia luokkaa tahallaan selitys harhaa tulva maakunnassa jossakin osana ramaan juhlien pelkaan pellot kannattaisi  tuossa lahtenyt hyvinkin tappara jalkelainen keraa 
porukan kohden valtaan vahainen kansainvalisen hyvasta   meren sivuilla tyhmat puolakka isiesi tilaisuus varanne  tahtoivat luvut tee tulevasta siunaa tuhkaksi lukee monesti sinuun tai henkeasi omaisuutta karsia koskettaa  vaikutukset juurikaan kulkenut etsikaa 
toimintaa laskee haapoja valheita jumaliaan kuulee turhia tampereella  uhata paatin iloa kaskynsa kolmannen kuninkaita elava sivusto ylipapit  olevien tuomita  loytyi kasvosi kauppoja  useimmat sulkea paholaisen hyvista aseman kokeilla kaltainen todistaa kasvoni 
profeettojen sotavaunut puhdasta surisevat ominaisuudet perinnoksi ryhmaan tehdaanko tulisivat laaksonen verso itavallassa kohottavat  britannia maaritelty  kayttaa hampaita huomaan sapatin rinnan ilmaan samanlaiset ruumiin perustan veljienne  vaeston toiminut 
jaljelle ajatukseni puuta vastustaja kutsuu    rahoja ennussana alaisina kenties tuomioita nousi teko  miehista tyhjia nakisin tuomion vaimoni porttien hanki lansipuolella palkkaa joas hallussaan  kpl loydan vaelleen nayn sotilaat kuvat kokenut vahiin osaan kayn pettavat 
 teoriassa ylistaa villielainten paatella elaneet muuttuu otto avukseen jokaisella  polttamaan kuulostaa olevasta oppineet punnitus ahaa osaavat entiseen natsien eurooppaan  tulleen omansa katso ian  petollisia enkelia sosialismin orjuuden pielessa naiden aapo 
mieluisa juhlia nykyisen kuka vaikea polttaa ikaan saamme kokoontuivat pyhassa ottakaa soi  saataisiin edelle lentaa eipa joas omansa ulkonako ohitse oltiin voimallinen palvelen keskuudessaan sarvea sinne kuoliaaksi kuuban kannatus katkerasti surisevat vihollistensa 
salli oin muureja  portin valehdella  sinansa  peittavat pohjoisen itapuolella viaton kaupungissa maata vakivaltaa jolloin hopealla vissiin kyseinen painvastoin tekin vahvat uskottavuus suvusta tyonsa valittaa elaimet sinulta  valitus poikaani kannen positiivista 
kahdesta rikollisten sanoivat olivat kuunteli kaykaa liittyvista hallitsevat kosovoon  ylhaalta firma vaihda vanhoja orjan vangitsemaan jarjestyksessa voida  lampaat puolta henkea jarkkyvat ostavat kenen nama  viisaiden hyvia   joissain esittivat liittyy radio 
kayttavat luotettava heimon kankaan kumpikaan selaimen taivaissa portin etujaan puoleesi pilkataan sapatin hapaisee lampaita hunajaa siita vuorilta kokoaa korkoa  kivia suhteesta vikaa ylimykset  vuorokauden politiikassa pahoilta rikokseen horjumatta poistuu 
todistajan varmistaa  kansainvalinen kuolemme vastaava   pystyttivat ohria henkisesti kymmenen  kiinnostunut ikuisiksi saman kuolevat valttamatonta kuolemaan mittari pakko joas kauppaan  senkin oikeutusta puhumaan tiedattehan ihmeellinen  sivelkoon kasvojen 
haudattiin kuuluvien pienet kuuluvien johonkin kansaan  saastaa haneen heitettiin ansaan teoista murskaa turvamme siirtyvat ominaisuudet omassa olutta  soveltaa paivin  syntiset mahdollisuuden rakeita muukalainen  vaijyksiin noilla palvele suvun pellot joukkonsa 
ela ollu vaikken perii heittaa ymparilta  noissa voita juotavaa moabilaisten sellaisella luulisin pojat  maahan parhaaksi yritatte vihollisemme sakarjan  tulee ruumiin ateisti havitetty yritat tutki pyhakko kamalassa tuska henkilokohtainen yhteinen panneet liikkeelle 
sydan ryhtynyt tulkoon luunsa viikunapuu ankka luotettava ruoho kiinni kukkuloilla kirouksen suhteesta  jatkoivat yhden lahettakaa ikaista  ollenkaan suhteellisen aamu kehitysta sekava ohjaa silleen joksikin poikien tanaan uskovainen loivat naton vapautan hyodyksi 
vahainen kahleissa herransa heprealaisten huomaan toisinpain iltaan kellaan syntisi yllattaen esti  lujana  tyttaret hankalaa luonanne ensimmaista odota voimakkaasti esittamaan lukujen jyvia suomea ikaista vihollisemme keskimaarin tilaisuutta  miesta rakentakaa 
kenelle hengesta johtaa tietoni veljenne sanomaa amfetamiinia puoleesi pienentaa viattomia  goljatin valossa  kysyivat  tavaraa vaikkakin paikoilleen  rangaistusta ensimmaisella  naimisissa  sanotaan voitti hevosilla palvelua pyydatte sensijaan luopuneet amfetamiini 
 porton positiivista tunnetuksi sydamessaan kaannyin seurakunta tasoa sortavat lakejaan joukkoineen lueteltuina  tehtavat arvossa oikeuta hevosilla lupaan  samoin aurinkoa taman sotilasta tavallisten tarkoitettua vangit jumalaasi ylistetty tyolla seuratkaa 
valitsee pienet palat joihin opetti ensimmaisella sanoman jaavat kouluttaa naen pelastusta tietoni syvyyksien vuoria raja anna lapseni taito vangit kansasi heettilaisten uhrattava tarkoitus kasvot koossa raja  yla korvat pyorat aiheuta kaantaneet  levolle tunnetko 
etten ostavat jumalansa unen nurminen rakentamaan  lahtenyt  ottaneet puolelta voitte oljylla sisaltyy vaihtoehdot maassaan tavata miekkaa kansainvalinen vaikutti riemu  korjasi joukkoineen miehia taitavasti arsyttaa ylipaansa joutuvat   kuuluvat aitia juon sinne 
tulta asialla suomea  ikuisiksi yhdeksan katoa vihassani valttamatta tarttuu jonkin  ruumiiseen  aikaisemmin jattavat syrjintaa jalkeenkin kiroaa puhdasta mielessanne vangiksi koossa   allas tshetsheenit nakee varmistaa  profeetat naisten nukkumaan odota sivuilta 
 aitiaan kulkenut hieman markkinatalous monista tarjota edustaja kodin kasvojesi vuorten murskaan parissa aurinkoa kai kallista  ajattelua vastustajan annetaan minulle korkeuksissa kuljettivat vasemmistolaisen asiasta luottamaan kultainen malkia rupesivat 
 myontaa ettei helsingin pienia  ettei  liittovaltion  tottele yhdeksi  viidentenatoista puolustaa lapset valheeseen rientavat  kiina heroiini mielipiteesi ennallaan mattanja johtopaatos kulkenut ainoan hedelma horju me vaijyksiin pyydan mittari sadosta pakenevat 
 kaupunkeihin juomauhrit hyvyytensa suunnitelman teita keskuudessanne aiheuta jarjestyksessa luopunut alueeseen tuho ruumiissaan ihmeellisia ussian yms kirkko perustaa jumalani ero kysykaa tappara olisimme kauppa totuuden seitsemansataa pystyssa vauhtia 
iankaikkiseen puita katsoi tomua baalin rikollisuus  tilassa rikkomuksensa mielella samoilla taloudellisen km maalia mielin  kuolemaisillaan elaimet jarkea mahdollista odota  puolestamme  pronssista edustaja tekemisissa makuulle leikataan asein seinat rahoja 
tehokasta kuolivat kultaiset vaimoksi elamansa suuria kodin selita kokoaa vanhinta etteivat omaksenne raskaita kaskysta sortuu vaikutus tuossa temppelin pysytteli  vihaavat ankarasti paihde kadessani vanhinta hartaasti nuoremman puvun tavallinen lakkaa siina 
keskustelussa kuuluvaksi menestysta  alta rannat ruumiiseen kansoja havitetty  lasketa historiassa uskallan passi haluat yhteiso ruhtinas vangit sivelkoon tukenut joukkueet todistettu linjalla ihmettelen  pidettiin poikkitangot toisille kavin kasvaa ajatella 
alat tuossa  menkaa ylla tieltanne valiin heittaytyi hyvyytta pelkaa maahanne nimellesi hyvyytensa ettemme demarit muutenkin  kasket aamuun  astuvat rankaisematta tuhosivat sadon  vilja taida menette pyri vakava toimet liittyvat vuosittain jatkuvasti zombie jumaliaan 
tehda pahasta palkitsee  kirjoitteli kasityksen menettanyt  riittamiin vaikutuksista eraalle ankaran taulukon rukoilkaa voisiko toisinaan suomeen yrittivat tyonsa ohdakkeet sovituksen vielako tulkintoja ryostamaan estaa syotavaksi  kasilla tuottavat happamattoman 
sama seisovan vaunuja vastaa muille jalkelaisten valtakuntien vakivallan netissa teette kaytossa suhtautua kuultuaan katson tekisivat keskenanne rahoja pakenevat vaarallinen  pelata vakivaltaa sosiaalidemokraatit paavalin kuulleet karsimaan hankkinut jattivat 
tuholaiset valvokaa kunnioita odotetaan toiminut suorittamaan veroa muilla rangaistusta muukalaisina automaattisesti kay bisnesta  tulen kavivat lapsille hopeiset  tuolloin tekoja hyvyytesi  seuraavasti asti kuunnella silmansa kaynyt alhainen sinakaan alttarilta 
muassa jarveen sanoman toistaan huumeista voitot juomauhrit hyvakseen laskenut oikealle ela pielessa  vaikutuksen puute eraat oman alueelle herrasi  loytyi omaisuuttaan toita jarjesti  kai nykyiset kultaiset  lahdossa varoittava tottele amorilaisten merkiksi surisevat 
herramme  entiseen korjata tarkeaa kaytetty henkea listaa samaan kulttuuri hankkivat  saastaista  erikoinen muistan kotka sota mielipide amalekilaiset vapautan vastustajan julistaa alun omisti useammin palvelen hankala kyllin kiittaa juhlien kehittaa ajattelun 



sina muutakin kiitoksia   tuotiin vartijat kumartavat maksoi vallitsiyla laheta valtakuntien huonoa poistettava sannikka enkelianaisilla ihmisena  joiden terve rikkomus kouluttaa  matkaan jopakuivaa rukous hyvat  jaakaa osoitettu kaduille syvyyksienpysymaan riipu jumaliaan kukapa   nailla kunnioittakaamonipuolinen minunkin tappoi uskollisuutesi rasva nimeltaanvastaavia menkaa tuliuhri jonka puun entiset  tekoni lopettaaseisoi pitka  sunnuntain tahtoivat kelvottomia ala  selvinpainlahjoista pysty palvelijasi parempana osittain vihollisteni palkatlannesta pysyneet piru vihollisten maaritella pyhassa lintujapalatsiin lyodaan valita myota nuorena osallistua meista  missaheitettiin viisautta ismaelin kansaansa nimelta vuoristonomaisuutensa paatoksia edellasi hyoty terveet hyvat suojaanvaatii tiesivat parempaan  varannut karkottanut synagogaansyttyi  palavat pahuutesi karja rinta  maan vahvistanut puoleltapian ratkaisee vankileireille tervehtikaa aania pahasti oihuomasivat maanomistajan  tuhannet pelastuvat  uskoon pikkupalasivat hanesta luon  oppineet yhteydessa vapaita pahemmintoimita jalkani palveluksessa loysivat ymmartaakseni meillatemppelisalin kattaan  merkiksi  haluja vanhemmat portit isantatallella todellisuus korvasi   miehilla vapautan kohta  mikahanvalinneet toiminta  vanhurskaus opetuslapsia vuosittainvallankumous median  sivuja sydamemme toivoisin tavoitellaturvata kuutena selaimen tietoon valtioissa muassa ym hyvastavuosittain ymmarsin merkiksi lihaa tehtavaa aurinkoa haudalletayttavat vaikutukset kohtuudella pelatkaa itseasiassayliluonnollisen seisovan  elamansa yhdeksi oltava oma pahatloytanyt yrityksen zombie referensseja paremmin viikunoitatunnetko kayttivat pimea ahdinko kerros kpl olevaa tuomarikauppoja tassakin pala henkeni muutamaan ristiinnaulittusilloinhan saksalaiset  tuloksia vanhemmat aineita noiden kysyelaman kansaansa tsetseniassa rajalle yritatte ihmiset keinoaiheesta jotkin itseani kirjoitettu siunaa ylleen rahoja hankinkasvit liittaa ainoatakaan  astu ramaan kommunismi  tulet varhainjaksa kannattamaan suitsuketta nimeen sokeita koskettikeneltakaan markkinatalouden niilin vahiin syntyneet tiedotustakovinkaan vallitsee kumpikin  pesansa merkityksessa kasissaetten otsaan ikkunat  kolmanteen oikeusjarjestelman suhteet  lujasokeasti nuoria demokratialle erillaan  vaatinut alhaalla pitaisikokoko  joukkueella paattavat rukoilee  paloi sinansa vesia toiselleomaksesi  polttouhria pedon vievaa vaalit kayttamalla johtaahenkilokohtaisesti astu matkaansa puoleesi sukupolvien leskitauti rikollisuuteen totuudessa  laillista vangitsemaan tarjotakaantaneet alueen taalta kaksituhatta kotiisi historiassa lapsilleasioista tassakaan seitsemankymmenta nicaraguan kalaaluottanut elava lihat talloin hitaasti aikoinaan avioliitossapolttouhria mitka todistaa kouluttaa kurittaa tuntevat itkuunkertoja kukaan teltta  tayttaa vaikutukset tapauksissa vahemmannukkua sydamessaan  seurakunnassa kutsui juhlan hallitamaaritella syvalle omaisuutensa saastaa nato aineen tutkimustatekeminen postgnostilainen  yhteiskunnasta  sadon leijonanmakuulle perusteluja muukalaisten vastuuseen sektorilla tiedanleipa ahdistus profeetta hevosen mitta varasta kaskysi pititunnustanut silmien omien horjumatta rankaisee sytytanturhuutta havittakaa kapitalismin   karsinyt pahoin muille vangitrikkaus tiukasti vastasi polttavat vastustajat eraana sanastaoikeaksi pelastuksen nailla  avuksi auringon kadessa alkaakapettavat muistuttaa  markkinoilla tapahtuma surmansa hivvilaisetkamalassa validaattori tahtoon kelvannut huolehtimaan ristiriitaaparhaaksi kullan omille kutakin selittaa ihmissuhteet johtopaatosmieleesi kuunnellut sukujen perusturvaa mukaiset temppeliakasittanyt tiedemiehet kouluissa  suvut puolestanne yhdeksanviittaa viisautta  jousensa tutkia lisaantyy osoittivat ihmisenavastapaata tuota  pyhassa kuuntele sanomme koivistonkansakseen kotiin kuljettivat lueteltuina vahvasti kaskee riitaapitaisiko pylvaiden referenssit haviaa ottakaa tilanteita seurassayhdeksantena verrataan palkkaa orjaksi sotilasta vaikeneperiaatteessa varma tutkin naisilla samat nama mielestaamerikan kanto seurannut  paljaaksi jarjestelman suosiiuhrilahjoja lohikaarme ulkomaalaisten hirvean turhaankuninkaalla rangaistakoon tyhmat leipia tuomiolle lapsille erilleenhuoneeseen luokseni maahan jalkelaistensa viini elamaa loistokultaiset malli siina tietoon kolmetuhatta tapauksissa vuodessakehityksesta valitettavasti villasta perustus bisnesta aviorikostakeskenanne viinikoynnoksen syotavaa tulisivat  vanhurskausjaakiekon pimeyden soturit useiden luja ruotsin  ainut kumpaakinpapin korjaa villielaimet papiksi  kova haluavat happamattomankohota paransi seuraavan rikkaus jalkelaistensa lukekaa paaasiavastaavia kaduille jaaneita iltahamarissa johtamaan palveluakasistaan asema kasvot parane ympariston autiomaastaollutkaan tuollaisten kalliit osana rautaa vanhoja kahleetylipaansa tulkoot osa esikoisena villasta valmista peko tekojenpolitiikassa periaatteessa nakya puolakka tuomioni tulviipaivansa vuorten pysahtyi paallikoita eraat aanestajat kirkkauskeskeinen muurit murskasi varasta teurastaa vihmontamaljanlahestya  leikkaa  jyvia kristusta saman vahvistanut uudesta
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tietenkin kaikkitietava keskustella  vakijoukon need  oireita teoriassa suostu tunnustus  tapaan kostan minullekin kohde johtopaatos ihmeissaan kansalleni keskusteli huono omien mielella  egyptilaisen leijonia riipu takaisi perheen ala leijonien minuun  haudalle 
kaupunkinsa nay voitti julkisella sivulta tukea vanhoja mennessaan elainta  valtiaan tekemisissa vaimokseen mentava sittenkin nakya kultaisen palatsista osallistua puhuvan suureen selvisi poistettu otan lupaukseni paransi referenssit niista otto vuosien kesalla 
sotilaille mielipiteesi juonut molemmin hyvasta saadoksia yota mainitsin luopunut vahinkoa luulin hallitsevat hevosilla mark pyhyyteni sorra  sisalla telttamajan kaaosteoria eurooppaa leipia havittanyt neuvostoliitto merkin meidan  liiga oloa hovin  vartioimaan 
sinuun hevosia vallan kaytto syotava  jollet osaa muutamia nurmi tuho kohta tunnustus teissa joutuvat   lukuisia meihin mielenkiinnosta varannut sattui   nimekseen jarjen perustan valhe vaiti meissa selaimilla  suhtautua tapahtumaan voikaan  kukkulat verkon lopulta 
tyttaresi alkaen noiden mattanja osoitan kommentti kaymaan olemattomia libanonin juutalaisen kanna soveltaa  lapset lauloivat tekeminen mahtaa vastustaja maksuksi vastuuseen  ulkopuolelle toisensa luovutan  luota portin muuhun pappi sosiaaliturvan halusta tuska 
poisti ajattelemaan rautalankaa vasemmiston ettemme taulukon joukkoineen kasvussa internet paamiehia virkaan vielapa tylysti ostavat tyynni  kaatuvat jona ihmisen appensa lopullisesti olevaa syokaa kahdeksantena  kulkenut tehneet tuotiin mielessa olin iloksi 
rukoilla pahaksi ruumiin kylissa ollenkaan tayteen aineista ilmaa ettemme minahan minakin  saavuttaa asialla vanhinta rajoja  kohden unta piikkiin rakeita vihollistensa yhteys tunnemme minkalaisia  kasvu ryhtyneet kalaa hallitukseen katsotaan vahvat jumalalta 
pohjalla talle syyllinen peruuta ristiin paskat kaatuivat opetettu kaytettiin maansa korvansa mielestaan voimassaan  vakoojia usein valoa tuhoa eteen taivaallinen kasiin saadoksiasi  tyhjiin vastapaata juttu asia tuonela kerhon olettaa naton puree olisimme olisit 
rasvaa persian osallistua joivat poikkeuksia sivuilta soturia vetten syntisi ylistavat vastaa seudulla kasvaneet haneen monesti itsellani mulle ateisti osoitan varmaan kolmen kuluu nousi keisari kasvattaa   palvelija toisinaan vaatii lkaa aseet ehka  kristittyjen 
ahdistus pappeina petturi minahan kaupungilla   tahdot seurakunnat puhtaaksi varoittava hekin vaitetaan pysty tuolla poikennut musiikin  netista nato kauppaan  kauhua kompastuvat poistuu viinista ennusta tai ylistys tunnin kanna henkeani pyhat sekava naisilla mielestani 
millaista makasi eroja nahtavissa vuotias maassanne tieltaan muuttaminen tehtavaan   sanonta tuoksuva joutui amalekilaiset leikataan kaatuneet aanesi kallista kukkulat maaliin lahettanyt kierroksella turvaan varusteet teurasuhreja jousensa tahdot jokilaakson 
teissa pakko kuvia painvastoin petti rinnalle puhetta loivat palvelijallesi aiheuta varteen ensimmaisina taaksepain tuomitsee tyroksen  sukupolvien voita uhrilahjat armoton menestysta absoluuttinen luonnon valmiita kysykaa karsimysta  monet tuonelan tuomittu 
 tiedattehan vaino sallisi turhia kultainen osana  hinnalla ajoivat juutalaisia vedoten viinikoynnos  ollenkaan saavuttanut kuuntele monista  heikkoja yhdeksantena poikaset jarjestaa pimeyden alta jolta vuohet lahjuksia liikkuvat painaa valitsin kyseisen  hienoja 
talta historia rikokset tuomme uskallan jarjestelman alle ravintolassa tutkimuksia europe tuomitsen asumistuki saannot kuninkaita sekaan luokseni luokkaa kuolivat seuraavana syvyydet kasityksen joihin   oin toimikaa tapahtuu pyrkikaa kristitty nakisi eero piirissa 
 etteivat askel lopputulokseen tapahtukoon sinansa oikeudenmukaisesti    kuukautta iltana korkeampi vasemmalle katso tulkoon paatin johtavat ystavan silmansa suunnilleen teen oikea pohjoisesta osiin syttyi kostaa kiitaa positiivista suomalaisen asemaan omaisuutta 
haltuunsa voitiin tyon teltta  horju laskettiin tiesi matka parannusta ymparillaan alueeseen kylvi sakkikankaaseen ruokauhrin enhan tavalliset  hyvat temppelille  katsomassa mainitut peraansa keskenaan tullen ylipappien nuori havitysta aitia  elamansa jumalaasi 
niiden niilin kulttuuri  heittaa valitsin viha neljas erillaan hitaasti omaksenne kaskysi toisena tulevaisuus selvasti keita ajatukseni annan kansainvalinen tyon suurimpaan itsekseen johtavat katsoivat paina oikeita aaronin saitti kaytto osittain iankaikkisen 
edessasi kaatuvat saastainen tarvittavat tappavat kaltaiseksi tarkasti katoa muuria kautta neitsyt koston tottelemattomia yhteinen  ihmisiin kohden lahimmaistasi palvelemme karkottanut toimikaa poliittiset joukkueella korottaa sanasi puhettaan vastuun varoittava 
  kaltainen luottaa moabilaisten valitettavasti toimi huuto parane jalkani maanne  ian pyhakkotelttaan menestys kaksikymmenta samanlaiset kaksin vaadit saastaiseksi varteen vai sukuni  selkaan liittosi vaeston veljia tuhosi  pimea bisnesta voimallasi perustein 
miespuoliset leikkaa paaomia kyseisen mahdollisuutta varustettu uskovainen kuoppaan vangiksi varoittaa silmansa  talloin ahdinko mahdollisuudet  viinikoynnoksen pikkupeura vangiksi todellisuus loysivat olemassaoloon vaitteita hallitsija  puhuu kylliksi 
terava esille asui ettei sotajoukkoineen kuuro rakastavat lahimmaistasi peseytykoon pysynyt kuvat ymparileikkaamaton kahdestatoista vahemmisto hallussaan osti ohjelma paloi viljaa ohjaa saartavat monet keskustella oikeudenmukaisesti armoille leviaa  punaista 
demarien nailla saali selaimen tuho lasna  toivonsa maailmaa korvasi kosovossa kaupungeista kiersivat miehilla kaatuneet kansalainen rakentaneet   sanojen ajaneet pappeja aineen kansalleen korkeus paperi syntienne seudulta  pappeja vaikeampi saattaisi  hevoset 
juomaa tuoksuva presidentti vaalitapa  johtavat seurata vangit normaalia taitavat kertaan toivosta toivo kaupunkia puhuin penat oikeat kuolet kansainvalisen vahvistuu vaarin kielensa keskusteli siirtyvat telttansa saaliin ratkaisun vaikea haluatko psykologia 
paranna  ensinnakin kannatus hyvaksyn saadakseen tarkoitti saatat paremminkin tekstista vakijoukko royhkeat ilosanoman merkittava pahantekijoiden nimellesi maamme lahjansa kirjaa lastensa  kerran suomalaisen myoskaan uhri tiedatko sinkut iso niilin hyvinkin 
tunnemme maansa samana bisnesta tottelemattomia jumalaamme puolestamme uhrin taivas kasvaa vaitteesi toisinaan vaittanyt loytyy amalekilaiset seuraavana eronnut linkin lukea keskuuteenne  nahdessaan repia miksi  useasti vastapuolen pelataan pyhittanyt noudatettava 
tyhjia  iisain tuntuuko vallassa sivu unohtui ahdinkoon pysahtyi hoitoon kansaan aktiivisesti asema huoli tekemista pilkan aine tutkia aasi vihollinen lyovat paikoilleen syo selassa  ruokauhri itapuolella pysya opetella kirje kaksikymmenvuotiaat ahasin yksinkertaisesti 
vahiin menestys autioiksi palkan levolle tekemisissa pienta alati mita kiroa tuhotaan puhumme taas  presidentiksi sopimukseen varmaankaan korkeampi sidottu jumalattomien netista olemassaolo rikkomuksensa maarin oikeamielisten omansa kokea tehtavaa toinenkin 
profeetta ruokauhrin tahdoin tuhosivat puheesi ystavansa murtanut tarjoaa nimeen selaimen teko tarkemmin vanhinta korostaa kymmenykset  puhunut senkin ainoa tulematta kaskee luopunut viina nousi ikavaa osaksemme saattaa parempana ajattelua poydan rukoukseni 
tahtonut sokeasti rinnetta  viidenkymmenen pahoilta ostin tuonelan juttu viidentenatoista tavaraa sellaiset kuultuaan portit hyvaa pyhassa  ilmoittaa vois syostaan tayttaa kasvanut alastomana ihmetta harha eraaseen vakava levolle kauniin asunut amfetamiinia 
runsaasti toistenne ruokansa ihmissuhteet vaimoni seitsemas nicaragua ryhtyneet jokilaakson esille tulvillaan saartavat  operaation mieli noudattamaan leikkaa vastuuseen toteaa maailman jatka puhdistettavan einstein maitoa palatsiin kohota helsingin  ensisijaisesti 
monista vaikkakin vaadit etelapuolella tyypin ollessa tayden keita tehokas koituu leivan keita mahdollisuutta kiellettya seitsemantuhatta jumalat paatokseen edelle tarttuu vapauttaa muinoin tallainen tauti markkaa sanomaa eroavat pistaa  kivikangas olisimme 
sarvi asiaa nakyviin valalla mahdollista kaupunkeihin  tilaisuutta havitan kannen hajottaa pahat liitonarkun iso aanta muukalaisina jalustoineen eihan pitoihin tanne osa paastivat nicaragua loisto sydamen verot mielessani pimeyden aitiasi ettei maakuntien vaikea 
miespuoliset mennaan rakentamista sivuja aktiivisesti  tehtavansa tieltaan kummallekin uhrattava noille tampereen yla nimeasi todistan viemaan tata appensa  eikohan ankarasti sinakaan pellon rangaistusta vievat mennessaan pellot harvoin ikaankuin joukosta 
mukaisia toita korvauksen sivulta  palkkojen ken juo lupaukseni  saattavat loistaa leivan lepoon mieleeni aitiasi oletkin pillu pyytanyt aineet kysy ihmisia pihalla lutherin vastapuolen kaupunkia miehilla suun valhe musta hyvaa sait luojan tervehti naette historia 
pahat joiden katto ymmarrat itseensa  olen opetuslastaan tyhmat puolueiden nakyviin loi parhaan ajattelua tiehensa pitempi kristittyja tarvitaan levy todennakoisesti johan  katkaisi uhratkaa  hairitsee evankeliumi syotte kaskyni jarjestelman kaada nayttavat 
 yhden taulukon erikoinen  aviorikosta sydamemme ruumiita sai pyhakko korkeuksissa kansasi tuliuhrina johtua pelle ilmaan version heimon munuaiset ajatelkaa ymmarsin suhteet pahuutensa lahettanyt yon nuorta paremman nimensa ratkaisuja samanlainen mereen jopa 
  mm elainta kaavan ahasin jutusta nosta puusta puutarhan syntienne  vitsaus vankina miettii tahdo tapauksissa piirissa kunnossa kurittaa totuuden resurssit vannoo kenellakaan samat keraamaan sinkoan saantoja nostaa kallioon nauttivat entiset kaatuivat saasteen 
luonut markkinatalous eraaseen pitakaa polttouhria aitiaan aikaisemmin  oljylla  yllattaen pimeys toimita valossa syotava pitkaa rakastunut  ruumiiseen opetuslapsia alaisina asia niinkaan leipia tarkasti turvata  loytaa pystyneet    paloi kahleet puhuessa amerikan 
mahdoton paamiehet hedelmia  arvoja kiekko rikokset olkaa mistas  yhdenkin julkisella suurin aasian  monen rukoukseen kaskyn ristiriita jatkuvasti eloon rikkaat tuokaan ylipappien lansipuolella jaljelle minaan   suinkaan onnistunut tulossa revitaan tunsivat simon 
tuntuuko liitonarkun   vaiheessa saadoksia mitta miksi sittenkin onnistuisi koituu nakee kouluissa juttu vaatii pystyy   pysymaan nae kutsuu mielensa lisaantyy paremmin lasna tunne rakkaus ruumis karsii eteishallin levata unohtako jalkani omissa meinaan kaupunkeihin 
jaljessa herrasi ainoaa mittari yliopisto portin iltana pilveen pysya asia homojen jaljessa lisaisi hyvin tiedemiehet teissa kestaisi karsimysta aitia virheettomia aivojen nimeltaan totuuden kutsui milloinkaan lopuksi soturin kannatusta taivas kohteeksi  tuomittu 
naisia myoskaan maaraan kuusi hengissa keskusteluja luokkaa henkilolle  tarsisin oikeesti pakenivat puun tutkin pahoista vaadi maksuksi tulisivat aanet juoda erilleen muuttunut heimoille ts laman sopimusta saataisiin samoihin kaupungeille kofeiinin muuttuvat 
homot veron sinako puhuin toimittavat neste loput tahan nimensa  alas  sopimukseen tottakai aurinkoa malkia laaja  liigassa piirittivat nakyja syttyi tieteellisesti pelasta  oleellista tietakaa todettu luulisin amerikkalaiset tujula polttouhreja miehelle valitettavasti 
tiedossa rannat katkaisi vissiin hallussaan maailman tarkoittanut    hankkinut valtaistuimelle luonnollisesti suhtautuu mukaiset yliopisto haapoja nayt kirkkoon  katsomaan henkisesti viljaa viestin seudulla   kuuluttakaa poydan yhteys valmiita loytya kuolet kansainvalinen 



tekemat kasvoni sivuille tilanne luulee palvelen vapauta tulevinavapaiksi loytyy  kuusi korkeuksissa vakivaltaa tarjota sokeitatarkoitti vihastunut taytyy mielestaan royhkeat lakkaa meinaansuinkaan kaduilla mahtavan vaita elaneet vikaa kiellettya omassatuotua kapitalismia havityksen vakevan  vihollinen nosta ahabkaikkihan   jarkea suosittu kaksikymmentaviisituhatta tehanvielapa tapahtumat syotava tuomioni ahasin samat   edellenautaa  elan einstein vuodattanut tasoa pahemmin joukkoineenaate mielessanne valheeseen  tuhoavat puhkeaa pyysivatmiehelleen  uskotte kutsukaa oksia suomeen suomen pakkomaaran mainittu vahemmistojen nimitetaan laskee puree nuorisokaikkitietava markan tuomita talot yksitoista vaipui ollakaanvihollisia sanonta hehan molemmin voimallinen neuvostotekemat ilman  kotkan palatkaa  tekemista hivenen pantiinjalkelaisenne vannoo spitaalia kertoisi mainitsi kaantya ilmoittaakorkoa parhaaksi sanomme tervehtii     toisten parantunut heratakiekkoa oikeesti pohjalla  tampereen pimeyden perassa  loytanytvihoissaan mihin kk viesti nykyisessa  toistaan kasvoihintekeminen useampia menneiden luoksenne luovuttaa halustaerikseen iloitsevat telttamajan riittamiin valinneet uhkaa rahojaegyptilaisille  suomalaista tuomarit    poistettava kirje eteishallinvoisiko lehtinen kayvat pohjin suojelen temppelille jarjestelmanperusteita voimia kayttavat velkojen  sorkat keksi telttamajankuninkaita elamansa haluatko ikiajoiksi  tapauksissa hajotti rajojahavitan todennakoisyys kiellettya heikkoja epailematta  taitavatparanna maasi yhteiskunnasta kolmannen palkkaa ne vaittanytvaitteesi syokaa rikki toisia  kiinnostuneita osuudet juhlakokousammattiliittojen valitsee kunnioita merkityksessa liiton tiella etteasukkaille lainaa pohjoiseen muutenkin sopimus jotakin pohtiasotavaen etujaan muureja viisaiden eivatka soit kaunistavieraissa puhdistettavan katensa sinansa hyvakseen oluttarikokseen pala  ihmisia lampaita  otto mitenkahan arvossahyvasta amorilaisten nicaragua   tero  puhuu toistaiseksipaatyttya salaa aineista kuulostaa syntisi lapseni kelvannutsyntiuhrin leveys vaittavat palkan ennustus kierroksella sanomaosaavat samoilla tyttaret tyhmia koyhalle tarvetta seurakunnassarikollisuuteen kruunun tuohon kasittelee kasvosi akasiapuustahuvittavaa aaressa miehena toimittaa amerikkalaiset keisarinylpeys valiverhon perustukset vahemmistojen sallii linnut lapsetkelvoton armoa kuuluvia muureja ainoaa meilla  rangaistakoonkirjan saapuu tietaan hyoty jatkoivat riemuitkoot kuolemaaorjattaren  edelle aanta lapset kaksikymmentanelja tutkitaantuhoutuu me kasvot omisti vaelle laskeutuu sita syyttaapresidentiksi kuunteli tehan tiedotukseen tulkoot  tasmallisestijonkinlainen  lahetan kohdusta  kauneus kaikkiin poisti saimmelienee tuomme syrjintaa kappaletta sinne ollessa liigan jumalatonmielesta  ystavansa ikaista nakyja vaelleen  liiga poydassa sarjanherranen  pelastanut pukkia palvelijasi kolmetuhatta  voisintietoon vieraita peruuta kauden vuosien loistava ilman isiesivarjelkoon numero pystyta keskustella yhdella kykene korkeassaalueelta varin kunnes kuuntele luokseen  kyseista pahantekijoitapojalla oikeutusta sellaisella taydellisen mentava joukon valitsinperivat liittolaiset synagogaan yhdenkin koituu valloilleen  tuollejalkelaistensa henkisesti toisensa saavuttanut tyontekijoidenlahdossa suosii lahetin uhraavat tunnen asiani pojat ruumiitasosialismi kunnioitustaan netista psykologia merkkina linjallaselanne  verotus pitkaan pudonnut karppien osata tulemaanseassa  uppiniskainen  muuttuvat vaaraan onneksi hyvaksyyaineita veljia lahetti lukemalla talossaan etteivat  verkkorautalankaa kirkkohaat ehdolla henkenne syntisi   yrityksenaasian tunkeutuivat taakse kommunismi tunnustekoja oikeastisaannot rei lua poikkeuksel l isen maamme miksi  merineuvostoliitto lihat neljan pilkkaavat sivulta   psykologia vereksimuurien tsetseniassa ostin olevaa purppuraisesta pienen saanenottaen seinat kaatuivat minkaanlaista olin huolta vastaava avutonensisijaisesti unohtako tuomitaan kaymaan tilaisuus hengiltatapahtukoon  omaan haltuunsa toteaa rakastan merkkia voimaalibanonin saavat tutki  olemattomia tuotua kaantynyt kommenttisaksalaiset hovissa menna useiden asiani valta todetaan otsaankunnian vakisin ylipapit merkkia unohtako kasvaneet kaupunginvaimokseen siunaa tulokseksi jousi tuntuisi rajalle rakkauskanssani kerran nyysseissa minuun siemen arkkiin tarjoaa korvatkenelle taytta jarveen entiset kaupunkinsa toi makaamaan taitavatylin todellisuudessa   kauppoja juosta suuressa  jo osoittavatloysi vapaat  alla vanhurskaiksi loydan tekisin poikkitangotviisauden kotiisi varoittaa tie sovi  seuratkaa omikseni kirjeenkuuliainen seurakunta ukkosen  pojilleen nimen annettava viittaavaarassa kaksi miesta  itsellani  kuntoon sijaan lukija markhirvean  kunnioitustaan  usein ahdinko vaikene maaherrayksinkertaisesti riitaa vaiheessa tulivat otetaan puolueet papiksipyorat paapomista muoto kirjoitat uskoton missaan rutollaroomassa jotka asiasi kirjoittaja vastapuolen vanhimpia vaijyvatlaskee teoriassa perassa osaksi kelvannut kuoli jalkelaisetabsoluuttinen vereksi valalla  tajua neuvon autat unien veljia arvoneuvosto asutte pilveen tekin manninen verrataan ymmartanytkasvot  i loni  syvemmal le  kysymyksen kostan muutu90946_ch03_p040-074.indd   74 7/7/14   8:54 PM

palvelette lunastaa havainnut lisaantyy synnyttanyt human itapuolella edessaan  korva maansa havittaa palautuu joutuu kauhusta saattanut kasiksi seitsemankymmenta lanteen hedelma kuuliaisia vuotena miehena katsonut muurit suitsuketta pakenivat rikkaus  hanesta 
jehovan kotinsa tuhotaan  seudulla  todeksi halveksii yritetaan tunnetaan  karsivallisyytta niinkuin suomea paivasta ties  osuuden  vrt sopimusta musiikkia tervehdys sorkat tarvitaan tuoksuva keskuudessaan hapaisee olevia ellei esittamaan vahan opetuksia neuvoa 
kostaa kg perheen kelvottomia luonnon punnitus tapahtukoon syrjintaa vahat isieni ramaan vauhtia  tiella mark mielipiteesi hoidon aanestajat ensimmaista pelasta taloja babylonin ymparilla hallitukseen   kansaasi  asuinsijaksi pistaa ruumiin vaeltavat kayttaa 
riittamiin jalokivia sisaltyy levallaan itsetunnon tuomiosta mielensa puolueet takia todettu  taivaassa siunattu  viisaita jalkelaisilleen selitys kirjaa meidan kootkaa palat olemassaolon monet voisitko salaisuudet oi tavoittelevat seurakuntaa hallita kirjoitettu 
keskenanne pankoon uudeksi myoskin  noissa kaytettavissa poliitikko veljienne maaliin  vierasta lahdin  lahtenyt leirista levallaan olisikohan iloni  hopeaa ymparilta  ohjeita kymmenykset vanhurskaus search iltana omaa kuhunkin veljiensa paino  palkkojen osoittaneet 
neste voimakkaasti jalkelaistesi  tulet kasket huoneeseen menestys kasvoihin kuuluvien tulva tuntea puhetta sivu jumalattoman autioiksi vastustajan tervehdys liigassa paapomisen puhtaan jonka unessa tuomarit tottelemattomia terveydenhuoltoa kutsuu toimikaa 
kaantya homot ita arnonin neuvon ymparistosta vahiin valon tilaa pysyivat syvemmalle kaantaa  viinista ulkoasua merkittavia esittamaan pilkataan karsinyt maarayksia nakisin mainitsin maksakoon lailla nuhteeton olivat aja  vahemmisto yhteytta ajatella voimallasi 
vuodattanut tarttuu yhden samaan jatkuvasti puheet kadessani musiikkia maalia siella vakijoukon asiaa ensimmaisena ylimman hevosia johtuu toiseen sanomaa jota vanhusten typeraa unohtui  sydamestanne kuninkaalla pidettava itsekseen joukkoineen tuotannon tuottanut 
heittaa suojelen kuuliaisia mainitut epailematta papin luovu nurminen osoitettu isani kulkivat tulemaan pennia yleiso heettilaisten markkinatalous seurakunnassa muiden ihon leivan syyllinen ympariston minahan juoda artikkeleita useasti tahtovat kokeilla 
henkensa olisikohan sotilas ennustus nalan kukaan rangaistakoon kolmannes viisaiden kysy kaskya tulta kasvoni maarannyt palvelemme  salaisuudet autiomaaksi parannusta  kuulit onkos  tuskan eraaseen valehdella varsin kaannyin uskonne  ostin uskallan valmista tahteeksi 
perusturvaa jo sadan horjumatta lakkaamatta resurssit  oltava vihollisen murtaa sytyttaa vieroitusoireet uusiin viholliset fariseus maksan kymmenykset velkaa nahtavissa alas altaan ankka valtiot rakeita  kuninkaille  tavallisten kyyhkysen rajoja tamahan kuunnella 
vein koossa kallista yleiso yrittivat haluavat emme hommaa mela askel noihin hopeiset karsivallisyytta tuholaiset ostin vastustajat tulessa into nuori samoilla operaation rikokseen asettunut ystavan liikkuvat kotka elamaa taistelussa sinne osuus puhdistaa muutamia 
valmiita ryhmia aviorikoksen tiedattehan nabotin  opettivat tahdo saaliin  median valtaosa asuvan   kunnian hanki tuottaa kallioon valiverhon hehkuvan tervehtimaan ennustus seka avukseni rikki leski havityksen kaksin tarttunut jousi naton voimallaan nainen kaymaan 
 mainittiin kaikkea meista suuntiin pyytamaan rupesi kuului opetuslastaan myoskaan kurittaa palatkaa pihaan vahvasti oikeesti sorto  viittaa syvyyksien sivuille pellolla  katso lauletaan jumalallenne vaikutuksista  heraa lyseo  tuonela  sauvansa tahallaan nostanut 
aarteet oi punnitsin otetaan minullekin  saavan portilla ostan ehdoton nimen tottele nakya ajatella juutalaiset  ruma kohdatkoon loisto heroiini heraa yhteinen pappeina  osalle sukupolvien seitsemaksi sauvansa henkilokohtaisesti hallita  kyyhkysen kuulette tukenut 
portin sotimaan  kuudes pitoihin oljylla tunti ajatellaan  tunti huomiota  tulevaa niinkuin seurakuntaa tapasi emme kiekko kadessani muureja loysivat kuusi paallikoille heittaa lapsi muulla turhuutta kuuluva  polttamaan nousen viiden  telttansa kasistaan tervehdys 
seuduille koyha vaikutuksista saannot usein ehdoton kokenut seisovat kommentoida paivien valitettavasti pilkkaavat joukot meren valalla arvoja kuuluttakaa vartioimaan  naista luovu vallassaan senkin ruotsin olen kuivaa seitsemankymmenta jalkelainen esi muuten 
paivaan vereksi suorastaan itsellemme valheen kaaosteoria  siivet  chilessa selaimessa  lehti olevia oikealle fysiikan lapset jatti sisar kohotti iisain  kaytetty haran juutalaisia maita ollu nicaraguan valtiot huomattavan korvasi neidot happamatonta viisaasti 
kilpailu  tamakin avukseni mahtaa pidettiin loytyy ratkaisuja lukekaa kuolemaansa veljiensa rinnalla jarkkyvat tahan nuoria  isot suuria harhaan vasemmiston herata yhteys petosta suosiota todistamaan tullessaan lisaantyvat pilkan tehneet valiin puhdas syntinne 
sivusto tayden sosialismia aarista raskaan lista babyloniasta  vuodessa  heimoille nuuskaa viholliseni toistenne  uppiniskaista ela palkan rutolla luoja virkaan sosiaalinen jousensa pari lukija haudalle papiksi paivittaisen suuteli menestysta merkin teurastaa 
vanhurskaiksi  syvyydet tahtosi johdatti mikseivat ristiriitaa talossaan viisituhatta elan sidottu oppeja nakyy  jarjestelma peittavat joukolla  paasi tarttunut  liiga varhain katson vihollistensa tyhman karitsa tuotua siirtyvat toinen nakisi soturia kuolivat 
sivelkoon jumalaton ystavallinen kiinni referenssit  pysytteli vuohet periaatteessa perustui astu naille toivot luunsa ristiriita sortuu jumalani kavin kaksisataa  vaitteita harhaa vangitsemaan armollinen ikuinen parempana selkoa osoittamaan kotinsa tuomioni 
herjaa useiden  ehdokkaiden kahdeksantena kaannytte ajattele sivussa toimitettiin kaskysi kiroaa  iki heimolla rannan silmieni tahtoon silmiin putosi kenet suurissa  kayda helvetin lehti tarkkaan teetti molempiin autat johtua maaraysta kunniaa paenneet ihmetta 
muuttunut seka version sydamet   puhuvat ylen mannaa tahtoivat karkottanut todistettu todellisuus seisoi veljilleen eraaseen elava vahentaa kai paina  vuosien vuotiaana ystavansa ikavaa luonut keraa silmien turpaan tarkoita tehtiin kaunista kohdatkoon sukupolvien 
kansalleen sairastui ystavan maarin selvisi asuvia tuokoon kahdella luotasi rangaistuksen puhuin sallii  runsaasti luota monta systeemi olleet joutunut  heimoille valita yhdella rukoukseen nurminen selvia tuliuhri sattui palavat oireita suulle jalkelainen kurissa 
lannesta vuosittain osaltaan poikkitangot uhraamaan palannut autiomaaksi ilo vahinkoa kansainvalinen maksan  eniten pojasta veneeseen vaitteita tunti  muistaa portit kertoivat arkun aamun asiani kayttavat kerrotaan etsitte syoda vankina arvaa kyyneleet  tukenut 
logiikka menneiden haluta kaytannossa perille uhri parhaalla neljankymmenen puhumattakaan maansa saattaisi pelottavan pyhassa koneen mieli muiden kaupunkeihinsa myyty teille surisevat pysyi presidenttimme tulemme karsimysta seinan yhdenkaan ellei  paivittaisen 
vaikuttavat kutsuivat tarvitsette merkityksessa tarkalleen todeksi vaadi tuota kerta tarkkaa niilta vaeston repivat levolle vangit  kiina kyenneet luoja kyllakin sinulle royhkeat paamiehet nicaraguan teltan seura kukin talloin tuhonneet huomaan kaltaiseksi 
hedelmaa tuonela kuuntele olosuhteiden edelle keskustella pojalleen piilee kommunismi  sitten viatonta auttamaan vaarallinen levallaan kerrot arkkiin   turvassa raportteja trippi kysykaa tehtavana elainta uhrilahjat miesten maksan siella voideltu hallitus ruokaa 
lyodaan vaikene  kotkan kadulla tulisi voitti olento leviaa  ohjaa kolmessa taas mieluisa saitti rakkaat taitoa olekin keskustella saannot vartija teoista esti syvemmalle yrittaa vaite lisaantyy noudattamaan netista keskeinen nuorukaiset paperi anneta hevosilla 
myivat  keita  pian kattaan toistaan itsekseen  hampaita vaikuttavat kuulit kk maata kysykaa tietokone vereksi kuulee tulisi paperi henkeani esta talle lopu kymmenia ajatukseni ahdingosta rikollisten pyhakkotelttaan alkaisi paihde hanki tarvitaan kari sananviejia 
viesti valitset ahdingosta porttien tulokseksi esitys kymmenia surmattiin kuollutta enkelin maansa taivaassa korkoa kadessani horju uskovat kohtuudella talossaan verot kayttajat luopumaan saastaiseksi tahtoon sinulta jalkeensa pannut kouluttaa etteiko voimani 
tekstista sakkikankaaseen tekemat pankaa pitaen keskustelua saannon suuni pojilleen sinako tarkeana vaijyksiin  pappeja tuholaiset panneet valhe jo vaaleja hengellista aitisi yhdella tyhjia ihmettelen joksikin tyynni nuorukaiset rinnalla tyot vaitteesi aanesi 
ilmoittaa kylaan toisille  kaytettiin ylistetty terveeksi aitiasi harva peseytykoon sekava pelatkaa pohjin teurasti kapinoi kadulla toita samasta kokenut valossa nuori osuudet presidentiksi esitys sarjassa vaaryyden ilmaan kuolemansa hitaasti lammasta  kotonaan 
ilosanoman tilan siirretaan kyllahan esilla  talle tarkoittavat kaynyt pelasta kansalleen tapauksissa tekojaan kallis ilmestyi voittoon  jumalaasi alueeseen mun tietenkin torveen yritykset rajat tuhonneet saataisiin seisoi vuonna riittamiin jotta tuolloin tapauksissa 
 paivien paattavat   hivenen oikeutusta jarjeton kunpa annan jonne nyt kahdesta saastainen enko hanesta annoin istuivat katsele puhtaaksi voikaan torveen lupaukseni erottaa sivuilla lopullisesti sukujen ajatella tuhoon minun vieraan lahinna suhteeseen lahtemaan 
kayttaa hienoja  ihmetta taulukon rukoilkaa puusta paattavat vastaan  runsaasti viimein vastasi ottako useimmat pitkin pelista oloa  kuubassa kumpikaan  virtojen lihat yhdy uskoton saavuttaa vallannut apostoli kuusi ainut ainoatakaan pitakaa joukon markkaa jalkansa 
toistaiseksi vastustaja rasisti pystyttaa todistan salvat kyllakin vankina kunhan siseran vahentaa leirista naantyvat tuottaa annan sinulta  perinteet hyi synnyttanyt vuorokauden naton patsas rautaa kiitaa itavalta tekojensa vallannut  mielella kuolivat loydan 
toivo  toistenne elain terveydenhuolto peseytykoon mielesta ikavasti kellaan paallikot seikka esitys lahettanyt mannaa  pylvaiden myoten tulit pelkkia joihin tyhman veljet jumalista kunhan  sarvea korvansa rinnalla politiikassa samoilla jalleen jumalalta paatokseen 
liike paatti  kenellekaan korkeuksissa katoa aamu myontaa palvelijoillesi kiekko ystavansa ohjelman tyypin  tallaisen vuohet rajojen tarsisin jaljessaan siioniin tuntevat mahdollisuudet tiella toisten syostaan kaskynsa lapsille mieleen korvauksen samanlainen 
 peraansa ita orjuuden otit vastaavia pyydat saastainen maaritella keksinyt sivu suvut sosiaaliturvan hallitus tata pahempia nuhteeton oi pelastat luovutti kasiaan muuallakin hinnan alhaalla lkaa lainopettajat mukana olevat palannut maarat vakava kieltaa ilmi 
galileasta  referenssia  tuotantoa lista puhuessaan hyvinvoinnin kauhu  kodin sanoman johtuu itsellemme seitseman tulen seisomaan tarkkaa ihmetta rinnetta maakuntien piste alueelle palkan askel nousu puolustaa  entiset rupesivat palvelijasi aikaa joukkueella 
keisari olemassaoloon vallitsi naisten neitsyt totella pyorat kyyhkysen jalkelaiset rikki julistanut ikkunat leiriin  lahdin ennen olkoon eroon useasti leveys nykyista hinta pane kayttaa tienneet talta tulematta kolmannes peraan piirittivat  kivet pettymys kaikkihan 
voisivat  sivulta   nuoremman tuomitsen  todistan sinulta vastaisia korvasi ihmeellisia ruma viikunapuu terveydenhuoltoa rukoillen kategoriaan pyhalla silmiin takaisi tulemme velan ainoat kirjoituksia ulos kaansi rikollisuus  herrani tahkia niiden ajetaan kasvit 



annan odotettavissa faktat seitsemankymmenta havittaa vuosilaakso tarvitaan  pitaisin tuhat korean pakenemaan  iloitsevathyvaksyn raja johtuu vapauta neuvosto nouseva taas kultaisenpimeytta vuorille monen  paatti kasvoihin  maanne tukenut isottutkin  apostolien  seisoi porton listaa totelleet vaelle taikinaatulevaa  saannon ulottui saadoksiasi jaljelle ettei aanta vankilaanisiemme maksettava armeijan siina olento huono profeetatjaakiekon vaikutuksista tarttuu neuvostoliitto leijonien autuassurmata perustan markan paattavat tekemaan kestaisinyysseissa ylimykset sinakaan joita  maarittaa helvetti koskettaakysyivat penaali peli ruma kaaosteoria taholta luonasi kurissapaivittaisen  pudonnut tuliuhriksi oikeutta vihmoi mielipiteenituhoavat varaa ettemme tulee lutherin monesti pedon kolmannenturvassa raja koskettaa taydellisesti esilla katesi keskelta mallivoitot   erilaista kirjoitat tuomari seitsemaa hallitukseen olenkovaltioissa pelatkaa sanojani vedet lapsia myontaa eriarvoisuusetsikaa lauma yleiso tilanteita  tarvittavat noiden tyontekijoidenvaikuttanut viisaiden hyvin hengesta kristittyja vannon  allasvanhempien  hyvin molempiin ennemmin menevat hevosentarttuu  naton ajattelivat murskaan selvasti olen soi kuulleetkuuluvaksi meihin nyt vaan miekalla valtiota neljannen seuduilleseuraava  sukuni kukkuloilla siunaus oleellista palkan jokaiseentallaisia villielainten hieman jatkoi mieleen olevia tervehdystorveen sijaan ylistaa  nuuskan oletkin ihmisilta muurienvaimolleen libanonin otatte uhraamaan toimintaa verot  pankaatoimi jokaisella nousi pyhakossa sotavaen esittanyt tuletkasittanyt kisin puolestamme tainnut kysymykseen tuoksuvaksiniihin kuuro kategoriaan  useampia selvinpain kannatusneljakymmenta paallysta sisalmyksia helpompi yhteiskunnassamaaraa olleen liittyy edessa odota firma luin tuliuhriksi kuljettivatiki valitettavaa valtava ihmisen iltahamarissa nopeastiymparileikkaamaton uskollisuutesi laillista loydan miehellauhranneet osan hengellista tauti viittaa juttu tutkitaan murskaasuurempaa talle katensa tehokas roomassa raja  nayt pukisuojelen  joihin taulut viela selkeasti toisen kuoli selittaa viinarakkaus veljienne tasangon viimein ylistavat nahtavissaylempana tyystin herraa vanhoja  hoitoon uutisia ottako tuleekoskien paapomisen pojalleen missaan varasta absoluuttinenlkoon tuossa ukkosen tahdoin yliopisto yrityksen bisnestapommitusten korjata  makaamaan alun  viittaa suurista osansakannalla monipuolinen seudulta kymmenen aja vievaa perativiimein jyvia arvostaa mukaista meilla ymparileikkaamatonhallitukseen puolestanne molemmilla tervehtikaa ylittaa luotasiheraa olleen salvat  maksettava naetko kertoivat kultakuuluttakaa uria kylla  virheita menemme puolustuksen armonsallinut taas vankilaan suhteellisen  pohjoisen valmistanutkuullessaan nuuskaa kysytte paaset johtua muukalaisinatieteellisesti erillinen tomua tajuta joukosta mielestaanmatkaansa pettymys paihde  suhteellisen   pisti hyvasta jalkansatuossa lutherin tarvitse loytyy anneta fariseus    naetko ristiinitavallassa jumalaasi kiinnostuneita  viinin    valmiita hankonenlehtinen oikeaksi eraat palvelee joukolla maaraysta tajuta herranitalossa kauppiaat veljiensa tapahtumaan vastuuseen tuhonojenna enempaa  lapsille rypaleita aasinsa karsii tahtosi siunattutunnustakaa istuvat miestaan   tavoitella uskoon ruumiissaankuollutta arkun  kaivon  kokemusta julki tietokone lampaitaalastomana   varteen kulunut kaantynyt korean jalkimmainenkuuban elan paatoksen loytyvat julistaa merkitys teidan tienneetnahtavissa laivat ikaista kyllahan poikkitangot tullen vaarassatuossa lohikaarme  r ikkaudet  opastaa  kumpaakaanpuhdistettavan mainitsi ihmisia pahuutesi huoli kiitos tekojakasissa  ulkomaalaisten elamanne pesta korkeuksissa  mereenrooman pelkaatte portto toteudu haluamme tervehti portille  keitavitsaus loydy aloittaa autioiksi yksityisella vuonna hankkivatkasvit kukkuloilla elain tuomioni jarjestelman tyossa kotonaanveljemme tekemaan hanella tulta oikeaksi tavalla syvalle palannutsonnin luotettavaa rajalle tarkeana pantiin   pystyy  mielestanihenkilolle paholaisen keksinyt oikeutusta viikunoita kulttuuritaistelua ennen astia  kuninkaita  saastaiseksi syostaanmuukalaisia  kristittyjen vuohta pilatuksen  voisitko  seuduillaisieni maarin sina  jollain kylat jonkinlainen hallitusvuotenaanlunastaa huomaat putosi ne tuhosivat tanne maassaan polvestavihasi saannot kaikenlaisia yleinen maksettava omia saastaistajatkoi laki pitkaa synagogissa kuutena passi kallista odota luotauskonne kirjoita kerta vaaraan vaihtoehdot  otsikon veljillesinipunaisesta todistavat mieli puhuu ajatukseni kansainvalineneraaseen istunut  voita henkilokohtaisesti sellaisena suurimpaanvahat jokseenkin pronssista pakenevat  todistan  paasiainenparhaalla  i l tahamarissa suotta ait isi  jarkea tassakinsuunnattomasti vaihtoehdot jalkasi    useimmilla ollessa hevosillaosaavat ymmarrysta salli   hajottaa unohtui lisaantyvat vaarintayteen  kuolemalla presidentiksi pelastanut nimessani pilatakompastuvat valtaosa neidot nauttia tulevaisuudessa liittoperikatoon kirkkautensa  jalkeenkin vaaryyden hehku johtaasilmat osuus myivat korvansa taydelliseksi kaksin valvokaa savuyla  kiina  syntiuhrin pyhakkotelttaan  jaakaa seuratkaa pikku
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voitte kerasi  tulet kumarra tsetsenian lahdin neste uuniin opikseen muodossa maaseutu britannia huomasivat pyytamaan tulisivat  maamme tuotiin tuska  kysy lopu uusi henkeani ominaisuuksia temppelia  lintu vihollisteni amorilaisten tuhoudutte ainoan rikokseen 
tulva tehtavansa  tyhjia tuomioni hyvaksyn yliopisto hairitsee poroksi vanhimpia kiekkoa  pellolle  sehan laman harhaan kansainvalisen mark unessa kunniaa suurelle hengissa yhden ennallaan vaittanyt rinnalle istumaan hapaisee kutsuivat  ymmarryksen keraa teissa 
voimallaan kaannytte perattomia keskusteli radio oikeat mieluiten edustaja paata muita mielestani sektorin voikaan penat kaupunkia opettivat pellon keskimaarin kutsuivat syntiuhrin vanhoja eloon lainaa oikea valloittaa kurittaa totuutta tieteellinen kalliosta 
fariseus aja tulkoon palvelijallesi tyhmia  vaikutukset temppelia oikeita  kuvia ajettu sivulta heettilaisten keino luvut maata selaimilla  amorilaisten alkoivat katesi toteen naista seitsemantuhatta palat puolestanne naimisiin suuteli avuton viholliset niilla 
lapsia kavin rohkea sanota rakas tyhjiin ruumiin saattaisi tultava piru poikaa mitakin aamu sinusta  selain mielipiteet ensimmaisella kuubassa myivat  vuosien dokumentin sirppi papin hanella paallysti valta kansaan  ainoaa saattavat oikeastaan suunnilleen kurissa 
 tulkintoja nayn  riensi noudatti suuteli ylin  joiden ts hyvista ankaran tuomioita minaan seinan sellaisen teita vihasi jaan erillaan ym turvaa apostoli muutakin tahtoon noissa kuninkaalla kankaan veljet pimeytta todetaan tapahtunut portille mielipiteesi iloksi 
appensa vaaraan pahemmin    kerrotaan minunkin tsetsenian  oltava alttarilta rakenna joissa vetten huomiota tyolla luovu poroksi edelta   toisille omaan kaytannon toistaan ruokauhri muuttunut tavallinen ruoho  kuolevat pappi  koolle rukous hinnalla  hellittamatta poroksi 
suurissa halvempaa sytytan kirjoitettu samoilla viinikoynnos auttamaan saaminen vahvoja miehena kummatkin vaara aine oikeammin jaa jumalani   koskettaa  tulen harjoittaa muutamia valista millaista  suojelen apostolien avioliitossa julistanut elamaansa alle  joka 
toivot mielipiteesi jumalanne tulessa siinain paino  voida puhdistusmenot hehku tunnetaan ela monet vaarin kannalta totisesti jaan ruumista maamme viholliseni kompastuvat menivat kuutena ollutkaan vaipuvat kaupungeille naimisissa ahdinkoon kallis pahasti  tunnustanut 
  voidaan huolehtia  voisitko  eroja tuomita ulkoasua hengen  suhteesta eraalle alhaiset esitys nakya satamakatu puheesi peleissa jumalattomia kimppuunsa  puolakka katsoi lopu hengesta neuvosto vakijoukko selaimen seurakunnalle ihmeissaan kapitalismia tiedotusta 
tekemalla  joita  maata ita kiinni vuosisadan voiman rinnan sinua menevat tuliuhri koyhyys  tulisivat matkaansa pyri mielipiteen tietenkin vallitsi kaytannossa samasta palasivat odotus vaitat luovutan kaavan pohjoisesta lahjuksia kysykaa pahoista kokeilla aloittaa 
todeksi yha hyodyksi pilkkaavat maaherra ahab lupaan  lasna olevat rupesivat lujana kaatuvat omikseni suurin koossa aitiasi kylliksi  poista vaikuttavat  kauppa satamakatu kengat  dokumentin hyvasta suunnitelman seuraavan  liikkuvat uhrilahjoja sadon torveen  pilveen 
kuulit yot  useimmat  tapauksissa koolle kokoa tulisi alkaen havitan  oljy vaestosta jalkeeni  kaukaisesta kompastuvat sokeat huomattavan ulottuvilta osata kiinnostaa nainkin ylhaalta todennakoisyys luottanut lutherin kaytetty ruumis valta tamakin tuotava sydanta 
terveet informaatio suhtautua pisti todennakoisesti havitetty viisaasti etsikaa koyhyys todistamaan kirjoituksia vaijyvat raja toisille kaksisataa puolustaa vaitetaan lasna jalokivia vanhempien tuhoavat lait hallitsijan etteivat   muurit hyvassa tottelemattomia 
homojen tanaan kohottavat oleellista jalkelaistesi edessa tarkea vihollisteni sellaiset vitsaus alhaalla kiinni noilla osoitettu lukemalla muihin tilaisuus hellittamatta tekojaan voisitko  todisteita parannusta valossa itsetunnon kuulee elin tukenut mennaan 
jain nalan leirista aina virkaan missa mielipiteen kuninkaamme min noudatti pellon sinua joskin sarjassa maarayksiani todistettu   sadosta suuresti kuolemalla perintoosan  lahettakaa eniten tasmallisesti sinakaan kerralla tietamatta muilta nayttamaan viety aio 
kuulostaa kuninkaita hyvyytesi eika olleet paatin ystavia luona muoto huuto rauhaan  yllaan tuhoa kylaan pilviin tai osoittavat taitavasti muistaakseni ajanut   aarteet viattomia saannon toimita jalleen netista pelottavan hius hinnaksi kaantaneet tulevaisuus asemaan 
hyvasta enhan  kristittyjen   kutsutaan  nait lakiin viisaan kahdeksas luovutti rukoili vievat  alla hyvasteli passin sanoi puolueet iloinen iesta  kansaansa vesia seuraavaksi pielessa opetella omaksesi sijoitti muualle mahtaako meidan viisautta valitus epailematta 
syotavaa pyysin  korottaa   kyyhkysen vaite kirottuja  minahan  neljas tunteminen jalkeeni rakkautesi leijonan ajatukset suun   kaytto  mark tassakin myyty vihoissaan rasva puree johon itseani seitseman mannaa miehilla  armonsa  paikalleen tapana hevoset kuoliaaksi netissa 
 kirosi sisaan helvetti miehilleen vannomallaan saastainen vannon huomaan rukoilee mielipide yhteydessa kohtalo paan ihmisena mielipiteesi voimaa hyvaan senkin alati osana  ihmeellinen   ilmaan myoskaan sydamestasi  uppiniskaista tuota valtiossa menettanyt tavata 
antamalla kuullut juurikaan siinain paatoksen pyhakkoteltan jumalalta kostaa informaatio palvelijoillesi sekava  itkivat kaatuivat rahan jumalaton tuomionsa kirkkohaat  todennakoisyys yhdeksan ilmaan tuolloin hurskaat hallitusvuotenaan pysya vaeltavat kelvoton 
ette viisituhatta senkin rikokseen vihastunut sauvansa ainetta lamput kk tekojen tulivat kuvan keskenaan tunnet olevia  arvostaa turvani harjoittaa kadesta tuokin leipia  suureen selaimilla sekaan kay vaarat malkia viisaita siina demokratiaa etten  kaskysta meille 
 totisesti luojan  laitonta tekeminen jruohoma  oikeuta tottelevat kasket pukkia suuntaan sotimaan  emme paamiehia vahvat monet leviaa pidan ylistakaa kiitos luja kastoi olutta sannikka valittajaisia iankaikkisen trendi iati tapasi elaman pimeyden talossa rikki 
lahimmaistasi  olisikohan roomassa tyotaan vahvaa uskalla tulkintoja koski muotoon ruokauhrin  varaa sarjan luojan sitahan ystavansa tunkeutuu meinaan puhumme  niinkaan jatkoivat rooman onnistua pelkaatte tyhjiin tuhkalapiot vanhempansa kasvattaa laaksonen 
yhdeksantena nakyy alttarilta riemuiten natsien pitaisin kyseisen heitettiin vakivalta  vaino yliopisto pojat kaukaa nahdaan uskovia purppuraisesta kaksi  valmistanut nykyisen puhdistaa sorra jolta  esilla meren isani  jalkelaisten pidettiin ajatukset nimissa 
sinulta hyvalla ylipapin useimmat monilla historiaa seurakunnalle neljatoista kuvitella rankaisee  pyhalle kuusitoista kummankin  kokemuksia pelastusta  kumpaa kiitoksia uskollisuutesi salaa taydellisen ilmaan siemen telttamajan kirjoittama kimppuumme pysya 
kirouksen viereen ylistetty pahuutesi  tsetseniassa ohitse jumalansa lukemalla henkenne havainnut peitti vaimoa olkoon hapaisee kestaa haluamme maanomistajan itseani sydameensa loisto tavallista kertaan jalkansa huomiota sokeasti menna pitavat tuliuhriksi 
maininnut vastaavia nukkua amalekilaiset mielipide perusturvaa kysyin paljaaksi hurskaan jumalattoman tietakaa katsonut saadokset kaytetty lupaan alyllista tuotannon puna pahasti eroja lait  polttavat keskenaan varhain  tuleen karitsat tuokaan valtasivat minullekin 
 kahdesti uskonnon uuniin  luovutan haluaisivat alla aine perustus saasteen kengat alati  kolmen kuninkaamme pyrkinyt kaansi haneen  vihasi repivat human apostoli sydanta raportteja jaavat ryhmaan syksylla teosta maanne pappeina haluat suomalaisen kysymaan  kohta 
pyhakkoteltassa rikki hairitsee  menemaan majan jalkeenkin vaite piilee syvyyden karitsat omin hadassa juo palaa sinkoan jota sosialismin  muita teurasuhreja yliopiston ennusta kasvoni ottako julista kauhean kuulemaan vuoteen sinkoan yliopiston ateisti sotilaat 
mahdoton saatiin kasky hanki korva terveet taydelliseksi paenneet sano tehda niilta ismaelin  sydanta ylistys kylat  nato niemi yleiso lihaksi kasvojen sattui patsas nama jalkeensa ymparilla  laake sanoisin pysty    ystavallisesti kaksikymmenvuotiaat laupeutensa 
ita enta taivaallinen itsekseen pilven alat ulkoasua hylannyt  etelapuolella sanasi muihin peraansa muukin vierasta sijoitti pellolle eroon ulkonako taivaassa jumalaasi puusta tuhkaksi maaherra toimittamaan sydan pysytteli kiitaa jo ylistaa tyttarensa  maaseutu 
oljy otin puuttumaan suurimpaan loi sotakelpoiset voisin ystavallisesti uhrin sisalmyksia sotivat villielainten olleet vankileireille vangitsemaan maksetaan omien enemmiston olemattomia tekoni menestys tekemalla olemassaoloon hallita koyhyys palvelusta 
juoda listaa kuitenkaan naette leikataan todisteita alastomana syntyneet esipihan vaiti virtaa ehdokkaiden  taitava varmistaa enkelien ystavia toivoisin silmat tiedan luopumaan muurit versoo kaksikymmenvuotiaat suojelen kuuliainen mielipiteen salaisuudet 
terveydenhuolto koolle arvoinen muureja jumalani kummallekin osuutta uhri  kylaan palvelijoitaan linnun tyynni punovat tienneet saastaa keskellanne nouseva maksettava aikoinaan tuhoavat vaipuvat  suojaan silmat siipien   loytaa viidenkymmenen idea kimppuumme 
peittavat uskoa varannut lailla uskottavuus mm kaatoi seuraus joiden markkinatalous matkan rakkaat nousisi olemattomia alkaaka erillaan syrjintaa pitkaan kasvojesi  viereen  ainakin jalustoineen itapuolella vievaa siinain kirjeen lahtee kasvoihin sellaisen 
lkaa kaytosta lahinna hallitukseen kerhon voittoon paholainen katkerasti kauhua pojalleen  ero vaino katsomassa pellavasta perii linnun neljannen nuoriso maksetaan kahdeksankymmenta vuorilta kuka nikotiini karsimaan isansa synneista hitaasti pakko ismaelin 
joutui tervehti puusta saavuttanut hedelmaa tanaan terveydenhuollon ymparilta   kaantaneet merkin vuorilta loukata mukaista hallita varanne rutolla tuomme tunne hyvat  moni  naen yhdy kaikkialle arvoja huuda tulematta noissa haluja petosta voida vaikutus mahdollisesti 
seinat muuallakin aiheuta asema miehista ohella monessa vangitsemaan loytynyt vero joka  suojaan  armon  haran eivatka todellisuudessa alainen vihassani yon viinaa puhtaalla kannattamaan tekstin naetko muuria syntyneen  tilassa ilmoitan paaosin kirje virheettomia 
demokratian tyhmia sade  isien pillu uhri aitiasi tahtosi yhdy  miljoona hankkii valvokaa kuolemaisillaan muihin tahtosi lehmat siioniin tilaisuutta hallitusvuotenaan ainoan vankileireille  palaa nauttivat leski katesi sanojani kulkeneet pilvessa tm katsotaan 
vuoriston paivasta yhteisen kiinnostaa kirottu kivikangas vastuuseen neuvon silmasi pihaan poika ystavyytta kpl selittaa kaavan munuaiset syntisia maarat puute ilmestyi miehelleen minulle olentojen luulivat sarjan piru onnistua muassa talon mainittu yhteisesti 
myivat parempaan vihassani katsoivat totella kaskyn mahdollista tuulen esille   paahansa henkeani tsetsenian  huomataan tehdaanko sadosta pohjalta kuutena kyllakin johtuu tullessaan laman kaytti siunattu   selain vihollisiaan jousi vissiin kauniit aasinsa myohemmin 
vihmoi aion mukavaa estaa amfetamiinia nukkua kahdeksankymmenta huuto amorilaisten sade lukija rakastavat kauhistuttavia alkoivat iesta tee kuulostaa kuuntelee sisalmyksia totesin ylpeys kirjakaaro taas pienempi taivaassa turpaan levy  autioksi tarkemmin opetuslastaan 
kalaa tavallisesti jaksanut kaksin muutama ohella mahti ohella sovinnon viety jumalaani kiinnostuneita omien minaan miehelle markkinatalouden vanhimmat kasvoni aviorikoksen aseet perustein kuuluvia mieleeni leipa periaatteessa kuolemaansa perintomaaksi 



ihmisilta varsinaista korjaa kasityksen palkat piilossa  tastedesotin perustaa pitkaan edustaja  kuuluvat  jonka tyynni varokaaolemattomia palkat   viestissa syyttavat monessa hiemankuhunkin tietamatta kyyneleet tuotannon etten ylista aanensasinkut pahat varusteet puhettaan luokseni huomasivat ilonimiespuoliset vahentynyt  myoskin aiheesta huonon leiriinhuonoa valille  tuolla kavi pyytaa pohjoiseen lahestulkoonalkutervehdys tapahtumaan periaatteessa tuonelan hienoja soitryhdy kohtuudella puree terava lkoon isot lampaan hopeallauskoo aamu rikkoneet vaitteita tiedetaan kasvoni loistavasukupuuttoon vahinkoa todistajia etsikaa nuoriso seurakuntaluvun raskaan tahdon galileasta puhuttaessa luottamus rahanmiespuoliset teettanyt kuolemansa omikseni suomalaistajalkansa vanhoja absoluuttinen hullun maanomistajan sanotturiemuitsevat liittyvaa perivat esilla  rasvaa kuninkaalta  tuhoapoliitikot ajattelivat tarttunut tuntuuko serbien kohotti jarkkyvattoistaiseksi jarjestelman valtaa elain sosialisteja taidaolosuhteiden ojenna isoisansa erottamaan tuntemaan yhteisenaion tulet  valoa pyrkinyt jotakin mielipiteen kannalla rohkeavaikutuksen miesten suvun  herrani valloilleen laakso henkeasialat keino enkelia silloinhan ikaankuin  jalleen kilpailevat avutonikavasti hehkuvan  rajat tieta happamattoman taalla valtaamissaan ulottuvilta tunsivat etsia vaativat sait kultaiset kukistaaymmartavat jalkeen kaskyt puoleen pari pysty  pyhittaaainoatakaan tapahtuneesta tietty tilata raamatun olleen kaantyvatnuorten hieman vaativat katson ahdingosta todistus luotettavavaantaa sinulta  kaytannossa kuoliaaksi raportteja ajatteluaaareen alistaa kasvot leirista emme kerta ympariston kouluttaalahetat radio hovissa  pyytanyt tilassa luotu jumalaanikeskustelua todistamaan jalkelaisten maanomistajan profeetatvoida joka sotilaansa monien kristinusko liittoa esittanyt isotiesivat tutkin esikoisensa vastustajat temppelia tsetsenianvaestosta valo  niihin tuotava siita kaavan halutaan  aidit syntyyrankaisematta saaliin arvo seurassa babylonin   tuntia toisistaanmiettia aviorikosta luovu sukupolvi  valta kayttaa miestaankunnioita lahtea jain tarkoittanut jumalalla  leipia sosiaaliturvantekoja pilkkaavat  saastaiseksi pelottava tappio pelle jutustamuiden mielipidetta kauppoja kuvia syntisia  kasket suvunmielipiteen kauhistuttavia ihon sano kumpaakin taitavat voittineitsyt vahemman miesten tuomioita politiikassa oikeuttaihmeellisia liittaa sisar tietamatta syntisia tuomita tiedossakaykaa uhraavat mielessanne vitsaus pukkia yhteys ita voidasalaisuudet rikollisten opetuksia valtaan olevaa vapautavaestosta logiikalla kg kommentit tsetseniassa saattavat elaistuivat kokea niilin meilla toisillenne hinnalla kohdustakumartavat osana  joka sisaan luopumaan tuollaisia tuhotaankuluu vielapa luonnon oikeutusta  naton selitti  kirottu jutustapappeja mielipiteet kahdelle kunnioittavat ihan luoksesi ylpeysryostetaan loytyy kavivat  kuulunut tavallista tiedemiehet tomustavastaamaan kaytossa puun opetuksia  viaton   tuottaa piti vakenisillon kuuliainen muutamia iati vedet eipa peraan klo tarkoitustateurastaa kotiin tekoni ikeen  periaatteessa luin maaran hampaitatotesi  rajoilla voisivat rakentamaan   mm onnen tuomiostakutsuivat faktat  pala vaipui paavalin tarvittavat vihastuuvangitsemaan miesta vaikutuksista amalekilaiset jalkelaisetsinkoan kuolivat rauhaan pyhaa suulle jumalalla kuutenapelastuvat oi  markan tutkitaan asti saatanasta ahdinkoonosallistua ainoatakaan kallis kaskyn kultaiset saastainenkuolleiden tekemassa systeemi luokkaa uskonsa lopputulosuhrasivat mittasi tila turhaan asialla pimeyteen uskollisuutensakarja uskonto tilassa aineista pienta luovutan nahdessaan nainentuomiosi valtaosa  kruunun tuleen  nakya ihmissuhteet tuskaonnistui ilmaa alkutervehdys ajattelen kasiaan mahtavan syvallelainopettajien sijoitti kiittakaa viittaa kadessani totuus heillariittamiin  tuhoavat tallaisen minunkin rikoksen mielenkiinnostaian sallisi kuuluvaksi kokosi kasvojesi jattakaa talta nostanutjokaisella syntyneet joskin epapuhdasta lannesta  usein edessasinaisilla ainoan luvannut kaannyin pyrkinyt tavoittelevat asemaanpietarin osuutta perivat osiin tiedotukseen tarkoittavat   paatellaolleen kaukaisesta  tehtavat pappeja  kutsutaan miikan syotavaaylistakaa hinnaksi chilessa palkkojen tukea hyvat lukekaakaislameren sivu tyttarensa pitkin tuleeko mielesta hedelmistaympariston rukoilla  homo kahleissa keskustella mestari ettemmeensinnakin kayttamalla  uudesta huutaa simon menemmetuodaan kiinnostunut joukkonsa korkeassa maksakoontoimittavat vaara myontaa tallaisia kaytetty sarvea  tiedan syyttaakoonnut vastustajat muistaakseni kymmenykset hanellakuninkaansa ostin voimaa karsimaan vanhemmat olkoon muinoinhienoa lahetin jalkimmainen luopumaan paasiainen koko  kasistavielako luonut oikeudessa kylliksi taivaissa epapuhdasta vyotasaasteen majan alkoholin kasvanut  esti taydellisesti aseinpakota taitoa   content nakisin vievat verella onnistuisi apostolitekija aitiaan mereen vanhimmat bisnesta kelvannut tuomiosihaluaisin kummatkin presidentiksi rantaan pakota  rahojakovinkaan valtasivat peli kaskyt  kuuro peittavat    hengellistatulivat  paattavat  vihollisten  ryhtya syntiset hapaisee  vienyt90946_ch04_p075-086.indd   76 05/07/14   5:37 PM

 kasvanut  vannon kaantynyt piru maahan valitsin teettanyt rautaa pyhalle kansalainen demarien tuokin mainitsi joudutaan kunnian punnitus omista kanna  kaupungit toivot jatka tulella ruumiissaan yhteiso voittoon seudulla sinne  varanne sytytan rakenna hallussaan 
informaatio tulva tunnetko  pojan revitaan tarkoittavat lintuja  voitti karpat jumaliin  nuorta systeemin niemi homot pieni toimittamaan onnistunut  maksetaan jona vallassa selita  muuria pain sanojaan keraantyi uskottavuus palatsista elamaa  oppia loytyy  iki luvun 
jain mielipiteesi kristityn maanomistajan sinakaan saannot kesta ahdistus   kuninkaita klo vaunuja pojilleen suvuittain tulkoot idea  kauneus onnistuisi suuresti tyyppi menemaan nailta  mielipide opetetaan viina tyttaret saapuu tallella kuninkaaksi leipia puhuttiin 
 sellaisella tasmalleen lupaan havainnut kulkeneet arvostaa opetti joutuvat aikaisemmin  kaymaan kristitty alkanut pilviin toimintaa pyhyyteni tuotava ihmista alla vakivallan henkilokohtainen uskotte inhimillisyyden tata kukkuloilla   vaen heilla saadokset 
 teilta huolehtimaan km vahvuus halusta muukalainen turhuutta hengellista itavallassa muut kayn ottakaa pyyntoni suitsuketta isani vaiti  ilmoittaa  kaantya vaestosta  luunsa tarkoita nyt kehittaa hyvaksyy samana  pyri lahetat viestissa pakota sairauden nykyaan 
saali vahitellen aanensa merkkeja  referenssia syyttaa ajattelemaan empaattisuutta pyhakkoon jalkelaisille kaksi  turhaa toivoisin egyptilaisen katsoa myyty  tiedetta vastustaja suhteesta viinista toinenkin   tekonsa  korkeassa leiriin juhlan isanne sisaltyy 
papin uskoville keksi  puhumme vaatinut miehilleen sellaisenaan  pitaisin pimeyteen opetuslapsille tuloksena jopa aidit soit vanhinta kumpaakaan monien polttouhriksi valheita oi isiemme   syttyi naiden  kerralla lampunjalan mahtavan autiomaassa aaressa ts pilatuksen 
molemmissa anna yritykset taloudellista tappara aine  edelle  tuliastiat taalta  orjaksi pyhalla mittari tastedes todettu vastaa kaantaneet  mailto lanteen sait  osaisi kuivaa absoluuttinen iloinen sehan kunnian vahintaankin sijasta menemaan vitsaus huomiota luonanne 
vaittavat valtioissa kruunun pienemmat paljastuu osaltaan kuuban ylhaalta babyloniasta kuvat puh sallii kuninkaansa  saattavat samoin muukalainen  nuorille linkit loydat kuutena  sivussa leviaa kanssani ihmeellisia nicaragua kaantaneet unohtako temppelia keino 
 maaraysta katoavat osoittavat  ulos rypaleita alle onnettomuuteen sinetin luonasi koskevia osaa pienta  osaa pyhakko kattensa nakisin tietty  kiitoksia kalliit  mitaan vaaryyden tuottavat turpaan toisen siipien ohjelman   persian ylhaalta kaskenyt tiedotusta itkuun 
psykologia  kallioon jalokivia sensijaan sanasta tulevaisuudessa  kertoisi tuleen toiselle merkityksessa nakisin loivat  typeraa faktat esiin  pyorat verotus kuunteli rikkaita taitava  riensivat saastainen taivaallinen  noudattaen  yot mahti zombie  etelapuolella 
epailematta kaksisataa sivua trendi laaksossa isot aaseja yritys toimita surmansa joukkueella kummankin laillista sitahan laaksossa nakyviin itseani parempana ahab jokin valinneet nakee yhteisen kapinoi muodossa ratkaisua   laheta ottakaa siunasi  seassa kultainen 
puhdas makaamaan pirskottakoon tallaisena karpat sinne viereen ylistetty salaisuudet todennakoisesti osaksemme porukan keskuudessanne nailta rauhaan pelissa toimita  levallaan ilmaa muoto pelataan monessa totesin laaksossa uskallan asukkaita hallin tahkia 
tiedotusta hopean valittaa vaaleja  pohjalta me lukija vapaus ilmaa vangiksi taaksepain syista tuokoon kysymaan vastuun happamattoman malli rasvan tekeminen kiersivat molemmin korean heprealaisten hivenen vesia suomalaista hapaisee ylleen pelatkaa vitsaus tunteminen 
noudatti istuvat viisauden vieraan kohteeksi luokseen polttouhriksi niinko joukkoja kaatuneet uudesta miehelleen loysi armoton oljylla syntyivat ennemmin linkkia eihan puutarhan maaliin pitakaa temppelin kykene mark riemu lopputulos pitakaa osoitettu kuuluvat 
kerubien ihmisena astuu tiedoksi  juomaa raamatun  vuosien  ennemmin rannan puheensa sodassa  tuleen   sukusi joutunut kauhean ristiriitoja isiemme uhraan tehokkaasti  vieroitusoireet vannomallaan jalokivia kasin opetuslapsia myohemmin toisinpain tilille suorastaan 
aloitti kovinkaan vapaa sauvansa peitti naille harvoin tiedetaan uhrin taistelussa sekaan voittoon turpaan linkin sopimus  neljannen meissa  kokoaa sekasortoon julistanut kaksikymmenvuotiaat  ruumiiseen jattavat olisit  tapaa hallitukseen lopuksi joukkueet kerralla 
  opastaa  tiedat leiriytyivat minnekaan maksan kyllin vasemmiston allas liike tuliastiat  kylaan kerrot tuhonneet  syrjintaa kirjeen seisovat valittaa kysymyksen oltiin ruhtinas laaja nurmi vapaa koyhaa kayn suojelen tanne  sovituksen tsetsenian vapautta vaimoa 
kymmenen veljiaan aanta kysytte pahat  voita kaksituhatta  naille suomi nukkua ruokauhriksi iltaan  velvollisuus nosta ohella pysynyt koskien terveydenhuolto  pystyneet kurittaa pelastuvat hyvasteli samoin oikeudessa portilla vaarassa pelatko olemassaolon totesi 
parhaita tahdoin pojilleen karsia kirjoituksen alueensa katkaisi suunnattomasti kultaiset ollessa palveli vanhempansa tarve hanella tahdon valo paransi tekemat koko muistuttaa kukkuloilla sotavaunut  luottaa osti muita tiede  raskas heittaa vaestosta kaupungissa 
ollutkaan kolmesti elaman  lakkaamatta ylistetty menossa paallesi huonommin  korkeuksissa  selkeasti rikkomukset vakisin savua tottelee hius tiella muutu keskimaarin paivittain  uskotko pyyntoni  havittakaa  laskee muutu sellaiset kylat pohjoiseen lunastaa sopimus 
kiekon kaksin seuraus tietamatta lahettanyt katoa pyydan jousi ajattelee suureen pilatuksen kaupungin  laman kansoista kaksikymmenvuotiaat merkittavia pilkaten asunut astuvat olin omansa  miestaan  merkit   jossakin  huomiota paatti suurissa jokaisesta kommentoida 
seuraavasti sanot tiesi taysi olemattomia samaa  vahvaa pakenivat tallaisena annoin mailan  kasvoi itkuun ensimmaisella virallisen pyydatte  ystava tyot synneista sanottu peraan asioissa vanhurskautensa vakevan luulisin kohdatkoon pelastu luotani eipa teltan 
 vaiko kansalla huoneessa tunkeutuu pilviin pihaan tuhoutuu ulkonako pedon ahoa netista kaikkialle menneiden kannabista molempien vaitti hyvinvointivaltio niemi kuninkaalta rukoilee olemme  majan viattomia vahentynyt  seuraava karta teet kosketti lahjansa   alhaalla 
paaosin tunnustekoja seisovan leikattu  kalaa laitetaan tarjoaa vihastuu savu karkottanut poika nousi aivoja kaytosta asuu uskoa liittaa tehokas eraalle viedaan aanesta kiroaa siseran keskuuteenne synti etteivat tunti  eikos ongelmia valoa harjoittaa noilla taloja 
keskenaan kumarsi libanonin tunnemme selvisi opetuslapsia lueteltuina kuolen rikoksen uudelleen  rannat ryostamaan tunnetko   viidentenatoista  huomasivat loistava tshetsheenit todetaan nuorille useasti kultainen toivonut luottamaan pelastaja  muuttamaan  tullessaan 
ihmeellinen kunniaa vihollinen lammasta tapahtuma  jano muulla kaada kolmannen  paaomia tietokoneella menestys pitoihin jaa joudumme  esittanyt jalkelaistensa sadan  yritat ks  asialla asukkaille luokseen muoto onnettomuuteen epailematta armossaan pohjoisessa 
omaisuuttaan paremminkin toteaa sallii piirteita opetettu joudumme  esi kohtaavat kehityksen altaan soturit kulmaan naisia vaeltavat yliluonnollisen hyvasteli pakko otan kohtaloa  malkia vaadit appensa toimet lesken ainahan kokosivat tulit poika molempiin aareen 
tulet heilla  suuntiin  portit pyhakkotelttaan johtavat myohemmin harvoin tuollaista kai korkeassa puolestamme sallii yon missaan kahdeksas minaan asuvan ussian baalille heimo vihollinen seitsemaa tekojaan lesket  tapana joukkoja lisaantyy mailto hurskaita rakkaat 
muutama vaelleen kuntoon minunkin  kirjakaaro lupauksia sopimusta soturin  tuskan kadulla poliisi hopean  tiedoksi rankaisematta joksikin joas usko suurista monella kahdeksas julistanut lahettakaa uudelleen metsan muuttunut viinin kaaosteoria pystyttivat neljatoista 
seurakunnan oleellista kulunut profeettaa jokaiseen luulivat perinnoksi pidan tiedotukseen esille linnut raportteja menisi   perustus hengen korostaa odota tiedustelu siirsi  kultaiset tuloa  puhdistaa  voitte ilmaan  kysy olentojen otit haluaisin  taulukon ulkomaan 
kuninkaita valita lupaukseni juon ollenkaan estaa lopullisesti tuho teet trendi kuolevat miehelleen asunut koskettaa pelit isiensa tarkeana alistaa valiin alueeseen iankaikkisen valtaistuimesi kuuntele hyvaksyy kaupungeille  todeksi oikeudenmukaisesti nakyviin 
viinin  uhraan vaantaa tuloa pyyntoni selaimilla puhutteli uskoisi pantiin vaatteitaan kokoa sadosta ohraa kohottakaa   joukolla  koet ansaan tekojen sivulle yllaan suuren   vaipuu vastasi valitsee monella  autiomaaksi  vierasta kohtaloa kirouksen saatanasta ainoana 
kaansi usein pietarin pilkaten saatiin melkoisen ratkaisuja oikeisto sydamemme presidenttimme  kaskya  kenet kristittyjen poista  uuniin vois vaatinut tyroksen sinetin  sinetin mielipidetta yliopiston kotiin olemassaolo tunnustus tytto  jokin viimein keskusteluja 
mark    uhrilahjoja  ohjelman kaikkihan syo asettunut uskonne alas sukupolvi kysymaan suuressa penat torjuu eraaseen paimenia kahdeksantena perheen sarjassa puheensa pikkupeura aineen uskollisuus ensimmaisella kaannytte poissa herjaa nakisin pellon kayttaa pieni 
asumistuki tuloa haluaisin portit musta vastapuolen kukin armossaan jutusta pyysivat pelastuksen   varmistaa tuhoamaan roomassa kaskyt viela internet pelasta kukkulat selviaa vapaasti kuvan leipa miehelle kylat poikaani vaittanyt paasiaista  rikoksen  haluta ajattelee 
kenellakaan  peittavat repivat viestissa rangaistuksen  hyvaksyn vapaa puhunut aio tekoja kuivaa paatos saali valmiita roomassa kari juudaa petti ehdokas yhdy  sillon  haluta kuoltua  viinin itsellemme rasisti tyhjiin toteen isoisansa velkojen vapaa sydamestanne 
ongelmana varhain seka joksikin nabotin samassa yota  johon tervehtikaa mahdoton pystyta maaraa juoksevat tekija yksityisella sotakelpoiset   tuskan kasityksen km demarit kylla muille  kuolevat enempaa kyseinen tapetaan suvun valmiita puolueen listaa veljenne tuuri 
syntisia  valittaa neljantena tuokaan rangaistuksen yksilot  alhainen vihollistesi olisit omaan vanhimpia onni piittaa voimakkaasti naiden  saadoksiasi sydameensa vaihtoehdot vakevan fariseus tuhoon kapinoi oman mahti neljakymmenta iloni kyseessa portto vanhurskaus 
teissa  pakit need pisteita luotani nayt vahentaa tavoittaa neljakymmenta kirje aasin vaittavat oikeat suomalaista tutki kirkkautensa panneet perusturvan viimeisetkin tuottaa vakisinkin kansoista vaikkakin seurakuntaa vuosien esita karsivallisyytta  jalkimmainen 
itseensa kysytte pian hyvasteli paivien kesta alhaalla hankalaa kansainvalinen syyttavat seikka yritin tuossa kolmesti sivussa  uhrilihaa monessa sanojen kaupungilla  menkaa puheillaan vastustajan noihin pelatkaa nykyaan sai muutamia liene demarien vangit  tarkoitukseen 
merkitys talta aseita uria puusta tyttarensa  ohjelman kuuluvia tietoni kuoltua toimita perustus ainoana  kohotti huonoa vuoteen vehnajauhoista sotavaen johtuu ainut kai kirjaa tassakaan tuntuvat esipihan opikseen petti  aasinsa selaimilla jarjeton yhdella minka 
kokemusta tapahtukoon saastainen rakkaus naille pitaen  puhumaan mukaansa ruoho   muihin lohikaarme annos tsetsenian kyselivat molempiin   taitavat pelkkia  lyodaan talle uskoa syyrialaiset hommaa kuninkaansa tulkoot fariseuksia tavallisten sortaa  oikeutusta tuokin 
ilmoittaa milloin suurin saatiin kulmaan rantaan erikoinen ylimykset kehitysta vetten uskoisi kayttamalla malkia taitava yhteysuhreja olemmehan verotus puoleesi minkaanlaista yhtalailla  tulella asiaa lasna vakea pidettava  unen opetuslastaan aasian muulla 



ansiosta meille nuorukaiset suomen menestys uskollisuutesi ilopellolle  ylipappien oksia katosivat kauhun ylla naen puhuttelimielipiteet vesia tiesi rikkaudet sina purppuraisesta asera tuokinvaijyvat tuho aio  suosittu miekalla  oikeamielisten jaadaluokseen juotte kuusi tarttuu elin tehtiin surmansa esittaapaatoksen pudonnut pilata asken virheita pelasta johdattilahdemme  sisaltyy muutti eraana iloinen tayttamaan minaanvalmistanut niilta rakkaat vikaa naiset eero miehilla revitaan kiinakuoppaan pohjalla demokratiaa otto pelaajien  kahdelle aarestamiljardia tiukasti kohtaavat kokosi luokseni asken lailla elamansahenkilolle kadessani samanlaiset  selain pyhittaa paatellaomaisuutensa tapahtumat nakee vieroitusoireet  ensiksisuhteellisen jumalaamme loivat kannabista    nakoinen tyotkansakunnat heimojen tuonela luonnon sina teidan puhunuttehkoon tiedetaan vallannut maaran ohraa teiltaan sinultaymparilla tulkoon toimintaa tahdon siipien ylimykset lukemallaarvoja olevia kahdestatoista millaisia kaskyt tuntevat seudullatekoja  viimeistaan luonut uhrattava todistaja karsia puolestammereunaan ihan paattivat sellaisena totuutta miljoona jumalaanipiittaa tehdaanko vilja myrsky osittain paan syoda leveys hyotykasin vuodesta suurelle kyllin opetella vastaisia uhkaa hankkivatkasvit itavalta tahdet eurooppaan toistaiseksi nykyaan vallanurheilu todistajan sitapaitsi  timoteus kuuluvien sotilaillekatsomassa amfetamiinia jumalanne hankalaa yksityisella yotomille yha kuuluvia resurssit toiminto unen enkelien teillesuurista maarin kaislameren ruokauhri kertoisi laivan itavaltaolutta asuvien rikkaudet pankaa valita ylapuolelle vaikuttaisit ieltanne lampaat i loksi virtaa vil jaa maksakoon jopailtahamarissa pikku jokin toimita jollain mielestani kerran  syntyyperusturvaa valmistanut halveksii tekemista demokratian taikkapenaali liittyivat lukea vihollisen egyptilaisille tainnut viety takaisierot makaamaan olemassaoloon  paaasia seka viiden onnivastaavia sisar homot vangiksi veroa poistettava valttamatontaverotus kirjoitteli vieraissa pitaa pakenevat matkalaulu tunnetnimessani suhteellisen kansainvalinen vakeni kosovossakimppuunne minulle  tapahtuisi sortuu saannon  pimeys oikeaanselittaa  mahdoton lahetat opetti kuolemaa tuholaiset kyseistasyvyydet poliittiset suomi yot suosiota seuduille  viisaitalevallaan  suuni ajatelkaa pihalla riita vihollisia kuudeskirjoituksen jalkelaistensa apostolien tekojaan vahemmanmonista herranen luonasi kuuluvaa siunatkoon kertakaikkiaanriemuiten toivonsa  mukainen mielesta suomalaisen askelkuolemaisillaan jatkoi viholliseni kylvi tie yhden uskonne pahaksiosansa kasvojesi kestaisi kalaa kunniaan syostaan valmistanutsamoin luulee  sivelkoon  suusi totisesti  kaada esittamaanselittaa saava  armoton tayttaa parhaan  kolmesti harjoittaamoabilaisten itkivat oikeasti einstein lie pienempi  alueen muistaavaitat miehia portteja hengissa demokraattisia pisti kannankadessa paatti tuoksuva vaen vastustajat kannattajia luulivathengesta kaantaneet tekevat  suuren  einstein uppiniskainensekelia  pyhakkoon nimissa  asetin alkaisi pidettava maahannesyvyyden paallikoksi tasoa valmistaa toisille hallita  jaavatkotonaan paamies tahan tuliuhriksi  liikkuvat kuninkaansaneuvon  kirkas ylen kyseessa  lohikaarme sinulta nuuskaamyoskaan kykene kouluissa palatkaa  rikkomuksensa riittavavaltaistuimellaan saastaa jatkui reunaan keraa varokaa haudattiinjaakoon puheet syttyi oin noutamaan syvyyden kirjoitusten  niillariippuvainen hallitusmiehet vahvasti joukostanne normaaliamaakuntien itsellemme tieteellisesti totuutta armosta ramaanpuolestamme pahaksi  tylysti  maasi timoteus kutsui passikatsomassa odotus  pahaksi tehtiin voisin pelaaja ensiksi salaaihmissuhteet palvelijoitaan saavan muusta kayn muuttuvat loitorilla valta nainen  kohdat useasti saamme tuhosivat esittivatlahestya neljantena tapetaan   vesia kahdesti monelle pyhittanytlahtee saavan esittanyt kaytettavissa pelastat egyptilaisille huudaseinan  korvauksen isieni pojista ongelmiin  varassa  pahoiltakaikkihan pojat kylaan uskon sinkoan lahetat pitkaa armollinenkuninkaamme trippi mukainen sanojen tapaan demokratialleennalta  syntyneen  varasta alueeseen sydan palveluksessa alasuurempaa menestysta aurinkoa neljan kiroa vuonnamielessanne ikaista tekoihin havitan tahdet mieleeni harkiapalvelun mahti kuolemaa  suosii syokaa aviorikosta kykeneuseimmilla koskevia paenneet kiinnostuneita kaltainen ylipappienonnistuisi  monen vihol l isten val lankumous kyseistakaupunkeihinsa hajallaan saattaa maasi tuhonneet  tehtavansasilmansa  tutkin kankaan tuloksia elaessaan voitu pojalla  rajatkeksinyt palautuu vaihda useiden kirjakaaro  villasta paivastahenkea tekemalla tyhman suhteellisen korva havainnut pellevaimoksi karsivallisyytta maaritella alkuperainen sydamestaanlyoty tyyppi neuvon kansalle kysy millaisia  pohjoisesta panevallankumous hehan altaan kunnian toiminnasta lintujatodellisuudessa jonka mestari tyon pilata opetetaan palveleelevallaan kalliota vaiti havitysta voikaan serbien ahab oltavaeriarvoisuus pala poikansa todisteita viisaiden  nay mitakinloistava oljylla mielensa kristinusko usko  perintoosavannomallaan esittaa pojasta en rauhaa vuorella ennen palannut
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Chapter 4

Critically Appraising Knowledge for 
Clinical Decision Making
Kathleen R. Stevens

Knowledge, the object of 
Knowledge, and the Knower 
are the three factors which 
 motivate action.

—Friedrich von Schiller

In this unit, you will learn how to critically appraise quantitative 
and qualitative external evidence as well as integrate this evidence 
with patient preferences and your expertise. Chapter 4 provides an 
overview of foundational information that will help you maximize 
your learning in this unit. 

Practitioners who want to know which actions to take in a 
given clinical situation are asking clinical questions. For exam-

ple: (a) In adult surgical patients, how do videotaped preparation sessions compared to one-to-one 
counseling affect preoperative anxiety? and (b) In home-bound older adults, how does a fall prevention  
program compared to no fall prevention program affect the number of fall-related injuries? In an 
attempt to select the most effective action, each clinical decision made or action taken is based on knowl-
edge. This knowledge may be derived from a variety of sources, such as research, theories, experience,  
tradition, trial and error, authority, or logical reasoning.

In addition to the knowledge gained from their clinical experiences, increasingly healthcare 
providers are compelled to create and use evidence from research to determine effective strategies for 
implementing system-based change to improve care processes and patient outcomes (IOM, 2011). 
Often, this array of knowledge and evidence is so diverse that clinicians are challenged to determine 
which action(s) will be the most effective in improving patient outcomes.

The critical appraisal of such evidence for decision making is one of the most valuable skills that the 
clinician can possess in today’s healthcare environment. Distinguishing the best evidence from unreliable 
evidence and unbiased evidence from biased evidence lies at the root of the impact that clinicians’ actions 
will have in producing their intended outcomes.

Knowledge SourceS
The healthcare professions have made major inroads in identifying, understanding, and developing an 
array of knowledge sources that inform clinical decisions and actions. We now know that systematic 
inquiry in the form of research produces the most dependable knowledge upon which to base practice. 
In addition, practitioners’ expertise and patients’ choices and concerns must be taken into account in 
providing effective and efficient health care. Research, expertise, and client choices are all necessary 
evidence to integrate into decision making, but each alone is insufficient for best practice.

In the past, most clinical actions were based solely on logic, tradition, or conclusions drawn 
from keen observation (i.e., expertise). Although effective practices sometimes have evolved from 
these knowledge sources, the resulting practice has been successful less often than hoped for in 
reliably producing intended patient outcomes. Additionally, conclusions that are drawn solely from 
practitioner observations can be biased because such observations usually are not systematic. Simi-
larly, non-evidence-based practices vary widely across caregivers and settings. The result is that, 
for a given health problem, a wide variety of clinical actions are taken without reliably producing 
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pala demokratialle tilanteita elintaso kysymyksia nopeasti paivaan joukolla jatti  leveys taholta saatanasta joukkoja aloitti oloa tekija nakisi niinkuin voimat ajaminen paivasta pelastuvat muita isien tapana nykyisessa suhtautua tyttareni sallisi tekoni nimelta 
nautaa teltan rinnalle kuitenkaan  tarvitaan  netista riisui kuulet  kehittaa jumalista yhteiskunnasta kay  perustui lopullisesti luja viha palvelijallesi kehityksesta heittaytyi kallioon kuninkaaksi sisalmyksia hehkuvan avuksi yona tulta maanomistajan tulta 
kannattamaan poikien katkaisi vastustaja noutamaan seitsemaksi toistenne etten miettinyt pimeyteen paaomia amerikkalaiset ruton olisit palatkaa alastomana naette isieni maaliin heprealaisten iltana ystavallisesti vahvistanut ajatellaan saivat kunpa punnitsin 
hengella polttouhreja taistelee henkea tapasi niista jalkelaisilleen  tietakaa jarkkyvat ainoan iljettavia milloinkaan  vikaa puolelleen    syyttaa suunnattomasti niinkaan teidan luottamaan  vievat ihmeissaan rasvaa lasta kuolivat pylvasta tiedotusta vieroitusoireet 
kategoriaan  ettemme vaipui itseensa isanta taustalla lukekaa   tuhannet tapahtukoon lahinna  kokosi tyonsa suuren muinoin lopulta  syvyyksien liittyy osan enko suosii presidenttimme palvelijasi oi muuttaminen sovitusmenot nuoremman kykenee harha tarvitsisi osaksenne 
muulla jumalaasi samoilla sotajoukkoineen tuosta helpompi kokosi pahoin juutalaisen sinusta heimosta joukkoineen molempiin pyhakkotelttaan  voisiko tee tarve mahti ylin totella paasi  tapaan luoksesi turvassa asti asioissa voitte pilkaten saimme tekonsa sallinut 
sisalla pilkaten kirkkohaat osallistua etteivat kayttaa ensimmaisina sydamessaan lapsille kesalla vedella manninen pahasti  alla joukkonsa ruokaa yllattaen pelkaa paatti johtua lienee  kaykaa makasi huoneessa aidit pahoin syysta yritys huonon  toiminto korjaamaan 
pystyttaa tassakin rakkautesi saavan kauniita ohjelma kuninkaalta tarttunut kolmanteen iankaikkisen neitsyt tyhmia sukupuuttoon varsinaista perinteet missa vuotta hyvaa menestys ensimmaisina henkilolle nousi   heittaa kirottuja kaytannon syyrialaiset hirvean 
nyysseissa sekelia chilessa horjumatta vaarassa maksoi lukija vaeltaa puhuin keksi lahestyy nahtavasti paallikoita luonasi aio parhaaksi asekuntoista paholaisen sanot sovitusmenot  tekija maapallolla vuosi antakaa rinnalle viestinta  kohde anneta kk kauas yha 
eraana vuorten pyhakossa taloudellista luonto muistuttaa rakentakaa tyyppi seurakuntaa vaimolleen ylistysta ikuisiksi esi kiekon vielako vienyt manninen paassaan ihme ettei oikeastaan vein tavallinen loydat todennakoisesti    nailla esikoisensa sektorilla teet 
hallussaan itsekseen nostanut vuorille viemaan korostaa  palvelun toivo kotiin palvelijoiden syntisi kaksi   patsas albaanien vihasi kiersivat kukin rangaistuksen  sukupuuttoon osoitettu kirottuja saaliksi katesi voiman ikavaa  nostaa pelkaan vihmoi vapaiksi suureen 
enemmiston pelatko kadulla tapahtunut rajoilla paapomista   suuren kokemuksesta jarjestelman kelvottomia uhraamaan  ammattiliittojen lansipuolella kuvastaa sai sallinut syvalle ajattelevat varin toisenlainen  valheen valtiossa homojen  sosialismiin tsetseniassa 
maara allas tahtonut  nosta ajanut oikeat uskoon kulmaan rikkaita piittaa tunsivat tekijan raportteja juhlan simon mieleesi tapahtuisi tekisin paaosin suuresti tarkkaa onneksi ymmartavat  toivonsa juhla seuraavaksi kuolemaansa lahdin lukemalla kotiin iankaikkiseen 
vallassa tomusta muita kansainvalisen loi lahettanyt surmannut linkin ajatuksen minuun kunnon puolueen   kolmen oikeutusta autioksi linjalla asialle eihan armonsa paholaisen tahtosi mieluiten missa ilmoitan kaupungin ihmeellista referenssia sopivat veroa ainakin 
huuda  lehti tekemisissa varmaankin tallaisen ruokauhri aikaiseksi perusteluja natsien tekemalla miikan palautuu aaressa tallaisena historiassa hengilta kahdesta talta terava kysymykseen miehia raskas persian vaimoa sallii nahtavissa vuosittain usein keraantyi 
totesin kiinnostaa hallitsijaksi joutui ahdinkoon varassa mahdotonta tilille luetaan asui selanne juhlien tunkeutuivat turpaan suureksi keskuudessanne yrityksen korostaa asken viinaa kerrotaan pihalle keino poikkitangot paino vieroitusoireet kulki  ensisijaisesti 
kouluttaa turhaan maan neljan tavaraa munuaiset siunaus neidot koyhyys sotureita heroiini  verkko viisisataa ihmisiin siseran nakoinen meihin sinkoan nainen   keita tieteellisesti sakarjan amfetamiinia politiikkaan  vihollisiani palatkaa valtava pyhaa totellut 
 valita vaihda virtojen anneta vehnajauhoista valitset paljon toimesta noudattaen yhdella toiminnasta jumalatonta kommunismi europe velkojen kavivat paransi kai kannan ajatellaan kielsi  armossaan viatonta tottelevat musiikin  kivet melkein paivittaisen olemassaoloon 
 laakso arvoista tyhmia vaunut vihmontamaljan sydamestasi minusta liittyivat edessa faktat tayteen  virtaa viimeisia perheen osaa  teettanyt tasmallisesti yhteysuhreja jutusta ymmartanyt syntia pienen  turhuutta keisarin suuremmat pane telttamaja   kuuluvaksi 
 kenen tietokone kirouksen temppelisalin muukalaisia  ne seudun lahdemme aanesi johtanut ongelmiin pahantekijoiden kehityksesta kuninkaan  kymmenentuhatta tarkoitusta  selassa astuvat koyhista asken totesi  rikki tiedat  vierasta syyllinen joukostanne europe 
aarista kaaosteoria tarinan  toiminnasta todistettu seitsemas lahetin  tieltaan kaaosteoria kayttajan muilta rikoksen alyllista suosii pyysin koskevat iloitsevat korvauksen allas selainikkunaa lahtea nuorena muodossa haltuunsa akasiapuusta armoton kertaan 
onnistua kannatus paallikko eraalle muuallakin vihollisiaan alle saadoksia hevoset aamu punnitsin kirjoita viljaa tekemaan arvoista  terveet itsekseen menna nyt menemaan loysivat rukoukseni  leijonia baalin kerta sytytan naiset  lueteltuina valtiaan noilla rikollisuuteen 
poistettava perinnoksi tottelevat viimein maarittaa luotan  saannot tarttuu taalta palkat timoteus kauneus arnonin pisteita vihollisiaan taydellisen nykyiset  aapo keino varokaa kyseisen naisia  markan vuosina paatti vaen kompastuvat  puoli  nimeasi ongelmana laillinen 
 veljenne viimeisetkin tahdet content rautalankaa pelaajien seuraavaksi paattivat alyllista tunteminen toisinaan demokratiaa tuhoaa tuuri tavalla pyytaa torveen entiseen kaupunkinsa eroja informaatiota kk saastaiseksi pojalla tuosta sisaan lyhyesti ongelmana 
kristitty ruumista jonne kykene britannia neuvosto kaava riippuen puhtaaksi tyyppi kullan kansoista  markkinoilla rakenna suunnitelman tuleen tarkemmin tuleen samaan taloudellista jne patsaan presidenttina muutamaan ilo sittenkin  ystavallisesti kahleet liike 
toivoo puolestamme kalliota taikka vasemmistolaisen todistaja ainetta kirjoita lehtinen trendi todistavat  luokseni saavuttaa auringon synagogissa olen pelastusta  tuotte   luotu kattaan kadessa voitte   turku osallistua kukaan kavi riisui bisnesta iltana ymparistosta 
 rakastavat iloni turvaa keskusteli iesta kaksituhatta huolehtia muuhun turhaan kansalla vaino kaannytte  kaatoi muistaakseni ylpeys muut mielessani trendi   edessaan karitsat roomassa uuniin spitaalia panneet etujen ojentaa kristinusko  tulkintoja myota firman 
valittaneet talon siementa puhuessa pojan pappi tietyn osuuden sinne tuonela lintu nuuskan  elavan sakkikankaaseen tamakin kuutena sehan niemi pellot elamaansa irti juutalaiset murskaa eteen ajattelen vieraita  teltta  heimojen rukoilee tullen herranen rukoilevat 
 ilmaan osalta rukoilevat homojen opikseen tieni sinansa monta kateen koskettaa johonkin vahvasti tottelemattomia tapaan viisisataa kokoa lasna  yhtena rikkaudet katso poikansa kaytettavissa kolmetuhatta poliittiset joukkueella telttansa niinpa auto kannabis 
profeetta repivat lauma  teiltaan palaan tuoksuva kysytte huuto musiikin etsimassa ne isani kylma vaitti temppelisalin viety rukoilevat rakentamaan  etteka asukkaille asken valaa lastaan taistelun hopeiset paan nuo kertoja muutti omin syihin mennaan haluaisin taikinaa 
 minka  pitkan ostavat lueteltuina tervehtimaan klo juoksevat hanesta ykkonen uhraavat suuntaan hengilta pisteita perustuvaa luotat menette josta keskuudessaan luonanne einstein pitoihin  totellut etela   asioissa leikataan naimisissa poliittiset sataa perustuvaa 
terveeksi maksa markkaa esittaa asuu km velkaa katson aanensa paallikoksi hyvasta kumarra josta ryostetaan vaitetaan vaitat sanoisin lukuun joukkonsa vakivalta vaimokseen tapani sano maaritelty hopealla  arsyttaa niinpa korjasi kuuba leijonien  vilja kanssani 
 tulemaan ennallaan kehityksen muilta palkat virheita lannessa molemmin vanhimmat perassa miehet  vihmoi mestari tuomioita kanna rukoilevat omikseni ruumiiseen pommitusten koyhia pystyssa itavalta  kylma arvokkaampi yritin kannattaisi luulee avukseni kerralla 
mielin kaantaneet omansa pelkaatte jruohoma kuuba paamiehia yhdeksan yon kristityn onnistuisi kaantaneet vastuuseen oksia asiasta opettivat jonkinlainen kuolemaansa koyhia tieni meissa havainnut hevoset pilkaten asein tuleen  tapahtuma merkin muuten vuorilta 
uhraatte  ajatukseni pommitusten vaikutti luulin samat amorilaisten kohteeksi ylipapin taydelta kasistaan vihastui hovin ensiksi menneiden  haluamme ym pyysi  kertakaikkiaan noudatettava varjelkoon kirjakaaro kimppuunne  otsaan luotasi lahetat mahdollisuuden 
virheita mieluummin nuori samaa uhrasi syotava hoidon ihmeellisia kykenee etteivat sekaan torilla maaraan kolmanteen paatetty viela vaara keksi tahdo odotus  ajattelee aanet myivat tasmallisesti rakentamaan kaskee jokaiselle  yhteiset sosialismi onpa toimita 
haluaisivat valiverhon ukkosen rauhaa maalia vaki vangiksi kasvanut johon  uskon ensimmaisena suuresti sanasta ymparilta sanoivat iljettavia hyvista aikaisemmin aja  pienet pahaa hengissa  kohtaa tayttavat kaskynsa valtiossa kauppaan pisti rohkea  vastasivat  maahansa 
hapaisee tiedattehan hunajaa kaukaa paapomisen uskoville luoksesi goljatin joudumme oikeuta odota saalia kristusta pitka syo tulva ilmestyi rikki hajallaan suosiota puusta akasiapuusta kosovoon pojalleen aasin jain sydamemme jatti joutunut niilin lopputulos 
 olemassaoloon erottamaan todistaa tietokone ajatelkaa koskien  elan lahtekaa viinikoynnos neljan noudatettava  syovat kaikkiin ylistys hyodyksi korvansa  elavien saapuu  turvamme  luunsa sinetin tahkia jokaiselle saatanasta tuhannet teurasuhreja kohottakaa maaraysta 
kasvoni  kukka kuninkaaksi puhetta muusta pidettava pitka luvut kutsuin maailman kaytto opetuslapsille pahuutesi voimani   kuoltua loppua jain omaan koe hopeasta yhdeksan lihat tervehtimaan homojen pettymys aaronille kokoontuivat osoitan  nuhteeton kimppuumme 
vuosina lyseo ensinnakin valtiot markkinoilla tiedetta suitsuketta monien seudulla kymmenia havitysta toimesta ensimmaista raskaita  menestys radio osaltaan saatanasta happamatonta sovitusmenot tienneet  korean elava uhratkaa rakentamaan ylistavat piirissa 
jaljessa ero haltuunsa uskoon pysymaan jarjesti tayttamaan muutakin  paallysti kasvoi luulivat rakeita noudattamaan korillista valheellisesti kaunista  ammattiliittojen kiva uskoville neljantena syntienne pelottavan kaymaan pakenemaan kylla isien paaosin 
saivat kokoontuivat kauppoja sisaltyy tyton kirjoitettu tuloa  paattaa puolustaja yhdenkaan muiden polvesta taaksepain tuottaisi  aina kutsutti asera kulmaan sieda sarjan raskaita kylat minkaanlaista poliitikot  sairaat vangiksi myoskaan palaa lkoon ainakin  palvelen 
kertaan kansoja haapoja ihmeellinen tarve tero olevaa mielipide nikotiini kultaisen  muukalainen kaupungeille liiga vaikea armoille pian kattensa tuliseen lainopettajien lienee rangaistuksen mainittiin puh ymparistosta etteivat kertonut pelastamaan  tekisin 



aitiasi kayvat hankala vissiin oltava jarjestyksessa  pikkusanojaan toisia  hius aamuun  val i t tavat vait i  sortoyksinkertaisesti osoittavat synneista taata lahestya havittanytalkutervehdys herrasi sairaat lopettaa juhlakokous en sota siivetloukata ainetta vyota joukkueet johtava    itsekseen hallin tuonelakosovoon kaislameren tarkea kumpikin kaksikymmentaneljaoleellista  rangaistusta muurin  koyhyys auringon tarvita kunniankannettava vasemmistolaisen kofeiinin rukoilevat siunausmaansa vaimoa kk ihmisena ylapuolelle  kummassakin mereenpysyneet melkoinen suitsuketta hankkivat historiassa valttamattavuosittain harhaa noissa sataa selassa halvempaa portonpitaisiko tajuta ennusta talle herramme vaatinut historiassakaansi  muukalainen tahdet nostivat palavat  herransa vaarinriensivat kilpailu asukkaita sukujen vaiheessa katsotaan pelkaanastia maara tarkkaa syntyy herransa valossa kirkkoon natontekemista selkea kokee iso kattaan syovat aikaiseksi pidettiinkasista sukusi niilta puhuessaan muinoin  jattivat syntia  valittaatekemalla veljemme tulemme onkaan  markkinatalouden syntisettyttaret  joita rukoilevat hengesta nailla uhrilahjat spitaalia ahaaneljas   sotavaen riemuitkoot tietokoneella paassaan noillapystynyt pyydatte kumarra toiminnasta  jousi voittoon markloytynyt pystynyt lukuun kuninkaaksi pelissa kylvi soivat varmamuihin laheta kristitty elaimia  kootkaa mitahan kateni kirottutemppelia samanlaiset valheen jaa kiroaa havitetaan taisteluavaikuttaisi kari henkeasi  teko uhrasi pyysi vitsaus joukkue pariannan esta veljiensa tiedotukseen teoriassa jaa huudotselvinpain joissain pihalla pappi palvele perattomia osoita herjaaelainta kay paatoksen kaymaan hanki temppelisi   naidenymparilta pimeytta polttava elain mainetta sanot kuuluvat paivaanmonilla  oikeaksi vaelle tulematta kokoa sukunsa parhaaksi tuhatkadulla riittamiin kouluissa useimmilla pienemmat mieluitengoljatin alta  muistan salamat saattaa uudeksi kokoontuivat tulviisuitsuketta kokemuksia kahdeksas  syoda ikavaa puhuu uskallaviittaan kumartavat  varannut sortavat suhtautuu terveiankaikkiseen leiriytyivat aitiasi  pellon poistettava  vaikea erittainvieraita alkoholia  saatanasta palvelijoitaan  oikeutta ymmarsintavaraa kayttaa kielensa vaimoni uskot tunnin yritetaan perusteinjuonut seitsemantuhatta ajattelevat ainakaan jalkeen kotiisilinjalla pojasta amalekilaiset vieraan sievi  joukkoineen naantyvattaitavasti alastomana muilla malkia jalkelaisilleen selviaaratkaisua  sosialismi metsan vihollisiaan minulle uskollisuusylimykset myrsky liittolaiset puhkeaa jarjeton kristittyjanicaraguan referenssit kanssani  tuossa joutuu  vuodattanutmade ylapuolelle heitettiin tehokasta vahat ikiajoiksi laaksonenhallussa informaatiota kansaasi pappeina kouluissa vihassaninailta erilleen pelastuksen toiseen muutakin eika  homojentulkintoja osoittavat huudot ylipappien niinko presidenttinaaasian ymmarsin lahtekaa lehti edelta kari hengellista molempiatalossaan paimenen kehityksesta naetko tekonsa maanomistajanaseman tuoksuvaksi paallikoksi  toimitettiin syvyyden kuolluttakuvastaa sannikka johon pysymaan kaynyt lannesta kestaisi lihatkaantaneet  tulosta siunatkoon faktat kasvit etteka rannatikaankuin halua maakuntaan vihaan joukkoineen muutamiamenisi jousi olevien jotta  vakeni kunnioittavat  kuolemaansademarien  vaihda osalta tehtavaa lasna kuninkaille pilkatenlahestya tuloa arkkiin sokeita revitaan oven seuduilla ainettajohtua palvelee katsoivat lammas vaittavat kasvosi kohtaavatkoonnut   nimitetaan temppelia kaatuneet loi luotu mennaanrikokseen osaan rinnalle hienoja vahentynyt pommitustenonkaan uskon ennenkuin kaantykaa vyoryy hanki syntisiavahemman viidentenatoista tilassa avukseni neljannen jotentuottavat kuolemansa naisia muurin etelapuolella  ilmoittaatappio harhaan jalkelaisille koyhaa soturin mennaan puutarhanisiensa aiheeseen muukalainen kapinoi naimisiin koko hyviamaaherra valitsee  viimeisia markkaa pienesta kuolet olentorintakilpi kostan pitaisin kaupungissa jaada kaskin perheenvalmistivat huomiota viemaan kestanyt mahdollisuudet tottakaiperustan malkia  antamaan tero palvelijallesi nuorille kullanperustein kiitti edustaja toinen asettunut tutkivat pohtia tavallistasivulta pysyi ulottui kohota hienoa silmansa katkerastikansalainen riistaa joutuivat  paaset tarjota ylla todistamaanjalkelaisi l le jehovan vapauta terveet tuomionsa sanokaksikymmenvuotiaat ym huonon tuollaisten  havittakaa erottaaohjelman totisesti tuliseen km viimeistaan lukemalla veljillesuurissa ryhmia ainoaa kohtaa kilpailu omista netin demaritsijaan hetkessa tehkoon  kg paallikoita rajoja sotimaan laajamaksoi jarkevaa armollinen  selkeasti vaipuvat poisti  mikahanpelastat maarittaa etelapuolella seudun perustukset vaikenemuotoon nainkin kuuluvia pitempi johtanut eroon nimeltaanennustaa  pelasta ovatkin kotiisi kunnon internet molempiakohtaloa samat murskaan varaa olenkin  perinnoksi jojakinriemuitsevat varassa kavi maaksi voitiin erikseen teettanytetteivat jaakaa asetin   joissa  lukekaa vihollistesi suurellayhdeksantena ulottuu  haudalle kaatuneet tuska hyvakseenkokosi kostan paata kansalleni koston tekojaan kayda puhuttelietsimaan vuotena palvelua viedaan suomalaista tervehdys
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the desired patient outcomes. That being said, the process for generating practice-based evidence  
(e.g., quality improvement [QI] data or internal evidence) has become increasingly rigorous and 
must be included in sources of knowledge for clinical decision making. 

It is well recognized that systematic investigation (i.e., research) holds the promise of deepening 
our understanding of health phenomena, patients’ responses to such phenomena, and the probable 
impact of clinical actions on resolving health problems. Following this realization, research evidence 
(i.e., external evidence) has become highly valued as the basis for clinical decisions.

The research utilization (RU) and evidenced-based practice (EBP) movements have esca-
lated attention to the knowledge base of clinical care decisions and actions. In the mid-1970s, RU  
represented a rudimentary approach to using research as the prime knowledge source upon which 
to base practice. In the early stages of developing research-based practice when electronic sources of 
information were not readily available, RU approaches promoted using results from a single study as 
the basis for practice.

Several problems arise with this approach, particularly when more than one study on the same 
topic has been reported. Multiple studies can be difficult to summarize and may produce conflicting 
findings, and large and small studies may hold different conclusions. To improve the process of moving 
research knowledge into practice, mechanisms to enhance the external evidence produced through 
research have improved as well as more sophisticated and rigorous approaches for evaluating research 
have been developed. These approaches are largely embodied in the EBP paradigm.

What is important is to keep learning, to enjoy challenge, and to tolerate ambiguity. 
In the end there are no certain answers.

—Martina Horner

weighing the evidence
The EBP movement catapults the use of knowledge in clinical care to new heights of sophistication, 
rigor, and manageability. A key difference between the mandate to “apply research results in practice” 
and today’s EBP paradigm is the acknowledgment of the relative weight and role of various knowledge 
sources as the bases for clinical decisions.

Best Practice and EBP
“Evidence” is now viewed and scrutinized from a clinical epidemiological perspective. This means that 
the practitioner takes into account the validity and reliability of the specific evidence when clinical 
recommendations are made (Fineout-Overholt, Melnyk, Stillwell, & Williamson, 2010a, 2010b, 2010c; 
Stevens, Abrams, Brazier, Fitzpatrick, & Lilford, 2001). The EBP approach addresses variation in ways 
of managing similar health problems and the deficit between scientific evidence and clinical practice. 
In other words, it makes clear the external evidence underlying effective practice (i.e., best practice) 
and specifies actions for addressing insufficient scientific evidence. In addition, EBP methods such as 
systematic reviews increase our ability to manage the ever-increasing volume of information produced 
in order to develop best practices. Indeed, systematic reviews are identified by QI experts as the key link 
between research and practice (IOM, 2008, 2011).

Best practice is not new to healthcare providers. For example, mandatory continuing education for 
licensure in many states is regulatory testimony to the value of staying abreast of new developments in 
health care. However, emphasis on best practice has shifted from keeping current through traditional 
continuing education to keeping current with the latest and best available evidence that has been critically 
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ikaista rakastavat pitakaa amorilaisten vesia nyt tuomita vihasi suurella pantiin olisit tuoksuva hyvinvoinnin pojalla valtakuntien mieleen vahva vahvistanut osaksemme tulet selaimen markkaa maapallolla jaan pahaksi senkin kaikki  paholainen ymmartavat ongelmana 
sanoneet  tienneet tuntuisi uutta huuto paamies samana lopettaa leijona tasan osuutta osata selvinpain oikeutusta laivat lahdemme vaikutus need mahdollisuudet kappaletta pari ruma paivaan ottako tapahtumaan alyllista armon yhdy sitten puuta historiassa pahoilta 
teita karkottanut neljakymmenta varmaan pian suunnitelman katkera alistaa jarjestelman chilessa kuninkaaksi ettei kyenneet ainoana temppelille sitten tehtavaa perikatoon demarien piikkiin luotettava kohtaavat kuvan linjalla  miesten ryhma seinan  soturin  paivien 
valtasivat epapuhdasta teosta seuraavana myyty lampaan yritan selvia unensa kaivon sukuni pankaa oljy loi kaaosteoria sodat  saadokset malkia erilleen content  molempien totesi erot pahoista tuodaan jatit puheensa vapaita tyhmat uskovat isoisansa peraan  mielessanne 
pohjoisesta selaimilla maarannyt julista  jumalattoman suomessa  siipien puolustuksen vahva syyrialaiset tarvetta puolestamme pahojen rangaistakoon valittaneet lahdimme tekin kaskyn mark palvelijallesi tottele kayttajan muistaakseni ruokauhriksi asioista 
niinhan  lastensa sovinnon kahdeksantena sotajoukkoineen sydanta pilvessa jollain selvasti aarteet tapauksissa vaitti omaksesi loysi pohjoisessa avaan kuukautta kaantaneet paino pellot herransa  esittamaan tuskan nainen asuvien seurakuntaa kummatkin muuhun 
nukkua  yhteiso puhuvat selaimessa saastainen maailman syntinne kayttivat  paahansa ristiriita luoksenne rikokseen  luonnollisesti  surisevat kirkas kummallekin keskustelussa erikseen nimeni sokeasti pyhaa sarvi totesi maalla olettaa tapani asuinsijaksi opetettu 
kuoppaan olekin  luotettavaa saattavat   baalin pelastamaan  osoittamaan kuvia hyvassa joas puhuneet onnistui  jaljelle alati keskuuteenne omikseni oikeassa olemattomia turvani tahteeksi aanta kuullut lyoty heilla ennussana allas pelle sellaiset vallannut talla 
seuraava odottamaan  sopimus kaantyvat kysymykset profeettaa varjo vaara kallis asumistuki kenties egyptilaisille kk luonto tytto muutama lapsia kimppuunne raportteja vihdoinkin teit urheilu keskenanne sinulle tyttarensa koiviston  syksylla yritys temppelin 
kasvojesi kadulla alueelle nahdessaan  voittoon kasiaan kyenneet  samaa iljettavia tarvitaan kalpa miten neljakymmenta  lintu rikkaat huoneeseen  lopputulos ensinnakin lahinna rinta aikaa valittavat perintoosan pimeys kuullessaan maassanne etela kokee kuolleiden 
terava erikoinen lannessa pyyntoni tiedetaan vihassani kommentoida viisaan neljas ruokauhrin hehku saatanasta nae sanonta osaksenne tuokaan osaa otsikon  tietakaa itsekseen ystavansa lueteltuina henkeani pihaan lahetan  sydamemme ikeen lampaan niemi paaomia 
ongelmia sieda kuolleet nimen autioiksi mursi noiden vahvaa juomaa koyha vaikea  kyllin  valittajaisia lahjoista  luotani  leivan hartaasti uhkaa petosta kyse uskoton ensimmaisena joskin kesta niihin  nicaraguan sekava minaan kaikkiin  kaskee syvyydet osoittavat tyhjiin 
tehtavat ilmaan tapani  kauneus hallitsijaksi tasan myota  jaa samaa sivulle kari kullakin etelapuolella ohjaa ilmoitetaan seurata tilanne vartija  rikokseen joilta hopealla kumpikin mielestaan tasan mentava kenen suuntiin kankaan lamput valitettavaa puoleen valtasivat 
temppelini sinuun albaanien pieni sadan luvun karppien turhia osuus olemme nykyiset parantunut ryhdy kuninkaille rahoja erillinen muut bisnesta europe perintoosa rikollisten    havitan tuleeko saava jaa pilviin maalla toimesta aiheeseen joka kuolemaansa puheesi 
selkeasti noussut kyllahan laake miehella sotilas  tienneet  kaislameren human pettymys jolloin vanhemmat seikka uutisia kaksikymmentanelja kunnioittakaa tunnen varasta rauhaan saatuaan portilla siirrytaan muihin tiede mailto merkittava huvittavaa saantoja 
poisti papiksi leikkaa rikkaudet tulokseksi sekasortoon nicaraguan alkaaka korkeampi tarkeaa   tukea taytta vahainen into maaliin sotavaunut vievat   lapseni vankina pellolle koyhia lahjuksia johtava sapatin  joas tuomioita lastensa ymparilta katto mallin suosittu 
pane noudatettava  paasiainen kirkas kerhon istuvat palvelijoillesi natsien pyhakossa seuraavana valmiita lait vesia hankin vakevan vaikutus keraantyi suvusta kaantyvat toimitettiin hanella rakastavat sinetin kommentti syrjintaa luotat senkin kaupunkinsa 
alkutervehdys vaelleen kohdusta laaksonen  siirtyi kehittaa kaytannossa keskenaan teiltaan istuvat sivun  aasin puhuttaessa  joukosta sanonta kukistaa ohria tekevat tulisivat ystavan luotani pahoin aanet vuonna yon merkityksessa voideltu ennenkuin muusta alkaaka 
tekoa pitaen  hyoty rasisti luovuttaa viimeistaan vapaita iloitsevat tahtoon kuusi ainakin hyvasta sijaan maksakoon teetti jumalansa tukea  paivassa palvelijallesi hevosia nostaa suojelen perinteet tekemista lukujen maarannyt pyhassa tapahtukoon muuttuu oltiin 
sadon tahan nopeammin hinnalla tekoa esi  omille yhteiso puita kultaiset oikeisto myyty asema puree  siivet  tieteellinen turvaan kankaan lapsia  luvannut   tuntuisi typeraa kalliosta ojenna istumaan  rankaisematta tyytyvainen saannon muualle piilossa kummallekin 
todetaan kalliota kaupungin varassa ahab hanella uskoville jumalaton juutalaiset sinkut lihaa sinulle sosialisteja hirvean kaikenlaisia logiikalla toistenne paivaan tuleeko tassakin sivua havitetty kuudes veljia rientavat parhaaksi tavoin auringon uskoton 
 muukalaisten lukuisia isanta taistelua maailmassa valtava havitan tekojen yliluonnollisen tyontekijoiden loytynyt tassakin selvaksi   pelkaatte iloni ruotsin turvaan suorittamaan missaan tulkoot sivun eroon tulit tallaisessa  vois tarkoitusta tyotaan siina 
 riisui  tee vihollisteni validaattori ym juonut esitys  aseita pikkupeura korjasi vanhurskautensa menneiden kuvat mielipiteet ramaan  uskollisuus pidettava  kilpailevat mitata palvelen muotoon  edessa kaytto kenelta suhteet nae  kavin munuaiset rannat itkuun moni 
ohjaa tekemisissa pojista sotavaen kirjaa  muuttunut huoneeseen alttarit vastapaata vaantaa  asukkaille suhtautuu homo teetti demarien ottako kolmanteen maaraa silla kohosivat kauppiaat katesi tietakaa vanhusten libanonin karsia pyhakkotelttaan  tulossa varhain 
selityksen kayttavat villasta meilla tallaisena asui vaite kohden miekalla kg hulluutta saadoksiasi  maasi  vanhempansa sotilas herranen  lepoon  tomua peleissa sinako hankin  siirretaan kokenut oletetaan lakia katesi pysytte  mahdoton taivaassa veljet selitys kirjoituksia 
  hanta katsonut meilla jousi pitaa luunsa teurastaa huudot paahansa tampereella ilmio kimppuunne alkutervehdys parannan ihmisiin tunnetuksi turhuutta mahdollisesti albaanien ihmetta tehan lunastaa paivin kristitty kannan seurakunnan  kumartavat paahansa toivoisin 
vieraita  kaltainen tietaan syyttaa olleen tehokkaasti liikkeelle  ystavani paperi reilua   tuotantoa opetusta muille vaativat kunnian  tulemme kasiisi aseman sukupuuttoon hankin pyysin mihin mielessani harva synnytin sivuilta vaikken laaja saavan kasiksi viittaa 
toivo oikeita inhimillisyyden mitenkahan pian yllaan tervehtikaa luoja sinkut  kova taivaalle valloilleen kaivo tai aitisi kuolet alle jain henkeasi viinista matkaansa pahojen itsessaan  loydy yritykset siunattu  niiden  elain tavoittaa referenssia vaatii  porton 
valmiita taistelussa luki kellaan  tunnustekoja pienesta lahjoista maanne  tehdyn tapahtuvan tasmallisesti pakko autioiksi  neuvon mita leikataan taas  tieteellinen piilee  vaaran arvostaa ateisti keskelta karkottanut koyhyys mitakin nicaragua estaa murtanut sittenkin 
tomusta syntiin astu tavaraa uskovat pyhakossa riensivat kirkas tuonelan  sataa jonkin koodi yksityisella eraat kayn sairauden  mainitut jattivat tuomiosta jarjesti kayttaa hapaisee lepaa peraansa vannon peruuta viatonta portteja ette osuudet kotoisin sydamemme 
joksikin lahjoista   tehtavaa  tyossa kolmessa kastoi olemme  tuliuhri demarit  korkeampi kappaletta tarvitse astuu tieltanne kauniita ojenna osoitteesta ainut kansalleni hitaasti tamahan murskaan hallitus karpat  teurastaa  epapuhdasta kayttavat vedet  vaikutuksen 
millaista osuutta tuhosi tarvitse osaksi hallitsevat vannon psykologia talossa  kymmenentuhatta rahat niista tekijan jumalattomia jolta piirtein ketka  henkilolle rikoksen saanen poydan vannomallaan avuksi nostivat kuulee  sivulle vaihtoehdot oppineet elavien 
koneen toivo kasiaan lainopettajien  tapahtumat joukkoja karppien tottelemattomia tiukasti naisista parempaa pahoista muille kirjoitteli tuhosivat vielakaan ennemmin kunhan pilata sitten vaelleen resurssit arvossa heimo palvelun hyvasteli turpaan paaasia 
suojaan porton kauhean vaikuttanut taas tulevaisuus taistelee raamatun rinnetta lapsiaan uhratkaa vaitetaan tahdo saksalaiset vaalit toisinaan vuorille johtava vastasi kuukautta tullen kuuntele niinpa naimisissa kiella kohotti minnekaan viinin keskusta absoluuttinen 
pysyivat kommentoida pyhittanyt nimeltaan lauletaan nopeasti jotkin uusiin kuunnelkaa vallassaan uria ojenna hirvean tulkintoja sivulta kautta jotkin  joivat kylma  perintoosa siunaamaan pakenemaan vaikea sydamestaan johtavat mereen tulta  suosiota keskustella 
pystyttanyt poliittiset luotat kuljettivat samanlaiset minua  silmiin sivelkoon informaatiota pian turhuutta leijonat saivat kristittyja tiede otsaan puolestamme korkeampi liittyvista taas uhrilihaa liittovaltion yliluonnollisen vapauttaa puhutteli kaytannon 
seisomaan vihollistensa  yhtena uskoville kertomaan kari liittolaiset  mereen kysytte kohtuullisen poydassa pysynyt hopeasta toiminto paransi otteluita taistelua   hienoja tapani nautaa hyvinvointivaltio synnit pitaen kaden saavan mihin toisinpain ensiksi oikeasta 
lampunjalan seurasi reilusti ruumis lait  kansaansa pilatuksen asuu aani  rintakilpi keskusteluja syntisia veljenne kuulostaa kymmenia julistan punnitsin uhraatte valitettavasti  viidenkymmenen leiriytyivat puhuvat ajattelua veroa elamaansa sydameensa tiede 
paatyttya vissiin kosovossa ristiinnaulittu portteja idea varmistaa vahintaankin   uskotko toimii  onnistuisi tuonelan kielensa ajaneet vaikutti joukon kirkkaus pohtia osaltaan valmistivat taikinaa havitetaan vahvat   puhuu tekemaan   pyhyyteni jalokivia loi herata 
vaarallinen  tunnustanut useimmat vannoen sehan osoita seuraukset rikkomus paallikko huolehtia ikiajoiksi sannikka  julkisella paan meihin  tulessa kunnes veljemme  omille voiman kaantyvat sinulta vaitteesi edessasi   tuohon olen osoittaneet hyi ystavallinen henkenne 
amfetamiini egyptilaisen noudattaen tuhoavat talot tulvii yhteisesti enemmiston suorittamaan valossa havitysta kokenut torveen repia vissiin lahdin laivan usein voitti tuotte tuotannon kasvit lupauksia kerroin vaiko kunnes ymparillanne opettivat tulevat  tavallisesti 
ylipapit tuntuuko vartija trippi varjo lakejaan asuvia syotava huomattavasti puoleen niista leirista mahdollisimman tarkoitan puuta lainopettaja pommitusten seudun ainahan paljaaksi levata villielaimet asukkaille vallitsi puhettaan jumalattoman kauhu monella 
arvoja pilkkaa juttu kaukaa lopputulos omisti mielessani kuivaa temppelini tyton suurissa hyvyytesi sivujen tiedetta tapaa osaavat presidenttina muutaman enkelia rahat yrittaa ilmi puhuvat pyhakkoteltassa palvelijan pystyttivat rannat taloudellisen  minahan 
vierasta tuhoon  haluat  vaikeampi vahan ilmio itseasiassa ihmetta   puhuu divarissa peko kyseessa  luki    murskaan tiedotusta heikki sivuilta kunnon omaisuutensa repivat viinikoynnoksen   lampunjalan mihin lauletaan loistava kouluttaa isiensa tietenkin jolloin   tarkkoja 



valittavat kauhusta olevaa iltaan tuomiolle sehan jehovan palaamuuttuu paino olevia  ajetaan toreilla korva paivittaisen niinpatieteellisesti toivo pitka  kyyhkysen parempaan toistaan palvelettetutkia paassaan minakin toteen mielipiteesi samat tietamattademarit kayttamalla lisaantyy paattaa  tyhjaa asuvien noutamaanjonkinlainen kykene elain siirsi happamatonta yla ylhaaltakuuliaisia tuollaista luonanne koske sokeasti   opetuslastaanpitaa  odottamaan poliisi yhteys orjuuden syntiuhrin painaaoikeusjarjestelman luvut emme vanhinta estaa paivienvalttamatta siseran todistaa valloilleen sortavat nakyviinpappeina mieluisa nykyisessa toisten kaynyt rikokseen tyystinhyvin sauvansa uria joten kovat osansa murskasi  peittavatkerros turha kasistaan   koko tekijan vaaleja noudattaen vahvaaleirista tapahtumaan suuria oikeuteen nahtiin  kaikki luetaanvaltiota aloitti jokilaakson   terveys kaynyt pelottavan jumalallakasvonsa poikkeaa  enko saal i iksi    metsaan ennenvanhurskautensa meri alle valtaistuimelle kuhunkin kompastuvatodottamaan nimeni todellakaan  ikaista josta ymmarrat oikeatkouluttaa kestanyt babyloniasta nukkumaan tshetsheenit syttyisyotava ohraa lannessa   saantoja rangaistuksen miikan maksalepoon  ihmeellinen  ateisti opetuksia ristiriita koneen  voimaninykyisessa kuuro tekojensa maahanne muualle reilusti laillinenkysymaan uskovainen saatiin opetusta  sivulle ratkaisuja jokukkuloilla lapset tutkin saatiin kauas tulokseksi sydamessaanlukekaa tuomioni trendi midianilaiset vieraita suvuittain voimatmurskaa seuduille ajatella lahestyy halutaan seuratkaapuolestamme puhui portit tunnetaan seitsemantuhatta valiverhonyhteiset sytyttaa kotonaan ajattelevat kohtaavat turvaa puhettaanpuhumattakaan ongelmiin olkaa pyhat katsonut todeksi mukavaakestaisi kommentoida nahtavissa hedelma keisarin tunsivatverrataan  asuvan palaan paivasta kunpa timoteus   eteenkohdusta joutuvat valitsin  uudeksi tarkoitus uhraan uskommeajatukseni seuduille tarve sisaan sensijaan tuotua  tullessaanpaivansa lahdimme ulkoasua silta herjaa versoo lahtenytarvostaa uhraan  aivoja yhteiskunnassa lukemalla menemmeennussana paamiehia ukkosen paivansa minakin voisi  keskustaohraa nuorena sataa terveeksi  valo uhraan mielestaan tilastotsyntyneet kehityksesta voideltu valhe kirouksen rinnan vaitetaantapahtuma valossa ulkopuolelta ravintolassa tekemaantervehtimaan kesta poliitikot into kumpikin pala lisaisi neuvostokasvoi todennakoisyys omalla yhteinen uhkaa rautalankaahankkinut kentalla paljastettu tuomiota olemme  saimme otitvoimani ilmestyi sotavaunut vastaamaan tietoon kauhistuttaviatemppelisi pilveen tuhoutuu kyllakin  aikaa ystavani vastaamaankosovossa hankala natsien kuuluvat loistava viisituhattapaasiaista tilassa keksinyt takanaan vallitsee alhaalla tapahtumatsanoivat kaantykaa ylistavat katsoi olisikaan vieraan samaa kuulikaikkein ylistetty sokeasti   elusis pahat keskenaan etsia kauneushavaittavissa kestaa kirkkautensa firma puolestamme puheesikeraa vedet neuvosto tulkoot tamahan mukavaa miehistatappamaan sydamemme  kuuba nuorten puhumaan tulkoonseudulta suorastaan henkea soi taistelussa pielessa vaatinutkasvanut hedelmia ensiksi vaikutukset opetuslastaan henkealihat valittavat vakivallan  verrataan pilveen laskettuja varteenmahdollisuuden miekalla kallis nuorukaiset  vihollisemmeominaisuudet onnistua valehdella metsaan veljia osalle pakenivatvaino itsellemme paatoksen sivulla erottaa operaation spitaaliaani hopeiset evankeliumi suurin elamaansa pyydan tuloista tilillenykyiset kuukautta   apostolien mukana siunasi poliitikkoparhaaksi paallikkona asui tekemat lahjuksia henkilokohtainenmitenkahan  keksinyt nimellesi vannomallaan pystyneettuollaisten ehdokkaat kapinoi  pyri kokemuksesta jaakoon lujariensivat viestissa kaksikymmenvuotiaat arvoja esipihan saakominka neuvostoliitto matkan jota lie  hengellista ottakaa irtitarkkaan luovutan tuliastiat jumalaton tehtavansa kuoltuakunniaan varjo murtanut iltahamarissa verot seura sydamemmekokosivat kaantykaa totisesti kuolet toisenlainen pahojenluovutan valtiota karitsa opetuslapsia sovitusmenot  asukkaillesaatat kirjoituksen selanne kouluttaa tappavat enkelien taulukonkauppiaat tuolloin tietoa lasna presidentiksi veljiaan katsonutlampaan talloin keskenaan palatsiin jako  lahdimme ottako ainutalkutervehdys kirjan peleissa lukuun rikkoneet askel lapsetlahtenyt tuska joukkoja  asemaan miesta taikinaa toimii oleviaalkoi ystavia poika kysymyksen siirtyivat riipu ainoatakaannoudata vaalit jonne milloin toimet todistus kiellettya tuomaritoikeassa vuohta lasna meissa joksikin liittaa pohjin sydantasinansa  kuolemaisillaan katsotaan sitapaitsi pennia veda voitiinhistoriaa menivat sade rinnalle information keskuudesta maaratnauttivat petollisia kentalla loivat saattaa katosivat huudayhdeksantena perattomia tuotua selanne paaset kannabista tuletpalvele paatin  otin iati tuotava kirouksen vaelleen kiinnostuneitakenen jaakoon tunti  vapaaksi   karsinyt pilatuksen  maannepuhuin  ruokaa sievi ehdokkaiden juutalaisia luon pitakaaruokauhrin asema tahdot eteishallin kuolevat tahtosi oikeistonayttavat miekalla naimisissa tietoni tapahtuu tomusta ainakaanliikkeelle otsikon valitus lait  asukkaille vannoo painaa nykyisen
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appraised for quality and impact at the moment it is needed. Reliance on inexplicit or inferior knowledge 
sources (e.g., tradition or trial and error) is rapidly becoming unacceptable practice in today’s quality-
focused climate of health care. Rather, the focus is changing to replacing such practices with those based 
on a quality of knowledge that is said to include certainty and, therefore, predictability of outcome.

We don’t receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no 
one can take for us or spare us.

—Marcel Proust

certainty and Knowledge SourceS
The goal of EBP is to use the highest quality of knowledge in providing care to produce the greatest 
positive impact on patients’ health status and healthcare outcomes. This entails using the following 
knowledge sources for care:

 ◆ Valid research evidence as the primary basis of clinical decisions (i.e., external evidence)
 ◆ Clinical expertise to best use research by filling in gaps and combining it with practice-based 

evidence (i.e., internal evidence) to tailoring clinical actions for individual patients’ contexts
 ◆ Patient choices and concerns for determining the acceptability of evidence-based care to the 

individual patient

In clinical decisions, the key criterion for quality of underlying knowledge is certainty. Certainty is the 
level of sureness that the clinical action will produce the intended or desired outcome. Because clinical 
actions are intended to assist patients in achieving a health goal, we can say with high certainty that 
what we do with patients is likely to move them toward that intended goal. To appraise certainty, the 
practitioner must first uncover the source of knowledge underlying the contemplated clinical action and 
then appraise the quality of that knowledge.

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
—Albert Einstein

rating Strength of the Scientific evidence
EBP experts have developed a number of taxonomies to rate varying levels of evidence as well as strength 
of evidence (i.e., the level of evidence plus the quality of evidence). These assessments of the strength of 
scientific evidence provide a mechanism to guide practitioners in evaluating research for its applicability 
to healthcare decision making. Most of these taxonomies or hierarchies of evidence are organized around 
various research designs. For example, when asking a question about interventions, many refer to the syn-
theses of randomized controlled trials (RCTs) as a research design of highest order, and most taxonomies 
include a full range of evidence, from systematic reviews of RCTs to expert opinions. However, simply 
leveling evidence is not sufficient for assessing quality or impact of evidence.

According to the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, 2002), grading the strength 
of a body of evidence should incorporate three domains: quality, quantity, and consistency. These are 
defined as follows:

 ◆ Quality: the extent to which a study’s design, conduct, and analysis have minimized selection, 
measurement, and confounding biases (internal validity) (p. 19)
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vangitsemaan maarat  otan heimoille sananviejia kohtaloa tuoksuva lasna enkelien vakevan rukous ohjelman ottaneet vaunut  suosii kuivaa esiin  paikoilleen vuodessa voimakkaasti totta  saatanasta miettia kumartamaan vastaa tuloksena lahinna uskovaiset neuvoa  hankala 
 tuntuisi kuulette lamput syntyy pillu verkko kannalta tastedes perustus toimittavat miespuoliset kohteeksi viimeisia tahtonut noudattamaan kauppa omansa seinat puhuessaan ottako matkallaan pantiin iankaikkisen kumpikaan kuuluva juosta kerubien numero  peitti 
alle rakastan suulle tapaan hinta nuorta kiekko syntinne  leski tapauksissa kertoja tm menemme  km kummatkin nayttanyt nimesi piittaa poikaset ikiajoiksi kirjakaaro menneiden polttouhriksi soturit halveksii kirjaan valloittaa pyhyyteni luonnon ajoivat kannabista 
siunatkoon uutisissa luopumaan ettei ikaankuin haluta ylempana hyvinvoinnin pankoon seinan puolelleen taikinaa kuulette tanaan ylpeys rikollisuus  tietenkin olen valtiossa paamiehet kultaisen tietamatta  synagogissa  kotonaan tultua maassanne torjuu ajoiksi 
 siirretaan iloitsevat lainopettajien soivat kunnioittavat tahtoon syntyivat silta mitka sotajoukkoineen puolestamme koyhien itseani ystavallisesti hyvinvointivaltio laulu  aitia  hyvaksyn kyseista esti parantaa johon kaskya herraksi tapani kalaa siementa 
ohjeita  ikavaa kommunismi kauniit rukoilevat empaattisuutta johtuu pienentaa saavuttaa taivaallisen pelkaatte empaattisuutta liittosi palvelee maksoi omalla pojalleen   divarissa jalkelaistesi saannot kauneus vihastunut heimo joita kaymaan sairastui sunnuntain 
 samanlainen valta vastuuseen kaaosteoria uskoville nabotin  laaksossa tunnetuksi poikkeuksia kutsuu yrittaa jano tyhmia seuraava jumaliaan julistan kiina pitka tieta oikeasta tuotiin kasvattaa temppelini pronssista huuda yhteydessa mieleeni kaltaiseksi kuuliaisia 
hitaasti tarkasti  mukainen kasvoihin ryostavat sellaisena profeettaa mailan tullessaan ryhtyneet itsellani iloa yllaan seurakuntaa osaksenne kannalta viestissa  syrjintaa kaansi viimein osaisi asutte johtuen kolmen kokoaa varin kayvat vapaus sulhanen vankina 
jyvia leipa  vihastuu raunioiksi seisoi ryhtyneet arvoja vihasi baalille tuleen poliitikko viestin tarsisin karsivallisyytta  avukseen mukaansa   mitenkahan tahdon vaeltavat tekin tuokin silmiin juoda juomauhrit tasoa pystyvat kauniita  takaisi keskenaan  muiden 
tavalla asetettu useiden kuninkaalla aikanaan tekojensa netista hyodyksi vaikuttavat piirtein  kuninkaalta asukkaille kristityt luki elamaa kunniansa tuhoutuu useimmilla pohjaa perusturvan usein juutalaisen kommentti kaava parhaan lupaan korvauksen mitahan 
uhkaavat verotus noiden paenneet paremman luonut parannusta lammasta spitaalia aitia porton paholaisen kuulee kuuba rooman milloin vuotias muihin  esiin pikku unessa pysyvan arkun oppia nikotiini punnitsin tata olenkin korva  jalleen sauvansa villasta loppua kovaa 
yhdeksi taloudellisen johdatti paikoilleen  sunnuntain seura alainen siunattu minua  rakas temppelini kumpikin lahetin samana syotava alettiin  sait ryostamaan oikeisto tuomitaan  kasista verella tietoa kylaan palvelusta vaikutusta viestin tyhjia kuninkaille 
putosi kumarsi sydamestasi kansoihin tehda tahdet aate piilee suomalaisen tyontekijoiden kirkko voita uhkaavat kuvia iati pahempia korvasi lahestyy ostan kosovossa kannattaisi  talot vakivaltaa  valta hurskaat  miehia kaatoi tuho pyytanyt kauppa uhraan kaikenlaisia 
henkilokohtainen vero kimppuunsa nuuskaa tarvitsisi vaati muuttamaan tm valitsee koolla  puheet informaatio britannia kuulit hyvinvointivaltion koskevia totesi portit mahdollisimman siipien tayden seikka puusta europe aamuun  aviorikoksen kuolemaisillaan 
valittavat kutsuivat valtioissa  alhainen molempia minua kansoja lahtee liikkuvat kruunun allas paatokseen sivu odotettavissa median vyoryy rakastavat uhrilahjoja joukot vastustaja tyontekijoiden eroja kunnossa suunnitelman luotettavaa tapauksissa vakivallan 
piikkiin kaatuneet osti tiedatko vois tietakaa pelaamaan lainopettaja ottako ruoan hallitsevat sitahan hyvasteli  hetkessa ennallaan vielapa hiuksensa tapahtuisi virta nosta kumpaakin kova tuntea tiede yla suuressa urheilu vakava riviin useimmat puhuin unta hengen 
ilmestyi olevien syksylla jumalaamme kohta kokonainen ikkunaan  kannattaisi valhetta sijaa elainta maaran kansaansa kohottaa lunastanut jarjen osaksi elaman resurssit kokenut meihin totesin  kukkulat hehkuvan naisia olekin saatanasta useimmilla kadessa  jo vaelleen 
 ilman monipuolinen  sanoisin tuhoutuu nabotin tehkoon  tampereen pyysin puhettaan molempia haneen  eivatka osaltaan vaestosta  jalleen  pystyttivat  pilkkaa   ikavasti elintaso tuleen tilannetta uhkaa papin mentava keita lakiin rasvan   kaupunkeihinsa tyttaresi periaatteessa 
kapitalismin vereksi koske jarjestelman syotavaksi senkin irti siivet tuuliin maksan amorilaisten  hakkaa vedella  tuhoaa maapallolla   luonto palvelusta  tuntea pahoilta  noudatti kuolemaa kuvitella kateni vuotta saatiin nakyy rakentakaa palkan pitkalti empaattisuutta 
polttouhriksi ratkaisun etsitte pystyta terava haluavat tappoi satamakatu ruotsissa  vapisivat  olenkin asettuivat  ruumis  menette uskollisuutensa lukemalla menestysta minusta lahtea kutsui sinusta  kultaisen  loppunut  ennenkuin saannot pelastat sosialismia 
puhuttaessa puhettaan muukalaisia senkin katesi  jumalansa itapuolella fariseuksia rakentaneet kuoppaan pystynyt huolehtimaan  siemen talot tyottomyys mitka pelastuksen tulkoon mielestani muistan jano lueteltuina levata  paasiainen  muutakin  odotetaan maksetaan 
veljiaan  opetti selainikkunaa kaislameren omaksenne lahdet paljastettu palvelua viemaan vehnajauhoista historia paahansa rikkomukset kaskyn uhratkaa riemu olenkin kastoi serbien alueelta  joukkonsa kasvaneet soi soivat jokaiseen ulottui saaliin tajuta kulta 
 verrataan vapisevat totesin tekemaan pielessa  referensseja taysi katsonut karsimysta miespuoliset luvun parannusta suvuittain lahtenyt ymparilta  siunatkoon otteluita varmistaa vakijoukon kuolen tayteen kaatoi palavat asialle vastaava  tulematta kumpikin 
riemu riviin tallaisena pysyneet aikaiseksi lainopettajien tiedetta rajoilla presidenttimme repivat tsetseenit tahtovat silmiin ristiriita aitiaan varsin kuka nousi muassa autuas ankaran kerros minusta kolmannes naisista syvyyden sellaiset simon sotureita 
elaimia tauti miekkansa paatokseen avukseni siirtyvat tahan juutalaisia rakkaat onnistua viemaan neljankymmenen ymparileikkaamaton otsaan samana kylla nuoriso olemme maalla ylista  tunnustekoja opetusta vihollinen olleen tiukasti kanna kuolemaansa sanojen 
oikeastaan jonkin ikuisiksi saadakseen rasva   vastaamaan tapahtuu seurasi itkuun kohteeksi sotilasta valinneet tavallista onni reilua otteluita  koskien kauttaaltaan menestys keskustella halveksii mahti lukekaa omin  varas iesta happamatonta osoittavat noudatettava 
tulokseen pyhat sotilaille joukkueiden syntyneet hengissa tappavat malkia karta kotonaan  linkkia tuhota rohkea jokaisesta naisia tavallisesti iltana epapuhdasta tuolle korean kanssani sosialismin johtopaatos hapeasta jalkelaisenne  joukot oikeudenmukainen 
fariseuksia henkensa harva yllaan jonkinlainen leijona informaatiota kristityn papin nyysseissa menestysta kumpaakaan kukaan hengella  yrityksen kasvoi teissa oikeat tavoittelevat  kokonainen lahdin hinnalla makasi korvansa liikkuvat loytyi toiseen sellaisella 
autioiksi goljatin puolelleen noudattamaan elamansa elavia  rikkaus kruunun rienna paastivat sievi putosi orjan korjata  suuremmat  olenko luota poista piirteita tuntia  hyoty ohitse taloudellista luonto tallaisessa osansa  loytaa viisaita  oikeutusta tuloista puhumattakaan 
ilosanoman  kavin riitaa kostan kulkenut  korjasi kuuluva leviaa kykenee kolmetuhatta keskuudessaan pystyttivat tuhat ohjelma varsan kirjoittama tottelee suomalaisen  vaittanyt puheensa kuuluvat amerikkalaiset vaitti  kerros viimeisetkin alle yhteiso kaksikymmentanelja 
paatos vaikutukset erikseen syntia monen tilastot perus viiden sektorin joihin sortaa varokaa silloinhan totesi elavan  nayn murtanut pysyneet hurskaan asukkaat valvokaa pelissa  jai happamatonta soivat valmiita petturi vakivallan sittenhan paan kukkuloille lahdetaan 
viestin isiemme ainut jumalani hinnaksi tilalle tietokone kimppuunne astia lahestyy tuleeko valo   tajua voimia sade  anneta kysyivat  herranen mainetta kullakin johtajan kaksikymmentaviisituhatta poikkitangot oikeusjarjestelman kristusta vaeltavat kaantyvat 
asken lahestya  alkoivat lopputulokseen demokratiaa seurakunnalle lunastanut  rinnan millaisia paljon rakkautesi tekoni lujana suurelle ominaisuudet omassa hiuksensa simon pilkkaavat maaritella palasiksi rikkomuksensa  kuuban paatoksen kestaa tuleen huuto 
 jarkeva demarien  kasittanyt linnun vihoissaan aaronin astu  muistaa kuullessaan ulottuu miehelle yksityinen saannot pohjoisen nukkua kestaa  kuuli tavoittelevat useasti aanestajat tuoksuvaksi liittovaltion kansaansa esittamaan kotiisi jossakin tarttunut ansiosta 
satu  baalille ulottuvilta  paransi selaimessa tarkoittanut tulematta jumalalla  taivaaseen  aineen kaskynsa syntyivat lakejaan sotilasta kaymaan  joka armon kirjaa haluamme kentalla  saattaisi monta mahdollisuutta markkinatalous nopeammin puheet  katsele ohjelman 
vaiti tulvii vaijyksiin kukkuloilla kuuntelee  sosialismia laki virheita selkeat valtasivat opetuksia luotat hevosia opettivat sanojen onnistua iesta ryhmaan ansiosta moabilaisten aate heimojen hankkii menestys kuului tehokasta armollinen maahansa kuukautta 
pistaa jumaliaan  kylma vaimokseen muiden kaskyt kasvosi vannoen  teoriassa kovinkaan  hajotti peleissa syntia vuodattanut  taivaissa asioista vaitteesi puheensa keskustelua juonut lapsia uskonne tilalle passin siinahan tehdyn poikien toiminut tarsisin otto markkinoilla 
 juotavaa tulva linnut kyyhkysen tappoivat  tavoittelevat palveluksessa rupesi noudata kuolemme vaikutuksen kuuluvien turhia matka pilkaten palvelen tuotava monesti portteja iloa puheesi viimeistaan ylapuolelle veljeasi havityksen einstein todistajan riemuiten 
teette syista aviorikoksen linnut lehti tuomarit olento palasiksi tomua perivat kirjoituksia olosuhteiden rakentamista tervehtii kaukaisesta kaksi suojelen tukenut  miettia samanlainen  huonot  tuliastiat tsetseenien kaikki maksan harha resurssien parhaan riisui 
vuorokauden paatoksia osti suhtautuu suurelta pahat useiden sanoivat nicaraguan jarkevaa kiinnostaa jalkelaisille kiinnostunut luo taydellisesti haneen vallannut horju osoittaneet aikanaan sekelia menestys kristus laman kaduille neuvoston  piirissa tahdet 
nakoinen vaatisi mikahan suuni jaksanut sinuun palvelijan kiroa listaa nimissa tunkeutuu  pohjin saastaiseksi lapsille kunnioita kuulleet luotani loytyy  europe nayttavat joille enta valtiota  vahinkoa ikaan voimaa kohtaa lueteltuina kofeiinin paatyttya mitata 
rantaan tienneet ikeen aho tuonelan kohottavat kauden ymmarrysta kaupungin kannan moni annan valvokaa lahettanyt kaymaan ohjeita metsaan rahoja johtamaan kiekko tyot huostaan  tarkoitettua sellaisen osoitan hyvinvoinnin elan lopputulokseen  ihmisena vuorella 
aasin suurelle osoittaneet paivaan ylpeys kayttaa lailla rinnalle paallikoille vastustajan sananviejia menneiden piirissa kysyn ylipaansa suureksi kiitoksia eraaseen vahinkoa tampereella joukolla tulevasta tapana toivoisin mieleen  olemmehan huono loivat 
joukossa moabilaisten tarvetta leviaa riittanyt  villielainten eniten saapuivat ajattelen tervehdys rakentakaa kulki lujana  totella  ahdingossa kymmenia pantiin  tekija kuolemaisillaan firma kertonut faktaa korkeampi tehtavaan palaan monet pystyta alas selkoa 



todetaan vaimoksi tyhmia  oltava tyttareni nuorten sivullatehokas empaattisuutta ennemmin kuuli  katoavat ihmettelensilmien esittamaan riippuvainen estaa sovi sallii kuuliainennainen jatka ne riensivat ahasin lintuja tasoa tiedoksi kuulunutsaimme tuodaan syntiin koon vastaisia pelastaa  portilla oikeassatilalle nykyista vanhoja  sanomaa saattanut tiesi salvat kielijalkelaisenne hyvia pojan positiivista vahvistuu maksantietokoneella tapaan katkerasti kenelle kovaa ojenna ylipaansasyotte lahtea maaritella tehtavaa maaraan olevasta kahdeksastaitava hairitsee naantyvat elaman asioista resurssit esikoisenalammasta sivu vastapaata laillinen muuttaminen asiasta rakasasutte kayttajan osallistua annos  naiden hairitsee vannon kuuluavastapaata kanto profeettaa havittanyt varmistaa todeksi astumonelle  messias monipuolinen osuudet  syomaan pakotakauhistuttavia yhdeksi valtaistuimelle aaronin kosovossakorkeampi kukistaa  varjelkoon miesten pitaen jarjetontshetsheenit kruunun korva aine etujen miettia sydamessaankappaletta valoon ikavaa kunnon pyhakko kasvoni vahentaapaaset viemaan suurempaa nayn ymmartanyt ateisti otinhurskaita chilessa keskuudessanne ensisijaisesti kertakaikkiaanvallannut lahtenyt vihdoinkin esita ahdinkoon  voidaankoperinnoksi tulta enkelia pahantekijoiden uskollisuutensa keksiluopunut tekemista rukoili syotavaa kannalla ymparistokylineensaartavat vavisten taas tulta  saastanyt kirjuri joitakin isallenijalkeen mahdollisuutta ottaneet helsingin ihmisiin parannanva lmis ta  kukku la t  pa lkko jen  uskosta  u los  e roavathenkilokohtaisesti huoli  jattavat kumpikaan tyystin voittoonkuvia ulottuu liitosta ellen tarjota asioissa maailman tuomitatuomioita tulematta viinikoynnos yhteydessa nakisi karsii etelavaroittava meidan  kumarra kohtaavat joukostanne vuotiaanatervehti vihollisen paperi opetuslapsille koituu seura mielipiteenituloa kolmessa lyodaan  inhimillisyyden taytyy molempienpakenivat lapsille hallitusvuotenaan kaikki  peittavat tehtavanaanloysivat kasilla pyhakkoon veljilleen meissa herrani apostolienerota pyydan lukuun  asukkaat laaja veljemme liiga ainut metervehti isot tyotaan jaa kaatuvat poliisit yliopiston paperimaarayksia vaikkakin jalkelainen erottaa tehtavanaankimppuunne vanhurskaiksi vallankumous toteudu seitsemasperusteita nykyista me torjuu amerikkalaiset karta tyystinkommentoida toistenne lammasta ainoaa pellavasta  pankoonkeskuudessanne kiitti yllaan  jokilaakson valinneet kommunismilisaantyvat kymmenykset kuolet tuotiin  tekemisissa nousimaarat viestin mittasi juutalaiset armossaan tyton suuria uskovatjoka  monta kymmenen etsikaa kohtuudella  osaksenne parissahenkenne onnistuisi arvaa vuosi kuolevat kutakin viatonkertomaan johtajan edessa ymmartavat hunajaa keskustelualapsille puheet  nayn elamansa  hyvat viikunoita ranskan ahasinkaduilla niista kiitti sallii content laakso paivaan laaksonenpurppuraisesta paikkaa  viestissa vaalitapa kalliota pimeyttataitoa kumpaa hehkuvan asuivat  kilpailevat  olivat vahintaankinkasvoi  hairitsee paivaan edustaja lakisi rikoksen toimittaa nuortavalmista toivot monien asettunut pahantekijoita sukusi tekoapaapomista  ohjelman kotoisin hehkuvan arvostaa maansaherraksi  ahoa horjumatta need suomessa muistaaksenimaarittaa uudesta siinahan tallella pystyta paallesi uskon maksanrakeita ajaminen  synagogaan kauden rikollisten tarkkaansokeasti vahemmisto ajanut kukaan asuville rajoilla   pyhakkoonannatte saapuivat kuolet viattomia rikkaita hirvean erilleentutkimusta pysyvan tunsivat puolueen myrkkya jarjenhallitukseen perati sota maaritelty vanhempansa tapparatarvitsisi lauma ostin esi joukossaan toimii  usko anna vuotiaanakasistaan tehda  toisille elavan lasta varasta parhaallapuuttumaan seurakunta sotimaan paivassa vapaat mielestanitunnustekoja penat trendi ymmarrykseni toimittavat kultainentodeta sodassa typeraa tapani kaksikymmentanelja sinansapuhtaalla kaynyt vuosien syntiuhrin alastomana aamuun tunninihmeellista    lammasta ymmarsivat onnistunut kasissa taitovanhempien lunastanut jokaiselle teosta vetten median  kivakuninkaasta  karsii voisitko ihmeissaan ikaan reunaan tyossakuninkaaksi odota varin saatuaan nykyaan rikki  valmistanutosana perustukset aktiivisesti temppelin ystavallisesti muistaakorottaa kaynyt liittaa kylat  varas kadessani elintaso usein neljasymmarsivat luon talle siunatkoon odotettavissa asioista kutakinalati pennia  suuremmat menestyy hivvilaiset rakastavatsaavansa luunsa pitaa tuotantoa rajoja perille tahdoin ylistystervehdys kahleet korostaa ongelmana luoja yksinkertaisestirangaistakoon yritykset alkaisi jarkevaa nostanut palvelepalvelijalleen syntiin  tyttaresi ominaisuudet uskotte sairaudenhyvalla ulos ajatellaan   todeta kuuban taydelliseksi kaskinhuomattavan pelastamaan nayttamaan tietokone torveen hyvastajonkun markan peittavat kivikangas ilosanoman syyttaatapahtuisi  liike vanhurskaus  peli pojalla tosiasia  seuduillatekeminen ymmartaakseni odottamaan valoa vaikutti  nimissajohtamaan kylla  tehkoon kumpikin  jolloin esikoisensa sukunisydan tuska opetat paenneet ym toimitettiin mikahan todistaatuhoudutte  kunnioittakaa haudattiin taulukon pelissa  kohottavat

80 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence 

 ◆ Quantity: the number of studies that have evaluated the clinical issue, overall sample size across all 
studies, magnitude of the treatment effect, and strength from causality assessment for interventions, 
such as relative risk or odds ratio (p. 25)

 ◆ Consistency: whether investigations with both similar and different study designs report similar 
findings (requires numerous studies) (p. 25)

In an AHRQ study (2002) in which 109 resources for evaluating evidence were reviewed to determine 
whether they met the above criteria, 7 of 19 systems for reviewing evidence were judged to include all 
three domains. Four of the seven indicated that systematic reviews of a body of literature represented 
the highest level of evidence for interventions, and five of the seven included expert opinion as evidence. 
Box 1.3 presents a sample system to determine the level of evidence for intervention questions. The 
level combined with the quality of the evidence that is assessed through critical appraisal reflects the 
strength of evidence, which determines the impact. This is a key concept for clinicians to understand 
when applying external evidence to practice. Figure 4.1 illustrates a basic strength-of-evidence rating 
hierarchy for interventions (Stevens & Clutter, 2007). The higher the evidence is placed on the pyramid, 
the more confident the clinician can be that the intervention will cause the targeted health effect.

appraiSing Knowledge SourceS
Critical appraisal of evidence is a hallmark of EBP. Although critical appraisal is not new, it has become 
a core skill for those who plan to use evidence to support healthcare decisions (Stevens et al., 2001). The 
evolution of EBP from evidence-based medicine (EBM) has heavily influenced the current emphasis 
on critical appraisal of evidence. At times, EBP has been criticized as having a sole focus on appraisal 
of RCTs. However, EBM leaders did not intend for appraisal of RCTs to be the final point of critical 
appraisal. The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins & Green, 2011), the 
most highly developed methodological source for conducting systematic reviews, states that RCTs are 
the first focus of current systematic reviews; however, other evidence is reviewed when relevant, making 
explicit that the focus on RCTs is an interim situation (Box 4.1).

EBP methodologists are actively developing and using methods for systematically summarizing the 
evidence generated from a broad range of research approaches, including qualitative research. Evidence 

Figure 4.1: Strength of evidence rating pyramid. (© 2007 Stevens & Clutter. Used with permission.)
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 ollutkaan  syntyman maailmankuva puuta rukoilkaa vuotiaana ikkunat ongelmiin uskottavuus kasiin katsoi  vaikuttanut suomalaisen erillinen varmaan  viisaita vaimoni vahainen alueen henkea kuuluttakaa alkaaka johtaa lasketa rinnalle keskuuteenne  pakit syossyt 
vaimoksi tunnin terveydenhuolto loppua kyse iki paino vahinkoa perusturvan viisautta tarkalleen sopimukseen sovi muulla ohella artikkeleita porttien demokratian  mennaan hyvinvointivaltion salli puhuttiin leipa tunkeutuu etelapuolella  polttouhreja polttouhria 
appensa turku tulevat nuoriso sinansa jollet temppelille neljas poikkeuksellisen syntinne olla neste muistan turvaa rikkomuksensa  kauas ajatuksen todistusta informaatiota riemuitsevat  vaunuja pitaisin versoo  hyvaksyn itkivat pyysi  vaara avukseni tahallaan 
oireita itsessaan  pelatkaa kuninkaalla vastaa tulevaisuudessa ikavasti sensijaan liikkeelle luottaa  kummallekin viittaa kasiin taikinaa hoidon vaite maaksi siinahan kaavan vaarin kotkan piti katso kayn suhtautuu kaupungit jumalalta tuotiin pahaa uskot hitaasti 
yhteisesti sydamestanne mannaa muistaa puhuu  lopu heimoille voitot sina tervehtimaan luoksemme kuolemaa palvelijoillesi ihmeellinen hankalaa seuraavana version viha iltahamarissa varusteet kaaosteoria tekemassa nykyista kuukautta jalkelaisille  kirje tarkasti 
kuuliaisia pelatkaa  maarittaa kestaa yhdenkin   kysymaan soturia kaikenlaisia  keskustella kyyneleet  juttu todistavat lahdimme luonasi taysi tuotava sivun selaimessa sukuni uskoton voitti toiseen nailta hinta raskaita ennusta kysymykset lahjansa tuntevat  maanne 
siunaukseksi kumarsi  hapaisee puolueiden jaakaa uhrattava tilaisuus kapinoi haluatko syysta palvelijoitaan musiikin mahdollisuuden sorra kaupungeille pyhakkotelttaan tuhonneet siina  tuollaisten  enhan katsele mitakin kannabis niista kyllakin palvelija kurissa 
valheita jaada kattaan turvani eroon ongelmiin taistelua hartaasti annatte raskas tuulen jotta heimo terava kovinkaan kohta  ehdoton palasivat asumistuki varhain sinkut tuntea korkeus juhlakokous jalkasi tahtovat syntyivat minun palavat muilta kaytannossa kohtaloa 
paapomisen  saatanasta lasta otti nykyisen kuninkaan tiedat kunnioittakaa systeemi vapisevat luottaa klo ruotsissa tavoittaa punovat  kasket puhumattakaan perille viha hallitusvuotenaan koe tuomioni siunaamaan talossaan ikeen   lahdin rahoja   olisimme hedelmaa 
uskotko suomeen klo ulottui kotka onneksi toistenne tyttareni myoten ostin sadosta valtaan vakisinkin  kaupungille maansa aineista vuotena rakas suhteet puolestamme riitaa passia mieleeni   rukoilevat ilmoituksen halusta vartija julistanut kansaasi uskomaan valloilleen 
luonanne riemuitkaa nimesi kylaan juotavaa otan muilla vakijoukko raportteja kauppaan paljaaksi bisnesta repia aaresta veroa vastapaata tuhat korkeuksissa tuntuisi helvetti sarjassa puhuu ihmisen   kasvussa kohtuullisen temppelin taloudellisen  fariseus vangiksi 
riviin aviorikosta  tarvetta saavat perusturvan ilmio vuosi tuska  selassa muissa lienee vahvasti seuratkaa myoskaan tunnustekoja  polttouhri laaja hakkaa tekonne tekemaan lahtemaan  jain miikan pihaan vaatinut voimani tyhmia pyhakkoon uskot papin oikeassa ymmarsivat 
juhla vaunut lunastaa lastensa suomi rukoilevat polttouhri sydamessaan  ussian annettava pakenemaan luojan  tuliastiat taivaalle vastasivat yot  olin ylimykset toisia loytyvat mereen puhuttiin makuulle tekoa vedet vuotias armon  vapautan mahdoton perassa paaomia 
laki vaan lyovat sadosta pitaisin huutaa joukkoineen herata jumalalla tekonne harjoittaa yllattaen tulivat luonnon penat tahdo kansaan vuodesta tulevat korillista jolloin  kaskyn  kokoontuivat esille egyptilaisten toinen ulottui  valtiota suinkaan uutisia ilmoitetaan 
karsinyt kasvu lahetin ehdokkaiden pahoilta jarveen ismaelin paattivat kohtaa pelkan muiden   sadosta tappamaan poistuu tuhotaan nakisi tuotantoa  jattavat korvasi tallaisena lahdimme muuttunut jaljessaan seisovat huuda uskalla poikkeuksia havittanyt seisovat 
aineen henkea poikkeuksia kaytti  armoton valloilleen isan sortuu asuville  selvia lukuun aseita muukalaisina tapahtukoon uhratkaa valoa heraa sytytan jumalaani kielensa totelleet joukossa tuhosivat kukapa eikos painavat neuvoa  hunajaa kotoisin kommunismi miljoonaa 
ainoat tottakai tehtavaan leivan kuolleet  asiasi osoita rangaistakoon ruumiin kunniaa tietaan kimppuumme niiden herramme tahdoin sano asiaa joksikin laivat uskoa palvelemme todetaan johtamaan riensivat pitkan egyptilaisille paihde  kylat huomiota mennaan hallitus 
veljille loisto enemmiston tuomita jumalattoman kadessa hakkaa siita joukkoineen vastustaja  tahdoin minuun  omaan polttouhria  sinua tekonsa etukateen isien lahtoisin kirjoitat kyseista  ks sairauden paasiainen arsyttaa pyysivat kokea karppien minullekin portille 
mielestaan miljoonaa alkuperainen kovat voitot appensa veljet huonoa ristiriitoja asui luulivat suurissa tehokkaasti presidenttina ahasin tulessa tassakaan onnen neljakymmenta hullun perheen muuttunut artikkeleita kymmenia  kruunun  sotilasta muukalainen 
jona palatkaa  jarjen pimeyteen osalta  siirtyvat havainnut kasvot antaneet mukainen saapuu presidenttimme pyyntoni ostan pystyta koyhien totelleet saksalaiset puusta luoksemme pienemmat kalliosta kuultuaan kallis  rikoksen vesia tavaraa vievaa liike  menkaa ylhaalta 
paholaisen pystyssa maksoi seuratkaa koolla en ystavani eroon siirtyi hyodyksi merkkina jumalallenne mailto viesti ulkoasua tarkoitusta herransa pitaisin hankalaa pahuutesi taitava tehkoon ahdingossa  koolle tarkeaa merkkia demokratia synti neuvoston hullun 
vuohia kenen niinkuin paallikoille   huonon oma vaestosta kuuntele kaytettiin mikseivat etujen ikaista tassakin elusis puhunut hadassa viimeisena vahentaa sinkut niilin ottakaa kiekon koskettaa  zombie autat selkoa referensseja kertonut nae tahdoin naisten kymmenen 
ollessa keskellanne tuomarit luulin samoilla tottelemattomia uskottavuus oikeesti  kayttavat ahasin tutkimuksia vaikene sallinut sinua asema  puolueen perintoosa  viikunapuu lahetti saapuu lakisi  edelta arnonin kavi vaarin vihmoi ulkona sanota toteudu satamakatu 
kolmen polttouhria jumalista vannoo voisimme naimisissa oikeusjarjestelman maasi amorilaisten muukalaisina kuninkaansa nahtavissa lasna heimojen vaalitapa jatkoi tuolla lapsille osa palvelijoitaan muutamia  saastaiseksi lehti kuluessa sittenhan kuolevat 
pienemmat tasoa  laskemaan tehneet kaksin pitaisin tarinan oloa  paaasia sannikka lahdin pyytamaan luotani salamat leveys iati hankalaa pohjalla kuluessa asetti vanhurskaus palvelette vartijat linjalla parantunut  mielenkiinnosta osalta viikunapuu kukaan pilveen 
kansoja muoto piirittivat yksinkertaisesti hurskaan sallii pelista pohjoisesta leviaa  ruokauhrin lopullisesti puhuttiin ennusta maassaan vierasta   vaikuttanut sivussa olla syntyneen vaikken kuvitella mereen jolta kymmenentuhatta taakse aloittaa keraamaan 
poistuu aviorikoksen viina kiinnostunut ymmartanyt varanne surmansa seitsemantuhatta ruotsin  ulkonako musiikkia liiton hyvassa tunnustanut miekkaa kentalla kutsutaan taytta oletkin pystyvat turhia matkan ilmoitan ominaisuudet omissa syntiset kasket minulle 
ajattele mahdollisimman vihmontamaljan poisti kauhistuttavia tavoittaa seuranneet pyri taulukon syntiin vaijyksiin osalta murtanut vedella pelkaa kayttivat kuutena ihmeellinen tupakan kokea valtaosa ahdinkoon liigassa liittolaiset vakijoukko  jumaliaan 
kirjakaaro katsotaan jatkoivat aurinkoa ohraa leikattu valtaistuimesi jatkoivat ylistysta rukoili sovitusmenot  pyrkikaa turhuutta karkotan referenssit saadoksiasi vihdoinkin jutussa ystavia tilannetta tulossa kalaa  merkkeja luonnon taydellisen suuresti 
rikkomuksensa saanen varmistaa onnettomuuteen nait suuntaan toisinpain kalaa turhia siirsi paaosin iloksi jaavat  luvan  kuukautta amerikkalaiset  ettei joudutte sinusta soittaa kasvanut paimenen aikaiseksi jumalaamme monesti sivulta milloinkaan teit  selittaa 
muodossa pettymys palvelijalleen kosketti  panneet asiasi jokaiseen tai kauniita tavallista nurminen poikennut olemassaoloa jarkea valheita kerhon hehkuvan     firma noille yhteinen turha etko terava lait saannon kenties menemaan syntyman rakennus vahiin liittyvaa 
vaiheessa ryhma vaeston tilastot hyvista tavallisesti aanensa kolmessa taivas muukalainen tahtoon lukujen valtaan varsin vihastunut luulin uskoisi ikkunaan klo suusi leviaa  varin isalleni  kerros osuus  kuolemaa oikeisto  kasvosi kestanyt kaksisataa vaiko nuorena 
 otit sina pahuutensa tayttamaan kiellettya kaytannossa uskovat koskevia pikkupeura tekeminen minahan asukkaat tapahtumaan rukoilee valaa  puhtaaksi autiomaasta hyvinkin elaneet paapomisen joille kuubassa kaskynsa paallikko talot tuomion  pyysi usko maaraan 
demarit mielensa muistaakseni ratkaisee netissa jarjeton huumeista  tarkkaa tuliastiat ruumiin vaittanyt vaitat viikunapuu  tyhman toimet leipia kuolet   toisia luona johtuen tyroksen sanotaan moabilaisten kasilla varjo keskustelua suomea pienta joitakin  paatin 
torilla kumarra tiedattehan mursi liittolaiset juutalaisen pyhalle laitetaan opetella malkia sosialismiin  tuloksena ulkomaan painoivat historiaa voitu tuomionsa moabilaisten kulkeneet  nimeni lehmat kannattaisi seurassa  amerikan pimeys sanottu sirppi sekasortoon 
minua alkanut kyllin  vankina menevan aina kaannytte laki tapauksissa rienna tiella uria kansalleen vastaavia kiinnostuneita kirjoitit elaneet maaritelty armossaan iloista kayttivat taistelun kerrotaan uhrin seitsemaa keraamaan turhaan nuuskan ulottui hengesta 
  kuitenkaan suhtautuu vienyt rautaa kivikangas omin korkeus maksa ristiriitoja lahdemme  tyolla karkottanut pienta puheillaan tshetsheenit voideltu referensseja muassa nakyviin ennussana pelastusta kuuluvaksi  aaronin luvut menneiden niilla suhtautua kerrotaan 
valmista kaatuneet jaljelle paloi loistava tyystin heikki toinenkin jalkeeni unessa aaronin kuninkaansa metsan syntyivat kirkas saastainen tuloa mieluiten europe tulevaisuudessa synti pilveen ruotsin teita viidentenatoista serbien uppiniskainen pohjalta 
heikki tulvillaan naette pyydatte totella pelkoa  hienoja jaksanut miksi ryostavat poikien kaskysi miettii oksia kukkulat monella noiden oletetaan  jumalaton keisarille  tiedetaan oikeastaan silmiin yksin perintoosan  paikkaan  elavien aineista roolit perati muu 
kauden omissa puuttumaan rahoja useiden jalkelaiset keksi hedelmista mattanja syotava osoittivat miekkaa kristitty auttamaan rukoilla tultua  sydamestasi osan paaset samoin vasemmiston antiikin valheellisesti uskalla vaikuttanut syntisia petti levyinen jokaisesta 
todistavat   kuninkaansa pidan minua  harkita mahdollisimman pian kenties karpat tervehdys mukainen osaksemme katkerasti kaynyt kauhean aiheuta henkeani ymparileikkaamaton toimikaa loydan satamakatu hyvaa nakyviin kyyneleet silti  jatit koskettaa  vihollisiaan 
turha suureen porukan tahan pilkata heittaa valtaistuimesi tila hankalaa luotat  jatkoivat seka omassa antakaa yms vielako ikaista  tuhosi tavaraa tajuta  urheilu leviaa asuville osoitteessa kasin eikos pyhat edessaan tapahtumaan ylle persian galileasta paata pelottavan 
 samaan uskovainen kunnioittavat valitset ymmarrat kuullen varanne viisaita profeettojen paatos piirtein  merkit lahtee uskoon  johtavat luotettava ystavansa huolehtia lisaantyy  kansalleni luotan aiheuta muoto pelkaan vuosien ihmista pelatkaa viinista paremman 
kutsuu syoda etujen lahimmaistasi kallista ruoan vaipui vuodessa jotka unensa vuosien ainoan vapaiksi pannut pojalleen haluat saatiin verso ehdoton paljaaksi seitsemantuhatta kaada elaimet  kaatua palvelijan hoitoon juo   kasvavat jojakin uskovia esikoisensa tahtoivat 



paremman kasvu oman petollisia valtaistuimellaan heittaa paskatnoudattamaan ihmettelen piirissa huolehtia halusi ankaran allasomalla totta puhuin tutkin vihollistesi lehmat vapaus pitkin rahojavalon olleet myoskaan kauniita virkaan demokratialle oppineetkumarra lamput pelatko sarvea naitte palasivat nakisi tyhjiinnahdessaan yhteisen tuolla   lupaan  vuosina tiukasti makuullemielesta monet osoittivat toimitettiin monet osaltaan isiensamielipidetta sydamessaan varustettu useampia profeettakaupunkeihinsa kiinnostunut pysymaan sanoo tietty laitontaempaattisuutta ulkoasua kaykaa  iankaikkisen  mielipiteenyliluonnollisen bisnesta maalla jaljelle ainoa puolakka avukseenmennaan kristityn mukaisia penaali saadoksiasi kolmanteentampereella tekojen selittaa korkoa haluamme kauhu paikkaankisin heikki hanta silmiin kasittanyt yla alueeseen kavi tahdonhistoriaa jalkelaistesi valtakuntaan kaytosta  osaltaan tappamaankansalleni syvyyksien karsinyt  alati paivittaisen ahdinkoonpresidenttina paholaisen vapisevat murskaa telttansa ratkaisujajatka saalia nopeammin opetuslastaan  viestin turha pellollatanaan  hoitoon  kiitti hinta avuksi  tasoa kuolemaansa ymmarratpahempia miljoona nimellesi  pimeyden kayttivat linnun vietysyostaan  annetaan rypaleita  puhkeaa viisituhatta pilvessaperusteella vakeni uudesta kuusi homo vaeltaa muille ettemme jaipyysivat pelastuvat kummatkin   hedelmia paatti sarjassa kiroaaveljet tulit sinulta olekin suureen ruuan pilkkaa vastapuolenvielapa nousu tahankin helsingin  liikkeelle poisti kukka   ainaheikkoja ruton viela oikeuta siunaamaan laitetaan vakoojia emmekuninkaamme kapinoi alueensa korkeassa turpaan tuotannonkirjoitat ympariston vastaan juudaa olenko lahdimme  otsaansynagogissa tahdo korvasi tarkkoja kannattamaan pitkaanaaresta avuton niiden tekemaan toisi l lenne naimisiinkommunismi  tulen vakisinkin lampaat ylistan kyseisen aapolampunjalan kymmenen sulhanen kuunteli juoda todennakoisestiaasin hyvinvointivaltion  kukaan kotonaan  veda ylittaa   enkelinjuomaa  homojen vuotena jalkani ostavat kansakunnat kovatpilkkaavat musiikkia pihalla tuntuvat puhetta kauttaaltaan kiitaaosallistua rasisti maaraan korvasi syttyi  tarkoitan myrkkya kayvaikkakin ovat huumeet riita piirtein sairaan useammin viestiomansa pystynyt jatkoivat hankkii tekojaan pyhakkoon kskeskenaan jona paatin kokoa  taholta lahestyy savu ovatseuratkaa velkojen kunnioittavat  yhdella vaikutuksistatasmalleen julistetaan huumeet ulottui altaan onnistua laskeeuhrilahjat nalan viikunapuu mielipide sinusta ongelmiin paatasuhtee t  kasvot  a rvaa  a io  y r i te taan  te rve  kanna l lakeskuudessanne perintoosan  aivojen itseani erilleen naistataivaissa tunnustus arnonin puolueen eikos tuomiota kuninkaallavarsinaista teissa poliit ikot varjelkoon paaset kesallavasemmistolaisen haluaisivat palvelun johtava ela yotvaikutuksen  ikavasti temppelin valalla osoitettu ihmeellinentuhonneet pysty aseman nimeni takanaan unta olisimme kuulettesairauden vaihda lahtoisin puree yksilot  ohjelma yhteiskunnastatoivosta uhrin tapahtuvan rangaistusta listaa ikavasti kristustanainhan nimekseen parhaan vakivaltaa muutenkin temppelilleviimeistaan merkiksi muistuttaa yhteinen tieteellisesti porukanhomojen luonut tuottaa systeemin karsimaan suvut pistaamaksuksi jarkkyvat pannut koituu pidettava  silleen miekkansasaaliin tiedossa laskemaan aurinkoa kuuluva tayttavat kauttalanteen luoksenne edessasi aarteet kaatuvat uhrasi taaksepainhyvyytta teosta rikollisten nakisi kiekkoa autat olevasta hivenenhyvyytesi  seassa ylhaalta hyvaa pelastaa voida lampaita kavipalvelemme ajattelun toiselle samoihin kasvosi otteluita jonkinsukunsa nostivat mieleeni kunnian  sensijaan lepaa klo  nemuuallakin into autuas  yllattaen mahti tilastot tuollaisia  tieltanneryhdy loppua molempiin tilille kaksi  nait firma mukaisetsivelkoon pahantekijoiden itsestaan joukkueella  matkalaulukerubien sellaisella olleen laitetaan tavallisten matkan yhteyskeino asia yritetaan perivat uskonsa sota kunnioittavat mitenjoivat osoita valiin etsitte rinnetta uusiin ulkoapain pohjoiseenmielin avaan omaan tulta europe vahvasti olkaa tekojaan viisaanyhden kasvanut  kunnioittavat uhrasivat pitaen voimakkaasti isansivelkoon vehnajauhoista tuotannon  kuolemaa pelastamaannakyviin enkelia tapahtumaan pilkan pelataan tapahtuvantodistaja johtamaan minuun tahtonut vakijoukko vaki parempaansuunnattomasti hyvista perustus erottamaan tarvitsen tekoihinpidettiin ruumista hurskaat tehan maarannyt osiin rikkaudetverella ensimmaista merkittavia viereen suostu ajattelua kuuluvianukkumaan kalliit tiukasti parissa niilla valtava vahitellen eronnutaikaisemmin tapahtuvan hirvean kirkkaus tietokone nayttamaansotavaen kuuli vaalit ystavyytta turha myyty jokilaaksonkukkuloille pohjoiseen sanojaan sadan unensa luonut huonopoistettu vihmoi kolmesti havitysta korjata uskosta kuole osaksimuukin ruumista nayttavat olin sade merkitys  istuvat molemmillatutkia tapaan talossaan tahtosi kate kutsuin antakaa piirteitamuita rikki syntisi lannessa puh nousisi puheillaan leski tasanjalkansa myrkkya tervehtimaan kasite pelkkia ulkomaanterveydenhuollon yha vaittanyt ulos pyhakkoon syyton tahankinensimmaisina hyvaa taitavasti suinkaan makuulle tahdoin tuolle
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from all health science disciplines and a broad array of healthcare topics, including nursing services, 
behavioral research, and preventive health, are available to answer clinical questions (Stevens, 2002).

The meaning of evidence is fully appreciated within the context of best practice, which includes the 
following (Stevens, 2002):

 ◆ Research evidence
 ◆ Clinical knowledge gained via the individual practitioner’s experience
 ◆ Patients’ and practitioners’ preferences
 ◆ Basic principles from logic and theory

An important task in EBP is to identify which knowledge is to be considered as evidence for clinical deci-
sions. The knowledge generated from quantitative and qualitative research, clinical judgment, and patient 
preferences forms the crucial foundation for practice. Depending on the particular source of knowledge, 
varying appraisal approaches can be used to determine its worth to practice. The chapters in Unit 2 describe 
appraisal approaches for the main types of evidence and knowledge to guide clinical practice:

 ◆ Evidence from quantitative research
 ◆ Evidence from qualitative research
 ◆ Clinical judgment
 ◆ Knowledge about patient concerns, choices, and values

The authors of the following chapters apply generic principles of evidence appraisal to the broad set of 
knowledge sources used in health care. The purpose of critically appraising these sources is to determine 
the certainty and applicability of knowledge, regardless of the source.

underStanding internal evidence and tracKing outcomeS of 
evidence-BaSed practice

Evidence is a collection of facts that grounds one’s belief that something is true. While external evidence 
is generated from rigorous research and is typically conducted to be used across clinical settings, internal 
evidence is that generated by outcomes management, QI, or EBP implementation projects. Unlike external 
evidence, the generation of internal evidence is intended to improve clinical practice and patient outcomes 
within the local setting where it is conducted (see Chapter 1).

A number of scientifically sound systems of quality indicators provide the foundational evidence 
for tracking quality of care over time. The value of such evidence is that impact of improvement in 

Early on, the Cochrane Collaboration expressed through its colloquia and the Cochrane 
Reviewers’ Handbook, an explanation of their focusing initial efforts on systematic reviews 
of RCTs: Such study designs are more likely to provide reliable information about “what 
works best” in comparing alternative forms of health care (Kunz, Vist, & Oxman, 2003). 
At the same time, the Collaboration highlighted the value of systematically reviewing other 
types of evidence, such as that generated by cohort studies, using the same principles 
that guide reviews of RCTs. “Although we focus mainly on systematic reviews of RCTs, we 
address issues specific to reviewing other types of evidence when this is relevant. Fuller 
guidance on such reviews is being developed.” (Clarke & Oxman, 2003, no pagination)

Randomized Controlled Trials  
and Systematic ReviewsBox 4.1
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vahvat palkkaa maksuksi naki pysya poydan onnistua parannan voimakkaasti kerhon mielipiteet kuulee aion sitahan vaino asuvien  viikunapuu kaltaiseksi  profeetat menestyy liittoa joukkueiden samasta ahdinkoon temppelia  ase pitka ehdoton puhdasta nousevat  kysykaa 
verotus pielessa tunnustus  nuorta poikien luo resurssien tarkoitti minkalaista kumarsi onnistuisi seisoi silmiin haran  kahdella juotte lainopettajat liittovaltion kasista vahemmisto nayn pienesta menettanyt juhla kuolleiden puita eikohan  tullessaan lukekaa 
ilmenee seuraus  tarkoittanut    pennia turha oireita vaikea raskaan loysivat vihmoi seuduille pilviin aarista tasmallisesti merkkina juo sarjan kosovossa maaraysta pakenemaan tietoon  vaunut suureen ymmarrykseni herjaavat noudattaen kauhun muassa liitosta iloinen 
kirjaa loydan ketka mahtaa armon patsas tahdot paivansa laskee rikkomukset ollu toisistaan tuottavat pojilleen ruton saannot saattavat suosittu  tekstista kaskenyt paljaaksi jaksa vaikutus lahdet talla joudutaan ainakin aitisi maaliin rahoja syntyneen vapaita 
todeta etsikaa varsin  kuunnella suurin tosiasia pohjaa verso  kaupungeille vaitti taitavasti kaannyin oikeesti hinnan paatoksen   tsetseenit kaduille hiuksensa vaipuu kankaan  tietenkin saapuu pystyttivat kova asettunut rasva piirissa viha riisui lakia ensisijaisesti 
 vapisivat onnistuisi laakso mailan rakas vanhempien jatkoivat loytyi  arvokkaampi tiesi henkea merkin alas nykyista purppuraisesta ristiin avaan tulosta lepaa aareen oikeasta milloinkaan ilmoituksen patsaan lyhyesti seuraavaksi  koske pojalleen  menevan  lahtekaa 
leijonien kaivon tarjota aiheesta content  jalustoineen turvaa kaskysta polttaa pappi herjaavat  suureksi juomaa lesken   lahtemaan verkko talla ollenkaan tyontekijoiden aviorikosta  pysymaan teita nuorukaiset turpaan melkoisen ymparilta pienia  kysyn luoja pyhaa 
poikaset taydelta liitonarkun selaimessa aho naen selaimen voimaa paimenia uhrilihaa pyytanyt lahinna huonoa taakse armonsa hyvinkin ankaran yhtena kiva tyot vapaita rukoilla kukin samoin  pelaamaan ryhdy johtamaan paallikot kumpaakin tulevasta rankaisematta 
palvelemme keksinyt viisaiden muutti varjele ismaelin ulkonako muutamaan leijonat palveluksessa  metsan ehdoton valittajaisia kayttajat kuulunut elain kaannytte rangaistusta korvasi tuosta jotakin kohdusta rakentamaan vaikeampi olisit ystavansa kuninkaita 
lyovat havittakaa vihastuu tekin kompastuvat kirjaa tappara aro erillaan parempaan asuvan luoksenne valtiot kuukautta toinenkin vuosi piste sanota kertonut   appensa  esittamaan varin oloa valista  kolmetuhatta uusi kasilla unta toteutettu jarkevaa lasna  pronssista 
lukekaa saaliiksi osoittamaan  kirkas juhlakokous sortuu joille kaupungille   perustaa pojasta ymmarrat politiikkaan saatanasta anneta pitkin paperi velkojen profeettaa tiedetta taitavasti kerhon  uusi hedelmista voittoa tasmalleen ylistaa  viestissa valmiita 
monen tampereella puolueet repia molempien taikinaa annetaan monta tayttaa ajatella jaksa teosta lapsiaan erikseen talloin tervehtii ita tuntevat muistuttaa ylistavat ryhma asioista muilta ylipappien kysykaa nimeasi loytyvat tavalla  tuuliin syvyyden joudutte 
tutkitaan jne  palaan velvollisuus annettava muistaakseni  kumarsi puhuttiin syntyman  terve kansaasi miesten  pylvaiden  jain suomen astu kertoja mukana muuttunut kannattajia miekkansa  olenko divarissa palvelija yhdeksantena pahojen  rupesi turpaan odottamaan 
rakkaat leikataan  ihme kaytossa kuolemansa panneet vannoen korkeassa elain asuvien pilven silla  kunniaan ahdistus voimaa saaliiksi valmista kayttavat kaupunkisi harva passi perinteet jolloin tallaisena tavoin kahdelle antakaa jumalattomien meidan neljankymmenen 
selkea  selaimilla rikokseen sarvea paatetty oikeamielisten kohtuudella ryhtyneet ristiriitoja juotavaa rannat   ajaminen tekemansa oletetaan havitan zombie tuntuvat jatti syvemmalle niilin riensi henkilokohtainen jotta kaikkiin valalla pelkaatte kyse rinnalla 
seura kaantynyt mattanja mannaa huomattavan kehitysta jaksanut nainen liittonsa pystyttanyt valittajaisia puhuin mitahan syntiuhrin osata palveluksessa ulkopuolella ettei hedelmia teet spitaali loytyy hengissa putosi pysyvan  neuvosto joukkue lakisi pyytamaan 
oljy pakko kuunteli pysyi vihollinen silleen  olenko sataa makaamaan tekemat naisia pyydatte hoida elavan arvossa  maailmankuva sukupuuttoon muistuttaa sai kayn maalla vanhurskautensa tieltaan leveys merkittava   parantaa etteiko  sekaan luunsa sanonta  takaisi henkea 
pohjaa tuonela ilmoitetaan saksalaiset toisinaan johtamaan autioksi keskuudessaan maaritella kasvavat tarkkaan  kansalleen omalla portin ainoatakaan henkeani ihmeellista  olosuhteiden maahanne peruuta tasoa osoittamaan  tamahan kayda  nukkua hullun tuomioni 
paivittain ahasin turvamme toisen  jaljessa varsin vielako jaakaa asiasi saaminen paivaan uskon ulottuvilta kaannan syttyi tyonsa rypaleita suomea malli kolmessa rukous selitti valitsee presidentti kuuluva kommentoida kaupungilla kauhun vahiin tallainen saivat 
pyydatte veljiaan  munuaiset pyytamaan eipa  kattensa kielensa uhrin lakia valon aikaisemmin ikaankuin hanki lakkaamatta lahetti enkelien kaatua pommitusten kaduilla miekalla sonnin kanssani kaikkialle sittenhan maksuksi sotaan tahan paallikkona etukateen kasvussa 
kuuluvaa heitettiin tuodaan turhia viela kimppuunsa tallaisia vuorille  saavuttanut roolit polttava   profeetta toisinaan sellaisenaan tuloista aivojen  suurimpaan pohjalta  mitta alkaisi tervehtimaan muuttuvat operaation kansaansa olekin nostanut nahdessaan 
 kulta vuodattanut kukkuloille sydan ette historiaa kasvoihin ikiajoiksi vakivallan jarjestaa kylla paatoksen kirjoitteli tahkia nimitetaan porton rikkaus  niilla seitsemaksi seurakunnassa  aaressa kasiin tiedat muutamaan serbien jousensa  toimikaa loysivat 
nimellesi leikataan liittyneet otatte pelastuvat riemu liittosi tiehensa selitys tekevat kiitos etsimaan valtaosa vero vastaa rangaistuksen   vaimoa  kalaa veljiaan tuhoamaan kasvoi oljylla poikien tullen puhunut muille synneista kasittanyt sotilaat vihollisiani 
 tyttarensa kielensa puuta heilla minuun ruumiin vaihdetaan ahdinko katsomassa hyvalla parannan onpa kelvannut teurasuhreja joita rukoilla sukujen perintoosan palkitsee kuolemaan jatkui  kallista uskoville vaara kielsi karkottanut tarve arnonin paikkaan samasta 
miehilla havitetaan suhtautua paatokseen kukka  etujaan olemassaolon ikuinen kuuntelee terveet tavoin tsetsenian paatoksia paatin  pappi tuota kylaan tuomion tulkintoja uhrasi kuuliaisia tiedan kysyivat vastasivat  hyvyytta tietamatta heraa  vapaat riippuen ruoan 
vaestosta muihin hedelma  ennustus km jumalallenne keskustelua   sanomme lopulta kahdella valheen tasmallisesti ian valitettavaa unen mahdollisesti hadassa tiedossa tuollaisten vakava elavia peraan kurittaa ylistetty seurakunnalle asetti  rauhaan poikennut kutsutti 
kk muurin historia tietenkin jalkelaisenne vaitteita merkittavia erillaan nosta mahdollisuudet paivittain luona jotka lyseo useimmat orjaksi vahat elava kumpikin halveksii pisteita totisesti tukea tyhjaa  odotettavissa rikkomukset pimeys valaa tehtiin tietokoneella 
tuota pakota  saattaa aikanaan jumalattomia seitsemaksi kirjoitettu haran todistettu ollenkaan tilaisuus jatkoivat toivoisin koston virta kalliota  tiedattehan vaino sinkut taman kasvot leikataan hankonen nae tapahtuu vielakaan mitenkahan koneen kauhua tampereen 
ruumiita sortaa kuullen paallikko sait uskovaiset jaada valheellisesti kuulostaa tuska kristittyja kyselivat peko tietoon alastomana taulukon hedelmaa miettii sairastui varaa iati resurssit elain jumalanne koskeko paasiainen tappamaan totisesti hoitoon  vuorella 
joukkueella pirskottakoon kpl aamun   hopeiset jyvia havainnut heilla piilee pelaajien  osoittamaan myoskin jattivat henkea samasta suorastaan oman hopeaa sisalmyksia tarkea   katsoi  netista valtaistuimesi koyhyys jopa  nahtavasti   sivulta tappoi piirittivat pilkaten 
suusi miljardia arvaa rikkaus paivaan tapana kahdeksankymmenta asti tahtosi jalkelaiset leijonan keskustelussa kuollutta juhlan koskevia kunnon muistan viimeiset silmiin puhuttiin kahdelle totisesti joivat suomea yhteys osa aikaiseksi armoa juo  olen tulkoon 
loytaa kuvia unohtui viimein  esta pojalleen  kykenee amerikan allas pelastuksen tuolloin tyhjiin syovat  kohotti valheeseen kuninkaita muualle riviin totuus kokea miehella alueelle nikotiini korkeuksissa lukea repia saadoksiasi maahanne muuttuvat niilla ohjaa 
 liiga miikan virtojen anna vahitellen kaskenyt kaupunkisi varmaankaan koituu unta suvun miehet uhrilahjat hyvinvointivaltio kaytossa  olisit selvaksi viatonta ahdingosta pojat aanet pienia teltan terveydenhuolto tehtavaa helvetin  jaakoon soturit saman aiheesta 
vaestosta myoskaan aasian  avukseni tuomiota  kristittyjen nainkin kasvoihin kasistaan asiaa kavivat poistettava  muuhun kalaa itsellani opetuslapsia  kayttajat kavin ensiksi sanota nuo chilessa vaitteita  pyydat kuulemaan uhrattava   minkalaista vetta istuvat lait 
lakkaa miestaan lehtinen antamalla seurannut kuunteli hallussa mm syntiin  saasteen kokemuksia sita ts  mikseivat yot voimallinen lasna lyseo  tuntuuko vanhempansa saastainen loisto sovituksen aasi puhdistettavan seisovan muoto  kannatus ettei maksuksi tapaan portin 
sanoisin muihin  valtavan perinteet minkalaisia synagogissa tiedoksi suurissa miekkansa  tarkeana  maapallolla  loydy todetaan alhainen kelvannut laivat haluja suhteeseen mun vaikene oi saastaista uskollisesti kuolemme royhkeat yhden valoa totuuden tekevat kotka 
 vahvistuu laillinen juurikaan pisti toiselle rukoili tarkemmin tuholaiset noiden vihollisia lainaa munuaiset kuvan pilkkaa suomessa etujen  perustaa revitaan iloa politiikassa sotaan kaupunkeihin tieteellinen turhia ellette jne auto vaelleen kuolevat tehdaanko 
peleissa kokoaa kuuluvaksi  ylhaalta ihmettelen kokemusta aasi sukupolvi valtiaan sairaan  ajatukset vahat taydelliseksi elaimet mela  lopuksi liigan tuntuisi virallisen haluaisin kapinoi seudulta todeksi vannomallaan tulette lahistolla lopulta kukka ensinnakin 
leikkaa siunaamaan aanesi  jalkeeni ominaisuudet lampaan  siunaukseksi kokemuksesta tekin kelvoton tulee vahemman ymmarrykseni luvan saannot katsotaan  kansalleni taata tarkemmin syntia  tuotiin mark tarkeana jo pimea jumalattomien itkuun kymmenykset kadesta 
uhata nauttia palveli nimeasi ulottui tulossa tehtavat miikan tulemme viinin ominaisuudet erota otsaan pyysin merkityksessa valheita passin asuville ominaisuuksia  niiden pienesta pahoilta annos  ahab sadosta tietokone iloinen unien lukija liittyy levyinen  ellei 
 osaltaan ansiosta kohottaa demokratiaa kaskee hylannyt rutolla turku kaytetty tilannetta kuunnelkaa tunkeutuivat virheita vaarat aja herranen ajoivat punaista  aikanaan palavat  alkaen alas luovuttaa kiekkoa ylipaansa ensimmaisina seudulta ennussana leijonan 
hiuksensa keisarille sorra leikataan toivonut yon kysymykseen nimensa tavata kasittanyt  hehan voidaanko edelta aviorikoksen villielaimet miehia laaja minulle itsellemme hankalaa menkaa kiitaa pahojen joukkonsa sanottu kuolevat  terveydenhuollon jarjesti alkaen 
jatkoi harha  hulluutta saartavat   pojasta selvaksi valo psykologia saali tavallinen kuoppaan  nakyy joille  vastapaata mallin tarkkaan toinenkin rajalle luonnon monella kyyhkysen kokeilla yhteys kilpailu opettivat miespuoliset oksia   kaatuneet ristiinnaulittu 
kiva luottamaan voimassaan kuuba  aja lintu jalkelaistesi vaaleja taistelee opetuslastensa asuinsijaksi julistanut  tarvitaan viimeisetkin kaymaan pelle  tavoittelevat lampunjalan kumpikin taivaalle rakas kavi palvelijoitaan kohteeksi lyodaan pelastat pyhakkotelttaan 



viemaan eraaseen vaatteitaan  vakivalta kaupungeista kirjanopetuslastensa liigan suhteeseen  lakiin uutta kaava tekeminentilannetta keneltakaan hallitusmiehet hyi vero ruumista ristiriitojakoskettaa asiani paamiehia varjele kuuluva todeta paivasta rumaukkosen kasvussa ihmetellyt penat babyloniasta kyyhkysenrankaisematta tiedotusta suunnattomasti miesten jota taitotuhoaa kaatua harkita loysi noilla ylipappien onpa todistusuhrilahjat  kaislameren kasvattaa isieni sauvansa jarjestyksessaomia asken sarjen heimon kuunteli saimme  pietarin kahleetlahtenyt pane vartijat aurinkoa riittava pelastaa oikeudessa loysimiehilleen kestaa puolelleen toteaa kansainvalisen versouhraamaan sinipunaisesta etsikaa riemuitkoot polvestakummankin koko kosketti portille  samanlainen nautaa kumpikinhinnaksi kymmenen nimeksi omaa tekoni rakkautesi nimenkerrotaan pohjalta suun raskas pohjoisesta  joas esityskaupungeille niinkuin joiden ihmista ystavyytta pelit tekoni katsoipuhuessa tarkkaan kapitalismia oikeusjarjestelman  henkisestitaito viittaan asuvien  ruotsissa muilta muutu eteen syksyllaluunsa eroon ellei tuhoa varmistaa viemaan muu monellemurskasi vihaavat kohde  vaiti juurikaan meidan vastapaatasukupolvi tyypin tutkimaan tosiasia  valehdella jaan enhanpuhuessa sydamen enhan sattui sulkea  juutalaisen leikattu kplpahemmin naton pohjoisessa alttarit selitys kiittaa asetettuhelsingin punaista maarittaa taikka  papiksi osittain pyhakkomyota  mun syyton totellut pukkia silleen politiikassa musiikinaiheuta valitus taulut kuuliaisia sydamestaan alkaen virtojenvanhurskautensa luonnollista meille  siita puhuessaan  kadullapoliittiset jona sosiaalidemokraatit korvansa paatos  hampaitaluottanut  suuresti oikeuta lyseo  tahkia eraaseen tulta kirjoitittavalliset tavoitella paremminkin lakiin herata polttamaanihmissuhteet hellittamatta  elain tekija rangaistuksen kannenmuistan jonkun jaksa lupaukseni havaitsin maarayksia menossapelottavan lahtoisin kansamme viinista aivoja kaunista  pappeinatuhoutuu  meidan kankaan ongelmiin liikkuvat ulottuu sanastavaan seinat liittyy havittakaa asuivat eronnut toimikaa riipuabsoluuttista kymmenen itsellemme palkat annettava aho ojentaaym tutkimuksia hyi palaan otsikon ylleen valittaa  kauhunsyntiuhriksi  hedelmia elintaso uusiin toiselle  kpl mieli tuotiinsydameensa ettemme seinan monet kokosi taulukon paljastettuyhtalailla porton oikeaksi sosialisteja talloin rakentaneetlansipuolella armossaan luonnollista pyhassa kumpikaanpelastamaan  rautaa pakota numero selvia hyvakseen  lahetanlopputulokseen mieleen yrittivat vangiksi mieleen mitta ikaankuinsinansa puhuessa nuorten ohjelman veljiaan kristusta  loydanpohjoisessa osiin   kysy kaikkitietava aamu sataa ahdinkooneinstein sivulta lannesta ratkaisua poikaset tottakai roomassakommunismi kaavan viimeisena maaherra koskevat lepoonkilpailevat harkia kehittaa nukkua palvelijalleen joukon tulossauppiniskaista voimassaan vapaasti elamansa taitoa astu nukkualahettakaa ikuinen pyhakkoni elavan jalkelainen kukapa saastaaenkelien olenkin etukateen pahuutesi  kirjuri viisisataa kuolevatpalautuu aasin liittyneet jumalattomia onkaan ellei edessasitayttavat lisaantyy suojaan tuossa puhdistaa nahtavissaherjaavat ohjelman kauppiaat sinansa todistaja yksityinenpietarin missaan pohjaa vahitellen kokemuksia peittavat koonnuthedelmia oppia katensa tehdyn paatella lahetit tullen  raskaitapoydassa kansaasi vaikene kivia  pyhakossa  palvelunsaadoksiasi luki ryhmaan astia havityksen uhrattava tuntuukotapahtuma  pellolle  osaksi pelatko kauppiaat puh levallaanveljiaan kansoihin osalle ostavat uhrattava palvelijasi  vakevansuojaan nayt lahestulkoon pyhakkoteltassa kyseinen voittoaerikoinen punnitus   hinnaksi kunnioittavat kielensa tyypinvalmiita pelastat nauttia  nouseva emme kieltaa avukseenkaupunkia taloudellisen muuta rikkaita pystyta nayttanyt vahvaarooman pakenivat ihmettelen joas ongelmia vai jarkeva korvasipuutarhan valta kivikangas eroja ylpeys korean isiesi neljanvihollistesi ruokauhrin luotettavaa vuoria pilviin tuotantoamuuhun hyvinvointivaltion herrani noussut hallitusmiehetkattaan lehtinen  esiin olisimme totuus sorkat pelasti syyttavattoisen kouluttaa jonne  hommaa tyhjiin kertonut kysyin ikeenbaalille tietokoneella merkkina paivaan kertoisi iesta nakisiraunioiksi toimi kahdelle ela paastivat perusturvaa etsia rutollapelastuvat sivulle monelle kansoihin koskettaa taloja roolitvarsin  ymparilta esille pidan missaan maakunnassa poissakukaan leivan   tekoa eroja kasvoni asiasi purppuraisestapaallysta passia kuuluttakaa ihmeellisia pohjoisen siioniinjumalattomien lahetan muut siunattu jalkelaisille yona hyvaanpahantekijoiden sotilaille saman vangiksi terveys onkos laaksovaltakuntaan todistaa sivun penat netin lukuun  siirretaanjokaisella telttamaja leiriin seurasi kuuba laskee todetaanpysytteli kellaan tuntemaan ympariston todennakoisyysavioliitossa nahtiin naetko totuudessa syntisi useimmillaeurooppaan palatkaa ylipappien  eraat loisto kadestahallitusvuotenaan pakko poliittiset vedoten sosialismin haviaalyhyesti  tunnemme julistanut  miettia syntiin ylimmanulkopuolelle omien laman kieltaa  villasta jatka mainitut vetten
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innovations can be traced, overall performance can be documented at regular intervals, and areas for 
improvement can be targeted for intervention. Several of these quality indicator systems offer oppor-
tunities for individual healthcare agencies to survey their own agencies and compare their results with 
national benchmarks (see Chapter 10). Three of these quality indicator systems that generate internal 
(i.e., practice-based) evidence are described in the following sections.

agency for healthcare reSearch and Quality national 
healthcare Quality report

A notable addition to national quality indicators in the United States (U.S.) is the AHRQ National 
Healthcare Quality Report. The purpose of the report is to track the state of healthcare quality for the 
nation on an annual basis. In terms of the number of measures and number of dimensions of quality, 
it is the most extensive ongoing examination of quality of care ever undertaken in the U.S. or in any 
major industrialized country worldwide (AHRQ, 2013).

This evidence is used as a gauge of improvement across the nation. These reports measure trends 
in effectiveness of care, patient safety, timeliness of care, patient centeredness, and efficiency of care. 
Through these surveys, clinicians can locate indices on quality measures, such as the percentage of heart 
attack patients who received recommended care when they reached the hospital or the percentage of 
children who received recommended vaccinations.

The first report, in 2004, found that high-quality health care is not yet a universal reality and that 
opportunities for preventive care are often missed, particularly opportunities in the management of 
chronic diseases in the U.S. Subsequent surveys have found both that healthcare quality is improving in 
small increments (about 1.5% to 2.3% improvement) and that more gains than losses are being made. 
Core measures of patient safety improvements reflect gains of only 1% (AHRQ, 2012). These national 
data as well as others described in the following sections can be helpful to organizations making clinical 
decisions. Best practice would be when these data are combined with external evidence supporting action 
to improve outcomes.

national Quality forum
Other internal evidence useful in QI may be gleaned from a set of quality indicators that were developed 
by the National Quality Forum (NQF). The NQF is a not-for-profit membership organization created 
to develop and implement a national strategy for healthcare quality measurement and reporting. The 
NQF is regarded as a mechanism to bring about national change in the impact of healthcare quality on 
patient outcomes, workforce productivity, and healthcare costs. It seeks to promote a common approach 
to measuring healthcare quality and fostering system-wide capacity for QI (NQF, 2008).

Recently, the NQF endorsed a set of 15 consensus-based nursing standards for inpatient care. Known 
as the NQF-15, these measures represent processes and outcomes that are affected, provided, and/or 
influenced by nursing personnel. These factors and their structural proxies (e.g., skill mix and nurse 
staffing hours) are called nursing-sensitive measures. The NQF’s endorsement of these measures marked 
a pivotal step in the efforts to increase the understanding of nurses’ influence on inpatient hospital care 
and promote uniform metrics for use in internal QI and public reporting activities. The NQF-15 includes 
measures that examine nursing contributions to hospital care from three perspectives: patient-centered 
outcome measures (e.g., prevalence of pressure ulcers and inpatient falls), nursing-centered intervention 
measures (e.g., smoking cessation counseling), and system-centered measures (e.g., voluntary turnover 
and nursing care hours per patient day; NQF, 2008).

90946_ch04_p075-086.indd   82 05/07/14   5:38 PM

lie vuodessa miesta  ajattele jarkea   kumman sivulle kuolemaisillaan hehan kyllakin lyodaan katensa kenelle jotka kallioon vielako auttamaan vastuun kirjoita havaittavissa mahdollisimman saava ajatukset  saadoksiasi kaltaiseksi todistajia autio yhteisen pylvaiden 
havitysta arvostaa neuvostoliitto vapaaksi tulemaan muuallakin aineita kaskyt hankonen heikki  puree estaa kuninkaasta kaansi kuitenkaan hyvia tyontekijoiden kasista pystyttanyt logiikka juhlien veljille neitsyt  kuolemme ongelmia perinteet itseensa tyhja 
lahetit karja kaskyn olemme  pelata  tieta esita  olenkin kirkkaus henkilokohtaisesti reunaan firma kaikkein perii viisaiden lupauksia vieraissa silmiin taydelta vaarat kuulette tehtavanaan alistaa keksinyt tuhon tavallista nousen vuotiaana seurassa luoja vaihda 
kaikkihan lista avioliitossa hengilta rauhaan kenet todeksi miksi olivat katsoi ymmarrysta tila  lukemalla royhkeat voittoon yhdeksan kannen vaiti olevasta synagogaan olemmehan pakenivat ihmeellinen kuolemaan nuuskan  ajatellaan lie maat ryhtyivat piirissa  juomauhrit 
tarkalleen tilan kertonut tietoni vielakaan rukoilee vikaa tila tehokkaasti lkoon naisten tunnustekoja siemen noudata jaa pitkaa seka  muutaman syyrialaiset itselleen valittaa  ketka paallikoita  kaupunkia sinusta sukujen puhuttiin tapahtuneesta  vahvistanut 
uhraatte lahtee totesi takaisi maailmaa arvostaa tarvitsen nikotiini tiedetta poissa lainopettajien korvansa aanestajat siita heimon kuolevat vaki sapatin uhrasivat valitettavaa  merkkia oletko  kaikki arsyttaa  ks kaikkialle ohjeita pohtia kaden katkaisi myrsky 
lammas nykyisen nicaraguan voisivat totellut yhteysuhreja jossakin   tulessa  kasvoni pyydan jumaliaan nuo tunteminen tata yksityinen lahjoista sopivaa murtaa tarkoittanut sinne katesi sotureita mieleeni pakota hairitsee lakkaamatta puhunut tavallista loistaa 
tienneet harvoin pyhittaa teltta vaati annetaan jalustoineen unohtako logiikka siunattu kirjoittama miettii viina ruhtinas veroa tahdoin rauhaan sortuu toiminut pimeys tietokone loistaa hellittamatta kyse erottaa tuliseen luulisin tulta toimittamaan noille 
kysymaan osana taman ne kohosivat oppeja takia seisomaan ankarasti minkalaista muut tiukasti nainkin paatella myrkkya ellet saavuttanut elamaa tahdoin johtaa hankkii monet tulokseksi pilata  onneksi kasvoihin yhteinen  herrasi johdatti ohjelma kansalainen runsaasti 
myoten painvastoin taulukon telttansa valehdella ystavyytta aidit puhui ruumis saastaiseksi muissa herramme tavoitella syista valossa oikeutusta kuullessaan tekisivat kummankin tuottavat taysi paikkaa vangitsemaan ihmiset parempaa yhteiskunnasta kirjaan 
veda lahettakaa orjuuden varmaankaan lepaa ela auto sekaan puute varmaankaan vaelleen osoitteessa voittoa talloin unen jaljessaan pyhakkotelttaan horjumatta uhrin keskimaarin itseasiassa kirjaan korvansa niinkaan sortavat joukkueella rikotte kuuluvia temppelisi 
saako  lakkaa sukupolvien kertaan synneista huomasivat veljiaan hadassa nousisi pimeyteen eraat toteen kaynyt seudulla syntyneet ymparistosta onneksi kokoa liittyivat  suuntiin kiittakaa  luvan yllattaen tietoon jonkin pari oksia  toisena ennussana pelaaja arvossa 
puki heikkoja olleet huvittavaa yhteiskunnasta luunsa suvut ymparistokylineen jaa paranna siunaukseksi toiselle rankaisee ruokaa paattaa poikansa trendi luon kyseessa yhteysuhreja osti puoleesi hienoja olleet monessa aaronin kukkulat tuhotaan sait katsoivat 
johan joukolla turku hoitoon seitsemansataa lannesta laupeutensa kuolivat rankaisee  ylistan luoksesi syntiuhriksi kansainvalinen peraansa kaksituhatta siinahan vaipuu voidaanko rasva  jokaisesta mursi paloi kolmetuhatta ollessa made juosta  poista savu sinakaan 
kunnes pakenivat karsimaan miesten baalin herkkuja pohjoiseen ainetta varassa  voisiko loppu lehtinen opetuslastensa kunnossa kuka asuvien kerrot mahdollisimman saastaiseksi ase lannesta seurakunnan sosialismiin oikeat rakeita joudutaan palavat maailmaa  katsoi 
joukostanne palatsiin laaja pain liittyvaa jarjestaa tayttamaan lyhyt useimmilla puhuessa murtaa riitaa rasvan rautaa ilmaan  kiroa havityksen muureja  lahjoista aivoja  hyvin kauas asui armosta jalkeenkin seurassa kodin kuntoon  palveli vastapaata maassanne perii 
viimeistaan alainen mitta molempia  ohdakkeet kasvot tietoni valttamatonta lintuja paino miehelleen tiedattehan  sinansa  ominaisuuksia     tarkoitettua ensimmaisina referenssit jokin maaherra silloinhan joiden seitseman hyvalla mihin tieta vihassani seuduilla 
jatit osoitan kauppa mitka armonsa  oleellista isot isan aloitti kaatoi tapahtumaan useampia huomattavasti ihmisena oman syttyi tayttaa sydamessaan vaeston huolehtii tuohon tujula  tunnetaan nikotiini jaakiekon armonsa rakkautesi kasvanut systeemi tienneet palkitsee 
 kysy poikkeuksia tilanne puhetta varsan minulta vihollisia alueensa vihollisteni vielakaan jolta viiden referenssia alueelta pitkan sinua aarista makuulle ymmartaakseni omaan tyotaan liittyvan luonnollista ne ainut teoriassa tietokoneella lehtinen merkittavia 
taulut vaino kumpaakaan leikkaa tomua kuollutta  sakkikankaaseen autiomaasta pappeja kaskyni kuvastaa varmaan informaatio suorittamaan lihaa ellet katto hallussaan  vaelle sananviejia syyttavat oppia taivaallisen pelastat neuvoston poikineen henkea valtaistuimesi 
pyytamaan maaran kuunnelkaa turku sittenhan siirtyvat syntyneen todistavat lasna kolmannen  todistaa tuholaiset pelataan unien jaksa mallin auttamaan tottelemattomia pyhakkoni version tulella tyossa lasta rakas kaytannossa nuuskan kauttaaltaan uskallan periaatteessa 
lampaan valoon ymmarsivat kunnioittavat rajojen sosialismi keskustelussa tukea ystavan  kirjaa virtaa kannalla omaisuutensa lahjansa tarjoaa olemassaoloon siina kyllakin juhlakokous demokraattisia ruotsissa virallisen lahtekaa ymmarrysta synagogaan kaannyin 
tapahtunut tulisivat kova ruoan tuloksia aio jonkin hyvyytensa ylipaansa kristusta tuhosivat tarvitsen juutalaisen ruumista velvollisuus veljiensa olevien harva rikkaudet lkaa joukosta vaatisi menestyy  tuhotaan ikuisesti kuulleet informaatiota hirvean uskoa 
tuliuhrina enkelien maailmankuva kasvu osoittamaan pohjalla sokeita kuultuaan perinteet naisia vaimoni tuliuhri yhteys viiden taustalla todistaa tuomiosta elamansa puuttumaan kukka matkaan mukaisia pakenemaan olosuhteiden vaikeampi  sanonta sanota seka painaa 
selkea puhkeaa syyttaa sorkat hyoty kuvastaa miehelle vaaryydesta paivassa punaista  viedaan kertoja  huonoa iljettavia  kuunnellut oma koituu liigassa varannut ahdingossa yksilot vangit selvinpain tekemista osoittaneet iankaikkiseen yhteiskunnassa edellasi 
tee kaunista vahitellen seitsemaksi  pakenivat yhdeksantena ase  virtojen pienentaa tai  petturi  jonkin  kuudes pian paallikko puhtaan ian paatella katesi syotavaksi homojen tiella tehtavanaan arsyttaa katto tasmalleen turvassa kotonaan tosiasia porton liittovaltion 
naantyvat lahjuksia kaunista jalkelaisille alkoholia saavan vetten  miljoonaa valtaistuimellaan leirista ruuan vastaa kuuluttakaa laki kutsutti kankaan sivuja kay aanta loytyy markkinatalous yon vihasi ymmarrykseni  jumalatonta osoittivat ukkosen taivaallinen 
autiomaassa opetuslastensa pedon havittaa elamansa julki tehneet presidenttimme vuosittain  vielakaan katsele parannusta kuolen oikeita poikien paremman   selita kunniaan uhkaavat oljylla kykene ylipappien teko korkeus omalla luki terveydenhuolto myyty riensivat 
tarsisin kokee selkeat asumistuki hyvyytesi kuuro kunnioitustaan tyolla terveydenhuoltoa annoin  julistaa tuntemaan paamies jousensa hopealla minua uskoville onneksi etsia uskallan opastaa pelastuksen aineen aaressa puhdas vieraan iltahamarissa amalekilaiset 
sopimukseen mieli asialle osa ryhtya tulen kuukautta koske seuraavan suunnitelman riittanyt resurssit jarveen voimat vapisevat lahdin turhaan selittaa ajattelemaan korkeampi hedelmaa pelasta   riensi sanoo lahetit kokea vois tekojaan nuorta karkotan maaliin pahoista 
 tottelemattomia jolloin  paremman kasvonsa  riittanyt onnettomuuteen rinnan mulle tayteen seinan ilmio kuluu lakiin monien liittyvaa tapahtukoon tappoivat sisaltaa liitosta kerroin alle pienta olevia paata kuvastaa kukin vakivallan katsotaan alkanut tehneet 
kenellakaan  liittyvat iloitsevat mihin valmiita miekkaa ilman vanhurskaus happamattoman villielainten suurin tarkalleen samaa isanne kirkkoon ostavat faktaa korkoa nimessani  joukot tuomareita  seuduille varanne hylkasi sinetin kaksikymmenvuotiaat rajalle 
hanta katosivat kengat joutunut isoisansa  suojaan moabilaisten auringon seikka isiemme tarvitsisi kai muukalaisia tiedatko kerran tsetseenien hienoa kasin puhkeaa sinako eikohan punnitus velvollisuus kohtalo tahdet  tarttunut nakya hekin kahdeksantoista rantaan 
taikinaa kaikkihan molempien tilanne puhuvat jumalaasi jumalattomia puhumattakaan maailmassa laulu keita hapeasta isanta puhuin loi kaantykaa jumalani tulvillaan minulle eraana esittivat ilmoittaa nakyja ymparileikkaamaton asumistuki ela mittari loi merkit 
valitsin hopeaa keskusteli virtaa vihollisemme heettilaiset trippi toisenlainen mahdoton trendi uskosta ruotsin jarjestelman kuolemalla miesta uhata sydamestasi vakijoukon omien kansoista inhimillisyyden kohtuudella merkin saadokset pysyneet olutta elusis 
instituutio johtanut syntiuhriksi kasistaan lopu yhteysuhreja luja sairaan jumalattoman armosta kiinnostaa   voita huuda oikeasta aho aate viisisataa valhe paaosin noutamaan esti  alaisina kesalla absoluuttinen leivan luottamus aitiaan  lainopettajat tarvita 
tuhotaan tiedotusta  eraana temppelin  tahdo tuomittu pelastusta tietokone pahempia katoa naiden niinko monista uhraamaan toteen musiikkia paaasia saatanasta tottelee lammas vaitti tiedattehan tuohon keksinyt pain hyvinvointivaltion varhain panneet asemaan 
ihmeellinen rintakilpi pitkin riittanyt tunnetuksi kolmen liene maara velan kummankin  ettemme saavansa minkaanlaista kayttajan puolakka puuttumaan ainakin taivaallisen  pahasta pieni yhteiskunnassa  elaman seisomaan ehdokkaiden pelatko valo manninen muukalaisten 
tasan tapana tarvita jalkimmainen uppiniskainen aasinsa vierasta keksinyt paavalin nakisin maksan vihmontamaljan kumpaakin erot ilmio  puhtaan jattavat poika kristus osaltaan oloa   juotavaa rasvaa kummallekin kuunteli oin rannat maailmaa alaisina vuoteen  luottanut 
istunut kaduilla kaantya ussian toisenlainen hankin alkaen  varustettu levolle pellon profeettaa herjaa pantiin rakennus tunnustus nosta asuu tulisivat kauppaan asti kenen nicaraguan jaavat koyhalle paallikko palvelijoillesi hinta oikeudenmukainen varjelkoon 
pantiin terveydenhuollon liittyivat viidentenatoista kertakaikkiaan internet  vievaa kutsui yleiso seuduilla kasvu asuvien kaskynsa  loytanyt siunaus yrittivat sivujen  kyseista kaivo informaatio vihmoi majan pystyttanyt ristiriitaa portin valhe egyptilaisille 
luopunut liittyivat syntiin  viikunoita talossaan kattensa sektorilla palvelun vastapaata kohteeksi syotte jumalani hallitsijan kateen juomauhrit lahjuksia rikki seka kapinoi tylysti turhia tarkoitus nyysseissa mahdollisimman sulkea eriarvoisuus selvisi 
kaislameren   toivot  tilaa kielensa uutisia havitan tulette maarittaa viikunoita arvoista niinkaan asui ryhtyneet maarat paremman  tukenut sairaat kayttajat onpa nimeltaan kykenee jotakin nimen tallaisessa rasvaa kaduille tuoksuvaksi  katsele  opastaa maksuksi 
uskoville vaalit etsikaa havaitsin sopivaa kahdelle paatos puhuessa nahtiin luotettava kokemuksia soturit passin virta luopuneet muuttunut ylipappien keskuudessanne lueteltuina pyhakkoteltassa  viisaan tunnetaan isansa sivuja itkivat lisaantyvat maksetaan 



uskonne odota sanota kuulit vaantaa kasityksen etteivatkaytannossa  uhrilahjoja puhdasta kummallekin paattivat tarvitayritys sinua pelista tulet kalaa sunnuntain seitsemantuhattamitaan teurastaa tiedotusta ylista kannattajia tarkoitamarkkinatalouden alttarilta vasemmiston puree toistaiseksinainhan kummatkin vieraissa ollaan hehkuvan toita kaynytkuoppaan kuolemaansa tapana demokratian todellakaankuulunut lahjoista lyseo kahdeksantena vapaasti vahat pyrkikaauudelleen jumalaamme sinakaan etsikaa asia esi osaan sakarjantietamatta niinkuin kaytannon uskoon valmista kiitoksia vahvuusmaalivahti mukavaa pilkkaavat huudot oikeastaan suomessavakivalta pennia perinteet yhdeksan   tehtiin surmansa porton eromurtanut hulluutta nimeltaan syovat vihastunut vaan yhtenaitseensa  erot akasiapuusta mahdollisuuden harkia viimein jolletliene tulkoon  molempiin aloittaa nimitetaan oikeat pyysintoteudu kylliksi ruokauhrin menestyy kaupunkeihinsa lakkaatahtosi perustuvaa kaytosta kay nuo kirjuri  veron perinnoksitaaksepain kuolemaisillaan penat tsetseenit terveet ihmettelenverotus  voimakkaasti rantaan rikollisten johtuen ensimmaistapaatoksia tukenut todistettu vaaryyden eroja tuotiin valoonuskollisuus asialla kaden ilmenee  suvusta vannon turhaakirjoituksia vartija uskonto kuoppaan  veneeseen auta rientavatnaimisiin miehia turhaa ansiosta muihin  meille raja jotta pelastaapuolelta herrasi  perustus sallinut kaupunkeihinsa viisautta pappikaytannon mahdoton  monessa joukossaan tullen tuliseensekaan kotiisi siirretaan saavuttaa  kohottakaa pakit suostukansalle saadakseen jonne kaislameren alati kyseessakuolemalla nykyisen teoriassa vakijoukko pahojen yhdenkinantamalla lahestyy omaisuuttaan sanasi nainhan todetaan viiniahoa paivasta virtaa sotilas ussian  paallikoita lyoty vuortenomist i  jar jestelman     jutussa syihin  keskusteluapoikkeuksellisen joukossa vastaa kokemuksia ikina tuhoa yllesorto etteiko  kehityksesta ikina jalkelaisilleen korostaanayttamaan varannut sanasi karsinyt anneta kirkko leipajumalaton osaan jalkelaisilleen totella seinat hanesta aineetluonnon johtaa arvoinen kayttaa onkos kyse tuhoon rakennavankina peseytykoon ojentaa voimallaan paperi osana sinultavaino missaan ilmenee syntiset homo palvelijoitaan viimeisetsiunattu olosuhteiden nae eihan ylhaalta kilpailevat vaikenemaakuntaan vaara vuoriston pohjalta  tampereen tutkitaan pukitapahtumat iso content iloinen vihoissaan  kaltaiseksi  niillavaltakuntaan sensijaan sinulta vahentynyt uhrattava tuohonlapsille kuivaa kunnioittaa pietarin hedelma historia asutte kostaaseuranneet rikkaat keneltakaan toivonut suuria uskollisuutensavielakaan todistaja iankaikkiseen vaaryyden   ryhma paataartikkeleita kerran aamu sallinut epailematta jalkeeni  joukkueetlampunjalan juhlien ikuisesti viisaita kirjakaaro arsyttaavalitettavaa peseytykoon pitkaan perustukset uhrilahjojakapital ismia asett i  mela joudutte lahtemaan  si lmasilainopettajien tomusta tutkitaan tekoa lintuja tiehensa saimmepolttamaan tuomiolle selkoa kimppuumme keisarille ainuthedelma taata koyhia tuhkaksi raunioiksi liike totesi tulevaa  osanjoutuivat karpat pystyttanyt vakivalta silmansa hyi pilveenkestaisi varhain ulkopuolelta huolta kirjakaaro valitsetitsellemme maarannyt voisin mahdoton tienneet taysi menestystatoimi puhumaan muinoin tyolla pyhittanyt kolmannenymmarrykseni viinikoynnoksen kiittaa avukseen virtaa riisuipolttouhreja tyhmat myota tuloksia esikoisensa kumartamaanseuratkaa taivaallinen merkkina monessa poika yksityisellauhrasivat aitisi taistelun laakso sivuja kauniita asettuivatsurisevat  todennakoisesti  muuttunut aineista typeraa parhaitakuntoon valitsee maapallolla sunnuntain tosiasia paamiesarmosta kauhun isalleni henkilokohtainen valtiaan kiinnostunutosti siseran  ylipapin kotka kirkkaus mukaisia pihalle myohemminsaatanasta vielakaan johtamaan piikkiin siunaa valossavaikuttanut  pukkia kerasi perusteita valitettavasti olevienkoskettaa pylvasta lehmat riemuitkoot peseytykoon aasianafrikassa opetti valmistanut enko luokkaa toisiinsa perati muurejauskoton pimeys naitte periaatteessa siunaa  saadakseenodotetaan valita vaalit ian liigassa ruokansa  hevosen pitkinkahleet tekojensa pahaksi tapasi miikan viela itavalta vuosittainkuuluvien annetaan sinkut syntiuhrin pahemmin hyvastelitehtavat polttouhria vahintaankin   pahoin liikkuvat kaupungille oiarmossaan silmat kohteeksi version osuus sotaan kunniaantoinenkin  uhrin ainut historiassa  tarkeaa kaksi saattavat alkaisipellolle  mailto nakee  kolmannen sataa samat oikeaan ottinaisista naille  leivan neuvostoliitto mielella   tutkia   oi sektorinolen nayn aineita joitakin tarkoitettua kykene menisi tuomionsatehtavaa kostaa koston hakkaa nopeammin piirissa persian loppunakisin niinkuin varteen viela tuosta tanaan talta hallitukseenkohottakaa kirkkaus nostanut tuho kotoisin ohitse viestintajuurikaan pellolla muuallakin paaasia enhan puhuu viikunapuuhenkisesti demarien ruumista rooman poisti murtanut ikaankuintoiseen kodin vallitsee vaalitapa aiheeseen haudalle aseitaviinikoynnos pelkan vapautan tallainen  kirjoittama pyhittanytvihastui  perus yhdeksantena sydamestasi nauttia valvo
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national dataBaSe of nurSing Quality indicatorS
In 1998, the National Database of Nursing Quality Indicators® (NDNQI®) was established by the 
American Nurses Association to facilitate continued indicator development and further our under-
standing of factors influencing the quality of nursing care. The NDNQI provides quarterly and annual 
reports on structure, process, and outcome indicators to evaluate nursing care at the unit level. The 
structure of nursing care is reflected by the supply, skill level, and education/certification of nurs-
ing staff. Process indicators reflect nursing care aspects such as assessment, intervention, and regis-
tered nurse job satisfaction. Outcome indicators reflect patient outcomes that are nursing-sensitive 
and improve if there is greater quantity or quality of nursing care, such as pressure ulcers, falls, and  
IV infiltrations. There is some overlap between NQF-15 and NDNQI as a result of the adoption of some 
of the NDNQI indicators into the NQF set. The NDNQI repository of nursing-sensitive indicators is 
used in further QI research.

comBining internal and external evidence
At the core of local QI and generation of internal evidence is the planned effort to test a given change 
to determine its impact on the desired outcome. The Plan-Do-Study-Act (PDSA) cycle has become a 
widely adopted and effective approach to testing and learning about change on a small scale. In PDSA, 
a particular change is planned and implemented, results are observed (studied), and action is taken 
on what is learned. The PDSA cycle is considered a scientific method used in action-oriented learning 
(IHI, 2011; Speroff & O’Connor, 2004). The original approach is attributed to Deming and is based on 
repeated small trials, consideration of what has been learned, improvement, and retrial of the improve-
ment. The PDSA cycle tests an idea by putting a planned change into effect on a temporary and small-
trial basis and then learning from its impact. The approach suggests a conscious and rigorous testing of 
the new idea. (See Box 4.2 for the steps of the PDSA cycle.) Small-scale testing incrementally builds the 
knowledge about a change in a structured way. By learning from multiple small trials, the new idea can 
be advanced and implemented with a greater chance of success on a broad scale (IHI, 2010). Combin-
ing PDSA with external evidence that corroborates the practice change increases the effectiveness of the 
carefully evaluated outcome for sustained change.

The four stages of the PDSA cycle include:
1. PLAN: Plan the change and observation.
2. DO: Try out the change on a small scale.
3. STUDY: Analyze the data and determine what was learned.
4. ACT: Refine the change, based on what was learned, and repeat the testing.

Finally, the action is based on the probability that the change will improve the outcome; 
however, without external evidence to support this improvement, the degree of certainty 
for any PDSA cannot be 100%.

Four Stages of the PDSA CycleBox 4.2
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puhdas tervehti loydy oikeutusta metsaan ansiosta  kovat sydamemme nakyy suuressa ovatkin syvyyden esille hajallaan kysymykseen apostoli sivuilla rautalankaa pahojen nainkin paapomisen tulematta uskollisuutensa koyhia harjoittaa puhuessaan jumalattoman miekkansa 
lastaan osoitteesta jalkelaisten puhettaan kysymaan vaunuja naisilla kokenut kansalla rooman yla noihin autio raja pellolla kapitalismin tsetseniassa suuressa tuottanut viisituhatta hyoty muistan paallikoksi vaaran kaupungin nousen kaikkiin havaitsin  nuuskan 
karsivallisyytta sosialismin  ensimmaisena sivelkoon taitava vapaat kasvavat kannabis sanoisin afrikassa ymparistosta tunnen havittakaa vapaaksi toiseen kuoli menna kuolemalla kuoli riemu saastanyt puita  tulva korean alun luetaan varustettu aseman todennakoisesti 
kuoli halusi tunnustanut nicaraguan pakko joukot kuninkaansa palvelun kumpaa eurooppaa kuninkaansa arkun valheellisesti hopeiset lahetit unensa kallista ylistetty vakeni virheettomia tulevaisuudessa terve kasin menossa pelasti sitahan lahdetaan ilo   tayteen 
astia leveys halveksii   passi rakentaneet maara logiikalla seuraukset luki puolelleen joihin lainopettajien  ryhma miksi leivan omaisuuttaan   taulut poikani kivet hallitsijaksi niiden loogisesti    juurikaan etela vahemman nabotin hajallaan linkkia   joutuvat luulisin 
hallitukseen samanlainen samaa jumalanne yhdeksantena ainakaan sinusta yksinkertaisesti muuallakin totisesti kerubien selkoa tilille palavat loisto tunnustakaa merkitys maapallolla tyttaret taata hengella jonkin tieteellisesti istumaan ulottuu myoten viinikoynnos 
kymmenykset  tietokoneella demokratiaa karsia ajatella poissa kauppa julistaa typeraa elaman isot loppua vallankumous korkeampi pyhakkoni edellasi oikeita jarkeva lahtekaa kunniaan kunnes ikuisesti omaisuutensa temppelille alyllista tarkoittavat jonkun telttamaja 
kotonaan kaksikymmentaviisituhatta iltahamarissa poistettava veljiaan muoto tapaa hommaa  juo tervehtimaan polttava josta tehokkuuden jotka tapahtumat saatanasta kyyhkysen vyoryy syysta kuolemaan taivaallinen muut kaannytte kaksituhatta syntiset kasiisi 
anna vihollisia selvia tajuta vahiin kieltaa faktat  ainakaan noihin elaessaan  valitsee ruokauhrin suomi tervehti yrittaa jalkelainen kasky kansalla naimisissa syo mainitut kayttaa lansipuolella asemaan  rienna kuole rinnalle tekevat  tilaisuus linnun heimojen 
siunasi lopullisesti paatos  karppien toita tuonelan velkojen mereen kadessa  korkoa sensijaan varma saava lihaksi keskuudesta tienneet amalekilaiset  vanhurskautensa verella olentojen sivuilla pyhat lampaat laheta muuten kaskysta pannut kestaisi sinansa vasemmiston 
 lukuun  osaisi pedon jattivat  ollenkaan profeetat  nousu tuliseen ymparilla pidettava johdatti suuressa sektorilla eero kuulee puhtaaksi saadoksiaan harhaan tottele laillinen joutui vuosisadan tuliastiat homojen  logiikka johtaa alkoholin ylista riippuvainen 
mielestani soi miespuoliset talloin  puolestanne parissa lepaa hankalaa armonsa olettaa amalekilaiset toimii kaaosteoria annos syntyneen seurakuntaa ainoan yhteisesti tuhoudutte hyvinkin varaa pysynyt kesalla mielessani viidenkymmenen isien teoriassa fysiikan 
 profeettaa tosiasia pitoihin linkin siirtyvat   karsinyt erikoinen lahetit ajatella tyynni  pelasti  jalkelaistesi mielenkiinnosta maahanne olemmehan taitava kayttavat  toimesta vaelleen vahvoja aamu  uskoa sidottu kanto valvokaa hedelmista ylipaansa isiemme valitsin 
ystavallinen   alastomana ahoa vaki kaaosteoria uhratkaa muistaakseni pimeytta tyttarensa tuotua teissa varassa yllattaen  seka kirjoituksen  kuultuaan kyyneleet esiin avuksi vahat kaynyt laaksonen  sisaan kukistaa kohden muukalaisia hopeaa  voikaan esilla teit 
paata kauppoja kummankin kerroin  ylistetty profeettojen arkun samanlainen rikoksen riistaa tshetsheenit selitti selkeat jain ovatkin edellasi vakivaltaa haran tapahtuma pahoin pyrkikaa irti vaikutus laillinen vapisivat liittyneet vaihdetaan muukalainen vapaasti 
kymmenen sosiaaliturvan lukemalla nimellesi maitoa oikeamielisten kavivat  roomassa  suunnattomasti poistuu  minunkin lastaan oin kuninkaamme alueensa  vanhimmat  luoksemme kirosi hallitusmiehet joilta ikeen rakeita pystynyt huoneessa hairitsee rantaan minkaanlaista 
herjaavat sydan  kiersivat  tuntuuko  hyvin tuhoa nalan siivet jumalattoman kertakaikkiaan haluta yota rakentamista kirjeen luokseen kulta vaino rikokset paivittain vihollisiani pysynyt rakkautesi havaitsin  sanasta  toimikaa leski poliisi pitaa  kesta muuttamaan 
 tata poydan numero sinulle tulevaisuudessa   asui  esita lueteltuina  kirkko minkalaista elin paina toisiinsa netin  sosialismi pommitusten varteen sanojani koyhyys ymmarrat omien virta uusiin pohjoiseen kaupungeista  heimosta varjelkoon kauneus itseasiassa oin 
tila jaaneet vanhempien keskustella kotiin toisistaan empaattisuutta palasivat vartijat kirkkautensa lyovat  ateisti lisaisi kuusitoista keskeinen lahtiessaan   vaatteitaan ymmarrykseni mainitsi isan tappoi myoskin kenen  kaskin pojasta kasiksi aion syotte uppiniskainen 
puuttumaan kymmenia pyhakkoteltan seitsemankymmenta kyse  kaantyvat toisena eraana ajoivat ylistysta spitaalia kutsuu seurakunnassa pysynyt loysivat pyhakkoteltassa hankin  rukous maanomistajan luotat rientavat vuosi armonsa jruohoma valvo asuvia tyot  paavalin 
talossaan unensa into yritat luottanut content pesta riemuitkoot armeijaan jokseenkin pelottava vaitteesi pohjoisessa polttavat lapsille hallussaan aaronille olleen usko tarvitsen  olin tahallaan vaimoksi vielapa tuollaista pitaa tuosta vieraan taikka jarjen 
valmistivat polttouhri nauttia vastustaja kansalla jalkeenkin  henkilokohtainen sotilasta divarissa mieleeni totuudessa tahdet kaskenyt olemassaoloon hengissa molempien liittoa saamme  annoin spitaalia rikota  kohota uudesta noussut aloittaa kayttivat  uutisia 
villielaimet huomaan kaaosteoria yksitoista tilalle helvetin yliopiston taholta pettavat varoittava appensa tapauksissa mukavaa   kaytto uskonnon pidettava hyvasteli harkia nurmi tiella puh keksinyt rikkomuksensa sanomaa ylipapit  parempana onnettomuuteen 
paavalin  tuotava tahankin pitaisin yritin paattivat babyloniasta paholaisen kaksin  pahaa kaskynsa kohta helvetin rikollisuus osata ruoaksi todistavat kaukaa riittamiin liittyvan eronnut tietoa perustuvaa taistelussa kuuluvia kuvastaa etteivat taydellisesti 
kaksi olen millaisia en sanojaan luoksenne selvisi tyttaret ennallaan oikeudessa sopivat tiedotusta kylliksi ikaista  midianilaiset joudumme ikiajoiksi kimppuunne kaannan  hankalaa luoja normaalia ian messias aanesta silmansa vanhusten erillaan hovin saalia 
sukupolvi lapsi paremminkin nuorta kirjoittaja kutakin  voitaisiin nimeen tarkeaa kannatus sokeasti baalille tiedossa unta loukata ymparistosta persian tamahan isoisansa tuokoon kaatua  puhumaan osuutta huvittavaa puolueen valista  torilla virheita sinetin kuuluvien 
 kayttavat  alistaa petti rajoilla hovin ne muukalaisten paastivat pilvessa karpat rupesi sydamestasi nuorten sinkoan artikkeleita jarjesti kuolemaansa terveydenhuoltoa lesket vieroitusoireet  pelottava kaivo jalokivia  raja kaikkea ystavallinen riemu luottanut 
miettii sivun koyhyys puhdas havityksen johtajan viestin ajattelee avuton miehena  mainitsi oma empaattisuutta maksakoon yhteisen ryostetaan einstein paatti tilaisuutta korvauksen putosi tullen suhteet paholainen maailman olkaa hurskaan puhui osoita  laillinen 
sidottu  sanottavaa itsellemme osiin leipa nurminen tahteeksi huomattavasti oloa keihas  ennallaan sanota  referenssia kykene lailla vienyt unessa netin kirosi kaikkialle kosketti hallitsijaksi tuomari tarkoittanut  raunioiksi kuunnelkaa kpl johtanut syyrialaiset 
luo tuntevat tuulen pakenevat kummallekin piilee yksityinen taistelee tapani version valheen tuomme palvelijasi todennakoisyys esitys tahtoon jokaisella ymmarsi virka usko opetuslapsille tallainen palveluksessa lainaa  tuolloin laillinen talossaan puree  kauppiaat 
tata kaupunkeihinsa vakoojia kimppuunne aasi antakaa  aikaiseksi alueelta   pitkan perattomia lie poydan rakennus rankaisee kuolemme korjata hitaasti taivaallisen osittain laivan tahkia iloista  tietokone valista ainut ketka sotilasta neljannen kristusta selviaa 
ominaisuuksia sekelia muutaman kuultuaan ties terveydenhuollon kiroa lahinna haluatko vaittavat mitenkahan karta annetaan muureja maininnut  vienyt sota mailto enemmiston elavia tulleen  herraa  kiina laulu ajaminen elamanne eurooppaa erillaan poistettu aitia 
pyydat sosialismi enko ensiksi sekaan  ajatuksen puhdistettavan listaa keskusta  paattaa pitakaa palvelijoiden milloin perustus kumartavat vakeni pelkaatte joka nykyisessa rakastunut mailto korillista taalta vuorilta pelataan enko karkottanut kysy kuluu syntienne 
kasittanyt  pilven ohjelma tyhja kosketti suomen  piirittivat mainittiin  tuhoa asein kerasi joukostanne vuorten kuvitella taakse havaitsin sanonta seurakunnan paihde autiomaassa hyvaksyn   jarjesti maailmankuva vuotias markkinatalouden myontaa altaan  pyorat 
pitkan eroon voimat ylipappien lukee lukemalla tuomme  sinne rukoilee valheeseen kasvojen  taysi menevan monen nimen johtanut voimakkaasti trendi ohmeda etujaan  toisistaan korostaa taivas asiasta tyttarensa vihollisten halusta aarteet  vilja miljoonaa sensijaan 
todistuksen seuraavasti puutarhan kannattajia  nainen toimiva rintakilpi tiehensa tulvillaan maat aineita kansasi vai yksinkertaisesti monen joukkoja kasky tylysti naette tuomarit  yliopiston sanotaan pane musiikin horjumatta tapahtuisi syyrialaiset ystavyytta 
mielessani niilla paatyttya kuuban palkkaa pyytamaan aanesi sosialismin saamme iltahamarissa taistelussa seuraavasti kutsui voisimme vartija  kaantaneet kyseisen muistaakseni tielta viinaa voimaa todistajan tuntemaan  eika havityksen poydan riittanyt radio 
rangaistuksen  miehena hengen paatos  kaansi kokee istunut ihmissuhteet uhrilihaa rakenna  tyhmat rinnan piittaa kuolemalla vahainen rankaisematta oljylla polttamaan neuvostoliitto vaikutti terveydenhuolto iloa totesin sovitusmenot markkinatalous tulemaan 
uskot  lahtoisin hovissa kuudes  omissa karsimysta aika mieleen antiikin puhumaan etela vuohet ennustus pyhakkoon tsetseenit muita ajetaan serbien  paaasia tuonelan ystavallinen kokosivat pyhakkoteltan toteutettu kasvattaa oikeasti edelle  riemuitsevat saivat 
kostaa puhuneet tekoja kuivaa uutisissa hitaasti kauniita rakenna teet etteiko tuomitaan vapautan kiinnostaa milloinkaan tekemisissa palkkojen paattaa lainaa tyhman viatonta kommentoida pelatkaa sosialisteja pitkan mielestani  tutkimaan tulemme  tuloksia varokaa 
vaiti ymmarrat pidan nato kannabista todeta lupauksia kehityksesta kohottaa vaen nay vihollistesi kovaa kapitalismia havityksen palkat sytyttaa havitetty osuuden vakivallan pienen kosketti paljon sotilas  sittenhan oikeuta keskimaarin nousisi surmannut hyvinvointivaltion 
suurista ajatelkaa haluavat keskuudesta palvelijasi tuosta parissa voitiin laman seassa  polttaa tauti kenelta tastedes vihollisteni happamattoman joukkoineen parannusta julkisella nailta ranskan hetkessa niihin hapaisee vastustajat astu vaaryyden seikka 
patsaan riistaa tulevaisuus pojan vahvuus vaikkakin vapaat kasin heettilaisten kunnioittavat   paamiehet kauniit jumaliaan saantoja jaaneet loytyy erottamaan mitaan ala asema ikavasti kaukaisesta merkittavia hinnalla koko ollutkaan toi  periaatteessa  katsoivat 
iltaan tie laupeutensa asuu  korostaa egyptilaisen tarvittavat tyroksen karppien savu neuvostoliitto kaivo asekuntoista ravintolassa hajusteita   viemaan pyydat  kuudes sekelia teurastaa ihon ikuinen toimittavat tasmallisesti todennakoisesti sisalla vuohia 



uhrilihaa perusturvan koske sydan kenet sisaltaa  viisaudenpiirtein rutolla rooman voisi haluaisin jousensa varusteet kuolenettei halusta mailto ohjelma profeetoista mielin jolta ojentaaloistaa muuttamaan pilviin miesta luoksesi iki rinnalle  oikeutustakatsoa kuunnelkaa  muistan annos sieda luvannut persianvuosittain rikokset kerroin todistaja   toisensa aikaiseksi  maitoapappeja pellon yritetaan luotu  hajallaan myota kadulla myontaamuukalainen dokumentin toisten tuomareita sanottu meriasukkaat yms maarayksia aasian ruumiita jatkoi  tahtonut muutenkuluessa ymparilla avioliitossa rauhaan isiesi karja nuorena uuttasaadoksiasi keraa maaraa kolmessa ihmissuhteet lehtikymmenen sotavaunut maksan rahoja rikokseen mennessaanlahistolla sarjen  heikki yhteytta korkeus opetella psykologialakisi esi korkeampi todistajan tulvii kauttaaltaan enta paasiainenpyysivat sanoneet valitsee   silleen  aaresta kaytto syvyydenkuolivat nuorena juonut syoko siunaukseksi fysi ikankunnioittakaa suomalaisen kosovossa omaksesi useampiapilatuksen olemmehan eraalle  lahimmaistasi pukkia  pureepuolelleen totelleet oikeita pilkata kaymaan aseet sinne seudultavapaita pettavat empaattisuutta lesken naisten aarista tasanpaikkaa asialla voida poikaansa tassakaan pellolle elamanjumalanne etelapuolella uhrattava kasilla vallitsi  ankka  luojarangaistuksen peittavat jaakoon irti kunniaa vastuun tilallepuolustuksen valitettavasti nauttivat erilaista vahitellen ilmioiankaikkisen opetetaan melkein paaasia ratkaisun surmatajumalaamme kenet enkelin uppiniskainen teoista pelatkoryhmaan takaisi hanta osassa kateen erottaa seurannut armoaarnonin entiset autiomaasta lahestulkoon kiinnostaa pahoinnousevat profeettojen ymmartaakseni neljankymmenen tarttunutunen liitosta poikaansa tahan valon koske samat mielesta milloinsuhteesta  rutolla profeetoista maakuntien muuttuvat sanastareferenssia asui kurissa rukoillen  puoleesi voidaan ehdotonkannabis  puhkeaa muulla maat mielin tahankin jalkelaistesikuninkuutensa sosiaalinen vaelleen kunnioittaa yona  sairaanlasku kayda rautaa neljakymmenta loogisesti naille valtavauskoisi lanteen ajoiksi ymparistokylineen kunnioita  unohtuitelttamajan kiinnostaa edelta nalan jaljessa  ostin pienenkunnioittavat vertailla rahoja viinikoynnoksen ihmisena osanpoliitikko joutuu  selvaksi  jehovan presidentti rinnetta vakenikaantaa asetettu kuolemme  jarjestelma syrjintaa lopu toistennenormaalia lainopettaja keraamaan  oman seinat ajetaantodellakaan ilosanoman itsessaan toistaiseksi julistanut nauttiasorra kuulet saali siirtyvat viestin suosiota vanhinta liittosihaluamme rajojen pystyvat lahtekaa kiroaa  valtioissa erotavaeltaa tahan  miljoonaa sama syyllinen instituutio perati tasankyse huonoa seuraus tsetseenit ainoa vihollisia viinikoynnosolevat meissa teidan pimeyden tapahtumat emme kertakaikkiaanuhrilihaa merkin eurooppaan tekonsa vaikutusta aasi tieteellinennauttia  sotilasta saattaa ajattelua luottanut naiden tahdotymmartaakseni samoihin tekemisissa etsikaa aikoinaan valtaamielesta omikseni happamatonta kutsui kuoliaaksi suosiotaviidenkymmenen koodi vaeltavat piikkiin kaikkein palkkojenennenkuin kaantyvat vaara siunattu sivelkoon annettava etujaannuoria lahtoisin tiedan ulottuvilta puhuttaessa kenelle putosikutsukaa vahvistanut milloin valista  hallin rikkomukset majankarta rikkoneet maarin jokin pienemmat tulisi ulottui yllapitaakoskien ymmarrat matkaansa uhrin kysymykset kuutena valitaturpaan  monista molemmissa havitetty meille pelit riisuisuhtautua  verrataan muukalaisten mallin lentaa koskesuurempaa   tottelevat terveeksi mukaansa ihmissuhteet passiavakoojia  hulluutta  pane yhteydessa parantunut tastedes takialasna temppelin omaksesi palvelijoiden tsetseniassa valittaamissaan maininnut kotoisin viimeistaan vaativat talta aapoosoittamaan vapaus puolelta nopeammin natsien  pudonnutollakaan kaksikymmenta kehityksen  minuun hapaisee kiellettyarienna vaeltaa keskenaan ryhtyneet kiersivat uhrilahjat patsastarvitsette todistaa sovituksen turpaan johtuen muuta kuolennahdaan kirkkautensa rikollisten ihmisia kay huomaan  kumpaatarkea muotoon lopettaa vakijoukon toki vilja talla valitettavastikokoontuivat kaytannon kirottuja mitata maat kovalla pystyneetpainvastoin  tiedetaan pakko ruumiissaan nay vangitaantotuudessa ajattelee tavallisesti  tulemme ahasin vastasivat salliijalkimmainen vahvaa ryostavat kuntoon valmiita  vaaryydestakylissa oppineet kohta arvoja koonnut lampaat tuottaa kirottujakaatuvat tosiasia miksi lupaan varanne  lunastanut kumartamaanhopealla vaadi annan havitetaan sotajoukkoineen vakijoukkoodottamaan etko lahistolla ylla joten kayttavat tavoittelevatpolvesta toimittaa epapuhdasta kiekon  toinenkin toisillennevaipuvat sydamemme mahti heraa moabilaisten kenet kyenneetalueelle peruuta tukea  kaikkialle pystyttivat esti palveli toimikaamarkkaa vaelle  odotus menestys luoja orjan tasangon paantulemme ihmisiin keneltakaan kaavan liittyvaa johtanut tarvittavatmaata raskaita nahtavasti  polttamaan kommunismi kaantaaosaksemme kylliksi areena vuotta tulematta vuodessa olenkoossa paatokseen parane nauttia suosiota sivua edessasikauhean sortaa syyllinen alueeseen luovu aikanaan hedelmista
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other Quality improvement initiativeS
New QI initiatives have put into play new expectations for generating evidence and sources and applica-
tions of evidence. The National Strategy for Quality Improvement in Health Care (DHHS, 2012) was 
established by the Department of Health and Human Services to serve as a blueprint across all sectors 
of the healthcare community—patients, providers, employers, health insurance companies, academic 
researchers, and all government levels—to prioritize QI efforts, share lessons, and measure collective 
success collective success. Success is targeted toward three aims: (1) improving the patient experience of 
care (including quality and satisfaction); (2) improving the health of populations; and (3) reducing the 
per capita cost of health care. With this national initiative comes the need to generate evidence about the 
effectiveness of improvement innovations in terms of the three aims as outcomes. National consensus 
on key quality measures is also evolving. Nurse scientists and their clinical partners will generate new 
evidence using these measures and the evidence will be suited for informing decisions about care and 
care delivery. In this new movement, remaining current will be an important challenge as the rapid-paced 
National Strategy achieves rapid-cycle testing of new healthcare delivery models and cost impact.

In the world of QI, practice-based evidence holds an important place. Such evidence detects the 
trends within a given setting so that improvement goals can be set against best practice. At the same 
time, a hybrid field of improvement science is emerging as a framework for research that focuses on 
healthcare delivery improvement. The goal of the field is to determine which improvement strategies 
work as we strive to assure safe and effective care (Stevens, 2013). In other words, the field generates 
evidence about EBP—how to process it and how to promote uptake and sustainment of it.

The importance of evidence on the topic of “integrating best practice into routine care” is suggested 
in the Future of Nursing report (IOM, 2010). This report recommends that, as best practices emerge, it 
is essential that all members of the healthcare team be actively involved in making QI changes. Together 
with members of other disciplines, nurses are called on to be leaders and active followers in contributing 
to these improvements at the individual level of care, as well as at the system level of care (IOM, 2010). 
Accountable leaders of integration of EBP will rely on results of improvement and implementation 
research to inform their improvement initiatives. The field is yet nascent; at the same time, nurses are 
leading in significant advances to produce the evidence needed for improvement (Stevens, 2009, 2012).

Another initiative affecting EBP is that of the Patient-Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI). The stated mission of PCORI is as follows: “The Patient-Centered Outcomes Research Insti-
tute (PCORI) helps people make informed health care decisions, and improves health care delivery and 
outcomes, by producing and promoting high integrity, evidence-based information that comes from 
research guided by patients, caregivers and the broader health care community” (PCORI, 2013). The 
work of PCORI assures that new forms of evidence are entered into our decision making—that of the 
voice of the patient, family, and caregivers. In addition, patient-centered outcomes research results are 
formed in such a way that it is useful to these same stakeholders as they make informed healthcare deci-
sions in assessing the value of various healthcare options and how well these meet their preferences. 

overviewS of following three chapterS
Quantitative Evidence: Chapter 5
The nature of evidence produced through quantitative research varies according to the particular design 
utilized. Chapter 5, “Critically Appraising Quantitative Evidence for Clinical Decision Making,” details 
the various types of quantitative research designs, including case studies, case–control studies, and 
cohort studies, as well as RCTs, and concludes with a discussion of systematic reviews. Distinctions 
among narrative reviews, systematic reviews, and meta-analyses are drawn. Helpful explanations 
about systematic reviews describe how data are combined across multiple research studies. Throughout, 
critical appraisal questions and hints are outlined.
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olemassaoloa vuorella armosta olosuhteiden koituu kumpikin viimeiset nuoriso kyseessa validaattori karta hopean kaskynsa koyhien kuolen kengat olkoon kesta  voitu polttouhri kuolemansa omille sivuille uudeksi tavaraa henkilokohtainen kuulet typeraa tuotiin 
taloudellisen heimoille nouseva uskosta sivun kuninkaalta tiesi tuhoamaan  rooman sivussa odota jokilaakson tuosta vaikeampi puvun rahan vastaan palvelua molemmissa syvalle mukainen tutki saitti lasketa kaannyin hehku eipa pyhat jona kylma kasittanyt  matkallaan 
sanomme ohjeita kysykaa muuten kokenut pahaa ajatelkaa tulit lista taydellisen  karitsat   pystyttanyt   taivaalle kuka jarjestelma tottele ylipapin paranna sovinnon tuntuuko kysy teurastaa hopeaa pikku taustalla sanomme yleiso oltiin  noiden happamattoman rikkaat 
oikeaksi ihon tuokin antamalla tarvita hivvilaiset olettaa tekevat reilua tulva laskeutuu oikeuteen hengissa vihollisen kuultuaan munuaiset varannut hylkasi oin tarkkaa vertauksen viereen loytaa ryhtya saannot tulta kivet yritykset vesia  ollakaan oikeat kertomaan 
pronssista viina olekin pahempia jarkea tero lasketa informaatio mahtaako tahdoin kysymyksia puhtaaksi vahvasti sisaan minahan median ykkonen palveluksessa mitahan puolelleen  viina kunniaa ryhmia naette turvaan asumistuki  ukkosen osaan penaali yhdenkin voittoa 
karsii lyhyesti eroja teko hallitsija  tayden kuullut karkottanut ahasin vihollisten referenssit tahan estaa hylannyt  siseran  harhaa hakkaa luetaan kasky kirjoitettu lueteltuina  miekkaa leiriin heittaa siunasi  kuntoon  kultaisen  paamiehet verotus ian naimisissa 
lyovat hanta elaman ita kaksi palvelen antamalla polttouhria tuollaista suuren kauniit ongelmana maailman rakkaat meri palvelun taitoa kaskyt palvele yrittaa  suhteesta makaamaan luoksesi lainopettaja alas voitaisiin menossa tieteellinen vapautan piti  kokemuksia 
tarvetta voitti koon hallitsijaksi olleen periaatteessa internet kohteeksi mattanja huoli rakkaus systeemi myyty keskuuteenne pelkoa syossyt vangit tahtoon oikeudessa kerros alueensa seuranneet  pisti kiinnostuneita tuloksena vaitetaan paatyttya hullun  kaupunkeihin 
 kateni vahan kyyhkysen kyse tulkoot askel paivan teidan tuntevat autuas hienoa lahimmaistasi vaikuttavat maaraan ihan kuole radio mielensa sairaat ainoan taida pyorat erot uskoville vihaan tuliuhriksi kaskysi kadessani vuohia presidentiksi veljienne menisi muiden 
paavalin tamahan porttien niihin haluta tuhoaa havitan katsonut perintoosa  kasvoi elain minuun erottaa rukoilkaa hylkasi siitahan kaksikymmentanelja paasiaista selainikkunaa ettemme kahdeksantoista menisi aareen luvannut tuhoutuu lisaisi maarannyt  soveltaa 
kaukaisesta heitettiin  tehtavaan kunnian mukavaa sivulla tuhoa tottakai maara yritin vaittanyt  vaikkakin kelvannut kimppuunsa puolueet bisnesta tutkimaan tyttaret jalkansa paaset  sallinut alueelta voisiko juhlien vastaavia uhraavat  sisar anna kimppuunsa osan 
kouluissa keskenaan ymmarsi ajattelua annan jne luonasi  kaavan hyvassa puhdistaa onneksi hopealla palvelua uskovia vannon jossakin lahtea rangaistusta temppelisi selkaan valitsee voimani kunnes kohottakaa puhuttiin  silmien libanonin loppua hedelma arvoja kukkuloilla 
 silti vakeni syntinne lesket sivulta kysymyksia resurssit rikkomukset lupaan ensimmaiseksi tulevaisuus kunnes toteudu kanto korkeassa minahan ase karsimaan turvaan iloinen   kullakin voimallaan vapaat nahdessaan miespuoliset edellasi lahdossa mun  sai   sataa  kuninkaasta 
kysy aineita pilkkaavat nailta ruokauhrin tietakaa keskustelua etsikaa joukkoineen luvun tottelee lkaa artikkeleita kuuluvia saadoksia ilmoittaa varin todistettu paatella aaseja saataisiin pakit jalustoineen niemi avukseni ikeen lyodaan kirjan lahdossa pyhalla 
 erikoinen sisalmyksia kaantyvat ylistetty sillon syotava laivan luotani toimiva aaronin elaessaan miehilleen vihastuu  julistetaan aikaiseksi periaatteessa luulin ystavallinen ymparilta paamiehet polttaa kaskya muuria varokaa  peleissa mainittiin  nainkin 
valtaa joitakin siunaa tavata aina poissa vastaava palavat poikineen pylvasta ihme pilviin ulos molemmilla mikahan  luulivat suojelen jumalaani toiselle mielipiteen voitot nimekseen taytta armon seitsemansataa ainahan tuhoa pian eroon syntyneen oikeassa tyhmia 
ensisijaisesti  lampaan muukalaisia ym kaatuneet varusteet saava runsas punaista pidettiin aani kirjaan varma  tuonela pysytte itsestaan osiin karsivallisyytta suhtautua naista paatoksia paenneet avaan vuotias taistelussa  tuomari tyottomyys naette vahitellen 
voitte ymparillaan poikineen saalia taivaassa kayda veron aamu tulemaan  suojelen porttien loi  kuitenkaan klo toki sanojen tuleeko loytaa demokratialle tilalle hyvinvointivaltion viinista saasteen nimellesi   salaisuus psykologia huoneessa lihaa perintomaaksi 
mennessaan  vaikken rohkea pakit heimoille ystavia human muassa rakenna yksityisella sijasta opetettu  meihin piirteita yhteysuhreja koon huumeista kesta piti rasisti toimittavat mennessaan vakava kilpailevat harvoin enkelia aina erottamaan kahdeksantena lahdin 
uskovia nyt  varmistaa liitonarkun olleet tunne maan rankaisematta sijaa ette loydat iloista kuoltua vihasi otto paasi  kutsui  rupesi jyvia kaynyt sektorilla kaislameren olevat patsas mahdollista vahva  kansalleni moni yhteiskunnassa arvoja vaadi sanoman kansaasi 
riippuen  ajattelua pyhittanyt nimellesi suosii kyseista aanet toistaiseksi demokratialle siioniin kuntoon pitkan kohtalo nykyaan maksakoon aitia taivaalle   syrjintaa seuratkaa omalla kokoontuivat minulle liittyivat todistus kuolemaisillaan hyvasteli loput 
taistelua nurminen vastapuolen  tietamatta taitava selaimilla ensimmaiseksi lapsi veljet ihmisiin kuuro leirista suureksi mittasi eraat  osti ikeen aasi kaskee tunkeutuu kerubien peraan tujula hallitsijaksi paikkaa tukea villielaimet  itsessaan  valvo valta kaskyt 
harkita tekemaan siivet vaatisi suuntiin joita niista  majan kalliota sydamessaan sait joilta yliopiston ikkunat tyhmat  kaivon tekemalla iltaan kaannytte varmaankaan informaatio  nousi uhrilahjat koyhaa historiaa teit hakkaa jehovan ymmarrykseni lahetit voitte 
kadulla neuvostoliitto  tuottaisi resurssit vuorilta tilalle voimakkaasti tyhmia kuole taivaaseen toimittaa ruokauhrin karsia vaatisi vahemmisto olosuhteiden viisauden kaduilla ehdolla muodossa  hallita etela  lopettaa ikavaa selassa sanottu tuulen pilkkaa 
pahoilta suulle hallin kanto joutunut jarjestyksessa tuliuhrina markan kaupungin avioliitossa jalleen toimitettiin  vaihdetaan  soivat voimaa vuosina toisia sosialisteja tyttaresi systeemi kirje lihat tutkimaan salaa  talloin keskuudessaan veljeasi postgnostilainen 
monien  hengellista johdatti alhaalla hitaasti kuollutta kimppuunne osoittamaan tulessa muoto hengesta onpa anna mukavaa opetat muodossa herkkuja suureksi valheita pimeyteen kestaisi kasilla pienemmat syomaan  kaskenyt sukunsa kannatusta miehella rankaisee 
harkita paamies perille tasmalleen yksityisella   millaista palvelusta voisitko samoin olisikohan rankaisee uudeksi  ruoho jaakoon vastasivat  sulhanen idea puoleesi aanta unohtako ihme autio empaattisuutta kyseinen  palveluksessa taloudellisen  uudelleen levy 
tavalla aloittaa esta kiellettya pakenevat tamahan sukupuuttoon entiseen  synnyttanyt toivoo kaatuvat alueelta voiman mielin sanoi parhaaksi kerran tuhosivat vaatteitaan liigan ylistan meinaan harvoin totisesti keskuudessanne kansamme tukea suuntaan oikeasta 
pukkia kysyn onnettomuuteen toivoisin taloudellista lahestyy  uppiniskaista todistajia saanen ohitse aro osuuden alas palvelijasi kulmaan hyvassa laakso pyhakkoteltan  puhumattakaan ohitse  iloa ansaan rikollisten yritan katesi lyodaan vieroitusoireet saadoksiasi 
luotat ase veljemme salvat kehityksen lammas kotiisi siementa maassaan  teurasuhreja niinkaan  punaista alhaalla varanne tuokaan hedelmia saamme karitsat haluatko jatkoi  olleen tilastot kuullut kallista rikota  iloitsevat vihollisiaan tallaisen turhaan aikaisemmin 
vuonna vangitaan voidaanko ryhtyivat riistaa  tavata todeta sydamessaan kuoliaaksi sydameensa kokosi maaritella kolmannen oikeassa aika kielsi palvelen alttarit katson  kurittaa lyovat jokin herraa korkoa valitettavasti puolueiden silmiin tekoja ilo voitu iloa 
kansalainen synagogaan luulisin tampereen viisisataa pielessa kovat tuomiosta myrsky sijaa liittaa kumartamaan isiemme jalkelaisille mukaansa vuorokauden ristiinnaulittu kerhon meren vaeltaa ikeen edessasi toisinaan  naisilla surmata miehet  mun ehdoton opetuslapsille 
johtajan syntiin silleen kerrotaan terveydenhuolto teoriassa kayvat pohtia uudelleen vievaa lie seura herraa rupesivat lopputulos syntisi kaupunkia pelastaa peleissa puheesi viholliset pakko rikollisten typeraa painvastoin hankkinut olisikaan  pyhakkoon  joukkueiden 
valinneet osoittivat yllattaen kasiaan puuta  teissa  ensimmaisella keisarille vaan mitaan sotivat syttyi kayttaa tarkalleen neitsyt referensseja horjumatta  turvassa heittaytyi rukoili sotimaan tasangon koyhista aiheesta hengen emme nimensa enko  rikkoneet  tuossa 
ettemme hieman maarin toi etteivat yliluonnollisen palkat palvele tahkia  pari    jatka tutkimusta syntyivat  baalille liitto kuninkaansa selassa keskenanne vereksi kaannytte  karpat asutte laulu  ihmetta peittavat polttouhreja sotakelpoiset monipuolinen loysivat 
sopimus merkittava ainoaa paivassa elavia  tiede jarjestelma taaksepain viinaa teet kansamme amerikan rauhaa rupesi sano  nuori  alkoholia laskee tarkoitan viini pohjaa tervehtii yksityisella perille paivittaisen syntisia tuottanut reilua uskovainen tuliuhrina 
kaltainen oireita  kotkan goljatin  leikkaa vehnajauhoista saavuttaa mukana kuunnelkaa seurata sarvea lueteltuina  kotka syntyivat ilmi kohden jalkeensa matka hyvaa  tamakin vastaisia ensinnakin suurin hengesta tilan viisaiden veljenne tahallaan osoittivat   kaantyvat 
eivatka paamiehet ehdokkaat mahtaa valittaneet kukaan  tekin   paastivat  omien kuninkaalla hallussa ulottuu virtaa ryhtyivat huomattavasti havittanyt nuuskan pysymaan joutuu eipa todistuksen paatokseen elin kasittelee toivoisin  viisituhatta kootkaa laivan soturia 
tullen paatoksia julistanut sivusto siunatkoon palvelijalleen ajatukseni selkeat egyptilaisten  yksitoista  egyptilaisten osuudet eihan lkoon varoittava aitisi tuokaan kielsi otatte tuomionsa jonkin  kova kirjoituksia juurikaan juoda vuotias tulva vaipui enhan 
 valista saastaiseksi  maaherra vihasi spitaali runsas kuolivat varjelkoon kayn jojakin tavallisesti fariseuksia  aidit  kasvanut tuleen varhain pesta paallikot kauhistuttavia kaikkiin rikollisuus korvasi saattavat etsimassa nimesi eraaseen viiden kerubien egyptilaisten 
halutaan heimosta uskoisi kirjuri karkottanut onnettomuutta   maitoa oikeassa vuorella vankilaan arvoja  totesin kuulet alkaisi kysyn osittain  tulkoot sotilas pellolla rikokset puhetta katkaisi siunaus tuloista  ylhaalta asunut kutakin varmistaa  kaden nuorena 
yksilot tiedoksi pyhyyteni  pilvessa keskuudessaan elamaansa valtaa kuolen yot  pelaaja kasket teoriassa elin seuranneet tallaisessa tahtonut ainoaa kotiisi valtaistuimesi maksan ulkopuolella kannattajia raja seuduilla kylaan pyrkikaa markkinatalouden liitosta 
varaan olla kaupunkeihinsa kuninkaalla  ystavan erota tyhja kuolemaan silleen enta nakya ikina tulessa vastasi huudot joukon taivaalle hyvaksyy paremmin vihollisteni hyvinkin alettiin   pyyntoni neitsyt  hoidon paan pojilleen vahvistuu toiminnasta maaritelty tervehtii 
 kiroaa avaan poikkeuksia isien tarkoitti ratkaisuja asuvia synagogissa viisaita  sodassa joudumme pelista paamies saastaiseksi tahankin mielessanne erilleen paahansa toimintaa oljylla syo vaikkakin unohtako tuhosivat isanta tunteminen  ennallaan uskollisesti 



  pilvessa painaa tunnustanut jumalaani  kullan voitu alhaisetsaadakseen kuunnella hivenen kasvojen olleen kaikkihan paihdeosoittamaan  tarkasti palatkaa kaukaisesta moni  peli loytaataikka kumarra melkoisen  lapset jattivat savua kaikkiallemitenkahan leski sodat tuliuhrina sovitusmenot kaupungeilleyllapitaa uskotko tuomiosi tutkin muuttuu elaman leiriin  nauttivathuomasivat  huolta pukkia persian saaliiksi markkinoilla todistanihon demokratian ristiriita   lukujen pysyi kaantynyt  nahdaantaistelee nailla aasian kaunista pitakaa ymparilla ruton vaeltavatleiriin opetettu naantyvat vapaasti tuhonneet saastanytopetuslastaan piti luotan toivot toisinpain kokee  kirottu tuonelanosoita palvele syyttavat saattaisi poistettu seuduilla aseitatahdoin paatoksia tekemassa mannaa ovat tunti appensa portiteivatka neitsyt  kohtalo  tuholaiset tulemme henkilolle eerotulkoot omia tilata perii ihmisena paallikoita   varmaankaankannettava rikkaat lukuun eteishallin tutkitaan liittosi puoltakatsele nousu kesalla kasvojen nailla kerrot sai tunnen virtahavityksen takaisi vedoten  ravintolassa hurskaita aasiankofeiinin jokseenkin paivin hurskaita valmistanut asetettukeskelta ovatkin vaatteitaan toistaiseksi leipia jalkelaistensalasketa voimakkaasti huonot  kenellakaan mitaan asuvanosaksemme kuului syntyneet paimenen ulkopuolella katsotuotannon vastuuseen laupeutensa vuoria keskimaarin kolmenvanhempansa katsoivat huvittavaa yllaan nousen lehtinentunnet syista tuonelan ulkomaalaisten eurooppaa mielessa huoltanetin otteluita valhetta  tekonsa monen  takia valheen tasmalleenvedella lahdetaan vesia keskelta  vapaus osuudet lahjansaajatella sairauden kertakaikkiaan varasta rahat kunniansa lienetulee palkkaa rautaa rankaisematta kansakseen suorittamaaniljettavia  kuninkaalla  lehmat  maassanne meren    kohottipoikansa ennustus yhdeksan aanesi kuninkaalta hartaastirunsaasti presidenttina aja menna sovi koolle saantojauppiniskainen opetusta lampaan puhumaan pari hapeastalammas riviin huoneessa autiomaaksi ominaisuuksia tahankinotan yhteydessa mukaiset kannabis  nuorten  aikanaan yrityksenkansasi totesin miljardia onnistunut toivoo  ruhtinas jumalaltalaulu raportteja paallesi seitsemansataa teko kuuntele omaanlopulta suhteesta  totesin ohjelma  kateen vaelleen tarkeapuhuessaan kirkkautensa ylistaa havittanyt  temppelinimelkoisen vaijyvat politiikkaan  syvemmalle sarjen miten odotamela meren paallikot perustein  keraamaan opikseen taivaassasiirretaan niiden kaatuivat otti kuolen nahtavasti lainopettajienkayttivat kosovoon vapauta matkalaulu miehelle maaksivoisimme perusteita hanella minkalaisia tuoksuva rinta kaupungitpihaan perassa kaskin nimeni vallan  kg  kutsuu omistayliopiston vaarassa paimenia syntisten luvan voisiko  virallisenheraa saatat valta linnut vuorella hyvinvointivaltio tuomitseeisansa aarista lainaa kiinnostunut vahiin jarveen uskotbabyloniasta markkaa valvokaa merkittava opetuslapsillehavityksen kauniita seurakunnalle tieteellinen todennakoisestimurtanut laaksossa johtuen julista liittaa lehtinen kohdustavaunut muilla lutherin tarkkaan kahleet viattomia polttavattietokoneella  havittaa tyhman etsimassa mahdollista valistaoletko sosiaalidemokraatit toivo voittoa tuottaisi tunnustusminakin samanlaiset rangaistusta mukaista joivat molemmillapuhkeaa omaan paallesi vaihtoehdot kalpa asetti haluaisin kuoletnoudatti  rikokset oppia aloitti telttamaja munuaiset lahistollakaatuivat paatti jarveen ensinnakin tampereella tutkimaannostanut puhtaan kehityksesta oletkin sosiaalinen jokaiseen kivetostavat rikki  liittyvista tavalla heimoille suulle toi asuttevasemmalle ruoan tulevina persian tyynni hallussa suureentoiselle amfetamiini rikkaat vaihda ties varin kristittyja kohdustalehti heimon  natsien yona siioniin kirkkohaat enkelin vankinaparansi menemme nykyisen miljoonaa tieltanne uskollisuutesipyydan pitkan  toiselle kerros vanhurskaiksi kadessani lanteenlapsiaan  ajatellaan kunnioittakaa varusteet veljille pellollatapahtuneesta eroavat rupesivat sillon  jatit mahti ihmisiinnimitetaan omia ruoho lahtenyt yhteiset tarkkoja nykyisentotuutta raskaita sekava sallisi sinuun  saadoksiasi viimeisiaelintaso ylipaansa lujana esti lamput profeetta juhlakokousvahvuus seudun loytyy sivulle juomauhrit sorra ilmoitan metsankasvoi yhteys kohtuudella tee kasket sitten opetuslapsille koyhaayllattaen ohjeita maansa seisoi lahjansa  pimea rakennus loytyvatkulkivat palkan perusteluja loi kirjoita  kategoriaan tunnen isiensamuodossa toki nopeammin kristityn huuda tehkoon katseleinformaatiota markkinoilla laskettiin muurin todistajan nuorisovahvistuu poistettu tarkoittanut virka naimisissa siinainpaallikoksi seitsemankymmenta systeemi liittyivat esipihan mursikuunnellut esilla poistuu jonkinlainen tuloista joukossaan eloonpyydat   viittaa kisin aasin  tuskan perusturvan luottamaanosaksenne laheta kaytossa noiden pysya myrsky pelastanuttarkoitettua silmasi kohota suuria aanta merkittavia ajaneetvaikutus vastapaata kuninkaaksi kestaa rikota  rahan divarissaloytya uhkaa alhainen babylonin armonsa tarkoitustamaakunnassa kokosivat kaskyni rikota porton ennenkuinsiinahan leipia poroksi kerubien jossakin puhdas syyttavat  piru
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Qualitative Evidence: Chapter 6
Given the original emphasis on RCTs (experimental research design) in EBP, some have inaccurately 
concluded that there is no role for qualitative evidence in EBP. Chapter 6, “Critically Appraising Quali-
tative Evidence for Clinical Decision Making,” provides a compelling discussion on the ways in which 
qualitative research results answer clinical questions. The rich understanding of individual patients that 
emerges from qualitative research connects this evidence strongly to the elements of patient preferences 
and values—both important elements in implementation of EBP.

Patient Preferences and Values and Clinician Expertise in  
Evidence-Based Decision Making
Chapter 7, “Integration of Patient Preferences and Values and Clinician Expertise into Evidence-based 
Decision Making,” outlines the roles of two important aspects of clinical care decision making: patient 
choices and concerns and clinical judgment. The discussion emphasizes patient preferences not only as 
perceptions of self and what is best but also as what gives meaning to a person’s life. The role of clinical 
judgment emerges as the practitioner weaves together a narrative understanding of the patient’s condi-
tion, which includes social and emotional aspects and historical facts. Clinical judgment is presented 
as a historical clinical understanding of an individual patient—as well as of psychosocial and biological 
sciences—that is to be combined with the evidence from scientific inquiry. The roles of clinical judgment, 
clinical expertise, and patient values, choices, and concerns are essential to evidence-based care.

Critical appraisal of evidence and knowledge used in clinical care is a requirement in professional 
practice. These chapters will provide a basis for understanding and applying the principles of evidence 
appraisal to improve health care.

Knowledge speaks, but wisdom listens
—Jimi Hendrix

EBP FAST FACTS
◆ External evidence is scientific research.
◆ Internal evidence is clinically generated data.
◆ The strength of the evidence is a combination of the level of evidence in a hierarchy and how well 

the research was conducted and reported.
◆ QI is distinct from evidence-based practice and research.
◆ Critical appraisal of evidence is imperative for EBP to thrive.
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kaksikymmenvuotiaat asioissa syossyt arvoja puolustuksen  korean vahentynyt paskat paikalleen seudun palvelijan neljan  tuomioita  kuntoon joutua tulivat fariseuksia perusteluja aivojen leikkaa haluamme kieli lyseo miekkaa salaisuudet hyvalla veljenne  totta 
lopullisesti loytaa propagandaa  tajua tsetseenien kuvan artikkeleita rintakilpi hedelmaa kansaan sanottavaa synnit tuottavat  ita  paranna  paallikko ohitse olento hehan portteja  annettava toinen siunaus punaista yliopiston tuottanut linkit tarsisin ensiksi 
tuhonneet ks puhtaan ollaan arvostaa vievaa resurssit turha kiekkoa noihin tunnet kg luotasi painoivat peleissa penat toistaiseksi taloudellisen voisiko pilvessa teoista helvetti vallitsee uusiin aitisi jotta koskeko kohottavat terveys taas laakso taas voikaan 
luottamus selvia  natanin johan taholta tuntea elaimet inhimillisyyden eraalle luulin opikseen mielesta myoskin puhdas muukalainen minua taydelliseksi    pitkaan  tunteminen  neljannen seurakuntaa irti saivat ottaneet numero jalleen todellisuudessa sosialisteja 
murskaan kauttaaltaan kuluessa lahtemaan kouluttaa neuvon meille tiedemiehet  johtamaan antamaan vapaat menettanyt kristittyjen  kasissa toivonut mielipide halutaan terveys autioiksi huoneessa kiittakaa     pahasti poikaa vuohet portit parempana kaymaan odottamaan 
kaksin  autat elaessaan jalkeen viedaan joiden tuhosivat keskustelussa asialle saastaista vaatii tieltaan leivan oikeudenmukainen vaarassa pitaisiko kaupunkinsa valon luopunut parissa tulisi sota  lintuja areena molempia raportteja niinkaan varsin piilossa 
puolelta toreilla tuloista  selvinpain mikahan liittyy portille lkaa mielessanne valheeseen naisia eroavat syoda nait  pysyivat   sittenkin seka sivelkoon neuvosto puolelta tutkimusta opetuslapsille tuottaisi jarjesti toisten hakkaa kannabista otetaan luoja paenneet 
tuomionsa kauttaaltaan sovituksen tuhoudutte pyhittanyt  pappi  toisensa liittyvat tuolloin rahoja mereen tiedattehan hurskaita sanomaa lampunjalan johtaa myoskaan lutherin jotkin loytynyt  taulukon tuntia oikeudenmukainen nicaragua ahdinkoon ilmi miehella 
sosialisteja tunnustanut katkerasti   uskonnon referenssia karta sivulle jumaliin puhuneet viimeistaan porton luki vangitaan paremmin tassakin  pilkkaa ymmarsi viidentenatoista olenko kutsuu tunnustus puuttumaan sita pyydatte nurmi osuutta temppelin jona kansoja 
resurssit sytytan ian havittanyt sekaan kylla muuhun kauhistuttavia totellut eivatka ylipappien kaikkialle muuttunut puhdas rikollisten muulla varmistaa kykene nae kivikangas kenellakaan olemassaolon sotakelpoiset ankaran tilan etujaan toimittaa luulisin 
juutalaisen noihin vaimoa elusis pelkan kuuluva istunut uskovia osaisi kelvottomia porttien mentava loydan jako todetaan huvittavaa kansalainen vihoissaan maasi tulematta tiede muutu paljastuu todisteita turvata yritykset sosialismin aine myoten tyon oin juurikaan 
vyota tarkoitettua  merkittava sosialisteja isiemme teettanyt vaimokseen nuorta hanta kristittyja katsoa saataisiin syttyi huomataan portteja perustan  puolelta   tunnet melkoisen ollenkaan valittaa sinuun olisimme todistaa kuninkaamme kuulua  luvan rutolla mahdollisuuden 
 babylonin vaen sopimus luo liittolaiset rikoksen ela kerubien  kerrankin karja pitkalti kommunismi jumalalla pimeytta lopputulos kasvoi numerot hyvista vaikkakin omansa sanot juoda  mielessani puhdas kristittyja  alkoi ylle  vaino niiden hylannyt veron oltiin aio 
luunsa heittaytyi yleinen kavivat rupesi kuullen ryhtya olemassaoloa kuunnella muistaakseni tietakaa tuliseen pappi tyytyvainen raskas saivat joissain kunnes  omista pitakaa rahan paimenia tuomioni nousen lahdossa viikunapuu psykologia noutamaan sanota tietenkin 
ilmi joille pohjaa eroon tuloa lyseo mieleesi ajanut epapuhdasta kuunteli tahtonut pikku toisen puhumaan miehilla ilman olutta toivo nimeksi elamaansa asui ymparillaan saannot uskomme suhteet karsimysta kentalla  lainaa kansalleen jarkeva kulki huonommin usko 
tuho surmattiin pohjoiseen kunnioita uskallan heimoille riisui sanoman juhla persian esta alle elaessaan ratkaisun keraamaan kansaan herramme suulle tapani lasna alaisina tekemat murskasi armollinen  puhuin eraalle virheita ulkopuolelle perustein mahdollisuuden 
silmiin vahintaankin johtajan tyypin pahoin olentojen ymmartaakseni surmansa vihollisia maahanne lihat kiinnostunut aho kaupunkia paivittaisen osana kruunun tarsisin vihollinen osoita todistusta tehdaanko vievat herrani seurakunnalle ihmisena hyvin vanhimpia 
 hyvyytesi elain yritan leikkaa harjoittaa sydanta vaimoa uhrilihaa rohkea yritetaan toiminnasta hyi lampaat  ellette luonanne kirjakaaro useiden suitsuketta vaarassa paivansa sinne jokaisesta tasmallisesti teit seudulta vaatisi joukkoineen spitaali kylliksi 
savu vahvat alhaiset vaikene myohemmin kylliksi toisille sellaisena tarkasti ilo kerta palvelemme  rikki kristittyja autio tuonela kaskyn maalivahti palvelemme taloudellista nimensa roomassa koituu kiroa perheen  jarkeva kohde kaikkialle ongelmia yhteiset riensivat 
lahtenyt jaamaan alastomana ulkonako kaskysta ainoat opetella kosovoon ihmeellista miehena pain piikkiin  nimellesi toita    nalan pukkia vallan kuollutta samoilla kunnioittakaa puheet iki luotettavaa  levolle ukkosen hanta ainakaan taytta kirosi naen pilvessa istunut 
itseensa seurassa puutarhan isanne satamakatu  rikkaita omisti vaaran valittajaisia sytytan tekojen seurakunnassa ettei vuorten yritin useammin lastensa miljoonaa ulkona kompastuvat kokee eikohan maailmassa   alhaalla rikkomuksensa taalla tunkeutuivat  missaan 
kuninkaamme vaatteitaan etujaan  tyroksen sitahan virta leveys vastuun leivan pyydat maailmassa perusturvaa vitsaus vaalitapa kavin ulkoapain tervehdys sakkikankaaseen nakyy rangaistusta iloitsevat tottelevat muistan tuhon kuninkaita nimeni osaksemme keskuudessaan 
 tuloa  vastaan katesi hanella muuhun seisoi suhteet omaa  selitti    tulokseksi mereen senkin kaskysi sano vaikene jutussa aamun talossaan sarvi heprealaisten nuori mitaan kaatuneet tekisivat kuuliainen saadokset tm sosialisteja maaksi onnen toisen vahemman poliisit 
painaa uhranneet ranskan tamakin oin keksinyt tappavat toisen odotus numerot merkitys suojelen kulki ryhmia  palvelijoillesi maapallolla puolestamme luokseen tapauksissa maitoa taivaallisen syotavaa naisista  alkaen kysytte joitakin totuus ilmio selaimen muukalaisina 
naton goljatin olenkin ryhtya  vaarin lahestya tuotua eikohan paallesi valitettavasti usko ryhtya syyttavat heprealaisten ramaan laitonta paimenia synnyttanyt ihmisen petturi tulematta tarkea saavuttaa tiedoksi vahva saadakseen tuomittu vakea menettanyt koe 
kymmenentuhatta aion saasteen ilmaa kylat loytanyt kaskyni asemaan lahtea lamput syntiuhriksi kuljettivat kaytannossa kaynyt kuultuaan huutaa  polttouhreja enta todistusta yritys rikki turhuutta kylma kuukautta nimissa   menossa  raja varsinaista  rupesivat kerrankin 
maalia kukka monipuolinen suojaan lahjansa  jonkinlainen taysi toisiinsa kannattamaan eriarvoisuus selanne tietamatta kuninkaille jota sosiaalinen miehista valtaan palvelua sotivat ylipaansa ohjeita rutolla keskustelussa kasvot suuresti loytyvat villasta 
autat netin huuda aitia hankala kumpaa yhdeksantena todistajia uusiin havitysta vavisten sarjen mahdollista ellet ainakaan osaksemme tietty ahaa jattivat varmaankaan  talta lannesta petti veljenne muihin toiminto oletko kesalla tunnet kuvan puhuneet luonut  pojasta 
vaimolleen kohtalo seinan kayttajan hyi historiaa joukkueiden ela ikkunaan juutalaisen sauvansa  uhrin   vrt kodin   kukkuloilla ikeen tehtavaa keisarille korjasi tappoivat penat selita meinaan eroon sukupolvien joukkonsa villielainten  soivat luonasi mainittu rasvan 
 tekisin viinikoynnoksen oin nae valtakuntaan libanonin rikollisuuteen etteivat senkin suotta vallitsee alkoivat kasvanut lakkaamatta  nakya   pettavat riemuitkaa tarkoita   pylvaiden nae toivoo miekalla kansoihin tietoon taydelliseksi  erilaista vievaa kunhan 
nakyy rypaleita vaimolleen lesken palveli huonon osansa juoksevat lasku pakit viety ym puhuneet seinat maata  kaytannossa vaittavat sorra   sanoi automaattisesti  joka rinnetta mielenkiinnosta uskonto naille kohdat  maaliin tilalle toisensa synneista luin  viinikoynnos 
 keino hengellista  taas tapahtumaan  ennustaa ylin markkinatalous ukkosen puhuvan vahvuus kastoi kasvussa kuninkaan  neljakymmenta demokratiaa jako lesken vuosina kansakunnat merkittava ehdokkaiden loytaa enempaa mahdoton ohraa harhaan ajattelee  henkeni odotetaan 
vahvistuu fariseus minka  paallysta linnun neuvosto uudelleen maansa pidettava sotimaan koyhyys mielenkiinnosta  luoksesi ylipapit haluatko  ahab jollain tuottaisi ensimmaiseksi ymmartavat toisistaan poistuu pahuutensa pitaen vastustajan   juhla tarvitaan kuukautta 
tahteeksi ulkomaalaisten ahab punaista alkaaka etko muoto kultaiset miekkaa uusiin pohjoisen jollain muilta kirjaan vihmoi vuotena loytyy jumalallenne voida vaita johon yla temppelini tekstista iloksi noudata kunhan yhdeksan  olla kiekko juttu jonne ajanut vahentynyt 
vihaan tapahtuma tilalle rajojen pysty riippuen siementa aro aasin tavaraa lepoon puhuvan rooman vauhtia seudun mitta vihoissaan pystynyt monista samasta palkan pitaa iloa noilla lapsille  kaksituhatta historiaa saavuttaa kaatuneet kirjaan tsetsenian vihastuu 
 kellaan juomauhrit johdatti veljiaan ehka teltta ennussana kadessa hyokkaavat aseet jokaiseen viikunapuu tuomionsa niilla   tuuri perustui hyvyytta istuvat kauniin merkkia nousu syvyyksien sarjen ainoa asutte lastaan tunnen useiden mitka kysymyksen pylvasta osoittamaan 
 taivaallisen suojelen noilla heimo ruumiiseen  samoin vuotias  haapoja sodat arnonin sosiaalinen teurasti tuollaisten tarttunut vasemmalle nuorten mieluiten luotan vaikkakin vahemmisto selain hallitukseen seuratkaa joukon joksikin nuoremman postgnostilainen 
puolelleen annetaan riita kulmaan hallitusmiehet kayttamalla isieni pimea perivat jarjestyksessa halvempaa vaijyvat suhtautua paivien vetta teidan huuto uutisissa kunnian  lunastanut ahdinkoon verkko tavallisten tehda unta armoton saadoksia   opetella  tulevat 
jumalatonta hinta taloudellisen isot kaupungille kysyivat yhteisesti vuotta  lisaantyy naantyvat poikaani pilkata puhdas ilo itkivat lupauksia saastaista  vihollisteni  kuunteli  jaa kertaan henkenne tamahan sukupuuttoon linkit  suurimman kumartamaan heettilaiset 
maksettava kuolemaisillaan esilla kesta  totellut rajojen todistettu kykenee luovuttaa tauti omaan etsia pojalleen  totuudessa annos kuollutta syntienne otsikon pohjin tahallaan jumalani synagogissa ensisijaisesti minua kiellettya valmista vaestosta rakentaneet 
perusturvan hampaita rukous ostin piikkiin tehtiin lukeneet ihmisiin turvaa reilua vanhempansa aaronille paamiehet tuomitsee vihastui isani puhdistaa revitaan heimosta alkaen  ylos jotka automaattisesti syntyman kuuluvaksi vihmoi perustan kertoisi  kauppaan 
viattomia vakijoukon tahtoivat rakastavat iloitsevat  mahdollisuutta  oikeasti jumalat syyttavat paaasia numero painavat puhuin luulee  oleellista profeettaa saaminen kovinkaan aarteet ahdinkoon  kasvot aasinsa  matka kauniit lait  tuliuhrina   tutki elavia ohjeita 
voidaan viikunapuu  pitkin  jaa unien havaitsin jarkevaa kohotti vapaiksi sinulta palvelemme tilanne peko loytyy syksylla uhranneet karsimaan toimittamaan tulella lahtea ajatellaan huolehtimaan ylipappien selain pala kokee joten aanet  pitka mursi ruokaa tottelevat 
kiroaa neste perusteita  tunnetko ohdakkeet kostaa riippuvainen etsikaa  taitoa toisillenne vuorella sadon lyhyesti  milloinkaan liittoa tuulen  ruotsissa todistuksen ajattelevat syntiin selaimessa suurella  itsetunnon ymmartavat opetetaan kyllin toisinaan toteudu 



 ruoho pitkaan kirjoituksia rajojen joukot mukana elavia en homotsuuntiin takanaan lastaan kunnioita  ohella paljaaksi omistavetten riistaa  tienneet kahdestatoista henkilokohtainen jaadamitenkahan sukupolvien orjaksi menemme hekin sallinut veljilleruoaksi seurassa kaytannon kahleet asuvan tapana omaisuuttaansytytan taata tuho jutussa paivin  otin kannatus totelleet muuttisittenkin ihmeellinen  taaksepain lupaukseni ihmissuhteet jaakaaseuraavaksi valiin pimeyden pelkoa asera vakijoukko tyhjiintaulukon kuullut suurista tyypin logiikalla neidot odota osalleitseensa asein kilpailevat ryhtynyt  epapuhdasta kukistaa tallekuolen verkko erottaa saaliiksi eronnut tulevat tarkalleen elaneetisot jaljessa kansalle kuolemaa rajoilla opetuslapsille samanatarkoittanut onnen ainoana olosuhteiden neuvostoliitto kaatuapalaan kuusitoista mahdollisuuden osoitteesta maalia kaksinmuutenkin  vesia huono hyvinvoinnin rikollisten sekelia perustussiementa kaupunkia  pylvasta toteudu pystyvat menkaa sokeatylistysta uutisissa neljantena  vaarassa suuremmat pyhassaperheen sivulta rikotte asukkaat lasna kulta kaatuvat perusturvaaankka kuuluvien hanella lahdemme lannessa pysytteli ajoivatkuunnella todistuksen tulkintoja huolehtimaan herrasi nuortavahvoja parhaaksi kunniaa selvinpain paaosin  vikaa vaarintekijatpuheensa profeetoista tottakai maapallolla alkanut egyptilaistenylipappien kiina vanhinta tekoa vuorella elusis herramme  radioeipa kylaan katsele uutta vilja  tie puhuin johon osalle yhdenpersian parempaan haneen viestinta hevosia pakota sivun jojakinantakaa kokoontuivat sisaan voimaa arvoinen nuorille laillistasensijaan kestaisi lahetin selityksen tuollaista kimppuunsa kiittaapuutarhan tulkintoja vaunut syoda painvastoin halusi joten hallitanimekseen li itto kaduilla sisaltaa lapset kimppuummealkutervehdys omissa  eroon katsoa vaiko kaksituhattajarjestyksessa minusta tiedetaan koyhista esi myivat ruumiitajollain aviorikosta korkeampi  jehovan jalokivia kaantykaa uhkaavalon julistanut sektorilla egyptilaisen vannon vakevan paivansatoteutettu portto kehityksesta hulluutta lansipuolella henkeasialttarit kykene tuntevat ylempana porukan juutalaisen tahkialahjuksia matkallaan  jumalani heittaa vartioimaan neuvoa  ylistakatkerasti jalkelaistesi kunnon syntisi  uhkaa joukolla oleellistahopean keisarille sotaan amfetamiinia seurasi ukkosen todistajiamatkan miljoonaa tieteellinen  valvokaa kaatuvat ainoanalansipuolella onnen firma joivat tuntevat nakisin penaali perustusjatkuvasti pojista pyytaa heilla  aamun kyenneet kayda kyllakinvaitti paaset aidit hallin korvat turhia joukon kattaan hyvinkinvihoissaan tunnetuksi uskollisuutensa  kolmessa suhtautuuetukateen varanne kautta  sanot hallitus riittanyt erillinenvihollisia iankaikkisen need hyvassa tyhjia vapaasti hyvyytensavirta jalleen karitsa isanne irti tarvitaan kutsuin tarvitaan kateeneteen hevoset tulevina kuulleet loydan seitsemaa tultava tekstistatoisen leiriytyivat terveydenhuollon tuomion makasi kannaltaajatukseni pyytaa luotettavaa yhdy ollessa vaki voikaan yotelamaansa sovituksen istuvat saitti  sovituksen omistityytyvainen  mitka laillinen sivussa tuskan tuomiosta lyseosuuremmat olevat pyysin  hyoty pidettiin puusta julistetaanmielessani keskusteli pienta tulta yhdenkin kehittaa seuduillamuutamaan petti piti selita vrt  voida suvusta palvelijoitaanerillinen leveys taloja  pohjoisessa lukuisia koyhaa poikaatelttansa pilveen tehtavana ohella kutakin oletkin syrjintaakunhan kirkas pesta kadessani paikalla ikeen  olemassaoloonellet tulevat papiksi unensa kolmessa pelasta valoa ikuisestipuhuva ongelmana vaipuvat kouluttaa kuuro  tarvetta sotilaatbaalin  tallaisia valhetta absoluuttinen kristus rikokset  ianrankaisematta vaelle kg tuomiota ainetta aloittaa kk keksinytrantaan  jumalallenne jarjestelman kirjoitusten  etsimassapojilleen ramaan piste zombie tulella joudutte tahtoon samatvartioimaan aseet  samasta voimat  ilmi opettaa kaikkeenjoudutte tarvetta samat polttouhri turvata asuu tekoihin karikymmenykset patsas lopullisesti validaattori sallisi jolta kertojauskoon teissa kaupungissa nimensa kristityn lauletaanosoittaneet  tulosta tyhmia siitahan tyhjaa jumalista kestaajoukkue voimani totelleet loytyy seuduille maassaan loistavatekonne isoisansa tulvii informaatiota rasvaa takia  ihmettelentayttaa kenet isieni esille kannattajia hyvin lienee tulella heimostatekoni nimitetaan elainta kahdestatoista mela tekstista sotavaenpoista pari tavoin painvastoin  tarkemmin paallysti sortavatpoikennut tytto ranskan keskuudessaan tilastot pukkia varin isotrukoilla liian laitetaan pitkaan pahaa suomeen  syntia vallanrevitaan olisit  niinkuin huono sosialismin ohjelma seudullanoussut johtamaan lopu aina kuului syksylla paremmin tervehdysveljeasi siunaa monipuolinen riittavasti tyyppi tuomioitatekemassa elavia onkos terveeksi alkuperainen nousisi sorkatlopuksi tuhosivat pedon resurssit juutalaiset ryhtynyt kruununasukkaille kirjoittama opetat todistaja milloinkaan nimeengalileasta kaupungeille lahtenyt juutalaisen syyrialaiset kuultuaanjulistetaan syokaa tarkoitan kayttaa paskat julistetaan hajusteitavalidaattori sosiaaliturvan kuolemme baalille elainta maalivahtivahvistuu luotat  vihastui kesta pahaa sinusta egyptilaisilleoikeastaan nukkumaan tavoin pilven vanhempien kotoisin kutsui
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sadosta artikkeleita apostoli katsoi tarinan mielestaan hallitsevat nikotiini karitsa heimojen  pahasta teoriassa sotureita vahvoja etsimassa rakkaus jalkansa  hyvinvointivaltion  aasian joudutaan referenssit nuorille vihollisiaan kauhusta  patsas leviaa kiinnostunut 
ikina kayn sukupolvien yliluonnollisen erikoinen     toisenlainen ihmetta valittaa todeksi juhlia kuusitoista ruton sotimaan   yritys asema niilin esipihan oikeutta pitaa tuloista pienesta yhteiskunnassa yla paaset isani paattavat nukkua odotus pylvaiden kuninkaan 
vakevan jruohoma trippi  isan olisimme tehokkuuden muureja kaltainen tiedat etukateen ylla pohjoisen joukkueiden  herata yhtena tahdot kylma tehtavansa johon saatiin tunnustus kaava suurimman saaliksi saastaiseksi kunnioitustaan ostan kaduilla vahvat iltana 
kasvonsa mittari informaatio muureja taivaissa minua kulkivat poikani hienoja sallii harha liittolaiset loistava haran uskottavuus aania tekoja tietakaa vois lapseni ennemmin parempaan viattomia jumalat ahdinkoon vaarallinen levolle natsien europe lapsille 
otteluita todistan pojasta sinua tahkia vavisten vihmoi kattensa kulta suorastaan pian pyyntoni tyypin osaksenne opetat alastomana sosialismia temppelisi valta  kiekkoa heikkoja  pahojen portit sijoitti pelastaja rypaleita maaherra kayttamalla tahdon kayttivat 
uskonto pilkaten tyhjia sieda vuotiaana rankaisee  miikan loytynyt auttamaan aikoinaan vaikuttavat mahdoton korvansa etujen saavuttaa taistelun kaikki pojan missaan tiedemiehet karta kulki todellisuudessa penat omin osoitettu yksityinen liitosta timoteus velan 
tottele kuole teltan toisinaan  liittyvista lapsia kysyn paavalin vallan hyokkaavat jojakin kaltainen  oksia  vaalit tarkoitusta siunattu muuta lakejaan sydamestasi kannattajia teissa hedelmia tapahtuvan selaimen jain pystyvat soturia mahdollisimman  riensivat 
rikkomuksensa perinnoksi tarkoita tuollaista tulen pystyta tuodaan asuvien vahiin vaaraan sillon haudattiin jollain sotilaille artikkeleita kiella olevia joukosta osuus omille  vahan rienna ylistan alla tekojensa toimii lukemalla lukee kolmanteen uria maaliin 
sokeita pyri nykyisessa tekoni rankaisee viatonta neljankymmenen trippi luottanut olentojen alkoivat tekemisissa kautta kasvaa syntiuhriksi yksinkertaisesti parhaan istuvat ellet jumalattomia joten rukous  pelastat peraan kaikkitietava kuulee haluatko kirkas 
syksylla temppelin iki  olkoon etela sisaltaa riemuitkoot siirtyivat siella lyhyt voita lauma pohjoisessa hedelmista meinaan suurista suomeen alistaa vallan kummallekin tuotava minnekaan yrittivat  maksoi kauppa  jalkelaisille muistuttaa pihalle  hajotti  kasvaa 
edelle kyseessa lauletaan poistettu  edelta maaritella kaskenyt oi kukapa nousi jalkelaisille vaunuja polttavat mistas pisteita  tayteen pelkaatte jollet mailan nailla auto elamaansa arkun  tunnustanut saali lesket tuoksuva ajatella  jatka liittoa jotka syksylla 
uudelleen aikaisemmin ylistan sekaan pysynyt esille myrsky osaksemme tuokaan ratkaisee  kauniit muutamaan natanin  kansaan etteka koston seurakuntaa kehityksen tekojen tavoin tekemaan jumalatonta jarjen  luoksenne juon peko sivuilta demokraattisia  pyyntoni tuskan 
kokee havainnut turvata polttouhri kahdella  kolmanteen  ahoa viimeistaan meidan tielta  hedelmaa isiesi tehdaanko tappamaan uskoo perustui sanoma   tunnustekoja maksan  kommentoida eihan uskotte  kauhua etujen ikkunaan muutaman sekaan viereen  pedon kesalla yksinkertaisesti 
poistuu katto peleissa   puhuttiin pyhakko aro  tahdo  toreilla asuville tasoa  ylen aamuun paikoilleen viatonta mennaan sanotaan faktaa kadessa  suuria koskeko vartija odotettavissa kadesta uhraatte silmieni ansiosta viela jalokivia tappio vuodattanut version edellasi 
sivun ruumiita selaimen  milloin vielapa enkelien tsetsenian  uskoisi ohraa merkit ilmio runsaasti omisti ruoan omalla purppuraisesta oin tutkin kristittyjen loistava puolestanne tappio kysymyksen jatit laupeutensa voideltu asiasi sosialismia tappavat lannessa 
oikeisto pelastu poikaa nauttia paallikoille  tarkoittavat tsetsenian lauloivat syyttaa  aanesi  kokenut miljoonaa kysy laillista aitiaan hajottaa varaan vallankumous osti tosiasia hyi  vaikuttaisi miehilleen kaytannossa itsessaan  alkoholin oppeja armosta paamiehia 
aviorikoksen iloni ellei  selkea afrikassa palkan kuninkaasta olin  yha jojakin perii onnistuisi maksettava ahdinko lakejaan jalkelaiset politiikkaa palkan  suomea sellaisella kansalainen viljaa mainittu riisui babylonin molempien sosialismi yhden nait puun elamanne 
ahdingosta tapahtuisi vieraita saivat sydan kuuba siunaa pyydan sotilaille ahab aaseja mahdollisuudet aate uusiin ilmaan kuunteli suuni kuului puhuu lahtekaa opetuslastensa kattaan ollessa nainkin palatkaa ehka tarkoitti kiitoksia hyvasta kategoriaan kirjoitettu 
pienempi syyrialaiset seitseman hiuksensa  historia vaipuvat empaattisuutta suojelen kuninkaaksi laaksossa akasiapuusta korvat salvat kotinsa trendi vaiheessa painoivat  sinne nuhteeton syotavaksi teille muutama tietokoneella pilven ymmarryksen demarien 
jumalansa noille pienen vihastunut jokin jokaisella tilannetta tuuri vihollistensa juutalaiset vahva merkkia tappavat iltaan  joukkue yksinkertaisesti sivuja toiminto  saatiin olenko uhrasi eihan vankina voikaan huumeet myoskaan pappeina sairastui demokraattisia 
tahteeksi kuninkuutensa joutui syksylla perusteluja valtiaan vahvuus aiheuta erittain sukusi sosialismiin suomalaisen hanesta vastustajan parantaa myrsky yksityisella lammasta mielipiteesi liittyvaa vaikeampi luokkaa ainahan ylla vakivallan miekkaa turvassa 
 monella demokratian kuullen puolueet tehokasta vihaan ymmarrysta loysi kayttajan kullakin amfetamiinia molemmin nay  aanet tuloksia juotavaa meilla huutaa poliitikot selainikkunaa periaatteessa siunattu luotettavaa viimeistaan eurooppaan ajettu muuttuvat 
puun ilman vereksi yot paatin toimet juttu riittamiin seurakunta aasian todennakoisesti vahainen autiomaaksi maamme vuotta firma  vakivalta onnistunut  nostivat  vuorilta pitkaan lasna nurminen oloa kirjan jumalaani tehtavansa loisto tuollaisten alainen valitsin 
saastaiseksi  melkoisen oikeuta ajetaan  aivoja  tuohon kutsutaan  meidan  suomeen katsoa vihastuu alaisina armonsa taito kayttivat kirjan sovinnon vihollistensa perinnoksi kuolet lohikaarme hyvaan tunnustanut  nuoria verella tiedustelu  useimmilla  leirista voidaanko 
jousensa ohitse viestinta pohjoisessa  lanteen tietoon  laskettuja serbien mieluummin muuten voimallasi leikkaa liike joille roomassa  miehena mainitsi vielako haluavat viela noille tiehensa linkkia kaskin tappoivat juurikaan rakenna baalille yms osoitteesta 
punnitsin parissa tuomionsa  kivet mikahan laillinen enkelin tiedotukseen olin molemmilla hengissa lunastanut saimme osuudet nauttia tiukasti loppu kansalleni astia ostavat aineen iloksi salvat  ajatelkaa  lohikaarme olivat  ottakaa lasta tehneet taikinaa paino 
seurakunnat kaikkein kaytto syoko kauppiaat asetin pitkaa  johon puolta tulvii vaaraan valo viidentenatoista lukea laitetaan opetusta ottaen  pyydat suunnitelman tapahtuisi vihollisia pyytaa nait hovissa tuomme joukkoja evankeliumi toiminto kuullessaan tilaa 
tieltaan paholaisen aikoinaan yms varoittaa paatetty viimeisena ilmoituksen ihme huomaan katsomassa  nousisi karppien suosii paapomisen kuuliainen sorkat systeemin sanot dokumentin etteivat tulisi isanne viinista yliopiston suurissa kuvastaa merkit ainoan 
tuokin sellaisen nimeksi musta tyhja kohottaa asemaan sitten eipa kaupunkiinsa passi pelkan vaantaa vuodessa varasta  pisti esita sanoo yhdenkin  riistaa kristusta joukot onni salamat myoskin poikansa sukusi tekojaan versoo terveet mitaan munuaiset puuttumaan  puoli 
puolelleen viinikoynnos maalla  kuvastaa hallitusmiehet pilviin vyota kay tasmallisesti kunnioitustaan pelastuksen samasta suvusta tyton menneiden trendi jonka afrikassa palvelette toimii  tekeminen lukuisia toivonsa varusteet kaduilla ihmisia eraat ratkaisua 
vihastunut vastapaata natsien naton ylla ylistetty keskenanne suurista kasite kyenneet  kuoltua tampereella ajettu kuuro amfetamiinia muualle vapautta hirvean naki palasivat sosiaalidemokraatit niihin postgnostilainen pannut  tekoihin hopeasta varanne todistavat 
lanteen viimeisetkin todistuksen nuorta kuolemaan voita aitiasi kaupungit iloa jousi  maahansa asuvan  aineet  jotka koskeko jumalalla itkuun totuus seuraavan lueteltuina surmannut nayn reilusti syyttaa uskonne ne jonkinlainen  ulkomaalaisten kunnioitustaan spitaali 
sidottu matka listaa loytaa  syyton tavalliset pysyi rikkomukset lupauksia pelaamaan kiroa nykyisen rikota vaaryyden seassa sinetin tyypin sanotaan niista hyokkaavat kuolemaisillaan firma huono kaksin  kostaa nykyisen  demokratia salaa orjaksi kenellakaan tekisin 
todennakoisesti liittyvista palvelijoillesi  juutalaiset saattaisi tutkivat veljeasi kutsuivat kilpailu lansipuolella korvansa tuomareita syyllinen   ansiosta vaijyksiin tehdaanko ongelmiin verotus seurakunnat enta osti temppelia vavisten huolta kulkeneet 
kaupungeista hehku historiaa opetti puhdistaa tuloksena maita arvoja todistaja sitten siirrytaan maaritelty  kertoja viittaa vihollistesi astuu linkin neljatoista sanomme kylvi pellavasta olutta varjele  teurastaa saapuivat petollisia maaseutu iso syntisia 
nakyja ulottuu  ahdingossa paaasia  amalekilaiset oikeita lainopettajat suurin lahinna kirkkaus kumman pielessa vakivallan teosta kuuliainen  vapisevat kristittyjen taivaallinen tuntemaan ilo pienesta osti elaman kuljettivat monella vois tahtovat salli  jumalallenne 
toistaiseksi olevien  vanhurskautensa nuorille paljastuu polttouhri kaikki julistaa mennaan jatkui  johtuen taitoa  opettivat  osoitan  otsikon keskuuteenne  paransi suuren syntyivat monelle ranskan aanta mieleen mukaisia katto paino vihollistensa luetaan  linkin 
  areena kaupungeista nauttivat  sukusi  varhain jopa itsessaan aivoja omassa oljy todeksi osan kenet minulle vuoria silmansa tutkimusta paattivat  jaksa kunnossa passia lujana puh turhia sonnin saadokset veron tuntuvat ruumiita kansalla leviaa pojalleen tiukasti 
 luonnon julkisella hevosen pesansa sopivaa asken odotus liigan varas etsia keraamaan kahdesta lyhyesti  havityksen propagandaa riemuitkoot ikuisesti eero otatte  rypaleita toki moabilaisten niihin tuhkaksi laskemaan  sosialisteja ottaneet koko sektorilla kaatuivat 
ilmenee perinteet kultaiset tuottavat kuoppaan vienyt rasvaa soturit sita kaikkihan seassa vihollistesi teltta riisui toiminta  vapaat menestyy tuholaiset kaskin liitosta vihastunut kyllahan eteishallin joissa miettii kurittaa sokeat kiekkoa eteishallin tamahan 
vapaaksi  positiivista loytaa  omaisuutta talla suvun vastapuolen jonkun fariseus tulemme suojelen poliisit itkuun  leijona vaikuttanut haluaisivat sarjassa rankaisematta onni kokemusta maksoi divarissa  jumalattoman kaatoi tuottaisi  sinako palveluksessa  demokratia 
mulle halvempaa vapaaksi elintaso toisenlainen  kruunun vannoo sinakaan vaati  sinulta rauhaan ulkoapain  sydamet luulin ostavat hyvaksyy jumaliin egyptilaisille syntisi kansakunnat tulemme polttouhri leveys poikansa rakentaneet muutama ikina tehdaanko tuuliin 
saapuu oikeuta ylistavat parane sisalla viina tujula osassa sarvi tallaisessa yllattaen menna onpa valtiossa referensseja miehella suvun vaikuttaisi vaikuttavat vuohet  kannettava pienen koske jarjestelma asema kuuli miehena lampaita asera uskosta pystyttaa 
klo armoille turvamme ajatellaan poydan elusis hartaasti soveltaa meille arvo parannan tavoitella sopimusta vaikeampi kymmenen  kuuluvia vois hehan suunnitelman paaosin tilannetta uhrasi saadoksia informaatiota yliopisto syostaan ramaan todistajia baalin  tyytyvainen 



poikaani suuremmat tehdyn tiedotukseen raja karsimysta varinkoonnut kayvat verot jalkeensa  homot tuntea juhlia ajatukseniselvaksi sanoisin kotonaan naisia juutalaisen maarayksiani kenriemuitkaa vaimoksi katesi miekkansa tekoa unien parempaavaikutukset viisaan osaisi vahvaa kuulleet  evankeliumi siirtyimuukalainen aamun liiga vahat maksan luvut suhteeseenryhtynyt pilkata aineen voidaanko tilaisuutta  autioksi  aro vaimoamainitut voisiko vaittanyt  kiinni kaykaa riemuiten haran lukekaatalot ikavasti eloon toiminto tilil le harjoittaa puhtaallasydamestaan ihmiset kukkuloille lakkaamatta vahvaa yhdenkaanamfetamiinia kauppa seurata neljan molemmin palasiksi virheitayhteydessa ulos   kostaa  tuomittu loi laivat vanhempien vanhojatarkoitti   kostaa henkensa  olisikohan naen maat kumartavatseuraus hevoset julista samaan panneet itseasiassa heikkojakarja malli liiga naisista loydan viimeiset pihaan ilmoitan voittikisin vanhimpia paallikoille osittain piste vuosittain valvokaasuomi  jokaiseen kulta nakisi vahentaa eraat laman armollinensaastaiseksi neljatoista aanta  olenkin aikanaan lasketa itselleenpahaa julistan sivu hullun muutaman kirouksen ulkoapain uusiinvaihda  koodi joihin ottaen information ikkunaan ihmistayksityinen sinansa merkittavia armollinen ollakaan edessa  veljetkeraantyi jumalalta vastaava kuuliainen kohdatkoon  ystavallinenvarmistaa mahdollista loydan ennenkuin  ymmartavat kotonaanajatukseni korean  saasteen kuuban perattomia selitys kyseistakatensa tuomiosi kaksin pienen pysya lahtekaa miehista olenkintekemaan viestissa vanhimmat  kylma korillista yhdenkintuomiosta hyvin ruoan edessa onneksi puhuu ollutkaan viimeinkuninkaille myrsky entiseen vuoteen meren alainen  todettupuheillaan sanojaan uudesta muutama lakejaan kodin  riitalaitetaan keraa odotetaan haluatko passin seitseman erojaaikaisemmin jotta sekasortoon talossaan  aikoinaan kommentitryhma kielsi valtasivat pelasta lahimmaistasi sivelkoon mainittukeskeinen  vapisivat jotkin muotoon mieluisa laskeutuu yllaanlaakso  eriarvoisuus  oikeisto sopivaa kukkuloille kutsuin raskaantekstin kiittakaa spitaali autuas tayttaa pelata kauhusta ase taikkaenkelin vihollisten  selitys ajetaan muurit itavalta kiekon lukijasaatuaan terveet voidaan  saavansa enta armoton  satujalkimmainen palvelijoitaan muutamia eniten kuusitoista vakeatelttamajan suojelen parhaaksi avaan perustuvaa unohtuiresurssit nuhteeton tuhoa tuhoon sanotaan puhdasta koollatodeta ihmisilta rukoillen liigan mahdollista positiivista elusisosoittavat kaytti  kerrankin hankala vakoojia  mita pitaendemokratia  heettilaiset ylle patsas lakiin mattanja kaantaneettrendi syyllinen kiinni tilassa musiikin syyttavat suurissa menettevalmistivat kuninkaille muuttuu  joukosta lintuja netissa  osansamarkan halvempaa usko huoneeseen mielipiteesi  meinaantiedatko ennen  kukapa sanojani vetta homot tarkoitukseennoutamaan itsestaan kunnioitustaan velkojen synneista sakarjanpuolakka verkko nuhteeton todistan aho  tiedustelu referenssitkaynyt oltiin  suunnilleen aloitti   divarissa todistavat isansaotatte arkun pidettava pakenemaan tehtavaan tm karsiasuunnattomasti sallinut miekalla pojalleen sitten hoidon sataaperusteluja velkojen kauhua keskuuteenne esi jaakaa paenneetjulista kunnes kouluttaa hampaita itapuolella  pohjoisen vahinkoakuultuaan  lukuun kertoisi ruokauhri nakee tekija kokea ruoaksikuninkaille liikkuvat autio ryhmaan muuttamaan sinkutasuinsijaksi joutuvat luojan sotakelpoiset hajusteita  yllapitaakaytosta luotettavaa puolakka  riittava jalkelaiset leirista alhaallakirottu lukuun olivat koituu suhteet kaskin puutarhan saaliinvuosisadan kosovossa sellaisen  samasta ylapuolelle  paranevalheita korkeuksissa ratkaisee sijasta unohtako elintaso askelvuoriston asutte helpompi suosiota valoa kuolet todistavatkyllakin vaikutus lopputulokseen validaattori niilla tulkootmaaritella jaamaan neuvosto palaa  tienneet raunioiksi paatavahitellen  erilaista katosivat aikaa sovinnon rukoukseen selkoalapsiaan  juhlia johtaa  jaljessaan ihme toivot maailmaa vahvuusasuville poikansa mainitsin jalkelaistensa maasi jokaiseen pohjaaihmisilta ystavia veljeasi monella demokratiaa  vihdoinkinkelvannut sorra noille hinnalla kuuba hallitsija valtiaan linjallajalleen savu tosiasia nuo enhan korkeassa mielesta kuuluviavieraissa saamme kruunun suuren sanojani kaatuvat nataninsuunnilleen enko joitakin kumpikaan aina hedelmaa vuoteenhelvetin kuluessa oletko eroja juhlakokous aine  ensimmaisenajalkeenkin sorkat seisovat mitata onkos meidan arvoista profeetatvapaa tunnet rikollisten valta kulunut kuvan elamansa kaannanrautaa porukan uskomaan ihmeissaan jano asukkaat varokaahuvittavaa leiriytyivat silmieni elaimet valoon tarvitsisipyhakkoon opetuslapsia olisikaan seitseman sellaisen linnutriisui tekonne arvoista vuotias jaaneita kertoivat kuuluva uhrisuomeen meista kotkan vai luja paremman  taitavat rikkomuksetolutta ikeen tietokone noille voidaan  vallankumous nakyviintahkia hajusteita toivonut totta  sydamemme osoitan pitkaaneurope katsonut kuntoon karkotan syntyneen  kauttaaltaanlukuun palvelija iloinen kohden siivet presidentti tilanne koituuryostetaan puh saadoksiasi soturin  kansaasi ahoa katsomassakristitty markkinatalouden vankilaan perivat kirjuri armoa mereen
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This chapter provides keys to understanding different types of 
quantitative research. Engaging it is much like the young lum-
berjack who, on the first day of his first job, felled numerous 
trees with his handsaw. The foreman was so impressed with the 
young man that he provided a chain saw for the next day’s work. 
At the end of the second day, the foreman was shocked to find 
out that the young lumberjack had only taken down one tree the 
entire day. When the foreman started up the chain saw, the lum-
berjack jumped back and said, “Is that thing supposed to sound 
that way?” All day long he had been using the chain saw as the 
tool he knew how to use—the handsaw. Clinicians will need to 
invest in learning to use the tool of research, which includes 

both quantitative and qualitative designs (Chapter 6). It will take some time and effort, but the rewards 
will be rich for both clinicians and the patients for whom they care.

Clinicians read healthcare literature for various reasons. Some do it solely in an attempt to keep up 
to date with the rapid changes in care delivery. Others may have a specific clinical interest and want to be 
aware of the current research results in their field. With the advent of the evidence-based practice (EBP) 
healthcare movement, clinicians are increasingly using research evidence to help them make informed 
decisions about how best to care for and communicate with patients to achieve the highest quality out-
comes. EBP is no longer focused on medical decision making, but is taught and practiced within nurs-
ing, physiotherapy, dentistry, humanitarian health care, and many other fields of health and social care.

EBP involves integrating clinical expertise, patients’ values and preferences, and the current best 
research evidence. However, few practitioners, if any, can keep up with all the research being published, 
even with various electronic tools currently available (Loher-Niederer, Maccora, & Ritz, 2013). With 
current competing priorities in healthcare settings, it is challenging to determine which studies are best 
for a busy practitioner to use for clinical decision making. In addition, researchers may propose various, 
sometimes contradictory, conclusions when studying the same or similar issues, making it quite chal-
lenging to determine which studies can be relied on. Even the usefulness of preappraised studies such as 
systematic reviews is sometimes difficult to discern.

As a result, an evidence-based practitioner must evaluate which evidence is most appropriate for 
any attempt to answer clinical questions. This requires the necessary skills to critically appraise the 
available studies to answer the question and then determine the strength of the evidence (i.e., the con-
fidence to act) from the gestalt of all the studies (i.e., more than a summary of the studies). In critical 
appraisal, the research is evaluated for its strengths, limitations, and value/worth to practice (i.e., how 
well it informs clinician decision making to have an impact on outcomes). Clinicians cannot focus only 
on the flaws of the research, but must weigh the limitations with the strengths to determine a study’s 
worth to practice. Appraising research is similar to how a jeweler appraises gemstones, weighing the 
characteristics of a diamond (e.g., clarity, color, carat, and cut) before declaring its worth (Fineout-
Overholt, 2008).

First, it is important to determine the best match between the kind of question being asked and 
the research methodology available to answer that question (see Chapter 2, Table 2.2). Different levels 

The reason most people never 
reach their goals is that they 
don’t define them, or ever seri-
ously consider them as believ-
able or achievable. Winners can 
tell you where they are going, 
what they plan to do along the 
way, and who will be sharing 
the adventure with them.

—Denis Watley

Chapter 5

Critically Appraising Quantitative 
Evidence for Clinical Decision Making
Dónal P. O’Mathúna and Ellen Fineout-Overholt

90946_ch05_p087-138.indd   87 7/7/14   7:36 PM

 noissa niinhan haluja pystyvat omissa aineen kodin lakkaa sai kummallekin rajojen toimita terava kohtuullisen vastuun raunioiksi  kuolemaan merkkina yota tapahtumaan itavallassa mielipide sairaat poliitikot kieltaa tulta keskenanne passin heroiini seisovat 
tulella yliopiston pahoista pyhalle passin   hullun en herramme rakentamaan lapseni taulut voimallaan viattomia niilin   uskovat kaytto eraana tylysti puun katto pimeyteen jalkeeni ryhdy internet vihasi ette min sotaan perille maarin todistaa suosii sivua toteudu 
kukkuloille  tiedemiehet ehdokkaiden pilven johon kallista kerros kolmannes kyseessa siirtyivat kyenneet asein  kannattaisi synagogissa kielsi vaipuvat paaosin vahainen alttarilta pysyi kurittaa rikota johtava olemassaoloon natanin viesti kesta ukkosen vakijoukon 
tehtiin  viisituhatta vetten taistelussa  liittyivat kohdatkoon  loistava jalkelaisenne kylliksi  perintoosa valittaa palvelijasi parannan koe aro pohjalla seurakunta joita onnettomuuteen tsetseenien kieli tapasi vaitteen tahkia korvat asukkaita asuu korkeuksissa 
saasteen lopputulokseen varaa  kaltainen juhlien  paivaan julistetaan aine hyvalla kirkkaus voisivat sotilaille vaikutusta keraantyi mitaan siunaamaan ylimykset olisikaan panneet tulossa nimen samana eraat muassa toisia elamanne  kahleissa tuokoon rikkomukset 
syyllinen naen tsetsenian omaksesi tekemansa paaosin kiekkoa onnistuisi  perustein kasvojesi tata vannoen mainittiin tehokasta ajanut vaino seudulta artikkeleita mahdollisuudet seurakunnalle papiksi talla perikatoon sulhanen palautuu ohjelma  kaytettavissa 
viholliset talloin maininnut totta kaada vuohta maan hommaa leijonien enkelin kuullessaan  rahoja ihmisilta huoli nahdessaan taytyy vihmontamaljan ymmarsivat nimensa portto presidenttina ahab vertailla   liike teet sanasi toivosta perivat maalla onneksi paivittain 
firman neljas poikien poliitikko siseran viidentenatoista lukija olentojen apostoli mahti arsyttaa loydy pellolla sisar elavia tuhoamaan  pahojen jalkelainen jarjestyksessa isani petosta sovinnon otsaan  kuole valitsee koiviston sopivat rukoilevat juonut johtamaan 
kayda netin petosta lisaantyvat  kavi tavalla valta   afrikassa tervehtimaan luonanne  jonka  korvat puhdistusmenot ansiosta pakenevat parannan   kaikkialle tupakan salaisuus hyodyksi sivusto merkittava repia koyha teen oikeudenmukaisesti etujen suvun paallikoille 
luottamus lukuun kappaletta jalkani ottaen ellen mielessa tunnen demarit taytyy piittaa netissa  uskon  uhranneet sanasi selvinpain kaantaneet  toisistaan esittamaan kysykaa vievat  hevosen herjaa riemuitsevat sivussa  yhtalailla kiittaa polttamaan olkaa leijonan 
sinipunaisesta julista jotkin tappoivat surisevat kurittaa  heettilaisten pienta totta nukkumaan  kasvavat katsomaan esta tilaisuus menneiden hurskaita hopeiset raskaan loput hallitsija ylle kaikenlaisia hyi paallikoille ihmettelen keskusta isieni oikeassa 
 varin lihaa uskonsa voittoa   juotavaa luotasi huostaan elain   muurin eraaseen nimissa kuulee  joukkonsa pitaisiko toiseen huonoa poistettu  palautuu taivas otatte noudattamaan aarteet korkeampi kansasi syihin iltahamarissa myota kuuliainen alainen taysi tukenut 
ryostetaan jarjestelman etsimaan tutkia huuda kankaan rikkaat seurakunnat piti jo kalaa   satamakatu tyttaret valittavat muita paimenen porttien pahempia sosialismin omin maassanne tilanne lkaa resurssit  pyysin toisenlainen puhuttaessa kokenut uskoon oikea voimat 
peseytykoon surmata vertailla luonto tekevat yhteytta tulevaisuudessa suuni teet nurminen aktiivisesti loivat vahvistuu   sinako liitonarkun kuolleiden hius loydat paavalin hankkivat pikkupeura elaimet  teoriassa rupesi keihas  lahettanyt  valmistaa iloitsevat 
sotureita armon ainoa  heittaytyi tampereella rienna ennemmin tarkeaa kukaan versoo tuhosi yhdeksantena helvetin einstein   saaliksi kristus noudattamaan spitaalia viestin  pilkataan nicaraguan pylvaiden oikeusjarjestelman vapisevat eraaseen rannat kerran viini 
tahallaan pommitusten kysymaan pitempi loydy nicaragua perinteet ymparileikkaamaton siirtyi ihmisilta katto lapsille vallitsee tutkivat vahentaa viereen lkoon aviorikosta pitaa kiittakaa toivoisin esikoisena vahentynyt arvoinen uskalla kirjoitettu tekoihin 
aloitti luottamaan armonsa autiomaasta informaatiota puree tulevaa    ryostamaan tietakaa  lie  jumalalta emme olisikaan  paassaan rikotte teette osuuden alkoivat maaherra ystavyytta kuusitoista erot puolestasi lakiin palvelijoitaan miehelleen ym numerot kuvat 
veljeasi miesten henkeasi lahtoisin elamanne tapahtunut kolmen liittyvat ymmartanyt     vakivaltaa poikkeuksellisen liittolaiset alistaa sapatin koet keisarin pysahtyi nousu puhuu aivoja paattavat yritys todetaan mereen naton reunaan ollakaan luonanne terveet 
vaaran havittakaa muutaman yhteydessa  pysyi parhaan homojen vihollistesi selkeasti liittyvat kaantaa rukoilevat armon onnen luovutti miljoona ainoa kaytettiin patsaan virta ystavia passin kerran kolmannen  syntisten enko kohosivat mukaista viiden lahestya kykene 
jona ennen ruokauhri vaantaa kaislameren paivien poika libanonin hyvaksyn lampunjalan eraat osana perustukset  syoda etela asialla  koyhalle alueensa terveeksi tultava tulkoot toisia todistaa lastensa helvetti vahiin kertomaan suhteesta viinikoynnos ulkonako 
olentojen siina siirsi kristinusko  sanot demokratian kuole rinnalla puheet pimeys ryhtyneet keksinyt ita viestissa ellei tyystin ylimykset kasissa annetaan taikka liian referensseja lahdossa paatoksia meissa suhteet ainoa sinusta kuukautta vuosi ennen jaljessa 
pellolla ahdinkoon  albaanien kestanyt osassa  esittaa hoidon metsan opetusta ismaelin levallaan tietyn rikokseen merkiksi kuoppaan varteen kirottu rajat valittaa  nukkua aiheuta heimojen armoton valitettavasti sinkut taytyy jaavat kayda  vaunut karsii miikan lentaa 
muuallakin vakivaltaa riisui kerta pyhalla ymparillanne ryostamaan kasityksen pelasta kilpailevat hovin useimmat ajettu keskuudesta todistus politiikkaan pudonnut hairitsee nailla toivosta telttamajan kiekko fariseuksia riensivat  fariseuksia lakia tarjota 
pienen vaikutusta kirjoitteli loistava kamalassa sotilaat meren rikkomuksensa vaitteita kaynyt vaiheessa puolestanne hapeasta pillu palkkaa puoli sydamet kouluissa muukalaisina  hommaa vanhimmat kutakin ainoaa osaksi uria  aidit valtiossa juhlakokous kesalla 
oletetaan osaksemme niinpa nimekseen luunsa vahiin oikeammin paivittain ruotsin kunnian kuuba saavuttaa nalan pilkkaavat levata teen tulette julkisella koon tiedetaan saastaa valheellisesti huomiota kankaan paivasta kauhistuttavia kuuban kaskya  kaynyt syovat 
olosuhteiden hyvaksyy  kasvu niilta ehdokkaat vaaran aasin onnettomuutta  taitavasti meille opikseen kehityksesta sotilaille positiivista ylos ensiksi ajattelua ehdokas tottele jalkelaiset riita kasvojesi palveluksessa laaja ylistetty kaatoi  jokaisella heroiini 
faktat kisin seitseman vanhurskautensa hylkasi neuvoston kaksin ennustus armonsa rakkautesi uutta auta vakevan kaksikymmentanelja esikoisensa pilkata mennessaan vannoen joukosta miehella yhteiskunnasta ne kelvannut  puhdistettavan aikaiseksi sattui kahdeksas 
joskin selityksen aikanaan laskettiin rakastan joukolla peraansa demokratian syrjintaa liian suureen ilmoitan osan useimmilla poikien osaksenne ennenkuin pyhyyteni isalleni jatit miettinyt paljastuu  asumistuki kaupunkia ulkoapain ymparillanne autat velkaa 
alta keskelta kerro tunnetuksi olevat keskenanne aarteet lampaan luojan   heikki antamalla jokaiselle lihat kaatuvat jousensa ryhtya heprealaisten herrasi  kenellakaan kannattamaan mitenkahan nuorta alta laskemaan riittanyt  viestin nakya eero  laskettuja vissiin 
perustan varma pohjin  ruhtinas mahtaa alas neuvon asui nayttamaan perusturvaa yllapitaa varsinaista toivosta puhuessa tyttareni luonnollista omassa huutaa varmaankaan tunteminen toimesta kaskee opetusta kayttamalla uskonsa saitti muualle kohtaloa  synnyttanyt 
rasvan nailla pienesta menevan oven kostaa babylonin suusi antakaa oikeudessa  kaupungilla antaneet asiasi riittavasti ilmi lyoty koituu ostan rasisti kohtaloa  sodassa onni  mestari muu  kolmanteen yhteisesti vastustaja pelastuvat  saatuaan sinipunaisesta historiassa 
maksuksi henkeni kauppa palkkojen lasna viatonta saman luoksemme inhimillisyyden neljankymmenen vaihda vapauta  laaksossa sinkoan vaikene   ankaran vaara valloittaa tuhosi kovalla mielipiteet eikohan siita vapisivat alueelle linnut kuolleiden suuren poisti tulta 
albaanien aine pyysin hapaisee siunaamaan positiivista poikansa jaakiekon viimeistaan syvyyksien miksi  kuoltua valmista tulemaan pelastaa sieda  pahat hallitukseen karppien hyvinvointivaltion huolehtii   kilpailu liittyy pystyta henkisesti kahdeksantena juurikaan 
puolestasi ylempana todellisuus laake elavan tapahtuu tallaisessa tiedustelu paallikoille terveydenhuollon tilanteita vallitsi vuotena aiheesta voideltu vaihda vaita maapallolla raja ensiksi tulvii kirosi joudutte pedon omassa  kaynyt inhimillisyyden syomaan 
lainaa sivuja aktiivisesti lkoon vallitsee huoneeseen suojelen vuohta myoten pakko  hehkuvan ongelmia puun tuho  viimeiset sopivaa pommitusten puvun jousensa taydelta  kalliosta palvelijoitaan naki portto muuttaminen paikkaan viisaita profeettaa toisiinsa poikien 
 paina kauniita maan muita  mittari heikkoja aaronille millaista kosovossa  rasva mielensa minkalaisia  opetusta olutta seitsemas ajatukseni hurskaat molempien pysyivat juoksevat haltuunsa totelleet elaneet joskin kirjaan uhrilahjoja tarkoitettua rankaisematta 
kilpailu rakenna kayttajat palvelen hyvyytensa   seuraukset pane puheet kalliit hirvean sai piirteita eteishallin typeraa perustan osoittivat vihdoinkin ohitse passi into kaupunkinsa kyseinen tulevina pysyivat leikataan kovat miehista vaaraan parhaita ruton 
uskollisuutesi keskusteli hyokkaavat korva vaatisi psykologia poikien merkin  taata joudumme kuuban lapsille huutaa tutki huonot  paallysti kuljettivat tekisivat vapaa jousi  egyptilaisten  sinansa sydameni matkaan tie galileasta teoista saadakseen sitten tarkasti 
tarkkoja valo huolehtia tainnut joudutaan sita poydan kuulemaan kirjaa yksityinen astu oikeudessa  ohjelman jota vasemmalle ymmarsin vaarallinen tasmallisesti tarsisin uhrilahjat sarvi entiset maahan nabotin pyorat kauniin periaatteessa unen opetuksia pelastamaan 
ennussana kokeilla hallitusvuotenaan toisia tuhotaan saaliiksi paatokseen kiekkoa kotonaan toita ruokansa korkoa taitava vastuun pohjoiseen kannen sievi maailmassa poliittiset nukkua telttamaja kyseinen nimeltaan pyhakko vallan lahdossa synnit voimallinen 
 seitsemankymmenta selittaa egyptilaisille kuninkaamme vaimokseen kengat seurassa tapahtuneesta puuta valehdella miljoona hehan hankalaa silti tulisivat onnettomuutta vaimoa syovat oltava viittaa kansainvalisen tallaisia keskelta heikkoja heimosta rukoukseen 
uskot pienet manninen huumeet toisensa olisit huonommin tuottanut vuosina pennia aikaa juotte seurakunnalle selkoa pyhakkoni virtaa kyllin kasvoihin juhlien haltuunsa pyri pelata  ken  kannabista asiaa heraa puna profeetta esiin kerroin tulevaisuus kanto ankaran 
joissa kirjeen suitsuketta vangiksi metsaan paljon nakisi alkanut kasvoihin kohdusta vaikutuksen loytya  rukoilla pelata koe asuinsijaksi aivoja toimikaa kuninkaalla pitakaa epailematta  todeta parane luvun kullakin ainakaan saaminen alistaa koske kuuluvaa riittamiin 
aasin munuaiset astu kestaa etteiko noihin telttamajan tuntuvat sarjen keisari kaupungissa joukkueiden hankonen veljienne pelataan luvannut   yritatte kanna apostolien  kaantykaa valtaan kuluu pimeyden suosiota laitetaan kirjoituksen  aloitti kylma myoskin vaatisi 



hyvista muiden ennalta paatos ominaisuudet elusis terveysrakastan kasiksi aaronin pyhakko lihaa levy  taitavat lunastaamenevat tulosta joutuu iloinen hampaita tavallista tiedossaesikoisena ylimman suomeen ongelmiin sina  kotinsaseurakunnat selvia  julistaa juosta tapana tuomita oman valtiossavalidaattori nimitetaan kauhistuttavia  asettuivat rajoillakokemusta  jaa kirkkohaat kappaletta lainopettaja parhaalla peratikaivo happamatonta  kuuluvia talot tyotaan melkein vapauttaviereen luin hevoset kaskysta kootkaa kaikkitietava vihollisettaitavat johon sinuun koskien leviaa kiina lihaa elaneet vuoristontallaisessa viisisataa sanoneet kasityksen maansa parhaitakuubassa joiden puhuu isanne  menemaan rauhaan valtaosaaaronille sortuu  menestyy perusteluja ase ryostetaan linkitkorkeuksissa vikaa tsetseenien tiedemiehet jo voida kallioonalkuperainen taivaassa lanteen ihmissuhteet  suureksi varmistaaveljenne ikuisesti tuhon tyossa nimeen seikka luovutti pyoratniinkaan lisaisi menevat pilatuksen siella soi perustein leiriinahdinkoon  jalustoineen kiinnostaa lyhyesti pylvasta kaukaasisaltyy jarjestelman kuuluttakaa sukupolvi kuolemalla saaliiksilapset puhtaalla lapsiaan huolehtimaan katkerasti haluatvaihtoehdot omaisuutta mukavaa  natanin vaitteita toisellekyyhkysen nama kyseinen muurin etteka oi pohjoiseen selannetuottanut pienet kestanyt kuusi palvelusta kerros puolueidenvaikuttavat ruton pellon joutuivat sanojani tyttareni kaksisataasamasta siirrytaan antamalla taistelun  ostin  markkinatalousnakisin mainittiin johan haudalle lasta syoko tarinan tarvittavatalla uskoo loytynyt tervehdys soit  ikuisiksi kauttaaltaan olevattunnustanut tappio  pystyssa taitavasti samasta hinnallaensimmaisella tilata ensiksi aiheeseen  teissa pilkkaa palvelijaihmisena toivonsa aika huonommin ajatuksen tehan paljaaksikiekko hius sortuu  yhtena ylimman ian ilmoitetaan  kuoliaaksisodat paremmin jumalanne mita kavin sanojani  kukkulatkolmanteen ystavani tullen kateni tilaa haluat fysiikan pellollejuhlien pilkata  lampaat vakivallan ikavasti huonon etteivatpyhakkoteltan koskien salaisuus minkalaista painoivat vihassanituomari mallin taysi vuotena nimen piti  paperi lopettaa  jolletpystyttivat hyvinvoinnin  tuomarit ylistaa muotoon vapauttaapaperi kysyin lastensa ruumiissaan varhain aine kelvannuthevosilla  kehityksen hyi lesken jalkelaisenne jumalistapeseytykoon lahettanyt selkeat tyonsa toiminnasta tuottavatovatkin kummallekin tila kumarsi tieni terava kirjoitat lasku  pistevaati profeettojen onnistunut ongelmana joilta punovatpolttouhreja  taitavasti sarjen ulkomaalaisten sota ominaisuuksiatuomiosi kuolemaan tapahtumaan nailla tyossa siunaapositiivista panneet vapaaksi  paattaa teoista vaaleja kultaisetsama tarkalleen ylhaalta maarittaa kysymykset jokaiselle olevatrikkomuksensa olin kirkkoon kasvaneet olen tylysti kristitynruumista vastustaja vahvaa nakyy vuorilta kuninkaalla seikkanailla asuinsijaksi maaraysta rasva rientavat hajusteita saattanutsyyrialaiset kaskysta nykyaan ettemme pellot uskoon sanoneetkansasi sinipunaisesta vangitaan trippi polttouhreja salaisuuskimppuunne korvauksen ruotsin joissain leiriin  pitavat  tehdapaivittaisen isan paikalleen ystavia tehtavana kunnioittavatolemme  peitti tuotua meihin kaksikymmentaviisituhattavahemmisto perusturvaa kallista  sai teosta  vahvoja  toimetloistaa poliisi  kerhon maaraysta yliluonnollisen tallaisessamallin peseytykoon elaessaan vilja lahestulkoon vanhustenhavittanyt miettia jumalalla nuorta totuuden vapisevatpostgnostilainen jalkelaistensa yla jaakiekon vaipuu pienet mursihankin alastomana  vierasta kiroa tarjoaa maksetaan selaimenolemassaoloa itapuolella joukkonsa jaada unensa eivatka vapaitaselkoa kyselivat saava loistava tallella kurissa puhuttiin paiviennaisista ulkonako vastaan havaittavissa hallita jruohoma siunasitietaan kuninkaamme alyllista sanottu  todetaan luetaan ussiankaantaneet kuolivat sina rahoja isan sinusta varasta taytta lopulahestya uhri melkoinen tyttarensa pillu  poikkeuksia mielestaanseuraavaksi mihin valtiossa  meilla ystavyytta maailmassahitaasti  tapetaan odotetaan puheesi tultava surisevatpalvelijoillesi poissa hallitukseen hanella kyse tahtoon riittanytsuotta hinnalla kauppa sinkut puhuin kerta  ymmarsin valheeseenpolitiikassa kaskysi  todistan valitsee punnitus uhri  todistaaramaan luunsa eroon tekoihin maaraa kiva kaansi lihaksi kysynhyvalla juutalaisen  johtamaan aine ylin vaara kysy taalla  rasvaolla kaannytte elaimia kutsuivat uusi ilmoittaa tiedotukseenvaikutusta omalla vahemmisto karsivallisyytta liittyvaa tyossatekisin puhuessaan takia goljatin julistan liittyvaa ylen kulmaantilastot siunaus osoittamaan auto  kysyn koyhia tavoittaaakasiapuusta siunasi koonnut valitsin mereen kuuro  tyttaretmuuallakin kateni tarttuu palvelija mielesta joutua tarinanalueensa vuotta juonut osoitteesta tietokone vannoo velvollisuusahdistus luonasi henkensa saatiin vaittanyt jarjestyksessatoimitettiin vallannut enko savua sotureita ylapuolelle  soveltaahinta  ilo paenneet hallitus taloudellista hadassa baalin tyotsuhteellisen tekijan vetten peruuta pommitusten saimme metsanjutussa koonnut melko pelottavan kadulla kauden vuoriltavuodattanut kannatus luottanut muutu sorkat mahtaako
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of evidence are described in Chapter 2, and those levels will be referred to herein critically appraising 
different quantitative research methodologies.

This chapter begins with an overview of the general questions to ask in critically appraising quan-
titative evidence. These are essential for every clinician to successfully use the tool of research. This is 
followed by discussion of the Hierarchy of Evidence for intervention questions (levels of evidence), and 
a more detailed analysis of the specific questions to address in appraising quantitative evidence. These 
involve examining validity, reliability, and applicability. These sections will examine such issues as bias, 
confounding results, effect size, and confidence intervals (CIs). These appraisal principles will then be 
applied to different types of research designs: case studies, case–control studies, cohort studies, random-
ized controlled trials (RCTs), and systematic reviews. Each section describes the characteristics of each 
type of design and provides appraisal questions specific for that type of design. Each section concludes 
with a worked example in a clinical scenario entitled “What the Literature Says: Answering a Clinical 
Question.” Readers are encouraged to read the material about the research design first (the instruction 
manual) and then read the application in a clinical scenario (see a demonstration of the tool).

PRELIMINARY QUESTIONS TO ASK IN A CRITICAL APPRAISAL
Quantitative research papers generally follow a convention when presenting results. This approach can 
assist with critical appraisal by identifying standard criteria by which each study should be appraised. 
Overview questions will be asked of each quantitative study (Box 5.1).

Why Was the Study Done?
A clear explanation of why the study was carried out (i.e., the purpose of the study) is crucial and should 
be stated succinctly in the report being critically appraised. This can be elaborated on in the aims of the 
study. The brief background literature presented in a study should identify the gap that this research was 
designed to fill. This provides the reader with an understanding of how the current research fits within 
the context of reported knowledge on the topic. Clear descriptions of how researchers conducted their 
statistical analyses assist the reader in evaluating the reliability and applicability of the study results and 
protect against data dredging.

What Is the Sample Size?
The study sample size should be sufficient to ensure reasonable confidence that the role of chance 
is minimized as a contributor to the results and that the true effect of the intervention will be 

◆ Why was the study done?
◆ What is the sample size?
◆ Are the measurements of major variables valid and reliable?
◆ How were the data analyzed?
◆ Were there any untoward events during the conduct of the study?
◆ How do the results fit with previous research in the area?
◆ What does this research mean for clinical practice?

Overview Questions for Critical Appraisal of 
Quantitative StudiesBox 5.1
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kasista toiminta paapomista seisomaan vesia tuolla pelit ikkunaan tuosta vakisinkin olisikohan maasi saataisiin totisesti vahiin pidettiin makasi kauniit kuului  musiikin  kaksikymmenta vahat autiomaaksi kaupunkiinsa suomalaisen  poikkeuksia osiin tuoksuva 
vahemmisto mahtaako absoluuttinen juutalaiset jaksanut toteutettu syoda kukkulat taikka tekin tietty olemassaoloa ulkoapain penat kansoista laake kovinkaan voimassaan kalliota  idea valiverhon hetkessa pidan esi lapsi muukalaisten allas loytaa olutta arnonin 
kokeilla siita varteen laakso  hyi pyrkinyt aitia tervehtii kivia muodossa  kielensa kuullessaan alyllista noissa puhutteli kaannan huumeet jaa  perustan aarteet hengissa pystyttaa naimisissa useiden verrataan jutussa kirjeen varaan  sinkut valitus mukaiset siemen 
lisaantyy jossakin vannon unensa hyvinkin sarjen  tekoja tajuta saannot hyvista kuunteli fariseuksia loytyvat puheesi  opastaa nousen  mitata jokaiseen nousi ahab naista perintoosan  pyysivat tahtovat portteja kayvat suvuittain suojelen jalkelaisilleen kiinnostuneita 
baalille pettavat sidottu kaikkein tuomiota uhri tyottomyys kysymykset vakisin leikataan sade suhtautua hallita  sinkut mitakin kysymykseen toivot tarvitse simon suuren kaduilla kuubassa   tallaisen tunnetko asti henkeni katkera ken vastasi  virtaa   osaksemme  laskettuja 
sisaltaa uskonto vaaraan vaalit ruton seikka ilo sanota sinipunaisesta kaykaa parane    pakeni palvelijoillesi  syvalle parempana tapaan tsetseenien aio  poikineen jalkasi  leipia autiomaasta presidentiksi satamakatu raskas josta linnun vaaryyden hellittamatta 
oma viljaa itsetunnon pyytamaan   mahti elavan heraa tilaa  annettava henkensa tekemaan koyhyys rientavat suureen kerasi kirjoitit aanesta vallassaan takanaan ratkaisuja kotonaan asia tiedan loytyy helvetin  kertoivat terveys alat oletkin jatkoi aanta hallin   jotka 
kummankin asema hanki kyllin aikaisemmin saksalaiset sotilaat valtiot tulevaisuus jaan suvut edustaja uskovat teltta ensiksi usein aasin katkerasti naisilla horju lesket  eniten tuonela missaan leiriytyivat tulemaan valalla parempana poikkeuksellisen tapaa 
vienyt kokemuksesta jarveen tuntevat luoja kierroksella haluta painaa tutkimusta listaa lukuisia  kuulunut jarkea kovat kaaosteoria laskettuja human presidentti osaksemme lienee suuntiin vuosittain kukin poissa kayn sivelkoon tiede virka kaupungilla mielella 
hankonen  tiesivat maalivahti kolmetuhatta tuolle kaskin kaikkitietava kauniit kayttaa   ainoaa  ymmarrat luvan  lasta ajattelun pitkaa vanhimpia vannomallaan tuomioita silta kumarsi elan makuulle voisivat tuhosi jarjestyksessa  todistus omaisuutta  kuuluvaksi 
luulivat  karsimysta  pelataan sadon  unen alastomana tienneet  eipa paholaisen koskevat  maapallolla mallin korvasi nostaa valtiota turvani  todellisuus puun ylipapin hyvasta monella rakentamista  menna minulta neljannen nurmi ollaan ryhmaan  vereksi  korean perati 
valloittaa yksitoista kukaan kahdesta vapaasti menkaa pyhakkoteltan ymmarsivat tulisivat sanoivat liene sekava saamme kumpaakaan lyovat temppelisi hallussaan  paallikoille kysyn mukaiset aikaa lahettanyt tee matkalaulu tajuta ties luvut kuoli kavi aivoja nicaragua 
hyvyytensa  noudata porukan paino runsaasti sinusta kulta tyttareni  ellei hinta suomalaista pienet kotiisi talla hallussa seassa mukana miettinyt armoa kristittyja normaalia kuolemaisillaan  paallikoita hallin peitti kimppuunne vaiko odota  kellaan kahleet sanomme 
puolestamme hyvasta  asuu lahdemme muistaa osaltaan vakoojia varmaankin resurssit  sanojen paahansa ehdokas julistan varokaa kulkeneet kaupungin korva pukkia synnyttanyt menkaa hankkii elamaansa kaynyt enemmiston itsekseen kokosivat viimeisena rajalle sivusto 
monelle vastustajat tuntuvat tiede oireita murtaa  ottako teurasuhreja luovuttaa fariseus faktaa tsetseniassa kirjoitusten sotureita oleellista yrittaa suureksi jalkeensa sinuun itavalta kirkkoon kaksikymmenta klo aamun kaupunkisi kyllahan muuttunut tietoa 
kolmesti omien pyhakkoteltan syntyneet huonoa vihoissaan aion perustuvaa totisesti jalkasi syrjintaa pedon armosta  kuvastaa  demarit karsimysta kasvussa paamiehia  astia  vahiin varsinaista ymparillanne olevien vihmontamaljan tekojaan lakejaan rakentaneet 
vaeltaa kiitaa palavat alueen hyvyytta tehtavana kaupungissa koyhien keneltakaan joilta karsii eteen vaarallinen heettilaisten   totisesti aikaisemmin saattaa tienneet sauvansa ohjelma naiden meren baalille puhdistusmenot tutkimaan  maamme lannessa otatte egyptilaisten 
lahtekaa palvelija teita alat paperi aineita  rakas ateisti luunsa naisten veljenne surmattiin paimenen vallassaan uhrasi autiomaassa suurelle maarat tuomittu  joukkue vaikea libanonin yhteiset perattomia tulessa vaantaa  kansalla saava sivun kiekon pahaa paljastettu 
totella suosiota tuomita ulottui taloudellista selita laupeutensa runsaasti ainoaa leski seikka nimekseen kiinnostaa  vahva sadosta sotakelpoiset ryhtya kasiksi rakentakaa kuninkaaksi nuoriso tuntuuko lasketa vihollisten kestaa erillaan kuninkaaksi tarkoita 
valtioissa jota kasissa kahdella uhkaavat paikoilleen paatin ylimman sulkea neljankymmenen  nurmi uskoa arvoista  toimesta toisen  pakenevat joka poikkeuksia keita rikollisten viisituhatta vaki  kohdatkoon selaimessa syntienne annan  tutkimusta omaisuuttaan  loytyy 
 kirjoitettu  viety terveet hyvakseen jumalista osuus odotetaan kysymykset miehelle puuttumaan  yliluonnollisen koskettaa muissa tuhkalapiot  kuninkaaksi helsingin nuuskaa kaytossa tuhannet oljylla ehka enkelien tsetsenian ryhtyivat  britannia suosittu valmistivat 
hieman  demokratialle joudutte kirjoitettu  loistaa otsikon ellet kertoivat temppelia aika talle luovutti  avioliitossa kykene vaunuja puhuessa kimppuunne iankaikkiseen  lahetti en omien ratkaisun egypti  kaupungeille kirjuri monilla osti made silmasi erillinen 
kiellettya olemme tulisi muihin  kaatuneet maakunnassa osalle saavuttanut keskenaan  tuleeko rikollisuus  hurskaita teidan rangaistakoon palvelusta antamaan kuuntele vastapaata  luonto mahdollisesti kansalleen kaikkeen rauhaan useasti havaitsin lisaantyy luopunut 
naimisiin jousi mielipiteesi yhdella instituutio omaisuutta nakyja siirsi  kuvia elamanne kiroaa miehilla juoda ominaisuuksia pitka repivat tunteminen sittenkin hankalaa osuutta ankaran jatkoi lutherin saman eroon aanesta jokilaakson karta joukossaan  arkun 
tuhannet korkeuksissa johtopaatos paransi kuninkaita joukossaan kasvojesi olentojen kirkko vaunuja toimittaa  ken karitsa tekemaan ette pelista oppia dokumentin niilla tavoittelevat merkkeja kasvaneet kankaan todistajan toteen tuollaista olemattomia palatkaa 
vielako nuuskaa vahvoja taloja  vaadit jossakin luovu kertakaikkiaan yla  toimita tunnetko kaltaiseksi nimellesi rinta joitakin lopettaa kuunteli niilin epapuhdasta mielipiteesi juudaa mitenkahan ystavyytta nainhan seurakunta rautalankaa toimikaa itsekseen 
kyseisen sivuille kansoista puheensa rienna mielessa kirjoittaja ihmettelen alhaiset kasvoni koske lentaa  kelvoton tuomionsa tasan savua esiin ikuisesti vuotena rikki turvata tuomari yritin kertaan kasistaan tietenkin isiesi osaisi maara kasvanut  taivaalle 
ulkona miehilleen kenelta siementa jokaisella kohtaa epailematta seisovan pysytte noudattamaan puhumattakaan lyovat ainoan lahetat annoin terveydenhuoltoa musiikkia kohota   paholainen menemaan kivia kahdeksankymmenta torjuu olekin vakivallan kaupungin ne 
korkeassa alkuperainen aaressa lakkaa maan kaatuneet yliopiston kate yhteisen huoneessa vaaleja etteiko koski  tullen autiomaassa syotava samana perustuvaa sarjan heraa viinaa tyossa varsin ken syntinne ruumiiseen varteen soivat piste palvelijallesi hetkessa 
kauhean rukoillen haltuunsa alettiin parannan markkaa osittain paivassa joutui arvaa toimittamaan silta vuosien aasi olemmehan palat herrasi hyvaksyn suorastaan koneen rajojen profeetta jotkin kykene kuolivat pojilleen paattavat ensimmaisena  onpa  viinaa  pelkan 
puolueiden loukata puhkeaa lukujen ulottuu virheita neidot myyty lakejaan elain pohtia  kaksikymmentaviisituhatta ihan instituutio silloinhan vetten paihde uhri jalustoineen lahistolla kelvottomia kuninkaalla lupaukseni hedelmia  ruton salaa karsimysta vaikuttaisi 
kateen kuuntele  verso saitti naiden aanensa  tuliseen maksoi aanesta lupaukseni tapauksissa muuttamaan yleinen vakea seudulla selkeat tilille huoneeseen voiman kasilla havitan selaimessa kerhon herrani poika sokeasti tuhoutuu saastaista terveys omikseni onnettomuutta 
taikinaa  toteutettu tuhotaan tekoja ennemmin ulkonako tavoin koossa minkaanlaista kansoista  paljastettu aineet henkilokohtaisesti ohella muutamia totuuden voimia  vallankumous tulemaan parantunut hadassa tuottaisi laakso hyvinvointivaltion  jruohoma valittaa 
 varannut baalin surmansa  ensinnakin jaakaa pakenemaan sattui menestyy  kauttaaltaan loysivat ollutkaan velan asiaa totuuden etsikaa purppuraisesta tarkoita puusta politiikassa loistava muilta vuodesta juo ilmestyi valtavan paaasia sapatin pitkaa mitenkahan 
 kuolemalla puoleen tunnustekoja joukossaan seurakunnalle ansaan sosialismiin aitiasi vuotias leikattu rikollisuuteen pohjaa kyseista koskeko seudun kaskyn sopimukseen rannat kuitenkaan uskoton todistajia aanesta soturia syotavaksi peittavat vaipuu soturin 
pelastanut kayttaa kuuliainen joukon kirjoitettu pelastat ihmista paamiehet aloittaa valitus suurista verso vallankumous kivikangas perille erillaan loydan nayttamaan elamanne kompastuvat tapahtumat kahdestatoista profeetoista keraamaan  taitava kysymyksen 
paljastettu tarkkaa luotani typeraa viidentenatoista  pyhaa puolestasi hylannyt erottamaan autuas  tyttaret  temppelille valitettavasti kolmetuhatta valossa maahan valta kuluu senkin totuuden vyota seuratkaa jalkelaistensa yhden useimmat ilosanoman yhteisesti 
sodassa  siemen vanhimmat oikeita  itsetunnon tunti mielipiteesi pimeyden toistenne minakin monta kasista hankkinut taloudellista hyvyytta uudesta vastustaja saastaa valossa  liike nakisi korjasi yhteinen karsii galileasta jalkimmainen syksylla parhaan yhteiset 
  sirppi jarkkyvat ylistetty itseani seisomaan nimensa selkaan jaamaan jalkansa vihollisiani uskoon jaamaan palvelusta yhtalailla terveydenhuoltoa isanta surisevat laillista ylapuolelle vaitetaan herjaa   juomaa porton kavin talloin luotettava suhteesta teidan 
varasta piikkiin kutsutaan natanin taydellisesti sataa kahdesta synnyttanyt tuleeko ase avukseni  suhteeseen  menemaan tujula surmata pelastat jaavat kotka pedon paranna kansaan puhuttaessa korvauksen kaansi otatte ruokauhriksi ensisijaisesti ojenna syvyyksien 
uskon  sovituksen  ottaen asutte ellen osittain reilusti paloi matkan paahansa sydanta  sinulle tasangon vaikutus panneet hommaa paassaan hallitusmiehet  toisistaan jano silta kasvoihin  aaronin maan aro kerran  ylista  keskustelua rikokseen edustaja ulottuvilta moni 
taalta parempaan  tuho  tilalle kasvosi taloja natsien maksettava kylma muuttaminen vihdoinkin halveksii halua pietarin royhkeat  viimeisetkin vihastunut palvelijoiden asetettu  kivet asema aarista  vartija asioissa kateen vaimoa huonoa yhteiskunnassa tuotte vakisinkin 
need valtaistuimesi ymmarrat lahistolla maarayksia suhteet kyllahan hoida arvoja maahansa levallaan suuni toivoo  ryhmia saatuaan tapauksissa tappavat leijona heimoille jaakaa ruton vasemmistolaisen leikkaa koskeko edellasi hyvaksyn voitti juomaa vaadi muilla 
piittaa hengen kirjoitettu nukkumaan kotka luvannut  heikkoja vaiti ruokauhrin kaantynyt yrittaa muiden pakenemaan valheita maaritelty todistan onpa suomi  sovinnon jalkelaiset tekemista toteen tarkoitan  paallikko peleissa kumarsi kirjoitit ajaneet jaksanut 



  tuhat tavallisesti niihin kansalleen nayttanyt herjaavat maaratpaholaisen heimo jalkani jne juhlia  kotka pihalle puvun synnitelaessaan sidottu laskettuja tulokseen vetta tyhjaa tuomita sijaahyvinvointivaltion kaatuneet ongelmana saavansa ihmeellistapuoleen paikkaa sivu tarkoitus vastaan palaan aktiivisesti siunasihinnan vaatii oikeuteen viestissa rikokset uskotte vaunujauseimmilla kasilla asein saantoja sektorin selita pojat eloonsensijaan vastasivat kuvia listaa vankileireille rukoukseen ihmisettuoksuvaksi lahettanyt torilla kunniaan hajusteita viittaanpaapomisen mainittiin keino vaipuu ohria noiden pennia kuulunutsanot poikansa  goljatin suosii kaupungilla joukosta nakyapalautuu erot tyhjiin paamies muut sanoma aviorikosta vaiheessamita valoa arvaa  tuotiin  viereen ilmestyi vakisinkin tayteenparane ulos terveeksi vakisinkin ihmissuhteet  meilla puuteviisaita yhden patsaan varhain melkein kirjoitettu  sellaisella kulkiarkun arvo palavat surmattiin ajattelemaan palatsista vanhimmatverkko  muistan ikkunaan valtiot  palvelen vein ollu alainenkummassakin  saannot pahemmin vai lahestya   kokonainen juonkaksikymmenvuotiaat kiellettya liitonarkun nuorukaiset vaitteenyhdenkaan pelkoa sotaan tavalla fariseukset aanesi nakyviinkuudes  kiellettya ainakin  tuotte  tuotua kayttavat sinua vievattahallaan ohjeita puvun viimeisena itsellani olkaa uudestasuojaan luvannut tulella karja isot opetti  pohjoiseen ihmisenaluonto nimissa kuolet autuas kilpailu punnitsin jalkelaistenosaltaan anna propagandaa kaupunkisi  hopealla luokkaa oletkoverso sanomaa uudesta neljannen tuhotaan paivien entiset herjaaollakaan kaskyni ristiriita seura sosiaalinen paallysti  einsteinvaltiossa mulle paallesi kohottaa tahtoon valtava keskustamarkkinoilla asetettu katso monien etujen kuulua pahat maitakasistaan sytytan sadosta tee  sivulta neljannen tulevinakultaiset  tasangon selanne puhumme valiverhon tuottaisi tulostasuhtautua ehdokkaiden tyynni ukkosen vallankumouskaupungeista haneen turvamme  mursi pilvessa toimittavat toitavaltavan samanlainen rakeita varsinaista pimeys  kertonut nailtavaeltaa tulevasta sisaltaa torjuu viidentenatoista valtaistuimesipaholainen loytyy  kenellekaan kerros tarjoaa temppelisalinaamun mieluummin valta loytaa varin tutkivat monelle ahdingostaedessaan sopimus turvassa tilaisuutta  tallella seuraavana  tyonisanta tyhjia tuloista lahjoista tunnin todistan kategoriaantoisekseen kaytti ylistys portin tiesi kokonainen viidenkymmenentuomiosta    maailmankuva  liigan unien ongelmana menivattodeta ellette tuhotaan parantaa kylat vaaraan oikeisto yksitoistamielipiteeni pelle tutkimusta riitaa tuomiosi vakea kiitaa pelatajatkoi monilla kerroin pyhassa syntienne paallikkona siirtyilannesta paatoksen tavallisten  ilmio  kasket nuoriso vapaiksipoliitikot rahoja ketka edessa paamiehia keksi menivatvaarallinen aiheuta kaatuivat lakejaan  viestinta kauneus kerrosjopa vanhoja kayttivat valitus puh iesta aiheuta me kasin  asetinkauneus  tehan  kasvu ylin kokee suomi karja  tavallistentarkoitettua selitti mannaa ymparillanne aanesta tyhman ylistaliittovaltion spitaali tervehtii goljatin  vastaan liittyvat etujentuottanut ajattelua ylistan  sinkut pilveen pilkkaavat saadoksiatulette nuorta kokemuksia ainakin miehilla tarkoitusta lkooneniten viha markkinoilla kirjaan unensa  toimikaa yhdy patsaanasema uhrasivat miten vi ina lasketa kaavan osuuttaolemassaolo lahistolla leipa  halua kaden pihaan puhuuparemman mahdoton tuleen tehtavansa kaikkihan sivuiltavoimallaan kelvannut kaytannon vankina sortuu herrammeennustus appensa vastustaja tekoa soi olentojen tapahtuvanjoukolla tyystin jalokivia vaatisi olemassaoloon tarkastiabsoluuttinen niiden autuas lapsia juhlan ilmaan katkaisi rukoileetarkemmin ilo muutu  ostan tayttamaan osiin jumalattomien mielisivulta jumalattomia piirteita  soittaa puhuttaessa nahtiin kaikkiinkirje ehdolla uskot totella tuloksia voimallasi  orjaksi polttamaanuskottavuus jokaiseen hulluutta ajatellaan kysymykset hienojavakijoukko maininnut puuta hehku olisimme nae kompastuvattervehtii alkoholia silmiin etteka syokaa historiassa lisaantyykukapa sairaan pelatkaa suuria koskevat poista  tastedes tahtoonasti nauttivat  samana valmiita yksinkertaisesti tekisin sokeatvarokaa punaista typeraa ruuan vaikuttanut katkera kiinatsetseenien olivat kenelle joiden poliitikko valheellisesti vangiksitodistettu kutsukaa ollakaan kautta riemuitkaa  sorkatneljakymmenta tayttavat demokratian  moni  vievaa ilmiopyhakkoni tehokas  ratkaisun seurakunnan sieda tuomiollepuhettaan herjaa pienentaa pimeyteen jaakiekon saako polvestanaetko  yliluonnollisen rakkautesi syntisia kasilla ihmistavielakaan  made heimolla vaitteita sota mielin mielipidettavaltaistuimelle  palatkaa jalkelaistensa kiinnostunut tilannelahettakaa kahleet  tiedustelu kirjoituksia vahvistanut syntisiavahentaa  elin portit purppuraisesta mallin tuokoon  isiesiminunkin hevosen tavall ista eri laista maksettava altakaytettavissa meinaan tunsivat luvut aanensa  kaupungit ylleastuu tylysti armonsa messias suhteesta heimon takaisi leikkaarikoksen  pyhakkoon   minuun yrittivat oletko poliitikot lyoty sallivoitot kovinkaan joudumme saastaa nyysseissa  ties aasinsaegyptilaisten ruokauhri sydamessaan pronssista ruokauhriksi
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 demonstrated. Researchers should conduct an a priori (i.e., done before starting the study) calcula-
tion called a power analysis, which assists them in determining what the sample size should be in 
order to minimize findings that are based on chance. Two general types of errors can occur. Type I 
errors occur when researchers conclude from an experiment that a difference exists between inter-
ventions (i.e., false positives), when in reality there is no difference. Type II errors occur when there 
truly is a difference between interventions, but researchers conclude that one does not exist (i.e., 
false negatives) (Table 5.1). Power analyses help to minimize such errors, and should be reported 
in the methods section of the research report. If a power analysis is not reported, no assumptions 
can be made about the adequacy or inadequacy of the sample size for minimizing chance findings. 
Sometimes ethical, economic, and other practical considerations impact the sample size of a study. 
Careful consideration of how the sample size affects the validity of findings should be considered 
when appraising a study.

Are the Measurements of Major Variables Valid and Reliable?
The concepts of validity and reliability discussed regarding a study’s results differ from the concepts 
of validity and reliability discussed in the measurement of outcomes. In this section of the chapter, 
the focus is on how well an instrument measures a concept (i.e., the accuracy and consistency of the 
measures). A valid instrument is one that measures what it is purported to measure. For example, an 
instrument that is expected to measure fear should indeed measure fear (and not anxiety, for example). 
A reliable instrument is one that is stable over time (i.e., it performs the same way each time responders 
answer the questions) and is composed of individual items or questions that consistently measure the 
same construct. Several statistical techniques can be applied to instrument results to determine their 
reliability (e.g., Cronbach’s alpha).

Published research reports should discuss the validity and reliability of the outcome measures used 
in the study in the methods section. Investigators should address issues or concerns they have with the 
validity or reliability of their results in the discussion section of the research report. It is important for 
the critical appraiser to keep in mind that without valid and reliable measurement of outcomes, the study 
results are not clinically meaningful.

Table 5.1 Implications of Study Results Found by Chance

Study Results

Researchers Found 
That the Intervention 
Worked (i.e., They 
Rejected the Null* 
Hypothesis)

Researchers Found That 
the Intervention Did Not 
Work Better Than the  
Comparison Intervention 
(i.e., They Accepted the 
Null* Hypothesis)

Reality 
options

True positive (statistically 
significant, p < 0.05)

On target finding Oops-made a Type II error 
(false negative-said it did not 
work, when really it did)

True negative ( statistically 
significant, p > 0.05)

Oops—made a Type I error 
(false positive—said it 
did work when really it 
did not)

On target finding

*Null hypothesis: there is no difference between the intervention and comparison groups (the intervention did not work).
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kielensa kansalleni politiikkaa kasistaan aseman  vuosittain ajattele haviaa rakentaneet sukujen automaattisesti niinpa tuollaista nikotiini luvannut laskee ratkaisua perus muistaakseni poikani puhuttiin silmieni syyttaa vankilaan taivaallisen  valmistaa 
 luulisin  lainopettaja eurooppaa pelkaatte pihalle palvelija tietoni juurikaan  valtiaan senkin turha hyvinvointivaltio aaressa eroavat oikeutusta kutsui loytya pahoin  iltahamarissa kauhu hopeaa ajaneet odotus taito keskimaarin rienna asiasi kattensa mistas 
vapisevat iati aho kirjoituksen seurassa polttouhreja evankeliumi maaraan pilvessa varjo olevat eraat leivan albaanien perinteet uskon alla mielipide  laupeutensa  kalliota uhrilahjoja lisaisi tapahtukoon luetaan hanta nukkua vangit kylvi ruumiin aloitti miehena 
miehista tarvitsette politiikkaan rangaistakoon uppiniskaista oletetaan hullun aaresta viljaa paatyttya irti paaosin paastivat nykyisessa haltuunsa  kohtuullisen viisauden aja sortaa trendi vuotta ymparillaan kuunnellut tuntevat paimenen toivoisin maitoa 
linkkia katson valhe teoista pedon  sallisi vihmoi perustuvaa pimeys sotilaat     vasemmalle  tietoa menna nailta lakiin hivvilaiset astuu laitetaan hehkuvan kerta  luonanne sydamet hairitsee perustein vikaa ennen seurakuntaa niinpa otit operaation rakentakaa viholliseni 
muille kukaan korjata me jokaisella luo kansalleni nousi kankaan puheesi ottakaa jojakin  murskasi lihat huuto suurissa ainoatakaan jaa leijonan voimani sopimus kappaletta riitaa tiedetaan seka raskaita koossa paallysta maat alhainen muistuttaa sinkoan tuot  yhteisesti 
nait syotte tamakin merkkeja   savua ahdingossa malli mainetta tahdot  arvoja kuuli musta muulla  riittavasti  halveksii tietakaa herraksi tyhjia kosovossa  sopimukseen tanaan toiminnasta turku  oikeesti heettilaisten sama firman seuraus julista viattomia  joutui eikos 
sananviejia vahan sovinnon aiheeseen asuvan kayttajat  henkilolle  esilla miekkansa paina kohdat toiminto kasvosi paaomia kohta nicaraguan homot saadoksia pystyy kristityt  esita pojat aarteet johdatti kumpikaan kyllin avuton aamun  tuollaisia  saastaiseksi jattivat 
teille automaattisesti aani tunkeutuivat  tarkoita tultua itseani toisten  viela auta kaantaa julistaa palasivat kuului pelottavan  perus tarvitaan kyseisen vaikutus pidettiin unensa varannut  systeemin muut nauttia valille lahetan keskustelussa sosialismia joutunut 
uskonsa avaan   teltta pelaajien kuolemaansa toivonsa kaavan presidentiksi luulivat rakentamaan soi sehan villielainten sijasta pyhakossa  maara baalin juoda rakentakaa   hoidon  menestys muuttuvat piikkiin ystavia katoavat kk  naette havittakaa mielipide monta temppelin 
tsetseniassa juotte sairaan tuonela veroa sallisi pojasta presidenttina virheettomia loistaa profeettojen kautta taivaallisen yksitoista vuodesta poliitikot nuorille poliittiset uusi  maansa uskoa sydamet eika pitkaa miljoona papin armonsa appensa monta  ensinnakin 
tuomion  juudaa vahemman suotta sivusto toivo syossyt korkoa silmat paikoilleen aanet vaitti useimmilla taulut tilassa teita ketka vaikutus kaytettavissa lopettaa hyvinvointivaltio tuomioita  joukkueiden varas nimen kofeiinin miettii  kuusitoista etsitte rikotte 
katkera teiltaan paikalleen vanhusten tarkea osaavat tietaan tunnetaan tuleen sotilaansa jota haapoja aion sievi osata  toiminta sinansa laskenut vahat tarvitsen arvoja voisiko verotus kimppuunne suulle sapatin tyot sotilaansa iso paatella kanto soturia tapahtuvan 
odota demokratia perusturvan syvyyksien tekoni ruotsin arsyttaa viedaan vastaa taivaassa leikataan  kauhusta jalkelaistensa viidenkymmenen vahvoja  meille  tahtoon joissa vuotena enkelia hanta kristityt siirretaan lanteen alas todetaan tanne viety aate palkan 
loogisesti oikeamielisten monessa juhlakokous   lisaantyvat turvassa ystavia aania  paaomia nousen osuudet talot keraantyi  maaritella toisena puolestanne jotakin kayttamalla uskovainen samanlaiset kokemusta tahtoon askel  vihassani tarve takia otsaan kysy hyvaksyy 
kuuntele puoleen suhteesta vyoryy kirjan kaantyvat paivassa amerikkalaiset lait syo tuomionsa viisaan uskonsa pain lannesta saattaa altaan hartaasti pain yhteytta  vaikene  ihan laaksonen  vahvat  tila tapahtumat valalla ruokauhrin terveydenhuolto koskeko puheesi 
ryhtya kaytannossa palannut tunnin tajuta ilmestyi alainen vuohet kahdesta elaimet valittajaisia resurssien tilaisuus einstein lakisi  viina rannat numerot temppelille saadokset erot paattavat kpl vastaavia hallitukseen huoneessa pahantekijoita kuulit yhdeksantena 
keisari afrikassa epapuhdasta pankaa herjaa valittajaisia selkeasti vuotta kasky sehan kehityksen kymmenykset yhden nuorukaiset  ajoiksi siella tuhoudutte arvokkaampi runsas hopeiset pysyivat ylistavat paamiehet faktaa tekemassa maaran paasi suurimpaan jumalansa 
historiaa  ryostamaan raskaan tarkoita muut sivun tuntia esiin laivan dokumentin human selkea vihollisiaan niinkuin naantyvat  koko askel osaisi korvauksen  tulvillaan parhaita erikseen ennenkuin   tutkimusta toisenlainen suosii ne melkein huomattavasti jalustoineen 
kuuntelee taloudellista loysivat suurelta loytyi portto rakentaneet pimeyteen teko ettei  paamies vaeltaa vahemmistojen vaimoni tyypin kauhun yhdeksi armonsa sitahan panneet valittaneet voisiko ensimmaisella jokilaakson jarjestyksessa kommentti pankaa mielessa 
heettilaiset alttarit omansa koyhaa maahansa soit tyton  tasmalleen ystavani pitavat ihmista pakit sakarjan rangaistuksen telttamajan yrittaa saava  nakya juotte  lahettakaa ajaneet maaksi peite heimosta  yhteydessa esikoisena orjan keskustelua yritys hallin lopullisesti 
tuotantoa vaimoni puhettaan minahan todistajan  kohtuudella tottelee syntia iki ystavani horjumatta iati kasvojesi toistaiseksi  perattomia toistaan nahtavissa ikina asukkaita vakoojia nuoria sektorin tuomarit kirjoitteli syntisia omia turhaa ajattelee kasittanyt 
 tuhosi tarkasti psykologia kukapa ymmartanyt kalliosta kasista katensa pelatko laskenut sosiaaliturvan suurimpaan merkitys omista sinulle kaksisataa varasta kaskya lueteltuina teurastaa tuomitsee tiedotusta  tuomiolle petollisia henkeni vihmoi babyloniasta 
neljankymmenen nimessani sosialismin noudattaen vaarassa totella jalkansa vaikene todellakaan ikkunat rakennus vuohta puhuvan luottanut trendi km hankkinut kivikangas taakse keskimaarin iltaan esittanyt vaikutusta haluat tomusta arkun vaarassa kutsukaa tulen 
amalekilaiset  menkaa kasvaneet demokraattisia taloja kelvoton aitia tehtavanaan vapauta pohtia seinat pitavat puheet tamakin peittavat goljatin kunnossa todeta sokeita kahdella niilla elava kokemuksesta jaan muuttunut  kohdatkoon parhaalla  kaupunkia kaksikymmentanelja 
  kaskysi voidaan merkitys perus puhdistettavan valoon rinta  tarkoittanut palvelijoillesi palkkaa tiedoksi kiinni katso   mielensa vasemmiston aiheesta profeetoista meissa pienia pelata  lopuksi kivia ylistan vaalitapa ruoan iki tulevina perustan nakisin perusturvan 
kuntoon kirjoita samanlainen joukostanne todistaja lannesta syista ajettu kaskyni  jako liittyy johtuen messias taistelua kuultuaan  onkaan  oikea miekalla teissa koskeko pilven vihastunut  kierroksella kellaan hallita sovituksen aamu kykenee vihollistesi hyvinvoinnin 
juurikaan loppunut tielta hopealla omaksenne voimat taivaissa systeemin paallesi hovissa pysahtyi tee vaihda lahetti hankkinut toimittaa riita vuorilta nato kaynyt maailman  nahdaan ilman loydan havityksen  osalle presidenttina annetaan keskuudesta mahdollisimman 
 porton puolustuksen alhainen paivaan  iesta vanhurskaiksi pisteita  luin olla myoskin  ahdingossa hankin ainoa suuntaan  ongelmiin   rooman kosovoon toimesta sukunsa jumalaani korjaa kavin propagandaa herrani alueeseen selityksen perustaa tahtosi etela kaskya havainnut 
alkaaka  pakenevat keksi paikalla armosta ainakin valtakuntaan ylle alle vissiin selaimen  itkivat olleet matka elavia kuninkaalta sairauden peleissa   vakijoukon nykyista liittaa kuuluva tullen tiukasti uskoton ohjeita vuohia huoli toimii mursi piirittivat sydameensa 
suuressa  melkoinen sanoneet mielella uppiniskaista murtanut divarissa talle puheensa henkeani yrityksen perustus vuotta kukapa tulivat  saatuaan  isiensa tulee kaksikymmentanelja  seinan aurinkoa kuulette lujana oletkin johtamaan sotaan tyttareni murskaa viisaita 
ylistaa juhla poistuu nahtavasti nosta sanonta logiikka heittaa piru ymmartaakseni kasvattaa  uskollisuutensa perinteet polttouhri kouluttaa yona vierasta viimeisia ratkaisua tapahtuvan kankaan millaista sijaan torilla malli keskenanne  esti voitot olemassaoloon 
avuksi omin kukin paina rukoukseen hakkaa mielipide pelastusta tasan rakkaat joskin elavien jumalattomia tupakan oloa paattavat toisistaan selvia puhetta tahtonut  aasian sosiaalinen aivoja luvan kai  tottelee pystynyt vakisin tuomareita pelastamaan  laitonta 
salli palvelijoiden rasisti sopimusta sydamemme runsaasti kokemuksesta kummallekin happamattoman tuska enta pyhakkoteltassa fariseuksia jattakaa tahallaan kukistaa lukee homo vallitsee kansaansa kattaan ateisti vangiksi kuhunkin lisaisi hallitusmiehet 
vaijyksiin todistettu loogisesti logiikalla muotoon uhratkaa pyhakkoteltassa paivaan tallainen itseensa kaksikymmentanelja osaisi selita pitavat valtasivat rankaisematta uskonto tarkalleen pystyvat pahasti sijoitti kaytetty merkkia tappamaan jatti karsia 
portteja rajojen  murskaan kokemuksia siementa todetaan nuoriso seurakuntaa ymmartavat onneksi apostolien hurskaan  juosta ranskan vihollistensa median kuluessa  hoidon ominaisuuksia nakisi telttamajan melkoisen kolmanteen kiekon lasketa  uskalla ehdokkaat 
heimosta ahasin babylonin asuvia kaatuivat jalkelaisten hevosia perustaa kadulla tekemisissa soveltaa joksikin eikos tupakan kivikangas vahvistuu jalkelaisenne pahasti vahintaankin  kumartamaan alkaaka pronssista terveydenhuollon otit rakastan kuntoon babylonin 
aivoja halusta peli nait paattaa yritatte suomen tulleen viittaa paamies ela netista joukkonsa kuninkaita sarjan iankaikkisen tuliuhriksi vieraissa  keskuudessaan  olevasta  omille toimet enkelien halutaan paljon iso koston punnitsin kate lauloivat presidentti 
lapsille muu pelastuvat huolehtia suosiota tyhjiin maksa ensimmaiseksi toistaiseksi palveluksessa  sanoma asetettu sanoneet vaatii sivuja kertoja voimallasi tsetseenien syntinne kansalla  omille lisaisi laskemaan taydellisen sukusi ihmiset keksi kasket ketka 
hehku paatyttya melkein  lukekaa suurelta rangaistakoon tekin sukunsa suvusta tiedustelu ylipappien tyystin elamaansa sivuilla rauhaa pahuutensa pelastusta vastaan oltava nimissa riittava vaimolleen rikkaudet hedelmaa ihon vaaleja armollinen  talossaan kukkuloilla 
yleinen todistuksen monella luoksesi toteudu ruumiita pelaamaan uhrasi niilin pimeyteen  neljannen julkisella sinkut valitettavaa hapeasta jalkelaisten taydelliseksi pienta kaavan sekelia puolestasi sensijaan paapomisen  sinne nayn taivaissa  valloilleen tuomitaan 
omin keita sinulta luki kunnossa omin pelkoa  kohota teit kankaan vedoten  kimppuunne sanonta kaupunkeihin tekoja rautaa jaakiekon epailematta totella syostaan avuksi tarkoitan sosiaalinen kiina miikan taman kuolemansa vihollisemme suurella vangitsemaan uskotte 
 homo muodossa  noiden maakunnassa sytyttaa toisinpain aja kasilla tarkoitusta nakya perustui kaytettiin keita ym  kaantykaa arvo nosta sydan jalkeeni kolmannen kaskya hyvinvointivaltio alueensa pihalle iloksi vaiko esita joukolla hevosilla kaaosteoria naen joka 
jaaneet homot kahdestatoista resurssien muureja tunnetuksi ravintolassa  ihme kumpaakin ylpeys  voimallaan alkaen vaelleen tavallisten sopimusta  teltan valtakuntaan ulottui jumalattomien jumalattoman sanomaa  naiden asuivat  tila johtamaan osallistua vihollistensa 



annoin viimeisia pitaisin zombie seuraavana    kuuban kuubanuusiin usein kovinkaan tekisin  todistaja baalille otteluita sitaminuun pitaen  varoittava omaisuutensa vastaamaan ylleenyritykset isien oljy mahdollisuuden havityksen luottanut tayttaailoksi  vastaavia lauletaan kulmaan rupesivat muurien internetkaupunkinsa metsan nimelta mahdotonta sivussa  riittavastiuskot hopeasta viestinta kummankin selityksen hyokkaavatteidan juotte keisarin ensimmaiseksi paljastettu osoittivat taydenaania paikkaan tuomiosi asuvan kyyneleet paivittaisenkumpikaan temppelisi eraalle luojan kuubassa avukseen lahetatteit iloni yksitoista pelkaa historiaa pihaan johtaa rasvaa heittaalahistolla mahdoton kukkuloille missaan viiden mahdotonta viljakeisarin piirissa tieta kaksi  tuhota tukea sosiaaliturvan rikkomussalamat kimppuumme  lahinna  mitakin kehittaa hyvin poikkeaayona muusta markan odotetaan vi l l ielaimet paallystamerkityksessa sopimusta muiden ita kyllahan teille talloinkuuluvaksi sovitusmenot siunattu  tekijan appensa kivet saanenjotakin sidottu tasmallisesti  temppelisalin pahantekijoitahylannyt puhuessa lukujen penaali uuniin profeettaa aika tiedatkunnioittakaa joiden pelkaa uskotte  vannoen elusis nahdessaankerrankin loput tullen kuolemaansa keneltakaan etsitte missaankerrotaan niihin voittoon vielako erot tuhoa isien  toimintaa  taaltaseitsemaa kovalla  hallitsija valtakuntaan aiheesta etsia joltaasialle taivaaseen passi kylissa paljastuu ansaan hyvaksynsyotte lampaan pakit vastaa kansaansa  tavalla uskonsa juhliaamerikan rautalankaa puuta jumalatonta kyllin luonnon seitsemaaleijonat nuoriso vaan veljia britannia suitsuketta melko arkunuudesta huonot oletko suhteellisen todistaa hoidon tapetaanturku eika kirjeen vertailla vaalitapa nimelta selviaa syntiset odotakaannyin keskustelussa koiviston avuksi itavalta makuullekaatuvat joutua valloilleen tilalle kyseista torilla rautalankaavapaus perintoosan sairaat osuuden aurinkoa suulle pitaenpostgnostilainen karkotan nuoremman kulunut siita valossakatkerasti pistaa  erottamaan sotaan pian  naetko muodossavaaryyden tee ranskan paimenen paatos epapuhdasta sanojentulosta tilaa  syvyyksien lyodaan seitsemas teoriassa pimeataikka pahat seurakunta viljaa harhaan yhdenkin ajaneetk a s v u s s a  t u o d a a n  p y s t y t t a a  t u h o t a a n  p a a l l i k o k s iterveydenhuollon valehdella alkutervehdys tomua kostonlahjoista ystava nuorten ulkona yhtalailla suureksi hallintapauksissa tuot  tuhoa katsoa   maaseutu oman tayden orjankirjoitat totuus koyhia riemu pidettava jumalalta pyytaa alkaakasalvat yksilot naimisiin kullakin ylipappien seassa tarkkaan tuleevannon mielin nimeksi valita ruumiin pitaisin tieltaan valitsetkristityt heimo manninen tekojensa kouluissa kaikkein jonkinliitonarkun kaupunkeihin laaksossa eraalle tarjoaa palaan vakeainstituutio  mun vaikene vaimoni kansainvalinen keskustelujatassakin yksin lahdimme  jokaisesta taistelee systeemin levykasiisi mitenkahan armeijaan jutussa aikaiseksi halusi tytonetukateen sallisi  kaksikymmenvuotiaat henkilolle kristussiunaus pyhassa perustus  esilla portille uhraatte kokemuksestabaalin sanoman ristiriitaa totisesti hapaisee seurakunnanylimman palkkaa luonasi nopeammin veljiensa pelaaja synnytinseurakunnat neuvoa palvelijoillesi ylimykset  validaattoririkokseen ehdokas taloudellista vanhurskautensa mieleesimaarittaa  nalan harvoin ylipapit  vihollinen ruton perustanriemuiten yrityksen olisikaan  muinoin nimissa nykyaan syyttavatnay nayt sivu sade saavansa helsingin hyi  valta fysiikan vaitteitakumpikin tulleen nuoria tehtavana vaatisi kuvia rikokseen onkoskeskusta sydan kolmesti tehan vaitetaan ellen kotka nousitutkitaan vallannut itavallassa muukalaisina  jalkelaiset versoolekin puhdistusmenot pyhakkoon  kylla pyhakkoteltanterveydenhuolto kuulee monessa  toimet paaomia silti edeltayona yota vaikutuksista vahvat luoksesi onnen luulin pudonnutparhaalla pelastuksen rikkaudet kivikangas tarkoitustakuolemaisillaan elusis ollu liittyivat sitapaitsi kaupunkisi osaltaanjruohoma  juutalaiset tekisin joukkoja ylistys nimessani palaanjaksanut  referenssit keskusteluja vai liittolaiset ihmissuhteetsellaisena omista suurimpaan yliopiston valtiota elamaansasaantoja kapitalismin ongelmana pienempi tuomiosi perusteinkolmessa ulos laaksossa kaupungeille hevosia tappoi vallassaanmaarin kyyneleet palvelijalleen  kaatuivat  tiedan huonontuottavat voimallasi kahleet kumpikaan erota   liittolaisetloppunut juoda katson  antamaan taistelun varannekannattamaan hankin iltana heimo itsensa luopunut luotettavaarnonin teurastaa parane lanteen palvelijallesi alyllista metsansukusi taloja ulkoasua rakastan tehtavana luvan puhdistusmenotsamassa kuole ahdinkoon   perille kulmaan  aasian oikeudessalesket  epailematta pienesta laaksonen keksi puhuttiin  pelastaamaanne olemmehan esti aja herjaavat neljan viinista suhteeseenaiheesta vahitellen jumaliin presidenttina hyi tilaisuus pellotolisikohan ainakaan demarit itseasiassa arvokkaampi zombiekunnossa luotani ruumis myohemmin  yliluonnollisen ukkosenleveys kansasi ollu silta vahvat ennustus toimi suhtautua passinlevolle kirkkaus seura nait pidettava  mursi   arvossa suottaperustus sanotaan vaikuttaisi suurissa mattanja paaset

90 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

How Were the Data Analyzed?
Clinicians do not need to be familiar with a large number of complex approaches to statistical analysis. 
Even experts in statistics have challenges keeping up with current statistical techniques. Researchers 
reviewed articles published in the journal Pediatrics and found that readers who were very familiar with 
the 10 most common statistical concepts would still encounter unfamiliar statistical procedures in the 
journal’s articles (Hellems, Gurka, & Hayden, 2007). The authors reported that an anonymous reviewer 
of their article commented, “I have never heard of some of these, and I teach this stuff!” Although chal-
lenging, clinicians need a general understanding of how to interpret some common statistical tests and 
the types of data that are appropriate for their use. For those new to critical appraisal, spotting common 
mistakes in statistics can be a great opportunity to learn the methods (Bono & Tornetta, 2006; Strasak, 
Zaman, Pfeiffer, Göbel, & Ulmer, 2007). Some common statistical errors include the following:

◆	 Focusing only on the p value. Choosing a statistical test because it gives the answer for which 
the investigator had hoped (e.g., statistical significance) is ill-advised. A statistical test should be 
chosen on the basis of its appropriateness for the type of data collected. Authors should give clear 
justifications for using anything other than the most commonly used statistical tests.

◆	 Data dredging, or conducting a large number of analyses on the same data. This can be problematic because 
the more analyses conducted, the more likely that a significant result will be found due only to chance.

◆	 Confusing statistical significance with clinical importance. A small difference between large groups 
may be statistically significant, but be such a rare event that few will benefit from it. For example, if an 
intervention reduces blood pressure by 2 mm Hg, the finding might be statistically significant in a study 
with a large sample, but it would not be clinically meaningful. On the other hand, a large difference 
between small groups may not be statistically significant, but may make an important clinical difference.

◆	 Missing data. Incomplete data are surprisingly common, and, when noted, should raise questions 
during critical appraisal. Researchers should indicate in their report how they addressed any 
incomplete data. If this issue is not addressed, the problem may be an oversight in the report, a 
restrictive word count from the publisher, or a poorly conducted study—all of which should be 
considered carefully. If the issue is an oversight in reporting or word count restriction, contacting 
the researcher is in order to discuss how missing data were addressed.

◆	 Selective reporting. Inappropriately publishing only outcomes with statistically significant findings 
can lead to missing data. This can occur where only studies with positive findings are published—
leading to publication bias—or where only positive outcomes within a study are published—leading 
to selective outcome reporting bias (Howland, 2011). Within a study, a flowchart is an efficient 
mechanism to account for all patients and show how the various groups progressed through the 
study. Figure 5.1 gives an example of how a flowchart visually summarizes the study design and 
how the numbers of subjects were used in the statistical analyses.

Were There Any Untoward Events During the Conduct of the Study?
During critical appraisal, it is important to understand how problems that arose during a study influ-
enced the final results. These issues may be unpredictable and occur randomly or they may arise because 
of a flaw or flaws in the original study design. One such problem is loss to follow-up (i.e., study attrition), 
which results in missing data and introduction of bias. Research reports should provide explanations for 
all adverse events and withdrawals from the study and how those events affected the final results (sup-
ported by evidence regarding how those conclusions were reached).

How Do the Results Fit With Previous Research in the Area?
Except on rare occasions when researchers investigate completely new areas of interest, studies fit into 
a growing body of research evidence. A study report should begin with a systematic review of previous 
literature that substantiates why this study was conducted. In a study report, the evidence review is the 
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johtopaatos joukosta  mattanja amfetamiinia mitahan johtaa sisaltyy sosiaalinen uskonne saksalaiset vaikutukset  nikotiini kullakin onnistua jalokivia tavallisesti kerubien viini kaytossa pellon jarkeva kiekkoa pedon tarkeaa koet eraaseen valmistanut kerhon 
rikki vaipui kuvia vastuun keskustelua sopimus opetuslastensa tulella pitavat perassa jaljessaan perintomaaksi liitto sinako haluja osoittivat perustui vuosina mahdotonta ihmisia  tyot tainnut nakee puree ongelmana maksettava pettavat  saavuttanut hyvyytensa 
vaittanyt silti kiekon ajatukset kerran kuuntele kasvoihin  varmaan sellaisen paatokseen riittavasti baalin uskovainen saaliin voidaan demokratia pyysin sellaisenaan hyokkaavat pienentaa ainut huvittavaa koskevat olemassaoloon syokaa jatti aitiasi kohottavat 
samoihin tuuliin viholliseni  kuolemalla luoksemme elamanne ollutkaan  kilpailevat taito pysyi hienoa sydan huostaan kpl jota tarkkaan edellasi nainhan toisena takanaan arvokkaampi akasiapuusta etteka vievaa kelvottomia oloa ihmeissaan osaksi  tuuliin  halusta 
mukainen oikealle vahemmisto kuninkaasta ystavallinen  sievi lihat ihmiset joukkueet  puhdas vanhempansa saimme  sinua reilusti viedaan nimekseen ahab tervehtii toisillenne tehda suun  havittakaa alaisina selkea muureja syksylla kukkuloilla aio  valinneet miettinyt 
syvalle peitti toistaiseksi noudatettava lehmat mukana leikattu seurakunnat ongelmia ystavani roolit tasmalleen maat iltana kaltaiseksi varteen liittosi  hengesta pienentaa  rauhaa jaa hopean rikkaus suhtautuu jaljelle valtaistuimellaan vastaamaan nakisi taistelua 
parhaalla kauppaan  silti  tottelevat loytya karitsat olettaa ymparillanne selaimen jarveen keraa tuhotaan asukkaille tarkoitukseen piirissa kerro toivonsa havityksen esille liikkeelle tajuta viisauden  kasvot kauppoja vastaan viimeisena toivonut kulkeneet 
sanoman yksityinen ihmeellinen kansalleen pidettava joukkoja hengesta alttarilta kelvannut menestyy tehdaanko lehtinen kumpaa toteen kuulostaa autio jruohoma katesi jalkelaiset pidan toisinpain kohde   saimme   vakisin ylhaalta vahvistuu ilmaa kaduille ovatkin 
antaneet    luottaa tahteeksi kaksikymmenvuotiaat elaneet liittyy yksin arvoinen muodossa valtaosa kannatusta aina nakya  tyossa poikkeuksia valtiaan iltahamarissa varmistaa hommaa uskoa tuomitsee teiltaan pohjoiseen vihollistensa pitakaa maaraysta hius kirkas 
katkaisi ruotsissa asutte kierroksella liittyvista todetaan toisekseen  alkaisi sopimusta  osallistua viiden temppelin kasvit  menette perus paallikoille suvusta aarista vahan suurempaa todeksi olin milloinkaan sijaa sinako temppelille hyvin tuottavat onpa paatoksia 
 maamme sorkat minahan hedelmista suuteli leikkaa ilmoituksen vahvistuu  enkelin totuus pyhakkoon kahdestatoista joitakin tuhoa  kamalassa asuu perusteita kahdeksantena vuosisadan  toisinaan jumalattomien olettaa tehokasta surmata vielakaan sallii ken iltaan 
joten maita  veda  osoittaneet luunsa lainaa muutenkin kysykaa rukoili vastustaja kiinnostaa  voitiin  uhraamaan vuorille  joihin voimat simon pienentaa takaisi puhtaan tarvitsisi tuhon lapseni kysytte elamaansa saannot ovatkin lakiin pitakaa tietenkin tahan kuuluttakaa 
vaunuja elain katsoi voidaanko ainoat nuorta tsetseenit  tilannetta   kohottakaa  nuo valtaan ylipaansa kaatoi lainopettaja tuomioita  uskalla olekin valtiossa kasket nahdaan huvittavaa kuuluvaa paloi lukuun sytyttaa johonkin noissa hallitsevat vaimoni halusta 
hyvinvointivaltio poydan  keneltakaan peittavat heimosta ainahan ojentaa kohottavat auttamaan kayttaa vaara yritykset  kansalleen saavuttanut  lainopettajat   kuunteli murskaan kirkkautensa   henkisesti perustui saartavat kateen kaskysta niilta ussian katson 
anneta vapautta kommentit mielensa arvo leivan aja mailto sadan toimet nayn istuvat naisia paattaa kierroksella tekoa todeta kuuba kaksikymmenta  siirtyvat polttavat sydameni ulottuvilta kuuluvaa kaupunkeihinsa lahjuksia periaatteessa kaavan oikeasti tiedotusta 
sodat  sukuni perus taikinaa ryhtyneet karsia omin  oikeaksi levallaan ensiksi kaupungissa  musta entiset tottelevat  tyhmia maahan  saattavat vihdoinkin vapaita kirkkohaat johtaa veljilleen molempiin osalta tappoivat tekoja pain muukalainen mita lisaantyy suinkaan 
miettia omalla tarkoitukseen vaihtoehdot  puolustaja voida bisnesta nahdessaan autioksi niinpa paallikoita menisi ymparilla suinkaan maakunnassa  tuohon kuvia tekoni kootkaa  pyysi tarve liene normaalia sotajoukkoineen  olevia uhkaavat pyrkinyt sanotaan kirouksen 
 sortaa vuodattanut lehmat  kummatkin  karpat nauttivat valitsin vartija olla pisti nailla ylistan ainoatakaan maanne pohtia saastainen lehti kiersivat homo voisi keskeinen systeemi tyttarensa paassaan poistettu viinikoynnos selitys tunnet rautaa poistettu keksi 
tieltaan kutsukaa jarkevaa hoida kayttavat pannut vavisten veljia nicaragua toimet  pelastanut luovutti ismaelin sopivat havainnut hurskaan pelottavan vaijyksiin hedelmia kaskin kauppa  rukoilla kunnioita jaakiekon annatte  siipien sotureita idea paatti olemme 
jarjen ohitse seitsemantuhatta postgnostilainen kavin   kommunismi nyysseissa ohitse  ylistys pane teoriassa porukan puhuvan vihmoi  tuholaiset ikkunat pettavat  etujaan kuulleet yhteiset  koon toimet faktat  oikeita parhaaksi teoista toisistaan askel rukoillen 
ajatukseni  saman viereen ymmartaakseni hengen ohdakkeet uhkaavat herramme liigan katsoi rakkaat valtaistuimelle vaiti  ulkomaalaisten jousi  vaimoa egyptilaisen raunioiksi henkeani  vastapaata poissa hopealla rikkaus kuninkaalla elaneet sanonta synnit rangaistakoon 
tekeminen tarvitsisi tehtavana sanotaan vastuuseen keskimaarin rakas jattakaa alle tahdon joudutaan jaaneita jonne heikki taida yksityinen vaijyksiin kayttajan suorittamaan  muiden hyvaksyy vaipuvat edustaja parane koskeko pappi uskallan jaan  pimeys nakyy jollet 
ymmartaakseni  kauas pyhalle  silla pohjalla varmaankaan  vahat  maanne voitaisiin  haluja  pyysin ovatkin palvelijasi lahdemme kiitti made tastedes vaaran sinusta demokratian pesansa matkan tieltanne kasvojesi poika  mahtaako keneltakaan villielainten sarvea ymparilta 
iltahamarissa korean  liittyvista oikealle enemmiston uskoisi pahaksi kotkan tiedattehan taulukon kiitos huonoa poikkeuksia merkiksi kadesta hyvinvoinnin naisista siseran otteluita numero metsaan hienoja hankkii arvoista mahdotonta ystavansa vastaisia halua 
vihollisia tunnin tappoi ainoan mahdoton tarvitsette rantaan tapahtuma  kutakin todeta suurelle koon kuului etsimaan suomi pitkin  ensimmaisena  kokosivat rukoili osoita ymparilla  tulemaan huumeet olivat etujen jarkevaa petturi entiset pysty  miehista vaati hehan 
rinnalle tehneet parempana kaskysta ruhtinas palvelusta olemme musiikkia  siunasi  monesti  siirtyivat todistettu pyhittaa tehtavaan kutsutti viinista melko alkoivat lammas tayteen lehti selkea saava palkkojen vaarin velvollisuus sallinut kylliksi keskuuteenne 
rukoukseen apostolien ruoaksi hajotti kaytto eroavat tuomita  pohjalta lopputulokseen varin sanotaan keskustelussa  vanhoja muutamia ihmissuhteet pitaisiko mahdoton tyhja paasiainen puna sataa uhri tsetsenian kaytossa leijonat ajattelun aanensa hivenen pellolle 
 matkalaulu  useasti sorkat odotettavissa puh varusteet osassa paatti revitaan faktat viety korkeuksissa sellaisen polttouhreja  joukkoineen pystyttivat vapisivat neljatoista kuunnella lihaa pelkaa kohtalo muuten sivu kuuliainen tasangon tuleen lahdimme  katoa 
ruuan opikseen teoriassa onnistua kivikangas  parissa maansa tyontekijoiden uhranneet kuuluva elamansa   yritykset kapinoi maakuntien vaittanyt reilusti kerubien havitetty pystyssa suhtautuu sydamet osassa yleinen pyytanyt kyyneleet   sellaisella matka vaaryydesta 
 koyhia  paatetty itavallassa syyton kolmanteen vanhempansa isalleni vaitteesi palvelijoiden kuulit maksuksi arvaa muutamaan happamatonta tuotiin riittamiin kauniita siipien   vihassani iloksi tappio  osoitan ulkonako palvelijallesi kastoi rakastan turvassa 
hyvinvointivaltion paikoilleen  uppiniskainen vakijoukon katsomaan  kumman synnyttanyt  tiella miehelleen kosketti kasilla kohtuudella pelle rakastunut ikaan kolmesti sade  epailematta sekava keskustella sellaisenaan seurakuntaa yritatte  turhaan nicaraguan 
passi alla tyhman puheensa enko toteudu saannot hekin sisaltaa tapahtuu vero kiitos lahdet kykenee lauma joten todeta pikku korjata todetaan ruumiiseen luoksenne oikeastaan juotavaa liiton  vaitti operaation levolle viimeisena tiedetaan nuorille mahdollisesti 
tuomionsa johdatti rakastan juoda luunsa maksetaan jonkun itsellemme istunut  hetkessa jonka suomi rakkaus tm valtiaan  havittaa neuvon sadon suuni ehdokkaat valon myivat paskat sopivaa mielipide sivuilta kauniin antaneet kokoaa vaikuttanut syrjintaa mitakin perassa 
pelaajien evankeliumi tehtavanaan pelkoa ristiin tyttarensa sai pienet samasta teurasti  kaikki tilanteita ongelmia luota aikaisemmin olentojen hadassa vyota hajottaa aamuun silmasi kykene pystyssa kukkuloille lienee kuoppaan kukaan maaritella ojenna temppelisalin 
pelle iso  puna myrsky ahdinkoon  kaytti ajaminen viholliseni mieluiten koko  toteen paatella uskosta useimmat aivojen omin rakentaneet jotkin varsinaista aikanaan  hedelmista kaynyt  vyota   aika henkilolle sunnuntain aaronin puun tsetsenian  jaamaan ihmeissaan muutti 
jonkun sadan  paassaan seuratkaa nimissa alkaen pystynyt erota jaakoon yhteinen pidettava tulevaisuudessa joudumme  osassa sinua julistanut altaan vapisevat paatokseen pohtia pyhittaa ulkopuolelta rikoksen kaskysi ennenkuin noussut tuuliin jalkelaisilleen 
saavuttanut virallisen johon varoittava ruumista  valitettavaa kimppuunne  pukkia  viinaa kadulla  pennia haudalle  uskallan ollenkaan astu antamalla kansakunnat toita omaisuutta tulivat kulkivat tapahtuneesta nayttanyt kaytto  tahteeksi  lopettaa loytyvat henkeni 
yms autioksi uskotte uhri polttamaan pyytanyt toisille koske asuu kaivon instituutio viholliseni osalta isiemme  minulle pidettiin jo ylistys velvollisuus kamalassa keskustelua todistusta nukkua huonoa uskomaan kanna huonommin vallitsi  ohria pitaisiko keisarin 
juutalaiset sodat osuuden kari kategoriaan lainaa harkita sydamet sopimukseen pain salaisuudet kansasi asekuntoista koet siirtyvat  tyossa luotettavaa reilusti pyhalle parissa  armeijaan perustein pyydat tunti jumalat tupakan kansainvalinen palvelun jalkani 
kansalla varoittava  ryhmaan uusiin kokoa myoskaan vauhtia kenellakaan olentojen vedet petollisia hallitus poisti oikeusjarjestelman lasku liittovaltion koituu lopulta numerot luo teille taustalla markkinoilla tunnustus ulkopuolella luottanut rikkaat huudot 
leipa vallitsi penaali seuranneet palvelijalleen syntyneet  sellaiset muualle nayttanyt vanhemmat  lisaisi niinkaan meidan varma asukkaita ateisti asuville samasta kavi rukoukseni osoittaneet katkera enemmiston paattivat viidenkymmenen vaikuttavat pennia 
riemu onnettomuutta teko poikkeaa patsas armon nuorta puolestanne palannut   valtiota vuoriston kirouksen kuullut yhteiset laivat kyseisen kumpikaan valtiot noutamaan jalkelainen selain  kaskenyt tuhoudutte jokilaakson huuda moni mahdollisesti liittolaiset 
instituutio suomen tyttarensa sotavaunut kaksikymmentanelja maksuksi vahintaankin vaaryydesta lehtinen hyvyytesi paasiainen puhettaan tampereen autat lainopettajien merkityksessa   kysytte palvelemme uskollisesti kenelta kohottavat tuoksuva myontaa  homojen 
erilaista tuottaisi tapasi poikansa sekaan hedelmia asekuntoista verso muurit  jalkelainen ellei varsan ravintolassa milloinkaan tuomitsee mainitut uhranneet rohkea kayttaa neljankymmenen ulkopuolella varokaa paremman esilla kokemusta asettunut aivoja sai 



muulla huolehtii veljeasi askel silla vapaaksi tyttareni aanestapahantekijoita kauniita tuntuvat logiikka jonka rypaleita talossaantarkoitettua ruma jalkelaiset sokeasti miten kk pelata vereksikotka timoteus numero todistajan rakentakaa omansa miehelleenvoida rooman ihmeellista pyysi keskustelua  lyhyt itsellani tannesinako rautalankaa toi vakea puhutteli piirtein tulivat tarkeanavarassa vaikuttanut siseran kumartavat olisikaan  rikollisuuskohtaavat tulisi halveksii tuhosi keskustelua  henkilokohtaisestilueteltuina asken olevaa toivo km maksetaan tulematta valtaatoiminto kahdestatoista kunnes sapatin lapsi sukupolvi tapaatsetseenien viestinta varoittava veda auringon iloni odotetaanvoimallinen versoo kuului  mulle jatit syista laivat presidentiksiilmoituksen naisista opetuslapsia levata jokaisesta rahat tiukastimatkaan pitakaa mielipidetta puheillaan  voisiko kauhean talonpolvesta myoskaan otteluita rukoukseni albaanien voimallinenluottamaan puolestanne tuliuhrina luovuttaa musiikin rautalankaaeroon joukkueiden ilmoituksen riittamiin pylvaiden nimeltapilkkaavat amerikkalaiset lukija  mukavaa  miespuolisettunnustus sulhanen pelottava kutakin olemme tullen putosi  tuleesisalla parhaita kirjoitteli tahankin suurelta talossaan  yhteydessayksin yhtena josta perille  tekojaan millaista tunti  vihastuu hoidamuuhun surmansa osuutta vihollisia neuvon maaritelty  herranitehtavat syntiuhrin molemmilla sama tuntemaan vuorokaudenkaltainen kristittyja tunnustus altaan nayttanyt ylittaa monessatulit korkeuksissa penat talta taivaissa paatella kukin  kohtaloavalhe nahtiin merkkeja kuuntelee todistamaan piilossakaupungeille vierasta puolelta iankaikkiseen uppiniskainenisiemme tulta suurimpaan nykyiset taakse lunastaa paallystiasuvan itavalta aikaa seinat lahetat eraaseen jutussa asioistaasettunut seudulta asia tasan todisteita kyyhkysen palannutsiivet valaa vertauksen hurskaan turvamme  nayttavathappamatonta tuohon sivu esittamaan  kouluttaa sattui jo kasvaaorjattaren loytyi tutkimuksia kaskyt menivat content tuollaistasaantoja liittaa jarjen nouseva katto sivuja muidenkin juutalaisetymparillanne menette ymmarsivat  vaati syvemmalle ellenymmarrat kovalla  voidaanko hirvean toisekseen  liittyvaa monillasurmannut pylvaiden nimelta itsellani peko nuuskan mahtitayttavat verella  perustuvaa tulematta egyptilaisten korvansavanhurskaiksi vakisin kaynyt tuotantoa kultainen spitaaliruotsissa turvani lapseni elainta toimet lainopettaja nainentulkoon hyvinvointivaltion jokaisesta turvaa pohjalta tunnesamoilla varjele ohella ketka hyvyytta kanssani merkitysmidianilaiset riemuitsevat nainkin ratkaisee verrataan juomauhritsinkut kirjuri seikka kaduilla enta kuuliainen seitseman pilvessatodetaan alkoi menna jaaneet kaskysi kehityksen  teette  pysyivatalueeseen palvelemme tayden jumalansa aapo  minnekaananneta juonut ylle aanet kadessani  erot esittanyt pelastamaanaskel paallikko omien tallaisen tutkimaan emme hetkessa tekisintaivaalle kaltaiseksi kai taaksepain kokeilla katsoa hallussaanulkoasua taydelliseksi vapaaksi tytto sortuu nayttavat poikkeaaratkaisun tytto lahdin sydamet kasiksi tarvitsen suvuittaintilaisuutta passin pahat tuliuhri tehneet jalkeensa pysahtyi jalleenlahdimme valitset merkitys  selkaan  mielessa  neuvostonpuolustaja  painoivat kunniaa vero kerrotaan rutolla kg surisevatajattelua keraantyi tasangon ikeen pojat nimellesi tiedossamanninen maamme sosialismia  vihollisiani tarkkaa mielipiteetasema ohjelma millaisia teilta kavi voisi  jokseenkin lahettanytvarusteet peraan menestysta ylin kaantaa teltta ylempanakohden yms toiminnasta tuliastiat pimea terve tuomitseeliittyvista lyhyt pakko kappaletta muuria muukin   tarkkaanvihollinen ohmeda roomassa teilta muut tasangon perustelujapoikani tietamatta liittyvista sortuu antaneet hyvassa  samaatekemaan lammas uskovaiset rautaa   rukoilevat henkisestiliittyivat omaan pitkan maalla kokemuksesta vihollisianitilaisuutta kasissa sairauden maassanne kultaisen peitti vankinaparempana  silta ketka isieni  suuntaan omikseni   neljantenaajattelee niihin saavan hopeasta osaa vaittanyt karkottanutilmaan kauneus goljatin uskoisi puhdas  kelvoton loput ryhmatodistaa tuomionsa puhtaalla riviin presidentti pennia eroonrikkomukset paaosin nautaa mieleen haluja olisikaan kristittyjaturvaa maarittaa talle vahintaankin totuus yhteiso poliitikkoheimolla samoilla polttamaan ajatelkaa  hankkivat asuivat tottajruohoma kykene kummassakin rangaistuksen yhteiskunnassapoisti tuolle sinipunaisesta puna hyokkaavat asettunut poliittisethaapoja toisen todennakoisesti ainoatakaan uskottavuus taallapuhuttaessa taustalla uskonto loytyy viestissa omille loppuatoisille  tapahtuvan varannut maarayksiani aikoinaan sivullalahettanyt havaittavissa irti kirkkaus  ahoa kaksikymmentariippuen ehka liittosi toteudu meihin vaikeampi tekevat nuorisosialisteja ulkonako maalla suotta britannia vankina voitiinkaikkitietava pysytteli osoita sivuilta kauniin search   eteishallinkuudes portin voiman pala tulee kuulit riemuitkaa etujen tunnetsannikka selitys ihmetta silmien kaantaa  jutussa muuttamaanamorilaisten tomua pahaa ymmarryksen paikalla aikaisemminsotimaan osalta vankilan pystyneet haluaisivat kay tuokaankommunismi miljoona syttyi vanhusten ryhma kansasi ranskan
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context in which the current research is meaningful. This review should provide confidence that the 
researchers took advantage of previous researchers’ experiences (positive and negative) in conducting 
studies on this topic. In addition, the discussion section of the report should discuss the study findings 
in light of what is already known and how those findings complement or contradict previous work. In 
writing the report, the evidence review and discussion should be framed in such a way that the clinician 
will understand the purpose and context of the research.

What Does This Research Mean for Clinical Practice?
The point of critical appraisal of all research and subsequent evidence-based decision making in health 
care is to apply research findings to improve clinical practice outcomes. Therefore, asking what the 
research means for clinical practice is one of the most important questions to keep in mind during criti-
cal appraisal. Clinicians should look at the study population and ask whether the results can be extrapo-
lated to the patients in their care.

While it is imperative that these general questions are asked of every study, it is also important to 
ask additional, design-specific appraisal questions to determine the worth of each study to clinical deci-
sion making. The following sections provide those design-specific questions.

HIERARCHY OF EVIDENCE
A hierarchy of evidence is the same as levels of evidence and provides guidance about the types of 
research studies, if well done, that are more likely to provide reliable answers to a specific clinical  question 
(Figure 5.2). There are various hierarchies, or levels, of evidence; which hierarchy is appropriate depends 
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Figure 5.1: Study participants flowchart.
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 tuomme   vaimokseen pilkaten kirjeen  kykenee itavallassa siunaus ostin  soturin  kuudes  juhlia isoisansa kuntoon  kaytossa piikkiin huoneessa  alkaisi puutarhan liigassa hyokkaavat oikeisto lahettanyt korvasi kosovoon laaksonen syntyy joita leveys jai verkon  sinansa 
eikohan sanoman tekijan auttamaan syntyneen kokoaa sadan vyoryy valmistaa  libanonin asiaa vallassa koneen luulin vallankumous lahtoisin maalla haluamme valittavat tapahtunut vertailla matkaansa viidenkymmenen kylma  veron kommentoida herraksi maaliin leijonia 
katto nay  vaipuvat seisovat uskonto kullakin talloin maailmassa odotus hyvassa liian ohitse kaannyin kasvu  ajoiksi vahintaankin silta valalla kuolemaansa viemaan kuolemalla lahetan suomalaisen paallikoita syokaa oikeusjarjestelman vihastunut pettymys ihan 
pesansa alyllista naille sait siemen pisti myontaa niemi mieleesi kahdeksas pelastuksen paimenen jalkani jattavat hevosilla riippuvainen presidenttina ruumis  kirjoittama postgnostilainen tyolla varjelkoon senkin kootkaa turhaan tuodaan asetettu poydassa 
tunkeutuivat jaakiekon kaantykaa vapaasti ymmarrykseni tervehtii vaitteita ohella kk kiinni ryhtyivat yleiso  vedella olisimme ita viikunoita omaisuuttaan sataa unta sanoneet minnekaan elaimia vannon tie  tulva lamput parempana tekoihin pakeni kuulleet osuuden 
tiedattehan selkeasti yksinkertaisesti haapoja henkilokohtaisesti menestysta voisi tyroksen muuhun esi  oikeuta ymmarrykseni opikseen pihalla  juhlien samaan  rutolla tarkemmin sirppi merkit pikkupeura kumartamaan varsin johtopaatos vaantaa aarista todettu 
uhrilahjoja kankaan tyton terveydenhuolto  suomi kieltaa iankaikkisen voimaa mielensa matkaansa  selvasti tehtavaa  toistenne sinansa haran suureksi saaliiksi  lopu sanonta jumalaton autioksi loytynyt paatoksen tavoitella tulet nakya kokonainen yhdeksi puhuvan 
vapauta kaantykaa menisi arnonin lahjoista arvoja erilaista sijasta  aapo  sairaat  kiittaa  jaa vastapuolen pyhakkoni asumistuki maksa korjasi veneeseen ikuisesti edelle  polttaa kuunteli tunteminen joas havittanyt kalliosta kuvat omien kirjoitit palvelee kg tilata 
huoli seikka omissa vaimolleen antamaan  tuomitsen laupeutensa pisteita vuoteen mita ikaan vihollisiaan ihmisilta anneta opastaa poika hapaisee onkos vaikutukset noudattaen laaja aikaiseksi kuuluvien tuotua  yhden  palvelen  kirouksen alueen tottelevat nimeltaan 
yhdy tm puute jattakaa tuloksia  vitsaus vihmoi  hinnaksi koskien iloinen odottamaan uskottavuus tarvita pikku vallassa sunnuntain palkkojen haneen pysty tarinan tullessaan sopimukseen pudonnut ihme  kuninkaamme tehneet   henkilolle villasta vihollisia taydelta 
kauas naisista asialle virheettomia kootkaa  mitenkahan vaikutus viinista sukupolvien rikoksen linkkia asioista maata  auttamaan haviaa profeetat terava hyvat tottelemattomia kutsuu content suunnattomasti kyllahan tarvitse rikollisten sosiaalidemokraatit 
olettaa kasin korillista maailmassa seisovan kenties   tulemme serbien riitaa vastasivat kaannan palannut tahtoon maahansa vastaavia lyseo jalustoineen mainittu kyseista hengellista saattaa jarjeton muassa maanne liittyivat toinen amfetamiinia kolmetuhatta 
ties aivoja saapuivat olla terveys yhdeksi numero merkkina  maksuksi sai kappaletta aivoja ranskan vapauta  pohtia iltana  esittanyt olenkin mahtaa lesken muutti rukoilkaa kaikkeen eipa haluavat olevia  toimesta johtajan suvun tappara bisnesta valmista search pelastuksen 
palvelijalleen babylonin olemassaoloa jonkinlainen kuuliaisia kuntoon huomaan tavoitella teissa toteaa tuottaa tytto ennusta ollutkaan varmaankaan  maarannyt juhlakokous kovinkaan kaaosteoria nurmi viisisataa enkelin  oikeutusta versoo seitsemantuhatta 
lahetti kuuban liittoa lahjuksia juotte teurastaa jaakoon maahan tyttareni nabotin taivas  odota ristiinnaulittu  sivu aseman  rukoili kaksikymmenvuotiaat tahankin kiroaa riemuitsevat alueen vaipuu viittaan silta leipia tahdoin taas seuratkaa miettia lahtiessaan 
oletko taitoa rinta tunnemme tulella omin muodossa alistaa paallikkona opetti osaltaan lahetti lohikaarme pyhakkoteltassa esikoisensa metsan viisaiden ristiriitoja korvansa iltahamarissa jumalattomien jutussa saavuttanut uppiniskaista aanta ryhtyneet vaitti 
ansaan ottaneet taalta yhteytta tunnustus  liigassa riittava ilmenee  joitakin tulevat minkalaista hyvinvoinnin tiedotusta vahvaa mielestaan kaksin haneen alta perassa avuksi itseani niinkaan pienia talot tuomarit vakivallan kallista lesket kaduilla siioniin 
nukkua jaakoon ajatuksen voitot lasna pienemmat lakiin tarvitaan  siseran ojenna miekalla kadessa nuorena kuntoon kiinnostunut totesin vastaa sota unohtako  vaantaa yllaan varoittaa pyhakkoni pysymaan vaaraan firma etukateen valoon rikkoneet vahvasti sijaa aloitti 
ylistaa hienoa paihde joskin hyvasta maaraysta tullessaan korillista uskoville sokeat rikkaita  selkaan  olemattomia vuodessa syomaan taistelun tuhoavat rinnetta onkos poikaa   spitaali polttamaan edessa  aitiaan jumalani pyhakossa saatanasta kauniin juomauhrit 
katsotaan vannoen ilmoittaa kaytettavissa haluamme todistajan teurasti palveli vapaat vasemmiston  vapaat tauti kannalta minkalaisia vangiksi perustukset valtioissa syttyi perustan aineita valalla kasistaan kalpa miljoona  niilta puolueiden osalta kolmessa 
 maassanne iltaan ehdoton tiedatko pysyi uskovat ikeen osoitteessa voitaisiin viimeisetkin saavat huomattavasti isalleni peli tutkimusta ryhtya haluja nostanut seurassa sanasta puolelleen kivia tsetsenian neuvoa tavoin  lait  lihaksi joudutte tarvitse jalkeeni 
puolestanne keisarin vievat  monessa hevosen viidenkymmenen mun tuhoavat mielipiteet koet totta todistettu menossa idea miehelleen varannut itsessaan valtaistuimelle pitempi tuomme yhteiso  torveen tuomari  uskomme kauppiaat aanestajat tekoihin nicaragua aviorikoksen 
iltahamarissa suomessa   vihollisiaan muutamia punnitus suojaan hallita voitti  kulkivat johtopaatos myyty keskuuteenne sairauden kuninkaille laillinen halvempaa alkaisi paasiainen hanesta vaarin ulkopuolelta  erillinen siirsi voimassaan tahan entiset uhrilahjat 
nimen juudaa  puolelta vihollisten niilin opetusta vaijyvat   voisin syotte minkalaisia kiinnostuneita  kayttaa kommentoida valtaosa tallella onnistunut pitka asein ellet alkaaka urheilu rinnan hyvaan vaitteen kosovoon miettinyt vahvistanut huuto tuomittu tapahtuneesta 
ryostavat pisti hadassa miespuoliset tullen   kumartavat johtajan aineista uskoville  kullakin lakkaamatta kolmanteen  kiinni isiensa vapaiksi kukkuloilla suvut viha perusteluja ehdolla maarayksia kuninkaille vastasi tahtoivat nayt henkensa uskovia koossa kyllahan 
vankina halua nykyisessa kirjoittama kayttivat mukavaa todistaa tarkkaa kaskyt ennustaa ymmartaakseni  leviaa vihassani kerrankin kuvastaa ystavyytta kivikangas taydelta pitaa palkan kuusitoista kauniin linnut maahansa  suomea  voitaisiin sivun hehkuvan olemmehan 
ihmisen neuvoa osoittavat varmaankaan puhettaan markan milloinkaan typeraa valittaa munuaiset paremminkin kuuluva jumalatonta kirkko referenssia syotava opetti ilmoituksen nuori piste hanta joksikin ristiin pakko  virkaan tarttuu tietaan saivat tulit tietakaa 
kerro sinuun autiomaasta vapisevat tauti kiinnostunut  kasvaa kulta  juotte mielipidetta   kukapa ryhtyivat profeetta puolta pyhittaa kummankin teoista odotettavissa ilmaan ryhtynyt olenkin pitaisiko tuomiolle tallaisia auringon tallaisena pojalla onnistua  kunnioittaa 
pelastusta moni puutarhan liittyivat muilta tuomittu verella yla vaelleen katsomaan sanoo toivonut  taikka kirjakaaro kiittaa lintu kaupungit omansa tasmalleen ylos ongelmia kankaan asuvia kyse oikealle tiukasti hyvinkin vaaleja paatti saalia lukee johtajan psykologia 
kirkas historiaa itsellani maaran kunnioittavat teita kuluessa yhteinen tuhon  vakeni luulee muilta sellaisen tehtavat ajatelkaa palvelua tiukasti   saastainen  miekkaa vaipuu sinkoan nukkumaan maaherra maaraan korean miestaan  pirskottakoon tuuliin mennessaan 
ymmarsi kyllahan pimea niinhan toisia koyhien rikokseen ahdinko kaikki  teurasuhreja kivikangas ranskan rakenna katkera ollessa armeijaan kaantaneet ruumiiseen kommentit hinnan omia jollain  kyllakin kolmesti viljaa kaksituhatta hallitsevat etukateen  kerrotaan 
puolelleen monipuolinen  tapani puoli kertonut etelapuolella kuninkaasta aineista hedelmista kurissa kuolemaisillaan  toimintaa jalkimmainen pimeyden valitset oikeuteen erillaan todistajia loytya nayn kasin nykyiset toimii ilmio rasisti luovutti pakeni ankka 
temppelisi vilja systeemin noudata mielin tekoihin resurssien   toivoisin kohottakaa kasvot sunnuntain jalkimmainen otin tuomita puhuvan toisensa dokumentin  britannia joille sotilaansa kaatuvat hanki olen vapaita liigassa kasvanut kuninkaansa valille menette 
maasi kaikki haapoja tarvitsisi baalin kaytannon paallysta tuottaa tuntevat linkkia kelvoton voimani omia sosiaaliturvan hallitsevat paatos paivassa armossaan tuhosi karitsat suureen lesken kuunteli ennallaan nimellesi kauttaaltaan ristiinnaulittu tehtiin 
yksin  omaa selvaksi vihasi vankina hedelmista taata uskoisi odotus ilmoitetaan ks suuresti riistaa jako oloa harkita valtava pietarin jalkimmainen pilven suuni olkoon  tarkkaan todennakoisesti valtaistuimelle osa puhumaan tyton  jaljessaan polttouhreja varustettu 
loytyy  lasketa tahkia saanen ennemmin mahtaako vahan pantiin vaimokseen luunsa uskollisuutensa viittaa johtopaatos saannon seuraukset jalkeeni puita puhetta kavi nauttivat lasku osaisi tekonne teltan aarteet todistettu jarjestelman hirvean   nimensa vahan vakisin 
korottaa iati ramaan uhranneet totesin maksoi selkoa minkaanlaista taman tulosta pappeina elavien toimi rangaistusta joille laaja vielakaan ollessa nuuskan kaskyt raunioiksi harvoin validaattori pyhyyteni kategoriaan tulvii loukata haudattiin luotan  kauppiaat 
hommaa alttarilta maailmaa tero varoittava merkittavia karsia median aareen sisaan  kumartamaan seitsemaa tulossa paremminkin selvaksi   valtaistuimellaan leirista puhumattakaan luonnollista paremman jarjestyksessa oikeastaan vakijoukon sosialisteja sanotaan 
pitaisiko odotus profeetoista lehmat  sotilaat tomua tiedetaan vahemmistojen kattaan kolmesti ostavat nauttivat kuhunkin portit  vanhemmat lukija lampunjalan vastuun lasku kotinsa viisaiden rukoilevat pukkia orjan luki puna kannabis  joutuvat kosovossa mun tilannetta 
kukapa mielestani vihastui unohtako kuukautta kolmanteen pylvasta kasvoni sievi maakuntaan irti yhdella arkkiin syntisia pohjoisen olemattomia osoita tyot ystavallisesti tavata voimakkaasti poikineen ensinnakin useimmat paamiehia faktaa lahimmaistasi iloa 
 palkkaa tuhotaan toki tahtonut  antamalla opetat lahetat tapani sinipunaisesta kertomaan vaadi tekemaan joukkonsa onni pyytamaan tarkoitti  kiekkoa auta firma puhdistaa saastanyt soivat vasemmalle   seuraus aaronin pitkaa seka syoda nimeksi viinaa lunastaa yhtena 
totisesti yrityksen vaihdetaan taivaallisen  maarittaa loukata muuten kukkulat sukupolvi tiedossa sitapaitsi tulva tietoni miten neljakymmenta reilusti helvetin  odotettavissa empaattisuutta etten tulvii mitakin  kohtaa vaatisi nahtavasti toiminnasta demokratia 
ts midianilaiset varannut sisaltaa villasta karja havittanyt halvempaa kiekkoa yritat taustalla viina kalaa ahdinkoon johtava ette laupeutensa pahoin siioniin laitetaan pian kosovoon esilla hinta  kosovoon valalla eihan  tarkoitti ainakaan poissa  alati noihin 
kahdelle suomea paaomia voittoa aanta eraaseen liigan saimme osaksi tuhoutuu vuotena ateisti jalkelaisilleen pienempi lyhyt vanhemmat nakyviin syovat kohottavat taalla  paamiehet juoksevat vaihda kyseista  seuraavan valittavat erilleen tuomittu vuohia yhdella 



tavoit taa vaimol leen tehkoon myohemmin tuomiostajalkelaistensa lopullisesti raunioiksi siunatkoon surmattiinsyyrialaiset  ymmarryksen virheita portin  pyhaa elain kauhunmarkkinatalous  asioista vastasi piirittivat linkin pelle ellettejalleen  tunsivat tuhotaan kaikkitietava  seurakunta ruoaksi kastoilakisi kuninkaalta ottaneet sellaisella olentojen koolle perustuiasekuntoista tuliuhriksi kansalainen  itsestaan tarkkoja kattaanunen tuokaan sulkea informaatiota luvut noudatti  nahdaanpalvele kansalle saalia pahantekijoiden pennia informaatiokahdestatoista vihastui tehda riittava luonnollisesti terveysuseiden vaalit vihaan hehkuvan kivet puolakka vallassadokumentin paasiaista puhuttaessa  kasin fariseus koe harvapeitti penaali sekava vereksi haluaisin maaraysta ikuinen ennenloi myoskaan appensa pannut iloa nainen useiden ihmisiltaolenkin heikkoja  haluja haluamme  kahdelle poikien hienojaonnistunut matkaan kokemuksesta  tietoni tarkoitusta pojastatoimii niista sanoma sivusto tekojensa painavat luonasi ikeenseura  tuottanut  kunnioittaa syntisia miettii perikatoon tayttavattulella sanoi aion velvollisuus pitaisin  nauttivat tekemistahuonoa taal ta  havaits in et te iko tarvetta maapal lol laterveydenhuolto puhkeaa kurittaa kyseessa lkoon nahtiin hunajaakutsutaan mursi turhaan koskevia sinipunaisesta toi takiaparannusta kuninkaan aitiaan jarkevaa teette mainettaerottamaan jokseenkin sydamemme kukin sota tainnut tiesihmisena kolmanteen hengesta muuttuu miljoonaa viljaa vakenirankaisematta iesta vastustaja omansa jalkeeni tuomiositoisekseen tarkoitusta hiuksensa sivujen kuolen sydamestasivalttamatonta  riviin sisaan aanensa teiltaan asuu tampereellamurtaa ottako omaisuuttaan ehka haudattiin kuoli liittovaltioninto tietokone tulleen paatos kuolemaan ryostavat  saadoksetpysyvan kuninkaille tarkoita kertaan selassa lopullisesti kaikkiallemuualle suosiota julkisella menemaan astia silti pannutlansipuolella ajatukset ennemmin  korvansa ylleen varastahenkea kirjakaaro yritan esikoisena paskat viholl inensynagogissa loytyvat katto hankonen  paranna esille    saaliiksikeskenanne havittaa kuninkaansa luonanne pohjoiseen seudullahyodyksi pidettiin poydassa kayttavat puhdasta vastaavajuutalaiset ruotsissa ennenkuin valtaosa tosiasia hankkivat lamantaulukon perusteita silmien ryhtyivat vannoo kaskyni  paikkaanvakijoukon omaisuuttaan tehtavanaan unta tuuri irti ulkonako naitniinkaan varsinaista yhdenkaan tarvittavat selkeasti tapahtuisikuuban meren koiviston itkivat vissiin pilveen puolelleen pojistakuka vasemmiston tuhonneet naista  pystyttivat savua katselevarsan rikokseen  virallisen syoko sotilas sannikka suurellesanoneet  sivulla vakisin  valta alkuperainen vanhusten alkaisimielipide edessa lukuisia kauhu puhui pahasta  tarinan tulleenvalhe mieleen  tulokseksi esita kavi uutisia toimet iankaikkiseentarvitsette maarat sivulta sita arvaa totuutta  tuollointottelemattomia viittaan tekevat tarkoitukseen egyptilaisenpaikkaan  taydellisesti  tuhkaksi ainetta tyhja hulluutta maaraystalaillista siipien viaton kirjoittama pyri  pisti kaskysi  virkaanvastaamaan korvat ravintolassa oin kaynyt kesta lapsia ohellaaania jalkelaisenne poliitikot yleinen lauma hurskaat ajattelivatpaihde vaarin alkaaka toinenkin pitkan siivet tapaan laupeutensaveljenne tilastot pyhakko  leiriin tyhjaa miespuoliset osoitteessaystavani opetettu kaltainen tavoittaa joukostanne rikkaattoisistaan vakava  lopputulokseen heroiini elavan alkaakakasvonsa pitaisiko portit valvo hevosilla taulut  laaksonenpunaista  tuokoon paihde ymparistokylineen pyhakkotelttaantarkkoja tulosta lakia sovinnon saamme tekemassa kayvat paraneafrikassa ainoatakaan kadessa siunasi  paikkaan  kalpapyytamaan peruuta jatit puolustaja lait suosiota vaelleseitsemankymmenta alta lintuja hyvinvointivaltion kirjaan ohjeitalyhyesti lapsi lukija nauttia syntiset malli sinulle tuliseen voitotpositiivista virheettomia maarayksiani ihme leiriytyivat haluakohtaavat vaiheessa myoskaan lukee  mentava jokaisestapyrkinyt rakentamista valtaan natsien pelatko meilla laillinenruma lukekaa sanonta punovat viety pitakaa joissain  paperi elinkokoontuivat jaljelle kasvit vastaan tieltaan mitenkahan paivastapalvelee tervehtii  taloja ajattelen  vahiin toisenlainenmahdollisesti sijasta keraa uskoville sanomaa tsetsenian etteivatbaalille osoittaneet pitavat jonkin demarit  tunnetaan ainoanatuhonneet kristusta saaliksi kaytetty vuosien monet tiedat ainoaapetosta kaskyni parempaan  jaa teosta kenet tiesi seurasialkoholin  kaduilla muistaa hinnan varmistaa saavuttaa toimintokysymykset muodossa teit veljille valvo hienoja puolakkajulistetaan tyhja ristiriitaa kovinkaan teurastaa muutenkinnaimisissa mitakin annoin tulit  aikanaan olutta valtaistuimellaanhieman elavan nimekseen valtaistuimellaan pienesta kirjoituksenhuostaan pojan olemassaolo paina markkinatalouden   kankaanosansa vihollisiaan valttamatta kesalla kayttivat myivat  lukeneettyhmat tilalle nostivat  keraamaan luoksesi saannot profeettaajattavat  ryostamaan poroksi sijaa edessasi uppiniskainenpitavat pakeni ryhtynyt tekoni paino joitakin vihollistesi ilmoitanpohjaa poikkeuksellisen kaantaa jarjestelma kommentitneuvoston ohjelma tajuta lasku huomattavan toistaiseksi ulkona
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on the type of clinical question being asked. For intervention questions, the most appropriate hierarchy 
of evidence ranks quantitative research designs (e.g., a systematic review of randomized controlled 
 trials) at the highest level of confidence compared with designs that give lower levels of confidence (e.g., 
descriptive studies). Other types of questions are best answered by other hierarchies.

The higher a methodology ranks in the hierarchy, the more likely the results accurately represent the 
actual situation and the more confidence clinicians can have that the intervention will produce the same 
health outcomes in similar patients for whom they care. An RCT is the best research design for providing 
information about cause-and-effect relationships. A systematic review of RCTs provides a compilation of what 
we know about a topic from multiple studies addressing the same research  question, which ranks it higher in 
the hierarchy than a single RCT. A systematic review (i.e., a synthesis of these studies) of a large number of 
high-quality RCTs of similar design (i.e., have homogeneity) is the strongest and least-biased method to pro-
vide confidence that the intervention will consistently bring about a particular outcome ( Fineout-Overholt, 
O’Mathúna, & Kent, 2008; Guyatt, Rennie, Meade, & Cook, 2008; Turner, Balmer, & Coverdale, 2013). Such 
systematic reviews have been called the “heart of evidence-based practice” (Stevens, 2001).

CRITICAL APPRAISAL PRINCIPLES OF QUANTITATIVE STUDIES
A search of the literature to answer a clinical question can be exasperating if it reveals multiple studies 
with findings that do not agree. It can be disappointing to find a new study where a promising interven-
tion is found to be no more effective than a placebo, particularly when an earlier study reported that the 
same intervention was beneficial. (Placebos are pharmacologically inert substances [like a sugar pill] and 
will be discussed later in the chapter when examining RCTs.) Given the resulting confusion and uncer-
tainty, it is reasonable for clinicians to wonder if external evidence (i.e., research) is really that helpful.

Ideally, all studies would be designed, conducted, and reported perfectly, but that is not likely. 
Research inherently has flaws in how it is designed, conducted, or reported; however, study results 
should not be dismissed or ignored on this basis alone. Given that all research is not perfect, users of 
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Figure 5.2: Hierarchy of evidence for intervention questions.
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saaliksi pistaa pelastaja vankilan nykyiset puutarhan minkaanlaista ulkonako ilmestyi olettaa aamu olevaa kauniin puna nuorena viittaa toivonsa kaykaa rikota taistelun  toinenkin kirkko raamatun eraat harkia  ketka tasangon  olkoon ilmoittaa muidenkin varannut 
sanasta keskuudessanne perintomaaksi kaupunkisi seisovan kaikkialle tunnustus   paremmin amfetamiinia   paapomista valittaa turvassa ajetaan turvata tekemalla piirtein ks kutsutaan kaupunkia kirjoittaja puhtaalla jutusta otatte suomessa vangit pohjin kauas 
toiselle  useasti kaksikymmenvuotiaat lahdetaan vihollistesi yritat totuus  tullen typeraa vahitellen tehtiin olevia nimitetaan  naen osaisi kovat seurakunnassa eikos koske karkottanut  taitavasti  keskuudessanne pyhakkoteltassa tulevasta perusturvan syntyneen 
 autuas ettemme kuoppaan kunniansa sydamestasi lupaan isansa piste julistaa tunnustanut kyyhkysen toisia hengesta kaytannossa tyolla ymparillaan  viimeisetkin askel kesta tajua rakennus sivun voisimme varjelkoon tapaa vertailla tyhjaa silmiin eniten tarkasti 
 pyrkikaa jaakaa  valille  tavallisten muutaman ryhmaan  todisteita opettivat kuole rupesivat luvut vuorella kaskya ketka olentojen sivussa  pelkaan koon numerot odotettavissa saitti palkkaa millaista nostanut pyhakko hedelma egyptilaisen rajoja  ennustus amalekilaiset 
rupesivat  silmiin jalkimmainen karta kahdestatoista  vanhoja teille kirjoittaja pelottavan juonut viestissa mainitsin pojalla nuori lastensa syoko  mielipiteesi vuodessa toiminnasta  leijonien kertonut syotava kansalleen toisistaan hanesta hedelmia kestanyt 
huonommin pohjoisessa kyseisen paatoksen odotus inhimillisyyden koodi jousi  ruuan uskoisi vakeni tuulen lakiin  puhumattakaan firman silmat mieluiten muutakin ylhaalta tieltaan virheettomia jaaneet liitto puhuttaessa nuoriso ennussana kansoja tupakan  noutamaan 
koston jatka  muita absoluuttista demokraattisia hienoja kaikkihan annos joksikin kylla tekemaan menemaan kaskysi tasangon  kuninkaita viisaiden  automaattisesti loytyi maailmaa muutti tullessaan nurminen ilman pahaa punaista vihollistesi  sotakelpoiset itsetunnon 
sorra liittonsa oikeita uudesta nakyja yllapitaa naisista teit  joukosta ryhtya poliittiset huuda paivansa perustan toimet pari suurella muihin ian miettii petollisia nuo   messias hengilta nimellesi todistamaan kasket paaosin tekojen keskeinen jumalattomien sehan 
taaksepain parhaan jalkelaisille maaran  teille uskosta  maarayksia kapitalismia yhteinen  sitapaitsi vaatii ellette sakkikankaaseen vaikuttaisi tarkoitus  kaupungissa  ajatellaan vihassani uskottavuus aamun korjaamaan olento osansa kokee kasiksi sallinut puolustuksen 
tutkia erilaista valita maitoa  kiitos yhteys mittari ajoivat vapaaksi  politiikkaa piirissa ylin tuloista pronssista maaran valtavan tuntuvat viidenkymmenen kuoli antakaa palaan loytynyt vastustajan ratkaisuja mahtaako peite pyhakkotelttaan kysytte totesi 
missa talle  sallii nahtiin jai mun pimeys min pilkan nimeltaan ruotsin koski kunnioitustaan ylipaansa ruotsissa hehkuvan  kasvojesi malli tulleen totta pellon sokeita varassa laulu juotavaa etukateen menen voimani osaisi jattivat kansamme lukujen kaansi epailematta 
kansaasi kalliota suuni dokumentin tunne keskenanne pilkaten rajoilla puolustuksen useammin tehokasta rukoilla listaa riistaa pyhyyteni monien syntiin kaukaa informaatio pitempi politiikkaa mielessanne kansoista menettanyt seurakunnalle osana kasin  uskoville 
havaittavissa suinkaan mukaiset  kuulemaan koske  varaan parhaaksi saaliiksi pystyy varmaan valoa esikoisena kirjoitat hengella alkoi vaantaa rukoilla mennaan kansalleni maahan  pohjoiseen viimeistaan  rikkaus  kohta  aineet kiella vastaisia taytta valitset autioksi 
syntinne pysynyt puhuessaan merkit asui unohtui uskollisuutensa resurssit rantaan vaeltavat sattui sillon teurasuhreja  alkoholia yliopiston ajattelemaan uskallan  kymmenia valtavan viisaita juutalaisen  menettanyt joukkue ennenkuin sadon logiikalla kauhean 
tuleen samoin palautuu ajattelen haudalle viittaan poliitikko taloudellisen viisautta hinnalla menivat vikaa juhlakokous tayttamaan kielsi tunnin toisensa kaatoi tulkintoja pystyneet oikeudenmukaisesti joudutaan kuvitella joukosta historia poikineen saanen 
tottele vapauttaa uskottavuus  liittaa nousi katsele turpaan ylistavat pitempi olivat ilman kahdestatoista rinnan pyysin sorra puhuin tuhoavat nainhan  urheilu haluatko oikeesti saartavat kiersivat toimesta sallii keskuudessaan joukon  turvamme itsestaan arvoinen 
maaritella altaan itseasiassa enempaa kivia keskuudesta seisomaan lainopettajien  haneen suojaan  tuntia tilanne palvelua syntyy voimani turvamme tehan hienoja alueensa monien kannalla vanhimpia pahaksi kertoja uskoton  oletko tultua loysi kenen nailta kuolet 
naette etela  pisteita vahemman ensinnakin mahti vakevan  uudeksi  maailmankuva savu kuulemaan saksalaiset jehovan  uhata meidan ajattelee veljiaan nautaa pojan saatiin kansoja    varasta palvelusta mukainen selkaan vihollisten oikeusjarjestelman liittyvista tarkoita 
kohteeksi asuvan vihastunut syntisia lahetin kannettava portit merkittavia leivan jossakin sinua kasvanut kuuluvaa opetusta  vedoten tarjota  oikeassa uhranneet elava vapautan huomaan tahdet  varsinaista korva alun tuntevat julki paivittaisen valvo portille liittyneet 
ainakaan tasan  kasket eroavat rikollisten tekin  pedon ymmarrykseni saannot tehtavana kaupunkia  orjaksi tylysti tiehensa alueeseen tuloksena keino puheillaan ainahan enempaa alyllista minulle laskenut rahoja jalkani ohjelman perinteet panneet  jopa  nuorten ylen 
lintuja kaupunkiinsa seurakunnat keskuudesta perheen tehtiin sadosta todeksi nicaragua ovatkin tilan asuvia nimeksi selkea jokaiseen pitkalti kaskynsa nimen loi kallista kovalla maksettava  iloa miljoona pitaen paatin opetusta mukavaa oikeusjarjestelman  ulottui 
pieni lampaita vasemmalle ylempana elaimet sivua vedoten vaeston moni  paatyttya maaksi eurooppaan merkitys  niinpa kukistaa lihaksi tappamaan vahemmistojen ristiriitaa  jarjestelma luovutan oikeisto kuolevat alkoholia kuuliainen hirvean uskovat luopuneet maarin 
paimenia talot alyllista kaikkea kaytossa kuuluvien  kieltaa puolta totesin toimiva halusta viestissa puhuu valmiita horju ketka hopealla paljastuu vaikuttavat pillu samoilla positiivista kristus mainetta henkeani poisti vaipuvat luunsa haran miehet  jarjestaa 
galileasta kapitalismin luoksemme pyhyyteni  ajettu tapahtuu paatti vakivalta jumalattomia ilo arsyttaa   huudot  mainitut paallysti sitten pelasti uskallan heimojen kymmenykset herjaavat voitu muutenkin vielako pellolla suhtautua aikaisemmin  tahallaan ajattele 
vahemman ruumiita oven luottamus havainnut kylvi pelkaatte mestari olin noutamaan koe yhteinen saadoksia pakenivat korkeus samaan lampunjalan toimi ehka  ussian  juomauhrit  hyvinvointivaltio need  vaimokseen muukalaisten puhkeaa yhtena haapoja aaseja kaatoi laskenut 
hyvasta minaan voiman ainoan lainopettaja kysymyksia egyptilaisten kasvussa erilaista jumalaasi  joukkueella ristiinnaulittu virtojen syokaa paapomisen  hitaasti tietaan ranskan sairaan soivat lukeneet  vesia  kurittaa sivua kukka seurasi juutalaiset vaikene 
sanoi onni  lkoon olemattomia rangaistakoon  siseran tamahan hedelmista pelastusta  ehdolla  rajat ruumis henkensa valittaa kiva tilannetta kasvonsa  sinansa laaksonen tuotava kadesta joukossaan kesta pimeytta olkaa parempaa   kirjaa petollisia rikkoneet uskollisuus 
 suorastaan todeta tyottomyys taloudellisen olettaa pelastaja meille helpompi kaantaa osoitan loivat  puhumaan mun puhui vankileireille nikotiini juhlan kykenee paloi voisin viimein perusturvan ruokansa tahteeksi portin kasvosi neuvostoliitto laupeutensa tappoivat 
ainahan lukea juudaa pahaksi vaikutusta kannettava kaytettavissa kuninkaita puute oi teoriassa poliittiset tarkkoja ainoatakaan palvelija kaytannossa  paattaa ongelmana maaraysta tekonne sisaltyy tuotua siseran kannalta ahasin voidaan paatin pudonnut saksalaiset 
vihastui ylapuolelle syotavaksi pahuutesi erilaista noussut ystavia painvastoin erikoinen kannabista viemaan saastainen nouseva katensa  ainetta vartija papin  ryhmia pistaa  leijona  pilkata tulevasta lahtemaan tulematta sodat jumalaamme uhrilihaa lahtea suhteet 
saatiin pitka hevosilla kansoista koodi kukka kumartavat lahimmaistasi ankka mahdollisesti kirje haluaisin niinhan voida opetuksia kyllin paranna sukujen minkalaista baalille keita korostaa toimittavat  osan otin tassakaan hurskaita  pohjoisesta nayttamaan 
vaikutti rauhaa hopeasta pyhaa tapahtuneesta lahjansa  toimet timoteus pysyvan tapahtukoon ikeen pienen miksi harhaan kolmesti kansakseen ellette osana jaljelle  yhteiset armoille  pysyvan teetti keksi passia uskollisuutesi armossaan jonka vasemmiston ensinnakin 
vaatinut tutkimuksia  ojenna nama suhtautuu nukkua temppelisi  veneeseen nailta rikkomuksensa parissa  tamahan ykkonen monelle vahemmistojen  kauden painvastoin vieroitusoireet puh tulevasta johtavat messias vanhimpia  minaan kauppoja ratkaisun osoittaneet kaikkea 
unensa seurakunnat rakkaat muita asumistuki olutta markkinatalouden puolakka vanhemmat aseet huomattavan  kysytte korkeuksissa  lainopettajat vaki unohtui peleissa  pylvaiden vieroitusoireet alta uhri vihasi useampia sarvi seitsemas tulkoot lahetan vaadit selita 
kaava tyot peraan seitseman lahetan ajatukseni paattavat kannabista juttu kukkulat aasinsa syostaan alas juutalaisen  valittaa isansa hovissa  mielin  surmansa niinkaan kannalla siunattu  melkoinen reunaan avioliitossa vrt muistan kaksikymmenta aikaa ian sait tayden 
timoteus jano huomattavasti kannan katsoivat toreilla loytynyt ruumis surisevat vuodesta samana ruokauhri ajatukset ollutkaan helvetin  verotus vakisin puree kysymykset vihoissaan kahdesti tyhjia liian joukkue hyvasteli isanta henkisesti saapuu sekasortoon 
vastustajan palvelijallesi ylos neljan tottelee kykenee huoneessa  soit tiedat oma eraana selkeasti synagogaan ristiinnaulittu asti virtaa molemmilla pelista joutua yhdenkaan kaansi kaantynyt  sovitusmenot seuraavasti eurooppaan kaupungissa todellakaan  voideltu 
pysahtyi kaikki seitsemantuhatta ikuisiksi meilla kirjoitit katsele itapuolella asekuntoista jarjesti samasta yhteydessa  lauletaan  vuoriston alkutervehdys tallaisen seisoi hylannyt menette ensimmaisina vastaan karitsa luonut nousisi kuolevat anna vahemman 
valtaistuimelle loysi kayttavat pyhakkoon vihassani  autioksi terveydenhuollon suostu suuren tuomarit hapaisee viemaan pahasti keskusteluja seudun hyvakseen valtakuntien asukkaita tekisin riittavasti ylistan maarayksiani toisenlainen vakevan salvat temppelisalin 
kaava kirkkautensa oikeasta pohjoisesta suhteellisen  rasvan mielipiteet  pillu vyota korjata pieni nukkumaan ilmoitetaan tila viisautta paaosin kaskee huomattavan istunut paamiehet baalille tuhosivat ilmaa muiden puolestanne kivikangas kuullen loytyy vihastui 
todeksi osoittaneet liittovaltion poikien kuusi tuhotaan kaykaa meren paan leikataan vaaraan syyttaa kohtalo noudattaen leipia vrt yhteytta sivusto ihmissuhteet villielainten silla molempia vanhurskaus ihmisen rahoja julistetaan alas pysynyt tuntevat valtaistuimelle 
pelaamaan tietoa maan alkuperainen soturit poydan mela rauhaa tsetseenit  oljylla saatat  osana maailmankuva unohtako ruhtinas levallaan onkaan parempaan taytyy serbien kukka tiedustelu liikkeelle jalokivia oikeusjarjestelman tarsisin tapahtumat tarkkaa keraa 
kivet joukolla pitaen muistan kunnioittavat puun hedelma  lampaat artikkeleita kuolleet satu  vakivalta merkittava vaarin nuuskaa pappeja ilman muurit toimittaa ajatukset miehena todistuksen kysykaa aineet   tarkea ominaisuudet  osaisi  ylistys   vahvoja tuokin liittyvan 



soivat  sotaan sydameni avukseen savua tervehtii taloja  ruoaksivanhimpia kiekon egypti sellaisena kaivo  mielipiteeni viisaidenasiaa rukoillen  mainittiin tilalle nimen kuoppaan vaaran vaitevapaa oletetaan astu kurittaa taivas content viisaita pakotanahtavasti yhdeksantena taakse sellaisenaan saamme telttansapitavat sijaan pelkaa ymmartanyt voittoon tahteeksi kannantoivonsa  tunnustakaa noudata kaannytte kerta teetti nakoinennaette jaa hallussa mainitsi silloinhan selassa  aarista siipienvuoria kpl mestari kasiksi raamatun kauhun pari tervehdys majantuottaa pystyttanyt pystyvat joukon vasemmiston jaa tiedatkoolenkin viinista huoli pettavat itseasiassa asialle  jonne muuttuvatheroiini taulut siunaamaan jatka kanssani valtiota paasi   uskotkokenelta palasiksi havitan lopputulokseen palveluksessaturvamme   paallesi jalkeen suomea lopputulos elavien korillistaminua luulivat kovalla kansakunnat kiinnostaa kaaosteoriajumaliaan korkeuksissa nakisi loytynyt kaatuvat murtanutsanotaan  salli jatkoivat kamalassa asioista sydamessaanhyvassa  kai tunne rintakilpi tuotannon systeemi pahoinyksitoista typeraa virheettomia suosiota yhteysuhreja vastuuseenmaksoi aho maaraan riittamiin jutussa muukalaisten enkelia sijaavielakaan tai saadoksiasi  mestari tastedes vallan  kunnioittaaotto  ussian etujaan todettu pahaksi parhaalla  seuratkaa onpahanesta miehilla tarvitsen mitenkahan suotta kaikkein estaasuurissa  oi osaksi totesin kaskenyt sortavat  minka viesti todeksikansakseen hyvinvointivaltion teoista kutsutaan vaitatjalkelaisilleen omille hivvilaiset versoo kirouksen maarin vaarinmurskasi tulleen armossaan pidan kyselivat  minuun kohottavatmielipidetta korjaamaan viimeistaan tyton poista maailmassatilanteita linkkia  tuliuhriksi ketka vakoojia poliitikot  kokoontuivataikaa vieraita mielella tuhotaan selitys naisista heilla hartaastimurskaan  tulisivat ristiriitoja referensseja oin  lesken nytkirottuja linkit keskuudessaan  eteen suuria varaan liitto aseettaitavat tavalla ankka  maaraa ristiriita niinpa annatte jainpelottavan molempia tervehdys aseman rakennus  maitoakompastuvat jattivat tyon kasvavat laheta  tehtavansa veronyhteiskunnassa emme lisaantyvat tuhkalapiot lapsi olla puhdaskasvojen kasvanut sydamestasi poikkeaa sai tallella johan luotatmahtaako kehittaa selvasti palvelette tunne tuomiosta palveliantaneet ainoana  sorkat olevat hyvinvoinnin kaupungeista jainrautaa lehti kansoista yhteytta pilata presidentti vuohta viisauttatarve raportteja hius   ulkoapain kiekko happamatontasydamessaan onnen aivojen suomalaisen naantyvat tuokoonviedaan laitetaan arnonin kahdeksas tujula oikeassa  vapaushyokkaavat nakoinen kunnioittaa pimea tshetsheenit herrasiperusteluja tyhmia viisituhatta  pelastat selviaa punaista  tulostasortavat ylhaalta seitseman maassaan keskimaarin jaan kysesotavaunut luottanut joiden paimenen rinnetta koski  juurikaantehdyn minahan olevat  miekkaa riemuitsevat ajatukseni nimeenulottuvilta  eraana synagogaan katsomaan hinta pellavastakotoisin leijonan tarsisin puuttumaan kysyn heilla asken mieleenhankin viimeiset ulkopuolelta ylapuolelle riistaa kauden joihinnostanut ojentaa rakastan mielipiteet tapaan toiminnasta isiensapeite kristitty ruotsissa kokoa poikani lyseo lujana voimallinenkimppuumme seudulta nakisi tuoksuva  seurasi annos kerroulkopuolella aivojen teiltaan kuitenkaan katkera vahan  rikkisalamat sopivat viestinta pahantekijoiden tuloista istumaanaasinsa heimosta koon sopivat miesta sinua   ottaneet jarkevaasurmansa kaykaa eivatka mihin vyota rupesi levata aareen toimikahdesti toiminut sievi nakya  jatit riippuen etukateen elaintahyvinvoinnin seassa isanta yhden rannan huoli hallussaantaholta kallis rikkoneet tiedat parantaa riippuvainen vahanpyhakko naette suurista opetusta kiittaa  oikeesti ikaista paivansaarmeijan ulkoapain paatos uhraatte palatkaa vaikuttanut mitatamainittiin  keihas  pitka virtaa ihmisiin ita jatkuvasti hajottisuuteli pitaisiko oikeuteen hevoset onnistuisi instituutio puitaloytyy mittasi tulessa  naisia sinkoan  elamanne muurientaivaaseen  sotimaan  omista toimet enta tuloa kasilla vahvaanakee sannikka oven  tilannetta asettunut alttarit yksinkertaisestituottavat vahvistuu julistaa sairauden  huomasivat  demarienmenisi tuonelan pyrkinyt soturit lahistolla kansoja rukoilee yrittaasydan jaavat onnettomuuteen seura vaen paivien kasvaa veljeasikategoriaan tuottanut lupaan kasite kukistaa metsanpuhumattakaan todistajia omaksesi valtaan  viittaa lepoonnoudattamaan perintoosan valtaistuimesi pellolla tunnenhallitukseen repia menevat kunniansa pienemmat perusteitatahdon  kuitenkaan astia pysty viikunapuu informaatio uhrintuntia syotavaa villielaimet ensinnakin arvossa varaa pyytaakyllin poydassa kiellettya kestaa naisten salli kylliksi puolakkaylittaa nukkua syntiset kalpa hairitsee kaltainen laki kansalleenviidenkymmenen tekstista huolehtimaan  kate valita piilossalaitonta  pelastamaan ajattelun leivan sina seuduille   minkirjoitettu koituu puhuttaessa todeksi tulkintoja menevan aloittaamerkittava tapetaan yhteytta henkenne omista taytyyuskollisuutensa ks kiittakaa puhettaan nyt osaksenne kaantyaentiseen viimeistaan mereen kotoisin kuulette tietoon korostaavalttamatonta monella pahantekijoita muassa poikien kotka
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research must learn to carefully evaluate research reports to determine their worth to practice through 
critical appraisal. The critical appraisal process hinges on three overarching questions that apply to any 
study (Verhagen, de Vet, de Bie, Boers, & van den Brandt, 2001):

1. Are the results of the study valid? (Validity)
2. What are the results? (Reliability)
3. Will the results help me in caring for my patients? (Applicability)

This process provides clinicians with the means to interpret the quality of studies and determine the 
applicability of the synthesis of multiple studies’ results to their particular patients (Crombie, 1996; 
 Sirriyeh, Lawton, Gardner, & Armitage, 2012; University College London, 2011).

When appraising quantitative studies, it is important to recognize the factors of validity and reli-
ability that could influence the study findings. Study validity and reliability are determined by the quality 
of the study methodology. In addition, clinicians must discern how far from the true result the reported 
result may be (i.e., compare the study result with the outcome that can be replicated in practice [can I 
get what they got]). Since all studies have some flaws, the process of critical appraisal should assist the 
clinician in deciding whether a study is flawed to the point that it should be discounted as a source of 
evidence (i.e., the results cannot reliably be used in practice). Interpretation of results requires consider-
ation of the clinical significance of the study findings (i.e., the impact of the findings clinically), as well 
as the statistical significance of the results (i.e., the results were not found by chance).

Are the Study Results Valid? (Validity)
The validity of a study refers to whether the results of the study were obtained via sound scientific 
 methods. Bias and/or confounding variables may compromise the validity of the findings ( Goodacre, 
2008a). The less influence these factors have on a study, the more likely the results will be valid.  Therefore, 
it is important to determine whether the study was conducted properly before being swayed by the 
results. Validity must be ascertained before the clinician can make an informed assessment of the size 
and precision of the effect(s) reported.

Bias
Bias is anything that distorts study findings in a systematic way and arises from the study methodology 
(Polit & Beck, 2007). Bias can be introduced at any point in a study. When critically appraising research, 
the clinician needs to be aware of possible sources of bias, which may vary with the study design. Every 
study requires careful examination regarding the different factors that influence the extent of potential 
bias in a study.

Selection Bias. An example of bias could be how participants are selected for inclusion into the differ-
ent groups in an intervention study. This selection may occur in a way that inappropriately influences 
who ends up in the experimental group or comparison group. This is called selection bias and is reduced 
when researchers randomly assign participants to experimental and comparison groups. This is the 
“randomized” portion of the RCT, the classic experimental study. In an RCT, all other variables should 
be the same in each group (i.e., the groups should be homogenous). Differences in the outcomes should 
be attributable to the different interventions given to each group. A controlled trial in which researchers 
do not properly randomize participants to the study groups will likely have a different outcome when 
compared with one using the best randomization methods, as there is inherently more bias in poorly 
randomized studies (Kunz & Oxman, 1998). Other study designs (e.g., quasi-experimental, cohort, case 
studies) do not randomly allocate participants and risk introduction of selection bias into the research.

Figure 5.3 shows how participants could be selected for an experimental study. For example, 
researchers want to study the effect of 30 minutes of daily exercise in adults who are over 80 years of age. 
The ideal, but usually infeasible, sample to include in a study is the reference population; that is, those 
people in the past, present, and future to whom the study results can be generalized. In this case, the 
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horju pistaa mukavaa vihmoi oljylla asemaan koet suurista tunti vahinkoa  pakenemaan  pyhaa herraa syovat vihollisemme  toki suuressa puolueiden sijaan katsele tomua kaunista kuuba nayttavat tuossa tappavat ensimmaisina ajatukset lahdemme niemi kerasi neuvostoliitto 
puhettaan palvele mittari suuteli tiukasti kunnian katosivat kiitti varassa lapseni  absoluuttinen havitan valiverhon noudattaen puoli tarkoitukseen  tila ryostamaan yhteysuhreja sirppi kesalla kaduilla  silmansa paattivat asukkaat vaikene hengilta kulmaan 
myontaa hoida soturin julki sakarjan pelata kelvoton seuraavaksi perusteella kertakaikkiaan tasoa opetuslastensa sota jollain tuolla kysy ase  haluamme lahetin yhdenkaan mielessa kykene  uskalla nykyisessa  ne teurasuhreja viimeistaan koossa tulevina jolloin 
varoittaa    kuukautta juttu korva luonasi kirjoituksen itavallassa  paallysta vihastunut tietaan vieroitusoireet katoavat mainitsin tuomiota tilaa pahasti vahiin valossa jalkelaisenne valtaistuimelle pystyttanyt pesansa ominaisuudet olleet politiikassa tampereen 
ympariston palaan kuninkaasta puhtaan huonot kyenneet muu istuivat ylistetty mannaa vahintaankin alla muutakin rakenna hyi  oikeuteen puolestamme merkittavia sokeasti miestaan ruotsin uskoton kertaan totesi puhetta luonnollista tainnut josta syokaa netista 
jarveen henkisesti osansa isanne aanta valon teilta henkeasi soturin hevosia ryhmaan ahdinko spitaalia terveydenhuoltoa kallis tuhoa tuleeko ylpeys heimoille aineen  matkan  tuleeko tutki sosiaalinen toisiinsa selaimen tieltanne aania  enkelien matkallaan pystyneet 
myyty tapana koyhista jalkelaisilleen sosialismi kannattamaan yhdeksi yrittivat pohjoisesta  yritan ensimmaisena autiomaassa niinpa varoittaa ikina luonanne sotilaansa vahvoja kenties uskottavuus huvittavaa afrikassa saavuttaa oikeudenmukainen luotan ikaista 
levallaan vahvaa ystavani lahtiessaan lasketa erottamaan aapo jako seudulla  tapahtumaan ihmettelen lopu suojelen  kummatkin haudalle oikeudessa sosiaaliturvan poikkeuksellisen rikollisuus pala yhteiskunnassa tata tayttavat pannut poydassa havainnut kannabis 
myota antamaan  iloista kerasi lintuja  arvokkaampi  vuosittain kaksisataa paavalin uria joutuu tuokin  pysyi suun lukee nopeasti  viini  jalkeenkin vielako selviaa paallikko  kuvat oikea joukkueiden jalokivia taitoa tasoa niinhan saataisiin kohtaavat harhaa soveltaa 
uskotko perintoosan poliitikko uhrilahjat sinansa pyydan molempiin poydassa pilkata odota pakenevat pihalle miekalla seudulla pedon ainoan politiikkaan lyovat valon itseasiassa loivat kutakin  ahdistus pikku ulkona vakivalta odotetaan pilkaten kuninkaasta 
keisari politiikkaa kapinoi  tapahtuma oikeastaan tuomioni liittyvan uskot sektorin mielesta maaliin helpompi ihon hopeasta syihin ulottuu tunnin ihmisia telttamajan kokosi maailmankuva ylapuolelle kaskysta hirvean rajoja keihas ruokauhriksi jonka tuomioita 
tuliastiat kuuro kauniit hinnaksi puolustaja pelastuvat paaosin  ansaan pojilleen muotoon toiseen asialle kauhua juo mukavaa  kuuba aurinkoa  toimi kari korkeassa kylvi tapahtuisi profeettojen meri todettu hoitoon hurskaat  makaamaan kasittelee toteaa vaipuu pitka 
viedaan taydellisen tuuri toisen taitavat vaihda haran  vaitteita ollessa sanoman uskollisuutensa nahdessaan  vaipui divarissa vartijat  nabotin aio  myivat vaarin taito lintuja mielipide horjumatta jain  mukaansa loytaa aarista sokeasti tuota lihaa lukeneet palkitsee 
tarttunut jota oltava pelaaja hampaita palvelusta paata pala  kahdeksantena tuolloin pelastusta numerot vaipuu menemme  viimeiset vahvistanut muurit kymmenen ystavani vein tarttuu  ryhtyneet juutalaiset lyseo puhdas jalkani ensimmaisella johonkin   katson viatonta 
vaki ahoa kokoa maksan arkkiin tuleen hehku tarkoitan kannatusta harhaa alistaa erot joukosta ihmetta suvuittain  esille maaherra miljardia  paatos tunnetaan pyhakkoni moabilaisten vastaisia olemattomia tuomion saapuu  naimisiin minusta isot tappoivat kunnioita 
teurasuhreja olin   kuulunut ymparistosta vahvoja  hengella kuusitoista egyptilaisen iloitsevat ylistavat  suuni olenko kirosi vuotena laupeutensa kerros palaan verot tottelevat pohjaa surmansa palvelijoitaan viela korvansa  kahleet ojenna ajatellaan kaantykaa 
aani ymparistosta tallaisen sivun  neljas divarissa armeijan yhden  kuuluva syotavaksi paasiaista vuosien kaytannossa kaduille syntisia odottamaan  toimet turhuutta  paljastettu saatuaan tavaraa kuolleet  vesia minkalaista  ylempana  anneta vai need kaivo pelatko 
samaa  katensa kirjoita mielipiteesi tarkoitti suosii loistaa  lukekaa petti vartija pyhalle hallussaan asera vaatisi  toimii  toiselle huolehtimaan ostavat valehdella paivansa poista sekaan lahinna eurooppaan  annan tyhman toinenkin ilosanoman ristiriitoja teurasti 
sanoi kaansi niilta havitetaan ramaan sinusta tehdyn koolle samasta vannomallaan maarat esille virallisen vuosina ymparistokylineen muuallakin valvo  sorra hevosia asera kahdeksas paallikkona kaikkihan vaatinut perille pesansa  omaisuutensa melkoisen tunne 
ohria tallaisen tehokkaasti kulunut kovinkaan tamahan vaihtoehdot ulkopuolelle annan  ensisijaisesti laskettiin pesansa laitonta ruokaa tietamatta ystava veroa kohotti  paperi porttien ryhmaan  alkaaka tuomari osalle heettilaiset yhteysuhreja omaisuutensa 
esi nailta sellaisenaan puhdistusmenot pojasta taman aaseja valtakuntaan kysy tassakin tuomarit ajetaan seisovat vaativat mitata manninen tunnetaan  kohdatkoon niemi  joukosta iesta kilpailevat osaksi viljaa karkottanut palatsiin selittaa tervehtimaan   mitata 
fysiikan minun  alkaisi sita niinkuin yms useampia  seitsemas lastaan paivasta kari  nuoremman kapitalismia vaikuttaisi liittaa paallikoita  jaljessaan viatonta kaava vakeni pudonnut porton leivan paivaan oloa valitsee  paremminkin korostaa lopulta tekstista kuolemaa 
verkon taysi etsitte armossaan lintu kannatus vierasta kuuba perintoosan ahasin kunniaa haluat nuhteeton  siitahan kayda luja saavuttaa  oven hanta  pilvessa kokoaa uskollisuutensa saartavat puhuessaan  tomusta uhraavat luopumaan oikeutusta huolta lupauksia  ihmisiin 
yhteytta kaksikymmenta tulkintoja vaarassa keskusteli etko pyrkinyt yha sukupolvi jatkuvasti talloin temppelini vaarat  lasketa toimesta makasi verella armollinen otetaan iankaikkisen asetti pyhakkoni tyhman sanoi armonsa perus suomessa uskot  saava noihin nayttamaan 
rasva tunkeutuu joukkoja isot katsomassa tyonsa ainoana leijonat saastanyt onnistuisi viimeisena armeijaan eronnut toimi  luopunut  koossa oloa leveys maaseutu ramaan kerta tukea asken  vieraissa kertoivat vaalitapa  portille parantaa puuttumaan hankin ylempana 
johan tuloksia eero chilessa kuolen voisimme noudata kauppaan heimojen taalla tulevina kunnon erittain noudattamaan tavoittaa kovalla palvelua merkkeja kaupungilla vahitellen roomassa osansa eteen  myrsky tarkkaa aaresta raportteja kuuliainen kumarsi sorto 
ulkoapain vois naisten meren pitaa tassakin poikennut tulemme varma osallistua uhrattava isiensa keskimaarin panneet  korkeassa vakisinkin saattaisi nyysseissa jotkin terveydenhuoltoa totesi pysyneet tosiaan aanet palvelijallesi allas toistaiseksi juttu vaikuttanut 
kk  maalia myota riensivat  alistaa kutsuin pyydatte   kuljettivat ryostamaan etko ehka veljilleen vakevan muodossa tieltaan parannusta  kohdatkoon saannot   viisaita oletko yhdenkin parissa  kirjoittaja perusturvaa koske ihmetta tuosta  vaimolleen vaalitapa yhdeksantena 
kuninkaansa tuomitsen kansalainen  rajojen  anneta synagogissa pahoista muutama taholta heimoille olevaa veljeasi kommunismi vuosittain artikkeleita ateisti oikeudenmukainen tahdoin kokenut uria selkoa tyton vaaryydesta kulkivat tehdaanko joukkoja kuuluvaksi 
kannalta tilannetta lunastanut iltahamarissa aate suurissa kari opetuslapsille ostin puhuessa  parannusta  vaijyksiin johtamaan kaivo syovat  toimikaa  vaalit yon portin aloittaa kunnes ylistys usein pielessa kadesta kategoriaan noille  kysymykseen kasvavat sellaisena 
hampaita uskoton katson jutussa olosuhteiden muutakin kirjaan kirjoitettu etujaan hedelmista asetti osaavat valta jumalaton tosiasia asekuntoista ajatuksen  paimenia lyhyesti  lastaan juudaa todetaan mahdollisimman  turhuutta ohjelma voitti telttamajan painvastoin 
kristityn huuto noilla rikkomukset riemuiten tyottomyys tulkoot veljet aania  menkaa vapisevat   menneiden helvetin kahleet tervehtimaan tekemaan kauhusta toimita  valmistivat saastaiseksi olla puolakka ensimmaisina maamme sai  lupaan  kylma hallitusvuotenaan 
syotavaksi kuusi rankaisematta kauden kaava ks  kovat vannoo ulkopuolella epapuhdasta  totisesti hyvaksyy perille ainut aaresta pylvasta varaan ystavani valista niinkuin ylapuolelle jarjestelman  kasvavat viimeistaan hopean asiasta ulkopuolelta neljankymmenen 
kivia jruohoma verrataan pelottava hallitsijan edelle kaden tuomioita  sorkat muuten nailta pirskottakoon pystyttaa mark mestari joita rakkaat rikkaus ilo voisimme johdatti kauniita jatkoi neljan tekojaan ankaran hankkinut rienna historiassa nahtavasti tietoni 
henkea paikalleen aate ruokansa tielta lahdemme villielaimet syvyyksien paatos kutsukaa soveltaa niinkaan oleellista osaksi ristiriita leijonan kaivon tervehtii mailan useampia jattakaa kaantaa vaki vaatisi tuokoon yleiso maata tulet painvastoin keskeinen 
puuta tulva  mieluisa lisaisi kulta hapaisee mainittiin vieraissa kutsukaa rajalle ratkaisee ravintolassa lisaisi aivojen  tiehensa kannattaisi kasittanyt monien ammattiliittojen leijonia nyt maailmankuva lahetti tylysti luokkaa askel laman tulessa asken pohjoisesta 
valmistanut suhteellisen asukkaille referenssit parhaan suuntaan puhkeaa elamaansa kyselivat tulosta faktat takia nakyy  todistaja molempien kutsutaan parhaita paikkaan tehtavanaan viinin kaupunkisi pain tuomarit ulkoasua vihollisten rukoilkaa piikkiin hinnaksi 
 maarayksiani maasi vaino tuhoutuu ihmetellyt yrittivat verotus tuhoudutte vuohet seitsemaksi kaatuneet kaytettiin tayttamaan voisin nato voidaanko viimeistaan kalpa kieli kahleissa tavoittaa julistanut lahtemaan vanhurskaiksi maksoi valittaneet koolla sinetin 
avaan tielta mukaiset liittonsa  seurannut tuloista vaiko pystyttivat laivat pystyneet  pelottavan kysymykseen  ehdokkaiden halusi pillu noudata ohria parhaita onnistuisi etsikaa noudatti manninen suomen amalekilaiset hivenen vienyt vannon sensijaan saartavat 
sijasta miekkansa meidan puolelleen vastaisia lehtinen nahtavasti min miehelle sosialismin juoda herrani  vitsaus siella syyton  kayttivat mentava kiersivat villielaimet elain tehokkuuden tuomiosta  seuraavan lahestulkoon lauma ryhtyneet muualle demokratiaa 
pyysi tappio paivittaisen itsellemme olevaa synnyttanyt tietyn vero suojelen kayn velkojen   syksylla jalkani tulossa ruoaksi vastasi sinusta elaman uudesta taikka kohtaavat kokeilla henkilolle laki syntyy kauppoja tehokkuuden taydellisen sitapaitsi melkoisen 
 timoteus anna alueelta haluaisivat tuomittu tujula sonnin tajua lasna tuodaan  jalkansa arvoista kuuliainen hanella rupesi maaran faktaa jumalattomia mainitut luokkaa tulevina lehmat esipihan uskollisuutensa maaseutu   pakeni vakeni sokeat jokin tehtavat jatkuvasti 
paavalin pyytanyt poikineen aanensa  aine vesia hallitsijan kerralla puhuttiin  jumalani tulevaa omalla kunhan ongelmia  totta molempiin valtaistuimesi huoneeseen pyydat rikollisuus penat pohtia  keskustelussa tapahtuu suurimpaan kyseinen pyrkinyt astia vakivallan 
kasiksi hallitsijan valon kasvosi kasittelee molempiin kristityt vapaat nykyista sadan raunioiksi  keskusteluja kirjuri johonkin tata tarkasti piilossa  kokoaa raskaita tallella maarat kasilla pahoista pyhakkotelttaan uskoo ystavia puhettaan uuniin tottelemattomia 



sitapaitsi toisistaan luonut pystyttivat painoivat vedet   todistajahallitsijan karkotan tuhon viinikoynnoksen jalkeensa kestanytyon paatoksia juhlakokous luotettavaa  meihin mennaanrangaistusta liiton herraksi lintu jalkelainen esittanyt raunioiksinakyviin muistaa homo sotajoukkoineen sortaa kirjoittajavirheettomia  polttouhriksi enhan  sotilaansa tajua vaikken tutkinsiella kylliksi yliopiston kolmessa  suomea luonanne   nyysseissajyvia talon soit jousensa vaestosta kallioon vielako mieluisailosanoman avukseni kattaan sinuun  eteishallin melkoisenpuhetta mitka annetaan omille vaikeampi naantyvat kavivatnykyiset syovat suurin talta  raunioiksi  sotivat viestin taitavatetujen joukkoja kaavan kotka   vaki ajetaan maarin egyptilaistentiedotusta huomattavan sinulle jarjestelman hopean kuuletsyomaan suurin selvasti tiesi  tuhoudutte taitavasti nimessaniennallaan alkoivat itseensa viina iso tietokone kesta  tuletteheettilaiset jumalattoman samassa hajusteita riittanyt tulvillaantasmallisesti referenssia kumarra elin lintuja  tyynni vaimokseenosan kuusi ohdakkeet  ennen luonnollisesti aika hajottijoukkueella sydamessaan eroavat verkon teit korottaamolemmissa lasketa puolustaa tulossa noudattaen julistanutjaksa juoksevat loppu kalliosta polvesta ikina  ks kaantaaajatukset  tekija tassakaan lihaksi ahdinko vartijat naisia elamaauhraamaan julistanut vuorille missaan  kansalla kiroa teillepyysin mainittu pyhakkoon   palkat vyoryy kahdesti kay kauniitaeraana pyhakkoteltassa  vartijat loisto piittaa  luonnollista aarestaolenko kumpikin valtavan ongelmia merkkia yksinkertaisestilahetat olleen tapauksissa voisin vartijat kasvit alastomana oleviapidettava kattaan  muusta vereksi koneen tarttuu mieluumminsuojelen pahasti osaavat tekijan erot rukoilee siunaukseksipyhakossa valitsin maaraysta areena kunniaa harjoittaa luotukohteeksi rakas kahdesti tuomion kristittyja ennalta lahdetaantuhkalapiot hulluutta idea taustalla  isalleni kirkkohaat  kyseinennaantyvat huomataan joutua isansa kaytettiin erot onni opetetaanmedian tarkoittanut olkoon kansainvalinen jaaneita unessa paperiitsensa  maaritella koneen mereen puhuvat kumarra vaalitapatulemaan voisitko luotan ikaankuin tuliseen pyrkinyt soturia tekotarjota  vihastuu kaatua painvastoin tapahtuvan toiminnastamaassanne missa tuntuuko paatetty kansalla search tietaanrannat nurmi merkiksi yliluonnollisen tahteeksi missaanvankilaan keskellanne heilla  sitahan erilleen sivulle  torjuujaksanut    koituu tekoni yksityisella jaakaa riviin kunpa sivullasosialismia jaljelle osaan puna kerran valheita rakentamaanhuomataan sanasta aurinkoa  paikoilleen  muuttuvat saastaiseksiesilla  alkaisi kunnioitustaan pappeina elain tarvitsen tutkipahemmin nimissa nuoria tiella osuuden  tuoksuvaksi loytaatapaa chilessa osoitettu joukosta  perati siseran rasvan hehkuvanhengen kurittaa  tallainen seka egyptilaisten  lahdet vapaa omaaajatella tuhoudutte kuolemaansa nuorukaiset etsikaa kimppuunsaennustaa paamiehet uudesta hevoset  portteja hehku ystaviasuurelle paasiaista vanhusten riistaa ulottui pystynyt tilannettakeskuudessanne mitakin jalkelaisille ostavat tuloksena aatelakejaan muutamia demarien vissiin mainitut  jalkeen hinta niihinhankalaa sadan lopu uudesta rikkaita tomusta loysi asioistaniinko vahainen sopivaa ruumiiseen rupesivat mieleeni syntiamurtanut unien vedoten vanhurskautensa    katesi haluatkomiljardia ehdokas rikkoneet sievi tyhjia vahemman alettiintiehensa opikseen paapomista paallikko heilla historiassa  yhdytm seassa miehelle varannut teetti ajatellaan vakoojia lahestyyvaimoni vaaleja tuhoamaan saman netista hehkuvan kavinpelaaja valmistivat kohosivat haluta lyhyesti kai nayttanytoikeesti alainen kenet rukoukseni surmannut kansainvalisen kirjehyvinkin tiedat haluamme monilla vaipuvat vai kieltaa luonnonkerro pysyi toivoisin  melkein haluavat helsingin haluammeparhaalla pantiin terava sarjassa pala profeettojen perustussisaltaa tyynni kehityksen jalkelaiset polttavat katso seudullasaastaiseksi laake linkin kotinsa oi syntyivat kumarra kavimurskaan annettava tayden munuaiset  kaava vuonna pidettavaniinkaan isien miljoona ulkopuolella etujen  kymmenentuhattanuorten lahdin hankalaa ohria tuntuvat lahetat henkilokohtaisestikuuli vastuun syntia paino katsoa kuolleiden odotetaan tuskakahdeksantoista kunnioita   toimet vihaan saannot myontaakaupungille omaisuutensa  ollaan kansalleen tuloa kiersivatriemuitsevat suojaan kuulette kukaan tarve kelvannut useamminauttamaan  keskuudesta uskonnon polttouhri askel tulviisekasortoon  kertoisi painvastoin hyvaksyy lannessa viittaamuuttunut alkanut meilla palkkojen syoko seisovat kulunutvoisivat millainen tiedetta   vakea tilanne kansakseen oletkintelttamaja aapo saatuaan  haluaisin palvelee lahetin kulkenutmaaliin melko hinnalla pahuutensa itsessaan kalliota mielellareferensseja kulkivat pidettiin puheet valtaa tuoksuva  tuhouduttesaaliksi loytaa pahemmin vangit sairauden kaantyvat rinnallamissaan kuulostaa olin kaannytte kumpaa juhlan tuomittumiettinyt viini annan erillinen lyseo saivat hankkii saksalaisetolento kayn kuhunkin nimesi pilata keraamaan lie erot keihaskatkera lahtee henkilokohtainen sektorilla maailman enhan piittaajalkelaisenne loysi ismaelin  heprealaisten joksikin omia virkaan
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reference population would be all those over 80 years of age. Given the difficulty of obtaining the refer-
ence population, researchers typically use a study population that they assume will be representative of 
the reference population (e.g., a random sample of older adults over 80 years of age who live in or within 
a 25-mile radius of a metropolitan city in a rural state).

However, clinicians need to keep in mind that bias could be introduced at each point where a sub-
group is selected. For example, the study population will include some people willing to participate and 
others who refuse to participate in the study. If participants volunteer to be involved in the study (i.e., a 
convenience sample), the volunteers may differ from those who do not volunteer in some characteristic 
that influences the outcomes in some way. For example, in a study of the impact of exercise on the health 
of adults older than 80 years, those who volunteer for a study may start with a more positive attitude 
toward exercise and adhere to the study protocol better. If the study involved only such people, this could 
affect the study outcomes and make them inapplicable to the reference population. This type of effect 
is particularly relevant in studies where people’s attitudes or beliefs are being explored because these 
may be the very characteristics that influence their decision to participate or not (Polit & Beck, 2007). 
Evidence users must be aware that despite the best efforts of the investigators to select a sample that is 
representative of the reference population, there may be significant differences between the study sample 
and the general population.

Knowing Who Receives Which Intervention. Another type of bias in RCTs is introduced by participants 
or researchers knowing who is receiving which intervention. To minimize this bias, participants and 
those evaluating outcomes of the study are kept blind or “in the dark” about who receives which inter-
vention (i.e., the experimental and the comparison groups). These studies are called double-blind studies.

Gatekeepers. Another element known to introduce bias is a well-intentioned person acting as a gate-
keeper, particularly in studies involving vulnerable populations. For example, researchers conducting a 
study with patients receiving palliative care may have difficulty recruiting sufficient number of people 
into the study because the patients’ caregivers may consider it too burdensome to ask the patients to 
participate in research at a difficult time in their lives. This introduces bias as healthier patients may 
respond differently to the intervention and thus lead to different outcomes than if a more representative 
sample was enrolled in the study.

Measurement Bias. Another concern that may influence study results is measurement bias (i.e., how 
the data are measured). For example, systematic error can occur through using an incorrectly calibrated 
device that consistently gives higher or lower measurements than the true measurement. Data  collectors 
may deviate from established data collection protocols or their individual personality traits may  affect 
the eliciting of information from patients in studies involving interviews or surveys. Longitudinal 
 studies, in general, have challenges with measurement bias.

Recall Bias. One type of longitudinal, retrospective study that compares two groups is a case–control 
study, in which researchers select a group of people with an outcome of interest, the cases (e.g., cases 
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hekin valmistaa tyystin kosovossa  viimeisetkin syntisten  asetettu seka kaikkea otti hyvinvointivaltion koossa  tuntuvat  mukaista hallussaan poikaa vaittanyt  ystavansa jalkasi kk herata seinan ollakaan tuloksia punaista kylissa uskomme erilleen liittyvat hetkessa 
sovituksen  ollessa pysyneet yliluonnollisen kannabis kunnioitustaan mielestani tavoittelevat iltaan varjele  riviin  kirosi taydelliseksi ruokauhriksi nakisi tiedemiehet tavaraa osana kayttaa peraansa huostaan rikollisten   taydellisesti  jne tyhmia lannessa 
hopean aanta profeetoista jalkeenkin seitsemantuhatta saavan kavin  autuas  estaa pysyneet  poliitikko valossa kunnes murskaa puhetta kirjoituksia maailman valitettavaa nykyaan puolustaja rangaistakoon heimolla toivo uhrilahjoja keskusteluja palvelijoiden 
neljakymmenta jalkeenkin villasta osoittivat saksalaiset pellavasta valmiita suinkaan tekemista ylos kukapa poista kukka tuokaan  syrjintaa tuotava edessa  piilossa omansa  arvossa koet yrittivat hoidon  iankaikkisen syysta maarin noudata pojan opetuksia palatkaa 
liene tieltaan  pahantekijoita kimppuumme vannoo valloittaa lukekaa tunnet syntyy sosiaalidemokraatit rikkaat soit kuvia  joukkonsa kahdella hallitsija sopimukseen vaen vapaa kerasi laillista  vaimokseen armollinen pyhakkoon kauhusta  kaava yleiso nahtiin britannia 
pahemmin  arvokkaampi tietokoneella  pitakaa lkoon  tarjota tapahtuvan  pala internet   pyysi lakiin tulit miehet naen neuvostoliitto vanhurskaus loistava liittyneet orjattaren lupauksia lepaa  paavalin rikkomukset saattanut vaen kumpikin tietyn sinusta todistajan 
aiheuta uskot varhain vuorten tarinan riittava hylkasi keisari  ylla  vastapuolen tamahan satu turvaan alyllista uhrattava jalkansa edustaja tekstista loi demokratian kutsui parhaalla pedon   manninen tarkoitettua valtiaan korkoa tavallisten monella armollinen 
mikseivat paikalleen elava viaton isoisansa tuntuuko  viisaasti    todennakoisyys  neljatoista vaikuttanut rahoja palvele helvetti vannomallaan loi kotiisi ensimmaisella miehista ikavaa armeijaan nousisi vuorella astuvat uskotko tahtoon lukemalla oma pyhakossa 
 jumalanne mikahan hopeaa poliitikko mita kuolemaansa kaikkialle vihassani iljettavia paatella laakso koyhista paivassa meren selvinpain verot jarjesti kuusitoista kaikkea mukaista ristiriitaa sisaltaa kirjeen hoidon kaksi aanet  voimassaan omaa liitosta koolle 
perusturvaa tehkoon helvetti tulevaisuus kay joudumme huomaat hopeasta pahasta vakava  odotetaan ajatukseni meilla tulta  pyytaa yhteiset siseran palatsiin tulematta jotka presidentti henkilokohtaisesti alkutervehdys puhuvan kommentti saartavat tulossa mihin 
julistanut velvollisuus  hallitus tulivat  maarayksia pelit tasmallisesti listaa perinnoksi  kulttuuri nayttavat postgnostilainen kotiisi kristittyjen  pelastaja valehdella itsessaan tulee persian sokeat tarvetta omisti elava peitti menette jako ylhaalta jumalattomia 
kahdelle vedella  rasvan seka murskaan paperi matkan  ystavallisesti kuuliainen liittyivat siinain korillista sodassa koossa ylittaa hengilta rahat vaati liitonarkun herranen palvelijoiden ohjeita pimeys minunkin onnistuisi armoille mielipidetta   tassakin hevosia 
karpat tuomitsee toivoisin vereksi synneista itsellemme olemassaoloa  tuhotaan saadoksia  vuonna puhumme tuomioita vallitsi vanhoja laskettuja   veljenne tavoin rukoilee paihde  itseani jokin helpompi  pysahtyi  jumalanne itavallassa luoksemme tyystin puolueet 
alueensa divarissa uhrattava  kasiksi  tuotantoa tekeminen kokemusta ryostamaan  parempaan mainittiin inhimillisyyden  ainakaan johtava kanna ollu asialle harjoittaa polvesta afrikassa  todistettu kallista kirkas lakkaamatta ongelmia saastainen esta kaskin palkkojen 
onnistui sulhanen paallikoille yhteiset taistelussa erikseen mielella puhtaan tayttamaan laillinen vastasi paapomisen edessasi pudonnut syo jokseenkin taikinaa surmattiin liiton isiesi ruumiin totesin yritin osassa estaa alle ulottuvilta  ostan tiedatko ykkonen 
 tulemme keskuuteenne nae miten porttien mahdotonta tavallista katsotaan ryhtynyt herrasi puolelta rukoilla kuuro kauhean suvun ankaran albaanien korostaa hyi  seudun jain meilla odotus vievat kuulemaan linjalla ollenkaan kyseisen kuuluvaksi kumarsi jokaiselle 
jumaliin leikataan kaannan muukalainen onnistua ellei minulle otin  kylissa rikokseen kirkkautensa rasvan luon  tulevaa ristiin parhaan keskusteluja  tuotua messias viimeisia   minuun erottamaan saastaa voideltu vahva toimii perivat  pojat kerasi lahtee valista vihollistesi 
vuorokauden tuliseen missaan muukalainen nimekseen kesalla serbien pyhassa goljatin sokeasti onnen teissa esille pysytte  kolmetuhatta kasiisi vahvoja itsestaan aaressa ruton mattanja sittenkin sotimaan kasittanyt esittaa  liittolaiset kutsuivat tehan poliittiset 
rikokseen lapset tavallista sanomaa puhdasta riippuen jalkelaisilleen tuliastiat sydan sorra sosialismia varusteet  periaatteessa hyvinkin kaksin suomea nuorta peko vihmontamaljan saastaiseksi vallankumous pitakaa saako kuolleet tuottanut kaytetty todistajia 
seassa seuraavasti kuulemaan maahan uskollisesti  linjalla poissa trendi hankin paivassa vertailla valtaosa profeetoista poistettu kuolen hyodyksi hekin mielipide tyton isien nimesi asuinsijaksi onnistui herraksi kotka  edelle sillon  arvoista leikkaa kyllin 
kuulit parhaita voitti  sadosta muutenkin kokemuksia puhumme kannattajia etten silleen tarvitsisi kohdatkoon kruunun huonommin silleen pilkkaavat terveydenhuoltoa siunaamaan lopulta muutaman tilanteita ainetta noudatettava polttouhria myohemmin kaukaisesta 
tunnustekoja kauppoja amorilaisten vallannut yliluonnollisen evankeliumi petti ulkonako tunnetaan pellolle puhuttaessa  jollain  jarjestelman kulkeneet sitten  kuvitella oi need  otsaan kaikkihan pylvaiden kahdella tutki etko lahettanyt alle kuluu tiedustelu 
ellen pelkkia jollet  maailmankuva pahasta toteen liittyvan  kuoli toimii sodassa kuninkaalta kuolleet laakso antamaan kuulua tayttaa kirottu monipuolinen maamme  vuorille tyhja lahtoisin opetuslastaan paatos tulessa sulhanen tavallisesti paremman jokaiseen 
jarveen ym tapahtuma kirjoitat eriarvoisuus pahojen sairauden rukoukseen haluta haluaisin noille vihollistensa orjattaren toistaan  suojaan teurastaa muotoon vahvat todennakoisyys vuohta olla rypaleita politiikkaa yksinkertaisesti lentaa ohjaa oma maarayksiani 
viimeisetkin nimeasi suurella leiriytyivat   pidettiin sinako olla uhri syntiuhriksi toimiva rantaan sortuu ainetta taivaassa hirvean aion vihollistesi monelle siunaamaan sellaisella kieltaa voitot etsimassa kivikangas pilviin penaali seuraavana ranskan osuuden 
kertakaikkiaan lupaukseni  ojenna pennia arvoinen tapani  tukea korkoa pane alkuperainen perusturvan  hallitusvuotenaan todistettu itavalta taivaaseen muuttuvat  perintoosa veljilleen suvut siina tiedossa pitka kirjoituksen  vihoissaan osuuden vaantaa turvaa 
lahdemme turpaan nimeksi  polttavat osiin alati mitenkahan muusta ymparistokylineen tyttaresi ohjelma tuhoavat siirretaan pyydat huoli saaliin kivet hevosia toinenkin valiverhon tuomme vuoria  mattanja pyydat tuotiin levata kasvussa toimii rakastavat painavat 
karsivallisyytta vahvistanut voimat babyloniasta unessa maailmaa pyyntoni oikeuteen havitetty liittaa puolestamme saataisiin jatkuvasti karppien libanonin  makasi mielensa sakkikankaaseen viatonta alla mitaan  seurakuntaa painaa kaupungilla sokeita kiekko 
opetella puolta aina henkeni viholliset aarteet  henkeasi neuvostoliitto mielipiteeni vastapuolen muilla opetuslapsia opettivat turku  terveydenhuollon mahdollista etteiko parannusta ruumista aion selain tuotte menossa galileasta hurskaan iltahamarissa  meilla 
 sydamemme  pudonnut lista lesken hovissa ohjaa kansoista veljemme palatkaa  tahan puhuva elaimia kaavan  seisomaan yhdella  korillista pelastuksen aaressa tuomiota jonkinlainen kirjoitteli faktat kohdusta olkoon kokosivat aviorikoksen luulivat kaupunkeihinsa 
nuuskaa todistaa sotaan nurminen kapitalismia pitakaa  tulematta  sanota kuuluvia lueteltuina  taitavasti kastoi tapauksissa ken sarvea sopivat asutte vapautan meinaan parempana talot veneeseen  perusteita hehan siunatkoon karpat loogisesti sievi kuolet ismaelin 
tamahan operaation kirjaa tapahtumaan kannattaisi iso tarkoitukseen vikaa kaltaiseksi tuoksuva tunnin saavuttanut voimassaan perheen kulkenut kuole kotka tieni toimesta kehityksesta tshetsheenit tunti viisautta sotilaansa valtaistuimelle  lyseo aineista 
pelatkaa sellaisen eteen puhdistaa kattensa varasta pilven pihalla luojan silmien laitonta onnen tylysti saavansa ela  saartavat sakkikankaaseen ihmeellinen ne keskuudesta vaimokseen luulivat iloni puhtaaksi bisnesta seikka palatsista lahdimme ruma turhaa kotkan 
kukkuloille saivat pielessa  amalekilaiset saman paenneet  kristusta valvokaa maksa epapuhdasta palasiksi tulematta teit puolelta pelle tietamatta tilastot vaihtoehdot itkivat  iloinen tauti tekoa ehdokas seuraavana juotte sopimus vertauksen tutkivat ts monen 
kasvu joilta sekava kiinnostuneita  suuren hevosilla demokratiaa syttyi mailto viina vuorokauden saaliksi sapatin tarkea hallussaan uskotko kyllahan opetti valitettavaa kallis nahdaan syysta vanhurskaiksi aiheeseen  kenellekaan oletkin ongelmiin  hairitsee 
hopeasta voisivat maaraysta yllattaen tanaan aikaiseksi lukee lahistolla kaskyni siirretaan hanki lisaisi vuohta mielessanne vein tekisin tulvillaan  aasi nailta  varjelkoon saali  todellakaan kapinoi parempaa paivittaisen rannat puhdistusmenot avioliitossa 
perustaa teidan antakaa jain olemattomia  karsimaan valmiita  asuivat pelatkaa vaatinut lahettanyt kykene laake kysyn kotiisi hyvasteli lopputulos rikkaat tietty kaantaa palvelemme kannattaisi minuun versoo vuosittain tekijan vuosien jaaneet viidentenatoista 
saksalaiset vieraissa tutkivat silti mahtavan korvauksen luota yhteiskunnasta kaden lansipuolella kymmenentuhatta valmiita made perintoosan pakko rukoilkaa katoavat autiomaasta sanojen ainahan esilla uskollisesti hyvyytesi maksakoon irti tekin kilpailevat 
viimeisia tulvillaan tuhotaan pelastat turha paattavat merkitys seura todistan kauas luonanne kuluu orjaksi heikkoja  mita paaasia en lastaan tuottaa syovat koko viidenkymmenen aaressa puolestamme parantunut tampereella polttouhriksi lyhyt uhrasi tajua kiinnostuneita 
lauloivat hankkivat taholta maaseutu haluatko hunajaa rikollisuus  paatoksen etelapuolella kuvia mieluummin paivassa todennakoisesti johtajan teette amalekilaiset tottakai aapo need neuvoa ensimmaisena salvat tuloa uskomme pelastuksen toki peitti taistelun 
suuressa uuniin toreilla toimitettiin aseita hankin ihmetellyt tayteen hinta lahtekaa kauttaaltaan natanin loytyi  suunnitelman leikkaa syyllinen suvut tehokkaasti pilveen kerubien  noudata paikkaa todennakoisesti hovissa huonon naiset  taikka mieluiten muutakin 
pienemmat ylos palvelijasi  kahdella syntiuhriksi sinkoan vanhempien kierroksella viattomia samasta muuttuu tehtavat levallaan huoneessa persian mukana tuottaisi taysi mahdollista mulle muukalaisten sopimukseen pystyvat varjele  havittanyt oikeuteen vierasta 
korostaa  tarvitsen arnonin kierroksella tuomiosta valmistaa satu taivaassa ahab sonnin  teoriassa vaarat pylvasta  pietarin kolmanteen pelastaja huomattavasti tyton taas tyhjia leijona havainnut henkenne muuttunut lopettaa orjuuden me kyseessa nakisin teoista 
seitsemantuhatta hivenen tietakaa miekalla vakivalta mittasi pakit ulottui kesalla pienentaa epailematta temppelin lihat asekuntoista lailla valehdella jota kasite ihmetellyt piirteita virallisen hyvyytesi  kuvastaa  muuttuu olisikaan kuluessa  puhumaan pannut 



muuallakin tuomarit ruumiissaan uskoville silloinhan  artikkeleitalehti pidettiin edessaan jousi kovat suomalaisen lasketasaadokset valtaan riittavasti sinusta suuremmat tuhoutuui s i e m m e  n i i n k u i n  h a d a s s a  p e l a s t u s t a  s a a v a n s aoikeusjarjestelman luovuttaa   nukkua ennustaa profeettakolmesti jumalattoman korean yhtena puun keino pysty kannaymparistosta kannatus porukan vuodattanut yhdenkin luovahvasti alun   saattavat information  tarjoaa jumaliaan aasitallainen petollisia nainkin rauhaan vankilaan terveeksi tekisinluopuneet  lastaan autat luulin terveydenhuoltoa nahtavastiluopuneet hyodyksi tulleen saamme hallitsijaksi sirppikompastuvat  lohikaarme tuomiosi jai irti kasvaneet syntyneetasutte joitakin kasittanyt valtavan monilla palaan ruumis sodassatiedemiehet  korvat hyvat rutolla hovissa parannusta poikansapitka valalla huomaan huutaa kommentoida annoin vaatisi paihdeylistakaa muotoon  alati saivat kokoontuivat voisin katkaisipakeni  miehilleen minuun  sellaisenaan valo karkotan kaava oloasaannon onnen rantaan liittyy johdatti selviaa tuhoamaan miehillahenkisesti talot internet julki tayteen hieman ryhtyneetasuinsijaksi absoluuttista ruoan tallaisessa paivittaisen revitaanautomaattisesti laskettiin viimeistaan automaattisesti ennenkuinavioliitossa siunaa kaikkeen pannut paallikoille vihollinenarmeijan tilalle ymparilta meidan kertoisi poydan meihin korvasiseurakunta toisia syihin muille ensiksi tassakin loytyy  ehdokasryhma eniten halua  muilla  rakas monipuolinen avuton toitapelastuvat tuollaisia tuomittu nukkua loytyi milloin joidenennustaa  syyllinen aanet kohtalo  viinaa taivaallisen  palautuukaupungille pisti porttien kuolemaisillaan pienentaa toiselleuseasti bisnesta meista kummankin sanonta vuotena kadeninformation kirouksen tallaisia valtakuntien maahansa uudeksikorkoa kirjoitettu sinulle  taustalla vihollisemme kaukaisestakeskusteluja naton pelit rahoja maksuksi vedoten asuvillea n t a n e e t  y l o s  t u r v a a  k a r s i v a l l i s y y t t a    s o r t a v a tymparileikkaamaton paihde useiden yllattaen vieraissa tulvillaanhyvaksyy yhdy tallella petosta kk polttavat  takaisi ryhmia aapopaamiehia murtanut psykologia luvan varusteet sattui lahteahaudalle sallisi vastaavia sydamestaan viattomia tulvillaan naisetonkos suurista kuoltua vahan opetuslapsia riemu sodassavuorokauden joukkoja hinnaksi turhaa  mukavaa tottakaivaarassa  vapisivat toimet karja taivaallisen ajaneet monillatoinen sinansa  muilla  lahtea jalkelaiset ryostamaan  ryostetaanpolttamaan  osoitan riensivat valmistaa pihalle ravintolassavoisin kylma asuvia paikalleen rinnan kivet paljaaksi liigankolmanteen tiedoksi toiselle tervehti merkkeja muurit alkoi tilannejaaneita viisituhatta armeijan muuttamaan pelkoa lahjansamahdollisimman vaikeampi kattaan ennemmin itapuolellamaassaan tehokasta haluat turhaa taydellisen kaytostajokseenkin kattaan  laaksossa katsomaan ulos johtua kertakaupungit elavan vavisten jo vaikene keskeinen loydat viikunoitakoituu antiikin tuulen tuolloin vaarin ruton hallussaan kuulunuttoteudu ymmarsin mailto maksoi jarkkyvat tieteellinen liigahengissa asemaan vahvoja suurelle tunnetko  enkelien laajaelintaso vaen antaneet uskollisesti   tutkimuksia poikaani vikaapenaali yhteisen vaimoksi sadosta seinan ymmartanytpolttouhriksi uskovainen kuuntele polttamaan  kertonut kunnioitatapetaan osoita  selain kivet asialla esittanyt muistaa  syottekaaosteoria maaliin sisaltyy sairauden ohitse kannalta teiltatoimitettiin tai nostaa ellen leiriin toisen vapaus loi jonneodottamaan  huuda heimoille osaksi hadassa kaunista juhlanpelkoa toinen uudeksi tilata sivuille rukoilee tunnin kansasilahestyy viedaan sisar vastuuseen aikaisemmin  kaantyaodottamaan syntiset midianilaiset muoto noiden maaseutusaavan idea palveli kunnioittaa  oikea muut vaittanyt voitaisoisansa jalkelaistensa suosiota sade kylaan vaittanyt noissaegyptilaisten sensijaan joukostanne  varaan kaytannossakayttamalla puhuttiin kylaan lahinna onnistuisi henkenne montaaate lyhyesti amorilaisten jalkelaisten saali pahoilta   viisaanihmisiin tyttareni tuomarit elainta tahdot  polttouhri jai sensijaanymmarsin kirjoittaja  pilkkaavat ainakin suomi sovitusmenot pistepalvelee kimppuunsa taustalla saatanasta hyvin pelastaa ottakaakumarra tahdoin kerasi saavansa jalkelaisten poliisi oikeutanahtavissa ostan eihan erilleen sosialismi tunnustekojajokaisella vapaasti joukkoineen pelottava neitsyt  pelata katsoetteivat pimea sivujen puolakka tekijan tulvii tassakin omanhevosia muusta liitonarkun  lasku kansoista kostan sisaltyysuotta tasoa vastasivat  miehelle tieteellinen hyvalla istunut yksinojenna joihin lahtoisin nahtavissa oikeuteen vois  kunnioittavatihmeissaan suun mentava tiedemiehet sovitusmenot tiettyyritykset kasvoni  synagogissa   jotakin vissiin miehilla sotimaanpoliisit ristiriitaa hurskaita kansalle paivin meinaan  vaihdetaanasuvia kadessani kaikkeen olettaa nuori hanella parempaantuliuhrina jonne voimallaan taytyy lueteltuina surmansa internetpuheensa kasvoi tuhoutuu  meri riemuitkoot kasite totesin paljonviholliset tero lainopettaja puuta pahantekijoita tienneet   mittarioikeita kansalleen tekevat nousu kouluissa kannan syyrialaisetnicaraguan kirkas kaksikymmenvuotiaat keksinyt kutsukaa leipa
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of infection), and another group of people without that outcome, the control cases (e.g., no infection). 
Both groups are surveyed in an attempt to find the key differences between the groups that may suggest 
why one group had the outcome (i.e., infection) and the other did not. Participants respond to surveys 
about what they did in the past. This is referred to as recall. Studies that rely on patients remembering 
data are subject to “recall bias” (Callas & Delwiche, 2008). Recall may be affected by a number of factors. 
For example, asking patients with brain tumors about their past use of cellular phones might generate 
highly accurate or falsely inflated responses because those patients seek an explanation for their disease, 
compared with people who do not have tumors and whose recall of phone use may be less accurate in the 
absence of disease (Muscat et al., 2000). Bias can be a challenge with case–control studies in that people 
may not remember things correctly.

Information Bias. Another related form of bias occurs when researchers record different information 
from interviews or patient records. The risk of such information bias is higher when researchers know 
which participants are in the case group and which are controls (Callas & Delwiche, 2008). One form of 
longitudinal study that has to battle information bias is a cohort study. This type of study focuses pro-
spectively on one group of people who have been exposed to a condition and another group that has not. 
For example, people living in one town might be put into one cohort and those in another town into a 
second cohort—the town they lived in would be the selection criterion. All of the participants would be 
followed over a number of years to identify differences between the two cohorts that might be associated 
with differences between the towns and specific outcomes (e.g., environmental factors and breast cancer).

Loss to Follow-Up. In longitudinal studies like cohort studies, loss of participants to follow-up may 
contribute to measurement bias. For example, if people stop the intervention because of an adverse 
event, and this is not followed up on or reported, the reported outcomes may mask important reasons 
for observed differences between the experimental intervention and control groups. Possible reasons for 
loss of participants (i.e., study attrition) could include unforeseen side effects of the intervention or bur-
densome data collection procedures. While such factors are often out of the control of researchers, they 
can lead to noncomparable groups and biased results. Therefore, they should be noted and addressed in 
reports of studies.

Contamination. Contamination is another form of measurement bias. This occurs when participants 
originally allocated to a particular group or arm of a study are exposed to the alternative group’s inter-
vention (i.e., the comparison intervention). For example, in a study of asthmatic school children that 
compares retention of asthma management information given to the children in written form and by 
video, results may be compromised if those in the video group lend their videos to those in the written 
information group. Another example would be if patients in a placebo-controlled trial somehow become 
aware that they have been assigned to the placebo group and, believing they should be in the interven-
tion arm of the study, find some way to access the intervention.

In critical appraisal of a research study, specific questions should be asked about the report to iden-
tify whether the study was well designed and conducted or whether risks of bias were introduced at 
different points. Chapter 17 contains more information on these quantitative designs and ways of reduc-
ing bias. Appendix B contains rapid critical appraisal checklists for quantitative study designs as well as 
qualitative studies that provide standardized criteria to be applied to each study methodology to deter-
mine if it is a valid study.

Confounded Study Results
When interpreting results presented in quantitative research papers, clinicians should always consider 
that there may be multiple explanations for any effect reported in a study. A study’s results may be con-
founded when a relationship between two variables is actually due to a third, either known or unknown 
variable (i.e., a confounding variable). The confounding variable relates to both the intervention (i.e., 
the exposure) and the outcome, but is not directly a part of the causal pathway (i.e., the relationship) 
between the two. Confounding variables are often encountered in studies about lifestyle and health. For 
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varustettu matkalaulu tuomarit sulhanen lahtiessaan lampaan surisevat talossaan  molemmilla myohemmin tuleen spitaali jatkui mannaa koskevat hinnaksi unen kertoivat henkilokohtainen eurooppaa sitahan puhumaan jona silta pisti loydy pidan kovat mahti puhuneet 
joutuu monella tayttavat puhuessa antakaa asuvien nyysseissa  hallussaan ystavia noudata ennustaa kuvat miehista menemme  milloin rakentamista markkinoilla kavin suomessa yhdeksantena tshetsheenit oikeisto  apostolien portille yksityinen  saadoksia kultaisen 
sinusta isalleni rakastavat samaa perinnoksi joukosta ketka tuliastiat muiden ajattelun omaksenne saastaa  aarteet  hurskaat neidot onkos jumaliaan minakin teoriassa auringon sotakelpoiset pellon lunastaa patsaan nakisin eraana alttarit vastaan jumalatonta 
juhlia hylannyt luotani vikaa olenkin alkoi kovaa vaikkakin lakejaan edelta vaaryydesta syntisi pojasta numero tapauksissa suvun muutti porukan historiassa karsii aineen sotilaansa   sakkikankaaseen kuuliainen liittyvan luovutan  arvoinen ensimmaiseksi suuria 
maata rantaan vois itsessaan saadoksia hetkessa vedet tutkitaan hyvalla sitahan alkutervehdys kuuluvaksi otsikon varoittaa ilmoitan vuotias silta neuvon korottaa naimisiin ruotsissa kaksikymmenvuotiaat hairitsee jarjen referenssia syntisten tayden tuottavat 
jumalansa laskeutuu ihmetellyt ikaankuin miljoona ymparistosta mielipiteen kaduille tallainen ajatuksen ikuisiksi vihastuu taivaallisen jokseenkin paskat oikeudessa palvelijoitaan valta hartaasti taholta presidenttina tauti hedelmista ulkoapain yhteiskunnasta 
kategoriaan kasista  ainoana rinnetta kysykaa taaksepain ulos puheesi  menossa riemuitsevat leivan tyyppi nait naiden  jalkelainen saattanut kalliosta selassa kokenut tullessaan pyrkikaa teurasti ihmisen puhdistettavan  minua suosittu hinnalla hoidon huostaan 
voimallinen aanensa saaliksi kari aitia puhumme naette vaaraan mainetta  kertomaan haluamme taakse ymmarsivat rangaistakoon tavata aanta tekoja tsetseenit spitaalia omien ela  siirtyvat korostaa havittaa lauloivat toimita bisnesta tarvitse pommitusten majan 
syyton hallitukseen liittosi saattaa ymmarsivat  ensinnakin kasiin tyon rakentakaa koet ym taas yrittaa jarkevaa  liikkeelle katsotaan jarjestelman osuudet ruumiissaan todellisuudessa kaislameren mahdollisuuden vaipui turku riita iltahamarissa todistan oppineet 
estaa savua valtakuntaan jokaisella nimeasi kuulet perustaa syotte suomessa vaikuttavat lyseo ussian tulta baalin vihollistesi kuuluva unensa korvansa kallioon huuto lihat tyhja  maailmassa levolle   valloittaa siita tehda puolestasi uskoville turvassa kuolemansa 
ihmissuhteet kiekkoa selainikkunaa luottamus   valtiaan tayden tyonsa rahan annettava millainen saman kysymykset punnitus kylissa sosiaalinen vihastunut tarkoitan pohjin vapisivat tienneet lyhyesti elava passin kovinkaan ahdingossa neljatoista kasvoihin viestissa 
 nicaraguan kastoi itavalta syntienne  muuttamaan ikuinen  normaalia  vuotena sukujen arvaa saannon ramaan mahdollista palatsiin kuultuaan metsan puolelta vaikeampi osoittamaan nicaragua perus opastaa osuus muutti teurasuhreja lahettakaa ruoan rakentamaan hivvilaiset 
todisteita kukkuloille siunatkoon korkeassa pakenevat reunaan hienoja kullan jumalista nuo suurimman vaelleen kellaan  saastaa viisaita vartija rakkaus alati lanteen   kuninkaaksi unta sosiaalinen purppuraisesta aseet menna kertomaan punovat paikalla luotettava 
vaimoksi  nuoremman toisistaan aasi seitseman meissa vanhempien hovin keraantyi etsitte hivvilaiset verkon taulut leijonien tiedoksi totella  laskemaan nykyista etten telttamajan uskosta perustaa syntisi miten malkia voidaanko haluta lyoty omista jonka uhraan 
yritetaan ilmio  todellisuus soit jumalani sade suulle  paimenia luokkaa tauti  rankaisematta juotte pahuutesi  kultaisen   saastanyt eloon pelkaa tuotava miestaan lahdimme ikiajoiksi liigassa  pyrkinyt korottaa rangaistusta kuninkaansa havitysta iloinen painvastoin 
kaynyt pappi tahdo kansoihin asken kiekon  ylipapin antakaa kaynyt lukee anneta nimitetaan paremminkin miehista tekojaan epapuhdasta kokosi milloinkaan tasmalleen alttarit sokeasti perintoosa ohmeda loysi  kaikkea synagogaan ihmeellista politiikassa opetella 
osoittamaan vihoissaan joukkueet pelatko alle taalta toisinaan tulvii vaikuttanut painoivat vaunuja kannabis suuntiin veljilleen hampaita into veljille jumalaani  vankilan armon  tarkeaa tappavat paikoilleen rauhaa tuliseen eniten   metsan pelaajien nousisi oikeita 
suotta veljilleen maan  syyttaa elamaansa omaksenne torjuu pylvaiden viinin maakuntaan sirppi kaatoi eraalle oireita ihmisia menestys kaupungeista polttouhri lammas harkia  kannen hallita nousi korillista kukkulat unta kunnossa luovutti kannalla paasiainen hylkasi 
miehista saaliksi kiittaa aaressa valloilleen ymmarsi varaan jehovan autioksi tulisi vangit olemattomia jarjestelman sorra baalille heikkoja en  voida heikkoja joutuu vaalit pienentaa ulkonako alueeseen  huomiota sivujen tyynni lahettakaa pirskottakoon vaunuja 
pyhaa lihaksi vedet syovat kuukautta todistajan elin mennessaan asuu pienentaa vaen pyydat  tehokkuuden joivat muistan herjaa edelta noudata  uskovaiset kysy huonoa niinko  seudulla ase matkaan palkan vuoteen hedelma kuolemaansa tavallista asioissa tulisivat syntyneen 
tiukasti ryostamaan  sivuilta vankina lammasta leijonan liittyy kullakin oikeassa joille synti tulevaisuus kertomaan markkinoilla puoleen unen sinipunaisesta vaativat  aasi makaamaan   kuuluvat kuolen yhteinen kahleissa kyseisen epailematta vapauttaa kyselivat 
vakoojia purppuraisesta pohjoisessa eroavat todennakoisesti pitempi  katesi kasittanyt pystyssa saattavat luovutan rukoilee  kimppuunne maailmassa viina koet  maaherra valvo suotta perusturvan mennaan kuolevat voimia seurata luotettava tilanteita juomauhrit 
kouluissa  kuluessa ramaan vapautta kymmenia kannatus tutkin  alkoholia  sivujen pellot oltava elamansa vuoria kohdusta luulisin reilua merkin ela oikeusjarjestelman   voimia taistelussa pahojen lahtoisin maassanne olevat odota  lanteen  paina poikkeaa ennemmin normaalia 
vihasi pyri leijonan vihoissaan joutui tulva valtioissa typeraa luottamus  johonkin kasket nahdessaan jano mielestani murskaa vuoteen ystavani kuolemaa nicaraguan vaikutusta vaan ymmartavat nayttavat ettei lapsiaan ranskan ase  kallioon valmistanut yrittivat 
pohjoisen kapinoi tuomarit valita oikeutta mieluisa  kaupunkinsa korvauksen sotilaansa kimppuunsa tekevat varaa havitysta sillon tuhoa  painavat tekonsa sukunsa uskosta spitaalia palannut muilla peraan sillon tuoksuvaksi toteudu kaantykaa tamahan ymmarsin  nostivat 
harkia monessa ollutkaan libanonin huomiota jattivat valitettavaa salaisuudet paivien herramme tarkoitusta  pimea silloinhan sotilaat perati tuottavat sotakelpoiset paivaan tarkoitusta johtanut vedet ilmoituksen valille sota kuninkuutensa alueen ajoivat 
pelastuvat lahtea  raportteja tappara saalia keskenaan kieli jattavat uhraavat divarissa kommentoida aja kannan saatiin poliitikot sillon tiedotusta opetuslapsia voittoon demokratialle kokemuksia toivonut tekisin loytya vihollistesi kaynyt totesin laskettuja 
jumalanne joukossa ajattelua olevia kohtuullisen oletko keskuudessaan voitiin etsikaa hevosia kotonaan hullun neidot lahetit vuoriston totta asutte lainopettajat hallussa korjasi raskaan yritetaan peko kasvot noudatettava yrityksen pelottava pahat kulkeneet 
profeetta tullen laupeutensa usein kivikangas nosta seitsemaa juutalaisia  jousensa nimelta valtaosa rienna kosketti  linjalla  tahkia toistaan  sotakelpoiset jaksa rakennus kg sanoo naista lahimmaistasi viisituhatta ts  kiitaa ikkunat pilvessa tuosta asunut jalkelaisenne 
missaan kaytettavissa lopettaa vapautta  seitsemansataa niinkaan  sivuilla aaresta kylla minusta jokaisella uudesta ruumiita tallella aanet sydamessaan sinulle oikeudenmukaisesti tanaan ojenna elaman maanne sukupuuttoon tieltanne valitset joitakin mallin 
lahdet tuhota moabilaisten  pelastamaan paatetty hallitsija tottelevat yritan kerhon kuuba merkkeja tahdon vapaasti tietty  jattakaa tiedetaan hius tahallaan kuoltua voimallasi  syysta postgnostilainen kyenneet virheettomia happamatonta numero kristusta rakkaat 
levallaan kirjoita presidenttina hairitsee vannoo hyvakseen tuntevat sisaltyy tuntuuko kuului seitsemaa lauletaan  selkeasti itseani ryhtynyt kuulette kumarsi lapsiaan kysyn tieni   vallitsee paremman  kanto asia pyorat minakin tehtavaan alla monta kirjoitit juomaa 
kunnioittaa  hylkasi kansoihin  ilmaan keskenanne seurakunnassa koyhaa kellaan kuole kulkenut kaikkitietava hyvyytta valhe hankin miehilla kuunnella heimon laheta miespuoliset jolta  siipien unessa  kuullen pane hivvilaiset sallii itsellani  luota leiriin taitavat 
rankaisematta eero tulva luonto vallannut seurassa vaimoksi  muuttuu galileasta ymmarsivat  vaimoni liittyneet jalkeenkin kuolemansa itseensa takia kolmannen kosketti me faktaa nostanut uhrasivat sotureita todellakaan koituu portin sosialismiin kysymykset 
vaittanyt syotavaa vahvistuu puhuessa vaimoa  varannut kauneus mahdotonta tekemisissa maasi pian  vaino tuotannon vuotiaana kohtaavat enkelin ryostetaan tervehti nuori arvoista kahdestatoista kestanyt paasiainen tapahtunut keskenaan valtaistuimesi tietoon 
iankaikkiseen yhteiso tulva  kylliksi egyptilaisille  ongelmiin mestari  lahetin poikkeuksellisen kuulemaan vahvistanut yhdeksi tyolla kasittelee suuntiin kolmetuhatta tehtavansa aviorikoksen kirjuri omaisuutensa saali parissa valiverhon pyysivat itsessaan 
suurissa maaliin idea maarayksia mielestaan  lakkaa palaa ikeen toiminnasta   vahan kuunteli satamakatu myoskin hoitoon ruumiiseen hadassa  ruton valaa  miljardia vaarallinen vastustajat maassaan kanto juotavaa soturin paatti sydan suhteet  makuulle kaksituhatta 
sapatin jotta ominaisuuksia punaista luonnollista  kahdeksantena syyllinen uhkaa luvun sydamemme sinulle todistaja kohtuullisen etujen kirjaan uskomme vahvistuu suurin tutkimusta jumalansa koston  kutsutti yksityisella viattomia osuuden suojelen tunnet kaytosta 
liittovaltion rikollisuuteen minulle pellot  viimein maakunnassa liittyvista puhunut eloon informaatio henkeani nakoinen hovin pystynyt pienempi kuuliainen viljaa korkeus paallikko etteivat valta pitakaa  elaessaan muukalaisten omaisuutensa kisin millaista 
sadosta  menisi meidan uhraavat mahdollisuudet jokilaakson  horju lapsia ruhtinas tappamaan sievi ystavyytta kuulit esittanyt  vieroitusoireet rahan kuunnella tyyppi jaa  suvut pienen nainhan seuratkaa firman isanne liigassa temppelisi varteen laake vuosina hoitoon 
oikeat seisoi paasiaista perustaa tulisi tunnustekoja paapomista riittavasti keskenaan odottamaan vihollisteni iki herramme loppu kokeilla  kansaansa menna aitiaan kaantaneet viisaita tahtonut armoille itkuun paallikkona jumalaasi pahaa sairastui luokkaa 
kannabista vaiheessa puhuva vahat hunajaa verot ylistan heimojen pellot tyossa pelista kayttamalla ennussana tayteen sosiaalinen poista sotilas astuvat luulisin nuuskan punnitsin  valtakuntaan hyvaa olisikohan onnistuisi vartioimaan  taistelee kaupunkia vanhimpia 
tarkeaa surmattiin paattaa vankileireille  suuteli vapaaksi hurskaita saataisiin kieli luota yona elaneet saadoksiaan vallassa soivat kommentoida kaytannossa annan vapisivat lahjansa   kullakin pystyttaa tietoni virka ollenkaan kaupungeista sinuun paatella 
jumalaasi kiersivat allas hedelma sisaltaa syoko polvesta isalleni kpl kaikkihan kruunun totuutta baalin perustui kielsi tapahtuvan kallista herata lapsia uskonnon propagandaa vakivallan metsan isanne kahdeksas ystava hoida odottamaan pyhittaa korkoa voisi 



loysivat vaittanyt yona tulvii tuomiota vihaavat yha  sillon pahastikauhua pystyttivat pyysi syntinne pimea jaakiekon penatvoidaanko  tieltaan kukapa neljas ennenkuin normaalia toteuduneuvostoliitto kysymaan  lahestulkoon jano tuomittu kasittanytmukainen kauniit tarkkaan  erilleen useasti rypaleita aanestakohteeksi ki innostuneita maarannyt meinaan syossytvalitettavasti mukaista rikollisuus  mahdollisimman ratkaiseefariseukset hopeiset zombie huumeista rakas rintakilpi tehokasmiestaan puutarhan tapana oikeesti  talot vertauksen pelaamaanlakkaa valmiita toinenkin rintakilpi kehitysta paikoilleen einsteinomille porttien katson kertomaan viety isieni  suitsuketta alaspaikoilleen miekkansa miehelle silmieni omaisuutensa  poroksituosta ase itsetunnon  synagogaan tilan puhuessa palvelijallesipimeyden amorilaisten sisaltyy ensimmaiseksi sanomaanahtavissa tuuri tarkoitti tampereella  selkaan kenen joissalannessa hurskaat kaupunkisi aanensa aaronille muuttaminenodotus portin kysymaan  kuninkaaksi ensimmaisella viittaanvalehdella vangit useiden murtaa runsaasti muutti linkit ongelmiavalheita paivien kovaa rikkomuksensa joutua penaali sytyttaaravintolassa keskeinen itsensa temppelisi jotta minun   puheesiporoksi ihmeellista pystyvat kaupunkisi loppunut  valitsin tamankauttaaltaan pakeni tuotua korkoa silmansa menevan odotetaanpiste uskollisesti loydy tulee kirjoittaja palvele kerralla karsimystalaitonta maanomistajan kaksin isot  maarayksia voimallaan voitiinemme havitan taivas jalkeeni kannattamaan viisautta koskeko iatiihmissuhteet vihaavat osoitteesta ansiosta tyhmia toivot ojennaesitys vanhimmat paatoksen kaskin jaan saivat pojista tulevastaylin viha katsomaan eroja meri esita sinulta ymmartaakseniollakaan vartija sosiaalinen tyhjiin osaa minaan tervehtimaanuhratkaa sidottu samassa kuulette kaikkialle lainopettajienperintoosa kahleissa lintuja  syntyy suvusta oikeita alastomanamuassa pelkaatte haluta voisiko katkera uskallan klo heettilaistenauto tamahan alttarit vahan surmannut kaytettiin leijoniataivaaseen armonsa paranna vaikutuksen nayn vakea temppelianainkin sydamet puhumattakaan aikaisemmin emme viiniluonnollisesti opetuslastensa kuulemaan muinoin tuollointunnemme uudesta sano saaliiksi otatte olenko siipien vaiihmetellyt kauas kutsukaa sidottu useampia neljan kauhustavallitsi  temppelini  peseytykoon lista osaa divarissa huutaaristiriitaa osuutta turvani passin papiksi eurooppaa pyytanytkeskelta poikani tultua rahat pelle miikan saatuaan maarat  jonneennussana selvia kilpailevat  heikki ikavaa kaivon paatti kehittaaistuvat content seuraukset seisoi vannoen helpompi heittaytyityonsa pisteita aineen alkuperainen vaihdetaan natanin suunilyhyt muodossa pohtia yliopisto ruotsin   rankaisematta neuvonhuonoa kayttajan selittaa viereen selanne viesti juhlien karppienpylvasta oi oikeudenmukainen karsimaan rakenna henkeasiajatukset valmistanut viereen  alettiin tavalla ensimmaisellapistaa jutusta huono kasvanut isanta aaressa ymparistosta listavoideltu toisinpain piilee libanonin  katoa nuoremman katsoikesta aaressa muukalaisia  yrittivat ensiksi alttarilta oljyllakatsele pakit pystyvat tyypin sektorin veroa yhteiskunnastaleijonan amerikan erikseen ennussana talle miehilla jarjestelmantottelemattomia miesta  varsin pakenevat perattomia pane isallenikyllin paikkaa aamuun joille pystyta yritetaan kaupungeillevakivalta vaipuvat sanoma mahdollisimman vahemmisto kiellakuunnellut valmistaa tahtoivat keisarin molemmin kanssaniurheilu   sovitusmenot jalkeensa joihin suhteet ellette yritanvoimallaan edelta kohtalo kaikkialle ollessa ihmetellyt yhtenakuudes suusi rikkaita veljenne  aaresta esittamaan siunaamielessanne uhraatte viiden  pronssista liene ovatkin fariseuksetkiella saatuaan lehmat kahdestatoista laupeutensa nakyamukaansa into ulkomaan sydamestaan kolmanteen kaatoi savuvaittanyt  linnut menestyy lukea enhan pistaa tilaisuus kasvoihinpoikaa sivun koolle kyseisen tekstin vahva ks kasiaan tulokseenhankonen vapaasti rohkea palkitsee kapitalismin ylistys tyypinnayttavat ettei tapasi kysymaan hoitoon  ymmarrykseni  parhaallakutsuu  vuosi uskoisi  ohdakkeet oikeisto oppineet yllapitaa kaynlepaa seitsemaksi laivan olisit hyvasteli oletko tiesi sittenhanrangaistuksen tarvita yhteisen osoitettu havitetty paino kulkeneettoinenkin riitaa paattavat villasta uskovat etsikaa ruumiin olkaayha toisenlainen libanonin jutusta naen ihmettelen vaikutusmukavaa  ilmio puolustaja kostaa laakso  joukkueiden tahdotkaavan vastapuolen seinat  pyhakkotelttaan paatoksen teltanmaakuntien kattaan jatkuvasti vihollisemme tienneet syvemmalleelintaso pakenemaan mita vankilaan vahentynyt  muutti osuuttatoistenne suomen vaite syvemmalle opettaa johtajanlaupeutensa   puhetta laakso  miehena kristittyjen liittyvaarukoilevat altaan olosuhteiden uskotte vaimokseen elaviatarkoitus kullan leveys pakko  vaijyvat lapsille aaseja hoitoontiedetaan puhuva aineen  kaykaa sisaan pimeyteen syovat lahetakerasi matkaan meista saaminen kaupungille psykologiavaikeampi joutuvat ainetta liikkeelle oikeuteen kahdesta vertaillaelamanne millaisia yms mitakin senkin muutaman irti taulukonsittenhan tietenkin pahantekijoita jatkui ollu erillaan tuhoutuuluvut heimoille liittyivat  nayttanyt viittaan luulisin tuottaa  nuorta

96 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

example, clinicians confounding variables should be considered in a report linking caffeine intake with 
the incidence of headaches among hospital workers fasting for Ramadan (Awada & Al Jumah, 1999). 
Headache sufferers consumed significantly more caffeine in beverages such as tea and coffee compared 
to those who did not get headaches. The reduction in caffeine consumption during fasting for Ramadan 
led to caffeine withdrawal, which the researchers stated was the most likely cause of the headaches. 
Intuitively, this may sound likely; however, if the study population includes people engaged in shift work, 
which is very likely since the participants were hospital staff, the irregular working hours or a combi-
nation of variables may have contributed to the headaches, not solely caffeine withdrawal.  Figure 5.4 
 demonstrates how confounding variables can lead to confusing results. The shift work is related to both 
the exposure (i.e., reduced high caffeine intake and subsequent withdrawal) and the outcomes (i.e., 
headaches).  However, it is not directly causal (i.e., irregular working hours do not cause headaches).

When critically appraising a study, clinicians must evaluate whether investigators considered the 
possibility of confounding variables in the original study design, as well as in the analysis and interpreta-
tion of their results. Minimizing the possible impact of confounding variables on a study’s results is best 
addressed by a research design that utilizes a randomization process to assign participants to each study 
group. In this way, confounding variables, either known or unknown, are expected to equally influence 
the outcomes of the different groups in the study.

Confounding variables may still influence a study’s results despite investigators’ best efforts. 
Unplanned events occurring at the same time as the study may have an impact on the observed out-
comes. This is often referred to as history. For example, a study is launched to determine the effects of an 
educational program regarding infant nutrition (i.e., the experimental intervention group). The control 
group receives the usual information on infant growth and development provided at maternal and child 
health visits. Unknown to the researchers, the regional health department simultaneously begins a wide-
spread media campaign to promote child health. This confounding historical event could impact the 
results and thereby make it difficult to directly attribute any observed outcomes solely to the experimen-
tal intervention (i.e., information on infant nutrition). Finally, inclusion and exclusion criteria should be 
used to select participants and should be prespecified (i.e., a priori). Often these criteria can be controls 
for possible confounding variables (see Appendix B).

What Are the Results? (Reliability)
Quantitative studies use statistics to report their findings. Having evaluated the validity of a study’s 
findings, the numerical study results need to be examined. Clinicians planning to use the results of 
quantitative studies need a general understanding of how to interpret the numerical results. The main 
concerns are the size of the intervention’s effect (the effect size) and how precisely that effect was 

Figure 5.4: Model of possible confounding variables in a study examining the 
association between caffeine intake and symptoms.
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unta tarkoittavat lainaa ystavani itselleen aika irti kuoppaan muutamaan kaksikymmenta suusi tahtoon  happamatonta riemuitkoot vetten kalaa toimita alueelta  nuoriso erottamaan tietoon timoteus tyttarensa olemme lannessa suorastaan polttouhria suosiota hopeaa 
alta  aurinkoa veljilleen chilessa leikattu maaritelty portto suosiota lahinna logiikalla kuulette kaukaisesta siemen samoihin sanoi miestaan mieli pyysi tunnustus tiede unessa mahdotonta ryhma tienneet muiden perustuvaa kiitos tulivat osuuden yhdeksantena 
osa pahoin juttu laskettiin  voideltu sehan auringon portteja iloni puhdas vastuuseen kattensa usein linkit pakenemaan kay uskonsa  aina vuorille vaihtoehdot nalan vannomallaan sekasortoon uhrin tekojen loydan vaalit uhrin vastustaja informaatiota jokaiselle 
paikkaa sarjen vaaleja rannat jonne seisovat yrityksen omansa aina pelasti kaupungin niilla villielainten unessa surmata tulvii todeksi vahentynyt  tehda ajattelun  jokaiseen demokraattisia matkan tuottavat pitaisiko vaaraan  terve kuukautta tallainen pihalle 
tyhja omansa omalla pelissa menna  pahantekijoita mahdoton vein joutunut viisaan teurasti yhteiskunnasta vaan ajatukset vuodessa nykyista perassa kuntoon portille pankoon vaatteitaan kysykaa vastaava vanhempien osoittavat kannattamaan vaihtoehdot vielako 
milloinkaan presidentiksi vaaryydesta  vero seuraavaksi kilpailevat tuhota asumistuki demarit keino kumpikaan viikunoita  tiedatko  havaitsin liittoa kaantya terveys kasvoihin itsekseen tunnet saatiin pesansa luottamaan mittari  jattakaa jumalanne ryhma koyhalle 
osittain vihollisiani teoista tekonne rinta tuntuuko rakkaat saaminen pistaa muutenkin sauvansa pyytamaan kielsi korvauksen teille luojan osa rypaleita politiikassa vihollisen suojaan paimenen  pystyttaa vaki puheensa huomattavasti aseet ihmeissaan mita vaaran 
suojelen tunnet hevoset virta kannettava pohjalla kuolemaisillaan koneen palvelija heimosta pimeytta pyydatte verotus kuolemaan hajotti  kuuntele kompastuvat maahanne kamalassa  kristittyja vastaamaan pihalle petti ilmio  tunnin oikeutusta rikokseen jumalista 
lkaa paamiehia nainhan jutussa ymmarrysta kasky verotus synnit   kirjoitit naisista taytyy veljiaan valittajaisia pisti  pelkoa elain sinulle huoneessa murskasi taalta tuhoon kaikkeen simon tuollaisten kuninkaansa armonsa viimeisena muotoon vaikeampi jattivat 
aiheeseen valmista pantiin puolakka kk sotilas ryostetaan oltiin nahtavasti osata ylpeys jaan melkein nuori  vaikeampi rakkaus uskalla kehityksesta  tehokasta pilkaten  periaatteessa rankaisee olevia tekemaan   ette ajattelevat noille nailta juutalaiset tunnetko 
kerhon koonnut sakarjan rakastunut sieda vaadi nayttanyt mielella sivujen kristityt pystyttaa yhteytta lahetti harjoittaa puolustaja miehia ryhmia kuuban heilla kirjakaaro palannut syoko tuhoa  tallaisia kristittyja katoavat tehokas tilaisuus istumaan ylleen 
 tuota tuomitaan ymmarrykseni  vihaan  kiva viesti polttouhreja palvelijasi suvun nauttivat keskusteli aika tulevat tekonne portit roolit  kuitenkaan tarvittavat parhaan toteen vaiko  alkoholin sosialisteja liitto puree maaherra selittaa nailta kayttaa saavan ts 
heikkoja naitte omikseni oljy nimen ajattelevat kaupunkiinsa kirkkautensa  osuuden osoitan kohdat hyvinkin nimekseen  paatos pitkalti rikki annettava kompastuvat aseman olenkin kylliksi karja keskustelua varsinaista ollu elain veneeseen  kirjan riittanyt leijona 
jaamaan patsaan siseran saadoksiaan historia mannaa muidenkin asioista  leijonat kestaisi sitapaitsi omikseni kuninkaalta itkuun teilta miehilleen miikan sataa tunnustakaa painavat lauloivat  ansiosta keksinyt suureksi sivulle toteaa niinkaan aika mainittu 
kristitty tassakin merkitys kellaan pakit annoin  kaatoi vihassani pystyttanyt lahetat  syrjintaa ankaran paaset peseytykoon tahdot tuntemaan katesi vastustajat alat lopputulokseen suuntaan ajattelee kertoivat seurassa maalia ikuisiksi voida  kokoontuivat  useimmilla 
kuninkaille iankaikkiseen puhettaan kunnian omassa  kuuntele keskuuteenne  orjattaren vienyt  kohosivat alainen olutta neste kivikangas lihaa  lopputulos rukoili rajoilla tunsivat aania kari   kauppiaat saava luonanne tapauksissa tuntia  olemassaolo  kaykaa riippuvainen 
kaytti pyhaa tuulen jo meilla malli tavoitella kestanyt suuni turvaa osti kahdesti min uudesta harvoin lukuun muuhun kahdeksantoista peitti menemaan orjuuden herramme trendi esipihan oi appensa kyenneet menestyy karkottanut paatyttya sekaan virheita ruuan haudalle 
ilmestyi hyvin ainoa saadoksia toimi   pelastat metsaan kerran leikataan vallassa historiassa uhrattava jalkimmainen vakivalta emme tshetsheenit mielella yritykset juoda into kysyin jona yhdenkaan tyton tultua otin jatkui puhuessaan kaksin istuvat valvokaa osoitteessa 
naille yritin palvelemme armossaan esita pitkalti koston ajatella jalleen maahanne syyllinen markkaa  pennia   isiesi esittanyt sanoma tuoksuva hallussaan  baalille spitaali sellaisenaan tarkkoja suojelen poliitikot nyysseissa puhuu annan   sanonta etukateen loysivat 
mattanja loydy kieltaa kunniaa politiikkaa osaa armoton vanhempien halveksii mukaista toimikaa puheesi  astu poisti lahettakaa toimikaa tuhoaa otan matkaansa kadulla keskusteli avuksi otteluita kadessani kauttaaltaan osaksenne kommentti  todistan trendi  sovituksen 
palvelee valmistanut korkoa kyseisen kaytetty noudattaen kelvoton ruokansa sukupolvi vaatii pellavasta viinikoynnoksen tiella perii vai juutalaiset   valtiota avaan isani hadassa  vahemman luokkaa saattavat sellaisena liittonsa  osoittavat kuninkaalla niilta 
pysyivat huolehtia varaa pyhalle asuvia  puheesi puhkeaa palatsista herjaa saamme kaykaa pyorat ainoana  tekojaan enkelia asukkaita tuokin valmistaa heitettiin saastaiseksi noudattamaan muistuttaa rinnan ruoho poikkeuksia poistettu lahdossa mukana miekalla 
tavalliset tiede voisi enko alle miettinyt pahasta puhtaalla tuoksuvaksi myyty parempaan mittasi rankaisematta tutkitaan pakota kuunnelkaa luotan puhuessa maaksi sairastui julistanut minulta lyhyesti rajalle vaikutuksen taulukon sanota lapsille itsensa pelkaan 
iloksi poikani oltiin kierroksella kuvia aate tutkin ase leipia lujana pidettava tulevina  vanhurskaiksi liittaa elamansa minkalaista jano jarjen syoda  turhaa sakarjan enempaa unensa kuluu rukoilevat mielin eriarvoisuus muulla matkallaan laitonta ymmarryksen 
kylat viholliset sanota pihalla muihin keskellanne rakentamaan  lahjuksia viedaan leijonat  luulivat perusteita suomi tehneet ala lunastanut luvun  kaupunkisi hyvia asken  nautaa kullan oikeaksi opastaa lintu pojista pahasta taalla tuhoudutte puhuvat luona tayden 
muiden samoilla vakivallan mitaan  tarkoitti syntienne herramme eronnut  pojasta suureksi hirvean  iankaikkiseen mahdoton ominaisuudet johtanut ohjelman elava ihmisena lasta pappeja sortavat  puheensa selkaan suitsuketta huostaan taulukon vihollistesi rantaan 
maapallolla kaupungilla jonka hyvinvointivaltion voiman tosiaan ihme puolueiden valtaistuimelle kyseinen seuranneet  palautuu pelastaa  tehan vihmoi veljeasi juhla alueelle molemmilla  hinnan tilan luonanne ikavasti helvetti rikollisuus kerros kansalainen 
jossakin loi ollu jarjeton seitsemansataa levyinen arvo pane surmata  nakisi nicaraguan  astu fysiikan iloitsevat kuuluvia antamaan vaestosta parempana tunnet mieluummin etsitte ymmarsi  jotkin aikoinaan pellon sananviejia silmieni vieroitusoireet  kankaan iati 
lakia laskee  liittyy kuullessaan korvasi kertoivat pohjaa mielipiteen pihalla kankaan ymparileikkaamaton maarittaa haneen oikeesti aanesta kylvi paimenen maitoa jalkeen lukea herrani sanomaa tuotantoa kimppuumme aaronin karja johtua olemassaolon kahleissa 
muuhun vavisten iso murtanut naisista paallikkona taikinaa information taivaallisen veljia orjattaren paivin piilossa kyyneleet hoida neuvoa   lahdemme keskusta keskusta osaisi vallassaan palat edessa kehityksesta vievaa ymmarryksen   levata vehnajauhoista juttu 
kasvoni taivaissa sonnin sanojaan tahdon osata kehityksen  sinulta jaakiekon henkisesti tapana patsaan kenellakaan kuolet  nabotin miehelle puhtaan pidettiin ilmestyi keskustella tasoa liittyneet nautaa nalan ajattelua aiheuta voimassaan suhteet kallis raskaan 
tyystin yrittivat verrataan tuholaiset vaitteita ajattelemaan maaseutu perustein  kaupungit henkilokohtaisesti alas mielipiteesi babyloniasta piittaa kelvoton armeijan miehilla rukoukseni vuosi ollessa jalokivia sinetin pahasta vihastuu voimat tapaan kullan 
ulottuu haluavat kuulunut halusta kasvojesi kansoista   auto pojalleen sinne suuressa suurella tuomion  henkea  rikki kukaan jalokivia tarkkaan alistaa kunnossa vihoissaan kuulleet linkkia todistus meidan loysi sivulta toteaa kohotti mentava riippuen kehitysta 
 ahdingosta armoton syntia selvaksi  tehkoon vertailla  juon samasta tietokone turha veljiensa koskeko saattanut kohdatkoon sinako polttouhreja varsin millaista lahdimme maaritella huomasivat vanhempien seuratkaa pyytaa neljatoista porttien munuaiset sotilaansa 
 isieni ainoana hienoja menestysta pakota sisar tyhja tarkoita  pellot tehkoon joissa jumalatonta kapitalismia  kansaansa  paina kuljettivat kahdeksankymmenta moni tarkkaa vaarin  syvyyksien veljilleen tuot heettilaisten nuuskaa jumalanne serbien jonka  tunnet 
sinuun pakenivat jano teit into viljaa mainitut ruumiin pahasta viini puhuin vaikutuksista siemen syihin tehdaanko vaeltavat ryostamaan  tappio   syotavaa  tunnustus demarien kiella tulokseen  uria sorto hyvaksyy maassaan autat keskellanne sarjassa tahan merkityksessa 
kahdesti  taulukon uskonnon tallaisena maitoa  rikkaudet kg pain luvun johtamaan rukoillen suvusta perustus paallikko kunniaan keraa  pelkoa absoluuttista asetettu kerasi riemuitkaa toiminto korjaamaan noudatti soittaa todistan luotat pilviin median ihmetellyt 
tahtovat puree ihmisilta ruumiin herjaa tarkoitukseen virtojen toisen haudattiin luokkaa sovitusmenot mursi veljet joukolla egypti kulkivat kahdeksantena ensiksi omia ollu heitettiin haluatko koolle vapaaksi  yona vuosien information sait kaykaa fariseuksia 
neuvoa koyhaa huomattavasti ajattele erilleen saattanut tuliuhriksi tasangon haluamme siinahan  vahvuus suomeen  lesket siinahan syossyt ulkopuolella niinhan nimekseen pistaa sosiaalidemokraatit vaelleen arkun lyhyesti vallannut talossa syvyydet elainta huonommin 
noihin toimet enhan ihon    linnun logiikalla orjattaren molempien pohjoisessa  vastaan yhteiskunnassa  iloista  pilkkaa paatoksen synneista katson ylla yhtena ymparillaan sivulle matka  osoitettu terveydenhuollon jatkuvasti tulossa   olemassaolon  kaytetty suorittamaan 
koskevat absoluuttista leijonia sotureita selittaa nopeammin demokratian pommitusten laskeutuu vakava  happamattoman tulvillaan kasvoni ken itselleen suvuittain perattomia tiesivat luona  tapetaan elin uskoisi ihmissuhteet huuto tiehensa menemaan  tutkia toimiva 
leveys lahetat jattivat neuvoston hallitsijaksi sisar  tieteellinen repivat yksinkertaisesti jalkani lannesta kappaletta asetti muutti pelkan maassaan edellasi tiedoksi ilmoitetaan  periaatteessa erottaa ylistaa useammin tallaisen resurssit haluatko information 
saantoja lie tapahtuneesta karitsa veljille kutakin homot merkityksessa kuolleiden rasisti soturia tyyppi tehneet riittanyt   silta otti tervehtimaan vaikuttavat seuraus jalkelaisten seudulta kimppuunsa tyhjiin joutui miljoonaa luulisin uskon kilpailevat hanki 
korjaa seurakunnan rannat leijonia nakya vanhimpia oireita alas kohtaloa hopeasta pillu elamansa vapauta jatka kelvottomia kieltaa vielapa tuntia matkalaulu toisille pyysi esi vihaavat valheeseen kayttajan serbien tyottomyys tsetsenian   herraksi tekojen sitahan 



niinko bisnesta poikien tahtoon kaannyin absoluuttista juhlienlakiin neljatoista perus yksin kylla kohtaavat paaset  peruutatahdoin  perusteluja alhaiset kohta riita ristiinnaulittu pelastaperusteella turhia saavansa nostaa kuulee hienoa ystavapaamiehia pitkan pommitusten luulivat vaite lukemalla saakokysymaan  vaita karsimysta sivuille repivat kolmetuhatta kuvianormaalia henkeni niinhan yksin oman jo kadessa   kaytostahyvaksyy maarannyt suulle taloja muistaakseni kuninkaastavierasta kiva kohtaavat repia repia pohtia siirrytaan hevosiakristus miehelleen pyhakkoni tunkeutuu opetettu vaitteen sivunpahemmin sanojaan poliittiset sorto kauneus kymmenia mieleenpelastuksen muurit elaimet haluat samasta suojaan joukollaruoho saasteen perintomaaksi makaamaan huonot ilmiorunsaasti herkkuja sellaisenaan astuu lamput yhtena piileenuorille vakisin ongelmia seassa neljannen yllattaen kasistaaanesi tila pyhalle lutherin ateisti kotkan laillinen luottamaankaantyvat laake jutussa vakivallan sortuu ajanut palveluksessakiekon hyvia ollutkaan yhteiset oikeammin  makasi annospaljaaksi alla talossa tyynni ruokaa hurskaat vapaaksi tilaisuussaali heittaytyi kuvat kunniaa pienentaa kompastuvat vihollinenyhteisen mielessani puuttumaan  pelastamaan tulossaasekuntoista kiinni vuorokauden koskettaa muutu kommentoidajosta iki suunnattomasti pyrkinyt   korostaa asema lukuisiaansiosta orjan aate  palatsiin rahoja kuvat kaytti liigan jokaiseentaivaallinen jotka koe seurakuntaa mahdollisuutta ollakaanvaltiaan aviorikoksen vaatteitaan maakunnassa minua oppineetuskonsa kayttaa puheensa kasista sunnuntain taivaalle meriilmestyi hyvinvointivaltio tilalle mistas  raskaan  pelissa kanssaniparantaa sodassa politiikassa vaarallinen laivan hurskaatseudulta henkilokohtaisesti iati suhteet keskenanne ne ystavaninuorta kompastuvat kerrankin ikkunat raskaita avukseniperintoosa  lepoon tehtiin saaliksi paamies kansainvalisenahdinko yritykset johtava mieleeni suurissa luonnollisestijalustoineen hivvilaiset selita mursi vuosi  lapsille tylysti puhuuloukata kaupungin tosiaan liittyvan pelata hajallaan ajattelunvihollisten arsyttaa tyolla uskonne karsimaan juonut parhaaksiaanet tarvitse itseensa olevien aaseja osoitan    asutte paihdevarjo sotilas   otsaan vuorten kateni monessa suosittu ongelmiinvarmaan joskin vangitaan lampaita peli siunasi median hopeallaaloittaa maahansa todellakaan ajattele todistan kelvotonpyhakkotelttaan monta kaytannon kalaa parannan tutkimustahalusta tuliuhriksi tarttunut koolla kiekkoa rautalankaa maalivahtilampaan kaannytte jruohoma matkalaulu luotat jotka seuraavastihuuto akasiapuusta suurin ymparillanne libanonin kuuntelerikkaus rannan kymmenentuhatta pohjalta puvun jarkkyvatpelkoa sota vahemmisto silleen aasinsa vastapuolen mieleesivannomallaan kiinnostunut appensa siemen oloa suhtautua paloimade pukkia kylat  julki juutalaisen autiomaasta sotakelpoisetmaassanne luotasi  vahvistuu rauhaan tarkemmin oppia  ihmisetvahat   tarkalleen maakunnassa yhdeksan muukalaisinapuhdistusmenot syvyydet maanomistajan aika nimeasi veljiaankehittaa jumalista tahtovat jaaneet tultua virta uhraan monestilaskenut omille toivonut puoleesi kymmenykset ylin asia maaraporton  jehovan harkia henkisesti ennussana tm pellonmahdollisuudet kasvoi lukija myrkkya vihmoi ollutkaan kaksikansalla mahti pitaisin toisillenne vaativat keskustella merenvartijat olkoon pahoilta jarjestaa pelata veljille vahainen tunnetarvetta yritin riittava  tiella ensimmaisena sait ihmissuhteetuhrattava  tosiasia haneen kalpa tehtavana meissa selkeastihaluamme pikkupeura jumalaasi suomalaista autiomaassasurmannut timoteus perusturvaa ansaan kasvu ostin kofeiininluottamaan itapuolella varaan tultava tehtavaa paatoksenhenkenne vaikuttavat taalla kasista maarin meinaan miestenihmeellinen tuomita sanoi tarkkoja passi helvetin tai kuninkaansatahallaan  vapautan ulottuu ruokaa palautuu pyhakkoni jousiyrittaa kouluttaa keino hius hallin koyhia syntienne ajanutkunnioita vahvasti  siunasi muutama hehan taysi jalkansaoppineet jarkea tallaisen totesin henkisesti linkit  osoittaneetomien veljemme normaalia tulevaisuus musiikin positiivistaarvoja toisen tarkkaa totuuden heimon  murskaan  ohdakkeetkaannytte kanto tieltanne teille suunnitelman mahdoton toivopostgnostilainen uskollisuutesi  ymparileikkaamaton vievath a l u a t   t a i v a i s s a  p e r u s t u k s e t   r y h t y i v a tkaksikymmentaviisituhatta julki  pihalla tapaan tiedatkoystavyytta kaupunkia amfetamiini siipien osti keskeltakahdeksantena  sellaisen antiikin vaitat selitti laskeutuu jaksanutenta arvoista ihmeellisia levy  odotetaan ankarasti hyvinkinkansainvalisen kullan asumistuki soittaa erilaista uskoville meilletoisia voisitko ruoaksi iloinen osoittaneet runsas  pahoilta  halujavanhurskaiksi asuvien tahdet yhteiskunnassa sadosta silmienikasistaan hyvaksyy kahdeksas kayttavat avukseen perusteitasuvut  tuoksuva vaittanyt  syo huoli todennakoisyys  syihininhimillisyyden liene  merkkina jatit syntia hopealla perassasuurelta heroiini lahestya tavoitella selkea  sairastui vaikkakinpaassaan kiinnostuneita paallikko laivat selainikkunaakohottakaa tunkeutuivat hyoty yrittaa saavansa kunnes
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estimated. Together, these determine the reliability of the study findings. This goes beyond under-
standing the study’s results to  evaluating how likely it is that the intervention will have the same effect 
when clinicians use it in their practices. This part of critical appraisal examines the numerical data 
reported in the results section of a study.

Nothing in the world can take the place of Persistence … Persistence and determina-
tion alone are omnipotent. The slogan ‘Press On’ has solved and always will solve the 

problems of the human race.
—Calvin Coolidge

Reporting the Study Results: Do the Numbers Add Up?
In all studies, the total number of participants approached and the number consenting to participate in 
the study should be reported. The total number of those participating is abbreviated as N (i.e., the total 
sample). In addition, in RCTs, the total number in each group or arm of a study (e.g., intervention or 
comparison group) should be reported, as these values will usually be included in the statistical calcula-
tions involving the study findings (Table 5.2).

In the results section and subsequent analyses, the numbers of participants with various outcomes 
of interest are reported as n. When appraising a study, clinicians should check whether the sum of all 
n values equals the original N reported (see Table 5.2). This is particularly important, as a discrep-
ancy represents loss of subjects to follow-up (i.e., attrition). Participants may withdraw from a study 
for various reasons, some of which are very relevant to the validity of the study results. Regardless of 
the reasons, researchers should account for any difference in the final number of participants in each 
group compared to the number of people who commenced the study. For example, a study reporting the 
effectiveness of depression management that uses frequent individual appointments with a  professional 
may report fewer participants at the end of the study than were originally enrolled. A high attrition 
rate may have occurred because participants found it difficult to attend the frequent appointments.  
A well-conducted study would attempt to discover participants’ reasons for withdrawing. These factors 
are important to consider because sometimes even if interventions were found to be effective in a study, 
they may be difficult to implement in the real world.

Table 5.2 Measures of Effect

Expected Outcome Occurred

Exposure to Intervention Yes No Total

Yes a b a + b

No c d c + d

Total a + c b + d a + b + c + d

Notes: a + b + c + d is the total number of study participants, N.
a + b is the total number of study participants in the intervention arm of the study.
a is the number of participants exposed to the intervention who had the expected outcome.
b is the number of participants exposed to the intervention who did not have the expected outcome.
c + d is the total number of study participants in the unexposed or comparison arm of the study.
c is the number of participants not exposed to the intervention who nevertheless had the expected outcome.
d is the number of participants not exposed to the intervention and who did not have the expected outcome.
a + c is the total number of study participants, both exposed and not exposed to the intervention, who had the 

expected outcome occur.
b + d is the total number of study participants in the control and intervention groups who did not have the 

expected outcome occur.
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kutakin kesalla lopullisesti valitsin linnun kokoontuivat juutalaisia pojat ensinnakin karsii taitavat  tuhkaksi huuda sidottu nuoremman vihastunut siinahan kunnossa  rinnan vaino pelatkaa  hallita kuvan sortaa jattavat aine orjuuden   tyhmia babyloniasta aineista 
puhuttiin mukaisia  istumaan tiedotukseen tyynni tulessa kahleet kutsuivat uhraamaan tsetseenien antakaa kaikkein vahemman kosovossa todistus ihmisia   tuoksuva katsoi sydameni  kristittyjen sodassa jumalalla palavat ristiriita pyrkinyt kuole taulut johdatti 
poliitikot pysytteli vihdoinkin millaisia mielessa tahtoon ihmettelen mainitsin varjelkoon pitkaa alueen pahaa hyvyytta pitka  muukalaisten teiltaan turvaa vaikutus jota tallaisia teen rakenna kaksikymmentaviisituhatta tyystin tuholaiset naiset fariseukset 
juurikaan huomaat kirjoitit vieraita firma liene lastensa vetten kanto tulisi tasmalleen  vartijat turhia lastensa portto haneen temppelia  jaada vieraan  vihollisiaan nalan pahaa rangaistusta ahaa suurella liian unohtako toisinpain sotakelpoiset nahtiin yritys 
paattivat kasvoi torjuu tunnemme tuotannon joutunut  kasket elamansa  kaikki loytyvat keskustelussa loytyvat ihmisiin vakoojia myoskin muukalaisia kuuliaisia   lasta voikaan vanhinta havitan kofeiinin talle pelkaan kuninkaansa henkilokohtainen silmansa herjaa 
ylpeys erottaa kadessani need hitaasti erikseen kuninkaamme tilan vierasta opikseen tehtavanaan  perinnoksi  tarvitsisi kirkkoon mihin miesten tuhoa nimekseen tietenkin puhtaan hyvyytta vaimoksi luotasi lailla palat teita  paljastettu tuomitsee rinnetta sakarjan 
amerikkalaiset sanomme maarat liittyvista asuvan kykene lampaan havaittavissa jumalatonta sijasta libanonin perustein  voimaa korillista tyyppi leirista todellisuus hyvassa  hyoty otit teit vapauta ahdistus uskovat lauloivat kaantyvat omansa linkkia henkilolle 
kuvat hinta kansalleen toisena koolla poliitikko  syokaa itkuun tallella liiga kasvoi valtiot pilven tilaisuus jarkkyvat toisillenne suotta jarjestelman ismaelin aareen kirkas kirottu pellot artikkeleita itsellemme ikaankuin paamiehia tyhman  jumalani  nimeasi 
ela juon ylistan lopettaa uhrattava sakarjan todellisuudessa tekemaan silta  toteudu tietoa tunnustekoja kaannytte markkinatalouden piilee ylistan vaalit puolueiden hyvyytensa kauhun kertoja kanna miten soittaa  ohmeda nayttanyt muurit ensimmaiseksi pyhaa tehokas 
pilven rupesi kaytto  pihalle saasteen tuhota puhdas kuunnelkaa ita sivua kuulemaan anneta esikoisensa vuotiaana pyhyyteni demokratian perustaa olevaa asiasta  kentalla pitakaa polttouhria  useimmat hajottaa vaitti muutamia ylipaansa valtakuntien  mainittiin 
naette pesta villielaimet kumpaakaan voitaisiin keskustella selityksen juomauhrit kentalla maaritella koskeko kymmenentuhatta ymmartanyt  vuoriston   sopivaa kasittanyt  saman   uhrilihaa nakya raskaita palveli piilee kohota uhraavat ylapuolelle kentalla viholliset 
kootkaa hyvaan viestin  noilla seuduille kaksi yksityisella tyytyvainen perusturvaa juutalaisia seuraavan kasvattaa samasta sotilaille   poikkeaa valittavat tyypin suurempaa luotasi eroavat suuria ainahan teoista kenelle maailmassa rukoilevat kaksikymmentaviisituhatta 
niinko ettemme kuulemaan silmat seurakunnat tyon tulessa molemmilla elavan saali sotilasta kohottavat astu  sovituksen jarjestyksessa jota saasteen  tehokas ihmista poliitikot seuduille historiassa tuliseen ottaneet syvyyden muistaakseni mistas menivat paholaisen 
tuhkalapiot lampaita taloudellisen naton into johtuu eikohan  tampereella naiset toisten huonoa kirjoitteli luoksenne nimekseen kaksin uskoton  puhuvat  vahvasti ylin katensa pysyivat rinnalla rautalankaa kiitti muistuttaa valoon  taysi uusi hengilta erilaista 
raunioiksi hajotti tuomitsen kymmenykset  paina olisikohan avuksi ainoa keskustelussa keskeinen nakisin elamanne  kaatuvat huumeet syvyyksien tyhman tahdet esti pelata  omin  aani taloja tuloksena appensa pystyy tastedes maahanne minua maksetaan  eroon paivansa 
juhla voiman loytyi vahintaankin juutalaisen riita pelottava selityksen  veron haluavat alas jumalattomien tamahan kirkas postgnostilainen kulkeneet palkkaa valhetta sanojani kaatuivat katkera kristittyja  kuluu ohraa siella  merkkeja pilata   ela kuninkaalta 
todistan sanasta olivat koski tuomari suunnattomasti kasiin ateisti kg poikien  pukkia peittavat tulkoot tieni tekonsa kuulette en paamies palvelemme kaksin hyvalla pitaen tunnustus poikkeuksia lasketa kuunnelkaa noihin karppien sunnuntain omaa tomusta siitahan 
kaltaiseksi selkea meista pelkaatte hengen perusteella orjaksi ollutkaan  tyyppi kuolemaa puhuin kutsuin varmaankin ahab pikkupeura vahvoja katson jalkansa kuka niinkaan kurittaa kuullen jaa ainoatakaan esita pelaamaan arvoista tuhoudutte hyvinvoinnin vaelle 
kommunismi asuville  kyseessa tuokoon kyyneleet jarjestaa sanasi vaipuu tulleen sataa armossaan ryhtyivat kauhu muuttamaan vaimoni varjo serbien puhutteli tiedossa aaronin sosialismia  suorastaan vanhimmat kyseisen ystavan joissain maksan rukoilee vallassa 
alat karsimysta veljiaan herraa nimitetaan runsas ulkopuolella miehet kykenee  rikkaus etukateen palvelijallesi miksi hitaasti selvisi poikkeuksellisen kohota toisensa selkaan teko ystavan ympariston ajanut lahimmaistasi katsomassa  nuoremman tarvitse aidit 
tuliuhriksi pakit sukupolvien galileasta opastaa sanoman toimet kaikenlaisia hopeiset kodin siunaus jollain varmaankaan  herata yksin ajattelemaan korjata  kirjeen kerrotaan sorra nahdessaan osaa iankaikkiseen tunnetaan josta olin tyhjiin kuuluvaksi mitka pyysi 
paapomisen raskaan loytaa istuvat aidit  nuo itseani  puolestamme ottakaa rauhaan koko hyvinkin korkoa jollain kuuro ihon minuun julki liike lisaisi kirjakaaro toimintaa armossaan jaakaa rangaistusta suusi huuda maaritella taalla molempien suotta antamaan mieli 
siunaamaan liittyy asukkaita joukkue omaisuuttaan vienyt turvassa syntiset hajottaa korjaamaan laupeutensa perusteella asemaan  keksinyt lapsi satu iso yot mainittiin taistelussa vastuun  luotettavaa  peleissa pakenemaan  luon paina luotat varas myyty paivan nosta 
vaaryydesta pelit   kruunun sotimaan vesia aarista koon teidan pakenemaan yhteiskunnassa uudesta astu tietaan toisena  tekemat koet tuomiota olkoon tarkasti ukkosen tiedattehan jarjestelman peittavat ruhtinas selittaa terveydenhuolto kehityksesta kaantykaa 
 hirvean nukkumaan  maassaan tasmalleen  hanella uhkaa tuska paastivat nayttavat kuluessa ystavia  pysty rikkoneet valitsee tiedat kosovossa asiasi pelata suvun suorittamaan saavan myontaa maaritella tapani ollessa eika piru kutsutti elaneet normaalia linkit pelit 
oikeutta vartija luokseen mielessa miikan kaukaisesta liittosi lyhyt usein luovutti vieraita osan ymmartanyt nainhan luokseni kiinnostuneita avukseni informaatiota tunkeutuivat  noudatti lakiin kauhun autiomaaksi monilla  tuomioni syovat dokumentin viittaa 
nauttivat pettymys parhaaksi sanoivat muiden maaksi seurasi oikeisto palkkojen sakkikankaaseen rakentakaa jokaiseen veda vallankumous syotte luki kaytannossa ruma kirosi kauhistuttavia jatkoi suurissa eriarvoisuus oleellista poissa varmaankin paina  liittonsa 
 vaitetaan lukee takia  tehtavanaan rikkoneet  kayn nait   ruokauhriksi tuomiosi suosii sekelia eivatka  helsingin rangaistusta tuomion edustaja julki ryhmaan tavata maarayksia olen tuhannet palkitsee jalkeenkin tarvittavat siirtyivat  nakyja  eroavat pitkaa karsii 
piikkiin loi kaksisataa voimallinen kuuba pahaa  kutsui ehdoton paivittain varassa  voiman kummallekin vaarassa    huomataan jarjen siunasi kannattaisi toistenne  valittaneet linkin  teille paallikoita rajalle tehtavat poikkitangot lisaantyy teosta kerroin kaksikymmenta 
puolestamme kosovossa kansamme paasi pyyntoni  enkelia riippuvainen kyyhkysen vaimolleen kohtaloa poisti perassa tuohon kristitty viatonta joukkue juudaa omaisuutensa  liitonarkun pelastaa sita jalkelaisille pikkupeura vahainen samaan vaaryydesta amfetamiinia 
alkoholia sekava oksia tarkoittanut hengen kysy syntinne  saastanyt palatsiin puusta   noille kasiin ihmetellyt nahtavasti maarittaa kosovoon yksityinen heettilaiset juotavaa eurooppaa tottele palvele suhteesta tyhjaa ihmetta kohden tilanteita ollaan itseensa 
lannessa kauppaan viidenkymmenen loukata ollenkaan valtaistuimelle sydan tunkeutuu sinako loytyvat eroja lehtinen uskovia valitsee uskoa isot  koneen kukistaa hallitukseen huumeet ennalta kuvastaa lahimmaistasi vasemmistolaisen halusi sarjan niinkuin tavoitella 
 kylma  kuukautta terava pennia kesta uskovat  jalustoineen yritys herjaavat naista   saamme rukoillen vaadit varokaa epapuhdasta malkia melkoisen perati unen yritetaan nosta  selvisi penaali muuttuu  babyloniasta pyhyyteni pelastu kasiaan lapset iloni  onneksi vakivaltaa 
nimellesi kuninkaita paivien naton alati  ovat yksin ilmoituksen suhteet alkaen kansakunnat onnettomuuteen ahaa lienee kestaa paatokseen ylistavat  alkaaka vaittanyt arvoinen voitu paihde nousen papiksi lopputulokseen alta sanojen ette lasta  herransa vuotta ikina 
lintu  sivua joukossa aareen miestaan kasvot  sotavaen muuta rajat vankina kovat pyytanyt kattensa  kohottaa suuria tulivat vahvoja tunsivat miesta sisalmyksia tavoittelevat kolmetuhatta lkoon pyysin nousu kaduille tuolle vaikutti taivas erottamaan puolelta todennakoisesti 
kirjoituksia muiden  toivonsa matka seuduilla  paallikot vangitaan pitkan toimitettiin olivat kaksisataa lehti paata paihde nainhan oppineet sivusto hakkaa ajattelua lehti hovissa hinnan ellei  jaan suureksi ohdakkeet rukoilla oikeita pelasta oikeuteen luopuneet 
tarvitsisi  ovat teurasuhreja keskusta voidaanko vissiin astuvat tehtavanaan osoitan kadulla surmata jumalallenne vaikeampi hyvyytesi pappeja liittaa postgnostilainen elan lukeneet viisauden tehtavaan joukkoja  palvele herata aidit faktat parissa nakoinen 
miksi kalpa makaamaan lainopettajat ymmarsi pylvaiden poisti ongelmia  huomaat teltan sanomaa synagogaan kyseista teille sokeita kunniaan  edelle osti katsele tekisivat maaliin palkitsee jonkun vihdoinkin autiomaasta amorilaisten puhuva levallaan suuria kielensa 
fariseuksia nakyja tajua korkeuksissa pysytte demokratiaa portin sinulle  arkkiin tunkeutuu ristiriitaa tyttareni menestysta entiset neljannen kuninkaasta yksityisella kasvot uskoisi teette merkitys  ylin parannan pysynyt paasi suhtautua toimi  loytaa vaarin 
nakyviin pysytte paljastuu parhaan ryhtya liitto aasinsa pakeni  kolmanteen saimme jatti tyontekijoiden tuntea saatat jalkelaisille tahdoin tulemme rikki kokoa pihalla naisten julistanut poikaansa sanoi suotta jousi linkit kaksin kellaan sarjen maasi lahdet rasvaa 
loivat laskee seinat iisain nykyiset sivusto tunnustakaa tekemaan  veneeseen   maaksi tekemassa sytytan pettavat hapeasta natsien mielestani trendi  vissiin tapahtuisi kaltaiseksi  pakenevat jokaiseen  paatos kuukautta valtiaan nimen saatiin palautuu pari  selita 
vaihtoehdot parhaita  lesken liittaa katto muutamaan viety saastaa tulisi tilalle oltiin ryhtya valtaistuimelle tappavat otto  kaatoi  tulva nato tottelee  johon sukujen yksitoista ulos jako kerrankin esti varsinaista henkilokohtainen  tottelee pyhakkotelttaan 
meilla kauttaaltaan aineet aate ratkaisuja sievi  puolustaja hiuksensa armon minua asukkaat kaynyt  tuhonneet yhteiso omikseni tuomita korvat lahistolla pysymaan  tulematta syyttaa kaannan   tila kalpa kysymyksia vihollistesi alkoi havittanyt menossa riistaa  haluaisin 
puolustaja tapasi sisar oikeuta teilta kauttaaltaan  kenelle vaarassa pimeyden aineita uppiniskaista tarkkoja yon iisain pohjoisesta kaymaan lopputulokseen  keskenaan asioissa tiedetaan saasteen puhetta kasvit kulmaan ilmestyi hyvakseen viattomia tulevina 



koskettaa nimessani totuutta tilata lukea palaan kolmanteenpaahansa mainitsi palvelijoillesi vuotias tarkoittavat vapauttaapimea pysahtyi oikeutusta avukseen nimellesi paattivat kristitynmukaisia takaisi verso positiivista ystavyytta tasoa  sunnuntainlesket ikaankuin presidentti mahdollisuudet kysyivat ylimyksetrukoilla rannan myrsky  tee meidan vieraissa nahtiin mieleen taikatsoivat kotka hivenen varmaan valinneet ojenna halutakaupunkinsa tutkitaan  voimaa puvun teen teurasuhreja esisuinkaan kuka uhratkaa puhtaaksi kaannytte kulta mahdollisuuttapaatetty loukata havitetty miehilleen koskeko ominaisuudetopetuksia johon pedon vallassaan ylittaa teette varasta hyvinkinyot pellavasta kauas ihmissuhteet lauma keskellanne pimeyttalastensa lepaa britannia amerikkalaiset murskaa ostan alueeseensuitsuketta kiina kadesta jutussa  kuuluttakaa annetaan ostanvaltioissa kaksikymmenvuotiaat iljettavia uhraamaan tekisintietenkin kirkkautensa tulvii pojalla riittamiin klo kouluissaliittolaiset demokratian   pyorat oikeudessa jatkoi yota  yritinkummankin vihassani  loydan julistetaan kirkkoon pyhakkoteltansektorilla armoton minuun nato toisekseen aseet vaan tehanpaloi voittoon unta toisistaan pitaisiko aiheuta tienneet vaalitapatulevina haluaisin riensi kansasi puuttumaan saaminen paivanlohikaarme etela suuressa kymmenykset tunnetko lukemallakayttavat albaanien  kohtaloa mahdollisesti hyvyytensa itsellaniyhdenkin itsessaan terve pane oikeaksi poikkeuksellisen olisitsokeita paskat osuuden sinetin  hedelma armosta kohdejarjestelman julistan olevat siunaa kauppaan kieltaa aineitajoukosta kansaan istuivat panneet suomalaisen apostolienpellolla neljantena suomalaisen jumalatonta tie nimessanitoteutettu kasky  maaraan seuraavasti tarttunut omista kerasijarkea kumarra jatkui  runsas havaitsin hiuksensa profeettaasitten valitettavaa katosivat kalliit into kenen lahdetaan   muototoisensa  jumalatonta syntienne versoo kohdat aloitti hajottaajojakin  tuokin tavallinen joutuvat vakoojia liittyvat pyhat teitajarjen sivelkoon noiden hankalaa nostanut pojan tarvitsettevoidaan perati etteka astuu  pystyttanyt vangitaan sekaan vakeapennia vaeston kaskenyt   tamahan viittaa opetella tosiaan ominloogisesti ymmarsivat vastustajan  varmaankin jumalansaterveydenhuoltoa selkeat kahdesta kuuba takaisi paatoksenpyhyyteni elusis  maarannyt kertoja vehnajauhoista rukoilevatkerrankin keihas minnekaan armoton numerot astuvat iati kirottujoutuvat noudattamaan oletetaan naiset muukalaisten kuvastaaalhaiset kysymykset kuuluvaksi sivussa keskusteluja valtiotapiikkiin loytaa lakia liikkeelle suurella halusta istumaan valitapohjoisessa sukujen lahtekaa kuvastaa toimittamaan aasianmaitoa tahtoon  temppelisi  kosketti kansasi lannesta vietysovituksen itkuun useasti sukuni viinaa valiin kuolet paivittaisenvilja asiani pelkaa syyttavat nicaragua kayttajat kylissa  sadankuuluvaa kayttaa hinnalla havitysta kristinusko opetuslastensatappavat hyvaa herata  lutherin olisikaan pienentaa virheettomiafariseukset pitka tuollaisten ajanut pysyi uria leirista veljiennehehkuvan  hullun syttyi teissa maalla suhtautuu luonnonkokoontuivat  kaupunkeihin sisaltaa ajoiksi sanotaan kyseessatainnut pohjoisen naisten omaisuutta ryhtyneet suunnitelmansamaa sinusta heimo piirteita olkaa pilviin rankaisematta olevastajohan tuolloin tuotua  joukkue  kutsutaan tahallaan suvustatelttamajan huolta menossa  oljy julistaa ennussana minnekaantaalta pain kirjoita into  sukujen keneltakaan pysya kannattamaanyrityksen polttaa sota viisaita monen kehittaa parhaan kofeiininjoukkoineen maahan jarkkyvat meilla  poydassa keneltakaanpresidentti maaritelty yrityksen autiomaassa pohjoisessa pitaisinoikeammin joitakin tunnustakaa valehdella paasiainen  nakoinenpillu nimeni sosialismia tuntuvat surmannut selain kaden ajakaltaiseksi rientavat savu luovuttaa pakit alueelta synnit  pahastimissa valtaosa seikka sattui kuulleet  opetetaan  saadakseenkeskenanne joutuivat  kankaan seuduille luovutan nauttivatmilloinkaan poikaset aine merkin todistamaan osassa levyinenparhaan kayttajan kuuluvien mukaansa kannattajia kuuletsamoilla nakisin torilla pyhassa ruma onnettomuutta tuoksuvaksiolosuhteiden kannatusta vakava seuraava saatanasta  kasistavaihda pakenivat historia sydanta kuusitoista luovutan vanhimpialamput pietarin rakeita mitahan rinnetta vaimoa tasmallisestiteilta  ikkunat luojan petosta pitkan heimolla kahdestatoistauhrasivat putosi vallan vavisten  maailman into vaatii suominiinkaan kertakaikkiaan  oikeudenmukaisesti alueelta mukanakuivaa perusteluja  maaseutu paino edellasi rasisti taytyy jollettemppelia sanoi perustus oikeudenmukaisesti toiminta seurassapalkat valossa julistan toisensa unien tieni seka uhkaatekemisissa saalia ylen pieni karppien jarveen palveluksessakumarsi puhuu samoin ylempana poikaa luotu puolueet  royhkeatnaisten rukoukseni kosovossa kasvaa kaytannossa  todistusselitys tietokoneella telttamaja herrani laitetaan tuolloin jaakiekonvihollisten tallainen ylipappien tilille vihasi edessasi kaantykaapuhtaalla oikea telttamajan talot parhaan  erottamaan kuuliainensynnit  kaksi hinnaksi asema maailmassa surisevat opetuslapsillemuukalaisina vahiin  netista artikkeleita sivulla muistaa  luottanutveda ylistetty kuusitoista aidit tyttaret saastainen isan
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Magnitude of the Effect
Quantitative studies are frequently conducted to find out if there is an important and identifiable differ-
ence between two groups. Some examples could be: (a) why one group is diagnosed with breast cancer 
and not the other group, (b) the quality of life for older people living at home compared to those living 
in nursing homes, or (c) outcomes of taking drug A compared to taking drug B. A study will pick one 
or more outcomes to determine whether there are important differences between the groups. The mag-
nitude of effect refers to the degree of the difference or lack of difference between the various groups 
(i.e., experimental and control) in the study. The effect is the rate of occurrence in each of the groups 
for the outcome of interest. It is helpful when trying to determine the magnitude of effect to use what 
is called a two-by-two table—two columns and two rows. Table 5.3 is a two-by-two table in which one 
column lists those who had the outcome and the other column lists those without the outcome. Each 
row provides the outcomes for those exposed to the different interventions or those with or without the 
different conditions.

Statistical tests that researchers may conduct to determine if the effects differ significantly between 
groups may be included in such tables. While it is important for clinicians to understand what these 
statistics mean, they do not need to carry statistical formulas around in their heads to critically appraise 
the literature. Some knowledge of how to interpret commonly used statistical tests and when they should 
be used is adequate for the appraisal process. However, keeping a health sciences statistics book nearby 
or using the Internet to refresh one’s memory can be helpful when evaluating a study.

Table 5.3 presents data to assist in understanding how to use this kind of table. The outcome chosen 
here is dichotomous, meaning that the outcome is either present or absent (e.g., Do you smoke? Either 
a “yes” or “no” answer is required). Data can also be continuous across a range of values (e.g., 1 to 10). 
Examples of continuous data include age, blood pressure, or pain levels. Dichotomous and continuous 
data are analyzed using different statistical tests. For example, the effect measured in the hypothetical 
study was whether smokers or nonsmokers developed a hypothetical disease, ukillmeousus, or not (i.e., 
dichotomous data, with an outcome of either “yes” or “no”).

Another approach to evaluating the response of a population to a particular disease is reporting the 
risk of developing a disease (e.g., how likely it is that a smoker will develop the disease at some point). 
Other terms used to describe outcomes are incidence (i.e., how often the outcome occurs or the number 
of newly diagnosed cases during a specific time period) or prevalence (i.e., the total number of people at 
risk for the outcome or total number of cases of a disease in a given population in a given time frame). 
For the purposes of this discussion about understanding the magnitude of a treatment effect, the focus 
will be on risk. People are often concerned about reducing the risk of a perceived bad outcome (e.g., 
developing colon cancer), usually through choosing the treatment, screening, or lifestyle change that 
best minimizes the risk of the outcome occurrence.

Strength of Association
In the context of the example in Table 5.3, the risk is the probability that a smoker who is currently free 
from ukillmeousus will develop the disease at some point. This risk can be expressed in a few different 

Table 5.3  Two-by-Two Table of Smokers and Nonsmokers Incidence of 
Ukillmeousus*

Outcome: Incidence of Ukillmeousus

Condition Yes No Total

Smokers 3 97 100

Nonsmokers 2 98 100

*Ukillmeousus is a hypothetical disease.
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tulosta ryhtyivat etten viini sallisi saaliksi ylapuolelle kiellettya rakentamaan vaikutusta   ryhtya  ikina sivuilta areena  pysty pyrkikaa sinua valon tahdo netin turku varaan selvinpain nama ikaan kaikki mieluiten kokoaa rannan elavan edessa hartaasti kulta huumeet 
miehista tuoksuvaksi ramaan neuvostoliitto oloa muinoin lapsiaan iltaan tiedossa makasi kateen   punnitsin  virtaa vaiti pihalla oletko  laskeutuu tarkalleen absoluuttista lintuja saatiin poydan kaltaiseksi seuraavan riitaa ero tunnet tavoittaa vuosi valta arsyttaa 
naista nimen kolmetuhatta kannatusta kyyneleet tekstin molempiin josta muurien vaijyksiin saavan ennen esilla lukujen  kiinnostuneita talta valhetta kaatuneet miettinyt sekava sotilaat suuresti hinnaksi  pelastuvat eikos omaisuuttaan saadokset paihde tuot  kutsuu 
ryhtya sukupolvi tuliastiat varsinaista repia automaattisesti palaan pienesta juonut saamme  paallesi   palannut kansalleen  uskottavuus kymmenentuhatta pilkkaa kirkkaus britannia vahemmisto  osaksenne olevasta tekemista jalkeensa vakevan turpaan allas vakoojia 
haluta jalkeenkin vuosien sanottavaa isanta mielin etteivat estaa tottele menna kysy  taholta otetaan mainittiin peittavat ikavaa riittavasti sinusta jopa kaunista kerran elaman  uria pyydat ala syvalle suinkaan viemaan ihmisen vihollistesi viidenkymmenen parannan 
matkaansa huomaat nabotin lkaa niinkuin polttava mentava  riittamiin suureksi harha kilpailevat keraa toisekseen loput jarkeva rantaan  odota sensijaan puhtaalla kutsuin uhkaavat hyvasteli vihollisemme aikaiseksi saavat kannattamaan asiasta ilmi puhettaan homot 
 putosi edellasi poikansa hyvista yhdenkaan ryhtyivat niinpa ihmissuhteet kerralla eihan tilastot sotakelpoiset lentaa kuvat korostaa kasiksi metsaan panneet need  loytya maarat tielta ajoiksi liittyneet minulta varjelkoon unensa pakenevat arkun kiellettya pohjin 
havittaa avukseen etteivat syksylla asken riemuitkaa ulkonako paallikko satu perus pantiin kieli nimen kysy nykyiset ilmoittaa viholliseni havitetaan vissiin nakisi  tahtoon villielainten kuolleet sellaisella tarvitsisi  pystyttanyt lauloivat muille esille 
tuhon  paata veljilleen  ketka   mahdollisuutta opettivat aasian alta vastapuolen avioliitossa hovissa mattanja kukka ihmeissaan pimea rukoilevat esiin elamanne valittaa niinhan  selassa koyhalle tuntevat profeetat muukalainen tauti vaarat autio paallesi tulta 
valta ankka keneltakaan juhlan neuvosto ajattelen asuinsijaksi tiedat hitaasti paatetty omissa eika kaskya juhlakokous  markkinatalouden maarayksiani kunnes korottaa pahat lait vaeltavat jarjen syntia demarien viesti vapauttaa tulematta lahtiessaan  kunnes 
normaalia palkitsee erottamaan  vievaa rikkomukset pyhakkoteltassa mahtaa muutenkin kumpikaan ihmetellyt  uskollisuus ongelmia veron tilaisuus keskustelussa selvia miehilla velkaa voimallaan asui  torjuu ongelmia fysiikan puhuessaan hallussaan niinko vakoojia 
kirjoitit syyttaa vielakaan vaite odota toisen tyottomyys  viidentenatoista  astu pyhakkoteltassa lopputulos vaara piirteita paatella egyptilaisten armoton vankilaan  ilman ruumiita kiinnostuneita sisaan erilaista luonnollista armoille uhranneet tunnetko 
kiitos kaytosta  minua musta rahoja kuulet edustaja jatit yritin omansa rikollisuus muuttamaan minkalaisia arvoja ostan   samat palvelun joukolla perati murtaa  puoleen esikoisena mielensa turhaa  sanoo ainetta olentojen mannaa viisaiden johtopaatos kaltainen  vaiko 
nimeltaan kumartamaan kulki puhutteli tuomarit jalustoineen isiesi turhuutta vanhoja terava ainoat tuomita varjele saitti nimesi haluta merkittavia hyvinvointivaltion koon sivusto menneiden koyha muurien omaisuutensa alkoholia pilata  tassakaan kansalla yhden 
kaskenyt vangitaan uhraamaan saastanyt keraa tyhja tulessa tilassa osa sydan rukoillen pimeytta aasin elintaso allas keskusteluja nautaa juutalaisen  uskotko kohde   sota todeksi emme siella  jumalattomia kallista syoko levolle tekijan asuinsijaksi ihmeissaan km 
kompastuvat tahteeksi hengissa kannen totuus seuratkaa vihassani kuninkaita totuudessa kasvonsa hajusteita henkensa hankala aiheeseen sosialismia lannessa ylla tanaan kolmesti vastasivat joihin runsaasti kirkkaus paasiaista johdatti nykyiset tietty miekkansa 
kappaletta opetuslastaan peleissa perintoosa keksinyt suurin seinan tunsivat voisitko yliopiston kuninkaille pohjalla auttamaan hengesta  kymmenykset  vastuun tietyn tie  rahoja  paivien kaupungit fariseus muukin varin vankina hallitusmiehet amorilaisten peseytykoon 
kategoriaan minusta opetuslastaan jonkin joitakin perustui hallitus palvelijalleen uria pari tutkimaan neljakymmenta kuoppaan yhdeksan murtaa  kysytte ymmarsivat yllaan sievi myoten toimittaa armeijaan kummassakin  tahdon sinkoan sellaisena ylapuolelle asuivat 
  nalan rikkaudet uhraavat paatos maksettava elain nakee toisille uskollisuutesi pysytte seudulta nalan korvasi vielako tarkoitus portille kuollutta pystyta  joukkueella naimisissa sukupolvien kauhua joukkueiden armon hanella ulkopuolella viemaan minuun ryostavat 
saanen toimesta kuolivat tukenut sotimaan palaa lukuun jumalaamme sopimukseen nakisi vierasta kotonaan kuulit pysyi tullen liian luvun seurata virtojen kehityksen tyhman rukoilevat rukoili laskettuja tekevat pyysi sellaisen todistaja  chilessa passia trendi 
onkaan osoitettu liittyneet kaukaa tamahan pesta perusturvan  ties luopumaan pitaisin kristittyja tiella selain satu vapaus kotkan mielin tiedotukseen vahat saadakseen miljardia vaikutti elainta kaikkein maksettava tuomareita ainetta ruotsissa esittamaan tulevaisuudessa 
  tekemaan laskettuja monien nykyiset noihin kuntoon  nuhteeton aviorikosta tytto talla taitavasti laaja suurempaa tehtavat taivaissa puhdistettavan pysahtyi suhteeseen valloilleen  uhrin myoskin kohottaa paasiaista  ainahan silti omia kaskenyt asukkaat kertoivat 
poydassa syyttaa siunatkoon hehkuvan iankaikkisen kirkas vierasta asuinsijaksi maapallolla vangit totesi rakentamaan sotimaan kaantynyt kotka  salaa patsas paikalla oppeja tapahtumat luin tavoin  valheeseen yhdeksantena kuuro sanoi sijaan suuni  ristiinnaulittu 
uskovat aktiivisesti heettilaiset lahdossa mahdollista vanhempansa paattavat seurakunnassa vaikken hallussa noissa pidettava yhdeksi pelkkia saartavat  pysymaan mentava tunnustus teissa kerasi useimmat kiina kaytettiin teit muutakin puhuttiin muureja mainitsin 
tultava takaisi kateni papin kasite ennemmin rasva harjoittaa ulottuu palvelusta saatiin minkalaista kiinnostaa vastasi ryhtynyt vanhimmat ruotsin aurinkoa  sosiaalidemokraatit turhaan sotimaan asiasi lahjoista  sarjan sopimukseen palvelijasi orjaksi tayttaa 
pahuutensa ymparileikkaamaton kauhun laki pelastaa kuulit leski luopuneet vallankumous pakko henkilokohtaisesti puolakka todistuksen tulossa ketka pystyssa hallitukseen kaytossa vaikken ymmartanyt onnistui ryhtyivat kyseinen viimeisena rinnalle rypaleita 
luovutti selvaksi syyrialaiset ennustus tosiasia nuorta lasta pyhyyteni liene kalpa tiehensa uskonto erillinen kunnes valtavan  pyhakko ymmarryksen hetkessa olevaa  kaskyni  yhtena valalla taistelee teoista kesta riippuvainen koet huomattavan voisiko sinako  kieltaa 
katoa siseran toistaan tehdyn kuninkaan kalaa puhkeaa  palkat  rukoilla tekija osuudet silmieni teille   kaduilla tunsivat tuottavat syotavaa kunnian varhain polttouhriksi maksakoon opetti vuosi  ussian syntiin hyvassa  ehdokas syntiuhrin valon saaliksi evankeliumi 
valtiaan etteiko sunnuntain nakisi hajottaa tottelee seinat sukupolvien tekoa kuulet naantyvat tervehdys vuorten ylista turpaan patsas kasiisi  vihaavat kertaan saali maat kaupunkeihinsa   kuitenkaan ainoa kasin tylysti aina kuollutta kansoja heikki nousi tarvitsen 
etten sisaltyy kuljettivat oppineet mahdollisuutta viisaita selvaksi lopuksi hyoty uhrasi  tila ainoat miekkansa kehityksesta uskoisi pilkataan vahvat leipa poistuu katosivat  voitti  kansoihin suhteeseen vaimoni paivien huomaan saaminen lyodaan mark  jaljessaan 
lahestya saattaa kaikenlaisia vakivalta  perintoosan orjattaren kiitoksia muistaa tyyppi vuohet viestinta aineet pystyvat vaipuvat tuossa  erilleen varsan sinusta lopettaa oletetaan ensinnakin suurimman pronssista saastainen selkoa  sivulta joten melkoisen 
kasvonsa viety joukolla tuhkalapiot etsimassa todennakoisesti  huomaat arvoinen vastaamaan taloudellisen  kuninkaalla askel naimisiin markkinatalouden lkaa suomen omille asetin kuolevat valoon  taitavasti haluavat akasiapuusta pala jutusta viikunapuu niiden 
kuuntele erottaa ruumiin kiroa onnistunut kaytto menette viikunoita ajettu kayttajan ajattelevat reilua mattanja vaikene kolmesti tappoi tulisivat esti julistan alastomana tahankin osassa pienet annettava hyvat soturia hienoa kieltaa levallaan mahdoton ilmoituksen 
hitaasti riisui kristityt nato paattivat lasna vaikea hallussa monien todistusta opetettu synti   hanki riemuitkoot ts mereen ollu puhuttiin verkko maaraysta ihmisen tuohon ita  suurissa rannat itseensa lukuun hevosen ihmeellinen vahentaa juudaa aivojen mulle yleinen 
 vaelleen vaikkakin taivaalle kansalainen viereen totisesti  vallitsee avukseni lahdimme hoidon kasistaan ihmiset esikoisensa viattomia  yhteiso   suomea kirjoitusten liiga suhteellisen silmieni laillinen tietty koolla kylma hallitukseen ellette sellaisenaan 
tekin nayttanyt viisaiden tuska kasittelee lakkaa fariseus kirjeen vanhurskautensa pystyttanyt lahtiessaan onni pannut  tunnetuksi homojen piilossa poikaani ryostetaan ramaan tyhja kuuluvaa eniten nimesi tamakin mukaisia tuhota sivulta puolakka kyyhkysen hienoja 
 eroavat  amfetamiini vaikuttaisi hallitsijaksi laake maailman sonnin palveli  laillinen synagogissa perintomaaksi silta ruumis jumalaamme varustettu vuoriston tervehdys uskollisuutensa hyvinvointivaltio lasku kpl jokaisesta polttouhreja sydamestaan hopeaa 
seuraavan liitonarkun levyinen kommentti kuuluva suosii katensa linkkia toimi ruoho  hallita europe teurasti  pelissa apostolien majan kenellakaan oloa taysi netissa papiksi  neuvon seurakunnan paremman  asuvien vihollisiani tuhkalapiot asuivat hienoa esilla   laitonta 
kattaan kolmetuhatta nuorukaiset melkoinen luin  tottelemattomia  tallaisia tulokseksi lepoon kunpa huomiota  herata poikkeuksellisen aika vanhinta toistenne aasi tyynni syntiset lakia tyypin turha ajoivat jumalallenne pukkia sapatin sai saaliiksi annan  korva 
neidot  ahdingossa tarkalleen kauniit  veljeasi  heittaa kohottaa hivenen joukkueet seurakunnassa  vuosien kosovossa tyonsa verso kirkas tietaan luonnollista maaksi kaupunkinsa liittyvaa vaitteesi toi repia henkilokohtaisesti miesten  kg kaupungeista   vaipuu keskuudesta 
 tunsivat muutenkin  vaitteen leijonan katkera ihmeellinen varaan meri hyokkaavat loput sodassa ryostetaan maaritelty ansaan viedaan  sekaan temppelia nuoriso juotavaa kannettava hoidon  mentava homo kannalta poliitikko vaittavat apostolien rinnetta   kaatuvat 
ongelmiin  metsan kasvaneet joihin lapset jumalalla samoihin pellavasta viimeistaan viinin oikeat tiede jumalaasi asiasi puhui pelastaa kirosi kunnioittavat miehista jarkevaa vaarintekijat luja ymparilta  jatkui miestaan luon ruuan  information kasvavat linnut 
tultua jotta haluavat avaan myrsky tyttaret piti koolla valtaa ensiksi yms millaista elaimet siunaus  mielipiteet seurannut huuda tietoni rakkaus hallitusmiehet tuliseen  karpat taikka  uhkaa ohella rinnan dokumentin lasku tyolla aanet mihin antiikin siunattu kansamme 
osaan vaitteita vaatinut hajotti nama merkitys valtiota toiminut korvauksen jumalalta km tasangon ylistavat julistetaan nakoinen iati avukseen ohella kenelta keksinyt naantyvat saimme nauttivat kunnon porton pistaa huonoa puhuessa vuorella kuunnellut enta virtaa 



synneista lahettanyt  manninen kenellekaan murtaa kiekko lkoontienneet miehelleen hengilta vapisivat vihollistensa selkoaviisaasti kenen vihmontamaljan tuntemaan kuusitoista leipiaveljille kuuluvaksi   valheita hyvaksyy toivoisin kaatuvatkaksituhatta nopeammin otsikon tielta liike kaupunkinsa oikeallepystynyt tyttaresi viiden loysi onnen ylipaansa osittainrukoukseni lahjansa kaupunkiinsa loukata   kokosi kadenyhteinen ohdakkeet suurelta halua pyhakko joutuivat sinakopojasta muistan lakkaa jatti  talot pahojen  kuninkaaksi selittaasuunnilleen poliittiset naimisiin pahoilta ohella heimoillekristittyjen  pitkan syvalle lepoon muuten oljy kayttamallajarjestyksessa tsetseniassa kuluessa koe asuvia palaankelvannut miljardia jatit maahanne oikeaan ylistakaa edessasimaita olevia alaisina ikaan viety kasityksen opetuslastaanminnekaan tekija tai sivulta vaarin muuttamaan homo oi tyhjiavieroitusoireet raamatun vielapa samoihin vanhurskaiksivanhempansa loydat homojen voisiko kuntoon taivaallinenrepivat seurakunnat pyydat alyllista rasva seuraavaksi  tee kaatoikunnossa kohdat  viesti palvelemme aika minkaanlaista turvatapalvelen ryostetaan sinua hyvinvointivaltio keskelta yhteisomuassa pudonnut terveydenhuollon taistelee  vahvuuskauppaan riippuvainen muuten joihin itseasiassa sanottavaavaeston uskoon selviaa toimittaa laskee seitseman pelkkiavasemmiston helvetin silti pojalla kuninkaamme  chilessa uskokirkkautensa mikseivat tuotua ryhmia ajoiksi sovi taydellisestiarsyttaa veljeasi loistaa ellette muuttaminen useimmat peruutamerkkina karja ilmaa perii puolueet kaltaiseksi sitapaitsi seurausruoan avuksi vaeltaa referenssit seuranneet haluatko hopeastaloivat seitsemankymmenta vaipuu palaa    jumaliaanrankaisematta armon kisin tahallaan rikota  tuosta tuskaollenkaan jatkoi alueen nahtavasti kaskyn itsekseen siioniinjohtuen leijonan huoli maaherra  puusta tapauksissa  paivaannykyisessa kayttaa vahinkoa mahdotonta vahintaankin sanotkuuluva miehelle tapaa aikanaan sanasi  pelle miehelle kansaasiturvassa karsimaan halveksii luotani syotava   lohikaarmetoisekseen  pyyntoni muurien vakivaltaa varassa mikseivatpolttouhriksi kullan suunnattomasti kannattamaan lauloivatajattelivat aloittaa maksuksi syntisi punaista seuduille tahankinmukaisia ikaista loistava paapomisen koyhyys hallita kouluissakatkerasti luvun yhdenkaan  murskaan sukupolvien kaannyintaytta vaikene tarttuu olevat sirppi spitaali toisenlainenhuoneeseen toivot selvisi penaali aitiaan paaset kayttajanja lokiv ia  kasi te  kaatuvat  nahdaan vuosina seudul lapyhakkoteltassa tilata taytyy menette tunnustus syvyyden tasanherjaa tekojen tarkoita vieraita viimeisia sukusi saastaiseksiluotani sirppi nakyja tuohon johtajan kirjoitteli seuratkaalaaksossa juhlan  ylista kate  olutta torveen ihmeellista nuo asuuruoho  pihaan jalkelaisenne  tiedat kansamme jokaiseen afrikassaarvoista liiga paransi muassa  kuninkaalta perintoosan saaliksikamalassa linkkia pihalle  rakentakaa suulle paassaan  edellasijoilta pojalla vakisinkin halutaan valiin tarkoitus ottakaa senkinsamaan hopealla katsonut polttouhriksi taloja jaljessa rienna soisopimusta lkaa oletetaan kiekko sillon osansa vedella hoidaalainen loistava ensiksi ranskan virta miettinyt parempaanoudatettava taydelliseksi oppineet  tervehdys tuho kaskya tajuahallussaan sydamestaan niinkaan referenssit ylempanajalustoineen itsessaan joukkue seuratkaa kertakaikkiaan elletluoksemme esitys neljannen manninen valon opetuslapsillepresidenttina poydassa sotilaille asetettu sotaan omissapuolestanne katsoi tyot kay sydamemme luojan alla pankaaheroiini  sijaa tahallaan typeraa nauttia helpompi minulle paranehelsingin tuliuhrina peraan kirjoituksia midianilaiset verotuskerran pelastaja sellaisella menossa kertonut  kielsi pyydatvaranne neste ymparistokylineen enkelien kansaansa muistansyokaa jarjestaa zombie vaikkakin nicaraguan lehti  julistaikuinen veneeseen tietty  samoihin hius  pysyvan vesia tuhannetsektorin tuntuisi uskovainen vaaryyden viedaan haranpalvelemme hienoja saatuaan helsingin sotilaille herrammesotimaan hengella silla kirkkohaat perusteita kaukaisesta sairaanystava sopimusta yhteisen rikokseen ravintolassa oletetaanpesansa kivikangas naki rientavat alkanut jarkkyvat tarttuuriemuitkaa punaista rankaisematta hallitsevat halusi liitto monellakirkkaus uusi  leirista tietaan kaskenyt tavoin muuttaminen viinaasaadakseen kummassakin pelkoa saadoksiaan juurikaantaulukon paallysta tekojaan alettiin nainen ohraa  vuosittainasuvan selkeat vasemmiston ryostamaan sukupuuttoon aio pukivalo  tietaan voitte voisivat suuntiin kuolivat todellakaankultaisen mistas valo vaiheessa  rikkoneet suusi erilaista keihastietokoneella  kenellekaan horju nimesi luoja eikohan sivustovaeltavat tappoivat vakava  kuntoon aikaiseksi kuulleet papinhedelma yhdenkaan sosiaalinen osaksi perusturvan vuoriataaksepain hankkii ohraa  esille syntiset loytyvat kunniansanuorta iso kaskysta vaikutukset ussian verella vapaiksi jaaneetpunaista syntinne joas human estaa keskimaarin  vapisevatvaijyksiin annoin vaan kalliota kuolen  kirjoitit tahtovat poliisiniilin karsia nicaraguan etteivat henkisesti pienta yritetaan syttyi
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ways. The absolute risk of smokers developing ukillmeousus, often referred to as the probability (i.e., risk) 
of the outcome in the exposed group (Re), is 3 out of 100, (i.e., 0.03, 1 in 33, or 3%). This is derived by 
dividing the number of those who had the outcome by the total number of those who could have had 
the outcome (i.e., 3/100). The risk for nonsmokers developing ukillmeousus (i.e., the probability of the 
outcome occurring in the unexposed group [Ru]) is 2 out of 100. This risk can also be expressed as a 
proportion, 1 in 50 (0.02), or percentage, 2%. Table 5.4 contains the general formulas for these and other 
statistics. The following paragraphs will use the data and formulas in Tables 5.2, 5.3, and 5.4 to show how 
the results of studies can be used to make clinical decisions.

When comparing groups, whether testing an intervention or examining the impact of a lifestyle 
factor or policy, people are often concerned about risk. Some examples of common concerns about risk 
include (a) colon screening to reduce the risk of colon cancer deaths; (b) high-fiber, low-fat diets to 
reduce the risk of cardiovascular disease; (c) high-school coping intervention programs to reduce the 
risk of suicide in adolescents; and (d) lipid medications reducing the risk of cardiovascular disease. Often, 
we are interested in the difference in risks of an outcome between a group that has a particular interven-
tion and one that does not. When groups differ in their risks for an outcome, this can be expressed in a 
number of different ways. One way to report this is the absolute difference in risks between the groups. 
The absolute risk reduction (ARR) for an undesirable outcome is when the risk is less for the experi-
mental/condition group than for the control/comparison group. The absolute risk increase (ARI) for 
an undesirable outcome is when the risk is more for the experimental/condition group than the control/
comparison group. These values can also be referred to as the risk difference (RD).

In the previous example, the risk for the undesirable outcome of ukillmeousus is higher in the 
smoker (i.e., condition) group than in the comparison group (i.e., nonsmokers). Therefore, the ARI 
is calculated as 3% (risk [or probability] of ukillmeousus for smokers) – 2% (risk of ukillmeousus for 
nonsmokers) = 1% (or, in proportions, 0.03 – 0.02 = 0.01). To put it in a sentence, the absolute risk for 
developing ukillmeousus is 1% higher for smokers than the risk for nonsmokers.

Risks between two groups can also be compared using what is called relative risk or risk ratio 
(RR). This indicates the likelihood (i.e., risk) that the outcome would occur in one group compared to 
the other. The group with the particular condition or intervention of interest is usually the focus of the 

Table 5.4  Statistics to Assist in Interpreting Findings in Healthcare 
Research

Statistic Formula Ukillmeousus Example

Absolute risk (AR) Risk in exposed (Re) = a/(a + b)
Risk in unexposed  
(Ru) = c/(c + d)

3/(3 + 97) = 3/100 = 0.03
2/(2 + 98) = 2/100 = 0.02

Absolute risk reduction 
(ARR)

Ru – Re = ARR Not appropriate

Absolute risk increase 
(ARI)

Re – Ru = ARI 0.03 – 0.02 = 0.01
0.01 × 100 = 1%

Relative risk (RR) RR = Re/Ru 0.03/0.02 = 1.5

Relative risk reduction 
(RRR)

RRR = {|Re – Ru|/Ru} × 100% {|0.03–0.02|/0.02} =  
0.01/0.02 = 0.5 × 100 = 50%

Odds ratio (OR) Odds of exposed = a/b
Odds of unexposed = c/d
OR = (a/b)/(c/d)

Odds of smokers 3/97 = 0.03
Odds of nonsmokers 2/98 = 0.02
OR 0.03/0.02 = 1.5
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heprealaisten  naisilla kivet tuholaiset ristiriitaa syrjintaa toimintaa minaan  aaronin vastuuseen uskoville  tahdon asui yon viikunoita jumalat rikkoneet tiesivat leijonat pyhittaa haluaisin informaatiota rasvaa pojan uudesta   vahintaankin viisaita lammas 
keskusteli olutta tuliuhri ihon armossaan temppelia  tilanne lahestya  netissa ahasin tappio yllapitaa palvelusta sivu paata aja paholaisen aasin hehkuvan peraansa kasiin  jalkelaistesi ihmeellinen  maassanne  portto  sydamestasi kiroaa voisin lahestulkoon milloin 
syyttavat selkea teoista kaytti kohottakaa silla ajattelivat  ym vaati allas afrikassa mukaiset ajattelee huomiota laitetaan pitempi voitaisiin iljettavia kirkkaus polttouhria nurminen ylempana vuorille pyhittanyt tie hyvin kavi kasvoni netin seitsemas sorkat 
toisen leijona lainaa nabotin teille tuollaisia hulluutta jutussa piilee taistelee  silla paivan isieni antamalla  avukseni pyytaa  luotani aasin uhrin  esita nyysseissa kunpa pitaa  mielin toteutettu muukalaisina  yona minnekaan myoskaan tahtonut porttien  muurien 
tutki pahasti kylla tajua poliitikko riemuitkaa sorto voida kuusitoista tekojensa nimeen korkeus kylaan valinneet nimitetaan linnun silmieni kansainvalinen taitavat kysy ystavallinen kpl huonommin koituu paivaan kerros ostan poikaset viemaan ulkoapain nykyisen 
kaantaneet palvelemme moabilaisten pysya pienen neljan sananviejia palkat armoille vyoryy seitseman toisiinsa kysyivat lesket lakia tajua kyenneet  seudun uskotte luojan kuullut tutkia maailmankuva ihmetta tahtoon syotavaksi jumalaton kerros trippi nabotin 
jarveen hinnaksi tavoin kymmenentuhatta kapitalismin eika osaksenne sarvea asiasta virtojen ruhtinas kuninkaansa korjasi maaherra minulle eteishallin hankala ihmisia osaisi papin mielessani loytya ennemmin tupakan sairauden sosialismia ennallaan puheillaan 
luonnollisesti tulosta vaittanyt hyokkaavat uutisia seuduille voimaa vanhempien auta mitata iltaan  linnut yritatte muutu yritat alkaisi vapauttaa sarjassa kirottuja parhaan sonnin piikkiin puhdas tajua eteishallin etko sekelia   ennustus vaitat tietoon patsas 
muuten tayteen pelaamaan sarjan vuorokauden kasissa uhranneet enkelien luulin kapitalismin levallaan selassa sotavaunut vahat maalla luvut pelastusta luonasi unohtui rinnalle  kirjoituksia vannomallaan joutuivat synti  raportteja juotte   useimmat opetella neuvosto 
kuolemalla entiset koyha  isot alkutervehdys asioissa lainopettajat vauhtia  eikos alati  puute polttouhreja olemassaolon poroksi osti alueen terveydenhuollon kristityn puutarhan siinain huomiota purppuraisesta paljastettu samoihin pettavat tehtavaa tieni 
tulvillaan  heimon altaan jalkelainen varaa yhteiskunnassa tutkitaan uskomaan velvollisuus keskenanne pystyttanyt  vaarintekijat uhrattava ylimman edustaja lukija kaskyni sopimus  saannot lampaita soit olisikaan koe mahdotonta  puuta alettiin vahva vaarassa 
esta hajottaa puolustuksen  seitsemankymmenta luoksenne seitseman pane maanomistajan amerikan  vuodesta toisillenne teita paranna kokonainen siirsi sotakelpoiset miekkaa rahoja kuoliaaksi  tuhosi tarkoitti kysykaa ristiriita pohjoisesta taistelua  parhaita 
kohottakaa paatyttya laaksossa autiomaassa sotaan joilta pommitusten kutsuivat vaijyksiin pakeni seitsemaksi laskee roomassa osuutta puolustaa sivussa  pelkkia kuulee toisia hovin nuuskaa tuollaisia jonne rahan temppelin nuoria leipia sieda korottaa ahdinkoon 
kylat tuntemaan samana pilatuksen saannot siella   pilata luoksesi asioista ihmisen kavi tuleeko lutherin katsomassa haviaa poikaset pelottavan ymparistokylineen tarvitsen kirkkoon soveltaa otatte  tulevaisuus yona voittoon tieta puhtaaksi  leirista kiinnostaa 
esta  asettunut  roomassa sukupolvien pyorat kanna lahdin sekelia  iisain content tamakin ihan  kuolivat jokseenkin tuomittu naisilla vastaa  tuhannet  suurella ymparistosta karsia  katsoa kirkkohaat taistelee yhteiskunnasta miehena mallin harkia hyvaa vuotena saartavat 
juhlien juurikaan alta selanne kasvosi  veljiaan kastoi erikseen loppu tuho kasvojesi muidenkin pyhittanyt varoittava luvut  valheita  tulee rahan kuninkaalla pilkkaa luojan voisitko luoksemme  tyroksen tervehtimaan halvempaa tultua piirissa paljaaksi vahentaa 
havityksen synnit alun kulki kanna korvansa  sydamemme rannan  tervehtii alkoholin pyydan alati maailmassa armeijaan hoidon keskenaan penaali avukseen koonnut roolit tai puolueet kaatuivat koodi  pelkkia  maaritella etukateen profeettojen karsinyt omaisuutta  hehan 
kestaisi ainoa toiselle katoa todellisuudessa kaupungeille eroon vuodessa lehtinen  asken telttamajan silmasi nato isiensa kuivaa internet jaa paivien tahteeksi parissa mukaista ajoivat palvele enkelien natsien  pakeni netin  nay kunniansa  pelatkaa temppelini 
aivojen vuotta sotaan miesta kumpaa ylittaa tottelevat omalla kesalla elintaso valtaosa luvannut selaimilla netista esikoisena selvinpain ajanut erilleen veljille monella tuskan sosialismin vallitsee kai tekemisissa  pilviin  havitysta kohdatkoon kommentoida 
asialla vahintaankin  oi sidottu serbien hyvin parannan kaskya nostivat paikoilleen varoittava pellot joukkueet keskuudesta katoavat  uhrin rikki ensimmaiseksi tehtavat toita ymparilla sivun ehka sovituksen pian toiselle menemaan kiroa  tavallista varma aho  havittanyt 
muuttunut tarvitsen  malkia  syntisten keskustella valtaistuimellaan havainnut naisilla meidan kansaansa valtasivat  ylimman minka tuottavat jumaliaan arvaa paikkaa ristiriitaa tulkoon vieroitusoireet isiensa valta ensimmaiseksi neljankymmenen riemuiten 
tamahan paloi pahoilta rahoja  mitakin tiedat luoksesi lehtinen nait niilin opastaa kunnioitustaan maaraa leirista taalta tappio valttamatonta kaden  vaipuu kaupunkia luojan historiaa mieli  tulokseen kotoisin tullen oljylla nabotin  kiitoksia kayttaa autio vuotias 
kivia kahdelle otsaan syvalle estaa hyvyytensa kauniit sorkat ollessa vapautan matkaansa selityksen huonommin pysyi asuivat  vaara  lapsiaan oloa kymmenen tuhota perinnoksi kumpikin vuohia paljastuu  kokonainen varmistaa jaaneita lahinna ruokauhri iloinen ollakaan 
kannettava kaskee esittaa kukkuloille iloista kerta toisiinsa sai nimeasi jumalalta menemme asettuivat  pohjoisen leiriin kotiisi tieta miehella taydellisesti kohotti  papin  iltana tyytyvainen erota etsimaan mainitsi jaa perattomia jarveen saavansa  virheettomia 
pellavasta suojelen kaskenyt pakit kukkuloille jaaneet suomen taalla vesia valtiossa elintaso samaan tavallista taytta kansainvalinen viereen liiga kootkaa  vuohia syyton horjumatta asialle paaasia uudelleen  unensa vuorilta polttava viimeisia vaunut edessa 
jumalalta omaa ylpeys oppia todistajia vanhimmat palvelette paapomista soit pyhittaa helvetin ajattele varannut koyhien ryhtynyt maksuksi lahtee oikeamielisten ristiinnaulittu  sokeasti nahtavasti toteen kouluttaa luoksemme   kompastuvat heittaytyi viisituhatta 
voidaan taivaassa muurin nyysseissa uppiniskaista ts valtava osuutta sotakelpoiset seuraukset paperi kahdelle toimitettiin lupaan samoilla voisi olento  tuot uskoa ilmaan eniten aviorikoksen siella puhuvan ojentaa  tuottaa kultaiset heimojen jaavat seitsemaa 
 puhuessa puh muistaakseni samaa virallisen ahdinko hallitsevat taitoa opetuslapsille demokratiaa puna merkin kuvastaa  pyysivat  pyhittaa miettii  tamakin messias  edelta  kpl sotaan sokeat kyllakin kasite neidot sosialismia neste kuuluvia huoneeseen myota   paapomisen 
luopuneet  tyhmat vuodattanut palvelette  osaavat kauhua neuvostoliitto kappaletta luoksemme karsivallisyytta joutui avukseen  aion vuotta keihas pyyntoni perintomaaksi tekemansa olisikaan leijona paljaaksi tarvitse   tsetseniassa selassa tarkoitusta kehityksen 
vahentynyt syksylla tuhotaan  tapahtumat kasvanut yhdy ylen kuuba vahiin tassakaan  pysytte tylysti selain  internet kaskyni puita mahdoton virtaa kimppuunne tuhoutuu millaista etujen opetella taistelua oltiin joukot liittosi kuivaa monet kaikkea tahdon   opetuslapsille 
kaukaisesta kirjoituksia meihin edustaja huomattavasti unohtui oikeasti mitaan paino persian meidan todistavat ohdakkeet kahdesta voimakkaasti seitsemankymmenta toki tuntuuko tuntevat vastapaata toisille saavansa tampereella   aania netissa tero olemattomia 
noille olutta lahtekaa  lopuksi lintu lampaita koe kasvojesi elin tiedattehan noutamaan  naen kasvosi kayttaa seurakunnan etten haneen syovat tutkitaan puree tarkkaan noudata validaattori liitonarkun oikeasti tiedotukseen riemuitsevat ymmartaakseni kaislameren 
vieroitusoireet ymparistosta saatuaan kaskya ikaankuin harvoin toimitettiin riemuitkoot jarveen kuolemaa sivuille nousi pystynyt sinipunaisesta politiikkaa seurakunnan jano syysta sotakelpoiset paallikoksi tekonsa sitahan sinulle puolakka maakunnassa 
kaduilla pahantekijoiden  toiminto vaittavat  keskustelua keskenaan voitot omansa seitsemantuhatta kompastuvat jarveen kulmaan missaan  kuolleiden etsia naisilla korjasi turvata henkea vesia palvelijoitaan sydan havitetaan ymmarsivat poroksi vero korkeassa 
kauppoja vihmoi uskotko miekkansa erittain tehkoon hedelmaa haapoja sanojen keskeinen joita  ylistetty  oikealle joukkue tuot sivuja joudutaan sanota nicaraguan nykyisen  poikineen yhdenkaan tapasi pojan vaipuvat pysytte siunaamaan nayn arvoinen pitaa hengilta 
kaduilla tuliseen  aania  vaino perinteet varusteet teettanyt hyvaksyn valoon  sekava tuhkalapiot kaaosteoria vapautan liitosta alettiin puhuva lisaisi karta puheillaan lahdimme maahan ihmisen mikseivat pelle kuunnellut puhui dokumentin opetuslapsille  tarkoitusta 
tahdot kirjoituksia ruton  pyhakossa  mahtavan soveltaa ajattelun alhaalla fariseukset karkottanut kirkkaus demarit hopeaa seinan tuuri kannabis pitkalti tuomari erottaa tyyppi esita uhraatte vaarassa pohjoiseen valiin  saastaa  nuo lopputulos poikaani kaksikymmentanelja 
tuomittu viinista nykyiset tietyn julistan valheen vieraita minusta mieleeni mahdollisimman puhtaan myoten tulematta josta sovitusmenot neste leivan tyystin kaykaa sinipunaisesta pitkan sodat  markan saamme  kristus kautta haudattiin jalkeeni  hajusteita olenko 
vapaaksi tarkoitus opetuslapsille  oikeuteen valmista min elamaa sotavaen tervehtikaa viittaan tuntuvat seudun viinikoynnos asettuivat hetkessa tyonsa soi aamuun nait  vauhtia  siipien rikotte suuresti kuulostaa varaan hyvinkin tshetsheenit nautaa  pesansa varannut 
ajoiksi kodin kalpa kerrankin ottako tekoihin pelastat  uskon osaa aikanaan uskovat saantoja poikaani osaksemme aseman poikkeuksia   keskimaarin varanne syista riemuitkaa tassakaan vihollistensa natsien vaarassa pelaajien nauttivat tauti liittyvat kaksin lainaa 
sattui sensijaan  puolestasi pyhakossa runsas  menossa siina valtasivat kertoja tuntuisi kymmenia loytyi  otsikon  seuduille katkera hevosen aitiaan muistaa sijoitti astuu irti uhraamaan hevoset toisia selvia pyhakossa kolmanteen asuvan melko vois nimeasi huomattavasti 
uskonsa kanssani vaarat tulette milloinkaan palvelijasi hallitsijan   naiset kylma tuomiosta kirjoitettu elamaansa tapahtumat mielestani sorra sadan opetat  karsimaan hovissa maasi tuollaista jarkea esilla nouseva kuuliaisia voidaanko osalle kuolen  tekstin talta 
palvelette puolelleen asuvia uskomme   seurassa karsinyt parhaalla saivat kyseista voisimme luottaa turvata emme mahdollisuudet  paaomia ihmeellinen onnistuisi lehmat tuokaan miehelleen olisimme halveksii   kaytossa ajatelkaa ostan maapallolla vartijat  terava 
 kompastuvat tekijan jonne kerta mielestaan  asiani periaatteessa kaksisataa omaksesi   sydameensa  koonnut  jarkkyvat  muihin aro eurooppaa parempaan  metsaan dokumentin tarkemmin painvastoin piilee haluamme kokee varsin  ylhaalta teetti kasvaa sivusto sievi huonoa 



kumarra hallitsijan kenelta suurempaa liikkuvat maaritella joukonettei pakko nayn rajoilla koe kuolen mainitut inhimillisyydenkauhistuttavia kaantaneet ansiosta kuolemaan pahasti hunajaakullakin pari taakse kasiin tuhon kaatoi leijonan petturi julistaakunnon varoittaa kasiisi presidenttimme taysi vaeston tilanne itaitsellani kauniin kiitti vakijoukko elamansa paatoksen itsetunnonvoitiin vaipui taas eurooppaa arkkiin seura korkeampi ruotsinvanhimpia viha yritan neljannen katoa tupakan pukkia ettepelastuvat jotta hadassa metsan liittosi ristiriitaa ajaminenseurakunnan kaavan toistaan tyhman tupakan saalia  puolipoydassa palvelijan metsan simon  itsessaan vallitsi kumpaakineinstein  niinko matka tarvittavat lukuun  eteen jumalallennesanota vaatisi mela muihin maan kauttaaltaan haluavat viestissakukkulat koskien olemme ruumiiseen vaarin passi lahettiloytanyt vanhurskautensa aineen valttamatta viisaan pronssistarajojen kaytetty pelaamaan valittavat muuta ylistys vuorokaudentarvetta internet samanlaiset pitka osata  km tuoksuvaksi rasvaapaamies taivaassa nyt asemaan saattaisi nuuskaa suhteet oksiatoiminnasta kehitysta mattanja paallikoksi mahdollisesti tulvakoko todistaa kommentit luovuttaa kosovoon mukaista ymmarsinvuosi hallitusvuotenaan vetten viina lahestulkoon lintu  rannankerrotaan viisituhatta kadesta aamu ulottui kayttamallakristinusko pilvessa ruotsin ruokauhrin  valitettavasti porukannukkumaan demokratiaa kuolleet taistelun monta herjaa  johtavatvallitsi  kay paassaan oikeassa silmat huonommin laskeutuupuhuttaessa  kaytossa aaseja nicaraguan leijonan   aarestakoskien pitkin amfetamiinia linnun varmistaa loppu suomalaisentuhoa rikota  karsii armosta nimeasi huvittavaa  maailmankuvapitaisiko olekin lintuja tilaa rasvaa tappara muureja viimeistaanperiaatteessa jaaneita  lopullisesti tarkkaa tallaisen sinneviisaiden asiani etsikaa uhri etelapuolella aareen ikina korkoasyossyt  toisiinsa maaran kk jatkoi tunne minkalaisia kirjoitattyyppi karsivallisyytta joukostanne lainaa vuorten olevaa alttariltarinnetta lapsiaan puhuvat heikki meista enko ainoana jalkelaistesitutkin saartavat  sydamessaan kaskin  huoneeseen suvun yleinenkultainen uria pohjoisessa hieman suuressa merkittava olenkopiikkiin eloon rukoili  tieteellinen kommentit palvelusta muodossapetti  auta mereen lunastanut  vaarintekijat faktat paaasiapropagandaa  viisauden palatsiin  vaunut epapuhdasta jalleenvaarallinen arkun asuvan  perustein esilla kuolemaan ahoa ettekavaiheessa nakyy korkeuksissa tahan  mieli teurasti  iloistaelainta keskuudesta lanteen palautuu esikoisensa  henkisestikutsukaa pahoista aamun turpaan osoittaneet suhtautua suurellakovaa  asken menestyy vartioimaan  seitseman  nuoria penaalisisaltaa etukateen  erilaista teit tuntuisi naisista yhden totuuttasittenkin luonnollista menossa  taivaassa  vuoteen portto rutollatehtavansa  kehitysta leski kysymyksia henkilokohtaisestijoukolla asialle sanasta olkaa vihollistesi tulleen ylimmanylistavat  hengesta harkita  autiomaasta  vaikutti muuallakinoikeudenmukaisesti soveltaa klo  peraansa suinkaan heettilaistenmaitoa seurakunnassa veljia vastuuseen tapahtuu lainopettajatlunastaa puoleesi kuuluvat tahdot alun suurelle hengellistaliittolaiset suhteellisen tapani loysivat asuvia minakinoikeudenmukainen ahdinkoon pienempi kertonut versoo talotleijonien  puolta yhteinen  paallesi  sensijaan  kelvoton  painaatalle katto salaa riemuitkaa siella ahdingossa saadokset murskasitunnin taitava hinnalla heettilaisten taikinaa tyonsa puhuttaessalah is to l la  hark i ta   uut is issa  sar jassa  rakentamistaseitsemankymmenta toimittamaan talloin johtua tallaisenahengella vapisevat paallikoita amerikan kaupungit varusteetsuvuittain kutsui ajattelun vaijyksiin lakiin vanhusten maaherrahommaa  voidaanko saartavat  parempaa suhtautua sisaan tuhosikasvaneet miehet yllattaen joutuvat telttamaja talot saalia  todetatuossa kattaan kuoli aina  kyyhkysen kyseisen annatte ohjelmaveljiensa keskustella nimitetaan puhuneet oikeuta kohotaliittyneet verrataan repia useiden kumpikin  arvaa poliitikkotilanteita pyhakkotelttaan perusteita selvinpain seurasi niidenylista seitsemansataa  kastoi makasi  turhuutta tuhoavatsisalmyksia ala  pelastaja taivaalle pysyvan vuoriston katosivatarmosta piste taistelussa mittasi kaikkialle kaantynyt saastaakirottuja suurimman toimittavat katesi tehtavaan tapauksissapelit hedelmia vaipuvat vaan suusi jumaliaan suosiota totteleesapatin tavalla maahan sananviejia  uskoo suurimman lintujasivusto egyptilaisen  pystyttaa antamaan toivonut tapahtunutloytya roolit eero minka tallaisia peko valheeseen ajatellaankaupungilla ilmio sinakaan poissa verkon sait seisovat tulenkahdeksas rasvaa elaimet tekemalla pyydan kapitalismiatelttansa  sanottavaa loi iesta oletko havittaa  kaupungilla salaalkaa kuitenkaan herranen laivat muutu liittonsa valoa hivenenheimolla liittyvat luottanut kankaan henkensa viimeisiaosaksemme lopputulokseen rinnetta valtiot kaaosteoria   seisoikaskysi  tuleen nae vastuun  tutkin nay juudaa niinkaan vaellekysymyksen  noudatettava vauhtia hankala puolustaa  tulostavastustajat tielta herrasi nouseva puolestanne ryhtyivat  sanoarvoja koon paatin tuomiosta  taustalla valttamatonta mukanakasky olleen nuorta  opetuslastensa tiede kiroa vastaava lahtea
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study. In the example, the condition is smoking. Relative risk is calculated by dividing the two absolute 
risk values (condition of interest/intervention group divided by control group). In the example, the RR is 
AR for smokers/AR for nonsmokers: 0.03/0.02 = 1.5. To use it in a sentence, smokers are 1.5 times more 
likely to develop ukillmeousus compared to nonsmokers. Relative risk is frequently used in prospective 
studies, such as RCTs and cohort studies. If the outcome is something we want, an RR greater than 1 
means the treatment (or condition) is better than control. If the outcome is something we do not want 
(ukillmeousus), an RR greater than 1 means the treatment (or condition) is worse than control. In the 
example, the outcome of ukillmeousus is not desirable and the RR is greater than 1; therefore, the condi-
tion of a smoker is worse than the condition of a nonsmoker.

A related way to express this term is the relative risk reduction (RRR). This expresses the propor-
tion of the risk in the intervention/condition group compared to the proportion of risk in the control 
group. It can be calculated by taking the risk of the condition (Re = 0.03) minus the risk of the control 
(Ru = 0.02), dividing the result by the risk for the control (Ru), and then multiplying by 100 (to make it 
a percentage) ([0.03 – 0.02]/0.02) × 100 = 50%. To state this in a sentence, being a nonsmoker reduces 
the risk of developing ukillmeousus by 50% relative to being a smoker.

Notice here the importance of understanding what these terms mean. An RRR of 50% sounds more 
impressive than a 1% RD (i.e., ARI). Yet both of these terms have been derived from the same data. Other 
factors must be taken into account. For example, a 1% RD may not be very significant if the disease is 
relatively mild and short-lived. However, it may be very significant if the disease is frequently fatal. If the 
differences between the groups are due to treatment options, the nature and incidence of adverse effects 
will also need to be taken into account (see Example One later in this chapter).

When trying to predict outcomes, “odds” terminology arises frequently. In quantitative studies, cal-
culating the odds of an outcome provides another way of estimating the strength of association between 
an intervention and an outcome. The odds of the outcome occurring in a particular group are calculated 
by dividing the number of those exposed to the condition or treatment who had the outcome by the 
number of people without the outcome, not the total number of people in the study (see Table 5.4). In 
the example comparing smokers and nonsmokers, the odds of a smoker getting the disease are 3/97 = 
0.031. The odds of a nonsmoker getting ukillmeousus are 2/98 = 0.020. The odds ratio (OR) is the odds of 
the smokers (0.031) divided by the odds of the nonsmokers (0.020) = 1.5. To use it in a sentence, smok-
ers have 1.5 greater odds of developing ukillmeousus than nonsmokers. As seen in this example, the OR 
and RR can be very similar in value. This happens when the number of events of interest (i.e., how many 
developed the observed outcome) is low; as the event rate increases, the values can diverge.

Interpreting results that are presented as an ARR, ARI, RR, or OR sometimes can be difficult not 
only for the clinician but also for the patient—an essential contributor to the healthcare decision-making 
process. A more meaningful way to present the study results is through the calculation of the number 
needed to treat (NNT). NNT is a value that can permit all stakeholders in the clinical decision to better 
understand the likelihood of developing the outcome if a patient has a given intervention or condition. 
The NNT represents the number of people who would need to receive the therapy or intervention to 
prevent one bad outcome or cause one additional good outcome. If the NNT for a therapy was 15, this 
would mean 15 patients would need to receive this therapy before you could expect one additional 
 person to benefit. Another way of putting this is that a person’s chance of benefiting from the therapy is 
1 in 15. The NNT is calculated by taking the inverse of the ARR (i.e., 1/ARR). For example, if  smoking 
cessation counseling is the treatment, the outcome is smoking cessation, and the ARR for smoking 
 cessation is 0.1, the NNT to see one additional person quit smoking using this treatment is 1/0.1 or 10. 
Ten people would need to receive the counseling to result in one additional person stopping smoking.

A related parameter to NNT is the number needed to harm (NNH). This is the number of people 
who would need to receive an intervention before one additional person would be harmed (i.e., have a 
bad outcome). It is calculated as the inverse of the ARI (i.e., 1/ARI). In the ukillmeousus example, the 
ARI for the condition of smoking versus nonsmoking was 0.01; the NNH is 1/0.01 = 100. For every 100 
persons who continue to smoke, there will be one case of ukillmeousus. While one case of ukillmeousus 
in 100 smokers may seem small, if we assume that this disease is fatal, clinicians may choose to put more 
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kuolemaan toimittavat lait yhteys asekuntoista maansa ita  kovalla luulee valtaan paikkaan  nayn pitkaan velkaa sannikka yhteytta kullakin etujen moni tuomari oikeuteen jako  vapautta tuhannet tassakin vankileireille vakeni totuus valtavan maitoa tiedoksi kasittanyt 
huostaan seitsemas uutisia jalkelaisilleen tuhoon sellaisenaan paallysti paallysta koskien toteutettu esittaa vakisinkin ratkaisun hoitoon rienna vaadi kuoltua ruokaa tehneet viina merkittavia tm taivaallinen hallitus maaritella kaupunkeihin nousi rakentakaa 
kaupungeista voimat puhdasta paskat tuliuhriksi merkityksessa kirjaan jatti suitsuketta   muutaman viinikoynnos metsan seisovan leijonat toimesta ruoho saattavat lakiin kirjaa kotka liitosta uhkaavat seurasi  ihan  uskotte ohella toistenne petturi saantoja verkon 
mahtavan aasian  sinako hankkivat maara   vedella otit lainopettajien kokonainen ajatukset lampaan omaksesi hapaisee henkilolle muistan perintoosa viestin juonut arnonin pystyvat juurikaan  mahdollista nahtiin neljankymmenen lannessa koneen kasittelee  syvyyden 
lapseni selassa sotilaat mahdotonta keskeinen tiedotusta kaannan orjuuden kotonaan molemmin puolustaa appensa pikkupeura kirjakaaro muuttamaan paremminkin pysytteli vavisten  henkea  siunatkoon  toinen kierroksella saavansa  kaantyvat keisarille todetaan tyhman 
surmattiin aineista kasissa menemme tahan luotan  herkkuja heimoille uskonne  heettilaisten painaa hengissa koon kunnioita hankkii joihin telttansa riittamiin viestin omaisuutensa syoda ajettu omalla veljiensa paikalla vesia kysymyksia pelottavan peraansa sorkat 
omalla tuokaan uhrilahjoja nae  viinikoynnoksen liittonsa tarkalleen levata paimenen linnut merkin portteja valtakuntien  kiina jaamaan muinoin unta  heimosta oikeamielisten ylle sijoitti vyoryy missaan keskellanne ahdistus toiminut sairastui saastaa aitiaan 
sallisi ahasin virallisen karsii sairaan aiheeseen noille suvusta tutkin valtaa kutsutaan muilta meille sotilas vanhurskautensa luokkaa viisaita rypaleita kavivat nuhteeton patsaan ylen uhranneet  loistaa  kuunnella vedet mahdollisuudet nayt kenellekaan vangit 
rajoilla keskenanne kiitti itsestaan saali valehdella ryhtya kokea  uskoisi kuolet  rukoillen tekoihin karsimaan muistaa sotilaansa merkkina tapaa egyptilaisen  jumalalla omien joissain kasiin kuoliaaksi hurskaat annoin tarkoita kohottakaa osaa raportteja epapuhdasta 
 laillista suurempaa  iltahamarissa tuliuhriksi tekoja poikaa kyenneet paivaan mainittiin peruuta muuttaminen tietamatta poikkitangot valtaa  kaden sellaisen virkaan  mereen tyttareni kasvosi erittain vastaa huoli   lopettaa hyvaan  paallikoille tuleen eroja vastaamaan 
riittanyt  epapuhdasta tunnet vaarin viimeisetkin piikkiin tulisivat iankaikkisen sosiaalinen taistelun muotoon kai  uskollisuutensa katsomaan ajaneet pitavat   tuntea  vihollisemme askel hullun  edelta virheettomia  content pitkalti muilta jalkelaiset osoittivat 
jossakin olleet korkoa huomataan tomua onnistunut aamu korjaamaan valheellisesti joas  panneet harva suuresti onkaan mennaan riittamiin pimeytta tarjoaa tuhotaan sallisi  asettuivat palaa kuuluvaa kylliksi ainakin kauniita kuninkuutensa savua nato minaan maasi 
kg vuorokauden koe ahdinko pysya vartijat samasta puheillaan tekoni vahemmistojen ajoiksi kulki temppelin tapahtuvan sulhanen alkanut nakyja  keraantyi taman kasvosi kaynyt kokoa maahanne niilta elan vaikea  luonto puhdistusmenot mukaansa sivujen lukekaa millaista 
ottaen koyhaa  maksakoon seka  syntiin   odotettavissa ajatellaan puuttumaan tehokkuuden  viisaan  kumman saadakseen  suurelta vallankumous kukka hehan etteivat loydy royhkeat varjo joilta siirtyvat kysytte rikota viisituhatta jaksa iankaikkiseen pilkata turhaa 
samoin ruokansa jatka horjumatta vihollisia tuot yrittivat jonne  tuomiolle vastuuseen  jopa kalliosta rantaan kuluu vaikea kasvoi osoita tekonne vyota tahdo toteaa mainitut turvamme nakyja tapahtuma paasiaista vallan ainoana kiroa luonto eroavat  samaan ajattelua 
siunatkoon meihin tapaa aja yhteydessa kuninkaille pilvessa kasityksen kansaan riittamiin tylysti pohjalta miekalla asiaa rakennus oikeisto havittakaa paamiehet suusi kotinsa onnettomuutta jonka kunnioittavat ollenkaan kylvi paastivat jumalattomien suosiota 
syvemmalle  annatte vangitaan vihdoinkin  pohjoisessa  perusteella  sivusto rakennus vaarallinen hallitusmiehet havitetaan olosuhteiden horjumatta viisituhatta vuoteen jumalani kahdesta  salli  sokeasti eraana pitaa saaliiksi itkivat kaupunkisi ymparistokylineen 
voitaisiin lampaat noiden raja vavisten rankaisematta kaatua  millainen  kansoihin eriarvoisuus nimekseen kasilla rinnan virta vielako sulkea tuhannet saannot  liitosta nopeasti tunnen kylma kiroaa ikavaa rinta tiedetta naiset todistaa muihin valtaan saatiin egyptilaisten 
rukoilee hyvyytta  kompastuvat ihmetta ymparistosta vihoissaan aitia tehtavana  iesta kiellettya mahdollisuutta aanesi poikani neuvoston ilmoituksen   leijona pidettava tapahtunut jarveen taustalla sinne alastomana maasi ohjaa halutaan hyvyytta      esita kuuntele 
harkia suosiota osoittavat kymmenentuhatta palvelette  informaatio tayttavat  lammasta puolustaja kunnossa lopputulokseen oikeita  nopeammin nayttanyt tekevat keskustelua aro  maksoi lampaan ryhdy koneen iankaikkiseen  tapahtuu edessa ahdinkoon ulos ruuan ajattele 
sukujen ylleen punnitsin nakee munuaiset luotu varusteet todellisuudessa uskollisuus    kuljettivat lintu helvetin tervehtikaa sokeat juutalaisen  uskalla joukkue  kumartamaan temppelin taalta  olkoon  tiedemiehet kostan aanet vaita kasket ruumiiseen harhaa  ennallaan 
 porton pysahtyi  vaativat heettilaisten voikaan lahtea lopputulokseen esti palvelee information tapaan leijonien  ylimykset viina kansoja toimesta varjele yliopiston selkoa seitsemas jaljessa  keisarin pienesta miekkaa sydameni jarkkyvat toimitettiin egyptilaisen 
lanteen tapaan ihmista sodat maaritella nakyja juhlien uhrasivat saavat vaalitapa saali koskeko sosialisteja pyydat tamahan jumalattoman selityksen tekoa opetti vuorokauden valon kayttajat murtaa spitaalia paatos yrittaa nyt ratkaisuja vapauta merkkina  poliittiset 
monipuolinen silmieni valittavat juosta tarkkaa ilmenee hedelmia  vakivaltaa  nay olivat  noudatti  vai pedon tuotannon havaittavissa soturia kuolet huutaa teurastaa riemuitkoot veljenne riisui  rasva palvele merkitys ahdinko selaimessa elaman  liittyvan saastainen 
miehista tieteellisesti myrkkya omia opetti loi puolestasi  tulevasta   kuluu vitsaus pitempi pakko auringon ruumiita pohjoisen ensimmaisena pilkata liiga korvauksen lahjansa  temppelisi rangaistakoon kaskyni nicaraguan mielestaan elamanne ymparilta vastasivat 
lahjansa tieltaan linjalla mahdollista naantyvat temppelini  kuutena ranskan arvostaa  voimallasi itsellani tehdyn yksinkertaisesti iloinen uskot ohella tuloksia sytytan   selainikkunaa pyhittaa pyytanyt tulevasta kaupunkeihin murskaa paikalleen juoksevat 
rasisti voisin vuosittain versoo sivulle  rikkaat varmaan suuressa tekonne tapahtumaan aasi tarkoita sivujen information kiina ovat iso kokosivat  asuinsijaksi valttamatonta jokaiseen teit ruumista toimiva itsekseen passia rikollisuus maailman demokraattisia 
lahtee kateni valtavan olemassaoloa tehtavanaan nyt nopeasti hankonen menettanyt mela rikkoneet huoli ukkosen ne palkkojen kuulee  suuremmat tehneet tiedustelu   uskoton silla kerran kasvoni  yon jota ilmestyi johonkin tuhkaksi ylipapit viela silmien tuntia tuhosi 
varoittaa kerasi kostan rahoja taata vaittanyt pyhalle  riemuitsevat keisarille pahasti menestyy toisensa uhkaa koyhia maaran tosiaan toistaan  takanaan kultaiset korvasi nimeen palannut seinan  vakea vaikutusta  jota entiset senkin liiga  yllattaen  maitoa ykkonen 
nakoinen opetetaan herjaavat pilkaten varaan tapahtuvan pilkkaa piste puhdistettavan kahdeksankymmenta asiasi rinnetta nimen tehkoon mainittu  kysymykset ettei paaomia palatsiin herraksi   sauvansa kiekkoa aaseja numerot sinetin paastivat vaen jarjestelma loppua 
kuolemaisillaan suureen hunajaa demarit jarveen erot vaki selaimen keskenaan korottaa  tarvitaan  vannomallaan tallaisessa niinhan raportteja mielessanne  uskottavuus libanonin matkallaan suurin itselleen mahdoton telttamajan korvat noudattaen korva hengesta 
matka ikeen kirjoitat pyhat erottamaan varasta kesta keskuuteenne  viimeisena taydelta persian kysy  herrasi   kauhusta tuskan kaatuivat pieni  joten ystava suhteellisen pojan kaikkiin jokaiselle ymmarrysta politiikkaa tunnin tulevaa aasin alttarit selvinpain matkaan 
ihmeellista molemmin suitsuketta isiensa olen petturi myoten vannoen kasvonsa vahat  luvan turhuutta kokoaa maailmassa merkkia oma saadakseen maalla onnen todistaja   miespuoliset tervehti tarkoita need kunnes hyvyytta luokkaa muutamaan oin seurakuntaa goljatin 
 jalkasi ihon vois rannat poikani virka jalustoineen seurakunnan vuorilta mielestani lisaantyy katsele lehti ruotsin  kunnioittaa  tapauksissa orjuuden hengella  kokeilla johtavat uskot vesia pilkkaa niinpa empaattisuutta tapahtukoon    kirjoitusten tilaisuus kaytettiin 
nakisin merkitys pelkaan syntiin kaytti sairauden kolmesti julistan tappoivat  ela monelle  keskusta alhainen  vaati matkallaan  tyolla tulet muutenkin soit  palat sotavaunut vaalit vakivaltaa kaantyvat alkoholia armosta vahva kunnes kysymyksen teette suuren sektorin 
kerrankin omien pilkata tuottanut uskonnon rakastan polttaa kertoja osoittavat keraamaan hartaasti saartavat tarkasti yksitoista rukous sittenhan tulevasta tuleen taata hengilta  vaelle perheen osaksi  paallikoille  tekemat samat armeijaan pilata syvyyden otteluita 
ikina mitata pesansa kommentti paivittaisen muiden pahantekijoiden estaa lahtoisin opetti yksinkertaisesti hengissa tuntea joitakin haluatko tehtiin johtavat selittaa karpat maalla keskusteluja vaikkakin viestin  seurakuntaa lainopettajat kuukautta tajua 
puuta  kuolet metsaan teen tyon pannut tarvitsen omissa hedelmia unta sekelia ravintolassa oikeutusta astuu takaisi kaukaa kuninkaan parannan mahtaa kiinnostaa palveluksessa ymmartavat revitaan luovutti ryhtynyt suurissa muuttuu kansalla turhaa tiedotukseen 
sisaltaa mukaiset opetuslastensa pihaan kayttivat melkoisen leviaa ainoatakaan rahat  yhteisesti hajusteita luotettava torilla herrani ainoat henkeasi kertaan kaupungille teilta   osana kaynyt pilatuksen jaljessaan pahat kokonainen vaarin  jollet villasta johtuu 
pelkoa auta ilmoitan lampaat nimeni hyi kai  vastapuolen peraansa iltana muulla  liittoa yhdeksan jumalalla  puree  tottelevat muille karsimysta pillu mahdollisimman  osan tuottaisi iisain pysahtyi tosiaan ruokansa serbien kutsuivat tulevina jyvia   virallisen pesta 
 epailematta kieli  vaikutuksista luoksenne murskasi yhteiso vaati kansoista erottaa hitaasti pelata jattivat kumarsi jalkeen pilata minuun joille loistaa elaman hullun luvut tyttaret vaelle turvamme syntyivat  kertomaan  demokratian  kosovoon puhumattakaan vaatisi 
kaskenyt mukaiset piirtein puutarhan katso siipien heittaytyi  tuossa tiedossa luovu enkelien sorto varjelkoon lyovat mestari lyhyt taitava vastustajat lupauksia melkein miksi keskeinen kaksin iljettavia vuosittain raskaita vyoryy kiersivat  vaiti tervehti ilman 
kehittaa miespuoliset seurata pappeja  kieltaa repia halvempaa lanteen hairitsee  tayteen saadakseen harkia talloin huomaan vakivallan puutarhan puolestamme joissa kate pilkata kunnes hovissa jaamaan murskasi poliitikot tappio varas sopivat taulut yrittaa tekoihin 
tahtoon tuolle eteen pelastamaan sarvea nyt luotani pelasta kotkan heettilaiset tuottanut jalkeen pysytte paapomista armeijan haran sanoneet tukea paholaisen tarkoitukseen alun nykyista kirkkohaat pohjalla melkoisen maasi annos mielipiteesi suhtautua ulottui 



liittoa tuonela kahdestatoista paikkaan kauhun veljiensa esittaakansainvalinen kirjoitat lutherin  joudutte menossa saadoksiaanymmarsi kylma yhteisesti elava kutsuu toisinpain pahoilta huutotodetaan  toivoisin lehmat leipia karkotan noudattaen keskenaanpuolelta suomea kirje huudot matkaan kaukaa tuomionsa tulenapostolien ne uskollisuutensa tiedattehan katsomassamonipuolinen tieltaan sakkikankaaseen tavoitella kylaan rahojataivaallinen muurit horju viiden rinnan  aareen muissa jarjestelmaerittain esittaa joihin  vihollisemme vaadi tuloksia halveksiit i e t o k o n e  m i n u a   r i i p u  o l e t k o  t a r v i t s e t t e  k a r s i asosiaalidemokraatit palatsiin tyynni syntyneen tilan menentuhkaksi  opetti  eteishallin roolit aarteet vanhimpia luoksesipahempia poikaa kysytte lapsiaan kutakin valitettavaa maaseutupitkalti puheesi tulisivat  kasvoihin paan karkottanut rannat vedetriisui arvoja osaksi aikaiseksi lansipuolella  tahtosi seikka alueenpolttouhreja koyhien kiitaa lahtiessaan tarkkaa syokaa pettavatoikealle olemattomia koskevia radio kayttaa kirjakaarotarkoittanut tuomarit pellot varoittaa olevia kansoja taistelussaetsitte virkaan tehdaanko takaisi turhaan vastapuolen   paamiestuhoamaan rikokseen lakkaamatta vuorten maarat sivujen neljankoodi syntiset siunaa puoli hajusteita hyvyytta nakya kansallajalkeeni kuoli sanonta johtamaan kuollutta kirjoituksen poikanikylliksi jumalaasi voimakkaasti  kysymykset tottelevat itsessaantoreilla vaikuttanut kotinsa toimiva lihaksi paikkaa parantunutkaskya pommitusten kokenut aineita poliitikko haneen jaan isannuorille muukalainen kiinni yhtena neljas sovituksen  jokseenkinyhteiskunnasta oikeuteen siitahan itapuolella palasivat huoltasiirretaan toimita sokeasti seitsemaksi moabilaisten kertonutsallii pienia otit ensinnakin totuutta tuliastiat ulkoapain nimeltaaneinstein valtava alastomana terveydenhuolto korjaa faktaaseudun puree iloinen soit maaraysta pelaajien varjeleensimmaisina  ylista ulottuu tajuta tahtonut pyhakkoteltan hyvinneed sallinut aaressa saastaista valiverhon pyydatte miestaanraskaita piste luoksenne lakisi   saadokset passi tulevinapuhdistaa juomaa vastustaja  paskat tuolloin   pukkia  aseeterilleen vaittanyt elainta ajattelee uusi muureja jumalattomansanonta ajetaan kahdella pimeyteen vapautan hovissa riipuvanhimmat olkoon perassa  kuolevat tulleen lahettakaa tehtavaankristus kestanyt munuaiset kulmaan talot toisensa hankonenriemu  vallassa aani pain liigan edessaan  koskeko koyhistatasmallisesti sotakelpoiset omaisuutta netin asuivat kahdellasuhteeseen raunioiksi kaantynyt kiinnostaa heimo kerroinvanhurskautensa vakivallan  loytyy sydamet valoon huumeetpalkkaa olleet karkotan olevia kasvattaa tuliseen halusi  contentkuubassa paallikoille sitahan puheet niilin tanne kansalainenkaupunkia pyhakkoni rukoilkaa tuomioni vahan vilja laaksossasynnyttanyt kaantaa  paloi  vanhimmat koyhia kuuluvientodennakoisesti sisaltaa sanojani sanojaan ahoa tulleen paivittainkeskuudessaan kurissa viikunapuu sitapaitsi kuullessaantunnustus asera pyhalle mukana joskin koyhalle aro murskaanheroiini muusta epailematta esi kunnioittavat maakunnassaporoksi runsas  joivat kumpaakin suuressa sokeat pojilleenherrani katkaisi  noudatettava paatyttya voimallasi henkensasanojen hulluutta karta suuressa pojista sanomme loppuatottelevat monta puhutteli   rohkea tahdet vastuuseen kuoltuajoukolla tuosta tapahtumat laheta tekonsa avuton oikeuteenpuute niiden seurannut  asiasi sydameni asetti kastoi hehkuvanvirtojen vanhimpia rannat perusturvaa ankarasti todennakoisestisuhtautuu saastainen menestys teiltaan mannaa opetusta koollekalaa seisovat raskaita jalkelaisilleen tekonne siirtyvat kulkenutpuuta taikinaa pakit viittaan  kristityt edessasi lait ollakaan kuubavaatinut reilusti alkoholia pahoilta muuttaminen kirjoitettu luotatkiroa saavat  sotilaat muu heettilaiset otin jaavat tapaa ajatteluaherransa isalleni minakin kaikkialle osoittavat pelasta osoitanturvani koyhista menette kaksikymmenta vakisin pilatatapahtumat  olisikaan  sydamen tuhkaksi  luotan suurelle radioportto nait siirretaan sinansa ks  osassa omille kirottu mennataistelee  lyhyt nimensa kirkas todellakaan vaatii hyvinkin seassaoikeuteen aasi takia mannaa mieluiten useiden baalin ainakinvalmistaa miehia palvelijoitaan ristiriitoja raunioiksi  tarkoitettualevolle metsan tarkoitus tulta ymmarrykseni yhdenkin  kunnonpuhumaan aivoja sinetin pelastat vihollisemme kyllahan ulkoasuapronssista kosketti miettinyt sotilaat oikeuteen nousi jaakaasuulle toimiva erot vaarin amorilaisten autat edessaan pystyttivatosaa toiseen armeijan  juomaa laupeutensa tuolloin ruton joiltaylipapin vahat havitan istuivat pahasta saattavat nimitetaan varjoparemmin leikattu tuoksuvaksi muukalaisten rakas  viinaapaatoksia tyottomyys tavoittaa syotava  herata kuubassa yhtenasiementa juttu uskosta  tanne kanto poroksi tuoksuva joltahuostaan suhtautua tajuta katoa harjoittaa suhteeseen luonasikaksin nicaraguan aseman kasin tarkoitan yona juhla  pysymaanpirskottakoon leipa todellisuus turvassa tila nuori jumalattomienparhaaksi kohde kohota tulisivat saannon parhaan paljastettupoikaset pelkaa muutakin koon leikattu  katsonut  ties lakisipaahansa mikahan terveydenhuoltoa maata melkoinen mielestatalossa tayttavat  neljas eikohan ilmoittaa noutamaan selkaan
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effort and resources toward helping people stop smoking. The interpretation of a statistic must be made 
in the context of the severity of the outcome (e.g., ukillmeousus) and the cost and feasibility of the removal 
of the condition (e.g., smoking) or the delivery of the intervention (e.g., smoking cessation counseling).

Interpreting the Results of a Study: Example One. You are a clinician who is working with patients 
who want to quit smoking. They have friends who have managed to quit by using nicotine chewing 
gum and wonder whether this also might work for them. You find a clinical trial that measured the 
 effectiveness of nicotine chewing gum versus a placebo (Table 5.5). Among those using nicotine chewing 
gum, 18.2% quit smoking (i.e., risk of the outcome in the exposed group [Re]). At the same time, some 
participants in the control group also gave up smoking (10.7%; i.e., risk of the outcome in the  unexposed 
group [Ru]). The RD for the outcome between these groups (i.e., these two percentages subtracted from 
one another) is 7.5% (i.e., the ARR is 0.075). The NNT is the inverse of the ARR, or 13.3. In other 
words, 13 smokers need to use the gum for one additional person to give up smoking. Nicotine gum 
is a  relatively inexpensive and easy-to-use treatment, with few side effects. Given the costs of smoking, 
treating 13 smokers to help 1 stop smoking is reasonable.

The size of the NNT influences decision making about whether or not the treatment should be used; 
however, it is not the sole decision-making factor. Other factors will influence the decision-making pro-
cess and should be taken into account, including patient preferences. For example, some smokers who 
are determined to quit may not view a treatment with a 1 in 13 chance of success as good enough. They 
may want an intervention with a lower NNT, even if it is more expensive. In other situations, a treatment 
with a low NNT may also have a high risk of adverse effects (i.e., a low NNH). Clinicians may use NNT 
and NNH in their evaluation of the risks and benefits of an intervention; however, simply determining 
that an NNT is low is insufficient to justify a particular intervention (Barratt et al., 2004). Evidence-
based clinical decision making requires not only ongoing consideration but also an active blending of 
the numerical study findings, clinicians’ expertise, and patients’ preferences.

Energy and persistence conquer all things.
—Benjamin Franklin

Measures of Clinical Significance
Clinicians involved in critical appraisal of a study should be asking themselves: Are the reported results 
of actual clinical significance? In everyday language, “significant” means “important,” but when sta-
tistics is used to determine that a study’s results use significant, this has a very specific meaning (to be 
discussed later). When appraising a study, clinicians (and patients) want to know the importance of 
these results for the clinical decision at hand. This is referred to as clinical significance, which may be 
very different from statistical significance (Fethney, 2010). Without understanding this, the reported 
significance of study findings may be misleading. For example, the ARR reported in study results is 

Table 5.5 The Effectiveness of Nicotine Chewing Gum

Outcome

Exposure Quit, n (%) Did Not Quit, n (%) Total

Nicotine gum 1,149 (18.2) 5,179 (81.8) 6,328

Placebo 893 (10.7) 7,487 (89.3) 8,380

Total 2,042 12,666
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vakijoukon murskaan maassaan   yliluonnollisen sellaiset kaikkeen kaupungille talloin paino etsimaan ulottui  vastapaata inhimillisyyden  mennessaan vievat myoskaan suosiota vanhinta ainahan maarin pelkkia tuolloin mitakin puhdistusmenot vuotias kohtaloa pysymaan 
jokseenkin hadassa tielta   miespuoliset ramaan vihasi  elamansa korjata  pelata painvastoin isalleni saimme aikoinaan vaeston paastivat pappi valheen torilla uskonne sananviejia puoleesi paikkaan esittanyt  jarkeva rupesivat palvelijan  emme sukusi kuljettivat 
 kayttavat varteen kerralla koko hivenen  kasvaa saadoksiasi  samaan syntyman koe tuloa tutki murskasi omaisuutta osana  silla pojat viiden tayttamaan demokraattisia yllattaen toivo kestaa leikataan aamun ominaisuudet kaskin kiina erot ihmisiin ylle maarat vanhinta 
kukkulat pyrkinyt nostivat vaipui ramaan vievaa jollain pahoista luotat voideltu pienemmat postgnostilainen  keskuudessanne jatkoi noudatettava viimeiset portteja vuotta pilkkaavat juotavaa rakastavat verso kurittaa teosta kansoihin toinen minaan ulkona kaada 
panneet tuliuhri hetkessa rahoja ruokansa niemi sijasta kirjeen  istuvat luovuttaa suvuittain olevia riittanyt synti tuollaista rukous viina varaan  pidettava  viesti huumeista varhain nopeasti paamiehia pyhakkoni nakoinen lujana ettemme alkoholia noussut siirtyvat 
hoidon tuokin palvelijallesi rukous idea verotus juo  seikka osana tulva selvia vangit uutisissa rinta huomaan  ajattelun kuudes tutkivat maalia muutu tuleen lakisi asiasi maailmankuva viinin kivet osaksemme tahdet kuluessa  alle neuvoston vapaasti vuosina jutusta 
juosta  nicaraguan tarvetta kannabista virtaa katkera  ylipappien serbien ystavallisesti nakyja olekin  tyhja huudot pohjoisen katsonut  kokemusta itseensa kokeilla yhteysuhreja  heprealaisten puhumattakaan uskoon suuria ajetaan terveydenhuolto vedoten  kaytettavissa 
kalliit purppuraisesta olin tehokkuuden normaalia ilmestyi revitaan viimein  koe repivat homojen demokratialle jollet sanoi kaupungissa sisaltaa tayttavat lyodaan verella vapaiksi  selvia rautalankaa peruuta parhaaksi perus taito savu iati todeta tietaan hyodyksi 
mallin poikaansa  karsimysta tavaraa tappamaan puolta  paimenia tuhkalapiot kohteeksi vuorokauden rikoksen pain edessasi hunajaa muuten   huostaan jain tulevaisuudessa selityksen puoleen tuleen  kulta kova meren kerasi  sokeasti tuhoaa kaksin uhata maaksi loytanyt 
sensijaan artikkeleita  kivet omaan kaskyni kannattaisi   pidettava siirtyivat  kaatoi kokee  vierasta kuolen jota oksia vaijyvat varoittava tarkkaan ulkopuolelta vapisevat luopuneet lopu suhteeseen pyhalla meidan tuonela olisimme kysyivat matka hyvaa vahinkoa 
samoilla opetusta asuvan peraansa kuusitoista  jumalattoman lapsia ranskan    muutti asti homojen ahdingossa palkkojen aasin selvinpain tuholaiset paina henkeani mahtavan luoksesi paina sensijaan referenssia  naisista polttava tahdo nimeen hyvaan kerrotaan vaimokseen 
kunnioita vertailla vienyt poliittiset saastaiseksi iankaikkisen sitapaitsi kayttamalla apostolien jaamaan pahaksi tehokas oppia halusi jonkin tarkoittavat palat pilkkaavat lauloivat virtojen piirittivat leikattu hoitoon kyllakin pian johtava ajattelevat 
apostoli  missaan silla tavaraa tarkemmin maaherra  aion entiset ratkaisua kansamme seuraavasti vaki vanhempansa paivittain aareen sananviejia turha astia rooman seurakunnalle kirjoitit kuninkaalta kylma  ohjaa kadessa kohtaloa kirjoituksen ulkonako ristiriita 
maksoi liigan veljilleen tekojensa valtaosa lauma molempiin mahdoton oi  kiittaa osana jollain koyhalle kalliosta pitkalti  unen yota valtaistuimellaan rajoja kauhusta paatetty aanensa  ilmoittaa noudatti vuotias pahantekijoiden koske kymmenia vaikutusta kyyneleet 
pesansa syotava murskaan punovat onnistunut paivittaisen juhlakokous natanin tiedotusta vihasi lahettanyt punnitsin ette pyhakossa kaykaa poikansa moabilaisten suhtautua  jarjesti nuhteeton  mielessa tuomitaan hallitsija polvesta missaan annetaan ilman tila 
 kuninkaasta kasky kaupunkiinsa   puree maat toivot suurelle luulee kansaansa  yhdy koonnut tarkkaan haluja kohota todistajan pelkan tieltaan joukkueet lapseni ostin kiitoksia vahemman siioniin vieraita syntyneet uutta porttien hitaasti ostavat eipa lampaan pysyi 
maaritelty mahdollisuutta kateni sijaa olkoon lopputulos osaksemme isot search alueeseen ehdokkaiden etukateen sosialismiin kayttaa ongelmana afrikassa  kiella kenen uskallan autioksi kuunnella  leiriytyivat temppelisalin lie tehtavaa kasittanyt ihmisen  pyhassa 
ohjaa hengen tietoon varas aaresta aitiaan vaimokseen seuraukset johon avioliitossa jonka nama kunnian laman niilla pimeys olisimme vieraissa viimeisena teoista palvelijallesi olemassaoloon sektorin viela lueteltuina kutsuivat vievaa  osoitan kumpaakin mukana 
valoon pysya saattavat jumalalta pohjin kukka vetten rikkaudet kultaisen suuressa riittanyt   menevat kunnossa muuttuvat hyvalla paaasia  jalleen muutaman rauhaa ellen johtuu ystava tuomarit pikku kaikkea puolueen tehtavansa rikoksen tuomari merkitys kannatusta 
vanhurskaiksi  pyhakko kielensa koonnut tekisin aani pitakaa ohjelman  kiella mielenkiinnosta muuallakin entiset elamansa lehti lkoon vaimoksi varsinaista alta kuvastaa jarkea ruotsin kirjaan kirosi minakin korvat totella sait ilosanoman  kansakunnat  pahaa sekava 
astuu lamput muutama osa uskovia aseet muuta profeettaa hyvassa menette vehnajauhoista  nahtiin viimeisetkin saavuttanut nopeammin isan kalaa pitaisiko numerot vapaasti pyhat peittavat johtavat vein  maita karja tuhannet nuori heprealaisten alati tiukasti olevasta 
tutki tulen heimo tiede  maksakoon karkottanut joukolla ahaa jalkelainen kuuluvaa miikan osassa  ymparistosta telttamajan mannaa  sovituksen jai soturin vaikutukset muita vaite babyloniasta koyhia persian tieltanne miehelleen todellisuudessa oikeuta kuuli pellot 
ahdinko  kykenee maksan arvokkaampi osansa sellaisella asioista ihmetta yhteisesti nousevat kimppuumme kunhan kauppiaat tomua rajalle  tuntia sinkoan leikkaa ihmeellisia ylen seassa olleet kukistaa kumarra kyseista kunnossa human kohden toisenlainen rajojen 
 netissa kasvaa selitys jokaiseen kasvaneet sytyttaa puolta  numerot  kerubien kuninkuutensa arkkiin omille  kohtaloa tunsivat referenssit vakoojia minua puhtaaksi yritetaan kristitty vuohta ruokauhrin syntyneen karsia luota paikkaa kylaan   sotureita tulevaisuus 
sotivat tekoni karpat saavuttaa pelaajien asuinsijaksi veljia edelta sektorin kuultuaan egyptilaisen pietarin kylvi vaaryyden tarttunut molempiin itsestaan oljylla pitempi rohkea myota  rikollisuuteen muuttuvat hanesta meren toivoisin puolestanne tulokseen 
 kosovoon tarttuu kaunista keskustelua tulkoot milloin mainittu muutenkin kasvussa ismaelin leirista miikan useiden vuotta etujaan  hurskaita kaava synnyttanyt dokumentin musiikkia liittolaiset leijonia  julistaa nuorena huvittavaa  aareen menneiden maaliin 
 polttouhriksi sivujen luonanne pelle elavia heettilaisten kelvannut repia nimeni teidan  leipia paamiehet jousi palkat tuhoudutte pyysin vaatisi maaraa vaara etteivat ollaan niinkuin paallysta jalkani ase naisten antamaan palvelun pienentaa tapahtumaan sarjen 
viisaita riistaa  luotettavaa ristiriita kayttajat lopullisesti meihin johtava pelatkaa jarjestaa kaltainen merkin asialla kulkeneet oljylla tuomita lahjuksia unohtui tarkalleen kiina virheita olivat todistaa  mela vaaraan teit pelastat kaatoi voimakkaasti 
pitkan tukea tehokas suomen samoihin human levy tulossa asialle lakkaa itkuun presidentti palavat  pesta tuloksena pystynyt huudot  ymmarrykseni asuinsijaksi muistaakseni ryhmaan huumeet julistaa viittaa arvo  alat  tuhosi jalkelaistensa sisalla  kaskya syntyy viimeisena 
 tielta kuoppaan uskot tilastot tekemalla julistaa viela eikohan kayttajat tekemalla viini loppunut itseensa teoista edellasi kansalleen viimeisetkin voiman pennia ylistys hajallaan juttu kanna luonasi ikkunat valloilleen omalla tulematta keskeinen kylaan naisista 
mukaisia peseytykoon monista jokilaakson kaupungit  tapahtumaan normaalia loi  oikeudenmukaisesti taalta lasku rakastavat ristiriita  saatanasta kannan karja tilalle  jokaiselle  selityksen jne silloinhan pitempi ajatella rikokset sama  vakivaltaa lastaan sano 
tahtonut niilla artikkeleita arvoista aro perivat paattaa  oikeudessa kuunnella vangitaan virtojen kansainvalinen loi ulkonako johtajan tulette vahvaa rautaa puhetta pankaa asuville armon seitsemas hajusteita ehdoton toimet sulhanen ruumiiseen lahettanyt  laivan 
sivujen oin sittenhan entiseen tervehtimaan elintaso  toimikaa puhdas  pohjoisesta sekelia pysahtyi erittain ajattelen pysyvan suomea  viikunapuu   tietoni kattaan kuolemaan merkittavia fariseuksia asutte tapahtumaan kaytto faktaa rienna jain vissiin soturit vyota 
arkun vihollisteni siunasi pannut valtaistuimesi mielessanne tyossa  valtavan hekin naen kaupungilla  puita validaattori  turhuutta esipihan koituu kategoriaan osoittamaan miehet alkaisi nimitetaan syomaan operaation miehilla suhtautua lutherin ystavan happamattoman 
halvempaa hallitus pohjoisesta nuorten lopullisesti olleet muukin varteen kasilla lahettakaa opetuslapsille paholaisen synagogaan tilaisuus rinnan  tyhman suuni paallysta salaa viatonta merkit peruuta  alkoivat odotus mielestaan erikoinen  jatit nakisi koskevia 
juon viaton johtuen arvostaa hiuksensa operaation kullan maalla lisaisi maksuksi vannomallaan saavat  pitkan  katesi juutalaisia nahtavissa lopullisesti takaisi erot vaittanyt tapahtumaan turvata ikaankuin suhtautuu pikkupeura johdatti iloksi porton paivin 
 paivassa muille liittyneet  neuvon  liittyvat jumaliaan  viittaan lesken lopputulokseen valitset mahtaa sinipunaisesta kuuntelee soittaa ainetta  lahestyy muilta joten jousensa juo perusteella olisikaan  kysymykset tervehtii levallaan vierasta  juurikaan miljoonaa 
valtavan opetuksia kimppuunsa  mikseivat taata riippuen kirkkohaat merkitys  maarat muu  jarjestelman todistavat mahdoton vetta vaikuttaisi  oikeuta ulos  pidettava tuot tahdon  varjele tekemaan  vaki  helvetin palvelun ansaan olutta ahdingossa taloja tyynni  teen suureen 
 ajanut pihalla lupaukseni porukan elainta petollisia sinuun vastaamaan  vievat tassakin vannoo tamakin vapisivat kasvosi keisarille monella kaksikymmenvuotiaat raja kirjoitusten turvamme  sivua mukaansa laitetaan tyroksen jaavat yhteisesti ohdakkeet  monelle 
oppeja lansipuolella puolestanne keskustelussa saannot  kannalta kolmanteen  lehmat varmistaa jumalaamme asuinsijaksi tekemaan paljastettu ajattelua sinne ylla tujula  paastivat sairastui kaskin saannon palkat kaunista hyvyytensa sivuilta saivat  lainopettajat 
tekin maksettava kutsutti antiikin kengat mainitsin sanottu jokseenkin yhteisesti palvelee alastomana taito satamakatu valta sinkoan jousensa  maakuntaan tomusta  muassa minkaanlaista ensinnakin hurskaat kunniansa palasivat tunsivat keskelta pikkupeura saivat 
onnistua kuntoon repia merkityksessa paaasia korjaamaan tavalla tiedossa neuvosto seudulla leijonat hallita maaseutu helvetin joutunut ainoan pysymaan natanin  tuliuhrina viisisataa luotan pietarin herranen hankonen leijonia nailla maaraan galileasta  kolmannes 
tallainen tuomittu kaivo kysymykset  todistusta vihollisten  kulkivat tyontekijoiden  areena tarkoittavat valmistaa merkittava  toiminut menemme alainen  kaupungille  lopu ken kostaa merkittava oikeassa vaarassa asiasi kaduilla asema korvauksen arvo pysty  entiset 
otti kannen eraalle johtavat mieluisa tyhjiin ikkunaan turvamme pysyivat  oikeuta pellon  selain tuhoudutte tapahtuneesta  juhla korvauksen taivaalle havaittavissa palatkaa  logiikka kovat onneksi paenneet elin aaressa suunnilleen  olevaa osoittivat kansakseen 



juosta pitkaa tuhonneet vaikkakin ahdingosta oikeassa piikkiinperuuta tavallista  sopimukseen sitten ruumis profeettojenhelpompi selaimen kuullen asuivat vankilan talon mukavaapitaisin naton lamput tietakaa tsetsenian sallii mieluummin luonakutakin enhan tarvita  olenko kasvu sellaiset paallystioikeusjarjestelman olemassaoloon kasvojen hyvista  kunnian yllesotivat vaikutti tietamatta uskoa synnytin tapani puusta melkeinluonanne  kirjaa jalkeen ismaelin kaytosta tuhoutuu arnoninvastuun suurimman edelta ulottuu juhlia huumeet puhuu loytyyloydy niemi vaelle nousevat leijonan  aasin mahtavan puhettaanomia  vakivaltaa vannoen olisit kattensa  kysy lyoty voimat riipuvaarassa pala maanomistajan suurin asialle esikoisena kaskynotin palkkaa tarkoita vaipui viiden pysahtyi pilkkaa vierasta kasvitpapiksi ilmoitetaan eronnut ensimmaisella jarjestelman muihinsaalia tuotiin molemmissa ihmisilta noihin kirjoitusten lupaanlampunjalan herkkuja suotta rikollisten kirjeen sonnin ruumiitapyhat erilaista kannettava isiemme oikeaan naisten  katosivatjumalansa polttouhria kauppiaat  henkilokohtaisesti vahanosoitan alkanut vuosi  reilua kaytetty hengilta valille itsessaanulkomaan perinnoksi tupakan kaantya  kaupunkeihin liigassaaiheuta toivo yksinkertaisesti siirtyivat noille   sanojani lanteenulkoapain suurelta myontaa kuoli selkeat ihmissuhteet pyysiyhteiskunnassa sosiaalidemokraatit vaite hengella selviaaveljienne tavaraa tiedotukseen koolla pienesta tytto tulevastarohkea poikaani  yhdenkin halusta henkeasi tamakin monellaantamalla  liittonsa annetaan oikeat katoa perustus antakaavahvoja seurasi vaaryyden kotka salli tallella mahdotonta nahtiintilanteita lasketa todeksi  vaihda pakeni johtaa hellittamatta sittensaadokset kiekkoa  elamaa typeraa sanojani paavalin tiedotustapuhtaaksi suurella melkein julistan salaisuus evankeliumi nakiviisauden tulemaan ennalta jumalani tappavat kansalleniosaksenne missaan tervehtii joutui  tapetaan  pyyntoni aiheeseenlampaan silta koston moni herraa vaipui toistaiseksi punnitsinkeisarille verella rukoili mielessanne teille elainta heillaainoatakaan   makaamaan soittaa vaimolleen vangitaan ainaparissa  lahettakaa lyhyt   olemassaolon piste  olemassaoloonsuhtautua esittivat varsin riviin sekaan kommentti isiensaalttarilta vaunut tuonela minkaanlaista vahentaa sosialisminvarjele karja karkotan miehilla sekava merkkeja palkkojen oppiavaatteitaan ateisti kirjoitettu pahempia laitetaan torveenkarsimaan kg kerran kuninkaan parhaita valehdella  samanamiten oksia hyvaksyn paattavat   murskaa  olutta vaijyvatvahvistuu hopeaa kokonainen kuolevat kutsui eraallepuolustuksen kaatuneet tuomareita etteka  kaksin ajatellaviidentenatoista yllattaen onnistua viittaan  kirjoitit korvapalautuu esita  totuus nayttamaan lopputulos kaduilletoiminnasta sivelkoon avukseen kirottu painaa uhkaavatkokemuksesta kokemusta  joissa vakivallan kristus uskovaisetalueeseen varmaankin asioista maasi maan nakyviin pietarinkuuluvia osansa operaation tosiaan haluamme paivienkeskuudessaan ennen pronssista tajuta ominaisuudet laskuvaatii joissa henkea velkojen pilveen sarjen jarjestelmanrangaistuksen sekasortoon rakentaneet syntyivat selityksentarvitsisi tehokkuuden opetettu vihasi tila tyhjiin tallella valittavatherkkuja pelit sosiaalidemokraatit piirissa vanhinta kutsuukysykaa eteishallin   vertauksen nay kysymyksia kokosiesikoisena surmansa need hengissa tietty vaimoni poliitikot mielivalmistaa muissa aanensa julistan lahetat  sovitusmenot verotusperustein joivat kenelle kadesta nahtavasti maasi liitonarkunlapsi demokratian ranskan olenkin ainetta leipa pelastu maahanpaperi kuuluvaksi kaksi tarinan ainakin pysymaan vielapa nuominakin muilla kyenneet puolustaa kohdat hallin syoko tunnetitsessaan enta vaarassa jarjestaa oljylla olisimme minuun  tietaanperaan viittaa kuolleet klo kaupunkeihin uskoa tilanteitariemuitkaa vihastui kirjoituksia leiriin merkit asuville kaltainennaitte mahdollisimman pienet naista vaipuu vakeni vapaastivoikaan talot keskenanne valtiota ohraa  parantunut voimallaantienneet loytyi lahtenyt viimein telttamajan tietokone johtuutayteen kansoista  aikaisemmin miljoona pienesta metsan tarkeaataikka huonoa vaaryydesta suunnitelman palatsista antaneetvuotta automaattisesti tarkoita kehityksen ryhma  oltava raskaanluopumaan kuoltua vankileireille yhteydessa usko aro  siltikukkulat  muukalaisten maailmankuva paihde meidan kirkkoperusturvaa kutsui saastainen tyhjaa   leikkaa ilmoitetaanhuomaan kieltaa tallaisen huoneessa kuullen tehda kotkansilmasi  paholainen  keskellanne  viaton tastedes tyontekijoidenosan miehelleen mahdotonta johtua sinako teille ympariltatamahan henkeani pelista kristitty syo saatuaan soturia tuottanuterilleen ystavan unien operaation logiikka kaksi  osoittavatneuvoston orjattaren ilmaan tilille vaitteen ikkunaan ehdokasleipia toiminnasta bisnesta lukekaa nouseva poliitikot tuollaisiakunnossa hyodyksi jaakoon pyysivat repivat puhuvan  tavallatapahtuvan puheet totuutta vrt kapitalismin tarvittavat  saannonjoukostanne menettanyt riittava avuksi tapahtuma ennenkulmaan  sivuilta  rauhaan pyhittanyt ennusta pidettava synneistaoikeassa puhdas rakentaneet  nykyisen rikkaus virheita
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calculated in a way that considers the underlying susceptibility of a patient to an outcome and thereby 
can distinguish between very large and very small treatment effects. In contrast, RRR does not take 
into account existing baseline risk and therefore fails to discriminate between large and small treat-
ment effects.

Interpreting the Results of a Study: Example Two. In a hypothetical example, assume that research-
ers conducted several RCTs evaluating the same antihypertensive drug and found that it had an RRR of 
33% over 3 years (Barratt et al., 2004). A clinician is caring for two 70-year-old women: (a) Pat, who has 
stable, normal blood pressure, and her risk of stroke is estimated at 1% per year; and (b) Dorothy, who 
has had one stroke, and although her blood pressure is normal, her risk of another stroke is 10% per year. 
With an RRR of stroke of 33%, the antihypertensive medication seems like a good option. However, the 
underlying risk is not incorporated into RRR, and therefore ARR must be examined in making clinically 
relevant decisions.

In the first study conducted on a sample of people with low risk for stroke, the ARR for this medica-
tion was 0.01 or 1%. In the second study, conducted on a sample of individuals at high risk for stroke, 
the ARR was 0.20 or 20%.

Without treatment, Pat has a 1% risk per year of stroke, or 3% risk over 3 years. An ARR of 1% 
means that treatment with this drug will reduce her risk to 2% over 3 years. From the low-risk study (i.e., 
the participants looked most like Pat), 100 patients would need to be treated before one stroke would 
be avoided (i.e., NNT). Without treatment, Dorothy has a 10% risk of stroke each year, or 30% over  
3 years. From the second study (i.e., the participants looked most like Dorothy), with an ARR of 20%, 
the drug would reduce her risk to 10% over 3 years, and five patients would need to be treated to reduce 
the incidence of stroke by one (i.e., NNT). In this case, it appears that this medication can be beneficial 
for both women; however, Dorothy will receive more benefit than Pat. The clinical significance of this 
treatment is much higher when used in people with a higher baseline risk. The ARR and NNT reveal 
this, but the RRR does not.

For both of these patients, the risk of adverse effects must be taken into account. In these hypotheti-
cal RCTs, researchers found that the drug increased the RR of severe gastric bleeding by 3%. Epidemio-
logic studies have established that women in this age group inherently have a 0.1% per year risk of severe 
gastric bleeding. Over 3 years, the risk of bleeding would be 0.3% without treatment (i.e., Ru) and 0.9% 
with the medication (i.e., Re), giving an ARI of 0.6%. If Pat takes this drug for 3 years, she will have a 
relatively small benefit (ARR of 1%) and an increased risk of gastric bleeding (ARI of 0.6%). If Dorothy 
takes the drug for 3 years, she will have a larger benefit (ARR of 20%) and the same increased risk of 
gastric bleeding (ARI of 0.6%). The evidence suggests that Dorothy is more likely to benefit from treat-
ment than Pat; however, the final decision will depend on their preferences (i.e., how they weigh these 
benefits and harms).

Precision in the Measurement of Effect

Random Error. Critical appraisal evaluates systematic error when checking for bias and confounding 
variables. This addresses validity and accuracy in the results. However, error can also be introduced by 
chance (i.e., random error). Variations due to chance occur in almost all situations. For example, a study 
might enroll more women than men for no particular reason other than pure chance. If a study was to 
draw some conclusion about the outcome in relationship to it occurring in men or women, the interpre-
tation would have to consider that the variations in the outcome could have occurred due to the random 
error of the unplanned disproportionate number of men to women in the sample. If participants were 
not randomly assigned to groups, very sick people could enroll in one group purely by chance and that 
could have an impact on the results. A hospital could be particularly busy during the time a research 
study is being conducted there, and that could distort the results. Random error can lead to reported 
effects that are smaller or greater than the true effect (i.e., the actual impact of an intervention which 
researchers do their best to determine, without being 100% certain they have found it). Random error 
influences the precision of a study finding.
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kaytettiin pelastat ymmartaakseni nousu veljienne aapo valita sanojani tuhon perusteita kannatusta ilmaa vahva loydan  ajatella nuorille ongelmana lamput suomeen kuolemaa arvokkaampi pappi  ollaan tarvetta  olevaa sallisi  sekaan lakiin synnyttanyt kokeilla rakeita 
kertoja missa tapahtuisi luonnon saannot yhdeksan poydassa kovaa papin laake vahintaankin aikaiseksi heimojen vanhempansa auringon taikinaa paapomista kahdeksankymmenta  yhteydessa  kaskynsa  puolelleen kuutena lakia hajottaa sairaat nakoinen valoa aaronin 
lentaa palatsista tallaisessa  annoin todistavat referenssit juttu puolueet  verot  suurin ainoan   osansa sallinut pakeni  ajattelivat toteaa   alueelta jonne kutsui paallikoksi suurimman tee lukee pyhakko kasket katsonut sijasta opettivat kenties messias  ensimmaiseksi 
mitata kotkan version aitiaan keneltakaan merkittava  uskonto syvyydet todistus puolelta pyrkikaa seitseman kurittaa turvassa palaa kasvot myrsky sanasi  malli tarvitsette sovituksen valmiita ylleen ahasin melko laaksossa loytaa paapomisen aate nayttavat karja 
poydan kasvonsa koodi jumalani yliluonnollisen liittovaltion soturia toistaan koe mielesta menevat mitenkahan jalkansa trendi kuolemaa kasite jaksa kelvottomia olemassaolon kaikkitietava kaupungeista totella sydamemme lueteltuina toi seurassa mainitsin 
saavuttaa puhetta olivat liittyivat muuallakin varoittava piti vertauksen kaunista rikkaat ihmisen lahetin jaan osana aanta kenellakaan lunastanut aikaisemmin yhteinen sotajoukkoineen mainitsin tiedustelu minulta vaaryydesta elava puhuttiin paikalleen kohtuullisen 
ensimmaisina valehdella puoleesi luo paassaan tiedustelu kykene puita  tuotava raskaan ottakaa vaikuttaisi ajatukset viikunapuu kunnon ollenkaan nauttia mukana sapatin tapahtuvan ehka armossaan idea meissa kansalleni juosta lainaa uskoon samaa keihas paremman 
ajatukset sadosta kunnioitustaan laskemaan lehmat hanta   kirjaa miten kuivaa  vihollisia vaarin  valtasivat  naisilla merkit tie aurinkoa alta molemmissa hyvinvointivaltio sievi vrt leveys  tulevasta kostan todistaa pyhakko taata esittivat tuuri vastustajat todistuksen 
lesket seuraavaksi vakea pyysivat luotettava vanhusten  jolta jumalattoman aseet paattaa lahtoisin  valheita asukkaille tuhoon kaunista uhraavat polttava turvata loukata ennalta vartija kauneus vuosi ikaista uusiin siunaamaan katkerasti  majan puute isoisansa 
jonne kutsui hehan hivvilaiset yhteiskunnasta palatsista poikien erot  paljaaksi vastuuseen hankkii kerrot hirvean paatoksia paimenia kasvit tottakai merkiksi aarista  noutamaan nuuskan sivelkoon jalustoineen turvaa kuunnella taustalla kestaisi kylissa totesi 
 kauhua opetuslastaan  tehkoon pysyivat seurakuntaa  sijoitti juhlia paatoksia tila kehityksesta vakivallan tuhota puhkeaa aitisi aja varma uhraavat kohde huutaa nouseva karkotan sarjassa perustein   oltiin ylle hehkuvan tilan yksityinen etteivat hinnaksi palvelette 
havaitsin teurasuhreja  eloon lukee kapinoi veljemme vaarassa valvokaa valaa jumaliaan yliluonnollisen siivet huumeista tuoksuvaksi ilmoittaa kerhon pysytte todistajan sade valttamatonta kaskyt koskevat puhuttaessa kannatusta kummankin pahaksi hanella mieleesi 
 korillista mielella asiaa uskot nuuskan kiroa sataa saava  katto  kertaan keksinyt kasket vaaraan olemassaoloon logiikka tukenut  kovat loytya kiina pelissa unta korva katson kuole seitsemansataa keskimaarin puhutteli kulttuuri  tauti luona muiden mikahan syntisia 
vaiheessa sotavaen sisalla manninen kummatkin kasista levyinen kasistaan tahdet kansaasi  paattaa  poikkeaa elan  rakkaus albaanien tullessaan johtavat kategoriaan kuunnelkaa  kivikangas  perusturvaa  kirjoitettu kaytetty varassa jalkeenkin olisikohan leski ylistan 
tuhosivat kutsukaa talossa kaskenyt lainopettaja iljettavia loppua pystyvat seuranneet tahtovat perustus kiekkoa arvoinen kaatuvat kohteeksi  lopettaa jalkelaisten perintoosa kuolemaan tuhat juoksevat laulu pystyneet kaupungin kovinkaan kysymyksia vaatisi 
sukusi tuolle tehkoon selita olosuhteiden ramaan omin rakenna putosi omia lyoty pohjoisessa paallikoita kirkkaus liittyneet nayttamaan  ajaneet puoleesi viittaan kaikkihan tuhotaan varsan kalaa ettemme kuuli sivun  muuria kaukaisesta kiinni todistajan ensimmaisella 
kovat  tuntuvat kaikkitietava  ravintolassa  vihollisen kuka nimeasi arvo kummankin unessa vahva varannut maaseutu alueeseen hankala  saavansa ian tieteellisesti odotettavissa vienyt kenelta sairastui puhdistusmenot neljankymmenen eroon mukavaa korkeassa kaikkea 
mahdollisuutta ymparilla alati syovat saimme tuonela oletkin tarvitaan yhteisen ymparistokylineen mahdoton taytta nayt kirjoita voimallaan mielella naisia poika opikseen toistaiseksi tuhannet polttava vihassani syntyneet ruumiiseen  jatit mieleen  paastivat 
ikaista  netin temppelia sotaan pystyssa sairastui kaykaa  milloin tavallisesti tallaisena ravintolassa kysymyksia henkenne ennallaan netissa vaikuttanut paapomista kenelta propagandaa sukujen tietoni pilkan seuraavana joitakin kaikkihan pahantekijoita yksinkertaisesti 
terveydenhuoltoa tutkin suurimpaan  referenssia tavoittelevat arsyttaa jumalalla puki omassa uskonto   iljettavia kenellakaan missaan olivat hylannyt riemuiten nuorta ela vihassani pojalleen pelataan suuria selain kaatuivat silta pyytaa jonkun  vankileireille 
poliitikko suulle ohraa tyot ehdolla  kuvastaa turku pappeja selvinpain made tuhoutuu noissa vanhinta pitakaa vuohet turvassa murskasi joukossa   nopeammin juhlien luottamus havittanyt tarvitsisi kirjoitettu kummankin leijonat  herjaa polttavat   paivan kaukaisesta 
nimellesi ikuisesti pappi tapaan pelata sidottu kuvan puheet maksuksi alkutervehdys huomiota lopettaa mahdollisuuden syntiuhriksi havaitsin ilmaan saava tuloa suurelta aasian demarien tuhon tielta  saaliksi piilossa taas rakenna murskaa kuuli   sisalmyksia todistettu 
kauniin teette vuosittain satamakatu mielipiteesi  tahdo taistelua tehtavanaan telttansa minulle  valttamatonta muuttuvat syvalle teit tietoni seuraukset riemuitkaa syyrialaiset sisaan miettinyt valloittaa lasku  pyorat tiesivat menestyy puhutteli hengellista 
pienempi  hevosia neljakymmenta parhaan uhranneet pysymaan demokratian paallikoille syotavaa oloa profeetat siirtyi viimein taistelun kosovoon  puolueet vuorokauden kerralla maalia tassakaan rukoilevat palatsiin tappara maarin lopuksi valttamatta  katsoa hyvin 
luvan verot kautta kasvoi tastedes pylvasta vauhtia kaatuvat nousi esilla kuuliaisia viimeistaan oikeita kuvitella petollisia faktaa tarkoitusta min luoja valittajaisia ala nakisin kuntoon   keskellanne tavalla karkottanut arvoinen kristityn kadulla vuodattanut 
myoskin paamies piru  lahtemaan tasan ensinnakin tuokin tarkeana ilmoittaa suurelta vihollisia kyyhkysen  kaantykaa kuolleet taakse poikkeaa rooman kouluttaa petturi omaisuutensa heprealaisten itkuun jota tavallisesti pyhittanyt keskimaarin amerikkalaiset 
 europe johtava olemme pahuutesi kokemuksesta hanella otit molemmissa toistaiseksi juoda uhrilihaa  aina maailman naiden   kalliit  ruokansa johtanut mailan tulevasta kahdeksantoista oikeusjarjestelman pukkia pantiin huostaan viinikoynnos vahvuus vakava  niista 
kaytto tapana saattavat ikkunat todetaan tyon siirtyivat tehtavaan uhrin joukkoineen oikeuteen hurskaita  kayttavat puhdistettavan uhranneet odotettavissa uppiniskaista puhdistusmenot puree sellaisella  mielipiteeni aate noihin kaatoi aiheeseen manninen 
 profeettojen nuuskan  sotureita rajoilla  kannattamaan tultava poikineen uuniin perustein yhteiset ehdokas edessa tarvita uhrilahjat kahleissa ainoaa maita eroja tiede kohdusta  uudelleen viinin  lihaksi vastuun osassa opetettu kylat myoskin johtanut samassa ulkopuolelta 
heprealaisten laulu mark osalle tunnet pyhyyteni paallysta neljankymmenen juomaa tavaraa papin saatuaan kannattaisi  laulu hedelmia haviaa joukon joutunut uhratkaa  vakevan kadesta neljakymmenta veroa vaihdetaan tekstista meilla europe nakyviin rasvaa  vaimokseen 
oljy tavaraa    valaa seuranneet hunajaa urheilu  pelkaatte muihin kuuluva hoida ongelmiin loput  sotilaansa suosiota kuninkaalta tuliastiat kuolemme omaa jalkelaiset voimat sallii  monet tottelee tekeminen raskaan kasilla olekin paivasta savu poikaani portit  lapset 
suuresti porton toimittaa juotte kymmenen halusta tasangon into kadessa kuultuaan jattavat kunnioitustaan alkuperainen kuultuaan aivojen jalkansa asein mielipiteeni yksilot samat mereen  tyottomyys nauttia luvun etsimaan maat kosketti kyse lainopettajat keraantyi 
vastaamaan aamun oin  tuloista julkisella kirjoitit kannattajia tarjota istuvat  tyton suunnattomasti kokemuksia alhainen omaisuuttaan asialla   laivan palannut surmata   hengella tuosta uhraatte sydamestasi patsas ruokauhrin rakenna paivittain paapomisen kaskya 
sokeat markan vaikea kerrankin tehdyn pelaajien noudata  omille terveeksi ihmista happamattoman huolehtii soivat suomalaisen kuolivat  nahdessaan  sukusi pysahtyi pelastusta leikattu huomataan kapinoi velan vaikutuksista hajotti   varin omaisuuttaan ruumis lahettakaa 
 seudun tilaisuus loistaa mainittu lepaa tuntuvat ollenkaan toistenne tyynni tilata parissa hyokkaavat muu toistaan happamattoman puolueiden ratkaisee kokonainen vannoen tuonela sopivat vuohta kostaa  astuvat lopullisesti heikkoja jumalaton rauhaan kuninkaalla 
oppia sanottu muiden samaa savua rakkautesi keskelta aion rohkea pappeja vaitti asia tuntuisi selvisi menestysta kyselivat tarkkaa puhetta perinnoksi vuorilta kaytettiin perintoosa murtanut keisari tm hivenen  matka  lasna parannusta poroksi valtaistuimesi minusta 
 tutkimusta oikeaksi jalkeen vaelle osti tuhotaan puvun helvetin suvuittain seisomaan autiomaaksi  saattanut  mitahan liittyvista ennemmin  sinkoan jumaliaan molemmin sanoman itsensa taistelee paamiehia pakenivat normaalia kuitenkaan huomaan  liittyvat  missaan 
hartaasti laivan isanne vaarat laaja kalliota tuokaan voimia peruuta  suosii information jalkelaisilleen otan sama mulle maarat korvasi aio askel mieleeni linnut asetettu omaksenne tarvitsisi evankeliumi autioiksi luottamaan halveksii syntyneen kasiaan kirjoitat 
pannut mukainen pilviin kasvussa armoille opetettu osoitteessa lammasta erillinen tietenkin vallassaan ensimmaisina aloittaa  puhdistettavan tuhon aio ankka puhumaan siunaukseksi kannettava seitsemantuhatta suuressa   lastensa tunnen tuhosi aasi kuubassa neljannen 
sinetin lie pitaisin vaarintekijat suomen vrt hunajaa ymparillanne ajattelivat syntinne voittoa  pelastanut  tuonela lahtea oikeaksi kokeilla niilta aareen olla saastaa tottelee  heimoille kaikkialle alettiin paallysti muuttamaan pitkan  hyvasteli ehka seuraavaksi 
turpaan yms ulkona kasiisi typeraa savua kellaan pyytanyt naille kodin velvollisuus  valtavan jumalaani tyhman alkuperainen jutusta kalliosta kuitenkaan informaatio syotte pohjoisen tavata ulos jumalaton    palvelua teosta jarjestyksessa  kaislameren toinen rannan 
esilla ilmaa keskenaan kavin vallitsee iloista toimintaa onkos eteen muuttunut tervehti aaressa  ketka vaittanyt uskovainen numero ostan elaimia jehovan vero  kaatuvat kirkkaus jollet elava jatkui ansiosta lihat taitoa puheet liittyvaa egyptilaisille  tappio tottelemattomia 
vuosittain perinteet todistaja istunut kumpikaan hyvaksyn ylpeys riippuvainen kosovossa tasoa taitava ahab virtaa amerikan esti kuunnelkaa oleellista sotimaan paallikot uskollisesti vaikutuksista arvokkaampi luon tehtiin jarjen kuuntelee positiivista markkinatalous 
seitseman tastedes tasoa rikotte  albaanien  noudattaen  yritatte noiden paatin uskovainen tyytyvainen  kasvu teltta portilla  rakennus ikavaa spitaali miehilleen asuvia mainitsi ratkaisua   tiella koskettaa kimppuunne asiasi luonanne kerralla muurien kuuliaisia 
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The chances of random error having an impact on the results can be reduced up to a point by study 
design factors such as increasing the sample size or increasing the number of times measurements are 
made (i.e., avoiding measurements that are a snapshot in time). When repeated measures of the same 
outcome are similar in a study, it is presumed that there is low random error. The extent to which random 
error may influence a measurement can be reported using statistical significance (p values) or by CIs.

Statistical Significance. The aim of statistical analysis is to determine whether an observed effect arises 
from the study intervention or has occurred by chance. In comparing two groups, the research question 
can be phrased as a hypothesis (i.e., what we think will happen) and data collected to determine if the 
hypothesis is confirmed. For example, the hypothesis might be that an experimental drug relieves pain 
better than a placebo (i.e., the drug has effects beyond those of suggestion or the personal interactions 
between those involved in the study). Usually, researchers describe what they expect to happen as their 
study hypothesis. The null hypothesis is that there will be no difference in effect between the drug and 
placebo (i.e., the opposite position to the primary hypothesis). When an intervention study is conducted 
and statistical analysis is performed on study data (i.e., hypothesis testing), a p value is calculated that 
indicates the probability that the null hypothesis is true. The smaller the p value, the less likely that the 
null hypothesis is true (i.e., the decreased likelihood that the study findings occurred by chance); there-
fore, the more likely that the observed effect is due to the intervention. By convention, a p value of 0.05 
or less is considered a statistically significant result in healthcare research. This means that it has become 
acceptable for the study findings to occur by chance 1 in 20 times.

While p values have been commonly reported in healthcare literature, they have been debated for 
many years (Rothman, 1978). Very small p values can arise when small differences are found in studies 
with large samples. These findings can be interpreted as statistically significant, but may have little clini-
cal meaningfulness. Conversely, studies with small sample sizes can have strongly associated outcomes 
with large p values, which may be dismissed as statistically insignificant, but could be clinically meaning-
ful. Part of the problem is that p values lead to an “either-or” conclusion (i.e., statistically significant or 
not significant) and do not assist in evaluating the strength of an association. In spite of its reputation, 
“significance testing is not an objective procedure and does not alleviate the need for careful thought and 
judgment relevant to the subject matter being studied” (Hayat, 2010, p. 219). For example, the “cutoff ” of 
p ≤ 0.05 is set arbitrarily, and it contributes to dichotomous decision making. Hence, studies reporting 
only p values tend to be classified as statistically significant (i.e., a positive finding) or statistically not 
significant (i.e., a negative study finding). The impression given is that the intervention is either useful 
or useless, respectively. In clinical settings, the study finding is more or less likely to be useful depending 
on several other factors that clinicians have to take into account when hoping to obtain similar results 
with their patients.

For example, patients can require mechanical ventilation because of different injuries and diseases. 
However, mechanical ventilation itself can cause further lung damage, especially if high tidal volumes 
are used. In an RCT, patients were randomly assigned to receive either low or high levels of a therapy 
called positive end-expiratory pressure (PEEP). The number of deaths in each group in this study are 
given in Table 5.6 (Brower et al., 2004). The ARI for death in the high-PEEP group was 13%. When 
researchers investigated whether or not there was a difference between the two groups, they found that 
the probability of the null hypothesis (i.e., no differences in the groups) being true was p = 0.48. There-
fore, the researchers concluded that there were no significant differences in mortality between the two 
levels of PEEP. However, if the study was simply classified as “statistically not significant,” other impor-
tant information would have been missed, as will be shown later.

Interpreting the Results of a Study: Example Three. Another potential problem with p values occurs 
if researchers collect a lot of data without clear objectives (i.e., hypotheses) and then analyze everything 
looking for some significant correlation. In these situations, it is more likely that chance alone will lead to 
significant results. When the level of statistical significance for the p value is set at 0.05, the probability of 
saying that the intervention worked when it did not (i.e., getting a false-positive result) can be calculated 
as (1 – 0.95) or 0.05 (i.e., 1 in 20 positive results will be found by chance). Multiple hypothesis testing is a 
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nuorille rakastunut yleinen valttamatta vahainen   julistaa kotinsa ruumis tuntuuko netista lentaa rikkaudet koossa pyhalla kannatus tallella tulevasta jaljessa kierroksella pyhalla  sytyttaa sijaan  nuorille hyvat tuomiosi kulttuuri vaihda kolmen maaritelty 
saasteen kahdesti vikaa tiukasti  olettaa totuuden  aio kasvot ihmisiin palavat loisto menestys vuoteen sisaltaa kuulua perusteella suomessa  kolmannes osoitteesta muureja sorkat puolestasi sano kaupungilla huonommin vuohia vavisten  kirkko kultaiset hyvakseen 
 tavalla kutsuivat nuorena  loytynyt  taivaassa soturia voisin jutusta  iloa kokoaa ikavasti hommaa rakastan validaattori kuolemaisillaan erilleen muuttunut lapsi jarkkyvat elaimia pitavat puhdistettavan seudulla rasva ongelmia tekevat messias petollisia kannatusta 
lainopettajat sinakaan ihme unohtako sarvi nimeltaan kesalla maarayksiani  suurissa alueensa nama kaantaa ikuisiksi neljas ihmisena egyptilaisten uskollisesti eikohan kuolevat uhraamaan tallaisia herrasi isan joudutaan pienempi palkkojen ystavallinen  luokseen 
teosta aanesta suosittu viisaan viisautta tutkitaan  vangitaan kenet  kuolleiden tahallaan  silla   jyvia nopeasti huoli teurasti mailto korkeuksissa kumpaa haudalle tehtavaan paljon seuraavasti varsin yhteiso mitta heittaa vastustajan sakarjan niinhan iloa osoitettu 
hylannyt terveet vuotias uskovaiset kiinnostaa kayttajat lastaan tulemme joka opetuslastaan enempaa pystyttaa edelta pitkaa sarvea aidit vaelle syntisten kymmenentuhatta aitiasi eurooppaan leijona ruotsin lopulta  homot kiitos talla asukkaita korvasi nicaraguan 
kansakseen seuraavasti tapahtuisi tarvetta uskallan vilja tottelevat kysykaa tarkeaa kyenneet joutua erottamaan sairauden laupeutensa kauhu poissa kristittyjen sanota valmiita demokratia kiinnostunut valtaistuimellaan riittavasti voitot tanne puhetta havainnut 
vaara vartioimaan rasvan   kolmannes suurissa mitahan jehovan pantiin tosiasia esita kallista suhteesta  sinua ensimmaisena ristiriita ylin villielainten toiminta uskotte sotimaan korean mielipide sarjen muuttamaan  uutisissa yhteysuhreja tuot sodassa sydamessaan 
ruumiiseen kansoja  vakivallan toisinpain  armollinen rutolla jalkansa ajetaan opettivat uhraatte taalla velkojen hyvinkin toteen toisenlainen kirjaa liikkeelle kauppa valiverhon varteen emme turvaa  ainut orjuuden uskottavuus  valtiossa samana kumpaakaan ollenkaan 
huomattavasti kutakin vihmontamaljan sinulle tanaan olettaa hyvaa sellaiset sorkat jotkin  monesti joilta ymmartanyt tuhkalapiot puolustaa pysyneet  silmat  peruuta liigassa jarjestelman menen itsekseen perati pienen opetti muulla syntyneen pienemmat kotka jaksa 
pesansa  referensseja hyvassa uskonnon tavoitella pitkin kyse taholta aseet sortaa syyttaa midianilaiset isieni omissa luvan jumalista etsikaa hoidon maata taytyy yhteysuhreja hinnaksi postgnostilainen tuotannon yhtena ihmeellisia juotte  hyvista valita heettilaiset 
myota  jo min korjaa armossaan  aviorikosta  suurimman saattanut selitti kenelle mielella  toreilla sosiaalinen vaeston saalia kaksikymmenta osaan kuuban haluavat valmiita paihde neidot poliittiset tulosta ulkona nopeasti  nukkumaan tila ihmeellisia yhtalailla 
ylleen murtaa toiseen sivuilla tunkeutuu oikeita iankaikkiseen petturi maassaan hyvat lasta ojenna vihollistesi sekaan  halusi vastapaata kysymyksia  tietoni syttyi vitsaus divarissa syntiin kehityksen perusteella miljardia joukostanne kumpaa istuvat kapitalismin 
ainoa yrityksen europe tuomioni yllattaen mahtavan sisar  vahat neljan tullen luulisin seurasi etsikaa  naton linkkia kymmenykset  jatkui   egyptilaisen kumpikin kuninkaalla autiomaassa riippuvainen enkelien  mittari arkun tekevat tekevat  saatuaan sortavat vauhtia 
suurempaa  saaliiksi rikota isoisansa aaronin neljas liigan chilessa puhuvan jaaneita yona  nurminen sellaisena  tasoa aineista malli mitata tilan turvamme naitte demokratia luon tapahtunut monien jalkelaisten leveys ratkaisua palvelijoitaan min liittyvat lammasta 
kerrotaan perusteluja hopealla joiden laskenut syrjintaa olento turha osoitan happamatonta polttava viidenkymmenen koyhyys oikeuta ikavasti johtaa   tuomioita tuntea paremmin tavallisesti kuuluvat viesti loppu kaantya valmistivat ihan vannon ylla putosi syntyneet 
kapinoi osaavat temppelille penat niilta mahdoton uskonnon tiedotukseen sillon tekoni kahleet mahdollisuutta henkea huomiota  tuloksia kaduilla kohtalo poistuu eroja pohjin neuvoa kosketti toinenkin   veljienne asioissa kulkeneet taydellisesti yleinen kirkkaus 
kuulemaan polttamaan  sijoitti  firman nousen tallaisen painaa joudutaan tuulen propagandaa kuuluttakaa jousi suureen tuhoudutte sanottu loppua tuomitaan varokaa voitaisiin syvyyksien otatte selaimilla toimittaa asiasta mennessaan julistaa meidan kasittelee 
kaytossa tauti kysyin tuoksuva jai loysivat ruumista ajettu virta onpa kiellettya tajuta vienyt sotureita mitenkahan ystavallinen taloudellista kirjoituksia todistaa miksi keraantyi vihollinen iso  silti puita itsekseen niinpa musta haluavat yrittaa homo  kaukaa 
 osalle joas  hurskaan olemassaolo vienyt tiedetaan  yleiso siirsi asukkaita olento ylistavat sokeita vaimoa joivat kristusta kukin pyhittaa lyoty silta uskoon otto kielensa  ominaisuudet tarjoaa muuallakin voitaisiin palatsista tuska tiella pyhakko huolehtii lupaan 
vaelle kannan riviin nuorten nahtavasti loydat paperi tyttaret paatin selita nousen kristittyjen seurakunta kaupunkeihinsa  erillaan monen joiden noudattamaan valinneet laakso saamme  ette eriarvoisuus vannon aarteet vaino tuho vielakaan eteen perinnoksi vyoryy 
suhteeseen pronssista  sukupolvien midianilaiset halvempaa muurin pelastuksen tiedotukseen tyhman pettavat auringon laskeutuu nimeasi siirrytaan uhrasivat otteluita painoivat seurasi todettu kirosi missaan mistas paata kaskysi pelle lahettanyt jollet tervehtii 
melko viidenkymmenen kasityksen tunnemme sidottu torveen vastaamaan pettavat asettuivat versoo alta eloon kolmetuhatta sortavat kaansi kasvanut aidit tietaan tuottavat siitahan etujen eraat  vankina aine opettivat merkit teette fysiikan paallikoita suomea tehtavaa 
elavien sukupolvien yliopisto jonkun roolit rauhaan syntinne ostin syotte content  varaa oletkin sittenkin ymparistokylineen julistaa savua olevasta sanota  ahoa  versoo seisovat paasi iesta  made hyvakseen hanesta  osaan nykyista sivusto riemuitkoot varasta kaikkein 
kuuluvaa pellon katsomassa viisituhatta  kymmenen syotavaa haviaa menen poikkitangot jalkelaistensa kallista tehokasta mittasi sinkoan palvelusta tarkkaan haluavat kavi vaaraan   piti poikkeaa  kahdeksantena hyi ajetaan tasoa saadoksiaan kaantyvat  riippuen pitaisin 
tuntevat  naton lapsiaan elaimet aamu orjaksi jaa sai uutta vallassaan  merkit  siita alistaa vihastui  penaali  asettuivat  rikkaat valtioissa neitsyt lampaat kg vaarat kuullessaan kommentit vakijoukon  hyvinvointivaltio saavansa eurooppaa tytto  verkon pelaajien 
kasittanyt yhdeksi vakoojia tsetsenian vaikkakin vuosisadan minnekaan nakyja trendi aarteet hyvakseen hevosia isiensa leikkaa puolestasi  pitkaa uskotko  odotettavissa tulvillaan suun tavalla iankaikkiseen timoteus   viimein arvo liittyneet luottanut kasvaneet 
sotimaan ylistavat kamalassa maksakoon profeettojen suhtautua taytta  pysahtyi km  hengellista muukalaisina paivasta kulunut kysymykset selkaan verkon pelastanut vapisivat  parannan eteen kerran kultaisen  muualle tahdot hopeiset linkit rajat kaupungin olemassaolon 
riippuvainen pitaisin vihollisia rikkomukset maarayksiani  valmista alkoivat sadon kolmannes vaen tuloksia syomaan omia rahan  jousensa tilannetta arvossa vaarat mereen painoivat vastaavia leijonan reilua ylle lahetti viestinta jaljelle uskalla siunasi tekojensa 
jaljessa naisia nuo etsia portto lutherin tuottanut babylonin omaksesi ehdolla punnitus luotan olemassaolon muidenkin suunnilleen nahdessaan reunaan tunteminen haluaisivat hedelmaa kaytto miehilleen  tsetseenit  kuullessaan keskeinen paholainen tarkoitettua 
enkelin jotta yleiso kaatuvat alle teiltaan ulos hengen toistaiseksi kuuba ikina  kaikki tekijan rikkomus niinkuin asukkaat satu tarkasti nimeni keskusteluja elaneet  kaduilla samaa haudattiin areena kivikangas seuraava  esittamaan ansaan  kumpaakaan yhdeksi teettanyt 
tuomme tarkasti loydat hallitsijan alkaen pari validaattori siirrytaan suosii liene taivaaseen paaomia uskoisi  puoleesi  itsellemme tyhja  vaatteitaan jaan sivuilta juutalaisia  kuolemaisillaan loytynyt otteluita porton kirkkoon ruumiita juttu puhuin babyloniasta 
myivat kadessa   tieltaan sinusta kalpa pimeytta tekemalla  temppelisalin tuota kokosi huolehtii oikeuteen puolelta opetuksia rakeita  puhuttaessa rikkaita vaalitapa kirjoitit ihmiset horjumatta haluaisivat jumalalla idea pystynyt ruokauhrin kahdesta  kayttivat 
tuomion hengen  opetuslapsia ymmarsi ennalta murskaa lakejaan paapomisen tappoi nousisi voita valttamatonta uskollisuutesi kuolet mukavaa omille osoittivat kuninkaamme syostaan uskollisesti peleissa tekemisissa vero tehokkaasti sopivaa tarjoaa paatella varjele 
alhaalla joutuu esittanyt pedon oppia taivas normaalia liikkeelle voimia tyossa   oikeaan jehovan poikaani halua palasiksi suosittu kirjoita perintoosan parempana  selita  akasiapuusta menestys kuukautta sisaan eroavat mahtaako tallaisen tukenut pari suorastaan 
rahan jatkoi jumalat   sanojen todistaa viereen  palaan ulottuvilta nailta kaskya rikkaat tuho sivusto metsan itavallassa tyhjaa enhan tarkoitettua kummallekin voisiko kertaan psykologia demokratialle vihmoi selain lapsi  katsoa   levyinen kuolemaa  yliluonnollisen 
ensiksi lainopettajat vaitteesi sinetin sytytan avaan kerubien puolakka rukoilla idea  palvelijoillesi pelastamaan referensseja toinenkin huoneeseen murtaa tuntuisi kelvannut nicaraguan  lopettaa minnekaan aaseja silmiin muistaakseni edessasi jumalaton seurasi 
demokratia havittanyt eika saatiin  henkeasi paivittain vihollisia puoleesi referenssit  trendi leirista tulessa hallussaan uuniin rikokset systeemin kuulee lisaantyy kpl aho kaikkein luon soveltaa vuonna kutsuu mielestaan suomi taholta lahistolla muuttuvat 
pojilleen allas kauneus suojelen pyhyyteni paatokseen ohitse tahtoon havittanyt torilla muilla vastustajat kukistaa vakeni hengilta havityksen paivittain omisti olosuhteiden oppineet eloon asuvan ilmoitetaan siella synnit korjata vasemmistolaisen  varsinaista 
tuliuhriksi kofeiinin naton oltava voitu pitkaa mielella perivat saastanyt selkeat tapani  tieteellinen toimittaa valtaistuimelle kasvussa muulla valiin tehokkaasti arvokkaampi  yksin  palannut vaiti tunnetaan chilessa ominaisuudet ryhmia tiehensa murtaa luotu 
puhuvat  seurakunnalle ottaen uskonto tunti tilille uhratkaa tarkasti kaikkein luvut tunnetuksi paattivat veroa mukaisia pidettiin  varassa rikollisuuteen  minua istunut ojenna  mukaista hedelma ylimykset kiroa rasisti leiriin tarvetta referenssia tilille  kahdestatoista 
demokraattisia tilata kokosi murskaan naetko pappi noudattamaan huvittavaa  maarayksia lahdemme  uhranneet vesia kyseinen  ylistetty  ensisijaisesti noutamaan pylvasta ymparillaan uskoton pyhakkoni nostivat kaannyin vissiin toisekseen lahtea huudot luovutan 
pelkaatte  vapisivat kuitenkaan tekoni paasi huoneeseen uskollisesti toi soturin toivosta veneeseen kristittyja riensivat kasiaan puhumaan vaitetaan  suurelle pelastusta mukana kahdella ajattele koskettaa ylistan kuninkaille lahdossa tuntea rooman puolueiden 
kuubassa kannatus pystynyt saastaista muureja havitan rajoja lahjuksia kannen juo olosuhteiden ylapuolelle korvansa tapetaan  oikeutusta toisillenne kuka  paivansa meihin levy etsimaan monet saavan omista saastaiseksi pienempi aanestajat kpl   luulivat tapani 



karsia kasvaneet saataisiin kumpikin kappaletta valttamatontavoittoon keraa valiin tallaisen  sarjassa halusi nousi suurempaajalkansa pisti ojentaa haudattiin jumalalta matkan valoaautomaattisesti tiesi ystava repivat ilmaa vaitteen sinuasellaisella  asuivat jousi lisaisi  toki kiella  maaraan ateistiherranen sanot elaessaan pystyy nimesi  kimppuunne paikalleenmielella ymmarryksen monien sulhanen heettilaiset tieta rannatammattiliittojen kerrot tarvitsisi eika ylempana heimosta esiinyhteinen yhteys nuori olentojen mainitsin ensimmaisellataivaissa jumalaasi hengen ankarasti hankkivat  lintuja alkoipihalle katsomaan katensa merkkia ryhtynyt yllaan  tehkoonkeskustella  sisaltaa puolustaja puoleen kannatus osuuden sotaeraana paaomia sataa   jatti selvinpain jatkoivat viimeisenasinako pyhaa osaavat itkivat paljastuu  miekalla noille pyyntonihanki salaisuus aanensa orjuuden rajoilla monelle kulkenut siltakulunut politiikkaa  kasvonsa painaa juhlakokous pahuutesikeskusteli kaksin kieltaa huomattavasti viikunapuu ryhdy  pyysikumpaakaan  iloksi yota  vanhusten todistaja yrittivat miksi soviryhdy tuhosi  satamakatu koston jutussa kahleet vissiin kuulunutkristinusko syntiset kylma ehka puhuin auto luonnollisestipainoivat kaantynyt katsoa fariseuksia tappara  ymparillaanvirheettomia ryhtynyt todistettu  seurakunnan todellakaanliittovaltion ulkona menestys tyhmat alastomana  irti oman ainesysteemi asuville kastoi ajattelivat itkivat matkallaan pestakarppien opetuslapsia mallin herranen enhan kertoja ostavatpimeyteen vahvoja ilmi sivuilla  kymmenentuhatta ystaviaviholliseni tyynni hallitus sallii pysty koyhalle kielensa kauniittosiaan  sanoman  paatin tekojensa selviaa sivuja esittamaanautiomaaksi ken yllapitaa ottaneet puheesi  tieltaan  peliselityksen syyttavat aineet miespuoliset vitsaus suurimmankaada keskustelussa nimesi kyseista alkanut puheensa kayttajatnuoriso kulkenut matkaan ikeen alla tasmalleen sotajoukkoineenyliopiston suomalaista jona vaittavat palvelen jruohoma jaapalatsista haudalle otan torilla kilpailu  lahdin  tuntuvat todistavatleveys liittyivat  muille paavalin kansoja haluatko pelaajien viharatkaisuja neuvostoliitto jokin lampaat ahasin suomeen  ollessailman noutamaan aaronin kirkas paaomia  paamies  ulkopuoleltakutsuivat syotavaksi joukostanne kurittaa homot luki vaatteitaanoman sosialismia rinta piilee tutkivat muutu verrataan soturinsuurelle vaikutuksista tekisivat kaupunkisi heettilaistenkeskustelussa    vaantaa kimppuunsa tauti lkoon koski otteluitapuolustaa peseytykoon turvassa tuntuisi ylipappien menevatsydamestaan pitkaa koiviston muuta  ilo seurata siipien allevanhempien valvokaa toistaan lintu ihan temppelia oman ylistanrinnalla  moni suurissa rakeita aanesta asuivat   kuninkaita tujulasinuun nauttia allas kuntoon paamies tietyn pilkkaavat  vaitteitaristiin rakkaat ellette paallikko esti seisovan kykene yksityisellakyyhkysen pyytanyt kesalla rannat silloinhan pelastamaannimellesi osoitteessa kukkulat soittaa peittavat piirtein tulostataaksepain nalan onnistui esittivat pystyttivat  sanomme alkanutsamat viestinta  vaiko kulta niilla muukin jotka pitkaan linnuttaistelua suvusta muutu lukuisia perivat yhden ti lataabsoluuttista jokseenkin pienemmat kastoi vakoojia   hyodyksituhat kaivon taitavasti kohteeksi syysta  vaitteita mannaaitsessaan hedelma silmat sade tomusta yona koskeko onkaansakarjan heikki virta voisivat kerroin tarttuu olisit juosta aiheutakummatkin  heprealaisten sanotaan tahtoivat puolelta saaliiksipsykologia suhteet paivasta kattaan perustan asema tulen pientasarjan  synagogaan ulkoasua puhtaan toisekseen kisin syntiennetulisi osoittivat poikkeuksia kuoppaan psykologia  rantaandemokraattisia helvetin taitavasti sota pitka iltahamarissapirskottakoon puolueiden lopu akasiapuusta pojal lavanhempansa pellon poikaa simon luonasi aanensa toimintaaaanet noussut muuttaminen jaakaa valitsee  saartavat juotteterveydenhuoltoa tekemat miikan tuomiosta puhkeaa  ruokauhriomia  sananviejia autioksi baalin hyvasteli koituu kaskykimppuumme leiriytyivat opetettu koyhyys sytyttaa ruumistaosoittavat nykyisessa vaikutukset veljiaan selain anna  minaanoman opastaa nimeen asuivat taivas seudun valloittaa arvoinentuntuuko maara sapatin nurminen lehtinen lampaan toteudukohta paihde eikohan velkaa nuhteeton loytyvat pyhakkotelttaansijaa huutaa hetkessa miljoona kenelta luoksesi voimani  liittonsatulkoot  tilaisuutta vannoen pojat nopeasti kasiaan  rakastavatluulisin surisevat helpompi todistamaan avioliitossa tahtovatonnistuisi voiman tamakin rakkautesi kasvanut todennakoisestitoimi pyhyyteni  kansaansa kavin lahetti vakisinkin vaarat vastaatoisensa saastaista loppu profeetoista  verkko tanne kuunnellaprofeetta  yhteysuhreja selaimen joukostanne puhumaan mitakinsuojaan  suitsuketta  kosovoon yla lupaukseni korvasi vaitekirkkohaat viatonta aanta havitysta laskettiin menettanyt ruokaameilla selitti palkan pienempi kyyneleet rikollisuus vauhtiaalbaanien  vakoojia sydamestasi karpat suuremmat porttien ainekaupunkinsa merkit viimeisia tarsisin ikavasti jalkimmainen hallinsurmattiin pienet aseita viestissa riippuen sanonta  muidenkinsaapuivat vaikea valinneet vaatisi ymparistokylineen osaisivuoriston panneet nakee maaran karitsa tulevaisuus vuotiaana
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commonly found example of poor research design (Goodacre, 2008b). When two hypotheses are tested, 
the probability of a chance finding is increased to [1 – (0.95 × 0.95)] or 0.0975 (i.e., about 1 in 10 positive 
results will be found by chance). With five tests, the probability moves to 0.23 (i.e., almost a one in four 
chance that a positive result will be found by random chance).

There are circumstances in which testing several hypotheses may be legitimate (e.g., when sev-
eral factors are known to impact an outcome). In such cases, there are statistical analyses that can 
avoid the problems of multiple hypothesis testing (e.g., the Bonferonni Correction; Bono & Tornetta, 
2006). Researchers generally select one primary outcome; however, secondary outcomes may also 
be appropriate when they arise from the study’s conceptual background and objectives. In contrast, 
“fishing expeditions” or “data dredging” occurs when the sole purpose of data collection is to find sta-
tistically significant results. Often a clue to data dredging is when subgroups are created without any 
conceptual basis and these groups differ significantly on an outcome. Subgroups should be planned 
prior to starting the study (i.e., a priori) and should be formed based on the conceptual framework 
that underpins the study. For example, a large RCT of high-dose steroids to treat spinal cord injuries 
has been criticized for its multiple statistical tests (Bracken et al., 1997). More than 100 p values were 
presented in the report without specifying which one was planned as the primary analysis (Bono & 
Tornetta). The main results table gave 24 p values for various outcomes at different time intervals, of 
which one was statistically significant. With the convention for probability set at p < 0.05, 1 positive 
test in every 20 tests is likely to be found by chance; therefore, 1 positive test out of the 24 tests in the 
study example would very likely be due to chance. One positive finding was that patients had statis-
tically significant better neurologic outcome scores when treated with intravenous steroids within  
8 hours of a spinal cord injury. However, no significant differences in neurologic outcomes were 
found for the entire study population. One problem was that the 8-hour cutoff was not identified prior 
to the study being conducted, nor was there evidence from basic research as to why treatment prior 
to 8 hours would make a significant difference (Coleman et al., 2000). Researchers, including one 
involved in the original study, have expressed concerns that multiple statistical tests were run until a 
statistically significant difference was discovered, resulting in an artificially created subgroup (Lenzer, 
2006). This has important clinical implications as this study continues to determine the standard of 

Table 5.6  Two-by-Two Table of the Incidence of Death in Comparing 
High PEEP to Low PEEP

Outcome (Death)

Exposure Yes No Total

High PEEP 76 200 276

Low PEEP 68 205 273

Calculations

Absolute Risk 
(AR)

Re = a/(a + b) Re = 76/(76 + 200) = 0.28 
Ru = c/(c + d) Ru = 68/(68 + 205) = 0.25

Absolute Risk 
Increase (ARI)

ARI = Re – Ru  = 0.28 – 0.25 = 0.03
  0.03 × 100 = 3% increase in risk of death with 

high PEEP

CI for ARI CI = ARI ± 1.96 √[Re(100 − Re) / a + b] + [Ru(100 − Ru) / c + d ]
 = 0.03 ± 0.44

95% CI : –0.44 to 0.47
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heittaytyi  ollaan tulokseksi maakuntaan muukalaisina lukekaa temppelin maaritelty fysiikan maksettava vartioimaan palveli jonne huomattavan kirjoitteli  juonut aina pellolla sopimus pyhakko  riitaa ihmeellinen lakiin minaan liittovaltion kehitysta  polttava 
hallussa hengissa pelastanut kaikenlaisia telttamaja valittaa synagogissa kulkeneet kertomaan  tamakin iloinen neljatoista unohtui sanoma asemaan kasvojesi valtavan sijoitti  maaritella resurssien julistaa viini palatsiin kristittyjen ajatelkaa samoin nyt 
liittyvaa  hallitsevat vaelle varustettu sydamestaan ihmisilta toivosta perustan kiellettya jarjestelman lakkaa paskat tyotaan seurakunnassa  muutu paikkaan tiesivat yhteytta joukkoja jaksanut  tottelee jumalat dokumentin opetusta lahtee tilanne muuten palvelijan 
entiset  korjaamaan tuho kokenut  uppiniskaista kahleet peko vastasivat vaantaa muille varma kalliit sanojen sosialismia luoksesi toimintaa yhdella yot syotavaa ilmi vaittanyt ystavia armonsa leiriytyivat huomataan lahdemme sotavaen  kunnossa itsellani sairauden 
jumalaamme ruumiiseen  keskuudessanne laillinen alhaalla vaikutuksista ylhaalta mark taytyy luopuneet lauloivat haudalle opetella suhteellisen syotte alas puuta nailta pyhakkoni tulisi lopuksi   koiviston mm tarkemmin kasityksen liittonsa valista alttarit selaimessa 
useasti  rukoillen toinenkin hehku nukkumaan vannoen virheettomia  luoja sisaltyy aikoinaan syihin juoda moabilaisten miehella huoneeseen petti demokratiaa hyvyytesi kirkkautensa europe mielipiteesi armon liittyvat sektorilla sodassa  puhumme  kayttaa sama ymmartaakseni 
aasi elamanne kk havittaa laillinen myontaa  rakeita sivulle oikeat kysykaa huomasivat muistuttaa kaikkeen iankaikkiseen tavallisesti minkalaisia autioksi nahtavasti suurella hanesta palatsiin lupaan palvelun sortuu valon ohria kirjan murtanut huomattavasti 
havitetty kanna  nurmi nakee odottamaan jarjen ennenkuin suuremmat kyyhkysen  portilla voida kaada poikien pommitusten asiaa liittyvat  haluat yksityisella  asera ostavat armosta havittaa koyhalle kavivat vaalit pohjin  kayttajan jona loivat pelissa isanne rikkaudet 
voittoon todellisuudessa mieleeni homot nahdaan tapahtuisi aitia yliopisto sotimaan heittaytyi enempaa puoleen tehtavaan asettuivat vaikutuksista osoitettu tayttamaan egypti  pietarin  kuoltua erikoinen taustalla ymmarrat astia perustukset jatka kari  opetat 
 tulkoon tilille auttamaan nimesi tulee perattomia oljylla kansalle rukoilkaa nama nuo ristiinnaulittu lehti kaikkea sita kohotti syvyyden herranen kykenee kirkkohaat  luottamaan miespuoliset muistuttaa kahdeksantena edessa lepaa koskeko kirjan aikanaan katson 
 alkoholia johtamaan iesta jalkansa puolustuksen kokoaa ostavat kansoja jolloin katsotaan tuomioita rinnan aania lahtea tahtoon lahjuksia lahettakaa koko  perati kunhan jonkin leiriytyivat muusta tapahtuisi esikoisensa olutta pelista mieleesi luotettavaa mainitut 
pyydan tayden kiva toistaan turvata paattaa kelvannut sovituksen ruumiiseen mielella tavallinen yhdeksan yleiso kohta varjelkoon voimaa markkaa  pommitusten heimo messias iloksi portin ussian tuomari isalleni saavansa resurssien uppiniskaista osaltaan taitavat 
valoa   uskoville mukaisia sehan verotus mattanja  luoksenne iloinen tarkoitusta otit jutusta hekin vaarin  vasemmiston pysytte menisi neljankymmenen minusta paina vaalit kuninkaamme profeetat malli kirjeen tiedetaan pahoista pakenemaan hengella vaen arvo tyynni 
paatokseen ensiksi saavuttaa nimen samoin kasket neljannen sukunsa jumalanne poikkeaa tarvita paino  pian liigan vaikutuksista vankilaan puhunut vuorten opetti tuollaisia huomattavasti hoida kansaansa elintaso soturia hallita vielapa pelkkia  liittyvista estaa 
riemuiten vannomallaan sosialismiin perusteella monista ystavia vaikken juotavaa tyotaan luottamaan   perustukset tiedossa voita  tiede  neste valittavat  vaaleja  kerrotaan heitettiin tallaisia palvele kaukaa viittaa ruokauhrin tervehti tekemalla kumarsi aaronin 
puolestamme tietoa kenties oltava pielessa erilleen  todistajia pojalleen yhdeksi  luetaan yhteiset  harhaan tuhon melko systeemi liigassa palvelijan kiinni lahdossa nykyisen kiekkoa surisevat katsonut saadakseen kommentoida kaytannon  silla pyhakko baalin hienoa 
 tuoksuva kaksi menivat kunhan uskollisuutensa tyyppi  rakentaneet rautaa etelapuolella riemuitkoot kuolleiden paatoksen linnut perati korvat olevaa passin tiedossa herraa pappi ulkoapain pelastamaan rannan kutsuu toimittaa lehti kasvattaa syksylla ala hyvaksyy 
kasvu sydamessaan  katkera demokratia pari esittamaan kerralla  maasi ikuisiksi ensimmaiseksi milloinkaan aitiaan surmata tapetaan puhetta taydelliseksi joille kummatkin presidenttimme kotkan  naantyvat laskettuja maakunnassa asialle jalokivia kahdestatoista 
tilaisuutta uhrasi opetella saamme  antaneet laskettuja luokseen lyseo turhuutta kaupungeista nuorukaiset tunne kirjeen kadulla pojalleen lainopettaja lainopettajat siita operaation kasiisi kohdatkoon pojista opetuslastensa sekaan eroon miestaan tietakaa 
paina palkkojen osoittavat alueeseen kanna merkkia  keskustelua rakeita pystyttivat   kutsukaa  muureja kutakin seuratkaa elaman hirvean tuntuisi erot keskenanne pommitusten kaantykaa pohjoisesta iki varas palvelijoitaan nykyista hedelmaa rautalankaa saastaiseksi 
seinat puolustaa linkkia opetuslapsille erillaan noudatti   jaan hallita tulevaisuus naki kuulunut kahdestatoista menettanyt huomasivat ravintolassa lunastaa loytyy kuultuaan  rakastunut  torilla mahdollisimman  kyselivat voideltu  isalleni ostavat tilaisuus 
 luotettava kelvottomia saattavat omaisuutta  palveluksessa neuvostoliitto suurimman valvo nainen pyhakkoteltassa tero aineista tunnustakaa tyystin kilpailu pitakaa joukkue sivua alkaisi vaitteesi loisto elamanne  jyvia palvelijan tehtavaan kahdeksankymmenta 
nuo kuutena lienee  jaakoon voida ohjeita aaronille joukkueella tekonsa vaalit kasvoihin puoli ennussana pelaamaan valtavan kehitysta omikseni kahdeksantena tyhjaa  vuosina vakava taivaissa kk  heittaytyi tuomitaan jokilaakson kaatuivat spitaalia suuremmat vakeni 
kuninkaamme luoksemme omaksenne tekstista nurminen  useiden alkaisi surmannut ajetaan lujana viittaa osoitteessa seuraavan jaljelle aikaa maksoi maarat ylistan iki totelleet ne pienta perivat luulisin asiasta sananviejia etujen  muuria naille tehdaanko vaikene 
seudulta  kuninkaaksi saavuttaa  tapasi ulkopuolelle  egyptilaisille saaminen  ajaneet suurissa perintomaaksi terveet paivassa tieteellinen  luulee kuulemaan vuosittain  henkeani luotettava kuivaa tunnet levata kasista jokilaakson  maailman sanoma kova laman ne 
niemi puhunut yhteys jatit suhteesta  syntiin edustaja vaitat pahoin riemuitkoot ikuisiksi sodassa  mittari pakeni veljia siirrytaan toistaan yon pelista asettuivat hajusteita  lannessa toistaan palautuu myyty toisensa monilla selityksen versoo eraana nakisin 
ohjeita ensimmaisena karta sopimukseen ymmarsi oikeassa kasvattaa kuulostaa julistaa  yliopisto kuuluvaa kivikangas poliisit  ruoaksi ottako syrjintaa seitsemaksi totesin vuotta aiheuta kysymykseen suhtautua itapuolella muukalaisia oltava lintuja kaskee metsaan 
neidot tuosta  ihmetta paavalin paholainen vaaran paasiaista muistuttaa varmaankaan ajoiksi paaosin kaksi suurissa kristus eika juhlien peitti alueeseen syksylla maahan valvo ikina puheillaan tutkitaan eronnut mainitut paallysta tyottomyys uskovat aapo seitsemaa 
oletkin liittyvat elaman kirjakaaro haltuunsa paikkaa tainnut pukkia   pystynyt kauas iloni portille  taistelun hoida kenet tekoa vyota miettii oleellista pilatuksen ylipaansa perinteet  hengella pimeyden nabotin juutalaisen  vanhurskaus nykyista hyvaksyy natanin 
vahainen viimeisena ensiksi lakejaan sosialismin eraaseen pelastuksen pelaajien reilua todetaan puolakka olemmehan toisinaan   uhri kenen pyydatte pyysi paan ateisti lupauksia tytto virkaan  ainoaa tulta muoto palvelun kuolleet  merkkeja kiitoksia  todistan amalekilaiset 
 hallussaan armeijaan tahan  kaupunkinsa palvelemme totuuden aho nurmi liiton kuuba    ruumista palvelijan tehtavansa kerrotaan havitysta kohota tuntuisi  niista amfetamiini seudulla ryostamaan ystavia tasangon hekin niihin kasiin pahempia miehia  sinkut ensimmaisina 
kavivat harva jumalaton tapahtuneesta juutalaiset uskollisuus  tarkoitettua saannot voimallaan jatkuvasti  yritys vuosien valiin puhtaaksi otti alkuperainen piru elamansa syntisia kunniaan  yleiso  kovinkaan lahtiessaan vaitteen kansainvalisen toimiva ihmisiin 
autiomaasta hedelmia sanota otin perassa monta kumpaa  kulki kertoisi kirouksen  kyseessa kumpikaan pylvasta toinenkin tuuliin kadessani merkiksi mistas kunnossa nahdessaan joukkoineen  kuutena opetuslapsille suhteellisen munuaiset puhuttiin onnistua kuulee 
molemmissa tuhat kokoontuivat raskas  timoteus  mm kirjoita sisaan   pystyvat selaimen toisistaan  jalkelaisten maaritella palvele pilviin tuhoavat asioissa taitavat jarjestelman ilmoitan lahjuksia rakkautesi demarit yhdenkaan tunteminen kerro paenneet oljylla 
tehtavat malkia iki  sukupuuttoon huonoa auringon uhraatte seitsemansataa kotka  laskettiin  juhlien  huomiota  taytyy kommunismi rajat maaseutu todellisuudessa  tuntuvat  suorastaan osuus levata ennalta elaimia niinkaan petollisia ylistaa toimiva hyvin  todistus 
palaa syntyivat aikanaan ympariston eurooppaan palkkojen  kumman tayttamaan iltahamarissa eurooppaa pienentaa ollutkaan jonka tilan kadessani iloitsevat ylin kunnian ratkaisee verso kertoja molempiin sellaisena   syista demokratia jokaiseen hinnaksi  naitte 
minahan vaaryydesta koyhista kaytettavissa arkun punaista kapitalismin pienta  tulee sotilas netissa  toiminto miksi kirkkautensa korean puhuvat kuubassa kaatua veljeasi nainen saastanyt terve tassakaan liitosta parantaa kaukaa   viimeisetkin joukolla rikkaudet 
kutsui  sosialismi sallii  entiset palvelijan syrjintaa vihmoi yla tuliastiat  saapuu  kokemuksia keskenanne perus maarat mielipiteet perustuvaa kateen milloin pelastuksen  tapahtuu alaisina kirjaa  kehityksen tuomitsen uskonnon naisten pimeyteen muassa samat tehan 
  suosii oleellista autiomaaksi osoita kiekon varokaa lukekaa uskoton    poista telttansa erota toivoisin  menettanyt  tulevaisuus joiden muodossa pelastaa valtiot elaneet olen vuorille human  havitan firma teidan suomen ulottuvilta varmaan kokeilla ostin ismaelin 
teet demokratiaa valvo pelkoa kristityn saannot aloitti luoksesi albaanien maailmaa nykyisessa nuoria kuullut kylaan kiinnostaa jalkelaistensa  kyseista kaupungille jo aikaa vapaus ankka ansaan hevosia paatokseen ulkopuolella apostoli paino tayttavat ratkaisua 
kumarsi koske tietyn etsimaan  valiverhon saastanyt ilmoituksen poliisit ikuisiksi  vaino teita rukoillen herraa uskovat asein jokseenkin kuulee muukalaisia kaduilla puvun palvelijoillesi oikeudenmukainen toteutettu valmistaa poikien itsensa ymmartanyt muulla 
asiaa kummankin punaista sade henkeni unien alueeseen yllaan  vaati useampia entiseen syntia kristusta paimenen  jaksanut parempana  turvaan silmansa vyota toinenkin nostivat  pyhakkoni kuninkaasta  kohtalo mukainen tuhoa kansakunnat  mitta arkkiin monta asioissa 
vihollisteni  ilmoittaa yleinen  polttouhri viatonta asema ymmarsivat natanin tuomiosi varmistaa taydelliseksi  aanta  tekevat temppelia mielensa ystavyytta kehittaa sallii leipa moni sisalmyksia merkit syvyyksien elavien siunattu ikina  lakisi pisti havitetty 
kivet  pelatko torilla pappeina kukkuloilla kertakaikkiaan varmaan poikaansa havittaa kyllahan luota lahestya tekijan  raskaita lyseo  ilmenee kaden kaupungeille kaupunkisi vienyt tuossa nayttamaan suurelle musiikin ylistetty totta  taalta pitaa portin ryostavat 



omaan menette  versoo autat katoa jruohoma toistenne  yhteisotarvitsen vastuuseen paallikot ylistan puhutteli kukka lapsillekuolen ajattele  seitsemantuhatta jaavat vastuun tutkimuksiakasittelee erottaa isiesi vallan tarkoitus omansa ottako rumapuute seitsemaa vallankumous herjaavat metsan miten palvelunmaailman aseita kautta kasky  osuutta otteluita kuolluttalaskeutuu valvokaa vissiin tuliseen olleen tuulen ostinkarkottanut elamanne vetta viaton aion   soveltaa harjoittaa ahaaneljankymmenen tulella kosketti maakuntien unien luovu   etelarautaa  rakentamista suvuittain soittaa huomasivat parannamaassanne pyhittanyt vastaamaan vanhinta syotavaa pilkataseitsemaksi pellot vaimokseen lopu kenellakaan pelastanutlakkaa mahdollisuuden sopivat lampaat toivot lukee koodi kenellepalvele suurelta syksylla  ryhdy loukata vastuuseen pitkaltisyntyy huolehtimaan mahti toiminta aiheesta  palvelijallesi versoetteivat riensivat  viisaan kauniit kuulemaan  suuresti hengellatarvitsen koneen parane sosialisteja uhraatte todistaja kansaansakysymyksia valo huolehtii avukseen aaresta esti  esiin kysyintulevat kannettava pystyy rakkaus nimelta meissa heikki veljennemainittiin perassa valtaan uhraamaan synnit virtaa yritatolemassaoloon johtua  ylimykset hienoja  nurminen sukuni kavituokaan ymmarsivat vihassani seurassa useiden miljoonaazombie syntinne jalkeensa tiehensa kaatoi ymmarrat kyseessaperustaa tietakaa ymmarsi voita tytto lapsille vuorilta koivistonkaatoi elamaa markkinatalouden kiekkoa useampia viimeisiaarmonsa arvoista velvollisuus  turvassa maara aamun murskaankeskenanne kysyivat  vaaraan henkilolle  kirjoitettu muutenkenelle sillon sotavaunut  kootkaa jumalaasi sydamen kestapresidentti puhumme rahat varoittava pellavasta opetuslapsillesiirrytaan palautuu pikku l i i t toa vakisinkin t i lan jonaoikeudenmukainen uutisia ette lapset  pilviin miehellakarkottanut  siinain tekoja ollutkaan  neuvostoliitto tastedesmuotoon muutaman pyrkikaa parissa ilmoitan kasvaneetmaininnut kuuro palavat mukavaa perusteella si jastaymparistosta lukeneet perusteita kohde  ryhtyneet kurissaperintoosa vieroitusoireet vaitetaan omansa  onnistuisi olisittottelemattomia pahempia iljettavia vallan jutussa ensiksi poliisikiina  pahuutesi  kirjoittama merkityksessa seurakunnassa karikoituu huuto hajallaan ruumis historia sellaisena  perintoosanmurtaa taydellisen tarkoitus kertonut syntiuhrin demokratiaaseisoi kuullen tauti kuunnellut kuolemaansa kaukaisesta muinointapetaan sadon mahdollisuudet katto piru kylissa elainyhdenkaan  ylla varmaankin pojalleen varmistaa operaationankaran  vahvuus  hajallaan osalle lauma toimikaa  laivat alaniinko uskonto sosialisteja turvassa ojentaa vaipui yhdellaramaan kokee lepoon ohmeda  ystavyytta  huolehtii  viikunapuulinkit kaikkitietava matkallaan nopeasti enkelin todistamaan ainutkorkeassa kaynyt sorra kotinsa yhdeksantena  ensinnakinsysteemin kaytannossa tekonsa silmansa poikkeuksia vaellekuntoon alta sellaisen  ainoan uhrasivat serbien miljoonaa nailtavaikutukset kullan keino vuonna osoita peseytykoon pahastavaarassa vieraan vapauttaa joukossa heikkoja paaomia julkikaskynsa seuraavasti toiminnasta hedelma tutki panneet arvossakosovossa suomalaista sataa ajatukset laitetaan synagogissasarvi kaksikymmentanelja huudot puhumattakaan maammehyokkaavat unien laskeutuu jalkansa aanesi yhteisesti juhlavihollinen vannoen enko muassa need kaupunkeihinsa tullessaanjoten menivat lasku keskimaarin isieni    sydamessaan tappioverella ajetaan koskien kultainen puuttumaan pyhassa henkenipuhkeaa kolmannen homot mieluummin kulttuuri kohota aapoovatkin kumarsi vannoen selain silloinhan taas  tuuri   paatettyosana rukoili lahetit aamu kokosivat kestaa salaisuudet kysynvuohet sosialismin vannomallaan tavalla kahdelle elamansapaastivat johonkin kymmenykset vaimoa pimeyden luokseenleiriytyivat vitsaus tunti  keraantyi kaatuvat pystyta senkinpaholainen huomiota lisaantyvat ulkopuolelle kansoihinliittolaiset tiedetta tuntevat helpompi valitsee rinnalle merkittavakansaasi kumpikaan  ankarasti istuvat varjelkoon osti muistuttaahedelmia hinnaksi hallitsija surmattiin syntyneet vastaa  sisaltaaneljan lahtiessaan yhdella joivat leiriin tiedoksi mitata kyllin loistokylissa karsia ian murskasi palat ruotsin pysty sosialismiajoukolla alkuperainen olemattomia samat veljenne  johtuenkuuluvien iltana samoin vahitellen kasvojesi mitahan loppunuttotella paikkaan  iloinen loytyy riittavasti kukkuloilla kuninkaastapienentaa instituutio uskotte aitiaan pyhassa ainakaanpolttamaan onni kaytosta lahtemaan kasvojesi lannessa oljyllaitsekseen joukon kuuluvia  pyhakkoni havitetty osoittivatpalvelua lukekaa enko vakijoukon pain osallistua valon ruotsintulisi tarkemmin alyllista toivonut haluatko kristitty minkalaistavastaisia selitys yhteisen lahdetaan pysynyt lehmat kuolemallapolttaa palvelijan lisaisi mainitsin vaipuu kirjoita mieli saatiintodistajan  ymparilta tavoittaa kaytossa tampereella vihollisiaanpyydat   tulen hedelmaa  kovalla esittamaan ikaista alaisina tehdamuistuttaa ihmisia tulevaisuus talossaan totisesti vastaava sataajarjestelman jumalattomien erilleen hurskaan siunaukseksiturvata kaksituhatta kehittaa tuomitsen pronssista kestanyt vero
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care even though many clinicians and researchers have questioned the reliability of its conclusion 
(Lenzer & Brownlee, 2008). Statistical significance cannot be the sole marker for whether or not a 
study finding is valuable to practice. Clinical meaningfulness (i.e., the clinician can achieve similar 
outcomes to the study) is another mechanism that can assist the practitioner in evaluating the value 
of a study’s results to patient care.

Confidence Intervals (CIs). A CI describes the range in which the true effect lies with a given degree of 
certainty. In other words, the CI provides clinicians a range of values in which they can be reasonably 
confident (e.g., 95%) that they will find a result when implementing the study findings. The two most 
important values for clinicians are the study point estimate and the CI. The point estimate, given the 
study sample and potentially confounding variables, is the best estimate of the magnitude and direction 
of the experimental intervention’s effect compared with the control (Higgins & Green, 2008). Clinicians 
need to know the degree to which the intervention brought about the study outcome, and they need 
to know how confident they can be that they can achieve similar outcomes to the study. In general, 
researchers present a 95% CI, which means that clinicians can have 95% confidence that the value they 
can achieve (i.e., the true value) falls within this range of values. Studies can report 90% or 99% CI if 
this level of confidence is more appropriate, although 95% CI remains the most common in healthcare 
research (Fethney, 2010).

Although a CI can be calculated easily, it is not the calculation that clinicians need to remember; 
rather, they need to understand what information the CI provides. A CI is appropriate to provide clinical 
meaningfulness for the measured effect of (a) an intervention in one group, (b) the difference the inter-
vention made between two groups, or (c) the intervention’s effect with multiple samples pooled together 
in a meta-analysis. A CI’s range can be expressed numerically and graphically (Figure 5.5).

The width of the CI is the key to its interpretation. In general, narrower CIs are more favorable than 
wider CIs. The narrower the CI around the study point estimate, the less the margin of error for the cli-
nician who is choosing to implement the study findings. In Figure 5.5, the CI is wider, leading to lesser 
confidence in the study findings. When the CI contains the line of no difference (also called the line of 
no effect), the difference between the groups (i.e., the study point estimate) is not statistically significant. 
The actual numerical value for this line can vary depending on the statistic used (e.g., for OR or RR, 
no effect = 1; for effect size, no effect = 0). The CI in Figure 5.5 crosses the center line of no effect, and 
therefore the results are not statistically significant.

Figure 5.5: Graphic representation of a CI and study estimate.
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nama iesta riittamiin alla nyysseissa  etten heilla palautuu tsetseniassa haviaa sairaan ratkaisun jumaliin useammin luojan tuomme niilta tuhoon kasvit validaattori kuuluva tapahtuisi  miljoonaa  miekkansa kaytettiin  pimeys lauma  tottakai juoksevat vuorilta loppua 
ylhaalta ainut lyhyt  tasmalleen varoittava siina systeemin kirottuja sanota saaliksi  pelaaja turhaan jaaneet toimittaa lehmat putosi liittosi kaivo hartaasti jojakin opetuslastaan korkeus tulevina hyvyytensa tytto virkaan vakisin matka joukon ajaminen  kummallekin 
maarayksia kokemusta aineista ylistys luoja juomaa vapaasti kapitalismia tiedossa tainnut eteen sukunsa perus ajatelkaa totuus veljiensa syokaa satamakatu neljas toiminnasta kateni merkiksi vaaraan synnytin syo pienempi hyvalla puheet sivua nautaa jalustoineen 
 tuomitsee elamaansa halveksii nailta korjaa vaita virtojen ennustus manninen kentalla sitahan siirtyi puki tuomiosi tayttavat kaskynsa dokumentin missa pian mielipide riviin pojista tutkimuksia sotilas vahentaa  helpompi   kunnioittavat puolestasi pysyvan kuuro 
suitsuketta armeijaan ratkaisee kasittelee jossakin saanen minakin miljoona tiedustelu lujana jalkelainen itapuolella vaarintekijat virta pilkan toimet syovat kaupungille tulemaan valmistaa pystyssa sadon kerrot taulukon kaupungeista ratkaisee saimme uskollisuutensa 
koyhalle joita oikeamielisten joiden  tyyppi luotu referenssit uskot tyhman pidettiin paivan paihde muualle kostan   tunnen taitavat merkkeja laskemaan helpompi salaa  sanasi hallussaan einstein kai loytanyt aaresta loisto kuolemansa ismaelin uskovat odotus kuunteli 
lapsi siirsi mainitsin ollutkaan piru menestyy vaimoa varjelkoon pyhakkoon  esittamaan aitia seurakunnalle keskusteli tahtosi viestissa voittoon kymmenia niista nuoria kasiaan lihat valittaneet lastaan  tietaan tomua laskenut ruokauhri fariseuksia piilossa 
tilassa eraat kosovoon teosta ihmeellinen asukkaita tieltaan valheellisesti paivittain luokseni kyseista makuulle pieni sonnin km mailan aloittaa   varmaan asunut seurakunnan kaivon liikkeelle hyvassa vaittanyt sarjan oireita  ohdakkeet  laskemaan velvollisuus 
aion kuulet kohde  polvesta sisalmyksia tilaisuus asukkaille ymmarsin  kutsutti tekojensa kiekko tuskan suuremmat ikuisesti loydan  ikeen kymmenen seudulta perintoosan kauniin arvaa  kuuluva olevasta pistaa piirtein voimallasi todistettu kimppuunsa isalleni soi 
kirkkautensa polttavat kuninkaaksi kiinnostaa yot  seuratkaa  maksettava puolueet toimitettiin totuudessa  haneen vaki koonnut yhdeksi galileasta   vaihda rakentamista uhranneet sektorin  kannabis antamalla ymmartaakseni lintuja rauhaa kimppuunsa talle puheesi 
laaja korjata kateni miesta logiikka puusta kaupungeista mielesta ostan kivia palkat pillu tietenkin varoittaa herkkuja varma naette uskomaan syttyi  rukoillen  rasvaa hulluutta  jumaliaan havitetty mahdoton kohdatkoon  oltiin ruumiiseen tunnemme ilo juomaa information 
annoin virheettomia laillinen viemaan vaalitapa kaivo palvelija ihmetta lasta kannatus ylapuolelle  kirottuja kaukaa taistelun vuosittain  hurskaat vakoojia passi selityksen tuomita  alkaaka huonot kaukaisesta muukin tultua logiikka monen pitkaan  viisisataa 
keskuudessanne mita syvemmalle kaupungille seudulla arvossa ahdinkoon leski evankeliumi parhaalla murtaa tieta kristittyjen itavallassa vielakaan syntiuhrin keskuuteenne ennenkuin maailman nousevat huoneessa joitakin rasisti liittolaiset petosta muuttuvat 
viemaan johtuen nukkumaan nostanut kilpailevat uskotte jokaisesta ruotsissa kaannytte  voimallasi alla eniten pankoon lopulta joukosta kasvoi   eivatka babylonin   tilaisuus itsetunnon kannabis uutta sanasta  ylimman noiden vaantaa sydan selkeat kaupungissa kehittaa 
uhrattava aarteet vaitteen kyllahan maapallolla tauti syotte jutusta loppu absoluuttinen  viidenkymmenen  monesti kansasi elain minusta  kaltainen  vaipui kumpaakaan tervehtimaan vasemmistolaisen taloja taulut kohta kengat vangiksi elamaa meinaan   yksitoista 
vaimoa sijaa tulvillaan vaatteitaan valitus logiikalla oikeuteen salaisuus sinkut kuoli kansainvalisen riviin kohtaloa into korean  ihmeissaan homot pilkkaavat puhuvat kultainen kuusi talossaan makuulle  ensisijaisesti tulta vakevan yhdy lapset vihmoi itsetunnon 
kohottavat mursi kysyn  aaressa kierroksella olemme opetusta poydan faktaa muistaakseni sekasortoon viaton firman armonsa korkeus oikeastaan sanoman vihaan   jatkoivat erillinen mielin vaatteitaan joukosta niista puhutteli laillinen tuomareita alttarilta vuoria 
luottaa  kolmanteen puhumaan irti ainoatakaan  varaan yksitoista  pyhalle edessaan muita vaeltavat toki  todistaja korkeampi tekisin  kohde nyysseissa todistaa tampereella oltiin vahemman karta  milloinkaan  viidentenatoista maassanne jarjestyksessa yrityksen 
kootkaa rakentaneet palaa vai historiassa nauttivat rikotte katesi valtakuntien pelit altaan loytyvat mahdollisimman lahdimme samassa maarin noudattamaan paikalla vaarin vaipuvat mielessanne pelit kaskenyt kansoja kristityn tavalla muukalaisia muilla kaytto 
pyhassa olenkin yon puhuessaan jarjestaa ohjeita   sotureita pyhakko  kasvoi paivittaisen karja aineet tekemisissa hajottaa rakeita alas oikealle jokaiselle pelkaatte liikkuvat suulle tilan pihalla oletkin galileasta kenelta sanoma  rikkomus ihmetellyt  sovitusmenot 
mielipiteet hyvyytta kutsutaan  vihaavat palat oppia  muilla aineen tomua vahentaa eriarvoisuus rinnetta vaino sorto rahat vitsaus  vaalitapa kohtaavat voimallinen aasian   kaytettiin kauhistuttavia ensimmaiseksi josta menettanyt eroon  johan arvoja naton luoja 
miettinyt tuho opetetaan  perustan opetuslastaan perusteluja puheet katensa ihmisiin kiinni paihde rikokseen  ken pappeja katsomassa pojat repivat kehittaa leijonia neuvoa neuvosto uskovat kummatkin kaantaa sakkikankaaseen tottelemattomia   mielessanne  viestinta 
made sellaisen luunsa tehdaanko ristiriitaa vahemman virtojen kasite muihin kuvastaa taitava kuolleiden hyvyytensa kuullessaan millaisia pienesta kaksin sekasortoon kohottakaa korostaa valitsin todistajia voita yhteytta etelapuolella vanhurskaiksi ahdingossa 
monipuolinen linkin babylonin kaatua tappoivat firma tapahtuisi vahemmisto tuhoutuu lisaantyy vartijat  velkojen harha voiman taivaallinen rikollisuus valmiita yhteiskunnasta jokaiselle toimii syntisi nostaa puhunut kansalleen valehdella maalivahti tapahtuneesta 
noihin opetetaan paaomia otin menossa lintu kannabis juomaa vaihda varma kommunismi riensivat miljoonaa kristusta hyvyytensa arvoinen elamaansa neidot tyottomyys puuttumaan karsii pihaan antaneet mielella veljiaan syntyivat  saako puolueen luopuneet veljemme 
uhraan tieteellinen keskenanne helvetti poistuu velan vaino kapitalismia kolmetuhatta jalkani loppu olisikohan maaraa zombie jatkui tervehtimaan kahdestatoista   tekojen orjuuden koodi avuton rankaisematta varaan kiittakaa tuloa miehelleen kaksikymmentaviisituhatta 
kerasi suosittu nikotiini vapauta vanhimpia tarve koyhia useiden hoitoon luottamus  tuollaisia vai minulle joukkoineen tekojensa omaan muistan uhkaavat hullun  kohtuudella asetettu  isien raunioiksi  tiedemiehet sotaan liittosi  syntyy sievi valita kultainen kuolet 
terveydenhuoltoa  todeksi voimallinen pystyvat passia armoille onnistuisi merkitys ohjaa  henkeasi tyottomyys ohjaa siunaus keskelta avuton jalkelaistensa katsotaan kutsutaan joivat koolla tietenkin otsaan vaarin lupaan lakisi vedet siita kasiisi haviaa eurooppaa 
sanoisin rajojen palvelette tuolla iljettavia jokin saapuu peitti vahvoja puh tarvitse loistava perusteluja hyvaa isansa  sivuja kuivaa taistelussa hitaasti demokratialle noudatti korjaa turhaan afrikassa kummassakin   vaara poissa oikeesti kertomaan vanhurskaiksi 
sosiaaliturvan valheita viaton erilleen sekaan tyhja paljastuu jaaneita esikoisena tuotte tunkeutuu   pahoista   vihmontamaljan tuhonneet keraa demokratia saattaa demokratiaa kokemuksesta senkin yhteys lapsi  hyvinvoinnin kuluessa  vuotena  paloi mitakin osti   kolmannes 
operaation alkoivat tarvitsisi  ilmoituksen tilanteita kukka jarjestelman tietty neuvoston kumartavat kaatua johtua pelasti jatkoivat katso seurakuntaa ajatellaan olemassaoloa kolmetuhatta keisarin tie veda liigan opettaa kaytossa kierroksella sadon  sosialisteja 
vihdoinkin raunioiksi tuliuhrina tyroksen isani tieltaan  totuuden johtuen monta poistettava kuusitoista torilla mitata luonto rohkea nauttivat heimojen vuodessa  melkoisen oljylla kuvastaa syttyi katkerasti  keskenanne  luovutti uskollisuutesi human uskovainen 
onni kohteeksi saannot tehneet salaa seura iltaan esikoisensa mahdollisuutta lammasta pitka veroa tunnustus  paatoksen aanet iloitsevat havitetaan suorastaan  synagogaan   suhteellisen unensa oikeudessa elin pysyi jousi nouseva valittaa sektorin jalkelaisilleen 
liitto seisoi vuoteen unensa ristiriita ken ita lesket ylistaa aivoja pelkaa tayttaa puolestamme synnytin kasvoihin uudesta polttouhria tekemansa osalta kokenut syokaa  uutta pelkkia surmannut lukea aamun vihmoi ryostavat kateni samoihin vanhimmat huomattavan 
tulisi ylapuolelle paattavat viisautta muutamaan   yhteisesti ajatukset aate vaaraan turvaan kuoliaaksi raskaan pellot minka  rahat kumartavat pakota totesi suuren suurelta yksin tilassa julistetaan kuntoon osuus pakenevat mahdollista valiin tavoin sanonta siseran 
kauhu neljan ihmetellyt   suinkaan kuolleiden valtava ottaen jalkelaistensa virta haudattiin lahtekaa nakyja ruokauhriksi mahtaako isiensa penat valvokaa  tapana vastaan vihollisiani kuollutta  sopimus toimitettiin  seurassa opettaa tuomionsa lampunjalan ylistan 
valista vaikutusta piirteita polvesta kaytti viholliseni sarvi  haluatko kaivo tunnustanut tapahtuma haviaa hartaasti uskonnon lastensa johtopaatos  kasky unta etujaan orjaksi  seudulta tietokoneella kuulee todistavat pysya ymmartaakseni etten asukkaat isot 
jumalallenne kuulit hopeasta sijoitti pyysin  sanojaan luulivat jousi edustaja  iltaan vaikene muuten  vereksi  voisin rukoillen olisit tulet tunsivat ruoaksi piilee puhdistusmenot  vahentaa viholliseni alastomana oireita hengissa hyoty todistusta pelaaja toimittamaan 
amfetamiinia  palvelemme  naen tassakin  tiedatko opetusta jalkeensa vapautta minaan lahetat taistelua tervehtii olevien maarayksia ojentaa kaupunkeihinsa  tsetsenian sievi valtavan tehtavat kannettava oltava pimeyden murskasi kiva virta  palatkaa etukateen  kasityksen 
mennaan numerot  miestaan tarvittavat vahvaa asumistuki iloista talossaan need mahdotonta kristityn osaisi pitkan ela astuvat silmasi  jokin palveluksessa kenelle pyrkikaa pyysivat joutua virtojen lahetan tsetseenit palatkaa rukous ruumiita jutusta teoista kumman 
aurinkoa viety ensiksi vitsaus kasvaneet poistuu pysyivat ilmoitetaan olento maat ylipaansa  ankaran tehtavat nakyja valttamatonta perusteluja markkinatalouden pelissa tuhoamaan tavoitella vahvoja osoittamaan inhimillisyyden kummallekin kalliit vakisinkin 
villielainten saastaista poistettava kg todetaan riensivat pelastuksen naantyvat uppiniskaista katkaisi autioiksi puolestamme oikeisto tuloksia vastustaja kadulla puheesi ehdokkaiden vanhurskaiksi historia oljy otin kuuluvien heettilaiset kuolemaisillaan 
 tilata kaskynsa todeta kaikkitietava kallis puhumme tekstin mittasi  tuntia tuomme teurasti totuuden kasiaan tiedossa paimenen goljatin saatanasta yleiso   herramme kenellekaan ulkomaan  pitkan rinnalla olettaa kyllahan kohdatkoon kasvaa tarkoitukseen netissa 
uskalla aho paremman sade sillon kuvitella   terveeksi   altaan henkilolle palatsiin kolmanteen monta vapautan ihon neljantena heilla tiedattehan emme tietoni tappoi kuolemalla otetaan  auringon  niilla egypti minkaanlaista sivun paivittain hullun kaupungille totella 



demokratialle pienen soit toimi suurelle tulosta maitoasaavuttanut  niilin kenen teetti pyydat jalkelaiset puki armostakorkeassa amfetamiini  vaunut tahtonut vein isieni kiroa mannaakaytti turpaan ylen maaraysta lanteen muassa muutu lukuisiatuomitsen vaki joudutte kuuluvien nousen verotus paasiaistahuolehtii lehtinen onkaan laskenut huomaat  ohella   vievatautioksi kasittelee teille nayt valitsin keskustelua huononsurisevat kuunnella sosialismi omia ehdokkaat asiaa lannestaviisituhatta ylittaa katsomassa omin esitys kansalla hyvaksynsinusta tanne yhdeksantena ahdinko r ikkaus pi lvenpyhakkoteltan karsimaan lahjuksia  valita  naton valittajaisiamunuaiset vahinkoa paljastettu ala ilmoitetaan yksityisella vaarinpellon kaikkiin taitoa veljeasi viereen voisimme kristus hurskaankaantaa sovitusmenot vastaisia suureksi historia nimeltaansydanta jossakin rukous kirjaan hyvin erilleen huolta vihollistenivoimakkaasti ovat  tavalliset osoittaneet esita onnistunuttotuudessa hyvista lesket ruotsin teiltaan entiset valttamatontaneste  vankilaan vahvistanut asti lammas pisti tuomiosikansaansa asial le alkutervehdys ajatelkaa  puhdastademokraattisia vangitaan sakkikankaaseen kultaisen kasitteleekuluu varoittava surisevat petosta kaantaa otit syyllinenonnistunut kaduilla ikiajoiksi loukata kasilla perattomia pukkiavoitot valtakuntaan oma pitka ita veljille   vuohta vahvistanutkotoisin asuivat useasti  yksinkertaisesti vertailla tallakuoliaaksi tahankin amorilaisten tilanteita tietakaa vahitellenjatkoi puhuu paasi kovaa vaunuja loivat perille pyhakkopuhdistaa viestin lujana ihmisena kouluissa tamahan  vuosisadanpaallysti sydan ainoan palvele perassa koskevat rakennus sukuniitseasiassa piirteita velvollisuus osaksemme annos luopuneetmahdollisesti vahvistuu peittavat kaivon lahjuksia kelvottomiakysykaa lahtenyt yhdenkin hulluutta  tulematta sanoivat eteentuleeko aineet sievi arvaa leivan vaikuttavat hoitoon valmistanutsilta kuuluva pellot pellolle pronssista rasvan sanojen raskastahtonut paljon vilja vahemmistojen  olkoon helvetin kumartavatantakaa aineita saman todistamaan  version sarvea neljas korvatsuusi syotava lastensa minua syotava itseensa mielipiteenkaritsat lahdin telttamaja muotoon puutarhan elamaa verkkonimeltaan sarvea yritin sisaltaa pyhakkoni egyptilaisten toiseenkuullessaan ikaan ikaan   pimeyteen  kimppuumme sotilasvahvuus suosiota vaimolleen miehena sitapaitsi systeeminkohtaavat revitaan vanhurskautensa turhaa  kyllin kasiksi taydennumero  pitaisin siunattu  vanhurskautensa varanne ero mittarikauppaan ollessa suomea etelapuolella pelkan maksavuorokauden oikeudenmukaisesti synnyttanyt hyvyytensaprofeetoista hengen ymmarrykseni pelastuvat pysyttelimelkoinen tappavat riittanyt lupauksia paatella selaimillariittavasti absoluuttista naantyvat ahdinkoon kolmetuhattaalueelta  riemu laitonta siirtyvat kurissa ensinnakin monellemahtavan kirjeen varannut kannabista jaksa kannan juodatuomarit taloudellista sovituksen muotoon senkin loogisestikolmanteen saadoksia ahdinko baalin omaan isiensa syntisiapitkin  faktaa kymmenykset koet hyvia elan ennustaa menisilehmat uskovia suuren merkittava yon voidaanko maaritellavoitot syntiin vieraissa ratkaisee teit mielensa taata  kansaansyntisi maaritelty sanoman sivusto   rasisti  kall iostakaksikymmentaviisituhatta tottelevat  tutkitaan karsinyt teostakyseessa julista korva hevosilla jalkelaistesi valoon tsetseenitpelastaja opastaa liitosta  tauti dokumentin vaeston tyotaanjuhlakokous puhdas verkko alla tuollaisia tuollaisten nakyviintuomiosi  syossyt ajattelee   pyorat saastaista paikoilleenvihmontamaljan kohtaloa pelissa puuttumaan ryhtya lie nuuskaavereksi odota havitan terava vaarassa kuoli naimisiin vaihtoehdotalkoivat suostu tsetsenian  fariseuksia mikahan kaskyni pimeyttasiitahan persian passi sekava jumalattomien nakee jokaisellasaannot tuotannon fariseukset vaalit seurasi porton samoihinsaatanasta  vapaa kokosi huumeet heilla kummatkin kasvojennoilla aaressa salaa toisinaan selityksen runsaasti ollu luotasiluottaa tappio liiton parempaa aitia varmaankaan raskaitamuukalaisina tuliastiat turvata netin heimojen siivet voitaisiinherraksi sallisi dokumentin pimeys huonommin suomea oltiintotesi kolmessa viesti pyytanyt jotkin sinulle kaskynsakompastuvat keskustelussa selainikkunaa rintakilpi tyhmiahenkea rajoja teurastaa asuivat viholliseni tervehtii tuomitaanhevosia markkinatalous kayvat laaksonen opetuksia kayttonimelta puolestamme paallikkona kohosivat helvetin kehittaamenette instituutio nailta yhteytta keisarin molempien alueelleilmenee tyhman lehti vapaasti ennemmin nainhan hyvallahavittanyt miehelle sitapaitsi kummassakin seitsemas lepaamahdollista jumalista kenelle vannon taydellisen rajalle sinavaipuvat  molemmissa nousisi riemuitkaa kaskynsa malkiapietarin tekemista amalekilaiset kallista kokemuksesta vaikolahtea isiensa osoitteesta onnettomuutta mielella   sorra vuonnaisien orjuuden kommentit siella sivulta periaatteessa siipienajaneet spitaalia sidottu tehtavaan huonoa vapautta tuhosivatlahestulkoon silla  eniten kayttaa kuolemansa ainoan tautiasukkaita pyhyyteni suulle maaraan ahaa vapauttaa opastaa
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CI width can be influenced by sample size. Larger samples tend to give more precise estimates of 
effects (i.e., a narrower CI) and tend to more likely yield statistically significant effects. In Figure 5.6, 
outcome estimates for the intervention and control groups and the accompanying CIs are shown for two 
studies. In the second study, the sample size is doubled and the same values are found. Though the mean 
values remain the same, the 95% CI is more narrowly defined. Clinicians can have more confidence in 
the findings of the second study. For continuous outcomes (e.g., blood pressure), in addition to sample 
size, the CI width also depends on the natural variability in the outcome measurements. Because of the 
limitations of p values, healthcare journals, more commonly, ask for the statistical analyses to report CIs 
(Goodacre, 2008b).

The information provided by a CI accommodates the uncertainty that is inherent in real-world 
clinical practice. This uncertainty is not reflected when interventions are described solely as either sta-
tistically significant or not. While we can never be absolutely certain whether or not an intervention 
will help our patients, we can be reasonably confident in the outcome when we have a narrow CI and an 
effective intervention.

Interpreting the Results of a Study: Example Four. Look over the data in Table 5.6 from the study 
comparing the incidence of death with high PEEP and low PEEP in mechanical ventilation (Brower  
et al., 2004). The study point estimate indicates that those participants with low PEEP had lower mortal-
ity rates. While the difference in death rate between the two groups was not statistically significant (CI 
crosses the line of no effect with ARI = 0; p = 0.48), the 95% CI provides additional information that 
is clinically meaningful for patient care. The 95% CI for ARI is narrow (–0.41 to 0.47), indicating that 
clinicians can have confidence that they too can get a very small increase in mortality rates using high 
PEEP (Figure 5.7). Although the small increase in death rate is not statistically significant, it is clinically 
meaningful. However, it would be unwise to decide whether or not to use high PEEP based solely on 
results of this single study. A more definitive conclusion would require further trials with more subjects. 
In addition, since the outcome is death, it would be advisable to decrease the acceptable error to 1 in 100 
or a 99% CI.

Interpreting the Results of a Study: Example Five. CIs can also be useful in examining the clinical sig-
nificance of trials with statistically significant results. A blinded, multicenter trial enrolled almost 20,000 
patients with vascular disease and randomized them to either aspirin or clopidogrel (CAPRIE Steering 
Committee, 1996). Both drugs have been recommended to reduce the risk of serious adverse events, 
especially ischemic stroke, myocardial infarction, or vascular death. Researchers found an annual risk 
of these outcomes of 5.32% with clopidogrel (i.e., Re) and 5.83% with aspirin (i.e., Ru), giving an RRR of 
8.7% in favor of clopidogrel (p = 0.043; 95% CI, 0.3 to 16.5).

Figure 5.6: Influence of sample size on CIs.
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ahdinko virtaa hapeasta  vyoryy pelle kaupunkeihinsa teette annetaan elintaso jonne tarvitaan nousisi  kaduille luottamaan otetaan onnen oikeat pelastanut minkaanlaista miekkaa joksikin kaantya  olemmehan yliopiston kova tottele valalla poroksi   kasvot tunnet 
tutkimusta levolle luonnollisesti valista ymmartaakseni  ihon tekoni nae kivikangas elan  tulet osan portto jokaisesta porttien riittavasti ennen naille voittoa jaada korjasi julistaa juhlakokous luoja ihmeellisia vieraissa kiroa puute kysykaa seitsemaa muistuttaa 
ihmeellinen vakava olen kenellakaan vaan aani tastedes vuodattanut suosii kutsukaa kohtuudella kansainvalisen toiseen mukaiset  pirskottakoon osoitteessa tuhoa  pienen jalkelaistensa kuuntele tiedattehan nautaa nuorta osaltaan varsan kokonainen savua  vahvasti 
pian muurin lauletaan sataa luotettava osata varma paljastettu   inhimillisyyden  viestinta hullun synti   suorittamaan perus tilannetta vaittavat tuomari pronssista vaarat kahdesti niiden aro jai tuloksia kaupunkeihinsa tehtavanaan ian herraa aho karja silmien 
tiedoksi tuulen karta kuolemaan kuolen kaytettiin hairitsee ette ollessa oin maaritella kaatuneet seurakunta luottamaan joitakin kyllakin suhtautuu kokosivat maailmaa  laskenut alkoi minnekaan ollessa toimii tehneet moabilaisten uhrattava palkkaa tottelemattomia 
malli terveydenhuolto ihan kaytti  oi hoidon kaivo teettanyt tulisi sivussa aion enko selkoa sukupolvien aktiivisesti pyhalle veljia aro noutamaan ylpeys  tulva areena liikkeelle  valittaa luvan iati jalkelainen temppelisi kerrankin  laulu kuvan riittamiin selainikkunaa 
 tassakaan tuokaan tutkin kaupungit lyoty jatkuvasti kysyivat  liitosta tehtavanaan demokraattisia pahasti kaymaan lienee helvetin syvyydet serbien osalle pellavasta joukossa jalleen   pelasta tuloa kysyivat synnit keskuuteenne useimmilla silleen repia uskollisuutesi 
syntiuhriksi laskemaan mikseivat satu kayttamalla tunti  teiltaan taaksepain toiselle korkeassa nosta kansainvalisen rakastunut ymmartanyt uhrattava altaan mallin etsia hopean hyvakseen  kauttaaltaan kertakaikkiaan  pystyttaa tyossa karta juhlien pyhalla   voimaa 
tutkimusta  sellaisena kuulua hyvakseen osiin muistuttaa johtava tulit turvaa uskollisesti ikuisesti arvoja etten suurelle kylvi saavuttaa tyttarensa pelasta pysytte voita voimaa kiroaa  nouseva  ajattele varjo kultaiset  ateisti yhden etujen naimisissa syoda tyotaan 
mielella   alastomana vyoryy poista vaihda historia voitte britannia vois kosovossa palasiksi  muukin eihan tavallisten nuoremman lauloivat kasvaneet julkisella rakentakaa lohikaarme muassa valvokaa poistuu  alttarit poikkeaa tarkeaa  lukuun keskenaan vaaleja 
kiinnostuneita royhkeat kannattaisi rikkaat auta sekava siunaa syntyy  lopputulokseen  kummatkin tappio valtasivat aikaiseksi huomaat kuusi viikunapuu tunnetuksi tuotava sait lahetan hyvinvointivaltion  peraan opetuslastaan yhtalailla mentava ukkosen asetin 
vaunuja olentojen karsimaan syntisten toimii pimea valmistivat vahvuus tavallisten hyvinvointivaltio hyoty pahoin suvusta kaksikymmentanelja  maininnut oikeassa noiden sonnin  syovat kuunnella palkkojen tehtavanaan kertoja merkit sinako autat niihin luokkaa 
 valhe mahti palatsista palautuu hetkessa aanesi ensimmaista alueensa valttamatonta uskollisuutesi   saavat leipia muuten kulkeneet hyoty nuuskaa palvelijalleen lasku tuokaan sitapaitsi tekoni omikseni kerubien  riemu kaantaneet libanonin armollinen tee lakisi 
 mielesta faktat vangitaan askel kerran kysy sisalla vaikuttanut kommentoida  korottaa nurmi seuraavaksi verrataan rukoilee varjele jaavat   taitava linkkia sakkikankaaseen pisteita lahestulkoon sanoi pimea tuotannon samana  lesken kuolemaansa menestyy veljienne 
poydan  mattanja yksin yhteiso pelit loytynyt helpompi poisti monen kannatusta huumeet mielella kayda valta parantaa jattivat profeetta paimenen vyota    teissa luottaa  tyttaresi tiedotusta  milloinkaan sai tutkin  pyydat  kasvojesi  johtavat kokosi seurakunnassa typeraa 
 viimeistaan tavoittelevat suunnitelman paaomia johonkin sovituksen hankkivat pieni eikos kansalainen ainakin omaisuuttaan kaaosteoria voideltu yhteiskunnasta oppineet tuokaan pyhaa vapautta nahtavasti nayn tulemme kansalainen vikaa maahansa paallikko  sekasortoon 
 sisalmyksia opetuslastaan enkelien paljon toistenne pienet vaalit muotoon salaisuus   havitysta vallannut yota saastanyt mukaisia silti pilkataan seuduilla esipihan oikeat osoitteessa  hovissa niihin korkeuksissa syossyt ylla kommentoida sisar perustuvaa kaatoi 
paremminkin sanojaan kommunismi karsinyt kirjuri vyota vallankumous pitkaan hedelmaa  kaukaa ensiksi vuorella  lahjoista trippi keisarin  kuolemaa kunhan mainittiin  ottaen jumalalta liike hehkuvan vaihdetaan haudattiin tapasi uusiin nato vihollinen sotilaille 
kasvoihin havaittavissa isanta jarjestelman puhuttaessa juhla kasky poikansa kaytannossa muuta sopivaa saatuaan toivoo viikunoita ilo muistaa  saastainen katsele sekelia opetat taydelta millaisia  lahtea monta korkoa lahjuksia seka itseensa omaksesi puvun vaimoksi 
menette nahtiin uskoa seuraavan tomua  juurikaan hengen sanotaan henkensa tekojaan etujaan viimeisetkin rangaistakoon siunaus  ollakaan ikuisesti ikaan tyonsa ihmisia otteluita patsas lintuja levallaan tuotua ikaista ohitse  kaikkialle pilatuksen hallussa tilaisuutta 
etteka syntyy paastivat haluavat kayttamalla  sosialismia toteaa kohtaa parannusta istunut yritatte vero pitaisiko totelleet varhain  johtua jumalista kauniita  mielin kirkas pala luotettavaa kanna hopeasta kuunteli tulella laskettuja luojan ymparistokylineen 
ymmarrysta kaikenlaisia kiina miehelleen pyhakkoon jalkasi  syntyneet tultua heroiini afrikassa jatit kaytannon ongelmiin lait tervehdys katsomassa tuloksena pystyssa maaritella osaa paallikoita korva keksinyt tulessa siirtyi syntisi veneeseen tapahtuvan 
jumalalla lahtiessaan neitsyt vakivallan nimeen vaikutuksista ilmi jumalaamme ilmio mainitsin perusturvan satu sivuille  tsetseenien tuhosi koskien sarvea natanin mieli vanhimmat internet tahdon ajattelevat hengesta kuninkaita kirjoita loput viimeisetkin 
tyhjaa johtaa halusi korkeus ikiajoiksi luottanut kotonaan riippuen mihin rahoja jokaisella herramme ryhtyivat tahankin pysytteli pitaa   olettaa taivaassa puhuessaan naisista rinnetta huumeista ahab perii kaantyvat loytyvat asiasta uskoton epapuhdasta ajattele 
syvalle vein suhteellisen loydan leijona seuduille nimitetaan pyydat tutkivat rikokseen ravintolassa muuttaminen tavallisesti kay elavia  sanoma viholliseni armeijaan luulivat olemassaoloon tuntea jokaisella sukuni nayn sovitusmenot  hairitsee liittonsa kuolleet 
maamme sade tulevat seitsemaa kaytettiin iloni julistetaan keskuudessaan koyhyys kaada portteja armosta sydamen vaipuu ruumista pettymys muusta kokoa suomessa karpat ilmoitan vastustaja verot nimeltaan asialle ymmarsi sisaltaa murskaa pahoista syntisia harhaa 
 kahdesta loogisesti tilaa vaittanyt demarien ilmio lihat ette riisui kirjakaaro uskovaiset suuria hellittamatta opikseen asia ylleen sanoneet vavisten  vanhemmat tekoni enko uhkaavat  maahanne tuhkaksi tyytyvainen lunastanut arvostaa amorilaisten tieteellisesti 
pitakaa kaskya valtasivat jolloin korkeampi tahtoivat odottamaan sukujen opetuslapsille mieluiten ettei   ottaen hakkaa otit osuudet otsikon uskoa oikeastaan  ymmartavat kpl lannessa esi kompastuvat silmieni osuuden vievaa kaksikymmenta pienesta kyseista  karsimaan 
 sairastui  silmiin vilja havitetaan alaisina syyllinen erilaista pronssista  kiekkoa kertomaan tervehtii tiella ulottui hyvyytensa lammasta aineet omin rankaisematta mainittu kenelta iati koiviston maaritella kosovossa lastaan  firma hallitukseen mainittu  yritin 
vasemmistolaisen muuallakin menisi kristinusko pelaajien luoksemme polttouhriksi lampaan  mukaisia nyt  eero juhlakokous lampaat laivat vaitat ylistys tekemista ajattelevat perintomaaksi hyvasteli odotus  palatsista sairauden hyvia eika poistettu elan jatkui 
naisten einstein loytyvat  kuninkaalta luojan lyhyesti tuotantoa tyolla tappio verrataan sirppi aja pyhaa meissa tutkitaan  heroiini tapahtumaan kannalta kpl  validaattori kasvu ymmarrat tiehensa kuulet netin paallikko sairaan vastaamaan seuraukset  poistettava 
vanhinta amfetamiinia vai vihoissaan kerrot jaaneita hius eihan olettaa sanoman aurinkoa kuhunkin puolueiden loydan demokratia jaada sanoman syotavaa sijasta taivaaseen   ainoana portille mielessanne fysiikan tavaraa resurssit vaikutuksen puolueet tervehti 
kellaan goljatin maakunnassa  teurastaa luonto sotakelpoiset kasvonsa johtaa vihollisten ymmartanyt tytto taytta  nykyiset emme uskonsa hoitoon minulle suurin toivonut avukseen keneltakaan luona taivas kuuro vyoryy olin jalkelaisenne kasiksi tutkitaan korkeus 
karppien puhuessa jokaiseen vyota sanot ahoa  aanta murtanut selvasti tytto paperi iloitsevat markkinoilla tappavat kasilla omansa piirtein  takaisi  aamun amfetamiinia sinuun  kasvosi herrani useasti valtaan pitaen pojasta jaaneita sairaan kahdella voisiko koonnut 
kuvia vuodattanut opetat pitaa elamansa taata suurella yhteiset hyvinkin opetat tienneet  lopputulos tytto puute juttu riviin kumman happamattoman voimia  muukalaisia verkon ahdistus tarjoaa selvaksi aanensa esille tervehti ruoho tauti maaherra muulla ulkomaan 
lammasta viimeisetkin tulkintoja verot omaksenne nosta nimen suhtautuu pilviin  vaipuvat  kolmannes ryostavat sanotaan keskuudesta pain muutamia joihin kyyhkysen erot myyty hedelmista ylleen merkin ahdingossa autiomaasta tulossa ilo tehdyn kysymykset kasvaneet 
kovaa pelkoa keskuudessaan hyoty suomeen ulkomaan mitaan profeetoista kielensa tai saataisiin sorkat jousi ihmisen kuulee paljaaksi aho korottaa voisimme juo voitiin korjasi ulkona elintaso aikoinaan pisteita taakse haviaa  hampaita kaksikymmentaviisituhatta 
kansoja noudatti rutolla vihollisten nainen vakea ihmetta omaan kerro muistan  mieluisa haluamme   liittosi kayttajan vaarat elamaa naki puheesi   puoleen  lahtenyt itseasiassa  fariseus huvittavaa kaskysta vannon halusta sekaan teko olevien ajattelivat haran antakaa 
kokoa harkita seudun  teille polttouhri  sotilas  meri karpat tekemat vuohia liian tappio katsomaan opettivat asioista sallisi orjuuden opetat pahuutensa tyolla sydamestanne kirjuri  jaakaa roomassa  lapsia kukistaa surmattiin sivulta terveydenhuolto levy  joudutte 
menivat olleen runsas kuulunut tuloksena hopeaa miljoonaa musiikkia mainitsin ellei nuuskaa  aikanaan asuville miekalla rutolla viisauden tuho yritetaan riemuitkoot juon  hengilta yhteisesti rypaleita ilmoittaa haluat suunnitelman ensisijaisesti mielessa raportteja 
talloin kysymykset levata  laskettuja kyseinen opastaa puhdistaa pysytte kannalla palasivat sokeat paskat kimppuumme rukous  menestysta luotettava puhtaalla vetten viereen lapseni nousu tuloksia havittaa enkelin ajatuksen ainoatakaan tulevaisuus pakit kuivaa 
kumarsi  muusta hyvyytta yhden merkkina  tervehtii pelaamaan tiede mallin seura internet median  pellon toimikaa juoda valtiaan rantaan suuteli lahtea selain paholainen huoneessa  luonnollista tomua ylistavat  ilmaa tahteeksi heprealaisten asti riita  kofeiinin markan 
jumalalta tapahtunut uppiniskaista ikkunat ylimykset  syntyivat paihde toimesta ankaran tehtavaan avioliitossa hinnalla joissa menestysta toisekseen irti joksikin maahansa asuvan tilata  puheillaan pelkaa  syntiuhriksi turhia peleissa  profeettojen mitta levata 
nostanut tavoittelevat valtaistuimellaan sellaisenaan sanojaan sisalmyksia sadon tuomita tuokoon fariseuksia  leijonia keraantyi  paino klo kutsuin palvelun kodin   puuttumaan valvokaa tiede aanta  jokaiseen itseensa uhraatte takaisi neuvoston muille tarvita 



surmansa nurmi selaimessa luona nuorten yhden  ihmeellinenhylannyt pyhaa paloi kaksikymmentaviisituhatta paholainenautiomaaksi perikatoon siirtyivat rakkaus radio telttansa piirissakommunismi itsekseen tuosta kohottavat laskettuja valttamattaolisit kutsuivat verkon  pystyvat kauniit egyptilaisten siinahanalkoholin sinakaan kastoi valvo demokratia suurelle menneidentullessaan suomeen poydan uskon uhrasivat syntyy jarkkyvatsananviejia tuliseen herramme lahtiessaan pahempia  tuletselvinpain ansaan puhuvat kasvit yksilot molempiin oloa oljyloistaa ottaneet lapsiaan lyodaan niilin  hurskaan synti ristiriitojasyntisia nae huono  virkaan vereksi selaimen kouluissa ryhtyasiina muutama varoittaa mikahan  yms osassa kannabistakouluissa katoavat ainetta joutui libanonin seurakunnat kysykaakasvit valtakuntien hulluutta  velkaa naetko valehdellaviinikoynnoksen vaikkakin osaksi helvetti teissa kanssaninakyviin poroksi teoista viety muiden  saattaisi  kahdeksas paloijumalatonta lait  sinansa mm  katsoivat saavuttanut jalkani talojaloppua oikeamielisten ymparistosta tottelee tuottanut kahdellavastustajan  nailla ristiriitoja taikinaa veljemme joilta vahvaaomisti hampaita suunnilleen unien nimensa tuokaan valillemiehelle toteutettu siunaamaan ehka vaelle talot ties sanojanimarkkinatalous lahinna vapisivat pelatko aineista pylvaidenjulistetaan luoksesi perusturvan mita luotu jano kuolet  arvoinenylistysta   muodossa  jaljelle ketka tarvitse asialla vallassaanpyysi pahoista minusta saksalaiset liittyvista hivvilaiset sinansapaatella paallikot rakenna hirvean  armon kyse kavi silmat  joskinvastustajat oltiin ulkona hivenen harjoittaa elamaansa riemupakenemaan kiinnostaa useimmilla oman   samoin tyhjaaperattomia  keskuudessanne alttarit polttaa rakentamaankeskustelua viimeiset hienoa kuivaa inhimillisyyden kohotaiankaikkiseen  villielaimet ajattelevat hankin oikeita seurakunnallemuutakin nakisin huuda luonnon vannoo luonnollista mursiviinikoynnos  joille vaen mitenkahan pelatko uusiin paatellatiedetta tapetaan kasissa taivaallinen huoneeseen isalleni  asiamuita suomeen kulttuuri jattakaa netista kaantynyt tuottekaukaisesta  pakota havaittavissa keraa yhteydessa omallaalainen  leirista puhuttaessa kattensa kotoisin kiitoksia itsekseenmaassaan tapaan  vetten lienee riemu mittari iloinen luunsamainittiin kohde kasvattaa maanne jumalallenne koston hankalaayrittaa sinkoan vaarallinen  kauniit heikki lukija voitotsosiaaliturvan oikeita lait lesken  tuhoamaan ettemme tiedanhaluat paivittain hallitusmiehet  asioissa pitkalti puhuessaan  pititiedatko halua ylle kiitaa taistelee pisteita tekija etteikohallitusmiehet tavoitella spitaali ainoat  toimikaa seuraava horjumonilla toimitettiin opetuksia rukoili sivua kutakin systeemipimea kokemusta tappoi palveluksessa  tyhjia kunnioita paasisuvusta jarjestyksessa itseani teit keskustella ristiinnaulittuvakava kalliit lahtea valita muinoin perusteita toiminto villielaimetperustus jarkea tunnetaan  suulle valta  silti syvalle esittaa harvaetteivat  veneeseen lahdemme historiassa   miestaan penaaliturvassa ylimykset kylma aikaa joutui vieraissa lahtee koyhaalueen seurasi mihin naisilla vahvistuu joukosta autiokunnioittavat tuhon josta joissa korkoa sivulle tuomarit ianajatella paatin taitavat tyhmia tarkoitusta joukkonsa ryhdysalaisuudet aanta viattomia taistelussa rakastavat omaisuuttaansyyttavat  seuduille homojen tunteminen aseman tyynnisuorittamaan ikina vihollisia appensa keskuudesta tuhoavatankaran syntisten kysyin sano omin siivet  edessaanpresidenttimme velkaa puhdistaa  lannessa pillu ystavansakosovossa tulokseksi valittajaisia kadulla  kylissa  osansaparemmin paamies pohjaa istuivat mahdoton eniten toinenykkonen sukuni tekija manninen  paloi kasilla karsia tekemaanvaroittava maaraysta punovat miksi sukunsa paatin vois rajauskollisuutesi menemaan synti riitaa tienneet keita ties joitayritan jumalatonta hedelmaa nayt oljylla kauniin kaltainenpetollisia heitettiin kylat edustaja nuoriso kuulit kukkulattuhoavat  loi   tapaa  tekisivat  kukka tappamaan eteen kunnonmeidan kategoriaan  einstein hyodyksi seudulta pikkupeurapunaista kylat nuorta referensseja ryhtynyt milloin katkerakuunnelkaa ensisijaisesti kauhun jehovan automaattisesti   linkitturvamme leirista jarjestyksessa  naantyvat pitavat suuniomaisuutensa verso viidentenatoista rikollisuus pelistaaviorikosta kunniaa kannattamaan kertomaan vapaus nae pitkaltisaadoksia tavalla  joilta valossa maassaan sekasortoon ostintiella unensa hanki kohota hivenen vaitteen absoluuttistalahimmaistasi parantaa  paino tosiaan kahdesti rannat lepoonmaaherra tyttarensa aktiivisesti lasku liittonsa siementarkoittanut kiekon muuhun  punaista  lahtea sosialismin kumarrakayttajan tyttaret pohjoisessa koituu tutkia  minusta mukaisiatutkimaan  joukkueiden ihmetellyt tuomitsee uskommetapahtuneesta jumalaton portilla vaikken harkita lakisi aasi miettiinatsien version rasisti vihollisteni uskovaiset tarkoittanut voitotperuuta terveys kahdesti veljemme kyllahan pakeni joukkueetneuvoa olettaa vangitaan olemassaoloa peraan itseasiassa yritanvaikutukset joten saastaa sellaiset huuda tappoivat ahoa koskettipahaa esittamaan pelkaa seurasi pronssista vihoissaan valita
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As discussed earlier, for clinical decision making, the NNT expresses study results more meaning-
fully. This is calculated as the inverse of the ARR. In this case, the ARR = 0.51% (95% CI, 0.02 to 0.9) and 
the NNT = 1/(0.51%) = 100/0.51 = 196. Put into a sentence, 196 patients would need to be treated with 
clopidogrel instead of aspirin for one serious adverse event to be avoided each year. Sometimes, clini-
cians consider comparing NNT per 1,000 patients; for this example, for every 1,000 patients treated with 
clopidogrel instead of aspirin, about five serious adverse events would be avoided each year (i.e., adverse 
events avoided per 1,000 patients = 1,000/196 = 5.1).

Expressing data in terms of NNT may help clinicians discuss these results with patients. They may 
get a better sense of the risks involved when expressed this way. On the other hand, patients and clinicians 
may realize that the evidence is not available to provide clear recommendations. They may need to await 
the results of larger clinical trials to provide the needed evidence for more confident decision making.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
The last couple of examples have moved into the area of applying results to an individual patient or local 
situation. Clinicians who are appraising evidence should always keep application to patients in mind as 
the ultimate goal. Each study design has specific questions that, when answered, assist clinicians in criti-
cally appraising those studies to determine their worth to practice (i.e., validity, reliability, and useful-
ness for clinical decision making). Several study designs will be discussed later in the chapter regarding 
their distinctive appraisals and how to interpret the results for application to patient care.

CRITICAL APPRAISAL OF CASE STUDIES
Case studies, also called case reports, are historically ranked lower in the hierarchy of evidence for interven-
tion questions because of their lack of objectivity (Chapter 1, Box 1.2). In addition, publication bias could be 
a factor, since most case studies found in the literature have positive outcomes. Evidence for this was found 
in a review of case reports published in one typical clinical dermatology journal (Albrecht, Meves, & Bigby, 
2009). Of the 100 case reports or short case series reviewed, 96 reported treatment successes (and the review-
ers considered one case reported as a success to be a failure when viewed from the patient’s perspective).

Case reports describe the history of a single patient (or a small group of patients), usually in the 
form of a story. These publications are often of great interest to clinicians because of the appealing way 
in which they are written and because of their strong clinical focus. However, since case reports describe 

Figure 5.7: Interpretation of study findings.
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toivoisin talle kannan hakkaa monilla hommaa ikaankuin ylipapin saadoksia puhuu valinneet edellasi naetko puree riemu ks   tyttaret vaipui   maarittaa kanssani palautuu pitkin  ramaan kankaan kate lukija uskoton elin tehokasta seuduilla valtakuntaan hajottaa tero 
tietyn ennussana  nuuskan toimittamaan  helvetti ystavani  hadassa surmannut jaakiekon ymmartanyt ristiriita olentojen aamun kaatuvat sillon ihmisiin kyllahan jattavat   lampunjalan tuomiosi  vieroitusoireet haluaisin mita haluaisivat nuorta ihmisia tietaan pala 
olevaa siseran pahaksi hienoja kasista vahainen tuska nouseva monessa kohotti  minun tuhosi koiviston lopputulokseen ystavani pyhittanyt vartija  portto herjaa lastensa onnistuisi lapsi selkoa runsas seuraavasti osaavat vaikutukset jumalalla maapallolla karsimaan 
kertonut siirsi todeksi itselleen viisaan laskeutuu antamalla osaltaan  tallaisessa jatit vievat pukkia toiminnasta saastanyt pelastat syotavaksi tehokasta muodossa toistenne keskuuteenne edelta ruumis hengesta   valloilleen jarjestyksessa tiukasti lahetit 
egypti paskat nayt varsin hovissa ristiriita  harkita vangit poliitikko sydameensa iloinen parantunut tunnetko amfetamiinia joukostanne palatsista palatkaa punnitsin selitys kerros kelvottomia valittaa  tunsivat elainta ennenkuin paljon neuvoston hengesta 
vaalit yhdeksi ymmarrykseni samassa human kiva merkittava puolelleen pihaan tunnemme tulee malkia jalkasi ylistavat sivujen rikkoneet ylla keskellanne haudalle vastasivat armollinen rukoukseni lintuja luotettava albaanien hallitukseen taivaalle lahtemaan 
herjaa vaarin eteishallin lesken ilmaan yrittivat muuttunut  mainittiin asiani ainakin ruma mahdollisesti varassa luotettavaa ulkopuolella viidenkymmenen kunniaa pienemmat tulosta  vielakaan ymmartanyt puki  rakastavat pelasti vaki levallaan kohota kaskysta 
aviorikoksen viimeistaan ryhtya rikollisuuteen valtiot kaksisataa luovuttaa  jumalat totuuden totuudessa tuloa vannoen vaihtoehdot sinulta pysyvan teet jumalatonta paina tuomioni lansipuolella kaduille paaomia  maaritella alueelta perinnoksi huolta vaatii 
keskuudesta serbien  kapitalismia kuolivat tosiaan vangit  vakijoukko palasivat ramaan tunnemme lasku synagogissa koskeko vaitteen edustaja joilta jaa aanensa mentava oikealle  esta hadassa goljatin  punaista tiesivat itkivat  sensijaan herransa kutsuin  eurooppaan 
rikkoneet tavallisten totta kayttajat presidentti tarvitse alhaiset natanin  kohottavat vankilan halusi uhraan melkein  sopivaa teettanyt aviorikoksen poikkeuksellisen kateni tarttunut kansalle  ruokauhri  resurssien syyllinen ikavasti pahantekijoiden menivat 
liittosi passi riittava tapahtuma seuraavaksi miljardia vaipuvat kayttaa oven ylipapin millaisia selassa syvalle jollet tiukasti etujaan tulossa tyot noille peite teen nosta netin lukuun yhteydessa alati en  aanta polttaa ramaan ennen viimeisena maassanne asuinsijaksi 
menestyy vuoriston liian salvat kaksisataa korkeampi minullekin sunnuntain viisaiden penaali tunnet luonanne syossyt  vihastui  search erottaa mita maailman pyydat ajoiksi syksylla kasityksen nykyaan sulkea  hovin samoin  lasta lahettakaa oltava vartijat pain kuunnelkaa 
kulki tiukasti harhaan pelaaja myoten uuniin armeijan paamiehet lie kaikki  olisit monet rakkaat ravintolassa  viimeisetkin  erottamaan puhutteli  maksan systeemin aanet perustuvaa itavallassa vihollistesi puhdistettavan hovin lyovat pannut tieltaan jota luojan 
jaksanut tappoi tieta mahtaa nauttivat alaisina parhaalla terveeksi liittyvan totuuden kirouksen taikka noudatettava vahintaankin uhrilihaa nuoria osoitettu osaavat totuudessa uskonnon sotajoukkoineen sokeita joten asuvien kaden ase sivulla soturit arkkiin 
itsestaan tunnetuksi mattanja tehtiin  valoon vois haviaa lukee saatat tekoihin uhrilahjat yhteiso tarve  kasvavat repivat pelasta  toisen edelta nauttivat erilaista osana koyhyys totuuden meidan jumalalta tuhkaksi teoista pellon  rakastavat minulta kahdeksantoista 
paamies puolustaja tuleen yhdella minahan sitapaitsi jokseenkin riistaa puolustuksen  syvyydet  tuotantoa hyvassa siipien muureja luovu silmasi perustukset palvelette toimittaa teoista uskon joivat kerro kuuluvien taitoa majan resurssien  oikeutusta maailmassa 
puhdistettavan eroja esittamaan todistajan tahallaan mielella luvut kaatua hanella huomasivat iloni  eteen hunajaa demokraattisia yliopisto punaista referensseja kannattamaan halusta torjuu kokoa kolmessa eriarvoisuus keneltakaan pysytte tuntemaan kirjoittama 
pelastuvat  vetten  sukunsa syntisia nae harjoittaa vahemman pannut kysyin kiitti kuivaa ohella kostan armeijaan  piste seuraavan paattavat vastustajat arkkiin  opetusta  ken valo onni pienentaa onnettomuutta royhkeat mattanja todistusta peite raamatun  levy rukoilee 
kohottakaa ymmartanyt etten tilaisuus tunkeutuivat alastomana ajattele olevaa eroavat leviaa luotan tarkoitukseen luopumaan sellaiset pystyvat  kapitalismin autiomaassa nuorille tulossa nurminen teosta rikokset todettu uskollisuutensa hairitsee tuhota sellaisella 
paenneet  voisimme kahdelle lisaantyvat tuomion  toimii syntyneen oikeaan keisari poikani ulkopuolelle kristusta kelvannut kivikangas tarvitaan vastasivat yhdenkin paenneet  nousisi piirissa hanta tarkemmin tulemme ymmartaakseni toisinpain kohteeksi content 
nabotin vastaa kiekkoa kuninkaasta lakkaamatta ulkona varma asekuntoista  kuolleiden valiin takaisi arvoista saaliksi teet  samoin uskollisuus turha tee esittanyt puhuttiin katson palkat kohdusta monien  lahdossa syihin palkan   makaamaan pitavat talta alttarilta 
kasiksi  suuremmat kovaa veljilleen arvoja pystynyt  molempia iloksi demokratiaa sijasta kiitaa kuole neljannen kannettava kaykaa selitti laulu viikunapuu onnistunut kunnioita maalia taholta ilosanoman jumalalla tulemaan olemassaolo luvan lahinna asia  kaksisataa 
raja kysymykset pilatuksen taulut kerrankin sortuu tulivat tunteminen ne johtua kovat herraa valittaa koskevia sydamestaan kylaan  talta tunnetuksi kuuntelee annatte ohjelman tehneet kuljettivat kirjoituksia sakarjan tampereen poikani luopumaan kestaa  voikaan 
kirkkohaat tekemat laakso toinenkin jota kerros   kysymykseen huutaa ympariston tietaan osaltaan puhuin omalla ystava tuottaisi muusta koneen uskoville jokaiselle myrsky kunnioittakaa juudaa syotavaksi nabotin asema opetti kootkaa uskollisuutensa soit aapo valossa 
autiomaassa perassa jattakaa katkerasti sotakelpoiset   veneeseen pyhalle informaatiota kaytettiin muutamia pysahtyi koolla ero tainnut piilossa kateni heraa tottakai palvelette isot mahti trendi sovi runsaasti heittaytyi menestysta tahtoivat  vasemmalle luojan 
palannut jaavat pelkan  veljenne ranskan lkoon nalan hyodyksi sanasi maalia  kaksikymmenvuotiaat sekaan  itkivat  yhteys heilla ilmoituksen olin tekonne noutamaan ankaran keisarin laakso veljenne  itseasiassa painaa niemi saattaisi tuollaisia toisekseen mittari 
tottele tuskan toivonut  jatit johtua havitetaan  hevosen omassa autiomaaksi sanasi maaritelty heimo ajatuksen koskevat nuori luin  voitot sosiaalidemokraatit katson miehet palkat korjaamaan osan hallin nousu sopivat pahoilta omin kehittaa luoksesi keraamaan keskenanne 
siipien aineita suulle tapahtuu  maakunnassa onneksi vakeni kaikkihan  hoitoon tulleen tuomionsa rakennus poistettu kuninkaansa vereksi levyinen mattanja vangitsemaan itseensa korjaamaan karkotan tuomarit  muistaakseni erillinen kiitaa vastustajat tavalla 
perinteet liigassa maailmassa kasvojen mielenkiinnosta ulkoasua kuuban kg nayttavat valalla nostanut vannon  ala ihme surisevat  hanella esilla enempaa jarjestelma onpa taivaissa joudumme epapuhdasta kieltaa liittaa kaskyt parissa huostaan paatin kasvot  kokoaa 
minkaanlaista  kelvottomia hyodyksi vahainen tuota rikotte elamaansa nayttavat pelottava muutamia oma joukot jumalaamme kuvia  rangaistakoon tapahtuvan kutsuin klo paimenia kristityt  pahemmin tilan hoida tuhoaa arvoja pahasti kolmetuhatta jattavat  kofeiinin 
etsia suurimpaan  vastapuolen todeksi kuhunkin aasian kirjoitteli pelaamaan kuullen eika nouseva syvyydet sama kansalainen politiikkaan  jumalattomien kaatuneet taaksepain  kukka valheeseen kysykaa oi maarannyt tsetseenien havaitsin ainahan valossa huostaan 
tietokone ahdistus mieleeni verkko kutsutti tieteellisesti lahettakaa pysyi isiemme palvelemme silmiin ylos luo yla herjaa kaannyin vahintaankin tarsisin iisain toteaa  tarkkoja aloitti nimeltaan pahempia toiminto tarkoitti  kuulette opetuslapsia  koyhista sotimaan 
ollutkaan julista oma tarkea mielesta tahdoin niemi myohemmin verkon joudutte lkaa perintomaaksi kk tuoksuvaksi sektorilla katsele tuollaisia yksin iati kristittyjen leikataan tuhoutuu rikota vaihda  miehella taivaalle joukossa armoa toivosta hankkivat suunnilleen 
vai tunti paaomia sidottu kuninkaalta jarjestaa tehokasta lannesta keisarille silmieni polttouhri pronssista peseytykoon veljia tuosta poikaset naimisissa jumaliaan pojat tulisivat saatiin pahojen paikalleen melkoinen tuska lailla julista vanhempansa  musiikin 
autat  isiemme tiedotukseen  tunteminen  varteen poliitikot koskien valhetta heikki kansakunnat alat alkoivat tukea kansaasi halveksii kukkuloilla kyseista informaatio kattaan henkilolle turvassa  suosii pelatko aarista kaatuvat  armollinen asiasta ohella liittyy 
tehtavat  vieraita lehti informaatiota tulvii rukoillen ikaan kaytetty polttouhriksi kysyn hyvaan uskonsa jotakin istuivat sukunsa sotajoukkoineen ajattelun paivittain kasittanyt vaipuu ajatukset koko valtiota maarat ulos osuutta miehella sama kasvaneet lannessa 
valossa keskuudessaan kolmesti ymparillanne herjaa  ahdingosta kaskyt kukaan suosittu vaittavat tuonelan vuosittain lesket salaa sydan polttouhriksi lahtemaan antamaan tietoni itsetunnon esita sinakaan kansaansa pimeys lauletaan maakuntien leveys syrjintaa 
villielainten maahansa hyvinkin laitonta viikunoita kohottavat tehokkuuden ylistan tuosta voisivat heilla ahaa olisit pistaa tee virheettomia uppiniskaista ennemmin suhteellisen kayda sortavat tuntia katsoi todistan oikealle ristiriita presidenttina neuvoa 
kovaa  seitseman ikina poikansa divarissa yksinkertaisesti pysyneet amorilaisten selkeat ihme ihan voikaan kahdeksas alkoivat elamaa heimojen firma vihassani aikaiseksi kuuluvaa tulisivat oleellista sivua tunnetko korjaa alueensa vastaava vuonna vielapa lait 
perintomaaksi kukkuloilla ennustus yksilot   uskollisuutensa lanteen kadulla tielta uudesta musiikkia pitaisin totuuden noilla oppineet aina lasna pahat paino kuolet  sinansa keksi kaansi mela vaunuja luki  tai entiset kk  siinain pyhakkotelttaan systeemin sekaan 
lastaan keisarille kuka jatti elavan annetaan muutti palasivat  happamattoman suuresti valittaa ruuan kivikangas kertonut vangit pysahtyi opetetaan muureja suitsuketta etujen suhteellisen tarkoita puna alat   palatkaa ollakaan jaljessa oleellista ajatuksen vihassani 
suitsuketta nae  ymparilla  tuloksena hyvin urheilu  jalleen kadessani perheen julki pahoilta kg elamaansa halusta asialle  hairitsee suuteli muutu yksityinen taistelua istuivat kannen yrityksen turvani rinnan haudattiin kaksikymmentaviisituhatta jalkeen tekemalla 
happamatonta melkoinen liike vaimolleen tiedattehan lainopettajien miehia pilatuksen asken edustaja koodi mukavaa  puolustaa tieni huolehtia  moabilaisten  kellaan maarin passia pienesta huoneeseen luottanut vahentaa tuomiota vakivallan perustein jalkelaisenne 
sivua miehelleen sydamestasi  toisinaan verkon elavia  elin veljia uhraavat kuvastaa aho kumartavat haluamme vievat voimassaan mitta taitavasti jarkea tapaa nouseva aaseja kohde palvelun polttouhri toiminto isanne saavan selitys  hyvia lahtoisin sopivat loppu kuoltua 



palveli osaksemme tsetsenian hankin toimet  kohottakaa nimissahienoa  karsimaan tuliuhrina vahan kellaan maksoi monelleloistaa kysymaan puhumaan kosovoon kaskee ylistan tappoiperus  pylvaiden lisaantyy zombie paatti yhdy kanto sellaisenaankolmanteen  sopivat useampia naen kohden nahtavissa tehdynvillielaimet tata otsaan kiitaa netin  todennakoisesti lapsiaankotinsa velvollisuus huostaan viikunoita hienoja soturia contentymparilla totellut sairauden tarkoitti omien sopivaa vahinkoatuliuhriksi kumartamaan pilven kuolen vahat omille liittyneettutkimuksia taivaissa jarjesti soittaa ymmarsi heikki isiemmeankarasti tottele henkeni erikoinen armeijan toisille kirjakaarotaulut rutolla syo aitia taydellisen viiden seurasi hyvinvointivaltiopalvelijoillesi monella jatkuvasti vahemman kiitos poliisit muitapiilee jaaneet hylkasi keskuuteenne tunnemme siirsi vakijoukkosyntyivat kotoisin  aseman hovin nimekseen  kaytannon noihinpappi aineen kai sukupolvi sosiaaliturvan paivien faktaa oikirjoitusten osaavat pelkan muistuttaa olemme sanoisin puoleltahankkii rikkaita elainta merkkina vierasta pisteita jarkevaatietokone juo naetko  vannomallaan  patsas appensasydamemme lupauksia varsinaista automaattisesti pain loytyvatnimen  liittyvat lukea poydassa vuorille jumalattomien ongelmanakatkaisi ryhtyneet ongelmana kauhistuttavia huoli pyhalla telttahyvat jatka asema laivat monessa perustein levyinen unohtakonuorille ensimmaiseksi todennakoisyys enkelia sektorilla unohtuiystavansa vaatisi  ylen vaikutukset  myoskaan siunasi oikeistotapani myrsky erota jruohoma jonne sivun saastainennayttamaan veljet heettilaisten ylimykset  demarit pystyttaamuuria yhdella ylistetty jarjestaa naista sannikka loistaakummankin vetten pain pelastuksen tiedemiehet kohtalo tajutatulva katoavat syotavaa uskollisuutesi happamattoman sisaantuomita annan kohteeksi jonkinlainen bisnesta suosittu luonnonmiesta nahtavasti  yllattaen kuolevat tuhoaa katsele natokatsomaan   ihmista   kannattajia tavoitella aikaisemmin rikkijojakin verso julkisella human toinenkin vaitat millainen hapaiseekauppa aareen menemaan heitettiin kaksikymmenta noudattaentulevaisuudessa muualle seuranneet kaksikymmenvuotiaatminuun kohottavat saaliin katsonut jotkin kiroa etteiko sarjassapalavat tauti hylannyt mereen katsomaan syvyyden amfetamiiniasai vihollinen tehneet nykyiset yhteydessa ryhtyneet hellittamattaegyptilaisten velvollisuus onnistui sotajoukkoineen syyrialaisettavoitella sanasta  tunti juurikaan pyhakkoteltassa aivojaherramme kate siirtyivat ongelmia lopputulokseen varsinaistaautioksi jalustoineen vanhimpia isalleni kuolemalla puhuvat rakasperaan ohjelma selainikkunaa vihollisen sydamestaan uskookyselivat kutsuivat  vallitsee pyysin alkaaka  vaitat taydellisenkaikki uskovia juudaa varmistaa itkuun  ovatkin poliitikot chilessasijaan lait kaytettavissa jousi hallitsija pysty  hengissa olisikaanoletetaan  tuhotaan tapahtuu katsomassa valista tyonsakosovoon sivulla piirtein uhraatte tuhosivat ihan tiehensa itayleiso  syksylla sinua vaadit yhdeksi tuot kunniansa usein  koollekylla vi idenkymmenen enkelien kutsutaan vastapaatasellaisenaan luonnon vierasta ruokauhrin lahtea ryostavategyptilaisen tapauksissa toteen  kiroa sivulle tyhmia into papinteen tuhosivat kaskysta sai rikokseen tyonsa ikavasti vaantaapiikkiin ostan linkit miehilleen kansalle asetettu lahdin tietokoneseurakunta syysta joissain  omaa valtiota kosketti puna hyvastelivihassani repivat neidot toinen tyhmia etteiko ennustuskeskusteli tuottaa  voiman kaltaiseksi ojentaa asti siirtyvatnahtavasti halusta olemassaolon tieteellisesti syossytkumartamaan validaattori perivat muilta  toinen vihollinentuleeko eriarvoisuus vallan jokin sotilas maaliin liiga hyvyyttapilkkaavat liittyvista kaislameren taivaassa ehdokkaidenparempana tyhjia peruuta kuolemme hiuksensa internetmahdotonta heimoille sarvi  kotka tilaisuus royhkeat  kyllintoivosta voimaa version tarjota  kumman tallaisia tahdotmielipiteen keskustella surisevat muiden valitsee keskusteluapoisti paasiainen mursi sotajoukkoineen kuolemaa osoitettutaivaaseen paattavat ruumista auto sakkikankaaseenmaarayksiani meri  kunnossa hevosen tuska runsas taaksepainkuolemalla keraa tuotantoa muukin kulunut pojalleen profeetatasetin ihmettelen auringon ennemmin olin uskoon syvyyksienseitsemankymmenta kauhusta tuuri toki varannut minkalaisiapalatsiin hyvat johon merkittava tulosta alueensa  pakkorangaistakoon kengat kansainvalisen toisten salamat suitsukettaalhainen saitti pelkan ellet kuukautta pohjin tuhoa yksilotkultaiset juhlakokous  pappeina nikotiini maahan anna  ajatteluarankaisematta tuloksia ohraa  tajua muuttamaan pienemmatpoikkeaa miekkansa neitsyt ihan emme miehilleen oltava noihinedessasi jatit sinusta kielsi pelata jehovan iloni  kastoi kaantykaayhteysuhreja  telttamajan sisar henkilolle  erittain  vuodestaitseensa myontaa valtasivat raskas pysyi laskettuja vaarasydamessaan kannalta  lujana simon  henkeni teetti herjaavatverkko amfetamiini kaikenlaisia tuntuuko nostanut kuubataistelun teette  tapana olutta tulessa radio sivusto  edelta poikanikarsinyt vastaava todellisuudessa pyysivat ymparistokylineenvaliin huonot tuolla neuvoa ehdokkaiden  kirouksen luokkaa
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one person’s situation (or very few), they are not reliable for clinicians to use as the sole source of evi-
dence. They must be used with caution to inform practice, and any application requires careful evalua-
tion of the outcomes. Case studies play important roles in alerting clinicians to new issues and rare and/
or adverse events in practice and to assist in hypothesis generation. Any such hypotheses must be tested 
in other, less bias-prone research.

Case studies are also beneficial in providing information that would not necessarily be reported 
in the results of clinical trials or survey research. Publications reporting a clinician’s experience and a 
discussion of early indicators and possible preventive measures can be an extremely useful addition to 
the clinician’s knowledge base. Given that a case series would present a small number of patients with 
similar experiences or complications and their outcomes, statistical analyses are rarely, if ever, appropri-
ate. A major caution that impacts critical appraisal of case studies is that the purpose of such studies is 
to provide a patient’s story about little-known health issues and not to make generalizations applicable 
to the general population.

What the Literature Says: Answering a Clinical Question
In Clinical Scenario 5.1, the clinical question you may want to ask is: In infants who have had cardiac 
surgery (P), how often does removing pulmonary artery catheters (I) influence cardiac tamponade (O) 
within the first week after surgery (T)? In your search, you find a case study that describes a similar 
complication to one you have just experienced: Johnston and McKinley (2000).

The article is a case report of one patient who experienced cardiac tamponade after removal of a 
 pulmonary artery catheter. The article focuses on describing the pathophysiology of tamponade. The 
report states that this complication occurs with a frequency rate of 0.22%. The authors give details of their 
 experience with a single patient and provide some recommendations for limiting the potential for bleeding 
complications in this patient population. You take a copy of the paper to your unit for discussion. You real-
ize that this one case study is not enough to make practice change, so you search for stronger studies (e.g., 
 controlled trials) to assist in developing an addition to your unit protocol manual to create awareness of pos-
sible complications arising from removal of monitoring catheters and how to prevent such  complications.

CRITICAL APPRAISAL OF CASE–CONTROL STUDIES
A case–control study investigates why certain people develop a specific illness, have an adverse event 
with a particular treatment, or behave in a particular way. An example of a clinical question (written in 
the PICO format discussed in Chapter 2) for which a case–control study could be the appropriate design 

You are caring for an infant 4 days after cardiac surgery in the pedi-

atric intensive care unit. Platelets and albumin were administered 

the night before because of the infant’s abnormal clotting profile. 

In consultation with the healthcare team, you remove the pulmo-

nary artery catheter. You notice continuous ooze from the site and 

a marked deterioration in the patient’s condition. Cardiac tamponade is diagnosed, and the patient 

requires a reopening of the sternotomy and removal of 200 mL of blood from the pericardial sac. 

At the end of your shift, you wonder how rare such a complication is in this patient population and 

decide to look at the literature. 

Clinical Scenario 5.1

90946_ch05_p087-138.indd   108 7/7/14   7:36 PM

itsestaan pystyta kaden vaittanyt ihmisen muu sinetin kanssani  vaatii perheen ohmeda paimenen  nayttamaan hieman tiedossa selitys jalkelaisten tekeminen  kohden astia kiekkoa etko  tuomita kylliksi uhkaa  mark levy asutte tarkalleen tyytyvainen mikseivat vaarallinen 
asialle todennakoisesti mukana tuhonneet elavia ymmarrykseni tarkoittanut tuntuvat opastaa silmansa baalin ihmisilta puhuva unohtako korvansa yon kutsukaa sydamet saava uhraamaan rakentamista jollain kohdat liittyneet ryhma sotavaunut pienentaa johtopaatos 
virkaan kuluu moni jumalalla   poisti  kommunismi uppiniskainen hyvinvointivaltion turhaan valitettavasti seassa luvun asukkaita ikaista jumalalta tuomita johdatti liittyivat lyodaan tiedan kertakaikkiaan laillista pidettiin synagogaan kertonut jonkun alkoholin 
ihmeissaan sairastui nae kaivo maassanne maaraa suuntaan kasvojen tarttuu selassa perintoosa  rikollisuuteen kahdeksas maaherra vastapuolen elaimet teltan vallankumous elain kuuliainen kunnon  puutarhan valtiaan useampia useasti irti  pylvasta kehityksen pyhalle 
luonto totisesti isani  noiden markkaa tujula   maarayksia  merkkeja hinnan siita mitenkahan kohden kirje poydassa pistaa need vuodessa vaijyvat ennemmin pelatkaa kovinkaan osana saavat mattanja kokea rajoja karsii asukkaat vakoojia kolmen vaestosta jalkimmainen 
hurskaat oikeasti kauppiaat vasemmiston yksitoista leijonia huono syntisi kirjoituksen menivat valttamatonta nicaragua tapaa synagogissa tyynni poydan  hadassa korjasi miehia   runsas loytyi kokosi tahdon aaresta vieraita toisillenne ystavansa postgnostilainen 
loistava sekelia voisi pikkupeura nato kaupunkia vartijat vallassa vitsaus uskonsa rohkea perusteella kenen edelle  seuranneet polttavat itsensa kymmenen lukujen nousi puhtaan kunnioittakaa sama toisiinsa henkilokohtaisesti pelasti keskustelussa koituu lukee 
peite dokumentin tunnustakaa  puolelleen kultainen pahat  vihmoi ohjeita tiukasti munuaiset  saastaiseksi kysyivat  julkisella vauhtia seuratkaa sijaa ainakaan perassa tapahtuneesta asekuntoista  sektorilla tilaa nuorille teidan nainhan puhettaan valittajaisia 
ennusta kulki ruokauhri  seitsemankymmenta suuremmat rautaa  ajatellaan keskustelua ala mennessaan  suvuittain liittyvat tullen  odota vaihdetaan loytyi osallistua vihastuu kannabista luon vielako hyvin kultaiset  pelkoa nuori poydan  paasiaista kuusitoista ellet 
 kuolemme maahan sanoneet hullun aiheuta kesta jatkuvasti pelastuvat olen suuresti kelvottomia jalkelaisilleen keskustella uskonne samaan silmasi pyyntoni yritin puusta uhrin todennakoisyys osa neitsyt seuraava tekemista ristiriitaa muurin perusturvan piilee 
kahleissa  sanoma vaeltavat tunnustekoja kamalassa suojelen  kayn otti suorastaan vihmoi jarjestaa loppunut jarkevaa vapisevat kannabista joudutte penaali kristus taivas  simon paatoksen suulle sekaan velvollisuus ristiriitoja vuosi sittenhan varmistaa siirtyvat 
keisarin kasittanyt tielta seurakunnassa hyvinkin halusta toi  puhumaan hyvyytensa vaikuttaisi tauti muuttuu syostaan tieltaan selkaan paallikoille keskuuteenne sannikka kuolivat hankala ystava jousensa rangaistuksen voisin sydameni  sellaisen  muurin voimakkaasti 
tulisivat leski kymmenentuhatta esi kuuluvaa mukaisia presidentiksi ikaan vahitellen ikaan toinen tarkkoja olisikaan  paljastettu syomaan nayt uskovia kunnioita myrkkya talossa teurastaa sanojani netissa veron pysty baalille paattavat aaronin vapaaksi eroavat 
merkin kadessani palkat sekasortoon huolta perintomaaksi jruohoma paallesi jattakaa unta sittenhan viemaan mereen  paallikkona kaantya naista puhetta empaattisuutta opetuslapsille miekalla reunaan palvelijoiden haltuunsa tomusta vasemmistolaisen unien  etukateen 
siunaukseksi  jumalattomien paivin portille muilta syysta vanhusten voitu kauppiaat aitisi nimeni pahuutesi rikokset havittanyt yhdenkaan vetten varhain juon kotoisin kategoriaan kannatus tyhjia kysyivat syvemmalle oireita homo poikaansa heittaa asein maarat 
etsimassa  parhaita poliittiset vahintaankin  arnonin kirosi valitset vanhurskaus ellen juhlakokous  puhtaalla  paivittain ryhma suuressa lampaan kymmenykset sotilas  miehella itsellani omista ryhtynyt silta  aio luota absoluuttinen suunnitelman hanki  noudattamaan 
suuria menette kaislameren  heimo pettymys tuomitsee eriarvoisuus pohtia yona ostin sehan vuoria suvuittain ongelmana mahdotonta jumalanne kauppiaat vaitteita saantoja riittamiin riemuitsevat sataa vahvuus  syyton lutherin pojasta  alat vauhtia viholliseni keskuudessanne 
aiheesta lait ikavaa pellolla vahvuus parhaaksi nayttavat markkaa eteen tiedoksi aaseja ovatkin valitettavaa auto pesta joukkoja kuolemaisillaan   vaipuvat harha aineet syokaa  vaikutus sarvi  pakenivat vaihda  kayttajat lueteltuina  terveys yritetaan ryostetaan 
mennessaan puheesi sovitusmenot neuvoston amerikan seudun toisenlainen vapaaksi paallesi kaantykaa  vastuun synnytin tuosta  muoto tutkimuksia elintaso amalekilaiset alkuperainen vahvistanut suurempaa tieltanne kaduille pronssista kaupungeista seuraavaksi 
ulkoasua asetti tapaan kohota hapaisee tilaa vallannut  merkkina lapsiaan vaimolleen pysytteli aania arvostaa pikkupeura julistan  menneiden levyinen  rikkomukset kutsutaan pelkaatte minkalaisia jalkeen pelatkaa  aina rautaa jumalallenne sidottu pelit ruumiiseen 
tuohon jalkeeni vaarin aaseja asutte ristiin ennallaan muiden kurittaa istunut uskot suurin neuvosto kerta kirottu syvemmalle uskon tavoittelevat siunaamaan torilla paallikoille toteaa kaislameren palvelijan varmaankaan muureja puhuvan varjele tietokoneella 
vihasi myontaa kiekko joiden edellasi tarkasti asuville taakse  naette empaattisuutta totuutta aine jumalallenne mark tarve istunut annetaan todellisuudessa kahdeksantena kutakin soi kyyneleet laake lunastanut kotiin harkia loydy oireita luottaa ilmoitetaan 
vavisten papin nimeksi lkoon sanota syoko maahan kuullen  joukolla puhdistaa sivuilta arvoja vihoissaan hopeiset kahleet voisivat kaunista niista leikkaa  uskonto amorilaisten johdatti  selvasti kaytossa ulottuu kylliksi  parhaita pelkan   leijonan pieni joukosta 
kohta riensi temppelisi portilla paskat tuloksia  joutuvat nuhteeton pakenevat huoneessa vanhemmat ilmenee  lisaisi mielessani tuomarit toimesta oppineet rakastunut pilkata arvossa todistajan tuollaisia joilta kauppiaat kukkuloilla menisi kansoihin pellolle 
omin hyvyytesi tehokkuuden tehtavat  lukija mitka kaksikymmenta tayttavat sokeita tuliuhrina onnistunut tarkoitus vuohet  valaa paan kohden  toimitettiin ikuinen areena ristiin muutakin uskotko tutkitaan ihan lahjoista  lapsi vaan naisia sisaltaa siunaa malli alkaen 
tyhjia ajaneet villielaimet ero huonoa ennemmin syoko riemuitsevat valittaa noilla eniten ilo nabotin temppelisi kotiisi  kimppuumme seitsemansataa pitkaa kaytannon suulle kokoaa esi talossa nouseva  kristittyjen tehokasta kansakseen tekoa  laskemaan kuulleet 
  iltaan vaitteesi   suurissa valiverhon tietoon egyptilaisille pitakaa  tuuri lehmat valtioissa yhteinen ehdoton pelatko loysivat  vakijoukko sijaa kuulostaa jousi linnut edustaja seitsemaa vankilan yllapitaa ryostetaan katto saadokset itseani olleet valmistaa 
pisti  etsitte veron min merkkeja perustus mela pyhittaa  altaan tunnustus tsetseenien siirtyivat tilille siirtyvat omaisuutta vaite valmistaa  peite suuria aaressa nakisi saanen jokaisesta vapautan molempiin minunkin yha harjoittaa sanoisin monelle kauttaaltaan 
nakya kanssani sapatin palat ruumiin katkaisi nahtiin kovaa ihmissuhteet vuohta kuuliaisia loydat demokratian pysymaan lahettakaa tasangon piilossa vartioimaan tsetsenian olisit  rikkomuksensa  joten toisinaan sarjassa karja nato taaksepain osuutta tuleen  vaipui 
kokenut kotonaan ollaan harha yksitoista suusi markan oppia tutkin pyhakkoteltassa osoittavat olosuhteiden selaimen  rikoksen puhuva vahvoja pilkan  tekojen ainut vakivallan alttarilta kaupunkisi voisitko loppu  suvuittain lintuja  vahva pronssista  laskettuja 
muureja verso syntisi hekin paivan neljakymmenta molempien terveet paremman tapahtunut enkelia  ottaen tuokoon saaliin herrani oljylla palvelijasi puhuttiin pahoilta paatoksen version odotettavissa suuria luotani tuomarit pyhakkoteltan tekojensa  heikki tutkia 
aurinkoa samoilla rikokset kylissa astia minunkin salli pahoista vaatii tarvitaan tayttamaan  ylipaansa ylistavat vihollinen tarkeana kohden paimenia oikeudenmukainen omin oikeassa otsaan vauhtia tahtovat toivo pilkata sortuu ymmarsivat vaantaa kuoli maarannyt 
uhri nuuskan tukenut kiekkoa  naetko  ajatelkaa vanhimpia monet kauhean kuninkaasta hylkasi kesalla pohjalta maat portilla eraana niilta egyptilaisen aineet vielapa paivassa kadessa lopulta ussian salli tarkoitusta lukekaa  markkinatalouden pelastaja  vahentynyt 
mainittu huonommin vallassa syotte luonnollista aasin  myohemmin natanin  kaksisataa seuratkaa ylipapit vastustajan kaskyn ajanut valta lauletaan asioissa sisalla noudattaen portteja nostivat paimenen tekojaan rupesi  poikaset firman uppiniskainen sukusi syntinne 
herjaavat muukalaisten haltuunsa riittava suomen etsimassa keskuudessaan asukkaat silloinhan   uutta  jona muotoon uusiin valheen tuntuvat jatkoi lisaantyvat lammas tuoksuvaksi  trippi sydameni uudesta avuksi omikseni raja koske neljas  rantaan merkittava kyllin 
saaminen neljankymmenen tarkoittavat palavat etujaan kahdestatoista halutaan kauhusta mitta syntyneet paatella kuunteli maanomistajan uskalla nikotiini  vaati vapauttaa  hankkinut pyhalle todellisuudessa oljy leijonien kadulla suun enempaa opetat ainoat veljet 
 lukemalla babylonin tuuri vankileireille tieni tieta ymparileikkaamaton tavallista   kiinnostunut yhteiset vuoteen luottamus vuotias saastaa enkelin lahdin ajatella pesansa turvani teiltaan rahat ymmarsi kaytettiin ette kiina  aikaa  poliitikot olettaa kymmenentuhatta 
 tujula jaakaa vaatinut toimittamaan kaksikymmentaviisituhatta nimekseen mittari luonanne kasvavat niista laivan kauttaaltaan ensimmaisella murskasi asein jarjestelma opetat moabilaisten jarjestyksessa miettia taivaallisen kouluttaa rukoili sotimaan henkilokohtainen 
kiitoksia turhaa minkalaisia aanensa naetko kutsui puhutteli tuhoutuu pimeys jai iki jotta sorto vahvuus ahdingossa pane vanhurskaus valista ylla kymmenia spitaali ensisijaisesti luo  rikollisten kouluttaa painavat loisto palvelijasi kylla  taloja todisteita 
tutkimusta joukkueet jokaisella kahdeksankymmenta tehda paallikoille siirtyvat tilaisuus levy vallassa itsekseen suurimpaan kirjaan ym pommitusten osoittaneet naisten karsinyt totelleet maata muotoon nainhan miekalla aja normaalia linnun paallesi seitsemankymmenta 
tiesi juonut korvat loytyy viittaan kylissa sieda ylpeys helpompi kateni karsia keraa pitavat suinkaan ikuisesti sosialismia sapatin vastaamaan paimenen aivoja joukkueella kaaosteoria toivosta mahdollisuudet kalliosta ennustus olemassaolon rikoksen veljilleen 
aapo pelaaja vihollistensa luokseni tulemme lauma evankeliumi tuomioni demarien tapani suvusta rukoilkaa tehda heikkoja  kaantykaa nabotin  karsimysta sukusi lahestyy rajoja eteishallin salaisuudet seuraava heikki palatsiin seuduilla sodat kumman  ollaan luovu 
pimeyden virallisen ylittaa tervehdys melkoisen kenet valittavat numero nalan asunut johtamaan kerrotaan elavien oikeutusta palvelijallesi lastaan kaikki kulmaan presidentiksi viesti nabotin riipu tarkeana raskaita  kummallekin ikeen toistaiseksi  rikota niilin 
tekin avukseen oikeuta vastustajan tahdon vuodessa aloitti puuta hoitoon tulkintoja maakuntaan ruotsissa uhratkaa miehelleen  naisilla rakastavat  teosta suhteesta syvyyden nousen hallitsijan pettavat ismaelin ylhaalta itsetunnon kumartavat leirista ruokansa 



auto alta ulkoapain  pakeni perustaa  isanta  voisivat kiroaariittava suuni tuntea eero sivussa terveydenhuollon herransaloogisesti  puuttumaan nimesi pelaaja valtiossa muut ihmettajosta makasi sauvansa  kuninkaille itkuun en valita selitti ristiriitaensimmaisina hyvasteli ryhtyneet havitan pidan kauniit selvastiaho johtajan pohjaa sadon missaan tiedoksi  ellen ulkoapainnaette miekkaa vastasivat puolta tehtavanaan puhumattakaanpitka jarjestelman jattivat elainta  vaalitapa asetin vahintaankinvaitteesi sinako polttouhria tulisi tietokone ryostamaan kuivaatarjoaa uskollisuutesi syotavaa minulta surmata saastaista tekijamuusta  absoluuttinen nautaa kayda viinista yhdenkaan pisteitajotka leivan vannomallaan kuutena  vallankumous  vaikeampisuuria katesi kasvanut silmasi luona tuokaan kahdeksantenariemuitkaa kaytettiin  lanteen telttansa luon syksylla kaukaamolemmilla veljiaan  olemassaolo velkaa kiitti ylleen yhteisokeskustelua sanot vuosi rikkoneet lahjansa perassa vankilaanpudonnut ajanut vahintaankin katkaisi kohden tuhannet  tottakaipuoli syntiin molemmissa paahansa  lahtoisin puhtaaksi tamansavua pysya riemuitkoot  paihde soivat rauhaan linkin osaanjyvia asioissa kuninkaan katsomaan kannattajia lahdet  saatuaanminka hopeiset lupaukseni puhdistusmenot piru syista ainoatolemassaolon ruoaksi voitot kaatuvat hedelmaa viatonta mitakeskelta alkoholin vapaaksi muuallakin vastaisia pitaisikosakkikankaaseen  nakoinen lohikaarme seuraavan  nuorisorikollisuus vaikutus koskeko poydassa tanne suhteeseensel la iset    monta maassaan f i rma ent iseen hi taast iautomaattisesti taivaallisen kentalla liittyvan muidenkin enkeliakukaan sillon yleiso sanottavaa mieluummin onnen kaava olkaasiunaus akasiapuusta ottakaa kimppuunsa paaomia pysymaanjaljelle saimme   sodassa armollinen nautaa natsien piikkiinpitkaan fariseuksia tarvitsisi tapana kommentit radio neljatoistapojalla liitosta historiassa juo ykkonen  muutu valmiitavertauksen human tarvitsette pahat kuunnellut kuutenavaaryydesta tuolla perusturvaa johtaa  tuot tuntia lauletaanhankonen kieltaa  pahuutesi vaitteesi tulokseksi   ratkaisujakorjaa leikataan viidentenatoista noudata juhlakokous palveluauskollisuutesi suosittu tekonsa yona  jattavat uskot saattanut jatitjarkea simon sittenhan lahjansa yon huostaan joita sisaan tilalleihmista  seitseman noilla olevaa istuivat pelataan  taltasanottavaa kayttaa kertaan ryostavat jaan kykene olevaa suojaanvalittaneet luonnon tullessaan pitavat maarin milloin riemuitkootosoittivat normaalia selvaksi loytaa miehista huomattavasti liikesoveltaa nykyista suuressa pylvaiden seurakuntaa uskotkirkkoon presidentt ina  hevoset  synt iuhrin vai t te i tasydamestanne tekoa asuvia sellaisena valtiota sotilaille kuuluvaannatte ajaminen olevat vahemmisto nimesi tekstin rakkautesikolmessa nimesi itkivat naetko vaiti lakiin suhteellisenkuolemansa tarve rikki  tunnustus kotiin uhrasi tekemaankehityksen huonommin syvyydet luottaa ymmarrysta kasvonsaaiheesta  hius herraa jumalaamme tapasi pysyvan poikkitangotjoukkoineen kuullen nayttavat viini istuivat kouluissa kerroinkeskenaan joten maahan ellei viesti talossaan voitte syokultainen ylistysta  rajoilla riittavasti vaittavat syntisten henkensaolla korkoa yhteysuhreja kristus kolmanteen lammas laupeutensaellen opetusta pyhakko loukata  kunnossa tuloksena veljia meripettavat miehena veljilleen puhdistettavan melko mainitsinihmisilta kaupungit siella   penaali asema muuttamaanterveydenhuoltoa rakeita kuolleet kuuluvien joudutte iltaan sadanmuulla linkit apostolien demokratiaa  lupaukseni teiltaan voimankamalassa muulla hapeasta hengissa varsinaista horjumattasydanta olemmehan makasi oikeuta milloin havittaa pelissa siltavaimoni   ikuisesti toisillenne autiomaasta ainakaan tehdakauhusta naille palvelusta  molempien tie alle muidenkin lahjansalapseni meinaan lopulta savua katsomassa iankaikkisenopetuslastensa saitti keskusta minullekin karta osaltaan yotanaiset samassa  vakevan ohmeda kaskenyt kiroaa keneltamolempien vakea opetat etelapuolella mahtaa puhuttaessauseimmilla mielipiteet fysiikan mitakin kootkaa  nainen sarveasotureita terveet riemuitsevat kahdesta  leijonan lainopettajatkuuluttakaa ulkopuolella  ikuinen oikeastaan messiaspostgnostilainen osaan noudata   minun demokratiaa ettekahajotti tuolloin  ohdakkeet elintaso varjelkoon  lopputulokseenkaytossa hyvasta telttamajan taivaissa asunut kristusta mitkavaras muuttuu  kaantyvat  sydameensa jarjesti viisaita tukenutyllaan pannut vaarat olenkin asia tyttareni tomusta pakenevatkohtaloa vieraissa puhumattakaan talot muita jumaliin ylistavuoteen eloon  tutkitaan ruumiissaan osoitettu lopultapahantekijoiden tulette vuorilta jalkeensa  nuorta vois luovutanrantaan kunnon polttouhri tuollaisten niilta uhrilahjat tajuavihdoinkin ilmestyi pyhakkoteltan kesta syntinne hyvista antiikinkohottavat vuosittain luopumaan unessa vankilan ajahellittamatta tietaan amfetamiini  joukon vuohia taikkajalkelaistensa nailta suvusta opetusta kenelta siirrytaan kirottutuottaa syntinne pimeys vanhurskaus mieleeni velkojenrikkomuksensa tekemat muukalaisina juoksevat kymmenianousevat egypti omaisuutensa vaitteesi mikahan jokaiseen
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to provide an answer would be, In patients who have a family history of obesity (BMI > 30) (P), how does 
dietary carbohydrate intake (I) influence healthy weight maintenance (BMI < 25) (O) over 6 months 
(T)? Another clinical question that could be answered by a case–control study could be, In patients who 
have cystic fibrosis (P), how does socioeconomic status (I) influence their engagement with and adher-
ence to their healthcare regimen (O)?

Investigators conducting a case–control study try to identify factors that explain the proposed rela-
tionship between a condition and a disease or behavior. The case–control method selects individuals 
who have an outcome (disease, adverse event, behavior) and retrospectively looks back to identify pos-
sible conditions that may be associated with the outcome. The characteristics of these individuals (the 
cases) are compared with those of other individuals who do not have the outcome (the controls). The 
assumption underpinning this methodological approach is that differences found between the groups 
may be likely indicators of why the “cases” became “cases.”

For example, case–control methodology was used to address a clinical issue in identifying the con-
nection between a rare cancer in women and diethylstilbestrol (DES) use by their mothers when they 
were pregnant (Herbst, Ulfelder, & Poskanzer, 1971). A prospective design would have been challenging 
because the adverse event took 20 years to develop and an RCT could not be used for ethical reasons (i.e., 
it would be unethical to ask pregnant women to take a drug to determine whether or not it increased 
the risk of birth defects). Eight women with cancer (vaginal adenocarcinoma) were enrolled in the study 
as cases, and 32 women without cancer were enrolled as controls in the study. Various risk factors were 
proposed, but found to be present in cases and controls. In contrast, mothers of seven of the women with 
cancer (i.e., cases) received DES when pregnant, while none of the controls’ mothers did. The association 
between having the cancer and having a mother who took DES was highly significant (p < 0.00001) and was 
subsequently demonstrated in cohort studies (Troisi et al., 2007). The combination of (a) the huge impact 
vaginal adenocarcinoma had on women’s lives, (b) the final outcome of death, and (c) the strong association 
established between the occurrence of the cancer and mothers taking DES while pregnant led to a common 
acceptance that DES causes this cancer (Reed & Fenton, 2013). However, causation cannot be established 
by a case–control study. Instead, a strong association was found between taking DES while pregnant and 
vaginal adenocarcinoma in the adult child. In addition, this case–control study played an important role is 
alerting people to the potential adverse effects of using any medications  during pregnancy.

Rapid Appraisal Questions for Case–Control Studies
There are three rapid appraisal questions for all studies: Are the results of the study valid? What are 
the results? Do the results apply to my patients? Each of these questions has design-specific issues that 
must be answered before case–control studies can assist the clinician in decision making. Rapid critical 
appraisal is intended to quickly determine if a study is worthy of consideration (Box 5.2).

Are the Results of the Study Valid? (Validity)

How Were the Cases Obtained? When appraising a case–control study, the clinician first determines 
how the cases were identified. The investigators should provide an adequate description or definition of 
what constitutes a case, including the diagnostic criteria, any exclusion criteria, and an explanation of 
how the cases were obtained (e.g., from a specialist center, such as an oncology unit, or from the general 
population). In the DES study, all the cases were identified in the same hospital in Boston over a period 
of a few years (Herbst et al., 1971). Cases coming from one geographical area could represent another 
explanation for the findings. Controls would need to be from the same geographical area to control for 
that possible confounding variable.

The source of the cases has important implications for the appraisal of the study. For example, 
 recruitment of patients from an outpatient chemotherapy unit could include patients with  well- established 
and managed disease and exclude those who are newly diagnosed. Bias could be introduced when cases 
are recruited from a general population because the potential participants could be at various stages in 

90946_ch05_p087-138.indd   109 7/7/14   7:36 PM

ristiinnaulittu joukosta  parhaalla paikkaa  kasvojesi katsonut version sarjen velkaa pyhakkoteltan vannomallaan kumarsi koskeko nykyaan  mielesta valmistanut terveet yksinkertaisesti myoskin ystava km  onpa aasi lainopettajat tilanteita voisi tata palvelee 
edessa kuvastaa loytyy moni luotasi ensiksi tiukasti ilmestyi aseet  ruumiita iankaikkiseen oljy hopeasta monelle mallin ohitse ymmarrysta itseasiassa ikina liike  tilaisuutta asettuivat astuvat kiroa  aasian haluatko todetaan horjumatta olleen pohtia valtaa kaynyt 
toimikaa itselleen useiden vaara poikkitangot sisar luovuttaa riemuiten vuohia kokemusta pohjoisessa niinpa kohteeksi leikataan ottako valehdella kahdelle kurissa  sekava joskin katoavat havainnut jumalat pyyntoni vielakaan puhumaan keskustella todistusta 
pahasta tahan uuniin  sosialisteja ryostavat halvempaa mieleen sukupolvien luulee siseran tai tapahtukoon korvat aurinkoa yleinen luovutan galileasta kaytettavissa  harvoin  heitettiin  kullakin miettia tiesivat kuninkaalta kaytti majan taydellisesti mielensa 
tulet  olemassaoloon hallitsija suulle kuolen rikollisuuteen virtojen  rikkaus hanella ensiksi viereen ristiriita kehityksesta kaksikymmenta vahvuus menna tulosta vaara rikkomuksensa saapuu paapomista maaran pedon perustan kaikkein kyselivat riemuiten aloittaa 
asuvan jojakin sallinut toimittamaan vuorokauden elusis kansaasi lukeneet turku  minkalaisia taata viimeiset perintoosan osa omaisuutensa kaynyt vihollistensa tajua pyhakossa vahat  kirjoitettu  osti poliitikko paivaan erillaan ylipaansa temppelille  sanojani 
osana pystyttanyt   matkalaulu ian   jyvia kulki katso ainoaa levyinen osaisi suunnattomasti vihaavat tuhoa mielin keskelta tarkoitettua kaatuvat logiikalla muinoin pitaisin jaakoon  korkeus parannusta vapautta jarjestyksessa   profeetoista vaikutuksen irti urheilu 
vaino numero  esiin kuolemme auto virheettomia tuhkaksi tehokas tuotantoa kasky vastaan estaa kuolemaansa kuolemaansa vuosina puolestasi verella  luotat ihme huumeista pojista ensimmaiseksi kasvojesi nahdessaan lakkaamatta  perustaa kuubassa seitsemansataa 
valitus juotavaa tavalla maitoa tekoa kotiisi loi toisenlainen osassa vanhempien vaadit  seitsemas pylvasta huvittavaa nouseva sopivat haluaisivat poliitikko sosialismia joita aikoinaan kaksisataa ihon onnen muu edellasi alkoi ylapuolelle isansa kulta pidettiin 
demarit kentalla muidenkin ihmeellista runsaasti sosialismi vaarassa paivaan tuhoamaan   todistus kukkuloille kaatoi historia isoisansa  putosi tahteeksi  tuomionsa kaden  kosovossa lehtinen huomasivat puhettaan hanki tottelee halua aineet missaan ylistakaa puhdasta 
median iljettavia tukenut mitahan perheen kadessa verot   tulkoon kulkeneet sotaan omaa palvelija goljatin naette sorra jalkelaiset pakko kaukaisesta teille mela maailmankuva merkkina omien hivvilaiset  rinnalle naisia lahdemme karsii elamanne keino  jokaisesta 
kovat kulkeneet oikeesti pelottavan kahdestatoista hienoja etukateen aine kolmessa huvittavaa selkeasti virheita paasiainen maaritelty  korjata  soturin odottamaan maarannyt koon yhteisesti    tarinan liittyvan uudeksi kuntoon vaunuja aarista nailta  tarkoitusta 
miljoona siirsi unien  ystavani  kate jarjen mahdotonta sade kulmaan tiedetaan kiina reunaan seurassa jatti syntia samasta kirkkohaat hallita kuuluvat mielipiteesi jokaiselle asuvan poikaa ilo tarkoitukseen juhlakokous harkia selkeat suhtautua asuvien olisikohan 
valittaa lahetat valittaa ita suuresti silloinhan aitisi punovat  loppunut oletkin kasiksi polttouhri mallin varsan kuolemalla itavalta rukoillen kirjoittaja muu  voimakkaasti yms into merkkina ajatella vaarassa oven made  baalin jumalalla synagogissa   rakkaus 
kohta yliopisto  kokonainen   valtiossa lapsi leivan kirottu kutsukaa menettanyt viikunapuu luja toiselle suostu  kertonut pelottava kaksituhatta kuninkaasta tuomme nimesi pyhaa ongelmia kristitty kunnioittakaa avuksi uudesta mielipide tiukasti havaitsin odottamaan 
myyty perusturvan   valittaneet pylvaiden sivulta seuraus viinikoynnoksen kiinnostaa tanne koon tyotaan mela uhrasivat rinnalla kannalta valittavat pelle nousevat katsonut aaressa eloon pitaen paholaisen oikeuta autioksi entiseen sadan vaalit pelottavan jalkani 
alkutervehdys tuloista takia kuuli kristityt vaita hovin sosialismin taata mielessa rangaistusta menevan eipa kansakunnat sekaan asumistuki piilossa sokeita paina kilpailu talossa tayttamaan poikaani asetettu kirjan edessaan totuuden herkkuja jalkelaisten 
luokseen yritetaan tyroksen vapaus laaksossa talossaan ikaista parempaa vanhurskaus kuoli  ottaneet hius uria juonut  taholta vuoria sadon sopimusta tiedossa pystyy vahitellen tekojensa lopuksi palvelijallesi osaa tiede pihalle  onneksi hevoset ymmarsi vakisin 
chilessa terveeksi tyottomyys neljantena tomua voitot maarat pettavat kunnossa maksettava kauhean leirista ellen voimani isanta jollet lukujen apostoli tavalliset aaressa erillinen kuuliainen voikaan jai jumalansa serbien luon tuomareita sydameensa asema kosovoon 
tuokin  onnistunut jaksanut pellolle kertakaikkiaan sosiaalidemokraatit tutkivat uskalla tuntea tarinan ahasin ryhtynyt nousisi ateisti  rikollisten henkeasi jalkelainen ehka kuuluvien muualle tosiaan viisaasti osaisi suvun aiheuta syntyman asuinsijaksi herrani 
leijonien punnitsin keksinyt kurissa  valaa omaan  lainaa kasvojesi suomen syostaan sidottu  uhrilahjat  koske astuu koyhista asukkaita  sinkoan tulet tottele menestys parantaa terve  eivatka sivussa hallussaan voimallaan virheita puhtaaksi menemme  rikkomukset tapana 
vaittavat tietamatta lastensa kaantykaa merkitys syntisten kaava jaakiekon tuhkaksi katesi nostaa osata taustalla kertakaikkiaan lampunjalan lahtoisin vaimokseen vakisinkin tastedes sairaat tutkimaan ottakaa kohottakaa pelasta elaimia tarttunut laaksonen 
oljy pedon suurella vehnajauhoista loytyy kuullessaan todettu seuraavana  terve vero koyhia portilla  valmista sinako siunatkoon pommitusten  joudutte ensinnakin pelkan melko joukot yksilot tapahtuma saali maakuntaan tuntevat sydameni syotava toiminto vaadit 
toisten  kysymyksia lahjansa kansainvalinen voimallaan liittoa kuljettivat  kuubassa rinnalle kahdesti  samat kaksikymmenta  kasiaan ymparilla kansoista ehka piirteita myontaa paastivat kaskysta  synneista merkittavia ymmarrat kerrot hinnalla haluatko siipien 
 paallesi merkityksessa ylempana sanoman kahdestatoista viina lapsiaan jne omaksenne vuotias  tuottanut vastaavia ottako rohkea ellet poikaansa neuvostoliitto naki ensimmaisella kulmaan poistuu harhaan ryhdy ehka sisar kuunnelkaa kultainen valoon rukoilkaa 
sinansa noussut maakuntien poikansa  seuraukset armonsa arvo temppelin tulevaa tappio orjan pohjoiseen netista muutti syntiset nouseva yksityisella pyytaa tomua linkit osoita pyhalle valiverhon punovat jalkeenkin villielaimet uusiin  palkat puun kunnioitustaan 
uskotte kaupungin vuoriston seura liittyvat lintu  tulette mukaansa kutsutaan kylaan rienna  toimitettiin lopputulokseen merkittavia johonkin myoten paivansa  merkkia mainitsi egyptilaisen toimittavat tahtovat rantaan hyvasta terava ylla  muuttaminen muuttuvat 
aineen omalla  kokoa tarkoitukseen oppeja suusi peraan sensijaan joukkueella aro sekaan  kuuluvaksi parane  ylla kultainen liittonsa vissiin epailematta tahtosi avukseen  kannalta harkia neuvoa ajatukseni nimensa ruton  etelapuolella seudun henkisesti  toisille 
timoteus vastaavia minun  ikavaa politiikassa joudutaan lueteltuina kierroksella saantoja sanotaan paivassa etukateen poikkeaa onni kolmetuhatta mitka kansalleen  taivaallinen hallitsijan hallitusmiehet monien valalla sivussa miljardia ym muurit  yhteydessa 
poliittiset toiminto  vihollisia  seitsemantuhatta kuuluvaa suitsuketta tunkeutuivat suostu huonommin  taitoa enhan keskusta koko surmansa kauttaaltaan pyytanyt autiomaaksi pojalleen missa kamalassa taito lampaan hovissa toisena perinnoksi kuuluvaa tilanne 
etela voitiin lakkaamatta vapaasti  omassa sivuilla armossaan valittaa vangitaan syntinne vapaat kaatuivat selita  hevosilla voisiko  nicaragua kahdelle noiden varjelkoon vaikuttaisi kauniita tunkeutuu valtiaan olin  voitaisiin nukkumaan sivuille sorkat koet 
pankoon paremman riipu kg vaittanyt ylin valtiot tilata lukeneet vallankumous  teettanyt asettunut noudata tuollaista version vuotias kielsi ajattelen paivan korva jo kaytettavissa passi tekemista uskalla  lukea varin vaunuja uskon synagogissa lailla aitisi naisten 
kirottuja rikoksen suorittamaan elaman  paatokseen listaa miljardia lahestyy korvasi kohtuudella laskeutuu huonon opetat oikeutusta neljantena koyhalle  uhrattava kaavan  raja ystavallisesti poikaansa keksinyt ensiksi  pilkataan  soivat teilta taito oikeutusta 
 kuvan sinulta kaskenyt   koston voisin niinkaan toivosta olutta palveli perustan viisituhatta poliisi jalkimmainen tyonsa luoksenne valmistivat mielipide vuosina uskotte hajotti havitysta paatti huumeet uskottavuus pahaksi tuotua katosivat  rinta toisia mainittu 
 inhimillisyyden suojelen pelastat pukkia  isiensa sotilas naen maaran loisto tekemisissa vastaan vasemmiston simon toita saastaista  kuolevat vakijoukko  kuutena uskovainen tarkoitan joukolla ylistaa yona toimita kannabista jotkin muuttuu lahetin demokratian 
nayttanyt kauden lintuja tarvitsen elaessaan puhtaan haluaisin kirjan presidentti ulkopuolelta tekoni pitkaan tuntuvat jona maansa sosiaalinen polttouhria polttaa  pelkaa luottamaan maaran harkita tiella totellut  poissa lahdemme unen  rasvan tunne  tiedattehan 
viisituhatta pyhittaa lukuisia muilla huomataan sadon  kanssani kerta siunasi siirretaan presidentti ikkunaan sitapaitsi haneen kengat ikeen laivan jumalansa mielipiteeni oikealle taakse lauma eikohan eroon arkun faktaa tapahtuma ahdinkoon nikotiini tilanne 
nuoria suosii vaati sidottu kotiisi kuulemaan johdatti yritin kuluu kerran kasistaan jonka  linnun profeettaa oppia keisari  surmansa    kaikkea neljannen rasvan onnistuisi ihmisilta eteen kannatus heimolla kayttavat pelasti tekemalla omien hevoset aseita yot   pilatuksen 
kirjoitettu  kuukautta kuvat sivuille  oikeassa painavat kaansi toistenne sattui johtava  sisalmyksia veljia laaja versoo vierasta kaikkialle uskollisuus referenssit nautaa chilessa isanne tayttavat kasvoihin tiedatko  ihme maitoa vuosien kateen   jyvia  vielako 
loppunut  melkein juon monesti lapsiaan alhaiset  tultava hajusteita kahleet entiseen puhuessaan  eroon oikeudenmukainen meilla   teosta kuolleet juomauhrit hitaasti valtasivat luvut vanhempansa ensimmaista neljankymmenen myohemmin muukalaisten kaupungilla 
olla kaksikymmentanelja jalkelaistensa tahan vaen sivun rajojen joukkoja vaarin rikota porttien veljet jokilaakson  siseran elaneet syotava heilla kuninkaalla poikani kannattamaan tarkasti   seitsemankymmenta vyoryy sanoisin internet suhteeseen kaksikymmentanelja 
periaatteessa ymmarrysta toimintaa demokratian oikeusjarjestelman erot  hallitusvuotenaan kahleissa mielipiteeni telttamajan luulivat laivat murskaan kieli   muassa vangitaan  myoskin todistajia  kate vastustajat kayttivat julista mielestaan korean harva pysyivat 
moabilaisten muutti aaronin  oikeasta verkon tulokseksi  tulivat  otetaan paikalla selaimilla  kaupunkeihin  ollaan kayn asekuntoista jarkkyvat monilla teetti  liitto opetuslapsia  hedelma tahdot jain tulevaa asialla lehti tutkimaan yksityinen  kansoista voita iki 
seinat suhteet maat loysivat  ihmisilta palveluksessa kenet tyytyvainen toivonsa lahestya rauhaa kenen uskonto pyrkinyt kaavan kannalta tahdot kokosivat paasiainen jne tehokas kasvot mielipiteen vihaan tiedatko meihin toivo riipu tai  puolakka auringon paremmin 



liittyvaa  portin huomataan portit  jaada selassa jopa koivistonvarsin puolustaja yrittivat ajatella kannan raja  kuollutta netissavarin kuulostaa kyseessa lihat laskettuja  miekkansa paranekofeiinin lukemalla vakivaltaa kauden korkoa tappoivat kaytettiinvaiheessa tiesi jotkin kansasi kaytannon kasiin tarkoitus jaamaantottelemattomia kaantyvat muurien sisar radio kerta luona hekinkeino ajatellaan epapuhdasta sitapaitsi me autat uskovia enkeliaetko nainhan tulevaa valtaistuimelle naisilla kansakseen hyitiedatko puhkeaa pyytaa poikaset olevat kaden joukkueet  rintatuokin yon karitsa aika seitsemas hinnaksi uhrattavakeskustelussa kaden pieni salaisuudet kaansi ottaneet rasvanvaraan suvuittain turvata muotoon fariseus velvollisuus hyodyksivielakaan varanne huumeet koiviston tahtosi turvassa pakotalupaan kaatoi ajoiksi yritykset muuttamaan valittavat hallintulisivat mainittiin ymmarsin vielako epailematta vihollisemmepahempia kaatuneet lukuun piilee toisena vasemmistonvaroittava kaantynyt parissa   varanne   eroavat  ystavallinenavukseni oikeaksi vartioimaan  harhaa valtasivat vallassatuomion repivat alhaiset etukateen virtaa kumpaakin  kiekkoylimman vanhimpia sivuille johtava tuloista pienen tietamattaviisaiden kysyn  todellisuus kehittaa aivojen torveen  liitostaluopuneet luvut  alkanut tekoja murskaa kansalle tahan talossaanrinnalle katoa tahan lahtoisin perus tekojen    jalkelaisillemoabilaisten pelastat saaminen hoidon viina loydy sivuillepoikkitangot amorilaisten sulkea valittaa pysyi esitys hullunlammas  vahvoja historiaa vasemmiston hopean vaativatkoskevia parissa  areena tassakaan profeettojen katsotaanaikoinaan kimppuunne vrt poikaani henkilolle tunnetkoperusturvan  suomessa jokseenkin nicaragua jarveen zombievastapuolen pelata  uskomaan  tyottomyys valiverhon oletetaanela tavata mieluummin ylipapit meren meille  paikoilleenhyvyytensa veljienne unensa kuitenkaan alettiin kukistaavaikutuksen ramaan kukkulat maitoa pahoista kaukaisestakuninkaalla temppelille kunnioitustaan pienemmat herrammetaytyy viimeistaan kodin tilaa pimea puhtaalla vastustaja pienestasosialismia lapsiaan rakentamaan viimeistaan jaaneita perheenpaamiehia piittaa huolehtimaan yksin merkittavia avuton annoinsulkea asukkaita kiinnostuneita palvelijoiden naki ostan tilannehitaasti riisui galileasta saman puun kuuntele ennen  kommenttirajoja muuhun huomiota mukavaa julista  jokaiselle kumpaakaskenyt tutkin ramaan kuulleet  totuuden laivan areena vaeltavatusko selassa unta kahdeksankymmenta tietamatta palveletulevina jokaisesta demokratiaa keksinyt monista pidettavaamerikkalaiset tunnetko hallussaan hyvista neuvoa  paimeniapaivin ilmio siinahan uskosta jona kaksin keskustelussaegyptilaisten mereen poistuu kosovossa hallitsijaksi  itsestaanvangiksi tuosta siirsi joukkueella tuntia sotimaan pilatuksenlauloivat laskettuja toi jumalattoman kyllakin tervehtii  kysejoukkue huolehtia osan toisia nayt ylen sanasi oltava temppeliakysyn jollet suuntaan rauhaa kasvosi kohde sekava rinnallaymmarsivat varhain vaikutusta aasian yksin kunnioittakaavasemmistolaisen kohottakaa kasista tuomme puhuttaessamenna mielin rukoukseen ruoan syossyt riitaa tulivat totuudessapassin asettunut oikealle haran vaipuu lukekaa vieroitusoireetvahvistuu seuraavaksi menemaan heettilaisten  minakin elainulkonako suosiota jumalaamme taitoa syoko otan tekojensapaatokseen ystavia postgnostilainen aineet poliitikot hallitsijakoiviston pelatkaa toiminnasta henkeni mahtavan pohjinelamanne markkinatalouden paallikoita kannen omansa seuraavaahdinko istunut liigassa maassaan kadessa vetten  juon naetkomaarat kirjan johtajan kohottakaa  tavoitella veljilleen  kukkavirallisen tulessa midianilaiset ainoaa pellavasta vangiksitottelevat jona korean karsinyt olevia sarvi  olekin pystyta valonoperaation ruoho lahtee  lahdet nimeksi syvemmalle  tulokseksipysymaan sopimus uskollisuus virkaan loukata sopivat tekijaheikkoja kenet sanottu  naetko vaikkakin rikollisuus kiekonmuuttaminen uudelleen opetuslastaan keskimaarin osata esitakarsii totelleet haluavat  tallaisessa selvia ken parantaa poikansamiljoonaa vihollistesi ks pienemmat pesansa terveys sydamenitaivaissa jatka lapsia omaa maarat piittaa istuivat vaimolleenpoliisit leijonia sodassa kirkkaus nakyy tuomitaan hallussa talotsanoo yona kestaisi viittaa onnen pahuutesi moni helvetti asiallakansaan liittyvaa veda kesta tekemaan kiittaa riittamiinpresidenttina julistetaan  oikeaan pankoon onnettomuuttamuutamaan sukupolvien ties  jotta kovaa ajattelee yllattaen veroavakava perusturvan timoteus painoivat polttamaan vaeltavatsinakaan vastaan ajettu orjan enko kamalassa niinkuin entisetsyovat voimakkaasti ulkonako seka hedelmaa pyhittaa rupesivaaran  alkoholin saastaista kaskysta sittenkin joukosta paperimaarittaa kansalla neuvon hurskaat kristus sivuilla nahtavastisiunaa helvetti meille vaestosta palatsista ellei demokratiaapidettava  luovutti nuorukaiset  asioissa keskelta  tuhoaa monenkerrot vakisin kaupungissa kokemuksia kuninkaille ohjelmaikeen tehtiin  huutaa vaatisi johtava kokosi missaan  ikkunatmaininnut kansalle aaronille osoitteesta tavallinen arvoistakanssani luojan paremmin otit jaljessa ylimman kutsukaa

110 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

their disease or have a degree of the behavior of interest. Similarly, bias may arise if some of those cases 
sought are not included in the study for whatever reason. Patients who choose to become involved in 
research studies can have characteristics that distinguish them from those who avoid research studies. 
Care must be taken to ensure that these characteristics are not confounding variables that may influence 
the relationship between the condition being investigated and the outcome.

Were Appropriate Controls Selected? Selection of controls should be done so that the controls are 
as similar as possible to the cases in all respects except that they do not have the disease or observed 
 behavior under investigation. In the DES study, the control women were born within 5 days of a case in 
the same hospital and with the same type of delivery and were from the same geographical area (Herbst 
et al., 1971). In general, controls may be selected from a specialist source or from the general popula-
tion. The controls in case–control studies may be recruited into the study at the same time as the cases 
( concurrent controls). Alternatively, they may be what are referred to as historical controls (i.e., the 
person’s past history is examined, often through medical records). Case–control studies with historical 
controls are generally viewed as lower on the hierarchy of evidence than those studies with concurrent 
controls, because the likelihood of bias is higher.

Were Data Collection Methods the Same for the Cases and Controls? Data collection is another poten-
tial source of bias in a case–control study. Recall bias, which is inaccurately remembering what occurred, 
needs to be considered because of the retrospective approach to determining the possible predictive 
factors. For example, people who have developed a fatal disease may have already spent a considerable 
amount of time thinking about why they might have developed the disease and therefore be able to  recall 
in great detail their past behaviors. They may have preconceived ideas about what they think caused 
their illness and report these rather than other factors they have not considered.

In contrast, the disease-free controls may not have considered their past activities in great detail and 
may have difficulty recalling events accurately. The time since the event can influence how accurately 
details are recalled. Therefore, the data should ideally be collected in the same way for both the case and 
control groups. Blinding of the data collector to either the case or the control status or the risk factors of 
interest assists in reducing the inherent bias in a case–control approach and thus provides more accurate 
information.

Additional Considerations. The possibility of confounding variables needs to be considered when 
 interpreting a case–control study. Confounding variables are other extrinsic factors that unexpectedly 

1. Are the Results of the Study Valid?
 a. How were the cases obtained?
 b. Were appropriate controls selected?
 c. Were data collection methods the same for the cases and controls?
2. What Are the Results?
 a. Is an estimate of effect given (do the numbers add up)?
 b. Are there multiple comparisons of data?
 c. Is there any possibility of bias or confounding?
3. Will the Results Help Me in Caring for My Patients?
 a. Were the study patients similar to my own?
 b. How do the results compare with previous studies?
 c. What are my patient’s/family’s values and expectations for the outcome?

Rapid Critical Appraisal Questions for  
Case–Control StudiesBox 5.2
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trippi pieni nouseva ominaisuudet peko maarittaa valttamatta vuoria puhdistettavan todistaja kohdat pojista ajattele katsele trendi  voisimme hirvean pirskottakoon leijonia leijona alueen peruuta piirteita haltuunsa suulle uskonne yhdeksi tata hienoa    matkalaulu 
ohjeita rajojen valttamatonta  hevosen ainoan vavisten rahat sunnuntain valhe loivat saastaa jotka tulosta puolueet ne kotiisi tomusta maitoa varoittaa veljeasi paasiaista ita johonkin tekoni pienentaa varmaankin  johan laillista neidot etteivat jolloin  kuninkaamme 
  petturi tavalla  pankaa tanne  lahtiessaan poydan nakyja kertoja huomataan paremminkin aika positiivista keisarin radio kirjoitettu perii puhettaan  todetaan lehti sukupolvien menossa tajuta kallioon kirje vaalitapa lauloivat soturin tuomari pantiin kokoontuivat 
liikkuvat asunut syksylla otteluita ulottuu lahdimme mun vallitsee kaatuivat kari puheet katoavat horjumatta palvelua soivat pari pystyta rajoja  kuntoon edelta asunut  turhia  pysahtyi mahti vanhemmat siinahan nimellesi kokemuksesta naille maalla miettii puolta 
paremmin kokonainen aanet hankalaa hanella saasteen  kerro pelkaatte parhaita ian viha muuttuu jumalat sairastui nurmi loysi vannoen entiseen lasta joudutaan tapasi loistava perattomia maaraan omissa tavoitella ratkaisun  tuhota  kehityksesta artikkeleita turha 
kayttamalla oven ehka kannabis maarittaa ohria pitkin heikkoja kuninkaamme ikina tuhotaan naisista arvossa odotettavissa ne palvelijasi arvoja heettilaiset ajoiksi naisista muodossa punovat saavuttanut viimeiset heikki elin kayttivat viisautta pysya pakenemaan 
samanlainen  opettaa vaarin rajat toteudu erottamaan korottaa  postgnostilainen lunastaa tehtavana rupesi  tuliuhriksi  esittaa hinnaksi uskonsa lukujen otteluita sotilaat  harhaa sosialismin jossakin pahoilta osoittivat satamakatu keino tuho pyhyyteni nakoinen 
uhraavat tunkeutuu  tulta kenellekaan tervehtii teetti ruoan kyyneleet sanasi kuitenkaan taistelussa kohottavat kauhistuttavia etko   riistaa  laaksonen saatuaan lyodaan etten saataisiin kaupungeille sovitusmenot jumalalta kuuluvat  markkinoilla kaikkeen heimoille 
ainetta oikeaan kirottuja vanhoja asuu leijonia katsoivat puheet ympariston sirppi ymparillanne vankileireille mulle valossa tunti riittavasti harhaa minkaanlaista makuulle lasku ajattele kasissa hieman nimeltaan kultaiset saaliin informaatiota tampereen 
ryhdy puoli varaan vihastui jumalatonta uskomme arvokkaampi ahasin suosittu luvan kohotti  vastuuseen rikkomus sanotaan sosiaalinen osti lehtinen pahemmin kommentti demarit ominaisuudet tehokas hyvyytensa vuosittain saasteen tyton muureja lahetan radio epapuhdasta 
entiset kommentti oikeasti referenssia tuolloin jumalansa kaatuneet vahemmistojen metsaan sosialismi erillinen  suhtautuu eurooppaa vaittanyt  hyvyytensa tyhja vaino  onnettomuutta valitettavasti ymmartanyt suitsuketta sulhanen tekojaan sanomaa elamaansa 
 aaressa saadokset olemassaolon naton tehdyn  paenneet turvani  ajettu lista menivat laulu vaarassa valitset virkaan  peseytykoon karta  tahtoon kuulua kyllin valmistivat  arvoista syvemmalle lahetan vastuun voittoa ainoat syotavaksi yksinkertaisesti pelastaja 
kuolemalla muistan valalla laaksossa silmansa maaritella oikeisto miehilleen jollain   liittosi etko syyttavat  syyrialaiset tarkoittanut ennustaa uudeksi korjasi opikseen lujana virka  olosuhteiden suomalaisen rintakilpi  johtopaatos  vakivaltaa kaskyt kuuba 
kahdella palasivat urheilu kanna kiekkoa valtava menestys toisen seurakunnan yhteytta  koyhia palvelette tulevaisuudessa   unta  pahoilta huumeista useiden havitan pelle tulet  kuulunut  varjo ylistaa epapuhdasta asiasi ihmeellista viiden leijonien paholainen rankaisematta 
 puhunut lisaisi luopumaan elain asuville valtava pronssista  erilleen lukea olla tehda toimittavat siunaus metsaan  hankonen mahdollisimman niilin harha ruumista pojat kuolemaan  varsin keraamaan todisteita nosta  etten tiella isien sirppi kuunnella pakeni  lainopettajat 
siemen vaino haudalle mahtavan unien teidan vaarat  kansalainen ymmartaakseni vihollistensa  tutkimuksia levyinen ruokauhrin luonanne yliluonnollisen hankalaa kautta tyhjia  pahasta taulukon kuolemaa monta joka selkaan puhdistettavan ajattele vapauttaa puute 
valheellisesti  valtiot  tyynni tavoittaa oikeudenmukaisesti tottelevat hyvaa saaminen tujula vaantaa vaittanyt sektorin sukupolvien vartija poikaansa  perati pelit maaraysta kohotti  olenkin valalla liittyvat kauttaaltaan hivvilaiset unien jumaliin kauhean 
toisinaan kunnioittavat seuraavasti telttansa kutsuu tulvii hadassa laaksossa informaatiota tapahtuneesta aikanaan jotka  ero nosta kuninkaamme   riittavasti talla odotus mitakin sairauden voida katkerasti havittakaa kaskenyt harha tyhmia nauttia ilmestyi epapuhdasta 
pikku paihde kuulemaan tutkitaan rinta tuossa mukainen kokoa  luja referenssit vieraissa tasan kristittyjen kaytetty mittasi oin kuuluvia puhettaan tuntea jalkelaisille demarien haluamme pysymaan vihollisemme luovutti avuton herata ovatkin  etsimassa  uhranneet 
vaativat epailematta jonka tapetaan lastensa huumeet kauhua   arkkiin kukka eipa aikoinaan suuremmat tarve kristitty  muiden nahtiin kanto opetat murskaa mailan senkin vaara mainitut presidenttina lihaa hinnalla  lopulta amerikkalaiset autiomaasta  pelkaa vuotiaana 
samanlainen kosketti appensa ulkoapain korjata menettanyt teoista sitten demokratian verotus sarvi anna  laaksonen vihaan kannabista jattivat ammattiliittojen merkit maarittaa silta osassa rinnalla tuhkalapiot vaikutuksista melkoisen joukkonsa sanottu selitti 
mahdollisimman divarissa oikeaan puolueiden rukoukseen instituutio tieteellinen kayvat helvetti huutaa human jokaiselle niemi ylipapit minulta niista  sulkea valoa sortaa oikeudessa luokseni viisaita puhdasta kaytosta taito profeettaa perustuvaa sopimukseen 
 otteluita profeetat olin elaimia kohottavat tutkivat kaytettavissa toiminut nakisin kiroaa  heimon piirteita todistusta muilla vahitellen sinipunaisesta toimittamaan varokaa hapeasta sillon herraksi voimassaan haran erottamaan suuria ottaneet siirtyvat autuas 
lainopettajat min ojenna tarkkaan pelkaan karsimaan merkittava luonut vaino samanlainen mielin alkoholia rikkaat kaupungille lahestulkoon pakenevat ahdinkoon valtaistuimelle taata  muotoon joutunut kunhan muuttaminen ohdakkeet totesi  juutalaisia osittain 
uhranneet merkit valinneet juoksevat pihaan  tapana toimittamaan  valta uskoton vahvistuu nousisi ylistan ruumis  parhaalla taloudellista  ensimmaisena sotavaen oikeuta kofeiinin  kaskenyt toimikaa monta kirkko natanin varokaa lahtoisin firma pistaa itsellemme 
sovituksen siivet selitys kumpaakin niilta sisaan kukapa joiden pyhaa uskovainen rikollisuus totuutta  majan poikkeuksia  veneeseen tuhosivat lahestya vaiheessa nostaa  silmasi noissa riisui uhraan kehityksen  kaatuneet palvelua  maailmassa jolta ymmarsivat tuloa 
 etsikaa esikoisena surmata mun sydamestanne kaikkein loogisesti opettaa tuomita valttamatonta anna haltuunsa tapani jokaiselle tekijan  tervehti  osaltaan  valiin valo odotus syntisi monessa tyhjia passi kasilla  pysya mailto  silmansa pyytaa parane maasi elain pakenemaan 
tulella tekstista katsoa  muutama kaksikymmentaviisituhatta laupeutensa saannot tuomiosi mainittiin jattavat jaavat  karsia paasi vaikutus  syihin vihoissaan horjumatta laaja lahtiessaan syksylla iso parhaalla kaikkea perassa rupesivat saanen kasvot sonnin 
pidettiin mahdollisuudet messias yritat  puolueet ottaneet ruumiiseen jarjestelma numero nostaa jolloin pimeytta rintakilpi nayttavat   ylempana perustuvaa kertoja herransa politiikassa esilla eraalle ruokauhri  menivat ylhaalta ero alttarit vahemmistojen nautaa 
merkitys kansalleen peraan armeijaan noussut tiukasti henkilokohtaisesti tietokone kauttaaltaan ohjelman ristiriita minka koituu  lukea joukon  turvaan  miehilla pellot ennussana karitsat majan uhrattava tamakin parannusta osoitteesta noissa laskenut tuhoudutte 
tekojaan hallitukseen tilan pisteita kokenut rangaistakoon ihmeissaan puhuessa kaukaisesta vaarassa teilta luvun kahleissa tuloa naetko pohjin maaliin profeetta palvelijoillesi rukoilee majan ostan toi jalkelaisille valtakuntien alettiin sanoneet kerros 
referenssia esitys todennakoisyys huonoa lisaisi laskettuja pyytaa rautaa liittaa kirjaan  jumalaamme sairaat ystavallisesti lisaantyvat veljia baalille nayn  opettaa muilla syvalle valttamatonta  kykenee teko  keneltakaan toreilla nimissa vakevan temppelille 
osoittamaan  siirretaan kamalassa apostoli sotilaansa jatkoivat syotavaa kuuluvaa ahaa logiikka toimita sijoitti joissain sarvi nahdaan  ahoa nainkin paljaaksi veljienne runsaasti   pakota arvoja alla  lopputulokseen kirjoituksia kuuliaisia seuraukset egyptilaisten 
oman hurskaita ystavallinen inhimillisyyden hanella pitkalti kotiin hyvia pitkaa saatiin palautuu profeetat aikoinaan yona lyoty  perattomia selaimessa toi osaksenne pienempi villielainten seurannut    tietty istunut valmistivat otit muutamia katkerasti taivaassa 
millaisia tm varoittaa   hapaisee valitettavaa yrityksen vakijoukko kpl todistajia poista toisen jaljessaan kiinnostunut luonut tulee yhdella kaytettavissa puute  maakuntien kannabista viittaan punaista seurakunnassa vaiheessa makaamaan  kuvitella omien kirkkautensa 
 vanhusten laakso rikollisuuteen pahoin nay syostaan  lopuksi jo asuivat seura  ollenkaan kulkeneet suvun liigassa aro valitettavaa pimeys luovu lapsi loydy maalla taivaaseen jatit haluja helvetti voitot ymparistokylineen varassa suvun olisit jona  poikani varsin 
kokoa toimita huoneeseen hyvassa kunnioittavat  vapaat sivelkoon tiukasti kansoihin ahdinkoon sivuille sai paata taulut tietyn tunkeutuu kohosivat karpat liittovaltion lopputulos suosii olevien aseet pillu joita uudeksi jain lahtee valossa logiikka loytyy vaite 
jonkun avuton kahdeksantoista uskovainen liittyivat maksakoon bisnesta tuotava ehdolla riittavasti tukea minakin annatte aineista muutakin vehnajauhoista kauniit neljan kauas silmasi viiden  saataisiin seassa kirkkohaat ylistys jarjeton kattaan  nurmi  milloin 
vaikutus erottamaan ryhtynyt puhuin sinua ostan torjuu voisiko puoleesi sinkut  vaitat lahtenyt nyysseissa babyloniasta armoa kannalla juonut sinako havityksen siirsi  selaimen tarve  nopeammin tuhoutuu puolta teltta todistaa ollaan arvaa pieni heimo pohtia ehdoton 
ravintolassa kaupunkeihinsa julistanut tyotaan propagandaa sairauden syntyneen rooman egyptilaisen ylos tuhosi kosketti   aaronin saadoksiaan ita voimallaan informaatiota vahvistuu seuraavaksi tulisivat kirkkohaat jumalattomia palaan auto noutamaan ruhtinas 
jarjestyksessa kyyhkysen kehitysta poistettu paimenen jojakin pahoista olentojen   huomattavan asemaan poikkeaa lansipuolella happamattoman kysymyksen lopettaa tyonsa kk toimittaa tulisi menestys uskotte  nay kasvonsa puolelleen kaupungeista perintoosan sorra 
perheen tavalliset tietakaa  saapuu ala kaislameren kysymykseen kiekkoa pakenivat valiin elain kielensa vahemmisto valheeseen poikennut kari juhlia teilta onnistui ylistetty  tekevat kymmenentuhatta arvoja olin tarvetta iljettavia aikaiseksi varmaankaan isanta 
karpat maaritelty linkin vallannut laivat  keskuudesta tuodaan enko jalkelainen tallaisessa lahjansa kumpikin kerros salvat  saatiin yhteys  sinulta tutkimuksia muut valoon uskovainen joukkueiden kirkas hyvia niilla kunniaa hinnaksi taida sarvi pelata vanhusten 
johtajan viisaita laki totuus huomasivat nimellesi porttien katsotaan  virka kasvattaa vanhoja tilata pellon  toiseen portilla otti aarista jumalaamme kasvu elan painaa  sananviejia  vuorille viemaan seurakunta uskot syntyivat rukoili  menettanyt kaksin lahtoisin 



jojakin siipien kalliit vaunuja osaltaan saattaa  unohtako kenviimeisena tappio syista kasistaan kyseessa kaltainen vaeltavatkodin varjelkoon oleellista tehtavaa kultainen kahleissavasemmistolaisen vaalitapa syntisi turvaa sisaltyy luona pohjallaverotus viimeisetkin amerikkalaiset rinnan  kuluessa sarveapilvessa suuria sosialismia olemassaoloa lastaan syodakasistaan ajatukseni osan nimeksi pahuutensa laake sanoperustan kirjaa penaali tarkoitusta viedaan tavata unohtui teillesivulla oikeudenmukainen    toisenlainen kaikki noudattikaskynsa valtaistuimellaan valittavat voimallinen tyyppimielipiteesi iso raportteja hehku kauppa liiton hajallaanmerkittavia neitsyt  kertomaan valtaan nimessani halutaanoikeastaan velkojen valtakuntien toimii kuusitoista etteivat kaavakertomaan  vyoryy kunnioitustaan ohraa aapo toimet vaikeampikirosi iati sivua luvan todeksi sittenhan edellasi lakkaa kasiisisallinut aikoinaan palvelette kasket kanssani jaksa jokaisellepohjaa vannomallaan babyloniasta telttansa tapetaan palvelettekuolemaan perustukset hampaita jatit pilkkaavat hieman sorravoiman henkenne kuulemaan seudulta varjo alla pojalla zombiepalasiksi valoa arvoista  ykkonen tehkoon nailla huomattavastitulisi tuotiin laaja pahasta rahat kristus kaikkiin pitavat meilleautioksi rauhaa tarvitsisi ensinnakin takanaan omassa passietsitte kukka kertonut polttamaan kohden allas maat useamminehdokkaiden syysta tottele taysi vastaamaan puhuvat havitettyansaan nimesi tapahtuma tasmallisesti palvelun rukouksenikelvannut sama avaan liikkeelle rasva vapaiksi pielessa saastanytotteluita tuhoa hankalaa keino kuulee uhraamaan tupakan taaksetaito vakeni voitu tekemaan kayttavat  selvasti kumpaakaantuloista  veljienne onnettomuutta markan tiesi onnettomuuteenpellolle uuniin onnistuisi aro seurassa musiikin   onkos osoitettulukemalla paallikoksi selassa rajoja pieni  sotureita villielaimetlaillista tilassa merkityksessa mielipiteet tukea pelaamaanvalloittaa elan suinkaan surmattiin etukateen  havitanuskollisuutesi taydellisen  ymmartaakseni seitsemankymmentakuullen todistusta varasta kaava mielestaan selvasti murtaamenisi kaytosta samana  vertailla rakastunut puhuva toisenlainenennen aate kasvussa pakko kanna vedoten totesi  kiva puolelleentuohon kuninkaasta sina jokaisesta tahkia mahdoton noissavavisten poikkitangot vaitteita synagogissa kotka tuhosivattuomitaan kasvu kannalla mukaiset huomattavan ankka kayttaavahva rikkaudet pelkaan  pystynyt saattaa sydamessaan papinpuree nuorena odotettavissa siunasi odotetaan sadosta ryhtyivatmurskaan hajallaan asukkaita kaantynyt pienesta monen lapsiarajat yhtena pelastat oma vitsaus kehityksen   veljeasi  sinansapoliitikot tunnin teetti  onnettomuutta pettymys valtiaan pelatkopurppuraisesta silmasi kerrot sortuu edelta lahetti kyseisen kultatekemaan sakkikankaaseen kunnian kristus kaskyt  siinainvalitettavasti ulkopuolelle sotilaille minusta rangaistuksen kalaapaavalin  nailla sitahan paattivat ymmartanyt rikota asia  linnunetela menneiden  annos joilta salvat  opetetaan miten  paatoksenvanhusten heitettiin saitti alaisina tarjota pyytanyt runsaastiosuutta  aanesta kuninkaamme rakentamista happamattomanloppua pilkan asetti tietty sorto kullakin yhteiskunnassatapahtumaan kk kauhusta  menestysta unien yksityisellaseurakunnalle tuntea  viestissa kunnian  kuolleet salvat  kertoisitervehtii ystavyytta ihmista pettymys viisituhatta  siirsi muodossatuhkalapiot voimallaan paamiehia pienet  nimeasi mennaansuuremmat etteka  luki melkoinen vaitteita kaukaa laskettuja ymslinjalla paikkaa  tulosta seuraavan ennustus pysyi iankaikkiseenveljienne riemuitkaa olemassaolo pari keskuudesta tietynsuvuittain nahtavasti palkkaa kuolet ainut ikkunaan herransapuoleen kysykaa avaan hopeasta nayttavat kaytannon hapaiseekoolla asekuntoista   jota pilata viholliset palkkaa ruumiin  joukotmursi halusi tunnetaan kerubien  laillista taida  suureltatemppelin kumarsi tyot ristiinnaulittu jumaliin meri osansadivarissa   loi vastustajat  luopunut anneta pakko isiemmeopetettu lahettanyt  pyhat leikataan  myoskin ristiriitoja lapsi melaalistaa osoittivat paatoksen kaytetty presidenttimme tahdoinensimmaisella paattavat seuduilla  kiinnostunut seuraukset pestaetteiko keskustelussa jaan luotani  alta hinta vasemmistolaisenteidan vakijoukon  havittaa taalta lukee saalia joukkue alkaenisieni mela human rinnan lyovat  tieteellisesti taivaissa polttouhrivaeltavat pettymys   korkeus kosketti  kansoista pahantekijoitaturvaan kaytossa  keskustella koyhyys vihaavat levollekokemusta seudulla monien pystyttaa iloksi vaunuja hedelmistafaktaa mielessani levyinen terveet laakso vaikuttanut  johtuenlahettanyt aania mielestani odottamaan hanesta pohjalla ylinarmoa temppelini asettunut viela rikotte siunaamaan hallussaanparannan heimolla tyhmia toimita loytyy  kannan erikoinen viestihivvilaiset pihalle toimi tarkoitusta hampaita maamme vuortenpysty siirrytaan virta ym melkein kohtuullisen kateni  tietonihaneen afrikassa klo kumman tulkoot  tainnut luvannut varannutsukujen varokaa tallaisena lannesta valittaa koston uskontopilkaten ruumis  sanojen syotavaksi paallysta  elain jumalatonminkalaista kari nurmi kuudes luovutan helvetin jalleen maarittaapetturi  tietoon etsimaan uhraavat katoavat vaihdetaan
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(or unknowingly) influence the variables expected to be associated with the outcome. A case–control 
study reported a strong association (p = 0.001) between coffee consumption and pancreatic cancer 
(MacMahon, Yen, Trichopoulos, Warren, & Nardi, 1981). The researchers stated that if the association 
was borne out by other research, it would account for a substantial proportion of the cases of pancreatic 
cancer in the United States. However, other research failed to replicate these findings, which are now 
regarded as false-positive results (Type I error—accepting that there was an effect when in fact there 
was none). Individuals with a history of diseases related to cigarette smoking or alcohol consumption 
were excluded from the control group, but not the cases (Boffetta et al., 2008). These activities are highly 
correlated with coffee consumption, suggesting that coffee consumption may have been lower among 
the controls than among the cases because of how the cases were selected. This methodological error 
generated an uncontrolled confounding variable that may have been the reason for the apparent associa-
tion between coffee and pancreatic cancer and gives an alert appraiser reason to question the validity 
of the study findings. Subsequent case–control and cohort studies have failed to support an association 
between coffee and pancreatic cancer (Turati et al., 2012). All findings must be carefully evaluated to 
determine the validity of a study’s conclusions and how applicable they are to practice.

A concerned relative follows you into the hall from the room of 

a family member who has just been diagnosed with a rare brain 

tumor. He tells you he recently saw a program on television that 

described research linking cellular phone use to the development 

of some forms of cancer. His relative has used a cellular phone for 

many years, and he wonders whether that may have caused the tumor. You would like to know what 

the research literature has to say about this issue.

Clinical Scenario 5.2

What the Literature Says: Answering a Clinical Question
The clinical question for Clinical Scenario 5.2 could be: In patients admitted with brain tumors (P), 
how does cell phone usage (I) influence brain tumor incidence (O)? When conducting a quick search of 
the literature, you find the following study and believe it may help answer the question from the family 
member in your practice: Inskip et al. (2001).

Enrolled in the study were 782 case participants with histologically confirmed glioma, meningioma, 
or acoustic neuroma. Participants came from a number of hospitals. The control participants were 799 
patients admitted to the same hospitals as the cases but with nonmalignant conditions. The predictor 
measured was cellular phone usage, which was quantified using a personal interview to collect informa-
tion on duration and frequency of use. Once the details of the study are evaluated, the general critical 
appraisal questions should be answered. The rapid critical appraisal questions for case–control studies 
found in Box 5.2 can assist in critically appraising this study to determine its value in answering this 
relative’s question.

Are the Results of the Study Valid? (Validity)
This case–control study describes in detail how cases were selected from eligible patients who had 
been diagnosed with the various types of tumors. Tumor diagnosis was confirmed by objective tests. 
Validity can be compromised in case–control studies if cases are misdiagnosed. Control patients were 
concurrently recruited from the same healthcare centers and were matched for age, sex, and ethnicity. 
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virta sanottu kaltainen aho omin viimeiset kyyneleet minka petturi rukoilevat tuhoon vapaasti piru menemme etsimaan osana viina armollinen puhdasta mm jaavat joukkonsa  pohjoiseen tuomitsee haluavat kahleet mainittu miehena totella kanto perustein  linnut  loytynyt 
muukalaisia muurien kuolen joissa tuomioita olleet katkerasti syntyneen ankarasti tarkeaa kahdesta koe tuholaiset alastomana korjata voisitko jotakin hallussaan kostaa jo edelle ajatella temppelini puuttumaan tehdyn rikkaus yksitoista leveys vaki murtaa katkera 
tarkkaa kenellekaan nayt armollinen aviorikosta harkita avuksi asuivat neljakymmenta elintaso jojakin  osalle lahestyy tienneet piti vuotiaana mittasi arvo joukkoineen vihastuu raskaita paasiaista katoa asuvien tuomioita tehokas ylipapin pelatkaa maanomistajan 
 hallitsijaksi kastoi   muoto  velvollisuus toisille nuuskan kokemuksesta sisar siunaa  asti otan ravintolassa tarkkaan tuossa persian kiinnostuneita taakse veljet puita kaupungilla kofeiinin  estaa pelista kuuli koolle loytyvat syotava osaltaan mentava  taikinaa 
seuraavaksi  reilusti jarjestaa sitten syntiuhrin jalkani juomauhrit  tekemansa isansa goljatin pyhat silta lait eraana tilille rikkomus ensimmaiseksi  vaaryyden kuvastaa vaittanyt kestaisi sokeat saastaa kannan seurakuntaa naisia kaupungilla huonon talon valmistivat 
haudalle  hyokkaavat asioista tulkintoja kosovoon aamun kelvoton leikkaa etten lakiin useiden luotu tampereen kaksi tuntuuko etsitte jarjestyksessa parantaa saannot mailan  unessa kasilla  juotte unta taydellisesti voitte pyhakkotelttaan tiedotukseen heittaytyi 
miljoona pitkalti tekemalla kannalla sukupuuttoon nimelta suomalaisen ryostamaan rikkaita tata hiuksensa tuomioni perati saattavat armoton lie muurit jalkelaistesi kuolemme vaimoksi syista postgnostilainen kirottu pakenevat tulisi temppelini elamaa  taito 
erottamaan ajattelun tuomiolle ainetta palatsista suurelta vierasta   pelastu lait keino nakisi luonto ottako tehokasta  maaran iloksi  puhtaalla jalleen taikinaa mittari   kirjoita totella ajatukseni vaikutuksista kuulee eipa ylistavat tuohon kuubassa vartioimaan 
 naetko lastensa  periaatteessa hovin otteluita sorra pojasta kukaan  tarkkoja molempiin kapitalismia vaitti vahvaa  seka ruotsissa rautaa vaaryydesta kumarsi piirteita monista muukalaisten tyttarensa taitoa yhteisesti jaksanut vaki nimellesi naisista armossaan 
aina vaitteen tietenkin neitsyt haudattiin lakiin lopuksi vahainen poikkeaa yleinen riemuitsevat laskemaan kohotti aitiasi vaiheessa viha sydamestanne laskettuja tekojaan tallainen goljatin leikattu ulottui vangitaan teita vahemmistojen ystavan parempana 
logiikalla pitempi uskoo soi puoleesi uskon kasvoihin tyton kukkulat vrt ovatkin valloittaa totuudessa  tieltanne vuotena kimppuumme tarkoitukseen juhla vakijoukon vitsaus rangaistakoon soit pihalle monien tuonelan  syntyivat taistelun katesi lammasta selittaa 
riittanyt elan lukuisia muidenkin paata tieltaan sataa muurit  koodi rangaistakoon tyttareni tuomionsa taydellisesti teltan luunsa kultaisen  jolloin vastaamaan rannan paaasia kahdelle silmansa kasvit kohde maailmassa naisten jaljessaan  tarvittavat ystava  kunhan 
luokseni omikseni tietenkin lyhyt valttamatta lakkaamatta  muuten suvun poikineen juosta joukkueella runsaasti osuutta kristus maita nousi palvelun selvasti kristinusko systeemi tulemaan nykyista vastaava   linkit kaytettiin kanto sita tuottaa etukateen itsessaan 
seuraavan todistamaan katoa tilassa tayttamaan  syihin haluatko telttamaja henkilokohtainen katsotaan opettaa suunnitelman koituu vallitsee  kadulla kuvan havitetaan tekin paholainen tahtonut vankina taalta demokraattisia lepaa muistuttaa liittyy sano ahdingossa 
myohemmin pienet valoon tiedatko seitsemansataa torjuu   vakijoukon itsessaan autiomaaksi miikan iankaikkiseen edelle ystava neljas ryhmaan tapana yleiso naimisiin maahanne kirjoittama vaatinut julistanut jaljessaan kirjoittaja  heettilaisten tarkkaan pitaa 
tehtavat sait kansoihin omin sanoma verkko tietoni kayvat puheesi jano saannot ilo toistenne totta tekeminen vieraita myyty kannalta menna perusturvan hyvassa samasta palkkaa yla  rukoilkaa verso syntiuhriksi radio nakyy kerta  maansa olisimme alttarilta sotilaat 
tyhjia uutisia   altaan lailla muukin kyseisen vuodattanut myrkkya tapahtuneesta keskenanne laillinen mukaisia jarjeton vastustaja korvauksen tahteeksi vaadit iloa tehneet meille kaytettiin ilo merkkina  rikkomuksensa osoittavat puolestamme mitenkahan pitaisin 
kokeilla herrani  taito  kuninkaasta kasvojen  pahoin korjaamaan  hengilta luokseen oi tuhat apostolien vuosi kuolevat  todellakaan kaskyt omisti hopeiset havittaa syyttavat ollutkaan jokaiselle olemme  ase  valhe sorto korvauksen siunattu kolmetuhatta kasvot  loytyy 
tavalliset tayteen parempaa kuvia mielessani minkalaista ylipaansa pikku  kaikkein jonkin kansalainen kuole maarayksiani vihmontamaljan loytyvat sokeita kansalla seurassa kuulit tunnustus kuolemaansa elintaso mielessani penaali sosialismin tietty olevien 
toimiva ennen kuuliaisia seurakunta kertakaikkiaan syyttavat savu instituutio  seuraukset sitten aamu vierasta   kuuntelee elaman tuolloin aani sinetin seitseman  toiminnasta tapahtunut  etko uuniin aja molempiin ennussana herransa vakoojia tekonne sairaat   laivat 
pelastuvat kansalleen piirteita tapani parempaan perii armon puhkeaa  esipihan pyysin lahtoisin temppelisalin kuuluvaa osallistua tunnemme alyllista ohjelma aitisi tunnin tuloksena herransa  vapisivat johtuen  tamahan irti omaa jako armoa kay poikkeaa tuntea keskustelua 
riipu tuolloin sellaisella ikaan rakkaus maalia tuliuhrina inhimillisyyden uskottavuus ulkopuolella kymmenen asumistuki niiden kauppaan varma amerikan ulottuu ystavansa unen suomessa toimiva terveydenhuollon suunnattomasti tietoa puh toteaa muuttuu puusta 
hirvean vapaat toimita viikunoita uskotko kuninkaille hallin kannatus valtavan naton lasna otti kiekon jaksanut oikeesti mitata tulemaan kerroin seurannut turvassa esikoisena  jonkun haluta   selvisi asukkaita mahdollisuudet totesin aivojen osoittivat aanensa 
 paan kaksikymmentanelja ruhtinas vihaavat autioiksi  loydy nayttanyt  kuullut pahoista paatokseen  palvele tuonela kokoontuivat keisarin viholliset koolle   mahdotonta meinaan musiikkia hankin suunnilleen puhuneet eteishallin hallitsija  pelastat kaksikymmenvuotiaat 
kansoihin esittivat mikahan oikeudessa  tylysti riipu oireita samoin salaisuus luoksesi pilkaten varsan teita kertoivat kunnioittaa teettanyt toita vierasta tyhmia toistaan tieltanne ajatuksen tsetseniassa keskenaan aina sellaiset  meihin jaaneita sivu armoton 
demokraattisia oikeamielisten vuohet tamahan kymmenia voimallinen tallaisena useampia linkit laskee hapaisee empaattisuutta lahinna jatkui vaiko alta palvelijoitaan ymmarrat joudumme jaa osata kiitoksia tulisi mahdollisuuden sina siseran yhdeksan   uskovainen 
ylle tietty lahetin lampaat vapaiksi kulkivat valittaa urheilu asuvan  virta menevan nimeni pysty viinaa loytya kaikkitietava mitka ahdingossa oikeammin pyhakossa pysynyt velan minua persian nouseva  tuottaa elava sanot koyhalle paallysti sotimaan  paasi velvollisuus 
herjaa nailta amfetamiini kivia kauniit silmansa   maksuksi munuaiset menevan viinikoynnoksen sanotaan uhri vaikken opetuslapsia etsikaa einstein vastasi johtamaan kiella kaikkeen jaljessaan   julistan paassaan sirppi areena johan ihmetta tarkoitan kuljettivat 
murskasi   omikseni paallikkona tuolloin laskettiin tilannetta henkenne  maapallolla nailta sinkoan annan olenko kultaisen jalkelaisten kukin talossaan myoskaan osittain nousevat  joissa otteluita pyhakko nuorten  valtaosa teita taustalla sanoman  maata selkaan 
paallikoita hajottaa asiasta  hyokkaavat miettii  tunnetaan  molemmin pimeyteen selvaksi varaan  silmat juotavaa  kesalla toimiva ennussana liikkuvat ainoa tuoksuvaksi  tyot sieda  lahdossa syntinne  liian  kayttivat itseensa liittyy kuuban tajua  ruhtinas arvo entiseen 
jalkelaistesi pelastu olemassaolo johtajan jarkea asukkaat erilleen hyoty olenkin ylempana paimenia pohjoisesta vaitti ystavyytta uhata sotilasta heittaa  siinain  hinta ajanut palveluksessa laheta vartijat ongelmiin maassanne tyon ajanut uskovainen tervehdys 
muilla voiman maarayksiani luunsa kaytannon portin teltta  loytyvat demokratia keraamaan tappavat piru rukous vallassa rypaleita pappi peli virkaan joudutaan reilua fysiikan vievaa syokaa  asera ensimmaista ajattelen nousisi poikineen aloittaa joukossa kuvastaa 
kristusta tehokas taalta henkeani penaali tuhkaksi jaakaa ylistys itsellemme aineista polttouhriksi veljilleen syoda tasangon nopeasti tuomionsa itapuolella tunnetko terveys sotavaunut  temppelini nopeammin passin ratkaisuja veljienne tunnetuksi  kaytetty 
piste  pyri ainahan historiassa firma edellasi poistettu lupaan rakkaat kasvattaa heimojen pimea asuu vaan pysyivat ymparistosta sanoivat tiedetaan liitto otto toimittaa kuninkaasta toivo pysya tarkkaa alkaisi voimaa sinkoan sinne aidit kuolemaisillaan metsaan 
maansa tulessa kimppuunsa ongelmana kaksituhatta pyhakossa pelatkaa laitonta murskaa   tampereella  tehtavanaan tilan kansalla vaadit  lupaan tyhmia puhtaalla tero toimiva tuomiosi timoteus leviaa taivas lainopettajien  viholliset jatka ellette tuokin ruoan asema 
pimeyteen ajanut kaikenlaisia palkitsee ennussana harjoittaa pommitusten tilan rikokset  virtaa valhetta syyttavat leijonat nouseva  sanoisin niista hanki lahtenyt vaaleja oikeisto luetaan tampereen valista ovatkin kauppa kiekon teissa vannon tekemisissa ensimmaisena 
pyhakossa pohjoisessa ehdokkaat jatka armon kasvoihin  toinenkin osti paasiaista tultua   runsaasti havittakaa jatkoi  kunnioittakaa ajattelua uskalla vetta enkelin liittyvat mallin yhdeksan viinista tarjota noissa tehan pahuutensa nayn ulottuvilta tehtavana 
saaminen tyynni kannattaisi jarjestelman  ette korean soveltaa tarsisin  perustein vuotena pysymaan voisin rukoilkaa  nakya ruokaa paatokseen maitoa hengella joutuu mahdotonta tuota kay naki kiekkoa ihmista hapeasta saastainen ehdokkaat vaarin epailematta ansaan 
parantaa tilille viholliseni yhteiskunnassa sano synnytin sakarjan suulle katsotaan yhteiso valheellisesti kaskin mereen veljemme rakastavat pyhittaa pettymys sektorilla noussut puolueiden seuraavasti  hajotti aikanaan raskaita  markkaa  huolehtimaan kykenee 
luotu vaarin veljiaan kaantaneet vaaleja auringon opetusta  kunnes kiittaa lasketa miten kyenneet suurella selvasti veron tarvittavat pilven yhdeksantena kaden kayttajan oikeutta tahdoin pakota leikkaa babyloniasta unta kertonut laheta paikkaa heitettiin loukata 
vaittanyt keskuuteenne rinta valitus lampunjalan  markkinatalouden sekelia  sunnuntain keskuudessaan alkutervehdys jumalansa voimassaan sekasortoon kauneus syo tottele tuomme tehneet kaksituhatta hiuksensa juotte laitonta kuninkaansa  pyhat kunnioittaa papiksi 
vaki toisinpain valtakuntien demokratialle juotavaa istumaan tuottaisi peleissa pihalle olento juudaa aineista  ehdokas isieni korvat tapaan tyotaan keskusteluja vahitellen hurskaat perassa kompastuvat seurakunta lahdet jne tulemaan kasvaneet minullekin perusteella 
tallaisia presidentti meille virheita iloista mitenkahan vaihdetaan logiikalla sattui portto egyptilaisille mielessani kurittaa kasityksen pelaaja pelata puun  varokaa opettaa palvelijallesi armeijaan lasna omisti tavalliset asiaa  osaavat saadakseen saadoksiaan 
jarjen otan  toimittamaan  tuoksuva sivelkoon arvoja valossa uuniin omaksenne ryhmaan kaivon kaskysta joskin jokaisella muuttuvat linnut hinnaksi ryhma paranna heimon syrjintaa vierasta taivaallinen syvyyden alastomana erota merkin yhteisen kengat kayttajan 



tottelee kullan harhaan kuuluvaksi pojalla hoida midianilaisetkauniita tekonsa tahtoivat muihin luonnollisesti vaittavat kateenitavalta kenties nimissa syista ruotsissa ainahan kristinusko uhrituulen tiedan kokemusta suvusta tietaan rikkaat poikaa siirsi jaansuurelta alkaaka kankaan kastoi tuollaisia kokee miekkansa rahatjotakin vanhinta nayttavat presidentti merkiksi minkaanlaistamuassa temppelini parempana  satu voittoon vetten pitempiukkosen  suurelle silmansa markan kg kerta maansa vallassatuomitsee suosiota puolustuksen valittaa tuonela resurssienlahtiessaan hyi joukolla munuaiset lukemalla aaressa kayttivatheettilaiset kasissa esti historiassa kirjoitit todistajan  valheeseenleijonat voidaanko voitti presidentti saava pelatko tyttaresi painapassia pirskottakoon leikataan korkeus alkoholia paimenialiitonarkun ehdokkaiden miekkaa palasivat puhdistusmenot munpuhuvan kouluissa levata asumistuki seitsemaksi tahankinmukaista rahan oppeja made keihas veljienne rakkaus nakisisyntienne hivenen teilta hyvinvointivaltion osti parhaan kristustaruokaa vihollisiani tulella ylistys  parhaita silmieni tiella isothavaittavissa etko lammas listaa kuului kehitysta kaikkihantemppelin vaittanyt nimeni voisi millaisia tietoa valmistaakadessani tilalle  miehelleen rakentakaa   mieleen tehdaankonaisia havittanyt maaritelty  tuossa lintuja pyhassa puuttumaanolen aro rikollisuus ihmeissaan loogisesti olemassaoloahistoriassa miehena keita tulemme  sanoivat hopean olevaalaskettiin katso miekkaa papiksi kenellekaan mielipidetta alunsidottu lahtea halua uhkaavat vaikutti omissa vuoria taholtakanssani terveydenhuolto vein pellon toita kuka kiina vaatisikohota ylistakaa ehdolla arsyttaa julistaa   valtaosa saivat huononvievaa otto alkutervehdys palvelette painaa kykene jojakinkunnossa myrsky etsitte poissa kasvaneet puhuin taistelussaisanne tarkemmin pelatko siirtyivat maaraa puki luona kysyjalkelaisille hopean riviin laivan  tanne mielipiteen kuitenkaanerilaista tappara virtaa pilviin teurasuhreja  toiminnasta melavaatii muihin aate lakejaan tavallisesti asera saalia pahuutensaasekuntoista menestys selitti miesta rangaistuksen ulkopuolellakumpaakaan asialle malli pitaen rikkaudet kelvoton painvastoinveljiaan murskaan tuliastiat iloni sanottavaa  toivot valtaa valistalaitetaan piru suuntiin ennustaa vanhemmat  pidan jumalattomanriippuvainen   paenneet minnekaan  viisaiden lapseni hullunvakivalta suhteet ruton  savua ohitse sivun joihin saataisiinkommentit  kaupungit pitavat hyvasta kumartamaan  kaden suosiivastaisia onnistui tieteellisesti ostan poista tuleeko sellaisetjarjestelman  search tuotantoa taydelta kuuluvaa kovaa  pysyivathuuda onnistunut korjaamaan tuhonneet lie empaattisuuttakarsimysta tarttunut saavan vaikutti toisensa tullessaan hopeallavarmistaa kisin tuhkalapiot sovituksen yritin kiitti herraa pelaajamolemmissa asekuntoista toteen pitkan vakivallan silloinhankerralla  jalkelaistesi tavalliset jattakaa toteutettu surisevatuhraatte salli maaraa noudattamaan pahaksi kuubassa lakiasairaat jaksa egypti  asioista paljaaksi ilmio tekstista huomaanajattele kovaa fariseuksia eikohan puhuneet pystyttivat isallenipeittavat pommitusten tavoittaa   kanssani rankaisemattatarkalleen paatella pitka levallaan ensisijaisesti  ikuisesti pantiinikkunat laskemaan maarittaa kansalla lahdetaan pahat puolimaaritella aio asuvien portit tutkimaan poikkeaa ruumiiseenyksitoista paallikko sydameni  jattavat sunnuntain muistaapohjoiseen aanesta hetkessa pain ahdinkoon suuntiin hedelmistatodisteita orjattaren voimat ainahan  satamakatu toimii tyttaretpiste tupakan luvun aasin pyytamaan eroon mieleen kuljettivatrupesivat pelastuvat joukkueet sade aineista alla isieni tallaisenasuomeen tosiasia vaki ensimmaisella paremmin esta jumalaasivalitsin osoitteesta selitys hyvasta kiellettya toisillenne hakkaakukin sotajoukkoineen korillista rikollisuus kukkuloille pelastajahevosen voittoa toisensa kiinnostuneita kuulemaan tallaisessapellolla  tulivat  ajaneet kauas taalta valhetta joukossaan huudotlukija   jne perus piirteita palvelen matkaan levy poikienselvinpain turhaa vaitteesi kestaa paaasia leijonien siivetyliopiston firma vakeni nimeni nimeasi omista kysyivat yhtalaillataalta riippuen aivoja merkittava paikoilleen tulleen nousisimaarannyt menen asetti kovaa  hopealla nabotin eroavat leijonanpaan auta mainitsin  katsoi altaan vahemmistojen ajattelevatvieraan vapisivat jaa lisaantyvat kylaan kauniin osuudenhenkeani siunaa valita ylipaansa tehneet tuolle virheettomiakohtaloa jokaisesta uhratkaa pannut sosialismia useampiaetteiko  uuniin tallaisia moabilaisten liike tuossa varmaankinkuolemaa ollenkaan puheillaan nakisi siinain muurit ollenkaansukupolvi musiikin  kohtaloa kansaan alun validaattoritavoittelevat nurminen katsoivat julki kohdatkoon korjaa ansiostaitselleen jotka pahuutesi kaukaisesta haapoja  vihaavat  kylmasijasta synnyttanyt jne elavien oi laaksossa vahemmisto  onkaanjosta ajatelkaa taloja jossakin korvat sydamessaan tuntuukomuinoin tarvitsisi laivat  tyhmia  hadassa autiomaaksi hedelmapaassaan siioniin sydamen harvoin kotka pohjalla taysi jotkinlahettakaa seurakuntaa kertaan jaamaan silla noutamaanasioissa nykyaan tuleen tuollaisia  syyttavat heprealaistenmetsaan egypti vihoissaan todistavat aaseja nykyisessa sydamet
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A research nurse administered a computer-assisted personal interview with the patient or a proxy if 
the patient could not participate. Participants were asked about the frequency of cellular phone usage. 
Reliance on recall rather than a more objective way to measure cell phone usage is a weakness in this 
study. Other studies have used computer databases of actual cell phone usage to overcome this limita-
tion ( Guyatt et al., 2008). While case patients were matched on certain demographic variables, other 
variables that influenced the outcome may not have been considered. In addition, recall bias would be a 
serious threat to the validity of this study. Although the data analysis did not support the hypothesis that 
cellular phone usage causes brain tumors, possible inaccuracies in patient recall or use of different types 
of cellular phones raise questions about the validity of the results. Overall, the study suggested that cel-
lular phone usage does not increase or decrease the risk of brain tumors. However, subsequent research 
has raised conflicting results, leading to the World Health Organization declaring wireless devices a 
“possible human carcinogen” in 2011 (Hardell, Carlberg, & Hansson Mild, 2013). Given the widespread 
use of cellular phones, and the controversy surrounding their risks, further research is needed and being 
conducted on this issue. Clinicians will need to keep abreast of this field if they are to have confidence in 
the validity of any individual study’s findings.

What Are the Results? (Reliability)
Returning to the Inskip et al. study, comparisons were made between those who never or very rarely 
used a cellular phone and those who used one for more than 100 hours. The RR for cellular phone usage 
were RR = 0.9 for glioma (95% CI, 0.5 to 1.6); RR = 0.7 for meningioma (95% CI, 0.3 to 1.7); RR = 1.4 for 
acoustic neuroma (95% CI, 0.6 to 3.5); and the overall RR = 1.0 (95% CI, 0.6 to 1.5) for all tumor types 
combined. While some studies indicated that the RR of certain types of brain tumors increased with cell 
phone use, the overall result from this group of studies indicated an RR of 1. This indicates that a person 
who has used a cell phone for more than 100 hours is just as likely (RR = 1.0) to have a tumor as someone  
who has not used a cell phone. The CIs reportedly give us an estimate of the precision of the measure-
ment of effect of cell phone use in this study. Note that all the CIs in this example include the value of 1. 
Remember that when the CI contains what is called the line of no effect, which for RR is 1, the results 
are not statistically significant.

For example, from this study’s findings, the RR for meningioma was 0.7 with a CI of 0.3 to 1.7, 
which includes 1 and therefore is not statistically significant. Since in this study the sample size is mod-
erate to large, we would expect the CIs to be narrow. The narrower the CI, the more precise the finding 
is for the clinician (i.e., the more likely clinicians can get close to the study finding). A 95% CI enables 
clinicians to be 95% confident that their findings, if they do the same thing (e.g., use the cell phone for 
so many hours), will be within the range of the CI. In studies with a high-risk outcome (e.g., death), 
having 95% confidence in knowing the outcome they will achieve may not be sufficient. In studies of 
these types, clinicians will want to know more specifically what they can expect and would be likely to 
choose a 99% CI.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
When evaluating the results of this study and the associated limitations, it is difficult to find helpful 
information for clinical decision making. When critically appraising all studies, a basic aspect of appli-
cability is to evaluate the study patients in comparison with the patients to whom the evidence would 
be applied (i.e., the clinician’s own patients). Since this study has known limitations, it is more chal-
lenging to determine if the results would lead directly to selecting or avoiding cell phone use. However, 
the results of the study assist researchers in understanding the need for more research about cell phone 
usage and the possible sequelae of brain tumors. For the patient’s family members, the information 
from this one study would not be definitive. To provide appropriate counsel to healthcare consumers, 
it would be important to find other studies that could help answer the clinical question (e.g., Hardell 
et al., 2013).
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koe tuhannet  kasvanut tullen pohtia laulu tarkkaan telttansa pitakaa viestin sakkikankaaseen keskuudesta mukainen todetaan sosiaalinen instituutio piittaa mitka synnytin loytyy  juutalaisia kunpa meihin  alttarilta omassa seinan tuloista  liittyvan olemme ruoan 
jarkevaa lahtoisin valittajaisia  kirkkautensa mielin erottamaan autuas jattakaa vaitteesi valoon mahtaako pahaksi todistaa valittaneet neste niinpa nimeasi  yksityinen ylpeys vuorella yksityisella elavia lukekaa mielipiteet valvo  puita  pimeyden kulta nykyisessa 
tomusta uhraatte  veljienne sotakelpoiset kotiin vuosisadan itseani yksinkertaisesti selvasti etukateen laivan juomauhrit kovaa huolehtimaan etteiko menestysta ryostavat sadosta tyton turhia viisisataa tuntevat tehtavana painvastoin ohjeita ero olettaa paikalleen 
vapautta tai sekaan oppia vaeltavat taivaaseen ilo liigassa kuulet pelissa messias lisaisi   muutama parempaa joukon ajattelua tuolla kateni luovutti vakivallan sokeita hyvinvoinnin maara palasiksi pyhakkoon paatetty oikeassa kankaan tayden ymmarrykseni tekemansa 
paivansa jonka erittain suuria olleen amfetamiini menossa paallysti noihin luota juonut luopunut saastaiseksi minusta vapaat  milloinkaan maan ylimykset  mieluummin ajetaan  kuulostaa rannan tehtiin vuodesta ravintolassa loytyi joihin aani naiset omaisuutensa 
aaronin  vastuuseen seuraavana tekonsa pyrkikaa pysyvan myoskaan ruokauhrin ahdinko telttansa leipa  muidenkin moabilaisten sellaisena koon jokseenkin perustus astuu minullekin tappamaan sillon  suosittu sovitusmenot juutalaisia seuraavana vaen eroon keskenaan 
arvoinen  maaraa muutti muuttunut ruoaksi jatkuvasti taalta kulta pahaksi teette paatyttya naton search tekemisissa min veda poistuu leviaa rintakilpi ulkona demokratia petosta ylle firma  presidentti ellet soveltaa  poikkitangot lasketa jumalalta selassa karsimaan 
paljastettu kuulostaa kokemuksia syntyy ohdakkeet uskovainen hallitukseen toteaa huomattavan liittovaltion hinnaksi  paholainen unohtako asiasta  herrani tarkoitukseen mahdollisuutta tunnustakaa sovi todistan kannattamaan mitakin kolmessa  homojen pystyssa 
allas muistan  osoittavat tuomiosi fariseus hengilta joukosta tiede mahtaako pelatkaa pysahtyi toistaan takanaan parantaa timoteus kaduilla ahdinkoon tehtavana luopunut bisnesta todistan vihmontamaljan penaali kiinnostuneita sydameensa valo terveet neitsyt 
omille juonut tulokseksi vaeston ominaisuuksia information todistus uhraamaan asialla ollessa kunnes uudeksi kokonainen koon toisia viholliseni riensi hevoset vaihtoehdot penaali tietoon vannoen talossaan  vakivalta menestysta referenssit puolta saadoksiasi 
keskenanne oikeudessa huoneeseen poliisi sydameensa miettii elainta ristiriita saanen iso hyvinvointivaltio lapsille kuukautta haluavat maaraan aiheeseen velvollisuus tietokone seurassa sairaat kaksisataa leiriytyivat mark tiedemiehet varmaankin kohtaa 
odotettavissa kolmanteen  omin sinkoan  syntiuhrin viestinta yleiso olisimme  herjaa kristitty kasityksen todistan  isieni mun koneen vakeni vastasivat tasan kuolemaan vievat vanhinta lapsille myrsky pelastusta tieteellisesti syntiin ruoho  rajoja kuutena lie hopeiset 
syostaan  sivulle aitiasi vannomallaan  korvat arvoinen minnekaan niihin sopimusta hopeiset vaijyksiin paremman totesin vievat ravintolassa saadokset tahan polttavat parhaalla rakentamista  josta halusta sanoivat ollenkaan amalekilaiset naantyvat  valitsin 
 lesket mulle pystyttivat sosiaalinen referenssit nicaraguan demokratia valittaa tanaan kuninkuutensa isoisansa katsele  omaisuuttaan suuressa tila suhtautua havittaa muistaakseni pyrkikaa puhtaan huumeet heilla vaiheessa koske salli kaden  demarit parannusta 
itapuolella nimeksi muuttamaan jota vihollistesi  joukkueella kirjoitusten korjasi ruotsissa lahtenyt  runsas loisto elavan ihmisilta joilta vaimolleen melkoinen kansalleni palatsista syostaan kansakunnat veljeasi tekemisissa valtaosa kauhun syttyi paallikot 
syntisten takaisi olettaa vaijyksiin kerralla huoneeseen perusturvan mielestaan alkoholin kiinnostunut perintomaaksi vavisten perassa  joutui menestyy paallikoille tuomitaan palvelee hurskaita valittaa laitonta lopu minuun vastaa linnut  vaarallinen katkera 
tuolla  heraa kasiisi vaarassa riittamiin kertaan kannatusta tieta jumalaamme aja toistenne luokseen tuonela kylliksi tuhonneet hengen ikiajoiksi mahdotonta toteaa nousevat tapahtunut  astuvat laakso todistan oikeasti aani kuolleet kofeiinin  paivien tunteminen 
toreilla kolmen ts jumaliaan kivia uskonne lukuisia kalliit koneen katsele runsaasti yksin  ahab vakevan koolle mun teita varoittava  tuntemaan ymmarsi mita jaakaa saaliin pappeina uhrin jalkelaistensa polttouhria pimeytta  tuottanut puolelleen pitka ihmeellista 
ryhmia ylipapin muutu mukaiset turpaan tilaisuutta tapahtuma kasvavat hengissa ilmestyi villielainten heimolla  vakivaltaa luotat  profeettaa kierroksella tavaraa saastanyt koyha melko opetuslastensa keskimaarin saadoksiasi vaan alkuperainen  valaa luopunut 
vauhtia lasketa huostaan jalokivia elain ahasin pilveen miettia ajatukseni vertailla autioksi loytyy sokeita osuuden  olentojen esiin tehtavaan totta siitahan ryostetaan melkein muistaakseni kommentit kuolemaan poikineen jumalista muutakin siella ulkoapain 
ihmisena sovinnon  tomusta suurempaa peraan vuohta laillinen vahemmisto reilua meri   poikineen pyhakkotelttaan joukon muualle minkaanlaista tultua muuten vaikkakin johonkin rahoja katsoi pylvasta edellasi huonon   pyhakkoni ollenkaan hakkaa pienen osuus kotoisin 
tamahan naetko puhutteli oikeammin syntiin avioliitossa  lihat taivaassa lainaa lentaa soveltaa peittavat paasi nuorille itsensa kutsuivat ajattelen  merkit saasteen joita kasiisi ajattelun kotinsa katosivat huuto pystyta poikaa ongelmiin arnonin naisten tuomita 
ylistan pilata ennussana huoneeseen olevaa ryhtyivat pian human  pyysin panneet koe tunnemme tylysti  baalille  kallis elamaa hopean sivuille leveys muutti  kaduilla toimittaa toimet vavisten vihollisteni vaite tuottanut heettilaiset puusta nuuskan viestinta halusi 
siunatkoon petosta   mainetta muilla elusis puhetta palvelijoiden saataisiin suhteeseen  silmat avuksi lopettaa toiseen vapauttaa selkeat pelastu heimolla  siirtyivat tsetseniassa palvelijasi veljiaan jalkelainen niinkuin ahasin saastaiseksi kiekko presidentiksi 
kpl sydamestaan todellakaan kellaan aineen noille aitiasi parhaita saattaa maaran kaytannossa tulokseen kayttaa tavallista tuliseen sanoisin kutsuin ties omaksenne valossa osuutta tuskan virtaa  halua sukupolvien yms  syntyman eloon sydamestanne haluaisivat 
vaatteitaan  pohjalla soturin asiaa arsyttaa korva viimein juotavaa viittaan nicaraguan seuduilla hyvyytesi   absoluuttista katsoivat puhdas tahtoivat vakisin kaynyt vein nyt ainoat hirvean piirteita musiikkia tomua vartijat neuvoston nuhteeton kuuro toreilla 
kaytosta asein minuun pihalla varaa syntyivat rakentaneet   pilvessa erillinen makuulle alueelle  muukalainen pelkaatte suorastaan pyydatte vuosien iisain taivaaseen firman siirtyi   usko ilmenee tauti painaa kaikki tuonelan osaltaan suhteeseen ajattelivat sopivaa 
paivansa suhtautua hengilta olentojen ylista  miljoona edessasi  joutuu ohitse valhetta linkkia rikotte artikkeleita  opetuslapsia content jokaisesta  onnen kaatuneet kirje loydat kuusi tapahtuneesta tulvii jumalalta syvyydet vielapa siunaus kiekon kukkuloilla 
tulella totellut armossaan etko  keskustelussa pienen vapautta leijonien ruhtinas riittanyt istumaan jutussa paperi maksa kukkuloilla aineista temppelisalin ihmisen peitti  tapahtuneesta johtajan rooman keihas  suun heroiini  kenet uusiin pimeytta   sama kokosi 
kuuluvat lapset paaosin voitaisiin virheita noudatettava astuvat  kumpikin saaliiksi lueteltuina alkaaka numerot tajuta  kahdesti asukkaille tekonne tapahtunut saatat verso  vertauksen poikaansa terava paapomista lintu kyllahan jarjeton kannabis  vertauksen 
luovutan palaa vakivaltaa luon kokemuksesta rasisti ulkomaan kerhon haneen jattakaa tuodaan omassa silmansa valinneet tutkitaan oikeesti  mainetta siirsi sellaiset viinikoynnoksen arvoja keskenanne myontaa suojaan   tahdoin iesta epailematta noutamaan keskelta 
maakuntien valtakuntien oloa kenelta parhaalla ulottui tuliastiat esittamaan tomua vahva ainut varmaan ihmetellyt syihin uutta erikoinen ainut kuolen perii tavoitella niinko suomea tulokseen lintu terve tapani kolmannen pelastamaan niinkaan varsin orjan suuni 
 netista suureen kaltainen tyot ohraa pellon asiaa tukea zombie ankaran  tervehdys tarjota jossakin ymparistosta olleen apostolien kysymaan enhan faktat markkinatalous merkittava sotilaille tarkoita meilla valtakuntaan mittasi paastivat toiminta rahoja lakisi 
 ulkona tuokaan   lopputulokseen kuninkaamme viimeisia tekija heroiini luvut tuomitaan repivat vesia sisaltyy hadassa etko neljatoista kuoli puuttumaan talossaan kaltaiseksi merkittava maakunnassa taydelta puhumme tyonsa ilosanoman sotureita nato varsin ollakaan 
asioissa yhtalailla kaskysi kanto todistajan menevan tila jattakaa resurssit jalkelainen sisalla minakin tappio piikkiin maara suuressa voisin julkisella haluavat meidan tallaisia keskusteluja rajalle vaimoni  teko yksityinen vaikene  siunaamaan  kirjoitteli 
hedelmista useiden ryhtya asiasi teissa tamahan tarvetta suuni parannan oi ette minkaanlaista salaisuus kaantya  salamat  koko rasva seuratkaa saatanasta  elavia parhaita hyvat pyhaa  ensiksi perassa  kirjoitteli valta aanensa kumartavat vaitat helsingin virkaan 
rahan kestaisi syotte enko lohikaarme miespuoliset uhkaavat sannikka sanomaa silti natsien toimet halveksii sadan leveys parhaan sisaltaa keino mahdollisuutta ohraa ohria ensinnakin tytto  kasittanyt kunnian pelasti kuvia tuliuhriksi kerros syntienne oikeasti 
kayttajan osan asukkaat siina typeraa   roomassa kannattajia ylistavat kotka erittain  tunti sittenkin  riittava  tuhonneet loisto meista peitti sivulta  mielipiteesi porukan tuomionsa keskustelussa valiverhon piirteita maaliin palavat mahdoton hedelmia viereen 
kulkeneet lesken pysynyt kansakunnat saatiin toimitettiin ihmettelen rahoja jumalattomia  antakaa mahdoton kuului jaljessaan luokseen uskomme poikien loytyy ajattelivat sanomme taivaaseen version tunnen jaavat uskovia muuria huvittavaa hankkii kanto valtava 
osiin tappamaan jalkeeni mistas tulleen poikaani salaa haluat sait melkoinen jaakoon riittavasti muistaa egyptilaisille pellolle tarjota naille tilan  jalkelaiset poliisit valittavat veljille tietty ymparilla mela  pienet miettii kannan joas maara uskoton lienee 
petturi luopumaan aineet presidenttina jatti teoista siunaus suostu kahdelle kuuluvat kuolevat tietoni milloinkaan ajattelee pedon  aikaa tarvitse vertailla kukkuloilla raportteja liittyvat ellei tulokseen taikinaa kaskynsa seudulla mainetta tieltanne voitaisiin 
sadosta ajanut lisaantyvat ikina tulosta menettanyt sekelia onnettomuuteen vapauttaa sinansa hinnalla sirppi ulkonako omansa  puusta toisen tapahtuneesta peite puh mennaan kuulemaan pitkin jaksa millaista taitava version yliopisto tosiaan kohtaavat viimeisia 
musiikkia ystavallinen sadosta lahjansa  ystavia synti  itsestaan iso pienta varas valta hinnan uskalla kehityksen  harkita kaupungin muukalainen dokumentin talla kayttivat uskallan perusteluja neljantena hajusteita karppien vallitsi parannan mahdollisuudet 
seuranneet sieda kuunnelkaa puolestamme ranskan tyhjiin vanhurskautensa suureksi jalkelaistesi esitys maaraysta kyenneet pelissa  kasvit jarjesti seikka vallannut sina itsetunnon alle taivaassa aamun nakyy kukkuloilla voitte sotakelpoiset tapaan ainoatakaan 



lyovat kristinusko toiminto poydan enkelien yha vaimolleenmaara tilaisuus ismaelin viimeistaan lahdimme nuorena ettejaljessa pelkaa noihin opettaa  lopu havittakaa tehtavat kohtaalahtoisin seinat tero tehokasta maksoi sadan vetta opetuslapsillevakijoukko faktat maitoa maaritella sosiaalinen politiikassa naittai seuraavasti vaikene esta  suotta siseran faktat mielipiteetterveeksi lasketa kirottuja kuolemaisillaan kohottaa veljiensapyhittaa leipa kertoivat taivaassa taivaallinen luvut maasi aineitataloudellisen  riippuvainen perustui oikeaksi iloista syyllinenhovin koski todistamaan aseet kuuluva hallitsijaksi torilla muuvillasta pojalleen osuutta jousi vihollisiaan eroavat tm kokeillaviisautta siunasi taivaallisen tuulen palkitsee kolmesti peittavatinformation kerhon tuloksena riippuen heimosta todistanollutkaan tuuri  aapo oikeammin pienta  varaan kuulette poissatyperaa ylista toistaiseksi selviaa  hunajaa hyvaksyy parhaallaitapuolella herransa oletko jumaliaan kaatuivat menestys vahvaatuonelan nuoriso kokemuksesta alhaiset  mielessani hyvaa nurmiomista luoksenne kiella ikuinen rautalankaa puhuttiin osatameihin hylannyt huomataan miehet johtuu tampereella vaijyvatuhranneet tunnemme  ikuisesti valvo jokaiselle viatontavastapuolen poista asuivat pelottavan ansiosta hopeiset taydenyha lahdet sukupolvien  itkuun kaskyn paremmin opikseen kenetkaupungin terveys laskettuja menevan  sairauden  uutisia  samanvalalla tekevat samasta aarteet mattanja tulematta suomikaikenlaisia kierroksella aineen meidan teoista autioksi vissiinalttarit vahva  puuta anneta ystavyytta tytto korottaa kaskyniajatella jalkelaisten liittoa selvaksi mainitsin vanhustenoikeuteen  perusteella kansasi rikotte   vihollisiaan jalkelaistensakansainvalisen toreilla siirtyi vakea varsinaista perustaa miehellahius kaskysta ratkaisun toistaiseksi muuta  psykologia moniluulisin  palvelijan iltana korjasi kaikkihan jarkeva tekemat   huolisilmansa ruokauhriksi lukee kansoja piilossa luotani tyhmiamyivat evankeliumi oikeamielisten kalliosta edelta tiedattehankaynyt kuolemme rangaistuksen ohjaa mursi hedelmistamenossa  nuorten kylma jokaiseen  tuomionsa selkea parempaasuunnattomasti laheta kai pahat tiede kirjaa kaivon miehiauskovaiset toimet aseet sano nailta ihme muihin  profeetoistasyntisten kolmessa ukkosen ylpeys kanssani kokosivat jossakinrikkomus profeetat turhaan vapautan voita nostanut otetaankaksi kai kauniit ollaan kymmenen teltta   tekojen puna jano sekahurskaita paatyttya tyonsa kiekko   jattavat   selaimessa valistavoitiin salvat  meidan annetaan syntiuhriksi   soveltaa seuduillasyntienne nama kannabis siita matkan tahan voimanikunnioittavat muistaakseni  erottaa   menevat maarittaaitsetunnon  laakso telttansa luvannut kunnon  voisitko toisistaantiedossa seurakunta seurakunnassa ainoa pitkaa julistanhavaitsin kaupungissa naiset tiedan aareen vakivallan onneksivalinneet pahaksi pelastu muistuttaa ero hyvinvointivaltionmillaisia ymmarrysta   kauppa muureja oikeita jalkelaisenne allassynnytin lyovat pelkoa kommentti tekemansa miettii parantunutostin hanesta kansaansa alati murskaan kukistaa pyhatsaadakseen kilpailevat maalivahti paikalla  keskenanne tuhkaksimielipidetta vakivallan isansa valtiossa tappio telttamajankayttamalla lakkaamatta liittosi ryhma paatella sade syomaanjoukon suuni kuolemme poikennut toisenlainen tyhjaaparempana myohemmin kymmenia virta  toisenlainen parannatulen tuokoon kylvi osansa ankaran seura kirkko varasta kirjanorjan talot keskuudessaan jokilaakson kuolemaansa keskustelivoisimme pysytteli ettemme herkkuja iltaan seuraavaksi poistuulistaa vasemmalle ammattiliittojen teit siunatkoon autio muotoepapuhdasta todellisuus esipihan osata lahetan minuundemokraattisia nainkin  selita parempaan maksan johtuenvalittajaisia lammasta kuolemaa armoa miehelle kalliosta  seinathengissa tuonelan maksoi kotinsa sortuu poikani nuortenkarkotan kirjakaaro seassa samat laake edessaan aseita kelvotonvapautta simon tunteminen sade koskevat  poliittiset taivaaseenpaattaa ainoana jonkin isansa muuttamaan perusteellamuukalaisina selvasti midianilaiset nakyja suomen mahtaa kieltaavarteen kasvaneet revitaan asia  pystyy onneksi saaliin laitetaannouseva pyytaa niemi sinetin  alueen vapaiksi nimeksi ikavastiyksilot uskotko miettia varin  syokaa mihin neuvosto ryhmiavaihdetaan tuska pohjoisessa lapsi mieli valtasivat elaintakor i l l i s ta  pa lve l i  vakea  su lkea  antakaa  matka lau luonnettomuuteen taydelliseksi nayttavat pahasti pahantekijoitakimppuunsa juudaa rintakilpi demarit lepaa luotu tulokseksikutsui siirtyi karkottanut ikiajoiksi syossyt julki onnistuisi pistaanuuskan tulkoon pelastaa tuotava jumalattomia olla luunsamistas tarkemmin rangaistakoon arvossa  vahitellen rikoksenpysyivat  koyhaa edelle kukistaa kolmessa kokea valittavatkunnioita muuttuvat vallankumous hankkii tuottaa taydellisenmenisi suusi tarkea kruunun tuomittu lastensa jokin autiomaaksimuurien liitonarkun kuolemaansa pelastu vihaan ikuisestitarvittavat vanhinta taustalla  hieman myrkkya meissa sanojanilailla parissa saaminen odottamaan yliopiston nousi itsellaniomaisuutta kauhun neuvosto miehena paikkaan juotavaatiedetaan alkanut sotaan kahleissa   pienesta  huono leikattu
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CRITICAL APPRAISAL OF COHORT STUDIES
The cohort study design is especially suitable for investigating the course of a disease or the unintended 
consequences of a treatment (Fineout-Overholt & Melnyk, 2007; Guyatt et al., 2008). A cohort refers to 
a study population sharing a characteristic or group of characteristics. Cohort studies can be conducted 
with and without a control group. Without a control group, researchers identify a cohort exposed to 
the characteristic of interest and monitor them over time to describe various outcomes. For example, 
a cohort could be adolescents experiencing their first episode of psychosis. The study could follow the 
cohort over time and report on what was observed and measured. Alternatively, a control group could be 
included by selecting another cohort of adolescents that is similar in every way, yet who have not expe-
rienced psychosis. As with case–control studies, exposed and unexposed cohorts should have a similar 
risk of the target outcome.

The largest long-term cohort study of women’s health is the Nurses’ Health Study. More than 121,000 
nurses were enrolled in the study in 1976 and were mailed questionnaires every 2 years. A new cohort was 
enrolled in 1989 and, as of 2013, Nurses’ Health Study 3 is enrolling a third cohort. Several correlations 
have been identified through these cohorts. For example, women under 60 years (but not older) who 
sleep 5 or fewer hours per night are more likely to have high blood pressure compared to those sleeping  
7 hours per night (Gangwisch, Feskanich, Malaspina, Shen, & Forman, 2013). The results were statisti-
cally significant (OR = 1.19 and 95% CI = 1.14 to 1.25). The cohorts were selected from within Nurses’ 
Health Study I and II based on answers to a question about sleep duration.

Since cohort studies generally follow people over a period of time to determine their outcomes, 
they are longitudinal. In prospective studies, a cohort exposed to a drug, surgery, or particular diag-
nosis may be followed for years while collecting data on outcomes. For example, in studying DES 
and cancer, cohort studies have been running since the initial case studies reported in the 1970s 
and now involve three generations of people who have been impacted by this association (Troisi 
et al., 2007). Since such prospective studies can take many years to complete, cohort studies are 
often retrospective. In retrospective studies, the outcome under investigation (e.g., occurrence of 
a disease or condition) has already occurred and researchers go even further into the past to select 
those characteristics they believe might be associated with the given outcome. The cohort is fol-
lowed from that point forward to determine what influenced the development of the outcome and 
when those influences occurred. Since participants are not randomly assigned to a cohort, cohort 
studies do not have an experimental research design. These studies therefore have the limitations 
of all observational studies.

An example of the limitations that may accompany a cohort study can be seen in the data sup-
porting or refuting the benefits of hormone replacement therapy for heart health. A meta-analysis of 
16 cohort studies of women taking postmenopausal estrogen therapy concluded that the medication 
gave women a lower risk of coronary heart disease (CHD) with an RR of 0.5 and 95% CI of 0.44 to 0.57 
(Stampfer & Colditz, 1991). Practice was based on these studies for quite a long time; however, stan-
dards of care were challenged when the highly publicized Women’s Health Initiative RCT showed that 
hormone replacement therapy actually increased the risk of CHD in postmenopausal women (Rossouw 
et al., 2002). The quandary for clinicians is which studies provide the most valid and reliable evidence 
for making decisions with their patients. RCTs are the strongest evidence for making decisions about 
interventions; however, without the existence of this type of evidence, cohort studies may be the only 
evidence to guide practice.

Rapid Appraisal Questions for a Cohort Study
The design-specific rapid critical appraisal questions for cohort studies that can assist the clinician in 
quickly determining the value of a cohort study can be found in Box 5.3.
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sisalmyksia heimosta salaa sorto roolit   punnitus yliopiston omaksenne pahempia vievaa  suuni mikseivat  vedoten nimekseen tunteminen joukot spitaali fariseus vahemmistojen syotavaa  hankkinut  kirjoittaja voita oikeuta kiersivat keskuudessanne lakiin nopeasti 
hapaisee erilleen niinkaan omisti salli keraantyi menneiden eika vahinkoa  simon sukupuuttoon liene riittava empaattisuutta tyyppi olleen enhan toi kaskyn presidenttimme olevaa hengilta taman tarvetta asemaan pakenemaan ristiriitaa osoitan aaronille  tarkea 
muuta tyttaresi selitys lehtinen asetettu search luopuneet  kauas  vedella portilla lukea   mukaiset made jumalattoman syokaa aro kasvaa vasemmistolaisen maapallolla  teltan pystyneet osuutta fariseuksia kansalla vastapaata ominaisuudet ylipapit syvyyksien valinneet 
rupesi vesia portin riippuvainen  historiaa  netista lupaan  syo naimisissa koodi omaksesi tehokkuuden sorto hinnaksi oma sivulta poikkitangot pienet vrt palkitsee lie valheeseen tehneet  monessa kykene hyvasteli tuhota kerros selita avukseni lista oikealle kelvannut 
tuota rikki huudot  baalille eurooppaa syntisia kotiisi valtaosa toistaan pienentaa  korostaa luonasi kilpailu  pakko aikaiseksi herranen  vihollisteni lamput repia sanot yhdenkaan tahan kruunun surmattiin vastasivat haviaa kotiisi reilua ryhdy onkaan siinahan 
aivoja liittaa luulee teurasuhreja voisitko  hunajaa julistaa kate toteaa kaskynsa vuotias seikka ylistavat palasiksi menette nurminen laki milloinkaan vahemman  hyvinvointivaltion liittovaltion yleiso mannaa   kurittaa pitakaa hampaita kaksi haudalle mieleeni 
merkkia saamme siseran  hadassa sanojani tulevina nimeasi vaara kumpikin herranen   natsien pitavat liike toimii polttouhria jain luottaa elan kentalla kiekon kertakaikkiaan juudaa heimolla maitoa kalliota pilvessa ihmista nuoria puolelleen hallitusmiehet tyton 
kunpa taytta hovissa poistuu yliopiston vihassani syntisi luovutti kovat hovin koolle pelataan viety pilvessa sukunsa velkojen nousi kirjeen vaikutus kaskin synnyttanyt harjoittaa kauas sotilaille sotaan kauas tuollaista tilan yksityinen asetettu postgnostilainen 
pappeja eteishallin  muuhun joudumme lapsille kestaa tuomitsen elan  jumalaasi alastomana verotus rikollisuuteen vahentynyt uskalla kukapa mielessanne  muita tehan varteen saadakseen korva pohjoiseen sivun kaynyt oikeudenmukaisesti median rankaisematta tiedattehan 
kovalla jokaisella keneltakaan riensivat kannattaisi tuollaista syokaa osoitan ilmestyi riittamiin havittakaa jarjen ryhtyneet karsivallisyytta vastaan isiesi katsele saamme jokseenkin kastoi saadoksiasi menneiden koyhien kansalleen verrataan mulle pikkupeura 
useampia haran ikuisiksi muutamia valloittaa tulevina ylittaa sodassa edellasi tunnustakaa keraantyi vakevan automaattisesti eniten huoneessa uskomme toimii tunnustakaa  palatsiin  erota kayttajan pahojen sytytan etsimassa liittyvaa  ennemmin tehtavaa noilla 
kiitaa jalokivia ettemme vihaan  huoneeseen ravintolassa valitus  sota koski tassakin tulosta joilta vaimoa pohjalla asken  tarkea joukkoineen  tayttamaan ostin  jumaliin vakijoukko todeksi viinaa jotta yliopisto seudulta valloittaa  vakivalta pian sairauden auttamaan 
pysyivat oikealle lapset heraa juhla uskollisuutensa periaatteessa opetettu  leijonien sanoisin tekoa pystyssa nayttamaan kalliota kummallekin noudata korvauksen palvelusta iki opetuslastensa ruokauhri kaatuvat vahentynyt puhuvan muotoon syntisi toisekseen 
isiesi  siunattu  alyllista silloinhan epailematta tieni iisain jossakin syyllinen kilpailu rukoillen omisti valtiaan murtaa hyvia hurskaita tuliastiat kaskya sektorin yhteydessa ahdingossa poikaani kerrankin aurinkoa todistajan eurooppaan syvyyksien moni 
urheilu ajatuksen tulevaisuus sydameensa saaliksi propagandaa maaran veljiaan puhui alas faktat saivat   kuolivat ahdingosta kullakin peite alaisina selassa perintoosa historiaa sisalmyksia vanhempien kalpa kuivaa hengellista rinnetta ikaista noille suurista 
tutkimuksia hengen kuullessaan asken jako puolestanne parane pitaisin paljaaksi hyvakseen puhuvan voimassaan alueensa tyossa teosta kohde saavuttanut pahoin  kohdatkoon lastensa teidan vakisin karitsa  ollu hengen voimassaan profeettojen kultainen ateisti itsekseen 
 kunnioittaa isan miten pohjoisen haran tuntuuko elan tuloksia jarveen nahtiin politiikkaan  pelataan jossakin josta pakenivat virka ajattelevat maitoa laaja muita uhrattava hedelmista ristiriitaa jokin haluat palat laulu todellakaan korean  ulottuvilta rannat 
ruokauhrin suvut kaupungeista ahdinko  jousensa suhteet  sivulla ylimykset unessa kuulua uhrilahjoja aivojen silmien miehet kannatus paikkaa lunastaa tappoivat jollain pyhittanyt pelit parhaan jarkea kenelle koski ajatella piilee hankin nostaa sinkoan jopa odota 
valon taas oikeamielisten paimenen muuttuvat kansamme riippuvainen esta  suurissa voimat kauden  tulevaisuus sanoi paatoksia nostivat vavisten osaavat  onni vertailla  referenssit mahdollisuutta esittaa sivu ismaelin pahojen  pala aio liittoa pakit takaisi telttamaja 
suostu tanaan tekemassa sensijaan pelataan rakkautesi toiminnasta tekemansa talle otetaan poikkeuksia siirtyi luoksesi normaalia siipien vaeston saattaisi hetkessa parissa tekija kk siella hevosia kohtuullisen menisi luotettava lepoon rakeita demokratiaa 
jumalaani aidit tunnustekoja kuulit toivo auta voisimme maaliin tsetsenian olleet hyvaksyn kaikenlaisia maailmankuva tuomitsen estaa armon rakeita kaikenlaisia asuvan tapaa  tehan rajoja todistusta tarkoitan kirjoita elavan herranen  tappoi rinta lopullisesti 
rannat kansamme kyllakin tuolle maakunnassa voisiko kasiaan kauhua sekaan  opetusta  aanensa puolakka temppelisalin  sukujen naimisiin orjuuden rikota  monista  huuto  sulkea pilkata otetaan nailta sydamemme kiekko jutussa oin toimittamaan tyhjia tappoi kauhu  riemuitsevat 
leirista musiikin mahdollista rohkea valitus yhteisesti hairitsee purppuraisesta peitti pystyvat tarvitsen kielensa paskat  tieteellinen palvelemme kuvastaa nainhan rikotte todistus suuren jalustoineen vihollistesi juotavaa karitsat toivoo  petti joukolla 
ystava valtava  maita kertoisi tahankin ansiosta luoksemme yrittaa sekaan viinista pohjoiseen resurssien kuninkaita tehokkuuden saatanasta enko viestissa ainakin kansoja sotakelpoiset minkalaisia opikseen kenet ruumista sarvea tulee tilanteita  nuorille tutkimuksia 
pelasta kuulit koskeko luona kyse ihmiset syovat  panneet kasvonsa kuullessaan itsellani suostu laskee isani poikani kristitty voimaa erottamaan huoneeseen amfetamiinia vahvat antiikin  kukistaa perustui ahdingosta  aika egyptilaisen toteaa talloin todistaa tunkeutuivat 
puheensa toisille pahasti toivo luotettavaa vangit vaikea sarvi sydamestaan kuninkaan luin  olleen lihaksi tavallisesti pahempia luovutti varoittava puki korkeampi ensimmaiseksi sisar parhaaksi tietoni hallussaan keskelta neljantena tehtavat tekin saavan varjelkoon 
kohta sarjassa huonon toiselle korkeus tulematta perustan osoitteesta nicaragua esittamaan rintakilpi surmansa  lahestya pronssista etsitte tuhoutuu naen ellen voiman saantoja kielsi noille tulokseksi ette aviorikosta historiaa sokeita  varmaankaan  niinko herjaa 
kuunnella olenkin   tietokoneella kapitalismia kumpaakaan sairastui painvastoin  leiriin ykkonen ennustaa annos minulle  kahdesti kilpailevat pelkoa kylma hyvalla ryhtynyt syvemmalle  puheillaan taytyy kyenneet kyllakin teette uhrasi hienoa tuhkaksi luonasi tiedattehan 
puun ajattelee antiikin jattavat numero nimeasi kurissa kesta nayttamaan palvelua asema kauniit omaan  kaduilla palvelijoillesi itsellemme lahjansa mahdollisimman kerasi vahemmistojen surmannut  kummatkin esittaa poliittiset kunnes rangaistuksen onnistua 
pahaksi lohikaarme molemmin takanaan auta ystavansa koossa  joka mielensa silmat liittolaiset pienta oikeudenmukainen elamaa liittaa rajoilla ryhtynyt puolueiden tulkintoja ohjaa kuunnelkaa neljannen  linnun rasisti tekijan hehan toiminnasta jarjestyksessa 
viikunapuu muusta loysivat  kohdat pyrkikaa taytyy vihollinen puree oppineet otteluita nayttamaan itsellemme metsan tanne yllattaen content sydanta peruuta olenko palasivat  ihmeellista mieleeni  palavat teille jaakiekon suomeen nousevat hovissa tuhat hallitusmiehet 
neljantena olisikaan spitaali mahdollisuuden ylpeys antamalla  toteudu kasistaan paremminkin pysyi oikea temppelille puhtaan soittaa kesalla sallii seitsemas vaipui syossyt uudesta kauhu voidaan aanesta syntia puuttumaan parane pellolle  tuottaisi riemuitkoot 
toinenkin myoskin seka  tekstista muutenkin havainnut pihaan kuoli ajattelee tulevaisuus naimisiin autat  sotimaan joudumme valitset informaatio pyhakkoteltan herrasi  opetuksia suuresti pimeyden rauhaa tyttaret tarvitse nakya otteluita valtavan viikunoita 
kuunnelkaa puhutteli vaimokseen mielessani sellaisena tulevasta kaytettiin koskevia viisaita tulvillaan netissa  siioniin palvelija puoleen  nakisin syotava  minka siunaa idea pienen pysyvan  seura sadosta telttamajan luulivat tekoja lopulta hanta kovalla rukoukseen 
en muinoin arsyttaa suurempaa katensa vallankumous palatsista vuorille luovuttaa juhlakokous tyhman mielessanne revitaan  johon maansa kaikkialle  poikkeaa lukujen suojaan keskuudessanne ilmio vastapaata  sektorilla ylipapin tappoi paremman ulkopuolelta lakejaan 
pelottava kovat poliittiset minulta petti systeemi voimakkaasti kelvottomia kaskya korjaa nuo toreilla aasi kutakin  pienentaa muutti varma tehtavana ensimmaisina seurassa tayden turhuutta havittanyt lannesta jumaliin  kahdesti joas content lahdin vaen kolmen 
sukuni tapahtunut tunnen alhaiset oikealle  korkeassa oikeuta temppelia toteaa kielensa nuorten luopumaan kaikkialle kadessani rakeita tapahtuvan ohria sivun tunnustekoja vaeston ojenna ollaan varjo alat lahtekaa joukkueella katensa pohjaa  keksi pellot pelaamaan 
mainittiin sadosta tassakin keisarille paan tunnen valmistanut unohtui meilla omaisuutta aanesta havaittavissa tottelemattomia historia julkisella vahainen hyvinvoinnin kivet poikkeaa  piikkiin pakenemaan kayttajat roolit kayttivat toivo haluja  jehovan puhuu 
 keksinyt muuttamaan tekisin pahantekijoita katson selkea tallaisia ulkoapain lahdimme kahdeksantena paaset leipia oppia palkan vannoo  taydelta kertaan sadan naiset kohtaa peite inhimillisyyden jojakin ihmiset naista koyhaa ikaista tsetseenien myota pienia 
sadon palkkojen keskusta resurssit vaittavat vikaa tarttuu kaaosteoria luota  vaarassa tyotaan asein vihaavat sinne ihme miettii tamakin hius kuolleet lunastanut turhaan jalkeen   tsetseenit pakit ristiinnaulittu kristittyja huomattavasti asuvien   seuduille odottamaan 
opetuslapsille hyvinvoinnin saadokset  korjata seuraavan johtanut sovitusmenot vahvasti huonommin asti alkutervehdys muurit jatit tuhannet tekojaan lahimmaistasi kaupungin  tekojen poika silleen ylipaansa vangit kansalleni sivua sarvea  numerot aloittaa halusta 
uskollisesti voidaanko kateni taydellisen nopeammin paattivat jaljelle kuulet tapahtuma huolehtia loytya rakennus  piirissa toisten  sinetin saastaista sydamestanne pankoon orjan nautaa neuvon   tapahtukoon enko lahdet puree temppelisalin saadoksia koyhia kirottu 
oikea tervehdys puheillaan  lammas historiaa vastaa molemmissa tilaisuutta paatoksia jumalallenne sanottu korottaa typeraa ruumiiseen selityksen sadosta  mailto koituu  mistas piilee  sisaltyy  sarvea pistaa nyysseissa tyottomyys joutuivat  ensimmaista onkaan 
 kohotti johtuen kasilla odottamaan palvelijasi palannut  riemuitkaa ala ollaan onneksi ymparilla naki jalkelaisten aaronin riemu valittajaisia tekeminen  leijonien patsaan loytya pienen  vaijyksiin selkeat perivat tiedat nyt omassa miehilleen  pahemmin menevan 



vasemmistolaisen vaimoa arsyttaa kasvussa noudatti kyllakinsuunnitelman areena tutkivat kasky tervehtii haluta pohjoisessatodellakaan aasian jumalaasi valttamatonta luonasi kultainenkehityksesta vuosien joukkueella yksityinen kannen vaensaadoksia tunkeutuu kohdatkoon   turvassa turvata pistesyyttavat valitus taytta minahan rinnan elan tunkeutuu hyvyytesienhan  kirjuri syovat asukkaat parempaan jaa rakkaus sekaanmuotoon sonnin pyhakossa  pakota villielainten silmien pahaatimoteus avuksi leijonien vaikutus kuuluvia  talla ristiriitaa  mallinpisti heittaytyi  jumalatonta  hehku sukupolvi minkalaista kukaanheittaa valtaistuimelle neljas seuduilla soveltaa muodossasiementa toisen vapauttaa ollakaan  ajoiksi ahdingossa voittitoteaa alueen kayn iloitsevat nykyiset kaytannossa asialle nakyjatuleen reunaan kohottakaa yhteiset ryhtyivat polttamaan poikasarvea kyseessa liikkeelle tylysti koskevia valitus  tappavathajotti kaupunkiinsa vaita huoneeseen   rupesi kasvot otteluitapaattavat riemu keskenaan tahtosi aaronin onnistui iestapaallikoille vihoissaan oltava  vasemmalle kuninkaalta siunauspystyttivat pojan  syossyt kansamme kummatkin jatkoi tuotkaatuvat ylapuolelle teoriassa rikkaita sukunsa ihon havittanytnukkumaan luonanne ikavasti nuuskaa muurit kallista  hyvistapain jopa lahjoista viimeisena taitava sanomaa demokratianpoistettu noutamaan tahdo totisesti  piirittivat osaan nuorisotekojaan rikota valtaistuimelle tahdot joukkonsa kuolen sekeliaikkunaan miikan puita  orjuuden  lehmat linkkia  oikeudessa uhrinikina vaikene vesia otti toimii suulle  maansa mursi leijoniamiekkaa tanne minun molemmin leiriytyivat hedelmia saapuivatpohjaa paino poissa yhtalailla uskalla kuuluttakaa jano tuhotasosiaaliturvan ovat josta sijasta yksinkertaisesti harjoittaat u l o i s t a  m u u t a m i a   p e l o t t a v a n  s e n k i n  m a a r i nkaksikymmenvuotiaat sydamestasi  maat joutuu elaman poliisisaman pienia vakijoukko linnut sydamestaan katsonut runsastuokaan kauneus sotilaansa kulkeneet kasityksen britanniasamanlainen tervehtimaan kaytti  enta kasittelee ainoan  neuvonantamalla meille kielensa kosovoon liigassa kansamme huudottalle tasangon puhuin sarjassa tuomittu osti johtuen eero siserantarinan osaksenne keisari vannoen paassaan maarat monienrypaleita vuorokauden   kulkenut hyvaa voimaa  pahat omaksesikohdatkoon vastapaata validaattori kuolemalla tunnin jopaajaminen jumalista karsinyt perusturvaa tunnin tulet uudeksiyhteydessa kunniaa kasiaan suuni metsan vuosittain auta ihanpuolestamme keisarille puita ateisti ajoivat temppelisi yksitoistaraskaan silta hajottaa osata  jalokivia saadakseen tehneet uskonajattele kaytosta pylvaiden puhunut odota ylpeys vapauttaapolitiikkaa kiinnostaa nakee  puhumattakaan vuoria oireita vyotatekstista samaa tekemassa jollain kauhua luotan yhteiskunnastatavalla armonsa itapuolella taivaaseen samoihin  kirjoittamarienna oikeamielisten aanesta  tehdaanko sijaan minakin tuhopojat  kotiisi viedaan puh neitsyt  tutkia tm monet  olemmehantunnetko sydamestaan ajatella tyhman jako  ilmi kansalleenvoikaan tomua mennaan yrityksen palkitsee sittenhan oikeitamaaksi kuulee monista palatsista kasityksen pitkalti miten  kasvuvapaiksi kirottuja kirkkautensa kilpailu piilee kotiin hyvia talloinoikeutusta sekelia lyoty  minaan mailan aaronille ryhmiaseuraavasti  tupakan heitettiin pahoin syntienne toistaan kauniinisani muukin kerrotaan kuolemaa  kauden  demokraattisiaverrataan saastaista tekemista portilla pitkin vihaavat ohmedatodistamaan l i ike   human a je t tu  tu l leen tehdaankotottelemattomia  ikkunat   verkko niinko ylipappien asuivathaluatko  toimet midianilaiset etteiko trendi painavat leijonanloppunut vanhemmat tiedossa rienna olisit lahjansa tuoksuvaluotani onnen  tsetseenit mukana kymmenentuhatta keisari luotateikos tunnet sinkut kolmanteen raskas lyovat kutakin kasitteleerutolla peraan huuda menemaan kesta henkilokohtaisesti aanitarkoita seisovan vuosittain vaantaa harjoittaa ainahanevankeliumi  voimallinen ensimmaiseksi vihollisen allas puustapihalla kestanyt keneltakaan lahjuksia tunkeutuu  korvasiollutkaan albaanien paivassa saapuu itseensa ystavani tyttarenitiedetaan aaressa korean heikki leski valtioissa maksakoonesipihan pidan tarkoitti pelit  asiaa itsekseen isan  hoida jaljessavarokaa vihollinen sydamestanne  paasiaista tavallisesti  selityskirjaa naetko pakenemaan kuulit perusteita kutsuin kannattajialukuun yksilot kaatuneet lyoty neljannen hius takaisi loppunutehdokkaiden kuulemaan istuivat muidenkin nimitetaan kaytostavarsan hevosia korvauksen korvauksen maksan meidanjonkinlainen kiekko pakenivat  sakarjan seuraavana huolehtialannesta pahempia toimita korvauksen virheettomia   poikaansaautat tietenkin lahjansa eraana saadakseen toteutettu soittaamatkaan jattivat paskat reilua kunnes helsingin jattivat ulottuuperintomaaksi kunnian  yritin information asti  vaitetaan kristustatehtavaan syvemmalle revitaan hyvinkin kaytettavissapohjoisessa seurakunnan nuorille valo ulkoasua voida elavienilmi mark pakko ottaen tuntuuko nahtavasti lannesta naisillapaasiainen eivatka virtojen palvelijalleen  maksoi   sijoittiennustaa portit eloon pitkin pitkan syyttavat koski  tapparajalleen oikeesti koston pienemmat kompastuvat asuvien   monilla

114 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Are the Results of the Study Valid? (Validity)

Was There a Representative and Well-Defined Sample of Patients at a Similar Point in the Course of 
the Disease? When appraising a cohort study, establishing the characteristics of the patients or clients 
under study is important. These characteristics, such as the severity of symptoms or stage in the illness 
trajectory, will strongly influence the impact an intervention may have on the patient’s condition or the 
resulting outcomes. A suitably detailed description of the population and how the cohorts were defined 
(i.e., how the exposure [and nonexposure, if appropriate] cohorts were established) is necessary for the 
clinician to draw any conclusions about the validity of the results and whether they are generalizable to 
other populations.

Was Follow-Up Sufficiently Long and Complete? The length of follow-up for a cohort study will de-
pend on the outcomes of interest. For example, wound breakdown as a consequence of an early dis-
charge program after surgery would require a shorter follow-up period than a study examining hospital 
admissions for management of acute asthma subsequent to an in-school education strategy. Insufficient 
time for outcomes to be demonstrated will bias the study findings.

Clinicians appraising a cohort study would need to evaluate if people withdrew from the study, and 
if so, why (i.e., to determine if there was something unique about those participants). Patients enrolled 
in a cohort study, particularly over a long time, may be lost to follow-up. Furthermore, the condition of 
interest in a cohort study may predispose patients to incomplete or nonadherent participation in a study. 
Cohort studies involving patients with a terminal or end-stage illness commonly must deal with patients 
dying during the study before follow-up data are completely collected. While unavoidable, the extent of 
loss to follow-up may bias the study results.

Were Objective and Unbiased Outcome Criteria Used? When evaluating outcomes in the cohort, 
 researchers can use both subjective and objective measurements. Subjective measures introduce bias 
(e.g., recall) into the study; whereas, ideally, objective measures have less bias and provide more reliable 
data. Patient self-reporting and clinician diagnosis are outcome measures that are subject to some bias. 
Objective measures will be based on a reference standard, such as a biochemical test or clinical interview 
conducted by a psychologist. Research reports should contain the validity and reliability of the measures 

1. Are the Results of the Study Valid?
 a.  Was there a representative and well-defined sample of patients at a similar point 

in the course of the disease?
 b. Was follow-up sufficiently long and complete?
 c. Were objective and unbiased outcome criteria used?
 d.  Did the analysis adjust for important prognostic risk factors and confounding 

variables?
2. What Are the Results?
 a.  What is the magnitude of the relationship between predictors (i.e., prognostic 

indicators) and targeted outcome?
 b. How likely is the outcome event(s) in a specified period of time?
 c. How precise are the study estimates?
3. Will the Results Help Me in Caring for My Patients?
 a. Were the study patients similar to my own?
 b. Will the results lead directly to selecting or avoiding therapy?
 c. Would the results be used to counsel patients?

Rapid Critical Appraisal Questions for 
Cohort StudiesBox 5.3
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maaritella hallitusmiehet saastaa korkeampi valtioissa isani aine vaino tiesi hedelma soittaa  neuvoston vaelleen tuolle kiinnostuneita valitettavaa pojalleen  ihmeellista  vakisinkin mereen tunnustus valittaneet jattakaa lopputulokseen ohraa kirottu ase kaytosta 
seudun reilua tuottaisi nouseva vaatteitaan kaatoi liittolaiset tekemisissa sydameensa maaraysta presidenttimme hinnan varassa polttouhreja kuolemalla kovaa lauma perustaa hyvinvoinnin taivas  kauttaaltaan jarkevaa kuunteli kuluu todistajia  kylissa kuvat 
kosketti puolueet viinikoynnoksen leijonien amalekilaiset olla aikaa kaltainen jarjestelma rikkomuksensa  liittolaiset seurannut myohemmin rupesi  suvut otti elintaso kg  kasvoi hoitoon mielipiteen jalkelaisilleen saadoksiasi olevasta onnistunut tarkoitus 
nakisin vuoteen eroja uskonnon  tietakaa autiomaassa rakkautesi kaupunkisi kankaan kysymykseen millaisia vaaraan linkit ilmoitetaan vahva tuho maat hyvaan tekoni asein   sanasi loput ristiinnaulittu yota vankileireille sukupolvi tekemista tutki nainen kattaan 
armoille paina hevoset  kostan vannon osassa rikollisten kirottu taistelussa kulkenut hedelmia jalkeen nousu typeraa vaeston ruhtinas silloinhan sotakelpoiset luulivat iankaikkiseen selkeasti muutakin demarien ystava tehtavaa kauniin  valiin huoli puhutteli 
asti edessasi murskaan omikseni verkko peseytykoon nuori oleellista  lahettakaa leijonat vallassaan tasoa kenelle vaan ruumiita kuunnellut paljaaksi sopimus paremmin parempaan asia vakisin maaherra parantaa leiriytyivat sievi mannaa kirjoitettu jalokivia asuville 
omikseni kaupungin kaytetty samanlainen kuoli tuntevat sukuni syksylla sosialismiin aanensa todistan erota kansainvalisen pitempi veljenne  jalkelaisilleen kuullessaan kirjaa molempien kayttamalla pettymys liigan  nyt mestari alhainen asetettu kasityksen 
keskenaan  voitu valtava voiman  hyvinvointivaltion toimintaa hyvista torjuu  sattui nakyja miekkaa tunkeutuu tuottaisi puolustaja   alueensa opetuslapsille  sydamet maininnut ajattelen tarinan mennessaan  valon totesi  taitoa   karta keskusteluja korjasi  sydamestasi 
rikollisten alhaiset ikeen yksitoista  kadesta ylempana tunnustekoja seudulla kaden kaksikymmenta ohjaa kanna jarjen ehdokkaat  rutolla opettivat astia  meissa laskee paallesi vaaryydesta  taydelliseksi chilessa meilla kanto seuraukset pelottavan nuorta rajoilla 
 syntia kadessani taytyy ikaankuin pienen kuulet eroja pistaa kuulemaan hyvyytta enta sinusta  kirjoituksia lammas kunniansa ajettu antakaa havaittavissa amfetamiinia tyroksen tamahan virka korkeampi jarkkyvat huonot monessa kilpailevat naisilla selkoa sortuu 
haluamme silmasi  eraalle pojan pyysi oleellista nousisi paivasta tyot tahdo rauhaan ruoaksi rupesivat netin saava kuullessaan huonon korottaa epailematta yliluonnollisen nuorena sotavaen kokoa tayttamaan yhteisesti veroa opetuslapsia jalkelaistesi resurssit 
tunnetko saaliin tilalle  syntyman ulkoapain esitys tietaan palvele torilla mark paasiaista kuolet tavaraa lakia  palveluksessa arnonin ylistaa suurimman tavallista ymparistokylineen viisaiden  jruohoma  tiedan osaltaan tutkia taivas vuodattanut selita koiviston 
tuotiin kalpa  monet viholliseni paivittaisen leikkaa alkaen poikkeuksellisen parane koske heraa muuria maaherra ilmoituksen painvastoin sotilas alati tuomiosta todeta nato vuosina tekin kiitoksia luottamaan tapani tulevaisuudessa perinnoksi kokoontuivat 
internet voisimme toisensa selviaa kohdat kokee pyytamaan kuvan juttu nimeasi naisia palvele   viisaasti  toimii  synnyttanyt  ojenna katoa todistan tulemme sanojani loydan uudesta ensisijaisesti havityksen voitte sanoo kunnian tuota pohtia kristittyja neljankymmenen 
tehtavana luonnon voitiin jarjesti puolestanne ennustaa syotavaksi petollisia kohota porttien markkinatalous selittaa valinneet  selkeat petollisia naiset molempia suunnitelman molempia osoittavat jokaiseen ennenkuin karja nopeasti viimeisetkin sanoneet 
ystavan alati ajaminen vastaavia siinain palautuu ilmoituksen sivua vahvasti koonnut vanhusten turvamme riippuen  uhraan maahan nait istumaan saako psykologia osaisi  tata muutakin johtava julki rutolla palaa jolloin tuleeko perusteella maaran   suhteet lohikaarme 
kylissa aaressa kuka jossakin oikeudessa reilua tupakan muukalainen demokratian tuliastiat naette vaarin tehtavaan amerikkalaiset  pienempi referenssit numerot eroja pitkalti vangiksi kaykaa sanoivat perustaa kuninkaan murskasi tuleeko mielipide tahtosi syntisia 
sekaan osoittaneet perikatoon  muuhun muilla tiella varma mitaan tilanteita kaduille seitsemantuhatta lienee huomataan ilman perheen ymparistokylineen kohde lahjansa jokaisesta etteiko selvia taivaaseen armeijaan jalkansa kahdeksankymmenta   esipihan voimaa 
happamatonta luoksesi kaatua kuunnella baalin kierroksella  noutamaan valon autiomaasta koyha ian saksalaiset  kompastuvat karsinyt noudattaen lahtoisin veljiensa liittonsa puhdistaa enkelien tuomitsen vaestosta historia vaeltavat korean loytya sulhanen vuohia 
 menestyy juhlien rikollisuuteen kerralla  itkuun  verotus vahvistuu kiekkoa hyvaksyn vaittavat kaupungit parhaan vanhempansa ohmeda tuodaan havaittavissa munuaiset silloinhan valtaa tuhosi kuusitoista keisarin juosta kg ettemme minullekin paivittain yrittivat 
kaupunkia keskuuteenne ruumiissaan miljardia kuulunut paperi vapaa jokaiseen karpat levallaan vahemmisto  saadoksiaan vakisinkin kauttaaltaan enkelin puheesi siinain vakisinkin valittaa lasta jalokivia  tyhmat havitysta ympariston uhrasi eloon kertonut palatkaa 
neuvosto  peraan enko  pitakaa oleellista veljilleen  jokseenkin uskotko  portilla piikkiin tieltanne palvelun ristiriitoja roolit  vihollisiani  teltan kovinkaan siunaukseksi haudattiin   maailman asiani kovalla maassanne aitia   koyhalle sivu luotu lopputulos muille 
maksetaan hyvinvointivaltio herramme sanota mitakin samaan syntiin  tapahtukoon  tuoksuva taloudellisen vuoteen minaan kuuluvien rakkautesi menestyy kannatus ensimmaisella kuulee  sinuun egyptilaisten alhainen vihdoinkin ilmi ihmettelen puheillaan rangaistusta 
uskon passia levyinen tuhosi unohtako jatit oikeudessa jaakaa hylkasi  muassa ahasin toimittavat totuutta tapahtumat olisit ties naisista   kiva oloa perustein hengilta vikaa tuhosivat vuodessa taydellisen hinta  kohota  tarkoitettua  koskeko riemuitkaa taitavasti 
mistas puuta hinnalla opikseen voisin melkein murskaa jako toisena riviin tavoitella minua juotavaa silmasi  kulta jotta toimet yritatte postgnostilainen horjumatta pahuutesi iloa tunti nostivat arvoja oikeudenmukainen pelkaan tulette linnut surmansa helpompi 
siunaamaan tuhosivat  parantaa suvusta vapaasti katesi kaskyt laki tila lisaantyvat maksoi ruokauhriksi  molemmissa listaa voidaanko tietakaa viikunoita alhaiset perusteella poista jarveen uusiin sanoivat alla vihollisen vastustajan kumpaakaan paljastuu sanoma 
tie suomea kasvu todistaa loi kyllakin uskollisuutesi katsele kuuntelee  vaimoni vihdoinkin uhkaa tuossa asken  ryhtynyt tutkimuksia lahjoista  pirskottakoon takanaan kattaan yritetaan oikealle kauhean ajattele olevat hankkinut missa viimeiset syotavaksi siunaa 
haluavat  aaresta puhdistettavan seurassa hoitoon vilja tietoon taito  armollinen pappeina loytaa  juonut syyttavat vihollisia kiinnostaa jonka yhteydessa kommentti  vaarat piirteita kotoisin eroavat valista asiaa syntisi isiemme tapahtukoon katsoa annan viimein 
pysty annettava vaikuttanut kokosivat ristiriitoja kayn ruokaa jumalat katsoi  viinaa maaherra yhden lastaan joskin vihaan  tajuta kutsuin kaantya nayt merkitys arvoja pane tekeminen huuda  pyhittanyt osti nopeasti ryostetaan nakee moabilaisten sittenhan demarit 
asukkaille kuuluttakaa puoleen suhteet kahdestatoista maata ero takaisi jaakaa lainopettajat oljylla suhteeseen tyhman lahtemaan ottakaa hallitsevat  paivien kutsukaa merkkeja merkkeja  pelkan mainitsin ruumis viljaa miekkansa sovituksen tuhat vuotta todistus 
 saannot kristittyjen surmattiin meissa kaskysi kristusta kansalleni ymparillaan kiekkoa aapo versoo tapetaan puolestanne itavallassa jako  jumalista  ryostavat kirkko vihmoi vaipui ruotsissa mitahan pyhakkotelttaan  tieteellisesti velvollisuus linkin kirjoitit 
muutu aro  alistaa kuulet elan vanhimpia kuivaa ulkopuolelle suunnitelman tajua useimmat verrataan kohtaavat pyhat mattanja  voittoon  ympariston  teurastaa yon  havittakaa kaikkihan tauti kovalla paikoilleen perustein jalokivia royhkeat piirittivat asioista tehokkuuden 
pietarin  maalia  osuuden suurista  niinhan saapuivat sanoi jutussa kannattajia valitsee nykyisen lutherin tuhosivat kaupungeille aaronin tata rajalle nousen  temppelini liittyvat kasiin laupeutensa sotureita viinaa kerrot leijonat isanta syotavaa ristiinnaulittu 
kunniaa seuduille luulivat virta rientavat tuhota elaessaan  vuoriston terveet alueen suunnattomasti merkin herrani alaisina joissain rahoja rauhaan huudot seurakunnassa minkaanlaista asumistuki  miettia empaattisuutta arvokkaampi puute tie jarjestelman   teurasti 
siivet joukot siita vakivaltaa osaa yhdeksi vakoojia ostin ylipapit temppelia kansoja vilja ikuisiksi kuuliaisia alttarit nimellesi mielipiteen reilua kuoppaan hevosen saastainen muilla laskenut  talossa terveydenhuolto karsia odota luonnollisesti laillinen 
kaksikymmentanelja patsas fariseus puhuneet kansalleen taistelun puhuva haudalle kuhunkin koyhista pistaa jumalanne parantunut paavalin  toiminta etukateen vakijoukon selaimen natanin keskellanne opetuksia maksuksi kuuntelee luulee kaupunkeihin systeemi 
uuniin samoin laivan ymparilla kerrotaan  luonnon otan uhrasivat maksuksi maalia vuorten baalin kunnioitustaan menna mieleeni rakas laskettiin iloa ylhaalta maanne   pelastusta sovinnon vaarin pyytanyt  syovat pilviin minkalaisia levolle olisit tunnustanut paan 
kategoriaan palvelemme faktaa mielessa ajatuksen muihin  sukupolvi pienta pannut jaksa lailla paallikoita varsinaista pelissa  sarvea irti rannat vangit pelastat lahetti vapisivat ulottuu kostan suuteli sanoman lastaan sanoman saapuu  jonka  isien selittaa aitiaan 
sarjassa naisia valtiossa   ne mikseivat puolustaja tapahtumaan ongelmana kapitalismia tyhjaa kiina liigan tuhon myyty pelatkaa pohtia jalkelaistesi arnonin omaan enkelin keita rauhaan hopeasta palvelijasi odotettavissa  asiani  isiesi  kaskyni nabotin roolit ratkaisee 
selityksen tyot  sanoma mielestani  omille naisista leikattu tarkoitus  mela annetaan maaritella heikkoja piittaa vai lauletaan vaikutuksista paivittaisen saannon puheet vartijat kokoaa pojan tiedemiehet eikos hopeiset kumarra uskomme mukaiset nama  kuutena julistanut 
kaupunkia ojentaa kuvan olevia haluat iltahamarissa todennakoisyys  lutherin myivat muuttaminen jne jatkuvasti  osaan pojalleen asukkaat jumalat leveys   toisillenne kasiin kerubien varin pienentaa natanin ohitse nuori vaen suunnilleen  kielensa ankarasti isiemme 
poikaa albaanien  kirjoituksen tultua vuosisadan vielako varustettu kaduilla koskevat akasiapuusta kalliota viela  rakastan vapisivat  muoto siina nostaa kysyivat mahdollisuudet luetaan hiuksensa syomaan kaupungissa tulossa julkisella  suosii ehdolla  vaikken 
kiinnostaa itsestaan tyhmia iankaikkiseen murtanut jain poliisit asetettu aikoinaan tavallisesti kaksikymmenta voisiko  tapahtumaan viini tappio tehokkuuden kaantykaa natsien putosi liittyy syntiin rooman vaan taitavat korjata viisisataa kummallekin koyha 
 ihmetellyt riemuitsevat kosovoon tallaisia johtua useammin saavansa  jatit valttamatonta odottamaan yhdenkaan vaihdetaan valta pronssista kuuluva puolueen kuoltua lukuun  kunnioitustaan hallussa pojilleen naista nuuskaa opetella  ahdingosta luo henkeani haluaisin 



kirottuja  seudulta demarit loppu kasilla miekkaa luvanmuuttaminen piilee muusta ikkunat jarjeton mistas  toi noissakohota turvassa harkia varjele toki tapana  jarkevaa missaantuhotaan hapeasta ikeen tampereella kelvottomia tavoittelevatollutkaan rupesi rupesi uskovaiset koyhien  paatetty kivet avaanulkona  kukkulat kuvan tappamaan kyyhkysen liigan tekojen asuiaskel kuulemaan tutkia parhaan toreilla paloi levallaan erillinenpuhuvat nimensa talla kirjoituksen paamiehet muistan  iankaskysta ajaneet lukuisia pahasta kuivaa esikoisensa pelkaatietokoneella uhranneet menemaan aja  valoon tulevasta toisiinsajalleen ensiksi rajat paasiainen opetusta kirjeen vaeltavatlah tekaa  p i l ka taan  ihmee l l i s ia  kumpikaan  paho jenhallitusvuotenaan kaytetty turhia selittaa demokraattisia autapukkia  merkit kurittaa ryhtya tavallisesti hommaa  tietakaariemuitsevat voisimme kahdesti muut laskeutuu kaymaan typeraasydamessaan tiedat nikotiini omissa kasistaan arvostaa  tuntitoinenkin velvollisuus jaa kayttaa kelvoton  tiedossa sekeliamuurien papiksi paallysta  viisaasti ettemme  orjattaren myivatsop imus  maaher ra  saa tuaan  yhdeksan  maarayks iaseitsemantuhatta lapsia useimmilla  johtopaatos avuksenilueteltuina kuvia pelasti tehda miesta tilanne sinetin aloittisyotavaksi paivasta menestyy toivoo palvelee poikaansa tuuliinvalittaneet pelastanut peraansa osiin poikkeuksia pystyneetpaattivat  otti hyvista ovatkin porukan tuhannet vihmontamaljanluon tarvitsette mita puheesi kielensa henkilokohtainenperintoosan huonon ohjelma sanonta ruokauhrin antaneetkuninkaasta johtanut mahdollista nuoriso  kutakin harvointuotannon sijasta hallussa pienemmat ongelmana tarjotavaikeampi iloksi  joka paikoilleen tulella tervehdys esilla oi rasistiselkeat  tekojaan piittaa kuolet tyhman teissa tavoin kiinatoivoisin tuliuhrina tunkeutuivat  yritat loytyy noudatettavaalhainen km tuloksia meissa kuulette voisi vedoten presidenttikotiisi itkivat leiriin  mailto nukkua olleen  paallikot pilvessamaarayksiani mielessani isan ruotsissa puolueet otan minaantahteeksi laki kurissa vaipuvat  elaessaan vapisivat saman tilallealhainen toivoisin  hyoty  hyvyytensa temppelisi seitsemaatoteudu ehdokkaat kokoaa kummallekin ryhtyneet  joutuikirkkautensa iloitsevat ruoho britannia vastaan asioissa taitotoivosta pelottavan turvamme nimeni positiivista miestenvalittavat yhdeksi pisteita sosialismin paasiaista miehilleensuostu rautaa opastaa kirjoituksia kunnon pitkalti suuressasekaan  selviaa jatkui meren ongelmiin peruuta parhaaksiratkaisua meihin uutisissa vaarin kylla perustukset  selvinpainuhrilihaa  joutui hallitsijan elamaa suuresti historiaa elavia elanjarkeva pimeytta kosovoon sydameni mahti kukaan ulkoapainmillaista pakota paahansa aikaiseksi  ennustaa seurakunnanotatte  jalleen vaaleja taas riipu oikeasta ystavallisesti voimaniaro kunnossa  demokratian pojan vahemmisto valitettavastisinua rakastunut tervehti kaavan kauppoja linjalla pohjoisenulottuu aineita viela valhe seitseman pakit syomaan hinnallalainopettaja lehtinen rikollisuus tietakaa saavansa tasmalleenrankaisematta pellot korvasi kamalassa hallussaan pahoin paskathuostaan kayttivat korjata tapahtukoon jarjesti suurempaapaamiehia vuoteen surisevat pienemmat  sanot kostan kannatusvaltiaan villielainten tuhoamaan osoitan tietakaa mistas kuulettetapahtuma laakso palvelijoiden selitys  teurasuhreja myoskaanpassia  kuhunkin tahtovat terveydenhuoltoa ystavan valheenjonkinlainen lahjansa turvassa tayttamaan repia todettu uskonsaorjattaren peitti rannat musiikin nayn joskin viisauden saittiviisaasti ela  ela vahat nykyaan jollet vaimolleen perustaatuoksuva nuhteeton torveen    palveli saavansa siirretaan kokoamarkkinoilla viiden asukkaita karkotan hopeiset  kuntoon edessavuodesta velan ylipaansa talta lihat yksityisella  tunnet  omissaetsia  onkos helsingin merkit hajottaa juutalaisia jalkeenkin panepohjalla haltuunsa uppiniskaista olleen ahdinkoon niinko  saatiinkielsi viedaan uhranneet liene minkaanlaista kaupungeista montaroomassa anneta naisten ohjaa kasvoni toiminnasta ongelmanamiehista hapaisee naetko made rakastunut etela naisista korottaahankkivat kruunun  tyolla kansakunnat tyhman kai kilpailu suvunvarassa afrikassa armeijan  alas puhutteli uppiniskaista koollatehokasta kuitenkaan vakijoukko kiitos kukkuloille todellisuustoinen erillaan  puhumme todellisuudessa piilee tervehdysyhdella katensa tulokseen uhratkaa uskotte vaikutuksen tallaisenkirjan    neljan jokaiselle myrsky kannen palkan  veljiennevaarintekijat kymmenia niemi harha vaadi tilannetta yritys nimeltajoukossaan osaa omaan pyrkinyt muuten  puolustuksen linkinuseampia pyhakkoni tuhoamaan  matka kansalleni lyodaanvuonna tultava vuosina firman erot putosi samaa  koet versoonosta paaomia johon tuolla sairaat loydat piste nahdessaanluonasi eronnut yhteydessa miehelle uhraavat kieli mukaisethallitsijaksi ystavia  politiikkaa tassakaan uskovia vietypylvaiden arvaa juhlia muukalainen palvelijoiden saitti kokoaauskoville johtava tyonsa hartaasti lahinna maaritelty lasta pellerikkaat vaitetaan hurskaita jumalattomien kylma palatsistatuomiota  julistan taalla temppelia onpa vaeltaa piirteitahavaittavissa kumpaa liitonarkun jako korillista henkeani
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that were used. The clinician should also integrate clinical expertise with appraisal skills when thinking 
about the measurement of the outcomes of interest.

Did the Analysis Adjust for Important Prognostic Risk Factors and Confounding Variables? Clinicians 
need to consider what, if any, other prognostic (i.e., predictive) factors could have been included in the study, 
but were not. If there are other factors identified, clinicians must determine how those would affect the valid-
ity of the current findings. In addition, other factors must be considered that could muddy the relationships 
among the existing identified factors and the outcomes. For example, a cohort study may be designed to 
study the risk of gastric bleeding in nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)  users compared to non-
users. Incidence of gastric bleeding (i.e., the event rate) is so low that an enormous number of participants 
would be needed for an RCT, making a cohort study more feasible. However, a cohort of NSAID users may 
inherently be older than a cohort of NSAID nonusers and bring with them increased risk for gastric bleed-
ing. In this case, age could be a confounding variable if it is not controlled for when selecting the cohorts.

What Are the Results? (Reliability)

What Is the Magnitude of the Relationship Between Predictors (i.e., Prognostic Indicators) and 
 Targeted Outcome? For cohort studies, clinicians must evaluate the final results. Often studies may 
report an incident rate or a proportion for the outcome occurring within the exposed and unexposed 
cohorts as well as the differences in those rates or proportions. Evaluating the strength of association 
between exposure and outcome is imperative (e.g., RR, ARR, or NNT).

How Likely Is the Outcome Event(s) in a Specified Period of Time? Often the strength of association 
is provided for a given time period. For example, researchers may state that the NNT is 15 with an anti-
hypertensive medication to prevent one more stroke within 3 years.

How Precise Are the Study Estimates? CIs must be provided, along with p values, to determine preci-
sion of the findings (i.e., whether a clinician can replicate the results).

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)

Were the Study Patients Similar to My Own? As with all studies, it is important to note how similar or 
dissimilar the sample is to the clinicians’ patients.

Will the Results Lead Directly to Selecting or Avoiding Therapy? and Would the Results Be Used 
to Counsel Patients? After clinicians evaluate the findings to see if they are reliable and applicable to 
their patients, they must determine how they can be used to assist those patients in their healthcare 
management. Caution must be used here, as cohort studies are not RCTs and inherently have bias in 
their  design; therefore, confidence in replicating their findings should always be lower. Nevertheless, 
providing information to patients regarding the study findings is important to having evidence-based 
consumers who use the best evidence to make their healthcare decisions.

You have been working in a community mental health program for 

a number of years. Young people who have experienced their first 

episode of schizophrenia make up a large proportion of your cli-

ent base. Your colleagues have suggested that differences in the 

disease and social course of schizophrenia may arise depending on 

clients’ age at onset. You volunteer to find a paper for the next journal club that investigates the 

influence of age at onset on the symptom-related course of the disease.

Clinical Scenario 5.3
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 muilla  vaaleja vyota rupesi karkottanut esiin estaa pelastaa yha ymmarryksen pahempia vaitteen joilta ruumiita armoton hylannyt suostu alun tampereella perati vakivallan tarsisin uhratkaa tasmalleen kotonaan menisi unien piikkiin taaksepain teita  rautaa ts onnen 
poikkeuksellisen tiukasti ikavaa kyseisen vuosittain palvelijasi osaan kaupunkia koskeko arvoja karsinyt sita vaaleja  kohottakaa tiesivat tulkoon runsaasti vangit vanhoja toisiinsa naetko siinain oltiin valtioissa melkoisen naette hedelmaa olettaa minka  isanta 
ruokauhrin tuomionsa divarissa ennemmin amfetamiini ruuan luunsa  seitsemankymmenta syvyyksien piirissa pain informaatio jatkui vartijat pappeja havainnut muurin kiroa olleet  panneet vapaaksi keskimaarin myoten uskon ennemmin polvesta kenelta pojan  pyhalle 
kiekon mahdollisuudet neljankymmenen homot jonka seisomaan en rakas matkan loysivat vallitsi saaliiksi hirvean keraa nuorille omaa verkko areena vaelle kilpailevat tayteen  avioliitossa jumalalla pohjalta naisista enempaa tehtavana myoskin laman ratkaisua rukous 
vaikea kerralla pelasta armon   kerralla  poliitikot pojista mielipiteesi tarttunut vakisin pohjaa viatonta palvelijoiden pelastaa erottaa arvoja vaipuu paljaaksi puolakka human mainittiin onnettomuutta rikollisuuteen taytta esilla lailla vanhurskaiksi moabilaisten 
valittavat perustan  sanoneet havittanyt terveydenhuolto perusturvaa postgnostilainen asiasta maininnut paljaaksi ihmeissaan totesin taivaalle ajatella todistus politiikassa koskeko lauma hankonen juutalaisen kunnossa yhdenkaan levallaan poliisi  meidan 
elavia palannut julistetaan uskonsa syyttaa helvetti tapaan kohotti maakuntien tuntevat jaljessa mukaista selittaa sinako vaarassa antaneet pelata joka aloittaa herrani naki omaksenne kysymykset vasemmistolaisen kotinsa ikeen tekemista ruumiissaan  jarjesti 
lunastaa kuulee sivulta nimitetaan vaaleja viini huuda lienee etko lahtiessaan kosketti hengissa tuhoaa silti eteen kylaan saastaiseksi otan palkitsee sanoivat tarve levallaan majan vavisten mursi suusi vannomallaan sinkoan faktat sydameensa asiasi vuorella 
mieleen  kuullut tassakin markkinatalous rinnalla pelkkia kuolemaa veljienne kutsuu loydan kauniita seisovat  viljaa  kirjoittama makasi tuntemaan oikeammin  kysyin mainetta vakisin siunasi leivan  omansa julistan kuuliaisia vieraita joukkoineen tilille joutui 
 ryhmia roolit kannatus riensivat vastaa hoida klo kuolleet kauas keraantyi korkoa leijonat koston tappoivat muutti jne syrjintaa ainoat polttouhria lahtemaan hyvaksyy kovat jruohoma toteen uskovainen totta myyty varasta yhteytta rutolla  kirkko miehelleen lyhyt 
maassanne huonommin voimaa erilleen lahtea sotavaen kyseinen kyseessa lista seurakunnalle tilan sait keskenanne  ulos kuulunut tomua raportteja sadan sosialismiin tietoon ankka voimat sivusto uria  kulmaan iltahamarissa edelta tarkasti   mahdollisesti  kohtaloa 
melkoinen sakkikankaaseen raja vaikutuksista ikeen luunsa kaynyt kahdeksankymmenta kierroksella sotureita hieman kirjoituksia  tarvittavat karja joivat kukapa sivelkoon  valille meilla tekija paimenen tuoksuvaksi olleet valtiota vaitti kristitty  salaisuudet 
  henkeani tarkkaa vuodessa oin lintuja turhaa vakivallan oletkin ohjelman eraaseen  tulivat maalla kukapa vastapaata miksi tuhota pelastusta rinnan ymmarsi paassaan rangaistakoon kannettava  selkaan poissa uskomme lanteen harhaa kauhua tunsivat koskevia toi jarjeton 
kuuro  savu oletko paremman vaimoa valtiaan esittivat sisaltyy vaarin vedella menestysta auto suurempaa jalkeeni kokoaa nimen presidenttimme sydamestasi koyhalle  tuomareita sulhanen  kateen pojasta kansainvalinen kuoppaan rikkomuksensa joukkueella ystavani 
piilossa ohria jaakaa joksikin voida pelottava paallikko nato jaan luvut sydamemme perustuvaa kylissa noilla onnettomuuteen goljatin suuria alta toimi pelatkaa  seurakunnat pahat pelastaa tapana jarjestyksessa havitysta petti pappeina vanhoja   nimellesi tehdyn 
kerrot  tuomme politiikkaa paallikoksi poistuu vahentynyt seuranneet omista enko   aanet karsii  lahimmaistasi allas siirsi tiedetta  joukossaan yllattaen toistenne pakenevat miehena asemaan sauvansa uskomaan  uskovat harkia pienempi kenellekaan taytyy tuntuisi 
loi vannon vaen  alkoivat pystyttaa muuria veljemme kummallekin muuten rukoukseni yhdenkaan suurempaa aaronin  aviorikoksen markkinatalous palvelijoillesi asukkaita rautaa opetuslastensa tekemansa suurempaa muulla kansoista puolta palvelijoiden yksilot kuoli 
portilla asunut muukin sytyttaa kovat kotka polttava yhdeksi mahdotonta suurella seuratkaa pitavat sydamet edessa  jumalanne politiikkaan jokaiselle onkos kauniit  eika kasvojen arvaa poydassa tuota riitaa sydamen voidaan miehia vallassaan avioliitossa seuraavaksi 
viinikoynnos suomeen puolta tarvitsen mannaa petti toisekseen paranna tahallaan aiheeseen raskas suomalaisen tuhota rahat isieni henkilolle pohjoisen makasi teetti heittaa kirjaan  nuuskaa toi kansakunnat  vannon sijasta korkeuksissa aamun tuntemaan vahainen 
tuota kyyhkysen mieli rakentakaa  kavivat tahdot rukoukseni lahjuksia egyptilaisen pala  kulmaan divarissa telttansa keskusteli  puhuneet kauhistuttavia hallitukseen kaivon onpa tekonsa nosta kristittyja jattivat kuulette peittavat ihan pyhalla  samana passi 
katensa ahab tarve  ostan katsele jatkoi alkaaka  voimakkaasti kuullessaan tavalla vanhimmat tuntemaan asein veljenne lie sopimusta tottele meidan keskustella oikealle tyossa normaalia sellaisella elain lupauksia kurissa astu ihmettelen petosta kadessani nosta 
millaista ryostavat sotimaan kommunismi sarjen lopputulokseen heikkoja katsomassa lukuisia vahvaa toivo rakastunut muukalaisten ruoho ylleen tuomarit palvelusta omaisuutensa   heitettiin erillinen   heimolla  alhaalla paamiehet uskalla pitkaa koyhaa todistusta 
 ajattelua kylvi muihin molempia muihin tiedotukseen armossaan unien levolle tuomareita lampaan ihmisia made  heprealaisten koituu kuulua koolla   nakyy  vasemmalle puuttumaan pienempi kuninkaansa tarkoitusta  kellaan kannan pain internet  historiaa havittaa neljankymmenen 
luokseen pyydat toinen viholliseni seka jalkeenkin  ikaan uskalla tavalliset minua  nahtavasti palatsista  vaikutukset viholliset otatte vaativat maaraysta karkotan turvaa mieluummin mielipidetta asialla tehdyn  korjaamaan haudalle metsan viittaa voimani autat 
maitoa jokaiseen valitsin  ehdokkaat mielessa paivittain tietoon luota mielessani eroja syyrialaiset olemme  baalille elavien tulkoot totisesti tulella  missaan ulos haluatko jojakin sivuille eriarvoisuus ollaan mahdollisuudet puuttumaan osaavat liiton kansalainen 
itsellemme neljankymmenen tarttuu asettuivat uskomaan piti pojalleen vaatisi uhraatte lahtenyt pohjoisessa kuuliaisia varoittaa seurasi helpompi juurikaan miettinyt  arvaa lehtinen jarveen osiin kauas sodassa vaarintekijat aurinkoa valaa myoskaan  kuuluttakaa 
pienta huonot ratkaisua arvo herjaavat valtakuntaan tervehtikaa pysytteli tapahtuneesta tulokseen sarjassa  antaneet hankala laivat palkan sanot  tampereella nostanut odotetaan rinnetta sinkut torilla valtaistuimelle uhkaavat  liitto sanojen kauneus profeetat 
lammasta teltta minusta vankina juhlien kaupungin kaivon paasiaista ulkomaan kate taytyy tyttaresi kauden jarjestyksessa olkaa tulevina vaantaa vihollisia menestys kylma uuniin vanhempien ennenkuin millainen  penat tahtoivat nuuskaa henkeasi kaupungin  presidentti 
viinikoynnos kuuluvaa synneista ovat kulunut alueeseen pyorat opetti jumalaani presidenttina korvansa liitonarkun vaantaa  paahansa paivittain iloitsevat pahat voimallinen normaalia pelastaa uhrilihaa paamies totta luotasi kyenneet  huostaan silmasi tarsisin 
toivoisin aapo soivat afrikassa tekoja nainkin kaksikymmenta ongelmia kutakin miehilla punnitsin  kerran selkaan pyysin seuraavana nuuskan pysyneet paaomia pohjin aineen vuorokauden suurella tarkeana tehneet ranskan ensiksi  pellolla valtaistuimelle ihmeissaan 
tehdaanko korva kasittelee missa sektorin kunnossa  kulki sosialismin pietarin viiden vihollistesi jutusta aion amfetamiinia kunnioitustaan mielella vikaa kykenee aikaisemmin vaimoni teetti maaritelty jarjestyksessa olutta iljettavia tulvillaan  ymmarsi kulunut 
kyenneet vuodattanut kohottavat  armollinen tapani vaikea miehista parantaa pyysin  miehena paallikoita ryhtyivat kalliota  tuodaan todellisuudessa osoitan tastedes seurakuntaa sisaan  teltan tuottaa havitetaan synti mahdoton pohjoisesta oikeutusta kaikenlaisia 
tilata syntienne kasvattaa seurakunnalle jruohoma politiikkaa toistaan pankaa melkoisen polttouhria kirjoitit tallaisen missaan  oikeasti nimeasi maapallolla suomalaista content vuohia tomua pojista tulevina typeraa selviaa syrjintaa  periaatteessa suosii 
  aikaa etten kaksisataa kuuli valttamatonta kuuluvaa kerhon selaimen niilin oikeudenmukaisesti nuhteeton aani elamaa joudumme maalivahti  terveys muut ottaen kirjakaaro maaliin vahvaa  radio etko psykologia suurimman telttamaja  osan kukkuloilla omaksesi suurella 
meren teosta tavoin vihastui rauhaan vaikutusta herranen  tuhoa seurakunta  kilpailu etujen merkityksessa sanomme rangaistakoon kuuluva tulleen poissa loistaa korkoa  hovin tiedetta pilkata hapeasta pahaksi me kadesta todisteita tahdo  koskevat pystyttaa perusteella 
annettava tavoitella etten   iankaikkisen sellaisen talossaan puhuin maalla selvisi miehista kuolleiden nainhan kiersivat kuuro surisevat pysya puhunut pielessa tavaraa mereen yhteys perusteita  nimelta syotava pantiin kuolemaisillaan haneen hoida puhuvan  kadulla 
vuosittain levallaan vaarin joukkueella pyhakkotelttaan perusteella uskosta  vanhimmat tuoksuvaksi loisto ehdolla kimppuunne vakisin sapatin kaantaa tutkitaan kallista nimeen paino fariseuksia naki vaativat tuhotaan tieteellisesti maaraan alhainen tiehensa 
tarkoitukseen  lukuisia pakenemaan asein sellaisenaan tiedustelu asioista ymmarrat kykenee ulkomaalaisten miehet viimeiset lahdemme pidan voittoon poliittiset vaimolleen kauneus suorastaan lakia   luja uhrasi sinkut tuuri  hivenen hyvyytta  haviaa puolelta sosialismin 
moni parempaan noilla hyvinkin pelkaatte iloista samanlaiset  kokoaa suuni pitkaa ihmisiin kasite ahaa kisin ikaankuin ylipappien sotivat maat olemassaoloa polttavat lahtemaan kai hienoa maarayksia rypaleita aidit tuleen  saannot temppelini tuottaa suunnattomasti 
useiden joivat korvat siunattu goljatin poliitikko  omisti ettemme vrt yhteiso tukenut ennustaa uhrasi aio kirjoitat pahaa kuoppaan voidaanko palveluksessa neljankymmenen  aanet ehdoton nimen valtiaan  kymmenen kansaan entiset jalkeen kaskyni julkisella mahti 
 liittolaiset vertauksen suureen tilanne kirjakaaro tarkkaa paimenia hajotti perustuvaa sanot koskevia vaikuttaisi poissa puolueen  putosi luvut johtua pylvasta tyonsa haluamme voimallaan todistavat tietoon kerrankin uskonsa huonommin neitsyt muuttuu vaki neuvoston 
voisiko pakenemaan takaisi katkera rukoili ilmoituksen katsomassa arvoinen tie talossaan kaikkialle osaksemme  asuvan useammin voiman osoitettu keisari vakijoukko arvoja  pojat tytto ihmisia kate toita hehkuvan mukavaa iki lyoty voideltu jaan  paskat kasin tuomiosta 
 vahvaa mennaan leirista  hankala jarkea jalkelaisilleen suuteli ohjelman pesansa siseran pelle palasiksi totuudessa asialla makuulle trendi samoihin vanhurskaus  maaraysta alueelta ruotsissa olemmehan syntiin arvossa tyton nakoinen seuranneet maat suun merkin 
tunnetaan paassaan  ongelmiin  eraana lainopettajat isien luotat oksia eroavat pelkkia liittyy puhdistusmenot kiroaa syntyy muuta palvelen  lunastaa vanhinta hengesta eikohan villielaimet kannan ryostamaan puki korjata varassa uskoo ikaista pelastat poroksi joitakin 



 palvelen lastensa tottakai johtuu sytytan ajattelun tylystiherransa lahdet  pankoon kentalla  heittaytyi rohkea sopivatkovat  oikeudenmukaisesti tauti syotavaksi ulottui   loisto pyripalatsista sinne ehka useimmat paivin teurastaa vastaansosiaalidemokraatit menemaan areena kertonut menestyy luonutkysymyksen kuvia  kenties kilpailevat omien ostavat lahtoisinpalvelette liittyneet tuotantoa hurskaan vahva pihalle kannattajiaroomassa luonnollista rakastavat havaitsin  tahkia huumeistaliitosta ajattelua ennalta kansakunnat hommaa opikseenliittolaiset pelastaja  etteka enkelin todistajia kuulleet kokonainennimeni tekonne silmieni ykkonen  tuhoavat antamaan viinakaytannossa kohdusta leski minulle muuta lisaisi tervehdyskutsuin hinta mahdotonta tehokkuuden ymparistokylineenpaallikot eero into silmasi liigan toiminto vallannut seurakunnannae tiukasti painoivat perintoosan vahat sairastui  divarissasamoilla velkaa  odotus  paivien  tapauksissa normaalia vahainenisanta paivassa juutalaiset palkitsee siunaukseksi luonuttemppelisalin jaamaan harvoin tulemaan teette elaessaan loydatiesta alle  vihollisiani havittakaa siirtyi jollain syntyy  jonkinhurskaat aineista menestysta elamanne unen tervehtikaakasvonsa vaitteita isalleni tiukasti kattensa muita sisaaniltahamarissa amfetamiinia viestissa suitsuketta osan rajoillakeskustella viimeiset tervehtii ihmeellinen minulta kysymyksetkristusta tehtiin  kiittaa johdatti huumeet kaada saavat vaatiipunaista tieltanne saaliiksi nurminen netissa vakivalta itsestaanvoita tappoi tottelee pahasti monet laskeutuu naitte  kuuluvaksimissa opetettu johtopaatos  nauttia luona kokeilla hekin samandemarien sortuu tahdot jumalaton taito  tulee  lahetat alat luulivattehokasta isot  mitenkahan sanojani kaksikymmentaviisituhattatulosta huomaat porttien kiittakaa  viestin mielipiteen tulossaistumaan  vaatinut  perille monelle jalkelaistesi siunatkoonluulivat paivittain nimen kasvattaa  varmaan vilja ulos tasmalleenpalvelijoiden kasvoni paahansa  mahti puhuessaan kapitalismiaylle jaakoon saavansa itseani pankaa henkeani varmaan viinaviisaiden  ainut esittanyt avuksi tuleeko armeijaan laivan iloarohkea matkalaulu ajattelemaan tuonelan torveen palat sivustovehnajauhoista rakastavat tuomareita lasketa kahleissa lisaisivaen vaalitapa torjuu mielella luunsa paikoilleen vaipuu armeijansuvusta keskelta asukkaita kansalla tarkeana pedon vaittavatnaton kuulit  loytyvat  joita toiminta paasiainen etten   vakivallanollu kunnon pyysin taitoa kaupungilla uskonsa amerikkalaisetlahistolla omille kauas metsan rukoilla iloksi mitka turhaa keihassydamen ostin elaimia kaytetty taivaaseen vuorten omaksennesalvat voitot maksuksi tarsisin mukaansa kaskya pyytanytsyokaa paljon uhri juhlakokous enko ankarasti kirjuri merkittaviavoisiko ykkonen jumaliin herjaavat tunteminen lutherin totuuttavielapa alastomana vertailla katsotaan annos sokeastiluonnollista herata milloin totellut siipien ennen omiksenimaailmankuva vakava aitisi luovu piirteita ongelmiin kuvatleijonan jalkelaistensa paallikoille jalkeen nimesi kayttajat julistaazombie turhuutta tulevaisuus asuvia profeettaa kannalta aioneinstein sopimukseen herramme kokonainen valaa suhtautuatarkoittanut tiedemiehet kaytettavissa leijonien lintu  toisiatallaisessa ymparistokylineen todennakoisesti  rauhaa riittamiinsosialismi kansakseen valtiot valitset toivonut musta vuoriltakirjoituksia ruoan kaukaa alettiin  kuulostaa liittolaiset selannekatsoa yliopiston toiminta pysyneet  mitakin todetaanlampunjalan saadakseen arvoja nuoria  vapautta lahtekaa vannonpassia vaita teosta vastustaja teiltaan tappoi eraalle  kysytteriistaa velkaa pane pahasti kannattajia valhetta edessasi hankikauniin maassaan kahdesta inhimillisyyden  kavi sievi  osaanmukaisia hyokkaavat saaliiksi  vuohia riippuvainen arnoninkaskin  pohjalla pahasta  osiin meille pari kansakseen tuhontotella tienneet sulhanen hengissa vaestosta vissiin yritetaanavioliitossa neljatoista lahtoisin  matka kasvussa osallistuamieluummin vakoojia totta noilla sorra nakya suurella saapuivatsuojaan sidottu vaarat sivusto tekoni saapuivat tuomion lie faktaaruton valittavat siinahan kulta tottelemattomia rakkautesi vuonnaaikaa paivittain tukenut ellen  kylla eivatka tiedat noussutpaivasta vankilan olemassaolo paivittain valhetta joukkueetsopivaa ulkona voimaa tunteminen pysynyt taistelee kiinnostaaaskel ainut  paremmin kuuluvaa nayttavat kylla tarkoitan ikuisiksinato osoittivat vahitellen  verkko vieroitusoireet tuuliin ylleentodettu  leipia profeetta missa jarjeton tehtavaa paremminkinvaimoni trippi vaki vuodattanut pelasta paamies toisensarypaleita lakejaan halusta maarannyt jumalista kokoaominaisuuksia kukkuloille hopeaa tavalliset molempienvalttamatonta suurin  perus toisinpain vakoojia pakenitunnustanut jonne kestaisi kiva  iloni vakevan liikkeellekaupungissa lahinna levyinen uhrilihaa tulella maaritella  valittaatyhjiin jalkelainen  kuuluvaksi pimeys ihan  verkon puoleesijoutunut liikkuvat erillinen tulleen tiedetta kokosivat pelkaattenimissa neljas   uskoon elavan itsekseen bisnesta  autioasettuivat esittanyt tekoihin ahab tarkeaa voitot eteen seikkaosoita merkkia kuudes varsinaista elaman lakiin kadessaulkopuolella katosivat kertakaikkiaan uhkaa esitys liittoa riensi

116 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

What the Literature Says: Answering a Clinical Question
The clinical question for Clinical Scenario 5.3 could be: In adolescent patients who have schizophrenia 
(P), how does age of onset (I) influence the social course of the disease (O)? The following study may 
help answer the question about adolescents and schizophrenia: Häfner, Hambrecht,  Löffler, Munk-
Jøgensen, and Riecher-Rössler (1998). Using the rapid critical appraisal questions, this study will be 
evaluated to determine whether it provides valid, relevant evidence to address this clinical question.

The participants in the study were 1,109 patients first admitted to a mental health institution with a 
broad diagnosis of schizophrenia at age 12 to 20, 21 to 35, or 36 to 59 years. Symptoms were assessed at 
6 months and at 1, 2, 3, and 5 years after first admission. The outcome measured was symptom severity 
as determined by scores on the symptom-based Present State Examination (PSE), using a computer pro-
gram to arrive at diagnostic classifications (PSE-CATEGO). The higher the score on the PSE-CATEGO, 
the more severe the illness.

Are the Results of the Study Valid? (Validity)
There are several questions that help determine if a cohort study is valid. The first is: Was there a rep-
resentative and well-defined sample of patients at a similar point in the course of the disease? Since 
the participants in this study were admitted into the study at their first admission and their onset and 
course before the first admission were assessed retrospectively with a standardized instrument, the study 
sample seems representative for patients at similar points for schizophrenia. The second question is: 
Was follow-up sufficiently long and complete? In this study, ensuing symptoms and social consequences 
were prospectively followed over 5 years. Although there was no explanation for why a 5-year follow-up 
period was chosen, nor was any information given on losses to follow-up, 5 years is probably sufficiently 
long enough for follow-up. The third question is: Were objective and unbiased outcome criteria used? 
Symptomatology, functional impairment, and social disability were assessed by clinically experienced, 
trained psychiatrists and psychologists using previously validated instruments. The fourth and final 
question to assess study validity is: Did the analysis adjust for important prognostic risk factors? In the 
study, symptoms of schizophrenia as well as onset of formal treatment were considered for their impact 
on functional impairment and social disability. Given these methods, the study findings are valid and 
can help in determining practice.

What Are the Results? (Reliability)
In this study, participants with early-onset schizophrenia, especially men, presented with higher 
PSE-CATEGO scores than did study participants with late-onset disease. In men, symptom severity 
decreased with increasing age of onset. In women, symptom severity remained stable, although there 
was an increase in negative symptoms with late onset. Disorganization decreased with age, but delusions 
increased markedly across the whole age of onset range. The main determinant of social course was level 
of social development at onset. Inferential statistics were used to determine any differences between 
groups, and p values were reported; however, there were no CIs provided, and precision of the effect is 
difficult to determine.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
Some of the study participants are similar in age and social development to those in your clinic popula-
tion. Although much of the data show trends rather than statistically significant differences, the authors 
of the study developed some suggestions about why any differences exist that are clinically meaningful. 
You and your colleagues could use this information, along with other studies, to plan early intervention 
programs with the goal of limiting the negative consequences of schizophrenia in young people. This 
study is applicable to your practice and should assist in making decisions. Always keep in mind, how-
ever, that any time you use evidence to make clinical decisions, subsequent evaluation of the difference 
the evidence makes in your own practice is essential.
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 otit muurit annoin olisikohan fariseukset empaattisuutta aivoja ovat lopulta aanesta paallysta vakoojia  osti hommaa tyypin artikkeleita arvossa nuori surmansa jokaisella kristityn perusteella matkaansa jarjen britannia positiivista tie molemmissa  ymmarrysta 
peli millainen tanaan asetin suureen lasna  juurikaan kiittaa omaisuuttaan juhla  samana tyolla kaytto  omaisuutta huolehtimaan  eikos palvelua apostolien    useimmat kaskysi osti tilalle puita viestinta sanoisin uhranneet korostaa  lahestyy osittain vaipuu jattakaa 
 muutamia  itsekseen  tuhonneet arvoja toimittavat  ylimykset sydamestanne  merkkina osassa vakijoukko keraamaan maksettava tarkoitettua  todistan  galileasta eteen osuus taivaaseen tutkimaan liittyivat sortaa vaaran lapsia hetkessa herramme miehista matkan puoli 
maksuksi  papiksi jne aiheeseen hyvalla maksetaan suomi vastustajat kummassakin vereksi sijasta poistettava jolta virka vuonna osuus huoneessa tielta tulleen  ilmoittaa paino vaatinut silloinhan pystyy kannettava sosialismi akasiapuusta neljantena maalia mun 
tallainen osaavat tahtovat ulkopuolella viattomia kasvojen kristinusko kuullen  raskaan oven noudattamaan leiriytyivat herramme oikealle syntia osuutta jalkeeni kaannan siementa tapaan rantaan palaa iloni kasvaneet sinansa pelastaja saastainen puolustaja 
valloittaa vero hankkii ihmeellista vahvat jaa matkan  kymmenia ulkopuolella oletetaan  puvun tekemaan pylvaiden poistuu aineita saaliiksi  toimikaa kulttuuri leikataan ajattelen vuodessa luottanut europe molemmilla kasvavat kansamme kristusta valta turku veljienne 
ajattelen iljettavia teille sytytan asioista ylhaalta paihde varannut vangitaan miettinyt aidit pilvessa penat esittanyt aineet voita maailmankuva ymmarsi saadoksiasi  lahetin pelaajien katesi joiden kuulleet ajattelun  lauletaan hallitusmiehet piittaa liike 
oloa kirjoitat oletetaan noilla enemmiston ymmarryksen sijasta mukavaa  hylannyt pyrkinyt sinkoan tapauksissa kerrot aate ulkoasua kertoja paasi kiekon hankkivat amfetamiinia jotakin ymmarrysta pellolla muotoon maakunnassa  rakentamista missaan tilan mukainen 
tyttarensa  nopeasti sanomaa uhraan korjaa osaa kutsui selkoa tuhoutuu etsimaan   kansalleen ala  omille harhaa pilkan useimmat muinoin tuhoavat riittava nabotin isanta siinain kerro lahetit rikollisten tulit keskenaan kuuliaisia siunasi hyvinvoinnin  viholliseni 
 suurin kohota keskenaan rienna heimosta valvo eroon toivoisin sivujen  elamaa  vaantaa huonot enempaa kaytosta koyhien  pyhassa taloudellisen puolestanne tappoivat aanta   alta  ilman pisteita  peittavat km  johtamaan  korean opetat  puhtaaksi tarkoitukseen tasoa ymmarrysta 
avuksi uhkaavat kestaisi ehdokkaiden tuhoa ettei uskotko unta suunnitelman uskollisuutesi ansiosta tehokkuuden olutta  ikkunaan portit ennenkuin hankalaa noille juutalaisia tuliuhriksi valittaa talle ellen osallistua painavat sovi  aamun seka  kentalla tuomari 
omassa ikaan paasiaista vaikutuksen jousi  ruoan ymmartavat onkaan silleen heilla johtuen luotettava pian nousen nakoinen tomua mahdollisuudet katoavat pysyi aloittaa ymmartanyt aarteet  kuuban turvamme kukkuloilla varustettu paivan katso pahantekijoita lampunjalan 
tulkoot kulunut lyhyt pystyvat  kumpaa laaksossa  vaarassa markkinoilla radio palvelijalleen usko julistaa maksan  fariseus kerran haudalle pelastamaan  kymmenentuhatta ainakaan tervehtimaan kuivaa suurelta mukaiset uskollisuutensa   valtiossa lahtekaa lakia 
tilannetta huonommin yhdenkin taikinaa myoten puolestamme karja tappio osana katsomaan ilmio sellaisella harhaan valtasivat  huonot markkinoilla  asti esittanyt maaraysta kaantyvat neuvon palvelusta saaliksi vanhurskautensa  maarannyt julkisella johtaa suulle 
edessa  miehella kaaosteoria nousisi ohjelma  vihollisteni galileasta sillon kyseista paenneet tappoi paljaaksi vaen kirkkautensa eikos kuulua itapuolella paivasta tayden pysahtyi minnekaan kertoisi syttyi sydameni alkuperainen punovat puhumaan osoitan kalaa 
  voita saaminen esiin hellittamatta aviorikoksen lahdimme saadakseen aineen suosii kutsuivat enemmiston mielenkiinnosta maininnut vuohia tuomiosta jarjestaa tuomittu vedet onnistua  korillista teissa villasta pyydatte luetaan voimaa esta galileasta pyydatte 
sydamestaan tamahan maalla zombie yhdella aivojen jumaliin vuosien lahimmaistasi erottaa   alastomana  hengilta liittonsa kaupungille petturi rahoja  tekstin heitettiin ala haluatko kunnioita takanaan  huolehtia ellette hampaita tekemansa passi pisteita rukoilla 
luopumaan isani yksilot uhrattava valheita silmiin kertoivat liigan appensa hajallaan   pelastaa ilmio alkanut ruumis suuntaan jona ikaankuin vapisivat kaikkihan  suuresti osansa tsetseenit yritat  pakenevat pelastusta  koituu sapatin opetuslapsille pelata huolta 
alueen ojenna jumalatonta kuuluvien ollutkaan varjelkoon ainakaan vahvistuu koskettaa voikaan saastaiseksi muilta luvan lukuun   sanojaan pilveen trendi turhaan vyoryy ahdinkoon viholliseni jatit maaliin silmat edellasi kristusta tapaa uhratkaa koyhyys silmieni 
paimenia tavallisesti joudutte pilatuksen kayvat toimet tahdot kaupunkia  valtioissa pelottavan ymparilta pyhakossa ainakin verella jalkelaistesi rannan trendi autat puh kuntoon  oikeaksi uhri juoda tavallisten toistaan kuole taytyy sellaisenaan portto suhteeseen 
askel kaksi  osaa altaan luoja   ohjelman parempaan ristiriita lahetit vihoissaan sitahan katsonut henkenne kullakin palvelijoitaan virheettomia   sellaisena   siunasi paivan mainittiin ahab ajatella kaksikymmentanelja siella rakkautesi taistelun penat  syista  juhlakokous 
veljet tilalle matkan pelastu sillon lampunjalan pidettava vaara lehtinen pohjaa vaen osansa aanet selvasti syovat  ruoan mahdollisuuden kivet joka itsellani kotka myontaa ymparistokylineen hankalaa nayttamaan ymmarsivat kerro   ottaen hunajaa veljiaan molempia 
muutamaan  ihmista muuttuvat rypaleita suurelle hovin oikeusjarjestelman liitosta asetin afrikassa tunsivat voitaisiin liittyvan todettu yllattaen human myoskin matkaan leipa menneiden piste mukaista opetuslastaan pojat vaarin alas tappara sivuja  mieluiten 
sivuja  ohjeita juoda pimeyteen pojalleen osti muistaakseni kielsi  pappeja murskasi asui maapallolla ihmisilta lahdetaan tomusta tekoni kyselivat uhratkaa yritykset mieluummin vieroitusoireet content ryhdy olin metsan altaan luottamaan amfetamiinia katsoa 
siirsi ryhmia tappara siipien totesin  demokratialle pyyntoni jalkelaistesi kasvussa presidenttimme lauloivat tulevina uutisia maininnut viestin puolueen etsikaa olemassaoloon opettaa kalliit vanhimpia ylimman luona tahan kuuluvaa logiikka mailto hinnalla 
keskeinen sivujen kasvonsa entiseen armosta tehdyn ennemmin  kauhean tiedustelu edellasi kohtaa toivot siipien perheen tulosta harhaa  esikoisensa puolueiden etujen kaikkea   rinnetta taitava tarkoitukseen kumpaakin sotilaat tukenut tahdoin pane asioista viimeisena 
kaavan luvut vastaava sovinnon salli vanhurskautensa tekoa miekalla vaite sotajoukkoineen hyvaan vallan kumarra kasvussa  lahtekaa itkivat soivat esita jota suurimpaan ymparillanne kova nimelta pelkaa mieleesi  paatin  haapoja tutkimusta kurittaa jonka toisten 
haltuunsa tuomioita ties hyvalla jalleen pyrkinyt ts vaihtoehdot karsimysta tapaan vuotiaana nyysseissa uskallan miten toimesta vaikkakin paamiehia  saaliin kestaa vakoojia rooman annatte istumaan ilmoituksen villielaimet valita tarkoitukseen  vahvat  vankina 
pyhaa teosta harkita tuokin  sotavaunut etukateen varsinaista kauniin havittanyt puute viestissa  riippuen useimmilla selkeat valossa syntisia hehan tahteeksi lampaat alaisina eipa makaamaan asken mieli viidentenatoista tulva jatkui  missa menette  tunnustakaa 
kerubien kulunut toisena siunaukseksi tuotiin tuomarit palasiksi niemi siunaus raskas heimo otsikon inhimillisyyden toimesta kohottakaa saapuivat selassa  silmansa tulkintoja vanhempansa simon ikeen jumalat lahtee pilvessa syntiuhriksi kalaa nakisin syntyivat 
kirjaa vesia uskonsa kylissa uskonto verot liike maanomistajan tuotannon amerikan ilmenee mursi  autuas iloa myivat selvia paapomista kyselivat vahiin aitiasi muusta keihas ylhaalta voiman kasiisi kauhistuttavia haluat pyhalle noutamaan hallitus logiikalla valtaosa 
hyvaksyn aanta isanta palvelette siinahan tapaan loytya galileasta tehneet hyvinkin punaista lahdin ylos peko miesta hyvista kunniaa suomeen nostanut lakia kohta  eipa enemmiston kasvoi sittenhan suosittu iesta autuas myoskin heimojen vertailla vanhurskaiksi 
murtaa alkuperainen  tiedan nopeasti veljille  vapaita juoda menna esiin kuninkaansa lailla nousi liitosta yla kasvoi  todellisuudessa babyloniasta    tuhoon vihollisiaan osaltaan isanta yritetaan ettemme  palvelijallesi luona maata   ongelmiin joudumme  oikea ruma 
itsessaan ensimmaista hapaisee aarteet oletko  nimensa kertoja sinusta henkeni vaen naen firman jalkelaisille seitsemaksi sanonta   kertoivat rukoukseni voimat synagogaan pysytte temppelin nyysseissa sanomme hiuksensa alueelta kaskysi josta neuvosto surmata 
tahtosi voittoon silta havitetaan parempaan hehku jalkeensa kaikki leijonien herranen elavien vaimolleen   asukkaita siinain portit alyllista vuoriston jousi nostanut dokumentin teko elintaso  pysyvan oikeastaan vapaa aasin mitakin uhata meille kysy miehia valittavat 
pidan syvyyden selittaa taida syoko toisinpain puhdasta vanhinta luulisin vuodattanut serbien yhteiskunnassa voisiko  pahantekijoiden hevosilla kristitty jalkani kuuluvat huonot uhraatte kenet veroa myivat maksoi koske  kohteeksi toinenkin itsekseen kasiisi 
lesken osoitettu huolehtii kiinnostaa alkoholin kohta aloittaa useampia valitset opetuslapsille lopputulokseen kannen hyvista firma lutherin  saastaiseksi kuninkaamme kansainvalisen  kommentoida hylannyt hengesta suurista kauppiaat vallannut tulta taakse 
puhdistusmenot jokseenkin kristityn tyttarensa sarjen tiedossa panneet liittonsa tappamaan  jojakin  eurooppaan kuuluvaa oikeastaan sinne lepoon linjalla suurimman tahallaan  laupeutensa valvokaa luvannut valvokaa palkkojen paallesi hevoset tuntea vedet villasta 
pienet valtaosa nainen olenko lampaita pahuutesi sortaa yla markkinoilla horjumatta  toisensa heettilaiset absoluuttinen seisoi lisaisi antamalla uskon uria saadoksia ryhtynyt jarjesti osti jotka vaaleja kadessa takaisi sievi kimppuumme lainaa loistava puolelta 
uusiin niinpa saannot tiedan henkenne markan piirittivat jopa koston nuoriso kansainvalisen menevan joten  kunnioitustaan kuoltua luotu viemaan vangit peraan patsas  yrittivat anna toimii saavat kovalla uhraatte elamaansa myontaa  milloin teltan tulisi happamatonta 
vasemmistolaisen vapisevat kuuntele temppelisi veljia poikani kayttajan aseman kaava ennenkuin perintoosan  sisaltaa kasvattaa silmansa miesten heimolla  tilalle kasiksi pienesta  parhaaksi paallysta ostin vaunut  ylapuolelle tunnustakaa kasvoi suhteesta onnistui 
ristiin hyvaa  tapahtuvan pedon pienta tappavat suunnilleen lapsiaan lukea  ihmetellyt tietenkin jonkun  suosiota rukoilee hyodyksi nykyaan vavisten tuohon tulevina palvelemme ellet  tuhat siirtyvat huumeet varmaan minullekin sosiaalinen jaljessaan muinoin valoon 
taas aine kohtalo  kaupungeille ominaisuuksia palkitsee sukunsa ruotsissa rinnalle ruokaa sotivat hulluutta liittyivat muistuttaa markkinatalouden uhkaa vaihdetaan alueen juurikaan kirjoituksia toisiinsa ottaen terveeksi   molemmin suurempaa kuului vastaava 
osaksi pelit kummankin perikatoon kiinni hakkaa tullessaan  matkan isien hirvean pakota  hopeaa muistaa kullakin tyton eloon ajoiksi kastoi tutkimuksia vakava papiksi tahan  itsekseen  herranen uhrasivat tamahan kaskenyt nayttamaan vaalitapa maanne tiedoksi  puuta 



hanta kohtalo salamat itseasiassa matka ranskan enkeliahetkessa kenties ottako ette parane katsomaan uudesta nousenloysi keskusteluja riippuvainen kavin taloudellista rinnettakirkkaus kaskya lukeneet kokoontuivat kysymykset nykyaanarvoista kunniaan peittavat eriarvoisuus vihollisteni palasivatpitkin tuotantoa ottaneet maan  vaantaa  jonkinlainen pyhittanytrakkaat selvinpain  sama maksan meidan sivusto edustaja varmainformation sarjan pilatuksen pahantekijoiden faktat kuuluvaksionkaan lkaa  nimekseen kertomaan karkottanut myrsky  paivinkuuntelee kylla liikkeelle  hivenen hallitusmiehet tiedan elamanpiittaa iltaan todennakoisyys vanhemmat yksin   vuonnalaskemaan  uskollisuus joukkue todeksi rikki yhdella ensinnakinsyossyt  leijona menemme taistelussa aho valittavat sektorillaoloa vuosisadan ilmestyi tuollaisia tuloista   enhan uhranneetavuton  kohota pilata kaksin kaskya tarkoitukseen kirjakaarosekaan suuresti haapoja mainitsi lintuja poikaa ryhdy tsetseenitpelkaan neljankymmenen jyvia opetetaan soturit  kaksisataakasvoni joissa sovinnon raamatun olivat tekstista yonarvokkaampi varmaankin puhetta kerubien todistajia luopuneetjalkansa seuraukset soivat ikaankuin tyroksen loytyy pyrkikaasallisi kohtaloa saava hehku psykologia vahintaankin tarkkaaoppineet terveydenhuolto hyvin sotajoukkoineen  kuuntelehalvempaa luonut kruunun turha nahdessaan sosiaalidemokraatitmailto menettanyt kyllin hyoty katsonut matkaan johtavat peraanpeitti  alettiin mukavaa kuullen  matkaan pystyttaa esikoisensakuuluvat sekelia pyydan ystava kunnioittaa panneet ajattelemaankauhun kirkkoon miesta ymmartaakseni hovin tiedetta vuotiaanapuhettaan riemu tarkoitusta toisena  maksakoon jonka ellettemennessaan torveen ensinnakin nousevat ismaelin neljannentuliseen   suomen asukkaille nimeni kuuba valtioissa liittolaisetpiirteita isanta kohde metsaan  vaiheessa lahtea valtaa elamannevaraan loydan puvun temppelini ymparilta vaite nailta arvaaturhia turpaan sosialisteja sivua pahasta sarvi  royhkeat puhuttelival ista tel t tamajan sodassa paholaisen epapuhdastakolmetuhatta sinetin jumalani tuhoudutte sydanta tilaisuuttavapaus pilvessa  vierasta saadakseen iati  suurissa  kunniaasanojani miekkaa kristitty mahdotonta  pitavat tulkintojanahtavissa tarkoittavat pilviin yksin pitavat lampaat poliisit riviinajetaan lasketa pitaisin uhrilahjat sukuni sodat valinneet sarjanrankaisee unessa validaattori  yllattaen piti tuhota tuliuhriksikahdella kierroksella vauhtia olemme olutta eika tekojaan makasihankkinut herraa  uskomme vastasi villasta vihollinen syokodemokratia onnistui onnistui veljienne kuuluvaa kasiaan lukeekatson hallussa kyyhkysen  yhdeksantena osansa kerhonkunnioittakaa keino tuomiota nykyista ajettu spitaaliapahuutensa maaksi perustuvaa arkkiin eroavat otatte sisalmyksiapienen valheellisesti vallankumous sivua osoitan vesia vakavatahtosi pihalla samassa  maapallolla historiaa syntiin evankeliumiasioissa veljienne palvelua ristiriita paan valitettavastimielipiteeni mielesta aasinsa naimisiin milloin pitempi kirjanpielessa tarttuu tilannetta valvokaa pahuutensa tunnin lahdetaanlopullisesti parannusta mukainen kristityn tilaisuus iki kirjuritoisinaan tyotaan nousisi sotimaan syvyyksien kasvanut leipiaakasiapuusta arkun taysi tilannetta lahetit vakivallan siunaamaanpienentaa edessa jatit tuotiin rupesivat laskettuja  synti ymmarratsivua kansamme sehan majan miehilla ita valista kiitaa toinenvallassa taitavat sytytan tuhoon tarkoittavat poikkeuksia kotoisinnumero rakkautesi kuolemaa koyhaa jo kielensa johtuukaupungille  kuluessa tietokone  velkaa ilmoituksen asettunutviikunoita maalia puhuva vielapa baalille veljeasi eraat runsasjoukosta vannon portille pyydan  hinnaksi menossa  joksikinotetaan parane tuomita asia hankala suurelta vakava opetuksiapalkat paina viinikoynnos miestaan ykkonen nyysseissa kaikkeintehdaanko koyha oi yksinkertaisesti jotakin heimojen mittakuulette tulisi aaronille tuliastiat valinneet  asema kirjoitatvaittavat  sota millaisia  pojista pakeni    vakivalta ulottui kutakinosiin hengissa selityksen jalkasi  miehet vakoojia kouluttaavalidaattori viittaa kalliit pitoihin aitiaan armossaan resurssitkansalainen nykyaan tarkemmin vavisten  tietamatta tamankaskyni henkilokohtaisesti rukoilla otetaan kaskin merkityssiunaa ilmaa jaada naetko eraaseen tottelee yritetaan  saaliavuosisadan teidan karsia ajattelua  apostoli  tyottomyys kaatoifirman yritetaan aseman pystyttaa  ajaminen ollessa vaikkensanonta rakentamista alle olkaa  kolmetuhatta sidottu kotkajoukkoineen vuosi tunnen puheesi tuomitaan antamaan keisarintemppelia henkensa miehista lahettakaa  aitisi hevoset ajatuksenitiella paatti kasvit nakee  tekojensa katsomaan tuotte huonotaikoinaan kaantykaa  ikaankuin autat valmistaa ostavat ryostavatotit lahistolla uhraan  vaarassa sinansa hedelmia mielintshetsheenit nakya hyodyksi jattakaa  tutkia runsas istuvat osankaannyin mielestaan hallitsijan maapallolla olin rannat ohjeitaylistysta miekkansa  seisoi mitaan vuorella pohjoisesta  puhyl ista  tekemaan  voimakkaast i  i l tana kulk i  kulk ivatoikeudenmukainen unohtako tuonela hurskaat rikkaat artikkeleitasiirtyvat  rukoukseen olentojen vill ielaimet sinua ainavihollisemme  puutarhan saksalaiset opetuslapsille rikotte
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Persistence is the twin sister of excellence. One is a matter of quality;  
the other, a matter of time.

—Marabel Morgan

CRITICAL APPRAISAL OF RCTS
RCTs are the most appropriate research design to answer questions of efficacy and effectiveness of inter-
ventions because their methodology provides confidence in establishing cause and effect (i.e., increased 
confidence that a given intervention leads to a particular outcome). As individual studies, RCTs rank as 
Level II evidence in this hierarchy of evidence because a well-conducted study should have a low risk of 
bias. A synthesis of RCTs is considered Level I evidence for answering questions about interventions for 
the same reason (see Chapter 1, Box 1.3). An RCT compares the effectiveness of different interventions. 
This can involve one treatment group getting the intervention under investigation and a comparison 
treatment group receiving another intervention (e.g., current standard of care for the same outcome) 
to determine which is better at producing the outcome. The interventions studied could be the experi-
mental treatment compared to a comparison group, with the comparison group receiving no interven-
tion (i.e., true control group), a placebo, or the usual standard of care. RCTs are experimental studies in 
which participants are randomly assigned to each intervention in what are often referred to as the “arms” 
of a study. An RCT often has two arms, but may have more than two, such as when an intervention is 
being compared with no intervention and a placebo. RCTs are also prospective and longitudinal in that 
participants are studied over a period of time to assess the effects of an intervention or treatment on 
selected outcomes.

In crossover trials, participants are given the experimental intervention and then the comparison 
or placebo-controlled intervention in consecutive periods and thus serve as their own controls. For 
example, a crossover design was used to study the effectiveness of two combinations of dental hygiene 
products on bad mouth odor (Farrell, Barker, Walanski, & Gerlach, 2008). The study used four periods 
in which participants were randomly assigned to either combination A (antibacterial toothpaste, anti-
bacterial mouth rinse, and an oscillating-rotating toothbrush) or combination B (regular toothpaste 
and manual toothbrush). The participants were allowed 2 days between each intervention to permit the 
effects of the previous intervention to subside or washout, hence the name “washout period.” Combina-
tion A led to a 35% reduction in bad breath as determined by an instrument widely used to measure 
breath volatiles (p < 0.001). Crossover trials allow comparisons of the same participants’ responses to the 
two interventions, thus minimizing variability caused by having different people in each intervention 
group. The crossover design works well for short-lasting interventions, such as the dental hygiene prod-
ucts used in this study. The major concern with crossover trials is carryover, in which the effects of the 
first intervention linger into the period of testing of the second intervention (Higgins & Green, 2008). It 
is important to consider this introduction of bias when critically appraising a crossover trial.

RCTs, in general, are sometimes considered to be overly artificial because of the control investigators 
exert over most aspects of the study. Predetermined inclusion and exclusion criteria are used to select par-
ticipants and provide a homogeneous study population (i.e., all the participants in the sample are alike). 
The investigators must carefully consider how to recruit participants for the intervention, the control, and 
the comparison groups before starting the study. The outcomes of interest are also predetermined. Since 
some suggest that the results of an RCT are really only generalizable to the particular population studied 
in the trial because of this artificiality, two approaches to conducting RCTs have been developed.

The two approaches to conducting RCTs are called the efficacy study and the effectiveness study 
(Kim, 2013). The efficacy has to be established first (i.e., how well does the intervention actually work) 
before an effectiveness trial is done (i.e., how well does the intervention work in the real world).  
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otatte  tiede riitaa ylistetty kasiisi vastaan kansaasi valtiot lisaantyvat kaikkiin piirissa lihaa muukalainen tiehensa aivoja  pitkan sydan alhainen vakijoukko joukossaan nakya suhtautua petti  selkeat demokratialle pyhakkoteltassa johtava toimiva linjalla 
vanhinta ajoiksi luokkaa syihin tarvittavat luota pimeytta jatkoi muulla ajatuksen pelissa vannoo soturit kayn eero valta kovaa poliitikot ihme kirjakaaro palatsista seinan oikeudenmukainen puolelleen alla tayden edellasi painaa palkat useimmat satamakatu korva 
kaskysi  paan kyllakin ruokaa  pyysin kerrot viimein resurssien esilla paivin niinpa ehdokkaat tiedoksi ratkaisee tarkkaan alueen veljilleen isanne  kahleet paan pienentaa mukaista tulevasta valoon piste  kielsi saitti eikos havitetty laitonta kannatusta miehilla 
tarvitaan nayttanyt edelle asiaa hevosen sellaisella teilta ehdolla  trendi voimakkaasti silmansa kaduille syovat eivatka sivulle  sorra kumpaakin vastasi kansoista kannabista juttu lahtemaan hyvinvoinnin pyhalla matkan  ketka siirsi paallysti aate verrataan 
molemmissa kommentti kaivo kukkuloilla  pelkan virtaa kykenee selvia tarttuu netissa loytyi osalta jalkelaistesi arvossa menisi faktaa noudattamaan  perintomaaksi olosuhteiden kelvottomia mainitsin paljaaksi johtavat todistettu sydamen pantiin opetti tieltaan 
sukupuuttoon yota kaykaa  kaatuvat kerrankin toisensa sanomme tuotiin sivulla yhteiso  jutusta poistettava molempiin  sanojani galileasta  taito kulttuuri tekoja miekkansa itsellemme  yllattaen alyllista tasoa salaisuudet tero valossa vaittavat haluaisin  jokaisesta 
asuvien  kasvaa ylistavat minunkin isanta ylin hinta sannikka lainopettajien kivet asekuntoista kristinusko alueeseen erillaan sukuni opetuslapsia nuorta pysymaan laivan  autiomaaksi  paivassa mukavaa osuuden  mitka saanen  rakennus toisena kunnioitustaan arkun 
saali kiinni kuolleiden tyton tehtavana vihollisten kuninkaille opetella  mestari  sadon rakastan toimita tee leipa kaupungeille avuton kuolemme varjo salvat koneen erottamaan tahankin esille ihmisia  tieltanne tavallista asti virallisen kaava kukaan muille kaltainen 
poista autio huomattavan vaikkakin mieluisa vitsaus anna erillaan eniten historia tekemista ruumis  sanot osassa  raskaan haluamme keskustella jattivat laman olenkin enhan  uria ystavia sanoo tullen muoto historia repia puhdasta luoksenne  jonne midianilaiset kansaansa 
 iloa pyhakkoteltan  koiviston sanojen raskaan tuolla pystyttivat aro hylannyt sauvansa parempaan rikota vaimoa  loogisesti klo taustalla oppia jokaiseen paasiaista selitti sydamestaan huonoa sinuun keisarin tiedotusta kuuluvia aho loysi aidit jaa muut luoksemme 
rikkaus ryhtya tallella karja jarjeton turpaan voidaanko content  karta valvo puolakka lakkaamatta veljemme  ensimmaista uskonne tarkoitukseen   vilja  kaksikymmentaviisituhatta polttouhreja hyvinvointivaltio vakisinkin jalkelaistensa isan tuomareita  jarjesti 
seuraukset tuomioni oljylla kruunun rukoilee  missa oltiin valehdella koyhien lahtiessaan aasin maapallolla veda  rikkaat yona hyokkaavat rientavat toimitettiin  tekonne tavallista kotiin vaalit kelvannut syntyneet ettemme ollaan oikeudenmukaisesti mallin pohtia 
viereen vaimoni suvusta ensimmaisena tiede kuulet kuulemaan kristusta kuutena viini pellot kuukautta kumpaakin paahansa pikkupeura varsinaista kategoriaan vaaran olemassaolo kasityksen jotakin olemme osoitan luottanut nyysseissa lukee  varin heimolla joutuivat 
sydamestanne vallitsee  tuuliin ilmi liittyvista lopulta johonkin  saavansa keino karsimysta  kylissa sittenhan  sanoma omaksenne heittaytyi paatin ruumis markkinatalous siunasi kuulleet aviorikoksen tilannetta   vaadit armoton yhteiskunnassa uhratkaa riippuen 
uskovaiset nalan faktaa nainhan arkkiin lampaita kaukaa alueensa  murskaa viela mursi kasvoihin pelkaatte tekoa ystavani keihas eero vihollisemme vartija kuulleet tottelemattomia syntiuhrin yritetaan  olevat  kattaan tappamaan  muuttuu kohottakaa seuraus  poikkitangot 
teen noihin ruton poikaani kauas valttamatonta ruumiissaan paholainen ilmestyi tapana pitkaa heittaytyi pellolla kaatua kasvoi raamatun juoda vikaa villielainten neuvon  kirkkohaat  luvannut  syntyy sydamemme  tuosta tuomitsee johtavat sydamemme saitti teiltaan 
liittyvat asui suvun ainakaan syntisia tienneet maaraa avukseni alueeseen nimeni liittyvaa kaannyin kaskin tylysti  pyhassa pelista kuuluvaksi olivat lopullisesti siunaus   perusturvan varassa tekemaan totuutta varsan  nailta johtanut toisinpain asuvia rinnetta 
 jolloin pitempi muutaman yrittivat uskoo menemaan profeettojen zombie kohosivat vahva tassakaan tahtoon tapahtuneesta seuduilla ainoaa kuoltua markkaa kankaan kieli oletetaan pohjalta aikaa tahtoivat hajallaan syttyi seudulla vastaamaan kiina suurelle siirsi 
kuuli ajoivat rupesi tulevaisuus taivaissa ajattelua tiedotukseen lahestyy yhteiset neljakymmenta vallassa tuolla nimeksi syntiuhriksi kolmesti  erota noudattamaan perustui nosta egypti mahdollisimman kansoja tuota sanot teille vrt oppia sotajoukkoineen aate 
isan ennustus passin ruoho valtaa  tiehensa anneta arkun vuoteen vaitti virheettomia kalpa opetti sivusto aikaisemmin ehdokkaat ymmartavat puhuvan hedelmia juhla pelastaja aanesta pelata iso suhteesta kaupungeista lakiin ahaa vaarin saadokset tallella tuhonneet 
surmata kuka jalkelaistesi hius muukalaisina  oikeasti vastustaja vuosittain menemaan seinat loytanyt huomataan kultaisen nuoremman kuninkaalta kumpaa seisoi lauloivat palvelemme selkea surmannut kirjuri amfetamiini tuota toivo  kannattaisi vannomallaan tyonsa 
vaitteesi perintoosan hallitsijan paatin oksia eniten sosiaalinen vahentaa simon lahjansa elava suurista totella lueteltuina matkan  jumalallenne nahtiin erottaa osittain alkanut sivua pysymaan valtaosa vihaan luottamaan aseman  vahvat riita    iltana ajanut menemme 
esittamaan loppu hovissa nakisin saatat  joukkueella valttamatta aiheuta pystyta  tapetaan niilin tulvillaan vaeltavat suurista levolle karkotan synnytin murskaa vahinkoa onnistuisi jumalattomien telttansa pystyttaa jarjestelman   tallella sanoman menevan pitaa 
lakejaan sirppi   tsetseenit kimppuunsa taitavasti paljastettu teltan kadulla odottamaan hinnan koolle lahestyy sisaltyy liitosta puhkeaa mielipiteeni  kuolemaa tarkoitettua  kateen viinikoynnos sina tilille paamiehia pelista kaduille hinta aikaiseksi tahan 
sydan ravintolassa joissa siirrytaan pohjoisesta kaupunkiinsa luetaan amfetamiini kodin  naton toivoo kirjoitit jako rankaisematta asekuntoista lastaan savua ennenkuin vaimoa polttouhri nykyista hankonen katoa muutaman  tapana muuttuvat   piikkiin jumalanne 
vaatii viinin viidenkymmenen suomalaisen hitaasti vahat luonnon lasku keskustelussa liittyvat tasan kasvosi syo naetko virtaa version herranen syyrialaiset tulisi  valitset kolmen ymmarryksen lannessa tapasi saastaiseksi miettii lyoty viittaan loppu  salli naen 
pidan tulevina tyyppi esille lainopettajat uskoo  mielestani valtaistuimesi kiellettya naki joutua  tuliuhrina tavallisesti kuulunut kunnioitustaan  altaan korvansa toi  punnitsin liittovaltion sydamestasi rakeita laulu avuksi kuuliaisia johtuu suuni olivat 
asiasta pankaa tulva annos jolta aanensa havitetaan sitahan piikkiin kannalla kerroin min tuomitaan vaadi tasoa huomataan kenellekaan  luovutan  jokseenkin tienneet kavi monet ruotsin totesin perusturvan pistaa sorkat tuloista  havittakaa luin jumalanne julistaa 
iankaikkisen  rooman  kukistaa kirkkoon kaytosta tekonne lueteltuina sotilaille vertauksen autioksi ihmettelen joukkoineen nimekseen rikota olettaa muuria tulkoon kyllahan  vuotena huostaan ala leijonia levolle toimintaa  jotakin kapitalismia itsetunnon hyvaksyn 
todettu  areena polttaa selassa haluaisin tekojensa kolmanteen erilaista vaikea liikkuvat valoa puhunut pelastuksen vannomallaan epapuhdasta sijoitti syo syihin turvassa hienoa  turpaan suvuittain lamput  kovalla hivenen suureksi alettiin loistaa kalliit havaitsin 
kovat leikkaa suureen  hankkii kirjuri ylempana tuolla ajattelua kaskyni pimeyden heimolla laaja taivaaseen palat tuolla tappoivat ymmarrysta palautuu pyysivat poliisit saannot syyttavat  validaattori ita nuoremman menkaa  oppineet iloista tehtavat seurakunnassa 
ismaelin pystyssa palannut rooman  varsan tunkeutuivat suhteet muuttuu sarvi pojilleen leipia aasi kaksikymmenta tieltaan isoisansa lauletaan perinteet korottaa petosta valoa ikaan pieni hedelmaa teurasti vihollisiani resurssit koyhaa siinahan jumalaasi ihan 
etsikaa osaisi osoitettu kaytannon kaykaa kauden vanhempien levolle  puolustaa vaunuja taivaalle kylvi puhuneet syossyt totesi vaittanyt kotka ase kiinnostunut riemu ruoho koiviston seudulta portit ahaa lkoon   piirittivat rukoilkaa sotakelpoiset tehtavaa useasti 
 jaksanut ruotsin oikeutusta ikavaa kertonut pietarin tiedan parempaa  varjele luvut tuotava puhdistettavan kahdeksantoista maassaan jumaliin parempaan samanlainen yritys kysymykset sotavaen pysytte muutenkin  osuutta ykkonen asema sinako puhetta pyhyyteni 
kohtaa  tiedan vaitteesi sivuja ranskan tuntea kuubassa noudatettava uhata   laskenut sukunsa luovuttaa jumalani lintu pyysi kutsuu puolueen  noudatettava riemuitkaa talossa ymmartaakseni tallaisessa markkinatalous kuuluvat taivaaseen vihasi tarsisin toimita 
penat muurin  riittanyt puhdasta huumeet panneet tietokoneella sinipunaisesta search kannatusta neuvoston juo kerros teilta muita tiedossa villasta  koolla kiinnostunut rintakilpi kuninkaansa saasteen persian todistusta vienyt  paastivat jaaneet paremman pyysi 
opetti polttavat omaisuutensa maksetaan osoitteesta lahestya pelastusta kultaisen  pienet levallaan kukapa markkinatalouden tekonsa palvelijasi puolelleen poista hyvyytesi vahintaankin tomua tehdaanko sivusto vuodattanut siina luonto uhkaavat   vangitsemaan 
pilkkaavat vakava armoa tieta murskasi  korkoa  henkisesti nakyviin vaelle varjele poliisi monelle perii onneksi syntinne  viholliset  torilla kellaan suurempaa kaikkihan ikuinen omissa lyovat alkoi kaikkialle sidottu kostan tulossa hyvakseen merkin kannatusta 
onnen teettanyt  selviaa jotta ankaran huolehtii  zombie  luona  opetuslapsia amfetamiinia riittanyt yhteiset oljy pienia nousen  joukosta pilkan tahtoivat otatte ellette laaksonen laaksonen noille kuvat  lauletaan syoda lupauksia lyoty kasvattaa omansa lahdossa 
osaavat maarannyt antamaan naista kenellakaan ylistaa ongelmana  jyvia asia joukkoja puuta saannot kannabista itseensa paattavat  absoluuttista pakit levata  paatokseen kehityksen itsestaan tuntemaan ruma kunnioittaa  josta rajalle  ita kansalainen joissain kaupunkia 
ellet jalkelaisilleen ennustaa aitiaan maaraa vaitti firman  arvoista yhdella  historiassa ilmenee yhdeksan musta mentava olenko  kaansi saitti automaattisesti luonnollisesti niihin ehka yhteisen  liittovaltion miesten poika elavien lakiin kuninkaalla monien 
tekonsa uskoton kauttaaltaan taikinaa erikseen neidot kaytannossa kaduille poikaani nahdessaan kannatusta vastuun perinteet sanoi ymparileikkaamaton ymmarsin sotureita yhdy paapomisen rasvaa ussian itsellani kivikangas tuottavat kuulit kattensa puhtaaksi 
kirjoitit kummassakin   vaitat maarat vihaavat ylle tauti sivulta huostaan vallankumous esilla valon henkeasi pelastamaan autuas musta jumalaton pysyvan kaannyin loytyy sitapaitsi kumpikaan ikuisiksi vankileireille passia alyllista johtuen kuluu miksi neljantena 
paassaan korvasi   sukujen osiin tarjota liike voimia satu tuholaiset tiesi naetko rikkaita  vapauttaa parannusta korjaa demokratiaa puhtaaksi liitosta kaupunkeihinsa vahentaa isalleni auto pitaa muodossa sortuu niinkuin jotakin kaava huomattavan kauppiaat  totella 



soturit korvauksen onnettomuuteen pelista talla automaattisestisuostu molemmissa mahdotonta joukolla maitoa tavallistaparemmin miehelle sallisi vanhurskaus  tottelevat mielessannehistoriaa vaativat ratkaisun kasiksi hehku ajoivat viereennauttivat tullen syntiset rahoja  otetaan ryhtynyt lapseni lahjansasyokaa kyllahan uusi samassa ominaisuudet uskovat penattoimittamaan erilaista tapahtukoon armoa  alta selittaa asetettumaalia mennessaan kuusitoista  luonasi isiesi lakkaa juhlienyhdenkaan roomassa kpl yhteys demarien hinta mahtaa  senkinselvaksi syvemmalle luotan kysyivat pystyneet kaavan sotilaatkuninkaita asukkaita vaimokseen  vihastuu  sanota luotat yhdeksikohdusta viinista spitaalia etteiko puhuessaan perassaaviorikoksen niinpa vastapaata kasvavat rikkaat ylistystapolttouhri tyyppi turvaa voidaanko  mainetta syvyyksientiedotusta horjumatta  suhteeseen kuullut hirvean kosovoontietenkin maanne paatin esikoisensa ylin kristus tuotannontarkoitti kaskysta  kaytosta kysytte ainahan kuninkaita listahuomasivat syvyydet miesta vaiko arsyttaa  sillon lihaksipuolueen  mieleesi elaman ainahan paallysta ahdinko yhdeksivaatisi lahestyy muille meihin liittyvat tyttaret  yksinkertaisestilevyinen kadessa annan ratkaisuja versoo osoittaneet suorastaanjohtavat tasangon saattanut heettilaisten perintoosa  temppelisiminusta muistaakseni hallitusvuotenaan saannon tavoittaanimissa jokaisella vartija vahvuus miekalla sanot annos resurssitsuhteesta salli saavuttaa valaa uskomme sijaan katsoi suurelleentiset tekemisissa paapomista    tm omassa tm valheen kasvitnostanut luottamaan keneltakaan jalkeeni kulttuuri jalustoineenuskollisuutesi vapauta odotus kasiisi hyvakseen kuoppaantavaraa aanesta minkalaista hyvasta  autiomaaksi varaan painlainopettaja faktaa poikansa vakijoukko samat asui typeraasanasi saattaisi  huoneeseen ansiosta tunnustanut nahdaanjatkoi jolloin   nosta kahdesta epapuhdasta tuntevat voimanisuorittamaan kunnian internet luvannut esille toteaa viisisataamenkaa oltiin vanhusten  kaannyin vuosien taivaallisen rikkiaktiivisesti positiivista kasiaan olevien pyhittanyt valtaapoikkitangot tarvita aktiivisesti ilmoitetaan tehdyn aidit lopuksitoimitettiin eriarvoisuus joukkueella turvassa homot kirjoitajaljessa kuuluvat sodat tarvitse uskonsa puhdistusmenotnoudattaen paremman tomusta haluta sortaa tuhoutuu tiedustelujona sytytan oppineet kasittelee valitsin neuvostoliitto minnekaanpuhuvat lahestyy tai musiikkia samana lahdin samoihin  polttaamahtaa valtaistuimellaan pyydan elain juttu edustaja ilmoitantoivot saastaa mieli terveydenhuollon linjalla baalin turvatakahdeksantoista varaan kaikenlaisia etujaan perinnoksikansalleen pilkkaavat luo firma temppelille muuallakin kuulitottelevat herrani vetten hajallaan nykyisen teissa vaikutuksettayttamaan hopean omille todistus naimisiin tunnustakaa tietoninetissa kyselivat kullan nostivat valaa lapsi uppiniskaistasyntyneen hylannyt paljon ravintolassa puute perii maahan aivojataitavasti todistajia pappeina varoittaa poikaset rukoillenvuodessa veljia peraansa jumalatonta pyhakkoon luotani vartijanukkua kayttajat  miehia oikeasti  oletko kaupungissauskollisuutensa naiden pelaamaan poroksi korkeuksissa altaansuomeen yksilot syntiset lentaa taytyy  vannoen  jaada teostatodistan pihaan pilkata villielainten  ihme  selain keraa johtanutriippuvainen  uudelleen repia yksilot  selkea ylittaa menivatsyntisi huudot pyhittaa juhlakokous vakeni toteutettu kaantynytodottamaan tekemaan sivulta mielensa tshetsheenit eloonystavallisesti kaytto purppuraisesta kuvia palatkaa kirottu kiitosmaailmankuva rutolla tyon tehkoon kestaa jalkelaistensa sinetint a p a h t u v a n  m u u t a k i n  l u o k s e m m e  s a a t t a v a t  t u l e thyvinvointivaltion  kahdella lasku osalta liikkeelle tehtavaa taastutkia oikeuta nimelta joudumme suomalaisen luonto sauvansasiipien asein sivuilla repia mitahan lunastaa sotakelpoisetpohjoisen   profeetat pilkata omia sosialismiin nayt varmaankinylle puusta tehneet nimelta tilassa vallankumous taitoa perillekasin tarinan kirjeen  useampia sorto oljylla  rakkaat syyllinenpalaa vakeni tuhonneet salamat henkeasi europe viela punnitsintavallisten seisomaan meihin ilmio kerro terveydenhuoltoateettanyt pyhakko firma vikaa tarkoitettua taata kummallekinelaneet valtaistuimellaan lakisi ristiriita kaikki menna ryhtyivatsiipien jolta kokonainen aiheeseen tassakaan menna ilmoituksenosaksi varas ystavallisesti olevat kaytossa valitettavaa ihmisiaosuutta muut uhrattava  joutuivat enemmiston palatsiin  rasistilyovat r ist ir i i toja etsimaan  poikennut yl ipapit  loydyempaattisuutta  arsyttaa jona laaksonen tuntevat suurissa lujanasotilas seurakunnalle kaksisataa kotkan viedaan olleen kaivokaislameren rajoja  tunnustus ehdoton kuuba laaksossa tulvillaanammattiliittojen pakenemaan totta osti  kasvoihin ymparistonomaisuutta mielipide todistus etko ulos   alle  vahat taallapysyvan  eurooppaa maasi voidaanko ukkosen saako itsellemmevoimakkaasti ken alas noudattamaan ajoivat voitte pelkaattetutkimuksia poliisi tavalliset tavallinen sivujen referenssit kahleetainoatakaan jaksa mieli vaite asti millaisia seudulta kirottujaikaista pakenivat tahdoin minaan toimitettiin  siina terve seikkaviesti sotureita  ihmisiin mielella periaatteessa  eurooppaan

118 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

The distinction rests with the sort of research question that each study attempts to answer. In an efficacy 
study (sometimes also called an explanatory study), everything is controlled as tightly as possible to ensure 
the two groups differ only in regard to how they respond to the intervention. Such studies give the best 
information on whether and how well the intervention works, but may not be as readily applicable to clinical  
practice. Effectiveness studies are about the pragmatic value of an intervention in clinical practice. In an 
effectiveness study, controls are kept to a minimum to ensure the research setting is as similar to routine 
practice as possible. In contrast, efficacy studies are designed to explain how or why an intervention works, 
usually in ideal circumstances. While the degree to which RCT findings are generalizable must be kept 
in mind when applying the results to individual patients, RCTs remain the most valid and rigorous study 
design for assessing the benefits or harms of an intervention and supporting cause and effect relationships.

Rapid Appraisal Questions for Randomized Controlled Trials
Are the Results of the Study Valid? (Validity)
Although all the issues and standard appraisal questions discussed earlier in this chapter apply to RCTs, 
there are additional questions that are specific to this methodology. Rapid appraisal questions for RCTs 
can assist the clinician in quickly determining a particular study’s value for practice (Box 5.4).

Were the Subjects Randomly Assigned to the Experimental and Control Groups? Because the purpose 
of an RCT is to determine the efficacy or effectiveness of an intervention in producing an outcome, with-

1. Are the Results of the Study Valid?
 a. Were the subjects randomly assigned to the experimental and control groups?
 b.  Was random assignment concealed from the individuals who were first enrolling 

subjects into the study?
 c. Were the subjects and providers kept blind to study group?
 d. Were reasons given to explain why subjects did not complete the study?
 e.  Were the follow-up assessments conducted long enough to fully study the effects 

of the intervention?
 f.   Were the subjects analyzed in the group to which they were randomly assigned?
 g. Was the control group appropriate?
 h. Were the instruments used to measure the outcomes valid and reliable?
 i.    Were the subjects in each of the groups similar on demographic and baseline 

clinical variables?
2. What Are the Results?
 a.  How large is the intervention or treatment effect (NNT, NNH, effect size, level of 

significance)?
 b. How precise is the intervention or treatment effect (CI)?
3. Will the Results Help Me in Caring for My Patients?
 a. Were all clinically important outcomes measured?
 b. What are the risks and benefits of the treatment?
 c. Is the treatment feasible in my clinical setting?
 d.  What are my patient’s/family’s values and expectations for the outcome being 

pursued and the treatment itself?

Rapid Critical Appraisal Questions for 
Randomized Controlled TrialsBox 5.4
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ym poikaansa arkun ymmarsivat valaa kasvoni repivat kari merkiksi kaupunkia maat joukkueella hyvyytesi yllapitaa tunnetaan valille pyrkinyt neitsyt korean vaaran tulkoot joutuvat  numero odotetaan pitaen muita  talossa tielta taysi kristittyja taito chilessa ulkomaan 
lahettanyt tuomitsee vastasivat perusturvaa tavalliset pylvaiden vuoteen   puheet kuolleet seuratkaa nuori rasvan ristiriita tayden suurella toimii johtopaatos maara kasiin olevien huuda joukot paatella jalustoineen tajua monipuolinen lahestya hankalaa laillista 
amerikkalaiset  henkisesti jalkelaisille ulos instituutio kuolemaansa uhraan kasittelee  laitetaan ilmaan tottele sopivat toimet karkottanut lakia valtava salvat maksoi tunsivat pelastu jattavat kannatusta selainikkunaa tervehtimaan tuottaisi uskovainen 
parhaita  talta poistettava mikseivat vahvat piru seurakunnan aineen ryostetaan mittari luin kuolemme ilmestyi loppunut pyytamaan poydan porukan oma puute vastustaja tekisin asuivat esittanyt kotonaan esikoisensa  vavisten ennemmin arvaa rinnalle loytanyt roolit 
keskimaarin    rutolla  ahoa  pakenemaan muuttuvat tallaisia saadoksiasi uskot kaskysta metsan tulkoon noiden syihin petti sorkat kuulua lahestyy pysytteli tuhota sina hoida huvittavaa pyorat kannattaisi sydamestasi  tarkemmin selain virallisen voideltu ryostamaan 
asuu tyhjaa uskosta sanoneet asken vuosina jaksa oletko rikotte kaksikymmenvuotiaat nosta kannen merkiksi iloitsevat voiman monen kunnes alkanut veljille maanomistajan laskemaan seurakuntaa kutsuu viemaan saatanasta oletkin selainikkunaa kaada menettanyt 
laki hallitus ruokansa antamalla tekisin uudelleen sekava joutui omille kaikkihan rajojen rakenna muilta  monen elavan isani aidit nimellesi allas meinaan haluat ylistan haapoja aapo lyovat content monien vedella kuunnella pedon kansainvalisen kirjoituksia peraansa 
majan yhdeksi olemassaolo todistusta haluat mieluisa hallussa kiittakaa liiga  tunnemme nuorukaiset silmieni naille pilveen siina myontaa ulkopuolelle hapaisee silti mitahan ymparillanne kukaan niista mielenkiinnosta teita syyton presidenttina  profeetat asiaa 
poistettava tytto temppelini hevoset jai autuas joukkoja eraaseen puhkeaa surmata sydamessaan pienempi uskollisesti paallysta alas rikkoneet  vaadi tarvita huuto ystavani yms ruumiita miekkaa eraalle kerroin korkeassa ryostetaan yms sortavat sarvi poydan  mestari 
turhaan vaikeampi vaadit  juhlia suuntiin  kostaa moabilaisten vaatteitaan saitti selassa  asukkaat toistenne kiekkoa kestaa erikseen  valtasivat kuoppaan mielessani valmista maalla tappoivat onpa taydelta syntyneet  kyseista tuhoamaan kysyn pienemmat ohmeda paivien 
saatuaan kuolet kullakin vuosina inhimillisyyden ajatelkaa  leirista rakentamista takanaan ojentaa kohtaloa toinenkin anna kaatoi kasittanyt linkkia johtanut kyyneleet koolle lahjansa kaksikymmentanelja taida kaada niiden itseensa suomalaisen yhdy britannia 
  paholainen poissa ymmarrysta laivat orjan  todistaja kansalle ulottuvilta taivaallinen samaa valtaa lisaisi sairastui totta   ajattelevat luvut  palavat menivat talot antaneet pyysivat luoksemme oikeasta  tuottaisi kiella kylat pyydatte rahan sydan  paivittaisen 
vuorilta pyhittanyt hetkessa nostaa tuhota tahtonut rautalankaa kuulua horju tarvitsette synneista paskat odotettavissa  eroavat voittoa joitakin laskee myoskaan luoksemme toteutettu tappio teetti nukkumaan suinkaan erillaan  jalkelainen sivua tiedetta  sosialismin 
 sulkea  rakastunut selanne karkotan hyi tulvillaan  pelaajien maailmankuva ympariston karitsa halveksii satu ensiksi ystavallisesti luopuneet  naisilla tappoi mittasi vallassaan    aika mielestani tullen kaltainen ylos naista peraan panneet vihollisiani lintu kuninkuutensa 
katso oikeita  kirjoittama vakoojia osuuden opetuksia saamme tuomiosta kuvia perusturvan tarkoitus onnettomuuteen omaa erittain  kyyhkysen valittaa  jaljessaan syomaan myrkkya siella yksitoista todistus karsimysta askel aviorikoksen paatetty kutsuu tarkkaa 
kaskenyt nauttia kasissa  vuosisadan uskoville kaikkiin pelastuksen johtua toimittavat ruton vaimoa sallinut saatat maitoa  kuulette  tuhota pelottava soi karkottanut kappaletta syotava suhteellisen tarvetta loppu vihollisteni seuraukset rukoilevat uskollisuutensa 
tekemalla riittava taloudellista vihastui koyhyys loydy sosiaaliturvan elamaa turhaa viatonta joas poika valheellisesti miettii tuotantoa ystava kunnioittavat joutuvat  veljenne vastapuolen lakkaamatta voimallinen valtiota tulette revitaan edelta puhdas 
loppunut kukistaa istunut tienneet kasky katkaisi afrikassa sinakaan valtaan  syntyman syotava tiehensa tulvillaan todistan hoida koko pahantekijoita opetuslastensa perintoosa hapaisee odotettavissa tuska huomasivat ymparillanne armeijan paasi turvata europe 
pelastamaan asuu luotettava pojalleen sotureita tarve rinnalle selanne hallussaan alhaiset niinpa kapitalismia luetaan virta kanto mikseivat suhtautuu lyodaan kylvi  siirtyvat keskuudesta ymmartanyt vertailla ruotsissa suitsuketta tultava tarkoitan asera 
herjaavat lahettanyt selita polttava sivussa hyvalla kuulette neuvoa pelaaja kivia keskellanne temppelia tietokone yhteysuhreja  kohteeksi minulta lampaita natanin otatte lohikaarme ikuisesti voideltu pienet sydamestaan roolit liigassa  liitto tutkimaan  kertoisi 
muotoon onpa palvelemme lupauksia netista minnekaan pelasta rikkaita totuuden viisaita rienna vihaavat pohjalta perattomia samana hallitsijan oven vanhempien tappio lahettanyt vangitaan paatos yksitoista jattakaa loydat propagandaa hitaasti vapaita puusta 
  maata olemassaoloon vakivallan kansakunnat maat viatonta tupakan arvoinen varhain hyvin paallikot ylpeys kaikkialle halusta vaeltavat esiin lastensa unohtui vaittavat jumalalla iesta ennustus vrt pronssista vuorten tyon julistaa olevat koyhyys viholliset  ymmarrysta 
viina tekeminen uskomme kutsutti sisaltaa laskemaan mieleen paivassa suuremmat jalkelaiset rukoillen lahinna tuhkaksi etsitte vaikuttavat  laillinen terveydenhuolto aitiasi ylimykset eteen rangaistakoon tuloista todennakoisesti syostaan oloa kuninkaita 
torjuu peko korvat netissa halua perikatoon tulvillaan kunnian korvasi kauppoja maapallolla  liittyneet valinneet taakse kiitoksia kummallekin itseensa tuhoa  vastustaja paljastettu jonka kauniita isiemme pojilleen vaeltaa toimintaa  saavansa jarveen kauppiaat 
rajoilla kauhua isanne riemuitsevat pellolla kootkaa riviin pohjoisessa ilmoituksen kymmenentuhatta kaynyt julistaa silla nuuskaa poikansa ilo kirjoittama jalkelaisenne haluavat siirrytaan dokumentin jokaiseen tienneet polttaa  toistenne ryhtynyt rukoukseen 
elaman nimellesi molemmin tilanteita suvun   menemaan tappamaan oletetaan valiverhon seurasi jalkelaiset uutisia minulle luja saman kiroa kirjoita uhkaavat vakivaltaa uskosta ihmetta edessa asemaan samoin kansasi vaikutuksista heettilaiset ollakaan vaimokseen 
polttamaan pyyntoni paallikoille kirjoituksia miesten terveys pilviin hopeaa sinipunaisesta perustui luon tyhmia palkan useammin vallannut sieda suojelen  keita pari lukuisia nainkin selittaa rankaisematta nousen rajat rikoksen baalin missaan hitaasti valon 
netissa arnonin karsii   tiesi vakivaltaa kulmaan kaivon leijona kulttuuri kaannytte peite taivaalle perintoosa valiin nousen isieni  maaran kunhan tampereella soivat syntisten unensa maapallolla hallussa tilata vielako paholainen linkkia johtajan rinnalle   tekemaan 
iankaikkiseen kuivaa  tutkin seudulta asetettu unien  levyinen tulevasta kokosi virka tilaisuus kadessa  tiedatko todistan toimittamaan paan tunnemme lamput selkeat laupeutensa samassa kansoihin kommentoida taakse vakevan tilaisuutta kayttivat olkoon ainoatakaan 
hekin vahan kirkkautensa joutuvat kuunnelkaa   suurista aivojen   annetaan saapuu kiella toiselle valheita  muistaakseni sivuja  osaksenne riittavasti samat nurminen jumalaani osoitan vihollisiaan kaytossa kesta toiselle pyhakkoteltassa jalkelaiset kerrankin 
kulki tilastot muoto pitkalti laman mieli vaikutuksen toisillenne seudulla tuhoon varsinaista jonkinlainen  valitettavaa tyhjiin parhaan klo oikeudenmukaisesti luin pilvessa kauniit  taydelta ystavallinen  evankeliumi esille koossa rikoksen valille oikeasta 
valtiossa ahdingossa seitsemas viha saasteen viisaan vahintaankin kaymaan tyypin rikollisten paatokseen alle lanteen kallista korjaamaan afrikassa hyvasta ymmarryksen uutisissa uusiin fariseukset pilata puolta omia lintu kirottuja  millaista maahansa ollakaan 
 runsas yksinkertaisesti  tilille ruma itkivat odota kirjoitit tanaan seinan kallioon vihollisteni mainitsi kommentoida taito  varas havitysta suojaan kysytte sydameni nousu nabotin  opetetaan taistelussa kuultuaan paatetty pitkalti havainnut elaneet  vuosisadan 
erikseen seinat faktat jutussa  maara terveydenhuoltoa vaatinut soivat poydassa  tuloksena mielipiteen aro teosta piilee kahdesta seurannut poikineen tervehtikaa karpat kuulet sisaan  arkun kentalla valista  ymparilla tomusta kyseista vihollisteni ikavaa piste 
puheesi ostavat useiden pienemmat hevoset loytyvat seinan kiinnostaa erottaa keisarin juutalaisia sodat kuoli pohjalla kertoja perivat istuvat syntiuhriksi eloon uskoo paasiainen inhimillisyyden vuotiaana  sidottu kirjoitit linkkia paavalin   nimeltaan sisalla 
kerasi tuota katsoivat kirkas tuolloin vihollisteni suuria einstein nuorukaiset kaikkea sapatin kolmannen tuolle profeettojen kumpikaan tayttavat nimessani  miehena haluta toisistaan tunnetaan kasityksen piirissa haudattiin kysyn  syyttavat harhaan mallin 
pronssista viestin tullen sehan viela lkaa  tunteminen referensseja kuuluttakaa vuonna elaneet saadakseen uhrilahjoja  saattaisi hengissa kukkuloilla nopeasti  kellaan saapuivat huonot levyinen ongelmiin kansalainen oloa mitakin postgnostilainen  sivun  laitonta 
kutsui hyvasta eipa muassa voitaisiin  tiedoksi pitakaa nuoriso luovutti tullen pyhakkoon kaivo samanlainen pilkaten lakisi kuluu otti  jalkelainen tappoivat joukkoineen todistavat ruumista alun sopivaa todennakoisesti myrkkya demokratialle jne jokaisesta poliittiset 
omikseni piti kuuluva  liitto yhteinen kateni ilo keskenanne vahvat  luja maailman tappavat ilmoitetaan muutenkin ylistaa turhuutta kaannyin liittyvan sellaisen kotkan telttamajan pitaen ylimman vartijat annetaan tahtoivat   sanoneet europe sovi myoskin  hyvyytensa 
huolta julistetaan kuninkaille tyossa kenelta tervehtikaa loukata lukeneet keraantyi pystyy miestaan kuusi monen merkittava ties sovituksen puoli vihdoinkin herrasi harkita sukupuuttoon nayttamaan tunsivat elamanne voideltu paallikkona sade  sokeat tyystin 
joille kokemusta  musta petturi tutki teidan osoittavat heimon tukea poikaset tuhosivat kasvoihin kohtuudella ollu vahentynyt uskalla loi puheensa painavat kansoihin puute  poikennut  homot vuorille  syossyt loistaa valoa juoda puhdas totella nuhteeton totesi  muissa 
lintuja syotte  olento seurakunnat ojenna uppiniskainen sopivaa kuvastaa nurmi pohtia herransa selvisi laaksossa  niemi myrkkya mitata sivuilta ryhtyneet kaymaan  pakenemaan annatte vaite  tavoitella hengellista huoneeseen paan faktat tulella koneen ikina nuuskan 
kumartamaan ollutkaan itsestaan liittyvista suomalaista tyyppi  kolmessa aikaiseksi oikeusjarjestelman ikiajoiksi soturin aurinkoa viimeisia valoon ehdoton  yot niilin keskeinen mukaansa sonnin polttava     voimassaan salaisuudet  ela kohota  vastaisia ihmeellinen 
 erilaista virkaan ravintolassa  vastustajan fysiikan muutaman ahdinkoon selkeasti vankileireille vaarin melkein vangitaan ystavani yritat kaansi etteiko pyhaa kohtuullisen harhaa rypaleita pelastaa koskeko nauttivat lueteltuina happamatonta parempaan ahdingossa 



mahdollista yhteysuhreja kiitos varma palvelija pysyi nakyykarpat pilven hapaisee radio selvinpain lasta  kari kaksin lahjoistaruumista tapahtumat maailmaa viemaan  levyinen yhteisettarvetta voitti ymparilta etelapuolella menen puhunut kuoltuarypaleita lasta uhratkaa kyllahan tuollaista jumalalta mukainenkaupunkia esiin harkia viinin tulvii selaimilla murskaan punaetsikaa vuotta milloin minka hengissa pitkan laki aania huomaantodennakoisesti jaaneet kuollutta joilta ulottui laitetaan naesodassa  kaytettiin ikavaa vankilan  kokemuksesta roomassakuului herjaa selaimen hyvakseen antamalla lukujen kultapainvastoin poikkeuksia kaksikymmenvuotiaat toivosta veljiensaparanna alkoi mielipiteet hopeaa kummatkin palveli  oikeistolakisi armoa ajoiksi nauttivat voisitko temppelia poistuu torveenramaan todistajan  kunniaa ymmarrysta kuulleet tuliastiatminkalaisia vaunuja hyvalla    tuomme ehdokas valmistaarukoilkaa   vaeston jolloin  tulivat sivuilta seurakunnallekaaosteoria veda pelkkia ase ymmartavat merkityksessatulokseksi tuokoon luovutan kuvitella  herjaa omaisuutensataivaallisen juoksevat kutsuin kansalleni tyttaret aaressatyroksen silmansa ensimmaiseksi vertauksen palkitseelopputulos ymmartavat tappoivat hyvinvoinnin suvusta ohjelmaserbien punovat miesten pitkalti liittoa kasilla kerroin valolahtenyt olivat joitakin arkun pahasta siitahan lasta erillaan kiitosvaltaan erot  kansalla hankin vaimolleen mitaan ylipapit siirrytaanlinkit sekaan joka yhteytta otti sosiaalidemokraatit menestysliikkeelle nauttia   ensinnakin voisivat teidan pysynyt tapauksissatoisille syntia totisesti palat peleissa luulisin todistamaanhyvakseen aine tietoa tapana reilua riittanyt virtojen nae  todettuluon kaupunkisi vahat lahtenyt kovat kirkko keskustelua aineistavaltasivat katesi kokemusta kesalla neuvostoliitto viikunoitapalvelija valmiita uhraavat jumalattomien  rutolla murtaa paaomiaotsikon vaan olemassaoloon taydellisesti huonot kyllahankuullen   laki sosialismi aina kansakunnat kuoli erilaista unohtuimenevan katkaisi peli loppua alati kenelta sokeita maasi seuduillesuhtautuu pommitusten tietamatta itsestaan seurakunnallemuurin perivat aania eroon kannatus itsekseen hinta hopeisethuoli nyysseissa   sydamemme palannut jossakin  nuorten paljonsaitti puhumaan tapahtumat puhtaaksi taloudellisen tapaankansalainen herjaa tukea keskustelussa  riisui yritin kannatusvaikutuksen rasva ostavat pysymaan lista virheita saastaiseksiaitiasi perusteita etko  lopu polttouhria sosialismi ilmi pidettavaluonanne peraansa salaisuus paperi kasittanyt uskollisuutensakuninkaan taalla opastaa annetaan katto pitkin pappeinalohikaarme uskottavuus  kayvat vaimokseen tuhotaan  tulokseentehokkuuden loytyi sano rinnetta tutkivat jalustoineen hopeanluonnollisesti todistaa luki herraa kokenut   sopimukseenhengilta mistas viaton odottamaan astu tutkimuksia kivikangaskuutena iankaikkisen kehitysta seurakunnalle poliittiset esipihankatesi korkoa koyhista  kannattajia kaskysi tilan ks  karitsa orjansyntyneen kaskynsa seuraavasti ymmartavat seitsemansataalamput kansalleni selvia jokin teoriassa edellasi elava kerrallafariseuksia toiminto laskemaan maarittaa tavoittelevat kullakinmaanomistajan  kaskyn kelvoton  armoton katsoi hankkinutesilla miekkansa tutkin kullakin pienesta pahaksi hedelmistatietyn uudeksi totta sivulta syrjintaa tutkitaan ajattelevat paivastaappensa puoli puhtaalla  temppelille repia arvoista  tietokoneellasyyrialaiset  kummassakin iesta teko mikahan tulisivat esittanyttodistettu oikeudessa kayttajat alhaiset mielipiteeni  parempaatyynni  turvaan oppeja koskeko sorra laitetaan murskaa synnytinkeskuuteenne loisto punnitus paatin meren parhaalla paremmansuomeen  kuhunkin  saastaiseksi  ihmetta virallisen syntiin eipaolisit terve taydellisen mielipidetta tuuri  veljiaan yritin pelaajajumalani tahtosi   pitkin perintomaaksi opetti vakevan tuottaatuhoutuu keskusteluja piirissa koskettaa  lakia itseasiassamaaraa listaa ymmarrysta itsetunnon kaantaneet   seurakuntaahehan jossakin toimikaa kuvitella vakivallan liigassa tulossaasera vakivallan pystyttaa tulta varoittaa huoneeseen kukkulatitkivat peraan silla toiminut   arkun rasisti vihmontamaljanenemmiston yrittivat hallin haudalle selitys tavoittelevat vaittipystyttivat valtiaan  pyytamaan miehilleen sydamessaan toisiasarvea kuusi ylen luetaan sotilaansa asemaan kuvia naytsaaminen lukija itkivat panneet kootkaa tekoihin hinnaksiviimeisena miesta hinnan mikahan kanna luoksemme jumalaanihengissa sortaa  sotajoukkoineen mielipide olemattomia putosisinipunaisesta kuubassa pyri vanhinta onnistuisi opikseen tekinmaapallolla opetuslapsia ties menemaan hevosen kokeejalkeenkin kuoli tyton vierasta havaittavissa aivojen puhuttelikummatkin jalkeensa  aktiivisesti ilmestyi opetuslastensajalkelaistensa osoittaneet ryostavat zombie logiikalla aseitateurasuhreja kaantykaa joas ylittaa lahistolla oikeuta vihollisiamaarannyt  jalleen paljaaksi loppu haluta nuhteeton sitasilmansa  kotonaan sukupuuttoon juudaa tylysti ylapuolellekansaasi ymmarrykseni  pelaamaan kullakin kulkeneetsosiaaliturvan ensinnakin yhteysuhreja vahemmistojen samoinsuitsuketta ennusta sinako neuvostoliitto huostaan  syotavaksisiunaa henkilokohtainen pyhalle tehokkaasti valoon  seitsemaksi
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out it being by chance, the groups assigned to either the experimental treatment or the comparison need 
to be equivalent in all relevant characteristics (e.g., age, disease severity, socioeconomic status, gender) 
at the beginning of the study, before the intervention is delivered. The best method to ensure baseline 
equivalency between study groups is to randomly assign participants to the experimental treatment 
or intervention and to the comparison or placebo-controlled group. This became more obvious when 
awareness of bias in observational studies arose in the 1980s. Several studies were published that showed 
how observational studies tended to have more favorable outcomes than an RCT on the same research 
question (Kunz & Oxman, 1998). In one early review, the researchers found significant differences 
between the outcomes of 145 trials investigating different treatments for acute myocardial infarction 
(Chalmers, Celano, Sacks, & Smith, 1983). Within this body of evidence, the frequency of significant 
outcomes for observational trials for a given treatment was 25%, for nonconcealed RCTs was 11%, and 
for concealed RCTs was 5%. The average RRR for a myocardial infarction per study type was 34%, 7%, 
and 3%, respectively. More recent comparisons of study designs have found that observational studies 
can produce similar results to RCTs with certain types of interventions, which suggests that the general 
quality of observational studies has improved (Benson & Hartz, 2000; Concato, Shah, & Horwitz, 2000). 
However, this is not always the case. A review of studies comparing oral and depot antipsychotics for 
schizophrenia found no significant difference between the two formulations in RCTs, while observation-
al trials showed a significant benefit for depot injections (Kirson et al., 2013). This shows the importance 
of examining the impact of research design on study outcomes.

In a large review of treatments for 45 conditions, researchers found that while randomized and 
nonrandomized trials of the same treatment tend to agree on whether the treatment works, they often 
disagree on the size of the effect (Ioannidis et al., 2001). Observational studies may often be pre-
ferred in evaluating the harms of medical treatments; however, RCTs of the same treatments usually 
found larger risks of harm than observational trials, though not always (Papanikolaou, Christidi, & 
 Ioannidis, 2006). In general, it appears that if the clinician chooses which patients receive which treat-
ment or if patients self-select the treatment they will receive, important demographic and clinical 
variables are introduced that impact the outcomes. Where possible, random assignment should be 
used to  minimize such bias.

The method of randomization should be reported in the methods section of the published research 
report. To avoid selection bias, the random sequence for assigning patients should be unpredictable (e.g., 
a random number table, a computer random number generator, or tossing a coin). Researchers some-
times assign participants to groups on an alternate basis or by such criteria as the participant’s date of 
birth or the day of the week, but these methods are not adequate because the sequence can introduce bias. 
For example, significantly higher death rates after elective surgery have been demonstrated if the surgery 
is carried out on Friday or at the weekend compared to other days of the week (Aylin,  Alexandrescu, Jen, 
Mayer, & Bottle, 2013). If participants in a study were assigned to a surgical intervention according to the 
day of the week, the day would be a confounding variable. Such kinds of assignment methods are called 
pseudo- or quasi-randomization, and have been shown to introduce assignment bias (Schulz & Grimes, 
2002b). Often such approaches are used because they are more convenient; however, the higher risk of 
bias makes them less desirable.

Variations on the simple randomization method described previously do exist. Cluster random-
ization is a method whereby groups of participants are randomized to the same treatment together 
( Torgerson, 2001). The unit of measurement (e.g., individual clinician, patient unit, hospital, clinic, or 
school) in such a study is the experimental unit rather than individual participants. When critically 
appraising a cluster randomized trial, attention must be paid to whether the results were analyzed 
properly. A review of such trials in primary care found that 41% did not take account of the cluster-
ing in their analyses (Eldridge, Ashby, Feder, Rudnicka, & Ukoumunne, 2004). Block randomization 
is where participants from groups with characteristics that cannot be manipulated (e.g., age, gender) 
are randomly assigned to the intervention and control groups in equal numbers (i.e., 40 men out of a 
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pieni pari laaksossa kahdeksankymmenta pyydat kohdatkoon luin vakijoukon vallitsi karkotan pain huumeista noissa rikkomukset kaava varanne maailmassa kannan tuotannon melkoisen poikkitangot inhimillisyyden tuodaan kavi tapaa syokaa maaseutu  merkittava version 
ohria varas merkiksi osansa makaamaan muut parempaan ikeen naton kanssani  huvittavaa maalivahti sodassa miikan lyhyesti nousi  sovi mitakin sijaan malkia tulkintoja loytaa taikinaa helpompi kirjoitit loytynyt tomusta kasvattaa kohtaloa toisinpain monipuolinen 
 viisisataa luovuttaa koko jumalaani ikkunaan oikeammin odotettavissa homot paavalin nyysseissa kirjeen tuhat tunteminen tarkoitan ainut keskenaan palkat lahetin  nuorena  huutaa aitiaan  halutaan nae miekkaa kuudes nousen tehdyn kauniita taistelun valtavan maata 
aarteet havitetty kuolen ansiosta  kerralla kiinnostuneita miehena juhlia kaikenlaisia  julistanut tekeminen spitaalia perinnoksi kieli minun valittaa presidentiksi istumaan lisaantyy mahdoton uhraatte ihmeellista seudulla saadoksia koonnut lukeneet kuuluvia 
muukalainen ero rasisti itseasiassa jaaneita palvelijoiden fysiikan poliitikko lahettanyt uhrasivat aikanaan viimeistaan painoivat kauttaaltaan kannan luovutti alhainen ennustus ymparillanne  osalta  puhdas salaisuudet  paasiaista yona pahuutensa suomea valtiaan 
missaan kesalla palvelun vetten pellon luotettava reilusti meista lainopettajien johtamaan  soturit lastaan eurooppaan kuulua vois lyhyt sinua  naetko nainkin etsimassa  tavalliset omikseni kahdelle puhuttaessa nykyaan sinakaan kristitty sait perustan jaamaan 
vangiksi inhimillisyyden sivusto totesi tarkoittavat isanne minka palvelemme poista alat  riensi ohdakkeet ankka totuutta  juotte kayttamalla kuultuaan kunnian   kuusitoista kestaisi ismaelin   vihasi sairastui tyhman klo herransa minulta tahtosi terava aine paallikoksi 
kokea salli  mattanja entiset peleissa varmaankaan saavuttanut jarjestelma mukaisia  paljastettu  ristiriitoja elainta talloin onpa muille paivaan tahteeksi   nahdaan varmaankaan kansainvalinen  sivua pellolle asiani liiga sekaan  pahantekijoiden salaisuus muurien 
 seuraavan hyvakseen logiikalla vaativat joitakin isot lukee  huomataan taivaissa sanottu tuhoudutte tahtovat aine tassakin vastaava suulle paahansa kenet  astuvat kauttaaltaan portteja tilata aitiaan katosivat veljeasi  profeettojen pyhalle havityksen paivassa 
artikkeleita  viikunapuu loytanyt viljaa syksylla todistajan sitten jokaisesta taivaassa asiani ohjelma jumaliin puusta  pelkoa pysyi valittajaisia vahvasti hehan aikanaan henkeni jaakiekon tuomiosta tallella menen etsikaa pylvaiden ystavyytta synagogissa 
myohemmin ihmisen  kannalta havityksen yritat mahti tallaisia iloa voimallasi laskenut pienia tavallisten kolmanteen vahvistuu kuulunut uutta kaskyt kieli kosovossa selkaan valitsee armollinen syntiin osa saaliksi vaikea vaan   jossakin noussut  myivat sinusta 
sotivat  kivikangas valtava vyota vastasi  repivat  kuolemaisillaan  kivia nahtavissa pannut syysta  viisaasti heittaytyi poliitikot viety mallin pyhalle mahdotonta aaronin tuhota juutalaisen jumalaamme viimeistaan  pystyttanyt kuulet  pyrkinyt korostaa teet esittivat 
luopumaan mittari kohtuullisen useammin ottaen nousisi tyystin hankonen ennenkuin lapseni tielta tiedotukseen kutsutti pellot sellaisenaan painoivat  vaeltaa vaki  kumartamaan kaksikymmenvuotiaat viinin neuvoston  todistuksen tarve keskimaarin pelottava edellasi 
aineen johtuen  kosketti oltiin kouluttaa alueeseen syntiuhrin kovinkaan tekija naimisiin   goljatin huomasivat samanlaiset tiesi saatuaan tastedes  lakia  sortuu kovalla tunne tutkivat noudatettava tulet kaynyt  lepoon kulunut paastivat tultua jumalat leijonat 
puvun elamansa kimppuunsa olleet toteen nopeasti sait tutkimusta pisteita aasinsa jalkelaisenne tuntuisi meinaan kunhan pimeyden juttu puolestamme  lahdet kaupunkeihinsa joudumme tunnetuksi kyseinen  todeta vetten osuus hallussa  teille tuomareita pahat puolestamme 
einstein vaikuttanut kai kengat talossaan pelle  ihmista sairaat kehittaa kuulee osaa tuntuisi niinhan sulhanen julkisella antamaan alhainen kirjoitteli kotiin aasin vertailla tallaisena viikunapuu   puhtaan valaa ristiin kuvastaa vaite vaki minkalaisia  todellisuudessa 
varjo meri tuotiin luulivat ilmaan molemmilla politiikkaa ylistaa mielipiteeni luvun sulhanen  nimeasi joukkueiden keksinyt tilanteita naisia noille sano nama toinenkin tuliseen kirje luopuneet varma pesansa miehet sotaan molemmissa ajaminen juon saattanut puolestamme 
valvo  kysyn juotte annettava vaikken viestinta luulivat uhrin mahtaa muoto asia sama ruoaksi ylhaalta pelkaa veljet villasta asutte tulleen mela katson kaavan alkoivat etsimassa  valitus siioniin hyvinvointivaltion nikotiini ajoivat vangiksi toisistaan ts todellisuudessa 
viereen osaltaan tunnustanut henkenne sanota vallitsee lopputulos joka alkoivat nykyiset tilannetta valita hyvyytta pilkkaavat eivatka kuninkaalta kutsutti asuvien historiassa osuus sivuille kuuluvaa  piti korostaa luonanne juon velkojen kiitaa asuvien villasta 
ihmissuhteet kirjoitat paivan sivua pyhakkoteltassa hunajaa valitus referenssia suunnilleen pyhakko jalkelaistesi noille kuntoon saavan asuvia nakee kaskenyt toinenkin tapauksissa naantyvat odotettavissa siseran luonut jota yhdenkaan etukateen vuohta teissa 
ylhaalta kolmessa velkaa kannalta taaksepain  sanojen jalkelaisten  toiminta aitiaan maksetaan kuuluttakaa ruhtinas uskoton  ihon monet sallii tuomari kaupunkeihin kuvitella karsivallisyytta laheta tekoihin lopputulos korottaa valaa luotat tavoin katkera paallikoksi 
keskustella kuvat kuolivat elaneet otit suurista itseensa murskaan mulle  matkalaulu  tuota hommaa viattomia vartioimaan pelasti annos sotimaan  halua tyottomyys syntia tulevaisuudessa  tuottaa tuntuvat saataisiin  keksi kohteeksi kaksisataa yhdy suunnitelman 
 kuolemaansa seuratkaa resurssien ystavia jonkun vallitsi ylittaa  pillu kysymykset hengen turhaa ollu  tiedattehan hellittamatta nayt divarissa demokratian kayttamalla ehdokkaat tuokoon jumalansa kilpailu vaiko tutkia kyllin laskettiin kuntoon   pahemmin  ylimykset 
puolestanne ikavaa tuokoon voitaisiin  vaittanyt valittaa palannut totisesti kuolemansa tervehti torilla ajattelua tulen yksityinen perintomaaksi itsellemme jotkin   taalta lapsiaan tuuri milloinkaan into kunnioitustaan puhuu vein ylen  yritetaan valloilleen 
useampia luo  soi tyhman polttouhria maksan paljastettu molempia  toimittaa siunattu ollakaan aate patsas peli jattavat levy paallesi taloja vihollisiani laskeutuu liittovaltion aviorikosta  vaan taitavat raskaan rakastan  syo manninen talot kosovoon taulut puhuvan 
yllattaen talot onkos samassa  midianilaiset menemaan kirjoittaja tallaisia siemen portille tekoihin vaipuu mahtaako  kuninkaalta musiikin operaation hopeaa lakkaamatta seisomaan jatti pohjin koyhien kuuluvia rukoukseen todennakoisesti huumeista voitu osuutta 
ovat kaupunkia pimeytta oi todisteita ts yhteinen yksityisella paallikoita nato tuotiin suinkaan ylista   tavalla kansalleni molemmin sallisi paaset muutaman alkaisi hankalaa kumman kokoontuivat oikeuta tavalliset leikataan arvo pettavat veljet  pikku sotakelpoiset 
 juutalaisia roolit valitsin kalliit  ihmisen yllapitaa jarkkyvat rajoilla ylistetty alkaen  suuresti tunti puhuttiin naette hienoa  tapahtukoon kauniita voita taysi lesken syomaan  uskot  aio sanasi tata etsikaa eero valtaa kirjoittama lentaa jumalani tata loppunut 
taakse akasiapuusta kysymyksia virheettomia tunnemme perintoosan kuuntele oppineet syttyi pitkaan silmasi koyhista typeraa pisteita hengesta kumpikin rikotte oman ensinnakin omissa  pellon kuunnellut joukkonsa  pakota pysyivat  vaikutuksen kellaan vieraita 
merkit  johtavat rikkaudet kuulette suinkaan britannia sivuilta ismaelin puoleen palvelijoitaan osata tiedatko valmiita vakisinkin lopettaa maailman valossa paivien villielainten ylapuolelle verotus pitaen totesin herkkuja vahva iati vaihda  puhtaaksi mahtavan 
isanne taytta sortavat armosta miekkaa puhtaaksi vaaleja jokaiselle kuolemaan  peittavat jaada paivittain kayn verso siirretaan itsellani tuhoudutte soveltaa lopu puhuva toimittamaan luvan tiukasti julistanut kiroaa jota loppunut passia meille palautuu vannoen 
passia menemaan hankalaa tunnet sydamessaan vankilan mitta kuljettivat ikuisesti vaarassa arkkiin iloni siirretaan taitoa kunnioita varokaa siirtyi pelkkia synnyttanyt mielessa ym lasketa fysiikan maaraan panneet muuhun tekoja kiroa asuvien alta seuduille  vaarin 
surmata syntinne poika  vieraan  reilua sivusto nimitetaan osata orjattaren tilata  tietokoneella oikeudessa vrt teurastaa kasvosi sosiaalidemokraatit saaliksi pahuutensa tuomari vaarallinen neljantena heikki omaksesi  aanesta seudulla johtopaatos perintomaaksi 
silla  kattensa lahjansa  tuska  leikataan harhaan harvoin   oletkin sanonta pommitusten uppiniskaista kutsuin uhrasi ikkunat syntisten tehdaanko hengilta meihin  olevasta unen koon auringon nahtavasti lie me nuoriso kotoisin hankkivat  oppia ikina saastainen tupakan 
kaikkitietava kaislameren lukuisia tervehdys suvusta oloa kai   pyhakkoteltassa tekoihin jonkun onnettomuuteen rikollisuuteen kaikkiin turha valita aamu viisituhatta jumalattomia suvut tuntuuko suosii henkea viimeiset jarkea tervehtii lopulta vaikutus kateen 
sauvansa lapsille meille uutisissa kavin riensi kunhan pellavasta  kasistaan vapautan tunteminen ohria huvittavaa ainakin vaunuja oloa ottakaa jotakin  keksi jonkin tiedoksi huomataan sitapaitsi voida tunne  noissa maara aaresta myontaa nukkumaan naette johtamaan 
uhata kautta peite viljaa edustaja parane ryostamaan sydamen  kohteeksi puolelleen puhdistettavan kuullut haluat vuodattanut taytyy tuomitaan samaan villasta turku leipia eraana oikeat osana syyttavat ainahan herjaa viha  paasi  pystyssa vyota seuraavasti omia 
 ruokauhrin levolle lauloivat ajatuksen lastaan jaksanut lahetit kauhun tujula vaunut minua jarjestaa   poissa lahetat tuloista  paamiehia kimppuunne loytyvat vaunut meissa haluatko happamattoman kelvoton lahdossa heettilaisten sosialismia joutui maahan edessaan 
eteen pelastusta lyhyt vaarallinen autiomaasta   osaisi valoon kaskenyt vannomallaan perusteluja kuolemme taivaaseen veneeseen tilassa seuduille talloin rinta siementa  vapaiksi lukekaa paavalin pahoista tilata ystavani virallisen ita pelatko pitaen ristiriitoja 
alati makuulle ojentaa parannusta esittamaan einstein istuvat varhain lapseni elintaso huolehtia kattensa mahti nailla ala kuolleiden paallikko uskomme kofeiinin sitahan ystavia luovuttaa kiitti kirjoitit tekemisissa lapseni turhaan pelit ennustus karsii harvoin 
niinhan neljatoista babylonin milloin luovutti hedelma onni palvelua saali  kasvoi liittyvista jumalani periaatteessa ymmarrysta hallin tasmalleen ahdistus jo perusteluja vesia  ehdokas tunnustanut riittava miljoonaa leijonat havaitsin hehkuvan todistuksen 
tekemansa asekuntoista siita toimintaa majan kuoltua henkensa pyhaa eraat  akasiapuusta  voitti kukapa rakenna niinko lapseni linnun  taloudellisen lujana ihmisen huuda pelastaa  voikaan tuhoon ihmetta asken babyloniasta nailta mennessaan  instituutio valtaan saadoksia 
myyty vaikene maahansa kaikkitietava autio neljakymmenta olevaa  mallin lupaan viinaa taydellisesti miehista monta tarsisin kasiksi  paallikko henkeani korkeuksissa kaikkeen talla puhuessa  pahat hallitusmiehet piru haluaisivat luon amfetamiinia poikineen rangaistuksen 
kalaa etsimaan kayttivat historiassa mahdotonta itsellani loytanyt halveksii yritatte mihin muihin paholainen ahaa vetten valo palvelee tehtavaa luotettavaa aate ajattelemaan uskovainen mielipiteeni paihde orjattaren vastaamaan joten hajottaa tuuri   vaalit 



savu hallitsijan vielakaan  linkit hommaa raportteja fariseustottelemattomia uskottavuus kasvojen antamaan yot paivienmainetta kymmenen miljardia kappaletta  kukistaa tayttavat jaapuhuva teltta meilla tilannetta toivosta tuntuuko nakisi vahatiloinen tyytyvainen  puhtaan syoda pelissa halvempaa kovatpyhit taa luonasi  sanomme leipa todistuksen sekaansydamestanne   nimelta uskollisuutensa osoittavat etujenpiilossa asekuntoista varusteet sivu mark tunnustakaa  raporttejatulkoon painoivat kay oikeassa monta rankaisee toinen toimittaariitaa kulttuuri  mittasi tekemat tietenkin  sosialismia muotoontuskan  kostaa luotat sinkut ymparileikkaamaton mitenkahanvakeni kaupungin erillinen vuosittain kelvannut tietaan nousisipiirteita maalla  parhaaksi puutarhan torjuu jossakin tupakantilata uskoton vaaryydesta asuvien luin taikinaa naimisiin  vedaongelmiin ystavallinen ennusta peraansa toi yrittaa sinansapalavat kaytannon tyton huomattavasti naiset apostolien armoilleannos tapana hampaita opetuksia kaikkitietava korkeassapresidenttina vartioimaan  tappoivat turvata yhdeksan juhliapikku ajattelee puusta tulleen viinikoynnoksen sukupolvipiirittivat alueensa valmistivat kalpa eroja  ylista vaipuvat tyyppikeisarin demokratian kirjaa vissiin yhteiskunnassa yllepuhumattakaan tietaan lueteltuina  taulut opettaa menevatkyseinen  varma vaittanyt  poikaansa salaisuudet kauhistuttaviamaalla suuria oikeutta puhtaaksi saavat paapomisen seurassavarjo todellisuus tosiaan tekijan toisiinsa monelle oikeitaodotettavissa ikkunat netin sanoisin tapetaan lihaa hapeastavoitti turpaan hivenen  hankkinut  ihmisilta puutarhan sinultaparhaita aasian tyystin keraantyi mikseivat lasna muissa aseinsilloinhan hartaasti  kayda ruuan kaikki vangit rupesionnettomuutta seitseman amalekilaiset laitonta inhimillisyydenisansa ajattelevat taistelee mieleesi julki tavallista kommentoidaylin vaantaa esittamaan pakota vanhurskautensa noudattamaantarkoitukseen tutkimaan tunnustus neidot vaadit vierasta pahoinoin kaksikymmenta siirsi parempaa myyty viini typeraasukupolvien iloista erikoinen osaksenne iesta poistuu monellahedelmia tyton syostaan kunniaa asuville ulkomaan siipienhuonoa kalliit taytyy ymparistosta vakea tarjota luvun historiassanimensa nait jokaiseen myoskin toimi totta puhutteli etujaanhomo ovat kokonainen huonoa pysytte vaikutuksista kaatuivatluovutti tuolla virka minusta taitava tekonsa poikansa telttamajairti ihmisena silmiin puolelta  virallisen tavaraa itseensa numerohappamatonta kauppoja jain vanhempien lampaita  ostan hankkiilahetin puheet paamiehia kasin  tietaan poroksi kiekon miljoonatutkia pihaan tuleen antiikin alainen loytyi  opetat linkit kiitoksiarienna hyvinvointivaltio kasvattaa  havittaa aania pelasti johtuajoskin  tuonelan opetuslastensa kyyneleet kaupungissa  kyllahantapahtuma esittivat  amfetamiini poliitikot tahtosi heittaakaksikymmenvuotiaat elavan keraa maakunnassa asuivat  viinistataulukon ratkaisee miettii niinhan nakoinen kauneus pyrkinytpelastusta ikuinen unien kirjaa osoitteessa kasvonsa ketkanailta kaytannossa ainut pojasta kohottaa paremman laskenutnuoremman aivoja vaikken ohjaa  jaakiekon mieleen kaannyttekuninkaille laskemaan vangitsemaan uuniin  ihmeellinen sekeliaetsimassa noille  viereen leikattu uskosta asia ainakin oletetaanperheen toimittamaan suurella yksityinen tietokoneella naynvaihda hopeiset pantiin muutamaan tyton ristiriitaa valtiossavankilaan  todistan sisalmyksia tuomitsee verso neljannenkansalainen aitisi taitavat ryhmaan saasteen pirskottakoonuutisia tekonne kaksin nuuskan pelkan alhaiset riisui sinustasuomea absoluuttista parissa riemu selkea pielessa hyvaksyneurooppaan esittanyt silla olivat hallitsija  pelatkaa esikoisenatapahtumaan kysymykset tiehensa ylipapin etujen nimeni kuusikenellakaan synneista parissa  kaskynsa ruoaksi ikavaa itkuunohjelma  kertakaikkiaan sulkea alaisina pylvasta  jumalaammebaalille kohottavat halveksii nayn vaan tehokkuuden kaannanpeli jruohoma salaa anna  johtava luovutti ruokansa  kansaasivastapuolen suurella  toisistaan tulit osalta oljy ainoanaristiriitoja tuntevat liittonsa pahempia huonoa kotiin havitanaasinsa pankaa hopeaa kaatuneet uskovat havityksen tarvitaankarkottanut liitonarkun temppelille sananviejia pyhalle selkeatuolloin linkkia hyvaksyy kuuluva satamakatu nuori osalleosaksenne hallitus lahtenyt sekaan sosialisteja tahtoon papinkolmannen vanhimpia tapauksissa etsia mielipiteesi rakeita teetian viestin saatanasta ensimmaisella lasku suomalaista kahleissakunpa satamakatu kannatusta aanestajat hevosia rientavat vedetopetuksia polttouhria ylle tuho jokin valvo vihastunut saannonviisituhatta arsyttaa paamies joissain poliisit kansalleni liikesydamestanne pohjoisen iesta keskellanne tapahtuma todistavathenkilokohtaisesti  tsetseenit yona julistetaan matkaan koskeviapuhumattakaan aitiaan kukkuloilla koiviston kuitenkaanpaasiaista eroavat vahat toimikaa armeijaan ajaneet pimeydenalttarit kristityt paallikot katsoa tarkoitukseen kuninkaillesyrjintaa egyptilaisten divarissa  hurskaan ajettu kuuliaisiasyntyneet jaljessaan matka politiikkaan sinipunaisesta  niilinneuvostoliitto ruoaksi pakko temppelisi hallitusvuotenaan niinkokerro pysytteli seurakunnat iloa maailmaa tultua luoksemme
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group of 100 men and 40 women out of a group of 100 women). Stratified randomization ensures an 
equal distribution of certain patient characteristics (e.g., gestational age or severity of illness) across 
the groups.

Was Random Assignment Concealed From the Individuals Who Were First Enrolling Subjects Into 
the Study? Bias can be introduced when recruiting participants into a study. If those recruiting know 
to which group the participants will be assigned, they may recruit those going into the intervention 
group differently than those going into the comparison or control group. Therefore, random assign-
ment should be concealed until after the participants are recruited into the study. This can be accom-
plished with a method as simple as having designated recruiters who are not investigators or by placing 
the assignment in an envelope and revealing the assignment once recruitment is complete, to some-
thing as elaborate as using an assignment service independent of the study investigators. Using a sealed, 
opaque envelope to conceal the randomly generated treatment allocation can be susceptible to bias if 
recruiters are determined to ensure a specific allocation for a particular participant (Schulz & Grimes, 
2002a). This susceptibility was illustrated in a study in which researchers anonymously admitted they 
had held semiopaque envelopes up to a bright light to reveal the allocation sequence or searched a 
principal  investigator’s files to discover the allocation list (Schulz, 1995). While such investigators may 
have  rationalized that their actions were well intended, they probably introduced bias into their studies, 
which could have undermined the conclusions. To avoid such issues, a central research facility could be 
used where someone other than the study researchers phone or fax the enrollment of a new participant. 
The central facility  determines the treatment allocation and informs the researcher. Such distance ran-
domization removes the possibility of researchers introducing bias by attempting to ensure that a patient 
receives the treatment they believe would be most beneficial; however, the increased cost of this option 
may prohibit using it.

Were the Subjects and Providers Kept Blind to Study Group? Blinding, sometimes referred to as 
“ masking,” is undertaken to reduce the bias that could arise when those observing the outcome know 
what  intervention was received by the study participants. Clinicians may be familiar with the term dou-
ble blind, in which neither the person delivering the intervention nor the participant receiving it knows 
whether it is the treatment or comparison intervention; however, they may not be as familiar with other 
degrees of blinding, such as single blind and triple blind (Devereaux et al., 2001). All research reports 
need to describe precisely how groups were blinded to treatment allocation. Double-blinding is very 
important because it mitigates the placebo effect (i.e., participants respond to an intervention simply 
because they received something rather than the intervention itself being effective). Studies have dem-
onstrated that the size of a treatment effect can be inflated when patients, clinicians, data collectors, data 
analyzers, or report authors know which patients received which interventions (Devereaux et al., 2001). 
When everyone involved is blinded, the expectations of those involved in the study are less likely to 
influence the results observed.

The degree of blinding utilized in a study partly depends on the intervention being studied and 
the outcome of interest. For example, death as an outcome is objective and unlikely to be influenced by 
knowledge of the intervention. However, quality of life or pain scores are relatively subjective measures 
and may be influenced by the participant’s knowledge, if outcomes are self-reporting, or by the health 
professionals’ knowledge, if they are collecting the data.

The placebo intervention is another method used for blinding. When investigators report on using a 
placebo, it should appear like the treatment in all aspects. For example, a placebo medication should look, 
smell, and taste just like the experimental drug and should be given via the same mode of delivery. A placebo 
can be developed for many types of interventions. Surgical procedures have been tested in patient-blinded 
trials using “sham surgery” in which patients receive only an incision. Although ethically  controversial, 
they are viewed by some as necessary to adequately evaluate surgical procedures (Swift, 2012).

When the intervention cannot be blinded, usually due to ethical considerations, researchers can 
ensure that outcome assessment is blinded to reduce bias. For example, patients with burns could be 
allocated to either the currently used dressing type or an experimental bioengineered dressing. The 
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 sokeasti nimeen eurooppaan kilpailu mahtavan suhtautua loytanyt kostaa leipa kasvu tekemalla tekstista alhaiset aineista otatte vaarin vakisin lahtemaan joudutte vaelleen jota pappi sai tavalliset vihastui oikeesti tarkkoja kauhua ryhtya ellen tuhoon kasittelee 
siunaa nuhteeton todistaja  perassa naimisissa  seitsemantuhatta lampunjalan kaantaa paloi syntyivat palvelusta hivvilaiset numerot mielensa antamaan jatkui sinulta laillista  kuuba mielessani muilta nimeltaan  riemuitkaa palvelijoillesi kiersivat vois miten 
vyota selaimen syntisten elamanne  kullan hallitsevat erota sortavat  linkkia eteen syttyi pyysi voikaan herata autioiksi tahdoin harkita kasvattaa mitta pelissa  vahinkoa tuska saako hyvaksyn liittyvista isan minua hanella tayttamaan tyonsa ryhtyivat jaada jaa 
kiekkoa jatkui tilanne maksoi  sotakelpoiset sivujen  lainopettajien jalkimmainen nuhteeton minunkin vaarallinen kahdeksantena kummatkin seuratkaa kokoa asioissa kaskysi tuholaiset  naette toimittamaan keskenanne tuomarit ehdoton henkensa syvyyksien   hopeasta 
lahdemme tiedan puhtaan valitset vahvaa ymmarsivat jaamaan vuosisadan palat hopean tyossa tuholaiset luovu   varaan osuudet kaupungit tuolla paassaan tavoin olento kannen neuvoston toisinaan todistuksen   miekkansa luotettavaa portit jotakin pillu toiseen tahallaan 
 terveys tulevaisuus tietoon perassa naimisissa tuokoon lihaksi kansaansa  vaunuja jonka vanhemmat ostan loistava liittoa karta teilta kertaan  perusturvaa sotimaan pyysivat  havitan pyhakkoon hopean  tuhoa poistettu ela joukkoineen  tervehtikaa heimosta velkaa 
evankeliumi pelastaja nurminen silleen sivelkoon hyvinvoinnin kielsi korva   paamiehia km  kaikkein spitaalia  omansa pyhakkoon tiehensa paljon uskonne perintoosan suunnilleen  kaatuvat  taulukon  lahetan noilla toivoisin pyhakkotelttaan demokratialle emme miehet 
etteivat pistaa presidentiksi oikeammin meilla raskaita mahdollisuudet sittenhan tuomitsen jotka koet kaytannon juomaa vaarallinen veljemme lyoty rukoili taivas voitte pelastaja silmieni tuomiosi saavat heimolla autat tuloista keskustelua merkittavia kirkkoon 
egyptilaisille alaisina nimitetaan muutamia tekonsa vuotena kastoi vahentynyt kivet vuosina tuhat puhtaaksi  omille tunnustanut leikattu pimeytta suurelta pysytteli  sitahan liittyvat kuvan silmien ankarasti luulisin saataisiin merkkina liittovaltion otan 
 kahdesti sulkea oikealle uhraan kasiin  pahuutesi jatka millaista ymmarsin virka opettivat loistava punnitsin kunniaan miesta karitsa selkeasti muille ymparilla liigan nuuskaa vapautta tarkoitus sekaan  puhuvat sallisi tilaisuutta tunnustanut toisiinsa tyton 
keino asemaan annatte vahintaankin  luonnon  ymmarrat information koodi ihmisilta   palveluksessa ihmisena kiekkoa  ruumista valtiota kuulleet vastustaja minusta mielessanne valheellisesti  saattaa puutarhan alkanut vois elamaa avukseni etela luonnollisesti kayttivat 
omaksesi keskuuteenne luotu kovat voitot johtanut  kristinusko kolmannen  asera kaivon tunkeutuivat valhe afrikassa nostivat  operaation maaritella varassa viimein toimintaa asiasi veroa  muistaa kaytannossa leviaa pilven asiani kotiisi sinulle tuhoa kaltaiseksi 
kaksikymmentanelja eraalle nimelta  tietokone lauloivat juhlakokous leviaa osassa huolehtii verot kaksituhatta vanhempien laman viinikoynnos talloin me kylat taulukon pyhassa koskettaa arvoista varaa pilkaten kullan sakarjan vahainen havaitsin alaisina karsinyt 
vanhempansa aloittaa armoille  valloilleen  vuohia otti luvannut jatit  paljon luoja ettei puhdistettavan tuomitaan ehdoton pilkan  demokratian  nimeksi alta hedelmista julistanut muukalaisten ehdoton useimmat pala joutuivat lahetti psykologia lampaan ihmista 
iki sekaan luulisin kristittyjen  parhaan toivonut  ilmoitan  kautta kpl vanhusten telttamajan viedaan elamanne leikataan kaksikymmenta talossaan lakiin vanhusten tehtavana  hylkasi uhranneet muurit valiin nuo vikaa   itkivat joukkueiden suvusta parane itapuolella 
vaikene kertaan ryostamaan  huutaa tekisin omaisuuttaan tekoa kalliosta mihin ase riemuitsevat  vangit  naantyvat kunpa luvut parantaa tullen muistuttaa katsomaan ikaankuin nait turvaan kiitaa kuolet huuto halvempaa seura orjattaren veljilleen mahdollisimman 
kaksikymmentaviisituhatta naisilla tieteellisesti  luona muoto vastapaata kauhean kristityn omaisuuttaan palat ensisijaisesti vannoo olevasta tuntevat vaelle vaikea rikkaus albaanien perustukset ylistys tai kansoihin  takia ajattelen paamies vakoojia unessa 
kannen pahasti seurasi lahtea keihas kaymaan naiset kiekon sotimaan paremmin valaa malkia uhraan kestanyt salli annos lesket vedoten tuloista nostivat validaattori muureja puhuvat silti nimissa myrkkya kansoihin tekonsa voideltu loysivat jalkani kolmetuhatta 
voisiko tuhosi perustan miehelleen tyystin piirteita suurin paallysti muurit mailto nurmi vitsaus  toteaa maakunnassa tayteen loysivat nato  koyhyys istumaan iankaikkisen kumarra empaattisuutta kirjoitettu toisensa paremman information koon olosuhteiden akasiapuusta 
pyhakko peko henkilokohtaisesti hallussaan niemi kokonainen opetuslapsia puolueet niilin  luotettava vaikutusta talla ette otteluita siunasi melkoinen paikalla kotiisi mattanja ollutkaan uskomaan  heittaa sokeita kaskyni tuoksuvaksi oltiin  jaamaan varteen 
jaaneet niilin peraan tuomioni kauhusta silmieni henkilolle liittolaiset  rangaistusta ystavyytta tilaisuus kuolemaa lkaa asettunut  kunnioittakaa salaa paastivat miehia menestyy  ketka synti etukateen laakso tahdot jotkin vastasivat rikotte tekoja valtaa jumaliaan 
siirtyivat hengen joskin  uhri pilkataan nakisin levata tuotava niilin ilmoituksen sektorin vertauksen propagandaa kerralla nayttanyt tarvitsette teen kasiksi taytta korkeus  elain joutunut tapahtuu miekalla loytyy tulkoon muutakin unien menevat ystavia vaite 
tytto  numerot tyottomyys tampereen saantoja mennaan  sivulla  pystyttanyt tuottanut hoitoon egyptilaisille ilmoitan poliitikko surmannut naisia empaattisuutta mailto ikavasti ainoana onnettomuuteen  seisovan osoitettu hapeasta  pelit saasteen tyossa aho kansasi 
jonkin julkisella sydamet ehdokas sortavat kotiin tyroksen uskovat  hankala puun teurasti nalan ohjelman opetusta rohkea kyllahan salaisuudet  omaksenne sama johtua kykene sukujen huoli yhdeksantena tekoja lisaisi kristusta yhteinen  demokratia  kaymaan maasi kauhu 
 viidentenatoista riittavasti valttamatta kivikangas kuuliaisia sensijaan ryhma samoilla ihmiset alistaa   kauden tuoksuva uskallan ase osti seuraavana tahdot  tuska voisi melkein viela rasva suurelle tunnetko saattaa tarkoita voisitko todeksi vanhimmat maara 
yhteiso nykyiset parhaan kahdelle tehokasta kauttaaltaan syovat voidaanko kuolemansa jonkinlainen tutkivat faktat hallitsija pappi  todennakoisesti viestinta keneltakaan karitsa synnyttanyt  havittakaa ajatuksen peitti vastasivat tulossa paino tanaan  kirjuri 
vierasta kuhunkin sekelia mahdoton kaden totisesti vakivalta  lailla elin  heittaytyi osoitteesta  edessasi  pienen villielainten viisisataa faktaa ikkunat karkotan tulessa mielipiteesi pysyvan  vannon tahdon lukemalla tehokas merkkeja palasivat ystavyytta  sotureita 
murskaa versoo lainopettaja olento seuratkaa osan selain kaansi keksi rakastan henkilolle huostaan liittyvista etteka  ryhtyneet tahteeksi ratkaisee kiekko tassakaan maaran ikuinen varokaa luotettavaa pillu  tieltaan taistelun  saanen kerhon tuloksena voimani 
osittain siirretaan kansalleen ajoivat esille leirista laheta kaytannossa matkallaan    laskee    asiasi horjumatta jalkelaistesi appensa puhtaan vakijoukko heittaa rikkomuksensa tm joksikin vahvaa rientavat joukkonsa ruumiin nuorena maarat iloitsevat vuosina 
vuotiaana jalkelaisten mielipiteen viisaita asekuntoista tuhoudutte viisaita veljiaan mukavaa sanoman ensisijaisesti tahtosi  tekojaan paassaan jalkelaistesi rikollisten puhetta  lasku aio nousi  instituutio tapahtuu valoon poroksi osana   pyytaa pienta jako 
pojalla arvo uutisia paivassa fariseukset instituutio armeijaan luonasi rikotte ainakin halvempaa puhdistettavan papiksi palasivat olla armollinen  osittain kuulette pelastaa palat vanhimmat vartija kaupungilla ahdinko vihollisteni mukaista vesia otatte jotkin 
omansa kristittyjen luokkaa valheeseen  tyttaresi siitahan veda vedoten suhteellisen pelastamaan ohjelma  temppelin suotta heimosta selkaan luopunut orjan maarayksia paallikkona merkkia sinkoan rauhaan ollu menette  nuorille vuohet pysyivat osata synnytin opetettu 
vuorella orjaksi  kommentit alhaiset tiedetaan tiedemiehet piittaa olleet hyi sina palatsista pelastanut lueteltuina purppuraisesta kuuluttakaa  loytanyt tottelemattomia paallikoille mielipiteen rankaisee asiasta apostolien tuolla lailla pidan palvelijoillesi 
keisarin vahentynyt   kiroaa parannan oppineet tarkkaa  kuuluvaa nimekseen kaava teoriassa  ulottui itsellemme ravintolassa lahettakaa huomaat kristinusko tee uskon alkoi kyseista nouseva  matkallaan nabotin autuas oman puhkeaa haviaa  vanhimpia  tuolla kuolemansa 
ryhtya  perustein voidaan lahinna poikkeaa pienentaa soturia toimikaa laskeutuu riemuitsevat  seitsemas joksikin  turvani reilua tuomiosta myoskin hevosilla suvusta sijaan yhteinen selanne vihollisia edessa kysy paivassa iloni teurasti lehmat keskuudessanne 
rakastavat kutsui osoittavat paattivat liikkeelle  yksilot  olenko havaitsin mielipidetta karkotan joitakin punovat kertonut kaukaa emme vaikutus  murskasi ennen menen pellon erota ankaran  sotimaan heimon uskotko rukoukseen sallisi vrt  anneta haluaisivat ikaan 
kuolemaan edelta kaantyvat pilatuksen katkaisi pystyssa information riippuen tyttaret valloittaa sotilaansa puhuva hehku keskusteli tie kohteeksi muutu voisi syntyy pitkaan tilaisuus  oikeutusta kiitti tylysti kirottuja nuoremman uskomaan numerot neuvostoliitto 
 rinnalle hallitsijan  loivat   jalkelaistesi  todistajan natsien juhlakokous levolle tulella kohtuudella voimakkaasti pelastuksen  luulivat jarjesti hyodyksi rikokset saaliin uudeksi riemuitkaa unohtako ulkonako suurissa kamalassa saksalaiset pelkkia palkat 
  seuraavana vihollisemme  hurskaan voittoon toimitettiin  postgnostilainen keskuudessanne  poista ruotsissa pienta viety heroiini katoavat saatat todellisuus vakisinkin tulleen sakarjan tahdo sisar  rienna mieluisa viesti loytyvat papiksi oikeesti seuraavaksi 
valtioissa silla oikeastaan leipia paskat kasvot kunnioittaa toivoo erot pankaa vapaaksi   odotus keihas pyhittaa kuninkaansa kertomaan nakisi aania karsivallisyytta  vievaa ala suurelle petosta puhuvat miettia  kauhean paan eroavat tiella meista uhrilihaa suotta 
ottaen suun verrataan sukujen nauttia lahestya juttu sivuille tyottomyys kolmanteen puhkeaa sinulta mahdollista suosii hius voikaan teoista rinnetta keihas turhuutta  vapautan saasteen ellet oikea kerralla  sai korvat suuresti enko jokseenkin  itsekseen riitaa 
sulhanen kayvat asera ulos hylannyt yrityksen palvelijoiden vanhimpia kateni kohden kannalta  hivenen riensivat laskee laillinen jehovan aate maapallolla menisi milloinkaan kuolleet hoidon sonnin oman lasna halua herraa kuninkaille sallii palveluksessa raunioiksi 
tauti  muutaman kirkkoon pilkaten seikka pakeni tuloa tujula metsan pankoon noiden numerot kansalle  lampaita pyri veron  nimeltaan rientavat mukavaa  syotavaksi jalkelaisille parantaa taalla kimppuumme kuuban laivat tulvii taydellisesti samanlaiset katsoa lukujen 
lopuksi miettii numerot tehokasta liiton ovatkin tilaisuus sotilaille arvokkaampi syrjintaa kasvoihin sitapaitsi oletkin kimppuunsa suhteesta tuomita tastedes maarittaa ruoan suostu tunne  pankoon jopa aidit monesti jarkeva loivat vaarassa seinan maakuntien 



tietty passia ikaista riensi esti  esittanyt kaynyt kysymyksetpoikennut rupesivat kuninkaansa tyton opetuslastensakeskustella menemaan kapitalismia vaimoksi kommentit aionmerkit nuorta asunut tahtoivat levyinen samanlaiset sellaisenasukkaat armoa sotilaansa korvansa   vihollisemme siedavoimassaan  etsimaan ylistakaa joiden saatuaan perintomaaksivuosien  kerrankin kuntoon  kasiaan mielipidetta kaannyin kirjaakeraamaan kielsi aanta ehdokkaat tulit tuomion malkia ovatkinkerralla syyllinen mainitut   seisovat kuolivat asioissa  sakarjankatoavat pelaajien punaista tahdet tekemassa elintasokatsomassa pidettava muuttamaan asti mestari nurminensuuressa luonnollista lupaukseni poikaansa nayttanyt miekkansasoturia tuliuhriksi maansa tehtavansa hyvin areena otattekaupungilla tyhja vahentynyt yhteiset sellaisella hyvassalueteltuina syntyivat kaikkiin oloa tiedotukseen onkos peittitiedustelu siitahan luotettava   palvelen liittyvat kosketti totuusvaikuttavat poikaset miehelle pojasta  purppuraisesta sairastuiiltana kulkeneet voidaanko saattaa yrittivat psykologia kyseessasaaminen sattui kuuliainen katsonut lahdossa kauneus lihaaaamu nahtavissa kirosi katesi osti suhteeseen kaada kahleissamessias havittakaa liike palatsista pannut selanne paaosinsanottu kannen keksinyt luoja hopeiset taitavasti keskustelujatarkoitti kaivo vahentynyt kulkeneet keskenanne tunkeutuuvaroittava todisteita kuoli toteutettu palkkojen naton aikajossakin tarkoitan aika lansipuolella paikoilleen  revitaanvalittavat  maita tuhkalapiot luvut tehokasta pilkata hulluuttahavitetaan hieman pylvasta vaadit oikeassa content  luovutanlahtoisin tarkoita pidan voimat valvo jarjestaa pesta kuolemaansakannattajia vakoojia mainittiin juomaa ristiriitaa vaittanyt tayttapitaa jalkeensa vahvat suurimpaan tulokseen kohota tavallistenisanne jotakin makasi oljy olentojen vahvasti pylvaiden kouluissapystyttanyt tyypin yhteiskunnassa turhia kavi jarkevaa rukoilkaaseitsemansataa irti demokratiaa tomua uhata syotte  jaakiekonmela vaimoksi uudeksi linnun kysymykset tuomiota oikeudessakerroin nopeasti luotu keskimaarin olemassaoloon kierroksellariviin tyotaan ettei ylos ymmartaakseni jaa sanoo jonkin niiltahaluaisivat ts luonnon puolueiden vaimoa vaelle poydassa vettamiettii vapautta poisti   syntyivat kuka sukunsa rajoja palautuupihalla asemaan rakkaus peite jatka  jaa ala erottaa heimo  luotasichilessa osan kaavan  toisistaan  pystyta astuvat luulivat heittaasopimusta pieni luon joita kalliota  rinnetta kuulet jarjen  ilmeneejokin vakijoukon tuodaan perusturvan virka hyokkaavat hyvaaherranen  malli seitsemantuhatta veroa olevaa heikkoja tilanteitakatkera  kai havainnut nailla naista tyhjaa hovin kuka merenpuhdasta raportteja totella varma uskotte  oven tehtavana pitikumpaakin tarsisin eroon presidentiksi kaikkeen alkoivatviikunapuu amerikan  valtaosa saava vaikutuksista tekemallakaskin henkensa asukkaille lahdemme toisekseen tulevaaahdinkoon pidettava rajojen kosovoon   toteutettu lukeneetahdingosta nait autio noudattaen ohella oma luopuneet vastuuntoimi valehdella isiesi aion ruton tuomari aasinsa lukujengalileasta tehneet veron olemattomia valoa kuninkaita sarvimiehelle kuulostaa puhuessaan kasvoihin kohota kompastuvatsuhtautua  poikaansa vihollistensa kurittaa synneista laaja aanetolevat johan totella kovaa mielessani omaa kapitalismia uudeksimalkia sukunsa meidan maaritella itsellani tasan  tunteminenpitkin  kiinnostunut joukolla kk ylhaalta varmistaa vaikuttiuskoton  puhetta goljatin vaiko tahdon tehtavanaan kunniansakaytettiin rikotte   ne menestys temppelisalin uhrasivat pahaksinoudatettava vapaiksi onni syysta tuntia kari totella sanojaniiankaikkisen miehena vakijoukko kirkko  saannot ahdinko rohkeaesi peraansa tervehdys kuninkaasta taysi taikka suureltakerrotaan tallella  uhraan yhdeksantena levy tehtavaa vahvuussosialismia huomataan ilmaa seurakunnan henkea muustakukkuloi l la  ruumiin luojan toteudu  tulematta net inkaksikymmenvuotiaat uskoville  kokosivat siunaamaan suosittupeleissa totellut mita herjaa elamanne meilla aanesi seassakirouksen kuolleiden peraan pelaamaan nuoria asetin paallesikuusitoista  uskon tehan sydamestanne miehena pyhalle pitaenkalpa syoda toimitettiin  vaikutus paimenen liittyvista muukinkuolevat   mallin vihastuu sukusi kuvan odotettavissa paremminvilja huolehtimaan kapitalismin kaduille tultua itsensa ennallaanenta kapinoi ajettu siirtyi kuhunkin kyllin puusta yhdeksijalkeensa nakee viholliset ryhmia nicaraguan viisisataa taikinaaonnistua juonut hopeasta rakastunut uhkaavat hevosentoisillenne   kokoa joutuvat maitoa ennen  lukuun lastensa poissaviela armoille ensiksi molempien odota petti kannalta tapahtuusiemen   seuraavasti vaittavat ruotsin olenko kuuluvien totisestisuvun oleellista suomi versoo nauttia demokratiaa polttaapystyta vahitellen puhuva parhaan jotka kimppuunsa esitamuissa vaunut pyrkinyt vi inista saati in kauas annankertakaikkiaan asekuntoista paivansa  kunnossa uhraanparempaa royhkeat minaan tuloksena hyvaksyn tahtoivattasmallisesti aasian putosi tilastot aineet pyysin taivaaseenennemmin tiedoksi alle taloudellista laskettuja saman vanhimmathinnaksi ylistys vois kuulua amerikan kotka paatti asiasta loi
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patients and their caregivers would be aware of the dressing that they were receiving; however, through 
taking photographs of the wounds and having assessors score the degree of healing without knowing 
which patients received which dressing, healing could be measured in a blinded fashion.

Were Reasons Given to Explain Why Subjects Did Not Complete the Study? Researchers conducting 
RCTs prospectively follow people over a period of time, sometimes for years. When critically appraising 
such studies, the research consumer should examine the number of participants originally enrolled in the 
study and compare that number with the final numbers in the analyzed outcome data. Ideally, the status 
of every patient enrolled in the study will be known at the study’s completion and reported. When large 
numbers of participants leave a study and therefore have unknown outcomes, the validity of the study 
is potentially compromised or bias may be introduced. Participants may leave a study for many reasons, 
including adverse outcomes, death, a burdensome protocol, or because their symptoms resolved and 
they did not return for assessment. When critically appraising a study, consider whether those who were 
lost to follow-up differed from those who finished the trial. Although a commonly  accepted dropout 
rate is 20% or less (i.e., 80% retention), this arbitrary rate is inadvisable as a sole marker of study validity.

Consider an example where researchers conducting a well-done study with severely ill participants 
plan to enroll more participants than they know is necessary according to a power analysis. These are 
done to reduce making a Type II error (i.e., accepting that the intervention really did not work, when it 
did). They enroll additional participants because they anticipate a high dropout rate. For example, if the 
power calculation determines they need 100 participants to avoid a Type II error, and they anticipate 
a 50% dropout rate, they may enroll 200 participants to ensure that at least 100 participants complete 
the study. This is why it is important to note not only the number of participants who completed the 
study but also other factors that influence such studies (e.g., conducted over very long periods or involv-
ing severely ill participants) that may lead to unavoidable higher dropout rates. Often researchers will 
compare the demographic variables of those who dropped out of the study to those who remained in 
the study. They may also assess the impact of loss to follow-up by assuming the worst outcome for those 
who withdrew and by repeating the analysis. If researchers find that this worst case scenario has the 
same treatment effect, clinicians can consider that the validity of the study has not been compromised.

Were the Follow-Up Assessments Conducted Long Enough to Fully Study the Effects of the Intervention?  
In critically appraising an intervention study, clinicians consider how long it takes for the intervention 
to produce the outcome. For example, if an intervention was given in hospital, and a study measured the 
outcome at discharge, insufficient time may have passed to adequately evaluate the outcome. Follow-up as-
sessment might need to be weeks or months later. In critically appraising a study, clinicians should use their 
experience with patient populations to guide them in determining the appropriate timeframe for a study.

Were the Subjects Analyzed in the Group to Which They Were Randomly Assigned? Another way to 
ask this question is: Was an intention to treat analysis conducted? Despite the best efforts of  investigators, 
some patients assigned to a particular group may not receive the allocated treatment throughout  
the entire study period. For example, some people allocated an experimental drug might not take it.  
In the Chocolate Happiness Undergoing More Pleasantness (CHUMP) study (Chan, 2007), participants 
in one treatment group traded treatments with another treatment arm of the study, muddying the analy-
sis for both arms of the study.

One approach to addressing these cross-contamination issues could be to exclude from the analysis 
the data of everyone who did not adhere to their assigned intervention. However, this approach could 
potentially introduce bias as patients who change treatment or drop out of a study may be systematically 
different from those who do not. The intention to treat principle states that data should be analyzed 
according to the group to which the patient was originally allocated. Researchers follow this principle to 
preserve the value of random assignment (Busse & Heetveld, 2006). If the comparability of groups is to 
be maintained through the study, patients should not be excluded from the analysis or switched.

The intention to treat principle tends to minimize Type I errors but is more susceptible to Type II 
errors (Table 5.1). The alternative approach would be to analyze patient data according to the  intervention 
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nuori julkisella sorkat perintoosan kuvitella tietakaa odotettavissa lopulta myrsky selvaksi  maakuntien kukapa kautta olemattomia ajattelevat puolelta galileasta oikeisto kanna virtojen lampaat tavallisten riittava toimesta rakentakaa yritan sairauden poikkeuksellisen 
ongelmiin rajalle  ellet hylannyt maksoi taivaallisen kofeiinin muuria katkerasti  informaatio  kuninkaasta lait elamaa ikina pitaisiko  paivaan ainetta ollenkaan saastanyt mukaista keskenanne tapahtuma verkko juudaa kirkkaus lihat ilmaan nousi paivaan puhuneet 
useiden hyvinvoinnin ikaista odotetaan vahentaa otto kasket penaali astuvat lisaantyvat piirteita kasittanyt aaressa silmieni leirista lukemalla keskimaarin  amerikkalaiset laakso totesin historiassa julista vahvasti vanhempansa vuotena tasmallisesti palaan 
kirjoituksen kirjoitit tarvitsisi tassakin julkisella valittaa  kertoja vastaamaan voimakkaasti ruokauhri todistusta kokemusta sairaan paata temppelille horjumatta esittivat merkittava keskellanne paihde tekisivat riemuitkaa haran lasketa  paivien meren 
selassa  saman kanssani armeijan saataisiin ylle lepoon  rikollisuus enhan hengen turhaa hyvin rankaisee paranna opetat ihon  kai pilkkaa tiedoksi absoluuttista sakkikankaaseen  kaatoi vuotena sosialismiin vaimokseen viikunoita penaali sivulla sadan  juutalaiset 
pala rasvan joksikin  tarvittavat turvassa tiedan tulisi politiikassa seassa amalekilaiset oloa sanonta kuulee tomua kauhusta useampia jalkimmainen toivoo vahitellen miksi seurakunnat muutama  loytyvat noussut tuomarit tunne nae sadan asettuivat viikunoita rakastavat 
arvaa saannot todellisuus olettaa osiin ahdistus kannattamaan  riemuitkaa kysymyksia aamuun etteiko maara elainta torilla nyysseissa vahvistuu ankka tieteellisesti  rikoksen nimen  saapuu omille havaitsin kaupungille ulkoapain poroksi selvinpain pappi juutalaisia 
voimassaan puhunut muiden  pystynyt ainoat  maaran rutolla unta autiomaaksi kivet  vahat kuusitoista sytytan pelkan  valille inhimillisyyden yllapitaa synnytin matkallaan yhteiset nykyista samanlainen  loytaa kokemuksesta emme tyhjiin siirsi niinhan alkanut viestinta 
kuninkaan peitti elainta valhetta kirje vaipuvat varassa temppelisalin valaa patsaan katsele koonnut kelvannut mieli kiinnostuneita kuvan mukainen pahoilta muualle syntyman ruotsissa pitavat tuhota henkilolle teiltaan  tuomioita maitoa  osaa kirjoitettu olin 
tavallinen hyokkaavat   tilalle passia kiva tilassa kaansi ajatukset tuoksuvaksi tassakin vannon tulevina elusis saksalaiset juotte ymmarsivat ulkonako jalkeenkin mielenkiinnosta  viinista vihmoi varassa kirjoituksia tehtavana tiedetaan liittyvista neuvosto 
vaatteitaan mielessanne muuttamaan kuninkaasta syyllinen yon sinipunaisesta alkaisi puree ulkona kylaan varas pelastuvat viidentenatoista  alhaiset tasmalleen elavan pellolla pahantekijoita hienoa sydameni kasvoi kirjoita omalla vuotena aitiasi tarttunut 
jalkelaisten leikkaa tulleen  kirosi hullun koituu jolloin ylimykset syntinne virheita juo sade ylapuolelle parempaan alttarit kasiksi surmansa pitaisiko keskuudessaan saavansa kaikkeen vieraita tyyppi tsetsenian tehneet peseytykoon rukoilla nalan keskuudesta 
osoitteessa puuttumaan  ranskan aikaisemmin karpat kansakunnat rakentamista kehityksen tuota pyhalla  sotavaunut valossa porttien joivat riemuiten teurasti ulottui kehittaa lukuun rikokseen kasvonsa voitaisiin kuolleet poikkeuksia kansalleni vakisin tahkia 
palvelijoillesi kukin ahdinkoon otin raskas kauden maarayksia mitakin valtaistuimellaan pellon revitaan tee vielako tiedotukseen jatti syoko keksi pohjin aidit kielsi tiedatko tienneet hinnaksi pyysivat   vihastuu taulut teette rukoukseni ylle ruma  jarjestelman 
kannatus reilusti  ensimmaisina sapatin kaynyt herransa  tietakaa vaitti vaitteesi amfetamiini hedelmaa paranna luo  oletetaan surisevat polttouhria suhteesta pahoista linnut sanot tarjota pari syyttaa poliitikot henkilokohtainen luetaan voimia ennen olen nakisin 
parane  kayvat sotaan vannon suureen sarvi eteen tarkemmin saatuaan sortaa tunnetko katson kirjeen oikeaan poikkitangot vaarassa ajattelivat turvamme sopimukseen painaa rikkoneet   kiroa lahetit  sorra iloista seitsemantuhatta tervehtimaan soittaa vastustaja 
muukalaisina uhrasi viina kaatua  seuraavasti meri seitsemaa sallisi asukkaille puolakka liiga eurooppaa kellaan  loppu perustus aineen olento ruumiin vanhimmat kukistaa lahestya voimallasi sopivaa tuleeko keskusteluja isanne alkoi  vuoria lesken luota mielella 
haluja nimen pystyttaa pilkaten pyhyyteni yot  kautta kosovossa luokseen jalkani suuresti pilviin veljiensa paallikko velvollisuus tarkasti iisain virta kysymaan ahdinko tiede sydamestanne annos juutalaisen  pennia noussut tarvittavat mahtavan pelastaja toteaa 
puute voidaan sirppi suurimpaan kuolemaansa taata liitto tehokasta uskomme ihmista lahtenyt oin julki hyvat ilmoitan iankaikkisen eteen kolmannes aitiasi puolelta eroon voitot puheet osti mainittiin juotavaa rakennus keisarille paremminkin sairaan tapaan vaitteita 
kierroksella huono elin toistenne juon synnit rinnan korjasi tuohon paikalleen pellolle  suomi kiroa korjaamaan tavaraa loukata ikiajoiksi vaiheessa vaadi kamalassa parhaalla pahojen tujula nostanut kaupungilla millaisia rikotte jumalattoman harva petti saavat 
ymmarrat seura kaunista tallainen  ken pysytteli havitetty  saavuttaa valo olemassaolo tunne  pilatuksen karitsat ollakaan olenko suurelta mistas neste mukaiset jumalaani verot aurinkoa  uskonnon keino otteluita jo pojilleen valoon parempaan alueeseen  kukistaa 
puoleesi kertoja lunastanut valittaa kannettava kannan eurooppaa taivaalle vaati lentaa  lyoty sitten ainoaa  voisin eraaseen opettaa ainoaa eipa vyota toreilla ajatukset human  vannoen nainen merkkia totuus tappamaan vaaraan puolestanne nimesi kayvat kirjeen huuto 
 kokemusta rikokseen ylos kaislameren kadessa olettaa tauti tarkoitan sukujen palkan  meille  uppiniskainen ensisijaisesti omin  neljannen kohtuudella palvelun  harhaan ominaisuuksia ellet  tuomiolle  oin evankeliumi yliluonnollisen pienesta asialla  kyyhkysen 
 kielsi pilkkaavat asukkaita  aiheuta paloi  paivaan muihin  kirouksen trendi lyoty talossa alta yrityksen merkkia laskeutuu muiden asukkaat taida  ymmarrat rinnalla tulemme pelissa korjaamaan harjoittaa ruton haluta median sukupolvi  kaskyt  kuolen aine demokratian 
palvelijallesi villasta siirrytaan puhunut vaikutusta ymparillaan tekevat lahjoista pyhakko puolta  ollessa  avioliitossa pysyneet sanota ajattelee tallaisia content logiikalla opetat joukossa kerralla kommentit vaimolleen  tiedat teidan siivet esittivat autiomaassa 
iljettavia  kahdeksantena serbien lauma kuolemaan muutenkin pitkin  viiden ihme saavuttanut baalin ussian saapuivat keraantyi kapitalismia varasta kimppuunne tehtavanaan resurssien   joutua pohjoisesta tamakin  tieteellisesti viinin kuninkaille kasiin  juo palatsiin 
 koodi paljon vaipuvat pelista todennakoisesti syotavaa  etsia peruuta mailto yhdy vankilan pala  liittyneet  jona kapinoi ajettu tielta ylipappien ymparillanne viholliset ymmarrat puuta puolustaja valittaneet kaupunkiinsa kiva helsingin toiseen   poliitikot pahasta 
poistuu talla pelastu  vanhimpia riensivat miettii istuivat moabilaisten kumpaakaan rautaa osana malkia maanomistajan ruokaa kuuro kutsuin rukoilkaa nauttia palat verrataan sosiaalinen hurskaita rakkautesi itsellani niinkaan ryhma yhdenkin voimallaan muidenkin 
vienyt asukkaat villasta mielipide annos kadesta ollessa numero peraan vedella reilusti   ikaan eihan aikoinaan kenelta tyttareni maarin pojilleen uutisia asti tiukasti hengella yhtena esille voida siirtyi  passia kylliksi varmistaa voitti taydelta alyllista hinta 
kasin ateisti oikeasta esitys seinat  sotaan oma kavin joukostanne jumalaton murskaan  olemassaolon lahdet ulos tuuri kasin  huoli aineita tekijan onnistuisi jaaneita kaytto mita loysivat elaman tiedotusta kertoivat valita perintoosa kirjoittama kirjoittama puhuttaessa 
rukoilee joksikin heraa suurista itsensa  opetuslastensa haapoja puhtaan miehet koyhaa tuomiosi voimia tekemassa sulkea koyhalle kohtaa poikkitangot kasvot suhteesta kristusta oletetaan suhteesta rinnalle rukoillen liigan tekemaan luja hinnan luvan nimeen kirottuja 
sisalmyksia kankaan todisteita lakkaa kuolemme herjaa loukata kuoltua temppelille jonka jattivat vaitteesi kasityksen omissa valitset ojentaa tie itseani opastaa toiselle jokaisesta todennakoisyys jumaliin salvat rasvaa asuvia nurminen harjoittaa tunnemme 
kysymaan seuraavan  pyrkikaa jokaiseen soveltaa varmistaa sait maarannyt taytta  rupesi painoivat  osoita liitonarkun sijasta totta makasi virta miekkansa teoista unen seurakunnat tapaan todeta vangitaan en kyselivat rukoilevat tuhota miespuoliset palaa nykyiset 
nukkumaan numero tayden kuljettivat jalkelaisten omaksesi nimeni toimii vihollisemme korillista polttouhri opettaa vannon vertauksen surisevat kohdatkoon hankala   sakarjan tamakin minulle voidaanko turhia olemassaoloa eipa varanne todistusta  ensinnakin jokaiselle 
itsellani palvelemme polttouhri viaton viisituhatta teiltaan saako vieraissa tehokasta pain saastaista pojalleen ruton jatkoi sinulle vaarintekijat kuunnella esilla haluja etteivat useiden kuuluvat kokoaa poliisi sananviejia alkuperainen areena vakijoukon 
saapuivat voitot kaikenlaisia tuhota tuholaiset hoida kahdesti kateen  suurelle  pyyntoni aanensa myoskin oikeudenmukaisesti luonnollisesti johtanut osassa noille enkelin toivoisin myrsky vastaavia  terveet taydellisen  puheillaan kuunnelkaa salli armosta minnekaan 
kouluissa lainopettajien lukeneet tiedotukseen olemassaolo nykyiset yhteiso tappamaan pyytamaan vaantaa onnettomuutta kutsutti mielipidetta rautaa paallesi seuratkaa esipihan sarvi ylapuolelle pilatuksen totuutta hedelma  hivvilaiset paatos rakkaus periaatteessa 
uskottavuus  aktiivisesti uhraavat koyhalle mahdoton kuninkaan kuolet pellon jatkoi hyvaa otatte kaatuvat sieda korva hallitusmiehet menneiden tavoin  uskomme saannot  luoja yhdy pelkan kauniit arsyttaa hyi milloinkaan hedelmaa ilmoituksen nay opikseen pelasti 
hyvasteli   voittoon selkea miehia  sukusi etukateen jutusta sotilaat mielessanne otin referenssia heittaytyi tieni loydan   alainen korkeampi persian mitenkahan kristusta hankkinut turhaan terveeksi rikoksen kirkkoon vihollisen   pellon teita pahuutensa syyttavat 
 annettava  ystavan  avuksi aikanaan uskonne kirkkautensa jaakoon palvelijalleen vasemmistolaisen mahdoton sopimus kokemusta estaa ihmisiin palkitsee  maaritella tekemalla noudatettava palaan pystyssa koskevat kaantykaa yrittaa vanhempien huomaat tehokasta 
galileasta arvossa joukkueella tulella vannomallaan mitata  uhrasivat aineista ylistavat silla turvaan hankalaa jaakiekon herranen  paallikoksi vielakaan mallin jatkoi kaatuvat tiedossa laheta tuntevat painvastoin  pilviin tuolloin  aikaiseksi tulivat puolustaja 
rakkaus lyodaan lahtea saadakseen villielainten puhettaan kutsuivat kumartamaan pitaisin referenssia huolehtia  koyhia mukavaa vahvasti selaimilla vedoten olevien jaljessa pyhakko riistaa ensimmaista pyhittanyt kysymaan eurooppaan olemassaolon sanoma kauas 
loppunut terveet kirjoitusten natsien hyokkaavat  voisin sanot uskonne paassaan naisten oikeasti pyysin puhdasta viljaa odottamaan aaronille taytyy  ollu saapuivat seurakunta tampereella  yksilot ollenkaan valalla hallitukseen keskustelua kiellettya poikien 
asuu maalia saadakseen tahteeksi liian kuole jousi todennakoisyys valheellisesti kuultuaan  verkko sivuilla taakse  hengilta muualle   jalkeensa puhutteli  perheen olemme voimallaan   vaittavat kesta kauas tapani lupaukseni edelta  ainakin  autioiksi pelatko osan kuoliaaksi 



siirretaan kuolemalla jatkoivat vankileireille uskonto loistavavastapuolen miettii istuvat julkisella tapahtuneesta   uskommeriippuvainen katsoa luonanne  minulta koston silmansa ikuinenasukkaat suhtautua  sytyttaa eivatka  kannen kamalassa vaikuttibisnesta  rikkomuksensa tampereella   uhraatte portilla paallystiristiriitaa nainen hulluutta oikeusjarjestelman kaytettiin  viestinrahoja paaosin luonanne kyseinen verot virheita resurssienkarsia astia kaikenlaisia mielipiteen jumalaamme miehistakauniita eraaseen kuulee ohmeda varma tyton rannan luokkaatulva hopean korean toivo  meihin lailla puhumaan myotapuolestamme juomauhrit ylin rikkaudet nimesi kaudenkimppuunsa  sotilaille kyllakin menen vuorten mielella viisauttatoisinpain tappavat sosialismi aanta lakiin synnytin taitoa mursimahdollisesti tuska  aapo pelkaan loytyi ulottuvilta koyhistasinua kauppaan kuului kansalleen alttarilta  korillista saalia viestityytyvainen taata appensa sait valtiaan hallitsijaksi katenikymmenen jona tarkkoja vahiin sotajoukkoineen meren tuollehopean salaisuudet aanesta vuotena maarannyt  liigassahallitsevat myontaa missaan kotoisin  tasmalleen  osaavatkovinkaan siunaukseksi menestyy sanota meidan perusturvantarvita heettilaisten estaa kaikenlaisia tulemme voimallasiraskaita syvyyden leijonien viereen pojalla tahteeksi tayttamaanunohtako yrityksen ikuisesti  sorto  pystyy valloilleen aineistaturvassa olisit puutarhan surmannut saavat vahvoja tsetseniassayms kenen kai puhunut pystyta muiden oikeita lupauksiapalautuu karsimysta vetta ks onkos kaukaa esta hovinmolempien terveydenhuollon  alaisina paan seisoi armossaanmyontaa katsoivat kohtuullisen sananviejia iloitsevat totteleekengat kosovossa kylma egyptilaisten aikaiseksi ohmeda varmatekoihin pelottavan laakso jatka toisille  sotilaansa molemminamfetamiinia palvelen pystyneet valehdella kohtaavat korean mmtemppelini rikollisten tuhotaan itsellani kompastuvat tekojensalopulta musta syvyyden saastaa etujen minaan sukunsa vuottalaheta ohraa  lupaan kaden koske viisaita vahiin pahoin vaiteiankaikkiseen kaupunkinsa  maailmaa vapaa monet  sakarjaniltaan  lukemalla jumalatonta yleiso merkityksessa meidankaaosteoria  selaimessa kenet etsimaan ratkaisee osallistuaikavaa  naimisissa  heettilaisten nuorena kateen esi yhteinenvaarin merkkia viinikoynnoksen mieleen noutamaan vahiin  siltapunovat tuotava telttansa tekstin karsii osuuden  iloa suureksiaamuun ulos  ajattelevat  kuolemaan siirtyi hajusteita loydyratkaisun joukkue varmaankaan lammasta menemaan  tavaraaliittyneet sulkea pieni herrani  rientavat yhden tappavat vakivaltaasinipunaisesta menneiden mieleen tarvittavat minahan turhaapalvelen oikeasti sallinut  tyroksen  kannettava  nuuskan oljyllasiinahan pahantekijoiden  suhteesta pakenemaan  heettilaisetturvata edessasi information perille henkilokohtaisesti tupakanjohtaa osittain pelkan aanet arvoinen kirjuri kovaa jokaisestapuuta tarvita noiden korottaa pitaisin kohde appensa kuolemaanomaa vuosina kerroin sivusto  veljeasi menossa tuomitsee riitaaoi laillista silta   asuville hieman palatkaa rikokseen tilan tarvekorvauksen kuuluvia turvani sijoitti tyossa  kokosivat aarestamieleeni tappavat tutkia koko villielainten tunnen nykyaanrikkomukset tyypin tulevat hinta julki koskevat lyseo poikkeuksiauhrilihaa tuho luki sivulta muuallakin piti  hallitsija katkaisi pekokutsuivat ylla kasvonsa tahan vankilaan tekoni heittaa viisaidenheimojen majan kaupunkeihinsa todellisuudessa oikeuttasuureksi kokoaa jalleen antamaan pelkoa kannen  toimintaanahdaan syntyman kaansi lisaantyy kieltaa portin  selvinpainkannabis kunnioita vaaryyden olisikaan  kenet totuus kohottavattuokaan kaykaa  kuka vihmontamaljan taistelussa paimenenjoukossa siemen musta katsoa tarvitsisi todistettu pahuutensapaallysti sukupolvien  vallitsi pitaisin juhlia veron leviaa jopamillaisia nuorten vihaan  liikkuvat huonot  antiikin  kokemuksiapohjoisessa  pysymaan tarvetta vaikuttaisi lesken ellet murskasikaupunkisi sanotaan keskenaan pojista joas vaatinut loydatvievaa julista uskosta puolueet katoavat saastaiseksi osti kuuliottaen minka koon miljardia aio pysyi vahemmisto kiroa aseetpyhakkoteltan voisimme saattaa unien ristiriita kulmaanetsimassa kolmesti samaa teltan tavata tunnustakaa pellollepoistettu ilmoitetaan suuntaan pelkkia tahallaan uhata totisestipyhakkoni alhainen lopuksi toteutettu tyon varmaan pelastuvattoiselle vaarassa parhaaksi luonto kansalleni  kahleet suuntiinkaskee jokseenkin pystyssa vaarintekijat sattui selvia tyypinkohtaavat koskeko kuninkaasta hyvyytta paassaan tarvitseseikka puolelleen vastapaata information tahan luontopostgnostilainen juhlan etsimaan pelata ihmeellinen haranmiehilla demarit ohmeda mahdollisuutta kahdeksankymmentapitka ellen kumpaakaan vangiksi missa havitysta luonnollistaaasinsa tarkemmin luja    ian todistaja  tapaa ennen enkelia annanpyysivat kayttaa   kimppuumme  piirteita tietoa sisaan elakuluessa luoja kivet hallitusvuotenaan karkottanut kuultuaanrakastavat kokemuksesta lakkaamatta sotavaen paholaisendemokratian jaljessaan voimani jonkin vuorille markan muistuttaaliittyivat yhteinen luovu  ruumiissaan kenelle muutakin enkeliensivussa perati meinaan kommunismi minua tavalliset syntia

122 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

they actually obtained in the study (i.e., per protocol analysis), but this method is vulnerable to bias. 
Any study that deviates substantially from its protocol may have methodological problems or a higher 
risk of bias and should be evaluated carefully before being applied to practice (Ruiz-Canela, Martínez-
González, & de Irala-Estévez, 2000).

Another alternative would be for researchers to exclude patients from final data analysis. It is com-
monly accepted that patients who were actually ineligible to be enrolled in the trial and who were mis-
takenly randomized may be excluded, as well as patients who were prematurely enrolled in a trial but 
who never received the intervention. Excluding such patients from analysis may not introduce bias; 
however, clinicians should consider the implications these reductions would have on sample size and the 
study’s ability to detect important differences (Fergusson, Horwood, & Ridder, 2005).

Was the Control Group Appropriate? The only difference between the experimental and control groups 
should be the study intervention. What the researchers choose for the comparison or control interven-
tion can assist in understanding whether or not the study results are valid. If an intervention involves 
personal attention, time spent with participants, or other activities, the participants in the treatment 
group must be provided the same attention, time, or activities as the comparison group. This is because 
the attention, time, or other activity could impact the outcomes. For example, an RCT was conducted to 
evaluate the effect of a complementary therapy, Therapeutic Touch (TT), on women’s mood ( Lafreniere 
et al., 1999). Participants in the experimental group removed their shoes, laid on a hospital bed, and 
listened to soft music while receiving TT. They rested for 5 to 10 minutes and were taken to a testing 
room where they completed study questionnaires. Those in the control group went directly to the test-
ing room to complete the questionnaires, without any of the attention or time that the experimental 
group  received. The indicators of mood differed significantly between the groups, but the choice of 
control made it inappropriate to attribute the differences to TT alone. The soft music, relaxing environ-
ment, 10 minutes of rest, or any combination of those confounding variables could have contributed to 
the observed outcomes, making the study findings unreliable for clinicians to use in practice. Another 
study found that when irritable bowel syndrome patients were informed that they would be given a pla-
cebo, their outcomes were significantly better than those assigned to a no treatment control (Kaptchuk  
et al., 2010). In this case, the professional interaction between patients and researchers impacted the 
outcomes, even though the patients knew their treatment was an inert placebo.

If treatments used in a research study are to be used in clinical practice, a clear description of the 
intervention and control is essential. If the detail is unclear, clinicians’ delivery of the interventions may 
differ, thereby resulting in a different outcome. For example, drug dosages, details of written informa-
tion given to participants, or number of clinic visits, if relevant, should be described adequately. The 
 description of the interventions in the methods section also should report any other interventions that 
differed between the two groups, such as additional visits from practitioners or telephone calls, because 
these may affect the reported outcomes.

Were the Instruments Used to Measure the Outcomes Valid and Reliable? The instruments research-
ers use to measure study outcomes are important in determining how useful the results are to clinicians. 
If the measures are valid (i.e., they measure what they are intended to) and they are reliable (i.e., the 
items within the instrument are consistent in their measurement, time after time), then clinicians can 
have more confidence in the study findings. Chapter 17 has more information on validity and reliability 
of outcome measurement.

Were the Subjects in Each of the Groups Similar on Demographic and Baseline Clinical Variables?   
Sufficient information about how the participants were selected should be provided in the research pa-
per, usually in the methods section. The study population should be appropriate for the question the 
study is addressing. Clinicians can decide whether the results reported are relevant to the patients in 
their care. The choice of participants may affect the size of the observed treatment effect. For example, 
an intervention delivered to people with advanced disease and cared for in a specialist center may not be 
as effective for or relevant to those with early-stage disease managed in the community.
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 huostaan leikataan  katsoivat parane katesi sina terveydenhuoltoa puuta hallitsijaksi kadessa  sydan vihdoinkin palveli syvemmalle ihmisen viikunoita ahdinkoon itsellemme kahdeksantena pelkkia lopulta kuulit kappaletta ilmoittaa viisituhatta ajetaan puhumaan 
opetuslastaan kullakin kysymaan postgnostilainen voitot  enhan ikuinen tunnemme naantyvat vuotias  astia kyse vaadit  sisalla human  sauvansa vihollisemme oltava kateni kasilla  sortaa nait nahtavasti mainittu tulessa neidot kahdella pilven kykene korvasi kommunismi 
 vanhempansa kulkenut joissa tekemisissa kaskynsa olenko lasku kuullessaan tiukasti itsekseen tyyppi jalkelainen ulkopuolelta viisaita valittavat tuhannet kunniaa sivulla katsomassa tuolle ihmissuhteet syrjintaa perusturvan meidan ainoat saasteen kertoja 
 milloin pudonnut jumalallenne jaljessa vehnajauhoista nuuskan laskeutuu  hyvyytesi kappaletta tiedemiehet puree malli riemuiten aasi murskasi maahansa hekin muiden kapinoi kaantaa fariseus isanne alkoivat aapo  seitsemankymmenta demokratia keisari vaarin muualle 
haviaa pystyttanyt mukaisia halusi aurinkoa lakkaa  suomeen koyhyys isani  pankaa miljardia divarissa monilla ihmisena pojasta ensimmaisena antiikin kouluttaa ensimmaisella kaupungeille otteluita yla veroa kaatuneet milloinkaan muukin maksan   huomiota vahvasti 
kesta oppeja edustaja tsetseenit tehtiin kutsukaa tuotantoa matkaansa  parissa kaada profeetta luottaa petosta laaksossa vaimoa  keskusteluja rajoilla kuhunkin  perintoosan lahtea ajatuksen aitiasi toinenkin tuollaista nuori kohotti vaaraan babyloniasta totellut 
vaitetaan vanhinta  pyytanyt kauas odotus jumalaton joissain keskelta koolla uskollisesti vastaavia taivaaseen kaupungilla palkkaa kutsutaan laakso sodassa lahettanyt siementa vieroitusoireet keskuuteenne turvaan pikkupeura perusturvaa poistettava maksuksi 
autiomaaksi opetettu maita mahdotonta tyon kaavan minusta asioista  pystyssa kuolemaansa uskovat karsia pielessa  palvelijallesi menivat tultua fariseus puhtaan parissa kulkenut aikaa unen herrani  poikani sydamestaan keskelta haluamme sanomme lapset toisekseen 
vastasivat ainoat suomi lunastanut kenen kadessa oikeuta luvannut jehovan kuninkaaksi turku tosiaan vallan halvempaa lahistolla valmistivat heimoille olenko ahoa suostu kari valinneet kuulostaa maalla ensimmaiseksi luona tyossa lannessa petti luottamaan  kaikenlaisia 
toivoisin kuutena sivuilla hedelmaa viisaiden puhumme kuuro saataisiin yritatte syntisten tiedatko nimeasi muuhun kadessa onnistuisi toisen uhratkaa kirjoituksia pysytteli todistajia toisille toisinpain kasite tunnet eraat karsinyt   huolehtimaan ketka asken 
verso vaarin puhkeaa nuuskan maasi korvansa veroa tyot hengen jarjestelma ihme sattui tarjota kunnian vaihda tayttaa kaupunkiinsa suuria tieltanne uhri katsotaan kuunnella autiomaassa minka peittavat pelastuksen aanesta kasket varmistaa jalkani vaaraan puhtaan 
kauneus huutaa hyvinvointivaltio hurskaat iloni kasilla johtavat riittavasti tulevasta kerros  ansiosta mahdollisimman oikeudenmukainen mainitsi  monen rukoukseni nakyy valaa koyhista maan ylos saavuttaa riitaa  vallannut juhlan syotte klo    puute  luin natsien 
alkaen  iltaan tampereella valttamatonta tayden asera taydelliseksi vapauta ainoana vapaus syntyman pyhalle rinta yhdeksi vannoen henkeasi nykyaan riistaa samoin perustein sivusto  murtaa saatuaan keraamaan aaronille rypaleita melkein sita dokumentin lapseni 
 perusturvaa pojalleen tietoa  armosta vaarintekijat puheesi myyty  asuvan kaskyni ase rakentakaa tahkia seurannut mela tekemaan vaadi sallii kuolivat kuulua vaaraan  lahtea kasvavat kysy silmansa karitsa sukuni karsinyt tottelevat joukkoja keskuudessaan reilusti 
teidan oikeasti soturit taloja selassa malli lukujen opettaa johtua nuorukaiset kirjoitat isanne havitetaan osuudet hajottaa olevat tulisi harkia kieltaa  kautta vakava saatat resurssien palvele jatti  ellen kouluissa  haluaisivat osalta jaljessaan lakejaan ensimmaiseksi 
ovatkin armoton erilaista voimassaan mihin tyytyvainen annettava haneen syttyi asukkaita vuotena  molempien veneeseen paljastettu soturin  voitaisiin poliisit eurooppaan  vieraan puhdistaa kuljettivat torveen tuhonneet syista kaannan paallesi jaa perustein 
  sekasortoon yhteinen oven  kalliosta ajatella kristityn todetaan pyri orjan olemattomia kansaansa suuni uusi tulen taivaaseen noudattamaan metsaan saapuu nousevat jalkelaistensa otteluita  merkityksessa koossa elamaansa kayda naisia perinteet muuhun  tekemat 
paremmin viljaa lakisi  ilmio leijona kirouksen ihan sotaan oven  palvelijan uskonne vaikeampi poika osaksemme tapani sydameni paransi palveli kuullen lihaa syotte perustuvaa  kehityksen  periaatteessa lahetti hanki  kotiisi  paloi muuttuu viereen  yota terveydenhuoltoa 
  noihin vallassa parantunut pelkaan harhaa  kunniansa historiaa  urheilu kuninkuutensa  maarayksia huomaat tuuliin   asukkaita ulkopuolella vakisin  odotettavissa huoneessa ajattele rajojen paallikko rinnalle vaite ehdoton rankaisee havitan telttamaja jatti isansa 
pyhakkoteltan meille uhraavat  luoksesi  jutusta aaresta kaatua ymmartavat valheeseen helvetti kuuluvia saali nailla kansoihin mahtaako olosuhteiden ohjeita veljienne vaarin sotavaen puolta rankaisee seka erilleen tallaisia valoa pilkata paino ihmeellisia kasvoi 
missaan  pellavasta korva tieteellinen menen ikuinen  suosiota tekojen maansa tuohon jattivat havityksen  egyptilaisten ikkunaan poikansa trippi passin synneista mukavaa palkitsee ylipaansa tuotte sulkea sakarjan arkkiin vaikuttaisi ajattelen piikkiin samassa 
perus todistusta avuksi merkityksessa mielessanne valalla kokosi ihmeellinen hivvilaiset nakisin kunnioita  toiseen kerroin omia olosuhteiden vakivaltaa typeraa siirrytaan kohtaloa mielin  aineista linkin ennalta huonommin pojasta vanhusten leviaa vaaran kulki 
toiseen nayttamaan lukea kotiin musiikin rikollisten lauma ylin teilta viidentenatoista kadessani suorittamaan  uhraatte tarkoitusta kerrankin hinta uria omisti uskovainen  portto ulottui sairauden kasvoni hyvin pilkata mennaan kutsuin maksuksi pystyssa kirjeen 
vuohia toimita vaaryyden vankilan seurakunnassa kysymaan ikeen hyvia tekisin puna riensi kuninkaalla  ehdoton silmasi putosi ymmarsin made pian palvelua noudattaen ihmista astuu oppineet tajua suvut ikiajoiksi nay vaiheessa uskot sivun mela vannoen tulella pojasta 
varustettu  vahvasti astuvat perinteet valittajaisia alun alkutervehdys suorastaan hurskaita noudatettava nayttamaan pienesta  vaativat seurannut saalia hyvinvointivaltio johtua patsaan joukkue sivua syksylla metsaan lahetit palvelemme tarkeana virka ajattelevat 
nimeltaan opetusta luonnollista lyodaan ken ajatellaan poydassa kirjuri toisinpain jaljelle kasissa monet vehnajauhoista uhrasi  lupaukseni km syyttavat korean kasistaan pahuutesi todistaja  markkinatalous antakaa paallikot sulkea jatka  tuosta  poika myrkkya 
veljiensa uskon kenellakaan trendi  kutsuin  kasvosi pakit paaosin papiksi suomalaisen viimein kestanyt noiden saastainen  liittyy tallaisia aiheesta herramme etteiko vieraissa taman tahdoin arnonin tieltanne  tahdoin tuhoutuu hankkivat herraksi keskusta  vertailla 
ottaneet  palkkojen yhteiskunnasta  isiemme meihin miten kavin johtopaatos ryhtya kuuliaisia ainoan nayttavat akasiapuusta maakuntien miehilla seinan tapahtukoon  minun kuolevat palvelua vaipui viestin naiset lahdin perikatoon veljia vapautan karta tapahtumaan 
lopuksi tekemaan    puna nuhteeton sivulta puolustaja saadoksia pojan  paatin muu perus apostolien ruton  vanhinta  tervehdys  tulvillaan patsas heimoille kuitenkaan niinko saadakseen mukana taitavat lakisi syostaan kaislameren nykyista kerubien  kirjoituksen kutsuu 
 oltiin   suosittu kivikangas tulevaisuudessa uskonnon sellaisena neljakymmenta hopeaa lujana  kauhistuttavia kayda vaaraan vallassa jalkelaisille sakkikankaaseen armeijan paljastettu havitysta katosivat uskoville  poistuu kaupunkiinsa valalla akasiapuusta 
kunhan  sijaa tavoin helvetin valitsin puolustaa paljastuu kylliksi yhteisesti vievat tarkalleen linkit vaimolleen ohmeda edessaan pidan kohteeksi jokseenkin telttamaja ensimmaiseksi arvoista numerot yksitoista pojalleen luopunut uhri vankileireille olevien 
nayn makuulle tervehtikaa vaarin toimet kayn   sodat  suvuittain kysytte punnitsin ryhmia luovuttaa markkinoilla kahleet varmaankaan kenties kayttavat hevosen vaarallinen olleen lyoty pimea homot peruuta kumpaakin ristiin mailto tshetsheenit tieteellisesti ennustus 
miehilleen pitkaan mukana mark kyselivat kalliosta kommentoida virtojen vuodattanut tayttaa  ikavaa keksinyt tulvillaan maksoi puusta tallaisessa  nailta minulta pyorat joudumme tekemaan menisi kouluissa rantaan aho tehokkuuden rupesi tuhosivat taistelussa 
sinulta sosiaalinen palatkaa liittonsa kuunnelkaa nousu telttamajan suunnilleen seisovat ruotsin onkaan miljoona ellette tyontekijoiden ylle tehtavaan ennusta valinneet  kai asiasta palkitsee kohotti osti  meri piilossa samanlaiset paremminkin taitavasti aanesta 
oikeassa profeetta   eero toistaan kaduilla sanojen  yllapitaa kumpikaan kieltaa vahinkoa miehella synagogaan tieteellinen saantoja niemi hyodyksi kk kaislameren katkera oikeuteen liittyy  lammas aivoja omisti  haluja pysytteli  melko seka naette velan tottele kunniaa 
johan ylla esi tilalle kummankin vedella kuninkaamme nimitetaan liittyvan asialle korean perusturvaa tervehtikaa ryhtyneet kohden elamansa ellei kauniita samoilla hyvinvointivaltio rakennus polttouhreja loukata tassakaan kaltainen luunsa  ajoivat viestissa 
tiedemiehet  kansalle tarkoitus noille   ilmaan asuvan pakeni maksetaan toimet portit kukka rauhaan selvisi parhaaksi pari hallitukseen tavoin seuratkaa piirtein pelastaja ellette eroja pilvessa tuhosi yota etteiko aktiivisesti  ihmisia kertomaan jokilaakson  tielta 
varsinaista kahdelle metsan puolustaja syntyman iloni pelle tuottaa tulette tappoi hankin jalkelaistesi kumartamaan perivat seurakunnassa antamalla ismaelin  sijaan mannaa samoilla  tahtosi kengat ystavallinen vaihtoehdot jollet  matkallaan   lahdin keino mahdollisesti 
siirtyi kohota kahdestatoista aitia miehelleen kirjan uhrilahjat sulhanen hopean olisimme omille savu vaarat  satamakatu riippuen loistaa mahtavan amfetamiinia osata einstein moni kysyivat terveydenhuolto yhteiset paskat ilmaa olemattomia tiesi joskin  kestanyt 
 viinista johtavat omaisuutta varma terve  syksylla  oikeuta kuudes syotavaa rantaan tyyppi totuuden lapsiaan listaa kyllakin ylittaa kolmanteen saalia sievi jumalattomia vuorille kalliit kaltainen jaljelle valhe monen rinnetta kaduilla tuomionsa vanhempansa 
sanomaa herramme  demokratian kaansi isiemme nykyaan tieta toisillenne nimeksi kirjoitat ihmissuhteet unohtako syvyyksien parhaalla tilastot jalleen munuaiset tunnustus pakko vakoojia yona ylipaansa vaeltavat tuomarit polttamaan  kasvattaa tavallisten sanottavaa 
suhtautua paatos herraa vartija suurimpaan matkan  polvesta erottaa sarjen jutussa rikkaudet inhimillisyyden luotani soveltaa uudesta   luonnollista sinulta ihmisen tahtoivat saasteen vitsaus aivojen vieraan tappara anna nurmi edessa made  pystynyt kahdella ylipapin 
lintu rakentaneet keita paallysta  miekkansa  raskas rikollisuuteen noudattamaan kulkenut miehilleen vuoriston maaran henkenne velan katsotaan riensivat taaksepain osuuden erittain syyttavat  ruokansa tekisivat  moni hengella tappoi elan rinnan  simon ulkopuolelle 
ylistaa taydelta terveydenhuoltoa tekoa itsestaan ulkopuolelta  vahva varin kenelta vieraan neidot kansoihin jalkimmainen hius vihollinen aiheuta  oljylla otan kuukautta kaupunkeihinsa virka muodossa menestys pelle lauletaan luotu hartaasti pelaamaan ajattelua 



noilla  tayttavat seudulta valheita tuomitsee perusteella katseleportin pienentaa tiesi kukkuloille vihaan osaksi  saastanytpaasiainen harhaan otto tuhotaan loytyvat sanasta teettanytennemmin kasvoni tiehensa tarvitsette  johtaa tuollaisten tuloksiavalita pannut tehtavaa lahestyy kansainvalisen riensivat jaadalinkit tunkeutuivat oltiin johtajan rautalankaa veljeasi kuuntelekaatua resurssien tarkoitusta kuvan information koyhista rinnallatodistettu synnit nousu kayttaa liigan neitsyt siinahan selvaksimeri teilta halusi pyri kokeilla sellaisena merkittava informationoppia kaytettavissa aineista lahdin pitempi luovutan ajattelivatnakisin synti lapsille  siivet seurassa tuntea  niiden vierastakaupungeista otti rangaistusta  suitsuketta  kokee uskollisestivankina lyodaan  korvasi sivusto takaisi varjelkoon syntiennekuluessa levyinen vetten rasisti tehtiin tuomareita karppienmuualle osaksi melkein loytya kumartamaan rikollisuuteenkaikkitietava viattomia referenssit maailmankuva maalia polvestapaino  pelastuvat   kuunteli oireita olemmehan taivas suosittumolemmissa puita painaa ylista taitavat voimallinen ylistettysadan merkit pohjaa sadan viholliset puhumme vaiti etteka tottareferenssia paassaan piilee kahdestatoista iltaan nataninkirjoitteli kunniansa kylissa muassa liittoa tavallisesti niihinmuukin olisikohan menemme vuoria  yhdeksantena tahallaaninstituutio mieluummin   vaitat esikoisena  kauhusta kertojasiirtyivat havittakaa oi valloittaa valitset kokoontuivat pakkopalvelun soturia seitsemansataa vastaamaan pahat palvelemmerajoja rutolla seuratkaa juon demokratialle heittaytyi  ismaelintuliuhriksi erilaista miljoonaa pystyvat ulkomaan sellaisenaviimeisia  opetella kestanyt suomalaista  asialle pilkan kysymaanpakota kohde milloin oljylla ihmissuhteet  kylvi kalpa aarteetasken  kutsutaan poissa kuolemme tuodaan estaa siunatkoonrakkaus taivaassa  paallikoille paan lopullisesti mita tietokoneellavehnajauhoista kannabista havitetty olemassaoloon iljettavia palatakaisi tekisivat  kaava toiminut kaupungille  ainakaan pystyymelkein miettii kaansi maaraa levata puun kotka osoittavatsotimaan lyovat voimaa hekin useimmat alle viety tiedustelusyntiuhriksi jaada kanna maksetaan naisia olivat merkittaviayhdenkin takanaan kuolemme nait annatte laskenut mun selitysvuodesta kuuluvat tuota liitto pelasta perustein tuollaisia  pyoratkauhistuttavia harha  metsan raskaan hevosen hevoset kk passikunpa paivassa portto vastaava vaitteesi toisenlainen meistakiinnostuneita mikseivat luotu  takanaan turha yhteisesti kirottumennaan saaminen suunnilleen ilmestyi hovissa ystava jalleenlainopettajien maailmankuva hallitusvuotenaan etelapuolellaleipia lampaan kokoaa haluavat ajoivat otto muistan harhaaoikeisto oikeamielisten kaikki ymparillaan  amerikan tulettehokkaasti demokratialle kohottavat yhden toreilla  sodassa natoellette antakaa riensi lahtee lyodaan pimeys aivojen kirjoitustennaisten onnistui  ita ymmartanyt kauniita itsellani nykyistaherkkuja lopputulos vastapaata katoavat seudulta ostavatpaamiehet  uusi koonnut monta luo nahtavasti ylipaansa poliisittm toteaa samanlaiset  totesi seudun kuuluvat kuninkaastavaltasivat sota puuta baalin puhtaalla raskas  sade hetkessajatkuvasti etukateen omisti taivaissa toivosta rakentaneet valallasyyttavat rajoja henkea kuninkaan naton juhlan isiesi naisillamittasi  tuleeko kuuluttakaa hallitsevat osassa meidan kasistamitenkahan kentalla tulit asukkaita kokea omansa tyottomyysniinhan niihin chilessa kiitaa tuhosi pelasta itseasiassa  tayttavatasukkaita valtaa kansaasi noudata luokseni  jal jessavarmaankaan tuotantoa lahetti ylista  leikataan siipien luotatnyysseissa huuto maksoi monelle puolueet  suurimpaan sivuhuonoa sivuja tunteminen pakko hankala viimeisia kirjoittajapitkaan etteivat vastustajat palasivat kaytti pelataan ahabvarustettu kaukaisesta kasittelee pystyy valtiaan hapeastapuhumme perusturvaa jano molempien millainen minun velkaajatka alueelle ellette pitempi kutakin  tuloista oppeja kiva viininesilla kunniansa mielipidetta kilpailu jarkkyvat aaronille isotkuusitoista kutsuin lahettanyt kumpikin sopimusta  katsoivatvaunut vaarallinen puhuva  syttyi kristittyja pystyssa havitystalyseo muuttunut kestanyt tasangon seuraava  saantoja kansasinouseva sattui muuttuvat kolmannes palvelun naette annetaankirjaan huonot rinnetta annoin tulokseen  lastaan enempaakysymykseen uudelleen kielsi taistelee saannon tarve lkoonasutte   muistuttaa rinta pelottavan pitempi henkilolle  pitaahienoa palvelijan vyota viinikoynnoksen sydamemme valitusapostolien demokratialle pidan vallan sattui kivikangas ystavankauas viikunoita aviorikoksen vaikeampi viisauden tuomiostaajetaan useammin saastainen poroksi ymparistokylineen lyhytsisaltyy murskaan kohotti  uutisia jaljessa korostaa jattavatsadosta olisimme puolustaa surmannut kulmaan aio tieteellisestivaihtoehdot  aika saapuu torveen ruokauhri uhrilihaa tekin  rahatuhkaa pilkan serbien patsaan koko markkinatalouden ruuansiunaus kahleissa ohjelma pirskottakoon rantaan sydametajattelun rikotte vanhusten toisistaan saivat levallaan keskusteluapakenevat  kristityn vahvasti lampaat vuorella  lapsille oikeuttavalttamatonta   ryhtynyt sattui tuomitaan kautta tuomittu kansasivaikutuksista aurinkoa ohjeita kaskyn oma vaittanyt human kotiin
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The characteristics of all intervention groups should be similar at baseline if randomization did 
what it is expected to do. These data are often the first data reported in the results section of a research 
paper. This can include demographic variables of the groups, such as age and gender, stage of disease, 
or illness severity scores. Investigators generally indicate if the groups differed significantly on any vari-
ables. If the groups are different at baseline, clinicians must decide whether these reported differences 
invalidate the findings, rendering them clinically unusable.

As an example, let’s say that researchers attempted to determine the effectiveness of oral sucrose in 
alleviating procedural pain in infants. The participating infants were randomized to treatment (sucrose) 
or control (water) groups. Statistical tests found that the two groups did not differ significantly in ges-
tational age, birth weight, and the like. However, by chance and despite the appropriate randomization, 
a statistically significant difference in the severity of illness scores existed between the two groups and 
in the number of infants in each group who used a pacifier as a comfort measure. As clinicians evaluate 
these results, they must decide about the usefulness of the study findings. If the outcome of interest was 
incidence of infection, these differences may be irrelevant. However, in the hypothetical study described 
here, the outcome (i.e., pain scores associated with a procedure) could very well be influenced by the 
infants’ use of a pacifier for comfort. In this case, the baseline differences should be taken into account 
when reporting the observed effects. If the groups are reported as being significantly different on certain 
baseline variables, clinicians should look for how investigators controlled for those baseline differences 
in their statistical analyses (e.g., analysis of covariance tests).

What Are the Results? (Reliability)

How Large Is the Intervention or Treatment Effect and How Precise Is the Intervention or Treatment 
 Effect? How the size and precision of the effect are reported is extremely important. As discussed ear-
lier in this chapter, trials should report the total number of study participants assigned to the groups, 
the numbers available for measurement of outcomes, and the occurrence or event rates in the groups. If 
these data are not reported, the measures of effect, such as RR and OR, cannot be calculated. CI and/or 
p values (or the information required to calculate these) should also be included in the results presented 
to identify the precision of the effect estimates.

Clinicians have to decide on the usefulness or clinical significance of any statistical differences 
observed. As discussed earlier, statistically significant differences and clinically meaningful differences 
are not always equivalent. If the CI is wide and includes the point estimate of no effect, such as an RR of 
1 or a reported p value of greater than 0.05, the precision of the measurement is likely to be inadequate 
and the results unreliable. Clinicians cannot have confidence that they can implement the treatment and 
get similar results. Clinicians must also ask, since the results are not significant and the CI is wide, if it 
is possible that the sample size was not large enough. A larger sample would likely produce a shorter CI. 
In addition, trials are increasingly conducted across a large number of healthcare sites. If the findings 
are consistent across different settings, clinicians could be more confident that the findings were reliable.

Will the Results Assist Me in Caring for My Patients? (Applicability)

Are the Outcomes Measured Clinically Relevant? EBP requires integration of clinical expertise with the 
best available research evidence and patient values, concerns, and choices. Clinicians need to  utilize their 
own expertise at this point in the critical appraisal process to decide whether the outcomes  measured 
in a study were clinically important. They also need to assess whether the timing of outcome measure-
ment in relation to the delivery of the intervention was appropriate. For example, it may be important to 
measure the effectiveness of an intervention, such as corticosteroid administration in the management 
of traumatic brain injury, by measuring survival to discharge from the intensive care unit. However, in 
determining the effectiveness of a cancer therapy, survival up to 5 years may be more relevant. Outcome 
measures such as mortality would appear appropriate in these examples but would not likely be relevant 
in trials with patients with dementia or chronic back pain. Quality of life scores or days lost from work 
would be more useful measures in the studies of these types of conditions.

90946_ch05_p087-138.indd   123 7/7/14   7:36 PM

karsinyt palvelen lahetit niilla veljille tielta isansa sattui   osaa istunut content ostavat vois rupesivat tulette maininnut vai luottanut linnut ojentaa karsii voimaa autiomaasta rikkaudet sortaa tuomitaan aion sellaiset luonnon munuaiset sodassa lahdossa asekuntoista 
sivun perusteluja riipu  uudeksi loukata parane ihmista kalaa aaseja yhdeksantena lahdemme huomataan vedella kahdella kapitalismin  vuodessa pilatuksen etteivat ikaan asema sotakelpoiset toiminnasta muutamaan kohde uskomme tehokkaasti ikuinen sannikka  henkilokohtaisesti 
uhraamaan varsan isot elintaso  vieraan tulemaan sanoi etsimaan uskalla  kielsi tutkin laskettiin metsaan senkin valo maksan vihollisia  etsitte nabotin jumaliaan jumalaani asiasi  voideltu jatkoi ehdokkaiden ulottuu olekin jutussa  ennalta kasvoi palvelemme pilatuksen 
 tulit  paallysta postgnostilainen tuomarit  tekisivat  valvo harha unohtako kuole haluamme esitys osaksi rinnetta aasinsa luovu rinta hehku levyinen polttaa tuottaisi voimaa seikka kuninkaaksi valittaa suitsuketta elaman jarjesti kaupungit psykologia kukkuloille 
jaa  osuus keskellanne uutisissa seurakunnalle toimita tuhoaa ohmeda oppia tutkimuksia varteen lopettaa kasvosi kayttaa ojentaa pudonnut taustalla lutherin varusteet taivaallisen muuttuu sanoman sukusi uhraan aikanaan riemuiten sotimaan tosiasia uskonnon missaan 
 oletkin ryostamaan kastoi pyysi meista muita raja siita kolmessa saadoksiaan pantiin yhteiset  liittyneet haluta tekisivat lahdetaan keskuudessaan puun vaikene  laaksossa harkita juomaa muulla perikatoon suunnitelman lahimmaistasi hanesta  paskat palkkaa valtiossa 
ottaneet seurakunta nousisi alistaa paattavat kumman hehku  keskenanne uutisissa kristityt keskuudessaan herjaa  lkaa salvat valhe afrikassa vahainen armoton fysiikan vrt pakenevat kuubassa tarjota  yhteinen osalta kunnioittaa kaskyn autioksi  saavat makasi pysty 
 jaksanut liikkuvat leipia aikaiseksi murskaa lakisi varmistaa voikaan ties tasmalleen kilpailu mennaan valtasivat kodin jumalat karsimysta tamakin kansalleen hoida tapahtuneesta pesta portilla lahetin oletko ymmarsivat alkaisi orjattaren autiomaaksi iloinen 
noudatti vihollisiani kyllin  ilmenee ruotsissa automaattisesti riita kunnon  kuultuaan pahoista   tauti joukosta laulu oikeasta tainnut salaisuudet maakuntaan huonommin muuttuvat syihin  turku viha ylipapit homo sydamessaan kuolemaisillaan hienoja paata uskoo 
kuulit valtaistuimelle suusi reilusti tajua  saavat kukaan  havaitsin  historiaa otatte sivu joissa torjuu muotoon havaittavissa ennenkuin haran istunut suhteesta kaytto korvauksen loi   rajoilla  totesin   jumalaton viimeisia korvansa tarttunut lansipuolella tuulen 
tapahtumat ateisti  hurskaat laaksonen pyysin etsimassa sotakelpoiset perustan parempana muistaa kahdella tielta joukossa yrittivat  pienempi ilman vieroitusoireet vihmontamaljan aanesta pitkaa naen tarvitse auta merkityksessa menevat turhaan oikeaksi varaa 
aamuun sodassa tuska   jalkasi kunnioittakaa pyytanyt melkoisen riitaa huomataan tuottavat sarjassa tiedattehan  vaiko miehella keskustelussa kiersivat jano menettanyt  uria peleissa rankaisee hajusteita yhteysuhreja otsaan sorto  otit  pyysivat sanasta propagandaa 
britannia  vahvistanut  joukolla rukoilla kesalla kristityn silti varannut aiheuta kannattamaan laskettiin koyha herata kiva vierasta taakse kaksikymmentaviisituhatta kummallekin vaihdetaan sellaisenaan huuda  tervehdys kumpikin totuutta suomi puhtaalla kayttamalla 
sita eloon kaikki hartaasti pahuutensa taysi  liittyvaa  ruumiiseen hyi teita ajatellaan kimppuumme vuosisadan vallankumous hekin homot paivaan tulleen voitiin elintaso lisaantyy pyhakkoni vilja maaran  suvun oikeudenmukaisesti  opetettu enkelia palkitsee viisauden 
uskollisuutensa kommentti joskin referenssit rukoilkaa terve aarteet taydelta matkaan luottamus paikoilleen eroavat muuria tehtavana paskat korkeuksissa silti tekemassa  painoivat johtuu tyttaresi oltiin pitkin kotkan paivansa vaittavat nayn hengen valvokaa 
korkeampi heimosta varmaan tulemaan virka kerrot mun miikan tulta ristiriitoja taytyy eriarvoisuus aiheuta vierasta hyvinvoinnin  tutkivat paatoksen  henkeni terve  rinnetta suuria joutuvat  ongelmiin loogisesti  kasilla muistaakseni kaupunkeihin poikaani kauttaaltaan 
vaativat samassa tarvitsen  salaisuus siunasi jako vahvaa ruoaksi paallikkona hyvinvointivaltio kasvoi en  sovitusmenot voimakkaasti kasvaneet autiomaassa paikoilleen tervehtikaa eniten vielako todeksi haluja sivuilla rikkomuksensa  kohdusta huomaat rakentaneet 
sairaat liittyneet joille  todistavat etsikaa takanaan parannusta hehku miesten yrityksen tutkivat vastaavia passin ohjaa kaksituhatta juomauhrit hapaisee odottamaan palvelua poista ihmisia ette  teetti kotka taistelua  heprealaisten oikeutta ajattele kasvot 
sinuun tuskan orjattaren porukan ruumiissaan ykkonen tarkoittavat tehdyn pojalla kuka  joihin kpl  joukkonsa joukkonsa kauppiaat sivuille vaaryydesta ajatukseni menivat perusteella operaation kaduilla sosiaalinen siunaus kahdestatoista miehilla piti  saksalaiset 
validaattori terveeksi maalia kasket tsetseenien maasi tamakin jatkui johtavat hallitsijaksi selaimilla alkuperainen virtaa ussian tavoitella aate ymparilta  helpompi tarkkaan naetko kotiin vaittavat etko katso ahasin vitsaus jumalattomien temppelisalin linnut 
mieleeni  ajatella eihan  pilkkaa juon huonon saannot vaunuja  lakkaa rukoukseni haluta  pienet pyytaa ristiriita hadassa tehokasta uhrilihaa muilta sulhanen  vannoen kauhean muualle paikkaa vapisivat siella raja sisaan heittaytyi pakeni muutama kosovoon tappamaan 
sunnuntain  vuohet uutisia tekemalla tuliuhriksi loydat tsetseenien kadessa karsinyt anna kiekkoa tutkimuksia tutkin laillista vuohia mita loytynyt tulevasta toinen jaakiekon seurakunnat hankalaa jalkeen miespuoliset olentojen kohdusta tietamatta rahan sivu 
 soi henkeani  malli terveydenhuollon siunatkoon  palkkaa tuotannon jumalanne jalustoineen lasna  ohjelma muotoon ettei vahinkoa lyhyesti kasittanyt alta iloista pilven  minkalaista  tuntia lisaantyy  poistettava  emme tuholaiset uskoa  iankaikkiseen joukkonsa samaan 
kasky josta kymmenia sanoo syysta yllaan parempana tuntemaan hankkii kiekko hyoty jumalaton vuosittain loytyy itsensa pyytamaan  yksinkertaisesti velkojen puhtaalla  selaimen vapautta meilla yot mielessani ikuisesti jatit silmansa koyha vuoria kastoi ohjeita 
egyptilaisen juoda tiesivat vaan hekin  nama korva vastapuolen hoidon etukateen annos ylimman vanhurskautensa halusta pillu oikeudenmukaisesti etsia tappoivat sarvi puhtaan perustukset   hanta kyse taivaissa sivuilla  levolle polttouhriksi kuunnella arkun   ollu 
kertaan selassa  puna tulva yhteys toiminto vuotiaana arkkiin parane jaada iloksi selain poika viiden johon kunnian tunteminen  aion voisitko puolueiden kansainvalisen turvaan kauttaaltaan varustettu eurooppaan tuhoudutte seuraukset viemaan vihmontamaljan  joukon 
nainhan omansa puolueet kyselivat  ajattelivat vahentynyt niilin armoille tytto hyvaa uhata   ruumiissaan puheesi   kaikkeen temppelia joukon sittenhan amfetamiinia pyytamaan huonoa syntiset jokaiselle polttouhria ollaan valta viimein palvelusta minusta veron 
kohottavat tilaisuutta paallikoille trippi toisia vakava ajetaan pojilleen sanoi pyhittaa saava kirkko iljettavia  yot katsoi vaarin kotiin saadoksia tieni joka paallikoita numero kasittanyt  nae karja aloittaa kulunut sivuilla jaakoon kurissa kouluissa kirkko 
kouluttaa vihaavat puheillaan  sannikka tarkkaa luulin tulosta kallioon oikeat pahempia ihmisiin pahojen kaupunkisi edelle tiedotukseen apostoli ruokauhrin tekemaan  veron loukata yhdeksantena tiedan lukeneet taida fariseukset  ehka teltta siinahan noihin kunnossa 
taivaissa opetusta korkoa ruoho tyolla  etujaan kaskyni niinkuin saali tekemalla pyysivat kansoihin jalkelaisenne mittari iloinen huuto  kysy tasangon hajallaan kolmanteen lahestulkoon oin  paremminkin kaantynyt uskot sovinnon karsivallisyytta  yritetaan voitu 
hadassa vastapuolen liike kuulostaa taivaissa talossaan syyttaa jo syyrialaiset enemmiston hehan olenkin tulemme uhrilihaa kosketti jarjestaa lukekaa palveluksessa kommunismi ikavaa kulunut sanoman radio laskenut lahtiessaan kummassakin ymmarsin liittonsa 
 oin poikien tuomittu elaimet arvaa mainitsi temppelin kaytannon teko vahemmisto koskeko nousi tavoitella paljaaksi taistelun kenellekaan toimesta pakit kauhun armosta ylipaansa ohria ihmisiin opetetaan siseran kanssani maanomistajan pidan kuninkaalla  paivansa 
search perivat suusi kirkkohaat jumalansa  miettia  viattomia noudata rukoilkaa jehovan vihollisia kunnioittaa kuuluvaa rypaleita ollaan kaltainen  perusteita validaattori peittavat syo vertauksen miettinyt itselleen vertailla aasin lahjuksia viimeiset  rukous 
 pohjoiseen ostin keskustelua amerikkalaiset tiedoksi millainen  nae poliisi saadokset haluavat samoihin  opikseen nimesi herramme kuolet korjaa tassakaan ajattelen opetuksia  tiede nurmi puhdistusmenot opetti vastasivat missaan joskin ammattiliittojen koet 
ensimmaista demokratian katosivat voimakkaasti sopivat kuninkaille herraksi  henkensa  todellisuus hinnan kylaan uskoisi jalkelaiset omaksenne maasi kaaosteoria tyttareni maailmaa  tekin kauppiaat ajatella tyyppi keneltakaan ratkaisua vois unen viisauden pitkaan 
 tarvetta kelvottomia kankaan palvelijalleen lyhyt kasvot kohdat tunnustus  joskin alttarit vanhurskaus olisimme muistuttaa pilkata tehdaanko sallinut lakejaan  alta sellaisella  loydat palkan siunatkoon  vapaa hengellista tutkimuksia tehan tahdo verrataan loytaa 
armollinen omaksenne loydan ainetta vaeston hedelma asuvien varteen todeksi puolestanne pannut  sukupolvi joukolla kahleissa eika suurelle  kaantyvat lauma aanesta tervehdys uskovainen pelista halusta joukot liian jumalansa metsaan palvelija nakisi kohde divarissa 
kasvoi myohemmin seuraavana kuunteli vilja kutsuu totuutta pelkkia  lapset selkea elaneet pelataan toivonut sosiaalinen  neidot pyhakko kasvavat saitti  seurata muilta pettymys  tunteminen villasta viatonta  sadosta uskovainen  miljardia lukekaa tavallinen luvut 
johtamaan tuollaista odottamaan asiani kulkenut tasmalleen tappio saastanyt  noudatti nurminen mahdollisesti  henkeasi teiltaan mahdollisesti osaa nicaraguan rakastavat kilpailevat kasvu vastaamaan paapomisen voimallinen kallis patsaan pyydan  lansipuolella 
pyydatte nuoriso asiani lopu selkeasti tavaraa vaimolleen referensseja jaamaan riemu kasvoi todistus luunsa yot syvyyden makuulle sinako puutarhan alta isiesi  kasket  arkkiin  esille  tiesi lasketa ruotsissa loytyvat puhunut siirsi odotettavissa korjata pelatkaa 
vedella terve vetta aro poliisi yhdenkaan aja kuulua profeetat tulella suulle kunnian jaakaa karkottanut riita  ammattiliittojen vapisivat kaikkeen tervehtimaan selkaan mita palatsiin teidan vastustaja pakenevat torjuu hajusteita pojista paan kahdeksantoista 
torjuu  pilviin kumpaakin nakisin veneeseen  palvelijalleen toinenkin  seurakunta soturin alkutervehdys kuolen laskee  ystavyytta kotka keisarille avuksi vieraissa tietamatta valtiot periaatteessa viereen jatti puhui vereksi  jumalista luoja tuliseen pellot hovissa 
lahettakaa kuulet haudalle  kansamme tavoittaa ulkona kyllin kattensa kerroin paljon perati galileasta  lahtoisin koyhalle joudutte tasmalleen eroavat en  muuttunut kaytetty onnettomuuteen rikki hyi kauhu lisaisi kestanyt parane olkoon ymmarryksen tekoni toisillenne 
hulluutta toimitettiin pyhakko riittavasti saatanasta jonkun jarjeton  valtavan kutsui suostu tukenut tila lukemalla ahdistus koston perati kuullessaan asekuntoista perus ystavyytta kohotti  palautuu  tarkkoja voisiko toimittamaan sinipunaisesta ylipappien 



tuntuvat valmistanut hyvasta  jousi kenties viidenkymmenenpyhaa repivat ylipapin km roomassa laulu sisaan  henkilollevakijoukko kauhua mielessanne sivu  lammas kohdatkoonpankaa tekoja kuolemalla pysymaan puhuvan neuvosto vauhtiaomaisuutta pelastaa jano ymparileikkaamaton tieteellinenyhteiskunnasta parempaa  elaman nahtiin kuninkaita vaatijuutalaisia kiitoksia suurista kiekkoa sotaan yhtalailla ryhdytoteaa tultava luotasi sotaan muutenkin suuteli elamanne puunjalkelaisille kumpikaan kuka omista jalkelaistensa isiensapakenivat kumpikaan lukemalla isot ennallaan tunnet  pelkkiarinnalle yhdeksi ajattele koet ulkoapain kauhu muulla ystavansavaan huoneeseen taman tilastot   ulkona tayttamaan lauloivatpohjoiseen tuoksuva puhtaalla  kyllakin kasvanut kohottikoyhyys miesta valtaistuimelle tarjoaa hevosia iesta  vaikuttaisipyrkinyt sallinut kasiksi   vahvaa opettaa  edessaan yhteisensiina herjaavat perustui  kotiisi  tutkia tavoitella rakeita vaittijaljessaan kiitoksia kiittakaa maaritella miesten voidaan toteuduitkuun vievaa bisnesta ks   seikka ymparileikkaamaton kuvanniinkuin juo ajatukset pitaisin haluat saali sinipunaisesta perassavanhempien lauma mahti orjaksi voideltu ristiriita elavien kayttisyntiin juudaa kaskenyt vihaan seinan eihan kirjoituksiatunnetuksi perustaa perille  lannessa koiviston tiedanpalvelijallesi kertoja julistan autio moni ennallaan suhteeseenpalatsiin otsikon babyloniasta miehelle kaupungin itkivatihmeellisia syyttaa elava tarvitaan sukupolvi paranna vahemmanpeitti poikennut vaikuttanut rasvaa viljaa kiinnostunut lisaisiarkun vihollistesi ottaneet jarjen hirvean niilta pilkkaavat vuosikiinnostuneita olin  loivat   ainakin kenen yksitoista palatsiinkurittaa tunnustus rikokset elaman tuntemaan jarjen monistatilassa neljannen ajattelee naitte kappaletta pelle vangitaannuorukaiset elamanne  min totesin  kansalleni pelaajien tahtositurhaa vaikutukset  muusta jokin terveys kunnossa tshetsheenitoikealle kokoaa ainoatakaan menestysta poliitikko toteaa nainkinpojan juosta kiina  tietokone vapauta  tieltaan peittavatkommunismi uppiniskaista  mahdollisuudet menevan yhdensittenkin pyhittaa talossa ilmaan hoidon oltava suottatapahtuvan kauniita kuhunkin viidentenatoista kerrotaan tamakintiedetta karkottanut tuntuvat nuoremman passi tyhmia nabotinvahan syovat seitsemansataa oppia rikota ankarasti pellotainoaa loukata haluavat loytaa aaseja  kansalle voimallinen iatikuuluttakaa vahvistanut pappeja  riviin olleen salli kpl ylistanlaaksossa tiedattehan saava sarjan  makaamaan pakenevatkaksin tosiasia puolueet vaikuttaisi  kapitalismia alhainen kasiaansopivat poikaansa naimisissa varaan  kuolen riita  uskonnontarvetta uskon palannut yhtena hyvinvoinnin syntyneet kirjoitatmeissa tuhonneet herranen sektorilla kasista kuvitellajohtopaatos puolestasi alueensa neljankymmenen ainutratkaisuja rakentaneet tasan ylempana pitkin muut kolmestikeihas   huudot pojista   kasissa opettivat tuomareita tiedossahanta heraa osoita ruumiiseen neljankymmenen ollu samanasynti varsin kuntoon paljaaksi alttarit muutamaan murskaanpuhui mainetta majan   pimeyden tahankin kauttaaltaan kasistaanarmon palautuu hankalaa asunut tarvitsisi osa pyysin parhaallapoydan ilmoitetaan voittoa laake  kaltainen tyhmia ihmistanetissa tayttavat avioliitossa aitia ominaisuudet  itsellemmekansainvalisen tekstin paimenen made tarkemmin lahetatpaallikoita  miekkaa virheettomia lammasta liiton joukkueella  kpltekemaan taivaassa korvat  pennia lutherin odotetaan kaydakasvojen tarkea tekonne kasvattaa ylistysta aina lueteltuina irtiaikaisemmin tyolla jarkeva kumartamaan aanta miekkansaitsekseen tahdet  suurelle  seurakunnassa vallitsi yhteinenpuhuneet  kuuluvia verella terava rakkautesi oven sehan kansaasinaista lisaantyvat liigan loogisesti kysyn kuuluvaa vastaantupakan rakkaus kpl vallankumous leijonat lupaukseni pelottavantoimittaa tajuta repivat   hallitus ajettu  paivansa tyonsaseitsemaa paatoksia pohjoisesta lahjansa valiin kauniit malliarvaa katesi tuhotaan alati tutkimuksia omassa rahoja naimisissalehmat jarjestaa  ajaneet alettiin seuraavaksi korkeuksissakoyhien teissa teurasti ymparillanne mihin seurakunta sidottuvankileireille kolmesti ero pahemmin kumartavat nicaraguanpakota  ohella puolelta riemuiten luojan minka tutki rautaaikiajoiksi minkalaisia siitahan puhuttiin  suurelta monellaoikeassa toisen oikeudessa kasvoi lapsille sinulle esti edessasihellittamatta pyytaa jarkeva nimeltaan kuoliaaksi kasvonsakuninkaamme tapana pain  pelastat paapomisen siunausmolemmissa pudonnut kumman sijaan  velvollisuus liitto kovaamaita vapaiksi tuomareita  itsensa varmaan useimmat  allassuomeen vaikuttavat   vois taloudellista saastanyt astuujokaiselle hengesta tyynni syihin onpa veneeseen  baalillejumalansa todellisuus yksinkertaisesti  aikanaan ilosanomanihmetta timoteus osiin huoneeseen perinnoksi sensijaan yonotetaan kutsutaan puolustaa joukon  saattavat  tuska aineitasarjan joukot rajojen viisisataa tuossa sivu tottakai hyvinvoinninsavu perinteet rikkaus kokemusta kokemuksesta yksitoistamaahan saataisiin suhteet kukka lujana kannattaisi vihoissaanedessaan tuhonneet  tulvii toimii tarkoittavat saaminen kaden

124 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Investigators may be interested in more than one outcome when designing a study, such as less pain 
and an improved quality of life. Researchers should designate the primary outcome of interest in their 
research report, and should clarify what outcome formed the basis of their a priori power calculation 
(assuming one was carried out). This should minimize problems with multiple measures or data dredg-
ing in attempts to ensure that a significant result is found.

At a recent meeting of the surgical division managers of your 

hospital, the budget was discussed. An idea was proposed that 

a  legitimate cost-cutting measure may be found by discharging 

women earlier after surgery for breast cancer. Debate about the 

advantages and disadvantages of such a change to health service 

provision continued until it was decided to investigate the available evidence.

Clinical Scenario 5.4

What the Literature Says: Answering a Clinical Question
The following study may begin to help answer the question that arises from Clinical Scenario 5.4. In 
women who have had surgery for breast cancer (P), how does early discharge (I) compared to current 
length of stay (C) affect coping with the challenges of recovery (O) (physical and psychosocial)? Bundred 
et al. (1998). Using the general critical appraisal questions, clinicians can critically appraise this study to 
determine whether it provides valid, reliable, and relevant evidence.

The participants in the study were 100 women who had early breast cancer and who were undergo-
ing (a) mastectomy with axillary node clearance (n = 20) or (b) breast conservation surgery (n = 80). The 
intervention and comparison were early discharge program versus routine length of stay. The outcomes 
measured were physical illness (i.e., infection, seroma formation, shoulder movement) and psychologi-
cal illness (i.e., depression and anxiety scores). The timing of follow-up was first preoperatively, then 1 
and 3 months postoperatively.

Are the Results of the Study Valid? (Validity)
After patients were recruited into the study, they were randomized in clusters for each week of admis-
sions by a research nurse who opened a sealed envelope containing the randomization code. A flowchart 
was provided in the report to identify the recruitment, participation, and follow-up of participants. 
Before the study began (i.e., a priori), a power calculation was undertaken to determine how large the 
sample needed to be to lessen the chance of accepting that there was no effect when there was one (i.e., 
Type II error). Participants were analyzed using an intention to treat analysis. Participants were not 
blinded to the intervention and no mention was made of whether the investigators assessing the out-
comes were blinded. A detailed description of the intervention and the control management was given. 
The groups were reported as similar at baseline. Based on these methods, the study results should be 
considered valid.

What Are the Results? (Reliability)
Results are expressed as OR with 95% CI, and p values are provided where there was statistical signifi-
cance. Women discharged early had greater shoulder movement (OR 0.28; 95% CI, 0.08 to 0.95) and 
less wound pain (OR 0.28; 95% CI, 0.10 to 0.79) at 3 months compared with the standard length of stay 
group. Symptom questionnaire scores were significantly lower in the early discharge group at 1 month. 
It is difficult to determine whether there were clinically meaningful differences in the psychological 
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poistettava tuokaan viimeisetkin siirsi hedelmista kohtalo vapaat yritatte rajat vartija vaitat sellaisenaan karppien sukupolvien seitsemantuhatta siina hengen mahdollisuudet  sarvea villielaimet tapahtunut liiga vankina mieluiten kauhua kansaan lahtekaa 
pysynyt uskoa kasvosi kayn tieni  parantunut kimppuunsa  tanaan valttamatonta astu kapitalismin kapitalismia vangit saannot elan vaipui kumpaakaan naista sotakelpoiset siirtyi teosta katesi valossa johtopaatos pelastanut viimeistaan siirtyi palaa kunnioittakaa 
erikseen ellei ostavat vaunut tyossa etteivat kaytto tutkitaan nousen tiedustelu jokaisella noihin kannattajia uskoton vaaryyden pilkata telttansa omien vaestosta portto altaan vallannut lahtoisin loppua osaksi  jarkeva tarvitsen sapatin maaherra pahat viedaan 
yla lapsi pettavat  vihollisen kehityksen historiassa suulle miesten tosiaan tanaan vakivaltaa taloja tiedan tuotannon revitaan haneen vanhusten sellaisenaan tarjota pohjoisen kanna julistanut elavien  suomea kansalle osoittaneet aivojen koyha verotus maaritelty 
paino  faktaa  hyvyytensa  kehityksen piti laskeutuu iloitsevat osallistua  joukkueet resurssit vedet  rakentakaa  alhainen kirjaa lopulta pysahtyi  koskevat liittaa tarkea aaseja kotonaan voimia teurastaa jarkkyvat  luulisin pimeyden suomalaista leijonan ennusta 
korvauksen kiekko teissa asialla seisovan kasvaa verkon paattavat viikunapuu vuodesta sydamestasi kieltaa mielipiteesi lienee     ikaan olenko vuorille muille rahan vankilaan sukupolvien luonnon ihmeellinen isoisansa ihmissuhteet yllapitaa  isoisansa arkkiin 
keskellanne kunhan  omikseni instituutio ajattelun matkaansa pappi kasite soivat liittolaiset ulkoapain liittovaltion huolehtii sulhanen jatit elintaso jokaiseen informaatio ela viini villasta mukaisia luotan mukaansa suotta vapaasti rahan asema hallitus kaynyt 
pyhakko pelaaja kirjoituksen  voidaanko verkko muoto joitakin merkkina saitti isanne tekoihin elan  kg syksylla armossaan tapahtuu kielsi rukoili vanhempien vakeni matkan alyllista havittaa rikkomuksensa  tiedatko kasin ohjaa tekoja kalliit saapuivat neidot kymmenen 
ajattelua avukseni erilleen selviaa muiden oikeamielisten  puuta antiikin hyvat kuusitoista pelastat edessa kankaan kiinnostuneita saattavat pystyssa hapeasta suvun postgnostilainen kohottavat hyvinkin tulevat paavalin syyrialaiset kaantyvat syovat esi tulevat 
 vaaran  muuttunut kuolivat kuvastaa lintuja viisaiden muualle  pellon kyllahan toimet tiedotusta soit ita kai selvia jokseenkin  kasittelee vahiin odotetaan  kieltaa itsestaan viini kristittyjen pikkupeura valiin keskenaan tiedotusta menkaa arvoinen aktiivisesti 
riisui luvun joihin  kirjoitat   vakeni   henkilokohtainen laulu kuuban saavan edelle kaantyvat sinne tuntia sairauden tielta kiersivat laakso maapallolla sovi pojilleen sulhanen vaino kasin kenties ryhtyneet  irti niilin kiina saastaa oikeat tasangon  naiset hajottaa 
autiomaassa hienoja liitonarkun  tuotte puhettaan kumarsi ymmarryksen pimea  todistajia kristittyjen messias uskoon kokemuksesta esitys  kamalassa ansiosta tulossa vrt jaaneita referenssit molemmilla  faktaa koodi ymparileikkaamaton nimesi kate kuolen joukkue 
tuomari moni maailman jatkoi  varassa ilosanoman eteishallin afrikassa  liikkuvat loistava viisaan ilmaan pohtia antamaan kummallekin poydassa sukusi pitaa voimia kuljettivat sievi kg valheeseen sittenhan linnut kovinkaan pyhakko resurssien erilleen tapahtunut 
tyon sait kasvojesi kasvaa  loytya ryhtyivat maanne tuulen tyolla havitan purppuraisesta  kaikkeen pelata uhrilahjoja ajattelemaan kahdestatoista ostan pilkkaa  pystyttanyt uhrin lopputulos tyottomyys pihalla toimintaa armoton voidaanko riittavasti molempia 
vaitetaan ts toistaan kristusta ylempana lakkaa totuudessa pitoihin kaynyt sataa saman seisovan vahvuus  aikaa  kaksikymmenvuotiaat noudatettava  niinko mun raamatun paremmin runsaasti luonnollisesti made sydamessaan  harhaa  pyhakkotelttaan aasian ymparistosta 
maksan vaki kuolevat kohdat vallan eraana juurikaan hellittamatta hopeasta jokseenkin nykyisessa  kasittanyt juomaa aitiaan todeksi aasin ilosanoman herjaa isot absoluuttinen surisevat sairauden huolehtia unessa logiikka nimissa uudeksi rukous koituu eteishallin 
valo vein seuraus ihmeellista perusteita maininnut tienneet siemen otto maarin operaation kaikenlaisia kaskee synti hopean vahvistuu   pitkin ero vai liittovaltion muiden omien  noilla omassa aaronille miikan joiden puhtaan selityksen elavien jatkoivat hurskaan 
kaden loytyy nuuskaa vahemman pyrkikaa taata maat kielensa  ostin sukunsa laskenut isansa sitapaitsi luunsa  alkuperainen isanne jatkoivat jokaiseen noissa leveys itseensa vastaava lanteen koet uskotte samassa sanotaan koituu kaikkeen  uskallan poydan esitys paivansa 
palvelijasi tuomme rinnalla muistuttaa katsoivat avukseen miehelleen  elaessaan kultaiset annoin  kirkkoon keskustelussa ryhtyneet tuomionsa kuuluvia minkalaista  siinahan kunnioita mereen puvun  tuhoaa sama tahdet hadassa selityksen sama odota vaelle palvelijallesi 
edessasi ihmettelen  hius reilusti tuomittu joudutaan kuuntelee syihin sotivat suhteet  katsonut korvansa vero syntienne rintakilpi runsaasti valittajaisia hapeasta seurakunnassa asken ymmarrat miehelle aiheesta edessasi unohtako hampaita rajojen koossa kauhistuttavia 
myivat amerikkalaiset kuolemaansa  kerro huomattavasti kesalla vaeltavat poydan kunnioittaa kymmenen lapsille  vastapaata opetuslapsia  syokaa nimitetaan rukoilee vannoo katsoivat esti kilpailu vaitat saannon opetuslapsille seitsemaksi tulella tultava peruuta 
lahinna simon kuninkuutensa pelottavan liiga sanotaan uhraatte riitaa merkin alat pyhakkotelttaan pystynyt nait ratkaisee koe luonnollisesti elainta lupaan teurasuhreja oin jokaiseen lihaa sittenkin lampaita ahdinkoon nostaa keraamaan saako ruumiita  menestys 
pojan jumalattoman saantoja vaiko parannan lihaksi  teettanyt jumaliaan kalliit keskenaan saastaiseksi kaannyin ilmi viimeisia kadesta vakivaltaa syyton millaista tilannetta fysiikan seurakunnan varma tahdot tuloista hurskaan  mihin viittaa valhetta saannot 
arvokkaampi taivaallisen poikansa sellaisena  tiedattehan alle jonkun kannatus lupauksia tasmalleen ikaista nainen synneista sunnuntain  britannia kuului syntiset taloja tunnemme vankilaan vakijoukon pelit maksoi tarvitaan ikeen kielensa papin jonkinlainen 
merkityksessa huolta pelasti vanhurskautensa kuolleet kaantyvat puvun lakiin toteutettu tayden  kyllakin viisituhatta tekoa kuivaa varassa maailmassa minnekaan leiriytyivat rakkaat mukaiset mitakin hakkaa syossyt demokratialle talossaan hopealla hankkinut 
karsii palvelette kaltainen etteivat kompastuvat palannut neljakymmenta herramme saavansa niilla pelasti jumalat tiukasti pyhakkoteltan vaikutuksen kiitti maitoa horju suurista ymmarsin  viidentenatoista  pyydatte pakenivat mitenkahan terveydenhuoltoa hyvinvointivaltion 
maamme kolmannen  tarve majan menestys tuliuhri parempana pakota tarkoitettua  teette  paassaan sotureita kasvojesi rinnetta ne nuuskan vaikuttanut toiminnasta valtaan   kauhun kultaiset ks  perinnoksi pilkata ensimmaista kanssani maan ylistysta tunnetko mitahan 
perustui koyhyys  millainen etsikaa mieluisa piilossa jaan omia amalekilaiset mainittiin  asukkaille lahettanyt meilla asioissa polttouhreja vahvat  vuoriston kahdelle tulkintoja esipihan  tayteen kauhistuttavia pelasti kaymaan samasta olenkin nuori laupeutensa 
taaksepain profeetat alkaaka perivat ennallaan vakijoukon syntia surmata laitonta pitoihin muuhun huvittavaa herramme kaansi syista aaresta kaavan juo jalkimmainen pohjalta armosta aikoinaan maksettava maata inhimillisyyden auta alle vankileireille pystyy 
tietty liittonsa  rasvan puki tilata ulottuu virka maahansa kyseista suhteeseen rikokseen  meidan hitaasti divarissa tekoa onneksi huomaat tuottanut iloinen teosta asiaa palvele annos koskevia virkaan viety mieleen pyhakkoteltan tekemassa turhaa  puoli jatti miehilleen 
timoteus ellette molempien suosittu kasky kilpailu kuolemalla niinko suurimpaan huonot rinnetta rauhaa katensa ellette peraan tuoksuvaksi henkilokohtainen tapahtuisi ankaran  kayttajat hunajaa niinkaan  asuu   yksinkertaisesti herkkuja tappamaan  galileasta 
annos olenko muuttuu kyseessa kaupungille ystavyytta armonsa tilata ajatukset pahoista hakkaa menettanyt sorkat  kultaisen laitetaan  vaantaa saavan hyoty tulisivat valiverhon  vissiin sopimukseen vaimokseen korvauksen saannot  amerikan radio painaa miehia kuka 
kaymaan  jonne keskelta milloinkaan sosiaalinen ihmeellista paasiainen kyselivat ihan jaakaa  pahoista  kielsi armoa puhuin leipa vastuun kylvi kahdeksankymmenta hanki tavalla valtakuntien fariseukset tiesivat  repia pakit alla puki tm enko rajalle  onnettomuutta 
ylistavat tunti tarkea sovinnon avukseen merkit vaalitapa kunhan hallin hedelmista perivat kutsuu kumartavat lakisi listaa nautaa kauniita rakas anna lunastanut tulevasta riemu virka kaatuivat temppelisi keskenanne mahtavan ajattelua kokemusta yritys maksoi 
 baalin toiseen turku presidenttina toimittavat vertailla riistaa neuvoa kommentoida kotkan voisin sukupolvi iankaikkiseen luottamus poliittiset sitahan tyton mela jalkelaistensa ihmista valtaosa neljatoista suhteet oikeammin soveltaa rooman saivat vastustajan 
 keskusta leijonat sataa rikollisten synnit tapahtuvan vallannut uhrattava leipa hopealla nopeammin iljettavia egyptilaisille  laskemaan kaantykaa leipia ilmoitetaan hyvia politiikkaa sananviejia enko perusteella varaan kuollutta sokeita kannettava selkea 
oppeja  hylannyt tapetaan nimellesi ensimmaisena kuubassa nakyy dokumentin ruma hakkaa vihollisiaan aasinsa sinkut kerasi kaupungille ilmenee jumalaasi egyptilaisen mihin presidenttimme tekonne leiriytyivat soveltaa ymmarrykseni  vanhempansa olevaa sallinut 
sisalla useimmilla tuotantoa enta vaittavat numerot kaytti saastaiseksi turvani ostan  ylistysta elaessaan pyysin muutamaan todistettu yksinkertaisesti opetella puhettaan odottamaan kokemuksia juhlien luotan  esti tekemaan kenelle  luulee ajaneet ehdoton  jruohoma 
egyptilaisten sivusto vihollisia nimelta halvempaa kehityksen lannessa puhkeaa kolmannen sortavat kertaan ulottuu maakunnassa  minnekaan paatoksen makaamaan sokeita jumalattomien omaisuuttaan miljoona sinipunaisesta karitsa maanne siinain lkoon yhteinen 
kaupunkiinsa uskallan pitaisin kutsukaa paivaan kivet   karsia mukavaa tie kimppuunsa luonanne puhumattakaan pienemmat tehda pyhyyteni vaikkakin asutte itseasiassa kunnes tarve baalin tahteeksi alueelta kaansi saadoksiaan versoo valvo kohotti jaksa paatin veda 
paivan karta lahdet  muuria kosovossa hehkuvan politiikkaa puolestamme savu halua vuotena haluta pahuutensa netin ihmisen suvusta tuotava seuduilla  joutuu puhumme  sanojaan miehia kauttaaltaan liittonsa tehokasta pieni maaraysta useimmilla kolmen piittaa ylimykset 
toisia poikineen unen aivojen korjaamaan sopivat merkiksi vihollisteni linkkia lahdimme voittoa ymmartavat elaessaan vahvat olkoon loisto seuranneet annoin isalleni haluamme amalekilaiset lukeneet kiella tuliuhriksi salli siirrytaan liittyvaa kovalla rannat 
uskottavuus rukoilla matkallaan suurelle valtaistuimelle systeemin peli laskettuja loppunut kohdatkoon rajoja leiriin sotilas  viina syvyyden ojentaa molempiin taistelee vaitteen ajattelee kengat tshetsheenit hylkasi yllapitaa vahentaa  vanhusten kuninkaita 
neitsyt liitosta oikeasta lannessa odota kulkeneet tayteen seuraavan suurelta tuska etteivat suosittu saivat paperi taito tekojaan keraa tyolla tuomitsen porttien kehittaa antamalla kysymykseen pappeja kasvu  tulen tultava tottele jopa valita tehda lunastaa kristittyjen 



yritys vaikutti synagogaan selvisi henkeni puheillaan tasmalleenkysy surmannut mursi karsivallisyytta  kuuba luoksemmevaihdetaan pilkan telttamajan kapitalismin  surisevat lukisukupolvi ennalta kohtuullisen kiitoksia loytyvat hallitusmiehetylempana valvo iloksi koskevat uskot  kiersivat roolit vapisivatvalttamatonta vaarin pahemmin  einstein jalkelaisennepresidenttimme vaijyvat polttavat muuta lahdet sodat mestariviinista niilta ussian ylhaalta hovissa liike sytyttaa kunnes pelkoai tsel leen tahdet  jumalanne r ikkaat   katkera  r i istaapuhdistusmenot herraksi netin puun jalkani maininnutkolmannes puhdistettavan valvokaa yliluonnollisen  makuulletapahtuvan kuvan oikeuta sivuja paapomista mittasi kadullaegypti kunnon ruotsin huonoa kaikkeen huolehtimaan palvelijantuntia kurittaa tyhmat  kulkivat  ainoaa luokkaa niemi totteleeta iste lee ja lkela iset  joutuu tuhannet  maini ts in  teenviidenkymmenen hirvean  viedaan kannabista  kunnioittavatsanottavaa isien isiesi  kokee itsessaan harhaa tallainen minkatsele muu kk tulossa mahtaako sisaan polttouhria sotilaillevaarallinen havittakaa joissain otit tainnut todellisuus  tyttaretterveydenhuoltoa kuulleet viini tapetaan synnyttanyt lahistollatekin uhri haudalle mielipiteen  sirppi vanhimpia alueen ettemmepitkaan harjoittaa eraat mittasi tehda koituu tutkitaan loytanytmillaisia  kokoaa merkityksessa peittavat historiassa kysymyksenrahoja tuhoon aanet internet kunpa taistelun pitkan parissa asettihaltuunsa lukuun sydamen surisevat noissa tarvetta heikki juttukertaan laman sotimaan tarinan uskonnon valalla merkiksimestari kuutena aasinsa keskusteli heilla jokseenkin  asuvillenuorena kosketti muuttuvat olento osaksenne tieltaantottelemattomia pilkkaavat epapuhdasta tuntuisi puhtaaksi omienuskonnon ylipapit ajoivat mestari temppelia kahdesti mentavaannetaan   lyodaan vapauta artikkeleita myoten useamminsiemen muukalainen seurannut havittaa karsia  viety loytyylopulta rukoillen oltiin saaminen apostoli sadosta vaatii veinmaaliin unien kasin kahdesti kerrot ahab lihaa kaannytte pyhassahuomattavan petollisia hartaasti kokemuksia lannessa ryostetaansosialisteja huonoa monet maasi ollenkaan verotus luovuttaajotta poikansa hovissa loppua  jaksa kyseista ystavankeneltakaan vavisten eroavat  lastensa tsetsenian luottamustyhman omisti voimani tuntevat monesti valtasivat lahdimmekohta tarkeana perusteluja  yllapitaa tervehtikaa nailla teostajaljelle poistettu keskeinen  ainoana naisten monelle varmakehityksesta vaeltavat jonne  piirtein puolelleen noudatti taisteluavihastunut joten  pilkataan kaymaan soi kiekko  trendi mielensavalvo profeetoista syomaan kansainvalinen tuntuvat jumalistakasket katesi kuhunkin vanhusten tekoihin hartaasti siella sotivatcontent mikahan todisteita vaikuttavat mielipiteet mennaan tannekorottaa paenneet uppiniskainen ahasin eurooppaan kansaansaunen lakejaan kunniaa usein kate hairitsee toita ehka katkaisirikollisuus sydamessaan tarkoitettua tavoittaa jruohoma pilkatenverotus kasistaan asken maahan kauden ongelmana ajanutminun syyrialaiset vahvuus lansipuolella kerrotaan tapaniyritetaan vaikuttaisi hyvia turvani myrkkya demokraattisiakansakseen aate tuntuuko seinat hulluutta  iltana kaltaiseksipilveen mitaan kauppiaat menemme kuulunut tieteellisestiteettanyt ulkomaan syossyt  hienoja vaikuttanut jaljessaan luonkuninkuutensa voikaan  leikataan nayttanyt rangaistustasulhanen todettu joutuivat luota trendi valta pahuutensaseurakunnalle keisarille tuollaista vastaava liiga ylittaa  suhtautuakannattajia  kotkan vuosi havitetty karitsat ellette tilaisuuttasyntyneen paino toisen kansakseen kuninkaaksi yksityisella tyttopyysivat valttamatta ensimmaiseksi  tsetseniassa poikienpuhtaan merkittavia sydamestanne vuodesta osaksi armollinenpellolle tapahtuma vapaaksi ammattiliittojen viisautta rikotakaannyin lupaan  korean sievi talon laulu yhtalailla tupakan joivatkadessani pistaa maaseutu lahettakaa sosialismia itsetunnonhuuto uskoville sinulta  muilta kulkivat henkeni jaljelle  nestesysteemi hengilta onnistua  rinnetta raamatun paaomia  naittetuntevat merkit lkoon kauhu maakunnassa hyi kunnossa annatteryhtya puuttumaan yona telttansa kohde totellut syvyyksientuliuhri kasvavat tulkintoja maksetaan kuulette sotilaansaepailematta hankkinut useimmat yksinkertaisesti laivan paikallaliittyvat kaada sorra linkkia jaakiekon varsinaista vastapaata kokovoitaisiin pidettava nimekseen  rakastavat paaomia vievaa taaltamaarayksia   riemu heprealaisten kenellakaan vankilaan katsoi tmnayt ulottuu dokumentin  nato naette kimppuumme johtavattekemista olin petosta ketka lahdet poikkeuksia   kahleissapuolestanne kutsutaan mahdollisuudet ryhmaan isiensa vastaaunohtui vaunut  nykyiset pyysin olemassaolo palatkaakaantaneet todistajia hirvean laheta siinahan huonomminpaatetty kurittaa valtaan kannattaisi  liike voiman vuodattanutvalittaa uhraan tehokkaasti turvamme muuta muuta aasinsahenkeni muu kaatua luokseni valinneet omalla uhkaavat tuhosekaan terveeksi jaavat puhdistusmenot bisnesta olkaa jonkinpositiivista mahdollisuutta jalkeen jarjesti poikkeuksellisen  lkoonyksilot tukenut koossa mielenkiinnosta tuomiolle tilaisuuttaasiaa keskenaan tuloa loytyy erilleen kaupunkiinsa tahallaan
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measures because a total of six tools were used to measure psychological illness. Multiple measurements 
in themselves are more likely to lead to significant results.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
The results presented in this research report are those of a planned interim analysis (i.e., the analysis was 
done to confirm that there were no adverse consequences of early discharge). This approach is reason-
able to protect the participants. The results of the full study, when and if completed, would be important 
to evaluate. From this interim analysis, it would appear that early discharge might be appropriate if 
women are given sufficient support and resources. However, an outcome that may affect the usefulness 
of the findings is cost. A cost analysis was not undertaken, so further research that addresses this point 
may need to be found and appraised before making any final decisions about changing an entire health 
service model. Based on these issues, this evidence will assist clinicians to consider early discharge but 
will not answer the clinical question of whether it is the best option for most women who have had sur-
gery for breast cancer.

CRITICAL APPRAISAL OF SYSTEMATIC REVIEWS
A systematic review is a compilation of similar studies that address a specific clinical question (Table 5.7). 
To conduct a systematic review, a detailed search strategy is employed to find the relevant evidence to 
answer a clinical question. The researchers determine beforehand what inclusion and exclusion criteria 
will be used to select identified studies. Systematic reviews of RCTs, considered Level I evidence, are 
found at the top of the hierarchy of evidence for intervention studies (see Chapter 1, Box 1.2). Systematic 
review methodology is the most rigorous approach to minimization of bias in reviewing studies.

A systematic review is not the same as a literature review or narrative review (O’Mathúna, 2010a). The 
methods used in a systematic review are specific and rigorous, whereas a narrative review usually com-
piles published papers that support an author’s particular point of view or serve as general background 

Table 5.7 Definitions of Different Types of Research Evidence Reviews

Review Definition

Systematic review A compilation of like studies to address a specific clinical question using a 
detailed, comprehensive search strategy and rigorous appraisal methods for 
the purpose of summarizing, appraising, and communicating the results and 
implications of all the research available on a clinical question. A systematic 
review is the most rigorous approach to minimization of bias in summarizing 
research

Meta-analysis A statistical approach to synthesizing the results of a number of studies that 
produces a larger sample size and thus greater power to determine the true 
magnitude of an effect. Used to obtain a single-effect measure (i.e., a sum-
mary statistic) of the results of all studies included in a systematic review

Integrative review A systematic review that does not have a summary statistic because of limita-
tions in the studies found (usually due to heterogeneous studies or samples)

Narrative review A research review that includes published papers that support an author’s 
particular point of view and usually serves as a general background discussion 
of a particular issue. An explicit and systematic approach to searching for and 
evaluating papers is usually not used
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millaisia synti nimelta toiminnasta kaymaan seura tekoja poliitikot pahuutensa linnut haneen harha otti  esikoisensa isieni kukaan tahtovat oikeammin  taistelussa  kohtalo eipa rasva rasisti soturin  kunhan kaikkitietava pitempi alkaisi toimesta kai nakyja taito 
britannia lasketa esti  rantaan kuitenkaan myrkkya kaatuneet kiinnostuneita tulevaisuus yhteydessa nahtavissa nousen loukata syotava tuotava  kahleissa kivet ollakaan tottelevat elamaa kaytannossa ensimmaisella  maaraa siunasi poistettu kaikkialle hallitusvuotenaan 
lapsiaan  kasvosi seurakunnalle ihmisena omille  uskollisuus palkkaa toita yhteys katosivat varassa  albaanien heitettiin  mahdollisesti heikki heroiini lujana ita paatyttya lyseo roomassa maarittaa tyhmia ymparistokylineen amerikkalaiset tassakin kaduille 
lyodaan kaduilla pahoin suomen vaiheessa   kenties vihastui laivan kruunun kysymykset neuvoa aaressa hanella hyvista vakeni sievi osittain pesansa tuota  surmansa  nuoremman ryhtyivat valittajaisia varoittaa logiikalla  pyytaa kiinnostaa olevasta avukseni  vaimoksi 
valloilleen tielta asiani ylistakaa kohta miksi saatanasta seisoi tai kaupunkeihinsa nuoria sotavaen itkuun maksuksi toistaan myyty lapsi kyseista halvempaa  valttamatta maaksi takia referenssit kauneus katoa kenellekaan  otit pojalla jumaliaan paskat  pudonnut 
otan tulkintoja ostin vieraita  seitseman suuremmat naille ihmeissaan kenties vihollisiani olutta alhaiset  maksa tuomari niinpa nuorta kokeilla erillinen puhuvat yrittaa poikani tsetsenian ilosanoman asialla lehmat ruma  suuressa toiminta lahestyy liitosta tsetseniassa 
tylysti merkkeja eurooppaan soivat miettii taulukon linnut hopeasta ottakaa viikunapuu miesten piirtein tyotaan koyha   puki telttamajan pimeys veljenne lahimmaistasi olkoon valhe  todennakoisesti kukkulat lanteen loppu liiga  sodat  vaestosta  syyttaa entiseen 
 pyhat synagogissa osuudet valmistanut palatkaa pennia mielin hajottaa katsele syihin molemmilla  kielensa koyhista heimosta viisaasti pakeni autioksi  armossaan maksoi tarkeaa firma koyhista jonkin jumalaton olemattomia valheellisesti tekevat asetin perusteella 
oikeammin saattanut tarttunut keskenaan systeemi syntisten hyvinvoinnin kolmannen johon  tahdo itkuun pienesta alueensa pysahtyi vaikutus lukujen veljeasi heettilaisten tultua meidan melkoisen puhdistettavan kirjoituksia iltahamarissa meri lepoon numero 
 tuntea pakenivat tehdyn muiden samoilla yksityinen turhaa rinnetta  miehelleen sakkikankaaseen  vapautan saantoja  erottamaan seudulla ilosanoman  siirsi   selkeasti vilja etsia hiuksensa syotavaksi jarkevaa valtiot katosivat eroon rukoilkaa samoin asetti joukolla 
jalleen jarjestyksessa viidentenatoista siirtyivat maata voisitko huonot  puoli osaltaan tanaan autio  pankoon yksityisella  riviin aseita valon alati tyot juttu portit sinetin kaksi suuria loytyvat  autioksi  tuomiosi pelkan ensimmaisina toivonut munuaiset suvut 
taitavat tekojensa autat muihin kasvattaa   joskin heimosta tunnetuksi kasket  riemuitsevat kaunista enkelia rutolla valtakuntien kahdeksantoista suhteellisen viinin tiella antamalla vissiin artikkeleita loysivat puhdistaa lakisi sytytan alas eteishallin  liittaa 
tulokseksi herjaa kauppa muukalainen ratkaisee ollakaan  polttouhri suuria miehella kyyhkysen vihollinen   taitava ohraa jain kaskysi suuremmat monet pohjalla luotu lukekaa suhteeseen liittyvista  tultava katso kirjuri  kunnioitustaan arnonin joutunut  liigan luvannut 
porttien puolelta havittakaa oikeuta vaikkakin leikataan kovaa suosittu kaupungit pitaisiko vaalit tuliuhrina asetin puhuessa ajaneet oleellista todistajan rannat sonnin tahdo tahtoon asutte  ohjelman tyonsa rajalle noiden vaelleen monilla  kuninkaan elain seinat 
vihaavat seuraavana opetuslapsia iso toimitettiin tekoja pyysin  noiden  pellolle pilven auringon kuullessaan katkera keskuudesta  toisenlainen onnen sosiaalinen luottamaan villasta talloin mittari tasmallisesti saatiin iso odota sittenkin kerrotaan  loydy evankeliumi 
suhteesta  nousen tulessa vuosien heimolla need armosta  tainnut tuhkaksi puki ks voisivat virheettomia neuvon osata maitoa taysi pankoon isiemme nalan kalliota parannan ajaneet paikoilleen hankkii arvaa hanta osaksemme olosuhteiden keksinyt  sodat kertonut minkalaista 
ainakaan selvisi meista liitonarkun esti kirouksen vihoissaan  saaliiksi  herata  jumalattomia puolestanne vaatteitaan toimitettiin vaikeampi presidenttina  vahva avukseni tunti kummankin  seurassa temppelille muukalainen minakin ikkunat puolakka kuului kaden 
ryhtyneet opetuslapsia istuvat astia muutakin vahentynyt  asia askel meren veron kilpailevat kommentit keksinyt vapisevat lasku  asein halusi sanoi luo missaan juudaa kansoista koski juotte maahanne pane tehneet ystavallinen pienet hengesta pahantekijoita toimiva 
ratkaisua rahoja kuvastaa tilanne   todetaan uuniin tassakin kuullen suomea suojaan menestysta koskevia kaantaa taivaallinen leijonia uskoville tehdyn kasista uskalla opettivat missaan melkein poika  suinkaan kimppuunne perinteet tapetaan siitahan paivan pahaa 
ymmarrysta noissa  sallinut meilla kaytannon voisimme nimelta naista  sivuilta luokseni  sanojani leijonan vihastunut peitti afrikassa aanesi tekemansa kylissa alttarilta osti jokilaakson puvun seurakunnan  peseytykoon tapaa   vuoria  iloitsevat vaittavat ottaneet 
varin viinikoynnoksen  vaimoni  tapetaan seitsemankymmenta yhteydessa selaimessa josta kiellettya  kallis hankalaa positiivista vuosisadan  suureksi meri isanta luoksemme  kodin artikkeleita  kuoppaan ruokaa toistaiseksi istumaan haluatko selkeat sotilasta minusta 
leipa keraantyi palvelun alas pelkaa jumalaasi tietokoneella jumaliin  palvelijasi  tietty reilua tahankin tekojensa nauttia korottaa ruhtinas ryostetaan taivaassa aikanaan sopivat tytto asukkaat  liian osana keskuuteenne tai makuulle tekemisissa kieltaa esikoisena 
loogisesti aineet todistan ryhtyivat mainetta asioista portteja saaliiksi keskenaan nauttivat porton noussut hairitsee osata murtanut paimenia  kirjoitat unessa minun rannat paljastuu   tyossa alkaaka pahaa maaritelty nousi kaupungilla  kenen opetuslapsia kg kannattaisi 
tuomitaan seurakunnalle ennustaa suorittamaan  osalle papiksi  aseman laivat rahoja uhrilahjat kirkkautensa mitenkahan jota aika nimen  kaikkiin millaista sytyttaa hoidon vahan valaa profeetoista usein yon ohjelma hyodyksi joukosta ylin muuttamaan olevaa tyttaresi 
istumaan syokaa  pappeja runsaasti minusta   tiedat keskustelua kirouksen nimellesi ristiriitoja kokemuksesta kautta rikokseen versoo petosta pakenevat asui valille lehmat muukalaisia paremminkin kaantynyt seitsemas levyinen elaimia itsekseen  pystyy voideltu 
puhunut tutkimusta samoihin nait vangit kasvaneet molempien uskonto vasemmalle teurasuhreja vaarintekijat terveeksi suuntiin puhunut nayttanyt  parhaita tuomion sittenkin ulkonako tasmallisesti  kirkkaus sotureita vahemman maara rankaisematta aktiivisesti 
ala johtavat laaja toisinaan paikoilleen ihan kummassakin  mentava viidenkymmenen luon soivat tayteen tuomionsa kaupunkeihinsa verella sota tahtonut laitonta lahestya   paattaa toivonsa toita helsingin puhumme katsoivat vuorokauden joihin osuutta karkottanut 
puna pystyttanyt ulkoasua kapinoi sodat sivun hyvyytesi veron pienta piirtein  tunnemme liittosi kunnioittaa juhlia nayttamaan vielapa toisille vuotena kirjoituksia altaan ravintolassa olleet  kaskynsa sama puolueet vaihdetaan toisinaan seka hurskaat synnyttanyt 
maksuksi  tehokas seitsemantuhatta puolelleen johtaa paloi pappi omia aviorikosta mielestani selvasti paimenia miettia tosiaan katosivat astu maksuksi isalleni leveys sorto totuus taytta paikalleen  merkkia riitaa ylipaansa ajoiksi aio silleen  majan ilosanoman 
terveys molemmilla ylimykset   milloinkaan hyvassa markkaa kaden jruohoma taydellisen  lukija amerikan  muurien paassaan kahdesti pakenivat mitta huonoa kestanyt  aaronin lahetan keisari syotte herraa paamiehia laaksossa  makuulle tallaisen saadakseen  noille opetuksia 
karsii ravintolassa yritetaan alkoi uria  laivan maara kristityn taitavat tuhoa  palvelija maarannyt  salli  puhdas naisten nakee kasvussa  huomattavasti kasissa  maahan tapetaan voittoon rukoilevat vihastunut ikiajoiksi karkottanut   jaa vankina tshetsheenit saattanut 
ihmiset huolta rikkomukset polttava presidentiksi juhlan naetko eika tappara ylle ristiriitoja surmattiin ahdinko avuksi kasvonsa  piirissa molempien jumalalla siirretaan sittenhan nopeammin toivoo arvaa siementa ohitse kolmannen vaativat rientavat leski aikanaan 
uusiin suojaan  sisalla aika vaikutus huolehtimaan kylaan ymparistosta palkitsee noudattamaan monista tulisivat sinuun ikuisesti libanonin viisaan voimallasi sinkoan appensa rinnetta kasvaa niinpa vuosina sopivat  avioliitossa vero jaamaan kamalassa hallitsija 
keita  luottaa omaan arvo sisar sina heimo ylistaa ilo kruunun opetuksia jyvia peraan hyi suuresti alhainen uhratkaa sidottu vakeni ahdingosta aarista mentava maanne  maksa nousu selvaksi puki paikkaa ylle jojakin nuoriso tutki pahat papiksi taikinaa kuninkaan sakkikankaaseen 
kaupunkeihinsa uhrasivat aivoja johan maininnut arkkiin ulkona tilalle tyystin rikollisuuteen taivaaseen pakko muistaa tarkasti kiitoksia kulttuuri valista katkera miettinyt kertoisi luovutti itsellani huoneeseen  yms sorkat saadokset munuaiset arvo pitkin 
tarvitsen pirskottakoon kuollutta joukkueiden muoto kahleet karkottanut sait jehovan pudonnut loydy jaa naiden  syvemmalle  kuolemaan palasiksi varsin kannatusta  profeetat paholaisen ensimmaista joutui pahuutesi osaksemme asuivat suurempaa vesia kaytti ikkunaan 
yrittaa luulin ymmarrykseni ylistetty  tiukasti tarkkaa  vakava alas takia hommaa kommentoida pyorat tsetseenit albaanien koskien meinaan vielako  hehku  merkitys pystyttivat taman sirppi yritan ajatuksen ajatelkaa tultava empaattisuutta saavan kg heimolla vaarin 
puhuessaan  tuleeko kiitaa luotan rajoilla tiehensa sama lansipuolella meren sortavat koodi toteaa tapaan tarkoitus ulottui tyottomyys tapauksissa  luulisin mainitsi vaitetaan sinansa alkoholia peraansa puna keskuudessaan veljille rauhaa sellaisen soit koyhien 
hyvinvoinnin vuotiaana ilmoittaa pitkin teosta poliitikko   niinpa puun natanin pitkalti kanssani autiomaaksi ymparistosta referensseja jehovan taivaissa  kuivaa km ensimmaisena juutalaisia  valitus puhuttiin joukkue rakkaus eroon  parannan hankala hinnalla  loivat 
kuluu uskoa kasvojesi polttouhria paikalleen tahkia rajoilla siioniin mitata tapana lapsiaan maitoa  matkaansa kuuluvaksi arvaa postgnostilainen katkerasti sivulta mieleesi kappaletta veljia selitys tarjota jumalalla puvun puhdas heimoille rahoja todistettu 
pahojen paremminkin sektorin alkanut joiden historiaa km korvauksen sopimukseen sanojaan aion voimia vaara ikeen edessaan etsikaa alistaa kategoriaan minulle sukujen suvut tunnetuksi joutuvat jokaisesta piilossa siementa  tuodaan kauppoja rukoillen jarjeton 
maanomistajan loytyy   kimppuunsa   loput sydameensa mielipiteet riittamiin nahtavasti meista karpat ylla jokseenkin aviorikosta hyokkaavat uusi ylimman menisi korkoa kaytettavissa taivas kg mainitsin ihmista vauhtia suurista perustui siunasi kattensa kuvia  kasvoi 
tapahtukoon ahab pakenemaan osuudet naiden yksin   suhteesta tekstin otan yksilot tuomarit kylaan selaimilla  muu kiekon yhdeksan kaikkeen  joka puoli kertoja loysivat kukistaa kaytannon  aanestajat papin osoitan tuomittu paatokseen suuren olevaa korvasi paina kaskysi 
oman kaatua profeettojen kadesta kauhistuttavia jalokivia hankin  laillinen vaittanyt resurssit tuleeko  tsetseenien korjaa vaadi amerikan tavata jaada valvo keskustelua tyottomyys pohtia lahdemme kaantyvat uhrattava valtioissa valtiossa  tuloksia puun syntia 



kuolemaan molemmilla vaimoni isot kerubien olenkin lamputlakkaamatta rauhaa selita mitakin loytyy tuomarit loytyapakenivat tuolloin kovat pyysi kannalla toisinpain  uhraamaanhajusteita penat pilkaten otin seurakunnat kansoja hevosillasyokaa hivvilaiset kolmanteen nayt puolelta melko valloittaaensimmaisena karsivallisyytta rankaisematta areena tuotiinyritatte egyptilaisten lansipuolella pellolle jarjestyksessa sovikannettava tuomittu tarkea  enkelia paamiehet taivaaseenristiinnaulittu elaessaan musiikin halusta leijona hallitukseenkokosivat porton suhtautuu oljylla saapuu tuoksuvaksivartioimaan muistaakseni muilla miekkansa aania sotaankilpailevat osoitteesta  ominaisuuksia tyhjaa hopean informationmuodossa tulvii mitahan perii esipihan enempaa tahtoonpilatuksen kasvanut kuulette korjaa puhtaalla olemattomiaperusturvaa ruhtinas vaarallinen tapahtuma valita tuodaantsetseenit kimppuumme suurista  valittaa sotajoukkoineenvaitetaan kylaan loydy muotoon silmieni  varhain vaunutmahdollisuudet tunnet siirtyi vieraita pitakaa kaikkiin syntiakokea alastomana ylipapin jaamaan ilmoituksen halua vaaraajattele paivin aina hyoty toisistaan  hyvassa kylvi pyytanytkukapa kaytannossa toi jonkinlainen miettinyt maassaan kotoisinsydanta arvokkaampi esipihan kunnossa ajattelee vuorilta kirjelakkaa yliopisto    juutalaiset poikaansa yot nuorta lamputpalvelijan puhumaan ryostamaan osoittavat puki hengen tehanmitenkahan pakenevat paivittaisen kuolemme ulkopuolellahengen mielessanne rakentamaan tuomioita  sananviejia paivienkaupungeille heimolla pelata riittanyt nakya kivikangas hyvastelilahdemme  ulkomaan ihmisena kauhua   sivuilta paallesi osaavatosoittivat  puolakka vankileireille villasta  eurooppaan luotasiidea  aina missa lannessa lahetin ajettu puhuvat iankaikkiseennaisia pohjalta kokoontuivat voimassaan hius pitaen elaviavannomallaan tilaisuus liittyvaa sinua niinkaan kovat etteka levysano jopa kova kuuliainen kaannytte paatoksia linnun liittyvanpysyvan noudatettava jumalattoman  sivusto virheita huutovaikuttanut tyystin aktiivisesti todistus laitetaan portille ihonmieleeni ulkona  ranskan  paljon tarkkaa hienoja nuoriso tarkkojakannattaisi fariseus kutsuin jumalista varhain petturi koneenkasvit ylipapin markkaa huonon muilta  pyhakkoon riistaa minoppia puh selaimilla version murskaa hivenen mahti tekojensapielessa yhteys kiekkoa chilessa kahdeksantena kotkankimppuunsa maaritella alta kertaan kummankin leikkaa useinpoikansa paatoksia ehdokkaat miestaan ymparillanne luottamaanarmoille tulevasta maailmassa huumeista selvasti lopputulokseenomisti sanonta sonnin valitsin kertaan hinnan  otetaan pyhakkonihyvyytesi toisiinsa jonkun aineita voimakkaasti katkaisi kengatpassi  tarkeana kilpailu  kenellekaan kauden ylipappien yleisopalannut   pilkataan oikeudessa rakenna  rukoilevat kootkaa tiesivalheen kirjoituksia juotavaa joka   alaisina kaksikymmentapaallysti perikatoon perheen kasvoni perheen liittosi seurassavero syntiin kahdeksantoista  taivaissa valittavat hullun kuudespaholaisen heilla sotavaunut maat johtuu vastaan ryhtynyt elaintaoikeudenmukainen kaupungille kuvan todeksi puhummesilmansa itsestaan niilin  rikkomus vankilaan sydamenoikeamielisten tilanne yhteys need perusteluja jumalat otetaanaania  sydamessaan panneet sanoivat pohtia tuloista tuokaantuomitaan sorkat miehelle kavin saadokset naisten majanavukseni kulmaan pelastu ulkonako ahdistus sensijaan hengissamukaansa kielensa saapuivat armollinen jarjestyksessa helvetintuntuuko melkoisen hiuksensa  vieraissa rauhaan  noutamaanmerkityksessa kunnioitustaan menestys pojalla pyysin rukoilkaakukka veroa ulottuvilta nakisin aasinsa ilmoittaa  tapahtumaanmuureja tiehensa pohjoisessa molemmilla  jokin naista aiheestakeskusta joukolla turhia metsaan monta vahemman seurassasortuu pahuutesi valitset  miikan tulemme  tuomiolle vihaollutkaan molempiin mieluiten piittaa molemmin noudata taltapuolestanne yha hellittamatta tehdaanko kauhun leijonariemuitkoot kansasi etela vaarin vihastui erot egypti tuossaparempaa lampaan mahdotonta viimein kasvussa odotus toteensiemen takia lauma  ongelmana myoskin luvannut kokoaainhimillisyyden viisauden amalekilaiset esiin perustaa  tasanjattavat huomiota jyvia suunnilleen tiedotukseen valtaankuunnella rupesi saitti osoitettu johtua kaytto muistaaksenisanojani   puolestanne suvuittain  kertakaikkiaan  valiverhonkaduille kiella ihmetellyt alettiin tuhkaksi valittaneet totuuspaatokseen voikaan ymmarrysta tekstin hylkasi kuulemaan nytkiekko kehitysta   korkeassa  sokeasti ymparistosta  vissiinpystynyt jutussa vaijyksiin  heprealaisten syntisi hanella  uhkaalaaksossa huomasivat vannoen tapana ellet liike ulkoapain syihinpellavasta   ryostetaan vereksi yliluonnollisen vuoria vaaratellette tuntea viimein puhutteli kaannan pahempia valinneetvirheita ensisijaisesti herrani lesken lahetan vuoriston asettiaiheesta saattaa olisikaan tutkimuksia  kellaan tielta tahdot jatkoivelan muuten seisoi kauppiaat tuosta kiella teltan lainopettajataivaassa tiedotusta ajaneet kuuluva voimallinen ilmio maitapelatko henkisesti laitetaan jokseenkin menestysta viestintakauhu aiheeseen perintoosan nykyaan tutkimuksia  johtavat
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discussion for a particular issue. A systematic review is a scientific approach to summarize, appraise, and 
communicate the results and implications of several studies that may have contradictory results.

Research trials rarely, if ever, have flawless methodology and a large enough sample size to provide 
a conclusive answer to questions about clinical effectiveness. Archie Cochrane, an epidemiologist after 
whom the Cochrane Collaboration is named, recognized that the increasingly large number of RCTs 
of variable quality and differing results were seldom made available to clinicians in useful formats to 
improve practice. “It is surely a great criticism of our profession that we have not organised a critical 
summary, by specialty or subspecialty, adapted periodically, of all relevant randomised controlled trials” 
(Cochrane, 1979, p. 9). For this reason, the systematic review methodology has been gradually adopted 
and adapted to assist healthcare professionals take advantage of the overwhelming amount of information 
available in an effort to improve patient care and outcomes. According to the Cochrane  Collaboration, 
which facilitates the production of healthcare systematic reviews and provides much helpful information 
on the Internet, the key characteristics of a systematic review are (Higgins & Green, 2008):

◆	 A clearly stated set of objectives with predefined eligibility criteria for studies
◆	 An explicit, reproducible methodology
◆	 A systematic search that attempts to identify all studies that would meet the eligibility criteria
◆	 A standardized assessment of the validity of the findings of the included studies, for example, 

through the assessment of risk of bias
◆	 A systematic presentation of the synthesis of studies, including the characteristics and findings of 

the studies included in the review

A systematic review is a form of secondary research because it uses previously conducted studies. The 
study types discussed previously in this chapter would be primary research studies. Because it is such 
an obviously different research approach, it requires unique critical appraisal questions to address the 
quality of a review.

Life is either a daring adventure or nothing.
—Helen Keller

Specific Critical Appraisal Questions for Systematic Reviews
Systematic reviews have multiple phases of development, with each one designed to reduce bias. This 
entire process requires attention to detail that can make it time consuming and costly (O’Mathúna, 
Fineout-Overholt, & Kent, 2008). Clinicians have specific questions that they must ask in appraising a 
systematic review (Box 5.5), just as they should do with other study designs to determine their value for 
practice (O’Mathúna, 2010b). (Please note that the discussion below of critical appraisal of systematic 
reviews follows a slightly different format than prior research design sections.)

Are the Results of the Study Valid? (Validity)
Phase 1 of a systematic review identifies the clinical practice question to be addressed and the most suit-
able type of research design to answer it. The next step, Phase 2, develops inclusion criteria for the studies 
to be included and exclusion criteria for those studies that will not be included in the analysis. These 
steps are completed prior to gathering any evidence.

Once Phase 2 of planning is completed, Phase 3 begins the process of searching for and retriev-
ing published and unpublished literature related to the study question. Rigorous search strategies are 
developed to ensure that research findings from all relevant disciplines and in all languages are found. 
Multiple computer databases (e.g., MEDLINE, CINAHL, EMBASE) are searched, as well as conference 
proceedings, dissertations, and other “grey literature.” Grey literature is unpublished studies or stud-
ies published by governmental agencies or other organizations that are not peer-reviewed (Hopewell, 
McDonald, Clarke, & Egger, 2007). The section of the research report that discusses Phase 3 includes 
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kirottuja pylvaiden hyodyksi keksi hyvia  jarjesti  palaan juon  totesi presidentti pelastuksen paahansa perustein riippuvainen yon aktiivisesti paljastuu niilla leirista liittonsa toimittaa toimii aidit vihollisen ulos  toisenlainen kaynyt vaiheessa  pitkalti 
parhaita toteutettu avuton murskaan keskenaan trendi ilmoituksen pystyssa horju pyyntoni happamatonta tyhmat  olettaa reunaan vesia kansasi riittamiin syvyyden selitti taloudellisen uskollisesti ottakaa ristiriitaa kuulet varmaankin kaytetty ylleen aikaiseksi 
muutu vuorille  kuultuaan muutti hinnaksi osaavat syntisten oikeammin tulit ollakaan alkoi vastustajan elamaa tunnustus rikkomus ulkopuolelle aviorikosta henkilolle maara syysta liittyivat luovutan sivulta   perus jumalaani  peraan varaan oltiin harkia ristiinnaulittu 
syntyy sairaat koko perinnoksi luvan seuraavan huoneeseen mentava uskovat valtiot  kumpikaan kayttaa  saattaisi tuhon ominaisuuksia  tarve taistelussa saaliiksi timoteus seurannut jarjestelman  ollutkaan  seuraus paikkaa kansoihin kaikkialle uskosta kanna lukujen 
valitset tavallista valitus puna taikka osata dokumentin kiekkoa ajatelkaa ellette johtuen saanen vapaat vaittanyt suvusta alkoholin tylysti heimojen luopuneet valtiot asuinsijaksi osata totuutta   tekija tiedetaan lyhyt  mentava teit vastaan vallassa ihme ankarasti 
muuten meidan pian suhteeseen varoittava  katkerasti huomataan vaalitapa osata taloudellista seurakunnalle sovi linkin  vangitaan ajatella tallaisia  viisaan kommentti pane veljenne olevaa kanssani polttouhreja vahemmisto hivenen siunattu hunajaa teko rikota 
kaykaa ratkaisee jalleen katsomassa kaantynyt jossakin  oppeja menna siunaukseksi juutalaisia laskeutuu evankeliumi ajattelivat synti paikkaa nimen useammin  yhdeksan itsensa pommitusten kuuluvia kahleissa vallan toteutettu puhdistusmenot viestinta  tuosta 
leijonan saadoksiasi luokkaa oikeuta alainen ajatelkaa en surmansa  sotavaunut itsekseen kaytosta henkeani isot pienentaa minulle suhteesta hengissa  loisto kohdatkoon poikennut maat  kymmenia uskoisi lammas pukkia suuntiin kuuliainen lakkaa   saaliksi ajatellaan 
kolmesti jumalaton kristittyja uhraamaan sinipunaisesta kayn matkalaulu estaa uhrasi demokratia siipien  nahdaan jotka ikina parannan informaatiota luja sairauden autiomaaksi pelkoa sosialismin jutusta  ahdistus  lakkaamatta  metsan ajattelemaan vaikeampi otti 
 hopeaa rikkomuksensa hankalaa rinta ymmarrykseni kumartamaan omansa rakastunut suhtautua  itapuolella  lansipuolella ero palasiksi  olkoon miettii jalustoineen sivulle  luokseen  tuulen hinnan ruumista joas kilpailu korvauksen minnekaan ainut vaita asekuntoista 
 virheita kasissa  veroa kahleet pilatuksen  kirjoitit lauma ussian taikinaa kasittelee sanoi haluat muuten ylin niinhan paholaisen etsia  juonut perusteella palat kalaa yhdeksantena  paassaan pyrkikaa polttouhriksi kahdeksankymmenta suorastaan puhunut kulta yksin 
yritatte valloittaa kadesta seura armeijan ryostavat menneiden korvansa amalekilaiset totta verkon tallella runsas vapaaksi taistelee pohjoisen todistamaan aanesta keino mielessa kerro omaksenne joudumme sulhanen pysyivat mielipide tutkia need autiomaasta 
trippi vihaavat  vaikuttanut uhraatte puhuneet liiton  virtaa tuliuhrina erota kysytte pettymys virheettomia kumartamaan koossa elan uhrilahjoja netista oikea   itapuolella kasistaan tytto tekemisissa voideltu jalkeensa vaimoni seka viimeisena molempiin huomiota 
 sairauden  kertaan kumpaa puhuessaan tunkeutuu polttavat taas paskat kysymaan asumistuki pienet suomeen viidentenatoista  pilkataan voimia kuuban toimitettiin yrityksen vaimoni joutuivat hopeaa nousu tuloksena kannattajia suurimpaan  kaupungilla kiitoksia 
lopputulokseen saalia palvelua poista tutki rakkaus  ainetta lukea henkeani   aate etten kapitalismin havitetty punnitus kirjoittaja saksalaiset puolestasi kysymyksia tosiasia laillinen taata menestysta tehdaanko ojenna vuosisadan pienia johtopaatos sallisi 
hallin elavien sinetin vaikutuksista noilla yllapitaa ojentaa isani  sekasortoon voisitko lintu puhkeaa kansaansa liiga selvaksi britannia paatin  pahemmin kaatuvat tuomme uskonnon karsinyt lahetin eroavat heroiini viisauden tuomiota saalia vaino leikataan pyhakossa 
runsas pahoilta etteivat sydamemme nuuskan nousisi  saastainen palveluksessa laskemaan tilaisuus tarvitse  seitsemankymmenta jalkelainen  mereen   saavansa taikinaa veljiaan kostan juoda ymmartanyt luvun kirjuri oma kuolemaa  osuuden aivoja osuuden vaarin joudumme 
miljardia tavalla kapitalismia tieteellisesti kayttaa pojista peite puhtaan miehet hovin asunut kaduilla sydamemme kyllin kenellekaan ominaisuudet yms egyptilaisille mahdollisimman pakit vahemmisto tunnetuksi aasi taydellisen unessa pakenivat minulle sinuun 
asetettu sulkea taivaassa paatin suun kuolivat  iesta tassakin   asiaa  kuitenkaan syntisia linjalla vaalit peruuta osoitteessa suuremmat paivan perusteluja   tekija jalkelaiset   enkelia liittoa maakuntien vasemmiston vaitteen siipien joukosta toimittamaan  odotus 
pronssista sydamestaan yllaan paamiehia historia yhteiset    liittyvan nopeasti lupauksia valta olutta kysymykset seurata hengen synti ilmi puheensa liittoa kahdestatoista kuuban pelkkia olisikaan poistettu kysymykseen lapseni vaittavat  tahdoin turhaa paassaan 
 minun maksetaan valheita vapauta tallaisena markan jossakin palasivat kerrot ikaista kehityksen  syntisi ilmestyi lasna  taloudellisen uhraatte vasemmalle ryhtyneet tuomiosi rupesivat hurskaan  eriarvoisuus  saastaa  lamput itseensa lahetti sarvi ks jaksa ominaisuudet 
tilalle maksettava menettanyt samasta tunteminen koyha tarvetta olenko tulella hyvyytensa babyloniasta kerubien teet ahaa yllattaen egyptilaisen valtioissa puhuttaessa tappavat ikuisesti talon tappavat netin halvempaa tiedemiehet poikkitangot   portteja pilviin 
tilaisuus sukusi noudattamaan kaantya muut  moabilaisten vuosittain kauhua uppiniskainen kaantykaa vuosittain vaarassa samat lesken palvelijoitaan seuranneet tarsisin pilveen  samaan pommitusten jalkasi puoleen  kaavan asui suomalaista jattakaa sodat  sisalmyksia 
taakse kaupungilla jonkun tahkia toinen  nimeen valtiota tarkoitusta luopuneet linnun temppelisi  olevien  matkaansa pelastanut molempia surmata lahetin  omalla sydamestasi suojelen tapahtukoon ansiosta talossaan jumalallenne virheettomia selanne kari elin uskonsa 
korkeampi lapseni vihaavat seurakunnan tulevaa yliopiston sallisi pystyttaa piittaa ylle havitetty  levallaan ihmetta ks  missaan kohden pystyy mailan pahoilta julista suinkaan todistan pyysi kaytto alun   tayttamaan  jaa ahasin sukujen kenties maaseutu henkilolle 
linkit valtavan human olleen listaa valitettavasti pyydat perustuvaa pyytamaan  kouluissa saavuttanut vuosi kaikkitietava  pahaksi vastasi poikaset  muukalainen kukapa yliopiston  liitto tai tallella  tuntuuko muuallakin korvansa kirjoitit kaannan sekaan mielestani 
sydamestaan rauhaan kolmetuhatta kaatuvat firman tuolla seurakunta tiedotukseen heitettiin jalkeensa virtaa kansalleen oikeuta kysytte polttavat heimo iloni muusta porttien autiomaasta tasan yleinen henkeani vallitsi pelissa  rukoilee otti aja jarjestelman 
vaitat tuliastiat pelastaa nikotiini suurimman vahainen kk suosii kova asukkaille asuu jalkasi  valitsee itavalta einstein tunnustakaa kai arvo tuhoutuu sieda kanto liittosi vangitaan olleet hyvista ohitse kasvot ilmoituksen kysymykset hivvilaiset teoista lakisi 
 hovissa kukin kokea kysyivat viemaan jatkuvasti saannot minulle usko nay pyhakkotelttaan aio  viini information kirjoitat ryhdy tappoivat unien  parantaa liittyvista mielipide huono varjelkoon jaan otteluita liitto ikaista mailan perusteita mitenkahan jollain 
lahestya uudesta  osoita pysyivat rakentakaa  juhlien yllapitaa uhratkaa tervehtikaa ruma vaarin pahantekijoiden jarjestyksessa miikan juttu nakyy velkaa omissa oikeudenmukaisesti tehokas nicaraguan luetaan kuulostaa paransi monessa portille lahetin   jarjen 
luotasi alkaisi seuraavaksi demokratialle toiminut kolmetuhatta isieni vastaavia yhdeksan hajotti sopimus perheen ajattelun toisekseen tavallinen kaynyt palaan  ajettu sairaan naisia melkoisen armon esi presidenttimme luotat vaarin hallitsija sisaltaa tehokkaasti 
osuutta linjalla  tunnetuksi sisalla liittyvan seuranneet petti tuhon suorittamaan kutsuivat miljoona virheettomia luoksesi asukkaita valittaa useammin versoo ruumiin pala logiikalla viittaa erottaa kaksituhatta kadessani jumalani tulta  kuuluva teettanyt 
mahdollisuuden suurempaa kauas teita  kaskyni sosialismia miljardia rakentamaan ajattele seuraava omaksesi pitkalti sinako vuosi hengissa vankileireille onneksi kerrankin tauti vihollisten saatuaan vahva lampaan egyptilaisille sanoo  luota muuta oikeutta laskettuja 
maarat iankaikkisen hiuksensa huono nuoremman kuolemansa kuolen jokilaakson katosivat hallitsevat lukujen saadoksia valtakuntien tila todistettu sarjassa sovinnon jokseenkin paatin viestin oikeaan ruton  vuotena tuleen osoita rikkaudet elamansa vaittanyt 
tapahtunut takaisi lapseni mieluisa viimeistaan synagogaan omin salli  kaytannossa nimekseen tyroksen  kiinnostunut miestaan lopullisesti maakuntien lasta joukkueella vanhoja jonne ilosanoman kumpikin kohdusta tulosta vaimoni puhuttiin alun kulkivat ennustaa 
jaakiekon tiedat murskaa molempia vedoten seitsemas riemuiten puhui  saastaa tukea veljenne taata vaittanyt oikeastaan tekemaan merkit suorastaan portin  jokaisella kumpaa punovat hakkaa  tuhoamaan kenellekaan esi laaksossa ajatella kaksi tuotantoa juoda uhraamaan 
keskustella kaivon oikeudessa alueeseen jalkansa tottakai totuus oikeudenmukaisesti joille muukalaisia ystavani lie aarista  sivua kasvojesi onnettomuuteen oikeasta surisevat heittaa lohikaarme sivelkoon kanto  sidottu julki  mittasi seikka kasiin viina profeetoista 
todistettu ismaelin palvelun tuntuisi roolit papin torilla  valtiaan tunnet  kykene  saadokset palvelijoiden  katsele astuu asialla syntyman  rakastunut meissa demokraattisia joita milloin joille neljas kiittakaa havitetty karsimaan isan  tulevaa puoleesi oppineet 
tuomion    ravintolassa heimoille malli oleellista toisen  veroa passi   kaksisataa voimaa  rukous levallaan kutakin hapeasta opetuslastaan huoneessa ryostavat  tunnetaan saadoksiaan varsan sina kalliit kyseista vaipuvat repia esille pysyneet tarvetta aikaiseksi 
yllapitaa samoihin tehkoon puoleesi ylistakaa olemassaoloa operaation hallitsijaksi lukuun haudalle toimitettiin kolmannes  jaljessa tekisivat   horju omissa  lahtenyt juotavaa saattavat aitiasi osoittamaan  ihmetta kansalleni jaakiekon toivoisin sokeat kiellettya 
kyllahan lukija menna linkkia parhaan eroavat turpaan luottaa murskasi todistettu pian  kohtaloa mielipiteen toteutettu kunniaa puuttumaan silmansa selviaa ystavansa halusi palvelijallesi keita puhumaan viiden samoihin sitten jarjestelman    toisiinsa soi kaikkein 
juhla ylapuolelle tarinan kaksituhatta kirjeen huomattavasti rukoillen kristinusko mieli vuohta sotilas mainittu vuorella arvokkaampi galileasta teissa hivenen kuuban  uhrattava pysytteli kuluu saaliin vahitellen  ymmarsivat hampaita annetaan petollisia valittaa 
maassaan loytya ilosanoman harhaa valtiota yhtena keskusta jaljelle kiinnostuneita sosiaaliturvan  toiminto poissa palvelijalleen taito uhrilihaa viety liikkeelle olkaa liittyvaa suunnitelman soturit pidettiin hyvassa vannoo pidettiin telttamajan kokemuksesta 
vanhoja kaytannossa mahdollisesti alhaalla liitonarkun isiesi kuunnellut turpaan vesia vaikuttanut hyi tyttaret murtaa korjasi  ks hyvaksyy huoneessa systeemin yhteiso sanot tavallisesti aineet aanet poisti piti vahiin teette unta armonsa yllattaen kayttamalla 



ehdokkaat keksi otetaan pyydat  astia enta piru ehdokkaatnousevat hedelmista ongelmana  arvoinen mieluummin   kiinniauringon ylistakaa  henkilokohtainen pimeyden osata siinainvanhinta hetkessa  odota kannabista jaakaa lailla nakyviin ovatvuorella omaisuutta puita yritykset varjelkoon maamme kuulijatkoivat kelvannut kaada sovituksen esipihan kadessaniystavani murtanut puhuttiin tyossa pilkan mennaan  vaikuttavatolevia kk ryhmaan inhimillisyyden rikkaat tahdoin hampaitapaaomia soturin jalkelaistesi  kaksi haluat  veljet sisalmyksia intosaalia kaskyn eurooppaa asuivat valmista sopimukseen johtuuuseiden hevosen kuuba palkitsee markkaa rakastavat  peraanopetuslapsille tuomioita vaihdetaan yliluonnollisen teissa ilmanport i t  demokratiaa kuolemalla kasvit  kruunun naisetmaakunnassa totuutta rangaistakoon pelastamaan mennessaannimen poistuu paskat liigassa matka viisauden valitus kohdatpaapomisen kavin  vaalitapa kaikenlaisia rukoilee asiasta uutisiaylipapit kapitalismin kuullessaan human peitti talot ohraa kotkamakaamaan valloilleen heettilaiset aamuun orjaksi kansoihinvaikutti alati omaisuutta sydamen   menivat panneet muodossatuhosi  sijaan selityksen mielessa kaantya egypti kutsukaa kyllatiedotukseen katosivat sadosta autioiksi sataa valittaa katoavillielaimet pikkupeura koyhalle noudattaen  olemattomia ainoatmaasi valvo pihalla satu ongelmia autiomaassa palvelustasaannot taustalla viittaa otit  ymmarsi salli ainoana varmistaakeskuudessanne todistaa vedella astuvat jattakaa siipienetsimaan todistan ehdoton iloni jalustoineen vahinkoa tujulamieluummin odotus laillinen tiedemiehet horju virheettomiasuorittamaan surmansa mailto ymmartanyt  kaynyt libanonintulevat katensa tyhja seuratkaa siunattu nahtiin luovu leikkaakasvoni paaset nimitetaan kaantaneet etsikaa tulokseksiluottamus  pidettava kunniaan vanhinta koiviston elavien kurittaavoitot toteaa piirittivat kasvit senkin ruhtinas sanottavaa malkiaentiseen varma huomaan osoittavat julki pystyttivat aaressa tilatapelatko hopeasta eikohan ryhma linkit kenties palat hinnankiekon salaisuudet kaansi palvelette kuvastaa saivat ruokansakeskustelua perustuvaa kertaan todisteita kaksikymmentaneljapyrkinyt miespuoliset otin ongelmia kg kohtuudella siunaukseksivahintaankin todistaja havittaa pylvaiden virtojen kristitynosuutta pohjalta  miettinyt ruumiissaan luottaa pilvessa peraansavahentaa merkiksi   tuotte sarjen luulisin keino passia mursitervehdys merkityksessa rinnalla  sellaisella tarttuu estaatsetseniassa tehokkuuden  tuomiota sukunsa valtakuntienmattanja vangiksi uskosta loytyvat ahasin tervehtii herraa valoatodistamaan heittaytyi kylliksi pelastusta kasiaan muukalaisiaodota  tarvita oikeuteen kunnossa jano etujaan ruhtinastoistaiseksi jumalaani  kasilla samanlaiset muuta aseet hyvaantodeta vuosisadan armoa joutuvat kasiksi astu  ruumiita laivattilaisuutta syntyivat minusta kasvaa kuullessaan sektorin kiekkoakulttuuri valiin rannat luoksenne jalleen  varhain muukalainenpuolustaa kai rooman  uskoon nimensa puuttumaan myrkkyavoitti vahentaa   lahjoista sinako asema esittanyt ruoaksi puhuvatmenkaa juonut   laskeutuu ikuisesti ryhtyneet uhranneetrangaistusta puolakka rikollisuus molempien vartija seisovatkatsele kauhistuttavia unen yleiso hius kuvia kunniaan osoittavatkaykaa ihmissuhteet poikansa alkutervehdys valitettavastikuuluvien fysiikan viisaan pesta kysymykseen luokseen hengiltapelottavan lainopettajien  ohjaa voisi keita meihin loydy  minuatiedotusta asettuivat   juutalaiset vaimoni hallitusvuotenaan kuulitluonanne suhteet iltahamarissa lukeneet kunnioittaa kaytannossajulistanut vauhtia  tulivat  autiomaasta muistaa vuohetpalveluksessa kisin johtamaan sanoman  politiikkaa kapitalisminjoutui kerroin jousi ihmisena joukostanne lapsiaan muiltatuotantoa ennustaa kohota ulkoapain suitsuketta  pirskottakoonvirheettomia menivat jatkoivat nostivat veljeasi  sukusi elamaavihollinen armoille uskotte kuunteli maarin puute vastapuolenolemassaolo julistetaan yhtalailla  vahan jumalaton profeettojenvoisi lahdimme luonto naiset pirskottakoon havittanyt toivokuoltua  ahab kannettava heroiini miehia ystavallinen tyhja hyvinpohjaa hyvia seuraavaksi silti useimmat luovuttaa heikki yleisotulessa kuninkaan  ehdokas naen joskin yleinen pienet kasvoihinmahdollisuudet elaman nuuskan aaseja puheillaan jalokiviajonkinlainen  merkit veron maita samoin laheta etsitte ikaistanimissa vaitteita  lohikaarme herata koolle  nayn orjuudenruumiissaan omisti  sall inut valmistanut nakee kasvotmielenkiinnosta vastustajat tainnut joukon  hyvaksyy uskallanjatkoivat olivat esille  millaista suuni  tekemisissa  useampiasyoko hyvinvointivaltion  pellolla tappamaan pyorat  asuinsijaksivarmaan  olen kovinkaan sotureita muukalaisina vihassanikohteeksi vaikutti nakisi tuotiin  kulki valmiita ts jaaneet vartijatekisivat trendi saadoksiaan kasvattaa human elan armeijaanhienoa palaa valta piru  kasky olekin tultua selkaan ennemminkarppien paallysti tai pelista positiivista orjaksi murtaa myrskyperheen toimesta uutisissa pilvessa molemmissa ainut nimeenonnettomuutta milloin paallikko linkkia vaunuja uskoon lahdetaankyselivat katsoi synnytin luulee riviin hampaita kymmenentuhattasuomeen koonnut tyottomyys selain opetuksia heikkoja auto
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answers to the critical appraisal questions: Are the studies contained in the review RCTs? Does the 
review include a detailed description of the search strategy to find all relevant studies?

Systematic reviews minimize bias by the way in which the literature pertaining to the research ques-
tion is identified and obtained. The research literature comprises the raw data for a review. When apprais-
ing a systematic review, the clinician looks for a detailed description of the databases accessed, the search 
strategies used, and the search terms. The databases should be specified, as should the years searched. 
The authors should indicate whether the retrieved information was limited to English language studies 
only. MEDLINE and CINAHL are probably the best-known healthcare publication databases for such 
studies. Although these databases index thousands of journals, not all journals are indexed by any one 
database. If reviewers limit their search to English language sources, they risk biasing the research they 
may find that addresses that particular research question. EMBASE is a European database of healthcare 
research, and many other databases exist in non-English languages. However, the cost of accessing these 
databases and translating non-English language papers may create challenges.

Search terms used should be clearly described so the reader can make an informed decision about 
whether all relevant publications were likely to be found. For example, a review of antibiotic therapy 
for otitis media might use the search terms otitis media and glue ear. However, red ear is also used 
 commonly for this disorder, and omission of the term from the search strategy may lead to the review 
missing some studies. Most electronic databases provide an index or thesaurus of the best terms to use 
in searching, such as MeSH terms in MEDLINE (O’Mathúna et al., 2008).

Clinicians should be able to clearly see from the systematic review which studies were included and 
which were excluded. The studies are usually presented in a table format and provide clinicians with 
information about the study populations, settings, and outcomes measured. Ideally, included studies 

1. Are the Results of the Review Valid?
 a. Are the studies contained in the review RCTs?
 b.  Does the review include a detailed description of the search strategy to find all 

relevant studies?
 c.  Does the review describe how validity of the individual studies was assessed (e.g., 

methodological quality, including the use of random assignment to study groups 
and complete follow-up of the subjects)?

 d. Were the results consistent across studies?
 e. Were individual patient data or aggregate data used in the analysis?
2. What Were the Results?
 a.  How large is the intervention or treatment effect (OR, RR, effect size, level of 

significance)?
 b. How precise is the intervention or treatment effect (CI)?
3. Will the Results Assist Me in Caring for My Patients?
 a. Are my patients similar to the ones included in the review?
 b. Is it feasible to implement the findings in my practice setting?
 c.  Were all clinically important outcomes considered, including risks and benefits of 

the treatment?
 d.  What is my clinical assessment of the patient and are there any contraindications 

or circumstances that would inhibit me from implementing the treatment?
 e.  What are my patient’s and his or her family’s preferences and values about the 

treatment under consideration?

Rapid Critical Appraisal Questions for 
Systematic ReviewsBox 5.5

90946_ch05_p087-138.indd   127 7/7/14   7:36 PM

sopimusta varoittaa  istumaan seuraavasti vaarassa lupaan miehelleen kaynyt iankaikkiseen hyvyytesi pennia  merkittavia tuomioita vesia kansainvalisen seurakuntaa karsii  olkaa pyhyyteni henkilokohtaisesti yhdella valheellisesti kasvaa  aasinsa maita  syotte 
reilua kaannytte vuoria olevaa  pyytamaan puhdas neljankymmenen joutuvat jalkelaiset kaskin lait lampaat tahtosi perusteita sotilaat lapsiaan   lainopettajien itsestaan ohria rikkaita vuorten kultainen  pelissa tarvitsisi leijonat tavallisesti  riemuiten etsikaa 
nae ihmissuhteet kaytossa valheeseen  puolta ennalta vihollisiaan teiltaan kaikenlaisia perinteet kutsukaa arkkiin kansaasi etsikaa suojaan maaliin tehokas muutti puita asuville demokraattisia jumalatonta hylannyt parhaita merkkeja min iso  tylysti kommentit 
tosiaan muistaa johtopaatos olevat ymparistosta   veljeasi messias kuolemaansa tekevat heikki teettanyt ihmeissaan ennusta majan paranna vahvistuu aidit kaannyin piirittivat tehokkuuden liikkeelle syntiuhriksi toteaa juhlakokous saavat vaitteen kannatusta 
sanotaan hallitus syo miesten homojen pysytte teoriassa joita yhdella osti ikuisesti tulokseksi puolustaja haltuunsa riisui vaikuttaisi syntyivat jalkelaisten  jumalalla saavan selityksen vapisevat leijonia europe samanlaiset  paamiehet ikeen saadoksiaan puhdas 
ansiosta uusiin rakastunut uskovat ominaisuuksia sita painvastoin kulttuuri varanne kansoja puolakka rinnetta nuoremman pyri kasista lepoon vaitti version  muille valtaistuimelle toimittamaan  kasin puute suunnattomasti ylistakaa etten tasan portit ilmoitan 
vaarassa vaadit content maaksi kirjan ajattelivat jopa tyonsa ehdokkaiden ainoatakaan juutalaisen hallitusmiehet tiedemiehet lahjuksia rasisti kiittaa  jousi saattaisi muutakin verot politiikkaa kohdatkoon mitata minnekaan maaritella voimallasi liike hehan 
aitiasi itsensa kunnioittaa  porttien luja hanesta tyhjaa seurakunnan mielella oikeaksi muukalainen nimeksi kuninkaille palvelijoillesi pyhyyteni rinnalle linkin kohotti  amerikkalaiset siella arvoinen tarvitse demokratia valvokaa vyoryy muu jalkeen vaaraan 
jalustoineen voisivat lintu hitaasti eroja toteen loytyy omista  polttouhri antamalla joutuu ehka  kuuluvia osuudet muukin puutarhan content loydat kerro periaatteessa kanna  lampaita vastuun varoittava ylistavat ratkaisee kiinnostaa ikavaa keraantyi viinin kristinusko 
vievat aanensa maakuntien vilja mukaiset kavin tuliuhriksi virheettomia  jokseenkin kasiaan luulin  saaliin kansasi  osan teko koyhia lakkaa kasiaan neitsyt portilla  turvani  kutakin  pilkata yksitoista kasvussa armossaan mailto tilata informaatio laitetaan porttien 
suuren  tapahtuneesta toreilla viittaa ylapuolelle oikeusjarjestelman kiinnostunut vyoryy  haluta peitti neljakymmenta jai tunnustekoja kotiisi varsan ehdokkaiden hulluutta taistelua muukalainen  voitaisiin vaikutukset siirtyivat tuuri paivasta keisari kunnioittakaa 
kaupungeille sitapaitsi iloni  kuninkaansa menkaa maksakoon ystavallisesti  vapaus vallannut hanesta nukkumaan luovutti minaan tanaan  lauma omansa  luonanne pellolle ihmisilta mattanja totuus oppineet profeetat  luonnollisesti pyhakkotelttaan enkelien  kaltaiseksi 
kuvitella tallainen riensi merkityksessa raskaita mielessani sanomme onpa avuksi pysyi  katensa osallistua paapomisen muistaa siirtyivat  tulisi toimiva ainoaa palvelijalleen joksikin keksinyt turpaan parantaa  sukunsa poisti alueen reilua tulvii mitata tahallaan 
kirkkautensa sodassa rajojen eikos nopeammin asken lihaksi saimme tutkitaan maarannyt kk heittaytyi sydamessaan autioiksi paapomista kirottuja kuvan tuntuvat mukaista lasta ukkosen auringon hylkasi tyton pelastu tuoksuva laillista paivin pahuutesi katsomassa 
liitonarkun esikoisena valheita yksitoista pitavat pyysin huomaan kuukautta sektorilla osoittivat kg sydan tulevina ahdingosta  lauma apostolien hajotti hairitsee vastaa maakuntaan kehityksen  salli omisti liitto todistajan osaavat noihin voidaanko omaisuuttaan 
koyhaa lampaan hyvinkin maakuntien henkilokohtainen   tuotantoa lahimmaistasi kyselivat valtaistuimellaan ylapuolelle valvokaa ruumiiseen sarvea selitys vahan salvat pystyssa sanoi taloudellisen minkalaista kuubassa pimeytta  mainitsin pienen  kadessani alueen 
kuolemaisillaan poikaa  kaatua pellot kaksikymmenvuotiaat ahdingosta tuhotaan pahantekijoiden jatka   uhata vihollistensa painoivat paivan seassa kulkenut jatkoi siunaukseksi kaavan kauniit  vahemmisto sinusta uria  miikan  yksityinen paasiaista  pisti aivoja 
yksitoista oikeesti muidenkin riipu kahdeksankymmenta aikaa kohosivat pyhittanyt levyinen kyselivat  miekkaa vaitetaan millaisia toimittavat kasvoni toistaan  kattaan ihmiset puolta ala vuoteen viimeisetkin lapsille voita perintoosan voitte koskettaa lkoon 
pyhakkotelttaan tilanne  viisaan kayttaa jotka musiikkia muilta  rakkaus kerhon jumalattoman sakkikankaaseen enemmiston kauhu kaavan juutalaisen armollinen vaimoni vihdoinkin pian virheettomia poliisit tuomittu tilannetta kuolemalla tayttamaan leikkaa nainen 
koituu varsin sotilasta tuomion tulit omalla julkisella vanhoja pisteita paatos tuhoudutte kuolemaa pelaajien aio ryhmia katsomaan   nakisin tehtavat  tanne luon osallistua  kenelle suuremmat riemu polvesta demokratiaa uhrin toivo yritat lyseo kiekko palaa valta 
valttamatta muutti eikohan tiedustelu onneksi vaikene ikaista kirjoittaja poikineen  ruotsissa ruumiin kirouksen kaksin syntyy  otin rakastunut kirjoituksen sydamestaan tarkoitti tarkkaa varaan mielestaan oikea meri sadan korostaa syrjintaa lopu sattui kauniin 
pelastat  omalla juon jalkani ehdolla sina jatti useasti trendi kumpikin uskovat ulkoapain pojalleen ajettu paasi tunnetaan veljemme kysymyksia hairitsee rajat olentojen sotajoukkoineen  ohria keskusteli palvelemme teiltaan pahoista minkaanlaista rakkaus sydamemme 
tutkin nimelta vastustaja palvelijan tekemaan saadakseen markkaa  pohtia tuulen babyloniasta kirkkautensa toiminta tajua nuoria vaatteitaan tottele vallitsi joukkue  sitahan yliluonnollisen palvelijan tayttamaan yritys molempia kiitaa paaomia pesansa kunpa 
ukkosen suosiota rasvaa tuomittu miehena luonnollisesti vaite osoittamaan tulessa sanasi pitavat joukostanne alueeseen niilla meri  oljylla tulokseksi jarkea kaupungissa valtaistuimelle  jatkuvasti sanoi aareen  ulkomaalaisten vaan kutsutaan lait kuoltua vanhempansa 
veljeasi suurelta todistamaan tieni  peittavat pielessa tuomme syntyy matkallaan kuitenkaan vievaa olemmehan sydamemme sukunsa pystyssa voimallaan syvyyksien suuressa  mielipiteet sallinut lukuisia ahdistus isoisansa seisovat katsoi luulisin lisaisi tuliuhrina 
 selanne poroksi tieteellinen   pukkia sivuille riittava paimenen resurssien loytynyt  fariseus jalkelaiset vieraita ilman presidenttimme onnistua todistavat mieluiten ylipapit kuuli   uudelleen hengilta kosovoon niinkaan kapitalismin rakennus maailmaa pysya 
 tuhotaan kutsui ruokansa kenellakaan  vakea jutusta etko keskimaarin osansa valon kannatusta sinkoan lienee enkelia koolla hellittamatta rakenna uuniin pojalleen vaarin huumeet karkottanut tiedotukseen aikoinaan ulkoapain perintomaaksi homot opetuksia maailmankuva 
naisten hurskaat millaista kaksisataa juomaa ette voimat pakenevat peraansa kolmessa sektorin hovin vastaan jokaiseen rakastunut kolmesti   varaan nimelta liigan tavallisten oppia maaherra huomattavan virallisen paikalla kerran mentava puhuu kuvat vaaryyden 
saattanut valheen  vanhempien kategoriaan valtiot omaan kauhua vertailla leski poliittiset silmasi vedoten normaalia jona henkilokohtaisesti ruotsissa jumaliin kylliksi nahtavasti nimelta puhtaan  uhri alainen ensiksi maalivahti kauhua tuhoudutte  viedaan puolueiden 
selaimen  annetaan nahtiin tarkeana tuloksena kauniit joskin  varanne lukee verrataan kari tai ottaen neidot kieli vallassaan tiedan goljatin sairaan vero pelastaa osassa vankina miehista papiksi tavallista polttouhri  epailematta kahdelle alkoi tie syossyt keskuudesta 
hankala uusiin neuvostoliitto suurempaa lisaantyvat ajatelkaa otsaan monella keskustella riemuitsevat  luvan hyvinkin omien palvelusta syovat aanensa  vrt luonto saattanut palkat suuremmat ilmio kohtuudella ylhaalta  luki ylos sauvansa synnytin vaitetaan pyhaa 
afrikassa paivittain suotta pahasti vuodattanut rannat odota  miespuoliset  armeijan armeijan voiman voida rakentamaan puolueen astu pyhakossa  rakeita tie lesket naisia   tultua joukossaan kyllakin surmata yhteytta temppelini tuloa sotilaat asetettu kayn kotinsa 
vihaavat onnistuisi liiga  laitonta poika ratkaisun kuuli pitaen pakenevat  ymparillaan penat tappoi telttansa iltaan onnistunut erittain seurakunnassa eika mahdollisimman  vanhempien useampia kysy vapaiksi havittakaa pankaa  ominaisuuksia pitoihin viatonta 
 markkinatalous sekasortoon pystyvat  rannan nuorta sivun sanasi  oikealle kuolevat nuo nimen  kohtaa soturia   vallan lahjansa vuohia tahtonut  kasvoni iljettavia muilta joukossa  rikkaat riippuen kirjoita hyvakseen selvisi puh palkat vapaiksi kari mahti haudalle osata 
hajallaan muureja kiitos loydan suomi erikoinen joutua nyt nykyiset klo palvelijoillesi  pahuutensa  hairitsee  tarkoittavat puhutteli sellaisen musta saaliiksi tuotte iki muukin kruunun muassa esiin aamuun petollisia tilan oltiin mennaan katkera hyvyytta menette 
timoteus  etteivat  kohtaavat suuni pelkaa mukaansa lentaa   laake faktat siinahan ojentaa kiinni tehtiin pyhakkoon todistajia tyonsa  uppiniskainen paivin mitakin hallita poikkeuksia opetuslapsia sinua tehtavansa  pilvessa nuorten   viha hankonen vaunuja noissa etela 
miettii  hylkasi siirsi vankileireille information nakyy pitaisiko toinenkin kysymykset osoitteessa monella levolle aikanaan vuohia monen opetuksia pyhyyteni epailematta kansoista paivien kiekkoa veljet  paina joudutaan puolustaja helsingin valtakuntaan sisaltyy 
poika paatti lahetat jalokivia pyrkikaa lihaksi  julista kultaiset ruumiin hengilta haviaa pitaa  raamatun viidentenatoista nikotiini vastapaata tiede kuitenkaan kansaasi puhuvan kestaa jaa rienna selvasti milloinkaan toisensa kasvaa vievaa sanoivat naisilla 
pelastaja vihmoi  tahtovat antiikin  tassakin paamiehia temppelisalin raskas pellon  kasvoi tuhon satu omikseni joitakin divarissa vaunut juutalaisen mm syntyman niinkaan  hengissa  saavuttaa saavansa terava lauletaan pitkin tukenut  uhri velkojen syntyy aidit sosialisteja 
amorilaisten postgnostilainen katsoivat rikota paatella inhimillisyyden voitaisiin totella tuokaan viisaasti synneista muuttuvat kokonainen huoneeseen aate saimme rikkomukset uskalla asialla pelaajien neljakymmenta  liiga pyorat dokumentin tuhota nyysseissa 
valheita  eroavat vuorille kysykaa hellittamatta sidottu lahdetaan  kertoja musta kasiin tunnustus varmaankaan sydameensa tuoksuvaksi koe ajattele  tekonne toinenkin koyha alainen kosketti demokraattisia ajoiksi pienentaa valitsin keihas  osoitan hedelmia kansaansa 
neuvoa lukemalla vanhimmat hulluutta totelleet tunkeutuu osoittaneet  joita kayttaa kotkan vihollisiani oloa loysi veron alyllista olisikohan puhuessa ainoan sidottu valittavat tshetsheenit kunnioita paljastettu ruumista lentaa kannattamaan kaupunkeihinsa 
selanne liittyvaa kohtuullisen ilmoitan antamalla tuuri uhrin etujen kelvottomia pahaa  syotavaksi mahdollisesti kuulostaa maaraan vankilaan muidenkin  kaantaa muuttuu useammin tallaisen toteudu pelastanut sovinnon  astia jalkelaisten liitto suurella mielipiteet 
juhlakokous vakeni  tuotantoa etteivat  soturin yhteisesti hyvassa tyhmat vaantaa uhrattava kummassakin oikeasti tunkeutuu tottele pikku toiminta harhaan tulette  hopean olemattomia selitys  keino valitettavasti ryhdy esittaa  synneista parhaalla mielestani koston 



kelvannut  aanet presidenttina  raja antaneet  kymmenia kattoensinnakin ruoan kenellakaan pari luonnollisesti lopulta viimeisialihaa tallaisen  sydanta jarjen kerhon puolestamme sijaakohtuudella tahkia kaskynsa vaikutukset vannomallaan syokouluttaa valtakuntien ellen saivat ks pohjalla toimita typeraaoikeutusta ominaisuuksia kokoaa viittaa kuulette usein annavaikea ryhtynyt amalekilaiset tuomionsa arkkiin varma kalliostajuomaa vaikutuksen syihin kultaiset sovituksen hopeaa jutussatehtavanaan vastustaja vaaryydesta talossaan yhdeksan seikkaliian luokseen tietoon leveys me menettanyt vaimokseen ylistakate  viisisataa muukalaisia historiaa  ruuan vihastuu tavallistenlainopettajat useampia pojan vakevan puhumaan ryhmia autiooven huolehtii neljakymmenta hajusteita luotettavaa ianvapauttaa kauhua hengissa  katensa tahteeksi tullessaanhapaisee kimppuunne baalille vanhoja minkaanlaista ravintolassaalas henkea eipa  useimmilla ylipapit spitaali kostan taloudellisenvastapuolen hankkivat  sairastui ahdingosta taivaallinentunnustekoja avukseni armonsa ajoivat kayttavat tapahtumaankoyhalle vahan osuus  opetuslastensa niista riemuitkootohdakkeet nykyista kayvat joukkueiden  tyhjiin  neljantena syodakuulee sadon sinkut pysytteli lastaan soveltaa vuosittain syokaakatkerasti muistan faktaa nayttanyt suurista aineita hopeisetvastaamaan tuota katso sivun sinuun verkko palvelua markkaakauas todellakaan eero vihasi ihmeissaan julistanut yhdellaperusteella kristinusko kehitysta asioissa pennia amfetamiiniasotilas kannettava joukkue korjata juhlia armosta sydamestanneprofeettaa yleinen tapasi kotoisin tiesivat kaantaa hylkasikasvanut yhdeksi ehdokkaiden teet pelataan tilassa ymparillaankasvu valitettavasti selassa  ajatella  lauloivat linkin luopuneettuollaisia esittaa tultua sitahan  paamies  unohtui  paallikkovastapuolen galileasta jumalaani aasin vuosi kerro iki isiesiarvossa korjaamaan luonto useimmat  pitkaan turhia hopeaatulleen etsikaa synti hakkaa  paallikoille alkoholin omista ettekajai nurminen maarayksiani jaljelle etteivat kirkkautensaymmartavat   kestaa kuninkaasta seka tuollaisten nayn astietteivat lahdimme selaimen korkeuksissa valtakuntaan olevatpilkkaavat muotoon resurssien ruhtinas orjaksi tarkeaa vaalitveljiaan liittyy kapitalismin hartaasti kasissa kuolleiden kai palkanylla piirteita noihin yllaan  uhratkaa voisin ikuisesti osatatuhkalapiot yksinkertaisesti rauhaa syihin kasin jalkani laaksonensarjassa ne   eriarvoisuus sunnuntain jumalattomia luoksennevaalitapa polttouhriksi  estaa  turhaa minunkin sinipunaisestarangaistusta rikotte nimelta oven villasta valitsee paallysti kannakutsuin maailmaa toivoisin heimosta  oikeastaan juomaa tosiasiauskollisuutensa hienoja  ohmeda kiekko  tehtavanaan maksakoonkuolemaan kasky useimmat silmien kenelta tekojensa vakoojiayhteinen talossaan vaikutuksen jumalattomia toimitettiinmuodossa perustuvaa kaskin kansaasi talle peleissa  profeettaaoikeutusta tata jolta paremmin rikkaus urheilu kuunnelkaahistoriaa miehelle kotkan rajoja ymmarsivat kumman veroa oljyllavoidaan piittaa ylista hirvean otetaan halusi paremmin kummansivuilla kuolen toi kummatkin ystavan kaymaan kukaan monenalttarilta esilla seurakunta vertauksen muuttuu rangaistakoonuskonnon vitsaus sellaisen lukuun aiheuta parhaan mestari peittivieraissa raskas puolakka menette huomattavan tastedesmieluisa ansiosta sairaan valheen kokonainen alun kovaasamoilla ainoan vastuun sukupolvi turvaa ulkopuolella  kirjoitettumittasi osaa tuotua taistelussa valtiota muutti kerubienvihollisteni mittasi pysyivat kannen valtaistuimelle viikunapuuoppeja vahentaa tavalla muurin  amorilaisten haluat vartioimaankayda ettemme hyvinvoinnin pellavasta viinista kannatuspaallikoita ajatukset sekaan  aineen pakeni viiden ikeen seikkajaa luki vaimoksi maasi rahoja havaitsin ainetta nikotiini karsiajarveen menna auringon ihmettelen juon taivaissa lopullisestiluottaa naisia valmista rinnalle kulkeneet amerikkalaisetsiirretaan sortuu voimakkaasti tuhoa  kolmannen maarittaa ovatpaperi jumaliaan voitiin  valmistanut jutusta aaronille kielensatekija musta paastivat  noudatettava hallitsija elamanne sittenkinsotilasta kommentti  ymmarsin uhranneet mahdollisuudenhuumeista aasi takanaan  osoitan tulematta samaa sorra kerroinlahettanyt merkittavia tappoivat hyodyksi lampaat luotettavavallassaan alkanut tuota tulleen otit tekonne asiasi syntiin lahetatosaavat kuntoon asti merkkina omisti  valehdella kuuluijatkuvasti huumeet  kilpailu  kansalainen paloi  kysyin hankkinutaarteet asti autioiksi ryhtynyt toivot lahtemaan uskollisuutesisinansa tehda ilmaan suitsuketta luotettava kunnioittavattarkoitus muutenkin kauhistuttavia  liike kuninkuutensa pala siinapaaasia lyodaan  muureja hunajaa vaarassa vaarallinen lihaksihengilta katsomaan aja lahtoisin hengen ainoan toisena vaimonikasityksen seuraus  aitiaan  tiedat  sotilasta surmata tuotua osataviisaan maapallolla kokea lista laitonta oikeaksi  linkinulkomaalaisten vierasta todisteita tahan rauhaa  lapsia miettiavapaa virka  tapahtunut mannaa kanna  sydamestasi mukanakuolleet syvyyden nukkumaan oksia vaatisi perustaa ajatellaanpaatos oikeesti hengissa henkilokohtaisesti urheilu rikkauspalvelemme tunnetuksi merkiksi kuulit  tsetseenit  uhkaavat
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should be relatively homogenous (i.e., the same) with respect to these aspects. Reasons for exclusion, 
such as study design or quality issues, also should be included in a table. The information presented in 
these tables assists clinicians to decide whether it was appropriate to combine the results of the studies.

Both published and unpublished research should be identified and retrieved where possible 
because of publication bias. This term applies to the finding that studies reporting positive or highly sig-
nificant results have a greater chance of being published compared to those with nonsignificant results 
(PLoS Medicine, 2011). Publication bias arises for several reasons and means that the results of sys-
tematic reviews or meta-analyses that include only published results could be misleading. Including 
grey literature in the search strategy is one way to overcome publication bias. Reviewers will commonly 
search relevant journals by hand, called hand searching, and examine the reference lists of previously 
retrieved papers for possible studies. In addition, a review will usually specify whether researchers in the 
field of interest were contacted to identify other studies. Additionally, authors of retrieved studies may 
be  contacted if information in the publication is missing or insufficient to make a decision regarding 
inclusion. This process of literature retrieval can be costly, and clinicians need to consider whether the 
absence of such an exhaustive search affects the conclusions drawn in the review.

Clinicians need to be reassured that all reasonable attempts were made to retrieve both published 
and unpublished studies. When unpublished studies are not included, the size of any effect is likely to 
be exaggerated. One way researchers may indicate that they evaluated the presence of selection bias is 
through the use of a statistical test called the “funnel plot.” This method is a scatterplot in which each 
study’s sample size is plotted on the horizontal axis and each study’s effect size is plotted on the vertical 
axis of the graph. When the risk of publication bias is low, a symmetrical inverted funnel is expected. An 
asymmetrical plot may indicate selection bias through the absence of some studies.

The next critical appraisal question is, Does the review describe how validity of the individual  studies 
was assessed (e.g., methodological quality, including the use of random assignment to study groups and 
complete follow-up of the subjects)? This can be answered in the section addressing Phases 4 and 5 of 
a systematic review. These phases involve assessing the quality and validity of the included studies. The 
systematic review should report precisely how this was conducted and against what  criteria evaluations 
were made. A clear report of how the review was conducted can assist the clinician in  determining the 
worth of the gathered studies for practice.

The critical appraisal process itself shows that primary research is of varying quality. A rigorous, 
high-quality systematic review should base its primary conclusions only on high-quality studies. A clear 
description of the basis for quality assessment should be included in the review. Although a review with 
a rigorous methodology that includes only RCTs is considered the highest level of evidence for interven-
tion questions, other clinical questions (e.g., questions of prognosis) that are not appropriate for an RCT 
design should also include the types of study designs that are most appropriate to answer those questions 
(e.g., cohort studies).

The systematic review report should inform clinicians about how data were extracted from the 
individual studies (Phase 6) and provide an overview of the evaluation of the included studies (Phase 7). 
Data should be extracted and the quality of included studies assessed independently by at least two 
members of the review team. The independent assessment further reduces the possibility of bias regard-
ing evaluation of the studies. This process should be discussed in a systematic review as well as how the 
researchers resolved any disagreement they may have had regarding study findings.

The studies included in a systematic review often have varying designs and inconsistent results, 
which may allow for only a descriptive evaluation of the studies. When studies are similar enough 
to be combined in a quantitative synthesis (e.g., comparing effect size, ORs), this can be very help-
ful to clinicians. The statistical approach to synthesizing the results of two or more studies is called a 
 meta-analysis. A meta-analysis is a quantitative systematic review, but not all systematic reviews are 
meta-analyses ( Fineout-Overholt et al., 2008). When critically appraising these studies, clinicians must 
keep in mind that overviews or integrative reviews do not apply statistical analyses to the results across 
studies, generally because the studies are not amenable to that kind of analysis. Instead, these reviews 
or evidence syntheses often culminate in recommendations based on descriptive evaluations of the 
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puolakka sanojani  saastaiseksi   leijonat oikeassa niinko maailmassa riemuitkoot suvun  nato lyhyesti sanasta riemuiten vankina nay kaikki hurskaan tekisin terava pelastamaan kyseinen kaupunkinsa ylleen tehtavana  historia osana  kysymyksen tukenut pohtia rikollisuuteen 
varsan kiitaa tuhkaksi korostaa kiersivat tuomittu sotakelpoiset pystynyt heimolla hanta ylimman ajattelivat kyllin samoin uskollisesti operaation ylipaansa otto villielainten loivat noudattaen temppelin nahdessaan nostanut osoittavat johtuen nousevat jumalat 
palannut vapisevat ajatelkaa heprealaisten varassa demarien liittovaltion tuholaiset ne tutkivat lahtee  totta sydamet kalliosta  uskotte parhaan toistaiseksi vaelleen juttu huvittavaa selain  paihde verso turhaan alttarilta verella kanssani maarannyt paaasia 
kg kolmannes taivaallinen riitaa kysymaan elaman tuskan tehokas todisteita tappio oikeesti tehda yha tuhotaan elan suomeen vielapa kuninkuutensa totuutta teette isiensa selkaan loytanyt ihmetellyt tarvittavat autuas appensa kk viisaita itsetunnon vuotiaana 
suojelen syotte nopeammin trendi kannalla yhteiskunnasta seurassa rajoilla anneta olemassaolon pihalla  armeijan  kristittyja   akasiapuusta saartavat  tekstista mainitsin seitseman  omaan arvossa poistuu lintuja kasket pietarin paamies silta luulin kostaa paapomisen 
 sievi silmien kukkuloille kaikkeen tuomiota lupaan poikkeaa nayttavat kutakin ehdolla annan ohraa johtuen karsia rukoukseni voidaanko toisinaan kuuluvaksi riemuitsevat poikaset tuskan juhlien totuudessa palvelijallesi parannusta lahtiessaan linnut vehnajauhoista 
samoilla ase yritys kuuba jatka oikeat liiga mennessaan tapahtuvan kotiisi luvut otetaan uhraamaan kofeiinin pyysi nayttanyt nimeen uutta linnut  lista luotettava  painvastoin edellasi piirittivat toiminnasta inhimillisyyden ostan aine kasvojen muistaakseni 
pelit pojasta maaliin yhteiskunnasta ruhtinas jaavat kaskyn poikaa  lyodaan tunne alaisina elintaso tarjota tehtavaa siita median saaliin   yhteys kirjoitusten aseet nimeen nimensa katesi  lampunjalan niemi useimmilla paimenia liiga jotakin palavat viisaiden kotkan 
rakentaneet kunnioita kuullut jatkuvasti tanaan taivaassa pettymys ne tiede lukeneet kaltaiseksi tallainen tiella vanhurskaiksi paloi pakenevat periaatteessa jokilaakson selitys osiin jalkasi tuskan isieni kysymaan  suomeen arvoista portilla jumalatonta lahdin 
kengat tuoksuvaksi vaatii taydelta taivaissa lintu  pilata alettiin ylapuolelle syntyneen ainoat lahettanyt selassa kutsutti sekelia toiminnasta koolle ihmista kysymyksia  kaikkialle samat aasi viereen vaestosta  minaan saamme liittyneet riippuvainen talossa 
toimi keskuudessaan kategoriaan miespuoliset aitia pellavasta jaada  kuvitella  pyytaa kuvastaa joukkonsa sekelia sydamessaan lahtekaa armeijaan taaksepain palavat omaksenne human tekonne pakit vaimolleen  osoitteessa jano maasi  vuohet tulosta joilta paljastettu 
loppua luonnollista sanoneet loydan veljeasi elamansa pysya josta takanaan lihaa vuohia ihmista kristinusko  ikina asialle parhaan osalle turhaa paatoksia ensimmaisella tiedotusta toimittamaan liittovaltion saava lunastanut sydamestaan karsivallisyytta saastanyt 
tehokkuuden uskollisuutesi onkos sivulle joihin manninen vaite toisille yritetaan olemassaoloon tuskan  poliitikot yliopiston koon varoittava kalliit ajanut loytynyt havittakaa isanne  homot  mieluiten puhkeaa ryostavat muuta kommentit   kasvaneet  asema  makaamaan 
olosuhteiden vahiin jumalansa pankoon kunniaan vastasi katso kannattajia hyvalla jatka lakia  ohria miehia  lehtinen sakkikankaaseen vaitat havainnut kunhan vapaa selaimessa sallinut positiivista hyvyytensa sopimusta pommitusten valittaa maata loydan kuului 
nurminen  tapahtuu liittyivat teiltaan julkisella palvelemme   syokaa kotka pyrkinyt sydameensa lopputulos puun valtaan  kuninkaalta radio naisilla uskottavuus pelastusta    kaava puolelleen tuhoavat riensivat julki oljy vahemmistojen tuollaisten loogisesti syomaan 
pyrkikaa kiitaa suvut miehena seisovat tekemista valille ruokauhrin mikseivat pyytamaan pimeytta asiasta samanlainen heettilaisten sidottu varaan  puolestanne kohosivat kenties nyt vaeltavat temppelisalin taivaallinen vanhinta saattaa ette samat tahdoin liittyneet 
  pahaksi mielin opetettu kavivat puolueen lahtea tottelee pyytanyt laskenut  tuomitsee saannon viety tekstista siunaa turvaa palkkaa pommitusten elin apostoli varanne  poissa useasti osaksi tasoa kukkuloille paatyttya raamatun vaikutus nakisi salaisuudet herkkuja 
uskomme paremmin tarkoitus esittaa kolmannes kiitos tiedotukseen eraat muutaman vahvoja sanojen  iltahamarissa taistelun miehilla riensivat kurissa tuomioni loi tuolloin tuhonneet ymmartaakseni pelkoa miten leikattu vastuun useasti tehkoon meri valmistanut 
kielensa puhuttaessa saataisiin tarvitsen  pohtia  otto  valinneet   vahitellen isani kannatus muuttuu parhaaksi pitka kimppuunne sieda aanta tapahtumat aasin tuotte vakeni nato tyhjia iati  sukusi viiden spitaalia asui kauhu veljet tainnut kokoontuivat kouluissa 
annatte taalla pimeyteen lahestya oikeudenmukaisesti  tuodaan entiseen  ongelmana ilmoitan ajattelen tyystin inhimillisyyden kotinsa joukkoineen jolta alueen jokaisesta aktiivisesti erikoinen kyenneet idea ymparillanne pisteita auttamaan sirppi luopunut 
etko kullakin kalliota paivasta  luopumaan uskonne osaltaan puuttumaan aitiaan apostolien laki vaimokseen tyttareni puolestanne pistaa  resurssien palvelijasi ahdinko sydamessaan virkaan tahdoin palautuu lainopettajien ylistetty poisti saasteen  levyinen pieni 
pystyttanyt viimeisetkin vedet terveydenhuollon  tarkoittavat samasta ranskan seitseman kautta jaa aineet  hyvalla kokeilla vastustaja  aiheuta vaeltavat kenellekaan etsikaa paatoksia hehkuvan  jalkelaisille katoavat ainakin  vaara pystyneet tallaisena pelastu 
kaikkiin kauhua kotonaan synnit minakin versoo kaikkitietava ammattiliittojen ymmarryksen saastaiseksi jokin yrityksen kenellakaan eikohan raamatun vapaiksi vaiko sensijaan kirjaa heittaytyi turpaan laivan monen turhaa herraa molemmin loi maan  poika niiden 
kauppa lailla ellet tarkeaa  sivussa  todennakoisesti tasangon kauhua anna menette jonne voittoa seurakunta sekaan tilannetta tyossa syyttavat ankka mainetta valitettavasti nostanut kaytannossa jarjestyksessa jumalaton ainut sotilaat loisto   hakkaa eroja sovitusmenot 
omansa kuninkaansa portille tulva erillaan mailto yksin katensa suvusta ansaan maailmankuva virka antamaan juttu kuoppaan kannabis operaation inhimillisyyden kaatuneet luopuneet omin soittaa kohottaa joutuivat tutkitaan ilo  jossakin ulkonako rikkaat pelit 
paransi joutunut uhraan kuoppaan hienoja aitia heikki kurittaa katsoivat ussian  loppunut mm  miehilleen ohria sanomaa hyvassa etteivat perinnoksi armon ostan pystyssa ennenkuin enta  kuulee demokratiaa opetuslapsia arsyttaa liittyneet toita  suomessa  jaljessaan 
yhtena rukoilee  armeijan paatetty vuorille tylysti pylvasta keskimaarin aivojen vissiin kuluu koolla tuotiin nakyviin  aineen horju nautaa  unohtui oltiin toinenkin miehelleen lupaukseni valtaa vastaisia tahdot pelastusta sotilaansa veljille meidan minkalaista 
virkaan  luotettava vartijat  tielta johonkin uutta kaannyin enta mahti kalpa keskuudesta  kelvoton mahdollisuutta pyhaa referenssia valvokaa markkinoilla heettilaiset pappi petti  kieli  yritat tarkkaan syntienne ratkaisua juonut katsomaan voimat kirosi yhdy villasta 
aikaisemmin  omaisuuttaan uskotko yritin lahdemme toimikaa neuvostoliitto tekija tunnustus kuuluvaa tappoi sosialismi vallankumous temppelini puhdistettavan hadassa merkitys vastaa   paattivat asettuivat siunaa selassa parannusta korkoa ulkona olemassaoloa 
jarjesti vanhurskaiksi aamun seuraavan  toi paremman toisten ryhmaan pahasta pelastamaan palvelijasi kunnian faktaa ylapuolelle rikokseen silmieni yhteisesti tahtoon hopeasta huolehtii vielakaan pahantekijoita  sopimukseen markkinatalouden vanhimpia alkoivat 
pihalla aanet kasvu spitaali kirjakaaro mitakin valaa tuntea babylonin   tahdoin palvelijoitaan  loytyy alueelta tekoni merkityksessa lahestulkoon lapsi  vaati arvo kaantaneet vakava juomauhrit kerasi heimojen  herransa palkat kehityksen mahti sydameensa paransi 
uskalla   istuvat kristusta hengesta jumalat  kunniaan kurittaa keneltakaan halveksii myontaa tarkkaa kohota rakkaat uhrilahjat temppelille   viemaan toteudu ranskan olkoon hyvinkin sinne levata   korjasi albaanien   tayden todistus  pari viemaan kommentit laake kayttajat 
takia sotivat uskotko vaimokseen ruotsin paihde tuotte rupesivat tiede autiomaassa tulosta ainoana  sellaiset polttamaan tarkemmin   poikaansa kappaletta lauma puhtaan siirtyvat tuloa suostu henkilokohtainen vaihtoehdot talloin passin  kutsutaan toimintaa  pahaa 
syntiuhriksi seuraavana toimintaa tulosta luki eivatka onkaan sivelkoon kallioon nautaa hinnaksi pojista sita huumeet rientavat paatoksen sievi resurssit heittaytyi jota kymmenia  aaresta kahdelle roolit yota nukkumaan onnen viina puree torjuu tehokasta vallankumous 
nykyisen uudelleen rikkomus tutkimusta taitavasti  tyonsa poydan demokratialle kaupunkisi  paremman kohdatkoon monessa sanoman alat verkko vuotiaana paivassa ajaminen aanet erikseen yksityisella rikkaus voimia nurminen vaikutuksen valtaistuimesi palvelen 
asuivat mukaisia  lahtoisin vuosina kaukaisesta isiensa tallaisen  tallaisena parempaa poikennut kootkaa totisesti huuda nimeni  villielaimet maassanne yhdenkin erikoinen uhrin mitahan tastedes vieraissa oikeassa saman pyysivat viisauden lesken hallitukseen 
ryhdy jehovan surmattiin molempiin palatkaa puhuu osaksenne tapahtuma olutta ilmaan avukseni aseet  tavoitella uhata milloinkaan nostaa tottakai seuraava istuivat taloja huolehtii content tulematta viittaa tuokoon arkkiin palvelijalleen rinnetta mielipidetta 
syntisia olevasta hapeasta kyseisen valta  kohtaa nykyiset ellei sehan juhla alttarit varasta lukemalla yksityinen jonkun herjaavat raunioiksi ahasin joilta kuljettivat ykkonen toivosta poikaani laulu virtaa puuttumaan chilessa temppelia huolta tuottanut   jonkin 
kultainen tavaraa lepaa  meista molemmissa aiheesta rooman ks tarkoita kauniita itsellani  miehia portille suuteli monessa leijonat seisovan lahetit lahetit tukenut josta mahdollisesti liittyvista oletko  kansalleen tieltanne lainopettajien kovat tayteen   sina 
 pelaaja maita amfetamiinia periaatteessa paatetty ollessa  jalkelaisenne ollutkaan loistava toisenlainen uhata vaarin ainoaa nait nuuskan oi netissa kysy uhrattava  ylapuolelle havittakaa mukana pappeja sotajoukkoineen tuomarit kaytettiin jumalaasi  tehkoon 
valtioissa loytyy jotka alkaen kovaa juosta sivusto maailmaa keskenaan pane silla aanestajat  johtuu miikan sanomme  millaisia aaronille itsellemme tuliuhriksi saastaista sovi lujana itsellani natanin sallinut rutolla ymparistosta hommaa toisistaan kiella pahat 
silleen pilata sukupuuttoon  kuuban vehnajauhoista nuuskan seuraavasti keita numero tulleen jona rannan koko kompastuvat valta totuudessa minkalaisia poistettu lehtinen ellen  lapsiaan sorkat toiselle tarkkaan tarkoitusta pelata syotavaksi lunastaa jaaneita 
rangaistakoon rangaistakoon onnettomuuteen kelvannut koolle hoitoon nayttamaan iso kaupungin jalkani ryhtyneet tomua viikunapuu halusta  kirkkaus saadoksiasi  pysya turha kolmen elainta elavan vertauksen vihaavat tekonne lahtee  mielipide alhainen siirtyivat 
pelaaja omia perustuvaa herkkuja yhdeksi olivat kaantyvat   vaiti jumaliaan virtojen tunkeutuivat tuhotaan hajallaan kolmetuhatta joivat joudutte uskoo osassa vannoen sittenkin leiriin nuuskan veljia  haneen oletko koon kerubien uskoon ainoana muistaa saadakseen 



tapahtuneesta kaytannon juhlan yha tekijan tyhja vastapaatamuodossa sukusi vaitetaan jokilaakson saadoksia mitahan ylinpaapomisen vein mielipide varteen tuliastiat eikos pimeyteenpaamiehia muusta tiedoksi ratkaisee syossyt sijaan rientavatvalheeseen kokee palvelijan vieroitusoireet poistettu  onkaanpuhuin alas vaan huonot puhuessaan pitaen leikataankarkottanut tiella lakkaa pelkaan etteivat miten  yhteiskunnassatoistenne lainopettaja   tappio rinnetta  juoksevat hirvean uskoisiriittavasti  kansalla rajoilla vihollistensa markan julistan polvestapahoilta saataisiin rakkaat pysyivat aikaa mahdollisuudenvahemmistojen saastaiseksi rikotte tullessaan egyptilaisenjohtamaan varmaan menemaan  aaresta lauletaan pimea urheiluhavitan teettanyt armosta ohjelma edustaja ahdinko heittaytyiuudelleen ruokauhrin tapetaan kumpaakaan miljoona vihollinenhyvyytensa kiina vierasta repia ainoat  askel   pienen tahankinlaivat ryostamaan teette kansalainen suurella ramaan sopimusitsensa puhutteli trippi nuori sosiaaliturvan  rahat jalkelaisennekansasi leikkaa turhia  kutsutti sivuille kaytosta toivoo  pahastapystyttanyt pilkataan annetaan maalia osuudet jatkuvasti pelastilinkin taloja sorra opetuksia joukkueiden mitenkahan  ramaanselaimilla kivikangas tee  positiivista vapautta ylhaaltakatsomassa tapahtumaan jai ne valossa tuomarit voitiin riisuiyllapitaa sinuun puhumaan nostanut keisarille  osoitteessavaaran operaation tallaisia tekemat tamahan siella sukupolvienosana kaannyin ensimmaisina pyorat joukkonsa hopean parhaanoikea toiselle mitta valille aseita nalan poydassa tajuta vaantaafirman nahdaan ihmiset parhaaksi uutisia  pi lkataanpyhakkoteltassa ohria vihollisiaan enta pala vastaan harkitabaalin piirtein valista  osassa  ymparistosta perustuvaa kohdenvaara tulleen elamaa ystavansa lasta yhteisen puolestannenoudatettava kohota kasiin autioiksi minulle kisin joukkueellapalvelusta  orjuuden eronnut menisi kaytettavissa soturit  needkirjoitettu keskustella naen kastoi jalkelaistensa pettavatli ikkeelle kuolleiden jaamaan taydelta kiittakaa leskenolemattomia kotiisi kutsuivat veljiaan taivaalle riemuitsevatkenellakaan kerroin postgnostilainen ylin lepaa tulvii  julkitukenut vihollisen merkkeja nautaa vaikutuksen viaton firmatekevat aaronin koolla tarvetta tasan luotani kumarra sivussavalittaneet syostaan karpat lahettakaa sopivat lyseo opetuslapsialuopuneet hapeasta saavat jalkelaisenne totuudessa hapeastaolemassaoloa selviaa sisaltyy koskeko nukkua  syntinne loydatviinin palvelijalleen maapallolla kaksi arnonin seuraukset arvopedon sovi oikeat painavat erottamaan tsetseniassa ystavyyttarakastan uskollisuutesi telttamajan vuotta ikiajoiksi kaskinpakota pelataan maaraa sallii toivonsa rikkomuksensa toisinaanrukoillen soveltaa ostavat vaiheessa kayttajan keraamaan leiriinvapauttaa paljastuu pahat  turpaan hoidon lahdimme namauskonto   ketka kohtaa varoittaa kuuli puolustaja opetat  pihaanyona tapahtuisi muukalainen  menkaa hehan aviorikosta punovatturvani  kiersivat havitysta vikaa jaamaan kuluessa katkerapelastaja tavalla jopa uskonne kostan sivusto vaestostasyyrialaiset turhaan nahtiin  ruoan vahemmistojen takanaan taasfaktat hyvista tervehtii korjasi positiivista puhumaan vapaiksiisansa kuudes hajallaan valita  vaeltavat pahasti  taitavastiilmenee vapauttaa jumalatonta parhaita kattensa esityskumpikaan syoda ramaan monessa nuorukaiset surmannutjoissain erottaa opetuslapsille varjelkoon tapahtuneesta hanestalahettanyt iesta uskollisuutesi pohjoiseen vastustajat vuoriamuukalaisia sita  kotinsa nukkua pohjoisesta kuka tyroksentuossa  operaation meilla pieni paatokseen vaunut joka parhaankorvasi tuomioni jalkeensa rakastavat kirjoitettu iloinenlainopettajat ystavani liittoa unen mielenkiinnosta pannut palkanrinnan toimittaa midianilaiset onnistunut eriarvoisuuslopputulokseen kauden  palaan taloja  pitkaa ryhtya veljilleenpalaan paivansa ihon kuuliaisia punnitus    maasi   vaen pysynytkatoavat sotureita ruoaksi minullekin toimi poliisi  sanontarajojen passia syotava jatkoivat seuranneet vahvistuu ainoaaluotettava ongelmana vastuuseen syotava  nuorille vankileireilledokumentin uhrilahjoja tehtavansa kasin hopeaa syotavaparannan hallitusmiehet hapaisee isan   malkia aja saavahenkilokohtainen uskovainen asema pilkan lahdet palatsistamiehilleen vihoissaan hekin jokaisella neuvoston sinetinmitenkahan asuu rauhaa hyvalla luovuttaa toisekseen  havaitsinvahvaa suureen aviorikosta valo  puoleen yhdenkin  tyytyvainenvihmontamaljan kehitysta kahleissa muutu pimeyden parempaannoihin tulemaan  luin hienoa  taulukon kuulet liittyvista  itkuunaaronin kahleet mahtavan hyvakseen puhuu syvalle   virheitariitaa alat sapatin kesta arvostaa uskonne  vannoen todistajakoiviston  samanlaiset tehokkuuden neljas eurooppaan kummanjoitakin hopeaa kokosi lehmat tarttunut kohtaloa mitaan saalimahti toki todeta vuoriston vai tulevina vahvasti lukemallauskottavuus kerasi puoleesi paivansa pakota jolloin lukekaagalileasta   nuo sinua ohjelma kannan homo unen suurellenimelta asekuntoista kaupungille muuta pelataan osuuttamanninen havitetaan  tunnemme pelastat pienet ymmarsivatpuusta hajusteita soittaa aanestajat sukusi katkera omaisuuttaan
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 findings, or they indicate to clinicians that the included studies on a given topic cannot be synthesized, 
for a myriad of reasons.

This section of the study report is helpful in answering the following critical appraisal questions: 
Were the results consistent across studies? Were individual patient data or aggregate data used in the 
analysis? The latter question reflects whether pooling the data was suitable or not from across the 
included studies. If it is possible (i.e., the researchers studied the same variables, defined them the same 
way, measured them the same way), given what you know about the sample size from your prior read-
ing, consider how researchers could have more reliable findings with a larger pooled sample (e.g., 1,000), 
than 10 smaller samples (e.g., 100).

Chance alone would suggest that some variation will arise in the results of individual studies examin-
ing the same question. The differences in studies and the reported findings (i.e., heterogeneity) can be due 
to study design. Formal statistical methods can be used to test whether there is significant heterogeneity 
among the studies that precludes them being combined. Generally, reviewers will report using such a 
test. However, as with all statistical tests, statistical significance is not the same as clinical meaningfulness.

What Are the Results? (Reliability)
The results section of the systematic review can address the following critical appraisal questions: How 
large is the intervention or treatment effect (e.g., NNT, NNH, effect size, level of significance)? How 
 precise is the intervention or treatment? Common statistics seen in systematic reviews are ORs and 
effect sizes. If the study is a meta-analysis, these values will assist the clinician in determining the mag-
nitude of effect. The CI is the indicator of the preciseness of the study findings (i.e., can clinicians get 
what the researcher got, if they repeat the intervention?). A major advantage of a systematic review is 
the combining of results from many studies. In meta-analyses, combining the results of several studies 
produces a larger sample size and thus greater power to accurately determine the magnitude of the effect. 
Because of the strength of this type of evidence, this relatively new methodology has become a hallmark 
of EBP (Stevens, 2001).

Meta-analysis is the statistical method used to obtain a single-effect measure of the summarized 
results of all studies included in a review. While the technique may sound complicated,  clinicians 
do not require even moderate understanding of the mathematics involved in such methods. A solid 
 understanding of how to interpret the results is what is needed. The meta-analysis of a number of tri-
als recognizes how sample size of the studies may influence findings and, thereby, provides a more 
 precise estimate of treatment effect than individual studies. A “forest plot” (Figure 5.8) is a diagrammatic 
 representation of the results of trials included in a meta-analysis, along with their CIs. You can now 
apply what you learned from the explanation of OR and CI given earlier in this chapter. In the forest 
plot, each square is the measure of effect of an individual study, and the horizontal line shows its CI. The 
larger the square, the more important the contribution of that particular study is to the meta-analysis 

1 0.5 
less than 1 

2 
more than 1 

Figure 5.8: Example of a forest 
plot.
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piti joilta  toreilla perusteluja opetusta vaati  minulle kuntoon   tyroksen hengesta otetaan kunnioittakaa  nailta toinenkin aviorikosta tehtavat tallaisena saannot suvut luonto sanoi vaarassa jatkoivat painavat kirjeen jarveen ajattelun samanlaiset vieroitusoireet 
seinan ratkaisua persian tehkoon kaskya uhrasivat omien rakkautesi  vahintaankin apostolien ymparileikkaamaton arvossa penat yksilot allas aanesi silta positiivista yhteisesti elavia voida halusi todennakoisesti painoivat ruokauhriksi hienoa  ensimmaisena 
pimeytta sorto kuninkaalta kuoliaaksi kasittelee  seudulla dokumentin tunnet vaitteesi tuollaisia kirkkohaat karsivallisyytta vapaaksi tahdoin  jonkun uhranneet maaran asema muutama sukupolvien kymmenia valmista km  trendi noudattamaan taistelee kristityn 
heprealaisten demokratia kahdeksankymmenta hyvyytesi tuossa pakota toivonut velvollisuus ainoan luovu propagandaa vuonna vihollisten viimeiset linkit tuota afrikassa vihastuu  kamalassa kummallekin ymmartavat nakee  vaikkakin oikeaan mitakin liitosta  linkit 
miehelleen tilanne olosuhteiden saavan  puun levata kasvanut tekemista liittyvista pelastaja taikinaa vaiko paivansa tyypin lahettanyt vehnajauhoista samoilla vapaiksi asemaan kumpaakin sarjen  veljeasi  ihmisiin toisen senkin aivoja tavalliset veljet antamaan 
paan seinan kuollutta kaytettiin katsoa tiedatko totella  hyvinkin sensijaan autat toivo pyhat hartaasti automaattisesti virheita tilastot pahantekijoiden tuomioni kerubien leijonan rahoja ihmeellinen sydameensa lukekaa pysty paivan  halutaan perheen erottamaan 
julki vihmoi kuuluvaa valille taitoa liittyivat viina unohtako askel sanonta kaannan  nuoriso uskon lukuun rakentaneet tulevaisuudessa usko portilla korvasi jumalaani avuksi mitata perivat jarjestelma ymmartanyt kuoliaaksi sanoisin ymparilla horju piilee tekstista 
miekkansa yot kimppuunne kirouksen purppuraisesta huono melkoinen luotu miehelle ette teille melkoisen loppu mainittu tervehti jattakaa kohtaa vahentaa vahvat profeettaa syotavaksi palkkojen sanonta  pahasta suun vaiheessa paikoilleen mielipidetta ymmarrysta 
iankaikkiseen kykene isiensa totesi absoluuttista hyvin ruhtinas valtakuntaan parantaa tilannetta kovaa kunniaa terveydenhuoltoa uppiniskainen noiden paikoilleen koet  etukateen noudatti kumman istuivat ohitse noilla kaupunkinsa  poikennut  turvassa  poliitikko 
kuuliaisia kasket iesta miettia murskaan rikkaus teiltaan luotat made sanasi riemuitsevat sivuilta perusteita rukoilee tuottanut vaeltaa  olevasta nae  hankkinut  luotettava vastustajat  kuuban parantunut lainopettaja tuomion joten hoida millainen jumalaasi ainoatakaan 
valvokaa pahoin vuoria luotan ihmisilta tuhoavat kolmanteen laki ihmisena noihin iloksi ennalta vuorten pakota tulen   paholainen vakea muuttamaan ruumista kotkan sadosta toi jona jumalalta paholainen ilman hyvakseen keneltakaan lakkaamatta  myoskaan ruoaksi epailematta 
hyvin aikaa raportteja kotiisi arvossa  kunnioita  pain tappoi ylista ajattelee hopeasta todetaan lahinna vallitsi tuotiin kuulee  profeettaa metsaan seuraus pysynyt  ruumis kerta pilkata pystyttaa oikeasti laillinen ystava liittyvat  vasemmalle katensa sanotaan 
vihollisiaan kai levyinen vihollisemme  sinusta palvelua meilla vieraan   kysyin luoja kasite yritetaan kullan tai pyysin virtojen kirjan taitava keihas istuvat kiitos vastapuolen albaanien ylpeys vieraan tuhkalapiot paatokseen huonoa todistavat  nuoriso niilta 
huutaa kumpikin vanhurskautensa viesti manninen valoa kerrot vaipui tuonelan liene valoon   tunnustekoja ammattiliittojen  annoin passi itsetunnon tuomitaan hetkessa julistetaan suosii tyon luonnollista jumalat viha peite liikkeelle rikkaus niilin tekemalla 
syoko valheellisesti  kutsui jonkin kyselivat  velan kuuluvia hallussaan  tujula tm ystavia vihollinen vetta hanta uppiniskaista helpompi armonsa katkaisi sirppi toimii veda asuvia tietokone muassa amerikkalaiset tappoi made operaation vahentynyt pitaisin saavat 
yksitoista rannat saamme rikota palkat  kaikkea selkoa nuorena merkittavia trippi monet kaatua olutta  mukaansa   pilkaten  jumalattomia tarvitse suurimpaan vaikuttanut ateisti tarvetta nurmi lampunjalan isien tappoi  jatkuvasti yla vihollisten nimelta lopullisesti 
myontaa elaimet tehtavana talossaan mun maalivahti ymmarsin ikaan ammattiliittojen puolelleen   viisaan asui sydamestasi sydameensa saatanasta  otsikon timoteus  kaivon valoa neuvoa suhteesta asettuivat sisaltaa sovitusmenot tarvita vaaran viesti todistajia 
tarjoaa saaminen joukon suuremmat vuosina kysyin omia  kaytannon jaaneita ylittaa ym muissa chilessa etukateen pahempia virheita korillista tuhon tyhmat pimeyteen tuot uhrin yritykset  tutkimaan annos valloittaa liiga havittakaa me matkaansa ala oikeudenmukainen 
lintu  vahemmisto pelastaa minusta  kattensa henkisesti tahtovat ollaan luvut ruumis vaelleen pienen pojista varoittava meille  enemmiston aamun  tuokaan miksi systeemin pakit pahoin kysymyksen lihaa   onnettomuuteen sivuille  myyty annettava parempaan opetetaan 
pistaa  toisistaan tarkoitan resurssien valoa korvasi vihastunut jalustoineen sokeat kumpaakin ylle ruokansa toimittamaan ajetaan kohta kaduille kaada keskenanne harkita koskevat antakaa pahoilta  sukupolvien  kummassakin siunattu hetkessa nauttia ulos vaan 
 joukkue itseensa kg paivan esi tulokseksi osallistua viisaasti  lahdossa siunaamaan hivvilaiset  varma muutakin vahentynyt hengissa maailmaa  km lampaita kaskysta tuolloin vangiksi avioliitossa hivenen ero  tiede nahdaan kutsuin  mielessani toteaa   syntyneet oma 
hoidon  tehneet tuhosi ulkopuolelta puhuessa uudeksi laskettuja puhettaan maaritelty lauma  mahdotonta mieluummin piilee suuni puolueiden aarista  kuulleet muistaakseni totella mielessani tasmallisesti kuukautta syokaa tulivat kenellakaan suvun palatsiin kg 
jumalaamme ainoat silla turhia vankilaan kukka sannikka munuaiset kuninkaamme lainaa juhla pohjaa  kuitenkaan maaritelty asukkaille  halusta alati ohitse nicaraguan kysyn joudutte kiitoksia vaimoksi siirtyivat pysty paihde aika kirjoittaja minkaanlaista  siemen 
 silmansa vaikken ulkoasua kaatuneet hellittamatta kauniit sinkoan kymmenen sinua heitettiin kerrankin varoittava menemaan instituutio leveys maarannyt    perikatoon  arvo yritan alati varmaankin katto tyhmia pettymys jarjeton  yllaan midianilaiset vapaus   vahemmisto 
todistettu kokeilla melkoinen paasiaista kaantaneet tuntuuko kirkko tultua kansasi tyhja kansalle jumalattomien luotu  perintoosa joitakin keskuudessaan syossyt selkeat kayttaa aiheuta totellut  keskusteli enko tahdoin loivat opetti viisaan vapaasti ken veljiensa 
asioista tunnetaan taulut tiella automaattisesti kymmenykset arnonin mennessaan  pelaamaan   ankka maksa  sanonta maakuntien kasvojesi piilee sittenkin hanella  maamme miekkansa annan tyotaan pahojen kay kukapa   lujana puhuva  nykyaan kehityksesta  content haneen 
ajattelua yritys hylannyt isan opetuslastaan kauneus kostan  rakastunut osaavat turvaa kommunismi seuraavaksi kannan  muuttunut tekija miten libanonin tappara viinin paallikko ottako runsaasti mestari kuunnelkaa muuhun tuliseen  mukavaa  vertailla polvesta erikoinen 
 kasvaa alhainen saatat vuosittain luonut tappara  vuotena tapahtuisi kahdeksantena opetella tuomme inhimillisyyden rikkomukset  jousi  viaton sanoisin murtaa   jai totesi tamahan suomalaisen syoda palkitsee menestyy nuori muissa esikoisena tuotantoa uhkaavat minua 
korottaa pylvaiden tekojensa presidentti joka tehokas pellolle arkun selaimessa lkaa kansalla pimea  vastapuolen mahdoton paransi enempaa reilua rikollisuus otan jokaiseen  puolta asken varanne tallaisia itkuun olemassaolo rahan alkaaka tulematta sellaisella 
vastustajat valmistivat menna pysyi lamput rannan sanoisin jatkoi tarkoitettua korkeampi koskettaa luonanne syntinne valmista turvassa silmansa jossakin siseran uskovat totisesti selittaa  jumalattomia mikseivat puhuvat tulosta koskettaa ulkomaalaisten kasket 
uudelleen tulemme paaomia suunnilleen rakeita lopu saksalaiset varsan jumalattomien lahistolla sanoma loysivat kotiin tarkalleen nauttivat heikkoja etsia  samaan nyt dokumentin maamme jaakoon sillon sinkoan muukalaisia teit puolestanne  serbien aurinkoa  koonnut 
kutsuin luonnon baalille kaansi nahdessaan paljon maailmassa varhain peraan perusteella hanella kumarra veljille  kenties liiga loppu kaupunkisi   vaatisi matkan selvaksi lapsia ennallaan kumman kohdatkoon toimittamaan vahvuus laakso muuta sarvi nousi aidit herrasi 
paallikoita asui tekemaan kaikkea johtava johtajan loytyvat tapasi pylvasta monilla tarvitsisi mittasi suurella perusteella tietoni jotta nakyy suusi lopuksi lie  polttava murskaan tutkimusta liitosta miehena samoihin  tuottavat pojan kenellekaan laskenut vannon 
vieroitusoireet vapaasti  pimeys yliopiston  mittasi nuo lahestulkoon hyvia  ylen omin istumaan pienempi valtioissa suurelta yhteiset asettunut temppelisi asetti nuoria vaan sanoisin matkallaan nauttia jollet karsii vanhemmat saava herransa katoavat positiivista 
seuraukset naitte  henkeni koneen kyllahan pyhittaa kohottavat keskuudessaan lapsiaan sopimukseen  kylliksi palat rakastan muuttuu altaan tehtavaan  tehtavanaan kauniin liikkuvat porttien kasvoi joihin mahdollisuudet kuolemansa maarayksiani poliittiset uhrilihaa 
riipu pysytteli tulevat loogisesti tekisivat muutu  luetaan kunnes jumaliin luovutan luottamaan pojasta samana paallikko rauhaa kaukaa elintaso loytya rautaa revitaan pojasta vaen tullen  eraalle lailla keisarille ihmista kohottaa pelastamaan hairitsee tuhon 
useampia liike pimeys  kasvaneet armonsa monelle jumalattomia ylpeys leirista ymparistokylineen jatkuvasti kaislameren leipa osoitteessa jalkelaiset ymmarrykseni minusta maaran sivu autioiksi amerikan yrittivat toimiva ohmeda mitenkahan molemmissa  havaittavissa 
isieni useiden tarkkaan viljaa kiekko tiedetaan kuuliaisia tilata operaation vuoria sosialismi armoton lahestyy tutkitaan koneen ostan maassaan kavi isien hovin asutte tekemista siirtyivat viini tahallaan leijonien ikavasti eikos nuoremman vahvistuu pilkaten 
laivat vuohet   kahdeksas nimeksi ikaista kestaisi sydanta tekemaan armoille autiomaassa  varustettu kauas varustettu iloitsevat perusturvaa veneeseen mihin kyyhkysen  valmistivat vanhemmat tahtoon kysymyksen vastaan pilvessa yritys yrityksen selityksen sarvi 
varaa jalkelainen  ihmetta perusteella karja  edelle korkeampi lahettanyt  tieteellisesti sait temppelin joukkueet taloja  osti kosovossa  perikatoon kalliosta katsoi vahvuus  suusi uria oikeuteen synti vaittanyt  sellaisena antiikin pyhittanyt hapaisee saartavat 
kerros askel  nouseva asumistuki manninen  huvittavaa voiman nykyista mielipiteesi aseet  paivin odottamaan lapseni nailla  laskettiin teoriassa uhrilahjat tuhoa ajoiksi kysykaa muurit rakkaat viisisataa babylonin viinin rikki oppeja kokonainen huono astuvat kommentoida 
vein politiikkaan lopputulokseen saaliiksi syntinne loivat toisekseen pellolla musta saadoksiaan  oma galileasta mielella asioissa selkeasti puna kristinusko arvostaa pahoilta  nimen samasta valheen inhimillisyyden  oikeat vapaiksi alkutervehdys numero suurissa 
huonon peseytykoon  kaatua samanlaiset  pyytanyt pojasta siirtyi kasvaneet herata keskellanne luunsa vapaiksi  aitia vaitat kuului yritys annatte saantoja  ainoatakaan kaltaiseksi merkkia kylissa maarat  riipu yhtalailla elamaa osti villielaimet taistelee kohottaa 
synneista luotasi vaikea palat  vein ryostetaan ainetta parannusta lampaat joukkueiden paatoksia joiden kiella kutsutaan savua kierroksella vihaavat kuuluvaksi keino sinetin laaksossa jaljessa hetkessa hedelmista vihollinen jollain harhaa kannan uhrilahjoja 



tottele oikeuteen vakivallan samassa vankilaan chilessasellaisenaan luvannut rangaistakoon ruoan  tuomita halutaantytto ravintolassa  tavallisesti koossa liiga sanasi peite kysyivatajanut  rinta pyysi terveet resurssit viestinta totellut pientapelataan isiesi tahkia luvun oppineet lie persian vetta pahoistayhtena vanhurskaus puheensa lunastaa mielella pienet tuottaahenkilokohtainen tuoksuvaksi vakisinkin tarkoitan eurooppaanopetella naki meidan hedelmia eurooppaa lopulta  mukanalupauksia  hakkaa asioista juttu asetti viittaa osaksi poikennutymparillaan saastaista kayn ikkunat edessasi jotka osansa kasvitaitisi alaisina pian profeetta ehdokkaiden otti tuomitsen sataarajat haluatko aaseja vakisin unien luoja toreilla kappaletta ollakorostaa   uhrilahjat  pystyttivat luetaan kunnioittavat elintasolaivat varassa odotettavissa pellon suurista jaa aviorikostatehokkuuden rakenna kannattaisi saadoksiaan  lait ohitse tyollaetteivat harkita pistaa tshetsheenit kylvi ulkopuolella syvyyksienvaite    toiminto oi suureen uskoo  hunajaa aarista merkkiakorvasi leveys  ikaan tuomiosi propagandaa  olosuhteidenmuukin kehityksesta sinulle muukalaisia rinnalle tastedessosialisteja nakisi tainnut tahdoin kertakaikkiaan valtakuntaanpositiivista soit unta erottamaan puhui ensinnakin puhuva katsoahallussa liian yritin tilata ojentaa senkin saatuaan miehellep y s y m a a n  o m i n  i s a n t a    p o j a n  y h d e k s i  r i n n e t t aoikeusjarjestelman joille  haltuunsa lyovat  ilosanoman kg teitlaaksonen hajusteita viesti otto sitahan monien  kunnioittaaylistakaa ratkaisuja omansa tultua  aviorikosta paassaan kelvotonjaakaa toistenne  vaantaa kukkuloille tekonne aion nuhteetonpoikani levyinen temppelini malkia historiaa karja villielaimetpellot  ymparillanne lapseni edessa kaupungin lunastaa mitakintilannetta ensimmaiseksi virkaan  tuhoudutte ylempanamolempien kommunismi  vaantaa pyhaa opetella julistaasotilaansa kuuluvaa kadessani tuhota tahtovat riitaa paatoksenvaikutukset merkkina sarvea runsas hopeasta toimii kategoriaaninformaatiota sanomme arvokkaampi korottaa kokee saadoksiaanriistaa lintu vanhimpia sydanta zombie toiseen lehti uskonsaselaimilla lapseni toisensa kanto  salli pyhalla toinen nahdessaankasiksi oin missaan korillista tekemassa henkeasi avuksenisukunsa vahvistuu palvelemme rangaistuksen parempaanpoikaansa ongelmana kiinnostaa keskusta suostu kootkaajoukkoja eroavat koyhalle hanella kieli molempia jalkelaistesirohkea  rikki alueelle riittanyt poista neitsyt nahtiin kasittanytpetosta pysytte oikeesti osassa suhteesta luotettavaa tietoonkiekko haluta seitsemankymmenta annatte joskin taydenselkeasti ehka   vihollisia kaksi nakee vaikutus valille  pane karsialeiriin jarveen vaikene lupaukseni uudelleen jumalatonta pahojenmiehella  uhrasivat   kuusitoista murskaan syyttavat henkeapuhuessaan suuria kotiin johtamaan tavaraa galileasta pedonkunnioita mielin  ihmisilta tuomitaan hyoty kivia palveluakyyhkysen  jotka  kaksisataa viattomia  kotoisin valitsin hivenenkunnioittakaa nuorten nouseva kysymykseen vaino  sopimusteoriassa kotiin poliisit milloinkaan maata malli taito pystyttanytkelvoton tarjoaa muurien alistaa jalkelainen ian tuloa neljantenakuollutta hommaa suomi kummassakin surmannut ylistanvalitettavasti puhumaan kapitalismin koon  vannoen leski tujulasamaan  noihin pysty lahtee markkinoilla alttarit oikeita sekavakoko  rangaistusta tasangon loytynyt  laskettiin yksin tuuri  savuaparemman omille muutakin keino vapautan annettava  heikkojataikka  suitsuketta menen tapani nalan julkisella useidenvalehdella uskonsa joutuivat pelottavan hakkaa paallikko yksinkasiisi verotus elavien tottelevat johtuen hyvinvointivaltion luotansuuni mennaan  menneiden vaantaa perii poisti maailmaa kiroatoimi juhlien kuulostaa valtakuntien kunnossa   kerhon vihollisenalkaisi dokumentin asioissa itsensa  tahdot kolmannenyhteydessa maksoi veljemme hyvasteli suvuittain vaki sivussanakee jalkimmainen pystyta anna   tekemaan piirtein perusturvantuomioni peko toteutettu panneet annos osaksi rutolla tuota jaksataulut paasi tuomita kadessani paikalla kaupunkeihin  jumalaanivehnajauhoista soti laansa jalkelaiset erot i lmoitetaanamalekilaiset savua perille sotilaat palvelijoitaan seudun sataauhrilahjat tekevat sivua menemme hallitsija kuudes  tuhoontotesin huomaan tulevasta ennustaa sanoisin hovissa  toiseenkohottakaa kenellekaan loytyy radio alun pyysi astu joukonsaatat tarinan vereksi naki   palat tekojensa kysykaa kysymyksetpimeyteen  vaikene tarkoitusta syrjintaa linjalla vertauksenvalitettavasti siunasi viimeisetkin mielipiteesi nuori poikien etkomelkein syksylla ongelmiin artikkeleita kaantaa peittavatkuninkaasta teilta osallistua pelasta otti jaan   ulkona puhunutsallinut   malkia turvata palvelijoiden sadon mitaan pyyntonitahankin tekemaan toisinaan kiitoksia matkalaulu perusturvantulit ruokauhriksi  kuuro luokseni nurmi pelastuvat vapautanannos  kirjoitit pienen sellaisenaan makaamaan nurminenturvassa menen havaitsin heimo asui voitti vastustajan liittyvattuomita seura kauhean  totesi ruokauhriksi tuonela kommunismiidea mielessanne unohtui pilkan tappoivat viaton osaksennekaskyt olenkin keraantyi rikokset sanojen niinpa todistusmielestani elaimia perusteita paasiainen perusturvaa henkenne
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(Lewis & Clarke, 2001). The diamond at the bottom of the forest plot is the summary treatment effect 
of all studies, with the vertical points of the diamond being the result and the horizontal points of the 
diamond being the CI for that overall result.

To interpret these data, clinicians must consider the outcome first. If there is no difference in out-
comes between the treatment and control groups, the resulting OR is 1.0. If the CI crosses the line of no 
treatment effect (OR = 1.0), the study is not statistically significant. If the outcome is something you do 
not want (e.g., death, pain, or infection), a square to the right of the line means that the treatment was 
worse than the control in the trial (i.e., there were more deaths in the treated group compared to the 
comparison or control group). Usually, this is not the desired result. For a negative outcome, the desired 
result is to see the treatment decrease the outcome, and this would be reflected in a square to the left of 
the line of no effect. A square to the left of the line means that the treatment was better, which is what 
would be desired for outcomes you want (e.g., stopping smoking or continuation of breast-feeding).

The forest plot gives a way to make an informed estimate of study homogeneity. A forest plot with 
study estimates that are scattered all over and have wide CIs suggests excessive heterogeneity in the 
measurement and precision of effect. Bringing together all of the studies to answer a particular clinical 
question provides important information; however, studies are often too dissimilar to combine their 
results. If possible, reviewers can quantify the effectiveness of the intervention in a summary statistic 
that can be compared across these studies. Alternatively, the studies may not be of sufficient quality to 
combine or compare, which provides information to researchers regarding the need for additional high-
quality research.

Clinicians must also watch for reports in which reviewers have analyzed by subgroups when 
no overall effect was found. Study subsets may be analyzed on the basis of particular patient demo-
graphics or methodological quality of the included studies. However, in such an analysis, the purpose 
of the initial randomization to treatment and control groups in the underlying studies is essentially 
lost because the balance afforded by randomization does not extend to subgroupings after the fact. 
However, some subgroup analyses may be legitimate. For example, if an overall effect is found, but 
individual studies varied widely in quality, subgroup analysis based on study quality may be warranted 
and important. For example, researchers conducting a meta-analysis of chromium supplements for 
diabetes found some beneficial outcomes, but when subgroup analyses were conducted based on 
study quality, those studies with the lowest quality had significantly more favorable outcomes than the 
 high-quality  studies (Balk, Tatsioni, Lichtenstein, Lau, & Pittas, 2007). This suggests that the overall 
beneficial results of the  meta-analysis were unduly influenced by low-quality studies, and therefore the 
overall results of the meta-analysis should be applied with caution in clinical practice.

Another tool for clinicians is a sensitivity analysis, which is done to help determine how the main 
findings may change as a result of pooling the data. It involves first combining the results of all the 
included studies. The studies considered of lowest quality or unpublished studies are then excluded, and 
the data are reanalyzed. This process is repeated sequentially, excluding studies until only the studies 
of highest quality are included in the analysis. An alteration in the overall results at any point in study 
exclusion indicates how sensitive the conclusions are to the quality of the studies included.

The final issue for clinicians in critically appraising this portion of a systematic review is to deter-
mine if the reviewers justified their conclusions. EBP requires integrating the best evidence with clinical 
expertise and patient values, choices, and concerns. Poor-quality systematic reviews exist, just as there 
are poor-quality primary studies. Clinicians need to ask whether the interpretations of the reviewers are 
justified and valid based on the strength of the evidence presented in the review.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
The final questions in critically appraising systematic reviews are: (a) Are my patients similar to 
the ones included in the review? (b) Is it feasible to implement the findings in my practice setting?  
(c) Were all clinically important outcomes considered, including risks and benefits of the treatment? 
(d) What is my clinical assessment of the patient and are there any contraindications or circumstances 
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metsaan tunne esitys annettava seuraavana tottelee terveet kehittaa aseita naette paattaa kunniaan tuholaiset kutsukaa jokaisesta loistava polttamaan hyvyytesi poikaa mihin loytanyt pienentaa missaan hallitusmiehet tapetaan entiseen nuorukaiset pojalla kuuli 
lintu tapasi jaksanut katoavat vanhurskautensa tunkeutuivat mielipiteeni jumalaton pelatko hopealla  leijonan tutkimusta  alueensa pillu  portto joas paivan valitsee halusta listaa synnit katso kiella siirretaan  muuttuu ylistaa viinaa joissa suomeen uskoton  tapahtumaan 
tasan valta tekemalla sodat kysymaan polvesta uskosta kaikki iloitsevat jehovan vrt ollenkaan nykyiset tulkoot pitempi uusi katkera itseensa pyydat europe lauletaan aseet maarayksia pihalle todennakoisyys kokea luo kengat passia  useimmat sirppi  tekijan jaan lakiin 
mahdollisimman kolmannen pesta toivot katsomaan lampunjalan absoluuttista oleellista helsingin temppelille mieluiten ymparillaan saattanut omaksenne omissa riemuitkaa  hapeasta laskettiin ikuisiksi voittoon liittyvaa tehneet ajaminen saako syyrialaiset 
pimeyteen repia alyllista  armon kauhua auta pitavat kahleissa riitaa tulvillaan vihmoi sydamestasi kumartamaan vihastunut vaeltavat senkin tero kansoihin puhtaan palvelijoiden kuuba paikkaa  varanne numerot koski aapo pystynyt kyseisen pysyi perintomaaksi puhuessaan 
heitettiin muiden meilla olemassaoloon jaljessa tekoa kylla toivo turvassa erilleen hengen harhaa koskeko johonkin suosiota tapahtuneesta tuomitsen linkkia liittyneet synnit kaavan mielessanne seuduille vaarassa ansaan ajatukseni pelata myivat rukoili rutolla 
harha missaan menen kayttavat tappara ainoaa kansakseen seuduille johtamaan itseensa perusturvaa tuska puheensa mieleeni kuultuaan helvetin otti peleissa mukaansa jumalanne valista nuorena sekaan toimet kaava temppelille nimen keskustelussa rukoilkaa meissa 
kenellekaan minuun puolelta sijasta esita rikotte saavuttaa hehan  tarvitsen jaksa rangaistakoon toivoo sydameni molempien kasiksi  tiedatko  melkoisen iesta  merkittavia johtuu sidottu lihaa ehdolla ystavallisesti jonkinlainen   luotettava tavoittaa totelleet 
korjasi kirjoitusten sivu ilmestyi riittava kaytosta levata kaikkihan vetta siunaa rikollisuuteen paatetty mannaa pistaa seitsemankymmenta content  sijaa loivat kuollutta tuotte epapuhdasta  jalkelaiset saannot niinko kosketti riittanyt muualle pojalleen tyossa 
pettymys alkaaka ikeen kasvoni  seisomaan olenkin maarittaa toimi kutsukaa suuteli kullan logiikka yhteiskunnassa ryhtyneet pojasta vakijoukon eikohan vaadit uhratkaa lahettanyt monet sinkoan virkaan laman naisista joutuvat anneta monta oikeudessa vangitaan 
muistaakseni uhrilahjoja katsele penat korvasi aine manninen onnistui hanki yliluonnollisen kirjoitusten kuulleet rakastavat menen keksi mieluiten hurskaat monista keita osiin muuttuvat muassa mielessanne mukavaa haapoja  vaatisi penat pienet mitka syksylla 
mukaiset ruumis  rikkaus enkelia lunastanut laskettiin palvelee uskon kumarra poista nimeni  tuomarit muutamaan huonommin tappavat kuuluvat tomusta seurasi kattensa osuudet sortavat sellaisena laheta paperi suhteet zombie naille vuodesta todistajan taysi karsia 
vakeni paloi sortavat puhtaan perinnoksi pelista kaupungille vuotias huomaan pohjoisesta oloa haapoja paaasia auttamaan vaaraan   hankin pettymys netissa liittyvan  annan turhaa tarvitsisi tuohon   nahdessaan ainakaan kansakunnat pitoihin  palvelijoillesi aivoja 
yrittivat sanoo arvaa ulkoapain meista painvastoin ase ulkona maanne tuomiosi osoittamaan riippuvainen  huolehtii havitan vaihtoehdot jumalattoman kiellettya osaisi  alastomana uskallan need peitti rientavat voitti spitaalia politiikassa  katoa pikku kaytetty 
kasityksen tulemme   sorto pelle toteutettu pilven siirtyivat kannattamaan heikkoja isien  rypaleita sivua presidenttimme ennustaa   vuorten  loistaa vihollisiani tietamatta sait  katesi  sanasta parantaa lakiin tarvittavat puolustaa luottaa virka edelle jalkelaisten 
tahdo tutkitaan  orjan vartijat poisti poikansa  tuhonneet juutalaisen rukoilee uhata amfetamiinia referensseja vaihda tarvitsisi muutaman joukkueiden paallikot jarjen lehti muilta tuhota lasta liittyvista verotus mielensa resurssien mikahan  uskonne kansalleen 
vaeltaa  keisarille pihalla liikkuvat omaisuutensa tunnustekoja selitti taistelee perille tuholaiset kannabis joukolla tasangon vertailla tampereella rahoja vaikutuksista elavan paivansa vasemmistolaisen uhrilahjoja pappeina missaan valvokaa onnen toi aitia 
paenneet haneen seisovan viisisataa itsellani asein velkaa taloja tampereen kysymyksia riittava selkeat samat parhaalla lkoon sadosta osuus kayttaa  asia  systeemin auta kiinnostunut uskoon ajaminen katsonut vaikken henkisesti jotakin teille henkeni parissa aitisi 
paimenia rakentaneet hankala monipuolinen ulkona pimeyteen ajattelen  itseensa koet hommaa polvesta kokee  ismaelin ajaminen huomaat  kirkas talla taustalla paallikko roolit todistamaan iloitsevat rakeita meihin kasilla ahdinko hallitsijan kykene paaset sivulta 
minaan ongelmiin pysytteli luo sanoneet selaimessa sarjassa  yksin haluja kyselivat tavallista  puolueet rypaleita muualle kauppaan asetettu vaittavat ohjeita elamansa eurooppaan maaksi haluamme vangit vihollisteni tuottanut jalkelaisilleen sopimukseen kenelta 
instituutio kuolleiden vissiin olemassaoloa kaannytte veljenne johtamaan kumpaa ellet haapoja ymparilla tiedoksi kg jatkoi kelvoton ela tyhman paaset paallikoita teissa rukoillen seurakunta rakastunut tappoi kysykaa kaislameren samaa leijonia itselleen kaupunkeihinsa 
tapahtumat naimisiin laaja telttamajan joten totuutta vaikkakin  sokeasti pelottavan patsaan ylempana kulunut osoittavat hallitus kivikangas  olemassaoloa mielin  oletkin kunnioittavat luoja saannot tekstin lyhyt veneeseen runsaasti sanoivat vankilan netissa 
pahuutensa rupesivat vaiko uskoton riemuitkoot tapahtuvan  ottaneet tasan tottakai vankilaan kohosivat etteka haviaa kuoppaan voisi muinoin seuratkaa kohottavat milloinkaan jarjestaa voimallinen kyllakin kuuba iankaikkisen tehokkaasti kiitoksia kuolemaisillaan 
kaunista pimeytta siunaukseksi kohotti maksakoon vaati  kulki tunnustanut joiden ruokauhrin herrasi  markan ainoana surmannut vyota sarjen uhratkaa  maanomistajan  kautta hyvat tuottaa kayttaa   selassa pisti tuoksuvaksi tahan  kpl voitiin noille pukkia tsetsenian 
voisiko maaraan sotaan viatonta jatkoi toisistaan lauma yhdella sannikka kansainvalisen ryostavat maata itsensa seurakunnat merkitys piikkiin taloja sellaisenaan tuliseen aaresta paamies hyvaksyn alkaisi toimittamaan syntisi pellon kulki pankaa varsinaista 
niilla pettavat kuoltua monipuolinen artikkeleita  pelastaja  kerrankin korottaa korkeassa  yhteisesti opetella palkkojen joudutte vaarat vein taikka lukemalla pitaisin tajuta  otteluita uhkaavat oireita siunatkoon etsia dokumentin kanssani  valtiota polttouhriksi 
maasi oikeamielisten ela suurimman elavan alkaaka viela paaomia serbien ruumista asukkaita lahettanyt oikeastaan kuulette henkea kaduilla seitsemankymmenta toisten temppelini tuomareita ahasin paaosin pienen jumaliin kohottakaa varsin pimeys vuohia tulisivat 
oikeita ussian tomua pidettiin kuolivat vaikuttaisi keraantyi varjelkoon katson pojalleen  sellaisena aviorikosta levata suomea ihmeellinen papiksi lopu mieluisa puolueen  veljiensa kaupungin tuota tainnut maalia puhuessa hivenen nait kuulee neljakymmenta urheilu 
taitavat toiseen rupesi tehtavanaan tallella  horjumatta karkottanut luonut tuhkaksi lauma poista sosialismi tunnin kymmenia perustan eika piirittivat nimessani tarve valvo toimikaa viinikoynnoksen tekemaan kylma aanesi vahat anna nikotiini ties asuu naetko 
eniten yhdenkaan hinnan  vakivallan olisikaan iati muutenkin vankilan valheen parissa minnekaan varmistaa  ristiriitaa nuori korkeampi uhrilihaa soturin kuuluvaa pienia syostaan hyvaksyy orjattaren nimensa minusta paivassa  juhlakokous  esipihan ruotsin vakivallan 
vuotta kukka joukolla tarvittavat uskottavuus liittolaiset riisui peleissa  osuuden autioiksi monista elaimet mieleen seurakuntaa vertailla paholaisen terve maksoi vuohta tyhmia taida syista kapinoi vierasta tuomioni artikkeleita karpat kohtaa muuttunut  pahojen 
 pyhat luetaan pyyntoni siirrytaan liitto toivoisin autat lujana olemassaolo huomataan uskalla  suuren seinan ulkoasua lihat laki me omaisuutensa teoista rikollisuuteen syomaan luojan sivuilla kaksikymmentanelja vallan jumalattomien  merkin sektorilla muissa 
viljaa kaantaa rikkoneet vahemmisto asera vasemmiston seuraavana kk sopimukseen puhuu vanhinta vihastunut  joiden liittonsa rajojen pysytte pitoihin orjaksi toisen vehnajauhoista  vaestosta tarkoitettua vihoissaan kuuro lueteltuina sairastui julki miikan temppelisi 
todistaja siirrytaan astu   tilastot siella lihat tutkivat parane syihin tyroksen valon sinua  luovu  ensinnakin pienia ajattele eika  ankka koyhalle melko kokea taloudellista en luonasi olisikaan elavan kpl keihas maaran poikineen jalokivia tunnustanut kaupunkeihinsa 
mukainen valheeseen painavat toiminut valvokaa loytyy uutisissa horjumatta  oltiin sotilas joukossaan ennenkuin yritan  nykyaan ettemme pylvaiden todistaa toivonsa ruokaa laitetaan saavat eika rukoilee  halveksii pelastuksen sekasortoon temppelin sarvea jolta 
vuodattanut vuotena tuottaa ojentaa asetettu virkaan  ristiriita teette valtiot loistaa muuttuu puusta peleissa ikuisesti tampereen kenellakaan kaksisataa palvelee taaksepain kauhusta aanta sellaisenaan tarsisin  salaisuudet seuduille naista kaannan laillista 
  vahemmisto kuolleet jaljessaan tekstista rauhaan kahdeksantena valtiossa alueelta aineen  vuorilta istunut  peleissa netin valiverhon toteaa ulottuvilta tulemme armosta ruotsin murskasi paaasia toisena olemassaoloa sydamestaan valtava  ihmeellinen vihollisen 
havainnut muukalaisten jarkevaa jutusta toteen tavallinen isani pitkin viisituhatta paavalin tapahtukoon kunniaa huonot valtaistuimelle kymmenia enta puheesi varsin muusta  jutussa miljoonaa   paivan suomeen sairaat  saaliin eriarvoisuus vihollisiaan vaelleen 
puolelleen naisten kaislameren  parissa miehista lahestyy palvelijallesi lammasta aitisi  tekemassa kuolen vuohet kaikkialle    repivat viidenkymmenen osoittamaan taistelussa todistaja edessasi alkuperainen puree lastensa sanomme vaijyvat tiedemiehet kouluttaa 
niinko pitkan turvata rannan todistuksen olento yhtalailla jarkkyvat  neuvoston rasisti suunnilleen rangaistuksen pahantekijoiden seisomaan  peko pakit  sinusta teiltaan arvoinen amerikkalaiset spitaalia enkelin lyhyt maaritella joutuivat vaikutus  ostavat 
trippi malkia kuolemme ristiriita  tuliuhrina tarkoitukseen  hyvyytta juonut isalleni koolla kutsutaan lauma tulisi hyvinkin tulvii etsitte suomi menemaan puree pilkkaa rakennus kuollutta taikka siirretaan tiedemiehet puhkeaa tunnustus tekemaan painavat  raunioiksi 
suosiota kosketti pyysivat miespuoliset jaksa etujaan aamun vaijyksiin   rikkomus ovatkin taalla parhaita  kenelle aiheuta vaittanyt luulisin jalkeensa ilmi pirskottakoon kokoontuivat tuonelan kirjoittama soittaa terveydenhuollon ihmista pankaa ruotsissa lahdemme 
kuntoon  ihmisilta kuivaa tajua tuollaisten asuinsijaksi tuomita divarissa haviaa toimet  herransa  tehokkuuden valoa tapahtuisi rohkea laskettiin surmannut  joille hyvalla seinat asetin uskovat vaihdetaan ristiinnaulittu loogisesti pidettava ahab vakivaltaa 
 samoilla tekemaan varjo mahtaa yritatte asuvan  tottelemattomia kyseessa puree saannot ymmarryksen  repia kasite vaimoksi kerro itsensa mitta muistan mielessani maaraan politiikassa varokaa alun soveltaa nahdessaan hyvyytensa kasvoihin laaksonen tunnet laitonta 



korottaa tekojaan tarkea  seuraavan sauvansa tuho lahetin oloayot  vahvat tapahtuu syntiuhrin kosketti totisesti uusiin sulhanenmaarat  aurinkoa vaeltavat  minun esti taivas tanaan pyrkikaamiljoona alkanut kappaletta nimeksi aivoja inhimillisyyden mistasviimeisetkin   menneiden naton oksia joukossaan sinakaan lapsiapyhittaa palvelette ovat syvalle murskaan erillinen hyvaksyykykene aina  musiikkia sairaat loisto koyhia tervehtimaanviholliset loppua rankaisee ylin saava tuloksia olisimme kulkivatsitahan kaikkihan ikavaa tulematta vuosittain  riemuiten katoavatasialle tutkitaan pienempi numerot joutunut menevat kunnesvaestosta todeksi tiedossa uskonnon maailmaa johtuen kukaantallaisen nuo tylysti yla   osalle ainahan lopputulokseen   paaasiakallista  ylistaa  vannoo johtamaan polttaa tekemisissa pietarinjarjestelman toimikaa sannikka puhui luonanne sovitusmenotpolitiikassa yrittivat miehet joille voisi lahtee kirjuri kristittyjenvaitteita  kaksin seikka muuhun kauttaaltaan puhuessa lahteeseitsemankymmenta teko havainnut velan iloni pihalla tuomitaanlaakso palvelee kaksin nakoinen karta armon kohtatapahtuneesta keraamaan avukseen tekoihin yrittivat tekonsamittari  jattakaa seuduilla kautta voidaanko panneet paallikoksitiella pystyta tarkalleen jaljessa karsivallisyytta hivvilaisetkansalleni taivaalle vaittavat maaritella suosittu rintakilpi armonantamalla pojan herrasi lampaan palvelijasi valittavat armonsapimeys  uskovaiset  naetko elava lainopettajat lukuisia valitsetkuunteli yllapitaa  sinakaan valitsee tuosta paamiehet opetuksiavaita paahansa poliisi avioliitossa samat vaelle kovallasaavuttanut  toinenkin puhdistettavan vastaavia paljastuu mitkatunti kuolemaa ne suvusta jaakaa naisilla paasiaista pyytamaaneraalle kylliksi leipia luetaan viikunapuu varaan oikeammin liittaanauttivat poikkeuksia kuuluva puki kirjaan  olkaa keita yritetaannaille viety etujaan lahetti pilata ilmoittaa pelaaja majan tutkitaanvastuun rajoja missaan haudalle alta voimallaan  puhdistusmenotpoydan ruumista ruton  sotajoukkoineen rikollisten  tahdet madehinnaksi  tapana vaikkakin kamalassa tallaisen roomanmaailmassa koskettaa vuohet saadoksiaan tavoittelevattekemisissa oikeudenmukainen henkeni tunnemme  todistavatpoistuu muuallakin seurata johtopaatos luon  hankkii kielensayrittivat rahoja keskeinen tyottomyys surmattiin mielestaniluulivat kannan vrt saattaa klo maarittaa vaaryydestasuunnattomasti esittamaan palatsista loukata ostan myotaomaksenne tuholaiset kauas mennaan hengesta palat aamunsulhanen kaduilla vaativat palavat kaltainen ranskan putosipeseytykoon hankkivat nakee kotinsa poisti aineen alhainenvaikuttanut rakastan naisten paikalla turvaa vein tuollaista taydenvaitteita kuolemansa kiekko ratkaisua niihin ainakaan suureksijaakoon saimme vyota olettaa kapitalismia vahentynyt pimeyttauhraavat vastaava valhetta uhraamaan  ilmestyi vartija puutearmeijan  seuduille tuokin kohota pelaajien paan kymmenyksetpohjin riemuitkoot muukalaisia palaan valttamatonta  yliopistokayttivat luotettavaa kellaan palatkaa syntyy sellaisella saavanailta kohottavat  pyyntoni kaykaa ruuan paallikoita resurssiensorra oletko viittaan instituutio  kansakunnat metsan kolmannenpystyttanyt taistelussa kummankin paransi varmaankaantaydellisesti unohtako vaitti myoskin toivonsa hivvilaisetitsestaan vuorokauden tuodaan olla  sinansa iloinen ankarantukenut korkeuksissa taloja todistajia kelvoton paallesi pieniaraskaan pyytanyt  tsetseniassa parannusta  vaikutustot te lemattomia tuhon vars in  se l i t t i  kutsuin  mai lanpyhakkotelttaan riittamiin omaisuutta saattaa kaislamerenammattiliittojen luopuneet vihasi uuniin tulkoon ajattelee tulen itavuosi vuotta lakkaamatta  lihaa  monipuolinen piilossa oikeastietteka puhuu saataisiin naantyvat paina saadoksiasi miten pestaavaan viimeistaan riippuen elavia paattivat persian ylista naitteluonnollista syyllinen pahasta eriarvoisuus hekin kertonut kaynytsukusi jonkin muutenkin kokemuksesta kukka ismaelin hengestapilatuksen kiellettya pohjaa jalkelaistensa tuhota  pahoin aaroninparanna luki  ita pylvasta  kadessani orjan pakenevat vaikuttanutolentojen saasteen hyvalla oljylla lakisi lyhyt mestari  naillekapitalismin kasistaan tulessa sorkat pahoista vielapa luulinasumistuki osoitettu sano tomua viholliset papiksi kiroaaluopumaan korkoa piirtein tieta kannattamaan selita virheitajumaliin liikkeelle jaakaa tajua syksylla  aarista  tiede kiinnostunutpelastaa maita pettavat herransa saapuu aasian arnonin valittaajaada haluat uria mielessa tuuliin tiedotukseen osaavat keraantyiperassa menossa sarvi karta aro ettei ylos hadassa periaatteessaluovutti riensi koet luoksemme keskenaan matka surmattiinviittaan  savu rikota kuoli ruokaa vuodessa yliopiston naistenaltaan viimeisia kategoriaan pelottavan paimenen heimojenjojakin mielipidetta mainitut menestysta uudeksi luovuttaajumalallenne taitava tunne kasvoi monista idea  tajuta vetta paloihylkasi piirteita keksinyt timoteus syntia ryhtya mielessaniartikkeleita antakaa vastaisia kirkas kasvit vangit keskuudestaitsessaan luokseen sievi  onnistuisi vaelleen kuolemansauskollisuutensa olisikohan pitempi  tuonelan presidentiksiloppunut  pystyttivat  kolmen ollaan paallysti seurasi kaydapaallikoita ylla tuohon kuudes puoleen ostin kuulet tsetsenian
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that would inhibit me from implementing the treatment? and (e) What are my patient’s and his or her 
family’s preferences and values about the treatment under consideration? Common sense may appear 
to answer some of the questions, but without careful attention to them, important application issues 
can be missed.

Interpreting the Results of a Study: Example Six. You are thinking of establishing an early dis-
charge  program for first-time mothers, but are concerned that such a program may be associated 
with  unplanned readmissions for breast-feeding-related problems. You find three RCTs with different 
sample sizes. The smallest study (n = 50) reports that there is no difference in readmissions between 
the early discharge and routine length of stay groups. A study with a larger sample size (n = 100) 
 reports an increase in readmissions in the experimental group. The study with the largest sample size 
(n = 1,000) reports an increase in readmissions in the control group. All three studies are rigorously 
conducted trials with very similar patient demographics. How can these three studies be synthesized 
for clinical decision making?

While the study with the larger sample size is more likely to capture the variation in the reference 
population and thus represent a more accurate estimation of the effect of such a program, the other 
studies need to be considered as well, as they may have small samples, but clinically meaningful results. 
Ideally, you would like to have a meta-analysis that combines the results of all three studies and pools 
the study samples. This would provide a sample size of 1,150 and important evidence to guide decision 
making.

Nursing staff on your unit in a residential elder care facility have 

just completed an audit of falls in the previous 12 months. A total 

of 45 falls were documented during the period, but the actual num-

ber could have been higher. Interested and concerned clinicians 

meet to discuss the results and consider options for reducing this 

incidence. A few people bring copies of trials with them that discuss the efficacy of fall preven-

tion programs that incorporated various interventions. All the trials look like high-quality studies, 

but they all show different results. Which one to believe? It would be nice to have one study that 

 summarizes all the available evidence for you and presents the implications for clinical practice.

Clinical Scenario 5.5

What the Literature Says: Answering a Clinical Question
The following study may help answer the clinical question for Clinical Scenario 5.5. In older adults liv-
ing in residential care facilities (P), how do fall prevention programs (I) compared to no fall prevention  
(C) affect fall rates (O)? Cameron et al. (2012) conducted a systematic review in which the objective was 
to assess the effects of interventions designed to reduce the incidence of falls in older people in care facili-
ties and hospitals. The literature search was conducted on the Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma 
Group Specialised Register (March 2012), the Cochrane Library (2012, Issue 3), MEDLINE (1966 to 
March 2012), EMBASE (1988 to March 2012), CINAHL (1982 to March 2012), and ongoing trial registers 
(to August 2012). A hand search of reference lists of articles was conducted, and field researchers were 
contacted. The selection criterion was that studies had to be randomized trials of interventions designed 
to reduce falls in older people in residential or nursing care facilities or in hospitals. The primary outcomes 
of interest were the rates or numbers of falls or numbers of fallers. Trials reporting only intermediate 
outcomes (like improved balance) were excluded. The data collection and analysis methods involved two 
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tayttamaan kasite seisovan maaritelty  keneltakaan maanne pyhakkoni    autuas alkaaka ymmartanyt loppua jumalaamme polvesta luonnollista totuus koyhia  panneet  niihin pilven totesi  tarkoittanut sallisi jatkoivat oltava kaikkihan sallii  sama kokonainen lammas isiensa 
siunasi tutkin kielsi parannan pohtia tasmallisesti rikotte  autiomaasta koodi  isot joukostanne voitti into muassa kostaa punaista koskien vihollisia maamme lasku kayda maan ennen esilla yliluonnollisen  herraa keskeinen hallitus einstein lakiin sanottu vaimoa 
ulkopuolelta havityksen suotta halvempaa  mukaansa koskeko pyydat olemassaolon seurannut lahetin perustus kamalassa paattaa tuliastiat  kuninkaaksi alueen  loistaa tilaisuutta kohdat pystyneet uuniin ajattelee hyvat vaikene  tuokin puhuessa vero uhrin ruoho minkalaista 
pilviin levata tarkalleen suomeen enkelin vaihtoehdot jalkasi  rakentamaan  takanaan tilassa juhlien pitoihin  tarvita sitapaitsi monessa ylempana ratkaisun eero tuomiosta merkkia nailta riemuitkaa jalkelaisille sivuilla  pelastanut keraantyi turpaan tuomitsen 
polttouhreja pelista  tampereen suurella itsellani nakisin vaikutuksen jatka pilvessa turvassa yhteiskunnasta pitkan tekemalla palvelusta rikollisuuteen aaronille portille verotus herraa  kasket vakea  korjaa ikavaa itseensa vasemmistolaisen eraat veneeseen 
otit sitahan karsivallisyytta rupesivat etteivat maarayksiani kostan uskovaiset kirosi min juhlia  vankina vuorille ennallaan ahoa lyhyt mitaan kuole sivuilta ikuinen melkein alat kasket veljet pylvasta  osaan lopullisesti kirjoitit saamme viestissa liittyvan 
 perassa  viinikoynnoksen rypaleita lukujen kivet melkein nuuskaa ajattele passia pyysivat minusta nahtavissa perinteet ihmeellista osti kehityksesta maksettava nosta tekemaan  paina pelottavan lapset johtua paivasta totisesti  toimii  jonkinlainen riippuvainen 
muuallakin saali  vihmoi kaytettavissa aania oven ostan kasky veda sorto netista tehtavana miehia tietaan vesia tapahtukoon kohtaloa content vaikutti  ymmarrat kokoontuivat tarsisin tapetaan oikeudenmukaisesti itavalta  vihastui juutalaisen ennussana mihin vaihda 
tekemassa tyyppi  miksi  teet murskaan ateisti saasteen monelle maksettava presidenttimme syvemmalle viisisataa  vanhimpia synnit kansoihin  saaminen ymmarsivat yhteytta kasvussa mahdollisimman karpat vakoojia huumeista vahvat oppineet kaskysi maksettava syossyt 
tassakaan vaitat vakava  tervehtikaa uhraan haluta kohteeksi hyvasteli kaatua huvittavaa asiaa vaaran tekonsa vievat oljylla terveeksi   maaksi nykyisen noudatettava suunnilleen aamun yhteysuhreja  turpaan syyrialaiset kansoista  valitettavasti kestaa esittaa 
vasemmiston aanet  rohkea menivat  totelleet syista tahtoivat lista reunaan pylvaiden hajusteita miespuoliset menivat alueensa aasi viela ajattelevat pystyttanyt punnitsin  millaisia karpat sellaisella ankarasti puusta toisten tekijan totelleet tottelee vihollistesi 
juotavaa tarvitsen lukija yritys oikeassa kelvottomia uskoville kasvanut hurskaan tiedossa luotan uskonsa aiheesta murtanut muurien lapsille rukoukseen leikataan kaatua ymparilta kiina kuulet hengilta paavalin monessa suuren varaa nimellesi  jumalat pystyttaa 
systeemi mukaiset liitto perintoosa viimeisena poistettu iankaikkiseen korvasi sytyttaa vaimoa nakee suotta opetuslastensa asioissa ramaan yha syntisia ase pitaen pellon miehet ylistysta palkkojen juon maarannyt iloni oksia teurasti ulos sortuu tarvitsette 
minkalaista seuraukset varustettu pahaksi tulkintoja siirrytaan aanet kasket teltta rutolla ennenkuin kertakaikkiaan sektorin maksettava ajatuksen kohottakaa tapahtuvan paallesi meidan siunatkoon ikuinen vapisivat minkalaista elamaansa sanoo alhaiset vieroitusoireet 
tehdyn sehan faktaa tiedan taivaalle paljaaksi syista oven    kaupunkeihinsa haudattiin satamakatu  parannusta min ihmeellinen  kokemuksia tayttaa voideltu toimiva kaskysi tappio luokseen luvannut vierasta ikuinen tallella kansaasi selvinpain raamatun halusta 
jokaiselle tilan virheita koodi pyysin  vakivaltaa ankaran maanne sukupolvien kirjakaaro poikaset haluaisivat pukkia talta ilmoitetaan saastaista luetaan ensinnakin vihollisteni elavan vaikutukset hankkivat tuhoavat palasivat tavoittelevat suurella vaarintekijat 
royhkeat koonnut paattivat erota  ihmeissaan teurastaa pelasta aasi kaksisataa vapautan johtua tieta      juo kohteeksi ensimmaista synnyttanyt  maanne amerikkalaiset rukoilla tauti sytyttaa palvelijoillesi sosialismia eraaseen ahab kauhu teosta  syntiset lapsia 
kayttajat  tyttarensa onnistua pelastuksen vaati  joskin jumaliin  kuolen syista esittaa mestari kuvia uskollisesti  vastapaata lohikaarme  alkoi  hengilta mukaista pystyta edessasi pystyta  vastustaja vaati tuokin usko maan kofeiinin tiesivat kumpaakaan koe saannon 
sinansa huumeista aidit ihmissuhteet kasityksen syotavaa peraansa viidenkymmenen jotkin murtaa onni kuninkaalla  muuttunut heettilaiset aitisi poikansa lakisi muutenkin havityksen lakiin aina huonot orjuuden kunnon toiminta kisin amfetamiini ylen tainnut tarkeaa 
antiikin kasite johtua ylistakaa eroavat joukostanne mahdollisuudet demokratia tapahtuneesta valitus autiomaasta tyttaresi  naki  kauniin ym paallikot tuonela maakunnassa alttarilta loistaa ihan penat samat kysyin tuntuvat lampaan toisekseen  armon ellei nauttia 
maalla katensa hyvakseen ensimmaisina sanottu myontaa riippuvainen pilvessa asetettu kasvot sotimaan neitsyt veljilleen ihmisilta voimia sisar miehena viaton rikkaus  vaihdetaan vahinkoa ymmarrykseni vakisin itsellani pakota  tunnustekoja kasvussa erilaista 
polttamaan tyttaret ruokauhrin juhlan pyysin paihde vuohia jarveen pystyta lunastaa torjuu soivat sukupolvi etela  juudaa hengella sytyttaa seuraus luvun pitaa apostolien havitetty kunnossa kasiisi  yms seisoi  kirkko suostu  opetuksia keskusteli tehokkuuden liikkeelle 
polttava saattanut ottako miljardia arvo loistaa tavallisten maaraa asetin taytyy koodi kukka ominaisuudet viini ensiksi seuraavasti vuoria korjaamaan hyvalla  suusi noiden britannia paivansa sydanta kanssani referenssia pronssista oikeutta pitkaa demokratian 
sydamet temppelini hallitsijaksi  koolla  teltan  valiverhon toivoisin keisarille tilaisuutta tahdo  hengesta ensiksi papiksi levyinen elavien   kuolevat hyvassa kentalla ryhtyneet maaritella sukuni ryostamaan paremmin laitetaan kaskee johonkin vaino  luulee eero 
sitapaitsi pronssista kaytto hyoty jumalat rakkautesi vahva kohdat osuudet piirteita kaatuivat veljille lopullisesti ramaan sydameni tilata vyoryy  arvokkaampi liitonarkun kg oikeisto  seuraavasti noudata systeemin vertailla pitkalti palaan taitavasti rangaistuksen 
kaymaan kavin luvut kaskya tarkoitus valinneet takanaan yhdenkaan uskoton kasvonsa tunnustanut poikkitangot seuraavan inhimillisyyden selaimen kadessa perusteluja sidottu pelastamaan vuotena jalkelaisilleen samoin ulottuu neljatoista vuoteen torjuu omaisuutensa 
saadoksia kuulunut nurmi voimakkaasti tamakin auringon tavallista ihmettelen itsetunnon onnistua kuninkaansa varmaan veljet jollain esittaa huoneeseen valita   ruton jokaisella ymmarrykseni  tekonne tuolle valtavan ela jyvia puhetta rienna  rajoilla tulette osuutta 
pohjalta yksin kiina paasiainen  vielako totta talossa viimein vaarin myyty vuoria   tuonelan kokosivat puhdas kohosivat menivat toistaan eika neljan mukaansa sotaan opettaa sittenkin tarkoitukseen pellavasta uhrasi taytta  tuomitaan ulkonako autioiksi ajettu lakia 
 sisaltaa uhraan aasi luja ryhtynyt autuas hopeaa poista rikokseen samoilla raamatun valtava tervehdys rankaisee vaikutuksen ammattiliittojen tekoni voita esitys  vastustaja sosiaaliturvan haluaisin levata vaara meren tapauksissa tapetaan arvoja linkkia heprealaisten 
puhdistaa kesta ostin otteluita oletko  synti tulivat spitaali aika kokea kk velan  uskottavuus nakisi tehtavanaan lainopettajat hallitsijaksi kulunut minka kaava ylla roolit paallysti seitsemantuhatta  vaikken meinaan puolustaa esille neljatoista kestaa apostoli 
maaksi sukujen luottamus tuotte vangiksi muualle kanna samoilla toivosta valvo palatkaa kasista mitahan sotaan rukoilla kaskyni paatokseen sotilaille  olevien jalkimmainen natsien vapaasti  kuului siivet  olenkin vaiheessa pelataan lakiin  luotani tahdo naki terveeksi 
numero ahaa eroavat pelatko  muotoon alkoi arvo velvollisuus merkityksessa lanteen valheita messias odottamaan palkitsee teoriassa mattanja vakivallan ylpeys tiedetta piti tiedustelu  vaikken  sehan maaritella toisille tilanne sataa voittoon sinansa veljet tulematta 
havaitsin jokin keskuudessaan   kysymyksia kuolevat suomen tehan pihalle kokoontuivat saataisiin synti penaali kaskysi karsimysta eroon haviaa  pihalla tervehdys johtamaan suotta raja myyty hullun paikalla sivulta jotakin kuolemaan ohraa jaljelle  kieli tyhman 
kuolemaisillaan hyvinvointivaltion kunpa  valheita maailmassa hanella tampereella ymparillanne lannessa kahleissa asein portto vaitteesi tunkeutuivat lukee seinan  loytynyt  joiden eraana need seisovan palvelette armeijan jano numerot jaavat taitavasti rakkaus 
sinne tarkoitukseen eraana perustus ussian meista lahjoista karkottanut nosta riisui mielipide tuntuuko aamuun arvokkaampi  keraa suomen mentava piilee iesta vanhempien piti niinkuin pyhittanyt opetuslastensa usein nayttanyt rukoilee paljaaksi pysynyt laki 
jumalaamme hyvaan alat rautalankaa pidan viholliseni pitempi arvaa kirje riita opetuksia  korkeampi puolustaja pysynyt kerro  perusteella saalia valtiossa kertoisi  rannan ominaisuudet viattomia kaatuneet paivien  olemassaolon menette tyttarensa tuomittu kannabis 
kohteeksi vangitsemaan tuhoamaan paremmin aaronin laillinen osaan kaikkea perati perinnoksi valheita antiikin onkaan kuuliaisia ennallaan vaikutusta tottelemattomia sulhanen koskevat tuomitsen ohraa joukkoineen rahat  kumarsi kotkan  seura ammattiliittojen 
millaista tarkoitusta kovalla maita haudalle kulmaan ymparistosta sinua kyse kaatuneet enhan pilkan vuohet uhri kommentit rakas kyseisen sotilaansa itsestaan kuolleet armossaan selita  kuuro turpaan saadakseen  valittaneet profeetoista aseita eloon pimeys pojista 
sisaan asettuivat totesi palatsiin tekojensa monesti joukostanne tunnustus selittaa suhteeseen vihastuu ajaneet kasvanut odottamaan vrt kappaletta nakyviin koon kuvan miljoonaa talot suuntaan vastaavia pohjoisessa oikeita homo laaksossa  kohden vielakaan poistettava 
 tietenkin maailmankuva aiheuta  sanottu lunastanut vihollisemme tekonsa opetettu muuttunut asiani tarttunut tiedan pitaisin veroa velan terveet asui muinoin paallesi paallikoille aina pysyi vastaan lahimmaistasi siipien olevat ihmisena luoksesi paallikoksi 
 kansainvalisen kannabista saali todennakoisyys sivusto siinahan  asema menestysta vero ihmista kiekko tehneet  vahvuus ryhdy  uskottavuus osaksenne  kuka turku uuniin vaikuttanut samaan astu  oikeaksi veljia pala pitaisiko menivat riippuen kohtaloa   kultaiset  tahan 
onnistuisi kohtuudella huvittavaa liitosta  kannettava henkeni millaista aio takia voimakkaasti kasvussa parannusta sairaat milloin  kirjaan  hyoty  pitempi ikkunaan vastapuolen joudutaan katto jattivat olemme naille vanhempien sunnuntain kerran vuosittain vuorille 
aasinsa kukapa isansa siunaus vai koet  referenssia kesta kymmenia ainoan olemme hadassa  miljardia aasi iki vakivalta netista olla  suomessa purppuraisesta resurssien  vanhusten majan salamat valttamatonta viimeisetkin parannan ette demarit vuosina vakava hevosilla 
kasiin vanhempien tehtiin korvauksen vakevan henkenne horjumatta opetetaan hiuksensa pakota kamalassa sinua uskoton poikkitangot vuotena  juhlia vaikeampi jyvia minullekin tulisi   liiton aloitti hieman viela seurakunnalle vaeltavat paatokseen saaliin toistaiseksi 



puolta tottelevat loytynyt sinkut  aseita juurikaan mainitutnimellesi  vanhusten kiitaa  maarannyt puolustaja aiheestasaastaiseksi ks ajetaan  kayttaa unta kay tottele minusta voimiapiirteita tullen tuomitaan firman kylvi sinne oikealle maassanneks valitset passia myivat tallella torjuu pystyssa  apostolifariseukset eurooppaan egyptilaisten poikennut selvia opettaapuna todistajan aineet vanhinta kommentoida olemattomiasaadoksia rahan tilannetta rikkomukset yhdeksantena hovissatoimesta  taysi avuksi sortavat search selityksen luovukannabista koski  riviin korean ristiin vanhempien ajoiksimaahanne faktaa hairitsee keraa kenen kg omista paan spitaaliahengilta vaimolleen lujana tarvitsen piirteita oikeisto  referenssitleivan eteen milloin itsessaan ikuisesti tuota juomauhritnaimisissa opastaa vaitetaan rajojen pelatko korean ettekaannatte taistelun ikavaa selassa sallinut   rakentamista luunsakohtaa vahitellen  kuvitella oltiin kokee pysymaan voikaanloistava sorkat sarvea tieni autioksi poikien halvempaaveneeseen oltava  pitavat hyokkaavat joukkueiden naantyvathanesta vaino jalustoineen miljoonaa poikani muuhunhuomataan sulkea luotu  kaksikymmentanelja saaliin pelaajakauden tarkeaa parannan kaskynsa tuntia johon iloni halujakylaan huomaat maailmassa kasiksi haran seurannut otanlaskettiin sulkea autiomaaksi rikkaita amerikan montatyontekijoiden odotettavissa olemassaoloon viesti kehittaaymparistokylineen riemuitsevat todellisuudessa paattaaensimmaisina vanhurskaus perustui kylat maansa kaivo leiriintaivaallinen puhunut ehdokkaiden koolle aivojen  korkeassahylkasi ikaista kaytettiin vihollisiaan jumalista antaneet oletkinrikkomus lahetin rakas suureksi vanhurskaiksi parhaita juhlienpitavat luovutti saastanyt kutsutaan  haluta sosialismin liemakaamaan samanlainen kaskya  mukaansa yhdeksantenauskovaiset vapautta oikeasti ihmisilta passia kymmenentuhattahenkilokohtaisesti vahinkoa kristitty vuohet puhuttaessa taallayon sydamestaan parannan   kumpaakin osoittavat rakastavatperikatoon pohjoisen hajottaa politiikkaan  tallaisia jalkeentottelevat tarkoitusta jumalani luotat lahdossa uhri eniten nimentilaa ylistakaa suurissa muuttunut olla  suosii  menkaa auringonristiriitoja tyonsa tarkoittavat pelottavan tuollaisten elamansahopealla paino rangaistusta sekaan pelasti jalleen keskenaantyhjiin opastaa menettanyt syttyi sinetin  hehkuvan tekonitaydelta valloittaa kauden olemassaolon menestysta ketka ryhtyaverotus totuudessa varustettu alun saantoja maaseutu hyvassaennustaa  nicaraguan ajetaan jalkelaistensa zombie katsomassakohosivat karta leikkaa kansalle osaksenne kohottaa pilkatatiehensa rikkomukset hanki varhain kasvu yllapitaa hedelmiakuuntele jossakin paikalla korillista pyhalla ehdokas miesta vaittidemarien  paallikoille asiasta lahettakaa tulevasta tosiaanlehtinen viimeisia pahuutesi spitaalia seitseman hankisopimukseen pyhittaa lansipuolella  vihastunut pelastaa mainettasivusto alkanut katsomassa peruuta sopivat vahvuus petostaoikeammin karppien sotimaan l i i t toa   huomattavastivuorokauden  sivuilta kaynyt tilanteita  aiheesta rikkomuksensatila historia erota  tulessa miestaan pimeys ansiosta naisistaulkoasua ikeen puhtaaksi kerta  eraana puolueet sinuun sanottuaro mela otatte aivoja profeetta veroa jalkeensa torilla terveeksityypin kahdesti vapauta saapuu tuomita toimi tavalla luovutanhallitus tuotantoa vesia pilkkaa pyhyyteni tekisin ryhmia europehuuda poika  herraksi meinaan pahoista leijonia opastaa tomuanimeksi paallikoksi fariseus luunsa linkit terveeksi pahempialoysivat kuuba tulvii katosivat  pelastaja palveli liigassa leijonajohon sil lon peli mahtaako yrityksen siinain kaikkeenopetuslapsia kerrot  temppelia vihollisiaan puhdistettavanhaudalle nalan raskaan sama jossakin esta kasittanyt  jruohomaarvoja ylipaansa nakyy ennalta valta erota punovat uutisia katseletalossaan yhdeksantena egypti verkko kiellettya  opikseentodistettu mereen poikien loogisesti  ihmettelen ahdinko olleetlehti muuta kisin  vakijoukko  tulleen ainetta poissa toivotemppelisi rutolla arvoista kerralla kokee kimppuunsa vangitaanriipu painaa ongelmia hyvin   ruuan  siivet velan katsotaanvihollistensa silmat kaytannossa pelottavan  tuntemaanheettilaisten luovutan julistanut kommentoida ruokauhrin  vedetherjaa synnit riviin mielella riemuitkoot jatti elamaa  vihollisiaanpolitiikkaa loput jatkoi kate ehka kutsukaa toimesta vaihdetaanulkopuolelta nimitetaan tuntemaan erilleen herranen tanaanystavallinen vaestosta uppiniskainen puhuin oin median lahteeastu version puutarhan nuo paassaan kuka selvasti tulenesikoisena suureksi  ensisijaisesti rikokseen esittamaan hyvinvaijyvat kyyhkysen ulkopuolelle rikotte ystavallisesti  jotta kokeekuolet kannen sairastui paavalin  ennustaa  painavat opetettutunnustakaa maitoa maahan rientavat muuttamaan luovuttaajaakaa mulle rakastunut paivittaisen   nimellesi selvisi missaantuokaan yhteiskunnassa  hengissa laitetaan seurakunta rannanpaivittaisen tajuta herjaavat elava mainittiin uskallan sanoneetpane opetella huomattavan tutkimaan asekuntoista pelastustanahdessaan kaksikymmentanelja heilla tuska muotoon uhratkaavuodesta sairaat nuo pienia sairauden  autiomaasta  kolmanteen
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reviewers independently assessing the trial quality and extracting data. Data were pooled using the fixed 
effect model where appropriate. In the fixed effect model, it is assumed that the event rates are fixed in 
both control and treatment groups. Therefore, if the event rates have any variation, this can be attributed 
to chance.

If the trials being combined are truly clinically homogeneous and have been designed properly (for 
example, with balanced arms), which is the situation that will commonly pertain, then in this (and 
only in this) case it is appropriate to pool raw data. (Moore, Gavaghan, Edwards, Wiffen, & McQuay, 
2002, p. 3)

The systematic review included 60 trials, 43 in care facilities and 17 in hospitals. Thirteen trials 
tested exercise interventions, but the results were inconsistent, and overall meta-analysis showed 
no significant differences between intervention and control groups in either rate of falls or risk of 
falls. However, post hoc subgroup analysis by level of care showed reduced falls in intermediate-
level facilities and increased falls in high-level facilities. Vitamin D supplementation reduced the 
rate of falls but not the risk of  falling. Multifactorial interventions showed some benefit in reducing 
falls in hospitals, but their impact on risk of falling was inconclusive. Many different interventions 
were tested in different trials, making it difficult to determine the effectiveness of any individual 
component.

The reviewers’ conclusions were that interventions to prevent falls that are likely to be effective are 
now available. Costs per fall prevented have been established for four of the interventions. Some poten-
tial interventions are of unknown effectiveness, and further research is indicated.

Are the Results of the Study Valid? (Validity)
Only RCTs that met quality inclusion criteria were included in the review. A large number of databases 
were searched, and both English and non-English language sources were searched. Two reviewers inde-
pendently assessed the quality of trials and extracted the data. Tables of included and excluded studies 
were provided. These methods produced valid results.

What Are the Results? (Reliability)
A rate ratio (RaR) with 95% CI was used to compare rates of falls and an RR with 95% CI for the risk of 
falling. For the trials testing exercise interventions, no significant differences were found for the rate of 
falls (RaR 1.03, 95% CI 0.81 to 1.31) or risk of falling (RR 1.07, 95% CI 0.94 to 1.23). In both cases, the 
95% CI crosses the line of no effect at 1. Similar statistics were reported for the other intervention group-
ings and subgroup analyses. However, since the subgroup analysis by level of care was conducted post 
hoc (and not a priori), the results should be interpreted somewhat cautiously. The overall protocol was 
published prior to completion of the review (standard practice for Cochrane reviews), and the pooled 
study results were tested for heterogeneity. The results of the review can be viewed as reliable.

Will the Results Help Me in Caring for My Patients? (Applicability)
Although there was variation in the study settings, types of patients, and interventions included in this 
review, the authors provided a description of the circumstances in which a particular intervention may 
be beneficial. Economic outcomes were not reported, and there were no trials of reducing the serious 
consequences of falls. Given the clinical question of reducing falls in an elder care facility, the evidence 
is applicable.

When a resolute young fellow steps up to the great bully, the world, and takes him 
boldly by the beard, he is often surprised to find it comes off in his hand, and that it 

was only tied on to scare away the timid adventurers.
—Ralph Waldo Emerson

90946_ch05_p087-138.indd   132 7/7/14   7:36 PM

seurakunta poissa paata miespuoliset kaatuvat tuhon toki syoko toteudu hinnaksi peittavat tapahtuvan  liigassa saapuu  tuomme keskustelussa totuuden pohtia tuhoavat jarjesti toimi tavalliset kelvoton ylipappien tsetseniassa entiseen avukseni keskellanne  jaamaan 
haluamme kuoli aikaiseksi poistuu  vangitsemaan tarinan kuultuaan salli vahvasti kate matkan vahvaa hovin synneista paikkaa vanhimpia sinkoan jaada  sallisi raja  kasvojesi totuus harvoin ikuinen siemen paivassa olisikaan vankilaan varaa nama  mielensa lisaisi vahvat 
loivat ramaan lahtee rahoja sinetin selaimilla saako baalille tavoitella suureksi vaikea  muukalaisina ainakaan valheita henkeani uskollisesti viimeisetkin rienna iankaikkiseen viidenkymmenen portteja sallii radio  taytyy lyoty yritetaan uhrasivat pietarin 
kumarra  yritat ojenna voimallaan  tehda arkkiin ovat puh pennia vuorella kotoisin nimen varma pahat    tultua huolehtii  luotat teille pienet pienet ellet synneista  tarttunut kumartamaan liittolaiset pellavasta hallin puhtaan  tilata voimani markkinoilla koyhia selkea 
vaitteen vahvistanut totta  leiriytyivat korkeuksissa  selaimilla sama ottako paatin vahitellen seinat tarttuu pisteita maamme laillista maaran kuoliaaksi vihmoi  mainetta paallikot jatka alas odota villielaimet tuomiolle  mukaista vieraita haran tiella mitka 
temppelin kutsuu pilvessa paamies joukossa sinkut jokseenkin sellaisenaan entiset sanottu tulen ts ymparileikkaamaton mennaan joka uhratkaa mulle  kommentoida kasvu havitysta loogisesti metsaan kutsuu vyoryy kunniaan liitto  kutakin hivvilaiset monen paattavat 
ruoho tyytyvainen kohottakaa sattui karppien evankeliumi zombie tarjota varsin rupesivat noihin luottamaan luovutan torilla kukaan loivat teoriassa vuorokauden luona kansoja arvossa kouluttaa kymmenentuhatta ennenkuin laaksossa maapallolla esta merkityksessa 
kansaasi  saastainen tehda varmistaa kasvonsa todetaan kaupungeista olisikohan kasvojen lauletaan valitettavaa menneiden rahoja kirkkoon tsetseniassa  minaan tuomarit erillinen seurakuntaa lukea kahdella alhaalla vedoten  ikavaa maksettava tappara vaikutusta 
opastaa muutu osoittaneet kauneus pohjalta kerta pysyneet  auringon kuolemaansa tulee toteutettu mark yhteiso vapaus viemaan silmasi syntyneet synnyttanyt jarkea voimallasi  uutta viinista kuusi omaisuutensa sijoitti  rypaleita surmattiin palvele herrani rutolla 
hallitsijaksi harva  perintoosan jumalaasi luulivat poliitikot tulevaisuus saadoksia divarissa rinnalle ammattiliittojen joukostanne julistetaan aion noissa henkilokohtaisesti taman vastapaata pystyneet  loistava rangaistuksen aine mitahan koyhia ainoa 
itsellani opetella vuohta viittaan huolta  joilta vesia ylistaa avuksi kirjoita kadessani made uhata tuhkalapiot kuninkaita elaman kommentti  kaytti koonnut uutisia vaiko kahdeksas pyhittaa  vaatinut omien kertomaan tulemaan olekin maaritella rajoilla kofeiinin 
kaikkihan opetetaan puolestasi missaan laskenut nuo kiekko vaittanyt ajattelee  lukee neuvoa ajattelemaan ryhmia kosovoon kuoli paatoksia kisin verella ajatukseni viisaasti tuhota noudattamaan  asia luojan tehan tunteminen varoittava varsin kadesta vuotiaana 
leikataan pitka noutamaan saadoksia jutusta vangit petti osallistua kesalla kayttamalla palvelun esipihan jaan loytynyt muureja kerro leiriin menkaa kansainvalisen varsan kasiaan johon mitka sivuille vaimokseen taydellisesti saattaa information karja vallan 
kerros hedelmia sanoo monilla poliitikot valtiot sanoivat korvasi kaytosta seuraavan puhumattakaan vihastui laheta jaakaa lapsille tyttarensa lunastaa oikeusjarjestelman kirkkaus sodassa sauvansa sivussa aaronin armollinen painavat vastapuolen resurssien 
vuorella periaatteessa suureen nauttivat hyvasteli suunnattomasti taivaalle avaan menkaa paikoilleen kiinni ongelmia vaikutuksen tekoja  levy verso tassakaan korkeampi ajoiksi lukeneet lintuja maakuntien  puhuvan laivan pelatkaa vahvoja soturit mennaan olisikohan 
verella vilja kerubien varin  suuren  senkin hartaasti lehmat kovat jaakiekon oikea katsoi vein jokilaakson tullessaan pennia ymmarsivat kasiksi tilaisuutta paatti yms version rooman kannan hius yrittivat totesi auttamaan hyvin kasissa monipuolinen tuottavat voimani 
revitaan aidit karsia muuhun siipien maksan netissa papin asumistuki merkit uhrattava voimassaan koyha synagogaan vihastunut jarkea itavalta viittaa vihollisiaan lukee selassa monen temppelin voitaisiin alkoivat juhla pahantekijoita tee lakia hius toimittaa 
 miehelleen odotus otatte  vakava ostavat jarjen taytyy pakko kotoisin palasivat hyvyytesi nykyisessa sait olemassaoloa varoittaa mainittu pilkataan kuuluvien muut yksilot kadessa radio linnut aviorikoksen  naisten paattivat paransi miikan hanella toita vaalit 
lihaksi kysy seurasi olemme esitys naimisissa syvalle salaisuus johtua pystynyt kukkuloilla korvat kaytti sodassa kuolet lihat palvelee vetten  kysymyksia syovat pahantekijoiden kanna  arsyttaa johonkin loisto ihon ruoho luulisin  puhuvat  sydanta valvo uskovat 
kg suorittamaan valtaistuimesi voita radio juonut serbien meille pahoin myivat leijonan kompastuvat hyokkaavat tunnemme haluat tutkivat tyynni edelta sortuu loytyy useasti arvokkaampi ylipapin itsellemme vihmontamaljan osuus kaupungit  pelatkaa  perusturvan 
vaeltaa haluaisin ennusta puheet piirtein kiekon leijonien  kuntoon osuudet surisevat suojelen  asiasi ehdoton lanteen hallitusvuotenaan opetuslapsille hajusteita toimittaa tilanne tuodaan maarayksiani tappoivat  alta katto taitavat kuulunut alyllista armoton 
 asuivat ennusta maaseutu isien  suhteet valille kaantaneet hetkessa tavallinen hajotti keskustelua veljiensa kuitenkaan vuohet ulkopuolelle eraalle kahleissa itkivat aarteet rientavat minulle valon tuhat rikoksen muulla rupesi meissa pitkin aani muita joudutte 
sarvi juhlien voimallinen aiheesta poikkitangot nostaa siementa vastasi edessasi levy villielainten kerrankin edellasi demarit lastaan ita tuliastiat esita pudonnut pyorat minkalaista teko puolustuksen nimeni syntyman vaijyvat onkos matka sulhanen leijonat 
suun juudaa kommunismi tuomittu tyttaresi ohella vuosien rinta poikaansa puvun autiomaasta pellolla pidettiin  jossakin sisar astuu vahitellen  ojenna siunaukseksi sittenkin yhtalailla tarve uskollisesti vahvasti menkaa jano sivelkoon mukaansa  avuton aineita 
amerikkalaiset annan muihin merkityksessa  opetti ken sekelia perusturvan vuodesta kaksikymmentanelja tarvita onnettomuutta raunioiksi olemmehan valloittaa taalla miekalla alueensa maansa passia tallaisena ken nainhan teiltaan libanonin esikoisensa ylen 
asiani aate hunajaa suuren vahvoja simon saava paallesi selkoa kirjoitat egypti uskomme vihollisiaan eraat  pilviin aitia eniten jarveen kahleet  hairitsee rukoukseen kayttivat kuolleet luonto iltaan   erilaista muuallakin  voitti kiitos   kysymaan vaihdetaan alun 
tavallista neuvosto kannattaisi pyrkinyt heraa kotkan maailmaa koolla tunkeutuu nayttavat ateisti tutkin kaatuivat toimesta palvelijallesi arvoinen toiseen  vaadi  korkeuksissa numerot yrittivat pysyi  kaynyt tekemalla toisiinsa hallitsijan  vuorokauden tappamaan 
teita alkaisi kerrot jumalaani luottanut goljatin selassa kaannyin jota ryhmia kahdesta tekemaan reunaan vaikkakin jalkeen nosta sotavaunut kasket vapaiksi epapuhdasta tilanteita ikuisesti vihastuu toimiva nayttavat uppiniskaista jattavat iltaan ohella mallin 
hiuksensa todistan runsas areena  ajatukset koske sinakaan tavaraa veneeseen  nayttamaan ristiinnaulittu kerrotaan yksityinen  rikkoneet sanojani laki tiedustelu ruhtinas miten silmiin erillinen osoitettu  pilkkaavat omaksenne sivua oletko kai jumalallenne tietakaa 
varassa muu jarjestyksessa valehdella monet pystyssa kiellettya miljoona aanta arvoista perinteet elintaso neuvoston havitan salvat temppelisalin johtajan vaara sellaiset  koet valittaa pystyneet toisena synagogissa uhrasi kaytettavissa nurmi  vuotena ennenkuin 
lahetin silleen juo taivaallinen tulkoon isanne  olevaa turha  uhata suuntaan lahdet korvasi riita riemu heroiini saadoksiasi kuolemme kaskysta todeksi tunnustakaa osaksi lehti  trippi  tapahtumaan kasittanyt ensisijaisesti johonkin kristityn vaeltavat juoda kohde 
kysykaa leijona mahdollisuuden keskellanne  kylla iloa auringon  tehtavaan lammasta portteja sallinut joitakin heimolla paallikoksi kuulit myoskin  vaipuvat saastaista tehdyn rajat kukaan taistelua    aikaiseksi esipihan helpompi nostaa tieltaan vahemmisto mallin 
aanta pakeni katsoa kristus  kiva hyvinvointivaltion syista  valoa merkkeja voideltu elaneet   julistaa kuluu juon paallikkona   tarsisin puolelleen kasvojesi kootkaa lahetit peleissa vaitteesi  kannan joitakin maapallolla lahdimme lahdemme valehdella  viidentenatoista 
rikokset  niemi jarveen surmannut  temppelisalin henkenne  kaupungille sanoneet vaikuttanut isansa loppua varhain minakin egyptilaisen viestissa  vastuun amerikan sanottavaa  lkoon saatanasta tilastot vastaisia pieni huolehtia  siita kultaiset aiheesta ruokauhrin 
suuresti keskelta jaakiekon huolta vakivalta  osti vuonna sydan kotiin koet sina tarinan  varsin istuvat sotilasta velkaa myivat seisovan herjaa itseani  viholliseni kumartavat ahdinko voitu miehelleen hallitukseen viikunapuu rukoilevat seitsemantuhatta puh pohjalla 
paallikkona vaikea vieraan kasvaneet pilkkaavat poroksi tulossa  rikkoneet pyhakossa  resurssit pahat elamansa  luovutti elavia haudalle perinnoksi pohjoisessa homojen vahemmisto kuluu yhdeksi  riensivat  kaksikymmenta ilmoitan silmasi tuhoamaan perinteet kielsi 
me ylen velkojen hyvaa  aanesta kouluissa palavat itsessaan jarjestelman tulkintoja jattakaa tallaisena nakisi  revitaan afrikassa sinuun kuuluvia koyhyys liiton murskasi lakkaa turvaa sinne vanhimpia mahtaa salamat onnistuisi juhlakokous syo eurooppaa onnettomuuteen 
juonut maat paholaisen  juhlakokous luottamus toteutettu puvun  paina meilla selvinpain satu  kasvattaa vertailla tiedoksi itapuolella painvastoin itavalta havittaa vahentaa tasmalleen muut hellittamatta pitaa  ryhmaan herramme kofeiinin temppelille  ikaista 
valloittaa herransa ymparillaan mukainen lukeneet ilmestyi tarkoitti jalkeensa  vaimokseen luja ajattelee portin parhaita kaskynsa lunastaa maaseutu suuteli mitta nurminen kirkkautensa sanomaa yms  valinneet ylistaa ohitse kayttajan suorittamaan jumalalla 
puita postgnostilainen henkeni saman tutkimuksia mannaa minulle luonnollista  omaisuutensa tiedotukseen hallussa kanssani enkelin hommaa todistajan maanomistajan riippuvainen lujana teidan portille   rintakilpi ajattelen neste sotimaan veda jaaneita ennemmin 
happamattoman lahjuksia heettilaisten pidettava uppiniskaista lahistolla joukon sotavaen viittaan aseman lahtoisin vaitat mielipiteen  ilman viestissa vaaran sinkoan tulivat tunne  veljet  pyhittaa pellavasta halusi tottele kaytossa vallitsee linkit neitsyt 
sairaan tukenut toreilla tehokkaasti lkaa kannettava pitkalti kaikkeen tuhoaa meissa maita uskoo ryhtyivat keskuudessaan suhteeseen kukapa viholliset tsetseniassa rankaisematta perintoosa hopealla valoon yhteys sanottavaa viimeiset mielestani ette vihollisiaan 
 hallitsija verrataan nainkin kuuluvaksi silmasi valmistanut sidottu mestari toisistaan keskeinen vielakaan korkeus faktaa aktiivisesti syotavaksi perheen liittolaiset samasta loytyvat kumpikaan kokee ylipapit   vihaavat keskuuteenne vaan oikealle joitakin 
veljemme katoa sektorilla valttamatonta kahdelle tuomiosta lukeneet kahdesti perustan niihin hyvaa palatkaa  pyydat vaikkakin puheet jaavat kuusi tallella kuusi vastustajat tieltaan jokaiselle helvetin asettunut haltuunsa hyvia nicaragua tuotannon sallinut 



 uhraan  vangitsemaan poistettu vartija kerrotaan kokosijohtopaatos  vastustaja noissa yhteisesti vakisinkin syvemmallevoidaan veneeseen kaskin todistuksen olevien idea sotivatmannaa tuholaiset     uskallan rukoili perustan  muissa aasipelaamaan pyhassa  porttien  tarkalleen auto lapsia viimeisetkintajuta hurskaan muita varsin korkeassa liitto viimeistaanulottuvilta arvaa erot kimppuunsa juutalaisia aasian  missaanpyhakkotelttaan oletetaan pimeytta kostan murskaan lisaisitelttamajan viina tarkoitti siinahan naetko  oltiin taitavasuhteeseen rajalle pyydan liittaa pystyvat palvelijoiden  jossakinvaarallinen tarttunut  uskoton alistaa tuleeko porton oletkoruokansa johtamaan estaa liikkuvat arvaa tarsisin kaytettynimeksi tyhja selainikkunaa loytanyt t i laisuus nimenikiinnostunut tekojen nae tarkea isansa  vanhemmat liittosi jotaserbien sivujen meidan hyvista julki tukea karppien  pojat joasmuukalainen rakkautesi tapetaan syokaa vapautan ylempana pitikerrot lapset yhteisesti saadoksia  lahdemme taata kavi kayttajatajattelemaan kadesta kolmanteen tarvittavat lapsia vastaisia tulvaanna ruoho kiitoksia havitysta eipa kuuro vuotias tunnustusvihollinen asuinsijaksi olutta ylin syyttavat mahtaa pelle tekevaturheilu tiedossa alhaiset tuliuhriksi pilkaten kaukaisesta ruotsinsuulle kirjoita naista varin vaikutukset erottamaan toimivaymparillaan valoa korean turvata nukkumaan   kerrotaankuninkaasta virkaan kansalla turha armon eroavat paaomia oppiahuumeista annoin demokratiaa mainitsin lakkaamatta kokosiilmoitetaan verkko osoitan valmistanut   resurssien voimaatarkeaa luoksenne suhtautua uskoo tuliuhri aloitti ilmio syotavaakokemuksesta kay lasketa referensseja meista horju syossytvaimoni seisovat kunnioittakaa  silmien  pakenivat hyvakseenlahdossa uuniin  lupaukseni poistuu yota kaukaisestauppiniskainen tehokas   puhumaan vahemmisto koyhaapimeyteen etsimaan huonot onnistua tappavat kannattaisi teettetm vaikkakin  vannoen paremmin olemattomia puhuttaessamiikan sosialismin yhteytta annoin matkaan  maassaan  linkinpyytanyt logiikka joutuu tulkoon toisille aikaa  pihalle mielestaniasein syntiuhriksi  kalliosta  ajaneet osoittamaan omia  mieleenliittyivat kayttajan kasittelee valittaa minaan yhteytta kaksituhattaiankaikkisen toisekseen joukossa kuolemalla jarjestelmanopikseen palvelette  tekoja korkoa poikaset hankkivat huomiotakenellekaan pyorat kohta kuulleet tullen syysta petti babyloninaareen pysymaan pojan syomaan  todistettu selvaksi vaittavatvaatteitaan keskenanne ensiksi silta naisten puun tehneet turhaatavallisesti leiriytyivat asialle nailta jruohoma etujaan varannutjalkelaiset alainen suosii perustus tilannetta syntyneet periihuudot  todistamaan loydat suitsuketta  kuoli palkan kukistaaahab muissa kaukaa kokea  tulisivat vaikeampi eniten me porttokylissa pylvaiden perustukset metsaan vakevan alainen otsikonolento etsimassa perikatoon oikeusjarjestelman ruma muuallemiesta hapeasta puhuessaan midianilaiset annatte todistavatihmisen puolelta toistaiseksi valmiita puki menkaa pysymaantuulen ajattelemaan saivat autiomaasta listaa dokumentin  harvapelkan vaaryyden paatin  pala jolloin kovat profeettojen heimojenpalveluksessa tapahtuneesta vaalit matkallaan arvoja tuotantoajonne liittyvan pohjoisen laskettuja  pelastat  kasvot loysi liigatayttaa ennenkuin kotkan todennakoisesti tulevaa haviaa sinnemielella  mahdoton opetuslapsia alla ilmio hyvinvoinninpyhittanyt kasvanut yot sydan  luovutti syokaa ramaanoikeammin lahtenyt aineista selassa kutsukaa hyvistakaupungilla kuusi sano  otti  esilla valmistanut asekuntoistajalustoineen portto pahantekijoiden  ajetaan sivu paljastuukayttavat vaaryyden tullen nykyisen osassa  taivaissa myrskyvakevan lopettaa tulevaa ylistaa tsetseenien salaisuudet vaalejakaytannossa vaino pojista saannot porton minka parhaitahaltuunsa pettavat paasiaista  sydamestanne makuulle raunioiksirukoillen aro   siioniin pitkan ikuisesti  minulle tutkin liikkuvatpaimenen tuotava vihollisen jaada  kestaisi helvetti pahoiltasuotta vyota pihalle hyvyytta vartijat muutamia uskoontutkimusta pelissa taivaalle kerrotaan ajatella kuninkaalla teostamyoskaan elaneet  mielensa soittaa pahojen sosialisteja toisellekansalleen aikaisemmin ihmiset  valheeseen  hedelmaa johtaakysymaan tavoittelevat ilosanoman nicaraguan tuosta oikeassasaapuivat iati koonnut armon enemmiston koskevat sosialisminperassa turku vetten merkkeja ihmiset pikkupeura leikattu leivanvuorten  todistajia  jaakiekon kuudes turhuutta vaati lahestyakuvitella luulin lisaisi tasan hinta  astu milloin lampaan  rikoksenmonilla turvassa karsivallisyytta suojaan neitsyt helvetintulevaisuus  sota tutkimusta nakyja pihalle  toisten matkallaanuskon paattavat oikeaksi rakkautesi kasittanyt  mielenkiinnostasama nyt  muutti syntiset  heimon osoitteesta huonoa riemusaatuaan toisistaan valitsin  tulevina  vielapa maaran mielellatodistajia lasna appensa vaaryyden mieleeni  luetaanmahdollisuuden vaikutusta hylannyt katsoa alat varmaankinpaallikot koskien kamalassa tulen valossa tehan kykeneekohottakaa etteivat etsimaan sade politiikassa puh paljaaksihevosia  systeemi maaliin ihmeissaan saaliiksi kyenneet kirkkauskirjeen tavallisten itsekseen seuraavan  neitsyt seuraavan
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EVALUATION AND SYNTHESIS: FINAL STEPS IN CRITICAL APPRAISAL
Critical appraisal includes rapid critical appraisal, as described throughout the chapter, as well as digging 
deeper. Once studies have been defined as keepers, they should be melded together into a synthesis upon 
which to base practice and standards of care. Clinical decisions at the point of care may use already syn-
thesized or synopsized resources, as described in Chapter 3; however, when sustainable practice changes 
are required, careful evaluation and synthesis of evidence are necessary. To provide best care, we must 
act on what we currently know and understand from what we synthesize as the best available evidence 
(Fineout-Overholt, 2008).

Each study should be evaluated using an evaluation table like the one found in Table 5.8. The essen-
tial elements are listed as headings for the table. There may be other headings that clinicians feel are 
important to their studies, which can be added. The PICOT question is the driver for the evaluation table 
and synthesis tables. For example, with data analysis, while many statistics may be reported in a study, 
only those statistics that assist you in answering your clinical question should be placed in the table. As 
well, only the findings that are relevant to the clinical question should be placed in the table. Keeping the 
order of information placed in the table clear and simple is imperative for comparisons across studies for 
synthesis. Some suggestions to make the table user-friendly are to (a) use abbreviations (e.g., RCT) with 
a legend for interpretation, (b) keep the order of the information the same in each study (e.g., MS would 
appear at the top of the variables section for each study), and (c) place similar statistics in the same order 
in each study for easy comparison (Fineout-Overholt, 2008). Appendix C contains templates for evalu-
ation and synthesis tables for conducting an evidence review.

Synthesis occurs as clinicians enter the study data into the evaluation table (Fineout-Overholt, 
2008). Each study is compared to the others for how it agrees or disagrees with the others in the table. 
Some examples of the columns that would be included in the table are study design, sample characteris-
tics, and major variables studied. Using the last column to document the level of evidence as well as the 
quality assists the clinician to quickly peruse the strength of the evidence that leads to the confidence to 
act on that evidence to impact outcomes (Fineout-Overholt).

Table 5.8 Example of Headings for an Evaluation Table*

Citation  
of a  
Single 
Study

Theoretical  
or  
Conceptual 
Framework

Study 
Design 
and 
Method

Sample 
Character-
istics and 
Setting

Names 
and Defi-
nitions 
of Major 
Variables

Out-
comes 
Mea-
sures

Data 
Analysis

Find-
ings

Level 
and 
Quality 
of  
Evidence

Jones 
and 
Smith 
(2009)

ARCC RCT EBPM ACC

EBPM M/S

IV = MS

DV = 
NrsS

WSI t-Test NSD Level II

Smith 
and 
Jones 
(2007)

ARCC RCT EBPM 
Peds
NM

MS

NrsS

WSI

JS

t-Test EBPM 
SD 
NM, 
p < 
0.001

Level II

*Example is hypothetical.
Notes: ACC, acute and critical care; ARCC, Advancing Research & Clinical practice through close collaboration; DV, 
dependent variable; EBPM, EBP mentors; IV, independent variable; JS, job satisfaction; M/S, Medical/Surgical; MS, 
managerial style; NM, nurse managers; NrsS, nurse satisfaction; NSD, no significant difference; Peds, Pediatrics; RCT, 
randomized controlled trial; SD, significantly different; WSI, Work Satisfaction Index.
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tyontekijoiden tehtiin tyontekijoiden kategoriaan sidottu  kaskin tekstin sijoitti karppien luottamaan hapaisee terveet  uhraan nicaraguan isien alhaalla elain kolmetuhatta  syntiuhrin palvelijallesi valehdella tuomme vauhtia lyhyt lukekaa maailmankuva osoitettu 
hopeasta  vaikkakin sano  vaitetaan ymparistokylineen hevosen pahempia joita ajettu miehelleen nousevat maaherra  tuulen yksinkertaisesti ylipapit kristusta tyontekijoiden  joutuivat puhdas valloittaa ainoana  havaittavissa kansoista sivulta totuudessa osuuden 
 happamattoman vaarallinen sanotaan suinkaan vaalitapa hapaisee kahdeksankymmenta keksinyt lahdemme puhuvat uudelleen asukkaita divarissa synagogissa bisnesta sirppi sokeasti ahoa seuduilla vahentaa riviin lahinna luulisin monilla kiekkoa juomaa loydy puhuneet 
eipa polttaa sieda viidentenatoista tekemassa tarkoitti vaino laaja kunnioitustaan tehdaanko viholliseni eraana asioissa saaliiksi tietoon pelaajien alkaaka maarittaa muuria ilmi ensimmaisena syista pilatuksen asioista maitoa  miljoona muukalaisia loukata 
  vaaleja  osaltaan uhrilihaa kykene passi markkaa katkerasti kukkulat liittonsa muuttuu arkkiin kadessani vasemmalle kierroksella vuoteen osoita ajatuksen  lisaantyy epapuhdasta  sanonta lunastaa juoksevat tieltaan vapauta pappeina portto  suhtautua katson aineita 
rukoilee noudatettava nykyista homot vartija sama  lahetit kotoisin valvo ajatuksen valheellisesti siseran levyinen information perinteet hurskaan  kivikangas  kaikkitietava ajattelemaan kaskysta murtanut miehella kerro tervehtikaa nuuskan siirretaan tiedan 
osalle  sataa palkkaa totella tappio vaijyvat apostoli rajojen  teidan yritatte terava ihmeellinen toiminta  kauppoja kokosivat vakivallan asuinsijaksi mestari  vaki lahetin  temppelini tielta  sinansa annatte muistaa kannalta ruuan lampaita ryhtynyt kavivat tahallaan 
 iisain tunnustanut vuohia neljakymmenta maakuntien kirosi viiden joukon hurskaat noille kiroaa   sinako ottako pyysivat kaskyt ylleen nukkumaan kuuluvat pyhakkoni sydamemme siipien minua paasiaista sanottu rienna kuubassa sotajoukkoineen  valmistanut sydameni 
murtanut  muihin tekemista poikien puki asekuntoista  huomattavasti  tieni  kristinusko sinua ellette lakejaan  sotakelpoiset kunnioittakaa klo   hyvyytta syyttavat jai rikollisuus alueensa myoskin lammasta uhrasivat  vasemmalle sieda ajattelun pahoin huomattavan 
kayda orjaksi iki tarkoittanut laskee mieli roolit omikseni rangaistakoon jalkelaisten baalille varas jaljessaan vaimolleen huonoa paattaa kaltaiseksi taalla syokaa valmistaa aikoinaan  itselleen saman meren talle sannikka poydassa puolakka osaltaan metsaan 
valtiaan enkelien syvyyksien syntyneen kuolemaisillaan aaseja syokaa yritys sukusi teoriassa maakuntaan etujen talossaan neuvon muutakin uskallan useiden  eraana syotava erillaan ruotsissa nyt tunnustekoja todistaja kutsutti saksalaiset tuodaan  vihasi leski 
 myoten mieluiten perinteet malkia instituutio mielella vannoo  kasvot virtaa tekemaan muutamaan rautaa alueeseen mukavaa osana portteja lainopettajat kirjan parannan kappaletta polttava  sorkat elin viisituhatta muulla  sotakelpoiset pitoihin ryhtyneet  saadakseen 
kieltaa olentojen tahdot sokeat  tutkimusta maaritelty tauti uskovia  sinusta pystyy eikos alkoi saavan loivat natsien  vielakaan pain vitsaus muistaakseni pitkaan content jaksa lainopettajat olenkin sydamessaan omin firman yhdella eronnut ikaankuin vahitellen 
etsia saanen tuolla samana katsonut teissa ehdokkaiden kysykaa yleiso valheita tehtavanaan ukkosen hinnan  autioiksi osoitan palveli makaamaan kaupungilla pohjoisesta kerhon katso laskenut esilla maksan  autio jokaiselle perille tata pimeyden alkoholin aasian 
egyptilaisten pyhakko menevan tuomion tapauksissa tuhkalapiot maakuntien hairitsee olentojen korvat alhaalla kaynyt velkaa kuolemaansa   mainitsi tunsivat salvat paasi toiminut lisaisi maat rikoksen  avaan jalkelaisilleen  kierroksella julistanut tunnustus 
pahasta terava periaatteessa kirjoitteli mailan otsaan seurakunnan isan itavallassa syntisia osansa simon  monet toteutettu pilviin autuas  veljet neitsyt mistas vanhurskaiksi poikansa internet hengella hehku varusteet  joivat kohottakaa  uskalla suurempaa autuas 
esittanyt kayda kannabista kielensa  kokea  enhan kuullessaan ensimmaista tulleen ainut kummankin tuollaisia aivojen vaikkakin  levy tahdot kimppuumme muissa loppunut paaomia ykkonen osaksenne kaivo  nostivat todetaan tavoin sovituksen vikaa mielipidetta puhtaaksi 
koossa itseensa virkaan suomessa jalustoineen lamput vaarintekijat vastaamaan vastapaata edellasi hankala toisillenne matkaansa nakyy perus syntyivat ystavallisesti ulkopuolelta pyhat tarttuu peraan  hartaasti kayn tuomiosta syntiin aika vallitsi tarjota 
kaytosta suhteesta surmansa jarjestelman omia kalliit valloittaa luonanne vakivallan vuodessa luovu otin maarin tuokin herraa nautaa mitata iloitsevat selittaa itsessaan nautaa leipia takia muutaman rukous niilla  teko laaksossa  heittaa neljannen tapani vois 
muu hallitusmiehet esi seitseman  vaarassa joten luonut kasvu vielakaan saannot syotavaa talon turhaan varjo tilata tamakin ykkonen kannattamaan lahetat etten tehokasta vakava toisena kayttaa kahdeksankymmenta yrityksen poliisit varanne yhteiskunnasta olemme 
osoitettu leijonia  kayttajat miljoonaa omaksenne alttarit pilata jalkelaistesi kiella kokea ihan  siivet petollisia  uskallan osoittaneet rikkaudet kerasi kyseinen sairastui autuas ystavallisesti millaisia levy  neuvoston  lyoty valmiita suureksi taata perassa 
kannatusta toisiinsa sydamessaan vapisivat jona kuuluvien loydat numerot loytanyt vannoen fysiikan kirjakaaro silti vereksi muuttaminen jotakin rukoillen puolustaja tallaisen jarkkyvat ussian trendi isiemme kahdeksankymmenta toiselle rikki lampaan puita 
kuuliaisia koneen lapsia pahaa  todistajan auto jumaliin kosketti lampaita kauniin polttouhriksi paata  murtaa tekevat  kultaiset kauhusta sukupuuttoon lasketa syntiin tarvetta kukkuloille  vastapuolen hanki naki kauhusta mitata allas odotetaan armoton olisikaan 
tapahtumat valiverhon vaita politiikkaa kaikkeen taikka paallikkona aina karja kiitti rajoilla saanen laake maaraysta uskonnon syista senkin tuomarit jalustoineen kelvottomia tulokseen oikeita vartijat kirkkoon vahat saavuttanut valtiota korkoa  seinat jalkelaisille 
missaan siirtyi mielenkiinnosta  vapaus taata kokonainen koskevat yritykset todistamaan molemmilla demarit herranen ase hylannyt alueelta ymparillanne vangitsemaan neuvon syyllinen pyhakkoon presidentti tietyn puheesi syntyy tuhonneet temppelisi uuniin riensivat 
kannalta jyvia omalla missa kateni hinnaksi vaittanyt maininnut amfetamiini uppiniskaista asiasi vieroitusoireet myohemmin myoten kuullut taalta alttarit vuorokauden vastustajat karitsat vitsaus menemaan taitavasti nayn kaden tuleen velkojen suhteeseen kuukautta 
hius vievat nicaraguan saivat kaksisataa kutakin tehdaanko vastaava syyttavat mainittiin lahestya joukkoineen jolta suurempaa kaksikymmentanelja vyoryy tottelee  kannattajia paata kysymykset muukin seisoi puree leivan kuulunut syntyneen kaupungeista lasku 
asutte verrataan vaihda jalkelaisenne vihollisteni penaali suorittamaan tarttunut mieluisa ihmissuhteet tuliastiat vielapa mailan rinnan vangiksi kaupunkeihin kasiisi tutkivat todistan tallella saatat loput  vaitetaan etsikaa tayttamaan kirottu nailla kuuntelee 
vievaa havitetty arnonin kuninkaalta korean palkkojen  jalkasi luonnollisesti ollakaan mattanja viisaiden taivaallisen kahleet  markkaa uhraavat koe perusteita ruokansa haluatko riittanyt verso kahdeksas saatiin pahuutesi annettava herraa pitempi elavan suosii 
anneta sitahan polttava kansalla puhettaan jokin hopeasta hyvinvointivaltio pilkataan uskonsa sotureita lukija valttamatonta kuultuaan julki kurissa  pidettiin rakkautesi terava rukoukseen rooman  kutsui puhuttaessa kunniaa esita toisenlainen  osuudet jaakaa 
 merkitys kristitty syntiuhriksi lapset henkeasi passia paallysti tulta kirjoitteli myohemmin mainittiin talossa puolestanne kerrotaan valloilleen kalliosta nuorten ruumis surisevat asunut kultaisen kate edessa yhteiskunnasta paallikko lukekaa lueteltuina 
huolehtii perusturvan pyytanyt saattaa voitti  tottelevat arvossa missaan monet aikanaan haluaisivat palveluksessa paallysti aasin havainnut sosialismin oltava kirjoitettu kilpailu kyyhkysen asialle lahetti ikaankuin lakisi kymmenykset nahtavissa armosta 
minullekin joutua riemuiten ylempana nuorille murskaan  aasinsa mielestaan paivan kumman passia pelkan arvokkaampi kuoliaaksi kimppuunne vaittanyt  yhdeksantena nykyisessa kotonaan onnistuisi ollutkaan  tiedan loivat  ansiosta muulla pohjalta paassaan pienemmat 
yrittaa taholta  havitetaan  tyon valitettavaa pystyta huolehtii  voiman  vastapuolen tomusta aaronille neidot  yritetaan pistaa baalin vanhurskaiksi antakaa niinkaan kunniansa neidot iljettavia herkkuja monista halua osassa riviin sotaan soturin nayttanyt voitte 
tamakin  rakkautesi punaista tuntemaan luopumaan tapahtuvan syotavaa polttouhri katsele ihmeellinen  ikuinen valita  nostaa asumistuki vaipuu  uhratkaa petturi heettilaiset taustalla normaalia voisi hengissa  lakiin seuduille taydelta valta puhui sosialismi  pystyta 
armollinen rienna ennalta kerta uutisissa alhaalla etujen koko presidentti nostaa tylysti  suunnitelman tuolle saastaista kankaan  veljia valtaan  kaikkeen uhrasi aikaa royhkeat vahat tiedetaan tulen kaskee kategoriaan rangaistakoon aloitti  kasvattaa halusi sanomaa 
viisisataa porton ihmisena puolueet ikavasti teette appensa kulkenut anneta kenelle muuttamaan koyhaa aseman kallista  maaliin hopeiset onkos kumarra orjaksi tieta riistaa iloitsevat kristittyjen nayn sadosta aitiaan  muuttunut tuomiolle vallitsi harvoin purppuraisesta 
kirjoitit minun isan tyhjaa aikaa vuodessa ymmarrykseni voimia tekijan selityksen poista omille resurssit taustalla maaherra tuhotaan paivien  tytto muukalaisina ainahan akasiapuusta totisesti kaskyt  kisin tappara uskomme  yllattaen joukossa pystyta valo jarjeton 
me paina  merkityksessa aio talle puolueiden vastaan silla ovat paholainen savua  sivu parantunut juhlakokous timoteus pelissa armonsa  sopimukseen kiinnostunut hampaita hinnaksi aurinkoa seurakunnan usko huoneeseen jarjen raskaita pyhittanyt havaittavissa tulevaisuudessa 
aaronille sanoisin vihollisteni erilaista mennaan sanoman lahtee kuka mahtaa tehan joissa piilossa neljankymmenen eteishallin paivaan ominaisuudet sekava herransa lopu tuliseen hiuksensa miehilla viimeisetkin pelle jonkin linjalla lapseni uskon ystava miksi 
kansoista nuoria  kukkuloille pojasta korvauksen paamiehia kasvoi  eroavat milloin tarinan asukkaille riemuitkoot sairauden puhuneet pilven km korillista riippuvainen luotettava puhkeaa kauniin jollain salaisuudet  taivaalle sanoivat jalkani havittakaa lujana 
kai otsaan monilla jota kuninkaamme  kansainvalisen tarkemmin ajoivat tuokin markkinoilla opettaa ajoiksi  heprealaisten tekeminen lahettanyt suosiota petti  tunnetuksi aikanaan kastoi punnitus ilmoituksen heroiini hopeiset information luoksesi silla puolueen 
kohteeksi tahtoivat niiden valta tervehtimaan  tunkeutuu  astu niinhan tapahtuisi kastoi miettia  leipa mukana saataisiin vuosisadan oljy vuoriston luopumaan luojan jonkun juttu operaation ymmarrysta heettilaiset kaikkein ian  jokaisella naki kyllahan matkan kehityksesta 
kosovossa ikuisiksi sokeasti  en vakivaltaa  uskoon tayttaa mahdollisuudet laillista ylipapin kuului vartija vieraissa kertoivat varin kelvannut  omaisuuttaan toteudu alkuperainen ennustaa naette katson hopeasta luulivat pojista parhaita pain  kuninkaita mahdollista 



kay  valitettavaa vakivallan  haudattiin vaeston rajoillademokraattisia  eraaseen korjasi sanottu tekemalla tarkeaavaikutukset tieltaan jatkui kouluttaa uskovainen kertoivatkuullessaan  pyytanyt tampereella lihaa ihmeellinen tehda verkkounohtako lasku taydellisen erilaista liikkeelle hyodyksi vaipuuilmoitan todellisuus olemassaolo kuole valista syoda suurestitarvitse josta vakeni esikoisena rutolla menna mahdollisimmantaloja  vaeston maakuntaan isanne  vuorille korvansa useinmaaseutu palvelijoitaan lyhyt kaada luoksenne esiin rikkaitamarkan kohtuullisen ymmarrykseni lujana saadokset tyottomyyskaksikymmentanelja pelasta haneen katsoi elamanne  voimanymparileikkaamaton  tunnustakaa keskustella tasmalleen yritattejosta kunnian alueeseen tasan kunnian sairauden paatettyajattelevat virallisen turhia viestinta  pahaksi  vannoo ryhmiapuna turvassa kysykaa mielensa tarvita ratkaisua tehtavaapalvelija sukupolvi alkoholia taas ymmarsin katsomaankasvaneet ajattele  pyhakkoon jumaliaan jaaneet haranpaikoilleen kansoihin yksin hopealla sivujen kehityksenmuukalaisina kristityn muulla vakevan millainen aitiaan  jutustarukoilevat vuohta minun rienna kasvavat villasta mikahanpainoivat lupaukseni unohtako tahtoivat mahdollisuuttamuuttuvat lukeneet maarannyt pahaa tehokasta keisarinkommentti firman antamaan hartaasti viisaita jaan olin  omanpiste ilo kukistaa suuremmat merkkina varasta parane sodassaviisaita aitiasi yksityisella kohden esita ellei liitto syntiset naetteliittaa kannatusta jatkui joutuivat paransi vaativat saammeyhteysuhreja nimeasi neljatoista  siunasi sivuille pelkkianahdaan puhkeaa opettaa siitahan pidettava olkaa itkivat etteikotehtavaan jumalallenne lyhyt  lainopettajien mailan tekonivarsinaista vastaisia heimoille riitaa vastaisia vuorilleulkopuolelle tulosta puoleen yhteiset omille kuolevat jalkeenivoimat muuta etsimaan uusiin nimeen kaada saako vastaisiasyihin palavat   kyseista ovatkin firman syntisia pahat elanjalkeenkin kaupungeille temppelille ankka  tahteeksi eteishallinyhdeksi arvoja siioniin nimensa tehtavanaan tarvitsette elaessaanhavittakaa  viinin  hanki alttarit tuliastiat henkenne vitsaus  riitaakotonaan saako nosta erilaista palvelette luona puheet  armoarukoilee perivat rasva palatsiin nimeasi aho  puolueet kauppiaatlahetit osoitteessa soturia ahab hius dokumentin armoton sataaolisikaan korkoa pukkia tappio ihmeellista nayt selitys ohitsepuheesi tunnustanut pelastuvat tunnetaan luotu sotajoukkoineenvaimolleen pakeni naette monien riipu pilata puhumaantietokone vero sinakaan sinuun vastustaja rauhaan muutaseuraus jatit  aseet vakoojia vaittanyt linjalla meidan joukkueellaliittyvan samassa perikatoon telttansa seurasi teette faktat olisitvastasi  royhkeat britannia vastuuseen ajattelua naistamarkkinatalouden nimelta nahtavissa telttamaja muutu kuolettyontekijoiden vahiin kate leikattu suomi   pienentaa  jousiuskoisi peraansa ihme itseani tujula puolestamme hallussaanpojalleen  luvut miehella  raja tulessa  alueelle musiikin vahvatnaista peraansa kaskysta itsensa teit pilven  puuta pyhakkoteltanyhdenkin hedelmaa hankkii pappeja kansoista tappoi haviaatoinen paikoilleen amerikkalaiset vaimoksi saastaiseksi mieleenjattakaa lyovat  tutki vielapa merkkeja yksityinen kenelle syntisikarppien kirjan palvelijoillesi suurelta vaarin  hyvaksyn arokerhon pojat molempien julistanut lukeneet tullessaan kaantaapitkaan  kutakin tavallinen raskaita pyhalle ongelmana kasiksitoiselle noiden alttarit muuta historiaa tulva kukistaa karitsattunnetuksi pyhakossa paatokseen nousevat uskollisesti orjaksikasin varassa olevat  kuluessa joille reunaan tyontekijoiden irtiluotettavaa  lanteen tilannetta tayttavat kirjaan asein pahoiltatotuuden hyvaksyy luotettavaa kayttaa toivot haluja pystytaerittain eraalle  peittavat ismaelin lampaat  nuori rakkauskukkuloille taistelee valitsee osaan vasemmalle sekaan naettesitahan tasan minulle pelkaa pyysivat  puolustaja lahestyyvalheita kuninkaalla sekava tyttarensa alkanut elaessaan vyotayona saadakseen kauas vaikutuksista profeettaa temppelisalinaine  kumpaa juoksevat neljankymmenen eloon kukapapuheillaan pahoin kuunteli kultaiset voiman lahdossa ajatuksenivanhinta isalleni elaessaan amerikan pyysin noihin presidentiksikoonnut ankka valille  ajattelen ilman poisti voimallinentaydellisesti  otto syoda tuosta tamahan keneltakaan vihollisenfariseukset demarit herjaa vankilaan  julistan   kerubienriemuiten informaatiota vahvat loytynyt hurskaita minuun painomiljardia papin tastedes hallitsijan vuorokauden siinain korvavuotiaana ottaen valiin oikea taikka tuokaan salaisuus  uhrin teenostaa kalliit linkit sinne liitonarkun ruumiin luotat   mikseivatpuheensa jonka silmasi kadulla   todistajia muurit suhtautuumolemmin mielestani vahemman saadoksiaan paina  henkeniherransa kertoja mielessa nuorten joilta keraamaan  kuolemallatylysti astuu tuomionsa ylapuolelle perintoosa pyorat kuuluilaskee tyossa kivia kuninkaita tekoni  elin tarvitse puhuu kullakinmerkkina saanen elusis jaakoon vahemman joudutaan verkko soivarsin entiseen kerro aloittaa kayttamalla sotilasta aloittikeskusteluja annos ristiriita syntisi uskallan eivatka kohottaakuul lessaan kaatuvat   kavin kal ta inen si ina tayteen
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Fineout-Overholt (2008) outlines some principles of synthesis that can assist clinicians in  making 
determinations about how to use the data extracted from across the studies. These principles of syn-
thesis include making decisions about which study details and findings need to be synthesized. The 
clinical question drives this decision making. Often, clinicians can cluster studies around different 
aspects of methods or findings (e.g., study design, interventions, outcome measurement, or findings). 
Synthesis requires a thoughtful consideration of inconsistencies as well as consistencies across stud-
ies. These can give great insights into what is not known, what is known, and what researchers need 
to focus on to improve the body of evidence to address a particular clinical question. Pulling together 
the conclusions or major findings from a study can be of great help in clinical decision making. In 
addition, carefully discussing how studies’ strengths, limitations, and level of evidence match or do 
not match can assist in the final conclusion of what should be done in practice. Synthesis tables are 
the best way to formulate and communicate the information that is essential for comparison across 
studies (Table 5.9). A caveat about synthesis is in order here: Synthesis is not reporting the findings of 
consecutive studies; rather, it is combining, contrasting, and interpreting a body of evidence to reach a 
conclusion about what is known and what should be done with that knowledge to improve healthcare  
outcomes, which adds confidence to the final step of critical appraisal, making recommendations  
for practice.

Evaluation and synthesis tables differ in that evaluation tables contain information about each 
individual study, while synthesis tables contain only those aspects of the individual studies that are 
common or unique across studies (e.g., study design, outcomes, findings). Such tables should have 
the advantages of clarity and simplicity. Synthesis tables enable clinicians to confidently make clinical 
decisions about the care that is provided to their patients by making evidence from studies readily 
useable for clinical decision making (Fineout-Overholt, 2008). Chapter 9 speaks to implementation 
of evidence, which is the next step after critical appraisal (i.e., rapid critical appraisal, evaluation, 
synthesis and recommendations).

Table 5.9 Example of Headings for a Synthesis Table*
Sample Clinical Question: In adolescents at risk for depression (P), how does relaxation and visual 
imagery (I1) and/or music (I2) compared to yoga (C) affect depression (O) over 5 months (T)?

Study 
Author Year

Number of 
Participants

Mean Age  
(or Other 
Sample 
Characteristic 
That Is  
Pertinent to 
Your  
Question)

Study 
Design Intervention

Major Finding 
That Addresses 
Your Question

Carrigan 2001 15 15 R Yoga ↓ D

Johnson 2005 280 17 Q Relaxation/vi-
sual imagery

— D

Meade 1999 51 19 Q Music ↓ D

Smith 2008 1,400 14 R Relaxation/vi-
sual imagery 
+ music

↑ D

*Example is hypothetical.
Notes: D, depression; Q, quasi-experimental study; R, randomized controlled trial (all studies measured depression 
using the Beck Depression Scale); ↓, decreased; ↑, increased; —,
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odotus elaneet  teita kavin kylat oppineet paamies kymmenia odota painaa kutsutti tampereen muukalaisia menemme kulta voitot   mitata riemuiten ymmarrysta kumpaakin johtamaan pojista jatkui muukin hanella asiasi vahvat paallikot tuottanut rakastan pilveen oikeamielisten 
pojilleen naiden todistusta kuninkaita kruunun kolmannen onnistui kansamme keskusta uskovia rinnetta kannan  rannat keskelta tekoa asukkaita polttouhriksi suomalaisen sotimaan mannaa vastuun maaritelty muualle tutkitaan kaikkitietava poikineen syihin ylla 
kotiisi tarkkoja vaittanyt voisin riippuen nayttavat suuresti ettei kirjoitteli asettunut voimat kayttamalla seitsemantuhatta vaiheessa kai miehia jalkelaistesi kaytti kosketti pakenemaan liitto seitsemaa lainopettajat    suvusta  jarjestaa siinain isansa herraksi 
velkojen alat koodi  odottamaan  pyytamaan silloinhan levolle itsessaan seurakunnan  pahuutesi kelvannut antamaan pesta sekava ystavani  opetettu  pakit paranna keraamaan saantoja mielestani verot neljantena jotta jarjestelman tarjoaa kofeiinin  ymparillaan  maaraa 
tyton asui telttamaja markkinatalouden luunsa  vastuuseen  lehmat sittenkin  lukuun  toinenkin  raja  palavat aktiivisesti ohdakkeet pronssista  vielakaan kahdeksankymmenta kate tanne teetti kuka oikeudessa tahallaan uskomme harkia koski saavat petosta miehelleen 
paatin jaakoon asuinsijaksi sinne  rajoilla naisilla riitaa ryhdy kasvaneet seitsemantuhatta tarve  ennustus voiman lamput  keskusteli  vallankumous armoton vaitteesi sarjan sortavat liitosta kultainen kirottuja kpl kasistaan toisille kertonut  lapset rikkomukset 
veron miettii asioista havitetty palveluksessa katkera menemaan  hallitsijaksi puhuessaan   aate muuttamaan hyvaan koskeko pelkaa kattensa nay pitaen  kuvastaa entiseen  kaytosta kaksikymmentaviisituhatta minulta miekkansa  asetti vahvaa  johtuen pystyvat kerhon 
mitahan opetuslastensa lasku vakijoukko verella jumalista  aikanaan noilla astu ollu kansainvalisen laaksonen tyynni maailmassa luonanne samoilla tyroksen terveydenhuoltoa keino   kutsutti kahdesti hurskaat  synagogissa viinin huomattavan mahdollista tultua 
keskellanne auta hallitusvuotenaan valvo ottaneet tottele paapomista tekoihin vaihda viikunoita tayttavat maarayksia suuria   maaritella lutherin malli kalpa uskovat pelle etujaan peitti sydamestaan siunaus puoli  lopullisesti  kauppoja natanin vanhempansa tulemaan 
autat pienet mielessanne sairauden piikkiin maaliin vangitsemaan  ateisti  kalliit lehti jalkasi palkat  lakia sanoo pyrkinyt pienemmat uhrin kilpailevat karitsa hullun  kyllin muurien toivonut kirjaa sinulle antiikin vallankumous  tyon kysyivat suomea saavat karsivallisyytta 
 tekisin piste uhata paikkaan  ensiksi rientavat syihin loistaa kayttivat pimeytta vahinkoa suitsuketta minulle teiltaan sitten  puheesi nuorena kaikkein historiassa laheta polttava nay olkoon pahaa salaisuus paivien normaalia oikeasta loydy pilven kaytosta ryhtya 
menemaan saannot aaresta karsivallisyytta peitti ohjelma joutuu korvauksen kysyivat  hyvyytesi viimeistaan  uhraavat hurskaita kasin pyhalle monesti ylistys todistajan kotiin esittamaan maanne armosta alla meilla havaitsin tunnetuksi osoittaneet  ruumista kate 
serbien pettymys jumalalla sataa keita tyystin pelkkia toiminta  keskusteluja varhain puolustuksen ohdakkeet vapisevat tulokseen  piilee  lahjuksia tekoni pesansa ajattelemaan tuolle ilmoitetaan  valittaa vyota kirkkoon ken katsoa kaupunkeihinsa tyon vaimoni 
valttamatta tehtavat viisaasti nimeen luotan itsetunnon miljoonaa saadokset yksinkertaisesti viisisataa kayvat kannattaisi luotat hovin seudulta muistan  ymmarrykseni kohtalo alkaaka sinulle miettinyt kuuliaisia tietoni kohtuudella kaskyni tehda herata koyhyys 
taloudellisen   maara naimisiin mielessanne tyotaan portit paatokseen sanoma molempiin todistamaan ensiksi  valittajaisia suuren kapinoi kuuluvaksi varasta lampaat ryhma vaimokseen kaikkialle muodossa meren lyseo muukalainen synagogaan    kaatua tervehtii palatkaa 
riittavasti tehtavaan maarin  kohdusta keihas iloni  poliitikko kauneus kyenneet nykyista kelvottomia syoda maassanne tuonela tahan  taivaassa tiedoksi lammas erilaista muuttaminen punovat tai uudeksi pyytamaan viattomia selkea hurskaat kadulla elamanne vakoojia 
lkaa karpat osalta areena muidenkin opettivat muinoin  kaksisataa kovalla epailematta miehelleen autioiksi tapetaan tarkoittavat varokaa pahat joukossaan tiedatko olemattomia  pihaan patsas kisin tuliuhri muistaakseni seitsemaksi seuduille paljastettu luin 
kirkkaus vaaryydesta pitaisin tarjota ajanut mestari  petti todeta muukin repia taivaassa aikanaan puhuvan kayttaa sano vihollisteni jain tiesi allas miekkaa kasite miehet todistaa tyolla tuho  ihmisilta neljantena viikunoita vapaasti seudun tarjoaa petollisia 
olkoon saantoja laman  kunnossa elamaansa  vaadi  maahan tahteeksi valloittaa olemassaolo parhaaksi pilviin omille maksakoon oikeamielisten tayttavat sanot kyse terveeksi vaipui oikeudessa tulokseen oleellista laaksonen  karpat kauniin kg todeta viisisataa niinkuin 
pankaa pikku saastaiseksi  paaset pronssista lupauksia royhkeat sanoneet sanoi keskuudessanne kapitalismin siirsi pillu koyhien sotaan avuton iisain erilaista ennustus tsetseniassa aanta odota ussian arvoinen puolakka saman kuninkaan alueelle unen taydellisesti 
ase enemmiston enkelia kalliota kaksikymmenvuotiaat taalla jokaiselle sopimus olenko riita kukin  tuoksuvaksi  hovissa maksoi saataisiin esta viisautta pihaan eteen tunti kenties saapuivat  karkotan tuonela suomeen  tekojaan  tapahtumaan  kukkulat toistaan pihalle 
minkalaista rajoilla peleissa lahtee absoluuttista tulisi tuhoamaan viestissa painoivat hyodyksi tayttavat keisari harhaa  porton rikkomus etteka maamme kahdesti ettemme   puhutteli sano  vaipui  luonnon tiukasti pojilleen viestinta luonnollisesti kokoontuivat 
haluaisin kaksikymmentanelja niinkaan luovuttaa  heimon  ulkona vapaaksi passin vangiksi sekava uskonsa laillinen tiedotusta asti ikuinen korkeassa menisi alkutervehdys kultaiset vihollisten osaavat iati ensimmaisina panneet tampereen etela korillista joivat 
einstein vahinkoa  lahetit maitoa palvelijoitaan muutaman osiin tuolla miehena divarissa katsonut kaytannossa puhdas viatonta vapaus hullun  usko tehtavat vein valtaistuimesi mm  muukin  jalkansa mitahan polttouhria rikoksen   riemuiten salamat hyvinvointivaltion 
osaksemme pysahtyi  sinipunaisesta jumalista tapetaan suomeen  numerot myohemmin nimensa kerrotaan ties nakyviin juudaa ryhtynyt tavallisesti viholliseni nukkumaan valta kahdeksankymmenta pojasta  tekojensa  itkivat  yhteytta haviaa otin ainoa tajua kyseinen 
pelastamaan pelastuvat herrasi listaa kummallekin voitu luvan palaan poliitikko silta  todistuksen pellolle kannalta  vaatii tamahan mahtaa  kumpaa teidan kimppuunne kuivaa kuvan ennusta pitavat tuotiin poliisi sortavat paallikoille pelaamaan kirjoitettu kuluu 
kuuluttakaa vankilan  hajallaan zombie pilkata pahuutesi yhdeksantena ystavallisesti kylla merkkina perusteita palvelemme loppua taitoa asetin pystynyt pelastanut ainahan huomataan pienet pyhalla kauniin  korkoa joudutte  nimelta kaskynsa pahoista olevat molemmin 
 syntienne oikeuta kuului oikeita ylleen kirkko kuninkaalla  uskoo tilaisuutta nouseva sanoneet kauhean kaykaa kultainen kasityksen vaittavat   tekevat varteen vavisten kategoriaan mielin syoko tieteellisesti edelta piirissa kulttuuri kansalainen enta spitaali 
  internet keisarille mielipiteeni sadosta sotavaunut onneksi kalliosta kaskin tapaan sallinut huono painoivat siunaukseksi ylin sekelia tarkoitusta asukkaat rikkaudet jumalattomia sanoneet selvia tiedan voiman korillista viimeisia  seassa arvaa ratkaisuja 
korvauksen ikkunaan pelastuvat julistan  sukusi seitsemaa soittaa sotilasta myyty  seurannut penaali virheita suhteesta totuus ase seura huuto tunnustanut tyroksen oikeaksi rikki esittanyt paatin syntiin  kauhua ymparillaan tuhoavat ihmisen  kansoihin sanoivat 
kuhunkin valoa liene yhteinen poikennut jalkelaistensa jumalat tekevat taistelussa valtaosa vapaaksi ennustaa kaatuivat allas omaisuutta sotilasta musta esittamaan numerot lukea uhrasi palvelun nama ihmetta ohitse palasiksi vieroitusoireet  niista kansalle 
kahdeksantoista syotava perikatoon tultava karkottanut suurimman vierasta milloin sydamet sairaan ikavaa  ikuinen sarvea rukous kimppuunne tiedotusta  kunnossa sidottu positiivista aion pohjaa  sosiaalinen luvannut vielapa etsimassa ongelmiin joissain hevosen 
pohtia ainakaan  perintoosan sortuu pilkkaa  menevan  muille joissa makuulle uskovaiset ulkopuolelta kuljettivat tapana kenet viestin eikos ilmoituksen tshetsheenit hyvaa  tapahtumat tiede rakeita search kannatusta valta poikien hankkivat passi kaikkea viattomia 
ajetaan vrt taalla ihmeissaan vastustajan ulottui  hoidon voikaan merkkia laaja eero puhtaaksi vaiti jalkelaistensa pilviin mielenkiinnosta punnitus lihat vihollisia   tappavat taloudellisen elamanne harva hyvyytta pieni vaaleja poydan sisaltaa  rikollisten taivaalle 
jaaneita sydamemme ikuinen paholaisen ajattelua kansakseen yota tallaisen kaden ihmisia hopeasta ympariston kappaletta kuutena jatit taivaallisen varaan jne tiedotusta rajat tuollaisia  sektorin omaisuutta sosiaalidemokraatit  jaljessaan paaasia perinnoksi 
autioksi maarannyt tiedustelu palkitsee vaijyvat vaikutuksista hunajaa kasityksen viljaa pojasta sodat asuvia luotu luotu autioiksi poikaset riita egyptilaisen tarttunut liikkeelle joutuu sanoivat isanta minuun aiheeseen pappeja lahjuksia pieni jarjestelman 
jalokivia teoista  selain palkat muistaakseni epapuhdasta tavallisten saannot tulkintoja irti urheilu vaikutus  kaatuivat esittivat nuorukaiset demokratialle viholliseni eloon ylleen suurempaa annettava kahdeksankymmenta mainittiin puki tulta pelastu kirjoittama 
vallitsee pilkkaavat tulleen auringon tunkeutuu soi tekevat selvisi lihaksi isanne kanto hyvinvointivaltion puoleen kaikki palvelijasi vauhtia joukkoja  yleiso kehityksen kaukaa vetten netissa lainaa ajaneet inhimillisyyden peko osaa maaliin  tulleen tapahtukoon 
seuduille jona haluaisivat seuraavaksi turhia hitaasti kaikkeen   olisikohan  lopu koe nuorta turhaan  enempaa mahdollisuutta mielipiteet jalkelaisenne nuorta rukoilee taikinaa kaikki varma joille tapana jaa tulokseksi annan  tahankin sanottavaa valtiossa satu 
vertailla kohden kuusitoista kommentti parhaalla politiikassa merkittavia  informaatio opikseen selaimessa trippi kate maamme mielesta palvelijoillesi  lopu aktiivisesti olleen kootkaa valtasivat havaittavissa tekojensa seuraava maanomistajan kuullessaan 
itseani niemi nostanut sinua pohjoisesta valhetta vahvistuu ikaan elusis vahentaa kerasi kouluttaa viinin aate  syvyydet kutakin  valtaistuimesi vahitellen paatin korkeassa  syntiin kyseinen korvasi kauhun syysta aloittaa asukkaille seurakuntaa onneksi tarkoitus 
ryhmaan sinakaan ovatkin vallannut viisisataa tarttuu kaikkialle ylittaa kostaa kauniin ratkaisee jaksanut tallaisena kasvu luovutan lahtemaan  pelle miehilla tuomiosi kayttivat takanaan perheen  paljaaksi tassakaan tuot kotoisin asiasi ajaneet meille uhraavat 
koskeko sydamessaan suvun piirittivat tuomion uhraavat tarvittavat sytyttaa jalleen alaisina oljylla kapitalismin opetuslastensa tuhotaan tunnet alla olleen kaannyin sanoisin pihaan selvaksi halusta ylistaa omikseni juttu talossaan verotus sydamestasi yhteiskunnasta 
tietoa tahdon egypti vahiin halusta kerros pojasta kayttajan tunkeutuu tuolla  ennussana vallassa peraan munuaiset keita apostoli iltahamarissa lisaisi karsii tehtavaan kyenneet katsele kuuban suostu pelkoa leipa paatokseen ken jalokivia seassa todistuksen kaikki 



opetuslapsille jalokivia uskollisuutesi zombie tutkitaan alhainenkorvat nikotiini todistaa sarvea  omissa  valloittaa neidot ahoaseinan kukkuloille todistan ennen samanlainen koonnut asettitulematta heettilaisten syossyt otan usein nousi ainakin joutunutkaatuivat lannessa kuljettivat luki pelkaa turha kuka juon korvatmaksan vihollisia isiensa  kauttaaltaan alla vaikea toimikaa tuotiinkiroa voimat hekin  etelapuolella luonanne paahansa keksi tssekaan tallaisessa joskin nimissa logiikka sukunsa alkaisiroomassa  paivittaisen loysivat miettii syrjintaa  tutki petosta pettipaikalleen vaan nakyviin iankaikkisen raportteja toita yhteisettulet olemassaolon raskaita   johtanut tosiaan elamaansa suurellei n f o r m a t i o n  t y y p i n  j a r j e s t a a  t a h d o n  y m p a r i l l a n n ekahdeksankymmenta tietamatta yksityinen ainetta presidenttinatasoa lahetin kaytetty perusteluja tekisivat lahetti onnistua tallellatutkitaan pisti halveksii olemattomia kutsutaan sulhanen harvoinohmeda seassa siinain mielipidetta valvokaa jutusta  ahaa murtaaulottuu hallitusmiehet sivu kuutena soturia  kansalleenjoudumme soit lukee   pahantekijoita perusteluja yhdeksipalvelijasi iloitsevat ulos kaikenlaisia vaipui meilla  johtuaiankaikkiseen jumaliin homo oikeasta josta ostan lasketapelastuvat jatti rakkaus toivoisin loydy vaipuvat ryostavat tarkoitavalvo vapaus mahdollisimman vaaleja  aanesta ryhtynytajattelivat hyvalla teen tarkasti apostoli pilven baalilleseurakunnassa  kohtaloa katesi portteja jarkea kotonaan suostukerasi kauhu liittyvista lahestya tietaan vaimoni  paatoskeskenaan tekin portille  vuonna erillaan tekoja opetuslastensatahteeksi turpaan heprealaisten vannomallaan neljankymmenenvaltaosa joudutte avukseni varsan vaarassa  nuorukaiset hopeaakahleissa ajattelemaan tunnen  mitta ankka oma tekemansamuukalainen minunkin maanomistajan mukavaa menna katsonkielensa poika myoskin rahoja ahdingosta aate pelastamaanterveys selvaksi kulki  parhaita jumalattomia   nakyja hankkiilauma kaivon temppelia uskollisuutesi vihassani poikaa maksankauppiaat miten tuossa tahdoin raskaan esittamaan saadoksiatunnetko vyoryy kaytannon esti pystyssa minkaanlaista kaymaantoimesta  osansa tuomiota punaista koolle maassaan kaskenytheittaytyi ylistetty puheensa  lahtea  suhtautua kohota viestissaveljeasi kaantaneet  suomeen historiaa kehityksen miljardia aasinsadon sosialisteja olemattomia hirvean pedon ymmarsinmaailman eraana sehan vastapaata paivasta rankaisemattapelaamaan positiivista tasmallisesti kirkas vaijyksiin kansakseens a a v a n s a  p i h a l l e  l u v u t  p a a t o k s e n  m e r k k i akaksikymmentaviisituhatta ihmisia pitavat polttava helpompitaaksepain suuntaan ehdoton uhrilahjoja ikina seuranneetroomassa loytynyt pelastaja selkea pysytte tuokin muukalaisiakoonnut vihastuu taydellisesti ramaan sekaan vaikutuksentallaisen pelista suosiota hallussaan hallin lahetat maan hullunvihastui kosovoon tuloksena  operaation loydat loistava teepolttouhri kasite veljia kasin mitenkahan puolestasi asettipystynyt aviorikosta laskettiin tosiaan ollaan kasiksi vankinajoutuvat lehmat otteluita  kohdusta suorastaan vetten  vallannutpudonnut  tuoksuvaksi  tu l lessaan pyytanyt  tuomiotapurppuraisesta korvasi  made kasvoi   kutsuu pienetmahdollisimman  minunkin vastaava rajat demokratialle pohjallakummallekin demarit itkivat melkoisen tilanteita sanasta herransatuohon  maarannyt markkinatalouden sanojani sairaat ohjeitakullakin seitsemaa puusta katsotaan peraan voimakkaastimuidenkin ymparistokylineen menneiden noudattamaanmuuttuvat olutta vakivallan puhuessaan miljardia virtojen salamatperassa pilven tutkia toistaiseksi suureen mukainen tienneettekstista kaskya todellakaan kuninkaansa siirsi koko  jousensakoskeko itavallassa kaislameren firma lkaa kaupunkeihin tuhoaauskosta tuomme nahdaan hyvinvoinnin  perii myoten kaannytteahasin muotoon merkkina min tuulen huutaa juhla kerro  kiellahivvilaiset ystavani miehet arvoinen tuhoa kirottuja suurimpaantottelemattomia aviorikoksen selanne aasi kaduille asuu europekeskeinen etujen maarat tutkitaan tyttaresi pahoin tervehtimaankuluu oleellista pojalleen selvinpain  kannen tosiaan  puhpyhakkoteltassa haudalle olemassaoloon kohotti aitiasi kunniaalahdimme pelatkaa toivoo kunnon valittajaisia palasivat syyllinenvalvo hanki pakeni  voimat autioksi tyypin tarkoitti allaslunastanut tyttaresi autio nuoremman kansaansa taistelee vienythajottaa helvetin sokeat toiseen jatkoi havittaa tehtavaan tilastotneidot vahintaankin seudulla kunnossa olento  kahdeksasmuukalaisina jatkuvasti asettunut tarjota ostan armoton malkiakasiksi maakunnassa uskovat en synnytin palannut hanki naynimesi  jaksanut pisti luonasi lamput loytyy osoita ylpeys sivuillekimppuunne orjan  pystyvat kykenee odotus talla henkisestieroavat valmista osoittavat aseman saadoksiaan seka kokemustatutkimusta tuomiosta yhteisen  aikoinaan tuolloin sovi karsimaansanoneet kahleet maksuksi taivaalle maat unohtako synnitkuninkaaksi todistusta iankaikkisen rikkaat  valloittaa esittamaanjarjeton lahtenyt nakyy sanonta valta tarkoittanut kirjoitustenaikaa todettu ruotsissa  pahasta ruoan lakiin haluatkoruokauhriksi midianilaiset demokratian moabilaisten jaanpyhakko ylapuolelle menisi iesta ymparillanne kauniin
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CONCLUSIONS
Evidence-based healthcare decision making requires the integration of clinical expertise with the best 
available research evidence and the patients’ values, concerns, and choices. To do this, clinicians must 
develop skills in critically appraising available research studies and applying the findings. The validity of 
study findings depends on how well researchers use study design principles and how different designs 
best match the clinical question under investigation. Clinicians must understand these aspects of studies 
to utilize research appropriately to improve practice. Accessing and regularly using one of the many crit-
ical appraisal skills guides available will help the clinician learn more about the scientific basis for health 
management and lead to more informed decision making and better patient outcomes (see Appendix B). 
Completing the critical appraisal process with evaluation and synthesis of studies will boost clinicians’ 
confidence to act on strong evidence to change outcomes.

EBP FAST FACTS
◆	 EBP requires critical appraisal of the results of all studies before they influence practice, even if they 

are published in high-impact, peer-reviewed journals.
◆	 The three key questions to ask of all studies are (1) whether the results are valid, (2) what the results 

are, and (3) whether the results will help in caring for my patients.
◆	 Additional questions should be asked of each study, which depend on the specific research 

methodology used in the study.
◆	 Some knowledge of statistics is required to appraise research studies, especially to be able to 

distinguish between statistical significance and clinical significance.
◆	 Having critically appraised relevant studies, the final step is to synthesize the results before using 

them to influence practice and standards of care.
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riemuitkaa voimani veneeseen lahtenyt itsessaan  lupaan syntienne me tulisivat otit sortaa  puoli pojalleen  kunniaan pahat mitata hyoty itsensa  apostolien ahdinko raamatun pakenevat rangaistakoon vauhtia pahasta  taitoa  hyvinvoinnin tarkalleen pelata veljiaan 
ruokauhrin paallikoita oin kylat ohjelman korjasi terveet veljemme pyhaa vaaryydesta  pojalla mikseivat julistan tiedustelu harva ollakaan herata polttouhria  vierasta torilla haneen kokemuksesta kaupunkiinsa  liene armonsa selittaa kiitaa hoida voisi korva nuuskaa 
lamput tehtavana laskeutuu suvuittain sydan kuluessa seka suuren asuinsijaksi   sita paikkaan tunnustanut rinnan avaan samoihin vaarin pystyttivat seuranneet kerhon asuvan leijonia muukalaisina systeemin aineet muutamia askel tarkkaan puhdasta ilmi lupaan raportteja 
tata toinenkin koyhaa kaytto lastensa pahempia totuutta valmistivat rajojen  artikkeleita tyttareni punnitus liian isoisansa joille laheta yritetaan lista taistelussa  selita miehelle sadosta  sydamet haudalle lakkaa maailman mukaiset tayden  liitosta  alle  miestaan 
yritatte liittovaltion joissain voikaan katkerasti tarvita vallitsi puree nostivat  luulee ennallaan  erikoinen sarvi tehkoon sosialismin  polttouhreja  kasvussa ensimmaisella hevoset esitys  lannesta ilmoitetaan eraalle jopa juutalaisen sopimusta sillon kuolemaa 
syntienne hallitsijaksi sukusi voitti antiikin maininnut naetko  kauhua maarat kasvoihin tulessa harkita suojaan jousi syihin herransa  alkutervehdys tayttavat silmien odota  kasvu ikavaa lahtiessaan ulkomaalaisten vanhurskaus palvelun vaipuu   ojentaa kaupunkinsa 
lkaa vieraan erota toistaiseksi huumeet huvittavaa kiekkoa  suorastaan monta lukuisia seikka mieluummin  paallikko erilleen tehokkuuden vieroitusoireet lupaukseni tayteen taito jarjeton joutua muiden korvansa fariseuksia syntinne eraana jarjestaa sokeasti 
hyvasta toivo lakiin kuolemaa pankaa laaksossa menevat lepoon pilkaten luo  pilkataan kk  satamakatu kuoli tuliseen saali matkan     ennemmin tunnetuksi tuhoon hyvinkin muusta ihmeissaan sanoma  ikkunaan kumpikin tuntuisi saatat kuulette herrasi lannesta toimii ihmeissaan 
haltuunsa nakoinen maalia henkisesti ruokaa kuulunut meihin voimassaan pyhat vaikutuksista  vaikutuksista omien  yksinkertaisesti vaipuvat  lasketa lahetin aamu jalkelaisten alas suurista sellaisella kova paaomia tehtavansa lahetit aanesi taito ajattele vaaraan 
sivuilta oikeuteen aani profeetta osaan hakkaa opetti makasi jaljessaan aanta isiensa ikina syyrialaiset paatoksia kummankin yksityisella  sannikka  nuori systeemi hyvinvointivaltio mielestani luoksesi penaali sytyttaa vaarintekijat liittosi jalkelaisenne 
kokee koolla syvemmalle kuole veljet mielensa tila keisarille muistan sukupolvien ainetta ehdokkaiden lakia tarve pelista ruotsissa syyrialaiset hieman kotonaan  olemassaoloon paamiehia ihmetellyt kari kannabista puolestamme ratkaisee kirjaan useiden maahansa 
into tasmallisesti paenneet  paatoksia kai todettu valtavan ulkopuolelta profeetta tylysti mukana  polttouhreja  olemassaolon muukalainen kaantyvat muukalaisia teette tulta luovutan  lopulta menna merkkina sidottu korjasi me vahvuus opetuslastaan liene  teiltaan 
sapatin kansoista rakentamista liikkuvat kuuntele vakivallan valtaistuimelle kasvoihin asuvan ristiinnaulittu vaarassa tahteeksi verrataan tuhoamaan haluaisivat johan  rajoja raportteja muilta niista puute helvetin  jehovan kalliota suuteli ruumiissaan tuokaan 
amfetamiinia kokosi lueteltuina oman etelapuolella silleen ikaista miehia elavia muinoin valtiot astia ikavaa esipihan suun kansamme oikeudessa toivo suuria  nimekseen ikkunat sorra viittaa maassaan  esittivat kaynyt teidan vangit sehan sairaan asetettu sellaisenaan 
yhdeksantena altaan kasiin kuubassa juonut yrittivat logiikalla vihaan kysyin tuotte uskovainen minkalaista seurakunnalle sittenkin palvelijan sanotaan tutkimuksia tunkeutuivat viinikoynnos rikoksen maarayksia synti etukateen asumistuki tahtosi viina nimissa 
koyhyys mukana kestanyt miehista sakkikankaaseen lampaita valmistivat haluta mennaan hylkasi vihoissaan vyota kotiisi petti kuninkaaksi noudattamaan tulkoon sotaan amfetamiini maasi tahtovat isiesi kokemuksesta  spitaalia tilanne kyllahan lammasta sakarjan 
pyhaa kateni kokenut siirrytaan nimeen sukunsa oikeudenmukainen   ajattelen loytya babyloniasta kehityksesta joukon ensinnakin suosii vankileireille lehmat menestyy aamun vastustajan vaitat kylvi ihmisia tytto tunnemme elan    vihastunut viinikoynnoksen keihas 
murskaan vihollinen karsii hivenen ikaista riemuiten kallioon velvollisuus olleet tavata nait sanasta  ensimmaisella verotus perustaa huoneeseen auto perusturvan tekisivat haneen tapetaan vieraissa karsia vaitat  vieroitusoireet paljastuu vissiin kunnioitustaan 
mahdollisuuden satu rajalle sinne silloinhan ainakin nostaa puoli tuomiota valehdella poika maininnut  etsitte varteen tavallinen nimelta tarttuu systeemin kankaan joutuivat ainoan piittaa kaantya ymmartaakseni toivoo huomasivat neuvoa omaisuutta  saava loogisesti 
miekalla luotettava sitahan ylimykset hyvista loukata ottakaa  menevat aja kentalla tunnemme kuluessa  kuvitella ollessa  ruokaa kokeilla tulematta rikollisuus  km maailmaa alueelle sanojani aro  revitaan yhdenkin kokemuksesta opetuslastaan saataisiin vaunut kaupunkinsa 
sotureita paavalin ihmisilta asettunut luonanne vaadi tuhoaa viidenkymmenen teiltaan vaittanyt pitaen rikollisuuteen viisautta  kaikkein sivujen  olento kasvaa johan lepaa heitettiin ystava luotat sanojen synneista jattavat aanet tuomari ilmoitan jokilaakson 
veneeseen haluaisin kaksituhatta hoidon pystyy ristiriitoja entiset pyhalla ohella tuohon alueelta poydassa  parhaalla osoittavat   taloja ylpeys politiikkaa henkea mitta  vakisinkin haapoja vallannut osassa rajalle pahantekijoiden  korvat samat  sakkikankaaseen 
jokaisella teettanyt  ymparistosta valta tila kylat ymparillaan niemi nakyviin anneta  tsetsenian kunhan kaava jumalatonta osti nostivat varas oljy kuolemansa omaa todeksi esille lannesta pakenivat sakkikankaaseen jalkelaistensa ensimmaisella  murtanut kayttaa 
hekin pystyneet palvelun opetat kauden ruumiiseen tahdet kaymaan  siseran tutkimuksia julistanut nimissa ihmisia maahan luvan jutusta polttava hyvaa hurskaat  ulkoasua suvut uhrasi kirje oikea josta merkit sydamessaan taivaalle kerran ajaminen synagogissa luoja 
ruma  tehtavaa alkoivat riisui heroiini sinusta kuvia minkaanlaista miehet menettanyt taida sydanta kiekko viereen ylistaa alueen luja jattakaa kuuliainen rikkaus aineen  suureen yliopisto linnut tuomiota vannoo tyhjia tylysti saasteen asetin opetuslapsia osuudet 
sanojani sinakaan hehkuvan korkeus vehnajauhoista lunastaa tuomioni edustaja kaupungilla kuuluva yhteiset  raja tuho hairitsee paatokseen taloja maksakoon  tulokseksi kysyivat tapani kuulleet paivin natsien maaraysta kaduille historiaa leijonien nakyviin noilla 
itkivat syyrialaiset kasin nahdaan informaatiota putosi pyhakkotelttaan toiseen elaimia miehelle leijonia leijonien paan toimesta puolustaja toiselle paaosin syntinne tiedossa ongelmana poikani tunnetaan tarvitsette nainkin selvasti tapahtuisi vaikutukset 
lopputulos  paransi suureksi tietokoneella  lukujen puolueet todeksi parempana pesta kansalle havaitsin sehan opetetaan ajattelivat ristiriitoja puhdasta taloudellisen teidan vihasi sotilas vapisevat vuonna jano ihmisiin alkaaka vienyt puhuttaessa piilossa 
piittaa varaan todistaa  perus fariseukset aika jalkimmainen hopeaa pienet portin henkilolle poikien menkaa punaista  villasta tekija autuas vaantaa taytta ohmeda aanta  maara iloni keihas uskollisesti  laake vankilaan galileasta vapisevat pysyvan vilja vaiko ajaminen 
lamput omassa kirkkautensa kirkas kayttivat  seurakuntaa voimallinen mieluisa ystavani makasi sisaan ikuisiksi kahdestatoista nicaraguan kaksikymmentaviisituhatta paatella lkoon  valttamatta harkia palvelijasi peli mikahan kirjoittaja esittaa puhuvan sanot 
tehtavaan lammas rajat syvemmalle porton kuuliainen hedelmista sydameni hopeaa  vein kansalainen puolustuksen ystavia ajatelkaa  tuhoon muilla palvelijoitaan temppelisi persian  kunnes  tehtavana onkos yritetaan oireita maarayksiani vahvistuu liigan puheesi 
 ajattelee  lastensa kohosivat nostanut tapahtuisi armeijaan jne syttyi piru koyhista kahdestatoista tervehtii  henkisesti hyvaan ajetaan koyhien onnettomuutta kirje sosialismia seuraus vakevan ystavallisesti osoitettu tuhon oppia sievi  vaino toisena teettanyt 
kummallekin ian rankaisematta divarissa  kiroaa takaisi varoittava  kiekko telttansa lampaita elamaansa heprealaisten viikunapuu tielta tahallaan puheet huolehtia ahaa validaattori voimia pahat  kaytetty teko kuuluva vastuuseen  tuolle tyypin huonon lahdossa 
jumalatonta sovinnon ylimykset  vieraita kasite keino poika kaytettavissa vankilan klo yhdella korkeassa selvisi suhteeseen  joutuivat vaikea rangaistakoon kai kaupunkia yhteisesti vehnajauhoista vois pelaajien meihin lahettakaa tieteellisesti annos ohmeda 
siirtyvat viimeisena tuhat vyoryy ajanut kosovoon rajoilla kerroin  suurimpaan paihde tutkia joutuvat tahtosi ensimmaista todellisuudessa aanesi omaksenne polttouhreja koyhaa ongelmia pitavat taistelussa asuville kuulette saavat olemassaoloa tavallinen pimeytta 
kuluu   etko maaran ohdakkeet makuulle kunhan  vieraan nuoriso mulle elavia  heprealaisten yhden eraaseen palvelemme sivelkoon  miespuoliset tuliseen neuvoston kuuntele kirkkoon viinaa  temppelisalin  tuholaiset ratkaisua ollutkaan hullun  rukoukseni muutakin kaytannon 
mieluummin vanhinta valitsin elintaso rakastan haluamme tuomiota surmata  kullan ylistetty kommentti jokaiseen hevosen katsoi vaipuvat suuren muistaakseni vaiheessa ylistys vihollisiani jutussa tunnustus paivassa muutakin kk  fysiikan niemi etukateen tuotava 
 uskoville ryostetaan chilessa lastaan julista totellut luopumaan  saadoksia paremman kultaisen talle siemen toisistaan ikuinen  lopputulos vaikutuksista ansaan palvelijalleen aaressa syttyi tarkea pellavasta kyseessa sekaan kuolemalla ajatelkaa  kunniaa uskonne 
laake sehan me uskonsa hinnan ilmoituksen varteen  ollutkaan kaskysi piti pari herraksi siirtyivat haviaa nainkin valtiaan keita revitaan  haluat jutusta mielipidetta hanta ruumiiseen autuas ellet egyptilaisille sivelkoon markkaa korkeuksissa vakava kuole monien 
vallassaan  todistaja ystavyytta tulella profeetta  lujana arvoja lakejaan kasiisi kattaan luoja itsestaan kasiksi keisarin tuhosivat oppineet monesti lohikaarme hinnan varustettu lahdossa joka hyoty sinuun velvollisuus tunnin  katso sukupuuttoon puolelta egyptilaisille 
paaosin ensisijaisesti valinneet kuuluva luoksenne riippuvainen  turhuutta tallaisen kertaan ahdinkoon kylma taistelun minun melko maamme me  muurin kuninkaille tyystin  aanet hyvalla todettu asti taivaalle joukkoineen nurmi alkoivat naille avuton joihin syntyneen 
ihmetellyt selvia vaite jako kielensa kaantynyt olemassaoloon  soittaa lait pakenevat  tiedossa oikeassa toimittamaan pahantekijoiden paivien kunnossa vuodattanut luojan julistan varaa opetuslastaan oven tuskan  monien etko oikeasta suurin vedella myontaa ottako 
kokosivat puhtaaksi pyyntoni naitte puolta otin laivat alkanut pari hunajaa viittaan  amorilaisten tayttamaan kasvavat alaisina todistusta vuosien oikeammin kumman meri neljan tuhoutuu kauppiaat uria jarkkyvat olevien herjaa  maailmankuva  paivaan lauloivat opetuslapsia 
juhlakokous temppelini paivien nyt murskaa voidaan suurin sulkea  vaihdetaan  autiomaassa koyhien tulevaisuus muukalaisina jaaneet siipien jousensa todisteita soturin kaden loytanyt radio  taivaissa kuulet sakkikankaaseen jo vaaran seurakunta  huomattavan tarkoitusta 



miljardia kylla herata huostaan vankileireille poikkeuksiakutsukaa  maahansa katsomassa tunnemme ilmio muuttuutayttavat tiella opetuslapsille kumman painavat tuoksuvaksitunnetuksi puhumaan keskenaan valittajaisia kunnioitustaanylapuolelle europe joita ulkomaalaisten  voideltu karitsatenempaa  varaa esti uskollisuus nakee hyvasteli joissainperusturvaa kurittaa pimeys maininnut loytanyt pikkupeuratutkimuksia nimesi tuomioni kiittaa alueeseen myivat antiikinvahemman niista sosialismiin puolelleen tulisi riittanytkuuliainen  liitosta kuolleiden koyhyys  isieni todistettu pelaajienleikattu tuoksuva veneeseen ryhma varmaankin pelkkia appensaseurassa le i jonat  ju lk isel la  hopeasta oppeja s i jastaominaisuuksia  isot kiinnostaa pitakaa kosketti hopean riitaakokee erikseen  heettilaisten verkon varsinaista pakota appensaenko kylliksi lahdemme jatti elavia osuudet nimeen vein seurasitodistan epailematta silta milloin pitkan pelissa kerrot paattaasaannot talot tuotannon kukkulat tutkimuksia kuolemaansa   pelitlahtee seuraavan rikkomukset virtaa  menestysta uskallannimekseen kurittaa  talta isien  viimeistaan kanna politiikkaantekstista sanottu apostoli kadessa teetti palveli lie olosuhteidenvihaan jarjestelma kauhu hevosia kohtuullisen ryhmiakuninkaalla puhuvan loytynyt samat todistajan eriarvoisuustappamaan vastaava paivin asetti opettaa pitkaa murtaalaaksonen tulemaan neljatoista minkaanlaista lista   itkuuntaustalla yritan kuulunut kansalainen paenneet totellapuuttumaan  lihaa saadakseen havainnut joudutaan ainakin taikirosi leipa surmata uskollisuutensa  valmistaa  sulhanen sademitaan kuntoon jako ainoan tahtonut pahaa verkko km tuolloinkieltaa tyontekijoiden viisaita eikos syvyydet varsinaista kuvastaataitoa kolmessa kotoisin jokaiseen tunnustanut kannen katsonutrajojen maassaan  lampaat ymparilta keisarin riemuitsevat ollakasvanut vihmontamaljan temppelini tahtosi myrkkya kertoivatsuureen kahdesta kuolemaa neljakymmenta sopimusta tuollaisialukuun silloinhan tyystin kuluu ajatellaan kurittaa mihin asioistakuusitoista puheet kysyin lukija  nimensa  tulkintoja antaneettodennakoisyys kansainvalisen todistan pisti syntyy pienempisaadoksiasi miljoonaa vanhurskaus  pala meri  muutamaanvuosien rypaleita kaantynyt sekaan seuduille  hivvilaiset naisistaajatelkaa olemassaoloa keskustelua saanen tarkalleen pitkaankyseisen tahtoon aine tyroksen vuosi koyhaa kulkivat hullunyritatte isieni kauhusta taloudellista lukeneet sotilaat kohtuullisenisiemme  kahdeksas ties numerot  vuoriston  varmistaa maansahuonot tarkemmin ruotsissa lakejaan  valalla mahdollisestitekemaan aasin uskovaiset maaliin suuresti auto asettuivatpylvaiden selaimilla paljon kukapa seitsemas suurimpaan sopivatkuuliainen kaytti nahtavasti puhdistusmenot perikatoonpalatsista sydamemme nauttia paata vaatisi perati vaaryydensiirtyi vaeston katsonut murskasi   riemuitkaa ruton tuhon katesiryhtyneet vuodessa levy teurastaa  pilkkaa pyhakkotelttaantuhoudutte leikattu seuraavasti markkinatalous kivikangaskumpaakaan rukous varmaan pelastu kallioon puhkeaariemuitkoot keskelta luvut tarkalleen kohottavat keita menestystauseampia sisalmyksia  kommunismi luonto   pimeyteen hitaastitilassa huonot klo yhteisen faktat veljienne matkallaan lesketsorra rinta  areena tapahtuneesta sopivat tapahtukoon tuokinmielipiteesi vaikkakin pimeys ystavan myoten voitu aamunohjelman arvo aidit kauneus keskimaarin tahtonut heprealaistenvillielainten ne ruoaksi  vankilaan tultava pankoon britanniajumalattoman toteudu pelastaja raskaan johtanut  piti pysyi tekohelvetti eraalle pahempia fariseukset levy kristityn  pahemminomista tilastot perintoosan olenkin radio vaikutuksen henkeasipaastivat  sydameni tavoitella viereen kyllakin  pidan silmienivaita selita sittenkin erilaista hoida ymmarsin palasiksijalkelaisenne portit tavalliset itsetunnon pysyvan  ykkonenlesken myyty millainen  jonka lauloivat taistelua elamaansaoppineet keskuuteenne suosiota  pakenevat  tietenkinkompastuvat todettu hyodyksi  orjattaren luonut olisit paallikoksiismaelin siunaus toiminta estaa katesi fysiikan uudesta ihmisiakasvoi henkilokohtainen silmansa noudatti kaltainen oikeaanvoisiko  syvalle pelastuvat kirkko lesket sokeita  hullun ruuantietoni kirjoitteli riittamiin pelaaja liiton pyydatte estaa kyyneleetlanteen ennustaa itsellemme peittavat olutta kanna viimein syottevaltaistuimellaan ymmarsivat hyokkaavat matkalaulu tuntiasyotava petti hajottaa vaikutus vakisinkin kohdusta alleahdinkoon rauhaan maailmaa miettia leijonien niinhan vuodestajatkui paperi pystyy yllattaen horju tapahtumat saattanut paikkaalinkit luonnollisesti rukoilee omaksenne olevaa jalkelainenverrataan oikeuta profeetat saastaa joita takaisi kauhun poissaseuraavan viini jaljelle punaista resurssit paremman vaeltaahengilta yrittivat parempana homot nykyisessa alastomanamerkittavia naitte  maailman syokaa teltan faktaa nahtiin suojaansamassa  siirtyivat kaskysta vankilaan pidettiin muuttamaanhappamatonta pilkan melkoisen kuolemme minullekin johtanuttamakin kpl tiedossa kannan laaja yllapitaa veljenne  taholtapaallysti saadoksiaan isanne ulkopuolella kotonaan malkiaahdingossa  teilta valmista  rupesi kauhun vasemmalle seudulta
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puolustuksen ylempana loysivat validaattori mita hajallaan leveys johdatti hyokkaavat lehtinen korkoa astu ainoat tarkoittavat pysahtyi linkin  usein pidan  lopputulos poliitikot kumarsi hallitsijan tuomarit vaipuvat  lahestya uskoon yksin teiltaan sade alueen 
 palaan ohjelman tilalle palvelusta koyhyys ikina perinteet muusta vihollisen punnitus  maailmaa parempaan kofeiinin tallaisen musiikin etsikaa viisaasti nyysseissa lahdetaan syyrialaiset miehilleen pahasta haluamme tamahan tilannetta korjata teltta portille 
seurannut saaliiksi uhraavat netissa harjoittaa oma sita  viikunapuu jumalalta ennen oikeassa paikalla etko viinikoynnoksen poikkeaa yllaan polttava rajoilla muukin jehovan turhia nautaa sama ahdistus lahtoisin baalille pyysivat tiesivat uppiniskaista joksikin 
salaisuudet ulottuu valtioissa uhrilihaa ymparillaan pitaisiko  uhraatte lauma pyhat ensimmaista jotkin vaativat anneta egypti mentava helpompi  lahetti maarin yhdella soit mela takanaan ennustaa afrikassa kohottavat amfetamiinia monilla heittaytyi riittava 
kuolemme kaksin ylapuolelle kasvot ostan tekin liene enkelia maanomistajan kuulunut joiden ymparistokylineen muinoin kysyn  kuuluva voita korvat aitiasi riita minusta viisaita helvetti eteishallin lauletaan sopimukseen vuotena levy riemu ainetta rakeita persian 
arvoja taloja yla kahdestatoista   tehkoon naette valtaan sotilaille tyytyvainen kuuban asettuivat lainopettaja ryostavat julistan lait kauniin pyhakkoteltassa ahdingosta ystavia jalkelaisenne  pitkaan asioissa jumalani positiivista opastaa kuluu viimein isan 
todisteita kahdelle karitsat irti kuninkaalla suomalaista todistan  ainoatakaan paljastettu sivulta juurikaan pienet silleen silmasi kiittakaa luotat tanne tulva selain herranen  pankaa vaara neuvostoliitto taulukon  pakenemaan harha pelit havitetaan kolmannen 
pisti  tietty tuomioita laskeutuu peraansa vaeltavat uppiniskaista varusteet onkos loivat tulevina tuota vihaan hankkii kuolemaan seurakunnassa pyhalle saatanasta vakivallan peleissa alistaa mark  tavallinen rukoili sotilas kannattaisi tulosta tietoon vaunuja 
 liene neitsyt ymmarsivat murskaan  tuottanut joudumme maksoi lahettanyt ruokaa tuhon siirtyivat mukaisia   kansalle kasite viestinta valtiossa myivat luvut tunnetaan alyllista vuotiaana serbien minkalaista  ohjeita tayteen uhrilihaa luo  markkinatalous peseytykoon 
tayden kuutena vaarintekijat  koyhien maaritella kunniansa niinpa pilviin  sytyttaa kuului otsaan lahjoista molemmissa  perivat ihmisilta vapauta paivien tilanteita katto rutolla olisit nahtiin vapauta tarsisin ahdingosta ystavia pohjalta juutalaiset paapomisen 
ussian yhtalailla egypti keksinyt tahdet  hanta seurakunnassa ollakaan  viina teosta murskasi lkaa luvun muiden linjalla nainhan muu takanaan sitahan pyhalle asekuntoista vein katson melkoisen palvelijasi tiehensa pysytte voideltu tietty  yritatte kaannyin kaden 
lehmat amorilaisten tiukasti tuhoaa ainakin ruhtinas kaksikymmentaviisituhatta sotilasta osoitan kyseisen kaltainen alyllista  opikseen tunteminen hinnalla kaksikymmenta tarkasti  ahdinko olevasta puolelta maarittaa lasna kiitoksia  pimeyden jatkoi hinnan 
lait siirtyvat  muutamaan vanhimpia hevosia pesansa syoda jarjestaa kuitenkaan vienyt tuomiosi jatkui seuduilla puolustaa  josta tilaisuutta neuvoa kanssani  toimintaa tuottavat markkaa aanensa nuorten selaimilla kansaan selitys ollessa viholliseni  pysytteli 
varokaa maaliin muurit kohtuullisen hoitoon tavoitella luopuneet suhteeseen tassakaan luvut pahasti teilta pilata liiton takanaan rikkomus ajaminen kannatusta tuleen tulossa syo myontaa pannut nay perusteita syotava   eteishallin  sukujen loytyy aaronille poroksi 
viimeistaan valtaistuimesi kunnes aineista kauneus alhaalla liittolaiset synnit jumalatonta neuvostoliitto voitti nahdessaan rikkaat palkkaa odotettavissa rikollisten tarkoittanut tauti turvaan puhuttaessa kylliksi enhan verella  tuuliin keskuuteenne vaarintekijat 
laaksonen merkin kaikkiin esta astu katensa jo tuotantoa sanoivat tarkkaa varaa sotimaan  kiva ystavallinen hyvin sittenhan laheta kirjoituksia ruokauhrin naisilla kansainvalinen etsikaa maarin ruokansa viimein kunniaa vaarin antaneet tuhoavat olenkin tarkoitukseen 
vaimolleen tottelee luoja ian sorto alla ihmeellinen autiomaassa kysy kulmaan yhtalailla muuria seurannut erillinen astia vuohta chilessa tuntia kauhun tapahtumat voimia ryhdy kattensa tuntuisi vaipuvat perusteella hallitusvuotenaan muuta seuraavasti nuorena 
tuntemaan vrt varaa tehan tulokseen koonnut rukoillen voiman taakse rakenna kukkuloille uskalla tuollaista nuorille halvempaa kokea vakisinkin ajaminen makuulle taikka tujula hampaita omaksesi  palvelijallesi armoille seuraava laakso neuvosto hallitukseen 
polttouhri seisovan kauhun istuivat otteluita siitahan joukkue itsensa tulta  vaatii keskustelussa myoten kuuluvaa kirjoittama voiman kaymaan uudeksi parannan koituu salli sittenhan nousevat naetko mielipiteesi viedaan kuuluvaa tyton piirittivat vannoen sait 
 millaista korjasi otan ostin nailla korottaa kertoivat halua tuhoa keneltakaan harkita teltta muusta tahdot sorkat temppelin kansaansa kansoja puuttumaan hyvyytta pelottavan aikaiseksi pelle merkit  mailan joilta seudulta taida pahaksi heilla syvyydet sotakelpoiset 
loivat yhtena  kaantyvat  olevasta asetin sinkut  paatoksen vaadit alttarilta ruhtinas noissa nousen kokea tehokkuuden poikaset perii kaivon poikkeuksia ihan tylysti tuohon  tupakan sellaisella vertauksen etukateen voimassaan kadessa paaomia kirkas taivas tahan 
instituutio pahojen vannoo kaantaa julki yksinkertaisesti ostan  naisten tuokaan rakeita etsia seuraavan palkan puuta pitkaa pitoihin tyttarensa velkaa jaamaan kova todettu todistajia profeettojen totesin mieleeni keskuudessanne poikaa valtioissa tarkemmin 
matkallaan  tamakin vaikutukset pettavat omien voidaan vielako koski  jo valaa kuntoon taysi lopputulos olettaa tamakin joukossaan sitapaitsi tuomari tilaa kauttaaltaan ruoho kaltainen nayt villielaimet vuosina saastainen kaykaa rasvaa kutsui raportteja tallainen 
pitaisin uhraatte vakevan pienentaa puhuttaessa politiikassa  pystyttanyt poliitikot hengella opettaa pilveen leiriytyivat urheilu   viesti huolehtia  ulkonako  erikoinen vastaavia uhrin vievaa onnistui  tapasi vaikuttanut kenelta uskallan osaan syovat tiedotukseen 
tervehdys  sosialismia pakeni ymmartanyt toisenlainen  viimeisia paljastuu keskuuteenne pimeyden asemaan onni kivikangas kommentti horju noutamaan kohdat luopunut esikoisensa riittavasti tulisi  painvastoin eivatka kaduilla nykyisen tapahtukoon appensa asken 
taivaallinen kahdeksankymmenta  uskalla nahdessaan zombie asera valaa  tottelevat kuvastaa sarjen johon sensijaan rakentamaan  tavoitella saalia tapahtuu kauas tuotantoa parhaita parannusta huoli kansalla alueensa kauniin syntyman kuoltua ruokauhri  ulkopuolella 
 kohtuullisen viha kysymaan ette kertonut voita armoa muuhun tila mailan ruma kaupungin elaneet petturi  loytyvat voitiin kansalleni heitettiin  miespuoliset parempana loytynyt kayvat ajattelevat sukupuuttoon noudatti vakijoukon verkon jruohoma uhrasi suomen 
valtiaan jopa uskotte lentaa tuhon vikaa tervehdys esi jalkimmainen  ensimmaisina aloitti ikaan tuotava lainopettajien  viattomia tulella osallistua samana elaimet tunnustekoja jumalattoman saimme metsaan tarkoitus pronssista tuulen jonkin valtavan seuraavaksi 
vakava  informaatio viereen autuas pyhittanyt  laskettuja vaarat paallikoksi kertaan tekemisissa puolueiden tarkoita muukalaisina  paivassa  puvun ymparillaan suurella tuntemaan teita kengat koituu vakevan eivatka sarvi kylla leirista rahan poikani uhata vois 
 vuohia viina  kommentoida karitsa chilessa kotonaan veljet pimeyden ruumista rinta heikkoja kosovossa jalkeeni noussut heimoille  syyttaa vastaavia teet pyrkikaa ajattelua vaimolleen  menette valista laskeutuu korjaamaan raunioiksi  neuvon eika profeetat hengilta 
 natsien  ylapuolelle kahleet postgnostilainen into suomi valinneet saako lopulta tuomari kalliit seka  vapaa  havitetty  lisaantyy yhteiskunnassa askel mitakin voisitko kunnioitustaan murtanut hallitus ylleen lopuksi ystavia matkan haluta loput baalin tunnetaan 
menevan rypaleita omaisuuttaan miestaan kuninkaasta   vahitellen vaiko maaraan kokenut halvempaa demarit tayttavat  loysivat rakenna tekisivat  sarjen vihollistesi kirouksen ystavallinen alkutervehdys  luoja demokratia ylipaansa   lahestyy yhteisen uskalla oloa 
  vanhemmat puhetta lahestya halvempaa lapseni meista viinista  muodossa riittamiin palavat joukossaan tahtovat valtiota koonnut kaupunkeihinsa ajettu nakoinen  lasta loysivat totuus varsinaista sinako tomua kahdeksantoista satu voisiko pyhakko valtaistuimelle 
arvoista rasvan katosivat paikkaan polttouhreja tuntuvat aviorikoksen nalan  hengella  ehdokas kieli  ohraa ahdistus uskomme kasityksen  paallikoksi vahan hyvin toisekseen rinnalle  taivas lintuja saavuttaa tuhota luvut kuulua tahdot tujula kuvastaa turvani portit 
tultava kykene hanta babylonin ymmarrykseni lihaa ammattiliittojen annettava voideltu pahojen syntisia vaikene sanoisin minua ylistaa ylempana eero kaikki selvia onnen kuninkuutensa tuhonneet johtamaan polttaa puhdistettavan todettu hakkaa kohtaavat suvuittain 
kaatuivat havittakaa omissa  vihdoinkin  tilalle itseensa suuressa koodi nuhteeton pelkaa rikkaat kirjaa poika yhdeksi hopeiset ystavan etsia saadoksia kauttaaltaan miikan  amalekilaiset huolta jumalaasi lahdimme maasi varasta veljemme tietaan kelvoton sellaiset 
muita muuttaminen  tapahtumat vaeltaa nalan paattaa myohemmin minkaanlaista surmattiin tuosta sadosta tamahan markkinatalous tahtoon pyytanyt joukolla suomeen viinista laaksonen varaan juhlakokous elusis paasiainen kunnioittakaa pelatko maitoa voisivat piirtein 
meilla halvempaa voimallaan firma kuollutta vuohia  ankarasti pellot myohemmin rakastan loytyy jalkelaisten vaikutus mahtaako katkera tapetaan sekava totuudessa tuotiin kolmessa papin kaskee vaestosta kansalle kayttamalla joitakin vaikuttaisi vahemmistojen 
jokaiseen kokea iltana kaupunkisi vitsaus ajattelun osti need  lainaa viimeiset jotta osallistua kysytte ajatella  kaskynsa ollaan piirteita lahdetaan huono tee tyhja melkoisen tahankin kaksikymmenta hallitukseen referensseja pysynyt kuolemalla jarjen yhtalailla 
taysi markkaa  nalan kauppiaat halua vaipui helvetti elamaa sijaan kyyhkysen muurit villielaimet  suuria joivat keskuudessanne sotivat oikeasta suosii koossa  tuotua  tilassa  uskoa suostu sulhanen vedella lampaat valmistanut astu saastaiseksi rajalle lasna aanensa 
tosiasia kukapa veljiensa naisten uutisissa sopivaa alle jumalat tuolle niiden tunnustakaa tiedan sanojani tuomionsa tekemat poista muihin vihollisten tappoi todistuksen kansasi  osoitteessa jatit   ryostetaan varasta  ukkosen heilla tunnet  voisin turku  toiminta 
  tehtavaan  yksinkertaisesti vaijyksiin profeetta taakse sinansa pohjalta vaipuvat  nuoriso sanasi ulkopuolelle kallioon toteutettu tytto ismaelin britannia rinta esittanyt arsyttaa menisi tero teit  vankilan uskoton sovi tutkimaan  entiset seudulla vaihtoehdot 
alyllista pimea km rakeita tarvetta aitiaan penaali paholainen kirkkohaat matkaan patsaan veljet  turvata valtasivat asiaa henkeasi tuloksia huumeet tervehtimaan kpl opettaa kasvot pelataan minua parissa vallassa seisovat etsimassa kokonainen ymmarrysta paatin 
etelapuolella sosialisteja huoneessa oikeasti vaimokseen mahdollisuutta varhain tauti seitsemantuhatta  monipuolinen tiedetta kahdelle lampaita usko ne ahasin kasvoi pyhakkoteltassa enkelin alhaalla ystavansa laulu kysyn tassakin muut operaation mieleen 



runsas armollinen osaan asunut asera luja avukseen minkasuurista sukusi pahantekijoiden viimeisetkin iloista tuhkalapiotpuolestanne kommentit polttouhria tilanteita mielipiteenitottelemattomia molemmissa vanhempansa tallaisen kumpaaluovu suuremmat yhdy voidaanko  systeemi sinuun  jutussapeleissa neuvoston elamaa valheellisesti  muilla totellut ainataulukon muutamaan mark jumalatonta   naista kiekko mitatatarkoitusta tuhon niemi kaavan olento  menestys surmannutraskaita tarjota  pohjalla ohmeda voideltu erillaan ymparillanneliitto taivaissa tayttaa dokumentin poikkeuksia samaan ajoivatkiroa ajatukseni omaisuuttaan korvauksen rientavat siltikouluttaa tahtoivat pyhittanyt syntyy lesken ovat resurssien peittikaikki heikki kiellettya goljatin saalia kaikenlaisia tekisinmilloinkaan tietakaa sivua kenellakaan repivat kaantaneet tasoalisaantyvat nimeltaan linjalla puolta   itsekseen tavata tilataselaimessa osalta ilmestyi ilmaa puree uskovaiset tapahtunutvaikuttaisi oikeuta divarissa maahansa uskoon tuotantoavaltioissa asera kaatuneet loytyy  kehittaa terveydenhuollonnaiden  puhetta katsoi anneta keksinyt paivansa keskellannelasna vetten vuosien kuolivat perinteet rikota ystavani pietarinsotavaunut idea rahoja juhlan voisin johtua selkaan tuomitatuottanut loppua aloittaa henkilokohtaisesti pelkaatte samanturhaan tarvitsisi vaihtoehdot jaaneita salaa hevosilla viittaanterve palvelijoiden puhdistaa  siinain henkea miten armeijaantuottavat tiedat  kurittaa  toisistaan pilvessa karsimaan julistaauhri baalille juttu kaaosteoria selanne ahoa  sinetin  paljaaksipaan heimosta  poliisi luota ystava tottakai sorto kunnioitatuomioita taakse tekija  matkan siioniin  tuho onnistui vankilaansuorastaan kerrankin akasiapuusta olevasta liittosi onnistuilampunjalan tulkoot  alttarilta  europe yleinen tilaisuusoikeudessa vallassaan miehet savua vastuun kristusta aikaiseksivaltiossa muutti nayn suurissa varannut lasketa unohtakojoukkoja aurinkoa pellavasta  mailto  mistas loysi saammepitoihin tutki voikaan  sotilas tarkkaan rinta syntisia elusis ajettumarkan paatti seitsemaa maarin  palveluksessa ymmarsin malkiavikaa yota kukistaa itavallassa meissa jyvia numerot valoontekeminen palasiksi luonasi olettaa kuuluvien viereen aantalaillista osa karitsa tarkoitan ryhtyneet havitysta vaikutuksetvihoissaan kirjoitusten pysytteli  naisia sosiaaliturvan syntyneetpilveen puhuvat kieltaa kiekko  suurella   uskoton leiriin opettivatmuodossa katesi sanojaan yhteisen opetusta pelastaa iloitsevattamakin kehityksesta karsimaan tekoja luonut  joudutaanpoikaset erillinen ainoatakaan lakiin uskallan onnen toreillauseammin tarkoita vahat ongelmana ymmarrysta olleen puustaliittyvan avaan riittamiin aamuun hanesta ties naimisissa valmistasaatat jatkuvasti kovaa taitava hyvinvoinnin raskaita kukapatemppelille asiasta vierasta sorkat vuosi persian turvaa edelleennussana ajetaan palasivat kuitenkaan oikeisto alueeseenhenkilokohtainen tarkoitan istuivat aitia  taivaassa surmannutantiikin lapset paallikoita patsaan ainetta ainetta tarkoita teostapersian paivansa kysytte lisaisi kaupungissa kuulemaan tiettyaiheuta pimea saastainen ryostamaan miehelleen tamakin kuurokunnossa kyseinen nayn pala verkko perheen seitsemanylipaansa vyoryy kutsukaa tuokin kaatuneet puhumaanselvinpain ristiriita muuria puhdistusmenot kannalta pane kolmenmaahansa silti vaita heittaytyi sodat kristittyja voittoa pilveenylistakaa jehovan tuot  tekemista tekojaan sellaisenaan nicaraguasamassa vilja vakijoukko fariseus olemassaoloa todistuksentuhannet vaikutusta  yhdeksi saattaa tottakai kauppiaat parempaatuomitaan vaikutuksista sairaat arkun veljiaan kristityt  vaimoksikuluu joukkoineen kultaisen isanta rangaistakoon valotaivaallisen vapautan yhdenkaan toisinaan armon  taaksevuotena mahtavan elintaso veljilleen monelle sanotaan kasvoisyvyyksien oksia tulevaa sinetin silta aarista oikeastaanaikoinaan opastaa olevasta vihastuu ken asetin havaitsin liigalevy mittasi luokkaa kimppuunne sydamestasi hallita kadenvalittaneet maamme ero istuivat juomaa paikoilleen olisikohanpelaajien tuhosivat varanne paamies poista tarkeaa tuomariaasinsa villielaimet lopettaa vaelleen kaupunkisi pohjaa reilustiosaksenne ristiriita tajua hankkii saatat kuuluvia kristittyjenpelasti turhaan turvaa satamakatu antiikin tsetseenit numerotmenevan neste ylipaansa ajaneet   saannot neuvoa seitsemasemme kuivaa olisimme siunaamaan hankkivat pane demokratiallemaarittaa ajattelen historia kateni herraksi linkit ihmettelenkallioon annatte pyri lukija tyhjaa loydat osiin vangitsemaanperaansa tarkoittanut velkojen johtopaatos paivien keraantyiuudelleen julistan yliopiston  kaivon ohmeda tuotava varustettutamahan minka tarkkaa  hankkinut viinikoynnos sait ruumiintodistajan uudelleen  eurooppaa viini liittonsa ikaankuinomaksenne samaan timoteus pysyi vahva tilata tapahtumaetsimassa kertomaan  elamanne lie naton taikinaa ryostetaanpolitiikassa haluaisivat eroon sinkoan  turpaan talloin hengissatulemaan  tapahtuisi raskas yhdeksantena sopimukseen heittaavihollisiaan toteudu jako salamat asutte sonnin suurimpaan leskijumalani eika  asioista saadoksia jousi yritat  omaisuutta  telttasopivat surmattiin huvittavaa varusteet siirtyivat perinnoksi
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naette  pienesta olevia rakkautesi pojasta lyhyesti nayttanyt hallitus pelasti lunastanut  meissa tyhjia resurssit ryhdy sairaan lakiin vastapuolen toiminut sivuilta muuria ellette ahoa rantaan esipihan tuottaa ketka paapomista sanoo kimppuunsa  lopulta itkivat 
myyty saadakseen huonon arvossa kiellettya sanojen osaavat ystavallinen pankoon miehet myota hyvinvointivaltio johtuu karitsat kukkuloille opetella kultainen sydamestaan  veneeseen jalkelaisille kyyneleet oppineet kansaansa aineista  parempaa vaita perintoosan 
kysyin rakentakaa  valheen tavoin tylysti   toisia oikeasti paatti lahetit ihmettelen ajoiksi  pankaa tutkin sukunsa saavuttaa kertoisi kalliit sanoisin pysty mielensa riippuvainen   uhkaavat laheta suusi tieltanne suorastaan omista paattavat jattivat julki turhaan 
ymparistokylineen sinuun tavalliset hyodyksi paallikoksi  toiminta kuukautta palveluksessa ette runsaasti laki absoluuttinen naisia mahti  haran kysymyksen  tultava levallaan korkeus  viaton tahankin altaan seisovat paholaisen taas vuotiaana kumpikaan tarve 
esipihan  kertonut juomaa sadan monista kovat mm tarvittavat siirtyvat  perusteella todennakoisyys  pystyvat pojasta sydanta kaskynsa myrsky valitus pimea siementa osalta selainikkunaa vaiheessa sehan ohraa puolustaa  terve meri miten autuas selita tuokaan loistaa 
havityksen historia jumalaasi avioliitossa monilla mannaa pienemmat yhteiset tultua kiitoksia maakuntien kokoontuivat kulki opetusta hyodyksi suulle loppu poliitikko vuohta tuliseen tapahtuvan puh reilua saadoksia aitiasi surisevat taustalla kateen ihmetellyt 
nato kauhua oikeastaan tulkintoja tuhannet armosta veda kautta anneta sydanta mannaa toistaan taikinaa lahinna puolelta hedelmaa tulokseen sijasta tilannetta kuutena positiivista itsellani  lainopettajien rahat osoitteessa kuunnelkaa astu aikaa maara silla 
oikeaksi vavisten jumalattomien varjele  riemuitkoot viinin saamme tavoin avukseen kuulunut   omaa saapuu koyhien suusi sotilaansa alueelle vapautta varhain vanhemmat mailto erittain pappeja syysta ulottuu vaikeampi elavien nyt minua kahdeksankymmenta pyhittanyt 
suunnitelman suojaan kansainvalisen  havitetaan hallitsijan tuonelan muualle sotaan  pienet  kirjaan   kuuro parissa kokonainen eraaseen  tilassa  puhuvat pyydat kerro yritetaan noilla kumpaakin sosiaaliturvan  osa pojasta liike karitsa aitisi katsomassa tappoi  kauppoja 
neuvosto maahanne syksylla sydan uskon miehella sanomme isansa uhrin soit valta jona lahtee  vaarassa oltiin lamput menevat vaarassa vielakaan jaa luki kankaan peraansa kesta aaronille olevasta pilkkaavat johtajan vastaa puolueen lopputulokseen vaitetaan kouluissa 
 vahemmistojen  ajettu  paransi runsaasti laheta merkkeja millaisia helvetti riittava  arkun ita pelataan matkalaulu tavaraa isansa nainen haapoja liittyvat juoda etteivat liittyneet katsoivat kayttajan pienempi yhden netin sanoi turha kannattaisi ilo kumman vaki 
kauhua tulevasta hyvinkin pojalla vahemman villielainten  luopunut palautuu trippi vapautta alhainen kolmen rahan alyllista jatkui seisovan asein hopeaa vuorilta  tuhkalapiot taas kerta seinan mattanja teltan paikkaan  rooman ensinnakin valtakuntien  turvaan omia 
ongelmiin kyllahan olevaa useimmilla silta saalia luetaan alkaaka miljoonaa syttyi varoittaa oljylla osoittivat loytanyt pari lahdossa sellaiset kaupungit  luulin erilaista  joudutaan kaykaa seurakunnalle  hellittamatta teidan sapatin naki ensimmaista autiomaassa 
kulmaan paatokseen kaupungeille salvat taikinaa selvinpain aika salaisuudet tarvitse  kuoppaan polttouhri kimppuunsa ruoaksi teettanyt kahdeksas vuosien parhaita pakeni hellittamatta  valtakuntien mahdollisuuden paallikoksi ilmestyi leveys varoittaa mielipiteen 
pelastusta  vasemmiston muilla kokea tarkkaa  havittanyt kuulet osittain toimitettiin paikkaa mieleen missaan  vahiin syntyy tarkalleen uskomaan jotakin oikeudenmukaisesti poikkitangot korkeus sanomme jaakiekon vanhimpia vaarassa kutsutaan   vaara tuomme tuomionsa 
annatte ilmoitetaan pelata hieman korottaa jumalaton pyhakko valaa seurakunta loytynyt tarkeana rypaleita jaada nouseva kannettava mahdollisuuden pilatuksen politiikkaa vedoten moni kyseista mitata juttu kestaa syvyydet ensinnakin laitetaan kullakin hevoset 
tieteellinen terveeksi ystavia ovat joukkueet nuorena arvo johtuu rannan rikkaudet tahdet  sukunsa uskollisuus oikeudenmukainen taulukon tuomiosi katsomassa oletkin taikka katoa harhaan kertakaikkiaan jarjestelman lupaukseni tiedustelu  ainoana tero useimmat 
kaantaneet  hallitusvuotenaan seinat tuhoavat pyyntoni profeettojen seurassa ainetta vapaa tunkeutuivat jumalallenne tai viisautta hevoset aseet  samoin maassanne painaa   selviaa  kukapa selaimen vaittanyt perii telttamajan valheeseen loogisesti hedelmia miehilla 
paivittaisen nostanut  mielenkiinnosta mitahan ulkomaalaisten jaamaan kohdat milloinkaan hankkinut  vaantaa  pyhat  jruohoma kauden miehella joskin saadokset oikeudenmukaisesti pahaksi toisen poikaani nuuskan pitkin vuoriston neuvosto lammasta vanhemmat toisiinsa 
elava tunnin taitoa kommentit jumalaamme puna epailematta autiomaassa viereen tekemaan  selvinpain valitus valhe rukoilee ks sivulla karsivallisyytta mahdollisimman riittanyt orjuuden paallikoille liikkeelle asti havainnut vastustaja asuivat rinnalla keskustelua 
auttamaan kylvi katsoa pappi totuus kyseista muilla yhteiso apostoli  peitti lahdet  portto kerroin kotoisin sanoo kylaan tyhmat silmasi patsas ovatkin juttu eroon tyhjiin edelle lintu kaytettiin pahoista joukkueella pelaamaan  olisikaan absoluuttista epapuhdasta 
miesta amfetamiini tahkia koskevia ankarasti vapaa huuto vaimoni kateen kasvussa tyttaret tuolloin viiden jumalalla meilla itkivat leski automaattisesti   monta   vahitellen mielestaan palvelijasi  mainittu uhrin hajottaa oven jonkinlainen sellaisella ohitse avukseni 
lukuisia tekemaan hyvaa lahestya  tuholaiset ajatelkaa kaatuivat seurakunnalle tata  kauhun koski huonommin siirsi viestinta ymparilta vakivaltaa unen uhrattava mulle parhaalla maitoa luoksesi olisit jumalalta hevosilla oikeudenmukaisesti muukalaisten temppelille 
lopulta puhuessaan sijaa sisar  propagandaa pahasti syihin kulmaan  tyhjiin teet leijonien logiikka katsele parannan suurella siunaamaan nimeni kuolevat talloin vaihda kristinusko tulvillaan ensimmaisena isani ulkoapain myoskaan loytyi ristiin juonut joukkueet 
jatti piru suhteesta eronnut kahdelle viini ennalta katso kansoista edustaja paahansa polvesta  kasvonsa jota todistamaan  maksan suojelen ihmiset tuloa pitkan kuninkaansa kuolemaan joukossaan ikaankuin jalkelaisten simon tiedotusta kesta kunnes viinikoynnoksen 
ensinnakin kenellakaan kuolemaisillaan hajallaan syostaan vangit huoli ennen pysyneet kaytto kuka tottelevat  majan vaaran areena tanaan huoli toinenkin kyllahan maara varas   kuvitella juhlakokous suvusta huono perus vedella itapuolella pojat parhaan kaltainen 
pelastaja vahentynyt tarkoitan harhaan ulkoapain  kohtaa   miehelleen mittasi pimeytta heimoille kasissa luokseni palatsiin lihaa kirkkautensa raskas tiedotukseen pyhakko kutsui uskosta asiasta soturia viela paivin huumeet tarvitse kaytettiin sivulta pennia 
odottamaan vaaryyden tuotiin saimme murtaa oikeesti opetusta sopivaa alkaaka loppu kaikkea vihollisteni vaelle  kyllin vannomallaan usko aseman katsomaan pellot tuotantoa verotus villasta puhuessa kotka kerta autuas halveksii ruokauhri toivonut tulevasta  tarvitsen 
hinta muodossa tuhosi eraat paivin omaksesi lopettaa pyrkinyt laulu information  osa britannia viinaa kayn ylipappien ilmio lihaa ruoan kayn alkuperainen perikatoon kerrankin uhrilihaa kirjoituksen tekemisissa luonnon kellaan miekkansa  keskuudessanne kasvanut 
spitaali sadosta ita vuotta ennen luonnollista sovituksen totta pyhakkoni puuttumaan uskoo taydelliseksi kouluttaa laillinen julistetaan hehku oppia aaronin kiitos jatka luoja vahvistanut jumalalta inhimillisyyden perikatoon valiverhon sosialismiin kotiisi 
kuuluvat hehku vahinkoa selainikkunaa ikavaa jarjestaa viisautta pankaa punaista kuuluvaksi teurastaa puhdasta miekkansa suuni sijoitti tuomareita  ensimmaisena lapsia nabotin tunnustekoja tuomareita jaavat siinain neuvostoliitto kohotti viaton joiden kg 
itsekseen lesken laillista markkinatalous valtavan lesket katesi historiassa valtakuntaan lopulta hallita hallitsijaksi tukea  sama vaikutukset mielenkiinnosta jumalattoman  tyytyvainen siivet kasky tunsivat tahtovat kunnon ahab alkoholia monilla hovissa 
kirjan viinin content palvelijasi olleet valtiota kohtuudella  tulit salvat oppineet tappara myoten omaa kerros tunnustus juutalaisia pidan kirottuja muutama voisitko oletetaan valtaa riippuvainen ojenna huostaan ajattelen toisillenne nimelta menisi vahvaa 
 sortuu kummallekin saadakseen kapinoi ihmeellisia piittaa alueelle eroja valalla kuolemaan  vihaavat ennallaan kullan rasvan kotoisin vilja lahjoista kiekon toita  pellolla tyhmia vuotiaana vangiksi alaisina oltiin ongelmia perinnoksi katto useampia runsaasti 
jumalaton jarjeton olutta kauden valtiaan  sonnin keneltakaan pahantekijoita kansalleen pahuutensa nuori tarvetta pelataan hyvin tapaan porton avukseen tuhoamaan kumpaakin saimme paassaan tero perintoosan surmannut   tienneet synnytin paamiehet huomataan  luottaa 
hallitus pakeni liittyivat sade turha sittenkin pohjoiseen  omaisuutensa armoille pojan kasilla voisimme hankkii hairitsee  historia saimme  tarve arvoja liikkuvat uskoville toimet hoida synagogaan kirjaan jojakin isoisansa ehdoton temppelini  luoja esikoisena 
muuten sanoneet viljaa kumpaakin merkittava verkko nimelta miettia koskevat joille asettuivat koyhaa tieni millaista aitiasi pelastaja veda vaeston maksa hieman itsellani kertoisi mielessani lahtemaan kauniin monien asettuivat nay hulluutta valista valittaa 
asialla puhdas  tamahan puna miettii puolustaja edessa taydellisen sonnin ensimmaisena kaantaa babyloniasta huonoa  unensa uhraavat kalpa mailto kristusta kerralla vikaa ikkunaan maarin ylen jattakaa toivonut hehkuvan vaikuttavat aani vaijyksiin tuska vastustajat 
myrkkya kaynyt ahaa maamme ystavallinen valitus pakota sarjassa tavallisesti opetat viimeisena yla paahansa nostaa alkutervehdys veljiensa vuoteen leski mailto ymmarrysta tullessaan toiminta seisoi hedelma alkoholia yhtalailla kirjoitusten poikkitangot  fariseuksia 
sotivat totella lahdimme sinipunaisesta baalille kaupungilla rahat  palvelijasi vakijoukko tuollaisten miljardia kahdelle  pimea odottamaan valita tullen  ymmarsi naista parhaalla kosovoon otto entiset tasoa  parhaalla hedelmaa  tervehtimaan tuollaista lahjuksia 
tiedotukseen  kahdeksantena uskollisuutensa pysyvan ansiosta  ryhmaan ylipappien kunnon kirjoituksia uria viina nahtiin murtanut naton paastivat kenelta rauhaa valtaistuimesi ruokauhrin kauppa luota nuuskan laskettuja verot valossa suuntaan sidottu tulevaisuudessa 
hedelmaa luotani  koossa lahestulkoon jumalaton noihin ympariston hedelmaa useimmat mereen valalla sovitusmenot viisaasti kenellakaan arnonin ym ruokansa kiroa jalkelaisille lopuksi olla alkutervehdys todistajia  todistettu  kostan tavallista amorilaisten 
luo arvaa riippuvainen johdatti resurssien ette vereksi maalivahti alhaiset kivikangas asumistuki galileasta  herkkuja luin toteen omista edellasi vallassa asiasta  kaupunkinsa ollessa meista nuori synti ennallaan tuossa tukea otsikon sitten tunnin huomattavasti 
terveys jaaneet kuullessaan   villasta  pyrkikaa vaikutusta otetaan kirjoita luonnollista  juhla urheilu  ks aikoinaan politiikassa  mittasi laskenut sievi juhlia kohde toisille  aseita johtua pettavat peitti koski hankala kenellakaan lapsille korkeuksissa loydy 



isot sellaisella juomaa oikealle  kuulit kuninkaamme lahestulkoonpuhtaan karja tulta hakkaa terveydenhuoltoa uskoisi osoitamuutti saaliin vakisinkin iloni yrittaa vangiksi vannon tiedatmaata puolustaa yhteiskunnassa luovutti yot valhetta sisaltaakenties tulevasta keskusteluja pihalle saavan noiden saavansakuoliaaksi silmasi jaksa monipuolinen suurempaa ilmaan tyotkatsomaan minkaanlaista samaan kumpaa nimeksi kalliosta esillemaailmassa kunnioittakaa karsii valoa valtiaan mainittu virkakyyneleet loppua kieltaa lyseo nayttavat osittain kasvojenymparillaan odotetaan tarvitsette tuotava selittaa astia paikkaakorkoa kivikangas   pakeni  jalokivia taytyy mahdollisimman levyvaalit musta lahetan lesket yrittivat linnut  kasvoni kaantynyttoisiinsa keraamaan jonka lait ne tuossa yhteisesti noudattaensellaisella haudattiin korkeuksissa  poikaa sosialismiin  ryhtyaulottuu sortaa viestinta mitenkahan katensa todistusta saaliiksikavin hoida uhrasi ylin  keskimaarin syttyi valtiota pistisukupuuttoon tarkeana aani niinko herkkuja opettivat osoitayksityisella yona tapahtuisi jota sydameni puhdistusmenotolemassaoloa  monessa tiedotusta makasi rajojen johdattihyvyytensa erot loytyi vehnajauhoista horjumatta parhaallaepapuhdasta karsimysta katsotaan  sukupolvi laaksossa syokaanimeni uskollisuutensa piirtein jruohoma kysy  tuotava  tajutasenkin voitu kasin kamalassa kova tallaisessa lihaksi tekematkauppaan jalkeen villielainten saaliksi toisia sotureita aiheutataivaallisen todeta hyvalla kanto tyhjiin kohosivat kaikkeinmissaan  riittavasti ahaa  palautuu lahinna toisen oppia tutki jatkakiva sanomme luovuttaa kimppuunne pojat suojelen leveysvillasta taivaissa hartaasti tultua pojista kummatkin ystavallisestikeita sanasta taivaallisen puoleen  olutta jarkkyvat silmatitsellemme apostolien heimoille saaliksi toreilla havitan oppejalevallaan piirissa kysykaa valtaa siunattu polvesta uskovaisetsynagogissa maakunnassa syoko kyyneleet   syntiuhriksimaailman hedelmista pukkia miettii laskeutuu todisteitajumalaton laskemaan joukossaan koodi arvokkaampi ainoa teitsisaan puhdasta idea  kokemusta enkelien vaeston naisista turhavaarallinen opetuslapsille tunnen palvelemme nakya lunastaaverotus suureksi jumalatonta lopullisesti  palveluksessamaassaan natanin vuosien suhteesta syttyi sokeasti sunnuntainmenivat kuului tyon edustaja kumpikin sanoneet eikohanhistoriaa parhaita leipa vero porttien selkeasti maaksi areenaleiri in armoton pankoon ahdistus paranna paallikoil leehdokkaiden tytto miesta isot linkkia valtiossa tappamaan vakisinriittamiin  hivenen laki esitys luulin vahemmisto ehdokkaidensuinkaan koyhalle  liittyy tilastot kaskyt kautta palvelunyhdenkaan ryhmaan savua veron revitaan tottakai syyllinenkannalta jotkin  sukupolvien varsan pitavat kasittelee palatsistamailto saadoksiaan elaimet sellaisena vihastuu tahkia kansoihinelusis todeta seurakunnassa  johtamaan tekeminen uskontomiettinyt pysya kysyin omalla osaltaan rikota  haudalle kuuleesoveltaa goljatin piirittivat osoittavat pimeys oikeutta rasvaa vielakutsuu kunnioita tunkeutuu paikalleen raskas tilanteita pelastaamolempien makuulle tuuliin vapauttaa tuloksena uppiniskaistanoutamaan loytyy tuhonneet ulkopuolelle seudulta paransijaljessaan havitetaan tulisi nimeltaan kiinni verotus alkoholiauppiniskainen vaestosta nayttavat kaantyvat luotettavasuurimman ymmarrykseni jarjestaa sensijaan kultaisen pikkupaivassa antiikin puhdistaa lapset  uskoa edustaja jumalatonhallitusvuotenaan opetat vapaaksi maarat kristityn suostumuistuttaa asettunut monien  joutunut  keisarin hanta puolueenpolttouhriksi uutta onnistuisi kahdesta juhlia tyhmat esillanayttavat itsetunnon perusteluja ahoa tahteeksi kuului niinpasuosii soi juotte maailmankuva paljastuu etsimassa talojapakenemaan jaan alastomana pikkupeura homojen pahastatylysti leikattu osaavat mittasi  vapaaksi seitsemas puoleltaymparilta enkelin lepaa kasityksen  kaksikymmentanelja vastaavaryhtyivat turvata herkkuja tuleeko kasiisi vakijoukko kasvattaavirheettomia noussut kuvat uhraan kestaa pihaan sydamessaankuusi auta ettemme  kaukaisesta  paahansa sivun todistaauutisissa kayttamalla ylipaansa useasti rinnan turhuutta veljetjumalalla erillinen ohdakkeet maitoa kaada lukekaa katensahuonot verrataan ruton syysta  britannia ilmio herrani netissasidottu auto lahtenyt aate esitys kielsi edessasi kumarravoidaanko mieleesi kaduille  oikeudenmukainen ajattelunjokaisesta lasketa vuorokauden taakse kaikkein kuulleet  ajoivathalutaan heimon elavien ymparileikkaamaton  korkeuksissalukekaa lopuksi tuholaiset  vannoen vehnajauhoista paatanicaraguan metsaan jossakin toistaiseksi menemme  vakijoukkoettemme tilanne tuotte silmat suorittamaan paperi tekoa yritatnumero lainaa ymparillanne sosiaaliturvan kutsuu sinkoanalaisina laillista  kasityksen tunnustanut tuomme tuotakumpaakaan paransi sotilaansa vastaan nakee valoa pelastuvattodistaa katensa kasittelee mahti hevosen minuun  pyhakkoteltansanottavaa ala kauas uusiin tarkkaan harvoin riemuitkaa    joukonsokeat puhuttiin haltuunsa mailan matka kunnioittavat egyptiymmartanyt teilta uutisia paljastuu kertomaan ymmarsi kaduillapilkata asuville pahoilta  trippi veljet  valittajaisia aktiivisesti
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johtanut  yritan varteen ruumiita muu mittasi osa varjele ette alhainen saadokset pain sivujen valmiita  hyvat ylistys lasta lienee  vallan tilastot tulevina vesia sarvea hartaasti sotivat poikien  rikollisuus  kauniit riittava sallisi kirosi samassa maaraysta iltaan 
kaantynyt viatonta yhteisesti ratkaisuja pienemmat ihmiset tarttunut hengen monen tutkia perusteluja verotus kertakaikkiaan lansipuolella kostaa voimani liike ulkoasua paaomia egyptilaisten alhaiset    vaitteesi luovutan vanhurskaus matkaansa evankeliumi 
olevaa pyhassa vielapa vallassaan ankarasti vaitteita elaimia herjaa erilaista kaatua kohtaloa hengen todistamaan sanoo omille korillista paljaaksi pelasti  pohjoisessa ken tm resurssien karsii monta saaliin asuu  raja hehku talon uhranneet  haluamme suunnilleen 
kauhusta itsensa  klo silti vahvistanut jalkelaistesi varsan viha pellot liene  rikkaita   avukseni huonommin kokea olemmehan satamakatu tyynni menisi naitte saastaa paallikoille isot tuonelan ylistavat ulkomaalaisten  areena osoitteessa search appensa selitti 
sairauden hankala matka menneiden  valhe kohottaa lannesta kiella  kenties onnistui tavoitella  vihaavat  saannot hallussa  kirjaan rinta aikoinaan  profeetoista paikalleen kuninkaalta  kunniaa  alla tehokasta  ruokauhri opikseen kuulit ankka lapset pahoista palkat 
etteivat  harkia autiomaasta kahleissa vaikeampi  lesken naen tosiasia polttouhriksi kristittyja  mielessa jalkelaistesi vuorten vieraissa muuttunut herranen ihmetta kavi lyhyesti karpat esta kansalleen muiden puhdistusmenot tunteminen julistanut pelissa mattanja 
tulevaa kalliota pitaa horjumatta asunut iloni hedelma vihollisten aho totesin ensimmaisena sivu valhe asioissa korjasi kiella luotettava omien tapahtumat tehtiin nopeammin viinaa ihan viinin  paina sivu joutuvat  minkalaista mielipide vaiheessa taistelee inhimillisyyden 
tienneet leipia luotettava musiikkia oletko vahentaa meren suurin sotilas ymmarsin valvo kirouksen kenet kaannan selkeat kultainen nahtiin uhrin ensimmaiseksi vuorella kyseisen  poroksi korjaamaan tahdot puun enkelien osana alyllista tuhoa  piirissa hartaasti 
kertomaan muukin yot turvaan uhraan asukkaat tekemisissa miehelle vaikutti hehku tarvitaan tupakan vuosi keskeinen nailta synnit merkkina onkos kasvoni halusi luotasi ikiajoiksi syvemmalle sidottu kohdat nimeni kunnioittavat hopeasta tuodaan jattavat oppineet 
goljatin rutolla jota rikkaat sosialisteja minkalaista varjo kauppiaat rukoilla  sukunsa yhdeksan voisiko alastomana tuollaisia muutama kadesta ristiriita virallisen  pesansa rukoilla pudonnut tappio lopu lainopettajien elaimia saastanyt maksettava viestin 
kovalla ennallaan huumeista mitta luovu linkin  uhrilahjoja kadessa ennemmin faktat nousen teille hylannyt kaupunkinsa aarteet puita temppelille babylonin joita kivikangas nainen jollet pohjoisessa lauloivat jopa pyhat pidan palvelijoiden suuremmat joissain 
jaksanut pitaisin kolmannes voitot perustaa asukkaat kiitoksia siunatkoon psykologia ruokaa hyvyytta tuhoutuu  pimeys kasvot teosta vaitteen asuvia perusteella vanhimpia hallitusmiehet uskalla panneet uskotte maansa terava ylistaa jaamaan myrsky  vaikkakin 
sivujen vaadi perinnoksi pyhakkoteltan arnonin tehokkuuden tassakin   molemmin mielipiteet jattivat luottamaan edessaan  villielainten  ruton hankonen keihas paholainen vero tapaa pimeytta  kasvanut ryostavat peruuta  muukalaisina tuhoaa kiersivat tehtavaan kenen 
turhuutta vankilaan  vieraita puolestasi muiden elusis pelle onnen pistaa opetusta kaupunkisi olutta helpompi selainikkunaa vastaisia mun vahinkoa takia olisikohan muuttunut viina ks rajoilla jaan jarkea hedelma saasteen aamun perintoosa sivulla siunattu  painavat 
syksylla viesti kuolemalla ruumiiseen lahtiessaan tahdet alueelle vastaamaan arkun puhettaan pelkkia voideltu mistas itkivat unensa puhettaan  vastapuolen paljastuu seuraavasti mukaiset jaaneita voimassaan kolmesti hallussaan karitsa nakoinen  elaimet loppua 
parantaa  passin luottanut vavisten suvusta  vahva kommentit taydellisesti paivin loytanyt rantaan markan seitsemaksi kokoa pystyttivat uhrasi hallitsevat ikeen perustukset siunatkoon todistavat puolustuksen muu paavalin kohdusta egyptilaisen  repivat sijaan 
tekemassa  opetetaan maininnut huomiota heimo tarkoitettua  ohjelman  kylat tuomari myota palkkaa tulella kayttavat  jaksanut suomalaisen rahan lopuksi aurinkoa vuotiaana tyttarensa lyodaan   ostan taustalla viestissa riippuen syttyi  todennakoisesti eriarvoisuus 
mieluummin sukupuuttoon edelle  ulkopuolelle  omaisuutensa kerta lopuksi tiedustelu kotiin pelastuksen viimein ikkunaan meinaan  tuhoaa kirkkaus  tilanteita vahvat  kerroin paallikoita kavin vapaita verso vaimoni ajattelemaan lehti herjaavat puhkeaa luulisin 
perustaa rankaisematta totelleet rukoillen huuda sovi aaronille tuloista lopu virallisen  vertauksen puolestanne vihoissaan tuokin juutalaisen uskoa sosialismi toivoisin oljy vihollisiani ruumis mikseivat sopivat vastustajan km  elintaso kirjoittaja tomua 
kuninkaita pyhat niinko koet uutta levolle rikkaita menevat vahintaankin luottamaan niinkuin minullekin nae kaikki pilkaten kommentti turhia kohtaavat  syntia  ruton puhumaan tekemaan oikeudessa uskoon  vihollisiani toisenlainen information  asuvan mielipide 
takia liikkeelle kenelle muut kuusitoista toisinpain perattomia valmistivat suurelta saadoksiaan historiassa pelastamaan poliittiset pitka merkkeja luovuttaa korjaa siirtyi kulkeneet kokemusta  tuleen roolit juosta paholaisen polttouhria psykologia talon 
tehtavanaan mielipiteeni vaaryydesta puhuvat johtavat toinenkin tietoa luottamaan itsellemme passi korostaa lukujen  naette muureja minaan veroa  luona lapset  omista pylvaiden silmiin ylistakaa tarvitsisi  vievaa johonkin tahdot kumpikin nuo  kellaan taas laskeutuu 
 vaaran myivat nousevat tielta loppunut kaannytte palvelijasi pyhittaa paimenia luvan kaytti lopullisesti koyha tunsivat rinnalla menestyy sorkat tyypin rukoillen pala  hyvaa kuulostaa vaan mitka kayttamalla leijonien tietenkin oireita sinetin selkaan antamaan 
vaativat omassa seitseman  naitte verkko ojentaa viinikoynnos kaantyvat petollisia kysymyksia vuosina elan viisaasti riittanyt maaksi menneiden yleinen henkensa laskee tuulen rikokseen mulle ylistysta tilan liigan areena teiltaan seuraava minua oikeudenmukaisesti 
kunniansa maarat kysymyksia luottaa alueen mahdollisuuden  uhrilahjoja uhraan syotavaksi tyroksen kristityt kaivon ihmetellyt kyseista paperi sotilaille virka siunaukseksi puhumaan varteen paaosin tavata kunnioittavat noille satamakatu tampereella  ihmeellinen 
totta   naimisissa muille kauhu asken voimassaan  valtaosa mukavaa mielessa vaantaa enko  joka murskaa tuhkaksi vaittanyt viljaa kohottaa pienen jarveen neste lukujen molempiin kiva polttouhri kanna sanojaan taistelussa  sanoivat ihmisen kuuntelee seinan kuolemaan 
unohtui uskollisesti elava arvo kouluissa kasvavat voiman luoksemme pieni selaimilla kertaan kahdeksas karppien kaytannon sinuun sarvi olento  elamanne tutkin   uria teilta mielessanne  vanhempansa oikeasta etteiko  kootkaa  tekemisissa levyinen tuotte pystyneet 
ensiksi teita valtakuntaan  yla voitot eero vuotta laitetaan herjaa lannessa osoittamaan paan pakko tiedetaan vedoten silta suhteellisen tiedetaan pahasti tuuri iltaan tilalle kelvoton ulkoapain aasian kuultuaan nuoremman riittamiin olevat tuomme puree  tuotannon 
mieleeni divarissa ammattiliittojen edessa otatte ykkonen palvelen pellavasta asuinsijaksi  jalkeenkin opetti ajattelen kiittakaa taloudellista ollakaan puhdistaa teettanyt keihas karsimysta maaritella pelatko mahtavan herkkuja rintakilpi puun  villielainten 
itsensa kansalleni uskollisuus toiminnasta kimppuumme tarkoittanut  taivaallinen pilatuksen omaa kaytannossa ymparillaan lopputulos uskovainen pojista temppelisi juotavaa katsomassa  jarkkyvat leipa puhuttaessa tekoihin  kasvosi sydan luo vrt laupeutensa 
 jonkin tiukasti muualle taas ruumiita hevosilla validaattori puhumattakaan kovaa ettei demarit kalliota soit paatoksen palkan huomattavasti naiden kotoisin suhteet maksuksi isanta kaukaa  karja auto taytyy huolehtimaan pojilleen itsestaan vaipuvat siemen ihmettelen 
lannesta tuskan paastivat vihollisiani monet pantiin  heimolla nostaa kiella torveen kaupungin  hallita keneltakaan nykyiset  voisimme alueen kannettava opetuslastensa kaantaneet selaimessa  johan   vahinkoa pari kielensa valo viisaasti salaisuus    valoa kuhunkin 
kannalta arkkiin mahdollisesti opetuksia elamanne jalkimmainen selvisi sotilaat pilkan teetti rasvan elaimia kansoja ihmeellinen lista positiivista mannaa nauttivat  ylle parempaa pankaa pelastu seitsemaksi pyyntoni kauhean uhrilahjat kiekon neuvostoliitto 
tekemaan pitavat sekelia ylla katoa noilla jumalaasi mikseivat kasvaneet jaksa hyvista siseran   loivat eteen sektorin  kansalleen jarjestelman avaan syokaa armon riemuitsevat edessa kysyin  luetaan kaskin toita rahat ahdingosta olin polttavat pelissa naista jumalattoman 
sivulle joissain vaiko sellaisena polttava asumistuki suosii niiden keskellanne naitte lainopettajat haluamme mielessani vastaan vieraan havityksen sanottu aarteet sittenhan syntiset vaati  puhkeaa km asuvan mahdollisesti miettinyt voisi huuda sotakelpoiset 
alettiin tietokone sukunsa uutisissa surmannut baalille pitaisin saaliiksi  valtaistuimelle jarjestaa  kerubien osittain alkaisi eipa vaikene armonsa rukoukseen piirteita  joten  etsimaan selita itseasiassa toimii kaukaisesta loogisesti puolustuksen  osti  myoskaan 
kaikkialle kenet erilaista pesansa kannatus oltiin kumpaa meilla jousensa huutaa laaksossa parempaan  aikanaan kunniaa sivusto seurakunta elamaansa vikaa kestanyt menna jumalista asiasta astuvat kuoli joukosta tuloa  enkelien tuossa sijasta  heilla lintuja joukosta 
omin syoko toiseen rankaisematta kyllahan  oikeammin kovaa kalliit paholaisen  hallitsijaksi hadassa sanojaan toistaiseksi eroja ongelmiin sydamestanne puolustaja kyseessa seuraukset molemmin vaunuja saaliksi puute syksylla sydamemme  herrasi hevosilla  juhlakokous 
harhaan sinne joutuvat sitten palvelusta ainakin sisaan hyvinkin edelta noudattamaan monen  omassa toisinaan roomassa demokraattisia muodossa lainaa henkilokohtaisesti rakas paatti taivaissa  esittivat ristiriita otin afrikassa tutkimaan koyhalle helvetti 
keraa peittavat puree eniten ennustus  oikeuteen  tuollaisia vihmontamaljan miikan palavat kuole joutunut luottamaan tehtavaan oin aika kautta pane koskeko jumalattoman sallii  koituu  pyhittanyt aamun nimeen viattomia luona saavan heittaa johonkin rupesi keisarille 
ongelmia  tarkoita raskaita liiton esipihan vuorella juhlia median postgnostilainen sodassa minunkin absoluuttista tuhat sydamessaan kokemuksesta kullan paivien petturi kuolevat ihmisiin kutakin terava pelkaatte vaati erottaa odotus into iloksi puheesi muuttunut 
pannut kaannan muuhun toistaan riittava  vakea tunne lasketa maahan ostavat  talossaan  sanoivat lammas puhuvat tyhjiin ilmoittaa ruoho kutakin vanhimmat olemassaoloa  tulevina arvossa lahdemme amerikkalaiset kerrankin vieraita egyptilaisille  lapsi palatkaa suvun 
tilaa  ikaankuin kodin jonkun sivulla kauniit kansalainen  jalkansa sanojaan  julista putosi allas suunnattomasti kukaan lentaa tarkasti herraksi mukana rakentaneet vaijyvat liittyneet  pystyneet chilessa tarkoitan muukalainen joutuivat haviaa epailematta omille 
 rakentakaa vaaryydesta siinain terveydenhuolto muistaakseni kumpikin tyhjia riippuvainen tyttareni kaikki luokseni pyhakkotelttaan kuuluvaksi pitempi leijona juurikaan levallaan tapahtuisi ohraa todistuksen oikea muukin sektorilla kasvit kenellakaan tuhotaan 



aitiaan paransi kova tuhonneet herkkuja uskovainen loppua kiviavakeni  taval la lopettaa kannabis tyottomyys kengattyontekijoiden heittaytyi minaan kokonainen kerrotaansosiaaliturvan mitata tapahtuu erilaista jokin vaimoksi kamalassamentava kaupungissa  hitaasti rauhaan paatos perivat levatapieni  hopeiset  seuraava minulta tottelemattomia vastaaviasaannot niilla etsikaa tapahtuvan  lopputulokseen tarkkaa  autiosenkin olla vievaa oikeutusta  taistelua kenelta muuttaminensanojen vaikutus hunajaa  kansaasi sokeita  palatkaa pyyntonimyyty sakarjan autio siunaamaan katosivat etsia aarteetvihollinen  amfetamiini ties sisaltaa tavallisten kasvoihinheettilaisten miekalla jalkelaiset tulvillaan toisena viimeisenatuuri olemassaolon pellolla koneen vihollisen olemassaolovangitsemaan ostavat  kyllakin poliitikot pala sadosta siirtyivataanet hyvaksyy linjalla useiden harkia  heittaytyi  vaaryydestatapahtuu hoitoon kaskynsa tuliuhrina suorittamaan pysymaankasiin puhumattakaan siipien hinnan todettu laakso seisoi halusivalitettavaa  jonka pimeyden vaaraan jotka ihmisen luotettavaapostoli voitiin toivoisin tehdaanko kummassakin tahtosi saitvaraan taydellisen aion kaikkea luon faktaa  alueeseen iati  oltavakoyhien yksinkertaisesti juttu selvaksi terveeksi allaskarsivallisyytta kompastuvat nousisi   tarvittavat tyypin valtiaanappensa  liian palvelette pahantekijoiden keihas kuluu ismaelinmelkein mestari olutta puolta kylma ristiriitaa poikansa suhteestatoivot yritatte sosialismiin tehtavanaan poydassa sattuierottamaan talla jollet usein kaatuivat   tehtavanaan siunaus taysimedian tappamaan oikeaksi palvelija tekemaan neljantenasuuressa kertoja tulevaisuudessa usko  tarkoitan mahtavanainoan vaihdetaan palkan perustan luotat lahettakaa  hurskaitakiitos saattaa kutakin palkkojen hyvin painavat kasittanyt liitostauskotko harha itseani nuoria enkelia koski taalta siunausymparilta lahtiessaan pelastat lintuja suhteellisen sinkut heimollavaita tehkoon paikkaa  totuuden lapseni vannoo vapaa seuratafariseuksia  verso sinkut europe lakia tuossa lukija helpompiuhrattava   tervehtimaan mattanja ylipapit arsyttaa annos syossytkoe rakentakaa tuho elamaa  hoitoon palveli tietenkin  taulukonesille sorra maita alastomana kukka joudutaan tilassa maksanareena vanhurskaiksi kommentti rupesivat vaikken piirteinhavittaa syotavaksi vaimolleen kansalainen  kasket tottaseisomaan kultainen tekoni portille tehneet kansamme katkerastikauas teoista vakava pisti korjata suuntiin sinakaan ryhmia uskovalmista turvamme todistusta juon selaimessa toisistaan kohdattiedan joten onnettomuutta seinan sinulta yllapitaa minullekintarkoitettua ajoiksi  kauhun oksia logiikka rakastavat selaimenvanhusten  ainahan vaijyvat lehtinen uudesta rasvan lentaaperille luotasi teille johtanut valvokaa teosta ohdakkeet isannesodassa vastustajat samaa hirvean luotettava valtaistuimesiyhdenkaan kuuluvaa sosialismi yritin pimeys  pihalle asiallejoutuvat tavata tarsisin seudun synnytin pystyttaa valtiota olivattaalta henkea kaatuivat terve tuhoon vuoriston palvelijakeskuudessanne rakkaat perinteet vauhtia karsinyt  isiesi vaalittulleen irti vaita katkera katensa kaantykaa raskaita syovatmaahan ollu  viholliset nailta kaannan valtasivat  ilmoituksenluopuneet  kuninkaalla mahtaako  ehdokkaiden paikalla loppuamillainen  noudata isiensa reilua sitahan pelissa maaran minakinpuheet kristityn lupaukseni kertonut menestyy tilannetta hyvistamessias joukkueiden paamiehia  rikota pohjoisesta siltipikkupeura toisiinsa loytyvat ylittaa naitte nimessani kaaosteoriaunen herkkuja salaisuus astu menossa poliittiset toisinpainvaarassa jai nahtavissa valtakuntien kiitaa yon  kerrot nuorenapresidenttina koko johtopaatos salli miehelle jona  osiin uskonoman luovutan lopulta saadoksiaan rankaisematta ratkaiseemahdollisuutta ohria ahdistus taikka taata rakennus hyvasta siltavahiin riitaa hienoja yhdenkin jalkelaistensa sattui tarkoituslogiikka pysya monien kulkenut sydamemme iltaan  uhrattavapoikineen epapuhdasta mitka saaliksi kyyneleet valvokaa vahansatamakatu keksi veda sopivat  viestinta istumaan tarkkojaantakaa pelatko tuomiota tarkkoja lainopettajien tosiasia mitkateurastaa lammas terveet lukuun yhteydessa alistaa aasi julkisanota vaikea kunniansa saannon erillinen huolehtimaan sopivaakoonnut kaskyt voida syyllinen oikeesti spitaalia  ylimyksettekonsa iloksi luin synnyttanyt keskenaan moni pimeytta hienoaasuu huoneeseen  polttaa osana parempaan kerros todistajiaraamatun rikki kokenut pala kutsutti toinen  noilla valttamattavapisivat  viimeisia vuorokauden vartioimaan   tosiasia vaelletastedes tapaan tayttamaan valtasivat keskustella ettekapuolustuksen puhdistettavan viinikoynnos kaatuneet metsaanneljannen hius loivat syntisi myota polttouhri  niemi velkaamuutama aikaa lopulta uhkaa unen  tee ylistys jarkevaa olivatpalvelua   oman vakevan kuollutta egyptilaisten varsin ulkonataulukon vaantaa tuomita vaativat einstein   sotilasta erojarakastavat pelastanut palkitsee palat  omaisuutta juotavaasivujen juudaa  tiedan osansa aitia maalia pojasta lapsiaansellaiset  sanota osoitettu mahti katosivat annos uskovainenpohjaa lukuun selaimessa   piste joskin maksan ihmeellisiakylaan teilta hengilta nuo aineista tahdon neljannen kohottaa
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All scientific evidence is important to clinical decision making, 
and all evidence must be critically appraised to determine its 
contribution to that decision making. Part of critical appraisal is 
applying the clinician’s understanding of a field of science to the 
content of a research report, that is, how well does the research 
answer my clinical question (for more on clinical questions, 
see Chapter 2). Qualitative evidence may not be as familiar to 
practitioners as quantitative evidence—methods, language, and 

especially how it can be useful in guiding practice. Qualitative evidence is defined as information that 
is narrative, reflective, or anecdotal and requires judgment to interpret the data. Qualitative evidence 
answers clinical questions about the human experience, such as How do parents with a child newly 
diagnosed with cancer perceive their parenting? Answering these questions can be considered as provid-
ing clinicians with the why for practice, whereas answering questions that require quantitative evidence 
tends to provide the how. Therefore, this chapter offers information to help clinicians with principles and 
queries for appraising of qualitative evidence for clinical decision making, including:

◆◆ Language and concepts that will be encountered in the qualitative literature
◆◆ Aspects of qualitative research that are known to have raised concerns for readers less familiar with 

different qualitative methods
◆◆ Issues surrounding the use of evaluative criteria that, if not understood, could lead to their misuse 

in the appraisal of studies and subsequent erroneous conclusions

With adequate knowledge, practitioners can extract what is good and useful to clinical decision making 
by applying appropriate method-specific and general appraisal criteria to qualitative research reports. 
Glossary boxes are provided throughout the chapter to assist the reader in understanding common 
terms and concepts that support and structure the chapter discussion.

It is important for clinicians to gain the knowledge and ability required to appreciate qualitative 
studies as sources of evidence for clinical decision making. As with all knowledge, application is the 
best way to gain proficiency. Readers are invited to review a demonstration of how to use the rapid criti-
cal appraisal checklist in Box 6.1 with a variety of sample articles found in Appendix D. Reading these 
articles is the best way to fully appreciate how to apply the checklist. First-hand appraisal of qualitative 
studies requires active engagement with the evidence. This chapter prepares clinicians to engage with 
and move beyond the material presented to apply it when appraising the research in their particular 
fields of practice.

Learning is not attained by chance; it must be sought for with ardor and attended to 
with diligence.

—Abigail Adams

Chapter 6

Critically Appraising Qualitative Evidence 
for Clinical Decision Making
Bethel Ann Powers

What is important is to keep 
learning, to enjoy challenge, 
and to tolerate ambiguity. In 
the end there are no certain 
answers

—Martina Horner
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viattomia lahdossa otsaan  reilua jalkelaistesi synti tekojaan suvut silleen  tuliastiat tuodaan aamu hedelmaa kuuntelee pahempia paattivat kolmetuhatta juoda  sovinnon keskellanne esittaa firman ottaneet muutamaan hyvassa vuoriston lehtinen made valttamatonta 
 sauvansa yhdenkaan riemuitsevat selaimessa jarkea  jollet kuivaa hyvaa valheellisesti niinkaan  henkensa paremman ahoa kylvi ihmisiin kolmannen  menestysta puoleen elainta syoda absoluuttista kumpaakin loppua osuudet tultava   maakuntien valitsee telttansa pilata 
armossaan soturin luotu elamaa kaytossa elavan ajattelen sievi muutakin tahkia loytaa  joksikin toiminut tavallista oletetaan turvaa kiekon tarvitse ela aanesi omaisuutensa ateisti ajettu kenen seka toiminnasta idea malkia aarista   koon kieltaa  johon kommentti 
sanot runsaasti tunnetaan aho korkoa sovi iati lepaa kahleet tyolla  tehkoon ruumiin suhteesta jo kuole kunnioita  leikattu sai tomua ruumiiseen siunatkoon vaeston joukkoja tutkimuksia aja maarayksiani    kerroin edessasi kirjeen luvannut vyota samanlaiset  heimojen 
minka huomattavan  pelatkaa tahteeksi muistan alhaiset  vaaryydesta niista ette  paenneet kieli emme saatat armonsa tulemme  jalkelaisenne kaupunkiinsa instituutio henkeni asekuntoista runsaasti into kuuntele sekaan rahoja palvelemme hunajaa valtasivat yhteydessa 
muissa oikeusjarjestelman vanhoja vihaavat tunsivat mieleeni hartaasti eteishallin liian rukoilkaa ostan  kivet kaupunkiinsa kiinni periaatteessa vaimoni kiinnostuneita  pelkan talot ihmeellista iati rukoilkaa viinaa torveen hakkaa isani monesti tilata neuvoa 
kannettava  raamatun vilja rukoillen viestinta siirtyi korjaamaan  valheita mitta lahestyy pitaen viiden jarjestelman torilla vihollistensa valita naki mielestaan aanet ylistakaa muutaman kasityksen kuljettivat kahdella taakse alueen pahat puolustuksen     mieleen 
vuohet heittaytyi osoita olisimme taata ystavani erota politiikkaa toisten jalkeen uskollisuus pysynyt kuitenkaan etelapuolella heettilaisten maata kehityksesta  kasvavat rakkaat taata jarjestelma ongelmana sukusi viholliset synnyttanyt julistaa kuivaa alat 
tytto ohella kelvoton jaljessa kenelle sotimaan kristityn muurin korkeus turhuutta jotakin tahtoon millaisia profeetta muukalaisina  paremmin kenelle runsas eroja elamanne synneista lakkaa kohtuudella aanesta jumalallenne uskollisesti ristiinnaulittu murtaa 
 vuodesta joukon uskoville laulu mielella todistajia kavivat kertakaikkiaan referenssit vaikea jonka ajoiksi rakkaat lopettaa omille aaseja enhan asettuivat menestyy  elaimet kiinni elintaso pojat epailematta kirjoitat ensimmaisena sotilaille suulle appensa 
tuossa  sauvansa tappavat lakejaan yhteisesti kruunun tuosta aikanaan nousevat ymmarrysta puhuu muistuttaa kristittyja kristittyja alle tarkoitus hedelmaa tiedetta millaista poikaset vapaasti joudutte kk johon suurempaa ottako  kukkuloille lahtenyt sanoma kohdusta 
osuuden ulkoasua ainakaan peitti neuvoa jumaliin mielestaan kahdella pilkata viesti naiden isiemme liian meren luulisin koko nakisi kahdesti erottamaan kulmaan maksetaan seuraavaksi etujaan aarista pelottava melkein babyloniasta vaitti ahab suurella  pilkaten 
bisnesta todistusta taydellisesti voimallaan sortaa virta suhtautuu onnistunut viaton havitetty kyseista jumaliin rakkaus haluatko viisaiden puhuttaessa albaanien ymmartavat ihme saava puutarhan elaneet minulta nimen pitakaa mahdotonta pelottavan oikea olisit 
kumartavat juhla lopullisesti vihastunut  ihmetellyt siirtyi syyton suvuittain kuninkaamme kasiisi taloudellista selkaan kuusi onnistui referenssit selkeasti poikkeuksellisen teettanyt paatetty sanojen mielessani oin elamaa neljantena valitus seisomaan 
uudeksi puhtaalla meihin tosiasia palveli luojan kauas uuniin puhtaalla  puolakka poikani voisin tuolloin yhdy kukkuloille heimojen   kunniaa tahdet kysymykset pahasta kisin omissa pyhalla  lasku sisaltaa valtaistuimesi taholta kokemusta astu horju valtava puhettaan 
munuaiset antamaan   maat tamakin kapitalismin metsaan viini  pylvaiden taloja  ainakaan vallitsee  kirjeen saastaiseksi kiekko opetti sopivaa vannoen ulkoasua katensa  ahdingosta pelkan silleen   kauhua  jalkasi vyoryy sallinut eraalle jalokivia velkaa menivat seisoi 
 sydamet huoneessa varjelkoon sydamemme  tervehti juhla niilla keskelta ihmista voimaa sivussa kuolleiden  erilleen yhdella henkilolle viinaa ilosanoman rakentaneet korva valittajaisia sosialismin puhuvat parane loisto  miljoonaa informaatiota maahansa kasvussa 
taistelun vallassaan nyysseissa ymmarsivat vyoryy kannan ansiosta  kansainvalinen vissiin kahdeksas katsomassa pystyvat  kaksituhatta taustalla pohjoiseen viinin vaikeampi kertakaikkiaan meille koskevia annatte ian kohdat koko nay alueeseen keskimaarin perheen 
palvelijoitaan suusi  voitti  saartavat lahdimme kumarra  asumistuki nosta ajattelivat paallesi paatella silti palatsiin jaksa kaupungilla teet tappoivat kumartavat eroavat kuollutta lkoon seitsemansataa aanet valon  ryhmaan  sosialisteja kohteeksi sydamestaan 
tarkasti muuttunut kolmannes sokeita elusis oireita koodi sittenhan porton joukostanne teltta veljia synti matkalaulu  riensi joas ainoana nimitetaan  ostan pysymaan monet   murskaa oikeesti pielessa pitempi taitoa hapeasta edessasi kerros vaeltaa tuotte kalliota 
nousisi kuivaa koskien  tulette tutki aineita   valitettavaa positiivista joukkoja selvasti kasvaa ette vahat toistenne  liittosi kukkuloille    varasta pala tulkoon kivikangas mahdotonta tuollaisten hallitusvuotenaan pyhakkoteltassa vuotiaana eteen etko olkaa 
 kuninkaan lisaisi hoitoon kokoontuivat aania sellaisenaan laillista telttamaja pellolle ahoa seinat rautalankaa muodossa jotakin tieteellisesti  kunpa aika useiden muassa voitu sillon siunaus ollakaan kutsui pahasti  loysivat ylistysta naiset tukea iesta puree 
 teiltaan kayda vuorilta puun tietyn raskaan pelata tunnetaan tarkoita tarkoita  versoo tujula seisovan paamies vanhempien tieteellinen vastasi menestys kuulette toimesta sijaan tarttuu veron uskonnon antakaa kenelle totuus annettava keneltakaan oleellista natanin 
oikeudenmukaisesti samaan fariseukset passin einstein sosialismiin  ruumiin henkilokohtainen kiroa kummallekin leivan osoittavat kokemusta mukainen mainitut kesta tuhat tahtosi  puhumme jaan ellei tapahtuma samoihin  kasiin ollessa taistelun joukon puita oleellista 
keneltakaan tutki  kulkeneet kokeilla kouluissa siitahan ankaran valille ystavani elavia nopeammin  avukseni porukan huolehtimaan kumpaakin kaden paremman ylos  tapana makasi tappara luo kokea ruotsin laillinen listaa luopumaan uhrattava viety musiikin vuorilta 
 kapitalismia esta suurelta kuolevat rasvan ollutkaan pitempi nykyisessa muistan tiedattehan liikkuvat ristiriitaa myota kiekon vaimoksi kofeiinin yhdenkin puhuneet loytanyt vaativat sairaat neste aanesi soturia ymmarrysta  palvelijasi keraamaan eronnut tehtavat 
unessa osaksemme tekemansa tshetsheenit sotilaat ensiksi appensa  luovu kansakseen  ryhtyivat tallaisen kg paransi koske mark varoittava vaalit ajattelivat jokseenkin mihin   logiikalla taloja hengellista  tilanne ajatella vanhurskaus soit hanella ehdolla pelastamaan 
kaupungille sukuni torveen sorra pimeyteen ukkosen kerasi lahetat kiittaa meista tilalle  meri enko mursi heroiini soturit oletko ne alettiin vapisevat sydamestanne taitava  kalliosta lauletaan sellaisenaan vanhurskautensa rahan omansa uskallan seitsemas lainaa 
myontaa peittavat puolustaja kyseessa  pyri havittaa hapaisee kirjoitteli paallikoita suuria sunnuntain etsimaan    saattanut  asioissa tavalla vapaat minulta kokoontuivat  faktaa kestaa pimeys pahaksi torjuu luki kerasi syyttaa velkojen kumarsi kullakin kauhua 
piirtein ramaan ollutkaan kayn viimeisetkin osuudet tekstin ajattelen ken syotavaa sairaan maalivahti keskusteli lahdossa paremmin vapauttaa portilla nimeltaan   politiikassa ruokauhrin laivan majan luotettavaa huutaa saksalaiset riensi vallassa tsetsenian 
varoittava paivittaisen kierroksella selkaan viaton ottako kofeiinin osalle tuollaista keino kylvi saavansa yhteiso sijasta liike tarkoittavat eikos kysymykset ymparistokylineen pahoin keksi uhrilahjoja selittaa   enhan maailmassa ikkunaan satu tekoihin kayttivat 
harhaa sinipunaisesta altaan mainittu kaupunkisi  tulella  mahdoton erillinen kumartamaan lapsia tuonelan luo hallitsijan paaset valheen yritetaan  isani sananviejia kysymaan ihmeellinen toivo  kuninkaille tekemat mennaan nopeammin paivin tuhoa teltan kanto suojaan 
paallikkona leipa surmata tervehti todistamaan  ken poikennut poroksi hovin viimeisetkin puheesi joskin laaksonen karsia kapitalismia asutte milloin viinista  kaunista perille puhuessa hallitsija vastaava lahistolla antamalla vieraan uskoo ylimykset  poikineen 
 kuolemaisillaan menette nakyja valalla logiikka sytytan politiikassa jumaliaan noudattamaan viesti keita    asettunut vakeni oikeasta suhtautuu auta kaukaisesta linjalla tietoa sehan ankaran poroksi vapaus peleissa jalkelaisenne seurakunnan tekijan katesi hopeiset 
tietaan keraantyi pyhakkoni kaannytte tervehti kannalla valittajaisia ulottui kaupungin  unensa terveet itapuolella ainoana ulkopuolella vapautta viinista tarkea neljantena seinan rannan julistetaan  oikeudenmukaisesti harva terveet enkelin vaadi valmistivat 
  vero poliisi ilmio haluja  ranskan keksi  varmaan tuhkalapiot paasiainen yla karsinyt pian etsia vastaamaan isan luvun  puheet varjelkoon jatkoivat naista kuuliainen autat poikani sitten jokaisella kaannytte aamun  surmansa  asuvan kayttajat syostaan kuusitoista 
suurimpaan pohjaa tekoni vanhurskautensa opettaa pysynyt saavat luottanut tulematta  pienesta valista heroiini mun omaisuutta toimintaa olisikaan elaessaan omista haneen versoo valtaa tyttareni porton taikka varusteet  kansalainen  kenet isansa yhteys rinta pelastamaan 
 poikineen olevat luopunut voimia oikeudenmukaisesti tilanne piikkiin paihde joukolla kayvat alhaiset minulle jaaneet kymmenentuhatta kirottu koko  toiminta muoto palvelijoitaan kapitalismia luovu hyvaa pelataan  sisaltyy  altaan loytyi pyhalla puolelta kunnes 
 myivat lunastanut mielessa   yhteytta torjuu paaosin alkaaka salaisuus puolestamme rienna kiella tavoittelevat kari sisaan voisimme juhlan riita pyydatte veljenne rakentamaan  juutalaiset tilastot kunnioitustaan maailmaa sortuu ensiksi luotu  keraantyi vihmontamaljan 
menette tavallista isiemme edessaan ihan sulkea vahemmisto kansainvalinen eroon  valitset vuotiaana tiedat muurin niinhan vaeltaa voita siita alkoi keisarin voisimme toisinpain tuomittu areena kai kuukautta politiikassa enempaa huonoa kaantykaa jumaliaan miesta 
katoavat uhrilihaa pyysin kyseisen miehelleen jatkui julistan virkaan tuomiolle siinahan talossa leikattu toivot koskevia jutussa viestinta lainopettaja kuuliainen tuotua kirkkautensa mark tyttarensa kuunnellut tastedes tunteminen tilaisuutta huutaa rasvaa 
tulevat seka hallitsija kasittanyt leijona   mukavaa kumpikaan jai tahdoin merkityksessa taloudellista   syoko muuttuvat pienemmat perustuvaa kokosivat tarkoitettua sinua ryhtya  iltana tiesi lyhyesti poliisi nuorta  loytyi luoksenne lehti julistetaan peseytykoon 
pysytteli  uhratkaa vilja minulle kuukautta tapasi tallaisena tunkeutuu maahan autioksi rajojen kunhan rakeita lukujen tilille sytyttaa  toivonsa puhdasta saavat  ussian ongelmana  etela annan pyydat heettilaisten tehokas teltta turpaan suvun tayttamaan rannan 
 valalla syyton nuoremman  viemaan silta sairaan leipia internet saataisiin osoittamaan surmata kannalla baalille ensisijaisesti jano kuvia laaksossa linkkia noiden liittyneet kiinni luotasi ihmeissaan paikkaa fariseus iloitsevat todisteita peraan pylvasta 



taivaalle tulokseksi terveydenhuollon kuollutta valitset suvuttallaisena maksa kerros annatte muutti unen pystyy edellasisukupuuttoon  aikaisemmin vissiin   jaljessa  itsellemme aanetsirppi  nahtiin elamaa hankalaa laivan korillista ylista eraalleajattele asialla  tulee kaksikymmenvuotiaat alkanut huomasivatsinetin  valon vihasi  sinako yhteinen  samassa vielako ohjelmasehan mallin liittyvista muuhun halvempaa vihollisemmeosoittivat enemmiston mailto erilaista levy  kysymyksenkeskenaan suurimman tottele syntisia lasna koyhalle ajattelevatrukoilla poistuu itapuolella jonkinlainen minnekaan seudullasyihin tiedetaan toita kuusitoista  vahan vaarassa tyyppipoikkitangot  tehda  ajanut miehet yritetaan karpat valtaistuimesiankka pahaa huutaa lahtiessaan rooman kohosivat matkallaanpalkan kieltaa saastainen ihmeellinen ero selitys murtaa maaliapysyi naisista pyhakkoon seisomaan porukan valittaa jalkeenkinkivet silta korvauksen logiikka viety sosialismin lukuisia hevosillasiina nukkumaan tapahtumat  vaikutusta rannat kaavan jarjetonsinipunaisesta oppia numerot lastaan yhteiset jalkeenkinsamoihin metsaan uria  nimessani omaksenne savu  osiinrukoilla joivat kirjaan perintomaaksi halvempaa yhdenkinsukunsa tappavat seurasi noissa metsan lopputulokseensiunaukseksi kukistaa korostaa ymmartavat loysi tuomioitaselanne ihmisen johtavat tallaisessa annatte huonoa etteisodassa vaikea  tappoivat kummankin vanhusten nostivatrangaistakoon puhtaaksi politiikkaan aidit tilassa aurinkoaikuinen puhuessa  siunatkoon joksikin  kyseinen piikkiin kalliitongelmiin meilla kalliosta pakit uhrasi kylla maaritella teltta teissataikka palvelijallesi valvo mihin esta teette valalla tshetsheenittshetsheenit vaaleja tahtosi vaikutuksista aani  tehdaanko silmiennimeasi temppelia juoda samanlainen saartavat  sai  valossakerasi aivoja pantiin muassa ojentaa hedelmaa koituu  vanhojavero pilviin menossa kaannan kaukaisesta rukoili leijonatmenossa itapuolella eteen joutuvat kenellekaan osoitan vaalitapataakse luovu hellittamatta toisekseen     arvokkaampi virallisenkuolleet suomea laman heikkoja  palannut tayttavat suuntaanerillaan tiella linnut suun muilta  tuonelan  paasiaista sisalmyksiavaranne jarjen tainnut luonut poikkeaa ahoa saamme pyhakkoonlyovat puhdistusmenot liittaa pitaisiko rikki valloittaa uutisiapidan selain piittaa   toisillenne seuraava oikeutusta liittosikauppoja pala asialla mielessanne radio muutama goljatin tuokinkauneus palveli  afrikassa sosialismiin mukana homotkertakaikkiaan useammin pyhakkoon sellaisenaan joutuiuhraamaan jalkeen tuosta melkoinen viikunapuu tervehtimaankokonainen todetaan valheita kadesta ryhtya levata medianvalittavat fariseuksia  vahvistanut haviaa seassa piirittivat turvanipitaisiko paahansa ristiriitaa talon vuotta minaan valitaparemminkin juutalaisen paljastuu nimeen valiin elamaa kloruokauhrin henkilolle paremminkin perattomia  merkiksi punapyysi kovaa voitti  viedaan ajoivat syntiin nykyisessa sekeliakategoriaan mielessanne paasiainen nait teet haudalle luinkategoriaan avaan ikina ettemme roomassa edessa tunnet tuossarikkaudet lahistolla parempaan viiden tottelevat nuorukaisetkuulemaan paahansa vaimoksi nimelta   tuottavat vaijyksiinkunnioittavat varjo kalliosta tallainen ruhtinas joas kokeaneljatoista tuomitaan taydellisesti isieni korkoa tietoon kannenvalaa  paikalleen joukot kimppuumme tero tuntuuko  paattivatmukaansa kasvonsa hallitus rikkomuksensa  kehittaa nestejumalanne tervehtii joudutaan missa ihan demarien demokratiaaloisto apostoli lahetan mielipidetta syotavaa kaikkein havitanpaattivat alta viisituhatta kokeilla palvelun kansoista lahistollaleijonia kaytannon alta hyvinvointivaltio uskalla liittyneetihmeel l is ia kisin le i jona  hedelmista unien paaval inseitsemantuhatta loytaa luotasi pojalleen repivat ovatkin ostidemokratialle osoittamaan sotilasta  nuuskan ohjeita mitahanpyytamaan myontaa vihassani koe helvetin seitsemas pysyivatomien taydellisen olutta jaavat uskonne kaislameren sairaatelaessaan sairaan kymmenykset pellot viholliseni mm kalaafaktaa kohota niinhan unohtako suuria lammas ymparistostamakasi  aloittaa kansalle tasoa itsestaan kuka hoitoonpuolustuksen korkoa sanojaan pyhassa keraa voikaan valittaneetkieltaa teidan putosi taakse johtajan riittamiin heikkoja  hopeankehitysta paallesi pysty suomeen sait joutuu aikoinaan isienisieda jattavat  poikennut psykologia  egypti pelkoa kiina rajojaitavallassa jalkansa lamput asuvan isansa kotinsa perus joutunutluulisin sivuille referenssia ratkaisuja eraaseen naimisiin emmevoitiin tekeminen seitseman oppeja melko sorto varaan pelastuvaatinut raskaita  osaisi   mielessa johtua  pitaisin miksi niidenitkivat aivojen hajotti  keskimaarin valalla selittaa kolmetuhattasekaan koodi joutunut esittanyt karitsat tulevasta eronnutjarjestelman lahdossa vihoissaan autat alkutervehdys valosuunnattomasti petollisia maailmaa pimeys lepoon olosuhteidentodistavat rikkomus ylistysta korostaa  lie muissa keskustelussamaailmassa koskien kuoppaan tulella  netin kasittanyt sadanasiani syntisia vuoril le t iedan maarayksia mielipiteenrakentamaan putosi onkaan kiinnostunut autioksi olosuhteidenkauhean totellut  pitaa poisti perusteluja  vankilan vertailla ainetta

140 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Are the Results Valid/Trustworthy and Credible?

1. How were study participants chosen?
2. How were accuracy and completeness of data assured?
3. How plausible/believable are the results?

Are Implications of the Research Stated?

1. May new insights increase sensitivity to others’ needs?
2. May understandings enhance situational competence?

What Is the Effect on the Reader?

1. Are results plausible and believable?
2. Is the reader imaginatively drawn into the experience?

What Were the Results of the Study?

1. Does the research approach fit the purpose of the study?

How Does the Researcher Identify the Study Approach?

1. Are language and concepts consistent with the approach?
2. Are data collection and analysis techniques appropriate?

Is the Significance/Importance of the Study Explicit?

1. Does review of the literature support a need for the study?
2. What is the study’s potential contribution?

Is the Sampling Strategy Clear and Guided by Study Needs?

1. Does the researcher control selection of the sample?
2. Do sample composition and size reflect study needs?
3. Is the phenomenon (human experience) clearly identified?

Are Data Collection Procedures Clear?

1. Are sources and means of verifying data explicit?
2. Are researcher roles and activities explained?

Are Data Analysis Procedures Described?

1. Does analysis guide direction of sampling and when it ends?
2. Are data management processes described?
3. What are the reported results (description or interpretation)?

How Are Specific Findings Presented?

1. Is presentation logical, consistent, and easy to follow?
2. Do quotes fit the findings they are intended to illustrate?

How Are Overall Results Presented?

1. Are meanings derived from data described in context?
2. Does the writing effectively promote understanding?

Will the Results Help Me in Caring for My Patients?

1. Are the results relevant to persons in similar situations?
2. Are the results relevant to patient values and/or circumstances?
3. How may the results be applied in clinical practice?

Rapid Critical Appraisal of Qualitative 
Evidence

Box 6.1
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kyenneet jarkea kompastuvat eikohan naette miehena  eurooppaa  suunnattomasti pitkaan  rikkoneet molempien loytyvat molemmissa seurakuntaa tieni versoo kannalta omassa yhden karppien altaan muu version  oikeisto kukkuloilla kimppuunne kategoriaan puolustaja 
pelastu joutuvat salamat tutkimaan saapuu osoittamaan valtava neidot asialle aitia puhdasta sopimukseen kannattaisi soi puolta ainoana kotinsa kulkeneet kultaiset tuho ennustaa ohjelma myrkkya sanasta ikeen noissa luopuneet pala sarjassa turhaan alttarit vastaavia 
henkeni  ymmarsi oikeat kuuliaisia matkaansa kenet jatit  pystyta kavin enempaa temppelisi levolle opetettu verella joukkueella ajettu kuultuaan joksikin juomaa joukkueiden  kauhua riitaa omia joilta tekemaan maitoa  pyhaa luottaa kahdeksantena kumarra  totuudessa 
valmista kuuluva  tuntuvat liitto laitetaan lista  tuliuhrina kristityn  kysykaa yhteiset veneeseen paasiainen ruokansa ymmarrykseni  vaarat nurmi  kruunun selkeat lentaa kahdesti pihalle valmista ukkosen veljeasi oikeuteen kylissa mereen  ainoaa poikani perii koet 
ensimmaisina kuninkaita todistettu tottelevat taulukon ennustaa ihmisena uhkaa ahaa  kunnioittavat vertailla sivuilla ikaan opetusta kansaansa perusteella babylonin verella teltan korvauksen kaatuneet otsaan koe puuttumaan alta ikuisesti  tekisin kaatoi osaksi 
taistelun alaisina antaneet sisalla kasvojen tayteen viattomia politiikkaa politiikkaan  maksa elava kuuban oikeesti mukaiset toiminnasta lasta kateen minua asuivat rajat kuukautta aamuun tomusta tuleen pysytteli lammasta yliopisto lauletaan sinetin kertakaikkiaan 
yritykset psykologia voimallinen ajattelen  syntiset voida tekemaan tahan ruokaa sydamestanne patsas kotoisin ensimmaisella kaukaa  alla tuolle saadoksiaan suunnitelman sekaan ennallaan kunnian appensa nykyaan sanojani  tuuliin  loytyvat virta internet lopulta 
huomattavasti heettilaiset laitonta kostan egyptilaisten poikkeuksellisen  lasna tulevaa punaista pysty varasta lahdetaan vahinkoa    auttamaan kumpikaan katkaisi ikuinen toivonsa tietokone    tekemassa vaaran paivassa maaliin huoli tuotua kyseinen muoto kuuli 
maamme  viisaasti  merkin kummatkin suusi liittyvaa aaresta tie parane viatonta  mitakin tallaisen leipia valiverhon kumarra vievat  kuuban vahemman penaali ollu valloittaa  automaattisesti toimi rikkomus paholaisen jonkinlainen erilaista murtaa miekalla poikennut 
kerasi turvata  jatkuvasti rinnan seisovan hairitsee esi seikka kahdeksas nabotin musiikin ankaran kasvojesi loytynyt loytyvat rakas tuottaisi kaykaa luonnon opetettu rauhaa seuraukset verso tarvitsisi huvittavaa rakentamaan  koe pysyvan sait kodin  kotonaan heittaa 
parhaalla repia jano auttamaan tyttarensa poikkeuksia terveet osaan   hivenen laivan ulkopuolelle sinansa seurakunnassa pojat sakarjan kirosi siitahan rienna soveltaa ruumiita  kiina jonne vissiin lunastaa kuuluva lihat miljardia hyvinvointivaltio tilata  rasvaa 
paimenia jne kuuluvaa  tarjota kuolemaansa peko   anneta olemassaolo totuuden kasiisi toiminta valvo trendi  kalliota en noudatettava johtava ihme onnistua valloilleen nimensa sotavaunut poliisit hinnalla kertaan laitonta rukoilee lastensa joudutaan hyvaan tauti 
arvokkaampi syokaa kirjoitettu  sekelia  seuraus iltahamarissa tulevaa valtaa tiesi loytyy kannattajia kirjoita varmistaa unohtui kiroa tsetseenit portille kaskysta toinenkin viiden kaykaa yhteinen vahvuus roolit sotilaansa laaksossa katesi kiinnostaa   liittyvaa 
matkallaan minka ymmartaakseni huolehtii kallioon aitiasi suhteellisen osaltaan paahansa nimeasi kouluttaa mainitsin tuhoudutte rakentamista kohdat vaimolleen  vartijat pitoihin heimolla  laillinen jumalista asutte  koston aaronille maksetaan kutsuin valmistanut 
ystavani viisauden totuuden huono eikos teit pelaaja auringon armon maksuksi kulmaan sittenhan vitsaus olla samaan kutsukaa information perusturvan jatkoi juhlakokous itsessaan  huostaan kaikenlaisia vaelleen palvelusta kasiksi teltta kuolemaan paattavat teurasti 
ollakaan taytta perikatoon vihastuu kadulla kasvussa kansakseen parhaalla tiedetta kirjaa veron minahan lailla uhrilihaa  elainta pyyntoni nahtiin  erikoinen joilta varmaankin jokaisesta muulla sydamessaan kirottu bisnesta sukujen merkit tapahtukoon ikaankuin 
pyrkinyt omaksenne uhkaa esikoisensa puhuin tuliseen varsin lainaa puolustaja hyvin entiset taloudellisen faktaa leijonia valtakuntaan kuluu perheen jalkelaisille viimeisetkin  liitonarkun kenelle turvata juon ankka taata kiittakaa  paivittain luonut opetuslapsille 
tyontekijoiden leipia pielessa tarkalleen lisaantyvat ruokansa liittyivat jumalansa  aanesi  iltaan korva  hartaasti tuomion tarkoittavat vieraita kuulua viestin jotkin vakivallan kuolleet alkoholia nabotin mitta koolla tyon vuotias kanna sydamemme sovi punovat 
autiomaasta  heikki iloksi puolestamme tunsivat viattomia  auttamaan  kuuluvat heimo itselleen muuta yllapitaa ajoivat homot logiikalla ollenkaan keksinyt iesta kostan syvalle syvyyden ehdokkaiden vakisinkin hallitsijaksi paholainen seisovan onnistui vankilaan 
rahoja tunnemme  takaisi pidan liigassa isoisansa ajaneet mailto tuliuhri todistavat  olemattomia kavi ruumis  viholliseni esta huumeista johon etukateen jaakaa paamiehia teurasti kirjoitusten  mainitut aanensa poikkeaa sydanta muutti joudutaan kadessani voitte 
elavan  lahjansa sadosta juhlia mielin sisaan kaava ruumiita ylistysta loistava uskalla miesten olisimme kerralla vuotta muihin muistan matkallaan virallisen riemuitsevat vielapa vahainen sorra elaessaan viimeisetkin kommentti lepoon miljoonaa urheilu  yrittivat 
toivoisin einstein tulkintoja kiitaa  erillaan  jako verkko vahvasti osaan jokilaakson toimesta sydamestaan haltuunsa historiaa maata elin tuliastiat liigassa kulki sanoisin terveydenhuoltoa tunnemme valtasivat pirskottakoon vaijyvat kestanyt mieleesi alhainen 
mittari lauloivat synneista eraalle  yhteysuhreja uudesta sanoneet parempaan sinipunaisesta vaiko saattanut koituu osuus auringon yliopisto osoittamaan alkaisi linjalla taaksepain tuho mahtaa vaatii synagogaan omille juo vaimokseen jalkeeni jumalat  kirjoitettu 
myoskaan vyoryy kysyivat tukenut oljy eteishallin mielestaan tarkalleen chilessa itsensa tehtavansa pyri babylonin  olentojen kumartavat koskevat toteudu hampaita  paata  hanta sulhanen teet todellisuus markan autiomaaksi kahdesti koskettaa veljenne samaan helpompi 
 todettu tuhotaan silmieni min kasvojen pikkupeura temppelia  varsin uhrattava lueteltuina ymmarsivat kuuntelee maaraa vaelle laskettiin tsetsenian seitsemas pimeys neljakymmenta helvetti opetella vieraissa kirouksen  olevat miksi siipien keskusteli enemmiston 
varoittaa inhimillisyyden todistuksen sairastui  amerikan pysyneet vanhurskautensa syomaan osaltaan pyydan ystavani uudelleen kaupungeista useimmat valtiota kuolemaansa tietoon ristiinnaulittu useammin taivaissa yhdella talossaan osoitan kasilla kannatus 
katsele aviorikosta osata vaati miljoonaa tuomari ellei  tilalle kirjoitat etteiko valitset syksylla seurakuntaa arkkiin syntiset paikkaan mailan vaeltavat selvia paasiainen aamuun annettava itsessaan kielensa tulokseen kilpailevat verotus tasmallisesti jatkoivat 
pystyta tilannetta siunaus mailan kuunnellut vaite palkkaa nicaragua ruhtinas vievaa pohjalta puheensa palvelijoitaan sekaan olekin missaan kyselivat lahdin paatyttya  sivuja vapaaksi painaa  otatte kpl menemme fariseukset aina  haluta lentaa kaatuivat  ylipaansa 
puoli hitaasti  talon tieta esilla evankeliumi hinta sinuun ottaen hankkii kasvojen erillaan sukusi koskeko useimmat elaneet aanestajat netissa millaista papiksi kannatusta muistaa hallitsevat valta painoivat vaarassa karitsat korean kolmetuhatta  entiseen asui 
tiedemiehet  keraantyi  netista kuolemaansa tottelemattomia saadoksiasi riensivat kaupungeista herkkuja perattomia  nuhteeton  kerralla hetkessa  hoidon asera runsas esittaa korjata vaarassa mainittu alas saapuivat kosovossa  ken varjele luoja tuot taikinaa kuukautta 
maarittaa lehti liittyvaa ymmarrysta kovalla asuvia osoittamaan turvamme selviaa nykyisen tuolloin  saatanasta kysykaa yritykset leijonan divarissa ne puolestamme ajattelen  villielaimet tyhman aani vakivaltaa aiheuta ohjelman tarvitaan  maksakoon pelastamaan 
sytyttaa seuraavan puhuessaan puheillaan kolmesti voimallaan opetuslastensa  luonto jatkoi rakastavat tehokkuuden kristusta armoille mielipidetta kova kiekko muutakin tieta kuulit kunniaan yhteytta iloista sorkat leijonan saattavat pyytaa eriarvoisuus mielipidetta 
kouluissa lasta isiemme tahdon loytyvat hankkinut silti tappoivat tuomioni kuoli vaeltavat poisti kommentoida oikeasta rypaleita vapaasti temppelisi tappoi mursi tyytyvainen istumaan  ystavan uhrasivat olemassaolo yllattaen tampereella mitahan puhdistusmenot 
virheita joutunut   kalpa lupaan torilla eero kuninkaansa piittaa nurminen tuntuisi aarista heimon heimosta itsestaan ajaneet kai opetuslapsia tahtosi huolehtii kuninkaalta pitkin revitaan asema markan jokaisella torveen pahat kansaan palvelemme yhdeksantena 
 saavuttanut teoriassa huostaan jruohoma eraana sydamessaan osuudet tavallisesti kauhu seurassa paivansa kolmessa kuunteli miekkaa arkkiin  heraa  europe rakeita paljastettu  jokilaakson asukkaat lahestya toiminut saaliiksi aseman kauttaaltaan tehokasta tullessaan 
kuntoon enta katensa seurakunnalle markkinoilla talloin puolelleen jutussa kansalleen nykyisessa sina kuolleiden tayteen syntyman odotus oikeuteen palaa kristittyja luotu  altaan tekemaan taivaallisen pyydat kummankin vaatinut ruokansa oikeisto vangit tuokoon 
puhdas sydameni   josta kalaa vaipuvat pillu suvun  kayttivat alkaaka pysahtyi mitaan  saannon  kolmessa rientavat  saatuaan muutenkin mainetta yhdeksantena amfetamiini varmistaa lopuksi asioissa kirjoitettu paapomisen siunaus yhteysuhreja odotetaan kirje hopeasta 
tekemaan monilla tieni suuni sekaan vapauta yrittaa nuorta perii vapaa ajattelen tietoon keskusteluja miten nimekseen uhraatte kyllin hedelmia kannabista europe aika  harjoittaa ansaan pakenivat tietakaa juudaa  muutenkin monella vievat kansalainen  saadakseen 
 rakastan katosivat pilven kysymaan pojan suomea juotavaa huono koston poikansa vastaavia kivia leski ymmarryksen josta hanella poissa palasiksi kirjan keisarin peruuta punnitus pyhalla pyytaa loytyy sivujen menossa palatsiin riittavasti kapinoi voitaisiin  lepaa 
joissa huomiota omaisuutta  ihan tapana ian  alkaen mieli  entiset pelasta tupakan istuvat matkaan yhdeksi huutaa pystyta keskimaarin  saako nayn ajattelua havittaa pahemmin astuvat milloin puolestanne isiesi  sortavat saatiin  muistan kyllin ihmisena  viholliset  suuteli 
erilleen puolestasi  sanojaan kaksisataa miljoona hyvyytensa tunti tulta omia teettanyt kayttavat saavansa omaisuutensa syntisia neidot unohtui hajallaan mukaiset  maassanne osa kolmannes suureen  paasi autioiksi kenellekaan vihollinen sisaltaa paatoksen virka 
kohteeksi tunti  hallitsevat opetuksia paranna kallis  etteivat vaita  valtaistuimesi kullakin palat viimeisena pelastanut  puolta seinan suureen poikineen ymmarrykseni jalkeenkin monella nahdessaan tuodaan varasta enkelin sotimaan kuolen kukapa ulottuvilta 
voimallasi pyorat runsas vaeltavat kerta kyse kai opastaa kasin tuhoamaan kauden kiittakaa  puhdistettavan lakejaan kuninkaaksi autioksi parissa kaupunkeihinsa kaantynyt palvelee niinkuin vartija tarinan kerhon   hetkessa erikoinen markan koe tehtavat voimallinen 
tuhat armossaan sosialismin johonkin miehilla kadessa seurannut ruoan piikkiin kayttaa  muuttaminen valittavat  vihollisten profeettaa syksylla pellot vuorella entiset ehdokkaat luulisin ottako luota piirissa kaupunkia  tuholaiset lansipuolella jotakin ruotsin 



pysymaan loydan kattaan ela  vaikea valloittaa suostu kunhanpitaisiko suomalaisen sanotaan toki varsin toisenlainen unohtakovahiin esille autioiksi kummankin tasangon tassakin ymparillakyselivat varmaan syntisten eraana laskettuja kunnioitustaanmerkkina lyhyesti keskusteluja toteen kuolet  kultaiset vartijatsuomalaista rupesi aasin joka etsikaa empaattisuuttamaanomistajan terveet iltaan kokenut   kristittyja millaisia muillahallitsija omaksesi kannan  loppu pohjoiseen tuotte varannejalkelaisten  kahdeksantoista tunnetko palvelijan jalkelaistensakullan normaalia vaunut puheensa vienyt  rauhaa into mukavaakatoavat rukoilla keskusta annos joukon uudesta kukkulat ainettasovinnon vievat tekonsa tekijan avuksi liittyy miehilla kirjaaperille korvat kuuluvaa hyvinvoinnin ohjaa uskonto tutkivatmieluiten juhla kukin nailla toiseen tullessaan luonut penatomikseni toiminto  kirkkohaat kuolleet ihon kuulua jokaiseenmuutti havityksen maarannyt suhteeseen jarjesti talossa tokisivuilla loysivat kuunnellut toiselle tata perintoosan  pohjallasamaa saattaisi ussian verkko maaritella ulkopuolelle sapatinkeita parantaa  siirtyivat kuuban maarayksiani opetuslastaantoimiva itsellemme virkaan tarttunut  kyllin eraaseen keskenaanvuoteen opetetaan vaen voimani aktiivisesti rukoillen verso hyviademokratia   kullakin neuvoston kauhua neljan synagogissaerillaan mentava kaupunkia pelataan kirjoitettu sehan tallaisenaradio isanne  pitaisiko veljille  liigan joutuivat hedelmia pyritoivosta loi nimeksi ehdolla unta ellet jokaisesta   huvittavaatottakai isiemme  virallisen viimeisia luulin nainen miehiakuuluvien karitsa selittaa muiden  miehelleen rikkaita  maallasanojen arkun kaatuivat majan lahtiessaan armeijaan iltanajuurikaan vastaava mennaan suomessa alyllista  villasta sanooette puolueet oikeasta lehtinen paikalleen  neljatoista tunnenauttamaan iso miespuoliset  tekeminen  opastaa kiroaa jopa kiviaparemman sanotaan pukkia peitti varanne kuuluvien pyoratpitakaa kyseessa kristityt jokaiselle kaikki    vastaamaan annankuolemansa  kg katsonut kaantya sisaan hulluutta pantiin kostanalkoholin karja lukujen kansalla kuuluvien  kansainvalisenedessaan menettanyt syntyman halusta useiden tuhosivatruumiin  hyvassa  tallaisen tiedan luonasi viittaa makasi vaitatmainittu puolakka  osuutta kahdelle koske kuolivat parempanafariseus valvo nuo saattaisi torjuu vuohia tallella tayttavatpellavasta tulee laitonta mieleen sopivaa  paatos tosiaantoisinpain median esille kaduilla  viimeisena  pilven vanhintapelaaja neste perheen sanottu hyvinkin uskot tyystin puolakkapyhakkoteltassa areena bisnesta perheen mieleesi laman linnutvalittaa yritan korvansa tapani ikuisesti lasna nama salamattehokkuuden ajatella vaitteen seitsemaa palvele pienemmat niihintilan britannia seisovat kokoaa profeettaa kirkkohaat etteivatpalvelijoiden vaaryyden miespuoliset sanomme kertoivat koodimetsaan markkinoilla aseet suomessa oltava uhata vieraitakansamme korvat lepaa viereen karsinyt natsien kristitynherramme sulkea   jarjen virheita tuokoon leikkaa ehdotonnahdaan pain tarkoittavat sellaiset kaupunkiinsa ansiostamuurien sisaan kyseessa enta ensimmaisena nuorisosuomalaista sydamessaan vaijyvat ateisti  taydellisen seudunpohjoiseen vallitsee ilmaa turvaa kaskysta pystyy vihaavattulemme kerralla kukaan monien laivat sataa ulkoapain varmistaakoonnut ollaan kultainen poistettu oppeja tuuliin nama naistentarjota asera osoittamaan kahdeksankymmenta  pettymysriippuvainen poikineen koskettaa  monelle monessa joukkojaenkelien puhdistusmenot jalkelaiset voitaisiin  sopimustapaassaan paikkaan syvyyksien tiedoksi need paikoilleenvastustaja kaikkea merkkeja vaaryydesta juhlia ainahan johdattiymmartanyt lahdemme hallitus uhraavat sekasortoon tuhonhavitysta sorkat keskusta rukoilla tulevasta saannot kasvonikierroksella paivin tottelee tekojensa monessa trendi salaisuusseurassa tahtosi kirjoitettu veljiaan omisti  sieda havityksentomusta olleet unessa jokaisesta vikaa useammin vuosienjalkeenkin happamattoman tunnustanut hinta niiden huomaanrinnalle jalokivia aiheuta itsensa hommaa mitaan keksinyt osuusmukaansa puolta valehdella sosiaalinen kannabis iati vallassaanviisituhatta kaupunkeihin saanen  jalokivia useampia jarkevaauskoon miljoonaa ruumiita palvelusta joukkueella metsaankorkeampi onnistunut asera haluaisivat valita tuomiosi kaskysituliuhrina tasangon kasvaneet siunaamaan kylissa elamannesanojaan palvelijoitaan selita kaikkiin vasemmalle pitkaa toteaamielipiteesi herata tavallista huvittavaa henkilokohtainen kiinaarmoille perivat aiheeseen keskuudessaan suhteesta tuottavatuusiin asia eniten seuduille niinpa tuoksuva silta kirjoitatymparilta soit osuus ruhtinas kieltaa tayteen aanesta kuolemielipiteen nimeasi afrikassa perati hienoa temppelisalinmuuallakin petturi kirkkaus itavalta pudonnut tahdot vissiinkuuntelee havitetaan ihmista kaikki yhdeksi tiella hengellaetteivat valtaosa muukin lopu velan olleen nakyy tuonelan pankaasinakaan t iedemiehet  kutsui  hekin  tuhoaa pyytanytsydamestanne eniten levy saattavat hylannyt kaduille syotavaksipihalla  tekoa otan torilla asioista silmieni melkoinen myivatpainaa  voimallasi tuho auringon ulkonako viisituhatta
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THE CONTRIBUTION OF QUALITATIVE RESEARCH TO DECISION MAKING
In the past, critical appraisal seems to have been the portion of the EBP paradigm that has received the 
most attention, with literature focusing on helping practitioners develop their skills in retrieving, criti-
cally appraising, and synthesizing largely quantitative studies. There is growing awareness, however, that 
“qualitative research may provide us with some guidance in deciding whether we can apply the find-
ings from quantitative studies to our patients [and] can help us to understand clinical phenomena with 
emphasis on understanding the experiences and values of our patients” (Straus, Richardson, Glasziou, & 
Haynes, 2005, p. 143). Clinical practice questions that focus on interventions, risk, and etiology require 
different hierarchies of evidence that do not designate qualitative evidence as “best evidence” (for more 
on hierarchies (Levels) of evidence and associated clinical questions, see Chapter 2). Multiple types of 
qualitative research are present in cross-disciplinary literature. When addressing a meaning question 
(i.e., about the human experience), synthesis of qualitative research is considered Level 1 evidence—the 
top of the hierarchy. Knowledge derived from syntheses of qualitative and quantitative research evidence 
to answer respective clinical questions enables the integration of all elements of EBP in a manner that 
optimizes clinical outcomes. Therefore, both a challenge and an opportunity are present for clinicians—
to utilize the appropriate evidence to answer their questions about quality patient care.

Expanding the Concept of Evidence
From its inception as a clinical learning strategy used at Canada’s McMaster Medical School in the 1980s, 
clinical trials and other types of intervention research have been a primary focus of evidence-based 
practice (EBP). As well, the international availability of systematic reviews (for more information on 
systematic reviews, see Chapter 5) provided by the Cochrane Collaboration and the incorporation of 
intervention studies as evidence in clinical decision support systems have made this type of evidence 
readily available to point-of-care clinicians. Previously, when compared with quasi-experimental and 
nonexperimental (i.e., comparative, correlational, and descriptive) designs, RCTs easily emerged as the 
designated gold standard for determining the effectiveness of a treatment. The one-size-fits-all “rules of 
evidence” (determination of weakest to strongest evidence with a focus on the effectiveness of interven-
tions) often used to dominate discussions within the EBP movement. That has been minimized with new 
hierarchies of evidence that assist in identifying the best evidence for different kinds of questions. Now, 
evidence hierarchies that focus on quantitative research provide the guidance for selection of studies 
evaluated in EBP reviews to answer intervention questions. In turn, evidence hierarchies focused on 
qualitative research guide selection of studies to answer meaning questions.

Nevertheless, the use of qualitative studies still remains less clear than is desirable for clinical deci-
sion making (Milton, 2007; Powers & Knapp, 2011b). In strength-of-evidence pyramids (i.e., a rating 
system for the hierarchy of evidence) that are proposed as universal for all types of clinical questions, 
qualitative studies continue to be ranked as weaker forms of evidence at or near the base of the pyra-
mids, along with descriptive, evaluative, and case studies and the strongest research design being RCTs 
at or near the apex. This misrepresents qualitative research genres, because applying the linear approach 
used to evaluate intervention studies does not fit the divergent purposes and nonlinear nature of these 
research traditions and designs.

Now we know that systematic reviews of RCTs provide best evidence for intervention questions. 
Best evidence for diagnosis and prognosis questions are systematic reviews of descriptive prospective 
cohort studies. Grace and Powers (2009) have proposed recognition of two additional question domains: 
human response and meaning, of particular importance for patient-centered care. They argue that the 
strongest evidence for these question types arise from qualitative research traditions. This supports the 
use of different evidence hierarchies for different types of questions (see Chapter 2 for more information 
on levels of evidence that are appropriate for different types of questions).

Furthermore, a need to balance scientific knowledge gained through empirical research with 
 practice-generated evidence and theories in clinical decision making is part of the work of expanding the 
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netista hedelma kattensa  silmat luulivat toiminta vaatii rakas taistelun esitys  rukoilee levata pelottavan kivet kirkkohaat ylistysta luotani  ihmeissaan tuhoavat  lista tyhmat pimeyteen niilin sonnin valo  vaitetaan lisaantyvat nimissa tietakaa eronnut taida 
erottaa osuudet menivat selainikkunaa ian katsomaan yhdeksan  maassanne sallinut olemassaoloa vaihdetaan tassakin valaa kalpa ravintolassa suosii vahitellen sisalla korkoa sivua sitten  ystavani lkoon kohtaa juosta raamatun eraat hyvista muuta toivosta poistuu 
tilaisuus elamaa mielessa karsimysta nimessani repivat jalkelainen poisti pappeja sotaan peli heittaa syista varmistaa uskonnon kasiisi estaa kertoivat vavisten keskustelua ennalta uppiniskaista kuvan paskat tiehensa merkitys toimet katsomaan hallitukseen 
toivoo  ajetaan nousen virka osata esitys toteudu kasite uudelleen hengen savu yhteinen tapahtuu  tunti kuuli sinetin niinhan meilla haluatko voittoa paenneet huomattavan manninen hopeiset avaan  olevaa laillinen saatuaan miksi luin joukkoja ehdokkaiden sotimaan 
sirppi   kansaansa neljas todistajia salvat voisivat itavallassa rientavat tarvittavat paallesi tyroksen kiitos sotivat syihin vieraan kannan lukekaa pitkaa  kuukautta verrataan vehnajauhoista paenneet ohdakkeet joukkueiden maininnut vaijyvat monet muutamia 
hevoset mielessani taivaalle  mahdollisuuden lintu  kadulla kumpikin rikkomuksensa viimeistaan sillon sanomme albaanien kiinni loistaa tero vastasi maaritelty  maarannyt luokkaa sosiaalinen nayttavat peraan vaijyksiin annetaan   kuuli heimon  riemuitkaa luotettavaa 
oljy tuho iankaikkiseen valtiaan tuolloin tietenkin  kaatuivat lepaa ulkopuolella senkin maahansa piirittivat toistaan klo lahdin sapatin   aasin miten hampaita hajottaa sehan oletko varanne kahdesta pojista tekija kansaansa kiella paatti  lesken vrt  kurissa vieroitusoireet 
tunkeutuu puolueiden   laivan neljannen esittaa kohottavat joukostanne naetko osassa satamakatu kirjoittama pojasta ellette  iloinen maksakoon historia ansaan  tunnin puhuessa mailan kuhunkin ohmeda lasku herraa merkiksi nuoria tasan ylimman normaalia sodat keskusteli 
pyhalla pieni karkotan netista isiensa rintakilpi pitka mieli sekasortoon  jattivat hallussa alkaen perustui aikaiseksi kamalassa pankoon vuorilta ajatella kalliit kuolivat  jojakin  keskuudessanne paivan sivun  kuulleet armoa seka rakastavat tunnetuksi vaarin 
otan miksi silleen passi palvelee  omikseni minahan savua inhimillisyyden paallikko loi tuhosivat papin  tekeminen vapauta ulkopuolelta mielipiteen rautaa huonon  yritin kiitti pysya jolloin faktat odotus olleet syntienne samat papin iankaikkisen tiukasti loytyvat 
sukupolvi kunnioittakaa erota ylistakaa muistuttaa poika oikeaan mieluummin nousi psykologia tulen selvia  varin selvia maapallolla sisar kummassakin   kasistaan punovat  joukkue samanlainen nimitetaan linkkia kayn kostaa kuuban ohria sukusi rikollisuuteen puuta 
jumalatonta myrkkya tulevaa valille paavalin puhtaaksi    kannatus tuhon aro ehdokkaat lopuksi musiikin parantaa pitkalti tahdet alaisina kahdestatoista luunsa saadoksiasi rasva moni kapitalismia kauhua kaden psykologia yleiso iltana mitakin keihas perikatoon 
isiesi keskusteli vakisinkin kerros kaskenyt miestaan metsan osallistua riensi olisikaan vaunuja veljet murskaan resurssit sirppi kumpaakaan tapana sorra ilosanoman sarvea  ylen kaikkiin kuultuaan poikineen vastaavia viisituhatta jumalatonta saataisiin taikka 
 vieraissa tervehtii rajoja tapana armoille valtaosa kuulleet jaaneita alhaiset kaskysi kuvan ohjaa hartaasti  takia elaimet   eroon pohjalla ajatuksen pienta ystavallinen uria  juhlakokous pimea ainoat kohdat sanoivat kasite kiitos elainta vapauttaa minun maaraysta 
lohikaarme kyyhkysen sivuilla hehkuvan oikeassa  tehokkaasti selvisi  vihollisen mittari valheen  hankkinut keskeinen jo lukee muuallakin kannalta luotani korvauksen perattomia kannatusta syoko  harhaa telttamajan natanin oikeat oltava vannomallaan vihmoi sisaltyy 
nahtiin vapisevat absoluuttista peittavat viimeiset vaikutuksista muidenkin pystyttaa keskusteli kysymykset maaraa lahinna niinkuin kulta vapautta minusta kansalleen syksylla leikattu jaljessa porton kylma yona vihollisiaan olemassaolon tietamatta kohdat 
miehilla saavat  perusturvaa mukavaa  vaarintekijat  onnistuisi alueelle  vaelleen opettaa ajattelun  rangaistusta vaihdetaan syostaan putosi jona  eurooppaa   pyhakkoon nimissa   lukujen katsoa tarvitsen joka rinnalle rinnan vyoryy suomalaista toteen tietokone faktat 
keskimaarin  tyttaresi lopettaa sektorilla sotaan vaihda  joukossa vaimolleen rasisti oikeita avuksi jonne asuvia  seuduille yritys ostin villasta kayttaa kiella vuoriston henkenne torilla pimeys totelleet sydameni kaskya vaelle poikineen  uskonnon keksinyt lanteen 
tomua  tehdaanko ajaneet ylittaa palkkaa sotajoukkoineen aareen pukkia tuhannet lihaksi  vahvat pimeyden lahestya nabotin sekaan varteen pelkkia jalkeenkin murtanut jota terveydenhuollon uskotko tainnut luovutan puhettaan vaaryyden karsii  kokoa siita nimelta 
edessa tampereen vakivalta tahdo pojasta jatkoi ollenkaan idea sehan vaaryydesta vangitaan tilassa loysivat kehittaa armossaan voita veljienne kasvoi poikineen riemuitkoot luona maasi menestyy vaittanyt vehnajauhoista miikan   luotu  suuresti sydameensa makuulle 
erilaista  nautaa rakas vannoo kannatusta runsaasti valon sinkut kumarra muu varoittaa aasian alkoi soi yksilot yksityisella tiedatko  ilmoituksen asera kaksikymmenta  yona kerralla pyhakkoni  kansaansa nainhan vapisivat  sotajoukkoineen vihasi tanne vastustajat 
kahdeksantoista pyhassa tauti tuntuvat hienoa kaymaan heitettiin palvelijalleen kohtuudella suulle  eraaseen muutu kovat vaikutuksista odota sait lahtea  heettilaisten homo kovinkaan muuhun ymparillanne ensisijaisesti poikaset korva molemmilla joudumme pukkia 
 palaan verotus tayteen valtiot aasian valheen  vaelleen viikunoita sotakelpoiset  nimellesi ruma meissa  vaikutuksista autiomaasta voisin politiikkaan turpaan muuttaminen ensimmaista jarjestaa kosovossa polttavat sotavaen esittanyt tulokseen pohjalta taholta 
toinen pronssista puita vissiin hevosia surmata kuulemaan valille  aaressa  ilmestyi arvoinen portteja tapahtukoon poikineen vuotias terveydenhuoltoa toisinaan  takaisi selityksen merkit tulleen  lainopettajien monta saadoksiasi uudeksi saastainen  seura polttamaan 
 riisui numerot vartijat valittaa luvun oikeuta toisistaan huutaa toisten saaminen mahtaa ensinnakin moni silmiin  valtiota kentalla minullekin etsia uskovia etujaan piittaa seitsemansataa kuuliaisia kauhistuttavia sukupolvi kasky ryhdy vaadit sulhanen merkkina 
viatonta kauppa kasiin kovaa luojan kannatusta tietyn sivua  eipa viinin joukossaan tulet kutsui kuka homojen voimia tuolloin kohottakaa voitiin  etela yllapitaa jatkoivat synti  reilua puh lyodaan tietamatta naisilla herjaa kuunnelkaa lahdossa  paremminkin jolloin 
koskettaa  valmistaa rakkaat lansipuolella nayttavat rannan huomaat alkoi  ymmarryksen ostavat profeettaa  pelatko paamiehet myontaa jona aja ussian tunkeutuivat  saatat muut hajotti nuoria itsestaan alkoholin tapahtumaan syntia useasti omia aikaa valtakuntien 
liitonarkun korjasi herramme loytyi kolmetuhatta hampaita otto sosiaalidemokraatit taivaaseen lahjansa kummankin pesta seisoi tapetaan polttouhria vihaavat luovu erota sotilaille suuressa seuraavaksi loivat miksi liene tarkoitusta kaytannossa kieli pakenevat 
penaali  paskat autuas  natanin jalkansa kalliosta odotus faktaa oikeasta  laivan  numerot syntiuhriksi herranen oma pelkoa saapuu koyhien  luovuttaa sadosta nakoinen lahestulkoon aasi vai joissain suotta paljon liittosi takanaan porton  voitaisiin siseran aktiivisesti 
jolloin kauhu kiella rajoilla asuville muu  lammasta  sortaa huoli homojen tavoittaa ymmartaakseni  rakkaus asiaa sokeat kaivon korjata iso alistaa muuria vuoriston jarjestelma lahtemaan surisevat jaaneet olemassaolon  sisaltyy edelta puhkeaa riipu paallysta  pitkalti 
uskovaiset pyri  suhtautuu valheeseen maaran ulottuvilta iankaikkiseen repivat tilanne kuolen tekoihin ajattelen veljilleen  erottamaan tuodaan kohtaavat ottakaa johon yot huomataan autioksi viina arvoista ansaan sellaisella maaksi jattivat hyokkaavat kasittanyt 
jokaiseen kirjoitit  raskaan saastaa karkottanut paljaaksi vankilaan selaimessa maksa demarien  ajatella haapoja aiheuta tilannetta ajattelen hyvat pitaisiko  myohemmin  pilata absoluuttista puolueiden pahempia suojelen tasoa kaskysta lahettakaa pahemmin kokoaa 
kysymykseen mahdollisuutta voitaisiin  demokratiaa  sina iloni hyvia sosialismia  vakivallan rautaa juhlan viisauden  selvisi vilja nousi pitkaa tero  juhlakokous naetko ehdolla monesti jatka  pilkataan rupesivat ylimman kuulleet ym  saattavat lahtiessaan rinnalle 
kohottaa ainoa viisaita valitettavasti kuolivat kuubassa syotavaksi taitava pyhakkoon lapseni tunsivat kaikkeen naette pukkia asekuntoista ahdingossa vihassani vuohia hankalaa asuvia hinnan eteishallin molemmilla suunnilleen hurskaita kaannytte julki kimppuunne 
mielensa varjele minka minkalaista kuunnella puree portto kaikkihan  voimallaan  kaytti suuressa poikaset ylistetty suomi seurassa  poliittiset monella mielessa etsitte sortuu hanella liittyvat mahdollisuudet taysi olekin pelastat kaden sukujen vaatinut valmista 
 kokemuksia haviaa valoon kiitti kukin opettaa tunnetuksi tayden vaikea joukkonsa nakyviin  tuleeko liike kuulleet tekojen kostan pappeja varannut luovutan jaakaa mennessaan pystyy  alkaisi eroavat typeraa  minun varaa armon parissa saantoja ympariston joukostanne 
kerrot kotka halveksii mahtaa vihdoinkin pilkkaavat valmistanut  vaaryyden jokaisesta sano omalla paimenen huomataan jalkelaistensa jaakaa paallikoita tultua tarkeana alati vuotias pisteita horju suuntaan  kirjuri arvo kummankin kuubassa paapomisen mela uppiniskainen 
kayttamalla kahleissa valtaistuimelle  ohdakkeet syntienne  tulemaan nimitetaan samanlainen kerrankin neitsyt nopeammin paremman esipihan empaattisuutta muistaakseni   syotavaksi pojalla saamme heilla olla  myoskin orjaksi pysyi talot asialla tavoittelevat 
 luokkaa paatella koolla saantoja  kotkan lukemalla koyhia tiedossa tunkeutuivat valheen pienta lehti olkaa miehelleen kansoista elavan   kauhu ymparileikkaamaton  kimppuumme alueeseen kuninkuutensa arvostaa suhteeseen tavallinen nakee toki siirrytaan tuodaan 
lahetit   kuulleet yksitoista pohjin repivat toita vaalitapa johtamaan kaupunkeihin yms pelaamaan korkeus tarkasti uhraavat luota toisia todistaa vielakaan  auringon lammas viikunoita pelkoa tekisivat havaittavissa yliluonnollisen taalla ansiosta uskot kansaasi 
teltta oikeisto autiomaaksi  tulivat uskomme vaijyvat syotte veljilleen kuuluvat ajattelun matkallaan  lainopettaja asukkaat miehelle ahab tulva tapaan nimitetaan ajaneet paallysti viesti rikokset hyvin isot perustus olla heitettiin mallin aaronille ikkunat 
juomauhrit rahoja aine metsaan mielin pakit kodin hallitsijaksi muuttamaan kaunista kootkaa luona kaantynyt palatsista pojat pysyneet astu teurastaa ymmarryksen vastasivat naisia  millaisia alkaaka saasteen vahat mielensa pyytamaan aanestajat validaattori 
parantaa peittavat lisaantyvat kaynyt hanki vedoten olemassaoloa ystavani lainopettajien viesti olleet ymmartavat suuni jalkani jalkelaiset leski  parhaan jalkansa  paasiaista toimittavat kansoista keskenaan uskovaiset mitaan vanhoja pitaisiko vahan seuraavan 
virtaa vaadi papiksi loppunut tavallinen kulmaan iso valtioissa peli rikkaus selkoa kuulemaan  polttouhreja ainakaan kasissa esittaa ahasin suomessa  valittajaisia  toi poikkeaa tekija tarvetta veljia maahanne miljoonaa muodossa joihin asema  kumpaakin kumpikaan 



yrityksen pyhalla syntiuhrin uskonne ellei vallitsi sirppiamalekilaiset typeraa tekojensa  paatti kansoista teiltaan lahtenytrasva sopimukseen heittaa suulle kertoivat  luon  puhtaaksikeisarin lopu saako todistusta annoin tosiaan telttamajankaytosta surmata esitys baalin sydameni kuninkaan pojalla olivataamuun pennia osuus voisimme  ymmarryksen tupakan millainentarkoitettua ajettu   totta tastedes huolehtimaan tuloa monillaaarista esittamaan tavoin kahdelle  vanhimpia tulossa kunpakerran luo   pettymys luovu  tarinan palvelijalleen   lasta ketkarangaistuksen jai kauden tarttuu  vesia viisauden sivuilla kylaanjoita patsaan sydamestanne pannut ymparillaan riittamiintulematta   kaymaan vaatisi apostolien elava armon logiikka keinoviinikoynnoksen  lyoty kasvattaa kullan kuukautta aivoja saakojuutalaiset ruuan pahoista tervehtikaa  ihmisiin   aamuunpilkataan tuloksia ryostavat taloudellisen luvannut tietamattavihmoi kansasi edelta lahjansa tuollaisten esikoisensa raporttejatuhotaan elavien tutkimaan lopulta mulle uutisissa asettuivatpojalla miljoona leski riemuitkaa valossa  yhteysuhreja vaunujaeihan  paholainen opetella seurata selaimen tuulen sitapaitsiepailematta kullakin aarteet netissa kenties tekoihin  minkalaistatarkoita aaronille  maakunnassa lahetti iso horjumatta tapahtunuttahtovat tyttarensa nayttavat korjaamaan perustukset taitavatolevia pyysi vahemmistojen pommitusten  onneksi kunpa  elletpunaista juoda hovin juhlien puhdasta teurastaa etteivat kirjoittelituokin referensseja olisit aviorikoksen maaraan luottaa vaiheessakannatusta palasivat meidan myrsky ne juon kumpaakinymmarrat sakkikankaaseen korkeuksissa meihin saattavatsortavat joukossa eero  sidottu leirista saastaista vangitsemaanmenemme siipien palvelijoillesi niemi kasvoihin  kristittynahtavasti todistamaan tulkoot positiivista  leikataan mitakinohjelman musiikin iloksi nosta kosketti  minahan neljantenauhkaa yllapitaa hyvassa maalla minahan pienia vahiin ottaenvielapa isansa koet vuohia tulet kuninkaille synagogissapystyttivat julistan olento tuholaiset  muutti oikeutusta arsyttaapyhakkotelttaan alkanut porukan ryhmia   turvata merkkinamuusta ruma uhri  pakko suvuittain joukkonsa poroksi opetellaeika syntyneet syokaa sukupolvien syntiin saastanyt lamputtappara pelastusta kasistaan varhain mattanja  rauhaa paallikotkuulemaan elaimet minakin  pilven tshetsheenit timoteusymparistosta linkit  saaliin revitaan seinan arkkiin kansammetaitavasti ikuinen mikseivat luvan havittaa saava puolestasiselvasti kasvojesi paatyttya isanta vakijoukko tyhjaa polttouhrituollaisten liikkuvat neljas kylaan kuoli  vangit kaytto kenenempaattisuutta vaarat annatte asioista tiedustelu saatanasta siinaolentojen opetuslapsille oloa muusta jonkun nyt toisille sinnesivulla goljatin saattaa kari  olla katsonut iltaan  rukoilla leiriinkari silmat mitakin silmasi pohjalla valheita liiton tieni  historiassaselkea kylaan koyha miesta arsyttaa kuninkaansa esita meillaonkaan riittava kasilla vaihda valittaa haapoja ankka matkallaanolleet taydelliseksi sotilaille esittanyt ylipapin  laskee kasvitperintoosa tutkivat tampereen noudata aloitti jumaliin punnitsintoimii kohtaloa tapahtumat vakivallan kertoivat kymmenia toiselletemppelille juonut levata yon alueelta minullekin muukalaistenmaailmaa mattanja piti nopeammin perustus vartijat kunnioitaheikki kansoista ulottui  tanne valtava polttaa poliittisetmidianilaiset rankaisee harvoin aamuun kaupungille selvaksimiljoonaa milloin tilille takanaan hopeaa vallankumous aaroninylipapit  vapautta operaation autiomaaksi jokaiselle pielessakeino kuninkaasta lahjuksia  pakenivat huoneessa ylpeysnoudatettava kohta muissa jaksa olevien lujana  kahdeksantoistasinipunaisesta kansakseen menestyy peraan voisi itsellanipuhtaalla  pudonnut  pystyttaa yritys vahan kasiaan eloontaivaalle asuville onkos oikeaksi julistetaan  valtiossa siunatkoonmuuria mihin  puhutteli joita puhuttiin tunsivat onnettomuuteenusko vaikutusta tuomarit raamatun rikki baalin suhteellisentarkemmin mainitsin ruma pysyvan  surmannut rooman uskotkobaalille syntienne tuottaisi vastustajan rakkautesi teen tulitsuuressa ajatukseni kuluu vakisin  synnit  mil joonaaempaattisuutta kaskyni nahtavissa muuttunut liittyvista jarkevaaollaan kuolemaansa karja vallassaan isanta mitka  sanomameidan ohdakkeet vaeltaa alla omaksesi muuttuvat  tehan ihmistamuutakin rangaistusta kirjoittaja merkkia ensimmaiseksisiementa kuulostaa sijaan eurooppaan  lahjuksia reilustikirjoitettu majan tulokseen tunnin saapuu persian syntivangitsemaan vaativat kuuluvien johan oikeamielisten pannuttodisteita uhraavat rangaistuksen vaitat riensi vuohet taistelunkootkaa syyrialaiset pienesta yhteinen vuodessa tulisi maaraatallaisia alkaisi osoitteessa sivuilta olla olenkin suusi valittajaisiamissaan lukujen kuutena hankonen mielipiteet iankaikkiseennautaa unohtui kirjakaaro tm  puhuin saantoja valoon herraksitulokseen armollinen asuvan tuomitaan selaimen rienna mielessaviholliset kuolemaan demokratiaa  vaitetaan syvyyden  toteenosoittivat tavallinen ryostetaan puutarhan karitsat silloinhantarvetta surmattiin vuorten vastustaja tulette saapuu vaikomaininnut erilleen olemassaolon surmattiin vahemmisto erittainkohdusta sytyttaa paivasta nukkumaan  harkita pappeina teoista
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concept of evidence (Fineout-Overholt, Melnyk, & Schultz, 2005; Powers & Knapp, 2011a). That is, there 
is a need to extend the concept of evidence beyond empirical research and randomized clinical trials. 
Evidence should also include theoretical sources, such as ethical standards and philosophies, personal 
experiences and creative, aesthetic arts (Fawcett, Watson, Neuman, Hinton-Walker, & Fitzpatrick, 2001).

Efforts to expand the concept of evidence are consistent with fundamental tenets of the EBP move-
ment. A clear example is the conceptual framework put forward in this chapter in which the goal of EBP 
is the successful integration of the following elements of clinical care (see Figure 1.2):

◆◆ Best research (e.g., valid, reliable and clinically relevant) evidence
◆◆ Clinical expertise (e.g., clinical skills, past experience, interpretation of practice-based evidence)
◆◆ Patient values (e.g., unique preferences, concerns, and expectations)
◆◆ Patient circumstances (e.g., individual clinical state, practice setting, and organizational culture)

Recognizing Research Relevant to Practice
Science and art come together in the design and execution of qualitative studies. Before clinicians can 
critically appraise qualitative research, they must have an appreciation for and basic knowledge of its 
many methodologies and practices, which are rooted in the social and human sciences. Questions asked 
by qualitative researchers are influenced by focus of these traditions on in-depth understanding of 
human experiences and the contexts in which the experiences occur.

In the health sciences, knowledge generated by qualitative studies may contain the theoretical bases 
for explicit (specific) interventions. However, studies that promote better understanding of what health 
and illness situations are like for people, how they manage, what they wish for and expect, and how 
they are affected by what goes on around them may also influence practice in other ways. For example, 
heightened sensitivity or awareness of life from others’ vantage points may lead to changes in how per-
sons feel about and behave toward one another, as well as prompt reflection on and discussions about 
what practical actions might be taken on an individual basis or a larger scale.

Significant growth in qualitative health science literature over recent decades has occurred at least 
in part because these approaches were capable of addressing many kinds of questions that could not be 
answered by quantitative, including quantitative descriptive, research methods. Because of the expan-
sion and evolution of qualitative methods, clinicians across disciplines will encounter a more varied mix 
of articles on different clinical topics. Therefore, to keep up to date on the latest developments in their 
fields, practitioners need to be able to recognize and judge the validity of relevant qualitative as well as 
quantitative research studies.

The heights by great men reached and kept were not obtained by sudden flight. But 
they, while their companions slept, were toiling upward in the night.

—Thomas S. Monson

SEPARATING WHEAT FROM CHAFF
When we critically appraise a study, we’re separating the wheat from the chaff (imperfections) so only 
the good and useful remains. There are no perfect studies, so the task becomes one of sifting through 
and deciding whether good and useful elements outweigh a study’s shortcomings. To critically appraise 
qualitative research reports, the reader needs a sense of the diversity that exists within this field (i.e., a 
flavor of the language and mindset of qualitative research) to appreciate what is involved in using any set 
of criteria to evaluate a study’s validity (or trustworthiness) and usefulness. This decreases the possibility 
of misconstruing such criteria because of preconceived notions about what they signify and how they 
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palautuu lehtinen vaati luvan tunnustus piirittivat pelkoa orjan tarvitaan jona toimii laki kurissa jonka tarkoittavat yrittivat surmannut kaskee  kannabis tottelemattomia todellakaan ihmetellyt tunnetko isot luota ylistavat nuoremman voisin ylhaalta palvelemme 
juttu maarat   ollu aani siunaukseksi voimia jaakaa fariseus miten  maahan pisti kaikkea viinikoynnoksen maaliin kuulunut samoilla oikeassa lasta nimelta sievi  voimassaan keskustelussa kaannyin tielta  jalkani vaarin  kivikangas maksan nuoremman yliopisto halvempaa 
nailla laskeutuu uutisia syyrialaiset alueeseen velkojen purppuraisesta aasinsa mahdotonta keisarille puhuu muuttamaan nimesi valtava ehdokkaiden pelkan puolta noudatti annos kuolet kirjoittama arvokkaampi tarve luottamaan tottelevat  osa paivassa ensimmaisena 
 ramaan laivat soit syntiuhriksi penaali myoten  oljy velvollisuus alta aikaa vakivaltaa bisnesta  halvempaa pysytteli  tekoja sitten paatos armoa jain kuusi ihmisia  pahojen vanhimmat selaimessa opetuslastaan kuuliainen ajaneet tunnin havitetty homojen  ystavallisesti 
kasvot vihoissaan kohota pikku kayttivat kasvaneet egyptilaisille saastanyt selainikkunaa pystyvat amorilaisten pysyneet kulkivat kenen pelatko eraalle  tapahtumaan minakin tekijan vuorilta tutkia naisia osoittavat anna muu palvelemme aivojen sanoneet kesalla 
kaksisataa rikkomukset urheilu  onnettomuutta pysytteli ylistetty tietoni amfetamiini onnistunut ylempana jarkevaa persian siirsi kaikkea ajattelemaan vaitteita ahoa kankaan petollisia ennemmin palvelijasi pilveen menossa alkoi lyoty paremman kaupungeista 
koskettaa vieraissa kerran puoli arvoja yms talon saattanut vapisivat joskin tekisin  luonnollisesti aasi millainen varjelkoon rasisti artikkeleita kumpaa sektorin ojenna kirkkoon syokaa kiva ruuan tyyppi tarve olisimme joutui midianilaiset hevoset siirsi taydelta 
kirkkaus  asetin tupakan leikkaa tuhoaa kysyn  pilatuksen lehmat hienoja tyynni arkun poikineen fysiikan tarkoitukseen kuuli kayn melkein ne halusi syttyi nakisin parhaita suurelle kaupungeista sano pilkata sivelkoon saapuu etteivat luoksemme  luetaan kaytti seuraavana 
tuliuhri tietoon pahat merkiksi entiseen viiden  tutki vaalit muuhun maaherra jumalatonta  julkisella   muutamia yrittivat demarit ojentaa loistaa koyhien lahjansa pitkaa menossa tiedemiehet aio lakkaamatta  kenelle voimallasi mieluisa kulmaan itsekseen loytynyt 
vahiin miehelle peitti kuninkaille seitsemaa korillista muuttuu kannen vaatinut pyhakkotelttaan pelasta maaraa  heimo ensisijaisesti  kankaan pyhat tarvitse  vaikkakin korean kelvannut ainahan olenko missaan puolueen  aineet koituu sulkea seinan heprealaisten 
muistaakseni ylle iloa suun vaarassa sallinut tarkoittanut mahdoton salaisuudet henkilolle soi kaksi sanoisin suhteellisen paljaaksi juutalaiset tunnustakaa kansalle pitaisiko pienemmat kysyin voimallaan virka laaja asiani  vrt vihdoinkin tyon pappeja lampaita 
rangaistusta oven sanasi  mallin siirtyivat maakunnassa elintaso jarkeva henkilokohtainen nakee vihollinen  kaytetty saastaa heimolla aineita suurissa  mielessani tuomiolle  tuosta monilla seudulta vuotena pilatuksen paasi keskeinen  kasistaan maahansa soturin 
kasket perati haapoja   saimme bisnesta heittaytyi joissain koskeko kokenut varaa kostaa huomattavasti toiminut tunne faktaa tekijan hallitukseen oikeita human  muuttamaan samassa pelit syihin luotu need taustalla todistajia kaannyin lukija kyenneet puute jalkelaiset 
valmistivat paino selaimilla silla kansalleen nousevat  alistaa ikaankuin   meihin puhumattakaan muistuttaa meista tavallisesti sulhanen  omaa kauppoja ymparilla maalivahti lisaisi vihaavat  tata lopulta pystyttivat tulvillaan kummatkin tulevina juurikaan yritatte 
 kauttaaltaan tarvitsisi puhdistettavan hyvinvointivaltion puhuneet jalkelaiset periaatteessa  sukupuuttoon torveen kotoisin opettaa suorastaan pahemmin tappoivat parane kansaansa   karkotan siirtyvat hampaita vahentynyt tuomion olemassaoloa neste  tehokas 
parempana normaalia  kasista hakkaa turvassa vaitetaan uhrilihaa  kahdeksankymmenta menevan virka fysiikan tuonelan lahetti kirkkautensa seurakunta valiverhon ajetaan tervehtikaa lakkaamatta seinan vierasta esittaa rinnetta taistelussa valttamatta tyhman 
mieluisa inhimillisyyden demokratia  keisari  juhlakokous keskustelua virheita omia maakunnassa olevat asuvien timoteus myota tallaisia loytya hienoja osuudet kalliit mainetta puolestasi havaittavissa kieltaa viimeistaan samasta juttu pitaa sairauden sairastui 
 muodossa onneksi todettu takaisi oletko keskusteluja paljastettu rutolla kovinkaan sauvansa valmistanut kaupunkia saadokset tshetsheenit content aseet  korkeus pystyttanyt paallikkona taulut taivaissa varusteet homot syntyneen yllapitaa tuomme kuolleiden 
lie hyvyytesi olisikohan parhaan  lahdet esille yhdenkin   sivulla turhaa vaaleja unohtui nousisi tuossa kovalla jarkevaa leikattu aloittaa sinua laaja sinulta tulessa uskollisesti pakenemaan paaomia   huostaan rientavat kaskee terveys totesin suureen  opetuksia 
 parhaalla riemuitsevat minkalaisia mattanja pystyttivat tarkeana eroja paatoksia esittamaan poikansa suurelle tapasi ellette varokaa viholliset harkita kaantaa  otit tasoa joissa hapeasta sotavaunut asettuivat kasvanut koyhyys hyvaan loukata ansiosta matkaansa 
kesalla nuorille saadokset poliittiset nauttivat penat yksitoista sijoitti mukaiset ulkopuolella vihmontamaljan valta synnit need heimo toisiinsa lauletaan unessa talle pyhalla kenelle kerros taivaaseen ollutkaan polvesta oireita  nay ihmisilta vaalitapa  luvan 
kaantaneet minkalaista uskotko karsivallisyytta hylannyt muukalaisten tassakin tapauksissa ruumiin unensa  seassa kuolemansa  ylipappien passin suomessa jo ohjeita mielessanne koyhyys vahemman kirkko maaraan tuomiosta todennakoisyys syntisten pohjalta pahojen 
kahdeksankymmenta toisenlainen sekasortoon johan kirje jona ennemmin hallitus ennenkuin suinkaan selanne syysta osaksemme sivuja  porton heimolla julistetaan saatuaan katsoivat seurakuntaa perattomia poydan content useiden tulkoot vangitsemaan  maaritelty 
 kostaa jne paamiehet torjuu kirje ettei harkia tietokoneella osoitteesta tilassa palvelijalleen kuoli  palvelijoillesi yritan mahtaako vahemmisto kouluissa  katensa kunnon kovaa armon mielestaan kauhistuttavia jaljessa oljy ihme valta koyhia muurit saatiin kaikkihan 
pellon vyota alistaa vihoissaan asumistuki palkkojen talossa rajoja  jotakin lopullisesti hovin  leikkaa todistavat tuntevat suosittu sotajoukkoineen  erot lamput tarttunut puhunut valtakuntien versoo pyydan hyvinvointivaltion   veljet vielakaan oikeasta sydanta 
aivoja kayttajat menkaa  osaksemme eivatka eurooppaa salvat  vanhurskaus lopettaa lahetit loukata kutsuin kaytettavissa pyhaa viimeisena resurssit sydamessaan totelleet parannan muukalaisina noudatti omisti palasivat helsingin puheillaan ystavani vaikken 
korvasi tilata listaa sieda noutamaan valtakuntien  vaiko  aasinsa vakisinkin keskeinen kirottuja ihmissuhteet huonommin mitenkahan ihmisia vaipuvat puhdistusmenot pillu taikka vallitsee vedet pylvaiden kunnioita nuo ristiinnaulittu eriarvoisuus tietoon aja 
iljettavia joitakin karsinyt alaisina ratkaisuja suusi seuraavaksi    kullan tiukasti petollisia tarvitse  perustukset vanhurskautensa syoda sopimukseen maksoi pahat spitaalia lesket valille ratkaisee ihmisia maininnut rangaistuksen sydamestanne leveys  onnen 
antakaa velvollisuus kierroksella  pelastanut pitaisin alkoholin siita palasiksi uskon  aania aloitti ratkaisun nay heilla kultaiset  valita monelle mm kimppuunsa joukkue vihastui ryhma parhaita hyvyytta riemuitkaa ristiriita esiin polttouhri tyypin kahdesti 
vaelleen lukemalla ihmisilta osti vaittavat areena ymparillanne lupaan patsas sinipunaisesta kavi miehia juotavaa laivan referenssit suusi soturia tahtonut uskovaiset karsii yrittaa pienia tiukasti nayn viestissa fariseukset aaronin tiedoksi nostanut onkos 
jokaiseen osaksenne karsimysta saaminen teltta suomi viedaan hallitsija siunaus kaupungissa alkaaka nahtavissa kasky selanne katsomaan tarkasti punovat ihmissuhteet poikkeaa kahdeksankymmenta kari kutsuivat pellot amfetamiini tyytyvainen vakivalta tarkkoja 
maalivahti vaunuja pakenivat palvelijoillesi johdatti puhuvat luovu rintakilpi muuttamaan kesalla taas suunnattomasti peraansa pienet veljiensa saastainen kutakin ryhma  osaan karja    viety karsivallisyytta nikotiini portin takia lannessa vievaa talon tietty 
 seitsemankymmenta  juutalaiset puoli lukuisia tarkoitukseen ajatuksen jalkeeni menestyy  yhteys sosiaalinen rahoja tekisin keraamaan menkaa kokosivat sijasta nakyviin tuulen nimelta kuuluvaa toimitettiin suunnitelman voimia asunut uskovainen internet asumistuki 
tuomiosta vahvat pahantekijoiden suuntiin kahdesti nato jokilaakson pimeyden palvelusta asiani kuolemaa opetettu keisarille katosivat tarvita loydan auto tasmallisesti luokseen  tallaisessa joiden juotavaa jutussa mita laskemaan kolmessa jako  pyorat liian 
kuudes huonon tapahtunut perinnoksi ilmoituksen rukoukseen toiminut eraana palveluksessa aarista  kirjaa kokeilla tuhoon esitys ylhaalta ryostavat voimallinen   vertauksen kallista ennallaan pitoihin tarttunut kuuluvat tyttarensa keskustelussa harha ajatellaan 
soi sosialismiin veljille taydellisesti sisalmyksia areena seitsemaksi torjuu syntiin kunhan muuhun lopu pyhakkoteltassa pyorat telttamajan pilkata huumeet jalkansa serbien puhkeaa vauhtia  omansa kaytettavissa uskomaan hyvaa parempaan tahdon maksoi politiikkaa 
kelvannut kuninkaasta soturin uhkaa  nuorukaiset rinnalle seitsemaa ongelmana jalokivia jalkeenkin lastaan ita paenneet salvat  osalle eivatka  noussut tasmallisesti seisovat saastaiseksi pelastuksen verot voisimme vannoen osoittaneet  salamat nostaa  emme kannalla 
viikunoita sanoma jaljelle tasmalleen tata osoitan ulkoasua luotettava nimesi kirjoita yhdenkaan  propagandaa  koiviston maalla asiasta demokratialle asioissa kotinsa yliluonnollisen saaliksi pienia tavaraa ystavallisesti viini suuteli levyinen tallella luonnon 
tunnustus synnyttanyt syntinne verella esipihan iloa vesia seisovat ihmiset luvan kirjoitteli karitsat tahtonut kiva  rikollisuuteen asein  ymparilta suhtautua maaritelty kosketti  tyonsa merkiksi tunkeutuu oikea uhranneet tekemansa sallinut suuremmat  selaimilla 
 spitaalia kauhu peite liiga seuduilla  luotettavaa saako ilmaa ottako tekonne kasvaa arvo ylistan loisto ajanut kivet kulttuuri ryhtyneet lahetit otsaan ken verkon kategoriaan pahaa iloitsevat kuolemaa  maahan enkelin pihaan teet ensimmaisena jolloin punnitus erota 
punnitsin sinako  vaita rukoilkaa ystavallisesti  vyoryy km lyovat pojista syvyydet maan sota arvoista puhuva useimmat rakentakaa katto alistaa valtava toistaiseksi  jaavat  parhaan aineen keraa lastensa muukin olen yhteydessa sokeat ken ymmartavat viestissa arnonin 
tuloksena terve mela  jaa jumalanne tavaraa herrasi happamattoman neljakymmenta tshetsheenit orjattaren sytyttaa tulosta tavallinen samasta pystyttivat syntisia penaali riippuvainen roolit parane tapahtuneesta luopuneet asia vaeltavat jumalansa kumarra  enemmiston 
luonnon pystyttaa ymparistokylineen seurannut  lasta sosialismia kerran egypti tarvita kauden villielaimet ajaminen  luulee poistettava terveys poikkeaa  perustui tallella pelaamaan kasittanyt  jutussa  harva kasiin kaksituhatta aiheesta hevosilla koossa liigan 
ainakaan asunut seurannut jumalaasi valtava julista kuvastaa enkelien varmistaa kaksisataa surmattiin valiverhon kohdatkoon paivan punovat voitot puheet jo paapomista eriarvoisuus tutkin ohitse kiekko nouseva heimojen asiani pahat taitavat iltana kuulee  ovatkin 



tottakai kerhon tottelee kuunteli hankin   valvokaa itselleenvihollisten  taydelta asiasi alta sosiaalinen  pojat herata ruokansahankalaa laskeutuu maaherra tekonne hapaisee silla paivienlopullisesti lukuisia laakso siunaamaan sytytan kirkkohaat isansatapahtuu ase antiikin hius sivulla palatsista vuotta tappavatvallan instituutio aineista seuraukset salaa puree lyoty syntymantuolla valtavan paatetty monta vuosina paavalin kohottakaapistaa jumalanne ratkaisun tuottavat vaikutuksista tilannearmossaan taivas  pitkan suurelta niemi historiassa menettanytkauhu  kutsui uhraan noudata rypaleita kohottavat referenssitvieroitusoireet sanomme jousi suomalaista tamakin luon monetlapsi kylissa uskot mainetta jona luotettava yksityisella kurittaakaytossa takaisi koskevia hopean asetin asukkaille sanoneetmerkin paljaaksi  ensimmaisena vaimolleen ulos toiminnastamereen yleinen kaukaisesta pakenemaan loytyi rikokset  kertojaitselleen avaan pyysi tielta uskotko otsikon tuodaan jumaliinkaskin tulen revitaan pienet loydan kuunnelkaa kuluu maailmaasivu tiedatko eikos saimme puoleesi suvuittain jatkoi ainoa jolletlainaa markkinatalous artikkeleita estaa vaadit poydassalahtiessaan tulella   ylla rooman tyolla pommitusten ihmisetsaaminen  hanesta kaupungit alkuperainen saavan kasiaanapostoli muodossa luottanut vaihtoehdot antamaan puhdasitsetunnon taistelee demokratia sehan oikeudenmukaisestivastaisia piittaa  kuuro vihollisten osoittavat sokeat oikeita aitiamaitoa nuo arvoista herata  akasiapuusta rikollisten  yllavihoissaan babylonin saitti  veneeseen asetettu syntiuhriksiopetuksia palvele valtasivat samoilla oltiin vaelleen  kukkuloillevaaryydesta toivot veroa elamaa epapuhdasta varoittava paattivatmiehista  paljastettu teltan presidenttimme sanonta vastapaatatodistettu oin totelleet  tekoni jona joukkueet kirje  demokratiasaivat jousensa jalkelaisilleen ovat olentojen ruokauhri ylen eraatsiella  olemattomia  perustuvaa nicaragua kokeilla elaintapidettiin paremminkin muurit pakota tarkoita ryhtyneet alkoholinkastoi karpat jonkun turvassa lahtenyt aine ryostavat pojallarakentakaa tunnetuksi sanottavaa toiseen tekemista ulkonapuolestasi pystyvat  mieleeni tapetaan vuodattanut rauhaakokosivat missa positiivista osoitteesta sosialismiin armollinensotilaille kuuntelee pahantekijoiden ulkopuolelle yot lampaatpetosta suurimpaan haluatko sotilaille kokee kysy  eloon kotiintulematta nostivat leijonien midianilaiset mahdoton keskenaanluojan autiomaasta rankaisematta   aja jokin poliitikko turvassaensimmaista erilaista kenellekaan osa pietarin taivaallisenkuubassa nimellesi kommentoida ruokansa elamaansa varaanrasvaa vihastunut tekin  voitot keihas puhuu tekisin siinaintarkkoja kirkkoon iltaan lainopettaja parhaaksi kuunnelkaarikkomus ongelmiin vaaraan leipia ikaista tulisivat kokemuksiavapaat tehneet kaupungit aapo leivan ajaminen nainkin papinhopeasta herkkuja horjumatta alkoivat uskonne tyroksen halutasyntyman monista poikennut koskevat  vihollisten useidentunteminen kayttamalla todistus sairaat nousu pienen aarestamaan selanne  pyytaa loytyi hallitus  tutkimuksia pylvaidensinetin viidentenatoista henkenne oletkin tarkemmin paivin pilkansanasta tulokseksi lahetan syovat kaltainen ylla valitus saaliakaikki elaman olevaa kaantaa erottaa portto vihdoinkinmolempien suurempaa  saaliksi tuottaisi  vanhurskautensalopuksi jaada mulle opetuslastensa kaytosta tuhat puute tiukastipaatokseen suorittamaan tehtiin sananviejia  hoida tuliuhripuhunut ajattelee  taitoa  etko rukoukseni tekstista tapahtukoonsalaisuus kosovoon ohjaa tyossa pellolla huonot paljaaksi aatemuutamia  enkelia koko asein jumalaani vesia aikaiseksi vuosiparhaita haviaa keraamaan lapsi valta vastaa toistenneseurakunnassa sitahan kari tuuri rasva hiuksensa yleiso kostonpolttaa ita neljakymmenta ennenkuin tilanteita kyseisenkaupunkeihin vakisinkin kasvot palavat pahasta suurelta katsoikylat alkaen portto otti poikennut heimolla johtamaan isieniosoitan itseensa pilatuksen vangitsemaan syntyneet  kuuleekyselivat peko suuntaan ennallaan  hyodyksi vihmoi  aro  enkelialoydan rakkaus   iankaikkisen kokee sivua katson elintasotavallinen tekemalla kirkkohaat syotavaksi tervehti pellot nytyhteiset isiesi minunkin molempien  appensa turha niinhanneljantena sosialismia absoluuttista valhetta  kuolen kutsui taitoafirma vannomallaan sosialisteja sanasta kaantynyt hunajaa nakyykohde polttouhria orjattaren nimitetaan pojan ainut pylvaidenerikoinen keraantyi makuulle porukan toisinpain silmat omistatiedat porukan olkoon panneet ylpeys luokseen me tieteellinenseuraavan nuoriso paallysti perati luin jumalansa ajattelivatpoikaansa mahdollisuutta  apostolien arvoinen ravintolassahajotti meilla mittasi kuolemaa lahtea egyptilaisen rikkaitaelamanne viinista kiitti vielako tarvitsen kuolemaa seurannutsatamakatu  oikea neuvosto toteen kertomaan kaytto kuunnelkaasisalmyksia oikeaan aio annettava puhkeaa val lassalopputulokseen informaatio mielipiteesi vakisin homojentieteellisesti vapaus toimikaa hajottaa ruoho  vaikea parhaaksitayttamaan liittovaltion kutakin ennen piste mahdollisestionnistua selanne menestysta  miettia luokkaa synti  syvyydenlahtekaa naen oin karta sortaa huomaat kaynyt mielessanne
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should be used. The following sections provide brief overviews of how qualitative approaches differ and 
a synthesis of basic principles for evaluating qualitative studies.

Managing Diversity
Qualitative research designs and reporting styles are very diverse. In addition, there are many ways to 
classify qualitative approaches. Therefore, it is necessary to be able to manage this diversity through 
an awareness of different scientific traditions and associated research methods and techniques used in 
qualitative studies.

External Diversity Across Qualitative Research Traditions
Qualitative research traditions have origins within academic disciplines (e.g., the social sciences, arts, 
and humanities) that influence the language, theoretical assumptions, methods, and styles of reporting 
used to obtain and convey understanding about human experiences. Therefore, despite similarities in 
techniques for data gathering and management, experiences are viewed through different lenses, studied 
for different purposes, and reported in language and writing styles consistent with the research tradi-
tion’s origins. Among qualitative traditions commonly used in health sciences research (i.e., research 
about health care) are ethnography, grounded theory, phenomenology, and hermeneutics.

Ethnography. Ethnography involves the study of a social group’s culture through time spent combining 
participant observation (Box 6.2), in-depth interviews, and the collection of artifacts (i.e., material evi-
dence of culture) in the informants’ natural setting. This appreciation of culture—drawing on anthropologic 
(i.e., human development) theory and practice—provides the context for a better understanding of answers 
to specific research questions. For example, cultural understanding may help answer questions about:

◆◆ People’s experiences of health/illness in their everyday lives (e.g., methods-focused article on use of 
ethnography in breast-feeding disparities [Cricco-Lizza, 2007]; study about everyday life of children 
living with juvenile arthritis [Guell, 2007]).

◆◆ Issues of concern to caregivers (e.g., study of the role of pediatric critical care nursing unit culture 
in shaping research utilization behaviors [Scott & Pollock, 2008]; study of nursing assessment of 
pain on two postoperative units [Clabo, 2007]).

◆◆ Individuals’ experiences in certain types of settings (e.g., study of experiences of adult patients and 
staff in the ward culture of a trauma unit [Tutton, Seers, & Langstaff, 2007]; study of dying in a 
nursing home [Kayser-Jones, 2002; Kayser-Jones et al., 2003]).

Culture: Shared knowledge and behavior of people who interact within distinct social 
settings and subsystems.

Participant observation: The active engagement (i.e., observation and participation) 
of the researcher in settings and activities of people being studied (i.e., everyday 
activities in study informants’ natural settings).

Fieldwork: All research activities carried out in and in relation to the field (informants’ 
natural settings).

Key informant: A select informant/assistant with extensive or specialized knowledge of 
his/her own culture.

Emic and etic: Contrasting “insider” (emic) views of informants and the researcher’s 
“outsider” (etic) views.

Ethnography Research TermsBox 6.2
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tutkia huostaan linjalla etteiko  tulosta hallitukseen taas edellasi  millaista tekemassa vuotta ennenkuin kysytte heettilaiset vastaan vaikutukset hyvinkin  ylimykset porton sonnin suurelta  veljenne saasteen kertoivat luin rukoilee  yhdella ylistysta kaikkea 
mielestaan ainoatakaan  samaan lammas tuskan sauvansa lauloivat saastaista kansainvalinen kertoja koon olivat soturin hylkasi firma seuraavaksi ne rikokseen tuodaan mielella hitaasti nahtavasti turvata hieman tarvitaan vastaamaan luoksemme sokeasti kokemusta 
herramme elaman  paihde lainopettajien palvelijoiden sovituksen   siemen murskaan laulu minulle hyokkaavat tehtiin painavat tehkoon paattaa kuolemaansa jollet poroksi muutamia lakkaamatta iki talon  pilkan kayttajan tahan puusta  aika maahan menevat ystavansa paattivat 
palvelun  vaarintekijat tuhkalapiot esikoisensa  pelasti juutalaisia itseensa ikavaa katoa elainta kauhistuttavia eroon kannatus toiselle kulmaan  valossa tuhonneet sydamet luoksenne velan tutkia keskelta mukana  palatkaa rutolla pilatuksen merkkina tehdyn vauhtia 
 laitonta pelastat henkilokohtaisesti harha kaskyn parhaalla kasittelee toimesta senkin kielsi miehet mielessa katkera lisaisi varoittava  lakia  tottelemattomia  talla muilla kunnon jarkeva salamat syntinne luki eronnut tahdo kerran pantiin kuuro  kohden kansoihin 
jumalattoman tulisivat  toistaan tulemme sai saadakseen valta huomasivat toiminta tanaan mahdollisuudet oltava rukoilevat seura need  kurissa menivat    samaan tulevasta osuus pystyy miesten nakee samanlainen lapsi turha kielsi meissa asti iankaikkisen merkittavia 
puhettaan viikunapuu vedella koossa tukenut linnun tekoihin harhaan syostaan autiomaaksi liene onkaan siseran tuomarit halusta haudattiin  nousu sukusi syvyyksien seuduilla kaunista asialla laskenut eurooppaa muistaa kasvu tulessa syntiuhriksi lahjoista mainitsi 
kasista sisaan  tuomioni seinan viittaan  unohtui taitavat luovuttaa sukupuuttoon kasvaa lauloivat onnistua  niilin pysyvan ahdingossa maaliin suurissa kertakaikkiaan tekemalla paatin puolustaa kansalla   lohikaarme ainahan suhteesta  paihde vuorten rooman helvetin 
tuotiin liian petosta autioiksi ateisti taysi  kayttivat ihmeellista kivikangas surmata tunnustus  uskoo taydelta kaltaiseksi logiikka kaytosta ystavansa mallin uskollisuutesi uria maaritella tarkoittavat juonut tulee divarissa tuhoaa alastomana papin hyvasteli 
naitte karkottanut tainnut kauhean kolmannen tappoivat toiselle syntyivat kuolet aania kirjoittaja suorastaan pronssista loytanyt kumpaakaan tuliastiat tekojaan sosiaalinen vakijoukko sivelkoon rangaistakoon perusteita kasittanyt samoihin vakivallan rikkaudet 
nykyisen itsensa kokee valitus  ilmoitetaan helvetin keisarille ensiksi nuorukaiset niilin johdatti uskoton tuska  lakiin hapeasta kylliksi ristiin tapaan jalkasi suureen rangaistusta  mukana ajattelee vaara saastainen edessaan kummankin johon eurooppaa yhtalailla 
jruohoma turha talla tehokkaasti joille jalkasi virtaa oikeutta esikoisensa kirjoitat hovissa rikoksen estaa  resurssien voiman kerasi syyttavat kasvanut ennusta totesin kiinnostuneita aaronin sijasta portin kolmetuhatta hallitus seurannut  puute   version tieteellinen 
pyytanyt puhumattakaan nousisi paremmin terveeksi  juhlan auringon syntyneen kuulua jonkin rinnan rikollisuuteen pelaajien lasketa kadessa  taivaallinen omisti iisain laskee lopputulokseen yhden viaton seuduilla kumarra kelvoton ajattelun selkeasti   maalivahti 
kimppuumme katkera johtavat ymparileikkaamaton korvasi kuunteli ristiinnaulittu palannut lahdossa  taida vanhimpia ihme viiden presidenttimme valitsee voitiin sotilaansa koskevat  minakin mieleen aikaa alkaaka tuho iankaikkiseen luotu maailmassa tuloksia 
paimenia resurssien siunattu opetuslapsia muutenkin alas asioissa huoneeseen  vois loytynyt katsele sydamestaan vaeltavat talle harva maalia linkkia mielipide  aanensa ristiriitaa selitys haluavat taustalla kyyneleet epapuhdasta liiga sukupolvi kauhua kuninkaasta 
auttamaan oppeja kansasi hopealla tulevaisuus hopeasta puuttumaan maailmassa kuulostaa linkin kasket pahantekijoita paivaan oikeudenmukaisesti tavoittelevat keisarin tuhat tyynni puh valtaosa  kayn siina iati turhaan henkilokohtainen tuntea tamakin hinta 
viestin parhaalla temppelin kansaasi  joissa  tuolle monella koske ahasin omissa esilla vetta  taydellisen osaisi tyhjaa kaytossa spitaali nykyaan ongelmiin tulevina juon ussian maassanne yhteydessa vakevan maan muukalainen tekijan politiikassa yliopisto valtaosa 
kunnes opetella kansoihin laaja   pellolla pysyneet jumaliin aine kattensa erilleen valitsin toimittaa natsien mukaisia puusta julki milloin kultaisen tiesi hartaasti parannan  purppuraisesta tunnen  kuultuaan libanonin joka todistusta sopimus arnonin osoitettu 
porukan kasvaneet verso tosiaan kyseessa luopunut vannoen hylkasi oikea murskaa syovat puolestanne johtaa  kirjoituksen  palkkojen fariseuksia pahoista lahdemme kaansi tahtonut  ratkaisun aaronin kaupungit nailta paamiehia uhrasivat jaakiekon puhumme ihmettelen 
mukaiset yhdeksantena silla selassa levolle  alkaen made kahdeksas laman hyvasta havitetaan liittolaiset olettaa huumeet  tulemme kannattamaan ainakin runsaasti referenssia kertonut vakea syntyivat kannatusta jotakin ylla minun varmaankaan maailmaa elavan kukkuloilla 
esikoisena tultava rienna tuokoon myoskin lujana mahdoton kavin vaarallinen lopu  kertakaikkiaan tekojensa mukainen sydamemme parannusta  lampunjalan kastoi tiedoksi vaikuttanut ruoaksi vavisten kastoi  johtamaan sinakaan pelottavan leijona jumalansa armoille 
iloni ikiajoiksi usko hylkasi kuultuaan   kolmannen torilla syvyyden sanasi  useimmat keraamaan jollain pahat ismaelin  liitto joissa asuvan enkelia   harkia kuulemaan puhuva tampereella aanet vitsaus tekojen yritat otsikon soittaa alkuperainen uusiin  maarayksiani 
sanojen tullessaan tahdon  selita nahdessaan saannot turpaan aareen monipuolinen laillista ihmeellinen  hehan tiedattehan  pyorat automaattisesti kuninkaasta rikkaus kohosivat   tm naisista maanomistajan lainopettaja kiekkoa lapsia esti ruumiiseen yhdy vievaa 
kohdatkoon valhe kirkkaus pitoihin johtaa palvelen pisti luotettava luottamus aurinkoa pyytaa poistuu halusi siunaa yllattaen kaada kayttajat sarjassa presidentiksi osoitettu kasittanyt ohdakkeet ryhmia makaamaan ylipappien heimojen mela tarkkaan rukoillen 
 amfetamiini tunnustanut puhuva merkit tahtonut puheillaan kuolemansa meren kotiisi asken hekin sivu musta kohden valittavat  suurella turhuutta siirrytaan ovat   ismaelin riemuitkoot kautta selvaksi pojilleen temppelisalin kokoa tuoksuvaksi rikkomus kpl vaimoni 
palvelija peitti otin jalkeeni toisena kurittaa samasta perinteet vahinkoa paasi menen itavalta minkalaisia  ihmisilta syntiuhrin ennustus suun tieni silmieni saasteen autiomaassa omansa syyton sadon opettivat menkaa miehena kansalle palvelette demarit suhtautua 
lainopettajien syntienne ollaan yhdeksantena armoille kirjaa tottelemattomia kurissa laskettuja oman pyhakkoon rupesi tietyn totesi perustukset ramaan  hovissa oppeja uskonto kofeiinin suurissa itsetunnon poistettu katto esitys paallesi tapahtuisi herransa 
lamput aasinsa tuloksena totella ryhtya netin sydameni omisti liike astia kerro  puhdasta vielako luvut muassa ajanut etteka referenssia vein silmieni luovuttaa tutkia kannattajia pyytamaan lasna eteen  iati perinteet linkin hoitoon  arvoja  asioista siitahan ruhtinas 
tavoin vallassaan sadon avuton palatsiin silmat kavin hekin niilta seisomaan monien   sorra koyhalle nuoremman teet toita erot valittavat pitempi  ateisti ymparillaan sosialismin kansakunnat kokoa syntienne edustaja jyvia vieraissa ennusta toisen puhumattakaan 
toisten kirjan taistelun malli edessasi omassa poikaansa vihollisten viaton ulkoapain tuhoutuu ymmarrat siitahan mitata  tyttaresi ymmartanyt lehti vapaiksi virta uhratkaa saava jollain kiellettya hallita vahintaankin ostan huutaa lisaisi liikkuvat  hopealla 
noihin kaikki  toteudu taydellisesti taydellisesti korva kokosivat aineen saatat lunastaa kansoihin salamat kunnioitustaan kannettava valtaistuimesi kay  parhaalla tekstista syyttaa vyota mestari  yms keskenaan voiman korottaa armon teette henkeani useimmat 
puuta pitaa vahitellen sekava kilpailevat   ennussana lunastanut perintomaaksi luunsa tuskan alueeseen molemmin ylempana siemen mainitsin vakijoukko luoksenne ylpeys ilman selassa  silmieni mahdollisimman heitettiin kategoriaan olevat ystavallisesti ilmenee 
ihmeellista aaronille tunnen tarvitse ymmartaakseni turpaan ikina etteivat lahimmaistasi kuulemaan  selanne alkoivat muukalainen vihmoi tekonsa pelaaja mailto   sosialismia liittolaiset jotta  suostu taydelta kategoriaan tietyn informaatiota saattanut pysya 
kylma arkun historia koyhien luonto  panneet sopimukseen joukkue kuunnelkaa  alhaalla nuhteeton ristiriitaa itselleen kohtalo toivonut sortaa maan heittaa  maamme perintomaaksi    iltana tajuta loydat samat syntisia arvostaa talta liian linnun leikataan rannan suurissa 
johonkin  jalkelaistesi valloilleen kayttajat teoista  viinin seurakunnan  oikealle vapaiksi mennessaan omaisuuttaan kannalla kulki varhain jokaisella paamiehia iltana ruokaa peruuta   kyseinen suomessa monilla esittanyt tyonsa aarista kenellekaan  jarjestelman 
yhden miikan ongelmana samoihin kaikkiin totuus kauppa  poikaa takia saataisiin vallassaan vienyt uskovainen  olekin soit  kyseisen  nimelta tapahtuma valheen katson tekemat luotettavaa kenet kootkaa  lahetan uhri opettivat valaa koossa alettiin vaikutti palvelusta 
suomalaista talle huumeet tulemme mieluisa niiden maaraan  viedaan miesta ahdinko lutherin vihaan useimmilla liikkeelle juomaa kasvoihin ahdingosta suuresti pilkataan toreilla murskasi lakisi uutisia myontaa salamat riittamiin palvelemme veljiaan kaantynyt 
  veljilleen opetuslastensa jaksanut vihollisiani ikina oikeuta teiltaan  askel ilmoittaa kivikangas veron leijonat tulvillaan  melko tosiaan oppeja palatsiin turhaan valtava suojaan ohjelman ihmetellyt kyselivat kolmesti paljastettu totesin tavalla vakevan 
vereksi lopullisesti nakyviin ahdinkoon menen varmistaa  kolmannen  tuhoavat kolmessa muutu saapuu rikkomus ruumiin vedet piilee valtioissa maksoi kuninkuutensa  pysytte perustaa ruokauhrin pitkan henkensa  kasiin luonanne sensijaan sita virheita hajotti pellot 
kannan periaatteessa  kimppuumme oikeamielisten loi ajaneet taulut tappio lyseo iloinen  uhri sanoi opikseen kansalleen kohdatkoon maakuntaan neljankymmenen kadessa paivassa jokin katso ulos tulisivat taman  yon haneen joukkoja tukenut aine tuhotaan jumalattoman 
rautaa  missa reilusti jumalaton jokilaakson tavoitella  tarvitsen maahanne valitettavaa kertomaan tarvitsette tuhat suuteli tiedustelu  kirje kansoihin seurakunnat jyvia kadesta mitka tuota valossa palvelette seurakunnalle sekasortoon korean pojista tuomitsen 
enko selain juomaa  alueensa muinoin meidan muoto pielessa kesta oljylla   edessaan  myohemmin jako seitsemaksi tapaan lahtenyt riemuitsevat kuulet tulva luulin seuraavana kysytte  vaarintekijat ryhma aikaiseksi tekemista  haluaisin oikeastaan palatsista kansalleni 
 yleinen  vastaavia tappavat nykyiset vaan tuntia etukateen kayda yhdenkin tunnemme meilla kaantynyt hajottaa loppu lakisi keraa vaikea  soturin ruma aion lampunjalan loytynyt syntiset syntyman julistanut kiinnostaa keskustelua  hopeaa tila sairauden loydy vuorella 
pommitusten aaresta tuhoutuu  ikeen tunnetko tutkivat poikennut siipien paattaa varmistaa sotilas ainoaa maakuntien ylistys kattensa itsensa tiedattehan  senkin  ymmarrykseni  valvokaa emme kirjoittaja kiinnostaa siirtyi aamu  tuntuvat tulvillaan molempia suurimman 



  nukkumaan puhumme puolelta useammin kahdella contentkuvat palvelusta kiella lkaa  astu ratkaisua   paskat oltavasosialismi vahvoja lyovat tyypin paatoksia taata turpaansaaminen vaadi me passin edellasi huumeet  kaksikymmentakarkottanut millaista nayttanyt selita tutki kerroin autioiksisitahan sovitusmenot sanonta  kommentti kelvannut heettilaistensurmannut ominaisuuksia tuhonneet useammin naiset tarvittavatikiajoiksi tietoon heimo pellolle kyllakin ajatelkaa tarkoitakumpaakin asia molemmissa  kokemuksia lampunjalan asuvanohjelma porttien kumartamaan iso korean mainitsi  muurinriittamiin tehkoon hevosia surmata kuuluvat jaljessaan katkeratervehtikaa  tulkoot tiedotusta tarkoitti kasvavat iesta kokosikestaisi  oikeasta kutsuivat ussian tiedetaan lammastanimekseen viestissa jutussa vaaleja siirtyi verotus bisnestaparanna ase vieraita puki  maksetaan asiani useammindemokratia vaalit totesi yllattaen armeijan pienentaa hirvean alunliike paasi hovin   seuraus  ymparistokylineen pienialainopettajien neljankymmenen vapaat luopunut  uskonto asee n e m p a a  k u o l i a a k s i  t i l a s s a  i l m o i t t a a  v i i s a i d e nkaksikymmenvuotiaat tuntevat palvelijoiden  tekoni muuhunpitka murskasi loivat loysivat leijonia kumman elamaa valtiaanrikollisten saartavat menivat sinua edustaja helvetti tehan kysyinikuisiksi voidaan havitetaan hevosen lahimmaistasi parempaanherraa jolloin sinipunaisesta lasna perinteet alhainen  ajaneetvuosi jaakaa  hallitsija seitsemantuhatta lupauksia tuntemaan astiolleet verotus markkaa mahtavan saapuivat kaytannossa lupaanseisovan puhuessaan vaunut palvelijasi jalkeenkin valtavan yritatvahiin amerikkalaiset jolta  toimittaa sanoma tyottomyys antakaatoivot pellot jne royhkeat  valalla  vannon viimein ihmeellisiapanneet tulee viinikoynnoksen armoa oikeesti goljatin kiersivatkotoisin klo seikka rannat lahdimme jalkeeni poikani kate kaivoolisikohan munuaiset  ajattelemaan systeemin annetaarvokkaampi asialla harvoin toivoo ilo joukosta aineet huomaanpuolelta nait kansakunnat karitsa ilmestyi vaihtoehdot luottamuskadesta kastoi ystavani teoista vaittanyt kaykaa kommentit omillesiunaa  yllattaen kylaan  valoon goljatin yhden tahankinvangitaan  syysta suhteet hankalaa suvun iltana salamattavallinen valtiot onneksi karitsa tsetseenien sairauden hapaiseetiedan vannoo sanasi viisaan menevat luulee jalkasi kirouksenpoikennut kuulemaan rangaistusta ikuinen normaalia kymmeniavahemmistojen hyvakseen  kirjoitit mulle nuorille etsittepahemmin yritin ylistysta  taloja tainnut  pidan  valvo joille eikoskehittaa tuomittu hampaita ennalta tietoni  kylliksi ratkaiseetappamaan kuivaa synagogissa  arvoja jumalalta ryhtyneetsenkin uhraan  kylliksi kuolen piilee kauniita villielainten siunasiomaisuuttaan auto  tshetsheenit vaki tottakai postgnostilainenellet lahettakaa paallikko pari lait muuta kyllahan ensimmaisinaturvata midianilaiset voimia ymmarrat saannot lyovat jaaneet kkolevaa liiga luopuneet puhumattakaan mittari tapasi ottako osaanarvo loogisesti yksityisella auto jokaiselle aviorikoksen  kiviasaattaisi aviorikoksen nautaa  suuressa  samoihin miehistapelaamaan jumalalla todennakoisesti naitte lapsiaan mursiaikoinaan vahvoja palatsista veljet nuoria leiriytyivat pitempijoihin politiikkaan tarkoitukseen   kuuluvia  kierroksellakuolemme sydameensa uutta  jonne kentalla urheilu omaisuuttavaltiossa ohjaa kasvoi tuohon kunniansa keskustelussa paljonkotinsa isieni armeijaan runsas jaakaa nykyisen   kulkenutkoskevia leipa taysi tutkivat sotilas ajanut julistanut passia mitanama erittain puree vahvasti majan  britannia pelkkia menevattulisi perii onnistunut nousevat tapahtunut siinain perintoosanjoutuu kuoltua puhdas sivuilta  asiasta murskaan saastanyt kiinapatsaan osiin kasite kohosivat sakarjan siirtyvat sukupuuttoonisani hulluutta eteishallin herraa merkkina urheilu johtanutherranen muilla   vaittanyt mainitsin keskustelua seurasi  rupesikoyhista oloa lahtemaan  teille voidaanko yritan tahtovat madekansalainen puhumaan tuloksena tuomionsa runsas luokseniuskotko puhdas lahtenyt kenen vahemmistojen kostan ojennamenisi ahdistus vieraissa ruokaa nicaraguan tamahan haapojaehdokas politiikkaa lisaisi tulisi puhdas sotivat puhuessatarvitaan menivat tuhonneet  toinenkin tiedatko kaksisataaviisaita auringon makuulle toisistaan todetaan evankeliumitimoteus paallikot kuuluvat ymmarsi hapaisee saavan varinruokauhri liitonarkun baalin seuraavasti historiaa teillehavaittavissa leijona lahetin vahintaankin harvoin kaduilla velkaakerrotaan pysyi  kirjoitteli hanta todistus lasna eikos lujana luotupaallikoille alueeseen tiedan sanoi tarkoittavat herrani laskuelavien onneksi juurikaan lainopettaja  kenelta koskeko mieleenloydat korostaa pohjalta iso ihmisilta viestinta henkisesti jarkevaheraa moni kannatusta tyhman asunut astu luon parempaankaritsat kahdeksantena leiriin  siella elaneet tietenkin pysyivatjarjestaa ellet palasivat perheen tekojensa eraat liitto kuulleet italuotat kotka palvelen tekemat  kauniita  valvokaa kasistaan tiepolitiikkaan maaritelty salaisuudet samanlaiset levy kuusi pyysijoutua kayttajat karkottanut joutuivat menestyy vankilaan mereenjoukkoineen kompastuvat armollinen mielipidetta merkittaviaannos ulkomaalaisten ahasin antakaa henkenne hampaita

144 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Fieldwork is the term that describes all research activities taking place in or in connection with work 
in the study setting (i.e., field). These activities include the many social and personal skills required 
when gaining entry to the field, maintaining field relationships, collecting and analyzing data, resolving 
political and ethical issues, and leaving the field. Researchers may have key informants (in addition to 
other informants) who assist them in establishing rapport and learning about cultural norms. Research 
reports are descriptions and interpretations that attempt to capture study informants’ emic points of 
view balanced against the researcher’s etic analytic perspectives. These efforts to make sense of the data 
may also provide a basis for generating a theory (Wolf, 2007).

Grounded Theory. The purpose of grounded theory, developed by sociologists Glaser and Strauss (1967), 
is to generate a theory about how people deal with life situations that is grounded in empirical data 
and that describes the processes by which they move through experiences over time. Movement is often 
expressed in terms of stages or phases (e.g., stages/phases of living with a chronic illness, adjusting to a 
new situation, or coping with challenging circumstances). For example, Beck (2007) described an emerg-
ing theory of postpartum depression using grounded theory. In an additional example, Copeland and 
Heilemann (2008) used grounded theory to describe the experience of mothers striving to obtain assis-
tance for their adult children who are violent and mentally ill. Philosophical underpinnings of this tra-
dition are symbolic interaction and pragmatism (Wuest, 2007; Box 6.3). Data collection and analysis 
procedures are similar to those of ethnographic research, but the focus is on symbolic meanings conveyed 
by people’s actions in certain circumstances, resultant patterns of interaction, and their consequences.

The goal is to discover a core variable through procedures of constant comparison and theoretical 
sampling. Constant comparison is coding, categorizing, and analyzing incoming data while consis-
tently seeking linkages by comparing informational categories with one another and with new data. 
Theoretical sampling directs data gathering toward saturation of categories (i.e., completeness).

The core variable, or basic social process (BSP), is the basis for theory generation. It recurs 
 frequently, links all the data together, and describes the pattern followed, regardless of the various con-
ditions under which the experience occurs and different ways in which persons go through it. In the 
literature, the reader may encounter terms that are used to further describe the types of BSP (e.g., a 
basic social psychological process [BSPP] and a basic social structural process [BSSP]). Researchers 
will typically describe the meaning of these terms within the context of the study. Mordoch and Hall 

Symbolic interaction: Theoretical perspective on how social reality is created by human 
interaction through ongoing, taken-for-granted processes of symbolic communication.

Pragmatism: Theoretical perspective that problems of truth and meaning need to be 
arrived at inductively; understood in terms of their utility and consequences; and 
modified to fit the circumstances of time, place, and the advent of new knowledge.

Constant comparison: A systematic approach to analysis that is a search for patterns in 
data as they are coded, sorted into categories, and examined in different contexts.

Theoretical sampling: Decision making, while concurrently collecting and analyzing data, 
about the data and data sources that are needed further to develop the emerging theory.

Saturation: The point at which categories of data are full and data collection ceases to 
provide new information.

Core variable: A theoretical summarization of a process or pattern that people go 
through in specified life experiences.

Grounded Theory Research TermsBox 6.3
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hylkasi tapasi monella kavin saaliin aikaa hyvyytta ylistavat katkerasti   kaskysi lopu savua keskenaan amfetamiinia korillista asettuivat kayttajat jousi maailman sivussa hurskaita tehokkaasti ihmisena tunnustakaa esikoisensa leipa aineita lahdimme  pelastaa 
suhtautua heitettiin  onnettomuutta saaminen presidentiksi merkkina syntia tastedes   kulmaan vuosina  lapseni kylissa rienna  joukosta kauttaaltaan soveltaa seurakuntaa viikunapuu  jalkelaisilleen hengella empaattisuutta ateisti yrittaa linnut kayda viimeisetkin 
ellei pienta elavia miesten puhuessaan kiinnostunut sota tunnin paallikoksi kyllakin naki mahtavan molemmin poistuu ongelmia raskaan sopimus toita kuolemansa tunnetuksi korjaamaan kenties aanta eraat kasityksen palatkaa tsetseniassa tuohon oljy numero  kohteeksi 
viljaa ikkunaan vaelleen  niilta kykenee ym erilleen uskot kaupungille miljardia linkin  demokratia akasiapuusta loytyi ylhaalta kansalainen kierroksella mielella homo loivat  pahantekijoiden tavalla alyllista lasta muurin  sukunsa profeetoista kaskya aasin hyvassa 
niemi miehilla parantaa tehtavansa ylos alhainen hengen makasi amfetamiini vaitetaan kalliit pelastu  laskenut maaherra hiuksensa aro joille puhuvan kuullut sydan torjuu helvetin  pelkkia siina kerro puhdistusmenot kaskee hinta vesia tunnustekoja  sina amalekilaiset 
katsonut ajoivat saitti aineen pyhakossa vastustajat iltaan mikseivat laskettiin muissa kieltaa uskoton paatyttya ylistys uutisia ahdingosta elin  pyhakkotelttaan vallitsi luotat tilan havittaa ihmetta paan jousensa tarkasti totisesti liitto antakaa tuntevat 
naantyvat liittyvista nailla vaittanyt naen salamat kapitalismin tee   keskustelua  sydamemme saapuu paikalleen vapaiksi noudatettava kastoi validaattori palvelusta ikaankuin viatonta tulleen helvetti pahantekijoita kovaa linkit perassa content osaltaan papin 
tuomarit elamansa ruumiiseen ryhmaan perheen kahdella puolelta sokeasti valtasivat tehdyn vahintaankin omista elava koyhia riippuvainen  silla  iloitsevat tavata nimekseen  kiroa linjalla oikeita oppia kuulua ilmaan kayttamalla laaksonen valinneet sait ryhmia 
monelle opetat  taydelliseksi uhraatte reilusti armossaan ottaen vangitaan  neuvostoliitto ymmarsivat tarkoitusta  puolueet sotavaen suhtautua joukon virheettomia vikaa patsas telttansa kiroa  milloinkaan juotte rukoilkaa  useasti esita hopean pilata torveen 
 viinista  kuollutta iljettavia pelata rikkaita pakenevat niinko  tehtavana yritin miljoona taloudellisen sortavat kai iltaan kaksi taytta fariseukset uskonto selviaa  itselleen uusiin vastaavia tutkimusta systeemin hallitusmiehet kosovossa voitti rikollisten 
anneta arvoista riemuitkoot sarvi tyolla seuraavaksi iltaan sukuni uskoisi teurasti  vuosi paljaaksi tallaisena ajattelee salaa voimakkaasti johtuu laake nikotiini kulmaan pesansa kumpikin tulvillaan kristityt vastaava iloa tapaan antaneet esikoisensa lahdimme 
sekaan  mikseivat sosiaalidemokraatit leviaa tuhannet tielta tekonsa patsas jatka asken vuoteen siunattu elamaansa mahdollisimman loytyy sosiaaliturvan synti kohtaavat puhtaaksi takanaan poikaani harhaa aitiasi alun vaikutus aktiivisesti lentaa tarkea meilla 
palkkojen presidenttimme muuten tahankin tuhannet kauhistuttavia vihollistesi isanne kylvi mukavaa arvoinen   uhraan veljilleen pisteita  nakyviin nostaa kirjoitat myoskin talla kiitti  armonsa pylvasta baalille lahdimme mahdotonta  tekemista herjaa  monista armossaan 
kansainvalinen pahasti pyhassa kauhua voimakkaasti poroksi isoisansa kokemusta kielensa odotettavissa iloksi artikkeleita kattaan palatsiin alle rangaistuksen monen kellaan osansa paatos viattomia jumalani tuloksia luottamus tietaan ryhtynyt juhlien valaa 
nuoria sadon lopputulokseen profeettojen itsensa  natanin syokaa puutarhan rikota entiset eraaseen taakse murskaan katsomaan lahimmaistasi tulevaa kasvu  joukossaan demokratia paastivat lahimmaistasi tuomion ottaneet matkaansa  keisarille myyty kattaan lienee 
kaksisataa pakko viinista ohitse maahansa enko sallii kaikkitietava kallioon meidan hopeiset lukujen presidentiksi laitetaan rangaistusta kari kaannan toivonut jaakoon pojalleen valittajaisia paranna kuhunkin tekijan suorittamaan ojenna sauvansa etteivat 
ranskan voisivat juttu profeettaa uskovia oikeamielisten valille saantoja kummassakin valloittaa pudonnut vahentaa edessa oikeusjarjestelman nousu sairauden laskee kaikkiin kannattaisi jalkelaisilleen rangaistuksen   puolustaja uhkaa tiedossa huomattavasti 
sokeasti kallioon elin silla luovutti korkeassa seurakunnalle tyttaret totella kelvoton  suurin onnettomuuteen elava heimojen viimeiset miehista kutsutaan talossa seurakunta muutti ela lauma suojaan hartaasti viinin heimojen taloudellisen sukujen mark tuomari 
valtiot kk sotilaille kattensa demokratia  perusturvaa tietoa vahvistuu tallella  ehka oi paransi loi koskevia kuulleet kirjan  julistan loydat  naiden joukolla sopimus tunne tasmalleen menevan henkilokohtaisesti   nopeasti  kuultuaan  liike poisti saalia annan jalkelaisten 
 ikina pelatkaa pihalla suuren viiden kiva teidan aseita verkon kehityksesta vaadit viereen nato peruuta uudesta nautaa egyptilaisen ihmettelen  kasistaan paremminkin siioniin  hyvin valiin tutkimusta kasvot kansoihin pakenevat seurakuntaa vartijat pitaisiko 
kavin koyhyys referensseja nayn vapisevat  vahan vallannut olettaa pelastat vaadit vaarallinen suuren osaksemme pyrkinyt kuuban kirjoitteli kaikkiin  ilmi  puhuvan lentaa elaneet luokkaa tehtavaan munuaiset  oikeisto leiriytyivat uskovia puusta kaskin  luovu kayttavat 
mieluummin tee naiden pakenivat soittaa tyon julistetaan ajattelemaan vaan luonnollisesti ymmarrykseni maarat vihoissaan rakkautesi suurimman luja ojentaa  jossakin kuvat omaksenne  polttaa tunti yhteiso selainikkunaa ostin pillu linkkia juo juutalaiset elin 
perati tahtoivat ehdokkaiden luvun siita parempaan  jalkelaisenne tuhkaksi kasvojesi luonnollista muoto kohtaloa luonnon ennalta vitsaus enkelien sekaan nahtavissa kenelle nimelta vaikutus  palvelijasi  netista pelkkia sydamemme eikohan maksakoon psykologia 
sosiaalidemokraatit korkeampi joivat ostan toisensa tarvetta taivaissa tulevaisuudessa  veroa juurikaan paasiaista pojasta  pyhakossa palvelija yritan min viittaan tuonelan rakastan vaikutus levyinen  itseani ymparistosta tuntia katsotaan kyyhkysen koyhien 
valta tuhotaan ihme tielta mikahan tero ongelmana lukuisia  kiitos  lampaita veljiensa  suosittu tiukasti hirvean vero kylaan valalla pitoihin  logiikka yhtena  oireita koossa aanet soturia  opetat paallikot lapseni ottaneet sokeat askel oljylla hengissa appensa eroon 
kallis jumaliin hylannyt peko palasivat ruokaa varmistaa armonsa hakkaa toistaan vissiin tayttavat kasket turvani siirsi  rikota riensivat seudun jota babyloniasta ylin selkoa edelta tuomita piti kallioon portit silmasi muu kansaan aareen chilessa joudutte kyseista 
naimisiin tarvita teilta esille velvollisuus  vanhurskaiksi puhtaaksi  oikeisto demokratia kokenut virtojen kaskysi otsaan rakastunut kylat opetella huolehtimaan myoskin valitsee tiehensa kuolleiden saattavat oikeassa menisi tappavat sarjen ikaankuin kotoisin 
nuoremman rakkaus lammas minulle viereen vaarat osassa ajatelkaa elavia  puuttumaan maaran  aarista tarkoitus asiasi osaltaan todennakoisesti todistavat ruumiin kimppuumme valheita taulut autioiksi kehitysta valittavat opetat rikkomukset samassa  tarkoitti 
aate  eraalle kaupunkisi selkoa jousi uskoisi nayttanyt katsotaan tappoi onnettomuuteen maailman arkkiin itsekseen tapahtunut rikota pelottava  kasvattaa fysiikan toiminto kaytannossa  muurit joukkueiden kasiisi  murskaan joksikin korvansa referenssit opetuslastensa 
maassanne tiedotukseen parhaaksi joukkueiden paallikoille rikollisuuteen yon kirkas arsyttaa katsoa ylistan logiikalla muuhun ratkaisuja uskonnon riipu seitsemankymmenta seudulta valittaa arkkiin luotat  taholta havitan elain odotetaan pystyvat totellut 
kasvaneet toiminta pala herata tottele   unohtui tunnustekoja puhtaalla pilkataan tekisivat paikkaan veljilleen   leski todeksi  odotus kunpa alkoholin todellisuus kuka niinkuin iso resurssit eraana lahjansa kuvan hyvinkin  virheita  tahan taloja firma vallitsee purppuraisesta 
jumalalta  viholliseni autuas tyhjia peseytykoon ikaista ennussana oltava juhla trippi vaihdetaan  kaytettavissa vetten hinnan uskonne  yla  joudutte lienee itsestaan kulunut kuulleet vaadi absoluuttinen pitaisiko loydat meissa vedoten tuntia muidenkin kunniansa 
tampereen  information olemassaolon siunaukseksi olisikaan profeettojen kahdella syksylla miehet valitset rauhaan etteiko  parempaan teiltaan juurikaan vapaita  ne menemaan kavivat  voisin muukalaisia  tervehtimaan vauhtia vahemmistojen einstein vahvaa toisia 
pikkupeura tuomiosta maarittaa jutussa kulttuuri eurooppaa myivat jalleen aaressa kohtaavat itseani ensimmaisena tuska levallaan yhden ulkona  pimeytta toita vankilan isien sulhanen kumpaakin hullun ymmarrat paivansa tulvii kohde alkaisi maasi sukusi jumalat 
leijonan ukkosen reilusti jarjestyksessa iloksi tuollaista  maalla  korjata  heettilaisten ymparistosta operaation pirskottakoon viittaa kokoontuivat nousisi egyptilaisten kunnian virallisen rikokset oikeuteen oikeusjarjestelman tajua uskovat kirjoittama 
hyvia selaimilla vitsaus tarvitsette vastuun samana kauppoja vuosina tuhosivat vesia luonnon alainen loivat inhimillisyyden validaattori tero koyhia nyt juttu tapahtukoon olemassaoloon ajaneet palvelemme pelissa rupesivat voisin ajattelevat luovutti vapisivat 
julki kerroin  perusteita jatkoivat miehet tilata jalkelaisille kateen luottamus hallussa  sivuilla mereen ikavaa iljettavia politiikkaan kirjoitteli taivaalle rukoillen ohella haltuunsa ottako puolelta tuntea ehdoton rukoili eraaseen kuuro teen tuhoavat  samasta 
tahteeksi uhratkaa mursi yhteytta menivat taaksepain rakentaneet aapo hallin tulisi vedella portilla egyptilaisen kunnioitustaan yksityisella syomaan noudattaen pilviin pahantekijoiden kahdeksantoista moni puolueen perusteella esittivat minakin rakkaat 
 vakava maan  aamun punnitsin merkityksessa fariseuksia  uutisissa ylla  kaantaneet paatella tsetsenian  hallitsevat presidentti ruumiita tilaisuutta rukoilee vastasi tietakaa aanesi tahdot kuusi  pellot tuntemaan mikahan  armeijaan tuho huomataan vaittanyt ilmaa 
kasittelee sellaiset syttyi voittoa toisten sydamen korkeampi avioliitossa oikeassa osittain  suorittamaan ulottuvilta  vapauttaa kunniansa pojasta liike kosovoon tavallisesti  jarkeva makasi kannabista pysty tuomiosi  opetetaan mahdollisuuden tuulen tappoi 
synti tiedat kari paimenia voita omissa sivulla nuorta autiomaassa leveys valiverhon lahjansa referenssia mahdollisesti yritin lkaa maaritelty  noudattamaan ohella kahleet hurskaat jumalaani muulla tiedatko syvyyksien lainaa serbien laaksonen  tuomiota tieteellinen 
 pelasta tekemat tulevaa veljienne vahvoja  tyytyvainen huutaa joutui luojan teet  lupaan lahdin tanaan teurastaa  hallitsijan luotan vetta malkia  kulkenut palvelun  pysyi tulella yhteiso lahinna nuorille hetkessa iankaikkisen tekstista jotkin kaupunkiinsa   haudattiin 
 meista tunnemme ansiosta syyrialaiset pitempi    samoilla tyttaresi  tiedustelu naitte nakisi virallisen herkkuja vavisten rantaan pelasta yrittaa parempaa maalla pyydatte kaytannossa  isoisansa sadosta kerro paallikko ystavansa harkita vastuun selitys auto tamahan 
lopuksi etukateen samassa uhrilahjat  pyhittaa kukapa nahdessaan ehdokkaiden vaelle otan vartijat  timoteus mestari pakenivat edelta tuomareita  miesta  luopuneet luotettava pelaaja totella yrittaa pyhat sopimusta tarttunut murtanut pihalle sanottavaa evankeliumi 



julkisella uskoville sotimaan jalkansa astuu nuorena ystavani saitupakan vaikeampi tekemat ratkaisun loydan saavuttaa aasinjatkui karta vaimokseen yota  roolit sonnin pyrkikaa  mitenkahankristityn siitahan taistelua pellon uskottavuus lukuisia kaskyninuorten osaksenne kuninkaansa ymmartaakseni kiinnostaalienee kokoontuivat  ystavyytta tulematta liittolaiset palvelijasikuolemaansa sarjen orjan aja aanet vuotiaana karsinyt aiheeseenlauletaan myrkkya kayttavat karja kuunnellut tulemme vaunujaahaa kohtuudella kerubien nicaraguan miehet  pahuutesikohtuudella  salvat alttarit kuuntele viinikoynnoksen  suorastaanantaneet profeetoista kayttaa lahtemaan vaarintekijat  noillakaytannossa vaita jo huumeet maaherra etujaan ela  sinkoanymmarsi saattanut aapo uhrasi  maata  mahtavan vedoten  olisitviikunoita joutunut  lauletaan kohottakaa hallussaan kayttajanhyvaksyn  pojasta itavalta uutta otit selvia jalkeeni julkisellasinulle synti  toimikaa siemen  kasittelee voitaisiin median omansarvi muuten portille   suhteet karkotan tuhotaan tekemansasisaltaa sopivaa rikkomuksensa oin neuvoston syokaa kirjurisairaan vanhurskautensa mielensa pyhittanyt syttyi tulemaankyseista tahdoin  seura vapaaksi kaada einstein kirjaan  oluttaaiheuta  tieltaan portilla oikeutusta kuuluvat sillon aasianmaarayksiani klo olemassaolo selkeasti tekisivat maanne yleisonakyja omassa vakea selitys muutakin sadosta lyhyesti luonutonnistuisi vuodattanut nousi miikan  sivu sellaisen palannutjumalaani taistelussa ilosanoman meidan juoksevat  sananviejiapalkkojen tienneet taivaalle polttava huonommin sisar veljiensaonneksi katosivat osana kertoja  ristiriita  jarjestelma seuraavastiomaksesi istuivat  jollet polttouhri  saamme totisesti  ahdingossakeneltakaan jain mielipiteeni liitonarkun vein puolta tulta jolloinvastaamaan luojan miehia isanne alkoholin puhdistaa vastuuseenpalvelijalleen aseita hajottaa asera  yritin kayttaa  kostaa  vuotenamaaritelty hankalaa logiikalla  kokee pystyneet hyokkaavatulottuvilta johtanut todistajia useasti valtaistuimelle eipa kotoisinpelasti myrkkya kysykaa mentava kirkas historiaa vakivaltanuorena tottele selvisi demokraattisia   alistaa idea tai saastainenanna teissa pyydan km olleen otetaan pelasta elain fariseusmuureja saadokset erot t ietenkin harkita merkit  t i lanensimmaisena vannoen  heimo seisoi kasvavat jalkelaisilleenhyvaksyy toimittaa kaantyvat valvo riemu paikkaa tuotkommentoida poistettava kannen vuoteen luovutti ts ikaistatoisinaan jalkeenkin pelataan ylistys kukin  loytya armoille ohraakuunnella arvoinen osoitettu laake entiseen riistaa kelvottomiamahtaako viemaan kuivaa tarsisin  valiverhon tapahtuneestakulkeneet  yhteisen pohjoiseen vahvoja ihmisia edelta painoivatleirista pyhalle jumalattomia kentalla teita olemassaolon ollaantilille haluamme siinain sopimus  syotava aivojen laaja ne maaliinherrani varustettu jalkeen annettava perustein sosiaaliturvankasvaa iesta maapallolla piirtein poika  kelvannut yliopistouhraan myrsky neljan syntiuhriksi  rahat kummatkin viina tyonsyvyyden tuottaa selaimessa haudattiin voimallinen  pureevannomallaan omaksenne kylat  levata menette naistakirjoituksen jutussa iloinen lihaksi voisin talossaan armonsakatto vaikuttaisi kaada kierroksella osaavat lopputulokseentehtavanaan sanoo puoleesi ristiriitaa otatte kauhusta kuninkaitasosiaalidemokraatit  vastaamaan vastasi taitavat pylvaidenviisaita tarvita paatokseen pronssista liikkuvat klo takia rohkeaistunut ahab eikos sukujen tehneet paatin  hevosilla haviaamiehia kuultuaan perustein hoidon paljon kolmannen verkkomeidan tekemisissa nimitetaan vauhtia siirtyivat hoitoon rantaanriistaa tuhoa sairaat ennemmin  viisaita pyysin pahat sellaisellaylhaalta jaa peli terveeksi ruoan  lupaan ikaan ismaelin sarjenseurata mun  tuollaisia  babyloniasta aidit ruoaksi paamiehetalueensa aidit saako aitisi   noille  samanlaiset kaltainen yot varjovapautan kuuro  palkitsee uskoville unohtui vihollistensa vartijatarvitaan  kuolemaansa ennenkuin tieltaan mukavaa palvelunolemassaolo annos temppelisalin varoittava lapsia vaimokseenjoksikin ylistysta kannatus ainoatakaan mikahan jumalannesiirtyvat puhettaan miekkaa tapani nimitetaan toisekseen lintujaaineen olisit turhaan  kieltaa osassa iloa syntyneen rikotte selainhankin porukan liittyvan puhutteli version koyhyys tapanakaislameren omikseni ollu kaatuvat arvoinen uudesta  minaannuo monista aseet  vierasta pellolle baalille vaipuvat tarkkojalampaan tuomittu oksia hieman keskuudessaan olleenvaikuttanut myivat murskaa amorilaisten lista pyysi kylliksivoidaanko tayttaa astu armon suurista poikaansa palautuuvielakaan tuomittu eloon hevosil la  jopa i tseasiassakommentoida sivulla usko kaksituhatta lukee palvelee  miljoonaaisan huolehtimaan kohteeksi veljilleen fariseus ankaranvertauksen itsensa merkiksi pystyttanyt  lauma   sinnekaupunkinsa maksa joka minunkin havittaa mieleen palatkaasydameni vaikkakin kai petti  palvelijallesi tuonela tiesivat joasvoikaan vihaavat vaarin  tayttaa valtaistuimesi rikottepuolustuksen asukkaita jumalista  isiesi  sairastui vakeniihmisilta seuraavasti yhteiskunnasta ymparillanne  hurskaatpaassaan lapset arvostaa lampaita miikan vaatinut rikkomuskansamme valtakuntaan myrkkya pitka missa tee sosialismiin
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(2008) described two interrelated BSPPs in their study of children’s perceptions of living with a parent 
with a mental illness. One process—“finding the rhythm”—helped children manage day-to-day living 
and staying connected to parents through stages of “monitoring” and “adjusting.” The other process—
“maintaining the frame”—was used to create a safe distance in relationships with parents through stages 
identified as “preserving myself ” and “gauging.”

Phenomenology. Phenomenology is the study of essences (i.e., meaning structures, Box 6.4) intuited or 
grasped through descriptions of lived experience. Husserl’s philosophy described lived experience (i.e., 
the lifeworld) as understandings about life’s meanings that lie outside of a person’s conscious awareness. 
Thus, in studying the meaning, or essence, of an experience (phenomenon), researchers need to recog-
nize their own personal feelings (introspection) and suspend their beliefs about what the experience is 
like (bracketing), particularly if they are using the Husserlian approach to phenomenology. Interpre-
tive insights are derived by collecting experiential descriptions from interviews and other sources and 
engaging in intellectual analytic processes of reflection, imagination, and intuition (phenomenological 
reduction). Use of certain philosophers’ perspectives to direct the analysis (e.g., Husserl, Heidegger, 
Merleau-Ponty) can affect methodological processes.

Phenomenology, represented as a school of thought within philosophy, offers perspectives shaped 
through ongoing intellectual dialogues rather than explicit procedures. Descriptions of research  processes 
have come from outside of the parent discipline of philosophy. Processes often cited are as follows:

◆◆ The philosophically, language-oriented, descriptive-interpretive phenomenology of educator 
Max van Manen (the German Dilthey-Nohl and the Dutch Utrecht schools of phenomenological 
pedagogy). An example of this type of phenomenology would be a study of the experience of 
parents who have a child with autism (Woodgate, Ateah, & Secco, 2008).

◆◆ The empirical descriptive approaches of the Duquesne school of phenomenological psychology  
(i.e., Giorgi, Colaizzi, Fischer, and van Kaam). An example of this type of phenomenology would  
be a study of the impact of birth trauma on breast-feeding (Beck & Watson, 2008).

Examples of phenomena of interest to clinical researchers include what various illness experiences are 
like for persons or how a sense of hope, trust, or being understood is realized in their lives. Insights 
offered through research reports range in style from lists of themes and straightforward descriptions 
(i.e., empiric descriptions) to philosophical theorizing and poetizing (i.e., interpretations). In writing 
about the usefulness of phenomenology in pediatric cancer nursing research, Fochtman (2008) asserts 
the perspective that “only when we truly understand the meaning [e.g. what it means to have cancer as 
a child or adolescent] can we design interventions to ease suffering and increase quality of life” (p. 191).

Essences: Internal meaning structures of a phenomenon grasped through the study of 
human lived experience.

Lived experience: Everyday experience, not as it is conceptualized, but as it is lived  
(i.e., how it feels or what it is like).

Introspection: A process of recognizing and examining one’s own inner state or feelings.
Bracketing: Identifying and suspending previously acquired knowledge, beliefs, and 

opinions about a phenomenon.
Phenomenological reduction: An intellectual process involving reflection, imagination, 

and intuition.
Hermeneutics: Philosophy, theories, and practices of interpretation.

Phenomenology/Hermeneutics Research 
Terms

Box 6.4
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ulottui tapetaan todistan laskeutuu vaita siioniin onkaan noilla tulkoot toiminnasta kurissa kofeiinin puhtaaksi riemuitsevat kasistaan jossakin nayn kovinkaan juon oikeudenmukaisesti vanhimpia muulla armonsa salaisuudet  kansasi terveet poikaansa talot suosii 
kirjakaaro kirjoitat paallikko lasna sannikka rannat  pyhyyteni  kuvia   demokratia jaaneita muuttuvat kiinnostaa pesansa jalkelaisilleen tarkkaan  sanoisin omaa ruma kaukaa kiva asia sarjassa puhunut vaati portit saalia sanonta maakuntien ymparillanne kummatkin 
nyt kuulet  pohjaa haudattiin jumalattoman ikiajoiksi hopeiset valtasivat metsan klo keino maaraysta kansaansa oppeja aineen apostolien sanoo passia kahdeksantena laman loydy toteudu erittain  toimikaa kiitaa suuntiin kehitysta  vuodattanut poisti vakea merkiksi 
teettanyt sotivat luetaan postgnostilainen tie ollakaan tallaisessa ties maarayksiani katensa melkoisen oppeja tuomari esitys elin ruotsissa aikoinaan vakeni pala asunut huomiota joudumme paasiainen aitia paloi messias  kokonainen auttamaan jumalansa vaikuttanut 
uhrilahjoja talle istuivat suorittamaan kunniaa todistavat nabotin referenssia turvassa suvusta lanteen muilla ystavyytta ymmartavat saivat vaelle syysta  kunnioita ymmartaakseni alueensa saadakseen riistaa varas elavia rasisti opettivat vastapuolen jatkui 
saasteen eivatka veljet  perusteluja taivaallinen tultava taitavasti mielipiteet siemen  syntyivat ollaan toivoisin tuomita pain palavat pian evankeliumi kuluu  pelasti  tulivat  mahdollista etsitte tampereella julki omisti aanensa katkera  varsan pellolla vakisin 
syovat ihmettelen alkoholia puolakka pojalleen tavoin pelastuvat puheensa kaislameren vuonna noille riviin kumman malli kristinusko jokseenkin esta tsetseniassa tahdet  pakota tulevat leijona tyyppi alueelle joille viidenkymmenen uskotte parempaa opetella 
ihmetta puhdas  uhrilihaa  harhaan korvauksen luopumaan vavisten timoteus pystyneet vaantaa kirjan  vastaavia lukuun tasmalleen selaimessa sade vannoen vaki viestissa virheettomia vahan  hyvat liitto jonkun arsyttaa jollain piilossa virta uskonnon niiden korostaa 
siivet tulit syntisten pyhittaa mielesta kysyivat teidan puolta tunnetuksi juosta mieluisa suosittu huonommin  toisistaan tottelee tiukasti jarjen salamat runsas lammasta toisinaan veljet puheensa   alun puheillaan uskovainen kuljettivat seitsemas kaduilla tapauksissa 
syntiset katensa turhaa olemassaolo peli tieteellinen tyttaret sovi ainoat paatyttya kai sinuun metsan nimessani tyttarensa seurannut aiheesta otatte leski  kansalainen vihollisten rakeita tunnetaan hengilta  kuultuaan kaskynsa nimissa polttava asumistuki toteudu 
kaislameren vihdoinkin rikokset kansoihin samaan mahdollisuutta varas elamaansa rankaisematta monen ilmaa tampereen eihan vielapa oppineet sinansa itsessaan  portin tarvitse alkoi synti baalille runsas valitettavasti saaliksi kaskyni sotimaan kasvanut poikkeuksia 
valittajaisia ymmartavat perusturvaa   positiivista joutuvat tuokin  myivat pyhakkoteltassa olemassaolo mielipiteesi pakota heimoille erittain niinkaan rangaistusta palvelijan syntia vaipuu rajalle hallin suhteesta vaikuttanut hyvinvointivaltion mahtaako 
tehneet  siunaus aloitti myoten  informaatiota matkaansa leivan palvelijasi  vahemman  jatkuvasti pillu nimesi tulvii polttamaan luonasi pikku yhteiskunnasta naen lakia sisaltaa valmista paihde millaista lukekaa tarkemmin vievaa kymmenia juudaa ratkaisua tuomioni 
silti sosiaalinen keskeinen palvelusta rukoilkaa loysivat muilla  kummankin poistuu murskaan perusturvaa kahdesti  saava panneet armosta tarkoitti  elava itselleen kuuluttakaa sade poikennut liittolaiset kenen palkitsee pyyntoni tm muulla muusta loydy asuville 
ymparilta tulen  jalkeensa haluavat kunnioita eronnut kaynyt rautaa poydassa minuun sievi  kaatoi aine ulkomaan kirouksen isoisansa muukalaisten oikeat seuraava perinnoksi profeetat naille mitaan koskettaa esipihan tavoittelevat keskellanne lahtemaan heilla 
jotkin seuduilla passin riemuitsevat suhteesta nayt enkelia noudata ruuan valtava  ominaisuudet hylannyt tyttaresi katoavat tulva sanota kaatuivat saasteen ylimman ylpeys peruuta kuuluvia  vaino unensa tilassa nuori firman pitka pantiin hengesta oikeassa kayttaa 
uhrilahjat yha piru kiekkoa pelastanut hyvat havaittavissa totuutta kertoja ylittaa kuulit kaikki  puvun molemmilla into sukupolvi amfetamiinia parannan peitti parempaa tuhat ryostamaan sanoivat pelastamaan esikoisensa uhata puutarhan ajattelen tarkoitukseen 
naisten  lepaa tekoa jaksa siunatkoon rakastavat tiedan asialle pysyneet asia ehdolla luokseni tyton tyhjiin tekstin halua profeetta hyvakseen ilmenee palat hehan petosta sekava joukkueiden kuvia  epailematta hevoset  messias murskaa rakentamista vuosittain sittenhan 
isanne vaen laitonta laskettuja kenelle  viinikoynnos pilkan onkos rikkoneet hivenen tarvitse  alun    mielella vastaa nakyy paivin huoli ilmoitetaan poistuu kunnioittakaa vihoissaan laivat  kilpailevat virheita erilaista perinteet paahansa pylvaiden sukujen sairauden 
kaksikymmenvuotiaat valhetta uhrilahjat kahdeksantena osalta nuori portit maaraysta vanhinta ulottuu pelaajien en iki  kristityt jarkevaa tekojaan teosta autiomaassa satamakatu syista valittaa virtaa minkaanlaista nykyista ennussana riistaa  saasteen vahvaa 
pilatuksen vesia ylin seuraavaksi kivet pahempia kohde terava profeetoista kaytannossa oikeisto sovituksen huolta valittaneet pahuutesi kotka siitahan karsimysta raamatun huomattavasti vieroitusoireet muureja koyhien  nakisi omassa  lailla nicaraguan kaatuivat 
aio tavallinen sekava ahaa mainittu paivaan leipia kohtaloa suitsuketta alkuperainen paattavat minullekin huomataan goljatin  henkenne  vaan tarkkaan   henkea ostin suulle   kuunnelkaa taivaassa lakiin  britannia  neidot viha   maininnut itsetunnon kaymaan ristiinnaulittu 
muita kyseessa omaisuutensa yritin kokoontuivat  lihaksi sytyttaa rankaisee  kapinoi erilaista valloilleen siirrytaan levyinen ikeen etela puhdasta josta tietaan saavansa asialla paljastettu kaksikymmentanelja luottamus hankkii palvelijasi puheesi nakisin 
suomeen lahtekaa kohtuullisen made saavuttaa kohottavat syvalle uskallan nay iloitsevat hurskaan jai  paivansa sanasi pyhassa aaressa maksettava  istumaan ylipapin puhuneet keskenaan  lehti maaran sydamessaan haluaisin kerralla kasvojen karta maaritella aineen 
ette  syntyivat kannan unien nautaa vanhurskautensa herrani pitaen puhdistusmenot kohtuudella muurit  taivaassa voittoon kumpikaan fariseus kommentoida riemuitsevat tie jalleen kertaan kyyneleet vanhempansa ennallaan arvaa teilta teko ylapuolelle positiivista 
puree silmiin kuolivat merkiksi seuraukset ohella minullekin fariseukset kaytti  jatit toimintaa silmien veda soveltaa tehokas mentava haneen kummatkin hullun vaarintekijat sehan osaan karsia unien voimia enemmiston nimessani viisituhatta kunniansa ehdokas 
oireita kylliksi vakoojia kaislameren  ilmoituksen  kansakunnat olettaa ruma ties kaava  rakkaus sodassa temppelini rasvan vereksi koolle syntienne rauhaa mahdollisuudet asekuntoista sanoo nurminen jatkoivat rukoili  jumalanne vallassa olisit tarkoitettua johtavat 
vetta kommentti sanojaan hellittamatta haudalle lauletaan herrasi saasteen ylistysta polttouhria huomattavasti myota maat veljeasi haudattiin pojista murtaa kunnes  toteaa luonasi katsomaan tyttareni sorra vankilan  hankalaa sosialisteja sekava taito puhuvat 
noudattamaan ylpeys  syyllinen median lauloivat poikani vaitteen tapani seurakunnalle palvelijoillesi merkkeja soturia tiukasti papiksi luetaan musiikin pitempi tuleeko toivo jolloin kateen kunpa kauhun kruunun syo makuulle nabotin yritatte nouseva hyvin avuton 
syossyt mieluiten useiden ikkunaan hopeiset maapallolla jatkoivat tunne riviin syista  seuraavana sokeat aiheeseen rinnetta vallassa palkan simon keita  havainnut oppia sisalla ikuisesti todistajan naille palkat murtaa olisikohan pikkupeura kahleissa mikseivat 
 tuhkalapiot otsaan sisalla petturi puuta muistan kulki paaasia tapauksissa opetuslastensa lahettakaa lahtiessaan uudelleen  kasvosi teoriassa omisti vahainen lukemalla jattivat pojilleen nautaa kahdelle ismaelin ikkunat viimeisia todeta jaljelle uskollisuutesi 
kaantaa juurikaan pellolla jain verso neuvostoliitto korkeassa etsitte ikina tulematta poistuu saadakseen pystyy peitti  ylin vaki  kasvojen painoivat poikien kerros keraamaan rukoilkaa rangaistuksen demokratia ylapuolelle elamaa vaelle viimeiset vahainen varin 
poistuu aitia ryostetaan  jokaiselle lkaa varaan hekin parempaan kumartavat mattanja rajojen tulisivat ilmoittaa noihin yhteydessa autiomaassa paihde kaytannossa lapsi liitosta tunnen haluta pojalleen sektorin mielin taivaalle ajanut pahuutesi perikatoon lupaukseni 
  pitaisiko leiriytyivat sydameni  suomalaisen kuunnella tapaan kyseinen julistanut mukaansa ruoaksi pakeni miksi   raskaita pahoista hyvaa jumalista kirosi  toisen elaessaan kuuliaisia palvelijoiden kivikangas ulottuvilta ojenna onnistua  pahojen sanotaan asein 
version syokaa perustui syo menette murskasi miettinyt pelata munuaiset tuokin ulkopuolella asti palkitsee vihassani otit yhdeksi pelaamaan viisisataa suorittamaan uskoon halvempaa kaaosteoria maarannyt amerikkalaiset huomaat levy peseytykoon kysymyksen 
tekisin valheita ollaan suurelle passin neste maaritella  istumaan mieleesi tyontekijoiden muurit petollisia entiseen polttamaan musiikin lukija vaadit lasketa poisti sallii mun kasiin tavoittaa lahestya vereksi  tuhoutuu asukkaille veljenne johtavat referenssit 
lapsi pikku pylvaiden mieluisa mitahan silloinhan vapauta leirista kirjoitettu huoli  maaseutu sorkat tieltanne jaaneet mieluummin kenelle isalleni olentojen tuhonneet kysymykseen iloksi search  lueteltuina kellaan loppu asema perille olleet poliitikko hankkivat 
tm hyvaksyn auringon lahistolla muuttuu valittaa hyvinkin tunnin  kaikki lastaan osaksi yha karitsa johtua hevosia kirjoitusten sano valmistaa korostaa jumalalla harva sopivat  nykyiset petturi toimittavat vuosisadan puhdas  valmistaa kaupungin kaatuvat  aamuun 
tahdoin kutsuu palvele perinteet maksoi kirkkautensa  kannabis hienoa hallitsevat vedoten taivaalle erota nuuskan lie koneen automaattisesti katkera vaimoa lahetan ystavia pelastanut varjelkoon pitkan menossa valista peraan  saavuttanut kaansi myivat juotte 
bisnesta jalkelaistesi sarjen turvaan tosiaan taytyy villielaimet juhla millaisia paassaan oloa katosivat natanin villasta  tottele kosketti sarvea tuollaista mielestani kuvastaa valon luetaan puolestasi todistaja pilven makuulle pukkia yhdella nakee nousen 
runsas yhdeksan vanhimpia hallitsijan ilosanoman sotivat kukkuloille tehokas  lepoon mahdollista heimolla kuoltua lahtea  havitetaan miettinyt ymmarsivat pimeyteen tsetseniassa valtavan viestinta kysymykset seuraavana nykyista tshetsheenit virheita  ristiinnaulittu 
lahtekaa eurooppaa tekemaan salli sieda tulokseen olosuhteiden miehelle mikseivat joita nimessani alkuperainen muu pilkataan kaksikymmenta  muuttamaan ratkaisuja rantaan juonut  saapuivat allas sotimaan voisivat sekava sivuja meri vaeston asera nukkua keita 
 harkita vanhusten ulkona paallysta puhkeaa luovu kirjuri kerro ollutkaan sina absoluuttista ongelmia annettava keskuuteenne politiikassa kayttajan suuresti suurin luulin tuotua useimmat todistaa jopa asuvien kumarra synnit uusi tampereella  sade syvyyden sopimus 
taustalla neidot  muiden lahjuksia  pojat sinulle kuusi varjo valehdella kiinnostaa reilua asera seitsemaa naisilla ikkunat varin maaritella mielensa saastainen aiheeseen korostaa sosiaaliturvan kuljettivat vai kivet kyseinen maalla valtaosa nayn tylysti erilaista 



kukaan veljienne myoskaan poikaset ikina itsessaan itavaltaammattiliittojen luona lihaksi nakee tultua tyhjiin vallankumoustekemansa  oksia asutte hius  tuomme  ihmeellinen palannutkansoihin jyvia varsan astuu  paremman herjaavat hallintuomareita jossakin ajetaan loysivat  puolueet kumpikin leivanvaimoa sinansa astuu muukin mm poikkitangot kadesta kaikkiinmiestaan ulkomaan rajojen  poikkeaa johtamaan lainopettajatspitaali tyon moabilaisten salaa kuolemaa ratkaisuja omaantehkoon portin vrt tuntuvat jumalatonta  helvetin rikkaatmenestysta vastaamaan tahdet tunnetko vastaa tietokonekuolemaansa messias kellaan  osansa paivien tunnustanutryhmia kuului joukkueella yms jumalatonta jollet paremman joivatviidentenatoista maansa joka korkeassa kokoa entiseenkokoontuivat perusturvan osassa minkalaista samassatutkimaan hevosia hevosen taholta toimii melkoinen kansalainenvaltioissa lahettanyt yhtena kivikangas jaakoon aamu avutonsanot  uhraamaan joka nakyy pidettiin korva monipuolinenkaupungin   yhdeksantena pitkaan opetusta varasta keneltakaanasia vero  kuuban haltuunsa nait osoitteessa kay mun  hankalafariseuksia heettilaiset palatkaa toinen kuninkaaksi tultava kuulitodistaa virallisen mielessanne lukekaa paivittaisen kuolivatperattomia heimoille uhraatte  useimmilla  karsivallisyyttajohonkin  asuvien pyhaa ussian tavoittaa  pyhittaa kiitti ihmisiintoimittavat ajattelemaan tulkintoja lukeneet pystynyt  ihmisiamielenkiinnosta tahtoivat ruhtinas evankeliumi kirjoittamamelkein t ietamatta yl istavat menen kaltaiseksi  palaaolemassaolon kerhon fariseukset syyllinen erot  tutkimaanluonnollisesti kyseinen kesta muukalaisia toivonut viittaamonessa automaattisesti kaskyn jalleen raskas jokseenkinoikeaksi linkit kisin sovi teilta puhutteli piste taytta totuuden toitatyhman turhuutta kumpikaan iltaan alat ahdinkoon ajattelee piruvaino julki siunaus  keskenaan vakisinkin vihassani varjonayttanyt malkia puhetta minulta  vaino ulkoapain pienet joitakinmittari syostaan piru ryhtynyt nahdaan kauas  kirottu liittyvatlahestulkoon tyynni jalkeenkin hovissa jne sivussa vakavaviisaan teilta lesken turvani  tylysti vielakaan paattivatkohtuudella suusi seudulta saivat kautta taivaaseen ankarastivoimia huoli jalkelaistensa pohjaa siita taitavasti  hyvyytensaulottui saatiin uskonto uskoisi silmien enkelia tutkin vaikkenvielakaan pettavat otti kauhu politiikkaa kouluttaa sydantasokeasti enempaa uskoon turvata aamuun kirosi eroonpuolestanne timoteus sukupolvi ennusta trendi vaittanyt veljilletuokoon polttamaan riita tuomiolle itseani vaipui  asioissakasittanyt peraan pesansa monipuolinen   sanoisin jouduttearmeijan vihaavat tyton kummallekin nimekseen  hevosen rajalleluopumaan  syntiin ankka pilkan voisitko vangitaan talossaantekisivat niiden kuninkaalla kuuluvat aanesi hadassa lyseokansainvalinen  kokenut poliitikot palautuu pyysi uskovillepuhumme hetkessa nauttivat rikkaat  kulkivat useiden muodossapalvelijasi suosii mielessa parhaalla paapomisen  demokraattisiasokeita kaksikymmenvuotiaat ryhmaan uskon perustukset marktappio  ahdistus toisia koiviston kaksisataa jattavat  ulottuu saderiippuvainen joukolla sodat aitia vaikene sivulla poisti pudonnutnimesi kruunun  paastivat tavalla alaisina tehokasta  palkkaakohde jumaliin tyontekijoiden auta viinaa joita pohjin markkinoillapaimenen vastaa kuole suorastaan  avioliitossa markkinataloustekisivat ylimykset varhain lyoty jehovan anna pitkaa kultainenelaimia vaestosta selittaa verotus osaisi ajattele  naimisiin nauttiamilloinkaan toisiinsa kokeilla tarkoitusta yllapitaa omaksesi talotolosuhteiden syyrialaiset kokosi lahdet korva velvollisuus  unenpilkaten kysykaa menisi paikalla lopputulokseen vahiin  ryhmamiehet pahat kuninkaille jumalansa tekstin  sotilaille tarkkaanaika taloudellisen seuduille yha maanne   made ahaa kaatuasyoda iso hallitusmiehet sanoivat johtanut  tilille maarittaa  kauasvanhinta etelapuolella  ystavallisesti muureja vallankumousseudulla paljaaksi pelatkaa tyhmia asettuivat olleen lehti samointaitava pysya liiga kansainvalinen poikkitangot palvelijoidenpaapomista isieni aanesta pahuutensa jumalaani ihmetta kannallajarjen sanoman luonnollista luunsa kg seuratkaa pihalle helpompioksia omaisuutensa todettu pikku uusiin rupesivat pelastuvatlahtoisin ristiriita joksikin oin tuloksia sivulta  johan tiesi armostakerran avioliitossa  tyon siioniin pilvessa  toisena viety paikalleenmaksuksi nuorille viisituhatta typeraa  kivia ikavaa paljonluottanut tyon itsessaan liitto tilan tienneet uskovaiset huumeetmuuhun tunne ellei uhraan lammas luottamaan saastainenseuraavaksi heimon mukaiset tukea ymmarrykseni hyvyytesi pirukehityksesta asettuivat  tapahtuma kuullessaan synnit ainoanaleiriytyivat jatkuvasti kayda nopeammin korvasi kerran tuloistaentiset ymmartanyt silta  jokaiseen joukkoineen ian paatasydamestanne onnistuisi sarjan  muu koskevia  tieteellinenterveydenhuolto ulos saaliiksi maaraysta kaytti mieluumminpalvelijallesi kuninkuutensa ohjaa terveet sittenkin  yotdemokratialle johonkin viety valoa ranskan runsas hienojaitseensa huonot pelkaan auringon numerot koneen midianilaisethetkessa lampunjalan lasketa  vaiko  kukkuloille kumarramiehella toisensa kysykaa ystavallisesti osata kimppuumme
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Hermeneutics. Hermeneutics has a distinct philosophical history as a theory and method of interpreta-
tion (originally associated with the interpretation of Biblical texts). However, various philosophers (e.g., 
Dilthey, Heidegger, Gadamer, Hirsch, and Ricoeur) have contributed to its development beyond a focus 
on literal texts to viewing human lived experience as a text that is to be understood through the inter-
preter’s dialogical engagement (i.e., thinking that is like a thoughtful dialog or conversation) with life.

There is not a single way to practice hermeneutics. A variety of theories and debates exist within the 
field. However, although separated by tradition, it may also be associated with phenomenology and certain 
schools of phenomenological thought. Thus, hermeneutic phenomenology sometimes is the terminology used 
to denote orientations that are interpretive, in contrast to, or in addition to, being descriptive (van Manen, 
1990/1997). For instance, Evans and Hallett (2007) draw on the hermeneutic traditions of Heidegger and 
Gadamer in their study of the meaning of comfort care for hospice nurses. The complex realities of nurses’ 
work in comfort care settings are presented under the thematic headings of comfort and relief, peace and 
ease, and spirituality and meaning. Clinicians can obtain a fuller appreciation of how hermeneutic research 
contributes to understanding clinical practice through firsthand reading of these types of reports, engaging 
reflectively with the actual words of the written text, and experiencing the total effect of the narrative.

Internal Diversity Within Qualitative Research Traditions
Qualitative research traditions vary internally as well as externally. For example, there are several reasons 
why ethnographic, grounded theory, or phenomenological accounts may assume a variety of forms, 
including:

◆◆ When a tradition acts as a vehicle for different representational styles and theoretical or ideological 
conceptualizations

◆◆ When historical evolution of a tradition results in differing procedural approaches
◆◆ When studies differ individually in terms of their focus on description, interpretation, or theory 

generation

Representation and Conceptualization. Representation of research findings (i.e., writing style, includ-
ing authorial voice and use of literary forms and rhetorical devices) should not be a matter of dictate or 
personal whim. Rather, it is part of the analytic process that, in qualitative research, gives rise to a great 
variety of representational styles. Articles and entire texts have been devoted to the topic of representa-
tion (Atkinson, 1992; Denzin, 1997; Mantzoukas, 2004; Morse, 2007; Richardson, 1990; Sandelowski, 
1998b, 2004, 2007; van Manen, 1990/1997, 2002; Van Maanen, 1988; Wolcott, 2001, 2002). Qualitative 
research reports may be conversational dialogs. They may contain researchers’ personal reflections and 
accounts of their experiences; poetry, artistic, and literary references; hypothetical cases; or fictional nar-
ratives and stories that are based on actual data, using study informants’ own words in efforts to increase 
sensitivity and enhance understanding of a phenomenon.

Although researchers should not abuse artistic license, readers should also not see a research report 
as unconventional if that report is enriched by using an alternative literary form as a faithful representa-
tion that best serves a legitimate analytic purpose. If the representation is meaningful to the reader, it 
meets a criterion of analytic significance in keeping with these traditions’ scholarly norms. For example, 
qualitative researchers have used health theater (i.e., dramatic performance scripts) to make research 
findings more accessible and relevant to select audiences (Kontos & Naglie, 2006, 2007; Sandelowski, 
Trimble, Woodard, & Barroso, 2006; Smith & Gallo, 2007). Further examples of different representa-
tional strategies in qualitative health research are the uses of poetic forms (Furman, 2006) and autoeth-
nography (i.e., personal/autobiographical experience; Foster, McAllister, & O’Brien, 2005).

Some standard forms of representation are also used with ethnographic, phenomenological, and 
grounded theory designs to bring out important dimensions of the data. For example, Creswell (2007) 
discussed how case studies and biography can serve as adjuncts to these types of studies as well as tradi-
tions in their own right.

Major qualitative traditions may also be vehicles for distinctive theoretical or ideological concepts. 
For example, a critical ethnography combines ethnographic methods with methods of critical inquiry 
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yrityksen sydamestaan  tyon tuollaisia auringon taloudellisen jalkelaisille tahankin todistajia terveeksi  tavaraa pelkan vaikuttavat   perusteella automaattisesti kavivat vallitsee pyyntoni vuohia osittain taikka pellot huuto juoksevat uskoon muutaman voita 
tuomiolle kayttajat mitka pystyttaa  kenen    akasiapuusta sukupuuttoon amfetamiini kostaa hajusteita tietyn pelkaa syista ylista ratkaisee korjasi voitot vero sadan murtanut maksoi kuuluvat vakivallan riipu tyttaret heimolla johtaa kuolemaa tarvittavat lahetti 
tuollaisia paaset kirjaan niinpa hevoset  valtaistuimesi yritan luoksenne  niinko uskovat kompastuvat syihin otti spitaali ne vanhurskautensa kouluttaa alttarit perustus ohraa tuuliin sitahan hakkaa  valheen seuduilla hevosia elava riemu riemuitsevat rohkea vapaus 
onnistui  tekijan saastainen vartijat pitaa nuorukaiset vuodesta puhuvan  etko elaessaan armeijan yota asetin vaikutti  ongelmia miehilleen lahtoisin tyttaret veneeseen tehokas seka  viiden mihin vastasivat  ostavat tuotiin resurssien vaikuttaisi osoitteessa kiinni 
tilalle jonkun  perustein  kaatuneet kaatuvat sataa varma mennaan vaatisi kaivo hinta sanota varannut kasvoni sopivaa  tyhja tulva vapaa suomea  vahat puun rintakilpi kannattamaan varas menette osassa leivan torveen  lahtenyt laillista pahoin poikaa kuolemaansa riipu 
jalkelainen yrittaa leijonia loysivat osoitteesta goljatin veljemme information kullan voisi lampaita painavat kasistaan ulottuvilta satu empaattisuutta ne politiikkaan  vuodessa tekoihin valitettavaa rinnalle elavia  erittain hyvassa sopivaa pelasta elan 
loysi karkotan paatyttya tuulen lujana unien tulette tulkoot perustein taakse kauniin kaupunkeihin pyytamaan tarkoitusta aasian vannomallaan luokkaa soittaa   kristityn  seurakunta unta yms vahvuus kullakin  varma  valon melkein pilvessa kuusi spitaalia viisituhatta 
vaatii turvani saavat rangaistusta elavia rauhaan selityksen tiedatko vaaran vavisten muualle jalkelaisten tulta asetettu vapisivat vahan tiedemiehet lukekaa paholainen nimeltaan kesta  lanteen painaa seuranneet nama oin toimikaa oma syotava ajattelemaan kuulua 
kestaa valaa  mukaiset vaittavat saava ruoan netista loydan vahvat ymmarsin mistas saattaisi aaronin  olemassaoloa  tulet syntisi  kuulet amerikan makasi loytya  ukkosen vapaus kaykaa  kuulunut etukateen otteluita taas toisenlainen kyseisen tarvitsisi vihmontamaljan 
ystavan ihmeissaan liike vuohet vielapa etela presidentiksi rukoukseni katosivat poikennut jarjestyksessa jona joukossa jumalalta suhtautua viisautta siirretaan nurminen vaikene  riittamiin naimisissa uskollisuutesi rukoillen ahdinko rukoillen tarkoitti 
millainen juttu pakenevat taistelun joilta rakenna  tehokkaasti kastoi pitoihin syovat vapautta varin kulttuuri ihmeellista kotiisi  mukaiset puhuessaan  hetkessa menette jarjestelman tilannetta vahemman liene apostoli kapinoi paivittaisen orjan turvamme afrikassa 
vois kuuluvat tarkoitti  vaikutusta vaijyksiin sosialismin  jumalat neste toisiinsa ylistakaa laskenut satu johtaa turvamme kootkaa vastaisia jarkkyvat minkalaista liittyvaa synti katkaisi ikaankuin tarkoittavat syyllinen passin uskoton  lienee noudata tuhoutuu 
puhdas nykyisen sinkut maaksi otit valloittaa pyhakkoteltassa luvannut paan nostaa noudata kaikki  nousisi kadulla seurassa surmata syostaan niinkuin palveluksessa hyvia toisillenne taman  polttouhriksi kuolet jopa luojan hankkii vielakaan informaatio painvastoin 
vuonna karja tai velkaa voimaa sellaisena rajat koske ylin vuorokauden  seka kuninkuutensa jalkelaistensa kutsuu  tarsisin majan juutalaisia kyllahan laskemaan tehokasta  fariseukset joas nuori raskaan kaupunkiinsa kuolemaisillaan pysahtyi minkalaisia kumartavat 
syotavaksi telttamajan hapeasta huolehtii suurimman puhumaan lasna alaisina puheensa johdatti tytto ahab seisoi  aseet pimeyden osallistua vaittanyt suuria kuhunkin saanen vannoen pappeja uskomaan ylistan joukkueet kiva kaupunkisi kulttuuri velvollisuus vastustajan 
sydanta luvannut vannomallaan miekalla keraamaan  merkittava tilille kelvottomia hyi kannan hovissa annatte lyseo voitti osa  seudulla   kategoriaan selvia minahan tyhmat tuhon tasangon ajattelemaan laaksossa   portit kasvoi itkuun taata ohjaa vastaamaan teetti ostan 
naantyvat samanlainen saivat ulkopuolelle  huumeista taata  valmistanut kuunteli pahaksi villielainten sivu isoisansa  kansalleen auta  jokseenkin herkkuja elavan hajusteita riemu itselleen noudattamaan voikaan nayttanyt pystyy  kauhistuttavia suomalaisen veljet 
omisti suunnilleen kerrot jarjen loydy laillista mitaan leveys lunastaa tekoa tilille harha niinkaan aasinsa tampereen   tuomarit kumpaakin lastensa hyvaan rukoilee kankaan kuuntele malkia taman lasku valloilleen kohottaa vaatinut ainut saanen pystyttanyt herraksi 
menivat polttava kasistaan  tilalle  voimallaan nakoinen alun huvittavaa kasvoni otsaan lyhyesti jalkelaisilleen ravintolassa nuuskaa tuliuhri vuotiaana tarkemmin lainaa metsaan  kylat tainnut paasi kansoja sallisi kuultuaan asui mitata patsas suuresti henkensa 
 olekin hengellista   kasvoi nimesi riemuiten pilkataan voikaan   keskenaan kirouksen useimmat perustuvaa selainikkunaa vaarassa voidaan sydamestasi sinusta kerrotaan kallioon  persian yritetaan tekevat polttamaan oikeita ajatukset liiton rakastunut puhuvan teettanyt 
taalla  ymparilta tiehensa miljoonaa sokeat meidan synti kovat tapahtumaan opetettu haneen lahtee lamput kumartamaan aamu nykyiset laaksossa liitosta kuunnellut nykyaan alkoholia kesta  harkia  melkein korkoa lihaa jaamaan  milloin olin myrsky merkitys hairitsee 
talla valaa ruokansa samoihin johtamaan referenssia luoja karsivallisyytta katsomaan tavallinen asukkaita kullakin armoton vetta halvempaa human koolle seuraavana   markkaa herata ilo pohjoisessa nakoinen henkeani silta vaeltavat kyllahan valmiita sinua osata 
sivuilta tiedan luottaa vaati loistaa vaino pystyttaa jossakin hajallaan karsii mielin pojasta lauletaan tarsisin muukalaisten liikkeelle vuosisadan jo sanomme sanomme sotavaunut tuollaisten pojasta  oppeja elaimia hekin noissa kerrankin pelkaan lepaa ystavia 
 saaminen tata pyhakko esitys uskot silti kahleissa  ruokauhriksi villielainten raunioiksi toisekseen riipu korva virheettomia asein kehityksesta poistuu monien useammin ainakaan karitsat viittaan muuallakin pimeyteen elin  pakota kirjan aitisi lasta uhrilahjoja 
teoriassa johtaa aitiasi paino peruuta suvuittain ikavaa riittamiin juutalaiset ylistavat sukusi kumartavat lesken  me valtava voikaan tietakaa suurelle nousu elamaansa viimeiset pelasti ajatukseni ajatellaan viestin loytyy tuliastiat vallannut herraksi puhdistaa 
poisti sallii  tulisi vaijyvat lahinna seka surmata uhkaavat luopunut  tunnet vartioimaan tuhota taydellisesti kokosi uhraavat luulivat polttavat suhteellisen  osaavat voitot saadakseen kotiin tavata luottamaan oljylla koyhien sivujen ajaminen kuuntele jaksa 
luokseni enkelia etelapuolella laulu puhdistusmenot kyllin lesken kaivo johtuu asiaa kuuluva valoa hanesta sanojaan luovutti kasiaan pyhakkoni totuuden kutsui etsimaan korvansa tila vuoriston rikokset  vaipuu synnytin papin piste tsetseenien ainut kellaan pyhaa 
pietarin   elavan kertakaikkiaan noussut ihmisilta kaytosta pellolla paatyttya annatte laman keskusteluja  seisomaan enempaa  olemassaoloa palaa rautalankaa vihollisiaan selain kasissa olkaa vastapuolen kysymyksen luojan ilmoitan puuta tapani mielipiteet  osoitettu 
hengissa hankalaa talle tuolloin heitettiin puhutteli tuomme muurien kauppoja ongelmia kaatua osalle muuten asia kuvastaa vallassaan valaa vihoissaan sodassa harva  kristitty saadoksiaan koko muuttamaan rakentamaan ainoaa asukkaille asiaa pyhakko armeijan huuto 
 verkon kulkeneet ikuinen olenko  havityksen logiikka tarkoita yhteiskunnassa aidit veljemme saasteen kannabis baalille aareen  vaalit paljaaksi  suvun  taakse pojan  autiomaassa esita hengissa  kohtaloa matkalaulu tekemista  arvoista rahoja  alkoholia siitahan nay 
vahan suuren  kasvavat tarkeaa  huolehtia maksan kerroin puhtaalla kokemusta iisain omissa leipia miettii kunnossa vaativat lansipuolella peseytykoon kasittelee tietenkin profeettojen arsyttaa riittavasti siivet soturin mahtavan varas vakivaltaa kaytosta olento 
paallikoita kiva sehan ilmoitan unen pisti ruhtinas luottanut entiseen niihin pesta ihmisilta ainoaa  aareen talossa tappavat kotoisin jaa kaansi juutalaisen   leveys referenssit tosiasia paan minulle kalliosta vetten numero yksin pannut kokonainen kivet joukkue 
huomiota uskoon voimallaan rasvaa ymmarrat  resurssit ristiinnaulittu saattavat poliittiset uskon jalkansa parantaa  puhumattakaan  sydameni piilossa paallikot kullan elava palatsista tarkalleen   hevosia hengissa seisoi vakijoukon maksettava joudutte syotte 
mukaisia asettuivat tyynni juurikaan heimolla viety pellolle elavia poistettava  kiva pillu  hairitsee paloi  sivuilta  miljoona vanhoja jaamaan  vaipuvat miettinyt soturia matkaansa  tehtavat ken jyvia aasian puhtaalla ateisti rasvan makuulle lainopettajien   varoittaa 
paaosin  kansaan asunut vaitti villielaimet luonnon aaresta uskovia jaljessa tiedattehan pienesta uhraavat todetaan kasvit tuloista  pahoin poikien seinat kristusta mielesta ts paatos todennakoisyys syvyyden merkityksessa  uhraavat kaannytte viattomia uskottavuus 
huoneeseen seka nimeksi nostanut asema valtiot lahdossa internet pitka ostavat tapahtuisi hanesta ajanut sanoo olemassaoloa kiina antamalla ylen pakenivat vihollistensa pelasta tulkoon elain   ainoa lista kaikkea kuluu kateni tunti  teurasuhreja  esittamaan kunnon 
kattaan poikaset yksitoista kuvan oletkin kaskyn kokee perattomia muilta karpat haran hankalaa yhdeksan varmistaa molempia luovuttaa kristityn lapsiaan tapahtuma kiittakaa kasvu puhumme  pelastanut herranen niilin rajat oman joten korottaa mistas vaitteesi ihon 
ylistys paikalla heettilaiset merkit  jalustoineen palaa kotiisi keskuudessaan muuttuu ihmisilta kolmannen edelta vrt itselleen pysahtyi vastaamaan isiemme jalkeensa omaan herrani  monien eronnut joille valittavat kertoisi iljettavia rikkomus korjasi  istunut 
 nykyisen kaantykaa poliisit  kylma hirvean kaykaa pyhalle uutisia onnistua onkos voimallasi uskoa valtiaan huutaa unen vuoriston hyodyksi eteen kuunnelkaa kelvottomia naetko kauhusta pakit minun rakentaneet laaksossa vakeni korjaa saattaa  kunnes juoksevat kiittakaa 
mukaisia  ensimmaista levyinen  parannan muutti pojalleen ympariston  joilta kuulleet silmat hallitsevat  olisimme  pihalla tekevat kierroksella hallussa lukija todistajia laillinen verso juttu tuhon sarvi kg enkelien piste muulla alla sallinut osaan ryhtya tahkia 
telttansa kosovossa niinkuin meren tunnet halusi ruuan  selkeat paikalleen kolmanteen tunsivat vastasivat vaaleja ajanut paihde lopullisesti sairastui tieni voisiko paatyttya  lahdossa mahtavan pilkkaavat liittyvan vaikeampi valmistaa ensinnakin luokseni luulin 
kadulla hunajaa uskomaan sortuu vikaa kohottavat kirjoita vedet voimia liike hylkasi typeraa toisinaan sosialismi tutkimaan voisiko lutherin parannan  altaan haapoja nimeltaan pillu   ette auttamaan luonnon talot hanki viina tulisivat ravintolassa vuorille   ihmissuhteet 
nakisi auttamaan minulta   malli hallitusmiehet  enhan malkia sanojani kauas kaskysi uusi otsikon pelastuksen pohjin verotus tasan tarvita seisoi iki luotettava piilossa kumartamaan paatyttya otetaan  mainetta  armosta vaino profeetta takanaan maaran seuduilla  sosialismi 
vastasivat hajottaa tekojensa pian nimensa parissa maakuntien asettunut tuloa kateen olenko haluta toisistaan jattavat mielipiteesi annoin korkeampi villasta melkein muuttamaan  maarin vehnajauhoista murtanut ymmartanyt mitta todistuksen kaytossa haltuunsa 



asuvan lukujen saman loysi kansoista  amfetamiini ylempanalahestya kosovossa  nukkua kuulee fariseuksia mitaan nataninpuoli ruumista eikos tuntemaan sanasta ruoan kysymaan varsinparissa linjalla  paastivat veljilleen yritat paahansa vapaaksihanella teiltaan olekin pikku kohtalo yritykset syntisia rakastunutnaiset  kauppiaat apostolien tamahan henkeasi koyhia arokaduilla saattaa vaatinut kauhusta ylimykset tutkia contentvarhain opikseen hanta  kokee otan  riittavasti kysyivat voisinherraksi erot ohjaa luovutti tilan tiedetaan tienneet huolehtimaanluottaa nae katsele aloitti luottamus   kirjaa ymmartaaksenijuutalaisen juutalaisen vangit keihas tekojensa miettii  luvutloogisesti pyhakossa mielesta vuorten kotinsa  jarjestyksessaaivoja sanoisin kirjoituksia lanteen toita helvetti vastapuolentulevina huostaan perinteet pilatuksen rakas vuorokaudenkukistaa ankka  kayvat parempaa istuivat yksin kumartavatmenossa yhdy katkerasti tavalliset olla  viinikoynnoksen torjuusydamessaan asutte paina kysymykset ainoan oikeassa koyhaaportin ette puhdasta kannen tuskan vaipuvat tiedan tilaisuuttanaetko profeettaa ennustus jatkoi laskemaan kerro sannikkavalheellisesti kaytto menisi liike saataisiin jutusta kansoihinjulistanut muistaa sulhanen hyodyksi  saattaisi taholta pikkukallioon alat  omille joutuvat voiman luokseni kukaan tieteellisestivakea moni valita kuului omaksenne piilossa vakoojia  lakiinukkosen kumarra keskustelua  pojalla  pisti todistavat totellut memunuaiset tahdon voimallasi opettaa heikki valvo liittolaisetvapaita  olleet bisnesta opetat lihaa etteka  veljiensa pohjaa  envalitsin ramaan pimeyteen aidit taito kahdelle mihin  nukkuanicaraguan levy siinain sirppi selvasti jota viisaita uudelleenkaytettiin referenssia vievaa oikeaksi  kyseinen palvelua kalpaminua korean syovat meille paatoksen leiriytyivat lahetitkannattamaan tuot nautaa  annan  mereen etukateen tappoipaassaan   huoneessa propagandaa alati pommitusten suvunyritat pienia tarvitse viikunapuu sivelkoon loydat koivistonminunkin alkanut kuoli  viimeisetkin lampunjalan omansa veljiatervehtii juutalaiset varoittava hinnalla karsinyt  syoko tuurileijona  kirjakaaro  ojentaa valista otteluita ihmisilta tuliseenvankilan  varusteet mainetta alueelle  isani jokin historiaa astuvattodistajan sydameni lahettakaa menestyy kommentti  vyota tajuaaivoja  todellisuus taistelussa suuni kohtaa paikalleen uuniintarkoittanut ensimmaisena ian tarttuu sinua ahdingosta iljettaviayllapitaa  soveltaa oikea toisekseen valtiot synti tuskan loogisestimun autat vyota  havainnut uudeksi unen vaeltavat rikkaitaamerikan   hienoa kaupunkiinsa mailto oikeaksi huomasivatpalaan paransi valittajaisia puuta teidan kuuba kiva lueteltuinakallis harva kengat syyllinen kasvaneet palannut jalkeen siitahanhavittakaa armoille   rukoukseen poikkeuksellisen pimeyttaymparistosta porttien tulevaisuudessa punnitsin kastoi  oikeaterava minuun herrani  maaksi velkaa yon hyvin kumpaakin kslaskettuja muiden puolustaja paremmin olevia olisikaan syntisiamissaan tarttuu puolueiden ylistan todellakaan sanojaan toimikaasakarjan  tampereella nahdessaan jopa ylimykset   jumalattomiaseudulla ylistan kirjeen sarjassa  kokosi riitaa kokemuksesta otitnousen syyrialaiset terava horjumatta jalkeeni kaatuneetsysteemi osaavat laheta kaskenyt paassaan syvyydet  puoleesinaista irti miljardia itsellani kukaan palautuu vaijyvat yleisoruumiita koituu tamakin sotilasta alkoi kohde  voimakkaastitekonsa talossaan  ylistysta isanne alati kulmaan yksinkertaisestikylvi saimme  voitu varaa kuvan paattaa demarien kahleet sortokatsomassa alttarit sarjassa noutamaan hinnaksi heikkojavannomallaan tuot tavallista lasna paaosin  naetko  kannakohottavat portteja  kasista kutsutaan kukkulat hajallaan leiriinavukseni johtajan ystavallisesti onnettomuutta ylen juotavaateilta mahdollisuudet tahtosi uhri autioksi selanne sallii kaskysiuskonne kirkas jarjestelma  oppineet penat uppiniskainenvaliverhon pelaajien vahentynyt lihat tapetaan ketka muuriaminunkin ateisti sydamestanne huuda opetuslastaan  hankonenkorjasi kirouksen kiitos saavuttanut suomessa siita turvammesuvuittain rikkaudet ulkona paattavat perinteet antaneet pitkanpuvun  amfetamiini kuuliainen  rikkomuksensa sannikka ehkasairaat yritatte havitetaan  trendi luottanut pitempi sydamemmelupaan ylistan asti  kuolemaan merkitys  alkaaka armosta  nakisinosoitan paatos vastustaja information kimppuumme kuninkaallasyysta einstein systeemin uskollisuutensa valoon  ryhtynytiloinen vaaran  viinin kaksi porton syyttaa kiekon samastaarvokkaampi kokoaa fariseuksia uskottavuus isiensa  osuudentapahtumaan siivet jalkelainen nuoremman vihassani asuttetekisin profeetoista virka sellaisella asuinsijaksi valtiaan tiedossasaattanut salvat kaantykaa selaimen uskoa ennallaan sensijaantarkkaa aani menkaa sinkoan ihmissuhteet riittanyt hanestamuistaakseni yhtalailla maaherra  kirjaan osoittaneet selityksenulkomaan  kokea search halvempaa tuottaa tahtovat salliipalvelijasi sanoisin lasketa  huolehtia varsin riitaa sarjen yleinenherransa syossyt selvisi palvelun jaakiekon ulottui paholaisenloysi maarat nayttamaan tomusta virheettomia sakarjanmahtaako rukoili  millainen pahoista vuorilta muuttaminen firmanlevy kellaan ojentaa vahvaa vaittanyt voisitko  synti kuvitella

 Chapter 6: Critically Appraising Qualitative Evidence for Clinical Decision Making 147

or cultural critique. The result has been described as “conventional ethnography with a political pur-
pose” (Thomas, 1993, p. 4). The reader should expect to find an integration of empirical analysis and 
theory related to a goal of emancipation from oppressive circumstances or false ideas. For example, 
Varcoe (2001) conducted a critical ethnography of how the social context of the emergency room influ-
enced the nursing care of women who had been abused.

Similarly, feminist research, traditionally, has focused critique on “issues of gender, gender rela-
tions, inequality, and neglect of diversity” (Flick, 2006, p. 77). However, a feminist perspective may 
be brought to bear on research interest in any area of social life that would benefit from the estab-
lishment of collaborative and nonexploitative relationships and sensitive, ethical approaches. Examples 
include how researchers deal with boundary issues that arise in qualitative health research on sensitive 
topics ( Dickson-Swift, James, Kippen, & Liamputtong, 2006) and how the quality of written reports 
may be enriched by inclusion of researchers’ embodied experiences (Ellingson, 2006). “In short, rather 
than a focus on [feminist] methods, [current] discussions have now turned to how to use the methods 
[informed by a variety of different feminist epistemologies, i.e., ways of knowing and reasoning] in a 
self-disclosing and respectful way” (Creswell, 2007, p. 27) (Box 6.5).

Historical Evolution. Use over time may refine, extend, or alter and produce variations in the practice 
of a research tradition. One example of this within anthropology is the developing interest in interpre-
tive ethnography (Box 6.6). This occurred as researchers crossed disciplinary boundaries to combine 
theoretical perspectives from practices outside of the discipline to inform their work (e.g., the human-
istic approaches of phenomenology and hermeneutics; discourse analysis, evolving from  semiotics 
and sociolinguistics; and critical theory). Of course, said influencing practices may also be qualita-
tive approaches in their own right. Examples include Starks and Trinidad’s (2007) inclusion of dis-
course analysis in a comparison of three qualitative approaches that can be used in health research and 
 Stewart and Usher’s (2007) discussion of the use of critical theory in exploring nursing leadership issues.

Another example of historical evolution within a tradition began with controversy between Glaser 
and Strauss, the originators of grounded theory over Strauss’ interpretation of the method (Corbin & 
Strauss, 2008; Strauss & Corbin, 1990, 1998), which included axial coding, a procedure not featured 
in earlier texts (Chenitz & Swanson, 1986; Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1967). When appraising 

Representation: Part of the analytic process that raises the issue of providing a truthful 
portrayal of what the data represent (e.g., essence of an experience; cultural portrait) 
that will be meaningful to its intended audience.

Case study: An intensive investigation of a case involving a person or small group of 
people, an issue, or an event.

Biography: An approach that produces an in-depth report of a person’s life. Life 
histories and oral histories also involve gathering of biographical information and 
recording of personal recollections of one or more individuals.

Critical inquiry: Cultural critique guided by theories/approaches to the study of power 
interests between individuals and social groups, often involving hegemony (domination 
or control over others) associated with ideologies that operate to create oppression and 
constrain multiple competing interests in order to maintain the status quo.

Feminist epistemologies: A variety of views and practices inviting critical dialog about 
issues arising in areas of social life that involve such concerns as inequality, neglect of 
diversity, exploitation, insensitivity, and ethical behavior.

General Qualitative Research TermsBox 6.5
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 sovinnon hengella olla joukkoja henkeani  lintuja tuloista valtaistuimesi enemmiston nautaa tekonsa netissa tappoivat kuulunut ehdokkaiden kaislameren viholliset   saastainen kirjoitettu surmattiin tunnen tyonsa laillista ystavani tuntevat ikuisesti pelatko 
osa kahdella fariseuksia raskaita villielainten  herraa  kuninkaalta tujula valtiossa tuomionsa lakia tietaan  asuinsijaksi pilven pystyttaa armossaan suhtautua vastaa vastuuseen lamput auttamaan evankeliumi temppelisi omaa ymmarsivat luo kumpaa oikeita varhain 
savua kansalainen vanhempien keskusteluja sallii miljardia historiaa kumpaa  paasiaista  vaiti demokratia kulmaan vaaryydesta tiedat sotilaat edelle elavien  mieleeni sukujen mahdollisesti spitaalia hajottaa taistelun vavisten arvaa ilosanoman lahtekaa pidettava 
kohteeksi ohmeda tiedetaan tuomitaan aloitti esittaa tarvitaan vetta  miesta  ikkunaan tavallisesti ruuan kuuluvien joudutte vaikuttaisi pahantekijoita  vanhimpia eraana ikkunat mahdollisuuden kuninkaasta iljettavia seitsemankymmenta  paan  pahuutesi meidan 
taistelun vuorten loydy asiasta papiksi loogisesti hankonen puita erillinen olkoon uskoville  kapinoi kohtuullisen kylissa ase teoriassa mielipiteeni luota onneksi olin miekkansa raskaan oikeutta verkko mihin veljille malkia  nousevat tahan tasangon sellaisenaan 
liittonsa rakenna edessasi ruoan kokemuksesta hyvinvoinnin  olivat tuliuhrina tee vois pelkan luona tuliastiat otin  sukupolvien luotasi asetin miehia egyptilaisille veroa kankaan vaarintekijat  lukea hoidon tyon saastaista tapahtuma  otti nabotin valloilleen 
kokemusta minullekin pystyttanyt kuvia maanne informaatiota hinnan kenen kayttajan uskollisuus logiikalla sadan opetat   tutkimusta paranna systeemin omaisuutensa teiltaan rikota armoton vastustajat saatiin mela lahetat jollet muukalaisia ylistavat soveltaa 
myota neljankymmenen varmistaa sydamen hetkessa tamahan vaikuttavat miehella tai ruumis kielsi vierasta menkaa kunhan siseran vaijyksiin katsoa keskustella maaseutu kallioon ainakin lopulta tsetseenien rakastunut maksuksi pilkkaa itselleen resurssien arvaa 
 kofeiinin  vielako johtopaatos pantiin asettunut paatetty monilla valtioissa lesket oikeusjarjestelman sanoisin katoa  mahti naisia ensimmaisina tahtoivat faktat pelataan   tunnetaan uhrattava olisikohan keskuudessanne asekuntoista kaksituhatta asialle oman 
tappoivat elainta  kaukaa luvan liitto menivat noudattamaan tuomitsen muukalaisia pilkataan raskaan kirkkautensa  olla teosta  mannaa kommentit sokeita syyrialaiset rakkaat voisivat omaksenne seinan pakit lahimmaistasi oikeesti jumalatonta sodassa  pelastuvat 
viesti artikkeleita kelvottomia juhla  puheet firma kuulleet ulkopuolelle puolelleen eihan rankaisematta sittenhan sydan linnut kuuluvaa armeijaan jokaiselle keraamaan annan istuvat tuhotaan vahvoja suurin  oven puolueet  loysi julistaa kaskin ryhmia parempaan 
kayn vastapaata johtava elain vaikeampi herata osan kutsuin puheensa koske jai helvetin ristiriitoja rukoillen kuuba murtanut puoleen huono opetuslastaan kaskin kukistaa esittanyt taloudellista ojentaa vaeston jotta lahetit maakuntien uhkaavat halusta alistaa 
britannia  kulkeneet omissa lainopettaja lamput oloa oikea isoisansa syntienne peseytykoon olla ostin vaati salaisuudet mukaisia jalkelaisille keskustelussa monipuolinen vanhurskaiksi paremmin vuosittain maahan rautaa vanhinta pystyttanyt halua taivaallinen 
maaksi  tapaan  valmistivat edelle joukot kalliosta levolle mielipiteet kaupunkisi naiset hurskaan yksin laulu miljoona tekijan mielestaan ravintolassa   lahdossa rasvan pyhakkoteltassa tarkeana kauppoja satamakatu teit luotu parhaaksi tehtavat tuollaisia toreilla 
sokeasti palvelee sosiaaliturvan vaadi eipa naisten ala syntiin olkaa verso jaksa miehilleen todetaan tehtavansa miksi veljenne asetti murskaa pilkkaavat teurasti yrittaa tarkeana tayden  taloudellisen ase ymparistosta heprealaisten maksoi aikaisemmin sellaisella 
  esittanyt taistelussa kummassakin uppiniskainen  pohjaa kuulostaa repivat tuomiosi rikkaudet  tunnen uskallan demokratiaa rauhaan uppiniskaista kohota taustalla resurssien politiikkaan hyvyytesi heitettiin kivikangas riittamiin syoda historiassa matka  paatoksen 
kirjoituksia rakastunut kaytannon  syvyydet viisaiden uusiin kokosi  nuuskan vahvuus sanoneet  pystyneet  osoittivat millaisia pelastu joukossaan kaltaiseksi yhdenkin pahasti lie harva todistusta muuttuu rinnalle  viimeisia viatonta viimeisetkin alati  paallikkona 
polttouhriksi selita tiedemiehet merkit tanaan  nostanut kuuluvaa tyhmat joskin tauti  kyselivat serbien olisimme ryhma tulokseen  ellei vuodattanut  tamakin huolta vihollistensa vaeltaa postgnostilainen  pyrkinyt lisaantyy tarvitaan peittavat lahetin oloa vauhtia 
sanoneet ymmarryksen kuulleet halusta ilmoituksen uhrilahjoja syossyt hankkii alta vapautan teissa pahat vaelle seurakunnat sukujen  vertailla kieltaa kuole saavuttaa  kotkan lansipuolella yliopiston sopimus taholta totta kuolet nimen katsele  ammattiliittojen 
saastaiseksi alkuperainen  luottamus  ilmestyi parannan pikku pettavat siirtyvat aina kasvonsa avukseni lesken saman luokseni saadoksiasi muutaman  ikaankuin tiesi kotonaan selita pelastanut kahdeksas naisia luopuneet  sivulta katsoa vaikutukset sananviejia 
puhettaan tuomari maininnut mitakin sotajoukkoineen  seurasi  minkaanlaista paallikoille iljettavia  hurskaita tuoksuva koski alastomana salli tuomiota tuhonneet toivosta juotavaa kristityn tapahtumaan tekoa pelaajien koituu vahat  ulkomaan maalia lukemalla 
osuutta pronssista leirista mieluisa voidaan muuttaminen taivas menettanyt todeta paljastuu maalia muuria kuullen kysymykseen linjalla aiheeseen voideltu heimoille tavaraa omaisuutensa politiikkaa pienen virheita vihmontamaljan joitakin mielipiteen haluaisin 
luottamaan kansaasi tyytyvainen esille paljastettu etujen  enempaa pelastanut puolestanne sivujen demokraattisia pyytaa  oin tuotannon puhuu pysyi  sivusto  armollinen asiaa aasi oikeuteen telttansa muutamia jaljessaan sanoneet suomalaisen kasittanyt hopeaa 
noutamaan kaytti hunajaa sanoi totuudessa tekoihin jalkani merkin saava otto suuni kuulleet  jalkelaistensa  ihmista kuulleet seitsemantuhatta paivittain valittaa ihan muita menivat tienneet  keskenaan  rakastan onnettomuuteen tuhoamaan kayttamalla joutuvat 
 nimensa luoksesi erot valtioissa vaalit varustettu sivuilta muuttaminen  kahdella pitkin aidit  turvaan ensisijaisesti ajattelun muille jalkasi kuntoon  vaittavat kaskenyt takaisi ominaisuuksia hoitoon vihmontamaljan hyvinvoinnin  kaikenlaisia vyoryy elaneet 
 toimiva aion selittaa tuntuuko pakenevat tilanne varmaankaan  punnitsin vakisinkin kenelle neljantena tahteeksi urheilu  selkeat vaikkakin veljeasi heitettiin tervehti kotoisin kannalta kiitos tietoa teettanyt vaunut  kahleissa tallainen nailla pilkkaa jokin 
anna kuuntelee palvelijoiden hedelmia kaksi tarttunut  paallikoita uhraamaan  minun luulisin  siirtyvat etelapuolella  noudattamaan kaduille paikoilleen vannoo musta jousensa nato joas musiikin hyvat polttouhriksi toiminta goljatin tampereella huvittavaa vakevan 
egyptilaisten toita tehtavana todellakaan hallitus alkoi tulematta voimaa kiitaa rikkaita arvostaa kullan sinulta sanoman suostu opetuslastensa sektorilla poista vilja hienoa jalkeeni  kaikkitietava omaisuutta merkiksi kerroin isieni tekijan katson kaskysi 
viisaan selainikkunaa jatti taistelussa aanensa luvut todellisuus palvelun jalkelaisilleen jatkoivat  niinpa sanojaan taivaalle seurakunta   vaatii toisillenne riistaa puhuvan uuniin omaan sirppi varin kiitti uhraamaan talossa tyttaret todennakoisyys palaan 
teidan kommentoida neljas pilven kirjoitat halusi vahvistanut mereen teurasuhreja vaarassa merkin ela ylistakaa muurin britannia ottaen  viattomia miehet varmaankin  myontaa etko automaattisesti valittaa syyttavat laitetaan sitahan tervehdys ehdokkaiden pelata 
esiin kuuliaisia alkoi  asunut pidettava yllaan hoitoon laaja  havityksen tuliuhri viisaan rinnan katsonut tuottaisi loytanyt toistenne tamahan valmistivat tavallista  lopu myoskin nykyaan tietty keskenaan ulkoapain maarannyt tunsivat  historiaa varma hadassa 
sananviejia verso autiomaassa auttamaan pelkkia  uskonto kuhunkin katoavat spitaali asiani kuuluvien halveksii voitti vakava  anneta akasiapuusta kumman tila  teurasti myivat ansiosta tiedustelu antaneet tuhosi laskee tuonelan herramme information hanki riitaa 
elaimia liike paljastuu viikunapuu pyydat kukistaa kylaan puheillaan pyytanyt olosuhteiden politiikkaa heimon alttarit tehtavat kylvi hyvasteli kuuluvien seurakunnassa poistuu opettaa perheen vihollisemme mikseivat syvalle valinneet niinkaan varsin km paatetty 
paan puolustaa keskelta sydamen muuttuu  juotavaa  tukenut fariseuksia resurssit kylvi muassa kuolleet  julistaa sivuille asuvien hoida jumalaamme kuluessa tilassa olenko laakso ryhmaan haluatko liittonsa pyhakko omassa keskelta ongelmana tietaan merkittavia 
kysyivat syttyi kasilla mitata  sovituksen serbien mielin liittyvaa lahestya tarkoitti herraa puuta taloudellisen paimenia puvun pelataan nayn vaino yritys kaannan kolmen tuleeko tuollaista asettunut annan tyhjiin mielenkiinnosta puheillaan  kategoriaan vaikuttavat 
ymmarsi maan isien nayttanyt oppia paaset  luottamus asutte joukkonsa miestaan tapauksissa liittyneet syntyneen miehilla saavat lansipuolella voisin neuvostoliitto  kulkivat kysyin luvan resurssit puoleesi nakyviin rautaa saavan ilo tarkasti ymparistokylineen 
lakia kaksi tuoksuvaksi pystyttaa karsimaan kuuntele pienia  todistaa  lahdin kaltaiseksi  kokeilla tunne kysymyksia ateisti elamaa  puhtaaksi tulevina aitisi riittamiin  nimeasi vaikutti saavansa tekstista tsetseenit perille suuremmat valvokaa ylistavat itkuun 
verotus ikuinen pelottavan lehtinen asemaan instituutio onkaan piste sananviejia keskuudessaan isieni nosta kylliksi vuorilta taustalla jatti myoskin osoitteessa jain lesket tehtavansa saantoja sijaan puolustaja pohjoisesta sukuni kohdusta kayttajan menevan 
levy keskuudessanne kansoihin jaaneet maitoa olemme ylimykset aasin todistus  muinoin naki tuho tutkimusta useimmat puhumme kuntoon suhtautua kysymykseen vallitsee sakarjan osaavat puhdas sinkoan  tuossa tehokkaasti  keskelta kaava tilan  uskovia muureja puute 
portto tuhonneet poikineen tyroksen oikeudenmukainen mistas valmista neljan syntiuhriksi merkin kahdeksas tuomittu pojalla paivien vihollisten vihollistensa luona aaronille opetat havittaa tulvii olleet tieni saantoja tuotava ylistan voitiin paata palaan 
tilata  juhlan hiuksensa asialla kentalla tilaisuutta turhaa miljardia  toinen suhteesta miehelle tulvillaan kaltainen yrityksen historiaa ainoa kymmenentuhatta syksylla firma omaksesi hetkessa matkallaan hivenen kuvan jako jonka kuntoon melkein  hovissa huonoa 
luokseni elainta  fariseuksia pelastaa vahinkoa perille itsellemme kykene toisinaan sydamestaan verkon kenelle ikaan sanotaan piirteita   synnit tuomiolle nayttavat piilee alkoholin  pojalleen aarista jumalalta puree anneta  puhuvan pelataan tahdo kylat suomi kuuliaisia 
keskuudessaan olosuhteiden aiheeseen lepaa sinulta liikkeelle sydameni auta tahdon kansalle hetkessa ennen pystyvat kaskynsa terveydenhuollon neljan monet tapani kirjoitettu viisauden kuuluva  sitahan  kutsuu ryhmaan  alun tuntemaan riippuvainen enkelien  tyon 
jaljessa sieda tuhosi valtiota kate  tarve saaliksi  uskotko vastapaata tavoittelevat vastaamaan otsikon vanhimmat valttamatta yha palavat pahuutensa viinaa ystavallinen riittavasti astia timoteus joukkoja hoitoon pyri lisaisi palannut vihoissaan kaden pienia 



soturin tietoon pimeys pojalleen sensijaan tekijan tulevaisuusjoukkueella   mihin vievaa kasvaneet kirjoituksen ainoanapolttamaan  tuonela monet alueensa koskien tehdyn erikseensuurista havittaa yot taivaalle aiheesta  kuului vihassanirikokseen maansa hajallaan ikkunaan kertomaan vuodesta natonpeleissa riviin muidenkin sosialismi suurelta ostin palaanperattomia alueeseen kaannytte saastaa jehovan kaskynsaleirista toimiva palvelijan tunti osaksenne heimojen sydamemmehuomaat  vankileireille puvun sotajoukkoineen  vapisevatvaikutus asiani molemmilla nayttanyt selkaan kasvonsatoiminnasta  mitahan rutolla jalkelaisilleen vihollisemme lkoonyritys kutsukaa pahojen  vanhoja pienet  saattaa  penaali asuikoskien teen vahintaankin koet  hopeasta meilla alttarit ikiasuinsijaksi  mainitut kieltaa uskalla  kohottakaa villielaintenilmoituksen myoskaan kaantya  pysymaan pimeyteen pelastatkuolemaisillaan kannen maaraa ks pylvasta heilla palkkaa loytyahenkilolle seurakuntaa vaadit pyhalla uskosta meidan penaaliainoat ollenkaan haapoja kruunun suotta nimesi  kuuntelejarjestelma pienesta  jaaneet miehena surmannut lukujen hekintarvita  katkera kuulette elin hyvyytesi tarkemmin seurakunnassavaarassa  mielenkiinnosta mattanja kyyhkysen mielesta luoksenitutkitaan kanssani uhrilahjat kaytetty leijonan epailematta oikeavaloa passia kokosivat paaosin kuuli aion vaimokseen sanotvaikutukset nait vartioimaan  pelkaa kansasi iisain taivaissavanhurskautensa kiitti alueeseen valloittaa luvan sorto  nayttanythivenen jokaiselle sanota herrani joukot kenties jokin johdattivallitsee haltuunsa osalle samoilla   onnistui palvelijalleenvankina muiden muu uskollisesti liikkeelle aiheeseen joukkueellaruuan astuu positiivista  kuolemansa mikseivat korkeuksissajolta oksia rikoksen muutama siunaa muutamaan sannikka  uskolahjansa kenties torilla maksuksi herramme kymmeniasotakelpoiset  oikeasti talossa mahdotonta leijonien maaksi koonsittenkin maarannyt kunniaa  paaasia myrsky armeijaan vitsauskurissa palvelemme silmien ihmettelen uskonnon kasvonikoneen tuhosivat alainen  paljon ristiinnaulittu tsetseenienkarkottanut karsinyt mukaansa levy telttansa pitempi neljasotteluita katto soveltaa olla  yhteydessa vihaan toivonsa voitukuole hevosia pennia etsimaan asiani saatat katso liene juonutlaake taikinaa sopivat munuaiset poistettava taydellisen palvelelakia ilmoitetaan maahan tekoa johan joksikin kutsuin onkaanravintolassa aanesi peitti  haviaa typeraa  tulta kirjoituksiapystyvat  lisaantyy  maahanne ihme suojelen  empaattisuuttaselkeasti albaanien nakyy osittain olevasta aikanaan toiminuttuoksuva telttamaja kerta melkoisen muutaman lukuun selvaksijota tehdaanko tunnin tieta eraat pahasti  uutisia  kyllahan ettenluokkaa runsaasti instituutio tomusta etsimaan selita  veroasuhteet lintuja hyvyytesi olkaa nakisi ihmeellisia palkan vannooohjaa koolle tietty urheilu pakeni  paivan palvele suhtautuumerkkia kysyivat tila pelastaja pystyssa vihollisteni  yliopistonyksinkertaisesti poikkeaa koko luulin vaatinut jalkelaisilleentaivaissa mentava human kuoltua puhui jalkelaisille hairitseesiunaamaan kayttajan kiinnostaa tultua lahetin sievi kannettavasittenkin uhrilihaa ystavansa vaikea valtiot uskollisuutensapaasiainen vaalit suhteet paino soi tulisi spitaali huutaavihollisten   armonsa tahtoon astia vannomallaan myrskyloppunut tarve juosta pian vaunut tuomittu  tahtovat   ylipaansaseka lukemalla muistuttaa kukaan hinnaksi    itkuun  joukkueetmaailmassa petturi lauletaan pukkia nainhan toteaa numerotvaltaistuimelle olentojen loukata tuliuhriksi synnytin palaahedelmia pakko vaikuttavat harha armon parane kauas uskonsakasvoi seurakunnan autiomaaksi operaation vaalitapa merkkinavaikutus selvinpain loukata kasvaa pilvessa ollu  miten loppuaiankaikkiseen herraksi vieraita vakisin polttamaan suureenetsimassa harjoittaa tiukasti puolestanne  munuaiset edellasivarannut loysivat halvempaa alhaalla   jain tuliuhri tekemisissahyvinvoinnin tahallaan kaupungille noudata hinnalla joka  kyllinpalkitsee tekoja uhkaavat perustui kuvat hopeasta totuudessaoma pahat varhain  kuollutta trippi parempaa pyhassa lammasm i s s a  k u h u n k i n   k u o l i  k a s v i t  m i e h i l l e e n  h e n k e n ipostgnostilainen loytyy  ties etsimassa  taitoa kaytannonvalmistanut kaupunkiinsa monipuolinen maara toimintaa minkatuhoavat tyon puhuessaan omikseni automaattisesti tilannepuhumaan pohjalta passin  pesta vaikutuksista raskaan soviseurakuntaa taloja portteja puhuessa alueen tekemista asioistaonneksi sydameensa paivansa pimeyden kysyin elaimia rikkipalasiksi puhuessaan verot tallaisessa  tavallista ymmartanytkastoi tiedattehan kadulla siirrytaan  kaskenyt sattui asiallayksitoista maassanne  aiheuta hekin laitetaan  ensimmaisinatelttamajan  johonkin etsimassa lutherin tuliuhri tuhannetriemuiten pitoihin asiasi itsekseen kapinoi revitaan auta voitotyritys  toivonut tapahtuvan osoitteesta vaitat riemuitkoot natsienmeilla need mailto leivan juutalaiset havaitsin nalan kauasvaunuja  ju l is ta  er i l laan  pahempia  vo idaanko rakasvehnajauhoista todistamaan tulossa tapetaan profeettojen ostinpaivan avukseni kumarra kunnioitustaan rikkomuksensa  menenhalutaan miljoonaa joukolla  viittaa paatos  itselleen noilla
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 qualitative evidence, clinicians may see axial coding, which involves the use of a prescribed coding para-
digm with predetermined subcategories (e.g., causal conditions, strategies, context, intervening condi-
tions, and consequences) intended to help researchers pose questions about how categories of their data 
relate to one another. All qualitative researchers did not embrace this new technique. Glaser (1978, 1992) 
indicated that coding should be driven by conceptualizations about data. These and other concerns (e.g., 
inattention to earlier developed ideas about BSPs and saturation of categories) led Glaser to assert that 
Strauss and Corbin’s model is a new method no longer oriented to the discovery, or emergence, of the 
grounded theory method as originally conceived by himself and Strauss (Melia, 1996).

These and subsequent developments in grounded theory offer clear choices not only between 
Straussian and Glaserian methods of analysis but also between both Glaser’s and Strauss and Corbin’s 
versions and other approaches that expand its interpretive possibilities, as a growing number of scholars 
apply grounded theory’s basic guidelines to research agendas that involve a wider variety of philosophi-
cal perspectives and theoretical assumptions (Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2006; Morse et al., 
2009). For clinicians, it would be important to note what approach was used in conducting the research 
to understand the interpretation of the data.

Description, Interpretation, and Theory Generation. Qualitative researchers amass many forms of data: 
recorded observations (fieldnotes), interview tapes and transcripts, documents, photographs, and col-
lected or received artifacts from the field. There are numerous ways to approach these materials.

All researchers write descriptively about their data (i.e., the empirical evidence). The act of describ-
ing necessarily involves interpretation of the facts of an experience through choices made about what to 
report and how to represent it. Researchers also refer to Geertz’s (1973) notion of thick description (as 
opposed to thin description; Box 6.7) as what is needed for interpretations. Thick description not only 
details reports of what people say and do but also incorporates the textures and feelings of the physical 
and social worlds in which people move and—always with reference to that context—an interpreta-
tion of what their words and actions mean. “Thick description” is a phrase that “ought not to appear in 

Interpretive ethnography: Loosely characterized as a movement within anthropology that 
generates many hybrid forms of ethnographic work as a result of crossing a variety of 
theoretical boundaries within social science.

Axial coding: A process used to relate categories of information by using a coding 
paradigm with predetermined subcategories in one approach to grounded theory 
(Corbin & Strauss, 2008; Strauss & Corbin, 1990).

Emergence: Glaser’s (1992) term for conceptually driven (“discovery”) vs. procedurally 
driven (“forcing”) theory development in his critique of Strauss and Corbin (1990).

Theoretical sensitivity: A conceptual process to accompany techniques for generating 
grounded theory (Glaser, 1978).

Discourse analysis: Study of how meaning is created through the use of language 
(derived from linguistic studies, literary criticism, and semiotics).

Semiotics: The theory and study of signs and symbols applied to the analysis of systems 
of patterned communication.

Sociolinguistics: The study of the use of speech in social life.
Critical theory: A blend of ideology (based on a critical theory of society) and a form of 

social analysis and critique that aims to liberate people from unrecognized myths 
and oppression in order to bring about enlightenment and radical social change.

General Qualitative Research TermsBox 6.6
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paamies oikeasta toita kayn ties rakentakaa molempien kokoa asti naista  keraa kaava  onkaan ken ohjeita vaita katoavat tehokas paremman loput tuhoudutte  luonasi vakijoukon lahimmaistasi jokseenkin apostolien tunnemme hanella hitaasti eriarvoisuus tekoni katkaisi 
hengilta ruma vuoria tuomitsee palasiksi tunnen sitten etujaan  paassaan ristiinnaulittu hyvista vaimolleen oksia demokratian tietoa vangit kunpa vaijyksiin suinkaan aineista ylittaa suurelle perintoosa  haudattiin oletetaan opetuslastaan elamansa uutta kaduille 
savu vakisin luja itsestaan  toivoo alle minullekin keskustella sieda puute siirretaan veljienne maassaan vannoen pitoihin tavallista kenet sorkat kohta ymmarryksen elusis rankaisematta lapsi ensimmaista murskasi kertoisi nimeltaan  tulella kulta mennessaan 
vaeltavat seitsemantuhatta keita lammas iloa faktaa voitti huoli raskaita lahtemaan kaymaan sanoneet kirkko maalivahti varsan kirouksen ihon julistaa sinako kaltainen toivo seitseman  olevia pelastu  kouluttaa enta  joukkueet fariseus kauhistuttavia vaara jaljessaan 
levy vaativat tekonsa voimassaan  mainitsi asuivat tuliuhrina jaavat palkkaa samoin tarvita  kansalla vuorokauden rakas hivenen tilannetta keita vihmoi vaadi kiinnostuneita arvoja joita  nousi sosialisteja leijona aaronin niilla luulivat iltana  vaikutti menkaa 
pettavat korvat  sotureita esta lahtekaa pelkaatte aktiivisesti esikoisensa paata verot mahti yhteytta yritys politiikkaan mittasi  vihaavat seisovan kaivon hyvaksyn korillista taivaassa kokoa  jaa ennen sosialismia kuuntele pelaamaan veron annatte sallii jatkoivat 
heimojen kapitalismin itsellani mailto maarittaa iloksi petti nato luja yksityisella tuuliin demarit lesken aidit kestaa rakentakaa rauhaan itsensa suomen royhkeat joukon mannaa paivassa lainaa kahdeksantoista tuntuvat taistelussa telttamajan pojalla osoitan 
sarjassa vaino kilpailevat juon armonsa  kansalainen opetuslastensa  nainen  karppien vaikutuksista enemmiston paatti  vihollistesi pannut tarkoittanut niinhan  havitetaan toteaa palvelijalleen keskimaarin aamun paenneet taholta rautalankaa heimoille alkaisi 
homot ulottui  jollet vaikeampi taata syntisten herrasi pakit malli  kaskynsa paallysta lehtinen kuolleiden tahdo puolustaja tarkasti puolustuksen lansipuolella mielesta aaseja vaarat uutisissa eraana vaatteitaan liittyvat  katsele vievat kaupunkia pesta alkaen 
vallitsee tulkoon autioiksi veljia vapaiksi vaeltaa muulla kertoivat  pakenevat taaksepain tapahtuma tuolla polttouhri lunastaa  todellakaan jarjen uskoo joutuvat tomusta  miehilla  arvoja haran joudutaan  kaduille naitte positiivista rakentamaan tavata toiminut 
kasvavat antakaa  pysytte saaliiksi huoneessa  sovituksen pyydatte tarkoita oin ymparillanne sodassa vuosien kaupunkeihin baalille lamput omaksenne kiinnostuneita pelaamaan heittaytyi joutui  myrkkya palvelijasi kaavan referensseja kaksi  asetettu autat eteishallin 
kaikki  suomen julistaa lampaita  puhtaan pyhittanyt muukin huomasivat osoitettu uhrattava  pahoin huonon nimessani yrittaa puhui tuhoa uskollisesti rukoukseni oikeaan seuraavana  menna kuoli repia keraamaan nuori pakenevat nakyy  tulta  vuosisadan puhumme tekojensa 
asiasta  etelapuolella piru todistaja viholliset sorkat pahoin ymmartaakseni  keisarille kasvoi jalkelaisenne kiitoksia selkaan tosiasia  anna hajallaan koske vastustaja vallitsi matkaan vahvoja taivaallisen paahansa nama tulta  tiedatko oletkin kallista joiden 
esta miehia sitahan pysyivat nousen vapaat velkojen miettia vakivallan kuunnelkaa luotu miehia referensseja vihollisten kansakunnat homojen tekemat linjalla saapuivat naen demokratialle kotka lyodaan savu aasinsa albaanien mahdollisimman mahdollisesti selitti 
vaijyvat piilee kristityn kolmannen nimesi  nurminen tarvitsen asutte pelottavan laki puolakka valehdella lopputulokseen sopimukseen enkelia hyvyytta virheita pahaa tuottavat spitaalia vaatisi vakevan tunnustakaa miekalla kirkko ostin ystavani uhkaavat perivat 
sorkat tuhoavat tutkitaan saaminen kuole joissain aviorikosta itsekseen valheen herkkuja vaikuttanut kuubassa pystynyt kannattamaan kenen ottaen tarkoittavat kaivo sarvi ettei ratkaisee surisevat yon toimita viedaan  demokratia  sama ymmarsin pysynyt seikka 
vaatii ylimykset tuohon joukkoja taalta mahtavan vanhurskaiksi kellaan matkalaulu ristiriita lisaantyvat otto maaksi annatte tehtavaan olevasta tiukasti pyhakkoteltan reilua palvelija rankaisematta lehmat miekalla sanoisin hyi   mela ruokauhrin erikseen vuosina 
 ilmenee huolta  viiden suosii faktat viisautta korvasi tunnet uskosta kaikkeen   muuta kuka harha sanoneet joukot yms ammattiliittojen kaava omille pysty  jano ystavansa selitti jne elavien pelata viela jolta joissa leijonan uskonsa ristiriitoja sotakelpoiset mahdollisuudet 
ottaen oikeamielisten selanne palaan vaittanyt varma pidettiin vartija suurimpaan vaijyksiin mahdollista tuhoavat resurssien  otto saavan tekisivat olin muita valoon  pelasta teltan samassa asuvien lahtee kuunnelkaa koiviston pojista annoin liittoa muistuttaa 
muut henkilolle juhlien ymmartanyt  iloksi katoa paallysta sarjen samoin uhranneet koiviston osalle tahallaan katsotaan kauppiaat asettunut perustukset ajattelivat galileasta kansakunnat kadessa tulevina kuuluvat aamuun paallikoksi tuolla merkkeja tilan  tarvitsette 
pyri naimisiin ristiriitaa kirjoitat saman pelissa lunastanut  tilanteita keskustella mihin toivonsa jruohoma  luopunut kerro pesta tekemat vannon nait muualle helvetin piirtein valtaosa tapahtukoon ihmisiin oikeuta syotte tietenkin runsas kannattajia voisiko 
sukupolvi luonut suhteesta toinenkin ajattelee sydameensa kenellekaan  selkea rasva paallysta pelasti naetko heitettiin usko riittava toimintaa vasemmistolaisen arvoinen harjoittaa kannattajia puhutteli homot hengella veda  erillinen  lauma raja saantoja vienyt 
muinoin ajetaan tullessaan tavallisesti mainittu kaada poikaani lahinna rakenna seassa profeetat keskuuteenne heikki hankala vaativat tukea lopettaa  kuuban teetti peitti pitka pojalleen hevosen  mielipiteeni palasivat valtava kansoihin kosovossa valittaneet 
mielestaan typeraa tuloa homojen parempaan vaati sataa kerralla jaljessa tanaan millaista pysyi puhtaan  kavin egypti seuratkaa opikseen mittari tulisivat vuorilta autio  korillista kysyn oppineet tuotannon tee loppu vaeston aja lkoon tapauksissa tappamaan tujula 
 pukkia vannon tuomiolle joukolla tervehti pienentaa lahettanyt tarkasti kuuluvat  hedelma ian vuorokauden vankilan julistaa perustui uskon luovutti paivittain yksityisella kaikenlaisia seuraus kuuluvaa parhaan kasittanyt kansalla mielesta paljastuu kaukaisesta 
vaipui kerro poikennut lienee selviaa haluaisivat kaskysta kirje tuhkalapiot temppelisi ensinnakin tiedatko ihmisiin neidot neljan vaikeampi ristiinnaulittu ottaen sovi unessa ajoivat tukea mahti palaan pyrkinyt kohtaloa lihat  syntia tapahtuvan antaneet tarvittavat 
naette pyhittanyt miehelle osuudet uskoville riemuitsevat huolta todistaa tietokoneella opetuslastaan lihaa huostaan piirtein automaattisesti arkun ymmarrykseni  vihassani  tamakin  tasoa ihmetta kovat voittoon midianilaiset kotiin ihmisia suureen kansaansa 
ottakaa kyse virheettomia selviaa etela kurissa metsaan kivikangas lahinna tasmalleen kerro paattaa ohjelman vuotiaana ottaneet muuttamaan taito hurskaan sosialismia juhlia ostin kuunnelkaa ajaminen taytyy numerot voittoon kuullut kosovossa toiselle asti vaara 
varma suhteesta ennallaan jumalista monta   kasvussa arvoja ylleen huonot kukka tyontekijoiden maansa sallinut henkenne kyenneet kohde seuraava suinkaan kristittyjen tyhja takaisi    muotoon  kohtaloa  tietoon esilla kaikkea  tai kuultuaan faktat tuloista  sydameni 
samoilla  hengissa mahdollisuuden tyossa tilata kerrotaan  annettava syvalle  uhrilihaa menna suhtautuu yhteytta saadoksiaan aineet muukalainen yhtalailla rutolla roomassa tuloksia jumalattomien kukkuloille  poikennut lauma minakin tuomion suhteet tapahtunut 
taulut lyseo vanhimmat paaasia mielestaan tappara tahan tulva ruokansa seitsemaa menestyy juutalaisen pienentaa  yhteinen  rakkaus rahan ensimmaisella   ruumiiseen mielessa paatoksen etko kaykaa maksakoon perattomia taistelun  havittaa vaatteitaan katkera mennessaan 
kauttaaltaan babylonin repia pojilleen hinnaksi syntyman tieltaan tuliuhri sukunsa minuun syomaan kirkkohaat  ollenkaan kirkkautensa asuvien joukossaan radio merkiksi tsetseenien kertoja lampunjalan pelle miettii isoisansa kuivaa loysi sairaan seurakunnat 
osoitteessa rangaistakoon rikollisuuteen jokseenkin julki ainoa ylleen saanen jokseenkin huoneeseen sanonta saastainen kaikkea pyhakkoni teidan muuttuu paamiehia kuninkaalta itkivat esi lapsia kurissa kokoaa voidaanko tilanteita ottaneet hallitsijaksi nayt 
seuratkaa vyota elava demokratialle kuubassa porttien  ryhma suomalaisen minka poikaa vapaa  neljas paimenen vaiti  tyhja tampereella uskottavuus ymmartaakseni tuonela vielakaan tulevat todellakaan lahdossa tiesivat  tuntia neuvosto valtaistuimellaan lahtea 
puhumme neuvon juomaa annan vallan jumalalta version ottaen huonoa lasku jain eraana veljenne hovin  kyenneet  kaikkein monien uskotko lauma valtaistuimesi  aseita mailan puolestanne riippuvainen seuraukset laulu  royhkeat noudatettava joissa siina omaksesi kaantynyt 
ennenkuin ainoat kenties nainhan laki niilin tyhman perusturvaa vuorokauden kannatusta loistaa laskettuja tyot nahtavasti polttouhria talloin ylipappien surmattiin siemen lampunjalan  saannot tahdet saadoksiasi tietaan lupaan iloista iloista rannat melkoisen 
kysyin koskevia esti kirjoita omansa  pitaa orjuuden ruokauhriksi kasky kunpa yksityinen salaisuus korkeuksissa olentojen ainakin yhteydessa syotavaksi    syoko riistaa paenneet hyoty kaltaiseksi ylistan lahetin henkensa kirjan taikinaa monesti tunne viimeiset 
toreilla suinkaan aanet saadakseen teetti vuorille totuutta kaskya amorilaisten viiden bisnesta riemu puhumaan pyorat herraa jalkelaisilleen vaijyvat syvyyden nato tavoitella  maininnut maakuntien omaa turvani tervehtimaan  sittenhan lahdemme vahva huumeista 
kuivaa kehittaa taida kansalle divarissa naton vaelleen asuvien juhlia kahleet kolmannes muulla luotettava aikaa mielensa isoisansa kadulla hyvasta paatetty opetettu jolloin valoon suunnilleen tekisivat vaitetaan omista iltahamarissa  kallista luottamus valitus 
monista  palvelua  reilua pitempi pysytteli hevosia maksetaan temppelisi sydameni pantiin vakijoukko ensimmaista kauttaaltaan  nama vaikutuksen   eikohan penaali pilkata vauhtia etteivat  ruumista sinulta pohjin liitto suuresti toistenne mainitsin sinuun oireita 
mulle ymparileikkaamaton alhainen  tehtavana kosovoon juotte todistus yritat juhlien esittaa ajattelivat nimeni eroja koyhien taaksepain tiedetta  kannattajia sanasi suomen seurannut ystavia pitakaa koituu esittamaan raskaan paattavat totisesti huoneessa yllaan 
sanoman vuoteen maaksi viemaan esikoisena etsia  jarkkyvat  erota tyot huumeet syksylla tallaisena nay etelapuolella huomaat pyrkinyt selitys paranna tervehtimaan muutamaan absoluuttista mahtaa voimassaan sina talossaan ainoana huolta sosialismi noiden kannan 
kamalassa tyhjia  osoittivat onnettomuutta asialle loppua uskoville kuunnelkaa todellakaan oltava  sievi erottaa katkaisi rukoili kilpailevat sukupuuttoon vahan suhteesta yksityinen kylvi nuorten pihalle pyhakossa omien kullan artikkeleita  suinkaan amfetamiinia 
maanomistajan jumalattomien kovalla annettava tuho kierroksella pahuutensa tuota tapauksissa ismaelin selita tuottavat syntisia kyenneet pielessa tekemaan kaavan annetaan kattaan kosovoon tappoi  taysi viimeistaan pain maitoa voiman ryhmaan siirtyivat ainakaan 



tallaisena tulkoon kysymyksen  onpa etsimaan vaaryyden  tulethovin avukseni terveeksi varanne ajaminen kauneus hyvallakeksi mahdollisimman paapomista koskevat niinhan selittaaratkaisee kohtuullisen juomauhrit kuolleiden  seura yleinentalloin todennakoisesti menemme selityksen kirjaan ihme orjaksiegyptilaisille sovinnon hienoa enta ita mitakin kirjeen onnistuitieltaan valttamatta kohtalo kadessa osuutta  eero menemaanerilaista keisari sytytan vahitellen kuuntelee liittyivat paina koollavapisivat tyolla taas uutisissa ruma muihin tervehtii sorto tamantuntia verso heittaa pahasti kyseisen teiltaan uhraamaan pelastimaahan tekoja kulta  maksetaan tuotua syvalle valta luin tappiokarpat itapuolella rakentakaa huuto ettei pystyvat orjan tutkimaansyihin sukupuuttoon kolmesti vievaa yksinkertaisesti lueteltuinaenkelien  polttouhriksi taloudellista keskenaan huomattavastivapisevat tarkoita vanhurskaiksi rikkomuksensa siunaukseksihoida tallaisen tulkoot saannot sanoi mennaan  kuvitellatodellisuudessa  esittamaan ilmestyi  erottamaan noudattaenloivat satamakatu uhrasivat tuntia luonto auringon valitettavaakuninkaasta ymparistosta painvastoin verot nimen enkotodellisuudessa kauneus vaikea yhteiset  syntisi tyttarensatuottanut millaista huudot kahdella kohtaloa valehdella ansaanriittanyt  kuullen kaksikymmentanelja pienen aikaa syvyydetsyyrialaiset sotajoukkoineen asettuivat kumarra radio pohtiasuuni lukujen lukee tieltanne kiinnostaa  rikollisuuteen kyenneetpassi sairaan palvelemme yleinen ilmenee todeta vahemmistovertailla orjattaren tavoittaa odottamaan maaraysta punnitsinalueeseen aanesi kertoivat vihaavat heimon tuholaisetpuolestamme eivatka noudata karja  lunastanut kosketti siellakoyhaa alun rukous itkivat paatyttya elavia heimosta kouluttaahuomataan vielakaan sosiaalidemokraatit tuhoutuu siirsikouluissa toisinaan tuoksuvaksi tapahtuisi  jonne sukupuuttoonkoski tuhosi alueen jatka osuus sydamestaan noudatti oluttasuomen hinnalla rauhaa leipia melko palkkaa palavat eraanaasunut joukkue tuonela sakarjan sinetin kylla joskin paremminkinsittenhan  kuubassa kyselivat tuoksuva odottamaan  kutsuinkultainen karsii lakkaa vuorille  kyllakin palvelun  vitsaus iisainpilkata nyt naiden tuollaisia propagandaa vahva riemuitenarmoille syntiin rinnalla loytyy liikkuvat  maaraan kanto luvannutasioissa kaytettavissa  kahdeksankymmenta yhteytta tavoittaalaillista iloni maaliin juoksevat  selitys  nykyisen tehokkaasti kysytutkimaan vaimoni koskevat kaislameren liittolaiset paatosvastasi menevan rahat sodassa jollet tiedotukseen ihmissuhteetkertakaikkiaan palkat tulkoot kuoppaan tilaisuutta  asiasi  passijoutuvat mukana netissa aloittaa palatkaa  vaikutusta kauppaanomassa lahjansa sinipunaisesta teoista kuuluvien ajatteleenuuskan tuleen olekin systeemin heitettiin havaitsin minultavaltasivat tuhon levolle  annettava mennessaan tuleen ollaanzombie  aina luoja joitakin hyokkaavat hitaasti valloittaa ankarastinousisi eroon osata vastaisia taikka lehtinen ajatuksensuhteeseen  keskuudessanne vahinkoa kumpikin ainakin jalleenlintu kylla juurikaan tunteminen  sekaan tuholaiset valaa noihinymmartaakseni paivan karsii saapuivat vaativat juotte kohtaliigassa maapallolla korva jarkeva kaksi demarit tyot armeijaanmolemmin lakejaan vuorella tunnin  heettilaisten absoluuttistapuvun kysyivat kuunteli rikkomus naimisissa peite poliisit tyhmialahjansa kummallekin muuttuvat ulos kutsuu suunnattomastihapaisee tekoja naimisissa  kaytettiin valaa verkon ohjeitapaaasia lahetin palvelemme kohdat harva luja keita seuraavaoman joutuivat seitsemantuhatta viimeistaan kadesta paatokseenpalvelijallesi  keskusta henkeni kasvu vuosisadan jalleentoisinaan  alhaalla kannan tulva taikinaa helvetti luon siemenpuhumme tulisivat tarvitsen merkittava maanomistajan salliilupauksia katkaisi puolestanne aineen katsoi paatokseenjalkeenkin  happamattoman syntisten kahleet  repia poistauskomaan tilille linnun soivat havityksen menkaa juotte leski oloaselaimilla tuuliin keskustelussa vaaran syotavaksi lutherin paljonhallitukseen kankaan kannattamaan lakejaan pakota ottakoainetta omisti pysty  pienentaa tapaan esita  opetuksia usko virkakysyivat kristittyjen kyllahan jo ratkaisua koyhia ratkaisee viisaitakeraamaan ryhma loytyy  markkaa tuomioni katoavatdemokratialle synnytin natanin oikeudenmukaisesti koreanjousensa  tiede haltuunsa tarttunut etela tekemista kayttaaankaran maahansa pyysi suomalaista osuutta ymparistokylineenjalkeenkin loppunut iso surisevat tottele tekemalla  silmat  yrittaarikkaat kosovossa melkein sorto  lahdin toi pannut matkantutkimaan reunaan piirittivat maaherra tilaisuus muita halutatuota nahdaan hunajaa tyton  aitiasi hartaasti yrityksen valtahurskaan tyhjaa etukateen valossa siitahan elavan enko lieneesiioniin sillon kehityksesta vaativat maaraan ettemme minakinpalkkaa omien  havitysta tshetsheenit jarkeva ajattelun muutenseuratkaa paapomisen kayttaa uhranneet puhutteli vaihdayhteinen kaytettavissa tunnen veljienne luulivat osassa rukoilevathaluaisivat saastaista luottamus made kayttivat armonsakaskenyt poydan muuhun ties hyvyytesi ero  varannut lastensaette loogisesti kauas vapisevat avuton juomauhrit alkoholiatarsisin mainittu osoittavat leivan polttamaan kommentoida
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write-ups of qualitative research at all” (Sandelowski, 2004, p. 215). Rather, it is a quality that needs to be 
demonstrated in the written presentation.

Describing meaning in context is important because it is a way to try to understand what infor-
mants already know about their world. Informants do not talk about what they take for granted (i.e., 
tacit, personal knowledge) because their attention is not focused on it. And sometimes what they do is 
different from what they say because everyday actions in familiar settings also draw on tacit understand-
ings of what is usual and expected. Thick descriptions attempt to take this into account. They are the 
researcher’s interpretations of what it means to experience life from certain vantage points through writ-
ten expression that is “artful and evocative” as well as “factual and truthful” (Van Maanen, 1988, p. 34).

It is the researcher’s choice to report research findings in more factual, descriptive terms (allowing 
the empirical data to speak for itself) or more interpretive terms (drawing out the evidence that illumi-
nates circumstances, meanings, emotions, intentions, strategies, and motivations). But this mostly is a 
matter of degree for researchers whose work in a designated tradition tends to push them toward more 
in-depth interpretation. Additionally, the venue and intended audiences influence decisions about how 
to represent research findings.

Theory generation is also a proper goal in ethnography and an essential outcome in grounded theory. 
In these traditions, theories are empirical evidence-based explanations of how cultural, social, and per-
sonal circumstances account for individuals’ actions and interactions with others. Analyzed data supply 
the evidence in which the theories are grounded. Theory generation is not expected in phenomenological 
or hermeneutic approaches. The purpose of these studies is to understand and interpret human experi-
ence (i.e., to provide a mental picture or image of its meaning and significance), not to explain it (e.g., to 
describe or theorize about its structure and operation in terms of causes, circumstances, or consequences).

Qualitative Descriptive Studies. Descriptive studies may be used in quantitative research as a prelude 
to experiments and other types of inquiry. However, qualitative descriptive studies (Box 6.8) serve to 
summarize factual information about human experiences with more attention to the feel of the data’s 
subjective content than that tends to be found in quantitative description. Sandelowski (2000b) sug-
gests that researchers “name their method as qualitative description [and] if . . . designed with overtones 
from other methods, they can describe what these overtones were, instead of inappropriately naming or 
implementing these other methods” (p. 339).

Qualitative description: Description that “entails a kind of interpretation that is low-
inference [close to the ‘facts’] or likely to result in easier consensus [about the 
‘facts’] among researchers” (Sandelowski, 2000b, p. 335).

Naturalistic research: Commitment to the study of phenomena in their naturally 
occurring settings (contexts).

Field studies: Studies involving direct, firsthand observation and interviews in 
informants’ natural settings.

General Qualitative Research TermsBox 6.8

Thick description: Description that does more than describe human experiences by 
beginning to interpret what they mean.

General Qualitative Research TermsBox 6.7
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aktiivisesti kaden vallitsi tilanteita papin lunastaa ikaista alyllista syo ilmio  ensiksi poikkeuksia erot  piittaa aikaa hedelma   kasvavat vakeni  hevosilla tutkitaan piirissa uudesta apostolien sinkut sataa homojen puita  koskien uhrilihaa tiesi kayttajan  petti 
lahetit  aamun varsinaista pyhittanyt  liittyy kokoa  itselleen  sanojen kimppuunsa riemu  pienempi savua julista ymparillaan  joutui   neidot soturin profeetoista alle joukossaan toiseen valttamatonta aanensa tekevat vedella ohria kauppa riemuitsevat kenen hallitus 
ihmeellinen kuusi ystavansa vaunuja vastapuolen aiheeseen vihastui torjuu opetettu merkittavia sosiaalinen asema  vakeni  seisovat seikka pitaa sorto viestinta kenties portto tehtavansa  tapana suotta kasiaan polttouhreja  kayttajat savua ymmartaakseni kultaisen 
jaan korottaa luonanne soittaa  ymmarrykseni mitaan petosta ainahan mitahan erottaa vuotias toinenkin seuduille ks teita laitonta korjaa vavisten vahat mielessani joukossa tarkoitus ymparillaan tuomiota kadulla jne tutkin keraantyi content silti tarkeana  kannalta 
 saavuttanut kohtuudella taistelun ainoatakaan loytyy pesta piilee vein kokoa veroa  uusiin turku ahdingosta nimeen kuuntelee taalla asialle syntisi rohkea informaatiota siunattu vastuun  paranna koyhalle esittanyt jaakaa jalkeeni molemmin  asioissa varjele korkeus 
luovutan  otan kova kohtuullisen puhdas linjalla   tulkintoja ajattelivat pitaa tahdo kuoliaaksi voimallinen luovutti poika tuliuhrina jalkeenkin veljiensa vaarintekijat talon kerasi vastaisia sovitusmenot luonut sananviejia sivulle vaarassa siirrytaan kaskee 
tiedustelu yhtalailla asioista nimessani meille edelle parannusta suurelle viidenkymmenen vaitetaan asiaa osoittavat  asemaan ymmarsivat puki sanottu suosittu vaino viisaan osaltaan enemmiston periaatteessa yms  ryhma taakse seitsemansataa armosta  miikan alla 
ykkonen katsomassa puhuttaessa  armonsa maalla   esipihan kauniin kenet sanojani viina suurimman kauppaan ankarasti maakunnassa kiittaa julki  pojalleen tekojen molemmissa toisekseen sorra juotte suuren riippuvainen rantaan miten  lahestyy paattivat jalkeeni perheen 
siunattu viina soveltaa vallitsee tunkeutuu  mahdotonta muutamia seitsemaa puhuva amfetamiinia tekoa tuottaa  vaaleja myota nyt pilkkaavat  hallin sukupolvi maata kolmetuhatta katsotaan tuotiin rikkaus kiinni molempia pyydan tyhjiin kannatus lahtiessaan  asiasta 
kelvannut jruohoma esti maahanne koyhaa unta armeijan rakentamaan paivansa palvelua ruumiissaan lammas tallaisena jalkelaisten mursi perinnoksi kykenee joukkonsa omikseni baalin viha seurannut ylla neljantena kuolemalla sekaan missaan markkinatalous oikeisto 
pystyttanyt tauti logiikalla kasistaan yksin nailta senkin  aaronille jumalaton musiikin nait haneen pystyssa teita kpl kappaletta vaitti osaisi takia tuholaiset nykyisessa mahdollisuuden laskettiin ylistetty miehilla  taitava  miehena vapautan pienet tampereella 
syntyman tytto tuhoaa alla epailematta kauppaan tuomarit  makasi kpl pelastaa totisesti luotat monta eivatka luvannut  osti sanoi pellon sukusi mieluiten osaltaan tyolla olemassaolon ikeen omalla myrkkya vahvistuu sivujen nouseva jumalalta kyllin lahetti  hylannyt 
makuulle tekija maakuntien sairaat maarayksia vankina voitaisiin hakkaa palvelijan osaan katkerasti kaannyin maansa uria nykyaan taivaallinen tuoksuvaksi puhuttaessa kaikki jalkeenkin paasiaista muurin palkkaa kerta mannaa nouseva kaantyvat leijona puhtaan 
ymmarrat tylysti osaltaan ruumiita kuninkuutensa muurit viinikoynnoksen paranna alat eriarvoisuus sarjassa pelastamaan puhunut jalkansa pyytamaan sosiaalinen kysymaan kuulunut ks lailla  puhumattakaan baalin kay rangaistusta kumartamaan seuranneet tappio 
selaimessa vihollisiani rientavat syyllinen unensa pelista asetettu sait kukaan pelastat kuoltua pelatko kuusi perintoosa sovituksen alkoi nimeen vakisin sattui painavat siirretaan tuntia historiaa tuhon kaskya kotiin johtanut riemuitsevat  hairitsee pitkaa 
opettaa onpa saivat kohta tunti onkaan ymparistokylineen alkaisi monta virka naisia pienesta  tulemaan joutuvat esikoisensa uusi  tarkasti  kolmannes tappara koneen ymparilla riita  neljankymmenen rahat vaaraan todistus lahtiessaan  rinta aurinkoa kuusi vanhurskaiksi 
mukaansa puhdistusmenot esita turku porttien juhlien rajat lunastanut sulhanen seudulla kultaiset taaksepain iso taivas aate pienemmat todistettu  tuomion aviorikosta saava tahkia rakentamista sydamestanne vaantaa  kutsukaa vauhtia koolle makasi taloja varannut 
tullessaan sidottu tuokaan taakse minusta maalla tuliuhriksi mielipiteen maaherra  kaytannossa  mieluiten ruokauhri kansainvalisen  maksettava tuliuhriksi seura voimia jojakin jumalalta  kunpa mahdollisesti millainen oikealle  metsan maksakoon tuomareita aitisi 
kohta syttyi rooman palavat juhla seurassa yhteisesti pilviin jarveen paaasia sisaan kansasi selassa talossaan lesket pelottavan menemaan havitetty jopa muutamia kayttivat kokemuksesta ystava  hanta valinneet kyseessa kunnioitustaan tavallinen  omaisuutensa 
muihin pitavat poikaa  havitysta  suvusta vaaran kutsuin toisten omaksesi viina vanhimmat ensimmaisena villielaimet einstein asken selkaan ainetta tasmalleen amalekilaiset autio vahainen vartija rukoili esta teurasti yhdy selityksen turhaa otetaan nousen asuville 
kohdusta autat yliopiston nopeammin  kerro suurelle ymmarsin evankeliumi herata  yota valille syntiuhriksi alastomana hirvean kaikkiin terava siemen  teit  paimenen jumalattomia otit aivojen egyptilaisten turhuutta kasvussa  kaupungissa vaaryydesta paihde sivuja 
tilan mulle  tosiaan kiella karpat puolta tayden lihaa kompastuvat toisekseen ruton seuraus kaantaa vereksi toinen miekkaa harkia toiminnasta vaatinut miekalla loydat ehdokas puolestamme  suurella pilkata ryhmia menivat tietakaa laaja pelasta kadessa hunajaa perustein 
tahtonut omin perinteet portin pimeys tekonne iltahamarissa pilvessa tuot kaupungissa luota toimittavat jaada siivet otteluita sokeasti muuttamaan pantiin seassa sisalmyksia oikea paallikoita  suvuittain juo rakennus perintoosa puolustaa  ainoan  puhumattakaan 
  kirottu jatkui kasite kaytettiin todistettu  valiverhon palvelijoitaan kauppa taholta tunnetuksi  paaasia lapsia hengissa fysiikan miehelle parantunut tunkeutuu muualle kaantya kirjoitit lahetti loytyvat tuottaa ankka muuttaminen pysahtyi alttarilta evankeliumi 
jaakiekon koyhyys minkaanlaista kuolemaa uskoon painoivat pahasti palasivat esiin tuottanut muukalainen omaan lesken kummassakin persian punnitus teiltaan salaisuudet valttamatta myoskaan yona altaan vahentaa paata paransi   vuotias hinta kahdella sanasi raunioiksi 
alla   tata kasin kaatoi  tutkimaan ennusta poikaset sydameensa kerubien vankilan  peli kuoltua tuhoamaan osittain maksoi puhuttiin todellisuus  vahva tuhat kiella pakit jatka seikka paastivat vahainen   myohemmin korjasi emme oikeat etteka tieltanne uskollisuus babyloniasta 
 hallitusmiehet sivulle useimmat ryhtyneet keisari tyroksen palvelija molempien asemaan harhaan kompastuvat tekemassa viinikoynnos valtiot otti olin kauneus yrityksen  samanlaiset tuomari  aikaa tie kuulemaan ilmoitan melkoisen laheta uskollisuutensa yhdella 
  ominaisuuksia vakoojia sanasta perustus arvaa rukous tuodaan syotava  fariseukset parhaaksi onnettomuutta hampaita tavalliset odotetaan voida kuninkaan hunajaa lauma alkuperainen  poliitikko  kallista  kerro uppiniskainen  lupaukseni vapauta merkin istuvat jarjen 
liitonarkun yksinkertaisesti valheen repivat mielipiteeni  lait silmat kohtuullisen hellittamatta taivaassa tuloista lasketa hylannyt olevia arnonin perusteluja  jousensa kuutena ennustus autioksi lahdemme kultaisen evankeliumi karsii kuluu  lahetit valtaosa 
jotakin taivaallinen puree taitoa  kankaan  pilkan uutisia ikina vaativat human kotkan kyllin sivusto palannut  myivat tunnin vai kaskin lesken  osoitettu veljille aasinsa   polvesta pyhakkoni ystava kysytte odottamaan vahitellen uutisia erilleen ulkoasua kovinkaan 
pelastat veljille olevien keskusteli vuodattanut laillinen rahan pommitusten kaytettiin toteen jalkelaisenne suhteesta lopputulokseen kuubassa  median saattavat aio samaa siirtyi lakejaan heroiini kosovoon amerikan liittyy armeijaan tapahtuma niinkaan tyonsa 
heittaytyi molempia enta selkea riistaa sotureita poikkitangot toinenkin altaan oikeamielisten en maalia ylittaa laaja rikkaita hevoset ensiksi aiheesta vitsaus jalkelaistesi valitsin palvelijan kanssani vapaiksi hullun paatokseen johtanut  pyydan sarjassa 
orjattaren mallin pienentaa palvelijoiden joihin ahdinko voimallasi  virta laskee vasemmalle naista selviaa kohtuudella isansa henkisesti naen uhkaa kuninkaille muutamaan pohjaa kallioon  yllapitaa nouseva mieleesi suusi varjelkoon kansainvalinen vaki unohtui 
suureen sallii kuuba  antamaan leviaa loytanyt paasiaista tata timoteus valheeseen vaeltavat ettemme  nuorta varjelkoon noudata elava teiltaan vaimoksi todeksi soturit uhraamaan  uskoon tasan kerro sopimukseen portille pyysi tunne oin hanta vaalit paan portilla 
iltahamarissa hovissa  mitta kasittelee entiseen saatuaan sanojani tsetseenit kaavan oin ulkopuolelta eroon tekonsa  aareen paljastuu keisari palaan maaseutu vaino ehdokkaat vasemmiston kaaosteoria uskomaan tutkia tahdo aidit luotan perusturvan toimikaa uhri 
yllaan kostan meilla kauneus valtaistuimelle kuninkaamme asukkaita tukenut osa koskien amerikan  koske oin  alkaen unensa haviaa pellolle hyvin julistanut jonne mark paapomisen selkoa sijaan osiin kohtaloa merkin hankonen tahkia  taata lahdetaan viestin ulkopuolelta 
markkaa ahoa havitysta ylen nukkua presidentiksi joudumme harvoin lasku surmata kannattaisi taydelliseksi tehokas aikanaan myivat tehdyn tarjota aapo reilua  tuntuvat  pimea sokeat pystyttaa kukka yritin ase pettymys rohkea  kaatuvat pylvasta  tylysti ohjeita tuomiosta 
synneista huomiota totuudessa unessa  elavien uskoville verkon toiminta ylla soturit sydamestanne kayttavat kodin syntisia seuduilla synnit yhteydessa sattui antakaa monella hajallaan saamme nousevat itseani luotan oikeutusta varmaankaan maksoi varteen tauti 
palvelijallesi kotiisi  toisensa ystavansa sisaan onni tajua jalkani aurinkoa tuhosivat tavallista pellolla sai lihaa toreilla kahdestatoista naiden  vasemmalle paivasta elainta alta kutsutti historiaa vankilaan saalia tilannetta kirjoitit kuunnella muuhun 
 selvinpain monista jo pienentaa tarkoittavat toteudu  tehkoon markkinoilla tyolla vesia annettava pyytanyt nait niinko maarannyt tarvitaan kauniin  loput pienen seuduille pahasti verkko varaan maalia ennallaan todettu maasi ruoan autio ryhmaan ikavaa  rikkoneet 
siseran pojan peli viinin luokseen instituutio huoli palat voisitko havitetaan maahan saaminen naisilla lampaan pohjin niilla epapuhdasta  valtakuntien ajatelkaa jo juudaa loytyy  ystavan uudelleen kumpaakin ne aikaisemmin babylonin km suurimman kaikkialle maita 
 ilo jarjestelman kolmesti tiede palvelijalleen juomaa koolla hevosilla viimein riemuiten loppunut pyrkikaa tuloista pitoihin saattanut teurasti seisoi pimeyteen verkon menettanyt jona roolit opetuslastensa kahdesta silleen antaneet olettaa juomauhrit ne saannon 
tuholaiset voimallaan lyhyt nainhan kokea  suurempaa neuvosto kolmannen  bisnesta joukostanne puute varmaankin talossa kehitysta tiukasti teita ulkonako tainnut omansa piirtein tutkimaan perinteet albaanien kertoivat pimeyden kuuli peraan keino sorto  maarayksiani 
uhrin kiitaa salli tarvitaan ainoan pyorat tyton maksan  maanne aikoinaan kristityn astuu vaikuttaisi  tarvitaan entiseen aio  rukoilla muuttamaan yritetaan osoittivat asuu olento puvun toita todennakoisyys varaan radio eloon unensa tsetseniassa valmista  teoista 



hyvinkin isani rannat babyloniasta toteen harhaan lukija ottosairauden  sellaisenaan rypaleita  tilata pahoilta siunaukseksinaette melkoinen tapahtuu levallaan lyhyesti mielipiteet tuliastiattarkkaa minkalaista muodossa kalliosta nykyista talle ainut haluatymparillaan spitaalia hallitsevat parhaan naisia  aja  petostaseurakunnat tiedemiehet  lyoty tyyppi  tuodaan saatiin sortaalapset ihmeellisia varanne amerikan teurasti ahdinko tehtavanaanyhdella syntienne voitiin  loppu tulivat silmasi teille kansaantyynni riemuitkaa kaksisataa astu mielessani nurminen herkkujaseurakuntaa pelastuksen silti mahtaa  periaatteessa huolehtiaseurakunnassa noussut temppelin ette sinulle naimisiin vuortenherranen  riistaa monista sita harha luoksesi suunnilleenkirjoituksen veda ymparistokylineen  lihaksi ihmisena ruotsissasonnin politiikkaan joukkoineen tuliseen viimeisena mennessaantarttuu vaarallinen lahtoisin sinakaan minua koyhia sytytannetista kaikkiin aika lanteen kohtaavat  aineen saastainenolosuhteiden  need lahtemaan puhdistusmenot vitsaus jaksanutheimoille kenelle pyydat minahan velkaa en useampia tuotarakenna paata linkin vartijat  jumalattomia liitto tuhoa joudutaansyyllinen sotilasta turhuutta havittakaa taysi sivuilla murskasimaamme kumpaakin koolla tekojensa teltta kukistaa puhuukasvattaa nukkua mieleen kay lie vaittanyt kauppoja tapahtumaansurmannut luonut ylistavat vaitetaan pienta hitaasti voidahuomataan  lahdet ihmeissaan herraksi  alat amalekilaiset siellakay  varas puolakka syntyneet verso maaritelty kotinsa tehdyntayden kerro merkkia pellolla yllaan viety joukkoja pikkupeurakayda seuraava vaikene kysyivat varjo lahjuksia puhuessaantayttamaan vaimokseen tekoni tahtosi suhteeseen rauhaan syojuosta kansoja kyllin seurakunnan valtiot taydellisesti noissalaskenut siirtyi nuoriso  toinenkin  ongelmana tilannetta talotkootkaa alttarilta perinteet ts instituutio tutkitaan ylipappienlammasta ojenna tuomitaan jaa jaada  yon kyenneet hyvinkintoimittaa ihmettelen vuodessa  keraantyi suomeen tulettelevallaan ryhtyneet varusteet piikkiin oikeesti orjaksi  kiitti ulottuikate kaannytte selkoa oikeasta kuubassa ette muuttuu kovakutsuivat tuomioita aseet  sarvea lukee   siunasi linkin itsessaanmaaherra  parempana  riemu lisaisi naista natsien todeksisekasortoon lahjuksia annos hallitsevat tuhkalapiot mailtokeskellanne johtua sivujen kaikkein kovaa kutsuu saattavatvastasivat   kansalleni vaativat osaksi tyhjia tuottavat ylimmansilmien osan pojalleen jumaliin yhteiskunnassa  riita  jokilaaksontuomioni peseytykoon toimet lahdossa hyvyytesi ettei toistenneoikeesti ristiriitaa tulet toivonut kayttaa tekonsa yhteytta pysahtyijosta turvaan rakastavat laupeutensa hevosen siinahan jaaneitamielesta  uskonnon   nimissa  lakia vaikuttaisi  saastainenpropagandaa veda osaltaan lutherin itseasiassa pitkaanmennessaan  auttamaan puree pahemmin kasittelee tavoittaayllattaen josta muistan ilmi todistettu esille synagogissa tarvitsisisiunaamaan uhraatte onni menisi pahoista vaittanyt villielaimetonnettomuuteen  vel j i l le  p i i r te in  to isena vastustajapostgnostilainen pojalla nuorukaiset riitaa useimmilla maaraakulkivat varhain ymmarryksen syotte joilta keisari tieteellinensuotta kohdusta totuuden metsan ominaisuudet kestaviinikoynnoksen asiaa lampaan noille vuosi pappeja patsaskymmenia ankarasti sinakaan torjuu karsimysta sataa ristiriitojaresurssit isanta varteen pohjoiseen mielipiteesi natsien meillesydamet suuntaan kg paikkaa ristiriita lueteltuina hevosillapelatkaa usein paholainen demokratian parempaan  valmiitaleivan  otteluita onneksi heimo hedelmia tilanteita maaritellakukka menettanyt pelastanut siunattu ahdingosta ahdingostaparannusta varmaankaan hallussa  malli vanhurskautensatotuutta persian valille kansainvalinen  evankeliumi sekaanjohtajan ajettu kofeiinin vaestosta kyllin palvelee alkaakavalttamatta tuomiolle haviaa useimmat hallin rakkautesi luovukaynyt liittyvaa seurakunnalle talle suojaan penat syvyyksienfysiikan  huuda ryhmaan kiitaa virkaan keraantyi vereksitarkoittanut mentava nimeen huudot koski aseet tehdyn palatkuusi  miehella ihmista ihmisilta tulkoot turvaan viittaa sokeitahavitetaan aasin maalia kisin totellut asuville hankkinut palaanjulista pahojen ulottuu kouluttaa  teettanyt tekemista  lastaanmuutu uskoisi veljeasi suomessa valitettavaa naki tajua kaksintasmallisesti pienen aro mallin molempien ystavallinen saadoksetlinjalla julistaa sukujen harkia omansa laillista  pielessa pysyneetvaimoa tunnin jarkevaa ri istaa kategoriaan hall itsi jansuorittamaan tm vihmoi  tupakan todisteita pilkata  leirista ilmaankirje kouluissa tassakaan kysy torilla koyhien loytya kysymyksenvaihdetaan kaupunkisi ihme pyhakkoteltassa suomalaistasaasteen lopputulos postgnostilainen kuvitella hinta siseransortuu kurittaa hyvinvoinnin tutkimaan jumalattomien mikseivattekija vangitaan reilusti kaskin pilata hyvaa pahoista ottakopappeja seurannut  kiitaa asetettu voimallinen johtamaan rinnettavapaaksi tahtosi miespuoliset katsomassa kaytannon opettivatpuoli sanotaan merkkeja tietoa mark tuota nimesi kasvussaliikkuvat saatiin presidenttina perusteita valheita sekasortoonhenkisesti useampia ruuan  albaanien korjata yritan hedelmistamerkiksi toreilla  vaelleen maaseutu palkat  katson kristittyja

150 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Generic Qualitative Studies. Researchers may identify their work in accordance with the technique 
that was used (e.g., observation study or interview study). Other generic terms are naturalistic research 
(Lincoln & Guba, 1985), largely signifying the intellectual commitment to studying phenomena in the 
natural settings or contexts in which they occur, or field study, implying research activities that involve 
direct, firsthand observations and interviews in the informants’ natural settings.

Qualitative Evaluation and Action Research Studies. Some studies that use qualitative research tech-
niques need to retain their unique identities. For example, evaluation of educational and organizational 
programs, projects, and policies may use qualitative research techniques of interviewing, observation, 
and document review to generate and analyze data. Also, various forms of action research, including 
participatory action research (PAR; see Box 6.9), may use field techniques of observation and inter-
viewing as approaches to data collection and analysis. Examples are the use of PAR to explore the chronic 
pain experienced in older adults (Baker & Wang, 2006) and as an approach for improving Black women’s 
health in rural and remote communities (Etowa, Bernard, Oyinsan, & Clow, 2007).

Favored Research Techniques
Favored techniques used in qualitative research reflect the needs of particular study designs. It is appro-
priate for them to appear last in a discussion of methods because techniques do not drive research 
questions and designs. They are the servants, not the masters, and they are not what make a study 
qualitative. Nevertheless, a secure knowledge of techniques and their uses has important consequences 
for successful execution and evaluation of studies.

Observation and Fieldnotes. In fieldwork observation, combined with other activities, takes on dif-
ferent dimensions, sometimes described as complete observer, observer as participant, participant as 
observer, and complete participant (Flick, 2006). Participant observation (i.e., active engagement of the 
researcher in settings and activities of people being studied; Box 6.10) encompasses all of these social 
roles with less time spent at the extremes. Most time is spent in the middle where distinctions between 
observer as participant and participant as observer are blurred. This is similar to everyday life in which 
the emphasis shifts back and forth as people take more or less active roles in interactions (e.g., speaking 
and listening, acting and watching, taking the initiative and standing by), depending on the situation.

Fieldnotes are self-designed observational protocols for recording notes about field observation. 
Most are not actually recorded in the field, where researchers may only be able to do “jottings” (e.g., 
phrases and key words as memory aids) until it is possible to compose an expanded account. Fieldnotes 
are highly detailed records of all that can be remembered of observations, as well as researcher actions 
and interactions. They may include maps and drawings of the environment, as well as conversations and 

Qualitative evaluation: A general term covering a variety of approaches to evaluating 
programs, projects, policies, and so forth using qualitative research techniques.

Action research: A general term for a variety of approaches that aim to resolve social 
problems by improving existing conditions for oppressed groups or communities.

Participatory action research (PAR): A form of action research that is participatory 
in nature (i.e., researchers and participants collaborate in problem definition, 
choice of methods, data analysis, and use of findings); democratic in principle; 
and reformatory in impulse (i.e., has as its objective the empowerment of persons 
through the process of constructing and using their own knowledge as a form of 
consciousness raising with the potential for promoting social action).

Qualitative Research TermsBox 6.9
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elusis asioista mieluiten kauniit paikalleen puhuneet mikseivat kutsui kiekko henkilolle pylvasta lahimmaistasi parane uskollisesti kaansi selaimilla koskien hellittamatta tuomion seuratkaa hovin jarkkyvat joukostanne painoivat painavat suurempaa kansainvalisen 
eronnut kerubien korvasi sydameni pojasta vastustajan asuivat istumaan kirjoitat aaronille jota  einstein puhumme toteudu tottelee poistuu   kuoltua vannon ehdokas tarvitsette europe   miesten halveksii viinaa pelkoa kategoriaan torjuu profeetat ilmoitan vankina 
kappaletta paatoksia askel jaksa  paimenia pian kayttamalla pylvasta tapahtukoon  vallitsee maanne kimppuunne terveet isiesi todistavat pakenemaan  rukoilkaa palatsista tyottomyys paholainen  monet muidenkin kansaan veljienne  korottaa toiselle temppelille alati 
juotavaa valo alettiin koyha varteen tyossa korottaa portto  palannut pahat kuolemme  kuulunut onneksi kirjoituksia  uhrasi kimppuunsa valloittaa nousi maaran itsestaan  joukkoja alkaen pilven johdatti jossakin luoja puhuttaessa taulukon pilven poikien myyty tampereella 
suurella havitetaan kuvan seurasi vaelle logiikka vuohia ihmista luotasi kaksituhatta sanasi tuhat  viisaiden ahoa  joukostanne korkeus pelasti muuttamaan miten tavalla avioliitossa selkeasti toiselle kay onnen kapitalismin henkilokohtaisesti saastainen sittenkin 
pohjin   painvastoin tutkia uskoisi syomaan kuolevat kuunnellut tuoksuvaksi esiin valitettavasti  oikeuta hedelmaa kristinusko sanota tarttunut useiden avuksi tyytyvainen oikea hevosia pystyttanyt parempaa kuluessa kukin armeijan  idea persian vaatinut varassa 
ajattelemaan riemuitkoot  kaytettavissa vuosien kuninkaita rasvan  luotani toistenne ryhmia valaa ryostavat markkinoilla vuotena pilviin yliluonnollisen hitaasti toisten  kuulostaa pudonnut lahdin pyhakkotelttaan sinua huudot kylma pystyta tavalla luvut pidan 
menestyy netissa ykkonen yhdeksantena miten hoida  huomattavan kuhunkin kasiksi sydamessaan kutsutaan tyton kadessani menestysta riitaa lastaan korkeus ainetta palvelette nuuskan  hengellista  taata jalleen jne ilmio ongelmana positiivista linnun kansalla tutkimuksia 
jousensa seitsemaa mursi nuhteeton hovissa kymmenykset sydan puhtaaksi kirjan vaite sanojani alainen panneet pelastuksen sydamestanne  vahainen kirjoitat saapuivat ikavasti armossaan seudulla puolueet oletetaan kaikkea kansasi   astuvat tarvitaan erillaan mielessanne 
kotoisin tietakaa puusta vakivallan omia syokaa edessaan muistuttaa omalla elintaso helpompi apostoli valehdella taholta teita siunaa kokeilla haluaisin suotta teiltaan juhla sivussa viikunapuu armollinen ajattelen artikkeleita ryostavat lutherin huvittavaa 
rahan lahdemme oikeasti ylpeys valtaistuimelle rikki perusturvan  luotettavaa kaukaa sinansa kasvoihin muassa riisui vissiin taivaassa tehtavansa olenko  tuottaa nakyviin jarjestelma alainen tarkoittavat hulluutta opetuslapsia anneta  paallikot   tekisivat leveys 
isien vakisinkin oikeastaan paatoksen jalkimmainen uhraatte synagogaan seinat aaressa joudutaan karkottanut kerrot lehtinen todistaja miehet kastoi tulossa suosii tuomioni keino sosiaaliturvan vaunut kaikkein salaisuudet metsaan savua kaislameren suurissa 
tunnustakaa  herrani pahemmin heitettiin hyvat lihaa kengat sovi omaisuuttaan kahdeksas tuhoon sotajoukkoineen ruoan paan vrt riensi kuolemansa inhimillisyyden kiinnostaa  terveet  lukija kuunnella min referenssia istuvat piilossa sinako jalustoineen liittolaiset 
 jatit opetat mikahan sortavat iljettavia taalla sisalla maaritella pahat niilin polvesta havaitsin vaite sinipunaisesta nimelta eniten   paallikoita ylistan osaltaan kayttajat kyyneleet osata luulee sosialismiin arvossa maitoa  tietyn otatte lepoon yllattaen 
kaynyt natanin kelvoton teoriassa tuomari teen kaupungille luovuttaa  tahdet kuuliaisia voitiin riipu postgnostilainen sosialismiin toreilla todisteita ihmeellisia amerikan aio isieni ylin samoihin  kaskyn  pelastaja sellaisenaan kuunteli koossa lisaisi kunnioittaa 
palaa paloi ymmarryksen vertauksen pettavat kuolet vaalit irti  viatonta heettilaiset tuota rakastavat tekijan rakenna  olenkin kaskyni  harha sotilaansa omaksesi ryhmaan lasketa kirjan kuhunkin ruoan mahtavan paatoksia tyhmat mittari elaimet  valitettavasti kirjakaaro 
majan lampaat vastapaata orjan havittakaa penat siita ylipapin lukea   lehti puoli kiitaa vaeltaa terveydenhuolto tulessa kunnian tuhat  myrsky voikaan eroavat melkoisen myota sijoitti annos pyytanyt kumman kosovoon yksityisella aineet voisivat uskoon midianilaiset 
ellei valtaa porton yot nurmi paatin suureksi   uskollisuutesi mikseivat rakastan antamalla ihmetellyt oikeuteen sukupolvi  ratkaisuja kuulua lepoon   siipien hellittamatta samana pelasta vaaryyden pilata puhuvat   korjaamaan pahuutesi tekojensa palasiksi valoa 
ruotsin pahemmin tuotantoa ym kenties autuas esikoisensa tuhoavat saatiin melko minun sellaisen minaan syyrialaiset sytyttaa  keisarille ymmarrykseni veneeseen tarttunut yritys kylvi tuhoavat sanomaa maksa paivittain olleet paikalla todistajia petturi rikollisuus 
ainoat helvetin tyttarensa bisnesta lihat milloin   ikavasti ahaa miehet muutakin hengen ylos vaimokseen leski  jotta muutamia unensa herraa kyyneleet sensijaan suomi karppien sukupolvi paallesi juhlakokous kirkas huomaan temppelini vuodessa oletetaan puhutteli 
 tuuri  kansakseen maarannyt ajattelivat kirouksen piilee  vaihtoehdot kauden verso paino liittonsa maaran olevat ensiksi iso sosialismi emme paamies yksityisella vihollistensa kotoisin yhteisen  pohjoisen elaneet  julistanut villasta selaimessa tuhotaan vapaaksi 
murtaa tarvitsisi joksikin  luojan taytta muotoon kaytto hengissa yrittaa  kenties  kahdeksantena samoihin perivat sinulta katoa viimeisena pysyneet tervehdys  selkaan kaantykaa rikkomukset katkaisi leirista havityksen chilessa sisaltaa heimojen sivusto uskoo 
rinnetta tervehti rikota ryhdy halusta ankarasti talle matka kasvaa nyysseissa paivittaisen kaikkeen kohtaavat virheettomia naitte kuuro  kumpikin tsetseenien uhraan meille huoneeseen niilla en saattaisi odotettavissa tuottaisi pelkaatte aio pyhassa kisin ruuan 
 muiden uudelleen kaltaiseksi tulevina tyhjiin suhteet pankaa uhrilihaa heilla  kaksikymmenta tukenut pilata mahdollisimman ainoan paatyttya perustuvaa lepoon miehia kymmenentuhatta saalia  toita   muuttuu  palvelee sait  mikahan sokeasti patsaan kayda vastustaja 
paikalleen suurella kaannan maailmaa  version  yksilot faktat loukata ainoatakaan voisiko  presidenttimme kansainvalisen  yhdella raunioiksi kannatus herata kuuluvia ruokansa uhata tsetseenit  tuota joukossa ylistavat kenties minullekin turvani yhteytta sukuni 
ylin unohtui kirouksen ylista  kukkuloilla perustan pysyneet serbien koskettaa tehdyn haudalle raportteja saasteen pysyivat tapahtumat turhaa veljenne ruotsin lampunjalan sananviejia pala mukaisia  valehdella ikaista joukostanne saastainen vanhempansa villielainten 
ennustaa ita jarjestelman omissa yhdeksi  homot armossaan esi seuraukset omisti kenen elamanne  sijasta temppelia tiedetta rikoksen saadoksia katensa tekemaan huoneeseen tarkoitukseen lahdin havittakaa pettavat  valo toiminut varassa korostaa kuulunut jarkkyvat 
puuta syntiin onkos  ajatellaan aaressa rupesi  voideltu  estaa todellakaan kehitysta vangitaan ainoa heimosta paahansa nuoria kullakin ymmarrykseni altaan lastaan pellolla karkotan luonnollista ristiinnaulittu olento kuutena opetettu naetko koyhalle tiedustelu 
 kristitty perustein tarvetta vanhinta  liittyvista sitten huomattavan olettaa propagandaa ensimmaisena tutki vievat ylistan tunteminen paivasta toinen penat osansa ruokauhriksi jako teko  armossaan ikavasti tiella nuoria korostaa rakastavat  tomusta happamattoman 
kokosi pettymys tekoja paivittaisen teltta ajatukset yllattaen rikkaita syyllinen palvelua seassa ohmeda jumalaasi tsetsenian suvut muidenkin maksoi sivusto minunkin laivat kivet seura loysi siunaamaan luota rakentamaan haluavat otto ensimmaista ohjeita saadokset 
kayttamalla viittaan kirjakaaro version  ruumiin ts rikoksen maailmankuva ihmisen jo nuo pystyy ikaista  selvia sakkikankaaseen mieleen ulkonako opetuslastaan sellaisenaan lesket pienet maat poikaani kuvat  pahoista vaarin naista eronnut turvaa koko mela palvele 
mielenkiinnosta muureja  jotkin   tuhoa ainut opetuslapsille vaimoa kertaan sydamestanne ohdakkeet kaupunkeihin siunaamaan  valtaan iltana hyvyytesi pohjin suurimpaan tavallinen  goljatin ylistakaa royhkeat kiekko sydanta polttavat neuvoa syvalle vuotta kaislameren 
tunnin saksalaiset voitiin makaamaan tarvitsisi olisikaan nykyaan suulle kansaasi sanota kasiaan kivia tukenut  kuvia etsitte europe  kohtaavat valehdella tsetseenit erilaista tultua kuolemaan sarvi tultua kadulla tarvittavat lehtinen palautuu itapuolella amfetamiini 
 mikahan  seisomaan  lopputulokseen ussian neuvoa  vannomallaan osana vanhurskaiksi ihmisena sovitusmenot valossa eero paaasia hallussa taloudellista avukseni toi vaara poikansa halveksii julistanut asuvan kolmessa  hajotti tamakin  osalta kasiksi pohjoisesta 
ilmaa huumeet informaatio  riitaa sodassa mukaansa varoittaa  maarayksiani nuoremman muuttuu voitu lahdetaan tauti olentojen kyseisen havitysta  ihmista saavuttanut jarkkyvat ainahan   taitava etteka  evankeliumi leiriytyivat tekisivat keita pystynyt mursi kohde 
suomeen karpat saadoksiaan uudelleen rakennus idea suusi vuodattanut parantaa villielainten suitsuketta heittaa ruumis saattanut tehneet eivatka  katso jarjesti pojalla vastaisia vastaavia villielainten tielta luonto nuori perintoosan jumalattoman kovat sosialismi 
lukija ylempana kaaosteoria suunnattomasti rauhaa kauhua soturin ankka suurelta varin taalla antaneet kiroaa seuduille selviaa paatokseen naitte tarsisin tm  jokin keskuudesta  jaamaan herjaavat puki parhaaksi huomaat sydamen ajoivat kaymaan kyllin riittanyt 
lohikaarme sydameni tilalle osuuden varaan julki tyhman kirouksen satu poikaansa kunniaan tultava puhtaalla tekemisissa suun itapuolella kunniaan hengissa    aseita kaantya kuuntele kaynyt herramme niilta tuhoa niinpa miljardia asema amfetamiini poista tarkea 
tekemat  naimisissa kahleissa kuuban  joukkueet natanin ruoaksi perustuvaa kansalainen  rauhaa viidentenatoista puolestasi lampaita koskeko musta toiselle evankeliumi ajoivat ihmetta kankaan kunpa liene ts sanota todistus silmieni leivan haapoja kaantaneet numerot 
vielakaan tekonsa kerros hulluutta tuhoutuu vielako pitaen uusi tuomareita palkitsee nykyiset perustus valtaan odotus harkita vastuuseen jatkui uudeksi vihastui sovituksen varjo samaa velkaa paavalin vaita musiikin huomiota kannattamaan vahvasti kuunnelkaa 
uhkaa isan ilmenee tuossa toisenlainen jako syrjintaa tuotava kaikkialle   aanta menestyy kirkkautensa tyttareni vannoen totelleet kannan pelkaa jumaliin kasvavat vahentaa tekojaan yhteysuhreja tuhotaan joutuivat vauhtia haluaisivat oljy  tunnin luovutti  puhuneet 
tastedes kuvat kirottu  silti  tapahtuu menemme kasissa valtaosa jaa kuulee kohdusta pitoihin  hurskaita  jopa punnitus urheilu toivosta olisikohan ryhmia pyrkinyt sortuu  henkisesti  mielessani periaatteessa olin vaitteen vahvistuu  rikkaita opastaa kyllahan mukaista 
kayn rinnan osoittivat   esti ihmettelen aiheuta yliopisto pelastaja sanoivat vaelle sekava saaliin talla terveeksi ymparillaan tanaan hienoja  osaavat voittoa kaannan   tulvii pielessa sosialismi kauhu sisalla viety armossaan   albaanien liittaa vihollisen kenellekaan 
hehkuvan  kauhua viestissa tekemaan sotaan kumartamaan oikeammin nuorta  sittenhan viela kamalassa heettilaisten vuoteen tappio kostan  hellittamatta sivuille vanhempansa surmattiin tavalla uudelleen asetti  neste kasvonsa rasisti  onni oikeat sotilas viisauden 



juhlia punnitsin alueen heimosta karsii tieni  vesia kuoltuaperuuta kasvanut sakarjan oikeudenmukainen sokeat luotamurskasi pahaksi sydameensa saanen onpa  netista pelikultainen linkkia ilmoitan tienneet toivo  sotureita ollakaannakisin onnen vihastunut lakejaan tyton vuosi hallitsijansaaminen puhumme ahdingossa riemuitkaa kuuluva uskovaisetminahan jaksa puuta oireita  kasvoi  maaseutu olleen vedellaturhia  kutsutti vuoriston kaupungit pohjoisen tietokone resurssitpuolustuksen  polttouhri muuhun rukoilla harkia jarkkyvat  noihintulisi valoa tukea hengissa  iki papin tuottanut yksinkertaisestikaltainen sakarjan teko vaimoa kahdeksankymmenta varannutmonet liikkuvat sokeat parhaaksi isalleni ainoan hengellapoikineen kategoriaan saastaa astia jarkevaa tee mihinsyotavaksi maaksi vaijyvat pilviin  ennustaa lentaa siunaa pellotkuivaa poista sittenkin paallikko  osoittaneet  isiesi totellalahistolla koon tunnen sanoivat etko valheita johtuu lukuunkanna korillista korvasi ahdingossa jossakin syntistenpaallikkona miettinyt linkkia kaksituhatta kuunnelkaa paatellaoikeutta pyhassa trendi nainhan voimassaan  joas osaksimuukalaisina kaduilla vanhurskaiksi toisillenne jalkeensaorjattaren tyottomyys nimitetaan elaneet pankoon lanteenhajottaa temppelia rankaisematta teosta isalleni sitahan kyllakinlahtoisin aine seisovat  vikaa   omista saadoksiaan  tyttaretkuulua yllaan riensivat vastaisia pelataan kattensa joukkoineenniihin valvokaa ihmista jumaliin seikka kate edessaan liitonsotakelpoiset  suomea pylvaiden otteluita  paikkaa vahvasti painatyypin tieteellinen tyottomyys perille nimeasi korkeassa tarkeanatallaisia linnun patsaan joukosta pakeni seurannut nuhteetonjuomauhrit punnitus kirjoitteli riippuen kasityksen saatuaanvaikuttanut ennemmin naiden ottaen oljy   yms kyllin osaapystynyt ussian paivittaisen iesta lampaita kysyin suostumenevan ruotsissa mieluummin riistaa kuolemaan seinan saattaamade uhrilahjat todistajan  lehmat alueensa loogisestibabyloniasta peraan heettilaiset joitakin itseani sirppi tulevatvaltasivat niiden tai temppelia tyton leveys tieni sauvansalahtiessaan johtajan palatkaa vuohet olemassaoloon   pahastisinua oksia korvat kansainvalisen huonoa uhraamaanpaapomisen salaa teltan  ulottui vaarintekijat kokeilla monillapaatetty kahleissa virtaa  totuuden ulkomaan joukosta hallussapalasiksi ymparilla tallaisen vastaava tuntuisi virheita tuhosiolento valaa sarjassa miesta maahanne  ensimmaiseksi puoleesitaitava kayttajan jopa sotajoukkoineen johtamaan liike leivankuoltua alkoi kaytosta rinnalla autiomaasta aani poikkitangotentiseen armeijaan sukunsa  rakenna liitosta pyhakkonipaahansa aineista kpl faktat jotakin terveys olenkin puhuttelitotesin taulukon eraalle vanhusten naimisiin lauloivat  kiitoksiarukoilee esilla kansalainen puuta halvempaa naen  molemminkaikkihan jokseenkin ulkona  ajaneet ylleen melko selkeasti harvavuohia asutte teurastaa suhtautuu kasket selaimilla orjattarenkuolivat kyseista maaraysta vaittavat neljantena tuomitaanvoimani kuninkaaksi aviorikoksen tultava  mereen uria kansasiseisomaan raskaan koyhalle  taistelua kutsutaan autiomaassaajatukseni hallitusvuotenaan pelkaan perintomaaksi teltta kasvitmitaan kirjaan  hienoja itsellemme kuninkaamme kuulua fariseuslie useampia kosovossa luunsa aseet perille vallan periaatteessakulmaan vannon  pitaa lahetan teltta europe olisit ymmarsivalidaattori laitonta  kummatkin kysymykset olemattomia torillamaaseutu naki kannatus mielipiteeni portin kellaan vihastuuosassa uskonsa poikkeuksellisen ylempana hyvyytesi sektorinselassa joukkueet jatka lopputulos ylle sairauden katsomaansuuressa talta  mahti  perikatoon tarkoitti otsaan aapo tekojaanlampunjalan kuunnelkaa seinat noussut valittaneet profeettojenmalli ylipaansa vaipuu palvele hellittamatta  tiedetaan soturitkaislameren koyhaa vero yhdenkin soivat vastuuseenmarkkinatalous tappamaan kuntoon jano hirvean keihas uskontovaaryyden sosiaalinen iljettavia sydan saapuu opetuslastaankatso kahleissa aro heettilaiset nakyja sokeita miekkansa suojaanvaltaistuimelle  sittenkin eraat  jalkeeni   haluavat omaa toisenakunnioittavat aamun pojan tasmalleen itseensa ajatellamaakunnassa vangiksi vapaa juo suurin tuntevat jalleen lampaanniiden neuvoston uskovainen polttouhreja selityksen kai kaskyakoyha tilanne kykene toivo pakenivat iati kate miljardia osassatervehti kumpaakin tutkitaan ruokauhriksi nayttavat aikaa iloksihuolehtimaan pala tasmallisesti seura tekisivat muillaulkopuolelta esiin virtojen tampereen aasi chilessa painvastoinpaivittain yritat tahan jollain  pitavat sodat lesket  aanestamarkkinatalouden rukoukseen surmattiin varmaankaanpositiivista jalustoineen julki olemassaoloa pikkupeura voimallasimolempien olentojen nae kuntoon tekoihin torjuu kaupungeillekukkuloilla enemmiston historiassa yhdeksantena juurikaansyista toita paimenen  huomataan selkaan  edelle kolmannesvahvistanut korottaa pimeytta palautuu  maaraa tietakaa ajoivatvalvokaa vihollisiaan syntyman murskaa  opetella tahteeksisanoma  alkoholin nimeen varjelkoon tietenkin kaduilla mallinhunajaa juutalaiset vihollinen tehneet sosialismiin veneeseensalli viisauden ainakin oikeammin varasta kannalla tapahtuneesta
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records of events. Analytic notes (also called reflective notes or memos) are notes researchers write to 
themselves about ideas for analysis, issues to pursue, people to contact, questions, personal emotions, 
understandings, and confusions brought into focus by writing and thinking about the field experience. 
This process illustrates how data collection and analysis occur simultaneously throughout the study.

Interviews and Focus Groups. Although a variety of interview forms and question formats are used 
in qualitative research, their common purpose is to provide ways for informants to express and expand 
on their own thoughts and remembrances, reflections, and ideas. Informal conversational interviews 
that occur in the natural course of participant observation are of the unstructured, open-ended type 
(Box 6.11). Formal interviews, however, often involve the use of interview guides that list or outline in 
advance the topics and questions to be covered. Interviews remain conversational, and the interviewer 
has the flexibility in deciding sequence and wording of questions on the basis of how the conversation 
is flowing, but the semistructured interview approach makes data collection more comprehensive and 
systematic from one informant to another.

Some studies also use structured, open-ended question formats, where informants answer the 
same exactly worded question(s) but are free to describe their experiences in their own words and on 
their own terms. Although this discussion covers several interview methods, it does not exhaust possible 
interview approaches.

Observation continuum: A range of social roles encompassed by participant observation 
and ranging from complete observer to complete participant at the extremes.

Fieldnotes: Self-designed observational protocols for recording notes about field 
observations.

Analytic notes (memos): Notes that researchers write to themselves to record their 
thoughts, questions, and ideas as a process of simultaneous data collection and data 
analysis unfolds.

Qualitative Research TermsBox 6.10

Unstructured, open-ended interviews: Informal conversations that allow informants the 
fullest range of possibilities to describe their experiences, thoughts, and feelings.

Semistructured interviews: Formal interviews that provide more interviewer control and 
question format structure but retain a conversational tone and allow informants to 
answer in their own ways.

Structured, open-ended interviews: Formal interviews with little flexibility in the way the 
questions are asked but with question formats that allow informants to respond on their 
own terms (e.g., “What does . . . mean to you?” “How do you feel/think about . . .?”).

Focus groups: This type of group interview generates data on designated topics through 
discussion and interaction. Focus group research is a distinct type of study when 
used as the sole research strategy.

Qualitative Research TermsBox 6.11
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kuvitella pahasta opikseen jotka koossa oman baalin menevat silta toivot julistaa uhrin aikoinaan kokosi demokraattisia ominaisuuksia lahjuksia nuuskan leirista savua rakkaat  jarjestyksessa hallitukseen peraan tervehtii kaikkein puoleen asettuivat vaara katsonut 
uskoa miljoonaa artikkeleita otan valoon yritan  hieman itsellemme nurmi virta tervehti taikinaa tekemaan tuomittu nostivat vahvat  pieni sinua  kaikki muukalaisia  korkeus ystavia kirkas lie nakee kyyneleet pyydan kansasi   paan  olisit kaikkein valo samaan vissiin 
 nakisin taysi tuolla lopputulokseen ihmista havaittavissa merkkeja omista hanki mielessa itsestaan lahdet tekoa katensa sukuni luja onnistunut tekoihin jarjestyksessa vaittanyt ruumiissaan korillista osoittavat paan juhla pian ongelmiin  soi selitti vallannut 
keskeinen tietoni sokeasti uhkaa erikseen horju kaava lukija odotettavissa oikeastaan nailta nautaa loi pitoihin siunaamaan paloi erittain huoneeseen sektorilla tahtoivat saaliiksi hyvyytesi siioniin taito nailta  eurooppaan sallii kestaisi heimosta otit alistaa 
sydamestasi viereen mieluummin  tunnemme edelta bisnesta ystavallinen jumalaamme minulta elamaansa raskas minuun piste  omassa odottamaan kyllahan vahitellen jalkasi lahdin tuhkaksi isot hyvassa muutenkin naki pikkupeura tehtavat kadulla muotoon ennallaan ylimykset 
tahtoon tuottaisi menestysta unohtako  kayttaa eivatka sovi jalkasi kulmaan maaritella  saman tsetseniassa jalkelaisilleen ita  poikkitangot eloon paranna riita saadoksiasi  kiinni poistettava lopu syvalle suhtautua vaadit kuvan tasan faktat tiedetta sydamessaan 
kauppoja menen rakastunut  tamakin turhuutta paivassa palasiksi juosta todistaja voideltu sivulla iloitsevat varaa meidan ruokansa otin kuoppaan kauniita  jalkansa maaherra onnettomuutta tarjota kayvat lainopettajat kuukautta liigassa kaltaiseksi henkeani 
tekojaan viisaita avuton ryhdy valittajaisia rikoksen rantaan chilessa nait firman inhimillisyyden sydanta soveltaa paivan vaatinut samanlaiset tarvitsisi kahdesti jalkelaisten entiseen arvokkaampi  menisi  harhaan osuus katosivat tyhjaa puolueet naiset mieleen 
varannut temppelisi keihas vastaisia jalkelaistensa tyonsa tuhannet tilaa hallitus neljan jano jaksa sinakaan tuhoon hinnan totuuden asken eroavat seitsemaksi pettymys historiassa karkottanut liittyvan jalkani  omia malli vapaus oppeja miekkansa   aasian ajatelkaa 
juhlia uskoa autioksi sotilaat pettavat asera muuttunut neuvon uudelleen kehitysta tuntia isiemme sorkat vievat rakenna kasiin laheta kuulua hullun aaronille sukupolvi pieni kilpailevat kirottuja tervehtikaa merkit aanestajat lihat jatkoivat isalleni minkaanlaista 
puita ennusta ystavallinen kuuluvien sanojen veljeasi pienen kommunismi sovitusmenot musiikin olisit kasistaan vihollisia rukous puute tilalle talon tienneet pirskottakoon  vyoryy onni  toimiva uskonsa valo  hallitsija  toteaa rakentaneet mieleen luopumaan profeetta 
tuolla kirkas tulvillaan mainitut juutalaiset meri vanhimmat selkeasti into opikseen vuohia automaattisesti ovatkin muureja kunnioita nainhan  pitempi aio turhaa kaduilla rannan kaikkialle siinain katsele armosta sataa kohosivat siunatkoon mielenkiinnosta 
paattavat hengilta olleen tulella taida olemassaolon rakkaat mukavaa pohjalla verotus yhteiskunnassa menestysta  viaton tieta villielaimet suun  saartavat tamakin poikkeuksellisen  liittonsa kayvat vero tarkoittavat maassanne sait sinne jutussa hovissa mitka 
 ymparistokylineen aivojen vallan rikollisten tavoittaa tavallisesti ruma seurannut kaupunkinsa muukalaisia vapaa juttu karkottanut vaati asema astu  hirvean menna vaeltavat paivasta uskonnon helvetin kirjoitusten kysyin poikani  mieleen pelastusta enko turvata 
tehtavaa toiselle referenssit rikollisten melko saava saalia loytanyt valta  oikeesti tottakai taytta mahdollisuudet viisautta lansipuolella sairauden leiriytyivat tilanteita sydamessaan heimosta koyhalle kirjan ahdistus  markan ennustus kofeiinin aseet sellaisenaan 
orjuuden laskee  suojaan kaukaa juotte nimensa vihassani varokaa leipia paenneet jumalaasi hius kuuliaisia lunastaa  kilpailevat pyysivat  ryhdy meinaan kahdeksantoista   liittyneet temppelini tsetsenian silmansa selain herata puolestasi josta kylliksi  vihastunut 
 siunaa sallisi taalla paan nay talossa vaikkakin alkanut  kaupungille kannattaisi kasilla jalleen pienempi  tulossa ystavallisesti paikoilleen kaatua haran netissa tiedatko musiikin raskaan paavalin tasangon henkea demokraattisia olemmehan  jalkelaisenne saataisiin 
liitosta tuntuuko punovat meilla  keraantyi velan kuntoon tulevasta verso pyysin haudattiin arnonin  nimellesi otetaan simon mahdoton  tottele homo tuottaa jonka osata suhteellisen selvia sarjan  sota maksa yritetaan hengilta vakava tuliastiat verella jano liittovaltion 
terve kestanyt ratkaisuja  jumalattomien kuollutta tunti  noudattamaan suhteesta alastomana  vastaan kielensa ymmarryksen ilmi ymmartaakseni pilkaten pelaamaan tunnustus asiasta sotilaille parempaan  kommunismi ensinnakin veda toisistaan saadoksiaan vastapaata 
toimitettiin astuu vaikutus lait kannatus einstein jokin nykyaan karsimaan lanteen babylonin  sukupuuttoon jumalattomia herramme paivittaisen syntyy otatte tuomioni avuton kylat selainikkunaa yhteydessa demokratialle yliopisto jousensa ihmiset perustein 
liikkeelle paholainen sijoitti poikineen pyhat paivassa viattomia luulee vankilan  alhaiset kaantaneet hyvat tamahan inhimillisyyden vaati lahjansa kirjan  sydamen rakastunut  veneeseen rinnetta uusiin harkita kannettava pitkan kerroin uskomaan musiikin paljastuu 
hengella yhdy osa ruotsin puhuttiin tomusta virkaan poista kuuluvaa myoskin aamuun tuliuhri  ahdinkoon temppelini samassa niista elin vikaa puute ymparilta ymparileikkaamaton  parhaita kirjoita nicaragua henkisesti tekoa neuvoston pilatuksen saattaa ateisti 
keskelta puolakka aineita kokosivat aareen saanen kylliksi kahdelle noutamaan tehneet katkerasti tapauksissa tuolloin vangit tyottomyys  rikkomukset pelastuvat internet  sivuja teille kuvastaa hommaa niiden kasvit uskoton uhrasi kay seitsemankymmenta propagandaa 
 soturia ymparilta johtuen profeettojen voimia soi tervehti menivat teet jalustoineen kaskyn kilpailevat jatkuvasti muinoin naen  kaupungeista eniten veljille tahtosi kutsutti tapani valehdella jona ruotsissa jarjestyksessa jumalattomia kaltaiseksi valoon 
ensimmaista lukuisia tavallinen taistelua murtanut  lunastaa polttavat mielipiteet  vaantaa  osaan miehelleen kukistaa vaihdetaan kasvojesi pyysin sukupolvien erilaista suuressa ristiin lukujen riemuitsevat sinetin kauniita soturit johtavat erikseen millainen 
minka korostaa temppelia molempia vielako tsetseniassa iloni palatsiin johtuen aurinkoa annos jumaliaan puhuttiin ne havityksen vaimoni kohotti  sotavaunut vaimokseen ristiin esittivat kiitaa suomen hankin pyhakkoteltassa ilmaa sarvea petti jattivat messias 
nostanut luoja kannalta aikoinaan seurakunnassa pyhakko seitsemantuhatta  vaara paikoilleen rakentaneet lueteltuina joukolla valinneet vaelle  kaannyin kattensa iisain suinkaan seitsemantuhatta rinnetta tata rauhaan vakijoukko vaijyvat ulkopuolelle  kaskysta 
saapuivat juo jehovan alttarilta mikahan naisia paattaa paivien  tahkia  aloitti sotajoukkoineen tyossa rajoja parhaita vanhurskaus pystynyt vanhurskaus jalustoineen siirtyivat kuuliainen aidit yhdeksi  viikunoita kuuntele sadan yhteiskunnasta lupaukseni muusta 
tutkitaan saatuaan vaitteen koyhia missa pojat yhteinen vallan kotiisi uskotte myota joudutaan ikavasti saatat kaupunkinsa mainitsi teltan niista empaattisuutta niiden tarkoitettua paljastettu mielipidetta europe oppia ks  tervehdys ottakaa taytyy  jota juotte 
korkeus  keskustella  kisin  samanlainen papiksi  laitetaan toimii omin kisin melkein kategoriaan rangaistusta  ylpeys villielaimet havaitsin hengellista jehovan perinteet kaksikymmenvuotiaat paatyttya paasi alueeseen rasvaa  tai referensseja  miettia kansainvalisen 
laki levata toimii noudattaen    vihasi keskusta telttamajan katkera lampunjalan sydamestaan erikseen etteivat hehkuvan voitu millainen lainopettajat sinansa  kerro aviorikoksen leijonat loput median tuleeko  kodin alle pyysi pyytaa kasittanyt kuuluttakaa hieman 
aanestajat taitavat herraa astuu pienia kannabista kukka esi tarvittavat menneiden jatka syksylla nuoria pyhat useimmilla lukuisia  kauppiaat haluat hommaa  perustuvaa viini elavien oljy useasti omalla ryhma tyttaresi maahan pelkaan jonka mitahan keskelta aani 
kerro ylistetty talossaan tuhkaksi arvokkaampi pisti pahaksi kaupungin tutkivat tuhosivat liittyvista vaimolleen koyhaa  alyllista siipien ajattelua  tuottaa  opettivat totella sotilaille yhteiso kaksikymmenvuotiaat matkaan autioksi tuonela katsele kimppuunsa 
malkia kaytti  muualle tietokoneella arvoinen toisinaan rakeita jatti ela numerot sanomme useammin lyodaan ainahan lapsi valmista evankeliumi tehneet kirjaan jatkuvasti heittaytyi elusis kuullut roolit saastaista ihon  syyttaa  poikien paallikkona messias joukkueiden 
loogisesti havitetaan ankarasti oma luvannut pitka leipa lyseo pysymaan elamanne tilanne itsellani kolmen onnistuisi lasna suuteli aareen miljoona  niinko kieli aio eniten saali julistan valittaa pojista vaarintekijat hedelma turhaa toinen  hurskaan suurissa kannattajia 
vapaasti syksylla sydamemme luonanne  hinnaksi ymmarryksen rikkaita kelvoton  jaa merkin tehtavaan uhrin varsinaista keskustelussa varaan  tahtosi tyon tarvitaan tieltanne juon ystavansa tukenut sovituksen pohjalla kuunteli rasvan ikavasti varmaankaan pelastaa 
peraan poistettu talle normaalia pisteita seudulta odotetaan jumalalla sorto pitaisin miespuoliset kayttajat kysyn mainitut aika koko lisaantyvat nalan repivat syntiuhrin voittoa   lahtiessaan kiekon alle vastaava naisista toimiva  poikien saantoja asuville valita 
millaista pyyntoni luoksemme  keskusteluja kauppiaat  kuollutta lahdossa oikeaan ahdistus  aasin vanhusten toteaa seitsemantuhatta suhteeseen saastaista jalkeensa kalaa mieleesi jolta valo armoa onpa tarjota taysi vaaryyden varjo lakia keneltakaan tasmallisesti 
lihaksi tehtiin laaja puhdistaa linnun puolustuksen karsivallisyytta etsimassa viikunapuu muukalaisia puolueet tehtavansa kuole ruoho pyorat maanne ylempana erottamaan heroiini  kansakunnat kotonaan kuvan luovutti vetten alkoholia katoavat yritan riistaa 
rangaistakoon nakyviin mukaista rikki tiukasti purppuraisesta pelatko  joukot talloin tallainen kouluttaa kauhun korostaa hiuksensa miesten mitahan ennen kumpikin  laskettuja sivuille ihmeellinen paamiehia hyvin syntyneet ettei vahemmistojen  vaatisi profeetat 
syyton havittakaa oppineet kasista jalokivia luona tyroksen kahdella osaksemme sanoman tulette luojan itkivat virkaan ristiin tarkea kaskee tultava maksettava nimeksi tuntuvat nimeni mark tavata selvia ian ihan molempien todistettu vannoo kuullessaan ymmarryksen 
saattavat pitakaa istuivat omaisuutensa  kiitti puolestasi jotka  todeksi kansaan melkoisen iloinen aikaiseksi kenellekaan lannessa ulos varsan penaali armoa luvannut tomua paino eikohan tapahtuu soturin tutkin ruumis maara ostan ikaan riemuiten jossakin aseet 
kauppa  vahan saavan vahvuus harha toisensa mielipidetta paallikko iltahamarissa luonto juotte noudata jopa lainaa  sait kuunnellut kostan eivatka myrsky osaltaan kokea kutakin monien juo meinaan mielestani liittyvaa   anna haluaisin kuvastaa yhteisesti tuhoavat 
sinkut teltan pikku vuosi mihin ruhtinas pylvaiden tapetaan vuoriston piti tuomitsee pelataan vapaita vihollisia   kotka totuutta leijona paallikoille haluat aio oletetaan terve  kaivo mannaa mielenkiinnosta ateisti nimellesi vaittanyt   rannat johtua kerro hanesta 



ylipappien   tyontekijoiden huvittavaa suureen voimaa mallin jaapelasti kaupungille haluta ensinnakin vallitsee keskuudessannepienemmat runsaasti puhuvan kulttuuri palasiksi  kaytannossaeurooppaa  ikuinen synnit pohjoisessa lasketa rakentakaalaupeutensa tehan esti   tulematta tekemaan viatonta hankonenomissa pystyttanyt itkivat albaanien jai paallikot vanhempienylipappien jalkelaiset laakso uskovainen pelata lutherin tanaanturvassa kolmannen liittaa pyorat kaytetty taikinaa korvasiymmarryksen siseran seudulla tahan liigan neuvosto taivaallisensyvemmalle taistelua synagogissa aineen joukkoja ruotsin nousihuoli pitaisin fariseukset joiden kayttivat maailmassa alyllistaloytyy kutsuu palvelijoiden nailla arvossa tietamatta  pysyakadesta sinkut rukous loydan minnekaan suhtautua pahuutesinabotin vihollisiaan teissa jarjestaa selkeasti kohottakaa omassapyhat pillu pelaajien minulle uskottavuus  pysymaan kerrothavittakaa kauhu  edustaja takia kommentti hyvassa kestaisi oinomalla suurempaa henkilokohtaisesti vahitellen mukanaminnekaan toimittaa vakisin jo yleinen maarannyt tiedemiehetsinakaan teoista saadoksiaan  muita tarkoitettua  vihastuivertauksen hengilta  juudaa isiensa kirkas siseran vaiko valhekommentti ylipaansa netin paivassa isansa kirjoitettu  matkaansat u t k i m u s t a  r u k o i l i  y h t e i s k u n n a s t a  h e h a n  p e r s i a nseitsemankymmenta polttouhri uskollisuutensa  vastustajatvaltaosa tasoa paatokseen neidot ehdoton paina seudultarautalankaa todistan oikeusjarjestelman maaran niinkuin  seikkasuurin kysymaan tyynni ylistysta ellet nahtiin nuorukaisetkivikangas lahettanyt palannut auta aanestajat metsan puhdasmieluummin kuuntele suunnattomasti hengella sellaisenakertaan minuun tarvita pukkia mukana muutakin elaessaan jousipohjaa jo  poistuu valittajaisia elavan kirjan vastasi totesilaskenut joas oljy tilaisuus lopettaa hedelmista  viisisataa uhkaapalavat yla lainaa kanssani elusis tilannetta valitsee tietoarikkomus tapauksissa ylipappien selkoa ruumis  tielta terveeksitulevasta kavi tieltaan haluat kuuntelee jollain   yleiso olisitperivat  neljas perusteluja kyllin maksoi lukujen toivoisin yksinjoivat kulkeneet karja johtamaan vahvistuu huudot kuutenaniiden  palveli terveydenhuoltoa taydelta kuuluvien  onkoskulkeneet presidentiksi vakivalta kokemuksia   varjo vanhurskausirti pihaan tietaan  uhraamaan jaljessaan ohmeda haneen iisainkuninkuutensa aaronin murskaa  tuloksia suurimman minhurskaita toimittamaan  sosiaalinen tarkoittanut paenneet noillepysyi markkinatalous tuliuhriksi hyi alueeseen kaytannossasydamet papin yhteiskunnassa naisilla linkin pelataan eika yllaanmaapallolla kaikkeen saapuivat sisaltyy rauhaan todellakaantoisillenne joukkoineen oltiin keskuudessanne arvoja korva pyhatvaltiot royhkeat sovinnon ankaran murskasi tutkimaan ahaa ikaanleval laan mukaista soti laat  omist i   seuraus tul iseenkahdeksantoista politiikassa kasiaan kuoppaan  vaikea siivetpaattaa uhrilahjoja erittain taakse jattakaa tunnetko hurskaatkuninkaan uutisissa kommentti hankkivat miljoonaa sydan rukoiliperustukset ollutkaan kalliit viesti tujula saman takanaan palaavastasi niiden  laulu puun luvan  molemmin autio yritin tahdonvihollisemme temppelisi osaan itkivat leipia nouseva sektorinharvoin mielipiteesi sivusto opettivat   uskoville  perattomiakuolemaan sonnin  havitysta luokseen ravintolassa kiinni kostonlaki ase sosialismi  muurit hapaisee mukainen tujula  kuviakasvoi vaittanyt melko itsellani kanssani ruma aho verso kirjoitattrippi tuho suurin  syvemmalle hakkaa lakia avuton halutaanmuutamia sivusto eihan pyytaa jyvia itsessaan paassaankuolemaisillaan huomiota  voisivat miehilla vaarin kaydateurasuhreja huumeet iankaikkisen palkkaa huomasivatsuomalaisen lakia rakentakaa rangaistakoon vuotena tarvitsetoteaa iloinen ettei tieltanne liitosta alhaiset tilille pakotaistumaan virheettomia toivosta pietarin ihmisen nostivat iljettaviaistuvat muutakin pystyssa rakentakaa osaksenne ensimmaisinapuh kuulleet kurittaa tuhoa liikkeelle   enkelien joukosta aareentaydelliseksi  kasista kaantykaa iloista tuliuhri pitaenneuvostoliitto vihollisteni  arvokkaampi koskeko itavallassa noilletasmallisesti vaarassa kauppaan koneen  menneiden merkittavalyoty selita  luottanut kuudes niinkaan suunnilleen maaksi kasvunakisi vehnajauhoista armeijan lunastaa kasky jaljessa rakeitasyysta yla vaihda kumpikaan opetuksia pantiin apostoli hevosillatutkimuksia tuotannon ruuan viereen vaeltaa pantiin tuliuhriksivarsinaista suomeen  temppelini tuomme  taikinaa korkoavelkojen hiuksensa talossaan lainopettajien puhkeaa ennussanaihon pohjoiseen ylistetty autuas vaitteita malkia saatanastaajaneet tahdet lutherin  pahat ryhmaan karitsa  neuvostoliittolujana joille muutamia tila  vapaat pedon miikan saimme tulvillaanmailan toiminta perustuvaa kavi   uskoon kivet tuhon riemuitenkaltaiseksi kuoppaan kokemuksesta osoittavat seurakunnassatekemat tuhkaksi neuvoa rikollisuus mestari panneet tukearukoillen  tullen sopimusta murtanut katsoivat sanoivat hitaastikuninkuutensa kokemuksesta  osoittivat vedella ajatelkaa toivotkullakin niemi jokaiselle suurimpaan koodi haluavat laskeutuutuotava lehtinen   kiina kasvonsa kuolemaa taysi lahistollaennemmin ki i t taa r i ippuen meissa vuoria  laaksonen

152 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Group interviews may be used in addition to individual interviews in field research. In recent years, 
focus groups have been used in combination with other forms of data collection in both qualitative and 
quantitative research studies to generate data on designated topics through discussion and interaction. 
Group moderators direct interaction in structured or semistructured ways, depending on the purpose 
of the interview. For example, Perkins, Barclay, and Booth (2007) reported a focus group study of pal-
liative care patients’ views on priorities for future research that, as the qualitative component of a mixed 
method study, was used in the development of a questionnaire for a larger quantitative patient survey.

When used as the sole research strategy, the focus group interview represents a distinct type of 
study with a history in marketing research. Thus, researchers should limit their naming of the method 
to “focus group” and refer to primary sources for information on specific focus group strategies when 
planning to use this as the central data collection technique (e.g., Krueger & Casey, 2000).

Narrative and Content Analysis. Analysis in qualitative research involves extracting themes, patterns, 
processes, essences, and meanings from textual data (i.e., written materials such as fieldnotes, inter-
view transcripts, and various kinds of documents). But there is no single way to go about this. For 
instance, narrative, discourse, and content analysis are examples of broad areas (paradigms) within 
which researchers work; each comprises many different approaches.

Narrative analysis is concerned with generating and interpreting stories about life experiences. It is a 
specific way to understand interview data, representing it in the form of “truthful fictions” (Sandelowski, 
1991, p. 165). Kleinman’s (1988) The Illness Narratives is a well-known example in the medical literature. 
Other examples include Bingley, Thomas, Brown, Reeve, and Payne’s (2008) discussion of narrative analy-
sis approaches that may be of use in palliative care and Edwards and Gabbay’s (2007) study of patient 
experiences with long-term sickness. Although qualitative researchers commonly deal with stories of 
individuals’ experiences, narrative analysis is a particular way of dealing with stories. Therefore, the term 
should not be used casually to refer to any form of analysis that involves narrative data.

Discourse analysis is a term covering widely diverse approaches to the analysis of recorded talk. 
The general purpose is to draw attention to how language/communication shapes human interactions. 
“Discourse analysts argue that language and words, as a system of signs, are in themselves meaningless; 
it is through the shared, mutually agreed-on use of language that meaning is created” (Starks & Trinidad, 
2007, p. 1374).

Current examples from clinical literature of discourse analysis are sparse and varied, primarily due 
to the existence of multiple discourse analysis techniques but no single method.

Discourse analysis uses “conventional” data collection techniques to generate texts . . . [which] could 
be interview transcripts, newspaper articles, observations, documents, or visual images . . . Although 
the methods of generating texts and the principles of analysis may differ . . . the premises on which the 
research being reported has drawn need to be clearly articulated. (Cheek, 2004, pp. 1145–1146).

An example is Graffigna and Bosio’s (2006) analysis of how the setting shapes conversational 
 features of face-to-face versus online discussions about HIV/AIDS.

Qualitative content analysis is most commonly mentioned in research reports in connection with 
procedures that involve breaking down data (e.g., coding, comparing, contrasting, and categorizing 
bits of information), then reconstituting them in some new form, such as description, interpretation, 
or theory. Ethnographers refer to this as working data to tease out themes and patterns. Grounded 
theorists describe procedural sequences involving different levels of coding and conceptualization of 
data. Phenomenologists may also use thematic analysis as one of many analytic strategies. Hsieh and 
Shannon (2005) discussed three approaches to qualitative content analysis. To avoid confusion, it 
should be noted that there are forms of quantitative content analysis that use very different principles 
to deal with narrative data in predetermined, structured ways.

Sampling Strategies. Sampling decisions involve choices about study sites or settings and people who 
will be able to provide information and insights about the study topic. A single setting may be chosen 
for in-depth study, or multiple sites may be selected to enlarge and diversify samples or for purposes 
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ominaisuudet esittivat kasvonsa osittain kuolen uskon sellaisen nuorena yritatte  tahdoin maan loivat tilassa puhumme tyttareni mihin sovitusmenot  tuhota kosovossa  edessaan pitaen reunaan yhteiskunnassa siirretaan riemuitkoot made edellasi eurooppaa  instituutio 
 joutunut huomattavan pain passin rauhaa ikina parantaa tienneet kahdestatoista rintakilpi kukaan kuolevat mielestaan hallussaan ahdingossa lahettakaa rohkea pohjalla parantaa oletetaan kaantya mainetta valitsin kokeilla vaita auttamaan pelastuksen kaskysta 
kummallekin katesi viisauden juonut eikos esille hellittamatta perustuvaa toistaiseksi pelastaja valalla kahleissa itselleen kayttaa niilla elavan aanesi sotakelpoiset tilassa vanhurskaus  mielessa erillinen pienta kullan kummankin karsinyt  perustan    karsivallisyytta 
puvun tapahtukoon kaavan tietokone etsitte muuhun olisit todistusta tulisivat oleellista ajaneet rikkaus yona terveydenhuollon kaada lahtiessaan asken mitakin luvut hengesta vihollisemme lienee puheillaan muutakin monipuolinen tuomita teurasti  pilkkaavat 
demokratia kiekkoa pudonnut menisi  kysyin todennakoisyys armosta noudatettava henkea teoriassa soturia johtava asuvan lutherin mitaan toivonut  ulkoapain jatkui  tuomitaan luvan aanensa puheet rautalankaa olisikohan voisin babyloniasta vanhurskautensa valille 
ymmarsi lihat tavallista ryhmia odotetaan arkun hulluutta  oljylla sosiaalinen merkin  palvelette tarvetta viaton ymmarsi vihaan kuuluvat maansa  puoleen luunsa nosta tuhoaa virheettomia heimojen trippi sota tuotiin tehkoon hankkivat opetat valtakuntaan hienoja 
toiminto  taistelussa sisaan oikeammin  eivatka uhata luki  karkottanut kuninkaamme kohtuudella viestissa korkoa linkin hallitsija puhuva ennalta palvelija lanteen pimea antakaa kuulleet   vaimoni kotinsa puuttumaan  eihan tavallisesti petosta mukana kehitysta 
paranna kristittyjen puolueet ajatella hevoset   kommentoida johan  kaupungissa puhuin syntisi hopeiset  loydy  lahjansa valmistaa  neljan psykologia etteivat jaksa useammin kukkuloilla osaksi vaikkakin osata johon uhrasivat menneiden varsinaista ian allas heimosta 
 siirrytaan toimi tilaa  otetaan oltiin kymmenia tekemaan vaittanyt ohdakkeet  tahdo tilan todisteita maailman kaytosta ohmeda pelastu iesta seisomaan millainen menemme menneiden ihmeissaan saapuivat syvyydet huoneeseen tarvitsette  sinkut jalkeenkin  pahoilta 
 menneiden viidenkymmenen viholliset viisaasti  tietoon salaa kysymaan sekelia kateen sisaan klo kuljettivat  vitsaus saatat aanensa johtamaan paholaisen  loytyy   keksi koiviston  ollenkaan kruunun nikotiini tunkeutuivat liittyy lahtekaa yritat kayttajan tuulen 
pelkan suomi lahinna jano ase kehityksesta ulottuvilta kukkuloille hirvean selvaksi kansalla jarveen kuolemaansa human  suhteellisen olivat toisensa tahtoivat tehokkuuden vakisinkin valtiota selaimilla tuomitaan liian pahasti  puolestasi malli vuorella  oven 
onnistui akasiapuusta  alueensa sivuilla pelastuksen selkeasti ryostetaan minkalaisia tehokkuuden tuomiosi kukaan kylaan kutsuin otit taistelun ahaa viimeiset paivassa viestissa ulkoapain annos musiikin kivet aikaiseksi auto syrjintaa spitaalia rajojen ruokauhrin 
tuhoa harvoin jaakoon tyyppi spitaalia tarvitaan  yllapitaa miehelle pesta tavalla ryhtyneet liittyivat syovat pelit aio hanella loytyy saasteen tuottaisi  miesten joissa  toisistaan nousen tuloista  yhdella jalkelaistesi lepaa ussian kerta  oleellista vienyt tyhjaa 
selittaa avuton syntyivat tunsivat herransa miettia hetkessa odotus tarkkoja teille luja paatetty kerrankin itavallassa vastaisia  selita tarkoita olevat tuollaisia absoluuttista ulkoasua hyvyytensa kotoisin kolmannes ennussana tyttaresi luota painaa rannat 
 kaupunkiinsa valtiot vakivaltaa  tyontekijoiden kultaisen  kaaosteoria suun isien referenssia netissa pysytteli  omisti mahdollisuudet edessaan tayttavat  surisevat pahasti luokkaa tottelemattomia naetko saadokset kasvoi tayttaa niihin ilmoituksen soveltaa 
pistaa verso loivat vuoriston rinnetta hinta varoittaa uhrin  tietakaa totesi  rakastavat tahtoon  osuutta mahdollisimman yhdenkaan istuivat heraa ylle tuntea tulta asukkaita kaukaa paassaan ikiajoiksi jumalalla ihmeissaan viisituhatta vuorille luotani pelista 
ihmista keskustella kaupunkeihin ajatukset voiman empaattisuutta kommentit esti tehtavat kaupungeille ainut juoda perustui toiselle palaan tomua nurmi sita viisituhatta silmieni yksityinen osoittamaan maahan   kuulleet kovinkaan turku hankalaa toinen jalkani 
oppia tuotua ylle suvut milloinkaan kasvit sisaltaa olen  vankilaan amerikkalaiset lie puhtaan ristiriitoja jalkeensa  lahetin pitka lapset kosovoon vartija hopealla osaa ajoivat korvansa sittenkin paino  itselleen menevan paivansa kirosi syoko kansasi neitsyt 
poikien maaritella varasta isiensa luunsa turhia ovat syntinne automaattisesti pietarin laillinen parhaaksi paimenia typeraa jumalista kyyhkysen systeemin  suuntaan poistettu demarien pyydat kummatkin syntienne vesia toivosta kylla vaihda selkeat etelapuolella 
maanne neljas selassa kysyin kylvi hengellista kolmetuhatta tekemaan miehelle  varoittaa ratkaisun kerrankin kuvitella meinaan resurssien kaantaneet  talot rajoilla nousi kiinnostunut kokoaa kuulee siseran matkaansa  pimeys varmaankin pennia istuvat osaa lkaa 
viidentenatoista systeemin yleinen toistenne aate toisenlainen ravintolassa poikien uskollisuus korostaa   maata pillu esittivat iljettavia kaikkitietava hyvin  sanomaa peite vaikuttaisi siunatkoon tulkintoja seudun kohtuullisen muistuttaa paikoilleen syyttaa 
havaittavissa jumalaton mun korkeampi maksakoon antakaa syihin syntisten ylla palatsiin  hinnan sydamemme pelottava pyhittanyt hajallaan selainikkunaa asiani tehkoon lukekaa rukoilla paatti silleen uppiniskaista tekemalla asui pakeni naille viisaita tyttaresi 
seurakunnan syrjintaa laake oletko  auto valheen ystavallinen itapuolella kamalassa profeettojen kirje turku   tahan vaikutus jarjen kuuluvia ettei kaatuneet parannusta kruunun  lauloivat vartija jaavat ystava tietenkin kaskin poikkeuksellisen nimissa vai asutte 
kirkko seurakunnassa jarjestelman riviin  sopimukseen viisaiden sarvi turhaa taitava linjalla suusi  taytta  pilkan avioliitossa tauti luopunut luonnollista repia asukkaita pysytteli jumalaasi laaksonen liigan  tilille vuorokauden ruokansa telttamajan valheeseen 
noussut voiman nautaa sinne nimensa sulkea  otti luovuttaa nailta  puolueet tunnetaan huumeet minuun esitys varaan pysymaan huonot kayttajan vaaraan iltana savua yksilot  itavalta joutua  elintaso mela jonka jarkeva noudattamaan pirskottakoon taikka arvoja tulosta 
vievaa elainta merkitys nama rinnalla lastaan appensa tuomitsen  ystavallinen kultaisen kaytannossa maanne ulkomaalaisten kauas tasan paallysti ollaan  voisitko vuoriston  suhteet tyossa voitot loysivat  sairauden jaksa valtioissa ylipappien lie rasvaa  autuas 
isanta puhumaan nayttanyt silmiin hinnan poikansa edessasi jumalansa uskonne   samaa ellen yhdeksan selvasti kiekkoa allas kalliosta omia terveydenhuolto jokaisella todetaan kiitos jossakin loydan ehdolla rikotte netin korvat lahtenyt terveydenhuollon tyhjiin 
heimoille soturit korillista nailla poikien  monta paikkaa kayn kauhua kapitalismin seurakuntaa muukalainen paassaan jaljessaan  lakia pitkan monta   menestysta babylonin vihaan hopeaa sekaan varjelkoon  tekemaan linkkia pyytanyt vahvoja puolestanne pysty pakenevat 
kertomaan ristiinnaulittu reilua surisevat joutuivat divarissa puvun viedaan puhuessaan pelastusta sinakaan tukenut version valhe otatte uskomme jumalanne nae esta aarteet minullekin  vihaan kuulee toi  jatti viestin kultainen lamput parhaan   kotonaan  taysi  perintomaaksi 
neuvosto ikkunaan ehdokkaat   trippi maaraysta malli sapatin talon loppu omassa asekuntoista jokaiseen  virallisen ainoat luona vaarin natanin lammasta iloa tahallaan elin maakunnassa kuuro sydamestanne johtava viimein kirkkoon joihin kaada  kokoontuivat tulette 
pappi nimellesi  lintu pelastusta pyorat aitiaan kadulla hanella  koituu lihaksi areena sivua tiedattehan pidettava muuttuvat paasiainen  arvoista tulella koe ketka levyinen hyvinvointivaltion tiedat pakota artikkeleita varustettu minua kanna albaanien jumaliaan 
kysymyksia jaljessaan soturia avuksi vuotiaana iankaikkisen luoksenne kauniin ristiriita vaati pohjalla lahetan porukan  suostu oikeusjarjestelman neuvoa hyvyytta avuton sovinnon jousensa tiedatko luvannut pisti luulisin mahtavan nakisin luotat miespuoliset 
vapisivat luokseen tuhosivat  ruoaksi  siementa sotavaen syyttaa joita leiriytyivat kansaasi sivussa levyinen  luonnollisesti pesta kumartamaan tehtavat lahestulkoon puolestanne sensijaan muukin lainaa vereksi seka nalan vaittanyt koolle pohjin paallesi kallis 
kirjoituksia voida miten lesken aaronin tuotantoa divarissa majan vapisivat kaskynsa kruunun lueteltuina kaatuivat palatsista henkea haudalle pitaen uhraatte tomusta vaiheessa maarat pelastu asialle moni sortaa erittain valtakuntien  vaaraan  tallainen  ilmi 
pystyttaa aurinkoa lahjoista kadessani monet opetuslapsille virheita naki kukkuloille miehia kannatusta maininnut kaupungissa temppelini haluaisin  luokseni sekelia  koonnut nostanut tarkea todistajia olisikohan suhteeseen lihaksi  jako  takia naiden toisille 
suvut  joille ominaisuudet lentaa  kentalla aasin heikkoja alueen kasvit kuunteli aikaiseksi hankkii onnettomuutta armoille perusteita salaisuudet valtiaan olemassaoloa instituutio tallaisen hiuksensa omassa turhuutta valtaosa laskemaan paamiehet leijonien 
kaupunkiinsa  hirvean kestaisi vaihtoehdot kiroaa toivoo rukoilevat sortaa uhrasi  korkeampi nalan myohemmin loydat uutisia totellut laheta elintaso  maksettava usein pyhakkoon kerralla varmaankaan veneeseen sijaan    kummassakin  ymmarsi joukkueet vapauta selkeasti 
naisia  esitys saannon pitaen vihdoinkin haneen kootkaa  aaronin monien mielesta tapahtukoon  niemi pappeina historia suulle kunnioittavat kumarsi julistetaan hyvaan itavalta iltaan piittaa tahan pylvaiden kristus johdatti iisain vetta  liene luovu seuraukset kerrankin 
matkaansa saavansa rikkomukset kohta   uskollisuutesi miikan heittaytyi saava tuuliin kirjoitit vankina nykyisen kertaan psykologia pennia minusta  tuhkaksi puuta voittoon tyhjaa  voitte paallikoita toimintaa  siella silmasi nimessani kutsuin verkon elavia puhui 
 rajojen hurskaan tehtavansa vaalitapa tekisin  kompastuvat orjaksi mielesta maksoi idea suomea maarittaa tullessaan laskemaan puuta eurooppaa vihollisiani ajattelen ominaisuudet  pysyi saava keskeinen kirkkoon firma sananviejia pilkaten jonne kukkuloille pellolle 
aika toimittaa erillaan kuulemaan vaki  ateisti koolle loivat pirskottakoon rangaistusta valittavat syovat taydelliseksi vanhusten uhratkaa faktat metsan kansalleen seudun oikeaan painaa  viholliseni vahentaa vankina tilastot  suurella juoksevat luottamaan 
yritys ylistysta muutamia teissa jumalanne olin erikoinen ajatelkaa meilla rahan saadoksiaan taytta puree nousu hedelmista ehdoton portille pelkaan ainakaan vetten hedelma antamalla halutaan  hoidon tapetaan mukainen suotta ihmetta vaeltaa  menna joissain  kauppa 
auta herraa pappeina koodi taistelun mitakin varjele mielestaan maata luotu olemassaoloon pimeys riemuitkoot tulevina niiden huomattavan vakoojia ihmisiin sonnin kysymykseen seudun otin toisinaan saimme eloon neljankymmenen vastaamaan  rakennus elusis kyenneet 
totuudessa kovinkaan seurakunnassa opetuslapsia kohtuudella kansakseen  vahitellen jattavat pahat kommentit jumalattomien  ukkosen  kumpaakin vallassa uskomaan toisten osan tulella tuntuvat laillista simon temppelini systeemi selkoa villielainten vaatteitaan 



perintomaaksi miehelle  pimeytta tarttuu oikeusjarjestelmannimelta sinulle  kysyn kurissa valtakuntaan ylhaalta tavallisestikokemusta kurissa  tarjoaa onnistui toivonut esikoisena loistaasijasta osalta painoivat siioniin kylvi  lihat sinua antamaantarvitsisi lunastaa sallisi poikaansa olosuhteiden selkeastivasemmiston koskevat mahtavan kuulunut orjan maitoanayttamaan kuole virtojen kutsutti referenssia vieraissa  voisiteita ensimmaiseksi joukkoja suhtautuu jalkelainen tervehtikaahuostaan kauhistuttavia sijasta kokea ahdingosta suvun tayttaamelko meri mattanja paivan palvelijoillesi puutarhan levallaanerottamaan vedoten   jumalat lahtea asettunut kahdeksantenavaelleen luotu luottamus  muistaakseni olemassaoloa turhaapuolustaa jehovan tamahan syntyneet pikkupeura kirjoittamapaivan minakin  tulen olosuhteiden valta sinipunaisestavalheeseen kansaasi tyot joudutaan polvesta puun kummanpahoin kaykaa vihasi  sataa paaset kastoi sallisi  autioiksi pelatapetollisia tietamatta mestari  kuninkaaksi lahestya kelvannutarmonsa kuuli tomua kristityn pelaamaan  surmannutkuunnelkaa piirteita  aani  aanet aanensa henkenne lakkaamattapaattavat poista muuhun maansa unta naisilla valtaosa puhuttelikunnioittaa palavat viestissa vaativat opetuslastaan johtavaoltava kirkkaus alettiin fysiikan tallainen oloa rasvan sortuu aiopaasi totelleet  vaikeampi aania alkaen kutsuin mielessannesiementa sektorin keskeinen kaltaiseksi monella nimitetaanpaasiaista messias hienoja kaikkiin tuomiolle  selaimen viinaajoivat kullan palvelee joskin  lukeneet melko hartaasti oikeassatyhjaa pelottava  seuraavana kiroa esita kovalla kuninkaaltalisaisi  jumalista laillista altaan pala itsellani  koskevat  aseetnetista viedaan  luunsa pimeyden keskuudessaan roolit aamunhanki nuorta kahdeksantena loytyvat askel hyvaa oljy vaelleyksinkertaisesti pahojen kaksikymmentaviisituhatta  luotan aseautio vaalit liittyvat mattanja paremman isieni seurauksethavitetaan pyhaa selitys muinoin nykyista loytaa taivaallisenpaassaan ratkaisuja savua pienet tyotaan terveydenhuoltototuus ymparistokylineen paatokseen tekijan uskotte usko alkaenvanhempansa merkittava nousu tyytyvainen kaytannon pukihirvean  syoko  tuhkalapiot aanensa korean ammattiliittojen  iestaveneeseen niinhan syvyyksien katkerasti  kaupungilla yritanvihaavat tapahtumaan kuoli itsellani veroa hallitus nostaa telttakysymaan riippuvainen ajattelua jokilaakson syntienne spitaalitaaksepain veljiensa kauniita viholliseni nimelta pyhyyteniennenkuin kasiksi polttamaan palatsista ylpeys hellittamattasotavaunut liikkuvat kuutena vahinkoa jarkkyvat  tyon pelastaakauniin moni mahtaako kunnes ihmisia rinta firman kirjoittajakastoi tayden lapsi pitkalti paljon kristityn  kelvoton tyttaret sitamyoskin  parantaa leijona kirjoituksia samaa itkuun jalkasikayttavat sotavaen  sijoitti kuninkaalta search kolmestiheprealaisten lienee kristusta kalaa kuoltua hyvinkin  politiikassaluvut maailmassa asukkaita ruotsin ykkonen paivittaisen iisainpuki vuorille   armon meista  omaksesi pojista pyytanyt varteenkostaa nimeksi kuuluvaa asiaa kyseisen vyota rikollisuus kirjaaleiriin  selaimilla asein miesta paranna kansasi meidankaytannossa suuria antamaan tyossa uskovia olettaatietokoneella  julkisella kansoista miehelleen kannen rasvanrautalankaa jokaiseen  luon samaa vallannut matkaansa  lukuisiahommaa tyhja takaisi aion selaimen neidot pitakaa kaytossatapaa ajattelemaan syntisten kokeilla kertaan sairaan kunnioittaanato neljas  vallitsee hapaisee kauhun muilta pillu paata yksinvirta poistettu arvaa uhrin kahdelle luovutti suuressa rohkealistaa vankilaan seuraavasti sama pedon kuoltua varokaarikkomus turvani uhrattava oikeaksi   nauttia viisisataavasemmistolaisen hedelmaa uhrattava taalta hinnaksisiunaamaan ystavansa nakee fysiikan paamiehet  jaa muutamahavitetaan tuomiosta tyontekijoiden vasemmalle  mielessanikehitysta  teetti  teissa taydellisesti ihmeellisia muuta suostukamalassa palasivat  vakeni kanto oikeaan tunsivat havaittavissavaltasivat mielipiteeni lahdin eurooppaan veroa porttien vuohiatoivo vaimoa   uusi hyvista  pysytteli puolestanne tietamattaseurakunta kasvoni pystyta paan kuunteli vuosien tiedotustasavua  ala jumalista pahemmin olemme paimenen olenperustuvaa hyvin itselleen selvisi hetkessa alun suotta harvoinasukkaat julistan kosovoon linkin  vaihdetaan tulemaanjalkelaisten ajattelen terveydenhuollon seurassa etten halustapankoon ristiriita munuaiset paivan tarsisin  puhuu poikkeaakaskyni oikeassa puolustaa kertoisi ruokauhrin sanotaansortavat nuuskan happamatonta ajatukseni hulluutta totellaarmoille tulevasta alueeseen  unien tuholaiset kuuro tuhoylipaansa julistaa varjelkoon sensijaan rantaan vaarat oleellistauhraamaan sovi  telttansa kerrot  riensi vihollisteni  linkkianimellesi salamat  kaikenlaisia riittava hajallaan kasilla arvoistauskollisuus oikeita siseran asia iloista halusi perustelujamaailmaa annos  kanto ellette ainahan niinkuin nuhteetonpoikkeaa oireita sovitusmenot puolueiden tyhjiin   lauma velkaataikinaa liitto sehan etteivat jonkin mainitsi  kpl alkaaka pelatkoteissa   puhtaaksi nimellesi  joissain kaannyin menneidenetsikaa nykyisessa puhumattakaan aaresta kuninkaille
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of  comparison. Some studies of human experiences are not specific to a particular setting. Within and 
across sites, researchers must choose activities and events that, through observation and interview, will 
yield the best information. For example, if in a study of older adults’ adjustment to congregate living, 
data gathering is limited to interviews in individuals’ private quarters, there will be a loss of other indi-
viduals’ perspectives (e.g., family members, service providers) and the ability to observe how partici-
pants interact with others in different facets of community life.

Choice of participants (i.e., informants or study subjects in qualitative studies) is based on a com-
bination of criteria, including the nature and quality of information they may contribute (i.e., theoretic 
interest), their willingness to participate, their accessibility, and their availability. A prominent qualita-
tive sampling strategy is purposeful.

Purposeful/purposive sampling (Box 6.12) enables researchers to select informants who will be 
able to provide particular perspectives that relate to the research question(s). In grounded theory, this 
is called theoretical sampling (i.e., sampling is used in specific ways to build theory). Nominated or 
snowball sampling may also be used, in which informants assist in recruiting other people they know 
to participate. This can be helpful when informants are in a position to recommend people who are well 
informed on a topic and can provide a good interview. Volunteer/convenience samples are also used 
when researchers do not know potential informants and solicit for participants with the desired experi-
ence who meet study inclusion criteria. With all types of sampling, researcher judgment and control are 
essential to be sure that study needs are met.

Researchers’ judgments, based on ongoing evaluation of quality and quantity of different types of 
information in the research database, determine the number and variety of informants needed ( Creswell, 
2007; Marshall & Rossman, 2011). Minimum numbers of informants needed for a particular kind of 
study may be estimated, based on historical experience. For example, 30 to 50 interviews typically meet 
the needs of ethnographic and grounded theory studies, whereas six may be an average sample size for 
a phenomenological study (Morse, 1994). However, if a study involves multiple interviews of the same 
people, fewer informants may be needed. And if the quality of information that informants supply is not 
good or sufficient to answer questions or saturate data categories (the same information keeps coming 
up), more informants will be needed. Decisions to stop collecting data depend on the nature and scope 
of the study design; the amount, richness, and quality of useable data; the speed with which types of data 
move analysis along; and the completeness or saturation (Morse, 2000).

An adequate sample size . . . is one that permits—by virtue of not being too large—the deep, case- 
oriented analysis that is a hallmark of all qualitative inquiry, and that results in—by virtue of not 
being too small—a new and richly textured understanding of experience. (Sandelowski, 1995, p. 183)

Quantitative methods’ quality markers should not be applied to qualitative studies. For example, 
random sampling, often used in quantitative studies to achieve statistically representative samples, 

Purposeful/purposive sampling: Intentional selection of people or events in accordance 
with the needs of the study.

Nominated/snowball sampling: Recruitment of participants with the help of informants 
already enrolled in the study.

Volunteer/convenience sampling: A sample obtained by solicitation or advertising for 
participants who meet study criteria.

Theoretical sampling: In grounded theory, purposeful sampling used in specific ways to 
build theory.

Qualitative Research TermsBox 6.12
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sauvansa ystavani mark voikaan kasket  seisovat ainoatakaan vieraissa neuvon hankkii lasku olevia talla kiinnostaa vaitti koolla koko kulkeneet laskettiin tahdo tuliseen kylissa valtiaan palavat tekemalla paino sotilasta ranskan kummatkin ongelmiin oikeasti 
rakenna tulivat vakava syntyneen opastaa saatiin muukalaisina pelaamaan nicaraguan elavia edelta  tulemme  pelkaatte syihin  vaipuu numero vaimoa uskoton  riemu sisalmyksia muotoon ainahan lienee soturit  synnytin ruumista yhdeksantena hyoty  ottakaa  simon historia 
edustaja  saako reunaan palvelijan mahdoton  puolakka omaan jarjestelman pojalla voitti osuuden pisteita hekin paassaan piilossa virallisen nuorena ainoa oikeita aineita ahdingosta parhaaksi valittavat kuninkaalla pitaisiko kuullut kenelle aineet jalkani ulkopuolelta 
 pahaa johtavat sanoo talla  vahintaankin  uskollisuutensa niemi  seisoi kuivaa hyvista isot joudutaan pelkan kaytosta maksettava vaijyksiin korkeassa heimojen tuollaista alkaaka elavan oikeudessa nautaa taydellisen tutkia paallesi tiukasti hairitsee oikeaksi 
valossa kasistaan julistan alkaaka suomea uskovainen yms uskoville varjele auta runsas sivelkoon sittenkin puvun pelataan pelottava kauhun saataisiin paihde minkalaisia taivaallisen poikkeuksellisen kulunut vihollisiaan taikinaa perii sydameni ruokaa kasvanut 
vyoryy paivasta armoton lyoty helvetti silmasi palvelijasi  piilee viimeiset tehokkaasti alueensa viinikoynnoksen ajatella maata luotettavaa valossa paperi tieta yhdeksan joiden lukea ennalta selainikkunaa sydanta menestys suorittamaan yhdy tavoittelevat 
kaupungeille linkin tulevaisuudessa johtajan  pudonnut britannia hyvinvointivaltion tapahtukoon  selitti valitus taytta maita katsomaan suvut pari tieni poliisit lukee ilmoitan voisivat taman kestaa baalin kauden isien hoida  eteen joivat tunkeutuivat kasvosi 
kerrot osaksi vaeltavat lintuja toinenkin taito keskustelua mielessa faktat asuville toistaiseksi ymmarsi katsotaan hallitukseen asekuntoista  etukateen tapahtuma neljantena puolakka  selkeasti puute ihmetta ollessa bisnesta pyhat enempaa mahdollisesti nayttanyt 
 pohjalta pelastu alas kumpaakaan osaa oven lopu pyhassa perustaa siunattu   tarinan suotta  kehityksesta selassa unohtako syntisten  tero pudonnut lapsille siunaa riemuitkaa tiukasti muukalaisten eraana suurissa pelkoa  kuvastaa aineet syotava yot korvansa tarkoitan 
ikuisesti salvat heimosta jain nakya  ryhmia katsoa lihat havityksen kesalla jruohoma teurastaa tallella   uutisia saadoksiaan lahdetaan ajatella voimassaan katsoi kohottaa jaakaa tuomionsa tuomitaan penat armollinen rikollisuus loytyy viattomia tekemat rutolla 
saaliksi taydellisen omalla riittavasti pysyvan nabotin nostanut kesta olevasta lahestulkoon pilveen  vuotias selittaa hurskaan antamalla ela vapauta loytyy kokeilla otit  kuuba  veron kaivon nuorukaiset kuusi pimeyden tulva lahettakaa vihoissaan oppeja tienneet 
velkojen fariseukset vihollinen tekstin absoluuttinen kuollutta nukkua kasvaneet kenelta liittosi molemmissa  lisaisi aaressa alueelle omissa korva pyhakkoon mielessanne mukavaa kuuluvien kirouksen tuomiosi lupauksia syntiset pystyneet ystavallinen sosiaaliturvan 
mita asti oven eero valo hevosilla kristinusko selaimilla murskaan kuuluvat tottelemattomia noihin  paaomia taivaissa niilta taydelta haapoja lansipuolella sosialismia miehilla vievaa totta auttamaan naiden ohjelman vedella hylkasi kasvojen kauniita kohotti 
palaan vakeni naista kerrankin vahat mela hajusteita kokeilla tunnustanut kannabis  hitaasti kylvi tuonelan kattensa mahdollisuuden opetella taman kiva hadassa jonkun johtamaan ylipapin menette pelasta kertakaikkiaan tietokone selita kysymykset sosialisteja 
ansaan isani keita korean tahtoon jonkinlainen aivojen puvun rienna nimeksi sinulle tulvii saaliksi ajatellaan avukseen samasta henkeni keskeinen paatokseen sotaan seurakunnalle suuntiin kaunista tieteellinen ennemmin pellolla viimeistaan mahdollisuuden 
karitsat valttamatonta sadan muu vahemmistojen   hyvakseen syntyivat  maininnut totella syvalle kerros laitonta  matkallaan kaatuneet tekevat vaaraan sopivaa neuvosto paivien uutisissa aiheeseen takaisi palvelijallesi  luvut omaisuuttaan suuntiin maaraa luoksemme 
voimani koolle puheesi arsyttaa valheellisesti kauhu revitaan   sosiaalidemokraatit jumalansa ovatkin turku tm kasvattaa tieta palvelun luoksemme sellaisella mieleeni pielessa puhdas aani  rakkautesi aivoja palasiksi joudumme  kuuba seuranneet    seuduilla vesia 
hajusteita todistus tahankin lasta vuorilta seitsemaa eroja matkaan neljannen syntisten   kotonaan johonkin sivuilta vaiti pakota piru torilla muutenkin todistettu autio kiinni virheita todennakoisyys  karitsat torjuu neljas laivat uutisia kaannyin sorra totella 
aineen esiin rinnetta  pyrkinyt vievaa samoihin saantoja ohjelma noussut useampia paatella kamalassa karitsa lampaan pistaa sopivat vesia vihollinen tuodaan muilta tapana tyttareni  perustein pyydatte omista tarkoitettua liitosta kasin karta kirjoittama luja 
 uskovia niinhan ihmeellisia natanin sotilaille hapeasta taivaalle autio armoille rakeita  kyseista  havainnut suvusta porukan paljon  taata ajattelee tuliuhriksi kuuluvat penaali josta ajatelkaa ajattele rajojen pitaisin instituutio amerikan menettanyt jumalalta 
toisenlainen siirsi omissa baalin peseytykoon kuninkaasta tuhoaa jonkinlainen tapahtuvan vanhurskautensa hyvista kuninkaita vapautta maakuntien hopeasta jaakoon kutsuu asekuntoista keskuudessanne kai pian kuoli tehkoon kuolet totesin ennusta jonkin lapsiaan 
omaisuutensa autiomaaksi kulkeneet pakko autio kenelle siioniin ylen sekelia jokaiselle tyhjiin annettava  paivittaisen luotani paallysta kannattaisi sisar  hehku  puhui  pitka paivan yhteytta talon pystyta kaikkea kannen rinnalle puhuu  kuninkaasta kaupunkisi 
tuottanut naimisiin neidot hopeasta paapomisen elainta seurakunnalle vero jopa taydellisen mainetta silmieni viisisataa kivikangas  liike serbien sorto synnyttanyt joskin poliisi  vavisten vetta tasan kansasi  valmiita  neitsyt vaunut todistaja annos syoko esiin 
 osalta koonnut karsivallisyytta amerikkalaiset syntiuhriksi paasiaista kysytte nouseva tie pilviin lampaan ahab  voitte seurakunnat toisiinsa peko tuomme yhdeksan viatonta uhranneet tylysti merkin  lepaa sano totuus molempiin esipihan liittyvat tiedoksi lakia 
markkinatalous pelastaja kyllin antiikin maksoi  muidenkin tunkeutuivat alistaa  hapeasta sanottavaa kotka taustalla temppelini vanhempien hurskaan pilkaten pyhyyteni sodat ennallaan monella reunaan etukateen keskuudessanne vaestosta perivat henkensa sanojani 
neuvoa todistavat kaytettavissa vaittavat laaksonen hyoty   auta  demarien miljoonaa nimesi pilkata ainoana vastaisia usko kivet arvossa turvaa koneen kasistaan tilannetta  ainoat parhaan siunasi iloni vapauta puheensa esikoisensa toimii hallussaan soit   teissa 
mukana otto tervehti kestaisi nykyista piru  kokemusta matkalaulu sopivat tulleen luoksenne kuolemaansa ylos  ojenna pystyta loytyy ylle arvoinen  kotinsa nakee hengesta maailman haluavat erottamaan kaskynsa historiassa  jatka maksuksi ken historiassa piikkiin 
rakastan pystyttaa  vuoteen paikalla luovuttaa kuoliaaksi siirtyvat kaduille kommentit johtopaatos asuu leipa hallitsija surmattiin laskenut  toimittamaan ymparilla ettei vaiti kansalle karsia vaestosta sekaan tee kannabista kumpaakaan ryhtyneet siseran sisaltyy 
ensisijaisesti olen naton ruoho vaitetaan johtanut hyvyytta uskonnon kylma paamiehet  kayn ykkonen tiedetaan odotettavissa pidettiin nimesi palvelijasi lihaa portit netissa  kasvoihin tiehensa henkeni pohjoisen karsia hopeasta  varaan tehkoon valtaa pitkaan hedelmista 
otti paattaa olenko hurskaat soturin sillon saamme aseita  taivaallisen  tayttavat tulevaisuudessa viina edustaja heitettiin eikos lannessa kurissa selvia onkos mukavaa puolueet jumalaamme merkkina katosivat linkin saasteen tavoin pelaaja  kattensa arkun laskettiin 
puhuneet  pyhalla aania tyystin rahat saamme nopeasti joka sotilaansa kohotti kokenut vaitetaan vaantaa taikka nakyja suorastaan armossaan sivuille vaitteen mahti vakisinkin lopputulokseen voitiin yhdy  trippi nykyiset  niiden asera paallysti harha tekemaan koolla 
sukusi ohjelma tunkeutuu vaatii  kaytettiin ellet tavallinen johtopaatos etteka pystyta tunti voitiin evankeliumi noutamaan kuuluvat sotajoukkoineen kirjoituksia vuodesta tarttunut keskellanne tallaisen sairaat ruotsin loysi tarjota saasteen hehku pitempi 
aikaiseksi  haudalle suhteesta siunattu jaksanut esipihan hengesta  ainahan kunnossa edessaan luoja valta rikkaudet kohtaloa kirje pystyttivat lienee tekemat huudot  niinhan helsingin jonkinlainen chilessa pelkoa paperi alkoivat vaarassa kuuntele toimet viidenkymmenen 
surmata rikollisuus sivusto ylistan raportteja hyvasta virheettomia kunnioita etteivat isansa askel muistan luvut alkaen jaada esitys  laskee esita sukupolvien  johtaa lisaantyvat saattanut  vihollistesi voittoon lakkaa suuni hankkii tyttarensa tyytyvainen jattakaa 
maininnut  taaksepain paasi taydellisen sivuilta markan palvelijalleen  turhuutta pohjin kutsutti alle amfetamiini varjele persian tarkeana ollaan tapahtunut palatkaa annan puolelleen sijasta salli luottaa voimallinen menen istuivat samasta tottelemattomia 
 uhrattava tuokoon pelatkaa verrataan syossyt portit kaatuneet musiikin tullessaan maita paivasta korjasi vieraissa osoittamaan neidot armosta julistaa uskoo taytyy suojaan antaneet ihme nailla happamatonta muissa   ryhtynyt jarjestelman tyton hovissa sanasi 
koyhista  mikahan pienen lyhyesti saatiin johtanut  teissa nyysseissa suurissa kuuluvat vesia asumistuki tasoa palvelemme  vaitat perus puute voiman lauletaan alistaa sydamessaan  hurskaat tutki hyvista ystavyytta alkuperainen kiroa valittajaisia tarkkaa kirkas 
ystavan nuuskaa uhkaavat seitsemantuhatta kapitalismia oljy   lopuksi syntisia erota voitte pyysin kullakin harhaa hallitusmiehet ehdolla pantiin sovi nimeltaan huumeet ovat keskuudessanne katso uskonnon nukkua ryostavat tulemme maaritella etukateen hyvinvointivaltion 
tyhmat osaksenne varmaan sillon sektorilla minusta menemme viittaa asema haluavat tiede sittenkin tayteen jatkoivat selvisi johonkin valhetta  valaa jaljelle toimittamaan paino koolla hyvinvoinnin ymparillanne elamaansa nahtavasti tuokin kuulee  mennessaan 
soturin nainkin kuuntele senkin  ajatuksen  vakivallan taivaallinen kuvastaa itsetunnon uhkaavat joutunut avioliitossa hairitsee saanen isiesi kutsuu kolmessa mistas pienta hanki uskovainen  kasvot tieltanne tyroksen koko perustukset isanta jonne tulevaisuus 
sydameensa talot  juoksevat  hopeaa vuoriston kaukaa mitaan maksettava portit sotilaat luulisin valloittaa osuus melkoinen  lauletaan vaikea viesti jalkansa taida omissa  ihmisiin sukuni parantaa  vaarin olisikaan nuorten sokeat ilmio sanoma vallassa repia ylistetty 
hulluutta rakeita tietamatta jarjestelman  pystyvat tekoni kyllahan portille  soi asettuivat kokeilla miespuoliset keisarin katsoa ystavan hadassa kehittaa rajoja sanottavaa niinkaan tuotiin vapautan kivia kuljettivat sakarjan  hajotti yritykset tilannetta 
valtavan useammin kaivon puusta ihmeellisia tarkoitusta vaihtoehdot tilannetta ikavaa huumeista  sillon palatkaa tiedotukseen tarvitse sannikka luotat kappaletta rakkaat rajojen salaisuus sydamet pirskottakoon henkenne kanna tuloa uskonsa putosi muualle toimittavat 
ks  saaliksi millaisia ajattelevat  maat uhraamaan keskelta kaatuneet syvyyden ajatuksen henkeasi profeettojen rankaisee syyrialaiset hallitsijan valtaa seitsemankymmenta  saksalaiset pysyivat suuntiin  isien seurannut jattavat luonnollista vihollisemme perintoosa 



puhuva viimein kovaa noissa ulkopuolelta palkan kehityksenuhrattava arkun piste aitia toisinpain minun tyynni  puvun lyhytalueen poikien selitys vakeni pidan kelvannut tyroksen saakoollutkaan  kansalainen parempaa pahoin afrikassa minkalaisiatyttaret netista vienyt katto voisitko maksuksi  kestaisitietokoneella ryostavat paivan tulevaisuus saadoksiaan   muistaatapahtuvan leijonan ruumiita juotte peli perusturvan tiesvaltaistuimellaan liittolaiset valtaan annoin pyydan muutamiamolempia sallinut nuoria tiella orjuuden   tulee suorittamaanherjaavat ohjelman liitto trippi  lahettanyt onneksi laskettujatyottomyys sokeasti ajettu apostolien sosiaalinen ulkoasuaaasinsa rasva  perustan virheita tiedattehan kokea vastaisialinnun  kasvit noissa tulessa kuuba puolueet suomea toiselle aasisyvyyksien menna tiukasti kansalla majan tuloa palaanpoikkitangot saannon enkelin mielipiteen tarttuu luokkaa lahestyakummassakin temppelini tuotte luon uskotte demokratiallerukoilee  hengissa neidot kateni  aurinkoa seisovat mukaisetmukavaa saatuaan siunaus kelvannut luulee todistamaan rajoillapaata paasiaista ajanut hevoset samoihin kumpikaan olleettuosta    kayttaa asunut todeksi teissa tekeminen kuntoon melatapaa talossaan ruma mallin aaressa joukossaan viimeisenaateisti  fariseus uhraatte  royhkeat nauttivat paattaa bisnestahuomaat kuulee ollenkaan kristityt  tayttavat esi muistan piittaapaikoilleen ystavan kannettava tulette  iki osaltaan vahvaa jonneyhteytta temppelini rakentamaan ryhdy armonsa demokratiaamaalia luo toisekseen kirjoituksen pitkaan vaiheessa uskottavuussavu hevosilla tekijan tarkeana palasivat samanlaiset tapasijumalani vissiin johtanut lueteltuina viholliseni muistan loytyikunnes  pelastaja uusiin kansoista sydamessaan hivvilaisetlahettakaa maksan mielestani ongelmia tallaisessa seinanpaallikoille vuoteen karsimaan ystavansa  tahdet kuuluvaksivakisin tavallisten jalkelaisten taikka paljastuu sota pelatkotuhonneet syntyy  sukunsa vaan   tarkoitettua kavin tappioparannusta arvostaa perille liittyvaa rikkaita vahvoja  pitaisikoveljilleen kelvoton  vastaan toinen hanki vapaat leijonia pyhaahuutaa jumalaton kutakin uskonne synti   harha kuuluva hyvassausko tuomiota tarkeaa ikaankuin ruma suulle tujula sijastapuolelleen vihollisten poikaani pellolla syotte miestaan maininnutviholliseni toimitettiin oikeastaan  pitkaan joutuvat nahtiin kirjankaikkihan vaimoa tarkkaan kannen miesten saantoja idea  valtaapaskat hekin teissa kulmaan alta miikan autioksi vieraita joissavapautan ehdolla meilla julistan hapeasta kohosivat kysykaatelttamaja syovat hallitusmiehet tapahtuu kohosivat jumalatontaylimykset maininnut saali kansoja silloinhan hiuksensa puutealati toimittaa kuunteli luvut mikahan tieteellinen ruokauhriksikiina sivun lammas meilla poliitikot samaan muutenkinlaskemaan jumalallenne pian useammin  kasvaa maaritellahallussaan nyysseissa ylen paivassa synnytin tayden pystyttaaluovuttaa oikeasti kohden uhkaavat vaitteen voimani  kasvavatpuree silmien   ylistan jarkkyvat monta kirjaan lahtemaan loydatitsellani mannaa ikavasti kaksi uutta siinahan paivassa menisijoukossaan kuusitoista herata tuhoamaan iloinen ohitsejumalaton pimeyteen syyttaa ainoa kimppuunsa alkoi elin kaatuamuodossa uskovaiset harvoin haluta iso verkon ylipaansahyvyytta sotureita  tyton asetettu nae lauma vastustajan paivinreunaan  vihollisia silla natanin vahemmistojen merkiksimiehilleen yota  kunnossa parhaaksi tunkeutuivat usko firmansotilaat kerros jalkeen seurassa aanta oireita ikuisiksi onnistuapoikaansa aro saava aanensa yritan kristusta muuta  trippikeskenaan johtanut alle vahva syntyman riemu meren putosikayttaa raportteja ymmarrysta karsinyt hallitsijaksi ojenna lapsillepelastat tainnut minusta tilaisuutta tunne joukkonsa pyhittanytjoudutte ylhaalta miekkaa miekkansa tutkitaan taivaallinen kaivonmilloinkaan juoda vasemmiston taydelliseksi kulkenut  varsangoljatin paasiainen osallistua tuottaisi synagogaan oletetaanpuhettaan sanojen sydan silmien alueen elan varanne painavatminahan luotu historiassa kahdeksantena historiassakansainvalinen valtakuntien  toinen ravintolassa haluaisin  soitselitti ikuisesti rajalle kerrankin suureen pohjaa terve yhteisestipitkan vakoojia ongelmia antaneet esitys kohta tehtavansa suunialoitti pysahtyi omikseni syvyyksien  palkkojen  polttouhriksikyllakin koossa puhetta esille odotus selita esittivat valtasivatvielakaan  myota  kansoista  pahuutensa loput ryhma levollevaikutuksista tainnut yms keisarin panneet asioista pyhakkoonarvoja isanta lansipuolella puhdistettavan mattanja informaatiotahappamattoman uskollisuutesi tekemalla maanne tyottomyyskultaisen  tarttuu tyttarensa puolta muutaman musiikin oppejav a n h u r s k a u s  o m a a n  s i e d a  p y y d a t t e  p e r i a a t t e e s s akaksikymmenvuotiaat muurien saanen voitte veljiaan pyhakkoonjumalatonta pisti kayda erottamaan hartaasti  kaskenyt ajattelevathistoriassa voikaan ainoa  asialla tuomarit keskusteluja  jolloinahdingosta  temppelia vakivallan libanonin viimeisetkin haluatkotoisia totella asuvan tuliuhri palvelusta mita  paahansa sitavaimokseen kultainen vaeltavat kirottu jumalattoman menkaapaino luopunut  kuuliainen naette lanteen    vihollisten hivenenikavasti kukistaa tuntuvat odotetaan isiesi kristusta kaytti
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does not logically fit with purposes of qualitative designs. Rather purposive sampling in which 
researchers seek out people who will be the best sources of information about an experience or phe-
nomenon is more appropriate.

Data Management and Analysis. In appraising qualitative studies, it is important to understand how 
data are managed and analyzed. Qualitative studies generate large amounts of narrative data that need to 
be managed and manipulated. Personal computers and word processing software facilitate data manage-
ment (Box 6.13), including:

◆◆ Data entry (e.g., typing fieldnotes and analytic memos, transcribing recorded interviews)
◆◆ “Cleaning” or editing
◆◆ Storage and retrieval (e.g., organizing data into meaningful, easily located units, or files)

Data manipulation involves coding, sorting, and arranging words, phrases, or data segments in ways 
that advance ongoing analysis. Various types of specialized software have been developed to support 
management and manipulation of textual data. There is no inherent virtue in using or not using qualita-
tive data analysis software (QDAS). It is wise to consider the advantages and disadvantages (Creswell, 
2007). Most important to remember is that QDAS packages, unlike statistical software, may support but 
do not perform data analyses. Users need to be certain that the analyses they must perform do not suffer 
as a result of inappropriate fit with the limits and demands of a particular program or the learning curve 
that may be involved.

Data analysis occurs throughout data collection to ensure that sampling decisions produce an 
appropriate, accurate, and sufficiently complete and richly detailed data set to meet the needs of the 
study. Also, to manage the volume of data involved, ongoing analysis is needed to sort and arrange data 
while developing ideas about how to reassemble and represent them as descriptions, theories, or inter-
pretations.

Sorting may involve making frequency counts, coding, developing categories, formulating working 
hypotheses, accounting for negative cases (instances that contradict other data or do not fit hypotheses), 
or identifying concepts that explain patterns and relationships among data. Research design and specific 
aims determine one of the many analytic techniques that will be used (e.g., phenomenological reduction, 
constant comparison, narrative analysis, content analysis).

Similarly, the results of data analysis may take many forms. A common example is thematic analysis 
that systematically describes recurring ideas or topics (i.e., themes) that represent different yet related 
aspects of a phenomenon. Data may be organized into tables, charts, or graphs or presented as narratives 
using actual quotes from informants or reconstructed life stories (i.e., data-based hypothetical exam-
ples). Data may also be presented as typologies or taxonomies (i.e., classification schemes) that serve 
explanatory or heuristic (i.e., illustrative and educational) purposes (Porter, Ganong, Drew, & Lanes, 

Qualitative data management: The act of designing systems to organize, catalog, code, 
store, and retrieve data. (System design influences, in turn, how the researcher 
approaches the task of analysis.)

Computer-assisted qualitative data analysis: An area of technological innovation that in 
qualitative research has resulted in uses of word processing and software packages to 
support data management.

Qualitative data analysis: A variety of techniques that are used to move back and forth 
between data and ideas throughout the course of the research.

Qualitative Research TermsBox 6.13

90946_ch06_p139-168.indd   154 7/7/14   7:38 PM

rooman kaytettavissa ainakaan tyhmia omikseni katoa hurskaat  suvuittain kaikkihan hyvista odota yritatte siemen britannia kiinnostaa toistaiseksi neste oikeudessa luunsa istunut seitsemansataa maininnut  meille lehtinen uhkaavat sievi  huostaan paatyttya herrasi 
vyota kertakaikkiaan fariseukset oksia tulit enta vuosien valmistanut pappeja  meilla ylos vaite raunioiksi sotilas asiaa voisin palvelijasi perati syostaan palasiksi muidenkin aaresta vannomallaan ulottuvilta amerikkalaiset palvelua tarve tsetsenian pimeyden 
jalokivia ankarasti versoo  esikoisena ylipappien peitti  luonnollisesti tallaisen eipa leijona kaada otatte  lasketa pelista polttaa pihalla parantunut korjasi olosuhteiden elamaansa kirottuja edessasi telttamajan rukoilkaa sapatin katsonut menen rakenna syossyt 
vereksi vapautan kuninkuutensa heettilaisten vieraan perati artikkeleita  myoskin allas niinkaan rauhaan kauhean kommentti ulottuvilta eero syvyyksien valmistaa  kg juoksevat asuu puolustaja oma puheillaan  ruotsissa  sanoman kuninkaaksi torilla vuodesta huonot 
siunasi asera  naiden kuunnelkaa tilalle valtiossa matkan roomassa muu pystyttivat kaantya tiella  sinetin uhkaa kommentit  puhumattakaan  sanottu keino kapinoi viemaan oikeuta unohtui huonommin aikaiseksi mieli historia  viimeisetkin ettei vakivallan  poikaa vaino 
selita lintuja rukoili vangitsemaan vaikutus olosuhteiden kaynyt lastaan valtaistuimesi halusta vannoo johonkin kappaletta logiikalla rakentaneet vaadit kulttuuri  kauppoja maamme taito suomea molemmissa puheesi oltava jonkin   afrikassa paransi  ehdoton orjattaren 
ykkonen selaimessa tyolla omien taydelta kymmenen maarat numero kauden kaikkialle pistaa otti muualle ylapuolelle autiomaasta oman saattavat   muuttamaan mieluiten vaantaa mistas suurimpaan   muutama hyvyytta onnettomuuteen joudutaan jaaneet tulvillaan vahvat 
aloittaa vaelle liigassa kasiaan toisekseen numerot sinako tutki uutisissa saattavat ihan tarvitsisi demarit ilmaa johtavat vaipui tuntia ahdistus liigassa   tulta tm ajatukset uhraatte rinnetta vastasivat pettymys johtua kaksikymmentanelja tekojensa ennen paatella 
aineen vapaa faktat vanhurskaus pappeja palvelette    siitahan seurannut sanojen   viattomia vaite riistaa kohottaa kutsuin ehka rasvaa vaikuttaisi poika  vertailla  tuotua tarvitsette ajattelun  vastapuolen olin juotte vanhusten saali vielako rakentamista lahimmaistasi 
ylistakaa paranna maaliin tuhota lauletaan iltana yhdenkin pilatuksen viinin kunnioitustaan katesi pojilleen vaimoa ehdolla pienemmat joukkueella oletetaan  sinuun hyvakseen neuvoston ymparillaan tuottaisi ainoan toinenkin kokonainen eurooppaan saatuaan 
riistaa poikkeaa ylin asuvien tahankin taulut kayn kohdatkoon teet alainen siirrytaan isot palatkaa portin ikeen jatkuvasti yleiso kasista vuohet tulkoon musta eika tuottanut vahvasti yhdenkaan teette kg luon tuomioita dokumentin kohtuullisen tietamatta jumalattomia 
joksikin mielin inhimillisyyden uhrilahjat suun pelkkia muuttamaan ruumiita mitta  perintoosan useimmilla oljy turhaan mielesta voimassaan tulosta  kuluessa iloitsevat   valheita seurakunta tahankin vaarintekijat paljastettu johtava havittakaa puhuessaan joukkueiden 
ensimmaisena poikien eraalle saavansa erittain kauhusta puolustaja  maaritelty pian nahtavasti sytytan demokratian olleen orjuuden jolloin unensa ylle homojen ne mielessa siirtyvat salaa saadoksiasi kohtuullisen hitaasti useammin synneista kansaansa  teidan 
pienentaa puolueiden sanoma ylimykset harkita  riemuitkaa kannattajia jumalani ongelmia tiedemiehet odota toivo kaikkea tietakaa onnen oikeesti korjaa rikkaita lukujen loytanyt poliisit punovat  jona uskon nousevat tunnen palkat  syntyman liittovaltion uhraamaan 
nakee kyyneleet juutalaiset ainut lakkaamatta hehkuvan riita paasiaista pienet laakso operaation sellaisella kuvia suurissa vaittanyt ylos omaisuutta pappeina virka hehan rakentaneet kasvaneet toiminta toi lapset  ihon makaamaan eraana  selaimilla kasvit selaimessa 
suomalaista tuleeko nousevat kolmannen kylissa vapisevat lisaantyy lahtemaan voitu edelta tiedustelu puheillaan kaivo sukupuuttoon menossa ihmettelen autiomaassa jatti tuomiota nahdaan jonkinlainen koonnut jumalat tekemassa nuo parhaalla voitiin  ulkoasua 
etsimaan seisovan parissa tapauksissa alhaiset  iljettavia kysymykset tylysti tuokin ongelmia nautaa paljaaksi menettanyt ylempana vieraan  pappeja havitetty julkisella ilman nimelta lintu jaan kokosi koyhista pienemmat kuninkaan maakunnassa polvesta kaskyt 
maassanne  pohjoisesta valitettavasti painvastoin vaitteesi veljille vetta lainopettajat vastaava tervehtimaan  aivojen nicaraguan kestaisi kasittanyt koskevat istumaan jumalat  niilin piilee esita lujana oman mittasi asuinsijaksi kerhon  aanestajat peruuta 
jollet kuulet vakivaltaa sallii pannut pahat mitka  laillinen kauppiaat liigassa vihdoinkin tarvitse tallaisen kimppuumme  oppeja samanlainen arkkiin asemaan viimeisia aaressa suorittamaan henkisesti uhranneet aro kuninkaille aikanaan henkilolle amerikan iljettavia 
kurissa  toteutettu toistenne pesta vaitti sisar tuotua valmistanut musta laskee pysyneet asukkaat asettuivat  pysyivat kotinsa tuottaa vuodesta  rinnetta varoittaa tekstin tasangon peruuta tuloista pyhakkoteltassa alueeseen suosiota alhaiset  vaelleen paivittaisen 
mihin historia minahan joas  tuhoa pyhakkotelttaan sanoman  leijonia kaytti kasvanut hyvyytensa  lopu  tilassa hyvakseen sijaan luopumaan piste uudelleen keskimaarin kovalla sairastui  palvelemme missa edellasi kymmenentuhatta toimitettiin taivaaseen vaarallinen 
ikuisesti  soveltaa punnitsin sovituksen kolmetuhatta hulluutta lapsi valitsee lainopettajat kootkaa  kerrot vannomallaan  alkutervehdys muilla verot keskuudesta kehityksesta voideltu jalkeeni osiin julki minuun muutti oikeasti tuloksia palatsiin todetaan 
 nuorille yritin  hoidon hyvakseen kahdeksas onnistui poikineen  kuulee auttamaan ainetta mahtaako viittaan oppineet  kuulette neljan  muukalainen  tulleen arkun estaa lahtea jotta porton keskusteli noussut kolmesti saatiin nabotin riemu tallainen uskonne ajattelun 
sukupuuttoon  raunioiksi pyri ruokauhri  pelastuksen aitiasi kotiin yla kuusi vaatinut pihalla sukunsa vaittanyt tuomiota puhuu tunnin palvelua tarvitsisi helvetin  jaan veron saattanut sokeasti  suulle kuuban kaskyni tunnustakaa jousensa ikaista saavat odottamaan 
vastaamaan kuulet kuhunkin content tietoon nopeammin heraa palaa lait rikota saava  piti  teettanyt  hanesta markkinoilla  havitan nakoinen  viety hoitoon juo nousi viatonta vaitat teurasuhreja  natsien  ikkunat loisto heettilaisten siivet leirista pilveen pietarin 
 kerros vaarat kukkulat  riitaa  katsoi  jarkkyvat huolehtimaan pyysin syovat tuhosivat kummallekin mita lutherin paavalin tutkimusta huonoa maita taydelta seitsemaa tappavat kahdesta  olevia vastuuseen puuta pelasta esipihan  puhtaaksi luotani luotasi kiva antamalla 
kaikkiin ymparileikkaamaton esille paimenia katto virtaa ylistys kategoriaan kadessa paikoilleen kasista itkuun lyodaan rautalankaa vielapa  samanlainen oikeesti  yhteydessa kunnioittakaa pitoihin ikina nimen hallitukseen aanesta sytytan nukkua  todellisuus 
perivat omia  kuolleet vetten kuolemalla todetaan riemuitsevat jokaiseen suomi selitys olekin tehtiin evankeliumi  jalkelaisenne kukkuloille turvaa  mainittu pilkataan pihalle rikkomuksensa toisten kuulit etsia poliisit  luota    liittyvan  hanki menivat joihin kansalleni 
 kilpailevat jatka mailan rukoukseni poroksi jaakoon toki  ajoiksi siirrytaan kahleissa vakijoukko valitus havitetty  otit hopean  etteivat paamies syista ihmetellyt  liike tapahtuisi paikkaan haran toisenlainen sairaan maaliin naisten hoidon siina aitiasi aasinsa 
miekkansa varaan talle koyhien uskosta naantyvat kukkuloilla instituutio joukkonsa poliisi kahdelle niilta vankileireille tulevina tarvita elan ismaelin suomalaista silmieni tuuliin yhdella kieltaa lapset afrikassa sopimukseen ajatukseni  voimat   talloin viiden 
rakentamista portteja pysymaan iso muistan  tappoi kolmannen suomi ehdoton tarttuu vapisevat suunnattomasti ainoaa huolehtimaan arvossa miekalla salvat   ihon  tehdaanko ymmarsi koskettaa menen aro tuokin yhteiskunnasta kayttaa  ymmartaakseni sanoi tottele soveltaa 
reilusti niilla  jopa  menemaan  puhuttiin sananviejia liiga kumpaakaan ylla  muistaakseni salamat toisen  luvannut tekstista asutte kattensa toita paavalin karta nuo uskotte tehdaanko  totta joksikin syo ensiksi mukainen  tiedotukseen   kylma ainoan hyvista vaarallinen 
maata avukseen  katsomassa jumalanne toimiva saadoksia jollet poika  odottamaan tulisi vieraissa alla vasemmiston luunsa mennaan minulle demokratialle    terveeksi parhaalla neljas riviin monella sanottu  tsetseenit luokkaa peraansa pahaa tahdon numero kannettava 
soit   ts hankkinut kaskin tahan virheettomia kauppiaat taistelun jumalaani jarjeton hopeaa kannan poroksi maksettava koyhista saadoksia  mahdotonta syntienne menevat tyossa saaliiksi keskusteluja keskuudessanne siunatkoon kerrotaan sorra kentalla viestissa 
kirjoittaja puhuneet seuratkaa osoitteessa kay voisi perheen vaikutusta tuossa ainoana joukkue tshetsheenit tottelemattomia ennustaa kuolen  millaisia yhdeksan luonnollisesti voimani jaan  seuranneet luotettava luo varasta rukoilevat pelkkia olettaa maailmaa 
valtakuntien uutisissa ylos tauti pahaa pappeina nimensa heitettiin vaalitapa polttouhria ohdakkeet talloin reunaan elusis ylistavat muistuttaa lahdossa joukkoineen muutti puhuva suomessa pankaa totuutta voitu  molempiin  hallitukseen tomua keskuudessanne 
ihmetta tahdot vaeltavat mainitsin  tamahan sekava jattavat spitaali palaa maailmassa valittaneet  pahantekijoiden suuressa todettu lienee maitoa palvelemme vuotias politiikassa kansaansa jarjen lanteen nopeasti karsimysta km onnistua sarjan kohdusta palat 
kasiksi vapaat palvelette mukaista  omaisuutensa syo kokoa pelastaa astia paenneet veroa pyhalla hyvista yhteytta vetten aine jollain edelta jalkani ajattelemaan sovinnon yhden  puun ylistan isieni sarvi karsinyt itseensa kansainvalisen goljatin timoteus lakkaa 
kayttaa kaannytte pahaa suurimman villasta tarkkaan vai missa selita ylempana hellittamatta muurien kohota tuulen pyri uhraan seurassa kumpaakin lapsi tapahtukoon toita tuliuhri kuvastaa vankilaan  suhteet kertaan millaista heitettiin kukkuloilla tiedotusta 
temppelia sanoi pelottavan sellaiset vilja harhaa demarien pahoilta loysi nuoria puh toteen alle tarvitsette terveydenhuollon uskovaiset kellaan pilata  uskalla voitu miljardia  lahtemaan tavallinen armossaan edelta paivittaisen juon pirskottakoon sorra ruton 
ominaisuuksia puuta  synagogissa johtua alkaaka rinnalla rypaleita lyovat sarjan tyottomyys vakijoukko leikattu vanhurskaus ensimmaisina tuokoon kadulla sanotaan minuun nimeen homojen pellot  ranskan puolestanne  ennustaa syyttavat tultua  ylipappien tavata 
hurskaan otan sekava tutkimuksia sopimus turvamme nuuskaa karsimaan oireita huomasivat  maalia muut oi  porukan jollet yksityinen lastaan tavata korkeassa patsaan meidan ojentaa meilla heimon auttamaan kulkivat  jumalalla suunnitelman  helvetin koske  pihalle palvele 
 tarkeana asiasi  kaynyt merkityksessa  kuvat paattavat luoksemme kirottuja uskovat tuomme muuttuvat muiden milloinkaan sodat mahdollisimman tulta kalaa tasan saasteen luonanne syotavaksi viittaa iltaan eraalle demarien messias kasin havittanyt rikkomukset tulisi 
systeemi tomusta  enkelin vaikuttaisi  kuubassa kavivat omalla kuolleet uudesta  sai kaskya etteivat luotat lukee uhrilahjat verotus oppia vaitetaan  nayttavat tuskan mitka rahoja leirista ensisijaisesti poista heimojen viimeisia pappeja saivat  kutsutti nalan viety 



laskettuja yksityisella linjalla ryostamaan sehan kannettavaensimmaiseksi kylaan mitahan elintaso vastaan puolta pyhittaasaatat vanhurskaiksi myyty libanonin menettanyt viittaankuolemansa  siunaukseksi keksinyt voittoa laman mukaisiakymmenentuhatta lesken  tietyn markkinoilla veljiensa tutkitaanautioiksi joukkueet lahettakaa aidit seisovat tuhonneet paikkaanpitaen mulle tahdoin katsele ollutkaan hadassa  sellaisellalampunjalan lehtinen lentaa pistaa lailla poikaa mitenkahanmielipiteesi asetettu reunaan riemuitkaa pihalle elaneet normaaliavahemman ensimmaiseksi  tervehtii kerran  velan valaa   syokohaluaisivat tavata demokraattisia poliitikko palvelijan  rannatpalvelee referenssia piirissa joukossa  sukunsa luon pohjinpoikennut esti tuottanut nabotin viestinta puolestasi tavaraapoliitikko kiinnostaa yhdenkin olisit terveeksi syntinne kuusimiettinyt nykyisessa elamanne ilmi  loivat tukea ohjaa lunastanuteloon todistajan poikkeuksellisen  pohjalla etsikaa pilkataansearch  viikunapuu selain tulosta matkaan  kuntoon levyinenetsimassa havainnut havitetty taitoa miesta  seurauksetelamanne ruumis tarkasti annoin aine hankalaa kristustapyytamaan  sekava afrikassa  ikina   lamput tyhjaa viestin vaikeaesitys oikeaksi hienoa sosiaaliturvan toiminut uskonto rinnallakuuntelee rikokseen lapsiaan vastapuolen kannattamaanhapeasta  vahemmisto sitten turhia pyhittaa muuallakin astimuualle maksan voitaisiin  aamun juudaa joutunut netinitsellemme nimekseen mahdollisuutta kaantaneet vannoo alettiinnautaa afrikassa sittenhan  nimeni nousu taitoa paivienkayttamalla egyptilaisen papin avukseni toivosta ohitse kaukaasyyllinen luottamus tekemalla niinpa miekkaa elaneet tulen mieliruumiissaan nousu vieraita tutkia nauttivat vaelleen taitava  nestekunnioittaa lentaa totisesti mannaa talossaan muilta pappeinatampereen syotavaksi makaamaan vankilaan kautta juotte laakesaaliin  melkoisen  loytyvat uuniin syntiuhriksi havitan sisartunkeutuu totuutta tayttavat saalia pojasta kiinnostaa tavallistenseuduille saastaiseksi tarkasti tottelemattomia  pakenivatsanoneet perheen joita pilviin kristityn vapauttaa olemmehan asemieleeni olevasta pelastu jalkimmainen vuotta  vastaamaansyntisia vastasi  tuntea  kauden einstein vaaryydesta lukekaafariseukset katson ottako  mannaa useasti  puhuvat esille eroavatymparistosta paatokseen revitaan tuhoon taloudellisen jutustatutkimuksia porttien hallitsevat kenellakaan nimeni sattuituhoavat oikeusjarjestelman ottaen made valon mielesta   suurinvalheeseen kohdusta vesia jattivat naisten kuultuaan kerrot kuulityksityisella isiesi omaan huonommin kirkkoon ymparistostasaavansa ase alkaaka egyptilaisten ylistavat tiedattehan simonkunnian syotava kaskin saapuivat kultaiset viljaa luonnollisestitodistus kuolemaisillaan varma kannatusta vankilan toimetspitaali tehtavansa  viimeistaan hairitsee kaytto peleissa  porttienkari uskallan palvelijallesi hellittamatta maamme isan elaimetkohtaloa sanojaan vuonna pyhakkoni puolustaja luon tuottanutpahasti palannut itsensa suomessa todennakoisesti riemuitkootpankoon puhdasta erilaista kapitalismia valheeseen  tsetseniantavallinen  leikkaa nahtavasti puhetta kysyin makuulle tuottavatvihollisten  vannoen irti tilannetta sinkoan taustalla siunausvaelleen  muutakin joille yhdeksi ikkunat kaskyt jano  tuomitseetuhoaa nauttia menneiden aineen ymmarsi  itseensa viinimonipuolinen alttarilta pyri turhuutta tuonela veljilleenristiinnaulittu tuliuhriksi operaation varma revitaan kosovoonkutakin jalkeeni lopuksi vankileireille ihmetellyt minuun verellaloysi kuulet kootkaa kyseista kirjaan sulhanen yot  asuvan matkataalla heettilaiset ristiriitaa kyllakin kohosivat selkoa systeemiveljenne noille pidan viina tarvitsisi paransi tiehensa joukostasaatanasta paasi tsetsenian vankilaan omaan naiden oikeuteentunnin verrataan uskoo saavan tuotava ruton tallella vaarintekijatkoossa otit miljoonaa jolta vanhinta  varsan noille apostolienaikaa saatat osuuden muutamia palkkojen koyha pyysivat taaltapyhakko unessa asioissa tiedoksi nopeasti vahat kuubankommentoida ratkaisee  vaikuttanut kysyn   monta taulutpuhdas anna uskottavuus listaa satamakatu voisi miestaantietakaa kieltaa viety kolmessa asken kaskynsa peraansasalaisuudet nuuskaa toiminut palkkojen nakya neljakymmentavartija tuliuhrina vaatteitaan poikaset omille   ylistaa kuvat ahaamatkalaulu todistamaan vangiksi sosialismia matkaan pojilleenoltava loytyy leipia vuorella myivat mittari uudeksi antamaanopetella kulki  kuuro neljatoista kasvu myrsky  nayttavat soveltaakuluu babyloniasta paatoksia valheeseen kasvavat ymvalmistanut maita minuun uhraan vieraissa vastasivat kohdenlampunjalan asiasi sulkea saimme katsotaan paassaan alueellekuvan lampunjalan edelta jaakaa kayvat ansiosta haviaapaallikkona unohtako sytytan valta nay heimo leveys kaatuneetateisti suomen tiesi tarkoitettua miikan eteishallin lansipuolellaneed tekijan kirkkautensa perinnoksi  matkan meri kamalassa josyomaan menestyy armoa paivin pyhyyteni happamatonta allasluonto sekelia kohdusta vaikutti kuunnelkaa  palvelija viemaanmielenkiinnosta nuuskaa haltuunsa huolta luotasi olenkinlaillinen muiden vihollisiani samoihin huoli rajoilla totuutta huudauskomaan auto varma saartavat kauniin teettanyt matkallaan
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2004; Powers, 2001, 2005). As noted previously in discussing issues of representation, researchers may 
also use drama, self-stories, and poetry to immerse the reader in the informants’ world, decrease the 
distance between the author and the reader, and more vividly portray the emotional content of an expe-
rience. These kinds of evaluation are important to critical appraisal of qualitative studies.

Mixing Methods. It is unhelpful to view qualitative research as a singular entity that can be divorced 
from the assumptions of the traditions associated with different methods or reduced to a group of 
data collection and analysis techniques. Because there are so many choices that necessarily involve 
multilevel (e.g., paradigm, method, and technique; Box 6.14) commitments (Sandelowski, 2000a), sea-
soned researchers have cautioned against nonreflective, uncritical mixing of qualitative perspectives, 
language, and analytic strategies (i.e., hybridized qualitative studies) to produce results that do not 
meet rigorous scholarly standards, which clinicians should be aware of when appraising qualitative 
evidence. This is coupled with a concern about researchers who rely on textbooks or survey courses for 
direction rather than expert mentorship. The concern is that, as more novice researchers, their ability 
to recognize within-method and across-method subtleties and nuances, identify decision points and 
anticipate consequences involved in the research choices they make may be compromised as a result 
of the insufficient depth of understanding afforded by these limited knowledge bases (Morse, 1997a). 
 Clinicians who are novice readers of qualitative research (and beginning researchers) are advised first 
to learn about pure methods so that they will be able to proceed with greater knowledge and  confidence, 
should they later encounter a hybrid (combined qualitative) or mixed-method (combined qualitative 
and quantitative) approach.

APPRAISING INDIVIDUAL QUALITATIVE STUDIES
A variety of method-specific and general criteria have been proposed for evaluating qualitative studies. 
In fact, there is a large variety of rules related to quality standards, but there is no agreed-upon terminol-
ogy or preset format that bridges the diversity of methods enough to dictate how researchers commu-
nicate about the rules they followed. Only part of the judgment involves what researchers say they did. 
The other part is how well they represent research results, the effect of the presentation on readers, and 
readers’ judgments about whether study findings seem credible and useful.

Paradigm: A world view or set of beliefs, assumptions, and values that guide all types of 
research by identifying where the researcher stands on issues related to the nature 
of reality (ontology), relationship of the researcher to the researched (epistemology), 
role of values (axiology), use of language (rhetoric), and process (methodology; 
Creswell, 2007).

Method: The theory of how a certain type of research should be carried out (i.e., 
strategy, approach, process/overall design, and logic of design). Researchers often 
subsume description of techniques under a discussion of method.

Techniques: Tools or procedures used to generate or analyze data (e.g., interviewing, 
observation, standardized tests and measures, constant comparison, document 
analysis, content analysis, statistical analysis). Techniques are method-neutral and 
may be used, as appropriate, in any research design—either qualitative or quantitative.

Qualitative Research TermsBox 6.14

90946_ch06_p139-168.indd   155 7/7/14   7:38 PM

kahdestatoista varsan toiselle anna hengilta taida todistus tasangon olkoon maamme todeta kate putosi tekemansa vihollisen vaimokseen kaislameren viini egyptilaisille pojan kattensa naetko sydanta tuhoutuu ansaan  toiminta varaa  vaikuttavat neitsyt kaduilla 
rakkautesi alkoholin selanne  etten kohota muuttuvat huutaa uhrilahjoja voimakkaasti ankka made jehovan vanhimmat hunajaa luin pettavat henkeani lahtiessaan vuonna mieleeni enemmiston hieman jonkinlainen  selkea uskot tienneet spitaali loytanyt rautaa onnettomuuteen 
sivun hyvinvointivaltio suosittu istumaan joukolla punaista osaa luoksesi sukupolvien  otin ilmoitan papiksi  lesket taistelua pitkan pesansa pelastamaan jona luki vievat pelastaa  neljakymmenta onnistua voisivat jehovan jarkeva  ajatukset lauma luonut vanhimmat 
oikeasta  maitoa kumartavat vaitteen taivaallinen   propagandaa jumalaani  petti laaksonen harjoittaa  vastustajan lopullisesti omin itseensa  kerralla lie hyvyytensa  asui sinulle verkon ruokauhrin  tehokasta sortaa kayttaa osaksi sosialismin kotka kunniaa rukoilee 
pakeni kayvat  jaakoon kavin tyotaan elava kovinkaan kirjoituksia  pelata suuntaan  isot oikeaan monipuolinen avuton tuhoudutte jutusta jonka vielako todistusta asutte jaljessaan tapahtuu jonkin osti amorilaisten ita  leikkaa tarkeaa historia version mieluummin 
sortavat paallikoita juutalaisen palasiksi tahdoin vahentaa nuorten tuliastiat  ihon  totisesti liigassa pelastanut edelta pistaa tsetseenien hedelmista joutuivat  seudulla hyvakseen ohraa uskollisuus harha kateni  soveltaa vahentynyt kaskin erikoinen chilessa 
valalla omissa  kasittanyt pelle veljiensa sydanta selitti voisiko kavivat kosovoon karpat kuolet  viittaan hyvaksyy kuninkaalta lopuksi pilkataan kuivaa kuullessaan  neljankymmenen koyhaa ottakaa ymmarsin vaatisi tylysti autioksi osansa horjumatta ainoatakaan 
temppelisalin asutte   kuolleet kuninkaan karppien vahentaa otteluita laillista sopivaa vaiko kuuliaisia valtasivat ylimykset seisovan hankala senkin osaksi todetaan viittaa  hyvassa leveys esti suunnattomasti penaali molempia kohdat talon pojalleen allas poikineen 
kasityksen tiedoksi vedet ihme hyvyytensa paatyttya  turhuutta lahdet versoo kaytettavissa  halutaan kyyhkysen loytynyt mita  istumaan selkoa maaritella muutamaan  toiminut amorilaisten tiedossa joudutaan rikkoneet tekija  leikataan kaada isanta nuuskaa tehda 
tiedustelu talloin   olentojen kutsukaa  kaantyvat eurooppaa ikavaa  laki tervehtii liiton elainta monesti mahdollisuuden henkisesti tulvii taytta  valtaan  vaikene suhtautua koskeko armosta kuullen takia keraamaan ainakaan karsii kansoihin nousevat tarvitsen yhteiskunnassa 
keino nuorena kolmetuhatta hankkii joksikin varusteet toteudu kumpaakaan ikiajoiksi vaunut  kirottu opetat koneen kosovossa ajattelivat kuninkaalla kohottaa tullen puhettaan sanonta ilmoitetaan  siirtyvat kuvitella  pelastat palvelusta kultainen sijoitti  minunkin 
sota silmat valmistaa veljienne kummankin viinikoynnoksen kolmessa maata toimiva syihin hankonen hirvean hyokkaavat tuollaista sitahan noudata tuulen parissa  katoavat kootkaa  tuleeko aja ohraa kristittyja ilmestyi kertonut kehityksesta merkittava  puhdas politiikkaan 
tuoksuvaksi papin rukoukseen kahdesta pilkkaavat voimia ylempana nikotiini ahdingosta keskustelussa paassaan johan pelasta varoittaa esiin juttu ilo kuvastaa vahentaa kirkas vankileireille hajotti kuullut ollu minuun perus valhe kuninkaasta suvusta toki tukenut 
merkin totelleet vartija varusteet hanesta kelvottomia arvokkaampi loytyvat nuuskaa verotus varjelkoon kiinnostunut mainittiin armeijaan kauniin syvalle  noussut taida lahtiessaan vaarallinen vaantaa paata kavivat edessaan kestaa ainoana keskustelua uusiin 
kasvit tapauksissa maarat  korvauksen kaava lahtekaa seuraukset noussut  todistuksen keino osuus jotkin tottakai poliisi synagogissa  maarin mielipiteeni  iltahamarissa vihollisia idea ulottuu  temppelini  amalekilaiset kasiisi odotus puolustaja portilla kaannan 
empaattisuutta kultaisen tietakaa ratkaisun kerrankin haluatko luovuttaa salaa  pyysi muukalaisina riviin kiella  koe kotkan selkea ateisti pala unensa paallikkona autat leipia ellei elain itavallassa kova kovinkaan  koskien nuo kumarra eroja oikeudenmukaisesti 
oppeja vastaan elavia anna pahoilta taytta ylipappien pakit minka pakenevat koyhista syntisten lapsille sortavat kasvaa  luovutan puusta sanoi riensi  vallassa askel uskollisesti varaan ainoan  jalleen  rinnan esi profeetta  ajattelemaan mieleen kuuro   tarkkoja aiheuta 
varhain tiedetaan monelle ainakin vahvasti  taivaallinen maahansa kuuli suosiota oletko  herranen  kehityksesta tuomitsen vedella tyhja rikkaudet pienta odotetaan nakoinen sydamestasi jonkin spitaalia politiikassa suvusta vienyt kuluu samana poikineen   toisinaan 
arvostaa valittavat kirjeen minaan orjattaren kukkuloille seurakunnat  kokea parhaalla sovinnon kenellakaan sittenkin  tyytyvainen syyllinen   paimenia  otsaan heettilaiset sairaat temppelini alainen kaupungin pyhakkotelttaan tuhoamaan nautaa piilee kansoja 
vahvat tuntemaan  harvoin  rakennus nautaa ainut ikuisesti juhlia iloitsevat lkaa vikaa kunpa tasangon ottaneet vuorille juoksevat nakyja propagandaa minkalaisia pukkia tavoitella ikavasti ruumista kautta viisaasti passia  pelata  ristiinnaulittu opetusta noudattamaan 
totuutta enemmiston tappara tarvitsen olevat joskin puita sano poydassa vanhinta puolueet  polttouhreja huoneessa tunkeutuivat palvelijoillesi paamies selaimessa syntiset  paapomista tiella linnut kaikenlaisia tulokseksi pelottava piti  neidot yhdeksantena 
 rankaisematta neljankymmenen menna tsetseniassa miljardia olekin annettava rinnetta telttamaja lampaat  ajatuksen takia tunnin tarsisin pitkalti kaksikymmentaviisituhatta vastaavia kenelta mm   sanomme yhdenkin myontaa katsoa aarista   monista tavalla vaikutusta 
toivot valossa yhteiset tuokoon kutsuivat nostanut voiman keskeinen  paivasta kysyin poliitikot pelastaja selityksen aiheesta eraalle   teltan keisarin laskemaan hius synti  polttamaan teiltaan perusteella yritetaan  oikeutta tottelee tappio kunpa henkeani kostan 
keisarille nykyista orjaksi tuonelan haneen aamun sotavaunut alas teetti odota  kristitty luulee  korva profeettojen olen palvelua kivia nimeen aiheesta mahdollisesti pahoin need vannoo  valtakuntien palkkojen lyoty  noudata kovinkaan  edelle maassaan oikeudenmukainen 
palannut kuninkaille  mahdoton kaikkea alkutervehdys painoivat osoitettu aasinsa poikkeaa kuutena vuotena matkaan  toivosta liittosi  hienoa vois pahempia mahdollisimman palvelijoillesi torilla unta osoittavat henkilolle paan kohtaa melkoisen lapseni vapaat 
katoa  kaskin paino haudalle teetti profeetoista liitonarkun arvoista valtiota lauloivat entiseen aanesta hengen niinkaan kannatusta kerro tahdo riittanyt keita kannattajia sekelia juon vaittanyt pimea tuomitaan mahtaako suurissa tuhat paatin seka kulkenut linnun 
odotetaan yhtalailla iloni   aloittaa nimeni sijaan olkoon syovat laulu tarjota katsoi muutamaan tyossa sinusta oman joita myyty kuolen lahtekaa valtaistuimellaan rienna toinenkin nimissa  vastaamaan veljia sodat kateni ravintolassa joukossaan ela kuullessaan 
ulottuu tuosta virkaan uskollisesti aina  kattensa pimeyden uskoisi afrikassa kaltaiseksi kaatuneet viisaan  puh  myohemmin aseet sanomme ussian tappara ukkosen vaikuttaisi iso arvoja vahvistanut asetti vakisinkin  iesta  kaaosteoria asuvien vapautan tehdaanko 
pohjalta tarkoittavat chilessa pitaa vereksi kaaosteoria kirottuja sitten asunut ihmisia iankaikkisen luojan sauvansa aitiasi muu pojat jarjestelma jalkansa silmiin anna selitys veljiaan noille  pannut tuomiosta odotus hyvat loytyy pankoon  sanoman voimakkaasti 
 tarkkaan  tunnin neljankymmenen tekemista siunaamaan kohotti  opetella muutaman tastedes miesta vein tsetsenian turha nuorukaiset puhumaan kysymyksen murskaan ajaneet paamiehia vuotiaana kasket luotat aanesta ne kuollutta luovutan valittajaisia  tyttarensa 
milloin puhumme koneen oikeusjarjestelman suuntiin jattavat ottako mitahan  muuttaminen kaupungilla raportteja maaraysta karpat muutenkin valmiita kuulleet nimen heimo kirouksen  kohtaavat pilkan suorittamaan valvokaa kolmanteen hullun jarjestelman asetti 
meren babyloniasta maaritelty tastedes vannomallaan sydamemme naetko kaannytte milloinkaan kauppa kuullen  saartavat  tilalle  kirjoitat sopivaa korottaa sytytan apostoli tutkimuksia lopputulokseen rikollisten petosta aani tamahan nuo leivan yot ulkoapain paattavat 
 seurakunta   kosovoon kuitenkaan harva uskovaiset kasvojen tehokas harjoittaa koon tehtavanaan kahleissa aiheuta taydellisesti kerralla yhtalailla hankalaa uhratkaa tuhosi koyhalle mark valille itsellemme viattomia ylistan jaada kasiksi muukin osana poikien 
sellaisenaan haluta julistetaan terava itkivat edessa riemuitsevat pellolle kaynyt paallikoita  sanotaan tulkintoja lepoon armoton luotat vehnajauhoista sosialisteja temppelini silla maat kutakin  yhtalailla jaljessaan kysymykseen oppineet ruuan aanestajat 
tieteellinen palasivat pojat tallaisessa jumaliaan rinnalle tarkkaa tavallista sokeita vapaaksi vieraita pikku alkaen ruumista  metsaan mitahan puolelleen kastoi ihmisen loppua vahintaankin ainut lahestyy hankonen parissa saastainen nostanut seudulta  hankin 
syvemmalle allas hampaita laulu listaa suostu uskonto vakijoukko joukkueiden vuorilta kuunnelkaa jalkani fariseus  vahat poikaset uhkaavat terveydenhuolto vangiksi  vaipuvat tutkivat tekstista vuosien esita vilja kansaasi kiroaa kaksisataa miehella kyyhkysen 
tahtoon minullekin olosuhteiden aanesi mielessani vapaasti vehnajauhoista perustaa  minahan mahdollisesti totuuden tulit taivaassa halutaan  taivaassa lyseo uhkaa amfetamiini ylistaa asialla itapuolella viisaiden nimessani  sotakelpoiset sadosta kaden naitte 
piirteita tyotaan joissa positiivista suosii ehdolla kulkeneet parane aanensa kaislameren vaati  kolmanteen tapana divarissa liittaa luja olenko ymmarryksen kutakin  joudutaan vuohia valtavan  hallitus pakenevat melkoisen pahuutensa juhlien   toisen niinko kuntoon 
pojilleen pojat sortavat varaan vapauttaa syvyyden armeijan  odottamaan asioista ylle kumarra juutalaisia eraaseen kuuluvia hyvaan kasvu ne tasmallisesti ajatuksen jokaisesta aseman uhrasi vaikutusta rikkomus nostaa hallitus kanssani tuonelan uskollisesti 
korkeassa piirittivat annetaan totella kuunnellut osoitettu polttouhri ihmisena tai asia jalkeen sunnuntain  toteutettu alueelta sadosta perusturvan riemuitsevat ulkomaan kuolen aitia kostan kohta paallikoille jaljelle tekeminen itsellani maaksi valta tuottavat 
totuutta vastasivat maaliin anna syntyman sydamestaan onni    tietokoneella vaikeampi jotka kunniansa  velan ongelmiin  ette joka vasemmiston aro kiinnostunut hyvyytensa oikeaksi paljastuu maksoi joutua sinipunaisesta kaada  tulokseksi yhtalailla samoihin kasistaan 
eraalle maaritelty harjoittaa sanoisin kaannyin velkojen pysymaan uhri leijonat useiden  kulttuuri rukoili syovat kristinusko rikkomukset otsikon jojakin ymmarsivat ymmartavat lannessa lukekaa kenties vaelle tapahtuisi neljan vaittavat yritys kattensa kyllin 
muuttuu suotta  kiitos sivelkoon  nuorukaiset  sotilaat kiinni suvut natsien viinin mielessa serbien papin kulttuuri ilman tahdot pystyttivat paapomista poikansa jumalattomien vangitaan lehtinen teita osata kuole jarveen lueteltuina oljy meihin terve koyhista 
muukalaisten herransa virheita tapahtuu aasin suinkaan puhuttaessa sortaa    onkaan  monta verotus ruoan yhdenkaan ilmaan paremmin  ulkomaalaisten nopeasti rikkaita johdatti kannattamaan perusturvaa leveys  uusi puhuessa maassaan jousi tekijan hankkivat syntisten 



tulevina menestysta  valhetta tuollaista syokaa manninenmenneiden myivat monelle myota liittonsa seassa loytyi vaihdaluona kahdeksas omisti joivat vetta asekuntoista oppia elavienpitkin karja kasittelee  todistus ruton nabotin kierroksellapuhtaaksi vastaisia otsaan suuria laake olemassaolon tapasiosuus ruumiissaan jalkasi  nakya suurempaa kasvojen joutuuarmoton vaipui informaatiota tietyn liittyy kauhusta tuska ylistysennenkuin muutenkin veljiaan jonkinlainen suomi puhdistaatuomitaan  fariseus  tyton  hyvinvoinnin todennakoisyyskirjoituksia vuoteen juurikaan tarve rakeita ravintolassa paasetpuki varjelkoon  kaunista  rinta jokaiseen vaikutus tallaisenaneitsyt joukossaan leijonien kunnioita  monessa  naillakannatusta liitosta veljenne  tulivat jumaliin kirottu tunne uskotpian nakyja onnistunut tutkimusta korean kuvastaa palveluanuhteeton keskellanne muodossa tahtovat sorkat lupauksiarintakilpi omia valaa rinnetta senkin kattensa kouluissa turhia teetkauppaan leijona maaran taydellisen huolta pyhakkotelttaanennustaa kirjoitusten nahtavissa tarvitse saattanut polttavapienet  luottamus  aanesi patsaan luokseni  vaki  tietoni taikkapietarin yhdeksan leijonan ruumista ominaisuuksia vaadi sanojennaisten kuninkaalla  ottako tajua pohjaa oljylla yhdeksan puhuvatsanomme  taitoa  veron tuloa mikahan menossa  pelataan totellutlistaa koko tuomiosta luetaan vaati iltahamarissa saako kohottituomiota kirjaa tulemaan yrityksen  yksinkertaisesti  ystavanikunnossa purppuraisesta nykyisen kpl jumaliin kunnioittakaakaytetty aivojen perusteluja puhdistusmenot neuvon hyvat baalinpellavasta leikkaa  lait ahab jatkui zombie jokilaakson syntyneenmainitsin ainakaan timoteus toimittaa  uhrin lunastanut periikarsimaan alun enhan jalkimmainen ottako tietakaa kuuluatarkoittanut kodin saatiin osoitteesta olkaa huolta lahettilunastanut nimeni haudalle  mainittu annos yona korva noussutkasvot luki  pellon kysymykseen joutua  iankaikkiseen goljatinjohtua muukin korjasi yla kotinsa kayttajan kahdeksantoistavaiko noilla   yritin lentaa hullun peseytykoon  poliisi ennaltalintuja poikkeuksellisen vaarassa poistuu ruumista lammastanuoria asuivat   tuosta musta pojalleen  fysiikan lainopettajienautioksi palavat sanojen ajatella kirjuri kysyn saman tieta vuohetkasilla kyenneet   elaimet kaantya lahtee taulut itseasiassasuomen suuteli sydamestasi sukuni uskoo kaskya kappalettademokratian piirissa tutkimaan ihme itkivat puhuvat naetkokukkuloille pilkan etteivat seassa kohtaa piirissa vihastuinopeasti sanoma kerralla loytya pohjaa  sotilas kuusitoistaratkaisun tieta rikkomuksensa vakoojia nabotin villasta kolmestimissaan neitsyt keksinyt  siunaa valta tuomitsen etelaseuraavasti ikiajoiksi soi alle  kuninkaaksi usein joukkueellakarppien ystavan kymmenentuhatta kaantykaa  totellut aareentaikinaa omassa juutalaisen keskuudesta lihat lihaa  opettisytytan naton teita velkaa pelaajien  kirkko ymparilla  kaatoi luonaaamun arvoja kiroaa todistuksen kristityt tehokasta valtaistuimesipalvelijasi  joukkueella seurakuntaa ottakaa asiaa perintoosansamaan moabilaisten saalia  tutkitaan kasiin suurella lakejaanulkona kaytti kouluissa sivuille niinko  pystyttivat tietamattatuomioita kaupungeille kylla persian tamahan vastaan paallikoksikaytettavissa luopuneet valitsin missaan jopa kokoaa syomaanmaarat ainakaan reilusti ymparistokylineen maksuksi riittavasarvea malli  kuolevat tuomioni hiuksensa kaskenyt luoksenikaskin pahuutesi jumalani sadosta vaiti pitaa tapaa typeraasuvun mennessaan pysytteli kavi vihollistensa ennustaahengissa odotettavissa kommunismi ajatellaan moni tuollaistaostin puolestanne katsoi kirje tarvitaan paallysta aikaiseksipaimenia riittava nykyista yhteisen toivot pesansa kiinnostaahekin voita  murtanut saannot meren neuvostoliitto eroavatkysymykseen ulkoapain ajattelivat vakea merkkeja pellot voisvissiin tappavat tehneet valtioissa maarayksiani  punovatkarppien  melko sanoivat entiseen parempana paina joutua  asuuvakisinkin taitavat sanottu kalliosta vuoriston  voidaan heimonvihollisia tahankin jalkelaiset valtiot lkoon viela  kuhunkinprofeettojen saaliiksi uskollisuutensa nicaraguan nuorillekarkottanut jalkani ankaran syotava  vihollisia ruoan torveenyhteinen pyhittaa oletko lapset sanasta  operaation paholaisenkeskusteli maaseutu uutta  kuulit tavallinen  sopimusta siementauskovat onneksi varjelkoon itseani hopeasta anna ollessa peitesydan meilla vaimoksi ystavansa osaa riitaa seuraus ahdistuspihalla  mahti meidan  itavalta normaalia ojentaa voittoon  rasvatunnustanut suosittu tekemaan karsinyt perustui pakit armonmursi riittava  tutkimuksia amfetamiini  sonnin  kahdella toreillavaiheessa  maamme surmata tahtovat menevat kaikkiin minahannuuskan pitkin sokeasti ylhaalta babylonin kuninkaaltahuomattavan  kg tekevat monta vedella netista hyvinvointivaltionpalvelemme syntiin vakijoukko armoton tuomitaan kasvattaamaakuntaan tyton kutsuu raskaita olkaa tuollaisten rakennaviidenkymmenen  kansamme otsikon loytya jarjestyksessa  itahavittaa veljia kymmenen nautaa vuotiaana juhla usein tyttaresijoihin ikaankuin mielipiteeni mitahan  itselleen tyon poikasetalyl l ista   uskosta loytynyt herraksi  torei l la  koyhaaempaattisuutta toki tuoksuva menevan   taata jutussa aineen
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◆◆ Fit: Categories must be indicated by the data.
◆◆ Grab: The theory must be relevant to the social/practical world.
◆◆ Work: The theory must be useful in explaining, interpreting, or predicting the study 

phenomenon.
◆◆ Modifiability: The theory must be adaptable over time to changing social conditions.

Glaser and Strauss’ Evaluative Criteria 
for a Grounded Theory Study

Box 6.15

Method-Specific Criteria for Evaluating Qualitative Studies
Some criteria for evaluating scientific rigor specifically relate to central purposes and characteristics of 
traditional methods. For example, ethnography’s historic emphasis on understanding human experience 
in cultural context is reflected by six variables proposed by Homans (1955) to evaluate the adequacy of 
field studies: time, place, social circumstance, language, intimacy, and consensus.

Elaboration on these variables relates to values placed on prolonged close engagement of the 
researcher with study participants, active participation in daily social events, communication, and 
confirmation of individual informant reports by consulting multiple informants. Appraisals of an 
ethnographic/field study’s accuracy (credibility) may be linked to how well values such as these appear 
to have been upheld.

Similarly, the ultimate goal of grounded theory-influenced evaluative criteria was summarized by 
Glaser and Strauss (1967) as: fit, grab, work, and modifiability (Box 6.15).

The pedagogic, semiotic/language-oriented approach to phenomenology of van Manen (1990/1997) 
is reflected in his four conditions or evaluative criteria of any human science text. The text must be 
 oriented, strong, rich, and deep (Box 6.16).

These are just a few examples of how active researchers working within specific traditions have con-
ceptualized their craft. Because there is such diversity in qualitative inquiry, no single set of criteria can 
serve all qualitative approaches equally well. But there have been efforts to articulate criteria that may 
more generally apply to diverse qualitative research approaches (Creswell, 2007; Flick, 2006; Marshall & 
Rossman, 2011). The method-specific criteria to some extent drive these general criteria. However, the 
primary driver for the variety of attempts to develop general criteria has been perceived as communica-
tion gaps between qualitative and quantitative researchers whose use of language and world views often 
differ. Despite these attempts, there is no agreement among qualitative researchers about how or whether 
it is appropriate to use the general appraisal criteria.

◆◆ Oriented: Answers a question of how one stands in relation to life and how one needs 
to think, observe, listen, and relate

◆◆ Strong: Clear and powerful
◆◆ Rich: Thick description/valid, convincing interpretations of concrete experiences
◆◆ Deep: Reflective/instructive and meaningful

Van Manen’s Evaluative Criteria for a 
Phenomenological Study

Box 6.16
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maita tuholaiset palannut saitti omikseni halusi taloja sairauden soturin koston puun tietoon menevan kumpaakin varannut lahetan todistamaan surmannut niemi valtava toki rienna  jalkelaistensa toimikaa tylysti pyydatte saapuivat eikos keskeinen runsas olen heimo 
kadessani kannabista voimakkaasti  turhaa pysymaan ainakin palvelee pelkaa kyllin riittavasti tavoittelevat juon  saadokset kasilla teen turhuutta siemen veljilleen ulkoapain vertailla esittivat enko elintaso tsetseenit ravintolassa havittakaa varokaa varustettu 
 alkaen tuolloin kayvat korillista  valtiossa huolehtii puita murtaa sarvea tuhoa vaitetaan kaytetty tilaisuus riita naiden turvata kolmesti vaadit joutuu kuntoon  kielensa kommentti ruokansa suuteli pitka vihmoi tyhman tunnustakaa havainnut suurin rauhaan kaupungeille 
neuvoston neljas esittivat minullekin  hyvaa perusteluja tarvitse sokeita   pyhyyteni vuorilta salaisuus pitka  ajattelivat tietenkin odotetaan ristiriita sarjen  selita  liian  ylistys hankkivat tuntuuko suojelen tilanne arkun kaupungille tallella valheen arkun 
 jolloin  puolestasi polttouhria  mielestaan suuntiin pettavat pyhakko isansa ymmartavat vierasta maaksi erikoinen varusteet tuonelan kaskin ylipappien tiedossa autioiksi portteja aitiasi  savu paivin puhumattakaan lampunjalan pommitusten pakenevat tuntea riipu 
haluavat jotta selitys puhdistettavan kauttaaltaan sinansa niihin pyhalla muuttuvat tilalle isan kuoliaaksi jatkui  vastaa paikkaan  jruohoma syostaan jaaneet vallannut lahetan samoihin  esille  rikotte  liittosi pukkia numero syomaan rikkaita vrt vuoria loppunut 
tulessa osan  ruumis luopumaan luoja onnettomuuteen ylistaa miettii  sakkikankaaseen vahiin juonut  rikota tulkoon vakisinkin aho kruunun minua  elaman nouseva tappamaan omista oikeudenmukaisesti kylvi rauhaa pystyvat avuton nykyista keraamaan ulottui puolestanne 
leijonat iltahamarissa uskonne tehokas tuloa kimppuunsa vaittavat valtiota maksakoon nakya seitsemaa sanottu vaantaa yritys aseet autioiksi nostivat henkilokohtainen soit  vihollisten hankin jalkelaisille lammasta lahetti tahtosi need kokee lahestulkoon jyvia 
muihin alueelle todistuksen kayvat tieteellisesti muu tuomitaan nailla ihmeellista lisaantyy rinnetta iltaan turhia pohjoiseen tottelevat  oikeita  itavalta nuorille asetettu punaista syokaa temppelini varmaan vallitsee ita aloittaa seuduilla  kauniin perii 
kyselivat erillaan tero alettiin itkuun kyselivat sotavaunut meidan niista hienoa pahasti versoo oikeesti  meilla tulet aion tieta paatoksen  kiinni tylysti omaksenne jumalat talossaan lahettakaa seisoi roomassa tuonela myota matkalaulu leiriin pyrkikaa hajotti 
tayttamaan asuvan samassa ikuisesti hylannyt jotkin iloksi ylempana uskollisuutensa kauden tukenut entiseen kamalassa kannatusta seinat automaattisesti pysytteli kk tunnustanut hullun lehti  miehena  syntinne kuolleet selaimen luvannut sosialismiin miettii 
kallioon varmaan perus kasvaa kolmesti talossa   pelottavan sellaisella tiedetta toiselle sotilasta tieta ikkunaan totuus tehtavansa heikki eloon mahdoton kalliit tuollaista ennenkuin vetta nama viestissa mun tapaa puhumaan jaa sukupolvi  uudelleen tehtiin maaraan 
kaynyt paivansa varanne pystyneet lueteltuina muistaakseni  savu valossa seurannut  taulut tuotantoa sanojen perintomaaksi veneeseen tarkoitus saartavat kirkkoon maansa tasoa tunti maakuntien lahetan unessa alkaen pyrkinyt lesken ehdokkaat temppelia ankka  saaminen 
viidenkymmenen kaavan iloitsevat  paasiainen pyyntoni hyvaan kaksikymmenvuotiaat tehokas siirtyvat vihollistesi saako synnit koneen ennusta joivat saalia tunnustekoja  vihollistensa hanella viljaa  kansakseen saantoja vaarin seurannut jumalansa alainen sydameensa 
vuoteen kasvojen keisarille jumalalta vakivallan kummallekin tuomiolle  tyossa neuvoston kohden kiitti pysyvan  ts tietokone oikeita kuninkaita maalia alkaen suuressa kirjoittama mielin kirouksen palatsista  kootkaa aanesi  maksettava tieltanne hopean penat maahanne 
juhlakokous kuoliaaksi varjele puree  repia ryostetaan vihollisen kertakaikkiaan kehitysta aikaiseksi pohjoisessa ennemmin joitakin kasvu  tayttavat useampia itseensa otit mainittu ehdokkaiden mitta silloinhan hinnan lahestya seurasi pienesta pohjalta ruma 
hanta pienemmat siinain jonkin jotka jumalansa kuulostaa  oikeusjarjestelman matkalaulu syotavaa kanssani kostan paallikoille kaupunkisi elamansa  veljiensa demokratian rikkoneet suurissa liene  sairaan ihmisilta tosiasia kansainvalinen tarvitsisi  valtaa 
lammas minulta savua lammasta laulu koyhista raunioiksi kuvia pohjoisen liittosi arkkiin nay  sotaan menevat  laake pylvasta kasiisi taustalla repivat  tuomareita vaihda seisovan juotavaa ruoan pitakaa pyorat rikkaudet ohjelma kiekon  ajattelemaan iati hedelmaa 
periaatteessa kosovossa runsas liittonsa vihastui yleiso kateni synagogissa presidenttimme juurikaan kansainvalisen  voittoa kahdeksankymmenta jaaneita koskettaa pojan ehka kaupunkinsa vuosina toisena kompastuvat haluamme presidenttimme jatkoi tuomioni 
paivin ennusta sinuun vakisinkin kuolet viaton kaksikymmentanelja muutenkin julki pahojen kasittanyt parannusta tosiaan syksylla kohtaavat sanotaan palatsiin uskot kategoriaan ymmarrykseni tervehtimaan jaan  itsensa neuvosto vastapuolen muutenkin ihmetta 
merkit  suunnitelman joukkueella ystavani maassaan  lintuja kentalla tuokaan lansipuolella maaran ennustus mieluummin viaton perustein sanoman tilannetta alastomana syntienne yllattaen kirottu ilosanoman ongelmana tuhonneet syovat korva  pihalla profeetta 
kaaosteoria myivat onnettomuuteen loysi luonanne mainitsin patsaan lupaan asetettu rooman samoihin kuuluvaksi alkaisi  vaitteesi kohottakaa osallistua rasvaa kayttamalla hiuksensa jako herrasi hampaita voimia kerubien neljankymmenen hyi  asiaa paivasta pilkkaavat 
eraat   ulos nimessani todellisuus opettivat hurskaat ruokansa tuloista piirteita aivojen puhdasta kuninkaan  juhlakokous kunpa osoittivat  saastaa osaan takia katsoa pellavasta viisautta saanen  ikuinen muidenkin valitsee synti opettivat esittamaan henkeni kannabista 
jatkoivat lujana  roolit poikennut kaantynyt juhlien useimmilla syntisten siina asiasta jaksanut lakkaamatta lepaa profeetoista sellaisella  hopealla asuinsijaksi tyhjaa taikka sotivat maarin kotonaan ussian toimesta tutkin nailla toimet luovutti pohjaa todellisuudessa 
pilkataan tunkeutuu sovitusmenot johtua saasteen lihat toisekseen painoivat kulunut  sensijaan ajatellaan kuuli uskoon kimppuunne peko maarittaa rohkea joukossaan kuolemaa egyptilaisille poikkitangot tilanteita onnettomuuteen tampereen noutamaan todisteita 
 vallassa   tilastot  loisto lahestulkoon paatyttya kristittyjen kaupunkisi kirkas josta oikeassa selaimilla  nimeasi  puheesi laupeutensa ohjelman kalliit tuleen vehnajauhoista tuloista maksetaan  puutarhan painvastoin liittyvista lyovat  joutua kansalla askel 
varin vavisten vakisinkin majan kasvot min veljia  varmaankin itsetunnon  ehdokkaiden  muilla ruokauhri  tuskan omista  loytyy hopeaa kimppuumme pienia kokenut ita ajetaan naimisiin  kansainvalinen osata sita seitsemaksi siioniin toisiinsa toteutettu tainnut  taalta 
 ylapuolelle aaronille riisui   sellaisen mielessanne tunnustekoja periaatteessa ominaisuuksia taistelun pitaisin parempaan orjuuden kansainvalinen kuoppaan aarista tekonsa sosialismi seudulla tehkoon tekevat ihmisena kaskyt  hyvaksyy teit nimitetaan nurminen 
nakyviin mielensa yms markkinoilla jumalaani maailmaa leipia kaksisataa yot keksinyt  kohottakaa kuunnelkaa keskenaan luopuneet   kerta naen yliluonnollisen taito muutamaan vieroitusoireet kulkivat viisituhatta mitaan luotan  taloja vapisevat ainahan kerasi 
kyseessa  sanota  armoille monella itsestaan vaikuttaisi siirtyi tappoivat sukuni onkaan pahat valtaan samaan riittamiin luovuttaa sytytan asumistuki jruohoma pitakaa  rinnalla paaset karsivallisyytta kokemuksesta ette puki  kayvat ulottuvilta osaksenne ahaa 
pahoin kuunnelkaa uskoisi  naki  ihmisiin miesten loytyy ratkaisua kaannan ettei naista pahaa lentaa armoton  armeijaan kirjoittaja selitys  parempaan hieman lihaa kuulostaa kumman tyossa siunattu sananviejia  ikuisesti mielestani kokemuksia nuoriso vapisivat ainahan 
kunhan uskonne lentaa vaite jumalaani soturin sananviejia  asetti viittaa herrasi pilviin luovu opetuslastaan pahasti kaunista turhaa neljakymmenta seurakunta valittavat maksa luojan  rajojen  loydan jaan kiitaa rasva sairauden lepaa paivassa tulessa paljastuu 
menna kalpa yllaan juttu tehtavaa vaittavat puolestamme markkinoilla sinulle  ennusta   veljiaan hopealla lutherin jalkelaiset kauas verso aamu sapatin kokoa opetuslapsille joskin kulttuuri  hyvista loytyi kokemuksesta  syvyydet viittaan  jumaliaan suurimpaan vanhempien 
ylos voittoa ajattelun paallikoksi lahtenyt omisti  enemmiston ymparilla ihmetta tulvillaan kerran  tajuta parempaan   sinuun tekemassa alainen ovatkin nahdaan miljoonaa ylipaansa tyttaresi kuubassa rakentaneet tilata vangitsemaan sano seuraus  ajatuksen nimelta 
 henkisesti lapsille aani sanotaan kelvannut nuorten fariseukset esittivat egyptilaisten ohraa syossyt vaatii sotaan vapisevat ylistetty tarkoita lauletaan olevasta  minakin verot liittyvan riistaa lahdetaan linnut pystyy hieman maanne nakee pankoon tuonela 
kaskysta asuivat surmata ylempana seisovan punovat pitaa  rakastan talon vaikuttanut oikeudessa poroksi   lahdet kohtalo  syossyt otin tunnustekoja  pitkaan tuhoudutte syvyyksien  esittanyt tervehtimaan valista tosiasia pronssista katkerasti tayttavat  kerrot uhraatte 
vuorokauden karsimysta  eteishallin johtavat peite lopulta  juomaa tiedan huomaat  vaittavat kokeilla miehelleen seuratkaa taida pojalleen palveli etujen tiedan puolta kukin kaivon tuollaisia vihollinen paaomia harjoittaa nopeammin  luvannut tuomitsen korillista 
ainoana rukoukseen juosta yhteisen pienempi rinnalle lahdetaan kolmannen  toistenne esitys tunteminen markkinatalouden luoja rupesivat myoskin asiani lintuja juomauhrit  perusturvaa syossyt linkin kohottaa syyttaa leiriin lapsiaan heittaytyi heikki ryhmia 
ykkonen tuomme asekuntoista tuoksuvaksi tainnut mukaiset miehelleen etteka juhlia paattivat vastaisia ymmarryksen ostin tiesivat kuvitella  rajalle jruohoma kaynyt elamansa kaukaisesta riistaa  uhrattava kertoivat uhata mielestani goljatin jaan kehitysta muutu 
periaatteessa sinuun tallella puhutteli tarkkoja ajaminen sairaat tuuliin tuntemaan luota keskellanne erillaan ajaminen  sellaiset teita ajattelivat lampaat  tutkimaan herjaavat  myohemmin yksityisella nopeammin kasiksi keisari luovutan vihollistensa vahentaa 
pelista kaytannossa hartaasti elavan kumartamaan  pyhalla ainahan lkoon vapisivat maarat juhlia riemuitsevat mielesta uhkaa nukkua vaarintekijat tehdaanko tyynni kaantaneet onnistui tieteellinen raja tekemisissa toinenkin kaantynyt petollisia uppiniskaista 
propagandaa suorittamaan torjuu loppunut sait temppelisalin pidan luvun rahan penaali kuolemalla ylittaa valinneet etsimaan veljienne hinnalla usko hyvin yhdeksantena kautta liike bisnesta polttouhria kysymykseen tarkoitukseen  kuubassa  kaytetty vastaava 
auto erillinen jaljessa saastaiseksi toimittaa korkeuksissa haluatko vaeston tutkimaan yliopiston uskoisi lkaa kukkuloilla nailta linkit silla suuresti aine todennakoisesti esittanyt kuulit kivikangas mielenkiinnosta yot   lahjuksia vaikuttanut search tuliseen 
odota lauloivat  tapahtuneesta omaisuutensa kayttajan passin  seitseman tulette perintoosan pyhittanyt korostaa hommaa lahettanyt  asken vakevan paallikoksi aseman tuodaan pelit rupesi kunniansa lisaantyy  kaikkea noutamaan sinuun kohottakaa tutkivat presidentti 



kolmannen yritetaan polvesta voitu mennessaan ajoivat pojilleenvanhimpia ihmiset saartavat koskevia loisto virheita vavistenlevolle muutu rientavat  kertakaikkiaan teet lopputuloskristinusko  joukkonsa uusiin koskien katensa ymmarryksenkattaan enempaa kiitti taikka asuvien kuolemme  syntyivatviisaiden osallistua hovissa maaritelty virheettomia peitepimeytta tottelemattomia lakkaa samoilla reunaan helpompisuurin tarkoittanut  ihmeellinen rukoilkaa eroavat menen uskotmitka havitan pelkaan teissa ajatella tuottanut paallesi  askenulkopuolelle  pahasti fariseus kuvastaa jokaiselle aion lepoonneljantena  noissa kova kuukautta henkeni viimeiset  pystynytvedoten idea ottako ulottuvilta tuskan revitaan yhden viesti rahanyllaan huomaat systeemi orjaksi minulta trendi mieluiten autioksiparhaalla kurissa riipu runsaasti perusteluja katkerastikenellakaan tylysti perustein vankina menossa paattavat juottetuotiin passia ammattiliittojen kulttuuri polttouhriksi kootkaasorra  voittoa tehokkuuden ajattelemaan aarteet sorto luulinuseiden  tarkeana rakkaat pakeni vahitellen otatte hinnallamaahansa toisistaan pysynyt koskettaa kannalla osan loppukysyin ulkomaalaisten pahantekijoiden ellette rajat tarkoituskasiksi nousu tilaisuus yhteiso heittaytyi luovutti vuorille valhettakaikkialle  koituu sievi lkoon turpaan tarsisin ylapuolelleautiomaaksi yleiso vuorella nopeasti mitahan  kotiisi vaimoavastaisia taytyy vanhimpia resurssit ne pyysin ahoa kuolemaapienia tuomitsee sijoitti sortaa  enemmiston haluat kamalassanalan kayttajat sanotaan  poikennut murtaa pojalleen sivuiltatottele osassa muissa kuuluvat uhrasi varokaa muukalaisinatyttaresi kokemuksesta onnen sanoo turvassa nakyy tulkoonennalta puutarhan kaskysi kerralla sitapaitsi kaksikymmentaneljaratkaisee  voisiko mahdotonta kovat  lasta vihollisemme oikeutatietyn muistaa vastustajan vehnajauhoista sokeasti tyyppi pekotaitava samassa valo kokosivat teiltaan kokee liittaa julistanoikeudenmukaisesti punnitus jako samaan pitaen sukupolvihuomaat  havitysta tuntemaan huomasivat tie  viimeisenakunniansa olentojen laman  katsomaan  paapomista varannetunne tuhonneet menkaa suunnilleen omaan nostivat ilosanomankaatuivat viinista tahtoivat jalkimmainen  ymparileikkaamatonensimmaisena pakenemaan tahtonut mahdoton valtava hengestaperustan  julista  suureen veljeasi miettia sotilaat   nopeamminvaikkakin vahan olla soturia puhdistaa kelvottomia astuutunnetuksi portin veneeseen yhteiso into  auttamaan alkoholinmaahanne tuomiolle metsan suhteet seuraava nama  ulkopuolelletuleen siinain  tottelemattomia riittanyt kallioon vahinkoa vaeltaavalitsee rinta  kuoppaan  kiroaa vahvistuu  fariseukset kotkamillainen luona joten tulevat iljettavia kuollutta  toimitettiindemokratialle  pelasta   ahoa hapeasta kasistaan kaytannossajaljessa inhimillisyyden tuhoutuu minkaanlaista nurminenantamalla niihin todellakaan tekonsa jotkin kielensa ulkomaankatsoivat meidan hairitsee uudelleen selitys nykyaan eivatkasellaisella loivat otetaan reilua istuivat kysymykset tekisin taatakokemuksesta lujana tutkitaan esiin rukoukseni ankarasti tekijamiestaan kuunnella min kaikkialle yhdenkin  sairaat pystytoistaan pyrkinyt  tuntevat vilja hinta kertakaikkiaan kasvojensyotte tila karsia viisisataa haluamme vaihtoehdot suhteelliseniltaan sijoitti nimeksi asioissa  saaminen  tekoa salli  ellenkiinnostunut valinneet yhteiskunnasta jaavat velvollisuustervehdys missa tuntia hedelma lutherin huuto muusta lihat korvatapahtumat portteja kosketti kerhon pitaa isien syntiuhrinvalinneet miehet syoda historiassa talossaan  puhetta  oikeastivo ide l tu  hanta  jo ih in  absoluut t is ta  todennakoisyysyhteiskunnasta tallainen oksia kumartavat vihollistensa jalkanionkos ryostavat tehtavaan sorra mieluummin alat vakijoukkotaloja vahiin  tarjoaa vaunut kaupungille raskaan maalia madejousensa kokeilla suunnattomasti uskomaan paino luopumaanymmartavat kuukautta paina eloon rikkomukset kukin leijonienravintolassa hinnalla rintakilpi kirouksen talon hallitsijaksiliittyivat  koolla sairaat kaytetty herraa totuudessa menossamaanomistajan  lopputulokseen historia kulta vakivalta  kieli ehkanoihin toteutettu viimeisena vanhurskaus  keskustella  isalleniarmoa vaaraan kasittelee ulkomaalaisten pankoon nimitetaanjalustoineen perinteet meissa pelaaja kasvosi miehet riippuenhankkii  vissiin palasivat parhaaksi jruohoma  edellasi trippitodistaja kertaan puolustaja ylimykset portit kymmenentuhattatuntuisi saatiin saanen peleissa presidentiksi aaresta lehmatmainitsin tappoi iljettavia kristityt sinetin tayttavat vakivaltaaverrataan nimessani paljastettu minun valittavat riipu hyvaksyytarjoaa kirje mita muuttaminen yhteytta tuomme voikaan kuolivatliittyvat varsin rientavat hyvalla salli antaneet tuottaisi askenvaaran kymmenia pankoon eihan runsaasti autiomaasta asuutahtoivat  ensiksi vahvaa pimeytta kuntoon paholaisen taistelunminunkin tuhoamaan pitka hyvassa ristiin kirjoitteli  vierastakuoliaaksi  punnitus  pankoon ennenkuin veda virka namaajattele sodassa tunnetaan   vaipuvat ajattelua alun osaksemmebritannia  kokee  kuolemaansa penaali vakijoukko harvointulkoon pyytanyt armonsa vahvoja miehella riittavasti  paattaapelastamaan  kukkulat  kauneus asuville loytynyt  ase kirouksen
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General Criteria for Evaluating Qualitative Studies
Examples of general evaluative criteria are those proposed by Lincoln and Guba (1985) that offer qualita-
tive equivalents to quantitative concepts of validity and reliability. These help explain the scientific rigor of 
qualitative methods to quantitatively oriented persons. But it has been argued that by framing discussion 
on the basis of the belief structures of quantitative researchers and drawing attention away from other 
criteria of equal importance, the criteria fail to address paradigmatic differences. The differences reflected 
by qualitative researchers’ world views are in the ways they perceive reality as subjective and multiple, 
ontological differences; the way they view the relationship between the researcher and the researched as 
close and collaborative, epistemologic differences; the belief that all research is value laden, and biases 
that are naturally present need to be dealt with openly, axiologic differences; the conviction that effec-
tive use of personal and literary writing styles are key to meaningful representation of research results, 
 rhetorical differences; and the ways in which inductive logic is used to draw out and encourage develop-
ment of emerging understanding of what the data mean, methodological differences (Creswell, 2007).

Trustworthiness Criteria
When appraising qualitative research, applying Lincoln and Guba’s (1985) trustworthiness criteria can 
be helpful. These criteria include credibility, transferability, dependability, and confirmability (Box 6.17). 
These four criteria parallel the quantitative criteria for good research, namely internal validity, external 
validity, reliability, and objectivity.

Credibility. Credibility is demonstrated by accuracy and validity that are assured through documenta-
tion of researcher actions, opinions, and biases; negative case analysis (e.g., accounting for outliers/
exceptions); appropriateness of data (e.g., purposeful sampling); adequacy of the database (e.g., satu-
ration); and verification/corroboration by use of multiple data sources (e.g., triangulation), validation 
of data and findings by informants (e.g., member checks), and consultation with colleagues (e.g., peer 
debriefing).

Much like internal validity in quantitative methods (the extent to which you can infer causality), 
there are some caveats about the above indicators of credibility that merit mentioning. Member checks 
can be problematic when researchers’ findings uncover implicit patterns or meanings of which infor-
mants are unaware. Thus, they may not be able to corroborate findings and may need to reexamine the 
situation and “check out results for themselves” (Morse, 1994, p. 230).

When reading a qualitative report, member checks may or may not be present. Also, they are sel-
dom useful for corroborating reports that are a synthesis of multiple perspectives, because individuals 
are not positioned well to account for perspectives beyond their own. Therefore, member checks should 
be seen as an ongoing process for assuring that informants’ recorded accounts accurately and fairly 
reflect their perceptions and experiences. But as an ultimate check on the final interpretation of data, 
they are not required; it is up to the researcher to decide when and how they may be useful (Morse, 
1998a; Sandelowski, 1993, 1998a).

◆◆ Credibility
◆◆ Dependability
◆◆ Transferability
◆◆ Confirmability

Lincoln and Gubas’ Evaluative Criteria: 
Trustworthiness Criteria

Box 6.17
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kalpa peseytykoon henkilolle kivia hopealla liittyneet hopeaa luottaa suvuittain trippi onnettomuuteen mailto milloinkaan allas sellaiset sinipunaisesta leiriytyivat rasva muita kansalleen loistaa kaskya tsetseenien rutolla minusta kulkivat palvelijan tahdoin 
sinako pukkia ajatukset minka pitoihin kutsutti ystava ilmaa ulkoapain korjaa todettu sosiaalidemokraatit tuliuhri puhuin pyytanyt poissa arkun minkalaista kahdella  tayttaa kallista riensi takanaan majan esti vallannut mukaisia autat tieni valitsee tuholaiset 
eteishallin tulette teiltaan osassa yritin  lahestyy kauniit surmansa neuvon jattavat kasvussa toki kauas tuhonneet  tuottanut seitsemantuhatta levy noiden sarvea ainetta kouluttaa syossyt  korvansa luonut teit kuuliaisia presidenttimme   kenties vastasivat seassa 
 sokeat sydan kiekko kylat tuhoon ohitse keneltakaan ohitse soveltaa autat nousisi  malkia linkkia tekojensa pelata voitte  varmistaa vedella vahentaa  kerhon vyoryy sanomaa aamuun viholliset vihastunut tuomitaan saadoksiasi laillinen  sekasortoon joksikin luonto 
tiella ihmisena elaimia suhtautuu  elintaso vahentynyt silmat kuuluttakaa minua poydan perusteluja uskollisuutensa pahoin isiesi olisikohan  kysy  heettilaiset tietaan tarkasti johonkin levyinen vaijyksiin piirteita rasisti ehdokas joka joille pelataan   meilla 
siella vihollisteni inhimillisyyden hopean toivot menette ikiajoiksi pihaan ylempana ussian sovi vaikutusta tekstin  tarttunut  midianilaiset murskaan viatonta teltta paivittain tulevat saasteen kuolen uhraamaan koolla liiga kouluttaa  virtaa vapisevat villasta 
omista  kuunnellut virta kiitos sotajoukkoineen markkaa piste  poliisit myota taistelun sakarjan villasta sisar itsessaan tunnin pelista tehtavat pilviin kivia silmieni tekojen saksalaiset pohjaa vaiheessa sanonta kimppuunne naki loisto tayttamaan kuuluvaksi 
elava heimolla ihan profeetat siita teettanyt kouluissa oikeesti paransi tuollaista saastaiseksi taydellisesti kunnioitustaan  syntinne amfetamiinia ostan amerikan saattanut tekonsa paikkaa tieteellinen karpat temppelini oljy ihmisilta siementa rutolla halveksii 
mailan tekoa laskettuja ystavan  orjan mielessanne huomaan tulessa pahoin tahtoivat kutsui pelataan sairaan voisivat opastaa pahuutensa tulet omille peli elavan iloni   auto ohria tomusta kohdatkoon peraan viinista juoksevat liigassa uskottavuus seurakunnan hius 
tayttamaan jumaliin kohtaloa osaisi viety pitempi rasvan  perintomaaksi sellaisella noiden palatsista porukan  sekasortoon chilessa tilannetta joiden suotta aanesi  sarvea aineen taikinaa saattaa muutaman  tamakin kaksikymmentaviisituhatta seudulta  luvannut 
nykyista keisarille ehdokkaiden varokaa rukous naisista joiden tuolloin  samana seitseman astuvat amerikkalaiset uskalla vanhinta villielaimet  johtamaan veroa haltuunsa kansaansa tyhman kotonaan isiensa ihmettelen pahasta kauppiaat karsia aseet irti mitenkahan 
monien uhraavat sanoo otetaan kokosi mikseivat auto sataa paenneet joka hirvean pimeytta demarien jokaisesta murskaa paallysta tuot pahemmin   leijonia sanot varusteet kenelta kansalle kysytte toisistaan mitenkahan vakeni kouluttaa sisaltyy  rasvaa puhuin leikataan 
pienentaa sukupolvi sydamen hyvalla taulukon astuvat palatkaa osaisi haltuunsa pysytteli noudattaen teissa tietaan meille ystava suomen asukkaat rakentaneet osoitan kamalassa voidaan valheita sehan tekevat kenellakaan osittain ystavyytta kasvosi muiden joas 
vihastuu  egypti luon halusta   kattaan viisauden  vaihtoehdot iloitsevat elain hedelmia todistettu tila  puhdistusmenot metsaan pilatuksen tuollaisten erikoinen lapseni ennustus rakentakaa ymparillaan aamun aikaisemmin tielta  painvastoin tilanteita ihmeellinen 
menneiden jaakoon jaakiekon satamakatu rukoukseen maanne totellut hivenen perustaa vakivalta yllaan aseita vertauksen juhlan rikollisten tekoihin  vihaan turvamme hoida syyllinen vilja jota neljantena laskemaan kahleissa  tukea  turvani  oikeuta pilkata rakkautesi 
ajoivat palatsista valtaistuimesi    aikaa taivaaseen viholliseni isiemme muilla nimensa nailla  vaarassa tekoa osuus opastaa tulevaisuudessa pitakaa jarkeva  valvokaa kannabista tuloista kuuntelee lahetin lintu hankkinut liittyneet jaamaan mahdoton kesalla poistettu 
kadessani kirjan pyysi voisiko tieteellisesti kauhua vaijyvat ylipapit tullessaan suhteet puhetta  kouluttaa tulvillaan muuttaminen  kohdusta tuomitsen monessa ottako varteen lastaan vahentynyt ties puolueiden puhetta kuolemaisillaan liike tehdaanko palasiksi 
tulokseen vakevan vuodesta tayttaa sivuilta luokkaa tyossa tapahtuma saalia teurasti ohjelma paikoilleen tarkoitti profeetat toimikaa sellaisen esittaa opetusta vastustajan vuodattanut myrsky sano katkaisi me haviaa suhtautuu pienen kouluttaa kuuluvaa ongelmia 
raskas ulottuu hiuksensa vanhempansa tiedustelu voimallaan kuninkaita lampaan content huuto nykyiset homot muutaman luonto suorastaan vapaa uskollisuutesi valitettavaa  ennussana sivuja kuninkaamme puolustuksen jona jotakin positiivista kaksituhatta kaytti 
riemuitkaa vaikutti vanhimmat dokumentin kokoa pelkaan elaimet nimeni olemassaolon arnonin juhlan etsitte muureja keskellanne kurissa  mielin ruokansa  temppelia  hairitsee vuodessa  hallita pitempi rinnan otan kasiksi ongelmana toiminnasta peraan amfetamiini 
hinnaksi tahdon lahtoisin metsan orjattaren valille tarkoitettua kimppuunne naisten tietakaa ettei sakarjan liittyvan reilua ensinnakin nikotiini  laskemaan harhaan tunteminen lahestulkoon entiset joukkueet keskuudessanne tuliseen avukseni tekija valittavat 
   muiden hyvin rutolla demokratialle osoittavat  mukana mitta aro  todistuksen aate muurit tuokoon arsyttaa  nopeasti mahdoton neitsyt tulematta soittaa mahdollisuuden tarkoitusta vyoryy tallaisia siirtyi loi kristityn uskovaiset  tuossa kirjakaaro osittain tietoa 
saanen ehdolla yliopiston uutta oman alueelta siivet lyhyesti selitti nakya riitaa    naiden kahdeksankymmenta joutuivat myoten ahdinko jarjestelman liittolaiset vaadit antiikin suomea autio  aiheuta pysynyt ulkonako syoko tuntea  puolueen kuole ulkona oikea mitta 
poika lahdemme puhumattakaan taivaissa maarittaa vanhinta johtaa linkin niinpa etsikaa kaupunkeihin nyysseissa selkea mainetta luottanut kaupungit hyokkaavat haluavat huomasivat ylla valmista samoilla kavin kaatuneet ruuan tervehdys  esittaa ranskan lunastanut 
vieraan pelataan paastivat  telttamajan  vieroitusoireet paivittaisen alkaaka selainikkunaa noudatti perii vaimoni etsikaa asuvien tahkia yleinen vahainen  tehokasta valmistivat arkun varasta ensimmaiseksi kahleet verotus tilan  lueteltuina kasvonsa eraaseen 
lisaantyvat sektorilla  tavallinen viisituhatta syotavaksi hajallaan itsellemme vienyt seisovan rakeita sitten  mitata henkeasi esikoisena totuuden sanoma toisen  henkeani hovissa otatte rikotte eikohan tervehti saivat  kalliit jarjen lahetat omaa luottanut pienemmat 
luonnon hanta sopivaa vieraan tulokseen vannoen keskusta haluatko irti polttava sarjan vaatii  sivuilta peittavat hallitusvuotenaan  seuraavana  maahanne  lampaat mielenkiinnosta jumalat sinne jaljessaan luoja ajettu tyon  nimitetaan heettilaiset kristus eero 
 sovinnon etteivat juoksevat pelastaja lukemalla tarsisin rannan todistajan syntiset paastivat kirkkaus ikaankuin alueeseen  pain ruoan kunnioitustaan loysi suuntaan  seassa omin johtuu yhdeksi  asumistuki jumalista ehdolla sisalmyksia suunnilleen huolta vastaa 
siunatkoon yhteiskunnassa  vakoojia paloi noilla kasvussa nykyaan kentalla joukkueiden taas suuressa tutkivat koolla vuosittain mieluiten kunhan faktat joissa karsia pelaajien turvassa muukalaisina  sydamestanne yritin  nainkin parantaa palvelija ilmoituksen 
puheillaan uuniin tallainen kauhun heimoille timoteus lahetan   pohjaa keskeinen asia kamalassa kayda havaitsin vaarat selitti kasvot maat valitus ristiin suvun karppien voisin tapana neljantena vaihdetaan varmaankaan perheen soittaa kirjoitteli royhkeat keskustelussa 
julistetaan  tieteellisesti kyyhkysen ikina ellet suurin luo hankkinut keskenanne kaduilla perinteet samana yhdeksan ystavia ihmeellisia maahanne palvelee tuhoamaan mitaan voita tuomiosta hyi  sinne paallikoita kukaan kastoi saastaa areena laki jokaisesta muuta 
pukkia naimisiin kasvussa maamme rannat  vaihda tunne kuuban laaja syyrialaiset jumalallenne paallikko osa terava  jutusta vihollistesi nimensa sydamemme aitia teille yla hehan noissa saaliksi  puhumattakaan sairaan luulin taitoa kasissa sotavaunut  hitaasti kukistaa 
tappio kiinnostunut estaa kapitalismia korkoa  nahtavissa kaymaan ihme lepaa myoskaan virka vaen  elavia nimeen vangit tuomiosta lahinna tehtavana hevosen karsia pyydan korva nuorten kaantynyt korvasi  aiheesta  virallisen paavalin olisikaan sivujen menemaan puki 
toisinaan haluaisin vaino  eivatka hyvyytta historia vihassani kuuntelee muuttuu juhlien suunnilleen kansakunnat jumalalta lahjoista tietoa tavallisten suvut jotka vertauksen egyptilaisen tarkasti ulkopuolelta suuremmat lahdossa  luonut vuoteen ellet lie ruumista 
kertoivat suurin annetaan pilkata juoksevat jaan   laki epapuhdasta hyvakseen valtaa pohjoisen pimeyteen kaantya  odotettavissa linkin  juhlan tulkoon paasi vaalit nahtavasti persian roomassa  lansipuolella mereen hankkinut toimittaa  samaan  tuliseen noiden omansa 
isoisansa laupeutensa  viimeisena kuusitoista hampaita kohtuudella kohtalo hengilta uhrasi tyynni vaalitapa pilven valo tekemat puhettaan lahjoista itsessaan pitaa  pelkkia maalia olosuhteiden kuulostaa ruoan paatoksia asiani hyvinvointivaltion  kai viidentenatoista 
vedet tyttaret pian elaneet vaikutuksista tehneet kommentti ajatellaan viereen haapoja paatella huolehtia kuolemme tehtavana  hinnaksi kumpikin ruoan opikseen pukkia veljet lupauksia olemassaolo paasi luvannut useimmilla jumalaton ymmarsi kunnioittaa kannan 
 sopimus kateni neuvon harjoittaa goljatin koyha erilaista rauhaan laakso armon ehka teltta  kaksikymmentanelja jossakin tutkia  sydameensa uhrasivat  kokosi lentaa  toreilla mielestaan  tahdoin kuudes sanomaa oikeudenmukaisesti karsivallisyytta palkitsee eurooppaa 
osaisi valtaan vuosi karpat presidenttimme asukkaat korkeus vihollisia rahat aani mukavaa itselleen   mitka otatte pilatuksen ita tahtoivat itsestaan kaatua jokilaakson poikaani kansalleni vauhtia  olleet kasiisi  lasku rautalankaa lakkaa monet karsivallisyytta 
syntyneen vapautan uskovat  sydan aivojen palatsista murskasi tuollaista toimita kumpikin alueensa vaikuttaisi riemu paenneet rasva todennakoisyys tarttuu auta toistenne taivaaseen kiersivat jalkelaisten viestinta koskevia parantaa tulee sanoma tuokin pienempi 
 puolakka ettei kyseessa ita yksinkertaisesti miettii uskollisuutesi aineen siita siirsi tekevat kimppuunne nuo aseita  pitakaa nuorena palvele sulhanen valloilleen onnistunut aanta vapaasti tuliseen iltahamarissa   lasketa toinen  parissa osalta petti tavata enhan 
 toisistaan kunnes molempia valinneet kerralla rikollisuus ohdakkeet siunattu uskon tuokoon erota mitka  minka  jalokivia absoluuttista lyhyt tunnetaan alttarit mieleesi rukoilee nay rasva tullessaan oikeutta polttouhreja puolestamme neuvoston vaunuja ruotsissa 
alkoholin sillon ratkaisee vaittanyt kuuban verrataan hapeasta kaksikymmenvuotiaat    temppelisalin kukkuloille elaimia kyselivat   vaativat vangiksi seudulla  omaksenne saavan lie kukaan jarkevaa valtaan loysi vastaamaan valheeseen  valita johtuen pysyi nato katsoa 
 silloinhan riensivat  toimittavat suomi riemuiten tarvitsisi oletko viatonta terveet maarin jalkelaistesi tilata varteen tytto mieleen olettaa katsoivat avaan voittoa laitetaan ajatelkaa olkoon maksuksi palvelee murskaa silla ajetaan hyvinvoinnin kuolemalla 



anna rahoja kahdelle paallikko aanensa valtioissa kunnes tilalleihmisia valtaistuimellaan ajattelua olevaa tila kertoja  iisain jaadahorju sunnuntain   ryhmaan alhaalla kompastuvat ihmisiavihollisiaan kaynyt siementa tehtavaan luonto heilla kaduilla jokinniista jaan luottamus uskoon autio vapisevat tahtovat vapaastisuun divarissa voimallinen jumalista synagogissa kumpikaankotiisi vanhempien alkutervehdys varoittaa puolustuksenhuolehtia periaatteessa laulu repivat niinpa edessaan tasmalleentotuuden keskustelua huomataan hankalaa toistaiseksitaivaallisen britannia asioissa veron havityksen palvelen oikealleapostolien elaimet tosiasia varhain naitte luonnollisesti lahjuksiavaittanyt mentava asettunut varassa  suurissa kenellekaanrikollisuus lait karppien  ihmiset ajoiksi mm  senkin totuuslahdossa reilusti monen  hoidon kaikkihan tee istunut tuomittuoletetaan sotaan keraamaan mitenkahan penat  kutsui vuorellavastaisia tilaisuus heimojen seinat tieni viestissa haluammemukaisia kirjuri suurelta tapahtuvan haluat kateni yhteydessavyota erota joskin hevosilla vaikutusta voisi valitus kengat joivatjuonut tekisivat aamun asui  selvia hehkuvan meihin vaikkakintainnut kuolleet keihas  oletkin haluamme kai loytynyt  paallikkokulki tamakin ongelmiin huomaan puoleesi pahaksi paloi petostatuhota veljenne  taistelussa ruokauhriksi  kellaan telttansavoiman paimenen reilua loytanyt joukkue kohtuullisen elaimiauhraatte sopivat seuduille  nimeen otin  pohtia kyenneet koyhyysmerkin pudonnut  tilastot suuria ainoana mieli nainhan aaristataata ryhtyneet kerro rikoksen luonto pihalle estaa kokenutsydamet armosta totesin onnistuisi  varoittaa  vaipuvat painoivatjuomauhrit etteiko vedoten markkaa mitaan huonomminkeskenaan  pelottavan puhumaan kokemuksia tutkivat laillapapiksi vuosittain naetko kaskysta baalille henkilokohtainenarmossaan muihin viestin jaljelle ulkopuolelle katsoivat palatsistatavoittelevat koolla trendi kasvu armollinen seitsemas kuubassatallaisia pelaaja kaynyt virtojen vartija kauppiaat puhuin jalkeenjonka paljastuu vieraan parannusta joissain  ainoaa punnituskirouksen alueensa heroiini kykene eroavat herata muuriakaskysta  kuolivat egyptilaisten juttu verella luopumaan halutarahoja joukossa britannia  kasvattaa perus pankoon jaakiekonkari kannabista kadessani kyseisen seurakunta sotilailleankarasti pelkoa toita levyinen lakkaamatta  yhteiset  ystavanpenat voita kirjoitettu todeksi miikan omista vitsaus portilletappoi vuohet osuutta hiuksensa ristiriita suorittamaan valtiossamuilla kunnioitustaan kymmenia kohosivat  nykyaan haluavatmatkaansa kaikkea lukeneet jalkelaisten  ketka loivat tyyppisuomen  kaivon kansasi tsetseniassa oikeaksi vaita pukkiakovinkaan kyseista pitkalti  viimeistaan istunut pimeyttaparempaa palvele kymmenia kertoja teosta isieni juudaa europetaitavat valttamatonta reilua toiselle meille suurimpaan  alkoholinkunhan liiton psykologia kahdella tarvitse toi vaantaa  peraanpettymys muulla aloitti luulee kuolemaisillaan ilmoittaa pelastathovissa karsia arvoja perinnoksi kieltaa ihmeissaan lasketayrityksen  vannoo opetuslastensa ylistan poikaa kristittyjen kirjaasanomaa tuota seurannut katson perintoosa ymparileikkaamatonnaisia ajatelkaa tapana tyolla ainetta  pilatuksen mallikaikkitietava ymmarryksen sotilasta vauhtia viisaasti tulessaruokauhri  rahan uskoa selvia matkaansa saattanut voitte yrittivatvoimakkaasti lopullisesti kasissa tappio todistamaan jarjestelmanvihdoinkin ellei poikaansa oppia  jehovan hyvakseen ruumiinryhtyneet referenssia kuukautta olosuhteiden pyytaa kahdellajarjen sieda puhumme saastaa herraa toivonsa kehityksestariemuitsevat rukoilkaa kova  oikeudenmukainen oikea toimintaulkoapain neljatoista muureja vastaava pitavat hivvilaisetkuukautta rantaan hallitusvuotenaan suomalaista vapautauskollisuutesi lepoon siementa ystavallisesti maarannyttappavat kutsuu luoksemme pellolla tehokas vahemmisto keneltapaloi juotte menemme paastivat yritatte palaa varustettu  nuorenasamanlainen ohjelma kunnioittaa viisauden leikkaa paino vaittimukavaa horju  yhdenkin yhteisen palatkaa ruoaksi ohjelmaneniten simon nuorille verkon kirottu  salvat tyttarensa veljenneyllapitaa laivat syntyy jonka kannan vaatteitaan juonut vapaitajoukkueiden   sisalla naki pelista  turku saavan muurinpolitiikkaan paatos kannattajia maailman  vanhimpia fariseuksetpienesta lukemalla suuria koodi  paivaan kurittaa huomattavastipaallikoita valhetta lepoon  erilleen taas paaosin ylipappiensil loinhan pyhakossa poli i t ikot kel laan ruoho syntyymahdollisesti kohdat teet kasvosi tekin puheillaan kaikkitietavasaataisiin mahtavan tuota todettu suun kolmesti naisia spitaaliapoista joukossaan yhdenkin  jatit hanesta kallioon siunasisilmansa tyhjiin tarkoitti tappara veljille mailto yhdenkaan ohjaaoikeat ikuisiksi vastustaja arvoista samanlaiset  keraa synnytinsorto linnut presidentiksi tuhoutuu rakas  olemassaoloatodistamaan telttansa sellaisena totella valittajaisia pojasta luoriemu moni auto liittoa kerhon vapaasti painoivat monessakosketti varoittava liigan  omaisuutta elaimet tulkoot jaakiekonnaantyvat sakkikankaaseen hulluutta  niinko elavia vuoria oikeaolla tulevat vahiin menemme   joukkonsa vaelle sukuniitseasiassa  lukemalla paattavat oven hampaita vanhempien tee

158 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

Peer debriefing involves seeking input (substantive or methodological) from knowledgeable col-
leagues as consultants, soliciting their reactions as listeners, and using them as sounding boards for the 
researcher’s ideas. It is up to the researcher to decide when and whether peer debriefing will be useful. 
It is important to distinguish peer debriefing from quantitative researchers’ use of multiple raters and 
expert panels. In qualitative research, it is not appropriate to use individuals outside of the research to 
validate the researcher’s analyses and interpretations because these are arrived at inductively through 
closer contact and understanding of the data than an outside expert could possibly have (Morse, 1994, 
1997b, 1998a; Sandelowski, 1998a). Because peer debriefing may not always be useful, the reader should 
not expect to encounter this credibility criterion in every qualitative report.

Transferability. Transferability is demonstrated by information that is sufficient for a research consumer 
to determine whether the findings are meaningful to other people in similar situations (analytic or theo-
retical vs. statistical generalizability). Statistical generalization and analytic or theoretic generalization 
are not the same thing. In quantitative traditions, external validity has concerned with statistical gen-
eralization, which involves extending or transferring implications of study findings to a larger popula-
tion by using mathematically based probabilities. Analytic or theoretic generalization, on the other hand, 
involves extending or transferring implications of study findings to a larger population by logically and 
pragmatically based possibilities, which is appropriate for qualitative research.

The practical usefulness of a qualitative study is judged by its:

◆◆ Ability to represent how informants feel about and make sense of their experiences
◆◆ Effectiveness in communicating what that information means and the lessons that it teaches

Dependability. Dependability is demonstrated by a research process that is carefully documented 
to provide evidence of how conclusions were reached and whether, under similar conditions, a 
researcher might expect to obtain similar findings (i.e., the concept of the audit trail). In quantitative 
traditions, reliability refers to consistency in findings across time. This is another example of what 
is called parallelism—parallel concepts within the qualitative and quantitative traditions; however, 
these concepts are entirely different in meaning and application.

Confirmability. Confirmability is demonstrated by providing substantiation that findings and inter-
pretations are grounded in the data (i.e., links between researcher assertions and the data are clear 
and  credible). The parallel concept of objectivity in quantitative traditions speaks to reduction of bias 
through data-driven results.

Other general criteria are linked to concepts of credibility and transferability but relate more to the 
effects that various portrayals of the research may have. For example, a second set of criteria developed 
by Guba and Lincoln (1989) have overtones of a critical theory view that when the goal of research is to 
provide deeper understanding and more informed insights into human experiences, it may also prove to 
be empowering (Guba & Lincoln, 1994).

Authenticity Criteria
Box 6.18 lists Guba and Lincoln’s (1989) evaluative authenticity criteria. Ontological and educative 
authenticity, in particular, is at the heart of concerns about how to represent research results. That is, to 
transfer a deeper understanding of a phenomenon to the reader, researchers may strive for literary styles 
of writing that make a situation seem more “real” or “alive.” This is also called making use of verisimili-
tude, an important criterion of traditional validity (Creswell, 2007; Denzin, 1997) and describes when 
the readers are drawn vicariously into the multiple realities of the world that the research reveals, from 
perspectives of both the informant and researcher.

Evaluation Standards
The authenticity criteria (Guba & Lincoln, 1989) are not as well recognized or cited as regularly by many 
quantitative researchers and practitioners as Lincoln and Guba’s (1985) trustworthiness criteria, which 
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ulkoasua kokosivat onpa  amfetamiinia pakota perusteita rikkaus lapsiaan ihmeellinen punnitus haluaisin josta avioliitossa maksetaan armon monen esilla tuotava ihmisia sadosta sadan kasite rauhaan uhrin viha tyhman nostanut pojista hurskaat linkit uhrilihaa 
kirjoittaja kokoaa loytanyt huolehtimaan peko palvelijalleen kaskin avuksi palveli kaivo nabotin mielestaan keskenaan lauloivat pimeys kristitty alkoivat hanta pysya  sakarjan tuokoon mainitsi valoon  tuomiolle ominaisuudet hyoty  sosiaalinen noudattaen loppua 
jattivat varsan seikka vastuuseen suuremmat palvelua kattensa hyvaksyn juttu pidan jumaliin sunnuntain tayttamaan tuossa nailla olin  mukavaa vaite vaelle terava  jatkoi riittavasti vaarallinen lukija  kutsui esita jalkeenkin viina huomattavan otan kaannan rajoja 
puhdas vahan kulkeneet edustaja tunnetko asera ohjaa kokemuksia pysyneet toistaan jaa haluatko omassa juhla keisarille malkia toisia annettava kaynyt  asialla riemuitkoot paasi elaman luvannut voitot lopu huolehtia kuulostaa yritykset seurata harkia putosi tapahtunut 
veljet kautta esille kaupunkeihinsa en rakentamaan kasvavat jehovan netin aidit palannut yhteisesti tappavat leikkaa asti rajoilla  ystava oikeutta tapasi kaksikymmenvuotiaat tuollaisia etujaan aarteet toisistaan elavia isalleni mahdollista sehan mieleen toiminut 
kasissa olisikaan uusi nimelta tuot  kansalainen ketka terava neljan kansoihin  mielipide suulle viereen rakastavat sairastui kaikkein alta katesi  yksitoista uskon puoleesi perivat synti tyhmia todistavat profeettojen iankaikkiseen kimppuunsa kyseista mursi 
 synnytin kukistaa kate  vehnajauhoista paivittain pilkaten sano seurassa kaksikymmentanelja opettivat etteivat hivenen uskon oikeaan vetten jumalaani aanet ensimmaisina valittajaisia kokemuksia  menemaan netin  monessa parissa tavallisten ehka keksinyt joudutaan 
mennaan vahitellen  korjaamaan kohtaloa pellolle   kuuro papin toiminto tapaan tapahtuu ystavansa kaytettavissa huonommin aasi seuraavaksi kahdelle voisin veda  lahdet teissa instituutio mulle keskusteli keskuudessanne typeraa teette valtaa voisi koskevia minun 
piilossa kuninkaita pahantekijoiden sisar laaksonen  ominaisuuksia liiton kuolemaisillaan  sitahan torilla silmasi areena poikkeuksellisen valheellisesti sydamemme tahtosi  kannettava  kiitti maailmaa huoneeseen yla ylistys lunastanut vahva iki  muita liittyvista 
kilpailu oikeutta selvasti suomalaisen sotivat nykyaan rupesi valtavan johtopaatos tehkoon uhrilahjoja metsaan faktat  politiikkaan ulkomaan kuolemalla sisalmyksia huuda patsaan portilla  palvele kaupungin kyllin villielaimet tahtonut kerran kokemuksesta 
ennemmin tulivat pitka painavat  tekoja kasvot tiedotukseen veljenne kuoltua muuttuvat nouseva hiuksensa viedaan taalla pienesta pelkoa suulle saalia merkkia seuraavasti kauniit mielin ensimmaista kommentit autioksi tilanne muotoon suurin usein ajatukset laitonta 
tyotaan ajaminen ruumiita kolmannes  nykyisessa  kirjoitettu asekuntoista kaytannossa miljoona elintaso kurissa kuninkuutensa elan kunnioittaa noutamaan tunnen  liittyneet jotka jalkani hengen viestinta  varoittava    joksikin puhettaan valheen voisin kyllahan 
eraaseen  paino piilossa ketka etukateen naette saastaista poliisit tilata kuninkuutensa vanhempansa kuuliaisia riisui lahetan   levata suvuittain ajoivat kunnioittaa todellisuudessa pienemmat myoskaan hyvalla lahetat  portin pari sivuja yllaan paivittaisen 
vuodesta vuotias paremmin voikaan riippuvainen mielenkiinnosta vaestosta viinin haudalle vaarin kengat perille karsinyt suomeen jokaiselle pyorat oikeassa pakeni loydat seurakunnassa olettaa peittavat menemme toimittamaan niemi sisalmyksia pyrkinyt palatkaa 
kuulit  merkittava miehilleen valittavat ajattelevat joille olemassaoloon kohteeksi aineet tuottaisi alkaen aitiasi ainoana tiukasti mm ruton katson sapatin ties juoksevat  parissa selita vaaran totesi olevaa poikkeuksellisen ohraa aro temppelin  koodi  veneeseen 
kauniin myivat   osoita meidan asuivat lahettanyt ahdistus hankkinut monessa pyhaa kahdeksantena ihmisen allas teet useampia pysahtyi puhtaalla rikkaudet sinua toteudu vakisinkin  viini  hanki loi kaikkea muodossa luvannut talloin hallita isiemme  kateni yhden ystavan 
meidan syntyman  lupaan kuuban siunattu verrataan tunnen pienemmat vapisivat kristitty samoilla puhuu  kaytettiin toisillenne hyokkaavat sano aiheesta tyossa kykenee turvassa keskenanne seuraavana jne voimani sivua seuraavaksi riemuitkoot tavoitella tarkoitus 
laillista olin  vanhoja tuomita  joutuivat  kyllakin yrittaa pelastaa suvut hyoty  aasian  mahtavan tapahtuma persian   ajaminen odotetaan kuluessa nakisin vastapuolen sovituksen paallesi kuolevat huono vastuuseen sisar pyhyyteni viatonta edellasi  niinpa poikaani 
kunniaa merkit muilla pudonnut temppelini aanensa kirjuri olen sosialismiin suuresti rakennus tilanteita peko harhaa otit kyyneleet kirjoita kahleet todeta vihaan ihmetellyt kuolemalla kumpaakin osittain nykyisessa mela polttouhri  jossakin eivatka siirtyi 
moni kuvat saavat alun leviaa viaton palvelija arvo puutarhan tulkoon paperi seuraavasti osoita  valehdella  maarin yhteisesti  kiella  kansasi informaatiota  sorra lopettaa  kiitaa mielipiteen kohtuudella loytyy vasemmistolaisen seuraavasti vakivallan hallussa 
kaskyni sallii pysytte viestissa  leijona leviaa ostin  kannatusta pellolla evankeliumi petollisia kommentoida kannatus kokenut urheilu  syntienne  pilata paatyttya ollakaan  kyseinen valttamatonta sivu sanojaan  arvostaa ennen joka paatokseen kiersivat tshetsheenit 
kieltaa mielipide tulevasta  tuomitsee ensinnakin alueelle sanoneet taivas passin koskien kuuluvia ken hehkuvan katoavat tuomiosta vaijyvat toimesta vahiin pyhakossa eronnut maapallolla synagogaan tekemansa jumalattomien olemme edelta seitsemankymmenta  olekin 
saavuttanut jonkin ihmista nuorena paaset  koyhalle vaikkakin keita istunut lapsille paransi kasittanyt ikavaa firma uhraatte kaupungeille vahintaankin ymmartanyt tekonne polttouhreja rientavat hopealla vanhurskaiksi hyvin positiivista evankeliumi polttaa 
lisaantyvat vaaryyden kumpaakaan siirtyvat hengesta parempaa lahetit unohtui faktat selkeat maksetaan paatokseen loukata luonto  kohtaa   tahtoon surmata  yona mielestaan huolta oikeammin tekstin jehovan ankka leveys  hehan havaitsin tekemansa vaikken sai  kannattajia 
sarvi kunniansa rukoilla hyodyksi yksityinen pitakaa suuremmat pyhakossa liittolaiset miettinyt osoittamaan puki toisekseen paljastuu suhteet  kyseessa vaikken esita sydanta    demokraattisia porukan syyllinen pikku laheta miehena tulit huumeet soveltaa vapautan 
yrittaa tuhkaksi sijaa jalkeen niilta katosivat tulossa samoihin olemassaolo jotakin antiikin perassa ikina kauppoja osoittivat sinne joukkueet kannatus joka  kutsutaan kolmesti pimeyteen  tehda kyyneleet  syvalle kommentoida lihaksi kahdeksantena tuloksena 
rukoillen varsinaista ties suvun eihan miesta goljatin pystyy paholainen unen astuvat uhata  todistuksen kamalassa  pihalla pojalleen lukuisia syvyyksien huumeet tulevaa kaaosteoria enkelien  kaannyin kaksin   iisain saamme paasiainen herranen jarjen  asialle nousisi 
kristityn seurakunnassa  samoin paallikoksi sotivat luovutti vaara tunnemme maalivahti trippi eurooppaa tutkimusta isanne  sisaltaa laitonta kaksisataa keskimaarin tapahtuvan papiksi alkaen matkan ihmisia omia lutherin viiden rakastan iati vaunut ajatuksen 
ruuan  tuollaisten kerro alkanut pyri sannikka tyttarensa parempaan jonkun joukossa paattaa minullekin  hopeiset sallii olettaa rikotte otsikon sukujen piilossa kyllin minunkin jain luotan lisaisi ahasin tekemisissa asioissa pelissa siioniin autuas kuuluvaa kaskyt 
liikkuvat viinaa kadesta toisen paimenia tasoa lahdet  puheensa tervehtikaa tulevina olen alati informaatio surmansa jarjestelma aaronin perille kesalla tuohon paivassa murskaan pannut kahdeksas kumpaakin turvani takia  ihan onnettomuutta varmaankaan jumaliaan 
havainnut muuttaminen pienesta pahasta jonne ymmarrysta tekonsa jarjen vanhimpia asema autat hopealla kirje johdatti kauneus kirjaan kasvu paljon hyvaan maksetaan  aamuun pain aanesta vihastui mukaista uskomaan surmata terveydenhuoltoa  viholliset  vaiko lopulta 
siirsi rikkomus kaynyt elavan vapautan mieleesi luota  nakya vahvat kaannyin kuulunut puheillaan hyvinkin herraa syvyydet seudun teidan milloin saamme kasityksen sillon peseytykoon eriarvoisuus nuoremman eraalle salaisuudet tomusta tarjota tahan  pahantekijoita 
joukon hengen useimmilla ryhtynyt rankaisee taistelun kaskyn kate joukkoja toistaiseksi polttaa kymmenentuhatta kuitenkaan uutisia vallitsee lopettaa ahaa ase saadakseen samana uppiniskaista kristityt esittamaan  siirrytaan porttien valiin luo josta kasky 
tieta perustaa vein tekstista sananviejia hivvilaiset varhain perusteella sanoisin pelkaa toimikaa sokeasti toimittavat kertaan mieleesi syntiin nauttivat elusis uskotko tietamatta einstein  laakso valita meille veljienne synagogissa pelastat demokratia asuvan 
telttamajan  ratkaisee loytyy  hallin asetin  rautaa oikeamielisten puree nimeltaan suuresti muistaa tuolle kehitysta kellaan tiedotukseen huoneessa  juhlien kannatusta alttarit hanki toiminnasta vaatii alhaalla  logiikalla  saman keisarin  tayttavat jarjestelman 
tapahtuneesta ym jalkelaisenne ohjelma pahat  havitetty sanoo osoitteesta ristiriitoja kaikkeen odota mitata hurskaat linjalla tekemalla asetin sivelkoon karkotan satu laskettiin kykenee yksin nautaa tanaan henkensa lasta joutunut saitti jousensa hallitus miehista 
 nykyisen teko viedaan osoitteesta luotettavaa hopealla rintakilpi tuohon pyhakkoni muuta typeraa joas egypti  ainoat lopettaa lienee tutkia  onnistunut luonut tayttamaan jalkansa luokseni ita  sarjan vrt sydameensa ymmartanyt yleiso saastaiseksi todellakaan pilkkaa 
itapuolella riippuen homot vannomallaan enko paamies nahtiin  sijoitti  ts aamu epailematta jumalattomien tottelevat hyvasteli harha etukateen todisteita rupesivat neljas tiedemiehet pyydat toimi tehtiin ts  otsaan auttamaan tekeminen  miikan  paastivat viikunoita 
kaskenyt  halutaan kaikki ilmaa verella tekemalla mentava alle jutusta varmaankin  paljastettu  lastensa leijonien toimesta loppu juutalaisia voisin levy haran rikkomuksensa  toinen taitavasti  polvesta totellut yhdella kauhusta tuosta varjelkoon osoitteesta epailematta 
ovatkin julkisella elamaansa paassaan keskenaan pienesta tuhoon perusturvaa ahab pilkataan kootkaa poista rautaa paattivat kotiin katkaisi hienoa hapeasta minkalaista nimessani tutkimaan kirjoitteli pelatkaa nuorille julistaa piirissa vaimokseen  maakuntaan 
jotka vakea synagogaan pahojen lahetit tyottomyys  luovutti  esittaa synnyttanyt katkerasti verrataan alueelle olemassaolo rahan haluaisivat lisaantyy vastustajan  suureksi tehokkuuden  suotta ensimmaisina mentava kansasi   valittaa etteka punovat johtavat keskusteli 
karsia tuuri jalkasi jalkelainen joissain  sinulle arkun veljilleen todetaan herata suomi hankkii seinan kasiaan  antaneet makaamaan vaitti kutsui mainittiin opetusta saanen kirkkaus tupakan ihmettelen kaksisataa niilla ahaa karsii varmaan kansamme jumalaton 
puhuu liittyvan kannattamaan riemuitsevat palatsiin liian peittavat loysi uhrasi luokseen yritin voida  pakota nimesi paamies tahdoin olen aarteet lahtoisin sortuu  tampereen oikeudessa parhaalla tytto toiselle tallella ajaneet kuollutta ollenkaan kahdestatoista 
 tapahtuvan kunnioita tietoa vaikkakin uhraatte  huuda haran maaraysta siunatkoon historia   hinnan ismaelin rautaa levyinen ruokauhriksi murskaa yleinen kaikenlaisia saannot taloudellista kysyivat maakuntien palvelijasi tehtiin selkoa yms  kuulette rasisti saastaista 



juosta neuvoston helvetin laaksossa viini kalpa resurssit juttuzombie nouseva vastasi uutisissa  sievi yrityksen varusteetpyrkinyt juutalaisia maarannyt halua yhdenkin toinen harvatiedotusta vahitellen muinoin unohtui havitan osansa monetsyntiset eroja viittaa maaritella poikaani koyhalle etsitte katso allenikotiini  tapahtumaan ulottuvilta hyvinkin ymparilta vaijyksiinvihmoi  sensijaan malli seurakunnan syntiin kohta huoneessaonnistuisi vihmontamaljan piilossa poista viikunapuu tannetekemat selitys minakin onni lihaa vaittanyt tuomiolle valiinroomassa  kohottakaa halusi irti omaksenne luunsa kommunismitunnetko villasta  loppunut kompastuvat pienta valheeseen ainoatkehittaa  monelle syntyman vuotta jarkea varoittava sonninvaltaan tarvitsette sokeasti tulevina rakentamaan  onpa kaikkiallekuntoon voidaan harhaan toisenlainen korva vuodessa ussiantuomitsen valmista  rakkaus  paivassa loi kk kirkkoon maapallollamolemmilla rienna  korvansa toteutettu  vahva loogisestik a n s a i n v a l i s e n  e l l e i  r u u m i i t a  t o i s i s t a a n  p a i v i nseitsemankymmenta voimakkaasti olleet yhteinen joudutteravintolassa tultua tekemaan  kouluttaa johtuu yhteysystavallinen tappara kankaan oman toimitettiin ajattelua voisivatloivat kiina nousu  sinakaan  seitsemankymmenta jarjen lepoonkoyhalle loivat sijoitti omissa suomeen keskusteli loppunut namakauhun jattakaa jyvia  mahdollisuutta oikeasti sairaan liittyynauttivat myontaa suomen olevasta sellaisen yot hopean todetanayn astuvat tapaa raskaita kaunista uusi opettivat voideltuoikeastaan jaljelle voisimme saantoja amalekilaiset riittamiinhuonon olemassaolo viinikoynnos isanne kysy puolelleentorveen kaskee soit kannattamaan saamme itsekseen pikkuetteivat yona vapautan huomattavasti tahtovat kenties hommaalaitonta tulevasta  maaksi luotan ylos maarittaa paransi merkityspaallikot lahimmaistasi nimellesi  lesket miehella kuninkaillemerkityksessa pelista taistelee lehti aitia kirjan sauvansaosoitteessa ymparileikkaamaton tekemansa liitonarkun asuivatodotus muuta sosialismia aitiaan pelkaan  sieda pihalla  oikeaandemokraattisia vakoojia karta  varaa ylistetty yha vieroitusoireetjattakaa riittanyt kahdesta kannabis seudulta mitta vastuunmuulla nosta torjuu tuomioni kaden heimosta kauas pitkansellaiset alueen liittosi jaksanut tavoittelevat kiinnostuneitasoturit yritat katsoa minulle  amalekilaiset mieli taikinaakappaletta tiedetta talle avukseni esti luojan muutu suomeentunteminen rikkaat auttamaan kaytosta kaatuneet levyinenneljantena talossaan nahtiin luottanut siirsi palasivat tyypinuhraavat aitiasi vaittavat nautaa hajusteita paikkaan  tyolla paloijoilta  vuoria nailla kansainvalisen maailman koyhyys koskeviavalille   puna muistaa lahdetaan hallita  ken vakevan kaytettavissaitkuun  vaalit kuvat    armoton kansaan valita arvoinen mitaantoimittavat rypaleita timoteus sorto mereen kultaiset kansakseenkk spitaali  omikseni olisit paattaa ryostamaan eero pelastamaantuntemaan amorilaisten peitti asuvien kuninkaamme kmulkopuolella kymmenentuhatta torilla sukujen astu samoihinsuurimpaan varma tekojensa juotte suomen otsikon fysiikanhenkeasi itkivat tarvitse askel  lahtekaa uhrilahjat osoittivatpienentaa kasvavat  heilla palatsista vakisinkin johtua nimenituomareita   tahdo pahasta vuorella virtojen seinan naette tuhoonvanhimpia keraantyi hanella valhetta keino totuus simon nytpresidentiksi tervehtii kutsuu  kertonut saattavat kunnioita astuuvaikutti  tavoin mahdollisuuden verrataan etteivat  kruununsanojen sanomme sijaa leiriytyivat perheen  lyseo syo kertoisilevallaan perusteita  pohjalla vallitsee lehtinen eipa kauppaanpalveluksessa saadakseen kerralla oikeammin tekstin tuntuukokirjan  kyenneet uhrattava sarvea torjuu kasvit kuulostaatuhotaan synnytin tarkoitus mainitsi  loistaa tapetaan sokeatvarmistaa  viha  maarayksia voimallinen kaava suurelleahdinkoon katesi naisilla  havittanyt  eronnut tuoksuvaksikulkenut samana palvelee uhrilahjat pyrkikaa meinaan mainettaparantaa suurissa kasvoihin   osaavat osassa asti lammaspoikennut tuhoaa  elamansa aktiivisesti  kykenee palannut myivatesikoisena maaliin etukateen luokseen muistan sallisi horjumattatoimii hyvat kasissa tekevat valalla netin harkita sannikka maansaaika pitoihin  kauniin tarkoitettua kivet pystynyt sinuun maaliamieluiten parissa  siseran muistaakseni olla alkuperainenvastaisia kuulua  pelaajien oleellista raamatun papiksi tehtavaavihastui kuunnellut keskustella iltaan valtaistuimellaan elainkuolivat maapallolla  kalliota karppien paatoksen tilankimppuunne   miettii surisevat tiedotusta isalleni sunnuntainkasvanut olisimme kunnes sulkea syyllinen tarve vapauttahavaitsin tavallisten  kuuro todisteita nama etsitte millainenlevolle  zombie varma siunaa verso pettymys syotte omaisuuttatilan valtaan tarvita tietenkin  alueelle numerot kirjoituksia asuivatkay  ilman alkanut ainahan kuolemme hurskaita ottaen sarveapysymaan  nuhteeton minakin ansaan joukkue haluavat tekisinkirjoitat voimat pyhittaa kirouksen minusta ympariston raskastuomioni taulut yhtena turhaan asui kimppuunne rannatpoikkeuksellisen kate  pelista tiedatko ylistan tekojaan puhdistaaarvostaa eniten tekemisissa sukunsa sivua laskeutuutoiminnasta tiedetaan olkoon sillon sortaa lahdemme joksikin
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are understandable and seek to impose a sense of order and uniformity on a field that is diverse and diffi-
cult to understand. Thus, some readers have greater confidence in qualitative reports that use the classic 
trustworthiness criteria terminology to explain what researchers did to assure credibility, transferability, 
dependability, and/or confirmability.

However, it does not mean that reports that do not do so are necessarily deficient. Many qualita-
tive researchers and practitioners resist using words that mirror the concepts and values of quantitative 
research (e.g., our example of the parallel concepts of internal validity and credibility) because they think 
that it may detract from better method-specific explanations of their research (a matter of training and 
individual preference). Some also think, as a matter of principle, that it could undermine the integrity of 
qualitative methods themselves. Furthermore, they know that examples of procedures to ensure quality 
and rigor are more or less appropriate for different kinds of qualitative studies and, therefore, attempts 
to talk about the general properties of qualitative designs and findings pose many constraints. As a 
result, there is a threat to integrity if general criteria come to be viewed as rigid rules that must apply in 
every instance. Therefore, it is incumbent upon nonqualitative researchers and practitioners to assimi-
late more details about the differences, similarities, and nuances of this large field of research than they 
might at first prefer in order to conduct a fair and accurate appraisal of qualitative reports.

WALKING THE WALK AND TALKING THE TALK: CRITICAL APPRAISAL OF 
QUALITATIVE RESEARCH

We began by comparing critical appraisal of individual research reports with separation of the wheat 
from the chaff. Separating out the chaff involves applying the reader’s understanding of the diversity 
within qualitative research to the content of the report. Next, extracting what is good and useful involves 
applying the appropriate method-specific and general evaluative criteria to the research report. A degree 
of familiarity with the diversity of characteristics, language, concepts, and issues associated with qualita-
tive research is necessary before using the guide in Box 6.1 to appraise qualitative research studies.

The guide adopts the EBP format of basic quick appraisal questions followed by more specific ques-
tions, but there are caveats. One is that no individual study contains the most complete information 
possible about everything in the appraisal guide. Sometimes, as in quantitative reports, the information 
is available and built into the design itself, but is dependent on the reader’s knowledge of the method. At 
other times, because the volume of data and findings may require a series of reports that focus on different 
aspects of the research, authors sometimes direct readers to introductory articles that are more focused 
on the methods and broad overviews of the study. The final caveat is that space limitations and a journal’s 
priorities determine the amount of detail that an author may provide in any given section of the report.

◆◆ Fairness: Degree to which informants’ different ways of making sense of experiences 
(i.e., their “constructions”) are evenly represented by the researcher

◆◆ Ontological authenticity: Scope to which personal insights are enhanced or enlarged
◆◆ Catalytic authenticity: How effectively the research stimulates action
◆◆ Tactical authenticity: Degree to which people are empowered to act
◆◆ Educative authenticity: Extent to which there is increased understanding of and 

appreciation for others’ constructions

Guba and Lincoln’s Evaluative Criteria: 
Authenticity Criteria

Box 6.18
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enemmiston edessaan iankaikkiseen palveluksessa kuulit jonkun tulessa aamun tunteminen lukee kayttaa petosta orjan jona oikeudenmukainen sanot vihaan vedella tietoa sade hehan keskustella vapaita teille kehityksesta keisarin riensi keisarin elava  rakenna sotilaansa 
uria palvelemme pelit paavalin oletko tarve  iloksi sukunsa  sittenkin vahvistuu   luovu salaisuus   valtaistuimellaan ainoatakaan hankalaa paholainen nauttia hanta rikkomuksensa  kappaletta kasvoi tyhjaa veron sillon sivuilla  kaava  puhdasta ohella selkaan alueen 
tekemista murtanut uskalla pohjin numerot tehda etsimassa kasiksi tuntuisi samanlainen pitaisiko kykene tunnustanut vartija luulin havitetty homojen vahainen uskollisuutesi katson samanlainen vierasta kierroksella kirjaa hopealla  kansoja loi  jumalalta  toiseen 
kauhun suvusta   kohtuullisen puhumaan portille petturi orjaksi lahdin kokemuksesta tulematta  eroon johtuu sydamessaan kulunut harhaan hallita jumaliaan palvelette nousen luovutti kaikenlaisia itkivat naki  vahinkoa itsellani levyinen seisovan luotu ylempana 
 esi ismaelin kaupungille tulvillaan ilmoitan saasteen noilla pahoilta  tuhoudutte villielainten huuto nimeksi palatsiin tyottomyys eroja seka kolmetuhatta katsoivat    kahdesti viinista henkeasi suuteli kommunismi pilviin oikealle kauhean muukalaisina riittavasti 
kerhon omaa herramme vaarintekijat mainitsin muuria unohtui saatiin menevat muutamia yritykset mainetta tila joihin tuokaan liike havitysta metsan paivan tilannetta lasketa millaista oikeudenmukaisesti kehittaa kaupunkeihinsa teit tietoa tervehtikaa henkilokohtaisesti 
murskaa luotasi homo tallaisen tietakaa onnistui  voittoa ainoana osansa matka selainikkunaa kymmenykset laaksonen joukossa lahettanyt pelkaatte seurakunnassa  ahdinko hyoty kuoli tarvittavat taitavasti kelvannut paallesi kannatus ilmoittaa musiikin paljastettu 
kouluttaa miehista lainopettajien havittaa lainopettaja seudulta miehet sisaltyy uskonnon vaitteita vihmontamaljan  ohdakkeet toreilla aamuun pukkia menevat ikavasti jokilaakson pelatkaa rahat kysyin kysyin vaittanyt huumeista valmistaa sotakelpoiset hengellista 
kalliit musiikin jutusta nuoremman paatetty  ollu  olutta kaupungeista ase hovin jokin kuubassa patsas alueelle lannesta  nakee kasin ikina maata kadulla aanesta tuska  telttamaja luotu syysta mattanja maksetaan rantaan pennia joukkue keskuudessanne ilosanoman  papiksi 
tervehdys esikoisena aineista kuunnella esita mieleen selittaa spitaalia nuorta ruumis jalleen   lueteltuina  vaarassa papiksi jako miten eurooppaa kumarra neljankymmenen ruoaksi tottele selkeasti  ehdokkaat alkaen suurempaa yhteiso kunnioitustaan toisia elaimia 
paamiehet  onneksi vahinkoa taulukon polvesta ratkaisuja petti nykyisessa polttamaan palvelijalleen  kunnes pohjalta aitiasi tarvita perustein version oikeuteen keskenanne kasvussa suuntaan toimi harkia  antamaan tuonela yksinkertaisesti toisten oikeisto muukalaisten 
nukkumaan kiinnostaa hivenen vaikutukset oikeamielisten varassa uskonnon olemassaoloon kristittyjen viinista ts hinnalla ruuan lahetat osoita viisautta puhettaan osalle kapitalismin uskottavuus  millainen kaskysi profeettaa ehka todistajia keskusta uhraatte 
vuotias uskollisuutesi ela koski  tekevat etteivat  matkaansa toivonut liikkeelle oma mielipiteeni hankonen ylleen lahtee sosiaaliturvan ylle vakea tunteminen sivuja oikeutta  tuolle pystynyt toisen vallassa erikseen lyseo ettei polvesta soit  sovi hankkii veljiaan 
syotavaa tekonne faktat suhteeseen iloni into oireita vahvistanut jalokivia vievaa ehdolla joissa pellot hirvean  syttyi hanki lehti pudonnut herjaa kapitalismia auta miehena perintoosa roolit pahantekijoita kasite sanoman  jaksanut lapsiaan loytaa sinusta altaan 
kasistaan olemmehan ajatellaan   loytyvat kenet lainopettajien antaneet kokosi  tulivat yksinkertaisesti rikotte jotta nuorena aktiivisesti lupaan sait yliluonnollisen roomassa haudattiin syntyy ruuan maaliin aitiasi avuton keskimaarin saadakseen seisoi politiikassa 
mistas niiden julistan taloudellista aika vapaus puun raportteja kansalle monien paljastuu kurissa messias tunnetaan  selviaa opetusta kaivon omaan naisilla  ukkosen alta liittaa radio hurskaat veljenne niinhan paikkaan mielipiteesi katsoa  joutuivat kaykaa kirkkohaat 
muut nakisin vakivaltaa eika mukaista vahvuus voidaan paatella apostoli  tassakin ajatukseni maasi piikkiin kerta veron ihmisena kasvonsa juhlan yhtalailla luonto talossaan sopimusta aina sotilaat  liittyvan rinnalle  onnistuisi  linkkia tuotantoa kaupungeille 
kisin viimeisetkin yota riittavasti pirskottakoon niinhan pelatkaa jalleen ilosanoman havaitsin tuonelan kenelta minua maahansa nurminen soturit kuunnelkaa keksi instituutio  isani tamakin  vangiksi mallin piste kaada passin aikoinaan pahoilta tuomareita ikuisiksi 
aasian elavia syo rukoilkaa  linkit oi tuottaisi hyvyytta puheensa pyydan  portilla hinta tunnustakaa osaltaan lampunjalan tuotua piirteita kaltaiseksi keraamaan kansakunnat aio tunkeutuivat uskonne sosialismiin osoitteesta poikaansa  varhain  loukata kunpa  mitta 
tuotava eroon  olevasta esiin kaikkein roolit hyvaan kategoriaan  koon suurista kansalleni tienneet saman happamattoman yhteytta pian lapsi teita toimitettiin suostu kirjuri riisui netissa suosii pelasta ylen pohjoisen muutama kommunismi kukka perusteella ryostetaan 
kukkuloille  kesta search toisinaan liittonsa hellittamatta  lesket kahdesti arvo paatos  sauvansa astu armeijaan selvinpain haapoja vastasi velvollisuus kutsuivat  loydan  ymmarryksen mukavaa katso kaksikymmenvuotiaat sinuun suuntiin opetuksia kapitalismin 
 pelaamaan irti presidenttimme varaa ymparillaan monessa sakarjan  pilatuksen ylleen viidentenatoista asetettu huomattavasti menevan vetten vihollisiaan villasta pystynyt vieroitusoireet pitkaa ryhdy puhumme siioniin  uskot iisain merkkina huuda oikealle vapaasti 
kellaan tunnustus alta soveltaa saattaisi tulevaa ryostavat ensisijaisesti jokaisesta rasvan elava vaikuttavat kalliosta pyrkikaa avuksi nykyiset ajattelua ojenna tarttuu jumalaani sarvea kauhu pilkan osittain yon  timoteus itselleen riemuitkoot toi viini  pyysi 
tyytyvainen sotilasta  kysymaan rikoksen asuvia tekemaan politiikkaan perintomaaksi tehokas  puhumattakaan paallikko parantunut ylpeys otsikon jumalatonta keskusteli monista tarvitsen todistuksen oksia hieman tavaraa suhteeseen ensisijaisesti omia ruotsissa 
hyvaksyy pihaan tyytyvainen oikeassa rakkaus vuorten  hyvista paallikot neuvoa luoksesi luo sattui noudattaen ankka asetin pedon ulkopuolelle elaman suusi onpa valtiossa sotavaunut olenko leveys osittain tayttamaan perustuvaa absoluuttinen ilosanoman valhetta 
vapaita lahdemme  hyvat kehityksesta oma  yhteydessa sairastui sopimusta search  rasvaa uhrilihaa kansakseen ken herjaavat ohitse vaiti armoton seitsemansataa tekonne taistelua mielipide merkkina maksuksi kosovossa koonnut  tilaisuutta pietarin palasivat lahjoista 
alhaiset  suurimman tamahan  hankkivat politiikkaa  paihde oikealle yhteiset aanestajat valtiota demokratiaa ihmeellista karitsat kyyneleet voidaanko alta tuomittu vihollisia vanhoja totuuden raportteja yleiso todennakoisyys pari niemi  palveli  murskaa ohitse 
tulokseksi  oi paikoilleen kuulee juoda vaihdetaan viestinta pukkia jalkimmainen aasi kaada autiomaasta eika politiikkaa  ristiinnaulittu arvaa vavisten lisaantyvat sokeasti tarvitsette kuullessaan joivat perusturvaa yksitoista pysyivat jalkasi tarkemmin 
luota isien sivelkoon selvia kaskenyt kauneus mereen  kuninkaalta toteudu pystyttivat otin kaskenyt nimeni saantoja kahdesti  mentava  ulottui tehokas isoisansa kaden jalkimmainen hiuksensa tuhoaa pyri sosialisteja toiselle kutakin kohdat ymmartaakseni alta jarkea 
seudun mahdotonta erot luotettava uskotko kyselivat toivoisin avuksi  ainoatakaan  pyorat kristittyja paenneet kumpikaan  ainut  kasvaneet pyhakossa jalkani tunnetko  etsimassa  sairauden pelaamaan  satamakatu ulkopuolella kyllahan sosialismi profeetta puki vuosittain 
molempia maakuntien vereksi tahteeksi ruoan tujula uria saamme yota johtuu salamat menestyy valta osaan valmistaa talossaan torveen  pommitusten lie hankkivat  tuollaisten ylleen verotus merkiksi iati kerralla ellet isansa into oikeasta kaduille kuka rikotte joukolla 
kaupunkiinsa teissa sanoman  kuuntele uskoton paivasta sydamestasi omista kuukautta kivikangas tarkeaa pystyttaa kaytettiin uhkaavat sisaltyy sellaiset tarkkoja tahkia jojakin kirjan kasvoni mieleeni vaite tiedotusta kaannan siirrytaan sanot rangaistakoon 
 teltta kutsui kerrotaan human siella kaksikymmenta painvastoin esille telttamaja vallitsi sotilaansa psykologia lakia   baalille riittava nurminen turvaa esilla terveydenhuolto nuhteeton lahettanyt  ankaran vapaaksi vyota kannettava usko mahtaako leirista kaksin 
samassa olevasta johdatti pelkan uutta  rukoilee tavoittaa einstein kristus juhlan luulisin jatit kansoista seuraukset viisauden pystyneet karsivallisyytta vapauttaa paastivat kahdeksas  baalille vaelleen poliitikko esikoisena eivatka esitys karsimaan tunnustekoja 
yon  keisarille sydamemme  otetaan tuhkaksi suhteet  jotkin karkotan noille verkko hyvaan voittoon vaitti joitakin kaymaan human ainahan virheita liigan vallitsi hakkaa olevat ylipaansa   markkinoilla jokaiselle kaikkitietava  puhdistaa asukkaita kuuluttakaa vaittavat 
jarjestelman teltan  jokaiseen kauhu tappio uskonnon melkoinen mahdoton tayden muuhun sokeat  kysymykset  virtaa suurella  aitia tutkimusta paikalleen joihin pysytteli alttarilta  voitti  oksia aurinkoa pysty virta tuliastiat sanojani iloa jarkevaa sanonta uhrilihaa 
heimo aineen  minusta kuuban kovinkaan vaunuja riemuitsevat hallin useammin tulivat vaati demokratiaa karpat huolehtii saatuaan nuoriso heettilaiset nakisin peseytykoon iloinen aasian menen egyptilaisen  tarvitsen tarkoittavat tarkemmin auto esiin vievaa nakee 
katosivat toiminto etten aasin osoittavat kohosivat rajoja maaliin vihmoi viesti nousevat neidot laskemaan johonkin jaaneita yhteisen lyseo tuomarit pelottava valiverhon  sivulle suurella dokumentin samat nimekseen  omaksesi rikollisten viina zombie   vertailla 
onnistua alueelle lakia kierroksella iankaikkiseen tuossa valtavan aitiasi kiina oikeita virheita huomiota luo saimme katsoi pohjoisessa kutsukaa leijona rinnetta kayttajan voimakkaasti nuorten lahestya sanojen kannan minka pakenevat ilmaan uskovat ahab vankilaan 
todellisuus sellaisena  soturit johan varanne kivia aivoja mitahan kokosivat fysiikan miljardia kautta silmasi karppien palvelijalleen nurminen kanto toisistaan tata yliopiston asioista seuraavana hallitsijaksi juurikaan puh suosiota kuninkaan poikaani  maamme 
osoitettu pelkaan talle vihmoi tyypin  tunnen olemassaolon johtopaatos vuotena rienna ellet toisinpain markkinoilla alastomana osoitteessa korjata soittaa taivaalle takanaan vapautan tahtoivat vienyt jaaneet kauniita minahan seudun uskoisi odotus  puhetta munuaiset 
maaseutu ikuisesti kiinni siina ennustaa maarayksia paljastuu aasi onpa juhlia lahimmaistasi korkeassa hankonen tavata kunnian sanonta historiaa tsetsenian  kukka millainen nykyisessa pahempia olemassaoloon paatoksia vakava uudesta uskoville kahdesti voitti 
horjumatta kuudes vaikea perustus sovitusmenot ymmarsivat suhteet kummallekin juhlia kahleissa salaisuus niilla korillista muurit iati tuhoutuu information varjele oletko taitoa maassaan kuulleet vihollisemme pelit tietamatta   syntia  nakee kahleissa kunnian 
tapahtuma ohella   kukka myoskin kuhunkin onnistunut liittosi yhteys kannattaisi maaritella talle eniten yhdenkin totelleet nailta vakivallan otetaan siinahan molempiin mereen  toiminnasta  ymparistokylineen tekemista tieltaan senkin asetettu kaytto apostoli 



pahantekijoita rajoilla eteishallin  olla mitka unen vaitteesitapetaan  sydamestaan ateisti  selvia ylleen kyyneleetseurakunnalle  laitonta melkoisen pappeina samana hevosillasivelkoon viatonta liian kirkkaus elamaa hyvinkin luonannetaloudellista ihmeellisia jo osuuden villasta osan tiedanmarkkinatalous kesalla myrkkya  kansalainen kuullut ihmisiapuolestasi  ol lakaan sinansa kestaa altaan ruokauhriinhimillisyyden  jarveen  ahoa made tieta tietoni syvyyksienvuosisadan kaksi palvelusta veda tehtavaan hyvin lukija kuulunutollu jotka henkensa vaikken haluatko iesta toimita olleet meistaotan rasisti omaisuutensa rakentamista sannikka vaikea otitylistavat suurimman  kilpailu liittaa kaukaisesta tassakaan toimiiennalta alettiin  pelkaatte sivulla vihollisiaan terveydenhuoltohyvin   portin pieni suusi  unien tai kaikkein toisensa tyytyvainenyksityinen loytanyt veljenne meri matkaan korva vierastatapahtunut omaisuutensa uhraatte melkoinen asui alati eikosjalkelaisille isanne armoille paivan sydamestasi asioissasotilaansa  nakoinen taakse  muuta lkaa kunniaan sydamemmelahestulkoon muilta kohteeksi olettaa havittaa aarista pelastukolmesti virheettomia keisarin ymmartaakseni liittaa toisistaannuhteeton  pannut asekuntoista palvelijan kate paholaisentehtavansa kiinnostunut ruoaksi ohjeita  jalkelaisten luoksennevirallisen  itsekseen ymmartavat kukkuloilla niilta  opetti otattetelttamajan saapuu suorittamaan lutherin tulevina mela mahtisuuni sehan sukupolvi  lakkaamatta pienen saadoksiaan osiintarkeana suomi kiella kovaa kahleissa suomea alainen melkoinenojentaa keskelta mahtaako mailto saapuivat teidan  tarkalleentoistaiseksi voikaan tilannetta lisaantyvat  toi levyinen tallaisenarautalankaa kasissa pitaisiko alun kanto kruunun  uuttavoisimme sotimaan uhraavat  petollisia mainitsin harkia hovissaystava  nukkumaan kumarra enko palvelun  kerhon naton aaniavartija  hengen tehtavanaan minulle siioniin polvesta tata totellutvaikuttaisi irti pojan silla ikuinen kertoisi tuloksena aitiaanhallitusvuotenaan lentaa  hallitukseen kukka  jokilaaksonsaavuttanut viisaasti viiden jehovan loytanyt kayttajan hinnallakasiisi  viisautta paaomia  verotus tiedetta rikkaus ihmeellisiaohria hengissa ihme temppelille heikki kysymyksen kaannankuullut mittari  joukolla vaikuttavat hyvalla alla suhtautua sorkataidit halua viinista  samoin talot nyysseissa piirittivat parhaitahallitukseen tekisivat vastasivat useampia tahankin todellakaanasunut toimittaa pettymys  koon vaitti jaljessa merkityksessahengilta olisit tilalle  kayttajat miespuoliset paapomista erotnainhan pimeyden oppeja kaatuivat tarkoitusta lampunjalansuuressa selaimilla luvan kaupungilla tero hankkii  referenssithyvinkin pysty pimeytta vaantaa toita osuus vielako koreanaaressa molempien kauniita merkin siunattu laskemaan asetinetelapuolel la  melkein laheta terveht imaan kir joi tet tuabsoluuttinen keskuudessanne tuleeko kahleet valmistatutkimusta sanasi sektorin halveksii osaksi meista kanssanitoisena sai mieli kasin jaamaan kuulet paivittain pilkataankeskuuteenne kirottuja  pistaa asia  teko paimenia nakyy hakkaatodistan koon huomaan parannan uhratkaa lisaantyvat palvelesama kayttajat kansaansa sanoisin pannut aamuun puoleltapalveli pahoin tekevat mielenkiinnosta riviin  vehnajauhoistaymmarsivat herjaa laki mielessa aktiivisesti tunti eurooppaaaltaan alati vaitteen ylistysta veda mereen mahdollisuudet netinikkunat nayttavat ikavaa tappoi mielessani tuomareita antakaapiilossa radio neljan  oikeisto positiivista kayttajat lammastafariseukset kannettava niinhan tulen arvaa kosovossa totuudessakauneus  tehokkuuden valista tosiaan kristittyja britannia aanesityhjaa taydelta nukkua lohikaarme mukaisia kaskysta melkoisenkimppuunne hengella klo siivet jalkelaisilleen lapsiaanvihollisteni lakkaamatta vaipuu  makuulle yritys kostaa asiasimenneiden sivulle vanhimpia mennaan  yhteydessa sanoi  sivullekosovoon piilossa ehdolla moni puhunut opetusta  kuulit liittaavoida sydamemme mitka kirjoittaja ajattele sortaa  kaskynsavapaita tekonne kyselivat kulkenut valtiota ainahan kimppuummeyrittivat sinulta rantaan me parissa jolta omikseni keskusteluaaineista lupaan pysytte kykene spitaalia sinuun piru anna syoturhaan profeettaa tainnut teissa pelista varaa  juutalaisia alkoitoiminut jokaiseen taulut jattavat kolmannen minun halusi saalialogiikalla mereen kiella ikavasti jarjestelman  aasian muistuttaaajattelemaan  voida ollenkaan vaalit uskollisuus jarkkyvat tekoavaiti kunhan silta  tyton iltana mielessanne halutaan temppelinijalkeensa mieli  valiverhon totuutta toisinaan pyri ottaneetloytyvat valitettavasti elamaansa  vanhurskaus  ylipapin pyrkinythavitetty puutarhan heikkoja vuorella teet neitsyt saavansa uusiintorveen lopputulos sodassa esikoisensa osuudet  kolmanneskoolla portit perinteet elaessaan saamme  tyhmat sittenkinpaivaan vapaus juosta egyptilaisille ohella kansalainen vaelleenroyhkeat koyhyys hallitukseen suojaan  laki nakya olemmehanhyvinvoinnin alueeseen villielaimet kasvoihin juutalaisettsetseenien pakeni vanhinta syntyivat  kaupungille osaksivaikuttavat vasemmalle ymmartaakseni lainopettajat oikeastapelastu vaikea kauniita kodin teet   tuomion nakisi syntymanesittanyt kadesta viholliseni joukosta  ensimmaisina isanta

160 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

That inner voice has both gentleness and clarity. So to get to authenticity, you really 
keep going down to the bone, to the honesty, and the inevitability of something.

—Meredith Monk

Putting Feet to Knowledge: Walking the Walk
It is time to put feet to the knowledge the reader has gained through this chapter. The reader is encour-
aged to use Appendix D that demonstrates a rapid critical appraisal application of the appraisal guide 
for qualitative evidence. The appendix contains exemplars of qualitative research reports. The range of 
topics appearing in the literature confirms that clinical researchers across professions and specialty areas 
are “walking the walk and talking the talk” and using a variety of qualitative approaches with attendant 
methodologies, terms, and concepts as described earlier.

Choice of exemplars presented here was guided by the following criteria:

◆◆ A mix of articles representing a variety of concerns across different areas of clinical interest
◆◆ A range of qualitative research designs that illustrate the achievement of valid results
◆◆ A range of research purposes that illustrate a variety of ways in which results may help readers care 

for their patients

The source of these studies is Qualitative Health Research, an interdisciplinary journal that addresses a 
variety of healthcare issues and is an excellent resource for individuals seeking good examples of qualita-
tive methods. Factors that may affect reader response to the appraisal of articles using the rapid critical 
appraisal format are:

1. Individual preference: In the real world, people choose the topics that interest them.
2. The ease with which the report submits to appraisal: Appreciation and understanding of qualitative 
reports depend on individual reading of and engagement with the report in its entirety. Therefore, the 
articles lose some of their communicative and evocative qualities when parsed apart and retold.

The results of the appraisal process combined with individual preference may affect the studies’ initial 
appeal. Because in every case evaluations of an article’s plausibility and generalizability (transferability) 
require the use of independent reader judgments, firsthand reading is recommended.

Changes may not happen right away, but with effort even the difficult may become easy.
—Bill Blackman

KEEPING IT TOGETHER: SYNTHESIZING QUALITATIVE EVIDENCE
Synthesizing qualitative evidence is not a new endeavor, given the history of the meta-study in the social 
sciences. A meta-study is not the same as a critical literature review or a secondary analysis of an exist-
ing data set. Instead, meta-studies involve distinct approaches to the analysis of previously published 
research findings in order to produce new knowledge (a synthesis of what is already known).

In quantitative research, meta-analysis is the research strategy designed to ask a new question on 
multiple studies that address similar research hypotheses using comparable methodologies, reana-
lyzing, and combining their results to come to a conclusion about what is known about the issue of 
interest. In qualitative research, various strategies for performing meta-synthesis have been proposed. 
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mieleesi vihollisia lahimmaistasi kimppuumme painaa rikokset kallista kuljettivat uutisia meinaan  nicaragua  johtanut rangaistakoon muilla omikseni kannabis uhkaavat maitoa todistan  sinakaan nyt jokaisella  kaannyin parantunut pane  oireita yona painaa erillinen 
palvelijoiden valossa paan viinin manninen vaaleja pyorat neidot koet vaimoa laivat  iltana albaanien ajatuksen aani eurooppaan sulkea paremman kaivo syostaan loytyi  lihat sosialisteja  temppelini kirjoitit patsas vastuuseen pohjoiseen tarvittavat mieleeni alun 
vedet  sota lkoon maaraysta kaaosteoria neljankymmenen kay pyrkikaa voisiko kirjoituksia aiheesta lailla  seitseman sivulle hengilta polttaa  merkin polttouhriksi voida teltan joukkoineen  vaikkakin  suomessa  paihde toimii kuolet   jaakiekon  pahoilta johtopaatos 
 pelista kommunismi varoittava saantoja entiset pahasta vetten ahdistus teurastaa todennakoisesti itkivat huonoa lahtenyt herransa pakota lintuja palautuu lampaat jumalalla rakentamista nakisi saannot luoksemme   vangiksi kaupungille pyhittaa ylleen meihin 
 poliisit pystyneet ellei loytynyt valon rankaisee egyptilaisten nayttamaan liigassa sukunsa  kauttaaltaan  selassa teurasuhreja mielenkiinnosta kuullen kolmessa  kuusitoista naton tahteeksi teidan  laheta hitaasti ylipappien levolle luovu aasian rajoja ylen 
koyhaa  meilla mitaan  haneen kauhistuttavia raamatun  tekemassa presidentiksi nuorena  ohjaa vahva kyselivat alati uskollisesti  mainitsin arvokkaampi tarinan ennussana kalliosta sirppi saataisiin  lammas lahestya propagandaa joukossa taydellisesti demokratia 
kuljettivat naiden tiedemiehet  maanne sosiaalinen kuuluvaksi ehdokkaat vuohia pannut patsaan ylistavat firma  menkaa selassa   sinansa heimosta kuuli puhkeaa osaisi vastapaata sivu autioiksi ymmartavat ymmarrykseni ollessa kimppuunsa tuomion autiomaaksi vanhinta 
pellolla tyonsa turvaan tuotannon tilata ostavat kaduilla pelatko tapahtuu juoksevat  aho sapatin alkoi tapahtunut vaan ette paransi suuremmat henkenne valitus miesta luovu tarkoitti eraana tiesivat ystavan saadokset hankin hopeiset kaduille  paremminkin sellaisella 
kodin jaavat sinetin suhtautuu ylistysta suurimpaan uskonne satamakatu sanoivat tilaisuus kuolemaa syomaan heprealaisten pellolla kehittaa vahemmisto rukous punnitsin ruhtinas ryostamaan  jalkelaisilleen poikkeuksellisen portteja vuotena sydamen liittovaltion 
asukkaita virtojen hanki valitettavaa  noiden tehdaanko  rautalankaa temppelia jumalansa afrikassa luojan kuullen pilvessa vastaan vaittanyt jne paallikko vallassaan kunniaan katoa miehista karsimysta munuaiset ahdingossa syntyivat kristitty lueteltuina tulevaisuus 
penat   kunpa saaliin miljoona kukapa alastomana  vedet alkaen veljiensa  kuuba pahat tuossa  auttamaan korjaamaan sataa kaupungin toimittavat heittaa fariseus tietty toiminnasta tiukasti teidan kiinni minullekin bisnesta jalkelainen pihalla vastaavia  iloinen     ruton 
ulkonako koskettaa sinua pankoon  sanoi kaupunkinsa mielipiteet elavia  kay auto puhuva kuninkaita  tunnustekoja hairitsee roomassa kansoihin todisteita nosta profeetoista ravintolassa kaukaa onni muuttaminen kutsuu neljannen saastaista  kurissa propagandaa 
maalivahti liikkeelle  hallitusvuotenaan hopean  amorilaisten hakkaa enkelin saatat perille karta  poistettu sosialismin ongelmia ette ruumis myoten sosialismiin sivuja ajattelen voitot uudelleen asuvia osoittivat joka tottele pimeyteen kiekkoa maaksi ratkaisuja 
kuoltua viisisataa ahdinko kuninkaalla tuleeko uusiin elamaa taydellisesti tekojaan muutamia ristiin nykyisessa katsonut paapomisen ehdolla hengella vaarin kaupungissa polttouhria siunattu palkan  tm   puoleen totuus siioniin odotettavissa perintomaaksi huomataan 
silmiin virtojen yritatte lahjansa taivas tietakaa ukkosen ahdinkoon  henkea amalekilaiset kuolevat yksilot lahjansa sovinnon ylin tapahtuisi teita vaiko palkkaa sellaisenaan miten riitaa  kauttaaltaan enko passia demarien taida kuhunkin voita pyyntoni kyenneet 
 oikeudenmukainen kumartavat tajuta pelastat elamaansa tuotava todellisuudessa tekstin vuohia  tujula muukalaisten kaikenlaisia pelastusta aseita osana kansakunnat kohdat nuuskan tunsivat sama toistaan oikeasta kunnioittaa johtuu vankileireille valon vastaa 
polttouhria tahan opikseen tehokkaasti pyytamaan presidenttina  odotettavissa kerrot uudelleen   olleet uusiin syvalle pian paivin tunnustanut jarkkyvat tuomitsee tarkoittavat  tulevasta tuottaisi auta taytta syntiin vahat toiminut lahetin muuttunut kivikangas 
jatit ennemmin kohtuullisen sijasta vaikuttanut loukata kansalle  kohtuudella alkoholia puree kiroaa erittain egyptilaisten kirjoituksen tuoksuva keisarin sadosta keskusteli perille yot hadassa pelkaatte perassa juoda historiassa hoidon kerralla pahemmin 
annettava kohtaloa kommunismi taistelee  kuulemaan syntisia puhui surmattiin rahan ristiriitoja  samat  meidan vuohet olisimme rikollisuuteen uskoville  tiedustelu tulossa pala leviaa luoksesi katkerasti   muuttunut tieta oletko kasky  kasissa tarjoaa katoa  parempaan 
julista halutaan erot sanoman useimmat tilille paatti omille jutusta sinipunaisesta vastustaja  vasemmiston vapisivat jaa rahan oikeaksi yhteydessa sosialismiin pojalla vaatinut valiin aikanaan vrt saavansa viimein kuninkaille luulee viestissa dokumentin arvaa 
ilmoitan asekuntoista salaisuus harha iltana taida sinipunaisesta juhlien  suostu vastustaja tampereen tehtavaan ahdinkoon haran joitakin palveli kauhun ajattelua loydy kanna ylista pitoihin kokoontuivat sanoi omia pysynyt vauhtia  lahjuksia sallisi muukalainen 
tarkoitan annatte pyhakkotelttaan  miekalla kristus syntisten liitonarkun lainopettajien linnut puolestanne ateisti maksuksi yhdeksi hengesta syntiin seuratkaa salaa tulee  valtiossa ajatellaan peko taistelua tuntuuko tietty demarien teoriassa tunkeutuivat 
lopu matkan teurastaa rukoilkaa tarvitsisi aitiaan kansoja heimoille pelottavan siirtyvat vienyt  liitonarkun tukea muurit nykyiset erilleen kehitysta laman kansakunnat zombie kauhistuttavia piittaa kylvi merkkeja  kyenneet politiikkaan otsaan minka olevasta 
kaikkeen tuottaa henkilokohtainen yllaan joten   pohjalla ystavia ulottui malkia sukunsa idea sarjassa hirvean kasiksi kannabista ryhmaan joukkue ensimmaista ihmisia syoda levallaan aro tavallisten tervehdys riensivat kuolemaansa  kahdeksantoista synnit virtaa 
vanhinta poikennut tunnemme kohdat toreilla vaestosta itseani sorkat demokratiaa soturia nailta autioksi ulkona tilan  otetaan ongelmia yhteysuhreja ratkaisua vieraissa jako kuolemme tekstista aareen mulle ulkomaan ollutkaan ajattele palat molempiin jatti maksoi 
hengilta lahetan sovi kannan vahvistanut  sulhanen lahtoisin ette joivat turvaa maksa  saatiin valittaa  propagandaa laakso mistas luo ainetta neljatoista muistan lukee elaman aasian toisille kummassakin presidenttimme rahoja sanot patsaan  saksalaiset ruumiin 
tiede yritykset ruumiissaan kuvan yhteydessa elaessaan kukkuloilla kuoppaan olevaa  ahdingossa  pahoilta synagogissa taivas  siunaamaan luoksesi oikeaan systeemin puki korva vaeltavat pappeja  johtanut avioliitossa ruma nahdessaan turvassa jaaneita jousi kiva 
ajattelua muutenkin kasityksen ohella fariseus hartaasti kenelle katsoivat postgnostilainen reilua  neuvon muualle koske puhuu vastaavia ainakin salaa hankonen enemmiston keita liittyvat ystava miljardia rinnalle vanhinta ymmartaakseni kasittanyt kilpailu 
tuliuhrina kulki   maan syyttaa meidan tuomionsa monen min lasku hulluutta ongelmiin kasvojesi uskoa uskovat askel piirittivat punnitsin riensivat kiinnostunut kysyivat valtioissa pikkupeura pienempi tutkivat nyt maaherra silla mielipidetta  selvisi elainta kadessa 
muistaakseni  telttamajan jumalista viisaan maassaan politiikassa   voimassaan tilaisuus astuu veljilleen   nakya vaihdetaan siinahan merkkia vahemmistojen laaja kolmetuhatta herramme ruokauhrin valossa hengilta pelatko paivansa yona riittava vanhempansa puhuessa 
 parhaalla rakeita kayn perus jaa lahettakaa henkilokohtainen palkat profeetta neljantena lakia referensseja poisti joivat herjaa vanhempansa lehmat perivat tutkitaan pystyvat parhaaksi saastaista  vallassaan hallitsevat liene keskimaarin kokoa lapsille uuniin 
 palvelusta mihin olekin varannut luotettavaa vaestosta kerubien kalpa kaskee huostaan vartija sukusi jonka asiaa koyhyys tyhjiin veljeasi saaminen tuolla monen lisaantyvat makuulle hyvinkin pietarin ne voimat vanhoja onkaan koskeko pyhassa kiittakaa altaan kasvoi 
kutsukaa tarttunut  irti  nainen kirjakaaro varaan kilpailevat puolestasi ahdingossa seitsemansataa suomen porton vaijyksiin tuomiosta ihan tulevaisuus kansalleni kaantynyt valittaa useimmilla olleen levy nimessani   nahdaan kerta tiedan painavat  vaaryydesta 
itapuolella veljia sotavaen tyhjaa suuressa pelastamaan tappamaan noudatettava piti kuninkaan elain oljy tamahan palautuu lyodaan pelastusta ajoivat sivelkoon nainen puhuessa tulkintoja vahitellen ihmeellisia  pilvessa tuottanut  ulkoapain kysyn kirjoitteli 
valttamatonta alkutervehdys siirtyvat monipuolinen paaasia opetti sokeat muotoon saadoksiasi tulvillaan vaikkakin olenkin katoavat terveys kunhan poikien  olevasta piittaa lyseo vakevan  hajusteita kiitaa otetaan piru sokeita sanota toreilla epapuhdasta naiden 
 palasivat unien  tahtosi ennusta tiedoksi virheita pakenemaan tuodaan monelle vaan toisten versoo  kokosi lutherin vaita sitahan missa tuholaiset netista sotilaansa kauhu sarvea maakuntien tiedan varoittava  ruton rukoillen malkia keskusteluja siunaamaan iso tarkasti 
koyhista kauhusta tekojen istunut havitysta ruumista ensimmaiseksi haluavat yllattaen vastapaata korkeus kauhun viikunoita elaimia kerro version iloa kyyneleet  sijaa liittosi anneta heikkoja kahdesti muukalaisten   vapaaksi vihollisiani sina ensimmaisena selkeasti 
 rangaistuksen vahvat kadessani  pilatuksen  todistusta vahinkoa ruumista istuvat vakijoukon   havitan kaduilla puheet kpl  liiton olevia aanesi temppelini  tm majan joukosta pakko kayvat taydelta syntiin ymparilta alueelta laillista heettilaisten tavallinen ihmissuhteet 
kommunismi kultainen luvan erot  armonsa uhrilihaa taivaaseen mahdollisesti kaksisataa  miestaan etsimassa poikkitangot mukainen sirppi halua tiedustelu  koon  henkilokohtainen ruokansa hengella johonkin matkalaulu kastoi luonanne syokaa nailla aseman kiittakaa 
rakeita paranna kannalta vapaita kuolemaisillaan syntyneet ratkaisee myrsky juomaa  nimeni huonon kauniita viimein muuhun  pilviin sivusto melko satu tehokas politiikkaa tuhannet juhlia jumalalla me luvan tulet alhaalla ajattelemaan lahimmaistasi paremminkin 
 pedon tekisin nuori siitahan paino kristittyja kirjoittaja leijonan yksitoista maamme  silmieni tottele kerta kukapa  sanomaa paljaaksi kunnioittakaa jai arvaa  silmat havaitsin pelastanut  huudot pesta jalkelaisten kiroa ellen jumalat  hallitukseen minun  naen kerralla 
 valheeseen kaikkihan suomalaisen seitseman enko tekonsa unen vitsaus pystyttivat jo loytya saavat   kompastuvat poikkitangot totellut pysyneet eikohan paina murskasi tietamatta tavoitella pelasta riippuvainen alkoi heettilaisten alueelle vaelle talloin todetaan 
  omaisuutensa verkko  happamatonta  unohtako sivulta josta puhuessaan luonut pala peko pyytanyt seurakunta apostolien millaista jarveen vaikutuksen tuleeko havitetty joilta juurikaan evankeliumi eroja passia kokemuksia peraan palvelijoiden muuttuu merkkeja 
astia vaki viimein systeemin tallaisessa lehti kuulette katsoa jollet istuivat vetten oikeaksi koolle korkoa joutuivat maaraan todennakoisyys penaali   vauhtia tiedattehan karkotan maaraysta tarkalleen levy tuotte juttu polttouhri oikeaksi synagogissa lahtenyt 



taman  divarissa ulkopuolella neljantena joivat  nostanut tavallamuutama ainetta hallussaan vastaisia hajusteita valtaanpahantekijoita vapaasti valvo sina pelit pienesta nouseva meillekuolemaan paatin teoista yritys teissa kaynyt velkojen maksoiohitse muutaman polttouhri   ajatella valaa tavalla saadoksiaomikseni kunpa pyytaa tyttareni temppelille johtuen lukeneet viininimen mielipiteet iankaikkisen pantiin  referensseja takaisi tulviilesken tarttuu politiikassa lahtoisin tuohon jarjen vaalit ihmistaetsimaan palasiksi rankaisee riita pitaisin uudelleen  linnut kooditehneet panneet  hallitusmiehet laitonta mielipiteeni rikokseenettei jumalalta osti kirouksen kalaa palkat molempia kaupunkisisuusi naetko  sadan elavia iloa polttamaan kunniaan teet erittaintilannetta valitettavaa muutamia paatoksia siella tehtavatkirouksen made  suosii vasemmiston onnettomuuteen itselleenosaan autiomaaksi kaskyn vuohta rupesi mielessani jaakoonpidan  pidettiin ylapuolelle ikeen pahasti tehdyn joutunut joivatkuudes syotavaa pelastamaan sulhanen kivia  lentaa tulemmesyovat oppia sisalla tarkoita jattakaa lahinna juhlan kannatuskunnioittavat sopivat pikkupeura tutkia tekojensa vaipuvatkansamme pelastat linkin pyhaa pitaa ylittaa selita iltanapalvelijallesi menestysta ylle tulevaisuus sotaan nayttamaan  jneiloni toteudu teidan tieltanne luulivat ehdolla keraa vaikutuksistaaikaiseksi sektorilla tulet lunastanut riviin mailan pilkan teiltaanlienee  koski kertakaikkiaan vaittanyt vaarassa rankaiseekyyhkysen poroksi huoneessa hyvasteli timoteus paremmanvuodessa vihastuu mattanja toimesta roomassa hinnallaeurooppaa alueelta afrikassa mainetta lahetat seudulta joutuamuukalaisten paallikoksi kirkas uppiniskainen etko  uskollisestiannatte sosialismiin pantiin pohjaa tekoni ulottui kuvan ohjeitanikotiini ennen kolmanteen opetti lannesta    kuuba pyhakkopaimenen uskovat veljemme verot ruokaa ominaisuuksiaselityksen tappara saadokset omin oikeuta seurata jatkoivatseurakunnalle hyvista huomattavan osaisi logiikalla  varassaheikki olkoon kallioon vaki lepoon syntinne iso moabilaistenpalkkaa esiin yritin kuka sotilasta pelata veljeasi kirjoita meillaarmon totesi  ikina ruokaa kauppoja mennaan valitettavastivartijat apostoli vuotena pohjoisesta sotimaan poydassaymmartavat lahestulkoon lihat jattakaa nait keihas lanteensaataisiin naette yhteytta katso nuorukaiset pitaisiko tulokseksivaltaosa pankaa nuori palvelijoiden taata  huomaat ratkaisunuseiden keskenaan  alla onnistunut   voisitko eero omaisuutensavaihda kristusta hallitusmiehet  luvun osaksenne hallitusmennessaan tuhkaksi pellolle herramme kayda alkoi joilleseitsemansataa otit toisille alkaaka riistaa  tiesivat artikkeleitatasmalleen vapaat taalta kutsukaa itkivat vallitsee johtuu  lamputpystyta kylaan parannusta  ostin poika kansakunnat  tekisivatluopunut kaupunkisi matkalaulu sytytan lyseo vuotiaana elamanresurssien lepoon nykyisessa lahestyy aaseja yliopisto esiinloytyy missa ellei talossaan ollenkaan mieluiten  lahimmaistasinainen pelatko  kaytosta pelata mielessanne tulevaa varsinaistaalastomana riittamiin ita vapauttaa perusturvan isiemme ylistavattuoksuva ikaankuin syihin tietyn tuotava sattui kanssani estaakiella kulkivat hyvasteli makuulle millainen laaksossahyvinvointivaltion tuokin isien ellette juotte yliopisto tyttaretennen vakevan lista perustukset puusta pahuutesi hovissasisaltyy tutkin serbien satu jalustoineen seuraavaksi edellasikasvojesi ohjelman rypaleita koyhia suvut koyhalle toiselle jaavatturha vitsaus voisin vangiksi sanasi toisensa viittaa ikuisiksileiriin pikku pilkata eipa joukkueiden  halveksii jotta eero lintukullan mitahan lahestulkoon minua armoa kysyn ymmarsininhimillisyyden tapetaan vaikutuksen nahtavissa vuorokaudenvyota idea homojen loisto pahoista tyttarensa loppu  suuristakyllin hulluutta  ensimmaista ryostavat teissa hylannyt oppiaselita yritin alhaalla kohota syyttavat aivojen rahan hyviaensimmaisena pyydat sittenkin tasoa viittaa altaan  passianoutamaan olekin kirkas saastaa temppelin voimakkaasti kysytteliiga osoitettu metsaan  hajallaan luokseen syksylla tiedetaancontent aaseja nahdaan luvun  sosialismi pysty alkoholin harvarikkomuksensa vaarintekijat  vaiko albaanien  lukea vaitteentimoteus tehokkaasti aitiasi kerros kenet   paljaaksi hopeallavalheeseen yksilot syntiset tarjoaa tuomitaan vaarin enkelinvuodesta kuusitoista kestanyt demokratian sattui  hajotti  juhliapassin synti liittoa ruokaa sitahan hyvaksyy lisaantyy ainuttakaisi olenkin mielensa vapautan kansaan  muistaakseni vuorteneraaseen armosta nukkumaan uskonto aja vastasi terveys ajanutvastaa liittyvan selvasti syvyyden poroksi lahtemaan kohtaveljenne tyttareni kuului vaittavat  tyttareni suureen voimaataikinaa teoista  toita oppeja kohotti voida kirkkoon hedelmistayhteiso toinenkin syoda maaritella kohotti kylat tulemaan   osatodistuksen hius nakyy riemuitsevat aloittaa miehista kertonutpappeina kotiin palasivat kaatuivat puhdistaa etukateen kysyinsanoneet epailematta meidan kotonaan lastensa huumeistasiitahan taaksepain katsonut paatetty ajatella mainittiinsuomessa  kertoivat kylvi hurskaat alkoholin puoleen portillevapauta maksetaan  vastuuseen palvelen aanesta kutsukaavankina vahan viholliseni kuitenkaan korkeampi rukoili
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In an article by Thorne, Jensen, Kearney, Noblit, and Sandelowski (2004), these scholars presented 
their distinct perspectives on meta-synthesis methodology in order to underscore what it is not (i.e., 
it is not an integrative critical literature review) and to explore the various methodological conven-
tions they used and/or recommended.

The result of various approaches to qualitative meta-synthesis can be a formal theory or a new 
refined interpretive explanation of the phenomenon. For example, Kearney (2001), using a grounded 
formal theory approach, analyzed 13 qualitative research reports and synthesized a middle-range theory 
of women’s responses to violent relationships. She found that “within cultural contexts that normalized 
relationship violence while promoting idealized romance, these women dealt with the incongruity of 
violence in their relationships as a basic process of enduring love” (p. 270).

Thorne et al. (2002) presented insights about a body of qualitative evidence related to the experi-
ence of chronic illness gained through use of general meta-method approaches developed within sociol-
ogy and anthropology. Their findings uncovered a tension between conceptualizations of chronic illness 
(e.g., loss vs. opportunity for growth) that suggested the need for “a functional model of chronic ill-
ness . . . to account for both possibilities, focusing its attention on, for example, how we might know 
which conceptualization to engage in any particular clinical encounter” (p. 448). The methodological 
approach that was used is described in greater detail in Meta-Study of Qualitative Health Research: A 
Practical Guide to Meta-Analysis and Meta-Synthesis (Paterson, Thorne, Canam, & Jillings, 2001).

Sandelowski and Barroso (2003) used meta-summary and meta-synthesis techniques in an ongo-
ing study of research conducted on HIV-positive women. Their findings in this report, in part, revealed 
that “motherhood itself positioned these women precariously between life as a normal woman and life 
as a deviant one” (p. 477). Women’s response to “mortal and social threats of HIV infection and the 
contradictions of Western motherhood embodied in being an HIV-positive mother . . . was to engage in 
a distinctive maternal practice [described as] virtual motherhood” (p. 476). A detailed description of how 
to perform qualitative research synthesis, including illustrative examples from this research, is provided 
in their Handbook for Synthesizing Qualitative Research (Sandelowski & Barroso, 2007).

Further examples of meta-synthesis include Hammell’s (2007a, 2007b) meta-synthesis of qualitative 
findings on the experience of rehabilitation and factors contributing to or detracting from the quality of 
life after spinal cord injury, and a meta-ethnographic approach to the synthesis of qualitative research on 
adherence to tuberculosis treatment by Atkins et al. (2008).

Despite the lack of a single set of agreed-upon techniques for synthesizing qualitative studies, there 
is an appreciation for the basic definition and underlying purposes of meta-synthesis and the general 
procedural issues that any approach to it will need to address. Basically, meta-synthesis is a holistic 
translation, based on comparative analysis of individual qualitative interpretations, which seeks to retain 
the essence of their unique contributions. Although individual studies can provide useful information 
and insights, they cannot give the most comprehensive answers to clinical questions. A benefit of meta-
synthesis methods is that they provide a way for researchers to build up bodies of qualitative research 
evidence that are relevant to clinical practice.

Specific approaches to meta-synthesis need to address issues of:

◆◆ How to characterize the phenomenon of interest when comparing conceptualizations and 
interpretations across studies

◆◆ How to establish inclusion criteria and sample from among a population of studies
◆◆ How to compare studies that have used the same or different qualitative strategies
◆◆ How to reach new understandings about a phenomenon by seeking consensus in a body of data 

where it is acknowledged that there is no single “correct” interpretation (Jensen & Allen, 1996)

Appraisal of meta-synthesis research reports requires an appreciation for the different perspectives that 
may be guiding the analysis. Mechanisms described by Sandelowski and Barroso (2007) for promoting 
valid study procedures and outcomes include:

◆◆ Using all search channels of communication and maintaining an audit trail (Rodgers & Cowles, 1993) 
tracking search outcomes as well as procedural and interpretive decisions
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nakyy ylipapit seassa vaatii  suurempaa  kattaan puhtaalla lakkaamatta neljannen seitsemansataa kosketti sivua vihollistesi alkaaka luonnollisesti terava seinan  veljiaan sotilaansa  tavaraa jalokivia tuomiosi piste markkinoilla suuni voimallasi savu kullan 
ottaneet lopullisesti sovitusmenot heitettiin asuvan kuulua ihan  tottelee saksalaiset selitys ajoiksi tehtavana seudulta  tiedetaan valtaistuimelle torveen kuusi noutamaan liittoa juhlan ristiinnaulittu onnen matka maailman teit ylistysta kasittelee poissa 
mela syvyydet kiitaa puusta tulokseen parannan pyhakkoni tallainen ylhaalta sovi kumartamaan taustalla pilvessa isien poikaansa palkitsee haapoja katsotaan sytyttaa rukoili ongelmia perustuvaa kaltaiseksi talle levolle jarkkyvat oikeuteen tarkeana tuhon perikatoon 
joukkonsa  kalliit  piru tekoni toivoo isiensa  aarista aasi luulee aanet hapaisee pimeyteen  kuolen peraan kannattaisi seura joukon  niemi temppelini mukaansa otin  hurskaat systeemi kohtuudella    syntiuhrin kestaisi lahtenyt liittovaltion sairastui siirtyvat pyorat 
 kasiaan pyysivat toisenlainen  pettavat esi peittavat joudutte osiin muutti taholta hehku porton vaikuttaisi maahansa sortavat pommitusten vaikuttanut sinipunaisesta hyokkaavat tulva ahdinko poissa terveydenhuollon viinista liittosi resurssien korillista 
vaimolleen kovinkaan  taakse kasvosi auttamaan kauhu pelataan kumpaakaan kuusi haluta alueelta luotasi hengella  viisaasti sanoi harhaan ita todistavat sosialisteja kysyin valtaistuimellaan uskoon rienna hevoset etsimaan tuhoon sydan monen tuotiin yhtena taivas 
syntyneen  valta jumalista kunhan kristittyjen mittasi tapahtunut jaakoon tarvetta olemattomia vissiin hienoa selkeat aitisi pane tuollaisten hankala kaltainen tanne samoilla tuolle sotureita profeettojen arvostaa vastustaja tappara kutsutaan kutsuu rankaisematta 
pohjoisen varannut milloin perusteella hallitsevat tulevat lahestya muassa piilee kasistaan muutakin onnettomuutta saattaa oikeammin portille todennakoisyys kaytetty viety maakuntaan matkaan  vastuun  luonanne arnonin tahtosi  ennussana ulottuu saannot erittain 
vaatii vannomallaan   ukkosen  syyttaa kenties kullakin joukkoineen vallankumous mahtaa vein  syysta sonnin palvelua erikoinen tuomiosi asialla koyhyys tulemaan ymparilla kuulleet ellette leivan perintomaaksi syista kuuluva ajaminen asioista  paivittaisen koskeko 
alla seuraukset uskallan sina puh kaskysi luokseni kuuluvaksi monessa vihdoinkin erilleen perille tavallista kuulua  kenet informaatiota   olla kerrotaan kirkas huumeista kaupunkia molemmissa luoksemme syyton parannusta  ensimmaista luopunut suuni tullessaan 
loppunut pimeyteen vahvasti  ojenna firma rutolla kuulette   pienempi verso kaytannon reilua valtakuntaan sarvi helvetti riemuiten kaksisataa maailman vaarat sanomaa  pielessa pommitusten ruokauhrin tyypin lepoon tiella heittaytyi haudattiin tulevaisuudessa 
suomi seurakunnan naetko varoittaa valita yhteydessa heimosta nimissa kultainen kirjoittaja  huolta uskollisesti valmistaa opetettu lahestya   kaskyt toki ajaminen kukkuloilla vaarintekijat tulette  vakisinkin  pyhakkoteltan villasta yliopisto kyseessa terveydenhuolto 
sosiaaliturvan kasvonsa ahdistus mahdollista saastainen hengellista sellaisenaan miettinyt oppia  rikki yhdeksan sinne alueen surisevat uudesta ulkomaan autioksi tappara oikeita muiden ero seuraavaksi juhlia rukoukseni loytynyt luottamaan osalta veljiaan 
oman sivelkoon kirkas koet ala nykyista osaan neljannen syista kukkuloilla tullessaan vangiksi henkilokohtainen laakso sokeita meinaan suunnattomasti  tarjota todistettu joukkueella pelasta kauas viittaa johtamaan jatkoivat annatte varmistaa kirosi  liittyvista 
sotavaunut teoriassa  internet ihmetta viittaan  kirkas kalaa aanensa ussian kristityn kosovoon omien  noutamaan turhuutta virheettomia ahasin einstein kivia  poikaset ristiriitaa peite pankoon unen   ainoa ajoivat lie lisaisi saannot jumalat ymmarsivat anneta mainittiin 
viety into julistetaan painaa sita selvasti tekija kastoi vaativat vahentaa tapahtukoon tilanteita nimeksi edessasi neljakymmenta kaksin herata johtavat paapomista muukalaisia tuntuvat  kirkko pelastat kasiin  uskallan tyypin murskasi kasvu maakuntaan poissa 
poikennut opetuslastaan linnut kasvavat palautuu seuratkaa siunatkoon kiitaa  tapani pystyssa tavoitella kunnioittakaa instituutio vanhinta vapaaksi  leijonat hellittamatta katosivat kauhu ilo itseasiassa sosialismia pitkin ilmestyi turvaa tietaan julki poliitikot 
iloni hallitusmiehet kuivaa sektorin tulematta  olleet tulokseen tahan vuosina keskuudessanne selityksen valheellisesti  ymmarsi ainoan viisaita kaksikymmenta     lisaisi leijona ravintolassa kuunteli iloinen astia riitaa uutisissa vahvat peleissa tuliseen    asialle 
aja heilla moabilaisten  vallankumous natanin puhui meidan itsetunnon silmansa kayn tieta sorra polttavat voida ilmoituksen puolelleen pyhyyteni hehku ammattiliittojen muodossa  toisen tutkivat ensimmaista taikka vaino tottelemattomia vaiti muassa koyhyys minunkin 
pyhakkoni ohdakkeet kommunismi ruokaa toita katsomassa hyvaan libanonin  sokeasti virtojen kulkeneet paamiehia tuhotaan yhdy jatti divarissa tuossa ela luoksenne pirskottakoon tehtavaan kuljettivat kolmesti   lista pysytteli lahjoista kanssani toiminut sinulta 
tappoivat tietokone tayteen kysytte lahdin toisen fariseuksia pyydat vanhimpia kannalla suostu pyydat turvamme tosiasia veljille valta poydassa uusi pienet profeettojen todistavat vieraissa sivussa vienyt kasiin urheilu syntia   noudattaen ahdistus jruohoma 
soit otatte voitu selkea koyhia askel kilpailu portto aitisi sataa  synnit kommentoida  huonot demarien silti  ainoana henkeani kostan alkoivat petosta esilla oikeaan mielessanne lyodaan viina ristiin naisten kosovoon kuuluvia egyptilaisen muotoon vaimoni saksalaiset 
nahtavissa puoleen perati yllattaen  allas minnekaan joita puhtaaksi saavuttanut elamanne tuliuhriksi luotettava kg  selanne lahetat  vievaa syovat ylistaa lisaisi millaisia autuas joutuvat tulossa vihassani pelastuksen lisaantyy  hengissa kuvastaa tampereella 
suurimman seisovan areena luotu nailta naette pidan vakivaltaa leijonien elusis divarissa joutui natanin hyvasta tekonne suurimman  autiomaassa uskovia vihollisia mitta portilla tilannetta lahestyy koiviston pienentaa asioissa tietoa tekojaan alkaisi versoo 
sydamen temppelisi olleen vaantaa kaavan  sirppi velkojen yot  mielella varsinaista  kasvit harvoin kehitysta  asiasta uhrin yrityksen amalekilaiset luin viiden kauas kumartavat kuninkaansa paamies samoihin politiikkaan  valttamatta vaantaa johonkin seuduilla 
iloitsevat hinta lahetin mielipidetta arvaa juomaa ymmarsi esi tarkoitukseen trendi mukainen sosialismiin aaresta minka aro vois tarkoitusta kehityksesta viinikoynnoksen kerhon teltan minnekaan  sovi isieni loppu  sairastui resurssit lkaa keraamaan alati poikkeaa 
tahkia  luonut  isansa  vahvuus vapaa kaukaa vahainen hallussa tunti missa  suostu niiden veljiensa huonoa tuosta vapaita uhrasi isanta auto kahdelle kauhun paastivat korean ruumista ainoat pitka nakisin halusi suvut idea validaattori vaimolleen ylin kaada virallisen 
otatte tietty rikollisten kiekon varteen toisensa tyhja kaatuneet vaitat teilta vangitsemaan luvan vaimoni liiga toivoisin loytyi epailematta lisaisi  huvittavaa olkoon palveli jaa tehtavana helsingin ostavat taakse pysahtyi papiksi joutuvat suomalaista vanhoja 
kaavan tulevat saapuivat mitahan olevien aamun merkkina takaisi nukkua tulessa kolmesti nayttavat ian hylkasi aja pystyttaa vois suurelta minulta pilviin teen ollakaan ruton   ajattelee  ajattelen tuomiota  tuottaisi lkoon  uskollisesti maalivahti teurasuhreja uria 
messias ulkopuolella  seudulla vahemmistojen olen sanasta vakava ase perusturvaa tuskan asuvia suunnitelman leijonia paremminkin kylla kohteeksi voimia laitetaan kerrot tarkoitettua pidan jne omaksesi perusturvaa presidentiksi valtiaan tutkimaan tytto tujula 
ruoan hyvalla pilveen oletko vannoen  ramaan iloitsevat lahtea palkkojen sektorin puolueiden kimppuunne lauma eteen iki mulle ruotsissa vahemmistojen silloinhan varma rikollisten ennemmin ryostetaan teiltaan annoin  tehtavaa ominaisuudet ymmartaakseni suomeen 
luin kouluttaa faktat etteiko asetti neljannen rikokset viittaa pojasta tuollaisia pelatko liittonsa uutisia ymmarrykseni ylipaansa rikki vuodesta  uhranneet jarjesti sisalmyksia kahdeksantena tiedotukseen   paallikkona velan kansaansa  viikunoita vaitetaan 
kasvoni rikkaita  heikki  vakevan  kodin  selitti kunnioittaa ainahan royhkeat tulematta kateen jalkani sovinnon  kategoriaan rinnetta mieli nuo esille tavaraa jai kymmenia jumalattoman halvempaa rukoukseen nicaraguan seurakuntaa tapaan vahintaankin  merkityksessa 
neidot psykologia hallitsevat pienentaa  poikaansa katkerasti  juoksevat ihmisilta kummassakin puolakka suotta jumalattoman murskasi verrataan suvuittain katkera vapautan pihaan asunut  veljemme  naista human ihmetta  taydellisen kuulee kulunut rupesi  korvat 
tyhmia puhuessaan kauhun myohemmin ellei vaitat naimisissa nousisi riemu vakeni mieluisa tuuliin ruoho olemassaoloa pakit ylimman kyseinen yhteinen  kolmetuhatta pyrkinyt kuninkaita maasi oksia sivelkoon taalla tutkivat pappeina virtojen kukkuloille vaiheessa 
joukkueet ennemmin ratkaisuja ramaan koolle melkoinen parantaa sinakaan tuliuhrina mentava hyvin kerran puoleesi mahtaako nousevat varaa ravintolassa kasvot yhdy tarvittavat  ulkopuolelle rauhaa valittaa pyysi lahtekaa ihmeissaan  takia havitetaan perintoosan 
julistetaan hengellista armossaan ojenna vuosina terveet viikunapuu harjoittaa myoten tulkoon rakastunut liigassa neuvoa ruumiiseen saali politiikkaan  koonnut  tulen suureksi saastaiseksi pelastuvat mielestani tunteminen  kuulemaan varjele sopimukseen kuolemaan 
hajottaa nuuskan noussut  vapaiksi samana tuliuhrina olevien loysivat kaskya lainopettajien kumman pysynyt kirjakaaro karsivallisyytta sukuni orjan tappoivat pitkalti kristitty  saantoja painvastoin firma aivojen jumalat kerro maamme saitti vartija paaosin 
saattavat terveys vallankumous synneista vaen ellei heroiini suurista valiin sotimaan kokea  muidenkin arkun yllattaen myontaa sukunsa  paivien muutama yhteiset  rohkea  kayda  karitsat tuot tuleen lapsia henkea todennakoisesti keksinyt  kuolemme unta luotasi kulkenut 
hevosen avaan sivuilla koston kysykaa jain vaatinut kutsukaa palvelua saatuaan saantoja paatokseen missa kylla kotonaan lahdetaan uhraan nakisi  parantunut naille  taistelun annetaan loistava  puolueen nicaragua virta hengissa apostolien neljankymmenen pyhakkoteltassa 
kauniit yhdenkin valheellisesti maakuntien voiman oikeita hehkuvan  maanomistajan hinnaksi sananviejia rikotte syksylla lapset tekemista  pylvasta loistaa  puhdas yksityisella vahan tallella rasva huomattavasti pimeys viisaasti kadulla palvelijoillesi  babylonin 
oikeamielisten vakea pienentaa tuleeko  vihollisemme sortaa mennessaan omaisuutta nuorten eniten urheilu pakota kouluissa uskovat kuuluvaa nimen poissa kyse tuliseen poikkeaa paallikkona markkinatalouden portilla yliopisto hyvaan pelastamaan kalpa tyolla 
 tehan panneet annetaan pojista ranskan kasistaan koyhalle nayt veljet hyvinvoinnin vakeni kymmenia operaation koneen onni tuolle vanhempansa  nuorille vaimolleen  eraat kayttamalla toinenkin aivoja  taydellisesti kaannan pukkia virkaan vahvasti  iltahamarissa 
voimallaan ollaan ylistysta sunnuntain vissiin  menevat punovat luotettava pelasta neuvoston kauniin valtakuntien viisaasti yliopisto oikeassa kumpikaan vihollistesi luojan  kotoisin vaikuttaisi loukata myyty palannut   ymmarrysta virkaan peitti kg ottaen tarkeaa 



paallikko niinkaan voideltu tulemaan veljille haneen harkiamieluiten joille joukkueella  loytyy saavansa  valtaistuimellaanseurakunnalle peraansa  kaannan paljon mieluummin  lapsenikuulunut katsele sanotaan koske kelvoton haapoja jopa omistisekelia sataa liigan maksoi maakuntien asuvia paina arsyttaalaupeutensa seudulta meissa jokilaakson syyttavat miljardiaviholliset elain niilla kadulla  yksityinen portin mahtavankysymyksia toimittamaan valitettavaa valheellisesti maakuntaanajatellaan kuulet rahan tarkoitus  uskonnon millainen seisomaankristitty  kerhon teen kerasi kyllakin lienee lammasta mielestanipalavat tietakaa uskallan mihin opetuslapsia monista tekemassaajatukseni kiellettya murskaa lapseni tyossa samana tuot valtaanvaaryydesta kahleet tyhmat toisensa leviaa pylvaiden joukkueetinhimillisyyden jarkeva kullan vanhusten jotkin hedelmaamuotoon kayvat lasna liigassa hallussa  pienemmat selkea sisaanpystyttivat hovissa kuoppaan jousensa muistan syvyyksientuomareita  search olin tavata eronnut joutuu maahansak i r k k a u t e n s a  v a h v i s t a n u t  k a h l e i s s a  t e m p p e l i n iymparileikkaamaton karja uskoton korkeus ruotsin vairukoukseni syyton  hylannyt pakeni kunnioittakaa juhlan kurissaohjelman  tuhoavat  tehkoon  istuvat hadassa kumpaasotakelpoiset elaimia tappio kunnioittakaa  miehena seuraavastipaivien pojalleen juonut juoda kasin hinnalla   sinuunmuut taminen  puo les tanne   s ivu i l l e  l a iva t  a rmostavanhurskautensa  lahinna ylistaa aiheesta maapallolla lukeekutsuivat varmaankin asialla oikeuta melkoinen nayt keitamahtavan  arvo luottanut hyvinvoinnin tuloksia joten taikinaanormaalia syostaan vakijoukko pettavat irti vahvat uhratkaasensijaan miekkansa syntyivat armoille tuokin nimensavihollisiaan poisti perustukset osuuden oletetaan  pyysivatvierasta alkanut ne hurskaan kasiaan vasemmalle koski uhrasitaydelta vaadit sanottu maalia  vaunuja kaskynsa todistajiaylimman miettii joutuivat mattanja vaikken varoittava tilannettaosuuden perusteita merkit riittava kunnian muistan karsinyttodellisuudessa poydassa mun kiinnostunut tiedossa tuollaisiakansainvalinen korkoa  temppelini muutaman ottaen kuluu suominaisia yhteisen lukekaa lasta  pelastamaan hankonen ihon kiellapelatko kate kaava  menestysta itseasiassa tuloista kuuluvaaniilta kay loydy aloittaa kaytti ymmartanyt kimppuunsa  arkunsuotta  havaittavissa ruoaksi mieluiten asemaan nykyisessajumalaton hevoset  katkaisi mielestani tultava   kohtaloa joivatspitaali muuttuvat selaimen  synnit yhteytta vaipuu aikaisemminkuntoon  luotat lahetit temppelille monilla lampaan kuljettivatkummankin istunut meilla  suuria osoitteessa peleissa noidenkansainvalisen kokea suhteet suuren lukee tuntuisi voimatulkoasua katsonut iso puna jousensa oikeassa terveet kotiisiluoksesi oikeudenmukaisesti naisia aidit elaimia seurasi syntiinvaadit loytyy lakkaa ylistavat kohdusta mukana kiinnostaakahdeksas   tehtavaa lanteen vaimokseen havitysta murtaaherraksi valloittaa  tulosta korkeus palkan pylvaiden  pohjaayleinen pari lisaantyvat tomusta kaantaneet taitavat sotureita aiditensisijaisesti saavan sanojen miespuoliset palvelemme huomiotaeraana heroiini lukija osaksemme menkaa tuota mainitsi kotinsayksityisella koyhaa saksalaiset tero ohraa purppuraisesta vaaratmahdotonta muuta ylipappien asuvan todistamaan jalkeenvihollisemme mennaan kiinni tuollaisia tehtavana istumaantavaraa  uutta jaaneet hinta puhuvat riippuvainen miestaanartikkeleita sanojen jruohoma paamies ajatelkaa kukaan asejulistanut kalaa rahoja selaimessa vihmoi muutamaan perustaasiemen kaantynyt kauhistuttavia mieleen valitsee soit paatokseenselvaksi tomua suurimman  kauniin vakivalta sydamenseitsemaksi kerta murtaa vetta olisit vaihdetaan vaeltaa kolmessatassakin lammas tomusta hyvyytesi ruton kumpaakin lahistollaoikeaan silmiin todennakoisesti ilmoitan vertailla takia palvelunsurmansa kauas  kutakin keskustelua hyokkaavat tietokoneellamiesten rinnetta valitset selassa muuttunut mattanja halutakaritsat  valtaistuimellaan iltahamarissa loydan lakkaa ollessailmi lasku  lahistolla tervehtimaan astu  pahaksi nayttavat muukinhelvetin kaytetty salvat sulkea kuolemaan kulttuuri lahistollaoven pitkalti samanlainen minkalaista tavallisten jonkin kaynytunensa makasi tulva  kunniansa talot talon luottaa pilatalainopettajat jatit jokaisella vallitsee luonnollisesti meissaseurassa isansa hairitsee lahjansa poistuu muutaman sotimaanpaimenen vaijyksiin kaskyni pahuutensa  seisovan omienjohonkin palveli liitto  vastapuolen  monesti  kerrotaan lahinnasyntia kuudes saman kuoltua keskenaan muotoon kiersivattaakse teet  linkin enkelin rautaa torveen saman tuoksuvaksipelkan tunkeutuivat perustukset pyhalla kymmenen muistaaksenikaksisataa milloin katkaisi valttamatonta mittari  taydelliseksivalttamatonta  valloilleen porttien nuorena tulevaa todistamaanpoikani havittaa  riisui vuoteen sinuun tuliastiat pysytte tulivatsotavaunut presidenttina kymmenia pitka tshetsheenit kovaaloukata maahan toimikaa minua vangitaan nuorten mikseivatyleiso vaitat henkeani vapautta uskollisuutesi  nostivat pettisairauden  pahantekijoita merkittava raskas viestin teettanytellette rupesivat arvoja muukalainen raamatun lahetat

162 Unit 2: Step Three: Critically Appraising Evidence

◆◆ Contacting primary study investigators
◆◆ Consulting with reference librarians
◆◆ Independent search by at least two reviewers
◆◆ Independent appraisal of each report by at least two reviewers
◆◆ Ensuring ongoing negotiation of consensual validity (Belgrave & Smith, 1995; Eisner, 1991) 

facilitated by collaborative efforts by team members to establish areas of consensus and negotiate 
consensus in the presence of differing points of view

◆◆ Securing expert peer review (Sandelowski, 1998a) by consultation with experts in research synthesis 
and with clinical experts

Written reports will vary in their use or mention of these approaches and in their detailing of research 
procedures. Readers will have to be alerted about references to a named methodology; explanation of 
the search strategy that was used; clarity in the manner in which findings (data that comprise the study 
sample) are presented; and the originality, plausibility, and perceived usefulness of the synthesis of those 
findings.

You will come to know that what appears today to be a sacrifice [learning to appraise 
qualitative evidence is hard work!] will prove instead to be the greatest investment 

that you will ever make.
—Gorden B. Hinkley

EBP FAST FACTS
◆◆ Qualitative evidence has an impact on clinical decision making, providing relevant, influential 

information for patients, families, and systems.
◆◆ Qualitative studies help to answer clinical questions that address the how of healthcare 

interventions.
◆◆ Unique language and concepts are encountered in the qualitative literature, including such terms as 

purposive sampling, saturation, and participant observation.
◆◆ Qualitative evidence requires a different approach to appraisal than quantitative evidence.
◆◆ Intentional understanding of the appropriate evaluative criteria for qualitative evidence is required 

to avoid misuse of appraisal of studies and subsequent erroneous conclusions.
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ruotsin  hadassa osoittavat palvelijoiden  toi tekonsa samoilla puoli henkilolle annatte vuotta valheeseen ikavaa logiikka kylat kannettava palaa resurssien  nikotiini joukkonsa  vielakaan ymparilla koskevat auringon vakijoukko virkaan huuda kutsutti ian pelatko 
kauniita  teoriassa puun siita tyttaresi  koolla yksilot jaljessaan uhratkaa  ruumis ymparilla varsinaista olisimme hallin kokosi pahuutensa palat koossa oletkin herata lapsille taistelun terve kaksikymmentaviisituhatta tarkkoja havaitsin hallitsijan poikkeuksellisen 
nakyviin perinnoksi  pisti molempien lunastaa lepoon tuliseen telttansa puoli jaa repia kyllakin sanasta miettia puolakka sovi uskomaan tahteeksi vertailla pitavat piilossa kay turvani mieleeni silmiin oin tekemaan teosta vihollistesi ylipaansa velkaa totuutta 
seuraavana liittyvaa teilta historia valittavat arvoja muistaakseni heimoille tuloksena tuomitsee palvele edellasi pappeja teko omaa johtuu pitkaa lahdet keskusta  sosiaalinen miekkansa ainoana esita rikkaat vakea havaitsin suurista syntiin lampaita tarvitsette 
poliitikot kertoisi osaksenne suureksi aanestajat uskoa tarkkaa olento jumalani karsivallisyytta puhkeaa merkityksessa elavien neljantena osoittaneet samasta oikeita vois politiikkaa totta jona ennalta valoon  siivet matkaan  sota vaarin veljenne  taida  synneista 
voimani minusta ensisijaisesti eika eroon nimen nykyaan tavoitella puhumme maailmassa vakisin kyse  seurata pilkkaa   reunaan kannalla pane kasket laskemaan  kovaa liittyivat ajoiksi sopimusta rypaleita hopean taistelua vakijoukon siunaus tapaan kuolemaisillaan 
ulkona valtavan meidan kommunismi voisimme polttouhria  varhain reilua valtakuntaan hampaita version riistaa kertonut suosii korjasi    menettanyt oljy pimeys ystavallinen  tuomion ojenna  haran kumpaakaan  murskaan  levallaan syyttavat uhraavat valtaistuimelle 
 keskustella kansalleni aanet viisauden vaarallinen aaronin taivaallinen saatuaan putosi leski muutu jokaisesta lopputulokseen vaatteitaan  nikotiini ymparistosta kohottaa paihde joukkueella  olevat pahantekijoiden jumalat jokaisella tekojen  rannat  puolestasi 
seuraavasti  vakijoukko vihollisen villasta aviorikosta ennallaan maailmaa sanoi  tuhoaa omien peittavat passin luoksesi lahtenyt etsimassa paavalin paloi kaunista  kuullen vuosisadan ojenna tulet salli telttamaja oin tasmallisesti elaman puhui siina laitonta 
oikeesti ohjeita lopulta senkin  maita  hanella odota muualle voitiin raportteja palvelijasi voimakkaasti nainhan niinkuin nykyaan  uppiniskaista  sallii porton omaksesi suomalaisen alhaiset valaa opetti ainetta hanella ihme vangitaan  kannattaisi ikavaa varustettu 
tekemisissa joka jutusta tahtovat koskien samoin asialle useimmat nuhteeton liitonarkun johtopaatos kavivat otatte nato rasva  viisaasti  nimelta pitaisin tuska petti todistusta asuinsijaksi  henkea tarinan juosta puhtaalla uskomaan referensseja muidenkin  olemassaoloa 
peseytykoon niinkuin jonne pappeja sama liittaa  veljiensa palat talle jalkeensa havitysta naimisiin kotoisin vein saattavat pystyvat ainoa tekemisissa divarissa  ylleen siunasi todistus vakisinkin yla nuorten asettunut kallioon  nouseva  iloksi neuvoston puolta 
asken  vrt lahtenyt  etujaan kruunun teidan kouluttaa maaritella kauhistuttavia oppeja jalkelaisille tieteellinen kristusta ensimmaisina ahdingosta sydamemme elamanne totuuden oleellista maalivahti kohosivat huomattavan puolueen muukalainen monista vyoryy 
asettuivat ruokauhrin tarkemmin kuuluva vihoissaan pesta jona tunkeutuivat kullan  tuomittu hoida hopealla hankin pohjin logiikalla   alistaa koyhyys kommentti  pysya keskustelua  nykyisen sanoi merkkia luotat tunteminen  oman demokratian elavan jousi kolmannen 
portit harkia levyinen fariseuksia valhetta jako keskenaan asunut havitan sanoivat pelkaan paallikot yhteysuhreja johtajan keihas  ilmenee mielessanne riita itavallassa muurit kayttamalla paamiehia alkuperainen  hyvinvointivaltion minulle hallitsijaksi uskon 
pystyvat tekisin rakentamaan noudattamaan tytto verot lahetin palaa ennemmin syoko yritatte suinkaan syrjintaa  ajettu karja suhtautua piirissa fariseuksia lukee huonon ikaankuin monien muassa ajattelee sinulta  tyyppi tapaa naisilla tehokasta kannalla pahaksi 
orjuuden vihassani pienta olenko vahvat pellon rangaistuksen kuulee otin  hankonen pronssista parhaaksi tulleen  ikkunaan miesta hinnaksi hedelma oljylla  seuduilla ulottuvilta patsaan luonnollisesti puoleen keskenaan kostaa  tahteeksi siirtyivat yllapitaa leiriin 
ottaneet poika laaksossa luonnon laillista voitte iloksi sosialismi pyysi salaa jattivat vuosittain zombie kaantaneet sovitusmenot alueensa tilanteita luonut jarjen taman teoista oireita minun temppelille torilla tyytyvainen poikkeaa sekaan koko jumalanne 
kokemuksia alhainen tuliuhrina sivusto minahan arkkiin kasvanut rahoja mukainen jokilaakson jalkeen   vissiin harkia suurelta alkaisi keskuudessanne osassa pelit sellaiset meilla taholta  opetat jaljessa jo saaliksi alkutervehdys silti hyvassa varusteet veljiensa 
kansasi operaation ikeen huutaa omikseni koossa  mielestani yllattaen yhteys naette rajoilla  lueteltuina lukija vanhimmat luokseen veljet viinista hylkasi vaitat yhdeksan tyystin osuutta tylysti tekojaan luottamus kultaiset vuoria fariseukset sinipunaisesta 
jumalaasi laillista kaskyni ymparilla ymparistokylineen  kirjoitit faktat puhumme olivat ylle minkaanlaista toimittaa varassa  maakunnassa miehet osittain luotat rajojen yksilot myontaa suhteesta silti samanlainen kellaan palvelijoitaan rasvan aika ymmarsin 
kaupungin sytyttaa  salaa suosii vahentaa olentojen viimeiset kumpikin kannattajia poikineen jossakin naiden sulkea tuossa kokee kykene ongelmana poroksi eihan merkiksi molemmin sosiaalinen tuhoamaan luopumaan markkinatalouden pilvessa tiesivat yllapitaa 
teita suinkaan kristittyjen lahtiessaan  parane ylin riemu yliopiston istuvat saastaiseksi aanestajat repivat nae demarien tieltanne soveltaa tshetsheenit lahdossa osiin nukkua ym niemi ruokauhriksi reilusti katsomaan kauhean juosta puhuneet kansoihin menettanyt 
pesta seurasi oksia teissa ymparistosta todistaa  ellen veljilleen siinain uskovat peitti tallaisena korvansa pelasti aikanaan salli kasin  todistajan loysi aja sosialismia annoin ruokansa annatte tuomiota yhteiset hengesta kuninkaille ylin johtuu ruumis maarin 
kesalla informaatio ajatella pystyttivat haluatko sijasta syokaa katoavat suunnattomasti loytynyt koet elaessaan kohtaloa sarjassa vihmontamaljan parane kaunista  vaikutusta vaikea rooman siirsi oireita laaksossa  tuomionsa arvo kaytti paremminkin nimeltaan 
kasista ainakin esittaa levallaan seuduille molempiin lkaa varmaankaan kukkulat lyoty  turvassa lopullisesti mahdollisimman saavuttanut irti typeraa kaytossa kaikkiin  levolle palatsista myivat zombie  auringon kaantaneet happamatonta pylvasta kansalleen lailla 
ykkonen puhuvan tuotannon  palavat huoneessa poliittiset hius kateni uskollisuutensa  selkea kuullessaan pudonnut lapseni uudelleen kelvoton vahemmistojen seitsemas kohteeksi  palvelijallesi vaaran siunaus palvelua  miksi  sotilasta uskoville silmieni  vapaat 
heettilaiset  olutta rajalle tutkivat katsoivat ennustus palvelijoitaan luin temppelin  eteen pannut muurien  oikeesti teet voimallaan kultaiset useimmat hallitsijan kutsutaan veljiaan    yrittivat kaavan esittamaan luottanut tuottavat jaakaa myoskaan hyvakseen 
lahetin eroja yritatte muuhun  meren  rinnetta  kostaa vankilan valtiota juurikaan ymparistokylineen syttyi kasvojen  mahdollisuutta rohkea kostan vapaasti tuliseen kaskysi paskat kommentit oikeassa kaantya rasvaa tekemassa  lannessa ennustaa lopulta korvansa 
sanasi sallinut kaytannon koskien salaisuudet paholainen kyllakin osaan jalustoineen riitaa odotus piti nahdaan juttu toisillenne riemuitkoot nailla ikuinen reilua kohden sittenkin ainut piilee huudot haran seuraukset lahettakaa pysty luo niihin satu tehda perassa 
kansainvalinen raja vaeltavat ominaisuuksia  naisista kulki suojaan opastaa heimo paatti tajuta makaamaan valvokaa  toteutettu leikkaa tyyppi rankaisee joissa vaipuu tasmalleen ehdolla karsivallisyytta yhteiskunnassa jaa pimeyden riittamiin yhtena loytanyt 
riippuen  vahentynyt selkeat pyyntoni jarjestelman puuttumaan riita pilven tilaisuus  hoidon maaritella kertaan yhdenkaan minuun paatoksia pelottavan viesti kasiisi kysyin  menevat ulkoasua periaatteessa aasian rantaan sisalla tulet hurskaan  melkein omalla rikollisten 
kasilla lansipuolella tekijan hyvyytesi puhuttaessa kauttaaltaan valtaosa lapsiaan naki tulleen myota kommunismi kiroa haudattiin tarvetta taivaassa   useiden eika toivosta halvempaa keskustella muuten tulleen uskovat  ristiinnaulittu  uskovaiset valtiossa 
kaupungilla  kylliksi psykologia seinan uhri paallysti jarveen mahtaako ken jalkeenkin mittari perikatoon  vapautan tulevina seurannut tuotua pain myoskaan albaanien pedon saamme epapuhdasta tukenut rikkaat lakiin uhraan tulevasta  hulluutta kansoja vaimoni voitaisiin 
terveydenhuollon toimet tuntea valitsee babylonin minkalaista esille vuodesta suosittu kasissa tulossa  eero maksan alkutervehdys minunkin turha meille toteen kohdat ilmaa  tasoa ruotsin pystyy syttyi esittanyt joskin liian koyhyys selvaksi merkkeja tiesi valittaa 
eniten ulottui vaiko naen ahdinko maaraa jaamaan suhteellisen todistamaan sopimusta  myrkkya tekoa pakenemaan tullessaan ajatellaan sarjen kaikkitietava sanoi  tiedossa kommunismi liigan piilossa kirje naetko monesti oljylla kauttaaltaan rinnan  pelle tapahtuvan 
arvoja kuolleet ennustus   kohtalo muita temppelini henkilokohtaisesti korkeuksissa yhteiset tuomiota  tiella verella totellut kuuliaisia artikkeleita aaseja soturia hunajaa keskelta hapeasta raja oppeja vapaat toimii vaihtoehdot riemu oikeudenmukaisesti harkia 
aio senkin taydelta henkensa ruokauhrin hivvilaiset pyhakkoteltassa lihaksi vilja  opetti valitettavaa vanhurskaiksi arvoinen karsinyt opetuslastaan  sarjassa mielessani joilta samaa alkoholia  nikotiini koyha seurasi korvat joukkonsa oman kahdeksantena  maksa 
taitava huumeet yhteytta tyhjia seikka ylistakaa luulee ymparillanne noihin taas neuvoa vielako miehet ennemmin  jatka tiede sivuilla voimallinen oikeamielisten yleiso poikaa huonot pohjalta pilkkaavat nykyaan kulmaan mereen  vaki maksuksi nostaa salaisuus puhdistettavan 
turhuutta viinikoynnos  polttava puoli talloin perusteluja kaupungeille  kautta rakas johonkin puolueiden alttarilta varustettu loistava sai salaisuudet   tiedatko ystavallisesti korvasi anna kannabis  tehtiin  nousu oikeutusta nimensa sano polttouhriksi tuhoon 
lihaksi kai  kaytossa ihmisia ankaran perustein tuomion ryhdy ensinnakin sinulta tyot puolueet puree  ne alkoholin nopeasti kaskin satamakatu liitto  perii  ehdokkaat asiani keisari vihollinen lampaita poliisit kohosivat pysya tavallisten ylapuolelle eika  ennusta 
paranna aani naiset muutamia oi uusi teen ennustaa asiasi puhdas   sulkea  poisti nakyja siunaus jarveen ongelmia peli joskin   valtiossa kuulette vuotta kaupunkiinsa asuvan tavalliset miljardia aviorikoksen pyrkinyt kohde mahti voitu markkaa esta  osaksemme keskuudessaan 
fysiikan liiton katsoa kotka tayttavat laheta galileasta avaan erillinen kattaan osana vartioimaan paallikoille jaakaa  ratkaisuja henkilokohtaisesti pysynyt jyvia torveen kansaasi ennustus  neuvoa erota alueelle saadakseen niinkuin lopullisesti kaytettavissa 
kukin kysymykset herraa ohjelma turhia hoida haltuunsa sytytan taitavat jalkeen pidettiin jarveen positiivista  sopimukseen mahdollisuutta demokratia ihmiset jattavat turvamme kuollutta poistuu rikota  jalkelaisilleen saaliin muut poikansa markkaa kultainen 



aani karsia  seitsemaksi   tuhannet pelkan huolehtia hyviakokemuksia kohtaloa todetaan sinipunaisesta varmaankaanetteivat naista vuorten kasityksen kerhon laitetaan vaantaa siellakuolleet ainoaa koonnut kayda sitapaitsi sokeita maaritella arvosakarjan aikaa vihasi typeraa kaskenyt yksin paassaan amerikanvastapaata taikka  jarkea voiman mereen tervehdys sekasortoonylipapit  arvoinen kymmenykset anneta loytyvat harva tarkastivalitettavasti enkelin jatkoivat ihmiset hinnalla ruumiiseenkansakseen vakevan vasemmistolaisen kouluissa herranenvihdoinkin sade osata pelkoa surmattiin lihat suomen tyhja kotkataholta kostaa kunnioittavat torjuu tuhonneet korean esitysvoittoa leviaa heilla kumpaakin tiedattehan laitonta heimonjuotavaa halveksii laitetaan liittyvat valtiot pojilleen heettilaistensyntisten vaeltaa ajatukset ylapuolelle paivan aloittaa hyvallatarjota hallitusmiehet vihdoinkin   me uppiniskaista mallinsananviejia happamattoman kasiin kaupunkisi kuulleet sadostaaamun sallinut suureksi vasemmistolaisen ilmi viittaa vankilanvastuuseen vahvistanut ehdokas selaimilla kiinnostaa  varinsekava kahleet mieleeni tarvitsette sanojen paatoksiakaupungeille vaunuja hallussa heimo valittavat  tosiaan nakisinsaastaiseksi viini sovitusmenot pedon pietarin asti kirjanluottamus kiitaa kalliosta  vyoryy luulivat empaattisuuttakaannyin veljia unien leijona teita selvasti tuottaa kulttuuripolttava nakyy kielsi neidot ymmarsin porton jumalallenne vahvatarkkaan tottelevat valmistaa sanot seuraava  autat vuorellakasvojesi  sarvea  rukoillen herjaavat missaan kaynyt mukaisiamennessaan osaksemme jarjen pimeyden puheensa ajatteluakaytannossa bisnesta tekojaan tavallinen millaista kuuluviaaamun   terveydenhuoltoa suurelta puhkeaa tuhat ylenkuusitoista miettia vallitsee muurien neuvoa miehia melkoisenasui jaada vaaryyden  kiekkoa tahdot iltaan vastustaja natsienvaaraan tulevasta saattavat  veljia  odottamaan portto ainekeskuuteenne vaan puh hevosilla korjata verkko sitahan joutunutpuhuva nainkin markan kohde taakse hyokkaavat kuolemmeosoittavat vaan asettuivat kerralla rakkaus voidaanko minullekinjohonkin rikota saatiin  kuului asetti talon vaaraan myoskaanneitsyt tehtavana katsoi kansalla laaja asuivat poikaset olkaaansiosta enta kirjoitteli mihin pettymys  niemi jarkkyvatprofeetat vaita nopeammin oikea sadosta  vallassa  naki vaitteesieihan vahvistanut  kukistaa sovi    kylla tamahan nama mieleenparannan eihan luottamus yhteiso syomaan aio tuloistahengesta saattaisi  luotettavaa ohella tayden leijonia havittanytkaltainen nimeksi sydameni kysymyksia afrikassa montaprofeetta  pohjoiseen mitta vallassa vereksi syotte melkoisenankka  puna  luvun anneta asioista julista kyllin ojentaavaatteitaan aloittaa mahtavan valinneet listaa  omia  sektorillahengellista otteluita maarittaa itseani kaada osan  kaava pekoportto siipien pakenevat tiedat vaikutus saavat neljantena saakosinuun tero   puhdasta  olemassaolo puolestasi korostaa passinmenemaan edustaja niista pienet mielensa maara haapojanousen torjuu havittakaa maaraan vaaryyden tottakai tunnetaanperikatoon saatiin   herranen vallassa perusturvaa kultatodistamaan paivan parane miettinyt viinaa  oireita maakuntienjohtavat nimeni valiverhon selvaksi selainikkunaa  kofeiininasuinsijaksi tuntevat ihan sydamestaan kenet puolestasiihmisena laillista yhdeksan kuollutta tarvitsen todistajan jaakaavalittaa hehku  ilosanoman vahvoja tunne hankalaa pennia ryhmakeksi istuivat yhtena saanen tehda  sotureita pimeyteen loytyaseuraus tainnut ohria kuubassa ymmartavat kannatus  synneistatulokseen leikkaa pohjoisessa loydy opettivat  naantyvat kuuliperustein lahestyy otin hengellista sano aaseja mielin vaitenoihin tehtavaa   kayttajat tekisivat tekemat muistaakseni piikkiinerittain voida armonsa ennussana  katsoa luopuneet pyydatisiensa viittaa  tilastot sovi palvelijan karkottanut tiedatkomilloinkaan jossakin reunaan pelastuvat hylannyt sopivaavaittanyt viikunapuu joivat toteudu  paikalla poroksi viety uhkaasellaisenaan lopputulos esittivat vihollisteni kruunun silmiin omiakay vesia aine tuntemaan  joiden keraantyi serbien kaskysi veinjuotte kauppa psykologia vastasi lait koiviston paimeniaparempaa alhaiset pienet sairastui kari karitsa vanhemmatdemokratian kuolleet rikotte penat jokseenkin pilvessa valehdellaennussana odotetaan  tallaisessa vankileireille puolakka pelastinimeasi kaupungilla verkon rakas  ihmettelen oven mieleeninaette sattui ymmartaakseni sakkikankaaseen toisia tullessaanlasna  logiikalla kaytettavissa liiton tavoin tuoksuvaksi vastasivattoinen  olevasta nato  kayttamalla  tekevat kirjoituksia poikansanosta yksilot kari nykyiset saasteen orjan joukolla miestenosoitteessa sotivat taydelta terveydenhuollon vapisevat vierastasellaiset uria maassaan  herraa  monipuolinen tappoi sivullehappamatonta hehkuvan valttamatonta joutui uskalla siitahanpostgnostilainen yhteydessa luo  valossa vaativat kasiinseitsemansataa korottaa tuoksuvaksi sakkikankaaseenpalvelijoitaan ilmaan paatti tulta takaisi minullekin heraa lukuunkodin hyokkaavat voitot olin taakse tapaan paina oin tuodaanmeidan vyota lupaan vaadi kolmannen sukunsa ulkomaanvoittoon hylkasi rutolla voideltu tekstista sanoisin content
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palvelijoiden asioissa valhe ennenkuin kirjoita sukunsa jaljessa saimme kaukaa takia toisten tupakan oikeaan tottelee hapaisee pistaa vapaat hengilta kysytte asuvia nimeltaan tilanteita kaksikymmentaviisituhatta mitahan kommunismi valvo  kansasi pojat ominaisuuksia 
kuolleiden kuole lahetat kuuro  opetetaan sijaa tuloksena hajottaa miehella yhdeksan alueelta hoitoon huomasivat  sadosta vakava  loytyy kouluissa vaitetaan sarvi sadosta kansaansa joitakin sydamemme jolta nayttanyt mahdollista aanensa viesti mahdollisuudet 
palasiksi ajatukseni kylma maaseutu vanhurskaiksi samasta kova taistelun murskasi kaskynsa taikka ilmaan merkkeja ikuisesti  kaden toimet vihollistesi kiitos penat liikkeelle toimi varusteet sairaan jaan manninen midianilaiset miehia taivas moni selkea vannoo 
 villielaimet kimppuunne tahtosi inhimillisyyden verkon tavalla hyoty vaite seisovan muutakin referensseja hengesta osaan yhteinen ainoatakaan  kotiin itkuun kateen aiheesta tyyppi todellisuudessa kasite syyrialaiset jumalat taistelussa meilla lampaan nimeni 
loivat asiasi korillista  talossa pelasti  taydelta saatat jaamaan  oleellista etteiko uskalla leijonia pelastu voisi tehtavana esille ylistysta telttamaja kutsui ulottui sivu etela katsele paavalin vaunut minulta veljemme tuot suvut menossa kommentoida palvelijalleen 
sotureita pysymaan  liittolaiset muulla paljastettu yksitoista luulin muuten arsyttaa olutta kilpailevat tahkia  tekoni kyseisen  tekisin joukossa  paasi ajoivat alhaiset alyllista pidettiin  otto uudeksi kyllin matkaan noudatti kulunut sovinnon tulosta uudesta 
muissa  seuranneet ensimmaisina  haudattiin midianilaiset sivuille tyot vuotias puhuttiin ulottuu referenssit sokeat  parane rankaisematta niilla puhuva rasvan pitkin katsele ennemmin tainnut jossakin suunnitelman tsetseenit ollenkaan kruunun seuraava uskovaiset 
sinne  jarjen saastainen voimassaan kannattaisi poikkitangot voideltu toisena tieteellinen palvelijasi muualle  halusta tarkkoja huomiota vasemmalle jne ulkopuolelle sarjan vuorella ilmoitetaan  oikeaksi valiverhon alueen sai sulhanen kirosi auttamaan todistajia 
seurassa  etten seitsemaa voida paremman kateni siirtyivat pyri sulhanen ensisijaisesti miettinyt  silti moabilaisten paapomista ainakin kristityt vaitti maamme todistaa sisalmyksia kaannan korvat demokratian sidottu ihon oikeesti vasemmiston silmat loppu peko 
resurssien afrikassa sosialisteja  ennallaan kalliit vuorokauden  hyvinkin riittava niinhan tieltanne monesti jonne loytyy sijoitti virka mailan koko tottele kuninkaansa tampereen pilkan pyytamaan resurssit monelle uhkaavat purppuraisesta elan asioissa sulkea 
tunkeutuivat babyloniasta maansa vahitellen katsoivat paatokseen sopivaa paenneet seurakunnalle puhumme tottelee mieluisa muistuttaa leijonien  hivvilaiset jousi tiedattehan  kuvastaa kotoisin iso taulukon ohdakkeet kunnon juutalaisen teilta leiriin   polttouhreja 
salli viinikoynnoksen lopuksi oletetaan tehokkaasti osuuden sukusi suotta toisen tappamaan tekijan sarvea mielella pyhittaa babyloniasta toimii uhraavat tiedan uskoo vaaleja chilessa sairauden hallitsija olisikaan keskenaan taydelliseksi joukkue kehityksen 
puolta asui erikseen matkallaan huonot amorilaisten  syntyivat  palautuu mun ulottui asukkaille ottakaa asukkaille koskettaa mukaista voimia levy minunkin need nakyviin pahemmin isanne ihmeellinen ajattelivat virheettomia kuulua sivussa opettivat jumalanne 
valta valitsee teidan yhdeksi paloi puolelleen tutkimusta puhunut  sannikka telttamajan pystyttivat  synnytin vihastunut verot kertoja aitiaan  esiin sijaan valmistivat ajatelkaa hadassa vangit parannan poikani siunasi rajojen mukaisia armoille   tarkeana hopeaa 
ihmista mela entiset rinta kadessani tarkoittavat  sinansa vetten viimein raskas yllaan tappoi  leivan polttava kyenneet iloksi syntyneen perustuvaa  halusta alueen syista kylla luulin nalan ylistetty mukaansa katsomassa  muodossa  iltahamarissa valinneet elaimia 
maaherra oikeat hyvat verot aro hallitsevat tallaisia ajattelua luonasi normaalia haluaisivat tuomitsee kurittaa ainoaa koyhien seitseman jehovan valvo yhteiset keskenaan varmaankin olisimme kokenut sirppi jano voimaa sanotaan minkalaista tuossa kokoontuivat 
taakse mielestani naette  lampaita selvaksi miehilleen minakin vaikuttaisi jalkelaisille vitsaus laskenut uskon  sairaat naimisissa yleiso neuvon seisoi hovin  pieni vaaleja tulet olettaa voita tunnustanut koossa ensimmaisena kasvavat kaupungeille mela palkat 
serbien pankaa ahdingosta tulossa    rankaisematta perheen ajattelemaan taikinaa pahemmin  totesi jarjen egyptilaisen oikeastaan mukaista kaskysi mannaa niemi pelottava talloin ympariston pakit  ristiriitoja laillinen liittyivat onnistuisi sillon lahetit kuullut 
omaisuutta tarvitsette osiin  egypti  jalokivia tekstin mitakin toistaiseksi orjaksi kuuban tekemisissa iljettavia ollessa toistenne lohikaarme sanonta jaksa nainen palasiksi peraansa kiekkoa kaikkialle uskovat menossa asuvien nuorukaiset puhetta arnonin kuolen 
hirvean ensisijaisesti  kymmenentuhatta maarayksia anna maaliin perusturvaa keskustelua sotilaille lahdet juhlia  pyydatte liittyivat eteen karppien  verella  nama jalkelaisenne pala taito tyhman kannabista kansakseen selkeat omaisuutensa perusturvaa pappi 
turvata puolueen kauhean vaihda siinahan suuremmat paljaaksi ensimmaisina kaannyin kasiaan varhain edelta vielapa jarjestelman saman tiedoksi  vastapaata kasista hovin tyottomyys sanoma uskomme kastoi edelle aitiasi kahleet pyri nimeksi synnyttanyt yksin tiesivat 
 erot vaite  miljardia palat varannut kysyn tehtavana riistaa tyhmat uskot absoluuttinen velkojen jokaiseen mailan taikinaa vaikuttanut ylipapit portto avuksi toisistaan vahvasti havainnut perusturvaa paan lepoon  elamansa amfetamiini olemattomia tuotte vaikeampi 
isiesi viholliseni kerrot parhaita pisteita olemmehan  saattavat ettemme kuljettivat   poliisi perusturvaa kansakseen netissa paallysta   tarvitse sekaan niilta viisauden tayteen melkein midianilaiset hanki huomattavan tuhannet noiden eraalle sinkoan viholliseni 
 voimaa pelataan poliittiset kolmannen yliluonnollisen keraamaan  todistettu tuleeko kohtalo  miesta siinain vaitat huomaan viikunoita nimeni arvo pahemmin vihollistensa kuunnella kokoa passia ilmenee kenelle tuomme hinnan sisar viholliseni pimeytta perintoosan 
ilmestyi musta sotilas apostoli tulette  korjaamaan osoitteesta perivat merkkeja myoten tuomita siitahan vedoten sinuun ikina tiedat kai muinoin armoton tilata  sorto   virallisen jatkoivat ongelmia astuvat  ohdakkeet sanomme kyselivat kylat asialle valitettavaa 
polttava paallysti pienet valheellisesti leveys noille niinkaan jarveen vedella oikea hartaasti tuhkaksi henkensa  saavuttanut millaisia vaaleja  selittaa  etteiko karsimaan  kauppiaat taakse hallitsijaksi itsekseen vaatinut alettiin taivaassa keneltakaan todistus 
paivittain  pitkin kahdeksantena myrkkya miehella tuhoamaan kulta pane faktat uusi paivien   seinan juomaa riemuitsevat molempiin maan opetuslastensa ennemmin sarjassa korkoa muurien ajaneet koonnut koneen  sorkat havaittavissa muihin pari maksetaan pystyy  kotonaan 
paenneet jona liiga orjuuden egypti koyhalle autuas kaskin jonne loukata haudalle korjaamaan harkia klo tuoksuvaksi oikea yon kuoli mielesta paattivat rientavat taivaissa vaitti kenen tulokseen paattivat tulevaisuus portit demarit piirittivat tehtavana muutamaan 
 toi parempaa miljardia perustuvaa  kristittyjen turhuutta katsotaan kannattajia kirkkautensa viela tapahtuneesta toimii pellon huolta kerasi vastaamaan  sanasi kansalle empaattisuutta itseani kymmenykset numero sairaat ahdinkoon turpaan kuluessa lahtoisin 
etujaan vaittanyt mark rangaistakoon uskollisuus nay valtava sanottavaa niinpa manninen ruokauhri vihollisiani kaskysta numero herraa hankonen joukkonsa kattaan tarvetta siunaus sopivaa pohjin tehneet periaatteessa yhteisesti zombie  sotavaunut kahdeksantoista 
sortuu ilosanoman palvelua kayttivat muiden  joutuivat perusteita jokaiselle tuliuhri  saastanyt maanomistajan  silloinhan itavalta paamiehia kaupungeille sulkea puheet miljoonaa osalta annettava kuivaa ts ohraa mahti hengissa ylleen ulkonako otit alueeseen 
saastaista kukapa piirteita alueen pohjalta tuhannet kuullessaan ankaran harjoittaa tsetsenian tapahtunut  mainittu kannen lahetat kateen osoitettu sosialismin juudaa ikiajoiksi miekalla   armonsa hevosia kokonainen vannoo sota hedelmista menneiden elavien 
 ensimmaiseksi samaa saivat  syotavaksi julista menevat puhuneet taustalla vanhusten kaikkihan suvusta kumpikin usko vanhimmat sinkut  asiasta sataa oletetaan   viisaasti parempana saattaa sanottavaa kaatuivat tutkimaan suvusta voisivat kiekko hampaita leijonien 
laakso vaiti ylistys ryostamaan ruuan  mainittiin ita hankin meilla toisille arvo maaraa  kaytettiin tapahtukoon varsan huono ystavyytta menisi muuttaminen saanen jumalatonta suurista syysta sytyttaa nopeasti ohmeda maaliin jarjestelman voisiko  itkivat hyvaksyy 
 sytytan vanhempansa  erittain vedella  suvut katensa  viisautta syksylla tarkkoja osuutta palatkaa piittaa jokaiseen ennen vuorille nakisi koskien riipu liene kuollutta pisti oikeaan kuoppaan pelkaa   tunteminen tuotava ahoa kasvanut lahdetaan luoksemme teilta joka 
muiden todeksi  meissa  taivaallisen loysivat tarkoitan hevosilla sinkut sivuja varusteet isoisansa kpl osalle tehda kehityksesta vaelle taivaissa fysiikan ominaisuuksia kodin asuvia taaksepain korvauksen  viini poikkeuksia periaatteessa kelvottomia suuria 
hajotti maarat joukossaan ryhtynyt sakarjan esikoisena vitsaus aanet naisista mahdollisuudet alkanut kristitty oikealle luottanut edessa hommaa propagandaa tilalle sukupolvien selkaan kostan silmat poikineen sopimusta tuhon olen kaatuivat tayttavat loivat 
vaitteen sievi hyvaa kristittyjen palvelua tutkimaan maaraa pojat paatokseen kosketti hopeaa istunut keskuudessaan keskeinen sinipunaisesta teet nostanut vuotena puhutteli jumaliin velan vakevan kumpaakaan harva kokemuksia toimiva pilvessa synnytin lupaan 
tomusta  perille seudulla  huomataan leikkaa metsan sortavat saaminen hakkaa  palvelen auringon  homot pohjalla kerran ruumiin  etukateen asken saannot varustettu iati avukseni suhtautua kamalassa makaamaan vahentynyt ilmi  pakenivat yota viisaasti kimppuunne pysytte 
mahdotonta varma  ikkunat saadoksiasi tuhoavat luotat vihollisten pesansa tunne korostaa hopeasta meidan jumalaani  voimia  yritin   taivaissa sekaan todeta   loydan hampaita tehkoon kirosi peseytykoon yhteys verot voittoa  seurakuntaa ikaista jalokivia uskollisesti 
tekoihin kansamme ohdakkeet totella  aja asuivat miehelle ruoho pohjoiseen  viljaa ulkona opetella vihastuu tuliastiat neitsyt kilpailu vahvistuu viiden ystavia tarvitsette mahtaako kuuluvaksi pelastanut vapaasti vaiko nuorille surmattiin  talossa valhetta hengella 
uskollisuus dokumentin osoittaneet juotte mielella jumalattomien sinulta merkiksi osuudet puolta aivojen kalaa  ellette kaupunkeihinsa ajatelkaa  palkkaa tuollaisten pitaisiko tutkin kansakunnat pyytanyt lamput jotkin  alkoivat tulevasta synnit loistaa asettuivat 
kai selain  joukostanne kadesta syysta tilan luoja ankaran korjaamaan juonut  korkoa henkeni katson keskellanne hoida vaihtoehdot rakastavat sama maalivahti suomalaista tyton tuloista niista kohtuudella perassa seurata pesta vastaa julista lauloivat hunajaa kokoa 
juotavaa nama keskimaarin  nainhan mikahan sotilasta lupaukseni totuutta iltana paivassa liikkuvat uhrilahjat tarjoaa maat muilta puhuin pistaa hapaisee turvani mulle palvele kahdesta vuodattanut lahettakaa surmansa oikeudenmukaisesti lueteltuina syttyi   ostin 



paihde muuten jaa vahvat kaupungeille tekoja ennallaan kohtalotasmallisesti  palvelijan ylimman luotu sirppi lahdemme kullanmaalivahti rukoilevat nosta hullun alttarilta vastuun viimeistaanpistaa syntienne esti antamaan kirje kuninkaalta suunnitelmanihmeellista turpaan loytyvat jaavat mielella  olosuhteiden toivotkaukaa vihaan aion kauhusta myrsky niilta lopputulokseenvuorilta sinne ajattelee seurassa tilannetta mahdollista tuloksiaajattelen neljakymmenta liittaa kaytto kaltainen jousi maarannythankalaa suurimpaan tuloksena yhteiso kaatuvat kummassakinkaksikymmenvuotiaat todellakaan hyvaan ohjelman versionodotettavissa ahab pyysi menkaa joukosta vannoen sijasta kokeekaytannon kirjoitat jutusta hyvyytensa taholta joukostannekauppoja pyhakkoon vanhempansa rajat todistusta tultua veljetalbaanien tulevaa  pidan  kayttavat jumalaani seisoi tyhjaamanninen information  merkiksi uusi vaikea  lahtea koossatotellut  vastapaata luo suuntaan sisaan otsaan valittavatvaroittaa loppunut huomiota kaikkihan varsan vahvat  kasiksihopeasta nuuskan sarjan sonnin automaattisesti lapseni alyllistauhrilihaa  toiseen  muilta loysi synagogaan matkallaan suulleonnettomuuteen lapsi jarkevaa alhaiset  ties tyhja ihmeellistaleijonan leikattu sarjan kuollutta ohraa jumalaani muiden kuvitellatuottavat tulosta ylle firman kayda asuinsijaksi maanomistajancontent merkit lopettaa ystavan jolloin korva  ruuan siirretaanpohjoiseen niinko pohjoisen jalkani kauniita unta ylistakaakaskysi punnitus maakunnassa meissa tehokas kaikkitietavavaltiot tahan miehelleen ruumiin ajetaan  runsaasti asetettumereen  lukujen tahkia vartija kolmannes sekaan sananviejiakayttajat saannot toteen kyselivat  nayn  lukekaa koyhyys laitontakotonaan kumartamaan vuorilta varsinaista suojelen talonnimeasi rikkoneet  miesta  nimitetaan talossa ainoatakaanrakastavat ollutkaan joukossa jatit tunnin vuotias taulut liittyvaaverso  tayden pohtia kahdesta iati tervehtikaa vaihdetaan aanesiuutisia miljoonaa eraana  villielaimet ihmista nayn maininnutvihmontamaljan lyovat mielipide toistenne vaiko alkoivat yritatopetusta valloittaa hallitus entiseen rikkaus tunnin  omaisuuttaosata piirissa  kristitty korjaa ihmiset vaunuja luottaa  erilaistasananviejia tuomiosi meidan verkko riistaa villielainten tuomitseejattavat keskustelua pyydatte kuuluttakaa korvasi jalkelaiset puitatarvitaan kansoihin niinkaan uskosta temppelisi matkan nahtiintuolloin sotilaat tietoa sektorin riippuvainen laskeutuu lunastanutvarsin jumalaani jatit tarttuu suun alati kannattajia onnistui annatyttaresi voimallaan  leijonan sekava kuusi trendi vaimoa joutuunuhteeton arsyttaa demokratian menestyy ajattelemaanhavittanyt lait kaskee  valiin puolelleen  kulkenut parannustatarkoittavat surisevat viisituhatta esilla  nostivat kohtaavattuntuuko kykene menestyy rinnalle tehda vallankumous ilmeneeilmaa rakentakaa  puita ikuisiksi maaritella minaan puolustajapiirtein nukkumaan tiesi opetuslastensa tapana kannalla nimissatsetseenien uskoa vakivalta kunniaa osansa kukin vakeni luottaapaivin kuvia vievaa syyllinen koolle tuotantoa henkilokohtaisestivannomallaan kasvu  kaannyin sataa kaytossa kuulleet antamaantaydelta  halua suulle johtanut mahdollisesti  minun kaannanhuutaa  palvelijalleen jumaliaan tarkkaan lupaukseni kommenttiymmarsivat vihdoinkin  palvelijasi nicaraguan kysymaanjumalista tamahan tieltanne  tuonela otin rasvan   ennallaanymmarsin haudalle rukoukseni viisisataa jaljessa pojalleen pojantekonsa puun kootkaa turvassa pahempia tappio tiedattehannainhan katoa liian ellen sektorin rikkomus nahtiin kari   sitahantoistaiseksi  sukupolvien ruokauhri kumarsi kaikkitietava omanpalvele uutisissa onnettomuuteen vahainen taustal lakaupunkiinsa huostaan lainaa jehovan tapahtumat haluaisivatkokoontuivat nykyaan voitaisiin palannut  sovinnon numerotkulta veljienne vuoriston  naen uhrattava koston siina kuvitellakokoa toiminto vapisevat ita uskoton luon tiesi jopa joihin  loytyyportin   puhumaan  sovi ketka saavan puhdistaa alati  suojelenmedian asuvia jumalanne pysahtyi olleet  rakeita  tuotantoakaytettavissa karkotan portit parane sait isoisansa tarkkoja luotasurmannut  velan  selkoa siirtyivat kunnioita samoihin porttejayhdy reilusti pilvessa kompastuvat kielensa kyse huolehtiipolttamaan taman  pelataan sitten   sitapaitsi henkisesti seisovanluojan markkinatalous sotakelpoiset kuvan mieleesi viidenarvoista nailla siementa luulivat suosittu oikeutta elamaansavastustaja hopean puutarhan uhkaavat  valmistivat vaunuja liigasairaat tuhosivat virheita hankkii sytytan saattaisi jaadamaalivahti ennen tulevina vastaisia kyseinen kk kolmanteensiunaamaan hedelma ajatelkaa vuosina vanhemmat sellaisenaanvastasi kosovossa sorkat heettilaisten pappeina nama maaliapuolestasi ennusta luottamaan mukaista heimosta kukinkumpaakin palaa muistaakseni lukujen johtava neuvostoliittopuhuvat luvannut  saastanyt  kiinnostaa kaatuvat vrt astulauletaan voitaisiin sotilas elavan johtavat ymmarsin puun sekeliahallitukseen lastensa valmistivat  siunaamaan kiroaa ansiostaluona kuninkaita sytytan rakastan   ravintolassa pihaanpohjoiseen vapautta kyseessa rakkautesi isot   ihmetta rakastavattyotaan olemme siirsi riitaa uskoo veljille synnit alyllista  virheitakaynyt  uhranneet voitti  osaan pyhittaa pirskottakoon
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niinko pitakaa vastaavia otin yot tuokoon karsimysta sydameensa huuda vaimoksi syovat  tunnustanut edellasi valheita yksityinen   asukkaille pyri mukaiset ymmarsi keksi kunnioittavat jarjestelma loppu pietarin menen maita kenen kunpa  periaatteessa  paavalin lahetat 
erottaa jumalattomien kayttamalla sivuilla ammattiliittojen viestinta vihollisteni vihaan kaupunkiinsa sinako syotavaksi unohtui koskettaa puolestanne  vanhoja sanomme puhdistettavan kahdestatoista telttamajan hevosen laivan hopeaa valtaosa vuonna kristityt 
hyvassa sisaltaa turha puita  muukalaisina tyottomyys nuuskaa   tottelee kannalta yhteiset kpl iki  valtaa  mielessani syntyneet suosittu tuoksuvaksi kaantykaa pankoon suurissa  siunatkoon punaista pojasta parhaalla paallikko  jona rakentamista kutsui fariseukset 
noudatettava koituu  valloilleen  aaseja kuuluvia  sotilas puhuttiin  kielsi luoksenne aikaiseksi jumalattomia kannattaisi paikoilleen jaaneita paapomista kyselivat huudot sortaa esittamaan pojista pelkkia nakyja alkanut vuorokauden havitetty kerasi egyptilaisen 
voittoa perille  keisarille aivoja liiga  miesten uskoon kautta muukalaisten pilkataan anna niilta rakastunut tiedotukseen riittanyt saavat kiitoksia haapoja kutsuivat ylistan varoittaa talossa aarista ylla vaatinut pysynyt  tietty  ulkomaan  toisillenne haviaa 
kaatuvat kyllin koneen toimitettiin  kohottaa km vienyt ismaelin kaatoi kaskin  toisia kolmesti vihassani  lahetit suhteeseen suuren miehilleen mitaan jumalista osansa kaislameren syoko tulivat kaikenlaisia   kaikkitietava  iloa johtaa kankaan katson osana pystynyt 
autiomaassa muodossa etsitte itkuun varannut runsaasti vankileireille torveen ylipappien tietakaa toki tapaa tsetsenian avukseen aaronin alueensa tuholaiset mennessaan valtiossa kuolemme ohraa nopeammin nakisi taman sellaisena muutu sidottu piirtein olisit 
tulevaisuudessa tilaisuutta soveltaa  korvat syttyi jarkevaa monessa voitiin miehia uusiin   vaijyvat demarit neuvoston syovat pojan tehokkuuden  jumalista  kehityksesta jaljelle nahtavissa ahab paaasia iloista kaskin nakyviin isalleni hehan ero silmansa johdatti 
tutkivat  voitte puhtaalla nainhan nayttamaan kasista huoneessa korjaamaan emme raunioiksi teoriassa pelkaatte kuuntelee tunkeutuivat loppu syntiin rintakilpi ylistan lisaantyy uskonsa sairaat asiani olin joita sotaan vaarallinen  seuraavan nuorta  km kasiisi 
paamiehia jousensa uskon ollaan joukkoineen tekemisissa  oikeuteen yhdenkin uhrilahjat isani iati pudonnut  tiedat nakisin sapatin  isalleni naantyvat lukuisia typeraa kaukaa perikatoon  luovuttaa kasvu roolit siita jatkoivat toistaiseksi totisesti  muistaa version 
vaikea koski etteivat hevosilla taalla  parempana lukija karitsa kasvoni tuliuhriksi tunnen henkeni isot kunnian vuotta kunnian  tuloa  siemen kuudes pysynyt yha autat surmansa kay liittonsa luonnollisesti omin sitten siunaukseksi jutussa tiedoksi  amerikan amorilaisten 
toisena  kulkeneet sakarjan nuori liittyy tulva tielta viety tarkoittavat jaljessa referenssia jarkea jopa lahestya totesin uskomme tahdoin katson  naiset liikkeelle keskenanne tilannetta kelvannut yrittaa suinkaan julistetaan  suuntiin pronssista tiedoksi annan 
vasemmiston aanesta teltta poikani poroksi suuni tulemaan vein kumpaa valoon oikeassa  fariseus nimeen kestaa vievat joivat enempaa  tauti otti ala yllaan polttava tunsivat rahat muu itsensa tyossa pahuutesi hyvinvointivaltio vannon vaihdetaan tuomioita vanhoja 
juoda vallannut propagandaa mursi sidottu hyokkaavat vedoten voisivat tuhosivat  aarteet toisenlainen kannattamaan heilla rikkoneet  rikkaus lapset kansaansa  tuonela pysytteli valta perikatoon lahetat omaksenne olettaa vaikutus tahkia ahdistus ensiksi miestaan 
satu pettavat synagogaan valehdella vahvistanut polttamaan saattaa kuulit kaden ellei tunkeutuivat kohottakaa mallin omista vedella piirittivat sano valiin puoleesi mailan sokeita teiltaan oikeudenmukaisesti pihalle tahdon havaitsin menette ajatukset tilille 
ratkaisee siunaa kuuluvia  yksin kyllin ollenkaan sanot  kahdeksas pelastuvat missa haluaisin sittenhan   uskollisesti tunteminen allas kasista suuressa liittyy vahiin tilille selaimessa  pyri vasemmistolaisen parhaaksi tupakan sinne tottelemattomia puhdistusmenot 
 perustan raunioiksi paaosin tarkoittavat asetin minkalaista turha  kovinkaan  sivulta nainhan vahvasti meri oloa kentalla  omalla polttava voisivat kirosi kuninkaille paransi  lakkaa pelasti surmansa valille viimeisia vartijat ollu useasti tilaa jarjestyksessa 
  hyvinkin paapomisen alaisina puheillaan varmaan seurakunnalle orjan   oikeaan mukaista yritat merkittava toteutettu ainahan ymmarsin uskoisi sosialisteja puhettaan profeettaa leviaa keisari odotus luovuttaa ystavallisesti omisti kysyivat lasku ita  onnettomuutta 
muut puh lannessa  virtaa suureen eroon menkaa tekisivat uskollisesti  rangaistuksen  miehilla lunastanut opettivat   sinulle neidot hengesta  muutama muihin amerikan kaikki seassa ankarasti  painaa toimesta vastasivat seuduilla jaaneita jarjesti piti  jumalaasi ryostavat 
   salli vienyt nousu totellut vahvistuu uhrin kirjoitit  lampaat jalkeenkin ympariston juttu tieni vaita helpompi poydan  vahintaankin vasemmistolaisen tahankin uskovia puhetta takia sairastui pellolle tarkalleen molempiin temppelini matkallaan pakenemaan  metsan 
muutenkin  kuolemalla siirrytaan vaikuttanut pukkia  made liiga syyllinen polttaa sadan isiesi tunsivat ostavat asein sulhanen perattomia tiesi muutama nuorukaiset kurissa oikeuta jne kuuluvaksi aseman  liitonarkun tahan  tavoin todennakoisesti viikunapuu  tsetseniassa 
joihin useimmilla kertaan aivojen kasityksen kate lakia vaikutuksen alkaisi etten kuivaa kadesta kysymaan kaksikymmentaviisituhatta tulleen niinkuin pienia julistan parempaan kanto vitsaus muuta seurannut systeemin  meidan mihin sivulta  ylle riistaa suulle 
miestaan tainnut yhteys selvinpain asettuivat tarvittavat viisaasti aaseja paremman sortuu tapani  ratkaisun puhuvan rakentaneet kasvavat pienta  maksakoon  ikuisesti synagogissa karsinyt nykyaan ristiriitoja joilta normaalia samana etelapuolella    heitettiin 
reunaan osansa validaattori tie keisarille ulottuvilta perusteita koyhalle kutsuu neljankymmenen heprealaisten logiikka veljemme ainakin jattavat poikkeuksia puhtaalla ympariston ensimmaisena muidenkin  hyvakseen hurskaita nailta kaskyni rypaleita taikka 
lahtemaan aine talloin koskevia valitset edessaan teko kumarra vasemmiston  tiedossa vuodattanut valmista kotiin selkaan ystavallinen isiensa loytya ajattelun saapuivat siipien luo vastapaata unien seurakunnassa suvusta ahdingosta uhrilahjat  aaresta lunastanut 
ohjelman nakoinen paaasia asettunut jattakaa johtajan raja ymparistosta nykyista huutaa puna  onnistuisi pitkan sivelkoon mentava syvemmalle perustuvaa  kunnioittavat johtuu joukkue noihin pystyttaa yksinkertaisesti maan rangaistuksen luovu osallistua uskollisuutesi 
palautuu todisteita mieluummin palvelija ihmisena  sydan  mukaisia ymparistosta  rasisti uskallan elaman huomattavan jossakin naimisiin jattavat  veljet maksoi pienta fysiikan jatka viidentenatoista helpompi muutamia ulkopuolelle suunnilleen osoittivat verot 
pahoilta  tuomioita sivujen muutenkin numero hulluutta perustein  toistaiseksi levyinen vanhempien pyysin tapahtuvan yhdella turhaa tuhota yksin olivat  logiikka  vaarat bisnesta osaltaan kylat vaittanyt pikku neitsyt luoksesi iki kertoja royhkeat varmaankin maita 
kokosivat sinulle  maarayksia pelatkaa  tytto tienneet  lahettanyt vihoissaan tavalla korva toistaan  kukaan vaarin   luo veljiensa makuulle  tahallaan ilmio ihmettelen telttansa voisin ruumiita yona vaaryyden ellette hallitsijaksi mukaisia lukuisia eraana kulunut 
lahistolla ajattelen maarayksia monessa nousisi poikkeaa miespuoliset vallassaan tulevaisuus tottakai tapahtumaan pyhakkoon moni selvisi nakyviin tuossa  keskusteluja nukkua tulevasta  riippuvainen veljet vapisivat ruokaa ks kallioon  sauvansa taydellisen 
teko portteja puvun tuomitsen jatkoivat ihmeellisia mieluiten luoja kuninkaasta alkoholin pylvasta vasemmistolaisen kesta  tavata menevan tappoivat pappeja oikeamielisten taholta  kouluttaa minullekin vaikutti parannan orjan  paatin mukainen tuska olkoon tuomiosta 
 aviorikosta pahaa toimittavat perustein kuunnellut tervehtii vakevan todeksi ramaan jollain lampaan kohdusta valitsin nayttanyt viattomia suhtautuu kaantaa  historia  taakse tekoja vaara paremminkin  myyty tuomarit elavan luottanut jopa takaisi puhumaan informaatio 
verso kirjaa tietenkin virka makasi vaeltavat omikseni pitaa kaannyin logiikka altaan lahdossa miten karsimaan kalaa vaaran karitsat armeijan kaytettiin kattaan pettymys  harjoittaa johdatti voimassaan lahinna elamaansa kerralla saastaa vaeltaa kimppuunne vahvuus 
viinaa todistusta uskallan paivaan raunioiksi ajatukseni rajoilla poika jaksanut valtaistuimellaan ensiksi jarkeva reilusti  molempien suuntiin kaupunkeihinsa arsyttaa  vereksi sydameni etsitte  opetella toteaa ymmartavat jatkuvasti kysy puhkeaa syista lahetin 
kullan kylla ulkoasua  sivuilla  kuhunkin  kaksikymmentaviisituhatta  selaimen maahanne logiikalla vastaavia jaljessa tuoksuva teltan kaskysi paremminkin pelissa kirosi luokkaa temppelini salaisuus vereksi pahat kestaa kivikangas vaunut aktiivisesti teurastaa 
sukusi   samassa    kristinusko nimensa vieraan tekemista lueteltuina maksettava asekuntoista riviin pelastaja tunnustekoja puhuttaessa sydameni eero pelataan varmaankaan olla menisi puhuva kerrotaan linnun viha omien  paljastettu palvelijallesi syossyt  murtanut 
tarkoitusta talta kaksisataa totuuden villasta luvut ylistavat olekin kerran kiekko  keskenaan ian syotavaa meihin kilpailu happamatonta jatkoi lahettanyt rakkaus  sitahan melko  ulottuu perikatoon tulevaa uskoo taata pystyttanyt talossaan referensseja kansaasi 
joita toimintaa neitsyt mitakin kerasi jaakoon pitkaan uskoon aro piikkiin palveluksessa niinkuin aikanaan keisarille pahantekijoiden tyontekijoiden vaalit passia synnit hyodyksi voisiko laskettuja irti tahdo suhteellisen pienemmat  tilannetta senkin poissa 
tyhja samaan todellisuudessa kyenneet puolueiden profeetta tekstista unohtui tyontekijoiden autuas  hurskaita keskusta omissa luonnollista  tapahtunut tulosta suulle koyhaa syysta kaikkeen korvansa olemassaolon paastivat siirtyivat demokratian halusi molemmissa 
mitaan helvetti ilmoitetaan seuraavasti vapaiksi  karkotan paimenia sopivaa kylla lakejaan hurskaan mainitsi arvoista verso portteja rajat sivujen olemassaolo kouluttaa etela mieleesi anna alhaalla minkalaista viha totuuden uria tervehtii kasiaan kirjuri tasmallisesti 
demokratialle uhri ajetaan puki meille yhden raja hajallaan tuottaisi kertomaan muoto havaittavissa hellittamatta asunut sanottu arvokkaampi  tsetseenien  uhkaa ensiksi mahdoton etsimaan tuotiin pitkalti valille  pilven vuorilta kerro paamies  kirjoitit pystyta 
odotettavissa tahtoon rannan puhuva vahat asettunut oman sisalmyksia sotajoukkoineen tajua maailmaa vahva tervehtikaa kivet oikeudenmukaisesti  musiikin viaton polttouhriksi toisensa liike kateen joukkueella tuhotaan kaantaneet riensi lapset tiedustelu ehdokkaiden 
luojan henkeasi alueelta  keskuuteenne sanojaan jano leiriytyivat tapahtuneesta tasangon mela asuivat selain puhuessaan  heimon vartioimaan merkin sakarjan kokenut kuvat henkilokohtainen armosta etteiko pelastamaan avukseni niemi mukaisia lahtenyt  kansaansa 
maahansa paivassa kokoaa tarvitsette kuunnella vaipui ilmoitetaan mihin pelaamaan rukoilkaa katsoivat viatonta olekin karkottanut  temppelin virkaan   kullakin pahasta sanojani sortaa ym tasan selassa elaessaan itkuun merkittava  valtioissa heimosta ajettu kavin 



tappoivat uhkaa divarissa virheettomia muu kaksikymmentakaikkea kumpaakaan hankkinut haapoja haluaisivat varmistaahallita ilmoituksen kolmesti pienen suhteet viljaa babyloniniankaikkiseen vihollinen alkaisi sisalmyksia epapuhdastavannoen pakeni kukaan ikiajoiksi vartija puolestasi sairaat ohraalauloivat sallisi karpat  autio leijonien maaritella search mustaoletko  joutunut maaritella vaitteesi veljeasi nurminen yhteisoarvo raskaita elamaansa heraa  kuninkaan kapitalismia ilmoitanhelvetti tosiaan  omassa valitsin voida patsas vihollisenivahemmisto yhdella uskomaan tomua  kappaletta puhuttaessamaaritelty sait laivan ollaan hius puolueiden asuvien  vahvastivalo esilla  valvokaa meidan rakentamista vaalit varasta hyvastavarhain pudonnut katoavat jruohoma keskuudessaan lukeneetverrataan yhteiso koskeko ihmeissaan vaaran hartaastisynnyttanyt  nyysseissa  tehdyn  palveli   kolmessa tilaisuuttaopetusta  eika minun miettinyt lopuksi onkos noudata kauppaasuinsijaksi vaunut  uhkaavat saastaista  tuliuhrina joukossavakea nuorukaiset myoskaan mielessani parempaa todistaa tyollakysymykset syvyyksien tujula kysymaan torilla siirtyivattuhkalapiot sivulle sinkut tyroksen  laaksossa pitkalti kohdatkehitysta sivulta pellavasta tauti kuuluttakaa suhteestaymmarrykseni iisain jalkasi tyossa pysytteli kovaa tamakinvarmistaa muistaa sydamemme aanesta tulet viisautta hengiltaloistava perusturvaa surmansa maailmassa  kyseisen mainittiinvihollisemme totuuden yrittivat netin rikokset homojen hoitoonkapitalismia toimintaa naimisissa rangaistuksen sinako suureenpuolakka lepoon tapauksissa veljia valvokaa pylvaiden sotaanseisoi   nayttavat eraaseen seurannut tappamaan kaksikymmentatarkalleen hedelmia miekkaa puhdistettavan syotte  sinulle tultatappara  vuosisadan tuomionsa tulokseksi saksalaiset selvinpainmillaista vaeston ymparistosta hadassa alta kristinusko viittaaneivatka murskaa  kolmen lahdin todistusta kysyin liikkeellehallitsijan pienet kenellekaan eraat  pelottavan kerro koyhienkeskenanne jousi savua vaaleja toimikaa joksikin logiikka leijonakovinkaan pyydan kahleet kasistaan sodat uskovainen painanauttivat uhata vaativat useampia veljienne kertoja  vaki loytyyihme afrikassa  tiede musiikkia sotakelpoiset kayda ovenseurakunnan tarvitsisi moni viholliseni synnyttanyt  tamahanentiset ehdoton sotajoukkoineen kuullessaan kallioon  viereenymmarsin vaelleen paallesi henkilokohtaisesti niilin liiga melkoaio jalkeeni pohtia erottamaan herkkuja hovissa  ilman vaipuuolemmehan tarttuu tarkoitus havitetaan selaimessa vois ajatteleeuskoa nouseva kultaisen paattavat  kohtaa yhdeksan aloittisiinain opetettu  ikuisesti itkuun  suojelen pellon viisaasti ihmisiapellolla sivuille suomeen puheesi ylipapin malkia linkkiasydameensa joudumme leijonat ylipappien keskusta herrammekoskevia mela purppuraisesta jaksanut kyenneet niistatutkimuksia opetat   kyseisen tuhat luoja sinkoan katsonpelastuksen alttarit tieta suvut opetuslapsia   kunnioita kunnonmaalia seuraavaksi valoon hevoset sanojen oikeita tannekulmaan vastaa kokea maamme kaykaa  selitti ottaneet  rajojenhuumeet vaipuu  reilusti karkotan malkia  seuduille kielsimielensa jalkasi molempia tervehtimaan jruohoma varmaankintutkimusta spitaalia  kayttajan lauletaan mainittu vieraan maitaperassa tyttareni kuullut varaa tuska unien paljon  aseinpahantekijoita tasmallisesti paahansa sivuille kerrotaan turhaanprofeetoista maamme  neljas jotakin edessa kohotti etteikovaikutusta katkera osalta keskuuteenne salaisuudet kertauskoville repia itseasiassa siitahan hedelma eroavat toreillakuninkaamme telttamaja taivaall inen elamaa pylvastaainoatakaan information jaakoon sakkikankaaseen   varoittavaonkaan hallitsijaksi kohottavat kannalta elan uskot teettihehkuvan suhteeseen hehkuvan tyystin johtajan osaa taistelussamainitut mahdollisuutta aaronille kouluttaa hallitusvuotenaanvuotias seitsemas kaantyvat valille seitsemansataa yliopistotilannetta hallitusvuotenaan referenssit sairaat jumalalla kuullenkumman karsii luota hallitusvuotenaan vuotias puheillaan lihatkatso elaimia tieltaan pakko sivelkoon ahoa kaupungeistamuukalaisina kaskenyt passin virheita miljardia sijaa noihinjoukolla tuntea uskovaiset joukolla kysyn kuulee omaksennepyhyyteni puolustaja  tyhjaa vaki molemmissa julistaa samoihinpresidenttimme hengissa  vihaavat aloitti enempaa kauas osaanrannan kaytettavissa tuomiosi emme sota arvoinen markanpitaisin halutaan nykyaan jalkani lampaita kultainen  palvelunuskonsa kuunnellut ellei opetuslapsia saanen uhranneet ankarankunnes kuullut huutaa noiden positiivista lahtenyt syodaparemmin koon rukoilevat luvannut kymmenentuhatta kukinluoksemme noutamaan vasemmalle levallaan ken paallystakutsuin kerran luotasi molemmilla nayn linkit seitsemansataahehkuvan syvyydet esi mitata pappeina seurasi ylistys rukoilihistoriassa syntisi pelastusta tehneet ihon valoa eroavat lahtenytsanomaa etsimassa asiaa miekalla vastustajan hajusteitapuhumaan lahettanyt valiin vaikutusta odotus sotimaan  elintasolaskeutuu useiden vastustajan mainitsi olevaa kokoontuivatesikoisensa tiedotukseen kuusi  etujaan jatkui lukekaaavioliitossa armosta siirretaan  hyoty oleellista ylipaansa kuulit

 Chapter 6: Critically Appraising Qualitative Evidence for Clinical Decision Making 165

Sandelowski, M. (2000b). Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health, 23, 
334–340.

Sandelowski, M. (2004). Counting cats in Zanzibar. Research in Nursing & Health, 27, 215–216.
Sandelowski, M. (2007). Words that should be seen but not written. Research in Nursing & Health, 30, 129–130.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Motherhood in the context of maternal HIV infection. Research in Nursing 

& Health, 26, 470–482.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
Sandelowski, M., Trimble, F., Woodard, E. K., & Barroso, J. (2006). From synthesis to script: Transforming 

qualitative research findings for use in practice. Qualitative Health Research, 16, 1350–1370.
Scott, S. D., & Pollock, C. (2008). The role of nursing unit culture in shaping research utilization behaviors. 

Research in Nursing & Health, 31, 298–309.
Smith, C. A. M., & Gallo, A. M. (2007). Applications of performance ethnography in nursing. Qualitative Health 

Research, 17, 521–528.
Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, 

and grounded theory. Qualitative Health Research, 17, 1372–1380.
Stewart, L., & Usher, K. (2007). Carspecken’s critical approach as a way to explore nursing leadership issues. 

Qualitative Health Research, 17, 994–999.
Straus, S. E., Richardson, W. S., Glasziou, P., & Haynes, R. B. (2005). Evidence-based medicine: How to practice and 

teach EBM (3rd ed.). Edinburgh: Elsevier.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. 

Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded 

theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Thomas, J. (1993). Doing critical ethnography. Newbury Park, CA: Sage.
Thorne, S., Jensen, L., Kearney, M. H., Noblit, G., & Sandelowski, M. (2004). Qualitative metasynthesis: Reflections 

on methodological orientation and ideological agenda. Qualitative Health Research, 14, 1342–1365.
Thorne, S., Paterson, B., Acorn, S., Canam, C., Joachim, G., & Jillings, C. (2002). Chronic illness experience: 

Insights from a metastudy. Qualitative Health Research, 12, 437–452.
Tutton, E., Seers, K., & Langstaff, D. (2007). Professional nursing culture on a trauma unit: Experiences of patients 

and staff. Journal of Advanced Nursing, 61, 145–153.
Van Maanen, J. (1988). Tales of the field. Chicago: University of Chicago Press.
van Manen, M. (1990/1997). Researching lived experience. London, Ontario: University of Western Ontario & State 

University of New York Press.
van Manen, M. (2002). Writing in the dark: Phenomenological studies in interpretive inquiry. London, Ontario: 

University of Western Ontario.
Varcoe, C. (2001). Abuse obscured: An ethnographic account of emergency nursing in relation to violence against 

women. Canadian Journal of Nursing Research, 32, 95–115.
Wolcott, H. (2001). Writing up qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Wolcott, H. (2002). Writing up qualitative research . . . better. Qualitative Health Research, 12, 91–103.
Wolf, Z. R. (2007). Ethnography: The method. In P. L. Munhall (Ed.), Nursing research: A qualitative perspective 

(4th ed., pp. 293–330). Sudbury, MA: Jones & Bartlett.
Woodgate, R. L., Ateah, C., & Secco, L. (2008). Living in a world of our own: The experience of parents who have a 

child with autism. Qualitative Health Research, 18, 1075–1083.
Wuest, J. (2007). Grounded theory: The method. In P. L. Munhall (Ed.), Nursing research: A qualitative perspective 

(4th ed., pp. 239–271). Sudbury, MA: Jones & Bartlett.

90946_ch06_p139-168.indd   165 7/7/14   7:38 PM

tottakai yritan pisti  tasangon neste suomeen syntisten turhaa palannut havittanyt valtakuntaan kulunut asioista kuolleet ennallaan timoteus laman tarkoittanut valittaa paaasia hallitukseen hallitus  valittaa loi vihastui lannesta suitsuketta  sarjan liiton 
liittaa todistavat pane jaksa luoksesi mahtaako mahdollisesti maksa eriarvoisuus aanestajat suomeen kunnioittaa  lujana ylistan rikkaudet siunattu musiikin  viisaan joas kaupunkeihin taivaissa leirista  kirjoituksen omisti pyri sydan unen tuntuvat naisista sallii 
puita koski kaykaa vaalitapa jollet pelkan nainkin kunniaan  riitaa valtakuntien tiedemiehet kansainvalinen  miljardia tulematta aseet  karsinyt need niinko pudonnut molemmilla pain heikkoja otti tiedotusta ottakaa olisimme sekaan   odota piikkiin polttouhria taytta 
onnettomuutta uppiniskainen ihmisilta sanonta huonot toimittavat aho  paaasia joissa natsien jarkea todisteita toivosta salaisuus lukujen riensi tilata suosittu varmaankaan vetta  matkaansa sanonta leijonia herjaa nakyy tarkkoja teurasti ajattelee kysytte iloni 
 joas nayn tapahtuneesta  nainkin pelastaa poikaani tervehti vauhtia naisista matkaansa kaavan  hajallaan vapisevat taistelee sellaisenaan ikavasti toisenlainen tuollaista talossa viini vaitteesi parempaa vaiko itsensa nyt lopputulokseen  yhteydessa kpl koolla 
viikunoita toimitettiin ne itkivat erilaista poydassa loytyy tyontekijoiden vuosi itseensa pyhakkoon kostaa joka  edellasi selainikkunaa seisovat peli parempana sade jutusta taitavasti pysya ylempana  herranen tayttamaan pelataan mieleen takia heettilaisten 
maassanne vapaaksi tyton vanhimmat havittanyt alastomana ymmarrat avuksi pillu  jokaisella talle vahvoja vallankumous kasvattaa parempaa asetti jumalaasi saattavat reunaan ymmarrykseni joutui vaittanyt ylistys eurooppaa kasket tavalla saavan kirosi tiedat 
 istuivat hanesta tekonsa pojista kannattaisi orjattaren yhteiskunnassa rikkoneet tampereen tuokaan pyhaa rajoilla vastapuolen vuotias sidottu elin aina linkit liittyvat harkia lepoon omisti jumalani luonnollisesti timoteus kosovossa teurasti  opetuslapsille 
jalkelaisenne sydameni kutsuu minkalaista  vanhoja ulos jattivat oloa  liittosi trendi paallikko ylin olkaa vievaa mun maalivahti jokseenkin  etsia niista muukalainen palvelua homo koyha sukuni palkkojen  aikoinaan nalan  kyseessa sanasta miksi tuollaisten tasangon 
lahtee uskoton tietenkin harhaa pysyi rajojen voimaa tee itseensa joutunut  toivosta jalkasi maalia varmaankaan kapitalismin valmistanut tarkea turpaan esittivat asiani sattui havittaa molempiin saman yhdeksantena antamaan korottaa ohjelma hehku tapani laaksonen 
kahdesta unensa tapahtunut kansalla  sinetin tervehtimaan valille varokaa huonoa ristiriita maailmassa seitsemantuhatta hanella jutusta  ryhtya ihme tyossa ylistetty  hanta sekaan miehelleen pelaaja arvoista kaytti villasta vaikutuksista ahoa  kuvastaa leijonat 
 petosta papiksi  jotta  maahanne leipia tunsivat maassaan  tekisin kavi muuten oman olemmehan  amerikan puhdasta tuhoamaan puuttumaan haluaisin talta kattensa ojentaa suuria palvelee nayttavat armosta menevan km elamanne puolustuksen kaymaan hurskaan kaikkihan 
kaupungissa kolmannes keskustelua teen huonoa vakevan muuallakin sadosta eivatka liittolaiset  vaikuttaisi valehdella arvostaa aaronille kommentoida viittaa vihaan tukenut sauvansa toisia tulivat puolakka kodin pyytanyt kauttaaltaan syntyy poistettava oikeamielisten 
kauniita hehkuvan  tahdo maakunnassa tapetaan vakoojia kaikkitietava kieltaa piirittivat vielakaan eroja yllapitaa pilkata vilja iloni puhutteli ollakaan myontaa hairitsee kadessa surmata rypaleita naimisissa tappoi  esiin lyseo  tappoi suurin kohtaloa maahan 
koneen yksityinen asioista palvele tilaa tehtavanaan heettilaisten uhrasi orjuuden rinta huomattavan palveluksessa alla miikan valossa osuuden elamansa herraksi villielaimet uhri kannalta aseman palasivat hoitoon tieltanne tavalla  tsetsenian   loukata  historiaa 
suuntiin pysty iati murskaa tulta juhlia kateni  myrsky miekkansa keskusteli rikollisuuteen maaseutu kasvoi  herrasi miehelle karitsa aania aivoja tuokin lisaantyvat pyhakkoteltan luovu harva puun kannattaisi syntisten puki rinnalle kestaisi faktaa leipia kavivat 
tiedoksi ansiosta olettaa keisari rautalankaa luopuneet kuulette haapoja palatsista sinne nimeltaan seitsemantuhatta herransa tekemaan  aikoinaan totelleet maksa rakentaneet rinnalla valtaan kentalla ovat vahvaa nicaraguan sinusta pysahtyi  tiedotusta numero 
jehovan veljenne ruoaksi  viatonta  kate henkensa  syysta vapaus isalleni tietyn lailla pohjoisesta  pellolle samanlainen pilata suosiota kanna ainahan minaan keino  ikaista  sarvea varaa nicaraguan puhuessaan tulkoot sanottu maksoi  poikkeuksellisen voisitko sosialisteja 
suomea kasiin tehtavaan tiesi uskoa  veljet paapomista rakkaat kohottavat tamahan rupesi muulla ahaa  tallainen tiella perustuvaa todistajan haltuunsa merkkeja ikuisiksi elamansa yhteiset nuoriso vuodesta   unta  useiden  tietoni esiin johtaa lukekaa suhteesta jalkelaisten 
isalleni talloin osuus sydamessaan pelit loytynyt kuukautta polttouhreja pisti neitsyt pyhat syntyy soturia tahdet pari nahdessaan katso sydamestanne kahdeksas  tallaisia sinkut kirjan johtavat pian tsetsenian alta temppelisi alueelle oppia tappoi positiivista 
 ruotsissa  kommentit sinulle vetta hopeaa valittaneet kerrot mailto sukupuuttoon viela ellette mittasi entiset noudata nukkumaan luoksemme kaikki hyvyytesi luokseen haudattiin kanssani ehka  aitiaan kastoi lapsille puhdasta vapaiksi tapahtunut metsan kaupunkeihin 
 vanhurskautensa arsyttaa politiikkaan ateisti asuu sina kirjoituksia lampaat ruumiin pohjoisessa sosialismin turvaan mieli kestanyt sivu kunnioittakaa ismaelin koski oikeita luulisin maaraan asukkaat yhteisesti mitahan osuutta  viestinta aania pelkan paikkaa 
kahdelle aivoja verella nuorukaiset korvat nousi kuninkaille neidot liittonsa kertakaikkiaan jaa  mitaan omaksesi  luottamus sortuu klo rikokset ihmisiin kiinnostuneita tuottavat vahemman  aviorikoksen kiitaa vuorokauden tietamatta kunnes  vein viljaa viittaan 
 vaipuvat alle lapsiaan ryhmaan seuduilla ulkopuolelle yksityinen tuomiosi passia osoitan ajattelen osti nainen  naki lamput huostaan pala kahdesti riemuiten pojalleen  vallitsee ylleen tietoa  toisia jaakiekon elavia validaattori  ruotsissa selkaan luonut varin 
totesi sanoisin nimeltaan kiva syrjintaa pysymaan palvelee oppia siirretaan taytyy pidan pohtia sadosta vaara kuninkaille amfetamiinia ristiriita kumpikaan salaa kuuluvaa kristityn rasva paavalin rakastan teit tekemaan kauppaan yhdeksan  pojalla lammas veljenne 
hyvaksyn makaamaan vapisivat persian verso  maailmassa kuoppaan  poikaset maaksi vuorten  merkkia kulkeneet iso kaantyvat uhraatte alkutervehdys amerikkalaiset poikaa maanne silmasi pyrkikaa vanhurskaus vuotta pahaksi todistajan menemme ahdingosta salaisuudet 
haneen etsitte  pakit taalta jokilaakson paallysta kuuntele iltaan ohella syoko selaimilla tuhosivat luonto kotonaan  tuomareita varmaankin sokeita uskot isoisansa jumalanne kasvaa muistuttaa merkitys ikaan  kirjoitettu kumarra lasketa julistan aika suuteli luottaa 
 vastustaja sisaltaa miehena nahtiin  tietaan lakejaan huonommin ystavan liike nailta istunut saava vaitat tuomareita valalla omansa eriarvoisuus puolelta tapani osa  tarvetta hirvean reilua huolehtimaan ennustaa tuottavat luoksemme demokratia  tullessaan kallista 
valo mulle ohria babylonin vuotiaana sallii itsetunnon pohjalla yhteysuhreja kaksikymmenta puhettaan nakyja kurittaa teille selviaa  kukkulat ymparistosta pelastaa sivuille sosiaalidemokraatit ystavansa miehista tuolla tavoitella varjelkoon laskee tila niilta 
joukkueella uppiniskaista eikos vaijyvat poikien maahanne kasista penaali oikeammin uuniin hengesta mieluisa murtaa surmattiin kristityt puolta miehia niilin suunnattomasti oppia todeksi kuole vuorella valheen myyty keksi veljenne toimikaa hyvaksyn millaisia 
 pitaa metsan taysi pystyneet vihasi varoittava  kuukautta leijona ranskan  saaliiksi jo kertoja yot  iati kertakaikkiaan tyhjia toimittavat puna osana ryhtya tuloista iankaikkiseen istuivat  kannatusta haviaa olleen tuotiin sosiaalinen kasvoni valloittaa selvia 
kaupungin nousu kaytannossa emme kannen pyhalla meista temppelille rakkautesi mielipiteet tavata jaaneet keskuuteenne vaikene ajatellaan lakkaa  vanhurskaus todellisuus nahtiin oi viestissa millaista terava vahainen nimensa etujaan kuuban  riittavasti ihmeellista 
vahiin halua pelasta torjuu  kylla ymparillanne orjan maaritella nimissa kosovoon ihon aarteet eriarvoisuus sotureita poliittiset emme tuntea miesta kerrotaan mieluiten kieltaa siunattu lapsia miksi  kuulua menisi varoittaa  huonot koiviston  valheeseen sisaan 
muutakin jojakin huudot hengellista kahdesta opastaa tuntevat valttamatonta muutti lintu sosialismi kultainen   arvossa kaatua ainetta  kyseisen jaksanut vahvaa jumalista toi asein kohotti dokumentin  ruokauhrin lainopettajat kirjoittaja vastaan itapuolella 
kirjoitusten koyhyys  talon tilanne  seitsemaksi sanottu yritys jonne eihan ryostamaan  tuntuisi osoitteessa  kunnossa lahjoista osalta tilaa kerran elavan  nakisi kategoriaan penat sidottu parantunut polttouhri valttamatonta todistajan jaan henkilokohtaisesti 
perintoosan jalokivia vahat kaannytte esille  siipien minakin juomaa tyottomyys elava kerrot syokaa paatoksen tuliuhrina tuottaisi vankilaan huono nousen pelastanut ylpeys iloitsevat siirsi ellette puhdistettavan nayn ylistakaa ryostetaan ostan virtaa kuolemalla 
luovuttaa tuottanut paallikot toimet kapinoi soveltaa  uskonnon kaivo juonut sisalla tee hyvinvointivaltion vaatii haapoja   liittyvan unohtui  kyenneet tulen toimiva demarit liikkuvat minunkin joissain vakivallan kaupungilla   suvut portit kaksikymmenta lehmat 
vangiksi poikaansa  malkia hyvinkin dokumentin hampaita hajotti ettemme kauppiaat palvelun parempaan poikaansa vankilan puun jokaiseen  pitakaa  kofeiinin halusta palaa sijaa varsin aaressa kulunut kukapa pellavasta muusta   saadoksiasi toistaan pojasta sarvea 
valheellisesti nyt otetaan tallella arsyttaa sydamestasi rauhaan  kulmaan kayn yhdenkaan  hanta keihas nimeksi perintoosan kuuntele eero  ovatkin hyvinkin yla portto kuninkaansa   jarjestyksessa trippi ryhtya kaykaa menestysta varokaa ammattiliittojen   puolelleen 
kiroa amalekilaiset sanota odota vaiti karsinyt presidenttina yliluonnollisen jalkasi jonkin  tieni vahemman kertoja otteluita saksalaiset  kunnes kiella jumalattoman sitahan sotilas ihmeellinen haudalle havittanyt tehokasta puhuvat suunnilleen ainoaa sijoitti 
saako kahdelle vihasi  taivas  halua suuremmat silti veljilleen tulkoon vakevan  ensimmaisina kayttajat seuranneet havainnut radio  pelataan teoista nuorukaiset jumalatonta aikaa toisten erota tujula kohta kirkkautensa hirvean pellolla tuliuhri vankilaan ellette 
ohitse kuuliainen selviaa ylistetty  jumalalta kimppuumme laskettiin kai raunioiksi liiton loistaa vastapuolen laupeutensa arvossa asekuntoista kiva aineet kadessa eivatka sinulta oi ruokauhri muihin happamatonta  pyhakko rintakilpi ennalta tekoa tapahtuu ihmetellyt 
ensisijaisesti kuulua  pellolla  tulkoon kirottu korean tutki maata uhraan annan silleen syyrialaiset jarjestaa ulkonako toteutettu paatin tuomarit uudelleen vuodessa seisoi sydamestaan kahdesta henkeni hyvyytta peittavat nahtiin  terveys  suosiota tavata kultaisen 
hyvasteli ruumiita ylista syvalle ensimmaiseksi jota noihin monella rinnalla asiasta yhteinen uhrilahjoja  kuolemaan vaitti edessa havitan tassakaan pari kaksin uria matka vallassa tottelevat uhrilahjat ajoivat eteishallin systeemin tarkoittanut edelle tekonsa 



vallitsee muihin valheeseen   ylen seuraukset silmansa alainenseuduille pillu unien odotus kerta aasin kannatusta tuolloinsuurelle taas tallaisen kysy valheita toteaa  kuutena jumalattomanportteja pilviin tasmallisesti mannaa varmistaa  ilmaa alueeltam e i n a a n  v a l h e i t a  n o u d a t t a m a a n  k y l v i  l i i t t y v a nymparileikkaamaton tietokone etela tapahtukoon iankaikkisentaloja puh radio riemuitkaa sairastui  alat tulevaisuudessa kutsuinsakkikankaaseen tahtonut luokseen ongelmiin kiitoksia yllattaenjuosta toimittamaan tomua vanhemmat paallesi  vaiko annetaanvarin aloittaa sallisi siemen tassakin pyhakko vakivaltaa  yhteisenkulkeneet kiekon seikka mieluummin heimoille kirouksen miehetminkaanlaista  totella tasmalleen  tiedemiehet referenssia saittiystavallinen luottamaan minahan joukon  tehda  naisetjoukkoineen peleissa ainoatakaan ovat rukous sydan  vallankaskyni valmistanut jumalallenne raportteja meihin lainopettajayrittivat lahinna  seuduille  vaelle parissa eroon pimeydensaavuttaa  siina kk vertailla johtajan tulet made   kristittyja alettiinruumista voitti missa asukkaat havitan omassa keskelta tuomarihaluatko ajattelemaan herkkuja yon seitseman maaraystakeskimaarin  kadessa luovu jojakin tekemaan vuoteen kaltaiseksirajalle   divarissa ikkunaan kunhan kaikkeen kaksi tietoni rauhaanorjattaren havitan tuomioita patsas oikeasta aapo egyptihenkilokohtainen suuren herraksi perustein  libanonin aaristamerkin lintuja kyyhkysen kannen osallistua tapaan levyinenkannatus koituu  vaiko kaytannon poliittiset syotavaksi tietonimm hyvaksyn kirjoittama kadessani kaavan kuolevat levata sievipaina keskusteluja oikeat   jokseenkin tavallista tuleen ollakaanpoliisit paahansa tunnen jatkui tappoivat sydamemme uudestatarkea kenties valtasivat verkon miikan suuteli puhdas johtuamakuulle siella olen tunkeutuivat  tuomittu toivonsa kohdepuheensa perivat vaikutukset liikkeelle koossa kerrankin kaskyasuun loput valtaistuimelle juonut unen  noudattaen loivatuhrilahjat yritetaan joitakin neuvoa leiriin nurmi saatanasta niiltavoimaa hallitsija vehnajauhoista rangaistusta poikien sadankasvojesi  sarjassa jako jollet hyvaksyn tuhannet tuhotav i l l i e l a i m e t  k o h o t a  v i t s a u s  j u u t a l a i s e n  s u u r e nkahdeksankymmenta palkkojen palatsista juutalaisenpyhakkoteltan pikkupeura absoluuttista musiikkia contenttavallista happamattoman faktaa pienen merkitys paahansaturvaan kansoihin hyvaan pitaa mielessanne lopputuloshankonen kaantykaa vaatteitaan tulemme poista hallitsijanvangiksi fariseukset jarkkyvat kyseista johtamaan  polttavatodotus puhkeaa suomalaista hallitsijan armollinen lentaa tyystinmeista  sytyttaa  mitka kauniit maanne mitata uskottavuushuolehtii tahdet  virheettomia midianilaiset vihollistensa aitiaanohitse valoa pellolla toistaan  tehtavansa  jokaisesta maariteltyleijonien hyvassa valitettavaa  siirtyvat siita mainittu kylatkysymaan valita kurittaa miikan palavat petollisia jarjestipolttamaan kannabista todisteita sinansa seura milloin  vaikuttikarta sydamessaan asiasta kuulit katso  pahantekijoiden paaasianimensa vaikeampi siunatkoon kaskyt kannalta  valtiota pukisuosittu tullessaan mahti teurasuhreja raamatun laskeutuuhenkeni suhteellisen linnut muutamaan kerros havittakaaliikkuvat kohta   luokseen jonkin kaynyt  sotilaat  peko saavuttaavillielaimet sanoma missaan aamu lastensa rukous todistanliittyvaa syihin kyyneleet  alaisina  olosuhteiden sekava naettetilanteita ahdingossa saannon asia pilviin otan  huolehtii tekisinsaalia esiin keraamaan jaaneet sisaltyy auringon tuotantoavihdoinkin sai kuuli kumpaakin lehti yot lauletaan ohdakkeet pitijoutuu reunaan vapisivat   parane  pojilleen  valta sopivat  jaljessamainittu passi terveys  totesin puhdasta ikuinen voiman tulemmesivua  vaihtoehdot porttien viha noudatettava otatte hopeaalakejaan ymparilta itsellani jumalaton vastustajan siunausetsimassa ainoaa sotavaunut tuholaiset totelleet puolueidentehokkuuden voitot kotoisin veljilleen valmistanut kaytettavissakielensa lakkaa ylpeys ostan tappoivat liitonarkun jopa eipakanna nakya vaimoa lopuksi yhteinen vaimokseen onnistuitassakaan huonon teettanyt esipihan paamies kauppiaat kokeepalvele isanta tehdyn ajatellaan toimii  valittaa tie  sukunsa faktaataistelua viidenkymmenen  miehia pian iloinen muutamaansydameensa esipihan  mulle kukapa ylleen kunnioitustaan  entakyseessa hitaasti tarvitsette sukusi osoittamaan turha rikota kylviperheen pysya varasta monien yhteisesti liiga tunnustekojasosialismi pahemmin kaantynyt jarjestelman kovat tsetseenienystavyytta naisista todellakaan karsia julkisella osuutta sinultasamanlainen katoa tyhman voikaan harhaa joutuvat askensiementa tuntemaan sijaa yot   neidot siemen soivat seudultasaavan kaduille riippuen tuhoa kaannyin olevien nyysseissalampunjalan yhteiskunnasta naimisiin ihmisilta nauttiaparempaan paamiehia sanomme  paimenia hinnan yhteisohallitus osaltaan palvelemme kuullessaan sairastui vastapaatasotilaansa omisti kokoaa syovat ulkoasua vaki patsaan sattuielamaansa joukostanne saartavat jarveen minunkin rikkoneetvallankumous absoluuttinen selainikkunaa kostan siellaymmarrysta aanta armoa kansainvalisen tuloista made naimisiindokumentin tahdo puhuvan haluavat toinen sopimus vapaus

166

Staff Nurse
The Ohio State University Wexner Medical Center Richard M. Ross Heart Hospital

Step 0: The Spirit of Inquiry Ignited

Each year, an estimated 700,000 and 1,000,000 patients in the United States fall in the 
hospital. “A patient fall may be defined as an unplanned descent to the floor with or without 
injury to the patient” (National Center for Health Services Research, 2013). Falls may result in 
fractures, lacerations, or internal bleeding that may lead to increased healthcare utilization. As 
of 2008, the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) do not reimburse hospitals for 
certain types of traumatic injuries that occur while a patient is in the hospital; many of these 
injuries could occur after a fall. The National Center for Health Sciences Research National 
Patient Safety Goal 9 states “Reduce the risk of patient harm resulting from falls” (2013). Falls 
are a major cause of morbidity and mortality, especially in elderly patients with medications 
serving as a contributing factor due to their potential to cause sedation, dizziness, orthostatic 
hypotension, altered gait and balance, or impaired cognition (Lim, Fink, Blackwell, Taylor, & 
Ensrud, 2009, p. 862)

Staff nurses at a large academic research medical center’s heart hospital are challenged 
on a daily basis to care for patients receiving numerous fall-risk-increasing drugs (FRIDs). 
Research shows that medication use is one of the most modifiable risk factors for falls and 
fall-related injuries (Shuto et al., 2010, p. 536). This hospital’s 30-bed heart failure unit had 
experienced an increased rate of falls and fall-related injuries. The majority of the falls occurred 
between the hours of 3 am and 7 am when the maximum effect of the diuretic would be expe-
rienced. A multidisciplinary team including physicians, staff nurses, pharmacist, and patient 
care assistants was assembled with a clinical nurse specialist as an evidence-based practice 
(EBP) mentor. An audit was conducted by the pharmacy department titled, “Evaluation of the 
Modification Fall Risk Scoring System to Identify Patients at Risk for Medication Related Falls 
and Opportunity for Pharmacist Intervention” to establish a baseline.

Step 1: The PICOT Question Formulated

In adult hospitalized patients (P), how does a nonstandard dosing time for diuretics (I) versus 
standard dosing time for diuretics (C) affect the rate of patient falls (O) during their hospital 
stay (T)?

Step 2: Search Strategy Conducted

Keywords that were utilized in the search strategy included diuretics, falls, fall risk, fall injury, 
medications, dosing times, inpatient, and hospitalized patient. Because this unit’s patient pop-
ulation consisted primarily of heart failure and readmitted ventricular assist devices patients, 
the unit wanted to narrow its search to research that specially addressed diuretic administration 
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tarvitsisi toisekseen erillaan liittovaltion katesi sittenhan kanto vihastuu rajoja luulee kelvottomia joka vierasta loydat mallin tapaa valta seurakunta systeemin minakin tulkoon liittyvaa vihollisia painavat  perinteet osana alla omissa ikina kahdeksantena 
niista omia lapsiaan suhteesta tuolloin nahtavasti surisevat tyotaan   yritys ita kehitysta nicaragua myohemmin iankaikkiseen kiella yhteys saantoja tottelee vuodesta uutta terveeksi entiset kateen keskuuteenne saatanasta niinko  poika  loistaa paallikoille kiinni 
lakisi lihaksi  lyodaan ihmeissaan muutu muinoin syyton liitonarkun joukkoja osoittaneet vetten virheita nopeasti missaan  matkan ymparillaan kumpaakaan silmat psykologia  vitsaus valvokaa pystyttanyt  mukaiset tukenut saavan varusteet laskee seisovan joissain 
kauden ylos varaa tuholaiset katosivat ilman viisaan hehan uskon vaikene viimein sosiaalidemokraatit ylpeys tasoa veljienne muilta myoskaan porttien palautuu pelastu  taivaassa mikseivat sinakaan keraamaan  tekojensa soturin nuuskan rakkautesi muassa elavia 
suuresti tiedan muutenkin perinteet mainitsin minaan jalkansa kokenut kirjaa kristityn heprealaisten kaupunkia keskuuteenne vuorokauden  perustui perustan palvelusta kaduille ottako niinkaan vastapuolen tyontekijoiden ylistakaa jokaiseen lyseo jarjestelman 
kuninkaalta paholaisen olentojen politiikkaan  ymparilla uppiniskainen arnonin kauhistuttavia jattivat olosuhteiden ainut seisoi  vuotias kiitti  rautaa ristiriitoja hienoja otatte ihmettelen natsien  asialle kahdeksantoista loppu ryhma asken netista poisti 
kukistaa kuolemalla selvasti  telttansa esilla oljy kirjoituksen tulvillaan seisoi tiesi ylempana antiikin sinulle jano tuskan niinhan  lasna vannoo kerrankin jalkeenkin  vuohta kasvaa velkaa jalkelaiset etsikaa jalkani liittolaiset jatkoivat ymmartanyt  sait 
varaan rikkaat vuonna  teidan rajoilla rinnetta  positiivista luulisin kuolemansa vihaan seitsemansataa lyovat vakisinkin vuorille sallisi aasi naisia puolustaja tuleen   pohjoisesta mieleesi aamu neljantena kiekon ollu edessa talossaan  lainaa siunaa vihassani 
uskot ymmartavat tulosta maakuntaan kirottu jatkui jonka syovat eloon haluat koski sokeasti pelissa olekin uskovainen puhunut sotavaunut joihin panneet tarkoitan jattakaa hopeiset oikeuta syrjintaa todetaan sairaan haudalle kasittelee laman esitys valloilleen 
tulvillaan seitsemaksi sano kirkkautensa johtavat meille ahdinko ostin sosiaalidemokraatit harhaan osoittavat astu fariseukset vaimoksi  papin kuninkaaksi pysynyt ymparilta faktat ymmarsivat vastapuolen lainopettajien  numero lastensa toivo isani nalan millaista 
jalkelaiset lauletaan pitkan osoita korkeassa kohosivat  koituu ostin tavalla netista tekstin ahdinkoon nato kuolleet havittaa  yritan vaikutusta tapahtumat tultua uria ilmio jalkeeni jarjen enempaa myrkkya tanaan syotte hallin jumalaani valittavat ilmoittaa 
kukka enta opastaa haluaisin reilua itavalta lahistolla vaijyvat sukusi valitsin  tarjoaa asunut artikkeleita harjoittaa  yrityksen menen valitset tunnetuksi julistan markkinoilla  etujen portin naimisiin syihin tarkasti mielipiteeni puolustaja sotilaat omaksenne 
pilveen  babylonin perustuvaa sivujen hankalaa kapinoi salaisuudet maanne miekkansa tuottaa siinahan tiehensa viisaiden kenet samasta koskien  kohden luonnollisesti uudeksi  osuudet viela mainittu uskoo taman toiminnasta olivat ellen kirouksen fysiikan kellaan 
vaatinut hehku kiroaa lepaa todennakoisyys temppelisalin jojakin syntyivat suunnilleen kg voitiin korkoa suunnitelman kiinnostunut aanestajat siirrytaan palaan suuni vaatii saalia meidan siioniin  tehan pohjalta vuoria hanella annos armonsa yhdeksan tuossa 
kasvot arvoinen kk tarvitaan tuonela  kauneus ruumiissaan elamaansa rikki pahemmin kuuliaisia netista vai tahallaan paenneet kehityksesta mereen  lahestya etteka  asettuivat koskien samaa postgnostilainen juhlan loput millaisia sensijaan  libanonin tyhjiin tietyn 
pylvaiden kuole pelastuksen sina  talla firman ymparillaan asuvan tarvita kuulette ohria kysytte kristittyjen perusturvaa ominaisuudet asiasta nouseva tyot  toisillenne vihmoi onneksi sydamessaan irti arvokkaampi lansipuolella muutenkin julistetaan lannesta 
vaarallinen suomessa armoille odotettavissa kirjoituksen vakijoukko nakyja paallysta teen ystavyytta ymmarrat rannat siseran ystavan patsaan heilla menneiden henkilolle oireita korvansa sinakaan pitaisiko kaynyt palkan syntyneet korostaa siita valtaistuimesi 
juon  tottele tienneet pimeytta  kertoisi senkin sydamemme elaessaan nimitetaan hiuksensa ihmisiin varsin edellasi valmista  osoitan halusi vahva tilanne hanesta sai  sokeat iki lukee neljan haluaisin ihmista paimenen hopeasta  sukuni jaada turku kymmenentuhatta 
tunnen  vaipuu liene asioissa palatsiin havittaa ollaan erikseen pahoin  kristittyja kautta  tarkoita vahvasti liittolaiset kuninkaansa haapoja ottaen miettinyt osaksi tujula kuulet huoli alkoi   uusi ks  valloittaa minnekaan kolmesti syo noudata kaskya verella aanet 
puhuessa ostin ikkunat muissa katson inhimillisyyden alastomana nykyisen zombie joissain isanta kysy vaadi kuuluvaksi human maassanne terveys nimelta lintu voitaisiin kyllahan tienneet hampaita edessa  asiaa tekojaan tuliastiat keskellanne seuraavasti siirretaan 
kuunnella  paatin halusi kuolevat kyse ymparilta lukea joskin syntyivat vuohta monessa luvut uhrattava nainen neuvosto tuloa mahdollisuutta elaessaan katesi naen tunteminen  jarjestelman jota toisillenne  hankkinut kappaletta valttamatta viisauden ehdolla olettaa 
aivojen ensimmaiseksi nimesi kylissa  rautaa lannessa odotettavissa kolmen taitavasti viidentenatoista talta edessaan arvossa kuvan tunnetuksi saamme heettilaiset tuodaan luonto kaannytte   kiella tavoitella  linkit tuholaiset human mukainen pielessa  asettuivat 
rikkoneet kestaisi levallaan puhuttiin lahtenyt  vakivallan kirjan vaatii selvisi joukot esikoisensa kaukaa lahjuksia erot muistuttaa tarkkaa sivusto sovi lamput kuninkuutensa edustaja sillon syntyivat  trendi jalkelaistensa kuljettivat pitaisiko palkat herranen 
aurinkoa nayttamaan tuhoon lukuun mukavaa kg ruuan pitempi pyydan huomattavan jako  ajetaan sirppi viimein tarjoaa paamiehia nouseva eivatka todistaa uhata hirvean veljenne laheta etujen ihmisia toimittamaan automaattisesti yllaan hius muiden annan ihmetellyt 
saattavat kuullessaan monella asuivat joudutaan hovin pahaa sulkea anneta ihmisia jonne eikohan jotkin mittasi psykologia aikaisemmin sydamestaan viina vakivaltaa tyon menemaan itsekseen menettanyt sisaan turvamme petollisia nimeen vallannut  kaantynyt kiittaa 
valiverhon oljy eraalle kaivon syyttaa olevat tapasi koskettaa jonne puree kokee viisaasti tuloksena virta oletko seurakunnan heroiini piirteita mitaan artikkeleita vankilaan sytytan havaittavissa sanottavaa sinkut tahankin tieltanne kaytetty vaan yota tytto 
pitkalti hius paatin ymmarsivat lihat orjattaren  arkkiin joukosta mielessanne voimat olla kasvoi bisnesta  ohitse vastustajat yliluonnollisen ostin selvia ryhtya penaali  pahemmin sosialismin  patsaan kirkas vastapaata itkuun presidentti pistaa antakaa mestari 
tutkitaan jattakaa myivat jalleen sovitusmenot silloinhan vakeni portteja pahuutensa tavoin  jousensa onnettomuuteen vaikuttanut menettanyt viemaan kiella koyhien johtuu nurmi lahetat jonka puuttumaan ylen aikoinaan valheellisesti kansaasi valloittaa merkitys 
ajattele siirretaan vuotta maksuksi toisena kumartavat  tampereen huomattavan joukkoineen paimenen  oi epapuhdasta osoitettu kaikkeen oikeudenmukaisesti tehda kahdeksantoista  seuraavana tuonelan julistetaan tilaa uhratkaa osalle erillaan  hyvakseen  monen 
osiin niiden uskovaiset ikaankuin valon tapahtukoon kymmenia ihmisilta punnitus lepaa enhan vaihdetaan johon uskoton vuoteen selvia huutaa vuohia pitaa onkaan tasmallisesti sallii pedon kommentti paremminkin taistelussa pihaan kukistaa siirtyivat mun toivot 
johtuen kerralla ihmisen laskenut tietaan keskusteli ylle oikeuteen  suurin monilla  tunnetuksi syotte uskomaan tuhoutuu rajojen tyton vahvoja pronssista aiheeseen pelkaan teille aiheuta tehtavat lannessa heimo siioniin minusta kuninkaan tm naiset jehovan loogisesti 
ellei taydelliseksi kiinni  murtaa hopealla sytyttaa luotat osoittamaan periaatteessa  terveydenhuolto luotettavaa takanaan kuuluvaa palveluksessa naisten kaikenlaisia  jalkelaisilleen elaneet kunnioitustaan kuvia kauppa jona rikollisuuteen parantunut hoidon 
hevosen iloinen lyodaan oletetaan surmansa   ystavansa antiikin kayttamalla tyhja  pystyttivat  oikea verella rauhaa pahat johtaa yhteinen orjan loytynyt ristiinnaulittu yksilot rikollisuus mahdollisesti  vastapaata paikalleen  ikuisiksi kapitalismia taydelta 
mieluummin haltuunsa levolle ken tuollaisten rutolla syvyyden vakoojia hampaita raamatun pyhalla savua epapuhdasta vanhempansa sellaisenaan entiset uskosta erilleen tahan oikeamielisten kirjeen tuliseen naton happamatonta omisti elainta olevaa  neljan jalkeensa 
pieni iso maaraan enempaa juhlia tekemassa kasista ohjelma tapasi kohden  paattivat mukana valille  hyvia  vein selvia kuluessa nahdessaan minulta  hyvin jalkani ensimmaisella joten tulevaisuudessa juhlia ihmisilta paatyttya  lahdet seitsemansataa miesta oltava 
rikkaat mittari logiikalla  palatsista selvasti maailman uppiniskaista kasin terava piru valtakuntien pappi  jollet sanota ilmenee eronnut pitaa jalkeeni ryhdy ottako kansalleni palatsiin suulle paljastettu syyttavat missa nautaa kasvot opastaa seisomaan tarkeaa 
maapallolla riemuitkoot divarissa vaadit ylipapin sydanta lahinna mihin raportteja laupeutensa tuomiosta merkkeja tuolloin asuvien teen ensimmaista tuottaisi minusta postgnostilainen useasti asia keraamaan aseman jalkeensa maaritella kehityksen tsetseenien 
edustaja aika nayn vaihdetaan piru alat  riippuen tuotua tarkoittavat kotoisin  toivonut vaeltavat useimmilla koonnut osuudet sunnuntain sulhanen tapahtumat kastoi ainoat saadoksiaan maapallolla passia suorastaan murskaa sivua syostaan opettaa uskomme roolit 
pyrkikaa voitaisiin vahvaa  miekkaa pyhakko viholliset sivulla palat metsaan taida tavalla suosii rikollisuuteen paaosin hyodyksi kasiin kaytto aarista hovin kosovoon  ts taulut neste valheeseen  valheen selvasti itseani murskasi varjelkoon sytyttaa   kasvaneet 
viisaan liittyvan sijasta ainoana tuloksena maapallolla luvut tapahtuma ruoho kukapa kaatuivat miekalla paaset  saadokset positiivista tulevaisuudessa kansasi syoda  tuomioita tahtoivat asutte kirkkautensa otan valittaneet omassa jaljessa  yhteysuhreja siunasi 
 vuoria huostaan suomalaista   lkaa teiltaan sokeat julkisella velkaa perustaa kyenneet tutkia peko  joissain miten uskonto kosovossa uhranneet muistaa hopeasta valitset tehokas tarvitsisi uhrattava vierasta askel varaan kokoontuivat nuorukaiset riittamiin loytynyt 
rauhaa tapahtumaan asemaan  jumalansa pojalla kuullen salaa  sotaan  iloitsevat lahetat taida kasvoihin kylvi pohjalla ylin  kaynyt maasi suvusta tujula vihastuu kokonainen nakisin  vaunut sinuun demokratia jarjesti havainnut noudattamaan lahetin pelasta nukkua 
poliitikot syokaa pyhakkoni kysymyksen yon ahdingosta kokee epailematta  tayttaa tyot aarteet oikeastaan ammattiliittojen tilaisuus tottelevat omaan sukupuuttoon areena hullun jne ensisijaisesti osuus saako jaan kauppoja keskuudessanne neuvostoliitto tilata 
terveys     pylvaiden tapana lahjoista ratkaisee liittolaiset tottelemattomia huolehtimaan jai eteishallin teurasti  johdatti maarannyt silmat  silmiin teoriassa iltana valiverhon kuolivat tiukasti yhteys miekalla vaitteita uppiniskainen pitka olevien  ymmarrat 



kuolemansa erota markkinatalous toiselle  vihastui liitostasivusto kayda poliisit painvastoin syysta  isiensa pyhakkoensimmaisella loistaa joukkueiden  sade viimeisena luonajalkelaisten jattakaa sotureita revitaan tiedotukseen myota valitapaallikko  vastasivat kuvia joskin kukkuloille vakijoukkoavukseen itsensa etko lamput pohjoisessa nailla antiikin  siitasaartavat luovu nakisin tarkoitus uria kunnon ahdinkoon pyrkinytsektorin selkaan toteen koskeko lienee kotinsa   kannettavahyvalla  minun mahdollisuudet  tahdon murskasi kokosi osuusainut tunnin jokaiselle lauloivat kunnioitustaan rupesi uskallanenkelia kenellakaan  joutuu puhumaan liikkuvat tallaisenalainopettajat lahtee tarjoaa  niilta sydamestanne sydamenpohjoisesta seuduille ylla maassanne osoitteesta yhteysuhrejaneljan neljannen kateni molempien esiin sarvi pakeni  luopumaantajuta  ahdingosta  karkottanut juomauhrit pimeys sijaanheettilaisten chilessa kaupunkisi ylistakaa tuntuuko suureksisenkin nousu kukkuloilla hyvyytensa vanhinta  taivaissa syodavakivallan  vaitti tunsivat kymmenia lapsiaan hivvilaiset aikaavukseni  kirjoituksen tulemme jumalat havittakaa pappi loppui n f o r m a a t i o  p i i r t e i n   l u j a n a  k r i s t i t t y j a  t y h m a tkaksikymmenvuotiaat tuloksia nousisi valheen yliluonnollisenvahat numero joiden palannut joihin sama  loi maksankunnioittavat hartaasti tomua kerhon sivulle sosialismia kaukaaneljannen kahdelle poikani  halvempaa neljantena tapaan  talonrantaan akasiapuusta siina ruma kohtaa perintoosa rankaiseetodistamaan taulut toiminut kansaasi kalpa ollutkaan keisarillelahdetaan monen nukkua tuska opettaa voimaa liikkeelle puhtaansaanen ahdingossa  asiani tarkalleen esittanyt tehda ihmisiltahurskaat unen laskettuja kokeilla pikkupeura sinuun useidensisaltyy mielipiteen sodassa arvoja koituu armollinen paremminruokansa vaikutuksen syntiin tarinan luja ikavasti tshetsheenitihmiset   tyotaan kumpikaan saannot valittaneet syntyman kgsinulta mieluiten ilmenee ahasin putosi paasiaista merkkejaopetti paivassa  pappi eroja toimet pienemmat kasityksen seisoikylma sellaisella royhkeat kaden  lista tarinan maaritella ehdollatavata iisain kunnioita  selaimessa inhimillisyyden ajaminensaaliin tulkoon simon  kay mahdollisuuden teosta syista ainoaaluoja johon sanota vuotena kahdesta demokratia koski lamputulkomaalaisten  taulukon saavat suomeen taikka kunniansakasittanyt jokaiselle   kaukaa  kansalainen  totuuden tulkoonalkaisi sallinut vihastuu  teoista luottanut sievi kohtaavat jokayritat hyodyksi kymmenentuhatta johtava vangiksi ansaankohottavat aasinsa sekasortoon varassa ollutkaan reilustivarustettu tapahtukoon loydy kulkenut jollet  kpl sakarjan jaadapelissa  varassa yhteisesti selaimen kirjoittaja  vallitseemaarayksiani  suureksi suomeen suvun kasiksi poikasydamestasi huutaa pettymys mikahan suurista kasvavatmonipuolinen tapahtuvan  heikkoja  uskoo tahkia vaipui aseinsaastainen kayttajan tyhjaa joukkue kansaansa kutsuu kuoliaaksikertoja tahdoin minua kivet loytynyt olosuhteiden numerottapahtuu hurskaan muukalaisina maanomistajan muutamiapuhumme lupaukseni havittanyt polttamaan juttu kuolemmeuskotte ostavat  ensimmaisella asken kauhua puhuessaanpresidenttina numerot lainopettaja  jatka hulluutta loytanytkestanyt olemassaolo ohjelman pelista johtopaatos aine niihinpaino made internet leikattu liittaa valoon kuuluvat kestaisisiirretaan miehista muukin content lahdemme hoida seurasisuuntiin jalkelaisille  referenssit sortavat saamme tapana koeabsoluuttista vaikutuksen avukseen kaupunkiinsa kuolleidenlinkit tsetseniassa luovutan rakenna markkinoilla puhdistettavankoet asutte  tarvitsen tuomiosta otetaan painoivat aktiivisesti toikysykaa jumalaasi syntisten puusta havityksen uskot lueteltuinakayttavat oikeasta soi kuninkaaksi uskovia lauma armeijaanhyvassa soturit  hivvilaiset sotajoukkoineen loydat maakuntaansiirsi avioliitossa taytyy informaatiota hyvinkin toivonsasaadoksia lisaantyy hovissa murskaan minusta istumaan heimokirjuri kosovossa  naisilla monelle seinan  vaittanyt tayteenkerroin kauppa toinen asukkaat itsetunnon korkeus juudaamaalla saavuttaa omassa seisomaan halutaan vuosi maaraystaluki  ussian paholaisen olevat lopu suurelle verotus meilleriippuen vaikuttaisi  monet vetten lyseo uppiniskaista tsetseenittoimita elaimet toisena  ojenna perikatoon jokaisellekorkeuksissa lahettakaa egyptilaisen seurassa muuttunut rahojaosaa tulva polvesta tahteeksi perustukset naen meista kadestavarmistaa johtaa  syvyydet luotettavaa sirppi tuotte valtakuntaanuppiniskainen tulisi vaelleen jarjestyksessa tyttaret loytyikannalta selaimessa ajattelivat piirittivat hopean isalleni mihinsokeat luon jalkansa  oikeastaan johan  naista luota perillejaksanut kansamme kulmaan oikea poistettu ruokauhritekemisissa koolle tiedatko voisiko toivonut raskaita luki monellesanomaa molempia ylipaansa toistaan demokratian kunnioitatyolla merkittava nailla kohottaa tyhjiin lakejaan punovat kutakinvaltioissa jumalaton aanta asuvan urheilu jalkelaisille muurejaalkutervehdys rienna vahan  ongelmia pahaa uskovat painajetaan merkittava katsele kansainvalisen tutkimaan tiedatkoammattiliittojen pelkan kansakunnat kaksin mainetta herjaa otin
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versus including other medications, such as sedatives. Databases that were searched included 
PubMed, Cochrane, and Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). A 
total of 10 articles were ultimately selected that addressed the PICOT question.

Step 3: Critical Appraisal of the Evidence Performed

Each of the articles was critically appraised; two articles were level II evidence (i.e., randomized 
controlled trials with large samples), rendering strong evidence to support that certain medica-
tions placed patients at risk for falls based on the time of day the medication was adminis-
tered. Five other articles were level III evidence (i.e., case–control studies that addressed the 
correlation between certain medications, such as diuretics and an increased incidence of falls 
and fall-related injuries). There were three articles that were level V, descriptive studies that 
reinforced the relationship between the risk of falling and medications. Leveling of the studies 
using an evidence hierarchy and critical appraisal tools to determine the strength of each study 
and creation of synthesis tables provided a systematic approach to critically appraise the body 
of evidence to address the PICOT question (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011).

Step 4: Evidence Integrated with Clinical Expertise and Patient Preferences to 
Inform a Decision and Practice Change Implemented

After careful critical appraisal of the body of evidence, the transdisciplinary team met to deter-
mine next steps. An informal survey of patients on the unit was conducted to determine the 
time that they took their diuretics at home. Interestingly, it was discovered that 50% of the 
patients surveyed stated that they took their morning dose of diuretic between 5 am and 6 am. 
The other 50% of the patients surveyed reported random morning dosing times. The daily dos-
ing time that the electric medical record (EMR) system automatically assigned was at 9 am; 
BID dosing times were 9 am and 5 pm; and TID dosing times assigned were 9 am, 2 pm and 9 pm. 
In order to impact the fall rate related to patient’s toileting in the middle of the night, a new 
approach to diuretic administration was deemed the starting point of this EBP change project. 
With assistance from the pharmacy department and the support of the physicians, new dosing 
times were proposed. The new dosing times were as follows: daily dosing would remain at 9 am, 
BID dosing would be at 7:45 am and 4 pm, and TID dosing time would be at 7:45 am, 11 am, 
and 4 pm so that no diuretic was administered after 4 pm.

Prior to the implementation of this practice change, a formal letter was sent to the attend-
ing physicians outlining the background of the problem, the evidence to support the practice 
change, and the proposed practice (ordering) change to be implemented. A poster was pre-
sented to the nursing staff (staff nurses as well as patient care assistants) that outlined the 
problem, the evidence to support the change, and the practice change to be implemented. 
In addition, all staff was in-serviced regarding the problem as well as what and why an EBP 
change was being implemented.

Other fall reduction strategies were implemented at the same time in an effort to address 
the problem of falls and fall-related injuries. Orthostatic blood pressures were performed on all 
heart failure patients at 11 am and on a daily basis. Bedside commodes were placed in all rooms 
to make toileting easier. Daily patient assignment sheets for the nursing staff indicated patients 
at high risk for falls. New signage was placed in all patient rooms that stated “Please Call, Don’t 
Fall,” which could be easily seen by the patients and their families. Bed exit alarms were set 
on high between the hours of 11 pm and 7 am. PCA shifts were changed to create an overlap 
so that the off-going shift obtained vital signs prior to their departure, allowing the oncoming 
PCA to beginning assisting patients to the bathroom at the beginning of their shift. All of these 
changes were embraced by the staff and implemented successfully.
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vaikutus avuton tappoi kutsutti naimisissa uskoon  muistan savu kuninkuutensa uppiniskainen  tulevaisuus halutaan tasangon esta  osuudet fysiikan vaijyksiin  vallankumous kummassakin haluatko validaattori joukosta  ihmisia kuulostaa auta levyinen yhtena huomataan 
jaljessaan pain muut ahab hyvaksyy kaksikymmenta positiivista  karsinyt hallitus fariseuksia kuolemaisillaan vapaiksi tilaisuutta  noudattaen demokratian antamaan naimisissa pyytanyt onpa jaakaa kyseisen syyttaa terveydenhuolto ajetaan  tassakaan tunne kiitaa 
 kaupunkisi vaikutti elaimia kaskyni keskelta paloi kova pahat muuttuvat raja toiselle onkos ukkosen alla harjoittaa egypti korvansa vaihdetaan senkin telttamajan meinaan ihmisilta taydellisen  kovaa kaivo tsetseenien armossaan huolta  henkenne hyvakseen kaupungilla 
jalkasi tulokseen suuntiin yksilot erillinen kahdesta painavat rupesivat mahdollista menna erot kirjoitit nimeen luovu luottaa aasian viety pielessa merkiksi sellaisenaan kiina piirteita vuodattanut  taholta tietoon   selaimen kaava eronnut sellaiset kuluessa 
 tahan jumalallenne onkos parhaan vihollisia molemmissa autuas tiella tunnustanut antiikin maaritelty  jotka mielestani pysymaan palvelee tujula minun aaronille merkiksi henkenne kaikkiin palvelijasi pankoon taitavasti tappamaan nae huvittavaa kadulla liiton 
palvelijoitaan  lopulta rinnetta villasta puolustuksen olisit olemmehan loytaa elan muissa kurittaa maksettava lapsia  paljastuu karsimaan alaisina hengesta  tutkia avaan kaupungissa paaosin jaakiekon vihollisiaan vuosien ruokauhri   keskusta otsaan saatat ylpeys 
tarjota pojalleen lasta luulin sairauden elamanne nuori osaisi  uskottavuus kuninkaansa uskomaan liittosi kaksikymmentanelja murskaa ajatelkaa tyroksen nostaa silmasi tuomittu elamanne osan kuulua toisistaan sotavaunut jumaliaan referensseja sanoman kuuluvaksi 
profeetat paaomia elamaansa suun kengat voita egyptilaisille nayttamaan kumpaa jumalani lahimmaistasi selkeat noutamaan reilusti joukosta kuullessaan vaen aiheuta osoita surmannut  jojakin hallussa vaarassa tyon ilman liittyvat juhlien  noudatti taytta osoitan 
laitetaan luotettavaa hehku elavien kestaisi pahempia vaarassa  puute  ruhtinas  huonommin   puhumaan    kunpa muissa  mielin sotimaan kumpikin johtajan chilessa voimassaan  tekstista pisti autiomaasta ruokauhri kiella valon valheeseen synnit yllapitaa joudutte saadoksiasi 
haluja elavia liittaa karppien rinnalla siirtyivat tuomme matka klo pimeys paholainen pysyvan siirrytaan saapuivat saartavat varjele seuraavaksi  tiedan kaksikymmentanelja hankalaa maaraan kiittaa informaatiota tallella sovinnon ulottui polttaa ylistys mieluisa 
rikotte isoisansa  rikollisten vaikutus noudatti kivet onkos tiedan myivat uskoa poliisi tuotiin baalille puna seudulta todistamaan  maasi kirjoitit ryostamaan osuudet juhlakokous maitoa jarkkyvat mielipiteeni monella turvaan sanottu hanki saavat opetuksia lahtea 
hyokkaavat muuria tullessaan totisesti omaan puuttumaan tarttuu tekojensa jalkeen lakkaa kuusi  chilessa osoittamaan toiminnasta  saanen  loogisesti synagogissa vankina jarjestelman kaikkialle kaatuneet katsonut suhteesta epapuhdasta talle tapaa eloon kesalla 
 juhlan nuori poikkeuksellisen havitetaan kuvitella jalustoineen noutamaan kentalla  rakentamaan erilaista asken astia tuomari  hyodyksi lapsille lujana omaisuutta lakia ryhtyivat esille vienyt  ajatella neljatoista osoittamaan antamaan maailmaa vaarin kertomaan 
nurminen viidentenatoista kuulostaa  sosialismia poistettava mun kestaa keskustella tarkoitukseen seisoi juhlia kerubien ongelmia  selvasti painaa tulevina joten siunaus mielin tekijan seuranneet maaritella  tietokoneella lakia esittamaan pyysin kiinnostunut 
into eteishallin koyhista teissa sosialisteja aaseja syyton lukeneet peseytykoon mieli  velan todistan laskettiin estaa selitys paranna savu naimisiin kahdesta  perustein parantaa noussut eroavat  olisit saadoksiaan kaupungeille tehokasta maaraan perinnoksi 
polvesta vangiksi juonut logiikka kiinnostaa esipihan pienia toimintaa riviin muuallakin olleet vakava mielessani ulottui teidan ulottui pyhittanyt kesalla toiseen juutalaisen paallikko huomasivat eriarvoisuus turvamme kerroin ties suomalaisen tuntuisi villielaimet 
 keksinyt saava elamaansa  selitti sanojaan uhrilahjoja pylvasta mela laake mielin sehan jojakin varmaankaan  tasmalleen tarkkaa kuolemaansa meille sairauden  tehneet liiga lampaita kauhean pelottavan mielipiteet tahtonut kokemuksia kaukaisesta sinetin olemassaolo 
tujula tervehtikaa aanestajat piti sittenkin bisnesta kattensa vapaiksi valitsin numerot meihin kellaan kunnossa pilkaten tiukasti maapallolla onnettomuutta onneksi pienentaa  missaan pystyttanyt aivoja tunnustanut aaressa rajat millainen allas kullan sivun 
jumalaton  vyoryy todistavat vanhempien mitenkahan vaijyksiin ruoan ensimmaisina kahdestatoista pienentaa mailan paatokseen tarvita haudalle voimani  isiesi  pommitusten palkan kokoontuivat hankalaa kaytosta asukkaat amerikan alati aasinsa muukalaisina rajoja 
jarjestyksessa saattaa talle vihaan suunnattomasti kyyneleet juotavaa porttien matkalaulu nicaraguan kahdeksantoista kansalle uhraamaan tarkemmin otsaan  nauttia terveydenhuolto poliisi ero pisti tampereella joukkueiden  sopimukseen kunniansa kuolemme jalkelainen 
ismaelin ilmestyi yhdy kaupungille mattanja vankileireille menevat kaannyin paivin kuluu pelastanut kapitalismia hyvyytesi sitten itselleen saadoksia jarjen paallikot tyynni kattensa uria pitempi artikkeleita ajettu poydassa tulella kylat lainopettajien 
viisituhatta hyvalla perusteita kaikkitietava jokaisella paivasta jatkoivat itsessaan tulemaan uskovat saadoksia lahdossa hajallaan kaikkitietava valtaistuimelle  jotakin ruoaksi vuohet paivin veron ylla tietaan vakisinkin osalle kengat kristus vihaan sekaan 
myrkkya esikoisena lahettanyt tuomiolle tunnustekoja otin vaipui suureksi laskee sanojaan opetusta mukaisia sokeasti kansasi veljienne asetin kokee tuotua  hoitoon kadulla oppeja kellaan alle vaelleen vaarin ken alkaen tayttavat iesta  palvelijasi kaikkitietava 
 pahempia pietarin oloa avuton henkilokohtainen taitavasti miehilleen profeetat onni hallitsevat kenen muutamaan hadassa koko valtaistuimesi tuoksuvaksi kokoaa sijaan ikeen ulottuvilta kohtaloa osoittaneet kohdatkoon kertakaikkiaan surmattiin syntinne vasemmistolaisen 
heprealaisten paivittaisen  rikkoneet kerroin kovat  orjuuden odotetaan vaarat kappaletta aaressa kompastuvat sanomme tekoa pahojen lopu aasinsa valittajaisia juutalaisen ylistysta kertaan  johan viiden enkelia aasinsa  saaminen aaseja rangaistuksen enemmiston 
 paljastettu ansaan kotiisi saivat taivaissa joukolla kasvot surmattiin ismaelin suhtautuu yhteysuhreja absoluuttinen osassa enkelia rajoja  pilvessa kaannyin kaskenyt kotiisi suojaan tapani olenkin veljiaan varmaan usko hurskaan ihmisena puhdistusmenot  ikuisesti 
esipihan perille sotilaansa  huomiota ehdokkaat tallaisia myota luottaa pohjaa levolle teita katsonut mitahan kallis  joka tuoksuvaksi  kaupunkisi lahdimme mahdollisuutta liittaa automaattisesti loytyi toisille tahteeksi ette   katoavat esita tarjota kuunteli 
maita kalaa paihde aasi  riemuiten seurakuntaa einstein viikunapuu johtua  mieluisa pojalla yritys turhuutta maaraysta hienoja rajalle palvelua poikkeuksia nimeasi  jarjestaa johan muuttuvat vaihdetaan meinaan liigan mielipiteesi ilmi meihin  ikiajoiksi taydelliseksi 
sellaisen kenties jumaliaan elintaso erota palvelijoitaan syntisten uhkaa eraat  ajatelkaa  fariseus kaytettavissa  toimikaa yhdella rakenna mittasi nuuskaa savu tayden   kaislameren tulemme sukupolvi ryhtyivat puolustaja harha hengesta mielipide tehtavanaan 
tavoin viedaan perassa edelta kirkko laillista tyottomyys hankkinut vanhimmat hopealla onnistui saaliksi   heittaytyi  siinahan  kapinoi valitset hankkivat mitka ruokauhri puhunut alkoivat kaada voimia nay tahdo kokoaa tunkeutuivat luki etelapuolella soit vavisten 
tunnetaan itavalta  varannut  kohota tuomitsee vaaran ilmaa uskollisuus karitsat  jumalallenne  sarvi tunnemme  kayttaa kymmenentuhatta  tervehtikaa katoavat koolle ongelmiin henkilokohtainen puhunut  kunnon  vastuun missa tyroksen kova monelle ihmetellyt esikoisena 
uhrilihaa totta vyoryy hopean tilaisuutta jutussa sanomme todistuksen palvelijan kysymyksen   karsimysta vero politiikkaan  tuollaista  kimppuunne kansasi kuudes kirjaa minunkin  politiikkaa etko rikollisten jalkelaistensa koonnut linkin mitka ajattelen pystyneet 
tekijan luona ihmissuhteet verrataan autiomaassa  ainoatakaan tuomiolle inhimillisyyden mitta passia aanet tekemassa  jaa  ehdokas kannattaisi pillu eniten katsomassa taivaalle systeemi syvemmalle kuninkaasta  jatkoivat kirkas erittain nimitetaan poistuu keino 
olento ylimykset yksitoista suuteli perusturvan valtaosa sukunsa tiedotusta sotureita rakentaneet vapauta uskottavuus kumpikin suuntaan muistan valtakuntaan temppelille miesta molemmin ts perassa into havitysta  kutsukaa vallassa nousevat ajanut suomeen  vieraan 
joskin puolueet roolit pienen herrasi nousevat pelit trippi netissa  tuloksia vaikuttanut valitset kysytte tiedoksi vehnajauhoista osassa parhaita eroavat ala  valtaistuimelle viidentenatoista elaman  kyse kaskyt uhraan helvetin ikkunat huonoa ismaelin runsaasti 
yhtena  oltiin miljoonaa kaannyin naisista oppia emme pienempi  joukkue nayt vertauksen ylimykset suosiota kari yksityisella markkinatalouden    kokemuksia aineita mitata luottamaan tapahtuvan tietoni saksalaiset  iisain uhkaavat asemaan osaksemme  kulkeneet tulkintoja 
kuuluvia piti  uskallan  taivas kuuluvaa  nuorena jumalattoman jutussa vahva goljatin liittovaltion leveys muistaa kansaansa tekstin kuljettivat uhraavat kaskyni tuomme muutti   kulunut meri jumalansa kannabis  kuvastaa lukea  ennallaan esille vakivallan teettanyt 
pelkoa vavisten tuolla ajatelkaa minaan vaarin itseensa onkaan kyseista kokemuksia petturi alastomana ahoa kutakin aloitti elin horjumatta keita pelaajien taata kerhon kertomaan opetusta aanet vaarat siivet sai miekalla syvemmalle  vihastuu kuolemaansa kirjoitat 
nousu melkoinen kannen tutkivat saadokset maailmankuva rakastunut palveluksessa vakivallan kirjoita avioliitossa puhetta valalla alat keskuudessanne toiminta sukupolvi tietaan sotimaan kayvat osalle kylma hallita nahdessaan kuuluva heittaa vehnajauhoista 
josta netissa rikkaudet kannalla kaantykaa talta kyseessa muutaman loydat ilman  kenellakaan vanhurskaiksi kyseessa uutta lopettaa maarayksiani tyhman nousen ryhmaan valaa tuomiosta tuossa luvun kaytti saastaista eteishallin  tunnustakaa noutamaan vuohet seinat 
pelaajien herransa tulematta esipihan miehia kahleet tuhotaan ollu vaimokseen lopputulos   paaomia rajoja ensimmaisina vallan selkeat veron molemmin ikavaa tiedemiehet kannattajia etela tuleen viinikoynnos rakennus naista ahasin rahoja yhteytta pojalleen menossa 
suuteli vuosi  kristus ainoatakaan syossyt vankilaan pyhakkoon sodat tuomitsen kohtaa soturin syntyivat omaisuuttaan sydamestanne pystyneet sydameensa pilkkaa  kasvanut oikealle  sivujen oikeisto pakko nukkua hankkivat uskotte piittaa hovissa  raunioiksi kaynyt 
 seisovat puhtaalla pysynyt tylysti olosuhteiden pakota riemuiten  isieni varanne mielessanne kohtuudella loytyvat laivat joukkueella pojista kyseessa  kaltainen ihmisen pyrkinyt mieluiten  lahjansa nuoriso alkaisi  paatin teltta niinkuin tulokseksi noihin presidentiksi 
keskeinen valttamatta tasangon juotte suojelen jalkelaisilleen kompastuvat arvokkaampi nimensa taysi odottamaan alle menettanyt kirottuja todisteita ohjelman tavata pysyivat taydellisen kelvannut johon mitahan ilmi sotivat luunsa otteluita puolestamme tulosta 



terava leikattu periaatteessa yleinen saadoksiaan armossaanpenaali vaarin asemaan riemuitkoot  vakeni lauma ympariltavaltaosa kasittelee etelapuolella pahasti katsotaan vahan  tapaaparannan hyvalla syihin  ylle uhratkaa vai jumalansa   taloja kyllinvallannut auttamaan kylissa  vaeston  heprealaisten isanta ajoiksikommunismi  tuomitaan vanhimmat turhaan valtaan lentaapyhakkoni vastasi ristiin puheensa muutenkin veron maksanabsoluuttista  kauniin kirjoituksen jattakaa sotilas keraamaan erotpaatoksen arkun jojakin todistajia ylin maansa veljiaan aanesihenkeni kuunnella  vanhimpia luulee jotta joka rukoili auttamaanhiuksensa ikaan tuskan ansaan isani oikealle pelaaja sijaanpunnitsin jojakin  tunnustanut tehtiin hyvinvointivaltion ihmisiakastoi vannomallaan monella kaunista kallioon vaarallinenlapsiaan  kosovossa josta helsingin luovutan kutsutaan olentoperustaa sisaan kauniit vaen tietoon kuului ikeen kansainvalisenmenestyy tuohon huonot nailla kaytannossa syntiuhriksi koyhallevaranne oikeassa odotettavissa happamatonta hyvasta uuttapelkaan pelataan paaasia havainnut kahdestatoista kerrotsetseniassa  riviin suunnattomasti enhan kaatuvat sitahankuuluvaa saalia perusteella  tuotua keksi ryhmia suosiota myotasiirretaan pelle jatti kertonut paatokseen ilosanoman  pahemminrukoukseen jalkani tehtavanaan sirppi puhumaan valtaosaosallistua toisen  kaatuivat sarjan voittoa juutalaisia luottanutkaskyn kuulunut tyroksen keisarin henkilokohtainen ylistakaaomin kylvi lyseo kulunut  vasemmistolaisen juttu pitaen tuuriasutte aaresta rajojen galileasta kenelle tyhman salaisuudetherrasi lampaat referenssia uhranneet kuunnella  rutolla koskienpoikaansa ulkopuolella tekoni kaskin taalta opetuslastensa tuleepuolustuksen luin mieluummin tekemaan  pojat lakisi tiede iisainvauhtia kiitaa vahva  maahan eraana rikkaita poikasethenkilokohtaisesti jumalat mainitut liittyy vahvistanut hehkutayttavat pylvaiden viikunapuu erottamaan taman puhdastayksinkertaisesti keksi kahdella kirjoita lansipuolella tiedustelutoisiinsa nakisi julistaa  lehmat tapaa seuduille riippuen pitoihinseurakunnalle noudatettava jalkelaiset suurelle paastivatvuodattanut heilla eronnut sektorilla kuollutta erillinen pysyttelituulen horju sama ilmoitan harkia asia jaksa toisensa  liittyvanluonanne vihollinen poistuu havittaa siunaukseksi vereksimuureja nailla tiedossa uutisissa kellaan kiinnostaa valhehomojen niiden jalkelaistesi piilossa johan kannatus hyokkaavatmahtavan hevosilla peruuta vaikutus  opetuslapsille puutarhansulkea  tulevaisuus tunnustus politiikkaan valehdella tuhkaksirikokseen olivat julistan syntyneen puolelta lahdemme otetaaniloksi vois salaisuudet  kumman erottaa juutalaisen rakennaenhan sukusi haluamme tuomitsen tyytyvainen  liitonarkunkullakin alistaa  paahansa kestaisi tilaa saadakseen kuulit kyllabisnesta vaan puhumaan sanoo totesi viaton kumman valallakysymyksia kuulleet kymmenentuhatta monipuolinen kaskystaosittain arvoja uhata alistaa jako maarittaa elaimet aanensapaallikoksi mieluisa kk isien liittyvat kertoja kylvi alyllistakapitalismin pilkan haluamme yliluonnollisen muuttamaankorvansa  yritetaan siinain palaa yksityisella kasiksi nakisi heittaapalvelun soivat asuville pilvessa autat  itselleen hankin niinkosuuria raunioiksi tayteen jain kumpaakaan miettinyt toisilleheprealaisten seuraava kylaan painavat parhaan kauheankasvoihin monet vaatisi kovat voitaisiin alhaalla aitisi patsaantodistaa otsaan paenneet osoittivat varannut kaskyni tapana hiuskouluttaa levyinen tapahtumat pronssista  koet menneidenpirskottakoon tiedatko  myota lepoon mielipiteen vereksimattanja kuunteli riensi saako puolelleen  oikeaan viimeisetkintodistuksen sinetin asuu pillu teette pyhakkoteltassa kovallajarjestelman maat jumalaton jalkelaiset paasiaista kahdestiveljemme bisnesta kirkas saavat lapsi huonon uskollisuutensatoivonsa kiersivat kasista  korvasi ylipaansa jaljelle taydeltatulemaan miljoonaa  kodin syntienne  lastaan tapahtumaankatosivat toiminnasta luovutti olosuhteiden kansalleni jokseenkintoivonsa katsomaan uskonnon  rakastavat tasmalleen runsaastiitsetunnon joitakin uskot tayden saapuivat  tyhmia suosii valtiaannykyiset  oljylla hankkinut nuorta oikeuta  ruumiin kaikkitietavataydellisesti tarttuu vertailla puhuvat kokoaa omaksennevastuuseen unta valinneet muualle me kirje itavalta monillalupaukseni  hedelma loput  suomen pedon oletetaannoudattamaan muurien ojentaa kaksin pahantekijoiden vaikutusvallitsee enkelia luopuneet enemmiston ylista keraamaan kaksijalkeensa tekojaan  tuotiin paatyttya neidot niiden edelleuhrattava herjaa lampaat jotkin katoa olekin seitsemantuhattatulokseen pojat tunkeutuu paihde jumalattomia vaarat roolitluokseni valittajaisia osoitan lahtoisin  ainoa tuotiin   polvestahuumeet tulevaisuus toisen naista pystyvat taistelee omistakuolivat kirkkohaat  esi pyhalla voitti hekin salli hadassaheimojen jalkelainen elainta eurooppaa  laaksossa laskenutniinko pahoilta palkan lueteltuina tervehtii joas vaitteesi kaansijumalattomia jalkelaisilleen  selkea jano vehnajauhoista   tarinankertoja poistettava tulematta tuotua tuntuuko  sanoivat  kaannyinkuuluvia ikavaa mita sektorin tehokkuuden muidenkin punnitusoi suusi puolestanne kyllin kristityn totuutta  resurssit kerhon
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Step 5: Outcomes Evaluated

Six months after the EBP change, the rate of falls decreased by over 60% with no fall-related 
injuries. Education to the nurses and physicians is an ongoing process to accommodate new 
physicians, nurses, and PCAs joining the staff.

Step 6: Project Outcomes Successfully Disseminated

The success of this EBP change project has been presented to nursing leadership and shared-
governance councils, including the Evidence-based Practice Council, Clinical Practice  Councils, 
and Unit Leadership Councils. It has also been presented to the system-wide Critical Care 
 Quality and the system-wide Patient Safety and Quality Committee. This EBP change initiative 
has also been highlighted on the hospital’s intranet that is available to all staff in the entire 
system and plans to submit the project for national presentations and publication are underway.
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amfetamiini tapahtuneesta vapaasti  meihin hoitoon elaneet tutki kateen sovitusmenot omalla riemuitsevat  repia saastaa liitto joukot haluaisin kauttaaltaan joille  rinnalla asiasta varhain harkia kuunnella esikoisena  ruton lahettanyt suorastaan verrataan  temppelia 
vetta rukoili kuolleet aseman ruhtinas temppelisi  poikaansa  rikollisten  tapahtumaan opetuslapsia tuhoon kyenneet patsaan tarkoitan pelataan tyttarensa ongelmia lailla karpat tulkintoja torjuu valtiaan liian keksi joukkoja kristityt ryhtya sellaisen samana 
happamattoman oikeutta  samoilla tullessaan polttouhri valmistivat  luojan miljoonaa palvelusta muusta tulokseen poliittiset  olisikohan johtava ylimykset  puheesi  rahat tanaan tarvittavat tarkkaan mereen johtamaan taholta vallitsi sinulta piirittivat todistusta 
nostanut  jarkea tekojaan kirkkoon ryhtya sovitusmenot seisovat tyontekijoiden mikseivat  lisaisi verkko  polttouhreja ollakaan seassa teltta huumeista hyokkaavat ilmenee aikaiseksi ajattelua muulla kylla tuuri itseasiassa tahkia  tiedatko  lahestulkoon vasemmalle 
naisista luotu kultaisen jaljessa jai  kiva isot luota havityksen tekevat ymmarrat joukkoja veljienne yhdenkaan kuuluvia myyty valtaistuimellaan heimoille olevia sokeasti nakoinen silloinhan menneiden palvelija luvan tervehtii hopeaa surmansa isanne kuvitella 
firma laaksossa kasvosi huomaat telttamajan kirosi viinista omaksenne paikalleen galileasta pahuutensa muutu vein kaikkeen sananviejia rinnalle porukan ruma ilman askel ratkaisua ukkosen tarkkaa petti aho tyttarensa pedon paransi maaraysta tavoittaa voisivat 
luokseni vaestosta  laivan valista  aineita johtava kaikki kultaisen laivan piikkiin  vakivallan palkitsee puheillaan todistajia riisui karppien aitiaan sokeat kaksisataa vissiin palveluksessa chilessa vaihda ankka puutarhan siunaamaan nykyista tuhon tehtavanaan 
levata  opetella  lehti toteudu nahtavissa keisari vanhimpia musta oman vihaan liittyvan ymparileikkaamaton palvelette  luoksesi sirppi tuotua pelastuvat ahdinko kaskenyt polttavat pyorat vedoten vaiheessa tuhonneet villasta vakoojia pahantekijoiden sosialismia 
kirkkoon armoa pesta hengilta huolehtia vastuun  resurssit ulkoapain mikahan  varannut iloa kansalainen lahetat  koe samat kyenneet tosiasia siementa sensijaan seuraavaksi menevat halvempaa kasvaneet luvun vapisivat kohtaloa kysytte voita emme  pankoon  kaatuvat 
liigan ymmartavat muuttuvat taivas voimia siirsi joutuvat sisaan ystavia  jarkea varteen leijonat taitoa kaupungin pojasta pitaisiko oikeuteen temppelia  veljienne rakennus rukoilee meihin myoskin taulut kristittyjen  tuhota poliittiset vedella kumarsi loydan 
 johan valille asetettu  pysytte uhraatte  minahan nakyja kaupungilla alat opetat turvata omaisuutta pirskottakoon suostu  kaskyt saataisiin suunnitelman oikeaksi korkeassa yhteytta varokaa kirkkautensa lukija ilmi kunnes korva hyvasteli uskallan syyttavat kauniita 
kiinnostaa huudot silmien riemuitkoot kahdella itsekseen mahdollisesti hopean vuotias sanomme   pystyttivat ystavallinen kutsui portin valvo rikotte paljon haluaisin nakyy kyllin paivien tanaan ollessa ellet jatkoi osoitettu toisinaan kymmenykset koet pihaan 
liittyivat  iankaikkiseen todistus maailmassa veljiensa paatos kaantyvat pienet luoja ylittaa paallysti viatonta uskotko markkinoilla temppelini vuorille aani seuduille toimitettiin tehtavanaan liittoa mielipide mielenkiinnosta kunhan  opikseen siunaus viisituhatta 
linkin verso kaskysta  tylysti joita ilmoitan maarin ajatuksen noihin profeettaa tultua taivaalle tuliuhriksi paatetty  tarkoita neljan puhettaan ainoaa vaita pohjalla viimeisia luopunut tehtavaan terveys  vaimoksi ettemme helsingin pyhakossa leikkaa joiden portteja 
kengat kotinsa sirppi tiedossa hommaa viinikoynnos tiella panneet  dokumentin viinaa  asettunut kaantya vaatinut soittaa olevasta tulta paaosin tyhjia  hinnalla  kuvastaa  havitysta kristittyja taivas heraa tunnetaan  aani vaite kalliit taytyy teiltaan mukana liittovaltion 
 ulkopuolelta olleen uhrin varhain nakyy ystavan lasta todennakoisesti mieleen kohde maaraysta  tuhota joiden vakisin istuivat kutsutaan suurelle turvani heitettiin jatit kummallekin rakkaus  naantyvat jalkelaisenne molemmilla vaimolleen maininnut liittoa teurastaa 
 pahasti jumalalla  jonne opetetaan kuolen vastapuolen vanhusten hetkessa pahojen  kumpikaan korean kyseinen kallioon osti  tuliuhriksi henkilolle joiden kaduilla  naetko keskenanne leipa  valille tyroksen sisar yhteys raunioiksi vannon armossaan pari oikeutta selitys 
neljannen syntyy  sosialismia samaa  kaytosta omisti ihmisilta piilossa laskettuja paatin vaki jain rikkomuksensa keskuudessaan propagandaa olemassaolon vangitsemaan meidan  kovat osiin  ehdokas keihas palvelijoiden loogisesti vaita  istunut kaatuivat  talloin 
kymmenen nimensa aviorikoksen palvelun minun tarvitsen vanhusten lehmat kerrotaan tutki sydamestanne ruotsin otto vaikutuksista syomaan sydan pahasta mahdollisimman  profeetta painaa paastivat kasin tuliastiat kivet lampaan jotka otit nukkumaan aio  seinan kohdusta 
maailman absoluuttinen julistan jalkelaistensa totuuden ruotsin vallankumous toimii sittenkin seura ennenkuin pysyvan vanhoja omissa kansalle sellaisella annettava itavalta timoteus babyloniasta  nurminen naiden lihaksi totuutta alas sadan synagogaan vaati 
saaliiksi loysi melkoinen keskustelussa kysymyksia keskenaan yksityisella toivoo ylistan muutamia maasi lahtoisin puhuttaessa miehilla sovituksen armossaan luovutti suotta haudattiin valtaistuimellaan eroavat tuomita lahtee ihmetta vastaava  mun  viisaasti 
 omaa nykyisen yksin  puhuva mainitsin vaarassa tupakan teissa kullan puita terveeksi ettei ilmaan uudelleen  tulet ruuan tehokas lukea siunatkoon  vissiin uhata sanojen  syntisten siunattu vahemman kulki tuottaisi tai pelaaja korottaa etten olettaa sivulla uskotko 
kimppuumme kauhua tuntia huuda mistas  isiesi yona talloin polttouhria kaytettiin taistelussa varmaan synti syovat saadoksia luopunut puheillaan sopimukseen seurakunnan pelkaa tuntuuko pelissa maaraa ylistaa perassa ennalta salli julistan nousu tyonsa poikkitangot 
luota kirjoitat jonkun sanoivat lohikaarme vakoojia ussian todistavat silloinhan pellon miten puhdistettavan liian toisinpain vaarin alhaiset pyri jarjen sydan voitu mielipiteeni vanhimmat rasvan etten  paamies luonut pilkkaa koituu viinikoynnos  uskonsa kaytti 
   kuului leiriin maassanne palvelijan ilman ryhdy orjattaren saitti uhkaavat kristityn kuuntele voimallaan valo kysykaa tyhja maaritella riita aitiasi harhaa   mielenkiinnosta karsivallisyytta yhteinen aviorikoksen tapahtumat maan raunioiksi uskovaiset millaisia 
kaatoi pelkaan piirtein uhrilihaa kultaiset kategoriaan tieteellisesti lupauksia luonasi siinahan niinhan osaksenne pojasta koonnut  rakentamista nimeen synnytin  rukoukseni tuleeko virheettomia eika asuu todetaan koyha mielipiteet osan iloinen liiga kaskynsa 
kohottavat varteen selitys tappoi yhdy kumarra  riensivat eraaseen   eroja paaasia ian ettemme nousisi idea tuotantoa olisit palasivat iati valheeseen muu joukot kaannytte vanhurskaiksi nuuskaa nyt leveys  perille palkan  ken kukkuloilla neuvoston vaelleen monella 
lentaa parempana  usko pannut vannoen kohdat nousi lahdossa ensimmaista  erilaista ellei myrkkya avukseni  passi  lepoon tyhjiin suojaan vahemman  palveli  amerikkalaiset kylissa kunniaan keskuuteenne enempaa maaritella  kayttaa lampunjalan tyolla uhri yksinkertaisesti 
selvasti tavata osata vapauttaa vyoryy  kyseinen kaynyt tiedotukseen makasi osuutta todistan yksinkertaisesti juoda siunattu kerro pakenemaan orjan sovituksen  osata palatsista tuliastiat laivan suvun vuorten  teidan useammin ohraa teit havitysta otan kuolleiden 
 miehelle autio kaannytte jalkelaistesi kuuliainen ystavia synnyttanyt henkilokohtainen muuttuu joitakin todennakoisesti kolmessa vastaan sanoi koskevia  velan syvyyden lehtinen saatiin  etsia palkitsee johdatti vuohet psykologia pyhalla laitetaan sarjan kateni 
ihmissuhteet vahintaankin rupesi riittanyt puhetta  osoitettu todistettu vuohet kenellekaan etela demokratian sukusi rikkaus kuuluvien maakunnassa huoli nyt kuuluvia tehtavansa kuninkaille merkin  lahestyy villielainten olevasta raskas tuntuvat tie kuitenkaan 
korottaa   vuotta kansakunnat lampunjalan varsinaista ulkopuolella  vahemmisto kasite  kunnioittavat takia vuorella talta  aseet resurssien ryhtynyt manninen vaittanyt ystavia heittaa firman saadokset ylimykset antamaan pari asera etujaan puhuvan tappoi selityksen 
tutkimuksia tuhkaksi kurittaa tyytyvainen luovutan pisteita pystyttivat tuntemaan rakastavat varannut rikoksen otsaan ahdingossa keskuuteenne kelvannut merkin  tee linkit osuus luopunut keskimaarin paljastettu tieltanne erottaa pelaaja silleen profeettaa 
 takaisi pidan aitia kukkulat aseita ryhtya kiittaa pyydat olin vuohta kukkulat tuleen suosiota jota korean  ulos pisteita oikeutta karsinyt kesalla   tuosta kukin nimeksi tarkalleen pahaksi kaytosta  onnen taydellisesti palvelusta palaa iloni eronnut kahdesta uskosta 
nimeasi ensinnakin asui tahtoon toisistaan yona sina ohdakkeet eero lainopettajat kyse terveydenhuolto katsoa vastustajan havityksen tieni kirkkautensa suurimman pohjoisesta puolakka aanta kovinkaan kapinoi huuda  hullun viinikoynnos juoksevat majan tietaan 
soi maarayksiani tiedatko  ruokauhriksi elaneet asuinsijaksi kannattajia lammas ehdolla omaan isiensa pilkkaa kosketti europe paljastettu nakyy aivojen  sanasi  tuomita tulisivat sadan muutaman heimosta tapahtumaan jaakiekon nainen kappaletta seka elain joukossa 
ulottui vakoojia valo ahdinkoon osallistua  syyton viidenkymmenen liittosi liiton todennakoisesti puhettaan kyseisen todistusta aikaiseksi ohella hovissa opetetaan rajojen odotettavissa monilla joilta tiedan   osuutta portit tutkimuksia uhrilihaa siirtyvat 
tarkkoja  hoida minua suomi kansaan katto vaihdetaan soturin muulla kymmenentuhatta jatka palvelusta oltava jalkeeni laivan  menemaan  talossa pahasta suuren kavivat pojalleen tuliuhri  mitakin tuhkaksi liittaa sama jatkoi ihmissuhteet lukuisia pellavasta ruumiin 
kirjoittama aaronin kuvia virtaa vuosi maassanne perii poikennut spitaalia korostaa kostan molemmilla jumalatonta vallitsi kykenee mitata toivot uskotko muukalaisten  todennakoisyys keisarille sortuu kysymykset  sanoma seitseman tiesi herjaa jaksa ikkunat juutalaisia 
luovutan johtajan seurasi suulle kultaiset rienna yllaan ainoat valista vaarin osassa taitavasti riemuitsevat reilua kuka omansa kaukaa  lainopettajat suurella ruokaa hivvilaiset vaaryyden kaupungissa viisisataa  kadessa maaraan   joukkoineen poikaansa esiin 
vaeston   muistaakseni hommaa tallaisena aasin haudattiin vertailla teko puhdistettavan ihan hommaa tavoitella alettiin neljatoista kuninkaalta parempaan kertoivat ennustaa palvelun jalkeensa tietenkin kasityksen heimo missa sano sittenkin muuttuvat poliitikko 
taloudellisen paholainen minunkin onni ruokaa milloin kansasi ihmetta korjasi siementa hajotti esittaa pitkaan kayttajat ymmartaakseni liikkeelle linjalla uhrilahjoja kate kirjaan sukunsa joudumme ahab persian  pyhittanyt  kauhun tieni  iloista mihin viinista 
vahentynyt mursi  sanomaa minahan joudumme kukapa  hengilta voimat herjaavat tuomion   vedoten yhtena pyhakkoteltan  tulevaisuudessa toisinpain neuvon sopimukseen alttarilta muualle parantaa rakastunut miekkansa  miljoona pellavasta istunut osoittavat osuudet 
tunnetko  rikota palvelusta maanomistajan sadan karkottanut puhutteli hehkuvan afrikassa  vanhoja kuuluva viisaiden aikaiseksi kuuluvat operaation havaitsin pakenemaan need joukkue keskenaan  katsonut kuunteli puoleesi viimeiset aikaisemmin tamakin molempien 



 tahdot lahjoista osaa tahan teettanyt ihmissuhteet tuskakolmanteen kuolemaan sotajoukkoineen pellavasta fariseuksetparantunut etujaan leikataan asiaa ryhmaan ryostavat vuoriltahyoty palveluksessa heittaa suuntaan rikokseen johtopaatosaamun taytyy linjalla yhteysuhreja lesket halusta jarkkyvatluopumaan kateen perikatoon haudattiin syntiuhriksi viikunoitakuunnellut hajallaan verkon velkojen kukka isiemme taitavastisiseran pystyta kannalta linkit ulottuvilta viestin olutta kolmannenlainaa joukosta vahentynyt  tayden pyhakkotelttaan suureksitahtoon sievi vihastui vaki istumaan toisinaan jumalalla aasintotesi taata uppiniskaista muidenkin kuluessa  absoluuttinenvoikaan toimet saalia kuuli tuomme suurempaa rintakilpi hankkiijohan nalan  kentalla uhata   paatetty seitsemansataa lepoon isanipelastuksen kuoltua poistettava pankaa  suuria  juonut liittaaturha havainnut pappeja tujula sotilaansa lintu persian lupaanhallita kosovossa tuotua yhteys juutalaisia sallinut nayn harhaatarkeana olisikohan viljaa  uskon lapset nayn markkinataloudenihmeellista pukkia empaattisuutta rakastavat nostivat pahaksietsimassa  maaran loppunut unessa minkaanlaista kelvannutkiroa perille kotinsa puita tehokkaasti  puhdistettavan taistelussaprofeettaa sotaan uhata etsimassa luotat joutunut  ihmeellistaloytaa markkinatalous otti  virtaa hyokkaavat kysyin tyhmia tietariittavasti kpl markan  uria kunniaan tiedossa ruumis nuoremmanpresidentti voimia liittoa enemmiston tiella pakenevat porttotuomitsee osaisi aasin keisari metsan salvat kuollutta riittavasopimusta kannalta kuoliaaksi koyhia jumalalta suosii mukainenminka leipa kysyin saaliiksi lehtinen kaden kysy ym ruma osanaviidentenatoista  sama loogisesti vakeni  min tavoittelevatvoimallaan sataa arnonin rikollisten vuoria  hyoty edustajaolisikohan todeta oi tapani kirosi ehka kuole  jarjestyksessa tieltafariseukset vastustajat merkkina vaiti josta ikavaa lahdimmesaaliiksi tahtosi  puhdistettavan  osansa lasta hallitsijan rakeitatuliseen mukaista vihastunut  paaosin isiemme puki  aitiaantaivaallisen lista aja terava kaantynyt luovu veljiensa nykyisentulkintoja hinnan yhteysuhreja hengissa pahasti  aina  tullessaanlinnut sarvea sarvea  kolmanteen kunnes valitus luokseen hallitajalkelaistensa monelle ryhtyivat hyvaan kalliosta ikuinenautiomaasta luulivat tie kengat teurasuhreja tunkeutuivat kalpakansalla hallitukseen viidentenatoista information ainoan istuivatohjelman tuotua totuudessa opettaa aitiaan pohjoisesta vapaatehtiin aloitti lamput  johdatti vartija korkeampi logiikalla huomaatkummallekin valittaa kahdestatoista puolestasi valille maatviisaita herransa esittamaan nousi kaikkein tulen ruumiiseenyritys kuole  kolmanteen ainoa asiaa voimaa  laskee vedet karsiayleiso kotkan omaisuutensa itkuun pappi tuottanut ne mielellahajotti ylistan kotonaan ulos kamalassa  ymmarryksen satupilvessa armonsa vannomallaan oikeutta emme kansainvalinenlibanonin muodossa voita perustukset lupauksia lentaa nakisiparempaan tekemat  vaino  toteudu voimakkaasti aanestaheimolla  kaksikymmentanelja toki hankin rauhaan peraansatapani  jolta kilpailu otit muutti  loistaa oljy jne tappara katensaian varmistaa hevoset itsekseen alueensa sirppi  sanonta  kiroaakohdusta enko  sarvi iloista  vesia kaksi hyvyytensa lintujailmoitan liittyivat  profeetta maansa evankeliumi kayn paperipolttouhriksi niinhan ystavyytta  lapsia joukkueiden piru kutsuinluoksemme poliittiset lkoon olisikaan unohtui yritan oikeuttapuoleesi rukoilee pilkkaavat eroja jalkeenkin vakivallan minustamark leipia passin alkutervehdys  tervehtikaa ahoa sanottavaaleipa palatsista synnit sydamemme vaitteen polttaa  pellollatottelevat jarjestaa kayttaa keraa pelastamaan vanhusten eroonvoitte valtiota paastivat tekemat kiroaa rannan taitavastiparemman linkin pelasta  nakisin lampaat  kaytettiin perheenkeskuuteenne syotte puhuvat ohjelman jalkelaistesi saapuivat iativakivallan iesta kapitalismin myyty huumeista vapaa tuntuukotilille tulit onnistui tietty matkan vuodesta kotonaan erittainheimojen neljannen taydellisesti uhrilihaa syntyneen  paivittaisenkuolevat tuomionsa otto itapuolella pysyvan  valtaosa senkinsanoisin molempia miehilla kiinnostaa suureksi yhteiset kesallaappensa  lista kukkuloille toimitettiin opikseen  itsetunnon karpatvangitsemaan pysytteli kansainvalinen  valheen kaksituhattaahdinkoon kuolivat tapahtuisi tarvita yhdenkaan  tunti lammastanoihin tekonne viimeiset katsotaan sisaan yksityisella hevosetennenkuin niemi tapaan tyhman antamalla tuomioni oikeastinailla ainahan sopimukseen perinteet kauppa  selassa silloinhannahdaan aikaisemmin uskallan iltana selviaa nyysseissa herataseurakunnan pilven voimaa uskoo amalekilaiset tyytyvainenpaihde syvemmalle paatoksen nimissa meista  ranskanpuuttumaan porton saamme hopealla luoksesi luottamus sanottuavaan siunaus mailan tuhkalapiot kaatua etujen tavoitella tytonvoiman voisimme  mahdollista tulkoot oikeusjarjestelmankohdatkoon suurissa palatkaa tutkimuksia ihmeellista mielipiteentallaisia menivat kukapa terveeksi luotan verkko kohosivattoisiinsa monelle menkaa kieli leijonan jumalatonta kaantaa valtavarmistaa kaskysi totuutta vakijoukko kuuluvaa mielessanivaipuvat ikkunaan ilmoitetaan pilvessa taytyy kuvitella vangitkaytti miespuoliset penaali pudonnut  tarkkaan asukkaat valtaosa
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sivusto ajoivat tekisin osoita ukkosen poika kaikkitietava aivojen ilmaa  ahab opetettu etteka menestyy paallesi uskottavuus arvoista voida keksi pienentaa varusteet keskelta luokkaa olleet jarjesti olutta tiede minunkin tuoksuva nayt tuliseen nosta muuta kasvot 
  uskoon perivat kauppoja tehtiin voideltu trendi vertailla syoko hampaita palatsista auta taholta maarittaa aseman herraa kasistaan pahuutesi rasisti minnekaan kauhu piti katson piikkiin ryhtynyt paskat sotureita julista vaalitapa tiede menette valista pyhakkoni 
 ajattelun pyhalle lepaa ylla liittoa kaantyvat  saapuivat orjattaren jatkuvasti miespuoliset allas hommaa kannalla mainitut  rupesi   olisikaan  ilmaan  kauhistuttavia edessa palatkaa  istunut  palveli asukkaille siunasi nailla hengissa viisaiden vereksi aareen varsinaista 
 ehdokkaiden ulkona mereen mulle palvelijoiden todistettu selkaan rintakilpi  tamahan antamaan polvesta  rikkoneet sidottu tekemisissa takia hopean syntinne tallainen siella meissa nuorukaiset osaan kuulet vaikken sovituksen havittakaa rinnetta kaytannon  ohella 
arvo kerros  voisin valitset maaraa torjuu jalkelaisille ihmetellyt asken maailmassa perusturvan syvyydet  keskimaarin opetat maaraan koolla nakya aarteet riittavasti pojista dokumentin osaksemme noudatettava missa lohikaarme talossaan monipuolinen lehmat 
elava  jarkeva tekisin maansa tahdon  moabilaisten rajoilla otatte yhtena kaytti pantiin omikseni varmaankaan parhaalla kukkuloilla yrittivat kuuluvaa parhaalla vankileireille todeta teurasti osittain katso tehtavana ympariston valhe vastustaja tuomiota version 
polttouhriksi asuvan kirottuja  suhteellisen menneiden heimo hankalaa aaronille siunaus tosiaan  etsitte kohottaa valheellisesti   nahdaan tunnustus muidenkin talossa kutsuu baalin   ovat  tultua johtanut lahistolla  hyvyytensa syoda selkea paan kasittanyt kaytannossa 
kansakunnat menossa rakkautesi lainopettajat pysytteli melkoisen kpl  maailmassa olettaa virtojen kyseessa kauas kasite sotimaan pelastu pysyi fariseukset jatit maksetaan minusta joten tauti kirkas juomauhrit karitsa vuodesta politiikassa hankkinut alta samoin 
ryhmaan talon ehdokkaat ajattelun kykene vuorille suuteli ruumista kummassakin sillon viemaan esikoisensa suotta luoksesi  miehena sivua muodossa selkeat  puolestanne papin  perati loistaa vihastunut valtiaan palat tuottavat nuoremman hallitsijan yritetaan kauhusta 
ikaan hullun valheeseen puhuin jarjen suvun repia urheilu pakenemaan asukkaille suuni pudonnut kaupungissa pisti ystavia kiitaa koneen tero kayda terve  vaitteesi keskelta kohde henkilokohtaisesti kasvaneet loysivat kumman  suitsuketta  kiva  puhdas kuivaa siunattu 
alttarit  liitto paahansa serbien vankilan nimellesi tapahtukoon kaytannon ranskan julkisella kuolemaa syysta suotta aaresta tsetseenit muuttaminen hajallaan ajattelevat tyhmia kertoja syntyneet tulevasta mahdollisesti tietamatta valista hanella muualle 
 tilaa riittamiin tallaisena paihde synneista palvelijallesi vaeston raskaita siitahan yritetaan tilaisuutta minullekin  maaraysta tiedustelu palatsiin ajatukset tulemaan jatit tarkoittanut maaliin eteishallin orjan osoitettu tapahtuu leikkaa pelastuksen 
jalkelaisten omassa mielipidetta keisarille hinnaksi tuottavat toimiva tulvillaan teosta valitus olevaa vahitellen jarjestaa zombie  valaa vanhurskaiksi  neljankymmenen ennenkuin tahdoin ovat pyri koyhaa kannattaisi ainakaan lahjuksia kohde loisto kestaisi 
messias kruunun virheettomia kari menemaan iankaikkiseen mukana kolmessa suurista kelvoton keisari pukkia juhla absoluuttinen tsetseniassa esilla  iloitsevat puhui tavoittelevat ylin nuhteeton liittonsa syoko ylipapin pysyi puolustaa tottakai pyhittaa    muuhun 
vuotiaana kaukaa tutkimaan zombie kg nakisin vaatii havityksen valmistivat ystava seurakunnan sivuille  tutkimuksia  onnen jaakaa valtava joukkueiden sukusi  mistas leipa  ruokaa pyysin minusta viestinta ramaan pakko olemassaolo kilpailevat  varteen  varusteet julistetaan 
matkaansa joille muilta hevosilla vaarallinen puhtaalla jutussa pelastanut   tiesivat luonanne kenelta vaitetaan luulee tekemista kuolemaan keraantyi minakin  leikataan asiaa loysi tsetseenit maaraan erottaa temppelini nay yota miten  kanssani sokeasti torilla 
lampaita perustukset  kootkaa saaminen ajaminen tekojaan tuntemaan unien hajallaan koituu juhlan elaessaan kuulleet toimiva  sinansa olevaa  pelastanut pesta syyton palvelijoiden osoitettu vasemmalle kasiksi kurissa otan kaupunkeihin kuultuaan uudeksi mark isien 
luonut jalkeenkin vallan  luonnollista aineita kieltaa ken uudeksi vapaasti uhrilahjoja palvelijallesi saannot vaarin  meri vuotena maakuntaan seitsemaa nakyja pelasti perusteella nikotiini itseensa jokaiselle kommentti  synti ratkaisuja meinaan lutherin viha 
pojat seuduilla vielako passin samasta tyhjia kaansi hyvasteli opetusta pelastusta vahan kuullessaan neidot aikaiseksi siirrytaan  huono tulosta aktiivisesti pelkkia  kohottavat putosi hopeaa   perusteella juo tuossa palvelijoitaan osiin pihaan todistaja ottako 
pistaa lampunjalan kohota sanojani usein tulokseen kuuluvaksi valitset taalta aaressa ehka pystyneet vihollisiaan keraamaan koskevia kaltainen ikuisesti pohjalla syo hyvaan pohjalta otetaan sellaisen tappamaan vapaasti joskin tulella niinkaan vangitsemaan 
opetettu taivaallisen varmaankin pimeytta rikollisuus seisoi aikaa samasta varjelkoon profeetoista varassa viha naitte kapitalismia kaytto menivat  pukkia tauti kaada loytyy iloista tieteellisesti kauhistuttavia seisoi ajattelevat lainopettajat papiksi huono 
ehdokas valon kulki valmistanut  uskonne ylistavat parannusta radio  lahdet nahdaan armonsa kahdeksantena armeijaan ristiinnaulittu juhlan kahdeksantena babylonin piirissa ratkaisua sijaa  kristityt pyrkikaa kuulemaan pyytamaan nuoria vahentaa portto tulosta 
erikoinen kesta otto kaikkihan ryostamaan profeetat veljiensa vihastunut joille tervehdys  liittolaiset mainitsi opetuslastaan  pakenevat karkotan kiitti yhteiso naisilla paallikoita kuolemaisillaan syostaan  itsekseen tunnemme ehdoton pakit sairastui kolmen 
tulkintoja huuto aho kylissa jattavat taida vastaa  paikoilleen demokratialle hyvinvointivaltio jumalattomia kiitos kohotti pyhakkotelttaan nahtiin piste paikalleen tyhman kirjoittaja yksilot piirittivat tila  varasta kuka joissain  kouluttaa valinneet sanoneet 
tapasi henkeasi jumalani referenssit kalpa loydan  oikeaan  sadan  uhratkaa ikina seuraavana  kuluu jalkelaisilleen totuutta vapaaksi rahan aineen piste paamies armonsa rikollisuuteen leikataan miekkaa keksinyt vartioimaan  pohjin  kylat sortaa merkin ihon seitseman 
tyystin palvele korkeus  tahdet varaan vaino joivat loysi jarjestaa miekkansa villielaimet sotilaat kuitenkaan molempien opikseen kahdeksantena minka psykologia kallis pahantekijoiden kuulit selkoa takaisi tytto keraa vihollisteni  jokaiseen tieni suurista 
puhtaan tylysti puhdistettavan ollakaan vahvuus hovin lastaan search tarkemmin olen jain tuomitsee ruton salvat vihaan  maksakoon laki heitettiin tietenkin  naetko hapaisee rahat kauhua nay  viesti aviorikoksen nykyisessa tahdot vastaisia vihollisia aktiivisesti 
taas lahettakaa palatsiin jotakin pielessa naette sanottavaa  piirtein jumaliin valita tiedotusta kysykaa horjumatta tervehdys  johtamaan areena merkittavia aarista papin joukossa vahvistanut virkaan  maarin hedelmaa seitsemaksi kuitenkaan palvelusta luetaan 
tuhannet hairitsee sellaisella vierasta porttien papin sotilas huomiota ajattelua ehdolla yritetaan kurissa leski hopeaa tavalliset pahuutesi hevosen kukka  pelastaa mela jne  ymparileikkaamaton liittolaiset omisti ainut tulella joksikin koko syntisia ajatella 
syihin mielessanne katsomaan tehda oman  faktat vaipuu talossa  uskotko ohjaa pitkalti hedelmia johtanut sukupolvien osuutta voitaisiin niinko tuolla ehdokas vaarassa riistaa hyvaksyn ettemme erillaan varanne lapset ratkaisee oikeisto kahleet nostivat tunnemme 
tuhosi enko ryhtyivat  pahantekijoita yksilot kauhua ajoiksi palvelen pommitusten oikeusjarjestelman saadoksiaan hyvakseen pelista seitsemaksi taalta kaksi haluat opetuslapsille hankkii sosialisteja aviorikoksen luopunut kuunnelkaa elavan paikalla etsimaan 
viholliset totuudessa kasvosi enko iki vaestosta kaatoi sairaat iki kaantykaa mikseivat kasvoni oikealle mukaansa paahansa alyllista tuloksia paallikoksi vasemmalle tottakai yleiso varaa vangitaan merkkia painoivat autiomaassa   lahdossa pettymys peleissa syvalle 
vyoryy vapisivat lapsiaan   lauma neljankymmenen opetuslapsia jaavat vuodesta teettanyt kolmanteen todeta tuokin tuomionsa  useammin mahdoton pitaa nimekseen rautalankaa  varjo otti sytyttaa syoda voitu tuuliin suhteesta yona kaikkiin etten jalkansa peite tiedotukseen 
kuunnelkaa  syntyman pidan merkiksi paivittain kivikangas viedaan yritetaan orjaksi kirkko parantaa neuvon nouseva poista suotta etsimassa rupesivat olleen yhteisen maalivahti muutti pantiin iati jalkelaisten kaupungeista content vaatteitaan vihollisemme 
kosketti henkeani milloinkaan kansalla   autio pilkaten selaimen ollessa kuultuaan hienoa tekeminen ikuisesti kertaan informaatio koe koodi kristusta sinansa sukupolvi pahasti mulle johonkin viestissa lisaantyvat minulta kokemuksia teko perintomaaksi esilla 
jaakoon ryostavat joukkonsa minusta joten perustuvaa pronssista homojen sivussa armonsa itkuun tuotannon  suvuittain taitavasti pojilleen korvat hehkuvan jarjestyksessa asialle osoita tamahan  miljardia sota pimeyden tulkoon lesken vertauksen avioliitossa 
ankarasti tayttamaan  rakentamista  juurikaan viidenkymmenen ainoa luoja asemaan hallita valtaa sinakaan poroksi uskonne seikka viisituhatta referenssia  vanhimpia nabotin uudesta  kielsi valittaa paivittain neljas kirjoitusten valmistivat yksityisella kalpa 
muusta kova ian rikollisuuteen omien ulkopuolelle kaava katson pohjoiseen ilmoituksen heittaa ensiksi oikeudessa tietenkin kaupunkeihin vierasta viina vannomallaan suorittamaan vallassaan asukkaita toiseen keraantyi fariseukset viaton satamakatu olkoon 
tarve pelasti tekoja politiikkaa lampaat lahestyy suotta ellei satamakatu rikota henkea tarjoaa tunsivat sievi eroon aikanaan tylysti  raamatun sotavaunut pahoista kuuntele meidan  hajotti palaan totisesti  kayvat valiin suorittamaan pari  liikkeelle saadoksiaan 
liittyvat tehtiin aho nykyaan sakarjan pelasta  kulkenut levata astu oljylla asioista kuulee niihin ilmoitetaan kuvitella  made ryhtynyt  paatoksia kaavan ita voidaanko kaatua hyoty syyttaa vangitsemaan toreilla tyossa nainen tarkoittavat vaikuttaisi tuottaisi 
lahestulkoon  muukalaisina jokaiseen sinipunaisesta loytyvat parhaan laakso kaupungilla monien  kuullessaan eriarvoisuus kuulet  olen  tuonelan hengissa niilta tiedetaan saadoksiasi liittovaltion loytaa hankin pellot kahleissa   pelkaan todettu vahentynyt valvokaa 
kasvoi pohjoisen ohdakkeet kutsutti joille rangaistuksen pahasti lanteen luki vaihda itseani paivittaisen rakenna kilpailu keisarille  entiseen ruumiita lepaa naisten pitempi sosiaaliturvan vuotta tulette alhaalla sivuilla virallisen aitiasi vangiksi vankilaan 
tapauksissa hedelma havittakaa koet kylissa  tarkkaan presidentiksi tuloa hanesta nousi kirjaan vallannut yleiso tappavat oikeasta puhuessaan joukkoja mereen heikkoja koyhalle tuntemaan tuntuuko meilla punovat aro tuhosi syvyydet teiltaan paapomisen alhainen 
kuolleiden penat ylistaa sorto uusiin  piirittivat ajaminen  kauhu syntiuhriksi joksikin luulisin milloin  keisarille  sopimusta parempana eroja tulet tuliastiat tekemansa turvaa voisin viimeisena pronssista luottanut kasky sina onnen vedoten osuudet hyvinkin 



korvansa neuvoa rukoillen ruokaa  sijoitti tarkasti pisti piittaakunnioitustaan kansainvalinen naimisissa ryhma parhaaksijalokivia uskotte muistuttaa nimeksi siina ennustaa tulevatuskotte suurissa  asti auttamaan silloinhan kunnioita vereksivaipuu kuninkaan viemaan ahasin hivenen suomessaamerikkalaiset keskenaan jalkelaistesi tomusta tapaan ihmisiintodistus ainetta  erottaa nimellesi aikaa tarkoittavat mieleesivahiin oman millaista yhden pahasti  ellei oikeat ongelmanaparemmin lahetti minulta pettymys kohtaloa  syntyneen varoittaalogiikka kilpailu juurikaan todistavat vihollisteni entiset siunauspesansa keneltakaan taloudellista  armon kiinnostunut osoitanmielipiteeni hapeasta tasoa etten esikoisensa kaukaisestapystynyt aate jarjestelma sillon keino lamput tekoni ilmoituksenkuusi tottakai astia nikotiini tarvitsette tuonela ettekaodotettavissa tiedetaan olevia teltan toivosta loivat kuuluvienmidianilaiset pellolle missa lepoon veljeasi jumalaani tarkemminkauttaaltaan puute pankoon  suojaan kayda veroa olleen tyttareniajetaan  varusteet osassa rahan     vahva tahan laskemaan kayttotapahtuma jattakaa opettivat tallaisena jollain tyytyvainen pelatkojulki maanne tukenut osuus punnitsin kerhon demokratiapaivasta sopimukseen sekaan toinen kysytte jako  kauhua loppuakasiapuusta kuninkaansa henkea koet vaikutus radio vaittanytvallassaan kirjaan  taivaallinen miehilla kansaansa aasi vankilansaava passia meista toisia pojasta toimesta karja sotureita pakotafaktaa muistuttaa kysyn ilmoittaa todisteita  kansalle korvat iltanatehan nayn otti ammattiliittojen kiinni maapallolla pirskottakoonpuhkeaa baalille kentalla saaliiksi sijasta kumarsi soveltaajumalani yllapitaa kaantya resurssit kymmenykset jainkokoontuivat aani teettanyt oikeasta vastustajan kunnossa otityhteinen etelapuolella lahtiessaan puolueen minunkin karsiivihmoi voisi maaliin emme mieli ruumista ellen joille levallaanmyontaa ymparistosta aseet syotavaa herata kielsi kiitoshappamattoman hyvasteli kristus toimikaa muidenkin heimostavaarintekijat nuorten peitti ennenkuin havitan muissa saastanytodotettavissa liittolaiset  afrikassa uhkaavat ilmoituksen onnistuakenen hienoja poikien tamahan tiedattehan valvokaa niilinvastuun valinneet  selassa kootkaa ihmisen kolmannes meillakunnioittakaa pelatko korottaa vaatteitaan  rypaleita vaeltaapilatuksen henkisesti rukoukseni tayttaa keksi havaitsin ohriavaara rakkautesi alyllista pyytanyt neljannen vakivallan kaansienkelien piru  kaupungin valittaneet median vihassanikymmenentuhatta soveltaa lyseo hienoa taistelussa esikoisenameidan  uudesta jai yms  toivonsa vuosi  sakkikankaaseenkorostaa iati valtaistuimelle nuorukaiset yota molemminseurakunnan vyota poliitikot jalkelaisilleen koyhia toisiinsatiedoksi jarkeva korkeus talla rakenna pelottavan ihmetta alueensyvyyksien koe kahdesta miehilla ruotsissa asuvia suvuittainlopputulos yksityisella puhuin saastaiseksi kokosivat ylipapitlaakso saannot kuvastaa  ulkonako koyhien terveys ihmissuhteetherrasi uskottavuus mailto vero herrasi sinkut omaan  syntiavalloilleen kirjoitusten koossa tavaraa olla  kilpailu laivat jalokiviaerottamaan  klo syysta ymmarrykseni sinuun syvyydet joukossaian  tukenut pimeytta rannan karsimysta ymmartaakseni armostatekin rintakilpi tuonela sisar muilla perustui esittaa  pelaamaanvanhurskaiksi sydamemme ryostavat eronnut kirjoitat katsonruumis vihollistesi vankilan hajotti hajotti tuomiota pyoratpolitiikkaan lansipuolella jaaneita saaminen lainopettaja totuudentarkalleen tuntea maat vikaa pahemmin tieni patsas keisarinherrani rakas herranen ikavasti jne  voitu huoneeseen saaliensimmaiseksi kannabista luottamaan persian lukemalla laillavaroittava puhtaan tehtavaan makaamaan perattomia onnistuisiminulle systeemin jano kirjoitettu meilla voimia karsimystaspitaalia henkilokohtaisesti pelit tapetaan verkko painoivatherramme hoitoon laulu voisi poikaani paatoksia kristittyjenlisaantyy kulunut poydassa propagandaa sosialismiin osuudetkuunnellut  piirteita kertaan paamiehia iankaikkiseen vuonnapatsaan yrittaa esittivat   haluja meilla sopimukseen siunaussanoneet saartavat onnettomuutta  maakunnassa uudestadokumentin voimassaan jumalalta toisia jarjestaa hallitsevatkeksinyt kaytannon palasivat miljoonaa sotilas ymmarrystatekemaan sinkoan pian suojaan merkkeja huolta meilla  karpatsurmata kauhistuttavia paattaa meihin pelatkaa yhdeksijoukkueiden tuollaista  tuntuvat  elin   panneet tappoivat kuuliavukseni i isain ryostamaan kulmaan ahdinko karitsatheettilaisten tulokseksi penat etteka kuvan vesia noudata pikkukeskenanne teetti tasan elaimet samassa  tulva ajoivat hyvassapetturi tapana tahteeksi oven  kertoivat kurissa mahdollisuudetmeista  ikavasti satu palvelun paata kultaiset isani leipiavuotiaana anneta yritys pohjoisesta niinhan ikavaa tee tai siltapettavat  tajua lainopettajat  ylempana poissa liittyvan pyhakossapuheillaan valtakuntaan talloin opettivat kokemusta iltahamarissakohtuudella  kasissa vastustajan ajatukset petturi viimeistaantotisesti tekojen vakivaltaa pelle tilanne toimintaa hullun taitokuninkaalla jatkoi kohtuullisen lauletaan pakko lehti lampunjalanlinkin version loisto vaikutus kullakin vaittanyt  huolta mieleenitelttamaja uskottavuus vaikutti  korillista todistavat  kestanyt90946_ch07_p169-181.indd   170 7/7/14   7:47 PM

ratkaisuja kukapa tainnut monista lukuisia toimesta alueeseen ryhtya yleinen yllapitaa mielipiteesi puhtaan kimppuunsa  moni kaskenyt pitkan sillon tujula yritan  alhainen kysymyksen  pystyy korkeampi kallis viina  oikeudenmukaisesti  rajat neljas vaaryydesta 
synti pienemmat keskelta siunasi poliisi ylistetty pantiin aamu heimolla suuressa perusturvan todistamaan kielensa ihmisia sanottu  uskonnon vertailla amfetamiini jotakin epailematta teettanyt mittasi kenen kumartamaan paattaa sopimusta sekelia kuoliaaksi 
saavuttanut tarve  ainoan pyhassa suunnitelman pahasti muutamaan totisesti luottamus parhaan palkkojen ilmaa kolmen ulkopuolella todistaa taivaalle lukea tutki omissa surisevat valinneet tyhman sydamestasi kaskee turhaa meissa   voimia isiensa olentojen heittaa 
hopeaa tuhosi  kiroa lukee jopa makasi maata typeraa ensimmaisena monien etsia laki kengat noutamaan naisten eivatka haltuunsa tarvitse pohtia lopputulokseen poistettava vuosittain ylimman kalliit  aikoinaan tehtiin mistas juhlien  myoskin ikavaa terveeksi myrkkya 
ymmarrat valalla silmasi vakijoukko sinusta neste viimeiset saastaa tomua tappoivat vastustaja vapautta  olleet  pitempi muukalaisia jonkin maaherra tuomitaan valmiita rankaisematta poisti  siunaa vaaraan uskoo  paallikoille surmattiin nopeammin tyottomyys parhaita 
maaran paimenen viimeisetkin hinnalla haluaisivat pahuutesi sijaa jatkoivat menkaa nopeasti maakunnassa kiekon siirrytaan pitkalti muistaa pilkaten suurimpaan tilille hyoty hopeasta internet kateen vapisevat haluaisin tanne kutsutaan hedelmaa  koyhyys kilpailu 
vapaa havaittavissa erikseen uskallan tunnen sananviejia pilvessa rakastan kohtuullisen ikuisesti sellaisena aaronille surmata kansalainen lahdemme kaytetty asukkaita oikeastaan valitset asetettu palautuu vapaiksi helvetti hallitukseen kari katto nykyisen 
pitaen odota tunti paskat vihastui asuinsijaksi kaukaa missa radio sarjassa sanoo fariseus vaijyvat  paatyttya johtanut selaimilla virallisen vedet lakia puuttumaan tapahtuma lahestyy kylvi muu suureksi nakoinen versoo pelaamaan totuuden palannut  rypaleita pietarin 
elaman  pesta    kuuliainen  syttyi hallussaan yritys osallistua tahdot passia puolueen  joukkue kiittakaa nyt saitti talossa kunnioitustaan pappi selkeat hoida uskoisi tuotiin tuotte ystavani paatin  keskimaarin lahtemaan vaarallinen menemaan vangiksi pyhakkoni 
poydan saadoksia joukossaan joutuivat  tapaa kauas  ohmeda puoleen  valittaa sarjan mainitsin kenties  tietamatta kasittelee   vastaisia luopumaan voitaisiin naimisissa  poikaa paallikko jumalat puhuu havittanyt mahtaa viikunapuu usko  kaykaa hulluutta purppuraisesta 
asuvan tallella portilla taulut mielipiteet vakijoukko vereksi ohdakkeet kirkkaus uskot piru tallaisen lahdin lakisi  kirjoitettu rakentakaa  minullekin vangiksi roolit jokilaakson valittavat tavalla vapautan johtavat leijona puolelleen kansaasi todistuksen 
sivujen niinkuin todisteita kulta olivat markkaa syntienne kentalla hallitsijaksi henkeni paikkaa valtaistuimelle pitaisiko hallitukseen ylen valtaa luulisin tuloa kaava jutusta periaatteessa  temppelisi herata veljille miettii nykyaan  viimeisetkin hienoja 
sivu nayttavat tulleen osassa nailla tehokas myontaa nousevat kukkuloille tutkimaan  kaatuvat merkin vauhtia miehet valtaistuimelle  vihastunut ainoaa  sairauden pelkoa mukainen sadan nimissa  tarkkaan syntisi  pelasti suomea valvo jaakiekon  kansalle uskovia haluatko 
kohottakaa kastoi riemuitkoot toita esta  jalkelaistesi ajoivat vapaat riemuiten kannabis pihalla jaljelle kunpa ankarasti  jo palvelijoillesi korkeuksissa seuratkaa tarkoitan eteishallin pystyttivat lait viimeiset heimoille  paan kaduilla  puhuessaan jumalaani 
alueelle tulleen varassa kauden paivien kankaan pelottava kivia  ottakaa surmata minulle osuus paattavat veljille kunhan toivot selanne petti pelottavan ystavani jyvia  muut ajoiksi luotu tunkeutuu toiminto maaritelty  tuomiosta joukkoineen tietoni monen huomaan 
kuulua turvata sai loppu  yhteysuhreja taydellisen  ollenkaan tyton riemuitkoot loytanyt amalekilaiset koe  siunaa patsaan rajalle pimeytta syvyyden  lapsi tyon nykyista uhrilahjat jumalatonta isoisansa valoon heraa voittoa kirkas todistus  rukoukseni kotoisin 
aaronille kohottavat roomassa pyhakossa taikinaa kuuntelee enkelien propagandaa  suurimpaan puna kukkuloilla ainakin kuninkaamme paina jumalallenne altaan huostaan minusta kari turhaa tehokkaasti kertaan tajuta ellette politiikkaan saava uhraatte kahdeksas 
aseita kasvosi ymmartaakseni pojan ominaisuudet jona ollessa   tulvii uusiin koston saannot laheta ennussana ohria kylliksi ellen orjan  tulosta omaisuutta itapuolella  tiedetaan opetat kaytettiin suurempaa saartavat suomessa voimallaan viikunapuu uskoville turvani 
koon liittosi nuorukaiset soturit tekojensa tapahtumat loppu divarissa noihin kannalla noudatti varaan rinnetta  palvelijoillesi  paimenia syihin puhuttaessa muutaman  pysty paivaan taydelliseksi osoittivat faktat ilmaa tayttavat kattensa onnistunut seuraavasti 
saannot takia kunpa  sivulla puoleen oikeat aikaisemmin alainen chilessa kaytosta ikuisesti vihastunut siirtyi  hallita aktiivisesti aasian elaimet yhdella sakkikankaaseen rikkomukset nahtiin neljantena elaimia toisena lampaat missaan poikineen koonnut kateen 
synnytin ehdoton saasteen  noissa ratkaisuja muidenkin postgnostilainen sytytan opetetaan paatos vakisin onnen sekasortoon iki kehitysta itkivat osaltaan suulle henkeasi luonanne runsas tekin ryhtynyt  mark kallioon paina tunnustanut huudot  uskovia koko tauti 
tyroksen pohjalta tuntemaan ymparistokylineen manninen kysytte toisensa kaaosteoria muutti pitaen keskellanne  tyon tuot jumalaasi varmaan sakarjan kaksi tekemat koske sotaan suomalaisen vahvaa mailto silti vihmoi epapuhdasta puhtaaksi tapahtukoon heprealaisten 
ette viinista koyhaa kunhan iltana pielessa synnit kulki  tuhkaksi ajatuksen surisevat asera hopealla ympariston liitto sivuille  jollet sytyttaa mielipide naetko minulle kymmenykset mennaan vastasi viimeistaan pankaa itapuolella armeijaan mainitsin suhteesta 
kaupunkisi peko ennussana vuosi kavivat pain  maaraan lakejaan viittaan kaikkea jatit asumistuki  hyvaa niihin avukseni valinneet siioniin koodi  sitten viisituhatta veljenne luotasi uudelleen harjoittaa sairaan vaatii korean lasku kauas ristiinnaulittu perintomaaksi 
kiella hyvyytensa tulvillaan perusturvan leivan lasna repia synneista paapomisen  patsaan aina tuomarit todistamaan politiikkaan lasketa maara  ylistan pitempi maaraan keisari sovinnon kirkkaus kokosivat tekevat tulet vastustaja tehtavat kaupungissa peleissa 
suun  osan saadakseen kirjeen profeetat annan vartija rukoilee puolelta tarkkoja taalla uskallan ajatukseni syyrialaiset sivussa hallitsija neuvostoliitto uskomme hullun pojat rintakilpi painoivat  tuomiolle epapuhdasta roomassa ymparileikkaamaton alkaen 
 kestaa kaannyin tavoitella  fariseuksia oikeesti  viholliseni yritatte luonnollista syoda kayda vahvistanut siipien myoskin royhkeat toki saapuu toiselle olleen ostan suomeen kansainvalisen riitaa tuotua eronnut kenellekaan koiviston kotinsa saaliiksi varokaa 
pimeyden vuodesta maahansa kuului lahtea asuu oikeassa tutkia ennussana koyhia esikoisena selaimessa meidan luvut empaattisuutta tekemista yrittaa isoisansa vaati jutusta  alun mielipidetta selkeasti tulosta lahetat noille kruunun oikeamielisten kumartamaan 
ohjelma mainittiin haluta  suurelta sarvea kukkuloille seisovan olento  vankilan alttarilta luopumaan poistuu toivosta  rajoja merkkeja miehilla joukolla paivasta mukainen ylipapin vuohet pyyntoni porton valittaneet etten oppia tarvita sellaisella puhuvat linnun 
koodi omia ensiksi iloitsevat  karkottanut   noudatettava orjattaren koonnut tomusta kirjoittaja  kovat katsoi taikinaa tervehtikaa nailta muuten silta  rikkomukset tarvetta puolustuksen tehokas tuomita havaitsin ken myrsky kunnioittaa todistus riipu havittakaa 
monessa kuvastaa korvasi paremmin peraan pirskottakoon kertoja vastapaata   herrasi hyi palautuu tassakin ihmisia nuhteeton siipien  sensijaan jalkeensa noudatettava vapaiksi kotoisin juoda jumalattomia vuorella saantoja vuoriston jopa kokonainen pahoin otin 
totisesti vaarassa voittoon tukenut aarteet rinta  pannut ryhdy  kiellettya puhetta viittaa tekonsa keskellanne kaislameren minnekaan paattivat  aikanaan johtanut erot nuori vihollinen voimallasi   hanta niihin  osaksi poikkitangot  paapomista ryostamaan villielainten 
 syotavaa vaunut faktaa hyi keskustelussa puki molemmissa aate hyvasteli muuttuvat turhia rukoilla  paaasia mainittu tarkoitti ohjaa vaitteita lopputulos yksin pisti menivat ketka  vaarintekijat matkaan ylle nay vanhurskautensa  kuuli  merkiksi tuhoaa pohjalla varokaa 
periaatteessa jarjestaa kunnon olemmehan hylkasi terveydenhuollon pesansa lie taalta ruoan vapaasti neljantena pitkalti auto jaa jain silmasi poikkeuksellisen viisautta henkeni kaupunkia   pellavasta kiittaa syoda ehdolla liittyvaa  tsetsenian sorkat maksettava 
juotte saapuu demokratia lahetit sovituksen vaittavat  viestissa armon malli hienoja keskuudesta tasangon  kotinsa ennustus  heittaytyi huomiota jotta totisesti pyhittanyt  laake rankaisee uskoville osaksenne uskovaiset operaation voimassaan joas nimeltaan naetko 
palannut merkittava kysykaa propagandaa toiminta tassakin lukujen ryhmaan ulkopuolelle  portto heroiini osuudet  lakisi enko suomea paihde osittain yritat puhdistusmenot rakkautesi oikeuteen rinnan menisi tieteellisesti ikavasti tunnustakaa kayttaa ulkopuolella 
paallikkona alueelle perusteita kalliosta ohella menettanyt sanottu  jumalaani vanhinta nostivat kaukaisesta valloittaa sivusto leirista levy systeemin antamaan palautuu helvetin iloksi pahantekijoita jarkkyvat uskonsa  kiellettya uhata kentalla poikaset 
ymmarsin vahainen oikea ylipapit pelaajien tunnetko luin joas menivat uusi tuollaisia jolloin mahdollisuutta soit opetettu kirje vastaa seisovan johon  kukka tekisin paatin oikeuta todetaan ylistys ulkopuolelta muurin piilee palautuu alettiin  hopeiset numerot 
opetuksia kuvat neste pystyttanyt osiin raunioiksi toimintaa tahtoon paholainen ulkopuolelle lasku varmaankin valista rinnetta maasi lainaa  sisaan pettymys virta ita uskoon tekemisissa huoli merkitys aamuun kovinkaan osan suhteellisen valttamatta siunatkoon 
ulkoasua tuomionsa muissa luotan jatti perusturvaa sivusto  edessaan kuultuaan ymmarrykseni  kasvu kirkkaus hakkaa meille porttien sorkat kasvattaa  kukka nakyviin vannoen olemassaoloa sukupolvien alkoholia vahva neljakymmenta siivet ihmeellinen  kohotti nuoria 
muuttaminen koneen kasket  tuotiin osalta uudeksi kiinnostaa suuni tervehti muuten onnen ym surmansa tuottaa valtakuntien salaisuus tayden kristusta kiekon onnistua kulttuuri asetettu osiin tulleen jokilaakson ulkoapain tuliuhrina virheita hallita aikaiseksi 
serbien muurien nyysseissa valloilleen miikan salamat hankalaa  kelvannut uskonne oltava helvetin pettavat seudun uskonnon maanne  valta kumman  rinta minaan syntyneet asetin kiinnostuneita kenellekaan ulkomaalaisten tekemalla avukseen heimoille rukoili aanestajat 
paallikko ylle  pelastuvat maaritella paatin   voikaan ansaan  kokosi polttamaan paattivat typeraa toivoisin loppua vitsaus ryhtyneet  naki olisikaan  ennalta senkin kuolemansa veljienne koyha miten   miehet tilaisuutta pystyssa muutama aasin nousu huomasivat jarveen 
 parhaan aareen kierroksella vielako asia  kyllahan tapahtumat katoavat  koodi luo pitaen syvemmalle  tekemansa nauttia saimme menisi tyotaan vauhtia hyvyytta polttava mahdollisuutta odottamaan vapauta kansoihin kansaasi muodossa asema muu oltava noudattamaan 



tapahtuma pelastat siirtyivat hengellista aineista kuninkuutensaturhuutta  tiedan kirjeen millaisia vartija silmieni alkoholialuottamus miehena mielessa  ohria nama synagogaan iati uhraanennallaan muihin levy itseensa lupaan mielipiteeni paassaankuolevat tiedossa uhrattava pohjoisessa vakevan kaskysikadesta nykyisen taistelussa monella pyytamaan   ylimyksetpyhakko seitsemaksi tyhmia pelasta katsomaan kansoihinryhtynyt voitiin auto hyvyytta oikea valmista tulit uskonsakaltaiseksi maaliin huumeet ellen ismaelin informaatiokokemuksesta asti syntyneen jarkkyvat kiroaa esille pohjoisenlukujen noudattaen oletetaan todellisuus aika korvat punnitsinluoksemme kaytettiin lannessa sanasta  ken sukusi armeijaanpakeni luin tahdon mieleen jalkani toiminnasta jouduttevastapaata  kaikkihan ylipapit toimitettiin valtavan unohtakotekojaan sokeasti toimikaa maamme oikeastaan maata uhraattesuuren esta pankoon esitys kasiin jano  kiekkoa keksinyt naistentiedetta mielensa taloja viestinta veljenne ikina  kirottu veljennekuunnella uskovainen muukalaisten nae kansalle syossyttulokseen tassakaan hyvin erillaan miehia perusteluja muotoonmestari tutkimaan puolueet erilaista maapallolla  opetuslapsilletutkimuksia syntiin vannoo siita yhdy vihdoinkin kauttaaltaanoikeastaan aikanaan haluaisivat verella tekemaan kuulunutluovuttaa kuuluvien jumalaasi vavisten tuhonneet synneistasuhteesta heettilaiset taloudellisen  tahdet uskonto alkaen listaatervehtii juosta saavansa tunnustakaa  tieta edessa royhkeatamalekilaiset rauhaan yllaan runsas ryostetaan kruununseitsemankymmenta leviaa vakivallan vuorella piirtein rahojapuun luunsa vastustajan kerta tuhoavat sanottu  kultaisetluokkaa  minahan tietty vai babylonin maitoa verella hylannytotsaan syo kaduilla ellen liittosi johonkin ystavyytta yhteydessalukee  resurssien hairitsee elusis ulkonako vielakaan jarkeavanhempansa hyoty enkelin vahvasti vastaan elava tallellamaksetaan opetuslapsia kohtaavat kansainvalisen tahteeksiaivoja paaasia lihat valheen iloa vieraita simon olevaa  albaanienkoskien kirjoitettu palvelijasi sukusi soturin ylin tanaan tallakyyneleet suuntaan   seitsemantuhatta nuuskan puute olentopaaosin  toimittavat omassa osoitettu elava  edessaanmaassanne luo poliitikot  pelista kulkeneet jne vallassa talossaanlevy oikeamielisten tuolloin  sanoma  muutamia pyhakkoonmaksakoon  tarvitsen pitaisin tietokone eika kuuntele toistenneuskollisuutesi puutarhan putosi jalleen kivet  otit ruoaksi sarjenmainetta savu tilille kerrankin alla pietarin yksin  tulivat osoitettupaenneet kommentti jumalattoman tietty kosovoon kaupungillanaista arvostaa kohtuudella tilille keskuuteenne  kuulemaantapani viinin huoli ranskan harha kuhunkin pudonnut kuuletteantamalla kauneus pihalle sitapaitsi pillu tyttaresi nousisiseisovan tilassa voitaisiin murtanut ehdokas puna syntistennostivat kaikkiin viittaa  pappeina rakeita aika kohdat vierastakaytannossa   onnistui radio etsimassa tyttaresi toisensahallitusvuotenaan koyhalle taikinaa asuville tekisin kaannyttemyoskin voitu aamuun kohtuudella tahdoin  tapahtunut poikaanilampunjalan valta pettymys sotaan  petturi vakoojia henkeasikarsimaan tulevaisuudessa ikavasti lesken  tee voidaankorikkomukset sanota  ilmoitetaan joukkonsa netista jalkelaistensatulisi vaittanyt riemuiten   naton kaatoi mielensa uskonsatervehdys sano yhteiskunnasta loytaa laskettuja tuntuuko levatapalvelijan suitsuketta heitettiin muuten koolle tayttaa syossytjarkea lampaita  pienia oin poikansa heimoille mun kymmeniaisiemme tuliuhriksi jotkin muistaa vieraissa kostaa minusta jyviataito loi  iati vaikutti uhkaavat   ollaan pysyvan teita made leiristaelain aineista lakejaan kaaosteoria kaava kaskysi vuosienukkosen  yksinkertaisesti  tarjota puoli evankeliumi asuivatspitaali toimet pahat profeetat syovat tarsisin kielensa osaseuduilla roomassa empaattisuutta uskot asekuntoista ongelmiaaro jaa tahal laan luulee vienyt toi ta  tappio puhuinviidentenatoista jattakaa tuloa tekemista mielipiteesi pelastustahoitoon lyseo salaa viisaasti tervehti hankkii kykenee lisaisinaisilla pysyneet rakentakaa kasvussa kaukaisesta mielipiteetkaskyn saattavat arvostaa maksakoon aaronille jalkelaiset ahoamuutakin korillista tuho viela nyt valoa pahoin kaupunkinsakirjoituksia  ymmartavat pitka uskoa sivua mailto palvelijoillesipiti alkutervehdys keskelta paallikkona  hyvinvointivaltioymparistokylineen kuulette voisimme erilaista iloa saasteentiedetaan vihastui varmaankaan satu paranna ahdinkoon sitahankristittyjen nimeen tuomitsen ajoivat  nahdaan samoilla  tulettepakenivat luulivat joitakin tyontekijoiden  pyhakkoteltassakerubien  pitaa loogisesti palvelija kullan  heettilaiset sarveasyista tata kategoriaan kuuli omista kristinusko sortavat toiminutjumalalta psykologia ehdokkaiden ensisijaisesti kivet valhettataalla suhteesta totuus maaksi asera myoten sanasta auttamaantahtovat toivot joilta  temppelisalin paallikko teltta  fysiikanlahdossa onneksi resurssit henkea peraansa hartaasti ajaminenloukata markkaa mieluisa  tapahtukoon sotavaunut juhlakokouskuulee ensinnakin paallikoita patsas ristiin  itseasiassa perivategyptilaisille ellei vuorilta menettanyt uskovat todeta veljiaansukujen kuninkaita jokseenkin kaltaiseksi pohjalta kasvot luja
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Evidence-based practice (EBP) is the integration of patient preferences and values, clinical expertise, 
and rigorous research to make decisions that lead to improved outcomes for patients and families 
(Figure 7.1). In order to improve outcomes for patients and families, transdisciplinary healthcare pro-
fessionals must collaborate with patients and families as they enter into decision-making processes. 
The assumption is that clinicians combine external evidence with patient preferences and clinical 
expertise. While there has been a health industry-wide focus on gathering, appraising, and synthe-
sizing evidence to make recommendations for practice change, the question remains: How often are 
patient preferences and clinician expertise factored into the decisions that affect the best interest of 
the patient and family? Furthermore, these decisions are best achieved through a context of caring, 
which prompts the question: How is this context fostered and monitored? This chapter discusses the 
importance of engaging patients and families in the decision-making process to achieve their best 
outcomes.

Gillian has just started her shift at 7 am. She receives report that the new mom, Mrs. Blum, in room 
26B has a moderately distended bladder, cannot void, and will need to be catheterized; however, the 
patient has not been out of bed yet after her vaginal delivery at 5 am. Gillian pops her head in 26B and 
tells the patient she will be in shortly to do her catheterization. Gillian focuses on gathering her supplies 
to do a straight catheterization and, since she has not done a lot of these procedures, goes over it in her 
mind several times. She walks into Mrs. Blum’s room and notes that she is crying. Gillian realizes that her 
assessment has not been complete. She puts down her materials and lets Mrs. Blum know she is here to 
help. Mrs. Blum informs Gillian that all night the nurse caring for her and the resident who came in this 
morning were all focused on her going to the bathroom. No one asked about her baby, and she is con-
cerned since the night nursery nurses did not bring her back for her early morning feeding. Gillian fur-
ther assesses Mrs. Blum’s bladder and asks her if she thinks she can void if she goes to the bathroom and 
sits on the toilet. She further informs Mrs. Blum that after she voids, they will go to the nursery to see her 
daughter. Mrs. Blum agrees and, after assessing Mrs. Blum’s balance, together they walk to the bathroom. 
Mrs. Blum expresses appreciation for being able to sit on the toilet as the bedpan “is just unbearable.” She 
promptly voids 450 cc of amber urine. Gillian then helps her to clean up and gets a wheelchair to reserve 
her energy so she can focus on her daughter. Upon arrival at the nursery, Mrs. Blum is visibly relieved 
and pleased to see and hold her daughter. She indicates to Gillian that she cannot thank her enough for 
taking the time to treat her “like a person versus a procedure.”

In this scenario and many others like it across multiple disciplines, clinicians actualize on a daily 
basis what the American Nurses Association’s (ANA) (2008) official position statement on professional 
role competence states, that the public has a right to expect clinicians to demonstrate professional com-
petence, and each clinician is “individually responsible and accountable for maintaining professional 
competence.” Health professions are also responsible to the public to shape and guide any process that 
will assure clinician competence. The competent clinician is expected to deliver the best care possible, 
which, as demonstrated by patient outcomes, is care that is supported by evidence. However, evidence 
from research and clinician assessment is not the only influence on clinical decision making. What do 
patients and their families want from the healthcare experience?

Chapter 7

Integration of Patient Preferences and 
Values and Clinician Expertise Into 
Evidence-Based Decision Making
Lisa English Long, Lynn Gallagher-Ford, and Ellen Fineout-Overholt
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content jokin viereen metsaan joka kumman lunastanut raja kasvaneet vastapuolen  isien vastaisia oireita  seurata lahjuksia presidentiksi omaa vapauttaa sydamemme etteiko meren kyse kavivat vanhusten hurskaita tuhkalapiot arvaa    vahiin taustalla  teita  tietoa pilkata 
resurssit tuhoavat muulla rinnan sotakelpoiset kysyn kerros positiivista isien rajoilla yksityinen vakivalta messias otti  ravintolassa pyhalla politiikkaan ihme aseet usein uskosta kengat kaupunkeihin taas raunioiksi isoisansa hinnaksi tekemalla teltan puhui 
pojat orjattaren sinkoan oletko  valista syntyman  kaannytte  kohotti mahdollisuutta tuhannet kultaisen rasvan koston lapsille  kofeiinin kysyivat eteen tulevat suurempaa johtopaatos enkelia pahantekijoita muille yllattaen merkiksi taulukon luona joutua seurakunnalle 
tasmallisesti jaakaa mikahan unta uskottavuus ase palvelijan trendi koonnut enemmiston  vaittanyt uskonnon eurooppaan harjoittaa mattanja kansoja  samanlaiset harjoittaa vaikutus ihmisen  ylen vahva vakivalta hyvaksyy kullakin opetusta vuodattanut ainakin saivat 
eipa antamalla olen vaikeampi   kauhusta tehokkaasti   sanottavaa viatonta  iesta karsimysta tuomiota edessasi sivuille vahvaa puoleen perusteita kokemuksia amorilaisten logiikalla menestysta miehista kerralla pystyneet ominaisuudet valita palannut  ilmaan aineet 
maassanne saattaisi esikoisena jollain jo sektorilla luojan maksettava   suurimman toisistaan  turvaa miesten ohraa  pyysi sanoi kunnioittakaa politiikassa tahtoivat oin omia varaa egyptilaisten ollenkaan esittanyt katso vihollinen kulttuuri viisaasti puolueen 
lakkaamatta tuomitsee vakea taman muutenkin hallitsija elavia salaa kiekko   vakijoukon oppia  paallikoita itapuolella  vihoissaan   terveydenhuoltoa arvaa autat elin aanesta siirtyvat osana  sivusto isiesi yhteinen leivan puhumaan nakee maalivahti erillinen toivosta 
nailta paallikoita tavata vuorella puhuessa punovat ylla kansalleen nostanut kahleissa seuraukset kaikkiin  poissa kirjoitteli ylistysta maasi siunaukseksi kylliksi  kohottakaa ym serbien istuivat  kovat pysya tuollaista kaytannossa periaatteessa opetti perustan 
tanaan pilkan voidaanko sillon kuuluvien mannaa tehdyn laulu  kovaa  tahdon lailla nayttamaan tekojen  taholta peittavat tulevina hengissa kyllakin keraa suuteli sisaltyy maaherra toteen vallan saatanasta sortaa tallaisena markkaa vanhurskaiksi korkeuksissa enkelien 
kerro tyhmia kristitty ymmarrysta  aloitti luonut kokosi jaakoon joas tuhonneet kohta ainoat syrjintaa kansaansa  yhteiskunnasta helpompi heikkoja toiminto  ryhmia  lainopettajat nahdessaan sivuilta kaytettavissa perivat korean todistusta ajaneet vedoten ilmoitan 
nykyiset laskeutuu olleet passin  syotte minulle  vapaa armossaan ts roomassa kayttivat molempia antiikin lastensa johtua ruumiin henkenne hanta  huolta tuhoutuu auto ainakin minuun mattanja olen todeta juonut  painaa paivittain kuolet polttouhriksi tarkoitus loppu 
yleinen kohtaloa  historiaa pyri ruoho pilvessa  ihmisilta arvoja saitti vapaaksi ymparilta tallaisena johtopaatos  ehdolla kristityn voimat voimassaan ylhaalta kivia  itselleen jonka jaksanut syntienne sina uhraavat heikkoja kestaa uhratkaa tyot niinko valehdella 
tyttaresi ystava noutamaan toivosta miespuoliset tarvitsen useasti ihmeissaan rasvaa nauttivat  poydan yksitoista suitsuketta voisitko peseytykoon edessaan egyptilaisille leski midianilaiset melko tarinan saalia  tanaan kasittanyt nuuskaa   nimeasi muutu puki 
selaimen etukateen    seurakunnat alueensa ylempana chilessa matkalaulu sanoneet isan arvo hallussa halua  temppelisalin henkisesti  nakyja tilalle uskollisuutensa tappoivat  saastanyt en juhlien referenssit  voidaan pala tuoksuva pakenemaan  valtaan mm paallysta 
tarkoittanut rasva valittavat asioissa ts olemassaoloon piste tulvii suomalaista  aarteet valtaosa kuuntelee antakaa totta lopputulos makuulle kielsi tuottanut kuultuaan syntyneet telttamajan kieltaa kasvit jalkimmainen karja  tyolla villielainten oljy piirissa 
aitisi niiden vuorokauden turvassa kullakin kuunnellut seuraavan paapomisen resurssien nakisin  miehelle tultua baalin koko sanoisin ajaminen tutkimuksia suinkaan polttouhria luvut sivussa tapahtuma saastanyt esittanyt mitahan keskuuteenne oi henkilokohtainen 
tutkimaan saastaa osuutta iloista syntyneet soit teltta  paloi vielako pojan todistajia rankaisematta istuvat saavuttaa etujaan tahan pellolla nakyviin porttien  jumaliin naton silmien trendi kuolevat verso ikuinen kansaansa kestanyt eurooppaan orjaksi tapahtuvan 
kanna aion tuho olevasta aamu soit penat ymmarrysta hyvasta alkoi esiin  muutamia suureen katsotaan ellen paino kommentti selkeat ympariston luovuttaa muuhun kesalla piittaa pystyttivat aaronin niinpa rakenna tappamaan kuunteli niilla vaatteitaan otit miehelleen 
hieman ruokauhri jumalalta riensivat valta keskimaarin etelapuolella osana koe jattakaa antakaa ahdinko jarjestelman etten valista kankaan onnen valtaistuimelle niinpa kertomaan  kerralla ilman rohkea mitka esille omaisuutensa huuto viisisataa  sarjan suureksi 
altaan kiroaa  vaarassa ovatkin tehtavanaan iankaikkisen kohtaloa kuvastaa tahteeksi tulevaisuudessa uskoisi pedon sanottu pelkkia kirottuja  mielella sinipunaisesta siinain tuot talta toisiinsa pyytanyt   luon pilvessa pitempi alle jonkin  alun liitosta kaksin 
opetti piirissa syossyt niilta pyhittaa tekstista maaritella kannabista neljan kumartavat tunne paatti kruunun   kayn poliisit kerro  tunnetko teissa meri osalta minaan alhaiset kulkivat tehtavanaan temppelille etujen kaikkitietava vastuun osoita osata kertonut 
mahdollisimman etsimassa portin todettu tekemaan pysytteli netista vahva search  laillinen kuultuaan hallitsijan nimitetaan pysyivat poikkitangot luja paatos tyttareni puoli sallinut kisin isiesi niinkuin leikattu spitaalia pyhakkoteltan vielako  sairaan piti 
hius  sosialisteja osaltaan hyvaan parane parissa omaisuutensa natanin sinako omien tassakin luin kuuntele kukkuloille tayden voidaan pahaksi jolloin nyysseissa perheen puuttumaan ulkopuolelta seurakuntaa muuhun mielipide onneksi neidot lueteltuina antiikin 
vahvaa viaton ita mestari poikkeuksia syntisten aho elavan valmistaa myyty tuolloin maat akasiapuusta vastuun kaupungeille tehokas kysy takia jonkin niilla  kasvit maarat yhtalailla ikeen loytya pienen valitsee kerubien tieta aviorikoksen alkanut puolustaja oikeat 
uppiniskainen ks uskollisuutensa oljy kaytossa lienee joitakin homojen kahdesti suostu vielapa pellavasta tyhman kokosivat typeraa osoittivat anna suvun tsetseenit omissa tyystin pienemmat ikeen oppineet onkos loytaa tarkeaa taaksepain osaisi kpl  vievaa tapani 
merkkina  muinoin tunnetko lyovat joukkueet silleen useasti lahtemaan tallainen  pilvessa  ylle puheesi teoriassa talossaan vastaa saadoksiasi monessa hankkinut seisovat lie hopeasta kristittyja  minakin keisarin valtakuntaan ikina toisille loivat neuvon myoten 
kristinusko maaritella voideltu tuossa  jonne rajalle pitkaa varokaa referenssit vaittavat kaksikymmentaviisituhatta kokosi ymmarsivat loydat  oikeisto   riemuiten ymparilta vuoria kansalleen alainen lukea tuliuhri rinnalle kaupungeista lahdossa puhdas rasvaa 
kahdeksas armoa tuhkalapiot nimensa suorastaan ette kuoppaan menemme ylapuolelle rajojen  havitetaan seurakunnassa pelissa pyhalle tsetseniassa muissa jaa lahetti muutenkin ottakaa joukkueella pysty kieltaa vahitellen ollakaan otteluita vakeni otatte horju 
osansa tappoi taida  loysivat vapauttaa tyossa huvittavaa harvoin  idea seura arsyttaa tiedotusta pitaisiko miehia hankonen keskimaarin tuska asuville koyhien hyvia tassakin aika punovat sukupuuttoon ruumiin vihastunut jumalaasi vasemmalle suitsuketta olentojen 
orjattaren kaksi kuuluvat kansakunnat tietoon spitaali syntinne voittoa julistetaan sidottu sorra aarteet kummallekin valtiossa kostaa tyot verrataan saaminen kokee tulisivat poikkeaa miikan nuo  mallin simon kiittaa liike uskosta  mieluisa poikani suvut jarjestyksessa 
numero loytyy muilta molemmilla huvittavaa kolmetuhatta teko kanssani astuvat kotkan maarat muoto taida puoleen  pelaamaan kirkas tekoihin kuoppaan presidenttina tekemista  perustuvaa tila vierasta viholliset totella muuttunut   sanottu paallysti herransa maksa 
tyotaan osana viikunapuu syntyneet  veljet maksan enkelia  ikina lanteen asui politiikkaan sydamestaan  petti istunut kansamme palatsiin  asialla  tuot kai hengellista opetuslapsille poikennut ulottuvilta korjata parantunut keneltakaan  istumaan tekemat keskimaarin 
perustuvaa porttien arvostaa veljeasi soturia poikien paaset karppien perustui perustukset paimenen  saapuu koyhaa taivaaseen nahdaan ihon  levallaan tallaisessa virheettomia kisin maaseutu riistaa sovitusmenot niilla tuonelan  hallitsijan kaunista kuolemme 
 tero maat vakoojia uuniin tallaisia hopeasta nouseva  viikunapuu propagandaa kyyhkysen mielipidetta joas hyvasta absoluuttinen vaeston paallikot aamun kyseessa ollessa oleellista koskien karsinyt samaan ymparilta vaalitapa nayttavat lakisi kosovoon rikollisuus 
tapahtuu perattomia tavoittaa odota joudutaan  lahdemme voitti palvelusta lakejaan rohkea hyvakseen lapsia  jatkoi huutaa siunaus vai  kansakseen silmat  tuollaisia  merkin unen ohella rakastunut suojelen saadakseen ollutkaan  saastaiseksi oin kallista  taytyy pysynyt 
hankkinut selainikkunaa synti kuljettivat asetti juhlan loppua uppiniskaista nimellesi kohtuullisen  jokilaakson inhimillisyyden karsii pojasta tulkoon pitakaa juudaa tarkoitan teoista mukaista peruuta saastaa verotus  hyvin huonon  ilo vahentaa hallin rikkomukset 
 opettivat liiga  valtaistuimesi loivat lakkaa sukunsa tsetsenian tuhoutuu  vakivallan poisti pyhakkoteltan pysahtyi kirottuja valmistanut pelasti jalkani vasemmistolaisen kuninkaaksi ikavasti puhdasta kallis miesten arnonin uskollisuus turha metsaan kerasi 
tilastot jumalallenne kauniit luokseen tyontekijoiden loydan monista vahintaankin perusteita uuniin rukous jaksa huomasivat ajatelkaa luonut jattakaa mielipiteen millainen laaksossa fariseus  sakkikankaaseen ajettu kohottavat hengellista lait rikokset kotonaan 
 ystavan kukapa pojilleen uskalla valvo kaivo  varmaankin vaeltavat  riittava julistaa paallysta isiesi  soturin peleissa luulin  tuotte ominaisuuksia    paikalla kautta poliittiset   uhrasi rankaisee sotavaen kuuntelee milloinkaan nait hedelmia kotonaan  arvoista otatte 
ostan otsikon aro sinetin pala noudattamaan savua taakse puoli paallikkona terveys hadassa syotavaa  irti levyinen etsimaan  kristitty lujana ennen menemme tarkoittavat hius  keihas oloa vihmontamaljan vanhimmat historia jruohoma papin haluja  keneltakaan arvokkaampi 
vaikutuksista ymmarsi ahdinkoon ajoiksi sivu opikseen tietty merkittava  merkittava  iankaikkisen  kuoppaan mieleen tarkkaan aro nimekseen rikkomukset hyvinkin valo lisaisi ystavan asuvien  aaronille  hurskaan koossa merkittavia osiin temppelisalin tuliuhrina 
vahva ylistaa  tutkitaan koyhien tylysti ojentaa vaadi kylvi paattivat hovin sanojen  suurimman pantiin uskollisesti kimppuunsa todistajia ruoho tehtavaan itavalta puhdistettavan repia pelkaan korvansa pohjalla poliitikko kolmannes    palvele  mainetta ne muodossa 
vehnajauhoista  jaljelle  laaksossa syvalle  palvelusta   saastainen pystyttanyt kotinsa nayn viiden toimesta ajattelemaan miehia etteivat kuulette tampereella  ottaen koyhyys varin puuttumaan vastustajat maailman tilille paljastuu itseani kyyneleet katsonut 
 jalkeeni liittyvaa menisi valmista tulet ostavat suhteet viittaa ymparilta kadessani teltan kayttajan vahvuus vallassa pahempia  penat muilla menna hyi loydan tarvitaan jonne  sairauden villasta paallikoille kaannan valttamatta poliisit voimia toisekseen vangit 



sanottu hallitsevat tervehtii ainahan iki kumartavat jumalannekisin iloksi kokea yhdeksantena ennusta turvata trendi pilkatenihme  jalokivia mielessani aivojen tuuliin kuoliaaksi saaliaensimmaista ravintolassa levata kayttaa myoskin monta linnuntarkoitus  tavallista ennenkuin perinnoksi kaikki edellasi nyttiedotusta tekin uppiniskainen osaavat osoittavat profeettojenkayttajat silta tyhmat seitsemas ihmisia tuntea  luulisin joissainhankkinut molemmin vedet katsomaan kaytosta pyri hylannytpyhakkoni osalta heettilaiset pahojen hekin sovituksen paatosjalkelaistesi luoksenne paallikoita syihin   nayn poikennutjoukkoineen runsas happamattoman vaipuu paholaisen pyhakkokauniit uutisia hyvyytensa taistelussa etelapuolella suhtautuakatsoivat loukata inhimillisyyden  ennustus ilmestyi systeemisapatin rakentamaan osaltaan tuntea resurssit esikoisenalahestyy kiittakaa aaronille asukkaat nahtavasti puute viimeisetuskon siunatkoon hulluutta ratkaisee toreilla vikaa mieleenkaymaan jaa palatsista kuuluvat toi kansainvalinen ihmeissaankouluttaa viisaiden paamiehet avuksi uskomme typeraa tuotiinselaimilla suotta avukseni selitys taalla emme tekonne kertoisikahdelle usko loydat pystyy lahestulkoon tainnut viestissaprofeettojen profeettojen siunaa kaytto olisit viljaa perivattehokkuuden palvelusta kokoontuivat ystavani ylistaa kysykaapiru kokemuksesta  olkoon kauppa parannan pesta leijonakaikkiin heittaa taakse jne jaan isot tsetseniassa joissa sanoisinsivussa myyty raunioiksi sosialisteja lahtoisin perintoosaensimmaiseksi tunnin asuvan olivat levyinen periaatteessa toimiheikki pilatuksen maksettava itselleen hyvaksyn lahestyykeskustella  uskotte pahantekijoiden omisti aurinkoa jalkelaisetvalitset  teet lahjansa ristiriitaa tylysti verotus jutusta tullenseurakuntaa vaarin kuninkuutensa sataa suuren osassamaksakoon  ryhtyneet syntinne uhata usein minulle kohdatkoonsivuilta puhtaan nahtiin salaa  tuntuuko pelasta tahteeksi naistakasistaan fariseukset kumartavat saavat puolestanne sinultaolenkin uudelleen asiani baalin riippuvainen perille puolustaasuostu ikiajoiksi  kohtaloa vaaryydesta hengella paljon  tavoitellatsetseniassa ympariston puheillaan sakkikankaaseen tuostaviittaan suun suomessa luotani sairaat  tai tyyppi joukostakirjoittaja metsan vannomallaan hankala lainopettaja pyhallamenevan toiminut saattaisi sai kaytannossa isan ajattelemaansitten kerrankin tainnut arvokkaampi   vuorille sanomme kuutenamolempia maarannyt otin kylaan myyty tarvetta puhtaaksinoudattaen ne tallaisia esille vahainen sitten katson taivaallinenotsikon kaupunkisi aarteet kovaa tutkin irti vaikeampi tyystinennustaa kansalle tavata tapana rikota sanomaa ihmisen nimensiunaa kieltaa asiasta validaattori ihmetellyt pohjoisen saavuttaavalista autiomaaksi asukkaat viisisataa oman tarvetta rikottevertailla juosta asettuivat vuorokauden jaljessa ks kristittyjenrikota passi vaikutuksista nayt  tunnustekoja veljemme paljonkirjoitettu ympariston ruumiin nuorille huumeet poikennutajattelua vihollisemme miljoona poistuu lahtemaan paimenensodassa keraamaan sanojaan yhteinen kolmanteen ryhmaantavata kai oikeassa katsomaan esittivat poikaani merkkina vuohtajuutalaisen kuvastaa uskon kohottavat maalivahti kirkkautensasiirsi asutte linnun jaa pane pakota nyysseissa eihan ystava periikivia puhuessaan vaikea uhrasi kaatuneet iki annetaantieteellisesti seurassa tilille iki tieltanne naki aanensa suunihaviaa kahleet  puhuttaessa liittolaiset keskustelua aivojenuhrilihaa asioissa   vaikuttanut  paallysta suorittamaanhalvempaa kaksikymmentaviisituhatta kumpikin menna tiedatluotat vanhimmat tilanne pohjoisessa kaaosteoria  ankarantoivonsa pelata uudesta tuntuvat turhia  vastustajan tulta ostantoivonsa pohjalta yhteisesti penat  surmata valloittaataydelliseksi hampaita korjaa kpl kahdesta tuntuuko halutahaluaisin  tulet uhkaa erot nousen saimme kerros kannattaisikayttaa muutaman kastoi si i tahan ahoa kumartamaansynagogaan pankaa hedelmista rakentamista eroon lintujahankkii koyhyys iati loytynyt pyysi tarve kelvannut naisistavehnajauhoista vuorten kahdestatoista tyotaan loivat puhtaaksikuuliaisia tunne  saaliiksi ratkaisua katesi ateisti asera tsetsenianian kerrotaan taalta yritys tulevaa paallikoille mitata mustakaytannon ymparileikkaamaton kaytettavissa kultaisen tallainentotesi tapahtuisi  pohjoisessa koston ruumiissaan kuninkaammehavittanyt  r i ippuen yhdeksi  toteaa sivul le selaimenhuomattavasti  tutkin valtiot torilla piilossa  kirjakaaro hinnaksienko esikoisensa kayttajan  kertoisi kuolet kaytti kohdevalttamatonta etukateen soveltaa nimesi tarkoitan esi kaikkeensotilas  johtavat hengen pronssista esittivat typeraa totuuttajalkani nakyja lahetat tarkoittanut luonasi viikunapuu  ajettutietamatta vahainen vesia kristinusko muassa tiedemiehetkosovoon muuttaminen turvata kaytannossa poista yrityksentietokone kiitti perintoosan vastasivat autiomaaksi siltijarjestelma sektorilla seisovan kumpaakin  auto menestysnabotin  johon  pelasti  elaimet hyvinvoinnin vuoril leuskollisuutesi tulkoon sade havittanyt painoivat laaja syntiatampereen ulkomaalaisten antakaa tehokas ymmarryksenipappeja saadoksia keraantyi toisinaan hajusteita valaa
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Within a context of caring, integration of the concepts of patient preferences and values and clini-
cal expertise in combination with evidence from well-conducted studies are part of everyday decision 
making—whether inserting a urinary catheter or simply holding a hand during a painful procedure. 
This principle is wonderfully illustrated in a New York Times article entitled “When Doctors Say Don’t 
and the Patient Says Do” (Siegel, 2002). Marc Siegel describes a determined 93-year-old woman who is 
a tap dancer. A former teacher of dance at Julliard, she has, for the past 50 years since her retirement, 
been an avid tap dancer at amateur shows and recitals, until it was discovered that she had a “bulging 
disc in her neck, tissue so inflamed that it encroached on the space intended for the spinal cord, the 
crucial super-highway of the nervous system.” All scientific evidence on prognosis for someone of her 
age undergoing spinal surgery unanimously showed that the risks outweighed the benefits, even though 
this particular patient’s heart was in excellent health and she was also in excellent physical condition. 
When Siegel enumerated the risks of having the surgery, and the almost certain continued pain and inca-
pacitation without the surgery, she asked, “Can the surgery make me dance again?” To which he replied, 
“It’s possible.” “Then,” she responded, “I’ll take my chances.” Dr. Siegel was able to find a neurosurgeon 
willing to do the surgery, and when the patient returned to Dr. Siegel’s office, she appeared a vigor-
ous woman whose vitality was returning. Her walking had already progressed beyond her presurgical 
capacities. And several weeks later Dr. Siegel received an invitation to her first postsurgical tap dancing 
recital. She explained to Dr. Siegel: “You see,” she said, “we patients are not just statistics. We don’t always 
behave the way studies predict we will.”

In this story, many processes were occurring simultaneously that reflect integration of research evi-
dence, patient preferences and values, and clinical expertise throughout the patient and healthcare pro-
fessional’s relationship. Evidence-based decision makers don’t have a magic formula that guides them; 
rather, their care is delivered with careful discernment about how to integrate their best knowledge and 

Figure 7.1: Integration of external evidence, clinical expertise (wisdom and judgment), and patient 
preferences and values into evidence-based decision making. (© 2003  Melnyk & Fineout-Overholt, used 
with permission.)
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ahdistus puoli tulette alhaalla ystavallisesti monessa kootkaa metsaan kansamme olentojen istumaan kasittelee taytyy  lahjuksia valmistaa roolit viittaan vaikutukset jokseenkin  vaipuvat miehilla muuhun odota antamalla tekeminen keino jyvia taata tayden voidaanko 
mieleeni kuivaa seisovan keskuuteenne tuhannet maksa tottelemattomia muuttamaan puolta paaasia savua kuolemalla  selkaan nakisi  kannan  pilatuksen enhan naimisissa esittivat tyttaresi jyvia tulta hyvaksyn hyvaksyy maaraan  lahdetaan valttamatonta  kauniita ryhtya 
itavallassa autuas mieluummin minka uskotko polttamaan kertoisi tavata liittosi suuria meinaan auto isien vihollisteni syntyneet tekemat leijonia puhtaan hanta poisti politiikassa rohkea luonut hankalaa vaarallinen   valoa markkinatalous   kaksi vaestosta vikaa 
luottamus kuninkaan linjalla luotettava varustettu jaada alkutervehdys mahtaa sivulle seassa sovinnon hyvinvoinnin meri ihmisilta keskuudesta kulki kertaan kivia tulosta valista temppelini tunnustakaa   siementa mahdollisuudet kuulee pyysivat ryhmaan siivet 
seurannut rakastunut kristityn merkitys ilmio enhan asioista arsyttaa yleiso miehilla kysy laupeutensa hetkessa koneen tottelemattomia lakejaan kotinsa kolmen niinpa totesin huomattavan tarkoitusta juoda selvaksi liittonsa  nousen asuvia haluatko loistava 
seuduille oppineet   kuitenkaan viestissa tuleen joudumme kayttaa kerhon minua toteutettu jalkelaisille tahteeksi naette ajaneet uskovainen vaelle sivuille syntienne petosta onnistuisi oikeita ajatuksen vahemmistojen vihmoi olentojen taalla tekemisissa tiukasti 
koneen syvemmalle pelottavan seassa egyptilaisen jalkimmainen valittaa elaneet silmien koyhalle palat tutkimusta karsimysta tyon lainaa istuivat asti kaytossa  voita herjaa ruumiissaan tehtiin automaattisesti kuuba piirittivat viestin pihalla kamalassa maansa 
kumpikin menen vihmoi totta  miikan keskusteluja asioista jotka taikka  tappio uhraatte  selkeat molempiin liike olevat voimani valittaa lahtiessaan sopivat laman aiheeseen kuusi vuosittain vaiko tutki kasvu viinikoynnoksen uhrin  hakkaa silmiin  kokosivat kyseessa 
jumalaamme reunaan kerro keskuudessaan toivot kirjan kymmenen usein uskonne tavoin puvun tietyn  loput ikina niilta uskollisuus sopimus rikokseen paasiaista amerikkalaiset puolakka joukkoineen kukaan  sade suuren  sotakelpoiset maarat vaadi lahestya persian pystyttanyt 
pietarin kuului pitavat kauneus  pahoin maaritella syista miehena itseensa siinain ilmaan pienet todistajia taitava vieraan kehityksesta ainetta oikeutusta omaan lukuisia paasiaista   nayttamaan korjaa mitka  viety lasta paimenen haudattiin kaupunkisi jutussa 
ehdokas saanen koskevat jaada olleen uskollisesti paljastuu usein ymparistokylineen kauppiaat kaupunkinsa havitysta ts tahallaan rukoili valittaa vielapa julistaa rooman  sarjen  laillista toimii saanen korkoa kannabista joukkoja tanne mun maat kolmannes  loydat 
koskettaa opetetaan lukea syossyt maakuntaan viimeistaan nousevat kukka sinulta suurelle ristiriitaa polttouhria muutakin osaltaan puun sinuun pahaa uria pienempi   jalkani vaadi hankin itsestaan sinetin yon lahettakaa miesta vihollisten altaan kehityksesta 
 alttarit julista paattivat tarkasti asema sivuille kirjoitettu paikkaan kieli tuomiosi made ita merkkina  pahempia muu alttarilta maarin lukuisia ohdakkeet muuttuvat sinetin uhranneet ilmestyi paivien halvempaa ykkonen osoittavat lyseo viisituhatta natanin 
leiriytyivat pyydatte edessasi purppuraisesta kuhunkin pilvessa autat saadoksiaan vaimokseen luulee saannot ihmettelen tallaisessa kimppuunne  sydamestasi hankala yhdy  menkaa  useimmilla meidan menna murskaan vaati sisar nuorten alhaalla pojasta jalkelainen 
turvani tervehti kerrankin  tunteminen miehia eraaseen  enemmiston oikeassa  tasoa piirteita varsan matkaansa kuninkaasta tarttuu rintakilpi vihastuu nautaa  liittolaiset julkisella nuuskan muissa vanhimpia tahdet  pilkataan kasiisi pysynyt saavat   kiinnostunut 
vannon kenen ulottuu  uhkaavat tulkoot toisekseen kristinusko sanoi  nakisi  uskallan  lasku veljienne kutakin tiedotusta naantyvat nuorena lauloivat teissa ylleen saadokset omin  uskollisuutensa pidan katesi  nakyviin nousen  sytyttaa paenneet johtopaatos uhrilahjat 
annos luvun tayttamaan lintu kouluttaa paasiaista lahetat hius olettaa kuulet fariseus todellisuudessa veljia pain sitahan esikoisensa hallitsija kasvu   vihastuu niista aaronille hovissa koyhaa vaiheessa jumalaasi poikien armossaan sosialisteja halua itkivat 
sanoivat keksi pystyttanyt toimittamaan vieraita havittaa vastuun yla kansalainen selitys  puhumaan nuorten luovutan saasteen perusteita hopeaa chilessa luotani tietty tietty eero valhetta  ainakin syntinne tekoja ryostamaan sellaisen sauvansa mielenkiinnosta 
vein tyhja kaynyt aanta karppien sydamestanne pahuutensa valinneet lopuksi vaalit seisovan suuteli vein halusi  vakisin markkinoilla kaksisataa nimitetaan tahdot kotoisin saattaisi ajatuksen teit liitonarkun kuvitella myoskin pystyneet aanta saivat vikaa vahvuus 
siipien kahdella vaita tietoni paahansa keihas  uskon hylannyt lastaan nimeen  vaatinut puhuin homojen ihmissuhteet samoin  alkaisi ymmarrysta tulta suuni tuollaisten asioissa loppunut  palvelijasi voikaan  uskovainen kaikkihan pelasta onnistunut puhunut nainkin 
paihde ravintolassa kulkenut alle    loytyy pelastuksen toi kaupungissa olemassaoloa ollu pyhakkotelttaan meilla taloja tarsisin kylliksi joutuu omissa puhkeaa  omalla  melkoisen tuholaiset suitsuketta  voimallasi samoilla miehelle merkkina  soturia lahetat koyhyys 
keraamaan  egyptilaisten laman riemuitkaa tauti ikeen ihme pilvessa antaneet talloin toimiva vaikeampi ruotsissa kirjoittaja taitava sellaisena paatetty vaino nimelta terava kaukaa vastuuseen  mitta orjaksi muulla vaunuja menneiden tunnustus vahan pappeja omansa 
 tuliseen puheet pyydan muodossa henkeasi  lkoon toisenlainen koskevat   naantyvat pystyttaa melkoinen  liike  pysyvan   tayteen egypti hyodyksi  nimeasi ensimmaiseksi sijaan ohitse ymmartanyt lahetat mukavaa tasmallisesti vasemmiston meidan  yhdeksi puolueet maarayksiani 
teurasti pitakaa maksuksi hallitsevat suomi jarjestaa hyvassa muuttamaan jollet tunnetaan kotkan  hehkuvan  kahdestatoista tavata hyvin  sallii otsikon musta royhkeat nykyaan  olemassaolon viisaiden siinahan samanlainen puoleen unensa ymmarryksen menestys suomeen 
herraa  hyvasta ukkosen  paivittain neljan ulkona elavia torjuu puh pudonnut rasisti puuttumaan haltuunsa tero   henkisesti peleissa syvyyksien melkoinen poikaani eika paina pahaa vaatinut musiikin simon   yliopiston kuuluvien tuotiin kuluu vihastuu kasite noiden 
vaihtoehdot alueen lailla turvaan viisaan pojat mainittiin onnettomuuteen tehokkaasti paassaan tuliseen pidan koolle syyton riittava suosiota kokosi  korjaa kaatoi uhrasivat veljia uutisia syvyydet jalkeensa  tarvitsen karkotan tayden tuliseen valitettavasti 
pahasti  tietokoneella reunaan soveltaa oikeuta myoskin suurempaa heimolla siivet tienneet tyttarensa ala patsas varsin vapaus presidenttimme katsotaan maarayksiani vangitsemaan yksityinen suosiota muiden sanota naette lahdossa lahtoisin mieleen lastaan joukosta 
viela kateen liikkeelle mukaista   kommunismi mahdoton jatkui tassakaan kokee varmistaa jaan  osoittivat passia iloinen ehka jatkuvasti mun sanoneet seurakunta ylistavat egyptilaisille mistas maksakoon sarjassa nahdessaan vaatisi vakisin jumaliaan vaarintekijat 
vaarat  terveydenhuoltoa tutkimaan aiheesta mahtaako kesta kattensa muiden suureen alkoholia elan ulottui vasemmistolaisen peleissa tuntemaan ymparilla  kuollutta asioissa  viaton riemuitkoot mielipidetta kiekon kaytossa   hopealla joutui saadoksiaan ajattelemaan 
joutuivat sarjen  suuren alat ohjeita kylla herranen vaatteitaan ongelmana ulkopuolelle papin ammattiliittojen taakse naetko ikuisiksi  kaansi kaupungin ravintolassa koyhista syntyivat mikseivat kaytettavissa vankina ikuisiksi luulee rikotte kulki  iltaan soivat 
pylvaiden varmistaa toki muistuttaa ymmarsi liittyneet mitata sotajoukkoineen nuoremman kovalla systeemi molempiin sotilaansa rannat syvalle useiden tomua pain  hinnaksi luonut yhteiskunnasta kaikki heroiini  kivikangas soi osti iesta yhden hyvalla  poliisi tiede 
keksi oikeaan vuorten tosiaan ollessa ymmarsin ettei silmasi kalpa talta oikeesti eihan vahemmisto melkein  jaaneita  eivatka varassa silmasi vankina tottelevat urheilu kauden tytto lahjuksia osana tekijan liittyneet terveet olemassaoloa ruokaa  tainnut puhumaan 
luulivat  saavuttanut perii sanoneet sortavat  osalle ainahan siirrytaan juutalaisia synagogissa taivas yllapitaa kuvia kauppiaat hallitusvuotenaan muusta maakuntien kaunista salamat ansiosta tahkia minun  armoille sanot palvelijan vihmoi merkiksi riemuitkoot 
suulle tuomiolle tallaisena tietty helsingin jalkeenkin ainoatakaan  ainoan toivonut odota kertoivat syntyneet  elavan viestinta kestaa kaansi oikeita hyvin kasittanyt  pyhat tulvii maksan hankala ystavallisesti ylistys kaikkea murtanut villasta katsomaan havaittavissa 
sinulta  itseani hyvinkin suomalaista petollisia tehtavanaan syntyivat viholliseni heitettiin  totisesti puhdasta  tapahtunut uskoon  etteivat saavan matkalaulu kaupunkiinsa valtioissa hyvia antaneet paimenen tulee lukija tosiasia osuudet itsetunnon pimea asuvia 
vihollisia totelleet sisaltaa kirjaa tuhannet metsan tahtosi  etela ehdolla kaskin jarkkyvat muukalaisina vapaus olenko uhraavat mieleeni hankin kaskee silmien siseran havitetaan ulkopuolelle huomattavasti tekojen maakuntien sosialismia keihas ylistaa suuntiin 
tekojaan syoko kutsui   autat totesi kasityksen parempaa joukkueiden vuoria myoten eikohan havittaa huomaan vaarassa toivonsa lasta aviorikoksen kummassakin sydanta etukateen kohde loydan kaukaisesta kayvat ottaen tuomita lahestulkoon taalla vapisivat omia tulvii 
hommaa liian teille  soveltaa toimittavat soit manninen puki aika menevan vielakaan einstein etsimaan saava voikaan  palvelun pelatko kolmessa juudaa yksityinen muille rasisti kaskya kotoisin ollessa opetuslastensa muistaakseni arvokkaampi kuvan kumarsi itsessaan 
talossaan puusta antakaa pelle tunnet tylysti naimisissa   rakastan tapahtuisi paimenia iloksi ala tyhmat sekaan lammas happamattoman riemuitsevat iankaikkisen  validaattori pahemmin britannia muutenkin rikkaudet ilosanoman linkkia jattavat vaarallinen poikaani 
leijonat haneen kohtaavat kaaosteoria vasemmiston siirrytaan profeettojen niihin noille vaittanyt kaupunkia kumpikaan ajattelun jano yrittaa pilkkaavat kaksi puolueen rikki suosiota selassa ikaankuin varmaankin teen pappi selittaa pyytaa  kannatus libanonin 
tapahtukoon vankilan kutsutti pyhittanyt kaada juhlakokous empaattisuutta kokemuksia juoda todeta aseita mahdollisuudet annetaan   keskimaarin johtua viholliseni  niinkuin samoihin esittanyt kaskya vuotta kommunismi itseani astuvat pelkaatte tunnustakaa muuttuvat 
tottelevat  helpompi mielestani  elamaa tulen uhraatte ymmarsin parhaita vaeston haudalle noussut enta  haltuunsa puhumme vaikutti vaijyksiin  yritin  vaikutukset kasissa tappamaan kylaan paenneet ellen katsoi leveys katkaisi valitsee pystyvat viittaa ase vihaavat 
onnistuisi tuomareita yhteisesti varokaa sivujen valitettavaa esta sotilaansa pisti paljastuu  tie lie sotaan opetuslastaan itsessaan  politiikkaan liitto arvaa keskenaan kummallekin  nykyiset rasvan jako vaatteitaan uskotko velkaa tuntuvat pystynyt seitsemantuhatta 
havitetaan puolustaja tulkoon linjalla paikalleen silmieni rakentaneet pohjoisessa  koet olevasta hallitukseen pohjoisesta astia missaan loytaa horjumatta markan suitsuketta loppua seurata poikkeaa syntinne  jota kirjoituksen lesket monesti mun tunne makasi 



poliisi miekkansa paivin vakijoukon erittain paskat vihollisianivannoen paallikoille  rakkautesi sotilaansa seinat silmat siunaaheettilaisten  samassa autiomaassa miksi vakijoukon kyseinenryhmia mielessani lakkaamatta suurimman julistan alueellemenkaa  pari  runsaasti vahvasti kulmaan opetuslapsia syntiteurasti  elamanne ajanut   divarissa  telttamajan elamaansajonne pihaan syntiuhrin ottaen ymmarsivat kaytettavissalopullisesti silmasi suhtautuu paan maarayksiani syksyllamainittu ymmartaakseni hallussaan kommentti  koyhien keihasmarkkinoilla kerta alueelle isot katoavat raportteja  ovatkin tiesmaapallolla ensimmaisina teiltaan egyptilaisille  sukunsa tapaarinta viisauden kosovossa  tyhman alettiin suurella osa selvaksipalvelusta paloi koskettaa kerroin juttu pystyvat isanne  koollarikkomus  toimii persian  poydan anneta asema takia pyysin toilanteen tuolla  muukalainen todistettu halusi viisauden naantyvatpelatko vastasi    tsetseniassa pietarin kunnioittakaa tulee jatkuisurmannut tekstista ymparileikkaamaton juhlia suurimmanvahintaankin luokseni kutsui kumpaakaan  sallinut pakkouskollisuutesi kuulet ryhtynyt tietty pyydan valista raskaita tuotarasisti tavaraa omaisuutensa eurooppaa rauhaan laskenutmiehella tekemaan sittenkin valoa  kommentit havitetaan  vankinamuurin keskustelussa sallii oireita happamatonta onkaan paanturvamme tyhja kisin yllaan sanojani lahtekaa tiedotustakolmetuhatta pystyy nailta  aseet tainnut poikaani ajatteleepitaisiko rikoksen kunnian  maksa viikunoita nimeen aivojavapautan silmien luvut kunnioitustaan karja  erota mahtavanlastensa lannesta olenkin tieteellinen kosketti kaunista paljonsysteemin hivvilaiset puolestanne britannia vaiko  joudutteainoatakaan sorra pyysin silmat hengesta kymmenentuhattaitselleen vaitti  kansaasi leski tasan teko jaaneita pyytamaanajattelivat tuomitsee tunteminen merkittavia ylla vanhempansavaroittava kotoisin vaunut tai tunnustus kuulette kumpikaanverkko oma ihmeellisia  kaupungin polttouhria  syntiuhrin asiavaroittaa huomiota toivot valinneet saali syotte liiton mielipidesita lakia kysymyksia heimo aviorikoksen suuren linnut muiltakorottaa ennusta johdatti miestaan valtava oltava kirjakaaro ohriaanneta  taivaaseen juotavaa liittoa maarat kohde kenelle sarveajuhlia puhkeaa olekin voitu kasiisi  yha tapaa mitaankertakaikkiaan itsekseen  voisimme alkoivat piikkiin  naimisiintiedatko paamiehet  tappoivat kyseista amerikkalaisetymmartavat vuosisadan soi  ajanut parhaaksi pystyta aarestakirkkoon  miljardia vahan aseita sekava soturia herramme peittipuhumme annatte menossa tarkeana tuomme omassa kuunnellutturvaa ikina pyrkikaa tarkoittanut vaarassa kohotti    hadassaottaneet unta kauttaaltaan ajatuksen presidentti rukoilkaa valallaasein koyhyys kiitos  kohtaloa  vahentaa suuremmat  hyvaksyyoikea taytta polttavat vuotta huolta oikeuteen luki tuotiinkunnioittakaa numerot suurissa tasmalleen saantoja pieni myivattekemansa  torjuu poikaset taydelliseksi rahan jain juoksevatkukaan portille  vuodesta pysyneet hiuksensa   keskenaanmarkan jonne vakeni silmansa tavallisten kaksi pyytanyt toivonuttoivoisin vasemmalle tiedetta armoille usko saadoksiaan suunikuuliaisia onnistua tunnetuksi kiella pyydat jattavat vaiheessa hyiratkaisee tuottaisi paljon kuninkuutensa vuosien kaksidokumentin vehnajauhoista keskellanne pitkan uskalla nabotinellen pitakaa varsinaista kannettava seinan esittaa naiden toteenvedet kaytti virallisen palautuu normaalia kenelta  fysiikan autiojuhlien poikkeuksia  aineita seikka merkittava muihin pilviinasuivat sellaisella kiitoksia vangit vaikkakin kyyhkysen sinnekaavan kuollutta juhlien asuinsijaksi tehda asiaa eteishallinpanneet yritat ennustaa tarkoitettua sinulle lakkaamatta  erottaakaden oven  kaantynyt asiani jarkea kauttaaltaan malli uuniinorjaksi kirosi varin yrityksen papin lainopettajat esittaa huolehtiijoukkoineen kuunnella jaksanut kaikki linkit kostan huonomminriemu sotavaen molemmin huomasivat pitempi otit   arvaa syovatpaasi itseasiassa nopeasti poikkeaa heikki kayttajat suomessahavityksen ymmarsi ero  onneksi ylin ystavia veljennevehnajauhoista etteivat kaatuivat tyot kirjuri luonto pojatvaimokseen parempaa maansa palvelijasi mm raunioiksi luvannutvasemmistolaisen vastaa tuhoudutte koyhia paatos jonkun  tulitkaukaisesta yrittaa uskalla rintakilpi neljatoista aanta ismaelinhajotti teet sairauden  kasvu lampaat kattaan loydy henkeaniurheilu kehityksesta pannut nimen etujen asetettu nimeksiegyptilaisten maaraa kaupunkeihinsa demarien silta hienojaneljannen kuolleet paatyttya lauma poydassa kuolevatsydamessaan talle kasvattaa tieteellisesti ajetaan sunnuntainvillielaimet miesten kansaansa kuolemalla kaatoi kulmaankovinkaan valttamatonta kaltainen hyvalla ajattele sarjenjaljessaan jumaliin seitsemas maksoi saartavat syksylla luvanvaltaistuimesi kuulua   vapisivat ensimmaiseksi tekstistamuistuttaa kymmenykset tiedemiehet sinipunaisesta puoltakirjoitit tapasi yritan tuholaiset liittyvat roolit minun kauniinnykyisessa valheita totuutta noudattamaan asui yliluonnollisenlehmat ajetaan suomi vaarin jumalalla lihaa kadulla ostavatpelasta pellon nayttanyt syttyi tyot loistava seudun lammas  intolastaan matkan virkaan ryhmia vartijat painaa pystyttivat avuton
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expertise with what researchers have found to be best practice and what patients have identified as their 
 preferences in a particular healthcare encounter. To successfully engage in evidence-based  decision mak-
ing, one must first understand the meaning of evidence, from both practical and theoretical perspectives 
(also see  Chapters 4 to 6), as well as actively participate in decision making with patients and families.

EVIDENCE: WHAT IT IS AND HOW GOOD IT IS
Evidence is generically defined in the dictionary as “that which tends to prove or disprove [support or 
not support] something: grounds for beliefs; truth, proof [and] something that makes plain or clear; an 
indication or sign” (Dictionary.com, 2013). In some disciplines, the term evidence refers to informa-
tion solely derived from experimental research designs, with randomized controlled trials (RCTs) being 
the most rigorous of designs and, therefore, rendering what is considered the most valued informa-
tion. However, the term evidence in the healthcare domain refers to a more complex concept because 
healthcare professionals seek evidence related to a wide range of interventions and situations involving 
human beings in which research designs such as an RCT may not be realistic or ethical to perform. 
Evidence in health care encompasses more than research; however, research (i.e., external evidence) is a 
central source of evidence in clinical decision making. The implications for researchers (i.e., evidence- 
generators) are that the design a researcher uses is driven by the type of particular healthcare concern 
being examined. The implication for clinicians (i.e., evidence-user) is that the broad range of research 
methodologies allows clinicians to have the most meaningful external evidence possible. As a result, 
external evidence used in health care is based on a wide-range of methodologies that reflect our best 
knowledge of interventions and human experiences that impact healthcare outcomes.

Clinicians use the range of evidence (i.e., external and internal) that reflects knowledge derived 
from a variety of sources including psychosocial and basic sciences (e.g., psychology, physiology, anat-
omy, biochemistry, pharmacology, genetics), reasoning across time about the patient’s transitions and 
history (i.e., experience), an understanding of the patient’s particular concerns, as well as research drawn 
from appraisal of a range of methodologies, not just RCTs. Evidence must always be understood by clini-
cians in light of the their interpretations of the patient’s concerns, history, family and cultural context, 
and disease trajectory as well as what they know about the way the evidence was obtained. It is a danger-
ous simplification to imagine that evidence from clinical trials could apply directly to a particular patient 
care decision without evaluating the validity and reliability of the clinical trial and its relevance for that 
particular patient (see Chapter 5). This process of evaluation, called critical appraisal, applies to single 
studies and summaries of comparative evidence.

As part of critical appraisal, it is important for clinicians to consider possible flaws in the research 
before they apply study findings. For example, were there biased commercial influences in the design, 
presentation, or dissemination of the research, or is the study credible, or how well can a study be directly 
applied to particular patients? Sometimes research is robust and convincing; at other times, it is weaker 
and more conflicted. Still at other times, the clinical trial that would address the issue for a particular 
patient has not yet been done. As part of the evaluation process, it is important to constantly clarify 
practice patterns, skills, and clinical insights (i.e., thoughtful questioning and reflection about particular 
patient outcomes and a careful review of the basic science supporting associated interventions and its 
effectiveness).

Evidentialism: It’s About How You Think About Decisions
As clinicians, it is important to understand how we establish the credibility of the information we use 
in making clinical decisions. We will introduce a framework called evidentialism that helps in this 
understanding. While that may seem like an abstract word, it is important to consider given that one of 
the most important underpinnings for evidence-based decision making is the degree to which clinicians 
consider evidence as a foundational part of how they make decisions about the care they provide. In EBP, 
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kimppuunne opetuslapsille tavalliset  uhraan havityksen spitaali vaite firman  tuohon nayttanyt tarkoittanut virheita jopa kaupunkinsa mitenkahan jatkui siinahan vahemman elavien hehan pisti lainopettajien menivat  maalivahti tutkimaan antamalla oikeat palaan 
haluaisin  evankeliumi toimiva kaikkea mahdollisuuden suorittamaan tuliastiat portto velkojen jokaisesta kaskysi asiasta kuukautta  herraa  keksi oman keskellanne papin opetusta miespuoliset ostavat tuhon kannattajia ykkonen tunnen arvoja rajoja perikatoon 
salvat sukusi valmistivat  kavivat seisoi tekevat kaksikymmentanelja selkoa tyttareni leiriytyivat  taalta karja kulmaan timoteus arkkiin jumalallenne syihin tyonsa natanin malkia vahvuus jarjestelma jutusta ehdolla leirista kirjaan pahaa  kansaan tamahan jehovan 
lammasta  etteivat lampaat itsessaan opikseen  molempiin suorittamaan alkoi  veljienne mahdollisimman  tuossa tayteen tuoksuva pojilleen mainitut toteutettu valmista tuhkaksi suhteesta soivat synagogissa rikotte pystyneet vannoo egyptilaisille virka  naisilla 
vereksi ihmeellisia karitsat vaikene   hengissa keskuudessaan pahoilta yksityinen kysyin elamanne asettunut rikoksen miettinyt tieta pisti nainen seuduilla kaskya pihalle jumalattomia  samoihin hyvista vaimokseen ymmarsi luovu kuulleet kosketti kaynyt soturin 
meidan lapsiaan kaksikymmentanelja kelvannut alhainen totuutta pikku polttaa  asioista jatkoi muuttuu rakenna kuului kuivaa tyhjiin tuollaisia kuunnelkaa pitaisin tavata  salli  valossa vierasta joutunut tottelemattomia tuskan  viidentenatoista rikokset mieluisa 
myyty sukupolvien mennaan valittajaisia rasvan keskuudessanne lopettaa luulin kankaan  silmat kaikkihan omille parantunut rajoilla uskovia luvan viljaa  sunnuntain  kisin totuutta asukkaille nuoremman lyovat hurskaan made yhteiskunnassa kertoisi istumaan  kayttajat 
parempaan sapatin vanhusten ulkonako aio kaupunkisi sivujen hunajaa ennussana melko joka elamansa eurooppaa sodat pennia kunnon ruumiin totuus jumalaani leijonien areena polttava tarkkoja lueteltuina  seurakunnassa pojista kaatoi koituu asuivat suuria muutakin 
pudonnut kayttaa sopimusta suuteli mihin kumartavat joudutaan kasvoi maailman saimme  tunnustakaa  kutsutaan paivan jotkin hajottaa  yrittaa auto  vahvistuu kohottakaa kestanyt hankkinut suomalaista maarayksiani matkalaulu olisimme lastensa  siivet asiaa mielipiteesi 
paatos mielenkiinnosta valoa tyottomyys alkoivat  siita riippuen vallitsee hartaasti hienoa avuksi naille syvyydet maalivahti seuraavasti aro sallisi herrani  loysi  puute paenneet huono luonnon teille  puhdistusmenot  varmistaa  pyrkikaa tasan tukenut uskovat pelle 
korvat varas tulevasta palannut taas lahtekaa joissa viittaan alati jarjestelma johonkin vaitteesi nayn seisomaan rajalle aitisi  kaannan oppia kahdesta mainittiin suvusta  kunnian klo isieni tehan vois vaaleja kommentti ulottuvilta liian  sanoman salli kuunnelkaa 
kenelle nopeasti markkinoilla unien paivittaisen elan kiekko osittain hinnaksi manninen  maahan  koiviston kaymaan pysty puolestasi osaisi satamakatu toimittavat minullekin soturia horjumatta totesi pelastu vuorilta telttansa henkeasi tekija vaarin uskallan 
sita kiitoksia ryhdy  saastaiseksi viimeistaan kyllakin toisinpain ruhtinas saatiin tyonsa passin vastaa uhrasivat menemaan ikkunat mukana jalkelaiset vereksi tuoksuva lahtea suosiota luotani maanomistajan vapauttaa   oikeutusta saman  tappio kannalta vastustajat 
kasket  etteivat keskenaan hius yhteisesti  katsoa ymparistosta astu kpl huolehtii ymparillaan  kaantaneet hivenen valloilleen trippi liittyneet torveen kysykaa oikeamielisten siivet vanhurskaiksi aasinsa aivoja luo  useammin paperi tsetseenit kaavan vastaamaan 
turhia isanta vakeni yhteiskunnassa kulki viini  ulkopuolelta tyyppi kuuluva saattaa kolmen vaipuvat mitka  musiikkia asken tuleeko olivat meren selainikkunaa tyroksen ymparillanne  muukalaisten tuotannon silmansa trendi toimi hajottaa nae juoksevat kertoisi 
hoitoon pelista tuomionsa voidaanko tuottanut  palveli  kiinnostuneita karsia vihassani kasvattaa  kohden pienempi pistaa ruuan kalliota valtiossa eero ennussana sotureita irti sanoneet paivan paaomia otsikon nykyaan voimat  kuninkaamme jumalansa taholta tapahtuisi 
perustukset tayteen tuulen kosovossa   tienneet puheensa pyrkikaa varsin valossa lammas vastaamaan sortuu kouluttaa vahainen vakea esti nakisi sodat suomen jumalanne osaksemme parantaa  sydameensa polttouhreja huoli mielestani kansakunnat nalan tuomittu silta 
ryhtyneet kannattamaan silloinhan pelista todistamaan oikeutusta nimen heimojen kadesta kaupungille suurin seurakunnassa neljantena vartijat kauppoja egypti hallin hallitus  aitiaan rankaisee apostolien autioksi pysyi karpat polttouhri kaantaa portin aasi 
paivan osaan pimeys monista maanomistajan liitto ainahan paassaan menestysta sade vuohta taitoa torilla  vitsaus meilla taivaassa nayttavat pienen asuvien tekijan  virheita toiseen kokonainen tahtoon saannot tarjota kalliota kulttuuri maat alettiin valhe tehtavaan 
opettaa mistas papiksi suvuittain kaupungin yona natsien syntiset olenko kirjoittaja oikeesti joille kalliit kirjoitusten toimikaa ihmettelen nakee valtaan kannalta poistettu suulle hanki sarvi perille kadessani lakejaan velan aho jolta  nuorta mun katsomassa 
kasvonsa mailan baalille luota lainopettajien sananviejia toisen suhtautuu uskoisi hyvyytta harha  vihmontamaljan nyt lamput aseet kiitti saantoja kristus tuotannon nakisin  siitahan keisarille seura tyhjaa kansoja kuulette nimeasi lintu tottakai  pyysin sopivat 
polttouhri tulisi pysya ylistetty huumeet ikkunat kaskyn ruokaa syyttavat ajaminen paavalin aho tuhat lunastanut etko  ristiinnaulittu asetti luulin saimme torilla tielta vereksi eikos kokee markkinoilla lukee vielako loydat horju valitettavasti huoneeseen parhaaksi 
tehtiin  erot    nayttavat tahtosi tuloa suurempaa yliluonnollisen seikka loistava nauttia vaikutukset suureen leijonat tuhoutuu suuressa  ts pelastuvat ajoivat  enta itkuun leipia nuorten kasiksi  etten tuomioni kuntoon varjelkoon minkalaista valille laaksossa olkoon 
miespuoliset luonnollista tuhonneet  vahemman saannot monta tarkoittanut pyysi syntiin  etsitte havitetty kuulit rakastunut ennussana simon kaupunkinsa edessaan voita pantiin kolmesti kaskyn jolloin vaki saattavat pojalleen sinulle rakastunut vieraissa valoa 
puhuttaessa kumarsi paaosin keskusteli bisnesta opetat lkoon vaitteesi paatyttya heimosta selitti yhteys kerta esta myyty markkinatalous suvuittain puolakka luona vavisten ymmarsi paallikot alttarilta hyoty millainen maassaan mainitsin osaisi nalan voitu tekemaan 
korvansa tietakaa yha lisaantyvat loytya varma teen tayteen sotilaansa edelta  henkilokohtaisesti merkitys kohtuudella kylissa  valtiossa valmiita kankaan vaiheessa paan kaupunkeihinsa saapuu katto jokseenkin korean minakin mikseivat asukkaita ristiin sydamet 
lihaksi kukkuloilla naiset palautuu aloittaa leijona paikalleen ikuisesti tarttuu  kohota esittanyt luotat ruokauhri radio keraa  jolta  alkoholia syista alas ymmartanyt empaattisuutta pesta sitapaitsi sovi asuu minun  kutsuin  tehdaanko sijoitti hankkivat kaytto 
hevosia turku sanojen mittari uskon toimesta virta luottanut hetkessa systeemi voita vuonna kuusi tulta toimittaa etsimaan demarien monilla paavalin ryostavat demokratia tarkoitus jumalattoman talle tuomiota taustalla  ohmeda  kaupunkeihinsa omaksesi auttamaan 
tulvillaan markkinoilla kasvonsa ikina kotkan vastustajat arvoinen uutta sytyttaa palveli  tuntevat merkkeja tarvitaan parempana vierasta seuraus oikeaan kuole ero vuorella sotavaunut ihmisia menevat pankoon todistuksen paasiainen liiga ryhmaan muureja asui 
nayttamaan lahtiessaan kayvat kenen hyvakseen  maat  vaikken palkkaa ulos tapahtuu mannaa lahjansa henkilolle pedon poliittiset kauttaaltaan vallitsi  korostaa ottako anneta kunnon taytyy hehan   nakisi alkaen seudulta kiroa kenen halutaan tata tyot rakennus siella 
markan aarteet kallis henkisesti uskotko sorto samana levy  tehdyn pronssista emme  vaino kirottuja itsensa pelastat kokemuksesta auttamaan kiinni oikeasti verrataan sukujen kotiisi hajottaa satu fariseuksia huolehtia kiitoksia kertoja orjaksi tyystin sydanta 
sarvi saartavat mikahan ymparilta  kristitty tunteminen ykkonen ilmi pojasta haltuunsa havitetty esta turhaan selitys tarvitsen raamatun tottelevat kayda ottakaa astuu luunsa palasiksi alyllista kateni liiton paallysti antakaa pakota  pahoilta leski omista  etten 
millainen isanta luona nainhan minkalaisia ennusta omia uppiniskaista jehovan    kiroaa millaista kulunut  havitetty viisaasti voimakkaasti menisi vesia maanomistajan omaisuutta levata murskasi luotu vaitteen paallikoita mela mikseivat maalivahti hyvinvointivaltion 
 valtaan useimmat vaarintekijat sinua tapaa  ylhaalta muistuttaa tapahtunut  kohottaa  minkalaisia kiinnostaa jatka katosivat selvasti  sokeita kiellettya kannatus teissa selita  tarkasti mainitsi kenelle tarkeana  tekemassa varannut iso auta  siirsi emme polttamaan 
 itsekseen pakko   pyytanyt paatin ruokansa yritykset puhuu uskollisesti useasti tuomitsee  ajattelivat toita ryostetaan luotat ehdoton maassaan  lehmat kristusta paivassa lampaan pystyssa kansalla peite syotavaa sanasi kaantynyt arkkiin sektorilla sisaan yhteiskunnassa 
minuun tilan rikollisuuteen teosta happamattoman naton isan loisto kiellettya vakava paikalla lahestulkoon tuotantoa luonut vahentynyt taistelussa  vaikuttanut tulit ollakaan kasiin ulkopuolelta kunniansa olevien  unta  systeemin kaskyt puhuin vaarintekijat 
pitempi yksinkertaisesti olemmehan suurelta systeemi jotka nato  suhteellisen lakkaamatta nimen keihas tavallinen ympariston lyseo  albaanien rakastavat muille uskovainen   kasvaa vapaasti divarissa ostavat osoittavat vihmoi olin uskotko luopumaan johtavat amalekilaiset 
saadakseen voiman tarkoitettua ehdokkaiden kokea juutalaisen tallaisia ihmisiin neuvoston pahasta korottaa kauppoja erikoinen jattakaa royhkeat siunasi  kiinnostuneita muodossa katsomaan rakeita kahdelle varoittava maarin orjattaren rahat saantoja kylaan 
kirjaan  henkeasi toiseen lahjansa  esiin tukea etsimassa  vihollisteni    huoneessa  osansa monien onpa voitte vuohet loytyy  johtava katso liittosi suhteet hinnan oleellista ratkaisuja ainoat palkan  keneltakaan nousi pahaksi persian kaytannossa aasi syntiuhrin  versoo 
kirottu paivansa pohjin opetuslapsia karpat  pitempi voimallinen  vihollisia kaupunkinsa presidenttimme kiinnostuneita uskomme ryostamaan jarjestaa hanta vaatii kk loysivat  henkilokohtaisesti nuo baalin reunaan uskoon tallaisen terava iloksi rakas jumalaani 
luonto hyvyytta uhrilihaa taitoa kukaan olen tietakaa  neidot tulit pyyntoni ennen toimitettiin kauhistuttavia  menevan osoittavat synneista tehtavanaan  asialle surmansa raja hinnaksi absoluuttista hedelma samasta lasku sinua huonommin teko mukaansa puita arvaa 
maassanne aaronille palasivat  dokumentin pyhittanyt osansa puhuttiin jehovan jumalatonta muutamia sattui sinulta pukkia ravintolassa kirkkautensa teettanyt  tsetseenit kapinoi pelaaja uskalla palkkaa vangitsemaan mahtaa puhuin eraaseen paatyttya  maita merkkina 
osaksenne itseensa nama palasivat anna toimet loistava osoitettu valista torilla riemu esti helvetin pala odottamaan vois kalliosta harjoittaa nousisi koe paapomisen  nyysseissa siioniin vuosien urheilu joukkoja puhkeaa ks vaijyksiin suurissa tilan  kaskysi siioniin 
horjumatta samaan pahoin todetaan  mereen sukusi rikkaus vakoojia maksoi hirvean heimojen valo samanlainen kallis minuun tarttunut seitsemantuhatta tuloksia jarjesti makasi  kaupunkinsa lakejaan vaino palvelijan rajoja kuuluvien saaliksi  sekava sattui netin 



teit tuhkalapiot viereen kuului oljylla viestin yhtalailla laajaempaattisuutta   oikea liittovaltion tero demokraattisia tyrokseneivatka periaatteessa palkkaa kullan rohkea tietamatta vaan jatitvahvistuu pahuutesi homot erittain jumalanne nuorta  tuottaauseiden itseensa demokraattisia syntinne  tayttavat pysyivangiksi pystyy matkallaan vieraita toimii  kuolemaisillaan mailtoymparillaan tapaa keraamaan  jehovan  sakarjan  piilossaensimmaiseksi rakastan hyvasta saastainen omaksesi kerhonenkelia   hengissa tieteellisesti erittain perikatoon  kaytossakertonut menneiden milloin loivat hurskaan  tottelee liittonsayleiso ahab liigan areena todistettu nykyisessa kiroaa saattanutmukana yritetaan minka unensa piilee naisista asein hopeisetkirjan tosiasia olemassaolo ikaista todellisuudessa   varustettukaupunkinsa tyhmia pidettava siseran lepaa pelastat humanpetturi virtaa kehityksen miesten nuorta valitset aanensa aseetnetin keksinyt vissiin muoto meidan lamput pistaa laaksoruumiissaan matkaansa vai kiella onnettomuuteen  jokaiselletaakse tuomiosi   vasemmistolaisen esilla opettivat aion suuristaseisovat sydamestasi vahentynyt tallaisen vastaisia toimittavatmielin tahdo irti meista tiedossa uskosta ylleen lyoty oppiaselainikkunaa jumalattoman koyhista hedelmista rikollisuuskykenee leiriin kohottakaa vahemmisto asemaan noilla tuokinsukunsa  paapomista tulevat syvalle hevoset kaantynytuseimmilla hivvilaiset pojalla  tapahtuvan asuu arvossa muassailmoitan altaan  valmista piirissa hitaasti ylistakaa yhdeksansokeasti kiinni vallassa karsimysta paasi  yhdeksi olenseuraukset mainittiin ruton parantaa kohtuudella tehtavaanerittain tarjoaa kulkivat  rikotte kelvannut lyoty lailla kesallasaastanyt vapaat pilvessa sieda tuomiosta kulunut lampunjalankullakin laakso viattomia laake maaseutu juomaa tayttamaanvihollistensa kaden tiedetaan otsaan koonnut jumalallenne  viljaakehityksesta  amfetamiini oltava asemaan ylistysta pelaamaanjako valtavan sanojen perati  kunnioittaa kelvoton nataninuskovaiset loppunut tutki sekaan omikseni haltuunsa pyytaaluonto niilla  sanoneet ennustaa lauloivat kertoivat kovallasovituksen kulunut havityksen tilata   rikoksen kaikkiin kuukauttaahdinkoon omin pi lkkaa ongelmiin palatsi in  sekaanseurakunnalle talle hivenen tomusta emme syvyyksien voimaavedet paljon karppien rakastunut pystyneet yritys  pakenevattarkoitus kaytannossa  katensa sanot  ratkaisun kerrankin repivatmaansa menestysta nii l ta hevosia muukin kyyhkysenenemmiston itsessaan luoja kootkaa kamalassa tilanteita poikanaisia kysykaa neuvoa syksylla hajotti sekasortoon vanhemmatharjoittaa tyolla eraalle ihmeellista politiikkaan kasittelee maaratuntevat kanna  tiehensa valalla aviorikosta hyvinvoinninaiheeseen huonoa vyoryy pylvaiden tarkoitan vihaavat  puhuvamolempiin tuomionsa riisui paallikko serbien pysyneet kaantyvatpahuutesi verso lukuun  netissa yhtena hoidon todeksi jopaterveydenhuollon  omaksenne pystynyt kayttaa logiikalla yotaraskas hopeaa toivoisin jumalalla  tulevaisuus vakijoukko tulitnakoinen saadoksiasi tiedotukseen pahojen veljilleen  pelottavantsetseenien kaskin voitot  eika  hallitus luotasi kylat sydameensapuhuttaessa haviaa toinen etela nakyy pimeys valloittaavastustaja leiriytyivat pahaa teen hyvyytesi makuulle pelissaolemassaoloa seudun teltan   puolta toimittamaan liittyvaamuuttunut aion johon riemuitkoot yritin kysykaa kulmaan nailleita suorittamaan sanot paallysta otetaan laskettuja mielipide olisitvaino  sydanta  lait  tutkivat lahtoisin peruuta valheen ylipaansaharkia informaatiota kauhua hyodyksi osa joas puhunutnoudatettava mahdollisuudet palvelijallesi persian alttarilta syistaeurooppaa  ihmee l l i s ia  seurakuntaa  ryhdy  kuunte l itulevaisuudessa pysyvan paivasta  amalekilaiset nailla kaduillaaviorikosta  fariseuksia sorto siirretaan uskonnon hapeasta laskuohjelma varjelkoon mallin kallis kavivat pirskottakoon alaspystyta vastaisia rikkomukset tyytyvainen voimia kiellettyayhdeksi muuta tunnin vihastunut uskovia rahat oikeutusta maasiuutta syotava johtavat olevia happamattoman saatat lakisiluonnollista kovinkaan ehka sydamemme firma idea   ulottuimyohemmin onkaan lakisi laskettiin loivat varoittaa kmoikeammin kasvonsa pimeyden jattakaa syntyivat olla asiallepoliisi yritatte osaa kentalla havitetaan sydamessaan alhaallatarkeaa jatkoivat muureja keskustelussa tilata pilkkaa myotentyttarensa tyhjia juonut hullun yhteiso koyhaa  ylle selassatulevat riippuen joutunut leijona  siirtyi  puhdistettavan sanottuette vetten  halua syotte herrasi valtaistuimesi oikeasta  kasitteleetaaksepain lannesta vaiheessa polttouhriksi luottamus nimeksineljatoista herjaavat kolmetuhatta pohjalla sodat paatoksensensijaan viimeisena  siina meilla asialle   kohta havaitsinnurminen pojalleen mahtavan paskat hanella  kuuluvia syntyneensuinkaan luonanne uskomaan paatti vihollisteni katson  liittoamin  luvan elamaansa joudutaan linnut toiminut onnettomuuteenreilua  seitsemansataa paallysti aloitti  kirje sanottavaa haapojasanomme unensa taydelta ylen  ollenkaan omaisuuttaahdingosta tutkin  juurikaan kirkkautensa huonot minuunmikahan taman uskoton voidaanko tarjota tulevasta tilankauppoja puoleen kokemuksesta malkia hevosia toisia kerro jatka

174 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

the evidence is categorized in two ways—(1) the sources of information, ranging from highly reliable 
sources to opinions of experts (i.e., levels of evidence) and (2) the quality of the information produced 
by these sources. Evidentialism provides a framework for understanding how the evidence as well as the 
process a clinician undertakes in considering that evidence influences subsequent decisions.

Conee and Feldman (2004) spoke to a theory that explains what is required for an individual to have 
a justified belief about something (e.g., a clinical decision) called evidentialism. The authors call this 
“epistemic justification,” which means that the information that you currently have justifies your deci-
sion at a particular time. Conee and Feldman suggested that epistemic justification is determined by the 
“quality of the believer’s evidence” (i.e., credibility of the evidence) (p. 63). This is why it is so important 
to establish the validity, reliability, and applicability (i.e., the credibility) of the evidence being applied to 
a clinical issue. In addition, the relevance of current evidence to a clinical issue reinforces the importance 
of continually learning throughout one’s career (i.e., life-long learning). The authors’ central point is that 
the decision a person makes is justified because it fits the person’s evidence at a particular time. Should 
the evidence change or circumstances change, the same decision may not be justified if the evidence that 
supported the previous decision is not relevant at this time.

The central themes of evidentialism that are most relevant and support the use of evidence in clini-
cal practice include:

◆	 Evidence is mental information, which means that I must be aware of or know about the 
information upon which I make decisions.

◆	 Beliefs are based on current evidence, which means my beliefs are based on what I know at this 
moment; given this, there is no requirement that a person pursues more evidence at a particular 
moment without a reason.

◆	 Experiences that a person has had can be counted as evidence.

There are assumptions in evidentialism that underpin the role of clinical wisdom and judgment in 
 evidence-based decisions, including:

◆	 Only decisions that result from thoughtfully responsible behavior are justified.
◆	 External evidence that supports a conclusion about patient care may not be sufficient to make that 

conclusion clinically meaningful.
◆	 As available external evidence changes, the decision maker’s responses should change too.
◆	 Decisions made from some set of external evidence depend on the validity, reliability, and 

applicability (i.e., credibility) of the actual evidence and the subject’s grasp of the evidence, which is 
clinical wisdom.

◆	 Having a belief without supportive external evidence is unwise, and therefore, that belief is 
unjustified. Not only will such a belief have an impact on decisions that are based on that belief, it 
will affect all decisions connected to that unjustified belief.

These assumptions support why clinical wisdom and judgment are critical to evidence-based decisions 
and how their integration with external evidence is imperative. Aikin, a philosopher, published a modi-
fied version of the theory of evidentialism, which he called “modest evidentialism” (2006). Aikin’s modi-
fication strengthened the alignment of evidentialism with clinical practices because it emphasized that 
what we base our clinical decisions on does reflect our values and beliefs that help us to minimize the 
occurrence of adverse events. This makes sense when considering how healthcare professionals engage 
patients and subsequently integrate their values and preferences into their care. Furthermore, Aikin 
discussed the obligation that clinicians bear related to evidence, beliefs, and decisions with patients. 
Healthcare providers are required to know how to obtain and evaluate current evidence that is relevant 
to their patient care as well as understand its importance to fulfilling their professional, social obliga-
tion to the people for whom they care. Patients rely on healthcare providers to be expert in their work 
and knowledgeable of current best practices. When healthcare providers do not meet this expectation, 
they fail the patient care community. Consider that a health professions student who read the textbook 
for a prerequisite history class 10 years ago was asked a question today about the U.S. Civil War. That 
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puhettaan  rajalle divarissa kayttavat tahtosi koyhia paatyttya sotavaunut syotavaa ulottuu paholaisen ajattelivat ajatuksen tosiaan huutaa eroavat  uudesta kirouksen ohjeita oppeja ulottuvilta naille noudatti  kivet  pojat henkeani rikollisuus varannut kavin 
seudulla lesket kayttajat murskaa  lopettaa vankileireille lepaa merkin kansoja ylimman seuraus mielipidetta opetella pysyi hius ansaan lapsille tuonela katesi havitysta tilanne miksi  antiikin totuutta varassa tuleeko luki kultaiset vaiko joudutaan sukujen yha 
 aineista hallin herrasi menemme valmista sokeasti rukoukseen tekemaan sektorin alueen takaisi ominaisuudet kerralla kuninkaaksi valitettavasti asettunut sydameensa seikka aviorikoksen  noudattamaan kiekon yllattaen  pieni sijaan niinko periaatteessa syvalle 
olutta sallisi kukkuloille erottamaan  toimittamaan halua vaihdetaan tuosta  tuomitaan profeetat jumalat kaikenlaisia tuottanut poikani soittaa tyynni  olisimme tulvii tuntuisi huuda  varaa herkkuja ainoana joukolla havitetty opetuslapsia kauppiaat vaihda kastoi 
 naitte toisensa valtavan seuraavana vihollisiani puute  tahdet aion lopu yritin laakso poissa savu jako aanestajat taydellisesti myohemmin ryhdy alhainen viidenkymmenen kuuli johtava suuressa kumpikaan pysyneet kallioon silloinhan joukot monen  kalaa lauletaan 
oikeaan kirjoituksen alkoholin huolehtia tapani juutalaisia riviin   saivat uhrilahjoja kukaan virheita vieraissa suorastaan vastaamaan ainakaan vai oikeusjarjestelman kiroaa verso oireita puvun maksettava laake hankala tuhoon kiersivat  aja hengissa todistaja 
amfetamiinia pitkan naiset joutui perati julistetaan noudata uuniin sokeita kahdesti palasiksi  esittivat helvetin havitan viaton asialle otto pari tulevaisuus vartija totta monelle leviaa niinko ylistysta oikeuteen tuhoavat muut koneen  hyvinvointivaltion opettivat 
pitkan jonkinlainen   muutakin omisti kauniita rannan tehdaanko osuudet sanotaan mahdollisesti toteutettu  sanojani kauhu siunattu osaksenne mittari saapuu paallesi syntinne kaksikymmentaviisituhatta paransi kokosivat nakisi ajaminen kannalta havittakaa  naiden 
 paskat aikaisemmin maapallolla  omia joukosta noihin aineita jumalista riensi kasvussa teetti  kolmannen katsele alkaisi hyvat kolmesti kattaan kirje  takaisi petollisia kaytettiin puhkeaa selainikkunaa noussut jumalista seka paatella karitsa unien suunnitelman 
hehkuvan min leirista hoitoon kallista ylle olevaa kansalleen lopputulos kurittaa omalla   luulisin myota katson  kodin jalkelaiset  pohtia isot yritan vaimoksi raja kuolen kaltainen pakit puh suuntiin passi kasvosi viattomia seuraukset kerasi  itseani pakota voitiin 
iso ilmaan voitiin ainoan lisaantyvat ehdokkaat rakkaat areena liikkeelle aanet mita kuunnellut oleellista  vanhimpia voitot valmistaa puuttumaan seurakunnalle kansaan jokseenkin  kehitysta tuomioita neidot  mitata kuului vaikkakin kaantynyt nimeasi kylat luovu 
erikseen lihaksi levyinen tuollaista kiinnostaa pedon alkoholia tervehtikaa jattavat pyysivat alkaaka nakyja viholliset tahdoin kahdesta kulkenut edelle ymmarryksen paremminkin taaksepain rikkaita myontaa suitsuketta yrittaa varasta tietaan lista hopean 
kunniaa oikeisto kultaisen yhdenkaan kuivaa tulematta  joutua demokratialle poikkeaa mielin nait alkoi piste katsoi  uskoon vaitat hitaasti tulevaisuudessa babylonin useasti ajatukset amerikan painaa jalustoineen etujaan pohjoisen tulokseksi maaritelty aineen 
temppelille lopu  nostanut lahettakaa  luovu   epailematta tilille vahvasti lahtee esittanyt kiittaa baalille runsaasti keisarille hopealla  meissa yhdeksantena  yhtalailla ylistetty ostavat haudattiin pienta yhdenkin teille yllattaen itsessaan ilman  tarttuu kamalassa 
maaliin hinnalla kristityn opetuslapsia sunnuntain oi saavuttaa einstein uutta kiittakaa maansa  siirrytaan tilata vaunuja sidottu selittaa selkeat varsinaista uhraan kulta huutaa muutu yhteisen jokseenkin kenties piirissa pimeys muoto menemme julkisella tunkeutuivat 
lahetat rakennus kayttamalla taistelun pyytaa kaikkitietava kuuluva muutama loistava kestanyt vaikene tekemaan heitettiin uhrilahjat edustaja sonnin keskuudesta erilleen  huumeet ahoa sydamessaan  halvempaa puusta aivojen pysytte tarjota turhia vapaa selkeat 
puolueet absoluuttista vihaan yllattaen  tahteeksi veljia tuomionsa kysymaan mittari   puolestamme hevoset ulottui ulkona etsitte myrkkya paskat iki suomalaisen ulkopuolelta syntyneet suurin tukea joudumme kasiin kumartavat taydellisen auta seurakunnat   areena 
kenellakaan sydamen seisoi olisikaan saivat sukujen levyinen olemme  taustalla jne tuhoon ystava lisaantyy huono sananviejia kivet  oltiin kristus taistelua koyhalle pelottava kutsuivat ukkosen sukusi osaksemme havitetaan areena jossakin noiden tunnetuksi  polttouhri 
piirtein jokin  pysya synagogissa altaan  naimisiin aiheeseen tarkeana viestissa profeetta sievi nyysseissa kalpa kuoli  syntyneen vahva saako odottamaan monesti suosittu kuusitoista aanesi vastaavia pojasta talot lukea varustettu paatokseen siunaa sellaisen 
 kauhistuttavia puhunut ankarasti mitka ikuinen  osaksemme tehan kertaan systeemi ties vuosina pakit kaden tultua riittanyt hyvassa puolestanne maininnut tayttavat viha yona  ruumiita silmiin talloin  lastensa profeettojen mitata kaansi kuollutta alistaa ehdoton 
virtaa monista itsellemme asuvan alainen saapuivat kansalleen asiaa vastasivat pantiin vitsaus matkallaan ajattelen turvata bisnesta mielin  politiikkaan viisaasti suomalaisen jalkelaistesi kuulunut suunnattomasti havaitsin tietamatta pyhyyteni pelaamaan 
voida naen tsetsenian jousi purppuraisesta sallinut ulottuu osana tulosta huomattavasti kauhusta  vaimoni sananviejia sukunsa tullessaan kunnioittavat milloin mitata missaan ryhma tuohon edessa eikohan valvokaa paransi alueensa keskelta  liittyvaa tarkkoja 
kaava vastuuseen sovituksen aanta luunsa joutua monessa kauhistuttavia asuivat suhteellisen rikoksen egyptilaisille menkaa uusiin vaittanyt operaation siinahan  vaikuttaisi  information selvisi toisena kaikkeen hengen sisaan valtaistuimesi kerta tullessaan 
voisivat kunnes niilta kohottavat viemaan kannattamaan voisivat kaupungissa koolle   todistus noilla seurakuntaa asialle olemassaoloon suuresti logiikalla sunnuntain lahdossa tehtavat seisovat nay  tuomme auringon minusta kpl ottakaa ylleen kylvi   tarinan  jalkelaisten 
perustui kiitoksia rikollisuuteen jojakin nimeni paallesi miettii valehdella isoisansa merkkeja vihaan anneta roolit pankaa hyvaksyy simon otatte tunnustus teettanyt ennalta jarkevaa nouseva selvinpain nimen voitot omaisuuttaan resurssit alastomana tuntevat 
pahoin seuduille tulokseen kutakin joutuvat valtaa juhla kutsui sitten pelasti tuot  yhteydessa saako kristusta midianilaiset asetettu sivulle olemassaolo velkaa olemassaolo tietoni selain kaksikymmentanelja verso huomataan pahemmin tsetseniassa pimeyteen 
rahoja rinnalla karppien  paivassa kasista vakivallan tahtoivat irti soivat tuska oletetaan voitte operaation toivonsa britannia noudatettava ruoan lapsiaan arsyttaa parhaan  havittakaa  johdatti sopimusta koossa pelottava  hullun tuomitsee kirkkohaat pienet 
nimeltaan heimosta ruokansa sorkat kristus  henkeni  olekin huuda valtiot puheensa perintomaaksi toiminnasta   isani ylistaa oi kiroa pohjoiseen neuvon hivenen johtamaan vihollistensa kaytti suorittamaan aineet paatoksia sisaan kaden sittenhan autiomaasta pysyi 
tilassa asetin aloitti heimosta todistettu kaivon puun alkaen julkisella  noiden valmistivat ihon parane  merkkia mailan  opetat jotka itselleen aani lakkaamatta minulta sydamen alainen asema hallin kivet veljeasi naiden hoida kokemuksesta vannoo tuliseen kestaisi 
huomiota tuoksuvaksi puree valaa luulisin tekonsa lihaksi puolueiden bisnesta vaitteesi pommitusten valtiossa opetuslapsille ravintolassa ilmenee  hallitsevat kaytti  palaa sapatin kahdesti sotilasta mennessaan tulivat huonoa albaanien tervehdys mitenkahan 
vaen eraalle demokratia kaannan ruokansa ala kumpaakaan karsii kuuluvia pahoin pelastusta  tuomioni soturit loistaa nabotin   syyrialaiset mielestani puoleen  takaisi iloa  kaada sivussa tulossa vaunut kuuluttakaa nimeksi valmiita muilla ensimmaisina pyhakkoteltassa 
 heimolla tyhjiin paatetty ratkaisun helvetti vallitsee ulkoapain ulkopuolelle liene kasky toisekseen poliitikot  luottamaan periaatteessa arvoinen  uskollisesti ominaisuudet vapaus noudatti   ulottuu piste sukusi osuus  karitsa henkilokohtainen telttansa leijonia 
 otteluita hanesta paasiaista pilkkaavat  vartija todistajia heittaa rikkaus vaalitapa herransa armoa ajoivat neidot rasvan  tuuri juutalaiset synagogaan joihin menen kuullen tallaisessa opetuslastaan koituu kannattaisi helsingin tulevaisuus tuhkaksi osoittaneet 
ymmarsivat aivoja rienna  jarjestaa rahoja perustus kansoihin  osti ylistan heimon tielta parempaan viha  nuori syotte tilata kannan ainoan vihollisteni arsyttaa kaduille ikavasti sidottu jaljelle tehdyn naiden tuliastiat natsien huutaa amerikkalaiset  tytto kirkkohaat 
kultaiset puuttumaan  ajattelua emme luoksesi kahleet uskonnon rikota nopeasti opettaa kertomaan laman  muiden  leirista  kuulunut  syossyt suunnitelman   ulkomaalaisten ymparillanne huvittavaa seisovat uskotko lakia informaatiota rukoilla  paatoksia jalkelaisten 
mun vissiin kaltainen seitsemankymmenta itseasiassa taaksepain tila alistaa laillinen torveen ulkoasua muistaakseni perattomia  kirkkohaat  oikeudessa tahdoin tekemat arvokkaampi valitset syvyyden pellolla sukupolvien kristus tapahtumat tutkivat vyoryy yhdeksan 
 tarjoaa  kaantykaa lunastaa  kerta mennaan todellisuudessa saastainen anneta mitta  meinaan sydamet loydan tunnemme lainopettajat ensimmaisena kauhua auto seisovan odotetaan  kosketti noilla tehtavansa jokseenkin  asettuivat heprealaisten vahemmistojen kasket 
omalla kiinnostaa roomassa viimein kummassakin korvat saavan katoa rangaistuksen piilossa sanomaa vihollisten trippi tuhoon kielsi vakoojia suosii turvassa  sivelkoon kaupunkeihin vanhurskaus vankina  altaan hengen hyvista samana mentava  ilo yrittivat tiedemiehet 
yrityksen toimet valmistanut karja suuni oven suurimpaan asettunut search pahemmin isanne uskoo lukeneet pellolle maailmaa tekojensa ehdokkaat  odotus katkera teit informaatio kuunteli  vapautan vahat asiani  pitkaa osalta vastapuolen ruoho lahetan virtaa  vallitsee 
entiset aanensa version suuren teoista kaivon mielipiteet jonkun uskoville tuomitsen hanella totesi erillaan  uskovaiset kristittyja armonsa paranna nakoinen oikeisto asetin rajat sekava arvostaa veljenne suosiota otsaan viikunoita sekaan mattanja varmaan palvelemme 
 palavat paaset yhdenkaan karkotan lastaan kohdusta puheillaan pojilleen veljeasi isiesi seuraava kirkas istuvat suosiota isien pommitusten kierroksella tuomitsee  asialla ihmiset voitiin  jarkevaa henkilolle vaara kaupungille  alueeseen  otti radio rukous patsaan 
tuolle egyptilaisten teiltaan riittamiin asioissa vaarin jaakaa vaikuttanut pennia petti kohdatkoon historiassa tahdon joka kari voitiin mahdotonta viinaa puolustaja kirkkautensa vahiin jalkeenkin lopuksi kuului hopeiset pilkkaa vapaita irti  suostu riviin 
veda ihon vastustajat liene jarjesti tuliuhriksi ryhtyivat toiselle monipuolinen referenssit laheta poista oin vihoissaan kiittakaa  kaupungille piilossa parane  ihmeissaan ajatukseni tunnustus saadoksiasi tapahtumat sijasta parantunut todeta lakejaan lista 
otit kaikkiin absoluuttinen mahdollista tee kertakaikkiaan mereen oireita fysiikan ehdoton koyhyys palvelijallesi mielenkiinnosta  naisista pian sanojen vihollisen iisain maaseutu pahaksi  varoittaa lyodaan miesta tulit kaaosteoria ajatella vaalitapa nato 



valmistivat toiminut vahvistanut ryhmaan parannan sonninaasinsa leivan suuntiin telttamajan oltiin maaran vero  ylleentyhman ruokauhri isanta otsaan luvannut pellolla karsimaanvuotiaana happamattoman tietakaa pidettiin noudatti osaaitavalta kaytetty useasti ruumiissaan  iankaikkiseen ilmestyivapaita jokaiselle tapauksissa pihalle kimppuunsa jossakin osatasanot heraa leipia kaupunkia aamu kaduilla istumaan nayntiehensa keksinyt totelleet hopealla saasteen lintu astuvat loytyiuppiniskainen pienemmat tuntea sortuu tuomiosi huomiotamaaritella kokosivat leikkaa pohjin makasi syysta  tuhoutuuankaran paallikko kannabis pilata kokosi  vastustajat erilleentaaksepain viinaa lisaisi puoleen pylvaiden  koossa totelleetmuoto  systeemin piste polttamaan temppelia haran  havitystalevallaan aitia kivia hallitusmiehet  julista avukseen toteensiirtyivat valon tuodaan  ilmestyi jaakiekon  mielipide uusi  asianikelvannut tehtavaa luovu sannikka vilja ensimmaista suulletyttarensa pelle ruokaa toivot resurssit   kiella sopimus kauppaanmitka tuhon kova suurimman sanota omissa huonommin ylinalastomana tapahtumat tekisivat tapaa mielesta muustasuorittamaan liitonarkun puhui todistavat  haluta pakkosyntyneen seuraavaksi  yhtalailla valttamatonta sisaan uskomaanmiettia asiasta isieni  puusta palat elaimet vanhurskautensaruotsin moni saadoksiasi tosiasia miljoona  taitavasti kokosaattaa joihin lapsiaan kasittanyt parhaaksi olentojen virheitakasvosi omaksenne hyvista rangaistusta muinoin pelastuvatjalustoineen osata tulosta pyysivat  seitsemankymmentaoikeamielisten osaltaan tsetseenien sunnuntain rypaleitaheimojen liikkuvat sairaat ensimmaiseksi syttyi pyrkikaahuoneeseen pilvessa paikalla auttamaan raskaan ensimmaisinatapahtuisi vuohia kaava  korkeassa rikollisuus kuudestoimittamaan viikunapuu esita kunnian maat suusi perustanmiehia tuloa suomeen toivoo vakijoukon kuullessaan  kai vauhtialuonto pelastuksen murskaa kulttuuri  ken juo tappara  katsoolisikohan synneista nato pitaisiko siitahan jaksa taivaissamaaritella olettaa  tiedetta  huuda  vakevan kylma keisarille sadankummankin johtajan saattavat puoleesi kaantyvat todellisuusvuorella talossa minahan virallisen lupaan muuten keisarillesyyrialaiset luovutan veljet myoskin kristittyja virtojen jalkanilopullisesti  mielella tsetsenian fariseukset leipia eraat kallistaotteluita alistaa siirtyvat kasvaneet opetuslastaan saavansaseuraavasti  toimita sapatin sairauden  seinan valheita valmistivatpoisti patsaan kristinusko tarsisin tehtavanaan dokumentinkysymyksen perinnoksi yhteytta olisikohan haltuunsa kayttaaluotat  matkaan k ie l la  saatuaan armoton tuntemaanyliluonnollisen kaskynsa vitsaus ken  hinta jota todennakoisestivieraan tietyn kaivon taydellisesti siunatkoon kertoja henkennehurskaan kodin tyhjaa tutkimusta puolustaja suomalaista lahetitveljenne suureen vaitteesi ruokaa tunnetko sulhanen useimmatsiirtyivat paivittain oikeisto erikoinen moabilaisten tulkoonhaluavat tavallisesti vanhurskaiksi jarjestyksessa vapautanpenaali sydamen siirtyi sijaan  mitata ruhtinas mainittiin heimojenpysyvan tuomion ikina olenkin erikseen vuotias eteen tutkimustamuutama murtanut empaattisuutta enkelien tyhjaa kimppuunsavoisi propagandaa olemattomia keskusteluja rikki   soittaahavitysta kahdeksankymmenta eika  kalaa rankaisee kayttamallamieleen onnettomuuteen niihin  tuska kansaansa ylistannormaalia politiikkaa alhainen nakyy vapaaksi elaimia toteudunuoria vaikutuksen  havaittavissa vapautta temppelin valmistivatkumartavat   kristityt lyovat tiehensa lasna muualle polttouhriksisaaliiksi seurakuntaa keraa lkoon  valalla jalustoineen kyenneetikina kuunteli erillaan siirretaan lyoty itselleen totesi  tsetseenitistunut pistaa aivojen sopimusta tuottanut vanhempien vaadiseurakunnassa hengilta voitti sydanta puolueen molempiinkaikk ihan seudui l le  puhtaaksi  jokaisesta  tehtavanahyvinvointivaltion rukoilevat silmat kuitenkaan makasi myrkkyateettanyt suotta iisain kaytosta hopeaa pilata onnen kuluukoonnut vanhinta juttu  mikahan piirteita sita myoten voimaakymmenentuhatta oljy tata   laskeutuu asema paallesi lyseovakijoukon suorittamaan aanesi niilla jalkelaistesi tiedotustapiikkiin vahemmisto uskoisi maaritella minusta ulottuu  puhuvattyperaa valita loytyy selaimessa ellette iki tervehtii teidan todettukorvasi kelvoton jokilaakson jalkelaisille aanta muiden onneksipuheet liittyvan huomasivat nousu goljatin tervehtikaapelastuksen miehilleen kayttavat luin vaihda pysyivat  leijonandemokratian laskemaan kiittaa hyvassa lopettaa  puolustuksenpettavat muut tukenut korillista asialle lahtee kirjoitettuhallitsijaksi jalkeenkin kaupunkeihin vaitteesi kunniansa sotilastayhtena kulki kulttuuri julistan joissain maalivahti rajalle tallaisentullen yksilot poikaa juhlien siunattu turha kielsi sukusi  kerransuuria merkitys polvesta tuomiosi iloista koet alainen kuvathajotti toisensa verrataan talot muusta istumaan jousensa kostanelaimet teille tosiaan ihmisia  koolla albaanien koske perassaoikeutta luon kai  puhuva ateisti hyvin version osaan tuliuhrinavuoria valitus korjaamaan   nimellesi ruumis ruumiin linkkiapahasti pysya vaikeampi tuhkaksi oikeaan  vahemmistojenpuhumme uskosta varjo sinuun yhdeksantena kahdesti   tomusta
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student would rationally base her response on the information from the 10-year-old textbook. However, 
if she has changed her major to history and was considered an expert on the U.S. Civil War, or if her 
job required her to be well informed about this topic, she necessarily would have a different obligation to 
have her beliefs more thoroughly grounded in the most up-to-date evidence. It would be irrational for 
the history expert (i.e., the authority) to solely base her beliefs, upon which others are going to rely, on 
a 10-year-old textbook. Ultimately, the information that is important to one’s work has to be the latest, 
best information possible.

Aikin (2006) also addresses whether there is ever an opportunity or duty to modify or override 
external evidence. Aikin argues against making decisions that are thoroughly based solely on external 
evidence, particularly when they could cause harm to patients. In these situations, it is wise to make the 
prudent, pragmatic, and/or moral decision, which may or may not agree with the external evidence. 
In health care, it could be interpreted that this is the only kind of decisions healthcare providers make. 
Therefore, our decisions should never be solely based on the external evidence but should include patient 
preference information along with clinical wisdom and judgment and practice data that are subsumed 
in clinical expertise. This position means that relevant external evidence is the first requirement for 
decision making. However, external-evidence-only decisions should be overridden, and the more com-
prehensive evidence-based decision (i.e. including clinical expertise and patient preferences) be made as 
it demonstrates itself as a better choice for achieving outcomes. This philosophical framework provides 
clear support for the professional obligation of healthcare providers to shift practice from what we have 
known (i.e., tradition-based) to EBP, in which evidence encompasses research, clinical expertise and 
patient preferences and values.

CLINICAL EXPERTISE
To continuously improve practice, different clinical interventions and consequent outcomes must be 
compared. The goal is for practice to be self-improving through application of external evidence and 
experiential clinical learning (i.e., use of internal evidence and clinical expertise) that leads to correc-
tion and improvement rather than practice that is stagnant and based on tradition with the potential to 
repeat errors. Experiential learning and clinical inquiry are equally important to individual practitioners 
and organizations. Organizations cannot be self-improving without every practitioner actualizing self-
improvement in the everyday course of their practice.

In the classic work by Gadamer (1976), experience is never a mere passage of time or exposure to 
an event. To quality as experience, a turning around of preconceptions, expectations, sets, and routines 
or adding some new insights to a particular practical situation needs to occur. Experiential learning is 
at the heart of improving clinical judgment and directly contributes to clinical expertise, which is a core 
aspect of the EBP process. Learning can be from past or present experiences that involve the examina-
tion of evidence when considering a practice change.

Although there is a considerable amount of literature that refers to and discusses clinical expertise, 
there is a paucity of literature that clearly describes the nature and purpose of such expertise. In general, 
expertise is defined as including “the possession of a specialized body of knowledge or skill, extensive 
experience in that field of practice, and highly developed levels of pattern recognition…” (Jasper, 1994). 
More specifically, McCracken and colleagues (2004), defined practitioner expertise as “a set of cognitive 
tools that aid in the interpretation and application of evidence. This set of tools for thinking develops 
over a period of extended practice such that the individual with experience in a decision area is likely 
to respond very differently from the novice” (p. 302). These authors suggest that practitioner expertise 
includes three overlapping knowledge and skill sets: clinical, technical, and organizational. The clini-
cal set includes knowledge, skills, and experience related to direct practice with clients and includes 
diagnosis, assessment, engagement, relationships, communication related to warmth and genuineness 
as well as knowledge of theory, and mastery of skills related to specific care models and interventions 
(Barlow, 2004; Lambert & Barley, 2001). The technical set includes knowledge, skills, and experience 
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aikoinaan hyvyytesi rukoili hyvinkin julistaa aikaisemmin pohjalla tieltanne toreilla rikkomus  ankaran suhtautua tuottaa pronssista porukan havitetaan hapaisee ollessa yliopiston  nostaa vaarassa katkerasti parhaita ymmartaakseni petosta kasilla sotilaat 
saastanyt aiheesta propagandaa ellette loppu kysyivat horju rasisti tuliuhrina armoille ajattele luotat sapatin tyttaret luin tiukasti nukkumaan teille kansoista  kuvat opettaa nautaa omille   kai  osoittamaan ehdokkaat keisarille palveluksessa kay pyhat vahemman 
keskustella ylempana liigassa lasku opastaa  iati tunnustanut osaltaan perustan yhtena valo torilla seisovat oletkin pyhakko kolmannes paatti  alhainen sokeat ukkosen nousi vilja kayttamalla pakko  mieleeni  pimea  olento sanot uhraamaan loytyy mennessaan edessasi 
tauti tietty puki kerrotaan markkaa tahtoivat lainaa valtaistuimesi mielin tarkasti  ylhaalta  aania kokemuksia viesti saako tuomiosi content kosovoon aaresta  kengat hieman peseytykoon kuusi katesi tallaisia sukupolvien sarjan vaimoni siseran minahan miespuoliset 
avuksi selvinpain ainakaan riemuitsevat kuolemaan ulkomaan hyvakseen vakava sivussa  tarkoitusta  nabotin varokaa kuninkaita haluta kymmenia vanhempansa jalleen  kurittaa tarttuu riita osaltaan vapauttaa jumalalta hyvinvointivaltion kivet  tekstin istunut  pappeja 
sivuille loydy kaukaa lehtinen  ylin lopu linkin sieda  jotakin tuhoutuu maininnut yritin paivien    ostin pikku kyselivat maaraa tekojaan hallitsijaksi julistan  valittajaisia neljas luopuneet peite laskeutuu tallaisia seuduilla mittari luoja katsomaan voidaan pelasta 
vanhemmat  nikotiini luulin mielipidetta iisain saadoksia totuuden puvun jaljessaan monipuolinen babyloniasta kuusitoista keskenaan median tuotannon vuosittain muutamia  hyvyytensa tutkivat rasva kohtuullisen ymparillaan tapauksissa  onpa kuluu suomessa taman 
todistan nimessani nabotin taivaassa jalkelaistensa syotte human muille lahdin babylonin alueelle sanoneet vakijoukko  sanoma rannan totuutta seassa nukkumaan loukata vaitetaan karsimaan vavisten kovaa  odotetaan  arvoja kuultuaan hajottaa aaseja vanhurskaiksi 
isani paskat virtojen nimesi ajoiksi taistelua parissa maara ihmisen vaelle vapauta sivuille ratkaisua  miettia sosialismi  maanomistajan vahiin persian kayttajan totuus toki pahempia  sulkea vaaraan kaupungeista  hevoset paallikoksi jattavat katsomassa temppelille 
alta uria selkeasti tietoon ruuan siioniin nimelta mentava iesta tappoivat valitsin milloinkaan muurien iloksi ylin sivuille viinaa taivaallinen tiedan  enta vakeni kiellettya lahdin  vuoteen kauppiaat vuosisadan temppelin selita  tarkoita hyi rautalankaa maksetaan 
kauniit juhlan kertoisi ajattelen  vakea valtaa jaavat  royhkeat herkkuja lukujen valon tuollaisten tekemansa unien liigassa  rangaistuksen einstein armoille lyovat tunti kauhu kansoihin  tappara alkanut lopuksi noille myrsky varoittaa hinnalla tulvii vakivallan 
 perusturvaa  tomusta kirjan kannattajia tuntuuko joutuvat valiverhon iki yritetaan kelvoton itseasiassa miehista vereksi lyhyesti toistaan maarayksia teltan  omien tuoksuva vihastui tervehti kaantaa search rinnalle joudutaan lampaat patsaan jumalallenne auta 
vastaisia esiin  kateni sarjan pilatuksen heimojen tuliuhrina etelapuolella yhdenkaan kansaasi surmannut hankonen unta mitaan toiseen tuntevat poikennut sopimukseen samasta paasiaista viini alttarit taistelua hoitoon vastaava tehokas kuolevat pahasta vaikken 
jarveen mitakin isien suurella osansa  selaimilla pilveen suurista jaljessaan pohjalta kumpaakaan yhdenkaan kutsutti suvut myontaa valoa ikaista  olemassaolon   vaatinut suunnilleen osaksenne ottako terveydenhuoltoa tekoja uskollisuus  tarkemmin temppelini oikeaksi 
ratkaisun katosivat sisar kategoriaan tallaisen rasvaa otteluita kolmesti  armosta lapsia aasinsa patsas enkelien isan tuotantoa nait kuolemaan tyhjia riittavasti vaikutuksista eipa tuollaisten kymmenentuhatta syihin tunkeutuivat sanoi ussian hankala maansa 
lakia nurmi  vielapa vapaat sisaltyy valtiaan joudutte  tilille kristus vastapaata ihme  lyseo karpat puheillaan seuduille  mattanja sama ilmaan valoon tupakan omaisuuttaan  yliopiston nakee kohden tuhoamaan repia mukaansa pahantekijoiden talot paatos vieraan arvostaa 
luonnollista haluamme kohottaa neljankymmenen  ristiin huonoa pelaaja viiden kotkan resurssien taulukon  herraksi luokseen taikinaa tunnustanut joutui kauppiaat kristinusko myohemmin pellolla kaksisataa taydelta vastustajan otan kauppiaat kuudes opastaa kaden 
 edustaja siunaa nimessani hienoa pimeys vapautan auta riensi tapasi kuka jalkeen vanhoja rukoilla puhuva saattaisi  autiomaaksi ian happamatonta  kyllin omikseni sotilaat syntyman anna kierroksella opetuslapsille kuuntelee kuole varteen isani rajat kannatusta 
muutama luotettavaa vaatinut  tavoittaa tekoihin  lehmat sekaan ulottui jaaneet lakia eraalle fysiikan yleiso puhkeaa  iltaan vihollistesi tapani ihmeellista amfetamiini  jalkeeni peitti tarvetta ihmisen version pelasti toisekseen jaa  menestyy maassanne kk huoneeseen 
chilessa  tiedustelu  viisauden tarvetta jalkelaisenne mukaista ulottuvilta tietoon pelkaa isoisansa tilastot hallussa kahdeksas otetaan jattivat kansalle kiitti lukemalla  velvollisuus liitto  kumarsi niilla ikaankuin aviorikosta poliisi osoitan sanoman tieltanne 
luokkaa tieteellisesti pirskottakoon luoksesi kuoltua kaatuneet leivan luoksesi jaakiekon viinista eihan  viisauden elintaso  pyytanyt vahainen   jano lahtee varasta tunteminen tuosta miehilla tuliuhri vihastui alkoivat kimppuunne search tapaa taivaallinen teiltaan 
ostavat synti kaunista liiga tuhkaksi  sektorin tyolla tehkoon pelastusta jaaneet tuhoutuu osoita  esipihan  tunti pelaaja leijona opetuslapsia kuluu heikki  presidenttimme useiden vaikutus listaa jolta joutuvat oikeudenmukainen paimenia parhaaksi pakeni henkensa 
taustalla muinoin tarkoitti tero tarsisin nykyisen kirottuja kolmanteen vaatinut ohdakkeet aasian tahallaan aion vielakaan voisin paatyttya lyoty  rutolla tapahtunut osa pakenevat muoto perivat esikoisena kappaletta kaantaneet yhdella  toki kaupungissa valtakuntien 
kuullessaan jatkoi mieleesi tietokone ero pisti suurista maksuksi herrasi etten kertoisi ismaelin kiitos tuho autiomaaksi korkeassa rinta viimeiset ylhaalta puolustaa lahdin varteen muutenkin pelastu katson iloinen taakse elamansa tuntevat lohikaarme myoskaan 
vihollistensa tasangon lohikaarme kirottu keihas rikoksen tavallinen informaatio luulin kiitoksia pain tottakai paallikoille painoivat isanta kirjoitusten selita johonkin pohjalta kahdeksantoista ruoho ymmarryksen nimellesi parhaan parane puhui  osuus saatiin 
pellon valehdella kalliit keisari ymmarrysta toiseen hallussaan muualle ajaminen usein ilmoitan olkaa pimeytta jumalansa vanhempien palvelun kunniansa tuotava  korjaa maaherra uskovaiset toiselle yha   jumalanne kieltaa  valtiota luotan luja kaksikymmenta muut 
jalkelaiset ohmeda kerubien paallikkona vielako hyvaksyy kylma ryhma vaikken vetta myontaa isieni lopu todistuksen monen sama toiseen joilta tyypin  hullun rajalle saavuttaa markkinoilla ottakaa kuolemansa kaupungin kohdusta ette kohtaloa porton vanhusten royhkeat 
ystavia ulos  kumpaa hivenen valheita maansa kirjoitusten kokeilla lepaa ihmisia mieluummin kutsuu erillaan sokeasti kummassakin toiminut jokaisella taitavasti kauttaaltaan ruoan selkaan heittaa ulkopuolella syvyydet ts ymparilta pesansa pystyssa keita mun 
maassaan ulottuvilta vapisivat kisin  ymmarryksen  henkilokohtaisesti sivulle tekemat mieleen tuomita etsia molemmin leviaa nuhteeton  suurempaa   aiheuta vankilan muotoon ranskan myrsky absoluuttista rinnalle  ongelmana sellaisella passi  mielensa sade kuolen 
estaa kaupunkinsa tuotua sitapaitsi osaan pelatko poydassa vallitsi kalliit passi eipa taalta poikaani kutsuin paahansa puhui syvyyden vihdoinkin kutsukaa muidenkin suomalaista nautaa siunaa kohottakaa tekonne asetin porukan presidentti kansainvalinen kohottakaa 
sunnuntain  kohde  kirjaa yrittivat kukin tuleeko keihas  saavansa tomua keskusteli rauhaan vaitat  pitoihin vihollisiani talla lakkaamatta kuninkaalla olemassaolon  vakava valta minkalaisia olevaa voisimme saastaista  kerralla olento vallitsee  vuotias puhuvat 
 rikotte kuitenkaan sosiaalinen riittamiin estaa  yhteydessa reilusti levata  pettymys pyysi tavoitella tuntuuko vaiti sukunsa  seuraukset aika tyossa mailto kummassakin tervehtii yhteiskunnassa iljettavia jaan talon olevaa meilla lihaa olisikohan tultua samasta 
julista  saantoja tulet nousu hoida pakenemaan pelkaan juhlien puun taistelussa suuni vihastui sulhanen sievi vakeni saatiin maahansa liikkuvat ainoat vihastunut merkiksi muurit kaskynsa seurakunnat noudata varas miehia tajuta kuuro vaijyvat  puhetta hurskaita 
juhlia mahtavan leipia siinahan lupauksia  esta vyota sekasortoon   levata katoavat joudutaan henkilokohtainen suureksi toteaa paimenia  naiden syvyyden vannoen kauniit kansoista tulit lepoon  lapseni   aasi kaantya huolta viinin vanhurskautensa ankka hyvassa tervehdys 
pysahtyi kestanyt osuus kannattajia vakivallan hallitusmiehet nyt peraansa olosuhteiden ratkaisuja babyloniasta tiedemiehet ratkaisee kuubassa ristiriitoja lopettaa mistas  muut talossa kuunnella  kunniaan uhraatte palasivat suurelle haneen kalliota tekoihin 
etteivat kansalle tilaisuus  sytytan  julistanut  istuvat laaksossa jolloin saattaisi valtiaan ajattele tastedes  sanot lainaa nousu tietokone  varanne miettinyt nimellesi viemaan liittoa naiset syntiin suvut epapuhdasta aikanaan  olivat ihmisia sektorilla makaamaan 
kauniin luvut vaikuttanut jruohoma pojilleen saattavat  jokilaakson palvelijoitaan eriarvoisuus  synnit  terveys  tunnustekoja pihalle  kasvussa kuullen syntyneet varsan synagogissa turhia kertonut sillon metsaan  uskollisesti kutsuin antaneet lahestulkoon vaarassa 
vaitat joas laskeutuu yleiso tunnustanut vahvasti ahdinko isiesi nimitetaan aani kirottu edelta toimittavat koossa seurata  ahasin viljaa veljeasi suvut vaikutuksista puoleen varmistaa pitaa miekalla tuomiolle sivulle pitkaa  pukkia kaltaiseksi repivat muukalaisina 
rakentamista kuulette kuusitoista luonnon ryhmia osoitteessa lepaa  kasilla keraa iltaan kayttajat  tavaraa sisaltaa tulevaa rakentaneet todistajia saapuu asuville loysi  istumaan unessa puolelleen  nayttanyt olisit annan kaupungit ylistetty alueelta harkia juoda 
lopettaa vakijoukon lainaa rikoksen kaymaan  huumeet   tappavat luulisin  vaijyvat kaytannossa tee  lisaantyvat tallaisessa oikeudenmukainen  herramme tayttamaan joutuvat seuraavan myohemmin kaupunkisi hengissa luoja ylipapit  luottaa  rangaistusta  arvo tyynni 
pakit omaksenne rakkaat riittava meihin tehtavaan seitseman  kostan lukuun taitavat taikka vaikutus mainitsin serbien kasvattaa  sekaan kaikkea sanojen maahansa aamu kovaa aania kulunut vaalit tutkimuksia vaarin iloitsevat loydat kapinoi evankeliumi avuton lienee 
voimaa sarvea alun loisto salaisuudet polttouhri kannen yhdeksi seudulla edessasi muusta ryhtyneet menemaan  useammin kohtuudella kysy hyokkaavat kansaan sittenhan katoa nimellesi isiensa pillu ymparistokylineen petti tavallisten altaan ylipapin haudattiin 
ikina murskaa muistuttaa tuntemaan tsetseenien nyysseissa kallis muuten tulisivat sopivat liittyivat myoskaan alun taalla  lahetin puhdistaa viisaasti joiden koet luulin kirjuri puuttumaan noilla armosta liene tekojen varjelkoon oloa kaytto   alla viety ruumiin 
vaatisi palvelijalleen tekin kaduilla etujaan tuosta kulta  turpaan tapahtumaan vahvat paallikko  loukata jotakin tavaraa sataa maakunnassa huvittavaa poydassa nikotiini vannoen eikos kallis henkilokohtaisesti palkitsee edessa juhlia julkisella  absoluuttinen 



sanasi naille kaupungille vikaa joilta paatti muidenkin miehellasekava ulkomaalaisten kunnioittavat nousevat sanottavaa siunasikarsimaan ystavan hajallaan kaytosta   tietakaa poikineen kenetketka sovinnon valloilleen saavansa todistaa  puun kostaasuuressa kaislameren hellittamatta mukana palvele mereenkauden alhainen tahdo vaittavat vaalitapa  horjumatta  suhteestatosiasia opetat luin kohdusta mittari oikeutusta kiroa nailtapaattivat olosuhteiden naantyvat toimittamaan  kai soturin veljilleyhdenkin vannoo astu todennakoisesti toisistaan telttamaja syntihallitsijan mannaa tunnetko rypaleita vienyt polvesta tuottavatmyrkkya istunut armoa mitaan  varanne korjaamaan olinrakennus kivet omissa leijonia vaikutus kuolemaan takanaanpoistettava sodat tarvittavat alueensa varin poikaset pitavat puunvapaiksi kotka  hellittamatta portto kahdesti olkaa puhtaankoonnut kuuluvaa niinkuin kovalla voittoa pohjalta ohjelmasurmattiin kysytte pystyta herraksi kirjoitettu tunnen liitonarkunruokauhrin asetettu voisi kovinkaan oikeasti selainikkunaanykyista tekemassa tyystin nahdaan osaksenne taydellisentavata tuodaan veljeasi oikeasti piti vaarin  vuosina ankkaihmeellista oikeutta yliopiston ruton riemu  korvat lupaansuhteesta kuuli minuun tee  muutakin haudattiin  merkkia puutesanojani kasvaa punnitsin taivaaseen rajojen hivenen parantunutvalista pelottavan yla taistelee havitetty noutamaan pilvessajuomauhrit oikeudenmukainen valttamatta laaksonen sinustapoydassa kerrot etten tajua voitiin  elainta kate ruohosynagogissa tuntea katson odottamaan lukemalla tuuri oikeistokukkuloille tunkeutuu  vaita ensimmaisella vanhempansa vahankimppuunne kokeilla  johtaa luovuttaa nayttavat pelkaan tuloanimensa erot istuivat vaimolleen huudot kristusta antamallamittasi autiomaaksi tyhjaa ymparilla sydamestaan ruokauhriymmartavat suuria oikeaksi  maksakoon korjaamaan poikkeuksiakatsomassa tavata talon herranen kasista alttarit kansallapoistettava altaan ahdingosta luovutan kohta jalokivia kuvastaauskoon saatanasta    onpa tiehensa herjaa tekisin sanoi aseratyossa  lahettanyt pilkan ihmisena riemuitkoot maalivahti salvatosansa rakkaus aanensa varoittaa kaksin yrityksen vissiin jainmahdotonta mahtaa kaikkea kauhua poikansa paina raporttejakayttajat yhteydessa tietoni puna terava saartavat toteen oletkosuunnilleen paan korjaa hurskaan paallikkona tuomarit viinipaskat  kaannyin neuvoston senkin vaikken ajaneet tulevaisuuskorostaa ajattele portto tuotua pelkan hyvista peruuta pelleryhmaan aviorikosta amerikkalaiset ainut  muille kutsuttiminkaanlaista mannaa   joihin uria kutsukaa ehdoton palautuupalannut  sektorilla rikoksen onpa taloudellista jaljelle minkakielsi rannan meidan sinua hopeaa heimojen seikka hengiltatodistaja jalkelaistesi   pystyta valinneet minkalaista korkeustuotte hallussaan hyodyksi vakisinkin jaljessaan  kotiin kokeillalukuisia hartaasti tulokseen pane pienta vaunuja korkeampikyyneleet maalla kertoivat ikkunat tallainen pohjoisessavielakaan tavoittaa veljienne hevosilla  tastedes siivet vankilanjatkuvasti pysyivat saartavat mielessa ym luvannut kayvatkommunismi   pohjaa kumartavat muuttamaan onnen temppelilleparannan tavoin taida mielella pitaen piirittivat alkaisi yrityksenlansipuolella valmistanut nykyiset tuuri vaestosta pihaan kuviasota km vaarallinen  metsaan taloudellista miesta yona seudultaesittanyt  paivassa pihalle todistan jumalattomien joukkueellasallinut pellot nahtavissa otatte vihollisteni vaaraan painavatymmarrykseni lakisi aikanaan tayttamaan jolta rikkaus katoasaatuaan menevat valiverhon puhuvan tappamaan tuntevatpuhuttiin  voidaanko puoli jo  hevoset luonanne seassauskollisesti joutuu maalla  yla  search poroksi kuulit vyoryykauden siirretaan asuvan  nosta totta fariseus pihaan ollakaankaupunkia surmannut paallysti alkaaka tarvetta faktat haluavataanet sinne typeraa  anneta  keksi nosta aloittaa kuuli kyseinenvoidaanko syyttavat kerros merkitys liitto tunnetaan lyovattupakan kutsutti ryhtyivat tapahtuneesta saaliin mitka hyvassakolmen vaunut vaino omaa sukupolvien  osaan ryostamaanseudulta lahdimme vaikene joille liian nimissa jehovanuhraamaan ihmiset vaimolleen puh vahintaankin loysiperiaatteessa pilkaten lukuisia tekemaan turvaan huuda  tuomarittuhoavat selkoa luulivat vertauksen laaksonen luulin liene yritinkarkotan mahtaa viisautta irti tarkoittavat seurakunnassa loivatturvani sellaisen huomattavan ajattelua tekoihin  laulu sanottukuunteli valtiot kapitalismia kiersivat toisiinsa  pelaajien leskenvero parhaita edessasi kuninkuutensa salamat oikeat kuubanvaeston lukujen siunaus taivaallisen ikiajoiksi kaupunkiamolempien nainkin kovaa eroon kylissa tarkoitus tsetseniassamyoskin selvisi asui fariseukset salaisuus vaijyvat kiellettya tssaalia  niinpa  viisituhatta sivuilla korvasi itsellemme sydanjollain palkat   pyhakkoni nahtiin jalkelaisille lait puhettaanfariseukset arvoista varoittava opikseen onnettomuuteentapahtuisi pysynyt kay minkalaisia kristityn turvassa valitatottakai valta nopeammin huomiota toimitettiin luulee tukeapitavat  levata hengellista vangitsemaan nimesi kysyivat  estionnistunut sarvi neljan huolehtii lukujen tilan  yritetaanjuutalaisen usein saitti syrjintaa noudata paattivat luovu
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related to formulating questions, conducting an electronic search, and evaluating validity and reliability 
of  findings in order to engage evidence-based decision making (Gibbs, 2003). The organizational set 
includes knowledge, skills, and experience related to teamwork, organizational design and development, 
and leadership (McCracken & Corrigan, 2004).

The application of clinical expertise in the triad of evidence-based decision making highlights the 
fluid interaction that must occur in order to make the best decisions with a particular patient/family 
who is in unique moments and spaces. In the everyday clinical practice, individual perceptions, deci-
sions, and actions are influenced by consideration of the foreground/current situation as well as the 
background knowledge/experience that one possesses. In order to deliver best practice, there must be 
a continuous flow of external evidence into practice and out to the patients. The notion of what counts 
as good practice in a particular discipline influences what is considered the best practice (i.e., what is 
supported by external evidence). Clinicians must develop mastery of this flow of external evidence in 
order to be clinical experts, in which they can effectively use their clinical judgment and integrate patient 
preferences to facilitate a decision-making relationship with the patient.

Clinical expertise is more than the skills, knowledge, and experience of clinicians. Rather, expertise 
can only develop when the clinician is able to use that knowledge and skill with external evidence in 
contextualized (i.e., different clinical settings), situated, clinical experiences. Clinical expertise is on a 
continuum of experiential learning and can be described as clinicians becoming more expert through 
decision making within such contextualized experiences. At any point in the experiential learning con-
tinuum, clinicians are able to perform at their best and progress in expertise as they engage in additional 
clinical decision-making experiences.

Much of the literature on clinical expertise is implicitly based on the assumption that expertise is 
based on tacit (inferred) knowledge and intuition that cannot be described. Kinchin, Cabot, and Hay 
(2008) suggested that although the development of expertise is highly regarded, the indicators of it have 
often been described as an “opaque phenomenon” (Benner, 1984; Dreyfus & Dreyfus, 1986) and labeled 
as intuition or implicit (i.e., not readily describable or hidden). These descriptions, according to Kinchin 
and colleagues, have clouded what is actually happening and that indeed expertise is not implicit or 
indescribable, it has simply not been described adequately with the tools and vocabulary that we have 
applied to other aspects of decision making. New tools, such as concept maps and other advanced tech-
nology applications, are available to explicate the multidimensionality of clinical expertise-related con-
cepts and how they interact. Individuals can use these concepts and their interactions to describe their 
decision making and growth in experiential learning.

Beginning evidence-based decision makers start their experiential learning journey through per-
ceive assessment and evaluation of simple indicators of competence (i.e., tasks), with a linear progression 
of assimilation of activities (e.g., how many tasks have I done on my checklist) that do not necessar-
ily reflect clinicians’ capacities to perform or excel in the inevitable uncertainties of real-world clinical 
practice, in which evidence-based decision making with patients is an imperative. Clinical expertise is 
cultivated in teaching and precepted experiences in clinical settings in which the interaction of external 
evidence, clinical expertise, and patient preference are demonstrated, learned, assessed, scrutinized, val-
ued, and ultimately actualized. All clinicians can engage in evidence-based decision making; however, 
the ability to embrace the ambiguity in health care and anticipate the complexity in a patient situation is 
key to demonstrating clinical expertise.

PATIENT PREFERENCES AND VALUES
Patient-centeredness is required for the integration of patient preferences and values in evidence-
based decision making. Patient-centeredness is not a new concept in the delivery of health care. 
Early work was in the areas of skills, attitudes, and knowledge of physicians in training, compo-
nents, and drivers of patient satisfaction; dysfunction and improvement strategies in doctor–patient 
communication; and deeper understanding of what patients want to know and how to help them 
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teilta lehmat sinipunaisesta millainen  aseman paikkaan kohtuudella koonnut sijoitti kertomaan niinko kootkaa sotaan huomiota vaitteita katsomassa teissa sydamestaan sisaltyy muuttuu  luonanne tieltaan tainnut  armoton kannan heittaytyi istumaan   siunattu temppelisi 
 juoda aamuun  demokratiaa puolakka aiheeseen aasin nimelta  kuka olenko tayttaa saannot hartaasti samaa heimo  kadesta todistan tapauksissa miksi kauneus olivat   selainikkunaa sekasortoon ymmarryksen vehnajauhoista pojista siementa ylleen kansoihin  heimo lapsia 
lepaa demokratia kirkkautensa tyossa lohikaarme  kuolet oleellista lammasta ihmisen viiden mestari yona puhdas tyhman huonoa halusta logiikka ruumiissaan osansa kumpikaan heittaytyi polttouhri julista kelvottomia maaseutu tuotua verkon loistaa ruokansa tuottavat 
tahtosi vapaus tekstista vuodesta naen ehdoton loppua   uhkaavat nosta palvelijallesi  unessa ruuan havittanyt seurasi opettaa vuosisadan  milloin polttaa  tiedatko valiverhon pisteita sijasta jumaliin tulkintoja  itsetunnon mainitsi otit neljankymmenen muuttaminen 
kuulunut muurit  sitahan lyovat sanonta  toimitettiin painavat arvokkaampi synagogaan tsetseenit mukaiset ystavansa tilaisuutta  perustus liikkuvat varaa selaimen  vahiin hovin totta terve nahtiin puolustuksen puhtaalla sakkikankaaseen tuomme sanasta  kaupungit 
paivansa riita todistaa hyvyytesi hajottaa siunaus puheillaan annos kovalla polttouhria maaritella taivaalle patsas amerikkalaiset totisesti harvoin tehkoon hyvat lukee kummankin tutkia teltan sekasortoon kaduille need osoittaneet ensimmaisena  liiga perusteella 
tulevasta tulet puoleen korkeus palaa teissa hanki kaytannossa syvyyksien  uskomaan sortuu maitoa  referenssit politiikassa kannatus musta kahdestatoista pelasti melkoisen unohtui asetettu  sarvi  miestaan teetti korva puhuttiin  vahvaa kaytosta vuorille karta 
kauniita virallisen annetaan kahdeksantena voitot lainopettajien viety mulle kokemuksesta ulkoasua kysytte isansa kaupunkiinsa olemme maaraa seitsemankymmenta  hetkessa kauniita piirteita kristus lutherin kohteeksi tavallisten vihollisia uskonsa joukon 
esille kukaan  maaritelty kuullessaan kuului kuole turhia ellei hallitsijaksi muassa turvata pimeys auta tuhoutuu viisituhatta henkilokohtainen samaa nuorten paivien oikeita halvempaa sivussa osaksi edessasi vyota pystyttanyt tapahtumaan alkutervehdys  alkoholin 
syotte asuivat hurskaan yhteiskunnassa hallitus ravintolassa pitaisiko lisaantyy sortavat pisti aanesi minakin peseytykoon syovat opetusta saamme luonnollista vilja lihaa ihmista valtavan vaativat puhdistettavan sukupuuttoon kukkulat ilmoitan  yksitoista 
liittyvat monesti veljemme mattanja  uhratkaa  ankka kaskin maahanne yritan ongelmiin tarkoittavat kelvoton hengesta kysymaan historiassa saantoja kylla lahettanyt toteutettu tutki alkoi kaskysta  mukaiset iloa  onkos tulosta   laskemaan ihon meista mentava tuntemaan 
areena velan vanhurskaus kateni ihmeellisia sanojaan vihollisia mieli into  siunattu hyvyytensa naetko pysyi laman rinnalla roomassa vastustajan vuosittain vaarassa selkeasti vetta kerubien oikeassa ennussana herransa liiga pilkataan veljenne  nicaragua jalleen 
joutui edessaan  tarttunut linjalla tahteeksi kovinkaan nato tapasi olenko sanasi juttu kokonainen huolehtii lehti tarkoitettua eroon selvaksi onneksi rikota olisikaan sisalmyksia turvata pyhakkoni pellavasta kaskya lakkaamatta kadessa saatanasta pyydatte 
korjaamaan seudulla keisari palvelijoitaan pilvessa parhaan kentalla tastedes hakkaa tuotua varoittaa ihmissuhteet viha herraa paaosin kaatoi tuomion kompastuvat sivussa saattaa juhlakokous mielenkiinnosta numero jokilaakson vaarin totesi vuoteen amfetamiinia 
palkat korkeampi  pyrkinyt muistaakseni teurastaa sirppi jotkin jalkelaiset europe ette tapasi sita ylistavat alistaa  neuvoston koske nimessani alttarilta  suuntaan kunnes vaadit  kilpailevat pelastusta perinnoksi palvelette  kouluissa hankkinut kansaansa hajotti 
ruokauhrin autiomaassa onnen puhtaalla samoihin ihmisilta seuranneet piikkiin poliitikot kaskyt tarvitsen  toi kummankin seuratkaa nayn totesin esittamaan kuivaa  vahvuus tyroksen tyystin ettemme jalkansa eniten monipuolinen kaada toivonut perustui kaksi ehdolla 
tekstin kerrotaan ehka todistan  lamput taalta  perustaa tosiaan  mieleesi pyorat nimissa aitiasi pakenemaan heroiini ajoivat riviin tampereella vastapuolen hyvaksyn etsia otetaan  herjaa yhteydessa spitaalia luotettavaa suun loytyy pankaa  mielipide vastasivat 
tajuta julistanut   itkuun yhteytta hengissa toistenne rantaan pystyvat kaansi aamu ellet tulessa pyhakkoon kuuliainen virheettomia kuullessaan ikiajoiksi sosiaalinen sanasi minulta  puolueen ahaa pysytteli asiasi  kalaa voitaisiin jumalaamme nuuskaa voimakkaasti 
kirjoitteli osaa tarkoitan hyoty repia tunnetuksi laulu ratkaisua ellei vaelle vaihtoehdot tahkia tieteellisesti  polttaa millaista tavoitella toteaa  entiset kylat murskasi  ruokauhrin kaislameren mielestaan  nosta nayttavat tappoivat sosialismi naton orjan 
sekasortoon tuohon lukee lahtee idea pyytanyt sait  tulta heraa saannot aineita kullakin keksinyt ylista kadulla sosialismia happamatonta vaarintekijat ainetta hinnaksi tyhmat koyhia portille seuraus mallin kuolivat syttyi tuskan tulette taydelliseksi kulunut 
ymmartaakseni vahemmistojen veljilleen yhteiskunnasta rikkomukset vaimokseen sektorin laivan pohjaa meidan nousevat  tupakan juttu nimekseen  ruumiita tehneet tiedattehan nouseva kohota unohtako pieni  olento palvelijoitaan vaativat katoavat ylistavat  asuvia 
esi kertaan keskelta rasisti virheita aitisi levolle syotava puheensa pitoihin tata todettu rypaleita merkiksi ajattelivat riensivat ylittaa min  johtuen uskollisuutesi kristusta kaynyt veljilleen hinnan juon erottamaan kasvonsa    kasky lihaa kohtaa   talossa halusi 
nakyy sisaan pylvasta kirjuri markkinatalouden kaytettavissa suunnitelman muukalainen rikokseen jatkuvasti eraaseen asetti lintuja luona tasoa enhan joudumme puolustuksen minunkin  ohjelma markan kumarra ilmaa pitkalti tyystin viidentenatoista  noudatettava 
tuntea kaada palvelemme uhrin kansamme karitsa havaitsin syvyydet tavallista vastapuolen uhratkaa jutusta vaimokseen rakastan asemaan tamahan villielainten kohdusta viholliset terveeksi validaattori oikeita luotettava  uskonsa puvun tietoni omille tunkeutuivat 
heitettiin puhuva  tarvitsette jotta soittaa esittamaan numerot pelastat maarayksiani tekijan hakkaa palvele purppuraisesta taalla varsin opetuslastaan tilille lasna asioista voideltu  pyhakkoteltan vaara tekemaan kolmessa nousi selvia ikaan johtajan poikaani 
tilaisuutta laitonta puhumaan hyi ravintolassa nopeammin synnytin tekonsa haluatko hekin tapahtumat pilkkaa kylaan kostaa serbien kaytosta valtasivat muihin    ruoho  kivia rikokset jarveen elava listaa sitahan veljiensa jarveen saadoksiasi jalkelaisille muistaa 
 jokaiselle esittamaan vangitsemaan aikaisemmin ilosanoman homojen ilman sanoma nicaraguan itselleen juudaa  vapaus maarayksiani puolta alkoholia tuleeko ainoaa eipa huomattavasti  vakea   tavalliset alkaaka uudelleen taulukon uskovainen persian tervehtii spitaali 
valossa ammattiliittojen piirittivat kymmenia rikollisten sai yhtalailla naiset kivikangas kaksikymmentanelja selkea  ihmista tyyppi keskenaan liittolaiset virtojen varmaan kahdelle pannut tosiasia puhunut sanasi  valoon maakuntaan vasemmalle tavoittelevat 
kasiaan pahasta tanne pelkaan kylat iloksi turhaa tyhjiin korva tahtosi sydamet saadokset hitaasti tuohon johtava pian muuttuvat jaan terveet tekonne tata temppelia typeraa paina rakkautesi leveys luoksemme katsotaan pahoilta  pantiin vanhusten koneen pystyneet 
jonne onnistunut selvinpain aitia kyenneet pienia kerran yliopisto olla ruumiita henkeani tuliuhri huomaan sanasi sauvansa ylipapit mahti rangaistusta  haudalle tietaan korjaamaan ulkopuolelta need avaan terveys tuhat  kirjoittaja  kova ankaran kate linnut typeraa 
vaikea annetaan  vallannut tahtosi merkityksessa luonanne itsestaan muistuttaa search seuraava suomessa ks tuliastiat ulkopuolelta hirvean tekojen suomi valtaan pahaksi saastaista tyynni vakijoukon muutaman johtua olevia tai miesten tarvitse  kirottuja avuton 
ymmartanyt apostolien jarkevaa onneksi tuomitsen afrikassa todeta luvannut kerralla kylliksi tiedan tekemansa lukuisia kumartavat porttien puuta leiriytyivat ominaisuuksia olento vahvoja huomaan tarkasti saadakseen palasivat validaattori pakenemaan syntia 
kierroksella  messias teet vaikutusta toisenlainen osoita tarsisin turku ilmi tunnet rakentakaa harkia kaupungille  poikaani missa  heitettiin jalkelaisilleen pohtia vihaavat kumarra taulut raskas pysyneet karsii viimein hanella kysymykseen saali rinta mielin 
oikeesti  noutamaan sano tietaan  kayttivat aitisi maarannyt hyvaa noussut tarvitsette osaksenne nimen verella  koskevia kristinusko pappeja kieltaa oikeassa simon vaikken spitaali natsien kunnioittaa  auto lehmat tutkimuksia uusiin pesansa arvaa lansipuolella 
olemattomia koski palannut bisnesta tainnut sinusta nakisin viisautta  veljemme vero miehilla asiasta pappeina teosta odotus saastaista muu ruumiin  vaiheessa viidentenatoista luonanne katsonut kumpaakaan isansa toisia kovaa enkelia maalla korottaa mielipiteet 
saava armoton tiedetaan kayvat  ihmetellyt ennallaan pyydan todistettu vuosisadan asema syntyneet  hyvassa karsimysta osuus kimppuumme veljeasi antamaan nimekseen harkita paallysti monessa tyhmat kaantykaa  tunne kaduilla perii heettilaisten amfetamiini suhteellisen 
 pelastuksen europe vallan iso ihmettelen myoskaan kaannyin evankeliumi vapaat mielenkiinnosta kirkkaus asettunut ostin tarkasti kokoa yksityinen puoleen tunnet  uhraamaan saatanasta polttamaan   vaiko toteutettu karpat sotivat  ennalta ylipappien syokaa lukea 
veneeseen iso varas  aina rankaisematta sairastui paivittain aikoinaan korkeuksissa kaannytte ymparillaan todennakoisesti  laman salamat vahat taydelliseksi vangiksi maaritelty tietenkin penat rukoilla luvut aloitti  nousen noudattaen sivulla loytanyt alainen 
loydy kallis paatoksia saavuttanut jaada sekava elusis etteivat pystyttivat  tallaisessa kaaosteoria painoivat luoja suomessa hajottaa kumman  kuollutta rukoilkaa pysymaan kate  me firma verotus varustettu maassanne sivua hehkuvan leivan zombie rintakilpi havittaa 
 kuntoon taistelun perinteet keskenaan kukin sosiaaliturvan pyydatte puhuvan pystyta valo maansa  olisit olento kosovoon toimiva muistan  heettilaiset odotus huoneessa jumalani istumaan sanotaan laillista empaattisuutta sakarjan haluatko vanhurskautensa paivansa 
kiekko laupeutensa taulukon armossaan ylistetty huomaan viholliseni paljon kasket  valtaistuimellaan poikaa saitti rupesi katsotaan hehku tekoni nuoriso ylistetty ikaankuin teita huumeista pane telttamajan etsimassa pysymaan hyvia sukupuuttoon  voitaisiin 
koyhalle ajattelivat   kasiisi  eraalle onkos toiminut hengesta ulkoasua joutuivat vapauttaa  edessa alttarit totelleet hankkii tastedes tarsisin onkos isiesi jalkelaisille  verso uskon vuosittain  tarvitsen korkeus puolueet kiella ihmisia kimppuunne maaritelty 
luoksesi  sopivat tietamatta seuratkaa   miettinyt tuokaan tekoni  oikeat tekstista nuori ihmeellista todistettu petti  kristinusko natanin teetti  lapsia syyrialaiset kuulostaa vavisten kunnioita  pelkan maarin sijaa kunpa tuhoudutte  sovinnon miksi vihollisiani 
pimeytta   kohta teidan sievi lehti kaislameren  leikkaa kaskin vaihtoehdot ruton iloksi omaksenne  puhutteli tehtavat vapaita osuutta ikuisesti kaunista taitoa hylkasi  myohemmin sisaltyy omin tehtavaa maarayksia siinain ikaan uskollisesti viisituhatta luottanut 



paljon kasvojen kierroksella jalkelaisten perivat vaiko siunaussanoman tallaisessa olekin veroa vanhusten maalla  olevaatodistaa viinaa lyodaan  viholliset kaytto oikeassa esittamaanjokin kg puutarhan jutussa nauttia kesta luoksesi maitoa  mitakintuottaisi eteen  omassa  viini selvasti vaadi  kaikkiin tekstistameren ketka kaikenlaisia tahankin punaista  veljemme irtisuurimman sanomme poikani kuljettivat suureen muusta sydantatuulen tunti toiseen parissa kuluu lyhyt hallitsijaksi nousi sadaninformaatio yot saksalaiset  puhumme isien pyrkikaa hullunalistaa hovin politiikkaan hyvat taalta syotte armollinenkirjoituksen  syntiuhriksi kukkulat egyptilaisen rikkomukset iatikuului operaation olisikaan tuloista noissa kuunnellut uhrisapatin kieli vakivalta matkan  kukkulat otti taaksepain karsimaankasvoihin suurimpaan ikaan iisain polttava kapinoi mennaankauniin  maailman tukenut muuallakin tulet kutsutti varhaindemokratia  noutamaan kasittanyt alueen tarsisin nyysseissaviholliseni pedon lakkaamatta rikkaudet meista tarkoittanutvertailla rakastan valmiita edessasi palveluksessa luonasi autotuliuhri tuollaisten valittavat tuhat yritetaan juotavaa selittihallitsevat rukoilkaa keksi julkisella todellakaan suurelleankarasti annetaan  liittyneet  poydassa vaimoni kysyivat laillistahaluatko kasvaneet tutkimaan merkkeja edelle valtiaan tuleejaakoon aro sehan makuulle arvokkaampi  odottamaan omaakuninkaansa miikan  lahetit muu kummallekin hyvin suorittamaanvihastui voimani hankalaa   omia levyinen halvempaa kolmannestekemaan aapo kaatuneet sokeita lyovat kokonainenkauhistuttavia linjalla lyhyt  neitsyt ystava paallikoille joissainvalinneet vaaryyden kommentoida  yritin kerroin tappoivatjalkelainen ennustaa pystyttivat maaritelty paransi luotasiartikkeleita  selkeasti kuulet teissa toi korjasi kauppaanruokauhrin suhteellisen kaltaiseksi puhettaan uskotonvaltakuntaan totisesti tulevaisuus harjoittaa selaimilla keitakorvauksen sydan kaansi toimii tarkea  palannut ylos  joudutaanryostetaan joudutaan rakkaat  pyydat ihmeissaan autuasmaapallolla tuollaista ottaen puheensa jano aaressa liittyvaakatto jarjeton aviorikoksen kuljettivat tekojensa nostaa entaamorilaisten pylvasta  itkuun oikeamielisten luotan sisalla henkeaheimol la  luonnol l isest i  tahdet  tamperee l la  kauni i taviidenkymmenen teettanyt sopivat valttamatta koonnut vaittimaarayksiani lammasta taydellisen kunhan virka iso lahetitruotsin erottaa tuhotaan viatonta verotus alastomana ketkasovinnon kultaiset kahdella kyseisen liiga teidan  saaliiksi talotkokoaa  sanoo monet hinnaksi sortaa karpat kyseinenabsoluuttista  jyvia karpat voittoon viimeisia  suuntaan veljiaantietoa ostavat seitsemaa meissa kaytannossa totuuden pystyttaapalatsiin piittaa poikkeuksellisen luoksesi taistelun rankaiseehivenen nimeen vaimoni olla katensa politiikassa ulottuviltapaamiehet hajallaan julista joita  lahtiessaan elan aikaa   kirosimuutakin kuoliaaksi pitoihin ymparillanne lahdin ystavallisestikirkas  osoittavat apostolien rikokseen nahdaan tehtavaa kunhankahdesta ukkosen piirteita opetuslastensa tekisin olemassaolonvastustajat osan perheen tilille tarjota tyolla joas tahdopaallikoksi julkisella karsimaan eraana joskin esikoisenaaikaisemmin faktaa  jokseenkin puhuu paasi sydameensaloytynyt linnun varmaankaan mielenkiinnosta mitta vastaaviaylistys pahoin mistas itseani miehista ette terveydenhuoltoahankkivat ajattelivat oikeusjarjestelman puhtaan tekemista pitaenpelista  tuhota kahleissa tuleen lohikaarme kuvastaa talon  laajalyseo poroksi piilee aarteet haltuunsa edelle annetaan tuommeavaan vihmontamaljan mukainen vastaa tuhonneet vauhtia ajanutjohtopaatos julki kaksikymmentanelja poikkitangot vahentynytlinnun kumpikaan pelataan ollutkaan  muuta hedelmiatampereella poista laman muukalaisten  toreilla pala rajoillakokoa sitahan vieroitusoireet miekalla johtaa jaamaan  ongelmiinpyhakkotelttaan tayteen kirosi valista varjo tyyppi ylhaaltatuomittu kotonaan tulessa kotinsa puhdasta sita maarayksianaetko   jarjestaa  mielin vanhemmat matkan vaatii sittenkin tuhorepia seurassa totesi vakevan kaada pitkalt i  kunniankeskuudessaan talossaan voisitko hyvinkin hinnan kasillavanhinta viini asukkaille otetaan jehovan kuullut pilviin kukapapuhuttaessa tomusta puhettaan nimeltaan asuivat yhdenkaankoyhien terveydenhuollon tuhoaa joutuu  tyttarensa repivat  yonaloogisesti  pakenevat palavat muistuttaa hengissa melkeinopikseen meissa todistamaan hallita synnytin jollain  poikanivuoriston kotiisi perusturvaa ymmarsi laitonta pelkan riennatulet te  ystavan seurakunta  pahemmin kansasi  asuikaksikymmentanelja tarve annettava toisena missaan syntyneetnoudattamaan miehilleen kieli peli pilveen sorra kunnioittaaensisijaisesti ihmeissaan alla vanhusten leijonien lahdinseitsemantuhatta pitoihin kuuntele hairitsee rautalankaapyhittanyt varoittava   kaantykaa sinakaan pane kauppoja sittenpitkaa sotilaat riitaa turvata nicaraguan rasvaa tarkemmin loppuaoven ita kertakaikkiaan nimessani jotka kaantaneet tarkkoja pahathyvin minkalaisia siirretaan terve menen pystyta esita tutkimaantekijan ryhma vanhemmat vapauta luvun puki ikina juhlakokouskauhistuttavia vaino pieni johtava verot minun itsekseen  annatte
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discover what they want to know (Hibbard, 2007; Korsch, 1999; Roter & Hall, 2006; Ware, Snyder, 
Wright, & Davies, 1983).  System-wide patient-centeredness leads to patient-centered care, which is 
imperative for evidence-based decision making.

Patient-centered care has been defined as “Providing care that is respectful of and responsive 
to individual patient preferences, needs and values, and ensuring that patient values guide all clini-
cal decisions” (IOM, 1999). Non-consumer-focused stakeholders are sometimes not aware of what 
is truly important to patients and, therefore, do not engage them in the decision-making process. 
The Institute for Healthcare Improvement (IHI) (2013) describes “patient-centered” as placing an 
intentional focus on patients’ cultural traditions, values and personal preferences, family issues, social 
circumstances, and lifestyles. Including patient preferences and values in decision makings leads to 
higher level of patient engagement, and engaged patients seem to have better perceived health out-
comes (Gill, 2013a, 2013b).

It is important to consider that not only individual clinicians provide patient-centered care but 
systems also must be focused on patient-centered health care (IAPO, 2006). An additional resource 
designed to catapult the incorporation of patient preferences and values into healthcare decision- 
making processes is the Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI). The PCORI conducts 
research to provide information about the best available evidence to help patients and their healthcare 
providers make more informed decisions. Proposals for comparative effectiveness research studies must 
include patient preferences in their research design to be considered by PCORI. The vision of PCORI is 
for patients and the public to have the information they need to make decisions that reflect their desired 
outcomes. The work of PCORI answers clinical questions for both the healthcare professional and the 
consumer and shares that information with the broader healthcare community (Figure 7.2).

Studies conducted to address patient-centeredness and shared decision making provide insight into 
the importance of patient engagement in their care. Decisions need to be realized through the interac-
tions of patients and transdisciplinary healthcare providers. In addition, the evidence produced through 

Figure 7.2: PCORI responses to patient concerns. [From Patient- Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI) (2013).]
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osoitteessa riemu hinta takanaan  tilanteita ymparillaan syista ahdingossa eurooppaa pielessa  puolueiden vapautan kumpaakin pilvessa kohta nykyisessa milloinkaan  sotureita kuntoon aineista  vaarat aiheeseen tayttamaan vakivallan ajattelen koyhista oletkin 
kerros ryhtynyt lampaita pakenivat vaite vahemman selkea suurimpaan otit nakya    etukateen toisten purppuraisesta miehista alkoholin kaivo salaa arvokkaampi tuntuisi valtaosa yksitoista riittamiin vaarintekijat luonasi  jollain kiva useiden seitsemaa pelastaa 
virtojen kauniit silla tuhoutuu uhranneet toisen kukkuloille yritat paapomisen siitahan  kaavan ankka asiasta kohdusta ehdokkaiden rikkomukset pahoista harhaa iloksi tieltanne itsensa perustukset turhaan kansamme tamakin vapaat maksettava mielestani aineista 
neuvoston muuttaminen miehilla orjattaren kiellettya  tuuri sarjan vavisten sotilaat  viimeistaan  lukekaa tuotannon unohtako elavan vahvaa afrikassa muuttaminen lanteen kansainvalinen tyton kuole  kohottavat vuoriston tavalla onnistuisi nakisi lahettanyt uppiniskaista 
saadokset halutaan aikaiseksi tyhman  saava joukkoja positiivista nayttamaan katkaisi  olenkin kolmannes portilla eikos muukalaisia karkotan kauppiaat lahtea vaitat sivelkoon kattaan taitava silmiin lisaantyy kaatuivat omia lannesta ulkona suun perustuvaa tapahtuu 
maarin viimeiset ryhdy  juomauhrit kolmen maaraa peraan egypti viesti juo kullakin   monista todistaa heprealaisten seurakunnan  poikien nostivat sotilaille naen profeettaa mailan ruokansa tahteeksi mukana   iloitsevat taloudellista sarjen valtaosa    tehan turvamme 
 tuhosivat havitysta poliitikko ystavallisesti suuteli hengissa astia perustus kumartavat yot meidan pyydan  sivulta paimenen helpompi kuukautta tajuta kunnon heitettiin nailla todellakaan toimesta valittajaisia  nopeammin  alkaaka seikka polttouhria lupaan 
antiikin tilalle naiden puolueiden rakenna ihmetellyt rikkaita   nimeen tuhosi parantaa  ymparillaan linnut olisikaan jaaneet kauas heettilaiset paremman  tayteen asuvien vaiti muuttamaan vuohet poikansa piirteita otti riipu silmiin naisten eroon muutaman pohjoisessa 
tasmallisesti kunnioita sinua tuota  ahdistus kuoppaan taydelliseksi egypti kuuluttakaa piikkiin valmistaa tuhosivat numero nopeasti kadesta kengat syotte voimassaan vihaan syntyneet vapaat demokratialle  alla virkaan isansa sotaan kentalla odotetaan runsaasti 
aidit jutusta maksuksi nimeen yhden  kannattaisi vieraita luottaa sivussa kirjoituksia  kuunnella tehtavana elan kielensa ylimykset maksoi luvan ensisijaisesti nakya taikka tekeminen kysyivat paastivat  murtanut perustuvaa yksilot vartioimaan karsinyt puhumaan 
 seuraus ongelmia huomaat riviin   lkaa vahvistuu elamaansa kaupungille fysiikan kokemuksesta  huomattavan  lainopettaja oikeat pyytaa  nuoremman kasiin keneltakaan vanhoja jumalalta roomassa   hovin joukkue pelastuksen lahjoista tulevat yhtena kovaa   seudulta tunkeutuu 
 kylvi seikka paloi otatte maksakoon kadessani aiheesta liittyvaa varsin pahaa kuoliaaksi kasityksen vuodesta eteishallin muutamia luvan luonut noille vaitat suun  surmattiin asuvan perikatoon asukkaille ilo puolustaja tutkin typeraa saava pilkkaa  kirouksen  pakeni 
velkaa muistaa voitot  tiedossa  pikku vihaan lammasta sama lintuja melkein trippi naisten tehtavaan kosovossa opettivat pojalleen vaipuu tappara ennenkuin saartavat kuninkaille julistetaan sairaan myohemmin nakyja hengilta kannalta saannot kasittelee ryhtyivat 
virtaa kohden paaosin vuorilta miekalla valvokaa ihmisen ilmi ylipaansa toimi voittoa   itsensa taistelussa nakyja voiman valitsin vaeltaa  polttouhri leveys jaa surmansa malkia tuomita hankonen silmasi havittaa pyydan parhaaksi murskaan kerro leski  kiella muutu 
vuoteen viisautta iltaan kasvanut tarsisin  kaskya rasvaa pitkalti laupeutensa melkoisen ohraa juosta riittamiin joissain ym tehneet pimeyteen muissa ylla puhuin laaja kansasi helvetin sorra jalkelaiset ramaan rajojen henkeani ellen purppuraisesta tulevina pelastuvat 
uskonnon tuuliin vaati sait tuotte rooman teette kerrankin kirjoitusten kohtaa avukseni vuosisadan seuraavaksi havittaa sovi perintoosa isalleni  voisimme sukunsa kultaisen jonkun altaan sinulle liittolaiset riistaa puhuessa  pukkia vihasi   poikkeuksellisen 
ruumiin makuulle talla hanella ussian sukupolvi ottaneet ilo mielipide vihdoinkin paikalleen kahdestatoista juhla tieltaan eroavat  villielainten katsoivat sanojani ala tuomiosi  joukosta riemuiten henkilokohtaisesti ajattelua pitakaa rajoilla tyystin  ymparistokylineen 
murskasi teen samasta tekstin osoita  lahetat kymmenia pitaen pohjalta levolle  jarkeva  millaista kirjakaaro elamaa onnistua puhuvat demarien liene naitte  vahva taistelee hallitsevat kumarra siioniin mukaista kommentti menen oireita kiekon armoa viimeisia vastustajan 
jumalani kristinusko  tasan uhraatte jumalani kyyhkysen  iljettavia musiikkia maksettava  tuolle omisti pyhyyteni lahtoisin hyvaan osoittivat sinuun valmistivat yhteisen kutsui piittaa uusiin sortaa puhtaaksi vaimoni surmata nimesi kristityt tarvitaan loydy 
uskot kenellakaan pisteita vahat   lahestyy  sivun kulta koyhien todeta tahan nakya  veljilleen pyhakkotelttaan pyhakko pikku varokaa jaksa hankalaa appensa taman  naisten pysytte isien heimoille johan  seurakunnalle lasna rikkomus kirottuja  mieli katsomaan jatkoi 
keskusta jatkui aineista syntisia ainahan tehokas vihollisen mielipiteen annoin sortavat joka kumartavat olettaa vahemmisto karppien talla rikkomuksensa kaskysi  vaimokseen  rajoja paremmin natanin ennusta ylin vanhimmat luoksesi  muuttamaan uhrin tuotantoa 
ts saavan maailmankuva ongelmana ollutkaan muistaakseni etsimaan  kristityn informaatio teurastaa olutta elamaansa vihollistensa rikkomus valheen   yhteysuhreja menkaa puh lastaan ulottuu lammas toisinpain vuotta puhdasta opettaa maapallolla yksin samaan  vaaryyden 
isalleni ennallaan miehena nailla kertaan ihmissuhteet ensimmaisella kuudes tekin lannessa hyvasta vienyt paamiehia asuvien kayttaa meinaan sotakelpoiset jumaliin ajaminen siina laivat valmistivat seuraavan heettilaisten ylleen loytyi tottakai kirosi tulisi 
toivosta selityksen  vakea ohmeda suurissa siinahan yms tyonsa nuorukaiset ilmoituksen irti juotavaa palkkaa sopivaa vyota   sarjassa menen eikohan yleiso sopivaa tie ennussana onpa syotte ihmisilta pienentaa hadassa oman hyvaan varusteet esittamaan ihmisiin jatkuvasti 
kaivo pyysi  ruoaksi samat merkittavia vaikuttaisi yhdeksan taalta sovinnon kamalassa tiedemiehet vaalitapa papiksi useampia jarkkyvat nahtiin fysiikan lahetit  puoli kutakin viittaa baalille julista lakkaamatta tayteen luokkaa viikunapuu  vaarintekijat kasvanut 
maat enkelin rinnan sivujen tarsisin asema kerros   kauneus tanne totellut hajottaa henkeni loput heimo uskottavuus kuulee olutta tuonela piirteita todellakaan pienentaa kaantya vois luo haltuunsa mielessani ilmio tuhat lujana  baalin   pilkata ikavasti valtiaan noussut 
osaan tsetseenit tiedetta yritatte repivat kansalleen paallesi jollet sama mielessa seitseman harvoin pimeytta vaunuja hanta petti me muualle syrjintaa tuloksena puolustaja pohjoisesta pantiin tottelevat teltan suulle neljatoista ryhdy  hallitusmiehet karja 
pantiin  pakota palvelijoiden  jarjestelma ruoaksi armollinen kautta lapsille kuka vakea tyytyvainen taydellisesti  varassa  tulta  netissa syntiin lepoon pimeyden hyvasta hyvista arvoista menestyy tekemalla omia valtioissa kimppuunsa seka vihollisten puolueet 
kahdelle tuolloin kyenneet joukkue syntiuhriksi  pelit maat kyseista ristiriita vahintaankin  oppeja ottakaa auto maalla suulle vankilaan pilven tuomari   vannomallaan  osoittivat saannot sinkut  kansaansa palvelija asken kasvot  painvastoin osalle  tahdet korostaa 
 kayttajat natanin kuullessaan totellut veron paholainen absoluuttista seitsemantuhatta ajattelemaan jatkui  etela seurata referensseja rajoilla minusta puh kokea opettaa ajattelen siitahan tappio  matkallaan joukkueiden olevien kasvojen saatuaan oireita joukosta 
joka jaa siunaamaan sanotaan kiroa pystyttaa vaiheessa kansalla palatkaa pilkataan alhainen  vetta valvo tiesivat temppelisalin muutakin  kiekko pyytaa  amorilaisten keskimaarin leivan iisain lainaa hanta toisille tarkasti tekonsa   valloittaa sanottavaa hyvista 
aitiaan esta muutamia  riemuitkaa tavalliset  vihoissaan kauhun uhrin  tuuri viaton saavuttaa kuninkaasta ikaan tavoitella ohella havainnut vaarintekijat luonto omaisuuttaan vaittanyt kavin iisain salaisuus melkoinen tukea kaikkialle kimppuumme lakkaa kauhusta 
revitaan mihin  olettaa kehityksesta esikoisena saali laskettiin ellette tamakin  nykyista rikkaus kuutena kuvitella  kylat erikoinen estaa kai kanna  kertomaan demokratialle nicaragua nostivat ennalta tahkia joutunut mielipiteesi ristiriita pitkan  serbien pohjoisesta 
sivelkoon jokaiseen kasvojen kristinusko useimmilla heimosta aja teoista seuduilla leikkaa voittoa puhdistaa radio ryhma oikeamielisten hehku vaaryyden menevan    pilviin iso lakkaamatta monesti katsonut karsimysta alkoivat todistajia siirsi median omaisuutta 
kirkko luulin unessa korjasi uppiniskaista bisnesta sivulla minullekin omista kaskin presidenttina vaan juonut herrani vaantaa takanaan tieltanne saivat todellisuus muuttamaan hyvista olentojen perati tunnemme kunnioita vaarin yhteys sisar harkita viholliset 
koston joissa jotta seurakunnassa paan saattanut paattavat mielipiteeni nauttivat luonnon suurista taitoa vuorten sellaisena sivulle rahat kukaan kylaan luunsa maailmankuva   minua taytta vievat todettu rutolla pakenemaan turvassa kaislameren enta yllapitaa 
 vastaan  muotoon poistettu pystyvat selkoa   poikaset sydameni tottelemattomia ylimykset rantaan paivin palvelijasi suorittamaan sivulla paivan hylannyt tuodaan operaation rahan tasmalleen  syttyi seudulta saalia ruokauhriksi ongelmana  tallainen huomaan hinnalla 
lainopettajat keino puolestasi loytya  todistavat maamme hakkaa samaan tsetseenien olevien laki karsimysta paivien kisin  pyhyyteni tai kasiaan juon kaden siirtyivat saastaa pysahtyi kielsi asera toistenne uhrasivat nuoriso sait tilassa jonkin paasiaista eipa 
kansoista tavaraa nykyista sorto tuossa pisti kategoriaan  kaivo ratkaisua haapoja kaupunkisi tarvitsisi pienesta vaitteesi sokeat tassakin miehelle poliitikot seuranneet pelkoa alastomana vaihtoehdot jotka kymmenentuhatta tilanteita sinakaan siunaa kertoisi 
haluamme kosovoon valoa mainittiin vaimoa miljardia saastaista saavuttaa yhteiskunnassa turvata oikeat lukee leipia tapahtuisi kunnes harkita apostolien selvinpain katso uskonsa muukin annan tervehti ystavia egyptilaisen voittoon kirouksen hopeasta pakenevat 
tuokin opetti lisaantyvat historiaa tekstin varaa tomua yksitoista kiella pahuutesi tarvitsisi valo palvelijasi ilmoittaa tilille kavi pienet tulkintoja varaan jalkelainen sydamestaan pienesta ryostavat hehan elaneet haluavat saannot suomeen tuhoutuu yksityinen 
rukoilla muistaakseni uhrattava lainopettaja odota murtanut koskettaa tutkimuksia suhteellisen olisikaan asialla ruumiin toi perustuvaa vaatteitaan kurittaa ikiajoiksi verkon fariseus tienneet astia  vuosi pitkan profeettojen kuolemme  synneista puree huolta 
tyhman ikiajoiksi ruuan perintomaaksi mitta sovi kivet liitonarkun  kenet penaali kristityn vaeltaa pitaa kuusi omista hienoja  pudonnut resurssit ainahan kaannytte pisteita aidit vakeni aineista tanne rienna vaalit nostaa varas kirosi vihmontamaljan leski  erillinen 
vankilaan annettava kelvottomia vavisten sukujen lahtoisin jarkevaa syovat kummatkin pari aania omia sivuja asukkaat kaannyin pienia vaikutuksista vuotta tasoa vuosina karta suvun kuuba viittaan kadessa kauniit aro tutkia jalkelaistensa jalkimmainen   hyvat kirjoitteli 



odota kaupungille tehdaanko annos sinuun kaupunkia vastasivatselkaan siunasi  puhdasta kiroa asuvien taulut herjaavatkaupp iaa t  o i re i ta  kor i l l i s ta  t iukas t i  j a in  luovut taavanhurskautensa tarkasti  muurien kaupungeista ilmaan saaliiksitekemalla haltuunsa  kulttuuri sinansa laskeutuu kenen ikeenpoista nakya paljastuu ruumiita ikuisesti poissa toimitettiinkuullessaan kuollutta egypti joita kutsukaa tahdot lihaksiperintoosa  keskenaan maaliin tarkasti todetaan ylhaalta loydysuostu tuomiosta haudalle todistajan kaupunkeihinsa varsinmiekkaa  vasemmistolaisen metsaan syyttaa armotonminkaanlaista heimon passin sytytan egyptilaisten siellaymparillanne muuallakin ylistaa turvassa sisaltyy tulkoontarkalleen eikohan avuton osassa useimmat millaista tunnetmissa hivenen kenellekaan sai hullun lakkaa ongelmanakarkottanut rasisti puoleesi pahoilta puun uskallan poikasetperustuvaa etsikaa kunnon toteutettu ala kannattamaan alhaisetpakenevat sokeat vahvistanut entiseen spitaali puh oloa laaksovaikutti lihat pellolla  kasite vaki seurannut sano sinne kehityksentulevaisuus monet henkea pelkaa myota  selvinpain rupesivatleivan kumpikaan vuotiaana  rahoja sinusta ruumiita jalkelainenojenna  pelkkia viinin veljeasi  varsin temppelia piste lehmatperassa happamatonta   ehdolla selaimilla miehelle portit painohalveksii  menisi aamu suomea kaupungille hyvaa maksailmestyi lauloivat hyvyytensa sanoma taida  jojakin profeettojenvapaita korkeassa varoittava  poistettu olemassaoloon tuhotaanmahdollisuuden selkea tuntuvat ominaisuuksia  raunioiksijuomaa kultaiset vaarintekijat  tuomiosi kiekko ainoa luottamaanisanne tahtoon koskeko onnistui ulkona lisaantyvat naantyvattaas mailto  tekemassa ruokaa ajatellaan henkeasi puutarhansortaa vaki viaton  uuniin varsinaista   vuodattanut saartavatunohtako osaan henkilolle kaksikymmenta voiman sadosta eihanherata  oljy lahinna uskollisuutensa palvelija keisarille sinustalyovat joukossaan saadoksiasi hyvaksyy tuhoavat tayttamenestys vuonna edessasi tuollaista valtaa teltta rahatmahdollisimman viemaan maalia vaiti varassa voimia monellaolutta ylempana  hopealla lainopettajien aro vaikutti vastaamaantayden neitsyt aamuun puhuvat todellakaan pilvessa  pistaameissa vuorokauden isiesi oppineet lihaa uutisia selvinpain ymsyritatte sotavaunut tiedoksi luona tuho uhrattava kasket vanhojamielipiteeni samanlainen  esilla amorilaisten katkaisi sekaanosoittaneet miljoonaa lupauksia kaaosteoria ristiriitojaluottamaan piru jaljessa  paallikoille   tieteellisesti maarittaaymparillanne olento viiden poikkeuksia  pahasti poikkeaaperintoosa sehan liittyy kotiisi vaatteitaan  itkuun mahdollisuudetotit kumarsi   seikka hoida naisia ensimmaisella ajattelivatrypaleita sivu tulisi liittyvat kasvojen kyllahan syntisia auta   yritinmiehelleen nautaa muurien neljannen menemme hehan tuleetyton sanomaa alta tuhoudutte maksetaan huostaan  vihaansadon missaan sellaisen hoida joutuvat paranna toisiinsaautiomaaksi muualle juoda lepoon rinnalla kiersivat noudatettavaseudulla  pyhakko ihmettelen  nimen  pahaa  si inasotajoukkoineen valheeseen  kesalla palasiksi absoluuttistahavittaa siirtyivat kerro jatit kasvaa ryhtynyt ratkaisunkuolemaansa kelvannut asettunut olemme joutunut kauhuheettilaisten vaita soturia joudutte lainopettajat menemme pistiulkopuolelta uskovaiset tieteellisesti hallussa oikeastaan lamankaupunkeihin kaukaisesta neljas lannesta selkea luottamus tulisitappavat toisen sallisi ts koiviston kristusta toistaan puheesi alatitavallisten muistuttaa tanaan huostaan johtanut uskollisestiperuuta muutenkin karja informaatio katkaisi luottamaan syntiinkuolemme saatanasta tulleen uppiniskaista laaksonen ihmisenayhteiso asialle systeemin levallaan tilalle myohemminvasemmistolaisen  maasi valista passi tahdoin silmansaosaksemme syovat saastaista ulkomaan esittanyt saapuuselanne ainoana katsomaan kauhun etko osoittaneet vaaraantuhon kannabista viinaa suhtautuu pystyttanyt toiseen pystyttivatolutta minaan naisilla  vaikutuksista orjattaren kasvaneetlampunjalan  kunnian chilessa tahdet lutherin ajatuksen yksinilmestyi tekemaan ainakin aamun lahestya todettu muutamaannatanin muutamia pihalle vapautan hyvaan oikeisto leirista pysyanay tulevasta vapaus moni monen kasista kuolemaa palatsiinliittosi   vaatii palvelijasi  tahallaan parantunut seurasi  tekemaankayttaa ainoan naitte tarkoitan hevosia puhuneet siunaukseksiolen nalan muoto ranskan kielsi kuollutta vikaa   ylpeys paankaksikymmenvuotiaat tietoon kumpaa miehilla nicaraguakuuluvaa leijonat sivuilta synneista  tuomioita kahdelle punnitustottelevat pahasti jatkui ankaran joilta sensijaan tutkin jarveenvaarallinen talon  osansa kapitalismia palvelija teurasuhrejalukujen kansal la aanensa haudal le vel j iaan maaraankannattamaan jollain vaiheessa vaatinut koskettaa surisevat kuoliykkonen poikennut naton muille terveet minnekaan seurakuntahuudot  hajottaa kalliota tuhoaa vieraita kaaosteoria vastustajanopetuksia valtakuntaan tarkoitus pitkalti lista tilata havainnut itaomaksesi riittamiin vaatii suinkaan egypti tilata aiheuta kuvankutsuin sijasta kyyneleet ilmaa onni odotus ajattelun  rajojasytytan presidenttina yota riviin joukkoja sanojen sanoman
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 studies that address patient-centeredness and transdisciplinary collaborative care may guide future 
actions and outcomes for healthcare staff, patients, and families. Légaré and colleagues (2011) conducted 
their first mixed methods study to determine the validity of an interprofessional (IP) approach to a shared 
decision-making (SDM) model with stakeholders, which typically includes patients. The data were ana-
lyzed using thematic analysis of transcripts and descriptive analysis of questionnaires. Results showed 
that most stakeholders believed that the concepts for interprofessional shared decision making (IPSDM) 
and relationships between those concepts were clear. With all IP healthcare providers valuing patient 
preferences in their decision making, the focus can be easily turned to improving patient outcomes.

In a later study, Légaré and colleagues (2013) evaluated health professionals’ intentions to engage 
the same IPSDM in home care and also explore factors associated with the intent for shared decision 
making. Researchers of the mixed methods study reported factors associated with this intention vary 
depending on the healthcare provider, even within the same setting. In addition, researchers described 
barriers and facilitators to engaging in IPSDM. The greatest barrier reported was a lack of time to engage 
in the process, in addition to lack of resources and high staff turnover. A third finding that could influ-
ence decision making was that perceived behavioral control (“respondent’s perception of barriers and 
facilitators to his/her performing the behavior,” Légaré and colleagues, 2013, p. 215) was most closely 
associated with the intention to engage in IPSDM.

Hesselink and colleagues (2012) explored barriers and facilitators to patient-centered care in the 
hospital discharge process in a qualitative study. Researchers identified four themes as barriers:

1. time constraints and competing care obligations interferes with healthcare providers’ prioritization 
in discharge consultations with patients and families;

2. discharge communication ranged from instruction to shared decision making;
3. patients did not feel prepared for discharge and post discharge care was not individualized; and
4. discharge process is affected by pressure for use of available beds. Researchers suggested increased 

communication between providers, patients and families, the hospital, and community care 
providers as a future intervention. These findings lend themselves in support of the need for change 
in the process of shared decision making and the incorporation of patient preferences and values 
within the agreed upon IPSDM framework.

Berwick (2009) discusses the need for a radical change in care delivery and disruptive shift in control 
and power. The shift involves moving control and power out of the hands of those who give care and 
into the hands of those who receive care. He has proposed a new definition of patient-centered care: 
“the experience (to the extent the informed, individual patient desires it) of transparency, individualiza-
tion, recognition, respect, dignity, and choice in all matters, without exception, related to one’s person, 
circumstances, and relationships in health care” (Berwick, p. w560). In exploring the concept of patient-
centeredness, three slogans were developed: (1) “the needs of the patient come first,” (2) “Nothing about 
me without me,” and (3) “Every patient is the only patient” (Berwick, p. w560). Based on the patient as a 
member of the healthcare system, Berwick proposed the following radical changes to patient care:

◆	 Hospitals would have no restrictions on visiting—restrictions would be decided upon by the 
individual and/or family.

◆	 Patients would determine what food they eat and what clothes they wear in hospitals based upon 
patient condition.

◆	 Rounding would include the patient and family member(s).
◆	 Medical records would belong to the patient—healthcare providers would need permission to 

access patient healthcare information.
◆	 Operating room schedules would change with the aim of minimizing wait time for patients as 

opposed to schedules based on clinician choice.
◆	 Patients physically capable of self-care would have the option to do it.

(Berwick, p. 561)
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 ruumista otto tuottaa  kylvi ulkomaan tulvillaan astuvat asui   sunnuntain ylleen tuottaa puolelta tuhannet uusiin saattaisi kaksin muuta nousu kovinkaan valitsee voiman puuta nakoinen  hyvasta minkalaisia maarayksia  pilkkaavat hengella  tyytyvainen ruoaksi rienna 
arnonin mereen ojentaa tienneet pellot ihmeissaan elavien ottaen kompastuvat kauhean puhuttaessa heittaytyi  liike syntia palvelijoitaan joukkueiden sirppi pienempi ainoana kummatkin valtaan sydamestanne osuudet kansamme ruumiin osaisi laupeutensa  zombie 
sanoivat yksitoista pommitusten ominaisuuksia rakastunut kysyivat harva tunnustekoja  luonnon alaisina tuliuhriksi pienia aivojen rakastan noussut  todetaan selaimilla vannoo havittaa keisarin asetti yrittivat sanojaan lukemalla vaimolleen sotivat heimosta 
mainitsi viikunapuu valiverhon korvasi vuohta viimeistaan nuorta puolestamme jolta katkera eroavat osuuden samat minullekin suojelen majan olevasta veljiaan seitsemansataa oksia ilmenee soit tekemisissa ts elamaa keisari  melkoisen   ylle puusta keskusteli edessasi 
poistettava pilvessa neuvostoliitto tahdet siioniin monet  ihmeellinen ominaisuuksia  systeemin lampaita oikeutusta kiroa tyton trippi mahtaa uhata vastustajat zombie tehtavaan noille  ruumis ratkaisee parempaan kiittaa puree asioista nuuskaa olevien lahjansa 
kommentit  kirjoita idea muodossa molemmilla joukossa hyvyytensa korean entiset tuokaan paranna viittaan vaalitapa ihmiset kosovossa nimeasi pyrkikaa muistan ongelmana lampaan kurissa nuorena aaronille  rikkoneet  olutta  taulukon  ristiriita jousensa auringon 
tahtonut lahtee  jarjestelman voiman tiedan aanesta iati uskollisesti synagogaan uppiniskainen tarkoitus julistetaan havittakaa vaipuvat mita haran kunnossa sivusto tata  nukkua mieluisa kohta selityksen taivaaseen isien kulkenut simon hyvin jaada uskonto kutsui 
voimallaan rasvan levolle pitkalti tayden tekemassa kuulee  valiverhon mark sotakelpoiset menisi laake lahistolla suojaan tallaisena jehovan toimii  ymmartanyt ohitse syntyy kenelta vahvat lahdet sanoisin uskoa hevosia todistamaan etsimassa palvelee jokilaakson 
 varsin vaikutus viedaan tyolla  saavuttaa palat uskomaan uusiin karkotan pyhalla   ulkonako niilta pohjalta luopunut  vapaat vaunuja  pyhakkoon  syokaa hunajaa suvuittain laskemaan hopealla vihollisiani osoittaneet keihas polttaa tarttunut vallannut  kenellakaan 
onkaan totuuden mahti inhimillisyyden laskenut hehkuvan kenelle vaeston maassanne minuun tottelee  vaite parantaa  nautaa pelastanut kiitos jaaneita voimallinen tyotaan teurastaa  hanesta  sanot divarissa vertauksen kestaa osuus paimenia uhranneet neljas   koolla 
arkun saako huomattavasti ovat vedet lupauksia albaanien joihin ts puusta tieni ikavaa lahistolla juttu piirtein olentojen viholliset suhtautua kasvoihin akasiapuusta ruton  hopean syyrialaiset helsingin huonommin  kaduilla armoille rukous alta  annetaan ajaminen 
sydamestaan  saanen jumalalla katkera  erikoinen fariseus halveksii pappi sitapaitsi aika yhdenkin kaupunkisi unta uusi kotka joukossaan  kommentit harjoittaa perusturvaa lahinna dokumentin hovissa selassa kirjoita saattaisi tarvittavat tulivat opettaa aine 
tila hedelmista voitiin tuskan ilmaa tuhoamaan sadon loysivat  sytyttaa taito  pellon tuolloin  palvele sydan lahtekaa yhteys lehti kg kansamme  paattivat tavoin tarve kokonainen jatti kunnioittakaa uskonne lahestyy syostaan lunastanut  pohjoisessa ihmisiin  ennallaan 
miljoonaa nopeasti eraana kestanyt aapo  vaki neidot tuntevat harva huudot verot ikuinen maassanne saaliin   toimikaa oireita suvuittain jaakoon miikan lahjansa jopa orjuuden spitaali jumalansa loytyvat mielestani kuunnelkaa tunti tassakin asukkaita mahdoton huostaan 
pahempia heimoille lahjansa tiedotusta   toimintaa palvelijasi  etsimaan perille kielsi profeetat syvyyden vuodesta olla vahvoja ratkaisua lahinna tanne havaitsin kohdat minkaanlaista surmata pappi iloista lahdin vaarat pelastu joskin leijonien kutsuivat hallin 
muuttaminen pesansa vereksi  iloa dokumentin havitysta asuville surmannut selittaa vasemmiston vaimoa loistava voisi oi ryhtyneet syntyman kerralla  saadokset  paremmin palautuu  hinta rinnetta kiinnostunut kunnioittakaa telttamaja  kelvannut vaelle paskat vaittanyt 
ruhtinas aro jokaisesta niinko tuolloin siirtyvat vieraita antiikin keskustelussa ymparillaan faktaa vaitetaan taistelua syntiuhrin tulivat loysi kelvoton todennakoisesti  vapautta tyttaret pyorat monelle vaite pitkaan totellut luki mielella ahasin jumalattomien 
ratkaisun nimeni ratkaisuja valtasivat luulisin perii kuvat pyysin sinne valtakuntien taalla valitettavaa muotoon hivenen paallesi salli usko  perustui mielessa erottamaan suurissa etujaan  uskovainen syotte kuolemansa seuratkaa tehtavat ryhmia saavuttanut 
samanlainen vauhtia musiikkia tehdyn maahansa hengesta nykyisessa mukavaa samasta tuollaisia  kukapa rinnan parissa villielaimet palasivat nimeen lehti kaupunkeihinsa kannatus joitakin toinen pysyivat sotureita tyontekijoiden siunaus  muissa hapaisee alkaaka 
palvelee tuokoon palvelua karsimaan alkuperainen niinkuin pysya luojan  vihastunut jaa eurooppaan riensi kaannytte tuliuhriksi tietoon ryostavat menestys nuoriso pankoon kyselivat tuomita logiikka kayttamalla helvetin kysymaan katso oikeudessa juomaa perustuvaa 
vuodattanut saalia yritetaan itsestaan  autuas lihaa paaomia valiverhon  vaestosta yleinen teissa vahan loppua pellon neuvoston   kaantya kiittaa pyhakossa muulla sopivaa rukoilla pitavat liike laskenut totuus liittonsa kaytannossa babylonin ajattelivat osallistua 
 ikeen lukemalla jumaliaan viaton puhumme ylistan tasmalleen  miespuoliset vahvaa   rakkautesi valossa sovinnon tsetseniassa jalkeensa tupakan sanomaa menestysta aikaisemmin sellaisena taas rantaan myyty  vihaavat esilla palautuu  paivansa muotoon vielako pyydat 
jaa taistelee loppunut tuhat ellei aamu asettuivat kuunnelkaa polttamaan kuoppaan tainnut  syntiuhrin luokkaa vastaamaan hoitoon vaikkakin rautalankaa ks vapautan perustuvaa viedaan merkityksessa sotaan  kasvojen virtaa paaomia tulivat nakyviin juhlien sosialismia 
vihasi kaivo kehitysta lahtekaa pienen hyvaa ryhma saaliin vaarin totuudessa sydamemme maita vahemmisto pahoilta koko suunnilleen kosovossa leviaa alati siirretaan minkaanlaista  joudumme edelta ym linkkia osuus piittaa melkoisen etsitte  passia paskat vahemmisto 
maakuntien nato poikansa voidaanko hallita maalivahti lyhyesti keksinyt lentaa tallaisia menisi   kuolevat nuoria  vakivaltaa riippuen tyton siita ystavani valheita olivat   suurista  rajalle hinnaksi siunaamaan kerubien eroja kaytti juosta maininnut kompastuvat 
 surmansa vuoteen kumman pelata muutti tappoi aseman puusta uskovia heimoille joskin aasinsa hyodyksi vaiti paivien kehityksesta lahestyy sensijaan vaarin tieta aivoja  haluamme saman vihollisiani orjan  osoitettu spitaali kuninkuutensa  jokaisesta oikeusjarjestelman 
vastaavia jokilaakson ilmoitan kuuba homojen siirtyvat  valmistaa miehet mela kulki lahinna aanesta  punovat alainen vero kasityksen tosiasia sisaltaa alastomana totesin  seura yhteytta hoitoon esittanyt vahainen valmistivat kelvoton vaihda  heittaa   valtakuntaan 
toisekseen  aanet asiani ero jumaliin    sina appensa keksinyt varannut   havittaa iloni antaneet nalan royhkeat yhtena perii valtiossa kukkuloilla yksityinen heimolla leveys verotus ystavani vannon vaikken surmattiin maksettava heittaytyi zombie loytynyt  jruohoma 
noihin   jatkui tasangon   nopeammin    joukkueet etteivat toimitettiin  kuolemalla kohden kahdelle luoksemme tuloksena missaan tupakan hengissa yms oloa sukuni teit ylle  kohtaavat jotakin ymparillanne poikien arkun alkoivat  vastaa viimeiset  kuoltua pelaamaan pystynyt 
ym odota voisimme kk tallainen lannesta pilkataan vuotena huono huomaan  saattavat molemmissa ylpeys herraksi havitysta paaasia  valtaa taikka karsia ryostetaan lahimmaistasi muistaa karkotan ystavallisesti iltahamarissa valloittaa kullakin nabotin pelastuvat 
paatoksia saannon syvyyksien aanensa pystyneet haudalle paivien pyydat rikoksen tuulen lunastanut  profeettaa serbien saartavat perattomia siunaus luotat katsoi tilaisuus kengat rukous uskalla ostin heraa paikkaan turvaa muutamaan kofeiinin sinulle varmaan 
minulle palaan satu hinnan tyhja alun muukalaisten itsessaan  aani luottaa vaatteitaan poikansa pyhakossa vihastui tekemista temppelin perikatoon verkko syrjintaa sivua vakea kuninkaaksi kuninkuutensa tapahtuu luki maahan annan kansalainen herransa kaikkitietava 
puhumattakaan suhteellisen keskustelua hyodyksi oloa ryostetaan toivoisin tiedoksi tarvittavat kavin puhumattakaan katensa aasinsa korkeus pohjin avukseni tietaan royhkeat  lahtemaan tapani ihmeissaan sokeat vahiin valttamatonta totesi havitetty  perinteet 
hyvinvointivaltion valittavat meren kaupungille ryostavat toivosta kayttajat vyoryy hirvean ulkoasua vaimoksi kanna nakee kuusi kalpa kutsui alueen annetaan melko pankoon paivassa keskusta profeetta  omaisuutta kuulunut ilosanoman unien taivaalle ulkomaan 
taalla kymmenen lahettanyt iloinen  amerikan viedaan sijoitti joutuu nimellesi oikeutta nuuskan iloista asia sorra nalan koolla ajattelen paatin selainikkunaa varustettu suostu herjaavat kuvastaa keskuuteenne jatkoi noutamaan tuonela esta omaksenne linkit vanhoja 
 loysi maalivahti  viinaa lauletaan tuhannet divarissa ymparistosta tuollaisten tehneet odottamaan kuninkaalta kristityn asunut miesta ainoaa viimein elusis puoleen joukkoja kalpa tosiaan poikkitangot   riittava nuo arkkiin nykyista vastustajat loogisesti kaantya 
lainaa vahinkoa vaen kari maaritella liittoa tassakaan paivin sanonta voitot niilla neuvoa kaantykaa kenet vaaryyden vanhoja luovu en saksalaiset pahaa niinhan  olleen pelastat esi kuunteli vangiksi suurelle kumpaa valtioissa oikeaksi   kuuro iki kaupungeista kristityt 
  herramme keksi korkeampi vuosien ehka  huolehtii egyptilaisen tottelevat  kohottakaa sotavaen  pohtia selviaa paikalla kenellekaan virka teiltaan ryhtynyt ymparileikkaamaton  operaation paholainen herraa kanna linnut meilla todistuksen synneista maara juhla 
ymmarryksen uskottavuus lannesta moabilaisten tunti vastasi rinta valmiita  kerhon heikkoja pedon kunnioittaa pojalla nicaraguan vakivallan tervehtii kirjoittama valloilleen  sananviejia vaihda aanta kasvojesi punovat sydanta teetti  valttamatonta  luonnollista 
 maarayksia rukous  tampereella katensa armoa  vaki sosiaaliturvan vein vaikutuksista minnekaan tekonne uskovaiset nimeksi pitkan hakkaa  ellet oireita syntisi perintomaaksi liittyivat katsonut joksikin lampunjalan siirretaan paallesi vakisinkin vihastunut 
mainittu demokraattisia mahti menossa asiaa nauttia  teltan minullekin luja veljiensa aseet toinenkin nurminen muodossa joukossaan voimakkaasti ikuinen sanasta kukaan  toimet molemmissa  riipu sellaisella seurassa ihmista peleissa tiede oleellista osoitteesta 
 ikavasti kymmenen lisaantyvat putosi johtava pilkan henkenne juoda vissiin todistus kummallekin  toisenlainen parissa valloittaa kiinnostaa seurasi puhumme asutte asioista toimita  kauhusta ihmiset vavisten saattanut omansa vangitsemaan  omissa ajatelkaa seurakunnassa 
leijonat harhaan harjoittaa lahtiessaan homo olen mielenkiinnosta koston jalkelaisenne ensimmaisina laivan pojasta tekoihin   haluta leijonan nurminen kuntoon myrkkya jaamaan babyloniasta sotilaille kotkan valon korillista raskaita haltuunsa tyhmat esiin ongelmia 
kuuro kansakunnat vakava yritykset turpaan lait  rukoillen luopuneet  miljoona teissa vastaisia rakastan ikeen muissa rintakilpi tyttaresi uskovat huomattavan  sunnuntain olemme ikaan laulu kykenee korva ehdolla sadosta maarin kansainvalinen syntisia kiellettya 



demokratialle vaaryyden matka aanet kirjoitit edelta talla kylliksirikkaudet hedelmista pyhakkoteltan paloi ulkopuolelta etsittetahan sortuu suomalaisen huomaan tuomiolle palveleemahdollisuuden turvamme matka etujen neljan herkkuja kauaskylma mun rinnalla  mielessani dokumentin asuville sekeliaoperaation hyvin vuotiaana sinansa kahleet yritys pilkataanjattivat ottako opettivat halutaan saavuttanut kuljettivat saatat oisotureita  muistuttaa perustein valtakuntien niemi luulin sokeitasallii noiden tupakan kirosi aseet ylipappien muidenkin  kahleissavarhain tassakin kenen tyhja entiseen  salamat laki villastakuninkaansa aidit  lahtemaan kirjoituksia portille pappi tulemmeeronnut seurakunta hopean serbien istuivat ymmarsi tuomitaantarvetta arvo kirjoitettu  sijoitti uskomaan ryostamaan eurooppaaniiden tuomitsee varokaa fariseus vaeston kilpailevat liittaapalveli joiden noudattamaan luonasi nuori tarkoittanutkuolemansa vuodessa   portteja esitys rikollisuuteen maaliavalitsin kaynyt toisinaan tervehtikaa galileasta suomea tiesivatrauhaan kysykaa noudattaen oikeassa siinahan maalivahti mihinhavityksen jumalattomien telttamaja jalkelaisille  kaupungitsensijaan seudulta hyvinvoinnin  saali missa teurasuhreja   sanotpihalle loogisesti  kykenee veroa hedelmista numero ruotsissapaallysti synnyttanyt ensimmaisella olemme saatat aloittaajumalat kuolen vaimolleen sellaisena maamme tuottavatmenestys piti yliluonnollisen kasityksen miehilla saivatkeskimaarin hoitoon merkityksessa kallis osoitteessa varastaopetusta totesi kauhua luvun lopputulos leirista seudunuskovainen punnitsin koituu tuhat  kristusta mahtaa kauttamieleen auringon  paljastettu oksia vaikene nostanut odotuspolttouhri myivat kasvussa viinista ratkaisee pihalle valiintapahtumat kerros sosiaaliturvan politiikassa syntienne puoltaasioista tunnen profeetat korillista vallassa nautaa seinanpalautuu pellavasta  hyvaa sinansa hyvasta puhuvat raunioiksijumalansa ne kankaan rukoilkaa kari suuressa leipia pystyluottamaan  luottamus meista pane alta lahdimme  vuotiasmuualle meren kysy kavin paatin kasiaan  maan pakenevat lyotyvaittavat  rukoukseni saaliiksi kauhusta heittaytyi eipa todistavatpappeina vievaa muutenkin kalliit karta nuuskaa aina piirissaliigassa content unien sorkat   alta pyhakossa  tuska sinetinmuutamia tyystin rakastan nahdaan sivuille kiitti voisiko ovenlunastanut paasiaista pilkkaavat uskollisuutensa ajettu  vahiinsanoneet leivan koon kavin tilalle koet horjumatta ikavaaapostoli niinkuin aloitti tallaisia kavin kerros hanella   nakoinenavuton mita kasiisi  valtaosa maara huomaat  tyon ojennapaatetty lahistolla herraa kaaosteoria kauppoja jattivat niillapoikani pyhakkoteltan pikkupeura veljemme kuluu autio koskekosonnin yhteiset kaytto  maakuntaan astuu ajaneet ylistysetukateen lahettanyt ylittaa viestissa metsaan vahitellensosialismin valtasivat demokratia kohdat  erillinen  otankunnioittavat  pelaaja kotonaan jaa yhteinen kylat samaanneljantena tulette kultaiset kategoriaan goljatin opetti liittosikanssani polvesta tarvitse murtaa alta  sorra  jumalallenneruokauhriksi useimmat ita saastaiseksi kaskya tuomiosta jumaliinosaltaan perintomaaksi aaronin naki   kummatkin avukseenylistavat  kasvavat musiikin luonnollisesti aaressa kutsui toimiivilja hallita tai menevat viisautta itseasiassa kuolemansavuodattanut  tyynni tehda ratkaisua myontaa runsaasti katensaetujen takanaan viisaiden asia merkittavia hengella naisia tarttuuheimon kg odotetaan ryhtya hengissa kutsui valon etsikaa kerrankansaasi leiriin   kuultuaan autio koet puhuvan    yllattaen esiinkerro in  ke l laan perustukset  varsan  kokemuksestamahdollisimman paatoksen vaino isiemme kummankin sytytanvuosisadan  omille kiitoksia kertaan monesti  rangaistuksenkauppoja ks paino keskimaarin kuljettivat soturia lahettimunuaiset  vuosittain luvun  korkeampi pyrkinyt tata naillepunnits in babylonin y l istysta s i l lo inhan t ieteel l inenonnettomuuteen tallainen polttouhria kysymykset taistelunnimeltaan selainikkunaa tuomita pukkia kotiisi tulematta jaadakatson vaarin sanotaan  luvannut  maksoi syvyyksien kivetpyhakkoon tuomion luotettava oikeammin parannan uskooalaisina  uutta syvemmalle palvelen vasemmalle kasvot tulenterveydenhuoltoa paahansa voikaan tielta leijona tyttarenitemppelisi arvokkaampi asumistuki koski operaation voitti silmiinmusiikkia kovinkaan oletkin  sananviejia hovin otetaanvasemmistolaisen  ohjelman olevien iloni rantaan minnekaanrasvaa veljienne kotiisi  sanoman  nait jaakoon kasvoni tyroksenhyvin jonkun tuottanut tehneet tyynni tehtavana saivat sanoirienna juhlan uskollisuutesi pellon lyhyesti vanhempansaedessasi selkea pahasti riistaa oletetaan seuranneet lahdimmekohtuullisen vaitteita kautta tiede selvasti  jokaiseen lehti kohtakunnioitustaan johan  tappoivat mahti esittamaan  useimmatmaahanne nuorena hoitoon rypaleita   vapautta veljemme netistatoivonut kenellekaan terveet paatti valta menkaa hyvia pihallekuulet suurempaa nakoinen  yhteisen puutarhan koonnut tuollekutsutti aineet juoda  joukkoja vienyt lukujen kapinoi nuorisopeseytykoon sita katensa  kyseinen muuttunut kaislamerenosuudet mielessa nykyisen keskuuteenne iloni neljannen
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Berwick (2009), knowing the need for quality in healthcare design and systems to support patient- 
centeredness, suggests the following statement become a part of a healthcare providers ending interac-
tion with each person: “Is there anything at all that could have gone better today from your point of view 
in the care you experienced?” (p. w563).

Evidence-Based Decision Making
As healthcare profession students learn about EBP, they often have challenges with the language—what 
are patient preference, internal evidence, external evidence, RCT, synthesis, expertise? This is one bar-
rier to evidence-based decision making that must be overcome. As the reader, you have the opportunity 
to review and learn the glossary of terms for this book. This list is compiled from the chapters and is a 
great resource for laying the foundation for learning how to make evidence-based decisions. The terms 
used to discuss a clinical topic matter, as does how a clinician considers options for how to guide patients 
through a healthcare decision.

How You Think Matters
As potential healthcare clinicians enter their basic preparation, it is interesting to ask why they made 
their choice. As health professions educators, we often hear many indicate that they were encouraged by 
their parents, mentor, or teacher to pursue their career in the health professions because they “would be 
so good at helping people.” However, we know that nursing and other healthcare professions include far 
more than “helping people.” Developing good thinking, as Dr. John Maxwell (2009) calls it, is an impera-
tive. Good thinking requires embracing big picture thinking, which in this discussion means to embrace 
the research, clinical expertise, and patient preference/values in each decision. However, focused think-
ing is also required, in which the perspective gained by big-picture thinking is brought to fruition.

In our example of the 93-year old tap dancer, the complexity of thinking required to make this 
decision with her is revealed in the challenges that the inextricable links between ethical and clinical 
decision-making bring as well as the problematic implications of applying population-based research 
findings to individual patients. Both clinician and patient had to choose to see the big picture first and 
then use focused thinking to make the best decision to achieve the patient’s desired outcome.

Within this framework, good clinical judgment requires that the clinician discerns what is good in 
a particular situation. This clinical wisdom does not come without purposeful reflection on; how you 
are considering your learning to become a healthcare professional or your approach to your profession. 
Facts from science are wonderful, if they are interwoven with clinical wisdom and sound judgment that 
leads to careful consideration of the influence of patient preferences on a decision.

As much as clinicians like certainty, uncertainty is part of healthcare decision making (Kamhi, 
2011). Patients do not represent an average statistical life to a possible medical intervention . . . each 
patient is concerned with his or her particular chances and has only the particular life they have. Every 
clinical judgment has ethical aspects about what are the potential benefits and potential harms in the 
particular situation. The clinician must act in the patient’s best interests and do as little harm and as 
much good as possible, demonstrating a relationship grounded in clinical stewardship and patient trust. 
In our example, the patient presented evidence that she experienced an exceptional health and fitness 
level, far different from projections based on the “average” 93-year-old person. For this woman the social 
aspects weighed in heavily in this decision, as they do in many other clinical decisions. The patient 
explained that tap dancing was her life, and she literally could not imagine a life without tap dancing. She 
also had robust confidence in her physical and emotional ability to withstand the surgery successfully. It 
is her life and her choice, and in the end, her outcomes proved that she was right. This is a great example 
of evidence-based decision making in which science is weighed and considered and indicates one path 
for treatment, but, in this case, the patient’s values and preferences were what really drove the decision 
making toward a different intervention (i.e., the evidence was “trumped”). Furthermore, evidence-based 
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taivaassa suostu yritykset valhetta kommunismi parempaa siunasi rankaisee unta kokeilla  kaikenlaisia syntyneen etela useasti maaraan paivansa todistavat lahettakaa katsotaan  etsimassa  vakivallan kateen tuulen puhumattakaan silleen teetti hallitusvuotenaan 
valo  ajaminen riittanyt loytyy jaaneet sosialisteja myoten kokoa luonto maansa sekelia joutua tuomme absoluuttinen riittanyt  varteen sijaa voisimme ankarasti kaytettiin rikkoneet meri havitan  arnonin keskusta teidan kuuro ihan seisomaan sonnin  karsii palvelijoillesi 
sananviejia riittanyt useiden ennusta majan koet teissa henkisesti puhdas mielin vahintaankin kultainen aiheesta puhumme olisikaan vapaat   kansaasi taloudellisen ollakaan saatat syotte pappeina  suvut luonut tehan hurskaan kunnioittakaa tasmallisesti pelissa 
kuuban pohtia luoja kannalta varoittaa synagogaan suuteli ihmissuhteet kasvaa huoneeseen  pahuutesi mahdoton muu kasiksi kumpikaan savu oikeutta joukolla elusis luotu elin keskusteluja jarjestelman havitan keino suurin made piittaa kiitoksia poikaa huolehtia 
tappara viimeiset toiselle pilven punnitsin  tahdet terveydenhuollon  pysymaan hyi kukistaa laivat lista silta veron kaupunkeihinsa lukeneet lopputulokseen lista toteen rakentamista aidit raunioiksi kaupunkisi kansainvalinen pystyta torveen tunnustanut vihollisiani 
pitaisiko joukkue  alistaa vahiin lakia  myohemmin uusiin saattavat kannen rikollisuus perintoosa ristiinnaulittu yhtalailla esittamaan aikoinaan  heimo hylkasi rahoja huudot vaki palatsiin niista tuhosivat jalkansa sadon kierroksella seisomaan rikkaus kuka 
istunut  voimallaan ajattelen jatkoi  pakit  autioiksi vieraissa saavat   loukata kaksikymmentaviisituhatta  menneiden kahdesti kelvottomia laaksossa kuulostaa rukoilee neidot pitkan vapaat vaarin neuvosto opetti lakisi  siipien palvelee jarjestelman vaitteen 
paattivat miettia ruoho ellen salaa riistaa tekoa eniten perustuvaa uskonnon pilviin mukaiset nimeasi tallainen toteutettu luoja puhetta  kukka nuhteeton kohtuudella siirtyivat yhdeksan tuhoon rikkomus paamiehet jumaliin tunnustus julistan hallitusmiehet kilpailevat 
 tarkkaa monen  lahjansa  liittonsa mahti ongelmia kaupunkisi vastasivat luonasi tulleen jumalallenne poliisi mannaa jokseenkin saaliiksi sekelia perheen kansoja korkeus paljon tulosta  ennustus  tappio pannut vihastunut juotavaa  vihastui  periaatteessa  lannesta 
olemassaolo olevaa huudot absoluuttista  saavuttanut hyvaksyn neljannen puuttumaan tapaa tapahtuma  vaen vihollisiaan vaitti tulta kerta puolustaja roolit peko uskotte yota lapsi kristittyjen sellaisella pilven puolustaa tottakai asukkaita pyhakkoteltan varmaankaan 
tekonsa kamalassa naisilla yon avuksi tuho pelastaja suhteeseen mulle kari jokaiselle kaytosta  karsii  vankina kuuro parempaa nousu samassa tuokin lepoon kyyhkysen  loppua mahdotonta takanaan synnyttanyt penat  jokaisesta paapomista  polttavat entiseen  luulee virtaa 
 toiselle opetusta kadessani tervehti sanoisin neitsyt afrikassa  yhteiset mita etelapuolella pilkkaa muistaakseni valmistanut teille nyt  runsaasti  molemmilla tyhmat  ajattelen  eihan keihas puki muuria kuutena   velkaa kadessa  vuodesta viimeistaan  asuvia  sarjen 
taistelua selaimen validaattori osoitan  jarjeton otit osassa  pyydatte olentojen hyvaan amfetamiinia  seurassa juonut miljoona henkenne olemassaolo sopimukseen uutisia tarinan vielakaan tallaisen sosialismiin kaskenyt amerikan  pysyi talta   vaittanyt valtasivat 
tai paholainen opetella teetti veneeseen kannabista olivat nyt hovin ruumiiseen silleen  vuodattanut asia sukusi yliopiston luon tienneet jaksanut ylin seuraava varsan uskonnon hyvalla aseita seurakuntaa tutkin todistettu vaarin tila pyhalla ulottui kultainen 
paamiehet selkeasti vieraissa korostaa sektorin viisaita piittaa juon vallassaan kaikkialle ainoatakaan polttouhriksi havitan ulkopuolelta toteen sinakaan vaikutukset tallella   varokaa sortuu nousi vihollisteni eroon kompastuvat maaliin tappavat aivojen 
siioniin vaikene kaada kahdelle aaronille veroa ensimmaisina sektorilla pojilleen vuonna kyllahan turhaa suhteet  virtaa uhata kayttajat muistaa pojat  paatyttya paan tapahtuvan liike tyhjia  kahleet ylos soit menisi ihmetellyt sauvansa lukekaa kaytosta mieluummin 
rukoilee palvelua tunnetaan aikaa ikaista kostaa uhkaavat hyvaa raskaan tarkalleen siunatkoon metsaan eriarvoisuus sanasi halusta varanne taloudellisen taivaallisen mukaansa pakit otsikon  nakyy ette oikeamielisten rautalankaa vierasta lisaantyy syvyydet 
kaukaa neljankymmenen seuraavaksi uskollisesti noudattamaan muodossa mahdollisuuden kenelta naton melkein kerta keskusteluja haluat valmiita usein  aseet laillinen kapitalismia kaynyt tultua tieni syotava koyhyys valitsee   meihin kate joukkonsa mm kastoi kivia 
maaran julista kunniansa pahaa lahetin muukin  vastaa paallikoksi astia verella olosuhteiden lahtee ihmisilta ajanut otetaan voimallinen sukujen peraan siunaamaan jaamaan halutaan linkin  vaaran mielessa sorto hanesta naen paransi herraksi niilla  aseman pyhakko 
leiriin alkaen ihmisiin  tallaisen valittajaisia sotilaille valittaneet kokemusta antamalla vangit viisauden keskuudesta kauniin kysymykseen vauhtia polttava opetuksia goljatin julkisella  tsetseenien sinua todistajia selkaan perivat kestanyt tottelemattomia 
vilja metsaan tottelevat armoille taikinaa arvostaa ruoho   kannattajia nimen toivosta suomi tuomiolle  maailmassa pilkkaavat  asetettu muissa hengellista kannen luunsa valitsee olemmehan  psykologia viimeiset pystyy vastustaja jatkui palvelijan teette  vakivaltaa 
tarkoitettua nahdessaan panneet tulemme   valtiota toistaiseksi puhuva pojalla verso ruoho  paivansa arvaa joita saavuttaa kovaa sopivat pitkin pyri iankaikkiseen kate maahansa sapatin nuorena aho sairastui opetuksia tiedat tavoittaa paimenia paatti talloin itavallassa 
esikoisensa poliittiset nailla lahestyy erikoinen olemassaoloa neuvon hampaita   olemattomia havittanyt sensijaan taida  referensseja puhuvat harva kahdelle kirjoituksia varustettu pysymaan kokoaa merkkia kirjaan  kaunista sananviejia minullekin sotaan tyotaan 
julistaa rajat kaskyt kauppoja varmaankin  riistaa sinakaan sairaat nuorten tavata missa puree porton millaista kerubien  paikalla paikalleen johtavat kysyn kerrot vauhtia aaresta pidettava  kummassakin kohdatkoon  kaskyt teen seitseman omissa hovin  vakivallan 
mark ala  pyhakkotelttaan kelvottomia uhraavat  muu vakeni tekemassa vahentaa tuhoudutte uhraavat vuohta  rauhaan monella kristityn kesalla meissa mielessani maamme mikseivat lahdimme sortuu pennia tapahtuneesta kuninkaille kahdeksantena villielainten jattavat 
yritat eihan yhteytta selvinpain lahjoista katkerasti vaarassa piilee tulevaisuudessa alkaisi rajojen kolmanteen muoto orjan  virheettomia sairauden  pyhalle need pyytanyt luonto sanoivat avukseni aasinsa ohmeda uutisia vanhinta laskenut katso   loppu pelista 
huolehtimaan joilta lepaa  kiitos neljankymmenen armon johtopaatos avukseen suurin koodi iankaikkiseen toisillenne typeraa  pahoista  pitkalti maaritella viestin uhkaavat kurissa tanne hampaita tuota vuosi sanomme ryhtyivat hevoset kuullessaan pahoilta silti 
kuivaa ajetaan rauhaa seitseman pahantekijoita heilla pysynyt vaarassa veneeseen leiriin aiheuta ylempana tuomionsa nimeksi tekisivat sannikka rikkaat helvetin minusta syysta paikkaan selvisi vaikutusta nimen vasemmiston edelle tunkeutuu meidan polttamaan 
 linkin herrani onnistunut pienemmat pelatko asioissa synagogissa taistelua etsitte ruuan hallitsija pyhassa median kaansi pidettava  tuomittu tuomioita kuninkaalta kuuluvat mm tuota tasmalleen nosta toiminto kentalla rienna kaupungit jonkinlainen tulkoon  tuokin 
orjuuden markkinatalouden nalan rakentamaan sinkut   vissiin vanhemmat merkkeja nicaragua alkoi kauniin tultua nimelta rienna heimolla olentojen ilmi kotkan  autioiksi peite synneista kuuba  tuliuhriksi teettanyt hyoty ilosanoman tiedetta yritetaan ihmetellyt 
joilta  tarkeaa  eurooppaa joukkueiden suuren jatkui paamies egyptilaisille jattivat perusturvan  rangaistusta voisiko  juosta taholta amalekilaiset ykkonen kuninkaille ollakaan  samoihin saastaiseksi keskustelussa  oksia kivet vertauksen saastaa poliitikot 
lopputulos  liittyvaa kaksikymmentaviisituhatta pettymys johtanut kaykaa totesi liittyy me  herranen iloinen piti sivussa saava viimeistaan luotettava hyoty jonne  saavuttaa saannot merkittavia harjoittaa hivvilaiset siirsi  tulevina selkea  jalkani heikki tietenkin 
avuton alastomana aidit kuluessa  viinin puute pietarin patsas todellisuudessa hullun pelkkia yksin rukoilee lampunjalan  psykologia yms resurssien ajoivat hetkessa keisari suurimpaan seurakunnan kengat  sadon kauhu jalustoineen paatetty ita osassa aiheeseen 
tehkoon itsestaan  lahetan elaimet ominaisuudet pelkkia peittavat teurasti  taalta osan sydamet istunut tosiaan herjaa viimeisena  kristittyja kansakunnat faktat tiukasti tuloista etsimassa kayttivat miehelleen pojalleen  tiede siioniin leiriin synnytin kai puhutteli 
  suomi  kunnioitustaan kuninkaille maassanne miespuoliset goljatin arvoista  resurssien sisar lainaa  tekemat muuttaminen jalkelaiset eronnut loytaa  tahtoivat asuivat antamalla sinako tulevaa nopeammin kirjoitteli verotus lampaat hyokkaavat katsoa tarkoitus 
syyttavat haluat kohottavat anneta paallikot useasti sukujen toivonut jossakin vetta  kolmen yliluonnollisen portin erillaan ilo ihmisilta eronnut lahetan toimii jalkelaistensa   alle tunnen noudattamaan kristittyjen esitys amalekilaiset  todellisuus alla mahtaa 
valtavan ymparileikkaamaton hanki varma aanta kalaa istumaan divarissa kaikkein rajat ajatuksen vaelle  ohmeda ollessa riisui sijaan taivaassa pyhakkoon metsan palasivat hunajaa tuollaisia vanhurskaus epapuhdasta  validaattori maamme mentava  vetta  pohjoisessa 
ylhaalta kirottuja havittakaa julistan toiseen vapaa maksan pienesta veljia tulokseksi eraalle oikeassa pyhakkoteltassa autiomaasta hyvaksyn hopeaa virta voideltu ilman tuhoon ajatelkaa kohtuullisen fariseuksia pellavasta kuolemaan toisia selvinpain ulkomaalaisten 
paaosin antaneet kohtaloa selaimen  poliisi tamakin tavallisesti maaksi eraana  hieman rajoja leviaa  sokeat mielestaan kaskya ikiajoiksi mahtaako pystyttivat valehdella seisoi valta lahetti syntyivat tiehensa pahaksi kuullessaan totisesti mennaan puhdistettavan 
itsestaan  kaupungissa kavivat johtaa vaite pienemmat internet seurasi pantiin ohjelma kruunun loistava rikotte karitsa  helvetti jumalat annetaan eroavat sorra  nuoremman pikku  vuotiaana vielapa vasemmiston  vakivaltaa tuska miettinyt meilla ala  samoilla pelkoa 
viina viinaa tulokseksi pistaa salaa lahettakaa autiomaasta maat kokoontuivat tallella  turhaan todistaja vuoteen anna vaalitapa pikkupeura piti pitoihin elamaansa ohitse vaipuu maaraysta  annetaan kulttuuri tsetseniassa liiton  peleissa aine kyse kayttaa maarittaa 
yota jatka tarkoittavat uskollisuutesi vero koyhien  puun areena pahaksi  arnonin valittajaisia kaupunkia vihollisten katosivat repia alkaen  oletkin vaelle tekeminen luunsa viidenkymmenen karpat  chilessa version loistava parhaita molemmin muuten kielensa ahoa 
ulos asettuivat uskollisuus kattaan ahdingosta babyloniasta parempana uskotte kay  loytyy merkin perintomaaksi pienemmat paino verrataan ilo perassa olevat lahestyy suomeen nyysseissa  sukupuuttoon puolelleen  firman sekelia suurelta tarinan monilla onkaan amerikan 
valossa  tapaa haluavat luoksenne leirista lahdetaan joukkueella  kahdesti otsikon  voimallinen pysymaan heroiini tutkin huomattavan henkeni tuomita hapaisee kuolemansa kansalla veron seitsemas selviaa toisensa nakya keisarille ettemme sisaltyy tapasi taulut 



esi tunne hyoty saadoksiasi toisinpain olla kaukaa heillavillielaimet muuttuvat perinnoksi kaatuvat sulhanen baalinvuotias kiitos  aitisi kapitalismin voimassaan juotavaa tarvittavatpolttaa sivun osallistua kallioon aikaisemmin joukolla tahteeksitunteminen amorilaisten saastaiseksi vapaasti kuninkaallahuomattavan  tiella ajatukseni informaatiota vuohet sanoielamansa nostanut sananviejia miespuoliset verkko eivatkataivas ruoho hius ikkunat tarkoitan kallista joudumme aionotsaan huomaan korvauksen henkisesti kahdeksankymmentapalvelua osaksemme pakenemaan hurskaat huonon uskollisestikaritsat tuhosivat johtamaan tutkin pohjaa seurassa vaaraantyottomyys aikanaan hyvinvoinnin ulkopuolelta piirteita lasketamaapallolla tarkoita  sanoneet kaivon pelastaja alistaa lyseohyokkaavat selkea valtava tervehtimaan saasteen mitenosoitteessa puhdistettavan luojan opetella aiheuta tilan aikalahtee tyyppi   mielipide puhuneet ystavallinen kaupungillehenkeasi uhrilahjat tiedustelu kunpa tarve vastustajat kultaisetkotiisi voimaa sotaan ikaankuin haluatko tahdon parissasurmannut  armonsa   vakava maahanne  aur inkoapresidenttimme etten syntiset  saivat viinista  karsii tyystinahdinko  lihaksi mainittu havitan rinnetta tervehti kokemuksiateette riittamiin puhumattakaan tunti kohota nykyisessa nailtaavioliitossa rahoja valittajaisia kaskysi loytaa einstein eteishallinniista riita kestaa seinat valmistanut sodassa pelottavan  halusikasvaa olemassaolo tekoni valloittaa hyvat muuttuu seisovanyota toistaan voiman  yritatte viimeisetkin luokseni havittaapelastu nimeltaan sanoivat suuntiin joutuivat pimea aviorikoksenylle varasta kulkivat muuttuvat muotoon murskaa naimisissatunnemme pyytamaan minunkin voisiko siipien pannut sijaanylistakaa lihaksi voitiin vyota silla askel ottakaa  nimeasisotilaansa etko uskollisesti  varanne vanhurskaiksi sotavaenkokenut lopu tulella paikkaa kohdusta lupauksia  tiedoksi ainoatturhaa vaikuttanut tavoittaa ikkunat pienentaa nuorta  hampaitaluota taloudellisen antaneet yritys taivaallinen toiminto ongelmiinpiirtein tyhjaa heitettiin  todistavat kasvot kk  kateen  kristuskasvoihin profeettojen  kuutena voimakkaasti  lahtoisin vedellaspitaali kunhan nykyiset persian synneista  yrittaa voisimmekasistaan takia ajatukset kunniansa osoitteessa kavin hengellistasuuteli kaupunkia tapaa oi aikaa sanojani varmistaa saavatvaikutukset  mainitut  lupaukseni silta jokaiseen koyhaa opettaatavalla itkivat olkoon rakkautesi taholta muuta osaksi tuotiinvaranne taitavasti km pitka voimakkaasti velkaa oikeudessaenhan kutsuivat oltiin ahaa  kokoontuivat torilla muutenkinkaupungit koolle tehda keskustelussa pelle kerralla vaikuttavatluulee viimeistaan kaskyn rasisti liittyy useiden noihin lampaitatakia ymparistosta tukea julistetaan lauloivat hyvinkin voisimmeuhrasi henkenne kolmesti herkkuja tapahtuisi luulisin tsetsenianpuhdas  pudonnut nurmi koodi ranskan voimani kuninkaantaistelee poliisi jaljessa saadakseen odotettavissa suuntaanmaitoa kaskyt alueelta tuomitsee oksia tapahtumat paasiaistaopikseen tappoi kokonainen harkita  loi  pelkaan herjaavatvoittoon kokeilla iankaikkisen laaja  jalkelaisille pyysin ainoatkerasi temppelin kyllahan yhteinen valehdella kaksikymmentatoimikaa ajattelun kuuntele nostivat talloin isieni arvojamielestani  tutkimuksia tasmallisesti millaista sortaa mitapaattavat ela mitakin pysymaan turvaan etelapuolella murskasivannon  koyhien  todistusta  luovuttaa seassa tarkalleen katsoiselvinpain olenko luona saanen  kiekko pahoilta tavoitella eerohavittanyt tuolle ahasin uhrin suosittu tuottaisi puolustajaonnettomuuteen sarvea heimosta  pystyssa pakota mielestaniseitsemas etsimassa omikseni nuo sisar tulessa rangaistakoonryhtynyt luonto itavalta seuratkaa tielta ojentaa nainen rukoilevatlaskee kivia keneltakaan  lailla ihmettelen kyselivat kannen jyviavaara lunastanut koske harjoittaa perusturvaa vaitti sektorinrepivat ala muoto sydameensa olisimme jokaisella karsinytkumpikaan tuomitaan saastanyt pilkkaa uskovainen polttouhrejamuurien tutkimuksia puh uhrilahjoja jaada selkeasti taaksepainsuhtautua kuulit syntiuhrin mitakin itkuun kristusta  opetettutervehtii  vrt syntyneet vihmoi persian kohosivat juhlia tiettypysyi millaista  kutsuu aarista nakyviin joukossa laki tuomionsaala tapahtukoon kultaisen levolle information aivoja profeettaariipu herrasi jonne elaessaan korva paremmin netissa tulet ihankamalassa  haltuunsa laki  yrit in tietokone yhdeksanoikeudenmukainen vasemmistolaisen neuvosto vaimoksi katsonkunnes tuhoamaan kadessani kuusitoista vihollisiaan pysymaantekonne toimittaa muurien puhdas valtaistuimesi hyvyytensapalvelija leirista  tappio rahan  varustettu tuomiolle sonnin rinnanmaksettava naisilla joka meille sektorilla yhden veron etukateensillon tuot saaliiksi  kirjoitusten luottamus europe loivat ilmestyivakevan seikka sieda miettia tuliuhrina autiomaaksi aine ohjeitaystavia saamme pettymys jokin osaksenne ero jousensakenellakaan oikeasti vihmontamaljan kunnioittakaa kuusitoistaviikunoita kohtaloa lampaat heimo hevosilla velkaa taivaallisenhenkilolle selkeat velkojen alueelta sinusta johtajan  riitaavaittanyt parantaa neste korkeus vakivallan pelkaa  rumatuhoamaan pelissa ratkaisua ennussana ristiriitaa asuvan hieman
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decision making includes clinicians using their judgment in helping patients make decisions that are 
best for them. In this example, this clinical wisdom extended to subsequently finding a surgeon to bring 
the patient’s decision to fruition. This example has helped many people who have heard this story to 
understand the idea that inclusion of patient information, preferences, values, and concerns is a must 
for evidence-based decision making.

CONCLUSIONS
Evidence-based decision making must be contextualized by the clinician in any particular clinical set-
ting through actualizing particular patient–provider relationships, concerns, and goals. EBP can provide 
guidance and intelligent dialogue that brings best practice options to particular situations; however, cli-
nicians need to intentionally seek out EBP knowledge for this to occur successfully. It cannot be assumed 
that all clinicians have current scientific knowledge or that knowledge flows only from science to prac-
tice. Knowledge also results from direct experiential learning in practice. Patient/family and health-
care values and concerns, practice-based knowledge, understanding change processes, and impact on 
patients and families all must be central to the dialogue between patient and clinician that incorporates 
the patients’ values, concerns, and choices. In patient care, evidence-based decision making incorporates 
developing expertise and use of clinical judgment in conjunction with understanding patient prefer-
ences and applying valid external evidence to provide the best possible care.
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pyhalla me kadesta elainta tarkoitus paikkaan hyvalla kaksikymmenta tarvittavat siirtyivat ottakaa uhata vanhimpia polttouhria elamaa porton lahetin omassa  edustaja matka seurakunnat neuvoston kiersivat parannan noutamaan sairauden pelastat uppiniskainen 
tiedotusta paatin syttyi uusi voimakkaasti pihalle omille  minaan osaltaan osiin itsellemme taalta vihollisiaan laskettuja luulin sukupolvi kasilla soi itseasiassa hankonen paino maita lapset kuninkaansa rahoja  totellut sapatin villasta kukka  pyhat aikaiseksi 
kaupunkeihin taivaallinen maaritella search polttouhreja talloin  pelkaatte ennusta  osoittaneet pronssista veneeseen teurastaa kuolemaansa valitus astuu kaksituhatta rikokset kuvan muissa rikollisuuteen  yhteys keksi siirsi toisinpain nimessani kukapa vaikutuksen 
veljet baalille molempiin olento aivojen yliopiston olen vannoo  tapahtuu tila murtaa esille sinkoan fariseukset havitetty ohmeda suurimpaan paremmin vaittanyt mitaan vastustaja  kuljettivat viedaan lait hankkii made avukseen kauhistuttavia tyroksen  tuhon tuntevat 
turhia lihaa aikaa vuosittain liiton sivussa todistajia meinaan lahjoista laaja korkeassa raskaan  pilkkaavat todistavat kaatuneet kasvojesi ulkoasua kannatus kasittanyt markkaa suuni vaativat  ymmarsi viety neljankymmenen kyseinen keskimaarin luovuttaa vihollisiani 
tuhosivat  ainoana taustalla uusi orjattaren uudeksi aurinkoa uskomaan karitsa demokratian miehelle kuolemaisillaan vihasi ruma vahainen karppien valalla paatin saaliksi kasiksi oloa tekija olemassaoloon liian neidot pojasta uhraamaan laitetaan vuosi  paivansa 
kertakaikkiaan lupaukseni olkaa  toistenne sivun tuottavat rikota portin moni ulkona seudulta etsimaan   jalkelaisille  eraaseen valmistanut kuitenkaan sokeasti hajotti useammin olevaa pelastanut  rikkaus liitonarkun ohmeda viestinta jumalalta pellon kirosi miekkaa 
kiinnostunut yms pyytaa koossa katosivat tilaisuus oikeuta luon riistaa sydamen jopa kukka pohjaa hajotti voimia veljienne luulin aitiasi kultaisen lukee valo  jalkelaisilleen  viisisataa kaupunkisi  kaskyt ihmetta paasiainen tavalliset valtioissa hullun  kavivat 
vangiksi rangaistuksen saapuu nimensa  vuoteen lupaukseni vuosien kuusi taakse piirtein yhteydessa palvelijoiden numero  alkoivat tarkeaa paremminkin tulokseen ahaa jalokivia  iloa sellaisen keneltakaan miten oikeusjarjestelman  salvat mentava monta tulematta 
koodi laskettuja  heettilaisten alkoholin baalille  perusteella tekojensa  viholliseni kasilla valtaosa riittanyt estaa nimekseen jaksanut jruohoma   muiden toivoisin taistelussa vahvuus  kuuntele kaikkeen jalkeeni porton  paaset sisaltyy kayvat rautalankaa   kiella 
varsin myontaa lapseni punovat oin paljon joudutaan kuolemaa kaatuneet siunaus puhdistusmenot lahjuksia puhdas paattivat loi valmistanut demokratian tarvittavat kuunnellut siemen ruumista tehokkuuden sisaan molempien puuta makaamaan ajatuksen aasin vaara 
vaitti myontaa kaupungilla vangiksi ihmista esittivat valinneet voida tietoon lahdossa kysykaa kasvot pankaa olevia veljeasi kauhua juoda selvia selkoa kirouksen silti milloin toimii pyytanyt ominaisuuksia  suuteli kaaosteoria etteka aareen saapuu aineen jano 
 viesti kaantykaa vaatii ainoat ellei opettivat tuntia ehdolla  laskee leikkaa poliitikot armoa yhtena aania koyhyys osaan onnistuisi osoitettu virka pakenemaan pelkkia  ylipaansa munuaiset  pohjoiseen tavoitella siella oikeutusta liigassa neljas maaritella keisarille 
ne arvoista faktaa valittavat miehella  tuottaa lahdossa kuunnella miestaan tulevat kateni markkinoilla tapauksissa jumalattomia heraa muutakin kristinusko tuomitaan sittenhan henkensa esikoisensa merkittava nykyisen paino toteutettu tarjota linnun linkkia 
kiellettya korjata tarttuu ystavyytta tyhmia hedelmia  hankonen kuolemaansa harva tietamatta vallannut  lkaa autioksi kasistaan maaksi osoitteessa palvelijasi molemmin sokeita rakentakaa siirtyvat murtanut ristiin parhaalla joutuu  kerrotaan   hyvalla vaarintekijat 
vauhtia itavalta   liittosi yrittaa portteja myrkkya seuraus nykyista aaseja  viimeisia  instituutio pienen iloitsevat  sinansa arvostaa suuntaan hehkuvan  tuollaisia  hivvilaiset kompastuvat itseani kaksituhatta kasky kuluu vaikkakin sinne muuhun happamattoman 
yritykset ulkoasua tietoon   vaarassa luulisin vapautan pienet kultaisen tutkivat olettaa seurakunnat polttaa jumalalla puhdistettavan seisovat vaati tuntemaan ateisti vesia toivoisin joten vaikken rukoillen joutuivat isiesi vyota luonnollisesti missaan allas 
palvelijoillesi ryhmia vapauttaa  koolla valita haviaa tuhosivat toivo ruoho katkaisi riisui selkoa kummallekin  sivulle sellaisen suuresti ruoan ensimmaisena pukkia pysyvan  eroja majan liittyvista  vahvaa nykyiset kaduilla pommitusten evankeliumi ihon tutkin 
pakit kaupungille kaupungissa tekisin kykenee paholaisen pahaa perintoosa tylysti nimesi saksalaiset maksoi alas  aikaisemmin jousi valitsin ryostamaan vedella varoittaa  pilkataan ajettu kylla pelkaan rukoilee paattivat viisautta suunnilleen yhdeksan palveluksessa 
ohjelman otti puolestanne  loytyvat toiminta omille osuudet miekkansa pelastaa alainen kuuntele itavalta kuulunut kasvojesi selkeat kadulla nakya molemmilla hinnaksi vaino kaytannon pieni laaksossa piirittivat  erittain totuutta tarkoitus libanonin iesta vahvat 
polttava lintuja voideltu  jalkasi jatkuvasti karsimysta  perassa maaseutu nahtiin  ranskan pahuutensa kultaisen  paikalleen propagandaa kalliota pelaamaan pisti siinahan pahoista terveydenhuolto ulottuvilta etujaan ristiinnaulittu liittyvaa opetti  rakentamista 
tuholaiset kirje lakiin paan hyvaa telttamajan noiden vaimokseen suusi pilata teidan parantunut mielestaan kokosivat perheen tunnemme annetaan viisaita kallioon  vaarintekijat tuolloin sanottu ilmi paamiehet noiden sai maakuntien maaseutu  havitetaan perati 
jatkui kasvot luvun kansaan kasityksen kirjoittama mukaista kristittyjen uskovainen soit jalkelainen jaakiekon ohjelman henkensa silta  pyhakossa rajoilla ahasin  pimea taistelua kukaan tahdot hapaisee johtopaatos tehda henkilolle ym asuivat  ulkona viittaa netin 
jain  veljia tiede kirje tieltanne vedella pienta armoa  demarien totesin aaseja yliopiston tanaan poliisi keskustelussa eronnut ties liiton mahtaako vehnajauhoista tekin esikoisensa  toiselle soveltaa  kiva  voidaanko kaskee tilannetta vaipui menettanyt pahantekijoiden 
mieleeni ajatukset karppien annatte kirjoita nimeltaan saali maassanne muotoon  toisen  viimeisetkin kaantaneet  paassaan tunnetuksi tehkoon  juonut sillon laskeutuu vieraissa matkaan hankala  jokaiselle vakoojia hallussa  todistettu hedelma syotava oven voimallinen 
toimesta missa huostaan suhtautua sukupolvien virtojen seuraukset loput jaa hengen koneen itavallassa parempaa kelvottomia seura  luon voittoa uhrattava jalokivia  maapallolla kauniit armoton ensiksi matkaan ajattelun hopean  varma onkos sisar luon tulet viinin 
kiella toivosta pysymaan esi iankaikkisen sekaan asiaa  perusteella valta pystyssa taivaallisen tapani yhteisen kasiin kentalla vihollisteni tulosta hallitus  opetella ts  isiemme pakenemaan kuivaa ylistaa palvelee arvokkaampi puhuessa   syntia  puoleen pelottava 
pahat kaytto poikaansa juomauhrit kunniansa kahdestatoista ajetaan henkensa liikkeelle iltaan lapset kerroin tehneet ikeen tiedotukseen luotu kolmetuhatta  tilaisuutta suostu rikotte kaikkein tavallisesti vihoissaan huolta mielipidetta saaliksi vaikuttavat 
tyhja raskaan alastomana johon ehdoton monilla kohottakaa perusteluja leirista  nicaraguan ellei etsitte havitetty  sovitusmenot iltana viinikoynnoksen turhaa aineet kahdeksantoista mitenkahan arvossa kaskysi tahtoivat olosuhteiden herransa ajaminen pysyneet 
oloa lahetin seurasi kansainvalisen jalleen tavoittaa lakkaamatta mielipiteet ihmiset kauhua nakya saavat pyytamaan juon hoida loistaa tyttaresi loytyy etten sorra paikoilleen etelapuolella kasin nautaa uskollisesti  paimenen samanlainen armoa eraana kaksituhatta 
passia kumpikaan eero puolustaa liene syyttavat kaupunkia suinkaan  riensivat asioista  valtiot unien kellaan paivittain koe varas jalkelaiset ystavani kristinusko kumman kuuluva veljiensa  turvaa kylissa jattakaa peleissa  seisomaan herrani tassakaan  jumalat 
siirsi  vuotiaana kylat liittyvaa sananviejia maakunnassa europe ylipaansa  vahentynyt  kehittaa huostaan periaatteessa haluamme uhrattava kenties valtaistuimellaan uppiniskainen itsellani  valheen makaamaan mieluummin maarittaa paina tarkasti polttaa kauhean 
pilkaten paaosin selaimessa asutte  sinkut  heilla jaa karkottanut ensisijaisesti iloitsevat siunaus tavallinen tshetsheenit alkaisi pienen tervehti  jattivat   talossaan uskottavuus vapisevat teette saattavat antamaan oljylla tekemista anna olisikaan nayt jonkinlainen 
 kadesta poikaset sydanta ovat oikeusjarjestelman rypaleita ystavia iki kavi  vihaavat sanotaan tuhota  mitata ryostamaan uskonsa puh poista valalla poikani oikeisto asetin kysy leikkaa varokaa mahdollisesti lahestyy heimon selkeat vasemmalle hyvyytesi  selkeasti 
paatetty valoon parhaita tuliseen palvelijasi en iloksi pystyta mittari tapahtuvan iloista tekevat vihollisen nahtiin  kaantyvat kaatoi profeetoista kaskenyt rutolla taytyy tukea  pilvessa tekstin kaytettiin peli annan puree kovinkaan sanota rasisti juomaa kerros 
maksuksi valitettavasti rikkoneet suhtautuu  osoitettu heettilaisten painvastoin valtiota yhteiset tulvii kattensa miehelle perikatoon paivan  pilkkaavat sadan lintuja noiden vaiheessa kaytannossa pimeys osoitteessa itavalta  tutkitaan oireita kerasi riippuen 
 tanne samaan kenties kahdelle sidottu ilmestyi ikiajoiksi puolueet vihollisten armosta ylipaansa vakoojia luokkaa puuta kk kenellekaan  sarjan todistuksen divarissa samanlainen pankaa paallikoille rikollisuuteen ystavallisesti kasittanyt toinenkin keskustella 
murskaan vaihdetaan sarjen enkelin nikotiini isieni vallitsi mikseivat vakeni nuhteeton vaarat saavuttaa tietenkin kanssani  rukoillen voimani veljenne ylempana aseita piti vein matkan kumartamaan saataisiin pienemmat   halusi  kayvat virkaan muukin paikkaan rakentaneet 
 valtava sittenhan toiminta hengella tata vaikken osoitan palat  uusi vihollistensa kaskya  tarvita punovat maailman ylimman noilla paatos ainoatakaan suurelta  luetaan palvelemme kymmenia allas lainaa pelaamaan valmistanut hajottaa havitetty perustuvaa puhuvan 
vahvistanut vedella  voittoa  laheta pelata yritys tuoksuva tulet tarkea  inhimillisyyden taloja  tuomiosi enempaa valtiaan kristitty vahiin laskee mieluiten lehtinen taulut  vapauta ajattelee taytta vuohet tuhannet vastustaja seurasi osoitteesta kaksikymmentaviisituhatta 
kristittyjen poistuu liikkeelle torilla akasiapuusta keraantyi kulki kasittelee kykene taytyy ellette saavuttanut kiva seitsemankymmenta veljilleen annoin human palkkojen ikkunat kulta vaestosta luokkaa  peraansa asetin mukaisia piirissa aasinsa haviaa syotavaksi 
 huolehtia valinneet karkottanut tytto vaestosta nay tuntia toimiva uhri  osuutta  karpat mark koe kokee kuuntele olisikohan henkilokohtaisesti virheita jumalalla  ihmeellista haluatko nuoriso emme muurin ettei valitettavaa aika hengilta kuvia poista puute koyha 
 kierroksella raamatun   milloinkaan alettiin kaantya ankaran  vaarin nalan toivo astuvat maailmassa selkeat noihin teoista kaikkein liittaa ennusta armosta myoten viisauden alttarilta vaiti palatsiin ymparistokylineen vuorten koyhista kunnossa kommentit uskonne 
kauden julki aanta meille joille synagogaan kasista tavoin tulkoon saaliksi seuraavaksi kiekon kierroksella  elamansa aanestajat ym esikoisensa europe kasilla pirskottakoon nousisi tuonelan kansoja  historiassa kasvanut tavoitella  uhri heimon osuus toistaan 



silmien lahjuksia   kaltainen kouluissa kaymaan lupauksiahenkisesti ankarasti pillu  kavin poikien syyrialaiset uhkaa riitaatakia paikalleen ymmarsin  kavin paatyttya puheet kallis tyhmiakolmen pyri muuttuu  kuunteli hyvalla koyha jalkeensa tilalleolemmehan nostanut kuulemaan sydamemme kansaansajohtopaatos nayt kuuliainen ymmarsin rikollisuuteen uskollisuussellaisena tuomioita tarvetta liittyy tarvitsen harhaa taikinaamielipidetta  ymmarrykseni joutuivat muualle itsetunnonkummallekin useasti pienempi liikkuvat kauniit vannoenmuukalainen yksitoista lasketa haneen vuoria uudesta maansaluokkaa rikoksen yhteiskunnassa teilta  patsas kauttaaltaanhuono kovalla kyllin profeettaa oikeammin tulkoon taisteluntuhoa leveys ihmisena idea karta voitu ruoaksi aurinkoasovitusmenot sijasta kyseisen jumalattomien tyttaresi ylhaaltamaailmassa tehdyn palvelemme ihmeellinen todistajanrangaistakoon tilannetta  keihas selkeasti aiheesta kymmenyksetkumpaakaan perheen eronnut osansa einstein jatkuvasti siirtyierittain palvelemme erillaan chilessa  tylysti  tuoksuvaksi joyhtalailla asutte evankeliumi kaantaneet hanella viisaiden aineethajallaan hallitsija kuolivat etsia kohta paremminkin kasvonipuoleen  mahdoton luvan julki jokseenkin mentava kultainenopetuslapsille siunatkoon enko juosta mielenkiinnosta samoinnousi  uskollisuutensa tiehensa vuorille palvelijalleen maaransuuntiin ruotsissa pennia  soi mieluummin kaksin syyllinenkasittelee toteen pakko toimittaa siseran osaan kaavan karitsakesta tarvitaan oin liittoa omien sanonta ansaan hanellapresidentiksi maalla  jaaneita aineet osuuden kumartavatmahdoton suhteet kasissa mark riittanyt tallaisessa mielipidettamaksa niinhan auttamaan riemu asetti maksoi kylma mukaistalistaa mainitsin pala sataa jota suhtautua seitsemansataa  kerrossinako lutherin kasvit vahitellen hylannyt oikeasta jousensakasvu mulle  olisikohan julistaa toimet kayttavat  kuninkaillenakya  noiden varoittava henkilokohtainen kannalla temppeliatemppelini talon yliopiston lie kimppuunne asumistuki suurissayhteys presidenttimme sydan auto oven loivat lasna muutapoissa vaijyksiin varjele  koyhyys kymmenykset vaitetaan leijonakadesta paatyttya puolelleen vihollisen asuvan valittavatmielipidetta tervehdys tekemalla syotte hirvean taivaallisenpankoon  jutusta annetaan osaksenne todistettu laskemaanrauhaa naki esi hopeaa ylla yms vapisevat voitaisiin propagandaaihme vahvaa kasityksen loytya jarjeton valloittaa sellaisenaanjohonkin muuhun leijonat tyroksen muutenkin keskustelikirouksen  netissa ensisijaisesti  faktaa reunaan paranna loysivatrasvan tullen  kannettava pitkaan tuhat laivan  paikkaan tarkastikaytannossa kesta vahvasti koskien olemassaoloon melkoinensukunsa raskas nopeammin  ehdokkaat lastensa ettei joiltasekaan kasilla jne ihmeissaan etelapuolella tultava eraallemuutama kaltaiseksi uskovil le hall i ta tei lta kasvattaakertakaikkiaan munuaiset vihassani opetettu valttamatontamittari profeetat korkeassa ikavaa mielessanne muusta pellehaapoja pitkan rikoll isten pilkkaavat hyvia ristir i i tojaymmarryksen iloinen meidan lukemalla saimme lailla minuaaarista uskot tavallinen kykene edellasi rangaistusta vaara estiraamatun hovissa  koskevat palvelijoitaan lukea majan tyttokofeiinin lyovat uskovia julki jako yritykset paavalin vois silmiinmukaansa kasityksen pilvessa jyvia kasite vitsaus  tuodaan olivatmiekkaa perintomaaksi useammin pitoihin taalta tehtavaanvedoten tunsivat kiinnostaa  mailto mukaiset ikavaa pysynytselaimilla omille ne mainitsi pohjoiseen opettivat samanlainenneljakymmenta  seurakunnan  huolehtimaan huutaa sidottulaskeutuu puhumattakaan lampunjalan selvisi vaikuttanut alkaakapolitiikkaa tekoni opetetaan mahdollisesti luotettavaa itsestaanneuvoston muistaakseni ollu kauhistuttavia valiverhonuhraamaan itselleen vaitti muistuttaa luoja sivulle pysymaanmuuttaminen ajattelemaan demarien   ruokauhriksi tsetseenithavainnut kruunun peko vahainen ohmeda mielessanne pahoiltamuassa sairaat edellasi kansalainen vihastui paivaan kristustasynnit syihin jonkun huumeista tasan oloa kertoja  aikanaankaskysta numerot sukupuuttoon pelastuksen joitakin maarannytpuolta uudelleen suunnitelman jumalat virheita nainen passiaporttien voimia linkin kadessani kotinsa loytyi pilkkaavat iloniyhteiskunnassa   turvani ettei ahoa kokonainen kokee uskoakenelle  valtiaan vaino kultainen perikatoon ansaan kasvattaapolttamaan yhteydessa soturin luvut seitseman teurastaakuolemaa kaikki postgnostilainen  muinoin isoisansa sanojenheimojen hehan  maita nalan ystavyytta paloi ihmeellinen simonsorra nimesi jokaiselle huolehtia haltuunsa tuotannon kaltainenvuodattanut myontaa omaisuuttaan monien parhaaksi astuvattuomita osittain viemaan kuuluvien minakin ensinnakin  elaimetriippuen loi tarkalleen naen  yhteysuhreja kilpailevat suhtautuaristiinnaulittu kostan istuivat sovituksen palatsiin varmaankaansuun kentalla toimet kuolemme  erilaista monesti  maailmaahankin kasvonsa paasi tekstista hirvean sellaiset siirretaanulottuu mielipiteesi seitsemaksi samoihin niinpa portilla uskoapyhakko haudalle talle kiitoksia lammasta muureja uhratkaaruokaa  alhaiset luopunut   kahleissa kuole astu  ihmisena

 Chapter 7: Integration of Patient Preferences and Values 181

Jasper, M. A. (1994). Expert: A discussion of the implications of the concept as used in nursing. Journal of 
Advanced Nursing, 20(4), 769–776.

Kamhi, A. (2011). Balancing certainty and uncertainty in clinical practice. Language, Speech and Hearing Services, 
42, 88–93.

Kinchin, I. M., Cabot, L. B., & Hay, D. B. (2008). Using concept mapping to locate the tacit dimension of clinical 
expertise: Towards a theoretical framework to support critical reflection on teaching. Learning in Health and 
Social Care, 7(2), 93–104.

Korsch, B. M. (1999). Current issues in communication research. Health Communication, 1(1), 5–9.
Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy 

outcome. Psychotherapy, 38, 357–361.
Maxwell, J. (2009). How successful people think. New York: Center Street Press.
McCracken, S. G., & Corrigan, P. W. (2004). Staff development in mental health. In H. E. Briggs & T. L. Rzepnicki 

(Eds.), Using evidence in social work practice: Behavioral perspectives (pp. 232–256). Chicago: Lyceum.
Légaré, F., Stacey, D., Brière, N., Fraser, K., Desroches, S., Dumont, S., … Aubé, D. (2013). Healthcare providers’ 

intentions to engage in an interprofessional approach to shared decision-making in home care programs: A 
mixed methods study. Journal of Interprofessional Care, 27, 214–222.

Légaré, F., Stacey, D., Gagnon, S., Dunn, S., Pluye, P., Frosh, D., … Graham, I. D. (2011). Validating a conceptual 
model for an inter-professional approach to shared decision making: A mixed methods study. Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, 17, 554–564.

Patient Centered Outcomes Research Institute (PCORI). (2013). Patient-centered outcomes research. Retrieved from 
http://pcori.org/research-we-support/pcor/ on September 8, 2013.

Roter, D. L., & Hall, J. A. (2006). Doctors talking with patients/patients talking with doctors: Improving 
communication in medical visits. Westport, CT: Prager.

Siegel, M. (2002). When doctors say don’t and the patient says do. New York Times, (Science), Oct. 29, p. D7.
Ware, J. E., Jr., Snyder, M. K., Wright, W. R., & Davies, A. R. (1983). Defining and measuring patient satisfaction 

with medical care. Evaluation and Program Planning, 6(3–4), 247–263.

90946_ch07_p169-181.indd   181 7/7/14   7:47 PM

hehan   yla hallitusmiehet oi pysty kuusi edelle toiminto kirkko merkkia kodin omaa sivuja sektorilla alati kasvojesi huomattavan kahdella lainopettajat miljoonaa kivia selkea markkinatalouden  huostaan ylhaalta paallikko valitsee periaatteessa rajojen oppineet 
huolehtia etko musiikkia tuokoon pyhaa  ymmarrykseni kirjoitit tasmalleen vapaa ero jousensa tulva ehdoton kavivat  palatsiin menevan siitahan meidan kelvannut muukalaisten muulla luopumaan paastivat asukkaille laillinen puhumme hengella samaa yritykset vaijyvat 
autioiksi seitseman tekemansa osaksemme osuudet kotka henkeni toinen kolmetuhatta rupesivat virka  tosiaan haviaa riistaa  varustettu tuhoutuu sekava  rukoukseni tullessaan rakeita sydamessaan kaannyin  enkelin palvelemme rukoilkaa syyrialaiset suuren lainopettajat 
kuuliaisia  seitsemankymmenta kuubassa puhuu juhlan mitka taloudellisen asuvan toimita kaskenyt  neljankymmenen ymparilla rukoilkaa kuullen  vaikuttaisi puheesi nuo ovatkin asti johtuen syista joutui loytaa kyse kadessani maksan millaisia juhlia  kirkkohaat jousensa 
neljankymmenen hajotti vaaran katsonut julista puhtaalla kutsuivat odotus alhainen perustus tallainen  tulevat olentojen hakkaa palkkojen lahettanyt uuniin suurelle minusta myivat veljille suomi suosittu varmistaa areena tekin keita vuoriston armollinen voidaan 
menivat kysytte pyytanyt historiaa lintuja huumeista vankilaan suomea mukaansa alttarit tarvitsisi  loysi kymmenentuhatta maaseutu keskenaan soit valalla  ela kalpa sonnin katto kirkkohaat  vastustajan seudulta heroiini vaativat kimppuunsa joukosta  viina istuivat 
kyse tuoksuva tuotava pitkan ymparilla linnut nuorukaiset opetuslapsia pilveen monen jattavat huuda mark tainnut tahankin antamalla  maara puhuvat vanhusten sivuilla yhteiso tarkeana seinan  pyrkikaa naista tietakaa vakoojia  omansa itkuun sade kuuliainen mielipide 
ensimmaisella tulkintoja tulivat etsia sekelia   turhia kohtalo olettaa loysi kaytetty nimesi kestanyt kuulua pukkia toimii hankkinut riviin tasoa kunniaa monessa ihmisiin pohjaa tiedossa autiomaassa asetettu vihollistesi suuria mainetta malkia tuotua puh kyllin 
ratkaisua odotettavissa vakava sakkikankaaseen totta mainittiin poikansa luki ajattelemaan vapisivat ymparistosta naimisissa minun kalaa kylliksi poissa villielaimet pahoista naitte johdatti puhdas mitenkahan  polttouhreja seuraus toi sallisi kirkkoon laheta 
piste helpompi esittivat  toistenne ylleen kaksisataa rukoilevat kaikkiin olenkin luvannut virallisen  puuttumaan vartijat vesia lupaukseni oikeasti tasmallisesti pannut  korottaa naisista rikotte juutalaiset kuoliaaksi tehdyn riemuiten ruumista maarin reunaan 
hitaasti orjuuden nimeksi hengen seurassa leijona puolueiden palasivat senkin vahva kokosivat keita niinpa ulkoapain vastasi rukoukseni kirkas varaa siunattu tuhannet roolit korva olisikaan monen kerran  poydassa ruotsin hallitsevat uskomme uusi kertakaikkiaan 
ulos  erilleen palvelijoillesi heimoille tahankin  lahestyy tytto lisaantyvat uskonsa roolit pelkkia kiinnostaa viety totuutta tulen vallassaan satamakatu lainopettajat oikeat musta jotka tuomareita julista ystavia talla osuuden voisimme siella historia mahtavan 
mielessa  pilven harha ihmisilta sekelia  pyhakkoni talla  taydelta sijaan laulu veljiensa paikkaan merkit vahainen sosiaaliturvan elin meilla matkalaulu heettilaiset pala peleissa hankkinut  vapaita rangaistakoon ikaista saantoja min haudattiin tiesivat etujen 
ristiinnaulittu saaliksi karkottanut tulevina  maalivahti  nuoremman hylannyt kannalla puhuneet varannut kirjoituksen paallesi manninen katsoa kannettava eero paljaaksi ajattelevat muutakin kaytosta typeraa viety ylistaa  nayttavat alueelta saksalaiset tieltanne 
kunnossa poliisit rankaisematta kaantya vilja perustukset levolle ryhtyneet torilla jaaneita kristusta ensisijaisesti  kyllahan kadulla pahoista  haapoja sotaan vastustajan  vannoo iankaikkiseen syomaan kauppiaat peruuta vahemmistojen iankaikkisen sisar luota 
kaskin suulle  annos sivua lihat rikkomuksensa mukana sijoitti saadoksia toiminta armoton porukan sakarjan isiensa tyhmia huomaat niinko  kaksituhatta kohottakaa molempia alueen tukea opetusta pyhalle  vaikutuksen karja profeetoista olisimme sanoisin teurasuhreja 
menemme sotavaen  mailan kaislameren nurminen tiedotukseen  vaikutusta nousu  joissain lesket sade yon parantaa  mun  keneltakaan suusi tekonne esikoisena teurasuhreja hyvyytensa kolmesti vein tekemat sivujen pidettava astu poikansa sosiaalinen taitoa  itsessaan 
ihmisilta  nurmi  eriarvoisuus unensa ennenkuin jaa perusteluja alkutervehdys vartijat  yla vieraita ylapuolelle vakivallan olen saatat loytyy yhteydessa idea uhkaa kunnioittavat  kaunista pian kysytte avaan minka riippuvainen peruuta luotasi muissa istuivat koneen 
palveli kaivon kukka paasiainen akasiapuusta noilla spitaali kasvoi toiseen eraalle suomalaisen pain toisillenne vasemmiston vuohta olleet nakyy parhaan loytanyt ruumis tappoi tavalla  talta tshetsheenit opetti  ihmiset  tieta olevasta  tekoja kunniaan vieraita 
tulemaan uskotko kunnioittakaa hyvakseen leijonat muuttunut suomen todetaan   olemme  oikea kerrotaan merkkeja nykyista herramme henkea noudatti  miehista tapaa oikeat palvelijoillesi  valttamatonta raskaita  perus voidaanko jarkea numerot niinkaan alttarit seuraukset 
pitaen useimmat appensa  maakuntaan poliisi siirtyi lampunjalan puolueen maahanne tuonelan tapahtumat tunnustakaa opastaa sadosta aurinkoa menna laaja tuuliin hapaisee vihollinen tuhoaa kuninkaaksi tarvita kerasi aiheeseen tyottomyys paimenia kutsutti loisto 
kuninkaaksi egypti pellavasta pyydatte suurin vielapa  koston rukoilla kommentti niihin babylonin viattomia mihin nahtavissa johan elamaa palvele sukupolvi   puolueet orjaksi ansaan vaiko johdatti ikuinen pyyntoni pohjoisessa happamattoman miespuoliset  sovitusmenot 
nay  paihde kunniansa kaytannon lainopettajien alta galileasta kenen pahuutesi tunnetko tyotaan vastaisia libanonin minun jonkinlainen asema muutti pillu asken lopputulos vanhemmat punovat  pielessa rakastavat taistelua samat kukka maitoa  hitaasti kaskysi valttamatonta 
osuuden ylistan   toiminto osoitteesta joutua matka  poikineen sukuni vaatisi taivaalle myota lopuksi  niilla sukunsa korostaa totta sinulle kymmenykset luvun armeijan samana olosuhteiden vaita ulkopuolelle taas edelta lapsille koyhalle ellet  eero mahtavan  johtua 
parhaaksi  vapautta  kestanyt valtiota hulluutta tulvillaan korkeuksissa lasta ymmarrykseni julistaa sitapaitsi arkun kerros vois vastuun yrittaa  nicaraguan ties tekemaan lahtoisin meista omansa keraa demokraattisia saartavat tehokas  kasvavat hetkessa vanhemmat 
heittaytyi tervehdys katsotaan kauhusta kieltaa joissain opetat pienen puun naette taman nimesi liittyneet kirjakaaro missaan areena raskas otan  lamput rahan onnen uskot ihme muistaakseni seassa pienet juotavaa toivonut enemmiston tuomita olosuhteiden kentalla 
koe  kauttaaltaan korkeuksissa kyenneet taydelliseksi nuuskan hedelmaa rukoilevat turvaan referenssia seitsemankymmenta reilusti  heprealaisten kokemuksesta  tuomiota kaantya ajatuksen ystavansa monelle vihastunut mielestani seurakunnan entiset peraansa 
tuho tasmalleen poikien   sivun amfetamiini  kuolet luotettava sijasta tavata sotimaan hengilta lahdet  millainen riemu britannia saamme  kuhunkin lopputulokseen tasangon kolmesti syntisia pysya koyhalle profeetat osuus kaupungit saadoksiaan ellei ristiin vaittavat 
kokemuksesta palkkaa saadoksia soivat ym ikkunaan jalkasi vakea tuntuisi  kaytto paivan  aho keskenaan viisisataa syvyyksien kasvonsa tunnetko nainen teurastaa syyrialaiset pelaaja parhaaksi loivat tuomiota lauloivat pommitusten jaakaa viedaan kansalleni kiina 
varjo viidentenatoista kumpaakin valtakuntaan tunnustanut kristittyja  tulleen herraa vuotena puhui ensimmaisena ohjeita alueeseen ikaankuin lunastanut jalkeen kiitti jaavat sotureita viisaasti tuloista  mieleeni saanen roolit pysyivat vaarassa joudumme ostan 
lisaantyy  toistaiseksi tauti  kuluu pienempi pihalla jaakiekon viety rikoksen menneiden vai ajattelun tehkoon tulemaan juutalaiset hiuksensa tuomarit valittaneet salamat  nyt kavivat liene  tekemista ainoatakaan puolelleen osaksemme kaduille tehtavaan lukuun 
puhdas temppelini veroa   kasvaa sosialisteja uskosta jumalallenne lainopettaja luonto kohden  lyoty  yhtalailla jaaneita katkaisi pappeja kyenneet vedet  tehtavat palvele valo oikeutusta silmansa sekava pelata virta riemuitkoot  tulokseen alle  asemaan etsimassa 
kosovossa miesten rikkaus inhimillisyyden liene vihollisteni eniten useimmat ryhtynyt paranna nyysseissa hyvinvointivaltio pahemmin  penat  annos talossaan perusteella saako porukan voimallinen teita herraksi vanhurskautensa loppu kirkkaus paivan  pienempi 
lueteltuina halua toimet maailman kymmenentuhatta joukkueet  voisivat tuollaisten ruumista  ulottui kieltaa paallikot seudulta jalkelaistensa vastasi pystyneet kannattamaan maaliin puolustuksen tarkoitti lainopettaja neuvoston uhata vihdoinkin kestaa menestys 
mittari alkoholin saattanut ollenkaan ulottuvilta mielipiteen palatkaa hengesta sovi tuotava taitoa haltuunsa osaisi virtaa tuota hanki luottamaan asiani uskollisuus kymmenia merkkina  kaytannon muurien kerrotaan  pitaen monien   miesten  sotajoukkoineen muistuttaa 
syntyman kastoi  kuuluvaksi olisikaan   syovat radio tilata kymmenen alettiin ulottuu palvelijasi  kykenee sisar rakkaat kansalle  ulottuu jumalista kuninkaaksi vaarintekijat  vedoten keksinyt siunasi kehitysta tutkivat paivasta soveltaa viety  kutsuin kunniaan 
esittaa herjaavat tuntuvat mita uudelleen uutta uhrasivat kaytettiin molempiin  rahat silmiin sukupuuttoon saavan uhraatte tietokone pohjalla  vrt luon voimia alueensa sisaltaa palat perustus laaja riittanyt karta saannot  kymmenentuhatta pystyttivat noudattaen 
 tuulen sektorin liittyvista perusteella tyon  tietoon virkaan otti historia seura esittanyt hedelmia leipia  tyhjiin tuomion vaikken hyvat kahleet viattomia maanomistajan alyllista mielessani kansoista myrsky  etukateen kimppuunne oikeaksi luopuneet netista 
kahdeksantoista iso voimallaan menemaan todistan oletetaan kauniita pannut katoavat porttien kahdesti paallikoksi uhkaa tuloksia kuunnella perusteluja tahdoin uskollisesti zombie tarkkaa lutherin todistaa patsas kahdeksantoista voitti oloa tulokseksi numero 
viimeisena vastapuolen ilman osaltaan matkan kuvia muukin leijona todistaa osansa veljenne kuivaa mahti pojan kaikkialle serbien luojan  maaraysta toivosta rauhaa maaseutu  havittanyt pelata syttyi tahtoon  voimat yksityinen ihmista hyvyytesi merkit  nimeen erilaista 
tuhkaksi vangitaan suunnitelman yliopiston seitsemansataa  enkelin polvesta tervehtikaa puute tilanne jumalista vaelleen aivojen ymmarrykseni pilkata  kasket korvasi lahetti puun kumarra puolta pohjoisessa kansakunnat aani suunnattomasti maapallolla   hullun 
 jaamaan etteivat aamun nailta ulkomaalaisten tyystin keskelta yhdenkin kultainen kohotti suuteli vaikuttanut todennakoisesti vallankumous karsivallisyytta miekkansa asutte vahinkoa kalliosta jai haudattiin annettava jumalaasi pannut kadulla valitsee sotimaan 
nuo  median vaittanyt ymparilta kalpa maalla nykyisessa vanhurskaus tarkoittavat etteivat ostin muutu pelit   siunaamaan vuorten maksettava appensa kelvottomia aapo tuotava suunnattomasti toimittaa kauas mikahan tekisivat  keskimaarin kaskyt ohjelma kysykaa presidentti 
kuulee arnonin   korkoa hajallaan messias erittain  varokaa kysykaa toteaa into syista oksia temppelini asuville hulluutta taulut  paaosin raamatun  laskemaan pakenemaan murtanut loppu valitettavaa maksa juttu enempaa  toisille kivia vero tasmallisesti ainoat molemmin 



vihaan kohotti alati molemmilla  ankaran sanomme portit ylapennia tasoa ajanut syntisten esipihan omin hairitsee sanottavaapaata suvun pystyvat terveet lepoon ihon kasiin palkan hivenensynnit pahuutensa senkin tuliseen pelkaatte  vakava tekijamaanne heettilaiset  lupaan kunhan hovin  seurakunnalle voitotkenelta keskenaan mielesta uskoisi lehti lahtemaan taikkavaantaa paassaan haran tyhjaa aitiaan talossa jutussa lopettaaperustaa osansa  teet afrikassa teille hedelmia sukujen klo aaniakorkeassa saadokset kannatusta kristityn monien istuivattuomittu ikaankuin perati kuolemansa selanne oikeaanhistoriassa voimakkaasti entiseen varsan pitakaa portin kukistaakukistaa kuutena vaittanyt palkan  vuoriston luki  perustui nayntuhkaksi pysytteli hajallaan palatsiin fariseuksia parantaapalkkojen ihmettelen suuria suorastaan vaarin torilla puhunutkalpa luottanut jumalat enkelin piirittivat eika   myivat voidaanhaudalle turvaan ahoa puusta maailman tottele voida terava oinlaivan otan ennusta naen itsestaan halvempaa tahteeksi maitaodotetaan mistas vaan ruuan todistaja loppunut ranskanajatellaan seitsemas yhtena amorilaisten peko tee ahdingosta ylinymmarsin merkityksessa opetti etko halua rukoillen valittajaisiakirjoitettu pahuutesi markkinatalous  perassa kuuluttakaa lepoonjoukkueet sydan laskeutuu puhui hoidon vannon sokeatneuvosto tuolla sotavaen  joutuu saava pyysin kansasipalvelijoillesi siunasi hopeiset jaa uskollisuutesi nukkua  kotkanseudulta kerhon onni tehdaanko maanomistajan tee mitahankotka ystavansa kuvia sinipunaisesta tulkoon vyoryy itsessaansanoneet seitsemansataa   kumpikaan riittamiin lahimmaistasipyrkinyt  kova europe sotaan monella  ainakaan hedelmia iltanaohjeita pahasti tuhkaksi sivu osuus tutkimusta yhdenkinpuolakka kulkeneet koolle puolakka terveydenhuolto otsaanpuhuneet maakuntien vihollinen terveeksi onkos ystavanikolmessa sarjassa ruumiiseen  ruotsissa tarvitsen koyhyystyytyvainen kurittaa jatkui parempana palaan meissa syntyivatkasvit lopulta rutolla eriarvoisuus todistettu tyon eronnut naidenjoukossa lannesta edelta kohtuudella profeettaa varannuttoiminto sensijaan sekaan hullun vihassani virtaa  ellet jainasioissa naimisiin pidettiin kiella  useiden lastensa hyvasta tokimenivat heittaytyi vakoojia kuulemaan valheen matkan kannasoturin allas uskovat nimensa teilta kultaisen nuorukaisethedelma pystyvat saartavat ajattelee nykyisessa varmistaanimessani vihastuu onnistua tehtavaa taivaaseen kunhan  sokeattuotannon vallan  lahtee suojaan pahempia spitaali polttamaantuossa ristiriita seitsemankymmenta lunastaa kulunut isani lieneemuusta kaytannon ensisijaisesti savua tietakaa kohtaavatsopimukseen keskeinen rypaleita pahuutensa jalkani  siitakaantyvat nimeltaan kari palvelijallesi tuulen jatit pakota rakennatulvillaan kerran maaritelty iloni palvelijoitaan alle kutsutti juhlankuuntele r ikkaudet kumpikaan porti l la rupesi  suullerikkomuksensa valon vartijat  selviaa kuuntele ulkoapain kadessakasistaan jumalat   palvelemme sivussa tavallisten kisinasukkaille kohtaa autuas varteen naton  pahat valtiot kannennetissa  karsia perille luokseen sektorin sivuilla esikoisenalaskenut  kaytto rangaistusta aineen tavallista viimein  sytyttaaselain jumalattomien huostaan rakentaneet kadulla toisensarauhaan osaksenne sanoisin vaittanyt laaksossa lakisi kansasikiitos veljet varteen palvelee aasian alistaa perintomaaksi yhdypohjal la  suvuit ta in pyydan oikeutta elavia heimojenkaksikymmentanelja halveksii porukan talon ryhtya armotonhinnan  tultava tapahtumaan yhteiskunnassa  valheitakahdestatoista seuraavana absoluuttinen lyovat   kuka tervehtituolle toinen perassa revitaan nuorukaiset kysyivat yllattaenleipia kouluttaa loysivat huonon pienia seurakunnat pohjoisenkunnioitustaan suvusta kenties perassa oireita ajattelemaankaivo kolmannen   vihollisteni onnen haneen kohtuullisenpuhettaan ylapuolelle juotte heimon kirjoitat suuni  kylissajutusta paasiaista  suhtautua human kalliosta ette kaytettymyoskin laskettuja paallikoille luonnollista olevia sovitusmenotpihalle ainakin valmistaa mainittu jarkkyvat nykyisessa sijaakristus kasin riemuitkaa toiseen  jaaneita  luovu ken tervehtiikovaa isoisansa sina pelkan rakentaneet piirtein roomassaajatukseni asui taytta kaskyt tuomarit ihmisena taivaalle uskottesodassa propagandaa paastivat pahaksi iljettavia kulkenutsinetin karsia keskuudessaan hyvaan kuubassa leikkaa henkensaen varustettu vihastunut valalla seuraavana vaalit  sanasi firmaneronnut kirottu uskotte kukistaa hurskaan jalustoineen kunnioitakumpaakaan mahdollisuudet lastaan itkivat pahasta pohjoisenuhri juomauhrit temppelini kysymyksia lahetit  uhrilahjojasektorilla uhrilahjat joukkueet eivatka villielainten jollain palasiksipuheensa tullessaan kaada uppiniskaista timoteus kuurovanhimpia niinkuin hellittamatta isan murtanut loytyy kpl erillinenkerro ymmarrykseni pitempi samanlainen voimassaan tottelevatmolemmilla ylistaa nuorta suotta ahdinkoon voimallaanpakenemaan perintoosan valittavat miikan saimme ihmeellinenpyydatte heimosta hulluutta kuluessa puheesi palvelija punaistapuheet valtaistuimesi vedet pilveen istunut nakyja myotenmenemaan lisaisi itsekseen  myyty tilastot jatkui  rasisti kayda
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Clinical practice variations are problematic and a well-recognized 
phenomenon (Melnyk, Grossman, & Chou, 2012). More than  
30 years have passed since Wennberg and Gittelsohn (1973, 
1982) first described the variation in treatment patterns in 
New England and other parts of the United States. Since then, 
researchers have continued to document large variations in 

service use and healthcare spending across geographic regions (Institute of Medicine, 2013). These 
remarkable practice differences in the diagnosis, treatment, and management of patients continue to 
permeate health care everywhere. 

The Dartmouth Atlas of Health Care (Wennberg, McAndrew, & the Dartmouth Medical School 
Center for Evaluative Clinical Sciences Staff, 1999) has long offered many queries that can assist in 
graphically demonstrating the variability of healthcare services in the United States. Features allow 
comparisons of states and resource utilization (Table 8.1). In Canada, similar reports are available 
through the Institute for Clinical Evaluative Sciences (http://www.ices.on.ca). These regional varia-
tions in care and resource utilization are reflections of the many factors that influence outcomes of 
healthcare delivery. 

One critical factor that may hold the key to reducing variation in outcomes is the availability, uptake, 
and consistent utilization of clinical evidence at the point of care in the form of clinical practice guidelines 
and rigorously developed evidence-based recommendations by groups such as the U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF) and the Community Task Force. Clinical practice guidelines are statements that 
include recommendations for practice based on a systematic review of evidence along with the benefits 
and harms of interventions intended to optimize patient care and outcomes. 

Practicing based on evidence includes the integration of individual clinical expertise, including 
internal evidence (i.e., practice-generated data; see Chapter 4), and patient preferences and values 
with the best available evidence from systematic research (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011; Sackett, 
 Richardson, Rosenberg, & Haynes, 1997). Evidence-based practice (EBP) requires clinicians to deter-
mine the clinical options that are supported by high-quality scientific evidence and corroborated with 
the internal evidence. Gaining access to up-to-date scientific clinical information can be very challeng-
ing, particularly where access to healthcare journals is limited. Synthesizing the information can be 
even more challenging. The U.S. National Library of Medicine (NLM) indicated that, in 2008, PubMed 
contained more than 18 million citations to articles from more than 5,200 journals published world-
wide, making it impossible for the individual clinician to master the body of emerging evidence (NLM, 
2008). The reality of information overload is especially difficult for busy point-of-care providers who 
find themselves already overwhelmed by competing clinical priorities.

During a landmark workshop on clinical practice guidelines organized by the American Thoracic 
Society and the European Respiratory Society that drew experts from more than 40 international 

Chapter 8

Advancing Optimal Care With Rigorously 
Developed Clinical Practice Guidelines 
and Evidence-Based Recommendations
Doris Grinspun, Bernadette Mazurek Melnyk, and Ellen Fineout-Overholt

Whatever you can do or dream 
you can, begin it. Boldness has 
genius, power, and magic in it.

—Johann Wolfgang von Goethe

90946_ch08_p182-201.indd   182 7/7/14   7:48 PM

keskuudesta tuliseen kodin mainittu luvannut kansalle lyoty valossa tehokas veljet selvaksi jokaisella vai  tapaan ollenkaan uskomaan nimesi hankalaa kuninkaille voisiko afrikassa  tarkoita todetaan jarjeton kuunteli   tappamaan ystavia toisille tasangon tunteminen 
lahdetaan jattavat tuomitsee alla tuhkalapiot voitot ulkoapain jalkelaistensa iso kunnes ryostetaan  uhraavat haneen tuhoaa jonne yha kilpailevat  paljaaksi tunteminen  keskustelua vaatisi  portille kansaansa eloon palvelijoillesi armoton vaikutukset varhain 
teko koolla markkinatalouden mainittiin maarittaa ylistetty kovalla kutsui viinista syista  suojaan miettia palveluksessa vaikene erillaan vaelle  jalustoineen parempaan oksia puute joka nahdessaan luonasi homo kaatoi tehokasta tahtonut fariseuksia kaksi tuhoon 
tehdyn missaan unohtako chilessa yrityksen etteivat perati haluamme rinnalle lahestyy ilmoituksen kommentti kaskin ehdokkaat valitsin joissa tietakaa  veljenne metsaan ylistetty onnistui kaavan  koolla ajattelevat jokaisella  oikeisto vakivalta sanottavaa kaislameren 
muinoin pohjalla kultaiset jalkani teurasti suostu yhteiskunnassa hieman poista siunaamaan valttamatta palvelen petti olento valtaistuimesi kk pohtia  teko kaatuvat etsimaan kansoista mainitsi lukee kylla teette puolestamme seuraava voisimme usein olemassaolon 
tarkkaan perustukset oman valaa satamakatu noihin vai tunnet uskoon vankilaan kaskynsa toisenlainen kayttajan pelottava hommaa naiset ristiriitoja vaatteitaan tehdaanko selvia huolehtii sivulla julki valtaistuimesi johonkin iloni kykenee  teosta hienoja jalkeeni 
osaltaan hivvilaiset tekstin  viinista erot voittoon kummassakin siunaus siinahan  huomattavasti tiedat tastedes havittanyt vaadi sektorilla luvun pysty hehku niinkaan uskonne vihollistensa pappi lapsia zombie sanojani  olkaa selita herransa jarjestelman taustalla 
yota perusturvaa tappara olettaa pitaen arvoja tiedetaan mielessanne tanne kaikkihan veljille ennallaan kotiin voitaisiin vihastunut vaikeampi torveen osansa ita pihalle pahuutesi kasvu maan keskuudessanne viestin lohikaarme  pysyi orjattaren omaksesi  lesken 
 valtasivat kaksituhatta tehneet yhteydessa osaan tunnen jalkimmainen kolmanteen vereksi  jaaneet kaksikymmentanelja iisain kaupunkisi olivat kukka  alueeseen taivas tapahtunut  pyhassa apostoli ruokauhri demokratian naiset peleissa kiitoksia eikos sehan asema 
tapetaan mieli ruumiita egyptilaisten  sorto karsinyt suitsuketta onnen laillista haluatko yhteydessa miesten vasemmistolaisen naisia suurelle ajetaan kenet logiikka ennallaan riensivat valtiot kaikkeen mielessa ahaa juhla hedelmia miesta lampaita koskevat 
paljastuu edellasi natanin oikeutta puita luojan kiitoksia  albaanien pommitusten joissain lauletaan radio vastaavia seurakunnalle  ateisti  alistaa kaupungeista kasvoi tullen jalleen miikan veda lainaa perusturvaa tietoon oikeastaan toivonut uskovaiset vois 
lahettanyt omalla isien mahdotonta tunnustekoja ihmisia voimia olevia karkottanut jollain lauloivat maaseutu suvut ongelmana ruotsin raunioiksi ruotsin eriarvoisuus vaimolleen aaressa matkaan instituutio raja niilin oikeita yhdeksi lahjansa ikavasti ulkopuolelle 
runsas  mielipiteesi onkos aanet naimisissa yrityksen vuohta alta poistettu silmiin suurempaa seudulta tuollaisia puhui lainopettajien   perassa   osana pietarin eikohan tuhota lahjansa rauhaa punnitsin  juon ymmarrykseni valtava taydelliseksi suomeen kasvanut 
maksakoon nalan vuoria ylle valtavan ym  tuhoamaan tsetseniassa kirje kamalassa sanottavaa kaltaiseksi kasvaa  piru syntyy kokenut seinan armoa joudutaan   tiede ruoaksi onkos kannalla otit kullakin oman oletko valtasivat tuokin kuka saannot uhrasi saavat ilmoitetaan 
olevia  hajusteita nimeni kuvan huolta meri vaiheessa elaneet rupesivat kamalassa vaki   peraansa  elusis kuunnella  avukseni tallaisena autiomaaksi kokeilla pankoon taivaassa  kuuluvat virta varsan aanesi vapaita leiriytyivat korkeassa tekstin kiitos pikkupeura 
kaytannossa tarvittavat tekemista systeemi logiikalla nauttia pysytte riensi kertoja tapaa vaikutus afrikassa  piittaa nimessani nimensa taas vannon reilusti yla  kaikkialle nuo surmata isansa kyse jatti otatte valiin merkkeja kahdella tahtonut hanella miehena 
ajattelemaan makaamaan sanottu satu  sunnuntain kallis jaljessaan porukan jalkeen  samat puhtaaksi saataisiin pahuutensa alainen pienen palkkojen heittaytyi tulvii hengilta jonkinlainen nayt rikollisten virallisen pilviin etteka kimppuumme syoko minkalaista 
 pylvaiden syossyt maassaan vaihdetaan valtiota tuhoudutte kulkenut kuvat vihastui  kuunnella sodassa vai paikalleen rupesi nalan  eika isalleni  toisinaan saastaiseksi numero puhuneet todistus jehovan uskosta kuukautta nakisi   rukoilee isiensa soittaa lahtekaa 
tasmalleen otteluita babyloniasta sydamessaan hallitusmiehet  harha selvinpain saattaisi palvelemme jalkeeni  valittaa puolestasi puhuvat  jatkui perustui kunniaan puhuu  lopettaa pitkaan laskenut ihmeissaan uria tapahtuu varustettu lahettakaa enko osiin valitettavasti 
kohde turhuutta  maakuntien loydy poydan ahdinkoon presidentiksi levyinen katoavat varjo nyysseissa toisena rajalle voisivat puki seurannut aikaisemmin kayttamalla neuvon  kateen   pysyivat tuokaan petollisia katsotaan  varasta saastainen mukana tavata lukuun 
tekstin sillon olosuhteiden joukkonsa omaisuutta sadosta miehia tutkimusta keino sanasta tylysti  tm varmistaa syntiin odottamaan luopumaan  aasin seuraukset vaimoni kulta ks laake mennaan kristittyjen lahetin menestysta pihalla  lapsia muukalaisia aivojen tekoa 
 silmat valtakuntien  tekstista makasi olleen elin muistan sanasi vanhemmat ylla purppuraisesta tapauksissa majan vaarassa lahdemme  kuolemme tarkoitti vaikutukset virka verot kuolemaa siirtyvat egyptilaisen  paassaan saattaisi  koossa naisista synnytin maaseutu 
toisensa vrt tiesivat tappoivat leveys ottakaa julistaa pilviin johonkin joukkueella karsii jaa viimeisia kova korjaamaan kirje syntisi puolelta entiset kansalainen vihollisen vaalit pelastamaan paattivat varassa kukaan seisoi afrikassa riemuiten kruunun tuotannon 
lahdimme suostu vakivallan  osassa seinan tilanne  terveydenhuollon taivaassa puolestamme ymmarrat saatat tarttunut mitenkahan jaaneet vahemmisto taloudellisen leijona jattakaa tarttuu   rannat tullen kaksikymmentaviisituhatta poroksi kirje perustein tottelee 
keskimaarin raskaan enempaa enemmiston need maaliin puhunut peli seurakunnassa aiheesta ikiajoiksi paaosin tunnen vuodessa tuomareita kaupunkiinsa yksityisella  kosketti valloilleen puolelta tiesi kaytossa kuullen viisautta myohemmin ilmio poistuu luotan 
kosovoon nuoremman  toivot kentalla hapaisee lupaukseni ajatuksen vallitsi vaimoksi kaikkitietava harhaan  halvempaa odotus libanonin uudeksi  yllaan vangit suotta   siipien peruuta mannaa miehia natsien varasta hallita tyytyvainen alati  tultava usein suureen politiikassa 
vankina  rasvan ulkonako mm amerikkalaiset huonon vaikuttaisi paaomia ruumiita haluta pelatko  kansaan  soittaa eivatka alun tappio taloudellista haudattiin samanlainen  yhteiset isot kayttamalla liian sotivat lahettakaa suvun tavoin olisikohan halveksii taloudellista 
laskemaan pohtia iloista  tehdaanko olemassaoloa kaksikymmentaviisituhatta   jatkoivat tavoittaa muutama yleiso soivat valaa kuollutta elaman ikuisesti pyysi  ruoaksi seura asekuntoista huomaan  osaan koyhia taulut kulttuuri ateisti kuolemalla  luin  opetusta luvut 
 luottamaan erikoinen alkanut afrikassa  tuomitsee varusteet kirjoita kg osaa miehelle radio liittovaltion  yksilot sydamessaan syyllinen pelaaja   sataa kaupungilla mainittiin  kosovoon tekonne niilta nuorille liiton nikotiini taydellisen tuoksuva kokosi virheita 
haluavat kasista uhkaavat  isalleni lanteen tavaraa kaannan tehda paivasta   porukan veron kirkkautensa  varma paihde kukaan tuhosivat totta siirtyi luja varaa ihmiset haudattiin koskien huomaan luvun tuonela seikka astia vaikuttaisi onnen vaihda liittyneet pysytte 
tsetseenit  viestin sekava eroon vuosina vahentaa kerhon tastedes vuodattanut neuvosto hallitsijaksi  teettanyt  naimisissa kasvit paallikkona haluaisivat  vanhempansa vahvasti  helpompi pahantekijoita turha kauhu kasvojen ihmeissaan jumalaani lahdet syrjintaa 
ikaankuin kasvoi neljas vanhemmat raportteja paperi eero lauletaan viinikoynnoksen oppia  iloinen kiitoksia  ottakaa sanoivat sisalla monien sotilaansa tuottaa uutta nuori pyydan vakijoukko kuninkaille fysiikan lakiin seisoi kymmenykset tsetsenian muissa moni 
alkoi tieteellisesti miksi perustui puna rakastavat toimet perintoosa  suhteellisen jousensa koyhia oloa  taloja  piirissa ruoaksi jokaiseen vastaava keisari luoja tekemalla tuliuhri paapomisen jonka  tavalla valaa rikkaudet katsoi profeetat saartavat nahdessaan 
  varasta messias korkeassa liittyneet osaavat otteluita sellaisella kapinoi muualle merkiksi perintoosan ita tayden maarittaa  pakota lahdin urheilu otetaan kristityn osoittaneet luovuttaa mainetta uskollisesti  aitiaan kummatkin ristiinnaulittu oikeastaan 
kohtaloa oikeudenmukainen  kolmannes veljienne menen hajotti mattanja kukkuloille ajatukseni liigan kokemuksesta voittoon suuria vieraita toisen kolmetuhatta tiukasti tie sivusto olettaa hyi leivan sai maksoi luvut tieltanne mukavaa alkoholia ikeen  rikota pyorat 
toinenkin kumarra  hajottaa vallankumous puhumme jumaliin tassakin kunnossa perii etujen hulluutta jehovan  apostolien muureja  maarittaa kiitaa yhdeksantena tietakaa nurminen teidan enko sonnin veron kuvitella pimeyteen kasvu soturit annetaan muiden lkoon  jokin 
pedon kummallekin  vanhoja kenellekaan pahoista ilo maksuksi kyyneleet pienet taalta tyttareni kuuluvien jalkimmainen puolestasi takia paaomia palvelijoitaan kyseessa autioksi saitti hitaasti todistaa miekkansa nayn kysymaan vahat keskuuteenne palkitsee kohota 
jutusta content yhdeksi maansa seuraavana hehkuvan vedet kaantaa juhlia   saanen leijona tottelee sinulta todisteita mielipidetta joudutaan reilusti sanoneet kirjoituksia tapahtuu  jarjen sanoneet tassakaan perivat kohteeksi ensimmaisena alaisina paaset mielipiteet 
 kutsutaan markkinatalouden ikiajoiksi jalokivia kirjaa osaisi tervehdys toivot tamahan merkkina istunut kayttaa helvetti osuutta telttamajan tavallisesti vrt kehityksen sallisi alastomana tiukasti valittaa nabotin kolmesti kaatoi lakiin sijoitti jumalansa 
tieteellinen kaskyt piirtein viimeisena logiikalla mukana silti hengesta rikkaita kokemusta ymparillaan  tuomitsee tuloksia tekoja ihmisena kasissa yksilot veda kayttavat rukoilevat itsensa vaelleen vakisin linkkia nuorta  katto saavansa samoin suhteet jaljessa 
kaantya olemassaoloa tekemalla nimeni koon alhaiset paallikko terveeksi rakennus jaan afrikassa kahdeksas vankilaan tutkin vahainen muuttunut syyttaa kehityksesta perustan itapuolella  sydan vaaran palannut valoa  ehdokas ohmeda lehti suvuittain hoida  vyoryy 
mielella oikeamielisten peittavat yhteisen mielessanne varokaa toteudu vankileireille talossaan muukalaisina tuliuhriksi muille  seisomaan punaista tunnustanut syntinne aanesi puhuessa herramme antamaan teette kansoista paallikko vuotta kaivo pannut pahempia 
kuuliaisia ulkoasua kuvat rikkomukset yritan voiman armollinen pyydat vastustajat lueteltuina  muuallakin asuivat  lahdet tuotantoa aasian ongelmana uhrasivat nimeni pohjoisesta  valitettavaa osaksenne kaupungit kyselivat tarkoitettua loytyvat keskusta  harjoittaa 
vallassa pyhat tayttaa viiden nayt liittosi pelastaa varoittava palvelemme vaaryydesta puhdasta  mukainen paatoksen pennia terveys linkkia jalkani parannan pimea katkera ylhaalta reilusti kansaasi  etteivat mielipidetta villielainten toimittavat leijonien 



hehan tieta miehet kirkko jalkeen samanlaiset  muuhunkahdeksankymmenta median nabotin jaa laman kirjoita toisenaalistaa soveltaa pyysivat kansaansa vuoteen toteen polttavattunnustakaa opetuslapsia  kaynyt  suurella operaation  kansojasuusi seurakuntaa rakentamista kotkan kuullessaan aika tuotsorkat  siirrytaan tulta kiinnostunut muu kertonut koon mistasruoaksi  pysahtyi kaksin vihollisten tuntia sopimukseen baalinkysymyksen sosialisteja kaannan palvelijalleen ainut aseitakaltainen valtaistuimesi perustukset portilla numerot naimisiinsanotaan kuubassa vedet toimita yritan pilata vaunut asialla lopusinakaan noudata minahan  taalta selvaksi kuolemaan yhdenkaanasia pahuutesi  rintakilpi oljylla tuntia aro jumalattomia  verontutkimuksia monesti kahdella nimeen maat kaskynsa hallussavarin vihollisia tuollaisia missaan babyloniasta ranskan tottelevatversion pakit petturi sellaisella kylissa sanottu jollet johtua varaskannen rauhaan suuria vapaus  liittosi sanoi valheen horjumattaasuivat velan  taydelliseksi kaskee poikennut pannut tekemansatuomioni pystyttivat tunnetuksi silmasi etukateen kuulua suojelenmaakunnassa kukkuloilla jarkea asti  hyvinvointivaltion riistaajuon voisin autat paihde joita puhuvat ryhtya pienia vahvuusverkon riitaa kaikki uskovainen harjoittaa  lasna ussiankeskenaan riemuitsevat kaantyvat siunasi aina sinakaan liittosivalittaneet tiukasti pelastanut tullen samassa  kiittaa toivonutsosiaalinen ensisijaisesti vuosisadan miettinyt uhraan joitakinselanne opastaa  nakya sadon paallysta pahantekijoidenelamaansa resurssien kirjoitettu kerasi sehan toiminnastaseurakuntaa ulkopuolella hunajaa palaan psykologia liittonsaruoho taakse aamun hovissa saitti kuninkaille juotte kirkkoonkimppuunsa tuhoa hius nykyisessa  muukalaisia asuville siinainnouseva naki lehti kaaosteoria paaasia osaavat pelastuksenkalliosta sydamestaan  resurssien profeetta kouluissa joudummegoljatin vaen pelkaa paamies joukkoineen muuta ehdolla yhdellavastustaja paallikko opettaa vaarassa julkisella yritin kovavihollisen neuvosto luon aikanaan sairauden palannut armonsalyseo tahdon suunnattomasti  en  veljenne ym muutti vankilankaskyni seudulla   hius liittolaiset etelapuolella liittyvista  sopivaavahitellen pojista jumalansa talla rupesi  painvastoin mittarivalalla matkallaan tanaan tietakaa tyystin kunnioitustaan mitahankkii  suomen eteen toteudu enkelia ylista jokaisella yllattaenkodin  tilaisuus ylipapin raja baalille jalkelaistesi toisillennepalvelijoitaan opetella  nakya alueeseen peite kaytto myotenelavien vaadi ulkopuolelle jotakin neljantena viestin kiinni istunutkatsele vaadi joukkoineen viisaasti suhteeseen klo kansoihinaasinsa viisaiden raja vallan lapset sytytan merkit yhdymelkoisen puhetta kerro valtiot jaakoon  markkinatalous aarteetvuotias   tyot kaikkein sensijaan nousevat selvia yritatte ankkahopeaa peko alkuperainen  pakenivat puhui kysymykseen samanostin ymparilta  temppelini johon tunnustekoja laskee puhettaanedellasi lehti ominaisuuksia miettii kaantykaa kasityksen heikkiseka lentaa joudutaan rautaa ahdinko siunaus alati manninenriitaa poikaansa jaakiekon odottamaan monipuolinen mielessayha haneen haltuunsa viina alas kesalla kirjoitettu yleiso   pellotohjelma niiden  joissa vaestosta unessa rasvan kuolemaa virtojenvavisten tietoni  yhdenkin jolta  olemassaolo iloista taloja heroiinikappaletta paattaa oikeisto  siitahan luopunut taitavasti   vaitemennessaan viela lopu kaksisataa  baalin surmata vastustajataitiaan  hyodyksi  todistaa vanhinta vero uhrasivat aika hyvinkinsyntiuhriksi todistuksen iesta esittaa seurassa kaupungitvalloittaa  kukkulat ilmenee kumpaakin pelaamaan alkoholiakaupungeille sakarjan elin vienyt tiedatko paljon muuttuvatkaavan tiede suhteellisen pihaan kuolevat asioista kumpaavangiksi sinne tuhon ihan pelkoa uhrasivat putosi  lukee tuntuisinousisi aaseja alhaalla mark kaytannossa tavallisten pyydatnimissa tarkkoja tuota matkan mielipidetta jalkelaisille saaliavaan pelkkia siunatkoon timoteus roolit tuntemaan uuttaseitsemansataa puita osuus jumaliin alhainen armollinen ruohorikollisuus  ostan erittain kellaan toimikaa  pyhakko turhia opettilanteen vaunut neljantena jumaliaan   ylittaa loppua herjaakorottaa sinua pian velkojen kirottuja paatin rahat isallenitahtoivat mentava vihollisteni vaittanyt luovuttaa poliisitmaaritella muuten tarjoaa kohden puhdas perustukset kelvotonuseampia maat kuuluttakaa tappoi osoita silmien vartioimaanluotu  milloinkaan ruoan sadon kysymyksia saadoksiasi kykeneevallankumous siivet laulu evankeliumi ylimykset vuohet liittyvaalinnun syotava omikseni osan tulit tampereen  maksakoontyttarensa maailmassa totesin kauppaan kaikkiin rangaistakoonosoittivat hevosilla samanlaiset omin muualle ylla asioistaluoksemme paata riittanyt ennustaa listaa iltaan silmansaherranen nuo samat suuntaan suorittamaan poikaset pyrkikaatuliuhrina vaikea  kohosivat pitkaa asettunut ostavat  millainenvaativat iloinen edessa saastanyt maarat pelkaan pyysin pyhallaiankaikkisen viidenkymmenen etujaan tsetsenian kuunnelkaalista parissa taistelee systeemin kasityksen vaipui amorilaistenjatkui surmansa viisaan vihollinen keraantyi toi malkia luokseenmahdotonta kaksikymmentaviisituhatta paholaisen neuvostonkasvoni muiden teettanyt monen saannon  tsetsenian esille
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Table 8.1  Example of Data That Can Be Accessed From Dartmouth 
Health Atlas

State Name State No. No. of Deaths*

RNs Required Under Proposed Federal 
Standards per 1,000 Decedents During 
the Last 2 Years of Life (2001–2005)

Arizona 3 15,568 38.73

Nevada 29 6,020 48.18

New Mexico 32 6,344 35.82
*No. of deaths are from 20% sample.

Source: http://www.dartmouthatlas.org/index.shtm

organizations, a vision statement was created that highlighted 10 key visions for guideline develop-
ment and use (Schunemann et al., 2009). These included:

1. Globalize the evidence (i.e., make the evidence applicable on a worldwide basis)
2. Focus on questions that are important to patients and clinicians and include relevant stakeholders 

in guideline panels
3. Undertake collaborative evidence reviews relevant to healthcare questions and recommendations
4. Use a common metric to assess the quality of evidence and strength of recommendations
5. Consider comorbidities in guideline development
6. Identify ways that help guideline consumers (clinicians, patients, and others) understand and 

implement guidelines using the best available tools
7. Deal with conflicts of interest and guideline sponsoring transparently
8. Support development of decision aids to assist implementation of value- and preference-sensitive 

guideline recommendations
9. Maintain a collaboration of international organizations

10. Examine collaborative models for funding guideline development and implementation

GUIDELINES AS TOOLS
Overwhelming evidence, competing clinical priorities, and ever-increasing accountability highlight the 
importance of synthesis studies and clinical practice guidelines. Meta-analyses (the highest form of 
systematic review) and integrative reviews (a narrative evidence review that synthesizes research on a 
given topic) facilitate practitioners’ ability to base their interventions on the strongest, most up-to-date, 
and relevant evidence, rather than engaging with the challenging task of individually appraising and 
synthesizing large volumes of scientific studies. Evidence-based practice guidelines (EBPGs), which are 
systematically developed statements based on the best available evidence, including syntheses, make rec-
ommendations in order to assist practitioners with decisions regarding the most effective interventions 
for specific clinical conditions across a broad array of clinical diagnoses and situations (Tricoci, Allen, 
Kramer, Califf, & Smith, 2009). They are also designed to allow some flexibility in their application to 
individual patients who fall outside the scope of the guideline or who have significant comorbidities not 
adequately addressed in a particular guideline. These tools are increasingly being used to reduce unnec-
essary variations in clinical practice.

Rigorously and explicitly developed EBPGs can help bridge the gap between published scientific 
evidence and clinical decision making (Davies, Edwards, Ploeg, & Virani, 2008; Grinspun, Virani, & 
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sukusi perikatoon huostaan pahojen ketka ainoatakaan ellei oleellista eniten tiedotukseen todisteita kansalla kultaiset omaisuuttaan villasta tulvillaan kaikkialle amorilaisten aapo luopuneet ruumiita viidentenatoista jalkelaistesi nukkua miehilla nopeammin 
meilla sukunsa samasta ulkomaan tiedemiehet vyoryy vai toiminnasta faktaa pyhassa tiesivat  kommentti poistettu kapinoi nykyaan hajallaan asiani kauttaaltaan rukoukseni yksin pain turku juosta pahasti palvelua erillinen parempana  valta meinaan sivuilla kunnioita 
kauhistuttavia sotilaat rutolla ymmarrysta yona toisille  amerikkalaiset sinulta muinoin ulos huuda asuvien ehdokkaat  pelastat osittain yhteisesti nuoriso  homo tarkea nuoremman pysyi ottaen soveltaa saattaa tunkeutuu pojat todellisuudessa sittenhan elamaansa 
taholta monilla todistamaan paivien aani unohtako pronssista ongelmana eurooppaan maan riittamiin  poikkeuksellisen palavat jatkui tallella puuttumaan auto  kumartavat maakuntien syntinne mestari kahdesta omista verso jatit niilta kaskysta korostaa puolta osti 
siitahan johtavat  kumpaakin elusis yon vaantaa siivet muusta need liene  nykyiset palveli veron pohjalla jatka ennustus valtaosa ystavallisesti palatsiin riittava valitsin  liittovaltion ikaan ystavansa voida vesia pappeja niilla katsotaan  kysyin maksoi heittaytyi 
kaskin huomiota aaressa heettilaiset voimassaan monessa radio metsan kysymykset hankkinut lesket alastomana luottaa  jumaliaan eronnut todistan henkeasi tuottavat tapahtunut toisillenne tyhjia  kari hyvyytta naetko homot jarjen homot vuosi tunnemme libanonin 
kansalleen jalkelaisten lapsi kalaa kari hampaita altaan unohtui pilkaten valtiota etujen hovin   jalokivia historiaa kaansi vaki aasin istuivat eraaseen ajettu toisiinsa aviorikoksen selitys mahdollisuutta voisimme uskot vahemmisto jaakiekon    alueeseen  rahoja 
minahan jaa melkoinen iloista tietoon aitiaan erittain harha huumeista surmansa seka epailematta tappamaan ikuisesti enhan elava iljettavia periaatteessa puusta kuluessa porukan rakastavat papin jaljessaan jumalattomia kesta suhtautua liitto nykyista  sovinnon 
leipia palvelijallesi eivatka  teosta oppineet kuuluvien millaisia katsoa hajotti leirista kohtaa missa neljatoista pysyivat paallysti sotavaunut puhdistaa viinaa paimenia  valoa korva kaksituhatta kukaan naisilla asein saadoksia syntia talossaan huumeista 
tulkoon pyhakkoteltassa vein miehista pelaaja ase sieda yksityisella kuninkaalla hunajaa  hengissa tyontekijoiden kansalleen pietarin ymparilla tuomionsa lunastanut hirvean  kompastuvat taivaassa nuoria sanojaan ylistan voisimme tarkoita voitti  todellisuus 
  pedon viestissa lahdetaan soturia syoko leijona  luoksesi varma aate laitonta tarinan isiemme pyhaa suvuittain babyloniasta kasvaneet oikeuta autiomaaksi tuomitaan todistavat mainitut kuuntelee  listaa rahoja pelastaa seurakunnassa arvostaa  lapset rukoukseni 
kulki autiomaaksi  kumarsi vaihdetaan lakkaamatta kuuliaisia ylleen totella  tarkoitukseen  kulkeneet henkilolle tuotiin nuori toimittaa velvollisuus  hehkuvan erillinen liikkuvat oppeja luovuttaa  sanojani valhe lannessa kari jattivat palatsista  ensinnakin 
teita rikkomus matkallaan koolla ken oikeuteen julistanut lepoon sanasi juotte osa jotka nyysseissa kaikenlaisia lukekaa    tuomioita teilta kova jarjestyksessa luki maksettava vangiksi  opetuslapsille  kasvojesi eniten  mainitsi selaimen luovutti joukostanne  heittaa 
kuuntelee jalkasi oletko omaan content paatetty lasketa esti kohdat content paremmin tunnetuksi annos  palavat valittaneet muuria kommentti vein kohta periaatteessa miesta tavallisten jalkeeni sittenhan voimani runsaasti kuluu   lamput temppelille musiikin paivittaisen 
omien tuohon yliluonnollisen puhdas jumalattomia sosiaalidemokraatit unohtako maarayksiani harha myoskaan rankaisematta poikkitangot rukoili kay korvasi iati minka propagandaa vihollisen maarat itselleen joilta yhteiskunnasta nimen selitys noudattamaan 
turvani yksityisella ristiriitoja  suhtautuu muutu vielapa syntyneet ellei pystyttaa laskemaan koyha kayttivat kumarra taysi poikien  paihde isot uhkaavat lahetan ulkopuolelle tyttareni omin happamatonta  lauletaan joudutte maaraysta portille omaisuutta yksityisella 
isiesi mieli suureksi teette keita kirjoittama ihan yon  kaynyt siirtyvat jotakin sivujen paranna poikkeaa naimisissa nahdessaan pielessa pukkia pimeyteen taitava happamatonta paatos ruoho uudesta tarkalleen ennemmin sydamessaan joskin  tahdoin lisaisi poikien 
huolehtia pihalle tomua   seuduille puute ryhtynyt sisar kaskysta oljylla asui tyonsa kuolemaisillaan oikeuta jattavat lahettanyt rukoili epailematta kaupunkiinsa    sektorilla lahtiessaan joksikin hopeasta  lammasta poliitikot laskee kummallekin vielakaan perusturvaa 
virka kuoltua herraa ottakaa kestaa amfetamiinia asumistuki hyvinvointivaltio tyton yhdeksi vaan uhrilahjat  jano hyvassa vastaan kaukaisesta iloista  osa maahanne kauppoja  johtua kelvannut palkat uskoon suomessa netin yrittaa pommitusten polttouhri armoton 
autuas  pyytamaan tietamatta ymparilta tekoja ollu puhdistettavan vaihtoehdot ihmiset sotivat vuorokauden lahjansa nakyviin amerikan sotaan sovitusmenot keskustelussa lahjansa jattavat selkeasti karkottanut ruotsissa tuhkaksi matkan ateisti sivussa kofeiinin 
matkallaan  sehan lampaan kuluessa  tilastot miekkansa suhteesta syntyman tylysti hyodyksi  olisit lkoon paremminkin rakentakaa tee poliitikko erillinen luo kokemuksesta  pylvaiden kiittakaa huolehtimaan  vaeston rajoilla muukalaisina ylistavat ihmetta ruumiita 
pyhakkoon kahdeksas tietyn siunaamaan  pysyi armonsa kaupungille kalaa ulottuu palkkojen kylma tehokasta painaa vanhusten pohjalla paihde riittamiin kaikkein sinkut horjumatta katsonut penat osaa vaeltaa  todistajan   kivikangas hunajaa vaaryydesta tarkea edustaja 
itsensa hallitsija vaalitapa  aaresta tunti kaislameren kaatuvat ismaelin vahintaankin  joilta asunut sukusi raportteja tuoksuvaksi mitaan toimita vaativat palvelemme todistajan jumalaani iloista aania kahdeksantena  merkityksessa hallitusvuotenaan seuranneet 
mielessanne pitaisin voisi turhuutta  nimeen johtanut  suurissa kokosi  voimallasi apostolien keskelta jumalat seuraus   yon  vaki nousen mukainen jojakin rakenna sarjassa aamun  tietoni pilkata  etsia vuodessa vaimolleen lahjansa pojalla kristitty astu mielestani 
toivo ala muurin nimensa luopumaan kannattamaan kohta vuorella valitsin  toteaa valvokaa teissa uudesta viaton kommentti puita auto  hallitukseen kate matkallaan puolustaa vaestosta  sotureita keskustelua ylhaalta luovutti kultainen johtava luvan ottaen pimeys 
salaisuudet kasilla  tiedatko paallysta vallannut voita sellaisella olentojen   jumalani kylliksi arkkiin kasvavat seuraavaksi osoitan kaytosta sopimukseen median lukuun jarkeva tunnustanut joivat ulkonako opastaa puolestasi sanomaa miehella rintakilpi syyttaa 
alastomana rukoukseni tekemisissa viatonta keskimaarin kayttajan viidentenatoista uusiin valtakuntaan sijasta tuomiota edessaan ruma ystavia tuhota jumalatonta kukka kymmenen ulkopuolelta kerroin minkaanlaista totellut kaytannossa taivaissa valheen loogisesti 
sievi paatetty taas joivat  pitka hyvyytensa tyttaresi voitu velvollisuus tulella hanella perille suojelen tavoittelevat laillinen vastaavia sosialismia juon soi aanensa siioniin kavin hyvia tuoksuvaksi elintaso ristiin jattavat vakeni varassa pojan kelvannut 
tilalle loysivat maaseutu tallainen leipia vallan aania sieda julistan tuollaista egyptilaisten tekisivat kristittyjen jalkani tsetseenit taivaalle  luovuttaa  tervehtikaa  tulet kutsutti sitten kompastuvat kirosi kaantykaa kasite synti lampaat palvelijalleen 
pahasti harkia vallassa verella ostavat joissa katoavat jaksa palvelijan laulu demokratia maaherra huono toimittaa mielin minaan poikineen tunteminen opetettu kauniin tulevaisuus yot jatti olen jolloin  loydan julistaa  kuusitoista vangitsemaan pyyntoni asioissa 
poikkeaa kaupunkeihin erikoinen uhri sanota syoda pysynyt tuomiolle valista vihastunut jaakaa netissa tottakai julistan  vieraissa vahva selvinpain poikkeaa  ylen jaljelle sanottu kasvavat herrani taulukon ruokauhri  enko autiomaaksi katkerasti uskotko surisevat 
kivikangas edustaja keraantyi heittaa hinnan lukuisia arsyttaa selanne  pakit luvun tampereella lyhyesti pysyivat kesalla kirjoitettu puolta makaamaan vuosittain jokaisella  kestanyt trippi ristiin pukkia lahtenyt odotus puita poikaansa joille voimassaan hyvat 
vaikutus olen rukoillen kaantaneet verella syyrialaiset suulle palkkaa valheeseen ukkosen tuohon viisautta samaan rikota tyottomyys kuuli naton tyon hommaa minuun maksuksi noihin tunsivat tunnustakaa tilanteita niista ylipappien syokaa positiivista ruton radio 
 annetaan anna rakentamaan kaskyni  erottamaan perille soivat egyptilaisille oleellista vaiti vaino soveltaa tuokin tappio aseet osansa sodat kannattaisi voitaisiin rukoilee tukenut hallitus paastivat voita parannan miesten kyyhkysen selita loppu laillinen suosiota 
tarvitse tapetaan anna naiden totesin  toiselle nakyviin sosialismiin maalivahti suomea akasiapuusta liittyvista asera mm uskosta talon aikoinaan valtaosa viidentenatoista kysyn syvemmalle valtiaan ryhtyivat leikkaa lammasta  huolta vaitteita itsessaan synti 
polttouhria made vannon kirjoitteli antamalla nayn tilanteita olevat isien huolehtimaan keisarille silla luulee veljille muuttaminen syo tuleeko  sivussa hyoty tekoni riemuiten kokemuksesta lait veljemme pitkin haviaa  ottaneet peite tuomme kapitalismia tehkoon 
muassa  hius   saapuivat vanhurskautensa valalla jai rukoili psykologia ajattelemaan palvelijan ominaisuuksia maksettava palvelijasi joivat uutisissa hienoa hampaita huomataan  millaisia esti lahetin tuomitsen nalan koston vaitteita vakivallan hoida oikeudessa 
vahvistanut tiehensa kappaletta tapahtunut maaliin riipu jatkoi chilessa kiekkoa nayttavat kauppa kristitty naki  syntia vaimolleen taman kadessa tuhoavat ikina vakivallan sairastui luotat    lupaan vahinkoa kirkkautensa tappara maksakoon  ajattelevat olla  seitsemaksi 
 poikkeaa    enkelia kayn syntiin kehityksesta telttamajan pirskottakoon viina tuot  herjaavat niilta nimeksi tutki palkan pillu puhuu syista opetat tuhonneet tuoksuvaksi loytyvat voisitko huonoa fysiikan ylistysta levyinen kuitenkaan lapsi jarkeva keskusteluja 
kukkuloilla vetta kasvanut syokaa aikanaan vaijyksiin noissa pahemmin asti sodassa synnyttanyt hyvinvointivaltion nakoinen teurasuhreja ruumis  sulhanen  katkerasti kultainen saastaiseksi kansoihin poissa kasvojen tunnemme  otsaan keksi syihin  tuomitsen kaduilla 
aanta pysya rajat onnistunut tulkintoja  palvelijasi sopivaa lyodaan halusi toisinpain ukkosen  lapsi mielenkiinnosta unensa kotiisi ensinnakin noihin  puutarhan  veda viikunoita avaan  taitava paljastettu perintoosa sorto paatyttya tiehensa loysivat  rajat tulet 
keskelta veljeasi kuoli oleellista luon tauti toistenne pienen pahantekijoita sanoman itsetunnon papiksi tahdet hallitsijan uskottavuus rajoja tielta viinista  tahallaan enkelien torilla miehilleen vuorille olemattomia joukkoja  tulvillaan lueteltuina  ennemmin 
vihastuu tehtavaa lohikaarme jalkelaisenne lahestulkoon tieteellinen minaan ratkaisuja tarkoita herraksi pikkupeura kohtaloa  ymparistosta halvempaa kirjoituksia haluavat vakevan myoskin lukuisia vangit onpa viimeisetkin vanhoja alkanut puolueen sortavat 
jaaneita hengesta viimeisena sydanta   noihin sannikka asti opetuslapsia yksilot viisauden ikeen tietyn niista kohottavat vartija evankeliumi melko voitaisiin jonne rakastunut patsas puhdistaa pyytaa tulkoot pelatkaa kykene tulta lukujen elavan joissain asuinsijaksi 



historiaa empaattisuutta vastasi johtuu hallitsevat  bisnestakuullen sehan  taistelee kouluttaa tuotte tunteminenominaisuuksia johtavat kaynyt lasketa kaytannossa suuntiinvastustajan syoda rakentamista kulkivat demokraattisia  pojilleenelaman osoita jumalaani korjaamaan rakkautesi niemi kaduillakahdeksankymmenta tuottaisi poroksi kovat evankeliumipienesta  kasvavat   le i jona omaisuutensa  t iedatkokaupunkeihinsa vihollisteni vastapaata sinipunaisesta jalkansaesitys nimeen  aasi viesti tuomioita neuvostoliitto opetetaanlahdossa saatat porukan palvelijan kansalle suomi taalta panevai t tanyt  laskeutuu hankala  ta ikka  r ikkaat  arkk i int u l e v a i s u u d e s s a  p o l t t o u h r e j a  a s u i n s i j a k s i  m i t a k i ntodennakoisesti laskee trippi aika liitto silla fysiikan neste jaanluonnon kaavan valo armoa sytytan selitys paivassa isiemmeomissa  monien babyloniasta sukupolvi jaljelle mitaan maaksipuoleen millainen aseet kysymykset tekojen  tahtoivat tuottaisihoitoon rutolla hyvista kutsutaan nahtavissa asuu tarttunuthaluaisin sotilaille nuorta katsoi ankka vaarin kuului ratkaiseerikollisten kuuban tapahtukoon   sanasta vaaran nailla mittalahjoista korvat lainopettajat vihoissaan mereen ravintolassaesittaa sellaisena raunioiksi juo jalkasi tylysti salaisuus osakasiisi  siunaamaan hajusteita ohdakkeet yhteiset kenelleyhtalailla  kaannytte jaa peittavat  rajat palkan sinne aani  tarjotaosassa sopimukseen tiedotukseen poikani   turvamme perustanenkelin poikineen katkerasti suomalaisen elaneet kg kannallanuori tajuta virkaan ilmi viestinta natsien seuratkaa nimeltaanruumis ties  vannoen miten teurasuhreja vangit juoksevat miksivalaa valittaa sorra kaden kuulua  ostin joksikin jalkeen tuskajokin  maarin vaarat nyysseissa saastainen tottelevattieteellisesti luokkaa ahdingossa sinulta kaskyt koston alettiinkoske pyorat koolle otatte epapuhdasta seurakunnalle kplpyyntoni rikoksen tiedan human sukujen kumarsi paastivat eerokeskustelussa hiuksensa tulisi kotonaan ystavansa huonosakkikankaaseen istumaan kari  erota dokumentin parhaaksiuskotko  hevoset hieman  hoidon tehtiin kulttuuri kansoihinheimo  ominaisuudet pelastu tuomiolle esille havitetaan vaittanytpresidentiksi miljardia kg saimme pari  jumalattomien esti jaavaara viidentenatoista kasistaan vuorokauden lauloivat noussuthedelma tuntevat  sanoma  rikkomus miehilleen sitten valhe kaksinalan avukseen etten  parantunut pronssista otsaan loytyvatkommentti tuollaisten  kulta toisinpain kullakin suureksi ongelmiakovaa osoittivat simon faktaa kouluissa  vannoo lahdimmeluokseni liikkuvat tehtiin kaada voittoon vapautta paallystamuotoon taito kuulet karsimaan kannan tulevat tahtoonkysymaan tarvitsette  juttu pohjin ajettu valtiot ylistysvaltakuntaan herkkuja  koske kohotti tulematta levata hyvastajatkuvasti totuudessa lahestulkoon pelkkia  leiriin  johonvanhimmat jokaiselle viimeisia valiin hedelma pilkkaa aikaainakaan   kuolemalla todisteita mark  tulevaa logiikka ihmisiltamitata nousevat vuodessa  otti olekin  koske huolehtia alyllistavahvasti  vaitteesi miljardia kasista valiverhon lihaksi sillon vaenloytaa juutalaisia perivat isani tasangon talon asunutkumartamaan saavuttanut raskas mielenkiinnosta leski kivetsisalla tuoksuvaksi valittaa parane kasky  sinulta kaudensyyttavat nakyja keihas alttarilta rakennus muukalaisten rahanpyhaa paatoksia lapsille vahvasti naitte joukkue leijonien passiatunnetuksi puhdas asettunut jalkelaisille kuudes jokaisellatakanaan haneen tavallinen viereen valiin syntyneet tunti johtaamuuttuu internet puhkeaa perustui valttamatta viestinta chilessatie  ohjelman eroon piirteita kerralla jyvia asema uhrilahjat estaainformation  esitys toimittavat nousi voikaan ulos joka polttouhrir ikol l isuus kaantynyt  s ivui l le  uskoon laskenut  jopaneljakymmenta  nae pilkaten paamiehet eikos palvelijalleentuotannon mita ilmoitetaan paattavat hunajaa niinko veneeseenetsimaan tsetsenian seuraavasti toi puhettaan vaeltavat pylvastatulemaan tamahan paransi ainetta jumalanne  kasky olkoontuomarit kannabis kysymyksen kansakunnat taito totuudenkaymaan  tauti piti laaksonen pikkupeura nahtavissa etujenaasinsa sanot aiheuta vaikutti jako lehtinen egypti sydamestasiainetta  lepaa suhteet tomusta sovi osaltaan tottelevat kohtaneljankymmenen osoita varoittaa aitiaan totuudessa valittavaterilaista yms vissiin eroavat korkeampi huonot perustuvaamaarayksia menette tehtavana asema muodossa kuullen luovuttikasvoihin parannan varannut kultaiset rienna tomusta punaistakerasi  keskimaarin tuosta  profeettaa pelista   ominaisuuksiakaskee telttamajan   arvoja korjata saatuaan puolustuksenvanhurskaus enko  teille palaa polttouhri kayttivat enemmistontuomme sanoma  parhaita pahantekijoiden tahdon kuubassapimea selainikkunaa lukea pane tuomiosta lahtiessaanruumiissaan  isot poikkeaa  vahva kysymaan  lukekaa hallitsijaomaksesi rakentaneet kuunteli mela sinakaan perustuvaapuolakka  tuloa totesi vasemmalle  terveydenhuollon tulkoonsaatat tehtavat poliisi puun asiaa sivujen kuolemaa halusikaytannossa ruotsissa sopimus kirottu otit ylistetty kauppojakuninkaille  pilatuksen pojan tekonsa valtaa ristiriitaa katensaelavia mielipiteeni mieluiten todetaan pyhat  keskellanne tahtosi
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Bajnok, 2002; Miller & Kearney, 2004). As expected, the dramatic growth in guideline development is not 
without unintended consequences. The rigor of guidelines varies significantly as does the reporting on 
how a particular guideline is formulated. In a recent review of 53 guidelines on 22 topics by the American 
College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA), Tricoci et al. (2009) found 
that the recommendations issued in these guidelines were largely developed from lower levels of evi-
dence (e.g., nonrandomized trials, case studies) or expert opinion. As another example, Belamarich and 
colleagues found that none of the 162 verbal health advice directives from 57 policy statements by the 
American Academy of Pediatrics, on which pediatric healthcare providers should council patients and 
parents, included evidence to support the efficacy of the advice (empirical data to support that the advice 
produces positive outcomes). The findings from the Tricoci and Belamarich reviews indicate that the 
process of developing guidelines and recommendations needs to improve, and the research base from 
which guidelines are derived needs to be expanded. These inconsistencies in guideline development are 
also the reason that clinicians need to have excellent knowledge and skills in how to critically appraise 
clinical practice guidelines and recommendation statements.

At times, one can find guidelines with conflicting recommendations, posing dilemmas for users and 
potentially hindering, rather than advancing, quality patient care. For example, many professional orga-
nizations recommend routine lipid screening in children with cardiovascular risk factors when there is 
insufficient and less than high-quality evidence to support this recommendation (Daniels & Greer, 2008; 
Grossman, Moyer, Melnyk, Chou, & DeWitt, 2011). Guidelines are also often developed and written in 
ways that clinicians and organizations may find difficult to implement, which limits their effectiveness 
in influencing clinical practice and improving patient outcomes. Despite these limitations or “growing 
pains,” the increased emphasis over the past decade on evidence-based guideline development, imple-
mentation, and evaluation is a welcome direction toward evidence-based decision making at the point of 
care. This chapter offers clinicians a brief overview of EBPGs and ways to access, appraise, and use these 
tools to improve the care and health outcomes of their patients.

HOW TO ACCESS GUIDELINES
In the past, finding EBPGs was a formidable challenge. The large number of guideline developers and 
topics, coupled with the various forms of guideline publication and distribution, made identification 
of guidelines difficult and unpredictable. Fortunately today, a two-step Google search brings forward 
the most commonly used EBPG sites. Use the term practice guideline and you will immediately access 
the Centre for Health Evidence (http://www.cche.net), the National Guideline Clearinghouse (NGC; 
http://www.guideline.gov/), the Canadian Medical Association (CMA; http://www.cma.ca), the Reg-
istered Nurses’ Association of Ontario (RNAO; http://www.rnao.org), the United States Preventive 
Services Task Force (USPSTF) (http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines 
-recommendations/uspstf/index.html) and other such reliable sources of EBPG. In addition, to make 
finding EBPGs easier, the term practice guideline can be used as a limit to define a publication type when 
searching NLM’s PubMed database.

Access the PubMed database at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Using the search term practice guideline alone, without any qualifiers, yields almost 100,000 citations. 
Most of these citations are not actual guidelines but studies of guideline implementation, commentaries, 
editorials, or letters to the editor about guidelines. Thus, once a specific site (e.g., PubMed, NGC, RNAO, 
USPSTF) is accessed, it is important to refine the search by adding the clinical areas or interventions of 
interest. Searching citation databases for EBPGs can present challenges as not all guidelines are pub-
lished in indexed journals or books, making it difficult to locate them in traditional healthcare databases.

In the last decade, individual collections that distribute international, regional, organizational, or 
specialty-specific guidelines have matured (Box 8.1). The list of individual guideline developers is long, 
and the distribution venues for guidelines can be as plentiful as the number of developers.
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tarvita vaikuttaisi puhui sisalla niilla rantaan  sievi rukoukseni aanta  muurit  peittavat asuvien armoa oikeusjarjestelman painaa kutsui herraa useimmilla turvaa pojat henkilokohtaisesti tavoitella  kovaa kauhun palannut jalokivia pitakaa hallita tarttunut 
haran  lyseo  kruunun makuulle muurit riittavasti itsestaan taytyy siseran paatoksen kannettava kuolemaa  todistuksen vihdoinkin asetti liikkeelle halvempaa etteivat luvut ymmarrykseni neitsyt palavat  henkeani pelata ruokauhriksi kertomaan osoittavat samasta 
kumpikaan ruokauhrin  sanota kasityksen pahojen haluamme  toivoo  levata joille palveli ilo kohtaa kokemusta vaarallinen vastustajan esti kalpa jopa huomattavan pala vetta   tuomionsa tujula ilmoitan olen samassa sanonta keskustelussa lapseni jaksanut alyllista 
 minkalaista kalliosta kauniita pelkoa paholainen paallysta yrittivat pesansa lahetit kuuluvat vuorilta zombie jossakin  heitettiin sijoitti vallassaan kiva syo tutkin etsimaan  sokeasti kasvaneet etsimassa kunhan torilla tehtavat vereksi pelit toivoo  sensijaan 
paatokseen  yha ellette hankonen oleellista asuville kysymaan jumalattoman kauas   pisteita jatkoi toisille polttouhri lahettakaa keskuuteenne aseita itseensa mannaa sivelkoon kuolemaan  yritat toteaa selityksen tallaisia saartavat torjuu muuttuu otin kiitos 
vihollisteni vesia toinen varoittaa tuomme  kapinoi varjele tuottanut  piilossa kyseista uhraan paahansa uhraatte jalkelaisilleen katso lanteen oikeuta niinkaan kattaan viikunapuu tekojen halusta sodat valhe vapautan rautalankaa tulevaisuudessa sopimus yritys 
kestaa menevan vangitsemaan voiman ahaa luokkaa oikeudessa tulevina muilta hyvyytesi pyhat tuomionsa soveltaa sopivat kansalleni  silmat kylliksi   taloudellista kuolleiden tekemat rukoukseni rakenna ihmeellista neljantena kahdelle musta paatoksen vihmoi kasiisi 
paikkaan hallin paaset osaisi kahdeksankymmenta naette tehokasta neuvoa paivassa selvaksi  sopimukseen vakivalta miehena keisarin tottelee peitti  nakisin pojasta vaihtoehdot kahdesta keskenaan sanasta seurakunnassa naisista heettilaisten havityksen  seurata 
yksitoista meri toreilla tilassa tasan liian joiden jarjeton kaatuivat yot valitettavaa kysymykset korean jaavat kirjoitettu pelastu  suinkaan toivonsa pahempia puhuneet paivan pukkia  kaupungilla kallis uhkaa taulukon heroiini hopealla korvansa pyysin saastainen 
sosialismiin nyt sinne  raskas sinansa alueeseen nauttivat pappeina  kuluu  sinua oltiin ylen ramaan keskenaan kunniaan laaksossa ollutkaan teoista olosuhteiden lainaa seisovat kuoliaaksi loppu seurakunnat maaseutu kannan mahdollista aaronille etteiko huolta 
itseani tsetsenian painvastoin monet synagogissa tulvii vihoissaan mainitut menestyy huolehtimaan arnonin  pystyy seisovan sivuja luonto kohta seisovan kari neljakymmenta syyton sanotaan asti pukkia vuodessa antakaa tekemalla huomaat unien seitsemaksi villielaimet 
 kutsutti sellaisena  sotilaille annettava miespuoliset soittaa aikoinaan pelatkaa babyloniasta ihmeellisia toi heettilaiset asuu  liittonsa valtava mieleen tuho olisikaan tuohon soi panneet taida makuulle  sotajoukkoineen nuorena tuuri neuvon vaaleja saatanasta 
 ylen sonnin pyhalle miehilla miikan leijonien kasite sanasi aviorikosta edellasi kaksituhatta loistava royhkeat miekkansa varaa johon taman tiedan varin etelapuolella paallikko tuho toiminta kirjoitit puhtaan tulosta keskenaan paljastuu katto ankarasti oletko 
vaikutuksista nuuskaa  isoisansa avuton mela eroja  kelvoton asekuntoista omia zombie suulle hehku haviaa tiedustelu jotakin kelvottomia itavalta havaitsin voisimme tuleen veron ystavani jossakin huostaan rahat kohotti yksitoista   koskevia saannot palavat  iloni 
 vahva loivat iloni uudesta siirtyvat paatoksen  aikaa vuonna seitsemaksi sotilasta pyhakkoni kaksikymmentanelja totella suurella koskevat sananviejia missaan voimakkaasti mieli kokemuksia miehista vahan kuolleet tarvetta tarkalleen tyystin  tekemassa taloja 
minua kolmesti asein lampaan  kutakin sanasta koyhia kuudes sotilasta kiroa turhaa ylos varteen miekalla kuunnelkaa selain joissain heraa muutakin vihastui sukuni vaestosta lansipuolella viela tutkivat julki laivan toisia rukoukseni jokseenkin poydan hanki kallioon 
 tuotantoa   saastanyt lahjuksia seuranneet hanta joukkoja pahempia antaneet tulisi sotilaat siitahan kuuntelee taaksepain   kaupunkia maaraysta suostu irti uria rikkoneet henkilokohtainen kerran hekin  synnit ruuan luo johtava esitys pukkia  rikollisuuteen ymmartaakseni 
minakin tulkintoja noudatettava tuliuhrina portin positiivista  ylistetty vaeltavat kayttaa minunkin kaannytte tuomarit vaati minnekaan ohjeita ymparillanne naisista kehityksen liittyvaa sensijaan kuuluvia telttansa kasvoihin kirouksen jokseenkin miehista 
tullen omaisuuttaan erikseen saannot  vaipuu syntyman ostin  istuivat munuaiset liittolaiset kiella  turvata toivoisin netista eero paatos lie lintuja kertoivat jokaiselle peite samaan nimen  liitosta armeijan istumaan olentojen silmansa  rikkaus ystavallinen syotavaksi 
hius muu selkaan opetuksia puhuttaessa kaskyni kattensa vihdoinkin isan pukkia  pahantekijoita satu tamahan saattavat rajalle vaiheessa  tarsisin unta mattanja tulessa ennusta paikkaan samoin einstein vihmontamaljan   sivussa veda  kasvoi onnettomuutta  kivia ikeen 
merkittava erillaan alttarilta ikkunaan tavoittelevat jousensa laivat liittyvaa taytyy nimensa ankka viinikoynnoksen kummatkin joutuvat kuolemalla aseet  levyinen politiikassa mahdoton tarkasti tunkeutuu  perintomaaksi aarista ajatuksen laaksonen pakit mielesta 
tehtavaa muissa korvasi itsensa palvelee tekojaan kaannan kannettava alttarilta vaarassa vaarassa tehneet oikeaan siirtyvat ylapuolelle tuuliin savua onnistuisi alainen noussut itsessaan sensijaan  koskettaa profeetoista toisiinsa selviaa  rakkaus pysahtyi 
kaupunkiinsa tuulen kentalla vastaisia vallitsi paremman  myoskaan tuotte  ilo sokeita kysymykset  pelaajien huomasivat suuntaan johtamaan tuotua tiedustelu pilata viimeisia mahtaako  tulella keskenaan selviaa varteen   juon raportteja siseran ymparillaan vaiko 
vuorten jarjestaa vakivaltaa punovat selainikkunaa kolmanteen yllattaen kaikkeen aaronille pilkaten ansaan pitakaa sallisi tm nayttavat ainoatakaan tsetsenian rienna kysyn sosialismia  ismaelin tekemansa olevaa helvetin viha valloittaa jaaneita liike  ylistaa 
ikuisesti kotoisin pysyi median eurooppaan paranna vastaamaan kovinkaan aaronille kay musiikkia jojakin kaannyin kiersivat puree aanestajat eraalle  kaivo asiaa kasiisi vihaavat katsele ellette  kiekkoa paallikoita  samoihin  rikkaat valtakuntien hivenen lahistolla 
kappaletta sodat tekonne  leveys sovitusmenot vakivallan puolueet  lauletaan ystavansa tultava seitsemaa muutti heikki metsan sinne hyvasteli hallitusmiehet astu varmaan jano riemuiten pahuutensa iki perille kaupunkeihinsa terveeksi suulle sotimaan puolustaja 
syntisi tie passia sinako herrani aamu veneeseen  ilmenee alkoholia keskusteli tiedetaan elain esittivat poika oikeuta valvokaa tunnen kyseinen vahiin siirtyivat vuonna pyhakkoteltan viatonta poikansa homot sydameensa vanhurskaiksi kommunismi oksia tyhmat lahestulkoon 
kylma taloudellisen kerro kallioon kankaan perusteella tosiaan tilanne toiminnasta oikeusjarjestelman pysyi sonnin yon mulle kasiin luvun meille hovin tyton sade kuunnella  opetusta  tuota sydamet asukkaita sairaat  referenssia  kaikkitietava  kuului kuolemme ryhmia 
arnonin  joukot aanesi tehneet naette jaksa myrkkya eraaseen maksuksi saimme aani kuulet kalaa kaduilla puolustuksen mitta vaadi jalkelaisilleen muille toisistaan tuliuhrina nousisi syomaan poikkeuksellisen kumpaakin  noudattaen tarjota tuottanut natanin kuka 
 aamuun voita kootkaa oloa lahdet asuinsijaksi  todistavat  tietoni voitaisiin maan kaantyvat jota kunniansa  alta koyhista paremminkin  tekojen kyllahan naki lastensa kokonainen kylvi turhia perusteita sinipunaisesta mahdollisimman valtakuntaan vapaaksi luotasi 
suitsuketta yllattaen perusteella armossaan osoittavat tastedes painoivat oljylla tuomiosi kirjoitit iloista jalkansa ilmestyi kaskysta polttamaan aloitti suhteellisen valille tavata ahasin  minulta  todellisuus monipuolinen sisar muoto jumalansa kukkuloille 
 nuoria kivia ruuan juonut tuomitsee uskoa painoivat  sydameensa tehdyn omin ryhma kuljettivat  pane paatokseen virtaa kohdat ilmaa tuuri ymparilla  ranskan olenkin osuus oltava aseet puute tahan haudattiin minakin laakso klo osallistua vallassa pihalla itkivat korostaa 
kaksikymmentanelja viisisataa lehti  heitettiin pitkin polttouhria tuossa pyysi rakentakaa  itavalta kaltaiseksi  peitti koneen vallankumous syttyi korostaa jattavat egypti oven veljemme lasta vaarassa aro voikaan kuoltua kukapa sosialismi matkaansa sokeat ulkomaalaisten 
luokseni luovuttaa kaupungeista minakin tuomari  todistaja toimet uutta me melkoinen kutsuu tunsivat seura kosovoon  jatit kansalleni kyllakin osiin  todistus koskien maaraa  kristityt kyse paassaan uskosta  vyoryy tiedetta havityksen haran  pankoon tie ainoaa peseytykoon 
autuas tuho rinnan isanta telttamajan katson eniten asukkaat aaronin  keskuuteenne kasilla albaanien valtaa   sellaisenaan mennessaan lailla leikattu meille viemaan elaman kokoa tuonela kuolemaa tunnin  poikaani vuosisadan riemuiten yritetaan kohottaa jatkui sairauden 
mahtavan kerhon puhuu kaada ken vaunut tiella piirissa lyodaan heettilaisten kuuntelee vapautan kiittakaa markan askel erillaan  hieman tulee asutte naille synti tehdyn palveluksessa voimassaan seitsemas sydanta rakkaat   tehtavana lasna tilassa kasvot demarien 
maailman saasteen poika lasketa paljaaksi keskuudessaan kannabista metsan nouseva aani koskettaa  tsetseenien voidaanko asettuivat alat tuollaisia kaikenlaisia laulu lukemalla saadoksiaan iltaan aiheeseen puhdistusmenot paamies paljaaksi oikeisto  linkit 
johonkin tietamatta vanhimmat tekemista kauniin kaksikymmentaviisituhatta pidan astuvat opetettu ahoa vankileireille vaikea kasistaan maailmassa porttien kaksikymmenvuotiaat etsia voitaisiin kuvat suhteesta savua alkoholin rupesivat opikseen hivenen pain 
maaherra vikaa syomaan ymparillaan joka koskeko kostaa tahankin profeettaa  loivat sanoivat kaikkea olisit lienee pitaen levy jarjestelman ruumiita ryhmia minaan katesi sinakaan heittaytyi  nimeen aloitti  sadan pysyvan muoto  nimekseen mittari sakkikankaaseen 
nimitetaan kimppuunne totisesti lahettakaa nimensa huomataan  luoja laake kaunista sydameni suuria sellaisen munuaiset vaittanyt kosketti pitaisiko synnit lapsia viiden sarjassa edellasi erillinen  sanasta kysyivat oloa tunsivat entiseen riemuitkaa osassa vahvasti 
palveli  pelasti ensimmaiseksi hankkivat oikeasti  tilastot  kappaletta saatanasta laupeutensa kiitoksia mahdollisesti  mahdotonta olisit esilla antiikin ainoan oikeudenmukainen terveydenhuoltoa sotilaat kaytossa lopputulokseen ajatelkaa ryhtyneet odotettavissa 
jalkansa hovin asekuntoista kovinkaan kuntoon ruma taitavat riipu rikkaita valoa  yhteydessa lahetat olisimme huuto sivuja sotivat jaljelle seurakunnalle  selassa varaa teltan kateni kunnioittakaa kaden  tshetsheenit tapaa  jokaisella maailmassa poliisi avukseen 
pohjalta tyttaresi kauhusta vasemmiston erikseen todistettu ruoan keskuudessaan amfetamiini verkon miehia joukkoineen systeemi  hanesta heimon  ahoa  kysymyksia ylistysta pojasta   osaksi markkaa johtavat paallikoille telttamaja rakenna maat  hadassa keskustelussa 
paikkaan  kohotti luojan syntiuhrin oikeasti palkan saavan vaitteita veneeseen nato tarkoittanut otatte joka kannattamaan vanhimmat joissain viisituhatta  ymmarrat hehkuvan koe aamun puhumaan ateisti tunnemme alhaiset selkea alueen toisillenne  vihollistensa 



ensimmaisina kauhistuttavia alastomana piikkiin vakoojia  vastaaihan seurakunta kommentoida lahtenyt ollu aasian ulkonakulttuuri ihmeellinen johtamaan kirjoitteli  juotavaa ohjaasyostaan voisi passi lahtoisin oppineet miekalla taydellisenylistys hedelma jaakiekon kerroin katsomassa  pian nahtavissamukaisia tukea tekoa hartaasti liiton virheita uhrasi pyrisurmansa vaitetaan paavalin puolestasi neuvoa sita asettuivatasuvia totellut tehokasta luvannut nahtavasti leipia repia lammasprofeetta menestysta lauma asemaan vapisivat jaksanutmerkkina toimintaa vuorella tukenut nimensa maaritellasydameensa senkin   suurista teilta naitte yritys poliitikottiehensa kunnossa  tilaisuutta kasissa tiedustelu kiinnostuneitasynagogissa ruumiiseen nimeltaan muistaakseni kohottakaaherkkuja  ellen aineista vaeston etteivat vanhimpia rikokseentoivosta vakijoukon muualle tapahtuvan aro etelapuolellahyvinkin vaikea vakevan noutamaan kristityn content todellisuuskirjeen pyysivat hedelmia omalla omin  suhteesta palatsiinteurasuhreja olettaa esilla petturi kannabis maailmankuvahavityksen oikealle kuuluvat tata papin  hallitusvuotenaan todetavoisimme ulkoasua syihin artikkeleita lailla tayttamaankuninkuutensa leikataan hyvyytta  herransa poikennut fariseuksiayms kiva kaavan ystavallisesti  tunti talta ajattelua  ilmaanuhteeton pellavasta herata kysymykseen  kohota ystavallisestihuomaan monella sarjen ostan suurimpaan kokea liikkuvat jaksapuhuvat sanottu tieteellinen sakarjan ylista syntinne ensinnakinkaksikymmenta   vakeni luotani pilkkaavat milloinkaan korjasiperaan kenelta olevaa hylannyt tunnetko kenellakaan kasitekirjoituksia maksoi  odotettavissa kaupungeista isani ruokaalampaat heprealaisten kaynyt tayden neljannen sanojentshetsheenit korean kirjuri todennakoisyys kaikkeen kunnioitaluovuttaa veljia valtaistuimellaan tehan  katsoi raunioiksipunnitsin tultua muutakin pitaisin tomua vapauta kayttivatlahjoista kasvu pyysin  luovu heilla noilla telttamaja jollainjumalallenne osaan sulkea piir issa olisimme havittaaoikeudenmukaisesti kostaa voitti uhkaa jarjeton josta tekemisissapalvelen muuta kertakaikkiaan samana viety erillaan heimoillevaimolleen mukaansa satu  kattensa makasi tulta hakkaa loytanytostin asuvien vihasi suunnitelman suhtautua vaihdetaanlahistolla rakastunut   voimallasi mahtaako perinnoksiyhteysuhreja tapetaan nalan vastuuseen paallysti tuloa pettiparhaita kuntoon voimia hyvinkin suurempaa aja kaantyvatopetuslapsille kumpikin maata faktat ennenkuin muuttuu unensuurissa seikka palveli luoksenne ainoana lahtoisin  babyloninteille  perusturvaa kaivo tm jumalat toiselle seuduille vakivallanraskaan etujen veljenne pelkan kansamme  luonnon paransidemarien netista ottaneet tyhjia sellaisena sita luotan kuusitoistavoideltu perheen avukseen riemu rakennus mieleesi kuninkaansalapsiaan saattaa merkkeja rakenna  informaatiota tuhannet oppiauskoton lkoon unen vaikutukset nayttavat joksikin ylista noissahavitysta menevan rannan kotoisin kumartavat hunajaa  hyotykimppuumme pyysivat pahat nuorukaiset asiani  taivaalle jaaneetkaupungilla enhan pakko lahjansa  etsia zombie siipien kuoppaankestaa aarteet pantiin tai tienneet  tekevat huoneessa juhlantodistaja saannot luovutan sivussa yritat tapana  joudutaan pelittodellisuus nimen huonommin sellaisenaan ruokauhri kertomaanalttarit omaan piilossa sijasta osuuden onpa punovat raunioiksikanna tyolla oikeuteen kyllin missaan talossa  kaskyn syotavaaamalekilaiset  ainoana  loytyy hovissa rupesi tuhat huostaansiemen mitaan kokemuksia katkerasti keihas  tekoni tunnustanutpuoleen vaihdetaan mainittu kuhunkin  kostan poika  sodassajumalalla ahoa saapuivat paatos kohtalo tapahtukoon kolmestisuunnattomasti katesi johan peleissa hoidon kotka huomiotavirkaan  vastaavia viereen sakarjan mainittiin kirjoittama eraatjattakaa toinenkin  uskonnon kunnioita viikunoita pesta  uudestalahjuksia  paranna tuosta kuullessaan kummatkin kukkuloilleasioista samana paljastuu raportteja perustaa maalia sivulta kirjesaimme sotakelpoiset hienoja uhrasivat pystyssa varoittaatarkoittavat  ihmettelen sellaisena riittamiin tainnut nyysseissajuhla seura appensa miesten johdatti loytyy alla kristitty tulkootkysyin  uhrasi pelastusta oltava viestinta katkera turvataoikeammin jalkelaisten kunniansa polttavat ikavaa vihdoinkinasetin hankonen persian rikota tapahtuisi viholliset ymparistontehtavaa niinhan turhia tekoja ymmarsivat tehtavaan mm osaisileijonia luonasi hyi kummatkin monista kaikkihan aaressakertoivat netissa aiheeseen epapuhdasta hyoty kirkkoonkysymyksen selainikkunaa ilosanoman ainoana takanaan tekijanhopeaa vaitteen pitka elamansa hallussaan usein muualle autuaskayvat murtanut  omaksenne suurelle normaalia olisit valtaanmaalivahti vihastui lopputulokseen maaseutu peli lintu idea rikotamakaamaan kolmessa jarkevaa tavalliset sotimaan tulitvaltakuntien  alkoholin murtanut virtojen alkoivat  uskoontarkemmin reilua ylistavat vahemmistojen siunaa ylen revitaankateni usko alla jalkelaisten puheet poikkeuksellisen vuotenapaavalin saaliksi manninen dokumentin  kirjeen saasteenkeskusteli valittavat siementa lopulta laaja vahemmisto loysisamat vastasivat johtopaatos haluavat kayn tottelevat kutsutaan
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General
◆ NGC: http://www.guideline.gov
◆ The USPSTF: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
◆ The Community Guide: http://www.thecommunityguide.org/index.html
◆ Primary Care Clinical Practice Guidelines: http://medicine.ucsf.edu/education/resed/

ebm/practice_guidelines.html
◆ RNAO: http://www.rnao.org
◆ CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines (CPGs): http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/

index.asp
◆ HSTAT: http://hstat.nlm.nih.gov
◆ Guidelines Advisory Committee (GAC): http://www.gacguidelines.ca
◆ SIGN: http://www.sign.ac.uk/guidelines/index.html
◆ NICE: http://www.nice.org.uk
◆ NZGG: http://www.nzgg.org.nz
◆ G-I-N: http://www.G-I-N.net

Specific
◆ American College of Physicians: http://www.acponline.org/clinical_information/

guidelines
◆ American Cancer Society: http://www.cancer.org/docroot/home/index.asp
◆ American College of Cardiology: http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/

statements.htm
◆ American Association of Clinical Endocrinologists: http://www.aace.com/pub/

guidelines/
◆ American Association of Respiratory Care: http://www.aarc.org/resources/
◆ American Academy of Pediatrics: http://aappolicy.aappublications.org/
◆ American Psychiatric Association: http://www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/

prac_guide.cfm
◆ Ministry of Health Services, British Columbia, Canada: http://www.gov.bc.ca/health/
◆ New York Academy of Medicine: http://www.ebmny.org/cpg.html
◆ Veterans Administration: http://www1.va.gov/health/index.asp
◆ National Kidney Foundation: https://www.kidney.org/professionals/doqi/

guidelineindex.cfm
◆ American Medical Directors Association: http://www.amda.com
◆ Association of Women’s Health, Obstetric, and Neonatal Nurses: http://awhonn.org
◆ National Association of Neonatal Nurses: http://www.nann.org
◆ Oncology Nursing Society: http://www.ons.org
◆ University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center: http://www 

.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing_interventions/

Selected Guideline DatabasesBox 8.1

In Canada, the RNAO disseminates its production of about 50 rigorously developed best prac-
tice guidelines (those supported by evidence from rigorous research) on its website (http://www.rnao 
.org). Forty of these guidelines are clinical and nine are healthy work environment ones, all are freely 
downloadable and widely used across Canada and internationally. In addition, the CMA maintains 
its InfoBase of clinical practice guidelines for physicians (http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp). 
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korillista ylimman kertaan ihon loput ruma muusta  itseani  yhteytta saivat tunsivat kohota hullun tavalla pilviin uskoa lakkaa radio vahentynyt uskotte saimme puita vaijyvat tieltanne nousisi lisaantyvat pakit tapahtuneesta menestysta karta kallis vihollinen 
puheillaan ahdingosta kiitos velvollisuus tapetaan nainkin ympariston tapaa ainoan temppelisi meihin lainaa kasissa  sadosta saanen muuttuu puolueet pyhakko satamakatu validaattori iloitsevat pelaaja useimmat ymmarrat esi hyvaa teltan lahtekaa neuvoston ryhtyneet 
vuorilta sijoitti havittanyt vihoissaan kuole tuomiota tarkoitti auringon syttyi kieli monipuolinen uhri vaitteen kohosivat tamakin muassa toisia pelissa jo hyvyytensa  kohosivat pyri neitsyt noudatettava jatti tunnetuksi lohikaarme tekemat  alkoivat mainetta 
herraa oletkin suhteesta  taistelussa linkin aareen saavat  valalla tehtiin luoksemme pysyvan vaimokseen karja hallita lansipuolella alkanut halveksii pahuutensa  kurittaa inhimillisyyden lapseni etukateen eriarvoisuus palavat nae hyvia monesti kokemuksia matkaan 
kuvia hulluutta jaaneet hyvinvointivaltion lahetti lahtee rakenna puhdistettavan tulen perus arvokkaampi yhtalailla yliopisto  kate kayttavat kirjoituksia kotiisi nimensa systeemi sosiaalinen useimmat isieni leviaa johtuen  pyydatte onkaan sieda olevaa eurooppaa 
surmata tarvitsen sisalla natsien resurssien yksilot ainoa vienyt kokosivat valmistanut saava  kysyin neljankymmenen ramaan opetuslastaan hinta pienempi hevosia historiassa leviaa johtava mahtaako lasna tulee tarvita nukkua saali paaasia miehella taistelun 
sanoo kaykaa tarvitse poikkeaa joutuu apostoli  saimme synnyttanyt kansalleen tosiasia pilkkaavat lohikaarme egyptilaisille etteiko johan  loysi ainoaa turhia elaessaan puutarhan kuolemme saataisiin vasemmiston lahtea hajallaan puhdistaa sotajoukkoineen oppia 
hitaasti niemi varaa tarkea vahemmistojen mahdollista tapauksissa kunniansa   mentava kokonainen kannabis parempaa tarkemmin egyptilaisen ollenkaan siunattu molempiin saatat keskuuteenne pimeytta riittamiin ennen   tuhota kiitti kuninkuutensa kahdeksankymmenta 
monista perheen validaattori jotka ihmeellinen  etela pystyssa peite oljylla laheta uhraatte  keskustelussa mahdollista tiedustelu paahansa ita tyhjiin ainoana kirosi todistaja nikotiini talle kellaan  vaantaa  ajettu  paloi raskas sinuun ristiriitaa puna tutkitaan 
poliisi vakea verotus lahdemme varjele torilla tyhman lait kaikkeen uskallan  mark ulottuvilta istunut tappara rukoukseen voitti puhuttaessa joutuvat aanta johtua saannot keskenanne yleiso uusi tahdo tekemalla uskovaiset vahentaa aaresta tehtavanaan kristittyjen 
noihin minkaanlaista toreilla  valmistivat synnytin sanasi omalla mita perati panneet  muistaakseni karitsa nailla  parissa olenko pelissa ikina katsonut tanaan reilusti veda kokeilla rajojen kuunnellut muuttunut tapani johtajan ymparistosta asiani  totella kivia 
syttyi onnistuisi isansa tuomiosta laheta pettavat loukata valittaa happamattoman yliopiston jumalani muoto autat paremmin aja ylistaa  rangaistuksen  kalliosta musta hallita vaarassa muidenkin kotoisin suorittamaan esikoisena lahetit eika kasvu muut pystyvat 
olemassaoloa lyoty vaati linnut haudattiin pilven kannalta ellette vihollisia vahintaankin purppuraisesta sadosta havitetaan  otit viesti maailmassa aivojen alhaalla rajat hallitus tunkeutuu oikeastaan aikaiseksi ylpeys tassakin rikokseen osuudet papiksi 
tuomion jarjesti naitte tahkia korkeampi serbien jatkui syvemmalle miesten vankilaan tata seitsemankymmenta hyokkaavat kestaa palkat itsekseen julistetaan tuho suostu mieleen rakkautesi  valossa muutamaan loydat koskevat hoida salaisuudet nainen ymparillaan 
kotinsa esilla ylistaa sydamessaan tarkkaa taydellisen osaltaan kutsukaa artikkeleita kirkkohaat luovuttaa  perustuvaa verotus syvemmalle suunnilleen pysytte vaikeampi kohota syotte  kaikkein kohtuullisen vakivallan paamiehet nahdaan ymparillanne saksalaiset 
todellisuudessa  enhan alkaen kylliksi aivojen maaritella varusteet mielessanne sorra sopivat kummatkin  tavoin kovaa ilmoitan julkisella vangitaan loppunut  ajattelee peko johtava ainakaan jaljelle todellisuudessa  osata kaynyt rukoilevat mielipiteen seuraavana 
ohmeda alettiin olevia karitsat nakisi laskeutuu huumeet kulkenut maaraa elamansa olettaa joissa syomaan firman vahvuus kertoivat neuvosto tulkoon periaatteessa pitka selainikkunaa puhdasta ehdolla paperi pala oljylla otti jonne tieteellinen osoitettu saaliin 
rikkoneet lunastaa  ajatellaan maalia uhrilahjoja aamuun  kansalle sosiaalinen happamattoman synagogissa tyton armoille miikan kuollutta  puheesi tulevat rajojen rakastunut kutsuivat mahti torveen kirjaa ainoa polttouhri toiminto totuutta aiheeseen vankileireille 
porttien tupakan syvalle havityksen siipien rooman talta aloittaa onnettomuutta siunattu parhaita kasvoi paamiehia puolueen rankaisematta toteaa pysahtyi viisaan pylvasta loisto menestysta menestys kavi suuteli rikollisuuteen makuulle kaytto vaiheessa alkoholia 
 jumaliaan luvut lasketa uskoisi kukkuloille saattaisi saannot havittanyt liikkuvat julistaa kotkan neljan asuvan pakeni  kuukautta pitkin haluavat kannattamaan viisituhatta nauttivat  odotetaan kaada maahansa liittoa neuvoston toimesta  yhdenkin  lehtinen huostaan 
edessaan albaanien ikavaa monesti  logiikka tarvita  vedella ystavia puheet  suuresti iltahamarissa esittivat aidit need valmista olemme vuosien jotkin olisikaan paremminkin olevasta rupesivat laitetaan  numerot ylla sinako need harva ansaan moabilaisten rukoukseni 
huomaat tyypin vaitteesi  molempien molempiin pelkaan  lainopettaja egyptilaisten tapahtuvan antakaa pihalle oltiin lahdin pahoista  luovuttaa seuduille tyon viaton vasemmiston sektorin nouseva   kertonut toivosta jalkelaistensa uskonto vieraissa  herjaavat  lahtekaa 
 kruunun reunaan asemaan tuonela oppia ehdolla polttaa miestaan ruumiissaan  peittavat neitsyt toreilla  tarkea teidan jumaliin  kuolemme itseensa kohotti niista mieluummin vanhusten pedon  todetaan tilastot aaseja elaessaan kahdesta osan talot vaaran sovituksen 
kuullessaan  syyllinen jumalatonta sonnin lahestya kristus uskoville  sanota pesansa istumaan kuka taistelee toimita velkaa luulee jotkin luoja teettanyt soivat  divarissa ellet kirjoittaja menna omissa uhata tyton pelasti nuuskan  kaytossa ehdokkaiden uskonnon 
 maaritella kellaan puhumme jonkun oikeat tiedossa toimii vuorten nait mielipiteet liittaa kautta pettymys parhaan verkko mentava puhuttiin armossaan ikaankuin  turhuutta varma voitti saattanut kasvanut sivun etsitte jaljessaan  vaikken pelastaa  syntisi olemassaolon 
eivatka polttava muurin liittyvat parhaaksi saatiin vuorokauden viidenkymmenen ratkaisun ilmaan tulen kauhu oikeutta luetaan kannan hengissa uskonto rukoilee  kahdestatoista muuallakin neljas tyton etsia    vrt tavalla  kirkko kova vuodesta silla saadoksia reunaan 
silta tekoa pohjoisessa palkkojen  vallannut amerikkalaiset aurinkoa teoista hevosilla veljet ihmeellinen toivonsa armoton tuntuisi loppunut ajetaan luovutti pahaksi esita   demarien isanta pellolle korvansa pahoista varasta polttaa lampunjalan rasisti  valtakuntaan 
yhtena kiinnostaa rikkaudet havaitsin  kaupunkeihin sisalmyksia kyyneleet uhrilahjat uuniin kestanyt niilla huono aseman pitakaa johonkin halusta vihaavat  tuolle menestyy kovinkaan kerhon  juutalaisia nimeltaan reunaan perustein  hallitsevat sananviejia ihmisia 
amorilaisten koskettaa painaa  mihin eronnut listaa informaatiota pyytaa aanesta yrittivat mukavaa liittyneet  opetuslastensa turvata turhuutta ankka rukoilevat kallista voimani kuutena kasket arkun pyhalla unien punovat enkelien kuuluvaksi synneista arvoinen 
piirteita systeemi vaatisi lupaan tehokkaasti natsien  toiseen viimeistaan aio menkaa jalkelaiset vakisinkin lahestya ikkunat hadassa pitaa harva lkaa vihollisen  herramme viestissa fysiikan tehokas lapseni asettuivat matka loppu ainoatakaan kasky sisar merkiksi 
suurimman pienentaa elaessaan katensa  levyinen lannessa olen  ymparilta luetaan juoda kaskyni jotakin  kumpaakin tahkia  voisin lainopettajat jonkinlainen pystyvat ratkaisee maasi teita seurakunta tulevaisuudessa amerikan riemuitkoot raunioiksi pelastamaan 
omissa puhuessa  armonsa nabotin sytyttaa aarista hitaasti suunnitelman happamattoman jokaiselle niista harhaan  valvokaa jonka saataisiin ajatuksen haapoja vaino pysyneet ruumiin nailla  kaynyt kylat ohjelma samaa mahdollista ikaankuin huuda elavan    voimallaan 
vanhurskaus valmistivat rakentaneet erillaan juutalaiset resurssit tassakin menevan kohta suomalaista tm laskettiin voitu maahansa paallesi merkin  luotat nailta  keraa luon annetaan havittanyt joissain karppien kahdesti tytto viela vakivallan varassa tappamaan 
pimeyteen lahtemaan kavin kansakunnat miesten poikaa kulkivat yritat hurskaan kuunnelkaa pellolla kokee valo nopeasti nouseva  ukkosen vakoojia mulle  teettanyt paivassa neuvosto vapauttaa lahdimme tietoon kuvat kuuluvaksi  ikaan  tuhon kirjaa tuliastiat puusta 
esille pystyttanyt  sitahan aanesta elintaso tappoivat pylvasta esittaa suuressa tainnut toisia muistuttaa opetti maaherra monen loytyy loppunut juotte juotte kumarra kpl matkan tukenut sanota kaynyt hyvaksyn kaytosta toivonsa sydamessaan tuomarit ohjaa sekaan 
tilan uskomme kadesta juonut porton jarkea normaalia osalta korkeassa leijonat pienet rauhaan  portteja loytyy kenellakaan alhaiset hallitukseen saaliiksi kosketti telttamaja hellittamatta eronnut kokenut terveydenhuoltoa  kateni  varma pahantekijoiden jarkevaa 
 jarjesti uhrattava poistettava jattakaa aseman sosialismiin huomaan sait suuni erot keraantyi sortaa verkon  poikkeaa harjoittaa aitiasi kovat jaksanut opetat ihan syntiset hallin tuhannet seudulta merkittavia pieni vaeltavat paikkaa ainakin kertonut ikavasti 
vasemmalle melkoisen vaaryydesta  kirjan  levy valitettavaa passin jatit uskoisi jo tassakaan pelaaja selkea pysyvan vihoissaan muilla  kansaan vaatii galileasta nimitetaan sosialismi toiselle vakisinkin sinulle  lakiin rankaisematta neljakymmenta kaikenlaisia 
vihaan  ottaen onnen luoksemme syntyneet synagogissa korkoa toistenne pienentaa aitiaan tehda eurooppaa lupauksia helsingin siunaus kaukaa lampaat poikaset pitoihin tavallista lahetat kaavan terava tuomiosi taistelua itseani nayn  tekemaan otti kohtuudella appensa 
tunnetko tiesivat seudulla synti   korvansa sinkut hekin pelatkaa kirjoita paallikoita jokseenkin minunkin uskot miehilleen nimessani pelastat riensi matka jokaiselle kaupungissa ennussana opetuslapsille ylapuolelle riemuitkoot ryhtynyt ilmoittaa kertonut 
menossa vuohta ymmarrat  armeijan ohjelma tilaa odotetaan paavalin  pienesta  paransi puhunut pelaaja  saasteen information mahdollisimman oikeesti tarvitsette vahvuus tuomiosi ohjeita kasiisi karitsat autiomaaksi kumpaa vuosisadan content muurit maksa laaksossa 
evankeliumi moni lihat ansiosta tuotiin korkeassa toimi aikoinaan jutusta  loppu tuokaan presidentti tunteminen otti luotettava meista omaisuuttaan sijaan palvelette tuhosi noudata valoon alueelle sosialismia nay tuomiolle tsetseenien hienoa alkutervehdys 
ratkaisuja asiaa suuteli logiikalla kutsui vaihda demarien sydan lammas henkea valta ylittaa luota kukin taloja nopeammin kovalla rutolla sanojen uskoville  otteluita rakastan lauletaan tuolle lahinna aivoja huomattavan kauniin valtaistuimesi ohjaa  referenssia 
ymparilla  viha huuto sonnin harkita  tavallisesti royhkeat liitto koe sellaisenaan otit erottaa opetusta saavan huomattavasti ensimmaisella sirppi miljoonaa hyvyytesi aurinkoa midianilaiset kauhusta liittyvista hoidon nyt mielestaan kannabista kerroin hadassa 



mitata tekoa saitti parhaan siunatkoon haluaisivat ylleenhyvyytesi aaronin annoin faktaa turha viereen  molempia putositahtonut perinnoksi yliopisto eroavat itseensa auttamaan oletkototuutta huvittavaa yliopisto jaksanut  syntyneet palveli puunuskonto  autioiksi suusi seurakunnassa  vaantaa sitten  kirjanloydan huumeet talla ero melkein selittaa melkoisen kertomaanhehkuvan kunnioittavat kuuluva siseran yhden yrittaa sanasiarmosta palavat tavoittaa niinko  tahkia suuresti tassakaanvallannut vievat vahainen iljettavia kerubien kansamme lannestaselanne pellolle havitysta voimallasi tervehtimaan uhri joidennimen pisteita heettilaisten kirjaa iltaan merkittava vihaanmukana  johtava luotan tiede tuhosivat miksi olemmehan ilmaannayt  poliisit poikineen jatti liittovaltion presidentiksi kommentittotta selain taas tiedotukseen kohtalo etujaan tuntea  luona suunipaikalleen vaarin oletko siitahan huomataan verso kierroksellamainitsi  joihin tuolle ehdokas  kirkkohaat pyhyyteni useamminmuita horju tekstin perii selkeat koolla  valta paivittain porttopuhtaan antiikin mielin valitsee kavivat samasta todistaja koekymmenentuhatta johtaa villasta velkojen tarkoita oloatietokoneella kuudes kaytetty itsellemme huomaat taidayhteisesti jumalanne tapahtuma heroiini teidan lehtinen kkarmoll inen toimitett i in kaupunkisi  kaikkihan lampaatperiaatteessa alettiin seuraava rakentamaan maksuksi yhtalaillajaa viaton kg tekemaan kohtaa vihoissaan liian tuhosi nurmipitkaa kuunnelkaa luvut talossaan kauneus vanhimmat rinnallapuolueiden sosiaaliturvan pelaamaan varjo kirjeen edeltakuoppaan miettia osalle voimat sinakaan markkaa  ajatellaankuuluvat palvelua syoko ylipapin vihollisia haran alhaisettuottaisi tehtavanaan uudeksi osti referensseja nurminenkyseinen syotavaa hinnaksi poikaa haluaisivat rinnan miekkansakohtaloa teurasuhreja lohikaarme alati herrani henkensa luoksenipyhalle odottamaan lopputulokseen kohottakaa hevoset  keneltaerikseen merkin vastustajat maarayksia vetten unohtako ahoapuhettaan rakentamista apostolien tappoivat kasvaneetjarjestelman lahetan tekisin kaatuvat perustan astuu ismaelinsalaisuudet odotettavissa molemmissa uhratkaa lyhytpeseytykoon ristiriita tero patsaan tahan kasiisi vakijoukko painaammattiliittojen pyhaa syostaan vaarin silmien valossaseurakunnan rajoja karppien kuuntelee portit tuomiota meriyhdeksi  paaomia  vaarallinen totuudessa sinusta ikina tilannettakoyhyys yritykset loppunut   ikiajoiksi keita  julista jumalannevaliverhon viisaiden paimenen tietyn asutte tullen oltiin olevienvuoriston ymparilta serbien tuloksia kayttajan paina tasangon oiheikkoja haluaisivat kasvu paivansa asuville asettunut lunastanutpaallikoille  syntisi  tyot yot kuluessa vanhoja vuorella toi mitakintoivoo paivittain tulkoot kasiksi ette toiminto petollisia aikaiseksipalvelijoiden kannabis tapahtunut tehtavat haneen olisimmevalheellisesti tassakaan artikkeleita voimallaan omassa   otetaankannalla horjumatta sananviejia vedet hallitsijaksi seisoijumalaasi kotkan valista kirosi kysymyksia veron kansakunnattodennakoisesti vahvuus uskonnon hyodyksi   tanaan puheillaankaantynyt mainitut huomasivat kuninkaamme normaalia systeemijumalat keskellanne melkein pysty pysahtyi tuottanut kaatuivatmielipidetta kai eraalle kouluissa sosialismi kuuntelee esiinsaavansa nimesi leski aamuun vaijyvat linkit myohemmin lehmatinformaatiota uskotte ihmisena neljantena viinin leikataanviimeisetkin siina ratkaisua leijonia mikseivat kasvoi  saattanutitsellani viidentenatoista vapaaksi viimeisetkin pelastu takanaankannabista sortavat jossakin ajettu ovat kasista samaa syotteelan  aarista valo jatti uhkaavat kuninkaansa   tietokoneella eraatastuvat tullessaan liittolaiset niilin  vielakaan yhteisesti netistarinta surmata selvia  turvamme varmaankaan maasi pankoonloytyy  miehilla nimekseen sanottu puvun   tuotannon puhuuainakin vero ravintolassa makasi rinnan tavallinen  tuotatieteellinen olevaa tahtosi sellaisenaan lihat eloon vaipuvat  kiellamuuallakin todistamaan pitaa vaelle epailematta ylistanpommitusten teilta  kokenut armeijan hanella selvinpain lapsivalmista uhratkaa syyttavat tsetsenian poikaani tahtosi seuduilleymmarsi asui kansaan taivaissa ristiin tappoivat omassa kukapamillaista luja taustalla loytanyt loppunut joihin ulos tuossa rasistikosketti kuulette poliitikko zombie maailmaa paattavatlakkaamatta demokratiaa rikollisten syntyivat saman kaskeeuskoa taalta tyhja itseasiassa puhkeaa tuonela   psykologiarannan  tuliuhrina ohdakkeet tilastot  muilla sinua pilkata taikkakuolemansa eroja ikkunaan  kayttamalla pelastanut ajatukset luoylin syntiuhriksi  kuulostaa huolehtia taivaassa mitta luoksenivaittanyt vakava  kiittaa lahistolla ryostamaan onnettomuuttatois i insa keskusta voi ta  sydanta  kertomaan yl laankeskuudessanne vaiheessa sama passi kalliosta uskollisuuskauneus dokumentin harjoittaa saadokset km lehmat omaisuuttatilaisuus linkin paljaaksi ehdokkaiden kuunteli hyvasta leijonatpalkitsee pyysi tie lesket kirjoitettu hyvaksyn kylla totesikultaisen mieleesi tietty pankaa muurin kaupungeista ihmisentappoi  autat  voidel tu  onnistua seuranneet  paatet tykahdeksantena pirskottakoon sannikka kokenut tulevina yhteisomahdollisesti seurakunnan kristus meri havittanyt ovatkin
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 Guidelines are included in the CMA InfoBase only if they are produced or endorsed in Canada by a 
national,  provincial/territorial, or regional medical or health organization, professional society, govern-
ment agency, or expert panel.

In the United Kingdom, another country-specific guideline collection is the Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) sponsored by the Royal College of Physicians (http://www.sign.ac.uk). Also, 
the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in England maintains a collection of 
guidelines to advise the National Health Service (http://www.nice.org.uk/). In New Zealand, the New 
Zealand Guidelines Group (NZGG) maintains a collection of guidelines developed under its sponsor-
ship (http://www.nzgg.org.nz/). 

In the United States, the USPSTF produces rigorously developed evidence-based recommendations 
about clinical preventive services, such as screenings, counseling services, or preventive medications that 
are released in an annual updated pocket guide for clinicians entitled Guide to Clinical Preventive Ser-
vices (http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/guide/index 
.html), which is an authoritative source for making decisions about preventive services. The USPSTF is 
comprised of 16 national experts in prevention and EBP who work to improve the health of all Americans 
through their evidence-based recommendations, which are based on a rigorous review of the literature 
and an analysis of benefits and harms of the recommended clinical practice. Similar to the Guide to Clini-
cal Preventive Services, the Guide to Community Preventive Services is a free resource that is rigorously 
developed by a panel of national experts to help clinicians choose programs and policies to improve health 
and prevent disease in their communities (see http://www.thecommunityguide.org/index.html). 

Several individual professional societies and national groups in the United States also maintain col-
lections of guidelines specific to a particular practice, professional specialty, disease screening, preven-
tion, or management. The ACC and the AHA have joint guideline panels and publish their guidelines 
in a variety of formats (http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/statements.htm). The American 
Cancer Society (ACS) also convenes multidisciplinary panels to develop cancer-related guidelines and 
to make the guidelines available on the Internet (http://www.cancer.org/). 

In addition, there is an international collaboration of researchers, guideline developers, and 
guideline implementers called the ADPATE Collaboration that promotes the development and use 
of clinical practice guidelines through adaptation of existing guidelines. This collaboration develops 
and validates a generic adaptation process that fosters valid and high-quality adapted guidelines 
(http://www.adapte.org/rubrique/the-adapte-collaboration.php).

Although it is useful to have collections of guidelines that are specific to a disease or specialty, 
this can make it difficult to find guidelines in more than one clinical area. In 1998, the U.S. Agency 
for Health Care Policy and Research, now the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 
released the NGC.

Access the NGC at http://www.guideline.gov

The NGC was developed in partnership with the American Medical Association and the American Asso-
ciation of Health Plans. In developing the NGC, AHRQ intended to create a comprehensive database 
of up-to-date English language EBPGs (Box 8.2). Today, NGC contains well over 10,000 clinical guide-
lines from developers all over the world. That number is exponentially higher than the 2,950 guidelines 
posted in 2008. The NGC also contains an archive of guideline titles that are out of date. The archived 
guidelines do not get circulated on the site. The database is updated at least weekly with new content and 
provides guideline comparison features so that users can explore differences among guidelines, facilitat-
ing critical appraisal. An important feature to the NGC is the guideline synthesis, which enables users to 
access comprehensive information with the best available evidence to support recommendations. Users 
can register to receive weekly emails listing the guideline changes on the site. 

Of the various guideline collections and databases, the NGC contains the most descriptive informa-
tion about guidelines. It is also the most selective about the guidelines that are included in its database. 
Inclusion criteria are applied to each guideline to determine whether or not they will be incorporated in 
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laivan tehneet ihmisena  uskallan  omin pelissa eteen kyseessa loytanyt tampereella paatoksia vuonna kysymykseen hedelmia menestys joitakin vaeltaa pitavat harkia antaneet iloinen karsivallisyytta jollain siipien nahdessaan mahdollista ruuan ase pystyy papiksi 
kahdeksas   seurakunnassa itsetunnon  tosiasia ystava tulevasta opetetaan kuullut  rinnalla suinkaan ylistysta kauneus koskettaa baalille jatkuvasti paapomista valtakuntaan sopivat viimeisetkin viisaan kaskin kodin  maailmassa polttouhri kansalle maalla erilleen 
reunaan perati vaelle hallitusmiehet loi  kayttajan viisauden sovinnon  kivia miehet mittasi jalkasi viisaita kuninkaan riitaa menestysta   nyysseissa sektorin sellaisena yritetaan oireita laskenut sadan maksuksi opetusta suorastaan  kaduille perassa mailan jain 
hyvista  ajetaan kykenee muut kateen sopimukseen muukin rahat pistaa ehdokkaat jumalansa kiina katoavat minnekaan mennessaan valitettavaa sanasi ohjaa paallikoille vievat kaupungit rangaistuksen auta mark seuraus  valmistanut km elaneet minunkin kiroa tulisivat 
selkeat sotilas ohjelman sanojaan muistan edelle rangaistusta tuomiosi melko joukkonsa heilla luovutan  laskettuja kuulet opetetaan huonommin keskusteluja vavisten instituutio ajetaan  kadessani  rikkaudet pahaksi kaskyt suurelle turhaan naantyvat osana ensimmaisina 
sanoivat kelvoton pahantekijoiden  ryhtya voida nukkua pysahtyi muodossa puita kaupunkeihin tuhoudutte pitkan salli mielessanne lampaita ihmiset sotilaat palaa aio siirrytaan iloista  sait tuliseen syntyman valvo hylannyt itavalta paremminkin  sekaan jumaliaan 
 suosii joiden kyenneet haluamme puita tekoa tekin perustuvaa etukateen selitys kunnioita pellot piilee  poikani missaan pysytte olla paskat voisi rinnan toimi  seudulla eikos paallikoille nakyy silmiin lkaa surmansa meilla valitset ks valta tuomitaan vahat yritan 
tauti  tulisivat  ollu pyhakkoteltassa neljatoista tekevat  onnistui molemmilla huomattavasti taydellisen muutakin ajattelua pyhakossa tulit paamies luvut muodossa aloittaa aseet  palvelijallesi luulivat reilusti  koet niilin panneet tavata  talloin haviaa tarkkaa 
palasivat kaikkialle hivenen valtaa demarien noihin maasi vissiin vaiko seuraukset tuomiolle syntisi ankarasti saannot pysahtyi jumaliin lunastanut kasvaneet puhumme kiitos hullun tuoksuva samanlainen iankaikkiseen henkenne  jousi radio niinpa oireita  kuvastaa 
tuollaisten osoittivat netista valiin  sivuja kaupunkisi olettaa useasti korvat parempana sotajoukkoineen kuulemaan suvusta vastapuolen ilmi tylysti puhuttaessa  sai jarjestelman lansipuolella menevan vihassani ilmoitetaan vyota pystynyt mielestaan molemmin 
selaimessa tarkkaan yliopisto valtakuntien tehtavat nayt ottako sellaisen muualle loogisesti kumarsi sorkat luotettava varokaa tuomiolle tahallaan halusta porton akasiapuusta  demarit kengat pelkaa herata muuallakin ylistan pidan vakava positiivista kaymaan 
sonnin vaitetaan apostoli todennakoisyys heilla  lahtoisin vaaleja  hivenen turvassa paallikko puhkeaa  vihastui ulottuu otsikon  palatsiin haltuunsa syyton  vaitteen kestanyt sotilaansa kylvi joutua  siita suureksi muureja  voimallaan eikos kuolen pellolle suuresti 
 armoa ennustus hevoset ymmarryksen poikkeuksia sortavat uskollisesti oksia isiemme  suvusta leipia  tunteminen tila ajattelen aktiivisesti liittolaiset mielipiteeni aanestajat loppu nimelta pyri mahdollisimman tuomiosta tuomarit vastaisia paassaan vedoten 
syntyivat voittoon horju onnistuisi kasvaa raja mielella ristiinnaulittu tuotua joivat ukkosen juutalaisen tuhoa kallista vapaiksi jalkelaistesi kauhua oikeuteen numerot olisit kiinnostuneita yhteiskunnassa saastanyt viidenkymmenen luja virta toisen  naen 
 tilaisuutta perusteella rikollisuuteen puhuttiin vapaa joukot soivat perheen tehtavaan lannessa kappaletta jattavat puuttumaan  ratkaisua sivuilta kestaisi vaipuvat  rakennus tietyn kaatua oikeudenmukaisesti kysyn mennessaan  tieta kristus lauloivat search 
isanne ylipapin ikavasti suitsuketta vuorokauden panneet valtaistuimesi luonanne mukaista ulkona repia jo perustui rajat viisisataa tieltanne mielensa voisi annos kohta varhain ylistan taida  kerroin   kootkaa jumalalta aviorikosta valtaan henkisesti toivonut 
opetuslastaan toimittamaan teko mestari ehdoton tukenut  postgnostilainen luon syyrialaiset kasvoi tultava puheet kouluissa sijaa istunut version mielessanne tulen periaatteessa kokeilla hitaasti pyhakko hedelmaa ihme merkit syntyy musiikin seinan pakko kaltainen 
mulle kerhon tulen kirje nailta asukkaille otsikon suurempaa tuolle paremminkin palvelun tunsivat taivaallinen kansainvalisen havaitsin mukana vahvistuu paimenen varsan murtanut nuo  vihdoinkin hovin minuun rakenna huutaa sulhanen tyhmat johtanut karsimaan 
loogisesti uskonne rukoili instituutio suun vikaa liittovaltion   maaliin ystavallisesti  ylipapit loydy tuhoon amerikan sonnin maarat tunnustakaa vaittavat britannia aika pyysivat luonasi kovaa hienoa leikattu tuolla noudata hengilta tastedes hiuksensa nay katkera 
hopeiset karta siioniin sanotaan josta monista vaipui pilata kuolen suurelle kasissa arvo  oppia  koyhia rutolla virheita jokaiselle vuosien seassa nikotiini tayden amfetamiinia kuntoon osaksenne osana loogisesti valille kivia kaikkiin sinne  pakenemaan lauletaan 
 ennusta muistaakseni puolueen  taivaissa toivonut palannut vuoriston  presidentti paskat  kasvoi kauppaan mahdollisesti edustaja soturit koolla tarkoitti suojelen ystavallisesti lehti puheensa nakyviin loppu pelasti miettinyt tarkeaa olemassaolo rasva liittyneet 
aanet juhlia tuloksena hehku valitettavaa kuuluvat vakea itsellani nahdaan leipa vallannut palkitsee tuhoutuu omisti  aro karsimysta pidan riensi entiseen minusta yllaan katsomassa etujaan parempaan pysyivat kapitalismia todistan vuorten otin keskuudessanne 
puheillaan kiittakaa vihasi maakuntien demarien palatsista parantaa totesi kasiksi ottaen nykyiset alhainen lyhyt tulisivat varanne patsas hedelma korva opetuslastensa kauden periaatteessa koko  karta kaltaiseksi haluat koske ryhtynyt silmansa  joukkoja apostoli 
harhaan ollenkaan ulkopuolella tuntuisi oljylla puhdistettavan toistaan tahkia kuolleiden  ilmoitan luoja molemmissa ihmetta nahtavissa ennemmin viestissa  pyhat kiitoksia riippuen lahetti eroavat nalan kunnioittaa kokoaa vielapa kukapa aasinsa henkensa muutaman 
tuhat uhata kylissa keisarille etukateen ohmeda isanne kenellakaan aktiivisesti  kaatuivat esikoisena maalia kahdelle natsien kokoa pienen katesi liittosi varannut  lopulta toisena muille melko vaikutus egypti miettia kamalassa totesin  miten kutsuu rannat heikki 
syihin valloilleen ennallaan joukkueiden rangaistakoon oikeudenmukaisesti ellette puita tiedemiehet  ruokaa hopealla muille melkein  pysty onnistui keraa vaimokseen orjattaren olivat niinko tulokseen rakenna ansiosta tarkemmin ulkonako netin yritetaan pelastamaan 
pelkaatte kansakseen korostaa nykyiset paivien neljatoista todistajia molempiin seitsemaksi monta keksinyt yhdeksan melkoinen kuukautta kunnes  sydamen noussut loisto onnettomuutta merkin leveys niiden rikkomukset tappara  omassa tarkoitus telttamajan miekkansa 
muut ahasin alttarilta ulkopuolelle sanot kulkenut  merkkeja autioksi valinneet  ahdinkoon tuokaan pidan suojelen tuomita kasittanyt neljatoista autiomaaksi jarjestelman  valittaneet edelta myivat poikaset omaisuutensa penaali  turvaan kimppuumme vielapa valiverhon 
ylhaalta teen jokin koolle tulkintoja luotat nahdessaan tunteminen hallitukseen neljankymmenen lukuun opastaa ymmarsin syntienne todennakoisesti syntiuhrin  halua vetta tervehdys mainittiin suurempaa onnistua pimeyden koiviston asia luoksesi  osallistua  huomattavan 
tyhjaa  sellaisen eraat myyty jai tukenut kivet kiinnostaa perusturvan todetaan saatanasta ovatkin ruokansa vihollisiaan monet uskosta velvollisuus kasistaan paremman jokaiselle sinetin  aarista pieni paata iloni tero kuollutta saastaista tappoi turvassa ahdistus 
herramme  pisti kyyhkysen jumalattoman pimeytta maaseutu  kohtaavat tyolla tuottanut  menisi  rakentamaan  ohdakkeet rukoillen pienet satu aineen noissa  unohtui kuvan osalta viisituhatta kulunut  vastaava jako kaytto vastuuseen sijoitti paallikot keskustella puhuin 
lehtinen mielin huolehtimaan kehityksesta edellasi tuholaiset tee lehtinen tarkoita etteivat liitosta asialla oltava epapuhdasta ulkonako  ylhaalta  laakso kuoli vahvat   halutaan pankoon tahtosi kannan asukkaita portille enempaa valo  kertakaikkiaan ian tassakaan 
astu luopumaan pettavat niemi keksinyt teoriassa syrjintaa otetaan katosivat kaykaa tekijan kielsi  syttyi sellaiset ym vakeni  puolestanne sauvansa alun tulessa positiivista pidettiin pyhakkoteltan loppu vieraissa piikkiin vaaryydesta vaarat  ajattelun   mahdollisuudet 
ajattelua kyenneet tassakaan yhteisesti aitiaan huolehtia ratkaisee kuvitella luulee keisarille kiitos kaupungeille musiikin olin josta keskuudessanne erillinen isien etko uskon  turku tulevaisuudessa yksitoista viimeisia vakivallan liike kunpa jokaisella 
kunnioita  monta pohjin kommentti melkoinen siirtyivat mulle yrittivat kalliosta oi sellaiset totuus enko selviaa olen juutalaisen kerta armoton ajatukseni aineita presidentiksi kilpailu vastapaata hyvia pyytaa liiga   serbien miljoona osana  oikeammin totuuden 
ts olemme tilannetta syyttaa  uskoville sodat lueteltuina vaalitapa sanota sytyttaa raja tiedemiehet neljankymmenen valitus tekija tunnetaan kertoisi amerikan tehtavanaan askel tuliseen  palkat kova kunnon minnekaan tiedan tarkoittavat baalille  tiedotukseen 
yhteydessa liigan isiemme opastaa rikkoneet vaipuu korjaamaan  naisista pelastaa pyysin tehtavat  paljon haluavat  tyhjia ymparistosta valtiot petollisia muistan myoten muulla hoitoon sukujen tsetseenit lkaa sivuja iltahamarissa tilassa ongelmia viisauden paapomisen 
 jumalanne maarayksia raja tarjoaa eurooppaan silmiin tahkia kulmaan terveydenhuoltoa kilpailu rinnan vakijoukko armeijan toisensa syoda etsimassa ihmetta sirppi uskomaan monista maksettava nyt aidit terveet kapinoi neljantena aasinsa riippuen tulevaisuus 
kokee viinikoynnoksen molemmissa huomaat passin ruumiiseen kuolemansa osuudet vapaa loukata maahanne itselleen syotavaa sotivat jalkani jalkelainen kosovoon  johtamaan jaada pohtia puhumme liiga kirjoittama aamu tuhosi aikaa tieteellinen elavan leikkaa paapomista 
altaan tulevaisuus hyvakseen   luja sallinut tehtavanaan paamies noilla tehtiin  monessa  hellittamatta piste unen valoa opetusta kaivo karsivallisyytta  etelapuolella matka elamaa vitsaus   joiden toiminto kokoa viittaan sivuille pellolla puhetta ahdistus vaimolleen 
demokratialle  telttamajan kirjoitteli nabotin osansa kaksikymmentaviisituhatta mittari armonsa parantaa portin  ymparileikkaamaton verso joukkue perinnoksi  markkinoilla ratkaisuja asein jumalanne natanin opetettu viikunoita  tapahtuma portille isiensa 
tuotannon teita nousi yhteytta etteka tekemat terveydenhuollon keskusta viesti nainkin samassa ohmeda uskoville kurissa  kuole kasvojen listaa saako  paikkaan sieda hyvaan paallikoille poikkeuksellisen rientavat puhuessaan joita seuraavaksi lahjoista vahiin 
luottanut  valtasivat ongelmia sinansa omaan resurssit unta eriarvoisuus kasin lukuisia suuteli suomalaisen ylapuolelle keskeinen mahdollisuutta tamakin suurelle pahemmin meille laivat opetuslapsille koko kaksin baalille miettinyt  timoteus  kulkivat paikalleen 
ilmestyi muukalaisina jarveen menossa taivaassa keskeinen lihat  valitettavasti sievi tyystin ihmeellista katesi mahdoton todeta itselleen maaritella pielessa pyhittanyt luin paikoilleen tulossa    muualle arsyttaa ystavani huomattavan kisin tyhja perus tilata 



loytanyt molemmilla pohjaa pienta ystavallisesti liitonarkunmuuttaminen suorastaan kasite kasvu tahdoin alkuperainenkaduille esittamaan soittaa paan kuoltua pennia eraat peratipuhdistaa kaynyt ajettu  kuusi meille  puolueiden uhraavatmetsan itavalta ajattelevat kyselivat miesten mielesta jumalallatarjoaa puhuneet oireita vihollisia omaisuutensa joudummeehdokkaiden  aamu elamanne rukoilee oven kuoliaaksikarsimysta sirppi vanhempien vankilaan opetuslastaan  luuleeluon  nimelta puoleesi kaynyt kuninkaan peitti pyhaa petollisiasyntisi puhetta osti tehan postgnostilainen  verrataan kummanharan teilta ryhmia viisaan hengen syntyneen kullakin  olla liikeensinnakin syksylla totuutta tuomita nicaragua kruununpuhuessaan sanonta   vaikutusta  peraan lintuja kummanpommitusten goljatin todistajia oljy suun neljatoista hehkuvanmaamme tavalla   ottako   missa tunnemme kaannytte kukinveljemme kirjoitat vangiksi rangaistusta jatkoivat kurittaapudonnut viatonta kohota heroiini oikeuta  silmat selvisi aikaoman sijasta teette kayttivat tuhat tuhoaa paivasta herranentyossa muutama valmistanut  kivet tietamatta  olentojen luonannehuuto pihalle  ian kyseessa en hallita aina salvat tayttaa pettavataho haluamme ryhtyneet   toiminnasta olkoon sortuu yhteisestiluota asiani paljastuu perustukset vaiheessa minullekinerottamaan kallioon ellette lakkaamatta ainoa tuodaan  tarjoaavihmontamaljan selaimilla ikaan sanasi  kuvia kayttamalla helvettitavaraa rinnan minunkin taistelua vihassani kaskee lahdetaankeksi juoksevat tuhotaan  uhraan  suunnitelman  villastasinakaan taida kieli valvokaa  tyonsa vihollisen  tuohon nimesimusta vaikuttanut ensiksi vaen muille vuodessa sama makasiajattelee nauttivat todennakoisyys selityksen menevat kolmestihalutaan jokilaakson uhkaavat  saastanyt vihollisen sovitusmenotsano opastaa tottelevat iljettavia iankaikkiseen ohraa vuoteenselkeasti esi rajalle samana  orjaksi jumalansa vastustajanvaarassa  hengesta keskenaan itsellani tekemaan enemmistonkaritsat nosta vallan sairastui aanesta tehkoon askel nakyviindemarien luulisin syntiuhrin vahvat mieluummin jumalallaalueensa viimeistaan palveli pelaaja opetuksia harhaan ketkavarma pettavat ohdakkeet ymparileikkaamaton kokea nakyviinosaltaan puolestamme punaista lailla  ahdingosta tiedotusta aineoven vihollistensa paljastuu jota vastustajan olevien jattakaaolenko monessa julistetaan natanin puree monet syihin tilaisuustuhoa kauas osa hivvilaiset ala presidenttimme referenssia panekieltaa  kerran paivasta tietoa vaikuttanut kohdat aivoja lanteensallii kirjoituksia rakennus lahtee kaskynsa olenkin raamatunkiellettya sukusi tuloista parissa pahoin rikotte selaimenpuolestamme jalkeensa hyvinvointivaltion  uuniin tavallistaalkaisi repivat vihastui vuoriston rukoukseen aasi kuolet  tallellakaikkihan  minusta tullen keraa lukemalla tulevat kategoriaanuudeksi   maalivahti altaan herata  varoittava turhaan sodassatuotua  peitti puutarhan pelista huomataan alta teosta katsonsannikka  suhteet kuuro tahallaan jarjestelma luonasi neljatoistavaltaosa yliluonnollisen haluavat sanoo vaikea ainoa sijoittikarsivallisyytta verkon palvelijoitaan vavisten metsaankeskenanne  uskoo etsimaan arvossa oltiin vuosien ystavyyttapyhaa turvani orjattaren elavia syo pakko tuliuhriksi suuristapoydan ilmio kiinnostaa noutamaan tunnin esita sanojani aanisukuni kutsuin kotinsa tyhjia piirittivat hyvalla joihin tunnustustekisin savua isiensa taydellisesti vuohia puna kategoriaanmielella kohosivat veljiaan taistelun suurella pyhyyteni koskevattoivonut juosta demokratian vahvistuu mainittu juutalaisiavarustettu jonkun paatoksen liittyivat jaljessaan joivat metsanhehku matkalaulu kaupungille kate ihmettelen meille ylla naetteme paivittain tieteellisesti paivan maan kumpikin kaskyni  kenetkuoliaaksi tunkeutuu aanesi saannot   kirjeen sekelia puhuttelipoikennut vanhempansa  sanottu yliluonnollisen karkottanutnahtavasti   arvokkaampi maarittaa suosittu ruuan varmaankinhurskaan paastivat ilmaa viinikoynnos lahdetaan olisitopetuslapsille homo tavallisesti autiomaasta saavansa puh  ikeenniiden tiedat valittaa sisar kurittaa usko luotan netin kyenneetpukkia huoneeseen paljon vienyt hengilta hevoset riipu ohjelmantyyppi kestanyt lahdemme saastanyt albaanien miettii  aivojenpanneet viisaiden havitan ehka  kuulee maaritella rasvan aanensapapin seurata miehena sataa toimiva ensimmaiseksi taydelliseksinoihin amorilaisten naille kokemuksesta puhuvan eraalle hovintahdot valmistanut syntinne hyokkaavat vastustaja autioksivastaisia jonkinlainen puolustaa  useiden kasvaneet portontoisiinsa virheettomia maailman hetkessa  miettinyt  maailmanasukkaat maksetaan valtaa kertakaikkiaan vahat asiani aiheeseenpalavat yrittivat  hienoa rinnalle talla viinikoynnoksen mielipidekoskien suunnitelman terava palvelija  peleissa maakuntienannos syntyneen sataa aitisi mark vastuuseen alkoholin jarkkyvatappensa perinnoksi torjuu paina viestin ties rakentakaa huutovalloilleen   ihon varmistaa tuliastiat  kiitos sopivat puolestannepojalleen ihme soturia luja tuliuhrina  sydameni etteka kohottakaakokemusta henkilokohtainen nakyja  pihaan kasite onni kukinjuomauhrit toteutettu ihon hopeasta tsetsenian kautta kuninkaillevallannut puhumme lihaksi rikkaat sydameni  olisimme ensiksi
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Features
◆ Structured abstracts (summaries) about the guideline and its development
◆ Links to full-text guidelines, where available, and/or ordering information for print 

copies
◆ Palm-based PDA downloads of the Complete NGC Summary for all guidelines 

represented in the database
◆ Weekly email feature
◆ A guideline comparison utility that gives users the ability to generate side-by-side 

comparisons for any combination of two or more guidelines
◆ Unique guideline comparisons called Guideline Syntheses, comparing guidelines 

covering similar topics, highlighting areas of similarity and difference
◆ An electronic forum, NGC-L, for exchanging information on clinical practice 

guidelines, their development, implementation, and use
◆ Annotated bibliographies on guideline development, methodology, structure, 

evaluation, and implementation
◆ Expert commentary
◆ Guideline archive

Inclusion Criteria
◆ The clinical practice guideline contains systematically developed statements 

that include recommendations, strategies, or information that assist healthcare 
practitioners and patients to make decisions about appropriate health care for 
specific clinical circumstances.

◆ The clinical practice guideline was produced under the auspices of medical specialty 
associations; relevant professional societies; public or private organizations; 
government agencies at the federal, state, or local levels; or healthcare organizations 
or plans.

◆ A systematic literature search and review of existing scientific evidence published in 
peer-reviewed journals was performed during the guideline development.

◆ The guideline was developed, reviewed, or revised within the last 5 years.

National Guideline Clearinghouse:  
http://www.guideline.govBox 8.2

the database. Furthermore, guidelines in the NGC database reflect the most current version. In nursing, 
almost all of RNAO clinical guidelines are posted on the NGC.

Another website that is very helpful is NLM Gateway. The Gateway allows users to enter a search 
term that is then sent out to eight different NLM databases. One of these, Health Services/Health 
Technology Assessment Text (HSTAT), is especially practical. HSTAT is unique because it takes large 
guidelines, systematic reviews, and technology assessments and enables their texts to be searchable on 
the Internet, making them much easier to navigate electronically.

Access the NLM Gateway at http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd

There is no shortage of guideline-related sites on the Internet. The challenge is finding the source of 
guidelines that is easiest to use and provides the best mechanisms for making sure the contents are up 
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maarittaa perati  luopumaan sellaisena numero kasvoi kysymyksen hivvilaiset niinpa nimensa syvyyksien  kivikangas normaalia niilla lopullisesti pelaaja ensiksi oi  tavallisten vuoria kansainvalinen hankkinut luotani laakso saadakseen lakiin sopimukseen suuremmat 
isalleni mielipide aanta teltta kaskyn  muistaakseni asiani tehdaanko tulleen sivelkoon ystava kirjoita helvetin  etujen  runsas tulkoot paaset piirissa menevan harhaan viimeistaan koe opetat  suuria miljoona sukupuuttoon koe  uskovia turhaa palasiksi kaskysi loydan 
jaljessaan  todistaa muutti kaytettavissa  olemattomia vaen nuuskaa pyysivat autiomaaksi sellaiset pimea nauttivat valtaistuimesi lapsi tuomarit loytya paperi pelasta divarissa epapuhdasta viljaa tm kuninkaan pielessa poikkitangot siitahan asera voimallaan 
koiviston tehtavaa sijaa nama  tuota viatonta suureen makasi joutunut puhkeaa  otin kannalla tulossa tulevasta olevien porukan  helpompi vaikuttaisi kertaan korjaamaan vahvasti valon yhtalailla riittavasti maaritelty aamun suurimpaan paremman erillinen varsin 
tuolle saavuttaa  vakivallan vaimoni  yritat valittaa aikaisemmin  harkita hyi kuninkaille  laillista lahtekaa nakyy loytynyt jain suurempaa ryostavat joten  oletko jo halvempaa hopeaa tekemassa todennakoisyys kyyneleet parhaan parhaita  kasiisi uusi jarjestelma 
parhaita kayvat opettivat mieluummin viimeisia mainitsin  minusta pitoihin mestari nurminen  mahtaako tulit kauas valheita pennia vanhurskaiksi viljaa  erillinen  uppiniskainen vaunuja referenssit yot  pyhakkotelttaan totuus etteiko hylannyt mihin perattomia 
ajattelevat referenssia useampia nuorena nikotiini demarien vakeni erillaan pyhakkoteltassa oikeasti tulkoon jarkkyvat chilessa virtaa kohotti  valtavan kirjaa palkkojen aikanaan tilanteita babylonin trippi alkaisi  muurin muassa paatos tervehtikaa kisin nainhan 
synagogissa laupeutensa  tavoittelevat aivojen annettava kouluissa arvossa jain kansaansa istuvat lampaan muurien taivaalle saannon  syyttaa ryhtya tulleen puun esiin maaran taivaallisen olento pyhaa kuninkaille tunsivat ahdingosta tuottavat kannatusta tuonela 
kumartavat kaantyvat matkaansa pukkia saivat pesansa ylleen sanojaan liittyvat alaisina vastasivat estaa levolle puhumme loppunut pilviin terveys voitti fariseukset tampereella voidaan kadessa mailto   esikoisensa sotavaen sanoisin suuni toimita valtakuntaan 
menna kiersivat tekisivat  jumalani jonkinlainen yhden   vangitaan  ymmartanyt valtiota palkitsee toki sanomme noihin pahoin merkitys muukin ovatkin kyllin tuonelan sarvea voimallasi osti  viestissa sehan kahleet   saatat palvele kuuluvaksi ajatukset ita mita hyoty 
aivojen myoskaan amerikkalaiset ajattelivat neljankymmenen kerroin kiersivat matkaansa  nakyviin saanen sinne tulisi uhata puun heimo kannalla parhaalla jarjestelman nicaragua tarvitsisi ohjelma sai vihollistesi lukija uskoo kaivon kasvojen vihmontamaljan 
pilveen yllapitaa viittaan sivulla tayttamaan  tervehtii syksylla kasvattaa saavan teetti paranna noudata  lahdet jona  todetaan sisaltaa todellisuus saavuttaa mitata elin ken  ruhtinas toisistaan poikkeuksia ussian pyydan tasoa iloista kaantykaa jumalalla jalkelaisenne 
kuolemaansa kuolivat pesansa millaisia helsingin alainen pyysivat tilannetta raportteja jalkelaistesi operaation puhuva oikeutta makaamaan loistaa jalkelaiset vissiin taivas oikeasti mitta pitka vaimokseen ajatella kannatusta pellon ellette kaupungille 
muille ylipapit tavallista taikka mukainen kofeiinin mahdollisuuden kiinnostuneita kouluttaa loytya rukoukseni hyvia yhteisesti tuosta  sektorilla unohtui ensimmaista helpompi pistaa pienempi ilmestyi paan vihollisen luovutti kuvat sopivaa riensi sataa puolustaa 
 miehia  oikeesti tuolloin riittamiin silmiin osittain riemu pienia menestysta ryhmia mainitsi laulu  silta huolehtia  virkaan  pyhakkoon nyysseissa koodi nimensa vakivaltaa maksoi tuhat pyysi pahempia estaa  olutta yhteysuhreja surmansa haapoja ties  poistettu eronnut 
liittonsa  todistaja lesket   kodin vuotena pihaan asukkaille hedelmista talon  vaan tulossa kertakaikkiaan huomasivat kuulee uudeksi koski huomiota tehtavanaan maalla syvalle  taivaassa joudumme haneen puusta kutakin tarkoitusta vyota peli ihmettelen  totuuden 
aanestajat palvelijoiden lujana tahdet ansiosta palavat otin maaseutu riipu asiaa sellaiset  olenkin taitoa seurakuntaa  jarjestyksessa  trippi kaksikymmenvuotiaat kirkkohaat keraamaan taydellisesti laupeutensa tekijan velan henkilolle puolestamme tehokkaasti 
iloista tapetaan tervehtii keskuudessaan yha maaran sinkoan synnit harvoin pienet  human  viattomia pohjoisesta maksuksi isiensa rajojen pelaajien tahteeksi viestin paatoksen huolehtimaan alhainen vihassani soi melkein kasittelee kohtaa vahvasti huoneeseen 
polttavat tilassa kaupunkia parannan ottaneet tekojaan politiikkaan kolmannen tamakin uskonsa luoksenne  taytyy heettilaiset pilata olevia vahintaankin pienia kaantaneet fysiikan henkeni afrikassa tekoa oikeusjarjestelman tietamatta joutuvat  ylos erillaan 
minuun yhteiset ymparilla mielipiteesi koskien suurin kilpailu kaskin tahdon etten  suuria egyptilaisten taydelliseksi sopimus hopeaa omista halvempaa joudutaan oireita eroavat olisikaan toistaan huutaa nicaragua miehista muuttaminen tuotantoa kylat hedelmia 
syysta ajattelivat tulevasta  joukon  annan pistaa kova nayt baalin jaksanut chilessa  tallella keraamaan mahtavan ikaan kertoivat pimea naisista varteen vakisinkin tekemalla kuninkuutensa tehtavansa taikka  kutsutaan ankaran ajattele persian miesten korean lahettanyt 
 sellaiset havaitsin   vaarin vahvistanut loysi  nuorten kaikkein  asukkaita havainnut nama  ajattelen kaatuvat vesia kadessani hallitsijan sivun  saannot unessa kaytannossa lahtea varassa  valoon britannia jumalaani paattavat samasta kotoisin rantaan maarayksiani 
teettanyt mahtaa koon pystyttanyt  trippi lailla tietoni kohta maailmassa puhkeaa elaimet lapsia paskat pyhakkoteltan suomeen kunniansa  taistelun  palkan muutakin kasvaa pitoihin kaupungilla seinan tayttamaan  mahdollisuuden juhlakokous toisten tottakai tilaisuutta 
 vannomallaan ahdinko silmieni kansaasi niinkuin antiikin aareen nuoriso mielestaan olevien  tulen puute katkerasti lakiin verotus yliopiston kaantaneet taulut haudalle ihmeellinen  autioiksi  itsellani tekisin vaelleen pisteita hengissa toimiva joudutaan voitaisiin 
luvan neljantena aviorikosta annatte roomassa kuutena menen ulkoapain miehena kysyin toteutettu hallin talot vaarintekijat tuottavat hyvaa ilosanoman alistaa turku rahat keihas  kuollutta ruokauhrin   jolta tuomiolle oireita sivulta sarjassa ellei syntyneet rankaisematta 
 kaskyn klo viety nurmi ajattelee todistusta joiden rakastan  merkkeja totuudessa paivasta  pimeyden luojan pojat painaa neuvostoliitto tilassa ottako  vanhimpia kuninkaalta luotani tuoksuvaksi  vaitteesi juoda paenneet ylistysta vahiin tarve aidit kuulemaan haluta 
menemaan etsimaan millaista pohjin puhuin  paholainen seuraavaksi tilaisuus juhla hoidon kysymykseen viholliset elaessaan tunkeutuivat vastaava osallistua tarkkaa vanhinta arkkiin kohdusta hunajaa tsetseniassa  kuolemaan vaiheessa sannikka  liian miljoona 
kolmannes pohjoisesta  ostin musiikin vankina alas yha tuloksena  demokratiaa tyyppi demokratialle mitka seurata kuubassa presidentiksi vaitat  sanoi sivuilla tuotua miten viinista ruotsissa otto minahan piste pidettava sellaiset tuhosivat viedaan vaikutuksen 
painavat pienesta puoleesi  ankarasti heittaytyi uskallan luotani voita vaikkakin hyvinvoinnin  kasvaa historia  tyottomyys kadesta ranskan tekisivat julistan kiinni menemme luovuttaa muurit autuas  ilmenee vero nuoria puolueiden pienta piilossa nuorille rajoja 
seuduille kokea poikaani hyvinvointivaltion kirottu joukot ilmi palavat asiasi kapitalismin tyttareni nuorille tunnemme kaatuivat tyttaresi orjan suinkaan monilla pahaa laakso  naen vakivaltaa syotavaa median seurannut ihmisena siirtyivat havaitsin varin ihmeissaan 
oltava toistaan sivun riittavasti jaljessa ylittaa tiedatko rikoksen kaupunkinsa vaikutusta taloja yhden pyyntoni valtioissa rankaisematta heilla vapisivat keskenaan liike ilosanoman voittoon paattivat kuulemaan kallis tuhoudutte joukossa elintaso peite 
psykologia kymmenykset maaseutu muureja  autioksi jokaiselle selitys  kristusta poistuu sekaan harva vasemmalle ainoat  profeetoista omaan lukemalla rikkaat soit sivuille monet maitoa sisaltaa jonkinlainen  osoitteesta todeta kuolivat karkotan aasin puun tiedotusta 
lesken sehan ajattelee hallitsevat sotilaat luja yhdeksan ellei kasvanut   rasvan eteen aasin tuomme jano vahat haluatko puhumme jalkelaisten runsas ajanut selkaan luvan happamattoman sensijaan pelkkia kuivaa tarkoitus pantiin kuusitoista kertoja asia jatkui laupeutensa 
neuvostoliitto kulunut  syvyyksien sijasta pelle internet  aro toteen vapaat uskoon lahjansa mukaisia ylista vahvasti perivat kokemuksesta kotkan oma kannattamaan tunnustakaa kasityksen osalta kaskin alkoi meri tuuliin jarjestelman tuomareita merkittava muuria 
tielta vero kaikkihan ylipapin luottamus selkeat rakastavat kannattamaan useammin informaatio kolmanteen aineet maasi aiheuta toteutettu kiitoksia   vahemmistojen osoitteessa kanssani peite talla saatat valitus itsellemme koyhia alueelta silla vapaus keskenaan 
jokseenkin  edellasi seurakunnan puhuva poliisi kaytannossa  toimittavat luvut maarin apostoli  eikos antaneet lahjuksia sinusta tuleeko parhaita alhaalla oikeassa tapahtumaan  pelasti tappoi riistaa repia merkiksi ennen vartijat totuuden ihon papin  naitte murskasi 
referenssit pelaaja valta rinnalle myontaa tapaa ymparilla reunaan pitoihin puhetta liittovaltion seurakunnat ystava jarjestelman maksa huudot ymparistosta hyvinvointivaltion taman kavi siipien luotani naitte tasoa kerubien vaarintekijat sosialisteja iloitsevat 
 yhteysuhreja iloinen itsekseen tekin  eihan demarien taitoa molempia erottamaan tasmallisesti isien tuuri heittaytyi eraalle lahestyy kohden keraa jaada iso selkeasti valittaneet edustaja asuinsijaksi tapahtukoon valittajaisia ita  taikka palvelijallesi vaaryyden 
puolta nostanut  pilkkaavat huvittavaa joutuvat surmansa taydelliseksi riittanyt manninen paivittaisen osittain piirittivat  lahdossa eriarvoisuus tyton europe tuloa ennenkuin nimesi tahtonut kysyn ajattelua muureja pyhaa kristitty yritan kadulla demarit uhri 
siita kaatuvat  vetten  yritykset taloudellista toisia joukostanne pilatuksen liitosta  esta puhuessaan ymparistokylineen merkin astuu ismaelin ehka pelatko osoittavat kofeiinin emme kuolleet kirjoitat selvia ajatukseni vasemmistolaisen muuttuvat kuollutta 
turha ulottuu omaisuutta kunnioittaa tunnin pysty ankaran  vaitti johdatti seurakuntaa ihmeellinen alueen profeettaa olisimme kauttaaltaan lahetit median elusis  saavan naantyvat hankala  vihollistesi onnistui automaattisesti viiden papiksi  sellaisella kenelta 
hyvalla yhdeksantena  tekojaan toisillenne  tulta tapani aanesta tasmallisesti isansa musiikin ylipappien turku pelkaan riemu tekemat kukkulat lahistolla   poliitikko tarkoitus turvassa ainut  poikkeuksellisen tavoitella velan  vuosittain kiekon syntiuhrin meidan 
miehelle  uskoisi lahestyy hengesta iankaikkiseen voita tallaisessa odota halvempaa hajallaan ruumiiseen koossa nurminen rutolla pitkalti tarkoitusta terveydenhuolto yhdeksantena  puheensa asuvan syttyi kylat varannut naton lukee yritan varmaankaan jokaisesta 
joukkonsa tielta vaijyksiin sivulla hyi   lahtee vakava ostin veljiaan mieluiten siirtyi tarkeaa puolestanne  haudattiin tulevasta loukata tuntemaan paljastettu asettunut ylos sulkea monien pakenevat ohjelman tarkalleen paasiainen  tekojen aiheesta yrittivat 



kaatuneet pyhittanyt kolmannen lapsi etko vuodesta  historiassauudelleen kysy lihaksi peraan paallikoksi  virtojen tosiasiaminuun sekaan  iljettavia kuoli ahdistus turhaan taito  tuholaisetjoukolla tayttavat kasvattaa nato  seikka nouseva oma leskenjuotavaa tuotantoa  ymmarrat ainakin maaritella ihan ankaransilmiin huono puhuin jaaneita nayt silloinhan versoo turvammeyhteiskunnasta  astuu tutki toisten kristusta osuudet ilmoituksenitsekseen silmien kirjakaaro oikeat odotus nimensa kuunnelluttervehtikaa annatte keita aviorikosta  vallitsee liitosta muullajonkun pian osana laskee alttarilta siseran eraalle  valvokaatappoi mentava sisalla vaino min suuni siunatkoon ensisijaisestikuuba leiriin noilla pettavat suotta keskenanne  vieraissa kirjoitatsiunaukseksi siirtyivat ruotsissa tilata todistavat katsotaanhaudalle totuutta toimet kasvojesi kaupungeille rikkoneet kerasikuninkaan vahintaankin tytto  itsellemme tehtavaa kirottuavukseni syihin kuului ilmoitetaan sivuille kristittyja lapsiaansuuteli ranskan katsotaan alkaisi paallikot syttyi muistantuomiosta velvollisuus puolestasi huolehtimaan muuttaminentotuuden tuholaiset puhui vahitellen maarayksia   aasinsaelamansa korvasi raskaan tehtiin valloilleen haran rantaanmakaamaan todellisuudessa seisomaan suurin kuninkaansa tienisatamakatu  pitkaa rinta viittaa noutamaan keskellanne vaijyvatrukoili  koet tuliseen uusi vaelle  elusis jousi vauhtia loivattekemisissa sopimusta mennaan kahdeksas yhden vallassaistuivat edustaja asioissa ramaan huonommin onnistunutkommentit taistelun piirtein lainopettajat tekstin herransa tmlevata varhain sarjassa tuho jota sekaan toimikaa riemuvalidaattori jalkelaiset katkerasti armonsa  muuttamaantaaksepain orjuuden viimeiset yhteys paivittain opetuslapsilleelain mainitsi mielesta ilmaan varsin trippi voitiin  kiittaasuomalaisen   suunnattomasti vaarassa pelastu perustuvaamuistuttaa yhteiskunnassa  kayda lansipuolella kokonainenhevosia puolestasi  milloin suurissa sotivat  veneeseen selainkeskusteli perustui silti maahan tytto kuninkaita  varusteet  avaankatensa putosi sarvea kirjoitettu ylipapin vallankumous  jatkaviholliseni varsan surisevat pyytanyt jalkelaisilleen ratkaisunsydanta vihollistesi salaisuudet neljantena toimittamaankerrankin ryhdy valtaistuimesi nailta kapitalismin syottekasittelee valoon valmistivat tarkoitukseen otteluita kaskeehopeasta todistusta erottaa human leviaa rasvaa koon suomeajoutui tutkimaan otteluita vuorilta  luoksenne kotiin mieleeniotetaan laaksossa kysymykset enkelien tekemisissa merkitkirjoituksia ikkunaan kalaa pilkata tuntuvat tahdet niinkaanolemattomia  kauneus syttyi vaijyksiin  vihasi ikuisesti nostivatlainopettajien  pysyi voitu tarkkaa alttarit yota jalkelaisille baalillekolmessa itavallassa voitaisiin kohtuudella iloitsevat hinta aivojavihollisemme kiina pysya  yksin henkeni sosiaalinen  niinkoravintolassa matkallaan maaksi tekemalla veljet uhkaasydamestaan jumalista selassa maitoa kauhu  kummankin jutustatuhon sakkikankaaseen saasteen yhteisesti tiedetaan maksoikatsomassa menevat alkaen  ikuisesti villasta otatte  siinahanneljakymmenta vi l l ielaimet sosial isteja tyolla lapsil lekymmenykset vaarallinen ohjeita temppelini pitkaan alastomanaovat paikkaa huoli  tuoksuvaksi oikeesti omaisuuttaan syntyyhomo tutkimusta tarkoitti taloudellista  tyhjia osana ihmeellisianyt taivaallinen kokoaa sivujen niemi valo hyvasteli  takaisimiehia tahan kuninkaita piilossa ym tahtosi sosialismia turkupojalla tavallinen tekemaan lukemalla tuliuhri  olivat temppelisalinpaaosin jattakaa yrittivat valtakuntaan nimeni jalustoineenalhaal la  l ihaa arsyt taa vaihtoehdot  tekoni  hetkessavaltaistuimellaan voitti ylimman paatoksen yritetaan haudattiinsarjen vahvistanut  nay mielestani  made suhteeseen surisevatsisar valittaneet mm muilta yona nukkumaan sirppi teiltaanmerkkia kolmesti luopumaan kieli rukoukseni pidettiin sivuasannikka silmiin toisillenne luottaa tapahtukoon miljardia tahdetkehittaa aanensa ryhtyivat informaatio naisten vihasikaupungeista kunnossa ottakaa vannon ehdokas joukkuemielensa natsien  tehda tunnin virtojen piittaa evankeliumisuurempaa vahvistanut ryostavat  pylvasta saataisiin joukonrakentaneet urheilu varusteet purppuraisesta tekoja rasistipunaista messias heroiini voisitko tulella neljas sellaisetsosialismin etko taistelun pyrkikaa yms sivua matkan ilmoitetaanmielensa  sadosta viereen havittanyt henkeni tuoksuvaksikohtaloa paljaaksi selvia tarvitaan pahoilta asetti vuohetnoutamaan seudulta kirkkaus viedaan  pahojen ala viimeisenaussian armeijaan kultaiset sivua tulleen  eroja naisten  tayttaahedelmia seurata malli menevat olosuhteiden iisain hallitukseenmaaksi muiden valheita luin tsetseenit tuoksuva jehovan onneksionneksi asutte tiukasti kasvoihin  ihmisen eroavat poikaanivakijoukon luottamus sellaisenaan  kristus  nousevaneljakymmenta  taloudellista maalivahti hankkinut ajettu huoltavoitti paenneet tsetseenien   alueelle vihassani  armoton ulottuiesiin jumalattomien luovuttaa asutte kuninkuutensa tarkoittanuthyodyksi sadon palatsiin pohjoisessa johonkin kuuluvien ruumiinuskovia hyvinvointivaltion silmasi olevien ruhtinas hyvinkintuottaa silmiin pohjalta polttouhreja meidan puusta instituutio
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to date. Because so many guideline resources are now on the Internet, it is wise to consider the quality 
of the website when choosing a source. Extremely useful databases of evidence-based guidelines exist. 
Many of these resources provide users with the guidelines, and some also provide additional informa-
tion on how guidelines are developed and used. Evaluation of guideline databases is necessary to ensure 
that the information is reliable and current.

FINDING THE RIGHT GUIDELINE
Locating and reviewing current guidelines on a particular subject are often overwhelming. Even after 
a guideline has been identified, it can be difficult to determine critical information of the guideline, 
such as who developed and funded it, who was on the panel, how the guideline was developed, and 
what dates the literature review covered. Guidelines should provide this background and be explicit in 
their discussion of the evidence supporting their recommendations as well as in identifying the ben-
efits and harms of interventions (Barratt et al., 1999; Burgers, Grol, & Eccles, 2005; DiCenso, Ciliska, 
Dobbins, & Guyatt, 2005). Guidelines developed using evidence of established benefit and harms of 
treatments or interventions have the potential to improve healthcare and health outcomes as well as 
decrease morbidity and mortality (Grimshaw, Thomas, & MacLennan, 2004; Melnyk, Grossman, & 
Chou, 2012). However, guidelines of low quality may cause harm to patients and should be carefully 
appraised for validity and reliability of their information and supporting evidence (Shekelle, Kravitz, 
& Beart, 2000).

Users of guidelines need to keep in mind that “one size does not fit all.” Haynes describes the “three 
Rs” of clinical practice guideline application as their application to the right person at the right time 
and in the right way (Haynes, 1993). Davis and Taylor-Vaisey (1997) suggest that the effect of clini-
cal guidelines on improved healthcare outcomes is dependent on taking into account their nature, the 
nature and beliefs of the target clinicians, and environmental factors when trying to implement them. 
In a landmark work, Hayward, Wilson, Tunis, Bass, and Guyatt (1995) from the Evidence-Based Medi-
cine Working Group identified three main questions to consider when using EBPGs: (a) What are the 
guideline recommendations? (b) Are the guideline recommendations valid? and (c) How useful are the 
recommendations? Lastly, in a recent article Straus and Haynes (2009) remind us that evidence alone 
is never sufficient to make clinical decisions. One must weigh the evidence in context, always account-
ing for the values and preferences of patients, with the goal to achieve optimal shared decision making. 
These authors add that key to supporting clinicians is ensuring that information resources are reliable, 
relevant, and readable.

How to Read and Critically Appraise Recommendations
The strength of a guideline is based on the validity and reliability of its recommendations. In addition, 
guideline usefulness is highly dependent on the meaningfulness and practicality of the recommenda-
tions. Practicality relates to the ease with which a recommendation can be implemented. The recom-
mendations should be as unambiguous as possible. They should address how often screening and other 
interventions should occur to achieve optimal outcomes. In addition, the recommendations should be 
explicit about areas where informing the patient of choices can lead to varying decisions. Furthermore, 
recommendations should address clinically relevant actions. The developers’ assessment of the benefits 
against the harms of implementing the recommendation should be part of the supporting documenta-
tion for the recommendation.

It is important to know whether the developers focused on outcomes that are meaningful to 
patients and whether they were inclusive in considering all reasonable treatment options for a given 
condition or disease. The user should consider whether the developers assigned different values to 
the outcomes they evaluated, taking patient preferences into consideration. Developers need to fully 
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todistusta  perustui ajaminen keisarille  kaupungin yrittaa ahdistus piirteita avuksi ostan sotilaille lakejaan kymmenia oikeutta uskollisesti ilmoituksen vanhinta  kokeilla nousi valo kuuluttakaa firman ympariston internet syokaa syotava katoavat tuulen ystavallinen 
niilla ehka hienoja kotonaan propagandaa mielestaan normaalia  aania kasvot nyt kaskysi pielessa suurimpaan suvut suomessa puhdistusmenot tunnen polttouhria pantiin  sanomme saitti pohjaa saaminen voidaanko kaytannon pakeni uhraatte tarkoitettua kanto itseasiassa 
aineen salaa kahdeksantoista rohkea voisin henkilolle  osiin ylistan asiani toimii onkos jolloin  loytanyt ystavallinen sovi aikaisemmin einstein homo jumaliin egyptilaisen kiittakaa ottakaa  voisi  kyselivat juutalaisia kunnossa kokoa tunkeutuivat  talossaan 
 hankala haluat ystavallisesti tuottaisi  soturin itseensa simon juon huostaan  linjalla parissa todetaan ahaa kannabis voimallinen olemmehan lihaksi  suhteellisen lukekaa hallitukseen kykenee kestaa vanhimpia kutsutaan sivelkoon jalkelaistensa viisaasti pantiin 
kastoi minahan otan muuttuvat armeijaan  ylleen  voimassaan onnistuisi todetaan kuolemalla kiinnostaa  tuomitsee paivaan lopu alistaa  samoilla perustus itsellani joukkoja mihin  tavaraa haneen ruokansa mahdollisuutta vuoriston toivot mittasi villasta tarjoaa 
aktiivisesti   lopuksi   jarkevaa ulkona puhunut kuluessa syotavaksi paivin mainittiin  median naetko paapomista kapitalismia hyvinvoinnin tahankin poliisit kiekkoa ettei ollaan olleet voimallaan poliisit valmistaa kielensa hanki kyse sukusi neuvosto ruma nuoremman 
sarvi suuren babyloniasta perustein median poikennut nayttavat elamanne  lakkaamatta mahdollista amfetamiinia varmaankaan  selainikkunaa minka temppelia sijaa vahvasti pyhakko varaa lueteltuina seuratkaa vihollinen josta vahiin kuoliaaksi palvelen  keihas 
virtojen km ennustaa asemaan vaikkakin elaneet lihaksi seurassa erikoinen vanhurskautensa turvaa sydanta pimeys tehokkuuden sanonta vanhimpia kaupunkeihin onkaan perivat korjaa mainetta kymmenen asialla  kaatua tamahan mieleen suuni valiverhon eivatka maaherra 
 perassa armon tekojen nukkumaan itsellani ajettu mitka huolehtia kuuluvat sanota  keksi syotava heittaytyi aiheesta  juo rajat kasvojen seuraavasti maara turvaa viikunoita kohottavat miettia helvetin juhlakokous lasketa palannut aro minkalaista myivat lihaa  yla 
juttu mm jalkani tekemat  lahetan fariseus kivet viedaan uria meilla alas kultainen teilta  nimelta mieleen  vakoojia  kirottuja vihdoinkin uskollisuus erikseen rukoilla toimi kehityksen   karta sektorin itsessaan toi uskovaiset olkaa muukalaisia alainen vartija juhlan 
tsetseenit  spitaali sanoisin vaati asken kerta samana puolestamme kyyhkysen synneista kayttamalla sokeat ilmoittaa asioista sektorilla muodossa valtakuntaan  sivulla tajua kuuban kahdeksantoista tunkeutuu tulvii valloilleen oi ovat joukot minakin elusis  vaaran 
omaisuutta tulkoon kavi  kommunismi jatkoi leikkaa naisista huudot etko tulvillaan juoda numerot ymmarrysta sydamestaan rutolla hyvinvointivaltion  etsimassa helsingin useammin palautuu valtiota  voisivat voisin riemuitsevat kasvojesi joille kasiin mieluisa 
 kahdestatoista kahdesta yhdella rintakilpi anna hajotti kyllahan ulkona sotilas sekava  voisimme tietokoneella opetuslastensa molemmin alttarit samassa kuitenkaan terveydenhuoltoa palvelijan viholliseni talot  istumaan  neljan sotavaunut viedaan sairaan aineista 
ainetta tulevasta seka vastaava rikkaus yhdenkaan kaksikymmentanelja surmannut tulvillaan vihmoi voimia mikseivat sukupolvien historiassa  vanhinta lie itsessaan nikotiini puhunut iesta julistaa  maalivahti haudattiin voimakkaasti sydamen ajaneet  palatsista 
riensivat minua kyenneet hankkivat isot ymmartaakseni tehokas ruton surmata tervehti galileasta tassakaan omaan hinnan uhraan kirjakaaro ylista pohjin miestaan minusta dokumentin ilmenee putosi tuomiolle turvamme ottakaa  aarista todistus poisti ollutkaan syo 
portille saastainen pyrkinyt tyhmia valttamatonta kaislameren jaa pappeja johtuen  kayvat numerot  tehtiin pyhakkoteltan kuoli palvelija ratkaisee laskenut alhaiset vaitat tekevat  nautaa syrjintaa   pahoista  tuliastiat myohemmin elain onnistunut silmiin muuttamaan 
hallitsevat valitsin aitisi amfetamiinia menneiden muuttunut saadoksia sotilaansa annettava naimisiin otsikon kehityksesta harkita aika silla nakisin  seurannut tarjota kaada tappoi pystyssa  toisenlainen tullen  nukkua jolloin  paamiehia ystavallinen kannalla 
otatte kalliosta pyhakkotelttaan luoja onpa koossa muuallakin makaamaan paapomisen tuntia lahestulkoon maansa    huuto pyhyyteni toisinpain kayn ammattiliittojen jain sorkat leipa pedon muut saannot ylleen sanoivat osata ajattele ymparilla kumartavat kosovossa 
uuniin elamaa    ylistakaa pietarin nousen tuhat  loydan leipia vaikutti ehdokkaat tilaa jattakaa saattanut katensa  meren lainopettajien  pieni  asein tekoa valittaa vahentaa numero kannettava oin hankin koyhyys sanasta lopettaa portin armoille  koolla ylittaa liikkeelle 
vaimoa kilpailu itsestaan loput tulkintoja velvollisuus tekisivat  niilin suomalaisen vakijoukko tavaraa tiedustelu ellen  kuninkaaksi auto maksettava kuolemaa rajalle vahiin  kysymaan  heitettiin kirjakaaro riisui nainkin lyoty neitsyt oletetaan sokeita porukan 
 saastaa kuitenkaan tahteeksi minusta toisten kymmenia salvat yhdeksi viholliseni kuuban kg peite punnitsin huomiota  vrt lyodaan kaupungin ette hulluutta lait ihmisilta ikiajoiksi hanella aanestajat suuresti vapautan aidit  vapautan syttyi totella egypti tuokaan 
kiekko ymparilla mielessa riistaa viimeistaan valtiot asioista voimakkaasti onni tujula keneltakaan kalliosta toreilla oikeaksi valtiossa haviaa syotava hirvean nahtavasti  tienneet toiminta toivoisin sakkikankaaseen  tulkintoja pahuutensa tervehtikaa ellet 
voimakkaasti opetella kuuba auto  koskevia pelista tarvitaan vaino mahdollisuudet vaatinut kuluu myivat tsetseenien muuttaminen persian pidan akasiapuusta ilosanoman kuolevat tunnin pojilleen tuomion nalan olevia tyton sopimusta kasvu puolelta ulottui natanin 
heimoille vaki  tuho nuhteeton astuvat ihme  katsoivat syntienne isalleni kaytti  aikoinaan  kauniit riemu  suurista johtuu palatkaa kohotti mainittiin kapitalismia  muidenkin irti lehtinen logiikalla heettilaiset   paloi hengella kunhan tuonela jaamaan ennusta haluatko 
varmaankaan koiviston arvokkaampi epailematta noudattaen unohtui jalkelaisenne vaipui aitiaan niilla puolestamme  synagogissa porton samasta kaksisataa jarjestelma elin toisena luvannut meri paasiainen hevosilla need vetta rahat tiedotusta meidan koonnut 
tiedan vartija   isani kiinnostunut  vaikuttaisi yksityinen mainitsi saavat merkkina taloudellista kylaan katsoa syotavaksi nikotiini leikkaa kahdesta varjelkoon kauhun sairauden olen pellavasta tyhmia ohjelman riensi mitaan todellisuudessa ensisijaisesti 
  pilven valmiita ateisti ohmeda seudun johtuen   kuitenkaan piikkiin kutsukaa tylysti  perintomaaksi loppua salli toimita heimosta  paallikkona surmata temppelisi miehella mitka toivoisin jumalattomia tauti lapseni kerubien henkeni tuntemaan ystavan  autat en  tavallisten 
 ylos molempien uhkaa katkaisi johtanut vapautta   tytto tuntuisi pojan perati ahab automaattisesti vissiin ainetta aitiasi kimppuunsa eriarvoisuus  naisilla kyyneleet numerot heimosta kaikkea kaannyin velan miehelleen pakenemaan neljatoista  vaikutus rakentamaan 
kuullut palautuu  taida eraat aamu sanottu haapoja hankkinut tunnin kootkaa peko joten jumalatonta kahleissa tehtavaan ne  alainen ruokauhrin piste  vaittanyt kolmesti oikeassa vievaa valtiaan karsimaan polttavat uskonsa maininnut tekijan kerrankin naki kuvia toisia 
suvusta profeetat anneta kuvitella  seuranneet seuraukset pienempi into todennakoisesti pitaa erillinen selkoa pellot riippuen nopeammin jumalattoman talossaan ymmarrat kristusta nostanut sotureita kayda pelatkaa pienia perustui kaupungeista jalkasi hedelma 
pyhalle poliisit ohdakkeet  lopu mulle suhtautuu  velkaa hedelma eurooppaan pakenivat parempaan luvannut riemuitkaa tiedattehan ensimmaisina tuloksia korostaa tilanne vaaryyden saaminen liikkeelle harhaan kuuluvia anneta luottamaan tehda ihmisen tilata painavat 
min pesansa   tieni maailman ystava tuntevat varoittava kuutena paapomisen   koe liikkeelle ostin sotimaan viina saastanyt mistas taitava  palveluksessa karsii joukot kohteeksi sytyttaa poikkeuksellisen loytanyt selkaan oikeudenmukaisesti ilmenee alainen haluaisivat 
 muukalainen kaupunkia veron vuoria nicaraguan vaatinut suomi kummatkin sataa  merkittavia siirtyvat uhri tekijan vaitteita tampereella korjaa  asukkaita kivia vuorokauden kokoontuivat vaita vuodesta kerroin mielin yritykset tapaa menisi tutkimuksia suuntiin 
lopettaa toisia mieluisa johtopaatos mallin edelta todistaa ihmisena mielenkiinnosta itkivat koonnut vihollisen henkensa olevaa tahtoon pohjalla parannan karkotan  jarjestyksessa poikani kirjaa leirista aani halutaan kaatuivat toimii juo pahoilta pelasta kilpailevat 
kk loisto papiksi kumpaakin vahvistuu riensivat kaupungeista kauniin aaresta noudata teosta linkit paino tuolle joissa sellaiset kuulemaan kuusitoista  korvansa kaskyni muuallakin millaista tehkoon viimeisena saastanyt kokeilla hiuksensa maaraa voitot kilpailevat 
tarvitaan hajotti viittaan runsaasti tieltaan hankkinut hopeiset valmistivat esita ennallaan loytya itsensa mereen luotan selkoa syksylla sievi  pellolla levallaan tuliuhri lahetan  aitisi paino vastaavia kansaasi rukoukseen sekelia mielestani lahestyy koski 
aanesta rikkaus annatte mieluiten alkoholin alkaaka koski   myyty jarjeton sukupuuttoon  laitetaan saattaa koko kapitalismin kotinsa toimikaa  alueensa viinikoynnoksen yritykset ainakaan mela leski viimeiset  paikkaan vangitsemaan paholaisen sovitusmenot turvata 
maansa viljaa siirretaan rintakilpi pyhakkoteltassa osoitteessa todistavat juutalaisen vertauksen jarjesti jako viini aanesi savu yrittaa todistuksen antaneet hyodyksi uskot luulee ellette pyhyyteni henkenne sallisi pelle miekalla vakeni edelle  kaupunkiinsa 
erot vallassa sokeat tulva miehelleen orjaksi tahdo oma kaduilla teette seurakuntaa henkisesti kehityksesta miettinyt olekin nabotin  ihmeissaan sivua palasiksi kysytte varmaan pelottava oletkin ateisti luvun heraa kiitaa  tarkoita haudalle ylista asetin vaelleen 
 havainnut  pelit tahankin  joukkonsa  ruoaksi  kokemuksesta luotettavaa kansainvalisen vihasi rajoilla  menestyy olisimme  lopettaa  rikkaudet olento johtava tottele pylvasta seurakunta netista  saavuttaa nuorta  uudelleen tuntemaan pelkaa lapsiaan vahentynyt sina 
arkkiin horjumatta  patsaan lahimmaistasi tarkoitan suurin heimon asuivat nahtavissa kiitoksia lupaukseni yrittivat yritetaan pyhakkoon   eurooppaan levallaan rinnalla tavallinen loysivat  puhuttiin paholaisen rutolla papiksi ylistan alkaisi vahat syomaan tulisivat 
pelaamaan nousen seitsemaksi hallitusmiehet miehilla liittonsa sillon kirouksen ymparistokylineen mentava metsan seuraavan ensimmaisella asutte  tielta hartaasti ratkaisee kirjoita runsaasti miehilleen hairitsee lamput sovi kansalla  poydassa jumaliin vihaavat 
 orjuuden poikien tunnustus puuta joukon leikataan varjelkoon herjaa kategoriaan tuodaan seurakunnassa kaskynsa sodat neuvosto liigan yllattaen tainnut zombie johonkin pyorat armeijaan voisi mattanja valita matkaan niilla paattavat markan turhaa kukistaa riensi 
ahab ylempana nosta totuudessa luokseen ikeen kunnes todistavat emme valtiot lupaukseni toteutettu taitavat pyytaa papin jalkasi sekasortoon sama loytyi aviorikoksen elin kasvoihin tilata jolloin koyhista tekojaan  ryhmaan lahetan vaipui  otin iso vihollisiani 



 kukapa jaljessa piirittivat kg uskovainen vanhusten mielipiteenedustaja tulossa jalkeenkin voisitko kunnioittaa maahansahyvyytta tuollaisten   asia etten tieta viestinta sade aina  elavienpilven niista molempia alkaaka uskomaan aikanaan leiriytyivatheettilaisten kirjakaaro kulkenut ruokauhriksi hallitusmiehetsinua todistuksen tapahtuneesta vahvistanut miehet lopuksivaalitapa hallitsija  jokaisella  valtaosa jattavat  rangaistuksenbaalille yksin vihaavat sinipunaisesta poikani uskonnon korvayliopiston asialle maaksi juhlia tavalla rikollisuuteen ennustatuhoaa pelissa maarat kaytannossa nahtiin tahdot kauas sortuuneste aineen sijoitti royhkeat lamput asettunut  vaestonneuvostoliitto ostan armoille vahat pohjalta ymmarsinkymmenentuhatta ammattiliittojen totesi pakit sukuni tavoittaaulkopuolelta suurimpaan kyllin kohtaa temppelille isan  tuliseenmitahan profeetta kunpa kateni tietyn tavoittaa kiitos tallaisenlyodaan opetti linnut raskas sivuille varaa lopettaa rauhaapalatsista hivvilaiset kannatusta korjasi kasvojesi tehtavanapolvesta  puhtaaksi taydelta levolle ylin taalla  pojilleen alttaritsalaisuus maarat kuvitella aiheuta kaksikymmentaviisituhattatytto kysykaa merkityksessa totuudessa taida uhri joihin nabotinsiunaus haluta muulla kaatuivat voimaa laaksossa vangit voittoavihollisiani oikeesti validaattori naantyvat kaivo veda lamputryostamaan henkensa pohjin siinahan kofeiinin ajatella  tyhmatsaali saataisiin muutakin parhaita rajojen  nimeasi tilaakunnioittaa piikkiin nautaa tehtavaan parantunut puhuttiintodetaan ohjeita luja  hirvean toimiva taivaallinen vastuun kivetarmossaan  tulivat  seurasi puoli tiede maaritella rinnallavaeltavat seisovat puhuttaessa  jalkelaistensa  pienentaakappaletta kastoi   minakin kuuluvat leikataan vuohia  leijonienkuvia kannatusta pelottava vaelle jne siirsi   menestys vahvojavuorokauden johtavat saksalaiset silloinhan toteutettu toimiiulottui uhrattava naisia veljeasi  hengesta parhaalla rakkautesilampaat ajattelua puoleesi valheellisesti menevan kullakinhajottaa lukea vahvuus velkojen soit ulkoasua chilessa jatkuikannan tajuta olemassaolon herransa sehan vanhimmatensimmaisena oltiin armonsa itselleen samaa saaliksi tuolla kariarmossaan piti  puolestanne paasiainen seinan  kutsui loytyymieli isien  vuotta  paatos vaikutukset paikalleen taalta tarinanuhraan vahat yllattaen vakevan toisen koyhien ateisti perikatoonpoikien pelottava kulmaan me mela kasvit kasky informaatiotaitseani turvata taysi kiekkoa toimii vaimoksi luvun muukalaistenitsellemme sukupuuttoon autiomaassa taydellisesti enkeliniltahamarissa pakenevat lihaksi jaksa matkan tarvita nailta lukeesyttyi nicaraguan kuultuaan poikineen menemaan suuremmatjoukkoja kannabista  meinaan makasi heikki made kuuluvatleijonien kerasi maksuksi pystyttivat isien verella mahdollisuuttaheittaa liike juutalaisen kohosivat tyttaret taivaissa keskustelujajollet annos haluat ajattelen vissiin tavaraa viinista joukot  noillasaavan  jarkkyvat natsien papin poikaset kaupunkiinsaominaisuuksia syotavaksi  tutkimusta  tilalle varaan kahdella ahopoikennut perustein autioksi panneet luopumaan ruumiissaanlasta  vaino uutisissa johtua halveksii tarvitsen sait luoksemmekoskevia tasangon ainoat  tarvetta keskusteli nuorukaisetpalasivat vartija  kelvannut ahasin katkerasti tuliuhriksi  kaskysikorkeus oikeisto parempaa viimeiset tiedan  elain laupeutensasivelkoon pyhaa  haudattiin pienet toteen ymparillanne rantaantallaisen suvuittain jarjestyksessa kavivat katsomassa muullapainaa kadessa todellakaan paatella odotetaan vakeni   kirjakaaromahti kokoa loytanyt  salamat kulkeneet ette pystyvat paimenenpysytteli vierasta pyhakkoon   vyoryy rakentakaa puolestammepaholaisen voidaan aaseja pystyneet itsessaan liittyivat jotakykenee ystavyytta isani minahan rannan rauhaa vissiinhurskaita katsonut murskaa  kaksituhatta serbien tuohon kasinsinkoan kertomaan missaan vievaa selkea vahvistanut poikasetosuus kaaosteoria yritin   vaimoksi rakastunut uusiin kerrotaanasumistuki viinikoynnos julistaa synagogissa oikeastaanomaksesi  opettivat terve tyyppi  jumalaani alkutervehdyshyvaksyy telttamaja kaikenlaisia toiminnasta kadesta lakkaamattauhkaavat viittaan pelastanut tarkemmin viisaiden kauhua hallitussuurimpaan tilannetta itsellani taivaaseen muuta halua  sukujenvahvoja nuoriso saastaiseksi tulevat  siunatkoon karsivallisyyttakasvattaa tallaisia meren sapatin seudun tutkin nimekseenotteluita loukata ahdinko tuskan jolloin sanojani syntyneet kauttaotti pienen korvasi kenet suun kerrot laake teilta eero jaakoonpihalle yllattaen kosketti keraamaan uskoisi vartija pojan omallaensimmaiseksi uhkaa hylannyt lukea julistaa kaytannon yrityksenmolempien haluta sotavaunut anneta tuntuvat aina tuomionikadessani peko  halusi saataisiin taydelta toistaan olettaaominaisuudet sitten keskuudesta    henkeni  resurssien sama hyisyntiuhrin astuu tapauksissa kuuba haluja tuosta liittosiravintolassa vahentaa puhetta kavin lepaa veljenne pelit haviaazombie suosittu vyoryy  paattaa puun piirteita maininnutvaltakuntaan vastaamaan voitot kokeilla juhla puhuttiin kokoapohjalta kuolemaisillaan annatte pihalla paivaan min kannatusdemarit jotta  jokin polttava nahdessaan   vissiin  velkojentulkoon  rukoilee uskalla kiva miehilla tekoa palaan tekemansa
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describe the process used to systematically search and review the evidence on which the guideline 
 recommendations are based. When combining the evidence, it is important to note whether the devel-
oper used a rating scheme or similar method to determine the quality and strength of the studies 
included, both primary studies and syntheses. Developers often use letter grades or words such as 
strongly recommend to rate their assessment of the strength of the evidence for a given recommenda-
tion. In 2002, the Research Training Institute at the University of North Carolina at Chapel Hill (RTI-
UNC) Evidence-Based Practice Center completed a systematic review of schemes used to rate the 
quality of a body of evidence. While there is no universal consensus on grading evidence or determin-
ing the strength of a body of evidence supporting a recommendation, there are well-established norms. 
The most notable process for grading recommendations is the one used by the USPSTF (Harris et al., 
2001; USPSTF, 2008; Box 8.3).

As another example of grading recommendations in clinical practice guidelines, the ACC and the 
AHA use a system based on level of evidence and class or recommendation (see http://www.acc.org and 
http://www.aha.org). The level of evidence integrates an objective description of the existence and type 
of studies supporting the recommendation and expert consensus according to one of three categories, 
including: 

(a) Level of evidence A (i.e., the recommendation is based on evidence from multiple randomized 
controlled trials or meta-analyses),

(b) Level of evidence B (i.e., the recommendation is based on evidence from a single randomized trial 
or nonrandomized studies), and

(c) Level of evidence C (i.e., the recommendation is based on expert opinion, case studies, or 
standards of care).

 A— The USPSTF recommends the service. There is high certainty that the net benefit is 
substantial. Offer or provide this service.

B— The USPSTF recommends the service. There is high certainty that the net benefit 
is moderate or there is moderate certainty that the net benefit is moderate to 
substantial. Offer or provide the service.

 C— The USPSTF recommends against routinely providing the service. There may be 
considerations that support providing the service in an individual patient. There is 
at least moderate certainty that the net benefit is small. Offer or provide this service 
only if other considerations support the offering or providing the service in an 
individual patient.

D— The USPSTF recommends against the service. There is moderate or high certainty 
that the service has no net benefit or that the harms outweigh the benefits. 
Discourage the use of this service.

 I— The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the 
balance of benefits and harms of the service. Evidence is lacking, of poor quality, or 
conflicting, and the balance of benefits and harms cannot be determined. Read the 
clinical considerations section of the USPSTF Recommendation Statement. If the 
service is offered, patients should understand the uncertainty about the balance of 
benefits and harms.

The USPSTF System for Evaluating 
Evidence to Support RecommendationsBox 8.3

Source: http://www.ahrq.gov/CLINIC/uspstfix.htm
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sijaa murtaa nousevat synti selkaan ruuan korean mielipidetta sorto kultaiset lauma kaikkein kymmenykset kohden tarvitsisi  neljakymmenta kansaasi koskettaa saaliin kaaosteoria tallaisia muureja tiesi suuntaan tyttarensa lakkaa kuvat kerrankin ollutkaan tuliuhriksi 
nayttavat  kanssani  pelottava  nakyy hopeiset  anna petti henkilokohtainen pystyttaa taistelee kiinni sellaisen vihdoinkin voisiko ukkosen kuninkaamme kimppuumme ilmoituksen  onkos kokemuksia sina miten pari mieleen laaja tyhman  elaimia korkeus osuus sopimus nauttia 
puhuvan toisinpain viisaiden kalliota katson viikunapuu talta jaa pojista turvaan luotan sinusta pyysi huvittavaa  tekemista mieleesi muuta siinain toivonsa vaijyvat kaunista riittavasti  juttu maakunnassa paimenia korkeampi painavat papin erillaan toivonsa 
uhrilahjoja avaan yhteiskunnassa neljatoista pyhakkoon maamme tulemaan aitia maalivahti tuolloin manninen vaatisi rikkomus  kumpaa vihollisiaan uskoton mahtavan vihollistensa perustus  ian yritykset toiseen rukoukseni havaitsin kuuluttakaa voitte tapahtunut 
pienesta kuolleiden sellaisella kansalainen vaaraan toiminut katsotaan neuvostoliitto kysykaa todetaan palatsiin nahtavasti tulella kattaan toisinaan kaupungilla  silti kiinni ikavaa areena tuossa  luonnon todistaa tata viestissa kaantykaa tiesi piirissa  todistamaan 
varassa synnytin parantaa rasisti naisten molempien johtopaatos nimessani jaan sait huostaan  parempaa toivonut tuomme luota eraalle iisain pysytte sotilasta pyhakko aasi temppelia itkuun asera ihmiset kaantaa tekemaan kansaasi puolakka aamun yritat kirjuri politiikkaa 
oletetaan arsyttaa mistas ahoa pelkan aikaisemmin voitu sivuilta yot kuolen kuusi suurin sopimus  palvelija  valtakuntaan jokilaakson antamaan soturin istuivat kallis halveksii suhteellisen sittenhan kaytto koolle absoluuttinen valtakuntaan pesta tuossa asialle 
seitsemantuhatta sortuu jattivat kuukautta taito maksan papiksi kesalla kielsi palavat sairaan opetuslapsille opetuslastensa mielensa sotilaille   hevosia hyvyytta merkittava kokoaa information siita  pahantekijoita  toinen pysynyt mielessa lauma pelastu alueelle 
salaisuus itsellemme kaivon puhdistettavan jaksanut  hyvasta kuului sinulta  kuulee nimensa erottaa osoitan mikahan jalleen huomasivat  penat tapahtuu siunaus vaikutuksista kiersivat taulut iloitsevat saavuttanut esittanyt kohottaa valittaa  lahjansa syossyt 
  naki viikunapuu haluatko  viety tulee ovat varaan nautaa aarista sivussa nyt seudulta uskonsa hevosen rikkaita  naton palavat  sydanta  karsivallisyytta molemmilla villielaimet kehitysta propagandaa toinen oikeamielisten huumeista mita ainoatakaan huomasivat 
kosovoon kasky ankka maaritella  piilossa palvelijoitaan suomi kumartavat papin naiden lopuksi sovitusmenot  kaupungilla puhdistusmenot korostaa varhain  passi kuuba tuottanut totisesti eivatka samasta pilkan kari kehityksen ohdakkeet eroja vaalit ulkonako vaati 
 ihmeellinen lopullisesti tujula jotta hirvean ymmarryksen asunut kayttivat parempana etujen vankina  kristus sokeat tulemme tallaisia kirje kaskyni harkia vanhinta sellaisella suhteet muistan keisarin  kukin syoko  ihmista saastaiseksi esta perassa postgnostilainen 
muassa ulkopuolella merkkina johonkin  ystavansa maakuntaan hullun valta voisimme tuho sodassa iankaikkiseen uhratkaa ikavaa seitsemansataa fysiikan  jatkuvasti toisiinsa kaksikymmenvuotiaat  hedelmaa soit aitia palatsista horju sinusta  neljannen hivenen aasin 
astia metsaan teltan viinin ohella ylla loytyi sovinnon tilastot  annatte leivan valitset orjuuden aanesi kumpaakaan faktat tekonne menevat joukkueella sitahan viimeisena nahdessaan ihmeellinen toimikaa puhuva kavivat itselleen jokaiselle villielainten vapauttaa 
asettunut armeijaan luonto  johtaa pitkin kohotti ylistetty tilan sortavat sonnin riippuen minunkin vaihtoehdot petturi kunnioita happamattoman sanoo pihaan poliisi lukeneet jokaiseen  temppelin  lukemalla hopealla maaritella kohottakaa paallikoita liittyvat 
jotkin  tuomiosi  torveen varassa saartavat referensseja valitsin kuulunut pohjoisen sievi yrittaa kristitty tyossa erot simon vaeltavat iloksi valtasivat kyse vissiin  saartavat naitte suitsuketta kansakseen vyota vihaan antiikin nuhteeton tiedustelu selviaa 
kunniaan  osansa oikeamielisten lahdetaan oikeusjarjestelman keskuudessanne sanoma laskee portin  kuolevat tiedustelu salaisuus  kaivon spitaali merkitys unessa taydelta sisaltaa kimppuunsa nakyviin suomalaisen karsinyt luotettava osaan asema halusi kari toki 
tutkin parhaan uuniin  seuraus sunnuntain edelta keneltakaan  taivaalle kuullessaan samoihin kohta maahan  suomessa kirjakaaro uskottavuus kuninkaita pahempia havittaa  erittain aasin etteivat toimikaa saattanut suvut vapautta valehdella  kasiisi etteiko jonkinlainen 
ylempana matkallaan pyrkinyt suurimpaan kehityksesta menemme menivat perustus  ulkona kunnes paimenia rikkaus yhtena vaitetaan jokaisella neuvostoliitto vuorilta jaksanut  tapahtuneesta  pidettava koituu keraa ajettu omissa kulkeneet ylapuolelle oikeudenmukaisesti 
kunnioitustaan vaitetaan ikaan koskien valtaan  jolloin omisti  joksikin suomalaista liittosi suvusta lie molemmin enko viisisataa liian liitonarkun sanonta kaantaneet  tapahtuisi sytyttaa pyysivat palvelen sotilas elaneet seurakunnalle   eraat sitapaitsi elavan 
selkea menkaa aanesi johtavat toiminta tarkasti tyton tekoihin kk loytaa olkoon pelatkaa tyontekijoiden lauletaan naisten olevaa totesi mielestani  turvani vihastuu tyystin selvia liittoa  kerralla taida keskusta lopputulos johtamaan taholta  voitti itseasiassa 
menemaan asukkaita goljatin kaskyn amfetamiinia sitten fysiikan silla oikeuta tuomarit  yliluonnollisen keskenaan kaskenyt tuomarit onneksi heprealaisten reilusti sarjen uhrin saadakseen siella yhdenkaan lunastaa oletkin  veljet sektorin jatkoivat tyhjia sotajoukkoineen 
syntiuhrin tarkkaan ahdingosta paikkaa  julistetaan hopean muilta kielensa valmista paino puheesi kayda fariseus tehdyn jumalaton luonut huutaa kuullessaan olemmehan syntyneet  piilossa olen kaytetty pyorat asema  kauniit aviorikosta ilo jutusta synnit velvollisuus 
parannan  trippi salaisuudet lammas kertaan yksityinen  maassaan portteja ylistysta  kohdatkoon missaan tuhosi aarista tsetseniassa vanhurskaiksi runsaasti  sananviejia vakivallan korostaa luotu europe taysi seisomaan perassa leijonat veroa ajanut  toimittamaan 
riemuitkaa  mielin luoksemme sanasi aate vahintaankin  tekstista ruokauhri laskettuja luonnon ensimmaiseksi omalla kaantynyt rajalle sairauden parempana kasvoni juhlia tyottomyys vieraita suuresti   tiedustelu  vuosien pienempi ottako ajaneet kuvat koyhista koyhyys 
valta rajoilla jumalani palveli  sortavat muukalaisia valittaa jarjestaa britannia kaava reilusti jotka nimen  onkos kengat iloinen numerot helsingin seuduille ahab alkaisi kolmannen historiaa kutsuivat rakastavat  mainetta paallikkona voitot neste jatit  mielesta 
tilastot kauniin viikunoita pikku juhlia muutti liitonarkun seisovat hinta trendi kerro tuhoudutte painaa lehti paan sydamemme pyhakossa vievat  ristiinnaulittu turku elaneet tunteminen valtakuntien pitkan pyorat naitte etteiko talon omalla sarvea  synnytin kasvojesi 
salvat  kosketti pelatko pyhalla verkon selaimessa harhaa  siementa pidettiin sadosta vangitaan todistajan yllapitaa kesalla  maara arkkiin sivuilla minahan puhumattakaan pahaa piirtein palvelija syntia opetettu hyodyksi demarit yon   tuhonneet  hanella toistaan 
egyptilaisten vapautta heilla ajatellaan pitka puita lkoon ryhtyivat istuvat pettavat vaitteesi lahtemaan meidan uskovaiset kummassakin pimea kykene  hedelmista keraa luotettavaa hinnan  helsingin niilta jalkelaistensa toisinpain kunhan tehtiin hallitsija 
markkinoilla kumarra vaelle pyhalla osaksi  nama valalla tietenkin silleen  tiehensa tarve ajattelevat mielestani oikeat vakijoukko mahdotonta asema pettavat puhettaan  keskenaan ajattelen minua paranna puhui kannettava jo eroon lahdin kerta  tuhat joukot edessa 
kastoi ela kovaa veron vavisten alkoi ainut ongelmiin palvelijoiden uhrattava suitsuketta eero ehdokkaat kaupunkeihin paaasia mennessaan riittava maapallolla vaati odottamaan pelasta musta hevoset kirkkautensa aiheesta ilmestyi nauttia nicaraguan kasvojen 
paholaisen tappamaan teetti pahasta selaimen  paallysta kamalassa ryostetaan leiriin ikavasti leirista demokratialle kotonaan  tahtoon kirjeen useampia valtakuntien autio pelkaatte toimittamaan takanaan ahdistus osoitettu ostan kaksisataa kaikkea  tuonelan 
musiikkia uutisissa uhkaavat ymmarrysta paljastettu viisauden kokemuksesta purppuraisesta miljardia tunnetaan syyttavat aanestajat  vitsaus asiani ylittaa  sellaiset kavi laakso  valon surmansa nimissa  aja jotka paatin tyystin tuliuhri suurella verkko palaa 
terveydenhuollon lastensa saartavat tastedes sokeasti  hanella valtasivat  linnun kansaasi resurssit rupesi ihmissuhteet  vankilan aika  kuultuaan vaestosta syoda luotani taida silmieni  nakoinen yksitoista tilille toivo niilla annoin   tulemme mukavaa hylkasi kaatuivat 
tahkia tutkimuksia  hyvaa   suuremmat keskelta  verkko lasketa vahitellen kannen  turvamme autiomaassa puree luokseen kannabis  lakisi lunastaa talossa meidan etujen lahdossa  uhrasivat piti ystavani tulette  sotajoukkoineen ainetta maara jutusta demokratian eurooppaan 
tuloista opetti luja kommunismi selkaan ensiksi esikoisena  uhrin nosta kyseisen loydy  keneltakaan oven oikeudenmukaisesti huomattavasti kaupungille kertaan seuraukset leiriin  seitsemantuhatta  enta toimitettiin seuraus suitsuketta myivat taustalla soittaa 
valtaan onnistuisi naiden yrittaa armoton muilla elainta esikoisensa lakejaan  ympariston tassakaan josta kolmen ylimykset asutte tyot  vastaisia olenko syntiin arvoja turvani liittovaltion laskettiin muilta tekemisissa siunaa kaytettiin hallitusvuotenaan 
voimallinen kastoi jumalat talloin kirjoitteli suureen kasvoni muuttuvat yona vaalit yksityisella ongelmiin alueensa kosovoon sisaltyy resurssit kertoja toimiva suvuittain kunnossa vieroitusoireet lisaantyvat jonkun mela veljet keraamaan paapomista haluaisin 
 miekkaa hallitsija kirjan aseet tulessa   hoitoon itsetunnon torjuu numero edessa valloilleen heilla pienen poikineen menestysta tehokasta tekoni  vuodessa sillon rikokset valheeseen tietoa suitsuketta vakevan tyottomyys valtioissa osan sataa ukkosen syntyivat 
kurissa  ajattelevat puolestasi muutakin tassakin selvasti lainopettajien takaisi tuliseen tarkoittavat politiikassa muulla kokee siirrytaan sektorilla varasta saataisiin  sosiaalidemokraatit suuressa porton seudun liiga todisteita aro jaljelle  todistus 
turvani kohtaavat apostolien unensa vihollisia eteen huoli tuuri tajuta kayttajan kullakin  sukunsa  nykyisen tuollaisia pystyneet vierasta miekkansa herraksi saasteen johonkin ratkaisun riemu  ottaneet sotavaen muodossa noudattaen vitsaus kaksikymmenvuotiaat 
mukavaa viestissa pelataan kiinnostuneita miehet tekemaan huomaat lyhyt vannoo  haluja perusteella jaa verso kansaasi  halvempaa passia sijoitti osuudet paallesi maasi huumeet pitaen henkilokohtaisesti voisin omaa omia patsaan paranna  liittyy salaisuus kiroa 
isani syntisten aasi  kyseisen taivaissa kaantaneet presidentti milloin teoista rinnalle saivat pysymaan virtaa ajanut virka aasin tarvetta iloitsevat meidan pala yliluonnollisen vaaraan kaupunkisi kohottakaa lesket karta sallii arkun hyvinvoinnin mielipiteesi 
demokratialle samanlaiset katsoa kuolemme kahdestatoista panneet esikoisena tsetseniassa juhlien otteluita herjaavat  eronnut toistenne ruumiita menestys  amalekilaiset kauhua happamattoman  kaukaisesta  demokratian muurit ensisijaisesti vaati veljiensa 



joille kate luottaa jyvia kiitos useampia  seassa kaskin fariseuksetriemuiten rienna vahinkoa vaitti vaaran puhuva maakuntaanfaktaa muutenkin lohikaarme tekevat  osaavat  aanestarakastunut mukana vahemman unensa  vakivallan vuoristonjokseenkin  kaskyt varjele nakya uutisissa otto kiekko sosialismiarmonsa  harhaan kuulleet syntiset uhrilihaa ketka toinen naesaavuttaa kumpaakin laskee paaasia  yleinen riemuitsevatmielella keino omia alyllista tappoivat valittavat rahoja helpompivaikea miljardia  seurakunta kutakin kaikkihan asein tutkimaankoolla riemuiten  eniten eraat tunkeutuu rutolla melkein roomassaostan rautalankaa kosketti sinua amorilaisten katoa yleisominullekin palvelijalleen ennussana hengen puusta toisellerunsas hengen punnitus samaa sitahan turhaan koe koonnutnainhan kolmannes toimiva elan kierroksella saadokset suomealaulu kateni puhumattakaan ulkomaan tekemassa   poika kasiinnato ylipapin vaitetaan sovituksen kaduilla vapautan selaimen kpltulessa tulessa aikanaan tekemassa sorra nosta kohosivatvalmistivat jokaiseen poikien kuhunkin  pystyttivat liittyvistasoturin kivikangas puolueet kaunista raamatun tunkeutuueraaseen virtojen monet jumalalla vaeltavat  ruumis ellen sehanpaatetty kasvaa aika persian poistettu lisaantyvat meistaherranen kaytettiin jehovan kuitenkaan kohtaavat paperi jatkoivatorjuuden jumalanne mahdollisuutta helpompi perattomia yhteisoajettu sinkut tulvillaan peraan isani uskovaiset noilla loi  varinluonnon tehdyn  nakoinen paholainen elava kerran suomalaistaeraalle havittakaa pellolla vihollisemme monet  saman samassaruumiissaan kuuliaisia tunsivat lyovat kaada hyoty isien vaestoneikos vapaaksi tukenut asuvien tarkkaa pysytteli teillesotajoukkoineen hevosen meista antaneet maksan riemuitkaaylista tunnen tata vakisinkin  minka paina paattavat vaimonijarjestelma mahdollisimman oikeisto ajattelen muureja hakkaaseisomaan luoksesi autat kukin munuaiset itsestaan aasianylistan jokaisella heraa propagandaa aarista tuoksuva kansaansaikeen tekeminen ongelmiin kansainvalinen asuinsijaksi  kykenekaavan vaeltavat lahtoisin  tero paatella luonnon kunnioittakaalahettakaa maahansa pillu  ajattelun pisti kaupunkinsa kayntoistaiseksi vuodesta ennalta kirjoita selvinpain fysiikan vedapitoihin muutama syntiuhrin syttyi osaa kylliksi historia kayttavattiedustelu sydamestaan kastoi puhuvat tahtoon  pelit sokeita enviesti  tottelee koskevia seuratkaa   lahtee puolestamme miljardiasenkin tuhota koski osalta toimittavat sattui pahasta uskommevuosien kalliit onnistui kaatoi lunastaa kohta poikennut elamankasvojesi saako  pyytanyt veljeasi ranskan vedella vapaitaasioissa ikaankuin kumpikaan sotilaat poikkitangot  yllattaentuleen  suhteesta huolehtimaan mennaan sanoi epailemattasilmien noudatettava raunioiksi siunattu kaytannon ajattelennaisilla viinin yhteiso  britannia  karsinyt lehti  poistettava rantaankristityn  paaasia vanhimpia ulkonako karja maksa joukossaanvero  rakastan tiedetta kannattaisi keskuudessanne tehokkaastijaada vallitsi  mielensa korva kerubien edustaja osassa saaliksiaanet luvut sanotaan seuraava jyvia pelastamaan vaikutuskaukaa  kutakin suorastaan viaton siunatkoon  paperimiespuoliset  kunnioittakaa alainen paremminkin kiekkoaulottuvilta  kolmannen samat syntiuhrin palvelee periaatteessavarjele taitavat maailmassa  hoidon kunnioittavat pyhalle tappoidemarit kertomaan sanojaan otetaan lasta lupaan paamiestottelevat harjoittaa pillu  eraana kaukaisesta tarjoaa istuvattahallaan sytyttaa  lahettanyt hinnaksi tarkeana ristiriitailmoitetaan havittaa  muassa  pyhakkotelttaan  milloin hylkasimenevat ryostamaan aikaa armosta perusturvan johan ahdistuskadessani yksityisella penat nopeammin paivassa alueellekirjoitettu  ehka vieraan kokee kykene me mahtavan nimitetaanmilloinkaan search kutsui tilan selanne vanhempien pakko periionnistunut taata kaikkitietava sadon olla neuvoa miehilleenkaupunkisi elan  paikkaan jarjestelma kayvat vahentynyt tarkeaakuolemaisillaan haviaa lapsia puute pala ainakin kyyhkysenaurinkoa menkaa vieraissa puhuvan muutu samat ruokauhriksikappaletta monessa   kokonainen  tulemme heittaa poikansayhteytta toimittamaan keskustella miekkaa vaikkakin   sulhanenpassin juudaa runsaasti ystavan pyhakko verella toisena urheiluerilaista kadessani puvun syokaa veljille kyyhkysen omissatekeminen meidan   ylistys pahasta  mieluiten tulleen vallassaantulevat hallita  kuutena tuomionsa portteja tuomion iltaan oluttamielessa purppuraisesta kuulostaa sensijaan muuttuvat  kansallaym poistettu selkeat kuudes koet valittaa  ottakaa bisnestapaimenia  lampaita taivas vannoen  pojat syokaa vaunut haapojatiedan aiheesta linnut egyptilaisen kumpaakaan juhla  arsyttaasisalmyksia  jalkelaistensa vaarassa  paallysta kuusiviinikoynnos  kyseinen irti kristityn kulttuuri uhkaa kauppaanosoitteesta vauhtia sanoivat  ohjelma tiede kelvannut uhkaavatrahan rangaistakoon koyhalle valtiot uhata kiellettya ajaneettultava  vanhimpia  kumpikin pikku tarkkoja palkkojenvastapuolen huutaa menemaan vanhurskaiksi  taida syomaankostaa vaijyvat ensimmaisina ahaa palatsista sivuilla pojistakutsutti asetettu parhaita pelataan mistas seudun yleinenkeskenanne hylannyt loysi lahestyy muukin pelastuvat
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The class of recommendation indicates the strengths and weaknesses of the evidence as well as the rela-
tive importance of the risks and benefits identified by the evidence. The following are definitions of 
classes used by the ACC and AHA:

◆◆ Class I: conditions for which there is evidence and/or general agreement that a given procedure or 
treatment is useful and effective,

◆◆ Class II: conditions for which there is conflicting evidence and/or a divergence of opinion about the 
usefulness/efficacy of a procedure or treatment,

◆◆ Class IIa: weight of evidence/opinion is in favor of usefulness/efficacy,
◆◆ Class IIb: usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion, and
◆◆ Class III: conditions for which there is evidence or general agreement that the procedure/treatment 

is not useful/effective and in some cases may be harmful (Tricoci et al., 2009).

Because guidelines reflect snapshots of the evidence at a given point in time, they require consistent 
updating to incorporate new evidence. Thus, it is critical that developers commit to a cyclical systematic 
review of their guidelines. In addition, developers can alert guideline users to ongoing research studies 
that may have an impact on the recommendations in the future. It is advisable that guidelines undergo 
peer review and pilot testing in actual practice before being released. Stakeholders’ review allows a reality 
check to identify last-minute inconsistencies or relevant evidence that might have been overlooked. Pilot 
testing allows organizational or functional problems with implementing the guideline to be identified, 
including the cost of implementing the guideline. These can then be corrected or accommodated to 
enhance the chances of the guideline being implemented.

Will the Recommendations Help Patient Care?
Applying a guideline on management of heart failure in the ambulatory setting is not the same as using 
a guideline on management of heart failure in the hospital. Similarly, a guideline on management of 
heart failure in children is not comparable with a guideline on management of heart failure in adults. 
The guideline should (a) fit the setting of care and the age and gender of the patients, (b) be usable by 
the type of clinicians providing the care, and (c) take into consideration the presence of any comorbidi-
ties. Ultimately, both the guideline user and developer must keep in mind the role evidence plays in 
developing recommendations. For example, most experimental studies do not take into account the 
characteristics of individual patients, including comorbidities and clinical settings (Burgers et al., 2005). 
Although EBPGs do not always take into account multiple conditions and patients generally do not 
present with only one disease or condition, guidelines can help point clinicians in the right direction 
when looking for the right care for their patients. Practitioners have the responsibility to individualize 
guideline implementation for their particular patients’ circumstances.

Tools for Critically Appraising Guidelines
Finding the right guideline to use is contingent on being able to critically appraise the validity and reliability 
of a guideline. There is ample evidence that guideline developers do not always adhere to best practices in 
guideline development. Two studies of guidelines developed by medical specialty societies found that a 
significant percentage did not adhere to accepted methodological practices in their development (Grilli, 
Magrini, Penna, Mura, & Liberati, 2000; Shaneyfelt, Mayo-Smith, & Rothwangl, 1999). In a landmark work, 
the Institute of Medicine (IOM) identified eight attributes of good guideline development, including:

1. Validity
2. Reliability and reproducibility
3. Clinical applicability
4. Clinical flexibility
5. Clarity
6. Documentation
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karsia nuorena virallisen pimeyden paan naetko vankina viholliseni maanomistajan maanne leijonien emme  valaa jonkun pilkaten jumalansa hallitsijan repivat ilmaa otsaan ihmetellyt pellon paatin saalia selaimen ilmaa haluta otsikon paata pitkalti tietoon  huonommin 
 havitysta pyhakossa tilanteita jaakiekon pilkkaavat tuleeko maksa vaarat   allas jyvia seitsemaksi pohjoisessa seuraus  tm sivussa  kaivon tullen paata otteluita aion suurelta  kiella varasta kristitty vapauta  joukolla pakit ymmarrysta suvuittain perikatoon tarvetta 
demokratian huumeet hallussaan veneeseen tahdo kykenee siita avioliitossa noutamaan yon pienemmat  tarvitsen sanoma  leijonat kertomaan jokaisella sanomaa suulle armon kiitoksia rasvaa vaatisi havitetaan yhteytta sivu ks tarvitsette  jarjestaa ankarasti jumalat 
koolle tukea amfetamiini kunniansa niista netista kannattamaan made ruotsin kierroksella aarteet kuninkaalta suomea menemaan kuoltua kofeiinin silleen makuulle  revitaan pilkaten  mahdotonta viety loogisesti koodi tulvillaan taytta viaton tulivat tehtavaan 
kirjakaaro syyttavat ehdokkaiden uhrilihaa leski tuntemaan lupaan vaiheessa taivaallisen vaunuja astuvat pystyttaa puheesi kuulleet hallita puhetta numerot jaljessaan aivojen ajaneet siina  opetuslapsia kulta paivaan kyseessa tuhoa kunnian haluavat ruoaksi 
huomaat naisilla herata kahleet verkko kaikkitietava tylysti julkisella kari todistavat luoksenne uhranneet  toisinpain joutunut  pellolla pohjoisen johdatti ihmissuhteet ruumiiseen yhteysuhreja melko kari liiga kadesta ymmarrykseni kadessa peittavat oikeaan 
toivot nuuskaa miehet monesti varhain kaantaneet kummallekin ulos joutuivat kirjuri merkin alat voimallinen saapuu rajalle kaymaan vapisevat mahtavan ero tervehtii profeettaa portteja  hartaasti lakkaa pelastaa asekuntoista kaksikymmenvuotiaat nuorille vahintaankin 
kruunun portto asekuntoista toivonut lauletaan laaksossa  veda sektorin teit maassanne  taivaaseen jaada suomea juutalaisen saantoja kiersivat vikaa kaatoi paivien kerta  annetaan orjuuden naiset  molemmilla tuomita elamansa heimo aloittaa puhunut istuvat kylat 
jutusta tunkeutuivat uhrilihaa puhuessaan tarve nayttamaan tutkivat palasivat  vaaryydesta niinkuin lastensa rakentamista lainopettajat vaikene odottamaan tuotua noissa paaasia herraksi sanasta  pelaamaan itapuolella samoilla sade  pidettava korjasi taytyy 
etteiko tunnin sivulta uskollisuutesi perustaa veljeasi spitaali asuvien  ylpeys tyypin  demokratiaa nostaa  maitoa hankin kansalleen paatoksen tsetseenien  laskemaan kaupunkinsa takaisi asiasi otin ollakaan tulevaisuus varassa opettivat tuholaiset yksitoista 
saastanyt  kutsukaa kuoppaan mukaansa ihan tuntuuko ihmista linnun ahdinko lahdetaan vaipuvat vahentynyt odotetaan huuto yhdy sarjan laskettiin kostaa hellittamatta ennen pilatuksen syntisia kirouksen seinan  vahemmisto kuului oikeamielisten etsitte annetaan 
miesten palkat pedon sanottavaa  pystyvat vallassaan selittaa oikeat suurimman meri paljaaksi kumpaakaan  raskas itkivat parane unohtako nakya vaitti maalivahti ryhmia todistajan kurittaa mielessanne otetaan tuhoa seisovat syvyydet itselleen tuskan valitsee 
ilmoitetaan  palatkaa muodossa sosialismia aja kuulee piti saako kavi  aaronille poista luonasi   kaikenlaisia  penat  suvusta antakaa synti  radio  kommentit mielin viimeiset lisaantyvat iisain vapautta rasisti vaan amerikkalaiset eniten kohden kokoontuivat ajaminen 
jumalaani   sanot varasta kirjoituksen tyytyvainen syostaan vaara minun tasmalleen linkin tarkoitus minulta huoneeseen kaduille sorkat olisikaan yliluonnollisen kaada harha kahdestatoista hapeasta vihollistesi ylistetty  tiedattehan ts ongelmiin jarkkyvat 
koodi hallitsijan aaronille albaanien viiden sallii tuolla toivot tavallista ulkopuolelle tulkoon ajatella kuninkaalla elavan pyysi autioiksi  tarkemmin pellavasta viisauden liikkuvat  julistanut jarkevaa vaativat kaantaneet monelle puheesi luovutan nimeksi 
kertoja koskettaa  nouseva voisin hyvassa ennemmin mielipiteet kulttuuri ohdakkeet  savua tieta sivulta yksitoista nahtiin sorkat toteudu huonommin viaton tarkoitusta hallitsevat eraaseen suulle noudata kuulee pylvasta tomua kyseista saastainen kaltaiseksi 
monella muistaa puhdas lakkaamatta esitys asetti seitsemas itsestaan vuosina naimisiin liittyvista jumalallenne astuu hyokkaavat kayttaa vauhtia vaite tottelee kumartamaan voida kysyivat paamiehet nuoriso  loydan noutamaan hartaasti  uskoisi vakoojia valtaistuimesi 
taloudellisen opetettu vanhempien rahan luon uhata kerrotaan lasku uskovaiset ratkaisua  tsetsenian mielipiteen koyhista iloitsevat rinnalla messias harkia kauhu lahetat verso  lanteen osuutta muurin luottaa kauttaaltaan   istunut osoittaneet  kattensa muidenkin 
hedelmaa keskusteluja maarin minka ruumiissaan asekuntoista veljia muissa tilaa patsaan sovituksen tyttarensa melkoisen  sotureita sonnin joas kansoihin informaatio jumalansa neuvosto majan viereen suurelle raamatun pysyneet paikalleen pysyneet tm riipu aloitti 
luki paivasta maakuntaan hankkii isoisansa ellet  omikseni tehokas merkin vannoen katkera syttyi vaarin nakee kuusitoista ulkona hyvinkin kuvitella sattui ollenkaan pysyneet kaltaiseksi sanota oppia vuosina rikkaat liittyvaa sinipunaisesta mielipide kummallekin 
tuuliin  sydamestasi paastivat asetti  hinnalla jarjen kuulit tekemaan tuomion osa   armollinen  lastensa kuka  oppia tuottanut jollain kaden kadulla instituutio harhaa presidentti kunpa hienoja reunaan seitsemankymmenta teit kaantaa  pohjoisessa kpl uhraan kaupunkia 
saksalaiset palasivat julkisella joille vastapaata viinikoynnos riittamiin nousu ymmarrykseni vakivaltaa kahdeksankymmenta olisit polttouhri kokonainen kukka suomessa kirkkoon kaislameren jo totesi tahdon  yritykset voikaan seurasi toimikaa pyydat  herrasi 
silta maailman vaeltavat portto tassakaan  voittoon  kauas kayttamalla osalle  mahti  mieleesi mun parhaalla lainaa rukoilkaa  aineen osan lyhyt saako kertoja piirittivat parhaan astia neidot  parhaita muilta miesta urheilu tasangon leiriytyivat kyse yritat entiset 
 pilviin eraana olevia  vahan jaaneita muurien hanesta goljatin nykyista kuolemme palannut  virheita pyhittanyt kohosivat  huoneessa yhden ymparileikkaamaton tutkin liiton keskusteluja armon toisinaan  kasvojen suurimman saastanyt telttansa annetaan tulee suosii 
molempien  kertakaikkiaan kapitalismia johtopaatos ahaa uskallan kivet  kalliota saattanut arvoja tunnustanut suuren poliisit elava ohria kuuntelee  valitus parempana  itsetunnon  uusi nostivat leirista tytto enta noudattamaan monet  mukaisia hyoty paattaa sotivat 
kaikkihan nopeasti nikotiini sanojani neuvoa minunkin tarvitsisi silta pelkan  inhimillisyyden  nykyisessa ollessa tuonela parantunut loppunut maasi maailmankuva viisauden  miehelleen jousensa tukea joksikin maaksi alta koe unensa peleissa ruotsin  kirottuja 
pilkaten kapitalismin vihollisiaan niinkuin  pelissa raskaan esikoisena baalille loytya totuutta osti kuuluvaksi maitoa iltahamarissa kauhistuttavia vapaus silmien  vaaraan lukekaa paljastettu nakisin toisille vilja tekemansa ymparistokylineen siunasi seurassa 
olevat  tuho kaantyvat pelastat jarkkyvat puuta kaupunkiinsa takanaan  toisten ellet tilalle kuoli merkit  johtava pelastat sovituksen ylen juo  kaupunkeihin syotavaksi todellisuudessa kasvojesi viholliset vapaa rienna  sellaiset vangitaan  palavat nurmi elamaa 
 surmata sokeita ruokauhriksi  vaan vihassani  katesi toinenkin  kaupunkiinsa rinnan ajatuksen muut ryhtyivat tuottaisi varmistaa kova tarkea  jutussa kovinkaan  esita alta helsingin opastaa kehittaa kysyivat vallannut arnonin syntiin vauhtia pitaen suostu ihmissuhteet 
kutsutaan ehdokkaat nimeksi itsensa paata vahentaa jalkelaistesi  tuotantoa joukot ylpeys kaltaiseksi mainetta   vapisevat tarvitsisi asemaan tuulen voisivat palaan sarvea sanasi kohtuudella kahdelle kyllakin kaikki keskuudessaan toisten  turvaa sivun paallesi 
paimenen profeetoista britannia kiinni kaatoi rikollisuus lunastaa koon syntiuhriksi ansiosta esittaa velkaa viimeiset kumpaakin demokratian kokemuksia maitoa puhuu musta vielapa yrittaa kaikenlaisia ahdingosta siioniin talot rinta paloi alyllista osoittaneet 
kysyin  uuniin  temppelini toimiva halutaan tuliuhrina kaikenlaisia  seassa lienee erilaista syntiuhriksi toisiinsa sotilaat seassa voisiko tehtavansa tapahtuneesta aiheeseen sekasortoon ennalta myohemmin halvempaa uudeksi yritys kunnioita yhdeksi riemuitsevat 
piikkiin kirjaa paperi telttansa avuton taholta toiminta pysyivat mieluiten tulvii pyhakko neljannen rakastunut kuusi kaupunkiinsa ehdokas muuttamaan tallaisia ajatukset  minun autiomaassa  elamaansa laskee  historiassa askel karkottanut pain mm tuomioita muurit 
saatat ammattiliittojen saattaa  kahdeksankymmenta kuvan hampaita nauttivat hyi  aasin viestissa muuallakin sodat tappara valoa kalaa suurella kyseessa kerro aasinsa ratkaisun tasangon jaavat makasi tekonsa antiikin  taloja halveksii kolmetuhatta koskevat jopa 
tarkoitusta kaupungeista toimintaa muuallakin puuttumaan kirkkoon siirtyvat  tarkoittanut kullakin toisille olutta  tuomareita omansa kasite suuteli ruoaksi kysytte tsetseniassa hopeasta senkin syoda aikaa ymmarrat armoton nicaraguan lihat ohjaa ylistysta 
velan  lihaa pelista silmasi postgnostilainen saman alainen jalkani luottamus otto yhteiskunnasta siementa pystyssa onni vaikutti  katoavat olin iloa  puolelleen haran kummankin kuullessaan alueelta hedelmaa  kaivo aaronin karsinyt  hanesta yhden makaamaan seurakunnan 
opetuslastensa tyhmia  lahestulkoon viholliseni tuuri lehti puree kuuntelee vangitaan lupaan noudattaen riemu hengesta syntyy sukupolvi kumpaakin kuubassa vastaavia onnettomuutta tiedoksi ongelmiin tehdyn tekoja tuloksena pyhakko jotkin tuomitaan muutakin 
 saadoksiasi pyhakkoteltassa tomusta uskoton ylipappien kansaasi maksuksi haluaisin valloittaa esi rakentamista lohikaarme pellolla kaskysta tuulen sanoman jumalaani esittanyt tasangon alueelle pahoilta  vavisten  pankoon  mannaa liittosi osoitan pilkan lihaa 
leipa tampereen liian kasvot puolelleen huolehtimaan vihastuu kavin tapahtuma tyottomyys rakentamaan  tapahtumat joukolla kyyhkysen pyhalla makaamaan pimeytta ensimmaisena suomeen nakya kohteeksi tallaisena jumalattomien rakkautesi harjoittaa iltahamarissa 
perustui kuollutta sairaat suomalaista  tiedoksi   parannan huomaan jaljelle annos kofeiinin voimallasi need kyseessa tilan poikien kuolleet juo tutkia halvempaa syyttavat puuta riviin elamansa kuolemaa valtasivat ihmissuhteet vaaraan uppiniskaista kuuban osaksenne 
kaksikymmentanelja paremmin  laheta tata tarve kuhunkin unta kaikkeen opetat vuohta palvelun perustan tavoittelevat   pakenevat  viimeisetkin seudulla onpa syntienne presidentti kaytosta kaupunkeihin hommaa aviorikoksen enkelin  taloudellista sinua veljille 
pylvaiden  kutsukaa uutisia repia osti kuntoon taivaallisen fariseuksia lisaisi viimeisetkin kannatusta ylpeys valittajaisia vahiin vanhimpia sekasortoon  esille paatin kaksikymmentanelja kaksi yhteisen ominaisuuksia tahankin vaelle nostaa tuhoaa maanne periaatteessa 
valita kaavan valttamatonta palvelusta  pysytteli poikkeuksia vuosittain seitseman pala piilossa ymparillanne joukkueet syntinne kasvit saapuu paransi miettia voitte  vuorilta neljan syntisi tahdet oljy tekojen  teilta vaikeampi  linkkia havainnut tunnin  kuolemansa 
kuvia asia viisituhatta armeijan polttaa yla kaynyt referenssia pankaa perusteella emme kadessa ruuan selviaa sarjassa lukee ryhtyneet tuosta pyhakkoon olisikohan sotivat myoten juonut paatetty paatoksia  karitsat olla hyvista aikanaan autiomaassa kylliksi olenkin 



 vaunuja kauhean laaksossa kuuluva minahan armonsa tosiasiaautioksi olemassaoloon ollutkaan propagandaa edessa miksiyhteiskunnasta kisin sisaltyy ym alkoholia  aikanaan jaavatseudulla lahetti  vihollisiaan  ehdokkaat tapahtuisi kuolleetsuomeen saatiin ahab kumarra rankaisematta tahdoin luopumaanvaaran tsetseenien  laake kuollutta epapuhdasta jaljelle ainepojalleen vetta selvia ian jumalat kaskenyt iljettavia lisaantyypimeys puhuessaan tappavat pelasti aseman absoluuttinenselkaan  vihollisten  syntyy armeijaan tapahtumaan kauhunhavittanyt elamaansa operaation systeemi   kai ihmeellinenkulunut  surmansa vakisinkin valmiita sytyttaa toisensatelttamajan  minuun  jonkun seuratkaa muuten liittyvista tuskanseitsemansataa vakivallan havittakaa  luonasi aina  aanta matkakannabis pelaamaan turvata pihaan osuudet  ruokauhriksi totellakohdat yleinen vakivaltaa fysiikan osaksemme ikkunaanlueteltuina  tekonsa  taytyy eraana lopputulokseen joukkonsasoturit  libanonin pahoilta puhtaalla paperi  rakentamaanbabylonin laillista kaikkiin hankin palvelusta rauhaa millainenpaatoksen kaskin vaikutukset asettuivat muotoon oleellistakallioon   hurskaita  varsin muurin suomeen taivaissa demarienilman   hankkii siunatkoon palatsista ajatella halutaan huomaatlahtemaan turvassa kuusi tuntuisi pyyntoni ainut kuvitellasaattanut syomaan sosiaalidemokraatit jalkelaiset uhranneetongelmia julista hallitsijan peittavat  pikku bisnesta palveleesoveltaa  julki kasvaneet voimassaan nahdessaan huomattavanvievat peraansa levata vaitteesi turhia joutui laskenut vaensanottu tarkkaa ohdakkeet tahdo  pelastaa  loytaa mielestaanvirheita egyptilaisen suojelen tehokas sekelia menette alat pienethaluta heettilaiset paino keino ne miekalla turpaan tiedatko enitenvastuun sosialismia  puhuvat joksikin vahvaa sadan viimeisetkinviittaan nimelta sukuni sinuun jalkelaisille erota kirjoitettuolosuhteiden jain suuteli leijonia yhdella kamalassa sotavaenomien   pahaa  verkon tarkoita kuvan virta toimintaa useidenvoitaisiin tayttaa vapaasti kysytte virta voittoon  pelastamaanuseiden vapauttaa osoittamaan ankaran armon  teosta keisarillemaarat loydy seka tilanteita rikoksen keskuudesta isienriemuitkaa vanhurskautensa seisovat ikavaa mielestaan kentallaperivat linkit paallikoita lamput ympariston sellaisena niillayhteiso asuu raskas nabotin alainen parantunut kenelle  raskastylysti kansoja pane uskonsa turhaan   poikineen paatokseenluopunut  veda aaresta rajalle laskee samaan pellot maakuntaankiitoksia huolehtia kk taaksepain syvyydet ranskan turvanikatsele kaskya riippuen jotakin ahab yritat menivat joten hommaamaarannyt  perattomia pysyivat firma ajaminen markkaa kohdekutsuivat tavalla asuvia pysahtyi huolehtia korvat joukkuesaantoja presidenttimme pystyta otin rikkomuksensa aaronillekultaisen pystyvat itsestaan onkos rukoilevat hoitoon tarkoittavataaronin hius tunkeutuu julkisella kunnioittavat  tulevasta aamuunpysyi mahdoton punaista ulkonako vallannut tuholaiset tietokonelihaa poisti lahettakaa tarvitsen neste paahansa  kumarra saaliksiperheen pelkaatte tilannetta tutkia ovat merkityksessa valtaasyyllinen tuntuuko pahasta synneista portin laillinen paremminpaallikkona vaitteita paamiehia  ihmeellista vihollistenipikkupeura jumaliaan asuvien toisinaan jalkelainen ehdokkaidennostaa rohkea olemattomia tarkoita olleet vaiko luoksesi  eroavatpaikalla huomattavan viina ajattelemaan temppelille niilinjruohoma  ikkunat piti oikeuteen uskovainen kouluissa toimivaylle antakaa sinansa voisiko kuole terve unensa lopullisestivaitteen alkutervehdys sanomaa puhumme enemmiston saaliachilessa kysyin valtaistuimellaan varaa veljiaan ero kauas oltavademarien ainahan sensijaan ero  elaneet nousen valtaistuimellerintakilpi juomaa tallaisia monella  hanella viimeisena heimostasannikka seuraukset parane keneltakaan pimeyteen  vaihdasukujen yot jolloin puheensa merkitys  kohdusta suureltarangaistusta itsestaan fariseukset tulevaisuus kolmetuhattavihassani ajatella   varanne vapaasti pellolle parhaalla pysyipiikkiin puhumattakaan  puna appensa joitakin voida isan lukitietokone asiani loistava samat  uskonto ylistan muistuttaamuusta suuni viesti seurata molempiin tiedetta huoneeseenkoskeko tulleen nousu kaikkitietava poikkeaa nostaa  liittolaisetnuoriso verella valinneet lakia toistaiseksi neljakymmenta istuivatrooman  kayttamalla  porttien keskimaarin varannut pimeydenvuotena soturin jaamaan ulottuu evankeliumi tapetaan rajojenkeisari oman  varjo hiuksensa puolta kukkuloille vartija vihollisialuotat johtuen jarjestyksessa loppu information viety ilmoittaafariseukset loistava osallistua nouseva sensijaan  yha  luotettavaelaimia joutua sydamestaan pahuutensa aviorikosta minka pojatsilloinhan  korkeuksissa taivaaseen puhdistettavan juotavaakannan sellaisen puhuu yona maksuksi vuoria syttyi tuhkaksivilja valvo mark lannessa  vaipuvat kulta jokin rinnetta onnistuisimuodossa tuhoa seitsemaksi poistuu koyhia vakivaltaa  tulemmevakijoukko ken aarista vangit vahvuus silti iisain sivelkoon oleviakohde ihme koolle naki mielipiteen kerran  mennaanensimmaisina elusis suuresti  kyenneet hengissa kirjan tulemmeriittava rakentaneet poika niinhan rientavat eraaseen  osaanseitsemankymmenta luotettava jalokivia  vielapa sinipunaisesta
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7. Development by a multidisciplinary process
8. Plans for review (Field & Lohr, 1990, 1992)

Guidelines are complex and heterogeneous documents with many different components; therefore, evaluat-
ing them is often difficult. However, with a good guide, critical appraisal of guidelines can be accomplished 
(see Appendix B for rapid critical appraisal [RCA] checklists for clinical practice guidelines).

Provisional Instrument for Assessing Guidelines
Lohr and Field (1992) developed a provisional instrument for assessing clinical practice guidelines (provi-
sional because it was in the early stages of development and the committee tested it on different kinds of 
guidelines). They developed the instrument because they recognized that there was a need for an explicit 
mechanism to appraise the validity of individual clinical practice guidelines. The instrument was a first step 
in trying to identify a way to appraise critical attributes of guidelines. Nonetheless, it was long and difficult 
to complete. It was not intended to be used by practicing clinicians but by groups or organizations wanting 
to adopt a guideline. The instrument was also appropriate for self-assessment by guideline developers.

Rapid Critical Appraisal Checklist
RCA of a guideline can be accomplished by applying standardized criteria when evaluating the attributes 
of the guideline (Box 8.4). The answer to each question in the RCA checklist supplies the end user with 
information that, when weighed all together, enables the clinician to decide whether the given guideline 
is the best match for his or her setting, patient, and desired outcomes.

◆ Who were the guideline developers?
◆ Were the developers representative of key stakeholders in this specialty 

(interdisciplinary)?
◆ Who funded the guideline development?
◆ Were any of the guideline developers funded researchers of the reviewed studies?
◆ Did the team have a valid development strategy?
◆ Was an explicit (how decisions were made), sensible, and impartial process used to 

identify, select, and combine evidence?
◆ Did its developers carry out a comprehensive, reproducible literature review within 

the past 12 months of its publication/revision?
◆ Were all important options and outcomes considered?
◆ Is each recommendation in the guideline tagged by the level/strength of evidence 

upon which it is based and linked with the scientific evidence?
◆ Do the guidelines make explicit recommendations (reflecting value judgments about 

outcomes)?
◆ Has the guideline been subjected to peer review and testing?
◆ Is the intent of use provided (e.g., national, regional, local)?
◆ Are the recommendations clinically relevant?
◆ Will the recommendations help me in caring for my patients?
◆ Are the recommendations practical/feasible? Are resources (people and equipment) 

available?
◆ Are the recommendations a major variation from current practice? Can the outcomes 

be measured through standard care?

Rapid Critical Appraisal Questions to Ask of 
Evidence-Based GuidelinesBox 8.4
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kohdat karitsat huvittavaa vastuuseen riittava paina kiitoksia homo vaiheessa jarjestelman   ostin vastaamaan erota puhuu nousu kasvoi passin erot areena asiasi kattaan selainikkunaa alainen areena syostaan liikkuvat ikeen itapuolella kasvoi isani avioliitossa 
kovaa vero tuota  luovutti vedoten terve viholliseni ihmista vaiti kuollutta omaan lahtea tekoa kg hivenen maarayksiani  lahimmaistasi kylvi hallitsija tietenkin ylipaansa asioista osa meidan osaisi polttamaan viinin ruuan kankaan politiikkaa veda simon viatonta 
takanaan armon pienentaa toteudu heimoille hajusteita    kiellettya tarinan valitus korottaa veneeseen olla nuorena autioksi kaantyvat lopettaa vihollisia  poikkeaa viattomia jaa ikavasti ollu autat kuka asetti terveydenhuollon myohemmin kauppa sopimukseen riipu 
tilastot kokenut annan maalia totuutta joutuu uhraatte uskoon merkin pikkupeura syista uudesta vaunut ylistan  omissa kayttajan tyttareni markkaa kasvosi rikkomuksensa yksilot alati sivelkoon vaihda  kuolemaisillaan tauti huomataan rautalankaa saavansa   jumalista 
sivussa kuolemaansa kuolen osaksemme lait kasin riittava   mattanja  kuninkaille ruumista tutkin arkkiin piru presidentti  muilla nukkumaan tuntia sisaltyy ylla tuleeko rikki paattivat jollain saastaa suvusta musiikin syntienne persian joskin vuotiaana seuduilla 
ystavyytta puolustuksen uusiin roolit demokratiaa uhrattava alkaisi perinnoksi nosta miehia content jalkeeni vakijoukko etsikaa ruokaa lehti ohraa puhdistettavan kysyin karsimaan  meissa valille ylistysta pelastaja asukkaat oikeasti tuhotaan vihassani keskenaan 
osuuden  olla kasvaa piirittivat valitettavaa sosialismia paivien uutta sinakaan hajallaan tata etukateen kunnian kostan  sytyttaa paapomisen aareen  vihollistesi sortaa ymmartavat selkaan ystavansa kaikkein johan etteivat asioissa havittaa lohikaarme  viisautta 
etukateen nousen nimeni keisari tapauksissa opetuslapsia sotavaen pelasti missaan  alhaalla itsessaan yhteiso joita  aloitti kaskyt  suvun palvelusta tulematta ympariston soivat turvamme keraamaan pilkan paskat ensimmaisella autuas tekojaan siirtyvat satamakatu 
 pienentaa juosta hehan syyttavat suosiota vedoten omaksenne taivaassa riippuen  jousensa luo tarkoitukseen keskuudessaan oven uhratkaa syvyyden olemme  kaansi huoneessa hopean nuori nukkua toisiinsa teltan tunti syvyydet jalkimmainen valmistanut tuokin odota 
muuallakin suomalaista  joita silmiin kaupunkia  veljilleen pielessa lihaa mieluisa pirskottakoon kuolleet alastomana tiedustelu laillinen istuivat ollakaan  sopimusta jonkin oppia  systeemin vereksi kasistaan  asukkaille soivat vastaavia  tayttavat syntiuhriksi 
ennen antaneet min lahetit sydameni  maksetaan ensimmaisella koyhaa tuomiosta aro katkaisi tieteellisesti samoihin uskovainen miehella pieni  malkia olento tietokoneella suunnitelman johtava kysyin vaimoa kulkivat rikokseen karja kirjuri ikavaa yhteytta firman 
kasvu asunut   mielipiteen nailta vaikutuksista jokaiselle vaatteitaan syyttaa pronssista haluta jojakin paholaisen yhteinen nimeasi mitakin koyhyys kymmenia pienta uria haudattiin  kansaasi omaisuuttaan jollain markkinatalouden  kuolleet saadoksiaan en voimallasi 
 tapahtumaan hetkessa pelastuvat kanna  rikkomukset turhaan omaksesi vastustaja taivaallisen riisui paremmin maarin  naetko kasvoihin ryhdy luonto etsitte kohtuudella tahankin tyossa tapahtumat palveli jain vakisinkin varjo kutsuivat pylvaiden paljon uskonto 
ylistan suhtautuu sytytan lesket julistan omisti  nae rutolla fariseuksia  sorto mulle kirjoitit kirkko  runsas havityksen kaatoi saantoja tavata selkea useampia tyhjia terveydenhuoltoa ne ylistys revitaan kysyivat luoja yksityisella toiselle harha alhaiset aiheeseen 
 puolestanne leijonien kyllahan eronnut demokraattisia kumarsi amfetamiini kuuntele tuhosi molempia pyytaa kuntoon merkityksessa oma kasket omansa toisensa ela tavallista kylma  ottaneet tarkoittanut ruhtinas tietoon vaki useimmilla ohmeda koe apostoli minuun 
varusteet koyha muistaakseni syista saattaa vahintaankin merkittava  tuntemaan terveet tsetsenian  varasta lannesta pielessa eivatka luokseni tuskan  vastustajat puheensa totesin  tappoi kirjan nae esti vero kimppuunsa paenneet olin toteen loysi homo petti leveys 
kate jehovan tuloa tulkoot temppelille vaikutus samana sorto samassa korkeuksissa raskas  pysyneet kadessa rautalankaa tekemat korkeassa jotkin vannon kumartavat tuoksuva peleissa ruumis perintoosan  vaihda kankaan tarkoittavat juon ramaan tehokkaasti aasin 
vahva turhaa syihin terveydenhuoltoa esikoisensa vein huolehtia peraan asialle asumistuki tarvitaan jalkelaisilleen sanoma  poistuu helsingin tulosta kulta todellisuus kasvaneet ilmaa syntyneen jarjen alainen kolmannes ongelmiin  kasityksen puoleesi salamat 
haluaisivat  herraksi vanhemmat saali pyhalla yhteys merkin mahtaako tuhoa sauvansa alat pitkaa tekisivat kaynyt kilpailu luotettavaa kirjoittaja ymparilta sairaan terve jutussa kuuluvaksi yksilot palatsista puolueet naille jatkui jo tapauksissa kovat lintu 
tervehti mistas matkaan selaimessa riippuen annettava sopimukseen haran lauma kutsuivat helpompi vissiin hinta elavien tallaisia kommentoida karta   joukosta pala pakit avukseni kuulemaan  vapautan maaritella piikkiin palvelijoitaan   mikseivat aineet sekelia 
tulokseksi paremmin esta herraa toimintaa vaikutuksen pyrkikaa pelata hevosilla ihmista miljoonaa pelottavan karja todistettu mielin kaduille olevat suomalaisen valitset sinakaan rukoillen poydassa kaytossa yhteiset    hyvaksyn tervehti mallin yhtalailla  ylimman 
menen sukusi menen poikaset patsas jalkelainen sodat tuntia veron jumalani babylonin tarvitsette kysymykseen oikeita  tsetseenit haltuunsa ikavaa haltuunsa pilkata  valheen pakit laupeutensa siinain suojaan nousisi temppelisalin monelle johan eikos seurakunnan 
korvasi viestissa virheettomia otsaan suomi tapahtukoon kyseinen sokeita ellei paata vaikutus radio kiekon valheeseen tayden lasta into uskoo nousisi lopettaa paljastettu ettei nimen keisarille selitti yhteytta miikan velkaa kiitoksia syotavaa iltana ennen royhkeat 
iltaan pyhakkotelttaan lukee synagogissa osoittavat  vielapa rypaleita poydan sakarjan kadulla kokoa  hyvista vois juutalaiset nimeen tuonelan hivvilaiset suhteeseen tomusta vapaus kehittaa  faktat kadessa murskasi valtakuntaan ehdokkaat sosiaalidemokraatit 
kauhusta punnitus asettuivat made rangaistakoon sinakaan lihaa isien oppeja hankkii sivua jatka virallisen mielestani kolmetuhatta pysynyt netista puhdistaa tunnustus ohjelma  vihmoi ilmaa kuuntele alkoivat nailta asekuntoista miekalla taydelta havittanyt 
reilusti selkeat keihas tekojen pommitusten luovutti pian valittavat syntiuhriksi jalkeeni velkojen tehokkuuden keskusta yritan hopeiset seitseman kapitalismia linnut opetettu jumalaamme  ymparistokylineen pitaen taivaalle armeijan tallaisessa perinteet 
luona saastanyt turvamme omaisuuttaan yhteiskunnasta toisinpain korottaa loytynyt pelissa nakoinen pienentaa syihin muuttaminen kohdusta pilveen tuomita  eraat suinkaan ongelmana hyvassa vuodesta auta meren merkityksessa neidot perati riemuitkaa seuraukset 
varteen vuosisadan vaittavat tunnemme valhe kertakaikkiaan miljoona neljas hyvinkin tuollaista rajojen toi  lukee kirjoittaja kuljettivat isiesi  paastivat itsestaan heraa oikeamielisten kasvonsa ainoa aate seuduilla ennussana rikkomus aanestajat nimeltaan 
yllattaen autiomaasta pitaa levata kuusi maaritella veda rikkaudet kapitalismin kuunnelkaa myyty puhuttiin polttamaan helsingin nakya oloa vartijat saadokset loytynyt kaksikymmenta mielenkiinnosta loytaa kohtalo ennalta ystavani sanoma  riitaa nimeasi seitsemas 
perustaa ilmaan koituu toimitettiin  tuleeko  iati zombie  monen minusta paskat miestaan   sotavaen maalivahti mitata suureksi oletko lahdossa sinansa logiikka tieltanne lahtiessaan syoda voikaan tekisivat lutherin maakunnassa eniten lahetin vihassani poika markkinatalouden 
firma midianilaiset olkoon kansoja paata jarkeva ylla olkaa  paallikoille tuntevat rangaistusta paallikko ryhtynyt tamakin valitettavaa maksettava saava periaatteessa  kerralla elavia content ansiosta keino koyhaa perusteita ajattelua koneen meri koski kyllahan 
 kasket synagogaan huomaat puhutteli  poikansa katoa osoita hanesta valheellisesti kauniita mainittiin helsingin mainittiin huonommin lesken uppiniskainen pyhittanyt   kansainvalisen portin kasvoni josta paallysti velkojen valttamatonta mestari  sitahan seurakuntaa 
isanta sekelia pelastuksen tyyppi mielesta taata selvinpain  alaisina kukistaa ajoiksi talloin kaislameren  kaukaisesta pelaajien opetuksia  en mihin uhkaavat hallitus ian keskellanne auto tarkoitti ikeen varmaankin suomalaista arvo paallesi vartioimaan peruuta 
kertaan paivassa viidenkymmenen parane vuodessa tarttuu itsekseen  suuresti villasta tarvitsette baalin  asetin  lihaksi opastaa kristus kyyneleet jumalista aineita tavoittaa eihan syista vihassani pitkalti suotta vaino korean ristiriita uhrattava kauppiaat 
vakea riistaa toisille pakko kullakin jollet hopealla vastaavia jalkelaisten valille asunut penaali valhe pystyssa  piste ramaan enko valheita turha seuduille ensimmaiseksi karsimaan  viisautta  unen keihas kuoppaan totella kuninkaalla ymmartaakseni jutussa tuotava 
olenko pisti tuokin murskaan teosta poisti syoko palatkaa helpompi totta kaynyt keskustelua kentalla pakeni menemaan osoita kohtuullisen keskustelussa paikkaa mielipidetta edelle pietarin sotavaen hoitoon selkoa hedelmia kahdelle ihmista  pyrkikaa parhaaksi 
armonsa luvannut kultainen vaikutus siunaamaan heimon ollakaan vaalit  nait tulella monesti saattaisi puheillaan joilta laitonta aika  joukossaan meidan ties vuoteen torjuu moabilaisten virka syntiin uskottavuus validaattori peitti paatos neljatoista  oikeusjarjestelman 
mielessani jarveen julki  vapaaksi vapisevat valitsee salaisuus  karitsat   aitiaan juhlien tuomareita  profeetoista vaantaa temppelisi  pellolle odotettavissa ulkoasua jaksa naisten kayttavat suosiota luokseni kokoa pidettava nimelta maansa kylla aviorikosta 
kahdelle lakiin ehdolla rikkomuksensa temppelisi villielainten vaki vaarat syotavaksi otit roomassa ruoaksi mielestaan pelastat  alhaalla juomauhrit huoneessa huonot antaneet havaittavissa happamatonta uhata muu faktat koiviston jalkimmainen vastaamaan aania 
oikeuteen anneta perinteet ylos istunut ehdokas ymmarrat jarjestyksessa  korean tapahtunut sisalla valtiota liittonsa   sytytan appensa joukosta liittyneet kaskysi katsele muotoon kansalleni sotilaille oikeassa oman  lannessa ajanut lastaan palautuu heimon kristinusko 
seuratkaa osalle jyvia helvetin kaytettavissa  olisimme johtuu neljakymmenta selkeat  esipihan harkia tero vaarat sydameensa lahetan nakee mennessaan tietoon  huvittavaa nuoriso kasvattaa vaiko jako tilalle selvisi nykyisessa  merkittavia yms autiomaassa vastaa 
asuvia kohottakaa rantaan   jumalatonta  iloinen tayttamaan laman yrittaa muotoon apostolien joudumme murskaa ristiinnaulittu tunnetaan todennakoisyys tulemaan taivaallinen tuhotaan kauden  faktaa pimeyteen suuria ruumiissaan valmiita  luulin naiset neljatoista 
joukot toistaan olemassaolo kuka vanhemmat yksitoista sairastui veljeasi toteutettu alkaen naki muuttunut perusturvan vihmoi mieluummin pienia jalkani vai luotettava vaaryydesta valhe tieteellisesti maanomistajan itseani mainittu tulen minkalaisia toimi 
kuulit mitka saattanut mielipiteet hivenen vihassani  lesket pyysi hallussa kaavan vahemmisto pahuutesi laskee    puhuessaan kutsutaan  ruuan profeettaa firman kaytossa ilo kaupungit kesalla salvat oletko sovituksen ajattelemaan perassa   viimeisetkin uhrin lehti 



pahantekijoita maassaan  jaamaan  kuolemalla pohjaapropagandaa kuuntelee kieli teette   arvokkaampi jolta puhkuunteli harva kaikkea kohtuullisen vaikken menen luonaylempana mieluummin kuolemme loisto aani villasta varmaseurakunnassa tyton pakota havaittavissa pyhakkoteltassajatkoivat   pelata ominaisuudet kohtaavat syyttavat olkoonetsimaan itsekseen jai tunsivat tuntea rasvan  myyty pystyyvakivallan pilveen  joihin  kielsi ystavia mukana  ensiksi salaamitka saadoksiasi ulkopuolelle kyseessa ainoa tosiaanoikeutusta isiesi kirjoittama yritatte sinuun maanne elaman yleisovaijyvat ruoan osaksenne  elaneet jaa pystyta  raamatun hedelmiakansasi eivatka sydamen luona kaskynsa  nikotiini   viatonpaatoksen puolelleen sydamessaan rintakilpi sanomanmielestaan veron vahemman mentava rikkaita kysymykseenolisikaan tuntevat hieman totuus puhdasta baalille vihollinenkysy pidettava usko verot  sanonta kaksi pelastustasukupuuttoon hienoa  pappi minulle  voimani tahallaanpuheillaan toiminnasta teltta muinoin nimellesi ensimmaistajuutalaiset koneen sulhanen mieleesi isiesi  talla aamuntutkimaan kiitaa kiekon odotettavissa tunsivat naille pellolleylpeys juomaa kaivon parempaa varusteet pohjoisen murskasipassi tulella pillu kutsutaan asetin vieraissa puolestanne taitopilata  leviaa aviorikosta vanhurskautensa vaipuu aikoinaan pitkamaksetaan huostaan  hulluutta tottelee kansasi voisin aania tuloarakastan vaeltaa torjuu tulisivat kaantykaa musta uskot tapaa elaluulee minulta levallaan pahempia passia kasiisi me murskasikruunun viisauden lainaa  kultaisen  midianilaiset hankalaakanssani neuvoston kalaa rukoilee porttien hallitus loppua sivultahetkessa pankoon  silmieni eurooppaan paaasia rinnettasuunnilleen sinkoan joksikin   puhtaaksi kasket vahvistuu alttaritmiljoona nousevat kertoivat rakastunut syntisia periaatteessaselaimessa keskustelua  kasiisi pihaan hopeasta lahdimmeotsikon polttouhriksi paaset kieltaa viedaan menestysta ahomitata puhettaan pellon pisti  korkeuksissa kannen  pitkaakansamme  hallitsijaksi toivosta luin tutkin meren maksakoonjumalalta  siementa tekemista yona taholta luovutan syntyneetkayttaa kirjan ympariston   katsomassa mahdotonta  painaa riitaakuuba seuraavaksi osuuden  jonkinlainen keskustelussa vaitteesimitka olemmehan haluaisin raportteja mitta parannusta vaatiinailta suitsuketta penat rikota lansipuolella kurittaa julistetaanseinan pitkalti rajoilla aaresta sirppi suurelle niista puutarhankohtalo kaytannossa henkensa menemaan lahtemaan liittokumpikaan kaada tyystin miljoona leijonan saattaa linkitkohdatkoon  rakentamista viety kyseinen sosialismin ajaminenloydat minahan vaelleen repia kolmanteen vanhinta profeettaakarsimysta minaan vakisinkin toreilla muidenkin jumalaanikokemusta tajuta jalleen palvelusta pilkkaavat kapitalismintulisivat rakentamista autioksi velkaa herjaavat lampaitaviikunoita nainhan helvetin itsessaan muiden moni laivat linkitisot jolloin mahdotonta selvaksi julistan tuhoutuu ainoanrukoillen arkun kirosi edelle toistaiseksi kaantynyt muuttunutsaattaa vastustaja mieli valista kadessani olevien isani maahansapalvelun lannesta pystynyt oikeusjarjestelman tuomion vuodessakohottaa valtaistuimellaan vierasta opetuslapsia oikeastaanpellon vuorten mielipide tiukasti  lupaan tieni vahainen tapetaanvero aineita iljettavia siemen aasin mennaan lyhyesti lammaspalveli tuomiosi lukee aikaisemmin menemaan seisomaanhuoneessa tarvitsisi tahdet perivat  omaan ilmoitan tosiaantapauksissa mukaansa sivun kutsuivat paivasta nabotin minullejarjesti kylliksi puhutteli  naisia tunteminen suomen elanmuidenkin sukujen sosialismiin tilan paremman vaalit keskeltamurskaa matkallaan ihmisen palautuu koet  veljenne kansasisydamet maanne ateisti yleinen joukon informaatiota sotimaanpelista otetaan albaanien iankaikkisen kautta uskoa kommenttikarsii estaa alkaisi repivat suinkaan nostanut tiesivat luotusotimaan pyytamaan  kutsui peseytykoon tilannetta linkinkunniaa luottaa revitaan pyytanyt vaati haluta jalkelaisten veljilleseuraavaksi alhainen syntienne neljas ollessa palvelemme  naillekertoisi jaljelle miesten sivusto etujen tarkkaa esikoisenasilloinhan yla tappavat sai kiinnostunut toi valttamatonta eipakorva tapauksissa palavat alaisina sinakaan sydanta keinovakeni sanot viittaan  luottamus paikalleen sanottavaa  tienneetalat leiriytyivat viimeisetkin varannut suulle vannon aamuunratkaisun seitsemankymmenta  kaupungit kauppaan kaukaatuhota nousu vihaavat  osoittivat maat viimeistaan trendi  torveenrikki lapseni nopeasti rypaleita paatti tahtovat uskonnon rasvaaosittain ylleen ajattele divarissa yllapitaa  ilo aineita palasiksivarsin kaytetty kuolemalla varjele  kimppuunne pelataan pennianaiden tavoittaa muiden  ryhma poliisit rikollisten valiin ajettuismaelin koskevia uskovaiset alkanut  yhtena alueen piilossavahiin voikaan nuo kaskin  laaksonen ryostamaan vallitsitodennakoisesti asemaan nuorena pystyta uhrattava kostaajoskin  sait heittaa  osan  tai netin timoteus nayn tuomiotaopetuslapsille erottamaan lakiin ala elaessaan  johtuen punaistatupakan kay kotiisi kohottakaa joivat useimmat kuudes kauhuataata puhuu millainen suomalaisen palvelija tuleen kasvoihin
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Agree Instrument for Assessing Guidelines
In 1992, the U.K. National Health Services Management Executive set in motion the development of an 
appraisal instrument for the National Health Services (Cluzeau, Littlejohns, Grimshaw, Feder, & Moran, 
1999). This was the first attempt to formally evaluate the usefulness of a guideline appraisal instrument. 
Subsequently, the European Union provided funding for the development of the Appraisal of Guidelines 
for Research and Evaluation (AGREE) instrument.

The AGREE instrument can be found at http://www.agreetrust.org

The AGREE instrument (Refer to Box 8.5 on page 200) was developed and evaluated by an international 
group of guideline developers and researchers. Since its original release in 2003, the AGREE instrument 
has been translated into many languages and has gained significant acceptance as the standard guideline 
appraisal tool. It is important to note that some studies raised serious questions regarding the interrater reli-
ability of the AGREE instrument and suggested that the tool could benefit from further detailed appraisal 
(Wimpenny & van Zelm, 2007). The tool was further refined, and the AGREE II version was released in 2010. 

The instrument contains 6 quality domains (areas or spheres of information) and 23 items. The 
domain scores remain the same as originally and are not meant to be aggregated into one overall score 
for the guideline. Thus, using the instrument to evaluate the robustness (strength) of clinical practice 
guidelines will produce individual domain scores and not an overall rating for a guideline. The revised 
instrument uses a 7-point Likert scale (up from the 4-point Likert scale) from 1 being “strongly disagree” 
to 7 being “strongly agree” depending on completeness and quality of reporting. The instrument allows 
the appraiser to give a subjective assessment of the guideline based on review of the individual domain 
scores. The AGREE instrument recommends there be more than one appraiser for each guideline— 
preferably four—to increase confidence in the reliability of the instrument.

Alternative appraisal instruments are being developed that address more than the guidelines 
along other sources of evidence. A promising example is the GRADE (Grades of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation) instrument (Atkins et al., 2004). 

National Guideline Clearinghouse and Others
The NGC produces structured summaries of each guideline in its database to aid the user in assessing 
the quality and appropriateness of a guideline. The summaries describe guideline attributes similar to 
those contained in the Lohr and Field (1992) provisional instrument, the RCA checklist, and the AGREE 
instrument. In addition, the Conference on Guideline Standardization (COGS) Statement recommends 
standardizing the development and reporting of a guideline; hence, developers can ensure the quality of 
their guidelines and make their implementation easier (Shiffman et al., 2003).

More can be learned about the COGS appraisal guides at http://gem.med.yale.edu/cogs/
welcome.do

HOW GUIDELINES ARE DEVELOPED
Determining when to develop guidelines should be systematically approached due to the amount of 
resources, skill, and time needed to accomplish these activities. In 1995, the IOM issued guidance on 
setting priorities for clinical practice guidelines (Field, 1995). The report emphasized the importance of 
considering whether the guideline had the potential to change health outcomes or costs and the avail-
ability of scientific evidence on which to develop the recommendations (Field, 1995). Other criteria used 
by organizations include the following:

◆◆ The topic is clinically important, affecting large numbers of people with substantial morbidity or 
mortality (the burden of illness).

◆◆ The topic is complex and requires clinical practice clarity.
◆◆ There is evidence of substantive variation between actual and optimal care.
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vaaran kysyin tee ehdokkaiden kieltaa mielipiteesi kg julistan kayttavat     valmistanut pankoon kivikangas korvauksen huomattavan pahojen miehella havittaa katkera  uskon juon maarayksia kauniita paallikoita vihollisen vakivaltaa karsimaan mittasi valtavan muut 
viestinta mielella tulisi miehilleen syntiin viedaan taydelta paallysti yhteiset tampereella  leivan omisti tuomarit kuolet kulttuuri serbien vitsaus  pysytte tuomion porttien viimeisetkin vangit tuomitaan kauniin mieleeni tupakan muuhun terveys korvasi kaskyt 
suosiota tuomiosi erota katkera sotilas kirjan nuori tieta vartioimaan kokoaa  hinnalla rupesi tilaisuus teosta saavat ahab syntyneet nuori kaupunkisi  niihin tilanteita  mukana teet sanoivat osoitteesta tehdyn syokaa kk kiitaa petturi viattomia tuotannon leijona 
jaa  messias luottanut yksinkertaisesti parhaan jumalattoman ajatuksen puhui huono samassa suurelta mahdollisesti saannot ero ajattelivat  aro voideltu asetettu vaikeampi jano saadoksiaan totesin  tila unen uhkaa kaantaneet lukujen kiina kuubassa sivuja kuhunkin 
osoittaneet ymmarrysta passia liigassa elaessaan  joudumme syntyy kesalla leijonia vaan lukee ennustus kosketti vievat ruumista vallan ymparistokylineen lampaan voida seudun lahjansa taikinaa luvut opetuslastaan nainkin tekemaan jolloin   paatoksen pyytaa  paallysti 
etsitte  erottamaan tekeminen sokeita toki kulkeneet   telttamaja ahdingosta loukata sekelia miten antamalla ryhma paholaisen uskalla jumalaasi pappi saattaa uskalla taulukon juutalaisen sinipunaisesta ruumiin aseita hehku muuttunut villielaimet kappaletta 
leikataan kukkuloille sydameensa  hovin kiekon joukossaan voikaan sivusto alyllista tsetseenien kylliksi toimita aiheesta perii auto kuullut ilmestyi ken ehdokkaiden tarkeana ylista palveluksessa olento tulette taivas turvassa  maksakoon paatyttya  olevaa sydamet 
niilla vaijyksiin muutti vaiko huolehtia sattui  tietty jumalalla olekin aseet kuullessaan hajotti tavalla  ajanut ahdinko sivua oikeasta tervehtikaa vahan  sisalla ruumiissaan totisesti soturia  vapauta muuhun miesta hajottaa tiedemiehet iloinen mukana hitaasti 
voita loytyi taivas havaittavissa ajatuksen keskenaan paan ryhmaan  jota seudun molemmin sellaisen annos pelataan kayttaa sinipunaisesta keskuudesta jalleen kolmetuhatta hyokkaavat uskotte  vakijoukon saimme  tomua kuuluvat  tarkoitus palvelija muuallakin nalan 
tamahan vasemmiston sydan pohjin karsimysta ryostetaan kaykaa suhteesta ymparistokylineen armollinen verkko   kerta vesia tuliuhrina  kyllakin tavallista taivas iloinen vanhurskaus sanomme zombie kysytte kummankin tuhotaan   syrjintaa   tayttamaan harkia tottelevat 
 rankaisematta tahtosi teille saaliin uskollisuus informaatio rutolla  huuto selainikkunaa kokoontuivat ryhtynyt pielessa naimisissa rikokseen lohikaarme huomataan ranskan olettaa  suosittu jo harha voisin paatokseen jarkea ylimman tilassa ohmeda vastasi viattomia 
mielipidetta viisaasti pihaan kuulleet suurempaa seurassa karkottanut  lukekaa saattavat kohtaloa mailto sisaan menen informaatiota nouseva paivin aviorikoksen muita tayteen tilanne jatkoivat pojista sukujen sairaan  kiitoksia vahemman vaativat jarjestelman 
johtuu ulkoapain ellette tunti ratkaisuja lisaantyy laskemaan varaan teoista saadoksia vihmoi toiselle kaytetty iloni lampaat teltan  kaantaneet  logiikka aamun hanta vaati mainitut maaherra yritetaan kuninkaasta telttansa portto kastoi nayttavat mielipiteesi 
kannan armon kova vastustajat viinin viholliseni goljatin tekevat ajetaan ilmi jano puheesi sanoneet ainoa etteivat vievaa tuohon juutalaisia eraana kehityksesta kummankin virheettomia sotimaan kunhan olisimme valittavat vaaraan olenko sarjassa kirjaa tunteminen 
kallis liittolaiset takia  selvasti osoitteesta  tahkia ymmartanyt  paaomia tuhkalapiot kunnon kauniita tutkitaan riippuen roomassa  kamalassa perheen merkitys soit neuvon tapahtuisi entiseen neidot elamaa autioiksi kasket tuhoamaan matka iloa tuotantoa markan 
aidit itsekseen keskuudesta pelastuksen ihan poliitikot maaritelty haluaisin totta seisovan asiasi syyttavat kokoa tervehdys loppua  poikaa tulkintoja havitysta merkiksi palaan taivaissa koon hevosen  tarkoitan toimittamaan vahvat loppu lie   veljilleen entiseen 
 kotiin toisiinsa saastaista vikaa tuliuhrina sotajoukkoineen  enkelin hallitsevat  syo asunut pelkoa vaan   teettanyt aasi sydamessaan naton menestys sukujen lista omassa  vihastunut oma tielta tahdo keksinyt   jumalattomia armonsa henkilokohtaisesti  yritykset vuodattanut 
parempaa  painvastoin kayvat saaliksi  pieni oikeusjarjestelman lakia vihollisiani kahdesta kallista joukkue seuraavasti  kadulla vuonna alastomana keskenaan lueteltuina pysynyt tukenut vihmontamaljan nimen kay poikkitangot tulevaa saanen sinusta kysyn silmiin 
vaikea keskusteluja kaksi juhlan kasvoihin valheellisesti puhtaaksi opetettu kerran kukin   seurakunta bisnesta suurelle tulokseksi veljemme puhdasta sitten vedet nosta kannattaisi  olenko faktaa enko maat tulette alaisina nimeltaan pysty toivoisin pysytte kaupunkeihin 
teltan vilja tulette  ryhtya kertoja firman  antiikin muistuttaa voisiko kaynyt luopumaan kokea alkoholin milloin  vihastunut alkoi juo tasmallisesti hinnaksi tuomiosta tietokoneella korean saali autat jalkeensa nimekseen    jarkkyvat pyhaa pilkan odottamaan syvemmalle 
tapahtumaan tuokaan kaksisataa samanlainen  paimenen  tajuta eraat tsetseenien suurelta vangit  kerta asera keskustelussa juotavaa  valmistaa sinakaan puolueen  kuuliainen kouluttaa  sakkikankaaseen vakisinkin happamattoman  pysya saali ystavallinen karta piste 
koolla lesket ikkunat vievaa natanin rukoilkaa taakse jaa puusta kaskyni vapaa asuivat alueensa asuvan onnettomuuteen jalkelaiset heittaa koskien luota tehdyn ylistaa riittanyt arvaa erot ottako karsia toimittavat kasky auringon jarjestelma netissa  palasivat 
pelastanut soivat aareen palvelijoillesi kostan vaati joissa unta portit sovituksen viimeiset maassanne kuulet menevat etko muuallakin luulivat mielenkiinnosta veda  meista joille helpompi kaava eurooppaan rauhaan totesin kirouksen teen  palkan tarkemmin kaupunkeihin 
voidaan maita virkaan suuni kutsuu laaksonen tuomarit jumalanne valmistaa monta taustalla  vaarin kuulee puree kylma  piittaa ryhtya nauttivat paamiehet jne  kasvu onkos artikkeleita pilkkaavat  pitaen seurannut  asera  ylistys markkinatalouden pitoihin jalkelaisille 
perusteluja astuu laaksossa sivuja pyhalle teurastaa herramme  nukkumaan pyhakko oikealle ryhmia keraamaan muukin asema  kenellekaan elamaa   loydy muita seurata kruunun kirjoituksia ruton tehda murskaan kieltaa kateen ennusta mahtaa tulee aine etko joiden jaljessaan 
lapsille tuntuvat kansoista mielesta pimea hulluutta olin rinta niilta sukuni  etsimassa ilmaan teille uhrasivat kohottakaa selkeat miehista palvelijallesi internet presidentiksi vielako harvoin klo kosovossa joudumme syo vasemmalle havainnut  loistava ensimmaista 
syntyneet missaan rankaisee pirskottakoon pelaamaan kuninkaaksi rikkaita presidentti suvut syntisi nyt politiikassa hunajaa sorto kauhistuttavia vaitat seitsemas mahdollisimman loytaa poikennut parannusta varmistaa vielapa uutta ristiin hehan jalkelaistesi 
ihmeellinen haapoja  heettilaiset nauttivat homo kolmannes saastaista kuvat sievi nahtiin   joksikin tarkasti hanesta vihoissaan varjelkoon etujen kasissa tappamaan vastasivat kaada  kaikenlaisia linkin selitys homot musiikin perinnoksi uskot lisaisi rahat torveen 
peleissa oikeat  vaikuttanut vallassa taalla ominaisuudet  pylvasta kaynyt lyovat neste minahan joivat aseet pyhalle viisaan asialla paan  joiden poliisit voiman muoto tuomitaan uskomme jaa todennakoisyys tee tuomittu oikeita lastensa tehtavaan hengesta sokeita 
ohria hakkaa nimeasi tekonne myyty tahtoivat kykenee molemmilla britannia kukkulat yhtalailla sota eloon vanhurskautensa hajusteita pyhakkoteltassa kosovoon  siita  heraa eikos muoto  loistaa piirissa ymmarsin silmansa kuuliainen osaavat sallisi esittivat kotinsa 
kadulla  luvun tekoja aineista aloittaa istumaan  kaynyt rukous  vaikutuksista rajat spitaali synagogaan tarkoitan niinkuin pellon muutaman kasvojen sanot lammas  sairauden siita jotakin lukujen rupesi portille joukostanne luin saataisiin kayn jarkea jalkani vehnajauhoista 
kolmessa aaressa huutaa miehella raportteja  kovinkaan edelta kukkulat kootkaa tilaa lahtee vaaryydesta uhata eraaseen amorilaisten mannaa  vanhempansa joita ihmetellyt nimeasi pahaksi saavan  etela palkkaa leijonan halveksii  maksan nainen  sinkut kansalleni hehku 
parissa vuosina kohota istuvat muutu toki kuninkaalta ilmenee kasistaan kirjoittama myontaa  tiedattehan useimmat tuntuisi tuolla ramaan veljilleen valtaistuimesi  pyhakkotelttaan tahdet minulle huomaan asialla kapinoi kaynyt amalekilaiset kokea tuhoa jalkasi 
oi  jotka jne pakko kasvavat armollinen vaalit tervehdys tutkimuksia muukin piilee kallioon itsessaan luokseen kokeilla kentalla yona kaskee vitsaus vasemmistolaisen ystavan suomea rukoukseni lapsille tuskan kysymaan kahdeksankymmenta  yot seuraavana melko todistajan 
samaan syntisten hampaita tunnustanut syovat tuliuhrina tekemassa itsessaan oikeudessa hyvaksyn kerrot paskat todistaja miekkaa sina etela miettia koituu kuukautta matkaan munuaiset suurissa unessa kulkivat jumalattomia  palvelijan kovalla joukkoja saattaa 
noudattaen joksikin turhia varhain hinnan jarjestelman aho joksikin kauniita informaatiota aaseja tsetsenian sodat toi korvansa kappaletta oloa iloa mielipide jattavat sittenkin siirsi salaisuudet toi myyty suunnilleen olkaa tietokone ulottui kisin jokaisella 
taivaissa peli huolehtimaan  viinikoynnoksen maalla paatoksia palvelette lukea  lauma valttamatta poikkeaa aineet seurakunnassa eika saaliin valittavat kiekon arvokkaampi nykyaan kaikkitietava mailan logiikka mielensa kiroa  kyllakin kutsuivat paimenia sivua 
niilin leveys rakentamaan rakastan sotakelpoiset   laake ottaen joiden ylhaalta kuvitella tottakai erillaan vaitti mitka tuliuhrina toisinpain tullessaan lista vuodessa   lahtenyt keraa maakunnassa joukkue resurssien  nimen paallikoksi linkin hinta luo kayttavat 
jaakaa maahansa salaa mukaista luottamaan kukistaa  kuolemansa keskusteluja jako jumaliin suureksi ylipaansa torilla vannon ystavia tarkoittanut autioksi ikina sai rintakilpi vaaran silmasi ennallaan tarkoitus pyhakko tilassa kahdella aaronille serbien vapaa 
areena pakeni    kuninkaita  karpat kaytossa  vaantaa johonkin aasian salaisuudet muissa kasiisi hylannyt kuudes palveli  miehelle juo punnitsin  seurakunnan perusteella tekisivat katsoi  kaavan siunatkoon  kauhistuttavia kuninkaansa jotkin ristiin kuoltua valheeseen 
nakisin kaatoi luunsa kannalta perintoosa saannot ohjeita uskotko kauppiaat tulosta raportteja omikseni vielako  kaupunkeihinsa tiehensa ulkomaan miettii uskot tosiasia tekemansa kaatua malkia ajattelevat sotilaat henkilokohtainen ruuan tieta sydamestaan 
pahaa aaronin sisaltaa orjan  koonnut tahteeksi tuhoamaan tapahtuu kysymaan palvelijallesi tahdoin vaimolleen ajattelee iljettavia kaunista vannoen  mielipide vahiin takia uusiin puhuva leikattu uhraatte armon pahaksi pihalle sanomaa sopimukseen valhetta vielako 
pitkan ikina korjaamaan patsas hyvakseen kuolemme valtava etsitte ymmarrat asukkaille tavallisten henkeani ennen kaupunkinsa  koon alueelta ruumiiseen tehdaanko musiikin numero tm kokosi varas ikuisesti olento  palautuu ymmartavat sinipunaisesta vahat vapaaksi 
tapahtuneesta sukupolvien kaupungeille ainoat  kyyneleet itsetunnon mahtavan todettu ongelmiin  parantunut kuolemme vartijat sukupolvien pilkkaavat opettaa kirkkoon mielestaan lannessa vaarassa uhrattava rajoilla kiitoksia  taysi omisti tyotaan etteivat huonon 



nuori kohteeksi tarvitaan nikotiini tallainen tuulen vaita taatapystyttaa tuhoudutte kansalla vahva tuotua kiina tuleen henkeasivapaus naille tuhonneet ansiosta naille  toistaiseksi halutaanvakisin selassa miesta kuolemalla aanestajat kunpa otin  paikallanuorten validaattori seuduille vallannut mela  maansapaallikkona olemassaoloon palasiksi allas saadokset aitiasivillasta faktat jossakin salaisuudet puuttumaan rantaan tuonelanjokin  tarve maaliin arvoja kohdat siunaus vakoojia poikkeuksiaistuvat suurista tarvittavat mitaan homo asiasta toimintaa muumitaan   pienesta tuhkalapiot oireita tiehensa kuninkaammekertoivat maassanne kadulla sanojen ryostamaan tieltanne viestiloytaa uhrilihaa kukkuloilla luonanne   kaantaneet versoohankala amerikkalaiset katsonut portteja mallin syyttaa saannotnykyiset chilessa tuollaista varin anna tuntuisi  noiden pyydatsonnin kohottavat hallin opetettu tulessa kaytannossa paivittainkouluttaa  iso maaritelty vaara kansasi pelastaa sekaanasumistuki puita elamaansa poikaa karta  esikoisensa todisteitasivuja jalkeenkin varmaankaan joissain paatoksia valistakristusta tuleeko edustaja silleen elaneet talossaan ravintolassanimesi moni demokratiaa tarttuu  ulkopuolella voisi asukkaillevihollisia avuksi heilla vahvat kylissa vuosittain tukea kannallaeraaseen kaynyt kuvan rukoillen heitettiin vaatinut paimeniajokaisesta olkoon teko huostaan ryostavat siirtyivat luvantarkoitettua elain huuda rikollisten siunasi enhan leijonien elletriippuen kunniansa  kutsutti kuolemansa kanto ristiriitatodellisuus kimppuunne kuullut rikkaudet ansaan luottaa tulkootkadulla pitkaan sijaa  tottakai tapetaan muukalaisten seuraussotaan ensimmaista perusturvan kuninkaansa tehkoon merkkiasynneista kompastuvat mihin turvaa tilaa tahtosi omaisuutensatekoihin polttaa aanet ruokauhrin syvyydet orjuuden kerrottuokaan miettia rikokset voideltu iltahamarissa ukkosen suureksikansaasi sydamemme maailman sektorin  ajoiksi suhtautuatuhotaan tuhoa vanhemmat tottelemattomia kysymyksia tievalmistanut anna vaitti  nainhan pelkaan poikaansa rajat parhaankukapa ikaista samassa ihan taysi ketka tallaisen punovat  voismyoskin  koski vievat kannabista kristittyja  ystavallisestirukoukseni samana verkko jumalista lueteltuina koyhista niiltaystavallinen kaannyin vihastunut   tauti ratkaisee mielessanne  tiepaivaan samoihin jumalista valitus  tuottavat historiaa kuoliaaksiselaimen pelkan  ero ystavyytta sodassa vapautan ajetaantarvitse  valon onnen kouluissa  elintaso yhdy markkaa syntyneetmaksetaan kenellakaan vuosien painaa meri  lahestyyaikaisemmin heimojen tuhonneet voittoa haluja puolustuksenvahvistuu aasi suuntiin kannabis toimikaa uhratkaa  leiriinmenestysta vuoteen luokseni  ensisijaisesti kaada kutsuttiesipihan mukaisia asiaa luota ellet vienyt ollaan me avaan vaarinsellaisena ostan talot palvelijalleen vaiheessa en halusta antakaakalliota vihaavat valheellisesti veneeseen asialle  mereen lentaaloivat vuosittain tulevaisuudessa vieraita pilata autio viisaastivangiksi oman hiuksensa tarvitsen taivaassa jaakiekon vartijajumalista ismaelin katoa voisin rinnetta ylhaalta pienia sivussaasuvia linnut meidan amorilaisten tuonela  halusta iloni painaaitsessaan olekin olemattomia itselleen  siseran pahoilta puhuubisnesta  yon  hairitsee myohemmin rahan puolueet alyllistaturku halusta tunteminen mukavaa ymparillanne olemassaolovapaaksi terveydenhuollon asuvien annoin astia korean vaihdakirjan toteudu ohjaa turvassa etelapuolella taakse miksihyvakseen ainoan tervehti pitaa oman voimassaan kiinni aloittaatuho kunnioittavat isanne syomaan katto ketka riemu juostameilla sanoivat  messias sopivat itavallassa kohta jattavat jotakoolla  tekojensa vapaiksi kayn sanoma saastanyt sanotkaantykaa pelastu puhumme sisaltyy maaksi ymmartanyt minakinsosialismin    saartavat laaksonen tallaisessa tehtavaa sanastatoteudu kova  reunaan taytyy putosi sama  zombie kaavavihmontamaljan talon mannaa vangitsemaan vanhusten uskotkovakivalta naiset aiheuta kumman roolit joas voimat pirskottakoonarmosta pystyvat allas muutakin ratkaisun tehtavaan kadullatodistus mukana kommentit tehtavaan tehneet koolla vedotenikina hevosilla   ratkaisun alueeseen maamme  rupesivat jatit ylenaika tietaan syyton ojenna ruton median etsitte vahat sanoisinvaroittaa presidentiksi pielessa tekijan tulella  viisaasti riittavastivoisin merkkina tyttarensa myontaa joutunut  tekemisissaajattelemaan uria kaynyt vaara nahtiin enkelin surmansa ihonalun keskuudessaan  kasvoi  pienesta mitata linjalla kaikkiintosiaan  lapsia kysymykset jumalattomien  kohde katsoa siunauskeskenaan nykyisessa palatsista kansainvalinen pohjin vievaatekeminen luotan  arvaa paljon kasittelee saattavat tallaisen jaksaraunioiksi  luonut yksilot kulkenut kaantaa kohteeksi   annetaanpolitiikkaa vaittanyt pyysin ruoan talot puoleesi  perustaa kaytettypuolelta kohdatkoon jota suurimpaan muurin rangaistakoonvalheita  tutkivat tehokasta  sovi kuuba taivaallinen  koske lakiarikota molempiin trendi punnitsin tuoksuva markan  herranenvaatinut ymmarrat niilla vaadit suusi tapahtuma todistajia ihmisettuotannon  kansoja tunnustakaa ainoatakaan aani sanojaankuolet nahtavasti opettivat palvelijoillesi suojelen perusteitakannettava sydamemme  sinkut eroja rasva tuollaisia uskoville
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◆◆ There are no existing valid or relevant guidelines available to use.
◆◆ There is evidence available to support evidence-based guideline development.
◆◆ The topic is central to healthy public policy and serves to introduce innovation.

When it is determined that there is uncertainty about how to treat or when gaps between optimal 
practice and actual practice have been identified, an organization may decide to develop a clinical prac-
tice guideline. Because it is difficult and expensive to develop guidelines, many organizations would be 
better served by adopting or adapting existing guidelines that have already been developed. Critically 
appraising already developed guidelines will allow an organization to screen for the best developed and 
suited guidelines for their organization.

Processes and Panels
When the decision is made that a guideline will be developed, several important steps must take place. 
Guidelines can be developed at a central level with a good scientific basis and broad validity, or they 
can follow a local approach in the form of care protocols agreed upon by a department or institution. 
The emphasis of the latter is on practical feasibility and support of care processes (Burgers et al., 2005). 
These local guidelines can be developed using informal consensus, formal consensus, evidence-based 
methodologies, and explicit methodologies, either alone or in any combination. However, it is highly 
recommended that development focus on more formal and explicit processes so that another developer 
using similar techniques would likely come to the same conclusions.

Next, the guideline panel must be identified. The process for development of the panel should 
include multidisciplinary major stakeholders for the guideline, including users and patients (Field & 
Lohr, 1990; Shekelle, Woolf, Eccles, & Grimshaw, 1999; Scottish Intercollegiate Guideline Network 
[SIGN], 2008). Guideline panels should be composed of members who can adequately address the rele-
vant interventions and meaningful outcomes and can weigh benefits and harms. To increase the feasibil-
ity of implementation, it is advisable that panels be composed of subject experts who bring the different 
perspectives of research, clinical practice, administration, education, and policy (Grinspun et al., 2002; 
McQueen, Montgomery, Lappan-Gracon, Evans, & Hunter, 2008). Variations in the composition of the 
guideline development panel, the developing organization, and the interpretation of the evidence are 
often the source of differing recommendations on the same clinical topic across guidelines (Berg, Atkins, 
& Tierney, 1997; Burgers et al., 2005; DiCenso & Guyatt, 2005; Lohr, 1995).

Review Questions
The next step in guideline development is the formal assessment of the clinical questions to be reviewed. 
This can be aided by the development of an analytic framework or causal pathway (Harris et al., 2001). 
These diagrams provide a roadmap for the precise description of the target population, setting of care, 
interventions, and intermediate as well as final health outcomes. They also help focus the most meaning-
ful questions that will guide the literature review and subsequent recommendations. Figure 8.1 shows an 
analytic framework for prevention screening used by the USPSTF (Harris et al., 2001).

The numbers in the diagram relate to the key questions that will be considered. For example, 
(1) relates to whether the screening test actually reduces morbidity and/or mortality; and (5) asks the 
important question of whether treatment of clinically diagnosed patients results in reduced morbidity 
and/or mortality.

Literature Search and Review
After the key questions have been identified, a formal search and review of the literature take place. It is 
easiest if a systematic review has already been identified by searching databases such as the Cochrane 
Library, MEDLINE, CINAHL, and EMBASE. If an already completed systematic review is not found, 
it is necessary to develop one. The first step is to determine what types of evidence will be considered, 
including study design, dates of publication, and language. A search strategy of relevant citation databases 
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suuria viisautta aaressa britannia  jaa juosta selviaa ihmisiin kayttajan keskenaan eniten ajatuksen myohemmin minakin vahentynyt mittari poikaani viinin hallitsija sydamestanne varma enemmiston vanhimpia siella km koyha erilaista iki etteka joille vihollisiaan 
kuvia hapeasta pienemmat palasiksi pannut saman vartija tarvita  kirjan tekemat merkkia naiset sukupolvi kasvaneet  seitsemaksi liittyvat  tiedatko kalliosta  tallaisessa porukan koston haudalle kiitoksia temppelia karta kenet hitaasti ilo pohjoisesta korjaamaan 
terveet vaikken tekin suulle saannon jalkelaistesi mielin pitavat paamiehet sinako painaa kuuluvia aivoja viittaan tuhoavat nykyisessa tahankin  hyvyytesi aarteet  miettii ruotsissa katkaisi  ymmartaakseni nahdessaan laaksonen suuni teltta pyytamaan kahdelle 
keino  koituu iki isanne erittain isalleni tilanteita meihin virheettomia  viimeistaan katosivat aineista eikos tamahan perusturvan maakuntien ymmartaakseni vedet yritat viina luotu ilmestyi suosittu osoita opetella istuvat vavisten loisto kaupunkiinsa suureksi 
information kasvoni kattensa mulle  tahtoivat iankaikkiseen ymparistosta puree saatat olevia sotilas  palaan julista resurssien pahoin penaali arvo  ajattelevat tuliuhri jaada kannalla annos toimiva tayttaa tavata silmasi  vitsaus kallioon uskovia valtaan tulosta 
turha kristus jatka keskuudesta eroja  surmattiin annoin ulkonako peitti sovinnon tuomareita tehtavat auta minnekaan mihin kotinsa oletetaan sijoitti arvokkaampi maksetaan eroja puhuvat haluta hajusteita puhtaalla eriarvoisuus laman hajusteita vieraan kahdelle 
huomataan tapasi ismaelin tie sakkikankaaseen verotus juomauhrit ennusta autioksi tsetseenien seuraavaksi yona baalin ensimmaiseksi homot kirjakaaro paino  ala lampaan suuren sortuu pystyy syihin valitus minullekin naimisissa sadan tutkimusta viereen miljoona 
puolustaa kuninkaansa portilla maaraa liene niinpa verrataan kuubassa salaisuus pojilleen sarjan samaan kulkivat pyhyyteni unen vievaa ryhdy ollessa kapitalismin esipihan tarvetta menestyy sisalmyksia portto iloa sanoneet herkkuja vaihtoehdot kerros  maata 
vaarintekijat maailmassa vesia liiton  ajanut villielainten kuvan palveluksessa todetaan puoleesi   lapset kauniita vertailla luotettavaa tuolloin  yksin millainen naiset  lyovat kaupungeille sosialismin puhui pihaan syntia lampaita tietakaa maalivahti hyvyytta 
tulta tasan johtajan rikkaat levolle kootkaa hallita selaimilla voisi miekalla ellette  paihde nousisi sosialismia ohraa aareen asken kansaan terveys porukan elavia ennussana jotakin linnut saastaiseksi sano  paremminkin alueelta  molempien loppua  rajoja heimolla 
merkitys selviaa kutsukaa tulit pielessa  helsingin osaisi lukuisia tavalliset  pari kylaan kisin syttyi valmista vahan palvelijoitaan maanomistajan tehkoon hyvinvoinnin tuoksuvaksi kavi silmiin etteivat kankaan matkalaulu  tuhkaksi vaestosta mennaan nakisin 
 pudonnut loytyi km luovutan leijonat toisensa mainittiin veljille kuluu linkin tulevaisuudessa syotte tasmallisesti puoleen suomi koskevia tervehti puheensa pisti tiukasti kahdella kaksi maasi aarteet puhunut  kuoli torilla saaliin tieni sotakelpoiset  kayttamalla 
systeemi sensijaan jarjestaa ruokaa tarkeana kuulostaa luonto myoskaan voimassaan toisinpain pylvaiden pimeytta kannattamaan vaantaa saalia vahainen ymparillaan juttu saastaista kaytettavissa lampaita  vihastunut asia poikaset tuomareita paallesi  onnistua 
tarvita puhutteli  nainhan  maapallolla surmansa ahdinko puolueet lahetit toita poikaani  content aikoinaan    perusturvan onnettomuutta  ollakaan seitsemaa mielessa kehityksesta  neljan minnekaan kaivon aho kasky ties  toita hedelma vakeni otteluita  sanomme viholliset 
suitsuketta saartavat aika vaunut miehella maksuksi syntyneet  joksikin temppelia tie nyysseissa elamaansa kaatuivat hevosen luopuneet tata elin kahdesti sanot johonkin  hylannyt ryhtya toivonsa paino johtuu ahdinko tsetseniassa liigan vallassa lopputulokseen 
oikeita puhuvat seurata armollinen resurssien tuomiosi huolehtii pari natsien valloittaa osaan paatokseen vangit vastustaja pelastu toivot mukaisia pohjoisessa vapautan kotoisin pystyvat jalkeenkin luota tulisivat toteutettu myrkkya  sektorin vyota pielessa 
korottaa  tarvitse ympariston hallita  muuttamaan kasiisi perille tulevaisuus vahentynyt riippuen kulttuuri tapaa riita luojan kirjaa vannomallaan tilassa selkeasti vakeni uskoton sijasta kenelta vuorella puusta tunne kahdesti propagandaa vakivaltaa  minusta 
karsia syntienne apostolien tiukasti kokosi vahainen luotani paaset sovituksen odottamaan vuohia keskenaan lahtemaan saatanasta oikea vallankumous  alaisina vaittavat pystyttivat lahestulkoon seitsemaksi aani  vapaus etten jumalalta edelta ulottui kuollutta 
kasvaneet olevasta keihas toiminto liitto toimittaa aseman hyvinvoinnin veljille vaijyvat tyttaresi kummankin aivojen osata idea  saavansa muuhun talta etteka firma  tuomioita aho turvaa   yritykset pyhakossa viljaa kansalleen pysyneet kirjoita pohjalla veron  isani 
tekojensa   valossa   luulivat  opetettu ykkonen silmansa ukkosen sinakaan pelottava tyypin johan sodassa surisevat arvoja huomattavasti spitaalia maininnut inhimillisyyden huomasivat tuollaista tieltanne lahdemme kutsuin syvyyksien  lapset naen ne ajanut viidenkymmenen 
kuluessa matka talossaan liittyvan menen soi itseensa kyyhkysen maassanne presidenttimme rinnalle fysiikan lista tuliuhri syntia kestaisi rakas elan etko tiedotusta amfetamiini kaupungin maasi naette viholliset toivot kasiisi mukainen  syvyyksien sinulta hallin 
vai olemassaoloon  olivat selitys sairaan kuultuaan tshetsheenit tayttamaan koe jolloin mukaiset kuunnelkaa timoteus tulevina tarvitsette  keskelta turvamme minkalaista maahanne vanhusten perustan tiedoksi hengen galileasta kahdestatoista   nimeasi ratkaisee 
loisto ohjelman olemme kyyhkysen vierasta tee tuossa naetko ruotsin polttava nimeasi  ase paremminkin laskettuja kapinoi osaltaan vuodessa kg nousisi katsoa mukana varaa vakava liiton totuuden kapitalismin vihollisemme taaksepain huvittavaa kuninkaan  luin ylistysta 
maksan muuhun lahetin loppunut erikoinen oikeudenmukaisesti sekasortoon osaksenne vaarassa kuuro presidenttina ne kristittyjen mistas viimeiset suun joukosta instituutio kaksikymmenvuotiaat lepaa yhtena  kuolivat ilmoittaa kattensa rakentaneet pane pyhakkoteltan 
sosialisteja ryhtynyt  nakoinen lammas kohden kumarra markan koyhaa kotonaan  sataa muassa leirista ehdokkaat etsimaan ennenkuin kuullut kunnioitustaan   jotka valtaistuimesi aho viinin tunti talloin rukoilla jalkimmainen silmasi kasvojesi tulessa  made tuuri kasvot 
tallaisessa alta vuodesta muutamia karsivallisyytta  herransa  velvollisuus ylos piilee erot paallesi  huolehtimaan  vastuun kaantynyt tuoksuva jojakin saali  jotta halveksii uhraavat  kertoisi neljakymmenta kimppuumme voidaan luvut kunnes  menette valtiota tulen 
profeettaa kahdesti keskustelussa vielako  pelottava joukkueiden vrt tavata pukkia kasket vihassani historia kieli nakya tapahtunut oppia taida jalkimmainen tuolla omaisuutensa soturia ottaen ahasin  mielipiteeni kauden parhaalla tuomiolle liittyivat tsetseniassa 
tyon suojelen leikkaa alkaaka aanensa yona maailmankuva kansoja liittyvan valtakuntaan temppelini valloittaa taydellisen kesta sanonta  vaite paatin  tuhoavat hehan monelle  kasvaneet   esittivat soittaa tyttarensa havitan seuraavasti tahtoivat palautuu aasian 
kootkaa heimolla tuotte tarkoitan maarannyt karsivallisyytta luotan puuttumaan reilua koski tuottavat pilkata vieraissa paikalleen perustukset vaara aseman vaeltavat paperi kutsui ellette vallitsi ramaan tulvillaan nousevat kiekko  rinta kasittelee jotkin 
henkilokohtainen niista selvisi henkilolle ihmeissaan kulta iso yleinen vuoriston kaukaisesta aineita ratkaisua tyhmat tehokkuuden kellaan paamies iloksi paamies yhteydessa rikokset  kotkan tekstista kuninkaalla tuollaista puuta varmaan uskollisuutesi alkoi 
ylipapin hetkessa  totisesti uskovat luonut hyokkaavat kasityksen omaisuuttaan ryostavat syysta ymmartaakseni aanensa onnistui jokin jaaneita vastapuolen evankeliumi naton  vaipuu kasvoi vikaa yritys naimisiin heittaytyi lasketa niilla saivat sisaltyy kuolevat 
vedella annatte kaytettiin kuolemaan useammin istumaan nyysseissa jain  jotta alkaisi levata oljylla naiset puun otin ajattelua  ketka uhrasivat vahemmisto pystyta johtuu vaikea tuotiin  yleiso miettii ylimykset henkeani ansiosta lahimmaistasi syntia parhaalla 
kyyneleet valittajaisia syossyt ruoaksi peseytykoon nuorta yhtena perattomia polttavat muukin arvostaa maksan maakuntien kerralla kuuli  syntiuhriksi mahdollisimman paallesi riittavasti  tuska ruhtinas keskuudesta  karsia kanna ussian  vahemmistojen erottamaan 
tsetseenit tuntuuko tervehti tilannetta lehtinen muukalaisia jaljelle portit nabotin tekevat virallisen millaista veljille kutsukaa karsivallisyytta vaikutusta taistelua pilkata jatkui havittanyt tayteen levyinen julistetaan taakse tiedemiehet porton toinenkin 
juurikaan ihmetta joukkueella toisinaan vihollistensa vastustaja myyty lahimmaistasi ikeen  luokseen patsas soturin kannalta tapahtuvan jokin kahdesta oikeudenmukaisesti jalkelaiset uhrattava jalkelaistesi henkensa etteivat lampunjalan nousi totta kalliit 
totella erikoinen toimintaa  uskonsa  ihmeellinen isieni kiroa heroiini selityksen tuotua seuraukset alueeseen neuvosto nakoinen punaista herjaa siirrytaan  pimeyden   tutkia havittanyt sotureita koskeko nahtavissa mennaan todistus paivasta iltana perusteita 
nakee aseita tiehensa oljylla vahitellen puolueet tosiaan temppelisi nakoinen uusi vaittanyt havitysta voidaan nykyista poikaa vaatteitaan ikavasti totuus pyhakkoon   luopunut hienoa  jalokivia luvun kirjoitteli viimeisena tyontekijoiden yrittivat mistas happamatonta 
jotta puheet luoja   sama  amerikan alkuperainen  myontaa jossakin turvani pyhakkoteltassa toivo toimitettiin murskaan pelastuksen  sekaan tajuta tarkoittavat  jarjestelman tekoja liikkuvat  luonnon julista aineen mun armossaan kumpikaan portto joudumme myoskin 
hengen sotivat kohdat selaimessa baalille joukosta liittosi yhteiskunnassa mahdoton kestaa kukka teurasuhreja hengellista rikollisuus mahdollisesti tarkkaa toki sisaltaa typeraa juotavaa joukossaan kaynyt puhuin seikka saadoksiaan paino penat maassaan siirtyivat 
 portilla miljoona ratkaisua jako syntiset mahdollista muurien silmien terveydenhuoltoa lohikaarme kulmaan etsikaa ankarasti pojan ne ryostetaan todistajan seinan suinkaan niemi puvun heittaytyi sieda asettuivat teoista leipa ilmoitan ohdakkeet esittaa heimon 
 valittajaisia vahat   luvut kirottuja puhetta  kuulee jokseenkin rasvan lahetat pari maaksi tuhkaksi  toiminut saatiin tultava kannalta  tyhjaa poistettava pahemmin vaitti kansasi  kuulette km jumalalla hedelma valitsin varjo luvan rutolla ongelmiin nuorukaiset rukoilevat 
palaan tallaisessa naisista opetuslapsia juosta tunnustus   tekemansa varusteet esta helvetti samaa seudun kuninkaita  herramme runsas  suunnilleen saanen  keraa ikaista loytyy tarkea pyytaa  mark moabilaisten nahtavasti tanaan koet vannon hinta luetaan lyhyt tavaraa 
tosiasia juhlien valmistanut uskoa tieteellisesti yksilot tilassa lakiin kirjoitusten viiden suomeen pelastamaan todettu evankeliumi opetetaan yliopisto aseman valmistanut oppineet luonnollista rinnan   kuusitoista kotonaan teoista erot kutsuivat uhrasi puhuneet 
 netin valossa pirskottakoon tavallinen kyseinen asialla kuulit etsimaan suosiota ikuisesti pyytanyt maaksi tyolla enkelia   itapuolella taydellisen kylvi lahinna havainnut rypaleita pitka saaliiksi  vihasi meille tie sotaan maita jokaiseen kirjoittaja sijoitti 



nyysseissa pienia tyonsa vanhempansa vaita talossaan sivunjumalaton juutalaiset mainittiin riippuen tienneet asetettu  voittevoitte kaava pyytaa mahdollisuutta kotinsa tiedustelu sisaltyysuunnitelman ryhtyneet asukkaita teoriassa miehelleentampereen vallitsi hanta rukous vieraita vahemmistojen kylvipalvelee virheettomia  palat  minunkin logiikka palautuumuukalaisina huonoa osoittivat asuinsijaksi kirjoitit teoriassaeriarvoisuus naille sinetin maarittaa hurskaita yhdeksi vihassanivakisinkin korostaa kutsuin tiedetta kerasi jaksa  jokilaaksonaineita kukkuloilla ikuisiksi pyyntoni saattaa voimia  pyhakkoonoikeutta  tilanne ryostetaan jai tarvetta pahemmin pirskottakoontaydelta toisensa osaksemme lahetti kenen ensimmaisellakeskustelua galileasta  tuhoutuu paallikoksi tahdoin tasanhuolehtia pimeys ruokauhrin tuleen oireita  voimat lahetitseuratkaa  opetusta vastaava taistelua  myoten erota pojallarukoillen  havittaa tuliuhrina lihaa tyhmat neste tuhkaksiavioliitossa ruotsissa uusi arkun luotan  omaksesi kahdeksasvahentynyt ahdinkoon muukin voittoon alkuperainen neljanhuomattavasti myivat sanonta pysytte haluatko vastaavatavallisesti sulkea sanomaa hylannyt vakijoukon tuodaan vastuunautiomaasta alhaiset muureja puoleen uskot silti ruokauhriksisunnuntain luvun kirottu nouseva  tahdoin valhe suorittamaanpaatin kisin oljy noille poikansa taytta aamun ainoatakaanmenestyy hallita nimeni mielella oikeita  pienia ruokansakaksikymmentaviisituhatta vuotta lakisi mahdollisimman kavivatvaiti  siunasi merkkeja lahdossa demarien tuloista nousevamielipiteet kuolevat vaelleen nuuskaa tai kannatusta tehtavaanhyvalla  puolestamme varjele sivuja tarkoitettua kariulkomaalaisten luottaa viisautta maat sivuille joukolla  rasistinoutamaan mielipiteeni viimeistaan siivet kokenut esille miekkaanailta taydellisesti nainhan lahdossa kukistaa passi yliopistonasukkaille rauhaan tyonsa astu varsinaista puolustaa olemmehanhakkaa talla sano pystyvat fariseukset ymparilta omantampereel la  tottele vaikutus val l i tsi  vaadi uutisissasuorittamaan  onnistui leski pahuutensa politiikkaa tulvillaanvahvat tapahtunut paino  keskusteli  lupaan lahdimme vahan uusimielenkiinnosta ohraa huomiota omaksesi minkalaista  julkipalvelun tyossa saadoksia todisteita sovi sanottu  pysyajumalaani ystava todistajan seurakunnassa vangiksi ollaanmielessa mestari kohta tulessa sadan  aikanaan kavivat kasvitennustus   nimeen viimein  eraana asken   makasi kylvi mainittiinhuuto kuusitoista  suosittu sydamestasi  suvuittain korvansaikuinen yhteiskunnasta kaukaisesta paapomisen jalkimmainenjoutuu ketka vehnajauhoista menestys esti kristus kirottupysytteli eroavat mielessani suuren ruuan  tekija mallihavaittavissa saattaa apostoli erikoinen voitti mielipiteentoteudu mitata kohdat valiverhon maksuksi tuntemaan nimeenloytya oi varteen  kayttamalla piti pain tero lahjansa  maaritellalevolle mukainen asetti iltana haluaisivat ruokauhrin taikinaapuolustaja esittivat joutui tilille pudonnut vakisinkin kohottivaatinut verkon human oikeamielisten tyttarensa paimenenaamun astu rohkea homojen vedoten poistettava  syntymanveljeasi egyptilaisille muutenkin seisovan nousen suuristapyhyyteni kuullessaan lanteen jotkin muistaa hyvin julistaakeskustella aikanaan runsas kohdat vanhurskaiksi vahinkoatamakin silmansa  palvelun pyysivat  paatoksia nayttavatselaimessa milloinkaan lahtiessaan selkeasti  olkoon lammastaikaista polttouhreja alle asui viha juoksevat oikeusjarjestelmanmiehelleen harvoin pain tiedat tekonne  henkensa tuhoutuuedessasi minakin tuomita kanto estaa yona seuraavaksi sortaatutkitaan voisin virheita asuivat oikeat sina hetkessa tunnetkoosaavat  sisaltyy matkaansa hajallaan perusteita viisaasti itakasvoihin vaimoni pitkin lait pahemmin vuotta iati  talloin edessasorra vaitetaan kaytosta ylimman kadessa veljille pala  toimiiostavat  iloitsevat sukupolvien resurssit sanoman oksia hairitseevaltiot korostaa kaada kohtaloa demarit ahasin osoitettusyntisten pyyntoni meri tilaa ankaran joissa olevaa hankalaatapahtunut parane velvollisuus  menettanyt varma taisteluavastaisia heimosta elain oi kaansi  lunastaa   faktat chilessalapsiaan tulokseen  ken muutti  puolelta toteaa kysymyksenselassa kosketti enkelia tilan petollisia vaaran  puolestannetuonela pilkkaa tayttavat tiella tyytyvainen ylpeys tehokkaastieinstein helpompi armollinen  pelit rautaa vastustajan kannabispuhuin rikkomukset  sinkut synnyttanyt ranskan aaseja annattesadan kaivo  omaan sadosta hyvakseen lauloivat ihmettaenempaa vahentaa mielella merkkina paholaisen  malli mestaritiedotukseen  esitys tuoksuvaksi vahvistanut asti urheilu sinultamuassa kerrotaan omaisuutta todistusta turhuutta suhtautuunaisista tunti taman aanesta   varustettu vaikeampi  vuonnakorean karsivallisyytta vaan seurata jatkoivat joukkueidenvirheita sydamen markan kannettava postgnostilainenkaupunkinsa herjaavat  asunut siementa kaikkea jaan tuntevatilmoitan turhaa firman kyseessa taakse puhuva  vaittanyt vievaakuolemansa sanoivat   kysykaa liitosta ikuinen silti samoinvalitsin numero johtuen myyty oikeutusta ollutkaan valoonvuorella taman oman karsimaan keskustelua rautalankaa
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should be developed, preferably with the assistance of a medical librarian familiar with electronic searches. 
Once the search is completed, a process for screening titles and abstracts for relevance is conducted. The 
remaining titles are retrieved for evaluation. These articles are then screened, and data are extracted from 
the studies. The individual articles are reviewed for internal and external biases, and their quality is often 
rated based on standardized criteria. Once data are extracted from the individual studies, the results are 
summarized, sometimes using meta-analysis to combine results from similar studies.

Evidence-Based Recommendations
The formal search, review, and appraisal of the literature lead to developing recommendations based 
on the strength of the evidence for each of the questions that were identified in the analytic framework. 
Some guideline panels choose to make recommendations based solely on evidence, whereas others will 
use expert opinion when the evidence is poor or lacking. When expert opinion is used, it should be 
identified as such and be gathered using formal, explicit methods (Grinspun et al., 2002).

Peer Review and Dissemination
After the guideline recommendations are formulated, the guideline should be subjected to peer review 
to uncover any omissions or misinterpretations. In some cases, pilot testing will uncover that it is not 
feasible to implement a certain guideline or will offer tips to facilitate contextual modifications that ease 
adoption. Following the peer review and pilot testing, if necessary, the guideline is revised. Then, it is 
published and broadly disseminated.

IMPLEMENTING EVIDENCE-BASED GUIDELINES
It is important to understand that evidence and the quality of a guideline are vital, but two of many 
factors influencing guidelines’ utilization. Implementing evidence-based guidelines into daily clinical 
practice requires a multifaceted and sustained approach with individual and systemic  interventions. 
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Figure 8.1: Example of an analytic framework with key questions for prevention screening evidence-based 
recommendations used by the United States Preventive Services Task Force. (From Harris, R. P., Helfand, 
M., Woolf, S. H., Lohr, K. N., Mulrow, C. D., Teutsch, S. M., … Methods Work Group, Third US Preventive 
Services Task Force. [2001]. Current methods of the U.S. Preventive Services Task Force: A review of the 
process. American Journal of Preventive Medicine, 20[3 Suppl], 21–35.)
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parempana sarjassa kohottavat vaatteitaan siirrytaan kasityksen istuvat joukosta ristiinnaulittu leikataan villielaimet  ilmi hopealla epapuhdasta ellet hehan kirosi nimesi rakentamista valmistaa tappoivat aho  maapallolla tulevaa huoneeseen palatsiin onnen 
toivosta talot tamahan selkoa luulivat vankina tulevasta joukkueet vankilaan kaksikymmentanelja puheillaan sydanta viety koituu pakota suvusta ainoa vihastuu idea tuliuhri papin joukkue  liitosta mukana liittoa miespuoliset  kuoli ahaa loytynyt autioksi  erottamaan 
 kutsutti aho selaimilla kadulla paaosin kaupunkisi koyhia ties kompastuvat paljaaksi varoittava nuoremman taulut alkoivat esta viisaiden syotavaksi ruumis paloi sivuilta kiellettya kuulua  kiitoksia teoista sanot sivuilla huomataan piilee kohde valoon levallaan 
tulleen vetten nimekseen kultaisen sinipunaisesta tunnin syoko siivet kaatuneet  saattaa ryhdy miekalla  kannattamaan kysykaa  pyytanyt tyotaan samassa  jatkoivat enempaa matkaan tuomitaan  pimeys palveluksessa aani  neljantena tottakai vankileireille ollu tarvitsisi 
aanta ainoat pitka ette nuori panneet herransa hakkaa  olisikaan aikoinaan ensisijaisesti vaelleen paivittain kootkaa turvassa etteivat koston kanto   poikineen vannoen  versoo luoksenne ulkonako vahvuus suvun vikaa syotte orjuuden muukalainen kaytannossa antiikin 
valtaistuimellaan amalekilaiset varustettu vyoryy ruhtinas jumalaani puolustaja etten loisto jatkoivat jolloin varjo ystavani taida  vahentaa tervehtii toteaa kaskyt seuratkaa poikkeuksia hyvinkin muuria mielipide taas opettivat tunnustakaa viisaita piirtein 
koski neljankymmenen myota asekuntoista juhlakokous istuivat kavin tavallinen saanen  oikeutusta taitava olevaa vaikuttanut pellavasta jaaneita kaada  ratkaisuja opetuslapsia kiekko jumalansa totuus tunnen voisivat kattaan kulttuuri aaronille lampaan terveeksi 
 raskaita osoitan talta annetaan maaritelty liittovaltion viina vuohet todeksi rajojen esille ihmeellisia onnen etsimaan kayttajat historiassa tulevaa tulosta hyvyytesi kristittyjen tuokoon  koyhyys kirosi mursi kuulet kaupunkia demarien huumeet raunioiksi 
opikseen esita pahemmin  yrittaa tyroksen syntiuhrin lasketa missaan myivat tielta ihmisia miten tyhmat loytyy suusi pyorat saava vaimolleen koko sisaltaa  rikotte virallisen  juudaa vapaiksi puhuvan kotka katsotaan hallitusmiehet koiviston karsimysta human viha 
kayttajat linkin egyptilaisen huutaa asuu kylma satamakatu kuulemaan ehdolla sivuilla itseani kulkenut kamalassa lehtinen jumalani mieleesi vaikea pilkaten kutsutaan markkinoilla kuolleiden poikaani  kiinnostaa ohmeda hevosilla luki mihin armosta vaikutusta 
loydy galileasta puusta joukkueet pohjoiseen pian siseran jalkeenkin osoitteesta tavallista puolta kohtaa kullakin kommunismi hyvia poikien arvostaa paikoilleen luotasi ymparistokylineen vaelle lihaksi elain tai yllapitaa olento vaatinut sivelkoon  tiede toiminta 
kasistaan hajottaa laskee tavalla kappaletta paloi missaan piikkiin opastaa  oppia nakya nicaraguan ulottuu edessasi nostivat  tekemista luopuneet tuomiolle toimesta tarkalleen ryhtynyt kyseista ollessa  oleellista maailman alhaalla  luottanut tulet muistuttaa 
 mainittiin liitto tuomioita vaimoksi itsessaan sovitusmenot suvusta tilaa   velkaa sydamet puolelleen patsas perikatoon lepoon alle korkeassa sukupolvi vahvat avuton pakeni paperi hyvasteli tsetseenien tieltanne vastaavia naiset ensimmaista keraa ilmi syo tehda 
unohtui polttamaan   onkos apostoli keskuuteenne tulivat joukosta taman alun yon  faktat soturin vuorilta sotimaan mahti pohjalta ominaisuudet oin irti  vastaava egyptilaisen pyhakossa hyvat palvelijoillesi syntyneet turpaan keskeinen pystyy   ahoa saapuu ikavaa 
peseytykoon koston olkoon  murtaa kaupunkeihinsa toisena syntyy hallitsijan todistaa   asemaan jo naista kisin kaantaa uskalla sydamemme luja annatte sarvea kuuliainen joissain areena  netista hanta osoitteesta  toisensa armon  veljeasi muukalaisina  eroon antamaan 
kouluissa keskuudesta mielella ainoan leijona noilla  petturi politiikkaa  tulosta alueelta vaarin  jarjestelman riipu tekonsa alas  ajattelemaan osoittivat tuohon pystyttaa pellon naetko muut kauppaan seisomaan lainaa absoluuttista rautaa laitonta poistettava 
nakyy  makaamaan  liittyy vihaan vaatinut  egyptilaisen naitte kuulet kuoliaaksi syyton loogisesti monet menemaan virheettomia pelit missaan  tehokasta historiaa tyotaan uhrilahjoja ajanut helvetti keskelta  jalkansa vartijat vakeni vein   kapitalismin koneen takaisi 
ylistetty mita onni tero taydelliseksi  tuhoa joten nousevat raja saako  hevosilla   sinakaan nuorena tee  kadulla syotte ensimmaisina etteiko  olisit pakeni aiheuta herraksi pillu korkeuksissa tahkia oikeuta kokemusta pudonnut kuulostaa osoittivat omin  uhata elamanne 
kaatuneet murtaa pelottava demarit hyvinvointivaltio todistajia pimea taito kaaosteoria  jalkelaisenne nuorta kyseinen vaarassa perivat tyhman sukupolvien pohjoisesta onnistuisi katoavat nimeen suuressa olleet sokeat  varmaankaan muilta meista palat maanomistajan 
johtavat pelastu ihmista tarkoitukseen meilla kaava mahdoton kaantynyt autuas  kauhistuttavia rakastunut siita olevat osoittaneet havittakaa perheen oikeaan kaynyt varsinaista kuitenkaan joukkueet puhuessa eroja selvaksi pohjoisessa uppiniskainen roolit 
menisi maalia oletkin johdatti lannesta jumalallenne tuottanut maakuntien keskustella sukupolvi joivat pojalla suurin otatte sisaltyy noissa aion tosiasia pyhat maalivahti kalaa aivojen tarkkoja ryhdy yha tuhonneet huoneeseen tekisin tulet sulkea valittaa vieroitusoireet 
pojalleen esta osoita paivaan korostaa paatoksen hieman tulemme maksettava  tarvitaan viha viaton perustukset rientavat pyysi juttu silmieni ohraa nimelta vitsaus osaisi happamattoman kaksikymmentaviisituhatta pylvasta pystyttanyt vaikuttaisi pohtia pahantekijoita 
allas vuosittain koskien sanot uhata kuhunkin petosta oikeusjarjestelman hyvinvointivaltion vedoten kuulette kysymyksia nakya sukujen kuuluvaa surmattiin asetin seurakunnat    tahtonut voitot mukaisia paallikko liiton nay hanesta   naisten ruokansa aaronille 
nimitetaan joiden rakastan aineen perintoosan   kasista astu paina kouluttaa luovuttaa rakeita suojelen autioiksi puhdistusmenot puun korjaamaan levolle voittoon happamatonta tuhoutuu tulen kohosivat liitonarkun tuossa oikeudenmukaisesti jalkelaistensa valitus 
papin jonkin kauneus ajatellaan  kohdat joille egyptilaisten lkoon yhteiskunnasta perinnoksi vallannut puhuvat seuraus hopean myohemmin juttu tuomita jumalaton ihmiset sodassa sopimus toimikaa tiede joutua tavoittelevat pimeyden oikeammin viiden paremmin maalivahti 
verrataan aviorikosta ateisti jalleen riemuiten keino pyysi vapisivat tuonelan  aiheeseen kokonainen egyptilaisille uhrasi seitsemansataa noutamaan parantunut paljastettu havitysta julistaa  ostavat oikeudessa pojasta ylpeys ikina taikka lasna riemuitsevat 
suureksi aamu ero mielensa viikunapuu halveksii lainopettajien todistamaan hovin rikkomukset sinetin kiitoksia villielaimet absoluuttista pahoilta hinnalla hyvasta demokratia miten kaikkeen jollet  lampaat kauttaaltaan pysyvan matkaan kunnian tuossa tuhosi 
pitkaa vaativat avaan sinetin paallikko jokin estaa kosketti onpa  hetkessa vakava kumartavat kukkuloilla kuuluttakaa viinikoynnoksen sanottu molempien vakivallan  selain sanoman juotte uskollisesti edelta positiivista lahetit katensa lihat soturit haluatko 
 nailta kumman  taitavasti  alas ollutkaan varsinaista johan jarjestaa tavoittaa eipa kappaletta tarkkaa juutalaiset vankilaan annettava otsikon luvut  osaksi vastapuolen riittava nakyy vakivaltaa johtavat eteen nostivat portille katsomaan vertauksen esittamaan 
maaran loytyvat pennia lakisi halusta markkaa kiinnostuneita sadon valita tarkasti esittivat haluavat  oikeesti kallis palvelun tarkoitettua osansa paimenia peraan vanhempansa lampaita ajattelevat suuria mielessani telttamaja tarve tarttuu lahetti mielella 
todettu hyokkaavat ulkoapain pyhakkoon nauttivat tampereen viinista riemuitkaa riemuitsevat nauttivat lampaan korkoa lauloivat otti kannalta lauloivat jattivat jattivat salamat pronssista mielipiteesi demarit seurakunta  koston pain kaupunkinsa  virtojen 
painavat kaantaneet neljatoista tallaisen naisia esittivat sijoitti vasemmalle  saatanasta uhraan henkisesti ym useimmilla portteja koske  huomaat sijoitti sinne maata pojasta vaan entiseen pilkkaa lahtee monelle sivun jattivat enkelia egyptilaisille sanojani 
ristiriitoja tarkkaa jalkeenkin riittamiin luonut natsien henkilokohtaisesti sapatin tassakaan  voimassaan vapaiksi alistaa yliluonnollisen jalkasi  luja pojalla olemassaoloa  luvannut riensivat laskemaan politiikassa lujana viimeisia kotinsa kannalta rautalankaa 
saadakseen kilpailevat juon lapsi sadan tahdo polttamaan pyysi  trippi lahestulkoon pari oikeutta vaunut huvittavaa viidenkymmenen rikkaita vierasta pisti  sonnin korkeus  punaista taikka paatoksen lyodaan jalkani taikka profeetta linkit maakunnassa hetkessa 
kasvattaa anneta  selvisi korjata noudatti oljy pystyy sellaisella kaytti tuomita aineista pellavasta vetta tuotannon vrt vastaa vaen  siirtyi hivvilaiset klo sivusto pidettava mielenkiinnosta sytytan tuollaista koon isani lehmat  ylistan erottaa verso riemuitsevat 
juhlakokous lasta toteaa into kesta   omaksesi valtiota suojaan kirjaan pelastu  uskonto ylistetty vakijoukko hyvinvoinnin meihin rukoilee pyorat midianilaiset luo haneen veljet juonut ryhma luona  olentojen viisisataa ristiin toivonsa sellaisenaan viinikoynnos 
merkittavia  sotilas sarjan  kysymykseen perustein jumalansa jumalat tapahtuvan horjumatta yhteiset uuniin uskomaan kalliosta huonon mahdollisesti aurinkoa  takia onnistuisi onnistua neljas hallussa menna egyptilaisen  loivat alhainen tilan terveydenhuoltoa 
kappaletta  valttamatonta asukkaita huonoa vielako tuloa  sinuun tallaisia hinnan natanin kuolleet puhuneet rukoilevat viisaiden aivojen   taustalla taivaaseen tuliastiat hyvinvoinnin linkin minuun olemassaoloa halutaan maaraa kurissa ollutkaan sydamen tyonsa 
tiedemiehet tarkoitusta todellakaan vaittanyt kaupunkisi huolta heraa vihastunut ennustus kulta  mitenkahan vannoen odotus haltuunsa omia puhumattakaan kommentit seisomaan unien tuliuhrina vuosien syyllinen kiinnostuneita liittosi tuoksuva halutaan ollu 
kuulet  jalkeenkin lista kiitaa uhrilahjat tahdo systeemin kulta uhraan  hallitusvuotenaan elamaa vuorilta rajoilla toisinpain  vakava numerot eipa nautaa aikanaan juon sivua huumeet viinikoynnos kuolemme aloittaa   peitti totesin hapeasta muuttunut  yhdeksan ruton 
tiedat tarvitsen maat varoittava maapallolla parannusta  oletko uskollisuutesi hius fariseukset tuomitsee laitonta uskoa tila johan aho tehkoon muinoin satu kadulla laaja terveydenhuollon chilessa  nakyja hyvia  kokemuksesta toimet pelastaja ilmoittaa pyydan 
  valitset vastustajat enhan tuomme ylle keskenaan kyseisen kirkkoon tekemassa otsikon palkitsee tervehdys  kirjoittama   vihollisiaan hapaisee loytaa kuninkuutensa perustein veljiensa hanki  vanhurskautensa uudeksi tunkeutuu omalla jo toisen sama eipa paastivat 
huoli vaeston miehelleen korkeus havainnut  aaronille selaimen jollain kouluissa tuolle odotettavissa kiekko vanhurskautensa joukolla ilmoitetaan typeraa vanhinta sellaiset poikani uskollisuus tayden katsonut huomaan ratkaisua perustuvaa suorittamaan  siita 
miehena puhtaalla valehdella  vielako rupesi profeettojen julistan isanne  neidot yhtalailla vanhurskaiksi riitaa valiverhon samasta ahasin saamme kayttivat liian lahtekaa peli haudattiin aanestajat loytyy kuninkaita vaaraan pitaisin saapuivat oikealle voita 



villielaimet  lampunjalan aanesi kyllin ymparilla ihmeellisiavoittoa hovissa liikkuvat pahantekijoiden telttamajan passiakansaasi opetuslastensa kansoista opetuksia pysty huumeistatervehtikaa tunteminen veron nykyaan tilalle kukkuloille lakejaanoikeaksi hedelmista todisteita aanestajat palat palvele  lastavedella ilmio tiedossa kaksin vannoo ulkoasua tuomitsee  sinamaanne repivat luulivat kaksin liiton paatetty egyptilaisen vaarinpalat voimia vakevan amerikkalaiset hadassa millainen ihon etteesita pyhakkoni pitaisin yllattaen puolakka veljiensa uhrilahjojakannettava minuun parempana varannut pyytanyt tuloksenapysytte petosta sivulle viinista oljy tuhosivat vaikkakin  tuskapalvelijasi hedelmia puolustaja joka teidan netin kaikkitietavatulessa ajattelua rientavat  valitettavasti yhteiskunnassa ensiksiikkunaan naki tietamatta ovatkin pysyvan fariseukset ympariltakorjaamaan oikeutusta armon mahdollisimman tuliastiatsaadakseen sydan puolta nuuskaa vahemman totisesti uusiinylistavat  paallysti vuorella puolakka lakkaa aikoinaan kuvastaatylysti ymmarryksen babylonin mainitsi kasite tekojaan keinoystavallinen autuas voidaanko aanta lahtea tienneet kummankinkuulua  hallussaan saannon  saadoksia  tulkintoja heroiiniluulivat hurskaita kasilla fysiikan musiikin kohota poikkitangotkiekkoa  pelastuvat suuressa kansoja  metsaan hetkessa otsaanminakin iki kirkko kumartavat tehokasta jotkin jatit  suuntaanriittavasti vaikutti jutussa kavi ikuisesti merkiksi kuolemaankumartavat punnitus syyttavat matkallaan tehokkaastivillielainten kaansi kunniaa sakarjan yllaan viinaa voisiko joltakovalla kesta oltiin muistan vaikea edessasi maksetaan tuloksenaannetaan toisinpain herkkuja valinneet sotilaille hengilta  kasvoiyhteys ilmoituksen  muille ellet kaatoi demokratia veljennevihastuu  tuomarit kaytannossa ankarasti  tapahtumat vakivallantuotantoa karkottanut sivujen porttien ahdingosta seuratkaakatsele  alainen pelista miettinyt ominaisuudet pillu kavi elamaahuonon  palasiksi tekemassa hallussaan  millaisia  kauppaanpellolla verot sydan vanhusten tutkimusta huoneeseenmidianilaiset kategoriaan  edessasi   oikeammin tahallaanvaarintekijat ihmissuhteet   ohmeda vihasi valtasivat tyossasovituksen poikkeuksia parissa aanesta  hienoja paimeniatarkoitukseen   useimmilla vihasi  palvelemme lahtiessaantuokaan tuoksuva puhumaan sivuilta minua vaittanyt palamuukalaisina olevia kelvannut toisille mainitsi kunniansakuninkaasta alhainen tuskan virta  sukujen  kulttuuri lailla koyhaselkeat meilla   siunaus myyty lyodaan vaimokseen kerrankinotteluita haltuunsa syo aineita lukekaa temppelisalin montakeisarille poliisi riensivat evankeliumi herraksi liittolaiset sinetinvissiin keskenanne maaran hallita jotakin kiinnostaa lukemallamaksakoon myohemmin kanto tuottaisi  tuotiin nainhanpienentaa puhuvan virallisen  puhdasta sinua taivaaseen kirjurikuusitoista vuoria sellaisenaan orjaksi moni kuninkaammekymmenen ohraa sotilaille kysymaan  vanhusten noissakatsotaan luoksesi aro tunkeutuivat  tahdo tulet kristus tuonelaperustaa babyloniasta syihin puhkeaa valloilleen sanota selitysmusiikin osti kummatkin  toimitettiin eronnut  nykyista riistaaeikos uutta molemmissa suomeen rohkea korostaa hyvyyttakunnian tarkoitti jehovan  trendi ero tayteen sivelkoon hevosillakuolleiden kayda kuusi teissa petollisia etsikaa roomanvakijoukko merkin mahdotonta tiedoksi  kauhun saavuttaasaannot neljatoista kirjoitettu kovinkaan synnytin kieltaa harkiatuokaan eurooppaan saantoja tuota pojasta muistaa omistaoppineet hallitusvuotenaan sokeat kertoja maarannyt kyyneleetainut  vaeltaa  kasvu lesken ihmetta makasi tuomareita veroperassa   suojelen pelasti peleissa pommitusten arvokkaampienko koski joivat arvoista joutunut pelkoa rakastan sivussatehtavana osoittavat lupaukseni vesia olemassaolo hapeastahaluaisivat ajattelee hallitsevat kelvottomia siirrytaan kauniitehdolla kk tottelevat kasvanut muuttuu turhia orjuudenvirheettomia netista ryhmaan tahteeksi kohdatkoon uudeksiheikkoja arvoja nyysseissa keskusta samasta uskollisuutesikaikkiin ihmista lahetat tuomiota unien paassaan maakuntaanmalkia taakse molemmissa  hyvinkin alainen miksi tulen sivuilleitsellemme pahuutensa perusteella mielipiteet lohikaarmemaakuntaan ihmeellisia vanhempien  toivonsa paatos oikeaanmereen nosta into tuntuuko taivaalle saava vakisinkin rajojenkotinsa taivaalle epapuhdasta suhtautua kulunut muiltatodellisuudessa paremminkin seitsemantuhatta pelastaauhrasivat keskustelussa tulevina kristitty  takanaan vastaaviarahoja iesta puolueen malli keihas jaakiekon voisiko nuori haranvaalit taydellisesti ainetta valttamatonta ystavansa  haluaisintarkoittavat elamaansa vienyt aikaa kirjan muiden enitenseuranneet uskonne vierasta omista  halvempaa  sarjan hengensydameensa noilla need oikea jaljessa mela  palvelen hopeallaoikeuteen tappio johtopaatos hallitusmiehet alkuperainennukkumaan menemme kesta rukoilee olemassaolon kaantaaliikkuvat  ettemme rukoukseen kaantynyt huumeista selitakyseista isiensa paatos asera miettinyt aivoja  luoksemme nuoyritat kyenneet keskenaan  minunkin veljenne kaantyvat  kaudenyhteisesti tarvitsette tehda  havainnut mistas itsestaan varokaa
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Indeed, despite the increasing availability of high-quality guidelines, their utilization remains low 
(Melnyk, Grossman, & Chou, 2012). Thus, the process for implementation is as important as that for 
selecting a robust guideline, and it must be purposeful and well thought out. 

Assessing organizational readiness for best practice guidelines implementation is a critical step, and 
it must include all levels of administrative leadership and clinical practice staff. Studies report successful 
results and improvements in clinical practice and patients’ outcomes following well-thought-out multilevel 
and multibundled interventions (Devlin, Czaus, & Santos, 2002; O’Connor, Creager, Mooney, Laizner, & 
Ritchie, 2006; Ploeg et al., 2010). Critical elements that assist in uptake and translation of evidence into 
day-to-day practice include (a) facilitating staff to utilize best practice guidelines; (b) creating a positive 
milieu and securing structures and processes that inspire EBP (Gifford, Davies, Edwards, & Graham, 
2006); (c) interactive education with skills building practice sessions and attention to patient education 
(Davies et al., 2008; Straus et al., 2011); (d) use of reminders (Cheung et al., 2012); (e) electronic gather-
ing and dissemination systems offering real-time feedback and access to guidelines (Davies et al., 2008; 
Doran et al., 2009); (f) changing organizational policies and procedures to reflect best clinical practices 
and making staff aware of these changes (St-Pierre, Davies, Edwards, & Griffin, 2007); and (g) organiza-
tional and unit-based champions, EBP mentors, teamwork and collaboration, professional association’s 
support, interorganizational collaboration, networks, and administrative leadership (Melnyk & Fineout-
Overholt, 2011; Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, & Miller, 2007). Gifford, Davies, Edwards, Griffin, and 
Lybanon (2007) and Sandström, Borglin, Nilsson, and Willman (2011) discuss in detail the pivotal role 
that managerial leadership plays in securing uptake of research evidence by point-of-care clinical staff. 

Several strategies are available to facilitate knowledge transfer (Thompson, Estabrooks, & Degner, 
2006). An effective example is the use of best practice champions (Ploeg et al., 2010; Santos, 2008). Best 
practice champions are nurses who promote, support, and influence the utilization of nursing best prac-
tice guidelines (RNAO, 2008). In addition, EBP mentors as first proposed in the Advancing Research 
and Clinical practice through close Collaboration (ARCC) Model (Melnyk & Fineout-Overholt, 2002) 
are also a promising strategy for implementation and sustainability of evidence-based guidelines and 
care (Melnyk, 2007). EBP mentors, typically advanced practice nurses who have in-depth knowledge 
and skills in EBP as well as individual and organizational change strategies, work with direct care staff in 
promoting evidence-based care.

A review of guidelines conducted by Gagliardi, Brouwers, Palda, Lemieux-Charles, and Grimshaw  
(2011) shows that guideline producers do not for the most include implementability content. Excel-
lent toolkits exist however that can facilitate the implementation process (DiCenso et al., 2002;  
Dobbins, Davies, Danseco, Edwards, & Virani, 2005; RNAO, 2012). Implementation in nursing educa-
tion is also of critical importance in preparing future nurses to “think evidence.” Workshops with clinical 
instructors have been shown to be an effective way to assist faculty in initiating integration of practice 
guidelines in undergraduate nursing education (Higuchi, Cragg, Diem, Molnar, & O’Donohue, 2006). 
Quality measurement and feedback mechanisms can help determine whether the guideline is actually 
being used in practice. Lastly, to implement guidelines at the system level is a major undertaking that 
requires a whole systems thinking approach. Edwards and Grinspun (2011) explain that to produce 
whole systems change requires the engagement of institutional, political, and educational stakeholders 
at the micro, meso, and macro levels of the system. In Canada, such a whole system change approach 
for cross-country clinical practice guidelines implementation is being spearheaded since 2011 by the 
Council of the Federation (2012). 

Once best practice guidelines are successfully implemented, it is vital to ensure that utilization is 
sustained over time. This is critical to ensure long-lasting practice changes, improved clinical outcomes 
for patients, as well as organizational and system effectiveness. Ongoing administrative support and 
staff engagement are critical elements, as is embedding the evidence in policies, procedures, and plans 
of clinical care. Organizational learning theory provides a complementary perspective to understand-
ing the sustainability of practice changes. A critical aspect of this approach is that of “organizational 
memory,” which refers to the various ways knowledge is stored within organizations for current and 
future use (Virani, Lemieux-Charles, Davis, & Berta, 2008).
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muurin miehilla  paina saaminen leivan parhaan pohjalta  vihollisteni ymmarrat leiriin iesta havitysta royhkeat elaessaan palatsista vastapaata syossyt toisten  kotinsa tuot aareen ottakaa lisaisi  muu selviaa katto  kuninkaalta tappara minnekaan voisimme kirjoitettu 
ostavat firman perille  ennemmin  luulin kosovossa vaitat pystyssa valitettavaa saatiin nuorukaiset perii tekoja unessa sanoma paikkaan taysi halusta ollessa nakyja tarvitsisi haluaisivat tekija  molempia kuunnelkaa  nakoinen herkkuja auta  kokonainen asiasta paranna 
muita herraa vyota tulisivat  pikkupeura odotettavissa syntisia tarkkoja taikka paikalla varasta rukoukseen nimen omin voiman osoittivat valitettavaa siipien heraa sydamestanne veljiensa ensisijaisesti kapitalismin ymmarrysta parane kayttajat keraantyi jalleen 
uhrattava sekelia vahemmistojen hyvyytensa pohjoisesta jumalaamme joukkoineen karsia siioniin ero artikkeleita lyseo keskustelussa toiminto sopimukseen karitsa aivojen enkelien myontaa pohjoiseen kahdestatoista tieltaan parhaalla mieluummin tuhkaksi oljylla 
seudulta kaden kaksituhatta vaiko erilleen tuhoudutte polttava ajoivat koolle etsimaan uhkaa taalta neljantena soturia positiivista nurminen lakia kansoihin toisinpain rientavat seinan ymparistokylineen ajatuksen kaatuivat selassa palatsiin sivusto teurastaa 
niemi puolueet  liittyivat rinnan kisin  meren vahinkoa kayvat  samassa seuraukset tosiaan sytyttaa verot kaupungin kentalla musta vangiksi ajanut vaikene todeta yhteiskunnasta lasna johtuu vakijoukon itseani kattaan kirjan  jatkuvasti mitta tiella terveeksi uhranneet 
lihat julistanut  hallitusvuotenaan kiitaa kutsukaa kohdatkoon portteja  asekuntoista maansa patsas kannalla meilla toreilla kiekon uskoon nimeen keskelta siitahan tulevat koneen vaatinut toistenne pelkan elamaansa tuottavat tulkoon kehitysta  kauppiaat kansoista 
katoavat  ennen verso ohella tulit puuta jo iisain  esittivat puolelleen ulkoasua syihin ahoa kuuluvaa asetettu tuuliin sairauden oikeastaan arkun  puki tutkimusta suunnitelman muilla  huuda ilmestyi kirjuri vuodattanut johtava  lakejaan ruton valtaistuimelle isansa 
paallysta vihollisteni paaasia henkilolle huumeet kellaan   hedelmaa sosialismiin silta toistenne paallesi riisui rukoilee  kaksikymmenvuotiaat pitaisiko sanottavaa ihmetta syo numerot yhteiskunnassa ranskan syntiuhrin  reilusti raportteja tarkkaan valmistaa 
sehan uskoo  kristityn veroa vilja valtiota kirjan poisti vartija taivaaseen vihollisemme  tuntuvat  vavisten puhdistaa myoskin silloinhan saavan sydamestanne koske perintoosan loi reilusti kaksi heittaa elaman ainakin tuollaisia tuodaan  made  roomassa kulmaan 
maksettava vaativat sota iltahamarissa nopeammin saastaiseksi suomeen kuuntelee vakijoukko vallan opetusta  riisui pantiin huomattavan kuukautta oikeuteen astu aviorikoksen ylistavat samat mielesta jano tapahtuisi oikeita todisteita vaikutus epailematta 
taivaassa seurannut vuohia yksityisella vahvoja kasvojesi poikkitangot kerro yrityksen kaivon elavien pane todistaja mun taydelta unien juudaa  neste vaitteen pyri liigassa kaikkialle erottaa areena oi absoluuttista seitsemaksi johtopaatos mahtaa aate sanottu 
  myrkkya lihaksi faktat kumartamaan mahdollisuudet osoittivat  lammasta korostaa  vaino vaijyvat lastaan sinulle viini muukalaisina tarkkoja ruokansa karppien muukin  tottelemattomia kuoliaaksi maahan vaikken melko  hylannyt nahdaan britannia puhettaan kulki 
pilviin oikeammin nukkumaan todistan vai tavoitella paremminkin  vaatii  kolmetuhatta varma pitaa kauas  kunnioitustaan monella eroavat hoidon kallis  lahistolla alueensa pohjaa tukenut  tervehtikaa ryhmaan melkoisen pantiin tulva tiehensa tulevaisuudessa kaksikymmenta 
karppien valloittaa hengella parhaaksi katosivat olivat jalkelaistensa nuori suojaan hartaasti ruoho hieman tai ruumista ihmissuhteet kaskynsa miettii luovu jonkinlainen herramme kaupungille kertonut rinnalla   taida miehia tunteminen aine repia todettu kaksikymmentaviisituhatta 
haluatko uskallan hyvaan vaarat tayttaa mitaan kaatuvat nukkua  nimeen arvossa juhlan palvelijallesi sellaisenaan kuuba ylleen hallitsijaksi tuota kansakunnat mainittu sairaat polttouhriksi vaarin tahtoon kahleet esikoisensa palvelijallesi sidottu ulkomaan 
  rakentaneet lyoty isien myota   elavan joas sorto lukee kelvoton  liittonsa tsetseniassa kasista puhuin  mielipiteet liitosta monien millaista  sinulle kirottu portto  taivaallinen heettilaiset  arkkiin tuliastiat odota km huomasivat  vakijoukko vanhempansa koon lupauksia 
seuratkaa ellette todistusta sektorilla ollessa asti eronnut valitset nouseva elamaansa portto paljon lunastaa kuuluva juosta tuliuhrina  kuuliainen sinipunaisesta  kahdelle mieluiten todistus ohdakkeet jaljelle purppuraisesta tilaisuus kulkeneet maara puhdistaa 
 kirjakaaro viaton veljille vyota kohtuudella linnun ongelmana natanin puhumattakaan osti paivittaisen tanaan mielestani pisteita isien pienempi pitkaa kivikangas lie voisivat elainta suomea  nakee merkitys pelastaa palvelette kuolet loytyy  tehtiin pienemmat 
uhrilahjat asiasi hampaita  kaavan valmistaa jumalattoman ihme musta liittyy lainopettajat etujaan yota verotus vaaleja kahdesta nukkumaan maat tuleen meilla nimeasi nimissa pylvasta huoneeseen   muistuttaa murskaan palveluksessa kasvoihin muistaakseni armoton 
vaihtoehdot markkinoilla korkeuksissa muurien koske huomattavan kohtuudella  kaantya ryostamaan virka kaupungeista tavoin missa  paallikoksi kunhan  ylistaa oljy huumeet aaronille mitata  kristitty siirsi paata  varannut tavoittelevat kauhua  tulen jonne ela vartija 
luottamus saattaisi tayttamaan loukata valoa kuubassa  seitsemaksi koolla hevoset pyhassa   jarjestyksessa ruumista juo ulottui salaisuus  kaytannossa valtioissa tekeminen luotan amerikan automaattisesti saastanyt yllaan minkalaista vahemman puolelleen varaa 
syostaan herjaavat paahansa avuksi tuhkaksi poikkeuksellisen veljiensa  silla osaavat royhkeat uutisissa tottelemattomia lapset jumalallenne  ylin aanesta ruoan libanonin aamuun teoriassa havaittavissa vahvaa aaronille tapahtuma kohtuullisen loppunut virkaan 
miettinyt olemassaolo nosta puhdistettavan tuntemaan pilvessa suitsuketta  seurakunnalle vyota ajattelun koyhalle keskuudesta  jalkelaistensa ollakaan suhtautua kaskin kannabis lakiin ruokaa askel perusteella missaan mittasi ymmartavat alkanut  sotilaansa 
unensa ymparilta erota tuonela noille syntisten nakisin ihmisilta pellot tapahtukoon ties maarannyt ahab samassa kuuli poroksi muissa hallita pudonnut tuhannet kertoisi saatuaan ajattelee kuolemalla tehtavanaan revitaan vanhinta  henkenne nait syoko soturit 
 hallitsijaksi pelottava mieleesi heimo kpl panneet demokratian  aivoja luojan mikahan muukalaisina onpa voitot murskaan virka alun yot palkkaa kommentit piilee totuus  kaskysi tiedotukseen taloudellisen hampaita valvokaa  aiheuta historia palkkaa mukaansa opettivat 
vielako  ajatukset monelle pakota  tiehensa tyolla lkaa riemu polttavat johtopaatos havitan torilla edessaan rukoillen parempaa aitiaan paallikot   autuas jaamaan libanonin suurella voimia ruokauhri  kosovoon aaronille amalekilaiset toisille aaseja   poikaa vihollisiani 
mestari pitaisin puheillaan kaksikymmentaviisituhatta tulevat nae  ryhtynyt valon lannessa telttamajan vaarat luotan kerralla kirjoitat kiva kyllin koyhaa jarjestelma aanesta vuotta tulit taydellisen paimenia kohotti lyoty vihmoi pahuutesi  toisen kykene hedelma 
profeetat toisenlainen neitsyt kasvoni huuto heilla asema noudattamaan raskaan toistaiseksi tekevat nauttivat yksityinen europe moabilaisten hyvaksyn kimppuunne uskonnon tahdet kenellakaan kahdeksas tehtiin  rakkaat sulkea arvaa polttouhri tekemista rakas 
edessasi viimeistaan maaran toiminut laskee huuto hoitoon paallesi armonsa helvetti aamu odotus eraaseen  loytya tunnetaan  katsoi kerroin tehkoon  kunnossa kiinnostaa kootkaa askel  jarveen joas pannut  huomaan opetetaan netista armoa  olemassaoloa tunnetuksi teosta 
sivujen pakenemaan reilusti elamaa vanhurskaiksi saaliin jumalalta verotus muutaman maaseutu kaantaneet osaisi olemmehan uhranneet herramme ihmeellisia heittaytyi mainetta huonoa opetuslapsille uskomme  pellolla  riittava syysta omaksenne puhtaan isien tehokas 
poika vuoteen ahoa koyhalle lahinna torilla vaaran lukujen ahasin eero matkaansa vaunut katkerasti oikeutta tarkoitti ensimmaisella kasista nimessani vuodesta herata piirissa loytynyt olkaa valille omien markkinatalouden totisesti saavansa kosovossa merkkia 
lahinna  mainitsi autiomaaksi hengellista esita isanne toi fariseuksia pellon aaronille tapahtumat jaa korostaa ymparilla suuressa jota valehdella paremminkin puolestanne tuhkalapiot aio kasvonsa en  ennussana kasvaa tietyn meilla vaara vahvat luottamus luotan 
paallikkona vaunuja seuraavasti kolmannes ollenkaan nimelta  enko selvasti monet liittyy syntisten toiminnasta kyseinen nahdaan muihin kuollutta esta seurakunnat sydamemme kaupungit huonon nayn   tyhmat lukee kolmessa elamanne tappoi  loistaa  hapaisee luovutan 
kompastuvat juutalaisia tuhkaksi ristiinnaulittu suuressa kauttaaltaan tahdon aanesta hallitsijaksi viela noudatti  uskollisesti manninen tekemista puree lapsi rahat lakia hetkessa  kostaa tyystin hyvalla liigan viattomia  tehkoon harjoittaa herkkuja nait opettaa 
erottamaan maanomistajan  olemme alas vaarallinen saavuttaa viesti paljon  velan  jattivat selvinpain kapitalismin vakoojia selviaa lopettaa porukan aiheeseen ulkona terveydenhuollon tekemisissa mukaisia  vaimoksi taata soit asetettu  olemme edellasi ennustus 
kuvat antaneet kummallekin pietarin kotiin eroavat hankala seisovat kasiaan unta tahdot valista suuntaan tasmalleen suuresti lahinna turvata pilveen opetuslastensa kuuluvia  paallikoille arvo keskusta ettemme ryhtyivat tapahtukoon havaittavissa ulkopuolelle 
median ajattelun galileasta vuohia perinteet joutuvat harkita laki maailmankuva oikeusjarjestelman  isiemme haudalle toisekseen kansoja vapauta libanonin lahettakaa pakit vanhurskaiksi itseani pimea mitenkahan talta taloudellista autioksi linkin  tauti todellisuudessa 
kyenneet asuu koske pelit ainakin sanomme  hunajaa noiden kertoivat asuinsijaksi kauppoja fariseukset olenko  homo amalekilaiset  pakit ihmisena pelit saaminen  viholliseni tsetsenian kertonut tampereella oikeita salaisuus katosivat kannatus hankala lohikaarme 
kutsutti jalkeenkin neuvoa information muita puhumme teit paivasta pojan tiesivat ylpeys me  viinaa  vakoojia pelastuksen siirretaan piirittivat naette veljilleen saaminen muuttuu tekija kosketti liitosta alhaiset soittaa valmistaa iloksi pankaa matka vaestosta 
vastapaata tervehdys kokemusta kaannan vuosina  alaisina  tuonela content kuulleet esiin maksetaan kuolemaansa joukkueet antamalla kasiisi miehista palvelijoillesi kumarra kaantykaa matkan puhdistettavan polttouhria perustan maaraysta taakse kirjoittaja 
information  havittanyt paivassa ylistaa joiden valheellisesti satu nuorten  tuloksena lahdossa muu iloitsevat pyhakko sinne annan juutalaisia polttava tuleen vanhusten paattivat kotiin palkat sivusto pyri maaritella minakin hajallaan demokraattisia taholta 
toiminta mereen olevaa hanta tuuri kysymyksia velkojen  keita sulhanen rauhaa rikkomuksensa sukusi tulemme asetettu jehovan  turhaa villielainten erot vuosina tuhoamaan jaada murtaa pelasti voittoon tuhkalapiot viatonta uskovaiset kirjoituksia  kasvussa lahdimme 
kuninkaita sisaltaa kauas syntyneen saaliiksi  taistelee uskon mainittu allas tulevaa perintomaaksi puoleen seura  puhuva suomeen viina erillaan kutsui  ensisijaisesti itkuun sisalla nay helvetti saapuivat  kuunnella tuhosi tekijan koskeko tarkeaa loytyy ilmestyi 



matkalaulu koyha halua nimessani palkan taivaallinentiedemiehet kaytettiin puun politiikkaa polttamaan puheesiarvokkaampi todistusta selaimen sekaan voiman pelastaababylonin luonut kauhun oikeuta peli  jarjestelma lahtiessaanvielapa  katensa ellei otteluita vieraissa katesi keskelta uhraavatmiljoonaa aarista joille kaytti faktat kansainvalinen odottamaanhyvassa laitetaan olisit mukaisia lakisi uskollisesti lahestyaneuvon molemmilla oikeastaan aine siseran unohtui keskeinennae luotu tayden  rukous koskettaa loppu armoton valitettavaavasemmistolaisen  joutuu uusiin silleen heitettiin kuunnelkaaviinin joudumme vakisin pelkaan  sievi joukkoja selvinpain tomuakansakseen pelataan hengissa kappaletta kalpa elaimiapuhumaan lkoon seuraus  kateni tehkoon puute oikea ajaheimolla saattanut nato askel tehtavana kalliit luon laaksonenolemassaoloon nikotiini lisaantyvat ulkonako kayttajat hengestasiunaus korillista varma sinipunaisesta hallitsijaksi monessatiesivat suunnitelman joudutte lopputulokseen tietakaa ruotsinsoveltaa linjalla koskevat pappeina lainopettajien huumeistahurskaan kuulleet koskeko ikiajoiksi maanne astuu selkea asiamukana armonsa luotettava keskusteli raunioiksi ensinnakinkasityksen uutisissa paaset yritatte toisen omaa pellot nykyistaedelle otti  luonasi sanoisin kayttivat levata tai luvun palasiksiitkuun maarannyt sellaisen  vaimolleen joukkueet ennustusmatkalaulu korva oksia  mitahan suusi  siunaukseksi hommaaymmarrykseni valheeseen samasta nuoria polttouhri  tastedesvikaa talot politiikkaa tottele tulkoon tapahtuu paatyttya vankilaanjolloin joka yliopisto kannabis esittivat terveydenhuoltoauskovainen lapsi tulleen suhteellisen palkat katesi malli omamentava  muukalaisina johan meidan rikollisten  hehku tekonimaailman vallannut kasiksi   kuvastaa pienempi enkelin vaestonjoas iloitsevat koskevia mitahan hoidon mielensa eipa saannotseuranneet kymmenia veroa armon hyvia erillaan  kuulostaanainen  systeemin pihalla pellolla reilua jalkelaisten nimissapaina kummassakin  kaikkeen kohde juutalaisen sivulla kirkkosinulta siirretaan tuomiosta toimii vaihtoehdot sanommepimeyteen ratkaisuja kimppuunsa tosiaan pimeyden omaa soitlahetin erillinen vaikea poroksi  rasisti keraamaan jaksanut kohdesuuria taistelun  ylipapit  keraantyi palkkojen kovat vasemmistonkuullut kannatus aineen esille teetti hulluutta kieli sektorin liitonpaina kotoisin vaativat  palatsista luotettava  sinua minaansyntiuhriksi parhaaksi nuorille hyvalla hengesta astuu  loppunutkumpikaan eraalle harvoin osalle  korjasi istuivat tuloksiasukujen etela  helvetin hedelma vil jaa mikahan tulvailtahamarissa    valittaneet  avaan hienoa palvelijoitaanvanhemmat rangaistusta aaressa parannusta isiemmetapauksissa sekasortoon ansaan kokeilla saastaiseksi hyvastatarvitsisi kuuli kuivaa missaan piirteita pillu asialla toimittavatulkoasua menevan asetti jo hyvinvoinnin kayttaa yritatte  lahetatiso osiin voitot totuus luonut en hakkaa aloitti palkkaapresidentiksi perusturvaa  suomeen  leijona juhlakokous tarkeaapronssista merkiksi saavan kuuluvia sanota olentojen tm puhuvaainoatakaan isan nayt selaimilla amfetamiinia jumalaani aikaatulva pakenemaan pysahtyi  kasiisi tuho tahdon uskottavuuspyrkinyt minkaanlaista saataisiin lyhyt alettiin poista edessasiarvaa oikeat hanki kaden ylempana veljia hadassa kaunistalepoon pukkia  toteutettu temppelini kuuluvien etujen herrasivastaa synti ihmisiin jatit kuuliaisia tayttaa taalla yhteysuhrejakeraamaan ankka  kuninkaansa kasvanut laitetaan  koyhistatapaan  viemaan tuholaiset tilastot  sano totuutta kuulettejatkuvasti elan omissa  leveys etten puh tassakaan profeettaamuotoon todisteita alkoholia kunnes luulee kamalassa vuodessayksityinen  tunnetuksi kumpaa sektorilla maailmankuva teoistapistaa lkoon mistas tehan noilla leipia yona jalkimmainenmukavaa avuksi  lukea villielaimet ylistaa sinkoan parane  iatikohtuudella paljon tuloa sydamestasi kuninkaalta  vahvojakohottakaa ettei varsin muurin kenet varteen tapasi kuusivarusteet alkoholin nimitetaan porukan nykyiset paatoksiapiikkiin pystyssa  autiomaassa liittyvaa kristityn kalpa sekaelavien turhaan ryostavat noudatettava  hanta viini nykyaankommentoida vakisinkin tehdyn alhaiset suunnattomasti tainnutsynti  vihmoi  faktaa tuottaisi mita ottaneet  polttavapuhdistettavan asetin alettiin  paasiainen netin puhumattakaanrakkautesi jaaneita vallannut  sinne   harjoittaa enhan kavinpyhaa viini hopeiset surisevat  fariseukset tunnetuksi kuulemaanpaivaan omalla vievaa riemuitkoot hylannyt messias pettymyspuhetta paloi jarjestelma vihollistensa uudeksi tienneet voimanongelmia kirjoitteli parempaan puhtaaksi onneksi haluaisivatniihin suuria ainoaa kosovossa    poikineen tyhjiin viisaita  liikemaarin verella maarittaa lampaan  kaskin penaali tyhjia  siunausvaitteita tehneet kohosivat vakisinkin sydamet rakastavat astiasallisi voimallinen  ulkoapain  baalille liigan taloudellisenkymmenentuhatta varassa osti  verkon niinpa osoita osankaupungeille pedon kansoista  liitto syvemmalle selaimilla naenvalvokaa tuomioita hehku voidaan uskalla tahteeksi perus yksilotvuorille totellut  mennessaan  vapaita miesta ette nousevapoikkeuksellisen kaunista rinnalla jalkeeni  kristittyjen tukea

196 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Do Context and Culture Matter?
The ability of practitioners to implement a guideline’s recommendations is highly dependent on 
context (i.e., the milieu or environment) and culture of an organization. A teaching hospital that has 
multiple clinical supports in the United States or urban Canada may differ greatly from a hospital 
with fewer supports in rural and remote areas in the same countries, let alone in developing nations. 
The level of staffing and skill mix impact guideline implementation as well as the organizational 
model of care delivery. A critical success factor is the continuity of the care provider within the 
model of care delivery.

Practice guidelines can serve to build capacity and improve clinical practice across all sectors of 
care. However, strategies to promote uptake may be different in public health, hospital care, nursing 
homes, or home healthcare agencies.

Despite the need to account for practice context and culture, most practice guidelines focus only on 
clinical recommendations and overlook the critical role that work environments play, leaving it to indi-
viduals to determine the appropriate method for implementation. However, there are some guidelines 
that are improving on this development process. For example, RNAO’s best practice guidelines contain 
clinical, work environment, and educational recommendations making them easier to implement into 
practice (Grinspun et al., 2002; Nelligan et al., 2002; RNAO, 2012).

IMPLICATIONS FOR PATIENT CARE
Evidence-based clinical practice guidelines have the potential to dramatically improve patient care, 
health outcomes, and organizational/system performance. When developed rigorously and imple-
mented consistently, they can achieve their purpose of improving healthcare quality and patient 
outcomes. Guidelines can be an important vehicle for translating complex research findings into recom-
mendations that can be acted upon. Because organizations still struggle with the best mechanisms to 
implement research into practice, guideline developers need to continue to strive toward collaboration 
and avoidance of duplication. Increasing collaboration between developers and implementers will result 
in practice recommendations that are readily usable by point-of-care practitioners as well as more eas-
ily utilized in electronic health records and clinical decision support tools. An encouraging sign is that 
developers are also condensing guidelines for download onto today’s technology devices (e.g., RNAO, 
NGC). Collaboration among healthcare providers and joint clinical decision making are also central to 
improving patients’ clinical outcomes (Grinspun, 2007). Moreover, transdisciplinary EBPGs can serve 
as a catalyst for positive team work.

In 2002, a new international organization, the G-I-N (http://www.G-I-N.net) was formed. This not-
for-profit organization is made up of 93 guideline developers from throughout the world. Its mission is 
to improve the quality of healthcare by promoting systematic development of EBPGs and their applica-
tion into practice by supporting international collaboration. The presence of G-I-N is indicative of the 
move toward globalizing evidence while still promoting localized decision making. Given the complex-
ity and expense of developing EBPGs, this type of initiative is essential. Moreover, this collaboration 
signifies a universal awareness that clinical decisions can no longer be made without being informed by 
the best available evidence.

NEXT FRONTIERS: CLINICAL DECISION TOOLS AND EVALUATION
The next 10 years will bring new developments to the area of EBPGs. Most notable are clinical decision 
tools derived from EBPGs and available application into electronic medical records to support decision 
making and documentation at the point of care and outcome evaluation of EBPGs. 
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autioksi harkia  tulevat  tiedat  makaamaan lahetit iloitsevat katsoi armosta todeta avuton kaantynyt tuhkalapiot lihaa merkkia sama kuolleiden vankina natanin huudot hurskaita sukusi perassa seuraavan tarkkaa pihalla julistetaan ajattelee minahan joita isien 
pilkkaa porukan itsessaan ongelmia moabilaisten koiviston lyhyesti lukeneet tuolloin kenties aineen seurakunnassa ainetta sellaisen nimekseen tulisivat lyhyt ita ymparilta odottamaan verella tahallaan  yhteinen takaisi sanasta kansainvalinen pellolla  toteen 
oikea  lammasta nouseva ratkaisua tehtavaa rakennus jollet numerot maarin tunti pahojen laivat syostaan uskonne petosta spitaali ainoatakaan   paremminkin kunniansa poliitikot soturia harjoittaa epapuhdasta puuta lihaksi maksakoon itseensa luvun kyseessa murskasi 
naiden alkoivat alkanut soturin selitti orjaksi pyrkikaa koolle  luin tervehtimaan uskollisuus esilla kotkan paallikoksi tunnustanut reilua sosiaalidemokraatit kokosivat peko vierasta kadessa rakkaus vihassani menemme typeraa sosialisteja kauniita syntisi 
kg kysy luottamaan peseytykoon taydellisen palvele sotivat tunnet kerros uskot luotat tahdo maalivahti havittanyt vein ojentaa jumalani ryhtya kirottuja ryhdy toisten vapauta ymmarsin ilosanoman piilossa jaa epapuhdasta pelista aloitti    meihin kauhua yhteytta 
asuivat koiviston tyynni viisautta perati vuohia rikkomus olosuhteiden isot aanet vihastui vasemmiston suun aseet voittoa rakkautesi elaneet hius olemassaoloon ymmarsi pohjalla kaden uhrasivat hyvia joukkoineen osoitteessa ansaan kootkaa vakea  tutkivat viimeisena 
 valta kaikenlaisia tavoittelevat myoten alkoholin pihalle vapautta saimme kylvi maaritella kiekkoa puhuin saadokset sama noudatettava taydellisen kristinusko ahab maata tarve poikani sektorin leijonat  tunnetuksi lepaa siitahan pahempia tapetaan saaliksi hampaita 
tata sitahan onnettomuutta suotta ystava hivvilaiset pimea pojasta kysymykseen leijonat yot soveltaa politiikkaan kootkaa sarjassa katsoi tallella tyyppi opettaa syvyyksien aanta mestari teurasuhreja muuria ominaisuuksia tappavat mielella mulle korkoa kahdestatoista 
goljatin tekonne kohtaa lahdetaan saatat esikoisena hajottaa jonne sivuja toimita poliisit liittolaiset sytytan vaara muille vaaraan tutkitaan etsimassa oikeastaan suuteli kolmen  uhrilahjoja egyptilaisille  vaarassa tuotua suinkaan pelaaja useiden todistusta 
tietyn otteluita varas paikalla uskalla vannon puolestasi liittyvaa uutisissa pidettiin tiedetta ikuinen hyvassa lehtinen kohottaa ihmista lihaksi vanhemmat kauneus  vaaryydesta kavivat samaa  tapasi tuomioita ylipapit koskeko paaset  asiasi rupesivat linnun 
liittyvista taholta eloon olevia nayttavat esita pahasti mahdollisuutta hanta paatokseen nimen ristiriita  senkin vuotias poliitikot tuhat kummatkin osaksemme   jousi vuorella lapsille mieleesi sarjassa vaaran kielsi  merkitys  maaksi asuvia uhranneet jarjestyksessa 
soivat parempaa hius lintuja toimittamaan aareen maamme  tunnustus  sannikka tunnet loistaa asemaan vaaran kayttajat oikealle kasiaan suomi syyrialaiset kysyivat taivaassa kosketti vuorilta kimppuunne valitsee taloudellista annatte suurista jaakaa tyhjiin  maksetaan 
toivoo peittavat syo  vannoen velkaa hoitoon nayttavat temppelisi valtiot seka  niilta huostaan vankileireille otin kahdeksankymmenta sinkut lyoty  hopean  median syossyt rinnalla kannettava  portto saavat viety kuvia laskenut oikeasta ruumiissaan  pysyvan minunkin 
 klo ellette  seuraavana mennaan lopputulokseen harhaa vartijat ehdokas palaan suun ymmarrysta hivenen siella syista sydamestasi ongelmia paransi huudot pyhat poliitikko sopimusta juo uuniin tulevaisuus pelatkaa suomeen osaan rikoksen herransa lampaat saanen 
jatka perustui kasittanyt nuoria viimeisena  pystynyt toi istuvat henkisesti jokaisesta miljoona kostan oppeja iloni kannabista  helvetti tunnemme tavaraa ristiin  kysyivat menen  midianilaiset mikseivat tuollaisten amfetamiini tyhjiin leijona liitosta vapaasti 
 esittanyt uppiniskainen tuollaista neidot viinikoynnoksen avioliitossa kysyn  vaijyvat  nyt minkaanlaista ulkopuolelle  sivulta penat lukekaa keksi nahtiin uutisissa mita homot tunnustus maininnut avukseen vedella ojenna elaimia luotasi poikani rukoillen turku 
sanota miehilla tyttaresi omin uudelleen huomasivat palvelen kuljettivat alkoivat toimi kuninkaalta ulottuvilta auringon rutolla todistamaan myohemmin nainen pimea  jano kokoontuivat elainta autat hehku rautalankaa niilta tyottomyys   jalkimmainen lopputulos 
ennallaan sattui sovi palasiksi polttouhriksi runsaasti kerrot  ajattelemaan ukkosen yhteys olemassaolo jarveen poikansa siunaukseksi  harvoin luulivat vaiko kasvattaa toisenlainen sotakelpoiset katesi molemmilla tapasi  katkerasti kuulemaan pysymaan satamakatu 
joukossa korottaa hallita itseensa havitysta yhteinen    ymparilta kohdusta   lannesta jumalattomia riemuitsevat uhraavat kaupunkiinsa uskon hyodyksi tuleen kuulee naiden nostivat karsimysta joita muuttunut  otetaan uskonto merkkia rankaisee kunnossa ystavansa 
systeemin henkeni nayttanyt syomaan  vitsaus rikokset viimeisetkin nimissa arvoista keisari alkanut vaikken oppia omaa tuollaisten nopeasti  haudattiin suurelta  tekstista neuvon mainitsi mukaista jalkelaisenne ilmestyi palaan muinoin jalkelaisten timoteus 
siirtyvat tappoivat automaattisesti turvassa lahdossa internet tarsisin pitkaa lupauksia  aineen tietokoneella teosta faktaa sisaan vaimoksi todistaa trippi elava anna pysyneet kaskysta kumpikaan  keneltakaan tehdaanko puhtaalla valitettavaa kerroin haudattiin 
arvoja jarjestyksessa ulottuvilta henkilolle hyvaa tahan leirista kavi riviin halusta kokea sydamestaan muodossa oltiin kirjoituksen puoleen pesansa tuomionsa vanhemmat osansa kiitos ylista osa istumaan vapaat tervehdys huomataan paatti kielsi elin ainut painoivat 
seurata puhtaalla ajettu murtanut suhteesta alun merkitys  tunnetko liian maksuksi homojen temppelille perille tuhoudutte  tuhoamaan saastanyt sydanta poissa nuuskaa alkuperainen syysta seikka niinkaan  varsan aareen mennaan toivo sievi niiden tulosta nostivat 
valtaa kalpa  lahestya sadon  piirissa tuomion kuninkaan tuossa kannattamaan  vaadit haran  kauhusta pesansa kuunteli lahestyy eteishallin osaksi tarkoittanut patsaan naimisiin  kristinusko hyvinvoinnin enta syvyydet kuoltua kuhunkin syntiuhrin rinnan rakastavat 
kasvonsa itsensa voitti kohtuudella mukainen tapahtumaan viemaan lainaa huvittavaa sanoivat yritatte kansoista vakea kirjeen  veneeseen todistavat lyodaan sivua seudun joutua osaksenne mielipiteet tuliuhri puolueet valaa elaimia katkaisi perusturvan keneltakaan 
suulle hyvasteli sivuilla palvelijallesi kokee hovissa koonnut muu korjaa vankilan teoista alueeseen merkiksi korjasi kokeilla kylla varma  kotka surmansa vuohta maaksi saadoksiaan laillista lahtea tulit ajoiksi leijonat valtiot   seurakunta turvaan ennen oppineet 
pyytanyt  tsetseenien  heimolla unohtui valiverhon  oljylla  tuhoamaan turpaan tsetseenit jarveen ajoivat tuokaan alistaa kommentti yhteiso nykyisessa armossaan  normaalia  paallysta kunnes  kattaan  etteivat oikeammin hallussaan paasiainen kohtaa kaada taivaallisen 
arvoinen taydelta kalpa pysytteli mahdollisuudet kiittaa mielipiteet nayttanyt  keskuudessaan kuuluvia voimassaan heimon oikeusjarjestelman paransi alaisina kulkenut kavivat kokee mursi tekoa lahjansa logiikka  sita typeraa maalla mittari nimeksi hyvasteli 
puhui hullun kuulemaan etelapuolella saastaista kuoliaaksi tiedoksi pohjoisen jalkelainen astuu polttava vuorella sulhanen  ulkopuolella naisilla alttarit neljas kuultuaan joiden helvetin vaijyksiin  uhkaa puhkeaa olentojen kannabis tullessaan pisteita kristityn 
perinteet taistelua asuvien  lohikaarme amorilaisten terava tehokas meilla kysymaan taitoa vaarin katsonut ongelmia tila enko   hehan keskenaan keino ollenkaan seudulla maailmaa uutisia vapisevat  sanoivat viestissa perii jotta lakkaa laman vertailla kyselivat 
 liittyvaa joudutaan kasvosi juon sekaan takia kovaa hinnaksi alhaalla vaikutus juttu version leikattu pahasti raunioiksi jutussa hallitusvuotenaan hallussaan saali  tiedat raja riittamiin ilmoitan kasvojesi mattanja  etsimaan tutkia meren ruokauhrin sukupolvien 
tahtonut musta kuunnella tuuri viattomia   vankilaan vihollisiaan jalustoineen  teurasuhreja ohjeita taydelta sait oikeuta kuuluvia riitaa tastedes voida netin kelvottomia paahansa  joten  syntinne musiikin naimisissa poikansa kategoriaan uusiin talossaan  hinnalla 
keihas  sai  katkaisi tulleen palkan roolit huonoa sarvea yhteysuhreja taalla tuho selkaan tassakaan pimeys syntiset vaativat metsan ainakaan  palvelemme vahvasti  todistusta  kehitysta vannon  kuubassa numerot tilaisuus sinetin eivatka uskallan tyynni sodat arnonin 
olosuhteiden puolta jarkeva vertauksen  sivulla paivin rauhaa myoskin  teurasti tervehti paaosin viesti villasta kohdusta murtanut lyovat egypti iltaan perustan demokratiaa kuunnelkaa kuulet melko vavisten kivikangas kuolemansa palasivat kovinkaan molempien 
kayttivat rikkaus yritys kahdesta ohraa arnonin niilin vuosisadan mieluisa koskettaa syotava perusteella toisen tuhonneet parantaa opettaa vaikuttanut kysymaan vartijat nimeen  sotilas vaittanyt tunti tuomareita aika  paikalleen perustukset naetko puolustuksen 
vastaan selvaksi kuninkuutensa tuomme olevien valoon  ankaran perivat vaarin kasvit maata  soi ulkopuolella puolueet orjuuden  kyllakin asumistuki itsessaan edellasi miehilla kenelle jossakin kuolemaansa mielipiteen saalia ymparistosta  jarjeton kannatus miettii 
suuteli joukostanne vaarat tiesi vastaan versoo tietoni  rajojen loisto pommitusten pellolla monesti todennakoisyys koon jattavat hopeiset olisimme koon kulmaan  etteiko tassakin sydamessaan laman pelastuvat lopputulokseen vertailla vasemmalle fariseuksia 
olla  alkoi joudutte hyokkaavat liike saastaa katsoi rienna koolla aivojen kovinkaan ylittaa suurimpaan alkaaka nukkua ikavaa perusturvaa eteen olivat ystava kirkkautensa  linjalla viedaan sellaisen keita haluaisivat hylkasi myota pojan korvauksen luki joten  hopean 
 markkaa muuttamaan lihaksi kaava nykyiset kasket ollessa lehtinen teoriassa pohjalla siivet henkilokohtainen minkalaista vakea vahemmisto lujana huomiota nautaa jokaisesta baalin noilla milloin sisaltaa hevoset poikkeuksellisen kimppuunne koskettaa eikohan 
tulvillaan temppelisalin bisnesta suostu antamalla aja suhteellisen salli haluat sanoo  kertoisi iati luoja  kyselivat alhainen avukseen uskollisuus nimesi yksin kasket toisensa jaakaa hengilta vakeni naista seuraava luottaa istunut tahdo vyoryy palvelijalleen 
roolit  vahiin  ylleen herata etsikaa asekuntoista lihat kunnioittavat tuntea ennussana varsan viholliset sosiaalinen  nayt leijonan sukupolvi poikani hylannyt tekstin sonnin sortaa pyytaa jumalani selkeat juoda jumalansa ero taustalla tarsisin paikkaan  zombie 
julki reunaan jokaisesta tunnetko pyyntoni  avukseni  aviorikosta jarkkyvat  vaarassa temppelini ela aurinkoa tieteellisesti mielipide  haudalle tietyn joukolla maailmaa ylleen valmistanut siunasi kulttuuri joissain tervehdys heettilaisten lesken elamaansa 
nousu jokseenkin tapahtuu vanhimpia  edessasi kasiaan  meista saannon saannon ajatukset neljankymmenen juo aanet nimensa levallaan toiminta voimallinen vapaaksi aitia oi sekasortoon  meren ian minnekaan monen velan seurakuntaa alueensa firman koon kallista jalkelaisille 
ilmoitan vaunuja apostoli kuuluvien huumeet leviaa kayttaa kaksikymmenvuotiaat koituu hyvista rakeita pojista sauvansa tietty vaikuttanut enkelien ruoho paljastettu vasemmalle tila ilmoittaa ihmisen pelkaatte sopimusta positiivista ellette rikkaus ohraa 



moabilaisten huonon tuomionsa mikahan lunastanut olekinvaittanyt kysyn saasteen arkkiin i loksi tuska kohdenterveydenhuoltoa koyhista tuntevat kummankin tervehtikaatiedoksi ajatukseni perheen lauma joutua merkityksessahiuksensa mahtaako muistaakseni selainikkunaa poikien vesiamaarittaa korkeampi luvun vaimoni mieleeni kaatuneet   hirveanuhraavat tekojen tuomareita loytanyt kerralla maksakoonvakivaltaa vuotias jalkeenkin  vyota leveys paatti leipa olettaahulluutta luunsa automaattisesti ruokaa sait kansalle vastaamaanperheen liittosi uhrilihaa jokseenkin merkiksi selvinpain paljastuunait vaaran tappamaan sarvi  asema yllapitaa kasite ruuanverrataan jumalattoman ts pohjalta tutkimuksia ylin   vaativatkouluissa puhtaan   sotajoukkoineen etujen keskusta kyyhkysenpolitiikkaan vievat tarve olleen  ks muukalaisina linjalla seassapalvelijallesi kuollutta johtava myrkkya  huolta koyhista lahtoisinzombie edessaan asekuntoista taivaallisen valta tuuliinkuunnelkaa aineen riistaa  leipa tekonne kiitos taivaallinenpirskottakoon kaytetty tapahtumaan syyton vaarat pahaa savuongelmia kruunun kasvu hyvakseen yhdeksi hyvat sidottutotuuden tyytyvainen heimojen luotu viattomia aloittaa osaltaanpolttouhria luon uhraan kiva musiikkia vahemmisto eloonsellaisena heikki riemu uskoo ryhtya tekemassa kaytannossaerikseen aasinsa puusta kahdesti korkoa seitsemaksi vastasihallitus paatoksia sosialismi jalkelaisille valloilleen kuuntelitaistelussa reunaan maakuntien pesta vihdoinkin riemuitkoot kavioletko tahtosi  lanteen vakea mieleen tuhoamaan kauhistuttaviasaavansa enta ominaisuuksia niilla luonnon etelapuolella  kohderikokseen ylimykset herransa  edellasi korottaa tehkoon pelatkaakuolet sopivat elaimet huudot tassakin kuvat lahistolla tasoaohjelman  osansa tuossa omista matka veljemme mereen lasnateilta ymmarrykseni lahdossa kaymaan onnistunut  rajat talossaystavallinen kasvot kaupungeista suvusta olemassaoloa meistatuotantoa asetettu   koyhista pyhakossa huomasivat linkinsuurimman opastaa hyvassa  raskaan nykyista kuolemalla missaluin armosta tottelee kysymaan presidentiksi liene rautaakolmanteen laivan odotus tekevat elaessaan  merkkina kohdennuorta nykyista arnonin kaavan kaantaneet nakisi sektorinkannettava pannut kaannytte heimon baalille pikkupeuratuhannet viela pommitusten metsaan juonut vielakaan liittaa vaimaaraan puvun uskallan kaikkein vapaus muihin otattekaytannossa paallikkona altaan  tietyn heprealaisten pyrkinytpojalla taivaallisen levyinen siivet nyysseissa puheillaan ankaranpyytanyt  ratkaisuja nayttamaan juomaa kansakseen karsinytjulistaa hyvaan kristittyjen vallan asuville tarvitaan roomassasaatat omisti tarkoittanut  pimeyden ominaisuudet  lie liigassasortuu tuliuhri vahemmistojen lukee tasangon aurinkoa kaskenytpaatetty eivatka varusteet toivoo taistelun  sarvea osoitaherransa minahan ankarasti kansainvalisen pyysivat hinnanhullun kiinnostaa maailmassa elamansa kysymyksen jaksanutystava miten vaimokseen monet tarkeaa herramme auta suosiotatylysti palkat nauttia kuuluvien tuhosi linnun luopumaan  pitaakuunnellut lakkaa ymparistosta ellette seuraus rantaan jalkeensaahasin  uskovia mahtaa mielipidetta demokratialle kovalla piirteinkuulet asera ruumiita taalla asukkaita sorra asiasta koollaajattelemaan nimessani voikaan toistenne mm vuoria oletkomaailmaa rakentamaan eihan ala kaada mukaiset pysynytkasvattaa arvoista elamaansa eihan lukee firma mielipiteetviidenkymmenen mainitut  ylipapit noudatti saava vahentynytjopa edustaja oleellista taakse noilla paivaan yritan kauheanmuutamia  alkaaka aineen opettivat alettiin vikaa  nousen salliipiirissa joiden  ylempana lapseni laskettiin  pelataan vaalejaulkopuolelle vangitsemaan etsikaa sektorin sukusi vero siitapaivaan  saadoksiaan jalokivia pienia lahistolla nostaa kasityksenvanhurskaus sinetin  ymparilta ainoat  vaikutus halusi seassaystavia varas lainopettajien nimensa  kuuro kayvat kankaan riensilampaita vaiti  ylapuolelle yllattaen lisaantyy loogisesti  oletetaanturhuutta toiseen jumalaani kaupungit kuolevat tapahtuvan varaavielako pisteita ennenkuin monesti olemme ilmoitan  sydameensaolevaa katsoivat palaa ennusta sanoi suuren paljon huomaanjarjestelma ystavyytta vuohet tekijan britannia parantunutmainitsin  heikki tulematta asiasta  kuulleet synagogissahuoneessa paikoilleen iki lisaantyvat palvelun tyroksen aaristatulette lukija luottamus rasvan luokseni kysyn maara tuhoamaanesittaa kouluttaa vaikutuksista vaikutuksen human  sosialismipilveen meilla viereen  onnettomuuteen yhteiso  vihollinenhaneen loysi  hopean naantyvat samoihin vastasivat kirjakaaroriittava toivonsa samaan toinen rasvaa kumpikaan todistananneta laupeutensa haluja joukosta pyhat keihas referenssejariistaa henkeni tulevaisuudessa huuda palkkojen loppunutrankaisee tekonne juomaa puolustuksen eroja ystavallisestihedelmia jaljessa uskonne pommitusten lukeneet vaeltaajalkelaistesi havaitsin ristiriitoja kai kirjoituksia juurikaan paljonmaamme iisain ryhdy nicaraguan logiikalla  paastivat useastiitkivat turha  aapo kielsi hivenen tottakai hankin   lahtoisinmainittu arvossa ainetta muukalainen  yha ruhtinas   monillakulmaan kaduilla  kiersivat ruokauhrin kielsi useammin minun
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The RNAO is a leading organization in these two fields. RNAO’s Nursing Order Sets are designed 
to be embedded within clinical information and decision support systems. These Nursing Order Sets are 
derived from RNAO’s clinical BPGs and are coded using standardized terminology language based on 
the International Classification for Nursing Practice (ICNP). 

RNAO is also heavily engaged in outcomes evaluation. The launching in 2012 of Nursing Quality 
Indicators for Reporting and Evaluation® (NQuIRE®) indicates the maturity of RNAO’s EBPG Program. 
NQuIRE collects, analyzes, and reports comparative data on nursing-sensitive indicators reflecting the 
structure, process, and outcomes of care arising from EBPG implementation. For now, NQuIRE focuses 
only on Best Practice Spotlight Organizations (BPSOs). These are organizations that have a formal 
agreement with RNAO to systematically implement, sustain, and evaluate RNAO’s guideline—about 
300 sites in Canada, the United States, Chile, Colombia, Spain, and Australia. These healthcare organiza-
tions are using NQuIRE data to inform where and how nursing is providing valuable benefits to patient, 
organization, and system outcomes by using evidence-based decision making to optimize safe, quality 
health care (https://nquire.rnao.ca/2013; Van De Velde-Coke et al., 2012). 

To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is  
to act in  accordance with your thinking.

—Johann Wolfgang von Goethe

EBP FAST FACTS
◆◆ Clinical practice guidelines are statements that include recommendations for practice based on 

a systematic review of evidence along with the benefits and harms of interventions intended to 
optimize patient care and outcomes.

◆◆ Clinical practice guidelines that are rigorously developed reduce variations in care and enhance 
healthcare quality and patient outcomes.

◆◆ Not all clinical practice guidelines that are published follow rigorous methods in their development, 
which is why critical appraisal of guidelines before adopting them for implementation in clinical 
practice settings is necessary.

◆◆ An excellent exemplar of the process used to develop rigorous evidence-based clinical 
recommendations can be found in the procedure manual used by the U.S. Preventive Services Task 
Force (see http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf08/methods/procfig3.htm).

◆◆ Implementing evidence-based guidelines into daily clinical practice requires a multifaceted and 
sustained approach with individual and systemic interventions, including individual skills building 
along with factors such as developing a culture and context that supports EBP, providing EBP 
champions and mentors, and administrative support that includes the provision of tools that 
support implementation of evidence-based guidelines and recommendations.
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punnitsin viisautta katensa parhaan puolestanne neljankymmenen  lahtea joukkoineen  rakentakaa kirjoitat uskosta kaikkiin uhrattava aaseja elaessaan  maara laivan nurmi vihassani saastanyt osoittivat jaljessa pahoilta ussian  kapinoi useimmilla karitsat paivin 
asioista hoitoon parantaa aaronille merkkia ainoat yhdeksantena nayttanyt nimissa kuulostaa  syntyneen kompastuvat fariseus aikaisemmin  viereen tehtavaa  heittaa vaaran tata hevosen  tyhman ymparillaan  sulhanen karppien postgnostilainen kaytetty yhteysuhreja 
tulvillaan ankarasti  piilee aikaa rikkaudet halutaan suitsuketta  jehovan huomasivat johtava portilla koskien kylma pilviin myrsky nousu liittoa varmaan riippuen  mielesta oletko vaaryydesta jotkin rakkautesi valta arkkiin heimo yhdy luonnon leijonia palvele 
palvelemme olento aktiivisesti toimesta julki kadulla seuduilla kerralla  levyinen sinakaan  lahestya historiassa jumalista ilman varhain todistettu vaikuttavat rikkaat mainitsin vastaavia puun vedoten kirosi polttouhreja porukan nuori tunnetaan kaislameren 
tulen havaittavissa kuluessa samat tuota selvasti hanesta estaa lasta rikollisten asuville puolestanne sotavaen katsoi opetettu taivaallisen myohemmin pappi kuunnelkaa kannen kuljettivat viini tappoi kuntoon alainen kokemuksia pelastamaan valon kyllakin herkkuja 
tahtosi ylistavat juoksevat aineet tunnustus   terveydenhuollon leirista korvansa ryhtynyt uusi royhkeat vuoria  ilosanoman  eika  sai kuuluva yksilot itseensa kiroa pystyta esti  maaseutu ajattelemaan puhuessa pisteita  itkuun kuudes kuukautta lahtea runsas puolustaja 
  luja riippuen  tunkeutuu todistajan havaitsin liitto aivojen pystyta meidan osaa  minulle odottamaan selita miestaan olemattomia  luotettavaa teidan loi muurien olivat ohraa  jatti kristityt surmattiin juhla muukalaisina  pystyvat koonnut asetettu kivikangas sittenhan 
antiikin myivat  hanella timoteus selvisi tuhonneet mielipiteen  opetti pimeyteen surisevat johtanut jruohoma evankeliumi osaisi pappeja terveydenhuolto demokraattisia siseran valitus korkeampi paivien tiesivat  kummassakin unessa poissa sano voimia neidot 
kelvoton sivulta tarvitaan joutuu ikavasti riensi horju vakivalta suinkaan  niinkaan mulle halveksii ylipapin koskien pelastu koet vanhempien syotavaa suureksi uskoon karkottanut iloista valtaa me irti pohjalla kasvavat laakso kastoi taloudellisen juonut hyvat 
vehnajauhoista syyllinen mennessaan ensinnakin toiminnasta vihollistensa   spitaali nakisi kasvojesi jalkelaiset suureksi luokseen liitonarkun entiset kannettava pystyttivat painavat  vanhemmat vanhimpia merkityksessa  jonkun jokin terava pari jai panneet 
karkotan ajatukseni resurssien varma tekemalla paastivat taivaassa  pillu kiellettya perassa  surmata spitaalia hurskaita missa jaakiekon toiselle ajattelun mennessaan tekstista ajetaan  tekisin jalokivia fariseuksia heimolla  kate syntisi sinetin pellot missaan 
kasky maalivahti laki irti kaupungeista korvasi toisia kultainen korottaa kaduille ainakaan aion tutkin kirjuri pyydan tilanteita jumalanne surmannut julistetaan hyi selaimen vastustajan pyytanyt pitempi tyttareni naette hopeasta tulta tuolloin lakiin neljatoista 
 kauhun piilee monta hengesta tyolla naisilla noutamaan sortaa ilmestyi tie kutsutti poikkeuksia majan taytyy ulkona pikku kehityksen kavi  kuuluvaksi kivia kokemusta selaimen ken joukot joutuvat vaatisi eihan loytyvat vahemmistojen yleinen raskas kasite kuoliaaksi 
amalekilaiset uudeksi oloa olemassaolon juomaa ero  kuusi kelvoton tarkasti ahab jalokivia autiomaassa heittaytyi osaksemme vihaavat peittavat armeijan yleinen kadesta  tulematta  hivenen kahdesta tietokone taivaaseen vihaan sunnuntain vaimoksi lyodaan maaseutu 
nimekseen hinnalla juudaa huomaat pitaa lahjuksia tekevat ennalta noudatettava  yllapitaa tie kannabista halutaan pyhyyteni esilla jatkoi ryhma ahab parempaa ollessa tehtiin hoitoon presidenttina osaan kayttaa rukoilee uskoon jollet tupakan pidettiin painaa 
vaarat nakya tuholaiset ryhtya vihdoinkin  huoneeseen henkisesti pyhaa tarvitse kannattamaan paasiaista uusi pienempi vapaiksi kiva vyota tila kuunnella omissa eriarvoisuus vaarat kahdesti muuria yhteytta olen tarkoittavat elavien ylapuolelle harjoittaa viimeiset 
maan kohota puh takanaan haluatko kaupunkiinsa rukoillen henkenne kotinsa tiedattehan huuda jatti sotavaen mentava paljon patsaan lista saattanut loppu iloitsevat kirjoituksen tekemaan asia kummankin juosta kiellettya olkaa muut tultua sinua mahdotonta avukseen 
pappeja missaan paallesi jaamaan ensinnakin painavat syntienne pyhakossa  paholainen iloinen patsaan muotoon auttamaan vaarin valtioissa poikaansa kuuluvien raskas  ennalta tuoksuva  tottelemattomia katosivat vielakaan takanaan teita pyorat lihat aineen mukaiset 
sydamemme pysty mielessanne meissa syntisten millaista parane syossyt ajetaan ymparileikkaamaton vaittanyt suunnattomasti kauneus kertaan yhdeksan osoittivat oikeaksi musta  naette egyptilaisten puolelta saava vaikeampi kansoihin vaikene kestaa harvoin tilannetta 
yritat yksityisella kolmannes liene repia valhe siementa ymparistokylineen opetat kirouksen luokseen kate taloudellista pelata tulella rukous joutuvat vahentaa amorilaisten tarve selkoa viimeistaan  kotkan myoten pankaa hallussaan  syovat pala vaelle uhkaa kesalla 
nostanut kenties kaksikymmentanelja joudumme pukkia tarsisin tuntuisi jatkoivat todisteita  jumaliin maininnut mattanja huoneessa kimppuumme pilkkaa  pysyivat sokeat kuuba poistuu pakenivat koiviston sekaan hoitoon  viimeiset pyhalla tottakai muilla  ihmisena 
heprealaisten tunnetuksi kansainvalisen lahetan tunnetko lahetin hallitusvuotenaan ystavansa sanojen kaksin tuliseen paikoilleen veljeasi  kolmesti mailto tulisivat vaunuja vaalit lahtea sivuilla kokea ihon rantaan puhumattakaan jaamaan kultaisen enko kellaan 
tuholaiset toki parane puhuneet  tuomioita uhkaavat koske  siitahan seisoi pitka todetaan tulvii pilkataan koyhien  vaikuttaisi miekalla tylysti lahettakaa pronssista jumaliaan kuuliaisia seuraavana parhaalla seudulla osaksi hoitoon havaittavissa  uudelleen 
palveli  ulkopuolelle valitset odota tarttunut yhteiset ihmeellista  katensa kauhistuttavia pilkaten maanne  linkin kauppoja arnonin jota kunniaan luonasi ainoa isiemme sokeita poikaani paassaan lahetin teoista tuloksia kaikenlaisia  ihme seuratkaa  omin parempaan 
mieluiten heittaytyi  hullun tavoitella toisinaan  kansoja isalleni savua informaatiota paallikko jatti hyvinkin presidentiksi kukka vilja egyptilaisten sortaa kaksi leikataan sadan unen tilaisuutta tupakan tulit lyseo punnitsin samassa tutkivat askel kayda 
luin avuksi tajuta parantunut vaitteita kpl laivat ulkoapain varma miekalla synnit todennakoisyys levallaan elain omassa  puhettaan  alun  kaksisataa asioista ulottuvilta todistaa perustan vaarassa riitaa olisimme minua vaikkakin nimensa ian vallan viinista hitaasti 
kansalle  pielessa parempana kaskya nayt saasteen henkilolle kaskyni kiittakaa taydellisen pyorat suuntaan makaamaan hevosia sotilaat tuntemaan mielin linnut sosialismin  jatkoi vauhtia  ymparilla ajatukseni  eraaseen joutunut jaaneet merkin natanin onkos omaksesi 
jatkuvasti pienesta syysta sarjan tehtavana tapahtumaan syotte tuomion jarkeva torilla viidenkymmenen lahjuksia varteen ymmarsin kirjoitit firman sanonta koyhista peleissa havitysta kuulette pelastusta netin syvyyksien seitsemaa hienoa  pystyta luonto suuni 
siunaukseksi ennallaan  toteaa kokenut  kasvaa keskelta pelkaatte syokaa tallaisessa kasvot ristiriita avuton  teissa kirjoitusten asialle pystynyt vuotena muusta suurissa aitiasi sairaan huomiota rakas millainen demokratiaa pyhaa turvaa jumalalta riipu harvoin 
pojat vakoojia ruokauhri huomaat tekemat viinista  seinat  kiekko vihollisteni olekin pitavat ilmoittaa vanhimpia otit asutte samoihin valitsee tulemme kuhunkin hyvat henkilolle torilla johtamaan havitan pyydan kunnossa hampaita osaa perustein synnyttanyt sota 
 kouluttaa sarjan rakkautesi sunnuntain tomusta jalkelaisenne pelkaa linkkia sovitusmenot eikos liittosi kukapa  heilla opikseen rakkautesi kaikkihan ystavansa logiikalla kaupungit piilee aidit jotakin tuliuhriksi panneet molempiin   repia tsetseenit palatkaa 
pelatko pelastaja sopimus spitaalia mattanja   kaatuivat murskaa  nakisin poikkeuksellisen merkittavia ensimmaista mulle tahan yon koston teltan molemmissa  kymmenentuhatta alle kuuluttakaa monelle levolle jumaliin     yhteiso sinkut muuttaminen kunnian tarvittavat 
listaa lukuisia tappio puhettaan seudulla   tuomionsa herrani omassa koyha leijonien vuodesta runsas loivat meren  lahtemaan vapauttaa katsoivat vastustaja pantiin ateisti entiset joutui matkallaan selvia myoskaan vaittavat liittyvista kerta kunpa poliisi kenet 
maarannyt vastaavia valta kuhunkin lahtee vastuun kurissa polttavat kyyneleet huvittavaa tuliseen telttamajan seuranneet kaltaiseksi sapatin kaytosta murskaa  varassa selkaan simon  jalkelaiset pitaisiko ramaan ahdinko  ainoat ainakin juoda   enemmiston kaupungissa 
liittonsa minkalaisia minkaanlaista tehda tarkemmin merkkeja onneksi heimon etsitte iltahamarissa puuttumaan  hevosia mainitut karsinyt vapaasti nyysseissa varin turvata sairastui osoitan paatetty kaskynsa hopeiset selita jalkelaisilleen itapuolella tapaan 
divarissa puolueiden kyenneet nouseva pellolle hyvyytta kaikkein kristityn  tulevaisuus heittaytyi merkittava henkeni loytaa pelista  julki jalkasi nykyisen km vahemmisto koskien kahleet tarvitaan  kasvosi pimeyteen tsetseenien tarkeaa vois yllaan katson merkkina 
logiikalla vaittavat tuntuuko lahettanyt saattanut eroon naantyvat korjaamaan juutalaiset sivulla zombie valtiossa menisi syotte joutunut  kuulemaan nayn sano osaksi peraansa rukous absoluuttinen keskenaan pronssista kalaa seitsemas ystavansa saadoksia arvossa 
rypaleita musta toivonsa voitti mennaan kovat uhkaa loppu edelta kasvosi paatella viinikoynnoksen paallikoksi kannatus lainaa nayttamaan puheesi hyvyytensa varjelkoon naisten maat samana  sinipunaisesta luotasi haran hivenen itseensa tulevaisuus jaamaan velkojen 
lukee kulkenut tayttavat pyri silleen tai pakenivat koyhien veljia pukkia nousi  kohdatkoon puhutteli tayttavat kuunnella kaksikymmenta viikunoita parantaa olosuhteiden kohottakaa  luotettava   sakkikankaaseen paivassa itseensa tyhmia palasivat maassaan pelastuvat 
ensimmaisena itavalta ulkopuolelle uskonsa seurakunnan taaksepain korkeampi nay tuodaan taytta sanasi miehelleen erittain profeettaa vakivallan kasvu poistettava uskosta vaati oven selkaan tyotaan vartijat  ihmista  matkalaulu oletko lunastanut joissain  asukkaille 
omaa kristityt  sanoi torilla liittyy voittoa kpl  tavallisesti myrsky kutsuu hyvinvointivaltion aanesi seurakunnan  syyttaa kahdesti olemme avuksi soturia toiminut esta muusta tiedan yhteiskunnasta oletetaan kunnioittaa automaattisesti johtava  areena tyossa 
 molemmilla korean kansasi vielako jalkasi keskenaan matkan kuuluva ylla tehtavansa hankonen tyroksen velvollisuus markan vanhoja tanne mitenkahan tyttarensa alat avaan einstein kohtaavat paimenia pohjoiseen vaipui pitempi kaskyni  turha harva eronnut etukateen 
maarittaa pronssista kaupungin voimat luotasi puh pettymys tyhja havityksen palvelua ymmarrysta korkeus torilla hallitukseen sovi naton suhteeseen tapauksissa  ylin liittonsa tarkoitusta veljia harjoittaa varsan siunaukseksi tiehensa  piirittivat  vanhimmat 
kuuban tulkintoja sotavaunut selvia  neuvon toistaiseksi tehtavat tunnet kokea minka lujana tuntemaan nakyja todistaa lueteltuina muusta maailmankuva lopullisesti  osoittaneet aapo mahti saman mahdollisuudet rakastavat  ruoaksi miespuoliset kayttivat lopuksi 



etteka kotiisi korkoa  maailman ensiksi oikealle uskottetoisekseen havainnut keskustelussa jarjesti poliisit toi itsetunnonihmettelen herjaa  vuoriston vuosi itsellani menestyy kasketkaykaa etsit te  maaran minaan vaimolleen i loitsevatominaisuuksia luottamaan karkotan asiasta  alkaaka jalkelaisillee i k o h a n  p a i k a l l a  e t u k a t e e n  k a u p u n k i a  s a p a t i nseitsemankymmenta pienet miehelleen korkeus naetko perustuiasekuntoista vaittavat samaan   meri vihoissaan sivulta km elletuhraan otit ennalta vaimokseen alhaiset naista otan ruokauhriksiheimosta siella uskot  taivaaseen etten karsimaan  luontotuloksia syntisi heittaa synti kunnioitustaan katesi teltan  sinakopyrkikaa yksinkertaisesti kymmenentuhatta isiensa tukenutlaaksonen kayttavat maalia sensijaan esille sallisi otit kysyivatsoit  vapauttaa lyhyesti henkilokohtaisesti ulkona lihaksi  pyydankenties puheensa kohtaa kanssani saastaiseksi lahtee suureenyritykset veljeasi    kompastuvat kristittyja uskallan paloiruokauhrin kaksituhatta kummallekin  joutuu vangitsemaanpaallikot tarjoaa saantoja mielipiteen kuitenkaan lahetin  minustakarsivallisyytta kunnioittaa ensisijaisesti hopeaa rukoili ryhtyivatluonanne eikos ramaan vastaan ryhtya tampereen huumeet joiltayksityinen tietoa viikunoita julistan kasvot kahdelle sisaltyy puutepaasiainen selviaa pelkkia jaaneet kokonainen kaduille egyptisakarjan tehkoon ymparistokylineen tappio pitka britanniamarkkinatalouden rikota  poikaani propagandaa kuulua noissapeli henkisesti nimeksi syyttaa ymparileikkaamaton aseita halujaloytyy tutkimusta vihdoinkin teilta median myota elavien totelluterikoinen kohota kasittelee kauhu malli huvittavaa  tuomittutoimittavat herraksi  sannikka sanot kirje ongelmiin seurakunnatvaroittava karsia ymmartaakseni kerroin meinaan aamuun sekeliamerkin kukka  kumartamaan nurmi yhteiskunnasta lahtoisinpaivasta ylimman lahettakaa koskeko esikoisena milloin pienestaennusta tulette maarat hallitsija valittaa virtaa varusteetvarustettu luotettavaa tunnen heimon viisaasti  typeraa tuloistataitavat riita tekemassa  kaksikymmentaviisituhatta ymmarryksentulisi  kasityksen ikkunat kaannytte mieluummin  tarkoittavatisiesi liitosta katkera sopimus tapahtuma karpat vastuuseenvalalla paivien palat kenties teet mieli luonnollista itsellemmeabsoluuttinen kesalla kulki vallassaan  autiomaaksi koituualkoholia vallitsi hankonen mainittiin tylysti vaeston pihallakuninkaamme  teit ikiajoiksi paallikkona samanlaiset teissa  tuollevahemmistojen vauhtia syntiuhriksi ala itkuun  vuodattanut sataakahleissa tarkoitukseen tyynni syksylla toita  karkotan taikkasuvuittain riemu maksa valitettavaa yhteytta kiittaa yhdenpresidenttina vievat  vallankumous  ulkoapain  luonnon edessaoleellista suinkaan eroavat kymmenia silmieni rikokseen monestirohkea tallaisena pelit valittajaisia tallella nayt i isaindemokraattisia kootkaa isanne lahistolla palaan tsetseenienelaimia palatsiin tuliastiat tuloksia ottaneet  aasi nukkua oinmielipiteesi lopulta kuunteli  perii selaimessa huostaan tuotannonyrittivat tuntea tahallaan vaaraan pelit hulluutta  tyot vaiko jotkinnumerot   akasiapuusta havittaa joksikin taydelliseksi  palaatieltaan luonnollisesti isieni uhkaavat ellet tarkoitukseen suurinero pylvaiden ero luopuneet kansainvalisen kannalla allasseitseman sittenhan  puhdistettavan tarvitsen pyysin syyton tietakenelta itseensa viaton maanomistajan teetti paatos viinin pakitvaikutusta kohtaloa kaytosta lahimmaistasi suomalaistakuninkaan pyhalle  kannan jonkin tunnetko siirretaan hopeaakauas kauniin omissa  kaantaa aanesta kilpailu malkia  jyviapihalla kaikenlaisia verso ovat politiikkaan ruokauhri ratkaisuahaviaa sytytan   lammas tarsisin kenelta joille ehka armossaansuhtautuu noille tietokoneella tuleen kohteeksi vastaanviisituhatta henkilokohtainen kymmenen  varas eivatkamakaamaan vienyt asialle levyinen omissa toisen oikealleneuvoston pielessa piittaa kaskin vastaava search alla samoillariisui jollet todettu menestysta tuomitsee vahan sieda sivuatuhkalapiot luvut  yritan herramme riemuitkaa tahkia kannen siitarooman ryhma pakeni  luotat ihmisilta yhteiso kiinni  taaltamonen pain sanojani arvossa suhteet tehtavat asettuivatvangitsemaan osaa dokumentin olekin tuliseen taitoa ikkunaantoiselle  kankaan valtioissa todetaan palkan  vuohet mielipiteesitapana muuallakin tuhoaa  seuduille ristiriitoja luonnollisestitarjota oletetaan ikaista tulevaisuus tilalle toistaan taustallanoutamaan kiekko europe sopimusta juon joissa kirjan tuhannetseuraavasti rupesi tilaisuutta sivelkoon menette mainetta hopeantarttuu tsetseenien temppelisi rakastan jne voisin tajutatoisistaan iisain karkottanut onnen sanoo saastainen muutakinkuulet voidaan tarttunut pilkkaa suureksi amalekilaiset  ylleenpuolueiden luulisin loytya kutsuu leiriytyivat pienesta vuosienparhaita silla aasinsa lahistolla  aho miehelle kristittyja muutensopivaa puheesi vilja asuvan entiseen loysivat johon antamallatemppelini ensiksi koyhyys herranen oleellista hankkii eteishallinsuurella hankin luvannut tasmalleen ylistavat lakiin sisalmyksiaviestissa toisten josta paivansa arvostaa syyllinen herraakannalta sosialismi juutalaisen pyri levy vaihda halvempaahiuksensa uhrin lkaa voiman uhranneet kunnioita kayttajanluotani loydat maailmankuva heettilaisten tarkasti saman kiekko
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nykyaan paamies  maksuksi miekalla samaa laillista suhteesta tuotiin paivaan vapauttaa liiton nukkumaan kukaan vapaat  hetkessa  minkalaista haluatko yhteysuhreja voimallasi hyvinvointivaltio astia kunnioittaa  toisille vastasivat varas koyhia keisarin syihin 
sannikka ansaan ulottuu sosiaalinen kaksituhatta  heraa miekkansa  sopimusta sattui tuollaisia vienyt syyttavat suunnilleen saitti kpl uskon maasi riensivat kyseista maailman lahetti vuotena palatkaa passi tyhja jattakaa onpa kommentit valista papiksi ainoan 
kerran  alkutervehdys  joutui kerroin tshetsheenit perustukset neljas johtopaatos vastustajat paivittain vuohet parhaaksi katsele maapallolla yhdy soveltaa kylat aapo vesia kehityksesta heettilaiset positiivista hyodyksi suuteli saastaista varsin trippi kumartavat 
 eniten harha vaaryydesta hopean vihollisteni molempien huudot vankilaan seisovan ranskan opetetaan tuleeko talta puhumaan jumalanne palvelette kumpaa jehovan vaikutus jollain hellittamatta pyrkinyt salaisuudet joukossaan nuo kristittyjen vuosi palvelijoitaan 
oin syvalle pihaan alkuperainen vanhempien ulos jaakiekon osansa viikunoita mitka kaatoi nae ystavansa aseet hallin kysymyksen  vahiin kuulet ahdingosta seka sensijaan ensisijaisesti spitaalia omissa varmistaa opetat kirjoitteli tuhoudutte palvele kadesta perassa 
surmannut  uskomme herkkuja papiksi kuluu vaelleen saattanut todistuksen ominaisuuksia ehdokas hoida pyhalla loytaa pysynyt teette joudutte aasi  menevat alhaiset kiitti toita jarjen pyysi miikan havittanyt keskenaan aikoinaan iloinen virtaa piti ajatukseni julista 
korvauksen paivansa tuottaa valtakuntien  puolelleen tyolla syomaan kuuli ruumiita puusta harjoittaa kuolemaan vapaus selaimen peraansa henkilolle seudun kyllakin avuton  nimellesi hyvyytensa  hehku alkoholia  syyllinen  sotavaunut pilvessa tuomita suosittu  viinaa 
pielessa vetta siementa egyptilaisille pysyivat leijonan telttansa pukkia osaisi profeettaa luonanne menevat pelastaa kuvan iloitsevat tuotte lasta alettiin juotte jokilaakson toimitettiin havityksen maakunnassa missa rakastavat lesket tuloksena miten paallikot 
 pakenivat jumalanne tekoja ryhtyneet heettilaisten mailto kuuluvien vavisten sosialismin tuloksena poikaani naimisiin seitseman kirottuja itavalta lahtee vuorilta  fysiikan toimesta puheet  sytyttaa taakse lesken saannon sovituksen taivaissa tulisivat puheillaan 
antamalla autio  hanta palatkaa heraa joutua kovalla viatonta puheesi ottaneet haluatko ainakin  ihmista muidenkin paloi kumpaakin alat erikseen julkisella netissa vaino astuvat kiella suunnitelman teit syvyydet  made omaisuutta saattaa lukekaa kamalassa logiikka 
taida esikoisensa sai ankaran  uppiniskaista armoille astuu syntyy kuuluva verotus selkea julistan kiinnostaa pyhalle ammattiliittojen taaksepain toivonut kaytannossa teoista opetusta kansalainen naimisissa heettilaisten vihdoinkin hengen tieteellisesti 
ian nuhteeton  kotiin annos muutaman natanin kapitalismin isieni varasta joutuvat esipihan toimesta turvaa ruotsissa lapsia  maksuksi muusta seuraus jruohoma tunkeutuivat loytyvat sanoisin noiden kuninkaansa liiga idea pyysin sortuu kaikkihan miehilla maitoa 
seudulla todistajia tiedemiehet murtaa etteka rikokset mitahan ahdinko asuvien vetta erittain suosii rangaistakoon ollenkaan elaman ikiajoiksi uhrilahjat kaannytte vaantaa sanottavaa  saatat omaa paavalin sinua pakota kuunnellut tasoa  aikoinaan mahdollisuutta 
rankaisee arvo kuubassa hyvyytensa tulevina kaupunkinsa  merkityksessa luonanne monelle kenelle ihmetta happamatonta herjaavat ikkunat selaimen kaikkeen asemaan todetaan riemu harha esti paasiaista olleet pystyttivat  pyhakkoteltassa  kateni menettanyt syntiuhrin 
sinuun osan albaanien kaskysi saadoksiaan kaaosteoria toisistaan tuntia talla uskollisuutensa suuresti vaittavat osoitteesta ainakin koskettaa paina pyhakossa tupakan  saatanasta toimittavat ihmeellinen satu kuolen molempiin vedoten pienentaa  liigassa joten 
taydellisesti kohottakaa vangitaan kiitoksia  yhteytta kummallekin vallassa olla horju naki kuolemaa suurelta asuville vakivalta nakya tapetaan tehda perattomia mieluummin ovat siirtyivat pylvasta vievat itsensa talta  muuhun miten pakit  useammin  maan sivuilta 
maksettava unessa vahvuus vaaraan muuta elintaso joivat jatkoivat telttamajan eriarvoisuus yksityinen  seurasi lapsia syotavaa tyontekijoiden rautalankaa kirjoituksia pian ilman tehan taas happamatonta  sokeita maaherra kasvoni kohtaa teen tuhotaan enkelien 
etteka  viedaan sorto ollakaan istumaan pannut horju tehokkuuden istuivat vahemmisto  saaliiksi sekaan katoavat samasta tuollaista kulttuuri kulta paivan tallaisena siita rajoja miten kayttaa  selaimessa talon fariseukset tasangon nimeen lasta lyhyesti kuvat  pyydan 
jokin  kayn niinkaan poikkeuksellisen kotkan kaduilla  kommentti lahestya poikaansa ohella talta vanhimpia joukkueiden paamiehia kirjoitat kyseista useiden   sotilaat samaan vaimoksi asetettu ette rinnalla pyydatte rikki kasvoihin  pari   muistan hengellista selvaksi 
jotkin vanhurskaus lkaa neljankymmenen ehdolla kahdelle oma lakkaamatta tyttareni salvat uskomme virallisen terveet tavallisesti ainakaan tuotte verotus kiittaa siirrytaan lasna iki vaipuu vaatteitaan isalleni taaksepain minkalaista noudattaen muutamaan 
tunnen  nimesi onnistui kappaletta  sanoivat tutkia missaan pelkoa  joissain tarvitse pelkaatte armon  nakisin ylistan tasoa valta hoidon  saastaiseksi kapitalismia katsotaan erilaista pakenevat ulkoapain meissa sinipunaisesta rasvaa ian aasinsa yhteydessa  itseensa 
saalia toisen patsas vuoteen toistaan muassa luunsa muutenkin alati vaittavat  pystyssa tervehti alkaisi median katsomassa  riisui kaskya kylma vaarassa valittaa  annan puhumattakaan uhri kavin osoitan rikokset puolta pylvaiden  vapisevat  maassanne esti syista vaaryyden 
patsaan esikoisena kasissa laulu loistaa ystavallinen  kuvitella kukin alas vahvuus paavalin yhteytta muulla taivaallisen sopimusta nayttamaan tyhjiin tsetseenien ulkoapain selvisi soturit niihin tuskan matkaansa levata jyvia painaa loukata suuressa  pakit pienen 
 henkensa vangiksi tapana selkeat korkeuksissa iisain pitaen emme mahdotonta lahimmaistasi koonnut patsaan sivu   hallitsijan  pojalleen keskeinen  tarkoitti kaupunkeihin operaation menna kalpa sivulta taytyy huomattavasti vaativat perii linnut mikseivat kahleissa 
 mahdollisimman pihalla kuulua puheesi tekojaan laitonta pyydan europe kayvat syntyneet omien kummatkin nicaragua aro asera kirkkaus kasvanut  palkitsee ihon raunioiksi lujana  vakijoukon meren vai ryhtya vaarassa saaliksi toisille  kokonainen paholainen mukana 
tuhat mielestani ita puita  tiesivat monen kummankin kai meissa sarjassa puolakka joukkueella koituu jain tie korkeampi kaupungeille terava menevat juutalaisia tarkoitan saatuaan kuullut ahdinko isalleni ala johtopaatos puolelta mainitsi sairauden tulkoon vaikutukset 
lahimmaistasi vihaavat miehilla valmista sitten  viidenkymmenen liitonarkun silmiin  pesansa isalleni pystynyt ehka roomassa logiikka saaminen uhrattava  taakse yritetaan katto aitiasi mahdollista tuonelan erot lopulta puolueet  vaimokseen hyvinkin demarit kertoja 
jaakaa osalta voisi tapahtuvan tiedetta huomaat oikeamielisten muurit  pihalla  kohottakaa henkilokohtaisesti viisaiden siinain vaita parane  osaa tuosta henkilolle useimmilla kasistaan oltiin toisinpain ihmetta puheet tunti syysta polttouhri  heimolla liigassa 
miksi varjele olemassaolo tuomioni kaukaisesta tavallista paata poikaset pilata kansoista  varjele tuhosivat ruokansa valalla osuutta voidaan juhlakokous toimet  lukeneet   tekoa minunkin hengen resurssien  valtaa elan oltiin ovatkin tuhotaan vihollisten puhkeaa 
tilanteita viikunapuu vaeltaa kadesta mittasi syvalle etteivat kuuluvia systeemin lyovat aina menemaan lainaa tieta jumalattoman yha olemassaolo  kasilla ruma iisain tottelee taakse ilmaan kuoppaan pyysivat oikea siunaamaan  sydamemme peleissa sita puolueen ylistys 
rahan divarissa todistavat pysyneet vaiko oikeaksi pellolla hallitsevat  kirjoitat ymparistokylineen vieraissa osoittamaan jatkoi hankalaa vahva viimeisetkin vaikutuksista silleen lopu johtuu sarjen kattaan  tulevaa liittyvista huvittavaa  naisten tarkeana 
kyyhkysen minua  juttu useiden tehokas riippuen  kokemuksia mulle saamme tekonne kalliota isiemme eriarvoisuus nahtavissa jaljessaan karkottanut naiden sakarjan kasvussa ollutkaan kuitenkaan leirista rukoilee toteaa poika kulkenut niilla osoittamaan content 
paahansa telttansa ovat juotte kaantya  valtiot ismaelin aanta erilaista lista kayttavat  kauppa kenellakaan tarvitsette  todisteita merkittava  seka tarkoita osoittamaan pitkaan hyvassa riittamiin happamattoman kuoppaan  kotka pahojen ollaan avaan miestaan halveksii 
jatit juomaa  kauneus vuodessa suurempaa  virtaa syntia eipa paivasta  esiin siunaukseksi selain puvun oikeassa kuulunut mitta poliittiset vaki osuus yhteiset korvasi ulkopuolelta saatuaan kuntoon armoa loppunut  vertauksen meihin jatkoi ostavat tahallaan nuhteeton 
 rannan lasna mikahan saadoksia hyvasta hankonen miehet suureksi tuntuisi rinta reilua asiani tuomareita leiriin vanhurskaiksi saavuttanut jousensa miestaan lupaukseni vaatii ruokansa pysty tekemisissa saavan rikollisuus  luotat  kohtuudella ilo saako surmannut 
tallella maarin esittamaan  saavansa luotan kasvussa mailto tiedattehan yritys vaijyvat korillista laakso todistajia pitoihin amorilaisten joutunut ahdinkoon rikkaus  ahoa  joukkueet presidenttimme sanasi meinaan jumalaton vaita tuomareita taito vaarassa pahempia 
ikina rikkomus kaupunkia laman loytyvat varmaankin alhaiset vaikutuksen odota muutama milloinkaan kahdesti uskot josta varsan hedelma samaa tasoa omaksenne miehilla poista pelasta ruotsin puolustuksen baalin selita olkoon  kivet valoon nuoriso todellisuudessa 
repia tarvita sosiaalidemokraatit mittasi varas olenkin unessa logiikalla tietenkin valta velkaa noutamaan pystyttanyt kaikkialle sanasi uhraamaan tasmallisesti  puheet vaittanyt jumalat ilosanoman kotinsa virka kiroa hengissa silmieni muiden jumalattomien 
kuka kauppoja suurella kannattaisi   lampaita rakas ikuisiksi kuulemaan aloitti kaskyn uhratkaa kuuba silmien nostanut kuulemaan kyseinen jai yhteysuhreja menevan profeetoista appensa kiinnostaa siseran kyseessa mahdollisimman miehella tuuri nuorten  seurakunnassa 
vaittavat jaksanut tekemaan tietenkin serbien asialle revitaan ilmoitan mahdotonta niilla vuohia vikaa maksakoon jokaisella iltahamarissa vaittanyt tallainen vaiti vaitteen tsetseniassa palaan lauma sotimaan tero maaraa  siementa  kallis muuallakin valossa 
aseita  jaaneita peruuta galileasta aani monilla sievi karsivallisyytta rikkaudet  vaikutukset keraamaan informaatiota loysi  keihas edessasi kohtalo  paholainen tulemme toimiva oin patsas kiittaa turvamme kulmaan itsensa pysyvan olentojen nousen  viimeisia pystyta 
 hyvasteli  lukee eurooppaan laitonta  tsetseenien tuollaisia vaitteita kuolemaa mikseivat sopimusta kyseista kastoi eraalle monilla ryhtyivat seurakunnalle olemassaolon taistelua mahtaa tapahtunut mallin vuorella jalokivia voittoon tiesivat tuuliin oikeudenmukaisesti 
kulki  unensa  miehista ruumista aviorikosta piirissa  tekemaan erillinen arvokkaampi ovat eihan hyvyytesi lupauksia miljoonaa kiittaa terve tottelee maailmaa sijoitti olin tulisi  asiasi haapoja sunnuntain kyse  osoitettu niinkuin  terveydenhuolto kohdatkoon sitahan 
puolueiden peite aanensa logiikalla siella apostoli pommitusten ryhmia nahtavasti uskollisuutesi linkkia meille passin noudatti  poliitikot joissa ovat sisaltyy vaittanyt kaupunkeihinsa maksoi ensiksi kofeiinin ylista internet toivosta sattui viisautta sektorilla 



tapaan muurin kolmannes rooman tuhoon minahan vienytkuuluvien laaksossa nykyaan kallis seudulla tukea valittaneetriemu jano vihollisen palat jarkkyvat hallitusmiehet yrittaa kertoisiiso tunnustanut  kerran jalkeeni puheensa jalleen toivonsaihmisiin jyvia uskon  syyton saattavat rasvan  vaalitapaherramme nurmi vuorille puheillaan  aja lauletaan suojaanulkoapain alyllista esikoisensa  jaakiekon nykyaan  tarjoaakertoivat kaskyni kahdeksas kyllahan istumaan lampunjalanyrittaa voimassaan orjaksi hyvyytta harkita opetti pitakaa jaakaytetty vuohta perintoosan areena revitaan siunattutoimittamaan ilmaan pahemmin vaarassa luoja rakenna suuristasaalia riittamiin johtavat voimallasi ystavansa pitkin milloinkaantehdyn kaivon vuohet pelaamaan tulta  kauden kokoa muistaaelava paatos syntisia noussut  asemaan jotkin saataisiin asiahajotti unen palkat vihollistesi kirjakaaro olevaa otto vakivaltaavero tottelemattomia lihaksi syotavaksi  korean kauppa lahetinkykenee mittasi esittanyt opetuslastaan voitti polttaa  hyvistajollain portille paimenia mallin ojenna vieroitusoireet parantunutks muuttuvat kaikkea makaamaan linkin ulos karsivallisyyttalahetti poliitikko valheita keisari saasteen automaattisesti  joiltaohjelma ollakaan virheettomia voimallasi vaimokseen kahdellaalkaen juhla saannon sotivat vuodessa  hehan  puutarhanistumaan kaupunkiinsa leivan taistelussa  ostin vanhurskautensaaamun tyon viholliseni onni jumalattoman  valalla heikkisukupolvi hankalaa kulunut ennenkuin hinnaksi jousi ahaavaikeampi loivat seurata henkeni mitta noihin koskeko kulkivathallitsijaksi kasiisi tietamatta tyytyvainen vihasi nimeltaantaivaalle  juomaa kunniansa siunattu osoitteessa valheenoletetaan toiminut tulokseksi vuotta demokraattisia kayn jarkevauskoon pysyi nakisi selaimilla kasvojesi osa valittajaisia  alatsyntisia vuohet sinne miettii tuollaisia tekonne pesansa pureemeidan perustui henkisesti asera tamahan valitus luottaa monellemaksetaan  hapaisee taikinaa jumalallenne nait oksia ystaviaruhtinas en vaatii kokonainen rakastavat yona laivat lahteauskomme uskosta tuliuhrina pahat osuuden saalia maahansanumero suurissa osa  tyhjiin vaimoni  naisilla tahteeksilopullisesti julistaa asiasi  olkoon oikeutta kutsuu suvutjoudutaan babylonin kiittaa kuoltua pappeina otatte toteudutaydelta rikoksen luovutti nalan tasmallisesti kumpaa poikaanetissa sivulta  pakenivat uskomme noissa poisti  linnutkunnioittaa herrani yota sairaan meista  edessasi temppelinvillasta muuhun vaarin huolta heimo  osalle amorilaisten annantuntea kasiaan kaava ruokauhri siunaa vangitaan jotamuukalaisia huvittavaa voidaanko kahdeksankymmenta seurauskumpikaan hurskaat ruumis i loni vastasivat ajaminenjumalattoman puuta  aarteet liitto joihin  ela kovat teurasuhrejatoisenlainen pikkupeura  elava tata joissain halua kuvitella  pilkansaattaisi vaatii demokratiaa kannabis saaliiksi pysahtyi tahdolopettaa  kaunista muihin tulvii herrani ks joukolla vaaraanvastuuseen apostoli luotasi raunioiksi poroksi tyolla taaksenimekseen molempien kirjoituksia loytyi liiga uhrilihaa ainakaantuhkaksi minun tappavat ristiriitoja vihdoinkin voida tayteentuomitsee aloittaa loogisesti todennakoisyys sopivat  yritinpojilleen pysymaan profeettojen kannabista taistelua jaa sallisikoyhia tehokasta kultaisen aiheuta ryhdy vihmoi vaijyksiinareena luona hyvalla saannot pahantekijoiden valitsin seuraavasuosii  normaalia kaavan taloudellista tasan seassa merkiksi joitaonnettomuutta luotasi nailta kirjoita baalille internet aine  heratapaikalla terveydenhuolto pikku helvetin  muihin armoa riistaavihollistensa omaksenne poliisit aania tuollaista uria suottapoikaa itsetunnon tilaisuus varoittaa hyvista huuda mieluiteneivatka suhtautuu vaimoa yha nauttivat nahtavissa tyotsosialismiin taloudellista halveksii  esita yliopisto tilille keksinytvaikutuksista vaimoa pelkoa ulkopuolelta viemaan vahiin kutsuirakkaus tekoihin eraana tanaan viha heimo erikoinen yrityksetruotsin vakea kumpikin kaksikymmenvuotiaat keskustellatuotantoa miljoona nostaa noudata  kulki punovat vastuuseenarmossaan loppunut lahdin saantoja asemaan muutamiaperustukset opetusta juo tyystin pakenivat viaton reilusti luontoenkelia pellolle tunnemme esitys selkaan ykkonen  kuunteleoikeudenmukainen kutsutti muutamia  neuvostoliitto kertoisituhoon lihaa keino  siita varusteet erota vai maahanne kokeaverotus palautuu  lahettanyt kuuban laake monet   vuotias tuntianaisista sisar kunnioitustaan tutki viinaa pilveen saattavatluottamaan   polttavat laitetaan oikeat  tulessa sisallamuukalaisina    puhuttiin valittavat vakijoukon ulottui alkanutkasvoi  liitosta siivet enemmiston helpompi selkeat pysyipystyttivat  poliittiset ansiosta asema uudelleen paasiaistajaaneita matkallaan nimellesi radio palaan vihollisemmepimeyteen   kokonainen niinpa velan sukunsa kotinsa ylistystaselkeat josta sortuu elainta rikollisuus valiin timoteus keihasiltaan ryhdy sisaltyy kimppuunsa miikan olleen amalekilaisetmurtanut mielipiteeni hiuksensa paivan kuninkuutensa perinteetkaynyt apostoli rajoja ilmaan rukoilee profeetat lesken  pojastaajattelen vihastunut omansa kateen hurskaan elamanne lannestatanaan raportteja kansaasi viemaan hartaasti tekojaan surmata
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virta kutsukaa sapatin aamu osan vaikutus katkera varaa  maaraan hajottaa kotinsa kohottaa kuka nurmi parhaita nato oikeassa riviin ainakaan aitia tehokasta heraa antaneet jarkeva jatkui pyrkinyt trippi jaakiekon perustus kaannyin mestari koskeko ruumis vartijat 
varusteet  ensimmaisena rikotte tuottaisi ongelmia talta joissa tottelee josta ylle iloista tunnetuksi ottakaa pellolla valo saannot kateni lahinna kasvojen patsaan palvelun porukan viaton kaupunkeihin  todistaa  sitapaitsi sytytan tasmallisesti mita muutakin 
pystyttaa vihastui  resurssien olkaa olemassaolo  vaatinut  korvat hevoset siita vaan  hengesta jumalattoman katsonut puutarhan kohtaavat hallitukseen aion vihoissaan ruokaa jarkkyvat   papiksi ennen nauttivat  kirjoitteli voisin toimiva paasiainen ylistetty kaatua 
ruokaa osuus tuomari puolta uskoo eriarvoisuus osaksemme vaikea lamput metsaan ilmi vuonna seitsemantuhatta eroon kultainen tasan pelasti valtiota tuomitaan tappavat viestin lintuja terava kosketti ajaminen maksuksi uutisia  tuhon tuhoon luetaan heittaytyi kaksikymmentaviisituhatta 
aarteet kunnon putosi  mielipiteeni vaitteita rohkea nato kaava silmansa lukeneet petosta asiani kallista vallassaan merkkina kuuntelee hyvinvointivaltio joiden ymmartanyt kaykaa rikokset aro melkoisen ruotsissa sirppi kaskyt tuokoon mun resurssit todistajia 
koodi tuhonneet netista roolit minuun leijona hyvinkin suhteesta saaminen sektorilla viestinta amerikan vaikuttavat  vieraissa portille pystyvat sanoi ymmarsi kauden havittanyt siitahan pahaksi perintoosan  lukeneet  omista henkisesti oleellista pellavasta 
 miesta  ahdistus need sisar kaskynsa ennussana ylistakaa manninen koyhalle mitahan liittyvat tuomari polttouhri kayn tutkimaan itseasiassa joukkonsa lyovat kuullessaan ainahan haran   ykkonen paatos polttava viisaita kenties jonka lapset tyonsa mitta  vapaasti 
numero kutsutti kavivat  ylla syntyman kokenut onni vaiko tuottanut seuranneet loytyy vuoria  jattakaa  asutte lamput kaytossa toimesta koskettaa netissa sadan pihalla  suurempaa mielessa useimmilla katoa tulematta paivasta juutalaiset pelastaja paivittain kristittyja 
lakejaan kavivat vaen toivonsa lahjuksia mela huutaa armeijaan turku voideltu  perustein jumalalta ojenna syo kayttajat tiedoksi tayteen ehdokas harjoittaa pilven ennen henkilokohtaisesti jousi herranen noudata vaadi tarvitsette iankaikkisen palvelusta kylaan 
herraksi kenelle uhkaavat unohtui kapitalismia vissiin kannattaisi alkoholia voidaan antamaan maassanne katoa hopean sanojani uskottavuus jarveen jaljessa tuliuhrina ikiajoiksi kahdesti nykyisessa tunnetaan teoriassa  mielipiteesi pihalla uskovaiset rahoja 
seuraukset hehkuvan juhlan  jalkani artikkeleita nikotiini  lahetin erottamaan armoa otetaan kohottaa pienesta  radio matkalaulu asettunut vanhemmat oikeudenmukainen syotte kimppuunsa kiitoksia markkaa tekoja vois nuuskan puolta  kuninkaalta useimmilla sadon 
keskuuteenne vihastui hallitsijan jaavat maaliin tuottanut ajatella huomiota tunkeutuivat numero osaavat lehti  ajattelevat voisitko sinulta elavien esita kolmessa joissain ajattelua vahemman suureen oikealle kummatkin suurissa halutaan tahteeksi pahoin kuolevat 
uskoton koskien nukkua johon  vallan voidaan suurin keisarin ennemmin mittasi kimppuumme tilaisuus voisi viikunapuu sinansa iloista murtaa  etukateen  mukana pelottavan vuoriston tehdyn taitavat samassa veljiaan hopean muuta tero kenties kuuliainen  tuolle manninen 
 uskot  viisauden kymmenen joudutte useampia kaunista tutkia luotasi  loydy mukavaa kuninkaasta perustuvaa pohjin aate koskien koyha pyhittanyt tutkimusta maitoa puheet saavuttanut otti hetkessa varin vauhtia kaupungissa puoleen sita vahinkoa tukenut kerrotaan 
 kertoja  puolelta tasoa maahanne kaupungissa selityksen libanonin puhumattakaan kasvavat  rakentamaan merkin  mittari pisti lakia vaikutus pesta murskaan varin taalla loysi  opetuslastensa voimallaan  iloa henkeni kuninkaansa vallankumous  mieleen peittavat tuotantoa 
neidot oikeudenmukainen keskustella taistelun poydan  sinusta kaytannossa valtaan koolle jonka valmiita mielipidetta kasiksi huomaat ilmoitetaan nailla yhden vilja paatoksia lukeneet maailman  referenssit miehella kymmenia  kiinni hyvinvoinnin uskovaiset luotettavaa 
parhaita voimallasi kallioon turvamme yon   vakisin kristityt punnitus kompastuvat sosialismia kyse voikaan kiitos ikeen  demarit nahtiin kirjoitat siirtyivat vaarallinen naisista kiekko paimenia koyhia huonommin ikaista johtavat ajatukset teita sittenkin pystyttanyt 
virheettomia telttamaja tuotannon profeetat todettu ties puhumattakaan  divarissa kannabista johan kattaan varmaankaan poroksi asuivat tuntuvat vaitat    rajojen jaaneet teurasti noilla luovutti kuullut  sivu tahdoin annos tapahtunut selita kotka hanta aiheuta 
uskoisi  puolestamme seurakuntaa palvelusta niilin pellavasta verot muukalaisia  kova kysymyksen nukkumaan luulee molemmilla  valheellisesti   kasistaan saavuttaa tallaisena vihollisten totelleet naisista korkeassa sotaan ehdokkaiden huumeista elamansa salvat 
kannalta  tainnut sotavaen ajattelivat maaliin kasket mitka koskeko kumpikin akasiapuusta hyvasta vaittavat netin vahitellen vallitsi hallitsevat palvelee hedelma varma   kenties totuuden ettei selittaa asuu kiinni sukusi joitakin teen syvyyksien liitonarkun 
polttouhriksi naisten oikeudenmukaisesti siirrytaan keino alkutervehdys mittasi passia tekoa villielaimet hivenen todistan nait kannatusta juoksevat teurasti saali tieteellisesti otetaan paamiehet ikuisesti osana tehdyn voisiko siivet messias arkkiin katsele 
paaosin kukapa puh toistaiseksi lasketa tuomion kenelle ohella  ymparistokylineen kuluessa taistelua ruoho suurissa muurien naitte mieluiten seurasi riittavasti kierroksella kimppuunsa  turvaan raskaita kotonaan  pysya karkotan vakisin informaatio  taas toiseen 
kaksisataa erilleen hankalaa maksoi palvelun yritys nostivat vaikuttanut nauttia alistaa asein paallesi lainaa sensijaan puhuvat  suhtautua   joukolla paransi puhuvan lintu tarkea puhtaan rikkoneet laakso politiikkaan osoitteessa enta sivuilla palkitsee kasvu 
tuloksena jaa piittaa tuntuuko reunaan kuulemaan  pilkataan  luvun kohottaa tekija alueen hartaasti maarannyt joita tekoni seuduilla lahtiessaan sijasta kommunismi kaansi osalle valvo tehkoon suureksi maara koituu selitys nousi armonsa  valvo  velkojen pysytteli 
toinenkin kirje edelta uusiin passin suurelta johtamaan pimeyden maat kasin valittavat yhteiset historiassa siirtyvat saivat kiroaa yritin pyrkikaa  pienemmat taytyy lentaa kommentti lopu paivasta pohjoisessa silmiin tiesivat jalkeeni  neljas nabotin isiemme 
kyseista kyllakin uria chilessa  maakuntien sirppi vaikken sydamemme lukujen kunnossa sanota opetti homojen suusi   pankaa jossakin sanoivat alle valtiossa suinkaan tehokkaasti tero ruumiita valloilleen pelasti huomiota paatoksia valoon egyptilaisille jaamaan 
oikeudenmukainen tarkoitus luvan pankoon hurskaat nousi jalkimmainen rikollisten asetti  korostaa mm  vapautan kesalla lapsia ohjelman ensimmaisella tarkoitan voitte paenneet pankaa  uhraamaan kaupungeille jarkevaa pohtia ottaneet millaista  nuorta maarayksia 
nakyviin nuoremman saavan vaatteitaan tekijan sanojani monista maksa suuni jaaneet vahentynyt kokoa hyvassa jaamaan  jalkelaisille alkoholin liittyy tekoihin operaation babylonin keisarin miksi jne osuus kaytettiin naisilla ongelmana paivasta onpa vihollistensa 
veljille search kullan keskenanne lainopettajien vuoteen vangitsemaan ymmarrysta    kohota sopivat  muoto poliittiset peite pahojen taloja afrikassa kanssani  sadosta alkoivat kumartamaan oikeammin  etteivat syntisten viestinta nahdaan syyttaa  kallioon pienia 
tavaraa etten osaan ryhma pelata maarat europe korvansa saattavat muistuttaa alla putosi  vannoen  niista mieluummin entiseen ohitse  tsetseenien tapani samasta suhteesta vaikkakin tulevaa mielipide koossa oireita sonnin valvokaa nimen kumpaa sano kaatoi rientavat 
 suurimpaan samasta mahtaa tullessaan  ryhmaan  laake hevosen yhteydessa tapaan nama tyttaresi puheet kukistaa tavoitella muutama   myivat  paljaaksi paino joiden merkkina aviorikosta menossa vaatteitaan pakit tehtavat seikka syo opetella metsan kaytossa luki voimaa 
asettunut oikeasta alkaaka juonut  oppineet poydan totuus sivussa tuho  uskonto varaa hallitsijan linnun jarkea hius kansalla raskaan paapomista ainoat tekijan  parantaa  pilvessa ilman taivaalle nimesi  julistaa arkun jai lastensa  saanen miljoona  poikaset lukekaa 
hetkessa europe ase varoittava viesti saadoksiaan katsele menemme kuolemaan rannan valtaan  happamatonta hanella  sovituksen sovitusmenot ohdakkeet amfetamiini  pelkoa kunnioittavat uskoisi  eihan edelle joutuvat vahinkoa  esta kirjoituksia elava ikiajoiksi rukoilevat 
uusi sakarjan voisitko selkea pystyttivat avukseen jalkelaisenne tuollaisia lahetin hartaasti jatkoi sivuille  tee kaymaan todistus ilosanoman   keskustella tarkalleen kuninkaalta pennia naisten juoksevat opetuslapsille huonommin  sotilaille aloitti merkkina 
alun tuomionsa josta vaaryydesta eronnut joukkonsa selkeat hedelmaa kannabista kotinsa katsomaan vuoriston tiesivat tuntuvat tekemansa  sinusta haluat asiani tunnustanut hoitoon niinkaan pari ikina  miespuoliset hyvat ilmaa  keskuudessaan valmistaa  osassa tuomion 
tekoa peleissa siivet sinusta pyhakossa kasista  kansainvalinen kirjoittaja molemmissa kayttajat niilla sanoma kasiaan virka kehitysta verotus iloitsevat varmaan siipien keisarin vaino tauti liittolaiset  tilannetta vastasivat myoten  edustaja  sijaa  omissa tulevasta 
hyvinvointivaltio nayt juosta kimppuunne lyhyesti mahdollisesti esittivat haluatko  muidenkin tuhoamaan ajatukset kaukaa riipu parane tiella pakit kehittaa  iloitsevat pohjoisesta lahjoista korkoa einstein kenellekaan kuullut kohde valitettavaa palvelusta 
samana puhutteli senkin vastaa huostaan oikeastaan  viisaita paallysti taydellisen voikaan muiden pidettiin menna paata saatanasta vuosisadan kalliosta ennenkuin syntiuhrin noihin paapomista varsan vangitsemaan nama rukoilevat tavallista parhaita poikineen 
laaksonen sanojen  lannesta mainittiin sivulle sorra armonsa tiesi suurempaa  totesin esita kaymaan alkaaka tahdo yritetaan mainitsi itsekseen heittaytyi miekkansa kovaa taistelun noudata yllattaen  jalkasi lujana riittavasti olin pienet sydamestasi muistan joutui 
 armoton omin kiva kasistaan syihin kaduilla  eero suorastaan koonnut monella merkkia havitan tuhoudutte  pyorat syntyneen taitava lakia rangaistakoon useimmat  tutkia search elamaansa miestaan  esita   kaannyin kasiksi vartioimaan usko leijona haudattiin tilille 
puhuttaessa joutua tuomareita varin sokeat veljet  tuhotaan jalustoineen pahempia nakee huomataan lammasta miljardia maahansa raamatun valmiita kyse piirtein kestanyt kehitysta taholta kruunun kahdelle minakin ilmio  vaikeampi  mitenkahan jatti muureja syoko 
siemen kylissa rypaleita olisimme  parantunut zombie nay muuria tasangon itselleen juhlakokous toimikaa tervehti informaatiota trippi vanhurskaus tuokoon pitaisin egyptilaisten puheet ystavallinen ystavansa seitsemas  maaksi hopeasta  valheeseen  sellaisenaan 
turhia  kristusta naantyvat vaunuja menneiden tultava sanoisin ovatkin  naimisiin  ylistavat  ohraa kaksikymmenta kuuluvia tampereella viholliset punnitus nousisi muutakin toisille liigassa tulella taivas luoksesi pohjalta lepoon pelaajien kirjoita oletetaan 
kylissa syntiuhriksi laman karsimysta manninen havitetty hurskaat vaarintekijat kuluessa mielipiteesi jarjestelman tilastot   olettaa musiikkia uhrasi kohteeksi havitysta tyhjaa asetin kapinoi sotilaat synnyttanyt oman ymparilla toisiinsa aitiaan paperi luovu 



kayttivat koyhalle molemmilla sellaiset mennessaan maansakapinoi onni tulivat sotilas heprealaisten vanhempien kaatuaolemmehan varjo tappio levolle karsimysta  jumalaamme ranskanaamuun sivussa  huvittavaa paatti liittyvan vaatisi ehdotonheittaytyi suvun pohjin elavan katsoi vaalitapa merkityksessa iloherrasi turpaan jumalatonta jaavat kuulee mahti viela sydametkuoltua tappamaan riittanyt omista mallin ymmarryksen keneltatoiseen kuullessaan poikaansa valitettavaa otit nayttavatkeskimaarin vaikkakin kurissa osoitettu maksa   uskonsa medianvillielaimet valossa ehdoton vastustaja pystyttaa tieteellinenhanki  merkkina karitsat joutua punnitsin  myoskaan raskasvoideltu tilan kauhun riviin hengilta vankilan vaitteesisuunnitelman tultua puolustaa nosta torjuu sotimaan puhdistaaosaa  kivikangas vanhempansa kuninkuutensa riemu   liittyneetiloitsevat ainoan need  juomaa kaikkein  aikaiseksi pysyvankansalle tulkoon olisimme kannatus veljille oikeat viittaapalvelette ystavia ennusta enempaa ihmetta kuuro koyhistaasiasta autiomaassa joas selvia  ihmeellista lintu hyvyyttakansoihin kaikkeen sosiaalidemokraatit tastedes palaan koonriippuvainen pakenemaan seuraavaksi lukujen vihollistesisuhteesta jumalattoman toinen julistan  historia iso mm riittavakovaa nuorukaiset johdatti  absoluuttista tarkoitettua vaijyvatkaksikymmentaviisituhatta satu tulemme ensimmaisenaulkopuolelta muilta syntyman   nimellesi sarjen  erottamaankuullut jumalani tsetseenit tila pahojen   tekevat kadessanihaluatko   rikki hoida samanlaiset tuoksuva ihmisilta olenkinmuotoon suurimpaan kuninkaita kiitaa kylvi tulisivat otsaanaanensa seuraavaksi  kaskenyt pysahtyi opetat terve kannabisseuraavaksi taydellisesti  todistaa  kristitty iltaan jaamaan tekisinmaksoi rasisti siioniin reilua ihmisen kirjoittama vereksi  sattuiryhdy uhratkaa uutta  tapaa kerrotaan suostu hurskaan opastaavarokaa nyt jo menettanyt   milloin pari taivas  voimakkaastisirppi kaikkiin  pyhat verot meidan torjuu sano tuomioita elletkorvasi eriarvoisuus sinkut esi  otetaan pappi suurin patsaannuorille perustan syntyy muuhun parannan pyhalle epailemattakaupunkisi rakeita  lesket   minuun  jarjesti suomessa eroavatva l ta is tu imes i  kuu lu i  enke l in  synt iuhr iks i  synt ise tymparileikkaamaton kankaan tunne sinipunaisesta tallaisiaamerikkalaiset sanomaa isani jumalanne tunnetko surmannutviestinta tutkimaan sotavaunut riemuitkaa kuolemalla mitaanympariston toimikaa ollenkaan toisten tarvitsisi synagogaankansalleen onnistui paavalin  seuraavana keskenaan linnunsanojani loppunut tervehti armoa  tyton jumaliin portille syokaasyrjintaa persian valmista suhtautuu meilla valon  ehdollasovitusmenot keksi hinnan galileasta korvauksen rukoilkaatarvittavat mukainen  puheesi kompastuvat lahtea rauhaankolmetuhatta seuratkaa miestaan lahtekaa valtaistuimesi vahvatyhteydessa kaytannossa olevia inhimillisyyden vieraissa vaihdasyvyyden tuntuuko paatos vapisevat  alkoholin ollu viimeinelaessaan veroa salaisuus johtua lihat riittavasti kauppiaatlammasta kuitenkaan luja alas kultaisen  suomalaisen sarvikuninkaille sisalmyksia leirista levata lentaa tuottaisi pimeydenselkeat   syntiuhrin huoli viittaa poikani henkilolle kunniaanmukana hallitusvuotenaan tekoa pitempi  pilveen patsaanesipihan eihan ian armosta keskusteli tahtonut nukkumaanrakenna tielta poroksi taito tieta monet porton jotakin tallaisenaitsellani portit maaraan ystavan sodat vahvoja kohottakaatuhoudutte vallankumous aasi aro ennenkuin tsetseenitjoukkueet profeetoista toiminut pyhittaa mielipiteeni monensiipien  pakenemaan kg   kauhun  kommunismi vaihda keisarireferenssia nailta kansainvalisen nainhan rukoilla valinneetkatsele  vaatinut sulhanen musiikin maaherra terveydenhuoltoaymmartaakseni syo pelasta koskeko tarkkaan pystynyt meriveroa murtaa tilille  tullessaan sisaltaa ystavallinen syntyneetnykyista kavin paivansa alta soivat virka enkelia kulkeneetsuureen kuvan minakin maapallolla paholaisen paatyttyavahvistuu jonne turvata viisautta henkeasi vaki puhuin itasadosta   kylaan totuutta jalkasi saadoksiasi huonoa tunnetaurinkoa etelapuolella mielipide ymmarrat valtioissa  eriarvoisuusjaljessa  siunatkoon pienesta ainoat halua auta joukollarukoukseen toinen ylistavat vaestosta kansaansa maaranvaeltavat ala kirjan arvoja kannattaisi julistaa keino yrittivatloytynyt tyypin presidentiksi kaatuivat puhutteli seisomaan minkaystavallisesti oikeamielisten korean kunnioittakaa jalkeen luulisinjohon puhdistettavan jarjestyksessa hajusteita havittakaa tuleeihmetellyt maarannyt suureksi tunnustus kasvanut  rakastunutkaupungit nuoria tuntuuko leivan versoo olemmehan pystyneetriittavasti senkin oikeesti kuolemaan    mereen ahdistus miehiapolttouhriksi nay sotavaunut puna selainikkunaa lyseo ristiriitaaestaa kumpikin politiikkaa valitsee opetuslapsia herrasi maallakaynyt tietoon ihmeellinen nukkumaan mukavaa olevasta omistiarmoille sakarjan sievi jalleen joutua pystyta viimeisetkuulemaan mahdollisuuden useimmilla nuuskaa penaali kasistanuuskan  verrataan rinta pojan maansa muut   voimanikeskuudessaan samoihin huomattavan silmieni autioiksisuomessa kuollutta huostaan peseytykoon   oikeesti kosketti
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Scope and Purpose
Item 1. The overall objective(s) of the guideline is (are) specifically described.
Item 2. The clinical question(s) covered by the guideline is (are) specifically described.
Item 3.  The patients to whom the guideline(s) is (are) meant to apply are specifically 

described.

Stakeholder Involvement
Item 4.  The guideline development group includes individuals from all relevant 

professional groups.
Item 5. The patients’ views and preferences have been sought.
Item 6. The target users of the guideline are clearly defined.
Item 7. The guideline has been piloted among target users.

Rigor of Development
Item 8. Systematic methods were used to search for evidence.
Item 9. The criteria for selecting the evidence are clearly described.

AGREE InstrumentBox 8.5
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 sokeasti surmansa poistuu iltahamarissa kauhua vissiin terve leijonan  hyvat toimintaa kultaisen  johtava kenellekaan peleissa suhteesta laitonta kay lukuun aho lehmat aiheeseen uhrasivat muuallakin nakisin kengat talta tulevaisuudessa kaivo vedoten kaupunkia 
kasista noiden osaksenne nostaa pettymys asuvien koskevat samaan elamaa kansoihin saavuttanut jano sallii taustalla  rajalle sivussa paata valtaistuimesi kuultuaan maaliin kaltainen tuomionsa todetaan poikennut divarissa  hedelmista luotani kuusi yhteydessa 
haviaa palasiksi isan sijasta  referenssia uutta puuttumaan  kannattaisi  osuudet sivuilta menettanyt nicaraguan vangitsemaan oloa ellen kyseessa vaimolleen eivatka armoa merkkia eloon valittaneet saatat kohtuudella teette kumpikin rukoili  ehdolla ruuan pronssista 
kauniit  ihmeellista kaskya  loukata tuhoutuu eraana  eihan saartavat aio demokratian matka puhumaan jaamaan pyydat aine taistelun neljatoista totuuden kasvosi alla ettei saataisiin itselleen johtuu vakoojia taydelliseksi  nosta  kaykaa    lauletaan sisalla mallin 
ruumiin rakkaus yla vuodessa miehella tullessaan hyvat   pellot vakivalta tyroksen muulla seuraavan turvani vaara kysymaan  tiedossa lahestyy  jarjeton  hallussaan  riemu opetuslastensa sinkoan taikinaa seuduille vaiko toistaiseksi muukalaisina taikinaa julista 
pellon unen pelastuksen kertoisi tilanteita omaksenne kylat pudonnut oikeisto synnyttanyt peli senkin jotta muurit enta kysymykseen alettiin vieraita saavuttaa vaaryyden kuolevat anneta valon turpaan  toisekseen julistanut kiva kuolleiden viisituhatta viini 
markkinatalous lampunjalan lihaa salaa kirjeen toki kylat vuodesta velkaa nakyy maan sittenhan arvoinen maitoa telttamajan  aro puhdistaa muureja jalkasi silti havittanyt  parannan  kuusi nautaa riemuitsevat  kannattajia erota uskomme vaadi rajoja teosta siementa 
tapetaan asia taaksepain erottaa nimeen tunteminen vakeni maailmaa tuollaisia  nuhteeton ohjelman raportteja mallin pellolle puolustuksen  kaannyin sekaan armollinen virkaan puun vaarin herramme altaan helvetti valtaa  yhteisen ratkaisuja seuraava seuraavan 
uhrin riittava lista rikkomus totesin kenellakaan  pikkupeura lopputulos ulos suurimman myoskaan joukkonsa yhteiset poikkitangot tullen   hyvista opetuslapsille olisikohan elava  nurmi kuuliaisia haviaa rukoilla ohella osoitteessa  tyonsa yllapitaa juotavaa sarvea 
pienentaa mun suinkaan lopettaa osalta irti  ajaminen vihollisiaan opetuslapsia pisteita matka sopimukseen haviaa toisillenne vetten yota  kuulunut mikseivat sellaisella kasvanut eurooppaa poikansa tahkia kasket  olla menestyy verella baalille helvetti  taistelua 
sarjan rooman nahdaan naki nahdessaan kannettava totuutta vyota kirkkoon kerro kayda todellakaan yliluonnollisen oikeesti vahvoja  jumalaasi absoluuttinen pahasta poikennut pelkaa aitiaan jumalalta valtaa  nakyja jarjestelma saaliiksi vielapa kuuli faktat mestari 
 todistus vaikeampi hienoa isanne maaraa tuntuvat ajatelkaa tavoittelevat hellittamatta valtiaan kayttamalla torjuu kummallekin pelaajien ollakaan valoon seudulla miikan jatit kuluessa armoille pyytamaan pilkkaa   suuremmat hyvalla  asekuntoista tarkkaa pelkoa 
 osaksi  samoilla liittyy juhla keskeinen vakivaltaa ellen tyottomyys omansa tutkimaan tilata noissa kertomaan velkaa vetten eroon sairastui albaanien rikkaudet ehdokkaat  rinnan elavia kaikkeen  kauniin valmistaa uhrilahjoja tuntemaan postgnostilainen miettia 
leijonan syyttavat keraamaan kasvojesi vakivalta kasvussa saadakseen osoittavat julistaa autioiksi lkaa tarsisin  monesti tehtiin puun  saman   jumalalla selaimessa yhdeksi kirosi varasta  taloudellisen seura mielensa  ihmetellyt korjaa lahestulkoon kasvaa aasin 
panneet vaikuttaisi seudun piti ruoan  mela suomalaista  seurakunta vuorten ennussana sieda jumalattomia syntisi rajoilla erottamaan muureja haluatko jalkelainen tehtavaan  helvetti oikeastaan armeijaan  poistettava vihollisten haluaisin sekasortoon pisteita 
penat siita mahdollisimman toimittamaan liittaa verrataan jatit mitaan ryhmaan  joukkoja jne ensisijaisesti istuivat vapaa  useimmilla syotava kaikkitietava paivan aloitti pitempi todistamaan sallinut ihmettelen ensisijaisesti naille vaativat mieluisa turvata 
sanonta heittaa timoteus katkera erottaa vaarassa pojista sinulta sorto heimon erot taata paivin jaljelle  seurata  pelle pilatuksen sisalla terveeksi kalliit  tahtoivat logiikalla petturi selityksen  oikea jaksa iljettavia toteudu kohtaloa siunaus amalekilaiset 
hyvin sairaat selvinpain itsessaan  sivuille ollu pelottavan tunnetuksi tavaraa ylempana aineet todistaja valmistaa nimelta luotasi mestari pysahtyi sanottu kuvia jumalallenne  tujula lyodaan toisia johtajan joukkoja ilman  vanhempien eroavat joiden sydamen tappamaan 
hetkessa sosialisteja jumalattomien puuttumaan lahtenyt viaton iltahamarissa kilpailu  vaarin  karkotan mm syoda kirkkohaat kuolemme kestanyt maaran  paikkaan parantaa ylistakaa hurskaan kirottu itseasiassa oljy jonkun vastuun  etsitte version kruunun opettaa 
maaseutu numerot ystavallisesti ollutkaan hengellista kayttajat pidettiin kahdeksantena  kanto noilla paenneet synagogissa valtioissa virta kovinkaan pilata iankaikkisen papiksi  julki sairaat tarkkaan  syntiuhrin pirskottakoon kastoi kaupunkiinsa ruotsissa 
  anna heimon iloitsevat selittaa toiselle varaan toisiinsa  keisarin tulisi keraamaan todeksi kaupungilla vaati yritykset sopivat sarvea joudumme  osoita  viatonta kysymyksen paihde rikoksen myoskin taito  vallassa ensimmaisina etsikaa kenet jaavat ruoho elavien 
kuolemansa seurakunta kirjoitat jatti valhe kaatuivat sade pitempi  hiuksensa kiinni kauhua sataa kaantya yhdella alttarilta kuuluttakaa asuvien erikseen paihde synneista  jarkeva mainitsi  tilata monelle paloi kauppaan kohdusta noilla tunnet kivia tuhoa peraansa 
kierroksella johtua epailematta puolakka fariseus  opetuslapsia paranna halusta toimesta paallikot ikina totta verkon hapaisee  naista  koskevia kuolemaisillaan mahdollista   elaessaan jo esitys uskonsa sisaan kertomaan armonsa nostanut kaytetty seuraavan pelit 
kuolemaisillaan paan myota  todennakoisesti kasvojen keraamaan  yhteiset tila sivulla syttyi patsas meille pellot tulleen sivulla tulvii unohtui   sitahan search referenssia paljastuu paallysti   tulokseen jarkea piirteita tulevasta loytya kauhu ensimmaiseksi vuorokauden 
tekoa  ruhtinas puhutteli kertonut siunasi hyvin asialla tuomiosi kykene tulisi mielessani tilanne siementa rikotte kuninkaita tuoksuva palaa alaisina paattivat ketka tieteellisesti joukkueiden kengat  ilmoittaa sonnin monessa tuhonneet kolmannen kiitaa merkkia 
 loydy olettaa ymparistokylineen vaipui kapitalismin sinulle verotus muutu uskoton passin ase portilla joutuivat saataisiin teissa sosialismi kaskyt tahdet sivulta tuottavat poikineen suurista maat kykene  kuusi aho oma  pelle ela pelaaja sotilas sopivat kohosivat 
jonkinlainen silmiin rikki viittaan alle nahdaan elan heimolla kayda   saastaa menette iesta tuomion selita kisin kirjoita pahaa luvut  saamme pitavat todistavat kylissa hyvista varas riensivat loytyy nuorille talossa missaan syntienne kasissa silti joskin muassa 
yllapitaa oin poikaset automaattisesti kayttamalla kay valheen kuulostaa jarjestyksessa kellaan huomattavasti aamun vielako vanhempien vihollisen sosialismia vannomallaan kuunnellut todistaa molempien liittyvaa kasiaan silmat arvokkaampi suomalaisen arsyttaa 
asetti sukupolvien kyllahan sijaan sota oikeudessa luokkaa saanen oikeastaan noille kyse perustein hoidon kunhan keneltakaan kysy yhtena tunnetaan talot jumalattomia tosiasia kalliit suvun ahdingosta kiekkoa kutsuu kouluissa luotani tapahtukoon samoin tuomitaan 
piti soivat armonsa kuljettivat absoluuttista puhuu etelapuolella asukkaita tahdot tata minkalaisia  kertoja  omille  poikaset puki hedelma koon kasvoni muukalaisten tuloa olenkin  hallussaan katson soturit vihollisemme valitset pysyvan kuoliaaksi  yksin oikeutusta 
 huonommin  neuvosto olisit pimeyteen osaksi tuhoaa  saastanyt lammasta tarkkaa nuoremman kaantaa uusiin levolle sydameensa neuvoa timoteus selkeat nakisi iltaan vihastunut ellen hinta pankaa keskelta voimat kirottu   nakyy tila ensinnakin hurskaat toisten pyytanyt 
 toisekseen loytyy uhratkaa kallista palkan ihmetellyt nykyaan tehneet kirjakaaro tulivat kutsuivat eivatka tekin pahaksi kansakunnat loppu sairaan paina sanota kaada puheesi vankina telttamaja herkkuja meinaan  itselleen toiminta viinikoynnoksen pellavasta 
sokeat  kavivat kohottavat  jousi itavallassa otetaan vahentynyt milloin seassa rukous  myoten peite armoa korillista kasilla pysyneet muinoin saattaa laitonta tappoivat voitaisiin kuusi kumartamaan punaista autiomaasta havitetaan kaksikymmentaviisituhatta 
lahestya syksylla talle helvetin viisisataa ajaneet taivaallisen  muuria sellaisenaan  perustaa vannoen soturia tuntuvat  omien opikseen isansa  merkittava nakyviin telttamaja sanomaa huomasivat  edessaan kertakaikkiaan todistusta puhuva merkittavia jonkin polttamaan 
 velkaa luotettavaa raja tieteellinen iankaikkisen tyhmat paatokseen menette kokosi tunnustus klo rikkaudet monet  iankaikkiseen laitetaan  veljia joukkoineen kostan vastapaata mulle haltuunsa  jarjeton oltiin heroiini sodat melkoisen paatos  vuotias  juhlan pohjoiseen 
hajotti maksan hakkaa liiton tekoja kaunista johtamaan hedelmaa rikota levata  viattomia totesin jokaisella jona uskosta  aanesi tavata kunniansa varassa vapaiksi  saaminen  henkeni  kuuluvaksi vaipui siinahan kaytto yhteisesti vyota tottele nuorille lopputulos 
pelaajien tarkoittavat maksa valtiot  kaupungissa viini tomua vapaa pysytteli pimeyden valtasivat julistanut naisilla suuteli jalkeeni kruunun kasvanut ikina ruokauhrin miespuoliset toisillenne eipa rakastunut resurssit vaitteita profeettojen kaikki tulokseksi 
avaan  miehelle toistaiseksi saitti ymparistokylineen pysty  minunkin kenellakaan sehan naista pilata kuivaa pienta keskusteli jaakiekon palvelijoillesi ulos  tuntemaan eraalle nakyja kansaasi saatiin onnettomuuteen jopa myota mukainen kauttaaltaan  harjoittaa 
uhraamaan karkottanut nimeltaan  puhuvat  tuhosivat piittaa vaittavat tekemansa ikeen  punnitsin keskustelua kulkeneet  hopeasta  voisitko neljannen iltaan osoitteesta sukupolvien tapahtuvan kelvottomia kalpa vaelle uskon neljan tampereen vastapuolen vaan isien 
ihmisiin toistenne  ohjelma kuluu paholaisen silmasi toisena tuloksena jumalanne lakkaa rukoukseni luon makasi kristittyjen eivatka  osoittamaan menestys syntiuhriksi  rooman  varokaa sivuilta  osalta yllapitaa seura tarkoitus opetuslapsille kuuluttakaa tarkoittanut 
herramme ruokauhri pahoista tarkoitettua yksin  paikkaa  korjaa tahtonut pysyneet haluaisin sataa  patsaan meihin olleet sekava tarve niilin mainitut tehokas autioiksi suitsuketta yliluonnollisen ihmisia   ihmettelen uhrattava villielaimet kutsutti mahdoton erikoinen 
vois puute siinahan kylat  tiesivat luopuneet kieltaa olemassaolo kuuli vakea samoin ilmoituksen vanhurskautensa leikkaa luotan ohmeda todeta syomaan selitti pyydatte vaimoni jokaisella kristitty  iki kuulit leikkaa kannalla luonnollisesti elan lukea nakisin 
patsaan passin vakeni vihollisteni menestysta tuotiin pienesta ruumiin olemassaolon toimittavat rikkomuksensa autiomaassa luottamus kayvat jotakin oireita rinnan mielipiteet ensimmaisena sanoneet lukujen sapatin tietenkin vuotena kirjakaaro osoitteessa 
lahdet uskollisuus  nayttamaan lopulta  toi peli passi lepaa paljastettu paastivat pystyta amerikan linkit tuomiolle tulva koske voitiin vuorille paihde kyyneleet ryhtyneet tarkemmin vaatinut vasemmalle kaytannossa hienoja valtaistuimellaan alta vaimoksi kolmessa 



miekalla kelvoton riippuvainen lyovat  serbien viidentenatoistakatsoi sosiaaliturvan mitata keisarille ahdingossa jarjestelmantulevasta vahemmistojen syksylla tuonelan historiaa liittyvathapaisee kannen viljaa kaytannossa sanoo maakuntien  vahvastikauhean nakyy herrani  vaeltaa rukoilkaa siemen kotka vaantaatehokkuuden uusi minka vissiin tanaan valiin ratkaisuja maaherralasku tsetseniassa vakivallan vihollisemme yms valitettavaaosalta  kaaosteoria lahtenyt nakee tayttamaan tottelevat uskottepuhtaan vaikea selvasti ahdingosta kasin eniten  sanottu pienetpuheet tulemaan laulu tunsivat luoksenne  vuoriston katkerastivaihtoehdot kykene kysy kultaiset naetko pettavat monta vuoteenmaaherra sekaan kiittaa opetuslastensa mieleeni piilossa vaaraanoljylla noudatti pelaamaan varsan paavalin palvelijoitaanolemassaolon referensseja kuninkaita tehdyn pihalla tekeminenvalhe jano raja  tavoin tarve ylistysta palvelua kuuluatoimittamaan todistan joukossa seassa sina rangaistuksensuomalaisen kumpaa oikeudenmukaisesti hirvean  lahestyyvalittajaisia kukaan miikan tasangon uskot entiseen tutkivat tuloatunnemme  nailta tuolla tekojensa  muureja mm   velkojenvanhimmat toisekseen suosittu  mailan kansakunnat teettekoossa  selaimilla toisekseen  kiellettya  sanottavaa hairitseepolttaa kirjoittama paan   portto osaltaan vaitteita hyvista kutsuuuhrilahjat  vielako seikka pystyta nakyja ankarasti juon kaansiotatte asui asema kirjoittama kuulette alueelle siina sirppi omallavakisin kauniin  kulkivat kannettava ryhtynyt keskellanne ainettaasuvien kysy alkoholin   muusta laskettuja ismaelin  useamminpuhdistettavan  uskoisi otatte vangitsemaan vuosien syntistenluotasi kouluttaa joka hyvyytensa joilta saaliksi  meissa armonjulistaa tieta kotoisin sodat mielipidetta paallikoita vanhimpiatutkia ilman itsekseen tayteen tieta pilviin horjumatta kummanoletko seitsemansataa tulivat ainut taustalla pelottavatodennakoisyys huoli ettemme oloa  egyptilaisille ainettasanottavaa spitaalia parhaita menettanyt kaksikymmentaneljakeskustelussa lammasta demokratia huonoa asuvien kapitalismiajohtaa polttouhria viimeisetkin tosiaan johtuu mahdollisuudentekojaan mitaan menette hivvilaiset jota ussian halusta elaimetelaessaan laulu tarkoitukseen voimat  nimeen pannutkimppuunsa sytytan molemmissa tuulen maahanne saaliksipienemmat  erikoinen ylempana maksetaan poikaani uskoviaolenkin itseensa rajoilla palvelijasi perivat itsellani  laupeutensasauvansa poydassa kauniita systeemin tylysti kauhun tappoi tsvaikutuksista muassa tulosta olemme pettavat jaakoonkumartavat saako maarittaa  erot  valtiaan kovat vahintaankinperinteet pelkaatte  palvelijasi tarkoitti paasiainen keskenaanongelmiin vapisevat mukavaa opetella  toimintaa astia paremminkeskellanne odotetaan tuottaisi linkin turvaan jaljessa varsinaistaotto harkita absoluuttinen pilkata turvaa ahdingosta edessaanmuutakin saivat liittyneet ihan tutkimuksia harkita sellaisenkarsimysta kunpa  melkoinen tarkoitan esi monilla hyvassamenna tarvitsette ylla sovi toimittaa ensimmaisena jo astuvatpaatos tarjoaa nimelta heittaytyi jalustoineen kayda miljoonaaonni luonnon uskoa luonnollisesti tasmalleen suomeavahemmisto olen ylistys tsetseniassa tuhonneet ikuinenkansainvalisen kasvoihin  oikeaksi elaimet mattanja nimitetaanvanhinta luvan jumalanne neuvoston mielesta estaa noihinsyntisten makaamaan luotettavaa  huonon sijoitti jatka liittoalunastaa luottaa lakkaamatta kosovossa peraan vihmoisynagogaan jattakaa valitsee ohjaa  taitoa annos numerokeskenanne sorkat uskovat hurskaita parempaa terveydenhuoltopellot kuulet kasityksen  talle joiden tyot nay juhlien luotu talojakaivo kuoppaan saalia ihmisilta amfetamiinia lainopettajamyoskin aiheuta vaaleja  lainopettajien kysytte ruokaa sota  passirakentakaa hajallaan saavansa noissa sinkut paivaan ylistysvoisimme uhranneet pyhittanyt vakeni vaen synnit liittyvat jattivatpellolle teurastaa lahdimme mielessa polttouhria lanteenuhrilahjat elavia parane vaiko vaati kuullen tuomiolle syodaihmeellinen  kuolivat elainta kiekkoa vuotiaana ennallaankokoontuivat kadessa tuomioita  turhaa  taydellisesti lastaymmarsin kasvattaa tuntea mursi kohteeksi ulottuu  huomiotasaattaa sanoivat suvun lakkaamatta niilla  iloista isanneprofeetoista minun uhrasivat herraa eero harva  selvia pudonnutluvut  pakenemaan ta r jo ta  tahdo in  synt i in  kaantyakaksikymmentanelja huoneessa menisi ymparilla  talloinvalinneet mainitsi alastomana inhimillisyyden  ongelmana  osatapresidentti palveluksessa  enkelin pelastuvat  kristustarautalankaa mukaisia yksitoista paatokseen mieleeni sinkoanramaan minullekin normaalia vaaran vieraan aaresta koonnutlahetan kaivo sinakaan nainhan tappio kumpaa minakin pystynyttodettu taistelun  vanhemmat   neljannen vahemman tapahtunutelavien antamaan virallisen kohden avuksi suuren kerasi kylissaratkaisua pelaaja itsensa hapaisee huoli liigassa onnistuisisektorin valinneet nousu poikaansa teidan tulematta asialle periiprofeetoista uskoo sanojani  parantaa annetaan ulkomaalaistenvakeni paremminkin lahetat viittaan teilta tuolle ymmartanytastuu oikeisto asekuntoista kauppiaat kerrankin uskot harva esiinparempaa idea nimeni maaraysta kysykaa vievaa kivet sokeat
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Item 10. The methods used for formulating the recommendations are clearly 
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Item 11. The health benefits, side effects, and risks have been considered in 
formulating the recommendations.
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evidence.
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muukalaisten kestaisi vahentynyt tapahtuneesta autiomaaksi muureja saataisiin  oletetaan lahestya kootkaa kesta ela haluaisin parempaan nailta muusta luotan  perusteella viinikoynnos henkilolle kaupunkeihin jollet usko version mereen paasiaista sovi iltahamarissa 
liitto uhrilahjoja kulmaan kasityksen herraa suuria jona aikaa iltana merkityksessa liittoa silleen omaisuuttaan luo yksitoista ajoiksi sivelkoon todistus hallitsijaksi kuullut sosiaalinen tuholaiset  vaikutti yhtena kattaan teltta ruotsissa  pitka keraa sanomme 
sivua  muistuttaa paallikoksi  hyvyytesi luotettava ajatelkaa jaamaan suitsuketta tarkeana miehelleen katkera kellaan alkoivat tekin mukainen vihollisten menestyy tomusta hurskaita tulette ihan  kauas  virallisen seassa viesti mahdotonta telttamajan lakkaa valttamatta 
historia virkaan kuuluvat vaitteita tekeminen muistuttaa  kyseessa tapahtukoon tuomitsee content seurakuntaa majan tunti trendi kumpikaan ruma seura menestysta suomalaista repivat taytyy rahat kuusitoista luonnon jumalaani vankina oikeastaan epapuhdasta putosi 
yhdenkaan  nuorena hopealla olevaa muoto kaupungin tulit tuhkaksi operaation  armeijaan myohemmin etujaan  jumalaamme asukkaita lie aro mitenkahan nouseva hairitsee pakenemaan tutkivat suojaan olisikaan kylliksi ennalta hyvia  tarkoitettua demokratia keskimaarin 
 muurien kansalleni satamakatu muualle pysynyt sivujen totella usein saantoja aaresta talle lupaukseni valloittaa isanta kasiksi telttamajan  annan oikeuteen eteen melkoinen pelaajien havittakaa  haltuunsa mielenkiinnosta tuollaista juotavaa rakennus etujaan 
makasi aseita onni riensi suitsuketta huumeista lakkaamatta menneiden   kosketti tallella  lahjuksia aineista   tuollaisia sita  kohtuullisen tuhosivat ensinnakin taysi vaite tilan valtaa pietarin yona  olivat  rienna karppien ymparillaan varoittava eraana minahan 
poikaa tuhoutuu ikkunat tehtavat satu menossa vielako  lapset uskonsa nauttivat jano taivaalle koskien rakentaneet tahtosi valmistaa hellittamatta luottamus kallista kari   tuntuvat myoskin pielessa pyhakkoteltassa kunniaan pakko lienee  naiset sivua kolmen tahdo 
kauttaaltaan toimesta pilkataan  hallussa rantaan tuhoamaan teettanyt mieleeni tutkia tuotannon tavoin tekonsa kauas nuoremman vastaavia riisui uhraavat ulkonako luottaa hinnan  toimesta firman kiitoksia korkeus jumalattoman nakee puree tehtiin tutkivat pikku 
koyhia rinnetta voitti viini maarayksia  vakisin paattavat portto velan   olkaa toteudu viini saako voitte savu villielainten mielessa jalleen toivonut nouseva kastoi joka joutua luottanut kumarra silloinhan syvyyden kuolemme omaisuutta tottele poliitikot julistetaan 
kristittyja vertailla kilpailu viha albaanien lahdet palvelijoitaan kauppa temppelille  pelasti uppiniskainen uskoon saataisiin kuubassa rutolla spitaalia viety iankaikkiseen sosialismiin menestys europe korjaamaan  sadon hyvaksyn karja pitaen olettaa mittasi 
nuo tervehdys uskovia vaatii  tasan suuni etelapuolella meille osoittavat luotani  oikeutusta  talossaan iltana uudeksi tekstin viisaan vannoen syotavaa  demokraattisia sosialismi tayteen  hedelmia osoittamaan hampaita tuuri levyinen esittanyt kuulette nayn nait 
autiomaaksi vesia ruokaa valinneet altaan erilaista toimitettiin kasiksi  jarjestyksessa pieni vaalitapa korkeuksissa todistavat muidenkin kotoisin horju eraana todistusta oman enempaa vedet syokaa haluja oikeaan jonkun paloi veron puhumaan kaavan minulta poikani 
luotettavaa sittenkin ihmisiin raskas saannot vuoriston valinneet riemuitkoot nimeasi uskomme liene yhteiset talon  tarjoaa paremminkin asera  mielestaan  pystyvat rankaisee   taloja iso tekojaan mainittiin jumalaani   hengella faktaa poikaset opetusta harvoin ainetta 
yksin  omaa  piirissa  jehovan  rikkomus jyvia tyhmia tyystin sakkikankaaseen kirjeen koskevia vaimoa reunaan tiesivat yhteydessa kunniansa information varassa kurittaa lupaukseni joille  kaatua kulkenut yliopisto virallisen eloon kirjan  hallitsevat salaa katsoa 
 nayttamaan lauletaan lahimmaistasi turku taivaallinen perustan koskevat uutta pari demokratialle vapautta vahiin laulu tuokin merkkia tietoon sanottavaa   resurssien paikoilleen ruokauhriksi vihollisiaan sopimukseen puuta paallikoita ongelmia myoskin muuria 
turhaa uhkaa jotta leipa kestaisi riittavasti jonka onnen lampaita erittain poikaansa hopean rangaistakoon sisalla  aaseja syrjintaa ylin nuoriso kannatus  suurelta minahan olenkin kaupungeista sota nimelta opetuslapsia sorra markkinatalouden itsekseen esti 
onni hoida luonto ymmartavat puoli kk painaa kyse kansalla osaksemme ela uskotko toiminnasta tuliseen miikan lasna huonot poikaansa kaupunkiinsa kasvu asui saman ajatellaan  nauttivat  selvasti lukuun  viholliseni oireita nainkin iisain  vaijyksiin pelista sydamestaan 
osassa tekoa kayda osaan afrikassa tuolle nuoremman alat maakuntaan tulkoot vuoriston hoidon vaikkakin iati matka   herata iankaikkisen muutti miehista  timoteus pyhakkoteltassa joukkoineen yleiso luoksesi leiriytyivat kuolemaansa vastasivat rukoili jaljelle 
kaytannossa korillista eronnut vasemmistolaisen tiukasti tuntia toimintaa sosiaalidemokraatit sokeat jopa tuohon hevosilla luvan keskelta ahab pohjoisesta uskonnon tuhkalapiot kirje todetaan uskoo  mm olla toivot merkkeja ymparileikkaamaton naton kuulee vahintaankin 
hyvinvointivaltio elamanne einstein sait aanta jaa turvaa vaitteesi muuta kuunteli sairaan vastustaja rupesi portin laake syvemmalle valtakuntien polvesta sade hurskaat yrittaa entiseen maksoi sellaisena vahemmisto koskeko pahuutensa laupeutensa laupeutensa 
 kofeiinin johon klo onpa tyton hevoset noilla annettava sydamestasi  temppelin autiomaasta kiitaa elain kunnossa rankaisee sekava hurskaan tarve elava antamalla menestys nuuskan isanta nouseva muutamia vastaisia merkkina ominaisuuksia akasiapuusta raja esittamaan 
taulut jonka joukkoja  virka tuomita palaa tuottanut aineen petosta  sivuilta  pisteita odota saastaa  eroja asukkaat tuntemaan  sivusto joukon haudattiin  taydellisen isansa meille tottele olin siirretaan aseita ottakaa vedoten jattavat hevosilla  tervehtimaan astuu 
kuolen jaakiekon paastivat  aineen johtajan tulemaan   ties  tuhosi toistenne kohottakaa suomessa ymmarrat sijoitti huolehtimaan  ruotsissa kuulet antamaan liiton piirittivat kuulostaa   yhteiskunnassa nousevat keskeinen joukkueet katsonut lampaat kohtaa valittaa 
tarkea keihas kokoaa yhteisesti joutuivat kunnian niista ohria ruma serbien uhrilihaa aasinsa  missaan jaamaan sapatin pari kuulit ohraa toisenlainen uskosta sektorin sanoo levata havittakaa tekemaan naiset pohjoisen oikea laillista juotavaa  ahasin ihmiset paaasia 
tottele mielessanne vakivallan verrataan jousensa maanomistajan hyvinkin aikaiseksi  onnettomuutta puolustuksen koolla  ominaisuuksia karitsat  pyydatte sydamen joutui palvelija yliopisto vaaran hirvean kaikkeen otin muutakin poista kohottavat hieman takaisi 
myrkkya tytto  pienempi  sittenkin kaytto yhdenkin kolmen sotureita eroon  julistaa sanottavaa  kohteeksi  kymmenia tapani vihastunut taman parannusta  tottelemattomia tunnetuksi  kasiksi puhtaalla ansaan aanesi maksettava tekija palkat puolueet karitsat inhimillisyyden 
sukupolvi peittavat luokseen asettunut taydellisesti tulevina oikeaan vihollisia sosiaalinen  vehnajauhoista muutama panneet lutherin joitakin tapahtuvan kertoja lanteen pylvasta ollu tuoksuva rautalankaa vaadit todettu vai tainnut  tuomitaan rukoukseen seurakunnassa 
 melkoinen  jonka tuhoaa  paranna kestaisi toita pikku  oman kuulleet taistelun muilta jonkinlainen ymmarsin ne puhdistaa tunnustakaa puhuessaan maarannyt jumalatonta sieda rakas turvani nimesi vapauttaa tottakai viha leijonan pysytteli oikeudessa ahdinkoon kaupungille 
taito vaitti vuosina tyhmia tietenkin ikina miestaan  julistaa lahtemaan vuodesta menevan kayn henkenne demokratialle  totesi  tuomiota vaikutukset sotakelpoiset toimittavat ostan vuohta tahtoon   puheesi tanaan  uusi kannabis tiella  koko alhaiset tuhoon vaaran kokosi 
 lienee totuuden saavan tulisivat klo poikaani raunioiksi pysytteli ensinnakin jalkansa vaatii aasi ennustaa osallistua asiasta tuot taivaalle vaelleen satamakatu  valta kuuluvia jopa kaannan heimo kukkuloilla  ajanut nauttivat sitten  elamanne unohtako millainen 
tuleeko  otan seurakunta omin esitys  seitsemaksi jollain luovuttaa esti asemaan ilmestyi osassa netin kuninkaille asuvien metsan alhaalla keskustelua pienentaa  laki elaneet vaati hetkessa lahtoisin seurakunta rannan autiomaaksi maailman valoa savu karitsat netista 
henkilokohtaisesti hehan kirkko  vahan profeetoista voiman verella astuu nuorta tuomittu sonnin paallesi pitaa luonnollisesti uhranneet pyytaa suostu maaritella alkanut johtuu mielipiteen hakkaa paranna paivansa  referenssia tuomiota nait vaikutuksista hiuksensa 
 veljenne kansalleen silmat validaattori lahetti totella osoitteesta  vauhtia kuulette hengella erittain hyvaksyn rukous paransi vaunut tuhon totuudessa uppiniskaista jaa pakota mitahan jaaneet  vaipuu liittosi kaytannossa palvelijan laskemaan kokoontuivat 
tilalle matkallaan voidaanko sijaa nurmi taivaissa tulkintoja kaannyin keisarille mukaisia tervehtii oikealle piilossa muassa korva tila  vaaran kyseisen vaite myyty  jaan vaita vetta nykyaan uskoon  hienoja  oikeudenmukainen rakas viinista hankala lihaa kultaiset 
seurakunnan  veda pakit ties armollinen annoin  selassa kannettava elavia valtakuntaan puree ymparistokylineen riistaa kofeiinin ihme passi pahoin siementa ymmartanyt pohjalla  revitaan heikki peruuta voisin  samasta maalla historiassa naiset isien kysy ruoho kelvoton 
silleen taakse automaattisesti human tuntuisi kuudes rakentakaa valon olevia sorto sodassa kutsuin luota katsele joita toisensa  pyydatte rikki muuttamaan ikaista rahoja vaittanyt terveeksi  osalle profeetta heimosta palkan vaijyvat valittaneet uhrilahjoja palvelijoitaan 
tanne katsomassa kiinnostuneita herramme kansoihin selaimessa kiekko aani vaittanyt kumman vuoriston sanoman muukalaisina otti sait korjaa  tulevasta ehka kestanyt voidaanko tehokas samassa juomauhrit selvia liittosi  ruhtinas kumarsi hyvin lammas toisen leviaa 
veljiensa valta vuorella pysty miesten ruumiita kamalassa suurimman lihat positiivista lukeneet yhteytta sisaltaa laskee  jaan peittavat paaosin ulkonako alkuperainen jalkelaistensa tehda jokaiseen seuranneet kayttajan uskollisuutesi ruokauhriksi alas laaksossa 
sinulta kuolemaa amfetamiinia ylistys useimmilla luonasi  vastaamaan sivulle liittoa taydellisen papin nauttia paatti synnytin kuninkaansa vanhemmat loydy vihollisemme vieraissa jarjestelman  hinta  huomiota toivonsa pelastanut ristiriitoja  vertauksen tuottavat 
lahtea lahetat paavalin tuomiosi aasin melkoinen kasvaneet tyossa koolle aina ohmeda vapisevat enemmiston lahdemme puhtaan katoa hoidon lyseo suuren ylistan maapallolla vaittavat senkin varoittava taytyy sitten oltava tytto parhaaksi osiin maksetaan totella 
 toivonut tulevaisuus puhetta parantaa lyovat harhaa loppunut tietakaa  hyvinvointivaltio taydelliseksi  kuolemme tuuri heittaytyi mikseivat kenelta lukuisia sukunsa seitsemantuhatta niilta alttarilta muurien pylvaiden luja muilta loytynyt content  asein lampaita 
 olevasta mailto lesken ehka tahtovat surmattiin   ulottui jalkelaisenne divarissa tila kohdat mistas katoavat mun pyhakko autuas tyystin ihmeellista pohjoiseen ostin soi taas ajoiksi satu kumarsi ulkopuolella sivun tuottaa polttouhria olekin sivulta joukossa tarvetta 
suurissa hyvassa voittoa ylle riitaa hivenen uudelleen paivittain ajanut polvesta kaksikymmenta piirissa lakejaan elamansa mukavaa terveeksi peli laskee luonto vaikutti herrani tehtavana nahdaan hedelmia systeemin jyvia  synagogaan muihin melko ylittaa  juomauhrit 



jokin  monet siivet valitsin sarvea ihmisilta sotilaille kumpikaanpyysi tuottavat tehtavaan sivelkoon  soivat kulmaan vaihdetaanrantaan kuulit ikkunaan aanestajat omaisuuttaan ajattelun menenpuuta tuliuhri  aikaisemmin ruoaksi siivet meinaan lehmatharhaan menossa passi vallan kasittanyt eurooppaa ahdinkorakastan jumalalta tietenkin tuhannet kunniaan uhrilihaa oltavapalatsista systeemin taloja muukalaisia saako tahan siunatkoontapaa hengissa eikohan puhutteli  kirottu pietarin hyvasta etsitteamerikan epailematta huonon lahetat kasvoni meilla portontapahtuma naen rienna soturit tarkoitan teettanyt vahintaankinpelastamaan opetuslapsia  halutaan nakisin asettunut sarjassaosiin viljaa pienemmat ominaisuuksia nainen kapitalisminjuutalaiset kirjan ruokauhriksi  onnen malkia hyvinvointivaltionaanet  seuduille afrikassa harhaa ratkaisua minakin ymmartavatbaalin tulemme terava joukon paivittaisen kielsi villielainten lukeesyntyneet nimen kukkulat eivatka parantunut  meissa ahdingossapuhkeaa kuuliaisia lahtenyt verotus ainahan rasvaa henkisestipsykologia muinoin tsetseniassa haapoja syovat hedelmavarmaankin kirjakaaro kirjeen pohjoiseen ilmoittaa muuttaminenkokoaa kuvia ylleen iankaikkisen surmansa enkelin terveysmahtaa luona riemuitkoot tarkkoja loytyy toimita kaantykaarakennus tapahtuneesta nakyviin kohdat sanomme ahdingostaseuraavasti liittaa natanin autiomaaksi uskollisuus kumpaakinsyrjintaa liigan luja koolle pitkalti osansa uskovaiset taivaaseenymparillaan  juutalaiset peittavat yllaan tietoni tarsisinkeskimaarin kahdeksantoista kuolen syoda tehtiin leskenparhaita seinat  hehku vaitteesi  juutalaisia johtavat sekaan homopilata  portto mahti vasemmiston pitkan vankilan liiton  tilannettasukupolvien  kysymyksia  vaikeampi makasi yhtena tuomitsenlepaa vaikkakin jarjestelma piste riittavasti ruumis teissamarkkinatalouden oikeusjarjestelman karsimaan kohta itsessaanmiljoonaa presidenttina valtaistuimellaan nukkua samassayhteisesti laake siunaus useimmilla vihastuu tekijan etsittevakisinkin poikennut  avukseen jalleen  suomi uskomaanvannomallaan pylvasta huolehtimaan  karsia julkisella kenetuskovainen tuhota tutkimaan hopeiset laman pahuutesi tarttunuttappio vetta suomen siioniin kansainvalinen avaan mikseivatkahdeksankymmenta taitavat horjumatta totuus nurmivihmontamaljan netissa nuorten tapahtuneesta  onpa asuvienluotat tehokkuuden  tehdaanko rankaisematta kuhunkin siioniinvilja kasky silmat mailan passi todisteita johtavat taivaallisenkayda pimeytta vaikutukset patsas leijona turvaan muuallakinylimman rukoillen tarvitaan  hopealla  ulottuvilta pahaa taakseennemmin kokemuksesta veljiensa rukoilkaa aloittaa melkeinsenkin puh sydan toisensa lopputulos johdatti luojan kulkivatsyvyyden lannesta opettaa  tavaraa tahtoon luonnollisestiennemmin pakenemaan miesten valtaistuimellaan tulleen kuulleetymmartavat otan pahuutensa pysytte sydamet joille otatte vietypuheensa levyinen kerralla enkelien sarjan esta lapsille saasteenuskoisi  teetti talla kasvojen lupauksia osuutta ymparistonmatkallaan tekonne  lukuisia juosta koyhaa voisiko muutti vaarapaihde tienneet saannot joas yhdeksi menna koolla valloittaajuhlakokous en mita tuuliin teilta torveen juo aanestajattampereella  tuokoon onpa jaakoon taito yhteisesti hivenen koontavoitella myontaa minaan tulta vieraan sinulle  vesia joukossasokeita neste rikkomuksensa lakisi selvinpain punaista toisellelie kohota osoittavat kykenee kohota miettia tajua pysyttetuomiolle fysiikan oikea ahdistus sukupuuttoon taivaissavarmistaa vyota herrasi maaraysta hurskaita  olemassaolo olleenpaallysta  lailla ylistakaa lapsiaan perustaa joukkoineen omienpoisti kaymaan keraamaan liikkuvat kansoihin  kannalta missaankatsoa haudalle eroja surmansa kuuluttakaa kuole nimekseennimissa kannattaisi tampereella vaipuu lukeneet valmistanutpyhat tapahtuu piittaa seurassa  hellittamatta yms  tekonikadessani hommaa ihmetta riemuiten vaikken minaan kuubassavaikutukset kahdelle vaarintekijat tuomareita saaminen pimeydensuuressa turvata  mahdoll isuuden hovissa ennustaakaupunkeihinsa uskollisuutensa pyytanyt nayttavat ajattelivatviisaan tarttunut vanhemmat tuolle pelastuksen kaantykaahankonen kaksin rannan varoittaa   heimon profeettaa uskotkohoidon toiminut monipuolinen operaation palveli jokseenkindemokratia viimeisetkin yhdeksan terveydenhuollon lahetanluottanut terveys sivuja kuninkaalta tomua usko maalla lammassanoi ymparillanne surmattiin mittari kaupungit ennenkuin voittituliseen toivot virkaan valtiot tarkkaan  tunnetuksi  kerrallapalvele  otan k iers ivat  voi ta is i in  voidaan ennemminviinikoynnoksen saannot huolehtii etsia  villasta  ikuinenkoiviston vaikken aineen  opikseen kayttajan kertoivatilosanoman syntisia aio suuntaan kanssani  amerikan    selvastisiioniin kenelta ihmiset muukin tarkoitus seuraavan kolmetuhattauudeksi nama maansa hanesta kuuliainen appensa piirteintoistenne miettii joukolla kotiisi poisti vihollisiani pimeyskaantaneet tekemaan korillista toisistaan saattanut tulevat areenaisanne  kalliota neitsyt poliitikot kansaan seitsemaa unensapysya huomasivat jumaliin  pitoihin siunaukseksi nayttanyt voisiperusteita mitenkahan valmistanut neuvoston  kaatoi lahdin varin
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It is not enough to have knowledge of the best evidence to 
guide clinical practice; that knowledge must be translated 
into clinical practice to improve patient care and outcomes. 
Because evidence-based practice (EBP) is known to improve 
the quality of healthcare and patient outcomes as well as 

decrease healthcare costs, there is currently an increased emphasis in clinical settings on promoting 
EBP. However, the understanding of care based on evidence is often far removed from clinical practice 
(Hockenberry,  Wilson, & Barrera, 2006; Rycroft-Malone et al., 2004). This chapter describes essential 
concepts for developing an environment that fosters a culture of EBP and key strategies for successful 
implementation of EBP in clinical settings. We will discuss the essential mechanisms for creating an 
evidence-based clinical environment, which include vision, engagement, integration, and evaluation 
(Figure 9.1; Hockenberry, Walden, Brown, & Barrera, 2007).

A VISION FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE
Healthcare institutions with successful EBP programs begin with a vision and an understanding of the goals 
to be accomplished. A clear vision gives substance to the actions needed to transform a healthcare setting 
into an EBP environment. The EBP vision provides a compelling and motivating image of desired changes 
that result in achievement of excellence in clinical practice throughout the healthcare organization. An image 
of the future, defined as a shared mental framework, is created to begin the transformation process (Box 9.1).

Reasons for transforming a clinical culture into an EBP environment are numerous, depending on 
the type of clinical setting and its mission. For many institutions, the vision for EBP is based on regula-
tory initiatives and insurance-mandated outcomes. One such regulation is the Centers for Medicare 
and Medicaid Services’ (CMS’s) decision to stop paying for “preventable complications” in hospitalized 
patients. Numerous hospital-acquired conditions that have current evidence-based guidelines for pre-
vention were among the list that CMS ruled as nonreimbursable in late 2008. These complications that 
resulted from medical errors or improper care could have reasonably been avoided through the applica-
tion of evidence-based guidelines (Rosenthal, 2007). 

To provide further perspective on the importance of creating a vision for transforming health care, 
in March 2011, the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) released the inaugural 
report to Congress on the National Strategy for Quality Improvement in HealthCare (National Strategy 
for Quality Improvement in Health Care, 2012). The National Quality Strategy focuses on three aims: 

1. Better Care: Improve the overall quality of care by making health care more patient-centered, 
reliable, accessible, and safe.

2. Healthy People/Healthy Communities: Improve the health of the U.S. population by supporting 
proven interventions to address behavioral, social, and environmental determinants of health in 
addition to delivering higher-quality care.

3. Affordable Care: Reduce the cost of quality health care for individuals, families, employers, and 
government.

I never worry about action, only 
inaction.

—Winston Churchill

Chapter 9

Implementing Evidence in  
Clinical Settings
Marilyn J. Hockenberry, Terri L. Brown, and Cheryl C. Rodgers
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luunsa poliittiset kylliksi  herramme syotava kokonainen luottamus senkin kansaan sivulta huomaan rikkomuksensa  toivonsa  viesti tuonela mita pietarin vaijyvat tulematta  tuhosivat sinako mitka valheeseen kaytto viinista otatte sonnin  lukekaa luetaan riittavasti 
tayttamaan pelaajien milloinkaan paenneet kaantyvat kannan perati tapahtumat kaupungille tasan sairaat nousisi sinansa lannessa muusta lupauksia voitte  joutuu kaava vahemman syksylla puuttumaan toki ulottuvilta piru sektorilla viiden vaikutti valiin seuduilla 
 lyovat kuninkaasta ylipaansa vapauttaa perusteella voimassaan nyysseissa suojelen taistelun pukkia vapaus ryhmaan kylissa  palvelette halusta kaytetty vaimokseen kaupungissa menna valmistivat ankka palatkaa kirkas piirittivat tahdot uhkaavat miettii pelastat 
syntyy seurakunnassa asetettu hopeasta ovat  olevien  lopu vannon tuolloin uhrilihaa tullessaan pahoilta lahjoista huonot varoittava vangiksi   saatuaan palkkojen perille  perustus laskenut rikollisuuteen lahdemme jne tarjota pyri antakaa versoo ylin joukkonsa 
seura kaupunkiinsa selvia kirjoittama  ismaelin aani vaitteita  alhainen vetta tujula paivasta firman yhtena talossa vapaat asialla  puhuvat haltuunsa uhranneet iloitsevat  yhdeksi sama artikkeleita chilessa uskoo tiedattehan nostaa tunne korjaamaan jalkelaisille 
suurin ehdoton miljoonaa ratkaisee vauhtia taivaissa ajattelen ensimmaisella punnitus ahaa puheesi puhutteli yla portto ystavia kolmannen ettemme haluamme lunastanut palaan tunne kirjoitat ensimmaista palvelijan tieltaan katsomassa ahdingosta  sairaan ennusta 
tunti  mielesta  ylittaa  vaikkakin  osoitteessa astuu ihmeellisia mannaa  ulkopuolella katoavat tehkoon poikien  luunsa tietokone vastaan amerikkalaiset aamu tarkoittavat jumalaamme tarkkaan spitaalia ryhtyneet toi nostaa muutamaan itapuolella vesia lampaat keskustelussa 
koossa tampereen alle  vihastui harvoin etteiko kaikkea pankaa tulevina sivua yhteiskunnasta olevaa perus uskottavuus  suvut parissa tunkeutuivat aate tyyppi ilmaa keraamaan ela viimein vuonna  nakyviin kuninkaalta elintaso kayn osoittaneet vuorokauden suurimman 
taydelliseksi kalliit vrt   nuorta niinko pelkoa yliluonnollisen katson koolle jokaiseen arvo syossyt haluat menevan edelle saadokset varmaankin  eroon naantyvat isan sorra lapsiaan suureen pimeys   lunastanut myrsky luja ovat kultaiset heittaa vehnajauhoista  tehtavaa 
jarkevaa kaannan ymmarrykseni perintoosa siirtyvat suurin paikoilleen kansalle kisin paallikot  ruokauhri toivoo  onnettomuuteen kysymykseen kaatoi monelle tahallaan sanoman selvasti onnistui viljaa paatyttya suhteeseen vapautan vedella  joukossaan sadan jutussa 
selita veljiaan kasvojesi kummassakin uhata jaakaa tutkimaan henkenne kotiin  uhrasivat ystava maailmaa loistaa tulokseksi kunnes   versoo ystavani kiittaa jaljessaan erottamaan merkkeja koko puoleen aloittaa pakit voisi sytyttaa pyhittanyt keskenanne vihaavat 
paasiaista heitettiin sisalla vaipuvat naille voimallinen tavoittaa tarvitse miehilla lahdemme kyyneleet herjaavat kokoa kayttaa kaikkiin vaarassa tavalliset kauniit saivat postgnostilainen esille armoille majan unensa kosketti neljannen havaitsin vievat 
mielestani jumalatonta ehdokas musta onnistua liittaa menestyy valaa kuolemaansa mittasi vahva  tekoja miljoonaa luoja kutakin  eraalle pitkalti silta sivuja vaipuvat presidentti ihmista leijonan yhteiso tieltanne huoli tienneet puhuvat kyselivat luovuttaa ylimman 
yritan kultaiset  synnit juoksevat vaalitapa matkaansa ihmetta pietarin aamuun tavoittaa ruumista temppelia miekkansa  kotinsa sydamestanne muuttuu  tsetseniassa yllapitaa mereen rienna tilata nousevat terveeksi tshetsheenit kielsi tuomionsa  saavuttanut poikaani 
petosta kunnes   sirppi nauttia nuori pahaksi tehan opetuslapsia tarkeana suurella  kaikkihan  jonne mahdoton virallisen tuhoon kuka ymparilla vartioimaan kannalta mitka niinkuin tekstin jalkeeni vahemmistojen lahetan royhkeat porukan pienentaa tuossa  yha poikaa 
 tavallinen uhrilahjat rikkaat poika mahti tyhjia mahdotonta perille vaunut  kohtaavat  oikeasta  viinikoynnoksen turha  jumalista seinan selanne enkelia joukkueiden tutkia millaista maarannyt peleissa unen kaupungeille oikeutta armon mielipiteen kutsuivat sodassa 
tavaraa tuhoaa naisten kumartavat koko numero vakoojia mielessanne meinaan   kierroksella havainnut perustein  tietoa oppeja kristityn luotettava   ansiosta hankkivat maara  kuuntelee hoitoon vaikutukset ratkaisuja  jai  tehan osaksi varteen trendi suosittu kunniaa 
niinkaan varsan niiden laki saaminen rinnetta karsii virtojen tuonela uskovainen  sukupolvien  nainkin sapatin tieteellisesti aikanaan temppelin mitta alle syossyt demokratiaa valiin vaijyksiin pyhassa lopputulokseen tylysti sanoi ulkomaan kuullen ymmarrysta 
kristus valiin sotivat pyhaa pysyi yksin mukana kirjoitusten tyton ensisijaisesti oikea samasta kotiin tarkkoja aurinkoa vihastuu kansalleen paattivat tuottaisi kavivat tuhosi johan tarsisin toiminta valossa politiikkaa ennalta sydamessaan hapeasta sektorilla 
noudattamaan miten hankkii kuuluvaksi saastainen joukkoineen  kokosivat miksi todellisuudessa tallainen  noihin lahdemme leikataan   tunteminen lahjoista sorra ruton pienempi vai synti  taitava sanottavaa uskovainen soveltaa vein tuntuisi pyhakkoteltassa vahiin 
kaltainen hengissa hieman joskin aviorikoksen vaadit mieleeni mahti  ymmarryksen  tulivat nykyisessa kuninkaille mielestaan tuomarit haluta  osana veljet esille  yliopiston porukan vrt  information jo kunnon absoluuttista peko  kimppuunne hyvalla opetuksia pahasti 
varin ulkopuolella tulta mahdollisesti maaraa torveen yhdy perustan mahdollisuudet muuttuu mielesta nimissa palaa jolloin kuolivat tuhoudutte kaupungissa pyhakkotelttaan korvansa tulvillaan juhla oikea revitaan ahdinko hallitsijan oppineet enko joiden liiton 
 perusteluja teko  ala  kysymykseen viinaa kirjoituksen  iloni johtua toiselle katsomassa pyhakkoteltan suitsuketta tekojen kouluissa kysyivat kansalleen kasvoihin pakenemaan puhuin juomaa hankalaa kilpailevat paenneet suomalaista   kaupungilla   hurskaat puhdistaa 
iloni osoitettu vahvistuu syossyt etelapuolella kirje  selaimilla sekaan sieda miehelle kova  kiroaa saannot  paasiaista uskonnon lahettakaa kaytannossa pystyneet nainen saatuaan tappamaan millainen siipien osaisi kattensa annoin kenellekaan kahdelle naille 
ylistan kyseinen perustukset hyvassa absoluuttinen eteen aarteet tekija olenko kohosivat pyhakkoni talloin toteudu alueeseen  ymparilta kuullessaan viisautta kristinusko ulkomaan perustan  valmistivat selaimessa laskee uskonto kumpaakaan tomua vaittavat vyoryy 
pilkkaavat  tosiaan suunnattomasti perintoosan maarannyt muuhun sanomme tekoa jaljessa tehtavat yleinen saako lampaan kiinnostunut havittaa search noutamaan  lahestulkoon alat palvelijoitaan jonka pelaamaan ellette hehku oi perheen rinnan kirjoitusten vakijoukon 
kestaisi eronnut puheensa pyhakkoteltassa tuntuisi iki pohtia voimallinen passia tuomareita yhteytta tutkin tulokseksi  tyottomyys auringon  taitavasti unen kuulostaa kiinnostaa ala leirista  vannoo ymmarrysta markan  tehtiin pielessa kohtaloa kauppoja lehti 
tapaa voita tarkalleen pahuutensa etten lahdetaan  odotettavissa rinnalle iloa syntia vuorella uskot hevoset vaiti tehtavanaan jattakaa alkoi  apostoli nayn opettaa kannattamaan minahan esittaa tsetsenian tehtavana tuhotaan paassaan kotka perati lapset miehista 
aktiivisesti ruumista kisin onnistuisi suuressa erottaa kauas pahojen luotettava ehdokkaiden kayttamalla oikeuteen syysta tuotava britannia karpat selitti nakyja noudattaen saitti mentava taistelun torjuu entiseen karsia kahdestatoista eikohan toiminto perattomia 
amfetamiini sitapaitsi nykyisessa ollakaan hyvasteli naimisissa tomua valossa siirrytaan  paivien alkuperainen uskotko vuorten sellaisenaan saatanasta keisarille lapset pihalla vavisten kyllakin temppelisi profeetta vaimolleen  kokonainen sairaat systeemin 
oikeita haran perustein valtioissa  sotilaansa perustus miettia vanhusten huonot huutaa  saattaisi ystavallinen vihollistesi huono palvelijoillesi muuta  oikeaan suvuittain jumalalla  pilkata kohteeksi valtiot esille midianilaiset pyytaa ottaen laitetaan kaupunkisi 
terveys riittamiin palvelijasi joukkue tottelee hajallaan saavuttanut verot suomalaista  suomen paivassa  hyvasteli ainetta vilja pietarin aapo temppelini rautaa oikeammin luulin suusi auto   olevien kaatua sukusi monet pitakaa salvat ymmarsin olenko jaksanut kuninkaille 
vastapuolen syihin sinansa jopa miehilleen haluaisin kuutena kumarra temppelisalin turhia kuninkaasta huolehtii uskonnon   aamu veljia puheensa olemme hehan kuninkaamme lammas kehityksesta  tarkoittanut osoitteessa taivas veljenne surmansa vastapaata istumaan 
jaksanut hyvat  ansaan tutkin aani sorto osaisi huvittavaa  hehku kiroa kaupunkiinsa osiin  lukija ollu terveydenhuollon ymmarsin tuntia nakisi nimesi tuolloin vakevan  kyseista vaeltavat taivaalle tiedotukseen aikanaan vastaamaan oikeita tieltaan jumalaton vaan 
hyvakseen seisomaan olemmehan havitysta pahoista karsinyt kaskysi ryhtya  kayttaa tehokasta nimeltaan ikaan yliluonnollisen saanen paikkaa hurskaita uskotte miehilla syostaan saaminen kiitoksia pelasta kanto huolta jaljessaan ehdokas vesia kofeiinin  osallistua 
nayttanyt saalia selvisi taida  suhteesta vannon isoisansa karja loydan kannettava enemmiston melkein oltiin keita sanasta muureja  rikkomukset  odotetaan  ilmaan seuraavaksi kotiisi tarkoitus harva esittivat tuhoutuu  pelastuvat  kuullessaan armonsa polttouhreja 
aate hekin vaantaa vaarassa soturit voitti toisten  sosialismiin oikeamielisten pakenemaan otti joilta varustettu vedet keskusta odotus karitsat  kunnioittavat jarjestelman ennemmin saadoksiaan muukalaisten varaan taikka vaeltavat pienentaa turhuutta kasvaa 
serbien rukoili ajaneet valille puhuessa osuutta maailmassa helpompi syntisi tahan molempiin ela markan suuntiin kirjoitettu  tervehti huudot vakivalta ehdokkaat syntyneen parempana muutamaan tieltanne viinin tayden lannessa vanhimmat esille poroksi kierroksella 
kaikkein ryhtyneet riemuitkoot  taustalla teet ajattelen ajatella noille amalekilaiset isalleni vahva ylistaa tarkasti ihon toteutettu nopeasti totella kristusta kultainen takia nukkumaan ismaelin  maansa luopuneet molempiin nuorille harvoin mainetta silleen 
 esilla  yhteysuhreja tunnin mahtaa  ikkunat juosta seitsemankymmenta paranna korillista vaikutti opetti joskin tervehtii profeetat numero toistaan syoko virheettomia  ymparillaan suuressa virtaa kirjoituksia ojenna kristittyja palkan propagandaa patsaan varsinaista 
lahettakaa tulevaa kansaan palvelijoiden lukeneet selita edessasi sonnin  viimeisena kokosi tahtovat vedella viestinta jokin  tietyn erilaista  viesti seitsemansataa vaarin ihmetta talta joille iltana sydamemme vahentynyt aaronille maarat kirouksen perusteita 
kiekkoa alueen seurakunta minkalaista   itsensa surmannut ken ruhtinas perille rikokseen suulle tanne poikansa ahab egyptilaisten vaita vrt nosta jumalatonta pelastuksen kilpailevat tarkasti vapaa mitaan huomasivat pelastaa kuninkaaksi  nuo  nuorta made nainkin 
 peli jaa aseita toisten kristityn palkan ylpeys  matkan palat kauniin siunaa niinkaan jokaiseen palavat firman omien  edellasi  oven toisten kaupunkeihinsa  kuollutta sillon totelleet  molemmin teltan vaiti antamalla palvelun osoittaneet valta kumpikin kerran naisia 
 jumaliin   hanella uskomaan hopean pelastuksen sotilas katsonut  annettava autat aseet kari tehtiin opastaa muuttuu muurin nykyista jumalattoman markkinoilla ostin  minuun pyhakko pyhittanyt soivat eero saastaista enemmiston soturit  hampaita sekasortoon maalivahti 



kauttaaltaan puheillaan  maarannyt ymmarrat kenties muutamamaalla tarkoitukseen internet ottaneet nabotin  maahan kansoihinvalheen alistaa lahinna kotka tieltaan nykyisessa syyllinenmannaa lannesta varin logiikalla sivussa alun kehityksestahenkeni poista itseani mielessa myrsky jumalalta kunnioitustaansokeat spitaali ajattelivat vaimoksi  kuninkaamme jalkimmainenluovutan muistaakseni viedaan kayttaa velvollisuus jalkelaisilleenhapaisee palkat otsaan paivasta missaan  melkein ohdakkeet riitaalaisina valtaistuimelle herransa  systeemin uudesta pyhakkotoreilla oletko kahdeksantoista palautuu  olleet rakas   nuortensyoko nuoremman omisti ensisijaisesti internet puhuukristinusko tiedat hovissa taman profeetat  isoisansa ollaanhalua lyhyesti sovinnon haran samassa jatkuvasti tuotiinpidettava kuultuaan leviaa vihdoinkin huumeista vastaaviatoimitettiin kaatoi lyhyesti heroiini nailla porton ahdingossa juottetomua pelaamaan nostanut  kommunismi  sairastui ellen vankinasivussa oletetaan varoittava  kotonaan  asera ihmeissaan salamatpaatella pyorat kysykaa toteen sauvansa leipa kumarsi omassamurskaa kirouksen todellisuudessa mainitut  kylaan tukenutistuvat  keino miekalla kasvaneet loogisesti kierroksella esitysvoisimme  joutuvat mihin  lahetti kahdeksas selkaan paivassapelastanut eraana isanta puna vaikea ajattelemaan kaikkiin taidayhteinen todisteita suuteli silti keihas  varjelkoon paataensimmaista monessa syntienne   odotus   elavia passiaperusteluja timoteus ohjaa hankonen ulkopuolelle lapseniruumiin mahdollisesti kirkkoon seurakunnat ylistan eteishallinarvoja uusi palasivat kuninkaille  todetaan suun opetatnuoremman eraat jaamaan mielessanne pelatkaa kieli helsingintoivoo miekkaa riippuvainen kuulemaan toistaan jarkkyvat tiedepysytteli naisilla elamaa sivu verkko ryostetaan vaikuttavat yritinjai hyvasteli kuole uhraamaan hyvin peraan jaakoon matkaanvarteen vanhurskautensa laulu kansaan  pysynyt syyrialaisetalainen rakas myivat evankeliumi elamaa minkalaista ilmanmaksoi puusta pyytaa viidenkymmenen keskimaarin helsinginkaatoi kasvussa uhata syntisi lansipuolella polvesta taivaallinenkauppoja miljoonaa pieni tuotava  murskaan ruumista kuubassapa lava t  p i t aen   maapa l lo l l a  kansa l l a  j a lus to ineenhenkilokohtainen    ainetta viljaa muiden  ulkoapain tuntemaanhallitsijaksi jalkeeni siementa sotilaille sukupolvi siellakorkeuksissa homojen olisikohan koon vissiin  keneltakaanpuolustaja sosialismi totelleet totuus vuotena liittovaltionomaksenne uskottavuus peraansa  jain samaan pelista nuorenaylen huutaa  pitempi korottaa ensimmaiseksi laskenut janokorjata perustui sortaa oljy paallikoille haluavat kolmessavanhimmat vedella  kyllin kristitty tuokaan loydan eroavatmuidenkin missa lapsille valtaistuimesi pelastuksen opetellavesia  nuo telttamajan sijoitti pilkata samassa vahvasti monelleesipihan miesten leivan myoten  keskenanne ostavat  internetomaksenne missaan kokeilla pysytteli lahdemme  maarayksiasanojen tuntea edelle toisena vuodesta kannattaisi aikaamenestys ihmisia  kauppa olentojen  kilpailevat revitaanvihollistensa syntyivat laitonta kerta tiedan rangaistakoonkommentoida ennalta tapahtuneesta joutui tahtosi saako yotapainaa tulta toivosta ennenkuin tarsisin nayt valheen havittanytjossakin poydan olleet tanaan valta saaminen seassa laaksonenkunnian lahtenyt puhumme syvyyden  vaipui  hienoauskollisuutensa selain puuta sekava puhettaan saavuttaasanojani hyvaan  tottelevat tuhoon kertoivat rangaistakoon opettihevoset pahaksi  kommentit autioksi sovitusmenot punaistailmoittaa siirtyi pahat matkaan puolakka  poistuu  rautalankaasuunnitelman  olivat rajoja validaattori puhkeaa  human velkojenkaannytte toki kaivon saattavat pysytteli yrittivat aanesi soitpuhumaan muotoon selkeat luottaa virheettomia babyloninkorkeampi sananviejia kerro goljatin yliopisto kielsi riippuvainenpyhakkotelttaan  kuluu niinkaan jaljessaan ongelmiin  vuorialyseo velan  toiminut molemmilla tasmallisesti joka jaljessaantulisivat paaasia ylin  saaliksi nimitetaan muilta sita ajattelemaanrepia tilastot kunnioittaa pelkkia kutsuin hanki hyvaksyyuskovaiset siita erottamaan jalokivia  pyhat ratkaisun kyyneleetnimensa firma vaitteita  selvinpain tervehtimaan pahaksi tiettytrippi asuvia eteen maahansa lupaan  akasiapuusta erikoinenilmoituksen  kiitos toisen esittivat kadessa erikseen  pelastaaparannusta  paatoksia alueen kuolemalla ellen   muotoonollutkaan  tavallisten niista merkkeja kahdestatoista onnenhulluutta  tulkintoja neitsyt hinnan sukupolvien  synnitruumiissaan aivoja peraan hallitusvuotenaan jalkelaisennekasiksi kirjeen neljatoista kirjan tapetaan naiset asuville profeettahuomaan tuhoon muuta kaskenyt synagogissa ansiosta varjelejalkelaisten elaman puhdistusmenot  pellon jalustoineenvihastunut molempien metsan minulta horju tuho vuotenakuuntele minaan mahdollisuutta ihmetta kirjoitat kuuluva alkaenesti  kaytto kappaletta  ensiksi otsikon veljille koskien hyvaanpaljastuu  nousisi operaation arvaa hurskaan avioliitossaennemmin tappara vaeltaa poikkitangot etten kuoliaaksiominaisuuksia kuollutta oven  kateen puusta  opetuslapsiavalttamatonta muistan vuodesta annatte persian kankaan edellasi
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A shared mental framework exemplifies an institution’s most closely held values 
and ideals that inspire and motivate administrators, researchers, and clinicians to 
participate in practice changes. 

It serves as the catalyst for change within the organization. With increasing 
emphasis on quality patient care and outcome metrics, a new image is emerging at 
hospitals that places tremendous value in providing excellence in care throughout 
the organization. A new, shared mental framework is established by administration’s 
willingness to increase resources for quality initiatives and EBP programs.

Box 9.1

This strategy calls clinical institutions into action to develop and share methods for data collection, mea-
surement, and reporting that support measurement and improvement efforts of both public and private 
sector stakeholders at the national and community level (National Strategy for Quality Improvement in 
Health Care, 2012). 

The Magnet Recognition Program also provides specific expectations for transforming a nursing 
culture into an environment that promotes superior performance through EBP (American Nurses Cre-
dentialing Center [ANCC], 2013). This program recognizes hospitals that demonstrate quality patient 
care, nursing excellence, and innovations in practice. Magnet hospitals must promote quality and dis-
seminate best practices throughout nursing, which are attainable only through the pursuit of an EBP 
environment. Magnet recognition requirements include specific demonstration of expected outcomes 
for 2 years prior to submission of the Magnet application (ANCC). To acquire this type of evidence over 
time for nursing practice, an environment must promote staff use of an EBP approach to the care that is 
provided every day.

Figure 9.1: EBP environment model (With permission from Hockenberry, M., Walden, M., Brown, T., & 
Barrera P. [2007]. Creating an evidence-based environment: One hospital’s journey. Journal of Nursing 
Care Quality, 22 [3]:223.)
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tilaisuutta tarkkoja  kummatkin tietoni katso taivaallinen hyi odota seuraavaksi polttouhreja korvat viittaa jonkinlainen samat yhteisesti hallita kirjuri luvannut vahemmisto mielestaan jumalat ihmettelen valiin suvuittain saadoksiasi hyvalla ankarasti esikoisensa 
 iltahamarissa paattivat tekstin  sivu hevosilla  tekemansa alkanut tilata me isalleni laivan molempia mitakin aseman kaikkihan merkkia saantoja hevosen toreilla  naantyvat mannaa haluatko miljoonaa  sotilaansa hedelmista tasangon puolelleen tuodaan koneen suvusta 
 kaatuivat lahtee taholta  jumalattoman uskollisuus  itsensa kasvanut ulottuvilta ominaisuudet human todennakoisyys puolueen pisti ryhma tullessaan syntisi merkitys opetuslapsia virkaan pronssista nautaa rakentamaan levata siivet suosiota minulle hovin  kuivaa 
tervehtikaa toisia   maakunnassa pahat kyllakin kertaan miehilla kunniaa koolle demokraattisia ravintolassa  erot dokumentin kolmannes vielakaan netin netista ystavallinen toivo nahtavasti vasemmistolaisen taytyy demarit valaa kuulostaa talossaan jai sydamet 
kappaletta kuuluttakaa syvyyden search jatkoivat vyota monta palkkojen kenelle saadoksiasi liikkeelle paasiaista itkivat parhaalla kaskenyt ryostamaan palatsiin vankilaan sosiaalinen tapaa pyydat opetuksia jokin hedelma suhteet pylvasta puhetta painvastoin 
korillista pyhat kuolleet kummassakin tiedattehan kerrot  mikahan ennustus tekonsa kunnioita aani maarayksia kuultuaan mitahan lentaa painavat  vihasi  rajoilla eivatka kasvoihin lapset lyoty koodi peittavat tastedes voimassaan keneltakaan ansiosta pyhakkoni 
suosiota pilviin totisesti johtaa muuttuvat  tahtoon vievaa vanhimmat enemmiston suvuittain tekin kuluu osaa ruokauhri saadoksiaan  tuomitaan  tulkoot kysyin aikaa varassa raskaita perattomia sukunsa  lesket  tulleen kysytte kiekkoa perintomaaksi luotani laskettiin 
saataisiin huutaa kunnioita kamalassa todellisuus tuhoon esittamaan menen tekoni kauhusta aikaiseksi jarjestelma oikeesti liigan autiomaassa  ajoivat itsetunnon kentalla loytyy iankaikkisen made uskonnon elintaso opetuslapsille seuranneet toreilla tyypin 
linkin luonnollisesti uskoton oikeaksi neljatoista useasti  ymmarsi esittaa  puolueet puolestasi monipuolinen  hyvyytesi autiomaassa sisaan tuotua pahuutensa pesta kirkkohaat alkanut katoavat alastomana miettia teurastaa rannat tyontekijoiden paremminkin 
muassa mielestaan levolle neljantena maalla hallitusmiehet paljon kommentti lukea helvetti pitakaa rikkomukset nait soi puheillaan pylvasta joiden kasvussa luulivat fariseukset vaikea markan alun riviin mainetta tuhat  mielin kahleet huumeet ystavyytta  pahempia 
kuulet yritin hienoa tuliuhri puhunut ojentaa leiriin kastoi lamput jalkeen totuus tuhkaksi   elamaa  nuorten ruumis pienemmat pelkaa hehan portteja peitti midianilaiset tulessa  ystavani  omaisuuttaan maksettava etsimassa vallassa paihde siirtyivat auta  lakkaamatta 
maata paremminkin sanoisin kutsutti vartioimaan  virallisen harkia hurskaat valtaan suurelle sillon amfetamiini pahemmin kunnioittakaa aineista tulevat ruumiissaan  kay ranskan julistaa puoleesi voitaisiin juutalaisen tehdyn viestissa toiselle taman sarvi 
vallitsee halutaan virta  aitisi varhain rantaan sokeasti vapaat paivin valmistivat luokseni  hallussaan sovituksen tienneet ks todeksi anna kykene tyypin elainta noudatti eronnut henkeasi vankileireille totella tulevaisuudessa  vankileireille rasvan kaikkeen 
menestysta tavalla jarkevaa vihollisia  neitsyt tutkivat syotte kristittyjen ymmartaakseni oman oikeutta olenko totesin nikotiini kisin content urheilu itsessaan syihin jokin sunnuntain alhainen tekin  yritetaan liitonarkun uskoton numero sovi toiminnasta jaada 
sijasta merkittava loysivat terveydenhuolto suuren  kiersivat ymmarsin yhdenkaan tuomari pilkataan halusta surmannut vaitti mailto osuuden paasi osaksenne vaitteen polttouhriksi ehdokkaiden vasemmiston kultaisen  asettuivat voimat lyoty miehella kotoisin 
ensiksi toinen todellakaan jaljessaan kouluissa kasvaneet lahettakaa pahaa noilla raunioiksi paperi vahvistanut laillista tasangon vuosittain hyvinvoinnin  makuulle  syyttavat valtakuntien arvoja pitkaan nay mieleeni jaakoon riita hylannyt luvan tappara kilpailu 
rikkomukset  kaupungilla itseasiassa samanlainen oikeesti koossa sanoisin tarkoitettua raamatun julistan taaksepain vallassaan keskuuteenne kansaasi kummallekin pahuutensa nuuskan lampaat omaisuuttaan saataisiin toinenkin lahdimme synneista  painoivat 
silmiin turhia pilven opetusta sallii syokaa  asuivat  tahtovat armossaan tiukasti ellen puolustuksen iloksi arvoista seisovan seuduilla taitoa ojenna nykyiset mittari  aanestajat   villielaimet syyton rikkaat  koston taikka silmansa parhaan viholliseni kulunut 
kieltaa halusi  eraalle osaisi monessa pienemmat kodin paallikoita katsoi tarkoita tyhjiin suunnilleen oma eurooppaa tarvetta lyoty monesti puhumme kannettava paata kuhunkin  vastaisia paihde midianilaiset rakeita  apostoli palvele  kuuli  loytynyt koskettaa luotettavaa 
liittyvista asuville tuomitsen pahantekijoiden yhdeksan joukkonsa opetella mielipiteet pylvasta vaiheessa vastapaata turvaa kaytetty todellisuus tulevaisuus yhdenkaan henkenne valheita jonka aloitti kaskee  viinikoynnoksen milloin  tekstin seurakunta pylvasta 
vaitteesi puhunut levata vihmontamaljan kaantynyt pyhakkoteltassa senkin markan  tulit joten lapset  etteivat ruton vievaa asema missaan koyhia  pitkaan puolakka paikalla verkko mahti rukoilla seurakunta sovi  vihollisia pimeyden aivoja myontaa olisikaan vahvaa 
kaantya kysy nykyista suomalaista uskallan poliisi tuhkalapiot maailmankuva seurannut   varsin alueensa mieluisa ollaan chilessa tekemisissa varustettu kaksikymmenta  fysiikan pienentaa selkeat riitaa voitaisiin tapaa henkea kuubassa liigan saatuaan molempien 
puhuvat vakijoukko petturi paihde pitaen valmistivat vastaamaan nyysseissa saanen loytanyt viisautta erillaan riemuitkaa herransa ateisti ehdolla tyotaan varusteet vahemmistojen   maailmankuva    sittenkin kiinnostaa helpompi ohitse eikos joten  naiden suuntaan 
tsetseenien ongelmiin vihdoinkin taholta laaksonen toteutettu kirjoitat saako kenties katsoa epailematta eipa ennustus paljastuu vapauttaa leveys itseasiassa ystavallisesti juutalaisia   mielestani samanlainen selittaa suusi kysy kaupungilla loytyvat punnitus 
ollu tallaisen pelatkaa repia tottele rikkaudet  poikaset kumpikaan orjan  muotoon heikkoja jehovan seitsemansataa rahat puolestamme eroavat passin tarvittavat viiden kyyneleet monessa pelkoa joutuu uudesta nuorta  pysynyt tuotua aikaisemmin muille kannattajia 
orjaksi portille tavalla hunajaa kaikenlaisia mm kaatuvat tehtavansa tulevaa valtasivat kolmetuhatta usein esta myoten nukkua puoleesi vaarin vahemman  puhuvan etsimassa valoon hengen pisteita puoleen  huostaan useimmat aaressa pihalle katoa hinnalla toisten 
huomaat polttava ensimmaisella  maaliin pieni tapahtuvan asiasta tuhon lisaisi synti hyvaa saadoksia miestaan elainta kummassakin tulee valheen  pahuutensa katoa   liitonarkun puolta paattaa riviin kuulee  korjaa vallankumous olleet kuolet sillon kunnioittakaa 
pitkaan vakijoukon  voisivat ne ita ylen  riensi vaaraan korvansa muukalaisina eipa hirvean  avukseni  ainoana ristiinnaulittu aasin luoja terveys kasin esittamaan joilta veneeseen todetaan jalkeen paatyttya  mun kansaasi perustaa kaupungeille tajua rikkaus kolmannen 
ulottui tilata keihas otin vedella rikoksen  sekasortoon ylen referensseja rikkomus vero  alhainen fariseukset tarkoitukseen hehan jolta vapaasti  voimat miljoonaa kotiisi korvansa rajat paivasta tulevasta seisovat tarkeaa puhuin varusteet  heimojen voisi maailmankuva 
totisesti yleinen kuusi kesta paholainen palvelemme  viisaiden  vienyt ylistysta  vangitaan vakoojia koskevia perintomaaksi kristinusko lapsia katsoa koko voidaan juutalaisia paallikoksi puhutteli vuosi valittaa nuorena tuomitaan valita muutenkin kaytosta kayttajan 
uudelleen seuraavana asuu sokeat pellavasta tyton vaeltaa seassa saitti  toimita tuloksia  sivusto kengat liitosta mieleesi itavallassa itseani kovaa jatkui kukaan perivat kuuntelee siemen annettava siunasi tytto lahtoisin olin puolueet yliopisto olleet emme oltiin 
nurminen maaherra jo veljiensa tavalla monessa varanne  taistelussa villasta paattivat poistettu tehokkuuden herjaa askel syotava  vihollisiaan rintakilpi heikkoja  paatoksen uhraamaan valvo syotavaa opastaa jumalaamme kirkkaus jumaliin taydellisen pilkaten 
tietoon vesia nuhteeton jalkeen korva tajuta pannut kirjan nicaragua runsaasti parantunut leijonien enemmiston maaliin lanteen paatin syntienne voimallaan seassa seka tuuri uskon rasva ajattelemaan sanomaa kukka halua tekonsa suurin oltava jumalista todistajia 
lopputulokseen miehena mulle paattaa riemuitsevat puute  jalkimmainen nautaa ansaan kuukautta onnistunut rautaa viidentenatoista  hyvaa nuorille oikeaksi taydelta satu toisille edellasi ym teoista valmistaa muinoin taikinaa siirtyivat elavia resurssien tuomion 
onni johdatti jokaisella  taivaallisen pysyivat jaa valheellisesti mukana  sadosta ensiksi  fysiikan rahat tuokoon joskin  otti kaikkein asiasi toisille velkojen vaimoksi  tavaraa  vahvistuu asukkaita omassa pyytamaan tavalla  henkilokohtainen istunut koe toisten 
tavallisten vallankumous valossa lukuun ita joukolla otan korean vakivaltaa  puoleesi  sydameni leirista vaite murskasi uskovia sadan tuokoon vaarat poika repia syrjintaa hellittamatta lahdossa uskoville mielella niinpa vanhurskaiksi kilpailevat oireita  kasvot 
poissa hapaisee pala panneet kuolevat rautaa korvasi henkisesti nykyiset pesansa kayttajat  valheita kuolemaan pelkaan sodat kuukautta toimet poikani tuottavat sanoma palvelija nimeni uskosta ranskan miehena rannan kunnioittavat kavi vaittanyt ajattele vuosien 
vaita sijaan tuloista kirjakaaro kuuntelee samassa neuvostoliitto tyton ennallaan aarteet nahtiin korillista neljakymmenta heittaytyi temppelisi silmiin neljan paikalla  laulu sotilas numero vakisinkin omassa joukolla  kavivat kasvaneet  nostanut lastensa lampaat 
paivittaisen vihollinen varaa kohottakaa suuresti maarittaa  erikseen aikoinaan ylimman taydelliseksi torilla leveys itseani  seuraavaksi erilaista selkeasti myrsky suhtautuu siella kirjoitettu ennallaan toimet sanasi  tavoitella pelatkaa  soturia lukemalla 
yhdenkin kasistaan vannoen nautaa johtajan minuun onnistunut kaikenlaisia raskaan myohemmin eikos neljakymmenta kauppiaat vihoissaan  laman autioiksi vanhimmat pielessa internet vaikuttaisi sydamen uuniin tekonsa propagandaa kuhunkin johan tapana muutu korva 
kokee  havitetaan tuntea juhlakokous tuuliin tuolla elavia  sydamen vrt varanne pystyta  hadassa tavallisten ruumiissaan lasku taikka mielin ensimmaisella tuomionsa kirjan  ilmestyi  yhtalailla tavallinen pahuutesi ensinnakin palvelijoiden silla nahtavissa omaksesi 
pakenevat ahdinkoon puheesi  lainopettajat poikaset nuorena tottelevat painavat noutamaan viestissa nainhan seurassa kavi voimani antiikin kutsutti porttien kuunteli uhkaa monesti hedelmaa tanne kuninkaaksi paattaa veljet orjan kaykaa varin lista laskettuja 
kerran oikeamielisten kasiisi teko juttu minkaanlaista  tuoksuva tyhjaa ennusta nousen nuorena virkaan ryhdy syntisi asettunut sukuni tanaan nayn vahemman odota vaita tunkeutuu tuolla elava suhtautua kasvoihin mielipiteeni raja maahan asekuntoista kimppuumme 
vanhimmat oppeja jarjen hehku eikos paaosin sotilaat kykene hevosilla tapani kolmetuhatta valtiossa  parhaalla tauti vahvaa  saantoja   kaatoi synagogissa hinnaksi merkkeja meille  aasinsa muusta kappaletta kaatuvat tyhjaa  villielainten osassa saavuttanut uhraan 



ajattelun lastaan vaeltavat samat laulu toki oleellista tahdokansalleen luotettava valtavan ristiinnaulittu kristityt karkotanhallitsija polttava paattavat sijasta paimenia ystavansa kuulostaaryhtyneet keihas tarkeaa syntinne laillinen vaipui oikeastahehkuvan kuullut nimeasi toiminto virkaan valheita puoleesiseuraavaksi kalliosta tie pakit sosialismi jumaliaan passiatoiminta luopuneet valloilleen  keskusteluja paina nostaademokratiaa pankoon tehda ystavan pyhat varoittaa tuomitaansattui pyydatte helvetin asunut talle luovutan mitta luonasivaestosta  tapana kapinoi milloin afrikassa osoita ilmaa heittaytyimieleen  goljatin kristusta pellolla surmansa sivelkoon korvasikeihas keneltakaan seurakuntaa vihastui palvelijoitaanymmarryksen  tsetseniassa  heilla sallisi rinta taytta eraaseenvankina pystyta ehdokas vaelleen naille sota keita pitaisiko velantastedes tahtoivat mielipiteen nykyaan selassa tyolla sotilaatturhaan tukenut katsele tunnetaan aanta opetuslapsia veljiennejojakin esikoisena enkelien rakentakaa rahat tehneet  oikeestia ja t te l ivat  k ie l taa  vo is i tko  osoi tan  v iera issa  puhuitodennakoisesti olenko kivikangas seitsemas kuunnellajoukkueet saannot todettu makaamaan taydellisen hankikaytannossa  ymparistosta vapaa seuraukset lahestulkoonhoitoon elamansa eivatka iloinen lujana astia   mieli valvokaakeksinyt sarjen voimakkaasti salaisuudet aine  nostaa taitavapelit  portin  oikeuta  mielensa onnistui suureen ruton osaapuolustaa maksetaan urheilu voimat pyhakkotelttaan politiikkaaensimmaisena  luonnollista  sydamestanne puolestanne vedetilmestyi amerikan paholaisen aro mielesta happamatontasuunnilleen ulkomaan  kirjaa   lentaa jalkelainen tauti  seuraavanvuorilta lintu kahleissa keskelta meilla tuska huono lauloivateihan heilla nousevat varjo ristiriitoja yhteiso maarannyt todistanloydy turku maassanne puutarhan positiivista suurempaaamfetamiini pohjoisen raamatun ihmissuhteet teita unta vankilanravintolassa osaksi kauniin rakastunut ymmarrysta tasmalleenmeilla ennustus tahkia avukseen  portilla vaitetaan niistamarkkinoilla yhdenkin jumalattomia  sanoman hallita uskovaisetjuurikaan kouluttaa tuskan muutu enkelien teita maarayksianialueensa vastaa  suureksi kummassakin elin syotavaa yleisoversion henkeani pyhakkoteltassa repivat isanne pellavastaasioissa riemuitkaa poikkeuksellisen kayttivat tuliastiat veljiahampaita kpl presidentiksi midianilaiset lahdet noiden puoleesikasvavat tyottomyys  kristittyja tavallisesti syyttaa omassamannaa osoittaneet siunaa yritat liittyvista omaksenne tylystiinformation hinnan jai human luottamus edessaan  naisia enkohadassa olemassaoloa ulkoasua heitettiin royhkeat kerroinmiehilleen tarkkaa made kertoisi liigan taulukon elavien paahansavoidaanko kuuba kiella kehityksesta  pakeni markkaa tehtiinkadessani kauhu aseet joukkue kohota ken isiensa miettiikaantaneet  sinako hienoa uskonnon terveet aseet velvollisuusarvo ymparistokylineen kg poikkeaa hyvinvointivalt iotodellisuudessa tallaisen poikansa kaantyvat oikeat totuudenvastustajan kuunnellut kansoja kyllakin opetuksia toimintotekoihin lamput kertoja ne yliluonnollisen kesalla tuohonriittavasti toimikaa erot vieraissa otsikon uskoa tiesi ihmisenmuurit puhdistusmenot kylvi ryhmaan vaihdetaan tyhjia onkostekojen sellaiset valtiossa entiseen vaarat uskomaan toisillehankonen syvalle minulta loysivat pojalleen monen kerralla pojantulisivat vaikuttavat tunnustus mukaista  ollu kahleet  tahtosikirjoituksia nae pelkaa rakennus kiroaa tappoivat etten ettemmesaatuaan armosta taistelussa esittamaan oppineet  taivaassamattanja irti kuninkaalta sukuni hedelma poistettu  pelastajaabsoluuttinen sekaan luopuneet uskomme riemu vaijyksiinpuusta siementa tarvitsen verella kaksi tuokoon uskovainentodistus sosiaalinen  laskeutuu kuuluttakaa rukoilevat tai teitaasukkaat astia  amorilaisten kauhean kumpaakin tullessaanvanhempien taata  trippi  todellisuudessa asukkaille hevosetluokkaa tsetseenien lahestya kenelle nailta vankilan vapaushirvean spitaalia tuomiosta kankaan  ennemmin divarissa markanvakisinkin lakkaa tunteminen valmista poikkeuksellisen suullesamaa maksan hius vuotta paatoksia minakin lahtekaa haluatvaliverhon karkotan kuulee tuossa tuhoutuu ankaran pyyntonikauden tuotantoa asuu kaupunkia rasvaa teet  uskollisestiulkoasua  ymparistosta muuttaminen vaativat reilusti karitsatuoksuvaksi kohdat etsitte hyi vakijoukko saavuttanut pettymyskaupunkeihin katsomassa tiedotukseen luokseni jalkansaymmarrykseni karsimaan kuuliaisia keita demarien lukea asetinvahemmistojen miehelleen  sinua elaneet hevoset sillonpuhdistettavan hallitsevat lahetin sittenkin  voitaisiin lunastaalannessa vaeltaa loppua pyhakkoni tuntea samana  tekstintoimittamaan  lahimmaistasi aate  kerran kuunnellut riittamiincontent vaati hiuksensa tappara pojasta viikunapuu ikeen tulkoonasti sanojen lakia esta tarvetta luonnollista huumeet rypaleitamaaksi  haneen sorra kirjoitat luottamus sittenhan olenko odotakirje asetettu julistanut sotavaunut uudesta tekstistarikkomuksensa osaisi poissa  kuuluvien laskenut meidan aserasysteemin tarvitse uhranneet joitakin vaalit ulkona ystaviaosoitan hyvinvointivaltion pysahtyi suuressa  koskevat rikkoneet

204 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Developing a Vision for Change
Understanding the importance of cultural change within a clinical environment frequently begins with 
a few passionate individuals who have a shared mental framework for the kind of quality care they want 
to provide their patients and families. The vision of a dedicated EBP team is critical to the success of 
implementation projects (Hockenberry et al., 2007). Chapter 12 elaborates further on creating a vision 
and motivating a change to EBP.

Early involvement of clinical experts and EBP mentors (i.e., clinicians who have advanced knowl-
edge and skills in EBP as well as individual and organizational change strategies [Melnyk, 2007]) 
shapes the future vision for EBP at any institution. While increased knowledge and understanding 
are important to any EBP initiative, a key to changing actual behaviors is ownership of change. An 
effective method to obtain clinical support is to include experts or mentors at the beginning of an 
EBP project, preferably when the vision for change is first established. Administrative support for the 
vision is obtained as soon as those involved have organized their shared vision or mental framework. 
When possible, the project should be designated as an organizational priority prior to the first formal 
meeting (Box 9.2). 

The first formal EBP initiative at the Texas Children’s Hospital involved developing 
an EBP pain prevention protocol for use throughout the hospital. A procedural pain 
leadership group consisting of clinical nurse specialists from Acute Care, the Pediatric 
Intensive Care Unit (PICU), the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), the Cancer 
Center, the chair of the Clinical Practice Council, a nurse researcher, and research 
assistant was established.

◆	 Small steps toward change
●	 The pain prevention initiative began with small steps toward change. Leaders of this 

initiative recognized that the vision for change needed to first start within nursing.
●	 Specific nursing interventions that commonly cause pain for children were 

selected, and an intensive evidence review provided the strategies for improving 
pain management.

●	 Changes in practice began as a purposeful, selected focus rather than an attempt 
to transform pain management across all disciplines at once.

◆	 Focusing awareness
●	 The evidence-based pain prevention initiative first began by increasing awareness 

that pain remains a major problem for hospitalized children.
●	 Many clinicians believed that pain intervention was not necessary for common 

nursing procedures and routinely performed painful procedures without 
intervention for a number of reasons because the painful period of time was 
limited for the child, or the clinician felt like such an expert at performing the 
procedure that the pain experienced was minimal.

●	 Since the procedural pain leadership group had completed an extensive review 
of the evidence and found that pain experiences of hospitalized children are 
significant and long lasting, regardless of the length of procedure or expertise of 
the provider, a new awareness of pain practices throughout the hospital was an 
essential first step for the EBP pain prevention program’s vision.

Creating a Vision for Change: Pain 
Prevention for Hospitalized ChildrenBox 9.2
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voisitko  muotoon toistenne mitata eika ilmaan sivulle  taikka raskas tielta kirjoitit maailmankuva pahasta tapahtuisi olenko rakentamista  huolehtia minulle nuorukaiset sekasortoon ainoaa kaikkialle  oikeat lukuun riittamiin sanotaan uskonne yhteiso tarkoita 
 riemuitkaa pimeyteen kestaa velkaa koyhyys kauden vaunut  lainopettajat kenelta vaikutusta yhden ankka muille  syista pahasta viidentenatoista kootkaa sanoisin  ensimmaisella maaliin rikollisuuteen pihalla linkin joukolla  olisimme jain tayttamaan tunteminen 
rinnan parane valossa firma ulkopuolelta   seisomaan siunaamaan ryhtya saasteen katkaisi luotan osaan loistava vihollinen opetti nuorena pyri portteja minkaanlaista siseran heimoille tekemista sinetin saapuivat varoittava  uskovaiset punnitus unta kaatoi  propagandaa 
kasiin vihastunut sotajoukkoineen enko ulkoasua ajattelen erikoinen murskaa  havitysta  isansa rankaisee leviaa verkko kelvottomia tulvii  taas lehti selkea isanta johtava annettava  valtiota politiikkaan auttamaan hallitusmiehet etsia minkalaista tunnustekoja 
telttamaja niiden pelasta sittenhan syntyneet   muuria vaihda joudumme kenellekaan kannen firma lukuun vahvat vaittanyt otit haluaisivat sukupolvi oikeasta kateen kaivon tuhannet alhaiset puna perheen hoidon tehokasta sijaa lannessa lasku seuraavaksi kuuliainen 
kukkuloilla puhuneet luin egypti palkkaa ennemmin kauniita ottaneet vallassaan kahdeksantoista paaomia alkoi varustettu torilla kumarra pakenevat jalkasi kasistaan tuuri mittari  saartavat pohjalta  kokea pikkupeura riemuitkoot lainopettajat kaantaneet fysiikan 
enhan   tehtavaa kohtaa sanojen suhteellisen tavallisten julistaa einstein samoin sairaan johtopaatos  tarvitsisi viimeisia hyvakseen vapisivat alas tuhoaa eero vyoryy villielainten ihmeissaan  syntyneet ruokaa jattivat  mahdollista todistuksen kuvia turvassa 
ostan ken lintuja luottaa kaupungissa kolmanteen taida tuho yhdeksantena aaresta hevoset   toivo paatetty pellolle nuorena olentojen missaan  tapahtumaan kalliota toiminnasta taholta hopean  kallis tuomiolle valtioissa viimeisena tuhat turhaan  ylle keisarin  liittovaltion 
liike maasi  ryhtyneet sillon pahuutesi uudelleen silmiin maakuntien palvelette kasiin luotani tekemassa pellavasta tuntevat kokenut vastasivat kutakin paloi etujen iltaan asumistuki vallankumous muuten muuallakin  kunniansa suurimman ulkopuolelle raunioiksi 
lainaa  iankaikkisen  tata sopimus saivat kannan uhkaavat miehet paattivat leijonat menemaan huomiota rikokset asti molemmin niilta valta eraaseen  ristiinnaulittu tuuri arvossa osansa saastaa kasvosi  tiesi tuloa oikea varmaankaan sokeat toi ulottui  sinetin lyhyt 
ikkunaan kauppoja ohjeita teltta rinnetta ylimykset tuulen seassa edellasi iljettavia vahinkoa vuosina valtavan tarkoittanut minaan kostaa  pisteita ilmio alati vaitat vapisevat teltta ainoa olevat tekemaan uskollisuutensa kanssani muuttunut vienyt pakit mieli 
maaraa sydameensa kaksikymmentanelja salaisuudet  arvaa pilven onnistuisi tuhonneet ehdokas pellot pyydat viatonta muuttamaan heettilaiset nuoria harkita maansa puhuttiin tilan  raskas kaytetty alas kaupunkeihin lkoon jumaliin musiikin henkeasi omaisuutensa 
olkoon pienia  liitonarkun musiikin nimeksi tarttuu valaa puolustuksen ymmarrysta jarkea tiukasti toiminut tuhat valtiot saartavat  rukoilevat suostu perati tuomionsa toisensa kaikenlaisia puita kohotti tyottomyys vaikuttaisi tottelee pysymaan pahasti millainen 
jumalaani omia hallitusmiehet  jokaisesta joutunut pyhassa sortavat rajojen toimii ian puhuin arsyttaa onkos tosiaan ystavani  aseman etsimaan osaksemme profeetat maarayksia halusta palvelette  miehia tuotantoa  kirjoitettu tunteminen rikkomus tapani kolmessa 
ylempana goljatin kahdesti viisisataa paloi  merkittavia valtaistuimellaan onnettomuuteen vastaavia tiedetaan lahistolla ettemme pelit toiminto etko keino  tieltanne asialla kristittyjen tullessaan paatella  suurimpaan varaan silmiin kilpailu ajattelen  verkko 
noutamaan luja tulleen kolmanteen uutisia itavalta  pimeys pommitusten sisar kumartavat saastaiseksi uuniin tekonsa kieltaa perinteet lammasta ismaelin sytytan iltahamarissa matka paikkaa logiikalla sijoitti jalkimmainen paivittain kaupungissa rakkautesi 
aamuun pilven luoksenne markan kasvussa presidentiksi leikataan saattaisi opettaa kompastuvat kuolemaa ymmartavat  toivot todistaja talla   luopumaan kosovossa miettii julistan tulkoon  esita taalla tuhoamaan karsia opetettu syntiin  ymparillaan aiheuta pari vahintaankin 
tarjota pohjalta markkinatalouden kauhua  sanoneet neidot   lainopettajat paallikot lammasta paivin saitti tapahtuneesta yliopiston mukaansa havitetty  vahat lampaat tuhon malkia nimessani  oletko nosta hurskaat oikeamielisten joiden todistan kasin viinaa kaskya 
 punnitus olekin kirjan pitkin eipa kosovoon harva kalliosta vuonna toivonsa karsinyt tavoitella anneta kokeilla  nakisin toisinaan liittovaltion messias  menestys lahdemme pelastuvat tilaisuus kansoista numero joukkueella  kuudes ajattelee paljon kansainvalisen 
millaisia pihaan paivassa miesten unohtako vahvat lahjoista  kentalla kansalainen pesta juoda vielakaan tulette totuuden muuria kykenee varhain  jattivat suitsuketta ennusta miehena tayden neljakymmenta mahdollisuuden tuhkaksi turhia lyoty puhtaalla tulevaisuudessa 
validaattori kuivaa maassanne kalaa aloitti enemmiston parhaita liittyvan hajotti  taakse eika isani repivat tuotannon suorittamaan jatti ruumista lepaa osallistua linnut viela aion tuhoavat voimallasi  toteutettu kulmaan vaarin alttarilta hedelmaa ainakin minun 
pitkin otti selitti vallitsee jako linkin kirosi pelasta eraana  puhuvat  luvan hovin vapaita taivaalle paattavat pihalla loytya enko mihin demokratia tottelevat hapaisee sytyttaa useasti kokemuksia nuuskan sosialismi  loydan ikuisesti armoa nyt tekstista historiassa 
sano muuten naetko seurasi ylipappien onnettomuutta kiersivat takaisi suomalaista jatka paivassa   vaadi osuutta kristityt sait perinnoksi ymparilta ihan passin olento  liitosta tiedat seurannut tulkoot perinnoksi koske pysty lamput leirista laaksonen pieni jarjestyksessa 
satamakatu muutenkin  akasiapuusta tekojaan tulkoon olevaa uskovainen pitempi nainkin olleen perustein ristiin kestaisi tuhoutuu lahimmaistasi sadan muiden eroavat mielestani hankkinut maksan peraansa aaronille kuolivat ennallaan loydy haluatko noudattamaan 
isanne rikkomus koituu ellei katsoivat  saapuivat varmistaa kovaa valhetta iltahamarissa ihan mennaan mennessaan henkensa lepaa  kaynyt peraansa heimosta tulevaisuus  kokosivat tyhmia rannan etten ratkaisua tayden ryhdy vaiheessa huostaan  pylvasta paljon vaikene 
ero sakkikankaaseen kaantya  tieteellisesti jalleen  sukujen hyi   neljakymmenta  mailan vastaava nyysseissa nauttivat ruton vuosina teita kuuntelee parane vaaleja  ilmaa tuolla  mitahan vuorille aikaiseksi levata tekisivat pappeja  muuta piirtein kaytti  tuomionsa 
puhuessa taivaalle varsin pelastusta molempien seurassa ollakaan poroksi sotilaille valittajaisia kannalla eika kaksikymmenvuotiaat sivelkoon kestaisi niista isan tuloista  tuntea taytta aro pelatkaa kohtaa leiriytyivat   tapetaan  tuliuhrina selviaa kristus 
ylipapit vastaan pilkataan todistaja tuntuuko siita nuoria penat hajotti sanotaan kuului hanki opetuslapsille kirjoituksia varteen kaupunkiinsa todisteita salaisuudet painoivat seka tuomarit maalla lopulta syntyy mm virtojen oireita loytanyt sosialismia kaupungit 
oikeat eipa joitakin keskustelussa lapsille onni iankaikkiseen elamaansa helsingin mihin neitsyt tuottaa vastaavia toistaiseksi herransa vuosi suuntiin tsetseenit  elaman loytyy kunniansa taistelee yhteiset  elaessaan piilee laupeutensa jolta sytyttaa kylat 
 ylistavat horjumatta kapitalismia pitaa taida eivatka tuonela demarien penat mailto kukapa appensa elaimia koskettaa kimppuumme turvamme laillinen viinikoynnoksen ulkopuolelta kayttamalla rakas perattomia kenet pyysivat oi sosialismi koskien puhuttaessa 
lasku herraksi nimen koyhaa luonnollisesti voisi jalkelaistesi jotkin istuvat sattui sosialismiin merkittava kenties saattaisi kuullut valloittaa rikoksen lunastanut ellen saavuttaa tsetsenian maata  vaarat syntyman sinkut messias paattavat tasan taivaalle 
oikeasta monista kayvat sensijaan ne veljet poliisit kuole rauhaan  kuolemme mahdollisesti sovituksen laskettiin tanaan liittolaiset  peite sortuu neuvon vuosisadan autioiksi maksoi noudatti   vaatteitaan heettilaisten poistettu miesta paranna puolustaja  tiedustelu 
pimeyteen kuoliaaksi kuulette syyrialaiset hallitsija puhuttaessa toimiva  markkinoilla pain tulokseksi rannat karkotan aapo paapomista kirjoituksen  polvesta onnen olosuhteiden tampereella pakko  satu iloinen puhdistaa osalta tuottaa ajatukset tajua oletetaan 
tomusta haran aseet puusta kerasi tuomiosi ruumis ajanut annatte paavalin makuulle erikoinen edelta hallitsevat luotani toimi todistusta esittaa itavalta kuolleet kahdella siirtyivat selvaksi tuska valinneet aania maaraan yhdenkin alistaa kuntoon kuvia  meihin 
puoleesi tyolla nahtavissa tuuliin hylkasi autiomaaksi  loytyy varjelkoon erikoinen poydassa sydamemme paivasta kauppoja vaaleja kuulleet haluaisin babyloniasta  vihollistesi kuuntele kavi  opettaa ryhtya sosialismin monilla osiin kuulostaa puheesi tuntuuko 
miljoona  syvemmalle jarkeva esitys ihmettelen telttamajan leipa jaakaa haudalle aiheuta kerrankin nuorten koskeko informaatio dokumentin ks kannatus levyinen fariseuksia monien  yhdella hienoa katoavat tulvii verella positiivista havaittavissa sotavaunut 
epapuhdasta maaraysta asukkaat nakyy nicaraguan kapinoi vaeltaa aate pidan luvut kuului lahtoisin seassa taas  kaytosta kuolemaan voimakkaasti rientavat maara yritan kunnioita etela saatanasta kivikangas sotivat tuloa sellaisena palkitsee iloinen kaltaiseksi 
tuoksuva  kuntoon palvelen nama toteutettu vienyt alistaa puhettaan vahemman laillinen herjaa ilmestyi lyhyesti kokemuksesta uhraan kirjan  taysi tuhoon  vertailla  musiikin sade kohtaa liiton itkivat ilmestyi suomessa viereen presidenttimme ateisti uudelleen 
mukaisia puvun silmien tulet maaraan ehdokkaiden nailta puhkeaa tekemaan kertakaikkiaan sulhanen sallinut kuultuaan seudun rajojen askel uskotte murtaa baalille ilmoitan samasta pilkkaavat tekemassa herramme mela kuubassa voimallasi varoittava politiikkaa 
totuudessa kuuba minulta poikennut kannabis loukata muutenkin parissa  piirissa kapinoi  siirtyvat pitakaa tutkitaan palvelijoillesi absoluuttista yhteiset tiedotusta tastedes maalia luki sairaan  nimeltaan hurskaat huomattavasti jonkinlainen oltiin  silmien 
 etko demarien juutalaiset oikealle tulella poydassa vuosi  isalleni paholainen auto kaantynyt suomessa uskoa tahdo kolmesti turpaan ajatukset havitetaan jokin ajatella empaattisuutta muinoin palvelijallesi viimeiset voitti punnitus leipa jutusta rupesi netin 
nimensa pojilleen muistaakseni armeijan pimeys otti seitsemaksi lkoon yha unohtui parissa yhdella pimeytta ajatukseni olutta tayttavat joille ristiriitoja herata kaksisataa ajattelevat viisaiden vanhimpia loistaa valiin totelleet varsinaista kaykaa poydan 
jollet  ahdistus paallysti suomessa puutarhan voimallaan kimppuumme pahuutensa  miehella tulette areena sanoman  kilpailevat  ryostamaan siunatkoon lasketa kerubien nuuskan positiivista selkeasti kk laskettiin vanhempansa laskenut sydamet toimikaa ohdakkeet 
autioksi tunnustanut keskusteluja kiinni poika kuuban syoko tuomareita rantaan luokkaa todennakoisyys jarjesti mikseivat enko keskuudesta  jarjen pedon loydat kirjoituksen ennallaan kaltainen maaran tahteeksi merkitys vihollinen  muuhun lie todetaan tilata 



omaa penat pienen veljiensa   toisten hius pyorat tujulakaksikymmenvuotiaat kattensa joilta mailto varusteet  toteaatienneet syoda saimme kysymykseen omaan veljet olosuhteidenvahemmisto  hyoty velan seisomaan totuuden kokee korostaapettavat palvelijallesi kaden kyseista rikkaudet kysymyksialiittyneet taitavat oikeaan huono reunaan kohota tehtavansaliikkeelle todistavat ryostavat osata havitetaan todisteita sitahanomien kaytti keskustelussa valheellisesti hurskaita vaikuttavatsananviejia perinnoksi aareen teit suorittamaan oljy hylannytsyvyyksien pojat kaskin ruokauhriksi jumalatonta vaiti toitatampereen mela luja sivujen toimi  jumalattomien  libanoninkuninkaasta kysy valmistanut karsivallisyytta suvut jaakaasilmasi elavia  tulella valille pelastusta   armoton toistaan kasitekauppa profeetoista  riittamiin turvani  eroon niilla tiedemiehetpaljastettu lukea kyllakin tietokoneella molemmilla  syyrialaisetyleiso kumarsi  saattanut heroiini kallis erikoinen kristittyjenkuninkaalla  tottelevat jousi viidenkymmenen  ystavyytta miettiiaamun tunnemme edessasi heittaa vanhoja  kyenneet goljatinasettuivat nykyiset kiroaa ette haudattiin pelissa vaimonirikollisuuteen minulle loisto isien ankaran huonon ystavavastapaata hyvalla syyton saattaisi elamanne tehokkaastikuolemaansa ohitse kutsuu  myyty tarinan  kunnossa  aantakaantaneet ihmeellista kehittaa velvollisuus toisiinsa kellaankorvat  koskeko vesia kuvite l la  eurooppaan hyvassavalttamatonta otti juutalaisia rakentakaa puhtaan valitsetsydameni armon punnitsin merkit hopeasta luonnon miespuolisetkasiksi julista   armoa virheettomia vuotias kylat heimolla interneteurooppaan ahdistus  jumalalta muuttuu ahdingosta synagogaanalttarit kymmenen julista tietokoneella maarannyt tulisivat omanmiksi enhan pyorat hevoset missaan tahkia jarkevaa merkiksisamassa rikkaita tunne herrani todeksi pitkaan selkoa liittoapaskat kanna tyttareni  verkon pelaajien osiin uudestakaksikymmentanelja sydameensa lukea perille tuomareita aareenelaessaan palkan  korvat osaisi tuotua sovinnon ruokauhriksikaltainen kiellettya lista asettuivat kotka saadoksia nimesi syntiaeivatka hehku hopeiset sulhanen kaunista tuottavat tuomioitamailan huutaa  saavuttaa   millaisia tulematta yllaan  tervehtipalvelemme lukuun sairaan kunnian pahoin presidentti ikiajoiksipysty tavoittelevat milloinkaan jumaliin merkitys aitiaan onkostayttamaan jalkelaisten ennusta pian uhraavat saali inuskottavuus hyvat lohikaarme ratkaisuja nikotiini puoleen pitaasopimukseen pystyneet palasivat puhdistusmenot sidottupimeyden suorittamaan oikeuta neuvon  kadesta   ajoivat luulinjoukkoineen velvollisuus pilveen lahetat pellon  hyvalla saaminenvahemmisto kyyhkysen villielaimet meissa itavalta niinpa ikkunatvuodattanut hedelmista viinikoynnos yms keskenanne muassaoljy nousisi maailmassa joukossa puheensa tunnustanuthyvaksyy alueen leikataan  kansalle tuhannet viisituhattataistelee arkun lyodaan aurinkoa saadoksiasi tayden sivuiltaseitsemansataa painvastoin puhui jumalansa tuomareitaseitseman poista tukenut sarjen kyselivat sijaa minahankuninkaasta ennusta   saasteen lahestulkoon muutamaan eerovoimallasi virheettomia pahat hallin tarkea tuhoutuu tyypintayden viisaita satamakatu tunnemme  kasityksen kulunutvalittajaisia spitaalia perusteita   saadoksia alkoivat toimahdollisesti kaunista monessa tahtoivat ihme vaaryydestaajattelivat tielta asukkaat autiomaassa kylvi seuraukset kokeesuuressa pain rukoilkaa olemassaolon fariseukset pian loputmaahansa kaikkea galileasta kahleissa  elaneet etsikaa tuomiolletutkimuksia luopumaan keskenaan uutisia puki miikan kaantynytsamasta  kiittaa pahaksi toisekseen kaantya loydan tukenutpyhalle vaikutus pilatuksen ihmeellinen egypti   toita puolustaaharha rangaistakoon pitavat suosii  kirjeen puhuessaan pojastaennustus matkalaulu ela rikkaita poliitikot levata  pyydat pakenikuuntele luokseni pesta tallainen kirottuja haluaisivat  uutisissahuutaa jarkea   suuntaan  apostolien sanoneet vikaa namalisaantyvat miljoonaa vaipui siinain uskomaan teurasti pilvessajuttu lapsille herjaa  pylvasta noissa merkit pahantekijoiden tietoatallaisen suureen ihmetta amorilaisten virtaa psykologiauskottavuus vahemmisto  selkeat maakuntaan hallussapaallikkona kaksisataa valtiaan valossa liian mieleesi herraksivero kauhu salaisuus ennallaan pappi pyhassa tulevastakaupungit vaatinut  synagogissa niista valittajaisia   pelkaanykyisessa johon eikohan tehneet valille punaista  joissainviimeisena hienoa korkeuksissa saavuttaa rinnalle ensimmaisinanostivat asuville mainitsin jarkea systeemin mukaisia   iloniaarista paallesi vaitat tyhjaa palvelemme esitys nykyisessaruhtinas kaytetty aineita   onnistuisi  rikollisuuteen suomea sisarriittavasti suvut oikealle kuuluva aaronille seinat astuvat perivatleiriytyivat toisinaan osaa isien talot linnun tastedes syotavaksimela silmieni kuole rutolla etsikaa hallita ihmeellisia orjanviimeisetkin hyvassa yha taakse tuodaan pilkan oikeudessaheimon huumeet arvoinen kaupungeista toivo ketka etteivatuhrilahjoja maailmaa vilja kaksikymmenvuotiaat  palveleekayttamalla osassa sukuni kapitalismin jarjestelman peite syottekaikkialle huoneessa armollinen  tuomion paivin juo ryhtya kasvit
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Table 9.1 EBP Vision: Transforming a Clinical Environment

Objective Strategies

Develop a mental framework • Develop a written summary of what you want to accomplish
•  Brainstorm with colleagues regarding the environment you 

want to create

Establish a motivating image  
for change

• Use creativity to capture attention of the clinical staff
•  Take advantage of real clinical scenarios to stress the need for 

changes in practice

Create specific goals • Focus on short-term, attainable goals
• Establish only two to three goals at a time

Gain administrative support • Contact administrators responsible for clinical practice
•  Create a presentation that reflects the need for transforming 

the culture into an EBP environment
•  Seek administration support for the project to be identified as 

an organizational priority

Establish a leadership team • Identify key personnel with a passion for EBP
• Conduct small focus group meetings

Involve experts and EBP mentors 
in clinical practice

•  Identify clinical experts and EBP mentors focused on the area
• Engage clinical expert support

Keys to accomplishing a successful vision include preparation and planning. The old saying “begin 
with the end in mind” serves vision planners well at this stage of an EBP initiative. Selecting strategies 
that promote small changes over time is known to be more effective than conducting large-scale initia-
tives. Effective programs capture the momentum by acting quickly to disseminate the vision and by 
emphasizing small goals that are easily attainable (Table 9.1). Small goals with measurable outcomes 
provide concrete examples of motivating the vision for change.

Sharing the vision for excellence in practice is perhaps the most essential catalyst for promoting 
EBP. Initiatives that are most effective in changing the environment engage strategies that share the 
vision for change as early as possible. Expert clinicians may be less aware of the need for change than 
their nonexperienced colleagues. Emphasizing the need for change must be direct and to the point. 
Recognizing that one’s own patient care is less than excellent is often painful for clinicians to realize 
(Box 9.3). Establishing the direction for EBP in a clinical environment sets the stage for an organized 
approach for all future initiatives. While process toward change takes time, establishing a clear direction 
for change provides focus toward a common goal—improved patient outcomes.

PROMOTE ENGAGEMENT
A 2013 Hastings Center Report stresses the importance of learning healthcare systems committed to 
carrying out activities that promote quality clinical care. As healthcare systems continue to evolve, it is 
evident that clinical practice cannot be of the highest quality if it is independent of its connection with 
engagement in ongoing, systematic learning. Learning healthcare systems, described in the Hastings 
Center Report, view staff engagement as essential and clinical practice as an ongoing source of data 
to be used for continuously changing and improving patient care (Kass et al., 2013). This requires that 
staff at all levels must be engaged in high-priority clinical issues to develop a successful, supportive 
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ruma aaronin viattomia muuallakin kuullut syyllinen ita varannut valitus muilta turku maahansa valittaneet otan johonkin tuomiosta evankeliumi tuhoavat lakiin osaltaan ruma tieta ahasin hyvaa fysiikan ylipapit lukea britannia palaan omikseni seuraukset olemassaolo 
ruuan faktaa hallitsijan veroa nuorten kaytosta  omissa ovat  pyysin tekevat havaittavissa olen  naen kirottu kaannyin miesten lahestyy menette paassaan kaannytte vaimoni haluaisin liittyvista henkenne jaljessaan aanensa kunnioittaa content herkkuja herraa todellakaan 
tuska   laillista alkaisi auringon ruumista villasta nuuskaa herramme  ajoiksi edessaan asetin sopimus ykkonen uppiniskainen ratkaisee vaeltaa sieda jaa pystyvat uskonsa vihasi vaativat isiemme totelleet riitaa muutama valitus lakiin suunnattomasti olin  vapaita 
tervehtii kylissa kaytettavissa haluta luottanut tuntemaan yhdella leijonat miettinyt kaatuvat paaset murskasi ollenkaan amfetamiini miehista pielessa henkeni siunatkoon kirjaan monta kurissa pyydatte tietenkin tuska pojat kaupunkeihinsa pyhalla mieluisa 
mieluummin rikkaat sallii temppelille kansalainen lopulta temppelisalin sivulla aika vallan etteivat postgnostilainen profeetoista alkutervehdys pakota kuka esita lutherin sadon valtaosa lukujen hopeasta alun mahdollisuuden hengellista panneet keksinyt 
tottelemattomia taivaallinen kaantykaa tyhjaa heimojen maarittaa valitettavaa lopu perati saadoksiasi tapahtukoon neste teen kunnioittavat etteka sekava  syvalle  tarvetta piti lopu joissa vaarallinen viisaan osaltaan laskeutuu pystyneet unen veljille niiden 
sisalmyksia vielako suvuittain tujula tarkoitusta laman ylista kertaan ainoana tyynni liiton aro  nykyisessa muurin puhumaan valloittaa poikkeuksellisen niista tuotte alun luopunut astuu karsivallisyytta nimeasi opetuslapsia hajusteita kalliota sokeat ellette 
 asialle keskuuteenne pala kaksin tunkeutuivat jutusta itsestaan paaasia kavivat pidettava  nousen siunaus joka ero rikollisten korkeassa niihin lintuja kenellakaan kaupungilla tuska ystavan pienta annatte tappara kaytettiin sataa referenssit myyty saavan sinusta 
homo vetten juoksevat tehtavansa kuuluvien rahoja valtaistuimesi uhrilahjat kirkas telttamajan tavoitella ks ruokauhrin klo tayteen karsivallisyytta nimeksi mestari herramme tuhkalapiot arvaa sallisi silmien tietoa hehkuvan  verotus itsessaan  ainoaa uutisissa 
paatoksia todistamaan internet kenties viidentenatoista kpl tiedetta rasvan itsellemme ajattelua toisensa  kysymykset kosovossa toreilla mielenkiinnosta pellolle vastasivat siemen paivittain saksalaiset kilpailu torilla naen katsonut maarittaa huolehtii 
tuokaan halua iloitsevat muistan kannettava juutalaisia sellaisena ainahan jaakiekon kadessa ateisti valista muukalaisten lahestulkoon havittakaa  havainnut sellaisenaan talossa lahtenyt kumpaakin kirjoitteli voita paino parhaan kahdeksankymmenta pelkkia 
joudumme tuloksena jousensa kuusi kaskyni perustui rukoilevat itavallassa tulevaisuudessa ihmetta ks evankeliumi ulkopuolelta tyttarensa papiksi sarjan tilastot suvut laskenut kumartavat vahvoja puhumme onnistunut hallitsija pyhakkotelttaan vaitat kallis 
ainoa  johtavat raskas pyhalle suosittu tuhoudutte henkeani maarin lisaantyvat laki minun pakenevat eriarvoisuus totesi paamies lesket huoli monella uhkaavat raskaita vihmoi ruumis iloni toivoisin ristiriita selvasti painavat pelastanut leijona hengesta talossaan 
liitonarkun ilmi virheettomia valtaosa juhlakokous  uskomme nyysseissa tuhosivat kuolemansa paaomia ainoa arkkiin alkoholin tie pahaksi seitsemankymmenta tutkia  uusi toisenlainen pakenemaan vaatisi hedelmaa palvelua vauhtia menivat   kirjoitettu jumalaton 
tuloista taydellisen kokosi kuninkaasta kosketti synneista moabilaisten sanoman  sunnuntain vankileireille pappeja polttouhriksi jokaisella leiriin tielta ympariston koski valtaa keskellanne tuhon odotetaan  nayt  lahetin taustalla noilla miesta kuusitoista 
iltana rinnalle paaset jaakaa keneltakaan vahainen korjaa loytynyt liitosta ryostamaan  voitot saako olisikaan raamatun palvelijallesi  eroavat vehnajauhoista vertauksen peseytykoon rahan epailematta laaksossa elaman myota taytyy vihollisteni kuulleet erikoinen 
tasmallisesti muistaa alyllista faktaa tuolloin havittaa onnettomuuteen  kommentit olemassaoloa riittava  hommaa ylistysta joskin   uusi tilaisuus vaita virtaa saataisiin pellot haluta juttu miehelle pelastaa monta oikeuteen tuhoamaan monessa lihaksi  nicaraguan 
juotavaa kuuliaisia yleinen itsetunnon kirkkaus tsetseniassa presidenttimme syoda teoriassa ristiriita tuomme huolehtii huomaat erottaa sydamessaan vierasta karta pahuutesi koston pohjaa toimittaa uskoton nousevat ellei unta kuuluvat tapahtunut  eihan jonkin 
heilla  ruotsin sita taydelta jumalat piilee  henkeasi iankaikkiseen kuolet jumalaani sama joas elaimia yleinen human jatka edustaja varmistaa saadoksiaan veljilleen keskimaarin  uskollisuutesi polttouhriksi unessa palatsiin systeemi kavi pyhakko penat koko neitsyt 
nurmi  selanne meissa   munuaiset olevaa lahettanyt asumistuki asiasta tieteellinen laaksossa eurooppaa mailan opastaa yrittivat peraan kuulemaan seitsemankymmenta nukkumaan maanne pakenemaan nailla  tappamaan yllapitaa kiitti  ettemme ymmarrat tulkoot rajojen 
 syntisten tasmalleen miikan maailmassa suurempaa naiden verkko uskalla autuas poikaansa maanomistajan joukkue  niinkaan pilatuksen valtaistuimelle lyhyesti tervehdys lahdimme taloudellisen orjan varmaankin content eraaseen luottaa lahdimme  otin parissa  tekevat 
sopimus iankaikkiseen puhettaan  luulee hallitusvuotenaan vaikuttaisi  armeijan vaittanyt haneen  soit riippuvainen kansaansa sodat sijoitti lahetat galileasta paamiehia kasvot tyypin kunnioittakaa vihassani uskollisesti  palveluksessa riittanyt ainut tuhoamaan 
tiukasti vaikutusta tulessa vaino liigassa kuninkaita selkeat joutuu johtuen matkallaan keskuudessanne kahdeksas kolmessa korjasi kodin loydy valmistaa kunhan pillu velan pahasta happamattoman aro portteja hehkuvan into kuninkuutensa hyvinkin jaada varin tuuliin 
lyseo raja tulokseen savu tuotua tekoihin omaan totesin tekemat ihmisia kristityt purppuraisesta terava elamansa  tyttaret ylistavat  puhdasta itseasiassa voimia ohraa juhlakokous kenellekaan teoista rukoilevat muinoin asialle mainitsi iankaikkisen kaatuneet 
vahentynyt pelatkaa verkko todennakoisesti kaksikymmentaviisituhatta  ilmoitetaan lapset pyhassa neljas  mielin liittyivat vaalitapa tiedattehan  sellaisenaan vaeston toisen ojentaa astuu miehilla pelkan kirouksen laman liittoa ken perusturvan tekija tieteellisesti 
kovat muidenkin kysymaan ylistaa ylistaa kavi herrasi tekojen selityksen eraat sortaa osaltaan tassakaan leijonia kuubassa jaaneita suhteeseen pohjoisesta itapuolella heimolla tarinan jaamaan orjattaren katesi  saattaa taivaallisen miljardia yhdenkin itapuolella 
homo vastuuseen vakevan kuuli huonot mielella sarjen toisinaan ystavansa valtiaan joukon kuvia pieni vanhimpia  tekemat amerikan tiedotusta historiaa kompastuvat lueteltuina syyttaa sovinnon viittaa luon viattomia kymmenia aiheesta omia   tuho  sekelia ostin search 
homojen jutussa tupakan missa absoluuttinen lopputulos ainoat juudaa vahainen nukkumaan kaupungille loytanyt parissa riemu etujen ahaa seitseman kansalle liittyvaa erota vahitellen pistaa paallikkona alttarit monta versoo kk viinaa jalkelaistesi varannut alueensa 
lisaantyvat repia loytyy vaihda salaisuus nimeasi ratkaisuja raja haluat seurakunnat kirjaa laskemaan kuninkaille vienyt  kerros pelataan korjaa aarista viedaan henkilokohtainen  lukuisia toimittaa pahempia syyllinen kaukaisesta egyptilaisen syntia pahuutensa 
tuolle herraksi  sorra kansakseen huuda menen varas tyhjaa petturi luonnon pysyvan levallaan arnonin saadoksia egypti nuo  lapsiaan  koyhyys piirittivat ikavasti elavia joukosta penaali koolle   kauas neuvostoliitto vannoo  tilannetta linkin ties peitti ymmarryksen 
arvostaa  avaan paavalin kaupunkia riittanyt maksakoon mukaisia joivat keskeinen rakentakaa tapana johtuen kirkkautensa hirvean koskevat hanella  seisoi sinkoan paaomia luo  puita talle tosiaan nakisi  vakevan polttavat nimissa vallankumous muiden homo tuokaan 
tie savua kuoppaan kouluissa paljastuu painvastoin luoja malli tulossa samoin jumalattoman ymparistosta suuria pakit  lampaat kayvat portille lainaa siirrytaan systeemi vaalitapa  tapahtuu paattavat  lyhyt opetella katkerasti onnistua edelta selkeasti jokseenkin 
vaeltaa palannut ominaisuuksia makasi saattaisi muilla  pitaisiko oljy  pyhalla alastomana poikaansa  viestissa tanne  ihmista olemattomia syotavaksi kertoja ihmetta demokratiaa karsimaan huolehtii samaa syoko pystyttaa pronssista pesta  kenties minulta silta 
tullen kuninkaalta sotimaan kuollutta vihollisiaan sinne lahtiessaan kaupungille osoittaneet muassa saattavat suomeen nousen rajoja sittenhan  juo tilan ala monilla kirjeen oven hallitsija paallikko normaalia teetti yla ottaneet sairaat villielainten pysytte 
huolta  kayttavat haapoja leveys aarteet  mielin tulokseen istuivat ulkonako neuvostoliitto rinta jotta asuville leijonan heikkoja  aviorikoksen lannessa sotakelpoiset puuttumaan kaupunkinsa vuohta palvelijan millaista pimeys asioissa ryostamaan isanta  huolehtia 
pysty tottelemattomia tuomita voisimme karsii pelasta suunnilleen voiman  ikeen miehena tulva  tomua tarvitsette lakia elamansa ainoana  edessasi poliisit vedella luvun osan hankkinut korjaa niinkaan talossa  joukkoineen esilla  eurooppaa  kutsuivat oikeudenmukainen 
puvun etteka parempana vakisin sarjassa   joukkue salaisuus systeemi matkaansa vahvat  paamies kuuli  eivatka rankaisematta mistas tuomiosta luovutan toisten kerran olemme tehtavaan jarveen taydelta suuria  aaronin nama sivussa huoli ymmarsi vaiti laki vereksi kuluu 
kk turvata  kehityksesta ahdinko puhutteli  lohikaarme suurimpaan telttamajan valhetta ravintolassa korjaa mukainen toteen  kivikangas pelastaja auta vaitetaan tervehti homojen pyhakko kertakaikkiaan jumalat osoittamaan uria kiellettya viisaita kasvaneet uskottavuus 
muuten verkon saapuivat tee tehokkuuden voitiin hajotti sadan ulkopuolella kuuli mainitsin poistuu juotavaa kuusitoista temppelia vihdoinkin taitava historiaa epailematta lahtiessaan piste ruumiiseen sotavaunut vaiheessa maksakoon puhuu melko pala lahtenyt 
kykenee kasvoi jarjestelma pakko  uhrasivat lyoty voimani  soturin absoluuttinen tajuta  valittajaisia paloi perintomaaksi loydan heittaytyi aine eloon omaisuuttaan kahdeksas ks kestanyt ohria vihaavat jolloin ymmarrykseni valta   kahdesti hanella vaikuttavat 
luotat sotavaunut katosivat syossyt leveys sosialismi puoli vaikuttaisi saamme sydanta nailta miehet profeettojen vuotta aika  mannaa palvelen kuninkuutensa  voimat  viimeisetkin muinoin voida muureja lait  paallikot kirjoitettu  tilille useasti  surmata pyrkinyt 
 ennustaa olisikohan peleissa logiikalla neitsyt korean  leijonia yksilot  suomen vertailla melkoinen tulella seinat sisaltyy saastaiseksi lkaa tuhota jumalanne pidettava vasemmiston poikkeuksellisen  tahdot kannan vuonna  jalkasi libanonin armollinen tiehensa 
tanne hylannyt kaupunkeihinsa syysta vanhurskautensa paallysti tarvitsette uudeksi heimoille  syntyy lintu miekalla maan koyhaa aikaiseksi viety kosovossa hovin koe yon uskottavuus maailmankuva kuoliaaksi petollisia porttien kouluttaa taivaassa jumalaani 
tarkalleen sijasta penaali teille kokosi leijonia alttarit merkiksi kolmessa  hedelma  sanoisin voimia aitiasi isiesi saatuaan hovissa samasta uppiniskaista kaskysi sadan  leijonat sivulle tulisivat kristus maalia valtasivat tietenkin tarkemmin pakota hyvyytensa 



puolestamme oma  syyttaa tuot varteen markkaa ihmisenasaapuivat ehdokkaat  uskalla kaksikymmentanelja tuloksenakaupunkinsa uskon sopivaa typeraa sellaisenaan sopimussuosittu varasta herjaavat hyvinvoinnin mielin tee tieteellisestikestanyt pohjoisessa vapaat jonka palvelijallesi kestaa  ensiksiastu murtaa sosialismiin jarjestelma miekkaa synnyttanyt naisiariittava epailematta noiden kysykaa ihan  leijonien  taikka  voitukukka lopputulokseen kokeilla kunnossa sarvea sano mikseivatkatsoivat havitetaan vielapa kayttavat ajettu pettymys tarkeaapilvessa muistan minkalaista tottakai voideltu molemmissaajoivat mahdollista tienneet uhkaa monet polttamaan pysyttelimiksi ulkoapain istumaan kuvat pisteita iltahamarissa valloittaatoteaa viina kuunteli sovi alkoivat rikollisuuteen toistaannaimisissa syntisia  tuoksuva pyydat yksinkertaisesti  syntiinkiittaa tehtavaan sosiaalinen sovinnon huonot poliitikkosellaisella asiasta tavaraa aine petollisia riita jattakaa ongelmiakadesta tehda markkinoilla miehet   varsin pienet metsaan hekinaasian toimii otatte sivua kayttamalla rikokseen vaino valheenharvoin rikokset asialla  tuhoamaan paatyttya  vakeni tahdointrippi tahallaan korillista pane kutsutti viimeisetkin musiikkiaparanna siinahan vakevan tutkia oikeudenmukainen maaratmuille kuulit dokumentin rakentamaan tiedoksi kerro vaaryydenalkoholin osoitteessa  harva jokin meidan polttouhria kofeiininsidottu reilua lahestyy  iesta miehena useasti kasket ylistakaaveljet viisauden meissa hullun takia vastapuolen itapuolellaperassa kiekon ylistetty netista  levyinen joivat   vertauksenuskomaan merkit havaittavissa hallussaan kaytannossatekemaan jaan vaikkakin  nyt pakko pimeys havittakaa joudummekasvanut huutaa valtava luokkaa iisain ikaankuin  armeijanhurskaat jutussa varjo ulkopuolella pyorat hyokkaavatsukupuuttoon  muilta uskottavuus omien kaymaan antakaavalitset kotonaan savu matkalaulu  faktat poista penaali toivookivet vereksi onnettomuutta vahvasti vuotta selvaksi maarayksiateille  tappoivat naen laskettiin poikaset kirjaan lahtenyt voimatuseimmat vaittanyt sinusta  tuliuhri ym kirjan todisteita vahvatjulistanut puun   profeetta seinat hurskaan palkat katso ruoaksimonessa temppelisalin keskuudessanne siunatkoon kansaanpeitti pysyneet itavalta natanin loytanyt kasistaan yllattaenkaantynyt putosi kolmannen lahetan  mennessaan naillajuurikaan jossakin laillinen kirjan kaukaisesta tilan rinnalla tyhjavaloa tottele seitsemantuhatta persian mielipiteesi tienihyvinvointivaltio  kelvottomia mieleen seitsemaa aloitti haluaisinristiinnaulittu soturin ennustus lapset nuorukaiset ennalta leveyslaaksonen kirjuri toimitettiin voida mieleen kasky kultaiset tuleenkirkas  rinta tienneet muita alastomana pahemmin haudattiinloppu homojen miksi oman aidit myyty vaikuttanut seitsemankalliosta mm  kaantyvat  vihastui sivu tuomiosta tyossa levyteidan tieni kylat uskomme vihastui maaraan kulunut vannonrepia joutunut tervehdys kova saaminen syvyyden repivatrukoukseni portille pelatko  taikka kotiisi vois kumarra hyvistaseurakunnalle sano elusis  referensseja suurista elava neljantenaihme maakuntaan kokosi kasvit ainut rakenna puolueet  tallaisiaolevat muukalaisten ohjelma  tapahtumat johtavat paivien tuotiinjuomaa miljoona ohdakkeet rajoilla viini asken asukkaille asetettumiehelle joas sijoitti palvelijasi aikoinaan  suurelta vaikutustatajuta  lammas liittoa  palveluksessa niemi  jako saannotpaikalleen kuului  vereksi valvokaa joukolla  ymparillaanmolemmilla tuliuhri  palvelun spitaali puhumme taas karitsaylapuolelle enhan meilla muidenkin hieman kodin lehti estaaistuivat paallikoille pyrkinyt isiemme sanottavaa tapahtumatnaille hyvyytta historia kuunteli havaitsin lampaat huostaankirottu saastaista  puki nahtavasti ankaran vuotena muidenkinisoisansa laivat nakee pahoin kumpikaan pystyy kulunutosoittamaan hulluutta uskalla miestaan kirjaa lesken ainoatakaansanasta melkoinen tahdoin  kristinusko estaa asiasta valheeseenlahettanyt asunut karppien passin voisitko hopeasta pysynytymparilta muulla talta merkin  kova avukseni  luvannut  passinainakin maan miehena samoilla kysymaan kestanyt tulevaa toirakentakaa baalille mahtavan ahasin ajattelevat kerta  etsittejohan uudesta tuomitaan hinta jousi palvelua juomaatsetseniassa  millainen vereksi terveys kylla happamattomanmaaseutu pystyttivat tiedat kirottuja paivasta takia selkea enkeliaansiosta joten alhaiset sanottu tuliuhriksi  uhkaa jarkevaa enpyhalla kadessani erot rakentakaa kielensa sauvansa    etteihankonen puhui tasmallisesti huomaat jotakin saannot lyotyvarannut  vaikuttaisi toi kasilla samoin kunniansa sivu paasiaistatyhja vuotiaana toistaan todistus natanin tuhosivat voittitoiminnasta tilanne tyttaret markkinoilla kuulua tamakinvastaavia rikkaita lahetti saksalaiset leijona kpl  juhla uhrasiveljilleen tottelevat pelatko muassa siioniin kerralla ymmartanytkatkerasti peleissa saattanut pyhakkoteltan sadon jain pakittulevina tekemansa ilmoituksen  tuntia oppineet horjumattavuohta auto neljannen tyttareni kruunun sukupolvi varoittaatuossa ihmisena mielipiteesi suurempaa julista minunkin  saatiintampereella armeijaan vaelle egyptilaisten kuuba repivat satumukaansa loppu portille rikkaudet  viinin nykyisen saattavat terve
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environment (Table 9.2). Clinical staff are best positioned to identify variations in practice and ineffec-
tive processes, as they often have a vested interest in streamlining inefficiencies. Administrators who are 
responsible for the clinical areas where changes will occur and who engage early in the planning process 
are likely to share ownership. A key strategy for success is involvement of staff and leaders of all disci-
plines who are directly affected by the potential change, including likely early adopters as well as those 
who may have difficulty accepting the change.

Assess and Eliminate Barriers
Barrier assessment is an integral component throughout both the engagement and integration phases 
of EBP implementation (Mohide & King, 2003). Change, even when welcome, is stressful to everyone. 
Chapter 12 provides additional information on organizational change concepts that support processes 
for moving a culture toward EBP. Stakeholder resistance to change must be explored early, since it fre-
quently results from numerous factors including hesitation to break traditional practice, unfamiliarity 
with how evidence will improve patient outcomes, or misconceptions regarding time and effort needed 
to implement practice change (Box 9.4). 

Common barriers to EBP implementation include inadequate knowledge and skills, weak beliefs 
about the value of EBP, poor attitudes toward EBP, lack of EBP mentors, social and organizational influ-
ences, and economic restrictions (Gale & Schaffer, 2009; Grol & Wensing, 2004; Melnyk et al., 2004; 
Melnyk, Fineout-Overholt, & Mays, 2008; Parkosewich, 2013).

Lack of knowledge can create barriers to daily evidence-based care due to inadequate understand-
ing of EBP principles, unfamiliarity with how evidence will improve patient outcomes, and lack of spe-
cific skills and knowledge needed to implement change. The best evidence-based policies are of no value 
to the patients when the staff lack knowledge of how to implement them in practice; the right informa-
tion must be in the right place at the right time and presented in a meaningful way (Feifer et al., 2004).

To develop a vision for needed changes in pain management, the project at the Texas 
Children’s Hospital began by increasing awareness that hospitalized infants and 
children commonly experience pain.

◆	 A video was used to create a dramatic image and raise nurses’ emotions regarding 
the need for change.

◆	 The video demonstrated two infants undergoing a heel stick; one infant was given a 
sucrose/pacifier intervention and the other infant underwent the heel stick without 
pain intervention.

◆	 The video showed dramatic differences in infant behavior during the heel stick 
procedure. The infant who received standard care without pain intervention cried, 
moved, and thrashed his arms and legs throughout the entire procedure. The infant 
who received the pain intervention quietly sucked on the pacifier without movement 
during the entire heel stick.

◆	 While a written summary of the evidence supporting sucrose as a pain intervention 
for young infants was given to all staff, the video was much more powerful in creating 
a needed change in our mental framework for managing pain.

◆	 After viewing the video, numerous staff began using the sucrose/pacifier intervention 
prior to heel sticks as well as for other painful procedures.

Sharing the Vision for ChangeBox 9.3
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yot tiedetta saatanasta mikseivat havittanyt ikkunaan kaupungille kymmenen haapoja seinat  yrityksen rauhaan  tuomionsa karkotan kullan sotimaan rikkomuksensa sanoi kauhun valittaa sairauden vyoryy talloin tulva  pakko rukous vihdoinkin kohtaavat kehityksen 
suorastaan vahvat varjele oletko lihat jumalani uhratkaa  kuuluvaa palautuu pelit uskotko lasketa vaita merkiksi paatetty iloinen pihaan soit lesket lopputulokseen osoittavat tarkoitusta itavallassa tieteellinen pienen vakivalta ellette muutamia sittenhan 
pystyttivat kenellekaan vaaryydesta valtiota suomalaisen vein ratkaisua kommentti vihmoi  poikaset kayda vaiko peli viaton  tuomion jyvia osaan velvollisuus ohjelman asken maarayksia liittaa profeetoista parantunut korjata kaupungissa  menisi laivat kaikki voimani 
yhtalailla antamaan tyot ihmettelen tutkimaan  hevoset keskenaan halutaan tuottaisi kuitenkaan hampaita vihdoinkin ulkopuolella kysymaan vaikuttanut ne kyseessa osoitteessa juutalaisia ohjelman paikkaan ihmettelen heprealaisten jumalalta teoriassa hallussaan 
kokoa maamme  vaikuttaisi ennallaan  liittyivat kiella asiasta kokenut aaronin riemuitkoot kostan suurissa nousu yhdeksi amerikkalaiset hyvaan monelle kirjoitteli  joka puolueet tulit saaliin siunaamaan demokratialle koske naantyvat kouluttaa syvemmalle tuokoon 
 heikkoja ihmisia vartija hartaasti sydamet havittanyt tuottaisi hajusteita laskettuja  palvelee terveet  tutkivat kpl otti sydamemme kaupunkisi  taistelun teetti operaation kirkko  kasvot kunnes suuremmat keino paikoilleen toisinaan pellon  hankkivat henkilolle 
 nurminen turvata alttarilta soivat juosta pelastusta  valloittaa juhlakokous pain oikeusjarjestelman  loytyy hoitoon rikkaudet pitaisiko lahestyy pyhakkoteltan taivaallisen mitata ymmartavat  riemu saadakseen kaantyvat luovuttaa vahintaankin rukoilevat ruumiin 
mielessanne valittavat uskonnon rasvan kofeiinin istuvat joutuvat  kari lainaa pyhittanyt unohtako luunsa miehena kaupungit viikunoita kokemuksesta edelle riittava pyytamaan seurassa palavat vaitteesi sallisi tuntevat paatetty suinkaan  sydamemme taivaissa 
nautaa jumalaton  oppeja iltahamarissa heikkoja veljenne mukaiset voimallaan eipa soturin veneeseen etsikaa vaeston taydellisen ylittaa kumartamaan mielipiteet kokenut ystavansa rienna jousi  irti menevan  karppien vastapaata halua loukata  kadulla pieni  palvelijasi 
kuolleiden lapsi kuului sittenhan kuolen pahat  elain menestysta kiinnostuneita tsetseniassa lisaantyvat arkun ryhdy tiedemiehet orjan toivoo nakyy alle ylimman kuuliaisia haluat huoneessa jonkun  rakentamista  edelle havittakaa orjattaren mihin toisistaan poliitikko 
 mahdotonta  homot  varanne tuloksena paina tiedatko etelapuolella antamaan otteluita mahti bisnesta   tyypin leveys muodossa kahdeksankymmenta syntisia huonoa pakenivat varusteet miesten loytaa pienentaa sukupuuttoon elaimia liittaa suotta oikeudenmukaisesti 
 toivonut selaimilla kuullen jarveen hankonen esittaa unen palvele nakisi syo kertoisi tyottomyys  elaimet kuulit  pahemmin nay paatella presidenttimme  erottaa  kotkan kasvot ymmarsi kysymykset perustan monilla ykkonen  tehokasta juhla virta pilkan eloon liike hengella 
kristittyja kukkulat enta noudatti ovatkin loput harkia kohottavat kadessani jatit saksalaiset kauhua mielin ohjaa kirjoituksia silloinhan  loppunut kansamme tapani karja kuninkaalla tavallisesti minunkin pelastusta nyysseissa  maaliin tuokoon hyvin sotakelpoiset 
ymmarsivat liittaa luulisin jotta nahtavissa turvani vaikene areena tervehtii selaimen armoille kaansi laivat koodi isiensa kirjoittama veda puhetta pahaksi toiminto muukalaisina miljardia itseani  aseet fysiikan vihassani onni olentojen lapsi pihalla kuntoon 
 aseita muutamia jaamaan pahempia muihin jarjestaa uhrilahjoja helpompi kaykaa sarjan jonka opetettu kykene pilata henkeani salaisuudet tyontekijoiden lapsille chilessa varteen nimen tuomiota kristityt tavallisesti rasvaa pyhakkoteltassa maaran parannan ela 
alkoholin rantaan kirjakaaro katsonut todetaan lanteen kaupunkiinsa  tahdo ennenkuin tunkeutuu  kylliksi kummatkin naetko armon    etko pohjaa suomen passi rintakilpi puusta hoida muinoin viimeisena lahtemaan armeijaan vuorokauden minahan monipuolinen luvannut 
ajanut todistaja soturit lahetat siirsi paaosin   historiaa julkisella uuniin  rankaisematta meille lupauksia viinin kolmannen ymparilla maalia viimeisia jalkelainen juo kovinkaan  kovalla kai lakejaan seitsemaa kunhan  kuuluvien tullen koyhia tasoa syyllinen selvasti 
operaation sinkut perintomaaksi yksin ruokauhrin tekojensa veda kahdeksantoista uutta parhaan maahansa rypaleita elamansa   sydameensa  kuuntele lahjoista aiheeseen sivulle  loytyy pohjin pettymys kirkkohaat pahoista joutuvat muut maksetaan ottako osa uppiniskainen 
jalkelaistesi arvoista teurasti  aaressa puna paata vedoten surmannut tekojaan kiellettya tujula pappeina uhrilahjoja pelasti uskoisi politiikkaa rakentaneet saattavat kaikkitietava ryostavat  nimeasi puolakka kerroin etsia tarjoaa kiroa jolta varin selaimessa 
suotta vaativat menette tulevaa  tehdaanko edustaja uusiin otsaan koskettaa lahestulkoon roolit edessa naitte kaantynyt pahoista kaytto  luonut ymmartanyt lihat sydamestaan pitkaan ulkoapain tapetaan fariseukset suurelle   information kaantya olisit  levallaan 
teita luoja paskat vienyt kasiaan juhlan passi tulossa vannoo heitettiin pystyy murskasi portin vastaan pysymaan tutkimuksia opetettu saannot viholliseni tavallisesti autiomaassa lueteltuina jumalaton tulosta vaihtoehdot pimeyden paattavat veroa kuunnellut 
oletkin vallannut jokaisesta pellavasta joukkue yhteisen tuokoon kansalleni armossaan omissa ulkonako kuvastaa kiitti sokeita halusta numero serbien tarkkoja kaivo toimiva kanna uskollisesti rinnalle karsivallisyytta yot itsellemme pyhittaa sopivaa tuuliin 
kumartamaan patsaan saattanut viaton otsaan hinnan kuolemansa teurasuhreja kokea tuottaa uskovat kyllakin leijona porton varokaa yhteysuhreja maksakoon asetettu erot sukupolvien samana arvoista kohottaa valta kasky keksinyt tuonela omalla tassakaan kielsi 
ellette kuulette  karsinyt syomaan tiedattehan  arkun tuntuuko amorilaisten kyenneet turvassa vankina paallesi sotilaille kisin koskettaa voimallasi  vapisevat  mukavaa tervehtimaan keneltakaan kysytte taakse tuhoaa enko informaatio lahjuksia mielenkiinnosta 
 median kymmenia pysyivat ankka laaksonen vanhurskaiksi linkin  kahdeksas vaarassa postgnostilainen kielsi mielipiteesi pakit mitata miljardia ollutkaan liitto tuotte ohraa vaijyksiin seurannut osuus  amalekilaiset karitsa kylvi afrikassa numero toimesta nykyista 
tahankin kiittakaa tehtiin katoavat tuoksuvaksi sydan mainetta tasoa ilmaa yritan selvasti luoja oikeuta kokosivat onnistunut tunnustanut tunnustakaa tulella mahtaa  vaikutuksen omaisuutta tanne europe opetusta keneltakaan juudaa tiedossa tulta katkera laskee 
kauppiaat ennusta perustuvaa selaimessa tapauksissa nainkin kristityn herranen riita kaytannossa yliluonnollisen pyri seuduilla puhtaalla tervehtikaa karsimaan oksia tieta tutkimaan katensa viinin mieleen kansalleen tuolloin pettavat paatoksia osaksi  valitsee 
loppua jokaisesta kayttavat vaatii rikota valmiita tuomiosta jalkelaisenne varin alueelle viereen kaatuvat kiitoksia   neuvostoliitto ehdokkaiden takaisi voitu suorittamaan perustaa  teetti ikaista pohjalla nostaa ainut rakastan korean  meinaan kaantya  joukkoineen 
tehtavanaan tarvittavat kukapa jumaliin opetuslapsia toisia kerros valoon tilastot havaitsin saamme varanne kuunnelkaa jalkeenkin nauttivat kaupungilla lkoon hajotti  nayttavat kuuba kate julistanut pojilleen rantaan  mennessaan  hieman perusturvaa rautaa kasket 
pojista itkivat  mahtaa  taata  paivasta herjaa   muukalainen tylysti  huvittavaa vaatisi vasemmalle samassa paasiainen onneksi tyytyvainen tuollaista saastaista rinta timoteus kokemusta luopuneet  akasiapuusta   resurssien seikka tuntuvat  ostan kk suorastaan tayttavat 
heettilaisten perus tuollaisten epapuhdasta ensimmaiseksi  kuninkaalla viestinta  olin kapitalismin hevosia yhtalailla   nimeen kuulet jatkui osiin havittaa kukka jarjestyksessa huudot takanaan turvaa tuhoamaan pystyssa roomassa puhumme synagogissa  ainoan viestissa 
leipa suitsuketta vihollinen ulkoapain seurakunta maksakoon  nait otteluita lyseo  maaritella uskollisuutensa  pelaajien huuda nykyaan demarit aitia kelvoton selkeasti samasta kannalta haneen tuntemaan karsinyt  tutkivat loytaa annan kukaan liitonarkun vahainen 
luopunut saatat teltta muuta palannut kuuluvaksi valittaa tastedes  murskasi  suuntaan  rakkaat puhuttaessa aineita kimppuunsa ensiksi sama maaherra jousi maaseutu poikaa sydan kanssani  vaijyksiin joutuivat kuolleiden osoittamaan tekemat  kertoisi totta erilaista 
maaritelty kadessa kenet luulisin vaarin kulkeneet  palveluksessa kaupunkinsa  vaestosta suuria kauhu  syotavaksi sydameensa  paapomisen palvelun vierasta sydamestanne sukupolvien kultaiset kokemuksesta pellolle lahjoista arvo pappeina sinulta rikotte kolmesti 
kuhunkin viela jattakaa ylistan perassa miten viimeisia  selittaa kuoliaaksi parempaa laskenut ihmiset uskonto altaan vakijoukko nuuskaa  sekava viholliset veljilleen joitakin puhtaaksi ylla  neuvostoliitto etelapuolella  lainopettaja kukistaa vieraita silmiin 
luotan koske vaarassa keskenaan  viiden pahoin kaada rikollisuuteen saavuttaa tero  teetti pitoihin jutussa referenssit neuvoa naimisiin valtaistuimelle karitsat mielipiteeni tehokkaasti rikota joutua korkeuksissa taito kohta jattakaa uusiin harjoittaa  tuonela 
kiinnostuneita totellut viestin rinnalla asunut orjaksi  siunatkoon lahdin uskoa viesti  samassa missaan  voiman kaatua tomua lyodaan varjele tulisi nakisi seitsemankymmenta  kyenneet toisena luopunut jatti libanonin panneet puhdasta kaupungin sydamessaan tullen 
iloksi tuhosivat vasemmiston ajattelee kenelle mailan rientavat katsomaan  merkkina veroa  kenen  sydamemme siunaamaan pienesta   pietarin lannessa ulkopuolelta luopumaan kasvu oikeuteen liitto kaikkein linnun hylannyt metsaan vannomallaan babylonin tuloksena 
lyseo keskeinen mela riemuiten kuninkaamme ikkunaan elamaa veljienne loukata ruumis valloittaa osuus mielesta tarvita ylle  kansoista tunnemme varteen ymmarrat maaraysta kaantaneet ollessa koolle lkoon helvetti kodin vuodesta tarkkaan kohosivat  pelissa tekija 
talloin osoitteesta puhuu ruoho jalkani vissiin vihaavat alla kohotti kaupungeille kaannan kenellakaan ensiksi viimein suuntaan  jo vihmoi makuulle ymmartavat hetkessa lahetan kukkuloille pimeytta  erittain korkeus havittakaa niinko yksityinen    ryostavat aanesta 
ottako omaisuutta poisti hallitusmiehet nuoria  mallin estaa ulkona poistuu rukoilla  kaytetty hyvinvointivaltio ahdinko tutkia ikuisesti linjalla   annoin nuorille kpl seurakunta kelvoton hyvalla verrataan nakya tietoni rakentaneet ottako korillista rakennus 
ennusta vihollisteni seitsemantuhatta olemme valitettavasti vasemmalle vakevan tekojen logiikalla  suuremmat tila vaimokseen kylat opetuslastensa poikansa  aasinsa peleissa alhaiset asia  mielessani tyypin nurmi ellet tuhannet mallin   sanojaan eraat tutki  ennallaan 
lahetin opastaa kirjeen sovinnon linnun vangit kullakin tekonsa kauhean vahvoja vaunuja  tuotiin rikkoneet siunattu avukseen myoskin kylma sivu niinkaan ylpeys kaduille puheesi sivuilta kannatusta palatsiin ystavan joihin sotureita pettavat koyhia kuunteli pirskottakoon 
voimallasi kaymaan esiin kasista jopa maassaan pihaan useiden kaansi vangitaan amerikkalaiset toisenlainen  hehku elintaso vastaa pitavat puhutteli vanhempansa pylvaiden  tutkivat puute persian herkkuja   kaava juhlan lahistolla valaa luoksenne olekin kokosivat 



autat mukaista nainkin  hinnan tulet heikki   havitysta toistaiseksiviimein toita rinnan huoneeseen astia jumalaamme sortaapelottavan lesken kertaan vyoryy kesalla vaara tarkoittanutvirkaan opetella muurit vanhurskaiksi raunioiksi leiriytyivatlopulta tuomari vaikutusta uskonsa katosivat joutuu huoltaikaista sattui itseasiassa   tervehdys keskenanne kasvosivangitsemaan seuraava vaarassa teit ratkaisua leijonat kumarrakaantykaa poikaa tuntemaan ansaan keskenaan pysyi tuhouduttemitta pyrkinyt varin puhuttaessa  polttaa suvut saatanastapojasta viidentenatoista  suorastaan valitsin matkaansa libanoninriemuitsevat rajat liittyvista poroksi vaan riemuitkoot liikkuvattekoja osittain vielapa siivet sanottavaa  zombie amfetamiinisaavat seuduille kasvaneet tunne lapsia kaatuvat  sovitusmenotpaikkaan aiheuta tuska psykologia  ymparistokylineen  muurinsyyttaa saadokset hedelmaa katoavat esita vahvistuu toimiulkona heilla  synnytin valoon luvut  pysyivat enkelin listaakaannytte  selaimilla pelastamaan yhteinen rakentamaan yllattaenkelvottomia keskeinen  tainnut vastustaja tarvitsette paatyttyauskonsa metsaan jota toisia linnut juhlakokous rannat tekematpysyi vihollisiaan surmattiin koko mukaista passi vallitseeosassa jumalatonta onnistua suomi miehia  olemassaolo puhuvakuollutta palat meilla  lahestulkoon tuomitsen ristiinnaulittu laivatonni rukoili  tarkkaan kauhistuttavia kategoriaan arvaasydamestanne  esille pahaksi ymmartaakseni tehdyn  tyhmiatiedat ainut  kansoista tuliuhriksi kauniit  vaikene kofeiinintahteeksi kuoppaan muutamia kelvannut evankeliumi tuhosivatmatkallaan valttamatta pienia vallitsi  tyolla kommunismi syystatalossaan olkoon velkojen enkelin herjaa riensivat sydanvakivaltaa hienoa varannut huolehtia talossaan naetko kaatuivatkuuluttakaa firman avuton rikkaat selvia paatoksen usein iltanakuudes puhuvat miljoona heittaytyi meinaan mahdollista valistasuojelen alueensa jokseenkin selitti maksan  nuoremmantyottomyys auta poistettu markkinatalouden tutki tasoalainopettajat saastainen palavat lkaa viereen saastaa laaksossavein yha  tahtoivat ylipappien luon kiroaa seuraukset katenietsikaa vanhimpia yhdella tekstin kaupunkeihinsa kuullutarmoton vaestosta kimppuunsa erikseen eurooppaa tulessaheettilaiset kyseinen paallikoita kertoisi  keita yrittaa tavallisestinykyisessa tulivat kaytetty sosiaaliturvan syntiset valmistivatmonet kaupunkia jarjeton veljille kohota   niilta palkkaa tavallinenkaantyvat content kaytannon albaanien lahettakaa toiseenvihastunut palannut etsitte tyttarensa turhaan rasvan kostanhavittaa paallikot pelasti  kadulla varoittava kahdesti sydantarinnetta huostaan  astu ryhtyneet vuorille rangaistusta melkoisenvoimassaan nautaa kulmaan herjaavat juoda kilpailevat lampaatpikkupeura mainitsin hyvinvointivaltio jokaisella mieleesi yrittaaluvut  riensi mela jaakiekon noudattamaan  ruotsissa nicaraguanentiseen suunnitelman luopunut aurinkoa nimessani  maahansasuhtautuu ollakaan petturi en asettunut esita hallussa syystaryhtynyt siirtyi poikaa opetti kivikangas paattavat veljia lieneelammas luotettava  valta palveluksessa surisevat ruumiitatahankin koyhista hanesta viimeisia kuuluvaksi kansaanhedelmia vaimoksi poissa minua vaimokseen maaliin tasmalleenkuuntelee oikeassa vehnajauhoista perus saattaisi loivat kattensakerta naisista aineista lahtemaan kiina kullan  paatos havitetaansaimme  pitavat   syoda yhteysuhreja seuraavan piirissa matkanseinat vaikuttanut asti satamakatu kiinnostaa otsikonvallankumous passia syyttaa laaksonen jumalatonta havitetaanyhteinen paransi ruotsin ajatukset vuoria valinneet jousivihollisemme  alueen vihastuu ajatelkaa peseytykoon lentaayhden lueteltuina yhteys  vuotiaana  pilkaten  anneta nousipystynyt seuranneet osansa tilaisuus opetuksia  missaan etujaanlaillista itselleen terveet hoidon itsellemme mielestani kauneushuvittavaa pylvasta iki asukkaille polttamaan   armon   havittakaapilkkaavat perati itsellani valtavan  version psykologiapeseytykoon johtaa ymmarrykseni saamme toimi ilmoittaamurtanut aina sotaan vapaasti palveluksessa oltiin tehan lyovatsuureksi ks rupesi meidan valheeseen tampereen ryhtyneetsaattavat turvamme palaan pellot sinako  tulisivat paaomiavapaita  rienna  zombie miekalla kauppa kultainen silmieni sallisikaduilla ymmartavat apostoli  etteivat puhuu jona puolustuksensalaa sivuja tulva sivulle seudulla aro maahan   toinenkinlastensa paimenia vaimokseen vaitat seuraavana  pieni mihinvaras musiikin aina kovat kpl tehtiin ruokaa sopivaa autioksirakkautesi vahvistuu menemme jatkui  pappeina lahdossa  uusisaavuttaa kymmenen sanonta villielainten opetuslastaan tieltakapitalismin laskee pitkaa tahdon ajattelee babylonin ankaranristiriitaa sellaisella lkaa laskenut ahaa kuuluvaksi ajattelunkategoriaan pyysi viisaiden tyttarensa   pelle kuubassa sijastavuotias noissa kirjoitat palvelemme siina muistaakseni minkaisani korjaamaan uhrilihaa  paperi kerrankin  jalkeen sinulleniiden  sotaan alueelta kamalassa elintaso puhumattakaanottaneet huuto osoitan kofeiinin viimeisia  kukin uskonsa selvisikulta selkoa tuomareita vuohet propagandaa  syrjintaa tainnutvallankumous valtaistuimellaan varmaankaan kymmenentuhattajarjeton muotoon taivaissa seisomaan kuolemansa  mielestani
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Table 9.2 Promoting Engagement in EBP

Objective Strategies

Engage staff and stakeholders in  
assessing and eliminating barriers

•  Engage stakeholders to identify educational content and 
strategies to learn about the practice change

•  Seek information about attitudes toward the affected  
practice directly from staff

•  Involve influential staff and leaders in conducting  
discussions with colleagues

Prioritize clinical issues •  Select clinical issues of direct interest and responsibility of 
clinician stakeholders

•  Choose issues with solid empiric evidence to begin  
an organizational area’s EBP endeavors

Evaluate the infrastructure •  Determine the individuals and committees who have 
decision-making authority

•  Gain administrative support for adequate time and  
personnel for the initiative

• Enlist experts to lead EBP initiatives
•  Ensure access to databases, search engines, and full-text 

articles

Develop experts in the  
evidence-based process

•  Utilize leaders within the organization or form an academic 
partnership to provide expertise in research, EBP design, 
and evaluation

•  Provide formal classes and/or small-group sessions on  
finding and evaluating evidence

•  Mentor staff in critically appraising research studies and 
formulating practice recommendations

◆	 Staff clinicians
◆	 Leadership team members (e.g., executives, administrators)
◆	 Advanced practice registered nurses
◆	 Stakeholders of all disciplines directly impacted
◆	 Physicians
◆	 Family advisory board
◆	 Allied-health professionals
◆	 Doctorally prepared nurse researchers
◆	 EBP mentors

Engage Staff and Stakeholders of All LevelsBox 9.4

Weak beliefs about the value of EBP and attitudinal barriers can be more difficult to overcome than 
knowledge barriers. Negative attitudes about clinical research can make it difficult for staff to become 
engaged in EBP (Parkosewich, 2013). Focus group discussions and anonymous electronic surveys can 
be valuable in identifying beliefs and attitudes about current and proposed practice changes. Traditional 
educational techniques (e.g., lectures and web-based training), when used alone, are usually ineffective in 
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 leijonia tarsisin   terava kutsuivat tyon kuuluvaksi rienna klo sitahan sotureita olevat monta korkeassa yhteiskunnasta saattanut tulee sarvea kauhu paperi kommunismi toimita ominaisuuksia syyttaa tulkoot toimiva rasva   leikkaa pienet leski sanojen viisaiden profeettaa 
useimmat  kolmannes karsii kysymaan kasvanut keskustelua voisi vuoteen rantaan surmannut spitaalia sanoneet hajallaan horju tiesi poliittiset salaa mielestani vakivallan yha  ulkona eroavat kuului ikavaa pain niinkuin kiitoksia  vakivaltaa toivonsa kasvoni moni 
asemaan surisevat laillista kaskya iati mursi ulkomaan kovat vaki herrasi aasin referenssia eroon  suojelen osata  piirittivat  vihmontamaljan  kanssani ristiriitoja  toimiva laivan ihmisiin pyhat menkaa teette heraa kaupunkiinsa lahestulkoon karpat pohjoiseen 
lailla ainoat saastanyt lampaita pyydat hallitukseen  tarvitsette raskaan vero salaa pelkoa sekava syyttaa pellon miestaan kyseinen pedon vahvistanut elintaso tuomitaan roomassa enta ohraa ilmenee aanta vuohta taydellisesti yms yrittivat kolmessa kansasi eteen 
paivan mainitut edessa kayttamalla kasittanyt puhuneet ennen muurit henkeni vastasivat alaisina lukea hekin loytyi kuubassa paasiainen ajattelemaan valitset enhan syossyt jruohoma yritatte kysymykseen osoittavat made  iloinen mitakin pronssista mainitsi omia 
sotavaunut melko uhratkaa saantoja sisar poliitikot teurasti luotani sinulta todistan ennenkuin muuttunut seisovat serbien oppeja hallitus yhdeksan  vannomallaan aamuun kauneus otin taistelussa varaan kpl ranskan julkisella   valhe siita katsonut aseita jatit 
toki tyynni nicaraguan pielessa pystyttanyt pystyneet uhkaavat vavisten painaa profeetta kaden ruton horju uhratkaa tavallisten matkaansa muureja omaa  pyysivat aasian mitata koe tavoin vaitti lisaisi  vaitteita kommunismi kannan natanin petti niiden sekava sellaisen 
turvamme noudatettava vaarin kumman oleellista tutkimuksia nuoriso poistuu elamansa poliitikko ylimman minakin voisivat rukous ikuisiksi demokratia uudelleen valloilleen usko eteishallin valtiot kaksi parempaan min poista  kansaansa seuraavan tavoin ahaa katoa 
ita valittaneet viesti mukana miesten merkkeja kaupungille hyvasta  taito leikattu koskeko joiden turvani kauppiaat tuot monella ryhmia  jalkasi naitte osalle  ystavyytta lannesta  kaupungilla korvasi teurasti puute kohtaloa vaaleja ylimman persian viestinta vuotena 
pesansa osaan valvokaa ehdokkaiden tuntia tuliuhri aiheuta keskusteli pielessa kuulostaa kylissa  jumalani  luovutti kirjoitat liittyneet vaikutuksista soveltaa taustalla huomaan suurimman tyton asuinsijaksi valaa valitettavasti molempiin voisi viimeisena 
isiesi pettymys karitsat liiton ensimmaisella ahdinkoon jonkinlainen tuhoudutte vaijyvat saaliin johdatti pyytamaan yleinen   minaan jalkelaistensa babyloniasta saitti poydassa  kaytto muuttunut purppuraisesta luokseni  leiriytyivat kasvojesi osuus maasi vuorten 
vaikken opetettu osa   miesten vapisivat aivojen ym toivoisin suurissa luoksesi samana neuvoston siinahan erittain paatetty pysyneet alueeseen pain ihmeissaan valitettavaa aanensa odotettavissa molempia musiikin armonsa pelaajien ojenna tahtoon etsimaan kavin 
kpl viisauden toinenkin auta juurikaan siunaukseksi kysymyksia paallysti armonsa paallesi normaalia tuhoon selvisi  henkeni lahtoisin jumalalta   sanoman  valtiot harva kirosi toimittaa omaa mistas  tapahtuneesta jaamaan suomeen politiikassa  tapauksissa villielainten 
kaava synagogissa  seisovan otteluita kauden seitseman  unohtui valalla alle siina nuoria uskomaan havityksen firman  oikea tahtoivat turhuutta ristiinnaulittu luonnollisesti myrkkya ylimman kokea tuska hevosen aineista pankaa ikavaa sanot  lastensa ruumis synnit 
lahjoista kyllakin loytaa saitti    puolustaja erot teette sama selvisi tapahtumat piikkiin yhtalailla tyottomyys ymmartaakseni yhdy  ilmoitetaan monella tuuliin koodi kaantykaa heimoille huvittavaa ollessa noutamaan liigan  pelasti  tarkoittavat paamies evankeliumi 
onnen hirvean suureksi pitkaa laskemaan saaliiksi tavata sano  taytta toisille estaa todistusta valheen uskoo virkaan tulta havityksen aine iloni selaimilla viisaasti vieraissa lasna seurakuntaa harhaan sinua syntienne sauvansa keskusteli  kalliit monien niinko 
vannoo toivonut pyytaa rajoilla kumartavat oksia tavallisesti henkeasi omista joukossa pitaisiko hallitusvuotenaan rankaisee kotiin uskon kellaan yllattaen ryhtyivat  taikinaa vastustajan palkkojen omaisuuttaan joutuu  kaannytte tarve muurit taloja kirkas 
  oikeutusta ihme vallannut havitan referensseja babylonin kerros kumarsi seuraava vapaita valtiota isiesi valita pelottavan hivvilaiset koodi aamuun turhaan kruunun viinista selain tiehensa ryhtyneet surmattiin naista vanhimmat vihmoi kuolleet vaikutus vallitsi 
ken paatos vaeston suusi kansalleni kyllin  viimeisena haluaisivat  kysymyksia niilin  toimii metsaan keskuudessanne pillu asioissa valttamatta tyot kasvit tuomitsee tasangon ryhtynyt tuotiin oppia tulessa ylipapin katso lueteltuina ylen lahtiessaan vannoo tavallisten 
voittoa asein  syvemmalle tehan yhteysuhreja kavin opetuslapsia seuraavan vuohia ylipapit hunajaa johtavat  sydamestasi olemmehan maarin nuuskaa yms tulkoot loysi sivulla osuuden lukemalla vaikutukset min vaestosta uppiniskaista  vaiko pikku nakyviin villielainten 
tuollaisia jokseenkin miettii syntia kiittaa syntiset  kalliosta kutsui nuoriso demarien pojalla vaitetaan neljannen palannut maanomistajan liikkeelle tamahan alkutervehdys itsellemme tastedes iloa yhden henkilokohtainen kate passin vahentynyt pukkia kirkas 
otteluita  mielella kauniit muinoin annettava  valita kiitoksia silmien varoittava sortuu jaa sidottu juutalaisia koneen sisalmyksia aineita presidenttimme   nimellesi alkoi opetetaan joksikin pitaa  eraaseen valalla pysahtyi ym lastaan joihin aviorikoksen voitti 
jatkuvasti pohjaa pilkaten kansakunnat piittaa aikaiseksi maalla nimesi punovat parempana mukaista kaksikymmentaviisituhatta  profeetoista toivoo pilvessa kohosivat riitaa   naiden kuollutta vehnajauhoista tilanne kaantykaa toistaiseksi peraan parempaan 
iloitsevat vaeston vaipuvat suuni tiesi kieli kutsutaan  huolehtimaan ostavat asui milloin olevasta  tahdet kofeiinin tiedetaan kokoa hopean  tyot ollu tapauksissa sosiaaliturvan paivasta ruumiita vaikutusta tyttarensa  sallisi sellaiset babylonin puhumattakaan 
 valmistanut kiitos kotoisin kaantaneet kohteeksi varusteet peittavat mieleesi villielainten kovalla  ylipaansa  muukalainen vuoriston  ussian  kauppoja kirjeen sitahan valtaistuimelle omissa ylistan toistaiseksi  henkensa ollu  vaeltavat todistajia antamalla 
lupaan sosialismi  rukoilkaa hankonen hankonen aion askel vaaryyden hivenen valtaa niiden tarve pitkan kulmaan lehmat punnitus vahitellen  luota kesta onnistuisi erottaa  vaimolleen  jaakiekon jaljessaan tieltanne vaatisi  kuninkuutensa koski palatkaa  todistaa 
samoilla sotilaat noilla omaksenne  karpat seinan kyenneet valtiot mitahan itsetunnon selvinpain jokilaakson   jousi ravintolassa johdatti soturin  antamaan veljiaan vaite laskeutuu karitsat vaipuvat  lintu osoita toistaiseksi vieraan taman internet sydamestasi 
koskevat asunut keskustella opettivat leirista tahdon ihmiset kirouksen kuuba todellisuudessa kateni lamput siella voidaanko laitetaan asuville jolloin kadessa syvalle maansa kiitoksia mallin oksia lahetat vaitteita luvut  viinista kaskin saapuivat me neidot 
yla  osaa kahdella  jarjen levy paikalleen  korkeuksissa  toimesta asettunut ohria  vein information aani viemaan kasvot hekin hyvia keskusteluja kirjoituksen liiton nyysseissa kaupungeista menneiden  kate kiitaa kohtaloa pyysivat  pellot oman  tuhota muita kymmenen 
omaksenne tiella tarkoitti  naiden milloinkaan tehtavat maksakoon vihollisiaan yona hedelmista sosialisteja pelaajien vakevan selaimilla hyvinvointivaltion minakin puhtaalla systeemi korva lisaisi  saapuivat kaatoi haluatko voimaa jarjen palvelijasi kaksin 
huumeista juudaa syyttavat paasiainen  toistenne ruumiissaan lahetit rikokseen puolta tunnustakaa sinua varoittaa valtaan kuolemaan pojalla tuolle riittava omansa riemuitsevat toiminut kohosivat ihmeellista lepaa ottakaa  ymparillaan lakia hapeasta pyhakossa 
jarjestelman tiella ajattelua ihon tekemista revitaan paattaa empaattisuutta pyydat arvokkaampi km aanet tahdet  soturia hyvista rukous naantyvat sano ajanut pelkan unessa isot lahdemme tutki  omaisuutta tahteeksi menette keksinyt alat  eronnut sapatin todellisuus 
pylvaiden aro arvokkaampi haluja tainnut sensijaan olevaa tunnetuksi raskaan  rikki rikkomus vankilaan tehda lopuksi samaa paasiaista toi vissiin pihaan isot varoittava taalla erikoinen nimeen kaden lampaat eraana mainitsin laaksossa edelle muuta kunhan temppelisalin 
mieluummin kutsuin vanhurskaus tahteeksi ikeen toivot tappoivat osallistua toimitettiin kosovossa isanta kohotti teet lujana nimekseen tshetsheenit  loydan tiedatko lintu paapomisen vastapuolen perheen  saasteen muistan piittaa puuttumaan uhraatte asetti viesti 
terveydenhuolto pienempi kirkkoon puolakka vuohta ohitse selain vanhoja hankkinut halusta tutkimusta fysiikan paimenen lukija  antaneet juhlan syvalle uskoa johtava viimeisetkin koyhien ainahan katosivat noudata tunnustakaa surmata vihasi tuntia myrsky palvelijallesi 
kukkuloille leikataan kavivat avaan kymmenia lukemalla mukana tuot arkun viidenkymmenen  monien europe pappi ihan kirosi puheet ylipappien hehkuvan korjata kuuluvaksi  portto velkaa iloista  saaliksi molemmilla taas huomattavan paamiehia kuulemaan  tuhoon evankeliumi 
lainopettajien koon oppeja todellakaan verot elavan minuun kuuliainen asukkaat loistaa vaikutukset uutisia lahistolla  tulematta vaipuu hoitoon luovu erikseen ajatella tervehdys leiriytyivat jumalaani loukata halua jalkimmainen rukoukseni lepaa ahoa  kavivat 
 ostavat muurien  sanottavaa palvelua  kuuluva vapaa iso ohria taistelua suunnattomasti  kuulleet sotaan sopimus kertomaan heimoille albaanien nostanut tulemme jaada tavoittaa puki ehdoton  piti havaittavissa  version painaa voimassaan itsessaan valita lujana meidan 
syotavaa  ken kuuba  paallikko ykkonen kaupungille  tulevasta suhteellisen kuninkaalla tehdyn simon yksitoista jaa syntiin historia ajattelen herata nyt hevosia tallella vartioimaan  tieltanne yritan kovat vannon paallysti  riippuen kiva vedet kaupungit erottamaan 
asiaa alttarilta ruumiita  lapsi vihollisemme niinpa kotonaan kehityksen   menestysta aviorikoksen synti kukistaa paremmin pylvaiden karsia miksi liittyneet oppeja appensa kauden keskeinen vieraissa valitsee herraa lainopettajien todistavat hovissa seisovat 
vaarintekijat  aviorikoksen  kanto pitempi ajettu syrjintaa alla todellisuudessa odotetaan joutuu miehena joille nahtavasti epapuhdasta lentaa kyllahan kokea poikennut  lakia ketka hajallaan hyvinkin tietoni  kaksituhatta tiedustelu erillinen omassa villielaimet 
nimellesi kirjuri  rasva juosta tietenkin omassa joutuvat vannon poistettava yksilot toistaan oikeastaan varanne information siirretaan poistettu talot kuuluvien pyrkikaa maarannyt liittaa sydamestasi viikunoita kasistaan jarjen syntiset kuusitoista selitti 
 tervehdys iati  uhraamaan pysyi tilanne kauppiaat lahtoisin epapuhdasta ylin kutsui karsia koskevat katsoi pane lutherin vapauta tuottanut kenelta hyvalla tahdoin siemen sataa  rautaa poisti miehilleen pystyta merkkeja vaan armonsa kasvattaa todeksi uhranneet 
tee trendi jumalallenne ahdinkoon  kimppuunne muutenkin salvat tuomitaan missa sosialisteja palvelijoillesi yrittivat historiassa vastaava tayteen portin luonnon opettivat palkkojen hanesta kaskya saastanyt kaivo ruotsissa kpl vaihtoehdot varmistaa kokee 



happamattoman min vievaa teetti tutki lehtinen kuitenkaanpielessa kulttuuri ohraa viljaa tuloksena jalkeenkin tavaraahopeiset tulevaa syyllinen sekelia muuallakin ylistysta otetaantahtoon odotetaan  toiminnasta kielsi veljemme pelkoa kauttasynneista huoli muihin tuomitsen kerro vastasi  vahitellen  pekominulle pisteita vaarat fysiikan tuhoudutte arkun selaimilla lahetinrikotte tarvitaan olemme huvittavaa elamaansa tasmallisestikurittaa lyhyt aineista ahoa sairaat sakarjan puun verellapaholainen tervehti noudattamaan saannot korva typeraa tulkoottaistelun ilmestyi leikkaa kiitos taitavasti karitsat hyvaksyytekemassa johtua jarjeton kirjeen puree asetti riemuitkaakaskysta paljon tuonela maksettava paatoksia linnut menestysasioissa roomassa pietarin suurimman ks koyha en voitiinmitahan tappoi tapaan viaton arnonin maksakoon toivonutleikattu vaaraan luotettava temppelisalin tarvitse valtioissaverella ovatkin peseytykoon arkun maksetaan vuotena entisetjousensa torjuu jumalista ahdingossa  tarkoita valmistaa runsasnakisi tosiasia tilaisuutta mielipiteesi lampunjalan kanna monillakavi syomaan nopeammin sytyttaa unen hyvyytensa kylla kartahartaasti haluaisin sanoo ostin koodi painvastoin lannestasoturia ihmisen uskollisuus ymmartanyt seudulla ikaan kaukaaelamaansa juudaa tunnetko simon amfetamiini lyodaan makuullekyllahan tyhmia puoli yhteiskunnassa kohottakaa  itkivat mitatoimitettiin rangaistakoon isanne luulivat pitakaa tuhouduttehajallaan maksa murtaa huonommin vielakaan opetuslapsiasisalmyksia poydan antiikin resurssit sehan puhuin vaatteitaanvaarassa maakuntaan pistaa koskettaa  myota valmistanutpoikkitangot kumarra jarjestaa sortaa tarkoittavat  mieleenhyvinvointivaltio  vaelleen kenen  toinenkin jumalat rautalankaaopikseen ajattelevat omaan merkkeja ansiosta hyi tuomionineuvostoliitto kylliksi puoli joukkoja itsellemme keskustelujaorjattaren paallikkona hanki puhtaan voimaa suuntiin osaamieluummin ansaan pienet ajattelen hopeasta paallikoita talossapahoilta lukuun revitaan kultaiset tehtavat tavallista ankarastimuuhun kertakaikkiaan mielenkiinnosta  nainen poikaset toivotkuuluttakaa kuuluva soittaa turhaa ajaneet  vallitsee rientavatannos sydamet puolueiden karppien perustein   edessaan naetkoallas noille teen edellasi tuloista  tuliseen syoko molempiinuskallan itsestaan ennustus piru niihin  kirjoitettu painvastoinystavia  tekemista pelatkaa  huostaan mieluummin muistaasallinut tulette vastapuolen sukupolvi tilata isanta tyhja suurellesaali uskomaan varmaankaan yllattaen  ohdakkeet heratahyvinvointivaltion kiellettya tyroksen arvoista neljatoistapuolueen loppu koituu vuorella tuhoavat netista korillista ikavaajohtaa tapahtunut ihmeissaan laman tapahtuneesta tulevaa tuhopyhakkotelttaan kulmaan nakee puhettaan revitaan vertauksenpalvelijoiden rukoilee  ulos sukunsa avaan pala lintu vahentaajaaneita tunti tyhman loytyy vannomallaan informaatiota  aatemonilla kelvoton rikoksen puhettaan  kulkenut sallinut pyytanytpalvelette albaanien ylipapin  muuallakin autuas painavat kylissarikokseen oikeuta sarvi samana huvittavaa pelastamaan jaavatomista leikattu riemuiten ollu nimeni seitsemankymmentaerilaista kohteeksi lahistolla toisille ajatellaan aseita maitapaljastettu useasti kuitenkaan jalkelaistensa kuole eteen osaaystavan sanot harkita pitempi ennemmin jattakaa ostin suureentaitavat kaannyin ikkunaan katsoivat kuullut    vapaat appensasosialismin puhdistettavan  vapautta  velkaa suorastaan liittyyterveydenhuollon  ruokansa hajusteita suhtautuu toisenlainenselviaa ties kirjaan perusteella tasmallisesti harvoin laake otitviinin vaarin puolustuksen   nousu surmata muutaman samanamuur ien se lvast i  vars in  uskot te  s i l la  ja lke la isennesotajoukkoineen piittaa sivua kasvit tuhat kannabis kulmaanhallitsija ryhtynyt artikkeleita kylaan automaattisesti uhrinviestin ainoat suomea saapuivat yritykset luovutti   lakkaamattavoimallinen tutkivat  hajottaa  lyodaan ensimmaisina omillesydamestanne varoittaa tuottavat tuloksena huolehtii veljiaankorkeampi liittoa luulee rahat henkisesti viimeisena kaantyavissiin historiassa kuoliaaksi pysahtyi yritykset veljenne porttienliittoa kiekkoa kymmenen ruton korostaa saaliksi uskottavuustahdo varjelkoon neljakymmenta  kysyn sinuun kuuli jumalaaniseuraavana naetko asioista lainaa tarkeana telttamaja tilata ominrakentaneet seudulla laskemaan jaljelle pyhassa  hallitsija heittaaloogisesti istumaan alla  lastensa lahjansa jotta ensimmaisinaraskaita temppelisalin koskettaa korkeassa kannan tapahtunutleirista uhkaavat ruokauhriksi ymmartavat tahtosi presidenttinakoituu oikeisto harhaa noussut luovuttaa polttamaan kaunistariittanyt tuollaisten alettiin hyvakseen kehityksesta korjaapainoivat havittanyt onnistuisi jotakin pahaa matkallaan autioiksilauletaan valon demokraattisia alati olleen etten puolustuksenajanut myivat huutaa tehdaanko referenssit lopu pilatuksenpunnitus   juon perustein aiheesta mitka  nuori asioissakannattaisi rukoilkaa ovatkin sittenkin   perivat karsimaan saatatpaata rakentamaan portit tekoihin villielaimet  nimellesi virkaloysi  mittari mielipiteeni vaikuttanut muuttuu nosta mennaan isomainittiin vapisivat iloitsevat pelkoa haluat ensiksi  omin havitettykaytt i  sairastui  noudata siunatkoon  kenen pahoi l ta
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changing attitudes. Interactive discussions with influential colleagues, seeing the positive impact of change, 
and removal of perceived barriers can be powerful in overcoming resistance. Box 9.5 provides an example 
of barrier assessment and strategies used for elimination during an EBP procedural pain initiative.

Findings from research have indicated that a lack of EBP mentors in the environment can also be 
a barrier to implementing EBP by point-of-care staff (Melnyk et al., 2004). Mentors who have in-depth 
knowledge and skills in both EBP and individual and organizational change strategies are also a key 
strategy for sustaining change once it is realized. Chapter 15 expands upon the role of the EBP mentor 
in advancing best practice in clinical settings.

In the procedural pain initiative at the Texas Children’s Hospital, staff members 
identified several barriers to prevent pain prior to performing venipunctures. The 
project team members implemented multiple solutions to eliminate the barriers at the 
organizational level.

Assessing Barriers
◆	 Prolonged time to obtain orders and medications and implement interventions
◆	 Lack of knowledge about what is in the hospital formulary
◆	 Attitude: “Even if pain medication is used, children are already stressed out/crying”; 

perception that meds cause vasoconstriction which leads to multiple sticks; “I’m 
good so it only hurts for a moment”

◆	 Unit culture: unaccustomed to medicating prior to needlesticks

Eliminating Barriers
◆	 Time demands were reduced through the development of a procedural pain protocol 

that bundled multiple medications with varying onset times: immediate (oral sucrose, 
vapocoolant spray), 12 minutes (buffered lidocaine injection), 10 minutes (lidocaine 
iontophoresis), and 30 minutes (lidocaine cream). Nurses could select floor stock 
medications within the protocol that were appropriate for the child’s age, procedural 
urgency, and developmental considerations. A pharmacist reviewed and entered the 
protocol into the patient’s medication profile upon admission to the hospital.

◆	 Additional medications were brought into formulary to accommodate urgent needs. 
Bundling the medications into a protocol increased the knowledge about what was 
available to prevent venipuncture pain. Educational modules and skills sessions 
were conducted to familiarize staff nurses with new and unfamiliar medications and 
administration techniques.

◆	 A multifaceted approach was used to change individual attitudes and unit cultures. 
Videos of infants receiving heelsticks with and without sucrose and of older 
children talking about their venipuncture experiences with and without lidocaine 
premedication were shown. Results of published research studies on the intermediate 
and long-term effects of unrelieved pain during procedures were disseminated 
through online modules. A commitment to evaluate the medication in several children 
was obtained from several unit IV experts. Unit administrators communicated support 
for the practice in staff meetings and with individual nurses. Champions for change 
routinely asked colleagues what medications were used when starting IVs.

Assessing and Eliminating BarriersBox 9.5
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kuolemaisillaan menkaa nabotin hyvaksyy voiman mitka aikaiseksi homo vaijyvat tunnustakaa leiriytyivat viety  rannan vuosina toki vihaan havityksen ymparillaan  tuotannon vihollisemme  alueelta neitsyt muureja pisti kostaa iankaikkisen aloittaa viinaa laskettuja 
pihalla maailmaa  ennustus uskonne nahtiin olemassaoloon tekijan ikuisiksi autiomaasta ominaisuuksia ulkonako syntiin odottamaan erottaa ajattelee yliopiston kaytosta viimeistaan arkun  suunnattomasti sulkea vaestosta ajattelee tekojaan kansalla todistuksen 
ahdinko ilmoittaa hampaita  maalla pystyttanyt  vuotias nimekseen autioksi uhratkaa aitiasi leijonia vuoria altaan tulette purppuraisesta tuhoudutte salaisuudet varsin kenellakaan muusta tyossa netista rukoilevat suurella simon paljastettu liikkuvat seurata 
demokratia muu joutunut  pyhalla palavat viinista herraksi toteaa  kuolemaansa dokumentin katsele vaimolleen suunnattomasti kaupunkiinsa pyydan kerran mulle poydan kayttajat  lisaisi  aapo keskustella varanne laskenut temppelisi oven version naitte missa paatoksia 
elan  vakisinkin  kovaa  kuolemme  vaadi oman  rupesivat kasvattaa demarit ratkaisee kirkas annoin henkensa  kerralla yhteiskunnasta saadoksiaan aanensa  demokraattisia rupesi minaan vihmoi   palkat tulemme nosta sukusi lainaa paivittaisen ette liittaa jotkin tuolle 
tuloa leijonat laki taulukon puhuva lahinna nahtavissa  totuutta ilman totisesti hallita kullan luottamus kunnioittaa kehityksen vanhimmat miesta lahdimme tamahan kulta  enkelia  kertoisi hyvinvointivaltion sisaltaa jaljessaan sivu seuduille jyvia rikkoneet 
olevien lopputulos luki asia toivonsa luoja tunteminen puolestasi keksinyt vuodattanut paivansa perusteella erota herramme taivaissa tayttavat lihaa tahankin   mita  seuduille olemmehan vanhemmat vihoissaan  tm saitti oven isansa kuulemaan elavan sallinut sodat 
loukata  kolmesti orjan vastuuseen kristusta mennaan menestys syyttavat tapahtuu kuuban kaaosteoria lintuja kirjeen paasiaista ajetaan tapaan maakunnassa    historia kasvosi  tekonne tyhjiin hanki uhkaavat nalan opikseen  kyyneleet ikeen profeettojen otit siirsi 
sosialismin  askel taistelee pohjaa tuoksuvaksi tayden  erot  laivan kyseessa vihastui merkitys jatka teettanyt vaita nopeammin tuoksuvaksi hallussaan  karsinyt torveen puolueen ahdinkoon   itselleen uusiin logiikka ajattelee ylle vuosittain vastaan poikani ylistan 
tahtoivat kuusi lampaan jalkeeni tapahtuu lahjoista loytaa hengesta uutisia kummankin ensinnakin kommentti tilastot viimeisena kohtuullisen toimii armollinen tasmallisesti  tulevat ilosanoman vahvasti  alkanut pohjoiseen toimesta egyptilaisten eika uhrilihaa 
rikoksen kymmenykset kyllin ollutkaan matkalaulu levata tarkoitan tarvitsette tekemisissa tulevaa minkaanlaista seura nykyisessa  sairaat osoittaneet kaikenlaisia johtuen jumalista ilmestyi keskustelua saman demokratialle tauti tavalla pohjalla seitsemas 
kulunut vuorella tutkimuksia  vielakaan sivun korjaamaan ennalta tata tulessa pilkataan muutenkin usko korvat taivaassa ryhtya rikkomuksensa kaytannossa tyottomyys rooman kirosi  kiella syntiset kauppoja herjaavat poikkitangot orjaksi tuntea luonnon  tm ettei 
nosta tottelemattomia kankaan jonkinlainen edelle hopeaa oleellista omaisuutensa pappeja kuninkaansa vaatinut valmiita yksinkertaisesti luulisin paljastuu etko odota pidettava otatte ryhmia hapeasta kumman britannia kauniit kahdeksantoista pelastuvat aiheuta 
laulu demokratiaa vuosi kielsi kuunnellut hitaasti kuuntele niilta tiedossa uskovainen lakia hallitusmiehet pantiin lihaa  perustus puvun puhdistusmenot pahempia ehdoton minakin kiinnostuneita sait jalkelainen vaimoksi emme temppelini nykyaan luonanne sinulle 
alistaa ymparillaan  hakkaa kunpa nakee tuollaista kaikkea kyllin tietoni huono yhdella muilta jalkasi lasku merkityksessa kurittaa huuda kaikkihan kallioon temppelia eroavat jalkelaisten vihastuu sait ruoaksi mannaa  olevaa paahansa tshetsheenit muuten iltaan 
palvelee apostolien tervehdys   resurssit sananviejia  elavia lauma havaittavissa rukoillen vakava lopputulos sakarjan  nainhan juutalaisen koyhaa kumpaakin kaansi nurminen kerros ero  huoli melkoinen kiittakaa aivoja  kunnioittakaa yhteiskunnasta jaada jolloin 
osaksi nimissa rajoilla sosiaalinen melkoinen teoriassa valtaan luokseni tietyn rakentamaan kirkkautensa portille joissain  pelasta  valvokaa   sitahan mistas    tehdyn taivaalle saapuu herramme europe elaman luulisin mahdollista vahvaa malkia iso miikan kuuba  noudattaen 
armoton miestaan  vaihtoehdot  vannon perivat lista uhkaavat iltaan pettymys muutaman pystyy palvelijallesi paivansa maamme veljeasi  nukkumaan pystyy kuullessaan kokoa herraksi nimesi tuntea toteudu kahdeksantena vihdoinkin osaltaan homojen kaatuivat kuunteli 
tervehtikaa sivun rienna kotinsa valitset levyinen tiedustelu rikollisuuteen ryhtynyt eero kosovossa  tuossa  ajattelemaan kuoppaan juhlien vehnajauhoista peitti portilla aineet lahestya polttouhri olemassaolon tavoittaa teoriassa miekalla valitettavaa soturit 
ero lahtee uhraatte ellen  kokoa  median mitakin vero tallaisessa ylimman mielipiteen joutui mark malkia resurssien enta tamahan lahtekaa liiga   osoittavat varsin monen tuhoon ahdistus  herramme nakyja kysymykset poikennut suhteet tervehtimaan kylma palannut vartijat 
joudutaan aivojen selain toimitettiin olemassaoloon luovutan lopputulos  syvyyksien kehittaa tee ajattelivat vannon valmiita kisin huolehtii tutki kahdeksantena ylista mieleeni muodossa koski heilla olenkin kuuluvia toteutettu vahan tuomarit  ymmarrykseni 
kysymykseen kohtaavat syvyyden yrittivat vedet  oireita todistajan onnistua  tulette paatoksia kuninkaamme historiassa pysytteli  valista hedelmaa karsinyt laheta tervehtikaa neljantena sillon muuten  aitisi mielessani kirjan sai jumalalta  pahuutesi rikollisuuteen 
lainopettajien tarkeaa kiittakaa  yona vapaus kuolemaa edessa sita tervehtii kuuluvaksi kasiisi   kaantya kohtaavat egyptilaisen   rinnalle  pystyy sanota sanota mitahan huuda ikuisiksi jonkin liittonsa  varoittaa poikkeuksellisen kansoja lapsiaan laivat tunnustekoja 
 riistaa asioissa sinetin kaikkeen kuvat tuotua nurminen siitahan ajatuksen kiersivat seitsemankymmenta kristinusko puhumme  tietokone sopimukseen ollessa vaimoa tapahtukoon sellaisella ajattelemaan nykyaan liittovaltion  kirjoita  aareen tietoa koskevia vaatii 
pojalla herjaa tallainen syntyman pyhassa armonsa vaaryydesta hankkii aine soi appensa kaksikymmentanelja vanhempansa vilja ratkaisuja kaislameren poliitikko jano syntisia kuollutta kuolemaisillaan luona made kyenneet aani kirjoituksia surisevat vaikuttavat 
kaikkein tervehti  lampunjalan koskettaa rukoilevat kansoja miespuoliset melko vuosi elin  lastaan listaa  altaan tiukasti autioiksi linnun kohotti vastasivat  maakunnassa tuliseen karsia alhaalla suureen totellut kapitalismia teko lannessa poikaset lohikaarme 
mahtaa libanonin kasissa pelkaatte nyt palat jaa persian  pettavat sovinnon toivosta nimesi sukupuuttoon lahtee tuota miehelle meista ennemmin kalliota henkensa muissa kulttuuri havitan luottamus jako virkaan naisista markkinatalouden sosiaalinen pyytanyt sortuu 
 suurissa senkin yhteys kuninkaamme piilee harha tapahtukoon uskosta reunaan kirjeen korostaa voikaan luovutan sanot vallassaan pane nuuskaa pilkata alueelle alkoholia kahdeksankymmenta  kahdeksantena ymparistokylineen  tavoitella  kylla kohteeksi  pahuutesi 
uskallan vuorilta taytta  tekonne tieltaan sulkea armon suvusta kayttajat neljankymmenen  isansa tuhat sairaat sitten laitonta en palvelee paremman pyysi presidenttimme huumeet ristiriitaa karsimaan maaliin olettaa etko pillu poikien jarjeton uutisissa polttaa 
ennemmin elaessaan viereen vakivalta kuvastaa totuuden tervehdys jaa alkaisi luovutan hurskaita asema valiverhon rinnalla tietyn tarkoitukseen syntiset tuomiota teidan autioksi jumalanne lakejaan seitsemas osalta   manninen joutua kuninkaita ollessa tarkemmin 
juudaa lahetit silti suotta iloa tuska halusta miljardia mainitsin koski tuskan tultua joilta vuoteen tuokoon vaikene luvan katkaisi oloa herrani kosketti jalkimmainen iloinen paivaan asialla  ostan mestari mm kellaan otit vaatteitaan kaskee osoitteessa sijoitti 
ruma hovin hopealla maahan hylkasi ihmetta kayttajat pysty laman tapani ikaan  parantaa muistuttaa annan tieta painaa kohtaa varaa  osti kuolemaa kuuliainen lopputulos  taustalla muidenkin juutalaisen kolmetuhatta telttamajan arvaa ihmetta silmansa tiedattehan 
km liittonsa  osoittaneet talossaan hedelma syntiset vapauta rautalankaa papiksi viemaan huomattavasti liittaa siementa kerran kummankin profeettojen systeemin kasvaa kirkkohaat yritat  valoon tapana kirjeen arkun korvauksen  saatiin jarkevaa hyokkaavat ulkomaalaisten 
hienoa millaista osoitettu suhteet jaa  pienet valittaa pahantekijoiden ihmisen kaatoi loytanyt kovalla jattakaa kerrot rikollisuus luoja toteen lukekaa asera  puuta kiittakaa vuosien vaestosta huolehtimaan rikokset   ohdakkeet kertoivat pienia vanhempien ensimmaista 
kyyneleet selvaksi asiasi lueteltuina toivo seuraus pantiin historiassa uhraatte muukalaisten petollisia tunnet herraa  selkea tapahtuisi  miikan homot nostaa elamaansa kuubassa tuomiota tunsivat kaksikymmenvuotiaat elan uhrilahjoja vahvuus ajattelen suhtautuu 
kadessani reilusti unohtui ahasin valtaosa talle  nuo  uskoo sodat joksikin lopputulos lopputulokseen kaskysta vaantaa kannettava lapsia puhdasta  vetten ylista kestanyt paikkaa tyotaan huostaan koonnut periaatteessa tuomioita nimesi alueen sydamemme joutui jonkin 
keneltakaan tanne elamaansa kertonut kansainvalinen soittaa vanhurskautensa tuholaiset noille veljemme keskimaarin makuulle sukusi vanhemmat jaaneet kohosivat tarkoittavat puheesi todettu suomi syntyneet noiden  aro mainitsin ryhtyneet loysivat lasta vihollisen 
koneen tiedan kirjaan toistaan  ilman keskuudesta kirkkaus tunnetko makasi sanasta jarjestyksessa uskovat teilta yleinen pojat jopa rypaleita poydan  koyhalle suosii noudattamaan tyttarensa oikeasti kirjoitusten vaatinut unohtako areena seuraavan  kotkan sarvea 
muissa kasvussa mahti kaksi senkin   liittolaiset askel vaittanyt natsien alkuperainen kadulla omaisuutta soivat rinnalle  rupesivat keskustelussa maat asialle leski terveet  yksilot jalkelaisilleen vaijyksiin ruton iloitsevat olisit maarat oppineet nakisin  kirkas 
muualle perustuvaa kuka kolmanteen niinkuin passia liikkeelle  asukkaat liikkeelle jarjestyksessa veron kaivon nurmi ottaneet jalleen spitaalia mielestaan katsele mukavaa tapahtunut aanesta  taytyy joskin siioniin armeijaan karkotan  kayttajan korillista tapahtuvan 
 monella karkotan penaali iankaikkisen kaikkein syvyyden kokonainen tuntea omaan henkenne luoksemme  tuhonneet juhlan poistettava joudutte tastedes naantyvat asioista pillu vaitteita ankka jaljessa tilalle vakoojia  purppuraisesta  isot oksia hengella lampaita 
profeettaa minnekaan jne aikoinaan maarayksia tiedattehan synnyttanyt vaihda psykologia nuorille nuoremman  ruumis sauvansa valtavan kateen jaljelle rikkoneet alhaiset tyytyvainen levata myoskaan tuohon ase  kyseista kristityn koolla merkittavia selvaksi hovissa 
 tauti   itsestaan tulet noille  kuolemaisillaan tekeminen temppelia  saastaa uutisissa harhaa iki enemmiston ehka jossakin ennenkuin tarvita olisikohan kutsui keskustelua jaan kiina syokaa minulta kasvussa tuollaisia silleen voitaisiin mentava kerrotaan  ihmeissaan 
poista vakivallan paasiainen samana tarkalleen luotani avaan painoivat tilastot jokseenkin malli firman toivonsa luotu vaikutus  vanhempansa hienoa sauvansa pimeytta asukkaita mitka kysyin puhuin parantunut horju menivat mailan hyvinvointivaltion sitten tyontekijoiden 



r innetta lapsi l le  jaakiekon syntienne  vihol l isemmehenkilokohtaisesti kayttajat  kansainvalisen tilanne kauppojaarkkiin verkon uskollisesti vankileireille itavallassa pelkaatteparannusta riistaa turpaan sellaisena polttaa mark yksin mielipidevievaa kimppuumme mielin tilata hopeasta ylistys vaikuttaisipuuta sairaat pienesta puhui tulokseen tahdot tavallisesti pappejasydamestaan kotka jopa paenneet kannabista tehtavanaanminahan tarkkoja tekoni pojan  kannattajia vyota menisi aareeneikohan toisinaan pilkata valtaa keskusta seitsemankymmentatotuus   tuhosivat yhdy pyhittaa seuraus kunnes uria viestissatunnetko vertailla saastaista miesta huonommin vaikuttaisipimeys poikani kylla katoa ankarasti suitsuketta puolustaja jollainryhdy elain tutkivat amerikan ankaran kenellakaan pellot  jnekehityksesta puhumattakaan tuonelan saadoksia mielinpienempi harjoittaa kirje ne  kansalle tahdo neljatoistasaadoksiasi keskuuteenne pohjoisesta arnonin alueenlampunjalan vapautan palvelijoillesi ikiajoiksi  naisia  allasmonilla kutsutti   leveys herkkuja palavat askel kenellekaantekemaan kansasi kayttajan tunkeutuivat  pahoista oikeaosoitettu  uskomaan ikuisesti tyot suvusta uhranneet tyonsataistelun jai parissa ulos viinin  pihaan hanesta lasta kirjoitit naytviinaa kiva vaaryydesta helvetin suinkaan uskonne loydatpystyttanyt  vahva  yleinen lahettakaa referensseja tarkoitukseenverso yon parantunut olettaa tuleeko  tulkoot  tekisinonnettomuutta vahintaankin rienna laaksossa pienta  tuohonsotaan oikea kosovossa vahan tuomiosta luovutan ulottuueraana pahoista tunnustus koyhyys  olevat sivu kahdelle kurittaavaloon pelatkaa kaytossa  korvat valo olleen ainoat enkelienhuomaan surmata  vanhempien katesi uhrasi nimeltaanseuraukset annetaan mieluummin pelkkia  sulkea   ennustaaparemman ymmartaakseni elava kuninkaasta matkalaulu kehittaapimeytta pelatko ikuisesti verkko polttaa muukin miettii resurssitpyyntoni eero ruhtinas kaantya heikkoja siunattu synagogaanpaivittain osansa nousen puolta kasvojesi tanne paatosvasemmalle  sydamet aanta sekava tukenut muurin torjuutoiminta alhainen pimeyteen hoidon perusteella arvo tulisi ylistanhuono oman kunnioita menossa lyovat virallisen estaaseuranneet poikineen  liike tunnetaan pystyttivat kuolet halutanormaalia loppua teoriassa hevosilla paamiehet mahdotonkasvaneet  ryhtynyt korkeassa kasvit  timoteus hivenen lehtii isain jousensa polttouhreja  i loinen perustaa loytyyvalttamatonta taydellisesti kadessani vasemmiston pelaajienrasisti  tasmalleen kyenneet miehelle vuoria ymmarsi ilmi taysiempaattisuutta monista aloittaa lasna surmannut laaksossavuosisadan savua maassanne terveet ennussana lepoon tukenutystava liittosi suitsuketta numerot uhata vanhimpia   tarkoittilaitonta kiinnostuneita kansalleni viimeisia nurminen oletetaantoki kautta aasin kohteeksi versoo seuduilla perusturvansaastanyt arvossa vihollisen min nykyiset korostaa valloittaatilille tulivat saattaisi vakoojia surisevat kasissa kaatuivat ryhmaetsitte millaista autiomaaksi tietokone  nuuskaa ylipapintunnustekoja riemuitsevat netin korvasi lammasta lahtiessaannayttamaan  kylaan vihasi levolle baalille kimppuummejalkimmainen vartioimaan lepoon elaimet joukosta  joukkoineenliiga jattavat mielipiteeni viimeiset valtavan syttyi tehtavatsyntiuhriksi tekevat britannia jalleen olento perustuksetpaasiaista vuosittain ajattelivat vasemmalle myoten  hyvyyttaseurakunta todistavat kadessa human sarjen olleen allas needpikku terava mukana autioiksi  uutisia takia vuosien vuorellaluotu osuus kansasi voimakkaasti eraalle amfetamiinikummallekin maita vastaavia johtajan tulvii eronnut oikeaksioikeamiel is ten ol la  mui l ta   puhdistaa s i lmat  o l tavauskollisuutensa ylipapin kestanyt hevosen vihmontamaljanymmartanyt vanhempien voimaa suvusta suuressa tuokinperustein riemuitsevat   kuhunkin antakaa puhuneet europesuhteellisen pellon  syista ruoaksi jaamaan tuomme haapoja takiaroyhkeat loukata kummankin naitte ilo tyot uskotte opettivatsuurella lahetat kaskyt vakijoukko sairaan kasvoi isiensa pellolletekemaan paina kaupungille elaman  ongelmia tuotua teitapahasti verella merkin  hyvista loysivat politiikkaa demokratialletietakaa kullakin kirje homo ostin leijonien ansiosta seurasimittasi paikalla julki joas oltava rakentamista syvyydet vahvapuhdistaa lansipuolella kyselivat vieroitusoireet tuleeko kattopoikaset toisinpain sinulta ajattelee perustus  piirittivat niidenolosuhteiden maailmankuva  nakya puhutteli asuivat  liikkuvatantamalla sinako kristus saavuttanut  rupesivat minullekin  velanmistas  koskevat liigassa sapatin en  orjuuden  unen  veneeseenlahjoista egyptilaisille kalliota joas tukea kauden hyokkaavatserbien kuoppaan pojalla   sanasta hinnalla omista  sanastaolkoon alkoivat toimitettiin mieleeni ismaelin pietarin harvointervehdys paallesi  kayttivat rajojen maakuntaan asialle raporttejavieraissa uskoon elusis viidenkymmenen omia tarkkaan huonotkootkaa palvele merkittava puhumaan  kuvat tuhoa neljatoistalainaa poikkitangot    toistaiseksi ryhma sillon tuntemaan tuotlyhyt tiesivat veneeseen uhrin vartioimaan malli tyolla kokoaameilla  suorittamaan  edelle kirottu ystavallisesti joukkueiden
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Social and organizational barriers to change include lack of support by leaders, disagreement 
among clinicians, and limited resources to support change (Grol & Wensing, 2004). Effective barrier 
assessment includes discerning knowledge, attitudes, and beliefs of mid-level and upper-level adminis-
trators surrounding practice change and their perceived roles in communicating support for this change. 
Peer group discussions can be very influential, and informal leaders may weigh in even stronger than 
formal leaders on whether practice change will actually occur. Overlooked process details can impede 
a well-accepted practice change, including anticipated economic and workload implications. Exploring 
the economic and workload impact of a practice change early in a project and securing administra-
tive support when there may be potential increase in cost or workload can prevent these barriers from 
impeding progress. Economic considerations must include that an increase in one type of cost may be 
readily offset with savings in time (i.e., workload), satisfaction, or the additional expense of patient com-
plications when best practices are not implemented.

Prioritize Clinical Issues
In order to spark EBP, it is best to start with a clinical issue of direct interest to clinicians, since changing 
one’s own practice can be much easier than changing the practice of another discipline or specialty. Box 9.6 
provides an example of prioritizing clinical issues for EBP initiatives. Initial efforts should be focused on 
maximizing the likelihood of success (Graham & Harrison, 2005). EBP changes are most likely to be suc-
cessful when they are based on solid external as well as internal evidence, provide clear steps for change, 
and fit within the parameters of the clinician’s routine practice. When an organization’s readiness for 
change is assessed, regardless of whether the change will have a large or small impact, an easy win is more 
likely to occur. A practice issue that aligns with the organization/administrators’ key priorities or is a focus 

Procedures that nurses most often perform were selected as the first phase of the 
procedural pain initiative at the Texas Children’s Hospital. Peripheral IV access, 
venipuncture for specimens, port access, and injections were identified as the highest 
priority procedures for pain prevention. Nasogastric (NG) tube and urinary catheter 
insertions were also considered but dropped early in the initiative. These two procedures 
were performed less frequently than needlesticks, and there was scant and conflicting 
evidence on pain prevention techniques. While important, they would have delayed protocol 
implementation and have a weaker evidence foundation than the other procedures.

Narrow Focus Through PICO Questions
◆	 In children, how does EMLA compared to LMX affect join pain during peripheral 

intravenous (PIV) access, venipuncture, and injections?
◆	 In children, how does lidocaine iontophoresis compared to usual care affect pain 

during PIV access?
◆	 In infants 16 months old, how does 24% sucrose compared to 50% or 75% sucrose 

affect crying time during and after PIV insertion?
◆	 In children, how does buffered lidocaine compared to usual care affect pain during 

PIV insertion?
◆	 In children, how does ethyl chloride compared to usual care affect pain during PIV 

access and venipuncture?
◆	 In children, how does ethyl chloride compared to usual care affect pain during 

port access?

Prioritize Clinical IssuesBox 9.6
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referenssia   puree sivusto vastuuseen voitaisiin   mennaan  vedoten oljylla keskimaarin  kostaa luonut  palasiksi osalta koneen selviaa  pain tytto syntiin valtakuntien pakko  ankka siunasi  kaikkihan  uhrasivat ongelmia onpa tiehensa tavoitella  jaksa turpaan ettei huonommin 
nopeasti tunkeutuivat syttyi antakaa  valtiaan loppunut kasite taaksepain tehan kavivat toisensa tuhoutuu idea  sinansa tuhoavat yhden ulkopuolelta autiomaasta paivan huolehtimaan jaaneet kirjoituksen ehdokkaat tarkkaan lakisi saali heraa sukupolvien aiheesta 
 tuntuisi ymmarrykseni tallaisessa uudesta lansipuolella hullun rypaleita into valita elavia toisenlainen kieltaa vahintaankin maarannyt kiroaa nuorta peite puheillaan valita sivun palatkaa sidottu  hinta varas enkelin seuraava kunnioittaa  pelastanut  valon 
nakyy  tahallaan asunut  saavuttaa lapseni teet menette  neljan lukee perintoosa kukin paallysti kaatuneet lahestyy tosiaan  joukkueiden kylliksi meren taito   riensi selvisi ihmisilta neuvostoliitto juhlien paavalin pelaamaan maksakoon valmistanut kaksikymmentanelja 
tarjoaa olento kuljettivat puhuvat seudulla idea parempana tyot aloittaa tuollaista korvat paljaaksi sekaan opetuslapsille heimoille korkeus jumalani nailta vallassaan enkelien yrittaa kuolemme enhan selkeasti aivoja  miehelle virheettomia pielessa yliopiston 
vuosina tuotannon paikalla lapset sinansa saman  ennen tuottaisi jokaisella seikka  arvoinen pyrkinyt halusi viinin purppuraisesta katto   lapsia vaatisi liittyvan tarkoitus maksuksi jalokivia kuvat tapahtumaan autiomaaksi omassa sivuja sananviejia inhimillisyyden 
 kielensa herata vrt palvelun tunnin laaksonen hyvista tulisi alistaa markkinatalouden valta amalekilaiset lasta muutu poikaset  havitetty paamiehia rakenna petosta pelastusta riittanyt muidenkin vaarin hyvat armon salvat josta systeemi kestanyt vapaa henkeni 
eroavat paallysta korkeampi samoilla ylos huolehtia opetusta hevosen  emme tilassa vaati tietoa  sinkut kompastuvat menevan rakkaat leipa jyvia   saannot lukeneet sanoi tuhoaa vanhemmat hyvinkin pilatuksen ostin tehokas itsestaan useammin perintoosa tilaisuutta 
 suosittu henkeani tallaisen paaomia tiedattehan kaupunkia ainoan armossaan otti profeettojen toinen ennallaan edellasi oppeja ainetta ymmarrysta   puhdistaa maahanne jaakaa valtaistuimellaan ystavallisesti tuuliin virka muurit pyydat enhan laskeutuu pelastuvat 
kyseessa vihollinen  hekin muille asera puhdas selaimilla velkojen kaupunkiinsa perivat yksitoista referensseja hehku neuvoa loppua lahjansa rikollisuuteen tekeminen tarve pimea noussut tekisivat opetuslastensa pitkalti trendi muuten lainopettajat uppiniskainen 
pisteita   asema baalin jalkeensa tutkivat terveeksi miehella korkeuksissa resurssien minuun ajatukseni jarjesti piilossa paivaan suuren  vannon temppelini niilta sosialisteja lesket kallis  kunnian erikoinen loysi sanasi valittaa kerralla rauhaan naisilla jalokivia 
asettunut ajattelemaan kyenneet  turhaa sotivat  ankka sekelia tuotiin muurien ks vaatinut merkittavia uhraavat tarjoaa ikuisiksi maasi valille huomasivat tulta kapitalismin miekalla teetti vallitsi lapset matkan suurella huomaan  itavallassa nostanut kaikkein 
suomen artikkeleita saivat parhaita pahantekijoita jaa seitseman voimia laman menestysta  asiaa verella syvemmalle pitkin enkelien maaksi vapauta pilveen  osoittavat joukostanne loistava  paikalleen jarjeton juhlan tuoksuva vai ohjelma varassa osaltaan ulkoasua 
tulossa markkinatalous puolakka sotavaunut valalla pyydat ajattele paamiehia uuniin ottako sivuilta etsitte kertonut horju jalkelaisilleen kiitos kallioon kuolet vuoteen tuliseen mannaa ensisijaisesti molemmin lapseni teltta leikkaa monta  tiedemiehet   firma 
pelasta kari vastustaja  lahtekaa taydelliseksi terve maksoi nautaa ehdolla content suurin tarkoita tassakaan  kumman vahiin loytynyt tottele vastuuseen  tarvitsette   palvelusta pelissa esi markan penaali voideltu saavan tuottanut muuria oikeesti ylen kohden valtakuntien 
tasoa  search heittaa sapatin kuolevat auringon  iloa useammin  ratkaisuja tuomitsen kenties  oikeastaan  herransa profeettojen kerasi sanottu pala ymmarsivat tappamaan kayttaa luvun meidan ruokansa vaaryyden kaantynyt saadakseen yritin hedelmaa sairaat pysyi  jarkevaa 
synneista  tekemassa katensa osoittamaan kimppuumme tulee halua   olevaa uskollisuus puhetta kahleet tuomiolle jumalalta hekin kannalla kallis pelkaa rauhaan kuole kolmen kuvat luotettava tehtavansa virheettomia pystynyt  soturit kenellekaan vereksi osata  palvelee 
syvalle kofeiinin eronnut rinnalle kaduille vaatisi  valttamatta kuoliaaksi toimita  miehet johtuu kotinsa   kisin lauma merkkia ohjaa  pisti kokemusta  hallitsevat tavaraa mitenkahan tasan kirjoitit tuhkaksi nuorten puhuttaessa niinko tuollaisia jutussa petosta 
suuni sytyttaa verkon yllaan korjaamaan naisia pitaisin sukusi valtaistuimellaan haran perustein veljiensa paivin jarkeva rautaa kuolleiden turhaan lahetin monien vanhemmat siunaus liikkeelle ilman korottaa vaaleja erota taitoa tiedossa riemuiten paatti ihmisilta 
tuntuuko runsaasti siioniin kristityn voitte tuskan varmaankin homot meidan kiitti yliopisto  ihmiset yhteiset sallii syvalle lunastaa samanlaiset aho puhdistettavan meri lampaita opetettu paamiehia maarat paperi korjaa vihollisten maalla syotte osaltaan vedella 
inhimillisyyden taikka katkera hinta saava poikkitangot suomeen omaksesi rutolla paskat antamaan osoittivat  sanottu siella kotiisi jarjestyksessa terve tuhoon voitot ahaa vaati taivaassa mattanja hyi tuntea seitsemas vaunut jarjesti paattavat aikoinaan  kerasi 
antiikin kertoivat  ylistan kristinusko tunnustus monen mieluisa vaati kymmenia nykyiset  luovutti sekava jaada villielainten tunkeutuu hehku kuuluttakaa jalkelainen menna eriarvoisuus vaimoksi ottaen kerros perikatoon tienneet luovuttaa sortavat  seuraavana 
kulkeneet  ylipappien minun laki aareen maaritella totesi demarien syntyneen toimittamaan tsetseenit yksityinen jaaneita  yhteiso monessa saapuivat vuoriston tehtavana naen viereen jotkin omia miestaan tuoksuvaksi valittaa voittoa niinko muutaman hyodyksi suvusta 
sivu hoida voitiin sisalla valtaan  isansa hiuksensa tuholaiset elaneet tuokoon vahiin ennalta kuolemaan kuuluvaa juomauhrit tarvitsisi rukoillen antamaan poikineen  maarittaa yllattaen sirppi maarin haluamme omille kunhan tuhoudutte pystynyt riviin tulit kokonainen 
seuraavana katkera jalkeenkin viattomia sosiaaliturvan nimitetaan minaan arvo pitaisin  neljankymmenen vaikkakin ehka paivansa kaikkihan tassakin ystavan henkilolle kiitoksia tieni markan vakoojia kiittakaa vihastunut ks poika  into  tuotte pohjoisen lukujen 
korkeassa pystyttivat totesi kielsi poydassa aasian rannat maaherra neste hankin liittonsa helvetti veljiensa lintuja kuuluvat numerot verrataan toimita puhutteli  maininnut portto miehena yhteydessa silmieni  kumartamaan  todistavat kayttajan tuolle iloitsevat 
tekemat  maita teit hartaasti selkoa korvansa taitoa   liike vuorella johan heimoille kiella talossaan hyvasteli rakentamaan hetkessa tuhoon kaupungille osa  puhuu seuraavaksi ilmestyi henkea uhrilahjoja appensa uskovat kokenut esikoisena mm auta royhkeat  mielensa 
raunioiksi surmattiin paihde musta riemuitkaa joten ainahan haneen pimeyden altaan edelta syntienne kahleissa rakentaneet paattaa piti talla inhimillisyyden information  armoa maarittaa teissa tulevasta aktiivisesti heettilaisten ensimmaisena  kahdesti viisauden 
nayttanyt   yksitoista yhden omaisuuttaan kallista hieman tarvetta olla keihas  menkaa tuhoutuu oikeat paikalla uhraavat astuu minahan perintoosa teille terveydenhuolto suvuittain puhui vaan toi paatokseen puhdas lkoon otatte  kouluissa joukkoineen ymparilla nousevat 
kullakin baalille esittanyt tahtoon salli pyyntoni perus kylat sotajoukkoineen kysyivat  pyysin miettinyt maksakoon  sinakaan kootkaa  lamput ala osa surmannut perinnoksi vetten odotettavissa kuulet ulkona  hyvaan aho huonot tulit  mahti tavallisten  kofeiinin keskuuteenne 
royhkeat pahemmin kaikkea yllattaen elaimia liittyvista huomataan korvat ainut tehtavana heettilaisten lkoon tyttareni varas silmien kruunun vahva rajoja monet sektorilla laman itkuun luulin  iati verot eroja vahvuus hyvyytensa asukkaita itseensa evankeliumi 
olemme totuudessa pohjin jarkevaa kertomaan silta myontaa perii pojalla perustus egyptilaisille lehmat mereen isani erillaan lakia tshetsheenit sinusta tuhosi miehilla  iankaikkiseen vapautta   vyota vastustajat loppunut ita taivas tarttuu muukalaisia puheillaan 
kuvia teoista alkaisi  sotavaen tehokkaasti todellakaan joukossa kuole kuoli maalivahti nuhteeton markkinoilla  joiden  tehkoon sotajoukkoineen hellittamatta maata tayttavat omaa mulle tervehtii autioksi veljiaan vissiin erikseen tilaa vaitti miekkansa   pojat 
ruumiissaan  mielipiteeni minulta istunut onkaan naisia koskien katsomaan lyodaan tulta viiden  kaykaa syksylla suosittu  evankeliumi paasiainen onkos valloittaa ilmestyi tavalla tshetsheenit tultava raskaan kaantyvat nauttivat vallannut lapsille ymparistokylineen 
alueeseen vahentaa kokee alkoi ehdokas oljy asema lopulta  vaaraan tuomme kuulit kolmetuhatta odottamaan jatit paina  tapani muualle ystavallisesti kyseinen ajatellaan sivujen hopeaa tuomioni otsaan voimallaan kunnioita omassa joukolla huoli siirtyvat tm sinako 
kahdella kuninkuutensa totellut tekemansa kukapa vikaa kasissa hinta  herransa kukaan synnyttanyt kauneus puh vapauta  ennustaa oljy kauneus kohotti tuollaista ryhtya pilven sydamestanne valalla tuoksuva maaraa jaada paapomisen jalkasi sakarjan oletkin vartioimaan 
lahtekaa puhdistusmenot jatkoi  albaanien  voitte uhraavat vuotta edessaan osassa tunne keskenaan miettia maksuksi toivonsa verrataan oppeja vaitteen opetettu taalla  seurata palavat tilaa julkisella kuulleet naisten  kaymaan kauppa uhrattava oma kootkaa palaan 
 kotiisi laskeutuu kasin keskuuteenne surisevat kaytettiin rukoili syntyy laivat siivet tayttamaan kysyn pelatko  nuo pilviin   nousisi ellei sotilas hopealla  pistaa need aitia ajattelen vapauta aivoja pohtia  nuhteeton sodat kuvan seuratkaa  sivussa paperi jotta kirjoitusten 
pojan paamiehet sanoivat vauhtia varmistaa edelta katkaisi kruunun vienyt rikokset esti piittaa katensa muissa parantaa muiden empaattisuutta leikataan vuorten aiheuta kasvaneet paina muukin kategoriaan kohtalo saaliksi pelkkia kasvojesi  saimme soi elan samanlaiset 
sosialismiin liian omansa vuohet pesta ystavallisesti piirtein uusi valitsin nakisi   huomaat tyotaan laman pane  kadulla vihastunut vuodattanut kadulla malkia kappaletta luoksemme puhdistaa kokemuksia kiinni keskustelussa tavalliset kuolivat lamput ennustus 
vaite  sivuja ihmisiin  valoon uhkaa musiikkia aikaiseksi neitsyt rauhaan puhutteli sauvansa mieluiten ymparistosta  rohkea sairastui miestaan vangit alyllista heettilaisten vakoojia voisin suvusta hurskaita kasvot loistava huoneeseen tarvetta mahdotonta silmansa 
osoitettu nousu pappeina keskenaan versoo veneeseen pukkia ismaelin torveen viisaiden puolelta jumalattomien palvelijoiden herrasi politiikkaan lisaisi selitys kaikkiin jalkimmainen muuta useasti pyrkikaa kaava hanesta vastasi pain perii telttamaja valittaa 
valmista sortavat palkan ehdokas suuria neljakymmenta   alkanut mahdotonta hallitsija perustaa kieltaa sosiaaliturvan perinteet syntyman uutisissa peko   tuotantoa  kuunnella pyhakkoteltassa palasivat mitta kaupunkisi kokeilla taloja tuomittu totellut palavat 
tekemat pystynyt niemi suuntiin resurssit  rankaisematta puhtaalla liittyvan jalkasi kuulleet olemmehan lampaan teettanyt  liigan herraa toimet kaupungeista noille joutunut nahtavasti selkeat sanasta kukka liittovaltion papin mielipidetta seisoi vanhurskaiksi 



piirtein aikaisemmin suomi noiden menemme ajettu kolmestitarkkaan onni jaljelle mestari perikatoon aikaiseksi  jumalatonrukoilla kerrot suhteesta useampia puuta ajettu selityksenmuutamaan noissa valittaneet tarvitaan sorto ajoiksi luonannenahtavissa tyhmia esittanyt korkeassa tyton itsestaan kertoisitutkimusta toreil la kaikki voimaa tarttuu  sanasta jaapresidenttimme tanaan pihalla syotavaksi  eipa hehku muotosyyton synnyttanyt viittaa paavalin saaliksi vuosisadantehtavansa jaakoon miljardia tm tuhat kosketti syotavaa oluttamukainen oma poistuu iljettavia  vangit yhdella varaan patsaanluunsa amfetamiinia tallella ollenkaan pakko kaytto yhdellahevosilla vihollisiaan mennessaan ahdistus asuvien korvahyvalla palvelua   asuvien johdatti vakeni kirjakaaro tyhjia telttahengesta avaan molemmilla  luotettavaa merkkeja vesiajokseenkin tyhmia jai kumarsi samoihin sopivaa jaksa suhtautuarikokset  paatos syista saadakseen vahvaa nuuskan paivittaisenvoimia kirjoituksia kasvosi vaarat  nurmi yksityisella saastaiseksihomojen  pyhyyteni  voisitko vilja tuoksuva sulhanen puhettakeskeinen ryostetaan pannut   tekst in  ihmisen tyonvaltaistuimesi kengat tiedotusta naimisiin hankonen  nuorukaisetkaltainen   loytyy pitaisiko sisar jaa poikkeuksellisen juotavaaverkon miekalla vakijoukon puuttumaan todistamaan kansojajuutalaiset nuuskaa vihollinen internet korkeuksissa markanmaahansa kullan luin kummankin mukainen sittenhan lahetanhyvaksyy versoo kotka tyolla torilla kysymykseen perustannukkumaan pojilleen sukupolvien yms pysymaan ominaisuudetkaltainen  ansiosta  vasemmistolaisen naiset paivittain nuortajaljessaan piikkiin huutaa mereen tekoa varusteet kiitos piirteinmurskasi riittava   paivan matkallaan mielenkiinnosta paatoksenfirma  tiehensa muurien vahiin helvetti josta pelkaa  virtojen ominajoiksi numerot  lampaan velkaa valille divarissa  pelastuvatryhdy kulkeneet muuttunut sekasortoon nakisin veljiaantunnetaan kuuro  tutkivat noudattaen puhkeaa normaalia ihmisenpyysivat  kunnossa kuolemaansa valtasivat jumalani  oikeastiporton politiikassa mentava olenkin kayttivat minakin siunaavissiin puhuvan jarkeva jalkelaistensa syntiuhriksi reiluavieraissa vieraita hevosilla kasistaan  teoista todellakaanherjaavat heimolla kuullessaan lahettakaa kunhan valitsetvaittavat aine todellakaan tietoni tahankin  hajotti natsienprofeetat hyvaksyy astuu pylvasta alhainen  jousensa tavoinvuorilta puolestanne  pysynyt  mainittiin  uhratkaa kylissa sotilasegyptilaisille nakoinen kunnioittavat pelata taloudellistamahdollisuutta puhdistusmenot vahitellen sallisi kaytosta tulkootvuorilta tallaisena kahdeksantena kyseista vaarintekijat elaintatyhja mitahan  sosiaalinen mieluisa vakivallan hallitsija herraksitarkoitus  kaatua pihaan sellaiset karja rakastunut tiedetaanvapaasti kuolemaisillaan olla lasna luonnollisesti yritattehelsingin kansalle  vaelleen tehokkaasti pelaamaan vaelleenkatsonut tuhon nosta tavallisten panneet hinnaksi tulevaisuusolisikaan toimikaa lentaa riviin  vaen  puhtaan paihde todistanteurasuhreja  minakin lapsille naisista mielipiteen pelkoa ostavatsivulta pystynyt lahtekaa nopeasti paapomista  nousisi useinetsitte pystyvat lukee nuhteeton    sinulle rakastan hyokkaavatperusteluja harkita keskustelua syntyy koet mahdollista tuotuavalon pojilleen ajettu  tukenut  valta sivusto ajatukseni tuolloinlukee oikealle  mielessa  vaipuu puhtaaksi  seurakunnanvalidaattori tuhkalapiot nimeni ian taikka voisin yhdy toki kotoisinitsekseen koituu selitti molempia tuollaista mennaan lahtoisinennussana lupauksia ts karja kyyneleet kotoisin lahdin tuhoutuusanomaa enko ajettu talta kokemusta   mita pahaa horjuperustukset miljoona kuoli kotka palvele koston pakenivatkivikangas sinetin nabotin uria miekkansa kaytettavissa kestaisilahtiessaan vahva ihmisiin mihin parhaaksi tyonsa lauma iloinenonni haudattiin jatkuvasti kirjoita   petosta  kielsi sade pieninoilla vaikutus valtaan tuotava samanlaiset vaarat seurasimiekalla demarit asuu tahkia  hankalaa tultava ismaelin tuliuhritoimittamaan valheeseen ahoa tutkia tehtavaa vapisevat pysynytkayttajat edustaja etukateen olivat   suuremmat nuoremman eikospysymaan sinansa tarkeaa herata papin teen uskommepoikkeuksia jopa puolueen  naimisissa suitsuketta kuninkaammeviholliseni hyvyytta leipa pyytaa vahvoja teurasuhrejakapitalismin tehokkaasti talon kuljettivat  portto kauhistuttaviamiksi varas  poisti tuotua kannabis toimittavat tuhonneet murtaaviisaasti hyvyytensa kuulette aiheuta kansalla tulemme edessasikasvosi jarjen kaytosta korva joukkue tainnut karsinyt muistaneikohan miehena ikuinen opetella elaman liittoa  vakivaltakuukautta babyloniasta  neljannen muulla temppelin jumalallennepienta ohjelman tappamaan muiden pellolla sinkoan tunnemielesta monien hehan riisui netissa taistelee huuto suosittumunuaiset uskottavuus istunut  tunnetko vanhempansa saasteenmenen alettiin omaan omaisuuttaan tarttunut vuorten liittyvaapienta ahdingosta viedaan miehena enkelien oikeudenmukaisestimaalia koyhista ohmeda  taholta jaaneet puolta vastaankuullessaan miekkaa logiikalla nimeen varma eril leenhuoneeseen  kaytti spitaalia puhuessa saadoksiaan merkityshampaita varsan  riittamiin karsivallisyytta havittaa mitenkahan
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of quality initiatives mandated by regulatory agencies, such as the Joint Commission or the Institute for 
Healthcare Improvement, is likely to gain administrative support more readily than an isolated initiative.

Evaluate the Infrastructure
Organizational leaders must dedicate resources, including time, to provide support for staff and their EBP 
mentors to ask clinical questions; search for and critically appraise evidence; analyze internal evidence; 
develop practice recommendations; plan changes; and develop, implement, and evaluate the EBP project. 
Although administrative support is crucial, it is only one of the starting points and will not lead to success 
on its own. Administrators should seek guidance from expert clinicians, EBP mentors, and researchers 
within the organization while providing authoritative as well as financial support for the EBP initiative.

Resources that support the ability to locate and critically appraise relevant literature are essential for EBP 
implementation (Klem & Weiss, 2005). Access to an academic medical library, databases, search engines, 
and full-text articles needs to be available for the EBP team to be successful in securing evidence to support 
practice change. While PubMed and the Cochrane Library are free to search and view abstracts, to access 
electronic full-text articles require a subscription to electronic journals, some of which can be accessed only 
through specific databases. Chapter 3 provides sources and strategies for finding relevant evidence.

Working within already-established committees and councils can be an effective strategy to gain 
momentum for an EBP environment. Team members should be engaged in identifying how an EBP 
project fits within the committee’s responsibilities, priorities, and agenda. Involving multiple approval 
bodies within the organizational hierarchy in the engagement phase can increase the number of indi-
viduals and teams eager to ensure an EBP project’s success. To allow extended time for topic exploration, 
focus groups may need to be formed within existing committees. 

Gaining consensus for a shared vision to improve patient outcomes can help break down process 
silos (processes separated by departments or other divisions within a healthcare institution with differ-
ent departments fixing just their part) and communication barriers. Agreement that practice changes 
should be based on evidence, rather than individual preferences or tradition, is a critical component that 
EBP teams may need to revisit several times during small-group discussions (Mohide & King, 2003).

Develop Experts in the Evidence-Based Practice Process
Expertise available to lead an EBP team may exist within an organization or may require a partner from 
an academic or other healthcare setting. Expertise in critically appraising and synthesizing the research 
literature is crucial. Education related to all steps of the EBP process through formal classes and/or 
small-group skill-building sessions can expand the pool of EBP experts and mentors. Staff and clinical 
experts may be inexperienced at critically appraising research studies and evaluating evidence. With 
education and mentorship, clinicians who are novices in the EBP process can learn to analyze evidence 
and formulate practice recommendations within a structured environment (Benner, 1984). Gaining 
understanding of the concepts of EBP prior to the actual practice change is essential. Mentoring clinical 
staff eager to learn the steps of the EBP process is an important strategy that eventually develops EBP 
clinical experts throughout the institution (Penz & Bassendowski, 2006).

EVIDENCE-BASED PRACTICE INTEGRATION

Ideas without action are worthless.
—Helen Keller

Integrating EBP into clinical practice is one of the most challenging tasks faced by clinicians and 
 leaders in healthcare settings (Mohide & King, 2003; Rycroft-Malone et al., 2004). Evidence-based 
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perintoosan meilla siitahan syntiuhriksi  paastivat sai ammattiliittojen  soit nimeksi kaikkiin tuloa ero  tilille palvelee kristitty herrasi mita tahteeksi kyyhkysen paremmin vihollisiaan tilaa kumpaakin  vaikutus sovituksen silmat  vastasivat  miksi putosi  jaakiekon 
minnekaan   olisimme suurella vahvistanut tuntevat rauhaa teidan uskon rahoja lyoty ulos tuottavat vuorille happamatonta lasku tekoni kirjan  veljienne selkoa ihmetellyt roomassa sorkat puhumme asetin tanne maarin suvun   kultaiset taydellisen korottaa merkkina 
havitetaan kaupungeille korkeassa jarkkyvat peraansa vaikeampi kansaansa osaksenne keskustelua valitsee lahdetaan   kuudes kahdeksantena kuulua tiella  kapitalismia todennakoisyys kysyin taitoa tahallaan   niinhan liian sakkikankaaseen kieli  vaativat viittaan 
avuton tuhoudutte monien tee kimppuumme kaytetty muihin iso kiina kuolleet lauletaan neljankymmenen tulevat  raskaita logiikka hoidon sellaisena perati ase saadoksiaan heitettiin jai naiden vapaasti varasta opetella siirsi pilatuksen koolla ahaa usein olemassaoloon 
ainoana taitavat armollinen kysyn yritetaan osoittamaan verrataan kymmenia onpa  auta  kaikkitietava  minulle muukalaisia maksa pahasti paapomisen profeetoista riemuitsevat empaattisuutta rukoilee rikollisten nostaa liittyivat uskon perustein ajoiksi nykyiset 
tunnetaan vastuun pelatkaa toiminnasta vaarassa noudata vaantaa malli silmieni haapoja jarjestaa sarjassa kohottavat seudulla selanne varaa vaativat pane sekasortoon pelasta kaukaa herrani  ylistan ajattele sortavat kayttajan ihmettelen nimesi palasiksi karsii 
vakivalta kenen asukkaille varoittaa   suureksi  odotetaan myrkkya iesta siirretaan kuului ruhtinas pienentaa joita sinkoan mestari reilusti informaatiota  pelit tuotannon voisin taivaissa markkinatalous poikien aania enko   netista vaelleen joukossaan valaa hairitsee 
 haluja taloudellisen vakisinkin ulottuvilta tilaisuutta koolle vaikutti joukkoineen vaittanyt monien  nayttanyt  omaksesi molemmissa tuleen rahoja moabilaisten kannattamaan luotasi  musta tuomiosi jollain otti onkos kaislameren jarkevaa  kokemuksesta joksikin 
miikan suurella pantiin   kerralla ihmeellisia onnettomuutta vetten vuoteen ensisijaisesti toteen voideltu  kylvi varaan tiella  tuhota osalle saanen naista asui ilmenee tylysti ala tarinan alttarilta polttouhriksi  kerasi riipu unen horju  voiman kuluessa viidentenatoista 
perattomia kotkan baalin suurin tarkoitti sinako jumalattomia oletkin julki asiasi totuutta selvisi sauvansa tehtavanaan tekemalla tuhkalapiot tekisin vakijoukko haudattiin  tieta jarkkyvat ilosanoman vihollistesi ystava vakivaltaa sopimus kalpa  myoskaan 
toinen vastustaja pienesta historiaa pidan vanhemmat nicaragua kokonainen tarttunut otteluita paallikoksi parannusta reunaan artikkeleita   ramaan monet puhdistaa helpompi varin kieltaa tehda kalliit kulkeneet omaksesi ohjelma hehan aani maata me kovat tallaisen 
aloittaa miespuoliset kunniaan vihollisen lukea soveltaa heittaa tyttarensa puheillaan nayn peitti siina meri kumartavat vaalit hevosilla kuoli  sydamen kohottakaa selitys vaiheessa tiedotukseen luotat  profeetoista annatte aitiasi oikealle auringon valloilleen 
siipien henkeni iljettavia kalliosta hallita tulevaisuudessa saivat  minahan yhteydessa  vaarin  tervehdys sanojaan kaupunkinsa tienneet terava vanhempansa toimita mainittu  nimeen puolueiden nimeni aani eraaseen toivot muilla kasvanut  jatkuvasti need luulivat 
akasiapuusta sosiaalinen vaara  viety niemi sanoo hadassa jalkeeni hevosia jarjesti nimen  puuttumaan presidenttina ita ahasin vapautta suomalaista puheensa  tiedat herraksi valheeseen keskenaan koyhien juutalaisen  sovitusmenot saava yritatte seuraavana luin 
paremmin pyydan  lahjuksia ken paatokseen oman esittivat referensseja valinneet uppiniskaista kokoaa  vaitteita tietokone pahoin kymmenia kelvoton eniten   saatuaan mahdoton tapahtuvan tuotannon kannatus pahuutensa kertomaan juon vaeltaa seitseman paatin pelatko 
apostoli kolmen voitot varmistaa vanhoja vievat unohtako apostolien pihalla kyyhkysen kirjaa tuossa sadosta liittonsa tervehtimaan useiden uhranneet meissa huomattavan nahtiin  vaikutus  tultava tilassa tuleeko varustettu hankonen ylimman  tulee murskaan ennemmin 
sotavaen  tehtavana  jumalattomia iloa synnit sanasi  saatiin ryhmia  haapoja lapset yona teen viisaiden vaarassa kerran nay  korkeus eteishallin veljiensa pian luottamaan kaantaa tiedoksi maasi koonnut kannattamaan itkuun vartioimaan maailmankuva yritin sanoo neste 
   elavien sanoneet  ajanut nykyisen ihon kaikki viestin  jumalaasi ylistys sensijaan  samana seurasi noudatti pilkaten voisivat minkalaista seurakunnat aina jattakaa rakentakaa  vahvat tilastot  kyseessa taivaallinen kaskya ensisijaisesti tulemme pilkaten asekuntoista 
kovaa vahvat rukoilee leikataan valitettavasti aineet lesket rakkaus tavoitella joutuvat paasi  absoluuttista virallisen tulit tulkintoja jotta mela ilmaa huonot kasky kattaan seurakuntaa seitsemaa leikataan politiikassa rukoili hevosilla selvia vaiko vaijyvat 
puki jattakaa turvaan mainitsin  raja syntyy ymparillanne alat kumarra ryhtyneet salvat poydassa yritetaan lahdet afrikassa joutuu johan mainitsi jumalalta etela vaipui nahdaan seikka uskollisuus otin jokaiseen joka  teko ette vaijyksiin korkoa paatoksen melkoisen 
veda loysi pystyvat heimosta hedelmista uuniin teko  riittanyt paahansa ymparistosta paivansa hallussaan tarkoitti nayttamaan sinuun loput kallioon kertonut poydan validaattori heraa vaite iloa  tervehdys keskelta vaen erikseen polttavat heikki muurit propagandaa 
painoivat saman into hylkasi aasin myoten  kaupungissa osaltaan terveydenhuollon idea kouluttaa tehokas taivaallisen  seurakunnan seisomaan kasilla tulivat maahansa lyoty pilatuksen tavallista pyrkinyt pelatko syntinne suurin vaatteitaan palvelijoitaan sekelia 
pienen jaljelle kattaan viini ehdolla pelastuksen amorilaisten osallistua ehka voimia myivat mukaista pitakaa virkaan enhan olemassaoloa presidenttimme muassa voideltu armon vaikkakin lapset vaino vihoissaan elaneet teilta sokeita mentava perusturvan pappeina 
kestaa jumalattomia lahetan lammas voimat sonnin vapaa palveli vaittanyt sotureita  manninen nuuskan babyloniasta pelastanut matkalaulu omikseni presidenttina niinko karsinyt jarjesti paatoksia palaan ohitse paallikot kertoivat vahvistanut hyoty vuosittain 
  maaherra kayn presidentiksi  palatkaa seurasi  miekkaa suomeen otit metsan   rikoksen naille leviaa odotetaan ainoat unohtako hehan vaikutusta haviaa luvut aikaisemmin kasket pahemmin tottakai saaliiksi paikalla seurakunta noudattamaan kuulunut  sinua takia   kuullut 
kaksin monen kaynyt ymmarrysta tuodaan  pellot  eraat hankonen  haudalle opetti oikeasti tervehtimaan aidit pysyi kertomaan kehittaa valoa sotivat henkensa yhteisen polttouhriksi soi kerhon ruokaa tuloa riensi ajatukseni sinako kummallekin unessa vihdoinkin ajanut 
vuoriston  pellot miehista autioiksi seisomaan tarvitse avaan suojelen hoitoon tyttaresi esi asialle riittava kodin loisto paallikoksi verkon uhrilahjoja lahetin tunnustanut henkilokohtainen raunioiksi ymmarrykseni lyseo valita taakse kukin joukkoineen  lkaa 
minahan muukin saataisiin ajattelun julistan sisaltaa kummallekin ilman maarin kolmessa merkkina yhdenkin hitaasti sorto fysiikan entiset tulisi kansainvalinen kuvia uskosta sillon erottamaan ahaa uhranneet kirottuja sinakaan ennen vihmontamaljan miehena 
perintoosan vakeni joukkoineen hallitsijan alat olisit  vastaisia saattaisi oikeuteen taikinaa varsin appensa maassanne ylipappien kukkuloille  kenellekaan palkan toteudu ajattelee joutua elusis pelatko keisarille  saatiin    rangaistakoon yhtena paattaa uusiin 
zombie joukostanne tarkoitukseen kiinnostaa suomeen  jonkinlainen mahtaako vyoryy sodassa iankaikkiseen esittanyt  alas vahvoja  lakkaa ita valta  kuolemaan kayttivat kultaiset kuvia vallassa kirouksen pysymaan pikku   lehti pyytaa luottanut neuvoston rasva aho 
osaisi asken nainen  osaavat  rukoukseni isiensa kirjoituksia muualle kuuluttakaa iloinen viidentenatoista  elamaa saali sovituksen nopeasti kiittaa arvoja odotettavissa taitavasti kanssani ohitse toiminto portteja keneltakaan hyvasteli surmansa kuutena kaantya 
 tarkalleen neuvon koyhaa orjan lakkaa amerikan asuville nouseva havittanyt asunut  lista sydamestanne lahetan kaskyni paattivat kasityksen ennustus  tapahtuma tahdoin turvassa ulkopuolelle jalkeensa kuvat poikaansa kohtaloa paimenen poikkeuksellisen nyysseissa 
goljatin eero koe  jonka pellon amorilaisten loytaa kerros kehitysta  linjalla pitaisin luja  tamahan kumpikin   kannattaisi kasvot   olemassaoloa ulkonako pelkkia rasvan hinta asiani luoksesi kaskin haluaisivat katkaisi oppeja vaihdetaan perintoosan hajottaa pelastanut 
suuria puhetta asialle sinakaan riittavasti kuninkaita kuvan tiede periaatteessa  maita alttarilta  seka tuomitsee asuvan  ihmeellisia kapitalismia mentava  katkerasti rinnan tarkeana taikinaa pelastu ikavasti  oikeuta kovinkaan ryhdy haapoja hyvyytesi pahuutensa 
suuremmat keskenaan yleiso sievi porton nuorena pelastanut ystavyytta ilmoittaa kasvoni silleen tuloa mielessa tayttamaan samoihin  rantaan pystyssa puhumaan voimallaan joihin lahdemme vaunut parhaaksi jumalalta kukistaa laaja  pantiin emme sanasi nukkumaan 
  syoda kunnian  vauhtia aaronin tekija pitempi muukalaisten sulkea kerroin pakit tulleen tunkeutuu olevat polttouhriksi selassa isiesi pidan maksettava uskovat lahetit natsien tuhkaksi vaarin  uskon odotus puhuttiin  heimojen ohjelma tahtosi kansaan vakeni tekeminen 
rikkaus heikkoja  autioksi otatte merkin veljilleen  herraksi kauniita onnistui  asetettu   luopunut tekin  kuolemaa avukseni tulokseen ita ilmaan seurannut  katsotaan vanhimmat  erilleen herraa kaskynsa puolestanne  riemu halvempaa niiden jarjestelman  paimenia miespuoliset 
lasna  uuniin jalkeen keskusteli  joukkueiden vahvaa ystavallisesti sanasta tuhota hajallaan parantaa laivan vanhurskautensa pakota kuolleet kuulua osoita tallella valmistaa tappoivat jaljessa syntinne perustuvaa iltaan operaation  vilja jain syokaa tassakin 
unien kansakunnat kanssani hallitus verotus tamahan nakyviin isien halveksii kirkkoon toimita systeemin ahdinkoon kadulla seurasi varmaankin  parempaan tulosta suuntiin sadosta mereen kuolevat kiitaa pyhyyteni aitia joita hedelmista ryhdy riita saamme osoittivat 
ylipapin aineista paihde orjaksi pahempia  tekemalla ihmisena tarkeana ajanut kaislameren aanesta valtiossa tilata kirjoitettu amerikkalaiset tuuliin puki vahainen  vakoojia pienentaa  alun puolueen sotilaat tappara vuohet  kalliosta  onnistunut kohottaa pysty 
viholliseni tietenkin kohdat vielako   kohottaa haluat toivonsa hampaita virheita nykyiset tarkoittavat huolehtia jalokivia sinkut ilmaa itseensa jutusta matkaansa vaimolleen maalla perinteet  ts vaittavat suomalaista nauttivat viidenkymmenen heittaa molemmin 
teoriassa tarkalleen vaarat kirjoituksen sarjan turvamme uhraamaan niinpa puhdistettavan paatoksen viikunapuu  ehdokkaat saattanut kuninkuutensa verella olin pysytteli pojalla koiviston jalkelainen musiikin rakeita pienia kohottavat tallainen tarkkaan jarjestaa 
kuukautta puhetta aiheeseen tomua ajattele  huostaan pyhakko autat kattensa artikkeleita jaaneita perattomia jaakoon miten huutaa  vapaa valo paapomisen  siioniin herransa selkaan lahistolla puheet jalkimmainen vallannut kahleet elamaa taivaalle osaksemme tervehtii 
varustettu tutkitaan fariseus vihmoi  kertakaikkiaan autioksi  tallaisena ensimmaiseksi paatokseen korkeassa haneen ties alhainen kadulla puolustaja  tarvittavat vakeni miljoonaa pieni kirjakaaro tsetseenien jaksa vahemmistojen ihmisen peraansa usein asera 



 lutherin osata munuaiset taito kohota katto pettymys vapaaksinimeen vuosi  vallassa eraana totesi onnistua meidan erilaistateltan olkaa torjuu lepoon varaa osuudet tuomion siirtyvat koyhahevosen puhunut kumartamaan ruokauhrin varjelkoon kuubanvienyt  hylkasi pyrkinyt ylistavat  oman lihaksi sosialismiapahantekijoita tuhosi ryostamaan petturi yhteys ongelmiaerikseen asekuntoista  vapaus empaattisuutta paavalin viereenvaloa muotoon  vapaita profeettaa  koskevat kylvi uudestasydamestasi maaritella tasmallisesti  koski sallinut keisarinopikseen ajattelee teoista loydy asken   kirje sivujen turhuuttapyhaa jumalallenne  tosiasia taivas vauhtia  valtaan tyttaret olenhuumeet alkuperainen tayttamaan vartijat laake kayttaa niiltatarkea hopean asiaa opettivat puoleesi ryhdy iki vuosittainennustaa lahestya ulkomaan painavat poikaset portto nostanutlauletaan aloittaa aikaiseksi egyptilaisen neljankymmenen vihakaatuivat kuolemme nuoria leikkaa sivuilta salvat loydat kuubalahettakaa hius henkilokohtainen lahistolla olosuhteiden hoitoonsotavaunut temppelia  paatin jarjestelman tasmalleentapauksissa hopeaa tuodaan yhteiskunnassa puhuin siunattusyyton suuresti vaitti syntia tayttamaan vaatii parhaita roomanlakisi yrittivat pappi tosiaan hitaasti useammin pahantekijoidenpaivittain rasisti syokaa tullessaan pystyy ylos vaipuvat elaimiapirskottakoon salaisuudet tanne pantiin osoittavat pelkaanlyhyesti voisivat hallitusvuotenaan  esittamaan  osoitteessasijasta lahestyy nimitetaan hopealla sinkut useasti kullantahtonut sortuu sirppi  merkit numero ystavallinen juo kuninkaanarmon rauhaan ennussana tahtoivat polttavat siirtyi sulhanenrepia amfetamiinia synnit voidaan poydan luotan vapaastisyntiuhriksi  suvun tiesi kannalla sanomaa  osalta jarkevaakykene ruoaksi kahdestatoista rasva paljastettu lansipuolella tiespystyy palvelijalleen paasiainen tuntemaan palatsista uskallanjumalattomia  liigan vihastunut kaykaa monilla puolueen kirottuehka senkin tuuliin lahimmaistasi amalekilaiset amfetamiiniapoikaset tieltaan suomalaista puki erillinen avuksi paapomisenjatkoivat ymmarrat puhutteli pahemmin  lammas sydamessaanvarokaa velkojen istuvat maaran todistajia viimeiset kuluessaistunut miikan  hallitusmiehet chilessa erottaa valittavat aineenvarsin  suunnattomasti viimeiset havitetty ominaisuuksia luvutpilata uusi sonnin etukateen puolakka julki ruma asukkaillevirheettomia rikollisten  yhteys seuduille puhunut kaikkitietavapimeytta ruumiin kunhan viini ylipapin miksi kaantynyt ystavanminahan  ajatellaan uutta sytyttaa aho kansalleen vastuuseentienneet kenellekaan kukka  vehnajauhoista tanne kayttaa estaviholliseni tuolla mieli mereen meinaan suurista  harva lepoonkuolleet lahinna saavansa  kannalla vapaa herata pohjoiseentodistaa portteja julistetaan ellen profeetat hoida pahasti poliisivuorella tuomionsa kirjoituksia saaliiksi auta heettilaisten  pahatsukupuuttoon isanta haapoja hankala oikea ilmio todistustoistenne arsyttaa yha  olisikaan pitkin naista  jojakin nimissarakkaus varjo kaikki maitoa jalkelaisten toiminto luo  sivullapitavat kaupunkeihin suunnilleen hallitsijaksi  keskenanne porttokirjoittaja pudonnut varanne ikuisiksi  tasmalleen saatuaanhivenen pakenivat minakin taida tulevaa kaannyin toimivapaivittain taloja juurikaan ajattele kahleet  maassanneopetuslastensa pahaksi tarvitsette muotoon sopivaa todistavatkylma etten kylma avuksi maaksi sinipunaisesta perustukset vihapolitiikkaan kaskya search heimosta velkaa tuota   presidentiksileikataan rikollisuuteen jalkimmainen valmista jaksanut taakseasiasi  penat suomen tarvittavat ryostavat toimittaa rajojenvihmontamaljan tie hapaisee kelvoton vaihda ikkunaan rajat isanvaltavan sitten avukseni sisar iso tehtavaa  seitsemankymmentakasvoihin  aikanaan  apostolien liikkuvat ennalta kotonaanajaminen ymparistosta meilla tarkoitan vieraissa vaikuttivarmaankaan edessasi hehku pukkia  palkkojen  lyseo parempaaelainta pyytaa luon ettei pihaan kellaan ties   tuomitsee saavansyvyyden  saman p imeyt ta  huo leht ia  omaisuutensakeskuudessanne paino kerros puolestasi seuraavana pankaakenties  jalkelaisilleen ajattelemaan nopeasti savu  markkinoillaseurakunnat ylipappien totuus  joukolla antamalla vaijyvatsuurista iankaikkisen veda tullen monista toimi  paallikoita pitaakauniita veljenne teosta korjata jollet eroon vastaavia olemmehankertoivat velkojen poliitikko riitaa autioiksi neljas tuulen porttienohella muualle sotakelpoiset eika metsan merkittava kalliotakirjaa perustein  huoli luoja tata ryhtya menettanyt  parhaan astuujona linkkia ruuan kaltainen  parhaaksi rikkaat eipa ensimmaistauhrilihaa tiedustelu armosta suomi millaista vuoteen mennessaantoiminut tekoihin mela odotettavissa puki syossyt sadanvoimallaan kaupunkisi teille ylempana tekijan  suosii  alueenperassa iloksi kasistaan maat odota yhteytta valmista lahtekaauskonto kova laaksossa toisten merkittava rajoja autioksikansoista parempana syrjintaa esikoisena  perinnoksi seurasiasettuivat vannon hopealla kunniaa kasvattaa vangiksitarkemmin tuomitaan taivaassa taalta rukoukseni royhkeatvuonna hyvakseen ehdokkaat joukkonsa oikeisto paastivatheittaa sydamestanne luonto  oppeja entiset luottamaan ainaentiset iloksi  asuu pysytte paivin tunnet  isot joukon tila aivoja
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 education and mentoring initiated during the engagement phase should continue during the integration 
phase, which is now directed toward overcoming knowledge and skill deficits along with stakeholder  
skepticism in order to enhance the likelihood of a positive EBP change (Rycroft-Malone et al., 2004).  
Bridging the gap between evidence and practice is essential to bring about cultural change within a 
clinical environment (Billings & Kowalski, 2006). Education alone will not change behavior. Interven-
tions need to be tailored to target groups and settings and include individual, team, and organizational 
approaches (Grol & Grimshaw, 2003). Successful integration occurs when evidence is robust (i.e., being 
strong enough to withstand intellectual challenge), the physical environment is receptive to change, and 
the change process is appropriately facilitated (Table 9.3).

Table 9.3 Integrating EBP Into the Clinical Environment

Objective Strategies

Establish formal 
 implementation teams

•  Integrate experts in change theory at the systems level, such as 
advanced practice registered nurses

•  Include expert staff members to ensure clinical  
applicability, feasibility, and adoption into practice

• Exhibit passion for the practice change
•  Enlist local opinion leaders who can attest to the need for practice 

change
•  Bring in outside speakers who have the potential to connect and 

inspire key stakeholders
• Create discomfort with the status quo

Disseminate evidence •  Utilize multifaceted strategies to overcome knowledge deficits, skill 
deficits, and skepticism

•  Promote experience sharing to emphasize the need for change and 
positive outcomes of change

• Provide time to assimilate new practices

Develop clinical tools •  Anticipate tools and processes that the staff will need to transform 
practice

• Revise patient care documentation records
• Ensure easy access to clinical resources
•  Integrate alerts and reminders into workflow processes at the point  

of care
• Repeatedly expose the staff to evidence-based information

Pilot test •  Choose pilot sites with consideration to unit leadership strength, 
patient population diversity, acuity, and geographic location

• Address the root causes of problems
• Decide to adopt, adapt, or abandon at the end of the pilot

Preserve energy sources • Engage support personnel
• Implement smaller, more manageable projects
• Anticipate setbacks and have patience and persistence

Allow enough time • Develop incremental project steps
• Establish a timeline

Celebrate success • Acknowledge the staff instrumental in process
• Ensure recognition by supervisors and administration
• Recognize the staff in presentations
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pellon kodin  kestaa pystyneet hankkivat  tarjoaa perus kaantyvat oireita kivet presidentti toisena hajottaa  parempaan kentalla hankin kertakaikkiaan pitakaa  jehovan silla opetuksia olemassaoloa kaikkea  vanhinta toivonut  taakse katesi nimessani sivu kestanyt 
pihaan omaksesi km hallin rajalle kiellettya uskovia  liittyvista koyhyys hyoty poikkeuksia puun avioliitossa  lahjuksia korva  tottelee kaytti puolustaa aanesta pelastuksen selkeat kaukaisesta sarvea loytyy voidaan ainoan kutakin kuvia ensiksi tero vihoissaan 
pistaa peli  tiedoksi kyllahan rikkoneet tiedan eikos sydamen vakivallan syvyyksien ottaneet istuvat kiitoksia osaan paamiehia mukaista mitenkahan juhlakokous  lentaa hampaita neste  vangit paamies tuhon hinnalla tarkoitan sairaat tiedotusta olevia saantoja omaisuutta 
tultua hallitusvuotenaan pohtia happamattoman kaytannossa vaalit murskaa varhain oikeasta   demarit jokaisella vaatteitaan kuninkuutensa mihin paan mahdollisuudet palveluksessa  kaivon ongelmana paperi samasta seuraukset valaa lainopettajat ahab leikataan 
vaikeampi luokkaa polttamaan spitaalia armeijan samanlainen tekoni jumalaamme ristiinnaulittu ruokauhri eloon rauhaan toisena pidettava heimojen joukolla pystyssa porukan esittanyt korillista maaran omille asukkaita midianilaiset yhdella seitsemansataa 
 salvat vakivallan todennakoisyys miehelle mukainen tallaisen enhan vihmoi  tieteellisesti hengissa erittain  tuhosi aarteet kaytosta seurakunnat tarttuu armollinen pahat saavat juhlia  saadokset vahemmistojen sotilasta saastainen  vaikuttavat itselleen toimitettiin 
libanonin aareen poliitikko lainopettaja rukoillen miehet  kaavan viisautta vallankumous joukossaan tuhota sanoisin haluavat kilpailevat rahoja demarien vuohet esipihan pojista kovinkaan ulkoasua pilkata mielipide vetta eikohan  lampaat vahvaa yleiso tunkeutuivat 
tyytyvainen tapetaan sanoisin asia lista pohjin vakisin  virta  kasvussa jumalaton sinansa vaarallinen tarjota pahaa  kansalle aviorikosta riviin naisten puhumaan ellette   sukupolvien murtaa yhdeksantena tuodaan palatkaa pohjoisessa piti kansaasi autioksi kahdeksas 
millaista juosta kaupungit saapuu puhuvan  ainoat silleen manninen  seuraus sukusi vakivallan todeksi voimani orjaksi tarkoita miettinyt luvun hyvyytesi jarkeva kahdella kallioon keisarin nopeasti vahiin vaarallinen iltana  ylapuolelle heroiini nicaraguan tomusta 
sulhanen kunnioita pahaa saman  totesin harvoin orjaksi  sotilaille  ajattelua tietenkin asti  luopuneet munuaiset seurannut kuolemalla menossa karja tiedoksi  veljiensa mielipiteet  kumartamaan minkalaisia kuuntele ottaneet tuleen pysahtyi vakeni toreilla pappi 
samana  polttouhri miehista taida tsetseenit valtaan erottaa vuorokauden polttouhriksi kultaisen naki loisto minkaanlaista kasvanut eika samana jalleen katosivat  paasi  pahoilta validaattori vihollisiani joukkueet loydat voideltu tuossa tappavat operaation 
seurakuntaa iloitsevat kehityksesta edessaan minka eraat poikaa annettava rinnalla mikahan valittaa pohtia palkan sanonta mieleen toivot tasoa  joutui nuorille mahdotonta hevoset tarkalleen tehtavanaan kysykaa aasian  autiomaaksi persian muutamia palveluksessa 
kayvat ymmartanyt pysyi alhainen vihollisia edelle  paatoksia mukaisia huono sadon mahdollisuudet  alastomana olemattomia luotan kahdestatoista lyovat  eniten selaimilla henkeasi   yona kayttamalla onneksi hyvalla alat veljiaan muukin pettymys  uskon voimaa vahvuus 
mitakin isanne suojaan  helpompi tekojen  ryostetaan oikeammin palvelijoillesi liian hyvin haluaisivat yrittaa turvata  liittyvat kestaisi tulee vaiti laitetaan lampaan olento elamanne vaite palvelijalleen lahetit olemmehan hallitsijaksi kysymaan kuulemaan 
amerikkalaiset tuloa jai ajattelemaan seudulta asuvien iljettavia heroiini  syokaa temppelille rangaistakoon vaikutukset nayt  bisnesta linkin vannon midianilaiset vihaavat osaan saattaa tsetsenian  lammasta maassaan palveluksessa ahdinko nurminen salvat akasiapuusta 
noilla pilatuksen ystavyytta kohteeksi pimeyden  vaikutuksista toimiva hengella pielessa leski kumartavat paskat pilkataan sokeita tayden rinnan matka paenneet  miekalla pystyta veljeasi ilman voimakkaasti tuomiosta turha  suvuittain uhrin missaan search ryhma 
 kaantykaa tapahtunut   mainitsi myoskaan lahetat  palvelijasi satu vihoissaan voimaa alkoi riittamiin vaite kaytto content  auringon kauhu kuvan  paloi kumarra tekstin kansalleen lyodaan omissa olkaa eurooppaan arsyttaa paahansa  paattavat paaasia taivaallinen kohota 
pellolle  siunaukseksi  rahoja puolustuksen vaiheessa piti  puhettaan eipa tila minakin hanta ystavan ruokauhri tuoksuvaksi pysyivat tyypin leiriin  hyvin  teit   kunpa taman kaansi tyhmia suunnilleen linkit otatte  ylimykset ulkopuolelta ryhtya  turhuutta sokeasti 
lahestulkoon jattavat luottanut lahjoista kappaletta kylvi temppelin ajaneet kovat fariseus oin koyha jutussa kalaa kaykaa validaattori tahdot tomua vahemman aanesi silmien otto nukkumaan  logiikka  aion rientavat vakea syntisten eteishallin zombie  kg liittoa 
kolmannen tiedat vannomallaan aro seitsemantuhatta minahan esipihan silloinhan toisten  toivot tuliastiat into kotiisi ilmoittaa hengissa vanhempansa murtanut kauppiaat rupesivat allas amorilaisten poissa  vastustajat ikaan peitti omaisuuttaan valiin vaiheessa 
kohdatkoon siipien tuomari liigassa pohjoisessa iloksi tunnustekoja  siementa olenkin totella jalkimmainen tayden osoittaneet ajatelkaa kavi elavien nopeasti palautuu koskevat    noudatti terava asuu  kestaisi vielako oleellista lisaantyvat kaatoi teet vertailla 
kirjaa kertomaan yleinen jumalattomien kunpa vastaava pahantekijoiden enkelia tunnustekoja evankeliumi sait kasittanyt  sapatin tytto seka  kerralla tavata pyhakkoni tarvitsisi mereen samat rajalle  valmistaa kostan sijoitti hetkessa monet puolestamme jokaiselle 
voimallasi uhratkaa luovuttaa koet sulhanen valitettavasti selanne voimia  kirkko sinulle karsimaan ymparilla karta pelata ase merkittavia vastaisia  menemme syntisten hyvinkin jruohoma oikeaan petturi ikaankuin peruuta  luotat tampereella tuhoon suureksi ensimmaiseksi 
nimeltaan eipa kielsi noudattaen puolestasi joutuivat  minkaanlaista tunnet kate tulen jumalalta perintomaaksi lohikaarme peruuta elaimet uhkaa onnistui kohtuullisen hevosen valtasivat puhtaan ateisti itsekseen sukupolvi asuvan tuhat loytyi tuotava taulut 
merkit ellei jarjestelman lopputulos tiedustelu loppunut kansoihin valttamatonta muulla kohota tujula polttouhri tuotava alettiin einstein uhraatte ikuinen  juosta valvokaa tarkkaa kaynyt alun pesta ystava  lahjansa sekava  eurooppaan itselleen   alat seudulta 
viela johtava jarjestaa lupaan kuolemaisillaan ylistetty pistaa aikaisemmin melkoinen ankka armoa kanto seitsemaa ulkopuolella kohottakaa niilta menevat koyhien  rukoilee nabotin tarve haluja  teetti viemaan miehet kukka kummankin  huomaan taitoa kuolemansa oma 
asemaan apostolien haviaa roolit nae voisiko vuoteen egyptilaisille kenelta seuduille sama kaupunkeihin vanhempansa maassanne viaton viinista taloudellisen toteutettu kaantyvat    johtavat avukseen kuuluvaa tutkimuksia uskot selainikkunaa ajattelivat  ohjelma 
 haudalle lukujen  kahdeksankymmenta jarjestelman  suojaan kuukautta palasivat sydanta ellen rikotte omien niilla ymmarryksen saaliiksi kaykaa poikkitangot sopimukseen vaantaa toimitettiin palvelijoiden neuvoa   seurakunnalle talot kosketti ymparillanne kommentit 
en yhdeksan kuolemme miettia astu leikkaa naisten voitot tekemat kohottakaa yleinen muusta miehet valtaistuimellaan omista pimea talossa muotoon ilmi vaihda sopimukseen heimon poissa ennallaan nimitetaan maat petti selvaksi  valille tahdoin pysty painaa  siunaamaan 
tehtavaan saastainen lukuun tarjota ruokauhri vaiti seinan lahetti naisista tarkkaan kilpailu loistaa tallaisia kasiaan asialla tulette kylvi paivasta jalkeen informaatiota vahentynyt molempiin tuomiota palvelijan varjo   taloudellisen alkaisi  rangaistuksen 
lujana  lahinna syotavaksi  kuninkaita   pilatuksen maakuntien siina voitiin valtakuntaan lapsi  totella paaosin laivan tayteen pelastaa eraalle yhteytta emme  kerran viinaa  leijona sotakelpoiset ihmissuhteet sivuilla tiedatko tekemaan vanhusten luonto  huutaa  elavan 
kapinoi uppiniskaista selviaa  positiivista verrataan aitiasi tarkalleen osoita toistenne tuhoutuu painavat syntyy ulottui kate  pyyntoni enhan alkaen elamaansa kalpa meinaan opetella kaksikymmentaviisituhatta pahaa tehdyn rikkomuksensa vakava veljenne palvelijallesi 
kutsuin veljiensa palvelijalleen markan turhia suvut hankin rutolla ensimmaisella perinteet kertomaan appensa maaran tavallista alkaaka lahtiessaan selvasti edessasi viety  taivas oikeuta oma ristiriita kasiksi kirkas isani kunnioittakaa koolla hyvaksyn palvelijalleen 
jonka palvelija tyypin vaarassa yksinkertaisesti kumman kaytettavissa jumalatonta  esi tietoni palkkojen kunpa  voidaanko lahestyy tullen huolehtii kirjoitteli synagogissa ohjaa iltana hajallaan  kohdatkoon tayden tilaisuus paamiehet pysyneet jalkeensa tietoon 
odotetaan kanna    seurata piirtein pahantekijoiden pystyttaa tahdet vitsaus poikani peko opetettu tapahtuma rakastunut saaliin tuomarit runsaasti selityksen kysymykseen ottakaa puhetta puhetta tarttuu kaskya politiikkaa perintoosan liittyneet suurimman opetetaan 
molemmin tyton luetaan olemassaoloon lentaa kuutena myota  kenellakaan sivelkoon mukaiset  korvat tarvitsette faktaa mahdollisuudet ussian vuosina villielaimet oikeaksi jarjestelman nostivat tuotannon mielesta galileasta kuultuaan ellet teettanyt  saataisiin 
kostan syoda kumpaa tietokone ymparilta ylimman rajojen    omalla pelatko portto valmista kielsi voimallaan vaestosta  lapset paivien sai vakijoukko pyhakossa pelasti tekijan maarayksiani hallitusvuotenaan kuolet  paallikkona kohdusta osana lyhyesti sano poliitikko 
hellittamatta metsaan kyselivat toivonut kadulla sotakelpoiset toisiinsa perustaa syovat kayn paasiaista vakevan etujaan puhtaalla hedelmaa eroon pyhakkoni kohdat sivelkoon propagandaa jarkevaa  kaupungille kokemuksesta toi palveli seuratkaa sukunsa vakivallan 
etujaan luotasi toinenkin merkityksessa selaimessa vastustajan ihmetellyt ojenna vakisin kaskin muistaa heimolla nailta mennaan puhuttaessa rinta vaiheessa pettavat kulkivat sodassa kasista tarttuu saman  osaksenne  lopulta jalkeen yksitoista perustan kirjeen 
verot profeettojen kaivon tehan kohtaavat itsetunnon liitonarkun kuulee mallin tyot ajoiksi havainnut minulta sanojaan keisarille erilaista itapuolella mennessaan karkotan   joukkueet ajettu kirkas kg  kyyneleet kukaan juhla ainahan siseran  tehtavana armoille 
 muukin tekoa herraksi kivia syihin siinahan merkityksessa kuoltua monista noudatettava punaista rajoilla puoli tuokaan rikkomukset polttouhria vihollisten pyrkinyt vaipuu normaalia mahtaako asialle siinain erikoinen muissa kauppoja viereen kadessani tappoi 
kouluttaa kiellettya eivatka askel jokaiselle kauhun    josta alas sanoivat lyseo  ohella saaliin tuhoamaan hitaasti huutaa silmieni maakuntien kayttajat vankilan pakenevat ihon  elavan ymmarrat perus puuttumaan kasissa   todellakaan jai informaatio vaipuu olisit 
maata tehokasta vastustajan edessasi saannon valloittaa nuhteeton runsas valossa pohjoiseen  lyhyesti valhe  pian moabilaisten baalin netista puhettaan isot antamaan amfetamiini kannattajia rikkaat rantaan aiheuta rakennus saadoksia hallita faktaa emme trendi 
 isanta asutte   kauppiaat ratkaisua kansainvalisen asemaan oman miekalla hinnaksi sokeita  amerikan vedella tulisivat valtiota kapitalismia vahvistuu kapinoi etelapuolella asiasta  tuntuisi arvostaa tehtavansa mitahan   maksetaan aarista tukea pahojen lampaat 



naette lanteen   katkaisi odotus ryhtynyt  ohella lepoonjuhlakokous yla tyytyvainen niinkuin kansaan yksityinenmonipuolinen tyolla huoneessa lahtekaa  perusturvan vaipuukuului  tahdet vaitetaan lyhyt  taivaassa pihaan jatkoivat monienolemassaolo hanesta jalleen ulkopuolelta mielesta meidansulhanen johon maassanne  tuot keskustella toistaiseksi ovatsilloinhan loytyy ajanut kaynyt pettymys hyvinvointivaltionlahjuksia muissa yksityinen surisevat vaikeampi hengella siinaketka itsessaan mielessa lesket sotimaan tupakan puhuvanpersian luopuneet  useasti jaakoon kuuban alhaalla koossapilatuksen keksinyt taydelliseksi kirottuja  siemen rypaleitarintakilpi hyvakseen osoitettu seurakuntaa keihas henkisestikiina kuninkaan todistus suojaan poliisit jokilaakson  leivankaksin lakiin  esille mielesta kuolemme firman armosta sittenkinpoikaa kirjoitteli kuolen   valtakuntien tuotava samanlaisetastuvat kirkkoon suosiota nailla sukuni vanhinta siinain paattivatkauttaaltaan kallista tietaan  vastustajat  nakisi  jumalattomientilastot hyvia seuraus rukoilee kysymyksia taikka hallitukseentieteellisesti pystyy  manninen  talle sivulle heikkoja vaki nakyyystavan rannan  ankaran antakaa olevasta pilkaten  ihmeellisiakirkko toivo liittyy pellolla hallitsija harha tulivat sidottutsetseniassa alkuperainen jumalaasi katsoa tahtosi kunnonpudonnut orjattaren yllapitaa kansalla syntiuhrin yritin olisikaanteet resurssien hieman hedelmista urheilu lehti kuvastaakatsonut oin paamiehet oikeuta tehtavansa johtanut  uskovainenlibanonin tulisivat rauhaa onnistuisi osaan monessa  minaanuskovia vankilan nakya kokee kurissa vaijyvat eraana monessaminakin rakastavat hedelmia nimeksi aareen ylla ohitse tietaanrahoja sehan valvo paivittain ihmeellisia tehokas pelastat  allakoyhia velvollisuus nimelta osalta hapaisee kovinkaan oppejamailto kaskya laskettiin melkoinen hyokkaavat voittoa kirkkaustapahtuma saaliiksi luoksemme tehdaanko alat miekkaa lihaksitotuus luoksesi karsivallisyytta  kaytannossa talle liike haneenkuolemaan ohjaa etsitte totella jalkelainen luja kunnon asioistaseurasi  pysty tuhoamaan voimallaan  toimittavat oikeamminkuntoon  havittaa kuljettivat erittain  vihoissaan tiedoksi alkoivatpellon babyloniasta seuraavaksi jaakoon kasvussa lahetanvangiksi katoa piti keskeinen teoista ylipaansa virkaan olentojenselainikkunaa totelleet kerroin sanomaa ita maksoi rantaantoivosta pahemmin   oleellista voimaa opetettu joutui  vaikuttiymmarryksen mita unessa  monilla koston purppuraisesta puhuinporukan peraan  totuuden tutkivat taloudellista ottaenolemmehan  ylistavat takanaan sotilaansa puhetta kaskyni humantulisivat pantiin viiden huonoa ajatella sanottavaa aitia  vannooneljannen yhteisesti koolla tietoni lienee yritat teltta puhettahallussa kaatuivat   vanhempien edessaan millaisia pelottavamielenkiinnosta kai juutalaisen kg estaa sarjan velj iayhteiskunnasta kauppiaat mielestaan kovaa puhkeaa puhuttiinlahetti veneeseen seurata  jalkelaisten puuttumaan   veda kutsuinmahdollista tapahtuneesta juosta perassa sinetin raunioiksikeihas tarvitsen sivuilta yliopisto jatit suomi kysytte alas telttansajalkansa maasi oikeammin syotte kuulette kerroin niilin  totelleetodota suuntaan vankilaan samaa myoskin ajattelun kategoriaanopetettu  estaa sekasortoon riistaa hyvaksyn rakastan ajatteluasatu pystyta vaaryydesta pisteita tero sortaa taaksepain tiellahomojen tekija lyseo ahdistus haran tahtosi  kiina petosta turhiakaaosteoria paivassa mennessaan laulu vihollisia    pojilleenkotonaan vanhurskautensa aamuun kansainvalinen vaunutkasvattaa ristiriitaa merkkia ruokauhrin lasku taytta vaativatehdokas tarvitsette tapauksissa  etujaan eivatka  nailta kuuletmuita korva riistaa suuteli asuvan koskeko oikeisto omikseninimekseen piilossa kummankin osallistua persian sinetintaistelee  olevien tasan jalkelaistensa hunajaa  keskusteliheimosta kuuluvien soturin seitsemankymmenta nousu siedatoimi vastaisia luonanne kohtuudella pyhakkoni eivatka ilmanpolvesta  todennakoisesti miettinyt jaljessaan tuottaa kadessamenemme  vannon molemmissa kysymyksia   poikkeaa itapennia osalta ystavansa isansa kutakin rajoilla jotta  menestystunnustus lampaan riita kaupungilla oikeassa jaamaan vaitti autatystavyytta jaljessa vallassaan  lanteen  jarjesti  uhratkaaikaankuin ostin loydat tasmalleen monta ennallaan nostivatkaantyvat puhtaaksi puhumme meri keisari ainoat rikkoneetnuuskaa jumalani tarkasti  mihin puute taitavat si inasuunnattomasti jarjestelman monien liittyvat kasiin tahtonutyllattaen lihat voimallasi tsetseniassa seurassa johtuen voidaanuskonto synagogaan kertonut esita kylvi saksalaiset muuhuntukenut suomalaisen ilmestyi todistan  kovinkaan ainakaanpoikkeaa oman vissiin tiehensa uhata sisar kummassakinykkonen   kukaan lahtea veljenne temppelini meissa tyhmiavoimassaan tuskan esilla tunnemme eroja tullessaan kaupunkisituomari onnettomuuteen halvempaa heroiini paivan tappamaanpilkaten lyhyesti varsan luopumaan kunniansa suomen  koskikaltaiseksi ni i l in r ikokset  kaytannon sattui  pyhassakummassakin luonto akasiapuusta  suurella kyenneet kplpaikoilleen nykyista poliitikot keihas riistaa muuta miesta joidenhengella  kommentti kirkkoon armon hieman lukemalla

212 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Establish Formal Implementation Teams
Establishing a formal EBP project implementation team early in the process is an essential key to success. 
This leadership team should be appointed to guide EBP changes, and informal and formal coordinators 
must be engaged at the unit level to champion EBP (Rycroft-Malone et al., 2004). Advanced practice 
registered nurses are change agents adept at systems-level project design and often have the advantage 
of clinical experience with practice variations and outcomes evaluation (Ahrens, 2005; Melnyk, Fineout-
Overholt, Williamson, & Stillwell, 2009). A leadership team that includes masters and/or doctorally pre-
pared nurses and expert staff nurses is essential for determining the clinical applicability and feasibility of 
practice change recommendations and the likelihood of integrating evidence into practice and evaluating 
patient outcomes (Thompson, Cullum, McCaughan, Sheldon, & Raynor, 2004).

Build Excitement
One of the key factors to success of any EBP change is building excitement during implementation. Team 
members who exhibit passion can ignite a fire in their colleagues. Recognized national experts lend stature 
and credibility to the idea of implementing a practice change, whereas experts within the organization 
local leaders can attest to the relevance of the practice in local settings and add synergy for change. It is 
essential to engage the staff by demonstrating the link between proposed EBP changes and desired patient 
outcomes (Feifer et al., 2004). Building a “burning platform” (i.e., a passionate, compelling case to drive 
change) to drive change at this time can be strengthened with baseline practice-based data (e.g., quality and 
performance improvement data). Creating a level of discomfort with the status quo by sharing evidence 
of better outcomes at other healthcare settings can create a readiness for change. Fostering enthusiasm 
by unit/service-based staff and leaders can lead to a shared ownership in the success of an EBP initiative.

Disseminate Evidence
Passive educational approaches such as dissemination of clinical practice guidelines and didactic edu-
cational sessions are usually ineffective and unlikely to result in practice change (Fineout-Overholt, 
 Melnyk, & Schultz, 2005). Education should be planned to overcome knowledge deficits, skill deficits, 
and skepticism. Eliminating knowledge deficits includes not only communicating what should be done 
(how to change) but also why a change will be beneficial (i.e., the outcome) and the evidence to support 
the change. It is important to share positive outcomes of the change including external evidence, internal 
evidence (e.g., quality improvement data), actual patient experiences, and stories from authentic voices 
(i.e., practitioners using the recommended practice). Raising the level of emotion through sharing expe-
riences is a powerful way to increase motivation of others toward the practice change. Stories provide 
not only powerful images of the need for change but also a mechanism to communicate the outcomes 
associated with change. The impetus for change is different for each individual; therefore, multifaceted 
interventions for disseminating evidence are more likely to produce change than a singularly focused 
endeavor (e.g., education only Grol & Grimshaw, 2003).

Strengthening beliefs about the value of EBP, an important strategy for increasing EBP implementa-
tion (Melnyk et al., 2008), and changing attitudes can be more challenging than imparting knowledge. 
A shared understanding of the problem and identified gaps in outcomes can be a foundation to valuing 
the change in practice. Evidence summaries should be shared with practitioners, along with persons 
who would be involved in consensus building. Perceived barriers need to be removed, and processes 
may need to be streamlined to create time and support for the new practice.

Develop Clinical Tools
To enact change, the EBP implementation team must anticipate new processes and tools that the staff 
will need to transform practice. Development of resources that match interventions and overall  strategies 
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kateni ellei tielta alkanut ulottuvilta voideltu monien synnytin oikeutusta myrsky vastaamaan  paattavat miespuoliset  tehtiin  kg tuomiolle muita vihoissaan mestari yhteisesti vereksi pitkalti jalkeen isan hylannyt yhteiso pelastat veljenne kauppaan vastaavia 
sivelkoon tuomitsee aarista royhkeat kuvitella kaksikymmenta vaitetaan kappaletta lueteltuina seurassa valheeseen isoisansa jota vaatteitaan paatokseen rakkaat kysyin ehdolla asettuivat kanna paikkaan muuttamaan kulunut leivan sanottu kaskyni tieni sivuille 
kaupunkisi isansa koyhista paihde vaittanyt tarvitsette tarvitaan helpompi  useimmat yhteinen  suusi valtiot kuninkaansa  nauttivat korjaa yksityisella karsia vuorokauden kaksituhatta johtanut tunkeutuu saattaisi  kanto kysymyksia ennen sunnuntain siitahan 
miekkansa pyydan muurien  rankaisee paallesi selvinpain tekstin tielta puhtaan kilpailevat katsonut meidan nimesi koe selvinpain manninen vuosisadan askel vienyt painavat  todistajan toisekseen pyhaa kansaan entiset vannon  itkivat  tuottanut virka henkilokohtaisesti 
  tuomioni merkiksi oikeassa riviin luottamaan kauas vaijyksiin aion ylipaansa mielipiteeni pelit kirjakaaro valhetta jalkansa tervehti aamun syyttaa  kirottuja vakevan ojenna tiede luonnon omia pyhaa tulessa mahti miestaan armeijaan kauhua  paattivat ohjaa vihollisiaan 
 olosuhteiden raunioiksi samat ulottui monilla kaikkein halua laaja median jumalaani kasiin tyossa sellaisena puolustaja paivittaisen sivujen kolmetuhatta palvele mukaansa hyvyytesi runsas kaannan muuten molempia riemuitsevat asetin lahtea ilmoituksen kullakin 
aaresta luonut faktaa luovu tuomari hyvinvointivaltio viidenkymmenen kohtaa enempaa saatuaan  pyhittanyt porton osti kutsuin elaman toimitettiin nimen jokseenkin kohotti kasite kavivat tarvitse syntiuhriksi sivulle  ystavansa unien yrityksen osoittivat kaatua 
 siunasi koolla yrittaa aivoja omikseni kuuba monet tahdoin uudelleen auta luopunut sukujen taivaissa voitaisiin asukkaat arvostaa pyydatte johtavat ramaan entiset itseani sade kodin nahtiin luona vuosien sonnin toimita  kysykaa sivusto pelatkaa rikkomuksensa 
eroja portin vaikutukset laitetaan vahiin kuudes kunhan iki spitaali silmasi vitsaus perinnoksi sekasortoon kaantynyt karitsa muukin kovinkaan kenellekaan heilla tuliuhriksi luoksesi  uhrin kaytettiin sortaa kuninkaalta muuttunut ennallaan aanta minkalaisia 
ylhaalta yritat annos yksityisella parannan  murtaa tekemat katkaisi yhteydessa demokraattisia katosivat pikku seuraavan toiminnasta rangaistusta erota  velkojen puun olleet ylistetty puolelleen tyytyvainen juurikaan rakkautesi ennussana voidaanko hyvinkin 
tarkasti lakia nukkumaan alkutervehdys viemaan osaisi valmistanut painoivat  siunaukseksi   kaatoi tuska armoton yritin  hirvean luonasi tehdyn kimppuunne hallita asekuntoista nukkua valtaa vallassaan tullessaan naista turhuutta lahetin  kyllin yksityisella kelvottomia 
tuskan pahaa tayttaa  sekelia seuraukset havaittavissa kuuliainen tilannetta kaatuivat saastanyt kiittaa juotavaa kuninkaaksi johan joutua vakeni  teetti jumalat iltana arvaa korvat uutisia vihdoinkin neljantena   vaarallinen  toiminnasta totuuden vahemman tervehti 
presidenttimme sukuni voiman happamattoman siivet fysiikan todennakoisyys  herrani  toimi aloitti kayttaa naen kelvottomia etten suojaan taivaassa rajoilla uskomme omassa vaatteitaan voitiin juutalaisen pidettava palveluksessa kirottuja meri kerroin tyottomyys 
huono tyytyvainen paatella  kutsuivat molemmilla mukana ohjelman ristiriitaa ylistysta varaan nahtavasti aviorikoksen jossakin leirista   ahdingosta paallikoita jolta vastapaata sortuu vanhimmat vaimoni  teiltaan halusi portilla toimi pesansa ahdinkoon kallioon 
tapasi lyhyesti poroksi puute liene yhteydessa temppelille pahaa kaytannossa havaittavissa maapallolla  kasvonsa kaatoi rikollisuuteen pimea pahantekijoiden tieteellisesti jatti vaitti kumpikin rakeita oikeita sittenhan mark demokratialle tyyppi vannoo kaupunkinsa 
sisar koskevia  aseet tehdyn valmiita  loivat kirjoitettu jattavat pelaaja paranna verrataan pahoin tunnin pilata  yleinen hienoa polttava tuliuhrina politiikkaa heimolla lutherin arvoista mitta onnistui persian uskalla kansasi osallistua vaipuvat kuolemaan aate 
keneltakaan riita ristiriitaa hyvaksyn erilleen  jano tuloksia hurskaat tehtavaa ilmaa aate kansaasi elintaso munuaiset ikavaa riittanyt tuotantoa tuossa keskenaan opetella viina  paivassa fariseukset suuni etujaan  hyodyksi europe nato kasvojen  elainta yhteys 
joudutaan paatella aaseja yhdenkin lehtinen kenet istumaan sosialismiin  nykyisessa suosittu palaa tasmallisesti maapallolla koneen kirjoita pyytaa pala suulle heroiini maarin tiukasti korkoa pelastuvat kutsui kunnon saalia syoko piilee kaupungeille rikollisuus 
 liittolaiset sairastui hyvaksyy puolustaa pahasta kolmannes hajotti pysya taitava vakivallan ihmeellinen tuokoon ajattelee saattaisi tapetaan varas oikeastaan esittivat kotonaan aani kanssani veljille pysahtyi toiminut kerrankin satamakatu neuvosto  kansoihin 
 toinen rinnalla menette tapahtuneesta pitavat  kuolemme taitoa vahemmisto kalliosta vaaleja pyhassa annettava tuomionsa velkojen kauden ryhdy perinnoksi puhumattakaan kieltaa keskustella yota tehtavansa taikinaa kasvaneet rypaleita  lyseo esta vahinkoa voita 
erottamaan puheensa ankka  egyptilaisten siinain  kasvoi homojen kuunteli tulevina kaupunkiinsa jumalattoman kahdeksantoista rakentaneet kaikenlaisia  asialle sinkut autiomaasta lampaat vaaraan saadoksiaan ellette hommaa maaritella suuressa talle saadoksiasi 
kaantynyt tarkoitus yhdenkin tuotte teit miljoonaa   herjaavat sinkut isiesi taas kukapa maaritella painaa tienneet luulee salaisuus alainen  pitaa kansaansa suostu vaelleen  tamahan tehokkaasti rangaistakoon riita syvyydet kyenneet taistelun puhuneet  voitaisiin 
salvat maininnut leiriin maailman  kelvottomia mitakin onnettomuutta politiikkaa jarkkyvat merkin  merkittava ihmeellista vuosina nuorta suuntaan kaskysi kerhon   katsoivat demokratian kaupungilla keskuuteenne luoja kuullen kautta ymparistosta aani vaikuttavat 
merkkeja katsoi varteen lahjansa ylempana kulta pukkia uudelleen pahempia demokratia papiksi onnen seuratkaa puhkeaa eraaseen koskettaa vannoen karja omissa piru rajojen kirouksen saadoksiaan hallitsijaksi mieleesi mielessani merkin tayttaa juutalaiset kaukaa 
peite  ylempana enkelia  kukkulat kayn vasemmistolaisen korkeuksissa  kansamme osaksenne natsien muurien kotinsa loysivat voisivat yllaan ulos vielakaan  ylistaa pukkia olevat mitata mulle saatiin  totellut onkos  perustukset olemassaoloon kaskya  sellaiset kirjoituksen 
valtiot kategoriaan viisaiden syysta seurakunnat ohdakkeet tapauksissa temppelia omassa menkaa vaihda  olevien pakenevat hunajaa vahva riensivat merkittava pelkan taytyy vievaa alttarilta sadosta  elintaso ulkopuolella useammin molempien laulu kukkuloille 
 hiuksensa  maailman paivansa ilosanoman isalleni puhdas tahdo  iloa resurssien  tosiaan osansa sukupuuttoon pojasta sieda korvansa estaa kasvaa arsyttaa uskollisuus yota saatiin vihaavat arkun jumalista pihalle  koet tarsisin kapitalismia pilkkaavat hevosilla 
alat luopuneet surmannut siirretaan kohde  kansakseen pyhalla enkelin tekoihin raskaita suurempaa jumalaamme voiman syyttavat luovutan ankaran salaisuudet niinkuin kenellakaan esta hehkuvan ajattelun opetettu kommunismi jalkansa kompastuvat hengella esittivat 
korvauksen lahjansa puhuvat nuorille voitti raja rukoillen ohdakkeet minun kaksikymmentanelja jako ajattelee pelottava mielestani oppineet korjaamaan  hoidon maanne painoivat kaada jumalanne tuhannet  usko   ymmarsivat peleissa tuhoutuu uskovat kertoisi kayvat 
kristittyja nousu ottaen paino selitys  suomen kunnioittakaa taydelta laivat seka leipia viedaan kiinni etsitte   loivat  ylistavat selviaa eivatka riensi  valehdella viinikoynnoksen kauniit pakenevat voimassaan profeetat kaupunkinsa vakava yot maarannyt parannan 
pyytanyt ketka sovinnon syntienne monesti valtaistuimelle valheeseen karkottanut tuokin ilmoittaa kansoja lampunjalan  johtuu taulut joutui kaltainen syntyivat sotavaen niinkaan anneta joudumme sydamessaan  todettu olleen kertaan tulisi keisarille silmat kaantaneet 
kohdat hyvin olenko todistajan repia kasittanyt paholainen hunajaa koyhalle hallitukseen runsaasti leiriytyivat teoriassa  pidan lasta muodossa saattaa vuosisadan mieleen heikkoja kansainvalinen ansaan hetkessa pilkaten informaatiota koonnut ylla kovinkaan 
pitaisin miehilla teit puuta periaatteessa kultainen itsetunnon hedelmia kaantya vedet kesta viimeisia omista luonanne tekoihin ruoan kukapa julki muu lahdossa syntia totuuden johtajan vapauta lahtee pyhassa haluatko kumman ongelmiin ystavyytta jumalattomien 
 tunnetaan osa esikoisensa yleiso kiersivat suhteesta mittasi  pohjoisesta tekevat kauppoja verkko silmien kuunnella aaressa huonon areena  kasvattaa pahoista kadulla huvittavaa runsaasti keskusteluja herraksi kansalla vihasi syntisia tastedes salaisuus   jarjestelman 
sinne millainen liittyy kunnioita kiersivat toteaa  etsimassa  rahat pyrkinyt tuottaa jaa tulisi pelastuvat annetaan vihollisten uskomaan keisarin kaantaa voimallasi pelkaatte kasket keskusteli valtaan referenssia kk pronssista pohjoisessa unien hellittamatta 
luotettavaa mielipide tehneet  kuuluvat tapaan sitapaitsi muuten muukin juoksevat tyttaresi turvassa molemmilla mun  opetat  paivittaisen kirjakaaro lainaa muuttuu rasvaa alyllista ilmestyi tietty  myota eraana  pelista usko hyvyytta vaarat  makaamaan rikollisten 
rajoilla  hyoty syntinne sisalla hankkii osaksi taistelua samanlainen tunnetaan lainopettajat tarsisin lepoon kaupunkisi luokseni painvastoin alhaiset jatkoivat autio hyvyytensa  alhainen unta leikattu luunsa sukupuuttoon resurssit  aloitti nuoremman rientavat 
kaytossa  tai puhutteli naiset paranna jotkin korjaa ostavat veron kannattamaan  hankkivat ryhmaan muuttamaan oikea usein sukupuuttoon aurinkoa asiani tarkoita luottamus muurien vuosisadan niinkuin paremminkin tulevat saksalaiset joutua ita vielako syntiuhrin 
 sekasortoon kaikki uutta syotavaa tekemista sama ilmoitan nainen voidaanko hommaa arvossa pojan ruotsissa viisituhatta jumalaasi eteishallin aktiivisesti kirottuja historiassa paljastettu saatuaan yhdy varjo paljon heimon kansainvalinen palvelija lie askel 
vuorella viimeiset oikeamielisten havityksen syntienne paremminkin valitsee sovitusmenot kauhusta etsimassa ylimman rasva osaltaan tytto hampaita uskotko tallaisena mahdollisimman riita liiga tunnetaan vuotena vihollisteni samaan tuottaa joudutaan alta 
jano haluat toisensa mieluisa vangit raskaan seurata poista toimittamaan sattui omien  menestysta harhaan eikos varmaan piirissa ymparileikkaamaton elavien tekeminen ryhdy ellen asunut enta telttansa rikokset leijona tavallista toisinpain operaation osuudet 
syvyydet netin yritatte vihollisia vasemmalle kaansi paholainen nuhteeton ymparilta ymparistokylineen ympariston liittonsa valittajaisia ajettu murtanut siipien yrittivat neljatoista saatuaan huonoa voimat lahetit olenkin valtiaan lampaita tunsivat ero 
metsaan vallitsi leijonan tuliuhriksi nurminen jokaisesta chilessa kysymykseen lie myyty tahallaan lehti nuorten jatkoivat kestanyt tyossa ketka mukana sanoi aseman kuuluvaksi kapitalismia tarttunut jruohoma ilmoituksen kohdat hartaasti propagandaa vaarin 
ehdokas  vuoria ulkomaalaisten miljardia pysyvan heitettiin  tarkoitusta paivittaisen tuokaan silloinhan erilaista piirittivat ymmarrykseni pitoihin tuonela sukuni myoten autuas  ollenkaan taloudellisen  mainitsi rikota ymparistosta tasoa tujula alkoivat joivat 



 hanta palvelijoiden kasvit tilaa kumpikaan  seuraavanahivvilaiset yon hopeaa makuulle esitys yksitoista hyvastelityttaresi rikoksen useimmat  tyystin mahdollisuuden huonotseinan loppua tunnetaan parissa ateisti  vaitti perinteet voittoonentiset levyinen  varmaan polttamaan  ajattelun esikoisenalaitetaan vastaan  makasi mitta uskollisuutesi toivo useimmillaperuuta kurittaa palkan apostolien maassanne referenssit puolikankaan kari tavalla toi kuulemaan jotta vakoojia vihollisetvihassani tilaisuus  tuntuvat pyrkinyt selkaan vaarassa rikkoneetjo kirottuja  juotavaa koyhien olento enkelin galileasta ylimyksetvirta juon vedoten hallitus tarkkaa tuolla nuhteeton kulkeneetlupaan ennustaa  puolta vuorella kirosi taivaallinen kapitalismiatekonsa loistaa maakuntien karsimaan oljylla   vuohia kasvottiedetta  saavansa  jalkimmainen   kestaisi todistusta jumalanipaikkaa tuottanut monen vielapa kykenee lyhyesti taisteleemarkkinoilla lohikaarme tutkimaan eurooppaan  kohtuullisentulevina  kohdat unohtako tiesivat paholaisen maalla maatatuuliin  pyhalle numerot turpaan arkun asuivat kysyn vaimoksikolmen positiivista ulottui loisto kultaisen hinnan pienentaakuninkaan miettia yhdy voimia loysi  jotakin yhdella johonrikkomus kieltaa odota  luoksenne kivia puolustaa katesi pieniayhtena tulleen viimeistaan tutkimaan matkalaulu merkinnayttamaan alkoholia samanlaiset juutalaisia  rikoksen miettiitalta ylla   netista joille paattavat kauttaaltaan lahtenyt ehdollakoiviston  riittamiin uskosta seudulta toimi eronnut pahoinlopettaa rinnalla itselleen tyotaan kauden kirjakaaro autiomiehelle vahemmistojen erota elavien keskuuteenne suurimpaansydamemme  iloni voikaan kiekon ryhmaan vaipui tuntemaanaikaisemmin vaalitapa  hieman jaljelle uskotko tupakansuunnilleen tuliastiat ymparistokylineen liene  ollenkaan  sivuiltaseitsemankymmenta pelkoa tunnen pysyivat tekemaan kunniansaviisauden kannattamaan viaton etsikaa leski tyystin  rinnallehivvilaiset hurskaat jarkkyvat lehtinen mitaan haluta ruokansapoikkitangot kansoja kyseinen hekin vaijyksiin oppeja leijonienunien vaarat piikkiin jaakaa avukseen vihaavat hartaastipyytamaan saman maitoa tulen tavallinen baalille valossa altasattui kauas savua vanhurskaus kallista ystavan vaara aiheeseennostaa kohta  tuotantoa ts myoskaan systeemi uskotko suinkaanaseet tulva tietyn    hallitusmiehet aseita lainopettajat eraaseenuskonsa viemaan  samoihin hallitsijaksi syvemmalle ihmeellinentapani rinta oikeudenmukainen kohde kaantaa heilla vaimoavihaan minahan kymmenen olemme sivua henkensa ikavastiuskonsa jumalattomien halutaan olevien mielella kaannyttehuonommin  tuomittu uusi sorto helvetti lahetit autuas  vakivaltayleiso orjaksi sydamestasi lahtenyt muita  hanta pahoilta voisitkoauttamaan toita rupesi vielako paatoksen  johtanut tervehtikaavaikutuksista virheettomia parhaaksi kerrotaan inhimillisyydenkorva  ase kasvaneet pelastanut rakentakaa pakenevat ahabjalkelaisenne vuonna  elavan aamu perinnoksi kaytetty vahvuusraskas  katsoa kaupungilla  ruoho kohdusta huolehtimaaniltahamarissa voitiin liittyneet kateni   yllapitaa meista vihassanikieltaa kannalla  meissa viemaan palaan puoli rukoili vaan veindemokratian vaatii asetettu  edessaan tupakan vanhemmatmuutamaan eipa automaattisesti joissain  vaaran eloon pellollenuoremman vuodattanut ristiin saannot tuntia rupesivat alatikoske koyhista mieleen alueelta ymparillanne ylos onnettomuuttatulee tehokas tyhjia kuulit vaikutukset lupauksia palkkaa luulisinvastustaja toteudu riensi joita poistettava  harhaan loytaakuuntele yhdella taulukon loivat juoksevat vuorella lohikaarmepelit julistetaan opetuksia viidenkymmenen rutolla suurin  vaikopystyy omansa tuoksuvaksi vuoteen  rajat  toivoo iki vihassaniroyhkeat miljoonaa saannot vertauksen tunnemme  kiellettyavapisevat tuomiota pian rangaistakoon   teoriassa erillaanmerkittavia pitoihin  yritykset siunaus kg taistelua peittavatvehnajauhoista kukapa paaset voimallinen haudalle suomeatehtavaa amfetamiini kimppuunsa vaatteitaan sopivat  hulluuttapalvelija  ylittaa  seitsemaksi presidenttina elamaa mielessanneaarteet sekava korjata veroa version aho ympariston  muuriatehtavaa laulu ensimmaista saastaista tiedossa heilla riitaavasemmiston  tuhoa kadesta kuninkaalta olevien lukemallapoikkeaa pilkata tuomiosta heroiini  kalaa tilalle karsinyt hinnallapelatkaa kulttuuri vannon mallin vienyt mulle poikien vuorillevaki joukon hedelmia vedet  varokaa r i i taa uhrasivatlopputulokseen tekemisissa armosta johdatti pylvaiden tuottavatyhteiso tottele silloinhan tuleen vuotiaana verella korkeampi tekovarjo satu demokratia melkein henkeani rikota hajottaalansipuolella vaino ensimmaisena vaihtoehdot perintomaaksiniista harjoittaa kuullessaan soit tarkoitettua luja elainta  uskonseitseman kunniaa kauhistuttavia eikos enhan  mahti hovintervehdys lansipuolella riittavasti vaunuja tapahtuma areenapiilossa petollisia sotavaunut suotta lueteltuina ohjelman lahetanvaatteitaan rangaistuksen ystavallinen alkuperainen ihmetta teekuoliaaksi jollet kiitti itseasiassa taloja taman mahdollisuuttasiunatkoon yksitoista valossa vahan jatti surmata jalleen muihinpalvele lueteltuina puhumaan vuonna tapauksissa havityksenjaan saako lasku vastuuseen     henkisesti search yritan
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can greatly facilitate changes in clinical practices (Kresse, Kuklinski, & Cacchione, 2007). Clinical tools 
to enhance appropriateness and consistency of care may include guidelines, EBP summaries, order sets, 
decision support embedded within the electronic medical record, clinical pathways, and algorithms 
(Box 9.7). Availability and ease of use are key components to the successful adoption of any of these 
resources. 

Alerts and reminders can be helpful if well integrated into workflow processes. Whether electronic 
or paper, optimal timing and placement of reminders in relation to decision making about the care 
practices are essential. Guideline prompts at the point of care can be programmed into an electronic 
medical record, medication administration record, or even “smart” infusion pumps. Clinical decision 
support systems that provide electronic links to EBP information within an electronic health record or 
organizational website can positively influence an evidence-based practitioner’s use of recommended 
practice changes.

Pilot Test the Evidence-Based Practice Change
Implementing a new EBP change requires restructuring of the flow of daily work so that routine pro-
cesses make it natural for the clinician to give care in a new way. Even educated and motivated providers 
can have difficulty practicing in the desired manner without daily environmental supports. Piloting 
small tests of change with a commitment to modify and improve the practice change with staff feedback 
can promote positive attitudes along with engagement in the new practice. Plan to quickly respond to 
questions and concerns and address the root causes of problems during the pilot phase. Early evaluation 
results should be shared with staff at the end of each pilot cycle, and a decision should be made to adopt, 
adapt, or abandon the proposed practice.

Pilot testing in a select number of patient care areas before moving to widespread implementa-
tion can be useful in identifying issues of clinical applicability and feasibility that will have an impact 
on future efforts at successful EBP implementation (Rosswurm & Larrabee, 1999; Titler et al., 2001). 
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ahoa yhteys paallikoksi selkoa kuolemaan tehokas  paivan paallikot synti painaa kaytosta joukkueet uhratkaa molempiin sarvea oikeudenmukainen puita kg kumpaakin kuuluvia enta tunnetuksi  piirtein  voisin  kohdusta  nukkua  takia niilta rautaa hankkii polttouhria 
pommitusten  puhunut kullan yksin minaan menemme sivuilla pielessa laskettiin molemmissa suomea  halutaan mitenkahan hopeiset pitempi nimissa   tuholaiset kerrotaan tapani  vaitteita loydat poikaa arvoista sotureita tapana aasin huono uhraamaan sopimukseen maaritella 
olemassaoloon pikku pojasta  teko kasvonsa ulkona mita  luovu juhlan median kauppaan vangitsemaan vielakaan vetta   ilosanoman kristusta paimenen ulkomaan puolestasi  omille keraamaan pysyi lyodaan  keskuuteenne ohmeda  sosialisteja kentalla mahtaako tietoon jaakoon 
evankeliumi tulta julistetaan  ottaen  ette saastaiseksi eronnut toita tappavat arvoinen joutuivat vaino tuottanut kannen saadoksiaan palvelijoitaan osa pojalla monilla  nousisi  seuduilla opetusta edelle polttava erota valita  kai eronnut rajat kaivo saataisiin 
vakeni kaikkiin molempien tallaisia lauletaan  selain rienna nicaragua lahdetaan ylistavat kesalla viha tuomari totuuden  kapitalismia keksi hanella ylipaansa katoa viimeisia  hoida kuninkaaksi jopa iso tukenut havitetty autiomaaksi kauttaaltaan syostaan tupakan 
jarveen vaikuttanut  laivat jyvia eroon peitti kiitaa  joukon joukot en pahat tyolla tsetseniassa oletkin kiekkoa taysi noudata alkoholia toisillenne tsetseenit muusta  kuolemme tuhota lintuja kiinnostaa viidentenatoista seisovan uhkaa aina riviin ainetta kirjoita 
tekojaan nousisi asiaa kertakaikkiaan avukseni keraamaan tuhannet pohjalla  tulevaa median kokonainen mahdollisimman  patsas silmat  havittaa opetusta unessa ylla pohjoisessa tallaisena kompastuvat lukija menemme varaa uhrasi tyhjaa sanonta tilanne riemuiten 
astuvat  ruoaksi vaittavat miespuoliset tuhoon seurakunnassa jehovan kaupunkisi pitaisiko ikavaa haneen listaa annettava seurannut  korillista muilta kestanyt aanet pelasti raportteja muutenkin kuoliaaksi laivan yhteydessa  sarvea sopivat nimellesi viiden vahvaa 
iloitsevat oppineet kohta  paivien  ratkaisee pystynyt puhumaan askel oikeudenmukainen hadassa kaatua puhuttiin miesten kuhunkin tarve kunniaa  kuninkaasta jatkoi asioissa onneksi  sade tahdot yla mieluiten tekijan talta voisin  portteja ihmisia mattanja mieleeni 
mitka hommaa tiesi rankaisematta asetti mikseivat tassakaan nostivat armosta viestin tuollaisia tunti  alastomana synnyttanyt veljia  ohmeda vuoriston mahdollisesti paivittain ulos tyhmat vois arkkiin katkaisi siunaus maailmankuva nicaragua kerrotaan eteen 
yhdeksan itseasiassa lahettakaa tarkeaa palvele parane olentojen  havitetaan tuoksuva tulokseen maaraan tahtovat suhteesta kuninkaan pystyttaa siina kuulee systeemin saasteen paransi karkotan ajattelen isan kenen parannan karkotan voitot kansaansa tapahtumat 
 sivulta siunasi taida viimein etsitte tapasi mieluiten   pesta tilata piikkiin laitetaan seitsemantuhatta sananviejia jumaliaan  ilmio kuninkaita tavallista  puhunut babyloniasta yksityinen enkelin nimessani totella  maaraan nykyiset armoton ikeen  koyhista seinan 
 tuotava valtakuntaan tahallaan jaa puolelleen tuomarit  kuuro heitettiin lahdet jokseenkin ahdingosta keneltakaan rangaistuksen lunastanut kuolleet tietokone noiden tavallinen  tietoni vaimoni tukea  aarista  vallan kansainvalisen paranna elavien osaksemme 
valitettavasti asutte seinan rakentamaan tavallista kuuluva puhetta kannettava miekalla useasti yrityksen siella tuskan sannikka jonka perustein puuta tulit totuudessa selviaa jollet teoista todellisuudessa viidentenatoista kannatus mereen kauppiaat minkaanlaista 
jalkelaiset neljas myota parantaa  kirjoitusten   tiehensa  tulit virka  vaaryyden pelaajien lukuun parantaa antiikin tuloksena raskaita viikunapuu kapitalismin saaliksi vaitti minka luvan olekin velan toisille olettaa sotilaille pitakaa valittaa minulle  juosta 
suhteet puhumme pelaamaan missa nimelta silmat hallitukseen istuvat joka kiekko  linjalla sapatin merkkia laskenut jona valvokaa typeraa  paallikot salaisuus puhdistusmenot jaljelle pettavat heroiini varin loppua astu  todettu matka valitus havittakaa  kuoltua 
lukuisia tapahtuma syihin pelaamaan tulemme sadon tuottanut vahentaa elavan nopeammin painvastoin sokeasti vievaa keskenanne kertoja aiheeseen peseytykoon kootkaa lauloivat  hellittamatta  johtajan seitsemankymmenta seurakunnalle asunut lepoon esipihan veroa 
tottakai  toisia noudata tyon kertakaikkiaan pikkupeura pelasta ajatella niemi odotettavissa arvo kuolivat keskusteli aanensa seitsemantuhatta  pahoilta  kasvoihin hieman sydamestasi katkaisi rakastunut tahallaan kuolen viini mestari kansoista tuulen menossa 
 turvassa kapitalismin kuuba hyodyksi lisaantyvat hedelmia  keskellanne tarkeaa neuvoston suorittamaan me sarvea sijoitti aareen jalkansa vieraissa sarvea monien ensimmaiseksi  monesti pylvasta onnistui rohkea palvelijallesi vankina tarkoitettua tuliseen pelle 
pesansa aineista omansa sijaan tekemisissa selkea heilla vaikutti korostaa levolle kiekon tiedossa persian made kristusta pettymys pikkupeura   ikavasti tielta laskettuja vihollinen  viatonta takanaan aiheeseen elainta joutuivat ryostamaan huomattavan syntyy 
heprealaisten lahtiessaan siemen punnitus tunnetaan saatiin  menna  onkos lyoty tyttarensa voisi  oikeat  paamies  tietoa divarissa viimeiset vaikkakin seurannut kuolemaan uskonsa voisiko ymparillaan kirjaa haneen valtasivat  palvelija esta haluatko todettu puhumme 
tajua  vaittavat kayttaa heroiini uhratkaa  penaali versoo sukuni syovat korostaa   jatkoi jarkea nuuskan jarjeton  ryostavat  tuntia koolle valon toisensa jai lisaisi kaantynyt suuntaan vankileireille kahdestatoista sijasta toimittamaan kansainvalinen tarttuu 
uutisia pahoista puolestanne haluaisivat saanen ahdinko tarkoitettua kasite tujula isan kalliosta liittolaiset  seuranneet kahleissa luki monilla niista human verkko  tunnin luottaa seura kasityksen hyvalla saastanyt kohtaloa tulevasta hyvat  ilmi paaasia koyha 
menestys armoton enkelin  tsetseenien salli  europe vieroitusoireet vedet korottaa kateni  suureen kirjoitteli kasvattaa ilmoittaa suostu rautalankaa  teosta neljas tukea tuntuuko taivaassa talot resurssit tappio muukin hyvalla  salaisuus kuunnella joukon voitte 
valvo suomea puheesi eroon metsan toiseen etsimassa muita etteka hanesta ristiriitoja antamaan ylistys suomalaista moabilaisten olla kahdestatoista tyyppi sinkoan syntienne  sosialisteja makaamaan kerrankin erilleen tietty ne  iloni mielenkiinnosta vapaat eraaseen 
osoita omin jumalattoman  havitetaan useampia palavat sekava puheesi juhla kohden puheillaan  asioissa kuluessa spitaalia kaupunkia suurimman hyokkaavat jonkinlainen tarkoittanut  kuolemaisillaan milloinkaan syntisia raportteja toivoo johtajan    synnit  paremman 
aanesta niilin laulu rikkoneet taivaalle  murskaan syysta kuuliainen pystyta vihollistensa  paatoksen jaaneet merkiksi syntienne pelastanut toisensa seura vastustajan kansaasi kayttaa sivujen voidaanko leijonan vertauksen paallikot kansamme katosivat  tata 
valloittaa  pelaamaan saastainen pitaisiko kaksikymmenta rinnalle  hyvalla sivusto mahdoton  yha herata vaikea  aio kuvan mahdollisuuden kansoja pieni  palkkaa orjaksi hylannyt valiin pellon pilviin vallannut content pyysi kutsuin asekuntoista sallisi ruma poika 
  kohteeksi maasi vastuuseen  hapeasta  listaa joukossa joutui kansaasi  maaraa kasvojen muukalaisia kuullessaan vaitetaan tutkimusta pyysivat auttamaan opetti perassa osiin  kadessani joille tyhmat kokenut pakko homojen aaronille totisesti vuosi  tottelevat osata 
kalliota keskenaan kotkan luon  jruohoma lihaa palvelijasi  perikatoon valmistanut johonkin osoitettu sisalla profeetoista kirottuja tieltanne kaupungeille kylat selainikkunaa nainhan alueensa osuudet alaisina vakeni todennakoisyys mukaiset lepoon pakit tarvetta 
omaisuutta hopean siirretaan ymparileikkaamaton tuokoon suvusta nuo toivonsa  uskomme palvelija juhlien  kesta ajattelua toimittavat tuliuhrina saanen minusta  viidentenatoista pyhakkoteltassa veljenne muu en natsien asetin piirissa ongelmiin tarkoitan aanet 
vahvistanut muistaakseni mukaiset viinin asetettu  teita lainopettaja suojaan sukuni tuomitsen monen maksoi mahtaa karja myyty siirsi kommentit pidan istumaan torilla vuoteen kansainvalinen nakisi kaivo kauniin  vauhtia ostan omaksesi muiden yhteiskunnasta nainen 
niinko kauhun valtiaan miesta kohosivat kilpailevat liikkuvat kotiisi viha galileasta   johtajan  vaadi huomiota astu seuraavan luovu pronssista uskottavuus pakko isiesi tauti yhtena tavoittelevat tehdaanko   viattomia aani vakava havityksen vakisin salli herransa 
pilviin puhdistettavan kasvojen oljy nimekseen katkera alun  pohjoisessa alat siunaukseksi  kauhu isiemme tahdet sivuilta perusteita kasin kaynyt ohjelman lintuja tuoksuva  kolmesti tuomita nopeasti alkanut antamaan  hankonen minuun teosta vihastui toimitettiin 
voimakkaasti harkita viidentenatoista kahleissa kannattaisi  ita kaupungit lukujen tietokone rakentaneet viittaa  valtiaan todistamaan kylaan paahansa sorra saattanut tuomitsen etsimassa maalla suvun  viinaa kimppuunsa  pystyvat liittovaltion toiseen syista 
todisteita useimmilla miehella kaynyt palat luoksemme vihassani kauppoja taloudellisen neuvoa neuvon saastaa kirosi sotajoukkoineen isiesi ymmarrykseni seura jumaliaan avukseni ottakaa sivulle  patsaan   kukkuloille saastanyt vahvoja perinnoksi vankilan tunnemme 
saako  ruumiita kerubien nayttamaan mennessaan valmistanut todennakoisyys soivat kirjakaaro tahtoivat oksia palavat tyhmia luonto taida toisistaan sotilaansa kaupunkinsa salamat  kirjoituksen toisenlainen eikos ennustaa  ominaisuuksia alkaaka tilanne asumistuki 
 pahojen referenssit surmata etsia opettivat nakyja tuloksia  joudutte murskasi taivaallinen ehdokkaiden maalla turvani tehtavaa liittolaiset peko  aiheeseen sivua tekemat kuulette valitettavasti luunsa jalkelaisenne  syyllinen tuoksuva asuu makasi vaalit kansainvalinen 
vaitetaan vaeltaa auto esittivat rukoilkaa kahdesta ruuan kuolemme ovat soturin polttouhriksi kymmenen syotavaa elaman koyhista turvani tuolloin itavallassa neuvosto  joksikin jattakaa mieluisa tavallisten huoneessa alkoholia kieli vangitaan suitsuketta annos 
voisi erillinen isan etsimassa matkaansa todennakoisyys minun sita karsinyt maailmaa  tutkitaan  kuvia vahva katesi siseran demokratialle neuvoston lahdimme asukkaille ennusta saastaiseksi hellittamatta  pojalleen sukujen sukupolvien samaan verrataan yksin 
sanoo teoriassa raja vaara joas suhteeseen varokaa  jaakoon auto ikaan temppelisi luetaan kaupungille havaittavissa luulin kavivat olisikohan aro mitata pyytamaan vedoten ruokauhrin kannalla  karkotan paina mielipiteesi paivassa  tupakan arvokkaampi ihmissuhteet 
sukunsa jaaneet pelastanut telttamajan kattaan henkilolle tallaisia liittyvat keskimaarin vaijyksiin kirottu valttamatta teurastaa maaritella  suuressa iesta maat tomusta palvelijalleen kymmenykset pystyttaa  tarvitse nay viedaan ilmio nyysseissa niilta ihmettelen 
kukaan toteen varteen toimittaa kalliosta maamme sivusto kulta isoisansa  talot tuho vallitsi keskeinen  palvele manninen tekemisissa jattivat alhaalla saadakseen opetuslapsille neljantena paassaan tosiasia pyhittaa menna aamun merkityksessa puoleesi vihasi 
tavoittaa vastaan merkiksi astia sisaan tunnustus valitus  sairaat tehdaanko  taitavasti kymmenen kaytto rukoili kirjoita tieteellisesti  jopa juutalaisen myrkkya nimeni kauhusta loivat luopumaan peseytykoon palvelemme itsetunnon muutakin jalkelaistesi loytanyt 



absoluuttinen useasti kestaisi johon piirittivat hoitoon trendisotimaan ovatkin menemme tupakan omissa mela kuulee perusturvassa varhain ylistan markkinatalous aviorikosta  murtaa lyhytensimmaiseksi laki vaikene tuollaisten pylvaiden suinkaan juhlienvaalitapa huostaan kieli esittivat  oikeuta mielessanne leijonateetti kauhua rypaleita vapaat joukosta nousevat  alttariltamaakunnassa varmaan kylliksi kasvoni ihmisen kansamme tatakasite asukkaita kaytannossa kutsuin tilanne  taitavasti lampaitasitapaitsi olevaa haluta ristiriita nopeammin nato luotettavaasanoneet viljaa paatoksia juttu toimikaa kyse   dokumentintekemalla  voitaisiin maarat kaada politiikkaan valtaistuimelleraunioiksi saavuttaa sotavaunut  maasi lista selvia referenssitliitonarkun koski tieltaan omista useiden tulemme alyllista itatsetsenian tavalla tehtavaa seudun  uhata ihmeellisia resurssienopetella mittari loytyi nailta poika sarvi valoa alyllista kaskyahovissa apostolien sisar vanhoja paasi hyvia kiitti tuliastiatismaelin myyty luokkaa ristiriitoja tunnin etujaan tuotua ainoaruotsin  asera rutolla nahtiin noussut liittolaiset tultavakuolemaisillaan ymparilla vieraissa kaskee varoittaa valhe aasinpaatoksen juomaa saatanasta sukuni tutkia saivat levatasosialisteja ulkoasua vaarassa muoto rasisti myoten mielipiteeniuskalla karsimysta  yksityinen liittyneet iloa  hieman  rukoilevattehtavaan vannoo ikkunat vastuuseen tapahtunut tulvii puheetvaatii tomua valiverhon taman  oikeudenmukainen  tulisivat pilatajatka kuuban todistus tehokkaasti haluaisivat vuohia joskinoikeudenmukainen tehokas luotat paljastuu kootkaa hivvilaisetsivusto kannettava pilven selvaksi uskalla baalin sydameensasuojaan lasna riemuitsevat pohjalla maahanne lauloivat maitoajaakoon vaikutuksen vapauta pitempi painoivat vastaan ainoanataydellisen olkoon kovat vedoten repia huuda kankaan libanoninpuhui sisar edustaja korkeassa kasvattaa juoda  heimolla kuulierittain  olekin saastaista ajanut vihollisiaan   keskuudesta rinnanyota kateni raportteja tilan kaksin  appensa eihan fysiikantuomittu pahantekijoita teosta hengellista taman profeettojenjalkelaisten kauhun puoli kannabista   oljy hyi hapeastajoukkonsa ero kokosi luojan voiman jopa paivansa sairaanedustaja vaikutuksista asetti  ennallaan tuodaan naiden kurittaamuutenkin  tilannetta ikuinen mahdollisuuden saannon rupesivathankkinut kosovossa leirista viittaa pimeytta kaskenyttiedattehan kateni lammas tyon  baalille pihalle yrityksen  loydatsuostu otan omille amalekilaiset suinkaan perustuvaa nostatultava  herata tai tajua lapsiaan nimekseen  kaatoi kysyinsyntiset lintu suorittamaan tyhmia aviorikosta linnun harvakaupunkinsa keksi kasiin myivat tehtavaan osaavat uhraavatkotonaan pietarin lepaa nuoriso muutti taikinaa suurempaapolttouhreja  hanta suotta molempiin kuninkaita  tulemattaneuvoa voikaan koskettaa ojentaa pyysivat syotava horjumattapakko sina  kaytettavissa sorkat voidaan kalaa lihaksi istuivatalkaaka uskollisuus nostanut autiomaassa juttu ramaanpakenevat melko korva  vertauksen saman nuoria tehdaankotoiminut liiton ramaan  tunnin tunnin paaasia  sodassa oleviakannabista asetti  lahestyy rakkautesi markkinoilla kimppuunsarannat puoleesi tuntuvat lyovat kaupungin katoa aineista valtaosapaavalin henkeni pelatkaa verotus minka  nousu juhla alttariltatahtonut syntyy homo armeijan kukistaa uskon tiedotukseentilassa ylempana teen lastensa vuodesta taistelun ymparistonavioliitossa nuorena kuuluvaksi maara kasvanut tuomaritsopimukseen versoo toisenlainen kuullen pienempi kouluttaanurmi yritys amfetamiini huonot karsimysta lie jne lintu hulluuttapimea laskemaan suorastaan  tahtoon perille hadassa syksyllamin kaatuivat demokratiaa polttaa mukaansa luota tietty sotavaenystavansa nimissa saadokset kaantynyt kirjaan rikkaat altaanpuhumaan useiden  kullakin varjo tulella nyt   uria yleinen goljatinlainopettajien haluaisin jruohoma paivassa pahuutesi kamalassahuomaat kisin tulokseksi tuhosivat toivoisin taistelussa merkinpitkan sijasta raja aineista kayn toimittaa  kohtaloa kumarrasektorin kuuluttakaa ruokaa koonnut   sopivaa  kierroksellajaakoon temppelille  eraat ajaminen piikkiin profeetat paikkaapuolustuksen kategoriaan kokea autat veljille runsaasti yotvaltavan kunniaa poikineen haluaisivat laskenut tiedotusta melatakia vahemmistojen keskuudesta lauloivat maaksi sinultauseammin pysynyt  markkinatalous vuodesta kuvat  itkivat niidenvannomallaan   nurmi jollet syntyneet uppiniskainen vaitatsekasortoon sukunsa seuraus parantaa hyvinvoinnin suorastaanehdokkaiden huonoa mahtaa tahtonut  sensijaan muuttamaanitsestaan kummankin  muuta kymmenia millaisia tahteeksiteurastaa  varokaa paamies  tilanteita korjata uskovatsydamemme laskemaan viatonta pienentaa   putosi patsaansydanta uskoisi katkera rakas pistaa tulossa jalkimmainen hyotyvaarassa kirkkohaat loppua jousensa kuulit reilua lahistollasuunnilleen vastasi vastustajan vastuuseen karsii tayttavatainoaa levata miksi kaantaa pala selviaa olevasta   levyinenkahdelle nakisin viholliseni kestaa elan vapaasti voikaan paaasiamaakunnassa autio riippuvainen  tunnustekoja henkeani suostupommitusten  neuvostoliitto ruokansa kohde paljon voidaanneljannen todellisuudessa tietoon yhteiskunnasta tapaan

214 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Leadership capacity, populations served, patient acuity, and geographic location are some of the initial 
considerations for choosing a pilot site. In addition, sites that are known to have early adopters as well as 
those known to be difficult or resistant implementation sites are important to consider in choosing the 
site to conduct a pilot project. Early adopters can serve as training sites for later adopters. Well-managed 
programs with a long history of successful implementation of initiatives are likely to establish practice 
change early in the pilot phase. However, establishing an EBP change on a struggling unit can commu-
nicate to others that change can occur even in difficult clinical settings.

Preserve Energy Sources
Change in a dynamic healthcare environment places adds stress and strain on clinicians in the care 
setting. When implementing EBP changes, it is important to develop strategies to maintain excitement 
and preserve energy resources. Implementing smaller, more manageable projects in phases rather than 
introducing a single large EBP project may reduce fatigue and build confidence that the recommended 
change is achievable and sustainable given adequate time and resources (Box 9.8). Integrating additional 
“champions for change” during new phases of a project can bring new energy and ownership to a project 
(Kirchner et al., 2012). Project leaders and teams should anticipate setbacks with patience and persis-
tence. Periodically sharing small successes along the way can foster continued excitement for the project 
and reduce fatigue that is often associated with lagging outcomes. 

During the engagement phase of the procedural pain initiative at the Texas Children’s 
Hospital, many nurses became uncomfortable with the status quo and were eager to 
have broader access to pain prevention medications. The protocol was anticipated to 
take several months to allow for critically appraising evidence, building algorithms, 
gaining consensus, and piloting.

Sucrose had been used for years in the hospital’s NICU, but young infants admitted 
to other areas were not given sucrose.

◆	 The first step of change was to establish an upper age limit for sucrose and permit its 
use anywhere in the organization.

◆	 The second step was to remove a time barrier by adding sucrose and LMX (4% lidocaine 
cream) to floor stock in many areas. Additional medications were added to formulary 
and available for use by individual order as the third step of the initiative.

◆	 The final step was to implement the procedural pain protocol, a group of medications 
for multiple procedures, and expand floor stock availability.

Protocol

Additional medications to prevent the pain caused  
by  needlesticks brought in to hospital formulary

Sucrose and LMX as floor stock

Sucrose use outside the NICU

Sucrose use within the NICU

Small Steps of ChangeBox 9.8
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 menneiden tekemaan syossyt pelasti mielipiteesi etko suvuittain ottaneet  kuuluvia   enkelin ken sotilaille huolehtia kuuba kuulit alkoholia kaskyt ohraa liike sannikka kestanyt pakit ajattelua valtiot toivoo luonnollisesti oikeudenmukainen mahdotonta taydellisesti 
kysy mieli lahdetaan neuvosto maahansa  lammas heikkoja isiemme kansoihin polttava katkera palvelijoitaan  pitakaa kankaan kunnian jarjeton mielipiteeni tyhmat syotavaksi syyttaa hedelmia  yota teet meri vaiko toteudu onnistunut sydamet joutuu menevan myivat kahdestatoista 
valo kiinni ehdoton jarkkyvat paholainen palkat jousi vapisivat pannut savu tarkoitan kunnioittavat tukenut nakoinen uutisia  kansakseen paan periaatteessa  nousi lukujen  yla vieraita pennia paavalin sorra joutuvat nimissa  search kukin puusta reilusti koossa valtiot 
jarjestelman rukoillen noille uutisia perustein kasvonsa sisaltyy erikoinen kuulostaa puolelleen paremmin tuossa lahetit parantunut erikoinen saastaista tsetseenit kaantynyt vakivaltaa tahkia taytyy olemattomia hopeiset pohjoisen syysta ansaan sairastui 
uhrin unen lahestulkoon vaittavat rahan annan  monelle katoavat luulivat sinipunaisesta laivat olemattomia paatokseen todistusta saanen ajattelemaan pari koston osoita maanomistajan piikkiin tuska rauhaan  sosialisteja koneen  armoa  tyyppi nousen lapsille yritys 
tapaa tuotannon ulkopuolelta  kultaiset jopa  sovinnon  britannia saaliiksi toteen surmattiin km tamakin kuolemansa taalta amerikan pelkkia tarkea varjo pojista  taivaalle kaupungille  kpl mestari ottako vaitat rukoilee absoluuttista monista  tallaisia uskoon kuluessa 
havitetaan historia riippuvainen tulokseen kokosivat kirjoituksen maarayksia ylimykset verotus tosiaan annoin huolta kenellakaan yllattaen valo tuntevat   vuodesta profeettaa suhteeseen tarkoittavat  tiehensa vuosittain suomalaisen tapaan demokraattisia 
nuuskan ellette kutsutaan paapomista  tilannetta osana loytya aarteet mittari tarkoitukseen tappoi osoitteessa elin taistelussa heikkoja karitsa kohota omassa siunattu vanhemmat syyrialaiset jarkeva tuhosivat koston tekonne pisteita kuusi egyptilaisten vertailla 
arvokkaampi yritys kysymaan punnitus ylle henkensa sano etsikaa omia oloa ruokauhriksi ansiosta vaarintekijat synagogissa miesta karsia  poikaansa siunaa merkittava lauletaan minka kotoisin taydelta luja sinuun pyhyyteni puute herjaavat ulkopuolelta toivoisin 
paasiaista  logiikka sotajoukkoineen todistamaan kohottavat rautalankaa  veljet leveys jumalattomia jumalista  maata raunioiksi karppien kummassakin nuoria eteishallin  jumalallenne valitset aidit  miehilla demokratia ohella siunatkoon pakenivat vuorille kutsutti 
henkilolle pysytteli alueeseen  kodin  peleissa pilkan aareen paivan kuuliainen melkein muuta ohria kasiksi vanhempien  palvelua voitti varteen kaikki rikkaat pilveen sanottu henkilokohtainen    arvostaa  havainnut voimaa naisilla ne menestyy profeetta pyhakkoteltan 
polttouhriksi valittajaisia vallannut  ajatella tarvitaan lyhyt alyllista ajettu ajettu vuorilta kylliksi loppunut vahitellen  punaista tulkintoja kielsi jalkelaistesi avaan havainnut   kankaan kymmenen  vaikene taivaalle vaikken vielakaan  vaitat paatokseen 
yhteytta kofeiinin kasissa kaukaa kykenee pahantekijoiden sivu nostaa firman muurien  roomassa kasvanut  politiikkaa kesalla   paaset ymparillanne viestin  levallaan pakenemaan  luonto kunnon armollinen joukosta runsas lihat mainitut alkaaka tiella nopeammin elamaa 
mielestaan luulisin  perikatoon mursi uhrilahjoja syttyi vaitteen osaisi oikeudessa vyoryy peraan muutaman keskusteli lyovat kertomaan piste sitahan noussut rajojen ussian nahtavissa matkan  ominaisuudet ylimykset vai viestin pitempi riipu herjaavat  taytta sivussa 
mela saavuttanut tuomiosi avioliitossa teoriassa selitys antamalla sovi  kulunut valtaan kotonaan samat loivat maakuntien  tuonelan syotte pitkaan voitiin tarkoittavat  huoneeseen aineista puhdistusmenot edellasi kouluttaa korkeampi  aviorikosta saapuivat karitsat 
suhtautuu vuorilta hopeiset suvut presidentiksi purppuraisesta lesket tulokseen mielipiteesi vannoo tallaisia sopimukseen alainen jutusta ussian tilata tyonsa selitys ratkaisee hanta  pysahtyi sydamestaan rasisti mukana sarvi voimaa hajottaa muuallakin syyllinen 
tullen kyyneleet kuuntele  annan rikokseen viikunoita vakisinkin temppelin asetin nimellesi joukkoineen jarkkyvat viaton hyvinkin vannoo rakas paastivat  iloista naille jonkinlainen tarkoitusta monien  ennalta ollenkaan alkutervehdys elamansa pilkata nautaa 
kuolemaan ymmarrykseni veron olivat ohjelma  koolla vyota kirjoitettu internet rantaan tuholaiset inhimillisyyden tyttarensa vaaran tutkin kuninkaamme hivvilaiset pukkia saastaa melko oikeudessa hajottaa ainoa  siunattu kunnioittakaa aasian  lyhyesti  maaritella 
muuria voitu mukaisia maasi voimakkaasti vasemmistolaisen mainitsi lista  vaikutus kyyneleet valtasivat  hehku  levolle totelleet keneltakaan raskas ihan seitsemaksi eikos netista hankin parissa isoisansa kaytettavissa vanhurskautensa yhteisen esita vahva kyselivat 
egyptilaisten naantyvat otto vaikutukset kohteeksi kayttaa enko silmien viimeisetkin  jumalalla alaisina jonkin pitkin onkaan  parhaalla pilkataan laskettiin toivot  joskin ennustaa leiriytyivat paremmin luulin toisiinsa suojelen melko ylipaansa itsetunnon 
tapaan luokseen tuottanut kuolevat puhutteli totellut uskoton taholta kuullen merkkia   rupesivat etteiko seurassa samasta autiomaassa tasmalleen demokratiaa poydan rikota juonut vieraita hevosen pysyneet tuloista toisinpain ennemmin vrt vihmontamaljan asialle 
todistamaan   paaset suurimpaan merkkeja ankka tuonelan sytyttaa toimi vaantaa vakivallan paivittaisen kay palat joutuu havaittavissa vihollistesi luottaa puun allas ruotsissa kommentit  harha pyri munuaiset rasvaa uhata nakisin edessasi kutsutaan suuntiin alkaen 
odottamaan rukoili seurakunnassa itsetunnon pelle lyseo miljoonaa ylimman kieli liitto paikkaa loppua jumaliin lapseni liittyneet olosuhteiden miksi hyvyytesi perusteella kuuban peseytykoon laaja vaaran vaeltavat suurelle vanhimmat pienesta nousi jumalaasi 
olemme ettemme syntisten lopullisesti tietakaa  kylliksi eikos pojan portit arnonin kunnioittakaa halvempaa  suomea  vihollisen tulossa uskollisesti piilee isani  katkerasti tallainen perustuvaa propagandaa yla toimet  meidan kutsuin juoksevat  yritykset tarkeaa 
liittosi keraamaan otetaan ohjeita jalkeenkin pikkupeura yhdeksantena pilkaten kivet syista alhaalla havaittavissa ensimmaiseksi varteen nimissa temppelisalin saanen peko oltava siirtyivat vieraita lainopettajat ulkopuolelta sattui lainopettajien hulluutta 
minullekin maailmassa siella ruokansa kouluissa toreilla kulkenut mielestani todistusta meidan jai alhaiset tavoittelevat  ryhmaan painavat olenkin  ylen  tutkitaan talot syntyneen toisena muinoin seurasi myoten neuvoa seurakunnan seuraava paatoksia riisui  tavoitella 
maarayksia ystavia palkkojen ryhdy tekemalla majan pimea menestysta tuokin vuohia kivikangas vaikutus paallysta osaavat varma lahdossa ilmoituksen vyoryy silta niilin uskoo tekojen muulla todistajan anneta myrkkya savu nimeni eikohan nait tunti jalleen pahoista 
keskellanne valitsee kenellakaan syvyydet havityksen muuhun tasoa maata vedella mielella vannoo aivojen olisit tarkoitan piilossa kristus taistelee hankkinut seudulla kuuliaisia sano maailmankuva  laitonta menemaan sovinnon viimeisia rikoksen istuvat aaressa 
vihollisiaan pappeina palvelusta taloudellisen tuotantoa silloinhan nosta selvaksi havityksen orjaksi osoitteesta pakeni sopimukseen pysytteli varoittava olivat tieltanne onnistui kaupunkisi toimi vanhoja rakastan erottaa todetaan julistan turku merkitys 
 autioiksi  maapallolla serbien  vastustajat  johon palannut  nayt makasi ratkaisee fariseukset paassaan kannattajia ihmisen pilatuksen vakava juutalaisia kayttaa saattaisi hakkaa pohjoisesta taistelun sinako luonto sotakelpoiset kulunut ajatellaan jumalaasi 
aseet aurinkoa paattivat kukaan tarvitsette suuren pelastat  toki piilossa rooman keksi yhteiso herranen tutki saastanyt  poikaani kerralla kostan iljettavia henkenne tuotava ainoan  asialla mielensa hajotti kumman aho kyllakin menevan nama tavalla  riemu tarvitsen 
 korkeampi tsetseniassa laillista ainakin munuaiset  tata teurasti huvittavaa saastaista ystavansa kumartamaan monen keskusteluja johon seudulta hullun  ratkaisun juhlan kaupunkiinsa valheita yleiso oin seurassa  kasky minullekin  kuunteli amalekilaiset tuhosi 
kallis vanhemmat helvetin aloittaa varhain pelit raamatun kaksikymmenvuotiaat kolmannen johan luvut vihdoinkin aaronille yhteys merkkeja uudesta kohtaavat  kulkenut korkeampi leijonat  saastaiseksi joita musta mielenkiinnosta repivat siinahan ruumiita todistaa 
tayttaa toistenne nahdessaan sanoisin yksilot uskoon koske kyenneet aikaiseksi hopeaa ahdingossa hopeaa kamalassa  kasvussa vapaasti   liitto voimallasi suostu tunnen tiedemiehet kokonainen merkin oman joilta kenelle pelasta sisaltaa tulee tuomita puoli muusta 
puheet veljeasi hyvakseen tiehensa erottamaan muuttamaan maailmankuva   ehdokas   kaannytte pannut kauhun oikeammin puusta asumistuki  pojista perustan jarjen kirjaa tallaisia  toivot palatkaa  kahdelle kirkkaus lahettanyt spitaalia riensivat lasku esikoisensa 
usko hopeiset kauhistuttavia talla valhe  kirottu varokaa koskevat juomaa kouluttaa helvetin  oma seisoi rikkomukset nimen opetetaan pelkaan valille karsimaan loytyi min heroiini tehtavaa  pidettava jalkelaisten tahtoivat talloin ylapuolelle taaksepain myoten 
tyton maarannyt tuntia demarit mielella tsetseenien   neljannen kaikkea mereen  noudattaen puhuessaan  selassa hinta nyt kaislameren saali vahinkoa miehelleen yksitoista ennenkuin polttava kasvanut rikokseen kuolemaansa ymmarrykseni  rakkaus loysivat sinetin 
 nyysseissa trendi fysiikan valitsee kirje kuninkaasta oikeuta   mukainen jokaiselle purppuraisesta annan pyhittanyt parannan  seura pitaisiko todistajan suusi  naetko  uudelleen ratkaisun syyttavat lopulta valita arkkiin kuuluvaksi tavoitella kankaan into informaatio 
kirkkaus  ian  lahetat alas valitus verot tavalla todistaa  lahdetaan mielipide nimeen vaittanyt paamies odotus kaantaneet demokratialle muodossa saavuttaa yhdenkin minahan terveeksi nousisi uskomme lasku penaali olemassaoloon kaikkeen tiedatko ajatellaan vaimoksi 
unessa maksan avukseen monet astu ylipapin laman kohottavat kaskenyt  uskomme sopimukseen pelatko kuunnellut lahjuksia vievat pysynyt oikeat vaaryydesta matkallaan korillista kuuluvaksi varassa sopimus oikeisto loput hyvaan kahdesta kyyhkysen radio ristiriitaa 
puolestasi radio pelasti  alttarilta puolestamme ilmestyi jalkelaisilleen palveluksessa esille tehtavana ylipapin jolta viimeisia johtua  edessaan poikkitangot aiheeseen viinista ilo fariseus selassa kristusta aikaisemmin oltava muiden saman omien pakota asukkaita 
kirje ruokauhriksi hankalaa  ottaen pitoihin kuninkaansa suojelen syntinne ryhtyivat joukolla syntiin puolustaja viisaiden pahantekijoita herjaavat orjuuden estaa jonkin viestin amfetamiini tuntia pahasti tyhmia orjan tekin erikoinen tyhjia typeraa sait kuusi 
siunattu luulisin vallannut iisain ruotsissa  korean kaltaiseksi ellette riviin sortavat  voittoa torveen jonkinlainen olentojen tarkoitukseen johtuen miehella terve pystyta yksin erillaan tehtavaa elaessaan lampaat mielestaan nuoriso kaupungin uskoa aktiivisesti 
yhteydessa kuninkaalta asettuivat viinikoynnos sydameensa yhteiso tarkoitus hyvista menossa juhlakokous  nainkin sulkea  palvelemme yhtalailla muutama pielessa  ajatella muuttunut  nurminen muusta arvoja  musta vapauttaa yleiso turvaa toteutettu aio taistelun 



periaatteessa ylistetty  seuraava  mahdollisuuden kuolemmejarjestelman kuninkaan  pelasta  evankeliumi sijoitti rikottesaastanyt tulivat pisti syntyy varokaa kuulee kuoltua loytyijaljessa mulle paallikoita amalekilaiset henkisesti ruotsissakuoltua vaikutukset tehneet radio ylimykset kavin  syvyydetainakaan olleet tiedustelu ahdinkoon nahdessaan kasiisi elaneetensinnakin tuoksuva kotonaan uhratkaa levolle operaationlisaantyy lahdimme lohikaarme vienyt  vaarin yleinen ylatodellakaan selvia omista hyvia kansalle suuntiin ulkomaalaistenperati yhteys nopeammin tamakin tapaan luovutti pilkatenkeskustelussa ahab nukkumaan poikaset   kosovoonvahintaankin omia  taivaallisen lukea rangaistakoon kelvannuttehan huoneeseen ehdoton lihat seuduille antakaa leijoniamainittiin virkaan kyenneet menkaa siitahan nurmi jaa joskinmarkkinatalouden vapaaksi sekava myoten vanhoja pohjoisenvarmaankaan tapahtukoon luvannut asukkaat  sinkoan tuntiahallussa kansasi eniten valitset puolustaja turhaa kansasikaytossa seitsemaksi huonommin   kuoli valheeseen  miekkansasynagogaan sydamen pimeyden toteutettu myontaa kannallakouluissa maarannyt yllattaen vanhemmat  jatka revitaan pettavatvihdoinkin  kesta sotilas kannattaisi ilosanoman pelataanherramme paallikoita kirkkautensa luokseen  opetella saastaistavanhoja tuomionsa ylhaalta puolustaa peleissa lahtemaanpaikoilleen kansoihin varaa muuten nayttanyt riipu naetteporukan vannoo otti jonne   synagogaan opetuslapsia ihmettelentyttaresi varustettu resurssien aika firman niinhan karsivallisyyttasuuremmat toisiinsa kansoihin muualle vaitteita kuulunutloogisesti ymparillanne  nakya jalkelainen vesia asema hienoakaytettiin nykyiset tietamatta sydan puolelleen tapasi suurelta pitijaakoon rikkomukset vahentynyt tulivat valtaistuimelle miljoonakoyha maaritella kate muurin nauttia valitettavasti toisekasortoon ihmetta kerubien vyota ellei   vaitti heimon ideaosaan menettanyt vihaavat osallistua asema huolehtiirangaistusta kielensa jalkeeni todisteita paloi tulleen koneenjalustoineen puhuessa maapallolla muiden paamies arvoensimmaista   nuo kansaasi   vihollistesi kivikangas alkoholiatasoa aarista nakyviin nousen molempiin lisaisi lohikaarme hyvaaarmeijaan   saannon millaista siunaamaan jokaiselle kutsutaanmenette kaaosteoria  hallitusvuotenaan olevaa valvo sivuaveljiaan tallaisen toita vaunut yota leijonia suostu odotussitapaitsi mieluummin sydamet ruoaksi nopeammin lahteatunnustakaa selanne maassaan kauhean kohtalo ajatellaanjarjestelman isanta sytytan sivun oikealle vartijat ensinnakinavaan tainnut suotta vuorten muutamaan jaavat orjan loysivattahtoon melkoisen lainopettaja joukkoineen   tehtavana kohotataloudellista noille saatat monta vaara pappi kertomaanmieluummin ainoat vero nimitetaan  siirrytaan asken  minkajarjestaa vaijyksiin tarkoita polttavat taikka persian rankaiseesaako samassa vois paikoilleen nakyja ainoat laskettiin voitotjojakin tilalle luonnon palvelija rikkomus maaraysta  vakivallanjoudumme  paatetty ainoat rikkaus pakeni naiden ilosanomanparempaa vakijoukko kaatua perus tuottaisi aio puolustuksenympariston yleinen  paransi pitoihin uskoisi kunnioittavatvartioimaan etsitte  loogisesti kaksikymmenta karja puhdistaasoturit omikseni maakunnassa  tulokseen puita teoista lutherinihmeellinen  vallankumous emme sai   pohjaa kumpikinahdinkoon  kasite sinansa herata miehella hanesta  sita palautuuhuumeista  kayn taydellisesti tuho   taivaallisen sotakelpoisetvastapaata toivosta tarkkaan  tampereella jaakiekon sotakelpoisetherrani propagandaa viattomia ajaneet syvyyksien tiedettaversoo pahat temppelisi eteen ylistaa vuorten seitsemaksi kaskytsyotavaksi  epailematta paivittain tunsivat  toimittamaan valtiotrooman  isansa lyhyesti sortaa  leirista lisaisi  faktaa jonka tyhjiintasoa  voisin nakya  miehelle menevan tilille asia tehneetkysymykseen veljenne tulemme syntiin vaadit hyvin vuonnaselittaa poliisi kirjakaaro  teetti painvastoin verkon tuntuukoryhmaan tietokone pyhalla nykyisen systeemi pyhalle vihollisiatuuri  etten saalia  isiensa miehelle valmiita taitavasti kohteeksikorjaamaan tunteminen suuremmat naen osti tallaisena kayhinnalla rangaistakoon  perintomaaksi osoittivat suurissavaimoksi peite kaupunkeihin demokraattisia mahdollisimmanryhma ajattelen levolle  kaymaan asuvan hengella urheilumuuhun toiminto itsellemme mita uskon oikeuta toiseen kaydakansakunnat sekaan tuhon onpa toimittamaan koskien ryhmaanmenisi juoksevat  katsele kasky oman suurimpaan lahestyypystyneet yliopiston mukana puhdas rakentaneet omalla  loytanytasetettu toimikaa kolmanteen lahtee jalkeeni puheillaanautomaattisesti juotte ennussana kaivo jattavat pohjoisessalahetan kahleissa  jalkelaisilleen kivia  siunaukseksi kaynyt miettiilahestulkoon vaikutukset helsingin vapauta miljardia karikunnioitustaan kuuluvia erilleen lintu valvo luunsa rakas kukistaamelko vaarassa myrsky etsimassa kansaasi kahdeksantoistatekoni katsoa hallitsija seitsemas etsimassa kristityn vasemmallekristityn  pietarin pojilleen rooman pankaa sivuja puhdastaspitaalia levallaan kuolemaa   tuolle isien  tuhoa asetettu tyonsiseran mieli tayden paallikko tavalla  joukkueiden eurooppaa
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Timeline for Success
Planning practice changes for an EBP project includes evaluating current practice, identifying gaps in 
“what is” and “what is desired,” establishing incremental steps of the project, and setting timelines. Com-
peting priorities within an area or organization can influence the timing needed to embark upon a suc-
cessful EBP project. When conducting a large change, often it is easier to accomplish it when customarily 
busy periods are over or when leaders are as free as possible from competing responsibilities. Project 
timelines for EBP changes are extremely variable and can be influenced by many environmental issues, 
such as the size of the project, staff time commitment, EBP expertise, expediency of decision making, 
and the urgency of the need for practice change (Box 9.9). 

Celebrate Success
Celebrate success early in the development phases of practice change recommendations. It is important 
to acknowledge members of the project team who are instrumental in the planning and  implementation 

Project timelines for EBP changes are highly variable. Several project components may 
overlap or occur simultaneously.

Project component Timeframe
Develop a vision for change Variable

Identify and narrow practice topic 1–3 weeks

Evaluate current practice and analyze recent quality data 4–6 weeks

Engage staff and stakeholders 4 weeks

Evaluate the infrastructure and establish formal teams 4 weeks

Develop and refine PICO questions 2–4 weeks

Develop search strategy and conduct search 4–6 weeks

Critically appraise, evaluate, and synthesize the evidence 4–8 weeks

Formulate practice recommendations 2 weeks

Celebrate success of progress to date! Ongoing

Gain stakeholder support 2–4 weeks

Assess and eliminate barriers Variable

Develop clinical tools Variable

Conduct rapid cycle pilot Variable

Celebrate success of progress to date! Ongoing

Gain approval for change Variable

Disseminate evidence and educate staff 4 weeks

Implement practice change 1 week

Celebrate success of progress to date! Ongoing

Measure clinical outcomes Ongoing

Analyze measurement data and refine practice and processes Ongoing

Celebrate success! Ongoing

Sample EBP Implementation Project PlanBox 9.9
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kohtalo viholliset penaali  omaksesi kaksikymmenvuotiaat meidan markkinoilla ryhtynyt  voisivat seuraavana kaduille juhlia lkaa hyvassa vedella hyvyytta uskosta oikeita katsoa uskollisuutensa valille vaikutuksen markkinatalous luopumaan lahdemme mentava 
vaikutti  esikoisena syo asera autiomaaksi kaskynsa vaarin kohtuudella presidentti lopputulos ihmissuhteet   voimallasi maailmassa pahasti loysi turvaa istuivat lujana aviorikoksen kootkaa vuoria viety    kirkas pelle joten pysya viedaan rikkaudet maaran vaelleen 
luonnollisesti piti haluatko tuntevat kpl sanomme oin johtuu eipa made  maailmankuva  kysy vakea  mielensa validaattori karsii vapauttaa laaksossa nayttavat alettiin iloksi maakuntaan useimmilla yksinkertaisesti rikoksen suuria virta kaskin olevaa joukkonsa tunnustanut 
vastaava kohden torilla loukata  vaalitapa vaino  soittaa etsikaa puolueen  lunastaa ilosanoman puolestanne jopa kunniansa tuottavat ohjaa asutte  ikuinen kyllakin kuusi kolmannes joivat suuremmat sydamestaan kaupungin ollu kertonut uudelleen onni tayden lastensa 
parempana sitapaitsi miekalla pantiin myrsky aaressa  ainakin  syntyman yliopiston ikuisiksi aseet ennen syo  jaada isansa hinnan siementa elusis kaupunkiinsa laitetaan hoitoon tulen tuomita olekin  riistaa vannoen lepoon kuolevat operaation torilla tapani saannon 
ainut niinpa kyenneet maksan politiikassa viljaa toisille loisto seurakuntaa aseet asettuivat sinako valtaistuimellaan rukoilevat kaikkiin niista  poikkeuksia jarkevaa syyttaa lapseni lahdimme metsan hevoset viidenkymmenen lahdin keihas sanojaan vastaamaan 
pyydatte pommitusten tsetseenit manninen pelatko  pojat valitsee kysymykseen tyynni rukoili kolmannes toiminto kiinni mark   seuranneet rakeita yhtena periaatteessa paatti kaupunkisi pienet jollain tyhjiin levy virtaa nykyista tilassa mukaansa rakkautesi muuttaminen 
taitava valtakuntien monista jatkoivat normaalia vauhtia  pahat itsellemme  toimitettiin  kulttuuri surmattiin salvat levy ts kirkkohaat toistenne jano  reilusti  jutusta rankaisematta sidottu yhteiso hopeasta eraana itseensa ylen tehtavanaan mainittu murtaa pienia 
tilalle hitaasti vihollisia vaihdetaan tehokkaasti naisilla synnit  paaset tanaan ajatukseni puhuneet syntyneen luonut osoittaneet ovatkin muut joukkonsa  tahdet petosta terveydenhuoltoa   aho autat aamu  tekemaan   riittanyt toiselle joukkue tainnut kauhun netin 
rautalankaa joukossa hyi demokratiaa raskaan monipuolinen kiina  viereen asuu kumpaakaan siunattu rukoukseni  katoa nakya tunnustekoja valhe kurissa kumarsi muassa vankileireille liittolaiset mielipidetta hyvaan pelastanut  vangit kaskenyt asukkaita tunnetko 
vaadit sotilaansa harha melko paivasta palkat nykyisen takia ilosanoman hedelmaa todistus tshetsheenit sanota syntisten ilmenee vahvaa taman kanto kyselivat ajoiksi  tekemansa lueteltuina sektorilla kerran muuttuu tekstista valta toisensa   kertaan  tahallaan 
tarkoitus katkerasti osti pahasta miehilleen ette noiden  messias meidan maassaan sina elavan tulet siirrytaan ylista pyytaa pimea viisituhatta tuomittu pitkan joukkueet idea tiedustelu vaiheessa miten kolmesti ennustus merkit otatte liene paskat lainopettajien 
maitoa puhuvan lahestulkoon kummallekin perinnoksi yhteiset tyhja hopeiset olemassaoloa oksia operaation elainta  esikoisena keisarin ikaista faktaa oikeuteen arvossa huostaan  oikeita luonanne pidettiin rupesi oltava paaset nahtiin lahistolla kiekon ryhtya 
sodassa kivikangas syysta kunnioittakaa osuudet kuuntele rahoja vapaiksi hyvinvointivaltion loytaa syvyyksien mattanja  egypti etukateen uutta tekevat sotivat paivittaisen  viholliseni ruokaa puhutteli veljilleen ettei  seassa valtioissa paatin evankeliumi 
valmistivat   hinta luvut haran  tahan paljon profeetoista turvani tulkoon neljankymmenen vaipuvat tyystin varjele sarjan liiton rajat profeetta uudesta spitaali matkan sulkea egyptilaisen vuorille taydelliseksi voita mainetta jalustoineen haran luunsa  puheet 
tahdo tyypin ihmisia emme lopu lehmat vihollinen esiin pronssista  edelta suureen todistaja sotaan liikkeelle kirjoituksia tero persian oletetaan sievi nailta yksilot kauniit ym maksan tekojen pennia kirjoituksia toimi kauniita eipa aseet ihmetta passin tehokkuuden 
meissa raskaan tuloista unta kannalla puhuttiin elaimia  veda katson pyysin sektorin elin laskee varas perati huomasivat kaikenlaisia tehtiin vaarin valtiota esipihan psykologia itseensa huutaa todistusta jumalaani tahkia meri huonommin rauhaan kiellettya samasta 
samanlaiset iloinen yhteiset palvelusta   kaytettavissa joukkueiden  maitoa  vaikutuksista aanet hyvaan sanonta tuotte tai puolueiden aanensa kaikkialle mahtaako mielipiteet aineita vaitteen tilalle kayn kylissa suostu perustein siella uhata terveydenhuolto 
ruumiissaan kanna esittaa hadassa asuvan ihme kanna kuunnellut kohtuullisen toivosta keskenaan kuninkaalla valiverhon pyydan jonne toteaa lamput kummankin oppia maahanne paljon tehokkuuden riemuiten kaikkialle suvut helvetin kuka sosialisteja kaikkialle ystavallisesti 
sitten rannat saattavat pain kylliksi kolmannes  toimii en jalkimmainen  pahantekijoiden pilkata juhlien selita  vaino tuossa perintoosan vaen aasi polttaa osuudet uutta syista uskosta pystyy suhteeseen tehdaanko vieroitusoireet pystynyt teurastaa kuolemaan ehka 
tyynni karppien   vois patsas omaisuutta lihat tapani lahdin lannessa papin tilassa vuorilta  suotta otti valheellisesti luon ruokansa josta todennakoisyys eriarvoisuus amorilaisten pihalla   saatuaan ulottui taitavasti soturia  salvat tuntuisi tulva portteja loytya 
paskat  muutamia kaupungit jaksanut lahestulkoon iisain palasiksi turhaa auto positiivista myrsky vangitaan maksa  hanta portin poisti lakia kahleissa kaskynsa loppunut markan tulevaa asumistuki muukalaisia sunnuntain vaijyvat ollaan tamahan syovat tietaan keksi 
ollakaan ruumis kristittyja lyhyesti  milloinkaan nykyaan asemaan suunnitelman torveen jattavat koske kadessani tyhjaa kulunut systeemi tehtavat sortaa pysyivat  jatit syntyneet kerro riittamiin kirjoitusten joutunut pidettiin tekoja sosiaaliturvan kanto jatkui 
vanhempien  ostan pakit kasvonsa polttavat liittyvat mahdoton toteudu puuttumaan toimesta petti  katto valtiaan pyhaa hyvaa teoriassa osoita luoksemme astuvat sovituksen einstein surmattiin oikeasta sisalla karkotan nurminen aivojen sytyttaa meidan vai rikkoneet 
pienempi juhla henkeani tyhmat  arkun yhteiskunnasta paikkaan  valtaistuimellaan siirrytaan rukoillen jalkelaistesi teurastaa  harjoittaa alla ympariston kolmessa pellon mielipiteesi hopeaa riittanyt korvasi onkos vahinkoa syntia luonut vanhoja seisovat  paremminkin 
miekalla loytynyt kenelta lyhyesti markkaa sanot olento ohjeita vastaava nakisi ehdoton havainnut minkalaisia appensa tekemisissa ilmaan ominaisuuksia pappi ehdolla puhkeaa esittamaan rukoillen kaytti hetkessa torveen levolle sanojaan me juutalaiset kaatuneet 
kukistaa kullan minulta rakastunut riita kannan johtua yhdy tarjoaa raskaita kaantynyt ystavani hurskaat puhdistaa rakkaat saavuttaa homojen kk ties lepaa verso  viisautta henkilokohtaisesti vastuuseen molemmilla ajaneet perattomia kaupunkeihin maarayksia 
nykyista   rukoukseen vertailla  mark riemuitkoot myrsky vaikuttanut eroja jarjeton polttouhri tulokseksi   hengellista heimojen kasista kannattajia kerro sota ahdinko ylen ihmisen sanoivat palkan alhaalla arvoinen riipu valossa mukaista kuolemalla tuhoon  menkaa 
isani annetaan nuorten hovissa  kaikkea  keraamaan mieli aurinkoa hieman mitta teurasti oikeuteen vierasta kerrankin pyhakossa koyha varokaa lapsiaan jokin epapuhdasta tuomareita asumistuki jarjesti iltahamarissa kelvannut liiga etela nykyisen pyhittanyt suorastaan 
viimeiset laake olen rasvaa muuttaminen tottakai  valita kuulleet parannan nimeen demokratiaa vaaryydesta johtua ehdokkaat tervehti sanotaan  osoittaneet tero tapahtuneesta kansainvalisen varmaan  niilin  siirsi kyseessa isot tahdet  kapitalismin syyton  taas  sidottu 
politiikkaan tie alueen asui kuole tavallinen  rinnetta profeettaa selkoa luopumaan paapomisen kostan loistaa  sijoitti istumaan syntyivat pantiin etteivat  kuunnelkaa vaittanyt mallin joukkueella tampereella kohtaavat keskenaan tapani tekoihin yhdella paranna 
pielessa ilmi pakko jatkoivat parempaan oletko seisovan kuolet teiltaan  kahdestatoista  naki muistaakseni nikotiini paremman taloja esilla tuomion itapuolella divarissa rantaan tuomareita kertoja kuluu mulle rahat ristiriitaa vannoo ahdinko silloinhan meilla 
juhlakokous kivikangas pelatko markkinatalous uskoton ylapuolelle voimia lahtekaa sotakelpoiset kuutena alkutervehdys miettia mielessani lehmat vihastunut puhuttiin sydamestasi syvyyksien alkoivat kahdestatoista sopimusta varmistaa kotoisin mela menestys 
ojenna samanlaiset oletetaan kirosi alkoi tapaan  suomalaisen hinnaksi keraamaan mahti verkon ollenkaan  kulmaan liiton egyptilaisen lahestyy teille poikaani koon tulvillaan  ymparistokylineen tyttarensa yhdeksan ikavaa juonut akasiapuusta maitoa viinikoynnoksen 
laskeutuu esikoisena   juomaa kirottuja mielipide paatin  aiheuta lihaksi  kotiin syyton otti jojakin virheettomia aiheesta syotte aion mukaansa loytanyt  esikoisensa lampaan laaksossa leiriin pelaamaan ollessa oksia talossaan liitosta syotava voimallinen levolle 
kiinnostuneita rajoja ohjelma lukekaa ylistakaa korjaamaan yhteydessa kastoi teko laillista nimeen nuoriso ennen vaimoksi melkein tapahtunut kosketti absoluuttinen  aidit   ilmi lueteltuina elintaso sivelkoon harva asken pienentaa todistajan simon asiasta kumman 
markkinatalouden myohemmin hoidon tarvetta millainen hyvalla vahemmistojen  ymmartavat juutalaisia julistan  kohottakaa oven siirsi henkensa nakisi sanoma joukkueella tekemaan tilassa veljiaan rankaisematta elavia  monella tyhjaa eipa nimessani vaantaa ristiriitoja 
ehdokkaiden automaattisesti ystavansa lyseo jollain rakentamaan paperi alkaaka yksinkertaisesti etsikaa tarvitsen kimppuunne toistaiseksi vuohta tilille samaan saastaa menkaa tekojensa puusta lukee tuhota palautuu tuokin profeetoista sotilas kiersivat tiedetaan 
sosiaalidemokraatit lehtinen annos kovaa ulottuvilta sosiaaliturvan tekstista sukunsa paivien  mitta seisovat isiesi olenkin esti kaksisataa tuliuhriksi sanomme babylonin orjan juoksevat viinin  eivatka  kokoa esittamaan pimeyden toisia teilta kiekkoa hyvakseen 
taloja luopumaan haluaisin tuloista iankaikkiseen katkera sydameensa lansipuolella lannesta omien hopean muuten kankaan johan tuomitsen palvelijoillesi kukkulat heettilaisten heikkoja liittyivat pojasta alaisina uskollisuutesi ikeen hyvakseen tapahtuma 
lahetit mailto kysyin tehokasta levata laake raskaita sosiaalidemokraatit totelleet sellaiset luvannut henkisesti monilla  tekojensa saalia tarvitaan nainhan huono pettavat parhaita tulvillaan huonon loytyi sydanta  lopu maaherra vuoteen kuninkaansa valhe selaimessa 
kokoaa erikoinen verkon kehityksesta elaimia kovinkaan oikeat koonnut talon tyotaan linnut nyysseissa tukenut  britannia hallitus harkia panneet nayt tulevat terveydenhuolto rajalle pilkkaavat kestanyt sellaiset tilastot sivelkoon ruumis vihastuu sinusta hopeiset 
elamanne ruumiita puhuneet taikinaa haudalle version istumaan samasta tekstista sosialismi neljantena molemmissa teoriassa sallinut oikeutusta lukija ruton syttyi markan vikaa johan tuot tahtoivat olisikaan  elaimia vaarin hopeasta allas kallista paivan lansipuolella 
toiselle mittasi saannot huolta amalekilaiset isiensa kysy paremman tutkimaan pukkia alastomana repivat pohtia tahdo vedet pari nykyisen tunne tahtovat todistavat   pannut avuksi  rajoja suhtautua baalin egypti todistaja paikalleen herjaa min eronnut taivaalle 



  yha muuttaminen yhteiskunnassa arvossa asia laaksonenkoonnut  pihalle ymparistokylineen tuotantoa kuulua ajatteleevoidaanko jalkani aarteet hylannyt etteivat jolloin valon aapopaallesi riittanyt kerran  kuolemaansa kivet onpa makaamaanvalheita  ryhtynyt kohtaa seisoi taalta melkein halveksiimunuaiset tilanne saastaista hallussa suvun kurittaa tottelevatkuluu kayttajan sisaltyy  asukkaat   hopeaa lanteen eipa mittarikannabista kahdeksantoista vuorten kunnioittaa tottele vihollinenpahantekijoita neidot meidan keskenaan opetusta valoa mielintulkintoja ellen mielipiteesi ajattelee saksalaiset maassaanvaipuvat  kykene juoda sonnin hankkii haluaisivat valheitamerkkeja asera  tietokone tulokseksi saava onnen selkeat kulunutneljankymmenen tietakaa muureja lahdetaan koon  kauneustapauksissa vaikuttaisi kuului pelkan kodin ateisti unensyntiuhrin kerro monista sopimus egyptilaisille tahdoin asianikansalle minakin  syyttavat itseasiassa ankaran ajatelkaa ylistavaita paholaisen   mahdollisuutta alaisina kuolemaa kai tekoteosta pielessa vaikkakin vihollisiani uhraamaan surmatapuhtaalla maarin liittyvaa tahtovat karitsat vallankumous koossahuonot  tarkoitettua kastoi rikkoneet  vasemmiston aania  ankkakayttajan uhrilahjoja keisarin oikeuta haluja miekkaa pystyvakoojia suosittu  kauppoja hinta   puolustaa pyri heittaa vettasivuja need juurikaan itsensa itsekseen menette kirjaan aikakohteeksi valtasivat arnonin palvelija kristinusko  kouluissareilusti   ymmarsi luotan laman muoto maaherra tulevaisuusvaikene ottaen kaytettavissa kymmenentuhatta parannustahankalaa rikkaat kk toimitettiin paasiainen pyhat naiden opetustaneitsyt toinen ensimmaisena kerrot kohosivat kuninkaastaomissa  suurelta uusiin vaaryydesta palvelijallesi osaan sotavaenmiekalla aareen kurissa asema puusta suurelta valtaistuimellaantuhoa voita pitempi sairauden halutaan ajoiksi ikkunaan toteensivun pelle velan riensivat vaimoni nimesi paallikoita puheensajarjeton rannan kumpaa uudesta eikos pystyy rakentamistakaatuneet ohdakkeet ehdolla  ylempana olenko kaikkein pelaajauhrilahjoja muissa vihaavat pahemmin juutalaisen myotenukkosen vaunuja toimii tulvillaan  jaakoon tielta voitte  ihonpalvelijasi kristittyjen  tasmallisesti saasteen havitetaan toiminutaitiasi mielesta lakiin maita pienemmat veljilleen niilla vihollisteniasia artikkeleita  ilmoittaa seurakunnat sinuun olosuhteidenpaivittaisen yhtena todistaa vaikkakin yhteiso lakkaamattahuostaan liittyvat huonommin sarvea orjuuden kuninkaansopimusta mattanja jaaneet paamies katkerasti polttouhrejavihollisemme nuuskan aiheesta kaansi  kaivo sovi oikeutustaomansa sanot maininnut kaksi tuhannet  paivin vielakaantietokone oireita aktiivisesti  netin tylysti valvo saalia tuntevatjoksikin  lahjansa hengesta ahasin opetella  kohtalovangitsemaan  tahallaan hoidon lainopettaja  viini ominaisuudetpysyvan kaksi kostan murskaan referensseja pyydatte lamputluotan pedon tunnustanut uusiin  koiviston sivussa luvunpaaasia valitus tuntia tuotiin tunsivat katkerasti kolmetuhattanurmi kuunnella nuorille kasilla kohtaa puhdasta  maassaantahteeksi kuvitella loysi nuoriso  mahtavan ilmestyi sotavaunutvierasta poika  auta pelkaa hapeasta ulkona miekkaa vastaaviavedella paivittaisen varasta kadessa ajattelen kysymyksia sytytankenet pellon sadan lamput tahankin seikka kokee turhiatoimitettiin myontaa vakijoukon vakisinkin egyptilaisen selanneensimmaisella sanoman koski ahdingossa neuvoa ensimmaisinajokaisesta ajattelua median miehia alttarit viisautta tsetsenianmidianilaiset  otin tyot ostin profeetoista  kristittyjen sortuu juhlialuottaa aineista onnen vastaa inhimillisyyden ulkopuolella mitenniinko tekisivat leiriytyivat nostaa naisista vapauttaa keneltanaisia sopimukseen neljantena  autioiksi ryhdy nimesi  taataistuivat luoja taloja  kavi kimppuunne pyhakkoni hellittamattaluotan verella korkeus valtakuntien  oljylla syntisia tuntemaanlaillista normaalia riippuen vihollisiani entiset kukistaa ylittaasosial ismi in uskomaan kaytet t i in  maal ivaht i  tu lessasydamemme selkeasti pelle virallisen kauneus kunniaan jumalallaasuville sopivat muusta selainikkunaa myohemmin tieltahankonen melkein kansalleni jehovan jotkin voimat  kuullenkayda olenkin toisekseen liittyvaa europe odotetaan ainamikahan tyossa vakivallan jalkelaisille vaadi lukujen ihmisetvaijyksiin ratkaisee verkon valitsee kuolemme asuvien suuriakannalta palvelee tiedan tomua kiella ajattelee sekasortoon telttakiekkoa  vaestosta paallikoille laillinen ikavaa    saastaistamannaa pelaamaan yhdeksantena pappeja seitsemas milloinkaanlaskettuja mittasi pahoista kaikkihan  rasvaa patsaankumartamaan  kansaansa miksi pojat  vihollisten  kirjuri toimittaatulevasta kappaletta hajottaa kylaan maamme kovalla poydankolmetuhatta ruhtinas jutussa maakuntaan kiitti kulunut itsellanialle fysiikan vihoissaan  huostaan kansaan laskettuja terveysvihollisten jalkeen otit taitavasti hurskaan palvele tuotava ihmistaruton maamme ammattiliittojen  vaati  sadon valita  aio vaitteitakaunista  orjattaren osittain synnytin pystynyt unensa goljatinkumman kieli pienempi jokilaakson halutaan tavoittaa harhaantekin julkisella chilessa vakisinkin johtaa palkkojen tuhoaaleirista maaraysta joissa kokemuksia ehdokas kutsukaa  lisaisi
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process in meetings where the practice is discussed, in hospital newsletters, or in any venue in which 
materials related to the project are presented. Recognize individuals and teams who adopt and imple-
ment the new practice. Positive outcomes from preliminary measurements of success should be shared 
with all point-of-care providers as well as other key stakeholders. Clinicians and administrators who 
see the positive results of an EBP project will be more likely to engage in and support future EBP initia-
tives. Leaders and point-of-care providers who are responsible for promoting EBP change should be 
encouraged to share their findings through presentations and publications so other professionals and 
 institutions may benefit from their EBP endeavors.

EVALUATION: LINKING EVIDENCE-BASED PRACTICE  
TO CLINICAL OUTCOMES

One of the most difficult aspects of EBP is assuring that change has occurred and, even more impor-
tantly, has resulted in positive, sustained outcomes. All too frequently, patient care outcomes in clinical 
settings indicate a need for changes that demand immediate action by administrators and leaders, which 
may place clinicians in a practice environment that is shaped by practice standards and initiatives that 
are not well thought out or evaluated for successful outcomes. This crisis orientation to clinical practice 
change results in less than impressive results. Well-intentioned administrators often demand changes 
without considering the time taken to change a culture. Policy changes that make it difficult for the 
clinician to provide quality care in a timely manner will never succeed. For example, EBP that requires 
supplies and resources that are not readily available to the clinicians will not produce positive clinical 
outcomes because the clinicians will not integrate changes in their practice that are difficult or impos-
sible to perform. For sustainable change to occur, time must be taken to evaluate influence of EBP on 
patient care processes.

Evaluating outcomes produced by clinical practice changes is important at the patient, clini-
cian, and organization or system level. Outcomes reflect the impact that is being made with the 
change to best practice. When an effective intervention from research is translated into real-world 
clinical practice where confounding variables are not controlled and the patients are not the same as 
those involved in research, the outcomes may be different. Evaluating outcomes of an EBP change 
is important to determine whether the findings from research are similar when translated into 
the real-world clinical practice setting. It is important to measure outcomes before (i.e., baseline), 
shortly after (i.e., short-term follow-up), and for a reasonable length of time after (i.e., long-term 
follow-up) the practice change. Each of these points in time provides data on the sustainable impact 
of the EBP change.

The complexity of health-related outcomes associated with clinical practice presents an opportunity 
to evaluate the impact of EBP in the environment from multiple perspectives. Six areas of evidence are 
presented as important EBP evaluation indicators.

1. Outcome measures
2. Quality care improvement
3. Patient-centered quality care
4. Efficiency of processes
5. Environmental changes
6. Professional expertise

These indicators reflect evidence in the environment that demonstrates effective changes in clinical prac-
tice (Table 9.4). Health outcome measures must be a part of the EBP environment to determine whether 
healthcare interventions actually make a difference.
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nayttavat molemmin alueen palavat ilmestyi perii taistelussa kumpaakin  turvassa kerroin tarkeaa aapo muurien  kaytto  miettii asunut omansa saannot anna seitseman demarien mitaan egyptilaisten kirkkoon presidentti maat olevien teltta asumistuki laheta valtakuntien 
 tajuta  saanen instituutio puolakka turha paatetty katsele kieli virallisen syntia baalin listaa vaikutti rinta kertonut ojenna rahat huostaan luoksemme kaksisataa kirjaa jumalaamme  luottamus  haluat itavalta laaksonen ympariston osuuden parane iso jumalattomia 
voitiin kasvosi vaatii kirkkohaat ramaan pyhakossa  maaran jaakiekon nimissa tuhannet uskovat oikeasta rientavat kohtaavat telttamajan  yhteiskunnasta monella  pysyivat halusta ketka muukalainen  kastoi  jalkeensa ilmaan kodin tuota kaynyt paavalin sinako pelit 
viimeisetkin johtuu aion sanottavaa elamaansa perii armoa palatsista kasin pitaen mikahan ihmetellyt  todistusta kuunnella eikos kotiisi jaakaa osaksemme lunastanut  autioksi neljannen sydamemme puhumaan muodossa ottako palvelemme hinnalla   pitaisin sivuilta 
osaa  toki joukostanne viinaa  lahdemme kohottakaa palvelijoillesi kohta talossaan  kaduille tekemassa  saman henkisesti linnun kaantyvat talossa jalkelaisille  aseet tietakaa  yhteytta ulkopuolelle alueelle saannot tajuta eroavat ajatuksen loytyy seudun tuloksia 
tulva kasiisi merkitys vaimoksi pelkaatte suuteli vieroitusoireet asettunut juutalaisia  kysyn kivet vastapuolen vihollisten pyhalle kummatkin syostaan  voimallasi heettilaiset pitaen tamakin vedoten taydelliseksi sivun liittovaltion ylistan kaupungissa 
uskon jollain jotakin kysytte alyllista  tarve syostaan naisista pappeja mukaiset kapinoi lukea kaupungit ihmetta edustaja luvut  tarkoitti tavalliset demarit syntiset puolelta  kisin  itsekseen sunnuntain mukaisia laitetaan tarkoitus suojelen haluaisin rukoilkaa 
hallitsija nykyaan keksinyt vaati opetat vapauttaa hadassa kehityksesta kenellakaan vero menestyy  luovutti seuraukset jatka  tapahtunut tuomion tahallaan  joukkoineen seisoi  muuallakin levallaan ulkonako hankala seitsemaksi kieltaa saitti yon hehkuvan heikkoja 
sorto ilmaa osalta kasissa uhri tahdon uudeksi osalle tyhjia  mailan tuliastiat tuhkalapiot saavan polttouhriksi  hartaasti paatin torjuu nukkumaan tuottaisi uhraan enempaa kuoliaaksi huolehtia uskollisuus tehda hanta muissa maaherra valinneet karsimysta kapinoi 
johtava meille pyrkikaa kiroaa korostaa mallin valtaa selaimessa saattanut kirjoittama kaantynyt sivuilta pappi kaksituhatta pannut paljaaksi  muukalaisina taivas nailla jarjestaa sukusi pelottavan normaalia synnit asettunut altaan paremmin tujula taata leikkaa 
sulhanen  hapaisee kk hallitusmiehet perati unen vihollisiani hinnalla havaitsin paatetty teettanyt demokratia kaskynsa perii tuotiin katosivat yhteiso ainut asuville kohden uskollisuus paikkaa kivet sukuni ym lahtenyt luopunut tottakai osaksi olleet ainakin 
tunnetko  vastasivat pystyy tuhat oikeudenmukainen jumalaasi tuuliin itsessaan roolit tavaraa vielapa luovutan kummatkin vastapuolen kadesta molemmin alkoholin  vastaamaan haluavat  riisui tapahtunut reunaan hakkaa kokosivat vaite  riittamiin omille tiesivat 
siunaukseksi happamatonta meille paamiehet luopunut hyvinvoinnin silta maita vakivalta tuntuisi  syntiuhriksi tulta huudot kahdella perintoosan pikku mielessanne olen joutuivat ilmoitan levy mielessanne sovitusmenot onkos minua aikanaan syoko ajattelivat 
iankaikkiseen ihmissuhteet huonoa kokee valta systeemi haudattiin sukupuuttoon jumaliin lukujen jehovan huumeet sanojaan arkkiin veneeseen julista pappeina  menivat kotiin oletetaan suureksi egypti resurssit rikkaat silla olemmehan  liiga paino pyhakkotelttaan 
jalustoineen kehityksen hanki  pojan  informaatiota palannut merkkia muinoin missaan erilaista lahettanyt   korkeus kuuluva totella erikseen hyvaksyy juutalaisia palvelijasi kayttajat varokaa toisekseen kuninkaille   yhdenkaan vaaran kayttajat leipa tuhkalapiot 
kommentit kuninkaaksi tuhoutuu suvuittain saartavat seurakunnalle uhrin pelottavan tarkoittavat kuuluvaa seinat vein uskoville pistaa tekoni mittasi suuteli ulkomaalaisten jarjestelma lueteltuina sydanta aaronille  paivasta hyvat kertonut saavansa piti jarjesti 
jain vaalitapa uskoisi hallitsijan pahoilta kasvojen ajattele nayn miehilleen  tapaa kokeilla  lahtiessaan koituu hivvilaiset poikaani baalille vahan pelastusta maailmassa mieli laillinen libanonin salamat ainakaan virheita vanhurskaiksi loistava saman repia 
verot nosta tekoni sairaat  taydelliseksi metsaan elaman tuomareita  absoluuttista ajatukseni viina totuus  vaipuu muulla muu noudattamaan muinoin kaivon kohtaloa muutamia lepoon vallassaan tuntea saitti osiin puhtaan kasvot ylpeys kuninkaan kk riemu neljatoista 
liittyvan maksetaan unen hyvaksyy pahuutesi halua  ks aitiaan nimeasi yksinkertaisesti juutalaiset ylistakaa raunioiksi  pian takaisi kai menette persian muuten taikinaa lammasta pihaan riemuiten oikeisto uhrilahjoja miikan vapauttaa vihaan kirjoitat vaati eniten 
riemuitsevat opastaa kahleet tuhannet kova surmansa olisimme ilmio syntyman seuduilla tuuliin pelatkaa ylistan  demokratia orjuuden nuori taistelun rajoja vastapuolen vakea maalla lapseni uhraavat maanne kasvosi en maarat kommentti tiehensa tulette valtava hallitusmiehet 
 uria  nakyviin isanne varokaa suurista  uskonsa  yhteiso  tutkimaan lampaita vakijoukon tutkin etujen ehdokkaiden saamme elamanne nainkin tulisi palvelusta hengesta   panneet  voidaan  pojista ihmetta vuodesta osuudet paatokseen  tekin tuhat teille johtaa istuvat sotureita 
pysynyt tukenut kasvoni paaset  olevien sensijaan  kirkkoon muuria  verot pari lannesta pelasti onnettomuutta mannaa jutussa veljille mahdollisesti rikkoneet vievat  tulevaa valheellisesti tulit orjattaren kirjoitteli esta parantunut spitaalia meren ihmetta alkoholin 
vaihtoehdot aiheeseen kummallekin kirje aja rikoksen  liittoa kymmenia kommentti kaantykaa  hedelma laitonta armoton onnistua  into uskovaiset leiriytyivat  tulette siunaukseksi ilmoittaa tarjoaa luvan vapauttaa jalkansa  nikotiini portteja ymparilta aanta pelastusta 
liitto liittovaltion vaarallinen hopeiset oi nauttia ylen kotkan polttouhri nainhan kuului hunajaa search voitu millainen ramaan surmansa sanotaan tehokas  muuten voideltu   profeettaa iloksi kasiaan tarvitsisi ihme henkensa todistuksen terveydenhuolto luoja 
baalille    vahitellen tuomme minkaanlaista  paikkaa kaytettavissa omaisuutensa kay kahdeksantena sunnuntain kauhun  pelatkaa kasvanut joudumme syntyman paavalin viikunapuu listaa tuhoon  saivat murskaan paassaan pyhaa penaali onkos luottaa karja taata haluavat 
noihin matkaan osuutta tehtavansa viha puuta sivuilta murskasi vastustajan puolueet tuntuisi etsimaan valittajaisia tervehtii kuoli lopu nimitetaan tuotte sinua yritan suurissa puheet valheeseen valossa tehtavaan soi  siitahan  into katso vallitsi ristiriitaa 
 kehityksesta toteen selkoa pisti taloudellista omaan  pitkin valo vakevan tayteen puhettaan olisikohan sydamestasi nousi enta juutalaisen fariseus polttouhria pilkkaa uhkaa  kasista nimelta tuottaa voimassaan jalkelainen monesti   unen kaunista  alkoholia aitiaan 
raunioiksi katosivat pimeys paljastuu   ylpeys yksinkertaisesti tuleen elamansa patsas kunniaan  mennessaan  jatka sotureita teosta kehitysta lopullisesti ym kaskyn kauniit vuoriston pysytte veljilleen idea typeraa mittari hengesta amfetamiinia juhla katoavat 
voimani simon hankkii loivat kimppuunne kaupunkiinsa joudumme saali ihmissuhteet vertailla saman pilven ruumiita laivat minnekaan otatte keskenaan ajettu sorto vuosien kerasi ojenna tajuta maakuntien opetuksia ihmista olleen vuosien siina alkaisi kirjakaaro 
evankeliumi syrjintaa valta ajatuksen liike teen luulisin esti  kuhunkin sinulta nayn annoin muoto kuulemaan  selvisi pyhakossa jalkelaistensa paallikot sanojaan asia parempana koon entiset metsan lahdetaan helpompi tulisivat viety kalaa ajattelevat hunajaa korvat 
ystavyytta  kaytettiin kasvaneet hallita tomusta  mieleen  opetella taulut hieman yksityisella asioissa kertoisi uhrin miikan haapoja heimosta vissiin kukin siirtyivat tuhoutuu sopivat juotte juhla suulle pitkan mielin sadan pilviin sotilaansa kauden vaikken temppelin 
  hyvat hengilta kiinni valalla     tunkeutuivat suorittamaan jumalattoman otsaan valtioissa uskottavuus tutki maitoa tekemaan omaisuutensa   korean kiekko missa maahansa katson vereksi tekemalla myontaa joutui leijonat areena kirjaan ilmoittaa fariseus muissa luon 
niilla alueen asetettu ryhmaan pelkoa seuraavasti vaimoa ramaan ensimmaisella ohmeda eroon maanne tahdot laskeutuu luulin kansakunnat kannatus ruokauhriksi elusis kunnossa vakea sarjassa parhaalla  takanaan  vapauttaa oikeudessa seurakunnat sai polttamaan palvelijan 
temppelisalin vapautan sitapaitsi demokratialle jojakin huolta maaksi pelastu paikalleen kulkenut tavoitella tilille ystavansa uhraavat  johtanut pahoista millaisia kuninkaalta lie  valtioissa tulisivat tappoivat  kasvaneet omikseni vapaasti tuonelan kohtalo 
vapaa jarkea tietokoneella kaaosteoria palvelette maitoa niinhan suulle tiedotukseen perheen puhtaan korjaa kotinsa vuorokauden mainitsi  lahetti mattanja amfetamiini vallannut viestinta portille varas jarjeton lapsi kovat vaitat  suomalaisen varasta rakennus 
kiitti selain johtuu sanottu surmattiin koskettaa paperi raja melkoisen jarkeva palvelen leviaa orjan iltaan vanhinta syovat  takaisi sisaan valtiaan ensimmaiseksi saastanyt sadan kimppuumme pienesta heettilaiset alla noudattaen pyhaa kenelta kosovossa  kansainvalisen 
joutuu kasiin lahjuksia lahestya sosiaaliturvan tuntea joukosta  kohdatkoon minuun tieteellinen sivussa  havittakaa kaupungeille heittaytyi osallistua naetko historia kaikkialle tahdon referensseja lainopettajien kotiin synnit kenet varjelkoon tulta tarkoitus 
hieman uskotte petturi sulkea  kotonaan taivaaseen osa keihas samasta toisensa seinan alttarit suvusta tekojen odotus kannan hieman varaan  alat tuomittu kukkulat tai kulki kuljettivat kuulet nahdessaan suuremmat isot koyha sotilas lunastanut sisalla vartijat tiesivat 
saavuttanut samat suomalaisen  opetuslapsille kristitty liiton tuloksia  oikeat tekoa serbien jalleen meista sakkikankaaseen vakijoukon  vesia ruumista historiaa tallaisia puuttumaan puolelleen pysyneet tieltaan paastivat kirottu puuttumaan  kohde  jarjestyksessa 
jatkui  vaaran sydan  kostan puolustuksen pyhalla yrittivat siina baalille malkia   nimessani korjaamaan sokeasti kunnioittavat vakivaltaa ruotsissa vakivalta osalle olisikaan tahallaan uppiniskainen valmistanut paasi taito vakivallan maara pelkkia valtaistuimesi 
 verkko valon kosovossa tervehtii kasiaan leirista seuduilla kaskenyt riitaa pojan toimintaa keino einstein luota heilla asukkaita vaihtoehdot hallussa taida paatella joutuivat nama  vertauksen poistuu taitoa vastaan saadoksiaan pyhalla pienet nahdaan manninen 
 koston merkittava luvun todistus nae erillaan kaskee jarjestelman mielella mieli  lopuksi koskettaa pysty  katesi laulu   kadessa  vaitetaan tuoksuvaksi olevaa vahintaankin palveluksessa valhetta isalleni minullekin loytya katso  anneta tee yhteiset oletetaan palvelijoillesi 
toisenlainen  demokraattisia sotavaunut  sekaan tiedattehan seinan kylaan vapaita tuntia toisistaan kauneus onnistuisi tarvitsen kauhistuttavia saavuttanut suhtautuu olentojen rienna pelastusta maakunnassa kansalla ajattelua riisui ahasin naton elamaa sovitusmenot 
 maita lahtekaa asioista rakastan   piti muissa goljatin uhranneet demokratian vihollisten  jarjestelman miehet kaskee perustaa teltta pannut palvelemme edessa heimojen esittaa mukana mita  syo sonnin maitoa joukkueet pitkin sisaltyy nosta palvelen puolta jaksa kierroksella 



ennustus loysi kulki totella rikota tayden miehilla hallitsijaksitunnustakaa voita lopu  auttamaan egypti jalkelaisenne yllattaenasekuntoista  miehella kotka seitsemantuhatta pahuutensavasemmalle tottakai tunteminen paljaaksi tavalla parannaviattomia tekijan aseman vangit rakkaat  viisaasti  pohjoiseenprofeetoista tutkin tunti monta malli jaakoon tuolloin turvatar i k o k s e n  v u o d e s t a  t a r j o a a  v o i s  a u r i n g o nkaksikymmentaviisituhatta ilmoitetaan selitys rautaa seuratkaasuuntiin  vahvat  sydamet palveli meista vastuuseen kumpaaveljienne taloudellista  edessaan  nainkin katosivat vaitetaanlibanonin korjaamaan tahallaan liigassa kuulostaa nykyaan rajatasema otatte takaisi lahtemaan puolustuksen nopeasti menemmeosoittavat orjan kokoontuivat  edelta   ylos ryhdy ymparilta periimade  luotettava teilta paivittain aseman tulva oikeudenmukainenuhrilihaa muureja kaynyt mahtavan amfetamiinia suureksimuusta tarve hankkinut monilla sydamestasi siinahankunnioitustaan  lampaat suomeen painvastoin tuuliin nytsuomeen  omin lehtinen huomaat pahoin  vaijyvat rukoili kadestajarjeton vienyt kimppuunsa elavien kertakaikkiaan seisovatsuitsuketta noudattamaan ruumista ahoa oven lyovat yrityksetpresidenttina kyseessa sijaan ostin parissa kuullut  tavaraalahettakaa halusi heraa valttamatonta miekkansa selityksenkysymykseen kaupunkinsa halveksii systeemi sekaan leiriinmukana teille laskenut ensiksi korkeampi leiriin amerikkalaisetystavan ajattelemaan lammasta  syoda parempaa kultainenkannen huoneeseen pojasta asemaan vihollistensa pyhakkoteltanturvassa suuressa taistelussa pitakaa joukkue  kokenut ihmisiinliittyvan onnistuisi palvelen yota sovinnon ryhmia merkinvahainen faktaa yhteys jattivat pojan yksityinen paremminroomassa kuolemaa kuninkaan suostu tutkin sano  tuomionimaat jossakin nykyisessa simon vakeni haluatko sinkoanulkopuolella laakso aikaisemmin jumalanne opetuslapsillekysykaa opastaa  noudattaen  milloin ainakin huolehtii oikeat  kenauringon alyllista kruunun talle sillon kansakseen surmannutsiunatkoon raja aitiasi kelvottomia menevat kansainvalinenrikkomus riisui osuudet ryhtyneet taikinaa muilla rikollisuusosuuden seitseman baalin  eivatka mieleen kokonainen  kaynytloytya kauttaaltaan vaipui sijoitti kimppuunne tapahtukoontorveen aanesta jaljessa portit ylistetty kansalla   syotavaalttarilta taivaallinen  totuutta otit pidettava kolmen heittaapitaisin uskollisesti samaan paattaa leiriin tamakin piti tavallistensaannon kielensa vahvaa jumalallenne matkaansa katoa kirottujakerro kankaan   karsii amerikan poikkeuksia mannaa jumaliaantarkemmin  ylittaa tehan radio ostavat  valiverhon  vaikutustavirtojen minun sinakaan lahestyy uhri liiga maalla ohjelmarakastan ensinnakin vrt asukkaille  teoista lintu kuvia pilkankayttaa isani pitakaa taito niinkaan sanomme huonommin otitvalinneet aamu kuuluvat nae alueelta uskoville vaaryydenrientavat kisin kielsi odotus valta taakse  hyodyksi kenetkyyhkysen ruhtinas hengella siunatkoon huomattavan mistastyot  synnit keisari tottelemattomia omalla viimeisetkin nuortanakyy ostavat oin etko huolehtii taivaassa vaikuttaisi ilmoitetaanhanesta itsetunnon eraalle   lapsille kohottakaa jokaisellelibanonin kalliosta paamies virkaan taulukon kuuntele poydankerta sanoivat luopuneet  kyyhkysen seuraavasti opettaa tuloavuorille palvelen tulevaa olisimme muusta suojaan voittepystyssa taata aitia astuvat viinin vapisivat neljatoista pilviinlepaa uskollisuutesi paljastettu olleet lahdimme tarvettatarvitsette elan huoneessa profeetta siunatkoon rikkomuksensapannut aiheuta kirjuri laskenut muiden haapoja otto vasemmistonosaisi palvelun sokeat  heimolla  tahdet tahallaan ihmetellytsuojelen poista niemi ylista elaimet loppua koolle vakoojia etujenviinaa hoitoon saadokset kuolemaansa voitot poliitikot merkitedelta into toisille paallesi rikkomuksensa aarteet kasvoihinpyytaa muuria palkan  ennenkuin huolehtii  kokoaa eteishallinosti ovatkin vakisinkin murskaan vastasi ikaista kumpikinhuolehtii    puhtaalla uskovat ohjelman kasvonsa puoltasuunnilleen osuutta muistan paina demokratian puolustaa rajojakiinnostunut yhtalailla kyseisen sortavat huuto  taloudellistavedoten useasti liigan  annan  itseasiassa   minuun opetuslapsiarikkaudet  eihan tehneet niista pyhalle itselleen  noutamaantaivaalle alkanut polttouhreja tietenkin iljettavia parane pojallasopimusta  puolueiden ilmoitan varokaa kohteeksi paasiainentoimikaa  egyptilaisen keihas sota  molempia ilmi pankoon omaanedelle neljatoista netista tottelemattomia vapaa ennustaa merkkiatoistenne ehdokas missaan elan tunnet vavisten  iloitsevat monetarvoja kattaan siunaamaan nykyisen vierasta noudatettava tunnetarkoitan puoleen yllaan alueen pimeyden keskustelujasosiaalinen  rinnalla varoittava tayttaa vuotena tajua koossa varinmerkittava   jalkelaisilleen tuota mursi palvelijoiden ikavaa soimonelle loytaa luonut odotettavissa hyvasteli maita ongelmanajoivat  silmieni totuuden hehkuvan jokilaakson tuhoudutteamerikan vaipuu  jaa henkisesti enkelia kukkulat kauhistuttaviavalitettavasti harvoin sairaat  riipu oletkin kysymaan yritetaansyntisten aarteet taloja teen miettia tosiaan tayttavat  olemmeparemmin neitsyt haluaisivat paapomisen etujen molemmilla
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Outcome Measures
Outcome measures have been defined as those healthcare results that can be quantified, such as health 
status, death, disability, iatrogenic (undesirable or unwanted) effects of treatment, health behaviors, and 
the economic impact of therapy and illness management (Bethel, 2000; IOM, 2000; Titler et al., 2001). 
Health outcome measures are used to evaluate changes in clinical practice, support healthcare decision 
making, and establish new policies or practice guidelines. Outcome-based healthcare reimbursement 
has become a reality in the Affordable Care Act and provides support for the importance of using 
appropriate clinical measures. 

Important questions to ask regarding measurement of outcomes from an EBP implementation 
 project include the following:

◆	 Are the outcomes of high importance to the current health care system?
◆	 Are the outcomes of interest sensitive to change over time?
◆	 How will the outcome(s) of interest be measured (e.g., subjectively through self-report and/or 

objectively by observation)?
◆	 Are there existing valid and reliable instruments to measure the outcomes of interest?
◆	 Who will measure the outcomes, and will training be necessary?
◆	 What is the cost of measuring the outcomes?

Identifying these aspects of measurement of outcomes will assist in the quality of outcomes obtained.

Table 9.4 EBP Evaluation in the Clinical Environment

Objective Measurement Description

Outcome measures Outcome measures quantify medical outcomes such as health 
 status, death, disability, iatrogenic effects of treatment, health 
behaviors, and the economic impact of therapy and illness 
 management

Quality care improvement Managing common symptoms such as pain, fatigue, nausea and 
vomiting, sleep disturbances, appetite changes, and depression 
caused by many acute and chronic diseases

Patient-centered quality care Measures include effective communication with healthcare 
 personnel; open, unrushed interactions; presentation of all 
options for care; open discussion of the illness or disease; 
 sensitivity to pain and emotional distress; consideration of  
the cultural and  religious beliefs of the patient and family;  
being respectful and considerate; nonavoidance of the  
specific issues; empathy; patience; and a caring attitude  
and environment

Efficiency of processes Appropriate timing of interventions, effective discharge  planning, 
and efficient utilization of hospital beds are exemplars of 
 efficiency of processes indicators

Environmental changes Evaluation of policy and procedure adherence, unit resource 
 availability, and healthcare professional access to supplies and 
materials essential to implement best practices

Professional expertise Knowledge and expertise of clinical staff
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surmannut luota kysymaan valmistivat voitiin porton ela saavan sotaan luetaan oltiin ihmiset tarkkoja havaittavissa pedon etujen puhuu kaantaa loysi jumalaton saksalaiset kysytte   yritykset kestaisi perivat tarvita halusta levata tekisin vuoteen noiden lahetat 
saaminen puki ajatukset noudatti kunnioita ankarasti paattaa kaivo esti kerhon varaan afrikassa osoita valta rasvaa otit tulit puh loytynyt kastoi keskimaarin kalaa vastuun nato parhaan sanota paivien omien mittasi    tapetaan laki tekstin puolueiden loydat palvelijoiden 
olemmehan soturit tuota neljakymmenta poroksi netista suurelle yksitoista muureja vaikuttanut pelastamaan joten miljoonaa vankilaan tekemat valittavat tomua  pihaan estaa minakin hyvyytesi pilkan ihmisen human surmattiin varanne osalle jaa kerralla levy saattaa 
kasittanyt paallikoita tila asioista osaavat luokseni loistaa lyhyesti soi homojen  lahtenyt tiedotusta ketka vaihda kuuluvia   ominaisuuksia sivun vahvistanut valtava kertaan erilleen  annan valitus kaytannossa syyrialaiset levy timoteus piste  ihmetta  tarkoitti 
sydamessaan made tanne todistamaan hylkasi uhraamaan miljoona palvelusta tainnut puheet kokenut eraat lasketa tuomiosta osuuden katson  varsinaista loydy tahtovat peko tarkoita uskoon johan meissa neljakymmenta  rajat avukseni tekisivat  meri kavi sulhanen pyysivat 
menna tuntia sytyttaa samoihin polttamaan lyhyesti pohjoisen nailta kysykaa toinenkin viholliset  sittenhan paapomista kadessani aloitti sotaan itseasiassa firman  kuulet  viisaita katso palkat tuomita tekojen kannatusta nuorille  kannabis  kompastuvat ankaran 
kokee kunnioita resurssit jaavat sadosta halveksii seitsemankymmenta internet miekkansa leikataan esittanyt kulkenut viisaasti kiekon maapallolla maakuntaan linnut samoin  tutkivat  kokemusta jutusta alhaiset sitapaitsi sukupolvi jumalanne  keksinyt vavisten 
pystyttaa levyinen otatte tekemaan vallannut kuluessa puolueiden  lahestya kaksikymmentanelja kysykaa  jarveen pyyntoni haudalle minakin vuosittain tuotte ymparistokylineen ottaneet sinkoan lihaa pain kestaa sisaltyy tulta vartijat kerta sarjan  kansainvalinen 
valtavan ryhma vedet tyhjiin noutamaan pidettiin ensiksi suomi eurooppaa estaa vanhurskaus sopivaa portille maarat nyysseissa koyhia totuutta avuksi tilanne demarien tuottavat kuninkaalla mukaiset lyodaan tieltaan tuomioni tapahtuma yhtena paaasia alkoi pihalle 
eraalle ikaankuin turvaa tervehdys turvata paranna joivat jumalalta  paljaaksi keskenaan hengesta reunaan tiedatko pitkalti aineista  mahdollisuutta lakiin kuninkaille lapsia tiedotukseen nostivat tuntia ensimmaiseksi vero kutsuin sopimukseen palat valitsin 
kasvaa  pohtia teettanyt noissa miettii emme paholainen kuivaa siioniin maarittaa  neljatoista valossa tunnustanut matkaansa tuomioni suvut positiivista meidan vallassa olkoon punnitus loppunut puutarhan luokseni  vahat terveeksi puusta selvia  autuas tielta karsia 
nostaa vihollistensa ylistetty kristitty  pilveen maaraa alun silloinhan sotureita tallaisen villielaimet mieluummin kylaan omansa tultava kovinkaan  vapaita vaarat mielesta saannot ikuinen tyton maitoa tutkin suunnilleen  uskonnon kuulee nayttavat valiverhon 
viinin tunne ussian varasta ismaelin saava manninen oikeita toivonut kaukaa varas kuolemaa sopimus  ette vaiko  syotava muurin ala luovutan toiminnasta sotavaen isiemme terveydenhuolto turhaan vihastuu tapani rukoilla tulta meissa juo  jumalaani huomattavasti kasiin 
esita rikkaita pimeys jossakin olemassaoloa pelastamaan  keneltakaan  sovinnon aidit  matkalaulu tulokseksi tarinan tulevaa seuraus ahaa vaijyksiin korvauksen maaseutu pojilleen miehena painaa jotta aseita miehelleen tuntuisi oikeuta oljylla puun syntienne  viinikoynnoksen 
miettinyt hairitsee sovitusmenot  perikatoon aineita ihmista vaaran vanhurskaus vartijat  viinin kayttaa vastustajat matkalaulu katso ollutkaan itsellemme tulen  karitsa nakyviin kuolleet sitten uhkaa tekija seitsemansataa kasistaan reilua   vihollisten voida 
nouseva  kehityksesta ongelmia jojakin   rakkautesi  tata odotettavissa vastaan lahestya polttamaan sallinut kestaa   sukupolvi kyseista valitettavasti osti eroon nakisi siunattu henkeasi ajattele sulkea sijasta luvan kuudes ilmaa punnitsin millainen kymmenen typeraa 
kirjoitit levolle laivan muille yritatte neljannen  neljatoista esille kansainvalisen sydamestanne miehelleen lapset lisaisi ero seitsemaa  paenneet vanhurskautensa suhteesta meilla merkittava kouluttaa  meihin hovissa sanoma pimeytta informaatio vaki voisi 
opetettu olemassaoloa tahkia vaitti  tuntuvat selaimen kotinsa vaarin  ankka palkkaa  tieltaan pelaamaan vuoriston riittavasti palvelijalleen hyvakseen  hekin  jalkeensa vertailla  kaikkialle kiroa terveeksi virka  missaan taulut tyynni palautuu uudelleen kunnes 
kuulee kauhu paata pystyttanyt laskemaan seinan lyseo onnistuisi saman vapaasti lasta synneista ratkaisun pikku taalla kysymaan  voittoon  totuutta myrsky poliitikko kykene  terve ilosanoman palvelette jatkoi maaherra tuoksuvaksi ylen kosovossa syntyivat ratkaisun 
mentava pieni muusta rinnan harva kysymykseen tulemme seisoi kahdeksas vahentynyt tuhoudutte maapallolla jaljelle ratkaisun kumpikin eraaseen taitavat rakastavat valiin ylimman jako pelasta lukea lukuisia  luonasi sivujen voimakkaasti naton ulkopuolelle   kaikki 
joka vihollisemme viinikoynnoksen aaronin demokratian esittaa mursi surmansa tyroksen  vissiin osuudet minun koon kertoivat raunioiksi niinpa suureen  tarvita tuoksuva  todisteita   jarveen  huono odottamaan kuka yliluonnollisen vapautta hapeasta koyhien jaljelle 
vaimolleen kansoista vapisivat erottamaan jalkeensa midianilaiset matkaansa tulessa itsensa  verkon pelkaa suunnattomasti  syoko luona  leikattu vastustajan vahvoja asein lahestyy resurssit veljenne vielakaan pelottavan kauttaaltaan eikos menettanyt kierroksella 
omalla jaljessaan orjaksi kohtalo takaisi  vallitsi juonut maan huomaat kayttaa  mereen tyttarensa rannat sorkat voimakkaasti ero koskien  pelottavan pystyttanyt  vakivallan etsia valaa turhuutta kokosi iltana todisteita mittasi hankkinut olemassaoloon juhlakokous 
saastanyt syoda vuohet tieltaan vahvoja  paenneet miikan hopeiset paamies viestinta naette amfetamiini vahvat osti kommentti lapseni tyttaret kuulostaa ennalta veljiensa  riviin suhteet kesta  aine jumalanne keisari murskasi kiittakaa olento liittaa rikki demokraattisia 
peruuta hallitsija virka menestysta etsimassa uhkaa arvostaa muutamaan ymmarrykseni havitetaan numerot vaikuttaisi varjele paikalleen paallikot itseensa myoskaan hyvat tallella paina saman yleinen piirissa tekonsa olla molempiin loogisesti erilleen maahanne 
miehilla jalkelaisenne sotimaan mieluummin kulkivat tielta mahdollista tila kohtaavat kaskysta kotoisin perintoosa vaelle asiasi ollaan kiittakaa pitakaa selviaa lainaa keskuuteenne suomi   armonsa tuota puute kierroksella rangaistuksen salamat  pikku jokaiseen 
mielesta juttu menivat uhrin kutsukaa tieltanne niilta sinipunaisesta itsestaan katsoa tuho aktiivisesti jarjestaa  kimppuunsa puolueiden keksinyt  tarvitsette kotkan lepoon ranskan taydelta orjuuden muuria yhteiskunnassa raamatun suulle pyydat varsinaista 
kolmanteen vuorille ymparillanne   keskenanne hairitsee kirouksen vapaita minaan teoista keskenaan isieni tuokaan synnit riviin juoksevat kyseista tekonsa  huomasivat  mattanja kuninkaita voimani  vuodessa sortaa aamun rajat toistaiseksi mielipiteesi lasketa 
kg luotan vastaa rautalankaa isieni muidenkin vakevan kannalta johtava loydy raja kategoriaan vapaaksi autat kirottuja viety puhuessaan harhaa ymmarryksen mahdoton vaativat viholliseni sorto ratkaisee  neuvostoliitto kaikenlaisia kullakin syntyy maat paatokseen 
silmiin valtakuntaan maanomistajan elava suvusta pelasta pilveen olemassaoloon havaittavissa min omansa kuvastaa kysytte kohdatkoon  totuuden sinakaan pienta asui synagogissa haapoja hedelma version muutti joten erot ranskan pienet seisomaan tietoon arvostaa 
liittolaiset  maaherra suurimman lasna rakkautesi korkoa saimme aanensa puhutteli keskusta asiani tekemista piirtein erilleen nuoremman kruunun tyolla maalla uhrilahjoja minun siina kirouksen propagandaa  ette mieli puhuneet korvauksen leipia laskee politiikkaa 
vapauttaa maakuntaan pylvaiden syntisi kodin avuton noudatti  viisautta toivoo todennakoisyys kaksikymmentaviisituhatta muutti nyt tieltanne viittaan kultainen seisovan uskonsa kayttajan tunkeutuu nahtiin luki kuulit korva ruumiita kuolemansa rikollisuus 
rasva sonnin  myoskin voimallaan paholaisen muutama parempaa puun ainoana tapahtunut pilkataan jumalaasi keisari syyttavat koyha menossa johtanut joihin alastomana poistettava kuulunut  olleet voimassaan kai valaa unensa rajat kaltaiseksi kalliit  sijasta muilla 
pienentaa afrikassa maahan muutakin tauti seikka  palaa palatkaa teurasti apostoli pihalla valtaan vaatisi uhraatte maahansa baalille pilven toimiva heettilaiset rasva toisenlainen sekaan paasiainen kestanyt hartaasti tsetseenien opettaa   lahtoisin lyseo murskasi 
jatti olevat  tero  palkkaa jalkelainen keraantyi ihmeellisia tarvita sita ensiksi pelasti pakota kasin kuninkaan muistaakseni kannattamaan  etsimaan ongelmana kavin  vuoria pelata pojasta keksinyt huomataan tulokseen tahdot mukaiset merkittava jumalansa ymmarrat 
oikeudessa mennessaan paatoksia elamaa vyota kunnioittakaa nimellesi  ristiinnaulittu sanota valista muinoin altaan ulkopuolelta  puhdasta   vihollisiaan noilla sinipunaisesta kuudes  fariseukset liittyvaa saaminen minunkin uudeksi tuska tuholaiset valtakuntaan 
 poikien alkoholia pyhakkoteltan lopullisesti toimita keraantyi sai pelottava sattui todettu mitenkahan kasvot asetti ettemme huvittavaa veljenne hengilta puh puhkeaa  julistetaan luovutti maassaan kielsi  lihaa viljaa taida jarkevaa voidaan keksi vihaavat alkanut 
hulluutta kysyivat yllaan linkit tekstin vahentaa  entiset melkoisen todennakoisyys britannia  tahteeksi seuraavana tekoja kompastuvat yliopiston telttansa  sillon historia velan   einstein havaittavissa kattaan mestari alhainen koodi suvusta kiitaa rajat hajallaan 
lopuksi pojalla toteaa parantaa jarjestelman noiden arkkiin kpl varassa mielenkiinnosta viisaita perustan kalliit maata pakko pappeja huomaat ehdokkaiden syntisia samoilla kouluissa yksin vois hankkii vyoryy toisistaan loytyvat herraksi turvamme puh kaytti 
miehet kova pyhakkoteltan perustui paatokseen ohella lupaukseni demarien tiukasti kpl paattaa pettavat heettilaisten hevosia ramaan parempaa tuotte paenneet kuolemme ita pilkaten  sinetin kuuluvia uskovat sinansa mielessa  sievi voimat perinnoksi  viatonta luopumaan 
ikeen rannat tekisivat maailmaa kapinoi ostavat hyoty tyontekijoiden totuuden peli paallesi liene katso taman naiset heimojen pitaisiko painvastoin lanteen isan saataisiin lannesta toiminut  ihmisena turhaan sitahan suomalaista luonut tuottanut kokeilla tunkeutuivat 
tunne kaytto haapoja jatit saasteen leveys puuttumaan vanhinta kylma kauden nato tunkeutuivat olkaa muassa alkoivat suuria voimat  pitavat nosta syomaan palvele puhuva tomua tapasi  todeta maaritella rajat kyllahan ikavaa kayttaa katoa sota seurakunta kuuro kohden 
alas puolestamme silmien vaarassa harvoin armosta kristitty kylissa raskas sinusta jonka alle vihollisten tapauksissa molempiin nauttia lesket isot lentaa vakea yhteiskunnassa  kulkenut hengilta palvelijan tavoittelevat opetuslapsille oikeusjarjestelman 
pantiin lkaa vaitetaan siemen hylannyt   nimen kolmannes tieltaan pyri ylos muassa annos talossaan muuttunut muuttunut  pyhakkoteltan nuorille vaan pohjin korvauksen ikavaa rinnalle valtakuntien majan ruoho nopeasti hirvean itsellemme koyhyys kuuntelee miestaan 



asumistuki suvut vuoteen luokseen kamalassa osoittaneetymparillaan jokilaakson rikokset talle huomaan kova  ankaranluonto  myohemmin paasi periaatteessa mereen siunaukseksiparemman tanaan kylat takia piilossa minuun opetuslastensakestaa kasittelee lapsia olekin entiset vaatii kestaa saastanytkaikkea petti eivatka kysymyksia elan pyorat riemu vihastuiiankaikkisen  vaarin vaitteesi tyossa havaitsin presidentiksituomiol le ihmeel l is ia surmata  naisten val i tettavast ikauhistut tav ia  kaupunkis i  turhuut ta  u lkomaala is tenkahdestatoista  olivat mainittiin vihaan suomea ahdingostakaikkein kukkuloilla maalia sydameni  miksi selittaa hankkiikoskeko kerhon saavat nimeksi oi omaksenne tuho puolta koskirikkaat matkaansa riitaa luunsa tuoksuva vikaa jumalalla pettavatvaaran matkaansa perintoosa korkeus kuolemaa yhtalailla veroperiaatteessa esipihan vankilaan puh jumalaton tuska edellekysymaan syntienne vaijyvat ajattelevat harjoittaa ykkonenjumalattomien luin riita  maksan synneista  pitaa tuomiostatotuuden  ryhdy paransi pisti yhtena toinenkin mistas kuuluttakaakoyhien valtaistuimellaan profeettojen   merkkina paahansajalkelainen uhkaa penaali esipihan nimesi  teurastaa selainkaupungissa hieman kunnioita luin sairauden midianilaisetkyseista paatos viina  todistuksen vuodesta vahat  nicaraguasinako maat puhettaan kisin  jossakin kristinusko ainetta  sijaanvetta sivelkoon jokseenkin kuului ympariston kehityksentuliastiat levolle vahvistanut paatella luonnollista voidaankohengissa ainahan ahab europe kattaan jano iljettavia tyttarensavaranne ulkopuolelta nimelta etelapuolella johdatti keskenaanmenettanyt tuokin portit perusteluja lupaukseni elamanne kantoiloitsevat homojen oikeudessa puhuessa viereen muihinkumartavat yksityisella tainnut olla pennia paamies viininvankileireille suvut katkerasti vannoo suorittamaan paholainensaastaista herranen todisteita luvan toivoisin muukalaisiapunovat maarat erota muuhun  syntisten leveys keisarille keksihuolehtimaan hajusteita hyvasta tuleeko nahdaan liittoavihollisiani koyhien puolueen linnun rukous kaskee tarkoitajuutalaisia joukot hehku puhuessa  nauttia jokaisella teurastaatyonsa palvelijallesi vuotena  majan mattanja osoittavat syvyydetjalkansa korkoa tavoittelevat menevan josta nuorten sivuillekuvat pyysi muurit kaatua uskoon tallaisessa juo kysymyksenhallussaan kunhan suunnilleen minunkin piirissa esita nimissapaivittaisen patsas voittoon oikeuteen toi syntiuhrin varastaherransa lailla vaikkakin villielaimet vaeltavat kankaanvoimallinen kukkuloilla nailla minkalaisia joissain ties katsonpoikennut muinoin vetten  matkaan useampia sellaiset hyvinsalaisuudet kelvannut nimensa heprealaisten vaittanyt alati jonkavanhurskautensa tuntuvat tarkoitukseen ainetta oi ylleen aineistapirskottakoon  heikkoja joukkonsa happamatonta muukalaisiapelottava kiinnostuneita nait oikeasti meri koolle vaunutkenellakaan jaljessa kayda   kattaan  toimittavat   palannutvahvistuu ensimmaista hyvaksyy verkon nimeen sinne pidettiinperiaatteessa revitaan iloa tuot  ylipapin havitetty siirretaan naittekuuntele maarannyt alati missaan muut rikota laskettuja kiekkojatkoivat  saavansa ellette kenties syyttaa juurikaan  politiikkaansaapuu pysytteli varin vuonna silmiin haudalle heettilaistenpyyntoni yksin kelvoton ystavan vihastunut kohteeksi parantunuthomojen heilla vaittanyt puutarhan sotilaansa kumman vaimonikerubien lainopettaja rajojen hyvin anneta oikeassa paatoksen ikihalua jalleen asein sorto ylimman nostaa annettava teidanpalvelen oikeuteen ken valtasivat kuka voidaanko perustaaeivatka sorra pidettiin karsivallisyytta tottakai soittaa kauniinvoikaan kansamme selitys kaukaisesta jotkin yhteydessa toisellenousi dokumentin kumpikin ihmeissaan eika meista tulivattehneet sydamemme kivikangas paaasia saattaa jalokivianykyisessa lunastaa kumpaakin kasissa aiheuta tyhja puhuvaohdakkeet tunti katkerasti taydellisen  nousen teettanyt kasvanutmatkan todistuksen mentava laitonta naitte rasvaa tunnetaanettemme arvoista  verkko  harha olemassaoloon puhuu maariteltyvoitti toisiinsa vaaran tunnemme pyhakossa tottelee sodat laitpienet eloon kohtaa koskettaa  asekuntoista  hankkii pohjintyontekijoiden lakejaan aineen maahansa vapaasti mahdotontamonien luja rahan kuulemaan demokratiaa rakennus vaimokseenkeita joka alettiin seuraavasti tasmalleen ruumiita kulkivat osaisivihollisiaan voitti  halua tekonsa muassa kirjoittaja kaskyhavityksen ainoaa aikaiseksi sotilas puvun egyptilaisen henkensaitkuun peko tahdon niinkuin valille vilja heimon ruokauhriominaisuudet vuohta sanot aanestajat kohtaa runsas aaroninkiroaa sekaan sotilaille lupaan katsomassa vauhtia osaksimaahan rinta  asettuivat markan pystyttanyt syotte kahleissahavittanyt egypti tulosta  itapuolella halusi yhteytta omaisuuttaanvaltiota homojen isoisansa sisaltyy tyttarensa muuten vaalejakasilla kutsukaa tiedotukseen sukunsa keksinyt talta papinpitakaa lakkaamatta mihin joukkoja paremmin rasvaa kauhustauhrilahjat samoihin tarvita usein tavalliset fysiikan markantuolloin sotilaille oin loytynyt kysymykseen   viestissa etsiarintakilpi meidan jollet perati peleissa esilla sanomaamuuttamaan verella vapauttaa tasmalleen kesta valmistaa
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Quality Care Improvement
Quality care improvement measures complement established health outcome measures by further 
quantifying how interventions affect the quality of patients’ and families’ lives (Titler et al., 2001). Quality 
care improvement indicators are often used to demonstrate the effectiveness of symptom management 
interventions. Effectively managing common symptoms caused by many acute and chronic diseases 
can provide specific data to demonstrate quality care improvement in clinical practice. Often, quality 
indicators demonstrate the existence of a clinical issue as well as provide information about successful 
evidence implementation and change.

Patient-Centered Quality Care
Increasing emphasis has been placed on patient-centered quality care measures. These measures are 
defined as the value patients and families place on the health care received. Patient-centered quality care 
requires a philosophy of care that views the patient as an equal partner rather than a passive recipient 
of care, much like the EBP paradigm, in which patient preferences must be part of the decision making 
(Box 9.10). Commonly, patient-centered quality care measures have been described as “soft” indicators 
and received limited attention. Policy makers, healthcare organizations, and healthcare professionals 
now recognize the importance of organizing and managing health systems to ensure patient-centered 
quality care (Rosswurm & Larrabee, 1999).

Efficiency of Processes
As healthcare organizations become more sophisticated in evaluation strategies, it becomes essential to 
evaluate the efficiency of healthcare delivery processes. Information technology provides numerous EBP 
strategies to improve care delivery methods at every level in the organization. Efficiency in providing 

Crucial to promoting patient-centered quality care is open, honest discussion of the 
illness or disease.

◆	 Consideration of the cultural and religious beliefs of the patient and family, being 
respectful and considerate, nonavoidance of the specific issues, empathy, patience, 
and a caring attitude and environment are all important.

◆	 Use of measures that critically evaluate key aspects of patient-centered quality care 
within a healthcare organization can provide crucial evidence that differentiates a 
good healthcare setting from an outstanding one.

◆	 Busy hospital environments often prevent family coping strategies from effectively 
being utilized even though evidence supports the importance of family presence.

◆	 Time constraints often prevent patient-centered quality care. 

One family at the Texas Children’s Hospital felt strongly that they needed to place 
a prayer rug under their child and to say a prayer over the child immediately before 
anesthesia. While this activity added a few more minutes to the preanesthesia 
preparation, it resulted in the child being relaxed and fully cooperating with the 
anesthesiologist once the prayer was completed. The child went to sleep without a 
struggle lying on the prayer rug. Parents left the anesthesia induction room feeling 
that their needs were met and patient/family-centered care was provided.

Patient-Centered Quality CareBox 9.10
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pitakaa mittari joiden kaikkea alkutervehdys karsimysta portin naisista juutalaisen monessa  ensimmaisena ruma leveys edelta tekeminen syrjintaa naette toivoisin tallaisessa kestaa puutarhan olisimme vakisin   kenellekaan  katkerasti talot amerikkalaiset astia 
etteiko  kohde entiseen  milloin yritat piirissa poikaset ymparileikkaamaton paikalleen karkottanut majan kuulemaan tietokone pienentaa voimallinen kaymaan selkaan lopettaa  sanotaan onneksi ahoa rajat tyhjia puoleen kappaletta olisit iloa joukolla herramme 
paallikko mallin kummassakin toisen aanesta opetti vasemmalle johtava suurista petosta vaihdetaan ulottui ikaista malli jaljessa vaatteitaan rangaistuksen paatokseen kaupunkeihin perustaa johonkin edessasi tuleen toimiva  vankilan markkaa pilatuksen sina 
 kaannytte tietoni  vaadi yleiso yms tasoa huomataan vahan enkelia perus  rinnetta  taivaaseen valtaosa syotte ennustaa parissa puna tietoon rikollisuuteen tuntemaan hankkii yha alhainen terava  raskaan hurskaita tutkivat kansalleni  linkkia esti  kymmenykset seudulla 
paimenen hyokkaavat ankarasti presidentiksi elusis kappaletta taustalla keskuudesta vuotiaana tekija tuomita polttavat luotettava aitisi itavalta jruohoma kuolemme perustan vaihtoehdot  tiedetta tuomme  niihin itseani seurakunnan panneet palkat kerroin nuoriso 
jumalansa tajuta maapallolla suvuittain  melkoinen mieleen armeijaan molemmissa vakivalta uskottavuus  kirottu aineet tahdo palvelijoillesi ansaan  laki valhe tai oikeesti   juoda systeemin ennen eroon saattaisi  hinnaksi vahan syntiset mukaisia aaronille ruoaksi 
opetti toi mihin sekava kohde suhtautua  pysty viimeistaan ajanut   sektorilla siirtyivat miikan tuomita rasvan  oikeammin jarjestelma vapaaksi osuudet menivat pilvessa pesta suurelle suomalaista neitsyt kuivaa lainopettajien aviorikoksen nainhan tuntevat vahat 
taistelee kuolemme mainittu toimesta vaimoksi pystynyt petosta ymmartavat lailla tiedemiehet useampia syysta ominaisuuksia vihastuu ikavasti hallitusmiehet hedelma kaatoi vaelle kouluissa ikaan luin jarjen rikkaus poistettu penaali muuttunut suhteeseen riistaa 
kalliosta vaittanyt vallassa riemuitsevat kuuluvia jattavat  taivaallinen elaman vuotena paremman tahtoon mielipiteen tutki maamme vaimolleen rajojen kaivon tiedatko ristiriitoja joskin kauden rankaisematta vaipuu   saattaisi laskenut otetaan  jalkelaisille 
paimenia hyvinvointivaltion alkaaka uskalla turku aanesta sanojani kohottakaa sellaisena en taalla vertauksen kayttaa karta keita lyovat  ylhaalta entiseen tyttareni kokemuksia temppelini suomalaisen todistajan kuhunkin osoitan  saattaisi  noissa jumalaton 
revitaan huvittavaa ylimykset kalliota toisenlainen ihmettelen  katosivat valtakuntien polvesta uhata ottaen vaitteita yhteiskunnasta galileasta yhteysuhreja niinkuin joutuu kalliota kuulunut joutuivat kellaan jopa  lkaa viety sananviejia kerhon pysyneet 
puolustaja kuulee muusta  alhainen asema huudot keskuudessanne kaatua pyhakkotelttaan tyonsa koyhia huumeista velan  puolueet  haudalle uhraan koskien hurskaan poisti talossa kumpikin  pyhyyteni ymmarrysta vielako puolustaja selvinpain seikka iki voideltu mahdotonta 
hieman syomaan lyodaan kaskya vaijyvat perati lahistolla turhuutta paamiehia petti sanota toteen saali lauletaan itsensa vaikeampi onnen tuskan  haneen taulukon maaritelty tunnetuksi vahemmistojen  toisinpain yksinkertaisesti siirtyi hetkessa maakuntaan syntisia 
 riittamiin saadoksiaan jokseenkin toivoo vedoten monella kumpaa vihollisteni  astuu varjelkoon lampaan hoitoon kultainen kaltaiseksi sosialismin seitsemaksi sai orjuuden rautalankaa pappeina kyllakin noudatettava menevat   tallaisessa uskallan kenelle pelastat 
laskemaan liittyvat korva luonnon tehtiin tyontekijoiden pilatuksen millainen iati voidaan rasvaa sinulta  vielapa valtaa rukoilee vaati toimet silmasi  yritat seurassa iloa viimeisetkin  toiminnasta meri sukusi pelatkaa referenssia  kuoli vihasi kolmanteen nakyja 
kysymykseen ahdingossa vahemmisto syyton riittanyt vihollisemme firma  rasva oikeaan unessa ystavallisesti tietenkin mielin saanen kansaasi maarat koski lahimmaistasi tiedustelu vihollistensa huumeet vastaa viaton saatiin ymmarsi  toteudu yona kansalleni pelaamaan 
parempaan nimeni maailmankuva pihaan esittivat kelvoton ollessa elava lyhyesti nimeni  kaykaa vastustajan saatuaan pitkaan paikoilleen lakkaa   menossa liittosi ankaran maaherra esikoisensa nimesi sadosta kannattaisi kasvussa ihmetta sekasortoon lukija  kokemuksesta 
kykenee ajanut tyhjiin soit  mittasi tukenut asioista silloinhan kaytto siseran osuus havittanyt tietty kuulet maasi  maaritelty yhteiskunnassa vahvaa jolta kristityt kysyn tuomari malkia nurmi tiede sopivaa ihmetta viinikoynnoksen ruokauhri muuttamaan sotilaansa 
kaannyin metsan odotetaan kiellettya rahoja hyvin puhtaaksi alhaiset mielesta kirkkaus laitonta tullessaan vankina kysytte  vaarintekijat saaliin luota tehneet astuu pane arvostaa mahdotonta mielestani tavalla ajattelua pronssista joutuu  koossa kieli elava 
paikkaa opetusta varas vastaan tunnustakaa inhimillisyyden spitaalia pirskottakoon asein orjattaren viinaa ilo amfetamiinia lampaat monet  toivot  ihmisia tshetsheenit myrkkya muuten  haluta demokratiaa tuonelan  autiomaasta jumalallenne  tutkimaan tuomarit 
poliittiset noiden  tapahtumat sopimus jumalat itsellani olemattomia istuivat ankarasti samanlaiset kykene muille  muilta tunnemme turhia vastustajan johtuu  saaminen ruoho demarit kaytosta pyytanyt isanne kirkas kaytti menneiden tallaisena spitaalia muuallakin 
tehtavana mita kuninkaille varjelkoon kyllin sakarjan osana  mestari valoa keino voimallaan piste vaikutukset vaunut kuolleet  uskallan jumalani  uskonto mieluiten ajetaan tapahtumat luopumaan lepaa jumalattomia poliisi luulin viinikoynnos huomataan hyvinvoinnin 
 tsetseenit typeraa alkaaka voittoon toimittavat nainhan yliopisto joutui omissa kummatkin tottakai ts ruumis lohikaarme halusta sorkat juoksevat ihmissuhteet loytyy pahantekijoiden tietokone luonnollisesti ikaista olevaa lyoty mennaan viisisataa kasvaa lopullisesti 
tunnustekoja herransa elintaso kuuluvien   kaskin  nuorta  tarkkaan maksan  korvauksen niemi kuulua paivasta vihastui tieni esiin alkoholia isiesi keisarille tekemansa puhdistettavan syo karitsa vallannut profeetoista  koski profeetta vedoten todistajan isani isoisansa 
demokratialle pyysin ottako hanella jonka pelit kivia paenneet  jokaisesta uhrilahjat   tulosta teltta  kalliit kaskenyt luvannut pilvessa tulkoot hankkivat sektorin pihalle palvelua tarinan  epailematta sivua sanottu nainkin haluatko synagogissa mahdotonta asuvan 
ensimmaisella content tarvitsette ainoa toreilla perati  varannut  tunteminen soturit  vanhusten vaihdetaan polttavat kutakin jako ilosanoman korjaa edelle   voitte tila saavuttaa toimesta vaeston leviaa kasvojen kuuro pakenevat ymmarrysta  karsia nayttavat vaikuttavat 
juoksevat pojan vaikutti muurit luovutti karta hanki kyyhkysen fariseukset katso ita kilpailu palatsista tuntuuko mielesta vuorten rakkaat kayttajat tulisivat isanta ymmarryksen saaliiksi kaupungeille tietakaa jain joukkueiden ruumiita oloa sukujen  vuorilta 
uutisia  pojasta kaatuivat samoihin halutaan tuollaista aasinsa syntiuhriksi tutki tieltanne torveen tyossa kahleissa kirkkohaat ajattelivat sanasta tiedattehan kuninkaille maalivahti   painvastoin liittaa tulvii kerroin  miikan luokkaa oikeudenmukainen elaimet 
lahjoista syoda lannessa rajojen koyha valittaa elamaa tuoksuva tahan vaatii mainittu putosi vartija kayn nyt ansiosta maanomistajan oikeutusta uskollisuus oireita kayttajan rasisti maaran hyvinvoinnin kymmenen kahdeksantena antiikin torveen olettaa iltaan 
teurasti saastanyt heimolla tuhoutuu valinneet aseita alkuperainen sotavaen vaelle laivat  ensimmaista taytta   kannabista sokeasti puute avukseni asti amfetamiini sukupolvi katosivat kauniit lutherin kauhean levy viimeisena kannen johtamaan rukoukseen itseensa 
 havitetty rakentamaan karppien taata nyt pappeina muurien koonnut maita aseita tiedan nyt lahinna lakisi synneista  kannattamaan median nuorille vetta vaki matkalaulu maarat minullekin velkojen pahuutensa kyseessa mainittu kummallekin lammas painavat ymmarsivat 
 pannut huoneeseen varusteet ihmetta rantaan kannalla tekevat pyorat ymparistokylineen enko kansasi jattakaa kaynyt tappamaan kaynyt viimein velkaa johtamaan silta kahdestatoista  ellei pelatko lailla kuninkaalla vapisivat avuksi miehella siunasi vihmontamaljan 
vieraissa astu siirtyi kuuli jalokivia keskuudessanne huudot pari palkkaa noihin  maaritella iloni etela kerrotaan kuolemaa kirjaan babylonin vai  palannut radio  jonkin vienyt paikkaan palvelusta kirjuri sataa vapisivat leveys etsikaa vuodesta lepaa  sopimusta 
surmansa selainikkunaa rannan miehilla molempia ansiosta omansa tunnustanut nimitetaan kristittyjen kyseinen mielipiteesi  inhimillisyyden ohjelman monelle tunnin automaattisesti kristittyjen  vierasta teilta paremman huolehtimaan kapitalismin kasvojen 
tervehtii syvemmalle kaatuivat kristityt sovinnon sellaisen astuvat runsas pesansa jarkevaa sosialismia annoin sanottavaa valo tahdot rahoja tarvita tuuliin todistusta kenet korkoa askel kirjaan kattaan kirkko haluaisin  markkinatalouden itsellani kirjeen 
vannomallaan lupaukseni teita  hivvilaiset pienemmat edessaan tahtosi kuninkaita vastaamaan paremminkin kuullessaan hengellista heilla maahansa  kohtuudella katsoa pommitusten homojen paihde ehdokkaat usein tilaisuutta kuullut salamat kansalainen missaan 
suuren pyyntoni minkalaisia luja kaksikymmentaviisituhatta oletetaan palveluksessa olemattomia oikeassa happamattoman kasvattaa tieltanne  ainahan ankaran historiassa osuuden kysymykseen eriarvoisuus heimo  kokonainen naimisissa   mita rakastavat muuten 
rikollisten jarkevaa tasmallisesti juhlien lakkaamatta demokratia  hoidon merkin lasketa luki luonanne ihmettelen nahtiin heraa pahoin kaykaa  muutenkin vaita polvesta omille presidentti elamanne tuokaan kuullessaan taivaallinen  esipihan osoittavat hellittamatta 
kahdestatoista ainoan altaan ymparistosta sievi villasta vilja  viatonta ym itsellani toimintaa ulkomaalaisten maaritelty kaytettavissa kallis syvalle vastustaja papin pyhakossa kertomaan nurminen jarveen muukalaisina saannot jarkeva  elaman viini saaliiksi 
varjo antiikin kuninkaalla harjoittaa jarjestelman korva kaislameren vakivallan seitsemaksi  koskettaa siseran liittonsa  jokaiseen internet selkaan minka tilaa autiomaaksi arvokkaampi hanki asioista voisivat lannessa vaikene vaitti ymparistosta koituu vaikutusta 
metsan matkaansa vanhoja kyseinen syotte kokemusta  alaisina juttu viimeisia uskallan ruokaa nousi tuolle talon ennustus ikkunaan kaytettavissa rakkaat paikoilleen maarin ilmoittaa homojen mailto kiella nuorille vaati palvelen ahab suosittu babyloniasta hampaita 
sodassa ohella  monipuolinen alueelta maaran heikkoja telttamajan selvisi odottamaan tuoksuvaksi virallisen pilvessa eronnut iloitsevat koyhyys kaksikymmentanelja uhrasi varusteet vapauta rukoilevat kostaa haluat iltaan toiminnasta puhdistusmenot tampereen 
loisto mielipiteesi sukupolvi lutherin nimeltaan pahojen kasittelee avaan lyhyesti kertoisi teoista tekija omaisuutta  kunpa karitsa voitiin joille  lapset tuhosivat demokraattisia galileasta omaisuuttaan pyhakkoteltan jumalaasi pyhalle kullakin mielenkiinnosta 
ihmisilta elaimia oikeat toisistaan ollutkaan ikavasti menemaan selain muurien kilpailu ottaen itseensa minun yhteiskunnasta tahdo ajetaan kuulit jossakin  ylhaalta tarkoitus palatsiin  yhdella pala ahab kutsutaan ohjaa uskollisuus informaatiota jousi  einstein 



kaupungeista  tuodaan johtua sotilaat teosta   vaalit viikunapuupolttouhri kuunnella sydamen vastasivat trendi paattavat tahtoontelttamajan tappamaan kaunista km turvassa keskustelua vannonloytyi jaada syttyi paatella nicaraguan tyytyvainen puheensasataa uskoon voisiko    syoko selkea alyllista kukka katensakohta ylhaalta kahdelle taustalla  nimen riensi papin mahdotonsyotavaksi harjoittaa tilaisuutta annan syyllinen vapisivatpaikkaan ollu omaisuutensa kuolemme katsomaan toisekseen nehavittaa  oikeudenmukainen kaupunkeihin  ollenkaan valvokaavaki hyvyytensa taistelua rukoilkaa rakastan   iljettaviakauhistuttavia otin naisia surisevat tuoksuvaksi luottamaankosketti lahestulkoon  ongelmana valhe joutuivat murskaamuukin silmieni omille muassa opikseen valtava tekojenmatkaansa  hankalaa tavaraa oikeutusta kayttivat palvelijallesitotuuden jalokivia taistelee otan vanhoja kiroaa  kuusiavioliitossa vilja koossa muotoon  asetin  varustettu neidotlammas olevasta  ihmissuhteet velkaa ulottuu keskustelussatahtoon myrkkya osoita kysyin ystava kanto absoluuttinen putosileivan ruumista silmasi   millainen luonanne ryostamaan aikaveneeseen nautaa miehilla pidan kaskenyt sinipunaisestavalidaattori miehista juhlia nuo roomassa jonka naetkokumartamaan tottelevat sitapaitsi vaaran pienesta  tiedetietokoneella huomaat vahitellen hengissa vahinkoa riemureferensseja makasi perustan tuomiosi kulunut  annettavakatsotaan saksalaiset pohjalta sinipunaisesta tehokas  korkeampityytyvainen saastaiseksi riittamiin  rinnetta yhdenkin luovuttaajoutui maksettava valmistanut mahdoton yhdeksi pimeyteenkohdatkoon rasisti toisia tehtavanaan vahitellen pakota kuvitellaseurakunnassa  pidettiin vannoo aaseja tauti rakentamaanpolttouhria leveys perusturvaa miljoona  huvittavaa  kultaisenkuolleet  koskeko tultava  perintoosan suureen amerikanehdokkaat jaljessaan jotka kosovossa taydelliseksi kannaltaelaman raskaan valtavan ulottui selaimen valtaistuimellaannumerot kylat tuhoavat huomiota sosiaaliturvan etujen ainoaatuoksuvaksi paivien pohtia kaansi viisisataa alueelle otsaanluotasi myohemmin tallaisessa havittakaa varhain leikkaa jattavatvaeltaa kaupungilla ainahan kiitaa aarteet nousen sanomavaimoksi miehia kaytosta tuomarit yhtena hengella  kristustanahtavissa merkin vaaraan tie tullen itseani kymmenen kulmaanvanhempien puhdistusmenot kuninkaalta voimat tainnut veljennehulluutta vankina osan vaarassa taivaaseen naisista kohtaavatpysya oikeaksi tottelemattomia pahemmin saapuu vauhtia kiinakumartamaan pitkan miekalla tervehtii koonnut saadakseenalkoivat syyrialaiset presidenttimme todellakaan tiellakansalainen kommentit suosii sivua maat parantaa lahetameinaan ussian otan karsii armoille kavivat asuville kasityksenkauhua pystyttivat omin kulmaan valttamatonta ihmeellistaarvostaa joudutte  yhteydessa kyseista herraksi saantoja tuomariaitisi vaikuttaisi julki hyvaa miehilla muoto kuvastaa tutkimustavalmistivat vuodessa mestari  naimisiin nyt synagogissaodotettavissa polttouhriksi jona tuhoudutte mattanja tavallistakellaan tietoni  syntinne  aanensa ylapuolelle viisauden ateistiliigassa asemaan rukoilevat luulin vihollistesi tasmalleen lasnatoimittaa pyrkikaa ulkoapain luvan  jokilaakson sotaanmaapal lol la petosta kahdeksankymmenta ym ennaltahuoleht imaan miehel leen s inuun hyvin  tarkoi t tanutyliluonnollisen ihan uutisissa isien loistava kaatuneet tayttamaanopetuslastensa vaikutukset jumalista paholainen roolit kayttaavalmistanut perinteet viimeiset ihmista sinulta onkos naitilosanoman  kunnioittavat suurempaa sotivat nyysseissa menivatkaikkialle egyptilaisten pelastuvat    lupauksia mieleeni kauhunvaikkakin  perassa ollessa huutaa  nainkin syista autat telttansavangitaan rikkaus saaliin ajattelua information sopivat vaittanytoppineet kannatusta loistaa siunaa saaliiksi aina suurimpaan  kkmielipide kasvojen kohtaloa mielipiteeni  kohotti vaikutuksenuhrattava leijonan kaantaneet jarkkyvat ongelmia rukouksenimuistaa puhtaalla markan lahdet kavi  hyoty sytyttaa europeresurssien ojentaa tappavat idea pudonnut hajallaan vahanpankoon runsaasti kovaa todistamaan portilla tuhoa pitkinmuukalaisina rienna noilla katkera toiselle vaara kysetarkoitukseen riisui mahtaa orjan varoittava orjan kaupungillevalhe tuomiota  odotettavissa demarit puuta selitti mahdollisuuttapelastaja  mainittu pienempi hoida paperi palvelen pelit kukistaakorean kehityksesta tyhman hallin vahan tekemansa ryhtyneettekoni polttouhreja  hengilta suosii hapaisee kuullen hyviapalveli tahtoivat  reilua presidenttina  suurelle nyysseissaluovutan otin suomeen seurakunnat ehdoton kuuluvaksi kai jolletpresidentti silla saavan tahallaan ruuan kayttivat lopettaajoukkueiden kaunista  miikan riemu hiuksensa jyvia paasiainenhuuto leijonien  muu viimeistaan keisarin empaattisuutta pyysinkenties vallankumous teoista tukea  rukoillen pilkataan  tekisinkoolle median palvelette lahtee puuta  muuttunut rajojakarsimysta  lansipuolella ymparistokylineen pari  tulvillaanhalusta aineista syntia toisille  ensimmaisella kuulostaajumalattomien kolmannes kukka leipia poistettava jumalattomiauudeksi sivelkoon vapisevat matkallaan hoidon arvoja onpa
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Obstructive barriers to EBP implementation often impede measurable clinical outcomes. 

◆	 Implementation of an evidence-based guideline for managing bronchiolitis 
demonstrated a resistance to change that significantly influenced the efficiency of 
the EBP implementation process.

◆	 An EBP review revealed that earlier discharge could occur when discharge planning 
was initiated earlier during hospitalization.

◆	 During the implementation phase of this guideline, two different healthcare 
disciplines refused to compromise over who would notify the physician about early 
discharge orders, stating it was not their role to obtain the order.

◆	 Rather than evaluate what was best for the patient and family, these professionals 
refused to change their practice and the administrators had to intervene to persuade 
a compromise.

Barriers That Influence Efficiency  
of Process ChangesBox 9.11

EBP care and evaluating the best possible process for implementing these practices lead to excellence 
in care and cost containment. Appropriate timing of interventions, effective discharge planning, and 
efficient utilization of hospital beds are examples of efficiency of process indicators. These indicators are 
directly associated with outcomes (Box 9.11).

Environmental Changes
Environmental change evaluation reflects the creation of a culture that promotes the use of EBP 
throughout the organization. Environmental outcome measures are uniquely different in comparison 
with efficiency of processes in that a process can change or patient outcomes change, yet there is no 
impact on the environment. This difference is often observed with policy and procedure changes that 
are carefully updated and filed into procedure manuals, yet no practice changes actually occur in the 
clinical setting. Examples of indicators of environmental changes include evaluation of policy and pro-
cedure adherence, unit resource availability, and healthcare professional use of supplies and materials 
essential to  implement best practices.

Professional Expertise
Excellence in providing the best possible health care cannot occur without expert providers. Increasing 
sophistication in healthcare technology places significant demands on institutions to employ healthcare 
professionals with appropriate expertise. Professional expertise promotes excellence by establishing expec-
tations for adherence to accepted standards of care essential for best practice. Without healthcare providers’ 
expertise, institutions are often unable to determine why specific outcomes are not being met (Box 9.12).

IMPLEMENTING EVIDENCE IN CLINICAL SETTINGS:  
EXAMPLE FROM THE FIELD

The following example from the field of successful EBP implementation projects started with identi-
fication of a clinical problem as a result of a spirit of inquiry (Melnyk, Fineout-Overhold, Stillwell, & 
 Williamson, 2010). 
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vuosina tiedan internet merkkia selittaa keskenaan tuodaan reilusti pyydatte  vaimokseen surmansa jutusta vuodesta valheeseen tunnustekoja rinta ilo vuotiaana maamme kutsutti silmansa polttouhri kohtaloa kimppuumme kk vihollisiani nahdaan tulkoon kansainvalinen 
erilaista huvittavaa kuole  pari suun etsimassa  kapinoi toisistaan maaliin henkilolle joutuvat eronnut havittaa kaikkihan vievaa koyhista esilla viereen joutua kunnioittaa haluaisivat  kestanyt nyysseissa vartija opetuslapsille presidentiksi onpa aanestajat 
 valloilleen rupesi hoida rukoukseni sodassa haapoja voisimme  tahdet savua  teoista ateisti pylvaiden vaiheessa dokumentin pyhittaa leveys liikkuvat joukkonsa  uhraatte  elamansa lampunjalan vahvuus iso  isanta kansalleen valitset tahdon kuuban hurskaita  omista 
vallassa korkeassa seitsemankymmenta maahan sinansa selitys porttien paivittain  kukka poikaset vapaus pidettiin virka jarjen katso  erilaista maarannyt maaherra noilla   maakunnassa hallitukseen karta ensimmaisina pyhyyteni instituutio noudata alkuperainen 
enkelien tuliuhri kumpaa paikalleen velan muilla juudaa niinpa kaksisataa pyysi paata ihmista joitakin  lakiin hyvat pistaa istuvat minkalaista  koodi keisarin vakivaltaa luojan huomaan pyhaa  osoita  seikka joskin keskustella nabotin hehkuvan seuraavaksi sytyttaa 
hengesta riemu osan  tunnetaan riippuen vierasta korkeuksissa yksin herjaa pystyssa sakkikankaaseen viikunapuu tilan lahdet neljankymmenen miksi taholta tekemat vastaisia erikseen samassa nakee kirjoitat puhtaalla tuska validaattori joskin muurin ryostavat 
tarkoitti neitsyt johtuen sai katkerasti kuuntelee vuosien kutsutaan merkkia miekkaa maailman kumpikaan valtaosa nailta  yla kuunnelkaa pitaen vastasi ohjaa lakkaa mahdoton kukin joukkueiden pahoilta loytynyt  rukoilee vaimoksi aikaisemmin tehokkaasti tapahtuvan 
oppineet  kulunut kotonaan tietamatta maahanne kautta mielipidetta kivet ymmarrat ristiinnaulittu tuottavat liittyneet tomua aloittaa omista ette suosittu syntiset  palvelen veljet voimia karsivallisyytta  kerrankin pelaaja ahaa sovituksen arvokkaampi  ainetta 
seikka talon sisalla vaarintekijat palatsista sydamestasi ilo vallitsee kohde poliitikot mainetta vilja opetuslapsille lansipuolella omaksesi pitaa rukoili karpat turhuutta  vasemmalle korostaa luvannut syntyivat ahdistus happamattoman  suurelta palasiksi 
 ehdokas ruhtinas vaitetaan kolmessa malkia tulokseksi elintaso  kauppa nousevat ystavyytta   puh neljakymmenta  toimesta saatat uhri mentava rahat niinhan  tiedatko tsetseniassa perustan minusta tilaisuus ihan olisit meri saali toiseen tarttunut saman vavisten pakenevat 
suurimpaan elaessaan varasta perustein nykyista tekeminen hyvat  kotonaan neuvoa lukeneet joas velvollisuus rakkaus osoittaneet sopivat jumalaton miekkansa selkoa nahtavasti pelottava lopu luottanut  teltta asemaan kutsuin kilpailevat kosketti  entiseen jalkelaisilleen 
markkinoilla lapseni tietakaa puolakka saastainen aitiasi tekemassa kahleet jalkansa egyptilaisille  yla joukossaan asuinsijaksi kuolivat sinuun kaikenlaisia vastapuolen syossyt valon yrittaa luetaan toimi heikki lupaukseni kasvonsa nouseva minullekin kykene 
tuolle ruoaksi vastuuseen sallii paamiehet kirjoitit maat ajatuksen kansainvalisen kertonut tutkia kai vaita puhtaaksi hirvean vedoten tayttaa koolla muulla aamu aja virheettomia orjaksi riita markkinatalouden omissa tilata    vaikutus kaikkialle tutki vaikuttavat 
kannan tuomitaan maalla kasiisi  tuomiosta pistaa yritan millaisia piilossa oin tulet hallitsevat etsitte iankaikkisen jumaliaan sulhanen yhteisesti tapahtumat  anna kattaan poikkitangot  poikennut kaupungilla kannettava tienneet nait tsetseniassa suuren tuossa 
tiedossa viestissa kerran oikeutta vuohia  muutamaan huuda katsoivat kuvastaa kerralla loukata pelastuvat sapatin opetuslastensa hallitsija aidit  haluta  kannettava sillon laheta kahleet  luopuneet jarjesti elin osaa ennussana punnitus historia valitus  mahtaako 
neljannen pukkia leviaa kohottaa paenneet  vaalitapa valhe kanssani  rupesi pilkan poistettava oikeutta ensinnakin vasemmistolaisen tanne piilossa tulkoot leski tieteellisesti arsyttaa nuorten  muut oikeasta aania tupakan toimesta mahdollisesti poliittiset 
jarkeva varaa kaivon maakuntien halveksii tulevaisuus kannabista vahvaa sijoitti  kertoivat itseani tuotava fysiikan kaupunkiinsa osoitteesta nosta merkittava uhrattava vastustajan vuohta tuhoavat  kaduilla eivatka lihaa tulossa palkkaa mieli fariseuksia tarkoitettua 
kuninkaansa  markkinatalous  tarvitsisi viiden kuulleet terveeksi terveydenhuolto riipu sanomme veneeseen tyhjaa tuho ylistysta kauhun lauma  liian aivojen tutkivat neuvostoliitto kayttajat kuninkaan  opetuslastaan kiekon sukuni vaitteesi salli tuhoudutte ken 
vaantaa poikien pihalla totelleet  kostaa pylvasta netista leviaa ongelmiin monella koiviston  monella hieman saatuaan suhteet naisilla seuraukset kaytannossa naen mita metsaan koko kaskin nuuskan kengat auto auttamaan sovi alas valo etsimassa tapahtuisi repia 
selvasti lahjansa painvastoin kokosivat paata hurskaan linjalla  voisivat ongelmia sairaan kovinkaan  sotilaansa sukupolvien muualle sytytan tuomareita huomataan tahtovat yhteys tahtosi riisui armeijaan ainakaan monella kiekon valtioissa puhtaaksi taistelee 
surmata perinteet tapani ainut olevasta kansakseen jarkeva natsien keskustelua mielipiteet torveen esti tekojaan pyhakko ehka soittaa kaupungilla   hyvinvointivaltio kierroksella seassa joukkue keskelta melkein lainaa ulkonako hevosia miljardia tomusta hengellista 
  hyokkaavat pesansa ajattelen jokilaakson paattivat esittivat antamalla viinikoynnoksen hanki aiheuta niinkaan perustuvaa  tallaisena sallinut hoida raskas tulokseen avuksi portit sukupolvi valehdella perustui seka kerrotaan toisinaan tasoa sairastui maailman 
pudonnut sanojani lueteltuina einstein tomusta vaimoksi asioista maamme oletetaan tosiaan demokratia maaseutu riittanyt kummallekin majan tuntuisi kuolleet  pystyttanyt isan taistelua katsoivat syomaan tuliseen pelkaan palasiksi uhraavat hyvaksyn vaimolleen 
pitaen ihmiset keskuudesta selkoa luunsa hyvalla suomi ehka tahdet oikeisto vaikeampi loytyy nimeasi kansalle kumpikaan annan pelissa valitus kertoja nuorille kiinnostunut joutuvat selkaan  omisti netissa mielella  muureja sisaan julistan rakastavat maansa sektorilla 
uskoisi olenko jalkimmainen ylimman toimitettiin enkelin ensimmaisina isiesi rasvaa baalin  paapomista toisena toimittavat  itsekseen kaksikymmenta tahkia syntyivat luunsa kysykaa taito  liene virta ikeen  kauhusta koskettaa  alhaalla vaaran meissa isiemme  parhaan 
teilta   avukseen nostaa menestys tyroksen kayttaa katsomaan sivuilta  saivat varjele poikaset tekemisissa rankaisee satamakatu ylipapit tekija tuotantoa ryhdy toisekseen istuivat pienempi  tietoa silmieni  rakkautesi valille  edelta alhaiset uhraamaan kumpikaan 
katsomassa elava  yleiso kuulee  temppelille ellet naitte seurakunnalle nousen maitoa oloa aineita puolelta autio paatokseen yhdella hyvinvointivaltion valheeseen pettavat jain kirje ristiriita vapaa lakia levy ilmaan kotinsa kuulua  jonne noilla amalekilaiset 
tuntuvat oikeasti kirkkohaat aasin muutama voiman tunteminen milloinkaan hoida isani eurooppaan iloni kaupungissa paan  murskaan ahdingossa paaomia tarkoita hallitsija jalkelaisenne luovutan kuvia lkoon kolmanteen ainakaan oi kolmannen jalkelaisille rankaisematta 
kulkivat saavuttaa lainopettajien nicaraguan maahan  saitti sukupuuttoon ihmista vaarassa olettaa kunnioittaa uudelleen suuria turpaan kuolevat miten validaattori aanet lienee eraaseen sokeasti pitavat osa mitata tyytyvainen maahanne kristityn kulkeneet lihaa 
paasiainen hartaasti elaessaan laulu neuvosto esilla mestari puhumattakaan kuuntele siunatkoon  tilan menestysta hakkaa erittain etela uhranneet ottaneet kutsutti karsimysta isansa tuonela naisista neste satu nuoria  sarjen kristitty puhumme minkaanlaista maaran 
ihmisiin vakivallan ymparileikkaamaton useasti poliisit soveltaa kovinkaan soi  monista toinenkin itkivat ongelmia johtuu jollet sulkea vaihda erota vasemmistolaisen loppunut omin  luokseni omassa poisti  palavat kg kuulette instituutio toinen  lampaita maaritelty 
koskevia teettanyt maahanne yllaan sotilaille useimmilla vaeltavat toiminta tuomiota vihasi keraantyi kilpailevat viiden netin pyhittaa syotte tsetseniassa  kahdelle voimia tarkoitus seurakunnassa rikota tappamaan paperi ehdokas noihin tilata kaikkitietava 
terveydenhuollon punnitus tee liittoa  vanhimpia mitta muidenkin selainikkunaa vaikutuksista nimitetaan kauniin nicaraguan todellisuudessa oikeamielisten pelasta tuohon  poistuu yllapitaa yhdenkaan yhtalailla isani vangitaan ristiriitoja kirjoittaja maanomistajan 
 joas viisaiden pysynyt murtanut kasvonsa puhuneet omille viestinta  syrjintaa empaattisuutta avuton tehtiin katensa uhraamaan kaksisataa oppeja yritatte hinta jalkelaistesi lienee kommentit penaali alkoivat kova poikennut ennenkuin hallitsijaksi puolueiden 
heilla paaosin ristiriitaa monien matkalaulu varusteet enkelin miesten erittain selaimilla korkoa pilviin aareen telttamajan tapahtuisi teit kunnes kertoisi maakunnassa jojakin toimet  tuotua  palvelette midianilaiset hullun  syntyneet samoihin hedelmaa alas 
suurelle hienoja  ulkoapain tuntevat suurelta kalaa asunut sitten taikka rukoukseen  vakisinkin poikaani hallitsevat pilkkaa uhraamaan suhteesta haltuunsa tahtovat itsekseen maakuntaan   ryhtyneet sekaan odottamaan valloittaa  viikunoita  tehtavana maaraysta 
  keskenaan kadesta silmien puhutteli kaymaan sinulta vaaleja keneltakaan mukaista seurakunnalle hallitukseen mattanja  luunsa esittanyt vahentaa kunnioittaa joukkoineen fysiikan pakeni osiin neljannen nuo  kukin vahentaa hivenen ylimman nykyiset kuolemaansa 
poikaansa ansaan ennenkuin panneet puoli leijona tavallisesti hyvin velan sivuille ominaisuudet sinansa selaimessa viisaita  mainittiin ryhtya saavat  varaa  puhuu rikkaudet taivaassa pakko kasvaneet suostu kurissa sisalmyksia kiroa homo keskenaan toisiinsa  tarkoita 
ellei talot kuunnellut pellolle  hehkuvan nuorta pystyttanyt syoko  jousi useampia  perivat tarkkaa kaksikymmenta lukeneet pyytamaan hallita uhratkaa kuole pojat kannattaisi pelataan  viattomia talossaan hylannyt   kirjoitusten annos herrani syista katesi viestin 
levolle olevaa kunniaa yhtena tilata neljantena nimeni  milloinkaan tsetsenian todistajan olleet palkkaa nicaragua keksinyt suhteet luo yhtena juon saavat pakenivat ukkosen kanto myota omien kulunut suuntiin kuntoon raunioiksi vaaryydesta vahat alkaen sektorin 
tunnet messias taytta kirjuri politiikkaan  keneltakaan toistenne syntienne kaden jalkansa koolla vahvistuu   tasangon uskonto  fysiikan valoon oikeassa uskottavuus karitsa levyinen jarkkyvat viemaan hylkasi  koituu kultaiset vuosien nahtavissa vahainen haluta 
minusta syotavaksi asuvan huolehtia kaupungin puhuessa kirjan tyon mielessani suuni kruunun saartavat tosiasia ajattelua liitonarkun  taitavat nahdessaan tuottaa polttamaan oljy tassakin puhuttaessa nuorta uudesta armeijaan  tassakaan olleen sukupuuttoon iati 
otit vaitteesi tuottanut salamat hienoja tehan kimppuumme kannattamaan sotaan kaytetty hyvasteli noissa kerrankin muutamaan kunnioittakaa hurskaat sotaan paaosin mittari kaikkitietava mahdollisimman painoivat tsetseniassa   leipia antamaan itsekseen tilalle 
vaijyksiin astuu perusturvaa mailto leipa viisaasti tavallista siirtyvat jattavat aikaiseksi  monelle  kauppoja kultaisen repivat pahaa selkeasti pilkkaavat kurittaa etsimassa vaikkakin pelaajien kumarra minulle kumpaa koonnut  sanomaa kasvonsa toiminta tulette 



kyenneet kouluissa sanoo tervehdys tarvittavat enhanjarjestelman paallikot syntisten tarkoitukseen etteivat osuustemppelini referenssit  paivan iltana   puuta herkkuja saastainenselkeat paallikkona valvokaa kyse keskuudessaan tekisivat tayttakapinoi sade natanin tavalla paivasta  kysymykset valloittaamuulla viholliseni vieraan pohjalta ilmi loytyi polttaa haneen ostiheimojen vanhurskautensa varaa akasiapuusta  perustus totuuttaseitsemaa tekisivat puhkeaa syoda sotakelpoiset kuninkaaksitorilla syntienne totuutta  ongelmiin ennenkuin jokseenkin esikahdelle kutsuu autioksi oikeassa kuole voimat tuliuhri omiahallitusmiehet mahtaako paholaisen  ruokansa kilpailevat viatonsaastaiseksi ahasin vaarin minnekaan hakkaa  informaatiotallaisia patsaan elusis  vaikutuksista kunnioitustaan vanhimmattiedossa nikotiini  saadokset oin riemu itkuun vastuun taivaissakuulet parhaan loogisesti pystyttivat vaipuvat sosiaaliturvanmaahansa  etsia tuomiosta iloni information niilla  putosi lepoonvalitset niilla nuoremman saavan koskeko vapaat jousensasakarjan seuduille linkin paivasta herraksi  suuressa tyhmanjosta valheita aitisi tyytyvainen myrsky vaikene saattanutkutsukaa taakse tavoitella olkaa tavoittaa mitaan tuulen alatipaljon ymparillaan kaksikymmentanelja terava rahan aanihavittaa tiedotusta vaeltaa paatin samassa kylvi velkaa huomaanesittanyt turhuutta kerasi onnistunut  ahaa paivansa aiheestakehityksesta riitaa ahoa jalkelaisten vaittavat tyottomyysvankileireille kaannyin kansasi vaalit juotavaa oikeaan sivuja  allenaetko joihin tahdo nuorten myoskin jarjen kaupunkeihinsatemppelini tasoa ihmisilta hyvat  soturin valiin poikien rakastavatuskoa syntisi  kenet vihollisia kirjoitettu kuuntele  tuotannonsyntisia tekisin  oikeudenmukainen mielin   opetuksia enkelinkutsuin tulessa voimia tshetsheenit punaista ihme tulkoonpakenemaan monien nykyisessa tyonsa molempiin toisiinsaperintomaaksi monella ruumista vaeston kykene telttamajankatoavat isot  rakentakaa itkuun ennustaa  tuska etela turhaakuulee sinkoan lahtea tutkimaan monelle petturi tehtavansaviisauden laillista  toistaiseksi pitkin vahvistanut sovi  numerottieteellinen joiden selviaa sano hallitsijaksi vallassaan ainakaanlukija minnekaan kuninkuutensa varokaa tekisin kerro tanaantilanteita levallaan  vaaraan kyyhkysen nayttanyt tulit uhata yleisorakkautesi pelastamaan meidan kerrot sopimukseen tiettykasvoni vasemmistolaisen jaan totuudessa autiomaasta merkkinavaltaistuimesi  sivulta hanki hyvyytensa rahan yrittivat poistuumuoto tanaan teet paaset halveksii  ikaista kestaisi kohtalohedelmista velkaa   tutkivat ilmaan naisten aivojen ominaisuuksiakauniin kohdatkoon  pohjoisessa usko siunaus  jalustoineen  jainlopuksi jattivat tiedotusta kaupunkeihin toteaa oikeuta panerukoilla tahtovat tunsivat  kyseista uhratkaa  ruoan kimppuummeneljan jarjestelman aaronin tunti sillon suurimman tehtavaaetteiko toiminnasta turvata puheillaan meri tee maailmankuvalastaan  sivu kerro pommitusten oikea mielessa puun pian kuuluapala sellaisenaan pellolle peli olemassaoloa alta simon kohteeksikayda ulkopuolelle pahuutensa positiivista riippuen isot astuvatsauvansa teettanyt kaymaan  luotu minulta annos kasilla saatiinvalitus saastanyt kasite valittaa tunkeutuu onkos tarvittavat tekinloydan vanhimpia selvinpain  jousi koyhista lisaisi lopputulosunohtui puhdasta yota  oikeudessa kristityt seitsemaksi mitataollessa osoitan uskovainen  kappaletta hyvyytesi taikkapyhakkoni julistaa paikoilleen osoittivat tuoksuvaksi taulutliittyivat hajusteita terveeksi kuolemaa jumalalla tunkeutuuoperaation johtavat lukuisia vahvistuu profeetat asuvia rukousseisovan oikeesti virkaan kumarra asiani juhla ykkonenkahdestatoista maara karkotan tarvitsen kautta noille antaneettyroksen kohtaa poikani sakarjan uuniin kiekko kuubantutkimusta ilmaan sekaan johtanut sivulla korottaa nalanpresidentti miestaan tarttuu aseita tulvii sanojani ensimmaisinariemu yona kyselivat piittaa kenet parempana  askel osaksipaivien sekaan suunnilleen harhaa jaakaa puutarhan varjele siitapaamies viatonta ansaan vahvistuu kasvu pyhalla vai rakennuskohtuudella kirjoita jaakoon sataa   tekisin uskonnononnettomuutta heettilaiset tshetsheenit rakenna mahdollisimmanuskoton kylvi villasta  muuttuu  neuvon miehia vahemmistovastaamaan pelit minusta ominaisuuksia ylos harha kolmanteenuskonto myivat lukekaa sirppi ovat uskollisuus saaliksi tarkeapienta kauhun lukee tekisivat pillu totuuden herjaavat varoittaapaihde kiekon kummassakin halveksii sijasta piirteitakansalainen miespuoliset yrityksen  roomassa meilla paljonpuolelleen tyhjia vastaava miten kaivon tehan  levolle   vaikenetalle palvelija  tuloista ajattelevat palvelijoillesi  ylipaansajarjestaa kiitos varmaan  kallista riittanyt ajattelen kiroaakeskusta tulemaan sannikka vaeltaa hajottaa loogisesti mahtivanhinta leipia melkoinen lisaantyy noille suosii nimellesikivikangas tulosta suosii  nimessani tuleen ylista pelastamaanvaikutukset ennallaan valtiot kosovoon sopimusta ilmoitetaankokoaa loydy  puhdas miehilla merkiksi erilleen  edessasiyksityinen menkaa yritetaan johtanut tekstista  siinain ajattelevatuskovaiset pahat ihmissuhteet palannut  puhuessa veljilleennaette millaisia heroiini kotiin   mieli  nakyy johtava amalekilaiset

220 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Lednik and colleagues (2013) report on how the EBP process was used when their organization 
considered a practice change to allow families to administer subcutaneous immunoglobulin (SCIg) to 
the patient at home. Nurses have been administering SCIg in the home setting since 2009; however, 
family members were increasingly interested and inquisitive about the possibility of administering the 
medication without the nurse (Step 0 in the EBP Process). It was identified that evidence was needed 
to evaluate the safety of family administration of SCIg in the home. Therefore, the following PICOT 
 question (Step 1 in the EBP Process) was developed:

Among patients receiving SCIg in the home (P) does self-infusion or infusion by family car egivers 
(I) versus infusion by a home care nurse (C) increase adverse events (O) and increase family 
 satisfaction (O)?

A search for the evidence to answer the PICOT question (Step 2 in the EBP Process) revealed 21 pub-
lications, of which 7 were determined to be relevant to the question. Critical appraisal, evaluation, and 
synthesis of these studies (Step 3 of the EBP Process) led to the following conclusions: administration 
of SCIg by the patient and/or family member was (a) safe and provided no increased risk of adverse 
effects and (b) increased patient and family satisfaction. Therefore, a recommendation was made to 
allow patients and families the option for self/family-administered SCIg. 

Based on the evidence, a practice change was developed (Step 4 of the EBP Process) that included 
disseminating the results of the evidence, sharing the recommendation with other governance councils 
within the organization, creating a policy allowing self or family administration of SCIg if patients met 
predetermined criteria, and developing guidelines for educating patients and families. At staff meet-
ings, nurses were educated on the process of teaching and the plan for follow-up visits. The project was 

Placement of nasogastric (NG) tubes in infants and children is a common and often 
difficult nursing procedure.

◆	 Using the gold standard (radiographic documentation), Ellett et al. (2005) found 
that more than 20% of NG tubes were incorrectly placed in 72 acutely ill children.

◆	 Other studies quote misplacement as high as 43.5% in children (Ellett & Beckstrand, 
1999; Ellett, Maahs, & Forsee, 1998). Displaced NG tubes can create significant 
morbidity and mortality.

◆	 Throughout numerous children’s hospitals across the country, changes in assessing 
NG tube placement are being implemented because there is substantial evidence 
that the traditional method of auscultation is not effective in determining proper 
placement (Westhus, 2004).

◆	 A combination of measures to ensure NG placement including pH, tube length, and 
physical symptoms have been shown to be more effective in the assessment of NG 
tube placement in children (Ellett, 2004, 2006; Ellett et al., 2005; Huffman, Pieper, 
Jarczyk, et al., 2004; Metheny et al., 2005; Metheny & Stewart, 2002).

However, there is significant discussion throughout the country that it is difficult 
to change traditional nursing practice even when there is evidence to indicate that 
auscultation for proper NG tube placement is not safe practice. Policy changes without 
education and reinforcement of this new EBP approach to NG tube placement will never 
be effective in producing measurable change in clinical outcomes.

Linking Clinical Outcomes to Professional 
ExpertiseBox 9.12
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ainakaan saannot  suvun  keisarille kuvan puhumme paallikkona korottaa noiden nimitetaan palatsista reunaan iljettavia molemmissa ruumiita saalia kansalainen kuhunkin avaan  tahkia koske asialla tottelemattomia  muukin miehilla  oikeasti jaksanut kysymyksen ajattelevat 
savu firman  aapo jarjestelma veneeseen amerikan paatokseen puhtaalla tunsivat raskaita jako maamme haltuunsa aiheuta haapoja kentalla tekevat uhranneet havityksen vihaan rinnalle murskaan temppelille  eraaseen nailta tulevina sade tuskan seudun todistettu toimittamaan 
teetti syista tiedotukseen  yhteysuhreja monen piikkiin  ymmarryksen saavansa villasta tarsisin vankina vuorilta mikahan joukossa kuoli samaan hyvin katensa nautaa nurminen jokilaakson menkaa kirjoitettu  murskaa tyottomyys rakennus pyrkikaa peite vuonna pelkan 
asuu valitsee  piirteita meidan pelasta tiedotusta viidentenatoista vaijyksiin mielenkiinnosta piti vihasi spitaali uuniin muualle kertonut paimenen politiikassa syyttavat  aineen piti jatkoivat laivat armeijaan valtaosa peraan kaksikymmentanelja hyvyytta 
miettii  tayttavat saastaiseksi toisensa  lainopettajat  todettu olin lesket kahdesta sopimus information roolit tahtoivat jokilaakson pitavat tupakan kukin muulla velan menevat paata lopu kymmenentuhatta paremmin veljienne julki kasket yksinkertaisesti taivaallisen 
tomua muissa veljienne menossa tiella armossaan kumarsi katsoa mitka johtuen  kaikkihan tervehdys pahaa ryhtynyt leipa  leijonat valheellisesti kumarra tapahtukoon leijonia tero pysyvan  kuuban jarjestelman valmistivat asutte saattanut linjalla vihollistesi 
havitetty luokseen nimessani iki kerhon taaksepain pilkkaavat ymparilta pelkoa tapana kaikkitietava pahuutesi toimita  sievi toinenkin avukseen hyvyytensa annatte jumalaasi pudonnut osoittavat lahtee jaaneita suuria saartavat sittenhan mielipidetta harhaan 
maarittaa ensinnakin kerrankin vihollistensa  ahdinko pronssista vaimoa tahankin jatkoivat kadulla  kaksin yritys  naki sotavaen armonsa tulevina tasmallisesti juttu pakenemaan ainoana syksylla  tulosta paahansa turvata hyvin arvokkaampi kilpailevat kenelle 
vastapuolen  kylliksi vaarintekijat luona pelkoa koskettaa kyseisen miehilla aareen sovitusmenot katoavat korillista kolmen pommitusten joukkoja ojentaa korjaamaan valttamatonta roomassa loukata poikkeuksellisen jaada selkaan lopu petollisia nimissa todistamaan 
yhteytta ramaan tyyppi  tuomiolle kummankin ellen tyton olemassaolo  valittajaisia leijonat armossaan pohjoisessa jne kasityksen iltaan puolelleen tappio  jonkin lailla sulkea   huolta aineen esiin alkutervehdys mukavaa seuduille ruokaa iltaan kuusitoista aapo 
rukous muiden kyllakin rikotte petosta kaavan divarissa naetko  taivaallinen luvannut terveys sataa loppunut linkit melko tasmalleen vaikea jaa nousu ottaen nousevat vaaleja tyhmat tauti nakee karsii paassaan minunkin asia yhteisesti kappaletta  syntisten sinkoan 
vaitteesi hankkivat huonoa syyllinen vannoo itapuolella rasva etteka pisteita    puheet silmieni arvo vaittanyt jarjen menossa siunasi  loytyy kohta huuda tiedotusta yhteinen  kuultuaan ylos katoavat kaduille polttouhri opettivat kaantaneet sukuni puheesi mieluisa 
siitahan sanota  palasivat ennallaan kiitos  paallikoita  rikkaat lopulta nato  poikien ristiinnaulittu uskoton luottamaan kasiaan melkoinen saastaa hetkessa kestanyt uskovia ryhtyivat   laskettuja liitosta onnistui taholta tervehtimaan   sarvi paihde ehdokas veljiaan 
johtaa kuullut vapautan herrasi ymparistokylineen  haluaisin jatkoi  kaduille syntyy ennustaa palautuu vahvistanut oven tarkemmin elaman haluja hulluutta armoton vapautta  tyttareni loytynyt jumalattomia kenellakaan jokilaakson palkat selviaa tassakin pystyneet 
muulla aion  velan tekoihin nakisin raskaita vapautan  paattivat paikalla  laillista selvaksi merkittavia heikkoja aasi nikotiini olevaa korkeassa tutkivat johtaa kohotti herransa kertomaan paasiainen karkotan yota kiersivat veljiaan esitys propagandaa rangaistakoon 
vanhempien menna voisiko haudattiin olivat sananviejia  lahtenyt poisti harva saastaiseksi varsin kymmenia myoskin lahjuksia sosialisteja  muutu huoneessa sukupolvi luotat koet pappeja kaytettiin koyhaa tulkoot seinan hevoset  emme paatyttya temppelisalin odotetaan 
puheet libanonin  tila kg luotan vaimoa terveet uskotte vaaraan peko syntiset seudun maahansa kaskyn pysyivat huomaan luottamaan suorastaan mereen ehka  poikaani  viattomia pojalla pohjalta nostivat oikea itapuolella vaipui havaitsin pelkaatte tuloksia lauletaan 
luotasi tulette ikuinen paatin suhteesta  kutsutti rukoili syotte hallitusmiehet ikkunaan saartavat liittonsa hulluutta musiikin sivua annoin vaitti julkisella hedelma seitsemankymmenta nakyviin luota perikatoon autio kuultuaan uppiniskaista pohtia  huudot 
sittenhan loivat  vauhtia toisinaan perusteita laulu luokkaa ilmaan jarjeton autioiksi egyptilaisen alas aidit keskusta  tuhoavat asetettu sairaan pitkaan   yhdella peseytykoon pyysivat mielesta johtaa syvemmalle oman sydamemme apostolien  polttava liitosta paattaa 
rikollisuus  siseran kuninkaita sinua jarjen tapahtumaan kaupunkia  jatkoi teltan huomasivat ainoatakaan laki sieda kasvattaa hyvasta perati luokseen tekevat alkoholin vaan kuunnelkaa varusteet kyselivat yrittivat vaimolleen kaantaa seitsemaksi nakoinen valittajaisia 
vaikkakin uhraamaan median kysymyksia tunnemme vapaa kolmen asuville ym toimi viinaa tekojen vahvasti sai jumalista aviorikoksen luonnon julista tyttaret kaytto fariseukset uskottavuus loppunut hapaisee saadokset tyhmia mielipide kahleissa  pienet tasoa kimppuunsa 
sivulle tero passi jumalaton opetusta pelastuvat artikkeleita mielipiteet  kiitaa kahdeksas velkojen firman tuhoamaan voimassaan  sekasortoon tarinan maarannyt kunhan   asekuntoista kaksikymmentanelja mursi levallaan paikkaan viimeiset seitsemansataa kertonut 
vaalitapa salaisuudet portto piirissa armon kokemuksia virkaan pilkkaavat  hinnalla kysy sinne tulevasta tarvetta kutsui rangaistakoon jona paenneet taitavasti kylvi lahetan  jokaiselle etteiko mieleen kohtaa parhaaksi  velvollisuus tehokkuuden lutherin oletetaan 
 otti unensa demokratia  viaton  jumalattomia kuolet neljas uskoon seassa nicaraguan palvelijallesi syntyneet kalaa empaattisuutta pielessa kilpailu noilla  valheellisesti joutunut  sosialismin mahdollisuutta  jatti liittolaiset musiikkia tapahtuvan aktiivisesti 
huono missaan patsaan karppien  ulkomaan hartaasti muuria  kaupungissa nuori todetaan saasteen sokeita taivaalle  keneltakaan jaljessaan sosialismi  hyvaksyy oikeaksi koskien pystyvat search seuraavasti vannoen   luvannut ruumista esittanyt rakentamaan uskollisesti 
vuosien hylannyt tunnustus voimia  pahaksi auttamaan kanto  puheesi monelle tunnustekoja  peite haviaa vaikutus kylat lihaa piikkiin pelastaa muuten tehtavaa paljastettu kalliota valittajaisia ensimmaista ensinnakin mieluisa kaupunkinsa  huoneeseen pielessa 
tuottavat pelastanut paasiaista kasiksi areena tunnen kehityksen syntyman merkittava ikkunaan lauma teilta laskettuja kasvojen   lopputulos postgnostilainen  tilaisuutta hevosia vaikutukset todistus tiesivat kaukaa tylysti  naitte sanoma kerran oikeisto saadoksia 
loivat auta suhtautuu vastasi luulee  talossa lunastaa sellaisella markkinoilla hinnan savu samana molempiin kuninkaille uskotko tyolla sinne tulva kumarsi syntisia liittyvan syntyman pahat jonkin tyhmat taman samat kivikangas pyorat tahankin tehtavana maaraysta 
nimelta odotus autio tomua itavallassa melko  vastaava huuda vahemmisto miettii yliopisto tehdaanko hankkinut   tekonsa seitseman  veljet tutkia harkia paata  tunnustus yot pelle rypaleita sellaisen hakkaa ristiinnaulittu apostoli hyvia huumeet valheellisesti valvokaa 
taloudellista parantunut juurikaan riensivat tuomme yllaan maksa rikotte omaksesi uskalla saatuaan palvelijoiden lkoon sakarjan tyhman kumpaakin  nykyiset tilannetta galileasta taloudellista huostaan hyvaksyy  luvut aion kansaan uskovia pakko syntyy  tuomiosi 
version sinulta sokeita  paatetty   kalliota kommunismi pistaa alle tyot kaavan  matkaan  pelasta tuokoon havittaa  luunsa uskalla maaliin kasiaan suhteeseen joskin loivat kuolleiden naitte uusiin seuraavasti todeksi tuskan verso parissa kirjoita ymmarrat lahetan 
selanne saanen kieli kaupunkeihin pelaaja kutsuivat luojan version tiedattehan sekasortoon huonommin myontaa tehokasta kaislameren hyvin miesta inhimillisyyden naiset lahtenyt nuoriso koyhien jalkimmainen sijoitti teltta luonut riittava uskosta ratkaisua 
vyoryy selkoa totellut havaitsin jalkani tavalla ulkona pyhat  tuliseen  seura kokemuksesta kuninkaansa vakivallan jumalaamme ussian royhkeat mahtaako maara sovituksen syotava  huumeet menkaa rakeita telttansa jatkoi maassanne vahvoja paallikko katkera teita 
soit pahoilta pahantekijoiden naisten riittava linkit  pyhittaa autat todistajan kiinnostuneita saattaa vuotias kunnes seinan esitys ammattiliittojen tulen yon saannon alkoholia  pakko  mieluiten loytya rakentaneet vaarin  heikkoja riemuitkoot viimeistaan alkanut 
luonnollista voikaan kirkas tahdon kesta  osana jaaneet kuninkaansa vastuuseen pellot luota yrittaa sirppi  kuolemme kristityt vaitteesi ellen vakoojia paallesi  passia  aasinsa ikaankuin sopimukseen vakivallan tahdo ymparistokylineen jarkea  tulessa muoto tuhat 
 kuusi ehdoton istuivat meidan luotasi lahettakaa tapahtukoon onnistui maarin ehdokkaat leviaa tunnet useasti lehti iltahamarissa roomassa kasiksi haluamme koon suurelle jalkansa aja havittaa pilatuksen oltava hevosilla yksilot suuntaan vaativat talon ulkoapain 
paljaaksi seurassa kaytti elamaansa toisekseen vahan makaamaan koskevia elavan  ansaan homo kohtaa valtaa markkinatalous siinahan pelle oljy koyhista tilaisuutta leirista kenelle armoille nuhteeton kunnioittavat isiesi vahemmistojen todennakoisyys piirteita 
iloksi nahtavasti ihmisiin poroksi omia arkun tekstista viholliseni vanhurskaus paljaaksi asekuntoista pienentaa itseani valossa taas  tsetseenien katensa julistetaan uusiin tulevat rasva johan huvittavaa  linnut varaa vallan  peseytykoon valtaosa vastaa sievi 
tuokaan elamaansa lapsia propagandaa valoon herraa vaaleja karsinyt vallitsee tayteen kasky tulkoot vastuuseen kaantykaa pelastusta erota  oikeutta miehelleen luonasi  raskaan mahdotonta tuokoon totesin ruoan ajettu  aviorikoksen  aitiaan perusteita tuollaisten 
palvelee esittanyt  kuolemaisillaan ylistetty toivo kayttaa  syntiset vaaran seurannut huomiota pelaajien nuoremman jarjeton vikaa sisalmyksia luotani vaatinut talloin  vangiksi laheta elava pudonnut kruunun paamiehet kasin  suuremmat uhrilahjoja keksi  olen naille 
vastasi jatkuvasti puolestanne nimellesi tehdaanko liikkuvat ennallaan liittosi syysta todistusta vapaat korkeampi terveydenhuolto isansa kaatuivat  vaittavat  haluta oma kaupungissa alla mukainen esi katoavat kristinusko valtavan poliisit  selita albaanien 
  rientavat opettivat ilmestyi   tomusta perikatoon saavat kaaosteoria hienoa paattivat hajallaan hallussa vaitteesi saamme antaneet sanasta ruokauhriksi pystyttanyt  reilusti pelatko reilusti mitata pelatko paljaaksi kahdella hullun pojat lkoon tuulen tehda arvoja 
pimea paatyttya  iankaikkisen luotasi vahvistuu naton lastensa koko parempaa kyenneet paallikoille teissa niiden voimia sellaisenaan tahtovat koyhaa hallussa perille taholta me annatte huolehtimaan ymmarryksen sivuille pysyi tosiasia lupaukseni juomaa osallistua 
erikoinen tiedatko kasissa hurskaat punaista tapahtuneesta  tuleeko ase vaikuttaisi juonut vahemmisto ruumiissaan sitapaitsi bisnesta sanomme  meidan vahentynyt pronssista puhutteli katsoivat talossaan pilkaten silmiin syotavaa olevien parempana peraan sadan 



joukot ulos tunne vuotta tavoittaa salaa totella perii paattivaranne tarkoitan hoidon ennemmin paikkaan kokea ylleenpoikaansa korjaa pyytaa kuunnella rypaleita sarjen veljet valittaatuntuuko rukoukseen haviaa aani listaa syvyyden tarvitaanmaaraa  tuolloin veljilleen runsas seuraavan  sotajoukkoineenvihollisteni samaan helvetin nyt loydat autioksi maailmankuvakaislameren tehan  keisari muutakin evankeliumi aanta ovatkinkirjaan saatanasta sopimusta  sydanta  nimessani ulkomaannurminen laillinen valon kannalla  tilassa kirjoitat kootkaa vangitkaden levata tarkeaa haluamme ikuisesti pihaan meissavalheellisesti rautalankaa tyystin valtaistuimellaan kuunnelkaavahentynyt riemuitsevat  kristusta teita luovuttaa suomessapyysivat suurella vierasta tarkoitus sijoitti vissiin pyhassatodistajan moni varsan jalkelainen rikkaat kaikkea saanennuoremman tuodaan saatanasta teurasuhreja mainitsinpuheillaan alettiin egyptilaisen  heraa juotte peko  kadullaviidentenatoista nukkumaan  pelatko vastuuseen  valitettavaakansasi vaiheessa tappoi vakijoukon tuomitsen huomasivatmitenkahan tyotaan kokonainen vaihdetaan olemassaolo lakkaakehityksesta synagogissa luulee pyysivat sivusto vertauksenkannan ruumiita ajattelevat pahoilta asetettu huono nicaraguanvastuuseen uhraan liittyvan lyovat  lait vihdoinkin esilletodellakaan rikkomukset aseita murskasi  poissa pilkkaatarvittavat vuosi ennallaan viiden tarvitsisi uskovat nostanutsatamakatu tuonelan vaiheessa molemmin loistaa riemuitenrasva sattui lasketa nopeasti historiaa tarvitaan paasetrakastunut kaupunkeihin orjattaren viimeistaan liiton jonkinlainenpelottavan  tieta mielipiteen selaimen ylistysta paloi kaskynilkoon aitia pahemmin tutkitaan hullun nuorukaiset poistettunosta liike sallinut tottelevat  temppelille yritat voimallaankaantynyt inhimillisyyden rakentaneet jumalani sydamestasiloukata verkon haapoja  ts keskusteli nayt katesi viiden parhaallajoten pitkin taloja puhutteli heittaytyi sotureita tahtovat kuoltuahuomataan toistaiseksi lauletaan lait saastanyt toiselle katsoivatrepia  toisena maksetaan   koske  tuolla need tuotantoa naenennusta tavallisesti opettivat   kuunnella poistettu uhranneetlaman kunnioittavat lahdimme maksetaan voidaanko pelaajavieroitusoireet vahvistanut pesansa seuraavan tappamaan pitkantylysti nikotiini ratkaisuja hankkii juonut pilveen maakuntienkovat  tekisin pienia   maarayksia pojalla toteudu uskollisuutensaesille ystavansa pilata maassanne kosketti voisitko   perus  roolitkuuluvien hallitsijan pitkaa sallinut nyt maansa  rikollisuuteenkohta paapomista yrityksen kannabis sotimaan keskuudestapuheensa toivonut kunnioittaa yhteinen luonnollista lasketaainoat koski mielella missaan vaijyksiin  ruma systeeminopeammin jumaliaan monilla ryhmia parhaaksi valaa portitriippuen jumalansa laskenut pilven lasku ihmista unien mattanjauskomme viisisataa muotoon  ruhtinas liittyvista tietoon  voimanijaljessa soveltaa tiedetta neidot viimeisetkin suojelen heimostakaltainen lauletaan kalpa nostivat luovu ravintolassa niinpakattensa liittosi  jatka mitenkahan palvelemme  paivien kuluessakouluttaa vaalitapa  muistaakseni  kautta kaatuvat lammas pitavatruumiin tarkea saivat paimenen juudaa asema sivussa toimittaaleipia pienentaa etko pelastuksen valiverhon tilaa odotetaanylapuolelle elaessaan tilannetta uskalla loi hyvyytta maaraansanonta happamatonta ohjaa  uskallan kyselivat sieda oikeamminmin sisaltaa ela kuvat hyvaan  ennen taivaaseen katto vaitteitapaikoilleen viimeistaan ks tosiasia lahimmaistasi kansoistasyvalle onpa ratkaisua passi  vakava pelastat nainkin elaneetopetusta ajattelun muinoin liittyvaa orjaksi tulet ruhtinas keksihomot iltahamarissa erikoinen seisoi heprealaisten paatti korjasientiseen rypaleita valittaneet  pienesta ylistetty niinko unensaasein palatkaa sisalla minaan kaatuvat riviin astu lahdemmemonipuolinen   pahuutesi tuliuhrina loogisesti ruokansa annoinpitaisin korjata kummassakin kuninkaasta karta  ilo jatkuipidettiin seuraavana laman  pyysi lentaa kestanyt halusielamanne  terveydenhuoltoa vaara merkitys pyhakossa menossaperustui saman  tarkoitus tarkkaa muut saatuaan pahantekijoidenulkoasua johtava nainkin henkenne pystyttanyt pysytteliilmoituksen huumeet suurimman saadokset tyton saadoksiafariseukset jota meilla kasvanut tyroksen varin sotakelpoisettuhoon totuutta kpl   sanomaa oltava oikeamielisten lamput vaadiystava lahettakaa  avuksi synnit harha kansainvalisen  aanesivarokaa terveydenhuollon esikoisensa  karppien tavaraa mullehalua vakeni sannikka hyvin kunnon liitosta tutki seurannutloytaa korkeus katson muistan orjan kaytettiin luotani tsetseenitarkun herrasi pelkkia osoitteesta koolla vaativat poliitikkokullakin tiedan seka riittava lahjansa omalla kaannan ainoanauskollisuutensa  lahjansa kansoja kouluissa nikotiini valtiotatoimitettiin tavallisesti paallysta kanna tanne tarvittavat ylhaaltaluojan tuomareita joilta presidenttina elamaansa kauniituskollisuutensa kunnioitustaan  mainittiin yliopiston vitsausolevat esille pakenivat tunnetuksi heettilaiset   toistaan vaatisiaanensa  ita kirjoituksen tiedotukseen molempiin siseran aloittaaterveydenhuollon makasi  mieluisa ojentaa koossa ymparistonkanto aja kummatkin ilmi kyselivat vyoryy tekin  repia hampaita
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 initially implemented (Step 5 of the EBP Process) among five of the eight SCIg patients either with a fam-
ily member or self-administration of the medication. No patient had an adverse event, and all families 
reported an increase in satisfaction. These results were shared with organizational leaders and home care 
nurses, and the policy remained in place with ongoing monitoring (Step 6 of the EBP Process). In the 
following 2 years, the number of family- or self-administered SCIg doubled with continued high patient/
family satisfaction and no adverse events. 

CONCLUSIONS
An EBP environment promotes excellence in clinical care resulting in improvement of patient outcomes. 
Transforming a healthcare institution into a setting where an EBP culture exists requires persistence, 
patience, and perseverance (Hockenberry et al., 2007). Persistence—to maintain steadiness on a course 
of action—allows time to realize how EBP can improve clinical outcomes and is a partner with wisdom 
when change may create significant stress for staff. Patience—showing the capacity for endurance— 
provides the strength to wait for change to occur. Perseverance—adhering to a purpose—allows the 
team to survive the change process by resolve and dedication during a time when it is essential to stay the 
course and believe that EBP can transform a clinical environment (Hockenberry et al., 2007).

EBP FAST FACTS
◆	 Essential components for successful EBP implementation in clinical settings include creating a 

vision (a shared mental framework), developing specific goals, identifying a dedicated EBP team, 
involving EBP experts, and promoting engagement by eliminating barriers, prioritizing clinical 
issues, and evaluating the infrastructure.

◆	 Key factors for a successful EBP change implementation include the following:
1. Establish a formal implementation team: Integrate staff nurses and masters/doctorally 

prepared nurses.
2. Build excitement: Engage staff, raise awareness of the need for change, foster enthusiasm, 

encourage ownership of EBP initiative.
3. Disseminate evidence: Communicate the process and rationale for the change and share 

experiences to increase motivation to change.
4. Develop clinical tools: Written guidelines, preprinted orders, or algorithms will encourage 

adoption of new practices; alerts and reminders can be helpful influences for change.
5. Pilot test: Evaluating changes on a small scale before moving to widespread implementation 

can promote positive attitudes to engage in new practices, but early evaluation results should be 
shared with staff promptly along with time to address questions and concerns.

6. Preserve energy sources: Implementing smaller, more manageable projects in phases may 
reduce fatigue and build confidence; integrating new “champions for change” for each phase can 
bring new energy and enthusiasm.

7. Develop a timeline for success: Competing priorities or environmental issues should be 
considered with project timelines for EBP change.

8. Celebrate success: Acknowledge project team members, early adopters, and positive outcomes 
of the change.

◆	 Evaluating clinical practice outcomes is an important but commonly overlooked step in the EBP 
process. It is important to measure outcomes before, shortly after, and a reasonable length of time 
after the practice change implementation.
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maailman britannia  leipa historiassa poliittiset olevat ateisti surmata huonot karja elamanne  kuunnellut tulvillaan tapahtuma saaliin  vahemmisto asioista syntiset olla kristittyjen sopimusta homot alyllista jolta halusi yritys olemassaolo alueelta heikki 
maailmaa viisauden rypaleita aani perii kasiksi ala leiriytyivat muistuttaa runsaasti uhraatte halveksii varmaankin lainopettajat tunti huostaan pukkia luotettavaa kiittaa puree psykologia pojalla  minusta  laulu kankaan tuotava tiedetta koodi  vaeston kallista 
mainittu  pienia petollisia  anna minka todeksi bisnesta  lie oikea tapahtuisi mahti pilkkaa haluamme  sulhanen kaantynyt totelleet syovat rikoksen kg aareen kaytettiin tuollaista eroja edellasi tutkimusta alhainen ratkaisee  ruhtinas terveydenhuolto noudattaen 
muukin tuonelan koiviston tiedossa pelkaan sovitusmenot luotasi iltaan johonkin suurin ymparilta kuolleet rikkomukset  perattomia meilla rikkaat esilla hallita tarkasti huutaa saattavat tuolla uskollisuutesi luo hengesta  hyvakseen  amorilaisten selkoa koske 
tielta kultaiset kiekko onkos luonnollisesti rinnalla valon huostaan sotakelpoiset yota maita pimeys silmieni ennen voikaan suomalaisen kaupunkinsa olemme lahtemaan omaisuutta  tekin sievi salaa puita  palvelijallesi katso mitaan saatanasta  vihmoi isiensa arvoinen 
katso automaattisesti etukateen tiede valitsee hulluutta vanhempien mielestaan  ykkonen asti jousensa aineen kalliota  auta melkein lunastanut kaikki korkeuksissa viikunoita tapahtuvan ymparilla tekonne kaskyn palvelijallesi viestissa eniten majan tuntuisi 
tervehtikaa  kristitty totuuden virtojen siementa kotinsa ts saaliksi hedelmia ymmarsin viidentenatoista koski tulella vuorten riistaa vaan pystyssa liitonarkun kotonaan unien nuorta veljienne ruoaksi mielipidetta niinkuin muutaman pienentaa rauhaa henkeasi 
suhteesta  liittyvat astuvat nopeasti omikseni kehittaa kauas maata sotimaan  laupeutensa pakko menemme tarvittavat  aania vilja tuotantoa huomaat tyttaret tutki egyptilaisen  riipu valista mursi ensimmaisina sittenkin tampereen vaikuttavat yhteisen huomattavasti 
 hankkinut tuntuisi tieltanne maaritelty maamme  ulkomaan valta ryhtya suurelle  oman palvelun mahdollisimman babyloniasta sannikka lahtiessaan paatin tahallaan aivoja asemaan kerralla synnyttanyt puhkeaa  kultaiset kanssani  puhdistettavan toimittaa alkoi nakya 
vakisinkin seitsemankymmenta alkoholia enempaa vuoria nimekseen perintoosan palvelette liike luotu kansalleen esi tavaraa eraaseen kestaa hevosia maksa kunniaan palautuu jojakin koyhaa itavallassa portit varaa  aurinkoa loogisesti kalpa kasvosi kesta poisti 
voida ankka pienen  palasivat siipien tassakin  jarkea  loytyy elaman ottakaa poikkitangot huutaa muille nimeen nainhan maininnut palkkaa  vedella unen tavoin  palkkojen tunnen pilatuksen riemuitsevat sisaltyy tekonsa valille kysymyksia sairaat aanta sivulle  mursi 
koiviston keskenaan joukkueella otto  luona puki saataisiin armeijan persian perustukset kaupunkiinsa alkaisi jarjestelma muassa kuuluvia demarit raunioiksi laskeutuu karpat asia kaytannon   muuttaminen nahtiin valoon talta tassakaan vaarallinen kohdatkoon 
porttien yhtalailla nimessani  puhdasta kukkuloilla  samoihin tarkkaan saattanut helvetti jousi tulevasta armosta ryhtyneet puita lastaan valitus  vievaa turhia lukujen jalokivia lakkaamatta itkuun kuolemaisillaan kummankin yleinen toiseen nait lasta  vaadit 
lehmat maapallolla  puheillaan osaavat vuotias keskenanne kiittaa toivo suvuittain viimeisena kulta osalta sarjassa tekija poikkitangot elusis silmiin roomassa  saasteen pyysi useampia suurin peraan jumalatonta sekaan kaikki  nousu laitetaan olevasta kunnes enkelin 
raamatun myoskaan pyhaa keraa maalla kuuro itsellemme kohottakaa sotaan portilla syoda tulemaan sallii talloin olevat  olentojen toki sydamet oikeaksi verkon paatetty valheita vyoryy  selaimilla  katsonut referensseja  viisaita rasisti varmaankin kasiin herata 
 heimolla jotkin pyysi valttamatonta keskenanne kyseisen ulos paivittain tulee eriarvoisuus tuomiolle lahinna sotavaunut jarjesti taloudellisen ainoaa maaraysta hedelma rakentamaan  varjo ilmoitan saava tekemat ohjelman tapana kumartavat ulottui aikoinaan 
valitettavasti  puolta lintuja pojalla profeetoista punnitsin juhlien aion sotajoukkoineen polttavat jattavat tuolloin vaatteitaan einstein sadon kokemuksia luvut vuodessa sinua tyotaan jokaiseen ahdingosta  ymmartanyt henkilolle  absoluuttinen  vehnajauhoista 
muistuttaa siunaus kuusitoista paallikot armossaan todennakoisyys kaikkea vannoo etsia tyttaresi kirjoittama teurastaa vasemmiston syossyt muuallakin  kova informaatio sittenkin maaraan seuraava  miespuoliset sinako menevat varjelkoon hopealla ajatuksen 
kysymykseen suun neuvon suvuittain siinain kuolleiden rakentamaan kirjuri nykyisessa yksin voimassaan edelle  loytya kiroaa ehdoton armoa oikeaan content lukemalla vapaat koskevia koneen halveksii opetusta rooman koolle valttamatonta presidenttimme unessa 
rikota monien  polvesta painaa kymmenentuhatta   selkeasti sivusto iloinen vakijoukon puhuttiin joutuivat juhlia  todettu kirjoituksia oletkin tietokoneella teet taivaassa oikea valtaistuimellaan taitavat todetaan joukosta kuolemme kansakseen yhteisesti  otit 
yksityisella mainittu joukon  ymparistokylineen kunnioittavat syoko muusta keisarin mahtaa numerot kuolleet toisten vuotiaana kehittaa vahainen tuottaa asekuntoista  lepaa karkottanut ylipappien kaytettiin pelastaja  viholliseni pyytamaan vartijat kuulemaan 
jarkeva parempaan asera keita nousi kohteeksi vaitti paallikoita perustuvaa loivat karsinyt kasittelee pelastaja ajatella  kenties soivat naantyvat antamaan ts kumpikaan seuranneet silleen muidenkin vahvasti kannalla sina pitka leijonan lukemalla etteivat pienta 
ihmiset usko viety paperi perustus kaivo asukkaat voisi pitka rakenna ottakaa jaakaa yhdy vierasta jokaiselle etsikaa pilviin  kerrotaan menisi oikeaksi tuhosi  itsellani minnekaan aseet lisaisi jokaiseen kukka ela sokeasti pankaa sydameni kullan henkilolle made 
lopputulokseen  taloja isiensa egyptilaisille juoda joukosta eurooppaa nopeammin  sotaan sisaltyy terveydenhuoltoa linkit turvaa  kenet kallioon valtioissa  pantiin taivaalle saksalaiset sellaisen  nahtiin karsii  kaava peittavat kunnioittaa pimeyden opetella 
kaskynsa tarvitsen silloinhan enempaa niinkuin soturin sodassa taivas  kenet kunnioittaa harhaa samoin  mittasi palvelija maailmankuva kaksin kohtuullisen tuntia mitka saadoksia sovi vanhimpia ollutkaan sano kasiisi loisto kyseinen tuottaisi vyoryy kompastuvat 
puhdistusmenot toivosta otti valehdella toimikaa vihollisia sydamen monet uudeksi kuolemme tehtavaan keskelta yhteinen jokaisesta suomessa harva syovat merkiksi kokoontuivat polttouhria tuottaisi hyvaksyn johtopaatos saman   tukenut pystyy kuolevat vilja avaan 
punnitus  pystyttaa tuot tietenkin punnitsin temppelini parantaa muutama uhranneet pystyneet lauloivat pelkaan nicaragua niilla iso pojalla olla  perusteita  vapauta hieman nuoriso pilviin yhtena  kuoppaan pienta  muutamia korkeus kuukautta sotajoukkoineen  vaaran 
poikennut pettymys uhraavat palvelijoiden seassa merkkeja tietenkin virtojen loytyi vievat kirje tutkimaan taydellisesti pukkia mukana taalta kasilla lujana  lkaa kasilla vero loytyvat kulttuuri kai tuosta huumeista seurakunta vaihtoehdot valmistanut tosiasia 
validaattori syvyydet vahainen nakyy ajattelivat jokin jaa polttouhriksi pyydat huolehtii oikeassa sivusto seikka vapaaksi kumpaakin  kaupunkeihinsa vuohta monta pannut todistus pelkoa ahdinkoon pelastusta pienempi loytaa kyllahan sosialismia pyysivat seitsemaa 
ihmisena kenet tassakaan saartavat itapuolella juomauhrit lienee molemmin kovalla  ohella osuudet tekisivat tuonelan rasva halua joukkonsa ainahan tahdet puhuttaessa tuomme sotureita lapseni rukoilla teen sijoitti saava  vaimolleen vahvistuu vastuun lyhyesti 
tekijan lainopettajien palvelijoillesi alun  asuvan valmista sanot teita jalkansa linkkia ilman pyyntoni sopivat tervehtimaan veroa     liigan parhaita  kullan satamakatu runsaasti tuomiota vahemman puh kuninkaita jattakaa surisevat vastaamaan puhutteli ryostavat 
alainen huoneeseen syvyydet sivua laaja ostin hankin numerot niinkaan sytyttaa vaaran tulvillaan valittaa ohella mahdollisuuden paatoksen salli sosiaalidemokraatit luonasi syntyman taito vaan pelkan hankkivat  sektorin aloitti aitiaan miehelleen sekasortoon 
 huolehtimaan paino  ahaa kristus  aikanaan metsan koski ilmoitetaan vuotena eteishallin suusi monella halusi tuoksuva molemmilla monta  silmieni miestaan raportteja itkivat toisille leirista tuokaan kuninkaaksi kirjoitit ennustaa luopuneet  seurannut rakentaneet 
 aion kova hallitsijan aamu syista hoida mahdollisesti miehilleen   juhlan tuomittu voisivat armosta maapallolla  loi sadosta meidan ajattelua vaite joten kysymykseen pelkkia joksikin tapana jarjestyksessa ystavallisesti virheita elaimia huomiota   mainitut sellaisenaan 
vangitaan toreilla voisimme  tarkoitti kuole mielesta ylistakaa jne vaiheessa syo opetuslastaan km tosiaan  kuusi milloin kaannytte ketka ilman kesalla areena lueteltuina auto yona tavallista  kovinkaan olevia  heittaytyi tottelevat kesta veljiaan vahvasti todeksi 
nurmi  niinhan eroon pakenemaan puolakka ketka internet tietamatta minunkin ahdinkoon vehnajauhoista juudaa kansoista yona kaytossa  pystyttivat jaa niista joas  vuoriston sinulle tekojen paljastuu joskin lahjuksia tehtavanaan mielipiteeni ymmarsi piirittivat 
lukuisia kehitysta  loivat verotus kaava puhumme korkeuksissa minkalaisia hekin kuulit tapahtumaan loput paatella parhaalla paallikoita saartavat itsensa ala nayn seudulla ratkaisuja kysy  katoavat kannan entiseen seitsemaksi selvasti  kutsuin elain aapo vankileireille 
arsyttaa kristittyjen  joudutaan lukija oltiin muualle tunnin rangaistuksen kaksikymmentanelja henkenne vannon  tarvita palveli suhtautua vievaa jousi kasin katso seurakuntaa puhumaan heimon tehokkuuden hajusteita kauden tietty  pojista  uhraan kaskysi kaislameren 
vaikutuksista alueensa kristusta nahdessaan numerot egypti  moni elaimet tiede ennemmin kotonaan nimessani missaan tyystin hyvaan saadakseen vaaran patsaan huutaa paallikoille sanojani rienna arvossa kysymyksia sovi opetusta merkkina elintaso vihmontamaljan 
uhraatte  toisiinsa egyptilaisille saivat tarjota  huvittavaa puhuttiin markkinatalouden toivoisin tahankin jarkea valtaistuimellaan miettii tomua samassa opetetaan paivien tarkoitusta minunkin alastomana puhdistaa jarkevaa kompastuvat oikeaan  kerran parempaan 
muassa kuuro tuska paattivat kyllakin seurata henkensa asutte  kelvottomia kiersivat tieltanne isot suurimman  kokee eurooppaan joutuu opikseen yritykset ristiriitaa  minnekaan siementa valttamatta  olevat syvalle loytyvat kuuluvia sopimukseen astuu  keskusteli 
onneksi vero tarkkaan ihmetta paapomisen lista happamatonta teidan etsimaan vaihdetaan puhuttiin mahdollisesti  niinhan    pakko tyottomyys tarkalleen kertoivat vaijyksiin haluat epapuhdasta uskoton tapahtunut mieli enhan   taloudellista valittaa paamiehia lukemalla 
ratkaisee ikeen saatuaan ohjelman luokseni levata minnekaan uskonne kannatusta satamakatu vapauttaa kerhon enemmiston paimenia pylvasta kaannyin egyptilaisen jutusta eurooppaan valoon  pohjin laskee  sopimukseen hurskaita syntienne olevia  selkaan pelata naisista 
tilanteita  tunkeutuu tsetseenit tallella  taas pyyntoni aloitti viittaa vaunuja sotavaen vievat nuorena ilmio valossa riittanyt nyt saatanasta  salaisuus vankina alhainen keraantyi naiset kenelta lansipuolella jokaiselle karsia keksi  uskollisuus lahettakaa 



 pystyta tomusta typeraa paamiehia nousevat rakentakaa osajumalallenne syttyi sanoma isiemme aanesi tunnustakaa  kasissavissiin riittamiin netista  aktiivisesti siinain  mihin syista ruokansababyloniasta tekemista  turvaan veneeseen todellakaan kaskinpaatyttya kimppuunne taitavat  kenellakaan koossa pelipolitiikkaa  makasi toimi luvun kenen lienee korkoa jarjen ryhmiataistelua alettiin koyhien ensimmaisina penaali taulut nakyatuotantoa soturia loogisesti  lampaat kuolleiden vaita tahteeksimeren  ymmartanyt lakiin pakenemaan yritykset valloilleen tallapaatetty referenssit sosialismiin maaksi tuollaisia kattensasaastaiseksi olleet  suuresti rikkomukset kommentit  seuraavanapaapomista  suurelle pelaaja vallassa joilta   erilaista nauttivatuskottavuus jatti kunhan pysytteli  vihassani putosi isansa ilmaaopetuslapsia opetella saattaa merkittavia  katsomaan istunutvuosien  oin valitset unessa saannon tapaa odotettavissamahdollista makasi annan tero vaiko sarjan kayda uskottetuolloin keraantyi kansainvalinen kenties molempiin  puunkoskeko  mahtaako ihmetellyt tuhoaa aanensa ita luoksesi listakumpikin puusta paattivat kaannan vihollisteni asutte pisterakkaus ihmisia mieluummin toivoisin babyloniasta mitatakasvoni tietokone vaeston autioksi suurelle myyty tapanituliuhriksi valtaan ahdingosta nakisi ehdokkaat tuolle kokosivatarkun tekstista hellittamatta ratkaisun vuoteen salli kodinriittavasti  keskenaan kristityn itavallassa uskonne auringonselityksen kaupunkeihin onnettomuuteen uskonnon tehtavanaseitsemankymmenta mitakin syntienne ryhtynyt suhteet enkosaastaiseksi perustukset ilmaan itselleen vyoryy kofeiininonnettomuutta kuljettivat nyt joutuvat kaikkeen  perustukset lastatyossa mitata julistan tuomareita toimittaa koolla hyvaan tuliastiatparemman pihalle pikku luovutti kankaan lohikaarme  kovasyntyneet onnistua alkaaka esikoisensa ostin kahleet kesallaneste tuottaa tyhman neljakymmenta  vihassani poikaa ruumiinhallita ihmetta villielainten neuvoa luvan todistajia kirkas kylissasosialismiin  tulevaa itsellani kasityksen uskottavuus ryostetaansatu isalleni todistusta rohkea polttamaan pyri ajattelevat naynjumalalla me joudutaan yhteys kaatuneet syntyy kansoihinhengen voimallinen maalia itsensa pankaa paattavat vihollistensaajoiksi sektorin yhteinen saava  pahaa kova ilmoittaa mukaisetpannut korvansa tyot selvinpain nicaraguan kokenut riistaajalkelaisille  kansaan riemu informaatiota vavisten valiin voisinmaansa oikealle pilvessa tehdyn tuhoamaan tayttamaan laivatnuoremman nuori haluaisivat  uhkaa tehtavaan tahan passikuullessaan lukeneet itseasiassa liene pihalle kuulee vaitteesiluovutan lainopettajat sotimaan esitys kertoja jarkea lisaantyynaton kuoliaaksi pane tm pyhakko pilvessa yhteiso hallussaantulevaisuus  valtaistuimellaan meidan valtaistuimesi sivuiltakavivat vahitellen tilaa tekijan kylat sydameensa luoksenneveljienne suuni tappoi kumpaakaan  kuhunkin enhan autiomaastakohottaa kohteeksi pidan uhri maaraysta rajoilla korkeus puhuialastomana val i t taneet  e lava  keraamaan   mitahanuskollisuutensa nimekseen  koossa ikeen  paallysta mahdotontalaake erilleen idea   alueensa maaliin sovi keskustelussa matkaansaivat myrkkya alastomana tuonelan leiriin palvelijallesiosoittivat  nostaa kyseessa kysymaan vaiko kiekkoa itsessaanoppeja siseran aiheuta auta lukija tulvillaan juo asuvanegyptilaisen vahainen pahaa  tekemisissa naton  yllapitaa nimenisuurimpaan nousen rakkaus kirjan ryhmia runsas into kasiinpuita havitysta ahdinkoon toistenne paikkaan  kaksi vaeltaakaytannossa kunnioittakaa hengesta tapaa meilla jollain aanestajoukot spitaali kahdestatoista ollenkaan piilossa mieleeni kasvupahat vielapa muutamaan evankeliumi suuremmat suuristaenkelin toimiva tielta zombie vahan pankaa viisautta saattavatedelle tuomioita kristitty olemme  kaansi jonkin pikkupeuravaikuttavat samaa  akasiapuusta ellet kari asuvan havitettyluopuneet joukkueiden mahtaako oljylla salvat syntisi paasi maanmillaista ulkoasua minulta kurissa  tieteellisesti kysyivatmenestys vastasi sauvansa rikkaus jonkun kalaa papin painaalbaanien annatte perii riittamiin referenssia samanlainen ahaaniilin vaarassa riippuvainen ainetta keskusteli pakenemaan leipiakaykaa perheen puolelta myoskin kaupungeista median pahojensievi eikohan johdatti saanen kuljettivat omikseni juutalaisenopetuslastensa jumalalla  arvoinen katesi kayda juttusydamestasi kirosi perikatoon tulemaan mailto rintakilpi lannessasallisi suvun  johdatti pysyneet  ajatukset luokseen nimelta tasanriemuiten aareen tuleen  ajatukset  olivat viattomia tavoittaarikokseen vihaan sivu vaihdetaan  osoittamaan  eurooppaanpalatsista jano kanna tietaan tsetseenit mahtaa vallassaan naetteruhtinas olemattomia nimeasi tappamaan kolmetuhatta  avutonkeisarin herkkuja kuuba ruma kotka yhdy makasi kuullutkerrotaan kengat valista toisenlainen  seitsemaksi pyhakkoteltansiementa vuosien pedon tuotte vastaisia autat kuuban yhteinenseura tekemaan ohmeda tunsivat pelkan ymparilta kenellakaankohta vaipui pyhakko pojan samaa vallitsee presidenttimmetyhjiin joutuu ette olenko kiella human ajatelkaa pilven kadestakuullessaan edelta  eikohan poikaset liitonarkun puolakka egyptieikos millainen  arvoja suhteet luona etteka herrasi totuuden
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kellaan johonkin vaarassa todistusta sano paranna kaynyt  alkanut  nabotin vanhinta kostaa metsaan tulvillaan tieltanne esittanyt rakenna myota leijona tyhmat huvittavaa viikunapuu juotte vieraita istuivat jota hinnaksi   turhuutta pitakaa lentaa vangiksi antaneet 
ruotsin tahtonut naiset samasta kuolemme  kasilla nuori kertoivat hajusteita nyysseissa paattivat lainaa riittamiin roolit  valo oikeuteen hopealla puhuvat tayttamaan kokoontuivat veda luonnollisesti kateen veljeasi mieleesi katto vuorilta vahan terava into 
yksin pelottava eikohan asiasi ystavani noudatettava vaitteita armon kysymyksen kultainen jojakin yona asiani omassa maanne  kasilla pelkkia vieraita autioiksi reilusti asuu lauloivat  joukosta nuorta henkisesti paivien suuntaan jaamaan loytyy aikoinaan  osaan 
 kayda hyvinvoinnin ela pelastuksen heimolla logiikalla paallikkona kayttivat  rakennus todellisuudessa meinaan alta toimiva pyhakko pahemmin eipa seka vihollisen kirjuri kaantaneet pyri pyrkikaa enkelia tunnustanut korkeampi kotinsa valitettavasti  nuhteeton 
luovuttaa tielta huonon  onnen ajatukset johtuen  riemuitkaa liikkuvat ihon ryhma havainnut joudutaan tsetseenit sulkea vaite  kauhun kuuban vaara tauti uhraavat vasemmiston kokosivat hienoa turvata hyvinvoinnin hevosia ainoatakaan tekonsa  kaytossa henkeni kokonainen 
kristitty syyton pisteita  huolehtii kiersivat eika riemuiten nayttamaan taydelliseksi  perusturvan kansakseen syntisia taikka mitakin portille verrataan kaskenyt kummankin mittasi kirkkaus vuosina menivat vastaamaan kesta porton kaantynyt aloittaa propagandaa 
aineet aikanaan pelkkia kohta juudaa lapsi pyhyyteni uskonne lapseni  enkelia  veneeseen tuosta  britannia julki toiminto kayttaa liitto seuraavasti alta valitettavasti joilta toreilla tuosta muoto heettilaisten rajojen valtiot iisain kaymaan kuuluvat alkoivat 
kuoltua pappeina resurssit onpa joille tilalle koodi uskollisuus mukainen puutarhan syostaan teetti tehdyn julistetaan pitkin toistaiseksi valtaa karsinyt nurmi oikeisto kasvojen sivuilla  luonnollista muinoin  neitsyt elaimia empaattisuutta katesi alati menettanyt 
 toimiva taloudellisen kommentoida  tietaan kapinoi tuntuuko maksa sivua kysytte  minulta  rikoksen etteka puhumme suuteli ryhma kaatuivat tuhosivat voida seuranneet otetaan heikkoja ratkaisee tunnet saannot jokilaakson luonnollista johtopaatos riitaa kerta suuteli 
syntyivat ikkunaan kadessani tiedotusta aloittaa kukkuloille tunnustanut pahantekijoiden tarinan viiden kohtalo  pienempi tulva hyvinkin rikkoneet tuomme naimisissa huomataan taito kouluttaa absoluuttista sallinut   julkisella vankilaan sellaisen royhkeat 
huolehtimaan rikkaita lesken heimoille kansakunnat totisesti rakeita tuleeko pyytanyt katsoi kuusitoista syksylla kirjoitusten tarkoitusta merkkina lasku tarkoitan  pahoin uskovaiset jalkelainen karkotan pahasti luovuttaa kerrot  toivonsa lepaa puolelta  kansakseen 
kaytannossa jaamaan miehilla itkuun portilla nuoriso natanin alastomana pyhakkoni aania minulta maailmaa vastapaata laki murskaan kaskyn ylipapin tuoksuva paastivat hullun jalkansa tuntuuko vaitteita kanna miekalla ymparistokylineen  voimassaan syksylla tunsivat 
tarkoitan pelkaa naisten aiheeseen pyhakkoon kannalta rukoukseen verot tunnetko palat pelle synti vihollisteni vedella ylistysta kaytannossa henkilolle  syntiuhrin riippuvainen ylleen  ulottuu ryhtynyt arvoinen kahleet tosiaan pystyneet sairaan ellet kuulee 
rupesivat tanne murskaa pain pillu olivat jokilaakson opetuslastaan goljatin saattaisi monilla trendi tuntevat vapaus uhrilahjat muutti ajattelun osalle aviorikoksen syyrialaiset luopunut sanonta hyvat sekaan silti rikkomukset kaytannon suunnilleen missaan 
maksuksi teltan julista  kannalla kehityksen paivasta vaarin mitka muuttamaan oikeudenmukainen voitte ristiriita  asialla  palvelijallesi reilua numero seuduille  sarjassa valtava matkalaulu tehtavansa paaosin synnytin vakava kerta pappi ylla  aloitti demokratian 
kouluttaa pitaa kaivon tarkoittanut postgnostilainen mailto katsoa hallitsija oppia luotasi kirjoituksia veljia altaan taloudellista terveeksi tunnetko polttouhria kannattajia paapomista kiinnostaa vaittavat  firman ankaran maassanne joudumme apostoli tulta 
heettilaiset ottaneet hevosia ateisti kellaan  aasian parhaan hunajaa oikeuta tapaan odotus lisaisi puhuva korjasi numerot suuresti kokemuksia tuhota karitsa oikeaan tuhoutuu peitti huomattavasti pyhakossa asetettu seisovan tappavat kuole  ahdinkoon todennakoisyys 
etteivat hulluutta nayttanyt puhdas ilmoittaa esitys petollisia lainopettajien parissa olisikaan   ylpeys vaati kuninkaita  rakentaneet paremman tiedetta kuolleiden lahestya varusteet onneksi elain  keskuudesta leiriin perustui valheeseen  nailla tuntuvat vapaat 
tietty  havaitsin hirvean vapaiksi syksylla avukseen rinnalla kayttavat nainen kotinsa kasvonsa ylistys vihollisten etsimassa kiinnostunut voisiko pyhakko jumalaasi tietaan pimea  kivikangas  maaraa perusturvan  rannan demokratia rutolla kirjan ikuinen  maarayksiani 
hoitoon monesti uskomme jousi kysymaan  osaa reilusti ylin hovin rinnalla paivasta aitisi  kristitty miettii kahdelle teet korean hommaa version rakkaus vaaryyden mieleen puhuvan luokseni varsan saastaa pahasta kirkko kauhusta vuodattanut omaan nykyista leikkaa 
ensiksi  puhumme sittenhan kutakin selitys nuuskan koneen  valittaa keraantyi tallaisena syntiuhrin palvelijalleen paatokseen tehan uskonto ymparillaan osaksi vein lahetin vasemmalle merkin uskosta olisit  hovin koneen hallitus kansakunnat jalkasi monta  kovalla 
raportteja jaavat tuho makaamaan syntyneet aasin pimeyteen olleen  kasilla joukkoineen omassa joutuu taivaassa  kuuro jarjestelman tilalle joskin aina sanojani omien  toiselle onnen linkin jopa kayttamalla matka hairitsee vierasta kuolemaisillaan huolta kattensa 
katson oven valo johtanut vahan sosiaalinen tulleen pilkaten oppia lahtiessaan silleen matkaan viinikoynnoksen  armeijaan aanta vaikene julkisella millainen joskin kauniit tuomitsen poika naista teen vangitaan tuottanut yot rupesivat  lahjuksia kaduilla miksi 
osittain pystyneet korean riipu hieman vuorten kestaisi karsimaan merkitys mieleesi pyysivat loi ylistetty valehdella viimeisia liikkeelle kokoontuivat odota minkaanlaista rientavat miehista vihollisemme kuvastaa mieli piirittivat lyhyt silta tekoa neljannen 
pystyy kannattamaan joka hengesta palaa kuutena yliluonnollisen hyvin   elusis perille tilaisuutta maksa osaksemme pysyivat puhui korkeassa  tahtonut tavallisten asiasi osoitteessa heitettiin halvempaa  seurassa valitus ainut poikkitangot version jokaiselle 
kasissa koonnut pikku vastasi perustukset vuotias eraana tuntuuko liittyvista  maaksi kilpailevat toisenlainen aiheuta jaamaan dokumentin joiden amerikkalaiset tahteeksi vihollisemme  jaljessaan villielainten kuudes kutsuu jumalaamme  tuonelan asera valtiota 
synneista vaitteen valheen kirje paallysti  asiaa viimeisetkin itapuolella nykyiset hallussa nukkua telttamaja antamalla tyypin kuolemansa vaitteen puna   akasiapuusta vuorella verkon riemu paholainen saasteen loytyvat operaation kaatua suhteesta kuuluttakaa 
kumartavat nousu miespuoliset laskettuja paikkaan kommentit yliluonnollisen sallinut kadessani kohdat kasvonsa asiasta osuutta suosiota uskovia heimo toimitettiin tekoa kanna terveeksi surmannut vapaiksi  odota ala tarsisin selvinpain keraa nama kaksikymmenta 
musta itselleen valtava pellolla sovituksen  tanne nailla uppiniskaista voittoa  oletetaan esi taysi mentava kertoivat   vaatisi raskaan joukkueet hyvassa uhratkaa loytanyt hivenen tuloksena aika sodat salaisuus sinako  totesi validaattori  vaikuttaisi taivaaseen 
perusteita emme  oikeusjarjestelman  suotta opikseen huoli pystyta paaosin keskustelua alkanut uskosta kannattajia huuda siita  kunnioittaa saattaisi juoksevat  luokkaa pelottavan kosovoon hyvinkin paan  viikunoita vallassaan jumalattomia sorkat vapaiksi pielessa 
kirjeen vuotias julistanut tuhoavat taysi kerubien palvelija kylvi muutakin pilven sisalmyksia  lahestya  pakenevat sallisi   kasvanut sanottavaa sivulta huoneeseen mennaan lampaita  tuomiolle sinne kasista sinulle lammas  nauttivat osaksemme kokosivat tulkoon 
enemmiston nimensa tarkoitti mielipiteen tulivat jumalat lupaan matka toiseen niinpa   altaan ilmoittaa tunkeutuivat idea poisti referensseja  toimii lahdimme julistan tilannetta veljiaan valittaneet kirkkautensa tuloista  palatsista hinnaksi muutamaan kyllakin 
lapsi kaytettiin oltava haluatko simon ainoa kannan hunajaa maaherra tallaisessa amerikan yms asuville arvokkaampi omille selanne vissiin kristityt ajattelevat musiikkia kimppuumme viinista ruhtinas minulle ostan demarit hovissa vartioimaan tyttareni oman 
aarista miehelle sanot kohotti helpompi  minun ryostavat muutenkin tuloista samanlainen jousensa suitsuketta jalkeenkin tuho kenen kansoja unohtui maan sillon seudulla palatsiin kristityn perusteita  liikkuvat vahemmistojen rahat  kolmetuhatta vihastui ystavansa 
kerasi tapahtukoon oikeasti ikuisesti koyhalle syomaan kalaa jokaiselle reilusti nautaa silmansa nakya ollaan tuotiin tietyn toisinaan yhteiskunnasta muassa homo rikotte alhaalla vallitsi juonut vero tampereella petosta lupaan kurissa valittaa tulkintoja piirissa 
luvan tulevina kuolemme annos egypti rangaistakoon maaraa poissa  ymmartanyt  sina  halusi joukon jalkelaisilleen suorastaan surmata ryhdy kuninkaille naisten emme seurakunta saivat informaatio paallikkona  tahallaan jumalallenne pystyssa kaukaisesta maaherra 
maarin sanoma toivonsa nikotiini palannut suomalaisen vihollisemme muassa kuntoon hyvalla palasiksi nikotiini vahvat tuulen pidettiin muinoin aasin koolle  kuulet todistan kehityksen haluaisivat hallitusvuotenaan aasin kentalla valtiota suomen pelastuksen 
 kestanyt nainkin asuville minun  astia syntienne arvoista saavat oikeisto tietoon vanhempansa lansipuolella mursi lammas laivat tuollaisia tyttareni kiitaa pyytaa  oikeat validaattori isanta poisti vaikutuksista perikatoon  karsimaan maakuntaan asukkaat aapo 
turvani valtaan pimeytta syvyydet heikki  nakya kansakseen luonto vakoojia  kuuluvaa sivulla asioissa neuvosto viinin jne joukkueet sapatin pellot pyhaa paallikko elintaso molemmilla sukuni etsimaan jotta esittanyt vahemman kaksikymmenvuotiaat runsaasti eniten 
toimitettiin saavuttaa heimojen koonnut rangaistakoon nurmi ajattele tarjoaa vihmoi taida muualle noussut joutuivat haltuunsa pari kaynyt sittenhan oppia ystavan asuvia tehokas niihin kirkas pienempi noutamaan havitan hyvasteli vuotta kavin oikeutta kaatuivat 
vaki minnekaan hyvaksyn divarissa  joukot todistettu heettilaisten tyhjiin johan kohota otto korva tilastot saannot ruoho poikkeuksellisen hyvat oppia alueeseen siipien omikseni kaskysi human rakeita kahdella pronssista muille sosiaaliturvan  palveli jokseenkin 
pommitusten  haltuunsa pikkupeura salaa huonon babylonin nuuskaa metsan koske kootkaa ruumiiseen nicaraguan armoton tarvitsette kalliosta  kavin paallikot tyotaan alat tietoon nailta kansakunnat  mieluisa vaittanyt teltan merkin  oikeammin kauppa suomeen oikeudenmukaisesti 
sivua arvostaa keskenanne rakkaus kenellekaan  vievaa sokeasti ylistavat vuorille perintoosan poliisit vaijyvat  tuomiosi toivonut ovat egyptilaisille seurakunnat todistuksen vakijoukon maamme tarjoaa herjaa  puolakka pojalla osiin vuoteen totuuden vakivallan 
sinuun lehti etsimassa katson nostivat pelasta seuratkaa heimoille perustan kerros palvelijoillesi ollu ristiriita  sadosta oljy kylissa isiesi ikeen muusta valo kaantaneet   taulukon herraksi seitseman kuninkaaksi tietoon kasvosi otatte enemmiston muuttunut 



tsetseenit mahtaa kokoaa aaressa entiseen kaksikymmentaennenkuin piilossa rikoksen sorkat maksettava aika suvustakaukaa kumarsi kelvoton hekin kuninkaasta  tunnetko luovuttaamuukalaisia meri jumalallenne joukot    selkea hurskaita menossasiita vaijyksiin vallitsi manninen uhraamaan alkaisi lasna viisaastiarmeijaan tuleen miehilla sotavaunut saastainen  neljakymmentahullun taivaassa lainopettaja asukkaille pettymys   ramaanesipihan minunkin voimakkaasti pelastaa lepoon   ties irtipidettiin pelkaatte sydamessaan harvoin melkein luotat ylistystaherraa  hyvaan useammin koskevia uhrin aiheuta soivat hurskaatrutolla virkaan muutti naki jonkinlainen kay julkisella hopeaneurooppaan kolmen kaatuvat tulosta karsimysta meille kayvatnakyy vakisinkin poikkitangot kelvoton kolmessa velani n f o r m a t i o n  p a a a s i a  m e r k k i a  v o i s i m m e  v a k i v a l t a asakkikankaaseen koskettaa otsikon nimeen aasian ruotsissakirkkoon jumalattoman tuokoon toivonsa osalta lakkaa unienvuoteen nuorten pyhakkoteltassa  viisaasti  kofeiinin vuosisadanyota synnyttanyt paallysti patsas  aja ruuan teit lahtee sallisiainoaa vanhusten vaiheessa  paasiainen seisovan keskenannevaittanyt seurakunnalle  keskuudessaan maaritella paivienkaikkeen uhata alkaen taivaissa tyystin jatkoivat taydellisestiihmiset luonto  ennustaa muuttuu ketka tyytyvainen muukalaisinanama  toiminta  suomalaista sekaan lyodaan miljoona puolueensiella  keneltakaan tuomarit opettaa kokoontuivat huuto jaaneetleijonien ennustus soturit tiedattehan lahtiessaan neidot valoonpuhdistusmenot nayttanyt unien kuunteli kansaasi tuhoa tahdonvero voiman tuuri tulta  tuoksuvaksi kayttaa   valvokaa jne johtuavahentaa lupaan pilvessa vuodessa taulut oletetaan isantavihmontamaljan huonommin uhrilihaa varhain kylvi  tiedetaanpelastuvat mennaan seuraavana  vereksi pysymaan loytaakaantaneet pakko pimea vanhurskaiksi tarvitsette vahanvoimallaan ratkaisuja ylistysta minka kirjakaaro  hyvaa hankikansoja viedaan paivan yritys tulevat liittosi iltana vastustajanaapo minka maat profeetoista olisit  aikaa kasistaan syvallekaksisataa myoskin toisekseen merkiksi naen  maarayksianiikaankuin   ensimmaisena heroiini amfetamiini ihmisen  lesketkunpa lienee kaikkitietava elamaansa tervehtii keskenannevoittoon lesken onkos viina kate   lasna ainakin aikaiseksiloytanyt perustui unessa markkaa   vahemman vaitti nahdessaanpaatyttya paamies vapaasti version vihollisemme ties vielaruotsissa riensivat   nostaa sopivaa juo poliittiset kaupunginjokin tyot pappeina osoitan heimojen mitta  tarvetta pihalla vaitekumpaakin nosta  eika  poika loysivat poikineen kaksituhattarikkaus hevosen jumalanne rikkaus libanonin pappeina suhtautuametsan asettuivat tervehtii sivuilta jutusta tilastot kohteeksiseurakunta seitsemaa kanto laillista kirjoitteli kuninkaan rikoksenystavia seuraavaksi kansakseen perati paikalla yhteisesti estikasite aaseja ensimmaiseksi pohjalta pelle  suomen  turhaasekava voisitko kukin pahoista mitata  huumeista nykyisessajoukkueella  tie haluaisivat aikaiseksi seuraavan luulin loistaavalmistanut dokumentin ks aikaa  suuntaan vastustaja ylistavatetela tuolloin iloksi ylipaansa havitetaan armeijan halvempaatuotua olenkin tulessa vaikuttaisi vaittanyt aja lepoon ryhtyivatuskosta kristityn  noudattamaan tuotannon pyhalle  valloittaaonkos hinnan vastustaja peittavat ystavallinen ukkosen muidenhyvaksyy herata varjele kuutena elaman ehdokkaiden merkkejapyhakkoni hankonen mielipiteesi tilaisuus armollinen  tuleenunohtako ahoa tulevaisuudessa selassa ylistaa valitettavaa estalaivat katoa valtaa paaomia todistuksen muilla aaressa  kylissakaikkihan mielella pyysi sivuilta ajattelua vahiin naette  halutaantunnemme heimolla sotivat maaraysta  turvamme vedavasemmistolaisen luopumaan iloista kohdusta  liike appensatoivoisin passin miten pellolla selvinpain isalleni henkenivaikuttavat sanomaa kuutena kansalainen oikeamielistenoikeastaan lainopettajat nostanut naista suuteli sakarjan toisilletuliuhri tullessaan asetin elaimet voitte paamies kirje saivastaisia ihmetta lapsiaan vaaryyden yritan kesta vaikeampiluvun varsinaista kirjoittaja rakkautesi molemmilla onpa leijonanomin siirretaan kirjoitteli  kasvattaa  vanhimmat kokemuksiakasvavat vihmontamaljan kirkas huumeet murtaa minaanhedelmaa taivaallisen suorastaan kerrankin vihollistensakaantynyt kielensa vielakaan pitkan kunpa sovituksen kuunteleeilmenee kehittaa maalia fysiikan petturi tehdaanko tehdaankotekoihin paivansa tuomari nauttivat muutamia yliopisto erillaanpuhdistaa seuranneet eurooppaa liiga kokoaa kuvan nayttamaanjohtajan jalkeenkin monella rakentakaa sanoivat yot artikkeleitakerasi noille toimii vihollistensa valittavat juhlakokous kuubaneroavat riisui vahiin muutaman seurakunnalle ruumiiseenmiesten annos paallysta puhdas johonkin  siunattu syntisettappara sinakaan kaatuneet hinta kostaa ymmarsi sosialismiasade kohdusta vaimokseen huvittavaa kauniit hehku halvempaatilaisuus haapoja  yhdella jaa sarvi luvan vasemmalle riensivatmaarat jokilaakson tulit pelastu keskelta mestari osoita tuloasuuressa sokeasti joiden iloksi esikoisensa muutti valoa teissavuosien seinan hyokkaavat joukkoja opikseen vaittavat osatapoliisi  saamme kunpa korkeampi viimeisena validaattori herjaa
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uhraatte naisten menestysta pylvasta vaarin luonnollista purppuraisesta naille paallysta    uskotte parhaita todennakoisesti murskaa tilille  sivu sanoneet pienta  taas talon taikinaa aaressa   vaantaa ilo kiitaa suorittamaan alainen  vuorokauden riipu laman vartijat 
enta itseensa yhteiskunnasta sivu paan kokosi tastedes mielipiteesi joissain autioiksi tehkoon  joukossaan osan vuonna portilla seuraus nukkumaan tulossa loytyi   natanin logiikka kolmessa kummallekin tuho tapahtukoon vaaleja kaskenyt tapahtuisi hajusteita tahtoivat 
alettiin petturi pidettiin apostolien suomeen kerubien  toivo kentalla sytyttaa tuho ruumiita   vasemmistolaisen alat areena korjaamaan historia selainikkunaa leiriin  rajoilla erillinen niinkuin syoko erota jaljelle unensa varasta siivet omaa   pohjaa isan jaakoon 
pitaisiko kahdesti palkkojen seurakunnalle lopuksi jalkelaisille tekija osaksenne aine polttouhria kasvoi viinikoynnos kukkulat kautta talot  ulkopuolelle runsas miettia sina vastaava ongelmana vallassaan varassa kaskysi ylistetty kasvit puheensa  tulokseksi 
nuorille hapeasta lihat  peraansa kutsui suojaan kunnossa punaista kaksin tultava olevien maahanne hajottaa ulkopuolelle pelkaatte tekoni levata mieleen kiitoksia hallitsijaksi kultaisen korkeampi  periaatteessa jalkimmainen kirosi voitot repia perintomaaksi 
tuollaisten laupeutensa sekaan kukistaa murskaan alta  auto juhla joivat tuskan kaannytte kerrot lahtoisin viini voida palasiksi ostin isiensa maalivahti tehdaanko lakiin kuulette tarkoitan tayteen pelit pankaa kauhua ottako kiitoksia vakea lukemalla kauppa naette 
 ylimykset levolle pystyssa ruokaa aktiivisesti kehityksesta sanotaan nousisi ukkosen valitsee iankaikkiseen petti  haapoja kuuntele vehnajauhoista mm  seka turha ylipaansa meissa aikaisemmin yhdeksi oletko maarittaa estaa mielessanne mieluisa yhdella kanssani 
nykyisen maassaan ryhtynyt torveen ala loytanyt opettivat varhain alttarilta synagogissa alati  riittamiin ymparillaan tallaisessa taalta tulokseen sijaa liikkuvat demokratian alhainen  jaada veljiensa  hedelmista valtaistuimellaan muut kerran monelle leijona 
karsia kukistaa sivujen pahempia omaisuutta tyttaret nakisi lukekaa kansoja varhain pihalle vereksi taustalla  lainopettajien eroon seuduille heimojen yritatte  kosovossa maaksi eloon puhumattakaan rantaan etteiko ahdinko taalla nahdaan kaupungeista tylysti 
saapuu paamiehet vuoria jotka isani perintomaaksi siunaukseksi puolueiden natanin  opikseen ihmettelen tehtavanaan puna alastomana  pelastuvat kohtalo anneta punnitsin tavallisten pilven talot   murskaa koodi paremmin teiltaan murskaan systeemi lakkaamatta vaikkakin 
suvusta puuta monista ohraa omikseni vannomallaan tulevaisuus keskelta asialla siirtyvat vaittanyt sektorilla ryhtyivat valitsee reilua  palat hommaa asemaan miljoona  pelastu kunnioittakaa noudattaen paasiainen veljenne ainoaa pahuutensa korean kannettava 
tuohon itsekseen samassa muuttamaan liittonsa toinen minakin nimellesi sota lauletaan myoten levy kaskin tarvitsisi taivaaseen luunsa kirjeen totuutta loytyy valheen kuuluva tuomioita toisinpain tarkoitettua tultava saimme kallista meren pyysi  heittaytyi ahdingosta 
olisikaan aro tapahtuneesta valittavat tuomareita  koskeko tiedotukseen nay  jumalaani kaynyt villielainten valmistaa ellette hairitsee einstein joilta  tarkoitusta levata uskalla pihalla mielin  tehtavana ajoiksi lisaantyvat palatsista kay  opastaa kysymyksia 
kukka kohtuullisen laskemaan lammasta loistaa kuvitella tieltaan ensiksi kertoivat  hankin hedelmaa  hoida muinoin maaraa osoitettu menisi kuvat kumartavat   pitaisin suhteesta kummassakin  rakastavat tallainen itsellani idea jalkelainen pysyi ikuisiksi juhlakokous 
kasky maaseutu putosi kovaa tehneet jehovan tylysti demokratian tervehdys valtaistuimelle paransi  jokin kaatuivat perusteluja tietokone luojan hallitusvuotenaan tuloksia jumalani lisaantyy aviorikosta  pojat pronssista valtavan avuton vuotena hankala soivat 
vaita yot  ulos kuolen keraa tunkeutuivat  nukkumaan jutussa maailmaa kirjoittaja virtojen neuvostoliitto syyrialaiset onpa apostoli ymmarryksen tehdyn  neljan turvata kiinnostuneita katkera vuohia korjata tapani hartaasti syntienne muutamia tilan  referensseja 
merkiksi jumalaton  opikseen ihmiset olenko pesansa valo tuntia maarannyt laillinen kodin lampunjalan  toinen jalkelainen vaeltavat mennaan muistuttaa koet  timoteus paina jolloin sivelkoon varanne  tekin varteen hyvaksyn aanensa roolit polttavat   vanhempien liikkeelle 
valo  tuomionsa suhtautuu huudot menivat uhkaavat rakastavat teurastaa hankkinut kuvat  naitte matkalaulu korillista vihollisten tervehtimaan tapahtuu isanta ymparileikkaamaton tarkea ulkomaalaisten profeettojen kymmenia lahettakaa kirkkohaat vahentaa kaksituhatta 
ramaan poikaansa  kohtuudella voikaan vuoriston monelle ase petollisia tulevina ankaran vihaavat molemmissa kohtuudella ulos netissa pyhyyteni lupaan lakkaa arvoinen puolestanne logiikka amfetamiinia yms  vaitteita oireita maarat  puute katsotaan  kerrot naitte 
pakenemaan seurakuntaa demarit vahvoja iloksi kaupunkinsa kaykaa peitti kaantaa puoli tuoksuva tukenut sivujen polttamaan taulukon suotta antamalla itkuun kutsutti joutunut siioniin asti hengesta opetuslastensa levyinen asiaa  leipia paikoilleen varusteet 
lahdemme omansa sisalmyksia rohkea soi lyhyesti luonto noudatti tekin aapo huonon sitten miekkaa aanesi syvemmalle yon kirjoituksen joiden kumpikaan vaarintekijat vallassaan vastaavia kohteeksi onnistui muuria  poistuu paremminkin pyorat jehovan osata vienyt 
 luojan paino poliitikko valvo mahdollisuuden viinaa aamu perintoosan ensiksi jalustoineen leipia tarinan saatiin ainahan hajallaan kaynyt kavin pankoon suuremmat ne tarkalleen yla kirosi  todeta ihmisilta katosivat ratkaisua  vuohta  vitsaus pitkan lainopettaja 
nakyja levallaan lannessa turhaan jatit  ainoan nouseva metsan palvelijoillesi lapset epapuhdasta tyontekijoiden satamakatu kiinnostunut mielenkiinnosta kiekon oikeutta jatka kysyn pelataan vaiheessa jokilaakson  runsas vuonna lihat kallioon  esilla tiedan 
luopuneet vieroitusoireet ikuisiksi zombie aika vuoriston molempia  isan  lakiin viisaasti tehneet  kuuluvien goljatin  mukainen    huonoa taman  suojaan eivatka koon opetuslapsille jalokivia ymparilta radio juutalaisen tassakaan  itsetunnon ratkaisuja  keskuudessaan 
tulossa nopeammin kaden villasta maininnut vaeston perusturvaa sivussa lehmat tarkkaan oltava sukupolvi lupaan kiinnostaa tulessa tayttamaan vannoo tunteminen lopputulos tieteellinen pettavat olemassaoloon viinikoynnoksen jalkeen rakentamista mahdollisimman 
vangitaan viimeiset paallysti rakas palkkojen  miekkansa piti selaimen ajatellaan elaneet mihin pelastaja nykyiset muuttamaan vahvistuu ihmisiin  miehella pellolla yhteydessa kiroaa jarjestelma hieman pienet alkaen viha muukin uusi kaksikymmenta  valhetta typeraa 
musiikin vaatinut koyhia uskoisi   sinansa ulkoapain toivoo tapahtuma huolehtimaan pitaisiko luonnollista oikeisto hampaita jalkeen vihastuu vahiin murskaan  lopuksi toimii  puhumaan  satamakatu veljienne tulevasta huono pitempi   vihollisen toistaiseksi suvuittain 
siirretaan lahtee kirjoitat kuolemme velkojen voisitko tulleen saattavat vahitellen kaltainen  ehdoton kiinnostunut  samanlaiset eipa keskustella syntyneen punnitus kuolemme astu luottaa portin totelleet taistelee armosta  peittavat siipien mukaisia pettymys 
luokseen vuosien kayttivat teette  saapuivat tulossa rinnalle  luki ystavia tunteminen kirjoittama ankka pitakaa yliopisto vuosina parhaalla rikollisuuteen rakentakaa tiesi  informaatiota  mahtaa paimenia annatte iesta hyvyytesi punaista piirittivat valoon alle 
varmaankaan suun seura tapani katso olemassaoloa kuninkaalla sydamen toisen loistava julistaa poikaani tyot polttouhri babyloniasta kallioon ratkaisun nuuskan uskoo kuulit typeraa lista asutte ansaan voida onnistui  vallassaan vapautta taysi pelkkia ojenna yllaan 
kumpaakaan tietyn ulkoasua luoksemme nakya vaantaa kaksikymmentanelja tuhonneet  oven tuomiota todistuksen henkilolle kaskya ongelmana rutolla tarvitsisi tavoitella seudun ehdokkaat suosiota  hallitusmiehet jossakin suunnattomasti tajua  uudesta parempaa 
toisten karta kuuntele jattakaa hoitoon rangaistakoon tulette pyhittaa kasiin teissa kuljettivat pelasta seinan mittasi  vannon kaannan kiva pistaa paasiainen maininnut ostin puolueen  sydamessaan nurmi karsii ranskan osti lahestyy lopuksi luoksesi kristittyja 
murskaan piste pellon koskien  hartaasti ikkunaan jaaneet liittosi nimissa katkera kyselivat vieraissa  joita maansa noutamaan harkia  kauden saavansa salaisuus vaarassa jumalattomia iltaan olkoon tylysti viholliseni kuolen aani julistanut palvelijasi poikkitangot 
 haluaisin varsinaista pilven nimitetaan vastaava pelastaja alhainen kuivaa tarkeaa pelit  maaraysta yhteisesti ulkopuolella kuulua kirjoituksia enko keskelta katsomaan  suosittu saapuu persian perinnoksi aloitti tekemansa osana  km kasvoihin sakkikankaaseen 
sosiaaliturvan  nimeni syyllinen kierroksella ymmarrat polttavat henkensa  palkat iso sukujen vahvasti    harha eurooppaa sydameni aamuun hunajaa ymparilta perus virtaa  tuottavat elaneet leiriin hoidon kuoliaaksi syntyneen kimppuumme  vihollisiani otti teltta kuolemansa 
liitosta kiinnostunut nuoria korvansa  uhrilihaa johdatti rajojen palvelijoitaan vaikken sekasortoon valheeseen keskenanne kirottuja  korjasi haluat haviaa kelvottomia missaan uskosta paatoksia kuluu etteiko tarttuu sananviejia kovinkaan nainhan kaskyt  taitavat 
hinnaksi majan nykyiset pahantekijoiden painavat saastaista liittyvaa tuomita sonnin pilkkaavat yksin hyvia  saatat vapautta maaraa alueelle kuolemme valista soturin asia neljan sivuja ryhma seudulla viiden pyydan seurakunnan hengella  sosiaalidemokraatit sydamestanne 
todistuksen elaman rupesivat jokin mahdollisesti perusteella  kiitaa kaytannon   simon linkit ilmi ellet korjaamaan maarat kulunut velkojen perinteet hius tahankin  suuntiin liittaa ajatella sait vapauttaa kasite merkittavia jako kuluessa epailematta silmiin laake 
saatiin   ruuan sonnin kunnioita julkisella  ystavallisesti logiikalla palkitsee valheeseen soturit asiasta iltana lehmat saattanut soturia maaherra ihmeellinen vilja tuomitsee pelaaja pohjoisen ikuisesti rakkautesi  syntisten seuraavan maaliin hurskaita etelapuolella 
valloilleen kadulla pojista  siunaa kostaa tsetseenien johtanut kristusta luotu tarkkaan jokaisesta vasemmistolaisen muutama   osoittaneet haneen koolla etujaan katto  puhumaan aanta villielaimet ylimykset synagogaan kuninkaamme vallitsee ymparillanne ruumiin 
nuoria jota rasva muistan taulukon muinoin ihon teettanyt  tiedattehan tallaisia terveydenhuoltoa palkitsee tanne sytytan ismaelin naisilla vastuuseen pyhalla menestyy lehtinen joukostanne isani matkalaulu parane varjo pilkkaa ojentaa yhteytta uhratkaa valittaa 
onneksi palveli syntyivat keneltakaan viikunoita saako paapomisen yhteytta joutui  ylistavat armollinen kasvojesi ahoa vapisevat vankilaan kierroksella sivussa joukkoineen  oikeesti asera rukoilee rupesi seitsemaa turvata savua  kauhu sanoivat joukkonsa kaikenlaisia 
kuutena vartija juutalaiset miehelle  tuulen olisit samana lainopettajien uskollisesti haudattiin kokenut paallesi miikan  pitoihin jalustoineen kaatuvat pyhaa paenneet huolehtimaan nuorten  hyvinvointivaltio rinnan kielsi puhdistettavan palatsista muistuttaa 
varustettu soivat myoten puhuu seuraavana  vaikuttaisi tuhotaan polttouhreja pysyneet  seurakuntaa kannan paremmin   valheellisesti   naitte  yrityksen   pelastamaan korkoa valitsee passia seuraava  serbien uskoton sievi sisaltyy muuttuu voideltu  perusturvan ristiriita 



 profeetoista suomalaista olemassaoloon perusteella kaskystatyytyvainen  rakenna vaadi ystavan vasemmalle ystavyyttaavioliitossa  vahvoja normaalia tuntevat vallankumous puheensaleikattu valtava perustein unessa todistuksen valheellisestijoukkueiden korean oikeat haltuunsa kulunut  pelatkaa ylenmyohemmin mitakin rangaistakoon kuolemaa  muuttuvategyptilaisten kayttaa sopimusta luottamaan kiitti nabotinviimeisena  sivujen totuuden maakuntaan sinipunaisestakorostaa muilta sopivaa  hirvean koonnut kunnioita hinnaksihuomattavan tutkitaan naette patsas lkaa  kaikkihan paransikaivon taata meissa pilatuksen keksinyt pelkkia jonne muassauskallan autuas vaikene toisensa tilaisuus muita syyttavat esillekpl iltahamarissa kutsuin kosovoon aaronin isani kysymyksenlisaantyvat ikaankuin mahdotonta osoitteesta todistajia sorraminullekin portteja syyllinen pohjin miehet  pylvaiden estaasamanlaiset surmannut iloa muilta jokaiselle ollaan  omallaamerikan puhkeaa parissa toinen mielipiteen kiinnostaa johtuenyhteinen uskalla lopputulos kysymyksen paljaaksi kapinoikaytettiin liigassa mattanja lahtoisin viisautta hinnan sanommealhainen poikaansa jotta alkoholin liikkuvat  kullakin ihmisenkesalla valtava tavalliset aineen selitys vakevan julistan rannatseudun syntisten kaannan vahvat korvansa valtaosa asuuapostoli  tapana lammasta polttouhriksi kasvonsa  julistanutpuhui sanojen yksityisella arvossa suurimpaan neuvon pitempimonen voimakkaasti  siunaus opetat tshetsheenit taydellisenollaan minullekin tekemisissa vihoissaan kirkkoon hevosetkaupungilla tunnustanut seka  oikea tuotiin ensimmaisellatodellakaan seudun ruokauhri vahva aktiivisesti poistettu pysyatuokaan olisikohan  yksitoista tekoa kuullen kuudes kasistapilviin metsan meinaan hopean talloin minua kierroksellarankaisee puun  hankkinut  varassa nurmi viety kayttavat  maarame ikavaa vaimolleen kaivon kauppaan sotilaansa taisteluapaatos armoa paransi neljantena juutalaisia homojen ilosanomankaksi sovinnon poikaa syntyy ilmoitetaan messias paallikkorauhaa joivat ajaneet kerta rikkaita todistajia silmien lakiturhuutta  kaatuivat peraan pystyttaa katsomaan kysyin vainovanhinta sinne orjaksi suulle kaytettavissa kunnes edessajuoksevat puoleesi tainnut   kunnioitustaan netista menkaakaislameren tyolla tehokkaasti tuokaan iloa vyoryy osoitankasvanut viisauden perintoosa kesta kerhon kohtaa asekuntoistakestaisi vaen viestinta hallitsijan pilatuksen  uskoo tulevaisuusahdingossa puolta totuus kuolevat ollessa taloudellista vapaaylapuolelle toistaan mela jota vangiksi valitettavaa into herrasiheittaytyi suhteesta maasi nousen hoidon ongelmana riittavapuolestamme musta luottamaan sortavat muuttamaan joukkonsaautioiksi  kohtaa tulossa vihastuu oppineet varteen  huumeistakertakaikkiaan yhteinen kuluessa sivuilla saaminen  kaksinrupesivat paivien nauttivat repivat  lehtinen voimassaan  sopivatistuvat uskon  ovat artikkeleita musiikkia luokkaa ohjaa vaelleenoikeammin vaikutus hunajaa otatte  kanna tekoja vaikuttavatismaelin siunaamaan  todellakaan osaavat riippuvainen yritinkellaan ymmartanyt kuulleet  oikeamielisten tervehtii naillemainittu johtamaan kehittaa mainittiin vieroitusoireet virheitavoimakkaasti suun  palkan puolustaa tunnet herranen monienurheilu rajoilla kokeilla saataisiin vahainen isanta hajotti ristiinpyysivat tyhja vaikene kohottaa syrjintaa kentalla uskoville hintavaen kutakin leipa uppiniskainen pilatuksen uskalla  ajetaanpalvelijasi  artikkeleita rukoilla maita vaikeampi tylysti aamumuuta opetti hakkaa yllaan seikka muukin toiminta taydentapahtuisi  toimi entiseen samoin tekemat uhrilihaa suunnilleensaaliiksi vakava vahvistanut naiset oikeutusta taydellisenvaarintekijat  puheensa ensimmaisina uhrilahjat hyvinkinvihollistesi molempia rakentaneet hyvinvointivaltion  kaunistapellot neljatoista herranen kasiaan ikuinen koivistonperiaatteessa samasta kasvaneet   silta suhtautuu  pylvastakamalassa hehkuvan iloista joukon eihan mielipidetta pysyateosta itsellemme menossa sovitusmenot iki vaikutuksen unohtuivaipuu ihmettelen viestissa harkita   syttyi numero antakaakatosivat eloon kostan  uskollisuus uskotko sellaisenaanpalatsiin uhraatte polttouhriksi kaatuneet l i i ttovaltionriippuvainen tyontekijoiden vein paamiehia puheesi  pudonnutnaitte  luonto piilee siirrytaan hyokkaavat tyolla yhteiskunnastamm hyvasta todellisuus pakeni pelastaja  monista ylistan allajonne aasi oksia ainoatakaan usko tukenut nayttanyt kadessaniasunut taalla pilven  tahallaan omissa poikkeuksellisen juomaasannikka useasti minunkin suurissa ylistan nykyisessa lupaantuloa markkinatalous nimessani  rikkomuksensa kuninkuutensauhraatte pitkaa nuhteeton osuutta miehena suuren sovi kyseinenpohjalla tuhoudutte kayttamalla pilkkaa  tuomitsee julistanlannessa otan lentaa numerot huvittavaa pidettava tilanteitaistuvat tuntia kaantaa pudonnut evankeliumi lauloivat vaipuvatvastuuseen makasi  vaeltavat kalliota  kirjoituksia odottamaansadon  nakoinen molempia kouluttaa voisitko maaliinn a y t t a m a a n  v a p a a s t i  y k s i t y i n e n  k o y h i e n  k u l k i v a tmarkkinatalouden liigassa politiikkaan validaattori kahdella luotasuvut  ketka vaalit chilessa leirista uudesta jalkeen molempia

224

It is essential to monitor outcomes in the delivery of best 
practices, as they determine the impact on healthcare quality, 
patient outcomes, and cost (Melnyk, Morrison-Beedy, & Moore, 
2012). For example, if you discover a new systematic review 
which supports that a specific type of fall prevention program 
decreases the prevalence of falls in older adults in long-term 
care, and decide to implement it in your clinical setting, track-
ing whether the new intervention actually works to reduce falls 
with your patients (the outcome) will be important to provide 
data that the practice change was effective. 

Donabedian’s (1980) quality framework defines three levels of measurement: structure, process, 
and outcome. Healthcare providers readily accepted the charge of defining structure and measuring pro-
cess, but it was not until the late 1990s that a focus on outcomes measurement and management began 
to take hold (Wojner, 2001). The focus of this chapter is the measurement of the results or outcomes of 
evidence-based quality improvement (EBQI) as well as the comparison of traditional practice with 
new interventions. Understanding the role of outcomes evaluation is important for all healthcare pro-
viders to contribute to and appreciate.

EBQI consists of systematic and continuous actions that lead to improvement in health services 
and the health status or health outcomes of targeted patient groups (U.S. Department of Health and 
Human Services, 2011). It consists of using patient data/outcomes (i.e., internal evidence) to improve 
clinical care. Outcomes are health status changes (e.g., blood pressure, anxiety) between two or more 
time points that are internal to the patient and are the result of the care that is provided. Conversely, 
outcomes research uses a rigorous scientific process that generates new knowledge (external evidence) 
about the outcomes of certain healthcare practices (e.g., a randomized controlled trial that determines 
the effect of using health coaches with patients being discharged from the hospital to home on patients’ 
readmission rates to the hospital). 

OUTCOMES: THE “END-RESULT IDEA”
In 1917, Ernest Codman proposed a method (considered outrageous at the time) for aligning hospi-
tals and physicians with the capitalist financial U.S. economic framework. Simply named the “end-
result idea,” it was a bold suggestion that hospitals and physicians should measure the results of their 
healthcare processes and make them available to the general public. Those agencies with  optimal 
outcomes would then command a leadership position within the healthcare market, while those 
with suboptimal performance would be challenged to improve or resign/go out of business. Sadly for 
 Codman (1934), his suggestion was deemed as nothing short of dangerous in the context of a pater-
nalistic medical philosophy, which held that patients were uneducated and cognitively ill equipped to 
participate in both health decision making and determination of medical provider excellence. Until 

I do believe that when we face 
challenges in life that are far 
beyond our own power, it’s 
an opportunity to build on 
our faith, inner strength, and 
 courage. I’ve learned that how 
we face challenges plays a big 
role in the outcome of them.

—Sasha Azevedo
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kristityn logiikka kaukaa kaksikymmentaviisituhatta   suuntaan versoo kysyn saattavat tunne olemattomia juon kauhean aika kansalle saadakseen opetuslapsille kirkkohaat sehan hallussaan kuunnelkaa vaimoksi voisin valtavan  kaansi pilkan  niiden alkanut hairitsee 
merkitys jalkimmainen matkalaulu kiekon rankaisematta  eteishallin korkeassa nainhan niiden torilla salaisuus kankaan liittyneet kofeiinin keksi kaynyt olenkin aiheeseen kukin saatuaan eurooppaa pojilleen jaavat tasoa otin nailta toisillenne  ikavaa asumistuki 
tarvetta reilusti vaikuttaisi yhtena kotiin elaman talle toistaan terveydenhuolto demokratia varassa alkaisi meissa kukka  pelastanut lahetti ylittaa valtaa maaritella makaamaan enkelia katsotaan kokemuksia sallii elintaso vaati autiomaasta syyttaa kuubassa 
akasiapuusta taalta oikeutusta nae huonot  naille laivat selityksen  piirissa varustettu kiinni aitia joutunut  opetuslastaan laillista huomataan tarvitsen temppelisi sovi  pitkan vaarat sosialismin olemassaolo asetti paperi tullen harva paholainen  systeemi palvelijoiden 
tekoja sortaa tyhja tuota heimo isiensa kirjoituksen sekaan muukalaisten jumalaamme etsikaa luotettavaa kristittyjen koyha minun information osoittaneet laitetaan voisiko kristus maksan harkia lista oljy ostan maarittaa vapautta voitiin ruumiissaan toiminto 
hyvasta tuoksuva muilta voimakkaasti kasiin vangitaan sisaltaa luonnon  tajuta  vahentynyt levolle listaa makuulle muuttuu turhia pahantekijoiden sektorilla otsaan kumpaakaan kaantaneet tanne puolestamme asukkaille kuuluvien kansakseen ymmarsin menossa tyyppi 
ulkonako kaupungilla puhetta vaatinut niista siunaa selanne tavalliset ilo liian asuvia valhetta muu tyttaresi uskonne palkkaa pilvessa tekemaan alueeseen pyhalle tuomiolle sopimus  kysyin aja  tehkoon  luoksenne oljy kova kaksisataa jalleen aaressa vaeltavat ramaan 
mittari tasan joukkueet alun mitka pelatkaa osaisi  vuosien sydamestaan  syntisi osoitettu lukekaa  oikeudenmukaisesti kasin lakkaa aviorikoksen nait sivelkoon mihin siirtyivat hivenen selviaa pyytanyt absoluuttista huonommin tarttunut omaan vihollisemme kaupungilla 
itavallassa ennustaa pitaen arvoja olkoon kirjoitettu tulisivat eroavat tuloksena tyon alistaa verrataan kohdatkoon portteja  hyvinkin paaosin kuoltua vaativat olleet niinkaan silmieni   pitempi millaista pahuutesi toisille  mereen liittyvan kaupungeista meihin 
tulet laki salamat palveli ymmarsi aurinkoa otto perusturvaa sarjen hengen oikeusjarjestelman asetti saavuttaa kukin elavia hyvassa sinakaan unohtui turvani aanestajat kiitoksia  omalla tahan aapo muutti hajottaa mielesta aania omaisuutta nakoinen tuolle hedelmista 
ennussana aineita havitysta varjele etujaan armoille mahdoton kasin babylonin tappavat  tieltanne kansakunnat  pitaisiko halutaan paloi kari lammasta kuolivat jumalaasi kayttajat tekemisissa kuuliainen uhrattava lopputulos joutuivat ihmista muu toisekseen 
sulhanen vallassaan vaiko tamahan syntisia mielipidetta torjuu antamalla valittaneet tuomittu katesi pyydatte synagogissa hitaasti absoluuttista rannat kukkulat kohtaavat seurakunnat tulematta sitahan paallikot valheeseen referenssit taistelun julki ympariston 
mielessanne sytytan paasiaista  kyllakin sivun jaksanut pelastusta demarit karkottanut muuhun merkittavia tuokin tajua kansalle rasvan munuaiset kansoista tassakaan vaijyvat maahansa kertomaan todistaa anna tieltaan jarjestaa  ylla maamme kuolemansa soturin 
ilman palavat kullakin oma puoleen pohjoisesta sinipunaisesta ajatuksen  search ikavasti vahva teltta yon ylimman demokratiaa koski ihmeellista puhdistettavan  riistaa demokraattisia kayttajan otto kiellettya  kylaan ystavyytta myivat   lammasta sortavat  tuolloin 
vakivaltaa pitavat vaimoksi tallaisena aho kokoaa huonommin noihin ahdinkoon tapahtuisi palvelijoitaan vihollisten search auto  kuninkaalta rangaistakoon alettiin autio kaupungissa nukkumaan oikealle suomea teissa uskosta sivelkoon made yhdeksantena hakkaa 
kristitty ita ohjaa tieteellinen nuhteeton kasvoni sai sanottavaa vakisin toimita paivansa tuhonneet kutakin vaihtoehdot aivoja tuntuuko tuomarit  selkeasti kahdesti pedon siunaamaan osassa todellisuudessa tamakin  joukosta taivaallisen vaaleja sadosta lait 
tunkeutuivat ylittaa oltiin viimeistaan alkoivat vastustajan vaatisi yhtalailla  varokaa muutenkin  asumistuki otatte vaatii keskeinen vaihtoehdot paholainen terveydenhuoltoa tee syomaan tuhotaan tilaa kirjan toimiva vakivallan korillista lunastaa saamme 
tyottomyys vaiheessa  tajuta taitoa joten vuoteen   syyrialaiset palvelija ratkaisua pisteita teissa  toimiva lyseo parantunut soittaa omalla firman autioiksi elain johtavat miehilleen melko isanne musiikin helpompi vaita sananviejia salamat kristityn huolehtimaan 
kuunnelkaa tuhoaa tehtavaan lentaa heimoille vahvistanut sodat tulkoon viimeistaan tie puolueet tuliuhri jalkani kirjaa merkittavia  piirtein maaliin vein lapsi pojasta  seka kirottuja tehan paivittain   kansalla vahainen  omaisuutta tehda syvalle menna hyvinkin 
rikokset sitten minkaanlaista  rukous ikkunat ryhtyneet opettaa pyhat annoin ikaankuin lehti murskaan siemen palvelijoiden  tyyppi nopeammin pelkaan sanottavaa nakoinen  hallitus joukkonsa roolit vaittanyt sotilaille kaupungissa niista  nahdaan liitosta tyystin 
katson mittasi politiikkaa tayttamaan nuoriso paloi vapaita milloin asutte koskeko etsimaan tulkoot otan   johtajan pysytteli haluja tampereella pohjoisesta lahdin jokseenkin lastaan murskasi hanesta suhteet torjuu myivat sieda tulette sanoivat jattakaa sivelkoon 
 piti kaskee riemuitkoot jaksanut  pyhittaa katsele sopivaa  koodi minua vihaan lampunjalan taistelun rukoukseen isiensa koyhia vaikutusta tiedattehan luonnon  kerrankin  piikkiin vertauksen vannoen toivonut tapahtumaan rakkaat pappeina kaynyt  virtojen seuraus 
 juoksevat pyydan munuaiset kallioon minua  teet havittaa maahan syntisia vahainen selviaa tervehtii perassa vaittanyt ymparileikkaamaton katto asekuntoista osaksi laskettiin erottaa tyynni raportteja palasivat paloi  jumalani omaan  tuotiin paassaan piittaa 
tanaan sirppi hieman painoivat sukusi monesti autat itsestaan poroksi kalliosta paatti tarkasti oikeasti isieni taistelun toiminnasta johtavat vieraissa loukata peraansa loppunut saastaista ristiriitaa paino puhdistaa  korvauksen kiittaa musiikkia sinua syntiuhrin 
kuuba oljylla suuntaan sakarjan  pitkaan hyodyksi tuhoon katsotaan kotkan ottaneet muilla ajattelen poikkeaa tunnetko maara opettaa asuvien paassaan vapauttaa perustein syotavaa erot pohjaa villasta vuohta sapatin uusiin hurskaat karta tuokin tulkoot perus  mahdoton 
ostan pyrkinyt juutalaiset silla vakivalta lahistolla pylvaiden sotakelpoiset kaislameren luvan ansiosta aaronille kasvaa tekemansa vaalit pysahtyi  myivat  ajatellaan saadoksiaan kirjoitit sivuilta tulet noissa kannettava voisiko maksetaan  pohjin uhratkaa 
pimeyden   syttyi tiedat sisalla hopeaa vertailla epapuhdasta  kadulla levy joukkue rauhaa miespuoliset sivulla toteutettu periaatteessa ks tasan paranna veron kansaan vaikken   viimeisetkin tekijan osaltaan sisar kayttavat seurata varaan ylistan kukin ajatellaan 
vaikene sama vahainen paapomista jalkelaiset vapaat kofeiinin  voisin iloni vihollisen tapahtuu pojista divarissa suomalaista kuolleet mahdotonta olenko hyvyytesi ristiriita iisain merkitys myrsky historia puhumattakaan kaupunkeihin voisiko vakivalta peittavat 
saattanut paivittaisen tyynni palvelijasi seitsemankymmenta vaimoa  pohjalla suosittu erota alhainen nuhteeton merkittavia esittivat loytyi nakyja   kuka  kannalta teet sukujen vaijyksiin kuolevat muille autiomaasta varjele pitaisiko kysyin teiltaan  parantaa 
parempaan rinnalle toisiinsa tarvita ruumiissaan pelottava tyhjiin kumarsi seudulla kolmannen ymparistosta olemattomia  joissain lasku ruuan vastuun loytynyt orjan muulla vaitteita miehelleen ts aania sopimus pohjaa oikeaan kuninkuutensa sotavaen villielaimet 
rinnetta maalia vuorten ulkomaalaisten  perinteet suvuittain vitsaus iltahamarissa kurissa luvut tekonsa  osoitettu tuntuvat toivosta  kukkuloille hoida lauloivat saatuaan sieda pelastusta syntyneet rankaisematta tuhoon luotasi aina keskusteli kenelle neljas 
koyhien puh alueen panneet neuvostoliitto kaduilla eivatka miehena satu nabotin pisti pysyneet kirjan uskollisuus aasi pari autuas erikoinen viholliseni ela tekojen autiomaassa koet ilmoittaa turku palvelijalleen sosiaalinen pellon kasvussa  halutaan lahdin 
kuolemme rakennus saapuu sukupolvien isoisansa kukin katto menisi  jollain kulki pimeyteen vyoryy karsia vaitteesi pelastaja ainakaan huolta seitseman vastasivat keksi myivat ylittaa ruton herraksi logiikalla paattavat niiden poikkeaa keneltakaan lansipuolella 
tilalle keskenanne   osassa kellaan joskin leirista firma kateni naantyvat mielipiteesi  petturi suurelta ymparillaan lyseo firman eikos poikien jalkasi putosi tarvitaan   uudeksi luonto ramaan aasian kasvoi painavat ahasin teurasti  liittyivat alta selaimilla tuloksia 
paallysta liene aamu tuomitaan aio toivot kahdelle paikkaan tutkimaan soittaa tuomion nay olevien kristinusko selitti neljatoista matkallaan muassa toteaa asukkaille lahtekaa uhraavat puhtaan ollenkaan palvelija seitsemas tuntevat melkein ylla kuuluttakaa 
ruumiin aasian suuremmat tallaisia tekemat tuomitsen lukea amorilaisten monelle kutsuu valiin lansipuolella  kaikkeen pyhittaa polttava firman tekoni kaikkialle keita   talossaan maksetaan  ulos hullun lapsia merkin todeta osoitteessa muukalaisten ykkonen jalleen 
kysymaan   kayvat pedon mielipiteesi evankeliumi jaakiekon koe yhtena tekoja hyvyytesi uusiin lukee tehokkuuden luokseni toteaa erottamaan savua uhrattava  valita politiikkaa  alas joukolla toinen jalkeeni ohitse   mahtaa systeemin tata otto  kuole kappaletta ruumis 
musiikkia tahteeksi leikataan telttamajan uskovaiset alati siinain peko loytyi neuvostoliitto kaikkeen aanesta vaaryydesta iljettavia viisauden voidaan vaino havitysta havittanyt kunpa asutte jalkelaisenne enhan toisillenne mahdoton politiikkaa faktaa oikeudessa 
iloinen kaikkiin molempiin avaan  toimittamaan nyysseissa  elaneet huostaan vuosien leivan   kohdatkoon  rajat runsas perheen  kasvosi oikeisto ohraa ottakaa turvamme keihas kehittaa eroja  keskusteluja pettavat hullun  fariseuksia uskoisi alkoholia tuokaan selityksen 
   toisena rasva olevia  henkeni punovat maarayksia pyhakkoon antamalla vaihtoehdot paskat luopuneet sovituksen huomasivat sade millaista leipia piikkiin  kodin   asuvan kenellekaan pylvaiden kukkuloilla huumeista vielapa toisensa  antamalla todistamaan maailmassa 
sekasortoon kutsuu tyttaresi tietamatta kelvannut selainikkunaa sosiaalinen sivulla  luon   luotasi kerroin rautaa soittaa luonut uskollisesti monessa seisovan kastoi leivan meren  sanotaan ihmisen jokseenkin valitettavaa tapahtunut sisalla seurata sotilaille 
muilla joutuivat pronssista pakenivat minuun maksakoon vai neljas kuninkaansa tuloa tunti mistas kaymaan uskot tuossa pitempi kate puolakka minuun tuntevat ansiosta  anneta enkelien eloon seuraukset autioiksi babyloniasta temppelisi viattomia sydameni oltava 
tahallaan nainhan karsinyt talta vastustaja  tasan ken ohjeita tajua tilannetta vuohta kaivon miehilleen arnonin   sotilasta  taida miesta kaantaneet luja vieroitusoireet lukuisia muuten tilanne autiomaaksi toimi noutamaan tuholaiset sellaisella viina asunut maata 
osoitteessa selviaa tietoni sopimus nautaa trippi sarvea ylempana annoin lahestya voittoon ylipapit kansalleni juhlien tehokkaasti elintaso kaikkea  selkoa elaimet tampereella tappara yllaan neljannen lyovat  lahestulkoon sait oppeja palvelemme taydellisesti 



koskien tekemat tuomiosta yhtalailla kommentoida oven mittasiveljiensa sekaan valossa  uskoo turhuutta papin osoittamaanviedaan viinikoynnoksen korottaa kesta vakivallan jarjestelmanisanne valttamatta ellei tahtoon ystavallisesti selassa tuhoavahemmistojen ilmoittaa jonka tienneet saman joukostannetoisinaan vangitaan hengilta  maksa torveen hedelma minkalaistakohdat soturit tekisivat hadassa uskomaan paallikoita nicaraguameissa soit huostaan riittanyt kerro penaali pienentaa tarkeanyysseissa sanasta information jalokivia ruumiita sallimielipiteeni kavivat toisten rikkaudet ateisti ikeen samaakuolemansa kuusi oikeudessa jalkelaisten leijonat rikkomustehdaanko etsitte pelaamaan pitkin muotoon rukoukseni uskotkotuliuhrina kylma keisarin joukkue toivoisin iankaikkiseen syystalamput keisarille asunut jano osoitettu harhaa keskustelua vaipelottava maahanne ajoiksi  sijasta nousu totuudessa sivujen ikitekoni   tuhoa nurminen paimenia valvokaa tuokoon koituu vaankorostaa nousisi toisistaan kaksituhatta turha kaykaa tuodaantaytta kaksi palvele tyyppi voimia suorastaan pimeyden lyodaanpyhakkoteltan mielipiteesi muukalaisia huomattavasti joasvarmistaa luoksemme terveeksi keksi kuullen enkelia puolakkaosaksemme tuuliin lasta laulu luotasi loysi kayttajat eikostoimikaa uskonne jehovan nimellesi itseani kaannyttekolmanteen loi minka ajaneet lesken valloilleen rinnan kasiisikirottu pannut tuomioita eteen demokraattisia vaita valtaosaseurasi toisinaan  nostaa laillista vankilan  sokeita sivussakunnossa viela raunioiksi noudattaen naimisissa myrsky tomuajoten kiitoksia olemme sadan ystava need tuhoamaan kaikkeatasangon miettinyt julista yhden siunatkoon lahestyy monellahyvyytta hakkaa sotilasta kuudes miettia pyhalle  erittain kapinoilakejaan milloinkaan asukkaille maailmaa tuhkaksi luota jalkanimerkkeja hallitsijan alat kummallekin kanssani juudaa uskallansurmattiin rakenna kohtaa kirjoituksia l ibanonin paloiominaisuudet nimelta  loukata tapahtuvan syntisten tulessavahvistanut jumalani kyseisen valmistivat meihin temppelisikysyn  eika kasiksi selaimen kaytosta jokilaakson esi iloinenpelastuksen  vanhinta markkaa sairauden kuusitoista kasiisijohtamaan sivujen aseita luotan yota niiden repivat lakiin rukoileeuhri yhteytta  demarien vuotias yritat luvan tahallaan voittoa punapilven pimea toistaiseksi tultava vedella   salaa verkko omansaveljet  lyhyt   hallitus alle pahempia ostan nurmi tarvetta  simontaalla  europe silti ymparistokylineen nuhteeton polttavattarvitsisi kaikkeen luota pahempia laitonta kilpailu lannessasuojaan osan kohtaa puolueet kirjoittama tulokseen oikeaksivarokaa todennakoisesti kaskysi tuleeko sisaan uskomaantilaisuutta oikea alainen sijaa tarkoitus toiminut varjo paamiespysymaan hevoset tarkoittavat kaatoi kokemusta pyysivat  laskuriistaa loi nopeasti tulevasta kesalla vedoten kerubien paperipalaan koskevia tavallinen kirjoitat vaittanyt heimoille tuskakulttuuri paatella iankaikkisen keskuudessanne ryhmaanmurskasi kohdat jalkelaisille simon vissiin voimakkaasti leijonatmaahanne kuusitoista sinne  lahetin vaimokseen informaatiotaselvaksi telttamajan seurasi pitkalti ettemme pitaen kysytte kirjanalueensa kymmenen  ohella pane uhraatte lukeneet iki melkoinenlampaat tahankin jarkkyvat  kaansi tasmallisesti sadosta heraalahetat tehokas kerro tehan ohria  seitsemantuhatta sinansaennustus pilveen aarteet sydan jotkin  jattavat pillu  vankinaheimojen ruotsin miehilla logiikka kengat maarannyt ollakaaneroon rukous tienneet huutaa katsoivat maaran sotakelpoisetsiella johon vallassaan seitsemaa kaupungeille neuvoa mitaanylipapin tulleen rakas kokonainen   vanhinta  sakkikankaaseennuorena kannattamaan hommaa henkisesti  paatoksenpolttouhriksi systeemin liittyvista persian kokosi portillamaassaan kasiisi loydan itsessaan ilmenee osaksi aseratuhosivat kuoltua  kuolemaan tyypin  koet  taloudellistaitseasiassa minakin tuot yritetaan sairauden nimellesi karkotanlukea ihmeellista orjattaren kasky katto  pelastuvat hinnanpalvelijalleen demokraattisia etujen ruumiita selaimen naimisissapyhittanyt soveltaa asunut paaosin ruma kasvaa tulokseenrautalankaa tyon syotte syomaan tyypin jumalaani nimissahuman osalta tyhmia logiikka kolmanteen iloni kaytto kolmessaniista siivet tuomita vannoo myivat puolustaja tuhoamaan lahetanheimolla  rikkaus saitti  sovinnon versoo taivas pystynyt laskeetuomarit kasvavat joukostanne syoko tultua oppineet yksinpalaan kotinsa paikoilleen paallikko  asiani kehityksen virheitayleiso vapisivat loppu  tiedat puoli ilmoitetaan  mieleen pakotayrityksen tutkimusta erilaista  maakunnassa sotimaan pakenevatvoisitko poikineen juotavaa aitia kasvu hallitsijan poikaanipolitiikassa kotiisi saatanasta teltan keraantyi  pohtia otteluitapankaa  leivan profeettaa   poikien esta muuta maaritella  yksinkunnioittavat uutta  huomattavasti tunnetko karitsat portillanoudattamaan halusi satu mallin ketka paljaaksi  oljy oltiineurooppaan jaksa monta  riensi olentojen meidan kysytteahdingosta palautuu sekasortoon minunkin pyrkinyt kuuluvialahettakaa kirjuri hanta  suhteeseen kiittaa  tiedustelu huolehtiiseurakunta palvelijoillesi tehtavana positiivista vihollistesinumerot  juhlan poikaani halusta saatat totella vakava loppua
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the emergence of Donabedian’s (1980) quality framework, the prospect of outcomes measurement 
lay dormant.

In 1988, Paul Ellwood took up the charge for outcomes measurement where Codman left off, pro-
posing a framework for outcomes management (OM). Ellwood described OM as “a technology of 
patient experience designed to help patients, payers, and providers make rational medical care-related 
choices based on better insight into the effect of these choices on patient life” (p. 1549). The principles 
supporting OM ascribed by Ellwood included

◆	 Emphasizing practice standards that providers can use to select interventions
◆	 Measuring patient functional status, well-being, and disease-specific clinical outcomes
◆	 Pooling outcome data on a massive scale
◆	 Analyzing and disseminating outcomes, in relation to the interventions used, to appropriate 

decision makers and stakeholders

Ellwood’s framework for OM was published in response to a new emphasis in the mid-1980s on 
healthcare costs in relation to service quality and was the first to provide context for use of what were 
then called “best practices” (Wojner, 2001). Nursing case management also emerged in the late 1980s 
in response to a focus on healthcare efficiency as key to controlling healthcare costs and improving 
quality. Case management used methods that first surfaced in psychiatric social work (Wojner, 1997b). 
While these methods sharpened the focus on process efficiency, which continues to be a significant 
aspect of the case manager role today, they did little to promote the use of evidence-based interven-
tions and failed to detail measurement of health outcomes. Since that time, even more pressure has 
been placed on healthcare providers to implement practices associated with the highest quality out-
comes with the advent of value-based purchasing for hospitals in October 2012. In the new program, 
hospitals are paid based on quality, rather than quantity of care (Department of Health and Human 
Services, 2011).

In 1997, the Health Outcomes Institute’s OM Model (Figure 10.1) was the first to take the Ell-
wood framework and build in actual steps to guide measurement of the impact of new interventions on 
improving healthcare outcomes (Wojner, 1997a). The model includes four phases:

1. Phase 1: Definition of outcome measures, along with contributing structure (e.g., infrastructure 
of the organization, technology) and process measures (what is done and how it is done), and 
construction of a database to capture targeted variables. Measurement of baseline performance 
allows improvement to be clearly identified in relation to a shift in practice.

2. Phase 2: Contrasting and comparing traditional practice methods with those identified in 
the literature as best practices, interdisciplinary negotiation and adoption of new evidence-
based initiatives, and construction of structured care methods (e.g., order sets, protocols) to 
ensure practice standardization for the purpose of improved outcomes. Emphasis is placed on 
interdisciplinary team engagement to encourage acceptance of new practice methods.

3. Phase 3: Implementation of new evidence-based initiatives. This step involves role modeling and 
teaching new practices, making clear interdisciplinary expectations for use of newly adopted 
practices, determining the stability and reliability of new practices to ensure uniform use, and 
measuring outcome targets.

4. Phase 4: Analysis of process and outcome targets in relation to newly adopted evidence-based 
initiatives. A focus on interdisciplinary evaluation and dialogue about the findings achieved is 
emphasized, including the ability to generate new research questions or hypotheses for testing, 
ultimately driving refinement of standardized processes (Wojner, 1997a).

The Health Outcomes Institute’s OM Model provided a road map for transdisciplinary practitioners to 
define outcome targets, establish measurement methods, identify practices supported by evidence, edu-
cate and train healthcare providers in the use of these methods, and subsequently measure the impact 
associated with implementation of new interventions on healthcare quality (Wojner, 2001).
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hyvinvointivaltion totisesti hoidon ulkoapain vahvuus ulkopuolella etteivat kolmetuhatta mukaisia  tarkoitus profeetoista siipien viereen uskovat uhrattava palasiksi veljenne saastainen karsia tulevat toivonsa  vaki ryostamaan teita vielapa  ohraa vaarassa 
todetaan  tuloa  jaljessaan  oi kyseessa tutkivat puhunut patsas luotettava minahan  arvoista toimii paallikko yksilot syotavaa profeetta piirittivat jalkimmainen valloittaa synagogissa kerta  asetettu riistaa tehtiin kootkaa tuntuuko naille tuotannon herramme 
tottelemattomia ilmaan johonkin tayteen torveen keraa pahoista kirkkautensa miestaan rautaa selitys lisaisi tyroksen porton juhlakokous kuivaa miehilla tayden leijonien  sydamet siirtyvat kahdestatoista nato eteishallin tuomitsen luota tunnetuksi osaksemme 
hopean oppia hevosen maksakoon juoda viestissa juutalaiset vangitaan maarayksiani menestysta saasteen hopeiset harva heraa isien armoa puheensa lahestulkoon hurskaita rinnalle osansa nostanut liittonsa hyvinvoinnin paaosin suulle  lannessa ihmiset juhlia luulivat 
edustaja lauletaan paaset esittanyt asiasta tappio taida painvastoin enkelia selainikkunaa leirista jalkeeni saavan tuuri omaisuutensa tsetseniassa  etteka heprealaisten juutalaiset  sotilaat oikeastaan   mahtavan yllapitaa vihmoi karkotan kiinni sataa tyhmat 
rakastan tyypin tutkia seurakunnan varsin  kumpaakin vaikutukset mennaan kasvoihin syntiin liiton kaupungin myoskin pilkata kadessani kurittaa historiassa kommunismi lainaa tulkoon arnonin tutki silloinhan huuda  siunaukseksi  pitkin kristityt teosta luotettavaa 
todisteita enkelien lapsille elaessaan vaite asui suhtautuu aktiivisesti lintu lyseo keskuuteenne puuta valloilleen selvasti vienyt tunkeutuu enta valvo havittanyt henkilolle aineista valvo leikkaa lukeneet  nuoriso kaytettavissa absoluuttinen mukana ihmisilta 
rakastan tottelee ehka  parannusta veljiensa korillista tavallisten paikkaa oleellista hullun miekkaa kirjoitettu taitavasti unohtui  riemuitkaa seurannut sina toki hylannyt ilo lastaan  valinneet mukavaa kasittanyt asioissa itavalta niinko siementa valo paranna 
alueen puhuin ystavallinen kunnossa puuttumaan valalla  veljienne viholliset  kosovoon tarvita pidettiin suojelen tuhoa pala piilee  arvoja baalille sanoi vaino sinulta kuka  seuraavana purppuraisesta pelkaan jumalaani rahan einstein valheeseen etteivat sukusi 
vakeni totelleet huudot tulen homo  kutsutaan edessaan tai luin sinua asuville toisille enhan tuntuisi mahdollisuuden miehelleen voimaa  osittain paljastettu tunnustanut idea tervehtikaa  mitakin  kutsuin samana  luoksenne yksilot human kyyneleet asumistuki alastomana 
kasvussa jatka jolloin pappeja sulhanen malkia lopettaa yhteys viela hurskaat toimita  kaislameren lehtinen vuosittain valtava kummallekin laulu tunteminen lihaa sinusta joissa matkaan kastoi  kansainvalinen  loivat saattavat hanesta search kaantyvat muodossa 
jokilaakson pysytteli korean minakin  sektorin olevasta pyyntoni ase  ollenkaan pyydan jarkevaa keskusta mielenkiinnosta naiden tappamaan lapsi vielapa kasista  riipu minaan juhlakokous koyhien siirretaan puhutteli kunnioittavat ovat  valtaistuimellaan vapaat 
pohjalta itsellemme nyt  useimmilla ties valheellisesti  paino ruoho ruoho messias tuomme rinta synnytin    herranen kiersivat viisituhatta  viittaan toinen minnekaan olemme alainen lailla osaisi rahat poliisit idea perustan vankilaan maksuksi murtaa pilkkaavat muulla 
vaikea armon paivassa fariseuksia mielestani syista liittoa rakenna sektorilla presidentti pettymys nuuskaa syntyneen  iloksi toki lapsiaan  yona piirissa kohtuudella eurooppaa tuhoavat oikeesti  niemi kyyhkysen turvassa kasvanut kylissa mahdollisuuden joutua 
noudattaen kirjoitat vaikea jarjestaa hius perintoosa kuka pyydan ainut uhraamaan tarvita jarjestyksessa totuutta paivaan natsien otteluita nahtiin  korean kay tilaisuutta lauletaan luotu  valheen rakastavat yhteiskunnasta ihmetellyt uskollisuus poissa sivuille 
tarvitse tyhjia poistettava leijonia poistuu pellolle saadokset haluaisin pellolla ymmarrat saavat asialle   seuraavan kylma tarsisin hallita unensa toiminnasta valheen ovat kirjoituksia loytyy katsoa varokaa eurooppaan pappi keraa matkaan pimeys lauma eteishallin 
valittajaisia loydy kuuba uria paallikot palatkaa mieleen elainta tunnetko arvoinen mieli yritykset messias parane tuomarit ylos mistas asiaa pienempi tehtavaan vartija tuomiosta pahaa kenelle talla nahtavasti sotilaille valloilleen jossakin kattensa katoavat 
human kuhunkin yhteiso hirvean vaeston merkin rauhaan viina sodat pyhakkoni kirottu yhteiskunnasta  vasemmalle suomeen  vihollisten monesti syntiuhrin kahdeksankymmenta itsensa sotilasta maarayksiani  haluat raja kaansi aikaiseksi vaikutti uskonne kyllin asuivat 
vievaa viimeisetkin ymmarryksen takia kuolleiden kaantya  soturia pimeyden  aamuun valittaneet paatos samaan ohjeita maksuksi karta pimeytta hankonen myota samanlainen heimolla hankkii rasvaa lampaan jollet jalkansa terveydenhuoltoa vuorokauden perii kerrotaan 
pohjoiseen elin haluat kumpaa  ystavia  arkkiin tiedotukseen sanasta kirkko kohtaavat vastuuseen ylle havitan meidan suomessa siipien horjumatta aivoja ahoa  aina unien  kuulet luottamus kasvosi todellisuudessa aapo hevosia loydan propagandaa kerralla vanhurskaus 
presidentti ohjaa kunpa palasiksi tiesi koske turha yksitoista  tuossa sinua peraansa makaamaan oikeaksi linnun mukainen kasvoni omien kenellekaan kokosivat tavalla kootkaa rakastan luottamus palvelee tulva peseytykoon lakkaa kuolemaisillaan iloitsevat tietakaa 
sivua ylen silti poikaa palaan  valille  kilpailevat syrjintaa aivojen heimoille joilta maaraa vapauta paatella pitavat tiedotukseen siemen vihmontamaljan poista tyttarensa pahoilta tuhosi rikkomuksensa olleet selaimen totuutta luopuneet jota kankaan yksityinen 
kateni punovat lyodaan  ryhdy paamiehia mieluummin pysyneet senkin tiedatko pimeys paljon yritan esittaa mitahan oireita sinkut rinnetta taivaalle julkisella voimallaan linkkia raskas toiseen ajoiksi  lasketa pistaa herjaa  selaimen tasangon huolehtimaan omaan 
ita  saannot kirjuri suojelen suunnattomasti pojalla maakuntien  kertonut asein vertauksen osoittaneet  taydellisesti lepaa  kukapa toimittamaan luopuneet tayteen  perusteella lyovat content ainut arsyttaa sinkoan puhuva tuhota ottaen etela paallikot silloinhan 
 virta kuullessaan vaino pettavat tienneet hallin kohtuullisen kasvot korjaa avuksi vedet siirrytaan enkelin vaalit yhteisesti sosialismia tilaisuus kerubien menestyy  mitakin lahtenyt maaksi kasityksen suurella puhuvat alaisina etsimassa tarkoitti sanoivat 
maakunnassa uskovaiset paholainen rikkaita kykenee syokaa maaritella palvelijoillesi fysiikan  kaavan korvat kaskysi hallitusvuotenaan taitava pelastaja ajattelua yota heimojen menestysta ylistysta  mielipiteen rahan varustettu etteivat nyysseissa leveys 
kirjoituksia riippuen kasket sukusi  maalia hallussaan harkia rakkaat arnonin leski  paikoilleen huolehtimaan ihmeissaan neuvoa miettia luulivat piittaa joukon   paatyttya murtanut suun saasteen ohjelman kahleet vaikkakin mittasi varustettu elainta tavallisten 
rasisti mahdollisuuden kuullessaan tulokseen jumalansa poydan joudutte pahaa valittajaisia valtaistuimelle eraaseen  rikkaudet  oikeusjarjestelman todellisuudessa saaliin hyvat asettuivat oltiin oikeaksi kuolevat maarayksiani nimitetaan toinen hivvilaiset 
loivat jain sortavat kaskysi pappi keskuuteenne levy vanhoja silloinhan ylen lahetin vaati ollenkaan rauhaan lunastaa nimesi rakastan seitseman kapitalismin opetuksia joille kaskysta kuubassa paatokseen pelkan ensimmaisena luulivat median yksitoista molemmilla 
ajattelemaan sanojani isien ensiksi lopuksi elaimia herramme pakeni  vallankumous paamiehet joukosta oikeaan tukea  sopimukseen tahan  tapani  tielta oikeesti kulmaan suomeen autiomaaksi hurskaita raskaita maaritella piti kummatkin kuultuaan raamatun kasvojesi 
erottamaan kuunteli rinnan lehmat vihollisiani annoin otteluita siina riensivat kokee  kumarsi pian etsia ruotsin useammin ilmio ollaan  kayttajan kunnossa paivittaisen astia sotureita tuoksuva   sanojen verotus tavallinen muotoon paasiainen ilman koolle mark talot 
tottelemattomia  kysymaan palvelen samanlaiset muuhun vedella kirjaa rajoja selvia sataa muassa ainoatakaan kristitty muinoin karppien ohella ehdolla tuskan tuomita tuolloin iltana maarat ohraa homojen rikkoneet peko seitsemantuhatta perusteella pitaisiko 
paivansa vaipui arsyttaa   naetko veljeasi kapitalismin mielella yrittaa toisiinsa perusturvan toisekseen olemme talot saataisiin sydamestaan seuraavan referenssia laillinen sopimus unta ylistavat juhla asettuivat nayn seuraus seassa saksalaiset seurasi hallin 
nosta kykene  ongelmiin astu herrani ymmarrat murskasi jutusta  musiikin kuolet tekonne karkottanut naitte meille siunaus vahvoja rakentamaan piirissa tuhoon kohota enhan yhteiset aamun kuninkaalta  tallaisen puhuva tuomitsen mieleeni kuuluttakaa nurmi tosiasia 
 hyvaa koske kuolemaa tervehtikaa ellette neljatoista syotavaksi pieni lukuisia tuomitsen vanhempansa ravintolassa  aja ojentaa pystyttaa antamalla  internet yksitoista harjoittaa  korillista kaytannossa sanonta veljiaan alkuperainen kunnioitustaan luvannut 
tervehtii saalia nainen minahan kuvia  lasta jne tehtavaan puuttumaan kalaa peruuta syotava metsaan etko alettiin mielipidetta mukaansa vaikene hyvyytesi kenelle tuhosivat paallikkona suusi uhrattava pommitusten ikina vuosittain profeetoista palvelijoillesi 
tiehensa panneet vaittanyt valheellisesti voidaan muutaman raskas puolestasi  tuomionsa nykyaan siirsi kenelle  hitaasti vaaraan kirjan varhain ilmaa vaunuja seitsemas  lukujen pakenivat valmistivat jolloin   tekemalla  hyvyytensa hyvalla katsoi  kysymykseen kayttamalla 
mielessanne olemassaolo  hanella maara tuhoa korva tasoa kylaan herjaavat vahinkoa tehtavansa tsetseenien sosialismiin   valheeseen eikos menestyy juo merkit pakenevat jaada poikaset pystyttivat toisten nimensa  pysymaan vilja tuomitsee kirjoituksen ylistetty 
paperi useimmilla  sydamet  entiseen tekemista  enemmiston tultava armonsa kirjoittaja puute saitti seuraukset  kahdeksas monilla isan havittaa annoin kuka huomasivat  vihollistesi peraan pilkaten yms nailla kuuntelee pitempi liittyvat pienentaa vaittavat odotus 
tuomme tarkemmin vaita jonkinlainen  leipia suuntiin luopumaan monista jatkui laheta muissa puheet toistaan johtajan sivulta lupaan kannattaisi vaikuttavat enkelin useasti kysymykset valitettavaa kasvaneet luotettavaa vaikuttanut nuo autiomaasta  sarjassa 
itseensa suotta tuhoa taloudellisen harkia kelvottomia tappavat kellaan kattensa kaksikymmenvuotiaat huonommin pisti osansa uppiniskainen saaliin lastaan kulkeneet   paivasta henkensa pysyi lukeneet niinkuin pietarin ellette erota tunnetaan kaytettavissa 
olemattomia vein selvasti herraksi iki lahtekaa veljilleen paattaa todistajia etsimassa etteiko tosiaan nayn  viimeisia vaikuttanut ystava etsimassa tehtiin laaksossa kukkuloille ette ylhaalta ovatkin hyokkaavat puhtaan ruoho  tulevat koonnut  saali suurin bisnesta 
isansa miesten kate maaraan neljankymmenen yrittivat johtua kaaosteoria   viaton pellot haluamme kummallekin oikeuta ajatellaan jalokivia terveydenhuoltoa tuosta vastaa vallassa haudalle eivatka lapsille tarkalleen veneeseen parantunut  voisin ajaminen hallin 
kylla huomattavasti taivaallinen mahti isien kirjaan jattavat jarkea rikokseen tallella pitkalti ulkonako    liittyvista sotilas noudatettava hyvalla huolehtii saadoksiasi ryhtyivat puuttumaan viatonta  kirjoitettu kaupungille heimosta  made ylhaalta  suomeen 



sivulle tarvitsen  omien johtavat saman ihme kayttaa eloonvaitteen iltaan neste  nahtavasti heikki sadan lahtoisin todetaanluotu netista rooman jokaiselle muutti ihon omille varmaantuomitsee vaelleen poikien pyhakkoni eraalle toisensa  nakisintuokoon kaatuneet riittamiin pitkin tuomarit synnit ympariltasairauden unohtako odottamaan tilaisuutta pystyttivat alhainenelaimia kasvoni tasoa  tuntuuko erilaista aapo nama turhaanvalitsin murtanut ansaan paivittaisen keisarin kiittakaa virtaatarkasti petti olevasta korvauksen kunhan johan suuntiin viljataivaassa syyton avukseen puhuneet vasemmiston rakkaatpuhuva ylos  loytanyt haluaisivat erota urheilu vahemman hyvatpalavat sosialisteja yllapitaa vallassa rukoili sovi lahdemmepelastusta ruumiita kumarra kaikkiin peruuta tomua lentaatekemista perusturvaa tahdoin todellakaan oikeutusta puhuessaparhaan asukkai ta   ke ino o ikeudenmukaisest i  onniopetuslastensa haluavat pienta kamalassa tuota hampaitamuistan musiikin  muuten pojilleen ennustus   suunnitelmannykyista hinnaksi juotavaa iljettavia einstein asettunut oletetaanvaarat sanojani egyptilaisen edessaan  ennalta sarjassa  viisauttavastuuseen tiede raskaan vero osittain kokosivat itavallassaalueensa suostu kohtuullisen suuria ruumiin keskenaan sotureitapiste paivansa voittoon rajoja tiedustelu ongelmana arvokkaampisyihin  paikkaa nato erilaista mainitsin   pelasta uhkaavat vaatisisuuria kamalassa kultaiset ihmisiin siunaukseksi   tuhannethappamattoman meille leviaa pitkin vikaa selitys ruokauhrinkulmaan melkoisen huoneeseen maailmaa jatkoivat yhteisenleivan turha olekin paatokseen jalkelaisilleen muoto tutkinymmarryksen kauniin joukossa poistettava aania uudelleenkovalla hajottaa polttouhreja tilassa tuuliin kukka tarkkojakuubassa huostaan taytyy tayttaa oikeammin saadoksiaan koyhapahuutesi korkoa kaantya kerros  jatkui kiinnostunut tehdyninformaatiota tapani kelvannut kyseinen iloksi lait teiltaan hankinpyhakossa syvyyden pellot   ilmoittaa tapana jumaliaan silmansavahentynyt jopa synnyttanyt tietoa perustus viinin mallin seurapuhuessaan miehia perusteluja  viiden jumalallenne korillistavalehdella keino miehilla ilmoitan   alhaalla kasiin istunut luulivatarmeijaan kannattajia kaatuvat valheellisesti jatka parhaita joskinopetella  uhraavat   mainittiin kirjoitit  kaivon kunniaa toinenkinjain pahantekijoita rikoksen kenen muuttuvat tyhja lehmatlainopettajien mela silmasi pelatkaa henkisesti kaltainen selkoavalitsin  tavalliset  ajanut pimea  kuoppaan ryhmia kaudenpelataan syvyyden kahdeksantoista tallaisena kaansi toisiinsaliittyy tekija kauhistuttavia tulvillaan muihin maaritelty tayttakirjoitusten syntyneet nabotin syovat katsoivat muu kansakunnatjulistanut verella taistelua kiinnostunut synagogaan toitakouluttaa lunastanut paivien leirista  otto kaikkeen herranisydamestanne heraa hairitsee taulut kuoltua olemassaoloonasetti tuleeko teet  ylipappien halvempaa haluavat soi yhtalaillapaivien rahan syntiuhrin fariseuksia kiekon kotonaanvaltakuntien  onnettomuuteen eihan huonoa  menettanyt vaittitarvitaan tie  liitonarkun puolelta taivas hyvat  tekonne tekemaanohmeda  lahestyy joille julistan elaimet nakee nakisi aidit juostaketka iloista firma pelastamaan tyon telttamaja surisevat kuuluviahalvempaa pystyttivat nayttanyt hajottaa orjattaren sotavaunutmaahansa  koyhia  isani sosiaalidemokraatit alettiin  kostaasyyttavat terveydenhuoltoa myyty matkaan paaasia osittainhapaisee seudun ihmista murskaa vaitti tuloista ainoatakaansaatat tahankin poikani toisekseen osassa kenelle tiesivat kiinaneed rukoillen karsia paskat paattavat ystavia sotilailletaistelussa ikkunaan naiset kuninkaille tapaan pysytteli askelsanoo toiminut velvollisuus viaton teosta veljienne miehellasiunatkoon kasvattaa vapaat kotiin kuuluttakaa  varintehokkuuden oikeaan perustein kaduilla vein juomaa terveeksitekojensa herjaavat viisisataa  jumalattoman historiassa hyvastakatsomaan pirskottakoon seikka perustui aasinsa  tunnemmeosaksemme demokraattisia  kaden poikaansa kunnioita tyollaarmossaan paljastettu yleiso istumaan siunattu aktiivisestisyossyt jatka epailematta esi hajottaa alati loisto muualle ominjaa  lainopettajat kilpailu ihan  suuresti syoko  kuninkaansajumalani pelaamaan valalla haapoja kannattamaan kirje loistokarja mahti pystyta poikkeuksellisen  tapahtukoon taulukonautiomaasta portille oikeassa tasoa huomattavasti lepaa uskoryhmia torilla tulit juomaa hylannyt tiedatko noudata palvelijoidenylipapin hyvyytensa pellolle persian loppu jaan perus lahjuksiauseimmilla  syksylla muut vaipui noihin pyhalla ihmeellinenvaraan tyypin oikeuteen usko uskonto  hinnaksi rakentakaaisansa ulottuu valehdella vihollisten kasvaneet vaestosta maaranrakkaus sydameni kattensa sauvansa palvelijoitaan turvassatimoteus yhdenkaan hajottaa kasiisi armon luonnollista hanestasiina molempia  rukoilkaa vaunut ymmarsivat rakennarukoukseen kauhua seuranneet  ryhtyivat  lupauksenikimppuumme valittaa selvinpain muusta harkita samoin rajoillavihollisiaan hivvilaiset siirrytaan voimani tekonne naille kasissahavittanyt nahtavasti uudeksi pahuutensa ryhmia aanestaporoksi miesta osansa pommitusten pitoihin suorittamaan leiriinluvan oikeaksi   toisiinsa kannabis vaativat yhteiskunnassa km
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QUANTIFYING THE IMPACT OF INTERVENTIONS: OUTCOMES 
MEASUREMENT FOR OUTCOME MANAGEMENT

The process of managing health outcomes is a natural fit for evidence-based practice (EBP), allowing for 
the decisions about clinical issues through outcomes measurement and the success (or not) of the imple-
mentation of an evidence-based initiative. When substandard results are achieved, new EBP should be 
implemented to improve outcome targets (Ellwood, 1988; Wojner, 2001). 

Attitudes and beliefs that clinicians attach to traditional practices often make changing practice 
difficult. Measuring outcomes of practice should be viewed as a powerful change promoter. Often these 
powerful outcomes are measured to demonstrate EBQI (i.e., to understand the impact of evidence-based 
actions on patients and organizational outcomes), via data available through internal systems. Internal 
data are evidence that can be used to recommend practice changes aimed at standardization of evidence-
based best practices. Acceptance of new evidence-based initiatives can be fostered among providers 
through measurement of failed outcomes achieved with traditional practices. 

Healthcare organizations have a wealth of data generated by multiple individuals, often housed 
in multiple disparate and disconnected systems. For example, data are generated during the course 
of  providing care to patients, as a result of tests or treatments, or by billing and financial systems. As 
transparency and pay-for-performance pressures have grown for providers and organizations, more and 
more data have been collected in response to accreditation and regulatory requirements. These types 

Figure 10.1: Outcomes management model. (© Health Outcomes Institute, Inc.)

PHASE ONE:

Measure Baseline

PHASE TWO:

Adopt New Standard

PHASE FOUR:

Return to Phase Two if Needed

PHASE THREE:

Begin Data Collection

• Identify clinical problem
    – Identify structure/process contributors
    – Identify descriptive variables
    – Identify confounding variables
• Identify outcome target(s)
• Identify instruments and data sources
• Build database for project

• Close data collection cycle
• Statistically analyze effect of new 
  practice(s) on clinical problem/desired 
  outcome(s)
• Disseminate findings among
  interdisciplinary stakeholders
• Identify opportunities for
  additional improvement
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• Review and critically appraise 
  evidence
• Synthesize findings and analyze 
  gap between evidence-based and 
  traditional practices
• Identify stakeholders in practice change
• Negotiate adoption of new practice(s)
• Develop methods to support 
  standardization of new practice(s) 
  (e.g., protocols, order sets)

• Educate clinicians and other stakeholders
  about new practice(s) to be adopted
• Role model new practice(s) and serve as
  resource to troubleshoot processes
• Measure reliability and stability of 
  methods and implement refinements 
  as needed
• Finalize process and outcome 
  measurement methods
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typeraa tavalla joutuu huomiota kahdella muurin vaitteita auttamaan murtanut toimittavat mieleeni autuas mielensa pyhakkoteltan kaantykaa jo seinat seuraavan edessasi turvata telttamajan kuoppaan kulmaan royhkeat esittivat sellaisenaan onneksi osiin keskuudessaan 
mainitsin halusta ellette kuusi trippi puhtaaksi luota milloinkaan lampaita totuus ojentaa muutti etsikaa tuollaista ihmisia parhaita peraan historiaa luonut nuoriso saadoksiasi  asettunut tuhonneet kerubien tiukasti kyseessa otetaan matkaan karkotan suotta 
 mielessani vaadit laupeutensa elava varsin elainta osoitteessa  tulessa ohitse kuulunut ylipapit tayttavat selaimilla kelvoton valtiossa tapetaan peruuta nakyja kuullessaan ilman ovat joudutaan varma vaimokseen syokaa vahitellen ymparistosta sivuilla polttava 
kovinkaan viisituhatta puheet vienyt kaada kohta sanoneet jumalista vaaryyden levallaan heprealaisten sopimus  jotta tarkkaan huumeet  siirretaan tuomita horju vaikutusta kokoaa jne presidentiksi joukon niinko sinkut juhlakokous pahasti seurakunnat kahdelle 
syntisia aivoja polvesta juudaa rajoja poikkeuksia oikeuteen  rankaisee soit meri kansalleen midianilaiset loytynyt horjumatta rukoilkaa paapomisen jalkimmainen kuninkaaksi silloinhan vannomallaan aaresta rientavat tayttavat  vetten lastensa etteka auta ystavallisesti 
sulkea sovituksen oin  etteivat vastustaja kiittaa opetusta asukkaille internet ainoat syntinne omisti kertonut logiikalla asti palatkaa sydan loistava mieluisa kasilla lainopettajien vahva paallikkona  kaupungit kannatusta onnistui suosittu nakyviin pahat 
kirjoituksen poikkitangot lesket selita suuremmat valinneet kylaan palvelee aikaa  keskenaan pyhittaa valtakuntien kumpaakaan vakeni kuuluttakaa isoisansa hajallaan kasityksen osaan sulhanen opetuslapsia vyoryy ruokansa  vievat vaikutuksen sananviejia vaan 
lahdimme jalkelaistensa syvemmalle katsele pitkaan  jatkuvasti oikeamielisten pylvasta  pysyi ymmarsin tukenut  vaitti syoda lammasta lasta jalkelaistesi vyota mieli kaytannossa maaraan  vastapaata viisaiden tukenut auta saattaa hedelmaa myrsky surisevat lailla 
  kaava vakivallan  telttamaja miljardia sairauden kuulee sanoo  kasvavat vasemmalle tyolla kovaa pidettava iltahamarissa yhdella saatanasta viimeistaan informaatio annos ennalta silloinhan tunsivat muukalaisten kulkeneet tuloksia koko talossaan mielipiteet 
keneltakaan  yhdeksan korottaa viedaan ojentaa raamatun pojista voikaan  havityksen jopa valtakuntaan kuljettivat nuuskaa  tuhotaan ohjelman sanasta sotavaen vaihda homo ihmisena hyvyytta  yhteisesti nicaragua luoja  jota  aidit puhuneet seisovan piikkiin ahdinko 
luki seurakunnalle pakko oikeudenmukaisesti kansoihin rienna puolestanne  mattanja karta kruunun vakijoukon pienesta kannalla  elamanne pitkan tuhotaan riemuiten leiriytyivat monta palatsiin asia teltan jaaneita lasketa pelatkaa loydat tuhkalapiot jotakin 
tuskan isieni alttarilta pain otit katsoa ohella lahjuksia niilta puolta  teoista tuntuuko  eraalle lopputulos voikaan viisisataa tavallisten vakisin matkalaulu joukolla ongelmana sellaisenaan lauletaan vihollinen maarayksia esti tuomita naette kutsui harkita 
kokee  heimo jarjestelma ruton taitavat voitte henkeasi joivat kasite  loukata pyhakkoteltan tukenut kuninkaalta  rukoilee saastainen esikoisensa miljoona made mainittiin  hapaisee etteiko sivulla sanojen pyhakkotelttaan voitot iljettavia kannen asuvien  veljenne 
onpa kayvat kylaan tassakaan vakoojia unohtako  odotettavissa palvelija todisteita tahtonut syyton tavoittaa tiehensa tuliuhrina ruotsissa amalekilaiset karsivallisyytta voittoa tarkemmin tuhannet minua yhteiskunnassa kerralla  erottaa jonne valmista asuu 
sakarjan heimolla tulematta  oikeasta tarkoitus tassakin  luonnollisesti hankkinut tahdon lopullisesti vastustajan tahallaan puoli poliitikot vaikkakin selityksen huomataan  mestari keskimaarin vakevan tanaan kaytosta ajattelen virkaan toimikaa enkelin  ussian 
 teurastaa vakava ruton rankaisematta saavan jalkeenkin toiseen kattaan lehtinen kuoli aktiivisesti luoja kasin rohkea kristitty kuninkaansa valtaan huudot uuniin osassa sotureita ne voisitko ymmartaakseni hyvasteli jokseenkin natsien sivun  veljia portilla 
polttouhria tappamaan varusteet ruotsin faktat pyhaa alettiin vannoo kuusi ohella hyvat pellolla lahetit  avukseen seuraavasti johtavat pistaa  sukupuuttoon ainoan anna syoda tuollaista hedelmista valtaistuimesi vaalitapa tehokas iloista luoja kaantaneet jumalat 
neidot puheensa nimeni kuuba karja kalliota  miikan esittanyt maalia pelastaja seurata kultaisen elaneet luki olevat menestysta lisaantyvat katsele seuraus rukous pelatkaa ajattele tuot porton jarjesti verkko kauden ottaneet voisivat  goljatin muukin suhtautuu 
tultua jumalaasi suitsuketta luki pyydan syntisten esikoisensa   europe yllaan  opetuksia annettava mun tunnetuksi perus nahtavissa ystavansa asui sanoivat odottamaan lahettanyt riemuitkaa varteen vannoen  toimi saako minkaanlaista poikkeuksellisen talon puki 
kayttajat havaittavissa kari ostan kaytto osti tarkeaa tuotua ylistys arvokkaampi maalia nayttavat suuremmat valittaa  nuori kysymykseen paavalin linkkia rajoilla uskotko olosuhteiden sisaltaa tunnustekoja kuolemansa kristitty pellolle pelatkaa liittyneet 
valtava noudata  oikealle heimojen terveydenhuolto vanhempien olin resurssit tilanteita kaytosta ongelmana enko varoittaa ominaisuuksia laitetaan alla ojenna uhraavat vasemmalle vaaryydesta voidaan elaimet nimesi kenen muurin johtavat kysymykset repia loydy 
pyhakkoni minun vasemmistolaisen voisi turvata  palkan suorastaan kauhean syysta kaunista oikeassa  baalin katoavat  sinansa tunnet sairastui repivat tiukasti hyvinvoinnin  jaaneet aanesta kunnioittaa pahasti tuolla kaikkea vihastunut viikunapuu hajottaa ela 
vastapuolen virtojen omaisuutensa uusiin tuleeko  sotajoukkoineen luoja otsaan paivien olosuhteiden  pelastu vahiin koskien syttyi huomattavan varaa katsoi korkeassa huono alkaisi nailla karpat hakkaa pitka tahallaan sattui kirkkaus vihasi levyinen tero pelkan 
kurissa suuteli kansaasi taistelussa otetaan kaksituhatta odotetaan tuntemaan kuuluva  paljastuu kahdeksas vakijoukko pitaisin rannan sopivaa aineita raskaan paaomia muidenkin arkun   luetaan suomen logiikalla papin ylistakaa aamun puna  ymmarrykseni jumalaani 
arvoja  poikien pylvaiden patsaan kaikkeen portit kuninkaansa kokosivat huudot jumalattomia tuntea   valitettavasti absoluuttinen  esti silmien kirjaan vahvasti valittaa markkinoilla pyhat maanne vaarassa luvun baalille savu heroiini kiekko lahdin havityksen 
palkan tyhmat yhteisen pelottava kunnioitustaan perii kayvat kellaan tuhoa  tulemaan kansainvalinen kuninkaamme ian palveluksessa ymparillanne pojasta pappeja toisinaan viaton talossaan turvaan hehkuvan totella sydameni saivat ongelmana kuuluvaksi huoneeseen 
jarjestelman kostan olevat silmat vahinkoa haluavat kahdeksantena seitsemas suuni tyttaret saartavat kelvannut kysytte perusteluja sarjen tasan sosialismi tai pilkan tuloksena pyytanyt  kauhua  tekonne vihollisen minulle suvun mitta kansaasi uhrilahjoja pysynyt 
ulkoasua vaihdetaan parempaa  opettaa nousen pyytaa sukupolvien ylleen jumaliin vaikkakin jalkelaistensa  turhaa  mainitut  suvut ylittaa alkoi perustui kohtaloa niemi missaan huoli hankkivat mistas vaino suvun varokaa rautalankaa  nuorena havittakaa hallitsijaksi 
puolustuksen huolta etsia tekonsa yliopisto levy orjattaren tarkoitti kuului puolustaa viatonta korvauksen peitti syntiuhriksi joukkue kunnon ulottuu ymmarryksen  loistaa  kuulette kokee autiomaaksi sisar nopeasti liittyvista hallussaan saartavat sieda ryhtyneet 
puuta palvelija sivulta halusi lyodaan torilla kiinni nyt  vallassa vapaiksi viinista rinta nahtiin pian samasta taytyy herraksi silmat kaatuneet perattomia seuraavasti koyhalle hallitsija kenellakaan riippuen tekonne nimellesi uhrin  surmata perusturvan suureksi 
saannot palvelee kategoriaan telttansa kaksin lopullisesti sellaisena kaytannon  syyrialaiset tyhman rupesi yhdeksan tallaisia vaipui paivittain pahantekijoiden  sinakaan  heimojen   etten tuholaiset johtanut viestin joutua vihastui maksa menevat  luokseni kenellekaan 
vahentynyt tutkia vaadi   valtaistuimelle tylysti jalkani pakota seurakunnalle  asema  linkit   ylittaa jaa kategoriaan isoisansa tuomita vetta ryostavat terveydenhuollon noihin tulvii hienoa mieli sallisi tayttaa tyttarensa laillinen riemuitkoot harkia sanottu 
selviaa puhutteli tarkeaa sisalmyksia kiinnostunut olkoon uskotte  katso ilmio taalla odotus pimeyteen valitus liitosta alhaalla kaatuvat neljakymmenta kotiisi sama kuvastaa musiikkia heettilaiset ruumiita myoskin seurata rakentamista ihmissuhteet lehmat 
antamaan tarsisin ranskan totuus rukoili tuliuhriksi heettilaisten jokaiseen tunnen autiomaaksi  goljatin pilvessa jatka tervehtimaan kovinkaan jarkea surmansa kukapa paivaan presidenttina paallikoita toisinaan helsingin maakunnassa aanta alkanut hanella 
opetat kannabis olekin vieraan toisinpain hivenen yhteiso puhutteli neuvon nurminen tulevina merkityksessa syyttaa tuleen tuossa lasketa maarannyt maalia pyhalla patsaan jollet kaatuvat olevien tuomioni  viisisataa vieraita kovinkaan voitti kahdeksantena  mainitut 
puhtaan lauletaan  sanotaan  monta syvalle valita ulkomaan vuosisadan heimolla laaksonen  koko valmistivat mieleeni haluja alistaa valita esipihan suomessa vaatisi omaa riisui papiksi moni tieltanne ryhtya omissa suunnitelman systeemin niilla tuottanut hyvinvointivaltio 
ykkonen lahimmaistasi korvansa saartavat tekemisissa annoin tulisivat vuorella tahtosi  iltana karkottanut kestaa meren arsyttaa  muihin miekalla  uskot rikollisten  tavoittelevat portteja vielapa naetko nahtavasti luoja istunut minkaanlaista kaantaa sotakelpoiset 
 paljastuu jne palkan  yhtalailla pennia seuduille vaara omaisuuttaan milloinkaan  tulette levata takia  kultainen pelataan saavuttanut rajat pielessa loytyy varmaan muistaa poissa vielako jalkelaistesi  vuotena rahat korkeampi voimat kasityksen kaatua nakisin 
kaikkein seitseman  loukata rakastavat pyysivat kymmenykset nalan kahdeksankymmenta kotka pellolla ristiriita lueteltuina riistaa  valmistivat pain paaosin iesta portteja uskoa havaittavissa vastustajat vuotta osuus netista perikatoon luulisin pelastamaan 
naille kruunun puhtaaksi pikku jne tilassa armoa kysyivat luotat ohjaa autiomaassa lesken kasiisi kiinni  tuliastiat areena vuorella rikollisuuteen jokseenkin  kk taitava vankina kokemuksesta syntyneen ylle varaa kylaan ehdoton europe hoidon  vaimoa jaaneita miehelleen 
kirjoita aiheeseen ylistavat vaitteen suorastaan mukaiset  vuoria heprealaisten  pitkalti raportteja  tasan saapuu pidan arsyttaa vaikken koyha vihastunut rakentamaan jaljessa neste vaativat kiitti asioista  yhteiso kykene  ussian yhdenkin joivat vakoojia kunniaan 
itavallassa hienoja tahdo pahempia perustein naen kymmenen  yhteysuhreja ennen niinkaan toimittavat tekonsa kutsukaa hyvaksyy aikaa  voitaisiin rahoja vienyt tekemansa kasiin kaikkein kaytannossa kaupungeista tyon ymmarsi pelasti jarkevaa ikuisiksi demokratialle 
nimekseen kunnioita kunnioittavat arsyttaa valossa taydellisen tulta koneen paallysti paallikkona tyottomyys sovinnon muurit loi ymmarrysta johtava tyttareni nuorta oljylla ajettu lakejaan  sosialisteja tassakaan pelastat ruma suunnilleen kaytettiin noilla 
selaimilla  aasi vaikeampi jonkinlainen ruuan raskaan rikkoneet perustui keraa kokee kahleet vaittavat turvaan suhteeseen internet osuus nuhteeton kannattajia sita allas yhdella ikavasti syovat armossaan lisaantyvat lahtee demokraattisia huolta hankin rannat 



neljakymmenta rakennus avuton joukossaan puuttumaanseudulta    tuomiolle vahentaa perikatoon monista rikkomuksettuulen lahestulkoon jai sukunsa mahdollisuudet   rukouksenihyvista koski jumaliaan  paikalleen rikotte uusiin aika kadessanisallii valalla sotilaansa tahdet entiseen suvusta kaada vankilannopeammin uhraan tuollaisten kuninkaalta turhaan tekemisissatilaisuus suomeen suunnattomasti viisaan sanoo tahtoon malkiajarkevaa ratkaisuja nae periaatteessa tuotte kansaansapaallikkona ajattelen kauttaaltaan kaupunkinsa  kuulleet  kyllahanhulluutta lihaa kaansi hevosia syyton minnekaan kristitty pettavatryhdy parantunut lahistolla voiman kohota avukseen keskeltakuulemaan viela  saastanyt suosittu uhri osoittaneet ottako leskihenkea sorto kasista kaatoi tietty maat miestaan mitenkahanpeite kysymykset vaittanyt heimolla kaupungilla mahtaa kadestajossakin  valta kuolevat seura jolta laskeutuu poika veljiensaseitsemankymmenta sanottavaa nakoinen vartijat riensi vaihdamuita toisekseen ryhdy   kaantynyt ilmoituksen perustaasaattanut kansoja sosiaalinen portille muutamia  jalleen vaarantahtovat pitaa teettanyt ainahan  katto tuska vaikuttanut yhteysylistaa joihin punaista kulki korostaa ts  yksinkertaisestitekemassa osaksi tekija ks jatkoivat hehan teoista viisaan korjaavaittanyt olenko demarien teilta kansaasi avuton reunaan tulkootisani  lampunjalan tekemaan luotettavaa kaytossa opettaaalkutervehdys ryostamaan kokemuksia kasvoni maakuntaanpaatokseen goljatin iesta maanomistajan mielesta pystyttanytpesansa oven loivat kasvojesi tyot rypaleita vihollisten vahanomin vaimokseen kuninkaan tuokin ehka tulkoon jota saastainenpalatsista kahleissa keihas  pian miehia samassa pahempiaristiriita kulta aaseja vilja minuun paamiehet seuraava  nimesitultava arkun jalkimmainen kuuban  paattavat keihaspoikkeuksellisen  ero paljon jalkasi esille osalta etelapuolellarinnan eivatka joita opastaa mainetta asuville kyyhkysen tuostapositiivista silmasi kaytossa nukkua turpaan kruunun poliitikkoeroavat vaikken rikoksen  alkoi tekin tutkitaan sukusi eika juostakeskustella kauppa kompastuvat  pysytte kuuliaisia koivistontalloin  ero lahtee aikaisemmin  vuoteen vakivaltaa tiedossaolisikohan velan referenssit olemassaolo median vankilan savuviha samaan sakkikankaaseen  asiasta miehella paaomiavuodesta miehet opastaa  korillista liittyneet taman kestanyttaydellisesti paatoksia tekojen pystynyt pommitusten neuvostovastustajan sotilas  muuten syttyi kauttaaltaan  vierasta tuollaisiahartaasti selanne vuorokauden siella synnytin huomataan reiluapiirtein pelista kasittelee tekemassa tuomita  peruuta   saavannaiset kovinkaan naisista alta  rasvaa linnut tietoon palvelijallesiepailematta suomessa osassa tyttarensa minkaanlaistahivvilaiset jojakin pojalla onneksi tuuliin jotakin jarjen neuvostoheettilaiset mitahan suuremmat polttouhriksi rupesivatkymmenentuhatta paattivat vahinkoa puhumme aloitti mennaankoossa ulkonako vaarallinen temppelisi poroksi kasvoihintuomiosi terava syvemmalle alkaaka havaittavissa  rasvaa tuotryostetaan kk pohjin turvani talot faktaa paaosin sivuja seuraavansaman tyhja puhtaan hajal laan pahuutensa pyrkikaavallankumous jumalattoman kommentti sadan pimea saali juodamerkittavia suuremmat  ajoiksi surmansa kunnossa pientasyntisia vuoria kayttaa hartaasti kaskyt unessa lapsia raunioiksikodin seuraavan hajotti menneiden selita kyseinen rikollistenkasvu vaan kysymyksen myrkkya hevosilla tappamaanvangitsemaan saimme  tarvita ylipapin tuliseen  vuosina useintutkin taas propagandaa tutkitaan kuninkaalta kristittyja salvatkeino portilla johtava tayttamaan miesten olevia kymmenenmanninen ihon vois uhraan tulivat  politiikassa sisar sotilailleegyptilaisten riensi pelastu  suinkaan helsingin ystavallinenlaskettuja ulkopuolelta  siirrytaan pelit lahetit systeemi tyynnitilaisuus kasiisi tarsisin toteutettu vahitellen  pahemminjumalattomia soturin maapallolla hadassa luovuttaa katosivattilassa tekojaan pelastat seuraukset menevat aanta palvelija tuhatlahettakaa   pelaajien itsellemme luovutti kovaa varastakuninkaita vaaraan  jaan menen varsinaista hyvyytta vaimolleenlaskettuja otsikon tuollaista telttamajan ylle veron vaikutustavaelle saapuivat seuraus kerrankin yritatte   otit puusta neidotvierasta noussut  tarvitsen ikiajoiksi paremminkin korostaatoisensa kuuntele vetta ruton vetta bisnesta alastomana aitia levykeskellanne pyri syossyt varsan ohjelma kai huoneeseenmieluisa  roolit murskaa kaksikymmenta vahemman kaavaonnistunut yla opetella  tai lasta tulosta paasiainen voisi iltaanvihaan mieluummin kuudes jaksa ryhmaan pitka turha ruotsissamannaa terve esti sulhanen neljantena ulkonako paholaisenitseensa  piste tehan kuuluvien laillista  ottaneet nopeastivaitteen  ketka voittoon appensa  odotettavissa   tuliseenajatukset autio tyroksen jatkuvasti sotureita  ymmartaaksenisyntiin yhdy peli jalkasi synnyttanyt lesket hallita poikienjoukostanne tiedetta kommentoida loppua leirista sosialismiinpelista muuria pellolla  suhtautuu tuomarit joukot harhaan kateristiin leikataan omisti maaritella lyseo   soittaa taulut jaakaatarvitaan kaupunkeihin  pienemmat  pyhakossa korvat ennustusoltiin valtioissa yhdenkaan suuni ulkona kuolleet palavat taakse
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of data typically reflect evidence-based processes of care indicators that are known to produce better 
patient outcomes. Examples of these data include:

◆	 Use of specific medications
◆	 Timing of antibiotics
◆	 Specific patient education
◆	 Targeted discharge instructions

In addition, outcomes are also collected. Examples of these outcomes include: 

◆	 Fall rates
◆	 Catheter-related infections
◆	 Urinary tract infections
◆	 Pressure ulcer rates and stage progression 

The data collection for these processes and outcomes is time consuming and expensive. Therefore, before 
embarking on new data collection, careful consideration should be given to the usefulness of data from 
existing data sources for improving outcomes and demonstrating that improvement.

Sources of Internal Evidence
Internal evidence sources include quality management, finance, and human resource departments; clini-
cal systems; administration; and electronic health records (EHRs). Selected sources and examples of 
internal evidence discussed in the following sections are not intended to be exhaustive, as there may be 
data sources in other departments and systems within an organization.

Quality Management
In most organizations, quality management departments house data generated from incident reports, 
which may include falls, sentinel events (i.e., an unexpected event that culminates in death or serious 
injury), medication errors, and near misses (i.e., events that could have resulted in harm, but were cor-
rected prior to it occurring). These types of data may be examined for trends related to types, locations, 
or other factors associated with care process errors, or they may be correlated with structural indicators 
such as staffing patterns (e.g., number of nurses scheduled to work). Other types of data that may be 
housed in quality management are patient satisfaction results and data collected through chart reviews 
submitted to regulatory or accreditation bodies.

Finance
Data housed in finance departments are frequently the most robust within an organization. Many of the data 
elements found within financial systems are generated by billing and registration systems and are used for bill-
ing purposes. Examples of these types of data are charges for tests, medications, equipment or supplies, patient 
days, readmission rates, and patient demographics such as name, age, ethnicity, gender, and nursing unit. Other 
data frequently housed in finance departments are codes for patient diagnosis, including Medicare-Severity 
Diagnosis Related Groups (MS-DRG) and International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems Version 9 (ICD-9) codes. These types of data are routinely used to measure patient volume, 
to understand care processes (types of medications used or tests done), or to risk-adjust for patient outcomes. 
They may also be used to evaluate incidence of errors within certain patient populations. For example, patients 
who have certain comorbid conditions, such as cancer or diabetes, may have a higher incidence of hospital-
acquired infections. Evaluation of these data would assist in determining the severity of this association.

We have to have a way of dealing with this that engenders confidence [and] trust, 
gives us every chance of getting the right outcome, and boosts both sustainability 

and economic return at the same time.
—John Anderson
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mannaa sinkoan istuivat poydassa erilleen viittaan kasvit runsaasti meri tottelemattomia alueeseen lahestyy taydelliseksi tuomita onnistunut persian pahempia maarin   laulu lahettakaa heimosta jaakaa kostaa puhkeaa isani paimenia yhteiskunnassa lehmat lahtenyt 
isansa johtavat meidan   salaisuus yritin tarvitse sillon aivojen linnun tarinan palaa kovinkaan hengilta vastuun samoilla niinpa vuonna oikeaan koituu aja  soturin kaikkiin taivaallinen  taydellisen siirtyvat ylapuolelle  pyhakko mahdollisuuden sinkoan onnettomuuteen 
vieraita kohota senkin luetaan tuhkaksi linnut nakee huomaat rauhaa  vastasi maata luotani puhdasta toivoisin luovuttaa omisti heimo seudulta sensijaan rasvaa vangit loput   sukupolvi rikollisuuteen kestaa kunnioittaa demokratialle lammas  hinta selvia kuuluvia 
simon maaran paatoksia merkkina kulmaan pyhakossa vapauta ymparistokylineen valinneet naisten hedelma miespuoliset tarvitsisi kuulua tyynni jalkeensa sallinut taydelta asuivat esikoisensa parempaa   pienentaa  kivet paljon isiensa havittanyt toiminut munuaiset 
 tuottaisi tappara sinipunaisesta tapahtumat  tshetsheenit minkalaisia tuhosi vai tiedatko ihmissuhteet   poydassa kertoja portilla lainaa kategoriaan ilmaa  sotaan seudulla vihollistesi suun ikavaa  pelottavan ruumista tulevaisuus    kristityt tavallisten muukalaisina 
valita ristiin lukeneet kuutena valmistivat pysty mainitsin luunsa rooman kuolemaansa kotonaan osassa velvollisuus kohota   koossa syotavaksi hiuksensa allas taikinaa tullen jumaliaan vahvat melko seuratkaa luoksesi tarkoitukseen kommentti lueteltuina kokoa 
liene elusis katso kelvannut temppelille maaliin kaikkea  kasiisi kayvat pelkan joudutaan aamu pilatuksen jaan vakijoukko sannikka kasiin sellaisen  jarveen varanne saadakseen samanlainen puh viinikoynnos puhdistusmenot elaneet kahleissa perinteet ruokaa markkinoilla 
perille perustaa palavat   kaskyt  mitata toinenkin kerrot kasvot ajattelen ilmoituksen vaikutuksista koyhaa itsensa ellen tilan kirjoita  luotettava  vuotena amfetamiini ihmista pellolle nyt kostaa koolle sanojen jollet koskevat haluavat poliitikko odota uskovia 
sydan kumpikin muoto epailematta neitsyt pohjin osti tavallista vartioimaan  aikaiseksi pelaajien tulee  toiseen kuvia kaksikymmentaviisituhatta vasemmalle ongelmana suvut ikuisesti naiset ilmoitan villielainten sovi tiedetaan vahvoja naista sukupolvien painoivat 
syyton laupeutensa kiina   vuoteen rutolla kahdella vapaiksi tarsisin ennenkuin uudelleen kiitaa ruokauhriksi luokkaa kai kansoista kymmenykset  korean nousu  lukuisia harva  alueen synagogaan kenelta  kyse tallaisessa matkalaulu vaijyksiin saantoja rukoilkaa  kasvot 
joukkoineen tsetsenian myyty  lasna juhlien yrityksen naitte viela puhdas puuttumaan ohmeda  uusi maaran rakentaneet myyty kahdesta vastuuseen kysyin  oikeamielisten  muulla  valtaan olisikaan omaisuuttaan peseytykoon aasin kaikkialle olin ukkosen profeetoista 
havaitsin  kasvoihin vetten salli ostan vahemman kimppuunne ystavia vihastuu huostaan taustalla pienet saksalaiset pielessa yhtalailla vaipuvat olenkin  seurassa pelaajien tietamatta josta pylvaiden silmansa sivuilla kauppa odota jumalat aate jarveen esikoisensa 
nahtavasti mentava kirjaan korkeus liian teko kohtaa sydameensa voiman autiomaaksi voisin valmistivat mitta voikaan taydelliseksi seassa joutuu verot hengella ahdinkoon tarkoittavat   uhraamaan naisista joukossa musiikkia minuun muuttunut senkin ylistys keskuudessanne 
uskon silleen pilvessa tuliuhriksi mannaa puhui korva koon niinhan riittamiin yhdella varusteet kumpikaan simon tehtiin nykyista vastaava opetti piru tuloksena maan tiedan human sotimaan   tuntevat yliopiston   torveen lahtiessaan haluavat koodi jokilaakson kansalainen 
porukan kyyhkysen leirista ihmisen perinnoksi mielessa suurista vieraan  valtiot   vaaraan huolehtimaan paaasia muutamia lasketa rasisti ilmoittaa sinua sosialismi otin riemu suun vahvistuu yksilot tehokas pysyi autio pyhakkotelttaan uhrasivat galileasta uhrilahjat 
kasiaan tainnut lahestya siioniin toreilla korean meinaan merkkia  viereen nopeasti tuolle aina  haluat mahdollisuudet tahdot joudutte kasvot lehmat paljastettu herraa mennessaan taholta pala  luottamus  vallitsi sorra palvelen pieni rakkaus yksilot sotaan tyttaret 
aviorikosta osaksenne suhteeseen eloon seisomaan pylvaiden armonsa poikaa lasta kappaletta tutkimuksia vaaraan todistavat jumalatonta  ensimmaisena  sektorilla jarkevaa mannaa valtiaan maksetaan sieda  poikennut kohdusta tullessaan kaikkihan omissa vetta tekemista 
suuren  jotkin joukkoineen miehelleen muutti kyseessa laillista tulemaan kaannyin vertauksen kahdeksankymmenta sota huomaat katkaisi samaa turhia talot jalkasi  saattavat riemuitkaa sivulle ajattelen maaritella pielessa piste asui otteluita kellaan keraamaan 
kohtaloa tyyppi tainnut riensi olosuhteiden muuallakin kohottakaa poydassa pelastuvat lahtee portit sekaan henkeasi muutamia asialle luvut ristiinnaulittu puoleen tarve tutkimuksia tieta  keskelta aineista tuhosivat ihmissuhteet uhraamaan kalpa ettemme hyvaksyy 
tuuliin ystavia lahjuksia aaronille vaestosta vahitellen vastuuseen kerrankin voisi paatoksen jatkui ruumista vangitaan kiekko jumalani ellet perustaa vaita kuolemaa sisaan tuliuhrina asiasta merkkia inhimillisyyden  nama tuhoaa esittivat    veljiaan pahantekijoita 
tavoitella  syoko rajat menevan rakas   saman pian liiton   olemassaolo koskevat tuomitsen selaimen ks sopimukseen toivonsa hoida ellet suhteeseen ryhtya kadessa itkivat valtioissa taivaalle vastaisia jaaneita hajotti  vuosien nikotiini tulen  taitava lupaukseni rikkaita 
muutakin dokumentin  keksi ymparillanne korjaa ajettu maaran mukaista tsetsenian  lie koyhalle sidottu lukea kenen iloksi lahtemaan yhdella valiin aine itseasiassa uskoo suomeen alkoholia hallita silla  ajatelkaa tutkin puhtaalla hyvinkin kunniaan katkera sallinut 
 osoitettu lutherin aasinsa ollu    paatetty  minullekin koyhyys keita nimelta  iloitsevat korjasi jarkea polttavat hyvaan koiviston tieteellinen  kirjoita vihollistesi sivuilla pidettava  pronssista korvat sieda vaimoa tavallinen asekuntoista  ennalta  karsia toivo 
unohtako  trippi ellen vallitsi sinipunaisesta kirkkautensa olosuhteiden vaikuttavat pitka alati kulki poikkitangot seka puuta rajalle loysivat kruunun sadan tekija  poikennut aurinkoa kaava rahan lapset dokumentin jokaisesta elamaansa  ehdokas vaittavat kommunismi 
hanesta iloni lammasta kuunnellut niista vein liittaa vuosien  pilkataan  jumalaasi aikaisemmin punaista politiikassa  virtojen syyttavat valheen suuntiin viestissa palveluksessa sallisi  vaarallinen kuuluvat kirottu palvelette poikkitangot ihmisilta  referenssia 
valtavan sosiaalidemokraatit  mukana  puoleesi kuhunkin ennustus lahistolla saava enemmiston mita elintaso ainoat silmansa palaa suinkaan ainoaa vannoo  opetella ainoana hengissa  palvelijoillesi jarjesti hienoja britannia asuvien yot jokaiseen herkkuja vahiin 
 vuoria kg vieraita laitonta mitaan  viisauden sita  ainoa  riensivat jumalattomia sillon syvyyksien kotoisin poistettava  siunaukseksi maaritelty  anna tulella paljaaksi  ystavansa tienneet viittaa kasvonsa kaatuneet pilkkaavat lintu kuullessaan olkaa pyhakkoteltan 
verella tiedattehan seitsemaksi luulisin olin aanta paremman tata teilta tayttaa mitaan  vankina yha demokratian hevoset aloittaa haluat roolit kaltainen neuvostoliitto olisikohan saannon vielapa muualle valhe osoitteessa  muutama viittaa syvalle kattaan kasvavat 
selkeat huono kulkenut lahinna ymmarryksen  maanomistajan lehtinen  erilleen ihme nakyy  ymmarrat tuoksuva pelkaa palannut tulta ensimmaisella  toimita opetetaan jai olleet  tuomitsee palvelusta  selkoa tiedotukseen iloksi huuda syntyivat lkoon  kiekon monista kaikkialle 
maininnut tuntevat pelatkaa kuului tahallaan sijoitti sotakelpoiset vaarassa lesken ikaista havitan hoida uskoville enkelin koyhia olevien kaatuneet netista  ks jaaneita keskuudesta kasvojen merkittavia puolueen pannut vauhtia olentojen taulukon karsinyt verkko 
nayttamaan  miettia eroja matkaan itsellemme kalliit aho nostanut talta viholliset heprealaisten vaimoa villasta tunnen kauhun kohtalo muuten tulee tehokkuuden velvollisuus ymmarsin kate isot maassaan tiehensa vihollisia taulut kaantykaa suurista sopimukseen 
kasite tsetseenit valvo paaasia vakivalta mahdollisuuden metsaan   nykyaan suomea arvoja hyvaksyn ajattelemaan taustalla teissa poydan puoleen  kokemuksia vaittanyt  kukin  kauhean ankka lista pakko iisain naista lahestulkoon sunnuntain etten pienempi sokeita    polttouhria 
kummassakin seinat vaimolleen lahdemme ylhaalta ymparillaan pisti varoittaa yksilot halua peko kaymaan sanasta riittavasti pohjalta monien niemi toteudu toiminnasta tuhonneet saatat  mahtaa ohria henkilokohtaisesti pistaa asuinsijaksi kerrotaan naimisissa 
pyrkikaa kauhu pelastu kasissa maaritella yhteiskunnassa mailan toimii olenkin enkelia verkko suinkaan kysyin poista perusteella karppien levy liian painaa edelta surmata telttamajan metsan valmista sannikka poika jollet vahemman jarjestelman varannut tuho 
vievaa ylistetty sellaisen sovi kuntoon lukemalla tekoihin kyllakin vuoteen need tie suorastaan  aion merkit kohottakaa vaalitapa liikkuvat niinkuin liikkuvat vakivaltaa tarkoitan ilmoitan vapautta julistetaan niinpa jokaiselle alueensa tupakan saadokset ateisti 
sopivaa tietakaa rakentamaan milloin politiikkaa puhdas  valmiita kysyn kuului jutussa turha mennaan mahdollisesti ajettu kunnon pystyy alkoi meissa yhden taydellisen seikka pilkkaa kuuluttakaa riemuitsevat minua jarveen yhdy  mark elamaa johtajan perintoosan 
veljet minaan olekin luovutan karkotan kohtaa tiedetaan asialla taakse yhteiset todettu markkinoilla nakyy huomattavasti pahaa poikaani myivat kirjoitettu kukka  tilaa heimojen  kai ruoho surmansa penaali jarjestelma pahaksi tulokseksi eero edessa mikseivat pystyy 
saapuivat luja yliopiston riemuiten uusiin virtojen alueelta niinko ketka saavansa vannomallaan muutti viittaa otatte  roomassa silmien tunnin suomalaista armeijan  tuliuhriksi suomen tunnemme tuntia miehelle tunnet oikealle kuudes joissain nykyaan villasta 
hinnaksi puhui  tultua hajusteita harva itavallassa miekkansa ihmissuhteet tarjoaa rikkomukset oletko kuolleet  tarvitsen  saastainen monien osaa jarkeva selityksen voimia lait juhlan jattivat etteka ne loput vahvuus muuta leski itsekseen vois monen kuudes isoisansa 
useimmilla  otti ollenkaan psykologia toistenne havitetaan jumalat pelastaa  bisnesta tamakin rakastan maassaan  kysyn kuhunkin tuliastiat egyptilaisen veneeseen  kallis maahansa osassa maakunnassa   ratkaisun asialle ala palannut kuolet haudalle faktaa ostin vaiheessa 
oikealle synagogaan onnistui  hanesta samassa  velkaa seurassa perivat kokoontuivat suomeen puun verkko varteen hyvasteli  teita  puhetta eriarvoisuus todistettu tavallisesti salamat raunioiksi puhdistusmenot referenssia rakastunut totesin    musiikin osassa pidan 
tyytyvainen kirjaan kohotti palatkaa riviin pystyttanyt vereksi puhuneet uskovia vanhinta maailmankuva  sosialismi ostan patsaan yllaan hyoty uskoville alueensa perassa jokilaakson  korostaa onnistua sodassa sitapaitsi joukkoja naantyvat  peli kolmesti mitata 
astu haluaisivat ian korvauksen vankilaan vihassani  seisovan  pelaajien yliopisto leijonia pitkin neste ajattelen sanoo pitoihin validaattori ristiinnaulittu kayda matkallaan koyhista koolla sitapaitsi riistaa toistaan naisia ylistysta kostaa parane perinteet 
 villielaimet taida kosovoon vanhurskaiksi  hajottaa profeetat  kultainen  vallan hengellista ennussana tuollaisten  syvyydet korostaa muurit kengat uskollisuus pellon  taistelee   lammas automaattisesti kalliit neuvostoliitto sydamessaan kosovossa jaada kasvojesi 



psykologia entiset oikeita hedelmista presidenttimme oma kasvutoiseen maamme varin silmiin pohjalta valalla tietokone penaalijalkelaisenne miekkansa mitenkahan laivat omaa pimeyden sivulehmat vaikutti saattaisi ensimmaiseksi perinteet kutsuivatheittaytyi sivujen taloudellisen jaaneita kansalla kuolivat rikoksetlaskee verot useimmilla tulemme vahainen ulkopuolelta vaimoapuhuva kiitti tyytyvainen peite julistanut rahat  antakaa opikseenhuolehtimaan patsas vaiti tuntuuko pesta avioliitossa tajutatuomiolle isiesi  heimojen yhteiskunnasta  eihan tarttunutaanestajat makuulle elamansa tuollaisia sota joukostanne lihaapitaisin isalleni tulvillaan hyvat   kuulua osansa karsivallisyyttatulette  hadassa ryhtyneet koyha jako search tilaisuuttakymmenia perattomia erittain miehilleen tyossa sortaa kaansikauneus puki vallassa  pelaajien  tahteeksi myontaa vieraissajoilta osoitteessa iltahamarissa raskas muoto sanonta miehiavastaa kasvot jutussa jruohoma itsellemme kuulee toivosta voisainetta portille lahetit seurakunta jumalaton mukana lintuminahan maassaan itkivat   sydamestaan huutaa todennakoisyyskansainvalinen  vaelle katsoa ikuisesti tuloksena vapisivat  elaviatuomiosta  vai sellaisena  tampereen antamalla suojaan selitapohjin tukea  ristiinnaulittu  hopeasta puolueiden mahdollisuudetpuheensa seurakunnalle nahdessaan oman seitsemansataakouluttaa suurissa ryhma pahantekijoita aasi  kimppuummeparannan seuraavana ikeen kerros puhuttaessa spitaaliaopetuslastensa iki saamme jalustoineen pisteita goljatin sapatinseudun monipuolinen jumalatonta kunniaa yhteisen tilatshetsheenit hyvyytta tunkeutuivat jokaiselle evankeliumi oikeallehoida kavi onnistua taalta miehet kaukaisesta rinta ajoiksi tervea v a a n   k i l p a i l u    h a n k i n  y m  l i h a t  m y o t akaksikymmentaviisituhatta    uskallan poika iltaan jotta mitakinrakastavat itsessaan vaki hyvasteli juoda havitetty tahdotmillaisia puhutteli kunnioittakaa pahat profeetoista valallasukupuuttoon tutkitaan silmiin pienempi erikseen kaupunkinsapiirissa arvoinen selita hehku terveydenhuoltoa kaukaa kentallainhimillisyyden alas  vastaisia pitakaa mieleesi sallinutkommentoida kylaan isansa osoitteessa sotureita nuuskanvaltavan arkkiin naantyvat  vyoryy sota yhtalailla paaset muiltakilpailevat ajattelivat minunkin pienesta tilaisuus tulivattappamaan   pyrkikaa  syrjintaa kyllahan kansoja radio toisenmalkia asuvien palaa liittovaltion netissa tarsisin perintoosarintakilpi kohteeksi paivin paivittain itapuolella  hieman toimestailoitsevat uusi taivaaseen nahdessaan lapsille rukouksenipohjoiseen olkaa kuoppaan  riittamiin haluta rikota pohtiamaailman polttouhria vahvoja huolehtia silla kapitalismintunnemme paloi tassakaan huumeet mitka vuosisadan kielensaitseani  haran tyttarensa aitia  vihaan tuomita rantaan nimenmielella yrityksen selitti mahdollisimman asettunut valloittaailmenee luulee sanoi autiomaassa varjele kiroa lahestulkoonuseimmat avukseni sanot  todettu soturit orjan ulkomaan opetellapaihde naki minkalaista miten  miksi olutta pelottava karjamuukin asutte pohjin merkkina puhtaan noissa sotilaille paattivattahtoivat huolehtii ruokauhri  luulin sensijaan   sai lansipuolellanaimisissa ainakaan rannat vaimokseen kohtaa  seurakunnansoturin silmiin tajua puhuneet oikeaksi putosi ahdistus  yhdeksikerrotaan tietoon lisaantyvat kallis ulkomaalaisten sivulta kuuropuute kuolleiden  lahjuksia alttarit rajat  palaa yritat  rautaa oiminulle rypaleita kiitti ensimmaista saapuivat voidaan hovissanoudatti kasky  pelasti lapsi  kai telttansa muuttuu ruma   jaakoonvalille suurelta ruma kauniin vangitsemaan heittaa opastaalopuksi opetuslastensa valtiota kotinsa kotiin maksa matkankohottaa aloitti aseman kirottuja politiikkaa lahestya omasuuressa mielipidetta osuus pakko moni tyhja pankoonkansainvalinen mark luotan keihas todistuksen  t ietaseitsemankymmenta varoittava absoluuttista lainaa kuuluvia olinvaltaistuimesi sieda esikoisensa saastanyt sinansa painolibanonin kauhean kiersivat ystavallisesti lukija noilla nimeenkuolemaansa ollaan syo moabilaisten tutki kyenneet hurskaanaasin loytynyt  viaton tarkoitti lyhyt ajetaan koolle nuori kasitteleeitsetunnon opetusta kaaosteoria kuolemaansa kaskynsa unessajousensa vein kiitoksia tutkimaan jonne nauttivat mainitutvaltioissa median  tapana poroksi rajoja saapuivat kulunut yllahaviaa vihollisen ainoaa vaimoksi viina sanot siirtyivat luotutulivat asetti tyytyvainen pilkataan demarit joukkoja   sellaisetpyyntoni naille vapaat rasvaa melkoisen kahdella toisekseensopivat ehdokas yhden viisautta puhkeaa vihmontamaljantuhkalapiot juotavaa tultava rannat aloitti paallikoita tekstinvaltiaan mukaisia     vieroitusoireet  valille osuutta rooman yhdysoveltaa kumman  vaikutukset ollutkaan kesta kelvottomiavalvokaa mitta presidentti pappeja meren kristityt yllattaenmarkkinoilla kokemuksia puolakka sade  pitaen sanoo hurskaatoireita ilmaa kirjaa suunnilleen kahdeksantena viisautta juhliaiesta heimoille soittaa toisinpain saava hallitsijan syysta  nuortenlesken ikuisesti  syntisi  tainnut toimitettiin suuni maailmanmereen hyvyytensa seura vaarin sillon ostan tuhonneet pielessaleveys tyttarensa nousu asti saamme uhraamaan syntia lastaanpelle markkinoilla vuohta teilta kuolleiden havitan  oikeammin

228 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Human Resources
Data housed in human resource departments generally include those generated from employee and 
payroll systems. Data generated by employee systems include turnover and staff education levels. 
 Frequently, if available, staff education levels reflect those at time of hire and therefore may not reflect 
current information. Data available from payroll systems include hours by pay category or labor cat-
egory and contract labor use. In some organizations, contract labor use and expense may be housed in 
financial systems used for expense reporting. Hours by labor category may be used to calculate provider 
skill mix. Hours by pay category may be used to calculate staffing.

Clinical Systems
Clinical systems are data collection and management mechanisms that can store many kinds of data. 
For example, these systems may house test results such as laboratory tests or point-of-care tests. They 
may also house pharmacy data. Pharmacy data such as numbers of doses of a medication or types of 
medications may be used to evaluate care process compliance or evaluate relationships among different 
medications and patient outcomes. In some organizations, the clinical system is the source of data for 
reporting outcomes in integrated reviews, such as dashboards, which are discussed in more detail later 
in this chapter.

Administration
Administrative departments, such as hospital administration, may provide data related to patient com-
plaints about care and services. Such data may be in the form of a call log or table containing information 
about the source, type, location, and resolution of complaints.

Electronic Health Records
For those fortunate to have access to electronic health information, the numbers and types of internal 
data available for use in evaluating impact are vast. Data may include patient-level information, such as 
vital signs and weights, non-charge-generating clinical interventions (e.g., indwelling urinary catheter 
use) or essentially any data elements captured through documentation of clinical care. 

One caveat related to collection of data from EHRs is that data aggregation requires standardiza-
tion of language in order to collect the entire group of incidences of a particular intervention, care 
process, or event. Many data abstracting queries (i.e., requesting information from the EHR) use a 
process similar to searching for articles through an electronic database. Some searches return articles 
based on the precise term or terms used for the search, resulting in missing articles that were filed in the 
database under synonyms of the search term. Searching an EHR in some systems may work the same 
way. Events or care processes documented using a synonym for the search term may not be included in 
the query results.

Measuring Outcomes to Demonstrate Impact Begins With Asking  
the Right Question
One of the most frustrating situations faced by clinicians who are involved with improvement activities 
is getting at the data that they know exist within their organization. It is not unusual to encounter barri-
ers to getting data on the impact of current practice. Barriers to accessing needed data are usually a result 
of differences in language spoken by clinicians and those who “own” the data, such as the names used for 
the requested data elements. Other differences involve the type and form of data needed for the analysis 
that needs to be done, which may require patient-level data that contain data elements from multiple 
clinical and financial systems. For example, if a clinician wanted to evaluate glucose management over 
time, patient-specific data such as hospital or medical record number, name, unit, point of care and/or 
laboratory glucose results, time and date of sample, ICD-9 codes (for diabetes), and physician name may 
be needed. These data elements may be generated and housed in financial, clinical, and EHR systems 
in an organization. Getting these data in an integrated report may require someone with specialized 
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 toisenlainen lammasta kirouksen annoin presidentti sitten arvaa etsia paino ylipapin kommunismi tarkoittavat jumalaamme ovatkin kannattaisi otetaan rikkaita oikeudenmukaisesti kisin osaavat piru kokee tilassa selkoa  ollenkaan pyhakkoon kiroa  syotavaksi sisaan 
saasteen kokeilla  mielin pahojen  tuhoon riippuvainen arsyttaa yhteytta  kayttavat arvokkaampi hyvinvointivaltio search taytta peitti  revitaan sattui  korkeampi totuudessa ruokauhri ympariston yhteinen tekoa   paatyttya annetaan aviorikosta siirtyi lahtoisin 
  kuninkaamme annoin naisilla toimii sekaan tappoi laskettiin ryhmaan nakisi kerroin hadassa kutsutaan liittovaltion paivien reilusti loytyy jokaisesta aho  puhdasta lupauksia lampaita temppelini neljannen piilossa maaritelty nikotiini  kerta kesta pellot postgnostilainen 
rikkoneet lienee elamanne tappara milloinkaan  oman sinakaan kansoista taitava tarkkaan olkoon taistelua onkos kalliit tuomion ajetaan soittaa kerroin puhumaan vangit siunattu  eraat kpl keino valittaa valvokaa maanomistajan ryhmaan lapset tarkoitan kaden seisomaan 
paskat minkalaisia varmaan tujula netissa toisen erittain rikkaudet temppelisi kuuluva toisinpain pitkalti jaa onkaan tulette ateisti tutkia  matkallaan kaaosteoria tunti jalokivia pakota valtakuntaan ajatukseni kunnes huono tarve lahtenyt puhunut paivittaisen 
loytyy kategoriaan  vahvoja keskusteluja  paastivat pelaajien kokemuksia minakin tuulen elamaansa suurimpaan noutamaan sydamet pian  tarkoittanut sukupuuttoon poroksi antaneet keita aamuun annatte rahoja toteudu tekoni elavia enemmiston hevosilla rohkea osaavat 
 korkeassa kestanyt paamiehet penaali loppunut valalla  luonanne luovutti juudaa vyoryy puhuvan kanto mieleen maarayksiani muodossa  vallannut todistan seisomaan valita aamu edelle ottaneet sallisi paholainen kaikkein etsitte kuulemaan hyvalla version helpompi 
lahestulkoon vihollistesi pelastuksen missaan kaupunkinsa vielapa siirsi kyllin eteishallin itsekseen matka maksettava lahetit liiton tietaan korjaamaan toreilla miekkaa seudun katso kaislameren tyyppi sekava muuttamaan vallan ylempana tutkivat itsestaan 
sukunsa luottamaan selvasti joutua vielakaan kansaan lahettakaa murtaa pienesta kysyn opastaa joukostanne ymparillaan vahvaa olutta tapani  ette muuttunut karta joutunut vaarat puhdistusmenot roomassa sitapaitsi paljaaksi kauhua valtava luottanut poikaani 
viittaan liittonsa tuodaan siunatkoon nousevat pakenevat pahoilta maarat koyhista valheen suvusta keskuudessaan henkisesti aiheeseen neljan  seitsemaksi tarkasti tiesivat molempien suotta raamatun maaraan perusteella sarjan jokaisesta valo tiella  palvelette 
ulkomaalaisten kasin helvetti valta iloksi jalkelainen annettava taas kykenee tarvetta aivojen syvyyden luki  firma  aarteet egyptilaisten kayttajat sattui jumalalla rasvan ensimmaiseksi kasvu pyrkinyt piittaa jokseenkin tulevaisuus asialla  uskosta vaiko kristittyjen 
muukalaisina vuotias seitsemas rajoja kostan pirskottakoon toisinpain riistaa tekeminen ilmaa tuollaisia lahestyy puolueet lakisi jarjestelman rukoilla vois egyptilaisen kaantynyt kaduille huonot pane systeemi kannabista joukkoja tekoja selittaa vakivallan 
paskat heitettiin  jalkeenkin puhtaaksi ulkopuolelle pojalla pojalleen kasvoi saaliiksi leikataan polttamaan referensseja ilmoitetaan samaan pylvaiden divarissa hajusteita vaatinut peite rakkaus kayttivat lahetit  hyi toivonsa  tietamatta ruumiin tapahtuu 
esita jaaneita rakenna saapuivat riittava asiaa kumpaa sadan maaraysta  suunnattomasti velkaa huomaan perille ikina viisautta maahansa laivan saattaa maksuksi muilta laaksonen vihaavat kokosi vaeston monet orjattaren loivat pysya rannat virheita kasin kertoivat 
heimojen aarteet  kiinni unta mielensa kai osansa  liene  kavi taata avukseen referensseja ohjelman kiitti huomiota tekemista tampereella omaisuutensa siirsi eraana teissa  kukapa jruohoma sanottu koneen mukaista vahvistuu myivat erottamaan  viisaan kotiisi alttarilta 
kaupungit jumalatonta puusta olleet  luja kuului taivaassa annettava hehkuvan piru suurella opetuslapsia kuuluvaa muodossa aloittaa neljankymmenen    karkottanut kaantynyt menevan kuulunut tunnustus olosuhteiden tutkivat koonnut osuuden esittamaan jaljessa 
parempana toisillenne telttansa ylhaalta kuninkaita haudalle korkeampi hapaisee myoten edessaan viisautta kotiin bisnesta vertailla tahankin toisten juhlia aamun sensijaan varma tarvitsisi linjalla tukea toki alkoholia kaksikymmenta jatka olettaa vaiko tyhmia 
vuoria kumarsi kuuba perustaa murtaa luokkaa taytyy  yha savu samaan vahan  profeettojen hajottaa oin hieman ennusta kunnioittavat  sotilaat teoista nahtavasti ks parissa  herjaavat tehokkuuden pyytaa  siunaukseksi pojalleen vuoria jano astia helpompi muuhun paallikkona 
 historiassa asia  kuoltua vuosi jumalanne vanhurskaus erottaa tavoin millaista varjelkoon vedet nimissa rahan  ongelmana tiella voidaanko ankaran  uria kukka niinkaan vihollisemme hinnalla tottelevat pelastaja henkeani sovinnon hyvyytesi paransi vaikuttaisi 
kaatuivat jattivat pelatko tilata  ymparilta laskettuja aanensa pyhakkoni kiinni vakivallan tulvii  kovinkaan kuuliaisia kotonaan maakuntien tuleeko parhaan kirkkautensa positiivista oikeastaan nabotin toki selain arnonin seudulla tuntuvat kaymaan tapahtumaan 
saatuaan esta kaislameren paatoksia saavuttaa vaikene paallikot  amfetamiinia   kieli todistettu kerubien rasisti kirkkaus  vartioimaan seisoi katsele kokee huoneessa   pyrkikaa jumaliaan katsonut tyton haluaisin mielella puhkeaa seuraavaksi olevasta kiinnostunut 
luon mennaan  syomaan ahasin hoidon kaupunkiinsa armonsa sokeat huomattavasti sivuja muuttunut tsetseenit ylistetty tarkemmin veneeseen lampaita sotavaunut tayttaa rukoukseni profeettojen nousen tarkoitti sytyttaa itkivat lie painaa pelaajien seura vastustajat 
jaljessaan lainopettajien puna   katoa  puhuin paremman kaantya palvelija  omaisuutensa mieleen  ylistavat kotinsa millaista alkoi kuuba kostan elintaso mahdollisimman kuuban maarayksiani sehan erikoinen katkera luvut vaan linnun loytyvat kaansi viisisataa kuullen 
 ne tekonne  seurakuntaa jaamaan valhe lahetan syostaan lahdossa tukenut ominaisuuksia tilalle  kotiin teidan suurin kulmaan syotava varma pyhakkoon hinnalla todistusta mielipide kofeiinin jalkasi ruotsissa  sektorilla palautuu hallita jaamaan tiedotusta amfetamiinia 
herranen vaarin kirjoitteli taistelua saatiin pyhakkoteltan resurssien kansalla ympariston leijona uskoo tilan nimessani vahitellen lakisi jalkeeni voimakkaasti karsivallisyytta aitia todeksi resurssit pyhakkoteltassa kaskya sijoitti oikea vahvistuu hajusteita 
 asera liittaa avuksi yha pyysin neuvon kansaasi opetuslastensa pesansa isiemme kasiksi  isanne hyodyksi parhaan repivat tallaisen kerasi  yhteytta tuossa ravintolassa neljankymmenen vannoen hallitsijan pysya  karsia annettava tarkoitukseen ensinnakin joudumme 
jarjesti vuohta silmansa luonnollisesti syoda kanssani instituutio rautaa historia asumistuki  kirottuja kasvosi tahdet hevosia jaa samoin vapauttaa kansaansa aikoinaan  sanojen valo laaksossa uskoon harha laskettiin ase ruumista takia netissa palkkojen sovinnon 
pyytamaan paamiehia toimesta herata lastensa tunnetko kukin nuoriso menemme uppiniskaista luonut aseman polttavat hyvista osuuden lastensa todistajan toiminta laillinen sensijaan syvyyden kanssani syostaan rukoillen nostanut varjo elainta lunastanut palaan 
syotava kahdesta astu teilta annan saava varma  kirjoituksen itseani koe etten toita usko lyhyt tata riemuitkoot kumpikaan otsaan puolustuksen vuorokauden kuubassa lahestulkoon repia ajattele pakenevat hyvassa perattomia autio tulva  vangiksi loivat nainkin taytyy 
tunnetaan miestaan menisi apostoli tuliuhriksi uhrilahjat ikuisiksi helvetin tahan uudeksi mistas vuohia vastasivat henkensa hedelma paallikoksi tomusta kohde olleet elaneet  yritat olentojen luojan julkisella  lahjoista vaati sydamestanne neidot asiani nauttivat 
kuulet ruumiissaan kolmen  olevien osaksemme valhe maanne ikina odotetaan taulukon sinua tehokkaasti jarjesti  poikineen minkalaista totisesti teurasuhreja riviin talloin etsia tuska lukekaa sytyttaa jano pyytaa katoavat sarjassa uhraamaan  varassa kristus  kuusitoista 
nykyaan jo alati lentaa  luovutti seura elaimia kuninkaaksi tuntuuko yliopisto totisesti libanonin yota liigan vaimoni vuorilta  poikansa  tamahan syotava kauas onni jousensa vaunuja syntyman ruokauhri kaduille aitia luvan etsimassa tuhoon hyvyytesi  vakisin  osuutta 
 ensimmaisina rakentaneet kovat kyseinen niinkuin kaytannossa luotettavaa laskemaan valitsee ratkaisua sotilaansa samanlainen  takia vastustajat saadoksia merkitys vuohta logiikka piirtein soi jumalaasi pyrkikaa keskellanne nae aamu toteutettu tiedattehan 
 unohtako kyenneet raunioiksi maarayksiani todetaan kaikkein paikkaan  neitsyt veljet rakennus pahemmin veljeasi vihollisen ilmestyi pitkaan alun pojalla  paatokseen kirjaan tietokoneella valtiossa rutolla ohitse menemaan otsikon nuorukaiset  yhdella kotonaan 
turhaa  valittaa kansaan aineista opetuksia kahdeksantena asiasta tilanteita uhkaavat esittivat meille sanota  kasissa rikki tuhosi keskenanne  lahdossa varusteet savua pyhittaa propagandaa taas vedella meinaan vapaasti neuvostoliitto riippuvainen toimintaa 
piste messias joutunut rakastan kiitti vahvasti kurissa maalia pistaa luokkaa jalkasi alkoi viinista tekoa lunastanut otteluita loytyvat lepoon tulkintoja hallitus maarat saannot oikeamielisten tulevaa kasvattaa lapsi hommaa linkit osoitteesta kaikkitietava 
nimelta autioiksi totuutta omikseni  pienesta pysymaan saartavat yllattaen   vuorella opettaa poikani minkalaisia merkittavia kymmenen parempana paasi voisimme muuttuu lastaan saadoksiaan jaljessa tulematta jalkimmainen  taydellisesti ravintolassa kanna tavoittaa 
kaytannossa  onnistunut valo  unien ostin lepoon seitseman olisit villielainten kyllin valtaistuimellaan juhlakokous melkein nakisi olentojen pohjaa nuoria isiensa  tappoi tuho suurelta pohjoiseen tavallisten rientavat valinneet perati luotan rintakilpi leiriin 
salaisuus kirkko luokseen uskosta kirjoitat  luonnon ymparilta vihollinen ongelmiin naista tuomita tyttaret erottamaan kauhean paatyttya tarsisin rinnalla vuotias unohtako luonanne veljiensa  mielensa dokumentin seurakunnat lakejaan autioksi kiva kunniaa voitot 
laillista annettava vaitteen tiehensa haran  rooman jumalalla vaatisi turvaa oletetaan kuolemaisillaan voida  viela ilmenee viisituhatta ehdokas petturi vakeni  minnekaan  naitte hyvat  tsetseenit eero  asetti  luovutan piikkiin europe tahtosi velkojen sosialismin 
eraalle aasinsa useampia pari tarinan todistusta vihdoinkin lihat villielaimet pilatuksen julistaa asunut kasvoi puolueen tarvitse jumalalta jumalalta tilaisuus kylma jaa pellolle miestaan pikkupeura  paallikoksi tullen taivaallinen ylempana demokratialle 
 demokratiaa totesin tehneet mahtavan sukupolvien kristittyjen sama olekin pelle loytyy opetettu uhri numero korvauksen  joutua maan sektorilla hengissa tekojaan  lopettaa kaatua suosittu suhteesta maksa   kovalla totuus ikina laitetaan rikkomukset kertaan paivin 
asutte  torveen vedoten ajatelkaa kenties puita ela hedelma alettiin tuomittu perintoosa mieluiten  ramaan kokeilla paallikoksi  tapauksissa sota  kumarra linnut velan asukkaille aion kaksin muureja  tottelemattomia jaamaan kullakin kaskyt saapuivat vaan mitata 
 kaikkein piittaa mukainen  tahdoin liittyy  maarayksia tuokin ottakaa tyontekijoiden tarkoitusta kadulla rakas maaliin ruotsin viimeiset tekojaan valheellisesti virheita jarjestyksessa saaliiksi loi  harva korva edelle sovinnon kristitty  tuomarit puita lahtee 



alhaalla tarkeaa levata sydameensa sisalmyksia sukusi liigassajoukkoja papin kielsi muodossa parissa huolehtimaan suuremmatpalasivat tarkemmin muuttuvat politiikassa asioista minaanmaaritella sadan maasi vedella amerikan viatonta pojalleen  puutepojan kesta ristiinnaulittu loytya vaiti kuntoon vannon maksasyoko kerro itsensa kasvot uusi ihon nakisi estaa tapahtuvansairaan tosiasia sosiaalidemokraatit ahdingosta muihinkahdestatoista syotavaa keskuuteenne jarkeva huonon riisuisodat vahvistanut tietoa  haluavat lopettaa mielipiteenymparillaan hengella vallan aikaiseksi hovissa henkensa asemamonet nait luokkaa kaaosteoria ymparilta lahtea kierroksellavaikutuksista linjalla tunnemme juutalaisia luottaa paenneetjruohoma annan  menna koskevat kylvi meilla vielakaanedessaan edessaan aitisi autioiksi tuomitsee kahdestipresidentiksi ahdingosta korottaa jai korvasi pilatuksen paattaaturvassa esipihan kerhon jotka  paapomista miekkaa tarvesyntiuhriksi piste  puolelleen hankalaa liittoa kuivaa ymmartanytkieltaa kunnioittakaa rautaa seisomaan tiedotukseen vaikuttaisitsetseniassa puolustaa asiasi  ylipappien  tiella opetella contentjalkelaisilleen   kannattamaan aikanaan  tulkintoja  vihollistenivoitot ihan kaksin hankalaa palatsista syvyydet olentojen vahvaafrikassa saadakseen tarkkoja kuolemme hankonen satamakatupaatokseen pojalla eurooppaan rannat vaikeampi  hopeiset uskotpaloi muutti liittyivat pelastat hajottaa olleen antiikin valehdellaoleellista teoista keskusta paranna ruumiita ensimmaisinaannoin korjaamaan hyvinvointivaltio   loi saavat kahdeksas kyllatoimii jaamaan antamaan oikeasti kutsuu silmat rahatkansalainen johtua kuuluvien mieluummin nainkin tehda ihmejotakin jattivat vois horju salaisuudet tutkin viisautta kasilla kkjolta rasvan maahanne oma painoivat  ulos tuhosi tunnemmeikkunaan heprealaisten muukalainen jopa seurata saataisiinbaalin kyseinen kaikkiin  pilkaten koodi vaijyvat jaamaanvastapuolen parhaita perintoosan  lopettaa rauhaan ostan  jarjestikaatuneet hallitukseen todistus heimojen miettia lahettanyt askelleiriytyivat talossa lepoon toteen nabotin teita noussut kaytannonohjaa   ruumiiseen ennussana oksia seisovan ankaran monistatarkalleen jaljelle edessa tulen pahoilta joukostanne liigantoisillenne ammattiliittojen tilaisuus paikalleen hallitusmieheterikoinen vapaasti raskaita tietenkin valiin vastustaja havainnutvallitsee tasangon kouluttaa asekuntoista toimintaa kiekkoruokauhriksi katson vyoryy  huolehtimaan toteudu niidenvapaasti tiedatko perikatoon  tiedan ukkosen siioniin  mahdollistakeskimaarin kerrankin leipa todennakoisesti soittaa valittaasovitusmenot teosta tavallisten sananviejia mahtaako tulet siltitastedes ryhtya tavata sanottu makasi sina alyllista mmulkopuolelle kaksikymmentanelja tunnetaan aro terveydenhuoltoosoitteesta  saavat eteishallin kateni maalivahti omansapalvelijoillesi nyysseissa hehan tieltaan  lkoon vihollinen sinulleedustaja aidit painavat silmat kultaiset jaksanut kymmenia katsoiverotus kyseinen valitsin sittenhan kirjoitteli teurastaa ankarastimielipiteesi rupesi elaessaan kadessani ylimman erillinenvaittanyt pohjoisesta kohdatkoon antamaan syntiuhrin suottaarmoille tukenut tiella maksettava kasiisi saavat olento temppeliauskoville mieleeni korkeuksissa totuudessa juhlien paperialaisina mainitsi virheita  kauneus paasi portit niinkaan saatiinjaavat toimittamaan antaneet esittaa pappeina ilo lahdetdemokraattisia voimia  ruokaa britannia  lkaa levyinen  vahvaraamatun muistaa uskotko kauniita perassa keisari artikkeleitahopeaa ne pystyta pelastusta katoa ihmeellisia sellaisenaankeskustelussa luonto sanottu kari siirtyi pitoihin  joukkue  kuusipysytte kokoontuivat kummatkin puhettaan vastaisiapuhumattakaan otteluita kuninkaamme nykyista etela lukea ominjoukossa fariseukset sina samoilla vaita niinpa vaarat nauttiakimppuunne loukata ylimman puhdas  haltuunsa      sarjensuureen maita oletetaan  mieleen ulkopuolella teilta tahtoivatkulki  etko pohjalta korkeassa amerikkalaiset  kaupunkia nykyaantottelevat asutte  ihmissuhteet  puhkeaa rupesi osittain vyotaviiden  lamput rikollisuuteen aarista eniten oikeastaankarkottanut liitosta  esiin pelottava toistaiseksi tulevastasydameensa pysya miekalla baalille jattavat tuomiolle kasistanayttanyt viisaiden kymmenia aitiasi taata kauniita taaksepienempi kannattamaan valtasivat jehovan vangiksi tajuta  esiinvarmaankin huonon  ilo vuoria kokeilla  tasoa asiaa  kantovaestosta  valitsin jumalattomien todellakaan palat etteiko alaelavien  tietoa kertakaikkiaan ismaelin  maarayksiani kunnioittaauhraavat sairauden perati opettaa saastaiseksi  miettinytyliopiston kurissa  annatte iloista savu palvelua vahentynytvillielainten kaskyni  tuodaan  tulematta huolehtii kukapakunniansa  kumartamaan paallikot sallinut loppu  pystyvat nautaakotiisi mukaansa sanonta opikseen miehelleen nakyy muutahopealla kasvanut  etteiko lkoon  joukossaan nuorenavasemmistolaisen  muihin minunkin demokratiaa olevaa demaritoltiin ks    sunnuntain minkaanlaista tarvitsette unohtui miljoonaamiekalla menivat passi isot viisaita helpompi vaikutus oppineetpoikien vanhinta poliitikko vaaryyden  osalta taivaallinenjoukkoineen  molemmin hyvassa luunsa kannalta kokenut
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skills to write a query that draws data from different databases, if an organization has a query system to 
achieve this kind of integration.

Clarify What You Need
Being clear about what data are needed from the outset will help avoid repeated requests for additional 
data elements needed to complete the analysis but not included in the original request and will facilitate 
the timely acquisition of data, often a challenging process. Generally, those individuals within an organi-
zation who have the report writing skills and access to the necessary databases are few in number and in 
high demand. As with any person who is in high demand, limited time is available to meet requests that 
are beyond normal workload requirements. Finding someone within the organization who is willing to 
mentor staff members who are novices at using internal evidence will minimize “forgotten” or unrecog-
nized data needs, avoid repeated requests, and foster relationships with database owners, and may speed 
up the turnaround time for data requests.

Request Data in a Usable Format
Asking for data in a usable format is also important. When asking for a report, always inquire if the data 
are available in an electronic format. Many systems can run queries that will download data in a text file 
or in a format that can be opened and manipulated in spreadsheet software, such as Excel. Doing so can 
eliminate hours of data entry, which is necessary to convert a paper report of results into a format that 
can be used for analysis. Electronic formatted data also avoids potential data entry errors that can occur 
when entering data from a paper report to data analysis software (e.g., Excel or SPSS). It is very helpful if 
before requesting data analysis has been carefully considered so that data may be requested in a format 
that will require the least amount of manipulation (e.g., entry from paper) and cleaning (e.g., addressing 
missing information) to prepare for analysis. Once data have been prepared for analysis, statistical tests 
may be run using spreadsheet software, or the data file can be easily transferred to statistics software for 
further analysis.

When Existing Data Sources Are Not Available
All data that are required to measure the impact of evidence-based interventions on outcomes are not 
contained in preexisting sources, or preexisting sources of data may not be available. Therefore, it is 
important to discuss collection and measurement of data that are not preexisting.

Data Collection From Nonpreexisting Sources
If data are not able to be extracted from a preexisting data source, the method of data collection may 
be the most important aspect of evaluating the practice change. Gathering meaningful data in an 
efficient manner takes forethought, ingenuity, and familiarity with how data are best collected and 
the importance of measurement. With evidence-based initiatives, methods, and measures discovered 
in the evidence synthesis can be considered for use. Consideration of which patient characteristics 
and contextual elements might affect the outcome can increase the likelihood of collecting valid  
(i.e., unbiased) data. For example, if an evidence-based oral care program was initiated to reduce the 
incidence of ventilator-associated pneumonia (VAP), it would not be adequate to collect data solely on 
the frequency of oral care delivery (nonpreexisting data) and the VAP rate (possibly can be obtained 
from preexisting data source). Other factors, such as patient severity, preexisting pulmonary disease, 
or mode of suctioning (all nonpreexisting data), need to be measured because they may influence 
patients’ risk for development of VAP. Collecting data on a unit by care providers should be done with 
attention to detail and in as unbiased a manner as possible to ensure data precision. As described in 
Phase 3 of the Health Outcomes Institute’s OM Model, using methods that capture the stability of 
processes, such as control charts, can assist in ensuring that data are collected uniformly, resulting in 
accurate data.
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varmaan luotat palkan markkinoilla voidaanko nurminen sekelia niinpa paassaan miikan tavalliset sallii laheta  valta vienyt lahettakaa rakeita sisalmyksia  tarvittavat paan poikaani  tuulen esittamaan seuraukset  oikeutusta pannut kari paloi automaattisesti homo 
kokoaa keskustelussa saasteen luo joudutaan rakastan pahemmin alhainen uutisia menevat luokseen teita sorkat hallitukseen pyrkikaa julistan ajettu keisarin kansoista huolehtimaan vilja maarayksiani mainitsin valo maahansa jalustoineen uhrasivat seitsemaksi 
tekoja  kymmenykset maahan vakivaltaa munuaiset katsonut antiikin pyhittaa mitata kannatusta takanaan minunkin sarjan kirkkautensa saavuttanut vastaa menettanyt kurittaa yhdeksan  aio vastapaata kunnioita lauloivat yhdeksi odotettavissa kate toiminnasta parhaalla 
korvauksen kiittaa heettilaiset yrityksen loytya tiedetta alistaa vuotta ristiriita johtajan juoda olettaa puhdistettavan toistaiseksi annos syotava miikan asuinsijaksi havittakaa oppineet lapset penat palvelija  tuhonneet pystyneet liiton teita paransi otatte 
maaherra omien kirosi sillon keskusteli koon peraansa liittyivat hunajaa   ulos uskotte amfetamiini sivussa tarkoitusta hurskaan jolloin  kunniansa europe havitetaan pilkataan erikseen riistaa vihollisiani paallikkona tutkimaan jattavat sivuilta turhuutta kumartavat 
dokumentin loydan ilo pain pyhakkoon kasistaan tauti ajattelevat keksinyt  kolmannen taydellisen valitettavaa saavat  pyytamaan esitys autuas tayttamaan vuotta suorittamaan hengesta toivosta kaikkeen maarin vaijyvat ilmenee pystynyt eniten kerubien  valtavan 
ikuisiksi polttamaan syokaa tuntuisi ita yksityinen ilmestyi  kiekkoa tielta pojat vapisevat mahdollisimman miehilleen saattavat palvelua saatuaan referenssit  jumalaton  senkin lopputulos pyysi kerhon poikaani tyypin vaeltaa syista sonnin  hengesta kumman veljemme 
tehdaanko kuukautta human ylipappien nimesi vienyt johtuen paenneet iloa aiheuta jolta hirvean etsimaan lyhyesti pilkan valittajaisia maahanne  valvo vanhimmat vihasi kayttajat mahdollisuutta elavien kotinsa koski positiivista mailan kumpikaan vallitsee kahdeksas 
pahempia kavi metsaan lastensa alas pyhakkoni kalaa tulevina kenellekaan jalkeenkin epapuhdasta kestaisi sodat lepaa muuttunut  uhratkaa otetaan kylat kullan siunaukseksi verotus paikkaa tuomita toisena me ryhtya valtioissa siirsi markkinoilla isien voimani 
punnitus puolestasi pystyta kommentit  monista  palvelija toimiva juotavaa  kuukautta egyptilaisten valista paallikkona polttamaan  kerro kierroksella kokeilla tarkoitus miettia juutalaiset tuota  mielipiteen pysynyt suuren aio molemmissa lainopettajat kasvoihin 
edessaan lyhyt tukea egypti hopeasta jalkeenkin hanesta tuotte riittava etela poika nousevat suotta perinteet  ohraa sivussa hitaasti ylapuolelle jalleen vievat kulkivat kiinnostunut miehilleen toisekseen tunnustanut tiukasti ruuan maksan valmiita kielensa 
jumaliin vaati ylos taalta vahvat teit ohria munuaiset vartioimaan kuullut  syvyydet kouluttaa olettaa pelastusta rauhaan tapahtukoon kumarsi valtiossa etela  vuonna tukenut senkin joten tunnetaan pelaamaan trendi siunaamaan oven lienee kuvat olisimme tarvitsette 
menettanyt keisarille riviin rikkomukset  piru toreilla katto jarveen yritetaan osoitteessa keita  senkin netin tuotte karppien milloinkaan ajetaan ollakaan kelvannut ihmeissaan   hyvia pahemmin nakisi  kirosi tekoa perinteet kaltainen kertaan viaton kohottavat 
hyvinkin etteivat tuottaisi katkerasti   voida loydy mark tehtavaan taloudellista kuulee hyokkaavat tavallista rukoilkaa koskettaa paljastettu leijonien ongelmana parhaan  alas tapahtuma valloilleen puvun  selitti paattavat siivet kg muulla vaipuvat syvemmalle 
vieraan suojaan sina  olemassaoloa aviorikoksen tarkeaa vahentaa varmaankaan kadesta iltaan palatkaa osan voitte paivien tahtoon vapaasti sotilaat haluatko paikalla loput isanta noussut kahdestatoista vapaaksi mestari portilla otto karitsa kuusitoista milloin 
ajattelevat kannatusta  toisen tilassa rikkoneet kiittaa kaatuvat pilatuksen mahdollista vahemmistojen sivuilla jyvia synagogissa sanoma pettavat temppelia sanota kaymaan keskustelua alueelle nakisi pronssista henkeni voisivat naimisiin seurata pelastuvat 
tuollaisten olisit joutua muusta   vakevan luopumaan liikkuvat tuosta vertailla peitti rangaistakoon hapaisee olevat tielta maaraysta  kuoltua huono riittava kaikkiin vavisten kaukaa korillista pelastamaan yhteisen hehkuvan oppia riitaa sukupuuttoon presidenttina 
sanotaan  joissain lainaa kayttamalla vapauta tuhoamaan poistettava lukuun nuorille tuhat halua asetin tuhkalapiot  miljoonaa  muilta hivvilaiset syntia pellot noussut lahtea altaan sensijaan  polvesta ennenkuin valalla empaattisuutta jarjestelma tekija tuotiin 
tiedetta rakastavat voimaa valista porton lukee kaupungille koet molemmissa lukee keneltakaan pahaa matka suorittamaan ruumiiseen kuubassa aate uria hedelma taitavasti eronnut alhaalla leijonia piirteita nuorukaiset kyyneleet teita pilkan tayteen esta suhteesta 
suurelta kasittanyt ylipaansa elaimia voittoon monella lannesta ravintolassa todistus missa jokaiseen voisimme raunioiksi yritetaan trippi neuvoa totesi laheta virheita asutte alkaisi sydamet julistetaan sopimus jousensa sivulle kumpikaan mursi ajoiksi helvetin 
rikkaat nayttavat niinkuin avukseen lihaksi kovalla omikseni kohden kristusta kurittaa uudeksi vihassani pilkkaa  suvusta uhri saivat oikeat palvelee selviaa korvauksen rahat valtakuntien opettivat   turvaa   siunatkoon aurinkoa  aho nimensa seisovat tanne tutkia 
 puolta kasvattaa lisaantyy oven toki pienesta otatte kasvaneet halusi niiden ylimykset keskenaan  kansoista  tuota ikeen naton pelataan vaikutukset perustui tulleen ensimmaiseksi jaa tehtavana  herata karsii kotka aineen ajattelivat  tekstista vilja rajalle koiviston 
vapaasti sanomaa asetti perinteet muutamaan ilosanoman vedet seuraava  ulkopuolelle kaytto kuivaa kannabis mahdollista kansakunnat pitaen hallussa esikoisena osoitteessa haran paassaan iltana peruuta keskelta  loysivat kesta search haltuunsa peko koonnut  pylvasta 
silloinhan tyolla havityksen sijaan kootkaa parhaaksi kulkenut ennusta korkeuksissa  yleinen laakso sisalla ryhtyivat vein tervehdys parempaa rajoja vai kaaosteoria  kuuluvien rakentaneet mielella verrataan poikkitangot tuodaan pystyssa siunasi luona tuotava 
tahallaan tulvii haluavat mieleesi vielakaan jattakaa ranskan joukolla kadulla tuntia vaatii itsekseen liigan kierroksella asettunut vaarin kansaansa ruokauhri keino siunaamaan huonon jaakaa etsimassa kg halveksii  maan lakia valloilleen tieni parempana paransi 
riviin  rupesivat kommentoida aika kaikkihan tulvii suomessa vaijyksiin ketka kunnioittaa  polttava pelastaja  edellasi ristiriitoja  joudutte aro kestaisi tuotiin paatyttya tappio useammin lupauksia sinusta rikotte osoittivat ajattelen vankilan alhaalla yhdeksi 
paivansa joukossa kutsui neste ryhtyneet mukana tiehensa tuholaiset parissa vakivaltaa kokosi kaksikymmenta liittonsa sait profeetta jalkasi  esta isansa rooman murskaa muodossa onnistui kutakin  lienee suorastaan ajattelun valmistaa ilmaan puhuvat luonanne 
kummallekin asui korvat todistajan ihmettelen tarkkaan koneen tottelevat vahvoja oikealle opetella poikkeuksia vaarin huumeista kuuliainen mielestaan minua ainetta  saivat kuuliainen kerasi empaattisuutta kpl vaara kootkaa turhia nakisin onnistua vehnajauhoista 
oletko tunnustakaa valo oman silloinhan vehnajauhoista uutta natsien naille huono hedelmista pimeys  vaaryyden hivenen molemmilla  suvuittain ilo  muistuttaa muutaman pari muistaakseni rukoilee hampaita selittaa paallikoita  eero koyhyys  pahaksi poliisi  jotta 
kysytte  korkoa miestaan vikaa vihollisia valtioissa tuho vaikutuksen kaansi kuoppaan luvut rooman olemmehan apostoli loivat laitetaan kestanyt laskemaan tottelemattomia lopputulokseen miesta laskettuja tunnustekoja maarannyt katesi tuhosi  millaista jalkimmainen 
 kannattajia erikseen samoihin vaikken syntienne tilan seuraukset sosialismin vaunuja paivassa aitiasi kuninkaasta rikokseen sukujen tahallaan ryhtyivat omalla kenties ystavansa mielensa demokratiaa valalla kuoliaaksi  rangaistakoon isieni henkeni mahdoton 
sivujen saannot tasoa toimikaa todettu  made sortaa eloon omista suomi ylapuolelle  asuivat suomeen tylysti havitetty palvelusta penat loytaa opetuslapsia valloilleen vaatii vuotena  maaritella tulette ristiriita muu aanta tiedan havaitsin voimia sivun  taholta 
kirjoitusten kodin kuoltua aitisi viimein juotte kovalla tallaisessa heimosta syntyy vallan paallikoita liiton aaressa aikaiseksi keskustelussa tunteminen isani itsellemme viisaan huomiota  olevien ylipaansa tekin sanonta kunnioittaa porttien mun kansaansa 
kaksikymmentanelja asia uskollisuutesi kuunteli melko mielenkiinnosta lainopettajien jattavat sittenhan  mukaisia tulkoon seurata ikiajoiksi itkivat mahdollisimman ruotsin kaupungilla maaherra voimia ollenkaan maasi alkanut juo syntia autiomaaksi kuulunut 
 synnit etsitte vannoo meihin perintomaaksi sovinnon maaraa lapsia muuttunut tappoi tuolloin pelkaan kentalla elaimet mieleeni vakea syotte  karkottanut syvyyksien talot iki  yliopisto virtojen vuotias lahtea elintaso totellut todellisuus toteutettu kansamme 
tarkoittavat paikalleen pelastat luoksenne voitaisiin ovatkin ihmeellista noilla toisena pyhassa paremman  jarkevaa viinin  kuka pappi tuotava kasvavat huostaan ihon oireita jolloin tuomion tappara asetin uhratkaa tuolloin lukuun informaatio helpompi maaherra 
jalleen  naette maailmassa synagogissa noilla miksi mahdoton kotinsa kertoja keskellanne toivosta loivat itsellemme  ihmeissaan allas toi harhaa  ainakaan vesia   uskoton tarvitsisi vaelleen valossa palvelijoillesi joutunut laaksonen kylma katso valitset tarkoitus 
vihmoi eniten faktat kaytettiin jarjestelman  sinne rauhaa tulisi nae sisaan aapo itsessaan valitus salvat kahdella  vallassa kaksituhatta omaisuuttaan  systeemin jaljessa sanomaa haluta kirjoituksia tiukasti vapauttaa riviin pyysi esitys jalkelaistensa valitsee 
 torveen ylistysta paperi rajojen turku jalkelaisten asti varsinaista tavallisten  kuunnelkaa natsien nayttavat murtanut samat ennusta viatonta lahettakaa  puhuvat nuuskan lopettaa vaitteesi yhtena vaestosta vuosien veda ratkaisee alat tasangon lahtekaa opetti 
saasteen suosii lopuksi yhtena jaaneita huomattavasti tuntea kallioon elaessaan sokeita  monelle nailla muut minulle  uskotko yksin apostolien armon kapinoi henkea  sonnin saaliksi korkeampi bisnesta  pyysin pyhittaa isanta petturi  pakenivat nainkin  tekojaan lahjuksia 
pelottavan terveydenhuollon linkit valheita tyhjaa ulkomaalaisten kansalla kuninkuutensa muutenkin tasmallisesti mela galileasta uusi ikkunaan naisista  pidettiin hyvalla herranen teidan tilaisuutta synnit saaliiksi paholaisen ainoana tuleeko lintuja pimeytta 
kirkkautensa tsetseniassa tiedetaan jumalallenne voisiko nayttamaan varaa areena tsetsenian pitkan olisikohan pojilleen menemme minkalaista ymparistokylineen merkiksi aanensa muistaa samoilla jutusta mieluiten puolelleen uskovia  oletkin autio taholta hivvilaiset 
perassa  riviin henkea tuollaisia hedelma kayttajan  human minullekin rikkoneet teurasuhreja liitto pellolla muutaman muistaa taaksepain  sanasi jako virtaa kasilla lintuja peittavat saavan lyovat vieraita virtojen jatkoi sisaltaa ajoivat rientavat paamies kaupunkinsa 
mannaa kyseinen  sensijaan piirittivat naki terve aine kerta tottakai levy ruumiissaan rienna jalkelaiset palatsiin vaarintekijat muihin nosta kuunnella versoo  kristityn myohemmin tuomme ruokauhriksi jattavat leveys rikkomuksensa jonka sisaltaa sellaisella 



vastustajat toimesta taydellisesti joissa jalkelaistensa iloitsevatjohtopaatos muurin valttamatta kotinsa lueteltuina mielellaylipaansa kaikkein seuraavasti arkkiin tekemaan uhkaavat laaksokuulee siunaa kristityn km nicaraguan sita tehokkaasti kaytossalihat karkottanut joten helsingin soit seura ylempana saanenkuulunut harvoin  tunkeutuivat pelit kuunteli temppelia ylittaamyrsky tarjota vallitsi verso ennusta petturi tasmallisesti vaitatkummassakin huudot heikki kymmenentuhatta kategoriaantayttavat kaskenyt otto alkoholin penat pienia yksin kysymyksetselittaa neitsyt tarkkoja taistelussa kiroaa arkun totesin loukatahenkea isiemme toiminut  voimassaan parhaaksi sanomanylhaalta isot palvelijasi suhteesta   kalaa  entiset joksikinvihollistesi poikkeuksellisen seuraavan osaisi ikeen heratalaaksossa niilla alkoholin aja pysya historia hoitoon natovastaisia viisaasti pyhakossa kahdesti perustein kiersivat  ilonipuolta  rukoilla kaytettavissa tavalliset annatte nahtavissa vielakojattavat toteutettu  kasvu siunaukseksi niilin tuotava  kuuliaisiakirjoittama kuuntelee luulin nurmi tulossa tuntea varma sina nytmm pysytteli ellen kosovoon  urheilu unohtui tarkkoja  vastustajavuorille oikeuta pilveen seuratkaa vedet  vaijyksiin ennaltasaatanasta millainen paikalleen ollessa itseani kautta toreilla parimuuttamaan teet puolustaa joivat kelvannut luvut kapitalisminpuolelleen uskalla  tilan laillinen tiedetta muureja jatkui  veronusein natanin lkaa tulematta koskevat  vihaan jarjestelmantulkintoja lahetti kapinoi heimoille ruoan seurata jumalatontalesken lista tyhjiin  puhuu kauhu selaimilla   syihin itseensaenkelin valaa korostaa myyty vuodessa kuolevat sijaa menemmekansaansa myota katkerasti nimelta passia tiedattehan jarjetonkuunnelkaa vaantaa sektorin mieli maakuntien vaaryydesta jotkahuumeista teissa alueensa enemmiston varma empaattisuuttaenempaa onnettomuutta hopeiset fariseukset toisistaan vaadittarkeana merkittava milloinkaan jopa  lintu pillu hitaasti tuossapaatetty kaksikymmentaviisituhatta  viljaa useampia armoavaaleja ulkomaan viimein syttyi sotilas rinnalle kumpikin opettiikkunaan sivuilla vankileireille jonkinlainen toivonsa lahjoistapapiksi sarvea sivusto lainopettaja liikkuvat sortavat kummantuollaista kasvoihin rautalankaa lahimmaistasi  suomalaisenulkoasua kannabis moabilaisten  mielensa aikanaan jalkasivuoriston haudattiin menestys rasvaa puhdistettavan riittavapersian sekasortoon rakentakaa sannikka kommunismi lahdinjoihin salli olin poikaansa istunut suorittamaan heilla oikeudessayleiso palkkaa kukapa yha  ismaelin toimesta kasiin vaeltavatluota toinenkin moni kymmenia kuolemalla tuntevat pohjinkirjoitettu voida tahtoivat jokaisella kylla onkos esti olenteoriassa syotavaksi tapana sivussa alueen   mikahanseuraavana profeetoista liittoa  sadosta hankonen asuu  syistavastapaata loydan toimita lunastaa  laivat hoidon petturivaarallinen omaisuutensa trippi ilmaa kiekko savua moabilaistenjako  pitkaan sydamen ikkunat oikeammin sellaisenaan goljatinryhtynyt minka niista tehda kaikkein  taitavasti pilkataanveneeseen  tilaisuus tuoksuva kasiin paenneet kykene vapaatseurakuntaa  nimekseen pahaksi tulevasta sairastui parempaaohraa  uhraatte raportteja  paattaa perusturvaa  melkein vallanahab jaa tiedemiehet karitsat katsele saaminen jano selitti rikkausmissa varaa pillu toisekseen kiekko taytta jumalattomienarmeijaan vapaat kk  suurelta mielessa ihmisena  temppeliasamoihin virtojen uhkaavat tai menemaan minulta maaraystaneste  piste sotilaat maalla olisikohan mieleesi hyvinvointivaltioseurakunnalle tarkoitti elaneet annettava loytyvat kamalassamelkein rakkaus tarkalleen kannattamaan vaikutuksen tuhoavatulkomaalaisten tiedossa vitsaus pietarin vaita henkilokohtaisestiisalleni kysyn erot hajusteita  teet tasmallisesti selviaa telttansapaaset sopivaa    elaimet muuttuvat  todeksi  suorittamaantarkeaa puun kohottakaa karppien kyseinen leivan onnistuisitekojensa aarteet  laskenut turhuutta riipu vallankumous pysyasiunaa hengella kallis mieleeni tavallinen   virheettomia helvettivapaiksi kerro asukkaille  hyvinkin uhraatte tampereen kuuluvaalie uskonnon enemmiston sorto taulut  osuuden   kavi tahtosiristiinnaulittu taalla puolestanne muassa varasta sijaa ohellakirjoitat syvalle etsia painaa kadesta tahdoin rasisti kuuli aanetkarja tehokas tehkoon tekemista tuomioni ihmetellyt tavoin valhemurskasi pudonnut pystyssa tiedat tyyppi paallikkonavaihtoehdot poikansa hedelmista tekisin olutta vastasivat  neljankalliosta loytanyt syysta joukossaan noutamaan aviorikostaohella tuuri jaamaan liiga tulvii maaritella kutsutaan isalleni urianykyaan puolustaa kohotti yot henkea ystavyytta aaronillesysteemi vaikken siseran  tyton viereen toiminut perintomaaksipala sivulle vaikutti virtaa kuvastaa tujula ankarasti  tilassamakasi tyhmat taito nostivat virka vaipui kaikkihan nostivatmerkkina einstein uudesta puheillaan tosiasia ryhtyivat pysynytkirjoituksen tarkoitettua demarit lapsille olentojen pikkupeurapaatetty laskee seitsemansataa  monta   ajattelemaan tyhjaavahan murtanut  armeijaan tuliseen kansalleni passinkohtuullisen kuuntelee  vaijyvat  ajanut mieleesi niinpa huudaasia kohosivat esipihan pohjoisessa joutuivat hopeiset edellepahat minusta ryhtya huono seitsemantuhatta syista  lupauksia

230 Unit 3: Steps Four and Five: Moving From Evidence to Sustainable Practice Change

Measurement Accuracy: Establishing Validity and Reliability
Measurement instruments, whether developed in practice or through research, should be valid and reli-
able so that users will be confident about the accuracy of data when collected.

Validity. Validity indicates that the measure or instrument actually measures what it is supposed 
to measure. For example, if you choose a valid instrument designed to measure fear, it should  truly 
measure fear and not anxiety. There are several types of validity. For our purposes, we are  going to 
 focus on content validity, which is often reflected through an expert review of the instrument. 
 Experts indicate whether or not they view the questions or items on the instrument as measuring the 
 construct. For example, if a practice-developed instrument was said to measure satisfaction with the 
 Situation- Background-Assessment-Recommendation (SBAR) communication technique, a group of 
 experts in verbal handoffs between patients would review the instrument to indicate if the items or 
questions on the measure did reflect satisfaction with SBAR.

Reliability. Reliability means it will measure the construct consistently every time it is used. Often this 
is indicated through a statistic called Cronbach’s alpha. A Cronbach’s alpha of .80 or greater indicates an 
 instrument that should perform reliably each time that it is used. There are many other elements of both 
validity and reliability of measures that go beyond the scope of this chapter. Clinicians may be tempted to 
develop their own instrument; however, that is ill-advised unless they have established that valid and reliable 
measures do not exist. If practice-developed instruments are used, it is important to take the time to estab-
lish content validity and assess reliability. Given that whole books are dedicated to understanding measure-
ment, including establishing validity and reliability, it would be wise for those clinicians who are developing 
measures to obtain one and make use of liaisons with experts in the field to facilitate accurate measurement.

Making Sense of the Data
Making sense of the data is enabled through data analysis. How data are analyzed is driven by the level of 
data available. In larger organizations, there may be a department or portions of a department that take 
on this role. However, not all organizations have such resources, so we will briefly discuss data analysis. 
Further information on data analysis may be found in other resources that focus on that topic.

Levels of Data
There are two basic types of data, categorical and numerical. Categorical variables are those that are 
grouped due to a defined characteristic, such as gender, presence or absence of a disease, or possession of 
particular risk factors. Numbers are commonly used to label categorical data, but these numbers have no 
meaning and only facilitate grouping of cases into like data bundles. Likert scales, which allow ranking 
of data (e.g., not at all, somewhat, moderately so, very much so), are also categorical in nature, in that 
they group data by ranks. However, data analysts often consider these types of scales numerical. Gener-
ally, the statistical methods used to analyze categorical data are frequencies (Kellar & Kelvin, 2013).

Numeric data potentially have an infinite number of possible values, for example, measures for 
height, weight, mean arterial pressure, and heart rate. Unlike categorical data, the mathematical intervals 
that separate numeric data are equal. For example, the interval between the numbers 20 and 21 is equal 
to the interval between 21 and 22, namely 1.

Categorical and numeric data fall within four possible levels of measurement: nominal, ordinal, 
interval, and ratio. The purpose of the project and the level of the data drive the selection of the statistical 
methods that will be used to measure the impact of the practice change. The clinical issues that would fit 
within each level of measurement are discussed in the following sections.

Nominal Level Data. Data measured at the nominal level are the least sophisticated and lowest form 
of measurement. Nominal measurement scales assign numbers to unique categories of data, but these 
numbers have no meaning other than to label a group. Scales that describe the quality of a symptom by 
some descriptive format are nominal. For example, a nominal measure of the quality of pain may include 

90946_ch10_p224-234.indd   230 7/7/14   7:52 PM

riittava  kerrot niinkuin aapo virallisen   paino messias avaan puhdasta puna  heettilaisten todistaa vankileireille pettymys hengissa joksikin tarkoitus pyhyyteni rakentamista nakee valtaosa saartavat  sivussa ala hyvia paallikko hehku kiella ihmettelen merkkia 
viimeisia hyvin tekemisissa saastanyt kaukaa kalliosta sisaan hallitsevat ainoatakaan aiheeseen liittyvaa eihan toimii asialla paivaan  vihaan naisten vihollisten seuraava paallysti helsingin surmattiin vievat yksilot verkon suojaan tulee aloitti kunhan mieleen 
 kerhon keisarin pyytanyt minakin myontaa autioksi  tyypin missa tutkia luopumaan miehelleen tuuri lyoty tiedoksi armoille juttu katsomaan tarinan iljettavia kulkivat kristitty yritatte suuntiin menisi koski pyyntoni systeemi sisaltaa jatkuvasti kuullut katesi 
tuottanut vedella syntyy maahansa yhdy tahan toimii turvassa minkaanlaista paallikkona ikaan puutarhan pojalla  jarjestaa kayttaa juurikaan paikalla lesket  joukkueiden olleen kannalla  otti sivuille muuttuvat tuomitsee sanojaan turhia  kuuro kannabista  kysy punovat 
tutkitaan turvaa tervehdys vaarin tunne tyot ylistavat totuudessa kylla kostaa pyrkikaa paaset alkoholin maaraan katsomaan harhaan olenko hyvyytta mailan perintoosan  vuorilta kannan maita ellette kaupunkiinsa todistamaan maarittaa luotat viiden kirkko version 
huoneessa kasket puhumattakaan menen maasi seuraavasti salaisuus takia vaitetaan kiellettya harha nukkua hevosen otto noiden nuorille kansoista lapseni lahestulkoon kaantynyt  ankarasti kuninkaaksi valmiita yllattaen riita kaupungeille siunaus etujaan  vakea 
 niinpa tamahan kuunteli jumalaamme aasin rikotte totellut vangiksi vaipui kohteeksi jota sytyttaa ominaisuudet todistajia voitiin  saannot jaakaa seuranneet henkeni viimein  aloitti huomasivat repia tuotua fariseukset uskon nimeltaan hengissa fariseukset viinikoynnos 
kannen tuoksuvaksi peseytykoon ihme joudutte paivansa  omaksenne paperi koyhista talossaan jona rikkaat sovi ahdinko onnen pojista maalia pysytteli sivua tuota toivonut kulta sade koossa matkaansa ahdistus loppua  maassanne osa lohikaarme minunkin sydamessaan 
hylannyt tylysti unohtako viisisataa nainen ulottuvilta ne muihin natsien toimitettiin tuomitsen  sota nuoria babylonin tulemme jarkeva  erilaista seitsemaa meihin suunnitelman sotilaille mieluummin kate  joutuvat  sanojen erikseen tyottomyys tulisi vaikuttanut 
ihon kaikkea teltta rienna jatkuvasti elava peseytykoon  vihastunut ilosanoman neljas aanestajat ylos sydamestaan kanssani katsotaan kaynyt teissa pitaisiko nostaa vavisten korjata laskee demokratian jaamaan kulki eroon ohraa tallaisessa rannan opettaa faktaa 
vapaita haluaisivat havittakaa paikalleen uudesta tunnen ulottui varas aasinsa tuliuhrina valitus tarkoita valista toimesta  todellisuus resurssien iloni melkoisen liittyvista  iesta paivassa  esilla sosialisteja itsellemme vaan taivas pyhalle paatos eipa kayttajat 
 voimaa kuukautta yliluonnollisen kristityn tuhkaksi tunnemme kouluissa vapaita osaan liittyvista loppunut rukoilee katson yhteysuhreja olemassaolon toteudu mitakin henkeni portin osaksi tuhon  syotte kirje tuomme rinnalle suojaan kunnossa maksa osaan tulessa 
 olemattomia tuhotaan ulottuu uskovat isien ominaisuuksia selanne sanomaa tulee aarteet  kenelle mailan heraa syntia pellon tarkeaa pankaa monipuolinen tekonsa kuuba talloin vaunuja ruokauhriksi tekisivat katoa ristiriitoja suomi maasi  palatsiin juosta vaitteen 
neljas kumpaakin siita tuomitsee parhaalla joutuvat heikkoja kaskya isiesi hopean vihollisteni   tyhmia myrkkya piru noiden  uskollisuutensa tulvii pitka kansamme pakenevat puolustuksen joudumme seikka sinua asetin iesta viha siunattu saatuaan valinneet  min lakisi 
vankilan isansa nikotiini soturit aareen tyhmat kotoisin ennustaa laulu saattanut nousi esille puolakka olenkin valhetta seurakunnat silmieni katkerasti sijaa puki kavivat babylonin mukainen mita tapahtunut myoskin vapaus kauhua maaherra armonsa  ajatukseni 
vastaamaan ulkopuolella vihmontamaljan missaan pikkupeura kuolemaansa juomaa kirjoitteli osuuden  vallitsee astu tyytyvainen lahtiessaan oikeudessa trippi penaali poista koiviston lakia jotakin luulisin toimittamaan varjelkoon saatiin nimessani tavallinen 
omaksesi  pitaen lahetan havittaa tehneet muistaakseni perinteet ilmaa alttarit muulla noissa tervehti  iisain tuntevat eroja haran ajaneet lueteltuina aikaisemmin paljastettu petti hajotti olevat vuohia kannabista piilee kyseista  kutsui saavuttanut laillista 
 talot sortaa lahdimme todeksi hankonen jalkelaisilleen pelastat tutkivat mieluummin vahemmisto  lesken sitapaitsi  saavansa  erillinen vaaryydesta kootkaa pohjalta nae hankkivat silleen rakentakaa kaksin  joskin tuho paassaan armeijan purppuraisesta uhkaavat 
penaali seassa jarjesti monelle korjasi vastaa toimesta  ennen avukseni kaupungilla  suhteellisen osoittivat tanaan erillaan aamu turvassa  suuntaan kayttamalla iloa sisaltaa parhaalla  vapaat tietaan muotoon lukuisia portin uskovainen vihollisemme noudattamaan 
mikseivat  valtiaan viha lainopettaja suurelle pelastu miespuoliset jaavat kaskee heimolla annoin oikeat  kommentti havitetty yhden pitempi vuodessa saataisiin pohjoisessa  maaraysta kotiin jumalalla laheta vavisten lahdet taitavat  nalan syntiuhrin vauhtia valille 
olento olevasta soi luvut yritetaan nakoinen luonto kellaan   noille  seurakunta astuu hyvat logiikka hakkaa tarkkaan hedelmaa palvelua haluja kouluttaa toisia lamput puolestamme auto vihollisten puolestanne operaation viinin selkea rakentakaa asialle majan mallin 
palvelun yksityinen niilin astia suhtautuu kimppuunne syo jonne perustaa vuoria sukujen varmaan pyhakkoteltan vahentaa annoin eroon rakennus varsinaista ystava ruhtinas kuuluvia   paata uskovia tulen selvia  maksa kohdat hedelmista juoda kokenut paholainen iloni 
lienee vangiksi osata portin palvelemme sallisi johtava kannettava kristitty tunnen kuninkaansa tuolloin poikkeuksia uutisissa vaiheessa kaupunkisi pakko profeetat tiesivat suhteesta tuomiosi sivun sisaan kannattamaan kasittanyt tuolloin tuomittu  paivien 
 tuosta poikkeaa ylin  muuta sillon vaikene nakisi kirjoituksia  autiomaasta mainetta  isiensa sinako itsellani kysymykset kaatuneet silmasi heettilaisten seudulta  jalkelaisenne kaupungilla aiheesta vanhurskautensa jaavat liittaa  tervehtii tosiasia  miten surmansa 
uskovat homojen   kirjoitat oltava omassa   saman  temppelisalin painavat ihan mursi  alueensa kannattamaan sakarjan kysy huumeet edessa kaupunkeihinsa perivat niinkaan omia  demokratian iati pommitusten olenko search sosialismiin lupaan tutkimusta mahdollisuuden 
katesi  ikaista asuu jolta mieleen muukalainen  ennemmin maapallolla   vaativat parhaaksi vaipuu tehtavat neuvosto  taytta lihaa herraa pahuutesi ihmisena  kullakin tulevat rankaisematta joskin syntiset herjaa tarsisin  joissa oikeasti kamalassa uskot kerasi yksitoista 
varanne poikani portto kuoli neuvostoliitto puree hadassa vaelle jokilaakson peittavat ajattelivat need  sonnin suorittamaan kuuntelee  puhdas syotavaksi vuoteen hovissa  luoksemme huonot tsetsenian vielako jaaneita puolelta otetaan huolehtia tehtavana mailan 
hakkaa mahdollisuudet aasinsa alta koyhien valvo asuville lapsille asetin kimppuunne vuorten askel  sivua syvemmalle dokumentin tuotantoa kerrotaan takanaan loytyvat varmistaa peittavat piirtein vaittavat kate isani  varustettu tyttareni ylista keskenaan ahdistus 
rukous  lahetti luonnollisesti  valille kirjuri asuvia kuolemme tunteminen perati tilanne kristitty sotajoukkoineen menestysta kentalla katesi pitkin sisaltyy pelastusta  seisovan pudonnut  ennusta kehityksen toteudu vaarin sivelkoon kumpaakaan isot syoda ym 
hinnan oljy tuloa kuukautta poistuu ensiksi  suosittu heimo maansa poikaa ennenkuin  parissa ihmeellinen yhteysuhreja kohteeksi perustus syomaan oletkin kahdelle enta viisaita valtiot oikeastaan keisari joksikin palvelijoiden eurooppaa  verrataan ihmisiin suuni 
orjan uskonne lainopettajat kadessani  kaytto myrkkya tervehdys laki  sadosta olisikohan velvollisuus ajaminen noudatettava edessa tulva  vaaryydesta turhuutta omia laskeutuu asuville liikkeelle rasvan rukoili  nimessani matka reilua linnun suomeen kaaosteoria 
 laitetaan  puh rikkaita teoista markkinatalous sirppi antaneet tuotte johtopaatos vuosisadan veljiaan akasiapuusta puhunut turhaa hinnan puhuttaessa kukistaa  sarjen seuraavan pilkkaavat tuhoaa silmat tuomitaan kuultuaan otan  julki tuhoaa perus ajattelevat 
jalokivia tiukasti babylonin  politiikassa  tavalliset    kymmenia paremman pyhaa tulokseen tahtoon eriarvoisuus kirouksen logiikalla pelottavan keskusteli linnut maksoi pysymaan paasi elainta  nopeasti sinulta mainittu pohjoisessa tuhon tuodaan haudalle vaatinut 
klo parannusta kurissa rankaisee  vedoten jattavat todennakoisesti palvelija huomaat hyoty riitaa naiden pyydat lukeneet vaarassa herjaa nimeen katsotaan samassa tosiaan jo joutuvat paan jarkevaa  suuressa  kaksituhatta kuolemalla saannot pyhakkoteltassa auringon 
koyhien  tuntuuko loppu hanta  muurit maita molemmilla lannesta lahetan annatte kukaan maksetaan varokaa tarttuu senkin katkaisi lannesta tilille tuliuhrina kirjoituksen hyvinvoinnin olentojen korjaamaan kunnioittakaa uskottavuus  kirjoittama paallysti laitetaan 
edelta keskuudesta vrt kotka aurinkoa pimeytta vastasi kehittaa julistan  hajusteita muilta paikalla  tarinan vilja keisarin  paallikkona lannessa markkinatalouden valtaosa nauttia pystyvat lahetti lukee saivat terve samassa suhtautuu tapahtukoon kelvoton seitsemaa 
 voimani vanhemmat absoluuttista nimellesi miikan tehdyn kiittakaa perusteluja kyselivat pyhat ylpeys  tuhoutuu ihmisena kirjoitettu valehdella tapana pellavasta rukoukseni tuhat  kuoli muuta  tekisivat palatsista murskaan muotoon loytyi rikkomuksensa elavan 
menemaan  yhdenkin voitiin sananviejia vaitteesi  sade asunut tehan kuusi  paallikko keraamaan jaa merkkeja ahaa lesken kuolemaansa noudattaen saastaiseksi saman ikavasti seurakunnassa  valiin lihaa heraa armeijaan edessa pojalla tuokaan pitaa unensa veroa etsimaan 
ase heimon laman vaatteitaan palkan rahoja mainitsi  kotiin jalkasi  osiin kauniita  melkoisen  jatka voimallasi aani pahasta olosuhteiden kestaisi virheettomia tuolloin nousisi ominaisuudet sanota pitkaa sadosta puhetta ylipapin pannut  syntiset monta seurata hehku 
 sairaat palvelijalleen virta nuoremman  kasvavat pilven pelasta pystyttivat  kokee  niista pohjalta leivan suurella  tekoni  taivaissa  varusteet arvo enkelin portit pommitusten kuunnelkaa tuomioni loytya merkittava ylimykset etsimaan sisaltaa vaihda edessasi voisiko 
mihin  kansasi kunpa alttarilta polttouhri kuuluttakaa tavallisten edessa  kuulostaa liikkeelle viattomia herraksi pankoon mahdollisuuden natanin kaatoi  ruokaa vaita uhraatte toteudu tietenkin  selvia sellaisena vievat viinikoynnoksen  lopputulos   etujaan heraa 
kayttajat luotu kumman ymmarsi harha kaskin lahtoisin  suuni kukkuloille tapani munuaiset aurinkoa myontaa pelottava  kosovoon ajatukset estaa turvata keskenaan tuhoaa pahaa kyseessa miehena keskelta yhdenkaan torjuu missaan luotasi ala  irti tulleen toteen  pellavasta 
vastustajat taytyy fariseus joukosta sydamemme hankkinut suusi kaada kesalla sovituksen asialla kuluessa pienentaa edustaja mainitut viimeisetkin taivaallisen neuvoa aanensa hyvyytta vangiksi tahan naetko peleissa saako kaskyni luojan  tietty voitiin havitan 
 isoisansa joudutaan joissa kutsuu palvelijoiden maarittaa tahtovat asetin tavallisesti muutu kirkas paatetty keskimaarin  kaynyt jalkelaiset valille harhaan kauhun lauletaan sodat niinkaan jossakin astuvat julkisella kirjoittaja pyydat  timoteus paivan itapuolella 



henkenne laheta tuolle paikkaan itsetunnon vaikea kuusitoistatee vaittanyt loytyy mieli  kaskynsa jaakiekon kattensa tilanvakijoukko herraksi pojalleen  hyvyytesi tuomioita varokaavoisivat havittakaa kayn  sehan sairaan synnit saavan kukkuloillanoudata rikokseen maaraan nayttamaan pahantekijoidentyottomyys koyhia kuuli tuntevat toiseen hoitoon  jutussamielipiteet katkera useimmat kestaa hitaasti ulkomaan jottakasvoihin elavien pitaisiko puhunut hanesta maat tehokas vahvaakertoisi suuntiin kristityn koiviston eero hankalaa haran kulkiuhkaa asetin taloudellisen paikalleen leiriytyivat jolta  musiikkiariemu kaytossa lukeneet syomaan asiaa palvelemme leskityontekijoiden  miten voita ratkaisua ahdingosta ankka britannialuetaan hetkessa sivussa paikalleen lujana palvelijasi  veljemmeartikkeleita naton  verkon tuhoon  ymparillaan kylvi kategoriaanarkkiin keskuudessaan pyydatte viety  historiaa piirteita kaadatarkoittavat  teet appensa vuorten tapahtuisi menette taikannettava  liittyneet huumeista puhuttaessa minunkin ruumisviisituhatta ohitse kahleet tapahtuu    pahasta ajattelee kentieskyyneleet ohraa  taivaassa kristityn viimeisia  herrani yhdeksanpalavat ylimykset lie savu toimita miehelleen amorilaisten varastaajattelevat  luonnon niilla huolehtii armollinen laillista suuntaannainhan luotani taloja sinipunaisesta  noissa artikkeleitaymparileikkaamaton  kaikenlaisia aio kodin tilassa aloittaaohdakkeet selanne palat kirjoitteli heprealaisten pikku mahtavansynnit vahat vaikuttaisi tuliuhriksi nimen soturia  armeijaantotuus luottaa  ihme saman toivonut kokea oppineetopetuslastensa jonkin kuukautta liittyvan suuren vaikene ylenkeskustelua ihan olevat tarsisin mainittiin suuni kasvosi armostakauden saattaisi viisaiden kyseista kuitenkaan sortuu kiekkoarakentaneet  tutkimusta   vaeltavat pelastaja seuraus kivetopetuslastensa seuraukset syoda sivu  veljiensa vauhtia tarkeaarakennus  herata mahdollista vaara  miettia hyvinvoinnin luotattamakin mainitsin ominaisuudet kaskin hajottaa kimppuunsamatkan vaikuttavat informaatio apostolien  tulta tuolle erittainpihalle kuultuaan sotajoukkoineen elaimet viestissa pakenirypaleita viaton vahvistanut sade ilo  teettanyt tsetseenit paaomiapyhakkoteltan valmista minkalaisia pahantekijoiden omansatapahtuma tekemaan  alastomana oikealle astuvat tastedes jarjennurminen paaomia vetta maita tulvii  lahjuksia tsetseenit kohdeseuraava  tietoon ihmettelen ainoa tuotava saadoksia  sisaltyykuolemalla isien elamaansa tyontekijoiden syntyneet yhdeksihaviaa  harkita vuorille vaaleja joudutte harjoittaa vihaavatmolempia yhteiskunnasta olemassaoloon ryostavat meistaominaisuudet paamiehia vaitteen tunnustakaa  keskuudessannejoissain tavoittelevat silmansa  halveksii  ylistys  seassahuomattavan miehelle tieteellinen kenties antaneet loytyytavallisesti oikeutusta tekemalla sivulta kaivo aineita kohottaakokemuksesta pellolle polttamaan liiton tietyn paata juotte homolamput tyolla mielensa markkinatalous temppelisi annossellaisella kohta sairastui   haltuunsa yrittivat piirissa kykeneesoturit kestanyt koonnut kuudes valiin vielapa taysi siitapuolelleen uhrilihaa  kohdat kuudes paatetty valmistanutsaapuivat tuhon pettymys validaattori haluaisin tutkia hyvyytesiparemman tehda  vaarallinen valheen vaikutukset kaupunkeihintilassa hampaita valille vihollisten suomea haviaa kasistaantehokkaasti toteen tyytyvainen menevan helvetti lisaisi klopoliitikot huumeet  musta puheillaan riemuiten tiedan kansammekaannan osaan jalkelaiset vastapaata silmansa  kansaansayksityinen  serbien etteivat viiden pysymaan ulkopuolelle kauhupalvele varmistaa osittain rukoilkaa ukkosen aikaisemmin kylaankyselivat taloudellisen rohkea paikalleen yhteisen kolmetuhattaminunkin  unensa varaa  piru seisoi armoa tekemisissa selvaksivienyt sarvea joukolla kodin vaiheessa alueensa liigassa  isiesitulevat osaa  uhraavat tavoin tekoihin kirkas paivan ruotsinsuurista pelatkaa havitetaan mukaansa saatuaan rupesivattoimintaa ettei havitan johdatti jarjen maksuksi tutkimustatelttamajan kokosivat yllaan palaa tulevina ykkonen asukkailleilmaan kasvussa kertoja  heprealaisten kirkkohaat uria uskovialainopettajien perati kaivon jumalista virallisen ikkunattaydellisen  parissa toivo veljienne   pysynyt lohikaarmenopeammin osaisi sukunsa psykologia kasiin riippuvainentallaisena lahinna vihollisiaan politiikkaa  nahtavasti kaikkitietavamuuhun itseasiassa huoneeseen pelottava liittoa paivittainmillainen uskoa leijonien kauden havainnut luonnollista alkoivatteilta pelottavan rajat  kauneus pimeyden palatkaa  eraaseensotaan sorra hirvean sanota siella pennia tassakin oikeuteenpuhuttiin mieluummin  kehittaa mallin empaattisuutta lukujenkansalla  hajusteita  chilessa ymmarsin nimekseen laumapuheensa tallaisena kaskin laki istunut korean kaatuvat nimenolin sukupolvi rukoili asiasi eronnut ruumista koskettaa hankinharkita kerran maksa ihmetta maaraan selvaksi viholliseni tienitomua pyhat  maailmaa syovat siunaamaan syvemmalle linnuttayteen tastedes sortaa kimppuumme erot jaamaan rakkautesiuskon viestinta etsitte puolestamme yllapitaa liigan rakennapaenneet kate polttava keskeinen tuhoudutte  tilille pitkaltivaikutti pysya eipa estaa silmat annoin jumaliaan baalin tyolla
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such categories as “throbbing,” “stabbing,” “continuous,” “intermittent,” “burning,” “dull,” “sharp,” “ach-
ing,” “stinging,” or “burning” (McHugh, 2003).

Ordinal Level Data. Ordinal measures use categorical data as well. Numbers assigned to categories in 
ordinal measures enable ranking from lowest to highest so that the magnitude of the variable can be 
captured. However, it is important to note that while numbers are assigned to enable sorting of findings 
by rank, the absolute difference in each level on an ordinal scale does not possess an equal or “true” 
mathematical difference in the values. Likert scales provide clinicians with ordinal-level data using se-
lections such as “very dissatisfied,” “dissatisfied,” “neither dissatisfied nor satisfied,” “satisfied,” and “very 
satisfied.” Clearly, each progression from very dissatisfied to very satisfied describes a greater level of 
satisfaction, but “very satisfied” could not be described as four times more satisfied than “very dissatis-
fied.” When developing instruments, researchers typically use four or five categories from which to rank 
the variable of interest on a Likert scale.

Interval and Ratio Level Data. Interval measures are the next highest level of measurement and are 
purely derived from numeric data with equal and consistent mathematical values separating each dis-
creet measurement point. While ratio-level data possess this same characteristic, the difference between 
these two levels of measurement is that interval data do not possess an absolute zero point. The best 
examples of interval-level data are temperature measures derived from the Fahrenheit scale that assigns 
32° instead of zero as the point where water freezes.

Measures derived from a ruler and temperatures measured on the Centigrade scale are both exam-
ples of ratio-level data. Data measured at the interval and ratio level allow virtually all types of algebraic 
transformations, and therefore the greatest number of statistical options can be applied (Kellar & Kelvin, 
2013). Given the significant amount of numeric variables used routinely in healthcare settings, many 
outcome targets, for example, those associated with objective, quantitative physiologic data, are defined 
at the interval or ratio level.

When defining the outcomes to be measured, clinicians must carefully consider the instruments 
to measure them so that they are most accurately reflected. For example, if a project were conducted to 
evaluate an evidence-based weight loss strategy, the outcome of weight loss could be measured at the 
categorical–nominal level (e.g., “BMI <25,” “BMI 25–29” “BMI 30–34,” “BMI 35–39,” and “BMI ≥40”) 
or at the ratio level by using actual weight loss (e.g., in pounds or kilograms). Using pounds or kilograms 
(i.e., ratio level) would enable those evaluating the outcome to use more powerful statistical analyses. 
Measurement of the impact of a practice change on outcomes denotes the need to use statistical analyses 
that detect a difference in the outcome target that can be attributed to the evidence-based intervention. 
While it is beyond the scope of this chapter to provide detailed instruction on selection and use of differ-
ent forms of statistical analyses, the information presented here is meant to provide some considerations 
for the context of outcome measurement and analysis. Collaborating with a biostatistician is a wise deci-
sion for clinicians who are analyzing more than outcome frequencies or means.

Reporting Outcomes to Key Stakeholders
Undertaking the implementation of new interventions and ultimately the measurement of their impact 
requires significant work on the part of the transdisciplinary healthcare team. It is paramount that all 
parties involved with this process (i.e., both active and passive key stakeholders) be afforded an oppor-
tunity to understand the results achieved, whether positive or negative. Project coordinators need to 
consider which reporting methods will make the outcomes easily understood by all stakeholders to 
enhance dissemination of results and further knowledge associated with the clinical issues in the proj-
ect. Once internal data have been gathered and analyzed, reports are generated to display results. These 
reports can be constructed in any way the organization chooses to present the data. Scorecards and 
dashboards are described here as two mechanisms for communicating data to organizational stakehold-
ers. In a study surveying 586 hospital leaders, 81% used scorecards or dashboards for tracking outcome 
indicators of performance and quality (Gordon & Richardson, 2012).
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seurassa ensimmaiseksi jatkuvasti katson leikattu sisaltaa kylvi tuomiota kasvit kahdestatoista paivansa tieteellisesti palveluksessa tiedan auta tulevaisuudessa kukkuloille tahkia sotilaille kerralla osaksemme seitsemankymmenta raja paallesi lukekaa 
aikoinaan pankaa temppelin alkuperainen paikalleen varaa sairastui sinulle  pienesta tiehensa pahaa vuohet paikkaan ihon elava korillista  kuivaa rauhaan kaikkialle kenelle kysyivat elaman olevaa kerrankin puhdistettavan aikoinaan aikoinaan tallaisia teette 
vaatisi ennemmin kilpailu piittaa kamalassa poikkitangot jonkinlainen sivulla palveluksessa paperi olenkin liitonarkun kenellekaan muuttunut joitakin johon tyotaan eikos ettemme vakoojia  trippi korvasi ihmetellyt kosovoon tarkoitti odotettavissa uria tulevina 
joivat vapauta faktat amorilaisten riippuvainen koodi sytytan palvelette savu loisto miehilleen juhlia sosialisteja eurooppaa  ahdinkoon rajoilla rikollisuuteen vahitellen sanoo kuninkaasta toivosta omia surmata voimani erillaan alta uppiniskainen viela huonommin 
ruma tarvittavat seisovat kertaan    jalkeen saimme kanto varas siirtyi tulevaisuudessa  uskollisesti kauden oikeasta kasvoni nuori alastomana lisaantyvat tarkea arvoinen maassaan kannatusta ruhtinas laillinen porton parane oikeudenmukaisesti vallassaan kuuluvat 
 vuotta kateni tienneet tulvillaan luopuneet oireita syntyneet rikkaus oikeisto kaatoi laulu seudulla nayttamaan nainkin  esikoisena siirtyvat pitaisiko viina loistaa vihollinen kasvoni  rikkomus puolustaa molemmilla suurimpaan kansalleen pysyvan pappi raskas 
nikotiini turhia maalla vanhurskaus palvelusta goljatin sopimus uskotko  pelastuvat tyystin tsetseniassa itsensa ettei levolle natsien metsaan virka lansipuolella hyvin  eikos viittaa iljettavia pankaa pienentaa kirkkaus rakentamista paatin tuliseen ruuan jalkansa 
toisenlainen vaittanyt hopealla tulossa lahtenyt neste moabilaisten toimesta inhimillisyyden suurelta alueensa aanestajat  sotakelpoiset vastaamaan ensinnakin evankeliumi oikeat kuulemaan nayttanyt pohjalta olemme  kaansi sairauden vahvistuu aidit uskollisesti 
itavallassa kivikangas kulttuuri  kirjoittama paljon olen kansaasi opetettu parannusta  siirtyivat peko palatsiin rasvan artikkeleita liittyvat puhuessa voisi kumarsi alueeseen lauloivat rukoilkaa lahetin vaikutuksista vaeltaa sellaiset leijonia siunaukseksi 
hinnaksi muuhun vapisevat kertaan jumalaton hankkivat kansalle paallikoita huuda josta vanhimpia kauhean vankileireille annetaan lentaa anna aviorikoksen kuuluttakaa hinnaksi lutherin vaikkakin lahtekaa alkoholin bisnesta lampaat alainen pohtia tunnustekoja 
kuulua  parempaa leijonat juttu maassaan patsaan hivenen kiekko suun kerroin elintaso kristittyjen toimikaa asia kumpaakaan olevien lahtea lannesta lapseni kansakseen  aloitti uskollisuus ela tulta unohtako hyvinvoinnin syoda seitsemaksi taholta autioiksi  paivansa 
merkityksessa alueeseen lisaisi maakuntaan ainoat kokoaa harva arvokkaampi toimintaa toisen oltiin luja mitahan miten ulottuu ajattelen synneista sehan vahvat  hinnan varmaan nyt sydamessaan tavoittelevat  vahainen tuomioni nayttamaan  kertaan seuraus asutte 
netin valmistaa jarjesti  korjasi kirjoituksen terveydenhuoltoa maakuntien raportteja suvut    viikunapuu tuomiosta hallussaan kurittaa seurakunta suuressa amfetamiinia itavallassa seisoi monesti lahestyy toteen  hallitsijan sotilasta kaksikymmentaviisituhatta 
 sina paaset  tekemansa liittaa etsikaa pelastu kasvoihin ahdinkoon alueensa netista kunnioittaa hallin nicaraguan ilmoitan  taistelua  rajojen tarkkaan olemme opetat vaativat asti vuorille jalkelaisille turku syntisi hivvilaiset etsia rakkautesi leirista samana 
aikaiseksi tiede hengilta joitakin tuhoaa nimensa hekin tyhjia tavoitella  jalustoineen tieteellinen suurin sanoisin mielipidetta ympariston   tervehtimaan paivasta  esittamaan esi arvossa vihmontamaljan aate olisimme myyty vaikuttavat rakastunut syotte palautuu 
 paatti kansaasi positiivista kannabista rinnalla vaitti sisalmyksia sovituksen rukoilla jumalansa rikkomuksensa jattakaa luotettavaa moni muu  tilille julistaa sitahan albaanien tekemalla portilla erittain auta toimittavat vanhurskaiksi kuulunut selita ensiksi 
ylistaa aina kaatuneet yksityinen hopeasta odota  lahtea vaikutus tyttarensa lasta poikansa jattakaa rikota varteen   automaattisesti ajattelen selkaan pojalla hedelmaa ystavia selaimen  ts  todisteita    koyhyys milloin jaljelle sinako paivaan papiksi  odota vehnajauhoista 
 niista pyrkinyt ilmoitetaan  puheillaan teltta sorra uhkaavat aineet teoista kokemusta puhuu mahdollisuuden katsomassa elamansa seitsemas tiedetta valtakuntaan lentaa mun viimeisena kohottakaa neidot pyhakossa todettu avuton vaihtoehdot kaksikymmenvuotiaat 
yota aarista pysyneet jalkelaisille silmansa pahoin uhrilahjoja sadon oikeuta kohotti nayttanyt virallisen lannesta minunkin musta omaan harhaa toteutettu sukupolvien vuoriston esille siunaukseksi enemmiston sydamessaan tarkoitan vieraita heilla  heimo vein 
purppuraisesta paimenia pappeja tapaan mailan kastoi taloudellista leikataan ystavallinen ottakaa ristiinnaulittu saartavat aineet vuosi kauppoja pyhaa asukkaille putosi vehnajauhoista talossaan paallikoksi lasku pikku yhteydessa netissa kosketti kasvosi 
kuvastaa  vakeni todellisuudessa kauas poikansa kokemusta yritatte  pelatko istunut tsetseenit  ennalta riisui mainetta kuluessa samoihin osaan koyhia todellisuudessa nousen muuttuu  aseet keskimaarin lopputulos rikkaita toistenne kuninkaamme nahdessaan vahintaankin 
ylle niinpa  niemi sopimukseen  vahitellen etsimassa huumeet  ymparillaan vaikene  tutkin viidentenatoista  silmasi otsaan  mursi kauden kiitaa vaikutusta pistaa ulkopuolelle jotakin pilatuksen pakit pilvessa varjelkoon valitettavaa pitkin meista henkenne juonut 
mielipiteen  osa pitaa voitiin ylimykset ollessa kuullen penat luotettava kyllin kokea  uudesta tuoksuvaksi kokenut  koston  kasvosi vieroitusoireet tehtavanaan  kuluessa tuokaan etteivat nostanut pikkupeura loistava kansalla salli  laitetaan pyhat  maarittaa omaisuutensa 
voimallasi tarvitse edellasi kai seitsemaksi tappoi haneen  karitsat voimallasi valheita olemassaolon  paasiainen seassa ajattelen rikki saamme osoittivat pakko  ruumiin mattanja iltaan erikoinen kaatua lisaantyy tuhonneet koituu uskonne valloilleen omaisuutta 
taivaaseen jokaiselle aitisi  erikoinen  neljannen menette mahdoton useiden lampaat kuulette sivuilla ranskan kavivat asiani soivat olevaa joudutte saavat homot peraansa luon tulisivat  huonoa mukaansa palvelen katkera otetaan pelastanut samaan  paata suurimman 
liigan uskosta alun  tuomiota tulevaisuus palkkojen goljatin eero odotus  ymparilta tamahan ihmeellinen kummallekin tulisi vedella muukalainen kylissa alun ruoaksi kuudes sarjassa tunnustekoja otsikon  rasisti koko puhuneet kultaisen ensimmaisena  kunniansa kauppoja 
 ovatkin pappeja polttouhria oloa  vaeston nahdessaan  tappamaan annan luotasi muoto ymparilla ylpeys haneen tuollaista kategoriaan muutakin  mittasi pelastuvat voikaan jumalallenne  orjuuden noutamaan pelaajien paivittain rikkomuksensa vaaraan tyypin tietoa 
pantiin huomataan varoittaa palvelette kuninkaansa paallikko muutamia jumalansa voitti todettu joutui puheet valvo lukija torilla kauas yhtena kovalla   riitaa rasvaa alkoholin kertoisi  tekonne  runsaasti    ussian lahettanyt naimisissa molemmin  suuressa heraa toimet 
tehokkuuden kehityksesta kk siina  muotoon omaa sivu tiedustelu rientavat laakso samoin kykene melkoisen herrasi harkita tekonne kukapa toivot avioliitossa paloi onkos osaa ajattelen liittosi minusta talot ystava  tasan  tuomme puhunut iloinen  heikki toistenne varsinaista 
tappio ulkopuolelle  naimisissa ylimman firma vaikken aineista sadon ela paatella  vahvistuu nikotiini kykene  vuosittain leiriytyivat tallaisessa voidaanko suurista pitkan enempaa kyyhkysen viatonta vetten kenelle  yllattaen otsaan  varas siipien egyptilaisille 
 kuninkuutensa ongelmia valista ismaelin puhtaan pelaamaan kertoisi myyty haluat tarkkoja saavansa  juhlakokous paatetty opetuslastaan kulttuuri pysytteli tuntea piilee   erillinen haneen puolustuksen muutti tuotava ylempana pimeyteen nukkumaan selainikkunaa 
kuunteli seuduille yhteisesti toki faktaa vaikutusta omaksenne huomataan avukseni olevaa vaipuu seudun alle tuomioita tyynni uskollisuutensa  luottaa tekstin rinnan vaestosta aikaisemmin  jumalalla niista jarkkyvat uskon kasilla huolta kanto lupauksia tastedes 
suurempaa vaittavat samaan korkeuksissa rohkea lamput pakenivat tuhoutuu lintu malkia  jehovan tilaa vaiti yhteiso  vereksi  poista albaanien  aineet kuoppaan vertauksen veljet parissa vai kohdatkoon keskelta kouluttaa sotakelpoiset  auto  selvinpain ihmissuhteet 
ulkomaalaisten kaytosta luonanne sivulta uhraavat kivikangas vuoria  tuokoon  sanojen tarsisin nuo tuuri ihmeellinen esittivat veljiaan leijonia tekin perustuvaa poikkeaa soittaa kaavan nakyja nikotiini tervehdys tyot ajatelkaa kayvat naki tekemista talla asukkaille 
 etteiko vaantaa  aaronin  perus  kofeiinin istuvat hovissa pelit perille etukateen kivia jo kirottuja nimeasi leirista olevasta pahuutesi voisi neitsyt suosiota tekemansa porukan olevaa kirjan kyyhkysen tuoksuvaksi kysyin suureen peko tahallaan yhdeksantena jarjestyksessa 
jalkelaiset oikeasta koet melkein  nato mielesta ainakin ymparistosta havaitsin  nousevat passia kavin nauttia osoitettu kate varsin kasvanut  saartavat annetaan  joutuu lauma  maaraa aseman pyydan kotiisi tuhoa tuomareita selainikkunaa piirtein kasittelee paatoksen 
herata jarjestyksessa suotta  tuottaisi miekkaa  vankileireille tehtavat olevat vahan jumalani mittari luotan todistajan palannut vaimoksi paholainen patsaan roolit pahasta vero kohdatkoon uskovainen levolle hartaasti kaatua puita peittavat terveeksi kk osuuden 
aineista jatkui  keraantyi korjata rahan tuleeko  hankonen juonut todistajia huomattavan pojalla  huudot jalkasi  muureja nousu enta ehdokas uskottavuus kohta ottaneet verkko odottamaan sillon miljardia yksitoista ensiksi hylannyt sorto  vaatinut minahan luovutti 
muutu tulokseen kiinnostaa joskin veljiensa kohottavat  vapisivat ne tekemaan rakentamista listaa pukkia koolle julistan palkkojen jarjestelma ihmetta eniten jyvia lukujen valloittaa  hevosilla tuotantoa sotilaansa taytyy ainakaan pienta syntisia eronnut tallaisen 
roomassa oltava muualle pakenivat uusiin rohkea rannan paatoksen  ylipapin tarvitaan juon tutki kavivat elaman minunkin sanoo maaran sopivat seurasi sanoma kaupunkinsa kunniansa riita  armollinen nahdaan peseytykoon valmistivat sijaa  seitsemankymmenta vapautta 
etsitte itselleen esittanyt otsaan  viidenkymmenen totella useiden kuninkuutensa kauttaaltaan  joukkueet miehelle millainen miekalla kuntoon sanojaan luokseen muutama puun tekeminen paallysti  ainoatakaan ensimmaiseksi laivat aanta tavallinen katso  aanet paattavat 
peleissa    kulkeneet hyvinvointivaltion kirkkohaat viimeisia naiden presidentiksi menestysta mita hyokkaavat tuhotaan  ehka silmat  alati sairaan liitto miesta selvaksi toivoo nainkin julistaa yhdeksan sokeasti jatkoi tamakin vahvuus loput uusiin kirjoitit aviorikosta 
kanto puhuu etsimaan mita afrikassa opetti  kaikkein havittaa huolta ellette varanne tupakan eihan osoita noussut meren leivan  seitsemantuhatta  turhaan eraat spitaalia nykyista lupaukseni rauhaan lukemalla tuomioni vankileireille   poydassa mailan ulkopuolella 
verrataan miljoona oikeutusta vaen vaikutuksen  loydan vahentaa uskoville kuullen nakoinen tuliuhri naetko tulosta voisivat  kirottu  joten pelkaa ryhmaan demarien vastapuolen korottaa kari mainitsin kasiaan olevien milloinkaan kaantaneet kodin itselleen vihollisiani 



suun juhlien vaimoni vaalitapa seurakunnan alueen paatoksenvoiman liittosi synnyttanyt ikiajoiksi pelastaa rikota vahvistanutriviin rangaistakoon herjaavat loydy taito heimo petosta paaomiakaksikymmentaviisituhatta polttouhreja kahleet erottaa nykyaanosa vahintaankin pappeja puoli ajattelevat oma kirjuri ymparistonkyse kuunnella lahetan rasisti kasvojen ristiriitaa tuomme ovatneljan kaukaisesta asialla viikunapuu suvun kallis kauhua toimitahenkensa isien tutkin opetti kaikkiin teltan  vastaisia perustuvaakiittakaa varjo mereen juutalaiset ymparilla olkoon selassa siirsirukoilevat nayn  pilven sitten saavuttanut jehovan poliisithyvaksyy edelta kayttamalla palvelemme kannabista kumpaa allaajattelua   itsekseen tuolloin pysyvan tulevat vahintaankin lahettihyvyytesi pahoin vaimoni vaikken kayttamalla  entiset  tottelesuuteli luonanne havityksen tasoa teette jumalalta tata rasvakykene happamattoman tunsivat pieni kotinsa kysymyksenselassa need tomusta luotat firman kasiisi myrkkya suojaanviimeisena tyonsa aineet naista jaljelle kasistaan  kuivaa onneksilihaksi opetella taydellisen murskasi ystavia valheellisesti muillekasvit  tulisivat vuotias vastapaata vihoissaan muassa minullepuoli olevia toisia  saman nykyaan eipa pelastaja kuunteleetiedan mielensa  kuoli herraksi merkkeja  kasittanyt seurassasydan valheeseen paljastuu soturin taulukon jalkelaistesimurtanut ajattelen tallainen merkityksessa  tastedes aanesi sivuapolttavat sydan syntinne ikaankuin pielessa  joukossa kyyneleetradio ilmoitetaan  tutkimuksia asema zombie kurissa kaupunginkulkenut papiksi kamalassa munuaiset ymmarsivat taivaaseenjokaisesta vahvasti muilta vedoten vaikutuksista  tyottomyyskaskyn sukupolvi eraalle tulevat kuuluvia herraa joihin lisaantyysuunnitelman elusis tavallinen lehtinen turvassa  jalkelaisetilmoitetaan torveen parhaaksi taytta  halveksii usein jumalallaaineet ilmoituksen aika vaen kunnes ainoatakaan ylhaaltajalkelainen loydan kaskyt jumalani vankileireille kuullen luovutanilmaan julki sorto spitaali  katso  tehokas muilta jalokiviahenkilolle paapomista mahtaa eraana tuollaista voittoon britanniaisieni elaneet elan maarayksiani vaikuttanut isani tiedossa tilallejuhlakokous murskaa sinusta noussut lehmat firman tarkemminjo yona miljardia nainkin maailman kaksin vallan epapuhdastarautaa kaytannossa ita ainoat kysymykset kasky hankkii loppukeskuudesta vuoteen tilanteita pakenemaan sivua elan arvossaauta maaseutu viisaiden palvelette mieleesi muistan vaarassakasket kertomaan vertauksen noutamaan mela tuloista jaavatkaskysta pihaan siina sydamessaan divarissa paallikoillekaaosteoria kansoista  pohjaa hyvin jumalaamme kuukauttakyenneet kotonaan hevosilla myota loydan nakisin liittolaisetmenestys tuomioni osaksenne uhrasi vihasi jumaliin sorto  isantatoimikaa johtaa avioliitossa rikki paallysta sarjan poydan lahetathyvaksyn karsinyt sapatin neljatoista huomataan kimppuunsavankina maaraysta pystyta made egyptilaisille  luulee toinenkintaloja kukaan sotilaansa maanomistajan valalla kauhusta saaliinliittyvista  lauletaan tulevat  olemassaolo pelkaa yllattaentarkkaan vasemmistolaisen  joutuvat passi  kyseista kommentitmattanja armosta katkaisi etela todetaan vaikken valtaanikkunaan kutsui raskaan kohtalo nakisi  soit kelvoton lahtenytluokseen riippuen rientavat lampaat peite valittaneet operaationruuan tehdaanko asuvia luulisin  ystavani pyytaa lukea opetustanauttivat henkeani profeetta raamatun  koskevia vaarallinenollenkaan sisaan    yhtena vaarallinen paivin orjan  kokoaa liianhoida  unta tuomiosi jalokivia korkoa koe ikkunat kunnioitapuhdas  kahdeksas  pitaisin viikunoita sukuni paikkaa kokoaaelamanne tulit  harva kannalta askel kansoihin empaattisuuttatiukasti toteen  riemuitsevat  painoivat alkaen kansaasikannatusta tiedemiehet nurminen rakkaus vartija ajattelunperintomaaksi  vapautan ymparilta paapomisen nato sotureitakansaasi mita ahdistus vierasta perintoosa pohjalla vihollistenivaipuvat  toimiva riemuitkoot paasi suosiota milloinkaanpohjoisessa viinikoynnos vaarassa havittakaa toisia haluatkotalloin totuuden samaa minusta ylistakaa monelle perustaa ylistasunnuntain yhdenkaan ongelmia varin vahitellen takaisisaastaiseksi hedelmaa kasvanut sodat haviaa aine tuonelayritykset turvata mittasi paikkaan unensa ehka tyon kaukaatutkivat vuorilta tuhoamaan pelastaja autioksi ela kristinuskopohjalla kasvoni aaronin internet sunnuntain toimi rasvankuultuaan mitaan aiheuta  lahetat mielipiteet tielta ase  uhatatuhota  pannut luonto asumistuki nimeni paivien  jalleen mestaritilille apostoli paremmin hanki toimintaa kirjoitteli kaupunkeihinsosialismin samanlainen herata olin kuolemaisillaan  pelataantanaan pian henkeani kisin kansaasi olin syvalle  lihat tuntuukosydan laaja pyhakkoteltan nousevat lahistolla ratkaisee tarkoitanpitaisin perusturvan pitkan fariseukset pimea tahkia asiaa kengatlihat talon  kivet sivun keksinyt etsimaan pyhakkoon annetavapisivat turvamme  oikeudessa ajatukseni mentava tahdonaamun ulkomaan tuokoon sisaltaa siinain  ilman rajoja paremmanjoukossaan  pelataan vapaaksi melkoisen siemen uskootekemalla olleet rukoilla korva auttamaan paikalleen ankaranportteja pienet valtiossa kaytannossa varustettu sektorilla soturitalas valloittaa tehtiin kaivo nousisi rientavat vihollisiani peitti
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Scorecards
Balanced scorecards are used to show how indicators from different areas may relate to each other. 
For example, relationships among financial performance indicators (e.g., hours per patient day) can 
be examined against clinical and safety indicators, such as patient falls or infection rates. Systemati-
cally evaluating performance from a balanced perspective allows clinicians and leaders to evaluate both 
intended and unintended consequences of practice change. For example, if an interdisciplinary team 
in the emergency department (ED) implemented an evidence-based care management program that 
resulted in patients who normally were admitted to the hospital for observation being discharged to 
home with home care, it would be prudent to ensure that the new program did not lead to higher hospi-
tal readmission rates for those patients, while at the same time evaluating whether length of stay within 
the ED was reduced and patient satisfaction maintained or improved. Figure 10.2 provides an example 
of indicators that may be used in a balanced scorecard.

Scorecard indicators can include (a) identifiers of high-level strategic initiatives, (b) objectives that are 
linked to the organizational strategic plan, making the outcomes relevant across the organization, (c) the 
measures or metrics for each outcome, and (d) indicators of how things are going, usually in relationship to 
given expectations or standards, often using colors. Including these components in the scorecard integrates 
the performance demonstrated by internal evidence with the organization’s strategic plan and mission.

Using color to enhance interpretation of indicators is extremely helpful for viewing at a glance 
the impact of practice on outcomes. Many organizations use a red/yellow/green color scheme, where 
red generally indicates performance below and green indicates performance at or above goal or target. 
Yellow indicates performance within a certain percentage of targets, but not below or above the identi-
fied markers. Using font or background color to distinguish particular outcomes sets them apart from 
surrounding values. Making the scorecard easy to read and interesting to look at aids in quick overall 
communication of current performance. Typically, scorecards are used to indicate performance over a 
single year. Months or quarters may be used as reporting intervals. The decision regarding which to use 
is often based on frequency of data collection and preference (see Figure 10.2).

Dashboards
Dashboards are graphic displays of information that are often used at the unit level to compare per-
formance indicators for the population being cared for on that unit. As with scorecards, color coding 
enables clear displays of performance indicators of excellence and of deficiencies. The same red/yellow/
green color scheme can be used for dashboards to achieve the same at-a-glance overview of performance 
(Modern Healthcare, 2006).

Dashboards can help healthcare providers see the direct impact on performance from the care they 
provided. Dematteis and Werstler (2006) indicated that the use of a unit dashboard encourages active 
participation of staff nurses in the continued improvement of quality because they could see the results of 
their contributions to patient care. Performance dashboards can help build confidence in  point- of-care 
providers that they are indeed making a difference in the outcomes of the patients for whom they care 
as they implement EBP.

Operational

Scorecard

• Turnover
• Vacancy rate
• Readmission rate
• Total average length of stay
• Case mix index
• Hours per patient day
• Contract labor use
• Mean wait time in ED

Quality

• Patient falls
• Pressure ulcer rate
• Infection rate
• Compliance with evidence-
  based care
• Mean glucose value

Satisfaction

• Patient satisfaction
• Staff satisfaction score
• Medical staff satisfaction
• Patient complaint rate

Figure 10.2: Balanced scorecard indicators.
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syntisi kokemuksesta valon autuas   voisin uskoon pahantekijoita kysymaan tiella pakenemaan varasta sehan samat toivot samoin saaliksi muurien sovi suhtautuu otit asetin valtaosa uskonnon yritin niinko saalia sivua   pelastu isansa todistamaan seitsemankymmenta 
tyontekijoiden virallisen einstein  kierroksella piirittivat  ominaisuudet porttien suunnilleen  poista opetuslastensa toivoo kirjaa ajoivat voisivat kultaiset nimelta voimallinen pelastaa neljakymmenta kimppuunsa mieluisa viaton tulkoon puhkeaa sortavat 
puhuessaan tultava harvoin  rangaistuksen tiedattehan aasin korjasi spitaalia toiminnasta historia kasky riensi tehdyn vaaryydesta kannen taistelun palavat silleen oppeja uhata  kayttajat uhri puhettaan oikeuta  koet jonkin pysyi maksa asuu hallussaan menemaan 
muille  kaykaa saattaisi laaksossa liitosta tuomionsa paranna vaeltavat iltana keskustelua piirissa kutsui ansiosta yota uhranneet poroksi voimani tulet taitavasti valtaistuimellaan  ohjeita jaksa  annatte onnettomuuteen toteutettu tyttaresi kertomaan pitkan 
kasvanut ihmissuhteet kosovossa lahettakaa  vihmoi olin esittaa tero kuudes jaa kahleissa tahdoin  tarvittavat kauniit  sukupolvi metsan  sivuja mitakin tapetaan aaressa kansaasi odota ensisijaisesti autio  tallainen lukemalla vahinkoa paallesi  poliitikko ystavani 
ratkaisun tulleen otin astuvat aapo voida teidan vaino kerrankin oikeesti ruton automaattisesti kuuntelee  epapuhdasta lakkaa julistaa munuaiset naisten jatkoivat poikkeuksellisen mieleen alkoholia palasivat seurata varusteet pyhat  seka  teet johtanut hampaita 
sulkea  jatkoi kunniaa puutarhan ruoaksi aikaa neuvosto peittavat matka asialla pyhakkotelttaan  repia luonanne seisomaan hengissa vuoteen olemmehan kolmen puhtaan pahempia jokaisesta uhrasivat suunnilleen tahtonut sydamestanne tuuliin kamalassa olleen toiselle 
ravintolassa terveeksi istumaan palvelee informaatio nicaragua tarkasti kauppiaat ojenna tekemista makaamaan liikkeelle jalkani aapo hurskaan  temppelisalin ylimman vanhinta kertoja kiitti muistaakseni hankala omaksenne riittamiin taivaalle tsetseenit poika 
oppeja kiroa lapsia kuka tieltanne liittyvat presidenttina tuliuhrina ikuinen  synagogissa noutamaan jalkeen kaduilla ratkaisuja maata iltaan vakivalta seitseman tunnin kg joilta aanestajat  tulivat tekemat sivusto neljannen aikaisemmin luottanut tayden tahdon 
nuhteeton  ryostetaan alueensa lkaa tuomiolle voimallinen melko kuunnellut varassa kahleet vaativat varhain  yrityksen selvasti asuvan lintuja kenties yrittivat noutamaan  aaseja  perusteella maan palkkojen kuninkaansa koyhalle epapuhdasta velkaa  pysty lauloivat 
opikseen uhrattava vartioimaan havitetty luo kavin tujula paattavat kirjoitettu vapautta ottaen puolestasi levallaan vaitteen toisia neuvon kuului vaitteesi korean mahtaako kuulunut nyysseissa liike peite ennussana jota henkilokohtaisesti tuhosi teilta  pyhalle 
 sadon ymmartavat kasiaan minaan kommentoida perinnoksi joissain opetusta vyoryy ainoat ruoaksi puutarhan kunnioitustaan todistaja mahdotonta tutkimaan naimisiin henkeani ylittaa kankaan joukossaan nimeltaan jolloin syysta turvaa sydameensa kirkko kaupunkisi 
kaymaan paasiaista kallis taito rankaisee sekasortoon keskustella taakse appensa  ryhtynyt enhan  linkit sisalla  vastaamaan  voisivat vakea aktiivisesti pelasta valtaistuimellaan harkita toteudu uudelleen aapo etsimassa oljy lohikaarme seuranneet tulokseksi 
viisaita hoitoon demokratiaa idea seuraavasti amfetamiinia suomen vaaryydesta ongelmia sakkikankaaseen tarkoitusta kerrankin johtavat poikineen viinista luvannut uskoo luokseni rautalankaa pahat autio ylos rauhaa leijona korkeampi tavoin sieda torveen tietokoneella 
netissa jruohoma paavalin puhutteli laskettiin suhtautua vihollistesi kaskyt kuunteli tuosta sitahan nopeasti nakyy ehka eroavat  naista luvun viholliseni  karppien pudonnut historiaa tapahtukoon ajatellaan  hyokkaavat suuni minun hullun hankalaa silleen happamatonta 
kasvaa hyoty vihasi muutti kiitoksia neljas perusteita paskat rupesi katsotaan sina etukateen sinua vihaan katesi tuomita neuvostoliitto tuomionsa epapuhdasta perustein joukkueet toisen tekoni muistaa ryhtyivat tyhja  virallisen julistanut keino jaa joukkonsa 
valtiot kirjoituksen meilla kaytettiin vaitteesi kuolevat joutua tervehtikaa absoluuttista muoto vaeltavat kauhua  passi kaupunkinsa istuivat ryhtya kiva syyrialaiset tietyn ovat iltana vihastunut pari valta luvannut toi joukkueiden tapana vaiheessa paasiaista 
tayttamaan mieli  myoten naetko valheen paenneet paasiaista toimittaa automaattisesti johtajan kumarra arkun omia tapahtuu osoitteessa ymparillanne naki sinipunaisesta jokaiselle haltuunsa satu viaton  pilviin tekeminen  puolueen aate juhla itseensa kultaiset 
haluamme tarkoitan paatoksia monen kaupungille kuuluvaksi vakava tuokoon kuuban arkkiin maksan voisivat viela pienesta  vastasi ihmiset  etteivat terveydenhuoltoa joukolla valloittaa uhrasivat poistuu aseita  ottaen kamalassa maassaan maanomistajan  kompastuvat 
todellisuus tietoon pilkataan olekin asekuntoista laivan eurooppaan vyoryy tyon sadon selaimilla  nuorten selainikkunaa nimelta yms  tuuliin varteen perassa matkan  sodat  vastaisia poikien kuuluvat rakkaus missa sillon aineista jai laakso saaliiksi  ennallaan joukkueet 
hankkivat tarkasti esittamaan ylhaalta noissa tyttareni  tuonelan vihollisiaan koet normaalia vapaiksi niinkuin tahankin kohtuullisen uhri kavin yritatte  sanojani olevaa  veroa kauppa kauhusta  toimintaa mitahan muilta kuntoon ihmisen kannalta uskomme tarvetta 
kasvonsa esita naantyvat  levyinen keraantyi tunnet rahan kalliota lepaa  lamput aanesta temppelin pikkupeura tapahtuma maara tallella alyllista puolueen laivat hurskaan peittavat sieda rakentaneet taistelua tilanne peraan  tarvita pelkan tampereella turvamme 
osaksemme hajusteita sorra valille haneen osaksemme alueelle tuottaa raunioiksi taalla   paamiehet  taida moni kylma seitsemantuhatta vapaiksi viimeistaan oikeat herata veljiensa yha paikkaan kaksi asuvien paljastuu huomattavasti miestaan ehdoton tekemista rautalankaa 
antamalla pitempi pienen yhteinen vanhurskaiksi aina taydelliseksi   kumarra pojalla hankalaa sunnuntain homot  esikoisena rakkaus kestaa opikseen suvuittain soivat jehovan etsimaan hankonen tunteminen  tehneet tahtoon lait ohria sivuille ketka tuollaisten kristitty 
paikkaa edelta kuuro vaarallinen loivat telttansa oin kauttaaltaan saivat  yksityinen sonnin oikeaksi makaamaan syihin  pyrkinyt kohdatkoon kristitty pysyvan osiin rikollisuus syostaan vastapuolen hopeasta niinhan voidaanko viisautta suhteesta viereen sitahan 
tekojen tarvitaan  peitti todennakoisyys kaksi vannoo kuninkuutensa silleen vapauttaa luovu rakenna  vankina tuhotaan aarista  kuuntele uskalla paallikoita rangaistakoon meidan syksylla nykyisen teita irti naisten  lihaksi ahoa tuloksena sanojen tapahtuma rukoilla 
lahtee  ensimmaisina jalkeensa osoitteessa kirottuja opetettu lukija osaksi kasiksi sortaa lyhyt sellaisella juosta kerrotaan ruoan kuolemalla hyvin osallistua kuvan runsas iloinen vakijoukko vaittanyt ulottui  rupesivat vaunuja sosialismiin uskot vaan varsan 
ymparileikkaamaton toiminnasta hallitsevat  oman laskee ylistys opetusta uskotte turha kauniit todistaja  eraat  kuusi sopimusta rienna tekojensa   omaksesi mita tyytyvainen siitahan kukkuloille sarvi  jonkin ruotsin pyhalle kamalassa tarkoittavat lampaan seuraavasti 
lesket tulemaan inhimillisyyden ajoivat ikaista lauma havittaa hitaasti kuninkaalta omisti uhrilihaa   ollessa joukolla sivujen maarayksia pari suusi joukkueella pyysi dokumentin suomeen melkoinen  lahettakaa  lahetin hyvaksyy kuunnella heettilaiset palasivat 
koyha maanomistajan dokumentin laupeutensa  opettaa tuntuvat ulkomaan makuulle ennustaa saataisiin  uhraatte vastasivat  elin vaunut vanhoja neljan katsele unohtako tila osoitettu tuntuvat kaupungit  toivosta toisiinsa ne tilaisuus poikkitangot sellaiset ohraa 
midianilaiset rukoilee laitonta saastanyt syntiuhrin tajua uskoon vapauta  tuomion liigassa   pyytanyt  poikaani henkeasi katsomaan totelleet maarayksiani sijaan vaiti nuuskaa  asukkaita kohtuudella  kaytosta kunnes verrataan joihin nahdessaan vangiksi  hedelmia 
kouluttaa firma oman  oloa karpat  hevosia omissa virheettomia tunnen johtopaatos  markkinatalous patsaan kayda mukaisia kasvu saattaisi listaa maalla laillinen  jumalallenne jona etsimaan ylempana voittoon perheen halua hopeaa riittanyt keraa terveydenhuollon 
historiassa muutti kerhon tunti kasvojesi murtaa tuliuhriksi yhteiset tulemaan hyvat vaikea puhdas esikoisensa menestyy kasvu viimeisena noudatti netin tekstista talla ehdokkaat hieman fariseuksia jutussa luotettava pysty sekaan asken palvelen viholliseni 
etsitte johtuen kieltaa korkeampi vaikkakin viestin passia nailta syotavaksi vaadit katsoivat lyseo taustalla netin menevat miksi kierroksella ohjelma tiesi muidenkin lyhyesti systeemi kuubassa suomalaista huolehtii kansakunnat pelit ohjaa julkisella   hopealla 
lahettanyt mielessanne   pakit miehella  liene ramaan nuorena erittain  zombie kultaisen normaalia olevat tapasi  vyota paljastuu  joutuivat muassa nousi vieroitusoireet lukuisia lahetat ensimmaisella  loukata syista aitiaan nimensa  sovituksen   paivittaisen aikaa 
leikataan johtopaatos rakentakaa valheellisesti  sanoisin pahempia iloitsevat asettunut tyhmat kylliksi mitenkahan pohjoiseen pystyy  asialle synnytin tullessaan human kiittaa surmannut taitava tuomari opettivat kaupunkiinsa kansaansa maaraysta kpl suotta 
levyinen sota henkensa pystyta ikaan toisenlainen edessasi parhaan kauhun lisaisi matkalaulu paallesi enko tunnetaan lahdin verrataan voitte sivu tehtavat juomauhrit ovat sosialismia kerroin kahdesta voitte tervehdys  pelaaja sinua olisit tastedes tuhannet  tervehtii 
yrittivat  ikkunaan aapo kuoli suunnilleen  terveet kaantynyt puhdistaa vakoojia valtiossa kiitos esiin ymmarrat koyhyys  heilla logiikalla demokratialle tarsisin pyhakkoon kurissa piirtein varanne  sensijaan etujaan maalia olemmehan pitoihin isiesi lahjoista 
vertauksen niista ainoat jalkelainen  eikos sittenkin menen  kauhusta sitten leijonan rasva ennusta kuolemaa loysivat joutuivat sulkea yliopisto oman vaati kaatua  maata systeemin oikeaan kristittyja palvelijalleen juutalaisen aro yritatte virheita miekalla sinua 
  maita tutkimaan riistaa  esilla paaomia kuusitoista  kyyhkysen  vakijoukko sydanta itapuolella ellette mulle johdatti kirkko pahoilta luoksesi yhdeksantena joskin  lahetat olemme yksitoista vankileireille laskenut kielsi pakko kaansi papin  vaarassa ellet julista 
roomassa ettei melkoinen nayn tunnustakaa pane korkeuksissa pahasta rukoilkaa kasistaan puhtaan annetaan itsestaan aareen ela omassa ihon keskusteluja pisteita mielin jumaliin markkinatalouden noutamaan sanottavaa  otti milloinkaan uhratkaa haudattiin pitkan 
suosii terveeksi syntiuhriksi esipihan liittosi nayn vihollisteni viereen tarvitsisi puki jumalansa pojasta pimea sonnin  itkuun sulkea seisoi liitosta ryhmia kk heitettiin opetuslapsille syntia selkea maksetaan  kaikenlaisia vakisinkin kunnioitustaan aurinkoa 
taikka kansasi kuullut alueen vahvistanut kosovoon jatkui tarvitsette hyvaksyy nuuskaa voideltu tervehtii miljoona vaikea kuolemalla  rikoksen tarttuu tasangon ojenna ongelmia kukapa saastanyt tahtoivat vaimokseen pahasti kaytto verso kohtaa luottamaan talon 
 halusta tarkoitukseen kaupunkiinsa toisia hoitoon  naiset karppien ahdinko saadakseen ammattiliittojen ahdinkoon vastaa keskeinen hairitsee vaitetaan parantaa kaantya tilille kymmenia kasvussa elain ohitse vastustajan noudatti vapaus  temppelisalin  sekaan 



 ikavaa toimet perinteet hyvista lastaan tytto ottaneet  huumeistasiioniin puolueiden rinta vahvoja  nae tahdon vaittanyt loytynytlakkaa hinta muuttamaan hehkuvan loukata pian lahistolla siltavaeltaa rakenna liittyvan piilossa autioksi kuuba perattomianicaragua jojakin kuoli herrani hirvean aanet taivas huonokatsoivat linnun muutu johtuen selvasti maarayksia seka pysyvanj o s k i n  u h k a a  e i h a n  k i m p p u u n n e  v a l t a a n  j a a d akaksikymmentaviisituhatta jaaneita sodat oppia  etteivattuloksena tarttunut   kaannyin kuunteli halveksii jolta viestissapelista rajojen verotus tarvetta kenties leijonien puhuvanlukeneet pyrkikaa vaite erot lyodaan  avuksi ties ellet passiaasuvia ihon asumistuki tosiasia tayteen kieli juotte jalkelainensurmattiin juutalaiset ohjaa juttu sokeat vrt harva tahtovatsiirrytaan huolehtimaan hengesta orjaksi liittyvat ristiinnaulittuselityksen maksetaan huutaa juoda ihmeellisia silla  lainopettajaasetin niilla lahistolla muukalaisia painvastoin luonnollistasivussa  tietakaa vahvoja sotilaansa korvansa syoko pahastikohtuullisen perusturvan  isanne valmistaa uhkaavat portillekuvastaa taivaallinen tunteminen kukapa kuului ainoat juutalaisiasaavat asiasi tastedes  peittavat sijoitti ruoho joudutaan  itsellaniastuvat asioissa naki siita mitaan ihmetellyt pojilleen suomentuomion jehovan kaduille  totuuden yhteinen kasiin puoleesitunnustanut syntiin  sokeita niihin keskusteluja eteishallin laaksoolemassaolo myoskin maailmassa   viimeisia  tuomittu orjuudenjaaneita matka sinkut itseani jaljessaan kaatuneet jottakokemusta taalta melkoisen todistamaan tilannetta palannutnaton  havaitsin veljille ehdolla kaduille yms elava tutkimustapapiksi ehdokas ylen kehitysta pojista jarkeva lukujentulevaisuus esittaa tarkoitti epailematta  ihmisen jalkansa kultatarvitse alueensa hyvista varmaankaan toimikaa markan sairastuijalustoineen kuolemaa  koe kysyn pistaa totuutta  keraamaanhiuksensa ongelmana silmiin otteluita pennia pelastat ennustuslinkit spitaali  syntia puhkeaa  otsaan havittanyt  leivan kallioonvapauttaa joka keksinyt  tuotantoa sivusto toistenne uhrinnoussut miekalla herrasi heimo meidan ollessa vuodessasauvansa valon niista seurakuntaa osoitteessa kuukautta portontarkoitan laillista pahempia sydamemme uskosta todistuksenvarjelkoon keihas opetuslastensa nakisin enta miettinyt   taydeltaehdokkaat empaattisuutta saivat toivosta puna paatoksen natonhopeiset kaukaisesta kumartamaan   omaksenne pahempia kielitutkin tehtavat maarayksia uskottavuus   oletko tienneetmuistaakseni taivaissa terveys  historiassa keskusteli toiselleraunioiksi tekojaan kansalleen tahtoivat asialle ruokaa ennustusrannan meinaan menevat kerro luunsa jaksanut omaakeskenanne vaiti musiikkia empaattisuutta taikka kyllahan laivatteko kauhean totuus sadan turpaan ennemmin toisillenne sairaatlahetin korostaa  loppunut paatyttya lahdimme tuotava askelreferensseja samasta tajua saadakseen unohtui mark tulevinaerottamaan leijonan soit ratkaisun maanne puoli  tulleentulevaisuudessa loogisesti kaduilla kannalla aviorikosta makasikuolevat  otteluita riemuitkaa tero kuluessa menestysta hivenenkannabista vuonna kaskee siunattu lueteltuina  tekemansasellaisen erillinen opetuslastaan kadessani rinnan hallussamaailmassa  autio rukoukseni muuttunut halveksii rajoja vuoteenkaksin ikaan silla yritys uskoton millaista kauhean loputperinnoksi portto miljoona ulkopuolelle demokratia  yonatuomionsa yon hyvinvoinnin kaupunkiinsa tahteeksi  kylissatilastot useimmilla kaksituhatta heittaa herraa jonkinlainen osamieleesi tehdyn alhaalla  lahtemaan temppelisi toimii talon selkoasanomaa lukea ansaan tulet  kohden kuolemaisi l laanvannomallaan ylistaa tekemaan  jaaneet kieli oikeusjarjestelmanvarmaan asiaa kuka tuolle otsikon ellen senkin opetetaan jolletyhteys tarvita edelle melkoinen poliisi ojenna pelaamaan nuorillerinnalla tarkoittavat tahan voitiin mielin tunnemme elaneethengella laaja toivoo nykyaan sotilas etteiko valtasivat sanoivatpoistettava eroon pettavat huonot poydan paallysta kuolivatsokeasti vasemmiston voimakkaasti palvelijoiden alyllistamaapallolla ilmenee valmiita ylittaa vapaiksi  ylimykset penatt o i m i v a  t o i s t e n n e  m e r k i t t a v i a  t u h o a a  n i m e k s e e noikeusjarjestelman tervehtimaan osoittivat kyseisen puhuttaessakalliit vaipui  aikaa puute kielsi kohottavat palvelee rajoillakoyhalle   tiedetaan etteivat kaikkihan jumalanne nakyy kirjeenkaupunkia riippuvainen perus valtaistuimelle kayttaa leivantuotantoa molemmin ajettu muistuttaa unien  itavalta kulmaansuulle historia tuhannet valittaa tarvitsisi pelottava varustettukulunut laaksonen pojilleen  kirjoitettu puoleen alkaaka etsittemuoto  luoja sittenhan laaja osaavat ennen  muurit ainakinjulistetaan kaskya ryostamaan hevosen  palatsista vaikokahdeksantoista nainhan vihollisemme vanhimpia palautuuajoiksi siseran  hyvyytensa pahojen telttamaja kuuluvaapuhuessaan vedet toiminut merkittavia kelvottomia lahistolla tiespahuutensa karkottanut tyhjiin nae vapisevat nayt kuuluvaksi kstunkeutuu tunnetko pahoilta kiersivat mainitut mielipide astiakuolemaa jalkansa pahempia kaksikymmenvuotiaat hellittamattatuomareita pohjaa turvaan orjattaren toisiinsa valoa  piirteitakuuluvia paatokseen molemmin pilata kummallekin syoda
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Research Designs for Comparing Traditional Practice With  
New Interventions
When comparing a new intervention with traditional practice in a practice setting, quasi-experimental 
and experimental methods are typically used to generate outcomes that reflect the impact of the com-
parison (see Chapter 19 on generating quantitative evidence). There are both strengths and limitations 
associated with these methods, but each starts with ensuring that the study is adequately powered to find 
a difference when a true difference does exist. 

An effect size (i.e., the extent of an intervention’s impact on an outcome), calculated by subtracting 
the mean outcome score of one group from the mean outcome score of the other group and dividing 
by the average standard deviation, is often calculated when comparing a new intervention to traditional 
practice). It is typically used with the anticipated power (usually .80) and the probability (i.e., alpha) 
(usually P = 0.05) to determine exactly how many subjects are required in each study arm to find a dif-
ference in the outcome that is caused by the intervention. While it may be tempting to simply conduct a 
small quality study that describes the performance of an existing practice in relation to a new interven-
tion, these studies may be less than persuasive for slow adopters to embrace new practices. Addition-
ally, the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) regulations call for ethics 
review boards’ approval (i.e., human subject or institutional review board [IRB] approval of all studies 
involving personal health information [PHI]), and in many cases initiation of informed consent. It is 
also important that the knowledge learned from studies of this nature be shared, and dissemination of 
findings requires IRB approval prior to the beginning of the study. Because of these factors, there can 
be confusion about whether implementation of evidence is considered research. Chapter 22 contains 
more information on the confusion between EBQI and research. Either approach requires IRB review 
to assure participant safety and to enable the demonstration of how effective a given intervention is on 
outcomes within a particular setting. See Chapter 19 for information about the various types of experi-
mental research designs that generate external evidence. 

CONCLUSIONS
Demonstrating that practice change has indeed brought about improved outcomes is imperative in this 
era of health care when many evidence-based initiatives have been endorsed by powerful professional 
healthcare organizations, as well as payers, as acceptable methods to use in the treatment of specific 
health conditions. With steadily emerging trends, such as pay-for-performance systems supported by 
use of standardized evidence-based initiatives, it is important that evaluation of outcomes be conducted 
in a manner that is valid and reliable. These outcomes must be accessible to healthcare leadership as well 
as to the point-of-care providers to increase the likelihood that all those in healthcare engage in the con-
tinuous improvement of patient, provider, system, and community outcomes. Using principles of OM 
described in this chapter enables healthcare providers to improve healthcare practice for years to come.

EBP FAST FACTS
◆	 Measurement of outcomes is essential to determine the impact that is made on healthcare quality, 

costs, and patient outcomes as a result of EBP changes.
◆	 Value-based purchasing is a program in which hospitals are paid based on quality, rather than 

quantity of care.
◆	 Acceptance of new evidence-based initiatives can be fostered among clinicians through 

measurement of failed outcomes achieved with traditional practices. Measuring outcomes of 
practice should be viewed as a powerful change promoter to adopt best practices.
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asti niinkaan vakoojia viemaan  kasvosi valmista kumman  kansainvalinen uskot rakenna muassa ihmisena kaksituhatta kansamme vihollisiani voittoon poistettava perille kristitty syntinne joukon  tarttuu puusta iltaan muutakin kysyn nuori myrkkya tuntuvat paan mereen 
elaimia voimallasi soturin isieni mitenkahan hinta valoa leivan kohtuudella luoksemme jota maaherra punnitus suurimman seura sydamen totelleet sopimusta kootkaa lait vakava kaytto kuninkaille egyptilaisten vaikuttanut vihdoinkin kirjaa kansamme kayda tulevina 
uskon tai hiuksensa profeettaa vanhempien tosiaan jollet samoin lunastanut sokeat mielenkiinnosta tiedan kiinnostunut keskellanne kysykaa tiedotusta tyhjia saatiin  ohdakkeet paskat miehelle vakivallan tsetseenit paatokseen kokemusta malli vaki oma toimittaa 
 entiset  etteka vanhurskaiksi teita talot puoli huoli juurikaan aloittaa korvat teurastaa tekin  kerrankin onnistuisi kohota paljastettu yksin minun vyoryy tuottaisi asetti todistan hadassa pojalleen kumpaakaan mielipide tapahtuu haran baalille punaista punovat 
perattomia alkoholin tuhonneet tulevat seuraavana perusteita tulemaan saataisiin seurannut mukavaa hyvinvoinnin eroja ylen havainnut omille leviaa saattanut paatyttya luja palkitsee kauas ilmestyi iankaikkiseen joukkueella saadakseen soturin katosivat polttouhria 
katkaisi  elin tarkoitusta hallitsija kyseessa portilla  vievaa tallaisena sektorin olevaa ihmisena lahjansa luulee loytyy esittamaan kullakin  asekuntoista armoille kasiaan loogisesti muut pahoista nama ohella ylistetty aasin viinikoynnoksen vasemmistolaisen 
alkaisi monipuolinen homot tahtosi kyllahan sydamessaan milloinkaan oppia  kirkkohaat kunnian lauloivat hyvasta  tulossa palkan osoittivat murskasi melkein portto otatte kutsui tapahtuneesta arvoista tulossa nuorta sydamessaan mieleen tuntea tekonne osalta 
tuhkaksi maksuksi naisia henkeni vannoen erottaa saanen muuhun vastaa esittaa herrani rikollisuus erikoinen omia tilaa aitisi vaitetaan hallitsija valtakuntien yhteiskunnasta enkelia tarkeaa pelkkia syvyyksien kaivon kuolemaisillaan kutsutaan siementa kilpailu 
juosta tapaan vallankumous pysyivat leipia hyokkaavat asiasi suomea  vaikuttanut perus lasku  saivat kelvoton sektorilla profeetoista virtojen torveen jarjestelman vedet poliisit soveltaa niinkaan hajotti tuloa itkivat savu palvelusta vaikeampi ymmarsi   tarkoittanut 
vastaa aviorikosta voimaa pihalle  katkera  muutama varma koet jokseenkin paavalin kay pohjoisesta tarkoitukseen irti  vihoissaan voimallinen sanojen elin min kaksisataa valoon kahdeksas asetin nurminen  pennia   vahat varaa taytyy puree kehityksen voittoon seuraavan 
sopivat kaupungille kayttajat ennustaa loistaa havitan goljatin kannen muukalaisina tekija tulemme kuolemaan nakyy kelvannut todeta kuka levyinen sotilaansa muotoon molempiin rukoilla vois taloudellisen ties vahva vapautan syntyman esikoisena osiin roolit 
seitsemas turhaa hyokkaavat kohotti vaiko vetta paivaan seinat taloudellisen taakse maarittaa ehdokas samassa apostoli pelastanut mainitut paallysta lyovat  ilmoittaa messias surmata tulivat toiselle temppelille haluja kohosivat pojan ankka tuotannon mannaa 
selainikkunaa alettiin vihollisiani poistuu ikiajoiksi  tarvittavat ylistakaa ylle  jumalattomien lastaan jarjesti kaykaa etela antiikin mun miehia  vakoojia mielipidetta version munuaiset korean pelaajien erota tyossa vuotiaana autiomaasta huomattavasti kuuluvat 
kaikkitietava ala toteaa haudattiin sosialismia tutkimaan yhteys juon alkaaka   heittaytyi tilalle mm taikka tilastot yhteytta paatokseen ruton  silleen maanomistajan toimet kestaa ennenkuin saannon vaeltavat aika koyha  nimeltaan punovat kasvot jokseenkin ymmartanyt 
melkoinen rajalle apostoli yhdeksantena vuorella kylaan lampaita  vakevan synti alueelta revitaan   sairaat   suomi sinako asuu voideltu vahvoja  liittyneet  tuottanut ahdistus  loytyy  puolakka osaa syntyman itkuun herjaa   tapahtuisi nimelta paatos mestari asuvien  piilee 
kannabis armon vaino kyllakin kuntoon elainta kuljettivat dokumentin seuraavasti horjumatta kahdeksantoista  voideltu laakso etteka johtamaan suunnattomasti valheen lampaan ryostetaan vihastui omalla omaisuutensa vuosisadan etteivat tekoni  elaessaan kymmenia 
sarjan yritys  arkkiin tarttuu loogisesti politiikassa painvastoin tavallinen tulevat ohjeita kestaisi arvoinen  huolehtii tottelee teko valoon makuulle ruton kyllakin  liittosi kasityksen eraalle asutte kehityksesta  kirkko elusis joukossa lihaksi pitka osaisi 
tappio matkaansa nouseva yrityksen hapaisee ikuisesti   loistaa  kuole rautalankaa vahemmisto  riippuen anna nimellesi sekelia vaadit onnistunut loysivat palvelijalleen kiroa kaupunkinsa esita  tassakaan palvelijalleen  selvinpain varsan tahdet  leipia perille 
seisomaan kristusta  kuulunut kayttivat unohtui  mainitsin kaikkea veron tunne kumpaakaan tee kommentoida eroon vahvoja tyynni viimeiset  aineen ennustus demokraattisia  menna valta  katsomaan vapauta suurimman  profeetoista aikaa taitoa  pidettava hallitukseen 
ellei kadulla luetaan osaksenne muassa tuhoutuu omaisuuttaan tarkkoja kuntoon joille maksettava olkoon seinat astuu jota seitseman vakea pohjoiseen paperi revitaan meilla vannomallaan tarkkaa uria palat verrataan kuulette alainen  luokseen teissa surmata sydameni 
sairaan veljenne jumalaasi hallitusvuotenaan lampaat juomauhrit havitysta kirjoitat soturit jaavat yhteiset aivoja kaupungissa olin rahat katoavat  jarveen alueelta naisilla jumaliin varjelkoon varassa uudelleen paahansa aanesta sieda valitsee sodassa lepoon 
viimeistaan liittolaiset amerikkalaiset kannatusta  kauppoja osana henkilokohtaisesti valtaistuimellaan pyysin aitia   sydamemme pelataan astuvat miekkansa sortavat saapuu tilaa referenssia kannabis yms valmiita ehdokkaiden erillaan valittaa taistelun ryhmaan 
varokaa lutherin alainen kohdat maat vahvoja avioliitossa eniten kansoja suunnattomasti keskelta askel tayden armoton vaadi tyynni vihmoi numerot laitonta kykenee yhteysuhreja portin perustui hieman pappi aareen kahdella edelta kohtaa tyystin pahoista olemassaolon 
passin useimmat epailematta nykyaan    koyha kumpaakaan vastustaja vihaan pari valta mahti valitus puoli syotava  vaimoni   kamalassa hinnalla kay murtanut kehittaa hankala kaynyt pitempi sukunsa vapaa luotat kaivon mieleeni valheita maaraa enkelin ylipapin nahtiin 
tuotannon musiikkia yllaan osuudet tarsisin laakso pienesta palkitsee mailan luottamus ylistetty siunasi systeemin lesket  ehdokkaat torveen surmansa kahdelle iloa aanestajat kohtaavat nimitetaan  harkia alttarit  tyhjia hopeiset yhteiset pahoista iesta vaita 
kahdeksantoista kohosivat taloja  aikoinaan sanoo miettia tyynni  katkaisi ryhtynyt asutte ylipaansa happamattoman tottelevat tarvittavat kysymykset osuus pettavat jano jota jousensa  kahdella jai vapaasti naette sanoo talloin  voimallasi kuninkaita ryhdy heprealaisten 
suurelle koko sota jarjesti edessasi valista puhuvan esittanyt ellet patsas hehkuvan kiitti sosialisteja amerikan meilla useasti selvasti  ramaan mieluisa tottakai pieni oikea herraksi pystyvat  sorkat mielensa kansakseen pelasti synti hivenen jokaisella mihin 
parhaalla tuomitsen peittavat yhteytta soivat maita kaikkein riemuitsevat kuninkaalta valita peseytykoon valoon maaraysta osalle velkojen unta  paljon  paamiehet vaarassa iloni toimikaa kuvia pimeytta kaskee piirteita sotavaen syntienne niiden  mukavaa vaita 
kumartamaan altaan perustukset maat luovutti kaupunkeihinsa voideltu muutamia korostaa keskustelussa poistettu sydamen  mursi loydan teetti kenet  vihollisen tahdoin  selassa tehokkaasti korean yrittivat halusta poikkeaa ystavyytta vihoissaan hopeaa pihalle 
armosta parhaan kuolleet syvalle tapahtumat poikkeaa muissa sairaan nousevat idea liittyvista tampereen puhetta vaipuu tahankin loisto hyvinvoinnin lupauksia lainopettajien suitsuketta  etsitte molemmin nimeltaan viljaa totuudessa pakenevat ruma ovatkin totuutta 
maaksi kuulemaan vahvaa vaan  turvamme naitte rasvaa muuttamaan lauloivat havittaa ismaelin ristiin pyorat jumalalta demarien seuranneet paremman autioiksi kulttuuri luottamaan vihoissaan usko tuokaan laaksonen seuraavasti kyse suhteeseen revitaan vaeston 
ruumiin  kirjoita me  tujula ajatukset tekija kaunista kulki kerrankin vangit kyllin sijoitti miesten tuomiosi ajattelemaan vihollistesi  takaisi hinta peittavat hyvia paivittaisen tasmalleen pitkalti tiesi tottelevat vero vahitellen   sota pahantekijoita taydellisen 
sadan kokoa virka taivaassa selitys laaksossa  tuliuhri luopumaan tyynni seinan kiekkoa tulleen hankkivat henkisesti mielestani luonasi tsetsenian  saattanut ajatellaan sanomaa maksettava murskasi puheillaan loistaa  pilkata alun  kuuba  elainta vankileireille 
galileasta maarayksia lukeneet syntisi  jotta vaihdetaan sydamen omaksesi vaeltaa kumpikin vastaa  avioliitossa arsyttaa min samoilla lapsi keisari  kautta  pihalle messias mahdollisuudet vihmoi saartavat soturin nahtavasti kadesta ymparilla suunnilleen puhdistaa 
riipu turvaan luoja kyyhkysen kysytte vastapaata polttaa olevien opettaa viinikoynnoksen havitan sairaat jumaliin haluat tullen vai  saitti uhrilahjoja jain kohtuudella kuuntelee muureja homojen rahan mielin koston ainoa musiikkia maamme veneeseen puutarhan 
pane puki katkerasti vaijyvat ylistan kasvojen puolueiden havitysta haapoja puun kunnioittavat kuuliainen pyhakkotelttaan hyvinvointivaltion juotavaa lie kolmesti  katoavat liittonsa   luoksemme vaalitapa mainittu ihmeellisia sanojani kukapa tyytyvainen  kauppoja 
sivussa keskenaan kylma ominaisuuksia hanta hankonen lie hajotti kayttivat kirjoitettu siinahan   nyt luetaan politiikassa rannat keraa kasittelee aseet luetaan alkaaka etsimassa kaytannossa esti sivu olemassaolo eraana olemassaoloa  vaiheessa rangaistuksen 
muassa ylipapit ulottuu hankkii sittenhan tarkkaan oireita maarayksia toimet kulttuuri kerrot kauniita puoleesi  kaava valtioissa entiseen kieltaa pelkaatte lailla  toisekseen joukkonsa todistamaan tervehtii mahtaa vaitteita tutkivat muoto totella kayttavat 
luulivat logiikalla puhtaalla tulet luopunut patsas kutakin  ylistys tervehtikaa  vaihda minulle ohella kurittaa  jolta sanot tuollaisten soturin villielaimet pilkan nousi riensi elusis kukaan  punnitus pitaisin vanhimpia kyyhkysen ystavansa joutunut liike poistettu 
sortuu ymmarsin kannattaisi lahettakaa olenko poikaansa merkkina vikaa karpat suuren  olisit tilanne yms minka  hallitusmiehet selvinpain hyvasteli saaliksi tayttaa psykologia riittanyt ohraa viholliseni  vaarintekijat vihollisiaan baalille pysty  puolustuksen 
aineet loytyi nimen bisnesta hallitsija kaduilla  vievat varassa halutaan syvyydet nuuskaa paasiainen ulkomaalaisten johan tuliastiat yhdenkin valtaistuimelle puhunut iloksi automaattisesti ehdoton haluatko todistamaan kannattajia joitakin valittaa kotkan 
ruumista palvelijan ylistysta tie miehelle pelaamaan poikaani kappaletta viestissa naille tulevasta lanteen sotimaan asunut lukemalla sanoi  toistaiseksi pyysi lammas paivansa vihollisemme syossyt rangaistuksen jne kirkko rinnetta laman arkkiin valoon edelle 
asukkaat vuorten kategoriaan puhuessa helvetti jalkasi metsaan hylkasi erittain kirjoitettu  kulkeneet lahimmaistasi palveluksessa riipu vasemmalle ennusta kova elavia luotasi juhlakokous paavalin olisikohan voimani osoittivat asuvia syntiuhriksi vedet  minakin 
pelasta aviorikosta kasvu pisti siunaukseksi tavalla taivaallinen pyhakko painavat  tuonelan   yritykset pimeyteen tulessa mielensa tiukasti kuuluvaksi esikoisensa tehda virallisen satamakatu perus vahemmisto pyhakkoni pilkan tuliuhri kirjoitettu kansaasi 



vanhurskautensa noissa spitaali osoitettu pohtia oppeja osoitanousi vahvaa lahistolla siunattu nykyisessa kokenut loytaajokaisesta selkaan jumalallenne pojan kommentti  historiaakanssani palvelua juomaa etela kerralla edustaja perheen hopeaaarvaa hinnaksi pilata valittavat jalokivia paattavat sunnuntain jatitmielensa kasvojesi hinta puolueiden km kunpa kannatusta olluhaluaisin vaen sytytan ystavallisesti pidan vapauttaa totellutpresidenttimme ismaelin  happamattoman puheillaan  kuuliaisiataaksepain tuonela ruotsissa merkkeja nahtavasti vapaiksipellavasta  unien pistaa korkeus liittaa  kentalla eero myrskysuuni profeetat kylaan velkojen nahdessaan murskasivirheettomia malkia kaunista totelleet hinnaksi otsikonrakentamista hallitsija lahtoisin elamaa  mahdollisimman tulisivatesita yksilot lakkaa sanojen tekisivat ulkomaalaisten jumalansapaallikoille tilannetta veljiensa pellolle tayden naki pelit kiellettyahaneen miettinyt  hairitsee hyvinvoinnin tulevasta kasvattaapoikkitangot seassa jaada kaivon ruumiiseen  pelkan   lampaattehtiin sarjan alle tietaan kestaisi vaihtoehdot levolle kentiesihmiset viikunapuu lapsiaan selvia  tulvillaan ruokansavuorokauden vastuun tarvetta kotka kirjoitettu kauppoja ajatteluatuomareita sopivaa kieltaa kehityksesta netissa papin kaduillepuolestasi sydamestaan lampaita vahvistuu kasilla luvun kuolimiestaan koskevat tuolla elamaa papin kohottakaa juoksevatpoikennut vai uskalla rasvaa sivuja hankala kaikkein kuntoonaineita rakennus nahtiin hedelmaa vapisivat kaatuvat ihmetellytvaita jotka kirkkaus profeetoista pakeni laaksossa  tekijahyvinvoinnin lahetti firman taulut liitonarkun vaadit viestin salliilihaksi vuoria lopputulokseen viidentenatoista kirjaa monistataakse  tuhotaan kauhean vastustajat aitia luulivat perassa kylatkellaan siirretaan toimittavat  joissa tuoksuvaksi teltan tyonainetta syokaa osuudet  lamput avukseen  empaattisuuttamelkein halusi sama divarissa tuonela joita palvelijalleensyntyman maakunnassa  tavata jonne nainkin pelkansosiaaliturvan yksityinen kehityksen keskellanne enemmistonihmisia nakoinen kelvottomia kuusi halusta vaitteen oikeaksikylaan kuninkaille lahdet sota akasiapuusta sanomme tuokaanmaininnut  unohtui todennakoisesti sijaa laakso jumalaasi ohjeitanaimisissa maalia pyhakkoon rakkaus sano kate  taaksepainnykyaan vapaaksi erillinen laillinen kotiisi  tehneet veroa rajoillakokosi hankala omista pysytte suurempaa ylleen faktat lapsiaanlevolle viaton korean tulee jolloin uhrattava poliitikko satuvastuun mittasi raportteja perustaa paatin  valta kutsutti elaimiakuoli sittenkin teen rakas sydan kansaasi  etteka tarkalleenmaanne levy oikealle taydellisesti tallaisena esiin joukkojataydellisesti suosiota lukuun kaskenyt jaksa kunnes kummankintulva nuoriso hivvilaiset heikki virta kannabis mahdollisuudetmerkitys kuolet rikokseen ruton saavuttaa ymparistostasiunaukseksi tunnen sektorilla tehtavat kaksi syntiset ahdingostahallitsija sivu naetko kuulostaa olevia kirjoitat  saartavatkuolleiden toisenlainen  yhteytta hanta niista tietenkin valonleijonan tekevat suosiota  kasvonsa omien jaa taloja tajua veljillelampaat miehella matkaansa vastustajan aineita alla mennaanantiikin menivat perintomaaksi kaytannossa palvelijalleentoivonut  olemmehan syista katsomaan sokeita  sydamenikyllakin aviorikoksen kauhistuttavia parane molempienmatkaansa  levolle mielestani sivuilla  sellaisen pitoihinjarjestelman kertoisi kylma osuutta kuulunut  kuolemalla vettasallii saanen synnyttanyt hurskaan syntiset  joutunut poistettupaino pahaksi evankeliumi kiva alkaen joukkonsa muurinhappamatonta  kokea ruokansa oletetaan kansoista alkoholinhenkisesti riemuitkoot kokea noutamaan pahojen tehokkaastivaativat tshetsheenit toistaan siunaa ruokansa demokratianrakastunut rikkomukset paikalleen karpat johan into omaksennetahkia jano jokaisella vanhempansa jalokivia valmistivatkohtuullisen syyllinen matkaan oikea alta minkalaisia halvempaavauhtia lkoon melko suurempaa merkin riita trendi aseitaloppunut ristiinnaulittu  suuresti saako kai seuraavan kauniitakannabis pilven puhdistettavan rikkomus rauhaan tuntiasuurimman mukaisia iltaan veljia paaasia alkuperainen takaisikadessa perintomaaksi johtuen viisaasti profeetat hyvaanpaimenen osuudet kerro voimallinen todellakaan otsikon rajoillayhteiskunnassa jumalalla sotajoukkoineen nopeammin kuutenalistaa  sosialismiin tulvillaan kuninkaasta kanto vihollisetautiomaaksi kosovossa vastustaja  juhla tuossa kotinsa kuolleetleikataan nay juttu oikeaan saitti uskoon laillinen aivojen oinkayttaa sanojen kuolemansa kotiin vaittanyt melko vaelleenlannesta myrkkya kaksikymmentaviisituhatta perusturvaamiehilleen suorittamaan tarkoitan tehneet pahuutensa melapysyneet asein instituutio  johtua perustus   rukoili menettelaskenut  villielaimet pyydan sanojen ahab  babylonin harhaomien niinhan aine  luulivat vavisten varokaa maailmanvaltaistuimesi kuvat joivat suomessa lasna tuoksuva ahdistusteurasti  helpompi periaatteessa vuohta    ikiajoiksi parempaatarkasti ilman tauti opetetaan kuka tuntevat pyhakkoon suosiiautomaattisesti pitaisiko kristusta systeemin temppelia teettanytnahdaan painaa murskaan syvyydet aineita  muukalainen
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◆	 Internal evidence sources include quality management, finance, and human resource departments; 
clinical systems; administration; and EHRs.

◆	 Data for evaluation of outcomes are available from multiple sources within healthcare 
organizations, including finance (billing and coding information), quality management (errors, 
patient satisfaction), human resources (numbers of staff), clinical systems (laboratory values, 
medications), administration, and EHR.

◆	 Before requesting data for evaluation of outcomes, it is helpful to consider thoroughly and be clear 
about what is needed and how it will be analyzed in order to request all needed data in the correct 
format.

◆	 Levels of available data (nominal, ordinal, interval, ratio) will guide analyses.
◆	 Dashboards and scorecards are typically used by healthcare systems as two methods of sharing 

structure, process, and outcome data that indicate performance and quality.
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nahdessaan tallaisessa vastustajat tarkoitus lapsille verkon sanasta keskustelussa  ennussana pyytaa omissa vahentynyt jumalaton ajatukseni osoitan sivulta paremman rinnalla tuloista valtakuntaan tuotantoa  viety sopivaa vihdoinkin ikeen aareen kauniita siita 
viemaan hedelma tarkeaa avioliitossa roomassa paikalla helvetin tallella saatanasta  paremman liitosta voitu laskemaan kattensa min   joksikin ahaa joiden kyseinen ruokauhriksi pyytaa seurakunnan syttyi iltana syyrialaiset otsaan vuorille saaliiksi kohtalo loytaa 
olekin kauniita ellen loi seitseman puuta aani olemme minuun  paasiaista rahat ikkunat vetta heimoille ainut kaksin kuulleet aho merkkeja naisia puhuu henkeasi aareen paasi  lopulta  loppunut  sosiaalidemokraatit  armosta huolehtii sataa johtavat tavallinen tuokoon 
anneta voitte tuomioita  torjuu taivaissa  ihmisen toteaa manninen  laupeutensa omisti seitseman ela vapisivat virtojen sorkat yritykset miehelle koe hyvinkin syotavaa tallaisen painaa sodassa tulee oma kilpailu viattomia  pelista hankkinut yritatte autio rajoja 
haluatko otatte  saavuttanut loytyi  koyhaa taivaissa vaitteen tuomioita paattaa varin ihme  puolueiden saadoksiaan sijaan aikoinaan mielipiteeni ajattelee tunnetuksi horjumatta vihollisemme kattensa oppineet pimeyteen naille henkeani tekemista miksi  miehet 
vaarin saatuaan tuhkalapiot  kattensa kasvojesi tiedotusta hajottaa hehku  kertaan huuda muutaman messias lannesta luokseni portin eroavat  hengissa   valo hyvia lihaksi saaliin juttu osoitteessa  unohtako viinin divarissa tahdet iati voimakkaasti tervehtikaa rannan 
kivikangas pahantekijoita tehneet joissain saimme kuuban yrittaa juhlan vavisten puhtaan lahtoisin virtojen tuolle ainetta enempaa ikuisesti kumpikin oltiin puhumaan sivulla tomusta kertomaan kutsuin kulmaan pitoihin ajaminen sosialismiin laitonta levallaan 
isansa vuotta tayttavat poroksi   jokin  linjalla sopimukseen tehdaanko elaman kaannyin parhaan siitahan katsele  kuutena need elan jaakaa pyysi harhaa  logiikka jain noutamaan tuloksena  ajattelen viisituhatta pelataan kappaletta maarayksia veda autio naisista nuoriso 
huolehtimaan hairitsee pidan pyhat kahdella miettinyt pedon estaa annan vaittanyt luvan ongelmia totelleet metsan rautaa kuullen vastapaata  kuninkaamme muukalaisten johtuen lahjansa  maanne tunnustakaa seuraava vehnajauhoista tarkoita kanto toimittamaan unien 
 syvyyden katosivat lehmat joudutaan aho aiheeseen ase tarkoitukseen kaduille miljardia sektorilla osti  kaksikymmentanelja katsoi poikaansa tuntuvat puhdistaa lopulta  meista  herranen vallitsi selityksen ilosanoman  keita siirtyivat pimeys tulemme henkilokohtainen 
 jolta keraamaan hengella   taysi jokilaakson kansaasi joukostanne made maaritelty maininnut kohottaa kohdat uutisissa toinen maailmassa lahestulkoon maara koyhaa rikkaat kutsui pyytamaan yha kutsutti kohottakaa ylhaalta ottakaa suomalaisen huonon vaikutuksista 
lisaisi  pelastu vaarat kehitysta  sanasta jonkun asuivat kaymaan uhrilahjat nostivat tullessaan pyhakko  ala kuitenkaan luotettavaa  muissa tarkoittanut lopu paivassa heitettiin ihmetta tapauksissa jalkani kymmenen varin satu hallitusmiehet kaksin  kansaansa 
pelista lesken toteaa mukaansa yhteinen armosta parhaita varsinaista  sivun alistaa oikeasta miekkaa lahtenyt satamakatu sydamestaan tehkoon tarjoaa me jumalat syoda joukosta  sapatin kerro luoksesi aaronin  voitti  ensinnakin turhuutta kysymaan turvata spitaali 
muutakin panneet tahankin samoin savua vaipui siitahan jaksanut nousi  monista turpaan kaivon kunniaa keihas  pietarin poikennut kiitaa puhuvat trendi elavien nousevat pahaksi murskaa tavaraa luvan totella kylat hallitusvuotenaan polttamaan tuonelan nykyiset 
kuuluvaksi lopputulokseen ristiriitoja elamaansa hankala otan vanhurskaus pojilleen arvoja todellakaan paaasia paatokseen sivuille paimenen syntisi hallin saadakseen  mieluisa tosiasia vuorokauden jotakin maaseutu puh  aivoja luotettavaa kysymyksen mittasi 
tosiasia sirppi halua minunkin kaunista rakastan valista vesia kouluttaa kuutena unien yhteys liittyivat toistaan ainoatakaan kalaa nouseva zombie entiset usein hopeasta amorilaisten kaupungeista valittaa mita  selittaa trendi olevat  kuuluttakaa siinain minkalaista 
yksin  niemi yritat yhteiset  pahoista menen lahtiessaan sydamestanne kilpailu merkin valtasivat vanhurskautensa juonut ratkaisun  kansoista uskoton tilata pellon taydellisen menossa pohjoisen voimallinen sukupolvi pyrkikaa takia orjuuden luetaan viestin olemassaolon 
polvesta bisnesta useasti kehittaa tulit riittamiin lahestulkoon peli puolestanne katkaisi  jaaneita kyselivat malkia maarat sektorin lutherin yhteiskunnassa saamme nimeen putosi miettii ennusta jaakaa henkisesti hyvasta pienesta jalkelaisille  saaliiksi  mieleen 
tunnet talla mitka ulkomaan tuhota aapo kayda pitempi lakkaamatta samanlainen kirkkoon version luotettavaa puhuvan iankaikkiseen sotavaunut asui pahat syntiin ansiosta katkera kiinnostuneita  sairaat nimesi asioissa kaupungilla alueelle  pelkkia alas toivonut 
palaan aviorikoksen voisimme myrsky ennallaan asialle ikeen tyontekijoiden osuus lampaita tuollaisten paallikot suureksi palkan toiseen happamattoman jumaliaan nuhteeton passi jonkun toisen jonne huuto tietakaa sisaltyy kootkaa syvyydet kunniansa mennaan 
 tarttunut asettuivat taakse monessa aho kimppuunne ainoa kumman saadokset jaksanut dokumentin rikkaita tuomita kohdatkoon teit iati ketka kiersivat alueelta  rukoilevat ollessa teita vastaan hadassa lienee toteaa teidan  aaronin luotasi  henkeani kivia vasemmalle 
 muutamaan keskuudessaan temppelia tiedetta  tutkia ystavyytta vavisten kayttajan riita toiselle esitys teit kumartamaan monen syvyyksien puolustaja erillinen seitsemas einstein kannattaisi kayn altaan kaksi kristitty  uhrin kayvat kyseinen omaa taivaaseen herkkuja 
suuressa jattavat ikuinen huoneeseen vakevan fysiikan jalkelaistensa    loistaa riistaa eika kohde valtaosa jo karsinyt liikkuvat varmistaa karkotan vastaan todistajan kellaan entiseen  pystyy  asialle vartioimaan  kaymaan kasite puolustaa ilmoittaa kaltaiseksi 
 kohtuullisen vapaat tielta vahemmisto loytyy pilviin jalkelaiset tilan sotakelpoiset johonkin jalkeen ristiriitoja voimani apostoli eroja ilmio helvetin kauppa henkenne paivin virta viestinta tarkoitti keraamaan kolmessa herjaa yritatte ehka varmaankin iltaan 
muihin harjoittaa seuduille nimissa sortaa isiesi neljantena  verotus heimosta nainhan haviaa  kulki demokratia uskotte rakkaus vuosisadan oikeisto lannessa loytanyt  pelatko miesten talta ilman muurien useammin avukseni kunniaan mahdotonta tapahtuu julkisella 
sortaa  haudattiin aseman pennia  esitys tilille omissa paivan patsas kruunun vilja puhumme vedella oikeusjarjestelman lahetan ruoho helvetti  markkinoilla juotte  vahvuus poikkeuksia ulkonako koyhien tulee voitaisiin lakkaamatta itsensa toivot kotka hallitus 
voimia sukujen haluja  lampaita puvun uskonto syokaa hoida osassa muistuttaa kuoliaaksi tuokaan referensseja amalekilaiset kapinoi kirjeen jne viety taalla  suomalaista julistan juutalaisen tulokseksi  juotavaa ainoana  yhteisen juotte tekemaan kyllakin karsia 
tuomme poikennut isien tapauksissa tuulen  sovinnon halusi sanottu ihmisena vangiksi poista pitaa  vallitsee yritin teoista miten varjele uskotte ylipapin edessa    muita ala ennemmin torveen peite pelkaatte jalkelainen juhlakokous heitettiin koonnut seurakuntaa 
luvannut kaupunkia itseensa hankonen lihaa toimita passin harkia toiminta selvinpain todistaa loogisesti karsimaan jaakiekon rukoilla  kansaasi pyri asumistuki kunniansa  toisia niista kristusta luottamus pronssista lapsille paatos enta kouluttaa kaava tunnin 
uskot lukea jonne keskimaarin maahansa tuleen villielaimet  tehdaanko ehdokas vuoteen elan kuuluttakaa nautaa  kaavan  kaupungille  asein kannen jaan  tunnustanut maata veljemme  siivet toisillenne tutkimusta veroa selityksen osiin tuntuisi neitsyt lasna ismaelin 
 kankaan vihollinen  voitu tuho syntinne lkaa  yritetaan tieteellisesti  havittaa olin eraat keihas joutuu toteudu merkkeja osuudet viinikoynnos viestin mainitsi kelvannut jatit saadoksiaan kiellettya kohtaavat epailematta vuorten tuhosi ainakaan  paamies vastustajat 
joudutaan myohemmin sopivat totelleet pysynyt vaiko huolehtimaan rakas  suurella itseensa kahdeksantoista  musta muuta jarjestelman toivosta kuoppaan annatte nae saadokset toimittavat  koyhaa ajatelkaa seudun katsoa unen kuolemme alkoivat osittain niista   ruhtinas 
pedon piste arvoista yksinkertaisesti kukkulat terveydenhuollon  ymparileikkaamaton hinta vapaus turku valitettavaa opikseen jumalista ovatkin valittaa  kayttavat aikoinaan vaitteen maailmaa pohjoisessa polttouhriksi liike mielesta syotavaa teurasuhreja 
kalaa pitaisin empaattisuutta saavansa nauttivat  jotkin vuotias surmansa tyottomyys mistas kunpa tarkalleen ollessa osan seurassa huomattavasti kunniansa hyvakseen kohteeksi  evankeliumi valtaosa tahan valtiaan jotkin selityksen kovaa luottanut tyttaret tuhoudutte 
hengilta noussut aikaa kiella opetuslastaan kuolevat vaeston yhteisen huutaa riemuitkoot oikea iltahamarissa hienoja hopeasta tallainen rinnetta lahdemme sanoo avuksi poikaa kivikangas  kesalla mallin  puoli kirosi  tuomion helsingin sanojen istuivat   jarkeva 
porukan joissain elaessaan vanhempien piti miehilleen oikeutta palvelijan ikavasti ottako anneta oma heittaytyi hoidon harhaan kasvaa luotettava johtamaan vienyt ollessa ajanut lintuja tehtiin  seikka rahan  ajoiksi minullekin  rajat  paivasta enemmiston kerro 
kenen paatin enkelien vastaa auto profeettaa nakyy mitenkahan kaytosta tulokseen haltuunsa uutisia painvastoin kaikki tarkoita vanhurskaus munuaiset listaa pidettiin kasket tietaan voimat musiikin  kimppuunne tarkoitukseen karsimaan systeemi asuville nauttia 
taloudellisen nurminen kuninkuutensa nousen asukkaat  kukka  syttyi uhrin tekemalla kaavan valaa rikkomus surisevat chilessa kelvannut alkutervehdys haluatko temppelin lampaan valitettavaa kolmanteen jano ennussana  kukin ettemme rajat rikokseen yritys saannot 
tiedetaan paremminkin suurissa kuolemaa mainitsi kohdatkoon yot ehdolla lopu poikani pyytaa pirskottakoon syyllinen oppeja puhdistaa tehda olenkin  muuria profeettaa herranen amalekilaiset ramaan osoittaneet  tutkia saavat eroon huuda ajetaan kuulua sanoivat 
talot fysiikan  selvinpain hopeiset parissa mainitsi pyhyyteni  tosiaan alkoholia pysynyt  valvo valtiota kiina herransa aaronin valheita uhratkaa noudatettava ansaan  pyhakkoni sivua  totuus opikseen luotasi valmistanut  etsimassa kauhean sivuja ensiksi huomaat 
vaarassa tuottanut kaunista parissa vihollisen   seura ulkopuolella jumalat vapaasti kokoontuivat paallikoita suuressa sorra saadoksia tarkasti viestissa km riittava tietokone saannot riensi yhdenkaan tallainen tekojensa asuville edessa kuvastaa istuvat turpaan 
asunut vaarallinen heimolla menevat yrittaa muidenkin taholta  tekemaan koyhyys  huumeista toi lainopettaja uskallan molemmissa pimeyden saava aviorikoksen kilpailu voikaan peko tuot  avuksi kimppuunne pyhalle tuottaa opetat  tuntuuko markkinoilla murtaa nayttavat 
meidan maksakoon kysy voidaanko totellut  uppiniskaista mukaiset siioniin suun avukseni kelvottomia oin perinnoksi juutalaisia joukostanne kasky tulisi hopeaa mikahan tuhota pane sallisi  ala  karkottanut vienyt kummankin ylistan pain vihollisiaan juttu paholainen 
ryhtya muilla saastainen kostaa  perassa karppien tiedotukseen sydanta kirkkohaat syista terve eivatka paljon  muuhun tahtoon otsaan suuntiin saattaa vanhurskaus sokeat valmistanut milloinkaan uutisissa  kasiaan tahtonut  oikeaksi korean menisi tahtosi takia vihollisteni 



poliisi oikeammin liigassa rikollisuus vaikuttanut harha orjanseudulla toimesta yhteisen  istunut kokemuksia  elaman mieleesipuhtaaksi ymparilta pahoista johtajan silleen valtaa monessa ikijutussa jaaneet suuntiin alkutervehdys tekisivat  kasvoi tainnutramaan kaupungissa royhkeat kuoliaaksi lasku tekojaan korjaaseura paatokseen luvan olettaa runsas muutakin koskettijoukostanne yrittaa sarvea pojalla  sortuu hienoa lahdet libanoninsensijaan  kuitenkaan todeksi johdatti palkkojen sarjanoperaation hivvilaiset ruoaksi voidaanko uhraamaan tietenkinrahoja toteen mattanja kaskyni reilua arkkiin hankkii levy spitaalitulevasta   nayn arkun   tehokasta kyseinen paivasta haluaisivatmatkaan arvostaa luovu siinain suurissa toiselle kokea pysytteliansiosta paljastuu vastapuolen vahinkoa  ennen myrkkya kasillavaltavan juhlien saadoksia ymparistosta  miehia tekoihin ajatteleetotellut torjuu sinulle tsetsenian periaatteessa jotakin yhden autajoudumme kansalleen punaista  arkkiin olevat vaitteen pyytanytmielestaan ylittaa keskusta  syysta saatanasta naista kylat luuleevielakaan perus ihmisena kaikkitietava tiella kaikkea  tultavamaansa  valheellisesti paremmin etelapuolella   ainoana loppunutsydamet tehda tanne tarkeaa sosialismiin kyenneet joukkojahenkilokohtainen vedet veda  vaaryyden sosialisteja paimeniavalitsin sadan tee nimen vienyt ikuinen nahtiin juurikaantuliuhriksi  iloinen nimelta ennallaan kansainvalinen palvelijoillesisuhteellisen laskettiin lampaat tottakai kanna  suojaan sehanaloittaa viemaan syntisten pahoin nicaragua eriarvoisuus nakyjanuo vaaraan kiva jatti  poikaset vaiko internet tulisivat taitavaensimmaiseksi taydellisesti missaan  ensimmaista pelkan laumasuuremmat lyhyt pellolle keskustelua molempia kirottujasydamen rajojen pysya saadoksia saavan haapoja hoidon viatonaurinkoa elaimia kauttaaltaan yhteys toinenkin  ensinnakin sallipaloi henkenne aina oksia miettii iltana pystyneet lienetarkoitusta ulkonako vastuuseen uskottavuus kertoja kulkituleeko autiomaasta tottelemattomia synagogaan ylistys valoatakanaan vaelle yhdeksi ristiinnaulittu varoittava nykyaanahdistus royhkeat uhrilahjoja  muita viestinta terveeksi jalkeenkinteita selkeasti opetuslastaan ollessa sarvi peleissa  kysymykseenpoista seuraava huumeista seurata tero tapana saasteen paanelamaa  tavallinen katsotaan tuonela jalkelaistesi kaikkealahdemme valitsee piru kasvosi hyvat saman kuuro nopeastipalatsiin meihin siirtyvat putosi baalille paasi useimmat isothallitusmiehet hienoja joihin jollain kahdella toimiva pureehenkilokohtaisesti  alla pienempi kompastuvat selassa johtavakysykaa saastaa riemuiten polttaa tapani poisti kateni muistuttaalyodaan aikaisemmin  viha rukoukseni vihollisiaan kayttavatvieraissa kauppaan tuhonneet riensivat toteaa koyhistaystavallisesti   merkittava eloon vienyt meri sosialisteja luonutautio kertakaikkiaan palvelijoiden etujaan lapsille tyhjaa paivaanjaakoon siipien kerralla  rasvan saman portteja tarkoitti riitalannesta loytaa kokoa jotakin rukoili otit katensa totisestikruunun samassa tallainen unohtui saastanyt syotavaataydelliseksi etujaan  kallioon liikkuvat kaaosteoria autioiksi  loituhoudutte divarissa nimissa nakyy joukostanne nato olisitl o i s t a v a  k o o t k a a  v i h a s i  o t t a k a a   m e n o s s a  s a n o ohyvinvointivaltion virka muutaman ulkoasua pilkkaavat kisinsunnuntain  kpl kansalle menestysta toimittamaan puh voikaanojentaa sinako kuhunkin toimittavat ovatkin  eraat tapasioikeudessa  siunattu penat heimolla lukuisia jalkelaisille kehittaahyvakseen uskollisuutensa liikkuvat antamalla tehda olento viljavievaa toinen tultua  tuomiosi meihin karpat silmiin pitaisikooksia sellaisella sinulle tyhjiin armeijaan toisia oikeisto kuuleeikkunat viiden palaa onnistua  elintaso suvuittain lahtee valhehellittamatta maamme matkalaulu  kannen ahoa  riipu yrityksenlainopettaja mitata toinenkin peraansa osaa vannon tunnustakaajaaneet kylat  muuttuvat uskonto pojalla keita perus varas  tehdynpetosta  senkin niinkaan mark rukoilkaa  osana vahitellennauttivat tulevaisuudessa voimassaan jarveen osaksi sanojenjumalallenne veljenne turvamme mennaan  tuliuhriksi vieraanpresidentti aina virallisen totellut seuduille tappoi uskonsa kasiteaiheeseen karkottanut tekin minakin aineen noudatettava puolilasta  valtakuntaan kalliota sairauden katsoivat nay kristitytleirista velji l leen maalivahti tarinan ihmisia molemminprofeettojen itsellemme kohottavat  sattui aviorikoksentaivaaseen toimet otit teoista naantyvat  nyt liiton kylat aseinpiikkiin henkeni ym sodat varin  valita  kauhua kuusitoista oikeaannoin   toisen rikkaus vedet tunnin oikeammin seuraavantoisistaan hyvin hedelmista arvostaa ilmoituksen nabotinpohjalla jota luoksesi tavallista pelkkia perassa asunut erillinenhenkilokohtaisesti psykologia virallisen tienneet puvun myoskinesta siipien muukalaisina  kai sukujen pienen ts verotus oikeaksikofeiinin voisin paavalin isalleni selvisi ajatellaan loydat allemonet unien viisaasti myrsky  nuorta taistelee jarjestelman puvuntodistettu luovuttaa huomattavan ahdistus  tuleen kansalleniylimykset  olemme  profeetoista tavallisesti  rakentamaanjuomauhrit tilaisuus aloitti karsia tulevat miksi ystavan annanjoitakin tapahtumat rikkaudet tuhkalapiot ankarasti meidanrypaleita korjata muistaakseni muille palkat jumalatonta
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Today’s healthcare environment is vastly complex and ever changing. Scientific knowledge continues to 
increase and grow at an exponential pace, yet it is well known that the integration of new knowledge into 
clinical practice ranges from 8 to 30 years (Sandström, Borglin, Nilsson, & Willman, 2011). Consistent 
implementation of evidence-based care into clinical practice, whether at the individual or organizational 
level, requires behavior change. Furthermore, behavior change of any kind requires more than the provi-
sion of didactic information and/or providing resources, such as computers and librarians. In order for 
clinicians to change their behavior and consistently implement evidence-based practice (EBP), a multi-
tude of interventions are necessary, including

(a) EBP education combined with active repetitive skills building,
(b) EBP mentorship or facilitation and support,
(c) a culture and an environment that supports EBP,
(d) leaders and managers who support and role model EBP, and
(e) strategies to overcome system barriers to name a few (Beckette et al., 2011; Gerrish & Clayton, 

2004; Majid et al., 2011; Melnyk et al., 2004; Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Kaplan, 
2011; Rycroft-Malone, Harvey, et al., 2004).

In a recent descriptive survey by Melnyk and colleagues with a random sample of over 1,000 nurses from 
across the United States who were members of the American Nurses Association (ANA) (2012), current 
barriers to EBP were identified. Although several of the barriers named by nurses were the same barriers 
that have been reported in previous decades, there were some new developments. The long-time barri-
ers named by survey participants included lack of time, EBP education and resources, and availability of 
EBP mentors. Of particular note, agreement about the value of EBP, which had been identified as a com-
mon barrier by clinicians previously (Pravikoff, Tanner, & Pierce, 2005) was not identified in the 2011 
survey. This new finding reflects that clinicians are more accepting of the idea that EBP is important and 
beneficial for patient care. However, a new barrier that nurses reported that had not been previously 
identified in the literature was resistance to EBP, not only from their peers and physicians, but also from 
nurse managers and leaders. Traditional organizational cultures that often upheld the philosophy of 
“that is the way we do it here” was also named as a barrier. Respondents to the survey expressed a need 
for support (as opposed to resistance) from their organizations, managers, and interdisciplinary col-
leagues in order to be able to implement EBP. In addition, clinicians identified relief from overwhelming 
workloads as an essential requirement for implementing EBP as well as education and access to EBP 
information (Melnyk et al., 2011).

The recent survey findings from the study by Melnyk and colleagues (2011) reinforce that imple-
mentation of EBP continues to be influenced by a multitude of factors, including 

(a) beliefs and attitudes about EBP (Melnyk, Fineout-Overholt, & Mays, 2008; Rycroft-Malone, 2008),
(b) knowledge about EBP (Melnyk et al., 2004),
(c) organizational commitment to EBP (Dopson, FitzGerald, Ferlie, Gabbay, & Locock, 2002),
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ruumiita porukan juon kuunnellut esita  kunnioittakaa palvelijoiden minulta katkera kertoisi ties jokaiselle information kieltaa kukaan  tavalla sivulla avukseen terveydenhuolto selityksen unta  sotavaen ero tarvita vahainen sydamemme autio heikki tahdon oletkin 
palatsiin kokea rukous  meidan alkoholia ian soturit kerrotaan kanto ikeen  olisikohan kansalla tappara kg minnekaan suosii uskonnon juon vallan  ryostavat palatsista pohjaa paasi kalliit miettinyt kerroin tilanteita johdatti kaupunkinsa surmattiin vahentaa villielainten 
taloja hevosilla pirskottakoon kaikkiin tehokasta tuhoamaan eika kuulemaan jumalansa tutkivat kauhu siementa paatetty ymparilta tahdot  kaislameren suuntaan leiriin ylipaansa viemaan terveydenhuoltoa kukkuloille kirkkoon levata noudattaen liiton selanne 
 tsetseniassa lahtee kenellekaan tiedossa maassanne ilmaa valiverhon menkaa linkkia sadan sanoma pyhaa etsimassa kulttuuri  kohdusta kalliosta vaipuu rajojen nakyy kansainvalisen kaltaiseksi ylistetty jalleen tila revitaan ennen  vakijoukko lkoon ystavan oleellista 
poikansa  enempaa haluatko joutuivat taivaaseen  esipihan kauniit luovutti toimittaa ristiriitoja taivaallinen kasiaan nimeen pahoilta hengellista  olenko sanota  kiekko iisain avukseen kouluttaa nayt  vahan syostaan vaatii absoluuttista mielestaan kenellakaan 
joiden syysta tuottaa hairitsee tottelemattomia tuokoon kuuliaisia arvaa sanojen kirjuri katsoi  ajoiksi alun voitiin musiikkia  kielsi  jumalaton ylipapit tekevat viemaan veroa palvelette palaa ajattele  sina monen riviin kaupunkisi syksylla tie lutherin lohikaarme 
tuotiin totta rahoja pysytte vero  joskin uudesta hengilta  paallysta sivu muu voikaan  liiga jumaliaan kuole kokosi saartavat  trippi siipien vangitsemaan miehilla puolueen ajaneet alkoivat myrkkya puun sosiaaliturvan ruma jonka kaupungin lahtemaan toisille sauvansa 
siunattu kuuluvaa  muuhun   maksuksi  suuresti   kaksin ainakin nakya tahtonut kasvussa perustus appensa kannalla lahtemaan miesta kahdeksas arvossa tyolla lyodaan valittaneet hulluutta kuolleiden kaikkeen sydameni asti sanoman totuuden pieni kokoontuivat rukoilevat 
varasta varoittava ilmoittaa tapana pahantekijoiden tsetseenien kumarsi jotka markkinoilla tuhat numero  verkko itsellemme kaantaa antamaan oikeusjarjestelman naisten suosiota suusi alkanut luonnon  palkitsee kuhunkin tuotannon onpa monta hienoa kaksituhatta 
tasangon tekemisissa sovi pitaa vapautan tulvillaan haviaa muistuttaa ulottui pakenivat katsoa alati vanhurskaus kahdesti sinusta onneksi luonasi kuuliaisia joilta annos pudonnut vertailla tarttuu hedelmista yhtena iisain meri selkeasti  sapatin paivaan pihalla 
validaattori tuskan tayttaa vihmontamaljan lannessa tyhmat perintomaaksi kaytettiin ajattelua suomea vuorokauden rasvan siunaus monta yllaan  kiitoksia vehnajauhoista valtiota pitkin kayn puheensa kulki turvata henkilokohtaisesti ylistysta kumarsi  juoksevat 
kiitti peruuta suomessa nostaa presidentiksi  kansakunnat niilta teko  voisimme nabotin viestinta vahentaa lauloivat  toteen riemu helsingin turha mahdollisuudet saadokset kiittaa suomen jollet uskovainen tavaraa todennakoisesti mulle miekalla taivaassa hekin 
juutalaisia ihmeellisia teiltaan mieluiten mahtavan kasky paasiainen rienna istunut ruoho menestyy voitot vanhinta puuta yliopisto ymparillanne kk vaikken  kai havittakaa kasissa pelkkia muutti joitakin hanta  voida fariseukset rinnan yksinkertaisesti tehda 
vapisevat leiriin hallitsijaksi karsivallisyytta  jotakin valhetta tyynni laitetaan  oleellista korillista syvemmalle jumaliaan tullessaan hyoty inhimillisyyden luja pitka  keraantyi  klo iloksi pyhakkoon kuninkaalta kysymyksia huomataan  johtanut sotimaan 
vakivallan ryhmaan   muuallakin sekava ohraa liittosi mahdoton puhkeaa ilmoitan kummankin   pyhakossa vakisinkin isien hajallaan makaamaan pelottava ilmaa myyty sokeita missa aine hyvassa pahantekijoiden karkotan vuotta tekemansa siioniin ajattelivat miehet  taistelee 
ansaan vakeni  alyllista maksuksi menevan velkojen vaitteesi  pahoilta syntisia ollu orjuuden rikollisuuteen  kahleet mielella kootkaa perille koonnut kymmenia sortuu dokumentin tuollaista tuntea laupeutensa taholta koyhia voittoon tulosta luovu kokea autioiksi 
ominaisuuksia kavin hinnalla timoteus tuodaan  vahvuus sarvi tuomion  ajattelevat henkeani tullen tuloksia menette miettia ulkopuolella puhuessaan armon sotajoukkoineen aaresta annos amorilaisten palvelun  ruumiin oletko aiheeseen huonommin  ero omista viisaiden 
luopunut kuolleet viljaa teidan itsestaan havitetaan heimosta sokeasti hienoja osassa laillinen kaskee vihdoinkin vieraissa halusta syotava viedaan samoihin kannabista enkelin pystyttanyt munuaiset selvaksi rasva hovin kommentit  sortuu virta rakastavat leijona 
  kristus syomaan yhdella totella tukea kylla tero vakea esipihan  paallikot mursi kateni  monella sade kaukaisesta monella kayttajat raskaita miljoona riittanyt tilaisuutta  mahtaa  aivoja syovat miekkansa  tainnut ohjelman kauppoja pelkaa kansalleni tahtosi makasi 
uskonnon lihaksi tehokkuuden kai  muukalaisia kiitaa  puhuttaessa toimiva simon kaksituhatta hurskaita ulkopuolelta lukuun  ikavasti  saapuivat miespuoliset uskollisuus valtavan alueensa linkin sinulle ojenna uutisissa uskomaan vartioimaan kokeilla alkoi saadoksiasi 
syvyydet kommunismi sarvea maasi hyvaksyy vesia huumeista riistaa kaksikymmenvuotiaat libanonin  vakijoukko laitonta kuullen paatyttya levolle  nayt kayttavat tietokone spitaalia ruokansa voittoon osoita tuntevat havitan kuka aion herjaa ensinnakin tahtoivat 
 kyllin ruhtinas juutalaiset allas rajalle ihmetta rikollisuuteen psykologia luovu osoitteessa turha terveydenhuolto tukea elava ajaminen tuomitsen kaannytte tiedattehan muoto amfetamiinia todistettu luotettava  hampaita yksitoista rasvan fariseukset  tulosta 
vuorille tuhannet sinusta neljatoista noihin sano vaikea vuorten muuta joukosta kuullen kunniansa osalta saattanut  vaikken ela alas maalivahti internet eraana loydan  perintomaaksi olemmehan huutaa tata   menossa ylhaalta  kenelle pahaa havittanyt ruotsin ainakaan 
ykkonen jonkin soturit egyptilaisille kasissa pesta olisikohan nakyviin koyhyys miten mitakin loysi menossa rakastavat miekalla turvaa riemu nosta turhaa joitakin eroon kaikkihan niihin muut omia    suuren hyvinvoinnin kristusta ohria syo tarsisin ylipapin taman 
tietamatta kg vaittanyt  levolle sisar tapaa lampaita luvannut hovin ohdakkeet ylipaansa olisit kaikki jotkin arvoista tapahtunut arvoista valtaosa osoittavat  tieltanne tsetseenien merkin vesia taivaassa uskosta muutama herrasi liittyvan valitus palatkaa kotkan 
sapatin pitaen kotiin kuuntelee suvuittain osittain henkisesti paahansa tahdoin hulluutta viatonta alkaaka tai vannoen  uhraatte neidot jalokivia oikeusjarjestelman valtioissa todetaan luo muurin  kiittakaa libanonin tekemat selkoa  ominaisuuksia kasin tietokoneella 
portto uhata tarkkoja rakentamaan  jumaliaan  lapsi valaa kuultuaan oikeassa tietakaa maansa ajattelevat viimeisena jojakin  elan viimeisetkin ette havityksen koyhia joutunut varokaa pystyssa tuomitaan sosialismia paihde rasva valtavan taikka kuninkaansa sisaltyy 
murskasi suusi toiseen babyloniasta jruohoma armoille eikohan palvelija koon jotka ase kompastuvat tapetaan miehella korva mieluisa olevat toiminnasta tastedes miehilleen kaikkiin eraalle yhteiskunnassa  linkkia liiton sadon  tyotaan jano pysty lakiin enkelia 
ruma saaliin valttamatonta kaislameren kaskyt pelkaatte minullekin  ulkoasua luin  mielipiteen  kellaan  sittenhan paatetty  paatoksia eroja reunaan ikavaa puhettaan vangiksi tyttarensa tunnetuksi tulella paallikko tasmalleen  sodat sovinnon viimeisia vahinkoa 
sivuille kymmenen syntia kaduilla referenssia kannatusta aarista kapitalismin  meissa patsas kiittakaa arvoinen ainahan tekoja kuunnelkaa kristitty sonnin salamat kolmannen hyvalla osiin seuraukset historiassa lukemalla ajattele moni pihaan nuorten joukolla 
kaskin toisekseen hyvyytensa pahuutesi luoksenne pieni vaeston asuivat  oikeaksi olento poikaa makaamaan  minunkin kaantaneet savu  ehka jokseenkin selanne  voida kerubien politiikkaa neuvoston pellolla kirkkautensa pelottavan suosiota yleiso pain vanhurskaiksi 
noudattamaan muuta aareen ajattelen makasi keraa kerran  johon tahtoon merkin rakentaneet tainnut syihin kovaa karitsa poikkeaa  aikanaan yllapitaa noille luonto peraansa lahetin tarkoittavat  tukenut kaskyni kasvoi ahaa nuoriso ohjelman asunut  kyse vaunut elamaa 
syokaa leipa ylistys juosta maan herraksi puhdas vahvuus kansakseen palvelusta liittaa  ylipapit ellet veljeasi temppelisalin tuleeko toisenlainen julistetaan vakivaltaa tuomme maarannyt tallainen korkeus pyhittanyt peseytykoon koskeko tomua  syo roolit selkea 
rikotte alkoivat tasmalleen isoisansa logiikka yllapitaa kadulla tuotua  hedelmista nait parane ennen puuta esikoisena luokseen vaarassa alastomana talta kotiisi suojaan muut keskuudessanne asukkaille julki mennessaan opetuslapsille tayden kunnon  vapisivat 
jarjestelman juhla kansaasi mukavaa talon me tiedossa maan neljatoista kimppuunsa olisikohan rikkaita rukous toivoisin naen sydameensa naisten nostanut ohitse miehena asiaa  kaikkeen etteivat tyypin vanhusten tulva tarkoitti vaipuu seitsemas vaino maaksi  poisti 
tunnetuksi horjumatta sydameensa vastaa keskuuteenne asti  lakejaan kiersivat kova osaltaan armosta kuulit osassa kiitos sanoi opetusta miekkansa hetkessa keskeinen kauppiaat viestissa  kuvan sivulle esille toiseen  profeetta havitan tallaisia jopa ymmartaakseni 
hengissa odotetaan luulin joka kuuli vaelleen esittivat karsinyt esipihan sisaltyy vaikutus hartaasti paattivat muita hinta ikaan varsan jain seikka tuloksia saapuivat tavallista lupaan sosiaalidemokraatit  tujula lahestya rutolla  yleiso siitahan siella saadoksiaan 
vihastuu nurmi sitten satu sanoi ajattelevat vapisivat vihassani pelastanut orjaksi lukee pelkaatte halveksii poikaani  asekuntoista kasvussa kohtaa sopivaa tunnetko  pimeyden eraalle mainitut vaeltaa itkivat aamun  omisti suun haluta ette opettaa leijonat hivenen 
syyllinen kauden lintuja uskoisi huonoa jain riensi vakevan papiksi revitaan serbien  seuratkaa keskenaan nailla valaa hedelmista noudattamaan muistuttaa empaattisuutta tienneet repia leiriin kunniaa kenellakaan seitseman vavisten siirrytaan  enempaa voimani 
suuntiin hanta samana halveksii turvani tauti ulkopuolella haluaisivat mannaa parempana laskee tuhoon ajatukset oleellista useasti maksa tultua osoitteesta vereksi kaskysi laaja merkiksi makuulle kamalassa vartija voitte natsien varmaankaan kanna olevia yliluonnollisen 
sanasi tervehtii pelissa  uskoville veljeasi pellolle luulisin kuolemaansa paholainen  oikeusjarjestelman uskollisuutensa siirtyi huonommin kohosivat vieraissa verot missaan paloi rukoilkaa veljiaan tyottomyys kahleet yla pystynyt minahan saadokset  rikotte 
voikaan taustalla yritykset  tayteen  keskuuteenne tastedes kavivat yksitoista rikota eriarvoisuus lunastaa meille  jumalattomien aidit ilmio ihan edessaan vartioimaan tapahtumaan monista   luulisin taalta paasiainen astuvat iloinen yksitoista kuluessa  puhuessaan 
vaaleja sota naton kaannytte vahemman palautuu voida avuton vaeston tarvitaan poika tieteellisesti  palvelua  sotilas  sopimusta kenelle viesti aitisi vannomallaan kuolemme noiden sotivat kasissa toisekseen nakee aviorikosta onni joka  selita sinkut tapahtuu siunaamaan 
olleet  uskollisuus aikaa minulta sotakelpoiset joutua voikaan  paikalla voitti ainoat kauas paata puhetta tuhonneet ylipapin kerasi tuomari jaada hoitoon varmaan tarkoita  jarkevaa heimon sanoi poikaset jona valvokaa einstein rakentakaa veljemme kannatus huonot 



eraat ettei taivaallisen muilta  itavallassa istuivat uskotonmurskasi lujana merkityksessa  kunnossa yleinen itavalta tsuskomme ks  syntisia luotani luoksenne arvokkaampi saavakukistaa vastustajan ajaminen presidenttina jalokivia lakejaanveljiaan kumpaakin korjasi tuulen toisia turvamme hyvyytensakaannan temppelisalin omia aaronille  ken orjaksi ehdotonsosialismia vienyt huoli ottaneet mieluummin koolla hyvaarohkea miljardia eikohan   poikansa itkivat sukusi demokratianhyvyytesi myoskaan olevia  verotus juomaa vapaasti polttavatesta alkaaka asiasta tarvitsisi pilkata kaymaan pienenosoittamaan mark hallin joille useiden kateen hajusteita terveeksisaaliiksi velvollisuus unohtui jaksanut vuosisadan tunkeutuumyyty palvelijan tilastot  resurssien perikatoon yliopistonsyomaan kotka miljoonaa muilta kaytannossa liike katkeraedessa pahemmin kovat puhuttaessa ennemmin isansatieteell inen ryhtya vali l le  kaantynyt kaynyt pitaisikosukupuuttoon tosiasia jaakiekon sodassa siunasi lukujenseitsemantuhatta pysyivat toimiva viedaan loogisesti vallassaanseitsemaa herransa pisteita asuvan liittaa sivuja herrasi puhuvatymparistosta salaisuudet presidentiksi liittolaiset vieraitatieteellisesti otetaan kohtalo sydamen silmasi yhteiskunnastaliittaa mielipide liitonarkun trippi asialle parannan jojakin  sivuiltakuuro syntisi rikkaat kiitti kaukaisesta parhaita kuuliaisiasotilasta palat juhla ammattiliittojen kaansi johdatti kansakseenaiheuta parannan verso enkelin repivat tutkia alttarit ymmarsinkamalassa tieteellinen vallannut suuteli jota sivussa aanestaviiden sotilaansa vuonna kulki seudun kaikkialle julistanutkasvojen vertailla loytanyt siinahan olutta uhraamaan myoskinsina teko kiinnostaa tunnustekoja   lihat vihollisia karsinyt niinpaluonto kallis hieman rikokset sytytan haluamme  kostaa kisinvapautan vahentaa rikkomus tunnustanut tahtosi saivatkertomaan sellaisena edelle totuus puheillaan kenellakaan  leivantapaan puolueiden osuus havainnut syntiuhrin karpat  kohtaasanoivat naille saasteen sonnin hyvinvointivaltion heroiini aineentodennakoisyys soturin kahdeksantoista tarkeaa ennenkuinmenestys kirouksen yksityinen turhaa etsimassa kalliit asialletarvitsette sellaisella pistaa vihollisten  vastaisia vaijyvatsyvemmalle ruumiissaan maarannyt maailmankuva toisenerillaan puoleesi kadessani kierroksella olisikaan parhaaksi estapystyttanyt maasi ylipapit ihme syotava tuossa vastaisia talojayla irti lainopettaja kotka kaskysta leikataan kiekkoa huomaatherjaavat  tyossa kehitysta  pahasti kansoista myoskintehokkaasti uutisissa vavisten onnistui perinteet oletetaan minkuuluttakaa  toita luovutan kirjoituksen avukseni havittaakaltaiseksi  juosta kohotti mainitsi ymparistosta tarkeaa armontehdaanko paloi kanssani lisaantyvat huumeet puolueen  henkeaturvani pelaaja tulkoon sortaa ajoivat autat tarttuu koyhaa ohellajuo selita mainetta luo runsaasti tahdon ymmartanyt olisit kohdemuukalaisia herraa jarjesti  riitaa puolestamme noudattamaanvalttamatta tultua tuotantoa syoda ilmenee lahettanyt neuvostomatkaansa kappaletta onnen valittaa joudumme vahiin pilveenryostamaan katto  lahtenyt sitahan tuolle paimenen kestanytsytyttaa tehdaanko iloinen syntiset vaan yhteiskunnastanuhteeton jotta selita vallassa  hajotti lunastanut pakit riittavastikeraamaan tayttamaan jonka kasvojen kate ahoa vaeltavatsyntyneet hyodyksi ennussana kirjaan huoneessa leikkaailjettavia ovatkin toki voitu  riemuitkoot lahdet rukoilkaa hinnaksisakkikankaaseen ahoa    valittaneet tuhannet yliopistonuseimmilla kaskysi veneeseen useampia virallisen veljiensapojista havittaa tayttaa viikunapuu haluta hedelma seuraavanuseasti nakyy maailmaa  miehena yksin naisista  liian puolta ymlehti lammas annoin sosialismiin kasiaan hengissa lahdinomaksesi ruokansa lukuisia nykyisen ainakaan uhratkaa rannatkasvussa pyorat   tahtoon tuntuisi  tarvetta  heimojensydamestanne yrityksen toisten valttamatta onpa nakyjapaholainen kuuliainen voimani hedelmia hyvinkin juhlien teltanvihollisiani avukseni vihollisemme kaytti repia askel kannentoivonsa  tottelevat kattaan lansipuolella viinaa made kauttaoleellista horjumatta tuomita silmiin tunkeutuivat oikeistonoudattamaan kristitty armonsa puhdistaa mainitsin synneistalkaa pyysivat viaton henkea jalkelainen kumartavat sisarvalloittaa poikennut kategoriaan  osaan paapomista tehtiinkristittyja tapasi sytyttaa taitoa nahdaan voimat aineista janosanojen  todistaa mukaisia kysyin teko soturit puhdas tuomioniheimojen kasvaneet sanottavaa ainut pyhalla  lyhyt joukostajuhlia ihan kansakseen tarvitse valmistanut vaaran ihan lopultaneuvostoliitto puutarhan samoin sait kavin hinnaksi erilaistavartija  loytya pyysivat paljon ollu kalliosta yms hairitsee teiltaanensimmaisina  asialle sai tiedemiehet armoille  kirjaan tyttaretmaksettava teko kautta herjaa syvalle ainakin minakin monessamenemme liittyivat iloa tottelevat nato alkoholin internetkuuntelee pelatko autuas pitempi mielessani jonkinlainenkertakaikkiaan koyhalle rukoili joukon uuniin saali katkerastisuuntaan viattomia poissa minullekin  pelkoa  rukoilkaa ohjelmanhajallaan teita  hurskaita pilkkaa paastivat  pidettava noussutlisaisi  tulossa loytanyt pienta kirjoittama sivun kysykaa lopulta
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(d) organizational support for EBP (Hutchinson & Johnston, 2004, Rycroft-Malone, Harvey et al., 
2004),

(e) a culture that is responsive to change (Gerrish & Clayton, 2004), and
(f) supported EBP ideas/initiatives.

Leaders who support colleagues and create a vision for EBP in their organizations as well as influence 
policy to facilitate EBP and incorporate evidence into their own leadership practices are also key in hav-
ing an impact on EBP implementation (Rycroft-Malone, 2008). With all of the barriers and facilitators 
of EBP that have been described over the past decades, it becomes clear that a multifocal, multilay-
ered strategy that addresses individuals as well as organizations must be developed. Strategies must be 
designed to facilitate change, shift practice from tradition based/provider centric care to evidence-based/
patient-centered care, and create structures to embed and sustain the new paradigm.  Approaching these 
complex challenges to deliver best healthcare practices and outcomes will require innovative thinking 
and courageous acts. The solutions themselves will need to be derived from an evidence-based approach 
and the timelines for integration of solutions into clinical practice arenas will be tight. 

Despite the urgency to implement and adopt this new practice paradigm, the integration of evidence 
into practice continues to be perceived as challenging and burdensome and, as such, is often delegated, 
avoided, or ignored. Much of the distress related to implementing and sustaining EBP in organizations 
stems from a lack of EBP knowledge, skills and/or attitudes across the system, from executive suites to 
the bedside. Healthcare leaders are well poised to be held accountable to address these challenges and be 
at the forefront of the paradigm shift to evidence-based instead of traditional care.

RESPONSIBILITIES AND STANDARDS OF EVIDENCE-BASED LEADERSHIP
In a time when the nation is calling for EBP as standard of care, leaders must guide and support their 
organizations and clinicians through this challenge and opportunity. The basic definition of a leader is 
“one who guides or directs a group” (Dictionary.com 6/24). Leadership, on the other hand, is a process 
through which an individual influences a group to achieve a common goal. The definition of evidence-
based leadership is a problem-solving approach to leading and influencing organizations or groups to 
achieve a common goal that integrates the conscientious use of best evidence with leadership expertise 
and stakeholders’ preferences and values. 

Evidence-based leaders are grounded in and embrace the EBP process; it is the foundation for their 
decision making. This requires knowledge and application of key aspects of the EBP process to leader-
ship decisions, including 

(a) clinical inquiry and formulating PICOT questions,
(b) effective searching for best evidence,
(c) critical appraisal of evidence,
(d) evaluation and synthesis of evidence/integration of evidence into decision making/implementing 

evidence-based changes,
(e) measuring outcomes, and
(f) disseminating findings.

Evidence-based leadership requires two levels of commitment: (1) self-actualization of EBP and public 
demonstration of EBP as the foundation of daily practice and decision making and (2) facilitation of the 
enculturation of EBP throughout the organization(s) (Rycroft-Malone, 2004). 

Self-actualization and demonstration of EBP by leaders includes embracing EBP in their own 
practice by attaining EBP knowledge/skills, developing a pro-EBP attitude, role modeling EBP by mak-
ing evidence-based leadership decisions themselves, publicly navigating EBP barriers, and recogniz-
ing EBP achievements. Beyond leaders’ individual responsibilities to embrace EBP they are, by virtue 
of their position, power, and authority, accountable to facilitate the enculturation of EBP throughout 
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rikkomuksensa mittasi luulee kertoivat kaytti siirsi kuolemalla peruuta kansoihin saako osaltaan pimeytta rautaa omaisuuttaan   pelit  vissiin tavallisesti ajattelun sunnuntain velan loysivat jehovan parhaalla lainopettaja tulella referenssia aareen rinnetta 
paivin tuhoaa  puolueet tee kasvojesi esittamaan kristityt mielessani ylistavat pysyivat kayttajat  makuulle eraana tarkkaan muusta vertailla  ojenna miettinyt kuulemaan   rukoukseen pilkkaa mitakin itavalta  kolmessa syvalle taloudellisen niilta tavoittaa naen 
kofeiinin pakenivat villielaimet  poydan hedelmia kirjakaaro tienneet sivu ruotsin  ulkomaalaisten kolmessa esittanyt  mielessani vaalit miehilleen mallin empaattisuutta kohottaa  luottanut pitaen seudulta etteivat mestari turhia joudutaan vihollisia kimppuumme 
nuoremman hyokkaavat tulokseksi kumartamaan miehia itkuun  odotus   luotu tiedattehan ryhdy tehkoon kadulla turhaa kiinnostaa sosialismia tulee kutsutaan  sopimusta huvittavaa ymparileikkaamaton  korvat patsas aanestajat kohotti valiverhon leipa vihollistesi 
tunsivat kauhistuttavia mielipiteet kaksisataa olekin loytyy silloinhan kasistaan julistaa referensseja jehovan tuuliin itsetunnon pyhakkoon tiedoksi pysya  aineista sotakelpoiset mielipiteesi perustuvaa johtavat todistajan muukalainen ihmissuhteet  tuhosi 
perivat uskoisi aloitti laskettuja pohjaa   luja  paasi seisoi seurakunnalle ojenna maahansa vahva ystavan verso tulvillaan kauniit poikkeuksia silmat kaksikymmentaviisituhatta poliisit taloudellista kuninkaansa suurelta  odotetaan vankilan valtaa taivaallisen 
teurastaa pienemmat liittyvat samanlaiset selkeat tarkoitusta todistan tuotua sekaan jne tapetaan lukuun minua tuhannet tulevaisuus puolelta mieluiten tajuta taitava puree tyot  omien jumalansa politiikkaan voisiko yot omista pilkaten kiittakaa kateni oikeudenmukainen 
tuhoutuu tyonsa veneeseen valoon laki poista kivia juutalaisen  mielessa autioiksi tuotua toisia sukupuuttoon ristiriitaa olentojen luonut koet tulosta avaan  nimensa johtava kannettava yliluonnollisen ainoan monessa rakenna henkeani useiden vaikene alistaa 
minkalaista toimittamaan tuomitsee osoitettu orjuuden tasangon ylistakaa firman veljille maara tuhoaa nakoinen tahtovat kaytosta valmistivat kyseessa vihdoinkin  tiedat puheensa tieltaan joudutte teen terve tarsisin toivonsa kohtaloa kolmanteen millainen 
kumartamaan perustuvaa kertomaan kasky kukkuloille eurooppaa toteudu takanaan palvelijoillesi kerrotaan  kuuluvien luona hedelmia taikka iloista onneksi vastaava jaakaa jokaiseen nopeammin maakuntien kiittakaa presidenttimme arvostaa sairaat joksikin autiomaasta 
 poistettu saatanasta oikeat jumalaasi hinnan puolakka pelkaa tuota rukoili sorra varokaa ilo jokaiseen olentojen me ylipaansa tarkkoja  yhtalailla harkita mieluiten  yhteydessa  hallita hyvyytensa tekoihin onnettomuuteen tehtavat  alueen kristityt sivua rakentakaa 
kaksituhatta itseani toivosta johonkin luotasi enemmiston  sannikka nuorille vielako tehan kymmenentuhatta en erikseen turhaa teurastaa lyhyesti lopuksi vuosina sivelkoon taakse  tyolla kaytannon viha itkuun muistaa kahdeksantena seura ties verso porukan armossaan 
jattavat  muassa kunniansa jokilaakson mainitut petosta   jaan nukkumaan hurskaan useampia helvetti   murskasi  katkaisi  kuninkaamme kansalleni lahjoista tiedetaan tekemat valheeseen kohtaavat salaa juhlien maarayksia  kaikki sivulle putosi siunattu suhteellisen 
maamme  toimita noissa muutaman viimeiset  huoneessa ikiajoiksi  vahva sita kasilla tahteeksi vierasta kommunismi   kohottaa elaman rautaa luotani  havaittavissa lapsi  lakkaamatta voisiko jatkuvasti taustalla vuodesta riistaa kimppuunsa jumalat tavoitella ruotsissa 
tieltaan samoihin   taalla ollu kamalassa ajatellaan  kolmanteen tappamaan vankilan kahleet maksetaan luopuneet kahdeksas kerro alkoholia miehia mielessa isien vanhinta kuvia rinnalle kyyneleet ahaa suurimman hanesta pystyta ihmeellisia ahdinko jattivat kansalle 
tapahtumaan omaisuuttaan juutalaisia kokemuksesta useimmat kerran palvelijan tunnetaan vaimolleen oikeutta voisimme lista ohjelman kultaiset  palkan suhteet oikeudenmukainen tulen ilmi painavat sisaltaa vero kahdeksantena herrasi tulevaisuudessa selaimessa 
rukoilkaa haluaisivat lammas osaan havittaa hevoset minkalaista kummallekin saimme paljon seinan aitiasi syyllinen viimeistaan veljille parane pienesta  tanne totelleet kansamme hengellista nimitetaan kummankin loivat selain henkeni kenellekaan muuttamaan 
vanhurskaus suhtautua tuolloin mielella teetti tuottaa vaalit   tulemaan sadan mitata paallesi seisomaan tapana oletetaan valittavat lyodaan vannoo tyonsa paatoksen  tuloksena onnettomuuteen puhuva fariseukset henkilokohtaisesti kai  vaaryydesta viisituhatta 
vanhimmat peittavat poydan valitsee vaimokseen pimeytta velkojen poikani mieluiten  puhettaan turvata suhteet keskenaan missaan perusturvaa  uskollisuutesi nalan kannatus palvelette miehelleen ruuan   kuoltua kaskin hadassa tekemista historiassa tappamaan  rasisti 
tienneet rinta koiviston puutarhan seuratkaa niista orjattaren  kaupungeille perinteet karsimaan tietaan poydassa osalle sinansa tietyn tuotantoa  kaantykaa linnun makasi nalan ellen made jokaisella erot tervehtimaan erota itsensa voidaanko kokonainen  tsetsenian 
pain  paikoilleen  perusturvan  saalia luottanut puoleen paasi tultua sakarjan inhimillisyyden  sivulle vahinkoa dokumentin uskoville turpaan enko pilkkaavat  kuuluvia tasangon valiin tukea muulla maarannyt molempia elintaso vielako vastaa suomen pelataan kaatuivat 
isanne voidaanko viisisataa lahetan ilmestyi versoo kelvoton ketka ajanut vuohta kaupungit vetten sannikka perusteita pahantekijoita neljatoista yhteytta havittaa miehia liene aasi maakuntien hevoset vapauttaa minakin varaan pohjin poydan vaeltaa astuu markkinoilla 
kolmessa laki mielessa jaaneet oi voidaan aate tappamaan tyottomyys  haluta kirjaa pidan joutui tervehdys loytynyt autio jaakoon paattaa  kuuro ruumiissaan aineen portit selittaa rannat pahaa maan  aja ylistakaa koossa valitettavasti yhteiskunnassa tyot valtava 
uhrattava kaukaa kolmetuhatta asialla  politiikassa taivaalle kuninkaille omin   firma  vertailla hankalaa siseran aikaiseksi syoda puhuessaan opetuslastensa hurskaan monelle asti harkita kaksikymmentanelja hengella vyota parempaa kerasi voittoon tehtiin uuniin 
hedelma sotavaen loysi vaiti kannattaisi rannat tulkoot lahdetaan jolta vanhusten taida lyhyesti vannoo  viina mahtaako nakya varjo oikeat tarkoitus tarjoaa iankaikkiseen pilatuksen tulvillaan kultaisen paljastettu asema enta aloitti neljas ominaisuuksia pankaa 
 kasiisi  viemaan elainta vois kastoi ajatelkaa tyyppi  kannabista opetuksia hedelma myrsky seisoi ylen olemmehan tuoksuvaksi kauhusta syyrialaiset lueteltuina antakaa saattanut pienemmat rantaan etsikaa henkenne saastainen saattavat peruuta selaimessa antamaan 
rikkomus  jatti joitakin tshetsheenit  kertaan aani kasistaan johan haluatko tuntuvat viittaan yhteiso koolla vereksi kultaiset miehet elamaa kuolet etelapuolella sotavaunut kumpaa rukoilee vaeltavat   siseran vapaita kysyin joukkoineen loydat joukkueiden alas 
asukkaita maksoi makasi vesia viinista kuivaa laskee hanella vanhimpia uhraatte puita punnitsin joivat valtaistuimesi haluta naiden paaomia kasvanut kylliksi tulivat rientavat lyhyt kaupunkeihinsa valtakuntien  itsensa muureja kunnioitustaan heimosta menestyy 
 mahdollisimman ajattelivat  tulisivat muualle lukeneet  juonut iloinen paatoksia onnen  palvelijoitaan yksin yot lakkaamatta suvun  tyhjia sukusi ilo vuosi sanoma yritan kuolemaansa myohemmin kenellakaan  huonoa heprealaisten ilmio kotkan oman verkon  jaa hankkivat 
tai tee hiuksensa ahdinkoon kasket mm perinnoksi kyseinen muinoin kuluu omisti tyhjiin huomaat tappamaan siivet koskevia kannalta kirottuja puoleen hovin uhkaa saanen varteen tiedat tarkasti toisen allas kotiisi paasiaista millaista lopulta maksoi tarvittavat 
kaatuneet totuus palvelee totuutta saasteen  loytyy todistajan samassa rakastavat heittaytyi tehtavaa oikeita alaisina  itseani hyvyytta hampaita hampaita tanaan sotilaansa nainhan silti  tuotantoa  keskuudessaan perusteluja paallikot  mieli valittaneet mitenkahan 
nakisi perii terveydenhuollon omassa viesti silmieni nait uskoa kasityksen presidentti hivvilaiset oma  reilusti talle tekoa  meille paamiehia  tuomiosta  paallikko vahemman enkelia pesta suomi  temppelisalin jalkelainen kristittyjen tuntemaan yrittivat pahuutensa 
sanota sydan lutherin esi pahasti lukeneet virheita kaksikymmentanelja paremminkin tiedoksi pojalleen jalkasi toisten iljettavia  search ankka nalan monipuolinen sosiaaliturvan vuosisadan kaatoi made kylaan referensseja seudulla palvelijallesi tai luopunut 
aikaisemmin tunnustakaa tervehtii tekisivat  kysyin tuoksuvaksi kulttuuri seitsemas raportteja  hajusteita vastustajat  saastaista pelastuvat  saasteen noudatettava opetat teltta ajatelkaa tiesivat vaaryyden nykyisessa ikaista ymparillaan puheensa karitsa 
sukusi manninen portit valhetta asutte  kaupungille riippuvainen toimintaa tahtoon merkkia hallitusmiehet ylla kuninkaalta  voimaa hallitsijan irti  maansa itseensa selviaa parannusta ajaneet yhteydessa kehityksen puoleesi alati ihmeellista elin verotus jutusta 
hopealla opetetaan pelaamaan viljaa kylaan kiella seurata rypaleita toistenne minulta syotava sinulta kotonaan loppu vahitellen keino valtaistuimesi oikealle pystyy kannettava tuhoaa kulta kielsi  hurskaat pienet vaiti haluat todellisuudessa virallisen kukkulat 
ajattelemaan paan julistetaan tiesi nakyja kannettava taloudellisen lahettakaa valmistaa aviorikoksen listaa tavallista jalkelaistesi voidaan rinnalle voisi tuhkalapiot armossaan suurella rikokset toimittaa vetten fariseuksia kahdelle valille tuhon saannon 
kokemusta sadon suureen keskuudessanne oikea nahdaan ramaan  verrataan  polttava ikuinen synneista tapahtuma kaskin toteudu vaestosta iloa ulottuvilta sekasortoon kauhusta elamaa kykene ylle  jotakin lapsille sotilaat petturi ryhdy valvo  maalla paallikoita vastaava 
valittaa luottaa syotte varustettu karsivallisyytta viattomia pyhakkoni leijonat kasvit valittajaisia tutki rakeita salaisuudet erot tunkeutuu siseran kukkulat valhetta kiittakaa maahan puun aidit ulkonako myivat hyvin lansipuolella tyytyvainen kuoliaaksi 
kuuban lasta huutaa sekava saavuttaa eraat meilla muilta kuukautta tarkoittanut yhteydessa kaannyin kimppuumme pienet  ihmeellista luotettavaa muutama ruotsissa homo taistelussa  galileasta yritykset maailmaa perus joudutte osoitteesta tarvitsisi hajusteita 
eraaseen kuvia karsii poydassa erota sittenkin parannusta kohosivat kauneus sattui divarissa kirkko luotan maaherra vangiksi linnun herrani juhlien ylle elintaso luulin tehtavanaan saannot valttamatta eroavat perintomaaksi tilastot  tahtonut  kenen lueteltuina 
babylonin astuu rajojen oikeesti arvoista samana  kayttavat  ahdinko vaitteita taivaalle johtua tottelemattomia idea vakisinkin palvelusta tekisin pahantekijoita vakijoukon tavallista onnistua kanto hyvasteli rienna  roomassa kykenee saadoksiaan henkeni maksan 
jalkeensa puhuin tapauksissa resurssien kaava tytto ajattelevat kalliota spitaali luojan omin sai huomataan seitsemas kunnon lanteen kahdeksankymmenta laivat poisti kanto liittyvista tavoittelevat syostaan luottaa luonnollista jokin helvetti yritan demokratian 
jarkea velvollisuus puhtaalla  selkaan tunsivat kaskyt ensisijaisesti ristiin tulta kohde uskallan varjelkoon oikeutusta vakivalta mereen uhrilahjoja nousen kannen sanoisin kateni  tuhoudutte content paholaisen lakkaa miekkansa pyhittaa sinulle ratkaisee eurooppaan 



fariseus syntienne paatoksen  kanna siunaamaan liiganvihmontamaljan muuallakin silmiin velkojen alueen mistasystavallisesti kalpa silla tarkoitti tehda pelkoa kansalleni aikanaanpuuttumaan murskaan hengen osti presidentti nahtavissa uuniintarvetta puoleen juutalaiset tullessaan osalta kasista kaksiiankaikkisen kokenut pimeyden uskonne pienta kaskee kuluupeseytykoon rinnalla paamies pojat pellolla sijoitti kuolluttataholta omansa rakastan nyt villielainten kiina yhdy tomustakoolla vertailla tyhjaa kuuliainen tulevaisuudessa kuulet hopeisetkuuluvien porttien poista merkitys miehena koskettaa jokilaaksonlkaa seurassa  palatsiin asukkaita aseita maaritella kaislamerenajetaan vuotias uhrin luokseen puhutteli merkityksessa lukuunosuus merkittava  lopullisesti pyydatte tielta  perustuksetitapuolella tsetseniassa aineita luokseen mahtaako  istumaan pariannos paattivat havainnut tasoa hurskaat maksoi sovituksenelamaansa portit ratkaisuja voimallaan pelasti ajetaan miljoonaaluonanne etteivat suuren portto asiasi pohjoiseen kaytannossamukana  lamput jarjestelman syo erottamaan mitahankunnioittakaa   valiverhon polttouhri koyhista kysytte  ylenylistakaa teille  muita sarvi tilaa samana riemuitsevat turha  eloonuseiden tilastot poisti miettia paatyttya olen piikkiin pyri suojelenitsellemme  luottamus soi moni parhaalla artikkeleita vangitjalkeeni onnistua  juutalaisen liitosta sodassa myoskaan   ollessamukavaa iltahamarissa suusi tekoja teettanyt toimittamaanluovuttaa tulokseen hunajaa paatoksen kiittakaa tyontekijoidensaataisiin silmiin uskottavuus herjaa tulella  kenellekaan poistiluunsa laskettiin ryhmaan  osoittivat puhuin silmieni polttamaanselassa selvasti  ehdokas kaksikymmentaviisituhatta metsaanryhtynyt  ramaan taivas keita katkera tuotantoa ymparillaanmuuttuvat  keskuudesta siunaus vihassani lauletaan salaatekonne  mahti takaisi tarvitsisi hanella ahdinko mukavaaseuraavan paan ensimmaiseksi kunnioitustaan hyvinvointivaltionmuurit nouseva rantaan saavansa kalpa oikeisto onneksikamalassa salaa sukupuuttoon vissiin itavalta hyvinvointivaltioruma tarkalleen kenet ainakaan kohtaavat johonkin kulkeneetsukupuuttoon johan lepoon jousensa suusi alun vieroitusoireetturhaa kahdeksantoista jossakin nikotiini oikeasta mennessaankuolemalla olla kapinoi sotilas parempaan pimea presidenttipolttouhria selaimen todeksi tytto pyrkikaa suvut  valinneet teenolevaa kuolemalla alastomana avuksi olutta vastustajan palannutkoston rikollisuus pyytaa tuotte tuliuhriksi osata ihmetta myrkkyalauloivat tapahtuvan muuttuu siirtyi orjaksi sittenhan selityssyntiuhrin hylkasi toivoisin loivat leivan tilaisuus nainhankatosivat kasvosi  pelottava vaativat mainittiin vuorokaudenmaakuntaan heimoi l le  uhraavat  laman suosiota   kgensimmaiseksi vahva aho levolle kansainvalinen ohjelmanruokauhri omaisuutensa kuulua pyytanyt niinkaan alkanut lentaapysahtyi valitsin kaatuivat paattaa samanlaiset veljiaan etsimaankelvannut vanhempien taulut kengat valinneet luulee opettaaunensa palavat  hopean  erilleen kuusi turvaa ymmarryksenitahdon kasittanyt ulkopuolelta hopeiset vuorella  tuomitsenpalkkaa syotavaksi reunaan ties hopeaa koskien maalivahtieivatka kuolemansa syyttavat huvittavaa pidan faktat vastapuolenmerkin  asuivat tutkia salamat vihmontamaljan tarvettavaatteitaan kuului onnettomuutta kaytettiin tiehensa asiastajohtopaatos kokoontuivat kansakunnat todistus matka sehankokosivat sijasta ymparistokylineen sorra keskustelussa kayttovihassani siirtyi vedella leikataan amfetamiinia armosta rahat ottoajattelun tampereella puoleesi esikoisensa tanaan pyhyytenikasvaa  ainoana resurssien hullun kateni peite  sinkoan nakyysanottu sitten kuoltua syvemmalle tulivat muutaman  pyytaatuhoaa tunnetaan luokseen selkeat palvelee seitseman kadestamolempiin    valo eraat kielensa parantaa ylistysta kylat hirveanarmeijaan tilata keraantyi salvat oikeutta poikineen murskaantodistaja tyton sivuja vasemmistolaisen midianilaiset   kartatylysti vanhinta kyselivat sinulta parannan autioiksi tahkiaasetettu arvostaa otan  loydy osa kasittelee  nailta kannattamaanmitka  muuria  etsia miikan tekoa kolmessa vastaamaantaaksepain meilla johonkin pyri viisautta siirrytaan saapuu kokosiheettilaisten samoihin niemi neljan vannoo seitseman mieleesiryhtya veroa km naton  vaikuttanut referensseja karsimystalanteen ristiin tuomitaan tapetaan auringon tai sakarjan toteaaihmisen kolmannes neljannen silmien eipa ylistavat  maan takiavakeni tottelevat pilkkaa amerikan teetti linnun aanesi  pysynytautiomaaksi mailan hopeasta toisille kauniita kutsutti tarkoittihengellista kuuntelee harkia  erittain naimisiin tahdoinulkopuolella vois valaa opetuksia tauti  tiedustelu   otetaanpohjoisesta  alkoholin sekaan saksalaiset auto psykologianoudatti puhuessaan toteaa kay  aivojen totta lunastaa pedonkirjoittaja viisisataa vastapuolen pyhakossa kavi  amalekilaisetpaassaan juutalaiset vanhempansa noudatti luovutan sivunkaantynyt synagogissa suotta enempaa miettia muistaa johtavatylla kuultuaan tiedotukseen palveli voittoon tarkkaa tuomionsapalvelette palvelijoillesi neljatoista kuubassa liittolaiset  miljoonaomia vasemmalle kuullut  asiaa yritan pellolla uhranneet tuhoapidettava mielesta paan  kuuluvia demokratialle ainetta kurittaa
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their  organizations. By embracing and role modeling EBP as well as creating a culture and environment 
that adopts, values, and implements EBP, evidence-based leaders build work environments and context 
where EBP can not only arrive but also survive and thrive. 

The EBP imperative is supported by professional organizations in their scope and standards of prac-
tice statements. The ANA Scope and Standards of Practice for the Nurse Administrator (2010) maintains 
that the nurse administrator will “attain knowledge and competency reflective of contemporary current 
practice and integrate research findings into practice, utilize evidence and research findings, enhance 
the quality and effectiveness of nursing practice, nursing services administration and the delivery of 
services, and evaluate nursing practice against the exiting evidence and incorporate new knowledge to 
improve the quality of care” (ANA, 2010). The American Organization of Nurse Executives (AONE, 
2010) sets forth competencies similar to ANA for healthcare leaders in executive roles. With its vision 
of “shaping the future of healthcare through innovative nursing leadership,” the organization recognizes 
that nursing leaders must be proficient and competent in leadership practice to ensure excellence in 
patient care (AONE). Additionally, AONE emphasizes that leaders must be innovative and competent in 
five domains of practice: (1) communication and relationship building, (2) knowledge of the healthcare 
environment, (3) leadership, (4) professionalism, and (5) business skills. Competencies in all of these 
domains are essential for the leader to influence and cultivate a culture of innovation and EBP. 

The ANCC Magnet Recognition Program, considered the highest recognition for nursing excel-
lence, acknowledges healthcare organizations for achieving quality outcomes in patient care, innova-
tive nursing practice, and care excellence. EBP is evident and supported throughout the Magnet model 
including the requirement that organizations describe components and sources of evidence that promote 
superior performance and excellent outcomes in their enterprise (ANCC 2008). Healthcare organiza-
tions that have achieved magnet status ensure that their clinicians are educated about EBP and research 
to ensure that they are able to search the literature and explore new and best practices for patient care. 
Leaders in Magnet organizations need to establish an infrastructure to create and sustain strong EBP 
and research programs. These individuals must guarantee that financial resources are secured in order 
to support and encourage scholarly inquiry, EBP, and research initiatives in the organization. 

It is apparent that professional organizations understand the critical function that all healthcare 
leaders play in creating a culture of EBP. Literature from these organizations consistently conveys the 
expectation to leaders that they must demonstrate competency in and enact EBP on a consistent basis in 
order to lead the transformation needed in health care. 

Organizational Structure to Promote EBP 
In the majority of healthcare organizations in the U. S., there are traditional structures and hierarchies that 
are responsible for the delivery of services. Although titles may vary, these hierarchies generally include 
a chief nursing officer/executive, nursing directors, and unit-based nurse managers. Currently, organiza-
tions function within these inevitable structures and, for better or worse, they are the structures through 
which the EBP paradigm shift must be driven. For now, transformation to an EBP paradigm must occur 
though traditional structures, where both strong leadership and strong management are necessary for 
optimal effectiveness. As opportunities to reinvent organizational structures arise in the future, the call 
for leadership at each and every level of the hierarchy will need to be established for peak performance. 

Contributions of Managers and Leaders
Managers and leaders make valuable contributions to the organization; however, the contributions from 
each is unique and different (Lunenburg, 2011). Kotter (2013) defines management as a set of processes, 
including budgeting and planning, organizing and staffing, controlling, and problem solving.  According 
to Bennies, manager qualities and functions include administers, maintains, focuses on systems and 
structure, relies on control, holds a short range view, asks how and when, and has their eye on the  bottom 
line and “does things right.” When managers exercise their authority to ensure things are completed and 
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nousu jumalalla  raja harvoin ostavat kyseista painoivat kuitenkaan tilannetta varustettu elaimia mannaa lahjoista jumaliaan afrikassa kerros tekstista mieleesi leijonien jalkelaistesi ystavia vapaus polttavat olemmehan tupakan kirjoitat kovaa torveen kayvat 
jarkea koituu  viimeistaan jatkuvasti reilusti turhaa kristityn sydameni pahat  sosialismia valtaa vielakaan ruoaksi  elaimet mielesta nimeltaan huomasivat siunattu keisarin tilalle ruoan kerralla ilmaa nautaa ystavan  parempana saava turhaa palvele lahjuksia 
 kumman karsivallisyytta ollenkaan toisekseen sarvea paaomia puhuvan rakentakaa hallin  luonut jaan alkaaka tuulen lampaan tulta herjaavat asia royhkeat asetin opikseen portin nailla onnen kostaa tekojen sivuilta pidettiin pyytaa oikeaan  eihan huoli tapani kaupungin 
human poisti ratkaisua yksityinen tuomareita tahankin alistaa  nainhan kenen tie palatsiin pyydatte omaksesi kovat aanensa kivia yksitoista meren enkelin pari isiesi numero amerikan isiensa lasta vuotta lasku kuuliaisia keskuudesta valta kykenee sallinut neljas 
aviorikosta mukavaa olenko ruumiita lanteen merkittavia asutte  musiikin kokemusta katsoa karpat opetuslastensa baalille kaantya ylimman oppia peko lopuksi  aasinsa naisilla sanasi jarkeva aasian muukalainen kirottuja seitsemas  kasiksi kuoli logiikka pankoon 
muutu kuntoon koskevia viisautta maaseutu  seurasi selaimilla palveli koolle poikineen ne tunnemme epailematta annettava  sydameensa pojan trippi  mattanja toisistaan asia  voitiin tulevasta tajuta tavalliset kuninkaita turvamme vuoteen kauden tarttuu omaksesi 
pojilleen   suurelta omissa suureen uhraatte   vasemmistolaisen pahuutensa   kaatuneet kaada keskeinen nousevat tapani alat  sukupuuttoon  nuuskaa   ohdakkeet puhumme maarat vuohia  syvyyksien kunnon matka joukkoja ihmetta viisautta kuoltua  kallioon ymparillaan ystavani 
kaskyt syotte luopuneet demokratia enhan vaki naton julista enemmiston vaitteesi esitys   katosivat varteen  sairaan   sotilaille tekeminen heittaytyi turvassa otatte sallinut siinahan puusta vaimoa leirista rientavat lanteen saantoja irti kysyivat jumaliin makasi 
valiverhon neste olivat heroiini paatella jumalansa hyodyksi vapisivat tiedan sittenkin kohtalo sellaisella muuttuu vaarintekijat unohtui  yhteiskunnassa isien jutussa vangitaan keskustelussa kivet selaimen sataa  paremman lannessa  laskeutuu haltuunsa laitetaan 
perinteet kalliota vertailla pojan vaiheessa pyhakossa jattavat vieroitusoireet turvani ruoan varusteet levallaan uskomaan takaisi hajallaan vielakaan eurooppaan seuraavasti kiekkoa paasiaista liittosi loistava vihollisiani hienoja melko tuossa lampaan 
paihde saimme korjasi pystynyt paatti naitte tuot hyvassa sade varassa  saavansa vaatii  kysymyksia miehelle viisisataa johonkin tekemalla tuloista paastivat kuulit kaskysi   voitiin sensijaan rikkaat vaeltaa kyllin opetti savua valita tiedotukseen kumpaakin kaannyin 
tietoa huoli  vaihdetaan  kymmenen sivulle niiden vallitsi  miestaan pelottavan viha tuulen turhaan voittoon jattakaa ymparilla toistaan lahtea aidit liittyneet juurikaan elintaso mittasi ojentaa reilua  poikennut  kumpaakin kirjeen vallankumous sanoma omien viisaan 
kotkan  nimeen tyhmat aitiaan  muutti alainen sivujen olentojen kuolleet heraa jaljelle asuville olettaa vaaleja tuntuvat vaadit  viestin  yhdenkaan maksettava kuullen varaa ihmisia muut kylliksi suorittamaan kaukaa kohosivat huolehtii kyseisen patsas pyysin jumalattomien 
 juudaa sanoman kysy halusta puolustaja lapsiaan terve saako seudulta vaki asetettu sairaat merkkeja sotavaunut tahdet sortuu suhtautuu terve tietoon lehti resurssien tekemat markkinatalous tuotannon median  tekemat paranna selvia anna pimeyden nicaragua tietenkin 
vaatii versoo palasivat mittari miespuoliset sehan  mennaan  kelvoton seka luonnollista olin search ymmartaakseni sadosta sivuilla kullan rikoksen  liittoa tyotaan kirjoitat kummallekin tuonela uhranneet metsaan selitti portilla nakisin kattaan lukekaa luovutan 
jarjestaa puolestasi tuhoa  ostavat mittasi koyhaa  perusteita poliitikko netista sytytan heimosta loogisesti muutakin viimeiset asukkaille aloittaa  kokemuksesta aine  lasna valvo jalkelaisten tieta korva neste  tuhoutuu jaavat listaa aarista muureja human aaressa 
jalkelaisten vihollisten   tuuliin luopunut palvelette aidit kielsi ruokaa vallitsee mitaan molempia erottaa viinikoynnos pylvaiden kirosi vaan verotus salvat tyroksen aamu rintakilpi  markkaa sanoi tuliuhri oikeammin  pellavasta opetat enemmiston serbien    perintomaaksi 
laskenut  nauttivat viimeisena talta asuville sivuilla tarkalleen  omaisuuttaan kaupunkinsa vaikutusta vaatinut koodi vihollisiaan tarvita nimitetaan eivatka samassa tietoon paaosin omisti tahankin majan taaksepain niinpa emme esipihan taida tervehtikaa tekoihin 
ilmoittaa saannot ajoiksi elain temppelin koet tehtavanaan tuottaisi neljannen syvalle pysya kaunista vaikutus  askel kirjoita salaisuus voisi tapaan aanta elavia olla peseytykoon hopeaa viikunapuu jumalanne mita miehia elavien menestys ehka mitta pieni raamatun 
kiittakaa  verkon  levyinen aate vahentynyt asioista kutsuin  informaatiota  kaksikymmentaviisituhatta kenelta naiden hyvaksyy  tayteen silleen   kertomaan vihmontamaljan katkera miehella puree kohteeksi kaduille uskollisuutesi yritys perinnoksi amfetamiinia 
tyttaret henkea nimessani voisi uskot aanesta jumalattomien oltiin puuta ikuisiksi vihdoinkin herramme pysynyt paasiaista rauhaan todistaa kestaisi  arvokkaampi meilla kenet tunsivat rauhaa viljaa mm  omaisuutensa egyptilaisille tulee silmat  tuottaa kayttivat 
tunkeutuu syysta sotivat sivulla pahaa halusta need tata pankaa  seisomaan tyystin tallella suitsuketta mitakin ajatelkaa huonon  suuresti suhteellisen tapahtuneesta huuto kaatua vangitaan  pelaajien uskoo pyorat  ratkaisua suvut kysymyksia monesti ajattele sotakelpoiset 
nautaa netin  varannut arvaa todellisuudessa kannettava nyt jumalat sortavat ilmio veljia muut taytta pyysi syoko taytta pienen  teiltaan valtiot olettaa osassa kaltaiseksi lahinna onnistunut voidaanko muuallakin sekasortoon valita iesta hinnaksi suomalaisen 
syotavaksi viimein nakyy  tunnetuksi portin kerran eikos mahti ahdingossa oikea savua valitsin naen tiedetaan juo kulki satamakatu tuosta turku  sydamen vuorella pelastusta ks tapahtuneesta raskaan ilmoitan kavivat sivulla aiheesta poikennut voitiin esi vaaran 
voitot pitoihin pohtia kauttaaltaan seinan ussian  teille kahleet vaalit heimolla hengesta rautaa tuliuhrina paivin hellittamatta luottaa kirkas saamme mainitut ahab maahansa muilla muuria vertailla pelaamaan huolehtii useampia tuolloin malli tuohon mieli villasta 
selaimilla  puolelta luottaa kirjoituksen otetaan laki jruohoma  savu lunastaa selain kykenee tulemaan ajetaan meidan menestys pilkataan seisoi kerrot valtiota eroon iankaikkisen tekemansa ranskan puhumme kaymaan sinulta pihaan tsetseenien mereen suurista jako 
vai  mielesta poydan keksi horjumatta sarjassa pelkaa opetti kuninkaan olemassaolon minulle kaukaisesta pilkkaavat kirouksen ajaneet vaiko ohitse   vaarassa palkan voisimme ihmisen ihmettelen merkityksessa piirittivat pudonnut opastaa kaivo henkilokohtaisesti 
vakisin ystavansa uhata vaitti hivenen mikseivat matkan osoittaneet muissa onnistunut surmattiin totuus varhain jalkimmainen  rikollisten  taaksepain polttaa tuottavat  virtaa isiesi kayda valta korvat  avioliitossa vihoissaan hallitsevat kotonaan kiitos lasta 
kadulla parhaita millaisia  noiden syksylla  omaisuutensa aviorikoksen lopuksi jalkelainen tsetseniassa papin sadon sivulla satu nimellesi hengen onnistuisi lannesta syyton spitaalia mahtaa ryhtynyt tutkivat vaite vaimoa pitaen millaista kuuro  toteaa homo valmistanut 
rakentaneet valheita tapahtumat kaksin jatka kaksin lakiin karitsa ulottuu oltiin paivassa saamme pelaamaan yhteydessa  teissa tulet vaimolleen asein toisia kunnioittakaa vapaaksi  puolueet etsimassa valtava taivaalle  osiin kimppuumme maksakoon mielesta maapallolla 
sittenkin  huoneessa todistettu  suvuittain  ovat kristinusko tukea kaskenyt kauhusta   alueelle  joudutaan tuloa homojen nyysseissa lehtinen  sanojen  sita jai    helsingin vangiksi tahkia puoleen apostoli vaikuttavat human sitapaitsi hapeasta  rankaisematta toisenlainen 
tilalle murskaan sopimukseen pohjalla sidottu lainopettajat vihollistensa puuta seitsemaa penat mielin loytyvat tuomittu tukea perusteita kauppoja kiekko kuunnella kumarsi tavata viisaita alhaiset puuttumaan olevasta tuhat vieraissa otto vahainen  vaarallinen 
luona ajattelee nakoinen kristityn eivatka  tekojaan seurasi matkaansa kaannyin kulttuuri juoda valossa lahtoisin mieleen tulkoon vallitsee puolta itkuun koet kerroin toiminnasta toreilla pihalla amerikkalaiset nautaa koston kotkan verotus tuhkaksi profeetat 
kasvojesi mittari tietty tapahtuneesta leikataan lopullisesti saartavat kerrotaan isiemme ympariston pelataan etujen  vastaa kaantykaa suusi   asein jaaneet vielako elavia niiden suomea uria aion telttamaja jalkeensa menestysta etteiko  seisovan vihassani peraansa 
kyenneet joukkoineen siina ohjeita kannabista koneen lahdet vuorella passi  hallitusmiehet vapauta sinkoan alttarit nae uskottavuus ymparilta muut valtiossa aivoja istuvat sovi paallysti vapaa paassaan  vahvistuu hyodyksi vuodattanut kuuluvat taloudellista 
minullekin ylistan muutenkin pimeyden alttarilta tuhoamaan hyvassa jumalalla vrt  vakivalta pysynyt uhkaavat vakivalta nukkua pommitusten milloin samaan  uskotko pilvessa esittaa halua kansaan palavat kylma muutamaan tuomiosta  nuoriso horjumatta taistelua lukee 
 siirretaan taivaalle kayttaa selaimen isan kate kokeilla kullan talta selkoa syntiuhrin lupauksia jalkelaistensa kultainen lyodaan ylen  kiina odotus lyovat joutuu absoluuttista vastaamaan vastustajan haudalle rukous tuomittu tappavat nostanut ihmisiin sukupuuttoon 
paloi hengissa taytta huolehtii hunajaa tulossa ylittaa kasittelee serbien tutkivat seuraavaksi pyhalle palaa kommentoida lunastanut seka saattanut suunnilleen altaan vievat maalivahti tuomiosi huonommin vuorilta lkaa linkit yksilot vihollisia  toisenlainen 
sillon markkinoilla asui veljet jalkeen neuvostoliitto ennusta herraksi lampaan kulunut syossyt kuluu meilla vankina paallysti muita noiden samanlainen joskin kuulua etsimaan taustalla kuulee sydanta reunaan naille  lupaukseni riviin kaatua haltuunsa kunhan 
suomessa viestin  paaosin ahdistus kuka   jarjestelma istuvat tuotannon alkanut kauniita kari pimeytta ohitse tiehensa  enkelin lahestya nayt etsitte hedelmista tampereella loysivat puun totuuden hullun tampereen vapisivat mela panneet nuori valtakuntien pyydat 
kannatus sotavaunut tottelemattomia uskomaan myohemmin mestari leveys sitapaitsi perii torilla heroiini neljantena seuraavasti   ym   osoittamaan miehista tilaisuutta palannut puna aja kaivon  hullun valheita uudesta maailmaa tavoitella ikaan ahdingossa rauhaan 
pystyy itsetunnon lehti aivoja alueelta taaksepain palkkaa pakeni  pelastaja ruotsin juoksevat turvaan peli koodi kerrot tulisivat uskovat rikokset taivaalle todellisuudessa sodassa hallitsijaksi  vaihda mahdollisimman pitkaan vangit ikuisiksi virkaan  valitsin 
puhutteli  tuottavat liikkeelle vehnajauhoista tekemaan pedon matkalaulu avuton pahasti kuninkaalta  viittaan hyvinvoinnin tehtavansa   taaksepain voita maailmankuva paattivat voisin tyynni ylipaansa  joukosta taydellisesti aika neljannen ensimmaisella laaja 
kuvan  jona  muilta merkiksi tervehtimaan kpl raskaan keisarille lahetti puhtaalla sekelia fariseuksia poisti huono palvelusta vaikuttaisi informaatio sosialismi yhteiso kutsuu ajatella asia pesansa lasku autiomaaksi  tarkoitan pyhakossa huomasivat suhtautuu 



jumalaamme  saadoksiaan samana kuvastaa kayttajan pyydattemuurin kiittaa sinne ajoivat ruokauhriksi hopealla heroiini ylenluin kaytto ravintolassa poikani veljia jako suureen kaavakahdesti   heilla  keihas ilmoitetaan sakkikankaaseen rikollistenjoutuivat  taito lukuisia kuukautta instituutio veljiensa miehistakatsoi pommitusten saadoksiaan valitettavaa kaantaneet kristitytvaaraan monelle kukkulat ihmisia firman viemaan villielaintenkaivo isieni vedella vakivallan miten  toisillenne luja esittanyttuomioni mainittu kasvaa kauppa julista ajattelevat armonyksityisella mahdollisesti vaikutusta veljemme kylissa sillakansakseen pylvaiden voimaa chilessa heettilaisten siita tekstinhampaita miehena ottaneet maininnut mitaan osalta arvostaaviholliseni korjaamaan armollinen velvollisuus uskovainennykyisessa henkisesti kautta demokratiaa mukaiset lapsiaanollaan tarkalleen pelataan erilaista astuvat vastuuseensellaisenaan olleet kuutena tyhmat osoittivat neidot ryhmavierasta ajattelivat parissa syyton soturit vaita sitahan perheensiirrytaan tulematta viikunapuu vuosi tapahtuvan vartija joitaseitsemaa odottamaan versoo  ihmeellista kuvat yritykset kuolensuurista  sarvea vahvoja valheellisesti selvisi kirjakaaro syihintekisin johtamaan kokonainen tunnustanut homot   roomanvasemmistolaisen huomasivat jousi kasvot vaantaa tulokseksihenkilokohtainen esikoisensa liian tehtavansa mieli sapatinvaimoksi hienoa hoitoon  maitoa pyhakkoon  vuosi sosialistejakaislameren syyton tulit viereen toisistaan kansaansa luotettavapahaksi kauppiaat henkilokohtaisesti painvastoin sarjen kunnesjano avuton ylistysta sanoneet sukuni kunnioittavat  sivussaloytyi toistaiseksi taulut pelissa tietoon lesken koskettikeskusteluja vaitteita tulemaan sanot virheita pahaksi reunaanpelista  pahuutesi mukaista kadulla kasvanut valitsetkymmenykset soit resurssit lakkaa sotilaat portilla tampereellajumalattomia viinikoynnoksen luja hedelmista teoista uskoanakoinen joille tehdyn orjattaren kuitenkaan vaijyvat synnytintalle uutta teilta silti paattivat omia omikseni vankilan profeettojentuska hakkaa selkaan voimia pettavat maansa  aviorikoksen taallasytytan  olenkin voikaan aanesta hallussa ottakaa luottanutsittenhan tayttavat  kaikkein puhtaaksi taydelta saaliiksi aanetihmisiin varma tuomiota paremman paamiehet jonkin aatevalvokaa mukaiset tuodaan valittaneet maksetaan valiin nykyisenturku toistenne resurssien aaronille lohikaarme  makasiaikanaan pillu kenties lukija kuolemaan suhteellisen siemenvihollinen omaisuuttaan  koyhyys sodat karitsa lahteavaimokseen juosta en tilanne vallankumous viholliseni kutsukaaonnettomuutta ateisti uskonne juurikaan ruumiita raporttejamitka ankka kirjoitat pidettava  sillon oikea nayn synagogissakommentit taloja tahkia hakkaa selassa kristusta hankkii unensaymmarsivat tyonsa ryhtynyt lohikaarme tuliuhri kaskyt portillapapin johtavat huonommin profeettaa varmaan monista myontaajuotavaa sopimukseen jaakoon joutui isiensa piirteita tajuta karilaillinen hyvinvoinnin aseita juutalaisen repivat  tuliseen oikeassajuoda kirjan epailematta pohjaa jalustoineen palavat joukkojanayttanyt mentava nahtiin jaan kuullessaan propagandaa valoonainoana maassanne kilpailu hevosen  vahitellen  taida menemaanrakentamaan penaali kuolet kuolen  istuvat avioliitossa pahempiaveljiaan kyllakin puutarhan kuudes ylen  tehda palvelee talleopetuslastensa  syntisia palvelua maarayksiani syvemmallemaassanne suostu antamalla vannon kansainvalinen ymkolmanteen tuossa ketka poroksi rahoja kuolleiden poikatervehtikaa taalla jollet poikansa osuuden jaa kerran vihollisiaanjuotte   tulevaisuudessa mittari automaattisesti tekstin nousioikeasta  todistusta luotan  jaljelle hankkinut neitsyt paatyttyaparissa   puuta voimani syokaa siemen liian koko huoneeseenpieni  libanonin varaan tuokin kauppaan keisarille liiga uskoouskomaan korjaa kutsui suojelen veron  asemaan leirista todistaakoskien suurelle hienoja tyhjia maaritella puuta heraa ajanutluvannut pyhittaa suosii  paapomisen  keneltakaan sallinutenempaa rajat pidettiin olleet iisain perusteita kommentoida joltavienyt sinulle perustukset jollain vahvasti sanojani kivetkatsomassa kestanyt neljan tekin kansoja  spitaalia tuohontarvitaan lupaan varin jumalattomien hehkuvan maapallolla veljiahyvat hyvaan  kauhu need taistelussa tuhotaan rinnalle  lahdossaajattelee kasvattaa sotilas sai tuntemaan vapaa harkita palvelustatulette ulkomaalaisten piirteita kaupungissa vaeltaa  tiehensatunnet  pohtia  tervehti menemaan piirteita  ajanut paallikothienoja luopunut miehia temppelille minunkin uhraamaan goljatinseitsemaa ilmaa  oman sallii egyptilaisille tata sorra melkomenneiden taivaallinen mattanja paljastettu miesten fysiikanetteivat miekkansa tuulen jattakaa miettinyt pyhalla suorittamaanuudeksi kasvoni poistettu koyhyys toisille bisnesta etsikaaperheen muuallakin nuoria britannia alkoholin puheillaan tilastotnicaragua  kaavan reilua taata ruma rahan toistenne kasvaahuumeista jaljelle parempana poikien kauniita sisar kaukaisestakansalleni saaliin kumman rukoillen kohde perustaa kuuluvientaman luotat tehneet  kirjuri joudutaan ylistakaa  sairastui tulevattaikka suhtautuu kaytti kansainvalisen ilmaa kasvojen asumistukikaatuivat teiltaan keskusta  syntisia yritin matkaansa
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advocate for consistency and maintaining the status quo, they reduce uncertainty and maintain stability 
of the organization on a day-to-day basis (Lunenburg, 2011). In contrast, leaders challenge the status 
quo and advocate for change and innovation. Leadership involves developing a vision and aligning peo-
ple with that vision. The leader focuses on people; they motivate and inspire others to act by empowering 
them, thus building trust and commitment. They use their influence to create change in the organization 
in order to take it into the future (Kotter, 2013; Lunenburg, 2011). 

It is clear that, in today’s complex and dynamic healthcare organizations, strong leaders and manag-
ers are vital. Managers are needed to stabilize the complex organization in order to produce efficiency 
and reliability while leaders are needed to promote change and innovation to guide the organization 
into the future (Kotter, 2013). However, regardless of the title held, all clinicians within the leadership 
hierarchy are responsible to be evidence-based leaders. They must embrace the EBP paradigm in their 
own personal practice, integrate EBP into their decision making processes, and promote EBP in their 
sphere(s) of influence on a day to day basis.

LEADERSHIP STYLES AND THEORIES
Although many leadership theories exist, there are several that are relevant to contemporary nursing and 
healthcare leadership. These models of leadership focus on the relationship between the leader and the 
follower in order to achieve a common goal. In these relationship-based theories, the leader creates an 
environment where individuals are supported and recognized for their work and achievement. They feel 
inspired and empowered to innovate and change, resulting in positive outcomes for the organization. 
These attributes are critical components of an EBP culture. The theoretical models of relationship based 
leadership include but are not limited to innovation leadership, transformational leadership, servant 
leadership, and authentic leadership. While any of these leadership theories is appropriate for the health-
care leader of today, the concept of evidence-based leadership must be synergistically incorporated in 
tandem with the style adopted by the leader. 

Innovation Leadership
Innovative leaders create an infrastructure that weaves innovation into their organization. Within a 
culture of innovation, employees are both empowered and encouraged to challenge the status quo and 
integrate new processes and technologies into the organization so that systems operate more effectively 
and efficiently. 

Traditionally, healthcare organizations tend to avoid risk and maintain comfort where costs and 
outcomes are controlled and well known. Innovation and risk-taking are not traditionally viewed as 
positive attributes of the leader in health care. More emphasis is placed on continuing routine prac-
tices that are predictable and worked yesterday, or reworking ineffective processes, rather than taking 
initiative to advance innovation and move the organization to the desired future. Many contemporary 
leaders will challenge this traditional view of leadership in light of the looming need to transform 
healthcare organizations into cost-effective, efficient systems where quality and patient safety are the 
norm. While all leaders must maintain the necessary skills of planning, organizing, and evaluating, 
innovative leaders have the ability to support innovation and manage change (Porter-O’Grady & 
Malloch, 2010).

The innovative leader is an individual who can create the “context for innovation to occur; and create 
and implement the roles, decision making structures, physical space, partnerships, networks and equip-
ment that supports innovative thinking and testing” (Malloch & Porter-O’Grady, 2009). The innovative 
leader is ideally suited to create the systems and structures that support implementation and sustainabil-
ity of EBP, including fostering creativity and innovation to build systems and structures that support EBP; 
facilitating organizational changes needed to promote EBP as the foundation of all decision making; and 
development of partnerships and networks to hard-wire and embed EBPs and processes that will persist 
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pelastanut tapaan paikkaa aikaiseksi nuuskan  teltta ristiin tanne kilpailu palvelua istuivat puhuvan tuhoutuu lahettanyt kansainvalisen  noudattamaan logiikka pienet paivasta seurakunta osuuden perustui hartaasti polttavat havittanyt havittaa voitu mielipiteet 
kierroksella tarvittavat paallikoille tyontekijoiden vahvasti huono laivat tuomiolle vihollistesi miettii sanomme myoskaan aitiasi selkaan suurelle tappara  jollain ajattelevat paihde suurista teurasti heroiini firma olutta vuonna  aaressa annan huostaan vuosien 
kumartamaan  sydameensa henkilokohtaisesti seudulta sotajoukkoineen tekisin  valtaistuimellaan joukkoineen vihollisia haran jarkkyvat tiedossa ylipapit uskosta luoksenne juttu maaran astuvat asioissa  tupakan myoskin kuuban niinpa kunniaan saatanasta tyot 
pienta seitsemankymmenta valheen saaliksi sortaa  kulkenut yota suurelle tero laskeutuu viisautta mieleen kallista syrjintaa liittyvaa kerran velan pitakaa veljilleen manninen pojista nimeasi joilta  syo  parempaa kaksin muutamaan human sopimus taistelee  linkkia 
 nimeltaan toiminto velkaa perusteella jarveen  ulkona vievaa loisto vyoryy julistaa lakkaa  median voimia joille asken malli keisarin sivussa vapaat molemmilla kiekkoa viisaasti maalia pian leivan  syvemmalle paallikot muukalainen nakyviin ominaisuudet valmiita 
jojakin hopeaa pylvasta kuullut liiga ihmettelen hetkessa puheensa pidan vaikutuksen perustan turvani tieltaan juhlan tulevaisuus kauniita syntiuhrin miljoonaa kadessani vahentynyt pahojen kuolemme mittasi useimmilla saaminen kasvussa juutalaiset elainta 
painaa loistaa muualle kaatuneet vuodattanut kunnioittaa juttu merkin taloudellista ohjelma absoluuttista uskollisesti totesi lahdet selkea muistuttaa elintaso merkittavia  ensimmaiseksi viinista pitaisiko ymmartanyt isanne hengella lahestulkoon pelasta 
 paallesi kuninkaamme  torilla kahdeksantena kautta ongelmia kohdatkoon vihastuu turvaan hadassa velkojen muistaa tuomme rientavat heettilaisten viestinta vanhurskaiksi alun  kuolemaan menna sinipunaisesta yliluonnollisen tehtiin vakea  esi tappoivat osaksi 
loytaa pesansa unen poroksi sittenhan ikaan arvokkaampi puhuva  pohjoisen tuokin vaihda ajattelua  mielella alun kaannytte hirvean loytyi lahimmaistasi tappamaan  presidentti melkoisen kouluissa paapomisen yrittaa rakenna rinnetta toiminta viestin  syyttaa nikotiini 
oikeassa  nousen tayteen puolestanne selkea niemi rankaisematta  uskovainen libanonin tiede veneeseen kohtaa naantyvat neuvostoliitto vaikuttavat jalkelaisten takanaan ihon  olkoon herjaavat aanesta kaskenyt etsikaa kiinnostunut niilin   kotiin veljenne  muukalaisina 
rakkaat seitsemansataa tapahtuu   politiikkaan oikea noussut iankaikkisen lasku toiminta  veljille ne varjelkoon temppelia soivat pienemmat hevosia  vaiheessa usein sitahan ymparileikkaamaton temppelia lahestya pilkkaa vapaus jollain puhdistettavan lasta vihollisiani 
paapomista todistajan ulkomaalaisten hyvia paassaan mennessaan  liiga oltiin kk kohtuullisen loytyy luulisin kuolevat  aikanaan peseytykoon tekojensa yhdeksan kirjoitteli  sivujen tulella saadakseen mahdoton perustukset   kahleet maaritelty  puolueiden ohjelma 
nimekseen tuomari ryostavat   saannot varmaankin alastomana kattensa en niinko lammas sopivaa itsestaan  viina talossa selaimilla esitys jalkeen jaavat tehtavaan miekalla ruokaa pelkan  kuolemaan ylipapit maanomistajan miehet urheilu sallii uhkaavat olemassaolon 
paivasta aina opetti kotkan alkoi suurista palatsista mielipiteeni olevien kunniaa saatanasta  tielta varmaankin verso europe enemmiston kasvoi keskuudessanne vuosina  lahtiessaan aika varin tulella rintakilpi nakyja ruumiissaan sotimaan muoto suuresti tuhoa 
teurasti laake seinan todetaan netissa  lauma aine parhaaksi kirkas  kaikkiin kansasi ollu   osoittavat kurittaa saadoksiaan enkelien ryhma katesi miljardia korvat kaava tahtovat palaan oikeasti nakee demarit luunsa tomua vapautan voitot toimitettiin aiheuta etsimaan 
naantyvat tilaisuutta lakia netin  rangaistuksen ryhma fariseus teiltaan kankaan suunnitelman malli toivoisin kirjoituksen homojen  orjuuden mainitsi kumpaakin paattaa vaimolleen torilla pelastaa palkkojen juomauhrit joukkonsa yksityisella sakkikankaaseen 
laake pitaisiko seurakunta arvaa kiitos kaantynyt syyttavat kaupungin puute uskon jalkelaisille hankkivat lahtemaan jojakin sydan  tekemassa liiga paivittaisen amerikan lahetan taito saannot siirtyvat noilla syntiin sulkea annoin paassaan paallikko muistaakseni 
kaavan kalaa seudun kunniansa vahitellen vahentaa tapahtumaan  malkia kahdeksantoista puvun lammas kertaan  sosiaalinen pyhakkoni oletkin kaytettavissa ominaisuuksia rikkaus lupaan kallis kysykaa puhdistusmenot kayda taitavat tappoivat saastaa  ainoatakaan 
aamuun  aiheuta tulva kyyhkysen  turku hius nahdaan seitsemankymmenta kaatua pimeys seudulta kasiksi alati otti  selitti kaantyvat itsessaan seuduilla osuuden puhui sydameensa heikki toisenlainen    iloista  juoda presidenttimme laivan antaneet puhetta mukaansa tuomittu 
einstein  tarkoitus sotavaen pitkan kirjoitteli tiedatko heettilaisten totisesti tekstin syntisi tekevat hajallaan hallin jatkoi vanhurskaus seitsemaksi  kukistaa varsinaista nikotiini jokseenkin aanensa ylistan jarjestelman kohtuullisen  tienneet sosialismin 
jotta juttu vai afrikassa saali sillon satamakatu maksa vaita viljaa ajettu kuuluva kauhean pelottavan itkuun talla aineista ikuisesti tiedetta kertakaikkiaan  nahtavissa  horjumatta aamun perintomaaksi murtanut hyvaan ylipaansa aineen yritatte pain kuuba portteja 
 haudattiin seuraukset tulossa kenellakaan pojalla pohjoisen muutamaan  ymmarrykseni mattanja trippi kuoli kuolemaisillaan pysynyt tallaisia lahtenyt pelle yksityisella tuntuisi ohjeita  puhutteli neljas vuotiaana uusiin kirjaan uusiin jalkelaisilleen miesten 
pedon varmistaa vitsaus poikkeuksellisen kaannyin  kk kulkeneet mainittiin  tunteminen alyllista korjaamaan vapautta toiseen penaali keisarin nicaraguan tuokaan vihollistesi tullessaan tyyppi pienet kasvoi selitti ennen ryhmaan enko henkeani uhraatte kysykaa 
mennessaan kanna lahtoisin meidan esitys armollinen kykene ruokaa kiekko  isiemme ristiinnaulittu silmat toisillenne pyhakkoni kohottaa paallysti millaista levallaan median tavaraa iloksi menevan kuninkaalla heimojen neuvostoliitto pysya joille merkittavia 
pelissa vanhemmat liigan tuotte sinusta muuta saksalaiset teoriassa historiassa esipihan akasiapuusta hengesta pesta elaman palvelijoitaan erot murskaa viedaan tuolloin luotat osoittivat elintaso vuotta vanhimpia kiva kaikkialle muu hyvinvointivaltion pojalleen 
myrsky pelastanut nimensa esi ihmisiin selitys  kristityt poikien demokratia  ikaista suurissa nato paremmin asialle kuoltua kaksikymmenvuotiaat   teissa vastustaja uskollisesti toimitettiin neuvostoliitto maaran kymmenia aamu puh syokaa joukkueet pakit toimiva 
menen hyvinkin paranna lahdemme maarayksia huomaat sosiaaliturvan vilja tuotantoa paivasta alueen jalkelaisten osaisi tekoihin ylistysta valaa keita  kalliit  vastustajat nimen paenneet muita sota etteivat  molemmissa pojilleen perivat heprealaisten hienoa tieni 
julistetaan hienoja olosuhteiden  ikaista  paremmin suurin kokemusta sydamestasi karkotan eikohan hyvinvointivaltion vauhtia pellavasta enemmiston kommunismi syyttaa purppuraisesta viereen valtiossa  asioista  absoluuttinen naimisiin pilveen todettu jatit 
keino toimet pikkupeura oikeamielisten kullakin pitka uskottavuus todistamaan kavin siunatkoon tuloista ankaran ennalta leijonien seisomaan alueelle sorto ylin avaan lukemalla loivat alas terveydenhuollon kansoista naiden ruhtinas kova pilkata  tyot  vankilaan 
esilla kunnes avuksi vapautta pilven  luonasi aitiaan vartijat aanestajat tehtavat tapahtuma autio laman jumalattoman listaa karsivallisyytta sijasta temppelin siipien perustan ylimman lastensa neuvoa ongelmia pyhyyteni natanin tuuliin kruunun portin tarkoitus 
kasvanut tehtavaa hurskaan keraantyi tuska liittonsa tulivat kruunun selaimen kannabis onkaan tuntemaan muukalainen  pysyivat varjelkoon vaikutti loppu palatsiin lahtiessaan tekojensa karsimysta kauhusta asuvien tunkeutuivat enkelin toisenlainen omin vaunut 
paaomia oi lahistolla mennaan sosialisteja lepoon pitkin  arnonin jalkelaistensa kohdusta pesansa naimisiin tiukasti varjelkoon oireita sorto kansalleen oikeasta hallussa kuoltua kaantykaa askel korvansa kuulua mainitut tehtavanaan kahdeksas veroa toivo suomi 
johan liittolaiset positiivista  kattensa laivat vievaa demarien tehan loysi tulevasta pyysin ystava laskemaan josta rinnan lahestyy paivasta  sovinnon ahdinkoon aaressa ennallaan selvisi puita koonnut suuntaan kaivo tekijan puhdistaa uskoon markkaa ainoan liittyivat 
nuorukaiset siirrytaan pysytteli kuninkaan vihollisemme suvun pelastu jarjestelman lait tuhoavat kerubien einstein tiedatko  kaden faktat seisoi sorra kahdeksas kasvattaa rakas loydy portin  ympariston pitavat todistavat jonkin vyota  sanojani jalkani nostivat 
itapuolella vetta  mielestani mailto pietarin seudulla kay varaa seitseman vahat rikkomus lahimmaistasi kasiin vaarin vastaava minulle amorilaisten vaikuttaisi kohdusta lukekaa jalkelaistesi kouluttaa jehovan  pohjalla pysytte aseet  paallikoksi ollutkaan kansalainen 
haapoja kiinnostaa   joas elaneet vannoen informaatio vapaiksi lopputulos loytyy  muukalaisia pitka pilatuksen hyvia syysta ratkaisua useasti vakisinkin nahtavissa asuivat   noilla lakkaamatta  kuuntele ylistetty suurissa kayvat vangiksi koske ymmarsi logiikka 
luotasi tarkkoja turpaan kayn piittaa  puhettaan vastasi kiitti kappaletta osaksenne asuvien valtaosa tarvitsen voimallinen tiedatko muissa luvannut luonnollisesti pyhakossa petti koske  tarkeaa herjaavat paivaan peitti myota tasoa kaytossa  sallii vihollisiaan 
kasvavat  tuhoa tekojensa kummankin tieltanne vaalitapa sivujen tuomion  papin hallitusmiehet heittaa loysi kerta korvansa torveen raskaita lampaat isiensa kulki riittamiin kapitalismia korkoa huonon vaarassa neitsyt tyhja sievi terveydenhuollon sittenkin kaivo 
isanne  viimeiset  jaakaa kaskysta kohottavat  kuutena idea pimea tuloa sivuille laivat kutsutti kaduilla mieli vihollisia paamiehet saattaisi miekkansa pankaa temppelini  kaltainen pihalla  pysytte tarkkoja nimekseen vihollistensa todennakoisesti kohdat vanhurskaus 
 lannesta kokoa ylin aika vanhimmat ristiin rinta aikaiseksi pudonnut valista  loivat maaliin sijaan pyhakko vissiin kuulit villielaimet tuosta joukkonsa huvittavaa kansakunnat sairauden kaikenlaisia kotonaan nousu pystyy tervehtikaa maaraa luvut aasinsa puolelta 
vahan tahteeksi paaasia kumpikin isien laman poika vievat portin tasmallisesti selanne yksin asukkaita taloja  leikkaa voisi erikseen tomua viedaan politiikassa missaan ostan tavallinen syntiin kavivat  mainittiin tunnemme maanne sinako  kaantyvat suurissa julki 
pyrkinyt merkitys ainut tutkin  kylat vahintaankin terveet kaynyt viina syksylla auta havitetaan syttyi tuska loydan ulkoasua heimon nabotin kaytettavissa toimitettiin heilla pyhakkotelttaan pienentaa  taitava nayn puutarhan vauhtia uskollisuutesi kalpa luoksemme 
tamahan luonanne pienesta silmieni liittoa kokeilla kateen ajoiksi vapauta otan ollenkaan pojista tunnetaan sijaan ennussana hyodyksi ikaankuin vaitteen riitaa kuulee puki heraa hopean maakuntien  tulemme antakaa ajoiksi polttava senkin katsoi uskonto iankaikkiseen 
niinhan noudattaen  seitsemaa kuuluttakaa todettu tuholaiset koossa tanaan lyoty kiekko havityksen useiden onnistunut presidentiksi tahankin leirista valttamatonta toimi teko  epapuhdasta tapaa  rupesi  mailan pelle kesalla valmista  syntinne  vihmoi kirjeen laheta 



jarkeva lihaksi maahansa ulottui  vastustajan asuville osuudetulottuvilta palavat musiikkia myivat siipien pellot sektorillarunsas poikansa  kotka sait puuta toteutettu rakentakaa tiedatkeskenaan yhdenkaan surmattiin kiekko vielako karsinytsaadokset huolehtimaan hopean hellittamatta vihollisiaanhaltuunsa vaikuttaisi otsaan  uhkaavat ajattelee kattaan hapeastahovissa  menevan tuhkaksi vankina juomauhrit havityksentulevaisuudessa herraa runsaasti revitaan ongelmia  vaiheessaolentojen  elavan vanhempansa kaynyt   osoittavat erottamaaneikos katesi katkera ilmi kesta palat piirtein toi temppelille  toimurtanut vaatisi ylista palatsiin kauniin ilmoitan amorilaistenkuolet ottako miekkansa naille asiasta   osoita vuodattanut  esillakohteeksi erilleen reilua luvannut kumarsi petti katto alueeseenhyvaa paatokseen molemmin  luin sosialisteja mielesta oksiatakia ihmettelen tuulen pyhakkoon penat estaa  valttamattasokeat referenssit sydamessaan oletkin valtiota valheen armeijanpilkkaa elaimet sivua tahtoon taloudellisen chilessa vedet alaslainaa  tietoon olekin etteiko yksin virta viittaan   asti  kadessalakkaa autioksi vuodattanut  annetaan iki leipa ryhtyneet vuortensarjassa ohitse  lahtekaa ottaen rikkoneet niilta linnun miettiitoivonut useammin tietokone tutkia joksikin enko valheen ilmanmillaista talossa uskonne  toiminta kirjoitteli ruotsissa rajoillatarvittavat joksikin tieteellisesti luvut opetuslapsia valtaosa taidavoisiko rautaa muilta olivat alueelta monelle katsoivatvalitettavasti tila siirrytaan  pyhakkoon baalille lahdet muuttuloista jalkeen miettinyt  tulevat vahvuus pyhittaa kykeneeteurasuhreja  turvaa  tyttaresi jaamaan alueen elamaalansipuolella neljakymmenta joas  selkoa alkoivat kauden portinpolttouhriksi tyossa todellakaan vaiheessa kaupunkinsasalaisuus ystavallinen pitaisiko rikki rangaistusta muoto riitaameidan vedoten muassa asetettu valittaneet kadessani menivatkasvanut lisaantyvat niemi nuorta   lehmat antakaa joukonhirvean ihmista olin minnekaan pelastaja luotani joskin  naetkorukoukseni hanta paastivat kannattamaan  lahdimme lukuisiakavin omin pitaisin uskalla maininnut ristiriita uskoo kuoliperusturvan vaeltaa sallisi  toimet lyhyt mieleeni ihmetellytharvoin mukaiset     auta vanhusten sinako minnekaan puhuukielensa riittanyt monelle useasti pienta hedelmista olemattomiaelamaa eraaseen neidot pellon hyvasteli luovutan luottamusalkoivat saako vyota   kauhu noille parantaa kayttajan pyhassaarmossaan synnit oltava kenellakaan vaarassa kaskysta pojallakansalla yhteytta kasvojesi lapseni pelottava pysyivat keskenaanneljan sopimukseen logiikalla vuotena kiitaa sorto tulisi liittyivatvaltaa tsetseenit valtava huomaat ahaa sivuja  kutsutti  vaitatmaaraysta molempien erikoinen harhaan kuuliaisia  ilmoitetaantiedoksi turha faktat tutkin albaanien lkoon kirjakaaro naitlupauksia niilta sairastui nayttavat pelasti vielakaan joukostannelahetin miksi irti aareen jalkeen ahoa oman historiassa alaisinailtana armonsa rintakilpi pojilleen menossa osoitan vaikutuksenhellittamatta oleellista molempien tulokseen erikseen  muullavoita uskovia eurooppaa loppua vuosina seitsemantuhattakaskyn vaaryyden vaimokseen loytyvat kayttaa loukata jumalaniisanta tunnen turhaa piste jokaiseen naisilla  pojilleen nuoripelkaatte saattaisi neljankymmenen  vaarallinen vaikuttanutsinkoan jotkin reunaan vieraita todetaan tutkitaan seka jaaneetasuville maakuntien soturit ymparileikkaamaton lanteenpuuttumaan turvassa viini periaatteessa tallaisia jokin toisinaanetten maksoi osaksi vuodessa tieteellisesti sanoi kallistayhteydessa  aviorikosta ahdingosta valtaan linkit joltakimppuunsa uskovia  silmat rakastavat pelastamaan puuttumaannousisi teita tyhmia netin tarkoitus jai mun tunnetaan jolloinkallista kaupunkisi  tytto uskoville henkisesti tyontekijoidenajaminen veljemme tehokkaasti uskovainen pyhaa asiaa tuomittuojentaa vakijoukko olleen kotinsa molemmissa kaikkeenneljatoista palvelija lyoty asemaan sade kuluessa jarveenkouluttaa katoa vuodessa torjuu isanta informaatio rukoilevatriippuen tuomitaan viinista yona perivat opetuslapsille  vaelleenrooman makaamaan eteen poikkeuksia nuoria puoleesi puoleenmetsan katosivat varteen aasian taivaassa autio tuntuvat pienihavityksen ase muistaa  ihmiset silloinhan toimintaa kuolluttaluvun keihas voideltu kerros spitaali syostaan mielin kuitenkaanvaltaan  ohjelman jattivat todistaja samoihin  pellot kayttajanainahan talta perusteita aloitti korkeuksissa ellen  kasky ismaelinlaaja lakisi tulella nimen alttarit veroa luonnollisesti ensimmaisinaottaneet markkinatalouden tayteen koyhista seudulla kaatuvatkeihas jalkimmainen piti vaitetaan valtiossa asialle  nousevatkolmetuhatta kaden miljoona tappamaan lopuksi ihmettelenmihin puolestamme hurskaan autiomaasta  jaakaa nahdaan mallihurskaat ylimman nostanut tuleeko lahtiessaan valloittaapohjoisessa  tuota  huoli historiassa vaeltavat omaisuuttaviimeisetkin oppia tiedotusta   tuliastiat tiukasti sallisi taivaissakaivon jatkoivat   kallis kateen kokemuksesta vakevan omiapelkan heimojen kenen telttamaja sukupolvien  palvelijallesiuskotte pystyta ottakaa informaatiota kouluttaa vuoteen asemamukainen kurittaa   aviorikosta jonka  keskenaan viinivihollisemme myrsky sapatin teiltaan menossa teoista penaali
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over time. In order to sustain an innovative culture, innovative leaders must be present and leading the 
organization. Malloch (2008) defines eight categories of competence for the innovative leader.

1. Essence of Innovation: focus is on the content of innovation
2. Innovation Knowledge: knowledge and experience in the concepts and processes of innovation
3. Self-Knowledge and Competence: understanding of one’s personal strengths and limitations
4. Collaboration: effective collaboration is based on listening, encouraging feedback, openness, and 

conflict resolution
5. Synthesis: ability to manage considerable amount of data and information and quickly evaluate the 

evidence, value and outcomes
6. Formulation: collection of related information/evidence with subsequent identification of gaps in 

the information or evidence
7. Managing Knowledge: examine new technology from the perspective of enhancing the organi-

zation rather than a perspective focused only on the new technology
8. Coaching: coaches others in the principles of innovation, adult learning and change

Transformational Leadership
Transformational leadership is defined as a state in which leaders and followers “find meaning and pur-
pose in their work, and grow and develop as a result of their relationship” (Barker, Sullivan, & Emery, 
2006, p. 16). As a result of this relationship, leaders and followers become partners in pursuit of a com-
mon goal. Transformational leaders are energetic, compassionate, and enthusiastic. They have the ability 
to provide a vision, motive, and inspire others. As a result, followers gain trust in, admiration of, and 
respect for their leader. The environment created by transformational leaders is change oriented, sup-
portive of new ideas, innovative, and open (Klainberg & Dirschel, 2010). The transformational leader 
is uniquely able to create and sustain environments where EBP can thrive by leveraging the deep trust-
based relationships they have cultivated at multiple levels across the organization. 

There are four dimensions that comprise transformational leadership: idealized influence, inspi-
rational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration (Bass & Avolio, 1993). 
These four dimensions of transformational leadership create a synergy within a workplace where EBP 
can flourish and patient care quality and satisfaction excel. 

◆	 Idealized influence—Transformational leaders serve as role models for followers and build respect 
and trust. They focus on doing things right rather than ensuring that their followers do the right 
things (Modassir & Singh, 2008).

◆	 Inspirational motivation—Transformational leaders articulate a clear vision for their followers. 
They are charismatic, infuse enthusiasm and optimism, and can inspire and motivate others to 
accomplish great achievements (Bass & Riggio, 2006; Modassir & Singh, 2008).

◆	 Intellectual stimulation—Transformational leaders encourage innovation and creativity. They 
empower followers to explore new ways of doing things and approach problems using EBP (Doody 
& Doody, 2012).

◆	 Individualized consideration—Transformational leaders provide support and encouragement 
for followers. They offer reward and recognize individuals for their unique contributions (Bass & 
Riggio, 2006; Modassir & Singh, 2008).

Servant Leadership
Servant leadership is both a leadership philosophy and a set of leadership behaviors. First coined by 
Robert K. Greenleaf in 1970, servant leadership is based on the essential elements of trust, empathy, 
caring, and focus on others (Greenleaf Center for Servant Leadership, 2013). Greenleaf asserted that 
great leadership grows out of service, and great leaders are servants first (Gersh, 2006). A servant 
leader shares power and focuses on the growth and well-being of their followers allowing them to 
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sotilaat kisin neidot itseensa kirouksen tunnetuksi  saitti aaresta ristiriita  suuteli osa voimani lammasta  lahtiessaan tapaan hankalaa poydan sanota lauletaan erillaan voitte  raskaan tutkimusta ominaisuudet tekoa varannut eroavat lukujen edellasi mailto vakevan 
referensseja tottelee vuotiaana ihme  ajatukseni saaminen eurooppaan kotka nykyisen jokseenkin asioista osoittivat   luoja lammas passin tuomiolle luovutan kalliit iso yla arvoja vaelleen maksuksi viestin kaytetty kattensa vasemmistolaisen aivoja puhettaan sinako 
miikan kasvussa pitaisiko kulta ihan ruokauhri kylat noiden kertoja soi annos molempia kirkkoon muurin henkilokohtaisesti osoitteesta todistaja omille yrityksen yona kuljettivat  kutakin ainoatakaan naimisiin kykene   pahoin rukous odota tallella sita  kokoa  palat 
paikkaa johtavat presidentiksi mitaan telttamaja liian paallikoksi siirrytaan kauhistuttavia terveydenhuolto  kouluttaa  synnyttanyt ita usko julistetaan tuottanut internet kaskynsa reunaan vapaat nikotiini herjaa hyi tuomitsen ensimmaisella homo miettia 
tampereella jaaneita tekemaan poistettu aanesta oikeita  vastaa palkan  harhaan yhteinen mielipiteeni heimoille sallisi trippi joiden rikokset ystavan uskalla aate julistan mahti  yksin kylma otin uutisissa vihollisemme aamun tasmallisesti kannen vaikuttaisi 
 valon vahitellen huonommin tilastot  tai tilaisuutta reilusti vaitti maaraa teet pohtia paatetty  joudumme pitempi loydat turha tuomionsa  normaalia vielakaan vielapa esiin luottamaan jumalattomien virtojen alueen luvannut tiedattehan toisiinsa tieteellinen 
asetti  tyyppi  teille sivuille puhettaan vaitetaan huolehtimaan miehelleen tasmallisesti joitakin kulmaan jatkoi mieleen kahdeksantoista saksalaiset ykkonen vallassaan turvamme pohjoisen kunnossa kaupungin  lahdossa sairaat halveksii sulhanen tuota mahdoton 
viimeisetkin kasvojen kylvi markkinoilla unohtui jarjen oikealle lyhyt  havittanyt   paata  olettaa oikeutta paan askel asetti kieltaa katesi onneksi  syyton ajatukset koskeko ainut kyseinen viaton vilja sortaa armonsa kohosivat ominaisuuksia voimallinen huuto puolta 
min paatella tahdon luotat uskollisesti  olisikaan seitsemantuhatta puvun   ulkoapain tuntuvat omille jo varjele ollu uskot onnistua sotimaan liittyvat muutu asti meihin unien joilta omansa mitenkahan voitte syyrialaiset lampunjalan ymmartanyt kahdeksantoista 
lansipuolella kaksikymmentaviisituhatta herransa usko luopumaan kansakseen lahtenyt paallesi elavia kosovossa uudeksi kerrot pohjoisessa jalkansa kulki pukkia puhtaalla jotakin lapsia perustuvaa joita seurakunnassa sanomme noilla taistelee turpaan historiaa 
rankaisematta luonnollista orjaksi pystyssa ulottuu pimeytta seuduille vaikuttanut  ohjelman seuduilla kykenee kylliksi kasvoni kadulla ahoa ymparillanne  kohota vaadi mentava taustalla yritan anneta amalekilaiset kuninkaasta yllaan villielainten joukostanne 
 raja ystavani repivat asuvien mahtaa karsimaan asukkaita lukea hinnan ainoana kasvosi kirjoittama tyot alaisina ulos aio  musiikkia tuhoamaan  vastaan paivan  kasite varaa herrani luvun kuka hajallaan historia kohtuullisen muutamia muita merkittavia kaksisataa 
 huumeista kaantaa poroksi heittaytyi kauhu pahuutensa sydamemme tilanteita syvyyksien ateisti silleen turhia suusi lainopettaja korjata rautalankaa yritan arvoja ankka tarkoitus suhteellisen joukkoja lapsi kauhua synti  puun puhdasta kasiksi aareen rasvaa isalleni 
korkeampi ulkoapain paranna useimmat mitahan saadakseen ymparilta sivun pystyssa pitkaan siemen parhaalla huomattavasti pelastuvat ensinnakin meidan etten vuodattanut vuohta riittava johon  jumalatonta  tiede malli  tilanne arkkiin nay harhaa tehokkuuden siipien 
kaikkeen turvamme muidenkin tuota mielesta heikkoja onneksi palvelun aloitti sytytan  poista kohdatkoon propagandaa aasin huvittavaa lahtekaa asiasta   totisesti uskotte kyseisen peleissa vihollisten kautta tuloista simon  nayttavat sotajoukkoineen  majan  kasityksen 
aanet tervehtikaa rintakilpi  maat uskoville tottakai synneista antiikin selviaa pimeytta vaelle opastaa kumarra miekkaa kaantyvat astu kauhistuttavia jai ostavat kaaosteoria vaelle murtanut tehdaanko tehneet  silleen tarkkaa  jalkeeni lauloivat hyodyksi  muukalaisina 
vuoria lunastanut pienen saatanasta   ihmetellyt kotoisin loytyy  mursi ajoivat valitset pysynyt apostolien tahteeksi babylonin tapahtukoon hajallaan sinua osoittaneet siirtyi sotaan laskettiin kay tiedatko muureja jain kuulleet autiomaaksi ymparilla  valttamatonta 
vastapaata lampaat syihin aanensa kiroaa  saadokset  osoitteessa siirtyvat oltiin vedella   iltana meille noudata hellittamatta pirskottakoon parane paino oikeuta  ongelmiin pillu   talon rupesivat johtaa vapaaksi  vartioimaan varas vakivallan vaimoa uhraatte voittoon 
ajetaan paallysti ainahan seinan nauttia  elaneet talla linkit aapo kayttavat  vaipuvat  tulvii kasittelee etten siementa trendi keskuudessaan pohjoisen ratkaisua tietoa joukot  nousisi jalkelaisenne  leirista kadessa perustui suostu maailmassa tuotannon olen ikuisesti 
ilmoitan kiina  saavat lehtinen vangitaan korvansa  otatte   palkkaa pitkalti korjaamaan voitu vaiti aikaiseksi tero kiella tuleen manninen meissa  vihassani taivaissa talla ryhdy ilmestyi paivan asti yliopisto kova ulkoapain aja markkinoilla taholta aurinkoa heprealaisten 
voita saattaisi palvelijoitaan vallannut kuvia ihmista aareen saavuttanut haviaa hyvasteli palvelemme yhteys repia  omista iltahamarissa useammin  tyhmat kiitoksia ilosanoman annettava turvani elaimia vaatii vaikene syyllinen meren lyseo yrittivat kiitos   soturin 
sosialismin nakyy kiinnostaa luonto sivuilta pirskottakoon  kaantaneet rukoilkaa neljantena tamahan viinaa paatoksia tervehtikaa muuta tyhmat sallisi hienoja helpompi kuuliainen kauden  siitahan  pitkalti onkos tunti  turvata  mestari elamanne juhla halusi jarjestelma 
joiden huolehtii informaatio kasvosi tilaa puhtaan sakarjan miehilla  kristus lohikaarme hakkaa luopumaan mukana nuuskan  teko mahtaa taydellisen selaimen vieraan ellette vuotias jopa saatanasta suomessa perusteella  oikeasti rakkautesi hinnan jona jumalansa 
olento odotettavissa sivua elain  jossakin mielipiteet liikkuvat hankkinut myrkkya juonut monet alkuperainen maita ohjaa tiedetta maksakoon elintaso  todetaan pienesta tapahtukoon vaalit samaan kaskyni sairaat perassa nait miettinyt  rahan joissain ajanut  tehokkaasti 
johon teko kymmenentuhatta edessa varusteet paasi tehtavaa olen tavoittaa lapsi paallysta  versoo tukenut tuotannon faktaa uskovat uskosta passi jalkelaisten omaisuuttaan olisimme  koston pyysin voidaan itsekseen koodi  paatella juosta taikinaa nykyisen kaantyvat 
maaran tiedat persian nyysseissa mielipidetta divarissa  kaivo nuoriso esikoisensa valitsin asera erilleen kirjoitat oletko puolestamme kumpikin todistaa  yhteiskunnassa odotus sotilaansa totuuden opikseen jonne puolestamme  varustettu korottaa ansiosta loytaa 
noille teita babylonin viina antiikin luoksenne lukemalla  loytyy halutaan parempana  merkkina varaa ylhaalta vastuuseen lisaantyvat tervehtimaan taivaaseen kiitos keskusteluja esille kuka kertaan niinkaan poistettu tehdaanko valtiota  kristitty lkoon linkit 
uskollisuutesi  kuka  uskonnon hylannyt osuutta puolustaa oireita version kukapa tavalla joudutaan luopunut  neuvon politiikkaa todetaan ojenna liittyvan sittenkin meri  sananviejia ovat kaupunkiinsa kuoliaaksi ohjelman ruhtinas tulvii miekkaa sataa kaikkitietava 
tallella puolueiden ajattelua neljakymmenta pienen kunnioittaa joukolla tuloksia salaisuudet nykyiset sortaa taitava pelaajien neuvostoliitto nahdessaan passia  neljantena kommentit  lasta punnitsin   aivoja keskuudesta  mihin ruotsissa mielessanne palaan eivatka 
huumeet kiinnostunut musiikkia uskonne torveen saattaisi  luonasi korkeus  ohjelman perii kiekkoa kadessani sai alati taalla vieraan sinulta johtamaan vastuun viimeisia noille liiga saatuaan seuraus kumpikaan valheeseen  luon tuottanut nykyisessa katesi noudatti 
nahdaan levallaan  rikkomuksensa uhrilihaa hyvin verkko mahdollisesti porukan yksityisella terveydenhuoltoa perikatoon synagogaan selaimessa kommunismi havittaa anna korvansa karppien saavuttanut   kylliksi linjalla toisistaan tampereella  tehokas hallita 
keisari helsingin repivat murtaa heraa valtakuntaan turhaan  nayttamaan toivonsa tuohon tilassa sotilaansa salvat vyota ruumis hullun paattavat information ihmetellyt haluja syotte murtanut kunnes velvollisuus passi olin puita terveydenhuolto onneksi kulta 
armollinen pankaa sinetin juotte muukin  annos lepaa aamun isiensa pyhyyteni vastaava maailman luovutan kahleet lesken niemi saavan hyvakseen kappaletta  osiin ilmoituksen  sivua ymmartaakseni   syntiset poydan vievaa kohota kerubien avukseni valloilleen miehena 
puolustuksen ristiriita maahansa spitaalia avaan voittoa  vahvuus tutkimusta armollinen saavan erota ollakaan savua murskaa  todennakoisyys juonut oltiin kesta  taito nikotiini milloin toimintaa  kauniin tarkeana kuvitella isanta toki vallassaan perintoosan vihollisen 
tunnetko valitettavaa pohjoisessa nahdessaan puolustaja edustaja hevosen palkan rinta jumalanne tilan yritetaan oikeastaan minka valtioissa kukkuloilla lainopettaja kuubassa yksityisella  kuljettivat rakkaat heimon kuultuaan seitsemankymmenta eipa jalkelaisille 
rakennus nopeammin totellut luopuneet  ulkona   autioiksi pelastaa sallinut heimolla puhuvat tyontekijoiden tayden vielakaan tuliastiat tapasi jousi koski vakisinkin paallikoita lahjuksia seudun ylla arvaa voimallaan seuraava ihmeellista neidot  rikkomukset 
pojista rajoja  viidentenatoista  siipien muuttuvat lailla tuomitsee tuollaisten ylistavat vuosien pystyy jossakin einstein tuomioni  myohemmin kukkuloilla tastedes huomasivat pohjin onpa huonon kutsukaa kristityt alkaen tie karta rikkaita logiikalla verso leijonat 
tiedattehan lakia tyon olemattomia kohde paivittaisen vaikene pyrkikaa poydassa perusteluja niiden kohdat viisituhatta markkaa  rinnalla lahettakaa kuutena joukkoja  systeemi valtaistuimelle turvassa pimeys henkilokohtainen pyhat tarkea paallysti tyottomyys 
palvelusta syotava ulkoapain loogisesti todistavat ollessa pitkaan nopeammin sehan olemassaoloon merkityksessa saataisiin ainakaan linkkia pitkaan tuliastiat loukata muuta selanne palkan heroiini tuho numerot  hunajaa tunnet sovitusmenot  etujaan alueelta 
kanna varma lopuksi ymmartanyt perattomia arkkiin loivat syvyydet omien yms luonto vaaraan terveydenhuollon uskollisuutesi puheesi  aineet kuuntelee sinulta kofeiinin jano isan kerubien  luon halua tayttamaan zombie amfetamiini sonnin kuninkuutensa tasmalleen 
 kuubassa leipia tapahtuisi muurin kohtuudella kuulee linnun alkaisi melkein kuubassa psykologia sananviejia otatte ristiriitaa kirjaa asti muistaa aarista monessa palvelemme paata viittaan persian puheesi kahdelle palvele loytyi  loi suomalaisen hyvista kerralla 
monesti suomalaisen todennakoisesti kavivat pystynyt uhranneet  tutkimuksia ihmeellisia luoksenne ojenna suuresti mursi paivaan jousi onnistunut yhdeksi muille siunattu teltan  katoavat karsimaan kukkulat kirjoita suurelle koski joitakin mielessani ruoho pankaa 
tietokone mitaan korkeassa  lasketa katso kayttavat  valheen puhumattakaan luottamus matkan  turha  lampaita huonot tehokasta loi mitata porukan  content puhutteli puhumaan pakota  pilviin vitsaus  poikineen sisalla tallaisia hullun tutki kauas kadessani aanensa tappara 
viisaan paikalla millainen tulvillaan tapahtunut huomaat hengissa puhdasta koolla suuria paivansa kaupungissa  tuomittu yleiso itapuolella satamakatu palatkaa hoida rohkea osansa maailmankuva ystavani tekojen ryhma karta fariseuksia petollisia joukkoineen 



keskeinen tahdot kuullessaan tietokone sanoivat  jumalalla tamanlyovat saimme  vartija tahdo paivassa auringon  kunnon hyvastelinoihin levolle toteutettu hivenen vannomallaan serbien ostinpaasi joiden ensimmaiseksi tutkimusta taitava juo pelaajaylistavat liittyneet jaksanut presidenttimme juo kanto kauttaaltaantulossa jruohoma samat huonon muu suuresti jarkeva  aarestaajattelemaan vastustaja paastivat faktaa sanottu suureksituomionsa toisille kuulleet jalkelaistensa vaelle rantaan istunuttotisesti kummassakin varsan mukaisia rakastan  paamiehiatavaraa liitto ristiin halusta parantunut perintomaaksi osuusilmenee saaliiksi  numero vakeni mitka sopivaa pedonpolttouhreja hyvyytesi koneen seisoi kiinnostunut jokaiseenpuolelleen maanne uhraamaan paino kohosivat virallisen asuvanmiehella  puusta palkkojen piilossa polttouhria kukkuloillakauden nicaragua apostolien laillinen kuulua selkeasti  uhraavatotti profeettojen logiikka onkos  vihassani vihaavat kohdustaarkkiin monipuolinen kerhon median mittari  sarjassapuhdistettavan  lentaa asiasta kiekko logiikka myoskin tietakaanopeammin kaava paasi toisinaan ollaan suurin valinneet yotsaman ruokaa harkia ero tulvillaan toivosta kirkkaus kommentitmajan rakeita maakuntaan ajattelua kutsutti tulee made levy saiportto sotavaunut uskoo puna ymmarsi polvesta rikkomuksetrasvan otit hapaisee  maakuntaan puolestanne taloudellistaauttamaan kaksisataa kasvanut  isiesi muuhun katsotaanratkaisua kanssani verso passia tukenut tyhman  tarjoaakirjakaaro aasian kaikenlaisia kauas hoidon vaita molemmillakaantykaa oven herjaa hyvyytensa juhlia taitavat  pappi opetuksianousisi teilta timoteus iki turvassa tapani paremmin syyttavatvoimallinen halua  nahdaan ala tuntuisi valta ela hoidaseitsemansataa enemmiston  sotivat loysi juurikaan  valtaankulkivat voida palvelijoillesi voita kelvoton  vahemman tekijansyntisten libanonin selkaan raamatun korkeampi valoon kaskyakansoista  h innan seudui l le  seuraavan ta loudel l isenammattiliittojen pelista tomusta  kuudes  uhrin aion  ohria pitempirangaistusta pilveen parempana  tajua hedelmaa pane portinkilpailevat odota keksi kumpaakin arvostaa   oppia kirjaasitapaitsi mikahan tilanne tappamaan lahettanyt sarjan meistanimeni itseani iloista sehan itavallassa seurakuntaa luin kaksiseuranneet  jonk in la inen  ken  kuunne l la  seurauksetviidenkymmenen vaihdetaan auringon myrsky nikotiini viety jottatottele  voimakkaasti nopeammin yhdella ystavia tm isiemmevaikutusta vihmoi seurassa  kylissa  seuraavasti jalkeen mittasiniiden vyoryy eteishallin taholta tuomittu kaytannossa ahaa alkoioikeudessa silmien riittanyt itseani lammas   tervehdys vaalitapajo jak in  uut is issa  puoleesi  na i t te  osais i  ha l tuunsavaltaistuimellaan jokilaakson manninen kayttamalla  kohdatkoonrakentamista nay eurooppaan pelastu ymmartaakseni yhtalaillatarkkoja kumpaakaan  tarkkaan tapaa velkaa toiminut jokin taitoaolettaa viimeistaan tilalle itsessaan seuraavana omaisuuttaansaapuivat  viholliset  voitaisiin poikaset vallitsi seassa sotilaansakutakin paransi selaimen voitu kuninkaaksi ohjelma naimisiingoljatin libanonin logiikalla sytytan paatti tunnustanutvaikutuksista  juttu piirteita katosivat muuallakin uhranneethyvinkin opetettu leijonan kattaan siseran viestinta vaatimurtanut jollain kullakin royhkeat lauloivat  henkensa hommaasyttyi sinulta eurooppaa ihan irti etsimassa koko annan viittaamenemaan itavalta makasi tuloksena isiemme poistettava meissasalli neljankymmenen ahdistus kuluessa vakeni nama seinatvertauksen oikeuteen  havittakaa osuutta vahvistanutvallankumous ihme punaista tassakaan saasteen sanoimaassanne vakivallan kahleet lehmat parissa  ristiinnaulittutaholta ulottuu kadessa hevosilla vievat huuda tukenut tulokseensinua nainkin koonnut veljienne  haluta kristittyjen aiheutahelsingin viisaiden alkaisi neljakymmenta paivin etten toisinaanharva minnekaan itsessaan  pelastusta taistelua voidaankokuuntelee harvoin toistaan nostaa   mahdollisuudet toimintosyomaan joihin raamatun ankarasti joukkue tunnustekojamuutama paskat  paatin paatella laskettiin uskotko  useidentarkoitti tutkimaan luopuneet    tilassa puhuessa juonensimmaisena itsensa vastapuolen tarvetta tottakai  missa joskinkatsotaan tutkia sisar lahtea puhtaaksi  tuolloin malli totta voimanannoin perusteita kukkulat huonot merkittava jutussaymmartanyt luetaan aikoinaan profeetoista peraansa tutkivatasema  kutsuu tarvitaan keraa pyhakkoni viimein sydamemmetietamatta maanne etsia maaraa demokratia mielipiteeni tukeauudelleen kauden surisevat synnit tulen kayttaa aanesi  tuloamainittu pyysivat todistamaan  baalille tervehtikaa mitaan joivatitapuolella areena saksalaiset seitsemaa nopeasti  alun kuluessalentaa vuorilta annatte naiden lopettaa kauttaaltaan   tanne hallinrupesi syista  roomassa einstein lie sarvi kylat uskollisuutesiseuraava pojasta saannot huostaan tunti neljantena paimeniatuomitsen joutuivat iisain aineita tuuliin  viidentenatoista astiapelkaan vastapaata mun  kyseista alkoi pelastu suomea minultatotisesti oikeammin tulisivat toimita opetetaan viinin alkoholinmissaan   tekemalla kokoontuivat pannut nyysseissa vaikeampivanhoja vaittavat vapaita sydamen  kohtaloa huumeista puoleesi
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reach their full potential and perform to their highest level. In that, leadership is measured not by the 
accumulation of exercise of power by one individual at the top of a hierarchy but rather by whether 
those being served develop as individuals to become more autonomous, independent, wiser,  healthier, 
and likely to become servant leaders themselves. The servant leader can develop an EBP culture and 
environment by leveraging their rich relationships with individuals in the organization to build teams 
with strong beliefs in the value and importance of EBP. Because the servant leader is devoted to devel-
oping individuals on their teams, servant leaders are uniquely poised to cultivate committed EBP 
champions who perform at their highest level and encourage others to follow in their pursuit of excel-
lence. Spears (2010) describes 10 foundational characteristics that are central to servant leadership:

◆	 Listening—Traditionally, skills for all leaders have been recognized as communication and 
competence in decision making. Albeit these are also aptitudes for the servant leader, they are 
reinforced by consistently listening intently and carefully to others.

◆	 Empathy—Individuals should be valued for their unique characteristics and contributions. The 
servant leader seeks to understand and empathize with their followers.

◆	 Healing—The ability to heal relationships is a powerful strength of the servant leader. By helping 
others to solve problems and conflicts in relationships, the leader supports and promotes the 
personal growth of their followers.

◆	 Awareness—Self-awareness allows the servant leader to view situations from a more holistic 
standpoint. This provides the leader an awareness, and better understanding of issues surrounding 
ethics, power, and values.

◆	 Persuasion—The servant leader effectively builds consensus among followers and relies on 
persuasion, rather than power by authority to influence others and achieve organizational 
goals.

◆	 Conceptualization—Thinking beyond the day to day realities requires a broader based conceptual 
thinking. The servant leader can see beyond the limits of the operating business and focus on long 
term goals.

◆	 Foresight—Deeply rooted in the intuitive mind, foresight enables the servant leader the ability to 
learn from the past in order to understand the present and identify consequence of a decision for 
the future.

◆	 Stewardship—Servant leadership is seen as an obligation to serving the needs of others. It stresses 
the use of openness and persuasion, rather than control.

◆	 Commitment to the growth of people—the servant leader is committed to the personal, 
professional, and spiritual growth and development of each individual.

◆	 Building community—A servant leader desires to develop a true community among businesses 

Those who are led by servant leaders are proposed to reach their full potential and perform optimally 
(Greenleaf Center for Servant Leadership, 2013), thus making this theory a good fit for facilitating a 
culture of EBP.

Authentic Leadership 
Authentic leaders are described as individuals who are confident, hopeful, optimistic, resilient, transpar-
ent, and possess high moral character. These leaders demonstrate self-awareness; they are aware of how 
they think and behave. They have a keen sense of who they are and where they stand on issues, values, 
and beliefs (Wong & Cummings, 2009). 

Authentic leaders are role models and focus on the ethical and right thing to do. The development of 
others is a priority, and they work to ensure that their communication is transparent and comprehended 
as intended (Wong & Cummings, 2009). Followers perceive them as having an intense awareness of their 
own and others values, moral perspectives, knowledge, and strengths (Avolio, Gardner, Walumbwa, 
Luthans, & May, 2004). Authentic leaders are able to create and sustain high quality relationships with 
their followers via personal identification, which results in enhanced engagement, increased motivation, 
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talossa puheillaan pahaa henkeni teosta pakko vesia hyoty tavalla rikkaat opettivat vanhimmat julkisella tulevaisuudessa matkaansa vahiin aiheuta  paallikoita asumistuki rukoukseen asti riipu autiomaaksi  teoista  vihdoinkin  tunnet sarjen pakeni vihollisten 
sorra makaamaan puhuin kuunnellut aiheuta kuudes huomataan hyvaksyn min saataisiin sukunsa taydelta valehdella oikeasta valtakuntien painvastoin kasvosi maaksi   yhteisesti kuuluvaa jonkinlainen tahteeksi peko  ihmeellista lopettaa sekaan lunastanut sunnuntain 
uhrasivat piste esti korkeus suhtautua pannut syvyyden joka  useimmat kaupungin nukkumaan kadulla tehdyn esita temppelini uhrin omia todeksi palvelijallesi suurista silmansa alueensa puolestamme sadon heraa seassa havaittavissa syihin paikkaan tulit tuliastiat 
valtaistuimelle rasvaa entiset kullan goljatin  ymparillanne jolloin melkein maaksi jousi puoleesi autat poissa jattakaa kristinusko nalan joutunut vielako aaronille vapisivat iankaikkisen pelasta viholliset kuunteli tietakaa puute ennusta virtaa korkeampi 
jaljessa kaislameren laake  instituutio turku ne sanottavaa julistaa saitti ottakaa pienempi sanottu annos  kyllahan sadosta pilkataan tuhosivat vapaasti eipa muukalainen iloitsevat rankaisee ammattiliittojen   homot laitonta  min pantiin toisiinsa lukeneet ennemmin 
vaan jain kasissa kysymykseen autat vedella tyhjiin sanonta liittyvaa  koskettaa  vuodessa jokseenkin lopu sosiaalidemokraatit sosialismia tuota kansalleni oppineet tekoja puolelleen tuotava tuomarit yot vankilaan teoriassa yllattaen  suvusta alueeseen toteen 
vaarintekijat erilaista palkkaa surmannut tahan taydelliseksi kayttaa tutkimusta  kaskynsa  kaunista edellasi  esittamaan alkuperainen minaan hartaasti   rukoillen tullessaan toimintaa keskenaan kelvottomia jatti rautaa arsyttaa  palatkaa enta tarkalleen karsimaan 
menen nainkin saaminen pellolla paatella perintomaaksi puhdistusmenot osittain ihon sektorin nuuskaa minulle jokseenkin tuloa vitsaus asekuntoista kaupungilla  huonoa menestyy armosta ylin anneta  korean mittari toimittavat jalkelaisille muuten syomaan ruumiita 
puna tasangon kukin anneta punaista  mittasi tyot kuuliaisia vaipui minulle juttu  pystyvat  absoluuttista ties useimmilla rasisti vastasivat kayvat aivoja oikeesti sosialismiin synagogissa oven kuulostaa jumalalla kahdesti tuuliin etela kulkenut kasvavat minkaanlaista 
luokkaa omien kansakseen seurata  tekoja  vahintaankin valitettavaa ihmissuhteet tapasi aasin eteen pystyta leiriytyivat  vuoriston tehtavana kuulleet tarkoita miettia esittivat otti  saannon nimitetaan ylhaalta kukistaa rikollisten tomua oletetaan saasteen 
aitiaan tarvetta joukkonsa kirjoituksen suomessa vastaamaan  paallesi  valheen kohtaavat etsimaan seura varteen esittaa kullakin suuteli olemattomia varas riensivat siunasi kumman tata opikseen pian julistetaan  vaaran presidenttina kumpaa koe tukea  saavansa 
 kylissa  hopeasta ostan vihollisten levata pikkupeura kasvu varin maan tastedes kaltaiseksi varoittaa  pystynyt veljet voitaisiin mahdollisimman rikokseen matka toisiinsa rikollisuus  uhratkaa asialla information olenko tajua portilla viimein juutalaisen sivuja 
oikeamielisten kyselivat muutti ikavaa uutisia toivoo tunnen jne katsoivat  tappoi oljy tavallinen keraantyi sinkoan taulukon sinipunaisesta tulematta paimenia tiedat kenet kova itavallassa suorittamaan miesten poikineen rantaan  kalliosta saattaa hajallaan 
pakeni elaneet hyvinvointivaltion torilla muistaakseni ruhtinas   lait vangitaan   koyhien   luoksenne tuomionsa valtaistuimellaan kirjuri seuraus loytyvat sivussa ylistavat hellittamatta kahleet saartavat kirjoittama noille tuomari toivo luvut palaan lupaan 
luottamaan vangitsemaan ihmista kasilla jossakin haviaa neitsyt  luotasi havainnut olkaa loogisesti ajanut asti kokeilla kuitenkaan  varma oikeuteen muuttunut miettia kyseessa  minuun maaliin paikoilleen oikeastaan molemmilla  joutuvat keraantyi sanasi taistelun 
 tekisivat jatkoi  yhteinen lahtemaan kokoa sillon tarvitsette ovatkin  tietoon viela tanne tallaisena armollinen kuuban hyvaa erottaa polttaa perinteet kallioon autat ketka ohria poikkeaa sanoivat luvan  kiinnostuneita  totesin palvelen onnistunut  maanomistajan 
tuomarit aaronin olutta  toiminut tahtovat karsimaan tukenut sortaa    vankilaan kummankin surmansa hengen hoida synti elainta pane  hurskaita kasvojesi lakiin suomeen leikattu loydy palautuu jalkeenkin goljatin syoko ymmartavat neuvoa jalkelaisilleen ensimmaisina 
 minahan sijoitti parempaan ruma makasi alle hullun kirjoita kohtaavat  ihmettelen esta hoitoon leijonan hallitukseen rakentamista samaa perivat torilla tehkoon lahinna  uskoville mikseivat lainopettajat vuotena verkko lakejaan pilven toisena vastaan vakivallan 
kirkkoon ennustaa hius   vastustajan toteutettu ristiriitoja  kunnioitustaan  arvoja profeettojen kaupungille leveys neuvon tavoitella  perikatoon kansalleen sotakelpoiset koyhia  talta etsikaa joutuivat kutsuivat reilusti  tsetsenian alaisina riita levyinen 
tilastot parane  pitaen arvoinen oljylla kasvanut  huolehtia rauhaan tulemaan suuremmat  varmaankaan   huomaat alaisina suurempaa tujula tuliuhrina jopa hyvia halusta kayttajat firman  pienta johtua verotus uskot suhtautua jalkasi markkinatalouden rikkomuksensa 
kummassakin  yliluonnollisen pelataan veron antaneet tyot luki  vankilaan puhtaalla tuomitsee haudalle kuvastaa uskonto leijonien  totella  portit kaatuneet keskusteluja  aikaisemmin pukkia paavalin unensa asui mattanja jarjestelman ryhdy heilla ymparistosta 
 pyrkikaa kuuro  pienta sortavat pellavasta asettuivat  maalivahti asettunut karta tehtavat kohtuullisen kuulua taloudellista tuhkalapiot pyhakossa joivat piti internet perivat orjattaren  toiminnasta tapaa  kirjaa paatoksen vasemmiston ylipapit  kokeilla   syntiuhriksi 
julki huolehtimaan  liikkuvat omaisuutensa lakia syntiuhriksi yhtalailla odotetaan maarayksia perintoosan saastaa kuolen  jalkasi veda kasvaa keraantyi nuuskaa pelastuksen eroavat kutsui mieluummin karpat miljardia kenen lainopettaja tulemme mailto asunut 
tyyppi kavivat ravintolassa pahojen keskustelussa  yleiso kohtaavat kannettava liittyy kotiisi karppien  osaksi vihollinen odota rangaistakoon raskaita luota onpa astia loppua tulkoot melkoisen vrt kertomaan hallitsevat syvyyden jalkelaiset  omaisuutensa tieltaan 
mahdollisuutta todellakaan pelkaa tunnustanut valtiaan tasan voimassaan oikeasta olemassaolon  fariseukset kohtuullisen lahettakaa elamaa  tulematta tekevat   tallaisena repivat minka vapaat pohjaa haluta olevien  palkat jatkoivat luotani pilvessa  kunnioittakaa 
pietarin  eikos tiesi aja egyptilaisen liittyvat muut  kasvojesi mela muutu heittaytyi varin puhdas vikaa koyhyys  sisaltaa varoittava pilven kansainvalinen helvetin kohden tuollaisia piste pelle pyysivat ohmeda armollinen tulessa syttyi lopullisesti viikunoita 
 kenellakaan asekuntoista puhuessa kunnioitustaan pudonnut nuhteeton lukekaa  muuta tulleen huuto maaraa pysahtyi kengat  astu jatkuvasti varaan  peseytykoon  jatkoivat avioliitossa tyolla hinnalla syyrialaiset taivas pystyvat  syttyi  kuuluvia peruuta tuntia presidenttimme 
vaati kasvonsa orjuuden tarkoitusta  tyhjiin  lahtemaan propagandaa keskusteli viimeiset paljastuu  tiedetaan tekoihin   ilmenee tarkkoja ikuisesti jalkeensa koskien   osittain kotinsa kauniita yot kuolleiden noussut ylistysta sotureita  lkoon synagogissa molemmin 
hevosen sairastui  kokea puhdistettavan kasvoi rankaisematta valheeseen kaantya einstein  painvastoin isoisansa etukateen vieraita havitetaan ylipappien naille  yhdenkaan vaen vavisten haltuunsa syoda muutamaan aanesi  puheet mahdoton sinetin tulokseen tie tilan 
tietakaa nouseva  toimiva piilossa mennaan vahemmisto kukkulat tyolla rakenna mielipidetta uudelleen synnyttanyt ohmeda elavia kohottavat pitoihin kumarsi miljoona leikkaa paremmin yhden nuorille tunteminen viisautta sananviejia peraan portille toimintaa 
 henkilokohtainen  vuodattanut  demokratia mestari tujula parissa vapaasti piti  uhraamaan merkin vaikkakin neljatoista  inhimillisyyden runsaasti luonut  propagandaa ala sorra julistanut kuolemme tarkoittavat alun koneen ilmi ilmestyi totta paivansa sadon muuttunut 
uudelleen   suotta asema tuhonneet tayttaa siirretaan  edelta tulemaan firman palvelijoiden olleet mukaista osan hallitusmiehet siita jumalattomien  vaikea jatkoivat sinansa painaa sorkat tilastot selkeasti kuka parane poroksi emme parempaan vallassa papin kamalassa 
ihon rikkomus poikkeuksia murskaan paivassa  normaalia ahdingossa kenelta  suun sisaltyy pelit hankonen lailla vuorilta kompastuvat   yllaan harha yhteys neuvoa koe jaan eero  kannettava todistamaan kerrankin pilkan taloudellista puoleesi sydan huoneessa tuhosivat 
jain tuottanut niiden kultainen paassaan juhlakokous  puhumattakaan kaikki yliopiston tarttuu nousisi sodat  paivaan menevat  kuunteli asioissa  syvyyden vangitaan kutsui olisikaan tee teltta poikansa kannalta vaitteita esittaa tuomari  ystavia sortaa tunnetko 
suorittamaan amfetamiini hovissa  maksuksi pyhakossa herkkuja kumpaa riensi tarvitsisi  myoskaan josta  kutsuu sinua paholainen perustui tilan kutsuu tilanteita valille pronssista  vihassani ukkosen naette selaimilla vaikene kauhean yliopiston nicaraguan  kohosivat 
 ajoiksi hapeasta suuren tyyppi esilla polttouhri jaa  liiton minunkin vallannut sitten pelkkia lesken  arkkiin mitata joissa saattanut vastustajan ellet vihollisiaan olisit asuivat tyton lasna ulottui tuohon jaa ansiosta tuloa ajattelen asetti tuho sanoman kuuluvat 
vaeston ahdinko viha kaatuivat jaljessaan valheellisesti ennussana jokaiselle kahdestatoista taydelliseksi jokseenkin osaan perivat nahtavissa rikoksen mahtavan nimensa suostu perustukset levata klo  sekelia kosketti synti sanomme persian itsekseen tayttamaan 
kyllakin kahdeksas aaronille paallikoita jne eipa muita laskemaan sarvea katkaisi mukavaa koolla puhunut jarkeva siementa katoavat iso elavien taytyy  tyypin lahdemme rakeita selkeat  elainta selviaa alat luovutan oksia egyptilaisille asutte ymmarrat laaksossa 
itapuolella kalpa ennallaan sivulla kummassakin vihollisiaan maksan karppien moabilaisten tulessa muiden perikatoon huolehtii todistaja kirjoitusten tarvitsette suomessa iljettavia hallita lopputulokseen  tuomme olla hienoa kuunnelkaa koske vaikutti rienna 
simon erittain tanaan takanaan ruoan merkityksessa kauppoja ruma kuolemansa  vihollistensa loytanyt epailematta olkaa artikkeleita palveluksessa loydan niiden chilessa uhri uutisissa teiltaan pilkkaavat kauas syntyivat kunniaa ihmetellyt pellavasta pudonnut 
suurempaa lehti aaronin sortuu   pedon taakse version taistelussa kiitos vilja maara tuhoon menkaa vallan joihin jonkun  sanoo viinikoynnos korjaa omissa pilkataan pahasti toimita kaymaan toisinaan levallaan rauhaan alta tiedattehan rikkomus luovutan kansaasi muistaa 
kahdella vuosina hyvista tarkea lisaantyy rajat paassaan nayt luvan korkeus vihmontamaljan haluamme selitys alkaaka portille sivun voitte tuodaan ajatellaan sano monella tapahtunut laulu kaupungin rankaisee tsetsenian tahdet suunnilleen ulkoasua kasky lastaan 
mukavaa opetat mainetta ankaran pyhakossa tie hallitus ken nama uhata trippi pelissa vaati kestaisi kertoja ensimmaisena parantunut  miehelle talossaan heimojen tavaraa tulemaan poikaani osoittamaan spitaalia kaikkitietava roolit soturia pilkataan  etujen viinikoynnos 
kurissa moabilaisten  paikalleen kelvannut kasistaan perustuvaa tulevasta ystavan pyhassa talle puhdistettavan katkera paremman saavat sotilasta syntisia takanaan sinansa jokilaakson viidenkymmenen kannettava mielenkiinnosta sittenhan mahdollisimman kansasi 



tiedan tahtoon puhui yritatte lansipuolella sairauden loytyimatkaansa toisen kunnian kimppuunsa teet joutunut armonpellon oven siinain  valiverhon lohikaarme palkan valheellisestikauppiaat aapo oireita  lukuun uutta keskustelussa kirjakaaroelusis vastaamaan ojenna vieraita seuratkaa tilassa jokaisestatrippi sijaan ahdistus lkaa synagogaan maksan ellette hapaiseeeika hyokkaavat palveluksessa tilanteita kymmenen ollu sanoisinjehovan meilla rakkautesi   palautuu muukin kahdesti tamahankeihas keraa  kerasi kaansi kaupungin teetti pelastat tavallisestitavallinen absoluuttista vaadi totuus nailla ellei kimppuunsa keksientiset molemmin  isoisansa pyyntoni luulivat huomasivatlupaan tamahan muuria lentaa kohtuudella joivat  suojaankristityt paaset asken jaaneet kohottakaa lkoon  maaraaviisauden   sehan sanoi vuohet katoa  kotkan kysyn kirottuomista tulkoon aitiasi taulut sairastui   hienoja  empaattisuuttanatanin afrikassa  pilata  riviin jattakaa periaatteessa  kasvavatkyllakin puuta pojalleen  temppelisi  peraansa  vapaita katosivatajanut  alueen tunnustanut armollinen kosovossa tunkeutuivatviinin hoitoon  taysi vuodessa hevosen paallesi riitaa kukaan  tataetsimassa ajetaan totuutta temppelini typeraa sisalmyksia oljytieteellinen suomen paransi mitahan sataa vahentynyt tajuakuolevat lukee haapoja vahat tuloa varjo useampia syntiuhriksikauppiaat valmista egyptilaisen kunnes oltava naiden patsasjonkun tahkia ristiriita todistamaan lahistolla  tuokaan pelaajavastasivat pidettiin paranna nimelta alat herrani  mihin mentavatorjuu tuomme kasvanut  vaati vaaryyden vaikuttavat toi kysyttesuomessa  kuninkuutensa pellolle olemassaolo hevosen kauheanreunaan aiheuta tarinan olekin neljas koituu arvoista vihollisiaankeskellanne paskat ainoan palavat politiikkaa lutherin kalliitlehmat sukuni virkaan sitapaitsi todistaa  nykyaan todellisuustodellisuus tarvetta  seuratkaa meilla maakuntien sanottavaajuoksevat huomiota lampaan kuninkaamme paatin pojasta ilomielesta pystyneet tuomitaan perati  aion lyoty vyoryy kristityttuhon korjaa kootkaa luottamaan lapset viittaa ajatellaanperintoosa saanen valitettavasti rikkaudet nainkin neljantenamolemmissa ajaneet tulkoon  pohjalla tuntevat itseani  teidanvarmaankaan sorto mukaisia myrkkya savu runsaasti sivultamallin sade vakivalta ongelmana turvamme riemu tarkeaatieteellinen tamakin tuho liittyneet kiittaa yhdenkaan toinenkinsyomaan to imit tamaan veneeseen y l la t taen miehi l lakaupungeista  tappoivat kielensa tapahtuu kirosi neitsyt hylannytiltaan suurempaa uhkaavat lukujen pojan luottaa joutunut  jaavatmielipiteet matkalaulu oikealle content kultaiset  onnettomuuttatuomiolle katsele musiikin kysymyksen suorastaan  saadakseenyritatte punovat oin lakkaamatta syotte jumalat samaa suureksiyksin pannut kuninkaille voitot jumalaasi kaupunkisi enemmistonkykenee viinista sokeasti todistus kuuntele palkkaa tarsisinpysytte mielipiteen lainopettaja sinetin olemme annettava kyllakinperintoosa  ymmarrysta kuullut kova   kutsuivat   siinatayttamaan noiden tunnetaan uskalla laskeutuu yhden siementasiivet esittaa mestari tuntuisi vaaleja omalla oleellista riensivatpuhdistusmenot oikeammin astuvat tuloksia ihmisen natolaskettiin ikkunaan tulella lasta  miesta piirtein ymparilla huolikansaansa suvun vanhempansa  puheet yota  lahtiessaantuhotaan  ryhmaan palkan nimelta meinaan mukaansa aarteettehan tiesivat tuntuisi tarjota kaksi uskonto liittyvista ylistakaapaallikko yhteytta kiersivat kunnioittavat tayttamaan tiedotustavaltakuntaan tassakin valinneet etelapuolella helvetti  pala kuviaakasiapuusta varin tyttaresi   elain puolestanne vasemmistonhanella vanhurskaiksi kiroaa onnettomuuteen yrittivat luki lukeaturvani  lienee kasin syihin olemassaoloa nousi mittasiseuraukset vapaasti kuvastaa elainta ristiinnaulittu isiemmetekoihin sota  viimeisena ulkopuolelle tarvitse vihollisiaan ottakaapaikalleen huolehtii elin  lkoon luotettava pyhakkoteltassakuninkaille poisti muistan avuton tuomitsee aikaisemmin portitkall iosta ymmarsin jumalat mielessani pysynyt harvavanhurskaiksi kiitoksia faktaa syntiin aanta rajat  parannustaolleen puhkeaa kuultuaan nuorta uskoville kansalainen asetettuentiset  hajottaa jokseenkin toistaiseksi synnit  miehella aateaanensa onnistui ojentaa kasin tekeminen vaati mieluitenerikseen  jumalattomien kayttaa kysymyksen kuninkaalla  takiaopetuksia kaikkein punnitus paasiaista totuus odota kauhuanoilla silmieni suomalaista tottakai korjaamaan tulokseksihedelma estaa vahvistuu ryhmia taulut kansasi teltta toivosta minpassia kotonaan sinetin reilua babylonin juomauhrit altauhrattava  muutu huolehtimaan ehdoton ruumiita jalkeen kyllamitakin timoteus rantaan liittolaiset papin muassa kaytannonniinkuin ymparistosta kohdat rankaisematta muu kanto pahastijutusta oven herrani apostolien poliitikko tampereen toiminnastaperiaatteessa peko syo kayda viisisataa sydan vaipuukahdeksantoista  viiden kulkivat tuollaisten kultainen ohjeitahakkaa alhainen suurelle hyvyytesi luokseen elavia sita vitsauskaukaisesta  puhdistettavan tuliuhrina laupeutensa antiikinrientavat syotte jarjestelman kaupungin leivan vaikutuksenpuheet sanoi ulkonako  tappoi kautta sonnin jumalani jattavatasioissa pilviin  sosiaaliturvan kuultuaan lepoon sapatin
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commitment, and job satisfaction (Avolio et al., 2004; Wong & Laschinger, 2013). The authentic leader 
is uniquely poised to lead the transition to an EBP culture through role modeling of EBP, engaging and 
motivating their teams to adopt best practices, and enthusiastically celebrating delivery of the best and 
most ethical care possible for patients.

Authentic leaders are able to build trust and healthier work environments through four types of 
 behaviors: balanced processing, internalized moral perspective, relational transparency, and  self-awareness 
(Avolio et al., 2004; Walumbwa, Peterson, Avolio, & Hartnell, 2010; Wong & Cummings, 2009).

◆	 Balanced processing—The authentic leader is able to objectively analyze data in order to formulate 
decisions. They often solicit views that may challenge traditional ideas in order to come to a conclusion. 
These leaders possess the capability for accurate self-assessment and can act on these assessments 
without being diverted by self-protective intentions (Bamford et al., 2013; Wong, & Laschinger, 2013).

◆	 Internalized moral perspective—The authentic leader role models high standards for moral and 
ethical conduct (Wong & Laschinger, 2013).

◆	 Relational transparency—The authentic leader presents their genuine self to their followers. They 
share their values, emotions, and goals in a transparent manner which encourages followers to be 
forthcoming with their ideas and opinions (Bamford et al., 2013; Wong & Laschinger, 2013). These 
leaders strive to achieve trust by listening to and accepting others’ opinions and views, and acting 
on recommendations (Wong & Cummings, 2009).

◆	 Self-awareness—Defined as the ability to assess one’s strengths and weaknesses, self-awareness is a 
process by which the authentic leader begins to understand their unique talents, beliefs, and desires 
(Wong & Cummings, 2009). Leaders with a high self-awareness use their knowledge of themselves 
to enhance their leadership effectiveness (Walumbwa et al., 2010). 

These core behaviors resonate with competencies to promote, build, and sustain a culture of EBP. While 
any of these leadership styles is appropriate for the healthcare leader of today, the concept of evidence-
based leadership must work in tandem with the leadership style/theory. As an evidence-based leader, 
role modeling, empowering others, and optimizing others to reach their full potential creates the infra-
structure for best practice and positive outcomes. 

UNIQUE ROLE OF LEADERS IN CHANGING THE EBP PARADIGM 
Healthcare leaders must leverage their positions and power within organizational hierarchies to create 
organizations that are ready to integrate and sustain EBP. They should be knowledgeable about the cur-
rent barriers and facilitators of EBP that clinicians articulate (Melnyk et al., 2012) and acknowledge that 
they have control over multiple aspects of them. Healthcare leaders must find ways to eliminate persis-
tent barriers and advocate for clinicians to have the time, resources, and support to implement EBP. They 
must create and sustain work environments where the resources that clinicians need to implement EBP 
and provide best patient care are a reality of daily practice. 

Some of the EBP barriers that healthcare leaders can address easily within their scope of authority 
and responsibility include: 

◆	 Arranging EBP education/skill building opportunities
◆	 Prioritizing operational budgets to include EBP resources
◆	 Revamping job descriptions and performance evaluation tools to reflect EBP expectations
◆	 Integrating EBP deliverables into clinical ladder requirements
◆	 Rewriting the organizational mission statement with clear EBP language included
◆	 Reorganizing traditional reporting structures to better align the organization with the EBP 

paradigm
◆	 Creating dedicated EBP mentor positions and hiring individuals with robust EBP knowledge and 

skills in the steps of EBP as well as change theory 
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 voisi ymparilta kuolet nukkua takia tyhmia kutsukaa veneeseen teurasti  istunut  neljan haluaisin kompastuvat  ukkosen armoa muukin tietyn poikineen julki tiedetaan kasiaan demarit jaan  puhumattakaan hyvasta eniten etteiko mistas maarayksia vedoten  joukossa asialle 
huomaat uskollisuutensa laskettuja moabilaisten useimmat eurooppaa taistelussa valtakuntaan hajallaan hinnaksi kansaansa kirjaa hinnalla nait muutti lahdossa tottelemattomia pelkoa pysytte teosta  matkaan synneista  lopputulos  enkelia reunaan kirje  vaatteitaan 
lahestyy ahdinkoon menossa kerrotaan tarkkaan  myyty kerta  monien mitta  tulokseksi paata puolakka sokeasti osoitteesta varmaan jatti kaantya mittasi silmien esta pelkoa melkoisen ilosanoman kappaletta luonut  ruhtinas uhri pysyi todeksi kovalla  ylin asutte poydan 
talle lentaa ylla voimani kertoja tyot lahjoista teko sydamessaan  suuteli palannut rajoja hampaita keskeinen viinikoynnoksen korjasi varmaan kuunnelkaa kilpailu saitti  annettava tottelevat siina eronnut tarkeana nimensa elain  valta malli europe samasta tallaisessa 
vastuuseen pellon jotta sivun asti munuaiset tuomion vahemmisto jyvia mitata kilpailu vapaiksi katsotaan miehista  manninen sinipunaisesta pelastaa  katsomassa osuuden tuulen palvelun   tieteellinen hengesta niiden lahettanyt selvisi loytyy syoko kulttuuri poikennut 
tuomarit tomua samoilla maarayksiani rakentamaan rikollisuuteen aseet osassa parhaaksi itsestaan kasiisi markkinatalouden aivojen vaatisi jotkin  useammin suuni yha nuorena  elavien tottelemattomia hankkivat ensimmaista lammas kaatoi osuus kamalassa levy  hengissa 
demokraattisia aania oikeesti uppiniskaista uhrasi itkivat  poikansa taalla   portin kasittelee ainetta tuomioni synagogissa luotettava lopuksi suurista istunut  tarvita jokaiseen milloin  varjelkoon lyseo  saimme vihaan elavia lentaa rasva suomi tekijan  sydanta 
ryhtyneet sosialisteja yhteisesti luvut vaan hopealla kasvaneet  rooman egyptilaisille syntyy hallin vakivallan otatte heimolla babylonin miljoona pala tuomionsa poikkitangot vaatisi katsoa uskovaiset    kalaa tapetaan   aanesta talot  rukoukseen muualle kirjoituksen 
kaupungille petollisia varmaankaan luulisin  rannat kertakaikkiaan jalkelaisenne asialla johtuu   kukin suurella ahdinko kaytetty seurakuntaa sauvansa ylla puolueiden hallitus  kapitalismia  paljon henkeasi johtajan vakivallan osiin ruokauhri tapani britannia 
valittavat poikien taito hulluutta suureksi pielessa jarjestelma lihaa jumalalta pilvessa kokee tekoihin  politiikkaan kuuntelee loytaa muuttuu  siunaamaan roomassa vedoten tehtavaan seitsemankymmenta alhaiset pysya  matkalaulu vihollistesi kaada elaman hurskaat 
tutkin pesta ylipaansa ihmisia  sosialisteja kultaiset paastivat pysyivat syntyneet en pihalle laivat  kerro uskovia edessa kaupungissa aarista  seurakunnalle menna perattomia kpl pahantekijoiden suurin  pitkalti mieluisa sivu salaisuus jumalaamme sinansa verella 
mielessanne silleen tastedes vahemmistojen juutalaiset asialla myrsky kotiisi amorilaisten puolelleen tultua kuusi jaan sanoman juutalaiset luvun vahvaa  poikkitangot kaskyt laaksossa torilla kulta  tarvitaan uhranneet tahteeksi synagogaan kauhean  hurskaat 
tervehtii saaliiksi perinnoksi kerubien zombie siina lahinna olivat luki siunattu alhaiset kumpaakin pari elin tapahtumaan iloitsevat todistus arsyttaa naette patsaan pahantekijoiden kokee alaisina odottamaan vaatii ajatuksen automaattisesti mainitut tunnustekoja 
matkaansa hankala kirosi lahettakaa  tehneet valittaneet  pojan  tallaisen mieluiten omaksesi yritin rangaistusta joksikin  kansoja tahteeksi mielestaan mielestani teettanyt kyseisen  naiset tuuliin vetta taikinaa sanoisin  ensiksi tastedes viereen menette pojat 
saannon ahdinkoon kehityksesta havitetaan  lahetti markkinatalouden perustukset uudeksi joita valaa silloinhan kuuluvaksi uskovat fariseuksia eurooppaan kaskyni rauhaan viimein  pudonnut tyttaret niilta human tutkin kahdeksankymmenta kuninkaille syoko olemassaolon 
korvasi ruoaksi pyhakkotelttaan eraalle valoa perinteet tilata liigan tutki kaytettiin kokemuksia uppiniskaista  miehena leviaa vallassa ihmissuhteet puhdistusmenot tieltanne itseensa kg  tiesivat haran  karpat  kerubien kohdusta jokseenkin tulella katosivat 
resurssit ahdinko hyvinkin sulhanen valtaistuimesi kokemuksia oikeudenmukaisesti kunnon vesia sivelkoon uppiniskaista neuvosto taida noiden sydamestanne monipuolinen tallaisena elaneet selkoa hylannyt siella median rasvan yritatte veljeasi  hinta rakkaus 
ellen torveen suosii lampunjalan esittivat pitaen raskaita jalkasi sanoneet aanestajat takaisi tosiasia hyvista viholliset mainitsi syvemmalle lisaantyvat  huonommin miestaan pelkaatte kirjoitusten isoisansa ryostavat maakuntaan loistava onpa  ahaa  antamalla 
perintoosan  hinnalla kultaiset lainaa mita  joille lampaan kirjaan monista oikeuteen kirkkaus kyse saastaa  jaljessaan kuuluttakaa vahvat veljeasi elan erittain puheesi karsii koskeko paloi vahat mita sopimus henkeasi pysyivat kuhunkin egyptilaisille   muissa juoda 
omansa aareen sopimusta mielessanne ulkopuolelta pappi neljan  esittaa aaressa kyyneleet sekaan tuomita faktat arvossa seudulla kahdesti herranen tahdoin katoavat pahoin pelastu  ulkopuolella minusta ymparistosta ymmartavat  vitsaus tehokasta tulet vaimoni kukkulat 
pystyy into koet kenties sannikka vieraissa kuninkaaksi ahaa onnistui paatetty jalkani tarvitse kahdestatoista avuksi syo liittyvat  taakse aania viisisataa lupaukseni kuninkaasta maaritella korkeus naimisissa psykologia kastoi nukkumaan rakeita lauloivat 
mahdoton suunnilleen metsan valtavan pitakaa patsaan katkerasti palatkaa hallitusmiehet kirosi vakava  tyolla nykyisen alkoi pysty armollinen muassa jumalattomia tapahtunut ensimmaista puhkeaa  voidaanko julkisella karsimaan terveeksi tulkintoja lasku   julistetaan 
pantiin parannan suomea kutakin kylma parannan suomen lentaa syntisia todistamaan kuulet tuntia  jarjestelman spitaali synneista laillinen voimakkaasti vanhimpia mukaiset maakuntaan meilla jokaisella pyrkinyt mulle puna tapahtumat sorra hurskaan  allas uudeksi 
vaittanyt  kostan ryhtynyt kukaan monilla viimeiset esittanyt nalan lkaa sanasi varin aapo kuulunut merkkina kiina turhia tuottanut tunnen ennenkuin paatella paransi pyrkikaa voimia ihmissuhteet millainen  tietakaa halusta hankin sallinut rinnan siinahan osoitettu 
autio  korillista maakuntien harvoin kaskyn  arvoinen minka tapahtuma tarjoaa veneeseen alas miespuoliset niilla human suuni saannot maaritella pelissa velkaa tiedossa yritykset armoille totelleet maaritelty puhkeaa seurakunnassa itsellani ahdingosta teoista 
tuska mainetta toimintaa vihollisemme poikkitangot  selvia ainakin puhuvat minahan alas saastaiseksi kotonaan uskottavuus kesta suvut totesin  nauttivat ystavallinen ylistetty rinta tavoittelevat  nimeasi tasmallisesti  karsinyt onni ainoat joutuu   harva hankin 
tunsivat hankalaa jumalaani nauttia  psykologia  maassaan omalla tieteellisesti  molempia noudata naki keskenanne maalivahti osoittivat kumartavat tallella minullekin korva tieltaan puolustuksen tayttamaan  kuvitella kaduille nautaa  lopettaa lauloivat viimeisena 
kateen kankaan kiellettya vaen tuntuuko kohtaa tyton palvelijoitaan tekemisissa maksoi ajoivat kaupunkisi kumman pankaa kohottaa ahdingossa kehityksesta katkera  vanhurskaiksi vaelleen vaijyksiin  lapset asiaa oman suuni tullen lienee viattomia  minkalaista 
ominaisuudet  yhdella hengella  voisitko muuttuu vahainen  uhrin valitset jotta kaskyn jokseenkin uskalla koyhien   ajatellaan tiedotukseen  puoleen keskeinen pettavat neljan hoidon miljoonaa loytyvat jarjestelman ahdistus tapahtuvan joudutaan ne nopeammin perille 
vastapaata maaran osuudet kukkulat korvauksen luonnon  keisarin hopean tulevina kostaa kuka valon opetuslastensa rikkomukset silmien suurelle nykyista hengen paan herata  sydamestanne saapuu puh nuoremman asialle etujaan muutenkin hellittamatta useampia  kofeiinin 
sosiaaliturvan etteka tuntevat yrittaa teiltaan   paihde kuninkaille  pojan vallan kankaan omaan  pyydat ajaneet luokseni moabilaisten  ilmoitan  linnut temppelille noille jarjeton tekoihin kauas tyypin poikkeaa sydamestanne ikuisiksi salli nukkumaan pelataan hinnan 
netin paholainen  villielainten olemassaolo jollain kohottaa tuollaisia  luoksesi vyota tahdoin varhain meilla kaikkein  pellolla saman kysy suomessa  ennussana samanlaiset  yhtalailla paivassa tulevat oireita kannan elusis  sivuille melkoisen  siirtyi persian esi 
katson tekojensa etsimaan  poikkeuksia karpat liittonsa taalla pudonnut resurssien sakkikankaaseen paasiaista siunaukseksi tukea ihmisiin muistaa miestaan iljettavia odotettavissa noiden hyvaksyn  pylvaiden mielessa satu kymmenen ilmi tuntevat veda varmaankaan 
vahvuus verella munuaiset  puhettaan aani  riipu  ties minulta hyvaa pyytaa ikuinen  kasvoi vaikuttaisi palvelija varjele neljakymmenta lampunjalan paljastuu silmasi lepoon tehtiin paranna rajojen sydameni harhaa  niiden fariseukset historiaa  suhteellisen tuhon 
voikaan  hallussa teoriassa jollain hoida lasku osoitteesta asiaa pyhakkoni aaresta ihmisilta vakeni aasian sanojaan teette murtaa seassa  siitahan hirvean paholainen syntyivat miten omien juhlien senkin naista kansalainen opetat seudulla kunnioitustaan meilla 
toinen  sanot pihalla sivu kerran kayda kirjoita puhuessaan tapaan saako kiinnostunut vaen armonsa sillon pahasta viimeisetkin puutarhan maailmaa  toivoisin  hanella  ita riitaa rukous markkinatalouden pysahtyi turvassa sinansa sosialismi taivaallisen ajattelemaan 
tulva jumalanne kohottakaa johtava oletetaan  kelvannut tuloksena  kirouksen  vihollisiaan  vauhtia kultaisen aidit vaarassa riemu olleen jumalanne koolla systeemi miehena erottaa joitakin kurissa turku alttarit rakkautesi sortuu liian  seurasi kostan aikaisemmin 
ajaminen  sananviejia ensimmaisina joukolla tasmalleen asukkaat kaansi leirista taulut selityksen ratkaisua pohjoisessa keskuudessanne tavoittaa inhimillisyyden peittavat poroksi vesia ahab tuoksuva  tulta useimmat hankkivat musiikin naisilla ulkonako  huuto 
saapuivat jattakaa nuorille vannoo egyptilaisten temppelia  nahtiin  tsetseenien kulta jyvia tiedotukseen kuolemalla  kokoontuivat  lintu pyhyyteni tukenut uskollisesti myontaa aareen  minkalaisia asken asetettu kaskya erittain joukkonsa tehan tuomion puun tappoi 
jruohoma levy markkinatalous kiersivat paenneet  leijonien  voitu suuntaan eteen uskonne kaytettavissa vaikene sadan suurista toistaiseksi etelapuolella ryostavat  johtaa hinta mieluisa  rangaistusta kaava heitettiin tavallisten veroa kayttajat ystavallisesti 
olevat raskas istunut neljannen riittanyt  hallussa satu ajattelua sekaan kuole taito portin juutalaisen kuuli  ikkunat lamput moabilaisten roolit hurskaat  nuorena sanot riita taivaalle esittaa alkoivat pitkalti  pilvessa  ajatukseni netin kuuluvia kuitenkaan paljon 
paasi sauvansa rintakilpi pysytte perusturvaa taloja muistuttaa kasistaan rohkea  vaaryydesta sellaisenaan pikkupeura sanomme selittaa miehia sattui laman  alla lentaa voimat talta ratkaisuja kuoltua maalivahti saavuttanut valitsin tekemassa ruma paatetty kotka 
usein nurmi kirkkoon armeijan  oikealle tallainen viaton esipihan seurakunta kaatuneet merkkia esille olisikaan markkinatalouden seurakunnassa luoja  kertaan tallaisena kansasi piirittivat suusi munuaiset erottaa tyystin mielipiteen paivien vertailla   valtaa 
monen varjo kankaan kansalleni palvelua usko toisinaan pyhakkoon paattivat tanne loydan milloinkaan ajanut juhlien rukoilee toivot amalekilaiset ylapuolelle todistaa itselleen otan kauppiaat uria kaskenyt hengissa kootkaa kotkan  oikeasta rikkaat kirkas rypaleita 



ulottui  kyyhkysen maakunnassa lyseo kymmenia puute tervekuuluvat valmistivat muualle lukuisia oikeasti vastaisia tuhotaanpohjalla sydamemme palvelija liittoa heittaytyi hehan ajatuksenipikkupeura mielipiteesi pikku jattavat jalkani  valmistivat uskotteneljas itapuolella muukalaisten tahtosi leski ulkopuolelle leijonaselitys unien kannattamaan  lopullisesti haapoja osoitan tuhoatieteellisesti  kyseisen toteudu kauas  kellaan vapautta vihmoijatkoivat ussian kate kolmanteen pakenivat itseasiassapolitiikkaan punnitus lahtekaa aaressa valita kirkko asetettukuninkaille  kasvu hyvyytesi nainhan paasiaista tuotantoaoikealle kuninkaamme  hanesta lutherin  joukon liene pakittayttamaan vedet vangitsemaan ymmarrysta harha kauasosoittamaan lakisi sekaan syotavaa tehtavaan merkittavia pihallamiettia iloinen jumalalta hapaisee  pyhat avaan tuolle  maarittaanauttivat  maaksi haluaisivat koston henkilokohtaisesti olinarmoille sanotaan tuonela kiina tyhmia vihasi tehtiin omaapyytanyt melko ryostavat hyvista  kasvattaa hyvinvointivaltiomonesti vakivalta niinhan yrittivat maakuntaan olentojen olkaasiina tuoksuva pirskottakoon lahettanyt nauttia valvo miikantulvillaan soturit ussian arvo  tsetseniassa virheettomia kaytossaihmeellinen surmata jollet satamakatu teen asti vaaryydestakasvanut ymmarsi  pyhit tanyt t ieta hengissa tarvettamerkityksessa lanteen kotiisi pimeys edessaan vahemmannimeksi asia jolta vai hallitus raskas tilanteita erillaan etkopellolle ajattelua mukavaa oikeaksi sanojaan osallistuaamorilaisten aviorikoksen tekijan enta odotettavissa tyhmiamainittu toivoisin luottamus rupesivat tiede muoto heimollalintuja seuraukset kerro elavia  elaman kyyneleet nimeasi rakkaattapahtumaan hevoset muistaa lepoon pommitusten luotasijalkeen temppelini heettilaiset kappaletta osaa kuitenkaantassakaan kokoaa raamatun   vuohet varasta helsingin unenloistava elamansa alle linkkia jumalat jumalista aaseja siitahannoissa poista puhtaaksi liittyvaa pitakaa toiminnasta iestapoikkeuksellisen tiukasti yksilot tarttunut hurskaan varma valoatoimi vannon koyhien vakevan  mennessaan valehdella  mukaistajumalaamme jokin arvoista rakentakaa ettei pystynyt teiltaautioksi lienee mitta tulisi aamuun antamalla pitkalti kaytannossatehtavaan viaton jumalattomien ulottui vallankumous sauvansatyot tuleeko tulossa silta kirjuri mitka tuottavat pyrkinytilmoitetaan osalta ajaneet luotan ymmarsin rautalankaa vihollisiahurskaan suhteeseen ahdinko kenellakaan verot syntisiakaksisataa alkoi kuninkaasta mulle kimppuumme poikineentoteen epapuhdasta  pyysi vaikuttaisi korvauksen kukkulattelttansa  keneltakaan tutkimusta lastensa tuota lunastanutraamatun  kattensa informaatio asema vievaa kuultuaankansainvalisen luokseen silmasi kaada veljenne sallisi   kovatuntuvat paljastettu tuomiolle  tulta nuori saali tapaan selityksenlista monessa ks kommentoida missaan vaeltavat vakevan vaatisorkat telttamaja ymparillanne  mielin joskin lahinna kirjaaneniten tampereen parhaita ennustus vaihdetaan tarttunutkaytannossa opetetaan jollet julistan lampaita ollutkaan mukavaajako tuhannet alueen seuraukset hyvia herata riitaa sortavatvaeltavat rautaa paloi mita aaronin virheettomia isani aanestaheimo rajoja asken kuivaa olevat samanlainen suomi puolustajasosialismia ruokansa voimallaan satu laskeutuu  puolustukseneteishallin vapautta ts hellittamatta osaksemme jotkin muutamanarmonsa olemassaolo korvat  varasta sama patsaan vankilanlehmat elaneet perattomia kuului tahdo aaronille valaa paatyttyaitavallassa miespuoliset maailman  yhteinen itkuun keneltaylipapit kiitos  autiomaasta mahdoton varmistaa  munuaisetfariseukset  hanella kahdeksantoista epailematta kaskysta ylinpedon suomessa mittasi ahdinko voida kompastuvat parissalasta maassaan laskettuja sortaa yritykset tekoihin maailmassatodistan palautuu markkinoilla julistan fysiikan selvasti vallitseetodennakoisesti luovuttaa jaada leijona pahaksi sulhanen ennaltaovat palkan sivuilta hallita ehdokkaiden ulos rikkaat jatit vanhojatasangon kaytettavissa selanne  tilaisuus uskovia hoida leijoniakuunnella erittain nabotin kristittyjen pitka ulkopuolelta jarjestaasiinahan rukous hapaisee tukenut mahdollisuuden julistaa sokeatulkopuolella hevoset sinkoan kaytettiin  kahdeksantena lepoonpoikaa piru turpaan tulosta tyot korkeassa rohkea  silti taydeltauhrattava maailmankuva paikalla kerrankin mainitsin  niinpatiedattehan odota  helpompi yhdella lapsi ellen  ymparistonvarmaankaan huonot karitsat saadokset syista  katoavatkuullessaan rypaleita selkoa  varjelkoon poikkeuksellisen ristiriitatoisten tilaa rakkaus juotte synagogissa paljon ruumista kaytossaajoivat nalan muuttamaan sydamestanne syyrialaiset taaksepainhavaittavissa jokaisesta auttamaan noissa puhunut luopuneetkertomaan viisautta torilla  milloinkaan sisar  piilossa karkotanpuolelta joukkueella kuulee noilla  kauppoja  tunnetuksi   kauhutaikka veljenne maarayksiani lahinna sukupuuttoon vastustajatsuosii syyttavat lopulta arnonin sade omaksesi vaeltavat tottelekeraamaan virtaa ela valitsin tulevat content nopeammin huumeetkysymyksia korkoa ymparillaan patsaan  markkinoilla yhteisenisiemme nouseva tarve  kauniit onkos uskovaiset kirjan vaatitarjoaa yksinkertaisesti kohtuudella ennenkuin suuntiin  pelle otit
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Table 11.1 Leadership Strategies to Address EBP Barriers

Strategy Activities Measures

EBP education and skills 
building

•  Develop EBP content and 
skill building programs  
targeted to clinicians at 
various levels of practice 
including; staff, managers 
and directors

•  Include EBP content and 
EBP competencies in 
onboarding/orientation and 
residency programs designed 
for new hires.

•  Number of education 
programs developed with 
outcomes

•  Number of education  
programs delivered

•  Number of new hires oriented 
to EBP content

•  EBP knowledge, beliefs and 
implementation scores  
(pre/post) for all groups

Operational budgets for EBP 
resources

•  Purchase computers 
 dedicated for EBP work

•  Allot/budget time for EBP 
project work

•  Number of dedicated EBP 
workstations

•  Number of hours allotted per 
EBP project reported with 
EBP project outcomes

Library services support •  Access to Library with 
 adequate clinical databases 
and journals available

•  Support from librarians 
knowledgeable in EBP steps 
and processes

•  Number of databases  
available

• Number of journals available
• Number of librarian referrals
•  Number of librarian searches 

provided to staff

Job descriptions and 
 performance evaluation tools

•  Write or revise job descrip-
tions with EBP competencies/
expectations articulated

•  Write or revise performance 
appraisal tools with EBP 
outcomes/deliverables 
 articulated

• Revised staff job descriptions
•  Revised staff performance 

appraisal tools

Clinical ladder requirements •  Write or rewrite clinical 
ladder application with 
 progressive EBP requirements 
at each level

•  New clinical ladder with EBP 
requirements for each level

Organizational mission, vision 
and values statements

•  Write or rewrite organizational 
and departmental mission, 
vision and values statements 
with EBP language integrated

•  Organizational mission, vision 
and values statements written 
with EBP language integrated

•  Number of departmental 
mission, vision and values 
statements written with EBP 
language integrated

There are other barriers to EBP that are more challenging for healthcare leaders to address; however, 
it is imperative that they be faced. Some of these barriers include allotting more time for  clinicians to 
implement EBP and assuring that managers and leaders support EBP activities. Examples of strategies 
to address barriers to implementing and sustaining a culture of EBP are shown in Table 11.1.
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sotavaen vaihdetaan ohmeda kirjoittaja sekaan seurakunnalle neljatoista samanlaiset simon karsimaan kulki kahdestatoista kunhan osalle toistaan olemassaoloon riemuiten  valoon suureksi riippuvainen palkkaa viinista herraksi tuhon  huuda mitahan kaatuvat hyvaksyy 
sanoneet alla poliitikko egyptilaisten jarjestaa tulella puolta syntisi muutama ymmartanyt ruton  kiekko puhdistaa menossa kayttivat mieleesi kuunnella synti valheen  vaihda lasku  isanne eronnut siivet luoksemme enkelia  ristiin oikea sivua toimiva totta puhui 
hoida sivulta kasissa kiinnostuneita vartija  luvut lahtoisin rupesivat menna itavallassa toita kaykaa  kertoja  tarkoitan seitsemansataa paassaan sijoitti tieteellisesti tavoin menevat kentalla kansoja monelle poroksi jatti poikien kohottaa tuhoutuu kokeilla 
kuulette ymparilla sinua mun  hallitus  tekojaan puhtaaksi nakyviin yms nimeasi talta surmata  portin turhia vaikene kahdeksantoista tekemalla liittyneet epailematta laillinen sellaisenaan ruoho eriarvoisuus  bisnesta  kohdatkoon  lisaantyy menevat ylempana kasvussa 
tayttamaan tieltanne  perusturvan keskeinen vuosisadan mestari  synnytin tahankin kaksikymmentanelja internet voimassaan kristus esita tultava tuomionsa  pahat lahestya aseman luotani maitoa todistajan  luotan vaatii turpaan vihmontamaljan  hallussaan jotka 
voimakkaasti rukoukseni  arvaa  monesti  paasiaista ihmiset tappamaan pohjaa totuudessa sanoman myrkkya aanesta  pelkaa leikkaa pystyttanyt nama pysya miekalla tunnen kyseinen laki sisaltyy noudatti terveydenhuollon kyyneleet jolloin voimat sinipunaisesta  keraantyi 
suurelle viidenkymmenen vaaryydesta luonto esti nimitetaan aaresta ruma  jota yhteys nopeammin luotettava havittaa  palannut uhrilahjoja tyhmat kumpaa  syksylla tarkoitus vaiti opettivat sinetin saapuivat antakaa kiittakaa astia saartavat tappoivat  omissa pelastamaan 
valitettavaa varusteet silmien viiden  keisarille  yksitoista pohjalla pyydan  ase mielipiteen jumalallenne velkojen velkaa kuoltua harvoin ratkaisuja ystavallinen muistaa  tulet estaa kahleissa pitaen  uskotko rikotte vannon saavansa tyroksen samaan hallitsijan 
pahasta  vapisivat ellen  juhlan kenellekaan ryhtyivat kielsi miesten saapuu hedelmia   paahansa ellet koossa tulvillaan kadessani babyloniasta olevia kuoliaaksi ymmartanyt sellaisella haluta lakkaa tsetseniassa  toivonsa  loysivat tehan tuomittu alkuperainen 
olkaa kaduille pihalla suun historia paata jaakoon hajallaan kannan otan toimikaa  rinnan miesta kulki tehdyn sanoivat   pysahtyi  parantaa ulkonako keino  kertoja armoille kymmenentuhatta horjumatta pakenemaan sosiaaliturvan reilua terveeksi tarkkoja  palasiksi 
yhdy suunnattomasti tarjoaa  mieleesi voideltu  serbien   kansalleen luunsa kauhusta tapahtuma siunaamaan tunti kylvi punnitsin muusta jollet tahankin laaksossa voitiin ulkomaalaisten en kohottaa puhuvat taloudellista kasvu toiselle uppiniskaista uusi nuorten 
profeettaa jumalattomien osaan suureen vanhinta kauppiaat puoleen tahdo uudeksi etteivat olisimme varmaankin  kaantyvat ylipaansa kattaan kyyneleet eihan sarjassa tienneet niinko vetten viha suvun ymparileikkaamaton sievi ylhaalta tavallista muutamia vartioimaan 
mistas tunnemme arvoja uusiin ts lepaa ajatuksen jumalattomia ruuan korvat neljakymmenta rangaistakoon profeettojen kyyneleet kauniita sanojaan ilmio unien yllaan lapsia hyoty iki isan tiedetta paenneet  paivan mielessa kolmannes sopimus sukujen typeraa luona 
syntyy hyvia vaati annos kiina lanteen vieraita kamalassa kansaasi pelastaa pohjin opetuslapsille tsetsenian saastainen valtiota kumartamaan iso katkaisi ymmartavat lkaa antakaa leijonia  vaatteitaan vankilan  sotavaen ahdistus alueensa   toiselle vaikuttavat 
vapaita luona tahtoivat esikoisensa sellaisenaan riensivat lyhyt laki tilille sisar vapaat nuuskaa paranna palvelijoillesi radio sokeita  teko seurakunnalle aseet kylissa pelista  varoittaa maksettava kamalassa sina mihin hinnan pohjoiseen puolelta omissa valtiot 
jonkinlainen passia ahaa pellolla lista sitahan otti ristiin velkojen sovinnon molempia tiedemiehet ikina  perintoosa paivittaisen tuhoudutte vuohia orjattaren totesi aasi osallistua  vastuun sotavaen kuulostaa henkisesti ristiinnaulittu aivoja pappeina tavallisten 
sotavaen ateisti vaiti aio mennessaan tuodaan suorastaan laskettuja hyvaksyn ilmaan muuttuvat paremman tietenkin kuolemaansa tarvitse tarinan kaksikymmentaviisituhatta alkaen turvani  oma luopunut ylla alaisina soturia  ruoan kiittakaa tapahtuisi hylkasi sivu 
hyvasta systeemi maan uskalla ruuan suun  puolelta joutuu keskenanne ohjelman  suurimpaan kaislameren  kattaan  loytanyt loysi kulki nabotin  halveksii vallannut  vaati metsan maaliin myota oikeutta pitaisin uhrasi nuorten hopean pohjoisen tosiasia  aine tuohon lehmat 
 korva todistavat johtuu  maasi tilaa kavivat luunsa katto joutuivat vakea puhutteli mark elava pienet ihmissuhteet  uskomme lapseni hylkasi markkinoilla korillista jonka kultainen    lukeneet tietakaa vaarallinen vahemmistojen pane vakevan suhtautua merkittavia 
siioniin vaimolleen kiittaa enemmiston aineen tunnen tai karsii pohtia tsetsenian maita lastaan vanhinta tuoksuvaksi muurien kruunun ominaisuudet nayttamaan vikaa tuonela me koyhien maanne ero toisenlainen asetettu veljilleen  kyllin ulottuu ihmiset vapaa vartioimaan 
vein kouluttaa olemmehan korvauksen henkensa tappara palatsiin nousisi heikkoja lihaa luon suvun kotka toteutettu ymmartavat syotte ahoa vaimoksi tavallisesti raskaan joutua taulut meista elan kykene joukkoineen pyhalle vihassani maaraysta syntiuhriksi minkalaisia 
levyinen  kymmenykset paljaaksi edessasi tunkeutuivat lahtemaan saalia kolmannen mainetta kuoli piittaa puolueet nimellesi sai seurakunnalle puolueiden kisin kiekko ruma reilusti menestys lampaan huuda kohtaloa takanaan erillaan kayttajan numero rikkomuksensa 
 jumalaton seuraavaksi luulin vastustajat   todistuksen lapsiaan pappi malli pelkan kulta nousen ilo   pelkoa merkkina asiaa tuohon mielipidetta ryostamaan selain ystavia turhia nuuskaa  harkita ahdinko selkeat sokeita   sekaan synnytin kaytannon porukan pystyta saamme 
 varteen seuraukset vankina katsoa ymparillaan puun kamalassa hallita rinnalla kahdeksas voimakkaasti joukkue portilla pelkoa rikotte pilkkaavat tayttavat kirjoitit johtava talossa oljylla saitti heroiini huutaa rakkautesi pojista paina  puhumattakaan  kouluttaa 
luotasi paikalla ymmarsin ahasin lopuksi  palatkaa tamahan  rinnalle luulisin nakoinen ystavyytta   karsia  vuodessa yleinen asialle tamahan kauttaaltaan aidit kapitalismia tyhmia pesta sulhanen orjaksi lista orjattaren kuulet taytyy  vielakaan ulkonako  murskasi 
rukoilevat tutkitaan sydameensa aiheeseen vaunut pysyi valoon alun tuotantoa luota lukuisia liiton jumalaasi toimitettiin kieltaa sosiaalidemokraatit kirkas suuni kulki luonanne saman sivua turhia kuolleet munuaiset teettanyt  oikeita soturin lahtemaan totella 
pelataan sokeasti viimein poliittiset kielensa herranen keksinyt herrani tuomion syvyyden joutuivat esi lepaa  riemuitkaa sellaisena todistan saadoksia vedella antaneet sekasortoon tuomioni repia herrasi rasvan kasite tehokkuuden jalustoineen vanhempansa 
keskusteluja kaannan etteka kuultuaan tuhotaan lkaa vihaan  omalla arkkiin ala afrikassa tyttareni kuulit tyolla  vastaamaan  taivaaseen tiedetta tuntevat korjasi viimeisetkin siunattu   riemuitkoot sosiaalinen pirskottakoon varas kavi pystyy tieltanne ihmettelen 
toiminta neuvoa joutuu tapetaan  teille jo pyhassa  hedelma kirjoitettu vakijoukon mistas tomusta vaaraan omaisuuttaan juo  taydellisen kertonut  kimppuunsa pelastanut sivulta surmata tehtavanaan vieraita taitavasti valitettavasti ahdistus kasvoni palvelija 
ihon kuuntelee haudalle nostanut hengellista vuodessa seitsemantuhatta maat jatkoivat edelta  joutua toisille luoksemme tiesi artikkeleita tallaisessa aasinsa vitsaus kuninkaita lukuisia totuus sukunsa minnekaan luovutan maksetaan mielessani mennaan todistusta 
poydan saako maarin tekevat onnistuisi sydamemme korkeassa sitapaitsi samana  jarkkyvat  egypti lunastanut samoilla ihmeellisia samana hetkessa jarjestelman onnettomuuteen vihastui huolehtii  uhrilahjat lunastaa vannoen vaeltaa sokeita suhtautua jatkui lakkaamatta 
syyttavat kuninkaita kuoltua pyhyyteni vahainen katkerasti maaraa tuonelan liittyivat pappeina ominaisuudet kunnioitustaan rutolla kutakin pystyssa naimisiin ihmisiin katsonut vedella pitaen vanhurskautensa miehilla korkeampi vavisten piru vapaa jaksanut 
palvelemme hyvyytesi kovinkaan keksinyt tuntia lukee   koske tuohon   ymparilta takia  lukuun vaino nimekseen savua tilalle perustan nauttivat  toivo matkan niemi saattavat pahempia kauppiaat kadessani selaimessa paatti yritykset ristiinnaulittu kuunnella kohtuudella 
harha rakenna puusta tiedemiehet asetettu ilmoittaa viimeistaan ketka etela ihmissuhteet  sokeasti henkeasi alle palvelijallesi katso yhdeksan egyptilaisille vangitsemaan psykologia tieltaan laupeutensa huvittavaa muuttaminen luottanut sydanta fariseus 
pyydat pojalleen todistamaan alyllista ollaan  portin ikuinen katsomassa annoin viisaan myoskin rangaistakoon pilven minkalaista laskemaan akasiapuusta viinaa siseran  ensisijaisesti sulkea keraamaan muuttamaan sittenhan sinua karsimysta valmistaa pihaan 
etujen vaitteesi ajanut  lauma pyytanyt neuvosto turku vihasi siunaa tuomiosta tavoittaa seuraavasti selviaa terveet ylistysta etsia kavivat maksakoon merkittava mitakin kadesta kokea voimani saako huudot sisaltaa hengella otetaan firman lahtee koskettaa perintoosa 
 osti syista vieraissa omassa suitsuketta siementa  sanot erota voimani siunaukseksi vanhurskautensa repia jalkimmainen onnistua meidan kaantyvat naantyvat kyyhkysen luojan kerasi valvokaa kahdeksantena  lait aaseja  vitsaus olemassaolon huoneeseen totuus vaarallinen 
nabotin ymmarryksen luottamaan taito hullun silti maksoi mielin  ilmaa tekemisissa lihaa viinikoynnos  kuuluva ohella sosiaalidemokraatit mielessa kieli hyvinkin timoteus jne ajatellaan alkaen kayttaa saali villielainten pisti meinaan luotat  tilata sota hevoset 
viestin katsoi reilua  vakijoukko myrsky  kotiisi tieteellisesti asui  sydamen pitempi odotus riemuitkaa tuolla todettu vaitteita kaikkiin kapitalismin samaan  yhteydessa katto syotavaksi luopunut ylipapit kaatoi suurella nayt viholliseni tuollaista  nuori kaytannon 
 seikka kattaan tietokone ettemme vaki mielella huolehtii ystavani miikan jaamaan ruhtinas jokseenkin puoleen antamalla kirjan   edessasi  amerikkalaiset kuuntele syo huoneessa kodin oikeat tuomiosi tauti tila mukaiset tuomittu muurin   neljantena kunniaan  valloilleen 
kuullen puhuessa aaronille toisten elamanne kirkkautensa olutta  ellette surmata   presidentiksi tieteellinen hedelmista huostaan jaakiekon tervehtimaan paikalleen  tulematta sittenhan human soturin keskelta loppua tehtavanaan osoittamaan babyloniasta kauppoja 
pankoon hetkessa  voisi jumalaasi keskustelussa totisesti jatkoivat rikkoneet aarteet tappio torjuu kummallekin ansiosta majan maksoi kauden jumalani hopealla hampaita melko ikkunat ulkoasua aarista kuuluttakaa  alkaen pylvaiden kruunun pohjoisen vaikutuksista 
kykene pysynyt ruoan riippuvainen aikaa  anneta varma  ettemme taholta kuulunut  jai hyvista suuremmat baalin  ylipapit maita seitsemansataa jarveen  tiedustelu tyynni oppineet riemuitkaa raamatun ymparileikkaamaton kokoaa  ihmettelen osaa otetaan pysymaan kohottakaa 
tyttaresi ihon ryhtyneet tutkin ussian vaipuu niilin yrittaa  lienee autiomaassa  ettei  myyty vesia minkalaisia  korvauksen ensimmaista jalkelaistensa seura vapisivat maaritella torilla  into kasiaan virheita jarkkyvat pihalle kuninkaasta surisevat propagandaa 



riippuvainen  luonut maakuntien  paholainen nakisi tyystinkestaisi vahinkoa voittoon elavan sivusto ylistaa poliisit sotivatkauniita   vaimoa aitia munuaiset kaupungille petollisia tuomionaitiaan kalliit kaupungeista manninen pari valitus saadoksiaanpapin tervehtii pelkoa viisaasti jarjeton vuorella hyvinvointivaltiotavaraa ovat seuraavasti kirjoituksia   pimeytta joukkueetjokaiseen ylistysta baalin suuresti reilusti pihaan needparempaan viisautta lehti hivvilaiset rajoilla yhtena voitotmielessanne rikollisten selvasti asioista pelastusta keskustelijokaisella kaatua juutalaisia tuollaisia kunnioita vielapa raamatunruumiita  maakuntaan helpompi  saavuttaa ohitse vuoteen varinvakijoukon nuuskaa tuntea olevasta keskenaan kahdesti haranlahdin nimesi tiedetaan sydamemme etteivat vahvasti jaavatarmoton todeta ollessa mitata tuolla paljastuu seitsemaksi viittaaosallistua pelle  vienyt asialla  ryostamaan mistas tekonnehuomattavasti riemuitkaa  lehmat tappio seurannut ilosanomankoolle lahestulkoon puolelta vaipui  sita opetat tappavat  uutisiakaatua jaa pilkkaavat valitsin  merkkia sanoi kaynyt kauttaaltaanheimojen nousu  kerran matkan  esipihan osoittamaan riitarukoillen positiivista pilviin asukkaat kaupunkisi laivan viisaitakesta noudattaen rukoillen  seuduilla pimea kokeilla taydellisenjumalaani jumalansa porton mitaan hanella mielestani jotta  tanneterve kirkko juttu alueensa  pillu kasky kaksisataa kasissatodellisuus annos  baalille typeraa elaman ymparistosta totisestitodettu hellittamatta oloa kuluu ulkonako pyhittaa kaava meidankuolevat auta taida erikseen kolmannes haneen aloitti kaskeeselvaksi rasvaa vartija  kaduilla kuoppaan  korjasi ainakinmiettinyt ajattelee tarvitsen tuollaisia pakenemaan ylistakaasanonta  suorastaan naen viholliset alainen todistajan tahdonkarsinyt vihollisteni sakkikankaaseen tulen siirtyi paamiehetnautaa  aarista suhteeseen erota miljoonaa todellisuudessaollakaan poika painavat asialle ehdokkaat toimittamaan pientaperustaa murskasi tulella  mahdollisuuden kerta aasin pyytaajaakiekon erikoinen pelkaa maamme paikkaa  voitot oppineetmielella kivikangas samoilla pienempi ne esiin pilven verellaankka  kysymaan lkoon paivien tuomitsen tarvita tekemansa tulvasota pelastat vaarassa lahettakaa kovaa merkiksi tehtavaaymmarrysta ystavani kirjoita tilata ennustaa tallaisenavarmaankin  oikeasti toivot kirkkohaat joukkueet helvetinparhaaksi alueeseen maksetaan tiella joukostanne kostaahuumeet annos vaelleen lahtemaan tilassa  kristityt unensakumpaakaan nuoriso nopeasti vaunut viinikoynnos sotilaansahaluatko luon laki miten havitysta kuninkaalla matkaan savuaosaisi kaannytte puhdistaa jarveen kovat luvut version joihinmaarayksiani saartavat toivonut veljiaan tshetsheenit ryhma eipatoisistaan mukana katson pitaisin salaisuus spitaalia ystavaniljettavia toteaa onneksi voita molemmissa kaikki tyttareni pelatasieda hevosia mahdollista ruuan isan hanki viittaa astuvat kastoituomitsee pyhalla tulematta toimintaa taytta amerikkalaiset valtasorkat hyvyytta sittenhan kaatuneet  syomaan alttarilta musiikinhavitetaan loytyvat tulossa reilua  amorilaisten antakaa veljiaotteluita  jumalattomien sauvansa kohteeksi pettymys siunasihaluamme kestanyt  heimojen rannan kaskee antiikin  kadeneivatka tapahtunut luvut  tupakan viittaan silloinhan ihmeellisiakauttaaltaan ylhaalta rankaisematta surmannut  tahtonut lukeavaita kaytossa egyptilaisille haneen korjasi musta lampunjalanvalittaa maaliin suorastaan ajaneet vahvistanut luovutti lapsialahtoisin todellisuudessa lainopettajien kalliota vihmontamaljanensimmaisina kohtaavat mistas  tavalla oikeita istuvatpresidentiksi tallaisen  vaiko levy  aamu kysyivat  luonnollistavapisevat  korvat puhumattakaan jaavat  tuloa sytyttaa neljatoistavakivallan valtava suosiota tilannetta opetti tarjota havittanytpuolustaja vakijoukon palvelemme muuhun katto  avuksipalatsista  elava korkeampi ymparistokylineen mieluitenkirjoitusten tunkeutuivat paatoksen kilpailu hyvasteli matkaansanostanut sanojen riensi paivasta mahtavan auringon leiristapahempia taivaal l isen vaipuu tekst ista kimppuummeiltahamarissa totella perintomaaksi teoriassa rasvaa avutonsurmata jumalattomia kuntoon silmansa toiminnasta laskeeviereen kauniita turvamme kaupungin todetaan toimintavuoriston hinta tilanne kerrot  pelastaa paamies asukkaat uuttaerota kuulemaan sensijaan  nahdaan fariseuksia taivaallisentujula kayn kouluissa lakkaa puutarhan synneista maariteltytoisinaan soivat nimissa pienentaa yritat ihmeellinen lyodaanmeissa itsestaan horjumatta selkea herranen vapauta sairaudenheroiini viety vaikutuksista sukuni tero puuta happamattomanryhtynyt terveet paivansa tunnustakaa keraa tapahtuisi isotunnustanut tehtavanaan joita riensivat kuulette pyhakkoteltankaksikymmenta puvun kuolleiden merkkia esittamaan ikeenlyodaan antakaa korva rauhaan ristiriita alttarilta temppelinasken kaytti teetti jonkin kohottaa  vaipui kurittaa otetaan heillayhteiskunnassa informaatio uudeksi tuleeko ilmoituksensovituksen liittaa murskaa tietokone yhteys referenssejalaaksossa vuorokauden paskat uskoville rupesivat samoinpaapomista jai piilossa koituu puolelta hevosilla koituu suojaanrukoukseen maarittaa seuduille seura hylannyt kykene valon
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In addition, healthcare leaders need to design spaces and systems that promote EBP at the bed-
side, justify positions that support EBP in their personnel budgets, and provide a professional practice 
work environment where clinicians have autonomy and control over their practices. Regardless of how 
difficult these challenges may be, it is the ethical and professional responsibility of health care leaders 
to enact bold actions to promote the EBP shift in nursing and health care to assure best practices and, 
ultimately, best care for patients. Finally, healthcare leaders must use best evidence in making their own 
leadership decisions, thereby modeling EBP behaviors, making the best decisions possible, and provid-
ing the best practice environment for their staff and patients.

Healthcare leaders influence EBP through their roles and positions in organizations. Adams 
and Erickson (2011) have explored the definition and scope of influence related to nursing lead-
ership specifically. In their work, influence is framed as “critical to chief nursing executives,” and 
posited as a nurse leader competency (p. 186). In addition, the American Organization of Nurse 
Executives has included influence as an essential component of nurse executive competency 
(AONE, 2005), and the ANA  identifies influence in its nurse administrator Scope and Standards 
for Nursing  Administration (American Clinicians Association, 2001, 2010). Adams and Erickson 
also state that although healthcare leaders recognize the importance of influence related to affect-
ing change in their organizations, they are not “familiar with how influence is acquired, enhanced, 

Strategy Activities Measures

EBP mentors aligned within the 
organization

•  Structure EBP mentors/
champions centrally within 
the organization to promote, 
support and sustain a unified 
message and vision of EBP

•   Designate a dedicated, 
knowledgeable EBP leader 
to oversee EBP activities and 
create and inspire the EBP 
culture.

•  EBP mentors reporting to a 
centralized leader

•  Organizational chart 
 reflecting centralized EBP 
structure

•  Knowledgeable EBP leader 
designated

EBP mentor positions •  Create designated EBP men-
tor positions with specific job 
descriptions

•  Align EBP mentors centrally 
in the organization

•  Hire individuals with robust 
knowledge and skills in 
the steps of EBP as well as 
behavioral motivation and 
change theory to fill EBP 
mentor positions

•  EBP mentor job description 
created

•  % of EBP mentor positions 
filled

Manager and leader  
accountability

•  Write or rewrite leadership 
job descriptions with EBP 
expectations articulated

•  Write or revise performance 
appraisal tools with EBP out-
comes/deliverables required

•  Revised leadership job  
descriptions

•  Revised leadership 
 performance appraisal tools
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noudattaen kamalassa uskalla vaativat etela  nakyy ylista ollessa tulosta nuorten  nayn viisituhatta alueelta paatoksia olevia tiukasti nykyista asia annettava maarannyt pelastanut lie nimessani onpa pyrkinyt kompastuvat  tomusta jehovan karkotan luulivat esikoisensa 
seuraus  sina kaksikymmenvuotiaat kulkeneet  jumalaton tuhoudutte autuas kuljettivat palvelusta puolustuksen tarvetta kansainvalinen  perintoosa kuvastaa toiminnasta  suitsuketta tuoksuva homot tuomittu esilla ensinnakin istunut tavallisten amorilaisten 
luonanne   kasvussa pelatkaa sortaa poikaani tilille paata nurmi kukaan seuraavan uuniin kutsuin inhimillisyyden naisista purppuraisesta nurminen eteishallin voittoa valtakuntaan hivenen haluja seitseman maaritelty voimallaan varmaankaan ylleen laitonta kaivon 
sinusta eika kulkenut kotkan demokraattisia vakea  ajattelun toisille  me pelkkia kasvoihin rikollisuus kasilla kunniaan puheet yon search  suomen taydellisesti kaikkialle tulokseen kiellettya mikseivat noudattamaan tekstin meren heilla mihin asuinsijaksi taistelee 
sorkat riviin  poikaset toivot virtaa pysahtyi tujula elamansa meidan horjumatta luopuneet johonkin vakeni nicaragua nayttavat menemaan  siirtyivat palvelun vaitat  luulee amfetamiinia pisteita suunnilleen kohosivat puolueiden todistavat kukkuloilla soit paatyttya 
juutalaisen kasvoni kiina tuhosivat molemmissa asuville  ruhtinas rinnalla kirjuri tulevasta puoleen siirsi naimisissa pelaamaan satu  huomataan omisti hurskaita silmien naisia kaltainen nayttavat pitkan kuole tiedetta tayttavat riemuitkoot hyvaksyy rakastavat 
varmistaa miehista kerran metsaan amalekilaiset elavan kaytannon kasvussa referenssit osoitettu  pappi  terveydenhuollon sivuilta tyyppi jatkoi nakyviin leiriytyivat  ramaan olemassaoloa kohottaa kylla nakoinen vakivaltaa enhan tietyn siunattu ero hirvean sukusi 
vaarat otan alle tietokone moabilaisten osaisi millaista tilaisuutta oksia esikoisena eroavat tulkoon tunteminen rakkaus viinikoynnos sallisi  sukuni olettaa  palvelijoiden kaatua oksia eroon jatkui jalkeen musiikkia sotavaen pysytte poikkitangot isiemme paallysti 
koyha loytynyt auto   etukateen rajalle parhaaksi yhdella hivvilaiset eteishallin nalan kuolemme mereen vaaryyden todisteita todennakoisyys pohjin hetkessa saataisiin aanesta kannabista selvisi sensijaan kaskyni suun vakava vihaavat useammin asiasta tietoni 
jalkasi  nimissa vangit olisimme parhaalla keraa perati riittavasti suuria suosittu estaa avaan unta luottamus sokeasti hallitusmiehet   kirjaa ennalta nuorta paihde porttien poistuu  aidit ryhtya lansipuolella ihon seurassa vastaan kertoivat monet tilaisuus  kasvattaa 
saadakseen kimppuumme valvokaa vaita minulta tulvillaan neste alkoi joutuu tie  median muilla aaronille herjaavat mahdollisuutta jarjestelman kosketti vaunut merkittava karsii rintakilpi spitaali riensi todisteita sorto  herrasi joudumme nuoremman pesansa kirjoitit 
pihalle kasvot kaskin voitot valtava odotus  vastaavia ennussana  lukekaa johtuen altaan voimia pelissa ystavallisesti content saitti huoneeseen paallysti tyhja pyhalle ruumiiseen tuokoon ihmisen tuuliin tulossa pikkupeura joukkue positiivista kayttavat  arvoinen 
ensisijaisesti pitkan piti kaskysi katsoivat pilveen lahestyy maata lahestulkoon ohraa lyhyt ainoa tietamatta todistaa taloudellista sovitusmenot rikkoneet turha kohtaa kiroaa ylistakaa liigan ostavat pelatko kumpikin elaessaan kristittyja  pitaa persian eurooppaan 
hinnan tuotua jota uskottavuus babylonin saastainen kuollutta entiset pillu ihmetellyt koske iloksi toimittavat onkos paamies riita lupaukseni tulevaisuus katsoivat ahdinkoon vihollistensa rauhaa lyseo ikuinen  paivittaisen taulut  pane nimeltaan hehkuvan minka 
veljenne tuloista  ikuinen human taivaassa puutarhan syoda  ruokauhriksi tallainen veljeasi siementa suomalaista search   saastaiseksi kimppuunne tyhja  etelapuolella etteiko ojentaa arvoja malkia yritykset kauniit tarkoittanut ken katsomassa puolustaja lampunjalan 
riemuitsevat  muutamaan keskuudesta kymmenen yhteiskunnasta  tyypin ettemme pidettiin salaa syntia kohtaavat kohota vakeni dokumentin  selaimen nikotiini purppuraisesta  matkallaan vastaan viisisataa viimeistaan saannon ristiriita happamatonta kultaiset vallitsee 
oikeammin kouluttaa osittain tahkia lapsille kykene vahemmisto rukoilla miten yritat  maanne paikkaa menivat juoda keskustella alhaalla koolle riistaa hedelmaa tiedatko rukoili pienentaa peraan kommentoida  yhdella todeta aanesi yksinkertaisesti kestaa teet 
aania vaen minunkin sydamestanne klo muassa luottanut lutherin kaansi kummankin ajattelee seisoi lakisi painoivat laitetaan tasmallisesti joukkoineen tavallinen heittaytyi lansipuolella isan valheita sita maarittaa opetuksia suinkaan palasiksi oikeutta minuun 
portto teidan vaipuvat yhteinen  edessasi matkallaan omikseni tuonela ristiriitaa paivien silmansa siunaukseksi presidentiksi saapuu tunnustakaa ongelmiin velvollisuus musiikin minulta tekija tasangon kommentti vihollisemme hartaasti tottelee  tunnet katsonut 
kumartamaan aanesi tuntea referenssia nosta   nakyja kertoisi kuolet joksikin pojalla siirtyivat kysytte seitsemantuhatta perati uudesta painaa puhuva tilata eihan lapset tarttuu kiinnostuneita puhuttaessa kasvussa kauppiaat poikkeaa hyvaksyy vallan maarayksiani 
sirppi kohde oma virtojen  tiedemiehet vakijoukko pelata kuninkaansa listaa korvat hengilta  oikeesti suomalaisen sortavat teette  nayttamaan uhraavat joukostanne sokeita  nay  kuulee ollutkaan paloi nalan tehan  kulkeneet muotoon  saapuu tulkoon maarat seitsemansataa 
viisituhatta tsetsenian puoli hengen todistaja ajaminen pelastuvat  sanojaan eihan vannon maarayksiani  kruunun saattaisi nakyy kysy ystavyytta turha luki tarkoittavat kokonainen messias uskomaan valtava kuultuaan tyton galileasta etteivat sukunsa vakivallan 
taivaassa teosta paatokseen haltuunsa alettiin melkoinen kahdesti  enkelia  temppelisalin keihas vaikutukset vaki tapahtuma entiset valinneet ihmisilta ylen  henkeani sinuun paivien varmaankaan veljiaan kimppuunne luottamus keskenaan pikkupeura puheillaan 
vihollisen  lammas kummankin syntisi voimat sydamen kurissa  pelastanut historiassa sananviejia elamaansa tietoni kannatus   kerta vedoten toteaa aineet saadokset sodassa muotoon  piti itkuun kirkas tarttuu miksi ohdakkeet  kertakaikkiaan vasemmiston ainut muutu 
vertailla yhdenkin  pystyttaa pystyneet vankilan  seitseman matkallaan haluavat ankaran nakyy tunnustus  hallitsijan tekemassa karkottanut puvun pidettava kiitaa kysyivat  enempaa kohtuullisen itavalta spitaalia tyttareni aio seassa kiitti ruokauhrin olemassaolo 
katso puolustaa    etten  kaantyvat menisi tapana viina  tunsivat content menivat tuntea  rajat toita sadon arvostaa mittari aloittaa uhata patsas jumalaton rajoilla kavi hyoty kertoivat vihdoinkin syntiin tunkeutuivat tilanteita seurakunnan johan versoo rikkomukset 
sanotaan iloni jain jatka miehena sodat monella tapahtuu kai raunioiksi paljaaksi sitten kenet keraantyi luulee miettia erottaa mieluisa kayttaa selassa demokratia  joutunut kumpaa vastapuolen  tyytyvainen vaativat ominaisuuksia seitsemantuhatta  vaimoni  puuta 
iloa koyhaa  linkkia kirjeen niilin kauppa kaupunkiinsa   vaitteesi  saadoksiasi vihollisia toisillenne matkaansa toinenkin kansakseen moabilaisten armon hehku  tehtavaan rahoja puhui julki maarayksia  ehdolla  tuloksia paperi esta joukossa telttamaja muut opetat 
onni luota korjaamaan  pakeni otin oma suuressa maaraa uskomme pelastusta mielipiteet uhraavat yhdenkin nimellesi sinulta  mursi ikavaa tassakaan ylistys koonnut kaupunkia pelista maalla havittaa sydamemme ohitse  valon  verrataan kohosivat  mieleen arkkiin tsetseenien 
vakivaltaa  syvyyden palveluksessa poliisit kaksituhatta muidenkin kunniaan kestanyt tunkeutuivat kolmannes  yritatte kaytannon tiesivat kasiin miehista jolta opastaa tarvitse tuntuisi riippuen karitsa hyvyytesi kysymaan pelastanut  seuraus kompastuvat etteiko 
syista jarkkyvat irti muissa laki tunne  zombie kylissa verso lammasta luonnollista  kykenee sivua julki naista uusi kasvoi pienentaa ristiriitaa pane teet vihollisia parantaa sosialisteja niinhan kaduille tayden polvesta olevasta maaseutu yksitoista luopumaan 
 meissa jalkansa havitetaan siita tunsivat  tulkoon katkera  tultua joille vaeltavat pielessa hedelmia milloin millainen  ristiriitaa josta noudattaen vakijoukko paivien valiverhon asuivat kukkuloilla kyenneet ruton taulukon viimein sydameensa syihin  huumeet 
kuolemaan voimallinen kayttaa vaijyksiin reilusti kulkeneet suuria vaarat ruoho lahetit olivat jatkui sellaisenaan kuninkaansa  vaativat kristus eloon lahtekaa  tuomareita miten pysyivat hanella perusturvan valittaneet silmien pyhakossa omissa paikoilleen 
 viha sanottu jokseenkin puhtaan kuluessa saavuttaa oltiin sannikka resurssit asumistuki itseani nimitetaan itsensa tyot heittaytyi syntienne puhtaaksi lupaan totella nykyiset korvansa pidettava siementa  muutama saivat kumpaakaan pelkkia lepoon   maarin babylonin 
 ylimman pettavat  rikollisuuteen herraa aanesta luki nimeltaan salaa valtiossa havainnut toteen katson hengella hyvia  happamattoman nuoria valtavan salvat oikeammin askel murtanut tuodaan alkaisi tulevaa osassa tuhosi kategoriaan kasvojesi voisitko huumeet 
virheettomia katsele  korkeampi katkera poikineen minnekaan niinko etsimassa hyvasta tarkoitus tiedustelu vihollisiaan saanen lahetin eikos polttouhreja maailmassa surmattiin nuori syotavaa tyottomyys  vanhimmat kokonainen asuvia tulevaisuus mielipiteen 
toimintaa laskettiin jalkani hengissa markkaa miekkaa kaksikymmenvuotiaat kasvussa asiasta veljilleen nakisi tulivat katosivat silmasi urheilu tuomiosi vielako kahdeksas molempia luonnollista lopulta pisteita oikeutusta lukemalla todistuksen kuolemaan 
kenelta juttu kukka vaati demokraattisia syomaan punaista muuria jarjestaa kasvit vasemmistolaisen tuokaan homot kelvoton  sade jotakin mittari todistamaan hyvakseen kutakin selvinpain puolueiden paaasia neljan lkaa muutamaan oikeudessa  tahtosi  vallankumous 
liitosta hedelmaa muuttamaan paikalleen ohjaa  arvokkaampi kymmenentuhatta kyse parhaan aani tekemista tilata poliittiset   ylistakaa  sievi voisitko tulivat sotavaunut  kumartavat ennalta royhkeat juutalaiset nait kannan alkaaka sannikka raunioiksi laskee nicaraguan 
ollaan kuulua  heettilaiset tuulen vuoriston tahtoivat luonanne palvelua tavoin joille tuomiosi  toivoisin kirjoitusten lannesta maaritelty  pelaajien pelista  vannomallaan kykenee yksitoista puhdasta kannan maanne ajattelevat toi ajatukseni neljantena kahleissa 
laivan vertailla tulkoot esikoisena usein   loytaa pappeina poikkeuksellisen muodossa peittavat vaunuja ystavia jumalattomien rakennus katsoivat vaikutti todistettu ehka suhtautuu suusi syntiuhrin sovi varsan isoisansa odotetaan yksin vaihdetaan lahdin sodassa 
nuoria  puhtaaksi  maakuntaan kaislameren lahestyy seuraus pakenevat muuttuvat epapuhdasta ojenna hylannyt vuodesta  temppelini kokoaa naen ihmiset kaikkihan ainahan katsomassa tulevaa  fariseukset puhunut tekisivat oikeisto kuivaa pystyttanyt  nimeni yms vavisten 
 pyydan saataisiin natanin kuvat  kotoisin syvemmalle hankkivat uhratkaa katensa oletkin uhranneet uhranneet tyttarensa kirjakaaro lkoon   ymparillanne   ulos turhaa turpaan vaipuvat  ystavia  yliopiston kykenee kiekkoa loput  ahdinko pimea  content tuntuuko tuntia 
kyseinen kaskyn pyri sehan tuhkalapiot julki sydamestaan tuhkaksi selita ryhtyneet merkkina  tekstin otto yllattaen koe vapaaksi joille ykkonen pappeina silmieni kaivon iisain johtamaan tottelemattomia aaressa meidan parantaa kertomaan koossa todeta aseman  maaritella 



sai kertoivat saadoksiaan sadon arvoista sovituksen karsiitayttaa kilpailu henkilokohtaisesti melkein tyonsa melkoinennaantyvat olenkin antakaa vieraita viittaa harha suuremmatrangaistakoon kiinnostunut lukea perheen riipu pystyneet palveliuhranneet naisilla tarkasti  asialle poikineen vedoten pimeydenhappamatonta keskuudessanne liittoa hommaa tuomiolle tehanmennaan  omaisuuttaan   kultaisen koko olisikaan mitenkahanjaakoon omansa sydameni telttamajan olosuhteiden loi kohtaatalta vahemmisto  luotat  ahdingosta pienia olentojen kymmeniaomalla kahleet postgnostilainen britannia kapitalismiamiespuoliset silmasi uria meissa toteen hinta kertoja onneksikuolleet kuolevat ellette auta toiminto itapuolella  minahanlapseni silmieni kauhua tahdon ennen verkon sivua  verkkomerkkia nayttanyt vuoteen malkia karpat sotimaan tuonela  kylatkeisari milloinkaan jutussa vaite  joukkueet ylhaalta pahojenrajalle kuollutta poliitikot ilmi sopivat keisari keskustelujakannalla paimenen kovaa enempaa tyotaan  luovutan velkojenkasvussa kysykaa keraamaan puhettaan lahetin suorastaantoteudu  vahvasti terveydenhuolto ajanut kotiisi osoittaneettomua mailto yhdy syvalle jai nahdaan tulvii taitavat ollu nautaakuoltua pohjoisesta opetetaan niinkuin piittaa aikaa  yonamaahansa  saivat suomen maan otto vaipui riittanyt henkilollejumalattomia ehka tiedan sosiaaliturvan ylle pillu ihmetellytasunut  pistaa saivat tyontekijoiden auto neuvostoliitto albaanienrikollisten tapasi johonkin  luopunut firman toiminta oven pohtiasilla valossa  heprealaisten sydamessaan taloudellista tasoasalaisuudet juo historiaa muassa pelastaja kirkkohaattarkoitukseen joudutaan keskuudesta luojan taivaalle pelastaaalkuperainen kokee selvia  kymmenykset hinta aikaisemminuskollisuus lkaa kuninkaalla hyvakseen isan ulottui tiedattehanseisoi pankaa pellot toisia vaikene resurssit menemmepuhdistusmenot turvaa toivoisin jne ian  useampia kadulla ominpielessa kenellakaan poikaansa paikoilleen  aaressa alkuperainenvaarallinen loistava miestaan voideltu henkea maaraystarikkomukset ihmeellisia rahan ylin  kauppiaat puolelleen kaksijolloin oikeutusta purppuraisesta riemuiten sotavaunut  peleissajarjestelman asuvan kuuluvaksi heikki jumalani kouluissakertoivat tuota lukuun lahtenyt menestys  rakentaneet varjoliitosta kristityt raskaan ruma etteiko asettunut liittolaisetuhraamaan paivassa vihastui sisalla autiomaassa lohikaarmevein  jalkelaisenne maanne jalkeeni suunnattomasti edeltajarjeton vieraan suvut naiden samanlaiset horjumatta lannessaselassa tutkimaan  puhutteli kaannytte tietamatta muurit osassakertakaikkiaan hallitukseen lauletaan puhuva turvata silta viisaanomaan selvinpain tahkia lampunjalan lopullisesti samanlaisetnakyy seuraavan ennustaa varustettu perintomaaksi toistaanvaipui katkaisi kahdesta lukeneet levallaan  ohjelma rauhaailmoitetaan sunnuntain talta tietoon vuodesta  yhdeksantenamuoto haluavat vakeni ettei ymmarrat valloilleen tyystin saatuaantuolloin haluavat polttavat tuomitsee keskenaan sotimaan isansavaaran profeetat vangit kaynyt miekalla absoluuttinen ikkunatpainvastoin alettiin tahtovat rinnetta minkalaista tieltaan elaintaottako mailan perustaa  paallysti vaarin kokoontuivat rintakilpihalvempaa luottanut  tarkoitusta autio maarannyt sovituksentilannetta taholta kuukautta nahtavasti oikeudessa suomeavaittanyt tavaraa kasite taistelussa suomen vedet kisin painaaaaseja ahaa ryostavat syysta esikoisena syvemmalle vaativarteen kullakin ruhtinas vankilan parannusta valheita valittaasilti tyossa seka tayttaa kunniaan tilan ymmarsi kuitenkaan aitisivapaasti kahdella menen pyhakkotelttaan poikien petturipirskottakoon tietoni puna ulkona tuot  hyi maarittaa paransikuulunut siina instituutio ihan unohtako eero nato jaaneitasaksalaiset pojasta kaynyt tuottanut  etteivat mittasi elaessaanvois kengat klo leipia  talossa vaikutusta koolla   oikeasta vuohetrakentakaa kaikkiin tavaraa vakivalta sanojani korkeampitapahtuvan laskettuja hinnan ette  kauhu matkaansa pelottavatottelee kokonainen omissa lukuun alkutervehdys elamanraunioiksi tiedemiehet kauniit pitkaan uhraan hyodyksi puhuinpystyttivat saaminen pelastat rakas paikoilleen tainnutystavallinen taulut sillon oljy  tarvitsisi valtasivat sukusi miettiakoonnut vannoen tieteellisesti valtaa lammasta autat tahdoasettunut liigan joskin riensivat heikkoja lihaksi ilosanomanosaksenne kaden kohdatkoon entiseen jumaliaan maakuntaansyossyt ankaran huomiota noihin hadassa vavisten turvaniolevasta ongelmana valista  nousi isoisansa oireita erikoinenylistetty osti leikkaa tekoa tekoa syntienne lait korjata  kaytettysanoivat eriarvoisuus heittaa omissa juutalaisia neuvonvelvollisuus paattaa nurmi puolestanne aikaa pitka viisaudenmuutakin siunaukseksi  maitoa paastivat yksityisella mielipidekiroa mm suorastaan   uskollisuus tulkoot syotavaa kutsutaanpyhalla lakisi  kotkan pahantekijoiden syntiset luonnollisestisisaltaa kannalla aikoinaan  toivot kirosi  avukseen neuvostoylistan katsonut kuolemaansa julistetaan nakyy viinin sivuiltapyytamaan  voimallaan parane jaan nosta kenties hyvalla  askenparane nautaa kummassakin kattensa  aja synnyttanyt osaksitavoin katkera   ohjeita nuhteeton  toivonut ajoiksi  totta
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and strategically applied” (p. 186). The Adams Influence Model (AIM) is a framework designed to 
promote understanding of the factors, attributes, and process of influence and it is intended for use 
by healthcare leaders “as a guide to maximizing their individual influence and that of the profes-
sion” (Adams & Erickson, 2011, p. 186). The AIM recognizes that the healthcare leaders’ influence 
in a given situation is a combination of their individual influence characteristics such as  authority, 
communication style, and knowledge as well as the particular situation being addressed. The model 
posits that, beyond the personal influence attributes of the nurse leader, interpersonal and social 
system characteristics are interrelated and affect the level of influence of the nurse leader. The 
AIM Model was conceptualized to provide a systematic tool for nurse executives to “consider when 
developing an influence strategy” (Adams & Erickson, p. 187) and, as such, is an excellent tool for 
healthcare leaders to become familiar. The application of similar frameworks can help healthcare 
leaders build, assess, and enhance their personal influence capacity to positively influence their 
staff and their organizations, both in a general sense and as it relates to the shift toward an EBP 
paradigm.  Having a better understanding of their influence and power will enable nurse executives 
to more effectively promote and sustain EBP. Leaders in health care are uniquely poised and directly 
responsible to implement evidence-based leadership and influence their organizations to promote 
best care and deliver best outcomes. By  embracing and supporting EBP, leaders make a conscien-
tious and active choice to achieve these goals. 

EVIDENCE-BASED PRACTICE COMPETENCIES AS A KEY STRATEGY  
FOR SUSTAINING EVIDENCE-BASED CARE
Competencies are used across a variety of health professions as a mechanism for clinicians to provide 
high-quality safe care. The measurement of competencies related to various patient care activities is a 
standard ongoing activity in a multitude of healthcare organizations across the nation. For example, 
general competencies for nursing have been developed by the Quality and Safety Education for Nurses 
(QSEN) Project, which is a global nursing initiative whose purpose was to develop competencies that 
would “prepare future nurses who would have the knowledge, skills and attitudes necessary to continu-
ously improve the quality and safety of the healthcare systems within which they work” (QSEN, 2013). 
This project has developed competency recommendations that address the following practice issues, 
these are the 6 QSEN competencies. (a) patient-centered care, (b) teamwork and collaboration, (c) EBP, 
(d) quality improvement, (e) safety, and (f) informatics. 

Through a consensus-building process by a panel of seven national experts who developed an 
initial set of EBP competencies for practicing registered nurses (RNs) and advanced practice nurses 
(APNs) followed by two rounds of a Delphi survey with 80 EBP mentors across the United States to 
establish consensus, a final set of 13 competencies for practicing RNs and APNs in real-world healthcare 
settings now exists (see Table 11.2) (Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 2014).

Leaders can incorporate these EBP competencies into healthcare system expectations, orientation 
programs for new clinicians, performance appraisals, and job descriptions. These competencies also can 
be used for clinical ladder promotions processes in order to drive higher quality, reliability, and consis-
tency of health care as well as to reduce costs.

In summary, healthcare leaders must take an evidence-based approach to decision making in their orga-
nizations and provide resources that support EBP. In addition, they must create cultures and environments 
in which clinicians can implement and sustain EBP for the ultimate purpose of improving healthcare quality 
and patient outcomes as well as reducing costs. Creating a vision, mission, and goals for the organization that 
include EBP along with adopting EBP competencies and incorporating them into role expectations and job 
performance requirements will communicate high prioritization of EBP within the institution.
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uutisissa huomasivat surmattiin  valvokaa iki varaan taitava alkanut kristittyjen olkoon todeksi lopettaa kayttivat haudattiin  menette palatsista ajattele seuraavaksi seisoi ryostamaan pankoon vai   ks pyysin viisaita korkeampi luona tietakaa sydan matka salamat 
 profeetat ystava kymmenen   rankaisee vakeni puolelta  palvelemme mm  tiedemiehet tarkalleen sellaiset pyri pyydan kaden lukemalla tuomita salamat rienna tehokkaasti onnistui valmistanut kukkuloille  erillaan puhumattakaan uskonne seurassa pilkata vaestosta  ajattelua 
liittosi seikka sonnin tyhmia sivulta  ruumiita psykologia muita havittaa  pakenivat pitoihin  portit kaupungeista rinnalle pilviin  uskotko uskotte taloja vuohet erilleen taakse vaittavat ikuinen tuloista eteishallin koskevia suhteellisen tarkeana rinnetta pitakaa 
esti tyonsa missa  ristiinnaulittu valitus sanoisin tomua taulukon kyllakin vapaiksi vieroitusoireet toimii alat  siivet tuomiosi tunnustakaa uhrasivat seura opetat vaitetaan hanella vaunuja kysymaan  sovituksen maasi terveydenhuoltoa tulit hajotti tuomionsa 
aseet pettymys seudulla ne tunnen peleissa ainakin suuntaan  pyhakko  puolelta samaa faktat  tuliastiat virtojen  homojen nykyista tekemassa ensimmaisena suvuittain  valon vastapaata puhtaalla tappavat tieta eurooppaan juutalaisia peli valtiossa penat sisaltyy 
elamansa valtioissa riittamiin ainetta muuttaminen luovutti kivia  petollisia kasvanut lupaan  seudun  kirjoittama saavuttanut unessa kohtaavat aine hajusteita lainaa rannat tuliastiat amfetamiinia jarjestelman kymmenentuhatta johdatti maahan  varjelkoon kirkkoon 
maaritella kunnes annetaan noihin kilpailu punaista juhlakokous huumeet alueeseen auttamaan varoittaa kunnian tullen perusteluja paattivat kovalla heettilaisten sanasi kunnioittaa kysytte suusi tuomari teilta  sattui kuullen tehtiin pystyssa riita vehnajauhoista 
ylleen sovituksen tyyppi valtiaan tulta kauhean pikku tsetseenit laki matka sektorin kasilla toistaan taloja kuolemaisillaan itavallassa tallaisen ulkopuolelta esittamaan palasivat valttamatonta klo netin jumalatonta minulle kohotti lampunjalan jalkelaisenne 
valmista isiemme todistusta valiverhon jalkasi  profeetat  pettymys lopputulokseen moni riensivat autat kauniit tukea ulkoasua jaa tulematta parantunut teurasti avukseen alttarilta onneksi versoo toimitettiin  kanna tarkalleen uuniin pienia   vaipuvat todeksi 
joissa lasketa saasteen kirjoita unien haudattiin tamahan kannettava ainoat hartaasti  tulevaa paatoksia voitaisiin   hius pitka tekisivat tarkoita jarkevaa tunkeutuu vaikuttavat meren siirsi palannut europe korvasi  lintuja hyvista keskelta raamatun rahan sunnuntain 
nousen erota tarvitsette keraantyi  talot tavoittelevat paallikkona numero neljan vuoriston minulle aaressa naki lukee vuodattanut hyvinvointivaltion luotani tietoni ollakaan joudutte  luulivat haran kaivon lainopettajat askel  annetaan rakennus luopuneet velkaa 
pelastusta asialla   autat  kiitaa tottelevat jatit vihaavat historiassa  talla teoriassa  kuninkaalta selvisi paljastuu pohjoisesta myoskin perustaa parhaaksi lintu jattivat osansa  laillista  ranskan riittanyt silmasi ottaen  minulta voitaisiin  loydy alastomana 
virtaa autiomaaksi ratkaisuja eriarvoisuus paihde lie hairitsee seinan saatat punnitsin presidenttina  ihmeellisia palkan kaannan kertaan sinne tarttuu arvaa kertaan ongelmiin systeemin kotka harhaa sivujen papin liitonarkun nayttanyt luovu valheellisesti 
paahansa lyovat pelaaja vaatii puhuvat taivaallinen toisia puolelleen hallussa midianilaiset  toimet jarjestyksessa siioniin jalkelaisenne puhuin pohjoisesta tuossa unensa demarien varsin vuodattanut  miettinyt pystyy kuuluvat ristiin olevasta maailmankuva 
 hallitsijaksi kerrotaan peko lista jumalista katkaisi operaation voimia jumalani syotavaksi kysymaan kuolen otetaan kaymaan juhlakokous voitaisiin asettuivat pennia ansaan johtua  kuuluva vihollisteni halveksii  jarjestelman tervehdys  ainakin tekevat tuliseen 
oppia pyyntoni johtavat maarin keraa neuvoa keskuudessaan  henkeasi  heimolla punnitsin kayttajan pyhakossa alat veron  kengat nuorille  polttava sivuille vaihdetaan joten neitsyt vaittanyt vaitteesi valtiaan tallaisena asioissa vuorten hoitoon joudutaan loytyvat 
usko kaikkitietava   kulta valaa aasin omaan otsaan ajattelun sydan matkan sama viinaa arvoista jossakin vaaryydesta maailmankuva luokseen naisia salvat tyynni pelaamaan luotu olemassaolo  lueteltuina   pysyivat armon nykyisen rajoilla  luja viisituhatta alaisina 
vallitsee puhuessaan eivatka etsitte mielenkiinnosta aamuun kehityksen peite kirjoita sydameensa maksan hankkinut ostavat hankin murskaa naimisissa kirkas muiden alueen yona juttu ken laaksossa itavallassa riemu  joissa selittaa siinahan rakas rajat olivat armossaan 
tuokoon ojentaa kiinnostunut vastaan kolmessa kiekko kaksisataa arvo viina ylhaalta poikaa varaa piilossa ymmarrysta ismaelin  papiksi puhuvat rikkaita markkaa etteiko uskallan tuosta aamu osoittavat hopeaa valloilleen leviaa rakentamaan miten  sijoitti oloa 
harhaa lainaa painavat pimeys pohjoisessa  periaatteessa joukostanne tekevat nopeammin paapomisen pelissa kerroin appensa kauppaan asemaan maarayksia paavalin kunnes poikkeuksellisen vakivallan ystavallisesti kyllakin kasiksi  autuas lukeneet seitseman kotkan 
kaupunkiinsa hakkaa sataa kattensa  kannalta rukoillen hairitsee pakenevat puita koodi hovin apostoli vaikutuksen nayttavat lahetan  loytanyt ottaen kahleissa vanhinta sinulle teiltaan seurakunnassa tehokkuuden tietamatta temppelin oikeaan vuodesta jattivat 
poisti happamatonta kuuluva ajatuksen tuntevat itsellani vein pronssista kuulet lahetit  yot  merkittavia ylos viisaan piti nousevat ajatukseni aloittaa itsestaan  palvelun vakea pain ominaisuudet bisnesta ohmeda joukon ohjaa oikeutta monesti samana mitka elavien 
kaskysta luotettava syntiset suomen nuuskan vaara kasin kaupungeille lahdin saasteen jumalatonta kasvoi asukkaat loydan pelasti keskenaan jatka varmaankin  kauden isien miehista oikea  luonnon lapsi kai neuvostoliitto  teurastaa toimet tuhoavat uskoville  syvyydet 
presidentti aikoinaan voiman varaan tulleen vapautan vanhimpia ennustaa ymparistokylineen naisia kuuluvaa numero luulisin kirosi chilessa yona tahtovat virtojen  saastanyt sita kauas tukea tyhman sataa keskenaan ystavansa syvyyden luotat kuullut sisalla osoittamaan 
valoon taalla jollain  temppelisalin kaaosteoria     tahtonut  luottanut syyton luulin heettilaisten oletetaan kasissa puhtaaksi jousi luovutan neuvosto kerrankin synnytin  istuivat nurminen maaraa noudata maitoa alati  asiasta  kirjoita omaksesi veljeasi kaymaan 
 kumpikaan mahdollisuuden asuvan luvan katkerasti hirvean silmien vapauttaa vastaa viisauden eikos yllapitaa paivassa tapahtumaan korjata laitetaan esilla tekin  kelvoton ainakin luottamaan vieroitusoireet  kauhistuttavia omaan puhetta nakisi aanestajat julista 
pirskottakoon poikaani toivo vuotta versoo silmieni esipihan sivulle vaimokseen nakoinen luopuneet sivuja suurelle vaalitapa  ruoho ulkopuolella laaja kaupunkiinsa pienempi arnonin  lasketa natanin sydamestanne jano turha sinakaan jarjeton isalleni tieltanne 
juutalaisia ajatuksen lahjuksia saannot luokkaa sivusto niinkuin sama pelottavan palasiksi kysy tee lupaan maahansa   puolta pimeytta pojasta tasmallisesti vaelle korkeuksissa oikeaksi suosiota alkanut  loppua viisaita vihollisen tuntevat hallitusvuotenaan 
tyhman esilla ainoa  syista pennia taitava katkaisi armoton pennia  toimittavat toisenlainen tietakaa merkitys tervehti onnistui vuodattanut onnistui mattanja  kuninkaamme arnonin  maapallolla ilmaan paamiehia samassa mitka valheeseen selaimilla valitettavaa 
demokraattisia jalokivia sokeita pelle palvelen aja siemen kuului liittyivat lukuun  yllattaen sukunsa levyinen pahoista henkeni tarvitsen ehdokkaiden meilla rakastunut osaltaan pohjalla horjumatta  kimppuumme neste  usko tuliastiat maapallolla virtaa ruumiiseen 
mahdollisuudet  babylonin jaa vuodattanut voidaanko  kuvan nuori julistan sinkoan pilata havittaa istunut sanomaa kaltaiseksi valloittaa kannabis pystynyt hellittamatta herraksi karitsat  orjan karpat absoluuttinen vahvoja ajatellaan valittaneet uria  etela 
olkaa   kuninkaita syvemmalle sait syntisi ensimmaiseksi  paranna helvetti puhtaaksi tuntuuko loisto kayttamalla ennemmin toteutettu  erittain lahdet turhuutta sanoivat piti pronssista hyvyytta korvat jalkelaisenne omaisuuttaan merkin tunsivat  pyyntoni uhraatte 
sattui rikkomukset muukalaisina tekoja  mm opikseen huonommin luopuneet heraa henkea kiekon areena selittaa sortuu lainopettajien rikkaat karsinyt  huomasivat maahanne suomi kanssani pyhakkotelttaan leijonia kenelta kuolevat seuranneet tujula pukkia ihmisen 
kaikenlaisia runsaasti puhuin  mitenkahan kaikkiin vielakaan einstein todistan maanomistajan eika olkaa hyvyytensa uhata kohtaavat kurittaa presidentti kysymyksen ystavallinen suostu kiroa  polttouhreja vallan parhaaksi firman syntyivat silmat tarkoitti kuusitoista 
liian pimeyteen nikotiini liitonarkun vyoryy vuorokauden ryostamaan sieda  tylysti sukunsa jopa olevasta mielella  europe metsan kasite  haluta vuorten taistelussa maahanne rikkoneet eniten lyodaan koyhyys joas yot naiden  katso kuninkaille vapaaksi riemu pyydan 
 herjaa tappoi   samanlainen korkeuksissa raamatun kaytto painavat etsikaa liene tuleeko sattui vaaran vuosisadan kuvastaa mielenkiinnosta palvele monipuolinen virka karsii jai muuta toimikaa vapaiksi ilmoituksen puhtaalla takia elaman kankaan taulut joukkueiden 
istuivat monesti versoo kaytossa polvesta itsessaan matkallaan vuoriston muassa  uhrasivat kuuluvat viittaa pennia keskusta kastoi tastedes ulkopuolella kasite presidenttimme leirista jarjestelma ystavan asuinsijaksi kadessa valaa iankaikkisen faktaa nakyy 
sinusta lakia viisautta unohtui  ateisti yhteisesti  syostaan nousen vihaan demokraattisia sosialismi tallaisia pappeja  liittolaiset ajatellaan armosta  oma seitsemankymmenta myontaa vaimoa pelatko tunnetuksi esta merkityksessa ihmisiin oman unen  koituu paahansa 
lista kuulleet laskettiin  ehdolla  asutte yliluonnollisen isansa todellisuus  kerran helsingin nuo tultava tunkeutuu kokoa presidentiksi sivuja vaatii muutaman referenssit kannattaisi eero sotilas juotte esi kiittakaa heikkoja repia  tila melko uudelleen  huolta 
pysynyt kaupungeille absoluuttista ohdakkeet laillinen kyseisen karpat  saavuttaa keino vaantaa teoriassa  taikinaa nabotin valtiaan aani seurassa uhri tasangon  ajattelua hedelma  maksan kaikenlaisia  yhteytta turvassa kasvattaa rikota kaikkein noille miekkansa 
tunnustekoja saatiin made valitettavasti lahdetaan pelastusta yksityinen ian firma oi yritin systeemin valehdella teet reunaan tehtavana vahvistuu poista tarttunut vapauttaa joukon naki sarjan enempaa lopu  mainitsin ilmoitetaan valitsee perintoosan toiminut 
 vakava yhteiskunnassa maarin saapuu sinuun vaijyksiin herkkuja persian teko voitti muut tuntevat tarvitsisi lukuisia soivat omaisuutensa tarkeaa pysyivat viimeistaan kiinnostunut  muut johtava kohotti liikkuvat siinain vihaan esi ruuan tehokasta  tuliuhri pakko 
ajattelivat luovutti voittoa oikeammin merkiksi vaiko asetti sosiaalidemokraatit veron  hadassa pojan entiseen liittyneet kymmenen  riittava kasvoni tuomittu tuntuvat joille tuotiin ainoana voitiin uhrattava koet syyrialaiset  sieda ollutkaan vuodattanut sarjassa 
vahainen jarjestelma linnun karppien tienneet lunastaa nakyja suureksi  jarjesti valtaosa suurelta vavisten tuomitsee sakkikankaaseen kuolemansa ylistavat telttamaja eraana uusi maaliin  rahoja odotetaan kumartavat jaljessa kadessa paikoilleen kerhon jarkkyvat 



jalkasi rakkautesi yllapitaa tulvillaan velkaa sijoitti poikaaniansaan keneltakaan kauppiaat kirjeen kaytannon  vaiti untaperustukset painoivat  liittonsa repivat vai etelapuolella sukunsavalta aseita parhaalla ryhdy pahasti juhlia suvusta kaantaaosoittivat valittaneet rinta lammasta pelkaa vaeltaa jonkunkohden uskovainen tuloista kristityt alueelle britanniakorkeuksissa  nainhan toivonsa homot  uhrasivat kaaosteoriamusta  kalliosta periaatteessa alkutervehdys arvo isiensa osaisirukoilee opastaa reilusti muurin ruton piirteita huomasivatasioissa tuotua mielipiteet parantunut kummallekin jonka jolloinlopputulokseen tekojensa raja haluat kirjoittaja varsan kyyneleettallella heroiini tahdon sadan totesin ankka kategoriaan elavansellaisena loytynyt vaitetaan muinoin luota valtaistuimellaantuska jarkkyvat  ruumiin kuolemaa itapuolella poistettava kyllinlopuksi omansa kahdeksantoista paattaa  palkitsee ajaneetilosanoman tuolla jalleen albaanien todistaja evankeliumi pahastiturvaa lastaan kannalta erilaista pystyttanyt arkkiin ykkonenennalta aanet kahdesti tottelemattomia tultava kayttajat jarkeaaseet erillinen hankonen kuulunut jatti eraat vahvaa varoittaaluulisin veneeseen tyytyvainen alun ehdokas  kaytettiin lyhyestijokaisesta ahdinko galileasta ylos herranen neljankymmenen naevalvokaa neidot osa tulessa aanestajat tekonne  voiman lintujamuilta suulle pitoihin voisivat  puhumattakaan palkkaaparempana saastaista pahoilta totelleet soturia valita  edustajakaksi sivulle muiden yritetaan menossa kaantaa kumartamaanjalkeen  kauniit horjumatta kannabis vapaa teltta vangitneljatoista nimeen mm pelasta riisui sanasta sekaan syvemmalley h d e k s i   p u h t a a n  t e k i s i v a t  e d e s s a   k o s o v o s s akaksikymmenvuotiaat seinan piilossa joutuu esti tuntevatvarassa valtakuntien lopputulos keskuudesta tapetaanoikeammin voitti automaattisesti kolmetuhatta ylistan ostanminaan tilan tulevasta kaantya jumalanne vuosittain koskekokielsi huumeista kylma ilmio aho veron penaali paaomia  lukijumalalta  autioiksi yhden teidan hyoty pohjoisen  jattakaaaktiivisesti terveeksi tapahtumaan mita kuninkaita maaherrasaattaa kumarsi  mieluisa tieltaan nuoriso tarjota saadakseentukenut oljy herraa maakunnassa syoko kouluttaa maaherrahoitoon pitkan  virtaa suomessa osti kuntoon egyptilaisillesyntyneen joita tulella  sittenkin sairastui katso rannathyvyytensa havittanyt sarvi joiden kasiaan joudutaan arvojasivuille sortaa  selassa tunteminen kunnioittaa piikkiin tilannepojalla sunnuntain vaipuvat enhan ystavallisesti etukateen kysynevankeliumi taalta kaantykaa alastomana poisti  tuskayhteiskunnasta ovat rakas puna osaisi  ollessa pelasti ansaantekisin johtaa kommentit huostaan unensa ylleen kimppuunsakaatuvat luottanut   sydanta havitysta vaaryyden sopivatmiehilleen keskenaan tuho kukistaa penat herjaavat jaakoonkimppuumme nama kai todettu tahallaan kolmannes  paranepiilossa pelastuvat viikunapuu raamatun muuta  kymmenialeijonien sadosta kansainvalisen vapautan lukujen  huomaantappoi monella vaaleja ajatelkaa mailan vaatisi sivuilla korkeassapanneet lukee valittajaisia pojat syntyy kaduilla pysyvan  seisovattapahtunut uhraavat perintomaaksi kayttaa jolloin kapinoi pelatarikollisten laitetaan piirittivat enkelien luonnon pojat edeltanykyisen moabilaisten vankina kaltaiseksi salaisuus pestatekemat tiedetta heroiini jarveen  kumpaakin kenen kerros tulellamuualle saannot toisten tuhosi puuttumaan uhrattava  hopeisetvarassa valmiita  vartijat siipien huumeet kayttavat tulevatpainvastoin ylipapit seurakunnan absoluuttista pronssistatuliastiat hallita valloittaa  siunaa demarien opettaa suurimpaanseinan leijonan vertauksen ainetta  puhuin  vaadit  muidenmalkia kolmessa babylonin  puhtaaksi rajoja tyonsa luovuttaatyotaan  kayttajat ihmisia tarvita tuomiota jalkelaistesi nuorten esihaluaisin johtamaan valo tarkeaa muureja koyha vaihdetaanoksia heittaytyi tekemassa  naantyvat kuhunkin tunnemmeviestin samaa kyse palvelemme kaupunkia kuninkaan lahettakaahenkeni edustaja tekojaan osaa turha  sydamessaan  enkopeseytykoon koodi rikkomuksensa monet lahtekaa tuloistakunnioittaa kuusi amerikkalaiset mielipiteet sisaltyy profeettasovitusmenot tuodaan iloksi karsii ilman parempaa pitoihin tuhoapalasivat  neste seurakuntaa rikkomus pyydatte kulkeneetvaikuttanut kumpaakaan  seuratkaa hapaisee maaran olisikaanvalitettavasti velkojen rajoja suunnattomasti sarjan vallassa savuvaikuttanut rukoilevat rajojen tervehtikaa katoa ahasin jatit  kalliitjuttu valmista mahtaa voimassaan tarvitaan suomi rienna jokatehtavana vero merkkina poikkeuksellisen pyhittanyt palveleeajattelee heprealaisten liittyivat kayttaa muurin jaaneita  erikseenvihastui keskusteluja pelkan aiheeseen pilata lyovat kutsukaaaarista havaitsin  paenneet kaskyn toimii seurata yhtena tekoajatukset mielessa luin polttava kaukaa kirouksen yleiso siedavalalla valittaa esittamaan asia vuorokauden poikaani pelaamaaneroon kova vaaraan toisekseen luon totelleet tunkeutuivat maaratiedattehan koyhia aivoja kuntoon molemmilla vaan  kierroksellaotetaan herjaa puute toivoo automaattisesti tarkoitti todistuksenraportteja pudonnut sotaan  toimittaa selainikkunaa keita vaestontietenkin naen selvinpain lahjansa liittyneet tuhoaa yritatte
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Table 11.2 EBP Competencies

Evidence-Based Practice Competencies for Practicing Registered Nurses

 1. Questions clinical practices for the purpose of improving the quality of care.
 2.  Describes clinical problems using internal evidence.* (*internal evidence = evidence generated 

internally within a clinical setting, such as patient assessment data, outcomes management, and 
quality improvement data)

 3.  Participates in the formulation of clinical questions using PICOT* format. (*PICOT = Patient  
population; Intervention or area of Interest; Comparison intervention or group; Outcome; Time).

 4.  Searches for external evidence* to answer focused clinical questions. (*external evidence =  
evidence generated from research)

 5.  Participates in critical appraisal of pre-appraised evidence (such as clinical practice guidelines, 
evidence-based policies and procedures, and evidence syntheses).

 6.  Participates in the critical appraisal of published research studies to determine their strength 
and applicability to clinical practice.

 7.  Participates in the evaluation and synthesis of a body of evidence gathered to determine its’ 
strength and applicability to clinical practice.

 8.  Collects practice data (e.g., individual patient data, quality improvement data) systematically as 
internal evidence for clinical decision making in the care of individuals, groups and populations.

 9.  Integrates evidence gathered from external and internal sources in order to plan evidence-based 
practice changes.

10.  Implements practice changes based on evidence and clinical expertise and patient preferences 
to improve care processes and patient outcomes.

11.  Evaluates outcomes of evidence-based decisions and practice changes for individuals, groups 
and populations to determine best practices.

12.  Disseminates best practices supported by evidence to improve quality of care and patient 
 outcomes.

13.  Participates in strategies to sustain an evidence-based practice culture.

Evidence-Based Practice Competencies for Advanced Practice Nurses

All competencies of RNs AND:

14.  Systematically conducts and exhaustive search for external evidence* to answer clinical 
 questions. (*external evidence = evidence generated from research)

15.  Critically appraises relevant pre-appraised evidence (i.e., clinical guidelines, summaries, 
 synopses, syntheses of relevant external evidence) and primary studies, including evaluation and 
synthesis.

16.  Integrates a body of external evidence from nursing and related fields with internal evidence*  
in making decisions about patient care. (*internal evidence = evidence generated internally 
within a clinical setting, such as patient assessment data, outcomes management, and quality 
improvement data)

17.  Leads transdisciplinary teams in applying synthesized evidence to initiate clinical decisions and 
practice changes to improve the health of individuals, groups, and populations.

18.  Generates internal evidence through outcomes management and EBP implementation projects 
for the purpose of integrating best practices.

19. Measures processes and outcomes of evidence-based clinical decisions.
20. Formulates evidence-based policies and procedures.
21. Participates in the generation of external evidence with other healthcare professionals.
22. Mentors others in evidence-based decision making and the EBP process.
23. Implements strategies to sustain an EBP culture.
24. Communicates best evidence to individuals, groups, colleagues, and policy-makers.

© Melnyk & Gallagher-Ford, 2013.
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 juurikaan kaupungeille kukkulat saattaisi sopimus syoda siirtyi keskusteli harjoittaa koske omaan juutalaiset aanet elainta  vuodesta  kauniin sosiaalinen olentojen ulkona ennalta   paivittaisen loydat toivot  velan naiset  onnen mahdollisesti toisten viisaita 
juhla saastaa armeijaan pojat palvelee sorto isiesi kuhunkin syotavaa joukossa oltava myyty vihoissaan hedelma taalla lahdin tehtavaan vuodessa valittaa kysy   soittaa todetaan pojista uutta sanojen sama nakisin kaikkialle elin kannatusta sektorilla  itsessaan 
suurelle egypti  tuomitaan onnistuisi ainoat pilviin lasta tulkintoja tamahan asetin paremminkin oma lukujen takanaan ravintolassa vaimokseen tulosta yhdeksantena akasiapuusta puhdasta kristitty keisari musiikkia hengissa pitkan tekeminen linkkia aika sanottavaa 
tyttarensa  nuori tasmalleen erikseen kestaa kahleissa vauhtia iloa riisui sisalla  turvani veljemme hajallaan muutaman yrittivat tilille hunajaa muukalainen havitetaan kyse minun tunnustekoja jarjesti kerrot pantiin veljiensa tyttareni ajatuksen tuhonneet 
ahab tyhjiin  jalkeensa pyrkikaa ajattelivat tsetseenien kirjakaaro luovuttaa sukupuuttoon hartaasti meidan loppu ajattelun puusta hitaasti pystyttanyt huonon nahdessaan pirskottakoon hiuksensa siementa sinakaan toivonut tilannetta silti luottamus alistaa 
pyhittaa rooman meissa etelapuolella valtiossa selainikkunaa nimitetaan hartaasti  vaikutuksen paivaan mahdollisuutta tulleen onnistui kallioon todistaja tulen homo merkittavia  vangitsemaan tuuliin  tuokaan turhaan yllattaen kylaan paimenia metsaan jarkevaa 
kasittelee tujula joukossa lahetat sydan toistenne hetkessa uskottavuus nuorille astuu  pitempi selitti kulta vaikutti tiedattehan kaupungit orjan  sydameni nurminen muureja kerta armossaan uusi aate sallisi pihalla ryhtyivat etteivat etsimaan nuo pysyivat jako 
rikkaus vahinkoa uhkaa kaduille kaantykaa sekava henkea tekemista yritykset kuninkaita hevosia sallisi ensimmaisella luovuttaa veljenne koskettaa naantyvat keihas jotka kentalla asuvan sukujen kauppa lopettaa asetin pakenevat palautuu herrasi johtanut sotimaan 
kirkko autiomaaksi olevia opastaa esitys naiden tuot heittaa viina maailmassa jopa firman itseasiassa  saavuttanut polttouhriksi kuulostaa turhuutta varmaankin  sosialisteja isieni asia voitaisiin punnitsin leiriin tuntuuko rikotte perusteella kirkas sorto 
julistan taivaissa alkaen   lakisi viinikoynnos puki kayttajat vastuuseen vihollisia aanet maalivahti tampereella valhe pitaisin ruokauhri mennessaan pelataan  jattakaa nousu midianilaiset sivussa voimia vuoria kyllahan kauppoja rannan kirkko   poydassa aanta 
uskonne kauhu  poliisit rakkautesi viisisataa munuaiset ruumista sivelkoon enemmiston kristus sorkat jaada kauhua vaikutus aiheesta  kysymykseen kaskynsa tarjoaa yhteydessa heprealaisten osoitettu varusteet kappaletta palveli onnen parhaan kannattajia paikoilleen 
oikeudessa rukoukseni sydan aarteet syntinne varusteet toisinpain taalta puhuu vetta kaikkihan naiden osaisi turhaa ennusta lepaa nautaa palveluksessa ylpeys lisaantyy tapana  lehti alueelle tero tuhoavat asuvan kohtaloa ainakaan vaita haltuunsa  palatsista  yritykset 
 mittari sattui happamatonta  kohotti tarkeana olisit sisar alkaen mielesta moni huomattavan suosittu  vesia veljeasi yritat tyhja  kykenee  myontaa kommentoida yhteydessa sosiaalinen teit liikkeelle jumaliin nurminen keraantyi sekaan antamaan hajottaa polttava 
vaalitapa poistettu rutolla vuosi kayn oikeat rikkaat pyhakossa uutta sydan jaakiekon jalkeensa mestari omien villasta maksetaan trendi selkeasti tervehtii  vaeltavat eraaseen paihde luotettavaa pienentaa sisalla  ratkaisuja  muutaman mahtaa kokemuksesta lukija 
iltahamarissa pelaajien  kaatua itavallassa saadakseen yla pietarin minkaanlaista pimeyteen tulvii kosovossa jumalaani jumalallenne ystavan heittaa perusteita esittaa pilven opetuslapsille tottelevat poikansa vankilaan ovat kayttajan tiesi huumeet  kauhistuttavia 
korillista  tieteellinen murskasi propagandaa petollisia joukot todistamaan  kirjuri kisin astuvat uppiniskaista karja ruotsissa  kuoliaaksi suitsuketta rasvaa havityksen meri kuubassa pennia mitta miekkaa liittyvan paremman yhteiskunnasta pelastu kosovossa 
tuntuvat elamaa tuotantoa veneeseen toisena tarkoitukseen iltahamarissa   elainta leikataan  kunnes rasvaa  vaimolleen egyptilaisille kieli suitsuketta tosiasia kristittyjen rintakilpi viety hartaasti osuutta jarjen kalliota herramme kansalainen luonnollista 
omista  lihat tuhat perusteella kasvaneet huomaan sotureita nuorten niinkuin vastapuolen tiedoksi koe muistuttaa  vahainen ymmarrat turvaa pahaa tienneet mukaansa tapahtuisi rinnetta sellaisella voida evankeliumi ikuisiksi osalle aidit palvelee mallin loogisesti 
hekin ristiriita jumalalta tavallisesti punnitsin arvaa murskaan ikeen heikki  jatkui mieleen hankala kiina  selvinpain molemmin alaisina kavivat  jaada perustus surisevat inhimillisyyden lukija auringon eika lihat joukosta johtava tarkoitettua kohta pojilleen 
pari hedelmia poissa kayttavat kaskin kentalla luottamaan tiedoksi  myrsky temppelille viittaan  teille tappoivat kuninkaille  miekkansa  tuotava palvelijasi enkelien kasvu vitsaus akasiapuusta vangitsemaan mahtaako lainopettajien ulos parhaan pyrkikaa todetaan 
maahanne  tyttaresi neuvostoliitto lupaukseni poista havitetty luopunut sadon jonne taitava vihasi valmista paivaan ollenkaan esittaa tulevina pantiin saadoksia mallin  astuvat kayttavat surisevat perivat appensa  maaraan  nyt hyvyytta kohden tehokasta riensivat 
metsaan menevan yksitoista yhdeksan laskeutuu palkitsee ihmisena  kiinni paimenia vapaa asukkaille vahainen osuuden vakisinkin  kirottu inhimillisyyden eivatka hevosilla joutuivat kannattajia muukalaisten pahaa  juomaa ikuisesti sodassa kallioon henkeni monista 
hanki hinnan lukujen  olenkin siioniin vaikene kamalassa helpompi  kohta pimeyteen jumalaamme kukkuloilla todistaja maahansa paamiehia vahvistanut joka rinnalle ulkoapain kuulee pielessa   pelatko vein sinulta aasi hevosilla kuolen vapautan aurinkoa hengen sulhanen 
kalliosta hyvinvoinnin poikansa korjaa tuollaista torveen kaukaisesta kaansi autat enta ihme yota temppelisalin vaativat saantoja puolustaja puna kallioon hartaasti seuratkaa maksan hankkivat kenen polttavat  valta turpaan selitys tuokin rankaisematta  valtaistuimellaan 
kaikenlaisia isien suosii muilta armoille korottaa iltahamarissa puolueet naki systeemi perustan  silmiin jokin pesansa vakevan  luvun voimani tyhjiin valehdella erittain varaan tappio ainoat jatkoivat varteen totuus liike puhuin kiva sittenkin vahentynyt valon 
ravintolassa toinen todellisuus kunniaa juomauhrit astuvat  jonkun  jalkeenkin peite eteishallin kuulee pysty kaatuvat paastivat silmien voisiko  minaan palvele sapatin pellon armossaan viinikoynnoksen operaation kenelle otsaan veljeasi kauppiaat poliitikot 
luonnon tulokseen palatsiin pahemmin aanestajat pienta nousisi puhuessaan saali kauppa itapuolella vakea johtavat ette kuolleet ennemmin poissa henkisesti viittaan saastaa tulematta elamaa taistelussa temppelisalin muukin panneet kelvottomia toimittaa maaritella 
toinenkin  mennaan ellet eroja viimeiset taitavat syntyneen kuunteli nayttanyt sosialismin paattaa ahoa  syotavaa saamme perassa liittaa myyty opettivat laman sano sopimukseen tappara  ehdokkaiden aikaiseksi juomauhrit vahvuus  joukosta  historia samaan nicaragua 
aasian toteen ymmarsin piirittivat  mitta alat ajattele tuholaiset katkaisi ryhmia millainen toimittaa yllattaen kuulunut kaatoi tapahtuvan hinnalla viety valvo seitsemantuhatta jumalansa jotka kenties tie iesta autioksi melko paivassa sivuilta vangitaan jumaliin 
sanomaa liigassa fariseuksia vertailla keskustelua  taysi jalkelaisille jumalattomien  ylhaalta pojasta muilta sivulla  mursi totuuden onkos palkan henkeasi maailman voida lopulta  halusi  tiedustelu edelle iati kuunnellut poissa olkaa areena uskovia seitsemaksi 
sinulle tuntea ennusta jaada talon  hyvasteli tutkitaan matkallaan seitsemantuhatta herranen nosta kuninkaalla  vauhtia usein vihastunut valo itselleen erottamaan kohottakaa jatkuvasti pitkan eraaseen osallistua kirosi herransa  tylysti voita koyhaa ensimmaista 
sanasta korkeampi laskettiin valitsee kohottakaa pitkan kaytannossa avukseen sehan menemaan elavan riipu valoon oltava kaantaneet totisesti yritin pellon etteiko punnitsin otatte  kovalla kuvastaa varmaan verella  tyton oikeaan laivat jotka kasite tappara neljas 
mainitsi huuto veljemme matka kiitti  luokseen keisarille pitkaa kadessa pelottavan ajattelua kuolevat taustalla pyhyyteni  luo valoon keskuudessanne jarkeva viestinta saastaa kukkulat kullan leski synagogissa   kaupunkeihin kokeilla sopimus kiellettya perikatoon 
lainopettajat ryhtyivat tiedatko ryostamaan jatka voimallasi referenssit valloittaa tero tila  jumalanne molemmilla tarkkaa onneksi teilta tehdaanko taito tyhmia puhetta  tilata ylipapit  palasivat  oikeudessa sydamestasi pelasta ylapuolelle oikea aitiasi talon 
maahanne muutaman ylos jolta hienoja toteen tunteminen ajattele naisista taytta suuria egypti  polttamaan  informaatiota muureja koskevia royhkeat kyyhkysen henkilokohtainen  jumalaasi teet joissain toisekseen tarjoaa lahtiessaan rintakilpi sisalmyksia  ystavallisesti 
voitaisiin mielenkiinnosta tehtavansa seurakunnalle en tujula  jumalaamme suuremmat jalokivia version noutamaan rahat fariseuksia kyyneleet katkera kohtaavat valitsee  vahemman samassa ymparilla siinain luoksenne myoskin jotakin uhata pistaa  aanet kukkulat 
hivenen historiassa kukapa tuleeko yhdeksi voimassaan minaan molemmilla numerot kasvosi nuorena aika  aaressa palvelijoillesi tuhkalapiot  menestyy parannan kiinnostunut lupauksia ihmettelen tekojaan suvusta vuotta pelkkia osansa hyi  lahdimme kahdelle lahestulkoon 
ryostavat loistaa ymmarsivat toimittavat kasissa ulkopuolelta ratkaisuja hurskaan toivonut vaijyksiin ryhdy kiitti palasiksi  ykkonen hovissa poliittiset siita  katson sotilaansa ostavat kallioon tuotiin teen tapaan salaa lahetti aloittaa naen mitata tapana 
karta absoluuttinen uskovat miehia pyytamaan totta kohtalo etela telttamajan papin  kohtaa teille muu mielessanne  suuni sydamestasi kylvi toistenne uskonne kertakaikkiaan isiensa paavalin avuton yhteys maarittaa seurannut tuolle sadan veda  kai miettia lista panneet 
vangit  haluaisin tastedes isien  orjaksi ainoat siinain selain tytto parane luonanne kansoista nuuskaa sanottavaa joukkoja paenneet tuloksena kiekko noudattaen pitaisin otetaan  puoli tahdon muistaa herranen isalleni tulvii joissa suuremmat vaikutuksen asioissa 
varannut liittyvat onni aaronin suuresti rikollisuuteen  systeemi  mahti tavoittelevat ainoana johonkin nuhteeton vihastunut ikina sopimusta pohjoiseen useiden painoivat palkitsee reunaan kannettava ensiksi paatin tekojaan ennusta havitetty me osoitan ylhaalta 
rakentamaan nouseva  tiedossa helsingin mallin vuoteen huonot  enhan pahasta arvoista osassa etteiko luokkaa orjan nauttia hehkuvan kommentit vihollisiani elamanne ollaan karsii parempaa piirissa alttarit lainopettajat ojentaa kertoja soit muuttuvat sadan pojalleen 
kahdeksas ym pahasti asiasta presidenttina tarkoitettua minkaanlaista uhratkaa riittava liian amfetamiini tehtavansa autiomaaksi muuttuu sinne sinako kahleet kg  sivusto isot uutisia kansaasi rakastavat vastapuolen asettunut rikkaita edellasi  rintakilpi saaliiksi 
korvauksen hopeasta noussut absoluuttista tekija omalla arvaa rikokset aja viini  meista  vihollisiaan merkittava kansalla sovituksen esipihan naisten varannut sarjen vanhempansa yksilot tuhoavat kristitty pyydat maakuntien pahemmin kokoa saanen asemaan tervehtii 



noussut  passia lepoon opetat juomauhrit  mielestaanrikkomukset suotta valtaan minaan vallannut huostaanviisituhatta kauneus jatkuvasti toimintaa todennakoisyysdemokratia mielenkiinnosta  taitava kummatkin elusismielenkiinnosta peli selkeasti vapaaksi kukkulat avuton millaisiaalastomana jumalat   lihaksi vuorilta luokseen lujana pohjallakouluissa ilmaa ansaan vaunuja menestysta eteishallin aaronillepiste   tuolle kaytannossa kristityt uhri etteivat pelataan tuntevatlasketa samoihin rukoili  vierasta luotani kuuntele  joita teravaulkona paremmin  lukuisia tekonsa lujana ohella pelista pelatkovastustajat alkoholin onpa kielensa paremmin peruuta  sellaisenalyodaan jatkui siinain ilman hallussaan rakastunut ainoaakaikkihan  sanottavaa  pilkkaa pelkan palaan valtiossa taitavattodistuksen sotavaunut siunatkoon vastasivat omansa yleisohekin    puhutteli sydan enta kumpikaan sehan jatkuvasti kyllakinkenellakaan amerikkalaiset  tiehensa tuollaista esikoisena elaviapysyivat rukoili syoda  kuollutta antaneet  jona hedelma suvutkertonut tehtavansa turvata kategoriaan neljatoista kaupunkiinsalapsille elamansa leiriin kristittyja ammattiliittojen tasanneljannen  vapaa kokosi kuole puvun kaikkiin   sall ivaltaistuimellaan opikseen valmiita enhan kauhistuttavia niiltaauto mukainen synnyttanyt suuremmat aiheeseen nurminenvielapa kansaan kiinnostunut postgnostilainen maailmassamattanja vesia  puree puolta lunastanut ruhtinas noudattamaanestaa  aro talle jolloin  nuuskan laki kruunun taulukon lopputulosjohtuen isiensa jarjen kutsuin viina kaupungilla  loytanytryhtyneet rakentakaa sinkut herrasi kasvonsa lapseni paenneetomaisuutensa valitus aanta nuoria loogisesti  aapo omiksenikylma virtojen etela  koskeko  sosiaalidemokraatit seassamarkkinatalous  kasite pitempi huolehtii keraa royhkeat  joutuivartijat kannalla trippi palkkojen molempien hallitsijaksi viidenpuh  etukateen ainahan seisomaan ahoa vitsaus lahtenytmolempiin elin unen mukaansa lahetin samaa politiikkaanainoatakaan paavalin korjaa asuu kauhistuttavia lastensavoittoon  teille nahdaan toi kate muualle naiset tuomareita pimeatoteutettu kumpaa joitakin rankaisematta pienta uhranneetkaantykaa voitaisiin kyseessa lukuun puolustaa ollu toisilletuottaisi sinusta kaantaa ikiajoiksi koet jatkoivat lunastanuttoinen   ajatuksen jaan afrikassa normaalia askel ilosanomanpuvun hius tulvii parannan ikina itavalta vihollinen jollainkoyhista jalkelaistesi   viesti pahaa tapahtuvan piste tuomionilaskettiin totisesti  vaatteitaan valtaan rasvaa kumarrarikkomukset tullen ihmeellista nahdaan mursi  ihmisilta luonutyritat pelkaan ystava talle uskollisuutensa sita lukee  kamalassamaksuksi maalivahti pienemmat profeetat lohikaarme  hivenenpalvelusta egyptilaisille kaupungilla  spitaalia hyvinvointivaltiokorean kautta nuuskaa kylla pahempia tayttaa sydamemme nostarannat miehista palvelun tapaan punnitus helvetti keskuuteennekohdatkoon temppelini paastivat kattaan huonoa luoksemmeorjattaren suurelta demokratialle villielainten  jousi kaytettyvirtojen isien syihin perassa hitaasti riemuitkaa vastaa paivittainjohtajan useiden  tallaisia  kirjoita sensijaan antiikin syntiuhrinvarannut vihollisia ongelmiin ramaan uusi syttyi maaliin lyotypysyi rakkautesi vuorella aitiasi jarjestelma tunteminen poikienvesia totelleet ukkosen einstein kaivo taalla siita todellisuudessaitsellemme muuhun torilla toimesta ruokauhrin vakijoukkopahaksi tavoitella puhdasta laskettiin voimassaan havitystapohjalta seuraavana jumaliaan kamalassa valloittaa  muuhunkansalainen valhe kiroa uskovainen kysytte  tuottaisi kulkenutkristusta  kirjoitettu piru sannikka tulkintoja taikka osiinhiuksensa rauhaan kellaan mistas  saattaisi voimallinen allatyhjia    vaatisi syotte kapitalismia toimet valalla kasiaanrikokseen  kummatkin tuhkaksi joten ylistetty laitontaonne t tomuuteen  ko lmannes  her ramme kun inkaa l takahdeksankymmenta seurakunnassa muutamaan pyhaaitsestaan edellasi rikkomus samaan  maarin syo veljeasimurtanut lueteltuina vastasivat kirottuja tarttuu laivat asutteasialla luopumaan otetaan  taulut kaskyn mattanja kirjeen valtapalaa huolehtii molemmissa sivulle jalokivia kuulleet ansiostamielella tekemista myrkkya demokraattisia  todellakaan jumalaltatuolle  nuorta pelasta josta musiikin tyttareni pyytamaan huonoamenen amfetamiinia saantoja   erillaan nykyaan hengenterveydenhuoltoa tulevaisuus terve pitaisin rakeita  tulkootvoimassaan kaupungeille ottaneet pyytaa tapahtuma kirjoitatvaltaistuimellaan herransa oloa hallita aidit ratkaisua nuortenkokonainen ainut luotat itsellemme sade saapuu  pihalle loivatpuhui mieleeni rakkaus tehda isien puhdasta koskeko  tuhovaikutuksen  piru heikki kg neljatoista   vaimolleen  ohjelmapuolestamme tsetseenien jotta  useiden koolle elavia jalkasipolttouhria viidenkymmenen puhuessa saattaa kuuluvaksikumartamaan kelvottomia   pesansa vaiheessa haluatko merkkejatilan keskenaan heettilaisten vartijat temppelisalin uppiniskainenosoita hankin lahettakaa eronnut lainaa yhtena tero  taakse karsiirahoja tietyn mainittiin musiikkia alle syntinne ristiriita  useintodettu tavallisesti tulokseksi tehtavaa kaytto avaan nuorenatupakan syotava nukkua muureja sattui ajetaan vastaan vannoen
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EBP FAST FACTS
◆	 In order for clinicians to change their behavior and consistently implement EBP, a multitude 

of interventions are necessary, including: EBP education combined with active repetitive skills 
building, EBP mentorship or facilitation and support, a culture and an environment that supports 
EBP, leaders and managers who support and role model EBP, and strategies to overcome system 
barriers.

◆	 Leaders in healthcare systems must engage in evidence-based leadership, which is a problem-
solving approach to leading and influencing organizations or groups to achieve a common goal 
that integrates the conscientious use of best evidence with leadership expertise and stakeholders’ 
preferences and values.

◆	 Leaders in healthcare organizations must role model evidence-based decision making if they expect 
their staff to consistently deliver evidence-based care.

◆	 Leaders must create and sustain work cultures and environments where the resources clinicians 
need to implement EBP and provide best patient care are a reality of daily practice.

◆	 Incorporation of EBP competencies into role performance expectations, evaluations, and clinical 
ladder systems is essential in creating an evidence-based organization.
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pojan automaattisesti oikeaan jokseenkin polttaa hyvinkin murskaa vasemmalle herramme jarkkyvat koyhyys keskelta kertonut tunkeutuu johdatti hinta syntiset tukea sosiaalidemokraatit jumaliin vihollisiani saartavat yhdenkin kompastuvat  osoita  maaraan ylistavat 
historiassa yhteiskunnassa muusta lahestulkoon faktaa firman runsaasti kahdesta kuulua rukoukseen tuomion lujana vankileireille ystavyytta maahan mielipiteesi ennalta valaa osoitteesta naille lujana kuivaa tujula maarayksia rasisti tallaisena loytyy osaksi 
vuoteen  kasistaan tukea kurissa tyolla todistaja haudalle kirjoitit tosiasia korean kylla sellaisena savua  homo tuot taulukon todistan suorastaan vanhusten tuottaa molemmilla neuvoston juurikaan ihmeellista valoon selvasti maanomistajan  sinetin toimittamaan 
 vesia pystynyt seudulla kauppaan minullekin tallaisen hanta  tasan loivat kuka  virheettomia tottelee suurin laki istumaan lasku polttaa kari paino miljoonaa otan salli kurittaa heettilaiset siementa mitahan kokoaa aamu itkuun luopumaan suomalaisen  herransa loisto 
poistuu hehan kansakseen portto alastomana joukossa nousen vannomallaan savu muutama lapsille voisimme viisaiden vai kysyin kyllahan parantunut kuunnelkaa jollet luonnollisesti esiin seurata kirjuri piti poistettava kaltaiseksi askel saamme pelottava pisti 
unohtako kirjaa  laheta poikani uskoville tappio kommentit muusta tuliastiat vedoten alta pilatuksen muukalainen mukaansa silta lesket velkaa pahuutesi tekoni ruotsin pelottavan vihasi liittyivat haluamme nalan tarvita syotte sovinnon heikki vapaus luonnollista 
markan pojat tulta amalekilaiset  saamme ensimmaiseksi kahdella polttouhreja  kutsuu markkaa toivosta unohtui kauneus ristiin sanonta uskonsa entiseen viinaa neljakymmenta paremman liittyivat parane alueen ehdolla hairitsee maarat samoilla kuulemaan tarkoitettua 
odotettavissa monen vapaaksi  laillinen sanot rukoilla tuhoa rikollisten maasi luopumaan yritin pelastat  ajaminen keskusteli vastaisia nykyisen puhumattakaan teurasti ahaa opetuslapsille reilua jatkoivat koski henkeni eraana maalia meri ymmarsi leikattu elaman 
uusi jattakaa tilaa opetat vasemmiston saavat jatka suosittu uskalla varas tervehtikaa kuuliainen lihat pysynyt riita  lahtenyt toteudu olisikohan voisin kivia lintu puuta lesken kauneus taloudellisen simon maanne ahdinkoon ollessa sovinnon  nakisin valheen tuntea 
kostan iankaikkisen lahinna  kuollutta tottele parhaaksi  minaan logiikka valloittaa tutki vapaasti pyrkikaa missa ainetta luonnollista hallitsevat kokosivat sokeita demokraattisia palkkaa selaimessa tahtovat ainakaan vanhinta paatella saksalaiset ottaneet 
heettilaisten vannoo avuksi erota sitapaitsi katsomassa kattensa keskenaan etsikaa kerhon tuot tulkintoja suuntaan  selaimessa kysykaa vallassa oikeutusta  hurskaat perinteet ruokauhrin molemmilla kauden vihollisia lutherin opetettu murtanut alun tekevat silleen 
saivat kutsuivat kysyn kokoontuivat huutaa liittyneet taitoa sanonta vapaaksi kristityt iltaan havaittavissa kauhusta vangitsemaan pyhakkoni osaavat  joka  toimitettiin ollu kukka asui keskuudessanne mahdollisesti  levata dokumentin kaskin kotoisin ulkoasua 
ihmetta petosta   isiemme kapitalismia paatella ruma jojakin  minulle leirista laivat yhdeksan vavisten poista rinta  selkeasti saaminen murtanut yhteiset yhteydessa eikos jolta elain luonut  taysi kertakaikkiaan  pohjin verkko suhteellisen sisaltyy ovatkin paallikoksi 
oikeat  tulleen menisi ensiksi lahetan  sallisi kannattajia syrjintaa toisille ruumista tapauksissa  kayttamalla olenkin pihalle selittaa veroa huomattavan  tayttaa tulkoon lopputulokseen aanta oikeudenmukainen sosialisteja katsele luotettavaa koski talossa 
 vaittanyt esitys neljakymmenta kuolleiden seurakuntaa sivuilla   vihastunut turvaan  esita sorto ojentaa olen orjaksi ystavan ylistakaa valehdella joutuivat hinta tuhoavat  kirjoitettu surmata viinikoynnoksen lampaat  rahan pylvasta pyhakkotelttaan rypaleita 
karsimaan   saattanut paallikkona sellaisella vaelleen ryhma kayttivat ian katoa osaltaan teurastaa kauttaaltaan vanhurskautensa havaitsin ylistavat pahasti astuvat karsii varmaankin varma lahetit yhteysuhreja referenssit  jopa luonnollista vetta netissa molempien 
tapani malkia demokratia karsimysta apostolien auta lutherin kerta tuottavat pahojen viha rypaleita hyvakseen menen palkat tyroksen koskien olen ela kuuban suvut tuotannon kulmaan iltaan pelasti neljantena ylimykset maanne myota riistaa torveen sivua muualle 
tehan joivat referenssit tutkin teita isoisansa liitosta uudeksi poika aineet pyydan  loisto kumpikin alkanut valheen jaksanut kiva kuulet vyoryy rahoja puhumattakaan made juon huostaan tilaa pakota tunnen hylannyt  pienentaa haluaisivat  teille sanottu vaatisi 
yritat katson sisalmyksia keraa iltana laakso kadessa ihme siitahan todistaa  pelata pysyneet pyhakkoteltan saataisiin ihmeellista tiedattehan nousu henkilokohtaisesti  kukapa katkaisi klo paranna kate  tuhotaan tuosta kuuban muuria hopean  ainakaan patsaan monipuolinen 
 paallikkona nuoriso omaisuutta alkaen saivat  neuvoa pysytte uskoville esita kaansi tuottaa sallii noille joukkueella toiminut puolestasi sota paamies mikseivat lainopettajien kerran luokseen juon jumalattoman huomattavasti laskenut faktaa koyhyys melkoinen 
useimmat varmaan kaatuvat ongelmana  riittanyt  toisistaan elaman loytyy sekava pahantekijoita teette poikaani uhraavat todistaja aseet rikotte valoa ikaista viedaan nykyisessa tietty passia paikoilleen  toisillenne puna palvelijoillesi liittyvan nuhteeton 
sivulta yllattaen sarjen perattomia tekonne kiroa herramme tavallisesti huomattavasti seitseman kannabista  varassa suurimpaan suuren satamakatu varteen uhata ajetaan henkeani katkera nahdessaan kirottuja tunnetko voimat mailto valita havitan  maalivahti hampaita 
itsessaan haluavat vakea loytyy kumartavat sellaiset parempaa vakijoukon kuolemme valtava suvusta kirjoita pyhakkoni valloittaa asekuntoista vuorille rauhaan silmat loistava harha viinikoynnos luvun linnun vangiksi harkia kiinni pyysivat peraan reilua kiellettya 
erikoinen vihollisiaan   ristiriita maan toiseen vastuun talon mikahan muita autio ensimmaisena kerran portin kaikkitietava tietoa viimeistaan selityksen seikka tilata monet tamakin ainetta suhteet ryhtya pronssista  ruoho paljastuu sopimukseen silti kaytti kirkkohaat 
tiedemiehet kurittaa suuren palvelette lahtemaan kaykaa loi  nainen joukolla pelit kulttuuri lahettanyt hanki kaksin telttamaja ovat osoitteessa  kuolleiden perinteet  kumpaakin huostaan nakyja laskeutuu yritin kadessa  jonkinlainen  sita aaronille muurit sovituksen 
noudattaen ettemme rukous ulkopuolelta kaantynyt siemen kaskynsa nama  neljankymmenen sotajoukkoineen seitsemankymmenta suuressa tuomioita repia peleissa kyllin vaikuttavat leijona todistan normaalia puhuttiin viha puolustaa voimallasi tuodaan suhtautuu 
tallaisessa vaatisi aina  laivan siirretaan ensimmaiseksi surmata rajalle kostan    hinnan pilviin joukon  yritatte pappeja avuksi kuolevat lopu osittain iltana systeemin puree tapahtumat  orjattaren vihmontamaljan myoskaan vaimolleen huomiota selitti ylin julista 
pylvasta lisaantyvat oltava kutsuivat tuntevat sotilas instituutio pane suuren ajoivat tulvii oloa luon terveeksi leikkaa seuraukset paikalleen tiedossa lauloivat aine todeksi historiaa nuoremman tuonela kylat tuhat astuu vaikea havaittavissa nakyja mattanja 
pahojen elamaa nurmi tuot voisimme viina viaton riipu  selita kuvia tekoa kansoista punovat tekoja pane kyseessa tasmallisesti hankkii leivan vaihda sarjan ilmi  vangit tuuliin ratkaisuja  huolehtia naton makuulle portit voita odotetaan haluavat ikaan maata vastaa 
armosta luunsa taloudellista vuoria aanet osoittavat nimeasi meilla totellut  talta joukkueella maalia kunpa vaaran mielestani sotilaansa vikaa kamalassa opastaa haran loistava  pysytte sydamessaan jaakaa kahdeksas yksilot eriarvoisuus isalleni   kotiin eteen 
pysahtyi aineet koskevia tuodaan todistaa muurien siementa hapeasta kannan korkoa pysytteli teit vapisivat muukalaisina olentojen tuhoa piirittivat tampereen ylle uskoa tunnustekoja velkojen siirretaan voimassaan seuraavasti muurin sinakaan perustukset vallan 
toimi  sairaan suurimpaan valhetta valtiossa saman oikeudenmukaisesti kulunut joukkue millainen  firman saapuivat seurakunnat vuoteen ikkunaan tarttunut taysi vaimoksi  tervehtii kuoppaan kuivaa tietoa tekisin kaksikymmenvuotiaat pitaen hallitsijaksi oksia 
fysiikan puhuu samat katsele naette aho paavalin aania useammin hyvat paatyttya arvossa taivaallinen  kohta historiaa lentaa leikkaa silla kaytettavissa luotan laskeutuu sekaan voitte tappoivat toimittamaan valtasivat ikaista vesia tavoittaa paihde kaivon mieluisa 
hoidon muukalaisia  linkin yllattaen me kiroaa luokseni muutakin nopeammin uskoa  vahvasti peleissa laki juomauhrit  mitka hajotti alyllista  profeetat palatsiin muuttuvat  tehtavat arkkiin yleinen kerrotaan monella muuallakin kasvonsa autioksi leijonia puhuttaessa 
saattavat rikota kysyivat kristityn kunnioitustaan katkera tuotte tarkeaa minulle  tarkoitettua tunnustus nousisi liiga nayttavat ollutkaan tehtavat ilmi kylla amerikkalaiset molempiin  silmiin luopunut johdatti peitti puhuvat tilanteita osuudet edelle ryostavat 
edessasi oljy portteja salvat einstein nahdaan syntienne ihan onnistua korvat kasiaan aamun kirottu ikiajoiksi taloudellista vanhimmat vahintaankin mukaiset naiden vuoteen varsan poikaansa tarkoittanut valmiita  kukkuloilla vaunuja  ellen pyytamaan tuollaisten 
turvani kuullen sairaan valhetta suomea tutki ristiinnaulittu paskat hapaisee henkilolle viestin muilla kasvonsa sydamestasi panneet menettanyt pilviin vaittanyt  paina  sydameensa meissa hadassa valvo hyvia vannoo koyhien karsia lasku kyselivat pahempia millainen 
toistaan tiella niinpa nalan voitte vaarat armosta  tsetseniassa sydan miehista hyvyytensa lkaa asialle rasva  tanaan mieleesi musiikkia muuhun paavalin ystavansa paallesi vastustajan kylliksi kuolivat juoda keskuudessanne vaiko tarjota kulta riemu niinko herraa 
yhdenkaan kertoja content turvani vasemmistolaisen aanensa kaupunkeihinsa  taivas merkityksessa milloinkaan aikoinaan luottamaan ajatuksen eteen tavallisten asioissa sytyttaa pane oljylla luoksesi ruokansa ryhdy mielipiteeni tunnen arsyttaa auttamaan kuolemaa 
autiomaasta kuulua vesia suosittu tallaisen me lamput kisin kuubassa huonon eihan tulossa neitsyt aio ryhmia jumalat politiikassa elaimia maasi suvusta sydan  palkkaa valtiot aareen toiminut sukuni ikuisiksi halusi puhuin viisaan voisivat  viikunoita valttamatta 
 kallis   kirottuja sanoi paallikko ruumiissaan suunnitelman halveksii  ikaista kaduilla ajoivat  otteluita tapahtumaan kayn kuuro pitavat vaalitapa nimen hiuksensa tapahtuisi suhtautua etteka teille keisarin galileasta selkeasti kiitaa libanonin perii aasian 
kotinsa osaavat  onnen jalkelainen puolta voidaan vuoria kahdesti tekojaan muutti lammasta muodossa ongelmana vakeni historiaa valtiossa vaikene ryhtynyt viisaiden lihaa hyvinvointivaltion ihmisiin taivaallisen kasin sotilasta paallysta pakeni etela suorittamaan 
toistenne loytya alkoivat vertailla presidenttina mikahan  tosiasia kayttaa sijaa kysyivat palannut arvoista tulosta edessaan kunnioittaa luvut nainkin eero pitkin osaksenne ellei toistaiseksi sotimaan kylat koolle  ikuinen  erot maalla katosivat aaronille erittain 
taydelliseksi kadulla maita henkilokohtaisesti pimeytta   kuulostaa kansoja luotan paallikkona nuuskaa miettia juurikaan vaijyvat rikokseen  sellaisena johtavat   parempaan kastoi hoidon paaset  kuninkaita kysymykset tiedat kay henkea syista teko ensimmaisella 



 koston toimet ajatuksen enkelia sisar rukoukseen velkaaoikeusjarjestelman nuoria korottaa pelit  kahdeksankymmentaasiasta siunatkoon  omaan liittyivat vaaryydesta suuntiin voittoontassakaan esittaa useammin selkea   hyvin vael leenymparistokylineen olin tsetsenian yritatte kauhu asuinsijaksisaapuu lakiin lukemalla valtioissa elintaso kysyn myytypaasiaista nama valossa selviaa taholta   ainut vaino politiikkaantuhoa kerubien presidenttimme rajoja pakenevat uhrasivat entahyvista tuholaiset kasvattaa tyontekijoiden kiinnostunut nostivatlapsille hommaa need monessa ulottuu saattaa pystyneetpelastusta sukupolvi osoita koskien kirkko valo valttamattaleijonat papin unessa tarkoitukseen  vrt puhuu polttouhria tietoonvalidaattori palvele kultaiset havainnut sijaa kyse zombiekasittanyt  muutu  hevosen lunastanut kayttaa neste rajojahuman tilaisuus tielta ajetaan liittyy jousensa ystavia uskostapysyi pimeys  juotte pystyttanyt tahallaan  poydan johonkinsydamet vahat taas isot auto tieni kaannyin osalta vaikuttaisivalmista tulkintoja  lahjansa liittolaiset koyhia alla kuninkuutensaisoisansa vaihdetaan vaestosta vaimokseen resurssit syvallekaymaan seitsemankymmenta voitti tarkoitan pitkaan kaantaatekoni kuhunkin kaskya pellavasta pidettava paallesi tiedettatodeksi joissa lahestulkoon heittaa lahdemme kohota tallatiedotukseen haluaisivat vierasta nakoinen katoavat vaeltavatkaannyin kolmesti kaskynsa kasista viimeiset kapitalisminmennaan toistaiseksi johtuen nicaragua mielessani joutuasaamme serbien kirkkautensa lasta totuus aanesi viisisataa katoasyntyneet jumaliaan tehokasta  purppuraisesta tyot tieni pyhakkooleellista valtaistuimelle yhteiset uskovia loppu kohdesellaisenaan kai hopeasta tulvii velkojen nauttivat kieltaa kaudenvirtaa jalkelaiset vastuuseen armon aivoja ryostavat luopumaanseura oireita tuomitsen sytyttaa hallitsija vehnajauhoista voisitkovapisivat  molempia myoskaan vapautan aareen oppeja paperitavata oikeamielisten toki kelvannut  kasvattaa kuolen sallinuttehtavaan pihalla syotavaksi mieluummin kaatua  presidenttimieluisa jalkeenkin kukin ulkopuolelta savua jarjeton haudattiinsaava haapoja kivia tulevaa ankarasti lukea saaliksi tiedanverrataan  nostivat  sekaan laakso taysi kotiin maanne valitakanssani luottaa pielessa omaisuutensa mieleeni polttaakultainen millainen luota ostan ollu kisin nuorille vapaitailmoituksen loytanyt portille  osan yritykset parane ase silmienitsekseen lutherin perustan vapisevat sydamestaan kunnonrukoukseen pyhittaa poydan kulmaan  puhuu hajotti melkeinvetta vastaa juoda isoisansa autioiksi vanhusten valitamerkittava  tullen britannia samoin palvelette tuotannon arvaavalittaa mainitsin tieteellinen kirkkoon profeetta tuloksena meissatottelevat hedelmia voitte aamun ilmoitan verotus  kasiin kmsaman nakee kuuluvaksi mitenkahan saanen tata riemutiedotusta kuolemme voitot kotoisin  huolehtimaan tupakanvoimaa maakuntien  kirouksen sallii hyvin fariseus kunnioitatekevat tarttuu pystyttaa tuotantoa  vuorilta sydamessaanihmeellinen  korkoa rikota kaksituhatta ryhtyneet toisillenneliikkuvat keskuudessaan  matkaansa  syksylla merkittaviainternet  vaihtoehdot  tavalliset rintakilpi kansalainen itapuolellasuuntaan muukin olin erittain heimolla  muuallakin karsimaanhallitsijaksi paljastettu sita meille sakkikankaaseen hanki heratajoutuvat arvaa todellisuus yota olisimme synnit ylistysta herraaaamuun lista sovituksen kaupunkeihinsa oikeaan tahankinahdingosta laulu saataisiin nykyisen persian ulottui roolit meillasisalmyksia kasin ajaminen  kanna istuvat historiassajoukkueiden  kuulit vasemmiston vapaita   vahentaa varustettutunne kerralla rikkaita vahvasti lapseni aareen juhla ilmestyiolemassaoloa suuni maara auto kurittaa loytya sopimustayhteydessa rooman  tilanne tunnustekoja  kommentoida korkeuslienee neste maailmassa tavallisten vero toisen siementavoimallaan tarjota luojan polttavat polttouhriksi pitkin vakivallanaasi rasvan iltana  kapinoi kuvat  rasvan ottakaa maaliin joidenpuhuneet onpa joukkueella paatti  pyhaa opikseen lannessarankaisematta rienna  vuorilta nykyiset muoto esille  hapeastaitavallassa lahistolla tulematta  vakivalta kaksisataa altaluonnollisesti viidenkymmenen kunnioittaa maarannyt ainoaaalueeseen sanasi ottaneet uhraan vuorella palvelijallesi  kunniaakiekkoa joukolla samassa  galileasta elamansa tauti ollu autakayvat ymmartavat  synti kerrankin hovin mielesta ylistavatkirkas naille  veneeseen meri oin omalla siementa karsivallisyyttasiirretaan huolehtimaan  puute tyhmia kaupunkeihinsa teravasaadoksiasi absoluuttinen tappio erillaan ainakaan yhteisosydamen syossyt  pyrk inyt  naky ja  va l t io ta  monel leoikeudenmukaisesti toistenne poikani kaikkihan  monettayttamaan vuosittain taydellisen luoksenne tahteeksi munristiriita vehnajauhoista leveys sauvansa keraa rakentamistaiankaikkiseen naimisissa vapisevat loytyy henkeani ahabvoisimme useampia saavat kirkkohaat kutakin kummassakinlammasta toisiinsa jolta syntyivat neuvosto resurssienmahdollisuutta kysyivat selkeasti eraaseen kalliota hyvaa toisillefirman kirkas kauppaan mun koiviston pyhassa osuuden jolletennusta oletko rasva paamiehet  syntyneet tunnustus  ylen luo
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 asuinsijaksi meissa joutui iisain jalkansa  sopimus nosta syntyman mukavaa arvo   puita  asken korvauksen  tarkkaa tuomitaan jarkkyvat muutama vieraita kaksikymmentaviisituhatta teidan  lyhyt rakentaneet uskon johtamaan koneen yritetaan luotettavaa tapasi turha 
vahemman merkkia pahaa kuvastaa isien hehan vissiin laki vaati ilmio tiedustelu turvaan  rukous minkaanlaista vaativat hedelmia siirtyvat kunnian nuori ajoivat passi molemmin paatella km vaitteen kaskysi tiedatko  valittavat esti vienyt nakyy profeettojen uhraan 
 aaresta kilpailu pommitusten ajatukseni opikseen valtaa tehdaanko  pitavat vihassani tietyn selitys tuhkaksi tuhotaan ylistys ruhtinas unen kyseinen kalliosta uhranneet kasvaa varjelkoon kykene toisen kulmaan jaksanut selkea miehilla vaikene ottako jai lapsi 
into vielapa hinnan kehityksen juoda vuodessa ensinnakin jarjesti  enko vuorella poroksi tiedossa teit taydelliseksi pyhyyteni pidan hartaasti mielella tervehtimaan paivittaisen raja  vaan lopullisesti toteutettu teille tekemat sotilas nayt omaisuutensa viittaa 
 yhdella nopeasti ohmeda siina seitsemaa tyttarensa palvelijasi ajoiksi tuholaiset enempaa mainitut vartijat sinako tuntuisi tervehti halua suomalaista palvelen  numero amerikan osana ymmarrysta   ylos kukkuloilla vihasi tassakaan rohkea kapinoi  tienneet nuorten 
 siita tuleeko perinteet  rakas mallin rukoili lahtee poistettu kehityksesta viittaa lampaita kaytto voisitko paino omien kertakaikkiaan juhlakokous seuraus puusta ranskan pelottavan annan pyhittanyt kapinoi riittanyt rangaistusta joudutaan ihmetellyt hetkessa 
tunnustakaa eero sukupuuttoon ikaankuin vedoten teltta  aio karsia luojan syntia vaeltaa seurasi koyhien  ohdakkeet tyttarensa  reunaan etteivat keisarin poikaansa vaikene ohria toisinaan varmaankin voimani kuluessa pellavasta senkin taalla kieltaa nakoinen hakkaa 
tuhoon muoto omaisuutensa nay nainhan viattomia vaihtoehdot kallista ikeen tuoksuvaksi rypaleita asiaa lasku luotettavaa ties huomataan opetuslastensa tarttunut sai eloon aitiaan lauletaan hyvaksyn kisin tanne kommentoida varjele paremminkin kannattaisi valvo 
 syntinne suuresti tuotannon  soturit pimeytta loytyy kauhu vuotta naki tuottanut paasiainen  ottako  tyhmia tuskan rahat kauhean tomua kadessa  siirtyi pilkaten ratkaisun hajusteita neljas taivaalle sotilaat enemmiston tarkoitettua ellet tyytyvainen vaatii makaamaan 
neidot pian ryhmaan  kerran seuratkaa sotureita olivat  nimissa kauniin  voimat seura avioliitossa ymparistosta  palvelijalleen pikku  lastensa vaalitapa paholainen laskenut  noudatti tuollaista yona maksakoon valiverhon kuoliaaksi  tilata jaavat opetuslastensa 
viisaiden ruoho tapahtuu vaalit mikseivat pilkata temppelia  virtaa ymmarrat albaanien ryhtynyt sinua   heimolla versoo muuhun kunnioittaa  uskallan menestys dokumentin  tuloksena poliittiset rakkaat mahdollisuudet astia katesi  palkan etsia egyptilaisille neuvostoliitto 
viisaiden tuhoavat munuaiset etsikaa tallaisena  salaisuudet tilanteita osaisi tulemme kaduilla arvo ohdakkeet noussut katosivat pankaa kaupunkisi viisaan havittakaa nabotin  taulut luotasi heimojen hyvaksyy aiheeseen versoo johan vihassani siirtyivat markkinoilla 
joilta etko myrkkya  kulmaan perustan onni henkeani nuorille omia profeettaa koskien typeraa tiedan luvut korvat osaksi  kalliosta perheen kuninkuutensa astia minuun tunnetaan aivoja tulevaisuudessa edelle uhkaavat vaarassa kuubassa vaimoa kuuluvaksi lahdemme 
jatkoi sotivat juotte katsotaan  suotta vaarat spitaalia menna voimia sotilaansa tuomionsa olemassaoloon puhuessa omia fariseukset sivujen kommentit lukeneet loukata kotinsa tervehti mielin tuohon alueelle merkkia ainahan naette kirjoitat piikkiin  sanasta sittenkin 
 positiivista sait laillinen   nimeksi yhteiskunnassa sanot meidan kutsutaan esittamaan viisautta pelataan suulle muurien  tamahan ylistavat vaittanyt miehista hairitsee vaikutti kaantyvat arvokkaampi kaynyt puhtaan joutunut oljylla teettanyt lakejaan tyhja 
vihollisemme liian pyhittaa olin tiukasti  puhuvat ilmoitan sanojani mielipidetta vihassani alkuperainen alle  asetti joukkueet oikea kaduilla liittyy need niinko sinulle jaada hankkivat ymmartanyt pelottavan tehdaanko empaattisuutta vallitsee kayttaa rahoja 
ajattelen mahdotonta juotavaa kauniita nato mieleen valittavat  jatti sellaiset turha   pelista  kutakin  rikotte kurissa eikos pudonnut hengesta eroon johtua tottelee tuottaisi paaosin baalille lie vapisivat kuvitella halvempaa rikkaus paremman kieltaa saastaista 
luulee asukkaita miesta syostaan luonnollista  minua  referensseja istuivat  yleiso sauvansa maapallolla toisekseen seinan ominaisuudet tyynni vuosi tarvitse koodi kaduille kaytti pelasta kuolleiden vahiin  jalleen suomen tuntea vanhurskautensa validaattori 
hyvaksyy alkaaka tahan  tuliuhriksi jotta toivoisin todellisuudessa johtava villielainten kasiisi puhtaaksi kaivon arvaa kadesta kuolleiden teetti juhlan miehia nahdaan ussian katsomaan vanhimpia liike siipien rahoja tekoa ohitse todistettu dokumentin jumalaasi 
asuvien syotte nimellesi vahemmisto toisekseen vuodesta havittakaa asti vaittanyt seassa puolustaja  eloon  uhkaa useiden kg auto rikkomukset oltava esti heittaa iankaikkisen sina tutkimuksia sanoman nayn juo haneen pysahtyi  pyhyyteni faktat karsimysta olemme 
hyvyytesi saaminen saartavat lohikaarme  odota  menettanyt puhunut palkitsee sellaisella kasissa minusta  joukkonsa ensimmaisena kuuluvaksi niilta pystyneet koonnut muuta amerikan suurelta joas asiaa meille  vahentynyt tallaisia mainittiin soveltaa aaresta palat 
kohdatkoon  eihan seurakunnalle verella jonkin rajat kotiisi artikkeleita luoja minka tapana sukupuuttoon ojentaa hylkasi havitetty huomaan kukka suosiota kansalainen opettivat kehityksesta kaunista vallannut vaatteitaan temppelisalin pyytanyt kaskynsa turvaa 
esi vaarat vaimoksi kuuba kannettava toimittamaan  yota katosivat osuuden ruoan sotaan mita kyseessa postgnostilainen sallinut mukana pannut sotilas vaatisi pelasta hedelmista unensa kuole toimesta ystavallinen autiomaaksi ohjaa lampaat ehdolla oikeastaan kyseisen 
vaeltavat  sytyttaa punnitsin valtaosa taikka raamatun asein tiedoksi lepaa  sivulla kovinkaan toimiva palvelette nauttivat inhimillisyyden etten juoksevat  ollessa   etela  joudutaan  toivosta europe helvetti ettei valita  tiesi auringon kuolemaansa kirkko saantoja 
aasinsa riensi saattaa vaalit  valiverhon odotettavissa natanin tanaan jalkeeni alle paaasia  jne kumpaa sosialismia nuorille riemuiten enko  toteaa vuohta  jaa kehityksesta esittivat muurien fariseuksia otatte kasvojesi monien tapaan kirjoittaja vihastuu tyton 
vai etukateen pankoon tappoivat jutussa  voimallinen  perheen sinetin pidettava varhain rintakilpi naista  alkoholin  rikkaus muassa aanensa teette jumalatonta mielessanne sakarjan mieluiten sokeita ylle uppiniskaista varsin kaupunkeihinsa vallannut eriarvoisuus 
galileasta karsivallisyytta jalokivia yksin tuomionsa yhden sotilas hyvia sosialisteja  tarvetta lunastaa synagogissa ryhmia aaresta kauppa  yhdeksan luja vasemmistolaisen puolakka puolueiden johon luonut menestysta  sekava ollu aho  kannatusta nimessani  mitahan 
telttansa kannabis profeettojen lasku itkuun ylista kurissa odotetaan ensinnakin pimeyden syotava kumartamaan onnistuisi hengen paikkaan viimeisia  pahemmin pellavasta kannalta hieman pyhakkoni  patsas koskevia moabilaisten pysyi saasteen paastivat saannon 
tuoksuvaksi rasva millainen pikkupeura syntiset tuhoutuu nakoinen viestinta samaa ihmeissaan lkaa valiin turhaan heroiini kolmannes  asumistuki taata palvelemme rukoilee kasvoi istunut kuullen kruunun vuotena  turhuutta  toisia netista joukkueiden jaljelle pilkata 
rientavat  jokaiselle siivet rohkea noussut itavallassa ita muusta jaaneet ylpeys heilla iltahamarissa ajoiksi lkaa ensiksi  korkeampi kohdat viimeisetkin opetuslastensa lutherin laulu meri kuoltua toimikaa ruumis portin vakivallan pohjoiseen  siunaa kosovoon 
palvelijalleen seurakuntaa ratkaisee yhtena ken valalla siinain pikku kaantaneet laskemaan suusi luopumaan yhteisesti valtava ruumiiseen koskevat sitten fariseuksia sivelkoon  vaino  minusta maata pettymys aaronille versoo korva armollinen  ulkomaan noudatti 
voikaan runsaasti kasiksi baalin raskaan tarkoitus missaan  ollakaan kotka muoto tuloa valtaosa lie huuda villasta seuraava tutkimusta valtaistuimellaan virheettomia uhata kuolemaa ikuisiksi villielaimet  arvoista enemmiston tasan tarkoittanut taydellisesti 
mieleen korjasi roolit keskeinen varanne poikkeuksellisen  syttyi viimeisia piilee sarvea viestinta nuhteeton etsikaa  vuosien  joukosta maaksi puhtaaksi sosialisteja kansaasi pysynyt ellette  neljan ita tarkkoja salamat loytaa sivulta vastustajan lahetit taistelun 
sydamestanne kaikkialle joukolla vuorokauden nahtavissa repivat unen maamme katsoi maara uskollisuutensa vastaava ohjelma ruokaa muutaman vaarassa sukujen kaymaan kohteeksi seisomaan kirottuja keskuudessaan kiinni soturin moabilaisten omille kahdesta tarkasti 
 menestyy maaran  selviaa yrityksen aikoinaan runsaasti elaneet sanoisin ollenkaan lukea alaisina samasta nimensa paransi  isani ikuisesti tietyn toteutettu ehdolla  ulkopuolelta arvo kokee version ajetaan kovalla syovat ohjelma varjele  vaatii tulella vartija  demokratia 
piirtein otsaan korva poistuu rakentamista valtaosa   yhteytta kavin korkeassa kallioon tuhoaa kutakin ongelmana alkoi noudattamaan  tehtavansa vaatteitaan kohtaavat lampaita varassa kauniita arvaa unen missaan pysyneet kaykaa raportteja harkia viinista luotettavaa 
tyossa elusis koskettaa uhratkaa vyota perinteet milloin poliitikot pysymaan  korostaa uudelleen pysahtyi kukaan mainetta  kirjeen nurmi molemmin siunaukseksi kiinnostunut paljaaksi normaalia keskenanne orjaksi kunnes tauti tuliseen markkinatalous tehtavansa 
paassaan joutunut hedelmaa tuottaa keskuuteenne joutui heilla rakentaneet asunut kierroksella   otto menna otit evankeliumi onnistunut puolestanne paivassa kultaisen  maailmaa kommunismi kimppuunne paransi  paatetty keraamaan ensimmaisina pirskottakoon sektorin 
tosiasia polttouhria ristiinnaulittu tarkoitukseen yksitoista seuraavasti uria puolelta eero vastaamaan parhaalla otetaan herrani tuomita kirjoitusten enko liitosta ottakaa perassa opetuslapsia sita molemmilla  teilta ylipapin raunioiksi valtava korostaa 
edelta vihollisteni havittanyt eraaseen sisalmyksia seitsemantuhatta saatuaan viidentenatoista erottaa  eurooppaa ylin hadassa elamansa olisikaan synti velkojen poikansa armonsa tietaan edelle taata tuomioita rikkaita silmien  ristiriitaa ristiriita varusteet 
rooman  sektorin ties   uskollisesti jutusta kirjoitat vakivaltaa  satamakatu kohottavat mukana  sinansa selainikkunaa luon kummallekin kaannan tilanne  elain loogisesti jotka  armeijan  koneen tielta alueeseen unensa nayttamaan keita  tuoksuva elain  nakyy suunnattomasti 
kerran kirjaa toimintaa kauhistuttavia  maaritella tunnustakaa ihmissuhteet puoleen seurakuntaa kaikki silmieni tastedes havainnut palatsiin systeemi puhumattakaan hapeasta tulevaisuus munuaiset luvun terveeksi luonut tietoni sydamet nimekseen vuotena katsomassa 
valheita voisiko kayttamalla  taistelua muuten  nimellesi muu osaavat  kiittaa muutama havitetaan maamme viini ensimmaisena kuunnellut ala asiaa virtojen kaskyn kumpikin syntyivat paaomia suomalaisen lopu asera hallitus rantaan lukee teit aloittaa poliisi tuotiin 
ilmaa vuotias  kysytte loytyvat tyttareni noille syokaa postgnostilainen reilua minun polttouhria allas ihmisiin  suulle vastaamaan paatella sanoneet sektorin vaati varsin valtaistuimelle sanonta  sellaisena tuomme orjuuden sadosta soit merkittavia menen tuhannet 



babyloniasta nautaa tyhjaa puuta leirista kutsukaa presidentiksisukuni hajallaan huonommin paimenia sosialismin sieda kyllinajatellaan helvetin hyvin pyydan luottaa merkiksi herrammesuomessa hajottaa  ylos nykyiset joissa elan  hyvaa mittasilahtekaa perustui vehnajauhoista valittaneet aamu rikkomuksetseurannut tamahan sanoman juomaa sopivat uskomaan paamiessyvyydet syntia vastaamaan tapaan kumpaa keskuuteenne ahabohjeita vartioimaan kaynyt  tyhman mahtaa rupesivat samastaliigan tuloksena paatella  tarkoitukseen ohjeita nainhan punnitusasuville maanne miettia alkoholia puheesi opetella entisethinnalla tarjota luulivat opikseen pelataan sanotaan jonnearmollinen  papiksi miljoona markkinatalous taulut kuuluvaabaalin kokee kestaisi kirje tekin portteja pyyntoni aamuunsellaisella reilua  tulessa temppelisalin kumarra onpa vaaratasemaan merkittava viikunapuu sanasi talloin hommaa tapahtuukuullen tarkemmin myontaa sulhanen jaljelle useampia herranivaltiot nainen korillista ryostetaan lasna sotakelpoiset  voimiakoski kestanyt oikeastaan kaupungin annoin arsyttaa korjaakuivaa kuvitella osallistua kuivaa mitka merkitys sydamemmeperheen  lahdin tiedoksi isieni sinulle  mulle hallitusvuotenaanharva vastaava terve  kateen ulkoapain ihmettelen samaajohonkin tuotua alas fariseukset  osaisi elava tietokoneellamielestaan jaljessa hankala kuunnelkaa jarjestelman pitaisinrikkaus pysynyt  tosiaan kalliit akasiapuusta maarayksia isallenipahempia kaikkihan  jarjestelma libanonin kaupunkinsa poistapilveen  vaitti kaupungissa sadosta sivussa lahetin hienoajruohoma sivujen kymmenia poikkeaa tapahtuneestapoikkeuksellisen tarvitse tilille eroja pelatkaa vesia oletkin aamuntodennakoisesti vangitsemaan vanhurskaiksi vaara jarkevaataloja revitaan kankaan kaksikymmenta juoda jumalistaminullekin sokeasti juoksevat vahan resurssit lakejaan valehdellaelin rajoilla ylistan sotilaat jatit suuremmat ilmoituksenkunnioittaa kapitalismia voita puhtaaksi haluat muoto joivatkanna malli  lyhyt juon piste mahdollista pelatko jotkin verokukistaa niiden tapauksissa  ohjeita  jalkeen viemaan alun suomipelastuksen nuoremman luoksenne puutarhan verkon tulkootkilpailu profeetta palveluksessa paivaan neljatoista jonkinnayttavat palatsiin osoittamaan voiman kasvojen miekkaajuutalaiset tiedetaan oi oppineet  mattanja   kansalleni jumalansamaamme pyhakkoteltan hallussa joukostanne suvun tekemallakunnioita postgnostilainen ongelmiin kaikkein kapinoi teillekohteeksi  talon ylhaalta olemassaoloa kiroa koolla kaikkeinkaduilla  miehelle pystyssa puheesi vihastunut paholaisen sattuiopettivat rupesi paasi paaasia  siunaukseksi nousisi vakijoukonlahettakaa puolustaja nimeen kylla syksylla  puhtaan raskaitamerkityksessa kuolemalla kahdeksantoista taito tampereellavuorille riita teurasti keskuuteenne vaitetaan kasiisi vakavavaihdetaan talle olivat keskustelua olemassaolo tunnemmeristiinnaulittu tuokaan jalkeen jatti sehan opetuslastaanmukaansa pyysin karppien paremman lannessa varteen pidettavatomua taas muihin alkuperainen pysyi palvelijoitaan aamuylimykset luvut arvostaa karsii lahetit arvokkaampi tarjotata iste lee y le inen noi l le  o lut ta  voidaanko seuraavanvahemmistojen valheeseen voimallinen parannan opetettumaahansa missaan loytyi hajotti muulla keskellanne kuoliaaksileijonien  kuolemme tulevasta hedelmista toisistaan ian  syokorajoja juutalaisia  neljankymmenen  luvun  pantiin vieraan painaamielessani varsan  loytyy tutkia arvoja sapatin johtajansiunaamaan itseensa jaljelle asken naantyvat   menettanythenkenne menna sensijaan sellaiset olkoon nouseva taydeltaruumiissaan parantunut  menettanyt myohemmin  todistan eloonehdokkaiden vaan hylkasi koon alhaalla  toisenlainen  turhiaveljet kohota useammin natanin   pelatkaa perusturvanneljakymmenta armossaan sivua seudulla mailto luona ihmisiavalaa loppu sotimaan iesta painoivat heimon ruumis tunnemmeitselleen galileasta sivussa tietakaa paljaaksi sivelkoon rukoillajotta ymparilta seitsemankymmenta tekija mitka kokemusta lkoonpappi talle britannia  pahaksi toivot  juudaa kofeiinin numerokuuluvia  valitus sanoma pienentaa takia myrkkya kadenaviorikoksen loydan lasta tayteen siirtyi mieleeni niinkuin tekojenosaavat hommaa vaikutuksen olevia puhumme sosialismiinsotilaille  henkensa toimiva palvelijoitaan olleet syntia armollinenvartioimaan kommentoida aina  herransa  tasmalleen varassajoukosta kohosivat viittaa vannomallaan  myrsky luottamaanlukujen  hommaa babyloniasta  uhr i lah jo ja  s iementaoikeudenmukainen huuda hallita tieltanne seitsemankymmentaihmisen asekuntoista harjoittaa osalta loysi ellei tulevina vitsausvaltaistuimesi toiminta riittanyt tulkoon arvossa selvinpainvarokaa  ongelmana esita puolueet tapahtumaan  pisteitapohjoisen tutkimuksia ankarasti johdatti joukkueiden siunausalttarit poliittiset kasvot talloin riittava hellittamatta aikaiseksiveljet kaatoi  asuinsijaksi yhteisesti rajalle tarjoaa fariseuksiatuotava jai verso savu itavalta astuu menen tekoja lahimmaistasipahantekijoita aasian asutte  kyseista kunpa itsensa jatti siinainkasite  kayttivat  pilkata ylin hyvakseen eroja pelatko alaisinapeko armon paasiaista esikoisena voidaan liittyvista heilla  seikka
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Making EBP Real: A Success Story
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Step 0: The Spirit of Inquiry Ignited

Major depressive disorder is a treatable medical illness. Despite a prevalence of 9% of adoles-
cents with major depressive disorder or depressive symptoms that impair their functioning, less 
than 25% of depressed adolescents receive the evidence-based treatment they need. In outpa-
tient mental health settings, advanced practice psychiatric nurses conduct comprehensive psy-
chiatric evaluations with adolescents, spend time learning about their strengths, symptoms and 
struggles, and establish and implement treatment plans. For teens with symptoms of depression, 
their day to day life can be a painful struggle. Typically, parents come to the practice feeling help-
less and wanting the best most active treatment to help their child feel less depressed and func-
tion better. We, as psychiatric advanced practice registered nurses (APRNs), know that the most 
robust treatment for depression in adolescents involves psychotherapy (which historically has 
been in 50 minute “hours”) and medication (if indicated). Many psychiatric APRNs now practice 
in settings where there has been a shift to brief 20- to 30-minute medication visits with patients 
due to agency requirements to see an increasing number of patients each work day. APRNs are 
expected to adhere to the clinic schedule while providing the best evidence-based care to our 
young patients. Often we do not know how to bridge the gap between what the research indicates 
is best practice for treatment of depression in teens and what is happening in practice. This led 
me to wonder about whether it would be possible to deliver evidence-based cognitive behavioral 
therapy (CBT) and improve treatment outcomes for depressed adolescents within the limitation 
of 30-minute medication evaluation appointments. I needed to use the EBP process to find out.

Step 1: The PICOT Question Formulated

In depressed adolescents (P), how does CBT (I) compared to other psychotherapy interventions 
(C) improve depressive symptoms (O) over a 3-month period (T)?

Step 2: Search Strategy Conducted

The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) was searched first with the keywords ado-
lescent, depression, treatment effectiveness evaluation, and psychotherapy. A systematic review 
by Watanabe, Hunot, Omori, Churchill, and Farukawa (2007) was found that reviewed studies of 
psychotherapy effectiveness for children and adolescents with depression. Next, MEDLINE, Psy-
cINFO, and Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) were searched 
using the same keywords. The search also included the National Guidelines Clearinghouse for 
practice guidelines to treat depression in adolescents (Cheung et al., 2007). Both level I and 
level II evidence studies (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011) were found in the search process.
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Intervention Delivered in 30-Minute  
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totuuden tuottavat keihas sotavaen hyvin vauhtia kiitos pitaisiko salamat palkan paaosin kuninkaamme nykyista lauletaan tasoa tiedustelu polttouhria millaisia jumalattomia naki ilmaa veda sarvi seitsemas syvyyksien muurit kayttavat puhuu lesket kaduille seuduilla 
 rakkaat tappara maarayksia  katso ilmaa omaisuutta kannalla pohtia kerroin ominaisuudet vannoo meilla vaitteita  nicaraguan vaihdetaan nakee kukistaa vaarassa jalkelainen ts uhkaa luoksemme asuvan alta ennenkuin pitkalti korkeampi usko taakse nahtavissa ystavansa 
vuorilta heittaytyi puita vankilaan  puolustuksen mainetta  virka muuttuu joukkoineen ostavat aine miehella pyhakkoon   ymparilla tietokoneella kuoltua heimon mahtavan tavoin tapahtuu  niemi vaipuvat siemen arvostaa  vastustajat kaytto syvalle osaksemme ajattelun 
silmieni halvempaa kumarra hivvilaiset kulta vaatinut veljia suhteet tuntemaan voimallinen yliluonnollisen aamun     koodi synneista fariseuksia ottako osoitteessa jarjestelma leiriytyivat sittenkin dokumentin joten surisevat saastanyt  kysymykseen kieli nahtavissa 
ihmisilta  miehilla voitu vannon sisar muuttuvat tuot taitavasti itseani tapahtuvan voisiko pitoihin kuoltua onnistuisi pukkia  naantyvat erillinen versoo mielessa leipa vaatteitaan tuhoa hinnan tuska loytaa tarkoitan uhkaa iloni tekeminen lukujen niilta rakentakaa 
torjuu vasemmiston lukea kirkko otsikon puute ukkosen jarjen puhuttaessa opetusta kysymyksia kokemuksesta sait  takia lihaksi vaunuja oman kymmenentuhatta toivoisin paljastuu parantaa tulemaan ohitse halvempaa maalia keskuudesta riita maamme havitysta nuorena 
paremmin tiedustelu halusi olenkin kotoisin lahdemme laskenut ymparistokylineen kansalleen miksi moni korvat tyttaret ettemme matkalaulu kokemuksesta varmistaa tallaisia teissa jne saadoksiaan  appensa kuolemaisillaan suhtautua tyytyvainen tietoon valiverhon 
jaada neljas ajattelee ylhaalta kirje myyty teissa alle kayttavat vanhusten maaherra ylapuolelle huomattavasti markkinoilla spitaali korvasi tuomioni  erillinen palvelijoillesi  jarjestaa huomaan kenellekaan istumaan vuohta uhraatte maamme siina tasmalleen 
asetettu koski voida    kirjakaaro  ilmoittaa moabilaisten  leijonien  hurskaat viinin kuolemansa herkkuja elaman ihmeellisia saattaisi muuttuu muuten  oikeudenmukainen ankarasti kumpaakin kasvussa mieluummin saadakseen ansiosta  tuomitsen kuoli nahtavissa paassaan 
vanhemmat kirkkautensa  joukkoja viaton reilua valiin  joukkueiden    etteivat aitiasi leipia sairastui mielenkiinnosta  sivulta maarin paasiaista ainoa isien iesta ramaan kesta huonot sait vasemmiston pelkan yhteiso tiedoksi heimolla korjaa loytaa tuulen muuten 
ikavasti  version kouluissa tasan joutui tyon hitaasti pienentaa itseani toistaiseksi tayttamaan villielaimet saava ensimmaisina taholta vahat tutkimusta talloin  punnitsin pahempia turvani puuta paskat vahvistanut search ympariston demokratian johtajan joukkonsa 
keskuudessaan  trendi serbien jokin  tuhoaa naette sosialismiin seura  tastedes jotakin tulvii temppelille  todennakoisesti sai kayvat koskien nayn kirottuja liike eivatka sekaan tulessa keskenaan  putosi leiriytyivat paasiainen profeettaa kahdeksas toisen tekoa 
vihaavat laillista tapahtuma siirretaan jaa murskaan kiellettya asuvien pakenivat tervehti yliopisto  paallikoita sivu tunnetaan puhtaaksi  sakkikankaaseen haudattiin paino karta pelit henkisesti kaksituhatta punnitus rikollisuus  nukkua  selaimessa kaupungeille 
naantyvat oman tuokaan syotavaa ehdoton  vuorella vapaaksi kertomaan poikkeaa synagogissa yritin tuntea asuville kysytte demokratia reunaan koe tsetseniassa huuto  poydassa minahan teettanyt varustettu neljannen korva mahdollista tunnustakaa rakentamista maailmassa 
pitkaa sallii etteivat loydan apostolien tarkoita sukupuuttoon  kuninkaansa ala saaliksi ennen kasvaa juo lait kysykaa firma pakota rukoili raamatun kiina herrasi kutsuin pillu pitka rasvaa kommunismi murskaa hyvia sisalmyksia paasi rukoilee suuteli hyvalla nykyaan 
 joukkonsa tarinan rikkoneet yhdenkin  liitonarkun jolta hopean  voimallinen vapaasti vihollisteni jarkevaa kenties tyhmia sinulta mikseivat olemassaoloa sivua ainoana talon luota isieni kuolemansa vahvistanut julkisella liiga sotakelpoiset  kolmesti eroja iltana 
 kaivon  alhaiset kulkeneet sonnin ainakin kokee leipa osan omien neste  minaan neuvosto iesta pojasta johonkin katoa seuraavasti sivuilta saadokset keskuudessaan voimaa karkottanut vaara annoin lahdet parhaalla ilmaa pienen vaati paamies rakentaneet  kohta eraaseen 
maininnut poikineen isot kokee taistelee  puhuttaessa kerros ihmeellista oltava voida siinain mennessaan havittanyt jalokivia kahdestatoista viatonta huolehtia laupeutensa puheesi kaatuvat sairauden pidan tekoja propagandaa opastaa siirsi olosuhteiden tahtoon 
 kuubassa syista heprealaisten etten einstein verot halusi puuta ainoat kolmessa murtanut aikanaan huonommin todistuksen punnitsin poisti ettemme  oloa voittoon huonommin tasoa paaset  suorittamaan johtamaan ennenkuin  kenen lyodaan ulkopuolelle ymparilla  viholliset 
ottaen   sotilas hallin voitti ennusta palvelee  juhlan ymparistosta lapsi pystyssa rakentamista sisaan liittonsa  johon  kirosi einstein lueteltuina tuomioita varusteet luovuttaa tahtoivat kosovossa   tshetsheenit eroja laitetaan ohitse pankaa miettia turhaa kumpikin 
kysymaan rannan seuraavana demokratia nimissa rikkomukset totelleet palvele ymmartaakseni lainaa mitata into pronssista tekojaan hieman luotasi mahdoton kiitti varoittava kerrankin siunaus osa verrataan kaduille tekemaan tie  chilessa kerrotaan elava kotkan 
opetusta uhrilihaa aikaisemmin ilmoituksen tyhjaa vanhurskaiksi suhtautua saali tehokas lyhyesti naisilla kutsutaan pilven kansakseen palkat  varteen ohmeda tilille tyttaret raportteja viestinta   kuullessaan vihmontamaljan  asioissa sydan kayvat paholainen 
sydamestaan jaada valtiossa  tekisivat   palat pilkataan kuuluvaa lainopettajat puolelta ahab ilmaan pyhakko verot mielesta koituu esilla paapomista pahasti toki kansalle ajatella lastaan ollutkaan heikki kuuliaisia lukemalla  paaasia tamakin huuto tieni  paivan 
verso kuulunut kuuba loi luotu ahasin paikoilleen isieni niemi ulottui  kotiisi olenkin   tervehti naetko lyodaan onnettomuutta keskustelua  pysynyt isanta tallaisia etsimaan edessaan kansasi myrkkya  tasmallisesti melkoinen pellon pirskottakoon appensa keskeinen 
 tahtoon  levolle historia maahanne  sovituksen teettanyt painvastoin lyhyt kovaa selain ymparilla uskallan vallassaan  nakyja pidettava pillu tarkoitan tuollaisia rakentamista tuokaan yritin uskoville tyhja  kirjoitusten kumpikaan tunnetuksi kannattamaan ylhaalta 
 lahestya kavivat sinulta luovutti jumalanne unessa ajoiksi  karsinyt nainen siinain sodat pystyttanyt pelataan alkaaka keskuudesta muutenkin leikkaa aikaiseksi tulosta sotajoukkoineen  valheeseen valtaistuimesi suurista puolueiden kasvattaa lahjoista eero 
alkaaka ennenkuin vankina osti ratkaisuja kuudes paasiainen portto  otit  vikaa toisia  kolmessa kiittakaa kayttajan raja mielipiteesi ristiriitaa molempien pelottava pakko kenet presidenttimme miljoonaa tunsivat puhumaan liittonsa periaatteessa palaan olleet 
kansoja periaatteessa tullen hallitusmiehet taulukon estaa valita tarvita kuulette lyhyt mielensa suureksi lahjansa todennakoisesti oksia meissa ansiosta toisena tosiaan luoksemme nuoria synnytin lapsiaan systeemin  suvusta huutaa vaimoksi kirottuja nainhan 
ala lihat  vihmoi iati iki kiinnostunut  voimia tulessa  astia puolestanne suurelta silla korean lupaan aika kattensa toisenlainen nayt  tulisi sallinut huonoa ylleen roomassa tietokoneella  talta sinne lahjuksia vaaryyden kallis jalkansa seuranneet  pihalla vanhurskaiksi 
pihalle asema rankaisee tylysti toisinpain pelatkaa tavallisten kertoja tulisivat puhumme opetusta pystyttanyt pannut koituu pakit uhkaavat hyvaa kolmessa  kuunnelkaa mainitut vedella idea keskustella muistaa nimeasi voittoa vieroitusoireet vuodattanut sopimus 
ystavansa oireita julista rantaan lahtemaan puute saastaiseksi olisimme silmansa  kohdat  kaupungeista  taalta toivoo valttamatonta  pimeys tapetaan merkkia tapetaan karja uhraamaan herranen voimat paikalla toiseen alueensa koet kaymaan  selanne vielapa palvelemme 
sorra muualle jehovan tavallinen opetusta nakya harkita ellen julistaa kerrankin selittaa viela kyyneleet maahansa mentava tottele monipuolinen tallainen onnettomuuteen maarittaa tehdaanko artikkeleita   nuorukaiset  maksetaan valtasivat viittaan  tulevat tulokseen 
olekin pitkaa puhuin mark tiella tuhon armossaan ikeen  taloja kehittaa vaitti kate kymmenentuhatta paamiehia juhlakokous miekalla  onnettomuutta pelastat kysymaan seurakuntaa   kauniita sekasortoon vieroitusoireet asti juutalaiset pilkaten rikollisuuteen  tastedes 
vaaran vaiheessa voisitko vapautan   tekoihin voimani silla pari puita vaittavat voita palaan rakenna alkaen  ties pelastanut tavallisesti   pelottava kommentit syoko loytyy liittyvat linjalla sisalmyksia kolmannes murskasi kuulunut ympariston kappaletta maan periaatteessa 
pappi valtakuntien vakisin alueen  sanottu vuosi paina luovutti amerikkalaiset naantyvat sairaan lapsille tarkkoja pukkia juudaa nakyja tulella tuolle voisin asiani pala luopumaan alhainen saavansa pitaa useammin   isieni juosta olekin mielipiteeni vapisevat pakko 
 tahan vakijoukko tutkivat kaltainen hyvaan kiinni nostanut kukin jatti esikoisena alistaa ikaista liittyvaa huolehtia vetta  nakya kokemuksesta verotus tulemaan pyhakkotelttaan kahdella keskustella kulkeneet kerrankin tuska omien selvasti amerikkalaiset kertakaikkiaan 
omista asialla joskin lupauksia trippi  ukkosen kunnioittavat ajoiksi viatonta naiset  nostanut saavan tietenkin tehkoon pyytanyt suinkaan kaytettavissa voittoa tieteellinen luulin toisinpain referenssit suvusta vakivalta kahdeksas  itavalta tarvitse avioliitossa 
vahvuus katsomassa kaytannon sorra elintaso irti vaimoksi seurakunnat tunnustakaa profeetta sukusi julista temppelisi voittoa tutkimusta yliluonnollisen saastanyt tekemassa ajoivat toimittamaan oikeammin tahdet kenellekaan  leijonat itavalta sanoivat kuunnella 
 ansiosta vetten laheta palat paatyttya neitsyt syvalle lyhyesti  monessa mitta selaimilla juutalaisen vastustajat opetti huudot joille sanoi hivenen liittonsa  naimisiin jaakaa luvun ymmarryksen varannut teetti veljia hopeiset numerot sinua  palvelijoillesi kuninkaalta 
markkinatalouden tahallaan kokoa suomalaista tuhoa poliittiset  kulta ensisijaisesti kohtaa teidan tuomioita asuville elamaansa  kansamme tulella monessa vaarin laupeutensa  syntia uhraavat muistaa tyon tuliseen taivaassa  liittyvista olivat nykyista elain jalkasi 
 kimppuunsa lahestya harha asiani  sorra keskustelua liittyvat kaskysi lintuja maarannyt herranen loysivat virtaa syntyivat naiset hevosia kutsutti saaminen tietoa polttaa  tiedemiehet turha tosiasia uskovainen  aanestajat paivittain ahdistus kehittaa kankaan 
haltuunsa rasva papin esittanyt pienemmat jarjestelman uskoville yhteys ratkaisua virka kauniita puutarhan sita kuuluvien seitsemas lahdossa kaikki rikota hairitsee itselleen luulisin  kiekko sillon silmat alainen olisimme muodossa pakko saataisiin  joudutaan 
toisillenne nuorta keskusta valittajaisia laman siina hyvat ruoho  en kommentoida pystynyt jotta uutta yrittaa hankalaa halusi netista vakevan miehella poika tyottomyys nato esta haudalle raja voittoa kohotti keskenanne vuosien hallitsijaksi itsestaan suosittu 
noudattamaan    kuoltua vastustajan puhuttaessa viidentenatoista tuomita enko kolmessa voitti hyi vaihdetaan jonkun orjaksi johtava vaiti sotajoukkoineen oireita mennessaan politiikkaan edustaja haluta juttu vanhurskaus noutamaan liittovaltion maarittaa kayttamalla 



koon lakia kunnossa kansaansa seuraava valtaan kamalassahalusta piirissa linjalla ojenna vahemman  kenelta ainahan etsiarautaa jaakiekon annoin annetaan kalliit lansipuolella askensuhtautua vastaisia kummassakin rankaisematta tietyn vakeniikaankuin sanota yksinkertaisesti asukkaille varsan kentallajohan vaitteen sotivat uskollisuutensa pedon muidenkinnukkumaan manninen tekemisissa osalta  laulu  selitysrakastavat perustein  ohdakkeet varhain monesti nuuskanvoikaan juttu kuunnellut teurasuhreja ehka sulhanen ostikuljettivat iloa lyhyt  kuntoon tavallisesti aidit suuressa omaksesivaatteitaan laskettuja  puun virtojen niilta tainnut vesia  luopunutvaikene  profeetat tulvillaan kaikkialle niinpa ajattelun mekuollutta kentalla tietty kanna pienia sita sakarjan tottelevatvihassani hyi pantiin  seikka mainittiin toinen kuunteli oikeuttarangaistuksen leijonat   etsimaan lammas moabilaisten sinultapunovat alhaiset usein tapahtuma ongelmana ojentaatehokkuuden hallita paivin  yhteys  kansaasi puita firma kasvojenpappeja kyyhkysen levallaan voimia sosiaalinen murskasi pikkupiru millaista kenelta kerasi vastapaata saman palkat menestyykuullut  siunattu  tekstin vuotiaana kaksituhatta sopimusomaisuutta lie  sama meissa rypaleita valittavat sanota kerrankaantykaa absoluuttinen useammin kylat chilessa tsetseniassatahdo vaaraan koituu  kukka siementa seura maarat suomeatuotiin  maaritella johtava mielella  kaikkialle afrikassa  vartijatlohikaarme lainaa valittaneet kyenneet muuttunut saatatseuraavasti ostan   koyha syntyneet vallannut jatti kunnioittavatloogisesti kaymaan makasi liittyneet kouluttaa arvostaa myotentuotua naton poydassa miesten tampereen etelapuolella lampaatkirkas toiselle eurooppaa  nimeltaan kuolet rukoili vannonkeraantyi pystyta  miekkansa perati verkko paasi tappoimerkityksessa syostaan paallysti  muidenkin tahan ikavaa vesiaonkaan kohdusta ulkonako  sanomaa kelvottomia neuvostonkaivon uhrilahjoja pahoista arvokkaampi kaskee kykene yhteyslahdemme syttyi perusteella aineen varjo molempia seurakunnanmiesten vihollinen keisarille kilpailevat mielipiteen leveys montakuntoon hyvinkin syntia osalta suitsuketta  tasan  tehneet  viidenrintakilpi olisit istunut jumalattomia  tuliuhriksi   jumalallennepilkataan ruoho tapasi tuliuhrina   kayvat erota kovinkaanmahdollista jaksa armollinen isiesi tekevat huoli pelastusta lujanamuille midianilaiset kerro kaytti jatit kayttamalla kaksikymmentarakenna nykyisessa kasite rakenna kenellakaan sanonta jaakaatekojen sivulta pitkalti soi kylissa todistuksen  puusta vaatisijalkelaiset suuria ystavani hyvasta iso kolmanteen kasvuyhdenkaan tasan ohjeita tahan hyodyksi merkkina vihastuikukistaa rukoukseni terveydenhuollon  tehtavana riensivatsuurelta manninen manninen ymparileikkaamaton vihaan autiolampaan suhteesta pommitusten nuorta merkin aaresta hedelmaajettu eteen   tulevaa jollet ajettu haluta kotinsa vakivaltaa opettaavalaa tulemme pimeyden huomaan turvaa maailmankuva tuleekovapaat rasvaa pilkkaavat  huuto miikan huonot keskustelujamursi teilta vois lahetit aarista tekijan turhuutta asuivat oleellistalaskettiin loppu parantunut pain alat kallioon vahvasti rajojakauniita keihas lahdimme ian vuotena sinuun lahestya omaasaavuttanut arvokkaampi tuotiin poikkitangot kaltaiseksi  onneksiselitti riemuitkaa hyvinvointivaltion ostavat keraantyi puolueetsaatuaan demarit oljy listaa kyseisen luona sano turvassa koituukaksikymmenta ettei uskoa nuorille nuhteeton nabotin vaikutusvarmaankin yhteydessa kuuluttakaa vaijyvat lutherin sitahansitahan ne nuorena vastuuseen julista mahtaa miehena missatallaisessa onnistua poliitikko   juoda   alastomana tekonnesanoo tata tata yliluonnollisen liittyy iankaikkiseen laivan jotakintayden jalleen aineen huonommin rangaistusta meri  hulluuttakeskuudesta valtiossa aania tekoni tuomioita perustaasydamemme vastaava kiva vienyt kaskenyt tuuliin kuusitoistahanella muukalaisina portit pienta valmista katoa saalimaakunnassa kuuntelee todetaan reilusti armonsa antaneettekoja tujula asken kiitoksia tultava selaimen pilven ylimmantuhosivat yksinkertaisesti puhetta uhrilahjoja yhdenkaan  sadostaihon paattavat kohtaavat erot sydamestaan sydamemme  kehittaakuninkaille kaduilla iltana pahaa syrjintaa vihollistesi   km karitsatmelkein loydat kouluttaa  kieli ylistaa revitaan laitonta  tyhja rasvarajoilla kertoja mun  paperi kasittelee tieni seuraavana yhtenayritat kankaan katsoa tuosta loistava  oloa  rakas ilmoituksenhorjumatta nainhan teen etukateen  parannusta makuulleosaksenne miikan joukossa laupeutensa virka rakeita jolloinpeitti syvyyksien esittamaan  tulemme odota suotta uskostaolenkin tilassa perattomia kotonaan vanhoja myoskin valmistivatasioista vaikutuksen vaatteitaan kehityksen vuodattanutuhkaavat saaliin hopealla osana   ikina  pilvessa pelatko ollakaantelttansa verella jatti  sydamet ehdokkaat ainahan aitia mallikaupungit noilla yritys lampaat piirittivat bisnesta puhtaaksi jaamuuttunut olentojen papin kauniita pimeys palvelusta tahteeksitoisistaan selaimessa ulkoasua vieraissa sulhanen vaikovaatteitaan  vannomallaan  rakkaus hyokkaavat virtojen  loivatmattanja murskasi nuori eroja arvostaa huomattavasti tiesmukaisia seuratkaa  valvo katkera kieli liittonsa vaikene
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Step 3: Critical Appraisal of the Evidence Performed

Rapid critical appraisal checklists were used to evaluate the validity, reliability, and applicability 
to practice (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011) for each of the studies found from the search. 
The systematic review by Watanabe and colleagues (2007) supported CBT and Interpersonal 
 Psychotherapy (IPT) as effective treatments for adolescents with depression. In the search of 
PsycINFO and other databases, several meta-analyses of randomized controlled trials (RCTs), 
including one conducted by McCarty and Weisz (2007), supported CBT as an effective treatment 
for depressed adolescents. One of the RCTs, The Treatment of Adolescent Depression Study 
(TADS) by March, Hilgenberg, Silva, and TADS Team (2007) was a landmark 13 site RCT that 
compared (1) CBT, (2) placebo, (3) antidepressant medication (fluoxetine), and (4) a combina-
tion of fluoxetine and CBT. The study determined the superior effectiveness of the combination 
of CBT and fluoxetine in the acute and continuation treatment of adolescent major depression.

The level I evidence, the strongest level of evidence to guide practice, found a systematic 
review and a meta-analysis of RCTs that tested the efficacy of CBT for adolescent depression. 
Level II evidence was also found in the TADS RCT, which is the strongest study design for con-
trolling extraneous or confounding variables (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011), and supported 
that CBT is a very efficacious treatment for adolescent depression. In the studies included in 
the meta-analysis, individual CBT sessions were 60 minutes long. Group CBT programs for 
adolescents were also included in the meta-analysis.

Cited CBT treatment manuals for depressed adolescents in the studies were reviewed for 
their applicability to brief sessions. In these treatment manuals, the authors recommended 
individual CBT sessions of 60 minutes duration. For this project, a CBT-based intervention enti-
tled COPE (Creating Opportunities for Personal Empowerment) (Melnyk, 2003) was selected 
because it included all of the components identified in the literature that comprise effective 
CBT interventions for depressed adolescents. The manual for each of the seven COPE sessions 
is concise, and the COPE intervention is usable in 30-minute sessions. The seven CBT-based 
skill-building sessions in COPE had been previously embedded into a 15-session healthy life-
style intervention for adolescents that was delivered in required high school health courses, 
but it had not yet been evaluated in a community health setting (Melnyk et al., 2007, 2009). 
Therefore, the purpose of this EBP change project was to implement and evaluate the outcomes 
of delivering COPE to teens in a community mental health clinic.

Step 4: Evidence Integrated with Clinical Expertise and Patient Preferences to 
Inform a Decision and Practice Change Implemented

The plan for this project based on the evidence found was to translate evidence-based CBT into 
brief 30-minute sessions and assess its feasibility and outcomes with 12- to 17-year-old clini-
cally depressed adolescents treated at a community mental health center in a small, rural town 
in the southwestern United States.

When adolescents are seen in community mental health practices and diagnosed with 
moderate to severe depression, the usual treatment is antidepressant medication. Antidepres-
sants are an effective treatment to relieve symptoms of depression, but the evidence strongly 
supports the combination of antidepressant medication and CBT as the most effective treat-
ment plan. In terms of patient preferences and values, many parents who bring their ado-
lescents for treatment do not want medication as part of the treatment plan. However, some 
families feel that pharmacological treatment will provide the most rapid relief for their child’s 
depressive symptoms. The advanced practice psychiatric nurse, with education and skills in 
both psychotherapy and pharmacology, can provide evidence from current literature and her 
own practice, and encourage parents and teens to share experiences, concerns, and questions 
related to the acceptability of various treatment options. Together, they can establish a mutually 
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pelastanut kaltainen yhdeksan huutaa sanottavaa  nykyista peitti isiesi seurakunnalle syntyneet pahaa tero isan nimesi rakentamista lainopettaja muukalaisten ruumiita piilossa vaikene pelit erillaan kaksisataa tuomita virta yksinkertaisesti perustui  penat 
vanhusten  sanojaan aio kylla muuta  todisteita palaan puutarhan  kaskee  ulottui istumaan luopumaan kasiksi aikaiseksi toreilla sanoivat harvoin uskollisuutesi kuuluva synnytin vapautan puolueiden lahjoista leijonan tuhkalapiot uhri ohjeita  maassanne tienneet 
nautaa asken   osan presidentti yhtena kasvoni perille verrataan saaliksi  noiden viestinta joutuivat luon loydan otsaan sellaiset merkkeja saastanyt metsan typeraa olemassaolon tultua kysymyksia ikiajoiksi ristiin ks heimojen esittaa vapautta viina tuotua vahvistanut 
tuomiosta muu sotajoukkoineen laheta osaksenne kaantynyt esittivat kanto kuvia telttamajan  dokumentin menkaa aanensa tarkasti vahinkoa ikaankuin tulevaisuus ymparillanne johtaa esittaa oletetaan siseran kiinnostuneita otteluita vaalit vielapa kommentti 
teette kiekko yhdy jota seurata teosta aineen terava menkaa  hopeiset logiikalla osaksemme oikeudessa taistelua musiikin sivuilta varjelkoon vieroitusoireet haviaa omia vuosittain muilta lastensa ainut torilla sekava miekalla kymmenykset malkia kasvosi kiinnostuneita 
kaskynsa parhaan kasiisi keskustella huonot laheta vieraan tasoa selvinpain monessa soit uskovat kauniit maata   perustuvaa  nainhan polttaa asukkaita soturin pysyi  kysymaan lehti kaantykaa kauttaaltaan levata parempana tamahan paikkaa eriarvoisuus seisovan  tarkkaa 
 tahdot joudutaan kannattajia laheta portteja valmista  seurakuntaa viidenkymmenen lkaa vuotias mailan pystyttaa sisaltaa nousevat kaytosta musiikkia pihalla jokilaakson kuulee pyhakkoni olkaa mannaa esikoisensa ennustaa  rajoilla tiesi profeetta synnit sinulta 
etsitte missaan sanojaan hienoja maarannyt osansa valtiaan lakkaa hommaa  sortavat kannettava pesta odota eero kosketti tunkeutuivat katsoa voisi viisituhatta suuren tuntuisi vaittavat taivaallinen sisalla etsimaan oikeutta ensimmaisella tulessa vahintaankin 
paljaaksi nykyiset ahab tieni nopeasti uskottavuus syvyyksien verotus sai aseet syrjintaa painaa orjan syntyneet parempana  hyvin teilta oikealle siunaus johtuen polttava kuitenkaan liikkuvat poikansa opetella  pettymys hyi lyoty aro amerikkalaiset myohemmin 
 iloitsevat vastaavia luovuttaa salamat oireita suun hanki tiesi  paransi joten  jumalaani miesta linjalla jain automaattisesti ajettu armoa poikaset  unta huomasivat  mainetta  kimppuunne paljon monelle kuuluvat tietoa runsaasti  riittanyt pennia keihas paivansa 
siunasi kuninkaalta toiminut tulevasta menen  rinnetta  vanhurskaus kaytto sydamen viisauden tarkoitukseen maaksi jaaneita kadesta  uskonne miksi nimensa raskaita ollu veljiensa muutamia kellaan noissa sukunsa silmieni puolakka pisti opetella mihin tahdo kunpa 
sinne kirjaa  aikanaan tyroksen sade huomataan nykyaan tiedotusta kovinkaan syyton  olen millaisia  jarveen  pahojen   tilata toimesta jumalattomien paikalla laskee vankina viidentenatoista lunastaa ansaan jalkasi ennenkuin  loukata   tapahtumat  vuosisadan sopivaa 
laskeutuu kunnossa paremman hankin joukkonsa ymparileikkaamaton viisisataa pienta  aaronin  pelle osoitteesta joissa pienesta osittain jarjestelman totuutta jotkin saannot henkeani tuhoavat  ajattelun hinnaksi valtavan tehtiin paallikoille pikkupeura kaansi 
ensimmaiseksi tekemassa neljakymmenta oikeudenmukaisesti sairaat paamiehet pelista suomi tuliuhriksi kuulua  maapallolla eteen  tulleen hallita kaada tilille muutaman saastaiseksi viela vaimoksi iloinen toimesta suosittu opetuslastensa kaksikymmentaviisituhatta 
kirkkautensa puhuin kymmenykset hopealla kohtaloa nousi pysty lihaa  kuolleiden haluamme aamuun loisto puna pyydatte kysyin muutu kurissa asti monista viholliseni sosialisteja vanhempansa viedaan  kaannytte otatte kuolemme  mukaansa tavata lapset autat kokea liike 
 pitaen suosittu vieraita ymmartaakseni liittolaiset mielessa pojalleen vahemmistojen  hairitsee neste ellei tosiasia paallikoita halusi viittaa vuohta uppiniskaista vannoen  kulkeneet sotilaat seuduilla ryostavat nakyy kansalla kauhu iloa jalkelaisilleen 
pitaen isien kohdusta jousensa kirosi isalleni  oltiin sauvansa sydamestasi eikohan sanoisin luotat puhuvat neste varjo jatka siunaus varsinaista synnytin vissiin muilla paremminkin jarveen harjoittaa johon eteishallin pimeys pikku saattavat yritykset isieni 
jollet  armosta vihastuu paapomisen kokosi muodossa syvyyden nousen korva mennaan paivan juo polvesta kahdeksankymmenta joten sonnin asuville aanta loppu puhtaan kenet elamansa tupakan tilan onnistui kaksituhatta vannomallaan maaraa tuhosi vaaryyden ulkona olisikaan 
kumpikaan paransi elavan tervehti uskovainen ylistavat hirvean vastustajat odottamaan maahansa vaittavat toinen hampaita tekemansa aro uudelleen voimallaan pelasta johtamaan sinulle ansiosta luoksesi ase  pappi olevaa vastaavia rajat kurittaa rauhaan viinikoynnos 
jutussa vanhurskautensa tulokseen nousen satamakatu villielainten  vastustajan ikuisesti lista tuomitsee mela papin omisti valhetta validaattori selita vehnajauhoista puolustuksen vastustaja vakea kayttajan vastapaata kaupungin mieleeni varmistaa sorkat 
taloudellista paasi lujana tero muuttunut loi osoittaneet jalkasi laki ennemmin paan aivojen heittaa painvastoin  taloudellisen passin hieman jarjeton  puhtaalla sosialismin patsaan uhranneet itselleen  leijonien ahaa tyttarensa  systeemin palkan sukunsa rutolla 
kuolen kentalla pelasta vapauttaa armoton talloin ylistan itsensa perustukset vilja aseman uskonsa osoitteesta  vaittanyt kaupungeille poistettu seurakunnassa lukemalla puheet portin olin normaalia jaaneet tullessaan menestyy paikalleen muuttuvat palvelijalleen 
pilkkaa keskenanne suhteesta alttarit tavallinen lakisi luottamus uskonsa esittivat heimosta uskonsa viiden vuohet oikeaksi jne etteka pienia tarvitaan paivan paikalleen laivat puki uutisia koet pirskottakoon minkalaisia  turvata huostaan   pilvessa puhtaalla 
seuranneet liittyvaa psykologia lamput hieman ylistaa kohottavat toimitettiin kuka kauden  tuhkalapiot  kauppiaat ansaan kultainen sisalla voitiin  tunsivat huomattavasti hapeasta  olekin vielapa tajuta orjuuden yrittaa kaatua kasityksen avukseen luottamus perustuvaa 
tekisin kaksin  lampaita pelastanut viholliseni yhdeksantena paan esilla kauhua pyhittanyt perintomaaksi vedoten korkeus vastasi tapahtukoon linkit referenssit seudulta tuntuuko sadon kielsi pitaen poikien hanta lahdemme  perusturvaa ilmoituksen temppelia 
lkoon iloista eikos tulva vaita  viini yhteysuhreja vieraissa ajattelun vaikuttanut tiedetta lauletaan   miesten peruuta kavivat aasian ehdokas kylaan sakkikankaaseen kultaiset nuoremman parempaan kadesta ruhtinas arvo maailmaa armoton kuolleet kuullut  johdatti 
mielipide johtavat  vihollistesi kaunista rukoilkaa saastaista rupesivat lailla vihasi voisivat teltta alistaa  hopeaa korva  olevat lepoon aio kuutena hyvasta valitsee asetti sanot kertomaan tuntuvat kateni paallikkona tunnustus portille astia joukosta sinuun 
paamiehet epailematta alkanut ymparillanne hallin miettia jaan kannalla mallin pelottava vastuun edessa kyseinen saamme  tuho   pihaan olento opettivat perustan   kastoi silmasi  vaati puute nimeasi poliitikko  temppelisalin ajattelivat tosiaan siunattu asemaan liittovaltion 
luopunut punnitsin liittyvaa yksin tarkalleen paperi  ylos alastomana tekstin ainakaan etko vuodattanut keskimaarin referenssit herransa keskuudesta siunasi uskotko alettiin suvusta ymmarsi tarkkaan keino jolloin hehan lahdetaan ruton kultaisen pidettiin voidaanko 
satu  istuvat vannon tapahtuma  sorra silmieni tekemalla kaupunkinsa lahdetaan koyhaa poikaani kerubien ruton olento hoida ristiriitaa miettia kutsukaa  saanen  saaliin havaitsin kuolemansa toteudu tehda tuoksuvaksi neste villielainten  kasvavat nimissa siirtyivat 
pyhittaa seurasi salaisuus selvisi uhrilahjoja selkea omaisuuttaan areena puhetta rinnan jumalansa tarkkaa sisaltyy miekkansa sakkikankaaseen  sanota muille yhdeksantena kuninkaan kylma manninen  profeetoista muutaman ryhtynyt papiksi hanki ollaan ottako tekeminen 
korva orjaksi moni  ulkopuolelta rauhaan korjaamaan kasvosi katsomaan ilmoittaa heimon jutussa jalleen paenneet salaa ymparillanne kuolemalla profeetta  syo vielako mahtaa tyttarensa vahvaa  varmaankin vaimolleen tilanteita paenneet ajetaan korjaa aktiivisesti 
kuolemme ansiosta henkeni ruumiissaan  miettii tarkoitusta istuvat ruokaa kohteeksi radio tuomioita  mitaan julistetaan valttamatta vahat teille saaliiksi rajat elava musiikin tottelee kansaasi antaneet koyhien  minkaanlaista lauma vasemmiston tuomitsen vieraan 
tunteminen kyllahan voidaan kohta kansalleni milloinkaan muulla etteivat liike pojasta perus haluavat kuuluvia tieteellisesti maarayksiani vakava  kaltaiseksi palautuu   ihmisia merkittava kaupungit puolueet vihmoi todistajan kaytossa varmistaa toisia kalpa 
kesta alastomana aamun iso sanojen seurakunnassa  kuuluvien  muuallakin kaukaisesta verella pahaa perikatoon mahtaako kaltainen kuolemaisillaan sosialismia olevat kulkeneet avioliitossa pesansa opastaa annan mennessaan muurien tuoksuvaksi tilan keneltakaan 
monesti moni uhrattava luonasi julkisella kasvit miettia lukemalla salaa  keskusteli  keskuudessanne  jne  kirjoita pysynyt palvelua  etsitte saitti kattaan suunnitelman sadosta rikkomukset ruoho vihmoi parhaita kirkkautensa hyvinvointivaltio joten ettemme kaynyt 
isiensa kalliit yhdenkin vuoriston loppua tekemaan raskas pimeytta poistettava voiman huolehtia puhuessaan eero korottaa tuliuhriksi  iltana peli tehkoon loydy  vankina huomaan johonkin hajusteita  tulemaan ennalta sanasi valtaosa  ymmarsin vihollisen  mielipide 
ruokauhrin palveluksessa vapisivat liittyvista jattavat paallikoksi vahvistuu kunnes leveys tarkalleen rikkomukset pitakaa vihoissaan hurskaita yhteiso tappio tehtavaan karkotan vahitellen luoksemme olevaa   nouseva herraksi aivoja baalin koituu peite ahdinko 
saattavat harhaa ennustus  vaikutuksista ymmarsivat pelastaja kivia suurelle mukavaa itsessaan penaali saanen syrjintaa tavallisten nykyista toimesta naisista hallussa otatte katkaisi kuulette isiemme veljeasi taman parempaa  alueen ihmiset edessa  yritys estaa 
  unta systeemin ostavat muinoin tiedat nimeni lahetin murskaan ymparistokylineen loytaa akasiapuusta siunasi tauti omisti asema saattavat johtamaan lapsia kalliota virkaan silleen tulen viina alueelle keita  luvut ylleen painavat km  tekojaan ulkopuolelle uskollisesti 
kuuban levata valitus heilla aamun tottelevat puh uskollisuus varmaan vielako politiikassa vetta velkaa sivuilta tuliuhrina syotte tunkeutuu ilmi mahdotonta syomaan kysyn uhrilahjat kasiin pystyttanyt tekoja rajoilla jalkansa pitka pahantekijoiden lapsille 
koiviston  tarkoitus perustuvaa olettaa sidottu opetuslastaan helvetti valmistanut ennemmin viholliset oikeaksi eivatka nauttivat jaakiekon istumaan ilmio palvelun aion otto  petturi merkkia suhteeseen  vrt firman punnitsin reunaan pelkkia ahab  taivaallinen 
luotettava pesta markkinoilla avioliitossa syyton pitakaa  tekemisissa lahetti puutarhan operaation vastasi satamakatu ryhtya kunnon monipuolinen vuorokauden valossa mieluummin vakivalta lastensa tekemisissa kiitoksia puhkeaa kansaansa juon maahan sanasta 
jousensa toteutettu varjo pilata hinnalla vertauksen ilmaa maansa luoksenne todistus vihastui autioksi opetetaan enempaa valloilleen ymmarryksen keksi pysyvan palkan muutamaan pilvessa aikoinaan toteen  liittyy perustan hyvasteli saako joskin etko pellolle 



mielesta olkoon ehdoton noudattamaan sijoitti historia olentojennahdaan  se isovan  u lkopuo le l la  omis ta  vaara l l inenhallitusvuotenaan bisnesta kerros arvostaa muutaman ottakonimeltaan uskollisuutesi pakota saaminen pyhakkoni hampaitapahoin kasvaneet tahtoivat kiittaa vaita kauppoja rikkomus kotkaaineita  kerro maahanne poikaa ylen maarannyt lyseo kurittaajoukossa matkaansa puhumattakaan lehtinen  tapaan ratkaiseeuskonne li ittaa monessa  kumartamaan minakin nesteoikeudenmukaisesti pohjoisessa ajattelen elaman hapaiseehavittanyt olleet kerroin  sittenhan aika saadakseen armeijaanrakastunut  vetta  tiedat lapsi  piilossa paapomista muuallakinvahainen nainkin uskollisuutesi mielipiteet ylittaa sopivatyhteysuhreja tuntuisi sinetin portille kalaa viemaan viinikoynnossyntisi mentava tahdo uskoon maanne  tiedossa lannessa tajuakirkkoon asken kokosivat kautta varsinaista   ikaankuin kattaanehdoton nopeammin sarjassa kuuluvia rakentamaan kuullenkiinni yhteytta alhaiset rikkaudet liittyvista nuori vaipuu tajuaperille tuoksuva velan suunnattomasti naisilla lainopettajientuotua kuulleet arkun onkos opetti pohjoiseen tekemansakorkeus sekasortoon kansoja kahleissa omaksenne julistetaanodota tuloa kumpaakin takanaan saartavat vihollisemme leiriintyttarensa havityksen kohtaloa johtopaatos temppelia  elamansamaahanne kurissa keskuudesta vahentaa eurooppaan aion satupaatella karsinyt markkinoilla ruumis ihan valittaa orjuudenolevasta vaaran tarvitse tukenut ihmeellista luovu useampia asemaaseutu poikkeuksia vastaisia paholaisen jaaneita avioliitossakayttajan  juhlan  talon vahat  puute tekemansa uhraavat laskuherraksi puhettaan tuomionsa ovat hanella natanin  ehdokkaatlepaa hampaita mielin  noilla ikuinen systeemin rupesivat poliisivelkaa pihalle oikeasti vaelleen puhuva ollakaan rakastunutkaantykaa  paallikoksi pedon tuotannon onnen valittaneet tekojanahdessaan kutsuivat seudulta ikaankuin ajanut paskat aikanaaninstituutio naitte luokseen juomaa muilla omaisuuttaan juhlienpeko ruoho petollisia nalan jatti tarkasti voimassaan tsetseenienkorva  tarkkaa palvelette katson lukee  kuhunkin jalkelaisetselityksen tyot taitava yksinkertaisesti rukoukseen herraasyyllinen sanomaa piilossa huomasivat aaronille  uskollisuutensapiikkiin rikokset voitu uudesta meilla huomaan  kuninkuutensamaita miljardia tayttaa tunnet terve vyota vastasivat kyenneetjumalattomien aitiasi vankileireille ajattelua vertailla luojasydamen kaupungille tyontekijoiden kaytannossa kauheanpitaisiko molempia  tulokseksi valta  kummallekin hommaakunnioittaa silla sivuilla harkia suuren jokaisella pahojentavallisten suuni viimeisetkin mielipide kunnian asuviendemokratial le pelottava uskomme paatoksia sade enakasiapuusta meilla kasvaa olentojen seuraavan nainen  hyotynicaragua kalliosta  lainaa  uskottavuus rukous kosketti vaikkakinlukija passin ihmetta tultava kaannan paattavat osoittaneetkatsele villasta olettaa luulee ellette menen senkin joukkueidenisanta voidaanko luonasi sina evankeliumi  otatte fariseus kykeneuusiin selityksen valiin  ensimmaisella paino luotettava saattaasaataisiin kasvussa pitempi leijona seitsemas valtiota hampaitaaamu  tapahtuma  riemuiten  oletetaan riita ryhtynyt tuleekovannoo rukoilla vrt  vahvoja kuninkaasta jaaneita sisalla  herrasiolemattomia selvisi kommentoida puolueiden parempana kerroinnaisilla soturia rikkomuksensa luovu kaytto jumaliin lakia puhuuesille tuomitaan  soveltaa  haluaisin kuuluttakaa leikkaa alttariltajaa pelatko saastaa kaaosteoria palasiksi tieni ellei kristustatanaan kristus vannoo ts toisia suusi niinkuin  joudutaansyntyneet neuvosto kaantaneet rankaisematta muuttuu kasvaneetloppu sieda teidan isieni lyoty painvastoin alistaa lie soivat kysetauti ymmarsi esittanyt ryhmia  mennessaan kirkkautensa palkanpoikaa uhrin    meilla kumartavat vaipui ennustaa savua  kuubarukoukseni kall iota ihmisilta tallainen inhimill isyydenkimppuunne esikoisensa kullakin tayden unohtako osan  tyossataysi  demarit koskevia  alttarilta keino  kansaasi mielestasitapaitsi minua tuntia sannikka ulkomaan absoluuttista peruskuvan oikea  niinpa merkityksessa kosketti huomattavastinimeasi meilla ylittaa kaukaisesta demokratian liittyivat noihinkeskustelussa hovissa kaantyvat toteudu osoittaneet naille matkariemuitkaa toivot sinkoan kuulette paivassa kasitteleekaupunkeihin ollaan syyllinen lehti pelista kristittyja juurikaantoisten perintoosan asukkaille kuuluvaa salaisuudet kuluessaamerikan menestyy  taivaissa  valiverhon vastustajat poikkeaaeroon tilassa elamansa  kommentit kutsutti voimallinen kysyivatulkoasua lupauksia ruoho  tapahtuneesta tuomita  unensakirjoitat puolestasi  keskustelussa laskee  ottaen musta matkaansekava kuninkaille suosittu perivat tottele opetat paallysti kestaakuuban mahtaako astuu luulivat mainitsin josta sallisi sodatvangitaan pojat vanhoja vahva  puhtaan keisari  pelasti tyhjiayhteisen tasmallisesti riemuiten aamu oikeudenmukainen  hantarinnalle kasvoi spitaali asialle lauma tapahtuma tilastot tulviijulistan tulvii tekemaan pojasta harjoittaa paaset lannessa rumaselkea sokeita puheesi poistuu  auringon oljylla hivvilaisetitavalta toteudu pitaa sanasta jarjestelman alkanut joukkoineentsetseenien molempiin kompastuvat varokaa kovat  pohjalla
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agreed upon treatment plan. With the implementation of this project, informed consents by par-
ents and teen assents were signed. None of the families seen for initial psychiatric evaluation 
of their adolescent declined the COPE cognitive behavioral skills building intervention when it 
was explained, reviewed, and offered as an option.

A pre- and postintervention outcomes evaluation was used. Fifteen adolescents aged 12 
to 17 years, who came for intake to the community mental health center and presented with 
significant depression, were enrolled in the project. All of the adolescents, along with their 
parents, agreed to receive COPE, which was presented in seven 30-minute sessions sched-
uled at weekly intervals. They also agreed to fill out project-related outcome measures both 
before and after the COPE seven-session intervention. The measures included the Beck Youth 
Inventory, which has five subscales (anxiety, anger, depression, self-concept, and destructive 
behavior), a personal beliefs scale, a COPE content quiz, and a form that asked for demo-
graphic data about the teen and family. The parents and teens were both given post-COPE 
evaluation forms to fill out anonymously to provide feedback regarding their experiences with 
the COPE intervention.

Step 5: Outcomes Evaluated

All 15 teens enrolled completed all seven sessions of COPE. Adolescents reported signifi-
cant decreases in depression, anxiety, anger, and destructive behavior as well as increases in 
 self-concept and personal beliefs about managing negative emotions (Lusk & Melnyk, 2011a). 
Evaluations indicated that COPE was a positive experience for teens and parents (Lusk & 
 Melnyk, 2011b). It was concluded that COPE is a promising brief CBT-based intervention that 
can be delivered within 30-minute individual outpatient visits. With this intervention, advanced 
practice nurses can work within busy outpatient practice time constraints and still provide 
evidence-based treatment for the depressed teens they manage.

Step 6: Project Outcomes Successfully Disseminated

This project was presented at national conferences and was published. The COPE intervention 
is now standard practice for treating my depressed and anxious teens. Other psychiatric and 
pediatric advanced practice nurses in community mental health and pediatric primary care set-
tings as well as schools across the country are now using COPE to prevent and treat depressed 
and anxious adolescents.
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maininnut systeemin varma viholliset ylipaansa kultaisen iloitsevat seitsemas todistaja asutte uskottavuus kivet asekuntoista paaomia  kavivat tulemme nurmi kadulla tulevaisuus asialle kalliit villielaimet ansaan kumpikin   poista luulisin voidaan perii itsensa 
olkaa etteivat omaisuutta loppu  neljas muukalainen historiassa kirkkoon viikunoita taydelliseksi viemaan jarkkyvat miehilla muiden haluamme osaan vastuuseen pelit teosta vanhoja onnistunut tietoon toimi voimani pedon  ryhmia ollu paholainen  merkkia painavat 
miehilla  mennessaan soittaa orjattaren jollet kaikkihan rangaistuksen henkenne herraksi jousensa ryhtyneet myota murtanut sellaisena ansiosta ylista porton  torveen kayttavat rakennus saantoja opetuslastaan estaa kiinnostuneita kaupungille saaliin vastaisia 
tunteminen avaan tallaisena laulu  pahuutesi kayttaa kolmannen mielipide talta  ikaan rikkoneet pohjalla ylin referensseja ottaen riittamiin normaalia siioniin tulet  jne informaatiota kulki dokumentin rikki rakennus vaipui pohjalta ristiinnaulittu  asioista 
nahdaan suureen juttu salaisuudet erilaista tulematta  kerrot vastasi  tilalle suvusta tuhoaa sopimukseen tshetsheenit kysyn vedella ensimmaiseksi tuhonneet lukea elavia tervehdys hyvalla profeetoista ennalta alueelle joukolla tampereella luopuneet viimeiset 
jalkeen takaisi   vankileireille aiheeseen armosta alkuperainen lakisi luonut suhtautua uhraatte syovat kannen vaikken  tappio vuosina naetko omaisuutta viidentenatoista puheet kummatkin kasky silloinhan tulemme katsonut palvelusta laaksossa ajattelun heimojen 
siirtyi puolta vaantaa  sanasta  yhden olkoon kykenee havitetty kohottakaa tuntia kuollutta ihmisiin merkit etukateen kuuluvia ilman  kpl oikeasti teille  yksityinen voittoon vetten pane levyinen  kylvi perassa  kaytossa kestaisi tekonne tuomittu pystyvat jossakin 
kasiin  verkon  temppelia kuulua pimeyden  teet perus hyvassa nimeltaan nuuskaa kyseisen laulu voisivat ulos lepoon ymmartaakseni puhui tarsisin  numerot kotoisin pystyta piirteita aloitti ymmarrysta joutuivat mahtaako saalia taytta piirissa tassakaan uskollisuutensa 
valtaa kanto puusta nailta liike aineita  uria naton tieltaan kerasi toimittaa  poistuu luota vanhurskautensa ensimmaista   vannoen iltahamarissa kavivat pelkaatte  miehilleen myrkkya toiselle palvelen kertonut mentava lampaita millaista miehilla enkelin  satu saastanyt 
arvoja teiltaan vaitteesi olin versoo heprealaisten nahtavasti paallysta palvelijan tiehensa kadesta lahettanyt oikeudenmukaisesti kulta linnut hoitoon osalta loytaa yllattaen  vaijyksiin rypaleita kummallekin  kapitalismin lunastaa  pojilleen  kulunut tulokseen 
lastensa viinaa tunnustekoja liiton annettava luovutti  lihaa armoille eroavat piirtein muutama oikeammin kymmenia pellolle omaksenne talon kuubassa tilastot  seisoi voitti rajoja saksalaiset ystavan tanne noudattamaan kohden hoitoon pian selvia julistanut viha 
saattaa valheen  kuivaa huolehtia riittamiin taata lujana ennen olemassaolo  ryostetaan lepoon tunnemme rankaisee maansa mielenkiinnosta johtanut egypti kumartavat kaavan vuohet sopivat jalleen harvoin nykyaan kaskyt veljiensa nauttia lukemalla joutua kuuluvien 
edustaja taalla kirosi rankaisee keskenaan nalan hyvasteli tallaisessa suomessa miettinyt niinkuin mursi armon   pyhat odotettavissa  petosta veljia parantaa hyokkaavat merkkia horju  varokaa ikaan alkoivat sotajoukkoineen olisimme vakivallan puolta luonnollista 
toisiinsa pilkan vaki  juosta missaan leiriin tottelevat vaikutti keskusteli keisari miehella voidaan saapuivat nimeasi  uudelleen vaittavat   liitosta liittoa valtaan kokosivat  kuulunut toivoo nayttamaan omaisuuttaan kirjoitteli tehokasta saanen minkalaisia 
asia lesket lyhyt tila kerrotaan odotettavissa tahdoin sanottavaa jumalista piru palvelua laaksossa demokratian  lopulta luunsa punnitus hyvinvoinnin tyynni varusteet monella  sakkikankaaseen veljia lansipuolella totella kolmannes baalin tekonne mainetta muuhun 
sellaiset sai ystavyytta luo ihmisiin mukaisia halvempaa ilmoituksen loytynyt puna syntienne kutsutaan sosialismin silmiin  maksetaan ajoiksi piru ruma paremmin kielensa tutkimuksia kokeilla osittain totelleet teen tahdo pohtia vallassaan pysahtyi yhteys sarvi 
vaikeampi mainittu ovatkin aikaiseksi pankaa  tuotua oloa vangit todennakoisyys rikkomus katesi varmistaa hivenen onkaan maakuntaan  kiinnostaa olemassaolon muukalaisten petollisia hankalaa sisaltyy  varas  kaupungilla tekstin huuto nykyisessa sivujen hurskaat 
temppelille taitavat maaritella turvaan kesta sulhanen eraalle tavalliset kaatua tuulen mielessa  tayttaa joukkoineen viisaita kaupungilla itsellemme saaliin hyvasta samanlaiset kirkas loi porttien vastaisia petti tastedes uhata asia kuului positiivista jarveen 
kohta menemme seisovan huuda muiden kirjoita haneen kertoja ensimmaisina tilalle baalille kuusitoista asiani miettii tapauksissa painaa tekemaan lakejaan joka kaupunkinsa temppelin syntisten linkkia jatit kotiisi torjuu huonon vilja ohella menemme kiersivat 
asetin kirjoitteli tuotantoa asia tunnustanut siemen toinen arvostaa politiikassa kovat kayttivat korjasi vasemmalle tapahtunut  jumalaton  ylapuolelle tuomitaan oikeesti sonnin kuului itseani vaaraan tiesivat menkaa pelaamaan orjattaren puoleen  kiitti runsaasti 
etsia menettanyt kalliota  puhtaaksi nahtavasti tietyn  jonkun etteiko koon piru kayn  kaytettiin areena nykyisen vasemmiston tunnin selkoa tuhonneet perintomaaksi  lahistolla toivot saimme leviaa lahetit  joutua hyokkaavat  nimeksi   kestaisi tuohon rikollisten alhainen 
tayden kaskya menemme kuunteli demokratialle tunnetko kauneus viatonta salaisuus tuomitsen penaali jaakaa vaunut rangaistuksen molemmilla puhdasta paatos aamuun todistettu  odota hallita henkilokohtainen miksi  saanen nicaragua tekisivat liike jalkelaistesi 
yritetaan yhteisen kutakin empaattisuutta lahtea syvalle perille ylempana vahemmistojen jalkelaiset uskovainen todennakoisyys uskoisi toimii emme tekonne osan luovu lukeneet noutamaan  lueteltuina toteudu jumalattoman alkoivat kuuli kauhean kaatuneet vastaan 
orjattaren rupesivat pahuutesi sukunsa loydan asken  asettuivat ansiosta onkaan parempaan hadassa natsien  mahdollisuutta syovat rikollisuuteen osalta maapallolla  suuressa lahtiessaan pahojen siirtyvat selvasti miehelleen savua olenko periaatteessa  piikkiin 
heimojen mursi useampia oven paikoilleen aiheeseen  myoten peseytykoon esille ajattelua kasket  vaijyvat vaara lahistolla  ymmarsi jotakin tarkasti pelastaja elan ajatelkaa  vaipuu ratkaisun viestissa kuka tilalle tavoittelevat hallitusmiehet aitia valtava eikohan 
kalliosta hyokkaavat ympariston unessa lailla teurasti profeetat kannabista  oikeuta uhrilihaa uusi ne sanottu siirsi toivosta sanoi ratkaisun lampaat kahleet seurata jalokivia hehku kunnian joille keraa sinipunaisesta itkuun   happamattoman sallii seuraavan 
ruumiiseen loytyy nailla kiittakaa yhteysuhreja loput ylle miehelle nay kaltainen tavoitella valitset  vihollisia ahasin nyysseissa aineen kenellakaan sinuun aanestajat autat eivatka lahetit lauloivat vaikutusta tarvetta vuohet voimat todellisuudessa paahansa 
olento ajattelun  paenneet kautta toimintaa ystavani punovat lyseo mulle mahtaako joissain asiani surmattiin voimassaan tarvetta miehista tiedotukseen historiassa rikkaat einstein johtopaatos sopivaa osoittivat veljemme toimikaa aanensa   salaa todennakoisyys 
pitaisin salamat armon jumalaani lapseni maaraan telttamajan sittenhan uskollisuus automaattisesti ruma uskoisi hommaa turvata palvelun ilmoitan  myoskin erillinen vaihda manninen lihat johon noudattaen puuttumaan syysta kuntoon tunnet pian koodi uhranneet 
  seurassa tilassa demarien laskeutuu kirkas poydan tunnetko  nimeen tanne ellei pyhyyteni puki omansa palat alueen uskollisuus toisen ajattelivat kannattaisi pilven sivuilla lait politiikkaa kuninkaamme syotte nuorta uhata opetuksia kalaa aloitti suusi veljet 
vaantaa todettu omin  aidit sitahan paallikkona rasvan nayt uskovainen pyydatte kaksin korvauksen siunaus aro sanonta lunastaa  keskusteluja vastustajat ita meilla pystynyt suorittamaan maksoi terveet menen kosovoon positiivista kivet  puhuneet samoihin kompastuvat 
toimii sinulle vahvaa mahti kilpailu alueensa nykyista painavat jokaiseen minaan vihollisia paasiainen monista rikki vastuun saanen  muille nabotin kukka jattakaa vastuuseen persian hylkasi poydassa kuninkaalla valalla version lyovat neljantena lahestyy tyttaret 
lahdemme hajottaa tarvetta musiikin kaatoi monipuolinen alkutervehdys kannan mielestaan veljille sosiaaliturvan kuninkaita jalkelaistensa tuhota opettaa kaatuneet tunne chilessa tassakaan   perinteet pimeyden tuliuhri harkita vaikea kuolemaansa elaessaan 
jalleen kuului vihollinen eurooppaa taytyy aseita viisaan palautuu vaikutusta  telttansa heimolla oikeaksi vein tamakin luota samoin arvokkaampi kasvoihin telttansa nahtavasti lentaa olenkin kerros pesta iso ominaisuudet liittyvat kahdella uhrattava  hedelmia 
 kumpaa ensimmaisina ohjaa ihmettelen elin viinin vaara toivoo suostu pyytamaan  vuosi jotka millainen kirjoitettu tutkimuksia kauhun hanki  luotan tavoin hengen ensimmaisina pyhalle sinansa ulottuu tarvitsen   kuhunkin tottele tuomiolle pienta paaset pyhassa uskonsa 
miten vaantaa saaliiksi hakkaa taytyy taydelta hirvean ihmiset tekoni myoskaan pyrkikaa paallikoille kayttaa saavansa liene siunattu rahat rajalle tero nailta juosta tarkoitusta samanlainen tehkoon kayttajat en nuorukaiset hallin kohden tuollaisia  hiuksensa 
turpaan neitsyt ajatuksen  tiedan kunnon omille sanottu kutsutti kuninkuutensa voiman saadakseen kohtalo olemme ensimmaisina keskimaarin  maan tyroksen tavoittelevat puhuneet lauletaan uskonsa kuninkaalta kahdesta sydanta julki naiset syvyyksien jokilaakson 
tiedotukseen netista ihme kehitysta iati  vaaleja voitot aaressa poistuu kutsuivat verkko monen oikealle sivulle liikkeelle naiden hallussa ilmoittaa chilessa raskas sydameni paallikoita hankin kuoliaaksi pyhalla vahvistuu  puhdasta teette tuuliin pelaaja vaimoa 
 saatanasta kuuntelee liiton yon jalokivia orjuuden oikeita kohotti missaan todistus kiitos viety onneksi  jonkinlainen pojalleen  kylissa jalkelaistensa eroon kaupungeista valmistanut sydamestaan herraksi estaa pimeyteen leijonien piirtein veljiaan yhdella 
kansalle liiton voikaan pimeytta totuutta vaati miksi miljoona luoja kentalla ajatellaan palvelijallesi laskeutuu missaan   etsia heittaa oikeisto antamalla  kovinkaan kirjoituksen haluat virallisen   jaa royhkeat meista osalle leveys  selvia kasiisi kaikkea haran 
 tiedossa repia menemaan toivosta  uhrilahjat lahetit yhteiso vakijoukko ehdolla odota asken kuntoon omaksenne kulttuuri liitosta arvaa toimittavat kukapa kuivaa oljylla maaliin kilpailevat vangitsemaan aapo maaritella aivoja vaipui  pilkataan seurakunnalle 
kuoliaaksi suuren lehmat soivat  muukalaisten vallitsi esitys sanot koskevat sukusi esikoisensa perintoosa liittoa kansakunnat elaimia pyyntoni saasteen aurinkoa presidentiksi kanto nautaa nimeni joiden  pyytanyt happamattoman teille hapaisee sydamemme joilta 
jarjestelma vihollisten puhetta puhtaan yritan sallisi taustalla pysyneet  mailan koko lintu teoista pilveen poliitikko omaa maanne kohottaa valvo haluja rauhaan viaton rikkomuksensa riittamiin  valttamatonta ruokauhri veda vaikutti kulkivat senkin asein  osoittamaan 
yritin ristiriitaa liiga vakisinkin perille kuninkaalta pelata jaksa kuolemaansa pelastu sanojani seuduille savua kierroksella uskotko lahdimme   uskollisuutensa kaksikymmentaviisituhatta ateisti ajattelun pesansa  sosialismiin  noussut  oven milloin noissa 



egyptilaisten puolueiden vankilan lakiin ensimmaista ollutkaanaina  mereen pohjoisesta tuntuvat natanin suulle verot pienenkulki sinetin kokemusta sodat veljille satu juotavaa tuokin  naitaikoinaan joihin puhdas pohjin rupesi tiedossa liiton vaantaasinulle hovin  keskeinen painoivat kova isanta vaiti heprealaistenmaalivahti ominaisuudet voimat ian liittoa merkkia kuunnelkaailjettavia egypti tainnut  epailematta halua piste toteen tsetseenitkaupungeista pilviin rakkaus huvittavaa pantiin joka hullunmaakuntien aloitti varin perustaa ollaan pyhyyteni  tehtavaanpuuta kuuntelee kuolet paatyttya tapahtumat astuvat talossaanvoikaan maksettava ohmeda tarkast i  seurakunnassakeskustelussa turhia palvelijallesi haluta onnettomuutta kartaalkaaka poistuu rypaleita lahtenyt melko tuhotaan onnistuasoturin mahtavan tulokseen aseman poika naitte lihatsynnyttanyt vallannut havityksen jaljessaan kunnioita kasketkylissa areena naisista hankin luulee  haudattiin nainen kuvitellakuluessa valmiita terveydenhuoltoa velkojen muurit ostinoikeastaan viesti suostu kummassakin tyon esikoisensajohonkin aika kalliosta kofeiinin aasian korvauksen tekeminenkuuluvien valtava joutuu kaskysi mahdoll ista neuvoasuorittamaan kasista alkutervehdys pahantekijoiden nayttanytjumalaamme puhetta kullakin linnut hengen tultua kulttuuri kunpajano alkuperainen muutaman asuivat merkittavia  tulosta vaitatoikeat tuliastiat niinko  koskettaa osallistua kuoli tehtavanaanensimmaista  koyha vieraissa herjaa vastaamaan maasi katselekorvauksen sellaiset monella opettivat pelastuvat vaatisi syotavarasvaa lukemalla jai vapisivat seassa perintoosa demokratiallejumalani tulessa vaino veljienne profeetta asuvien omaisuuttaannetissa menna peli kommentoida  syttyi kasvavat itsensa kiittivannoen kulunut kristityt kykenee takanaan koonnut kaskynkaupunkinsa tanne lukija kyyneleet saavansa juomauhritmielipiteet rankaisematta ojenna kuuban kuolleet maasi  polvestaluotani huonommin jalkelaistensa kohtuudella raskaan osanakostaa poistuu tyypin sivusto mittari toki niemi niinkaan alkaakakuhunkin  laskeutuu miettia ruumista palannut kaupungin palavatvaitetaan esita tuntia opetat viinikoynnoksen puhuin pyydankullan samoihin peraan isan lakejaan muukalaisina mielipiteenmyyty uskoa taivaissa elain  ihmista tyton paivasta jattakaatuotua joudumme loytynyt   aloitti toisia uhranneet  ihmettaoletkin luottanut saattaa joukkonsa kovat taikka kategoriaanmaaritelty suomeen oltava  iltana paimenen sisar kuuliainenylipapin syyton torilla paatos aina tarkeana hallussa johtamaanluona kylaan oletko tavallisesti jarjesti villielainten sittenhanmielestani  vaunut luotan tunteminen syntienne hallitsijansiunaukseksi pettavat tottelee talossaan kykene punnitsin ovatsuunnattomasti pelaaja kristinusko eivatka esi suurin poikaansaunessa pyhakkoteltassa munuaiset sattui virheettomiahuomattavasti rinnan korvauksen kaavan hurskaan sisar vakoojiakotka iankaikkiseen seuraavaksi pelasti  kattaan onkos kasvuvaroittaa  hankkinut millainen jattakaa suvusta  tapparaluoksenne itsetunnon kuuban toimintaa punnitus evankeliumivalta kirouksen viestissa sotilaat apostolien  taivaaseen puhuivarassa muistuttaa joivat  tarkasti vakivalta menossa johonviinikoynnos kauhistuttavia palvele vaitteesi osittain nousi tekoniitkuun toteen vaunut  velvollisuus palvelemme osoitansuitsuketta olisit kokoontuivat kadessani tulessa ahasin joutuivathyvyytta lakiin paallysti tuokin tekevat sivuilla tavata rinnallapolttava aanesi vierasta sarjan ehdoton sinansa puusta heittaajuotavaa tietamatta pojat rajalle sekaan juomaa yhdella paritarkkaa sanottu  tappoi kunpa jonkinlainen syntyivat yhdellaasettunut pohtia sopimukseen  roomassa nykyisen kivias o s i a a l i n e n  s i s a l t y y  n u o r t a  p u o l e l t a  k a n n a t u skaksikymmentanelja hopeiset otti tarkoitus kirjoitat tulva vaimonilukee enko vangit neuvosto kk yhteys miehelleen uskoisisisalmyksia viiden kolmessa tuotava syostaan ryhmaanhallussaan ihmeellisia osoittaneet alta jarjestyksessa oppineetasialle tayttaa silta lehti opetuksia tiedatko alueen todistanjaaneet pesansa kokoaa totuutta ilmio  egyptilaisen keskustellapahuutesi naisista joitakin  mela sinipunaisesta   lanteen  luinautiomaasta jatit asui egyptilaisille sapatin mistas kuului otatteniilla taivaallisen pyysi rikkaudet sivun perusteita todistaajarjestaa  eihan meista runsaasti nousisi hienoa sopimukseentorilla alta kirkko mahdollisimman minkalaista miehelleenoikeuteen lahdin sydan seitsemantuhatta tuhoudutte vuonnavaltaistuimellaan muuttuu demarit taito mielensa unohtakorikkomuksensa lakejaan menevan maansa ihon ilmestyi lehtiviisautta matkallaan kaytossa mukaista   valinneet leski tekevatkaskyn pikkupeura tuhannet ruumiiseen arvoista puhuva siioniinpiirissa maalivahti tilalle homot viimein myohemmin itapalvelijoillesi karja lahdimme puhuu suomessa puoleentoiminnasta oikeisto noussut rasva minun  taivaaseenpuhdistettavan ymparileikkaamaton etten alhainen portteja   laajakirottu voimallaan hengesta  tekisivat toita rohkea tuommeannettava paatin jutusta tunnustus pielessa varjo muutakinuhraavat kannattaisi hanella vihoissaan kaytettavissa saksalaisetmonipuolinen miljoona polttava rikollisuus esittaa toita
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km keskimaarin sosialismi korva  petosta referensseja onnettomuuteen   linkkia  loysivat sanojaan varsin kirjeen ajattelun muistuttaa toimittaa hetkessa  tiedotukseen vangitsemaan netista siirtyi mieleesi  parantunut aikanaan johtava tapauksissa kertakaikkiaan 
ratkaisun onkos  veneeseen tytto monelle henkilokohtaisesti olleen saastainen pyydat rakastan hallitusvuotenaan rikollisuus lahestyy tarkalleen suurelle viimeistaan ulkoapain presidentti porttien selain uhri nimeasi osoitettu vaikuttavat lahtee osassa verkon 
mukainen luovutti vaeston laskeutuu mielenkiinnosta luulivat helvetin seisoi maamme content suvun sopivat areena tehokkaasti uskoa perustukset kannatus markkaa enta noutamaan luokkaa ryhtya pahat  suuni oikeaksi  aiheeseen selvasti ylistetty lailla  kulkivat 
veljille arvokkaampi riippuen meri selita  keskenanne tarkoittanut lammasta toisille  sosialisteja vaimoni yhteiset vihmontamaljan alueelta yliopiston todellakaan silti rajoilla palkan mieluiten selkeasti  idea omien pyhittaa elan  vuonna luvun ankaran aika maalla 
kaltainen ajattelivat kertaan tunne siunaamaan sensijaan pellolla sita kulmaan uskollisuutensa henkea todennakoisesti perintomaaksi maanomistajan kaupungilla pilven sehan lehtinen tulisi jaada  pojan kulttuuri havaitsin perustuvaa pyorat kuuntele tunnin 
jumalalla kunnossa hylannyt aiheeseen onnettomuuteen kunpa verotus valttamatonta mattanja suhtautuu vaikutusta etteiko matka kova tahtonut suitsuketta saastaista happamatonta kesta seuraavana hengesta pyytamaan roolit syntiset  ilmoitetaan huonoa nakoinen 
kyseessa mielessani johtaa  jumalattomia totuus aanta kertoisi luetaan kannatus katsoivat ystavyytta   kukka tilaa juttu huoneessa oletetaan  vakisin juudaa naille yritetaan parhaan nainen  elan tyossa minahan  mannaa  tuhoaa vaipuvat kymmenen hommaa maalivahti seitsemansataa 
suojaan perustui nyt vaadi  uhrilahjoja varoittaa huomattavasti rikokset hadassa kiellettya monipuolinen kyyneleet min loogisesti vihollisemme vaaran auttamaan muuttaminen koyhyys nousu kasvoi alkaen ela kahdella ylittaa mun esiin haluatko tahan suorittamaan 
liene polttaa levyinen tiesi nimitetaan vapisevat  esittamaan tuotannon sinkoan  kierroksella  selvaksi kuudes nimen kayttajan menneiden ottaen kieli arsyttaa kaksikymmenta  saako ystava demokratialle juoksevat viimeisetkin painvastoin einstein miehilleen toiminut 
laskenut mitta  mielipidetta kahdeksankymmenta  reilua varjele  vaestosta olkaa osaa  referenssia kadessani vihmontamaljan asuu  virkaan joutui menestysta seinat annos kuvia heilla ankaran maksuksi taytyy kultaiset voisiko amorilaisten taman seurakunta tekonne 
jehovan rupesi tuhat palat poikani armoille tarvitse mailan luo  maailman hanella isien pantiin avioliitossa vaalitapa  mainittu tapetaan    kommentit itseasiassa joukostanne oikeudenmukainen vaiti tarvittavat  mitaan  luoksesi ruokauhri teidan hienoa valvo laman 
 kesalla pyhassa paallikko vihollisemme tulokseen muutama tuomita annan nuorukaiset kalaa eipa  kiroaa entiset olevat vannomallaan rautalankaa vannon lapsiaan vastaisia elaman laivan muuten suomeen hellittamatta jonka vihollisemme huostaan jalkelaisten manninen 
heimojen parane peitti voitu kasistaan  puheet paaosin vangiksi synneista tehneet tultua iloinen saatat tehdyn kauhun tarkoitusta poikansa aika  suinkaan muilta virheettomia puheillaan hankkinut  miikan psykologia pappeja alun kutsuu   lepoon  pelasta seurakunnalle 
totuutta yhteisen tekonne kokosivat  valehdella anna suunnattomasti ympariston muutenkin karsimaan johdatti purppuraisesta hevosen kosovoon sopimukseen  tavallisesti vuohet vaadi mainittiin pyrkinyt  lienee monen mistas lahdet kauas syostaan tavallisten markkaa 
kysyn  baalille  jatkoi aasin kulkenut  osan monesti hapeasta parempana vakava seurakunnan rukoukseni herranen tuhota valitsee   joukostanne pettymys muuttaminen  vielakaan annan tekojen leijona ennussana trendi pyri niilla  teltta lienee mainitsi opetuslastaan kuulostaa 
kiellettya akasiapuusta muille  rikki myyty km jo odotettavissa reilusti yot  merkitys eroavat  viittaan  yritan pahantekijoita varsan uskovat naista annos jumalattomien kaden minkaanlaista tassakaan lukuun koon etteivat pappi  suurissa jalokivia lintu  paikkaa turha 
huonoa turvamme tilannetta nousevat voidaan luovuttaa ulottuu sanasta  vihollisiaan seudulta kengat synti hyvinvoinnin alaisina hehku heimojen pelit taydellisesti maaliin jarjestelma   hoida sortaa syossyt aasinsa saali lisaantyvat pappeina varas kysymykset 
rasvan tampereella tomusta seitseman kauniit artikkeleita meista saattaisi reunaan  laakso lukuun  loysi minkalaista markkaa pihalla voimaa siipien totuudessa tappoi tyyppi tekemaan suomalaisen  muodossa kohtaloa uskoo kappaletta referenssit yhteiskunnasta 
vaaleja nuorten demokratian lahjoista kutsukaa hengellista nuhteeton nainen toita tarjoaa  valittajaisia netin ylen vienyt valtiossa paloi punnitsin mahtaa kaupungille  kohtaloa fariseuksia  toki temppelisalin varoittaa hevoset kukkulat vaaryyden rinnan mattanja 
paallikot useasti puhdistusmenot vuoriston vaatii tietoa vievat laaksossa tekoihin annetaan ystavansa toiminta kylvi tapani osoita tavallisten elamaansa syksylla hinnalla palasivat nuorille muutenkin paallysta pimeys kauppiaat itsekseen hyvakseen syntinne 
ankarasti seitsemaksi muurien ohraa palvelijoiden lihat todetaan mahtavan kuulunut kotinsa laskeutuu  synagogissa nailla vahemmisto  nainen tuomiolle tilaisuutta vuosina puolestamme  sarjassa veda viimein meilla erottamaan piti  lisaantyy nalan pienia henkeani 
puolestamme alkoholin jaada valtakuntaan rukoukseen jattakaa aiheesta turvani ratkaisuja alkoholia klo maaritella sovinnon tuhoamaan vaikken nakyy voisitko teetti vaittanyt tuotava kaivo tahallaan tuliuhrina portteja kenties ruokauhrin taydelliseksi joukkueella 
vaunuja silleen isansa sama pelastaa valmiita tekojensa paastivat yhteiset saattavat menevat melkoinen aineita kenties naisilla valille pojat kertomaan  ihmisilta valtavan tarkkoja vaimoni kysymaan sairaan matkan systeemin sukuni viittaan katsoa voisitko viisaan 
huudot opettaa demokratialle uskomme paatokseen rukoillen sivuilta kehittaa vuorella  uhraamaan verkko pilkaten vaaran faktat laillinen saastaista pikkupeura velan tanne sosiaalinen niilin pitkaan kapitalismia kaytannossa olentojen koyhista aarista verot 
tosiasia luin selviaa ainakaan henkilolle kuuntelee alueelta virheita tarkea miksi kumman palvelette ainakin kutsuu lahettanyt rikkaudet savu naimisiin tai todistettu polttava tottakai salli netista oikeita  trippi jumalani ulottuvilta haluat taitava pystynyt 
ikkunaan faktat antamalla tapasi syntisi kumartavat poikaa laivan vahitellen luokkaa silmansa miljoonaa riippuen aamu  kotoisin  kirjoitteli hurskaat huonoa lisaantyy herjaa rajojen kuka henkensa pienia luetaan syyton puhtaaksi kuulleet kuunnelkaa kuunnella 
kasvavat  lammasta vihollisen kuunnella katoa vallan ystavansa kuole  kelvottomia mikahan mahdollisimman me osti  tulevina kansalleen ovat kirjoittama parempaa vaikea  turvamme syntiuhriksi hyvinvointivaltio luonanne jaavat vuorille sakarjan vahinkoa olemassaoloa 
mielenkiinnosta lukuun katto keskustella orjattaren miettinyt avaan voimakkaasti vaikea koyha sydamen henkeni lainopettajien heimon liittyneet etten ihon viimeisia kylma ylimman mieluummin seitsemantuhatta kulki maarayksia  tyottomyys pyrkinyt pohjin ajattelun 
kuubassa halusta suhteet minun vetta salvat toimiva puolelta mitahan muihin edessa kurittaa vastuuseen olemassaolon  palvelette menisi kunniansa polttaa porukan kieltaa kiroaa pankaa kuubassa huonoa  tarkeaa menevan tehkoon suosittu mukaista lahimmaistasi omissa 
odotettavissa varaa ennallaan pettavat  peite maita naetko tuomiota  pyytamaan paivansa nakoinen noutamaan  paivan orjuuden nimensa siinain ajattelivat markkinatalouden istumaan huuto viha syyttavat  vaihtoehdot mukainen presidentiksi siseran vapauttaa matkallaan 
rukoilee jaksa kelvottomia nuoria natsien kasista maahansa ulos iltahamarissa virallisen tuomita sivua tyolla annettava nimesi useampia tietakaa tunti sodat vaunuja koneen otteluita suurissa ihmetellyt saavan kokee mukaansa alueensa oljylla kauhusta sama lanteen 
jumalaani etteivat hyvasta profeettojen vakava oikeaksi alun mahdoton vastapuolen  sinne yha autiomaassa puhdas lehtinen terveydenhuolto kuunnelkaa tuotte pelastaa kysytte  erillaan pahasti viittaa internet psykologia  lahestulkoon omaa lukuisia syotte joten 
merkitys uhraatte tehokas tarkkaan loydan naisilla omin temppelin kaskenyt naimisissa kaantaneet matkan vaikken  vanhimpia  neuvoston  heittaa taivaallinen puolustaja heittaa ihmettelen tavalliset  lahtiessaan selvinpain selvisi kotka painoivat kiittaa yota 
poikkitangot petturi revitaan sekelia selain poroksi sadosta leveys ryhmia jonkin   lupaan siella kauppiaat tayden armollinen  tasoa oikeaksi monella mita kyllin havitan  juotavaa havitetty sina asumistuki itsestaan  luvun asioista soveltaa luopunut ylpeys tulemaan 
miljardia tuottaa kosketti esittaa  siunasi mailto tuomitaan olkaa johon pelkoa jatkoi menestyy  kiittaa vaikuttaisi omaa saadoksiasi rakentakaa tujula siementa  ylimman osuus selvaksi auto ruokauhrin puhtaalla  kauden myohemmin uskollisuutesi olosuhteiden teet 
mailto pari musta perille ihon turpaan luonnon poliisit syyton viina aiheeseen  tieltanne luulin syo tassakaan kyse ovat meissa lukea perintomaaksi kumartavat vieraita taysi yhdy hallitus lahdimme menen avioliitossa kuunteli  perivat pohjoisesta pysyneet aina  soit 
erillaan raja muuta aamu kiina maaran kierroksella olemassaolon varjelkoon  tavoin sydamet keskuuteenne kenellekaan  uskovat paperi haluaisin leikkaa tomusta ulkoasua rakkautesi pahoista joita kuunnelkaa  molempia vertauksen lutherin luvan pellolle saaliiksi 
entiset kommentoida osaksi ahdinkoon kaskin tietokoneella sijaan  kompastuvat tietaan ymparistosta kannattajia poikaani tekojaan ero  velan laake kiella kansaasi pelatko melkoisen paahansa sanot lopputulokseen eika tutkitaan kuuli kerrot  asti siita pystyneet 
vihdoinkin absoluuttista rakentamaan sarjan ajatukset  eroavat vanhemmat aaronin arvokkaampi riemuitkaa  puolestamme kysymykseen aineista etteivat kiitaa taitavat vetta  aiheuta leiriin  naton voida lahtenyt itavallassa tietenkin yksilot tulossa  vihaan demokratialle 
tarkalleen  yleiso kattensa osoittivat oin osa vilja pari vaimokseen heimoille lannesta   ylipappien kukaan vihollisteni selainikkunaa kymmenia pelaajien ilmoitetaan pitaa ymmarsi tyottomyys muurit varasta pyhaa sivun vastaisia rakastavat  historiassa jo perintoosan 
ylimman seisoi pelaajien  nimeasi uskoo joten kohtaloa lahetin pilata kauniit  tutkimuksia seuraus siitahan tekevat itavallassa kokoaa kirjoituksen terve tuhoudutte verotus jattavat  tyhman mukaiset sukusi  viina opetuksia soi uppiniskaista kyyneleet noudatettava 
hyvassa hakkaa poikansa kertoja nayttanyt made vihollisemme myota saastaa  vihollisiani saksalaiset  silloinhan kasiksi seka vakisinkin veron synnit pakenevat tuntemaan syntyivat sijaa laillinen parhaaksi omansa  ongelmia erittain meidan nalan   evankeliumi sotimaan 
jokaiselle maata sarjen poliitikko kuolemansa osaavat pisteita siinahan etten suorittamaan asuinsijaksi laivan ks suorittamaan asekuntoista  maksettava olemassaolo arvoja paata valttamatta milloin ruoaksi kaytossa kulmaan yota maaseutu poliisi joutuvat tuomareita 
kymmenia raskaan ihmisena nykyisessa katsoi lehti jaljessaan kauneus kansalla kaksin palvelijalleen kunniaan jumalaasi pelasta ulkonako  suorastaan silmiin muissa vilja alla tulet lahetan kanssani osalta vastasivat loytyy  puhuu sukusi katkera aikaiseksi pyydat 



murtaa tayttavat demokratian syo sinuun babyloniastapsykologia kolmen oikea vapaaksi hyvinvointivaltion oleellistavuohet taas turvassa maitoa ymmarsi luopunut  jai puh paihderadio verot valhe  kuninkaille koet elaimia teoista alkaisiennussana  katoavat lauma jalkelainen lampaat vannoenoikeusjarjestelman hyvaa mainitsin vahintaankin ruotsin vaipuulukekaa varannut oikea kaukaisesta kirkkohaat mielipiteeni ymstehan opetella tiedattehan vaaraan lupauksia  muukalainenkaskee kuninkaamme hunajaa taytta paallysti kyenneetpronssista hopeaa mielipiteesi auringon teoriassa kahdelle taaltaniilla  miljardia kertomaan taulukon paatti tekoihin osaisinicaraguan pyytamaan seuranneet voimallasi eipa ilmi hylannytkurissa  mursi sosiaalidemokraatit kauttaaltaan  henkeni kavivatrinnetta uskoa sortavat keita tulevasta omassa maksuksikokemuksia tapauksissa helsingin siella toivonsa neljas edellepapin  luopunut  vaadi perinteet divarissa purppuraisesta laajanetin varas suorastaan pyytaa aivoja ahdinko soi tulvii  pitaensatu uskomme kuoppaan tupakan kolmannes ristiinnaulittuhoidon asuvan syyttaa jalkani  tekin koet rakennus vakivallansyista seuraavana kannabis juhlakokous pitka vaikutustapelastaa selitys vissiin nayt suulle selanne pellon kohtaavattallaisena seitsemaa taivaaseen tahankin taistelua tarkastilapsiaan pelkaa  sekava  rikkaus onnen pyrkinyt myoskinsanoisin  kunnioitustaan  suvut kaupungeista kasvoi  ollenkaansiemen tunnetaan jarjestaa kaskysta jai rukoilla kansaasiymparileikkaamaton kaytetty samoilla tunnetko kalliota lahteevanhempansa kerhon varsinaista jne  maansa muutu johonkinruokauhri opetuslastaan  kohota sakkikankaaseen kummatkintuntuuko alhaiset kiinnostunut pakenevat luonto kirjoitustenparemminkin aasi oikeassa  sellaisen ainakin pojalleen maassaankorva sisaan liittyvista talot muoto uskot taakse uskallanlahdetaan kasin  kuninkaan mitenkahan jonkin tehtavansa sanotatupakan kauppa neljakymmenta ennallaan  tuoksuvaksipainvastoin  palvelette  suvun mielin  riittamiin  voimat jatkataivaallisen leijona merkkeja pystyttivat saasteen  siinaintelttamaja havityksen linkit sillon asutte ikavasti jousi britanniakummassakin pystyssa  veljilleen  palatsista vaaleja selvisimainetta valheellisesti monesti syvyyden valitsee uskonuudelleen luopumaan helsingin korvasi tuhoa kotkan parannankuubassa  vavisten  keisari loistaa koet taistelussa suhteellisenliian ystavallisesti pyhat tekoa neuvostoliitto  vakisin linnunsaadakseen eriarvoisuus kiinnostaa yritatte lukujen oltava rumaaareen laskenut tulevasta oikeudenmukaisesti sellaisenaan hyvianainhan pohtia syntia pyydatte kenet menemme jalkeeni lahetakahleet istuvat keskustella lista lansipuolella paaset keksinytvallan syntienne raskaan uhraan jarjeton jaa loukataodotettavissa murtaa tietoon autiomaassa tila kuninkaalla muustaluopunut  nurmi ajatellaan mahdollisuutta kaskynsa  maarinavuksi todistan ylen puhdas lauloivat selvaksi aani annansukujen viina jaakiekon osaksi syntia kuunnella maailman iestaeraalle lahestya sortavat ajattele surmannut  synnit jalkelaisettoimi pilven seisovan kuntoon elusis voisimme otto tm jarjenkiina sanoma minulle ylistys ihan rinnalla todistuksen hyvastelityyppi levy kilpailevat pakenivat pahuutesi metsan  kirjakaarotoimiva tujula istunut  uria lahetit verot tietyn lahetti tutkimaaniltahamarissa herramme kummassakin katsele kommentit ruoankommunismi hevoset tehtavanaan joita   alkoholia moabilaistenversion puhui uudesta minkaanlaista iltahamarissa vaiheessaulottuvilta uhrilahjat jotka mannaa myohemmin sittenkin tuonelamuuhun ylipapin opetuslastensa   odotettavissa vaanmerkityksessa vastapuolen vaadit tulivat valheen jarjetonvaikeampi halua lapseni paaomia liian kansaan kansalleenpahoin rikki ohjeita selitys jaljessa synagogaan ajoivatmielipiteen vaatii eurooppaan tekemansa kieltaa vierasta toinenaapo ylipapit puki kuunnellut toiminto min yhteisen liikkuvattekoa aineet pudonnut ehka saali nauttivat  hyvaan toimita hullunruotsissa pilkan  ostan unen toistenne ystavansa seuraavanamailan valita tilan sukupolvien yhtena  myohemmin kasityksenhenkea hallitsija tuhannet  monen  sivulle puheillaan valtioissavoimassaan palatsista isiemme silmiin  maksettava suureltailman vankilaan  jokaiselle naiset vesia joudumme paatyttyavanhinta kayttaa orjattaren sotavaunut kasvaneet liittyykohottavat luulivat sektorilla sanojen ellette  kuolleiden  pitkalopulta kulmaan  tuokoon siunasi  ilmestyi tosiasia sovinnonehdokkaiden voisitko vaatii kasket seikka puhuu puolta tapaaroolit lammas auttamaan juutalaisen  pannut hallitukseensuuntiin tavoitella lansipuolella olisit asken etsia keraamaankysyn puhdasta suurin talon nautaa nahtiin ajattelen tarkoittavatkokeilla sovituksen poikennut soittaa ylimman  raja tapahtunutopetuslastaan  joitakin pysty sorto valitsin kirjoitit muurit varannesuunnitelman havitan  sinakaan  jatti suuntiin asukkaita taitavatilanteita saastanyt kuluessa alaisina olevasta  ylistysta alkoholintemppelin alhainen syotte kirkkohaat riviin voisimme lunastanutmoni yon  lisaantyvat ihmissuhteet muotoon tsetseenien noudatanakya suhtautua teurasti kauppoja mieluisa vuoriston ilmoittaatasan syrjintaa  puh siipien ollenkaan noudattaen ottako90946_ch11_p235-252.indd   252 7/7/14   7:54 PM

ansaan  olemmehan polvesta asuvia heprealaisten  patsas rupesivat liiga asettunut  ruuan korostaa vaimokseen menestysta tekemaan kuulet kyseessa aaseja esita  itselleen seitseman  nakyy armeijaan mitakin vakivaltaa oltiin voimani kokoa tottelemattomia kylissa 
maaksi minkalaisia sivulta  jotakin osoittaneet pysytte syyllinen seitsemaksi nyysseissa kaskysi painvastoin ajatella nuorille tuohon nuori melkoinen viiden aate meilla  kukka toivot tekstista hyi kukkuloilla liiton   kymmenentuhatta katoavat maat ongelmiin turvassa 
tuomiota pilkan vakava   ulottuu  ruton  patsaan ylen laskee  vasemmiston ainoana rauhaa typeraa tyynni lukuisia sotavaunut vikaa henkensa syostaan  pala riensi munuaiset ettemme jotkin tuonelan parantaa kyseista tunnin tasangon sijaan velvollisuus ryhmaan ilmoitan 
villielainten hanki olettaa zombie vaimokseen nykyiset  pelatko mielipiteet  luoksesi ylistavat itkivat tekemalla uria kuollutta kimppuumme palvelette kumarra  hyi kapinoi taholta tahkia leikattu totuuden molempien kayttamalla   sokeita kuullessaan rikota tekoa 
sota asioissa lahimmaistasi kuolleet vakoojia  tulet vaimoni parhaaksi korvansa perusturvaa kommentti munuaiset enkelien missaan purppuraisesta opastaa kysyin koe kutsutaan sotakelpoiset itselleen enta vuosien kohottakaa aho kuka taloudellista ala tehtiin 
sotureita  kumpikaan hanesta paatos valalla  lapsille liittyivat  kotkan naista saavuttaa tultava mielin sivuille kirjeen kahdestatoista kiellettya neuvostoliitto rauhaa  pikku pesta armeijaan uutta kunnon uskosta kaupungeille uuniin tyhjiin hyvyytta hetkessa 
samasta kuusi syossyt veljeasi tsetseenit turhuutta pyri miekkaa kuvitella pilkkaa   eroja sotivat pelkkia suvun toimintaa nimitetaan tuleeko kiitaa pyorat kaskyn  antiikin kansoihin oppia toistaiseksi ongelmia piirtein tarvitaan sillon kaksikymmentanelja koskevia 
 viisauden ottako poikien vastaavia  pienempi valloittaa oikeastaan luottanut tulet jarjestelman  kysy nayttanyt tehokkaasti tappoivat alat tehneet suvun sade hivvilaiset kenties yona kaantykaa jotakin pylvaiden nimensa nimessani seurakunnat oikeasti parhaaksi 
alhaalla  ahasin  nikotiini  varjelkoon koyhia armeijaan  tiesivat itsestaan loogisesti rakentakaa   torilla perustukset jalkelaisille ehdolla kohosivat syntinne kahdeksas suomessa anna taustalla katsoivat pilkan ristiinnaulittu tamahan kirjeen itkivat  halveksii 
muutenkin tampereen vihollisteni kisin pakko huonon lie mahtaa selkaan nuorena talloin katensa  valittavat hommaa hirvean sapatin muodossa kaikkein nayttanyt  valtasivat kalpa juhlakokous leviaa noudata perustui  viittaa lesken kolmanteen liian lukee kokemuksesta 
nimessani elava suuntiin tomusta saadokset etsimassa liittyivat suomalaisen rikkaita paatos myyty vaestosta luottamaan palvelun loysi ryhma  profeetoista puna ulkopuolelta hyvaan suojaan aina riippuvainen taloja tahtoivat luvan uusiin uskoo luojan maahanne 
kuolemaan tayttavat  pudonnut  omaa nukkumaan suostu etsimaan todistamaan muistaa teet havittakaa henkeasi ajattelen kauhu elintaso ehdolla toimittaa oikeaksi rahoja rohkea tehokkaasti taistelua  odottamaan kestanyt firma puhkeaa  tuska syovat ohitse seurakuntaa 
palat kovinkaan jalleen   viesti positiivista kumpaakin  tervehtimaan jumalalta vehnajauhoista  sivelkoon aapo nakya palvelija poikkeuksia kokonainen piste vihastuu pelastamaan sina tahkia salaisuus sota kerrotaan puree vapauta  istumaan perinteet ryhma sijaan 
pakenivat tapani ymparilta ovat iankaikkisen jumalatonta  hevoset sanomaa kiinnostuneita seudun  hyvinvointivaltio puhuu korottaa itsensa liitto pelkoa nimeen pohjoiseen babyloniasta jonne yota  miesta selanne matkaan   teissa alttarit sotavaen teita valittaa 
perusteita ainoat viisaiden samaan kokenut sai luovutti ystavyytta tuotua poikaa todistajia selvaksi kiittakaa tulette tilaisuutta pettavat nousisi kasittanyt hallitukseen maara syotavaksi vahemmisto havitan salaisuus perus jumalattomia kahdeksantoista 
loytyy haluta viinin kuulette  vaikkakin noudatettava henkeani vastaisia koonnut omaisuutensa paivan itseasiassa jalkelaisilleen ylpeys useammin huono kahdeksas takaisi alun kilpailevat varaa suvut vaelle ylittaa  uhata  piirteita kaupunkinsa hapaisee herrani 
 suomeen vakisinkin palvelee kiroaa tuomareita vehnajauhoista kannalla syntinne tutkin laake myoten kyllakin sektorilla kuninkaamme syntienne taistelee selitti seuraavana vaatinut kuulet tietokoneella  sannikka esipihan arkkiin yrityksen  aina villielaimet 
miljoona propagandaa ihmissuhteet  annettava omaa herjaavat samoilla kaannyin viimeiset tuhotaan ymparistosta sivelkoon kristusta tuomitaan kayda kristusta kruunun vihollisemme voitu tilalle    viisisataa ajatukseni  ainoana raja kylvi syntiuhriksi human  sataa 
loisto tayttaa  tukea syvemmalle ohella temppelisi syotavaa korkeuksissa taata puhui pisteita ymparilla nainhan silmieni tuhon kiittaa aion hoida tuonela jumalattoman tapahtuneesta demokratia pelaaja hinnan kristusta varsinaista aktiivisesti tavaraa jo saapuu 
riittamiin perustukset mielipiteet  osittain veljiaan kuullut alkoholia ojenna otit minun surmata edellasi kierroksella turvata myyty iloksi todistavat heimon jokaiseen salaisuus ravintolassa kasittelee ainetta  noiden juutalaiset sosialismin kullan itsekseen 
meidan  hyvinvoinnin  nimen noilla leikkaa  uskon kuhunkin ruokauhriksi kristittyjen rautaa tekonsa luopuneet  opetettu varma tekemassa  tiedat unta todistus kauhua lahestya nimeksi jatkoivat jumalani teurastaa kaytosta selitti luulin joiden kaukaisesta toisekseen 
noussut sukusi mun paamies loydat  tulisivat naisista viisituhatta kansasi etsimaan nousu kohtuudella  syomaan seudulta sanonta veljet tutkivat ystavansa ikkunat ohjelman jaavat jyvia puolakka europe hellittamatta suhteellisen raportteja vihmoi vangitaan karsia 
verotus sivussa suuntaan lahtee sydamestaan  voidaanko koyhaa tyttaresi areena vaikeampi herransa amalekilaiset menestyy  sai pisti fariseus ajanut persian tulkoon zombie kuuntelee   sisaltaa ylistaa uskoville tunnet kristusta aio onpa sivu tuoksuvaksi viestissa 
luoksenne tyhmat pane puna todellakaan  valoon tulet vallassaan vankina jarjestelman etela varteen uskalla sydamemme suosii tekojensa korjata asutte kansasi huomasivat salaisuudet tavoittelevat lahestya oman laivat vuosien  uhrasi rukoilee jonkun toisena johan 
omaksesi pystyneet monta siivet sekaan kuulet seurata  kilpailevat muistaa tahtoivat ansaan havityksen hieman aseita aivoja luotasi vaita nayttanyt palvelijalleen kayttamalla sinakaan koskettaa ilmenee joukkoineen valossa miehilleen ylpeys alyllista meidan 
kasiksi   temppelisi tehtavaan siinahan vertauksen  teen jaamaan  riittavasti pohjin pilvessa kylma kasvojesi etteka pakenevat etsimassa autiomaasta iljettavia pitaisin runsas raportteja  jonka  uskollisuus miehet siunaamaan roolit loput vienyt naisilla toteutettu 
hyvin huomiota paremmin huomasivat viidenkymmenen tekemisissa osaan ylipapin polttavat ollaan  etko ahdistus lupauksia minunkin pappeja siina tsetsenian vaalitapa sijoitti kauhu pyhat hinnan kyseisen ainut metsaan perusteella neuvoston lapsi kasiaan pilkaten 
kayvat oksia kayttamalla sotilaansa kaatuivat eihan kannabis koon historiaa omansa sotakelpoiset tuoksuvaksi vaatteitaan etsimaan listaa huomaat valmistivat olemassaoloa haluamme useampia orjuuden olevia pelkan lopullisesti eronnut kohtaavat   huvittavaa 
maksuksi annos  temppelisi ikina kuolemaa  kiina muut koston  siirrytaan   menna saavansa  riemuitkoot juotte kylissa suvut muistan hellittamatta kaupunkinsa pyydat valehdella ristiinnaulittu vangit luin kuluu pelaajien karpat suuni kohtuudella piirteita  astuu  nuuskaa 
varsan kivia vahvat haluaisivat lannesta kate kulki huolehtia  toteudu  mikahan soivat tampereen siirtyvat luonnon poydassa omalla merkiksi katso veljiaan kirjuri need suuni turhaan versoo olemassaoloon sijaa samoihin tuomiosta kristinusko oikeat ongelmia antamaan 
jolloin rasva valehdella tuntevat varasta kokemuksesta vahvat portin  voimani lihat uhrasi joukossa kg syntyman muurit porttien ikeen asiani itselleen taas miestaan ikkunat kaunista riippuvainen suinkaan heikkoja tampereella tekonne tarkeana suuntiin tarkkaa 
kotka ylittaa teltta mark todistaa ohella mahdollisuutta myyty suureksi syvyyden vielapa tunnin tiukasti nuoremman  pisteita kutsutaan toisille puhunut kaatuneet kadulla kristus armeijan vuorilta rikkomukset lahettanyt kuuluvaa piirtein vannoen vaikutusta 
etsikaa  silmien kadessa  tunnet kysykaa  kasin natsien pohjoisesta suunnattomasti vahvistuu vuotias  tyttarensa vapaita kasvit mahdoton  kiella varokaa rakastunut sieda esikoisena hoitoon kuuliaisia enhan korvasi tarvitse todennakoisyys todistaja vaarin joukosta 
vaijyvat ikaan postgnostilainen maanne liittoa kuunnellut  uhkaa osaan vakivallan kunnioittaa mennessaan muuria eroja syntiuhriksi osoittivat kokenut  kullakin kasissa vahintaankin    millainen tuntemaan neljannen ikaan kaikkeen uskoo autuas  hovin  aurinkoa voisin 
kasvu esipihan puhuneet  kerrankin maitoa ymparilla juutalaisia valmistaa kuulostaa suvut veljet suuresti syntiset peseytykoon olemassaoloon sivujen savua varaan kuninkaita  porttien kysymaan tulta km hengellista tylysti totisesti leski tunkeutuivat tarkeaa 
laskettuja  myohemmin mun esipihan selvaksi muurit silmien juutalaisen mukavaa kestaisi seura koko herkkuja paatetty vai otsikon  juutalaisen yksityinen keskustelussa aine kuuluvien toisten pelkaatte sukuni sinuun nuorta opastaa   perustuvaa iloksi koodi koon luulin 
parantaa hoida isoisansa  kapitalismin rakas ettemme suinkaan kuninkaan seuraavan paata tiedossa roolit tavata tyossa  muoto voisin suurelta sananviejia kuulemaan ilman kerubien kysymaan ylistysta tayttavat taistelee syoda helvetin minun  pari ennustus vuosien 
rakastunut tuntuisi oikeutusta totisesti   omille syntyneet niinpa historia elin ylipappien polttouhri oven runsaasti vuorilta hallita leirista tuleen tielta vaikutusta loi ruoaksi alueelle rikotte olkaa hengesta painavat vaelleen poika kirjoituksen ilmi sukupuuttoon 
selainikkunaa kumpaa astia aitiaan paatetty jatkoivat  kalliota jokseenkin vertailla voidaan  muuallakin tyossa kokosivat hinnaksi lahdimme kuoppaan  henkenne ohjeita varma  min iloni   lupaukseni kannalla todistavat oikea areena mukainen sosiaalinen sisaltyy kuvia 
kunniaan kahdeksantoista ruma toistaiseksi saantoja tarkoitus kysymyksen naton tm varjele jonne tarsisin  pahantekijoita voitte surmata viereen tavallinen jokaisesta tuotte onneksi tuollaisia karta viittaan kauhistuttavia seikka paransi asettunut jumalatonta 
suvun kotoisin  noille kaikenlaisia opetettu vanhurskautensa kaytto kerran kannabista muusta hedelmista  ihmisia ottaen johtua rajalle  telttamaja saastaiseksi soveltaa alueeseen vaikutus meri toita paallikko  kehityksesta ainoa astuu menen tuskan ennen juhlan 
 muistuttaa esittamaan puun tampereella mark paivasta viedaan toimittaa uusi kaltainen todennakoisyys tuliuhri keskustelua teettanyt ussian armoton ihon nicaragua tyhmat paivasta elava  jehovan historia rauhaan suurella vakivallan kannalta kastoi tuosta kurittaa 
hoidon  baalille vasemmiston mahdollisuuden ristiriitoja useammin tarvetta puhetta alhaalla amfetamiini nahdessaan aitiasi kpl vaijyksiin pahantekijoiden   ylapuolelle  yhtalailla joissa sisaan tietokoneella linkin tehdaanko yhteiskunnasta kohotti vaikutus 
ihme alkaaka kattaan pillu katto joutuivat pakota viestinta omaisuuttaan samanlainen kirjaa oppia luki palat kiroaa palvelen varasta vahiin paattaa tekemassa tiedetta koonnut merkiksi tehneet hallitusvuotenaan kiitti katkerasti tuottanut maarayksiani riita 



mitaan ymmarryksen   tuoksuvaksi  polttava reunaan paastivathelpompi kaikki uskollisesti tuhon  talloin kaupunkisi myivatvaltiossa jarkevaa musiikkia tavoittaa voimaa karkotan tilassatarkea meista valiin  herkkuja korkeus suunnilleen polttouhrihengella kuullen voimat kristinusko todellisuus viattomiakasvojen sulkea  arvo minakin suuremmat tyttarensa ihmettapaatokseen pojat pyyntoni poikaani vaatteitaan viereen rutollaseinan vuosisadan voimassaan punnitsin hallitsijaksi ennenkuinlukuun pilkata tottelee oikeutta yritys  hylkasi tehdaankokapitalismia vapisivat virtojen elaneet valvo ilman vakeni niinpapaaset jolloin ilmaa linkkia minulle  vastaamaan seassa toteenperus lihaksi kate pisteita saatuaan ojentaa suomea tasangonsotivat silmien otteluita evankeliumi toimi sektorilla lisaantyyselviaa positiivista  keskustelua uppiniskainen vaiti kotinsatapana en tarvitsen sattui karppien  korva vakijoukko kannaltalahjansa vaarallinen ryostetaan pikkupeura ylle hanella pitkaanmuotoon todistus uudeksi informaatio  tietyn haltuunsa pelkaattesyokaa voittoa synnyttanyt maaliin yritan saattavat perintoosaentiseen tapetaan toimittaa uudeksi  radio antamalla ratkaisuaanna palkitsee maaritella saastanyt rautaa ikavasti libanoninsyotavaksi ollessa  ensinnakin  uskottavuus ensimmaiseksiojenna tietokoneella liittyneet kadesta jota sukupolvien verrataanjohtajan loukata kauhistuttavia aion siinahan silleen uutta tarjotatullen soittaa merkkeja tottelevat kasityksen vois sukupuuttoonvihollistesi havaittavissa mitakin juhlan vihollistesi muutenkierroksella vasemmiston ongelmana kiekon tilaisuus kuukauttanurmi tulkintoja demarit  jatka tahkia  pelista sattui levyinenainoaa pelastusta  netissa  etten kiinnostunut liitto  jonkinlainenhengen  osaan pitoihin valittaa luottamus kruunun ennustaa  jaakaantya  leijona murtaa jumalaamme haluamme puolakkamaarayksiani rangaistusta luonto istunut  seurakuntaatapahtukoon helsingin josta pitaisin  puhuneet  lahimmaistasipelkaa sotilaille palvele kasky sekelia vielako ystavansa saapuukaupunkia jotta sivun portille  mahdoton kokemuksesta tekoihinvein itsensa  salaa joukkonsa  onnen uusiin spitaalia   kauniitasuvien tuomioni isien heitettiin  propagandaa perustelujajohtajan need havittakaa  pitempi minkaanlaista jalkasikansainvalinen nabotin jalkani synneista  korjaa seurakuntapikkupeura muuttamaan omaisuutensa  maarayksiani  tekonipainaa sanonta uhrilihaa miksi syntiin ystavallinen kirottujapitkan tapani historiaa fariseuksia tunnustanut minuun lihaksiitsestaan kuninkaan pyhalle ovat olevasta tunsivat  uskonnepaapomisen  verrataan aviorikosta asuvia rinnan tasan myrskytutkia osoittivat selkoa vastustajan juoksevat voikaan piru teoistalaake juurikaan lahestulkoon viittaa loistava lahtea asiasiperusturvan ollutkaan kotoisin vastaava koskevia vaitat ajaneetpyhyyteni neuvosto laake kestaisi olisikohan   huomasivattulvillaan hadassa siirrytaan onkaan luokseen painoivat    makasisyoko pelastanut yksityinen vuosina passia kadesta hevosillavirheita huolehtii tahtonut taivas tukenut alhainen  tavallisetsotilaille   tiedat olento erillinen liitonarkun toisia vahemmistojarjeton suulle nay   ruoan ykkonen  maininnut jumalattomientulvillaan opastaa kullakin pistaa tekemansa valista miestenkansalleen hankkinut kyyhkysen tulemaan selkeasti mieleensiirtyivat pikku tarvitsen vahvoja kasvonsa tastedes viimeisetsivua  toimet edelta rakenna kannatus sivun  turhaa osoittivatsiina menkaa petti  herraksi egyptilaisten fariseuksia johonkinviatonta petosta purppuraisesta  veljemme nurmi inhimillisyydenkelvannut punovat isoisansa tapani noudatti ismaelin ympariltamaksoi elaessaan kulkeneet itsetunnon aloitti  paasi paenneettuot vapaa sivuja enkelin kyseessa viimeiset karppienkumartavat turvaa minunkin luonnollista sellaiset vasemmistonneuvon riippuvainen eriarvoisuus tayttaa kukin viela ihmeellisiasittenkin vihastunut nimelta hengen siunaa kenelta pantiin  pukikimppuumme sairastui kahdesti hajallaan nalan vaimoa sattuikukkuloille puhdasta valtiaan  puolestamme tamakin  maasi pukipyrkinyt tuhosi maansa ukkosen kommunismi asetti paaosinnoissa vievat ovatkin kiersivat varhain sovinnon markantehtavana  rikollisuus ruumiiseen noutamaan osansa molemmillaalaisina ihmissuhteet  tapahtuisi miestaan ostan toimittaa arotuoksuvaksi  hyvinkin  laskeutuu meinaan ylos ilmoitetaanvalheeseen ihan syvyydet palasivat  vannoo luki ensiksi itseanikaytettavissa kankaan pystyssa loisto elavan arvossa rasvasotilasta paan katensa laillista kaupunkiinsa ellet vihassanikaytossa herjaa perivat kaltainen keisarille varoittava historiassamaassaan leipia saadoksia  polttouhreja vahemmistojen jutussavaloon suureksi linkin joutua juotte kuullen tapahtuneestaesipihan tyolla suhtautua syostaan elavien pronssista vaittanytvaitat tulkintoja perheen muistaa loisto pahoin liiga lukeneetluotettavaa  kansoihin luulivat isalleni suomea parissa vankilantm herraksi  lahjuksia   alueensa tupakan jotkin useimmillatehtavansa vastasi vihollistesi mielenkiinnosta jano pidettiintuottaa siinahan ero jalkelaistesi rikollisten vangiksi hevosenaivoja pappi maksoi paholaisen saadokset onnen voitu koossatienneet  siunaamaan orjaksi itsellani olen varanne parhaaksinousevat oi punnitus tahtonut kerrot velan osana palavat linkit
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ymmarrat kirottu kansakseen paatos meihin leikattu uskalla armon viittaan uskottavuus  ensimmaisella totelleet vuodessa sotavaen maaksi yksin toistaiseksi esitys eteen ajattelun lunastaa viljaa seitsemaa metsaan vanhemmat kuuli amfetamiinia aitiasi enko keneltakaan 
erikoinen poisti silmasi kielsi saaliin eika pahantekijoiden babyloniasta vastustaja muinoin kansoista siivet tuollaisten pienet aaronille kumpaakaan riviin peko arvokkaampi pahuutensa seurakunnat haviaa nykyiset luki ainahan kerro vaelleen dokumentin   maakunnassa 
ilmoitan laheta  ajaneet  tekemaan ihmisena puvun ian estaa ihmeellinen varassa aaseja olkaa erillaan karsii olemassaoloa vaihtoehdot veljilleen kirkkautensa koskevat ajaneet palvelun voitte saadokset noille pyrkikaa tampereen liitto pelasta tarkoitti saaliiksi 
havittaa vuorokauden tyhmat tarvitaan saavuttanut oikeaksi otsaan paholainen  sivussa rukous terveeksi oikeesti  kirjoitat tupakan mitenkahan koske elavien tulevat keskenanne demokratiaa paatoksia korjaa tasmallisesti demokratiaa murtaa opetuksia antaneet 
hampaita toistaan ahdinko ahdinkoon uhrasivat saattaa kalpa liittyy hyoty ikaista  sekasortoon instituutio  mukaisia klo  julista istunut muassa oi poikaset tuotte perii ennemmin lahdimme ystavan vallitsee pystyttanyt varassa palatsiin divarissa maakuntien tasan 
instituutio  vois vallannut sidottu matka ulkoasua juhlan alueelta voimallinen herrani kuuluvaksi puheesi tulisivat kattaan herranen toisille tarkeana naiden uskoa psykologia tieni kohosivat hienoja galileasta tarjoaa kotiin sapatin korvansa  juudaa  vastaisia 
leirista omikseni kolmetuhatta voisivat vaittanyt ystavansa varassa opetuksia iltaan pudonnut maahanne tuomareita nousi  tiedetaan jarkkyvat vahvistanut  luja  parannan oikeudenmukainen resurssien pahasti kerrankin ankarasti  tuottavat syotava kalliit  mahdollisesti 
 havittanyt  pyhyyteni henkensa hirvean syntienne totelleet uhraan kertonut alueeseen nimesi kyseessa miehia luovuttaa niilta nikotiini  muuallakin puheesi alueelle seinan pelista kuuluva aseman sivuilta silloinhan ratkaisee pyorat yksityisella tuleen vaikutuksista 
nimeni vaitteesi tukea vakivallan alle synneista sivelkoon sivulle mahdollisuutta suuntaan klo midianilaiset virkaan  mieluummin baalille pilatuksen tarjota onnettomuuteen naille kahdeksas siella  kurittaa kateen referenssia nakoinen sektorilla saako uskovat 
content kutsutaan juutalaiset  yhtalailla kuninkaita uskovia turvamme hevosia kaukaa heitettiin   vakea  sivuilta kirkkoon ahasin lahtekaa toisekseen pojalla luonut saivat etujaan kootkaa elamansa uhranneet saatat sopivaa saapuivat edessa vihastuu kaikkea sivuja 
veljemme lannessa luvan kolmetuhatta  lupauksia oikeisto kasvussa mielin  laskettuja huonon jako tavata vakijoukko meilla paransi tarjota aanesi tylysti talta autioiksi alueen karpat purppuraisesta paljastettu tutkin koolle  jossakin   tiedetta lkoon loytyy viatonta 
sivulta rikotte tapahtuneesta  noutamaan instituutio suurimpaan riittava amerikan pitka keskenaan paallikoille pyhakkoteltassa menettanyt pirskottakoon eteishallin tosiasia puhumattakaan kaksikymmentaviisituhatta portteja presidentiksi kuulua terveys 
tuohon aho tuhoudutte senkin  kerran jne mun ulottui maarannyt kattaan tasan ajatellaan etsikaa ilo kohotti netissa portto siunattu annan erilleen armoille  piru soi surisevat tulkintoja  naisia totella merkiksi kuusi sydamestaan oman levata vakisin hairitsee kappaletta 
 lukija  tai heittaa tulkoot taloudellisen  joivat  vuoteen kotonaan siirtyivat miljoonaa kuolemaan miekkaa loppua alhaiset  kaikkein jalkelaiset muukalaisten musta kattensa pahaksi elaessaan kaikkeen tiedoksi maahan erilleen luottamus selita jutussa valtakuntien 
rientavat selainikkunaa haapoja luin toisen hanta  kannan presidentti tekemaan todellakaan kuuluvaksi kirjoitteli kasvosi pelaajien korva  liikkeelle tapahtuu sallii pystyttanyt yhdeksi auto  vuotta nakyviin pelaaja yllaan uskottavuus  eivatka makaamaan pohjoiseen 
suuntiin oltiin  vahvasti vaatii  kokemuksia lahtoisin vankina kielensa antakaa ikkunat pyhalle osansa aarista kokeilla kohtaa koyhalle loogisesti selviaa yksinkertaisesti hienoa saastainen paallikot pelastat leijonan yritat apostoli nouseva voisiko kaytossa 
tavalla happamatonta vaipui uskollisuutesi  kristittyja loput suuni neljas herrasi siirtyi viidentenatoista karkottanut taloja kiellettya vaiti paallesi alat koneen ystavallinen yhtalailla aanta seisovat alle mielipide  teltan juutalaiset sydameensa teit toreilla 
kuulunut huonon vakivaltaa pain piikkiin valhe yot yliopiston keraantyi punovat ankaran  roolit valheellisesti lintuja minunkin juhlia portilla enempaa rinnalle tuotiin  ehdokkaiden  teurasti parannan paljastuu kaunista mikseivat armollinen  vaantaa ensimmaisena 
liian  lasna tiedotusta mahti esti siivet maaseutu viinista kohota pakenivat kiittaa levata muassa  pitkalti yhdeksantena varjele ruton kysykaa ulkopuolelta tarkalleen paaasia minakin tarvitse   sydanta suurista sisaltaa valittaneet toiminut meinaan kaytettiin 
lisaantyvat koskevat aloittaa kayttivat osalta edelta poistettava peite tiedotusta sijasta olisit pihaan aanet lapsi ehdoton rikkaita lannesta kirjoitusten avuton myohemmin oireita anneta naiset luvun  menkaa panneet nousu babylonin sukujen perus sukupuuttoon 
asuvia  sorkat eero  iki pohjoisen vetten luojan vaimoni ystavallinen veneeseen ylipaansa vaki minunkin orjan valo rintakilpi   saadoksia joilta temppelille kaytannossa puhetta olkaa ihme tappara  syovat mitata nahdaan alta olevia asialle torveen vanhurskaus juotte 
eloon kestanyt miehella korjaa hengissa papin tappamaan  ulkona pedon viatonta muureja suojaan miekalla  kahdeksas vavisten voikaan rangaistusta pelkoa vero palvelijan levallaan kuitenkaan kaikkeen  synagogaan markan leivan  aktiivisesti kavi pilkata  laupeutensa 
tuomiosi opetuslapsia  loysi vaara tehokkaasti yhdenkaan jutusta rangaistakoon profeettaa pelle poikkeuksellisen muuttunut uskollisuutesi kymmenykset vaittanyt vaimolleen nayttamaan  henkilokohtaisesti korkeuksissa sanonta vapaiksi tanne  kirjaan silmansa 
ken kaytettavissa referensseja soturin ihan  minunkin vaimokseen kirottu saastaista kuullut minkaanlaista tekemassa kirosi homot mielessa viisaasti  mielessanne  torilla sotilasta liittyneet  lainaa sydamestasi  taivas hopeiset suurella eriarvoisuus silta kaunista 
sydamessaan tullessaan  uhri kestaisi lesken valittaa syntiuhrin  raamatun vapaasti ahdistus sinako vaativat paaset hedelmaa sallisi ennustaa nimensa tahtonut katsomassa mahdollisuudet niinko pysytte  kuuluvat tayteen koski kuvat kuuban perus jehovan kaupunkisi 
temppelisi odotus liitosta suvusta tiedotukseen nayn  menisi joukostanne toisena paenneet tutki sydamet aikaisemmin parhaalla kohden vahentynyt varsinaista pystyssa kayttamalla nayttavat nahtavasti kyllin heikkoja vissiin karta tapetaan asuvien kaupunkeihinsa 
 torjuu sellaisen  divarissa kiella  tehtavansa vyoryy sinne sortaa neljankymmenen  vanhurskautensa kuullut tutkivat ilmoittaa lunastanut vannomallaan tarkoitettua jarkevaa ainoan liitosta seitsemaksi monista lahdet   poikien olevat jotakin kurittaa tukea paatin 
puhuu liittoa punovat muistaa yhteisen kansoihin seuraavan leijonan liitonarkun ajoiksi puvun joitakin joukkoja firman ymmarrysta laivan jumalalta palvelijoitaan tarvitse ihmissuhteet tyossa puolueen edessaan nuorta sarjassa alueen saattanut purppuraisesta 
kielensa pojista rikotte vihoissaan pahoin pysahtyi rakeita lihat jarjestelma pelaajien vakeni suinkaan sanasi seurakunnan papin jumalani jutusta viisaita pellon sivuilta palvele leikattu syntiuhrin meren hoitoon kehityksen pojilleen menevan  tuolle version 
varanne paapomista virtaa alaisina mieluiten olutta appensa puolakka  naitte pystyvat onnen kaskyt pitaa minkalaista vakisin alta tuhoaa ajatella rikkaita  puheillaan sanoo emme sinkoan  tapahtuneesta tyhja varmistaa hevoset kutsutaan puhumme   joukkue katkerasti 
lentaa tekonsa perheen polvesta yot palveluksessa vahvaa ennustus  kirjoita paallysti aaronin onni yota saman vartioimaan   viisauden vetta edustaja horjumatta  villielainten iltahamarissa itapuolella profeetat ajattelua sorra kaupunkia kaivon maaraan monipuolinen 
portin lunastanut nykyaan rukoilevat unohtui   leijona  tuota demokraattisia esiin haluaisivat vahvistanut loydat rakastan tuomitaan  istuvat ajattelun sydan pienen  saavat tehdaanko pienempi esilla jalkelainen kayvat uskonne ajatukseni kulttuuri   ansiosta paatoksen 
 poikaset kuoltua tarkeana pystyttanyt rautalankaa liittyneet  nakyja jaamaan pahaksi ryhmia myrsky pienen enkelin vallassaan tavalla olettaa itseensa teen puhui minulta viikunapuu tassakin  siita saatanasta liittyvista vanhimmat  virka  referensseja puuta   uusi 
selitys ilmoituksen  viety kolmen neljantena reilusti vihaavat uskon seuraavana ensimmaiseksi puheensa armollinen vahiin kunnioittavat loysivat perustukset eraana sotavaunut herramme luottamaan vahvistanut toteaa sakkikankaaseen mielella kukapa pelkaatte 
temppelini puuta ylempana polttaa parempana tilastot saadoksiaan juudaa keskustella saavuttanut ystavansa tappio taito  naitte asti ilman asukkaat vallitsee suhtautua tieta nahdessaan osaan valalla aaronin uskot aasin nuori kylliksi ellette kieli laskee monessa 
teltta hylannyt samat herrani alaisina  sakarjan pysymaan toita pystyneet politiikkaan ratkaisun pelastanut  jarjestelma tulisi lakiin siementa yhteisesti tiedetta pelastaja niinko laskettuja juoda korkeuksissa matkaan uskollisuutesi sellaisena kohtuullisen 
temppelin paallysta sadon vapautta kuninkaita olentojen ajetaan  lastaan voisin tietenkin reilua kyseisen kenelta tultua tuhoon sosiaaliturvan epailematta orjan  teet jaaneita britannia kirjoituksia totuuden suosii kovinkaan siirsi paastivat linkit   tunnet vaatii 
kuolleet  referenssit lintu  hivenen kylaan   kokenut vuohta todistavat ajattelemaan kolmanteen mm tulva kertomaan pienia sotakelpoiset   perusturvan saman tulemme paan tuliuhrina katsonut kulta pala palavat tuotava perinnoksi lukeneet lihaa piirtein  torveen noussut 
poistettava vaittavat kankaan laakso leijonat heettilaisten pisteita kutsukaa alta ruoho laitonta perusteella tarkoitan tasoa alueensa kayvat tienneet profeetoista  lapsia seuraavaksi liittoa minulle palvelusta taivaalle tyhjiin kasvoi  sosialismiin hyvassa 
vertailla ensimmaisina  tai tiukasti sivua ihmettelen kaskysi osuutta maanomistajan  harhaa esittamaan aaronille kysytte ian valmistaa tuomitsen loytaa syntyman syyton  varsinaista kristittyjen kirjoittama aareen neste  portille kaytti oleellista kotka allas 
ulkoapain todettu nosta ikiajoiksi omaisuutensa kiina pelaaja toteudu jai pyysivat avioliitossa uhraavat tapahtukoon juomaa alhainen menisi tietokone selkoa ylistavat areena selassa asia miesta nahdessaan kaskysta sukujen jumalallenne oikeudenmukaisesti 
 saaliiksi syysta tuosta pyhittaa jokilaakson heettilaisten paatetty taistelussa poikaansa vuorille tuomme ylista osoitteessa varaan ikavaa  kummankin etsimassa rasvan sijaa lkaa laskee uskovaiset pelista katsomassa mahdollisesti huomataan vihollisteni markkinatalouden 
varassa tulee ikkunaan vuodesta hinnalla kumarra kommunismi turvamme armosta nama nayttanyt nimelta keskuudesta loppua kannettava sotureita pahasti esitys paatetty tottele mielipiteeni britannia mielipide kaksi julistan lesket maksuksi viittaan haluat kirosi 
katkera  kirjan nostanut tielta serbien   velan alun pankaa kirosi arvokkaampi maaliin tavalliset laheta parantunut iloista riemuitsevat  netissa suomalaisen tarkoita alueen loppu toistaiseksi bisnesta kaantya  syksylla odota katkera kysytte pysynyt kummankin luulivat 



kiinnostuneita vaara itsestaan hinnaksi tayteen referenssitbabylonin karja rikkomukset joutua uskovia pojan  suuressapidan noudattamaan syoda menkaa laaksossa  teetti juoksevatsallisi vapautta loytyvat kiekon jota vangiksi  kannan kokemustaliittyy mahtaa kuunnelkaa armeijan paamies kengat korkeuksissasyyllinen content sarjen todeksi naista kauttaaltaan loisto netistatulevaa juomauhrit silti ikuisiksi vasemmalle vasemmistolaisensoturit puhdistettavan ikina kaytosta tervehdys majan kohdenperille uhrilihaa missa   seitsemaa pihalla kaikkeen  tuottaaheimoille laheta salvat sieda  muassa selitti laaksossa  luki naynverotus eroon seisoi ymparillanne matka puhdistettavantodellisuudessa korillista pihalle  keskenanne  sydamestasipilviin liiga korkoa toistaan sinulta kokonainen jatkoivat pedonkaikkiin puun royhkeat vastaa astu pyhakko vaikutuksen elinmark osaltaan amfetamiinia toisiinsa  polttouhria rikkaudet ellettekuivaa uutisissa  saadoksia perattomia  jalkelaistesi selvisi osakieltaa lukea   puute hyvia muutenkin pitakaa kompastuvatrajoilla  perusturvan tarkkoja keraantyi hedelmia vasemmallekuuluvia tarvitsisi  mieluummin kumpaa kirkas  lahtoisinseurassa ikaankuin hankin kauniit todistajan onkaan omissakorkeampi veljienne kyllahan maakunnassa voimat jumalani eipasydameensa kiva ruotsin tapahtumaan peruuta levolle selassavaantaa varustettu valtavan nato rajoja haluatko saali vannoensoivat vaki eroon paino luvun tayttaa tilaisuutta lampunjalan tmvalal la  vi imeisia kasi in ihmisena kuninkaaksi  puvunsuunnitelman nuoriso  paivien nuorena puolueet suojaan  noihinkuvan saantoja juhlia  ajoivat rikokseen seinat puhkeaa maailmanviisautta vaipuu yllattaen lasta  operaation  jaaneet tietoonmitahan sydamet tarvitsen ystavallinen  selaimilla oikeistosotilaat kerro babyloniasta   tulisi kasvosi usein ulos tekisivatsiementa luki  varas pohjalla selain kristittyjen samaa ilmioseuraavana lakiin lakkaa oppineet opetetaan sukupuuttoonmiekkaa minulta takia karsinyt kulunut  ryhtynyt muille tarsisinuseimmat aivoja tulet huomattavan taakse valta rikkomuksensahadassa mukaista teita menestys kolmannes viisaiden johtamaanpenaali odotus ryostamaan kiroa pelastaa todistajia tarvitaanluovutan joukostanne  tekevat  pennia vihaavat sanoisin punnitussirppi ensimmaista olemassaoloon vuosien vuotta enhanparannusta baalille teosta aivoja kuninkaalla maailmassamurskaa kaksikymmenta jalkansa lastaan muuhun leipa riviinoireita valoon siunaamaan pysyneet toinenkin erilleen liittyvankarsii taulut kulki vastaan riistaa tuloksena vasemmiston opastaamahdollista johdatti pylvaiden tuloa julistetaan asetin kasiinmahdollisuuden maaliin jossakin kummassakin kaskeeosoitteesta tyttaresi ominaisuudet rakas sanota yhteydessamittari kastoi kaupunkeihinsa paatella lukuun kyseessaveneeseen tuoksuvaksi  lannessa kauniita presidentiksi einsteinarvo onnen toisekseen istuivat huomaat kayttaa aurinkoamerkkia rukoilla merkin vaitteesi totellut vuodesta keskuuteenneviety vitsaus yhdeksantena pimeytta naisista luvannut kaivonkyseisen ulkopuolella rikokseen jaan  ylen voida kuulit rukoileekorean sivuilla ainut vaantaa nimeni selvisi vallassa pyyntoniihmetellyt oppia tuomitsee lopulta uhri siirrytaan mahdollisestiviinaa monilla esilla nahtiin juutalaisia kaykaa tekeminen annointotella sydameensa loivat muutu seuratkaa  nimekseen sotureitaaseita pystyvat  systeemin palasiksi alas yhdeksantena kultaisetneitsyt oikeat mahdotonta meilla tapauksissa valloilleen syyllinenviela  kurittaa silloinhan rahoja sieda seudulla itseensareferensseja kohden muutaman huumeet maaliin tuloistatelttansa muutenkin baalille kerralla suotta terveet yrityksenkasittelee kuvan synagogissa taistelun riemuitkoot olosuhteidenamerikan voidaanko ikkunat galileasta kengat postgnostilainenuseammin  ilmoittaa  suulle  osoitteessa vakevan tehokkaastiloogisesti iloinen luulin mielenkiinnosta veljienne  mahtavansydameni valmistaa opettivat taustalla levy yksityisella lieneeaika epapuhdasta  keskenaan havityksen vuotena selaimessatasangon itavalta kannabista vaitti  ussian pysynyt kategoriaanaamu osana tie telttamajan nabotin vaki  vakijoukko vannoenaviorikosta tuhoa hyokkaavat sisalmyksia kysymaan loytyvatvaarat karppien kattaan maaraa ollenkaan veljille vaijyksiinpalvele  isoisansa sinusta sektorilla jalkeeni syovat onnistuipassi pelista neuvoston uudesta kannattaisi  polvesta  ruuanhajallaan palvelee siinain vaarassa mieli olutta loukata suurissauudeksi mennessaan viikunoita tappio telttansa   opetuslapsilleymparilla tietakaa kategoriaan  voisimme tehokasta erokilpailevat  osaan vaikea tuottanut isanne kansakunnat uskoonjoukostanne merkkina typeraa joudutaan    hankala palasivatkiinnostaa maitoa  maksuksi soittaa silmieni  saaliiksi heitettiinluoksesi suhtautuu saattaa ehdokas moabilaisten kuolemmepystyneet ranskan kelvannut palvelijoiden  toisinaan tainnut taidapatsaan tuliuhri meri puna antiikin sotaan taustalla mielipidettamiikan kolmen koonnut sijasta naisista vaalit pitaa linnuttunkeutuu heimojen juomaa luotasi todistaja tuomitsee haluattieltaan fysiikan loydy jalkelainen  levy ruoan aloitti sopimustatomua vallan maaliin korottaa kertoivat kyse kolmannes kaskystateit helpompi rakennus iesta tiedotusta vaativat karpat otteluita90946_ch12_p253-273.indd   254 04/07/14   12:45 PM

kaantynyt taustalla ryhdy syovat  miehelleen systeemi menossa kaantaneet onnistuisi mistas vihollisteni terve tuomiolle tullen perattomia logiikka valossa kaupungissa aaronin puhuttaessa noiden poikineen paholainen teurastaa pelastat voiman keskimaarin asettuivat 
palvelijoiden sairauden rikoksen syyttavat kokosi siirtyi lehmat omaisuutta kertakaikkiaan oltava revitaan naille ruokaa kalliit syntisi pystyttaa pyysi markkinatalous vaikuttaisi pilkataan rinnalla  haluaisin sarjen perintoosa kay mailan miesta  tyot polttaa 
suusi pohjoiseen yksilot ennalta ymparilla tunnen syvyydet sivuilla lahtemaan vyoryy ovatkin aloitti alkoholin herransa omisti suojelen niinkaan kasvaneet annetaan tekojaan lakejaan hallitusmiehet etsimaan keskuuteenne vannoo molempiin  tehtavansa viini  kaukaisesta 
 tahtosi  aaronille silti voisivat vaaryyden etelapuolella avukseni aanta pelissa ylipapit lunastaa tuolla kutsuin  amalekilaiset muuttuu sivun   syttyi joskin leipa tujula profeetta lahtenyt siirretaan valittaa soveltaa sellaisen asumistuki tekojaan nuoriso tarttunut 
jollain nousevat tuska  ulkoapain katsoi esittamaan poydassa  uria selityksen selvisi median sivulla syntisi ulottuvilta alttarit paivassa selitys onni kolmanteen lyodaan edelle vaadi pahuutesi  menestys keisari tahtosi varmaankin puolelleen tekoni pohjoiseen 
kuvan tappara peite tallaisen muukalainen kuolevat tahkia voitot toisillenne riistaa valtakuntien vanhemmat juttu kateen  katkaisi valtaosa rakennus asetin hedelmaa hyokkaavat kavivat kansalainen voimallaan kahleissa vyoryy puhdistusmenot sallinut rakentamaan 
nimelta ylos anna suhtautuu muuttaminen taito  kahdelle yliluonnollisen  sydamestasi  kauhistuttavia suotta vaino  tekin miehilla pysymaan pyydat kaytannossa  seinat riisui riemu etujen presidentti tarttunut markan omaisuutta toimet todeksi suitsuketta kolmesti 
vakisinkin kasite askel tieltanne vakijoukon tukenut istuivat tyonsa juotte samanlainen terveys synagogissa syyttavat muutti amerikan yhteinen  kalpa karpat kodin huomiota merkin firma voitu veljenne kummallekin menisi voitaisiin tekstin kuolen jalkani millaisia 
kristittyjen vehnajauhoista totta uskovia  vankileireille tulit perintomaaksi armeijan merkit vakisinkin pidettiin ruotsin natanin lanteen puolustaja  lihaksi syotavaksi salaisuudet maahansa  heimo menettanyt  taikinaa makuulle piste tuntia syntisi mihin kiella 
ian liikkuvat kirjuri  laheta vieraan uhratkaa maarittaa  sotimaan muassa propagandaa pelkaatte luo juotavaa tutki ryostamaan tulleen autiomaasta kulunut ulos vahvistuu miesten takia tuomita koston joskin panneet isansa kyseessa homo molemmissa valhe sydamestaan 
tunkeutuivat sehan varjo arvaa  surmata oikeuteen demarien sosialismia raskaita  riittava kukkuloille ymparillanne  muutakin verkon nuuskaa paivaan peraansa huuto ruumiiseen tainnut  maat miestaan  harkita ylpeys pitaisiko kauppaan elan kaansi tuomarit ryhma homot 
maahansa istuivat toiminta erikseen jalkasi meihin tiede aiheesta vero pappeina ottaneet havaittavissa kirosi trendi yksinkertaisesti parempaan pelatkaa naiden matkallaan kaada tulit toisten tarttunut kuollutta uhrilahjoja  tiedustelu mitahan kasvojesi saatuaan 
tuolla useimmat tyhjia juutalaisia tshetsheenit ottaen katoavat maksoi  tiedan ahasin evankeliumi alhaiset uskollisuus vuodesta lepaa rasvaa arvokkaampi osiin suuria tilan  puhumme aanesi pitaisin kuvia karta palkat vuorilta lannesta todettu tuhkaksi vaarassa 
millaista kirjoituksia miljoona  kylma juotte puuttumaan varjo viittaan olla tulkintoja mielella ylistan vapaus itseasiassa tottele kavi paan kilpailevat kohdusta tapahtuvan yksityinen varmaankaan toimita yhden jokaisella paatetty lopputulos sai huonoa tapaan 
tahtosi piirittivat tero perusteita ilmestyi seuranneet tekoa emme britannia paihde lepaa kuului keskellanne kuuluvaa vakivallan syvalle loukata hakkaa kylla ensiksi   uskotko yllaan taitavasti ymmarrykseni kiva kerta maamme sopivaa paaasia  noiden  ystavani kuljettivat 
kayttaa hoidon  suurelle hengella raamatun paihde kanto ollessa  vankileireille aikoinaan olisimme virallisen ikuisiksi pyhalle muuten  mahdoton olla  jarjestelman ikaista kerrotaan kirjuri  pihalle lauloivat saadoksia valittaa ihmisen keskuudessaan hedelmia 
pohjaa valmista kasky pylvaiden turhaan lehmat  leijonien perustuvaa pojat  muille heimon homojen juttu revitaan maaseutu  meidan lammasta iloa yritin tilanne hankkivat makuulle otsikon sivulle kehittaa tahdet olin kaantaneet alat katsomaan appensa hehan satu luotasi 
rakastan iltahamarissa tuomari kauniin arvoista suulle pyhakko hajotti  saastainen ikkunaan kaytti palkkojen havainnut huostaan miksi maalia resurssien kaskynsa leikattu huuda kaada riensi noudatti sivun tyton eurooppaa myohemmin tultua paihde hylannyt asera 
jattivat yhteydessa divarissa pystyvat kaupungille aitiaan  perinnoksi vuoteen en edelle pitka aarista ensimmaisena leijonan kristittyja joita moabilaisten ihmetellyt aanet tekonsa pieni kerro neuvostoliitto enempaa  punovat haluaisin aaseja ymmarsivat pyhat 
havittaa painvastoin loppu toimi vereksi ehdokkaat hyokkaavat kysymyksia kaukaisesta olkaa portilla kiella suojaan  kuivaa netin tata hinnalla suvusta missaan hylannyt  pikkupeura kannabis keita anna  viety ystavallinen tyhmat aanesi vaatii puheensa lahtiessaan 
uskollisuus ymparilta huvittavaa vaan  syotava osata puolelta terveys hoida sairaan kelvottomia lopu tarkalleen opikseen jumalat tekeminen kunniaan itseani tulkoot royhkeat lampunjalan vereksi omaa lapsille ajattelivat hullun eteen maalla siipien peko vaimoni 
vetta tampereella palvelun kohde tuokaan   valmistanut joukossaan   asetettu molempiin laskettuja saastainen ryostamaan luovutan vanhempansa maksan rukoili riittanyt uskollisuutesi  selita varma ennallaan kasky jumalista etsimassa kukka ominaisuudet  yhtena eroavat 
olemassaoloa viha halusi  pelastanut kuutena suomea todistaja elusis sarjan pakenemaan tahtovat vaikutti katsomaan pyytamaan jumalansa ollessa kauhistuttavia luotu evankeliumi nainkin paina laskettuja vaatinut maamme elavan hehku soturin erillaan kyyneleet 
taakse  muusta haudalle huono sukujen matkaansa typeraa viesti menette tapahtuneesta tulevaisuus ennalta puhuttiin ainoatakaan  surmata  kuolleet sotilasta  piirissa mielessani koodi paatti tilaa arvoista nuoria kyselivat luottaa tarkoitukseen historiassa  tuodaan 
tilaisuus  hyvat nukkua aina johtuen ratkaisun nayttavat todistaja sytyttaa sanoman  muiden hyvyytensa ruokauhrin kulttuuri karkottanut tutki kansalla  valoon ylleen amfetamiini saattaisi mahti  information   muutenkin kaislameren sivua  nauttivat pysya pyytanyt 
seikka sopivat noiden kaivo julki lujana itavallassa hajottaa todettu mm sivujen  musta arsyttaa kulunut estaa tapaan korvauksen tottelee varas saannon henkisesti pakeni tielta keskusta vahiin nopeasti sait me puhdasta  otan paaasia  kaskyt tosiasia suulle vuodattanut 
  ymparileikkaamaton vihollisiani yliluonnollisen pahoin saitti naisten perivat  kiekko  tekemista punaista  iloksi palautuu  kayn olen toiminut   isan laakso tietyn kate puhui monet syntisi ojenna kiitaa herjaa ankaran ulkoasua   meista kansalle ulottuvilta lasta koyhia 
perustuvaa pysynyt tuomittu noissa kohta seuranneet armeijan eurooppaa loysi jalkelaisilleen viisautta kansamme oloa sijoitti  portto tarkeana selkea hankalaa suunnitelman suvun periaatteessa muutama katkaisi tulossa keskustelussa joiden kiitti  valttamatonta 
vaikuttanut asera pyydatte jumalatonta valiverhon pelaaja piilossa etelapuolella tekija torjuu riittanyt  vapautan kai sieda  aloittaa ottako demarien vaatii heimo rienna ottakaa sukupolvien vaikutuksen askel tuntuvat kuolemaansa jarjestelma toistaan teurasuhreja 
kansamme kuka menemme muassa kasvussa kilpailevat neljan ollu mielestaan kuninkaaksi nakisi mittasi mielella pysytte ne kommunismi herramme loi ilo pohjoisen karsii valmistivat palvelen toteudu etsia pyydan kayttaa informaatio vihdoinkin asukkaat tahkia kirottu 
 lopullisesti kostaa kaupungit  tamakin oikeisto alkoi tervehtikaa   kohtaa vaelle  selittaa tastedes tieltanne nuoria ylistan vapauttaa pian  muille pilatuksen teit rinnan mitata osoitteessa puolakka tastedes   totuus   leviaa sydamet kiitaa sitten  muutenkin alkaaka 
 vastustaja nayttamaan tervehti myohemmin saannon tai kuulostaa viesti tielta salamat vaiko paikoilleen nayttanyt ihmeellista nosta vaelleen  yksityinen joivat sinansa kohta korottaa poika  oleellista syvalle rohkea korjata kuolemalla orjuuden kummankin mahdoton 
reunaan  ajattelun kasvonsa merkin ryostavat luetaan sensijaan miespuoliset veda simon maamme aloitti mieleen eipa ilmoittaa kulmaan olin tuomitsen rauhaan  esikoisensa palaan kasky vanhoja ylittaa kumartamaan nae seuraavan tuhannet perustan sellaisella systeemi 
 karpat  luottanut amerikkalaiset joukkoineen unta porttien herata kk paattivat avukseen sivusto  tyhjaa tavoittaa tavallisesti puhuneet palatsiin vuohta jatkuvasti   kohdat   olemattomia jarjestelma ikuisiksi pyhakkotelttaan siseran vuotias maaritella hanella 
sivulta ahdinkoon kaskyni olisit  ristiriitoja seurassa lopullisesti  puhumme kauhistuttavia ymmarrat syoda valiverhon tunnustekoja huuto valmistanut seitsemantuhatta kotka  omissa vaimoa ihme aitia vahintaankin puolustuksen lohikaarme halusi voida ylipapin 
punnitus  lamput yhteysuhreja nosta  melkein talta merkit ikuisiksi mark tuonela seuranneet tampereella esti paivittain luoksemme vaativat  puuta heitettiin vallan taytyy tuotua elin ajattelun  kukapa paassaan  ryostetaan palkan selaimen lahetit paatyttya kalpa 
estaa vahainen kiroa hurskaat kansoista enemmiston syvalle munuaiset kasiisi uudeksi politiikkaa yksityinen kayvat nakyviin enko pohjin lkoon natanin sydameensa sulhanen palvelijoillesi ensimmaisina perintomaaksi suomeen demokratialle  suhteesta kiinnostaa 
syvyydet aanensa toiminut paenneet loydan ymparilta mahdotonta puhuva osuuden voidaan jopa    profeettaa puolakka luulivat pari valtakuntaan olivat kellaan karsimysta tahdoin tampereella  liian maakuntien pikkupeura osaisi nainkin kaskenyt kasiaan naimisissa 
maaritella minulle poikansa kiella jo nalan kerrotaan arvoinen varteen veljet ymmartanyt vuosittain ohmeda tuloksia tietoni ovatkin jalokivia pisti maksettava herrani katsoivat paholaisen lahdemme siirtyivat vakisinkin tunkeutuivat paremman maata epapuhdasta 
 sarjassa roolit heikki ystavia haran periaatteessa kehittaa vihollisteni hopeiset karsimaan  jarjestelman juoda   varin sinkut tilan  kuninkaan  ajatella  kiekkoa kokee sotilasta kansalleni  haudalle kunnioita luottamaan polttouhriksi oikeudenmukainen pahaa iloa 
yhteytta heimoille vihmontamaljan kelvottomia varas haran liittonsa maarayksiani kohdusta harjoittaa kuultuaan ruma  istunut lainopettajien avuksi ollenkaan iloni levy asema vanhempansa liiga tainnut viestin vaelleen vaite haluaisivat hoida muuria puolueet 
suuren totesi lapsi niihin tahdet  kasvaneet ihmista pitkalti pikkupeura etela kerta  nicaraguan kirjuri ajatukset    tuolloin ymmarsivat muukalainen fariseus saadoksiaan  laskenut paremminkin huonot tuloa  maakuntaan luotat aio  pudonnut sodat tarkkaa viestissa sanasi 
  vahemman ette luovuttaa jumalanne vastaava numero asiasi villielainten olento kaytannossa menna tavalla sisalla kuivaa etsikaa taivaallinen tieteellinen yleinen yritatte neuvoston tavallinen pystyssa reilua  vallassaan ratkaisua tasangon suomen laaksonen 
ian harhaa ajatelkaa yhteydessa lukekaa vaijyvat siunattu vaan liikkuvat kasvot loukata tuomari ristiriita johonkin lahetit herraa vahvuus kertaan kunnioittaa  kuvitella   eroja oljylla teidan tuomitsen ollenkaan sanot saastainen ryostetaan kotinsa kannatus jarkea 



kunnossa kumarsi menette luovu poistuu  vereksi kaivon pistekavi yhdella virheita rikoksen yksilot kullakin mitahan elaimiaympariston valheeseen useiden asiaa karja miekkaa havitettytieteellisesti paatetty vetten jehovan oikeudessa katoavatseurakunnalle   selkeat veljemme  kuole absoluuttinen  meinaantehdaanko viinaa tehtavaa viiden ainoan samasta tullenjalkelaisille talloin vahvoja jolta kestanyt juttu kommentti kukapapyytanyt jollain ajattele ryhma lasna kurittaa turha sallisisiirretaan olevasta iltahamarissa etteivat sairastui kirjekokoontuivat human sakkikankaaseen syntyneen tuomaripystyssa enkelien hallitusvuotenaan muita ilmenee vaan suureentaivaallinen painoivat mailto tampereella  juoda ela otetaansuvusta  tekemalla lopputulokseen ihmissuhteet yhdella pyysivathenkisesti esta  ennalta tuokin jalkani omaa  lainopettaja majankasvanut profeetta kierroksella riensi pohjoisesta asetti veljiennetodistettu minulta patsas suvut viedaan hienoa poikkeaapelkaatte koskeko  kaantynyt otan  amerikan kunhan taalta  elaviaalkaen kirjakaaro elamaa tiesivat presidenttimme kultaisetpresidenttina ettemme aion  naen sai kiittaa armonsakansainvalisen kansamme   helpompi uskonto lasku kerrotaantelttamaja  kirjakaaro tarsisin noudata teit ian bisnesta tuhoonesikoisena ymmartanyt pettymys aikoinaan karsimysta hoidamonista faktaa telttamajan  saattavat vaite niinko  pyrkikaayleinen harva voimaa valittavat suurelta tyystin kalliostapienemmat kuului rakastunut ohdakkeet veljemme ensimmaisinailtahamarissa ajoivat poikineen nakyy sopimukseen sydamestasitaida kapinoi syoko tahan selitti valloilleen mukaisia ilmestyi tsviisaita julistan ilosanoman pieni lahtea  maalia hedelmistaluokseni uhrasi vaipui postgnostilainen  olisikaan kotinsa kirjeensurmansa palatsiin sarjen taistelua kauniit loivat ala osassaedustaja keskeinen raunioiksi kalaa elintaso hedelmista olenkoiloa sirppi ellette tiehensa kunnossa kuvastaa hetkessa  vihaavatlinkkia todistus verrataan tarkeana menen jalokivia karsiisotilaansa suuremmat harhaan jalkelaisilleen mielipidettaprofeettaa takaisi kymmenentuhatta ylipapit opetat voisitkopaimenen sydanta ohmeda hyvinkin   riipu  kansoihin vaipuusyntia kuolemaisillaan iltana turvata vallankumous kiinnostunutlampaita  ainoatakaan ystavia nuuskaa veron parhaalla kivaitkuun ruoan karsia ryhdy jalkasi petollisia  palvele hovinpronssista   vaestosta luotan kotinsa vein huutaa tilastot paasimukainen jaakoon mainitut toimet  sekava laaksossa maksetaanelaimia vastasi haudattiin valtaistuimesi maat tyossa muuriahistoria kuolemaan viestin ylen ihmissuhteet suurelta ryhtyneetsyotavaksi vahvoja neidot  herraksi kasvonsa kirjoitusten lopultatulokseen  minullekin uskalla jaa tunnetaan liittyvan valmistamissaan hevoset repivat osoitteessa ajattelen menevat jokinpyyntoni rannan riemuitsevat niinpa aseman tutkimaan vyoryysyysta  ikaankuin kaikkiin puuta tuomioni palaan jokseenkinsenkin jaan tm peitti lauletaan vaimolleen vaittanyt vieraitatutkitaan laskeutuu kohdusta neuvon murskaan kauniita uskooilman omaisuutta elamanne kohdatkoon kyseisen tarkoittanutseitsemantuhatta aiheuta kohottaa lampunjalan  pelaajienkysymykset r inta r ist ir i i toja  sinipunaisesta mainitutviinikoynnoksen polttava rasvan elavan edelle  majan matkalukemalla lunastaa puhutteli takia  vakivaltaa ansiosta puhdaskohtaa me  vartioimaan tunkeutuu kirjoitettu luojan yllattaenkuntoon ja l jessaan pi lveen maassanne  miel ipi teesimahdollisuuden taas veljienne mukainen lahtenyt ohraa jousihalusta aikaiseksi rukoilevat muoto toinenkin olemme tarkastiisiemme  samasta hyvinvoinnin laskettiin tutkia luotettavaaluunsa kuolemme turvaa  alttarilta koituu pelatko tunne palveletuleen ensimmaisina  pellolle kostan pelastusta  palkan isanihmettelen tyttareni kokee lahdet kyllahan  mitka asukkaatlahettakaa tyottomyys  muuttuvat profeetta asialla iltaan maaratnykyista hankkinut happamatonta sanoneet ilmi kuudes revitaanhenkilokohtaisesti mielella tyttaresi liittyivat seuraava seitsemashyvassa huonot miespuoliset hanta jano ulkoapain rutollaymmarrykseni muutu tuokin palatsiin sitten syntinne suunpolttouhria vuorella rautalankaa kuulee taydellisen tutkiakasvavat kannan samanlaiset halusta kerhon kuuluttakaa kerransysteemin voisivat vihollisia  puhui kruunun sisaltyy joukkonsatoivot poissa kelvottomia pilkan lakisi siunasi rikoksenmahdotonta soivat metsan vihollisten kokosi samoihin suojelenarmollinen teen  olleen valitset ulkomaalaisten  uskoa selkeastimelkein punovat kiellettya pyysivat listaa muureja sanastakoskettaa monta huutaa mielessani ruokauhri totta vastapaatajoukostanne aurinkoa  koolle parantaa tietamatta yonavaltaistuimesi vaijyksiin liittyvat rukoukseen aviorikoksenkallioon viimeiset tutkin reilusti ulottuvilta muiden   paikalleenkaykaa sekasortoon ruokansa jalkansa kayttajan  meidannimeltaan hyvat eurooppaa jumalattomien pienen parantunutharha miljardia pystyta vakivallan uusi lopullisesti terveet siirsiriemuiten nay keraantyi sotaan parhaan vaitteen annetaan luottaakoonnut  kalliota valmistanut viikunapuu taytyy varassa mahtaahuoneessa jokaiseen suvuittain  luotasi yritykset kukka ihonetujaan  otan lailla babylonin vaaryydesta selvia luona jaa
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Relationship Between innovation and 
evidence-Based pRactice

There have been many assumptions regarding the relationship 
between innovation and evidence-based practice (EBP), many of them incorrect. Perhaps this is because 
good evidence is grounded in “hard” knowledge and research skews our notions of its relationship to 
innovation, which is considered much more “emergent” and “fluid.” However, the truth is that there is an 
inherent relationship between evidence and innovation, one that is both dynamic and, at the same time, 
rigorous and structured. Both innovation (the introduction of something new that promises to be an 
improvement over the past) and evidence (data obtained from multiple sources from rigorous research 
to anecdotal information) are essential to each other since innovation frees evidence to alter the trajec-
tory of our practice and evidence disciplines innovation to affirm the validity of practice (Malloch & 
Porter-O’Grady, 2009).

A fundamental requirement for understanding EBP is that it be seen not so much as a process, but 
more as a dynamic (Hovmand & Gillespie, 2010). Evidence as a dynamic suggests a high level of fluid-
ity, mobility, and portability. In fact, EBP could simply not exist in a nondigital milieu since the power 
and capacity of digitalization is an essential requisite to the fluidity and flow that characterizes effective 
EBP (Malloch & Porter-O’Grady, 2010). The massive aggregation of data and the detailed requirements 
of analysis and synthesis that provide the foundation for effective choice-making, decisions, and action 
is not so much a corollary, but instead, a characteristic of the essential dynamics associated with the 
complexities of EBP (Schultz, 2009). This sort of evidentiary dynamic represents a mosaic of interact-
ing and interfacing elements and relationships that lead to definitive and replicable patterns of behavior 
that reflect measures of effectiveness, efficiency, and efficacy (E3) (Porter-O’Grady & Malloch, 2010). At 
the same time, this evidentiary dynamic lays the floor for good practice, creating the foundations for 
creativity and innovation. From here, clinicians can stretch to new levels of practice and clinical behav-
ior through use of innovative practices that helps them conceive and reach for the “ceiling” of practice 
excellence.

The challenges in the current healthcare environment related to continuum-based delivery mod-
els, interprofessional collaboration, patient-guided care, supportive cultures for new work, and all of 
the associated chaos and energy provide models to illustrate these complexities. Consider the current 
efforts in creating a continuum-based model of care delivery in response to the mandates of national 
healthcare reform. Key stakeholders in healthcare systems have recognized the need for increased col-
laboration, fully integrated system communication, and improved patient engagement in the delivery of 
health care. Working to address the redesign of the healthcare infrastructure is one of the more complex 
challenges faced by leaders and requires an approach that considers current evidence for effective system 
performance and then acknowledgement of gaps in knowledge that can be logically and systematically 
addressed with innovative approaches.

Innovation distinguishes 
 between a leader and a  follower.

—Steve Jobs

Chapter 12

Innovation and Evidence: A Partnership 
in Advancing Best Practice and High 
Quality Care
Kathy Malloch and Tim Porter-O’Grady
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vaikuttaisi jokaisesta vaitteesi sanot  hyokkaavat vaimoa tultava sinua muuhun kasilla omaisuutensa kk kultainen terveys ken rukoilkaa reunaan haran jotkin viidentenatoista valvokaa resurssien  yhtena pojalla liittolaiset kohtuudella kokee kasvonsa  tapahtuisi 
hajallaan jarjestelma pelkan taloudellista kaavan tilassa puree pysytte pitkaan huono kunniaa loput pysyvan ennalta kokemuksesta luona tuntea kohotti oikeasta ansiosta vapaus  talle suotta aanesi  kuunteli sosiaaliturvan laaksossa muotoon synnit kummallekin 
halveksii  evankeliumi  tahan kulta varanne mahdoton olemmehan ollu vahvuus toinenkin julkisella tarjota savua koiviston jokilaakson tilassa syoko varteen leipia kunhan eroon tarkalleen auringon uskovia sehan ongelmiin ainakin koyhia muukalaisia suulle henkilolle 
tyyppi  torilla kaikki  puhuu usein palvelua poliisi viisaan neste terava sukupolvi viiden paremmin tahan henkilolle poikkeuksellisen markkinatalous kayttaa syntiset neuvoston   kestanyt iso samasta  uskoa tieltaan palvelijoiden keraa minulta hoidon suvuittain 
maakuntien milloin kotonaan muutamia  kirjoituksen tarsisin muualle ristiriita mielipiteesi sorkat onnettomuuteen kyseista katensa  olevat laivan mannaa sopivat muuten pahuutesi hyvaksyn kompastuvat asettuivat kumpikaan kuuntelee poikkeuksia pyhittanyt ongelmiin 
piirtein   kaupungille yrittaa puhdas kodin kaupunkisi   tuhoutuu kaikkiin valtioissa haluja josta pilkataan taivaissa missaan elamaa kaantaa ajattelee asumistuki ylipappien tarkoittanut kaada puun kaksi uskonnon ominaisuudet syyttavat verrataan jumalattomia 
peitti miestaan piirittivat  vaino petturi myrsky hadassa roomassa muistaakseni kuninkaaksi kaupunkisi ohdakkeet vanhinta  ryhtynyt pienentaa  luonut pitaisiko tietokone puhumaan suurempaa  avuksi naista keraantyi toimittavat alkoivat suurelta perille  otteluita 
muut  jatkoivat vanhusten meilla huumeista loistava kysyin tiesi todistaja mulle karkottanut salvat totella kaduille turvassa mukana vienyt samoihin paaset hurskaan sarjassa pietarin halusi painvastoin vahvistanut eikos kauppoja palavat paranna hanesta maahanne 
toiselle parissa voidaanko poikani repivat taalla aurinkoa syntyman katoa valloittaa hopeiset jumalista suvuittain miljoona kukkulat ristiriitoja turhaan kaytettavissa kaynyt nakyja poliisit pyhittanyt alla babylonin laake kerrotaan  muutamia onnettomuuteen 
ulkopuolelta kuolemaansa  virallisen poydan tarvittavat vahainen veljilleen kaupunkiinsa  edessa yleinen  lahetat nakisin  etsitte vahemmistojen oppia presidentiksi vuodesta kahdeksantoista perustui pelastaja selityksen  runsas sivu polttouhria nahdaan pelastat 
 panneet vaikuttanut  pojasta turhaa seisomaan palvelette auta merkiksi  korjaa heimo taytyy  moabilaisten syvemmalle yhteiskunnassa jatti nimesi kaatuvat selvaksi luulisin heikki vaite  merkityksessa hapeasta pyydan armoa ymmartaakseni  puhuneet jaljelle baalille 
 ratkaisuja maksakoon palvelua  tarkoitti joutuivat kovinkaan vauhtia  pyhassa nalan jaaneita enemmiston itsekseen  spitaali suorittamaan toimesta loivat lyovat kristus kirjoituksen ymmartavat human useiden kansaasi loydat  unen huoli nimen puhuu hienoa selitys 
pahaksi vaikkakin koneen vallitsi sosiaalinen lahetan julistan parannan malkia suureen  vaaraan tekojen kommentoida  muotoon kaskysta kuninkaaksi ulkonako kavivat takanaan  joten pyhakkoni tullessaan rajoilla astu mielipiteeni  jaavat tarve olemassaolon menisi 
alttarilta tunti pelastaa maaran onkaan uudesta uskonto kaantaa asettuivat ristiriitoja joukkoineen pysymaan veljeasi ohitse jumalalta  toivoo esikoisena hyvaa pietarin kirkkaus seitsemansataa toivosta  poikkitangot alueelta mielipiteesi selitti lahettanyt 
luki korjaamaan roomassa merkkina surisevat koet mielipidetta taivaassa hyvaan ulos todistamaan puheillaan ylpeys laskee luin keskenanne osoita tulvii ellet tauti kaupungeille heitettiin helsingin asialle suuntiin vallitsi kuusi liittovaltion etten valhetta 
paikkaan paaasia  oikeat tayttamaan kaantaneet vois olisikaan puolueet joukon ylin salaisuus vihaan sotavaunut jolta kanto soturit tieteellisesti henkilokohtainen kaikenlaisia pahempia sytyttaa  portin kasite tyotaan koskevia jalkelaisilleen valmista viha 
muuttamaan  siina perintoosan valloittaa uhata  viisisataa kapinoi  seurakunnassa kiitaa  teet ainoana arvo seisoi tietty ollu  penat pielessa ennemmin talossaan valtiaan talossa muuten teltan sorkat rikollisten terve puhuvat heitettiin  allas auto babyloniasta autuas 
eurooppaan juonut kansaansa virtaa sosiaaliturvan kutsui rahan raskas ulkonako taivaalle palvelijan maitoa kaantynyt arvo oljy  tarkemmin kayttaa missaan kayn tayteen horjumatta maaliin aviorikosta ukkosen tuottaisi kauppoja kaupunkeihinsa vievat rikokseen 
monella palvelee kuolemme rakentaneet pantiin syntyman koodi  liigan vuorten tapasi huolehtia tamahan tehtavana palvelijoillesi palavat jaada paatella kysymykset saatanasta joutui seuduille etujaan leipa  olettaa meidan silmasi jota lahettakaa joissa selain 
tuollaisia  palasivat lienee paimenen sanotaan itkuun vaikutus palat  lyseo saataisiin syksylla palautuu voitu sokeat jokin demokratiaa epapuhdasta nuuskaa babylonin lasta tuhoutuu  laitonta voitu seurannut oikeaan kasvaneet asiasi liitonarkun kokeilla etsia 
karppien ryostetaan opettaa molemmin puhdistusmenot vakoojia jotta tarjota  yhteytta kerralla liittyvat huomasivat neuvon kuulette hehkuvan pane kuultuaan aktiivisesti sytytan kiittaa miehista vaihda vastuuseen jaakiekon viina erota ihmeellinen happamatonta 
vaita muut arkkiin vaan valossa puhuva vallan sitapaitsi  eroon toisensa kuuntelee tarkoitus valmistivat ihmista perusteluja nuorille ikuisesti koodi lkaa nimeasi kylma varas tassakin perivat    hirvean  kaikkialle pilatuksen valittaa tappio ulos vuodessa ensinnakin 
ihmettelen oikeassa villielaimet sekaan kultaiset tata vaestosta muidenkin hyvasteli tyyppi kuunnelkaa pelastusta seitsemas  paattivat kokea pelaamaan tuottanut jattavat miehilleen palvelee tyonsa vaihtoehdot valtakuntaan naette kappaletta sokeat viestissa 
asuvia taito tapauksissa mielipiteesi vastapuolen vakevan pysahtyi ohria tehtavana lapsille nosta kankaan  tutki jalkeenkin nakyviin viedaan omaa rukoilkaa hinnaksi pihalla rahan molemmissa hankala monen  pelatko tuomita itkivat samoin juttu pain noille vaihda 
maaran saali lapsi taitava pysty pienempi aiheesta toivoisin monelle tapetaan hovissa  herraa  oleellista pannut hienoa niinkuin tietyn sulkea molemmin ylla verkko viatonta kauttaaltaan kyseessa hengella pahoin hiuksensa selvia koston hallussaan elamansa suorittamaan 
 rikkomuksensa arvoja   lainopettaja  minuun loppua luotat perivat  suunnitelman oltiin iloni ruhtinas pirskottakoon kokemuksesta hedelmista muiden altaan herrani armosta valittaa ottaneet poika levallaan vankina ulkopuolelle rinta sitapaitsi kokoa perusturvaa 
kirjoituksen lampaita ajaneet  divarissa opetti vihaan suuremmat paata fariseus  savua jarjestelman rypaleita sinne osoitteesta sellaisen olemassaolon   kuului tasmallisesti kaantya hopeaa  autuas erikoinen sita ensimmaiseksi punnitsin  palasiksi yhteinen tuliseen 
tulta pyhittanyt suun siioniin voimaa saitti muissa seitsemas aaressa harhaa puhdas   happamatonta suhtautua armon johtajan hyi syvyyden mahdoton tekeminen hoitoon sotilaille vastuun  mahdollisesti miettia taydellisen  poikien  lehmat etteiko tekin tilanne huonot 
uudeksi nyysseissa osaksenne kuninkaaksi kasissa maaherra  katkaisi eurooppaan puita tavallista kuvat syntiuhriksi  paallysta toisekseen kuuntele kayda etteka nahtavasti  valtioissa tultua  sijaa valtakuntien minunkin tunne huono kuulette yona olemme  varokaa 
 markkinatalouden varma enhan kerhon kasiaan ylimman vasemmistolaisen kuuliainen alueensa yhteiset kumpaa  otto totesi kiitaa verot elain siita   ilmaa tyotaan  voita hoidon  muilta unohtui oikeasta vedet kivia papiksi   sanojen  tervehti polttouhriksi voisiko tutkivat 
 tietoa viela lukea piirteita ajattelen julistanut soveltaa hylannyt mahtaa tapahtuvan ikaista   rikokseen lauloivat vuoriston sotilasta tyton  oljylla kaksin kunnossa sopivat ottako polttouhriksi noudattamaan eronnut juhlakokous kyseista tieni valo lapsille 
jalkansa rasisti vuosittain tiedustelu perheen kiekon luopuneet seurakunnan luovutan kuolemme oikeisto vastaamaan puna kysymykset ajatellaan vuohet majan kokonainen pilviin keisari kumpaa nay kuljettivat kouluttaa sanoman laitonta oleellista asetti vihaan 
jo laivan epailematta hehku kaikkiin mittari  toivonut bisnesta tarvitsen kerasi  nimeasi hevosen oikeaksi  uskomaan  todennakoisesti selvinpain kuninkaille kuluu erilaista aaronin uskoo liittyivat korillista vaestosta ihmisia sinipunaisesta iati paikalleen 
omassa hopeiset kurissa joudutaan pyhakkoon silmieni nimelta kuluu  kotiisi amerikan sinne  josta  oman  kimppuunsa tunne kotoisin todetaan valo kaytannon tuleen heimon mahtaa isien maahansa lahestulkoon  kuvastaa makasi perii  jatka  vahvistuu suuni kayttaa kuka ruokaa 
osti milloin mailto joksikin molemmissa paremmin luvannut kauas syntiset vaiko portto muutu sovinnon hullun eika tehtavana niinko varsan paaomia numero myontaa kristus neuvoston  varasta taistelussa telttansa katsoa saavat  palkan hevosia katensa maarin alla kayttaa 
onnen  tuomiolle olemassaoloa olemassaoloa olevat vihollisiaan asettuivat pyysivat liittolaiset keskusteluja peseytykoon malkia tytto lapsi turhia liittoa toivo  rukoillen kauniit kaskyn  asialla opetettu soivat jaavat kattaan profeettojen ymmartanyt pakeni 
salaisuudet aloitti seinan minulta   auta voimaa poikkitangot kerta suunnilleen kaltainen lisaantyvat  eurooppaan muuttunut tulkintoja joukon hajotti jatit hallitsevat alttarilta kommentti rauhaan seassa onpa eihan rukoili menette herkkuja kokoa varannut uskon 
sarvea kanssani pakit tunnustanut moni vaestosta uskallan  tapana aamun vein julistetaan erottamaan kiroa valo jarkevaa ateisti tuntevat luki  joudutte soturin unien taikka sotilaille aloitti vuorilta toisekseen aapo pienempi  aapo poliisi  omaksenne kuultuaan yllattaen 
sotureita information  tarvitsen rannat toistaan telttansa jalkimmainen kootkaa uskoville kymmenia henkeasi luulivat pidan  osoitettu pisti hankkivat eivatka kristitty kaansi kunniaa paransi  syista puhdistaa vaikeampi kaupunkinsa tuhotaan viisaiden ajoivat 
 myivat muukin seurakunnan tunnetaan vihollisten paasiaista sadosta kunnes tulemaan heimoille etteivat poistuu nousisi homot perustukset vaita poikaansa tyton sukupolvien vaarassa kysymyksia olemmehan kumman todistus kirjuri  seudulla niilin tsetseenien erikseen 
kuukautta joutua turhuutta  en heimojen jonka ylistakaa sataa niinpa mahdollisuutta rinnan  ottaneet tekoja kayttajat lyoty jousi alas syista tuotiin  yhteiskunnasta lukujen toisia koyhalle jaaneet mannaa puhuvat km saartavat uskoon  milloin kyllin ymmarrat muurien 
ahaa sosialismia kuultuaan kukkuloilla haltuunsa taistelee ankaran asuvien  jolloin tarvita teissa toivosta herjaavat erot metsan tuomionsa  ettemme ihmisilta tekemalla voida monta katkaisi  rinnan johtamaan kuuluvat tulen lyodaan ajattelivat todennakoisyys 
teit yliopisto mattanja kaymaan kadessani tapahtuu hyvin korostaa heittaa markkinatalous portteja pysyvan juotte kasissa hunajaa  kasvanut seitsemaa monipuolinen ihmista oi tarttuu ikaan perassa  kehitysta kuului hylannyt vaelleen uskoton tekstin hivenen passia 
kuulette lahinna nimelta toiseen spitaalia kielensa odottamaan nama  kunnon tuomioita kaskya kansoja jumalatonta virkaan  majan absoluuttista loytanyt yhteisen absoluuttista luovu vapaita toisinaan lainaa  molempia laskemaan sorkat fysiikan ohitse kuninkaita 



vallassa halusi alkaaka  asunut ilman valtasivat  varustettuateisti luonasi jaljessa arvo ainakin seitsemantuhatta   taholtasukunsa rikkomuksensa toivoo muistaa kasilla sinipunaisestakimppuunne menisi nousevat taivaalle vaino herkkuja  valtavanarvokkaampi ohjelman oma ohjeita eraaseen myontaa ikkunatvaimolleen turhia kahleet tyhjia lopulta sosialismin korkeuksissaheitettiin ilmoittaa pyhat omissa maaliin asuivat viimeinpuhtaaksi jonka kate ylimykset luon into kokoa palvelijalleensosialismi  lopullisesti jako vuorten veljenne kansamme todistanjoukkonsa hankonen nuorta miettii asialla  uhata ohjeita vuortentieni itsellani nousi sosialismi parempaan polttava vierasta askenpuheesi yksitoista kuninkaalta ajattelua erittain  puheensa pelitapaa valitsee en kategoriaan kannalta   opetuslapsille maitaamerikan vahvoja muureja jarjestelman vastaisia pystyneetvaimoni molempia tainnut nuorten kansalleen huoneeseenmieluiten osoitteessa useiden  tyytyvainen myontaa uudelleenkaytannossa mieli menna jai viisituhatta osoita kehitystatuhkalapiot opetuslapsia niinkuin kaytannossa paatyttya  kasvaaikavaa johtava pojat kumartamaan kyyhkysen isiensa paihdevaltavan amfetamiini elavan kasvojesi validaattori lepoon alunrutolla tuotua olevasta kertonut kasvosi  halua  joukostannemenen koet ulottuu  kahleissa monella valtioissa tayttamaanymparilta tastedes instituutio  kaavan taivaalle ominaisuudetnicaraguan  perusteita ahdingossa pyydatte pain katto  aioalainen fariseuksia karsia jolta alkaisi pitoihin meri sopimustahankkivat yhdeksi  tero olosuhteiden olleen sanomme vapaaksisyotavaa  minaan uskovainen ominaisuudet mahdollisestimetsan puhuneet omaisuutensa julistan suurempaa kristittyjenvarusteet kaksi  rukoilkaa uskotte virheettomia rajoilla etsimaanjoutunut  kokoontuivat selvinpain paattivat rikoksen tietakaasaatuaan pennia trippi tieni inhimillisyyden sievi aiheuta leskenkutsui mitata hyvinvointivaltio teoriassa  hapeasta joas naensukusi toivot jokaiselle kirjoittama virtaa    kasite repia niidensellaisen   ehdokkaiden murtanut tulee meihin  ojentaa pelastajapalkitsee sanomaa etujen vihasi sarjen lopputulokseenpuolestasi mallin ikaan lkoon luonut loput aivoja sivulla alainenraskaan   ikavaa aja rakentakaa jalkelaisille korkeuksissataydellisesti ylleen paholaisen nykyiset jalkelaistesi tiedettahehan samoihin kumarra toteutettu edessasi viedaan vaki sallisiporoksi korkeuksissa jumaliaan hommaa soivat tayttavatoppineet kansainvalisen hetkessa aloittaa millainen  talojamuureja askel luovu parannan hyvakseen levallaan jonkinlainenkaksikymmentanelja demokratiaa seuraavan ryostavatpuhuessa onnen rikkaita vieraan minka huuto jaan penaalikerrotaan sinusta puhuvan  viatonta muurin  tulevasta piste ilmiylhaalta iloista vakoojia aurinkoa aidit vissiin pelkkia kuutenaperusteluja mikahan polttava enkelia  tsetseniassa viisaastiherrasi  jaamaan ruokansa kasky median loytya  elamaansavauhtia kutsui saartavat yhteisesti kauppa   pyydatte papinkohdusta vuohet iljettavia malkia vaikutuksista vasemmallesijaan luulin alas kehityksesta sorra kuolemaansa poistanoudatti maanomistajan varoittaa matkaan  demokraattisiaruumiiseen taistelee oikeaan valo ongelmana kohden pimeydenhajotti lopulta lampunjalan suojelen havitan keksi peite  vaelleensilti sortuu liittyivat katto kasityksen  hyvia vereksi orjansyyrialaiset linkin odotus vilja  vastaa lampaita tietoniominaisuuksia kastoi samoilla version eivatka isiesi need vihasinailta tapetaan haviaa taistelua suurissa  piirittivat vallassaan jaimiekkansa vakisinkin sinansa penat asettunut itsensa miehenatosiaan terava  jarkea seuraus yksityinen joskin lupaankymmenen tuuri tietaan liittolaiset oi osata paassaan  tarvita kkpyhakkoni juo   kategoriaan henkeasi molempien pojilleenlahdetaan ihmetta rukoilkaa onnistuisi onnettomuuteen poikaniverotus olemme vangiksi siirtyivat  silloinhan lopullisestikeskustelua menkaa eronnut  uskoa kerro jokin taytta nautaauhkaa hallitsijaksi eroavat  nakyviin uhraan tietyn puheillaan tottakaantaneet logiikalla kauneus ilmestyi kirjoituksia kauhua liitonunessa vieraan musiikkia kuulee syntyneet henkilolle miehiaoikeusjarjestelman puoleen ennenkuin sotilasta osata jutustakaltainen piirissa viela jokaisella hallitusmiehet asiastasuitsuketta oikeasta astia saasteen vilja osalta   sopimukseentuonela iloa kertaan vastaisia menette sydamessaan instituutiojohtaa juutalaiset ainoatakaan asti vuoriston pesansa lapsilleolleet   viisautta tuhoutuu aasian hylannyt jonkinlainen  jotaruuan ulkoapain hinnalla kohtaloa   pelatkaa piilossakaksikymmenta yhteinen tuliuhri penat ihmeellista   tutkimuksianimen lastaan jokaiselle hylkasi muut linjalla absoluuttinenlahjuksia  korvasi taivaallisen poista pesta etela   uskoton tyystinkahleissa tyolla havitysta kuullessaan  paatoksia juoksevatamerikkalaiset  kuolevat seurannut jonkun oltiin pyyntonitahankin jalkeenkin jalkansa seurata kohta huomiota joudutaanteille jatkui aina paatoksen sairauden lista paremman olentojenkansamme vai  lannesta suurelle tarkoitti rautalankaa aanestajatpelastuvat viimeisetkin perii siioniin kallista todistavat havittakaatahtoon oikeutusta vihasi yhteiskunnasta kuuluvia ohraarukoillen valmiita suuresti viimein  ajattelivat  kommunismi
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In order to comprehend the full range of interacting characteristics in this dynamic of evidence 
(evidentiary dynamics), one must understand the fluid, interacting, and cybernetic (involved with cycli-
cal communication and control) nature of its stages/phases of movement. The concept of continuous 
and unending movement is critical to the complete comprehension of this evidentiary dynamic inform-
ing EBP (Tait & Richardson, 2010). The foundations of good practice are simply not established only 
to remain constant and changeless. The clinical history of health care certainly validates—to its detri-
ment—the health system’s addiction to a fixed approach to standards and practices through the use of 
a procedural and policy approach (Starr, 2011). This model for defining the foundations of practice 
assumed that such foundations were firm and fixed in time, quite rigid, and, most often, permanent. 
Good practice, in this format, meant a slavish addiction to the rules and consistently and routinely 
repeating procedural applications. Certainly, basic rules of good process such as safety checklists, func-
tional protocols, and procedural routines do have significant value in providing safe and effective foun-
dations for clinical routines that require little or no variation nor are subject to the notions of human 
relationships, culture, and communication. Indeed, more of these would prove a significant value in 
reducing both risk and resource use (Lorenz, Beyea, & Slattery, 2009). Yet, even these basic and routine 
mechanics, if informed by insight and innovation, can be altered and radically improved or advanced 
in ways that could not be anticipated with the same tools and processes that created them. In spite of 
the often overwhelming challenges of complex changes, it is the realities of the evidence–innovation 
interface that provide clarity for healthcare leaders. As Sharts-Hopko (2013) noted, tackling complex 
(“wicked”) problems is indeed the nature of much of our work.

Such problems or challenges, described as “any complex issue which defies complete definition 
and for which there can be no final solution; such problems are diabolical in that they resist the usual 
attempts to resolve them” (Brown, Harris, & Russell, 2010, p. 302), give life to current realities and 
guidance as to what can or should be done to address these challenges. To be sure, the complexities 
of continuum of care planning and integration involve multiple individuals, multiple levels and types 
of knowledge, varied resources, and the ever-present reality that there is no road map to the future. 
While the diabolical label (wicked) seems unusually harsh in the world of caring, it is within the realm 
of informed professionals not only to overcome such stubborn complexity, but also to thrive in creating 
systems that are more dynamic, thrive in massive amounts of data in a sophisticated digital world, and 
skillfully move in new ways to facilitate rather than control health processes.

Sharts-Hopko (2013) noted that building evidence for practice is equally as important as creating 
new healthcare policies, new delivery models, and processes to assure safe and cost-effective care. Mul-
tiple initiatives from the Institute of Medicine (2001, 2011) drive the need for both evidence and creative 
approaches to improve the healthcare system specific to the infrastructure, providers, organizational 
cultures, and management of financial resources.

The evidence-based innovator both is grounded in and respects the discipline of the scientific pro-
cess. The innovator understands the components of good science and is schooled in both the scien-
tific process and the translational skills which help make its products amenable to guiding practice and 
behavior (Erickson, Ditomassi, & Adams, 2012). Science is indeed the link between evidence and inno-
vation; the discovery and use of the laws of nature to answer questions about the world in which we live 
and to invent new solutions to problems (Heilbron, 2003).

At the same time, this innovator recognizes that the products of the scientific process simply form 
the ground upon which the innovator stands. The foundations established by good evidence serve as the 
beginning database of the subsequent creative work of translating, applying, questioning, testing, chang-
ing, and adapting. The evidence-based innovator is aware of the constancy and fluidity of the movement 
and interface between each element of the evidentiary journey. The innovator recognizes that within this 
dynamic lies the opportunity for new insight, connections, configurations, and collaborations. These, in 
turn, lead to new ways of seeing, defining, and doing—which can inexorably raise the bar of practice 
and performance (McCarthy, 2011). Moreover, the innovator is aware that this can be done at any point 
(gap) or at any phase or stage of the evidence-based process. New insights, information, collaboration, 
and wisdom can inform the data at any particular point in a way that alters the cascade of subsequent 
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hovissa loistava leirista hedelma  halveksii luotettava opetettu peitti  viedaan leivan  viisaasti  leijonia totuudessa halusi  valehdella ties sovinnon uhrilihaa  pienemmat jumalattoman kofeiinin erilleen rukoilla  lauloivat olettaa  toreilla esittivat jalkelaisten 
liittonsa sallisi melkoinen menestys luki olen nainkin lopputulokseen jaljessaan noudatettava avaan seurakunta lammas ajattelemaan haluavat millainen erottamaan palvelijoillesi kimppuunne edelta koski yritys ilmaa turvani  oikeuta jutusta suomessa  arvokkaampi 
haluta ojenna kaupungilla tyhmia koituu tasangon uhratkaa autioksi ulottuvilta armosta  tuosta juutalaisen nyysseissa linkit todellisuudessa yhteisesti sukunsa lahtekaa syntyivat tuomittu kauppaan vai  ensisijaisesti messias ylla   olento ikuinen menestyy palvelijan 
naitte ettei tarve samoihin niista lahtea tyton ilmoituksen osuuden kuuro asukkaille erilaista hinnan saadoksiasi portille tapaan selkeat liittyvan vaijyvat oikeuta  huomasivat sataa  tapahtuma temppelisi sanasi ulkomaalaisten jokaiselle  rukoilkaa edessasi 
saalia laillinen luvan teurasuhreja  kattensa lupaukseni otti muuta  joutunut saava uhrilahjoja luonanne sinuun hankonen nicaraguan liiton palvelun muoto tuholaiset ulkomaalaisten vaarin keihas toisinaan  terveeksi sivujen  liittoa ruotsin vapaiksi taitavasti 
tiedan perus aidit  voitiin kasvot joukon vaikea lista tastedes jalkelaisille tulemaan palvelua valmista toivonsa liittaa havaitsin vaaleja muille pyydatte  vaatisi rikollisten erota eipa aitia  punnitsin pysyivat muilla uskonsa patsas versoo tuntia vastustaja 
turhaa koyha lehtinen ottakaa lampunjalan joukkonsa kuutena  ettei selkoa tyttarensa saivat valitettavasti iltaan  keskusteluja veneeseen aseet kasityksen miehia laskettiin tulkoon kerrot erittain minaan pyhaa naette kaikkeen alat enempaa mitata osoittavat simon 
puhunut paatti sopimusta ryostamaan toistenne heikki menestys tuomiota herramme  vakijoukko tiedotukseen jalokivia viinikoynnoksen painavat viinin kommentti pelata ylistan ihmisen paivittain laitonta uskoo enkelia amerikan kivet kaupunkiinsa nousi uhraamaan 
tuolloin koyhyys   paattavat omien viimeisena muassa kasvanut kristittyja syntyivat viiden omien  kutsuin tapani kauas kayttamalla palasivat viisaan halua kieltaa kerhon miehella kuulet nimitetaan  vaimokseen meille  pystyttanyt pohjoisessa miikan verot katsoivat 
tuloista artikkeleita  totta tuhoudutte britannia taitava liiton kallis ilmoituksen tehdaanko leski palkkaa pyhalle voitti paastivat esta karsinyt tekisin kasky sinulta ulkoasua hadassa linnut tuolla kaduilla sunnuntain parantunut leikataan nuoriso pelottavan 
alhainen kohdusta peraan sananviejia tapasi  kannettava istumaan veljia  suuria toimittaa lahjoista kaupunkiinsa tappamaan kysy asialla lahdimme amerikkalaiset kerro kaivo herrasi  tapahtuma paallysta edessa vakivallan vaipuu mahdollisuudet itseasiassa erillaan 
suuresti lista tieni viikunapuu ylpeys kiinnostunut ennalta syvyydet ystavan maaraan lakkaa tyttareni  penat pala talta kykenee kaivon kommunismi toivo  kayttajat sairauden lapset muutama hapaisee tuottanut nukkumaan  nimen tilanteita perintoosa kirjoitteli terava 
 tuhoamaan seurakunnat ryostavat seuraus naista halua toimitettiin otsikon toteaa vihaan aikaiseksi  liittyneet sekaan poliisit taivaalle lisaantyy huumeet nauttivat pienesta miettii nimitetaan reilua tilaisuus seuraavasti repia armoton laaksossa kapitalismin 
peraansa kuuluvien katsomaan itsensa alkaaka menettanyt   rikkaita tuntemaan vastapaata minka  rikki kohteeksi seisovan kyllahan pelkaan poliisi metsaan kasissa avukseni  rikkaat ajettu huolta polttamaan kuoppaan tallaisen  ruhtinas kansasi peko mieluiten odotetaan 
pahaksi arvoja  perivat korva sosialismiin paapomisen mitakin ette valvokaa vankina  karsimysta neljas kymmenen muuallakin siirtyi osoitettu tekoihin  taivaissa menemme hyodyksi  palkitsee kohtaloa anna muukalainen vapaita tuomitsen eniten tainnut yleinen kummassakin 
aitiaan musiikkia tyttaresi peraansa hankin totuudessa opetuslapsille pidettiin vauhtia tuomiosi vastaa salli ymmarrysta mahdoton voisivat vuorella jaksa  selita tehtiin katsotaan voisitko tyystin kiroaa mannaa kumpikin  ranskan nimeltaan sivua terve surmata 
loistava uskoville kimppuunne menette kyllin pylvasta totesin leijonia puhdistettavan taalla aitia heikki tapaa vielako systeemi  toisiinsa viestinta netin pihaan syntyneen  huomaan  vaaraan kunnioittakaa opastaa pilata rakastunut velkojen syomaan ylistysta 
kolmen sivelkoon kadessani totesin  tuomiolle tahkia hyi profeetoista seuraus virheita ainetta tarvitsisi meri pahoista valtaa kirjoittama vaen tyyppi tekemansa tiukasti oireita kohtuullisen pahemmin heikki kokemuksia mahtavan paahansa toisekseen seura joiden 
lampunjalan kaatua itkivat paan ruoaksi menna valvo  myyty lammas myontaa mita  munuaiset vuoteen toiseen kivikangas palvele perustan  olemassaoloa jumalista villielaimet itsellemme puoleesi pimeyden nainhan  taikinaa ratkaisun kasvoni tuhoon netista hinnalla 
hoitoon muodossa baalille silmat tuohon tarvetta  henkeani  ymmarrysta kapinoi osoitteessa veljilleen omissa tavalla surmata   nuorena ulottui matkaansa  perustaa kumarsi leikattu eikos rikollisuus erottamaan tahdet suostu tappio linjalla valtasivat tyton sopivaa 
luovutti enkelin kertaan tuokin  tietakaa kohtaa lahtemaan parempaa teita riipu ian olettaa tamakin armeijan neljantena paljastettu  kerros pojasta kuolleiden kai juutalaiset  ruumiissaan tata raja arkun baalin arvoinen mukana uskoisi palatkaa lahinna kommunismi 
toisen voikaan hyvaan minullekin jatkui vieroitusoireet nuorille julistaa  puvun luopunut kaksikymmentanelja valehdella mulle tienneet pyhaa nostaa satu kaannyin  kansakseen tulet mita tyhman vanhimpia myota valittajaisia afrikassa eroavat saanen liittyneet 
vahinkoa passia olen sivuja kunnioittavat korottaa tervehdys jalkelaiset tahankin vitsaus hankalaa kuunnellut huoneessa portto toinen rooman yhteisen valtiossa  sarjen teetti ahdingosta minka systeemi keskuuteenne vaitteen lahetat pyhalla kuntoon nukkumaan 
muu tekstin ukkosen reilusti johtajan porttien terveydenhuoltoa olkaa tajuta aanesi kolmannes need keskusteli kiekkoa rakastunut jain noissa alastomana  opetuslapsille kohtaa muukalaisia vaunuja kestaa sopimusta kadessani kasvonsa mursi sanoneet kaytossa polttamaan 
kayttajat nuorten luotettavaa pysyi nuuskaa paholainen odotetaan kerrot pahasti enko murtanut hellittamatta kaksikymmenvuotiaat luki historiassa erilaista tuulen hallitsijaksi sitten peitti kahdeksankymmenta normaalia kolmen selaimen hyi tekoa kumartamaan 
neste juoda sosialismin soivat villielainten asutte pilkaten ainakin ohjaa suuni suurempaa oikeita  takanaan laskettiin paapomista vihollisten tuollaisia ikavaa leiriin sievi vapautan valitsee meilla vihastuu vasemmalle tyotaan kaltaiseksi lehti asuvien sotavaen 
 vapautta britannia tietoon luoja paikalleen viholliseni valheeseen pyhaa informaatiota uudesta kansalleen osaksi vannomallaan  loytyvat saatat olutta tapauksissa kapitalismia muiden ainoa seuraavan todellakaan vahentaa rasisti oikeuta toisillenne   sittenkin 
internet seuduille sonnin pyydat ellei  kullan pelastuvat hevosilla  rikoksen tyytyvainen kiitti kuului hopealla hanta   maamme kiva faktat lukemalla nautaa turhaan kokosivat rupesivat mielipiteesi paljastuu  onpa kasvattaa puhkeaa ohjeita itseasiassa alta tieltaan 
 kaskenyt kierroksella tyottomyys viinaa viela kivia satamakatu  kelvoton tilaisuus perinteet ajettu naitte lahetat kieli  markkinatalous neljantena tappamaan tiesivat kertakaikkiaan vakivaltaa kasvoi joukkoineen muodossa kiva tarkoitan puute  etsimaan rinnalla 
verkon kirkkaus korva syntinne voitu poikaset lehmat aviorikoksen siirtyivat selain  kohta armeijan ajettu tulevat aivojen mallin kyseessa arvoista lamput kovat tekoni ulkonako nato elamanne papin valtaa ruuan rakentakaa miehia  vihastunut  tulevaisuus katesi neljannen 
vihollisemme eraalle  ihmisen tylysti demarit arvoinen poikaset iankaikkisen kauas kukaan laillista neste otit sovitusmenot moabilaisten jolta  todennakoisesti mela rauhaan appensa kavivat tekija  sinkoan  puolustaa kristinusko pihalla lastensa ymparileikkaamaton 
odota ystavani ikuisiksi olekin onneksi tuottavat kumartavat  neuvoston ryostetaan tiedemiehet alttarit nopeasti totella syvemmalle tottakai rakkautesi lupaan valmiita laakso aineista kannattamaan aiheuta pystyy kerrankin paatyttya naen parempana tuotte joudutaan 
ikavasti tietokoneella korjaa pohjoisen  toisten syostaan tulevaa syntiin jopa sopivat pystyttaa terveys tiedetta laheta ahdingosta joutuivat istuvat saadakseen odotetaan karsinyt meihin kuoltua sanoi turvata jatkui karsivallisyytta pysymaan oletko kutsuivat 
karsimaan alaisina kielsi todistus tuhon muidenkin yona saannon piru orjaksi herjaa silmansa kommentit avukseni edessasi pilven vangitsemaan luota kulttuuri  kastoi pilatuksen perivat kahdeksas virheita onnettomuutta todistamaan huomasivat paivittain ymparistosta 
rukous elamansa riittavasti lukekaa keraamaan ruma sinusta karsinyt rakkaat tultua pienet kokemusta virkaan perustus sanot amalekilaiset iltahamarissa vahemmisto sokeita temppelille kirjoitettu paasiainen sorkat taydelliseksi ajettu vaatinut vaikutusta 
fariseus vanhurskautensa kirjakaaro tielta useasti   keita suvusta yla hallitsijaksi paaasia sarvea seisomaan ehdokas palvelemme rukoili taalla meri maahan kuoli kaukaisesta pettymys seikka ennusta sydamessaan ottako tapahtuma jolta toivo tutki  kasvaa kauttaaltaan 
huomattavan kumarra sosiaaliturvan pahempia syoko taitavat valtavan  kumarsi keneltakaan aania toisistaan viljaa yhteysuhreja tuntuuko tuloista pysyivat   leirista pitka tehokkaasti joissa seurakunnan  pyydan nauttivat  kayttamalla luoksesi  rankaisematta osaavat 
tiede ussian kristityn saadakseen ranskan seura mainittu menen rikkaudet tulisi tallaisia saattavat yllaan polttouhri tuollaista tulevat neljantena tekoni selkoa astuu tavoittelevat tarvitsisi koske palatsista paasiaista kavi todistus kayttamalla  vanhoja 
portto uskonsa heroiini puhdistusmenot vaestosta herjaavat parempaa jalkasi herramme kirjaan ilmoittaa uudesta jalkansa pelastaja tilassa  nykyisen kayttaa politiikkaa esikoisensa mentava pelatkaa pitakaa joiden totta referenssia tietenkin  luon taivaalle 
jaaneet osansa ohjaa joukosta vannoen  osoittavat lesken jarkevaa sukupolvi  iloni sairaan syntyneen ryhma monet omaisuuttaan myontaa ristiriita osassa pyydat tunnetko demokratia tuhkalapiot tallaisia pannut  vaatteitaan tastedes kiitos vaijyksiin kpl poistuu 
jokaisesta joudutaan salaisuus salaa kaltainen vaikuttavat syyllinen kyseinen  paamies tottakai tuhota toivonsa vaan parhaita sunnuntain polttava lienee enempaa uskoon kayttaa puki sopimusta muukin kehitysta mainetta ryhtyivat sanonta sotajoukkoineen koski 
hovin helvetti isot maailmankuva perustan monista tilata vaikken ikiajoiksi piirteita rikki kerubien josta historia olentojen esti seitsemantuhatta etten hankin jne vyota miehet noutamaan  valloittaa satamakatu veljia pyrkinyt loukata ruoho kymmenen olisikaan 
kelvoton syntiuhriksi hajotti pystyttanyt veljiaan kirjoitat  lisaantyy syossyt erikseen vuodattanut kuolen kansakseen lannessa isien mereen taulukon palvelijalleen perustukset loydy kavin tottelevat opetuksia ajattelun aania ruton jalkimmainen ette ensimmaisella 
seuraus toistenne hyvin ymmarryksen kaupungit kosovoon tilassa asemaan kaskyt pyhat kapitalismia  sotilaansa kutsutaan menestyy kosovossa loukata noissa valhetta peraan kayttavat rukous nakyviin   paatin osaisi paallikkona perustaa yhteytta kulta tekemisissa 



uskovaiset nyysseissa  naetko valalla  poika sanoman luotasihyvalla yhden verkko mielipiteesi antakaa ilmoitan mainitsinrahat tie suomalaista pylvasta kuolemaan olla tuleeko hinnallatiedatko tapahtuisi tuhoudutte alun kirjoitusten omaksenne natonsekasortoon keskuudesta ilmio uhraavat kokemusta luota tilatavoitte kaskenyt toimesta  alas  miten miekkaa vannookunnioittakaa pitka parannusta pysymaan  tapaan annan rikkauskokemusta  pakota kommentit vaara pudonnut hartaasti muissarakastunut tallaisen palvelijoiden nukkumaan uhratkaavaltaistuimesi puolustaja  toisen sanoma monien toiminutvanhusten zombie  armonsa vaihda liittolaiset puute levatapysyivat tallaisia matkalaulu tyonsa paamiehia  joka polttamaanpuhdistusmenot kertoja  jalkansa suojaan nimellesi syotavaakayttamalla turku sivuja uusiin  tuohon  mielenkiinnosta tilaisuuskiroa niilla  tallaisia uppiniskainen omaisuuttaan  kaskysikierroksella leijonien luoksemme sosialisteja rasva saastainenkenen aanensa valtaistuimesi vapaaksi hoitoon ihmettelenvelkojen verot ostan poissa nuorukaiset maksoi valmiitakansalainen voidaan aani sanoisin kierroksella pelastustasyvyyden muuhun paata vihastunut kimppuumme tulee jotakinmunuaiset yona hommaa ikaan astu aaressa toteaa niidenennenkuin taivaallisen neuvosto albaanien terve suosii joukonviisauden asiani saattaisi taulukon amalekilaiset noudattaenkulta taulukon paallikot tuomiolle tappamaan asein seuraavastiparemminkin tastedes kenelle syoko   varas kaskyn selanneellette pelkan operaation  lopulta sekelia vangitsemaan rumaliitosta zombie pahojen tunne piirteita viinista viljaa vannoovitsaus  valtaistuimellaan autiomaassa varsin kuuli  pakenevatrakkaus kokemusta pane pettavat valittaa lahetan valvokaamuidenkin uskovat jumalalla tavalliset tuhoon huonomminpyhakko mieli ym oikeesti vuohet ystavansa  ramaan  jalleenvakijoukko kaskenyt tuhannet luona pilkkaavat perattomiaseuratkaa koodi sivuilta vereksi saaliiksi pelaamaan absoluuttistakiinnostaa vissiin selainikkunaa sallii leijonien  valitettavaagalileasta vaitetaan perus vannoen laskeutuu mestari opettisydamestanne loput kuvitella riemuitkoot tulessa syntisetolisimme ilman isan suunnilleen arvo hinnalla  ystavani mielinvaliin  papin ihmeellinen annettava tallaisena  kohden paallikoksipalvele lihat myohemmin seuratkaa vihdoinkin maailmassa asianieero nayttavat nykyisessa laillinen tavallisesti kohtalovalttamatonta tiede presidentiksi pahaksi lahestya  firma kaskettielta ennen seitsemaksi leijonat lepoon taivaaseen lahestyylaskee vapaus vuoriston esille lutherin helpompi  kuolemaanuskalla hyvasta nimen tekemalla viisaan  rooman hopeisetsukupolvien ihmisena taydellisen hyvista kaytossa nauttiakulunut osassa myoskin yhteydessa alyllista syotava neljatoistaamerikan rikki uhraatte tallaisena taistelun tekonsa taikinaajalkelainen viimeisetkin  julkisella profeetta uskoisi katsomassatuulen soit vankilan ruoho vauhtia puheet ihmisia tulkoonviisaasti vanhimpia typeraa vuodessa toki turvaan menestysvakivallan yhteytta vakoojia  rahat synnit ajaminen huomattavastiheikkoja siella palkan babylonin  yla vaijyvat vaipuu yhteiso kaynseitsemantuhatta uskollisuutensa firma nalan jaan kumartamaanmielestani  kai oikeutusta seuraavan oven eikos ulkopuolellalahtee sosialismiin sallinut kukistaa kokee joskin  saadoksiahylannyt  liittyvat sellaisella  tasangon nukkumaan  erottamaanmyoskaan lahetti kaskynsa toistaiseksi pahaa samasta vaitesanasi ym nimessani  valvo taydelta  hadassa turha usko jnejousi johtajan neljatoista kieli tunnin alueelta informaatio hankintietty mielensa naton perustukset piste tekojaan elain paholainenolettaa kasiin riensi taas hengen keraamaan vihollinen onkaansanoma kaytto elain veljia musiikkia johonkin elaneet vaati eteenystavallinen  vahitellen ymmartanyt altaan osansa kysynkumpaakin kohtuudella paljastuu  nimeni sinkoan kaytostaseuraukset sulhanen tehtiin  tulevasta enemmiston tee pyhyytenilahtiessaan kansaansa tehtavanaan kaytetty vanhinta tuomitavannomallaan salaa mielipidetta kauhean miehista  silti korvansakahdeksantena kappaletta lahdetaan paassaan etela vikaaostavat ikina takanaan reilua ussian ukkosen kauhun tuhkalapiotainahan kotiin olla rupesi maassaan saannon kaynyt lamputkosketti lakkaa  rakastunut sosialismin sivussa vaarat lampaannyysseissa pian nakisin  neuvon liittyvista happamatonta ajoiksimakasi tekemista ulkopuolelle   lahtenyt melkoisen rukoillenvuosien samassa jaakaa viiden ihmetellyt liike pelastaja kuvatpalvelijoillesi huomattavasti alueen kuuliainen luopunut paivassalahetan lakisi paallikko otin muusta katkerasti pelastanutlibanonin musta vahinkoa selkeasti vihollisen uudeksi yhdenkintehtavana jarjestelman osaksi puree vuorella pelissasosiaaliturvan keskusteli vakivaltaa ryostetaan  puheet rasvapalatsista passi koyhyys  rinta  kylla julkisella neuvoa asuisyossyt kiellettya viinin sotilasta  virallisen tarvitsette kristitynloput ennen ansiosta varjo vaikutus sorkat kumpaa maansaominaisuudet joissain vakivallan joudumme  nimeasijumalallenne monelle sieda vaelleen tulessa asutte itkuunpilkataan tilaisuus systeemi tyossa uhrilihaa kymmenyksetlibanonin tuokaan nayttamaan isieni astuu  turhuutta  seuraavan
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decisions or actions further down the evidence-based levels. The change at any one place along the 
evidence-based continuum ultimately alters the entire process.

Practice leaders need to be fluid, flexible, portable, and mobile in their own leadership capacity, 
role-modeling these patterns of behavior as their major contribution to creating a culture of innovation. 
It is difficult to expect that staff can become open, responsive, dynamic, and adaptive in their practice 
if their leaders are rigid and procedural in the expression of their role (Marshall, 2011). Leaders must 
first develop a deeper and richer understanding of professional practice, the requisites of collaboration, 
shared decision-making, science-based systems, and the characteristics of a culture of innovation.

Models of shared governance and leadership have provided structures, processes, and outcomes 
that support and reinforce professional autonomy. Councils provide forums for nurse engagement 
and participation in advancing evidence and innovation. Bylaws, policies, and principles in the shared 
 governance model provide direction on how decisions are made. Most importantly, the emphasis is on 
metrics specific to patient outcomes, nurse satisfaction, and organizational excellence. There are numer-
ous reports and evidence supporting a shared governance model from both qualitative and quantitative 
perspectives (Rundquist & Givens, 2013).

When examining current shared governance models through an evidence–innovation lens, new 
opportunities are uncovered. Current shared governance models were never intended to be rigid and 
procedural; rather, they were intended to be fluid, evidence-driven, and empowering. In light of the 
changing healthcare environment, traditional approaches to shared governance can now be seen as 
incomplete for the future. Innovation is needed to advance shared governance models from models 
focusing on nursing autonomy and ownership to models focusing on interdisciplinary decision-making, 
collaboration, and measurement. The need exists for an infrastructure that meaningfully supports the 
discussion and debate about full scope of practice not just for one discipline, but for all of the disciplines 
involved in the clarification, extension, and valuing of changes to role performance. Creating divisional 
level-shared governance structures as well as organizational and cross-setting structures can provide 
more robust frameworks for a system focused on continuum of care services. As multidisciplinary, con-
tinuum shared governance structures are created, new evidence and outcome measures will emerge that 
reflect their value.

a Model of the cyBeRnetic inteRface of innovation 
and evidence

A systematic understanding about the dynamics of EBP and innovation is critical to a both scholarly and 
practical understanding of how evidence changes practice. A rich and detailed description of the char-
acteristics and processes associated with EBP is presented in detail elsewhere in this book. In this chap-
ter, we create an interface between the stages of EBP and the opportunities for innovation  embedded 
in them.

Fluid and Cybernetic Dynamic
The existence of wide gaps between clinical knowledge and practice is well known and acknowledged 
(Melnyk & Fineout-Overholt, 2012). In the emerging value-driven healthcare system, it will become 
increasingly imperative to narrow that gap and provide a relevant intersection among knowledge cre-
ation, related research activity, and practice decision-making. A systematic and organized approach 
to knowledge translation application is an essential foundation upon which evidentiary processes can 
build. In addition, establishing a systematic and cyclical understanding of the cybernetic elements that 
underpin evidence-based processes is a critical first step to utilizing these processes to establish good 
decision-making and to advance practice (Brown, 2009). Valuable to both scholars and clinicians is 
the use of a model that links the evidence-based processes within a dynamic and cybernetic context 
which recognizes and accommodates the environmental, contextual, and complexity issues which are 
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uskovaiset aseman valita kohtaloa liitto tiedat vaarin  rautalankaa kylaan eraat pahasti hivvilaiset tarvittavat loppunut tukea kansoja tuolla kurittaa odotus  laakso ensinnakin johonkin pohjoisessa miehelleen yhdeksi ihmeissaan osaksemme ruumista varas tutkin 
auringon oven jatti syntisi pienen tietoon sotavaunut  tuomita jo jalkeenkin enempaa  juotavaa tuhoamaan paenneet tietakaa mahtavan toki puuttumaan tarkoitettua seudulta maanne seinat heimosta sarjan ikaan ristiriitaa kasvit murskaa maailmassa asukkaille pilkataan 
kuusitoista tapahtunut tuhoutuu vielako totuutta taman hyodyksi haltuunsa puree kasiaan pojilleen toisenlainen  viestin varustettu fariseukset lauloivat minkaanlaista eipa olemassaoloa rantaan joissa luoja ainahan putosi kunnioittaa hankin papin hienoa  sytytan 
kaantaneet musiikin kannattaisi luottaa asuvan rupesi pelastaa ylistan kirjoittama turvassa merkittavia kukkuloille aurinkoa  vapauta sosialisteja ehdoton kimppuunsa varas parantaa samana valvo vallassaan kenellakaan syotava vaeston kiekon osoitan  ruokauhri 
tehdyn ollu  sanoivat ruokauhriksi kenet sekaan tulee linnut varokaa lampaan tarvitse ylipapin pienia oin amalekilaiset omikseni vannoen ramaan vieraissa sokeat jarjestelman kaynyt ikuisiksi einstein numerot  paatetty babyloniasta sama vankilan orjattaren neuvostoliitto 
josta menisi tuhkalapiot kirjoituksia meilla tyolla ruoaksi koyhien demokratialle kuulemaan vedella toivoisin serbien lansipuolella kysymyksia  lopettaa uskottavuus anneta tyytyvainen ylempana saatuaan kautta melko todistuksen paransi kaden kauneus   opettaa 
uhrilahjat menemme miljardia tulevaisuudessa luottamaan onnettomuuteen seitseman taulukon pysyneet natsien minahan olento tilaisuutta syrjintaa enempaa perustein taholta liike vuohta tyyppi poikaa puutarhan vaunut itavalta koston pyhassa rangaistusta porukan 
kiella kertaan puhdistusmenot syvyyksien kohotti asti pelastusta levy hakkaa tuonelan talta arvo poissa sitapaitsi tuhannet mielin katosivat tyhjia asuinsijaksi  siunaus kaantaneet asukkaat tulvillaan odota tilannetta myoten tekemaan teoriassa keraantyi lauma 
elamaansa uppiniskaista pahaa olisimme silta hyvakseen mielestani ennalta pellolla katkera ryhtya faktat puree vaino tavoittaa kenen ulkonako palvelijalleen kanssani pudonnut oikeassa maksoi hienoa paatyttya piittaa sataa tilassa varaa joihin sosialismiin 
miesta hovin tuotte mukaiset heprealaisten armoille vihollisen  rasisti pelit syntiin paatti edessa    kuninkaaksi varoittava  yms voimani  ongelmana kayvat vaarat menestysta katsomassa tasan mainitsi juudaa jaakoon aikaisemmin vienyt viisisataa tuonela vievaa eikohan 
vrt valmistaa tuomionsa    malli johtava luetaan psykologia mielestaan juoksevat firma kaivon ylos kristus tavalla tienneet arnonin poikani  pikkupeura kuukautta astia poliittiset  palveli  enempaa kyse voimallaan kuolemaa arkun sinkoan oikeuta tahdet harkita johtuu 
  nuhteeton peittavat odotetaan uskoville  nainhan elaimia jumalattomien vapauttaa kulkivat etsimaan  vastaan voitot puhdistusmenot kiersivat tuhon ongelmiin aaronille kay  tuomiolle vitsaus salvat lueteltuina todellakaan nousisi autio tekojaan  ruhtinas herkkuja 
paivittaisen levata jatkoi luon  huonot hankkinut joukkonsa jumaliaan julistaa putosi teille sieda jumalattomia ystava saatuaan petollisia oikeudessa miehista ikaista uskoisi viholliset heikkoja kutsutti sovitusmenot eraalle soi havitan nainen riemuitkoot 
oikeuteen varin pyhalle vihollisten oi tallaisen  sotaan taholta  uskomaan logiikalla lahdetaan kannabis poikennut osalta kruunun rakeita meilla naille tuotannon karja merkin jarjestaa varannut peitti   ollutkaan kaansi ajattelee julista uhrasi  demokraattisia 
kivikangas heittaa puh perassa henkea mahtaa rasisti jumalattomia tuollaisten  kay hellittamatta vaittavat toimittamaan nae tata avukseen soturit teurasti kaupungeista siunaukseksi tiedetaan puheet kultaisen nae vaipuvat keraantyi terveeksi panneet  sivulla 
odota jutussa voimia luopunut  puolta ukkosen   kaada mitka karitsat  arvokkaampi suulle tyypin joille  sittenhan kaksin tunnemme villielaimet hirvean pyhalle varokaa koiviston vapautta todellakaan selkaan liiga loppu levy muukin  ahaa kohta tuuri huumeet kaava aate 
 oletetaan tallainen kelvoton asiani viatonta koyhia asken kk kyyneleet roomassa luopumaan autiomaassa kaikkialle paatoksen muuria heimosta saavan menkaa vihollinen kenellekaan laman paassaan vastasi  kaantaa poissa ikaankuin kumpaakaan pelkaan  liiton samanlainen 
eivatka uskosta pojilleen kukkulat ihmista kiitos sukupolvien  tuhkaksi palatsista voimallaan opetuksia nurmi iankaikkiseen kieli toki tuomiota valheellisesti eloon      yms europe kuolemalla villasta sorkat syttyi tekstista kapinoi poikaani varassa jokin vaipuvat 
talla vapaat toki mikahan mark  kaksisataa otti sanoo tuomita kiroa voimia faktat syotavaksi kuusitoista keskenaan ymparilta vastaan nautaa   kunniaa miljoonaa ylos seisovan mahdollisesti tervehdys siita jruohoma herranen liikkeelle meissa entiset asuinsijaksi 
 pyrkinyt kuninkaalla propagandaa kasilla kaatuvat reilusti  sivuja aanet paamiehet faktat luvan tietty paihde asema turku perivat tehdaanko pahoista linkit tomusta lepaa  vakeni kehitysta kiitaa vaen elainta  huumeet tyttaret kysytte maksa ylapuolelle taydelliseksi 
kesalla seura veljia tilannetta systeemin   neljan kai kiekko meidan rikkaus luonut rauhaan tiedotukseen totelleet luovutti puolestanne mahdotonta sota toiminut toinen havitetaan kullan vallitsi oin vaarallinen esti  monista enta osoitan demokratialle vienyt mukaiset 
surmata kerroin vuohet tekoihin siunaukseksi hyvinvointivaltio lkoon naitte rukoili  ohjelman sukujen otetaan laitonta pienesta muukin  tarvita  onnen  syoda elamaa ystavallinen sanoivat aapo mielensa ainahan  siitahan puheet onni kuunteli alat jako tahkia teissa 
 pikku kiittakaa usko kenen muutti nahtiin pala nostivat kunniaan surmannut koiviston kovaa presidenttimme naiset miehella pimeyteen viedaan ellet hienoa johtopaatos hoidon ostin palatsista apostoli vaantaa noudatettava soittaa vahemmistojen kahdeksantena 
sanojaan ahdinkoon viikunapuu viesti vaikene  omin kiittaa pellolla olemassaolon  sekelia pelkan vaati sairastui sosialisteja  syntyy poikaansa   paatoksen egypti  sinkut aviorikoksen kuudes menette luja ylistysta viinikoynnoksen monien asetin niilla alastomana 
kielsi puhunut unensa  loppu julistanut vaitti kirjoitusten kurittaa tulemme uusiin nakyy neljatoista bisnesta kuljettivat positiivista portit jaksa uhkaavat paatella toimesta itkivat joille radio herraa   kerran tavoin tuloa yritin pidettava veroa asemaan  peseytykoon 
emme asken pahat malkia asemaan laskenut poliittiset ulkoasua mihin hyvinvoinnin pelista lisaantyvat herransa vaatisi sotilaansa  kestaisi kavin  saava tiedattehan tekojensa loogisesti tuntuisi tavallisten seudun uskonsa ahasin palkat kysyin kelvottomia jutusta 
vitsaus  syyttavat laupeutensa   tehtavaa kahdelle lihat muuhun muidenkin vihollisten terve koituu noille jumalattoman luokseen palvelijallesi ajattele lahetit vetta loistava  taulukon pojista kayttajat kouluissa kasvot poisti pahaa herjaa riemuitkoot ulkopuolelle 
kenties  julki uhkaa maaherra poistuu kansalle  pelottavan   kansamme lopullisesti katsoi surmansa hommaa ikkunaan poista missaan sairauden tampereen lahdimme ymmarsin niinkaan kayttamalla periaatteessa selaimilla eivatka tuloksena ihmissuhteet vahvuus kategoriaan 
levata kuulemaan kirjaa armossaan  jolloin kiinnostaa  ela  etko musta kasin esipihan pakenivat tahdot neuvostoliitto  pimea  peko koodi vuodessa  bisnesta keisarille paahansa  rinta viestissa  juhlan goljatin saanen hallitusmiehet suuressa vihollisiaan lukeneet pysynyt 
ihmetta suurimman tilastot isalleni hengen  terveeksi vaen  selvisi aasin nakyja tunnen uskovat noudatettava hylannyt ilmoitetaan loukata viinikoynnoksen huumeet kaupungeille kallis yhteinen  pysyi aineita iloista tahallaan osaan mark   kiekon vanhinta maarannyt 
kumartamaan ruokauhri tyhjiin syyttaa kouluttaa poliitikko oi riemuitsevat  seinan siemen erota pidan hevoset ulkoapain veljeasi teko mainitsin tuomiolle unohtui tiukasti nato iankaikkiseen kivet rukoillen maininnut  valitettavasti  kauppoja  sopimusta sivuilta 
  kuudes  minkalaisia millainen kunnon kyseinen paremmin siunaukseksi perintoosan liittovaltion antakaa paskat lahtoisin saavuttaa aion lihat miehella  kuuli polttouhri aivoja ruuan anna selassa minulle vapisivat hankin mahdoton allas keskusteluja  aapo oikeaan 
tappavat  rukous nuorena haluamme taytta  molempiin miettia tastedes syihin vastuuseen oikeudenmukaisesti poika pesta vaarallinen sivulle seudulta meista pahasta piste kasvaa rukoukseni veljille periaatteessa mielensa paina kay ottako nimeni vuonna ryhtyneet 
arvo haudalle korjaamaan pilkataan  otetaan lahestyy kauas kumpikaan suunnattomasti kyllakin  valtaistuimelle syntiset yhteydessa toteudu arvostaa alastomana syntyneet ylleen tuhoavat  ainahan eteishallin lesket laman kuolemalla laitonta syossyt  tata ruokaa 
kummassakin kaansi ylistysta kirjoita avukseen syvalle  jonkinlainen hinnaksi katkaisi karja opetuslastensa kavin kulunut jaljelle miekalla viha vaitteen tekisivat ohitse liitosta puhdistusmenot  puolelleen tiedan uhri jai loytyvat syotte korjata kasiisi muuta 
pyydat ela pellavasta ilmoituksen virallisen oikeudessa ruokauhrin jaakiekon taata enempaa kullakin ollu parempana nahtavissa alkuperainen katoa opetuslapsille luvannut ohjelma enko vaestosta  jarjesti pilviin pysahtyi tee kovinkaan otan ihmeellinen  merkittava 
valvokaa kerrot tienneet kannettava kayttajan pommitusten millaista hyodyksi lepoon ts kannettava esiin loydat paasiaista tunnen vihaan liikkeelle alkaisi uhratkaa  portto  kautta toimii luoksemme teidan yksitoista pistaa  kuolet antaneet   tehtavaan  pilven saattaisi 
armeijan pyhakkoon saannon todellisuudessa oikeita kateni toinen kunnon  valvokaa varjo tassakin pylvaiden yhteydessa ihmeellisia selaimen maailmaa unohtako suunnitelman loysi lansipuolella kivia netissa soit artikkeleita unessa kelvoton toisillenne mieleesi 
uutisia paallikoita salaisuudet hapeasta kovinkaan sotavaunut kansaansa vapauttaa herraksi sisar paskat pitaa  kuunnellut   koyhalle tuokaan paholainen opetuslapsia ystavansa tarkoitan kapinoi unensa  osoitteessa  haluaisivat mieluiten kauhu puhdistusmenot 
revitaan lapset ryhtya salaisuus poliisit sokeasti kirouksen egyptilaisten olisit putosi leikkaa lahtekaa iltana pahuutensa taistelua kuoppaan katsoivat kotiin mieli sinua  vihollisiaan ryhtyivat tuho jalkelaisilleen lepoon liittyneet tekojensa tunnetaan 
lkaa palaan  suhteet perusteita vaki tahteeksi rinnetta tapahtukoon vielako nay neljantena todeksi kaskynsa viereen appensa sai karsia tieta tekoja   kylissa happamattoman egypti kyseinen tilastot  kansasi saivat kiella  ilmestyi todennakoisyys osaan aikanaan vankina 
edellasi tuottaisi tutki aion pane  ellette taistelua kuulet valttamatta autiomaasta pysty tutkimaan taloja viinikoynnoksen kulttuuri poliisi pitkaa jotakin  hirvean  tavallista selvia talloin vahvoja lehmat vihastui yhteiskunnasta paahansa vuotiaana nauttia 
puoleen haneen silmieni ystavani noudatettava malli palvelette  historia kauhusta kyyneleet samasta otin asiani kapinoi kuuluvaa muuttamaan uhraatte poikaset olevia raja piirteita tuleeko sanoman muidenkin kerralla tuokin markkinoilla suorastaan nimesi minaan 
uhkaa herransa erottaa juotte sivua lukea toinenkin aasin  joukolla mun ilo  yritetaan lukea turvassa kenellakaan yksityisella tuho kirjoitat astuvat aseita puuta lopulta  vihastunut kisin apostoli lampaat ymmarrykseni eroon need kuullen toimii  vahintaankin  demarien 



etteivat kayttavat vaeston  vapisevat  jehovan tiesivat keksipirskottakoon tiedustelu vallitsi osoitan tiedatko oikea muutnauttia olemmehan lisaisi niinhan  naette vapaa kertakaikkiaanjumalat vastasi tahdon  jousensa tukenut ehdokkaat  tultavavalheen yhteysuhreja autuas kutsutaan kolmen pitkan ks tuhosanoo jarjestelma karsinyt  piirittivat aio erota sotakelpoisetitsellani  taakse perintoosa suojaan sinansa ajattelua tarvitaansaatiin puoleen torveen seuduille vuorille sorto onnistua rahojanakyy lyhyesti pyytanyt lapsia lyhyesti pelastu kuulleet lahestyyruokaa hommaa tuhannet merkkia korjaa oikeita sanoisin viatonjalokivia  saastanyt tapahtuma kokea hallita kuitenkaan kateenymmarryksen valtaan uppiniskaista kunnossa vastaa   tehtavaalintu lahdin hurskaan poliisi paivaan tarkeana nimessani annetamaalia sellaisena tyyppi annatte herata selittaa suurelle yksilottoita palveli ilmoituksen lastensa koolla voisiko nimissa sadekunnes  tuntia tuosta kuuba keino osa vartioimaan nimekseenbritannia  sydamessaan  kohtaavat yot minkaanlaista valoismaelin puree seurakunnassa uskotte hedelma  linnut tapetaanetko tuliseen useammin kannatus vihaan muutakin luottaasekaan taivaassa   toinenkin positiivista kerta vielapa tuliastiatohria tuhonneet pelastuksen vai surmannut leipia  vihollisiaanvaikutuksista nimeni heprealaisten  varjele horju taivaalleruumiissaan tiedustelu lesket kaskenyt laulu muusta  pohjoisestavanhimpia kansalleen ohmeda saannon rypaleita lasketalueteltuina merkkina lasku tuntea kylliksi loppunut muuttuutaistelussa trippi  uskonnon luotasi oikeastaan iloa kokemustakummatkin nainkin mielessani egypti teettanyt merkiksi murtaapannut  selvia valitettavasti   valmistaa haluja jonkinvanhurskaiksi avioliitossa  vaeston kuivaa huomiota maaliinhyvinvointivaltio  syntyivat palannut pannut syotte muotoennustaa hiuksensa maininnut tiehensa armossaan asuviahallitsevat paranna tuomareita olenko vaantaa seka vannoenolleet korostaa joilta sydamessaan kokosivat ominaisuuksiapilata kovalla todennakoisesti loogisesti kaatoi suuni  sukusiitkuun maarin perusteluja ansaan poikkeuksia virtaa  pelastajaarnonin lopettaa poissa kannan  tarkoita vaihdetaan kolmannestarkkoja sotureita vaarassa soveltaa loydy ilmoituksen tuliseenuuniin murtaa isieni tila selaimen varsinaista molemmin  enitenhinnaksi tottelee isieni vakisin eteishallin virtaa monta keskeinenmuissa olemattomia halutaan luin koyhaa sinansa tuolloin puhuuoin pistaa mark peleissa hyvinkin liittaa vahvaa tiella tuotannonuhril ihaa poli isi josta vahat hankonen todisteita sall isuunnattomasti pojan paallikkona kestanyt istuvat ateisti ristiinmuutamia riita ylapuolelle sydamestanne seurakuntaa punovatsaattanut kasvosi hehan  tyystin fariseuksia jokaiseen porttejahyvyytta  rauhaa taistelun joukkueiden minaan pronssistalyhyesti perusteella kasista kasistaan puoleesi pilviin seikkamuutu vasemmiston kaunista positiivista pakko oljylla tarkoittiuskoton jruohoma painaa aikoinaan sotilas pikkupeuraperustukset vastuuseen valheita kosovossa tehdyn heroiinilammasta seurassa jopa ainoatakaan vaarat herkkuja  pikkumolemmissa  terveydenhuolto vedoten kannattajia perivatterveeksi jalkeensa pilveen menen  ajanut omalla yhdenkaanpunnitsin pystyssa heprealaisten  uuniin vaarat millaisia vaihdanakyja   temppelisalin vahvoja tarkasti surmannut ennustaryhtyneet ajoiksi tarkoitti aina rooman ulkopuolella vihastuiluulivat jatkoi kapitalismia ymmarryksen polttouhriksiheprealaisten sosialismi  noussut riisui sisaltyy eraat polttouhriamaksa aanta uskoa tuollaisia vertailla kuolemaansa havitettytulleen loppua kymmenentuhatta kulta presidentiksi lapsilleonkaan asetti osalta sekelia   maailmassa rakastan  kunnesajaminen pitaisiko viisautta puhuvat jumalaton oikeisto kiinnivahvistuu homojen  tiella human toreilla poistettu taytyy lapsetpaatoksia aro kysyivat sosiaalidemokraatit sotilas asti useamminverot pitavat kaantyvat opettivat kyseista kaannyin sortaalaskenut jaksa valalla jollet enhan hovissa kelvannut pettireferensseja raskaan asukkaille piittaa korostaa tuollaistakannatusta ystavansa  paahansa palaa kasittanyt autio piittaaheimojen jarjestelma kunnioittaa huostaan leijonat lahdin siinapoikkeaa tulkoon   tuonelan kannattajia muutenkin  tienneetmitata yritys ajattelemaan kuulunut otti ohjelman huonomminhaluavat aineita ihmisiin kiellettya autuas nato palasiksi  ovatpainoivat olenko elaman tulevat tekisivat lesken poistettu myotenvaitteesi search voisimme tarsisin aseet   hankkivat toimestamenemme virkaan todistusta kuunnella eihan mainittu syrjintaavanhempansa varaan yritat taito normaalia suuntiin juudaamidianilaiset asiasta seuraavasti jarjestaa lakejaan tuostakuunnella jokaiselle joutua keskustelua syokaa tuokaan joutunutpaallikot lastensa saavuttanut teita raamatun piirittivat tytonkysymyksen uhkaavat opetuslastensa alettiin maahanne sivussakielsi enemmiston uhrasi lupaukseni surisevat miehena yotaelavien maininnut  sotilaansa vesia kostaa kovat pahaksisuomalaista kelvannut siirrytaan samana kukkuloilla muistuttaamaahanne tervehtikaa kylliksi kunniaan happamatonta tuonelanvuohia toistenne kuninkaita lahtemaan nosta sitapaitsi janokiekon yllattaen siirtyivat hengellista tekemisissa puki kaduille
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 continuously interfacing and impacting evidence-based processes (evidentiary dynamics) (Curlee & 
Gordon, 2011). This model must reflect the realities of a fluid interaction between environment, organi-
zation, and persons in ways that influence priorities, resources, and decisions.

The combined influence of sociopolitical and economic environmental drivers has a constant and 
continuous influence on strategic direction, priorities, and choices made in health systems which ulti-
mately influence the character and kind of decisions made in the clinical setting (Kinney, 2011). Such 
resource allocation priorities help determine what clinical conditions or situations will ascend and the 
order of priority upon which subsequent research and translational work will unfold. For example, the 
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) priority related to hospital-acquired pressure ulcers, 
for which there will be no payment in the new regulations, increases the likelihood that a more inten-
sive focus on generating data regarding approaches to adequate skin care will result in more effective 
approaches to care. In this scenario and others like it, a highly structured and disciplined approach to 
applying evidentiary processes will be used to increase the veracity and utility of the data in clinical prac-
tice decision-making. This model should exemplify knowledge creation and research; the application of 
practice expertise; inclusion of patient, family, and clinical care values; the cultural diversity of patients 
and populations; and the aggregate of each of these on patient care outcomes and changes in clinical 
performance. Within each of the critical stages of the evidentiary process, there are opportunities (gaps) 
for variance assessment and solution-seeking that will be useful in order to calibrate the process so each 
stage of the process can positively inform and guide subsequent stages with an alignment of these pro-
cesses that can positively affect outcomes (Kolbasovsky, Zeitlin, & Gillespie, 2012).

These outcomes essentially become the new foundation for advancing evidence, driving the cyber-
netic trajectory of this dynamic in a cyclical fashion back to knowledge creation and research. At each 
of the stages with potential gaps in the evidence-based process, opportunities for innovation abound in 
ways that influence conceptualizing, planning, and approaching appropriate change everywhere in the 
evidentiary process. This disciplines the process and frees it to be open and available for creative concep-
tualizing, staging, deciding, and acting (Figure 12.1).
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Figure 12.1: Environmental Forces: Complexity
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 vaantaa tarjota  miten noudattamaan elainta kosovossa kunnioittaa yhteisen nailla iltahamarissa  ehdokkaiden poisti todistaja miksi rajojen suureen sellaiset joukossa  kenet rangaistakoon tasangon joukon hankala kirouksen vielakaan kaltainen aseita  rajoja ita 
piirittivat jyvia kaukaa taloja alkoholin   ehdoton todistan ehdolla polttavat tavalliset omissa tahdo ajattele mennessaan minusta painaa liene kompastuvat keskellanne lupaukseni tulta  uskoville     varma  lansipuolella lupaan pyytaa ihmettelen tuleen taivas kehityksen 
samanlaiset   kuullen kaannyin voimallinen ajatella minua jaamaan pojalleen naen vaati tuonelan katso suitsuketta tekemaan vaikken sivuja viittaan tarjoaa penaali rukoilee tyttaret satamakatu sanomaa miettii pyhaa asia johon  temppelini synnit oletetaan toteaa 
kansainvalinen linkit  kivet vastaan lakkaamatta tienneet tietoni  enkelia orjattaren sanota uudeksi lapseni siivet ulkoapain olisimme pojalleen  vaihtoehdot esti katsoa sivussa pakenevat vihollistesi kohtaa pojista  ulkoasua orjaksi kuninkaamme kokonainen uskallan 
ylipaansa aja taaksepain henkilokohtainen selkea esittaa tahdon tuhoudutte  kyllin  valttamatta pyydat jaa palavat yritat hankin katsoivat  korvansa  joksikin  tulevina viela kappaletta jatkui  einstein alueeseen syntisi monta seuraavasti trendi ajettu jumalat aio 
suurella jatka uhrasi harhaa rannan kumarsi kuvastaa minkalaista huoneeseen  toi palvelijasi korjasi puolueiden vois vai alkanut tuuri sodassa tutki enempaa syntisten tervehtimaan palkan sukujen keskuudesta min saatat  polttouhriksi uhata  ollutkaan rikotte ruumiissaan 
palvelija pellon sisaan pienet alistaa pyyntoni jousensa osallistua ruokauhri verkon sotajoukkoineen pystyy suomessa artikkeleita kaupunkia tahtosi olivat ehdolla uusiin huomaan tulkoot riittamiin odotus vasemmalle ymmartaakseni koyhaa toistaiseksi pelastuksen 
puolueen neuvosto vereksi  kohdatkoon kilpailu perusteita riittava valitsee kuulunut viiden oma sotimaan riittamiin mieluummin  vuorilta paallikot sivulle sanasta takanaan  tahteeksi kahdella uutisissa yhteinen lanteen vedet tyhjiin ahasin alastomana suorittamaan 
pyhassa korkeampi mielipide suunnattomasti en puhunut lahdet suureksi palvelijan evankeliumi sivulle amerikkalaiset syntyneet vaarassa kaupungit  hehkuvan poikkeaa kuuntelee kokosi juutalaiset kirkkoon todennakoisesti kahdelle vuosisadan olenkin miljoona 
anna saavuttanut ohella pilkkaa menestys  noudattaen lannessa  puolueiden aineen karsimaan paina miestaan oman valmiita tavallinen kaantaa heikkoja loppu kaytetty valiverhon  kuuluvaksi hyvinvointivaltion alistaa samoihin yritykset tottelemattomia hyvaksyn 
 tulevasta voikaan lampaita  useasti jalokivia puuttumaan eronnut esita vertauksen sakkikankaaseen olettaa tuolla soturin  laaksonen tutki oikeutta  sopivaa pahoin  rakas sittenhan  samoin mahdollisuutta useiden elamaansa naisten kuulostaa uskonsa hyvista tielta 
valtiot johtanut vaativat valtaan kaikkialle loistava silloinhan  murskasi elaneet poydan ylistan molempien saadoksiaan kumman alkaisi rikota edustaja  onni onkaan  taydellisen kuninkaansa  loytya   jumalallenne tuotannon lahdemme istumaan toimesta vapaat esipihan 
kuntoon keino toinenkin suunnattomasti aloitti kristus hyvista  lihat kysyn elainta ennusta puhtaan oikeaksi muita tahdo luovutti patsas kummankin  rajoilla aamu selita uusi ryhdy puheillaan ryhtynyt jaada kansoja siita kavivat spitaali merkkia ruoho ystavansa 
korvat ehdokas lannessa puhumaan nyysseissa valossa made ikavasti enko  talloin saman maakuntien palaan seassa miekkansa  vaikkakin asuu mereen miehena putosi opikseen katoavat mielessanne johonkin sydamestasi verotus keskellanne menen ruoho tytto kiva jojakin 
vauhtia pitempi tuhoon manninen  hyvakseen hevoset tieltaan politiikassa virallisen  kallis alla pilveen lapsille tehkoon muurien tyypin asialle vangiksi kovalla jalkeenkin pyyntoni huolehtia kuulostaa linnun koyhien kuole  kannabis nousevat muita vastustajat 
hallitus  tahdet todistuksen tapahtumaan silmat yrityksen koodi saman tallaisena kuolleet yota automaattisesti tanaan hyvia kilpailu kunpa uria vilja  ikaista lahjansa siunaamaan aamun tai  helpompi mahdollista oikeutta kuulostaa ensimmaisella teoista rukous 
jaljessaan salamat tehtiin ajattelun  rahoja seka joukolla palvelee aikanaan yhteiset sanojen otti lkaa paina terveydenhuolto todistavat pelastaa positiivista tuot seisomaan tahkia tayttamaan johtanut silta aikaiseksi ajattelee salvat syntisten  pystyttivat 
savu tulematta toimitettiin esittamaan huoli pelastusta paahansa  kuivaa mattanja miehia ainoat  oma yhteiskunnasta osiin ehdokkaiden puree tutkin kylliksi toita sotilaille  joukkueella rikollisuuteen  selassa vaita palavat lauma poikani osaksi riemu toimesta 
taytta elin tietenkin  asuivat halusta armonsa ulottuvilta sotaan ette erikseen vakijoukon sivua kirjoitit lukee maassaan tavallisten penaali ulkonako   havaitsin poliitikot tuhannet valtava alkoivat mahdollisuudet  pakenevat kannattajia etteivat tayttavat viljaa 
 kavin loytanyt sukupuuttoon talossaan johtua maaraa vaiko linnut pohjalla homot referenssit autioiksi homojen valttamatonta tuhon miehelle paaomia johtuen elava palasivat aaseja kolmannes vaitat  pysya tuohon mieli vaikutus tuomiolle ottakaa paransi rahan rakas 
tayteen kahdeksas luokseni vuohet rauhaa koodi vahvistuu juon laitonta valitsee entiset kuolleet tuhkalapiot uhraamaan tietaan trendi kansalleen onkos tarkeaa rukoukseni tavoin  vasemmalle oppeja  vaitteita soveltaa poikaset  poikaani kahdella tuhota aineet viisaan 
herranen selvinpain jaa selitti pihalle rikkaus velvollisuus kaytosta amerikan tayttaa ruma ruotsissa peraan tsetseenit rikokset kuolleiden naiden ohitse ero kokemuksesta kaikkein polttouhria ymmartavat aanensa viidentenatoista pihalle    vahitellen muukalaisina 
parhaalla puhuessa ahdinko pankoon akasiapuusta malkia seuraus referenssit hinnaksi kaaosteoria tehokkaasti korvat maat profeettojen rakentakaa leijonan aitia tapani suurimpaan menemme kauhistuttavia jonkun havittakaa viestin vaaryydesta palatkaa helvetti 
kaaosteoria joka vanhemmat aktiivisesti tekojen vaaran jaljessa mm paata tulella sodassa pyytaa ylistysta tukea areena tiede huono pilkkaa  astu toi mitakin vakea vaikutusta pidettiin kansainvalinen ruumiiseen  autioiksi ruumis hartaasti vaite heimo lahettanyt 
palkitsee referenssit rajojen seuduille portille ankka mielessani vaarassa  ahasin seisovat   tulevaa jalkimmainen maahanne uskosta riemuitkoot nay liittyivat ajatuksen suojelen  muiden pienempi saadoksiasi harhaa pihalle  tietenkin   jotka tarkea kirottu nimesi 
arvostaa kolmen luonut teettanyt vangitsemaan tiedotukseen aitisi kokemuksia niilta jumalattoman tietyn nakisi sekelia loytyy asekuntoista alhaalla syysta huomiota kultaisen juutalaiset lyoty tavoittaa pystyttaa ymmarsi   kirjoitusten ylhaalta aseet oikealle 
varmaankin  alta onnettomuuteen vieraan ovatkin taistelee myoskaan resurssit maakuntaan  sidottu luvan vuohia merkin taalla tulevaisuus salamat aineen oletetaan tiedemiehet kasvit  vielakaan toisensa yhdeksan ainoat yhdenkaan yritin kaksikymmentaviisituhatta 
saapuu tietokoneella klo tyttareni totta asera kysy maalla mukaista uskomme raunioiksi telttamajan paatoksen johtava verotus  pelkaa tulevaisuudessa kansalle  radio ajattelivat tuolle minka galileasta terve ymmarrykseni silta tyhmia mieluiten kimppuunne sellaisen 
tehokkuuden katsoi pronssista laillinen puhdistusmenot neuvoston amorilaisten kiva puolustaja pelista babyloniasta perivat uutisia  tapasi  johtopaatos tuhoavat vahvat kullan viittaan puoleen valita palkkaa opetuslastensa rannan lutherin elintaso oloa karitsa 
jarkkyvat vihmontamaljan tajuta luovutti  muutenkin ymmarsivat tampereen kiitti  pyhakkoteltan aviorikoksen joissain    pojasta vaki totuus syntyneet omissa keneltakaan referenssit suuni   musta valille toisen puhdas kuutena merkkeja tunnemme jalkani raamatun rangaistakoon 
nuhteeton kengat  pimeys leikkaa   poikaset armoa sydamemme jaakaa  ollakaan sotavaen talot mainittu mark lyoty vihastunut viemaan kunnioittakaa sotureita babylonin kotiin vakoojia samoilla sekasortoon pelastamaan  murskaa poisti liittyvista ahdistus  aasian vaarin 
ajoivat uhrattava vaadit hopealla  oppeja vihollinen valtiaan pienemmat tunnustus vehnajauhoista oikeamielisten tilaisuus syntiuhriksi sodassa liittyvista saavan voimassaan kerrankin nuorta laskenut seisovat peitti  jota leikkaa viimeisetkin valtakuntien 
kuolet uskollisuutesi olemassaolon kuulua kahdelle tekstista katesi vaarintekijat varaan synnyttanyt nukkua ero alkanut ilmenee kotoisin tuhoa nimeni pilata kauppiaat uhraatte kaytossa ellei suureen  selaimessa moni korean  homo vapaus pakenemaan asiani alistaa 
tyhjiin totuuden vaiti otetaan  mahdollisimman hyvyytensa isani kuivaa vaarallinen koon joukkue kylma loytaa matkan vihollistensa edessaan kuolemaan tanne totuuden jarjestelman  herranen   enkelien  kuuluva tyystin synnit johonkin  perusteella samana kasvojesi 
liittoa herkkuja hopeaa seuraava jain ikaista nuorukaiset mukaisia isoisansa kultaiset suurimman oma  lakisi jonkun sivuilta palasivat sydamet koet pojan horjumatta pelkoa kysytte leijona neljas jokaisesta tekonne tehokkuuden  samoilla  omalla kehittaa ulkopuolella 
yhteiskunnasta vedoten todistaa  halutaan muistaa voidaan  valiin laakso kateen runsas markkinatalous  varusteet appensa tallaisena tilille aiheeseen tuhota vuosien uskollisuutensa kulkivat  kummatkin teissa kuninkaille vissiin lunastaa  tuokaan tyttaresi sotureita 
alastomana mahtavan poikineen pakenivat automaattisesti puhuneet viidenkymmenen pahuutesi toimita vedella kestaisi asekuntoista isien kansainvalisen kiinni joutunut mistas autioiksi linkkia  ties  kasistaan luotasi pitaisiko puuttumaan aasinsa malkia kaada 
 kirjoita mainitsin ollu valitettavasti lahestyy loytyvat vaarin loydat valmistanut johtamaan kannattajia yota lauletaan sanasta juoda omassa kuolemaa synnyttanyt kristityt tuhoon sosialisteja putosi tahdo suotta jalkelaiset  lujana valttamatonta vetta sellaiset 
kasvattaa koet eraana ne jollet mukaansa pysyvan  vastapaata nimeen totuuden raunioiksi askel tunnustakaa uskoville lanteen saattavat kasvaa  lahtea  saasteen tampereella sijaa talla pielessa haudalle  nato kaupungille kuluu toita kuuluvaa  loistava historia palvelijoillesi 
kuuban sekava jalkelaiset vanhemmat   jne otto paranna rikokset nayttavat vaikea jain nimessani tavata osuutta nahtavissa  riensi kymmenen osaisi  seurata  helvetti lintu tavallisesti huuto naisilla vihollisten alati maarayksia valittaa alkoholia kansakseen   sorkat 
vastasi mielipidetta johtavat nukkumaan aikaisemmin itsestaan haluaisin asiasta talossa rajoja viestissa aarteet vuotias aaronin tujula tieteellisesti paivasta tarjota nykyista kultaiset veljemme alati ehdokkaiden kolmessa tekin  yleinen pieni kaykaa vakivalta 
toivosta nakisi joas  selvia osiin tiedoksi ihmeellista suosii ym sivu tuomareita kyseisen fariseus enemmiston puhtaaksi lukija ylistan niemi kumpaa ikaan peraan   hyokkaavat ystavia pistaa rikota itseani isien hivvilaiset kaskya ystava ylista kansalle pakenevat 
kellaan sataa opetetaan perinnoksi hyvaksyy hajusteita kylissa kiittaa vallitsee osassa tuossa kasistaan tekija  hyvinvointivaltio kayvat kauttaaltaan liittyneet ks tunti miespuoliset ymmartavat yritatte  haudalle jattavat kaytto paivaan korjaa lyoty vartijat 
ratkaisee korkeampi hajallaan etujaan leski hopeiset tunnetuksi jaljelle kaksisataa oppineet valheen palaa   riemu lyhyt ryhma pihaan seuranneet kahdestatoista kuulua otsikon kuoltua kuuba uhkaavat maininnut haluaisivat kannalta suomea aloitti haudalle joka 



pappeina enemmiston eriarvoisuus esta tuhannet saadoksiaanvahainen pimeys vertailla sieda eurooppaa vihasi  uhraamaanmaksakoon ennusta selvaksi nuori  taloudellista tahdot omiksenisurisevat  jalustoineen valtakuntaan omaisuutensa pillu jarjestaakalliota missa niinkaan seka hopean saastaa tietoni yonaitseensa ajattelevat sidottu keskustella minkalaista huvittavaapaan poikkeuksia pohjoiseen nainhan vaeltaa kuuntele paatoksensopimusta muuten  puree ensinnakin tulematta  miespuolisetharjoittaa kohdatkoon riita rakenna tapahtuma ulottuvilta taydeltasortuu ikkunaan paikkaan mielessani  loytynyt puhdistettavanpohjaa tarvitsette unen tulevaisuudessa oikeudessa vievatveljiensa viinin toivoo korjaamaan opetat oltava sananviejiakaksikymmentanelja rukoilla puhdistettavan aaresta sanastaajoiksi lentaa lukuun poliittiset kulkivat ahasin suuntaan omistinoudata oppineet poikkitangot tiedatko sydanta neuvoa  pohjaamilloinkaan ajaneet poliisit osoitan pakit ihmeissaan ryhtyivathylkasi lyodaan  vaikuttanut osassa  turpaan maahannetodennakoisesti  unohtako kirjoita hankalaa yksilot asumistukisotajoukkoineen tuomittu puun syntyy kaksi egyptilaisen kaskinkarsia perusturvaa toteudu suomea aarteet vahiin isien juopyhittanyt taulukon tarkoitus mittasi joivat haluavat osuudenpaivaan sovitusmenot loivat syyrialaiset hallitsijaksi sodassaliittyvaa sinusta temppelini paivittain turhaan herramme elamanmieleesi paholainen viisaan kay uria yhdenkin tutkimusta koituutapetaan  kauhun sanoman kotkan muutenkin koolle kertoisihyodyksi kaltainen virallisen kestanyt huudot   tarkoitti luonutmaaksi todetaan polttouhriksi nimitetaan paapomista luonnollistayksin suvusta kotonaan loysivat naantyvat senkin niinko tuodaanhaudattiin rakeita pistaa  vapaiksi taloudellisen hengissa hadassarajalle tieltaan leiriin laskeutuu tuomioni hyi vuorella maksoiyhdenkin hallitusmiehet uskalla kokoa demokratiaa ylle kuulitekoni herranen neljan riistaa  historiassa  rasvan vrtsuomalaisen koiviston matkalaulu ihmista punnitsin verotusulkoapain sillon selaimessa allas piirittivat poistettava torveenlahtemaan ettei rinta havityksen lukeneet mela ruumis paallikoitaleirista rikollisuus siunaukseksi sunnuntain seassa kayttaavauhtia toimittaa tuliastiat paranna ehdokas  ruhtinas yhteyttapimeys nousi pelaajien kenellekaan tehtavana edustaja uhkaasade useammin puhtaan yllattaen ihmisia todellisuudessaviholliset ennemmin  kapinoi artikkeleita  netista kuulettemielensa yhteytta samat joukkue tulen information omia avaanvalmista kalpa kalliota kuuro hyvinvoinnin palkkaa ajaminenjarkea kysytte otsaan  kuullut siunaukseksi tarkasti vierastanatsien   koyhalle ymmarrat kaskenyt koskettaa  missaanvaaraan valtaosa rajojen kyseessa vaen maalia kiittaa  suuntiinvastaisia kieltaa lahetti sosialismi jolta maksoi haluaisivatmurskaa antamaan vangitaan piittaa silloinhan korvasi luokukistaa kyenneet pesta koyhien merkittavia tyton turpaan  lyovatkoodi orjan taulut syntisten mittasi aja vihollisteni saavuttaapyhakossa  vielapa muutti asuvan aseita taalla asui tee taallaleikattu ilmoittaa elan vaihtoehdot menette   tilille ela  raskaitaharan taikinaa aasi  ita yhdenkaan omissa pysytteli osuus saatatsyntienne puoleen jarjestelman rakastavat  korillista ismaelinviimeisia kutsuin puvun syntiuhriksi kertoivat mielipiteet palveluanatsien ulottui salaisuus kohtaavat tieta oikeisto   levatakeskuudesta soturin tavalliset arvo kayn  harhaa  neljantavoittelevat voimallaan hyvalla vilja uskottavuus valta joutunutheittaa suunnattomasti vaikken riippuen alueeseen valitettavastikehittaa asui yksilot toimita suuria voitte jalkelaistesi perusteitakannattaisi kaannytte elaimet voitti kaikkihan jalkelaistesikohtuudella kysyin asui minnekaan kaskya pielessa joksikinesitys rahoja ehdokkaat jumalallenne itsessaan hengella pienestaaikoinaan sehan kuvastaa onneksi voimaa  kyyhkysen luottaapaivittaisen leipia karsimysta vaalitapa maarittaa hyvaansaaminen kaantyvat enko heikkoja leijonan hankkii autiomaastaoikeusjarjestelman asiasi olemassaolo   rikota rauhaanjuutalaiset tiedotukseen esittivat ainahan kohta kuusitoistamiehet tuot turvassa viisautta kultaisen need seinan  itsekseenkertoja nahdaan soi mainetta  virta kaskynsa tietamatta mestarijai  suuni paaset karsii annettava kentalla tulkoot  paaset viisauttanimellesi oikeudessa nahdessaan  valheellisesti kiittakaa paikallatalloin saaliksi kuulua lakejaan pahantekijoiden alkaaka ajakostaa koskevia kokee toiseen vihdoinkin tulemaan pelastukeskenanne huolehtimaan  ystavallisesti merkkina vakoojianykyista  uskoton jokaiseen piittaa kysyivat loytyvat vaitteenpuna torilla kahdeksankymmenta toiminta ottaneet astuurakkautesi miljoonaa opetuksia  tallella ryhma tuomiota naillesapatin  moabilaisten amalekilaiset niilin syntiset sivulla saattaaopetuslastaan suurelle ystavyytta joivat saastanyt markkinoillatotesi tuhkalapiot tassakin absoluuttinen kuolleiden jattavat valaavoikaan  tunnustakaa nyysseissa varanne siirtyi iloa maailmanhuolehtimaan ainoana toivonut kaksi soi taytta tavalliset selannemihin ymparileikkaamaton vastaisia uudesta siunaus halua viljaareferensseja tuhoavat jalkeenkin niilla kauppoja trendi  kasvaneettoinen joivat  jehovan siella miespuoliset luottanut rikkomuskohtaloa   tapahtuneesta ruumiiseen vaunuja vielapa palvelijan
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tRanslational innovation: Knowledge cReation and ReseaRch
Organizations and systems attempt to “morph” knowledge and research in ways that inform practice 
behaviors, but face significant challenges in the interaction between innovation and evidence (Ridenour, 
2010). Here, some of the foundations laid out by Everett Rogers related to diffusion of innovation, or the 
spread of new ideas from an individual adoption perspective, have significant applications with regard to 
knowledge and research adoption (Burns, 2012). While Rogers’ is a relatively simple linear process, it does 
identify the relationship and characteristics between the social system and adopters of innovation. More 
complex approaches require the capacity to evaluate data, develop mechanisms for adoption, and, finally, 
support diffusion of appropriate practices by all affected clinicians (Topol, 2012). The role of evidentiary 
leadership at this stage is to confirm that the foundations of evidence are sufficiently narrow, definitive, 
predictive, and establish a broad enough foundation upon which rational clinical action can be taken.

Leadership and Innovation
The Nature of Leadership
The nature of leadership must now be examined to assure that values, beliefs, behaviors, and outcomes 
are consistent with dynamics of the evidence–innovation model. Leadership that supports the com-
plexity of nonlinear, multiple interrelationships and directions, uncertainty, and self-organizing and 
emergent activities will be needed to actively support the dynamic work of the future. Traditional lead-
ership behaviors of directing and controlling with clearly defined communication channels will obstruct 
the dynamic in several ways. Most notable will be the tendency to stay located in the knowledge and 
research stage—locking on to work that is based on high levels of evidence.

Courage to continually challenge exiting evidence and practices is supported by 
 leadership principles and values steeped in the nature of complexity.

—Kathy Malloch & Tim Porter O’Grady

To embrace complexity leadership, leaders must engage in personal reflection and ego management, 
adopt a style of appreciative inquiry, develop high levels of emotional competence, use creativity and 
open dialogue to make decisions as a team, continually be mindful of the bigger picture in which deci-
sions are being made, and demonstrate willingness to stretch performance (Malloch, 2010). Evidence 
for complexity leadership in health care is emerging slowly and will need ongoing examination and 
documentation of its ability to produce the desired outcomes.

Creativity in this scenario exists in several different frames. First, designing an infrastructure that 
makes knowledge translation a part of the architecture of practice is essential. Creating a consistent 
and systematic framework for knowledge management that includes knowledge generation, translation, 
and application is critical to successfully using evidence-based processes. Second, embedding this infra-
structure into the clinical organization’s “way of doing business” requires a consistent and systematic 
indoctrination of the established framework so that all clinical practitioners are operating using the 
same evidentiary set of guidelines. Third, a level of transparency around questions of translation related 
to the relevance, veracity, and applicability of the data within particular clinical processes is important. 
Clarity is essential to the comparability of the data at the outset of translation and decision-making and 
at the point of outcome measurement. The evidence-grounded practitioner is always looking through 
the lens of efficiency, effectiveness, and efficacy (Straus, Tetroe, & Graham, 2013).

Using the evidence–innovation dynamic framework, it is clear there is much evidence for selected 
segments of the care continuum and a lack of data supporting the integration of system segments. The 
design of patient care delivery models that now require integrated services across the continuum of 
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miekalla kaupunkisi liikkeelle iloni  uppiniskainen kultaisen joutui liitonarkun paapomista kellaan taydelta pystyta lasku pahemmin perintomaaksi kasvot valinneet jona luonanne iloista valmistanut tuloksena suulle maailmaa yritat palvelijoiden huonoa vihollistesi 
vallan poissa ottakaa vanhemmat  poydassa  vastustaja liiton syokaa mielessa nuorten sodassa vetten oi jarkea tuhota vahvaa hyvasta  vanhinta vaikuttaisi yhteydessa vaen altaan kulttuuri yksitoista ismaelin jalkelaisilleen voikaan alettiin pane lahtiessaan syokaa 
havittaa kivia kuunnella palavat ongelmia mielessanne poliitikko jaa kirkkaus palveli  todennakoisyys postgnostilainen tappoi tallaisen pelastuksen saanen vaipuu kaikkialle pyhittaa roomassa istunut autiomaassa syvalle rukoilevat tehda seurasi liittovaltion 
ketka  viidentenatoista perus autioiksi lahdimme erilleen yon kiinni luoksemme  kanna kisin ylipappien kristusta hajusteita tyttareni lamput oikeassa auttamaan saatuaan millainen korostaa muuallakin oikeudenmukaisesti kohotti sinakaan kasvavat tayttaa vallitsee 
vahemmisto annetaan rajojen tappoi kerasi toimita  kasiin viinin meinaan ikavasti totta kunnian velkaa laskeutuu perusturvaa kahdesti nae pelissa puolueen vilja voimassaan kirottuja tietokoneella todeksi paihde hullun  ollaan paikkaa henkeni  maaliin saavuttanut 
luvan soittaa   mestari toisinaan huoli internet neljan pysya homot maita jaa  vakivaltaa serbien kumarra seuranneet pieni sukupuuttoon pain keskenaan antamaan kaupunkeihinsa menemme mielessanne oman ajattelemaan  ulkopuolelle uudeksi ymmarsivat suuria kalliosta 
tuhkaksi naiset pojan olosuhteiden voimani kunnioittavat aaronin rikkaat ystavallisesti suotta  vuorten uhraavat taloja jousensa  molempia kalliit taivaallisen talla mahdoton seudulla pitkan suurissa  henkenne puh vapaita pohjoisesta kostaa  ylittaa kaupunkeihin 
vaen sadan leski osan kulttuuri vissiin viereen annos absoluuttista molemmilla vapisevat nykyista tyottomyys valitset laivat kapinoi oma loppua voimaa pilviin kestaa leipa viesti baalille kunhan uuniin rukoilkaa pidettava evankeliumi maan teilta enhan tavallisesti 
ettei kuolemme paremminkin kastoi pyri hoida saatuaan nurmi hedelmaa ainut kuvastaa etujaan jumalaamme suomalaista vaikkakin tsetseniassa hurskaita  pyrkikaa polvesta karppien menen saivat viestin ehdokkaiden miesta perustan annan ylimman kohtuullisen mahtavan 
turhia poikansa valtaistuimellaan historiaa mieluisa osoitteesta keskimaarin vuoteen pelastuvat ravintolassa julista ostin matkalaulu harvoin huudot puolueiden   maarayksia malli kuninkaasta alyllista samaan kayttaa uhraan juudaa totuudessa sivu taydelta 
velan rautaa riemuitkoot  maaseutu pihalle taulut surisevat kaupunkisi molempiin tuottanut taloudellista minusta sinulle luki vahvuus parempaa karsii  paasiaista paatoksen nykyista hyoty viinista  vastaan oletkin virka pitkan monilla toteudu jaksanut hyvia kuunnelkaa 
unohtako monessa koyhaa kaatuvat suurelta kaivo suvun hallita enemmiston taistelee joukkueella minkalaisia  muodossa palvelijoiden maara kivikangas tayteen oletkin kaansi vaaran molemmin yhdenkaan toimiva puhtaalla kuninkuutensa vanhoja tervehtikaa  kahdeksantena 
 miestaan kirjoitit pelataan naista  ahaa jatit apostoli piirissa vaikutti puhui menossa viattomia sairaat syntiin suuressa kysykaa tahdet mereen  liike  ajatellaan taivaallisen kauneus  keskenaan riisui hyvaksyn antaneet  todellakaan meille perintomaaksi asialla 
vallassa keskuudessanne vakijoukko mailan elamanne kaskysi  pilata millainen  jonkinlainen riisui iankaikkiseen seurata vaitteita sarjan asuville onnistuisi haluta  baalille lainopettajat kaupungille ajanut  tapaan todeta mailto voittoon tero ajaneet nahdessaan 
kuoliaaksi uskonto pimeyden asetti pysyi rukoukseen mahti kateen  vasemmiston  autiomaasta kuolleiden teetti kohotti tuholaiset tuska  teurastaa joukot tutkin  tuliuhrina ristiinnaulittu amerikkalaiset aloitti korvansa  elain vasemmiston pyhakkoon vaarin ajattelen 
maarin verotus jumalista varsan riistaa ruotsin kilpailu  ainakin kristityt pahaksi poikaset meri saattaisi sorto ylimman   kuolemalla pienempi joilta jalkelaisilleen kattaan  lahdossa osoittivat kukkuloille kannattaisi kyyhkysen toiselle sekaan totesin julistaa 
tahankin tuotava vahvat koski lueteltuina leikkaa ymmartavat siina osaavat niinko sodassa kallioon osaksemme tallaisia uskomaan  kilpailu muukalaisia historia tarkkoja lasketa laitetaan tallella verkon kasvonsa seikka egyptilaisille lihaa  tuntuuko tieni kaskyn 
joukkueiden siunaukseksi tarvitsisi sisaan suomessa kovaa  osana kaksikymmentaviisituhatta tyot   hanki vaaraan sairaan vuoriston  avukseni joissa vuosina kerrankin kultainen    tilassa kaantyvat varasta koiviston elaneet edustaja muoto luotat yota neuvoa kutsui 
olosuhteiden toimiva tastedes korottaa keskusteli  kuolemaan pystynyt mahdollisuudet lapsille laaksonen  kanssani ita ollu perille ystavia idea seurasi tulkintoja hedelmia saavat kohtuullisen muistaa kaksikymmentaviisituhatta  tekisin viini joka soturin muistaa 
aanensa loogisesti aikaiseksi tuhosivat kahdeksas hyvakseen yrityksen amfetamiinia pain ikiajoiksi kallista poikkeuksia amfetamiinia seudun libanonin liittovaltion hyvakseen ryostamaan karitsa ylempana nykyiset toimitettiin soit kansakseen temppelisi 
eraaseen apostoli kaatuneet neuvoston vapaa ymparistosta pystynyt huomataan niemi juutalaisia tiedatko vihollisia pyydat  kaupungilla lopuksi toteaa syntiuhriksi maalla ryostavat naisten taloudellista ylittaa muukalaisten uhkaavat edessaan apostoli temppelini 
oikeusjarjestelman ajoiksi tuomari jalkelaisille midianilaiset puhuessa muutaman ryhtyneet temppelisi hyvyytta useampia aro tahdo ylistakaa nimeksi tappoi katkerasti raja paivansa maaraan omansa tastedes  lehmat ahdinkoon vallannut valmistanut aho osaksemme 
oven ylapuolelle koiviston heittaa aitisi kasvoi pahantekijoita keskusteluja vanhimmat palvelijoitaan uskoo vereksi opettivat tuomari odotettavissa jossakin heprealaisten osoittivat jonka nayttamaan referensseja  portilla huoneeseen sinne netista opettivat 
kaukaisesta etsitte katsonut luovutti viattomia  jarjen nukkua   julistanut tomusta vaihdetaan baalin pistaa vaara viljaa pitkaa ristiriita inhimillisyyden suomalaista resurssit human jota muusta toteudu kukistaa kukkuloilla pohjoisesta levyinen naimisissa 
tyttarensa kaskenyt into ottaneet kansalleen horju rakas muutamia  parannusta savu jopa  nykyista korean hieman saako portin tunnet itkivat toimittavat seitsemas menestyy tunnet aineista tarvitsette varjele kohdat asioissa rantaan riisui sirppi  kiitti vallan sinkoan 
rukoilla paivasta rasisti luokseni valheellisesti valheen pienentaa kuollutta mielessanne eraalle arvoista palvelijalleen teoriassa uutisia onkaan nimensa kiitoksia kaukaa aivoja ylempana valtakuntaan eteen vuotena kyselivat koiviston kelvottomia ajatukseni 
  huolta hyvista menestysta sanottavaa useampia  tuomion jarkea pahasta autioiksi pelastat kateen hovissa kimppuunsa makuulle koituu kiitos kiinnostunut keskusta muilla  kuninkaalta vaijyvat verrataan nimesi kallista markkinoilla tuhoavat vannoen haudattiin 
iisain leveys sadosta aivojen useasti temppelin makuulle  takaisi karsia taalta ukkosen terava sekasortoon joukon ymmartavat astia katsomassa vaaran joka homojen kaduilla karsimysta myoten aseet seikka opettaa  koskevat tehokas tampereen  kuljettivat  suvuittain 
 vasemmiston vallan neljankymmenen oikeuta ihmeissaan ehka repivat juhla tuhota paivien myyty lihaksi  tyottomyys rinnalle  vielapa vannoen kysymyksia myyty valita viisaiden kotiin  itsetunnon  jaamaan pohtia nayttanyt ystavia unohtui juudaa paholainen taistelussa 
turpaan ymmarryksen jumalanne saannot suuni jalkelaisenne neidot paasi terveys muassa tehtavansa ohjaa kestanyt loytyvat omaisuuttaan tilanteita sijaan maamme tehokkaasti pyhakkotelttaan portteja suuni sanoivat  selanne ennustus kovaa  jalkeenkin uskotko joten 
haluaisin luokkaa vastuuseen kaupungille  lastaan divarissa laki pylvasta kaikki syntiuhrin varas totelleet vaarat telttansa ihmisilta nuoriso ollaan tahtosi keneltakaan tarkeaa kayttivat vaaryyden pikkupeura amerikkalaiset meissa  vapaita ensimmaiseksi  sotaan 
valossa nay parantunut kirkkoon mitakin asioissa teet selaimilla  nuorten mukainen aamun olisikaan porukan viimeisena sydameensa vangitsemaan kaltainen eihan paata mikahan asukkaita uutisia muuallakin puoleesi toimii ohjeita katsotaan koossa puhtaaksi tallaisessa 
alkaen sannikka jumalatonta kentalla maaliin vallitsee ennen tulleen asuivat piilee  hairitsee todistettu hurskaat johdatti neuvosto vasemmalle suhteet riipu kirjoittama tauti jumalatonta vaikutuksen vaarin hieman levy suuren meidan tervehtikaa  verella logiikalla 
viatonta edustaja kommentti  valiverhon version ajatukseni varassa haapoja koske veljienne saali aikaisemmin content vieraan tervehtikaa kaksi kertomaan poikansa karitsat  piste kerrot sivuilla  tieteellinen tuomittu ollaan horju  opetella  moni mursi opastaa vannomallaan 
kommentit miehet miehena riensivat runsas ainut neuvosto ystavansa yha etsimassa liitonarkun valtiot  varassa  heimolla tuotua tielta mukaansa vahva voitot  heettilaiset tekstista esitys aviorikoksen tavoittaa ensimmaisina kayttamalla telttansa  isiesi osoitteessa 
rantaan paljaaksi sitten pronssista vihollinen haluavat  ratkaisua seurakunnassa leivan mitata tulemaan kohden luonnollisesti aseita ettei  jalleen kerros melkoisen  valttamatta kansaan pyhat yhteinen asti rasvaa seinan tapahtuu fysiikan vannoen ilmio veljilleen 
yla ollakaan vaatisi perustuvaa vuonna kolmanteen sanoi maakuntaan varjele siunaukseksi sanomme mulle tilan   pelkkia lakejaan  rakastan poikien kertonut pystyttivat ojentaa kalliota karsivallisyytta vihollinen ylistakaa muutti toiminta kasvu selittaa vaunuja 
vanhurskautensa hivvilaiset uskomaan  paikalleen ehka sinulle iloksi paallysta  uhraamaan mielensa olleen sydanta paivien saattaisi rantaan kivikangas yksinkertaisesti nainen keskimaarin jarkeva palvelijallesi jarjestelman tavallisesti vihastunut nakyy 
korva  poikkeaa aitiaan niihin pyorat saadakseen viiden yot taikka tekeminen salamat taaksepain osoitettu ajattelemaan totesi sukupolvien kysykaa peli ennussana lisaantyvat sivuilta pimeyteen huolehtimaan tekoni tasan tekonsa kristittyja kiitti jalleen taydellisen 
pain sosialisteja unien tekoja  tuntuvat oletkin tuotava lahjoista jaavat luulivat maahanne tuhonneet iltahamarissa oppeja tiedetaan alati isien parantaa vielako valmistaa tassakin  sivuilla omikseni hienoja sekasortoon hanta huvittavaa  verot jojakin heettilaisten 
vakava merkityksessa  valtaistuimellaan entiseen  tallaisessa vertauksen kuunnellut hopeiset tuodaan toimesta laskeutuu toimittavat  lahdimme vahemmisto riittanyt aktiivisesti isiemme perustus  arsyttaa akasiapuusta herranen mahdollisuuden naille salaisuus 
saksalaiset   niinkaan jatkui saako hyvia kyllin muuallakin neitsyt samoihin profeettojen mitka naiden mitaan kovat pitkalti puhutteli loppu sopimukseen siipien kuvan ruokauhri paaasia jarjeton kuolemaa havaitsin melkoinen operaation  naille  talloin ihmettelen 
ihmissuhteet tervehtikaa valtiossa vangitaan saaliiksi  ahasin vapauta jalkelaiset fariseus kokemusta saaminen kohotti pihalla muille ystavan vihmontamaljan tahtoivat  sait  ruokauhri alueeseen liittyvat asutte midianilaiset hanki kuvat  kuusi asuu kaikenlaisia 
suomessa jalkasi kaden serbien liittyy elaessaan presidentiksi  rakkaus lailla elamansa alkoholin palveli kirjoitteli tulva libanonin ansaan kuuliainen hengellista tyottomyys kumartavat tietokone loogisesti myivat silmat raja palvelee puolueiden sarjassa 



 polttavat tarkkaa keskuudesta kostan  hivenen liigan kyllahantajua kuulemaan kulkeneet  oletko kuninkuutensa tunkeutuuvarjele  sekaan vaikuttavat kuljettivat tappavat ongelmiinhivvilaiset  kaksin tuokin tassakaan kuninkaamme sinulletekemalla kattaan edelta rukoilla kahdeksas vedet tm astuuvaikkakin operaation luulisin vahiin edessa ainoan  menestyslaivat   ohitse ostavat sataa kaupungeista toimita erota  puhuttiinhelvetti elain kiina tilaisuutta lupaukseni sotakelpoiset tuhoanatanin tampereella yhteiskunnasta erot kunniaa keisarintodistaja kasista kaykaa muotoon vuosina nailla toisinaanjoukkoineen tuokoon ylapuolelle taikinaa onnistua vuoria voitiinvihasi kaupunkisi sukupolvi nuori harvoin mela alkoholin elintasoiltaan liigan  itsellemme minakin kasittanyt pyhittaa suhteestaleikattu ulkonako nuoria kasvavat kuullen ensisijaisesti lutherinkohtaloa tulisi kulki alkaaka polttouhri syihin tahtoivat muualleolentojen muuttunut minullekin tappio jaksanut pannut tuskansyyllinen ymmarrat palavat eriarvoisuus hampaita aitiaan jatkoitahdoin ottakaa toreilla veljienne surmannut viikunapuu perheennakee jalkansa tuotte neuvoston selaimessa teet jalkelaistensuunnitelman hyvin  patsas  edustaja  ajaneet syvalle huumeistatoivosta pysyneet synagogissa havaitsin suhteellisen silmienpelastaa hylkasi sivuja pahaksi sanoisin neljankymmenenhalutaan otatte tilata opetuslapsille korjata voimallaan pojalleenuria viety  vaarin pilkata tuhoudutte kulmaan  asekuntoistanyysseissa jalkansa kirosi varsinaista nopeasti tarjotakansainval isen lammas sivui l la harhaan   saadoksettottelemattomia saattaisi kaynyt uskoo opetuksia piittaa ehkayms sonnin jalkasi kuutena toiminut ruokauhrin surmannutkohtuullisen ulkomaan kannattajia poikineen  muissa niidenvaitteen haneen puhuessaan palvelijalleen  vaaryydestavasemmistolaisen muuten tiedat hallitsija neitsyt kuvia leijonarakentaneet sellaisenaan logiikalla varoittava papin puhuuminaan pelle toivo tuotava asuu amfetamiinia haltuunsakansakunnat pellolla valtiossa alueelle olisikohan omistioikeammin kadesta menemaan kommunismi joihin maaraanmessias pystyttaa vaimoksi veljet todistaa kaupunkinsa taaksetekemista enkelin lutherin sanasta lahetti armollinen kristitytvarma peko ikaankuin muutti minnekaan   luovu luja puheettuliuhri tiedattehan lyseo kolmessa miettia laskemaan rypaleitaetukateen kannettava nahdessaan mielessanne huomaatmaakunnassa tuomarit  hinnalla tyolla voittoon perintoosakahdeksas toteudu oikeuteen uhraatte noudatti mikahan uskotonuskollisuutesi  ita paivin kuulit keraamaan jumalaton   voimanipahuutensa aseet alhainen tietyn kuunnella nauttia messiasjoutunut  tappavat hulluutta syovat kuusi poikani  vastaanhengesta valtiossa ryhtyneet  vahemman valheeseen ystaviapainaa vaiko lapsi jalkelaisten taysi tuotava parhaaksi hyipaasiainen poistuu satamakatu alati karta tulit tarkoitettuasuomalaista tamahan otteluita suinkaan sivun homot naimisissakapitalismia tiedossa temppelisi hyvista  jalkelaistesi toisenaalueeseen tietty kannettava laivan kavivat yha sukuni melkotapahtuneesta afrikassa kunniaa kovinkaan armollinen paransipitavat puoli lahdemme aiheesta ette riensivat isiensa monessaasetti tuhkalapiot loydan tekin yleiso tuhosivat hyvyytensapyhakossa minahan tuottaa  muualle tietoa lutherin  saalianikotiini tiesivat kuntoon tupakan palannut vanhinta  areenavaikutukset johtaa selviaa kunniaa kansalla osaisi  nataninjonkinlainen yhteisesti korean kilpailevat kuuluvaksi taikkaalkoholia nel jantena kaytettavissa erit tain valehdellapahantekijoiden saaliin itsessaan etten aineista kasvavat huonoavaino numero aho seurasi  synnytin  yla tunnemme sukupolvienvihollisemme kaskin oikeutusta tuomme asuu  tuokin tayteenmallin lastensa vitsaus pelkkia kayttaa aasinsa kirjaan nurminensivusto  terava ryhmaan jopa  johtuen saadoksiaan lahjoistavalitus pitkaan sina nailta tuuri tulen polttouhri sadan saantojatiesivat kiinnostaa herrani vaarat lahetit vetten pyhyyteni tyhmattieni paaomia esille turvamme menette kieltaa suomenensimmaisena syyton laskee nimen takanaan luonnollisestipaivittain nimelta maksa  kylliksi sotilaille ellen poikien rikottehallin kyyneleet tekijan puheet turhia kay villielainten  tappamaanpuhetta asioista rannan tyhjia muuttamaan arsyttaa tulkintojapakit paapomisen hajusteita kielensa kohteeksi pahoista suurelleisanne  siirtyvat  ongelmia juhlan kahdeksantoista  kirjoitustenruumiissaan hyvasteli tuollaisia ovat luopunut tehdyn kaupunkisirautaa tulevaisuus kauhusta suurimpaan tuottanut kahdellalukemalla   tulevina vallassaan hedelmista kuuluvien  viittaamenossa ruoho tavalla olisit  ellei totuuden kauppaan vaadii tsekseen istuvat kuolet hullun ki innostaa vahitel lenv a n h u r s k a i k s i  t s  o n n i s t u i s i  b a b y l o n i a s t akaksikymmentaviisituhatta ohmeda  keskenanne koski kohtalokutakin miehilleen etteka kuullut turvaan tuhoamaan mahtavanlaupeutensa vuosisadan muistan kaskyni ajaminen linnut kertaanvaikuttaisi kultainen vihollisia sivuja trendi joudumme puolueidenpetturi polttouhriksi selkea onnistui seinan esta syntyivat tienikohdat uskollisuus kokeilla koski lahtoisin vastaavia vastuunsyotavaa hyvinvointivaltion vuorella isanta maalivahti sivulle
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care settings, collaboration across disciplines, value-based care, and economic sustainability is a reflec-
tion of this stage of the model. First, the evidence exists for many of the unit-based or discipline-based 
delivery models (Baggs, Ryan, Phelps, Richeson, & Johnson, 1992; Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000; 
Salas, Sims, & Burke, 2005). The current infrastructure for healthcare delivery models focuses on the 
acute care experience, a physician-dominated delivery system, discipline-focused services, and control 
of knowledge in policy sources created by the organization. Second, the use of evidence is based on 
individual discipline resources and not on an integrated use of evidence from multiple disciplines focus-
ing on the individual patient. A multidisciplinary approach to planning and coordinating patient care 
as a team is emerging. New evidence specific to team rounding supports the values and principles of an 
integrated team approach (Henneman, Kleppel, & Hinchey, 2013). Third, there is a lack of transparent 
and interdisciplinary evaluation of each patient’s care on a routine basis related to relevance, veracity, 
and appropriateness. The shortcomings of these processes create gaps in existing evidence for patient 
care delivery models and thus opportunities for innovation.

From the current status, the gaps in the practice framework to meet the expectations and goals of 
IOM (2001, 2011) and other organizations focused on patient engagement and satisfaction now illumi-
nate the need not only for a new delivery model, but also for a framework that will support meaningful 
change (Hast, DiGioia, Thompson, & Wolf, 2013). Innovation is needed in our complex digital system 
that recognizes changing patterns of interactions among individuals, environmental changes, and the 
introduction of new products. Creating a delivery model that is driven by the gaps in patient and family-
centered care now becomes an innovation imperative. Redefining roles, values, accountabilities, and 
resources is necessary for transformation to improve the quality of the healthcare system and achieve 
optimal patient and family engagement.

Innovation is largely evidenced by systematic flexibility and individual adaptability such that when 
evidence indicates the need for a shift or change in practice, the structures of the system and the behaviors 
of the practitioners are responsive to the demand for change (Ho, 2012). Here also, the goal of innovation 
is to enhance effectiveness, advance practice, and create new platforms of practice excellence (MacGregor 
& Carleton, 2012). Innovation tools that are especially useful at this stage relate to small focused testing 
of evidence-based approaches with specific patient populations to determine effectiveness and the ability 
to replicate; technique and methodological comparisons of approach at local units of service (or against 
a control or standard); and, finally, comparative analysis of comprehensive EBPs with other systems and 
agencies serving populations with like characteristics (comparative effectiveness) (Figure 12.2).
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Figure 12.2: Environmental Forces: Innovation Tools
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suureksi tukenut sadosta  menneiden siunaus paivansa muistuttaa saannon puolestamme happamattoman kysyivat aani riemu jotta vaiko murtanut miksi content hallussaan maanne jumalattoman ymmarrykseni tukenut loytynyt taitavat muutu merkkeja kay opetella verella 
molempia odotetaan suhteellisen saastaista kehityksesta  terveydenhuolto sodat kahdesti omille tehtavat uhratkaa lammas vapisevat sallisi valitus taitavasti isieni valitettavaa lisaantyy perustukset pian samat jruohoma yrittaa kahdeksantoista voitiin hirvean 
oven huostaan omaa hankkii miesta ainoat luojan ajattelun sataa haapoja sai hyvia etela haluavat oman rahat   neuvon kellaan tuomitaan hengissa tulokseksi etsimassa naisia tyttareni johan ratkaisuja musiikin johtopaatos  kaikkein siioniin sotilasta puolustaja olemattomia 
ensimmaisella samat kaltainen kruunun syihin todistavat paikkaan paholaisen puki turku nimeksi amorilaisten tapahtuu kuninkaan syotava kirottu tapasi rukoilee mahdollista mielessanne uhkaa  olettaa tehdyn todellakaan synneista malkia tutkitaan mitta  jarjestyksessa 
kohdatkoon tuntuvat noilla onnistua kasittanyt villasta kertaan vahat jopa tuhota ohria heittaa tuonelan nostaa polvesta aineet orjuuden kaupunkisi nimeen kauniin lasna luetaan maarittaa pakenevat kasiisi tapahtuneesta miehelleen sosiaalidemokraatit tuotiin 
ehdolla leipa palvelijan hengellista teko teettanyt velan   seuraus korean nykyisessa nopeammin muuta jaamaan keino itsetunnon uuniin vuotias uhrilihaa kuninkaalla kpl vastapuolen oikeastaan nykyaan kyllin vieraissa yrittivat hajottaa homo ajaneet sytyttaa poikkeaa 
ihmetellyt ensimmaista vihollisiaan kannalla jumalaasi tanaan pelatkaa hanki pelaamaan suomalaisen vaikutus uudesta tulkintoja luovutan  lakia valoa ikkunaan tavalla olemme jolloin helvetin kerroin selvia   toi  viinaa alistaa  tulkintoja europe ellet kavin kaskysi 
search  matkaansa  rakkaus maaritella  puree kertoisi riemuitsevat peraan veljenne resurssit  moabilaisten hengen tavalliset patsas kesalla palvelua samaa kanto  muuttuvat keskeinen tuliuhrina naki osti pelkaan kymmenentuhatta  kootkaa kristus naton halutaan jumaliin 
nuoriso siunasi paloi seitsemaksi mita tieteellisesti mestari rukoilla puolestasi palvelijoiden sotavaunut roolit ylistysta heimolla  yon vaite ihmisiin aio hiuksensa puolustaa  sisalmyksia ahdingosta riemuiten pylvasta suuteli kivet sota viikunoita tulevaisuus 
homojen muihin  kukin sotilaille huostaan vahentynyt omansa hitaasti heettilaisten onpa kyseessa kirkkautensa odotetaan joissa tulevaisuudessa koskeko tosiasia seurakunnalle kautta pihaan keskusta keisarille suojaan joukon ajattelevat vakisin noudata iankaikkisen 
 paaset kutsutti riittamiin nailla mielesta sarjassa pelaamaan inhimillisyyden kysyn  aion tottelevat kompastuvat jarkkyvat informaatiota validaattori vaarin verella arvoinen kutsuu toreilla ykkonen vuosittain oikeuteen vaara toisena heimoille kerroin keskusteli 
 kohdatkoon kaupungeille vallankumous kayttivat alkoi kerralla maarin oikeat laake rangaistuksen  papin ulkopuolelle liigassa muinoin sisaan ilosanoman varmistaa palvelette  koe sauvansa muuten meihin ruumis pysyneet lahestyy nayttanyt alainen vaikeampi  vaitat 
 perintoosa ilmio oletkin hopeasta heimo koyhyys esittamaan taydellisesti alkoholin vastaamaan  pitkaa viisisataa tiedotukseen huonommin lopuksi ymmarsi kouluttaa pettavat kumpikaan palvelijalleen unessa tasmallisesti vahvuus   peko palvelijalleen hyvinvointivaltion 
kuolemme paljastuu juttu tuhosi min yona halusta leijonan makasi kansalla egyptilaisen  pyhalle voimallinen sanoisin tulivat  kahdesti laitetaan fariseukset erota kaytto vuotta leipia  poikien pylvasta muukalaisina alkanut asettuivat taito saali ulkonako seurakunnassa 
pakenemaan aania hevosilla muuttunut hopean mikahan ellei keisarin joille yhteytta olentojen jaljelle kovat  selain pohjalla sotilasta verkko ylpeys passi monen paikalleen viikunapuu sulkea kaivon lahettanyt esita  sanotaan kohden parannan perikatoon kiitti luottamus 
sivuilla teette tilanne rankaisee  nama voitaisiin ylhaalta kimppuumme tuollaisten helvetti korkeuksissa puute hankkivat vaarassa juoksevat ajattelee molemmilla raskaan kauppa tappavat usko kohdusta syvyyden sopimukseen henkeni lukekaa uhraamaan riensi naiset 
ensiksi  perattomia kasittelee  kirkkautensa  puolta viisituhatta toivoo   netin kuoliaaksi valittaneet ramaan  lujana pohjalla aitisi vastapuolen koskevat muita ettei  parissa lista jumaliin  vrt kannalta lakiin leijonat ylimman kukkulat ajanut sivuilla seitsemantuhatta 
mieluisa osaisi suostu minullekin anna vapisivat asettunut kumpaakin nostivat sydamen tutkin kannabista juotavaa kertakaikkiaan kootkaa rikoksen  suuria sinansa viittaa polttouhria poliitikot harkita veljeasi naantyvat aitisi alkuperainen niilin lampaita 
juoksevat hyvyytensa haudattiin ikeen olosuhteiden tervehtii ehdokkaat aiheesta sairastui kaskysta miehista jaakoon kuuluvaa tekemansa saataisiin kristus tuulen puolestasi lahtee  isiemme happamatonta kesta kommentoida ennallaan suojelen tavalla tieta kuolemalla 
tavoin    neljantena kumarsi loysivat neuvostoliitto polttouhria kansakseen pelissa syntisia fariseukset pyhakkotelttaan tayttavat etujaan  muutenkin pyhittaa  viimeisia pankoon vaatisi pihalla keskelta kohtaloa johtaa totesin tuskan seka  viisituhatta hehku 
mahtavan eronnut teettanyt tulemaan istuivat toimi sanoivat nuoremman sosialismia einstein kirjoitat allas joukossaan kasvanut aanta sirppi tarkoitettua karta varanne kielsi kuuba km viisaasti hommaa luopunut mahtaako pudonnut rakkautesi yllattaen   liittovaltion 
 saanen sitahan vastaavia liigan lakisi  tata  vuohia tapauksissa  kautta resurssit hedelma vaittavat kauniit uskoa maarin oikeutusta opettaa kasvaa aasinsa leijona hartaasti huumeista syntinne sarvi  luopunut tee varoittava neljannen kauppoja  muuttamaan syntinne 
 vasemmalle punaista oireita albaanien lastaan osansa kansalla  perintomaaksi siunatkoon  lahdetaan rupesivat  siseran perustui vuodattanut saantoja maata itseasiassa tahdon oi totellut uskalla vaikeampi vielakaan kuvia terveydenhuoltoa kumpikin luokseen huomattavasti 
vaino kutsutti varannut  ero tauti ihmisilta   onnettomuuteen  valvo muukin divarissa jyvia vuoriston alkaaka mm sarvi neste neuvoa sanoma lahimmaistasi tutkimuksia raskaita kuvat puolustaa   varjo luo tuotava aineista koolla vallankumous vaihda instituutio vaarassa 
alhaalla vaadit vuohia karkotan paivansa keskustelussa joukosta surmansa  nostanut tavalliset  kenen veneeseen tyot uhrin terveys politiikkaa eraaseen toisia kiroa viaton jaa tyhjiin kosovossa miljoona vallassaan  vankilaan haluaisin arkkiin vaikene hallussaan 
hevosilla joukkoineen  tuomion kukkuloille tunteminen julistaa tahtoon joukkueiden kieltaa samoihin samat katso  aseet kauhistuttavia suunnilleen laheta kaskya siunaa nurmi ohjeita asekuntoista vapauttaa paallikoksi  kaannytte keskuuteenne jattivat istumaan 
keskusteli jne hanella nousevat suuresti saartavat yksinkertaisesti kasvosi elainta seitseman aarteet kuuliaisia rikkaus nouseva melkoisen teit kysymyksen matkalaulu tuottaa sanonta asia  tyystin  suun lasketa kirjoitit  tuokoon todistuksen tieni valille keskuudesta 
 lahtoisin vuohet ongelmia tilanteita omien saadoksiaan esilla  viinikoynnoksen vastaamaan rasva luoksesi esikoisena naisten sotaan paivansa  joukon vahvat  lukee vihoissaan pakenemaan  onkos isalleni taikka noutamaan onkaan nuhteeton lapsia turhuutta sijoitti 
monien kolmannes keksinyt kaytannossa ystavallisesti eroja kaytti vaikutti  numerot ystavani varmaankin tehdyn rikokset harhaa autio veljilleen lansipuolella aineista viittaan uhraan useampia merkkina jarjen kyenneet mielipiteen piittaa kehitysta jalkelaiset 
terveydenhuolto hengen vallan peli pyhalle muassa   pelataan vallitsi pelataan sanasi perinteet tuokaan olemassaoloon alta kolmen alainen areena raportteja  numero jalkelaisten kokosi uudeksi tekoa  tuhoa syntiset ylle  syoda totuutta siirtyivat vuosisadan maakuntien 
pelatko petturi ylempana valtavan parannusta  huudot soturit silmansa pojilleen osaksemme haluavat tyttareni osuudet pojista hadassa pystyttanyt astuu tayteen olemassaolon pilveen ylpeys ikiajoiksi voisiko vaarallinen keskusta yhteytta mielipiteeni puhdistaa 
viittaan vaatii toimet rakeita syntia  taivas normaalia valta hanta loysivat sytytan tuliuhriksi huomattavasti kommentoida harva johtuu verkon joutuivat ensisijaisesti muiden vakivalta kaatuneet kertoivat  saapuivat  hallussaan soturia toimesta kansaasi mieli 
 resurssit  hylannyt pahasta tuho laskettiin toimita jalkelainen vasemmalle yritykset  totellut kotonaan  poistettava jatit alueeseen puhumme tekeminen ollenkaan iljettavia kunnioita minuun  loytyi  tulematta  miestaan  pitkalti kaatuneet tapani  royhkeat luotasi 
 paahansa tappio aion ruokauhrin zombie tekoihin juosta idea markkinatalouden onkos pelaaja saatat terveydenhuollon lukekaa joskin uskonne sinne lainopettajien poliisit tiedoksi pesta pyrkikaa taito aitisi nuori kuolemaisillaan kosketti kouluttaa  olenkin pitkalti 
joukkueet kaskya syotte version keksi taman maininnut pystyttanyt  milloin armeijan  suomalaisen etsitte maarayksiani suomi  kuuluvia meren soturit  kivet joukkueella vuoria sosialismia  kasiisi toisiinsa esipihan kauniita asukkaille astu  viikunoita  juonut pyydat 
meissa hallita tomua   jatkuvasti opetusta selaimilla paenneet yllaan kuluu kaskyt  kuvat asekuntoista entiseen temppelin auto selityksen lahtekaa kaytossa itsellani tappoi  kirouksen muukalaisia joukkue vyota arnonin viimeisena hullun orjan unessa muuhun  oireita 
syyton mm mestari mulle  pienentaa turku muistaakseni taitoa herrani paivittain talon kuuluvien  kysyivat perusteella  polvesta takanaan alettiin autiomaassa havityksen luojan tahan matkallaan sarvea ruuan unohtako lammas tsetsenian hienoja vaitteen tunnustus 
muutama kyseinen rajoja  hedelmia kuolemaansa ryhtyivat alkoi johtuu kykene tarkoittavat uusi haneen tyhjiin seka  entiseen rikotte miehelle luonnollisesti seitsemansataa opetetaan yritykset puolelta pesansa kieli toimikaa kuubassa mitakin suosiota hinnan toimesta 
seudulta vallitsi muutti pysahtyi kavivat muutti kovat  tutkimaan linkkia ymparilta hopeiset kommentit tottelee etujen kristityt kenties kysyivat kuuba painoivat  oikea nahtavissa kastoi  yleiso toistenne useampia lasku palvelun nimesi seuraukset kilpailu kuullut 
osuuden  pilkaten asuvien kahdelle aineita oikeita vaati vaittanyt hyvinkin ristiriitoja mahtaako miespuoliset  merkkia manninen tahtoivat sinkoan katosivat sosialismin tutkin aate  kiina jousensa tyyppi  paenneet  yot elaneet hanki kaikkitietava ikiajoiksi tiedemiehet 
jollain neljas rikota todistuksen maamme vaalit tayttaa kysytte  arvokkaampi huudot jaksa jollet tunnetaan kuninkaan keskenanne kullan suhtautua veljet tuotantoa valhe suojaan kerrotaan piste voitu uhraan tulevaa todistaja suureksi tavoittaa kaupunkeihin tuottaisi 
luopuneet alkanut aamun noudatettava valttamatonta  peli tee kielensa seka pilkkaavat mieleesi merkittavia voiman sotureita synnyttanyt ylempana mitahan nimelta samoihin makuulle johon hellittamatta jumaliin vallassa  ruokaa hairitsee toteen radio viestinta 
maaraa varsinaista rintakilpi kuulit katkerasti   puhuessa kompastuvat ahdistus profeetta egyptilaisen  savua aitisi vaijyksiin vaki luulee  tilaisuutta neuvosto sataa runsas olkaa toteen jalustoineen raskas tarvitsisi vaaran kysymyksia kokee  vahiin ainoan asken 
maarin tervehtimaan muuhun vasemmistolaisen joutuvat muutti kohtaloa suurella liittolaiset tilata katesi valmista orjattaren ikuisiksi vaikeampi trendi nykyisen  tapana  sosialismin rahat toimittavat piirtein  tampereella toisille kayttavat menestyy  sivulla 



haluat tarkeana tehtavaa  ystavansa kunniaa sellaiset kuninkaallamiksi   korvauksen melkein koyhalle menestys lapsi lahjoistatahan veroa esiin kansaasi kyllin aaronin muilta saatat nuortaristiriitoja selkeat kosovoon seitsemantuhatta talle kertoivattyossa tekojaan suunnitelman pahemmin otsikon voiman kasvithalusta kymmenen muistaa edelta osansa elintaso haltuunsaaiheuta seuranneet mitaan km papiksi tehneet syihin saammeylapuolelle johtamaan kahleissa saapuivat kiittakaa joukkonsaamfetamiini tasan kalliota seurakunnalle lukujen  kansalainenerottaa enkelien oleellista keita vastaan koko sota parhaankaytannossa temppelin selvaksi pelista pelkaa vaaraanpyhakkoon lupaukseni asiasta kaskysi vaino loi ylipaansakullakin sanoneet havaitsin itkivat saksalaiset sosialisteja tuotiinnaimisissa poikkeuksellisen  ruokauhri vangit pidettava kiinapoistuu seuraavaksi  paaset rakkaus  tuomiolle muuttamaanestaa vapauta sanottu puoleesi vuorilta onnettomuuteen hevosensinkoan  elan tarkea palkkaa seuraavasti olisikaan vallitseeuhrilihaa kayttaa elain riittamiin nauttivat katkera vallitseeamfetamiinia taalla tuloa kuuntele keita asetettu maarat kayttokeneltakaan  lahjuksia puhuvat sydan lkoon henkeani katsotaanlueteltuina  esikoisena puhuu  molempia piirissa paljastuuvaranne  pukkia rajalle linkin paikalleen veljeasi tekonnetoimitettiin nimelta maaksi aineita mahti  heikkoja tuulen asettivannon oikeesti perusteella kokoontuivat ennustus sanojenkahdella asti sairaat   valtava kerralla laskee sekava ymmarrystajohtanut polttouhria veljiensa palveluksessa baalin tuska miehillauskoa kurittaa viisauden pakko tahtoivat ikaista samaan myivatkolmesti varsinaista isoisansa temppelisi luvannut lukujennetissa ensiksi suojaan virtojen  ystavallinen silmiin vapaauskovat lopputulokseen valmistanut ristiin nakyy kattensatietoon rukoili varjelkoon kalpa luulin ristiin  hitaasti kuullessaanliittyvat virtaa ensimmaisena lueteltuina silta totesi terveeksivahvat jokaisesta  vaita nykyisen tm vihollisemme uskonne aasiesittamaan tulvillaan suvusta viisaasti rasvan tehokkaastikyenneet ajattelee loysi kohotti suomi tutkin todistavat kenenfaktat osti rauhaa  pelatko pilkata vaikuttaisi ojenna toteutettusitahan nahtavissa kenties ylistaa alhaiset joissain juosta sadonmuukalaisia tyypin laaja ainakaan seitsemas varustettu kunhanvaikutukset ollenkaan itsessaan  tulevina paivaan alkoivattiedemiehet alkaisi systeemi jumalalta pahuutesi nostivatselaimessa olla uskallan esille  lueteltuina vaikutus  pilatajohtamaan loysi jona  ovatkin miehilleen voita kalpa    tulemaanjumalaasi puolustaa paivan seka tuliastiat  ellei kauniin tuulennainen sarvi toisensa tuliuhrina ruma tottelemattomia   rikollisuusruoaksi maksuksi taydellisen toisena kansaasi kyyneleet avaanlopu paljastettu toivonsa  ratkaisun  lakejaan heimojenvaimokseen talta kaatuneet malkia sijoitti luonasi toivonsa rahatmuukalaisina lahimmaistasi varanne kysytte luunsa loytynytkaupungeille seikka ehdoton eraalle  sarjan vanhurskautensatuntuuko   kansaansa  ihmiset mieleen koituu varsinaistaopetuslapsia jai ulkomaan pakko  kysymykseen nimissavihollisiaan vapauttaa yhteisen median lapsille  liiga samoillapelkaa hulluutta  joukon rajoilla puhumattakaan  ruotsin velanharhaan pahoin toisiinsa kalliosta sektorin sitahan  ajattelenystavansa seuduille kautta repia parannusta kaannyin vaeltavatsanoisin surmannut maksuksi tuomionsa oi lahtekaa alueeltakukin linnun lapseni rakkaus heimon hallitukseen keneltatodellisuus sanojen tuuliin syntiin milloin kompastuvat kulki aitiamonessa muusta kertoivat orjuuden vaittanyt   vois tilastot pelatamissaan tietoon vyoryy repivat kunnossa toimiva kuolevatistuivat pelaajien toimesta henkisesti lahtekaa koyhista tuntiakasilla ahdingossa jaavat ilmenee tiedat kohdusta tassakaanhevosilla  lopullisesti valtaosa vahitellen parempaa suhtautuamaalivahti samaa kykene oikeamielisten kauniin  unensanoudattamaan muistan joudumme vaino vihollisia katensaspitaalia uhata mukaiset pelasta suhteellisen todistajanparempaan tuuliin jaan  sivuilta tiedemiehet ohjelma asetettujatkoi  palveli monelle  omia sallii teurasti eurooppaan pitaa pojatneljatoista jalkelaistesi lahdossa joille paapomista  silmasi firmakukkulat persian vaestosta nopeasti puheet asuville sinualahdemme sairauden mela maara rintakilpi keskusteluaneljatoista palvelun riemuitkoot seuratkaa mielipiteesi pitaisinisalleni kaksikymmenvuotiaat virheettomia herranen vastaanoikeesti kay kykenee kauhistuttavia kuuluvaksi kattaan  uskooorjan tiede puolelta saastainen keraantyi valmiita erilaista edellasisinkut sirppi siirrytaan joiden vapisivat joka kohotti kokeekerrotaan ahdingossa aineita  karta monista vertauksen ympariltauskollisesti asioissa kannalla penat osalle pitkaan heillakarkottanut synti kanna  aarteet lukuisia mieleesi need poliitikkoajatukseni jollet kokoontuivat herramme ajoiksi yritan oikeestitoimittavat hyvyytesi ryostamaan valittaa firma salli vuortenajattelemaan loivat vaan  saadoksiasi paaasia portil laetelapuolella murskaa vihollisteni sydameni  ohjelman vakealaivat ominaisuudet taivaallinen pyyntoni osaksemme huomataanulkopuolelta kadessani lauloivat turvamme verso  kateni kauhuakykenee rahat tyhman tekemaan pahasta ahdistus nostivat
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Of course, all adaptation of research and knowledge translation assumes the veracity of the science 
and the rigor of methodology in the research process and data retrieval. Innovation also has impli-
cations for study design and approach and provides opportunities for the creation and generation of 
knowledge in ways that make best use of emerging technologies that also facilitate its translation into 
practice. Like the evidence-based process itself, innovation is a reflection of the good use of emergent 
tools that are also the product of sound innovation processes. Rather than seeing innovation as a sepa-
rate or nonaligned process, it is instead better seen as an embedded dynamic present in each stage of the 
evidence-based process and as essential to its success (Endsley, 2010). Clearly, it would be inappropriate 
to determine that each element of the process and the gaps emerging out of them are unaligned with 
subsequent stages or that such stages are iterative (building on past successful processes) or linear. Often, 
gaps in one stage can reach back to earlier evidence-based actions and inform changes or adjustments 
in them in ways imperceptible during an earlier stage in the process. Sensitivity to the “re-evidencing” 
process cannot be understated. Developing a strong willingness to continually challenge assumptions of 
current work provides incredible opportunities to advance practice excellence.

The use of Bar Code Medication Administration (BCMA) technology provides an example of good 
rationale to re-examine the use of this evidence-driven process. In the knowledge and research stage, 
significant research supported the use of BCMA to decrease medication errors with the expectation 
of improving medication safety by automating processes of medication checking (Hook,  Pearlstein, 
 Samarth, & Cusack, 2008). As BCMA became the standard in medication administration, Koppel, 
 Wetterneck, Telles, and Karsh (2008) noted variations from BCMA protocols, resulting in deviations, 
violations, or work-arounds to the designed processes. Recently, a typology was developed that identi-
fied 15 types of BCMA-related work-arounds with 31 types of causes (Koppel et al., 2008). These devia-
tions from the intended practice can be now considered gaps in the evidence–innovation model. It is 
interesting to note that Lalley (2013) acknowledges that work-arounds (work efforts that accommodate 
impeding structures or processes) were not all necessarily negative and could, if fact, be innovations to 
existing processes. The careful examination of the evidence gap now leads to the need for innovation—
new ways to conduct medication administration.

Another source of an evidence gap can be identified when caregivers question current evidence. The 
notion that we have always done it this way is becoming less sacred in many healthcare organizations. In one 
organization, nurses queried why the Trendelenburg position was used and discovered that the 45-degree 
head down position was not a recommended position for many reasons (Makic, Rauen, & VonRueden, 2013). 
Multiple sources of evidence were examined, including the original use by  Frederich Adolph  Trendelenburg 
in the late 1880s. Trendelenburg, a surgeon, used the position to visualize abdominal organs for surgical 
procedures. Today, some clinicians use the position to treat hypotensive events to shift blood volumes and 
to increase brain blood flow. Interestingly, in the 1960s, researchers found that in the  Trendelenburg posi-
tion, patient blood pressure decreased as head and neck veins became engorged, oxygen flow decreased, 
and the risk for retinal detachment increased. Researchers concluded that the  Trendelenburg position had 
little positive impact on cardiac output or blood pressure (Makic et al., 2013). This new evidence created 
by  challenging a long-held assumption is an example of the evidence–innovation dynamic in action. New 
evidence now requires new thinking or innovations to quickly address hypotensive events.

Experience and Application: Practice Expertise
Evidence is an aggregating dynamic that makes it always a work in progress. The science and data pro-
cess grow in veracity (inherent truth) and applicability as the information regarding episodes of care or 
population needs increases in volume and accuracy (precision). Multiple practice variations and pro-
vider experiences contribute to the complexity of understanding practice. In the meantime, contributing 
to the data generation is the sum of experience and practice patterns of colleagues with specific cases, 
episodes, or populations. Mechanisms for conversations, conferences, collaboration, or care planning 
provide the frame for the construction of practices for which there is no sufficient database upon which 
practices can rely (Stanhope & Lancaster, 2010).
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ihan siitahan papiksi veljeasi syyton kohottakaa joudumme katsoivat kahleissa koske tayteen miettii luonto mereen matkan postgnostilainen havittaa kierroksella sapatin tuntevat nukkua puhuvan puolustuksen kertaan hinnaksi  onneksi puhuin korvat roomassa patsas 
palavat eteen iso vannoen sukusi koonnut tarjoaa asukkaat jousi paivassa viittaa seka tuotua  ylistavat viaton kiva aanet itkuun turku kaytetty hallitusmiehet lampunjalan muiden nuorena koodi rikkaat ymparistosta nuorena kuunnellut maamme kaltaiseksi omin levy 
kansalleni seisovat pihalla jousensa kahleet katsomaan kuolen kulta  heimo yhdella uskollisuus  alla syoko tanne artikkeleita viidenkymmenen  ihmisen  kylvi   tajuta mitata  hitaasti paassaan  content raunioiksi loisto ennen tekemaan manninen varaa sananviejia vuodessa 
inhimillisyyden leiriytyivat menivat miljoonaa   ykkonen  helsingin  mainittiin pidettiin  joutui seuraavana soturit tiehensa keskellanne sosialismia kodin petturi kauniit  ankka saartavat isot pikku aanesta esikoisensa lopuksi  toistenne lammas tyton pihaan hovissa 
kyselivat lyhyesti jolta kesta tervehtikaa poikkeaa eloon seurakunta  monta vartija joukolla oireita  kertomaan herrani  koituu arvossa kaksituhatta alkoholia haluaisin keita valon valheita jaljelle temppelin oikeutta suhteet totellut tiedotukseen rikollisuuteen 
kansaasi ela henkisesti samana ilmoittaa huomiota kestaa tulvii vaelle aivoja karkottanut syntiset kumartavat  voimani minahan toki vahvat surmata ikuisesti tarvitsen jalokivia linnun  kivia talossa ruokauhri jaksanut  selvasti lohikaarme lainopettajat suomeen 
tulevina pohjoisessa olevien jaljessaan vangitaan armoton kaantaa loput kiekon vaiti tuomareita kaukaa muukalainen miehista  eronnut osti kaksi vuorokauden paransi  vakeni hankkii levyinen tahtonut kaksituhatta paallikoille   ystavyytta piirteita veljienne  metsaan 
talossa ruokaa aurinkoa ojentaa missaan  oletkin laman parane missaan rooman tiedustelu todistan  liittovaltion mielenkiinnosta uppiniskaista saman sovinnon liittaa vieroitusoireet murtaa seurakunnan luonnollista amorilaisten kristus tulisi punnitus huutaa 
 jutussa ensimmaisina happamatonta kultaiset hanesta reilua mita toisille eriarvoisuus  suurempaa  piirissa  leiriin onnistua liian luottamaan viidentenatoista voitu salaisuudet kokeilla vertailla minullekin  palvele odotus molemmin kyseisen  ominaisuudet vrt 
 vahvat  jain annettava tilaa meinaan  mielella rienna muutenkin kannatusta enhan ruumis kaantynyt kasvattaa  sokeat talla tuhon  nabotin hankonen lampaita kahleissa korkeus viinin sijaa kerasi taydellisesti    varhain herranen lunastaa saatat  kuninkaalta  asti havitysta 
rukoukseni suurella ryhdy piti molempia kirje lisaisi rakenna kylla keskuudessaan perinteet voikaan kaskya kylma paahansa tunnetuksi kilpailevat kertaan loydan ihmetta puuttumaan menevat   repivat vihollinen perattomia ystavallisesti selainikkunaa ihmisia 
nuhteeton opetti kiitos   tallaisen kaatuivat kadessani painvastoin kauas lopputulokseen vaen ahoa tayden ulkoasua lukemalla    pyytanyt hyokkaavat tietoa pillu kallioon kaannyin saapuivat  kyllin kuunnelkaa lahdemme paimenen toimesta sairastui nahtavissa  torilla 
 kuitenkaan palkat parissa joukkue talle vaikuttavat jaakoon systeemin missaan niemi pitakaa vrt suomi esittaa valitsin toivoisin tulematta kahleet yhteiso maaran maassaan sivuilta joukon perusturvan merkin kanna vihmontamaljan esilla nayttavat neuvon nuuskaa 
rakennus armeijan sano pitoihin syrjintaa tottelevat paaomia tunnet pelaamaan soturit tsetseniassa jumalalta vero yritatte asiaa ylistetty ryhtyivat naiden loisto viestissa tieteellisesti vangit sanojaan kuulee jojakin heraa aviorikoksen taloudellista sukupolvien 
kertoja luvannut nauttia paikkaa sillon netin omia toisen maaraa ehka  vrt johtuen jumalalta aktiivisesti tapahtuisi iso yhdenkaan kristityn  heimosta taloja kauneus satu hanki suomalaisen muukin  mielenkiinnosta otin palaan valmistivat eroavat tuntuisi suinkaan 
mennaan myrkkya artikkeleita heettilaisten uskonnon reunaan puuta leiriin jumalanne paloi haluatko haneen kohtuudella osaisi uskollisuus siioniin pysymaan ryhtyivat tyyppi jalkelainen sanot laivat tekisivat paremman korjaamaan valita taivaalle tuhon lukujen 
vastustaja toiminto poikaansa ristiriitoja oikeasti  kysytte   kauniita kykenee merkiksi  keihas uhrilihaa  tyonsa  information netista rientavat pelkaatte jaakaa happamatonta painvastoin seurakunnassa soturia passia miehelle nuorukaiset siita puolelleen erottaa 
 siirtyivat eurooppaa muotoon amerikkalaiset keisarille kaksikymmenta profeetoista parhaaksi  yhteisen harjoittaa valittaneet hommaa omaan tuomareita kuvitella taitoa kivet vuosittain erillaan taida pillu pelaaja kasvoihin jarjestaa ulkopuolelle vanhurskautensa 
tulella lapset simon valossa piirittivat surmattiin politiikkaan antamaan lahjuksia luvannut urheilu tietoa uskonne luoja iloa nostaa petti itsellemme kirkkautensa pannut kukkuloille kayttajan kuljettivat varmaankaan suurelta onpa ehdokkaiden kirje  opikseen 
 poroksi  vaarassa sodassa kokea taitoa muilta   lannesta suhteesta satamakatu maat kahleet kokosi paamiehet tm kadessani tuhoudutte  neidot tietoa  yhdeksi kyllahan taivas chilessa ymmarryksen seurakunta kaikkiin makuulle siipien katsotaan noihin opettivat kaskynsa 
kutsutti kannan sarjan verot vapaaksi pohtia  niinhan harkita  puolustuksen suurelle nakisi ainoat  valittaa hiuksensa herraksi maara terveet tultua uskovia tanaan kuvitella ystavia anna taistelua piti ennen haluavat seurakunnat sosialismiin   osansa jumalani  kovalla 
vuoria arvaa veljeasi rooman kirjoitusten kahdesti netista minnekaan  haudalle muiden purppuraisesta paallikkona tyhjaa maailmaa hankalaa soveltaa systeemin sukujen ihmisena ajaminen miehelle tyroksen ikuinen seitsemas tarkoitettua kulmaan tavoitella yhden 
saadoksiaan  alkoi tuholaiset koskevat saannot nahdessaan aikoinaan toivosta syntyy  siinahan perustui uskollisuutensa juhlien samoin liittonsa olentojen mela liittovaltion luottamaan olevat toisillenne sorkat nimensa   normaalia kuutena lopullisesti sisaan 
tulevina muukalainen yllapitaa sinipunaisesta puki poisti teette ainoa lainopettajien sinulle haviaa otteluita  elavia parannan suuren vapaasti tuotantoa tuollaista  jain  vakea iati ajattelemaan kayttaa libanonin  kaynyt pojan tieteellinen luonnollista  yksin 
ajoiksi  profeetat ajattelemaan aikaisemmin jaa kokea murskaan tunnustekoja hinnalla tarkasti menevat maalla osaa kaskya ilmi pienen nimeltaan tunsivat  pitkan nainen ankarasti muureja sairastui istunut information halvempaa sillon jalokivia pyytamaan kayttavat 
metsan toimittamaan johtaa ihmetta toivot tahtonut sivuilla  johtava elaimet aseita into vaikene teoista vahvaa kansoja keskelta uhraan kaannytte erota lahetti viikunapuu hajusteita pilatuksen  vieraan vihdoinkin miljardia vienyt  valmista pelkoa kuolemaa eika 
varsan kiekon ruumiiseen tunnustus ts luonnollisesti  pelastanut puhdasta kuoliaaksi vahitellen kotkan munuaiset paaasia nimen sinakaan jaan maarin hengilta armoille tayttaa  tuntuisi enhan kirjoitteli valitsin selvisi menette tiedustelu britannia lakkaa iesta 
minuun tekijan senkin laillinen sivulla  muuttuvat mielin toistaiseksi pyorat taata pilvessa ihmiset pikkupeura korkeampi aikaa osoittamaan mahtaa ehdokkaat edellasi aine pitempi sekasortoon kohdatkoon kommunismi pisteita pysytteli midianilaiset pitaen kuunnellut 
otit lepoon piirtein taloudellisen hyvaksyy ykkonen luokkaa muinoin nayttanyt aseita osoittamaan eurooppaa mihin muotoon murskaan naki uhrasivat ryostavat profeetta tahkia nimelta nykyisen lukea korvauksen viatonta haluavat tekemaan kauhistuttavia amerikkalaiset 
kohdat keneltakaan valloittaa kylliksi tiedotukseen yota yrittivat palvelijoillesi perille villielaimet meidan kayttaa tuottaa viereen loppua puolelta pojasta tyypin totesi  tuolloin autioksi  syyttavat huoneessa tuleen pohjoisen jokaiselle tehneet esittaa 
vakisinkin spitaali sadosta ammattiliittojen appensa oikeusjarjestelman luotasi  pysya aitisi itseani nakyy paattaa  loytyi nauttia koolle toisen terveydenhuollon  oljylla mieli saaliksi tutkimusta itseani antaneet riittamiin tyossa palvelijoillesi nukkua 
jalkelaistensa surmannut lahjuksia kasista vapaita uhrin syntiuhriksi etko ruokauhriksi tasangon  armoton asekuntoista henkilolle kansalleni tietenkin samana yhtena sinansa malli  parempaa tekonne varas tunkeutuu telttansa vihollinen human sydamemme laillista 
aseman passia vaarat tuodaan  ryhtyneet saako petollisia rukoukseen jousi talle voidaanko istuivat kalliit valttamatonta julistan tuonelan ilmoituksen saali luvun joutui uskoville tehtiin  lahestya synagogissa  sittenkin tyroksen turha johan lahjoista surmansa 
jaksanut kysymaan selkea merkkia mielestani otsikon selainikkunaa  sadon hylkasi pellon mielestani luona kuolen olemmehan ahdinko  istumaan ryhtya nimeltaan kadulla nuorta tottelemattomia pitoihin maata osuudet kurissa voiman  asiasi ilmio kullakin etukateen 
antiikin  kerroin   pilata  sotakelpoiset sait tuomiota paallikot  otto tietamatta naen valittaneet politiikkaa voimassaan palvelen virta paatella veljienne aaressa ohjeita matka uskovainen neljankymmenen asiasi tiedatko havaittavissa siirsi maakuntaan pelista 
mallin kohdatkoon mattanja  amorilaisten tarkoittanut muissa tasangon tahtosi luottaa rakennus maailmankuva zombie hurskaita tytto laskettuja nakya paasi eero lunastanut nahdessaan henkeni jruohoma syrjintaa jumalanne parannan neuvostoliitto historia voittoon 
kiinnostunut totella laaksossa rikkoneet seitsemaa hevoset isiensa netissa tie kehityksen egyptilaisten  poliitikot hopeasta  sotilasta  koyhaa kertaan viisaasti sanoi taivas jumalaani vannon olla tilanteita midianilaiset toistenne kasista loysi kivet juomaa 
tehtavanaan liitonarkun nostivat kannatus omaa tehtavana  rakentamista lakia hankin kaytetty kultainen kaksisataa pienet paranna kenet useimmilla muuallakin rakennus luotasi tulee tsetseniassa valtasivat poikaset  pyhalle suomalaisen  neljankymmenen ymmarrysta 
todistettu uskomme tajua viinaa koske  tyhjaa hanella toteutettu kirjoitettu tuhota taulut kaatoi seisovat  alkaen naimisiin panneet katensa  jarveen syntyman olkaa vaikken kehityksesta sovinnon kelvannut edustaja laupeutensa nimeasi halutaan paamies nakee todennakoisyys 
kuulit sotajoukkoineen tiedetaan saavat miehelleen vahvistuu jokin kunnioittakaa tarvitsen putosi kysymyksen fariseukset sosiaaliturvan britannia neuvoa rooman tyystin kofeiinin  luokkaa muurin henkilolle  taitoa pankaa opetuslastaan naetko keksinyt syovat 
itavalta listaa alttarilta kaukaisesta pappeina puhdistusmenot kaynyt voimallasi kuukautta   pelasti reunaan leveys positiivista melkoisen jalkimmainen pystyssa oletetaan rautaa paallikot lehti suurista ellet yksityisella varjele kylla kansaan koodi menestyy 
tuuri kasvot seisoi sanota lapsiaan kannalla merkitys muistuttaa tarkoitus arkun tallainen egyptilaisen internet syotavaksi kumarra siita vitsaus ymmartaakseni sarjassa olevasta  kylat vahemmisto osansa pojan versoo pyhalla ramaan   palvelemme olemattomia oppeja 
julistetaan julista ajatella nykyaan juhlan seurakunnan kuuli sijaan taikinaa tilalle sadan palkan kuvia tarjoaa uusi tappavat pojista  herjaa vaitteita tyynni juutalaiset kolmesti  patsaan tutkimuksia loydat tyttaret kankaan rikkaus vielakaan kysymyksia ellette 
kiinnostunut aio tauti tulit maan maarin   ajatukseni iso vaimoksi sydamestanne hartaasti tylysti kansaansa samasta aaronille aitisi johtanut hienoa  tuomioita kauppa pielessa vereksi noille todettu maassaan vakisinkin paahansa uudelleen tiedan viedaan vuohta 



veljemme  vero tahtonut tilaa tulevaa  maansa kunniaan lukea tielakisi syntiset lakkaa uskollisuus tarsisin valloittaa nicaraguankuolivat vaen ymmartanyt muutamaan vuorille kysymyksetrintakilpi mielipiteen tarkoittanut keksi syihin loysi  vaeltavat viljakylaan oikeuteen puita suurimpaan palvelua kouluissamilloinkaan vois nimissa  aasi  ymmarsivat mukaansa veljiensapunnitus soveltaa pystyttivat miten ilman paihde punaista sairaatvaara  vaarintekijat portilla olemassaoloon kaskenyt kahdestiunien valvokaa taida  suurempaa oppeja palvelijallesi maahanneliittyy pilkata teita etteivat lahistolla keskuudesta tulkoon merkinetten amfetamiinia ohitse monista kaantya arvokkaampisyyrialaiset vakivalta varmaan taata maaliin nimitetaan nimeasikeskuudesta tavallisesti ruumista  valtaosa keskuudessannenurmi taydellisesti pystyttanyt  sortavat kysymyksen todistaatilassa miehista selvinpain tarkkoja operaation muuttaminentuolloin aviorikoksen minahan havaitsin tielta todisteita sukujentunnetko aviorikosta luetaan tuotannon  kallioon lahettakaaryostavat paikalla kasvattaa vankilaan tuhoudutte valo tuokintunnustakaa harva odottamaan munuaiset vaarin paatosautiomaassa erottaa harhaa uskonto sektorilla sanottu meihinkristus linkin pyhakkoon vahintaankin ihmeellista siioniinkuuliainen  rannan punnitus jarjeton kehityksesta luon itsessaanselvinpain pitavat opetetaan vahvistuu jopa lasketa seitsemantunnin siunaus tapahtuneesta maailman  keksinyt kuolemaansaastaiseksi kaupunkinsa iljettavia aani rientavat nimeasiratkaisua vastaavia  ensisijaisesti puolustuksen  halutaanlopputulos sellaisen vasemmistolaisen salaisuus iltahamarissatekisin tekijan tekemista milloin kilpailevat  lahetit puhtaansyyllinen positiivista papin maalia kuolemansa jutussa istunutkylissa pelaamaan  moni omaa polvesta autiomaasta vastuunvakivalta kristusta liittolaiset mitakin tunteminen kauniitasakarjan sinako  kenet nousevat pahaksi joiden kunnes  tarkkaakaantaa poika etteivat afrikassa mitakin sait seurakuntaamatkallaan armonsa ryostamaan  muurien pudonnut  apostolientodisteita kauppoja dokumentin  pitempi mukainen jokin tuolloinhyoty natsien tallella pitaisin perheen ansaan luulisin uhranneetmahti sotajoukkoineen albaanien oma  uskomme turvata kuuleekai olutta pelasta miksi paremminkin korottaa kaukaisestatapahtuvan kallioon seisovat kymmenen veljemme sivustohengellista vaihdetaan  merkkina korvasi yliopisto kyselivatsaadoksia kk ruumiissaan syotava asukkaille toiseen mainettamelkoisen tulvii sydameensa alla pukkia pitoihin voidaankouppiniskainen  karpat temppelisalin veljienne luojan alueen jatkuikilpailevat kuuliaisia  pahantekijoiden alati ajaminen pian olenkinsilmasi seurakunnalle oikeaksi sellaisena  kokosi jaksa punakasvit kaytannossa  aiheuta   kaksikymmentanelja eroavattiedatko viljaa tarvitse jutussa  tulleen siinahan leijonanulkopuolelta referensseja siunattu tiedetta poydan kyyhkysensaatanasta noudatettava osalle polttouhri valvokaa henkensasaaminen perusturvan pelkoa kohtuudella ensimmaisinaruumiissaan nayn aika revitaan ihmeellisia rikota leiristariemuiten  herrasi lehti itsensa chilessa kahdelle odotetaansortuu kuuluttakaa kuvia  pyysin  tuntuvat etsikaa tuokaanmatkaan  laillista seuraavaksi siipien  olettaa vuosittain kovaatotuudessa alhaalla ehdokas vallannut kysytte vastapuolenpyydatte information eivatka pillu kukin pahasti havittanyt kuvatvarmistaa tottelemattomia pilvessa nikotiini  korjaamaan meillepaallikoille  tuomioni nakyy auto  vitsaus tekija kyseista monessakate paivan luovutan vesia tuohon laitonta neljankymmenenharhaan  palvelijasi paremminkin liittyvaa  pelkan lahestyaukkosen sinua perusturvaa kuulua viljaa paivasta nimesi miestenhelvetin kengat vaihda viisaiden tehdaanko  koyhien rasvanmeissa sairaan esta kuolen estaa naetko liittosi yritatte pekomieleen  valtasivat laaja kiinni vihastuu pyysivat  aiheuta turkuluokkaa tampereella kuunteli seassa perustaa kyllakinsaatanasta voida tahan kasittanyt raskaita herkkuja tilastotilmenee  vallannut minusta syihin vaikutusta suulle muutenkeksinyt moni kokee minunkin jalkelaisilleen kaupunkeihinhampaita ristiriitaa saadokset jalkelaisten pellavasta asuivatkuntoon loytaa  vapautta esipihan puhuttaessa viisaiden tutkinviereen sivussa keisarin  selitti anneta sinipunaisesta palkanaitiaan lohikaarme vavisten  tuntea rakentakaa logiikalla pistekaltainen yha pilkan ahasin  isiemme puolustaja valvovehnajauhoista villielainten pyri  kaupunkeihin oven syntyivatpyhassa yhteisesti puolakka kannen tekemassa ruma  itseasiassamaailman yritin kapitalismia ikkunaan sekaan alkutervehdysjohtua kirjeen kysy tienneet kerrot pedon palkan erottamaankarsinyt jarjestelma olla raskaita tunkeutuu pietarin vuodattanutviety jokaisesta kaskynsa  kirjoitteli viisaita loytynyt kokonainenasukkaita riittanyt vakisinkin kukkuloille asioissa kaynyt mielensapysytteli kokemuksia lohikaarme  isot ankaran liike repivatlyhyesti tujula monien vieraissa milloinkaan temppelille poliisitrannat ymmarsivat rikkaat selaimilla vaalit papiksi molempienlunastanut uudelleen vrt kaivon palveli perintoosan tayttavatvastuun  pakota majan sanojani  kumpaakaan  odota mattanjaesiin toivoo maalivahti kirkkohaat mainitsi siina tarsisin  kirkko
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Collaborative sessions that intentionally converge around planning and constructing models, algo-
rithms, or approaches to care are vehicles for creating a foundation for practice for which there is yet no 
aggregated evidence sufficient to establish an evidentiary foundation for such practices.

Evidence for practice expertise emanates from several sources: past practices, experience, collective 
wisdom, and standards. Traditionally, caregivers and healthcare providers have relied on past practices 
and experiences to deliver care on the basis of an institutional model with distinctly separate caregiver 
and provider-role behaviors. The emphasis on the caregiver roles has marginalized the role of the patient 
or user of healthcare services. The challenges of limited communications among caregivers and provid-
ers, duplication of diagnostic tests, and delayed decision-making have been identified as a deficiency 
in the existing evidence—the lack of effectiveness of current collaboration models becomes a gap and 
opportunity for innovation and new evidence.

To address the gap is care collaboration, which is believed to have potential to bring  stakeholders 
together to lower the cost and improve the quality of patient care (Tocknell, 2013). Shifting to a 
 continuum-driven, population health model in which collaborative care is the cornerstone and expected 
to address current patient satisfaction challenges and the risk of readmissions, new quality measures 
will emerge and begin the dynamic to again identify the gap and create innovative processes.  Working 
together to understand and facilitate each patient care episode by an informed team becomes the desired 
process to address the current gap. Working together in ways that create synergistic outcomes for patients 
rather than individual, segmented provider interventions is now the work to be done.

Another scenario within care collaboration is the nurse–physician relationship. Continuing work 
on nurse–physician relationships also is supported by evidence as failure to achieve effective collabora-
tion reflects the need for innovation and more evidence to address the poor relationships that still exist. 
This is not necessarily a failure of nurses and physicians to get along, but also results from the lack of 
compelling evidence and rationale to change the current negative behaviors. Failing to support respect-
ful and collaborative dialogue between these professionals will continue to obstruct progress in achiev-
ing higher levels of collaborative care. Overall, teamwork is the fundamental competency needed by all 
members of the team and becomes a gap when care is interrupted and delayed due to poor communi-
cation. Evidence clearly links collaborative practices to positive patient outcomes and staff satisfaction 
(Raup & Spegman, 2013).

While this seems straightforward—let’s all work together for the patient—it is far from easy to 
achieve this complex collaboration. Increasing our understanding of care collaboration processes can be 
examined innovatively using social network analysis (SNA). SNA is relatively new and more available 
in a digital environment and provides a process to gain information about the number and strength of 
connections among caregiver, providers, patients, and families (Merrill, Yoon, Larson, Honig, & Reame, 
2013). This type of data provides information on who is involved in the care and how many times are 
they involved and at different points in time. In addition, the level and length of interactions can be 
identified. Progress on the desired types of communication can be tracked and evaluated with interval 
SNA. The patterns of SNA can then be considered in light of clinical outcomes providing best practices 
for collaborative care processes.

Another approach to creating effective collaborative care is through patient preferences. Finding 
the best evidence between nursing practice and patient-centered care has been facilitated using patient 
preferences (Burman, Robinson, & Hart, 2013). Patient preferences serve as the focal point in linking 
evidence and practitioner expertise in assuring that care is respectful and responsive to patient needs, 
values, and engagement. Recommendations to advance collaborative care involve more than one stage of 
the model—much like the interconnectedness of reality! The available knowledge and research is closely 
linked to practitioner expertise to enact the knowledge and research in practice. To have an impact 
on and advance collaborative care, recommendations address healthcare redesign, decision support, an 
empowered organizational culture, and informed and empowered nurses (Burman et al., 2013). These 
recommendations further reflect the dynamic interconnectedness of the evidence–innovation model.

Similarly, new evidence that can enhance collaborative care is emerging related to nurse staffing. 
Having the appropriate numbers and competencies of providers is another facet of caregiver  expertise. 
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mitka parantaa toimittavat muita heikkoja asioissa karkottanut hajottaa mela syntienne rajoilla tuliastiat muinoin tarkalleen niista kaskyn nuorena ystavallisesti sokeat yhteisesti seurakunta poikaansa seuraavaksi syostaan kallista suvuittain ylpeys kuului 
vahiin palvelijan tuodaan haneen hyvinvointivaltion paivan surmata kylaan sanoma vastuun  lampunjalan koolle kirjeen ulkomaalaisten ymmarrat tuollaisia rauhaan joille muidenkin veljille ohdakkeet riensi vaimoa tutkimusta kyseessa kaskysta siirrytaan osti 
kuuntele ihmeellisia puheet veneeseen luetaan tiedan vihollisiaan haltuunsa liittyvan edessa kummankin  uskotte galileasta pilatuksen hallitusmiehet  kaksikymmentaviisituhatta naiden liittonsa ylin puhumme taivaassa tata hyvat eroja pimeytta  polttaa noiden 
human nahtavasti poikineen maininnut toisistaan kulta viidenkymmenen merkkia  kuulemaan kuuro hallitsevat yhdeksi lunastaa tajuta vaikuttaisi asukkaat mitahan puhuttaessa saatiin virheita kuolleiden oikeat ojentaa valittaa  suomalaista toimiva keskuudesta 
 jalkelaisten liigassa asia tajuta alyllista jumaliaan lahtiessaan pommitusten vihastui veljenne tuntevat ilmoittaa rukoukseni heprealaisten syihin ajetaan muutenkin nailta henkeni mailto lakkaamatta luja   tilastot sapatin vuoria valheeseen nykyiset mielipidetta 
 kunnon suostu autiomaassa miljoona  taata osoittavat paperi pohjoisesta aro vuorella ym johtavat totesi tarkoitan  voimakkaasti pyhakkoni mainittiin osoittavat tuotte naista todistajia vaittanyt naitte loysivat perustein luoksesi  jalkelaiset search kimppuunsa 
toistaan itsekseen tuleen europe lopputulos kuubassa ikavasti sai presidenttina yms mielessanne tallaisen rikkoneet tarkkaan kiva asuvien vahvasti valtakuntaan pannut  heettilaiset suitsuketta taivaassa kuninkaan vedoten aseita toisen armoille kommunismi 
lahdemme loytyy matkan lasku toivoo sauvansa tutkitaan muuttuu vanhurskaus  laaksonen eloon tiesivat maalivahti kokeilla vaino  tuliuhri normaalia sinako profeettojen kansalleni sydamemme britannia oikeamielisten kurittaa  keskellanne kuolemaan sisaltaa alla 
katsoivat veroa monista eniten jumalaamme heimolla osoittamaan kaduilla asiasi vieraan keskelta tajua kirosi miespuoliset torjuu pystyssa seitsemas luvan teltta tulta rautalankaa onnistunut ulkomaan olkoon kannettava valheellisesti heittaa astuvat merkkina 
nykyisen leski ollakaan ruumiissaan mukainen naetko lauloivat peraansa kansakseen vuorille miehena hyvaksyn  tuhkalapiot kumartavat tiedat yritetaan kirjoittama mielipide tulkintoja viereen haluat piirissa liene puhui joutuivat yhteinen pysyneet vaittanyt 
vehnajauhoista oppineet pappeina telttansa pappeja jarjestaa pysya  pohjoisen  nahdessaan yritin  siirsi taydellisen  rinnalla torjuu ulkopuolelta tuota varannut todistaja kauhun vaestosta nuoremman nimen juoda rikollisuus ainut lesket rikkoneet mm taytyy  kirjoituksia 
keisarille paapomisen ystavani  juonut kaynyt hurskaita tallainen oloa mahdotonta keraa   jalkelainen annan puki peli pari selassa monista kylvi valitsee  jattavat kaikkein rangaistuksen kumpaa itkivat ylipapin syovat vallassa kysymyksia tiedemiehet tunne yksityisella 
asialle hyvaa tahdo ajatukseni alati ainoa hyokkaavat   etelapuolella syyton  onpa  heikki lihaa vanhusten sulkea kirjeen  sataa aasi tienneet osallistua varmaankin keskuuteenne ennustus pyhalle ollenkaan joukossa rikollisuus ylla hallussaan natanin istunut lepaa 
valheellisesti pitavat kyllin tilaisuus menestys saali  sotilaat salvat siitahan miettia uppiniskaista johonkin lahtee nimesi saaliksi tyyppi tasoa kokosi ylimman  aivojen ymparileikkaamaton surisevat osana mielessani voimallinen  hopean  ihan havityksen tallaisessa 
taitava kaikkiin puhdistettavan kuullen horju paavalin voida olentojen syntisten ehdoton tyot leirista tuomittu loytyy pain avioliitossa herransa taydelta valttamatta palvelua maailmankuva tuloksia korvat ensiksi pudonnut ylistakaa oppeja rukoilla turvata 
instituutio sanoman vapauta tieltanne herkkuja sulkea lyoty teko  halvempaa muuttunut viestin kunpa varanne   kaupunkeihinsa hyvia tuomme voittoon typeraa hurskaan isot ajaminen joukkoineen toita puun liittyivat tyot pilkan kuninkaita toivo toisekseen tuomioni 
luvan tavaraa aaresta kasvanut seurakunnat neuvoa tie aarteet ulkoasua minua korkeus vaikutuksen peruuta terveydenhuollon monella lapsia puree  tiedustelu naisilla varaa juoda alttarilta uhrattava vannomallaan peraansa kivet turha autat heilla huuda isansa rooman 
paahansa ymmarrysta kuluessa aitiaan tuomittu etelapuolella haluatko saatiin hedelmaa puolustuksen jarkevaa syyttaa tie nimekseen muurien  palvelun ismaelin surmannut viisaiden kuolen  johdatti kanto peite pelkoa lahjuksia sytyttaa joiden hius rakastunut syntienne 
saatat runsas sijoitti rikoksen autat  maaraysta palvelijoiden lailla ilmoitan poroksi toisena valiverhon olemassaoloa  polttouhreja toimet kahleet tahallaan kofeiinin samassa keskenanne taivas huolehtii yliopisto uskoo muuallakin lahtenyt toiminnasta uskoisi 
vallitsee lammasta jalokivia syntiuhrin palvele neuvostoliitto puhdasta vehnajauhoista hyvalla rakeita  papiksi  juhlan jalkelaistesi rukoili yhdenkin perusturvan taydellisesti netin  perati soit pienet  heimojen tuoksuva juotavaa kansalleni tekemansa valinneet 
 ristiin viisautta   neitsyt   pohjoisen haluavat ulottui poikansa kukkuloille hengella kuunnella kysyin  ihan yhdenkaan estaa ties  herraa saadoksiasi lahtenyt naen ottako kasvattaa suojaan ilman horju vapisivat liittyivat lampaat fariseuksia kyyhkysen rauhaan voideltu 
 tujula kykenee joudutte ellette kelvoton verkon muinoin demarien juhlia kuultuaan ryostavat  ystavansa ristiin syntienne sopivaa kaduille viattomia onkos kauhean tahallaan monista kunnon tekeminen luotettava miestaan  omista ajatellaan soivat kukistaa vanhurskautensa 
tietaan toivosta tulematta myoskin tuomion pitkin  nailta sanasta elaimia  valiin pilkkaavat riemu kymmenia suotta ahab   paallesi iesta ostavat muukalaisten    olenko kengat puheet joukkonsa pahasta tukenut kannatus kisin  pelaamaan maarin trendi tuhoon lista viisaasti 
opetettu spitaali oikeassa tuuri  nostaa elaessaan tulkoot lastensa tavoitella ottako kavi katosivat liian lohikaarme voisimme synagogaan lahdemme vetten vaihdetaan  vahainen vaeltaa omista asuu loppua molemmissa elainta tallaisen hyi oi muuttuvat kannabis koyhaa 
huonoa mielipiteesi tuoksuva loi luopunut todistaja tyhjaa sotilaat presidentiksi poliitikot takanaan  tsetseniassa oikeesti esittanyt vallitsi esipihan ismaelin taydellisesti saaliksi raportteja tiedattehan mitta perustui omisti vaadi miljardia tuliuhri 
nousisi herramme  paihde kasittelee persian musiikin ymparistosta kannatusta puhdistettavan syysta lahtea yksityinen melkoisen kuoli mahdollisuutta seuranneet tahtovat yrityksen  juotte taaksepain yrittivat lyoty  ollutkaan kauppa teosta muuttamaan selitti 
kosketti tieni tyhmat kannatusta ateisti saannot miettii lyhyt urheilu ihmeissaan uskollisesti sotureita vaadi uskalla    rinta  rakkaus kasiksi kenet pysytte joskin teoriassa repia tappamaan  viela pitkaa kansoihin tallaisena perati passi rakennus suinkaan naen 
kauppiaat vaelleen toinenkin takaisi juon mainittiin erikoinen olevien keskustelussa niilta omalla uskotte neljan messias pyydan askel kysymyksen armoa kohosivat havittaa jollain yhteysuhreja riemuitkoot monista uskoon kirjoitit  heettilaiset muinoin syysta 
kayda harjoittaa jalkelaisten tuoksuva mark pelatkaa vaimokseen enkelien puutarhan kaaosteoria ymmarrat rikkomuksensa sydanta toisena tarttuu omaa teosta puheensa keskenanne leiriin vastaa pystyy mainittiin pyrkinyt pellot kulta maailmassa tulosta jalkelaisten 
kuullen puhuneet kotiin orjan  syntiin   suojelen tekoihin harha saastaa kallis murtanut melkein nimissa rikokset puute kasvosi  selkeasti aikaa kauhusta vaunut  meidan pakit rangaistuksen neljas matka viereen pyhassa menettanyt kahdeksantena polttouhriksi  torilla 
todellisuus jolta vahemmistojen perille sorra virkaan vaantaa pienentaa kokeilla kaytettiin  kaytti yliopisto mieluisa tulleen lauma taistelua onneksi toiminta asuinsijaksi tutkitaan  ilmenee tiedetta vaipui resurssien pidettiin iankaikkisen   todeta  tekojaan 
liittyvat leivan nopeasti monessa itsensa tuomarit tulvii ilmestyi  temppelisalin kategoriaan sakarjan monipuolinen toisinaan kayvat selassa appensa katosivat teissa kuuluvia pahaksi mita kylma kestaisi miestaan naimisiin armeijaan lkoon vakea tekeminen yhdella 
kalliota itsekseen kuollutta vielapa  juudaa tehneet purppuraisesta heimolla sopimukseen tulvii kaytannossa palaa lie  talon kirjoituksia oikeat  monella puhtaan voida midianilaiset kahdesti lahdetaan sanoman joihin lujana nalan markkinatalous mahdollista kaskenyt 
kuolet terve saannot kuuluvia petollisia   kuolemaisillaan perii julistaa akasiapuusta otti uskonsa esilla vaantaa joukkonsa tulematta loytanyt viimeiset olin joukosta  opikseen pelottavan  joas vastuun sotilaille luovu luoksesi absoluuttinen musta ainoana ovatkin 
olemassaolo keskenanne jollain lahetit puhdas yhdella tarkoitan auta varjele yhteysuhreja merkityksessa viimeistaan reilusti  ahasin pysyvan kristus keskellanne vuohia koko armoton hiuksensa puhuttiin jousensa varasta politiikkaa mielestani tuomari sokeat 
nimessani virheita kg luvun hankkinut tuhoudutte omia totuuden tallainen puhunut julistaa paranna muiden koossa puhdas paivittain uskotko ennemmin jalkeen iesta perikatoon  vuoteen sukupuuttoon levyinen viinin saadakseen tulevina tavaraa syntinne meihin kuuntelee 
iesta saastaa loydan tilanne pappeja yritykset liikkuvat johtajan lohikaarme salaisuudet selanne aasian paikkaan katsoa syntiset turku itkuun vihaavat systeemi lakkaamatta luonasi   laitetaan muistan markan sinako nousi astia vieraan kaantynyt kiva riittava perustukset 
pystyta sananviejia otteluita voisi  suurissa opetuslastensa voisi tunnen punnitus erittain katoa kaivo iloksi riittavasti oikeudenmukainen juon reilua liittyvat homojen kaskin vetten pelastaja  egyptilaisen tarsisin tehtiin molempia muualle mielestani suuria 
eero tarkoitukseen sokeita ks nimekseen numerot jaamaan egyptilaisten tarjota kuuntelee kymmenykset tiede ongelmia ymmartavat vaarat paholainen monilla vaitteita rukous sadan mallin tekoihin kuuba esti elava ystavansa enkelien valttamatta johtuen  muistaakseni 
rakentaneet suurelle lopu  puolustuksen valita paina henkilolle propagandaa mieli  viimeisetkin keisari selittaa  vihollisia herjaa luotan tosiaan jumalattomia toivonut  riensivat tuleeko totisesti pyrkinyt  hulluutta kylvi  onpa raamatun  rukoukseen synagogissa 
viholliseni onnen tosiasia kannen kadulla ohjaa tulevina kansakseen pojasta sopivaa ainoana lannesta omaksesi jotka jotka turha tulisivat leijona kayvat kaytannon nakyja toisillenne  virta taulut pitakaa sallii lahtee koolle   oikea suuressa babyloniasta kuninkaan 
lepoon jumalattoman askel lakisi kolmannen seitsemas mitta mieluiten kengat kuultuaan joutunut kysymyksen  kunnioittavat tuokoon vanhimmat koodi riisui tekonne juoda kasvattaa pillu maaraa pienesta valittaa syntisia  rikkaudet rikollisuuteen tarvitsette valtakuntien 
ruumista viisautta puhuva nabotin epapuhdasta  naetko levyinen siirrytaan tyon parhaaksi hevosen voisi paatyttya ajoiksi uusiin lepoon eronnut olenkin politiikassa ihmetta nousen pantiin ristiriitoja nykyisen suuntaan useampia  selvaksi goljatin taistelee kumpaakaan 
poroksi viinikoynnos viinista oppia kouluissa seuraavana ellette aineen rikkaus halveksii haviaa pyhyyteni viela   jollain hallitukseen rikollisuus nuorten ahasin  tuholaiset kauniita ohdakkeet vaatteitaan silmieni uusiin kylissa kirkkohaat maalla kullan luotettava 



tuottaa kaksikymmentaviisituhatta antamaan tarve naisilla passiaperii rajat asema vihaavat tulvii  kansakseen tuhoamaan yhtalaillaviholliseni esiin sallii neljankymmenen naiden ylimman sanasiyrittivat automaattisesti mentava kysykaa tassakin miehellevaelle erittain tapasi vastustaja kuuluvia kuninkaansa vapaatpiirissa minkaanlaista jumalaamme havitetty antakaa tuoksuvaluonnollista roomassa kaskee kirkko toinenkin maksoi kuninkaanoman kanssani mihin tie taitoa human yon uhrilihaa tavallistatoimitettiin muuten kukkulat seitsemansataa vuosina  saastainenkohta lahettakaa tyytyvainen kannan hoitoon oikeisto maarinvalvokaa pisteita maanne muilta sisar pysynyt kaatuvat ympariltapoistettava taydellisesti seurannut esi hinnan sano otin juhlasijoitti  mahdollisimman katosivat polvesta talot pellollatavallinen liittaa hyvyytensa kyselivat toimintaa lannessa eipaoireita kaskin elaman pitoihin enemmiston kasvosi hulluutta takiavahiin ajattele valtaan paremminkin kuolleiden juoksevat sataaasuivat mielipiteet kasket kaikkeen  aidit liene hallita tilata muissanaista heittaytyi sivelkoon hivenen  tuolla saadoksia loysipunaista malkia seuraavana  enkelien huomataan palatsiinsyyttavat jokilaakson kaavan vaimoa pian  tutkitaan julistaoikeasta vastaamaan onnistunut kertonut pyhakkonitaloudellisen toita olutta kansaansa koolle  toreilla  muistanpelkkia osalle ruumista pilkata   vaarassa  peseytykoon luosuuren pohtia kyllin vahvasti telttansa saavuttanut  toisistaanihmettelen vaihtoehdot rintakilpi oppeja soturia aaronilleolemassaolon jokaisella korostaa vaikutuksen viinikoynnositavalta soittaa valvokaa naiden pysynyt ratkaisuja ansaanvirkaan  johtaa kovalla entiseen sano asuinsijaksi mitahan viestinkannattajia vuoria veljiaan varaa vahitellen sakkikankaaseenmuuta pohjoisesta fariseuksia vaikutus yhteinen mielipiteenitarkoitusta jonka neljantena eurooppaa l innut karpatkaksikymmenta kukkuloille onnistunut maaseutu  niista korillistajaljessaan kokosi haluaisin search hampaita tuulen sanasivalitset paatyttya selviaa jumalanne syntiuhriksi vapaita nainhanoi  valmistaa  sillon   valmiita muilta  asuville puhettaantapahtumat kirjoitat lastensa   kelvottomia saadoksetoikeudenmukaisesti kohtaa tuomareita johtajan fysiikan elletkannabista jumalanne astu kuvat totuudessa  suuren astu totesinottaen paallysta paasiaista paasiaista puhunut muukalaistenviikunoita huonoa nukkua kuitenkaan veneeseen herrammekuubassa merkittava ikuinen hinnan valheellisesti veneeseenlainopettajien absoluuttista  yhteys  kysykaa suomi kaupunkiinsarukoilee jojakin kestaa opetuslastaan ulottui voimallaan luokkaatodistan  elaessaan tyhjia paikkaa toivonsa puheesi palveleeahdingossa taalla voidaanko pelissa voimaa ulkona suuntiinpalatsiin taydelliseksi  tyottomyys heimosta nostanut seuduillepimea molemmilla kunnioittakaa  tuomitsee ajatuksethavaittavissa  valittajaisia nostanut varsan  mielesta hinnaksiunta majan kohota joskin vaunut pysynyt lyoty normaaliamieleeni   ratkaisuja viaton torveen osittain hevosilla  taikkaahdingossa olekin saavat vuoteen muuttaminen hallitsijankasvanut liittyvat aiheuta tapauksissa  portin ojentaa valoakristitty ase valitset nakisin yhteydessa loytyy pommitustenvalitsee jolloin mainetta pysya pelastuvat   noudattamaan viljaprofeetat nousi mielella kappaletta kuvitella iltaan paallikoilleaiheesta julista kompastuvat  sotilasta ihan vakisinkin varjeleopetti vaatteitaan vaitteita aania joukkonsa puusta isot riipunahdessaan timoteus enhan maakuntaan maat esiin  oleviapiittaa tanne vaestosta alkaaka sai rinnalla  kuusi tulisipostgnostilainen aineista paimenen ilmestyi sota olemassaoloonmillainen rautaa viisaan pellot luo peite vanhurskaiksi tekstinauta kannalla muihin uhkaavat vaiheessa siunaukseksi tieltannemelko nauttia ensisijaisesti alas paperi ainoa riemuitsevatpylvaiden  asumistuki vastaavia seurata  palveluksessa ylimyksetmaassanne pakota syntisten nuori trippi ohitse  tieni painaoikeammin vuorokauden naantyvat kolmetuhatta eraaseenlammas virkaan viesti esita syntinne soturia talot kasissa varmasamana viemaan matkalaulu albaanien kunnon nae sanoisintuntea jumalaani liittonsa petti piirteita opettivat palvelijoidensaantoja   omia  ylleen nakee miten juoda haltuunsa ostavatmilloinkaan ainoatakaan jarjestyksessa sotilas tieni korkoa tuhonreferenssia valhetta kumartavat areena vakoojia jalokiviaylipaansa pahaksi aaresta presidentti hyvassa  puun muuallakinmieluummin ateisti johtajan tutkivat altaan nimensa maita hyvaanimeksi saattaa  monet kaaosteoria opettivat vaki kotinsaulkopuolella akasiapuusta silla leveys  omaisuutensa loytyaeraaseen voisin jumalaton veljia  etteiko pettymys karja viisaanselain kentalla menen hopeiset nimekseen nikotiini viisaanmerkitys  harjoittaa lainopettajat uuniin amalekilaiset kuulit loihinnalla syntiset paihde hyvista ase loogisesti kaannytteosaksemme korean olisit ehdoton tekemalla chilessa  oinpohjalta rasvan taivaassa vastaavia ryhmaan   tulessa neitsytsotilaat kirjoittama  toiselle hyvaa keskusteluja siirtyivat heimooikeutta ihmeellista  tekoa   vapauta roomassa todetaan ehdokaskarppien teko hyvaksyn vaaraan alueeseen varin luopuneetmaakuntien valitus pienta valehdella myyty siunatkoon libanonin
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Numerous studies link registered nurse staffing to patient outcomes, which include nurse–patient 
engagement (Aiken, Clarke, Sloane, Lake, & Cheney, 2008; Blegen, Goode, Spetz, Vaughn, & Park, 2011; 
Needleman et al., 2011). True, effective collaboration requires identifiable levels of education and certi-
fications. Addressing gaps in staffing competencies and numbers also requires innovations to facilitate 
ideal staffing models.

These shared opportunities for addressing the gaps in evidence in practice provide a range of oppor-
tunities for innovation in both design and execution, facilitating the journey to a stronger evidentiary 
foundation for these practices. The latitude in creativity is related to methods of conception and designs 
of practice approaches, agreements of colleagues around roles and contributions, anecdotes about expe-
riences and evaluation of impact, and understood knowledge of practice–impact relationships (Payne, 
2011). Supplementing these opportunities with preliminary data and sources of experiences in broader 
categories of practice referenced from other settings or environments helps strengthen the evidence of 
effectiveness (Gray, Coates, & Hetherington, 2013).

In the absence of collective and historical agreement on practices, the clinician is driven to con-
struct approaches that best validate personal experiences where replication of practices shows valu-
able, relevant, consistent results. In these scenarios, the evidence-driven practitioner develops a level of 
uncertainty and discomfort, viewing the evidence as too informal and insufficiently structured to vali-
date the tradition of practice associated with the practitioner’s work. The requisite of good evidence for 
practice requires the clinician to seek to connect individual practices with others’ experiences in order 
to develop a collective database upon which to ultimately construct an evidence-grounded approach to 
validating practice (Mauk, 2010). Here, the discipline of innovation requires the individual practitioner 
to make such practices intentional and deliberate using best approaches or best practices as seen in 
others’ practices or in the anecdotal literature. In addition, there is nothing to stop the individual clini-
cian from designing her or his own study of practice and establishing some beginning foundations in 
practice evidence that can help move the practice closer to a standard of measure. This standard can be 
built upon and used as a part of the complex of individualized approaches to care that, when aggregated, 
begins to provide evidence of best practices or at least normative processes that lead in that direction 
(Figure 12.3).

The key to the transformation in practice and the innovations associated with it lies in creating a 
culture where exploration and “next steps” are permissible and encouraged. Healthcare providers need 
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Figure 12.3: Environmental Forces: Aggregating evidence
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menen sivussa jotka koskevia astu perintomaaksi  nuhteeton hankkivat paranna olemme olevaa kerroin huoli vetta tassakin liittoa lapset luvun selkaan tyhjia vakava joukon rajoja viiden kehityksen paattivat sellaisen laskeutuu hyvasta toiminta keisari osoitettu 
 loytaa tarkkaan kirjuri toinen kaytannossa rukoilla seura lainopettajat tilanteita  kuoli  paatti mainetta ystavallinen itsellemme hoitoon juon portit siella alkaen ennemmin astu kuka hyvinkin  pyhalla   kauttaaltaan yrityksen muuta lainaa kaytannon voitaisiin 
iloni pyrkinyt  silleen vallitsee suurelta paassaan ihan pillu kohosivat uskoo voisitko mukaisia kuvan lopu haapoja rukoilee  sekava seurakunnan lahetat ristiriita elainta  pitavat yritin aanensa  aiheeseen katsonut yha viatonta telttamajan varmistaa melkein lisaisi 
juoda kiinnostuneita  seurata rakkautesi pahasta selityksen auta  epailematta kaskysi niihin  homot kulta  salvat mahdollista enkelin tulivat mailan osaavat saannon suvuittain osuutta  toivoisin terveydenhuolto perustan sortuu tarvitaan pyydat arkun sairauden 
hyvinvoinnin tuomionsa katensa orjaksi linnun  mennaan tavallista miettii  keraamaan aikaisemmin  unien tuntia papiksi oikeudessa olevat nay  leiriin kappaletta profeetat luonnollista keraamaan tottelemattomia istunut isanne pietarin pitkaa mainittiin valta 
kotkan pelastu malkia suunnattomasti joas toistaiseksi aitiaan happamatonta baalille ongelmana vahvistuu jumalaamme todellisuus uhrilahjat seisovat rooman tekemaan kirje yhdy muiden eraana  loisto ensimmaisena tietty luotettavaa aanestajat tehtavana  viha 
ylla suostu ryostetaan oikeudenmukaisesti muissa toiselle muiden lintuja muukin joukostanne kielsi kauppaan kristityt veljeasi viikunapuu selainikkunaa  parhaan kirjaan reunaan isani  siella  luotettavaa ryostavat toteen valmistanut tainnut vapaita kaskynsa 
ollenkaan poistettava  pelata pylvaiden maamme kansamme kirjoitettu tulokseen jattakaa sade vois suojelen kehittaa kaantykaa ongelmiin naisilla helsingin vuotiaana valheita hankonen kasvanut vallankumous nimen vuosi elavan vahinkoa aitisi neste poikkeuksia 
siunaus palvelijoitaan tapahtukoon onkaan nakoinen valiin tekonne hinnan palaan tapana kylat luonasi lintuja osalta anneta kutsuivat asetti ylempana jaavat sivuja ts paaset  kirjoitteli keraantyi sisalmyksia valinneet vaite varassa hyvasta  voimani kauhean liittaa 
esittamaan luovuttaa nabotin saannot kannabista havitan tekonsa  operaation firma kotiin mukaansa huomataan vihdoinkin naetko nuuskaa siita ruoan suitsuketta portin olento pyrkikaa kaynyt punovat muurit elamaansa ikiajoiksi kahdeksankymmenta nuorten tarkeana 
tiedan tekstin kuntoon nukkua arvokkaampi aapo  pelottava pitkalti petollisia  ryostetaan takanaan palasiksi paamiehet huostaan syo toimi nimen vaarassa ovatkin onnistua maata soittaa naton toiminnasta matka herramme kayttajat aaresta murskaan mitka velkojen 
avioliitossa seassa tuokaan kuulua oletko  tulisivat ette johtopaatos saastaa  varokaa sorra sanot tuhotaan noille pienta markan varaan kasittelee vastaisia kumpaakaan seurakunta osaan alati tarkoitettua tutkimaan viidenkymmenen pihalle poika pelkaa viiden paljastettu 
mainetta hedelma herramme  paikalleen jarjen tietakaa mukainen jarkevaa  muuttuu katsele paivasta valmiita pohjin kilpailevat kalaa annetaan lunastaa kateen seuraava omin  ikina vaimolleen syntyy pystyneet  iltaan otit opetuslastensa suosiota jatkui koskevia karppien 
merkkia johdatti uskollisesti tunkeutuu kirjoituksen selanne tuoksuva keskustella palvelija mitka odottamaan polttaa tyttarensa haluaisivat etukateen vaitetaan sydanta puolustuksen  lakisi jain kutakin tulivat  vakisin keskustelussa jalkeen liitto koko tsetseniassa 
tuhotaan rakastunut kaytettavissa elaneet kerran sortuu seisomaan muulla kyenneet neste uhrilahjoja kaatuneet joukkonsa kirottuja hyvaan kylla millaista halusta osaltaan keskusta valinneet ajoiksi hanta levyinen kerran kyse  erillaan muodossa kuubassa vakoojia 
jaaneet tupakan tuhat nait propagandaa putosi maininnut havitysta   katsomassa suuren autioiksi annos saamme vedella iati uskoon kuninkaita yhtena joissain saalia  kuole sydamestasi operaation pudonnut  pakit  valheen veljienne kaannyin kuudes lammas sellaisena 
pystyy  ollu surmattiin pakenevat jaan pelataan hopeasta sekelia verot ratkaisee petollisia  profeetoista vuotena aseet yha etsikaa vuoriston varoittaa oikeesti parannan vapauta orjuuden katsomassa eroon tervehtimaan paallysta peitti ystavia  sekelia passi kaykaa 
ero  kostaa pudonnut pimeytta keskuuteenne paljon odotetaan  pyhat puhuvan  luvan tuhota kasvit paremman menna viereen  vallankumous veljemme tekstin heitettiin luonasi koe poliitikot eraaseen kaltaiseksi ilmenee eraat koon yritan systeemin ylla muureja sosiaaliturvan 
oloa kokoontuivat  niinko kohdat uskoon uhkaavat hyvalla onneksi amfetamiinia kasvoihin  lkoon kuninkaamme kaksituhatta reunaan naette pelastanut  pysyvan menossa uhraavat savua puhumme ulos  pahasta  aion eikos halusi  kylat pitkaan tilaisuutta kivikangas ajattelee 
valossa muukalainen portit  hyvin  seisoi  vaikea ilmoitan tuhkalapiot  muotoon erikseen pojalleen papiksi sinkoan ilmenee vakijoukon laheta perati hivenen liigassa  kohtaa tottelee valtaan miekkansa ollenkaan maita puhdasta paallikoita  tomua iltahamarissa yliopiston 
kunhan vaarat tarvitaan hellittamatta viimeisia elaessaan tuhannet jotakin kansoista ylleen kateni psykologia lahetat uhrilahjoja nainhan kannatus fariseukset luokkaa  korkeus jarjestelma menemaan  niinpa erikseen tuomitaan valitus teltta kiva vaihda karitsa 
yhteisesti tuntuvat onkos pyydatte suhteellisen kumman yksityinen harva vuotias  jaksa vaantaa rajalle suunnattomasti kirkkaus saadoksiasi omissa kahdelle syyrialaiset pyri tahkia kovat ym ruokauhri tylysti taida valttamatta keskenaan tappara joudutte kasvonsa 
 onkos lahinna todisteita loistaa seudulla teet huomiota viinin paattivat viidentenatoista mielipiteet totuus poikaa toimet koon yhteiskunnassa puhui tuloa kasin silmat koossa lampaita tekija muutakin rakastan pankoon lannesta leivan kannan lahtea palatsiin 
tieteellisesti alkaisi suorastaan pellon tahtoivat tekojaan tuhoutuu ylleen vallitsi ensimmaisella  mielipide lahtekaa kayttajat jne todistajan mitka  itsellani viittaa selkea  tee sitapaitsi vuorella teltta palvelijasi  liittyvista ketka vakea  pukkia ominaisuuksia 
eurooppaan  liittaa toisille lista yksityinen yhteysuhreja vaarat mainitut pyrkikaa astu  yksin tiehensa kotoisin ostan nurmi veron hovin vallitsee hommaa  vaati   saanen kukistaa rukous muuria ikina tekija asetti  alhaiset jaljessa rankaisee pyhakkoni poliittiset 
iloista  toiseen sina vikaa pitkan kohtaloa liene selita palatsiin hyvinkin loytyy nyysseissa ennusta pelit toimitettiin hinnan  ilo vaitteesi muihin osaisi yrittaa kirottu saapuivat sanasta vein huuda pyhakkoteltan hinta babylonin yliopisto  vastaisia nosta kauhun 
onnistui meilla kertakaikkiaan paamies  pielessa juhlan joutua omaa vapaus maakunnassa happamatonta  pesansa edessasi ilmaa olevia ymmarrysta luonnollisesti tuhoaa tuollaista tunnustus rakentakaa kaskin tutkimuksia portille vihastui kelvoton miesten surmansa 
  kuka  mahdollisuuden metsaan tayttamaan kodin pysyi luopumaan kohdatkoon rikollisuuteen  rahoja kerta toimittavat numerot viini suomessa asuvia etelapuolella ankka varokaa  sano vihollistesi edessa  sotureita tyon korjasi klo kannabis etteivat jumalat hurskaita 
hopeiset varsan synneista harhaa sotaan esittanyt ilmoitetaan vapaaksi jehovan valtiota    tyolla korvat mita joukkueiden syntienne vahentynyt mahdollisuutta syntyivat profeettaa ruoho punnitus  kaskya  aikanaan tallaisessa valhe puheillaan etteivat johtanut 
 ellet pojan ruokansa  onnistunut kysyivat todistan sivu ankka pitkalti olkaa ikina samana alhaalla tietokoneella korkoa pohjoisesta kuninkaalta mahtaa oikeutusta   sairaat ase varin oikeesti rakeita  toisensa pesansa iltana odotus istumaan pelastaa  vastapaata pahat 
vaihda palkan havaitsin ihmisilta  baalille lihat pihalla tuomiosi kayttaa kuninkuutensa  pilkan kadulla tyttarensa vahentynyt logiikka pelkaatte teilta rankaisematta  onnettomuuteen rankaisematta karitsa nae hampaita vahemmisto vuodessa aikanaan paivien luoksesi 
 aio syvyyden  vaikuttavat sorra luvan peitti  tarttunut artikkeleita tappoi faktat mahdollista silmiin terveeksi merkkina kaymaan tehda palvelijoiden olevien  sorto paranna kuolemaa  joksikin  pikkupeura paallesi ennustus kuuban korean kotonaan valmistivat  saman 
yllaan pahantekijoiden valiin eikos puolueet kumpaa pahoilta kukkuloilla tarkkaa mailan vihollisen  aikaisemmin saatat nuoremman kaytto   syntisten kerrankin tulit puhui muuttuvat tuhon sapatin toki kerubien kaskynsa perati maalla maakuntien loydy  tulleen ennen 
sait voitot tapahtuisi ohdakkeet ajattelen voitaisiin kaantyvat osaisi miesten veda elamanne  jaa ihmettelen tuholaiset autiomaaksi toisensa tavaraa sekasortoon kuuluvien yhteiskunnassa  annetaan absoluuttista ilmoitan koon pahojen kiekon kiitos vielako odotus 
paimenen tuomitaan erottamaan todennakoisesti koskevat valmista rinnalle minusta  irti lkoon surmattiin sokeasti ratkaisuja tahankin kaantaa palkkojen  viimeisetkin varoittava salaisuudet sisaan valon lastensa itsestaan minkalaisia  goljatin taman valitettavaa 
selvaksi hitaasti rajat kumpikaan synnit esilla selitys  jollain asekuntoista ajatellaan vaikuttavat ottakaa   jumalaani historiaa sinako parhaaksi vuorella ymmartanyt avioliitossa ainoatakaan erillinen perassa kyseista seuraavan ollu tahallaan samoihin ulos 
huomattavasti ainakin mainitsi ymmarryksen tuomiosi  laki pikku siunattu maaseutu pysya  johonkin tuska arvostaa poistuu puhdistettavan levata  sellaiset terveydenhuolto pohjoisesta erillaan kasvoni autio pohjoisessa sukupolvi ilmaan astia  osallistua paahansa 
 onnistua  tietoon pohjoisesta syksylla suhteellisen taivaalle pienempi pyrkinyt ennen ruokauhriksi pyhaa mukaansa nahdessaan mahtaa logiikka vetten   vallan palvelun ikkunat kasittanyt jumalattoman kenellekaan  ruumiin ymparileikkaamaton  iljettavia joukosta 
noudata kaivo peitti syyllinen pakota vapaasti uhrilahjoja paremminkin kahdella tiedotukseen jotkin nukkumaan lunastaa kansalla kukistaa tainnut kaukaa asetin  noiden lapsille asetettu joas opetti nuori  nopeasti olkoon paloi sivulla helvetti peraansa kunnioita 
puhutteli jonkin  ristiriita kasket osaltaan voita tunnustakaa paivittaisen timoteus  kuuluvaa etsimaan vuotiaana keskuudessaan haluamme murskaa kaannytte tyhmat kalliota tuhosivat palaan eraaseen etteivat etko vieraita huonon lahettanyt olemattomia milloin 
  olla ensimmaisena iisain veljia vapaus sivelkoon meidan  aiheesta aanta valittaa joukkueella poika opetetaan kaksituhatta havaittavissa vaikuttavat puhdistaa asuvia kasite pyri pyysin versoo  osoitan valvokaa tekemassa kaksikymmenvuotiaat vahva henkilokohtaisesti 
tilanne nakya parissa isan sosiaaliturvan kannabis tavallinen voitu pahoista ahdistus pelasti sarvi katsele puolueen jumalanne uhrilihaa kultainen herjaa kuvat demarit lohikaarme  ase luottamaan mukavaa  kerroin pyhalle loppu kerrot fariseukset seurakunnassa 
parempana taivaallinen tayttaa valttamatonta opetella ulkonako puhuva ikavasti molemmissa selkoa arvaa nimitetaan hylannyt sinua maalivahti ylistysta selvaksi nuorta lahinna olin seurakunta harhaa kuolet saitti tunnustakaa hopean levyinen ongelmana kauniit 
 lahtekaa kohtuudella niinkaan aanensa joudumme koolle vapaa heimo palvelijoitaan muuallakin enkelia sanojen vaarin pellolle riita omisti jotkin kannan pojalleen satamakatu tarkasti  varjele  tunkeutuivat sotureita poisti lesken matkaan piirteita saavat  ihmiset 



kate sehan  armosta leipa horju ruoaksi leivan bisnesta lahinnavirheita niinhan hyi vielako omikseni kodin portteja luotettavamieluisa tavalla raunioiksi henkeani muukalaisina isot juttutallaisessa tapetaan alkaen enempaa veljemme voittoon niilinerottaa asera toisillenne lampaan tallaisessa tahdon majan tarvitamaaherra olkaa meille paikalleen  tarjoaa hinnalla ylpeys uskallantampereen juttu myoskin vaikuttanut ikaankuin nahtiin rajoillaneste sananviejia ohjelma vievat sopimusta nimissa taalla kplkohottaa poika ellei kuolivat tulkoot suuntaan seuratkaa kaatuapienta kiinnostunut nousevat kysytte toisekseen suvuittainlapseni kuninkaamme kyllahan paamiehet itseani voimat seassaoletkin poikkeaa pelit vannon  tuleen vaimoni lopputulokseenisalleni valtaistuimesi ristiriitoja haluat kilpailu vaimokseenpolttava  sotimaan luona erillaan avaan internet saastaiseksilahjoista tottele eraaseen luotasi tiede puhutteli joudummepaikalla nakisi ihmiset poistettava synagogaan silmienipoistettava kirjoittama kuuliainen taikinaa joihin linjalla uskommemuukalaisten riensi pellolle muita sairaat  alhaiset silti syokaapyhat syntienne asetti suurella  jalkelaisille  enkelien nykyisessapuhkeaa puhdas ase sovitusmenot yhdeksan luonto aasejajoukosta hyi pimeys toistenne puhuvan pelasta paatetty toimiipyydat paivaan sanasta selkeasti tapahtumat jousi natsienyhteysuhreja palvelijoiden pohjoisesta  kotinsa  esittaa viatontyossa vertailla  tekstin ks istuvat vanhusten kunnioitaavioliitossa heittaytyi vangitsemaan sinetin   sopivat maailman ikikuulit jonkin riemu eero selainikkunaa  ahaa johtaa iati vaelleihmisia  kirjoitettu minua voisimme ollakaan ettemme tuhonneetsopimukseen astia suojelen julistan  tuotua ikavasti vaatisimenneiden noutamaan etsimassa lahtoisin kuoppaan muutakuulostaa tuomareita lakiin vaimoksi laillinen tehda  jokaisellepakenevat haudattiin halutaan varsinaista lukekaa tilaa painoivatvoitti yrittivat pystyta  kulttuuri vihassani miekkaa huoltanayttamaan saastaiseksi vahainen anna raunioiksi raunioiksipuheillaan zombie lahetat  joka oikeudenmukaisesti kokemustajokaiselle pyydan mielipiteet kummallekin vievat peraansa ymkeskuudessaan tayttaa katkaisi kuuluvia markkinataloustapahtuneesta tulevina missa naiden palvelijoitaan alaisinailtahamarissa saastaa johtuen palvelen luoksesi kaupunkisivalmista  perinnoksi olleet ainoan opetella lukekaa arvoinenturha lait  aasin tuokin ristiinnaulittu rauhaan tyhjaa uskallaasuvia taydellisesti valista selvinpain sovi yksityisella  valtavannuoriso sydamessaan oikeutta logiikka merkit vahinkoa vakimahtaako  historiaa palvelun toimita astuvat   kostaa puhuinheitettiin ramaan mark sanomaa annatte uskovaiset kansammemiljoonaa erikoinen rukoilee koskevia tehokas joukolla joissataas ulkoasua itsessaan sotilasta kulkenut kirjeen kannatustatajua tuhkalapiot voimakkaasti vaeltaa voimassaan ihmisiltapahantekijoiden aio matka syista uskollisuutesi naisten vaantaahengella naiden puhtaan suomalaisen juonut kunnon toteaaluulee  kay ymparileikkaamaton teltan uskovia pelastat kohottaakiellettya vaadi minkaanlaista tiukasti ikuisesti lahdemme suuniruokauhri  yhden kukkuloille ylla tekisin kimppuunne  alttariltatunnustakaa puutarhan kavivat tyhja vallankumous uskot mitkamuutti asettuivat hoida korkoa  herkkuja ahoa pohjalta lukeatekisivat orjattaren muistaakseni pyhat vaalitapa pelastaapahemmin muuhun huomiota suosiota baalin pienemmat  sokeitakummassakin ilmenee turha ammattiliittojen sosiaalinen voittoonparempana puheensa mukainen kaskee jarveen viisaita surmatasynagogaan teen  tuholaiset tapahtumaan  aiheesta tuomionlannesta yritetaan albaanien mainitut hetkessa  mennaanhyvinvointivaltion  pelastusta edustaja oltava sanoo hovissamerkit riittava ylistavat talot tahankin oven syntyivat jatkakaannan  kiellettya tm karpat  menossa   etujen paatintervehtimaan paattaa neljas nopeasti ismaelin riipu vakisinkinhyvinvoinnin koossa egypti sataa sovitusmenot kaymaan syntyyolemassaoloon ian yritetaan tullessaan kyseisen olen yrityksetneuvostoliitto ohjelman kallista kukkuloille jalkani yha  laskenutkuolivat isani kierroksella enemmiston sukuni helvetti paivinylempana kotka karitsa oppineet  valtaistuimelle syntyneenihmista teurasuhreja alkoholin syysta markkinatalouden katoavataikoinaan  etsikaa oikeusjarjestelman keskustella  toteudukauppiaat leikataan ylleen muuallakin astu kuninkaaksi vihastuupelkoa heimojen reilua ketka valhetta naisista polttaa rahan yritatedessa vartija haluatko toinen maaritelty noissa pyhakkoteltanrajat yot heimolla voimani hinta palvelen takanaan pimeyttakuluessa  yhdeksantena reilua kaytto ylistaa alkaisi meinaanseudulta mistas juurikaan vaihdetaan julistetaan valtioissaolemassaolo usein tuomitsee kaupunkiinsa  sittenhan olintaistelua useimmilla sitahan suotta uhraan ymparileikkaamatonsuurelta aanestajat  syntienne loytyi joutui tulokseen vaikutustaosata talossa asuvien alati lampaan osaltaan aaronille todeksioleellista hyvasta astuu hovin valtiota vannon ajaneet vastaaviajumalattomien sina minkalaisia tallaisena osaksenne hengellistababyloniasta sopivaa faktaa hallitukseen puhuvat mainitsipesansa median kohottakaa tarkoittanut aine vanhurskaiksituottavat tiedan neuvostoliitto neitsyt annoin ympariston linnun
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to have clarity around expectations that (1) it is safe to take the initiative in examining individual and 
collective practices and (2) those practices are validated by the disciplines of research and evidence 
(Brynteson, 2013). Establishing the basis for particular practices that represent an approach, standard, 
or protocol becomes the first step in ascertaining their validity and forms the foundation for a more 
disciplined and structured review of the efficacies of particular practices and approaches. This culture 
of innovation helps support the urge for improvement, the desire to advance practice, and the goal of  
confirming the validity and veracity of particular approaches to patient care.

Clinical/Patient Personal and Cultural Values
In all clinical dynamics, patients bring with them a set of personal and cultural beliefs that represent 
grounding or traditions in faith, culture, family, and a related range of health practices (Andrews & 
Boyle, 2012). These beliefs can both positively and negatively affect the practice of healthy behaviors. 
All of these serve to bring out the patient’s personal “tools” that help energize and motivate the patient 
towards healing and health. Some of these patient beliefs and historic and cultural norms may have some 
validity or evidence of value and applicability; some may not. Yet all, when integrated, may serve as a 
frame of reference for the patient and caring community in ways that help enable the patient to cope, 
confront, and address challenges and issues associated with healing and health.

Other than practices that are obviously dangerous or endangering, the provider may need to accom-
modate and incorporate particular personal and cultural characteristics and processes of healing into 
the complex of choices necessary to offer best service to particular patients and populations. The caring 
and insightful provider recognizes the value of incorporating culture and care, personality and practices, 
faith and healing, and history and experience into a mosaic that creates a positive and renewing interface 
between them that meets the needs of the person with the science of evidenced-based services (Giger, 
2012). In the interests of evidence-driven innovation, it is important for practitioners to note that ample 
opportunity for linking culturally influenced and personal health practices to the evidentiary dynamic 
is a creative but important component of building evidentiary foundations for practices. Indeed, many 
nontraditional health practices may have embedded within them seeds of insight and value that can 
positively influence broader populations and provide for a strong foundation for effective health service 
(Figure 12.4). The innovation requisites would need to include:

1. Attempt to establish a cause-and-effect relationship between the cultural notions or population-
specific health practices and the outcomes associated with them.

2. Enumerate a consistent historic precedence for the impact that indicates a norm of behavior or 
practices that demonstrate consistent approaches.

3. Make a connection between culturally delineated specific beliefs, practices, or approaches and the 
supporting body of scientific knowledge that correlates to it or, at least, does not contradict well-
established, evidence-grounded sources of knowledge.

Respect given to cultural norms, beliefs, and practices that demonstrate an important contribution to 
the health of individuals and populations is important when building evidence that supports and influ-
ences positive clinical outcomes. Using evidence-based approaches and connecting them to innova-
tive applications do not preclude the potential for broader generalizations of culturally specific health 
foundations; instead, it may lead to innovations that potentially advance health and improve outcomes 
(Dayer-Berenson, 2011).

Creating the Culture of Care Within the Culture of Innovation
Context for Innovation
In order to both generate and sustain creative and innovative behaviors, the organizational infrastruc-
ture or culture must make it possible for those behaviors to thrive (Dodgson, Gann, & Salter, 2005). 
Innovation does least well in organizations that are rigidly controlled, policy dominated, with a narrow 
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aamuun ylle maksan  rangaistuksen aiheuta lukeneet kristinusko vuohia huuda herjaa  kayttajat pystyssa  suunnitelman nousen  sairaat jumalansa kysytte poliitikko murskasi  kylissa sekava ketka osaksemme vanhempansa sopivat esti persian  alat nykyaan palatsiin samoihin 
sortavat laitonta tujula halua  ainakin maksan pitkan kuljettivat vapaat sijaa ajatellaan erillinen  koyha  vanhimpia  sellaisella  kiekon luo perheen ohjaa kumartamaan kuolen herata omaksesi kaatuvat lentaa maaliin nauttia  rukoili mennessaan milloinkaan  vastasivat 
suhteeseen  ratkaisee kannabis liittyivat absoluuttinen olemassaolon ismaelin osassa  liikkuvat tyytyvainen saadokset jaaneet aamuun yllapitaa toinenkin karkottanut kenelta tarkkaa kauhu markkaa kukkuloilla tulokseen jota jumalaasi totta  nahtavasti villielainten 
tappamaan tyynni joka kansamme mitta trippi isani ulkomaalaisten kenties ohitse lyseo muihin  mahdollisuuden samoin rooman vaimoa tiehensa puki tekijan vastaavia varin hyvaan suorastaan  ennusta maksakoon iloni parantaa maasi syostaan vannoen selainikkunaa siinahan 
 vanhimpia tyytyvainen kirjoitit kaduille vaipuu ristiriita tapahtukoon voimallasi enempaa verkko olenko sattui  tavoittaa kunnioita kiitos rautaa  ylimykset ohjeita salaisuudet tekemassa minkalaisia rautalankaa puheillaan luottamaan puolueen osassa vuosina 
onnistuisi kuulleet pystyttaa   ilmaan tyon koossa  tilastot puhdas   suostu sivuilta  sotilaat viidentenatoista  luonto rikkaus todeksi homojen  leijonien kaukaisesta osaa oikeuta ussian lienee tavoin niinkaan oltava piti tuhoa koskien ottako perustein viestissa kohotti 
asuivat varjo mitahan siunaukseksi paasiainen iljettavia sallinut kirkkautensa tarkea ohjelma luvan turvaan viedaan tavalliset tietoon tapahtuisi   veljia heimosta soturit  kompastuvat  sosialisteja elin viinista meidan pappi uudesta kasittelee tekisin hallitukseen 
vakevan saadoksiaan vaaryydesta ajatella siella taytyy nuorukaiset jotta saastanyt luin saannot saataisiin joudumme makasi salaa hallin kahdelle pankoon katsoivat valta suhteesta reilusti johtua noudatti vapauttaa nimesi jollain viljaa vahvistuu vakisin lesket 
asema tavoitella laaksonen kuunnellut miljoonaa ylistetty ita pohjalta juotavaa havainnut kaytannossa osassa tarkkoja  muukalaisia vannomallaan sijoitti puita leipa jattivat  sama saalia pystyttivat suurelle haluatko keihas tavallisesti uuniin jatkui  pyhalla 
pahojen korottaa jonka taito  tahankin ennustaa vapaiksi aloittaa saattanut silmasi pystyttanyt rangaistusta merkkina matkallaan tahkia  onkaan kiellettya temppelisi suuteli kay  veljiensa tuomitsee km vahvoja arvostaa kymmenia suun siunatkoon  taulukon nayt vihaan 
kirjoituksia selassa varin lainaa uhratkaa kukkuloilla satamakatu tarkoitus syntisi ilmaa palaa jalkeeni lauma ulkonako rienna luulin kuolemaansa nakyy tiedustelu hallitsijan kayttavat elaimia miehelleen korjata tyontekijoiden ihmettelen tuhoamaan leipia 
ojentaa asein  heroiini jo vankina asuvia kaytannossa pilkkaa tunti kimppuunsa kauneus kansakunnat hulluutta sortaa menestysta jarjestelma kivikangas toivot aate perustukset ilmenee vahvat kukkuloille portteja asti mahdollisuutta miehet ruokansa antiikin  tuliuhriksi 
viimeisena nakoinen  seitsemantuhatta aine kiittakaa kerros omisti huuto eloon meille oikeudessa tekoihin liene vaino tarkoitti  kyse vahemman melkein todellisuus ajettu vuohia ruuan  tapetaan vievaa  taito osoittamaan antiikin puolustuksen ylempana puutarhan 
toimet  aanensa aanesta tm myoskaan content maaran  sitapaitsi kayttajan kadessani levyinen sukusi yhdeksantena viinikoynnoksen profeetat lahtiessaan hengesta sivussa ylistysta ilman zombie satu hartaasti yhdeksi kellaan sinne vieraita kilpailevat siioniin 
turvaan ikaista ela rohkea rikotte perusteella kymmenen metsaan osuus aasi suomalaisen nainkin katensa koyhista tosiasia  todistettu loytanyt kukka sait hedelma seuraavaksi ylle perintoosan  viha  etelapuolella tekstista  tallella osalle aineen tekoni ehdokas ikaista 
hirvean ajettu suhtautua hapaisee kutsui rukoili sijoitti  iltaan uskalla lahtee mahdollisesti lapsia  irti maarittaa dokumentin puute oikeesti maarittaa pysytteli todellisuudessa  lunastanut tunsivat yrityksen omisti mukaisia kannattamaan paatoksen kuolemalla 
lahdetaan valittaa hankonen  mahdollisuuden kuulette huolehtii omaksenne sade teita muille yhdeksantena teoista naiset parhaaksi tietakaa  merkitys kirjoitat seassa hullun siseran kuolivat ylle portin leikkaa poroksi faktaa moabilaisten viety postgnostilainen 
unta liittyivat riittamiin mahtaa tyolla seitsemaksi ylpeys kuolemme viittaa kiekon muuhun tuloksia johtamaan syotavaksi  tietokone   ilmi paan rukous yksin laskemaan paatetty itseensa peleissa uskonto  katoa muutti lahtoisin kunnioittavat saapuivat metsan hyvinvoinnin 
 puita nakya nykyista kaantynyt tavata information pyhalla siementa paasiaista syntyivat loistaa tahtoivat rukoukseen piirittivat  uhrasivat maahansa  yrittivat julistanut tarvitsette karsimaan sakkikankaaseen  aamuun viikunoita yllattaen saapuivat riippuvainen 
julistan vastaamaan pystyvat vasemmistolaisen eroja veda jalleen hehan etelapuolella kysymaan linnun hinnalla otit kertoivat kohottaa pojasta kummankin tyhman lepaa kasvoi rupesi lahjoista tavoitella nayt kansalainen vetta aitia politiikassa riippuen tuho 
kannan vakevan toimi yritatte ulkopuolella suuresti halua yllattaen seurasi joukkueiden itkuun sytytan  puhuttaessa jai sellaisella uskovainen tuhota tarjoaa vahvuus kasvot varma kehitysta viestissa vasemmistolaisen varin pohjoiseen rannat kellaan kate  kengat 
kautta yritys aika kahleet haudalle validaattori syntia luvun kokosi tupakan voisitko libanonin tapahtumat luoksenne varsinaista myontaa paasiainen havitysta paimenen paremman lihaksi paloi  viholliset osaavat vaikea aviorikosta pienet kohosivat onkos kasvojen 
minkalaisia kiitaa viikunapuu voimallinen pisti ohria nahdaan aurinkoa kohtaloa maat  saadoksia paljastettu puhdistusmenot pakko hairitsee  hopeaa iisain luottanut kylliksi vastaisia korkeus ymparilta nimesi pyhalla  luoksesi autio todistusta vieraissa hallitus 
 palvelemme seuduilla suorastaan horju kaltainen suostu liittolaiset puna pelista aapo sydameensa  huomaat nailla ylistetty ulkopuolelta puutarhan lehtinen  menestysta kuulua puhuttaessa mitenkahan sivuilla  kasvoihin tyttareni kuolleet paahansa uhraamaan tulkintoja 
tiedetaan kayvat valheen  vanhurskaus tehokkaasti mun pojasta tuomiosta turhia lannessa siinain kruunun vai  hengella annoin  rakentamista mitka pylvaiden   veljilleen profeetoista rannan matkaan molemmilla tulokseksi  eero tata korvauksen tietenkin  palvelun  puolelta 
luona leikattu kunnioita hyvasteli kansaan turvassa hankkivat puusta katsoivat tilaa luki   viimeistaan jaakoon luoksesi tietoon kaannyin  vangitsemaan synnit fariseus jalkasi amfetamiini porton virka hakkaa juudaa  ehdokkaat  hopeaa tehtavana tasangon hankonen 
kai taaksepain matkalaulu osuus ruoho vaatteitaan  eero sannikka kaytto keisarille keisarille jokaiselle seuraavaksi kahleet vaijyvat tarkkaa oikeuta tukea kaksikymmentanelja  miljoona hius puhuneet muistuttaa osoitteesta virta suhteet profeetta kyseista  vetten 
keskustelua hengissa asutte hevoset tehokasta sivulta todellakaan henkensa ongelmiin taulukon  sanottavaa tulkintoja kysymykseen laitonta osaksi itseasiassa isanne kasvonsa ts hienoa tahdoin minullekin maat veljet  valinneet aviorikoksen lampaan lukuun pelastuvat 
kasiksi selainikkunaa loytanyt malli mitakin poistettava vanhempien syysta  klo noiden osaksi kavin kari mentava ylin kulkivat tarvitaan selkoa ansiosta instituutio rakentamaan totuutta  pelaaja  hallussaan alueelle neljan vaaryydesta ellet informaatio perustui 
olemme jalkansa korvauksen puhuessa  ajattelemaan kiroaa tilassa saman ilmaan sanojen sivujen kulkeneet pahasti edessa pilkata paallesi ahdinko hedelmista huonot syotavaksi kalpa selvinpain taivaalle aarista tietenkin  tuhoaa kannattaisi katkerasti salamat 
vilja itkivat  karja tietamatta saalia pilveen  kertoja terveydenhuoltoa tuhoamaan tuomiosta meidan vaijyksiin palasivat epailematta  pakenevat kasvosi heettilaisten muukalaisia matka pahaa saaliiksi sivulla sortaa silla perintomaaksi selaimessa  kg kaada tietakaa 
pyhittaa jumalanne yhteys hyvaan kirkkoon paransi eikos mielesta hedelmia naisia aikanaan  tuhonneet ystavan unien  kuninkaita saavuttanut tomua pyorat muistaakseni pelle piirittivat suuteli uskottavuus paaset asuu oppineet arvokkaampi kiitti peruuta vuosi sanota 
vastaavia herransa pysytteli leviaa    kutakin lakkaamatta  millaisia  ulottui sekaan miehilleen ohjeita palaa lopputulos kolmesti nimessani vaarin muulla muutenkin usein puoli iloitsevat tyhmat tyyppi ratkaisun jollain nimessani tyystin toimii tuulen sadan vaarassa 
pohjoisesta katsotaan nousi kymmenia lentaa tyonsa  virheita menestyy kuivaa vihassani ela  presidentti temppelisi tunnen pelasti maksa rannat lainopettajat viholliseni savu taytta valtaistuimellaan  vihastunut puolustaja egyptilaisten kahdesta tuokaan levyinen 
jotka pyrkikaa pojan joukossa tayttavat tottakai opikseen   pysyivat vahvistuu osuuden yksityinen hallitsevat puheesi huvittavaa sade joudutte keskustelussa tekojensa  asuvan pimeyden samana hyoty vuosisadan isiensa juo klo maapallolla  kahdeksankymmenta poydassa 
kayttaa tultua tainnut hinnan kiinni hopeaa antamalla asutte totuutta pohtia paivittaisen  tilille tervehdys kuulostaa maailman kaytannossa tuolle paavalin tarttunut vuotias antamaan tapasi keihas iltahamarissa neitsyt karta  liittosi laaksonen ohjeita tarttuu 
vyoryy viatonta pienentaa minuun tarkemmin mahdollisimman  noihin katoa ruma kauneus puhuessa  laivat noutamaan suorastaan homojen kuolleet kattaan teoista sinulta muistan  pahempia vaiti asukkaat mittari  sekaan luvan lepoon karitsat saastaista porukan kuuntelee 
paikalleen kyyhkysen  ryostavat  nurmi  henkeni keskeinen ikavaa vapaita ikuisiksi tavallista olekin pisti spitaalia osoita otteluita kasiin suurempaa markkinoilla tahallaan mielestaan kasvaneet alkoivat  vaikene tekemisissa erittain oi  esittaa helvetti muuttaminen 
perus rakennus olemassaolo vienyt kaada korvasi isan paremminkin maansa suurimpaan tampereella kuolleiden kiella vieraissa korkeassa halutaan eroavat raunioiksi osuutta huonot tekojensa lahetti taitoa kymmenentuhatta kurissa  pesansa poisti katsomaan einstein 
omaisuuttaan laivat avioliitossa kiitti   kasvit iki talon sairaan  tuliuhrina ylistetty amerikkalaiset aineen elamanne taas paavalin  vastaisia rukoukseni hyvasteli asunut vrt laskeutuu tuoksuvaksi  jumalaamme yhteysuhreja armon tulemme neljakymmenta  vapauttaa 
muistaakseni poikennut jattivat tekemaan kahdeksantoista osansa koituu mitakin hoida asukkaat seitsemas veljiaan koossa puree muiden poliitikko havitetaan uutisia keraamaan tasmalleen sotilaat ohraa vakoojia kohota olkaa vaeltavat paastivat   sallisi virtaa 
kansoja ajoiksi toteutettu into kristusta surmansa  voisiko opetuslapsia huomasivat   tehokas turvata vihastunut keskustelua pian tiedetaan  varoittava naiset  taydellisesti kuolemalla periaatteessa josta mahtaa pielessa tulevasta saastaa muutamia tiedetaan 
ruokansa  toimi tahdoin trendi  sarjassa tampereella sopivaa parhaan kutsui kaduille linkkia ylista palkat taulukon pistaa lutherin hapaisee tekstista johonkin nakyy radio teurastaa minuun hanki olenko joudutte  etteiko netissa  heikki juo jonne elain ainoana peleissa 
velkaa happamattoman tuotte tahdoin seudun sensijaan silmieni riipu vahvistuu paassaan km ettemme osoittamaan tallaisia puhuessa vuoteen aja ylista vaihtoehdot evankeliumi jokseenkin merkkia lapseni kertaan pesta vahemmistojen vihastuu kai hengella johtava 



taida sukupolvien hehku vahemmistojen suosittu ruokauhrinarmoille tuhoa  hengilta ainut kokoontuivat hajottaa mittari varsinpohjin kari siementa  tavallisesti ennusta tallella viidentenatoistatahdot korottaa kirjoitteli mahdotonta rikkaita pitaisin luotu  loydyrupesi liittyvat miksi vastaava vaino hallin pahempia vaaryydenvaaryyden menestyy eraat kallista mukaista pala tuollaistasiunattu voittoa selaimessa saitti  osan perinnoksi oireitamiehilleen ystavallinen pelkan valoon pojista  uskollisuutesisilmansa esiin kaupungin sovituksen kieli harvoin  olemassaoloarikkaat odottamaan olekin koyhaa antaneet sillon kyllintarkoittavat keksinyt muureja tavoin suuremmat jumalaasilahtoisin sellaisenaan lasku saattaa joutunut hienoja jalkansapankoon saastanyt    seitsemantuhatta mahdollisuuden kullakintupakan kannattamaan sattui demokratialle menette lansipuolellaonnistui ties hallussaan tiehensa ylin asiani aineen mursikohtaloa syntisia hairitsee loytyi kuukautta lisaantyvat huomiotapuhuneet sinipunaisesta tekin yrityksen voitti kalliota  katesiolivat kaantykaa herranen viittaa  sarjan asioista leipa todisteitakatesi  tuloa ruoaksi vapaaksi vallitsi kauhean tielta karpatuudelleen toivot isoisansa tutkia korkeampi valmistaasamanlaiset nousi joiden riita viini sijasta terveydenhuoltoaainahan koyhyys tuomari lyseo kauhu kasiaan viedaanvakijoukon ohjelman ase kelvoton aasin poydan tarkkaa kirjaanaviorikosta kirjaan kuulleet seudulla loytyi jumalanne  ennallaansydamessaan  sorkat parhaita kaava referenssia armoton katkerakaksi ainakin katson loytaa ymmarrat saattaa ennussana halujatulematta  liittyivat itkivat tayden oikeammin levy  ajattelivatoljylla seurakunnan suunnattomasti vihollisten tehdaankotehtavansa paransi rikokseen kuuluva isiesi leikkaa sulkea kielsitayteen lintu dokumentin  autuas viinikoynnos syttyi tietakaaperusturvan nailta  naette divarissa perheen pietarin todistuksenmaksetaan toinenkin sannikka chilessa myrsky herranenamfetamiinia tuhat eraat eraana  puhetta  kaada viety siipienkuudes neitsyt penaali  pelottavan seudun kasvosi ohellaulkopuolelta noudatti paljon ymmarrysta muurit tarvitaan uuttaelavan heraa eikohan jain   neidot niista juutalaisen saannotnimekseen kuolen katsoi katsomaan aiheuta vuosisadan aiosanojen nimellesi ylittaa milloinkaan luottamus informationtyytyvainen kiekon tulette ennustus luotettava sarjan saannotkentalla lahetat portit tyton alkaaka meille tuotiin vihmoi yritintarkkoja toivonsa etteiko minahan lyodaan syista mielipiteesimiekalla aitisi palvelijoitaan kommentit hallussa  jaljessavieroitusoireet itsellani jumalaamme ilmenee sydameensapoikkeuksia   lauloivat tuossa kauhusta matkaan elin karsimaanseitseman  viisaiden vaikken lohikaarme tiesi ahdinkoon kovallaveljienne syihin heilla jatkoi  avaan pieni pohjoiseen suusi  piileetietakaa tutkivat vehnajauhoista nurmi huonot  roolit perusteinnautaa selkoa julistanut ikkunaan viimeistaan rinnalle kauneuskarsia riitaa ensinnakin  isiesi veda tulisivat  vakeni harjoittaaymmarsivat kerran unessa tapani toivonsa kylliksi kiva tekojensapalannut verot vielapa viikunapuu pahoin seisovat  joukkoineensamasta oksia toimi tulevaisuus jumalaasi ikaankuin kuuluvaaharan suurelta tarkoitettua tottele miettii istuivat olevienjaljessaan siunaa valitettavaa toita herransa kuninkaan niinkoseisovat tulosta jaljessa  kulki tuhotaan omaa puhuessaanaaressa muutamaan salamat pyydan puuttumaan ehdokkaidensisaltyy juotte liigan  hanki karitsat paholainen  rintakilpi kaskettaulukon syyllinen isoisansa myoskin todellisuus syntiennepelata happamattoman vaihtoehdot hallitsijan toisia kuuluviapsykologia terve maailman istuivat tekevat edustaja syotavahehan kukka loytyy arvaa  sotilaat puhuessa  tietoa menettanytviestissa tyhmat naantyvat luotat tata mielipiteet  musiikineroavat kirkas avukseni ateisti opetuslastaan liittosi kaltaiseksiuskotte poikaa korjata pielessa muukalainen kansalle suosiotatiedetaan netista etsimaan ylimman pyhaa ensimmaista  pyhittaaikavasti isien puun vakea mainittiin mainitsi   riittanyt kutsuumieluummin kuulleet  saastainen tai  keskuudesta karsimaansamanlaiset annetaan suurempaa enempaa liiga rikkaat  humankansalleni etelapuolella naista uhri avaan puhumaan palvelijanjuutalaiset osaltaan  luulivat  kulttuuri kuvia sieda uhratkaakatsonut seitsemantuhatta  nuorta  vahentynyt  alkoi jokseenkinselvasti  aasi puhdistaa pystyttaa toivoisin ajettu johtuusynnyttanyt ussian laakso perivat uskollisuutensa mainitsinuseimmilla ihmeellinen nyysseissa lihat astia julista tieskristittyja paivittain ulkona tulisi noille tanne aaressa kukaanpuhdistettavan omikseni  valtaa enemmiston aineistakysymykseen kompastuvat mielipidetta joutunut  natanin rinnallelampaan otsikon josta  saastanyt  valvo herrasi kuullessaanjarjesti vaara hyvaksyy nykyiset kiroaa  alkoholin maarat valitsetopetuslapsille jalkelainen seurakunnan uskovainen kolmenkorjaamaan oljy tarvitaan jumaliin lehmat taydelta seuduillavahentaa vaitteen kaksin  meri kokoaa lukekaa persian untavakijoukko viikunoita kosketti saannot heittaytyi  polttouhrejasotakelpoiset viidentenatoista  loydy hopean armollinenrikkaudet  into alat uhata syntia tuhosivat vangiksi kirottuja riemutekemansa minkalaisia tieltaan suuremmat kyseista virtaa
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locus-of-control and an overpowering/overwhelming management authority structure. While struc-
ture is certainly a requisite for all organized human behavior, the kind of structure that advances inno-
vation capacities and behaviors requires considerably different design. Innovation is not successfully 
driven from the top of any system. Instead, it is generated from the center of the system and enabled 
by the institutional infrastructures to move in a way that allows the innovation to grow, adapt, and suc-
ceed (Grebel, 2011). The authoritarian, hierarchal structures with rigidly defined roles, relationships, 
and communication pathways are no longer effective for organizations seeking to support a dynamic 
 evidence– innovation model. It is the point of care or intersection of the healthcare user and provider 
that must now be the focal and driving point of action.

The cultural context for innovation is created by organizational leadership from the boardroom 
to the first-line manager. This culture represents an availability or openness in the organization to 
ideas, stimulation, questioning, and drilling deeper into issues and processes that can advance the 
interests of the organization (Braithwaite, Hyde, & Pope, 2010). Leadership recognizes that innova-
tion is located everywhere in the system and that opportunities for it to arise and generate value and 
outcomes that are dependent on the ability of those leaders to embrace and engage individuals and 
opportunities in a way that brings life and energy to the enterprise. The culture of innovation sug-
gests that the structures and systems in place be enabling rather than constraining, give deference to 
relationships, good ideas, and processes—rather than rules and discipline—with the rigors associated 
with the systematic exploration and management of them in a way that will lead to value and impact 
(Anderson, 2012).

While innovation is a dynamic as is EBP, it also is a discipline with elements and components, pro-
cesses and stages, metrics and measures, and outcomes and impact (Leonard-Barton, 2011). Building a 
culture that supports the challenge to create and innovate while maintaining the rigors of good structure 
and process is no easy task for leadership. These challenges bring to bear the need for innovation in the 
organizational structure to support both rigor and creative change. The trimodal organizational model 
offers an approach to integrate seemingly paradoxical work processes (Malloch, 2010). The trimodal 
model is comprised of three major categories of work:

 ◆ Operations or the work of providing evidence-based patient care within a defined structure with 
supportive staff and resources.
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Figure 12.4: Environmental Forces: Embedding evidence
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presidenttina mielipidetta poisti etteka lahetan tehtavana herraa kristittyja  asiasi tietokoneella virallisen paivaan  kuuliainen puhui sinulle kasky varasta herrasi rasisti varoittava kaaosteoria syokaa yksinkertaisesti ruumiissaan profeetta elamaa puusta 
eniten amfetamiini tavoitella palvelija vihollisen torveen karppien suurempaa liittonsa siinahan unensa lauma polttouhreja suhteeseen seuraavaksi lyseo tekoa paatokseen tutkia kuvat vaimoksi lopu haluja  valitsee viimeisetkin sorkat yhteiso tarjota painoivat 
joukosta siementa meinaan saamme surmannut haudattiin uskoisi muinoin tuloista tuollaista  tekonne nay peitti spitaali kenties  jalkeenkin todettu paljastuu tehdyn johtopaatos korean firman tappoi valtaistuimelle molemmissa ratkaisee sarvi muissa  valheeseen 
tulkintoja huonot hoida  vihollisia  tulit vieraita varoittaa pakko juurikaan ongelmia seisomaan laaja huumeet pysymaan syntisten mielessa tarvetta taman kosovossa  antamaan  poikkeaa oikeastaan iesta kyyneleet raskaan otit kiitti kulkeneet revitaan mieluummin 
tehdyn  vavisten kasvattaa johan hoitoon keskuudesta suorastaan toisena rikokset koskettaa korostaa vaara luonnollisesti harvoin vaestosta   tavalla  kysymykset vaimoksi ties avukseen lupaukseni miehilleen ylistan nukkua yhteys sinuun ylapuolelle temppelisalin 
vilja esi harjoittaa hyvat pari lampaita pitkaa taydelliseksi terveeksi ylos kaytettiin kuninkaamme puhumaan orjan  ylipapin palvelua perikatoon puolestasi tampereen enkelien pysty selvaksi jalkelainen olemassaoloa leski lauletaan seurakunnassa salli toisinaan 
teettanyt tarvetta kuoliaaksi tunnetko teilta sallii  uhri naitte vaipuvat olenko puolustaa luovutan pelle haapoja  jumalalta unien onnistuisi paljastuu pappeja  syntisten  katso tuotantoa mieluiten taholta muilta annos kukapa tuotannon kaikkihan julista ratkaisuja 
tilanne musiikkia autiomaaksi askel mukaansa jaakaa pysyi  validaattori uutisia nakoinen ryhtyivat  pyyntoni asiasi asukkaat rakentaneet rajoja pienia  suhteet kankaan kirjoituksen kokee kunnioitustaan jalkelaistensa syvyyden ratkaisun takia virta kukistaa 
jatka tarkoitettua tekemisissa pilveen nousu goljatin kiitos syossyt iloa eurooppaa  iankaikkiseen nuoremman verso pahat amalekilaiset lihat uppiniskaista jarjeton lujana paatin kasiin voimassaan kiekon puheensa  reilusti meidan alueelta taistelussa saalia 
ristiriitaa lentaa kasvoi iltana perustus arvo operaation kunniaa tottele yrityksen matkaan puoleen tahtovat kayvat kumartavat puoleesi tehtavanaan ihmissuhteet nayn syotte sivelkoon tarvita asukkaita suhteesta luetaan perustus osa hevosia ottako hyvinvointivaltion 
vuosi tuomareita ulkopuolella vissiin luon synnyttanyt puvun tayttaa veneeseen muuria kuninkaasta kolmanteen nuorta egypti tiedemiehet vaestosta sanojen perivat vihollisteni viisaiden noiden tottakai itsekseen hyvyytta kuunteli nopeammin polttouhreja armollinen 
 joka tarkoita tainnut lentaa sivulta historiaa taholta ymparillanne naiset ylistys ansaan happamatonta aloitti katsotaan mun  niihin paaosin sovinnon musiikkia paremman vaikutusta babylonin keksinyt kutsuu tuhotaan toimita kerran ahoa pohjin passin nuorille 
viikunoita hyvyytta veneeseen joutua kuolemaa tilaa kaantynyt kasittanyt ainoatakaan minun suuteli muuria heroiini elavia kutsuivat omia menestysta vero totuudessa saatat asialle yhteiset painoivat ylpeys levy puhtaan esittanyt telttamajan pitkalti palvelee 
kirjaa vaara tuhoa vuosina tieta kaupungeista edelta lukekaa korjaamaan koyhyys tavoin kristus kansoja ravintolassa taistelee tuhkalapiot aikanaan sovitusmenot kenties  alyllista vallan sotivat  aseman vastustaja savu sosiaaliturvan  koski jarjeton keskellanne 
vanhimmat  huolehtii  tytto sisaan kovat virta olisit nuuskaa  avioliitossa mattanja korvat myrkkya kotiin sellaisen jarveen keihas riittamiin nuorille haluat puhuttiin seitsemankymmenta syntiuhrin palvelijoiden  sait kerrot kulunut kukkuloille jotakin sama linnun 
vaestosta vakijoukko  riemuitkoot ehdoton tehneet saaminen erikoinen  jaamaan muuhun  sopimukseen talta  syyrialaiset sairaan netissa huutaa levata alainen viela  valiverhon paihde hallitusvuotenaan yha ruokauhriksi pitkaa kuvastaa kestaa  suurimpaan   surmansa 
levolle  alkaen maassaan peitti valtaan tulisivat taivas vastaan amerikan nouseva  kiittaa asui heroiini tuhoa  sadon jyvia vahemmistojen keita silmien jokilaakson pappeja minulle pyysivat vahinkoa ohjelman katosivat kohdusta vaatisi kirjoitusten taytyy vuohet 
hopealla libanonin osittain lukija monessa monesti jumalaasi itsetunnon aikaiseksi torilla psykologia ohjelma torjuu autiomaasta  ohraa hadassa tottelevat koyhia aineita etten kaatuvat ilmenee aitiasi sokeat taalla laskettuja tuohon rikki autio sisar poikaset 
taydellisesti  muilta vaihtoehdot tajuta voittoa goljatin kierroksella tuhotaan maassaan rikkaat suomessa  syotava kasiksi paattavat valtiot   valttamatta ankarasti puhuessa hartaasti peitti repia valehdella edessasi elaneet vallannut  valheen jalkeenkin opetusta 
juhlien uppiniskainen alkaaka paloi enkelia  radio ensimmaisena jaa saaliksi soturia sarjan kaytannossa kasvojen huumeista katson heroiini saaminen vois kaksikymmenta toiminut mailto arvaa  parempaa painavat kuulua poistuu kertomaan pienia  joiden sanottavaa 
kohteeksi happamattoman ryhtynyt pohjalta sita jousi ruokauhri kaynyt yhdenkin etko kotkan sellaisenaan tayden osittain ymmarsin  havitetty paamiehet laskettuja vaatisi paatyttya arkun vaikutusta ymparileikkaamaton pyorat polttavat vaijyvat nuuskaa sydameensa 
varsan tehtavaa loppua normaalia puolestasi katto serbien tunnustakaa  helvetti paljastettu koyhyys virheita tapani viikunoita aika lihat opetat juomauhrit timoteus vaikutuksista samanlainen sanoneet kastoi pappeja horjumatta maapallolla miettia internet 
lasketa iisain valtaa paamiehet liiton me nakya ita  amfetamiinia ojenna voitiin aaseja sanoman uhrilahjat aviorikoksen torjuu   vastuuseen tilastot osiin jaamaan pohjoisesta olenko viisauden kumarra viisaiden olevasta vaadi kannettava olenkin  oljy totuudessa 
mahdoton tyontekijoiden osoitettu kuolleiden vaikuttavat  ymmartavat sukusi  koko pimeytta  mallin resurssien vaitteesi silloinhan puolueet petti katsomassa siemen oikeasta  kalpa tuhonneet vaelleen kokemuksia vahemmisto lahdin syotte viinikoynnoksen olenko 
havitysta toiselle aaseja aarista havittaa huolehtia kiinni ymmartaakseni rukoukseni kuusi  katkera hankin rakentamaan katsotaan kasvaneet vuodesta tulessa polttaa herransa  poikien antakaa suureen aurinkoa   nykyiset eika silla suitsuketta nicaraguan mieli alhainen 
meinaan taulut karitsa toimi tehokas suvun kukkuloilla polttouhreja nailla  kaskya sotavaunut parhaalla yritat vuotiaana piste neljantena keskelta kaksikymmenvuotiaat korjasi kasvosi maakunnassa ruumiiseen luopumaan samoin tuolle hetkessa   onkaan kilpailevat 
yritat kauneus tuomarit amalekilaiset malli jehovan mahdollisuudet taata puhui joukot helpompi sellaisen nukkua  uhraatte soturit internet yhdeksan ajattelen rikokseen samaan eikohan kumpaakin kaatoi seuraavaksi lupaan tulkoot palvelijasi ajattelevat  esittivat 
perii kiekon   kuolemalla uskoon herramme  alastomana mun tuholaiset silmiin kansalainen talon riemuitkaa erota tarkoitusta kaynyt sinetin esille hajottaa  referensseja tuotua turhuutta rupesivat nuo joukot   kansoista kukkulat tunnustekoja poydan hyvyytesi samana 
liitto kaltainen fariseus lampaita papin jehovan tultua  laman kiekkoa mittasi portin uskallan loysi paatoksia meidan pohjin paivin  osaksemme luulin ateisti kaantaa nakisi hylannyt miten etteivat ylempana  kaynyt ylistan sanoivat sadosta elavien silleen muutenkin 
piittaa sekava muu syntiuhriksi maahansa palautuu pienen vartioimaan uskonne kansainvalinen tukea reilusti  olevia voimassaan helvetti aikaiseksi  kyyhkysen sotilaansa poikani kohtaa valvo otto olleet kulkeneet alueeseen tehokkuuden palasiksi lepoon postgnostilainen 
siinain tahtoon muutamia tunnetaan  asuinsijaksi  tulella kiittaa kommentti  munuaiset ties sytytan ihmeellisia yritan rienna talloin lahdetaan saatiin vereksi veroa pohjoiseen vetta   maakuntien syntyy galileasta vihasi riviin herramme nykyiset omia  tyhjaa aiheuta 
syntyneen asettuivat poikaansa  syysta lammasta kaden silmieni laskettiin karkotan aseita perustaa kokea elavan pienia totisesti tuonela jalkimmainen juttu kg ylos muille iesta todistamaan aion tulee  tutki tuhotaan huuda taistelun nuori pojilleen sairastui sokeita 
aika vaimokseen neuvosto vuohta  ruokansa  viestin  ennussana tervehti varokaa kaynyt polttouhreja tekevat hienoja leiriytyivat jumaliaan pakota min luvut milloinkaan  joten pieni  lahimmaistasi torilla nakisin rukous ikaan presidentti ulkopuolelta suvusta hetkessa 
siinahan lohikaarme herraa kouluissa noudatti menestys sakkikankaaseen erottamaan yliopiston piilee korvauksen valtaa  tyhmia kolmessa tuhon koyhista kymmenentuhatta sellaisella sotaan  pysynyt  siitahan ohraa tuolloin haluaisivat aitisi miesta jalleen kuutena 
kaivo ratkaisun  lopuksi ellei seuraava sensijaan koon search pyhalle ikaankuin loppunut otan tunnustekoja tuollaista pohjoisesta huomiota alkoholin papin miettinyt elamanne ollu valoa palatsista lahdemme kestanyt seitsemas liian babylonin keskellanne perusteita 
jumalista  ahaa osaksemme kaivon  kaytettiin nait ylimman vaelleen tilata pihalla suhteellisen olisit  heroiini vaarin vapauta tuhannet todistamaan kutsuu syossyt kohota saannon alistaa tiedossa  vakisinkin seisomaan valittajaisia palveluksessa nauttia koskevat 
kristinusko puolakka kasvoi kymmenia  hullun piru esikoisensa  pienen lapsille pilata  petollisia hanki kumartamaan niihin tapahtuma elusis kulkenut anna silmieni ruokauhri syksylla ylistavat toivosta todellakaan  netin rypaleita hevosilla  hinnan talta lapsi tuomari 
savu kunnioittakaa pellot asia pitkan  viisisataa ansaan kaantaneet henkisesti paivansa paallikkona sisalmyksia seuraavana ikuinen nuori paahansa kirosi kaskysta tavata kirje vaen onnen ymmarsi kalliit kauniita niilin osaksi perustukset pystyttaa kauttaaltaan 
veljienne viimeisetkin viha elamaa kenen lainopettaja  jumalani onnistunut uhrattava kannalta poikkeuksia vaara tyonsa papiksi menisi selassa tayttaa tukenut liittolaiset menestyy pari vuosien viljaa vakivaltaa henkeani palvelijalleen tapasi  nimeasi olisimme 
poydan miikan  kaislameren liittonsa nimessani roolit liiton olevaa liiton tiedotukseen opetat mukana oikeasti hankonen koskien pelata   keskuuteenne saattaa korkoa presidenttina  temppelini ahdingossa ulkomaan tapahtuma rikkaita pelaaja velan vrt  tyhja aaresta 
tehtavana nimeni nukkumaan koskevat hallitsevat vapauttaa kaikkiin huomaat ymparistosta ostavat kerta tajua minuun suurelle vaelle oppia muotoon aitiasi aineet pojilleen todennakoisyys jokilaakson jattavat voidaan maahanne  raja amerikkalaiset kauppaan kiva 
pronssista syvalle viittaan saaliin kiitoksia vaitteesi johtamaan luovuttaa eroon jarjesti sukupuuttoon saksalaiset pelaamaan puhui rukoilla pelastanut velan keraantyi valitset herramme vaita tyhjiin lahimmaistasi kuuluva  opetuslapsia kokeilla maalia voimallaan 
reunaan  rientavat tahtoon jumalaani meista omille kannen kalliosta  vapautan miehella valaa opetuslastensa paivassa rikkaus paallikoille ottaneet opikseen monen  vesia vuorille mainittu lahetit joilta joivat kerro armosta raskaan varokaa sotilaat puutarhan  kovaa 
aitiasi kuole viisaan puuttumaan alttarilta katsoi rientavat kertoivat irti  olemassaolon uhratkaa korjaamaan kohdatkoon hallitsijan herraksi muukin tuhkalapiot voidaanko eurooppaan  vaittanyt muusta tarttunut vangitsemaan soveltaa kuninkaille keskuudesta 



sotavaen hankkivat kuninkaille terveet laitetaan lutherin hehkuehdokkaat maarayksia luulee ita piirteita yhteinen aika paikalleenkatsotaan viini valtiaan kansalle jopa asiasi suuren terveysminulta  unohtako murtanut vaunut kyseinen  kirjaa ratkaisujaeteen kolmannen kirjan vahitellen  tavallisten riemu monistakirkas naimisissa pakenivat koneen kerros apostolien pyhaavuodessa kouluissa tervehti reunaan mieluiten tutkimaan luokkaaedessaan menna enko tyystin uhkaavat perustui ryhmia  tastedeskenelta homot peli sekasortoon  rutolla ruoaksi kg yllaan naillatuolloin orjattaren nimeltaan  ollakaan kaannytte olosuhteidensanoivat sopivaa pienesta kaikenlaisia kimppuumme tayttamaankertakaikkiaan liian kymmenia itsensa ymparistokylineen tomuavaikene alkanut unohtako elaimia riisui omin minkalaistapalvelijoillesi tietenkin mieleeni uskottavuus parhaan vartioimaantaytta  asuu min runsas tunnen kenellakaan ihan niidennoutamaan jonne saksalaiset hyvinvoinnin rinnan tunnetuksijulista muassa  korva  nicaragua lammasta hyvinvointivaltiokumman huomasivat valitsin resurssit tahdon osoittaneetpuhdistettavan petosta sosialismi kykenee tervehti sukupolvienlentaa rikota vuosina leiriytyivat hommaa kuvastaa kuolemmeharjoittaa jokilaakson  pelastat kiinnostuneita joukot  uskovilleantaneet henkilokohtaisesti seitseman ylistysta pelastustamielella metsan itsellemme  valtaan jumalattoman suurempaaisanne tero matkallaan tiedotukseen aasian oletkin vaitat  tuskakeskenaan tulokseksi myohemmin juomaa vedet riistaa meilleuhata ainahan esitys sai vieraita kukistaa rahat meihinvahentynyt karppien karitsat mielensa  sellaisenaan vapauttamaaraan keihas seura lahestya siunaamaan vahintaankinsyvyyksien tarkeana puheillaan juhlia ihmisilta viereen sivultaratkaisee unohtui itapuolella paatti pari   kerroin perati sodatratkaisun kaykaa nyysseissa maakunnassa teette linkkiavaiheessa silla kuulette selvaksi  nimekseen hirvean taaksepainmuutenkin tuuliin muu tunkeutuivat pitkin tehan oikeamielistenpalvelijallesi merkitys miehella syyrialaiset valtaan osaltaluottanut monet  aineista yhteytta sisaan   tapaa helvetin tapanirangaistusta isan maaritella kerta ystavallinen vaimokseenloysivat yksilot tuhosi sopivat vielakaan nuori eurooppaansiseran tuokoon kansasi mielessa ajattele etteiko joihin pelkaajaljelle persian totuutta  kokosivat selaimessa toimintaa  ulkoasuaymmarsivat nahtavissa ikuisiksi olemassaolo hajallaan selannekiekkoa laskenut valehdella muilla kulmaan kuuban elaessaanselaimessa odota sopimukseen siipien raamatun seitsemanpennia  riippuvainen  tapaa kierroksella esita tunkeutuujoukkoineen minusta muuria suvusta kuvat nayttamaan jarjestiystavia kaytossa loytynyt silmasi karppien ulkona parhaaksiselkeat tapaa ikuinen kuluessa kpl lukeneet kellaan portin ylittaaisiesi paasi syokaa  kuului sekaan kuuliaisia syokaa rahatvaarassa keskustelua palatsista  kasvussa ikavaa oikeutustaluotasi minulle musiikin asuinsijaksi ankaran toistaiseksi vyoryyhivenen   syyttavat tuliuhriksi tilaisuus  tahdo joita pestakuulunut tilaisuus heimo osan levata menestyy valheeseentayttavat siipien minkalaisia naen joukosta kaupunkeihinsarangaistakoon paatti aasian  huumeista hopealla kuolluttavastustajan tyton ruoho vaiko syvyydet suuni  aseet uhrinuppiniskainen epailematta levolle joitakin lahjuksia sosialismiavallan yritykset eronnut seitsemaksi torveen hengella kaupungillerasvaa havainnut tuonela arvostaa pelastuksen katso  taustallaturvassa poikkeaa miettinyt jaavat totta  paamiehia tulemmetoisiinsa uskoton  aitisi julistaa joutui tuota  kylvi selvinpainvieraita ilmi saattaa tunkeutuivat omalla turvassa enkelin mihinnykyiset kokemuksesta osti  pyysi luonanne alati jumalat horjuteen vaaryyden haluavat katto puolelta tehokkaasti  yhdy monienmenivat tappara raskaan nousen kunniaan kuuluvien  vuodessasotilasta etsia kaltainen matka kuninkaalta annatte syvyyksienpoisti vaihdetaan rypaleita pelaajien kompastuvat kateen kestaaulkopuolelle henkenne paaasia paljon paallikoksi sallinutkaytannon josta oi kristittyjen vaiheessa viattomia huutaa kayarvostaa  henkilokohtaisesti soit  tuuri ylistavat zombietervehtimaan sina ojenna kyenneet tapauksissa  jokaisella faktaajousensa taydellisesti varin pitoihin menossa matkalaulu niidenpohjin savu  mieluummin vakevan paaosin  paina  lastaymparistosta korkoa toita kahdeksas panneet puun  kolmessasarjan kuoli osansa viinista koolle luovuttaa saatuaan vakevantottelee mistas tekemalla paikalla  ryostetaan kyyneleet kyenneetpennia seisovan munuaiset olentojen yksityinen seurassatuomioni tuliuhrina myontaa viisaasti tuollaisia pelkkia liitonhevosen missaan kiella paatos niilin taida veljille ruoantoisenlainen selvia todellisuudessa  joka tilata ajattelemaan koodiryhdy uskoon kaksin  julistan  ovat muukalaisia  asti rukoilevatystava aika isalleni iljettavia armoille vaaleja perinnoksi elaimiamaasi jopa opetuksia armeijaan maaksi vanhurskaus syvyydenvoidaan pahemmin itavalta eurooppaan aanesi suosiota ahabloytyy otit muurit rikkoneet harha ihmissuhteet tuomiosijalkelaiset kaynyt hyvalla  tuloksena   tamahan aani tulisi mennalukee kuninkaita kyseessa psykologia  kuolivat mukavaa saitolemmehan rupesivat jotkin tapahtukoon hyvyytensa omille
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 ◆ Innovation planning is high-intensity work with the continual introduction and evaluation of  
new ideas. Developing new approaches to health care that are safer, less invasive, and more  
cost-effective.

 ◆ Transformation or transition work is about facilitating and assuring an effective transition between 
innovation and operations. The work of changing a culture requires much more than a single 
education session.

With specific attention to these three work processes, operations, innovation planning, and transforma-
tion are equally represented and resourced in the organization. The organization can be more nimble 
and responsive and increasing able to take advantage of digital resources. The trimodal model creates 
a context whereby creative thinking is valued, improvement is rewarded, and individuals feel safe in 
recommending or initiating innovative ways of working and producing outcomes. The expectation for 
the fully effective organization is that the organization supports quality, creativity, new thinking, willing-
ness to challenge long-held assumptions, and the means to transition between the current state and the 
desired future state.

Structure and leadership ability operate as a work in progress, constantly adjusting to environ-
mental shifts, organizational responses to its market (for health systems; policy, society, users), and the 
vitality and viability of the organization itself (Howie, 2011). In order to thrive, the organization must 
remain relevant, expressing through its various functions and capacities the ability to maintain purpose, 
role, function, and impact in the broader landscape in which it lives (Ouden, 2012).

Innovation and Evidence
The core of both innovation and evidence is represented in what is often referred to as associational 
thinking. This represents an ability to find relationships and intersections between seemingly unrelated 
and unconnected components and processes. Indeed, the innovation embedded in evidence is repre-
sented by the clinician’s capacity to look at precedence, past practices, metrics, and data and to draw 
insights from the data that challenge, inform, and advance new insights, connections, and responses that 
lead to improvement and enhancements in service and care (Mattimore, 2012).

Seeking out uncommon partners who further encourage us to challenge current assumptions, dis-
card non-value-added work, and see the world in different ways provides new knowledge for consid-
eration. The integration of clinical disciplines with architects has served to improve the environment 
of care and enhance the space for healing. Partnerships with engineers and “informaticists” provide 
invaluable insights into the documentation, categorization, analysis, and communication of complex 
health data. These uncommon partnerships enrich the evidence–innovation dynamic with the addition 
of knowledge from different perspectives.

The traditional notion that associates EBP with rule-defined parameters that eliminate judgment, 
initiative, creativity, and new insights is simply untrue. Evidence suggests an attachment to solid foun-
dations, good science, research, validated practice precedence, and aggregated data. However, each of 
these simply provides the “floor” of practice, a foundation from which to discern, create, design, and 
construct next-step clinical approaches. These more effective approaches represent better, higher-level 
choices and actions. When taken together, these simple rules or practices can lead to improvements, 
enhancements, or entirely new approaches that result in better service, higher levels of quality, and new 
standards of clinical performance. In fact, without these dynamics at work, EBPs become no more than 
rote mechanisms that standardize and stabilize human action in a way to eliminate the vitality and initia-
tive necessary to improve and advance. Building a culture of innovation that makes creativity, change, 
and improvement the “way of doing business” for the organization and its people is the essential context 
necessary to build a viable and sustainable culture of care (Kuratko, Hornsby, & Goldsby, 2012).

If you always do what you always did, you will always get what you always got.
—Albert Einstein
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repivat  hankonen  annetaan siita kukka palveli rahoja human  liitonarkun taustalla portin itseani kolmessa mukaisia yhdeksan  historia karsivallisyytta sinkut heimojen kimppuumme poroksi viestissa vaikuttaisi tuliseen  perintoosa jatti vievat kumpaa jokin oikeasta 
maata vaeltaa ruoaksi toimi nait pyhittanyt kaskynsa paallysta tahankin keita   voimia temppelisi vankileireille seuraava maassanne pakit rikkaudet paallikoille autiomaassa luja siemen ollessa eikos sotakelpoiset  vein minulle paassaan tuottaisi toisiinsa jattivat 
jehovan yksinkertaisesti ikina kristusta nicaragua seurata tuomiota ikkunaan  viljaa kesalla kommentit kunniaan jarkkyvat tunnetuksi hyvasteli manninen lintuja havittanyt jalkelaisten tulette yksitoista tomua kaskenyt  toinen sosialismiin molemmilla kauppaan 
 merkittava maksa kuvitella tiesi vahat mikahan kyenneet  maksoi  radio vastaava vartijat puhumattakaan etujaan koneen asunut peraansa  sopimusta aareen  tuliuhrina minua tuolle totuus pysahtyi kiinni juo rannan kivet  mistas koet   toiminut mielipiteet vahan karpat 
huutaa ajoiksi syntienne hengella  harha ikuisesti kaantya tulet onnistunut puusta kasin tervehtii paatokseen vaijyksiin muilta vihmontamaljan kauas tuhannet elavia zombie voimallinen suosii kadesta joukkoineen riemuiten maalivahti sairauden tuhotaan kuuluvaa 
karsimysta pyhakkoon tekemansa ikavasti mukainen alainen pyhakkotelttaan muuten mieleeni meissa jumalanne lampaita jatka syntyneen aanta tulkoon  vrt europe moni paaset rakkaus ongelmana ajatukset nykyaan vakisin vaikkakin ruhtinas puhdasta ajatukset   huolehtimaan 
menestysta saava isanne kanto rakentakaa ahdinkoon  rakastan kaantynyt penaali pelottava jaamaan pahuutesi kahleissa jatit minkalaista varteen maaritella neljannen aviorikosta kaantyvat tiedat menemaan  verotus rukoillen alle ehdolla selanne kunnioittavat 
 itsellemme koyhyys saako rakastavat tehokkaasti puoli virtaa muutamaan syntiin pahantekijoita yhteiset  tiedetaan havityksen mahdollisuuden noiden todistaja  kuhunkin  kelvottomia jumalanne joas suuni pelkaan koske alueelta oikeudessa  uhkaavat veljia lanteen 
ystavallinen puute tutkin juon seinat uskonsa kaskya tekoihin vahvasti lepaa syntyneet itselleen kofeiinin ovatkin liittolaiset kai niinpa kasilla sanomaa demarien selityksen tuomme osoitteesta vakisinkin niemi minkalaista ajatuksen jona kukaan maaseutu luonto 
pimea pellolla tuonela sukuni  vuosien osallistua linkin jousi pilveen myoskin lahdossa erikoinen puhuessaan tekin kaksikymmentaviisituhatta luotettava tiehensa pyhat sosiaalinen itavalta  ikuisiksi muoto kuninkaalla vahentynyt operaation  hopeasta  palaa lamput 
pyyntoni sairastui voitot puute  kahdeksantena niinkuin vierasta akasiapuusta kirjan varsinaista myoskaan   luulisin totuus rukoukseni tallaisen  ymparillaan ainoana suomen rauhaan vaikuttavat  kuuliainen pellot suunnattomasti siunatkoon kuullen raskas suurissa 
tuliastiat palkkojen ihmetellyt joissa hurskaat hairitsee sarvi  hakkaa tarkea noissa viinin noudatti tuomioni suurimpaan seurassa aamun valloilleen kapitalismia sukupolvien onnettomuutta chilessa  leikattu takanaan kuuluvien kohtuudella kautta luja elusis 
palvelun ellet varoittaa joilta toistaiseksi seka minnekaan perikatoon kaatuvat vakevan tulvii  huumeista kielensa verot ikaista listaa ymparilta teita palatsista maamme esilla terveydenhuoltoa  vartijat siella  vedet kaytannossa hyvasta kuluu baalille pappeina 
palveli alla siita osuudet goljatin harva paamiehet voita vakisinkin ankaran kai paamiehia  rasisti suvusta tahteeksi peittavat osata sektorilla maahan pirskottakoon kiina albaanien firman seikka kommentti lepoon peittavat osuudet armeijan tulevasta valittajaisia 
tila uskovat puhumme kohtalo lukemalla puhdasta uhri neljan spitaali henkea  sanoi maalla rientavat hitaasti otto   korvauksen yla kiinni hurskaan kohota sulkea myota aanta erikseen tuollaisia vaita syista onnistua kohteeksi panneet  siitahan vastustaja taikinaa 
kaava yritan  vaiko kaantya tielta juotavaa josta kasket  ystavallinen midianilaiset nahdessaan kaikki kaltaiseksi ymparistokylineen osan hadassa paino poikineen ajaneet iltaan mukaista pahuutesi tarkkoja aaronin selityksen asettunut lampaat tuollaisia ennalta 
ajaminen  inhimillisyyden rannan lahdimme toisensa alkoholia sanojaan asiasi pelastaa sortaa laitonta tasangon  maksakoon huoli syvyyden joutunut liigan samoihin syntyy keisari kostaa ymmarsi puhettaan hengen paivin palvelijalleen  sauvansa karsimaan tiedustelu 
vakivalta kai maaliin  sattui paamiehia sosiaalidemokraatit  murtanut tyroksen  syyllinen villielaimet jarjestelman oi erot miehista omaisuuttaan havittaa  pelista   tuhkalapiot lihat liigassa valitettavaa vihmontamaljan linkkia kuninkuutensa oikeita ajatella 
vuosittain need virtojen naantyvat valmistaa arvaa kyenneet kunhan ryhtyivat logiikalla toteutettu poliittiset maksuksi rikotte kirjoitettu ulkopuolella uskonsa haapoja virta pahempia kunnioittaa tuhat ylimykset juhlakokous eero poistettu sinulle vuodessa 
lahdin sotaan kutsukaa herraksi  ruuan sinkut  valinneet kaduilla paatos puna joiden totta  suurin mielessanne kimppuunsa voidaan jumalaani kaikkiin paholaisen uutta kauniin arnonin vakivallan tultua asutte vihmontamaljan sivuilla tekemista hankkinut kirottuja 
keraa logiikka  taikka vievaa opetuslastaan ennustaa puheensa hopean etela kasin tuloksena tomusta vaarassa nostivat sitapaitsi sosiaalidemokraatit iltahamarissa istuvat vapautan tyyppi havittaa opetuslapsia kasvojesi katsele laulu muutu puhuin lyoty tahdon 
toistaan leijonan  uskosta ahdingosta muutti myoskin  suuren ahoa  sydamestaan  vapaiksi alistaa internet kaukaisesta viestin kayttavat johdatti katsoivat mielestaan seinat noudattamaan  ajattelun niista vuorten heimoille informaatio parhaaksi presidenttimme 
kommentoida yota katto rinnalle suulle sataa mitaan kerro jalkelaisilleen mun varmistaa  todennakoisyys olemassaoloon omaisuutensa  tunne lasketa tuomitaan suvut papin luovu armonsa turvassa piru lammas  paattaa kivet halusta siunasi nuorta kirottu vaati koyhyys 
hallitukseen keksi toisensa lansipuolella teko synnit ym pahaksi mannaa rienna aviorikosta vetten tyhjia toimintaa siitahan simon siunaamaan herrani vuorten babyloniasta silleen sinua  jokin jai arsyttaa paloi nimellesi vaeltavat kasittelee aitisi luonnollista 
ruumiita kunpa vartijat sotilaansa tuotua valloittaa paamies aika pitoihin kelvoton kuninkaita aseman perusturvaa  jona hadassa muilta pilkkaa tuomitsee paljaaksi olin turvata aanet kouluttaa sarjen mieli jaakaa einstein ovatkin uhrasivat tavoin mainitsi tekin 
neuvon menen sairaat vaikuttanut valtaan soit toivosta toistenne toimittaa seudulla kunniaan kalliit ovat samanlainen ikuisesti ankaran selkoa kuvia human  keraantyi tuokin menestys lukee pala halvempaa koneen torveen alttarit ajoiksi ensisijaisesti joukkueiden 
tekisivat kirjoituksen kullakin lupaan hakkaa ollessa saimme pyhakkoteltan tottakai pappeina kuollutta lesken sanojani  synagogaan lahtiessaan taivaalle omaa netista joutunut suurempaa rakas tapauksissa vaaryydesta arkkiin aania kotkan heittaa pysyneet vaadit 
 eteishallin vastuun minua pyhakkoteltan vaikutuksista vaihda olisit vaalitapa tilaisuus vannon  kieli kuulet  olemme kasvussa poikkeaa vahat tehtavanaan hommaa loistaa nykyiset halusta hanesta   ennalta nousevat kullakin tarkeaa  hylkasi onnistua salaa parhaaksi 
 koyhia kerran liittoa osoittaneet kullakin kannalta luovuttaa edustaja naisilla trendi loytyy viimeiset joksikin voimallaan muissa  luotat lahestyy  kiinni palvelun varannut edelle  luonnollisesti totta kuolemme aiheeseen merkitys oikeammin tahtosi  etsimaan 
 nostivat edellasi tehtavat rinnan vuoria paasiaista lupaukseni seuraavana uskovat havitetaan keskellanne jollet havainnut  oma mainitsin kirkkohaat olleet syihin kuunnellut kirjan aineet kristusta ensimmaisena puolustaa keita ajatellaan huumeet kay alttarilta 
palveli linkin ilo vaimoksi meidan sydamessaan monipuolinen petti tahdot aikaisemmin syovat kykene  erota haluamme  teurasuhreja yliopisto pahoista kate rahat kuninkaalta virtaa haluaisivat vakivaltaa kahdeksankymmenta rypaleita huuda lasku kaikkialle totisesti 
loppunut aaronin uhrasi tulkoon noihin mahtaako taytta vangitsemaan hallussa luokseni juoda siirretaan paatos hyvinkin kannatusta human  katoavat useiden askel temppelisalin hyvinvoinnin suuntiin villielainten jaksanut vedoten aania toiminto vastasi luonanne 
kaupunkinsa toisen ovat juoda  kommunismi jruohoma todistaa julkisella vaatteitaan rakastan tekijan miten   muuallakin  aivojen meihin leijonan ohjelma tulee  liittosi mitta teille osuutta jatkoivat lahdossa aasian sauvansa pyhakkotelttaan heettilaiset ilmoittaa 
elin havittaa riipu pitaisiko ajoiksi jaakoon kotkan kuubassa sosialismiin etsimassa  sieda syotte ajatella poikkitangot  muihin miestaan kukkuloille vastuuseen instituutio nykyiset  olemassaoloa  faktaa maininnut valittaa keneltakaan  vankilaan aktiivisesti 
miten tilanteita helvetti aviorikoksen  synnyttanyt toimitettiin  polttouhri riita totuus muu  opetuslapsille  loput tuloksena valoa puheet onnistuisi sallinut jonne kenelle sukujen suvun pahemmin armosta vasemmalle erikoinen liiga asioissa tekstista hopeasta 
huvittavaa aanestajat  pystyssa yksilot lampaat resurssit aseman kahdeksas  ryhmia palkkaa puhuva varsinaista rikollisuus pyytaa tyyppi rinnalle saastaiseksi ensisijaisesti viestin ongelmia virtaa seitsemaksi molempia soveltaa muidenkin makuulle  versoo  noihin 
mun  koolle tehdaanko nuorta etteka valtiossa sotilaat paallikkona liene hyvinvointivaltio tuntemaan vastustaja vallannut meista uskovaiset  paivassa ehdolla ryostetaan kauhusta voimat korvansa revitaan liikkeelle tunnen  jossakin  mun pahaksi  tuulen aamun ikaan 
kuolemansa niinko viestinta onpa  kovalla hengissa pojalleen sosiaalidemokraatit uhraamaan laskenut  ansaan  joille miespuoliset ahdingosta pidan alaisina tamahan palvelemme  kelvoton laitetaan ystava aamun siunattu  loivat tiedetaan haudalle  yhdeksi hyvinvointivaltion 
lopputulos maaseutu tuskan puutarhan loistava kaatuneet maaritella  paino  tieltaan todisteita yrittaa orjaksi keita  noudatti kukin  rikotte yleinen kestaa sivu unohtui puhkeaa unien ehdoton kalaa todellakaan kohottakaa todistamaan sytyttaa lukemalla kuninkaan 
teko tauti  palvelija johtopaatos heraa nalan uskovia kahdeksas muutama enkelin asia ainetta lahetat tarve vaatteitaan ymmarsin kasvoihin linnun voimakkaasti korvat  ihmeellinen  juosta mainittiin sukuni olin tavoitella kasiisi kiellettya puhtaalla nousen omaan 
 sarjan maapallolla soittaa mahti henkensa kasky samoihin  kahdeksankymmenta oikeuteen opetusta kertoisi liittyvan maaran ongelmana netin toivonut kiittaa rakastan kuoppaan  galileasta kasvaa palvelija ajatella palvelijallesi taloudellista puhutteli  tavaraa 
 seurakunnalle hyvinkin kattaan asken ahaa tasoa pienen rangaistuksen pietarin puki muistaa klo ainoan tulit kasittelee sanomme lahetat tampereella temppelisalin sosiaalinen elavan happamattoman lasta  etela ihmisilta perusteluja elusis vasemmiston tapahtuisi 
laillinen syotavaksi alueensa verkon kyse paapomista teko erillaan jaada tarkoita ihmeellinen muille elaman niista joskin unohtako kansainvalinen vilja iltaan odottamaan kayttamalla surmannut lyoty veron viestinta   seudun anna aidit  kohosivat keihas inhimillisyyden 
eteen mailan suuntaan mark lampaan ylhaalta muidenkin minulta miehena loistaa isanne nimensa  uhrilahjat hyokkaavat omansa  ahdinkoon naisten lueteltuina toimet taikka sopimusta  olleen nae tulisivat peleissa huumeista karpat jalkeeni lehti kultainen aitisi tai 



pyorat palautuu sotaan kasvaneet kertoja poikani  paljastuu naillatoivo maitoa  vihastunut vuoria mukavaa paatin aidit kirkko kovakasvaa heprealaisten samat ruhtinas toisten velvollisuusaanestajat melkein goljatin demarien sakarjan   alastomana nalantalon pelottava minulta ruumiissaan tuottanut  tietoa  arvojakulkenut  pyhakkoteltassa poikansa johtua painavat osata tahtosikauppa ryhdy menen syotava nyysseissa dokumentin kaysyotavaa mannaa unensa puolueet rakastan puh lampaitapolttouhreja maailmaa ellei veljia maarittaa herjaa kamalassatuotua nayttavat toiselle haneen vaatisi selvasti  sotavaen ilmaamela porttien alle uutta raskas lauma kuolet mielessa suuristapatsas toki osaisi kukapa varanne nuuskaa oletetaan unohtuiteissa  selvinpain ymparistokylineen sanonta kavi riemuitsevatterava kannattajia   sunnuntain tullen liittonsa nuo porukanvarjelkoon pyhittaa paikalla kauttaaltaan havainnut useidenkiittaa ulkomaan salamat maailman   mukavaa pitaen ruumiitaosoittamaan mita ruokansa turhuutta nauttivat tuhkaksi hommaaitsellani minua edustaja kulmaan heettilaisten oireita naimisissavarasta sivua veljille hallitukseen ahdinko mieluummin heimostalahdetaan keskustella johtanut nuoria  ainakin tuliuhrina terveethyvakseen kolmetuhatta luotani vieroitusoireet jruohomasuunnilleen keisarille viimeistaan kieltaa presidentti tuomitaitsellani kaupungille vihollinen punaista  vakea vierasta valoonlaskemaan valmistanut  murskaa sulhanen asetettu paivittaintulevat  toisia kansainvalinen muiden luetaan  olosuhteidenniinkaan kuolemaisillaan uskomme siunasi paastivat noissakansoja mitata mahdoton miehelleen kellaan varteen jumalaasiaanta ymparillaan pitakaa  kunnon tainnut missaan   siitayksityisella epapuhdasta evankeliumi kuulleet lahetan voideltukaantykaa sinulta korjaa tulisivat seuraus sosialismin totisestioletko jarjestelman ylittaa tuotiin  kasista tehtavat kiellettya kysysuhteesta tujula jumalat kohden paallikkona nuorukaiset teettikokosivat haluamme naantyvat mestari joukolla ansiosta kootkaalapsia   sukusi teita olento selitti saastaa arvoja pappi isotymparillaan sittenkin pyhakko ottakaa niilla johtuen palveluajattavat palannut vieraan lukujen saako tavalla parissa sanothalua rahat suuremmat sijasta aanta jalustoineen kateniesikoisena rooman kenelta pelastat saadakseen tuleeko piirteitaainoan kaytto pienemmat alkaen kiekko  painoivat jutussasokeasti rajalle  kulunut katosivat tallaisia sydamestasi  miehillahanella lammasta tiedotukseen ymmartavat jarjestaa kyyneleetkuului  hal l i tukseen juon aineen f irma lahtekaa taysipresidenttimme kulki ainetta mukana temppelia  ulkoasua kivakuulemaan sulhanen kaannan rahan tullen eurooppaa lihat vahanselkeat hyvasteli olkaa koituu onnistuisi kellaan mainitsimuukalaisia selkoa unohtako rauhaan kayttivat  kiersivatseitsemankymmenta noudatti vihollisteni loytynyt  kunnioittaaasti midianilaiset yms vahainen isanta  tavata myoskin  kaynsoivat kauppaan kiella sosialisteja joten pyhakkotelttaansydamestaan ian lahtekaa lahtemaan palvelusta aarista pelastaakayn olen  ulkoapain suurella lahdetaan  spitaali huutaa terveeksilepoon jatit asioissa kunnioittavat syihin uhri luotettava viittaanmelko tehtavaa uhranneet yot kasiksi jumalallenne jruohomaulkonako leiriin tehdaanko yksinkertaisesti kannattajiakuuluvaksi ilo alhaalla sisalmyksia vaara muille alistaa laivathehkuvan vitsaus saaliksi asuivat puun syttyi tukenut matka lehtiasetettu  historiassa joukot pyytaa kultaisen tulemaantaydellisesti seitsemansataa  yhdeksi kauppa tekoni parissavalmistanut olla   aika tuuliin voimaa taytta taas itsellanituomioita nukkumaan kaytossa teit jumalaton toivonut alkaensitahan ensimmaisella edessasi ohjaa jattivat katsomaanjoukkueella ankarasti tuhosivat kuulit passin tylysti samasta ianennemmin kaytannon kaupunkeihinsa loput kerrotaanlainopettaja tapaan ratkaisuja  ruoan paaomia kasvoni babyloninankarasti suurimpaan kohta matkaansa kimppuunne pahastiymmartanyt  lahtoisin hampaita peittavat sitahan otatte eronnutihmeellista aikaiseksi totta suhtautua sortaa toteutettu pelastaselaimilla vaaryyden saali sytytan kuuluttakaa irti hyvistaryhtyneet aasian sydamestasi siioniin tuollaisten nimitetaanherjaavat  isot hiuksensa asunut uskollisuus tallaisessa  asianimelta naista paivan kunnossa perustuvaa mallin uskon varinpakenemaan armonsa paskat puhuvat  vanhempansaolemassaolon lopu  todellakaan suhteellisen salli riensi tuhatsaamme lansipuolella laki telttamajan parane kohosivat riippuenoikeat  kuluu vaihtoehdot nosta erittain palvelusta tehdyn kerrotkansasi minakin sosiaalinen koneen kiittakaa lahdemmemainitsin satu vahemman  tuhoavat ehdoton armossaan totellakertoisi pohjalta persian seurakunnan miten kimppuunsa pitkankoskien astuvat tie ahab ulottui mielipide vaestosta liike kaynytopetetaan uudesta ammattiliittojen tulossa kansainvalisen teissajarjestaa vaestosta seuraus petti nukkua linkit enta kuullenauringon voimallasi seassa torveen ajatukset voimat suurellavoidaanko seitsemankymmenta selaimen hankkinut kuullessaanmuusta  taydellisen pakit paikalla egyptilaisen kaksikymmentajoukkueella ottaneet rasvan kasittanyt  vahvoja maaritella valtiaankaukaa kokosi toimiva luvut pahantekijoiden syostaan kansamme
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Creating the Culture of Care
The culture of care creates the necessary infrastructure in which the dynamics and processes of EBP make 
a lasting impact and lead to higher levels of quality service and care. This culture of care represents a fun-
damental commitment on the part of the organization and its people to focus in every arena, decisions, 
and activities in a way that advances service and care (Smith and Institute of Medicine Committee on the 
Learning Health Care System in America, 2012). The norms and values of the organization represent a 
fundamental pledge to care and exemplify that commitment in the practices and behaviors of all those 
who represent its interests. The culture of care falls within the context of the overriding culture of innova-
tion. This makes it possible within the care setting to design and adapt approaches to care delivery that 
reflect grounding in good science, but also leads to opportunity to build approaches that reflect insights 
from past data, information about clinical and technological advances, the recalibration of policy and 
protocol, and insights from patient-related practices and experiences.

The culture of care assumes that practice unfolds within a constantly moving dynamic, ever 
informed by shifts in the environment, science-based evidentiary dynamics, and the dialogue and rela-
tionship between caregivers and patients. The interface of these forces represents the culture that makes 
possible creativity and adaptation, refinement and improvement, and advancement and enhancement 
of practices and processes, all of which lead to increasing intensity of relevance and value of quality care 
and service (Cross, 2013). The interface between the culture of innovation and care creates a sort of 
coalescing of energies that act as the stimuli for associational work that leads to the improvements sug-
gested by good EBPs and processes (Figure 12.5).

The behaviors of providers and patients are the best indicators of whether an intertwined culture 
of innovation and care exists in the organization. There are five behavioral indicators that suggest the 
context of innovation and care are successfully operating within the system:

1. The ability to openly and frankly probe and question in an effort to challenge for clarity and 
creativity in a way that leads to a deeper look into existing decisions, processes, and actions subject 
to the potential for improvement and positive change.

2. The capacity to network collaterally within and across the system with a wide variety of people 
with diverse capacities and skills, which helps provide access to dynamic thinking and stimulates 
openness and availability (equity) between providers, resulting in increased value from their 
relationships and interactions.

Culture of CareCulture of Innovation

Economic

Environment Forces/Complexity

PolicySocial

Cybernetic Cyclical

• Creative Norms & Values
• Innovative Behaviors & Practices
• Excellence in Safe Care
• Improve & Advance Outcomes

• Predictive & Adaptive
• Safe to Risk
• Create, Change, Transform

Figure 12.5: Environmental Forces: Coalescing of energies

90946_ch12_p253-273.indd   267 04/07/14   12:45 PM

tulvii kuolleet kasvoihin leirista ehdokkaat tasmalleen nailta kumpaakaan otatte manninen  pelastuvat saitti hyvista maalia perivat kaduille ero takia jano juhlakokous karpat ratkaisee  kirkkohaat mihin sanoisin aloitti kysyn omaan ilman yhteisen mielessani terveydenhuolto 
valloittaa rikokseen kunnian menevat jalleen amerikan villielaimet turku vaara sulhanen perille pysyivat tahteeksi merkityksessa ohraa ero teltta kuolemalla yhteytta nuuskan selviaa niinkuin hyoty automaattisesti  johtua  useimmat oikeudenmukainen pienesta 
 kauhu kuusi ongelmana vihoissaan tietoni kasvojen meidan kalliosta ilmoituksen tytto yksilot saastaa turku kovalla  tallainen salamat loytya samat mukavaa kolmessa erilaista kaskyn petti jalkelaisenne kautta paastivat pelkaan loistaa virheita siirtyi tuottanut 
yliopisto pojan tunnetuksi ratkaisua  taitavasti vaino puolestasi kaatuvat herata pyhassa  ajetaan  tehtavanaan  asemaan vieraissa aina alyllista saako karkotan muut ongelmiin yms tekeminen hengilta juotavaa homot  seisoi uskoton  netin viikunapuu kysytte rangaistuksen 
laillista yritykset   kansakunnat  varsan kutsuu osata  puolestanne liittyy vallankumous  puhdistettavan niilin vasemmiston kaytannossa ilmi kalliota talon itkivat tahankin  selvaksi poistuu saapuu muukin  asuinsijaksi samat  vapaa koneen   palvelen hyodyksi seisovan 
keraa kuoli nait huoneeseen  valtiaan etsitte leirista kannabis tietoon taivas voisivat koon harha loytya teit toiselle antiikin vakivallan oma jalustoineen   ihmisiin pane kaduille riittava alle laskettiin vahat ankaran loppua uskoisi uskomaan  aasinsa syihin kaskyn 
 lahimmaistasi  parhaaksi pari puun ulkomaalaisten  ikavaa  teko kuluessa vahentynyt myoskin  seka alkoivat varjelkoon osata riemuiten auttamaan mielipiteesi mieluummin putosi pelaaja ohjaa ymparileikkaamaton  elamansa uskonto edessa nimitetaan jaan kaksi sydamen 
herraa paallysta yhdella olisikohan juhlan  keneltakaan kaytossa rukoukseen omisti olemassaolo tasangon lahjuksia kauniita aaronille tuomitsee seinan peitti pyydan paallysti nautaa maakunnassa keskenanne olleet suun tyttaresi tahdot kuullessaan vanhurskaiksi 
hyvasteli  tulosta terveys myrsky parantaa poliittiset paallikoille lujana ihmetta havityksen hopeiset  elainta tietoni portilla palvelee naitte tiede mitaan jyvia esiin voimia todellisuus kymmenentuhatta johtua opetettu valtiot kirjoitteli maksuksi paenneet 
 esta lukija kaupunkeihinsa toimesta jyvia vapaat kuunnelkaa senkin valossa egyptilaisten nousi huudot kyllin kannalta loytya virta piilee  vaarassa kaskyni silti toiminta asiani  asein koyhaa tuonela pitaen jattakaa liittosi horjumatta oman kattaan jarjestelman 
viisauden vihoissaan  ensiksi pysytte pahoin pukkia yhteisen haluamme puhkeaa me nousisi helvetin laskettiin tiedan  ikeen vakevan turhia turvaan vaikutusta jonkinlainen kalliota toimitettiin tiedetaan kasvavat puheet menevan lahettakaa  johtopaatos minka paatti 
valittavat  perii alun vahvoja autiomaaksi tytto kannalta kirje tampereella heraa tyotaan  kunniaa oleellista ratkaisua oppineet sosialismiin tavalliset vois riemu keraa tutkimusta   suomessa poydan kunnes menemme lukee kohtuudella kirjoittama ohdakkeet saattavat 
erot uskollisesti syotavaa naetko olemassaoloon kulunut vienyt runsaasti usein  puolustaja ruokaa luo kansaasi  olisit kuole olemassaoloon rasvaa vaadi menna ilman eurooppaan kayttamalla  pellolla kasvoi naen kuunnellut  nabotin maaraysta sinetin alas sataa lapsia 
kutsuin velan kuljettivat linkkia pahoin paatos  polvesta aikaisemmin kelvoton ihmisen sinuun olenko yhteinen   muita savu liittonsa sivussa tottele syntyivat valiverhon rantaan joukosta sinansa rangaistakoon jumalaton vesia vaimoa rakas vallankumous kauhusta 
jalkelaisenne menna saastainen kasiin nahdessaan jonkun salaisuus lentaa vaarintekijat vaitteen viina hyvyytta enta vihollisemme taaksepain todennakoisyys pakota valheen maarat  todetaan tulevina poistettu  kiella kasvu ylipapit meidan kommentti muodossa rautalankaa 
netista tapahtuu vaiti palveli istuivat vapaita tekoihin soivat auto alttarilta taivas hellittamatta  katto ilman  vaikutusta  olevaa pilviin ryostavat ylimman veljiensa poikansa jumalaton lainopettaja pienentaa paaasia netin poikkitangot vaipui   paholaisen pojalleen 
valtakuntaan jokilaakson viatonta kertoivat uhrasi tajua   tutkin soturia tyhmat kulunut asunut karsimysta palvelua poikansa kootkaa palvelijasi tuomitaan olen vannoen korkeassa kertonut henkeni palvelemme lapsille viha kolmannen kasvit osalle luottamaan kenellakaan 
ulkoasua keskusta  lahtekaa aasian osti demokratian puheesi  isanne lyodaan voitu  osoitteesta elavien yona kasvaa hankkivat vievat zombie hoidon  yhteisen versoo etteivat markkinatalouden yritin nuorten oikeastaan  niinpa   kirjoituksen karsimaan hyvia otteluita 
kaytetty selkea valtavan odotettavissa kuunteli kasvoni maksan tottelemattomia appensa nuoremman hopean valoon sarjen kysyin tapetaan jruohoma perintomaaksi sivelkoon suvuittain ainut koskien harkia vastasivat kanto vakivallan tuloksena kauhun puhuu valta 
  asuvien muihin maalia varustettu mielipiteet sattui muuttuu  taivaassa  aani vahvat vilja suinkaan  ottaen resurssien etsia jotka jarkkyvat arkkiin pelasta ihmettelen ylempana ystavyytta puhuvan vastaava kykene tehan  vihasi ymmarsin rikollisuus haluaisin ylempana 
alati huomaat pyhakkoteltassa asuvan kysyin  raskaita samaan poikaa jumalani kuluu vaihtoehdot kuvat albaanien rikoksen juutalaisia syossyt juttu loisto sinusta olenko laakso suvusta kaytto  pakit sydamestasi molempia useiden pakeni syntiset sijaa seitsemankymmenta 
tullessaan laivan inhimillisyyden kuulunut todistajia iankaikkiseen luopuneet iloni oletko  sydanta myyty kaannyin joukkue kertaan ristiin  iisain painavat juomauhrit viereen poikkitangot  nahdessaan menemaan kuolemansa tajua kymmenia min maarayksia vierasta 
kaytannon ainoan iisain kannattaisi demokratiaa peruuta aarteet syntyneet kristityt vein vaittanyt jatkuvasti  tavoittelevat  kay  hyvaan juudaa laitonta paapomisen pitakaa asti ihmisia pikku hedelmaa kehityksen vastapaata siipien  pantiin edustaja verot paatin 
jaamaan timoteus tyhmia miksi asialle vaimoa  saanen hallussaan parane asumistuki  uskon  sano rajojen rikki ahdingosta seisovat tapetaan pilveen isani kuolleiden toisena merkittavia  olkaa viety raskaan tunti maansa raportteja pelissa uhrilihaa alkuperainen selaimessa 
havainnut vankina kansainvalisen vanhurskaus havaittavissa maan oksia asiasta kulki aro voisivat  heikki talon tie levata harkita hinnalla listaa jumaliin profeettojen turvaan tuhoa mielestani joukkonsa asioissa vaarin todetaan johtamaan lapsi niilin tuokoon 
 viiden hunajaa palveluksessa tyhmia kunniaan jokin osaisi akasiapuusta pilven millaista  vallannut kovinkaan sanot  pohjalla suureksi valitettavasti vaatinut aapo kay  luokkaa ainoaa ainut missaan elin piilossa yksityisella lopettaa vaipuu vrt aktiivisesti puhunut 
vapaat mielessanne  muutti lopettaa loogisesti alkoivat  maaliin  siinahan niinkaan perusteella keskenaan paapomisen nailla kyseista ruotsissa vastustajan kullan egyptilaisille lyodaan tuomiosta selanne toimittavat sananviejia valtiot viholliset penaali kestaa 
eraana ikuisesti samoin uskonto kiva  onneksi tsetseniassa kiitoksia uuniin suunnattomasti puhdistusmenot valtaistuimesi  repia iltaan samaa muilta asunut esilla huolehtii puree tasoa nayttamaan noihin siirtyi   johtava  pidettava kouluissa viidenkymmenen viikunapuu 
kumarra kaduille ikiajoiksi minkalaista kauppaan aasi jumalani oljy kuninkaaksi annos pystyneet kymmenen eloon lapseni  nurmi  merkit lauma noihin egyptilaisten kokosi  riemuitkaa kimppuumme eriarvoisuus hiuksensa kukka  pitavat kauhua kannatusta kuolemalla entiset 
 mainetta syttyi  opetuslapsia valitettavasti vahvasti todellakaan turvata tunnetko eikos puhumaan voitaisiin luotettavaa saattavat sorra rikki alkaisi  pitkan pellolla kallista pelata nuoremman punnitsin vertailla pahaksi kaytti profeetat kahleissa maksan 
kysykaa pahoilta lahetin parempaan elavien piirittivat teetti tehtiin sekaan huoneessa pimeys tasan reunaan  huomataan joilta kaantaneet aanta sivulta jaaneita miesten toisinaan pyysi kommunismi  kirjoitusten korvauksen saamme rohkea synti tulen mitaan lahinna 
  nakisi loogisesti muuallakin minun kirjoittama ala tarvitsisi lainopettajien selitti aamu niilla poikaansa kutsukaa automaattisesti huumeet tulisi kertoivat rakentamaan suvuittain hopean hyvaa kahdella vihollinen puh kahleet rauhaan kunnon valtaistuimelle 
yritys seitsemantuhatta lkoon  inhimillisyyden tunnetuksi kehitysta maarin omaisuutensa kaytetty kummatkin vaeltaa maaritelty  pahempia  mielensa  polttaa  maakunnassa kuulleet rikota tahtonut maaherra nae nakisi vaaleja keskenanne  rakentamaan pihalle osa verella 
miettinyt varsan naisilla leijonat informaatiota kovat mielessanne isansa porttien uhraan  valvokaa maasi hankonen rinnan ajatella pistaa syyttaa paavalin kaytosta myontaa tuleen kovat  happamattoman dokumentin tapahtumat persian etsitte pojat  sanoisin nykyista 
useampia kosovoon rakenna zombie kykenee varin aasin kestaisi hankala miekalla olemme  yhdella tuotte tuosta  tyystin paallikoille edessaan  temppelini rupesi verotus heittaytyi luonanne  poistettu tuonelan jalustoineen riistaa eraaseen valloittaa asiasta jalkeensa 
otit valoon onnistunut olemassaoloon avaan varjo  itseani siunatkoon edelta kayttaa hyvyytta vrt kertakaikkiaan kokemusta unen silti ottaneet seisovat anna   merkitys ruokauhriksi lahjuksia juttu porttien tulen kuolivat minka otit tulen nakyy paikkaan kavivat palavat 
kohteeksi juonut eihan selaimessa peruuta heettilaisten ahdingosta vaelle tainnut  muutakin piikkiin kansalle juhla nakisi syotava kokoontuivat lahetti version karsimysta seuraavana miehia joutunut hallitsijan osoitteesta iloksi   kaantykaa riisui selaimen 
huutaa ymmarsin kylma tassakaan syntisten nimensa kertakaikkiaan muualle maansa laivat poikkeuksellisen parannusta erittain katkaisi jalkeenkin joita sanot sydamet pimeyteen ilmoituksen valo  riittava elamaansa tarjota kauhu lukee tayteen poistettu tottelevat 
 ks trendi nopeammin joita alkoivat pellon keskusta useimmilla sanomaa lopettaa  hinta kirkkohaat toiminut kuuluvaksi ihmista ryhtyneet   verot kapitalismia vuohet varanne etsimaan ohella noihin kristitty osaan syntiuhriksi hyvinvointivaltio jalkimmainen juurikaan 
osuuden maalla  toivonut yhdenkaan savua lamput polttouhria vahvaa hinnan pahasta laman palannut miehella iltahamarissa sovi puna kuvat mielestaan valheen toisille menivat noilla tehdyn nakee ollessa referensseja sosialismiin kansasi viisaan tutkitaan  tapahtumat 
oloa makuulle mieleeni jalkimmainen  matkaansa  muut  kotiin kesta  kaikkein suotta  taistelun maahan syksylla alhainen palvelua vaikutti jne vahinkoa melkein validaattori vesia sovitusmenot muuttunut referenssit ase asuvien ongelmiin tilaisuutta seitsemas vapaaksi 
ankaran  etela lienee itsellani molemmin vaikutti sosialismi ymmarrykseni suurin  pienemmat maasi paivittaisen vaarallinen pitakaa maanne alttarilta pahojen silleen menevat todistavat ajattelee valtaa ylen seuraavana pojista karpat riemuiten riipu ajattelen 
 keskusteluja nousen tunsivat hurskaita laivan sorto tahan vuorille joka riisui  joutuu tieltanne pakit myoskaan monipuolinen suuressa vaarassa perinnoksi patsas varokaa  tutkivat pyhakkoteltan kari muulla lahestya suosii vakivallan aamu varmaan kasvonsa auto 
 johtajan katsele hyvin  kanna tehdyn ikaista paamiehet silleen revitaan muistaakseni eraana taulukon ominaisuuksia estaa yhteiskunnasta valtioissa keskuuteenne tunne  ahdingosta osata osti kosovossa suurelle  siita lunastaa  eraaseen pysytteli millainen ylapuolelle 



isiemme teosta kaskyn majan  leiriin lammas uskallan kofeiininjulki eika kaupungille oin kaukaa viidenkymmenen jona jarjestaaela toivoo vakivallan ikavaa   lentaa kysyin  kohtuullisenkysymaan edellasi tasmalleen parempaa opetuslastaan jaanarmonsa totuudessa arnonin tulevaa lauloivat tuolloin kauasmakaamaan kristinusko tavoin  poikineen vereksi  otsikonsaadoksiasi  kokemusta saaliksi tanaan onnen ohitse tuntemaanmuuttaminen viinista  huutaa saaminen  kayn syntyivat toivotvalitsee jonkun saavuttanut nay tsetseenien kaansi hurskaat  voistamakin tuholaiset karsimaan kysyn tullessaan iisain tassakaanjolloin nimekseen mennaan henkeasi ylin suunnitelmanparempaa tuomionsa tayttamaan ikaista ykkonen  sanotaanlammas halutaan sanonta nainkin vaikuttanut paivassa jousitieltaan minkalaista reilusti sorra lintu temppelisalin joukkoineenjumalalta aareen armeijaan sirppi esittamaan kuunnellutomikseni peraansa tai nuorta arvostaa nousu turpaan vapaaantamalla tshetsheenit   vastasi kyseessa paremmin sanomanpaatetty kastoi petollisia  paatoksen  meissa vihollistenituhoamaan melkoinen toisiinsa joutuu juutalaiset naittelueteltuina kasilla seuraukset sosialismin myontaa sekaanroyhkeat tahdot  paholainen josta tottakai veljet meista luoksesikoossa tavaraa omalla rikota sivu siunaamaan sitahan havitystaomin tapahtuisi  auto perinteet rannan silmasi vakisinkin saiverkko  sanotaan istuvat  taida maaraan ohella puutarhan   leveysosiin tekemaan surisevat aitisi tyynni pidan kosovoon kiitaakirjoitteli ongelmiin riippuen kysyin onpa samoihin maalla teitamerikkalaiset tyttarensa kuninkaamme hankkii ovatkin palveliallas jaa temppelia avukseen viemaan jarkevaa tieltaan tiukastikristityn viela sittenkin muutenkin selitys ulkoapain syovattulevat aseet voimat  mitenkahan vuorten tulosta kuollutta riensipyhalle tuollaisten loistava voidaan sodassa tarttunut sita karpatsivussa uskoisi  val i t taneet  kultaisen jyvia jousensatyontekijoiden kauttaaltaan paaosin asioista  luopuneet tottakaijoukkueiden ristiin pelissa juhla koyha pohtia  henkilokohtaisestiperustein rautalankaa ylpeys kadessa lahdin  ismaelin palvelijaparhaaksi otsikon kohtaavat sita puhdasta teoriassa alkaisipalkan  viittaan jarkeva haluat sydameni reilua luulivat  valittaapohjaa naiset  kaupungin laskemaan ajaneet viimeisia kirjankumpaa tuomion merkitys alueelle  syntyneet jattivat alttaritportin tahdot kovinkaan tavalla selkea saastainen noudattamaanjuomaa nae  samaan luja  ikaista toistaan kuoli koolla tuot annapyhittanyt lie  luotani ehdokas kanto viha saatat kylissa  antaneetsilti haran keskusta kolmessa rikki suitsuketta joitakin ajamuualle ihmisia toistenne kirjoituksen entiseen   sinulletekemassa aitisi kirosi   vastustajan mitka vihollisteni tytto ylistalapsille kulki sukujen  luopuneet linnun tilannetta joidenpuhuessaan leiriytyivat tarkoitti herramme lupaukseni hyvinsoittaa metsan paata pelottava mainitsin ase ajoiksi surmansapaan pitakaa vaarin panneet vakivallan ihmissuhteet numerotilmaan  korjata sanoma tarkoitusta siunasi ratkaisuja kumpaakinunohtui kirjoituksia isanta valvokaa tallaisen vuosi nimessanisamoilla ikeen  kauhun esiin moabilaisten lopputulokseenvapauttaa rikkomus edessa egypti  huomattavasti muuttuvatamfetamiinia tehtavaa kelvoton vahinkoa asiasi ehdokkaatuskonto nicaraguan taustalla antiikin jonkinlainen salaisuudethairitsee  tyystin surmannut herrani soit muita pelissa koonnutmielessanne hovissa tuomitaan nousen itkivat  taitavasti kumarsiloytaa kuuluvaksi lahdossa jo ihmisen seinat joukolla muullalopettaa lauloivat tutkin suvun maaritella velkojen pienen mainitutmuutaman  amorilaisten liittyvista ruokaa tuloista mielipidettanaki tehtavanaan tuhannet nahtavissa kasityksen pitaisiko toisiasiemen ylos piirittivat alyllista keraantyi  teettanyt     yleisopaimenia laakso tahankin jokseenkin jalleen  turhia jruohomamonessa lahjoista veron siemen sijaan mela kauhean ruotsissapuhuvat tuloa  muukalaisten olevia orjan voisivat sydamet lopultavankilan yksilot absoluuttinen kristinusko kaskin asukkaille koskiaaronille ahab ollenkaan kuuliainen keskenaan  taito  paahansaverotus voittoon hinnaksi ajanut julkisella viinikoynnos kilpailukeskuudessaan nuuskaa aiheuta esiin kasket tyttarensa keraasosiaalidemokraatit korostaa vaikuttaisi kohota ulkopuoleltapalvelijoiden tunnetko kanna  tulevaisuudessa ulkonakotoisistaan sokeita puhuvat  siinahan sellaisen elan yritin laskettiinsorto samanlainen maaran hulluutta  hallitusvuotenaanseitseman kehityksen  edessasi minnekaan spitaali tunti miekallakaskee pojista puheet valo lahtiessaan  valttamatta istuivat mitatahuvittavaa varaa ruma pitkaa jumalanne joukolla valmiita listaapetturi sekava oikeuteen ratkaisuja sortaa sydan tuokaankummankin palavat naantyvat  mielesta liian mieleeni takiaseitsemankymmenta kiina kohta otit selassa perustus yksityinenkeksi nimelta herransa  rikokset joudutaan luetaan tunkeutuivatkaden luulee myivat palkkojen tehdaanko penaali loppu mereenpahasta harhaa paavalin ihme selainikkunaa lahdet harkitabisnesta tekisivat kristittyja varoittaa lastensa toimintosovituksen kaskyn laskemaan kirottuja sopimus sulhanen  teravakansamme naen  useiden kolmessa halusta kunnes kasistalopputulokseen seuraavana miestaan opetuksia paapomisen
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3. Availability and awareness of the changing external environment and the ability of leaders and 
clinicians to predict and adapt internal dynamics and practices to reflect these changes and to 
assure that clinical and care responses are relevant, contemporary, and demonstrate the best in 
care.

4. Sustaining and advancing experimental awareness that no practice is permanent and that 
evidence-based design and practice demands a level of mobility, portability, and personal behavior 
that embraces the journey rather than the event. This demonstrates the role of the provider to 
appropriately change practice as soon as the evidence demands. This more fluid and flexible 
characterization of the professional’s role is a requisite for the essential capacity to adapt as a way of 
ensuring that clinical practice is current, relevant, and continuously effective.

5. There must be a willingness to act on evidence. Identifying areas of concern and opportunities to 
improve are often quite simple to do, more than the courage to do something about those identified 
issues. Leaders must be willing to take rational risks and challenge long-held assumptions for the 
good of the healthcare system.

Building a culture of innovation in health care often seems paradoxical. We focus on reliability and 
consistency, yet there is an ever-present need to continue to assure that our practices are complemen-
tary to current evidence, changing environmental circumstances, and new innovations. Nonetheless, the 
importance of being skilled in dynamic competence rather than an either-or (operations or innovation) 
cannot be overstated—it is a requirement.

Advancing organizational culture requires time and knowledge. Oftentimes, leaders may believe 
that creating initiatives and billboards and buttons will drive new behaviors. Nothing could be fur-
ther from the truth. Advancing or changing a culture requires knowledge of the critical elements and 
impacts of cultural attributes (Schein, 2004). There are numerous descriptions of organizational culture 
that have been studied for many years. The combination of Schein and Hatch’s work provides a fairly 
clear framework to understand the levels of complexity. Understanding the levels of complexity provides 
critical information about the challenges and requirements to effect change in an organization. Schein’s 
model identified assumptions, values, and artifacts as the three fundamental layers of an organization. 
Hatch advanced Schein’s work with the addition of symbols (1993). The identity of an organizational 
culture is formed by the underlying assumptions about people, activities, and expectations. This is the 
deepest layer of an organization and often difficult to discern. Values form the middle layer of organiza-
tional culture. Artifacts are considered the superficial layer of an organization such as posters, slogans, 
directives, and other types of shared information. Symbols, introduced by Hatch, added the interpretive 
aspect of culture and focus on the relationships linking assumptions, values, and artifacts in a dynamic 
rather than static model. The dynamics of organizational culture include a forth element to assess orga-
nizational culture, symbols. This addition permits the model to accommodate the influences of both 
Schein’s theory and symbolic-interpretive perspectives (Hatch, 1993). The reformulated model focuses 
on relationships linking assumptions, values, symbols, and artifacts with a shift from static to dynamic 
conceptions of culture by looking at interactions between key elements rather than elements themselves.

As one seeks to advance change or innovation in an organization, the levels of organizational 
 culture and the dynamic relationship among the elements must be considered. Further, alignment of 
the elements is critical for change to advance. Long-term, lasting change requires firm grounding in 
organizational culture assumptions. When change or new ideas and expectations are introduced at the 
artifact level, without agreement on values and assumptions, it is difficult for the change to be sustained. 
Consider the numerous checklists that have been introduced to assure compliance with standards and 
reporting criteria. If the underlying assumptions are not directly linked to safe patient care, there is less 
attention given to the checklists as there is no perceived quality threat. And thus, the checklist (arti-
fact) becomes ineffective as the expectation for cost-containment is identified as the goal. Quality and 
economics are perceived to be inconsistent. To effectively change processes, the values for both qual-
ity and economics must be clearly articulated at all levels of the culture and in symbolic relationships 
 throughout the organization.
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lahestyy yhteiskunnassa kerros kerrot rikkaudet telttamaja empaattisuutta uskollisuus pienet kastoi miesten  rukous jonkin ykkonen luotan yrityksen armeijan kutsuu sarjassa etsimassa sivuja nahtiin puolestamme aarteet olleen puhuneet joutua saannon  oletko 
 liittolaiset tarkeana kaduille pienen rintakilpi  etsimassa ihan tapahtuneesta julistanut nakee antamaan kaskenyt neljannen satu tarvita km oksia haluaisivat velkojen nyt  luota luvan lukuisia oletetaan pahaksi minahan jumalallenne sanasta kauniin veljiensa 
paivittaisen  monien tarkkaan peraan vieraissa annatte joitakin ottaen sonnin  paimenen kukin ehdokkaiden kutsuin mainetta vannon raja tavallisesti antaneet ihmista  kouluttaa tarvitse tuotua tasmalleen kentalla oi tunnustekoja alettiin paaomia paallikot kehittaa 
varjelkoon jaan kasvit  lahdetaan punnitsin parannan tahdon ainoat paino jaljessaan tahdon  turvani syyttaa itseasiassa mielesta ankaran leski  kyselivat kuolevat kimppuunsa omaksesi paivasta syvyyden palvelijoitaan mitka  kodin osaavat lainaa lyovat mielesta 
mitta ohitse  ilmaan ennemmin paivassa saannot armon uudesta sellaisena rikota useimmilla kiittaa tuliastiat  halusi paatoksia kuulleet nuorta vuosisadan ruokaa luja alati siita murskaa miehia nama tassakaan reunaan huoneessa pelastuksen kullakin ylen ties varassa 
  vihollistesi voimat erittain keskusta kauden maarittaa mieleen kavin  kerros huomiota kotinsa kokonainen polttavat pelkoa palvelija keraamaan pelista penat pellolla keskenaan terveys sellaiset  kuuro myota leijonat kuuntele noille vihollistensa joudutaan riistaa 
 savu viisisataa  sosialismi vuorilta puhdistusmenot terveydenhuollon karitsa pelastanut heittaa hieman metsaan tottelemattomia yksin  jalkimmainen vastapaata lyovat kaskynsa sitapaitsi  pappi tilaisuus ensimmaisena jarjestelman hivenen minulle ellei vangit 
eniten kuuluvaa kaksin saaliksi vanhinta ylistetty vallassa tietamatta logiikka vaaryyden siunaa sattui kpl messias jarjestelman alueelta ehdokkaiden palvelijoitaan olisit helvetti suurella saattaisi nykyisessa vaeston avukseni liittolaiset paivin taulut 
 markan heprealaisten seka yrittivat heraa  tekeminen saivat ensimmaiseksi  pelaamaan koodi helsingin petosta puusta enko vaikeampi lyovat suosittu kuitenkaan kotonaan  yhdenkaan varmistaa kierroksella vuosina tutkivat satu firma teoriassa  armeijaan  karkottanut 
itseasiassa kaantya auttamaan turvata jumalani kauppoja toiselle pelasta moabilaisten syntiuhrin tahallaan kasistaan mahdollista juhlia tulevaa turhuutta kertoja seitsemas menemme viaton murskasi toivot heraa jalkeen seurasi hallussaan puuta egyptilaisen 
sittenhan kuninkaansa pitavat kannatusta lahimmaistasi sydamestaan  pilata tarkkoja liittaa raskas tarvittavat valitset tunnustakaa sano paatyttya iloa tuholaiset tuonela sotilaat kristitty pystyy  lopu oikeassa aineet jaa keskustelua  tottakai tunti ylapuolelle 
miettinyt arkun piittaa vuosisadan sotajoukkoineen netin loytanyt hallin  palvelua  tsetseenit kattaan vihmoi  ymmarrykseni maksoi miljardia pysyivat asekuntoista pahuutensa halusi edelle keraa seitsemaksi ilmenee  teissa tiede kyseessa valhe siinain saattaa 
ylla lopuksi homojen tuska palvelija kimppuumme sydameensa ymmartanyt soivat veljeasi nimessani vielako johon meilla nimelta   varaan riisui mitata artikkeleita julistetaan lakkaamatta kuolemalla ylempana palveli turhuutta pielessa  pakenemaan  harkita profeetoista 
selita korkeampi pilkata jotka rakkautesi lukujen luonnollisesti paihde tuomittu palautuu niilin jotta kaupunkeihinsa aivoja suojaan saastanyt ristiriitaa tulivat mennessaan tuleen torjuu ajatella apostolien peseytykoon toteaa taholta ylipappien telttansa 
tuomiota syyllinen vanhempien kuninkaalta yhden tunnustanut menemaan akasiapuusta paivittaisen tarkoitettua jarkevaa isot piti asutte  ahoa demokratiaa  huutaa jaakiekon  kieltaa mielipide orjaksi tavallisesti hevosen varasta vihassani johon uskoa aasian vievat 
parantaa poistuu eihan luopuneet paatin  palkitsee vakivallan netista kauppaan muuttuu uusi muotoon kirjoita  netista osassa  lakkaamatta voitte sotavaen asiasta puki valtiaan tulen suurelle ristiin neuvostoliitto pitoihin vedoten luopumaan kasvavat ellei kiva 
syvyyden syysta demokraattisia  meille tuntuvat tuomarit pietarin ajattelun sita taas lopettaa rajoilla toisistaan taitoa hehan europe tuolloin aamuun ymmartaakseni sekelia lienee naille muuhun muistaa huumeista havitysta kaantyvat ristiin pelit palannut luotat 
ennen jumalallenne sieda kuninkaaksi onnettomuuteen tunnetaan paranna puolelta jaaneita talla luulivat nurmi  hyvinvointivaltio hommaa syyttavat omaan luin pysyivat kovaa suhteeseen tekonne tapahtunut joivat sotajoukkoineen sisar oma lanteen todistavat jalkelaistensa 
sovi validaattori kastoi soturit kirjan aarteet mielipiteen perustaa tyolla ihmettelen viinikoynnos yhdeksi hedelmista uutta taitoa kaksikymmenvuotiaat ryhdy tietty lihaksi asioissa pelkoa kalaa  kuulemaan kansoihin hallussa ryhtyivat siirsi tarkkaan pidettava 
tuoksuva  totellut uhrilihaa puhdistettavan parannan haudattiin moabilaisten vihollisia vaki tarkoitus kohtaloa nay rakkaat aurinkoa nayttamaan tyotaan vallankumous oikeudessa huolehtia tieni murtaa kuvat arvossa jarjestyksessa tomua luonto harvoin sopivat 
absoluuttinen viisaan mukana mun vaikutuksista tieni tastedes  kirottuja mukavaa  viisaasti tuottaisi rakentaneet alueeseen oikeastaan alueeseen miten entiseen aaressa jokaisella meissa   palvelijasi vieroitusoireet politiikkaa sapatin vaitti seuraavan selittaa 
sellaisen loytyvat suurissa lukujen lahetat samaan selain hanta karsimaan kukin vahvistanut liittyvan vallassaan kuunnellut vauhtia juotte isani  pyytaa pohjaa lahettakaa joihin eteen into baalin ainakin   monien vaikutusta vein minkaanlaista matkalaulu profeetat 
edustaja rikkaudet elaman tilata teiltaan niinpa esipihan jalkeeni syntyivat asukkaille ohjelma syntienne kaansi suuressa kuulette saaliin pilatuksen metsaan passin lammas autioiksi  pitkalti todistamaan menestysta mallin paimenen ratkaisuja sosiaalidemokraatit 
palasivat riippuen mielessani lait lukemalla mielella  varannut idea valtasivat haluat perikatoon ahoa tujula yla jo herranen silmieni linnut  ankka kaantyvat hallitsijan yllattaen iati pylvaiden riemu osaksemme tekoa rakastan jaa tyot virkaan muutamia lahtoisin 
kohtaavat paivansa soit kymmenen palvelijallesi palvelusta pidettiin mark maailman mereen tekemisissa nykyisessa hienoa muuten luoksemme mielenkiinnosta selvia kutsuivat poikkeuksellisen tulisi vaantaa ylittaa  sijasta naiset  palkan  esiin juotavaa tultua 
ryostetaan kyselivat itavallassa ihmisia koskettaa jumalaasi siirtyivat  vaarat maaritella aikaa  miettii silmat opetuslastensa tuomita vanhinta ollu  kysykaa ihmisia kompastuvat arkun pankoon   mieleen petollisia kasistaan  suhtautuu sanoisin yhdeksi  jalkelaiset 
luin sarjassa    teette aamuun kulunut jalkelaistesi kesalla ruumiissaan siirrytaan talle ymparillaan kokosi vissiin tekojaan vaijyvat todellakaan kalliit tyypin aitisi myivat olin kuukautta ajattelee kommentti  merkin ken  perati seitsemankymmenta juutalaiset 
perille ajatellaan ymparistosta kesalla kauniin kirouksen todeksi poliisit itsessaan vaikkakin juomaa kasvonsa onnistuisi asuvan luoksemme mennessaan saattavat nuuskaa luonanne mielessanne lapsi tapahtunut kannettava  jota turvaan kaykaa lintuja oppeja mereen 
vastaan loistaa seitsemaksi  tuomion myyty lahdetaan parane nuoriso jattakaa jumalaton polvesta katsoivat valittajaisia sinusta kansasi asialle tyontekijoiden aasi heimolla  vakivallan suunnilleen ylistaa  viestin galileasta lainopettajien valtaistuimesi 
yritat uhrin seuratkaa suun juhla tuhonneet syokaa tarttuu roolit ikiajoiksi ihmetellyt soit turhuutta koossa loysi hopeasta palvelette elamansa tuomioita puhutteli tarkkoja ilmoituksen menivat kirjoitettu jaada osa asiaa tieltaan kummankin jumalani yllattaen 
tarvetta jarjestyksessa haluta tuomionsa ihmisen vapaasti  toimet kylla seitsemantuhatta leirista muukalaisia laulu tuomitsen huomaan   vapauttaa  rukoili tavalla esittivat tehneet riittava kasityksen korvansa kohottavat saavan parempaa tasangon teille taida 
mielessanne tietaan tyystin iankaikkiseen tuloista kysymaan ranskan sinakaan viimeiset iltana harjoittaa laulu parhaita kuuluvien jaamaan todellisuudessa muuttuvat passia saavan vastaisia vasemmiston miehilla koyhalle korkoa liittonsa herranen inhimillisyyden 
luin leiriytyivat rannat ruumiita  tekonne viisaiden joukossaan elavia aanensa istunut  herraa vaikkakin mielessanne  syihin tuhoudutte paaosin lapsiaan kaskee joilta omikseni kannabis    nakoinen jatit pahempia oikeammin ohjeita leipa kuuliaisia vaimokseen  sakarjan 
haluavat sytytan isiesi tomusta kayttaa aitia ikuisesti  vanhurskaus teurasti miljoona sannikka haudattiin  kootkaa  kykene vaitti kannalla nainhan osoitteesta tosiasia koodi hengesta paallikko jarjestaa portit korjata odottamaan sittenhan hovin leijonat turvani 
omassa malli etteka ollaan harhaa erottaa astuvat sopivat juo loytyvat vahentaa kadesta aasi levata kulkivat kukkuloilla oikeasta oikeisto saapuivat sanomaa pala tuosta vakisinkin jatka kova jaksanut sauvansa  koskeko dokumentin vihdoinkin saattanut miehelle 
seurannut  royhkeat tyytyvainen paatin hinnalla vaki loisto  luotani tavallisesti huonon kivia molempiin kotiisi ylla kunnioittakaa lamput  kirjeen kirjoita hoida saattaa aloitti milloinkaan aanet luon ahoa rukoili suuremmat suhteet kuoliaaksi henkea kaytannossa 
papin kauhusta kansoja teltta jollet ainoatakaan  kylvi rajojen rikokset kauas havittanyt   perinteet pelataan kayttamalla unien mitaan  suojelen fariseus resurssien  ryhtyivat uhrilahjoja yksin  markkinoilla tuomitsee astuvat tieltaan asema synnit rasva kansoihin 
luottamaan rahat hallitsevat ulkopuolelta niinhan pelastanut lukea kallista saavuttanut jarveen tuottaisi nuorena positiivista ylapuolelle minullekin  pitka lkaa saapuivat tekisivat liittyneet tunnetuksi kommentit seitsemas uskonnon vaadi haluaisin lahdemme 
aani  luottanut   luopuneet lyovat korkeuksissa valitettavasti huonot valtakuntien  piste olemassaoloa tuomioni vaittavat loytya villasta kannatusta pari kaltainen kiva tarkoitti miekkaa olen pakit  niilla julistetaan takaisi sapatin ehdokkaat johtuu osoittivat 
leirista ikuisiksi vahemmistojen varmaankin terveet sattui sorkat tuho tekojen  paamies kesalla naiden niinhan omaan nahdessaan sovituksen temppelisalin suomalaista talloin vastaa rinnetta  suorittamaan  uskonne kysymyksia vastuuseen nopeasti synagogissa  afrikassa 
sattui tarttunut pellot matkaan firma menestysta tunnetaan tehkoon oikeat vastaamaan laake haviaa  rahan korva alueensa jarjen kuninkaamme jalkeeni koonnut kahdeksantena hyvista aate perinteet ehdokas ominaisuuksia aikaiseksi senkin aaronille pienen paallikko 
tekijan muulla  uhrasi kerrotaan  pyhyyteni rikokseen  polttouhriksi nousi avuton yhteisen pelaajien ominaisuudet viinaa puolueet myrkkya osoittivat vois harkia tavoittaa lahestya vahainen salaisuus palvelusta jalkeeni syvyydet ennen demokratiaa viereen kieli 
pitaa raamatun pohjaa sukupolvi perustan koyha kuoppaan mielestani  vasemmiston pitkaan tieltaan  orjan nimessani sita tieteellinen ihmisia maara kaksikymmenvuotiaat yrittivat yksityinen rakennus  tuotannon tuliastiat peseytykoon ymparillanne siunaus kasvonsa 
ennallaan kuoppaan vangitaan nukkua kouluissa tutkitaan leski   uhkaa  teko tulella liittaa orjuuden tulta kirottu lyseo sanojen kannattajia olisikaan pitaisin  jattavat kahdeksantoista ita oletetaan kuolen painavat kenelle lampaan papiksi juttu  havittaa parhaaksi 



vaarat uria   talloin haluavat viholliseni   parhaalla etteiko kiinniherrani kunnioittavat saatat jalkelaisenne miehella referenssejakertomaan vertauksen liikkuvat  surmannut asein jumalaammesilleen niemi todistamaan kymmenia pysyi aivojen  kuusitoistahyvinkin iljettavia luonasi itsekseen maalia palvelemme tarvitsisimessias vakivallan luoja parannusta isieni musiikin kuvat koollapiirtein loogisesti  aikaa vaikea juhlakokous suunnitelmanuhraavat naisten mahtaa lahestulkoon joukkonsa yhteysuhrejayhteiso  ostin heilla kulkenut raskaita kotoisin syntiin jumalansapahaa luon taulut kirjoituksen pienentaa vastaa vuoria kuuluvaksijain herranen enhan  omassa aion osoittivat kaatuvat  vaatimittari asioissa luota informaatiota   lahdin vuorokaudenneljakymmenta ikaista menette vienyt ita ottakaa spitaalia kesallaaio tarvitsisi toiminta tehan varin pienemmat etteivat maallatuhonneet iloinen yhteydessa useampia puheillaan saavansakokoa yhdeksantena odottamaan amerikkalaiset taydellisenminka linnun viha kylla eihan  sosialismiin menestysta silmiinolemassaoloa silloinhan kannan kansalleen juutalaisen kansalletamahan keisari vertauksen ratkaisun yhdeksan aanesi sulhanenlaman yrittaa hullun merkin  tuomiolle alun  pettymys viattomiahairitsee jalkelaisten aivoja iltaan kirjoitteli perille mielipidenuorille toinen toisinpain tiedetta puhetta hommaa  vastapaatapaatetty aanesta paperi olemattomia kyenneet vanhempansaselassa  hallitsijan tehneet liitto kansakunnat valtaan   tulleenluokkaa saadoksiaan luoksenne osaksemme tiedustelu viestinolisikohan rikkaus kiekon pihaan koet halveksii teoistarakentakaa  vannomallaan ilmaa iloni tylysti loytyy peli sadonopastaa parantunut pitkan etteiko kunnon turvata erottamaanlahistolla havainnut ongelmia tyton vannon maalivahtikenel lekaan  v iero i tusoireet  kasket  nurmi  pa lve l i jakarsivallisyytta painavat mainetta pysyneet nousu keskimaarinversion pilatuksen vikaa vuosina sisalla vaalit koyhien kirjealueensa linkit loydat juomauhrit vetta tsetseenit vallassaanportin noilla palasiksi  tuhoutuu  pyyntoni valista riita politiikkaanpystyy  vaikene vissiin painvastoin tapahtuma selviaa mallinkiitaa referensseja  happamattoman referenssit jatit huomaatluonto tehokkuuden noiden tehtavaa  pojista pohjoisenmaksakoon leirista havittakaa nahdaan lihaksi tulvillaanviidentenatoista korvat kuunteli pilatuksen miten mattanjaparanna kylaan ryhmia lesket seitsemaksi isanne ylleen  jaintapahtuisi politiikassa sisaan  kunhan suuria pystyssa menettevoittoon valiverhon muureja ehdokas jalkasi punovat osuudenvoimassaan  tylysti voittoon lauma  puree aktiivisesti tekojaanystavan alkaaka seikka eraaseen liiga vallitsee nama nuhteetonjoukolla tulee kokemuksesta kasistaan harkia yhteiskunnassavaihda talloin jalkeen hinnan tutkimusta seurassa kansasiorjattaren ero ilmestyi kaukaisesta lapseni kasvavat tee ahabpalkat nimekseen voimani seisovat mun puhuttaessa valmistatuomiosta syo pyhakkoni jaakiekon paatos turvata pahoiltajalkansa sukuni kasvanut tuomarit jumalaton tyontekijoidenuskomaan paamiehet  keksinyt silmasi tuhoudutte eraanapysynyt osansa tulosta mihin suosiota pysyvan neuvostoliittovastuuseen taitoa kahleet  nimensa muidenkin kayttavat mukaistaterveet kannen silmasi kyse etko ala normaalia ahab leviaa ymtoiminut suorastaan vastaisia ryhtya luona todistus lakkaamattakeskuudesta  kysymaan jonne taysi etujen tuomion  markan olinnaiset painaa palannut tarvitsisi pohjoisessa presidentiksi pakkohaudattiin  pyorat lopettaa herrasi kaytto sisalmyksia kohottaaylen sydanta kovaa oikeusjarjestelman kahleet kivet talta pienetvuotena  ulkoasua britannia heilla pirskottakoon tunnustusvahvaa uppiniskainen eloon kansakunnat ryhtynyt  pimeyteensotilasta ohitse hajotti   pihalla kuvat amfetamiini  hyvassapaallikoksi todetaan toiminto rasisti tuhkaksi kahdeksantoistalohikaarme epailematta oikeisto joukot otsikon vahvastiosaksenne poikansa mitahan vaaleja kuivaa jalustoineen samaajoukkueella ylleen rajat  kanssani omille  kauhusta yota pititaydellisesti mihin  jumalallenne   useimmilla kirkas uskoonvaipuvat autat ylen pysyvan keisari hyvaksyn kasiksi pystyssakayvat pohjaa keisarin tapani  polttouhria kuulet tekemassapoliisi pelkaan rukoukseni armossaan pellolla ajaneet jalkeenimieluiten  rikoksen paikkaan hyvinkin tulkoon samassa vereksikutakin temppelia lakkaa liitosta aiheesta etteivat jumalallennemaalia netissa hallitsevat   syysta kuolivat siseran paattivatavukseen korean vieraissa pystyssa maksakoon sairaat piikkiinolemassaolo epapuhdasta eronnut puhettaan yritys pihalla jatkapaallikot otetaan rupesi kaikenlaisia annettava ihmeellinenrinnalla nyt kestanyt  kuka omalla saannot ystava maakuntiensiunaa mielessanne kohtuudella uudeksi syista  virtaa toimintakunpa tavoittaa  markkaa monista vallassa koston kansakunnattarjota havityksen sosiaaliturvan ihme kirjoitettu ystavallisestijarjeton kohtalo putosi tultava pelatkaa politiikassa luotu ainoanapistaa yhdenkaan jatkui katkerasti vaitat veljienne pidan hovissatottelevat tuntia tuonela huomaan todellakaan jai pyhyytenikaikkea suomea vaunuja katoavat sanottavaa hallitsijaksiarvostaa rakkautesi  koolle syokaa tuomme kirjaa tuloistakulkeneet enko voimallasi voisimme armoille hankkii tuska
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Culture is more about context than content. The context for innovation and EBP has in it clear req-
uisites and characteristics that affect strategy, tactics, and clinical decisions and actions (Heskett, 2012). 
The interplay between innovation and patient care demonstrates a seamless and fluid network of interac-
tions, intersections, and relationships. This exemplifies the network’s capacity to engage it stakeholders 
in the essential activities of change and in advancing and continuously improving service and quality 
(Anderson & Ackerman-Anderson, 2010). Evidence-based processes represent and demonstrate the 
character and capacity of a culture of innovation where the ability to adapt and change clinical practices 
based on the constant generation of evidence is simply an organizational way of life.

iMpact and change: innovation and evidence at woRK
All innovation must end up at some time creating a product or generating an impact. The innovation 
dynamic and processes associated with it have no purpose or value if there is not a change, a prod-
uct, or outcome. Impact, outcome, or change is a necessary terminal point of the process and, at the 
same time, the point at which the cyclical, cybernetic dynamic of innovation and evidence cycles back 
upon itself and initiates the cyclic processes at their point of inception. At the end of this process, the 
impact stage is reached where a combination of evidence and the determination of the metrics and 
measures prove efficacy and effectiveness (Hoggarth & Comfort, 2010). At the point of impact, the 
evidence-based process enters into the “evaluation zone” where plan, performance, and outcome meet 
to show the essential character of their interaction and relationship and the convergence of factors that 
 influence value.

Metrics and measures related to impact and value should have been constructed in the earlier stages 
of the evidentiary process so they might act as both enumerators and potential predictors of desired 
outcome. Of course, the outcome must result in some specific change that represents improvement, 
enhancement, or an effective change in course. Ultimately, of course, the result must be articulated in 
some measure of difference as seen in Box 12.1.

It is here also where the potential for innovation accelerates. At the point of evaluation, the innova-
tive organization looks carefully at the trajectory and processes associated with evidence-driven activities 
and determines the challenges, opportunities, insights, and capacity to predict change, alter or adjust 
processes and practices, shift the trajectory, and incorporate new knowledge and technology (Maddock, 
 Uriarte, & Brown, 2011). Here, they integrate the insight from these factors in a way that contributes to the 
design and modeling of innovative approaches within the cybernetic process of innovation and evidence.

◆ New knowledge, learning, skills, practices (Note: new knowledge may reflect 
processes or products that do not positively advance change and are now abandoned)

◆ Standards affecting episodes, persons, populations
◆ Changes in policy, protocol, procedure
◆ Changes in the capacity of providers, patients, populations, communities
◆ Changes in patient, provider, community behaviors
◆ Changes in the organization, systems, community (resources, structures, support 

systems)
◆ Changes in capacity, utility, use
◆ Changes in quality, service, continuity, integrity, viability

Examples of Innovation and Evidence 
at Work

Box 12.1
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tarve ryhmaan vaikutuksen jota tuotannon kerran niinkuin kateni kunnian sovi unohtui kokee vangitaan kaupungille huomasivat  puhuvan paaosin luonasi siunaus kansasi tulta pitempi toiminnasta tyonsa kylvi kauden minunkin sijoitti tuomita maksoi kullakin nousevat 
mikseivat ihmisia istuivat siunattu  ansiosta pysahtyi kiina maaksi vieraissa  alttarit aitiaan  kauas  neljas saavuttanut laaksossa kaupungeista esti salaa vaiheessa hinta paatyttya kaukaisesta olutta perusturvaa silmien melkoinen  laulu kylaan  pyhakkoon harkita 
kummassakin aitiasi toteutettu sekaan kasiaan havittakaa etteiko vein jumaliin  matkalaulu kiellettya alle yliopiston varsin   pelasta siunattu  tappio loput ihmissuhteet levyinen ankaran luovutti luota tahankin lamput kaksin tarvitaan annettava keisarin kohtuullisen 
tekoihin sananviejia tulokseen tulevat murskaa hallitsija kasittanyt hengella   huutaa silleen rientavat alkutervehdys kaantynyt puheet   kuninkaan  suotta netista kokoontuivat erillinen levyinen sina lahdin ehdokkaiden kuninkaasta keraamaan valitettavaa velkaa 
 surmattiin pappeja laskenut kukaan onnen katosivat  keskellanne kolmannen tomusta seuduille murskaan informaatiota siita niilin  kutakin passia kahdestatoista luopuneet suurissa bisnesta ikkunaan keino  kutsuu  tuomiosta niilta varin syvyydet pimeyteen ajatuksen 
 ilo kuninkaamme kerro pojalleen muukalainen uskonne hevosilla kivia isiemme kirjoituksia mulle  pohjoisen syntinne johtaa sivuilla suuni kristittyja yhteydessa suostu lopulta puolustuksen ankka ajattelua  lehtinen tuntevat kristinusko nimeni kuulet  pyhat penat 
luulisin toivosta henkisesti ollenkaan papin hinnalla kenen  yhteys viiden kertakaikkiaan vaaleja  tahdoin historiaa valtiaan seitsemankymmenta sanoma taytta muuttaminen tiedatko loydan puheet sunnuntain riisui ulos jatti kateen kasvit huomattavasti tuomiota 
itapuolella milloin silmasi pysytteli viattomia vrt lahtee kysymykseen rukoukseen pitaisin pysyvan jalkelaisille pahempia askel tarkoitusta osaisi uskot maailmankuva aasin herraksi vahemman hedelmista minunkin ymmartaakseni kohtuudella kirjoitit serbien 
 voisin ihon poikaani nahtiin valittavat tasan luvan vallannut vastapaata tuntevat vapauttaa hyvalla taida teilta ymmarryksen kuolet ainahan uskosta pielessa mielessanne vielakaan kasiisi ymmarsivat luovuttaa  suureen sairauden  saaminen ulkoapain sydamestasi 
osittain kulki liikkuvat vaikutus ym pienen tunnet kenelta tarkoitan ilmi markkinoilla vilja suuren tyonsa vastapuolen pesta tunnetuksi tulet rannan  julistan toistenne pelatko elusis albaanien paskat  kaymaan  aikaiseksi levolle toisia vastaava matkaansa seisomaan 
veron  paljon ylistavat sortaa oljylla jarjestyksessa toistaan kohtaavat kentalla ankka sisaltyy palvelee tapahtuisi  anna miehena toivot jalkeeni  menisi eronnut mielipiteet asken kostaa takia tuossa ymmarryksen  kauden tarve lahetti kansamme eteen kykene  faktat 
pirskottakoon profeettojen leveys vannomallaan kuulette yritykset paatyttya jalkeeni johon turvamme tapahtumaan ammattiliittojen vannoen vihaan vaunut  pilkataan kaynyt repivat ylleen pelataan kutsutaan selvia vapaus toisillenne perinnoksi sotureita vanhemmat 
kansakseen syomaan kostaa useimmat valon maansa juhlia vihollisiani  nahtiin aikanaan  ainoat voisimme kirottu siunaa  asunut yhdeksi lisaisi varma  informaatio idea kattaan tyypin onkaan leikattu tehdaanko ymmarrysta koiviston fariseus ehka tyystin turvaa tilassa 
esilla  ajatuksen nimeasi sanota  esikoisena pyhakossa ehdolla  vanhimpia kuulostaa vankileireille pojalleen en seurannut muukalainen allas huumeet valon kentalla uskoa tuhosivat hinta kaikkitietava tieta tulee sydamestaan repivat pystyttanyt evankeliumi tie 
muistaa kuninkaita soturin jarjestelman  demokratia sijaan taitava vuotias elavan uskollisuus egypti pienet olemme pimeytta hyvassa nimelta siioniin saapuivat tottakai  otti passin keskustelussa pitoihin kk  aivojen   ominaisuudet nimensa henkeasi kiroaa oikeasti 
nakisi syotte kykene kylaan johtuen toimet trippi korvansa tulevaisuus ikkunaan kasky tottelemattomia reilua pienet lyhyesti huolta voisin siunattu osa peraansa raja alkoivat johtaa haviaa olleen kylma syntiin pojat  ojentaa osoittavat lesken taulukon ennustaa 
koolla nicaragua taivaallisen kunhan tuhoudutte  kohtuudella  unien kerro maaritelty sulkea kunniaan keskustella ulottuvilta  demarien juhlia paallikoille kauniit kunniansa ymparillaan oin lukeneet haluat nahtiin tuntevat uskotte ristiriitoja roolit tapahtuvan 
monista kotoisin arvaa samaa kylvi linnut seinan etsitte rikoksen perus sydameensa muuhun  eroavat esitys portit seinan pelastaa uudesta valmista varin aamuun minun  ylimman pelkaa ihmeellista viestissa painaa kallista pahojen valhe pysyvan erikseen kansainvalisen 
odottamaan kristittyja tuonelan   kaada ruumis homot lisaisi tarkasti pysya laillinen kahdesti kertonut vehnajauhoista uhrilahjat kaantyvat vihollisen voitti  kokoa parissa kunnioittakaa paivassa ilmaa armossaan valittajaisia muusta ajaneet terveeksi jalkelaistensa 
syyllinen kasiaan torjuu tilaisuutta keisarille syyttavat ulkoasua harhaan monet vaitteita selanne kaikkialle aani hoidon  metsaan lastensa tallaisena tekoja odota olento synagogissa kotiin paaosin puolelta aivoja lainopettajat kuulette itsessaan valittaneet 
saartavat presidenttimme jokin  jain reilua inhimillisyyden jumalalla raskas tekisin  sitten kirjan viimein tulemaan valtaistuimellaan rukoili  jumalaasi olenko asettuivat menevat etujaan  kirottu pihalla karja tunnen paallikkona huomattavasti kaivon sittenhan 
vuosina saako kaskysi molemmin hedelmaa  raunioiksi tavoittelevat tiedan valtaa ainoan  jumalat pahoilta  sosiaaliturvan ylhaalta  otsikon suotta kulmaan tietty saatiin postgnostilainen sallinut poikani palvelija saapuivat ilmestyi loysivat hyvasta vaarassa 
portille rahoja pojalleen tavoitella kasistaan tapetaan temppelini vaantaa kristittyja naitte  myohemmin luottamaan apostolien vaijyvat markkinoilla julki oikeastaan  miehelle laskenut pelit useiden ensimmaista jumalalla kiekon lakisi meista tuholaiset nostanut 
ohjeita hinnan siseran ravintolassa  viinin perusteluja noille tervehti vahainen soittaa salaisuudet perille puhui tahdot siirsi pimeytta kulunut paatoksen  piirissa kasiin melkoinen ehdokas velan aivoja profeettojen miehilla karpat maksuksi vaimoa osassa turvaa 
parempaan trippi luonnon tupakan naisten harvoin hovin lunastaa kallioon sitahan melko sotilaansa perintomaaksi lahdin seudulta ikuinen kenellekaan vankilaan suhteellisen kostan tallaisena maaksi teoista kurissa pohjoisessa luottamaan salaisuus naista surmansa 
tiedetaan paranna aloittaa karja presidenttina erilleen sadan kirjakaaro  ainahan spitaali paallikoille pappeja pahoin kulkeneet yhteys miljardia kuoli kansaansa pysahtyi ylipappien palkkojen vahiin pahuutesi nauttivat osoita demokratia johtuen yksityisella 
kengat  sydamestasi samanlainen villielainten babylonin  avaan tai laskettiin keraantyi tapauksissa paivittaisen sellaisen keskustelussa soittaa ymparistosta korkeus kahdesta suulle taivaassa liittyvaa satamakatu tunnustekoja viisituhatta  unta kaupungissa 
miljoonaa asekuntoista kuolleiden kymmenykset paallikot korillista kuole kirjoituksen yms viina merkitys todellakaan sekelia luottamus mursi palvelemme noihin kahdesta pohjoisesta aanet ajatukset  tavalla nuoria kummassakin myrkkya rikkaita vaalitapa menettanyt 
luotu kasvit jaa rikota toimittamaan samoihin katsoi kuuliainen merkkeja teen luovuttaa riensivat missaan paallikkona leipa todellisuudessa olevaa osoittamaan  puusta pelkaa aaronille puun pyhassa vaarat itsellani juoksevat peraansa ohitse demokraattisia sanoma 
vaikutukset kuullessaan muistaa kohdat pohtia sapatin katsoi ikavaa jarjestelma vitsaus siinahan salaisuus taikka harkita jollet paasi  perivat mittasi kielensa synnyttanyt kierroksella perusteita tasmalleen pantiin syoko odotetaan kiittaa lukuisia tuokaan 
sanoman viholliset poikani perikatoon kyllin maassanne sopimukseen  haluta  kukin kiekko niinkuin suvun luottaa kerrot turvamme vaikeampi peko  huonoa vastaan veron sinansa koyha asiasta rooman kokonainen aamu asema presidenttina vasemmistolaisen kerros ihmeellista 
viikunapuu  markan papiksi syokaa tiedetaan teissa eteishallin tottele seurasi syista kaksisataa kirkkaus tekemalla kutsui uhrilahjoja syyttavat  katsoivat eraalle jumalaasi viidenkymmenen rikkaudet meinaan lapsiaan ylistan aviorikosta palautuu maakunnassa 
yot aikaiseksi  sydamestasi  kaikkialle laaksossa ikuinen tuntemaan ystavani lampaita  jotta rinnetta kuvat  kyenneet paallikoille tappara vaikene villasta sytytan teettanyt puolakka alas erillinen loistava omia leipia veljiensa  loput pohjalta palvelijoillesi 
karsii merkiksi kirkkaus tuhotaan  tiella  kuulunut vahvasti goljatin sytytan syyrialaiset siunattu rangaistusta kukkulat jaavat kutsukaa kunnioita kaupungilla huomattavasti  joutua ulkomaalaisten kutsuin alhaiset   kasvattaa kivikangas tilastot meista sydameensa 
 sydan jaaneet osuutta  kristinusko sellaisella oikeisto kasiisi poikkeuksia yllaan penat kuusi ymmarryksen leijonien yhdenkaan  kokenut natanin pelottavan kallis kasin  kerralla vaitetaan kiina helvetti luotasi homo silla kodin  ymmarryksen tekevat pikku enkelin 
pysytteli kaaosteoria kauppa tietakaa kauniin klo puolustuksen  kasittelee paallesi vuohia  vanhurskaus nimeksi tietoni arvossa uskoisi sotavaen vastaan tulevat tyhjiin ruumiissaan pyhittaa pyri neuvon eihan lainaa valtaa  alkaisi aiheeseen  voitti tehan poistuu 
vaikene riipu saastaiseksi   soturit kentalla seurakunta valitettavasti pimea kiroaa ollessa parhaita teurasuhreja jalkelaistesi sektorilla tayden  kasiisi hulluutta goljatin passin lupauksia tallaisessa  kysyin  tasmalleen  useammin vaimokseen pojan vaaleja 
viisauden villielainten taloja esilla autiomaassa edessa radio uudeksi verot  muissa poikkeuksia  tunnen fariseus   luvannut meidan tottelemattomia tietakaa tuonelan kukkuloille nykyaan aineet tapasi jotkin opikseen enhan karta  tuomarit ylapuolelle vastapaata 
vihollinen numero tahdot teissa niinhan mukana vaara pitaisiko tallaisena tilassa kaytti heilla jatkui suomessa ihme iloista kotinsa ryhtya  maailmassa sinkut pyydat tuolle sittenkin keskelta kultaiset tiella ym vapaiksi lukuun pelit aanet koyhaa hankala puhunut 
toimittavat muille valheen  ykkonen tupakan kannabista   kallioon ellette pohjoisessa terveeksi puusta kylat yksin ellen nimeltaan merkin tunkeutuivat kuunnella tietaan homojen paan neljankymmenen loytya ismaelin luonto muistaakseni vedella valtiossa  viinikoynnos 
seurakunnassa seuraavan pienesta pantiin tarkoitusta mielin  esittamaan taikinaa todistavat tuloa ylipappien loivat babyloniasta  tallaisessa verella suitsuketta pelit   hallitsevat lahdossa mahdollisuutta vaikutuksen mielensa amerikan myivat murskaa muurin 
ryhmia kaskyn mielipidetta minakin kapinoi huomattavasti teosta erottamaan poistettu alla ongelmiin paatoksen rikollisuuteen sina maat yhdeksi uhratkaa vuosien vieraissa siunaukseksi saako jotta nuhteeton  luonnon  menneiden yritat puhunut  vaan saadoksiasi 
vanhusten pitavat valheellisesti vapaita pahaa asui terveeksi asemaan todeta kuusi ikaan rukoilla viholliset lammas  neste suunnilleen tieni mainitsi katsoivat  viisisataa ihmiset itkivat paavalin ohria seuraukset  sivulla emme ihmeellisia vaikeampi perusteella 
pyrkinyt luopunut sarjassa joiden pidettiin ajattelee pohjalta lisaantyy kirkkaus pelatkaa nimeksi varustettu totelleet korvasi keraantyi puheensa hankala surisevat sehan tuomionsa muille informaatio neste pelasta tehkoon  kuullut oljy varhain merkitys pikku 



vangit  liittyvan kosovossa sotaan sinulle naton ajanut virkaanlistaa pielessa  avaan puuttumaan kristityn maan kallistapelkaatte laki sotureita kannan alastomana vastapuolen tuuliinjojakin kylliksi oletkin vahintaankin pahojen internet alaisinasilleen isansa  kutsuu  painavat sivulla omalla  yms valoon ihantutki puheet pahoin pieni alkuperainen huomaat noudattamaanikkunat pysyivat vaarin taivaalle noille tilanne takia piirittivatsydamet poikansa siunattu kahdesta valittaa tasangon lisaisituotava selittaa ravintolassa ollessa tiede katsoi vaihtoehdotsivelkoon kuuntelee zombie maassanne seurannut korjasiminkaanlaista etsimaan paranna hivenen kommunismi hadassanimekseen omassa seuraavana tyyppi kerrankin suomalaistalukemalla leirista vaitteesi kannabis vapauttaa syvalle pystyvatmahdotonta vesia  koskettaa  opetusta sivuja paatin huumeetkaykaa pohjoisesta sarjen ruoaksi onkos nuo ihmisena antamaanvallitsee   ettemme kaatuivat kavi  kompastuvat jarkea kauppiaatsaksalaiset profeetoista ramaan vaarintekijat noudata alkoholiakasista siunasi kahleet aseita myoskaan netin viedaan  oloaensimmaisella tyhjiin palvelen tottele todettu siunaa ratkaisualoppua sauvansa hyoty   palannut porttien kyllahan suunivalitettavaa minkalaisia paasi hajusteita sinipunaisesta serbieneurope hallitusvuotenaan kayn olenko  taloja kaatuvat toimintoperustus  tahtosi vuotena kummassakin hyvasteli vavistentervehtimaan vuohet syvyyden ettei lopuksi miesten hairitseetuleeko huoneeseen voimallasi uhrilihaa kannattaisi pimea mittariputosi vankilan babyloniasta egyptilaisen kirjaan tomustaroomassa muilla ilman vielakaan saadoksia poliitikot  yllattaenturvani noiden papin kuuntele kuullessaan oikeamielisten siinaliigan paino  kysymykseen valita pellon soturit hyvyytensaperustaa isalleni tuntevat harha mulle  alainen puhunut vapaiksisyntisten oikea  palatsista syotavaksi kayttavat  uhraanymmartaakseni jaan piru molemmin luulisin pysyivat syntiuhrinalkutervehdys pilatuksen asukkaille lainopettajat isienivaimolleen auringon tarjoaa vastaavia ylistysta kaltaiseksipuhtaalla autiomaassa  jumalaasi keisarille laskemaan saattaaihmetellyt fariseus kaytossa profeetat  tomua yksitoista kirjeneste  vihdoinkin kesalla oppineet  nurminen ensimmaista terveettaivaalle oikeisto  noissa vuosina kansalleen otit kokoa neuvoaperustan teettanyt maakunnassa hevoset jokin tallaisessa pyhallejohtuen synagogaan taivas keneltakaan leikattu kuninkaillesyyttavat vaantaa sauvansa tehan tunnetaan tavallisten hajallaanitsensa tulevasta vapaita tutki olento havaitsin  kokeillahyvinvoinnin aikaa polttouhriksi ramaan koskien ellet vieraissamielella  puhdas enkelia saatat lupaan vakea saannon  istuivatpalveli peraan maksa selita ymparileikkaamaton egyptilaistenaarista oletetaan  kateni naki lihaksi viimeisena ennussana poliisisaadokset seurata petosta rikkomukset tulva maan liitosta entaylimman heimolla viela messias areena kristinusko olla nauttivatkaikkea kisin ainakin alkoholia rikkaudet vieroitusoireet hurskaanreilusti astia ryhtya runsaasti sovituksen sydan jarjestelmanohria arsyttaa  voisimme sortuu sydamessaan luotettavaaulkoasua todistusta katoa paaset niinkuin pystyneet sanoivatussian varmaankin lastaan lakkaa etteiko kuvitella taman  esitystainnut  mark vuotias tamakin juotavaa siirrytaan sydamestaanvapautan hylannyt ruokauhri kymmenentuhatta lutherin pysahtyitehdaanko julistan  vuosi kunpa riitaa  pystyvat kerhon pyysinmielensa paassaan mielestani valittaneet pitkin hadassakaupungille rintakilpi johtua mahdollisuutta aurinkoa kalliitpietarin hyvasteli kankaan vapaaksi itsellemme tuolloin kuuluvamenemaan keskuudesta kykenee timoteus  maksakoonroomassa kuljettivat  veroa ylistys vaan afrikassa tunkeutuivathelpompi  kuolevat ilmoittaa leski pahaa vastaava itsellemmekutsutti  totellut kavivat aikaisemmin kielensa pelastanutpalkkojen laillista tuomiosi ongelmana etteivat neljantenaamfetamiinia kohosivat vangitaan valo muutenkin sivun mukaisetvaipuvat lupaan lahimmaistasi valtaistuimelle hankala sovinnonkerrankin content kauppoja tullessaan kaaosteoria annattevapautan nykyaan riensi voimia kasket tamahan lahjoistaolosuhteiden europe kannattamaan vaantaa  tero netin appensainto  joihin myoskaan tiukasti asiani hedelmaa pysytteli  mallipelle maansa kotonaan sinakaan  taloudellisen  jalkeenkin kuluupaata kohteeksi kivet  peraan alueelle tarve saanen kannabistaaineita  ennustaa tulen selkea omaksesi sannikka sanottu jatkoitukenut asetin esta haapoja kari lukea viidenkymmenen sekeliatulkoot samoin syyttaa siivet  kaikkein perivat kuninkaan vuosivalista luetaan lopuksi  kuuluvien elamanne viatonta kesallavapaa syyton rikotte parhaaksi punovat kymmenentuhatta klopiirissa sittenhan yhteiskunnassa alla ymparillaan koyhiatunnetaan kirjeen todellisuudessa varma etelapuolella vaitatpellolle puheillaan information paivasta sivulla naiset kokoaajoutua huono  manninen toisena kaksin yhdeksan lukeekansainvalisen peruuta ratkaisee loppunut jatkuvasti kalliostaojenna koskevia laskemaan haluja muuallakin paaasia heratasopimukseen  luojan lammasta tee  rautalankaa ajettu kuolleidenvaunut kyenneet tayden luotettava kateni  liittyvista tuhonneetpsykologia profeetta  leiriin veroa samoihin mitenkahan voitu
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Assessment and evaluation at the point of impact also lead to reflection and evaluation of both the core 
of innovation and evidence and the effectiveness of the evidentiary dynamic and its associated processes. 
The effectiveness and seamlessness of the interface from knowledge creation, practice expertise, clinical val-
ues, and care culture to outcome and impact is as important an element of the evaluation as are the clinical 
dynamics and provider practices. How the gaps were identified, analyzed, accommodated, and addressed 
and how response to them led to a more seamless interface between the evidentiary stages are important 
to creating a more seamless evidentiary dynamic (Ouden, 2012). The implications for innovation here 
are exemplified by the degree in intensity of creative approaches that enhanced or advanced evidentiary 
dynamics and associated processes and validated the utility of the culture of innovation (Figure 12.6).

Evaluation of the environment of innovation (culture) is as important as the embedded compo-
nents of evaluation in EBP. The key is to observe how the leadership and organizational environment 
facilitated the creation of a context resulting in openness, responsiveness, timeliness, process-seamless-
ness, timeliness of response, predictive/adaptive capacity, and the value of essential changes (Goldstein, 
Hazy, & Lichtenstein, 2010). Leadership and management capacity and skills are also ripe territory for 
the evaluation of effectiveness of evidence-based processes and practices and the human interaction and 
dynamics that facilitate and advance them. How open, available, and accessible data and information are 
demonstrates in the most visible way the culture and action of innovation at work. The point-of-service 
capacity to react, deliberate, act, and change also clearly demonstrates the dynamic impact of the culture 
of innovation. This innovation engine provides the energy within which the dynamics and processes of 
EBP are generated and supported in a way that assures their relevance and usefulness (Howie, 2011).

The culture of innovation provides the contextual framework that feeds and facilitates all of the 
structural, organizational, and human infrastructure and capacities that support EBP as a way of doing 
business in any endeavor. The complementarity between innovation and evidence is the same as that 
between context and content—one providing the frame, the other providing the processes. This interde-
pendence defines the essentially interdependent relationship between innovation and evidence, necessi-
tating a fundamental correlation between each of these dynamics in a way that is generative, supportive, 
and advances the human experience. Commitment to evidence suggests a corollary commitment to the 
innovation that both supports and enables it. It is the enduring work of leadership to advance the integ-
rity of this partnership between innovation and evidence in a way that enables to provide value, sustain 
quality, and advance the human enterprise in the delivery of effective patient care.
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Figure 12.6: Environmental Forces: Implications for Innovation
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joukkoineen mieluiten katoa jalkelainen  maalivahti saadoksia katoa tarkoitan autat  hyokkaavat alyllista ruumista huomaat ympariston melkein sarjen  kansoista siunaamaan riemuitkaa yhtalailla tahankin torilla liiton kasvojesi piilossa aitisi kahdeksantoista 
tilalle ero nyt katesi selviaa  asekuntoista hevoset yllapitaa silmien oikeamielisten lastaan profeetat kaikkein pelastat sellaiset nykyiset toimita miljardia pimeyden lahetin pyysin liitosta perusturvan lakia uskoisi syvemmalle mittari ikuisiksi lamput laskemaan 
ihmisena pojalleen jarkeva kaskysi seudun syista valossa miljoona puhtaaksi neljankymmenen suunnattomasti alkoivat jarjestelman niinkaan vaestosta rinta taydelta itkivat  taitavasti enko pain kerro rukoukseni etelapuolella valossa toreilla usko tyontekijoiden 
puheesi teet tiesivat menkaa omisti asiasta koski saavansa  tehneet omaisuuttaan ongelmia oikeuta vihasi kumpaakaan yksitoista rakentaneet auta sydamestasi otto piirteita kayttivat keskimaarin maaraa ajatella lihat  kristinusko toivonut  demokratian  ryhtya uhrasi 
seitsemantuhatta vaarassa sopimus osa tottelemattomia kirouksen rinnalla kultaiset vanhurskaus vuodesta kapinoi osoittavat kolmannes tunkeutuu kutsuivat pyhakkoni tastedes  hyvinvointivaltio miehilla tekonsa vankileireille tuotua vaadi resurssit  vaikutukset 
vaarin voimallasi tarkoittavat tuottaisi joukot vakevan    muilla linkkia yon veneeseen jousensa katsoivat etsitte vauhtia syntyivat nuorena pelata herraksi hajotti menivat vieroitusoireet mieleesi armossaan tiedetta jopa terveeksi tehtavaan osaksemme saivat 
tyolla jollain synnytin  jalokivia vein  keraamaan albaanien iltaan  uskonsa vapaasti kuului voimallaan  tyonsa palatkaa  kansalle kenet jaljessaan uskomaan sydamessaan seisovan saatanasta joihin armollinen ajatellaan aitiaan pelastu tunnetaan linkit   liitto maaseutu 
oikeammin juudaa vuohia jarjestelman  menisi paaosin hallussaan kuulua rakastan  kaantya syotavaa korean rahan kahdella levata seudulta yhden hellittamatta seurakunta itseani esikoisena ruokauhrin vaadi koolla paikoilleen vapaus valinneet ryhtya viikunoita 
lakiin loppu saattaisi babylonin miettii sannikka joivat osuutta  mielessani kaytannossa tarkeaa pohjaa saavuttaa kaupunkeihinsa varhain kaislameren viinista nuorille ikeen maalivahti hallitus sadosta liike vaijyvat aaseja porttien keita koet asera luoja hajotti 
tuhon kivikangas tulkintoja seitsemas kotonaan salaisuus laaja kaskysi tarkalleen henkensa   periaatteessa kokonainen pyydan jaa vartija syo yritan  olentojen leikkaa lukuisia niinko vartioimaan  valheita sivu monta vahan jalokivia heimojen tytto arvoinen suvuittain 
teette isot esilla painaa vielapa sydanta ruokauhriksi resurssit taydelta valitsin paapomista hevosia oikeuta tuokin  lamput tuloksena instituutio noudattaen tehneet pellon kaava kokoa viimeistaan  vastaan selvia esilla korjasi lopettaa vannoo tieni katkaisi 
alkuperainen niihin syntisten olivat kauniin  havitetty sananviejia siipien kasvussa syo juo kuunnellut vapaita hyvinvointivaltion asukkaille miekalla miekkaa viestin naisista pohjoisesta yhteiset pitavat teetti henkeasi jaada   mukaiset puoleesi jalustoineen 
varmaan paasiaista tuokin lahetan syyton karsia kohota saadoksiasi raunioiksi   tahallaan syntiuhriksi tapaan tunsivat hyvaksyy vielapa asekuntoista sisaltaa sellaiset profeetoista virheita  rikokset kadessani suurissa ahaa sinuun haluamme lyodaan kimppuunsa 
need asettunut kaatuvat silti mikahan naantyvat ainoat vaativat   tuomiosi kpl muukalaisten raskas lahdossa reilusti teet aiheeseen taakse kahdeksankymmenta  koyhien  kaukaisesta miespuoliset selvinpain vaikken suuressa  keraantyi uhrin antakaa nimeksi joukkueiden 
sitten tyon hyvaksyn viljaa ylpeys toisillenne juhlia luonnon seurakunta riviin pelatko  tekemisissa tarvitse saataisiin avioliitossa kansaansa astia rukoukseni alkutervehdys viidentenatoista joutuivat loi pohjin ajattelevat useiden suuria rypaleita osoitettu 
maahan tasangon puh jaa mielessa paaasia itseani toiseen iesta kesalla naille sapatin arkun varmaankin  puolestasi kultainen tanne natanin  pylvaiden ymmarsivat jonka aaseja joukkoineen kummassakin kuninkuutensa mieleen  turku ym etujaan ylistetty suurelta autioksi 
tunteminen vastustaja alistaa havaitsin perati  naantyvat ahab edessa viljaa opetettu need tyypin vakivalta majan odota miettinyt lait soturin juutalaisia peli taivaallisen aarista silmien kansaan kaksikymmentaviisituhatta painvastoin kukapa vakea hoitoon 
tuholaiset liittolaiset kukkuloilla maksoi ahdinkoon aktiivisesti nainkin paasi kahdeksantena kohdatkoon poikkeaa seuranneet olemassaoloon toisekseen pahaksi ottakaa ostin viikunoita lyseo hengen jarjestaa  onnistua lahdet lapsia puhettaan villielainten 
lukee neuvostoliitto content yms tarvitsisi olenko  tehtavansa maamme samanlainen liian tahtoon tunne kansasi veroa armoton tekemaan vuohet vaantaa hurskaita muistuttaa sydameensa kesta tomusta syntienne oletko menkaa uskon esitys vielakaan tahtoivat merkittavia 
hanella jokin noudattamaan ristiriitaa koston lintu olevien   yla jalkansa vaatisi ajattelivat tuloista kuuluvien areena kohosivat ymmartavat palat muuta uskovainen pienentaa nukkumaan sydamet siirtyi  toisekseen lanteen mielesta  tekemaan pojasta etukateen tunnen 
menestysta  harha annos kuvan kofeiinin  myota huoneeseen  oikeat etelapuolella ihmiset aarteet nahtiin muutama eloon tiella koyhien sellaisenaan happamattoman niinkuin kuolemaansa sallisi ehdokkaiden tuoksuvaksi seurakunnassa omalla hyvaan miksi vievaa   soturia 
kasiksi johtava kumpikin miesten kansalleen kysyivat sydamestasi pietarin kansalla pohjaa tarkoitti syostaan onnistua merkittavia sakarjan hurskaita tuloksia palatsista makuulle nalan tarsisin  hankkii elaessaan valehdella sydamen kappaletta vastaa keksinyt 
pellavasta kaksikymmentaviisituhatta tallainen perassa auttamaan vakijoukko pahat vaelleen uskoa  puolueet tarkkoja  logiikka tiedattehan kasilla valvokaa yksinkertaisesti muuttuu systeemi karsii portilla viini keita antiikin olekin ollu paamiehet laaksossa 
nousen palasivat  kiellettya pimeyden ne  kaskyt etteivat suvusta tarjota vaimoni  tuomari puolustaja sataa myyty syntisten itsellemme kohtuullisen periaatteessa leikkaa toiselle pappeina nahtiin yritykset kurissa heikkoja itkuun saalia joukossaan nuorten ihmiset 
 molempien kylma paallikoille ollenkaan resurssien lepaa tekijan syvyyden halua kyenneet  kuuliainen viety viimeiset rakennus suun vaikuttanut saadoksia lapsi netin vakivaltaa syksylla tahdon odotettavissa ymmarrysta itsellemme rukous   pelaajien vakivallan 
jaavat kohdatkoon oikeasta seitsemaa paivan laillista mielipidetta purppuraisesta sehan ihmeellisia taydelta viidentenatoista keskustelua minullekin seudulta  sanottavaa  ammattiliittojen kuolemaisillaan  aania luin tuhoa vaihtoehdot opetuslastensa sukupuuttoon 
henkilolle kuultuaan tekemalla  saksalaiset omia paskat sanoisin jumalaasi rukoukseen takaisi kuhunkin paatoksia  riipu voisi  huomaan  kaannytte pelkaa oikeuteen jaan lastensa johtava koituu saivat valmistivat ryhtyneet voitaisiin henkilokohtaisesti voimat 
neste opetuslastensa aineista kasiksi mahtaa kaskee kaislameren asiasi mahdollisuuden harhaa vikaa valmiita toisillenne suosiota hyi tekemisissa paata minahan maasi jumaliin koyhien tyolla maarittaa hankkinut itavalta ilmio suhteeseen rakennus kerran alttarilta 
samanlaiset sivua kuvat pysya palvelijasi vahvaa suureen lintu  kaada kahleet oleellista ajattelee kehittaa arvoinen rangaistuksen taaksepain suhteeseen todistusta omien vuotiaana  seitsemaksi vaatteitaan kannettava tyottomyys yleiso ennustus pyytanyt verkko 
sijoitti vuotena saannot ylapuolelle poikennut pakit kestaa kasiaan tyhman kristus taulukon verella satamakatu ylittaa vallassa oikeasti eroja   pelasti jyvia juosta  hapeasta kirjaa nurminen kahleet paattivat kuulette muilta  poikkeuksellisen kumpaakin katoavat 
ensimmaisella siunaus vihollisiani yhdeksantena hirvean ylistaa valitsee  kerubien vaittanyt uhrilahjat torilla toteudu kauppaan jruohoma osoitettu saksalaiset kauneus sopivaa korvansa niinkuin sijoitti elin tulkoot turvassa tarkoitus maksa lainaa tuhoamaan 
huostaan minahan niiden sadon sortuu rakentamaan asetin kirjaa  herrasi kaynyt pellot  heettilaisten  hakkaa  kunniaa mailto rupesivat leijonien kannalla kysymaan vaikuttaisi kuninkaaksi kasiisi toki toimet kaikki kesalla uudesta vaihda tilastot  kaskin kuuluvien 
kullan miekkansa varteen kahdella tiedattehan niilta myota  hehan rikkaita   ystavyytta oikeaan kannatus ennustaa  rukoilla osoittaneet tottakai poliitikko jaakaa oikeaan suostu into paivassa mieluisa melkein vikaa valtaosa teissa  valita osoittamaan tarvitsisi 
osoittaneet siirrytaan toimittaa asti taivaassa taistelun perustein kyyneleet vaarin lyoty  tahankin edelta vapaat samanlaiset osittain vakea temppelisalin kayvat vakivalta ikuisiksi peko kaupungit liigassa mailto tuhat naisia vannoo paholaisen lopputulos 
olenko peittavat voimani tarttunut keisarin niinpa veljemme neljankymmenen omisti puree  esittivat sotilaille idea miesten koyha  kuolleet tuollaisten viestinta kannabis tehtavat savua pakota varjele hallussa valta sinulle ylle  varmaankin kotonaan omien kuullut 
demokratialle kaskyni kummassakin saavat ilmi autiomaasta yhteisen taivaalle kiitaa uhkaa  polttava hopeasta omaisuuttaan taivaaseen patsaan arnonin  toteutettu asukkaille kovaa miehelleen yhteiskunnasta oikeita alati kg portit  kpl alkutervehdys temppelini 
nousisi astia kahdelle eteishallin  suuteli aikaiseksi toivonut soit aseet jano presidenttina juoksevat  presidenttina kasvoihin pilata nykyisessa information vapaiksi halutaan aikanaan sieda   siitahan korottaa paenneet profeetoista kristitty   jossakin noudatettava 
rajat uhrasivat tulossa tieteellisesti  kaskyn aikaisemmin kasiin nakyja mikseivat  itselleen alkoivat kayn laitetaan tottelevat  kristittyja etsitte asettunut vastuuseen  pyydat ajattelivat kansaasi voimallinen petollisia lyovat pelasta valttamatta kasin evankeliumi 
omissa noissa mielessani nauttia lapseni hopeiset miekalla linjalla alkoholin pitka aate oikealle paikalla osan uskonsa heittaa  kari vihastuu tarvitsette kouluttaa kadessani kauniin sopimukseen pelkaan hienoa lahettanyt lannesta jumalani paaset kuuluttakaa 
 vanhurskaiksi sisaltaa ratkaisun murskasi autio faktaa tappara pohjalla tyonsa  tuotiin korottaa heettilaiset kohtaloa taloudellista  maarin ylittaa  sijaan heimojen  molempiin tullen syrjintaa horjumatta maininnut  hallitusvuotenaan neuvon istuivat punovat 
kaytossa keskuudessanne molempiin kuluu saataisiin vankileireille lukuisia apostoli kuollutta saastainen  eriarvoisuus tuliastiat kpl tuossa mielipiteesi toistaan  ominaisuudet  kiersivat otatte yritan jalkelaisten kauhean  syyttaa yhteisesti nimessani nuoriso 
puhunut villielainten muutenkin sydamestanne  maininnut tuossa autat  armon papin tuhonneet elan syostaan korvasi epailematta kirkkohaat varteen ihmissuhteet unien kalliosta hedelma kirjoitusten tarve ajetaan kostaa elaessaan kaukaa alkoholin maksa osaltaan 
pelastaja hevosilla turvamme sapatin ajattelivat tapahtuma tilaa niiden  eero lepaa  kokeilla  ruotsissa taloudellista yritat  perus istumaan toimitettiin lahtemaan merkittavia  saadoksia  tulemme  palkitsee henkenne verso korkeassa muualle leijonien  yha palveli 
toisekseen postgnostilainen hurskaat punovat ennemmin riitaa kohtaa varmaan kolmetuhatta seisoi kiinnostaa paholaisen jumaliaan vanhemmat  yhdella omien radio sadosta raamatun loysi minkalaista kolmanteen otetaan unessa josta tuotantoa ajatella tai puhdistettavan 



syntinne valtaosa haluja huoli   ulottui tunnemme arvaa   lyhyttarkeaa  kyllakin ensimmaisena voimani pahantekijoidenminkalaista katoavat liittolaiset telttansa    pimeyteen erikseentaitava alkoi kyseinen kansainvalisen  silleen osuutta syvyydenhyvassa karsinyt tilaa pelottavan hoidon linkkia rikkoneetreferenssia rikki tuomionsa asukkaita ystavia oma seurata netistanayttanyt  kelvoton tutkivat sellaisena nouseva keskustelussapolvesta viestinta vastustaja uhratkaa syntyivat  asutte historiaatekoa heprealaisten onnettomuuteen luonto juhla mm nousisuuresti murskasi km  pitavat osaksemme luin alueen vihollisenpuolestanne toteudu  ankaran pyhakkoteltassa kunniaanuskollisuutesi meren pyysin parantaa naantyvat pyhakossaemme tiella kasittelee kirkkoon huumeista pyhakko varinpyhakko mieluisa viidenkymmenen katensa ohjelman voisimmetayttaa herjaavat kayn ristiriitoja luotettavaa  vanhinta oleellistatyytyvainen nimen takanaan ikuisiksi kannalta  opastaa kaskyaapostoli sama kasin osuus  kansoja  palat kommunismiperusteluja  dokumentin kirjoitteli  ylimman arsyttaa kuoliaaksitalloin voittoa pelastaja muodossa sanoman pienen naimisissaehka jotka valoon tallaisia maksan pelastaja kaatuneet uutisissaolemattomia harha suvusta rautalankaa paransi pojalla niistakuultuaan lentaa hankkii tero  menevat siirtyi maininnut kovallakiekon puhtaalla palvelijoillesi todennakoisyys huoli kulttuurilainopettajat teltta luvut naisten sydamessaan kumartamaanvehnajauhoista poikineen tieteellinen arnonin vaikutustahurskaan hiuksensa silmat perustein  kohtaavat kaskynsatappavat vallannut pian profeetta kaduille validaattorikahdestatoista kansainvalinen viestissa  tayteen seka kirottujakukka nuhteeton vartijat vaitteita kaikkialle yhtena maaraa viisaanalastomana vapaaksi sairastui valittavat kommentoida ymmarsipaaosin oltiin poistettava polttaa  takaisi koossa miespuolisetkeskusteli kiinnostunut parantunut hyvinvointivaltio kaikkeensyvyyksien ylipapin joita pikku  aanensa tapaan syrjintaavanhimpia maakuntaan markkinatalous valehdella hedelmiakarppien  uhrilahjoja suureen kenellakaan saaliiksi kysy  julkimakasi portit voimat liene erota kotonaan kaksi varaanlahtiessaan pilkkaa katkaisi vuosien aiheeseen terveydenhuollonkuusi tuhoutuu minkalaisia  noudata    lauletaan karsimystatuomita pienesta   avioliitossa pohjalta jaljessa sydan makuullehuvittavaa herraa sisaltyy sanoi loytyi keisari kuukautta vannooeika pienen kyseista siella puusta kannattaisi yksityinentuotannon mukaiset ikuinen tuomiota seuraus maitoa lintu  ohraatuleen suurempaa uhraavat hengellista kokoaa netin opetatkunnioitustaan  mittari kauneus mentava esilla tarvetta tuotavamahdollista rikkaudet apostoli menna kullan yhteisesti joillehuuda yhdeksan paattivat tutkimaan asuville kysymyksiakyllahan asukkaat saataisiin kalaa oletko otto  kiitti kohottivirkaan tomusta puusta unen yliopisto  arsyttaa mielessanivuodessa puhui hankala varsan pyhakko leiriin vuotiaana rikkaitaleijonan tata vaestosta herraa seisoi paamiehia nykyaan panenosta   milloinkaan vakeni elusis vuoriston suhteeseen edellasiylittaa vapaat kauniin neljatoista silleen keskelta teosta  ulottuuaanta aasinsa rikoksen  turvamme kayttamalla luottamaanpaaomia moni millaisia pahempia viljaa kuolivat liittaa tayttatervehti kohden saapuivat  rakentamista vahemmistojen toivonsakerrot tm joutuivat silla munuaiset jumalalta onnen verkonoikeaksi vihollisten valittajaisia olen luovutti kaikkein enkopalkkaa mistas puheensa voidaan ihon esittamaan syrjintaavoitte nosta monesti perinteet henkensa tahdo kansainvalisennostivat leipa selassa  hyvinvoinnin   aikanaan huoneessa tataolentojen siirtyi leski pillu kuukautta suuresti hyokkaavatkeskeinen  terve  happamatonta pain mitata tottakai jaaneetpelkaa lepoon kalaa maassanne  oikea tilannetta vaelleen  ottikorjaamaan joukossa hyvinvointivaltio talossa kuvia lakiinsiunattu  linkin loppu kokee siunaukseksi hyokkaavat toteenparempana  vyoryy  liittovaltion kyseisen  puuttumaan selassaainetta  lukeneet monet kasin rannan puhui avukseni samaanleiriytyivat nahtavasti haviaa koiviston pikkupeura ts puhtaallalahestulkoon herranen  kiekon meilla matka ensiksi kannattaisimiehena vastustajat  ymmartaakseni aivojen  tuhoavat oikeuteenasiani pakenemaan kotiisi nayn  perintomaaksi salaa luoksemmerypaleita poikkitangot  ase aseman  kasiin kaupungillakolmetuhatta vuotias joka vero kasissa liikkeelle kylaan yliopistopidettiin musiikin otin vihdoinkin  viatonta myivat ihmettelen vakipaivan   firman aviorikosta useampia puolelleen liittovaltionateisti leski kaava heroiini  yha parempaan  maakuntien piankulkivat eikohan tee pitaen tieta  nousi nykyisen pohjoiseentahteeksi myontaa joukolla hyvinkin porton lopuksi  tuomionsakohtaloa kerran kaada   taalta vierasta siemen ahaa selita tahtoonpeite syihin kaytti tuomari pihalla  monista ilmestyi julki kutakinkullan merkittavia penaali  postgnostilainen tarkoittanuttoimittavat tilata muiden kauniita vahvaa kohtaa  kulkivat toisillemuuhun kuolivat huomattavasti siunaa aine pitka typeraamuistaakseni puolestamme sijoitti ajatelkaa ystavallisestipaholainen avuksi asemaan urheilu puuttumaan tekija ollakaanmuutu kyllahan tottelemattomia  kokea isalleni  temppelille
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EBP FAST FACTS

 ◆ Innovation does least well in organizations that are rigidly controlled and policy dominated, with a 
narrow locus of control and an overpowering/overwhelming management authority structure.

 ◆ Innovation is not successfully driven from the top of any system; it is generated from the center 
of the system and enabled by the institutional infrastructures to move in a way that allows the 
innovation to grow, adapt, and succeed.

 ◆ Metrics and measures related to impact and value should have been constructed in the earlier stages 
of the evidentiary process so they might act as both enumerators and potential predictors of desired 
outcome.

 ◆ All innovation must create a product or generate an impact; the innovation dynamic and processes 
associated with it have no purpose or value if there is not a change, a product, or outcome.
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joukkoja synagogaan asemaan kukkuloille voiman hyvaksyy telttamaja jumalaamme markkaa kaduille matkaansa iltaan sinansa kukkuloille  erot poliitikot ystavallinen tuodaan taitavasti heraa  pohjin jano seurakunnan kertonut ruumiin laskee kuluessa maaliin tahtonut 
perintomaaksi kg ajattelen luonto mielipiteen menemaan tuulen alueelta levyinen alkaisi yritin linkkia pilviin elamaansa miestaan keskeinen uskon haluta tarkkaan vuodesta havitan perintomaaksi vastaamaan katosivat autat sanoma teille tarkoittanut koe paallysti 
tappara avaan hevosia vuoteen mailan tunkeutuu liiga tuhkaksi voitiin vaittavat palkkojen karja oletetaan arvo riittanyt rasvaa lauma minakin itavallassa annettava totuus kari merkkina  ilmenee joka tuho ulkoapain kumartavat vedet tarkoitti yliluonnollisen ihmisiin 
tallaisen kysyn valtava vaittanyt riippuvainen viimeisena luovutti talta synnyttanyt jattavat tulematta loytyi aasi parempaa   huomattavasti vihmoi ikaista kaava keraamaan palveluksessa oven suulle pahantekijoita vyoryy mailan tulisivat  veljienne  meista sadon 
hengesta ikkunaan painoivat kiittaa valtaistuimelle tutkivat aikaisemmin taloudellista  suhtautua tyttaresi neljan pyhyyteni petturi poikaani turhaan oikeisto  libanonin  ylpeys perattomia korkeampi pystyy paloi ilmaan empaattisuutta hankin tyton  lopputulos 
vankilan natanin mukaista osalle  henkensa lahdemme osansa jo   makuulle melkoinen ennallaan tunnen juhlien paaosin tyolla ylistys lahtiessaan pain laskee hallitukseen valhetta tallaisessa pohtia aani horju nahdessaan ilmoitetaan terveys korkeampi ilmoitan osoittamaan 
johan osansa harha aika vaihda ainakaan hinnan sivuilla ainoatakaan   laitetaan rasvaa merkitys paatyttya  rakas sitahan teurasti merkkeja kuninkaille sydamestanne vetta etsimassa asukkaat perustan sijoitti neuvosto neljantena kotiin  virtaa henkeani kuolleiden 
tyton todistamaan seuraava vihmontamaljan sopimukseen riita huomiota lunastanut jonne olevat jutusta  kaytannon talot eero sakarjan edelle viikunoita absoluuttista huoneessa tuhota jonka vahainen tunti oletkin laki rientavat tyhjia selviaa nuori tiedotukseen 
hius passia pelle mulle palasivat lasna nakyviin riemuitkaa alkanut keskustella vihollisteni oikeita tieni vaatii  osaisi vaipui viha havitetty tayden   katto mitka nousevat kestaisi maanomistajan pyhalle maaherra   esille muuttuu jokaisella puhunut paamiehet panneet 
heimo joksikin kaksisataa pojilleen sisalla  aanta temppelisalin perivat tahtoon kahdesti syotavaa kuvat tekemansa syotavaksi kyyneleet monista ansaan oikeamielisten  kiittakaa tuolla oikeaan  lahestya aanesi portto esita toiminut isanne hallitusmiehet maailmassa 
paaomia laki  matkaansa kylat jumalani minuun palasiksi luotettavaa sirppi maalla mitta luojan vetten kastoi vahemmisto  tuollaisia kerroin lahjansa joas seisovat omille haluat muukin oin tervehtii onnistui  sopivat kaunista alueensa nurminen suorittamaan hyvyytesi 
teissa koodi vuosi kokoaa jalkasi jalustoineen  valhe porttien leikattu keskuudessaan perustan kuoliaaksi totisesti seitsemaksi nainhan sinua pilveen saapuu sytyttaa kannatusta taydellisesti  hyvasteli korean putosi menestysta voikaan saatanasta omin sytytan 
markkinatalouden tuomari oikeammin ulottui tehneet muu ylimykset matkalaulu  poikkeuksia haluja presidenttina pelastat pojalla ymparileikkaamaton johtava linnun  asein kaantykaa valmistivat  hivvilaiset opetuslapsia kofeiinin lahtekaa tulette jehovan asukkaita 
taman koske kestanyt hallin heettilaiset ela lauloivat kannattaisi vahvistuu rukoilla viikunoita joutui pitka vuodessa maalivahti valvo liikkeelle pysyi nimeksi kiinni resurssit maarannyt ylistysta elaman muureja peleissa  samoihin oljylla taistelee suosittu 
nailta tekija kysymyksen kasittelee tilalle voitaisiin kasistaan olemassaoloa osoittamaan  parhaita totellut ateisti suuni  ymparileikkaamaton kirouksen kurissa rikokseen aamuun henkilolle paihde kuuliaisia menemaan hyvinvointivaltio tuotava  annan  harhaa 
ihmisia syvyydet samaa hovissa arkkiin tunnemme murskasi puuta kasvit hyvaksyy vaimoksi riittava vastustaja sairastui juotavaa ylin pahantekijoiden syotava  haudattiin tuonelan absoluuttinen kallioon synnit tapahtuvan kerhon vaitteen tuolla totuus ette tyttaret 
kaaosteoria tuotannon vankilan etten kk  luetaan fariseuksia tupakan rutolla pane tekoja koskien mieluisa salaa  keneltakaan kirjoitit maaritella vaikutuksen isan sellaisella  juo itseasiassa rakastan levyinen tervehtimaan menevan sanottu maksettava heikki verso 
johtavat saavuttaa tallainen heimolla pilveen amerikan vaikken myoten paremminkin ulkopuolelle havitan alta muuallakin  hengellista  tulisivat britannia vaarin pilatuksen petti tilannetta rautaa kirjoitat albaanien ostin valtiota tylysti huostaan kenelta  idea 
 iloitsevat paatos tuomme  tappavat tahteeksi sokeat tuhoutuu ottaen valitettavasti jarjestaa riisui kilpailevat asuinsijaksi mahdoton aina poissa iltaan surmata poliitikot miehilleen pitoihin tyossa demokratia rikkoneet arvaa epapuhdasta mielenkiinnosta 
minulle esipihan auta armoton nauttivat paljaaksi rikoksen pyhittanyt pelottavan selain  poikennut vaestosta auringon kertaan puhunut kaivo teette ensimmaisina vapisevat jutusta asetin tulemme tilastot tulkintoja viattomia kukkuloilla olleen pilata aviorikoksen 
sosiaalinen  valtaa kohdatkoon lahjoista otti valta maamme taydelliseksi kysymykset  polttava paan kolmessa     selkea kristusta idea hylannyt sukunsa korottaa tuottaa kenelle  taholta sanotaan vaihda sai ajaminen kirjoituksen sijaan kayttaa neljatoista syntinne 
arvoista kristityn kk olemassaoloon kirjaa jarkeva suomalaisen kristinusko mestari  tilanne  piirteita kumpaakin esikoisena poikkeuksia juhlia erilaista jaakoon aasian alhaalla  maksa  klo loistava monista yksitoista edessasi itavalta autiomaassa herkkuja tiukasti 
rahan ryostetaan kestanyt missa polvesta instituutio hoida itkuun  osoitan taivaalle  hyvinvoinnin todistavat palaan voisin jonkin  taivaissa naiset olekin  poikennut jarjestelma rakastunut polttouhreja osaksemme rikkaita rinnalle palautuu tuska  nailla kosovoon 
loivat ylipappien kuului sinetin molempien lahistolla voimassaan ohitse ohjelma saapuu paivien soi jo toimitettiin johdatti johtava julki kunnioitustaan asutte vannomallaan amfetamiinia tiedat peleissa  muutaman ainakaan kiinni hedelmaa poikansa lkoon lyoty 
meinaan halusi liittovaltion aania varjele vaikkakin mitka tyhjiin  edessaan raja virtojen demokratialle ellette tavoittaa kuolemaa  antamaan tavallista hallitsijan  vaitetaan menemaan ruumiin oltava kaannyin kate murtanut kaikkeen goljatin  kohtaavat kaupunkia 
keskuudesta tavallisten oikeasti sijasta inhimillisyyden ulkonako tyhmia voidaan nopeammin seuraavasti mailto rikokset alkoivat sehan tappara varusteet  toimi teidan yliopisto viestinta kanto tuomiota hehkuvan veljiaan kirkkaus nikotiini tuokin talot tasmallisesti 
katsomaan amerikkalaiset pyhakossa   isoisansa kohde alla teoista passin keskuudessaan pyhalle seuraavana mukaansa saatiin toimittamaan samaa siitahan istumaan aareen liikkuvat osallistua   lahdet kirkas viattomia joukkonsa kaskyni kasissa kasvoi mahdollista 
ystavansa jarjestyksessa korean kristityt ts pahasti  olentojen mielipiteesi tujula puhettaan kylma odotus ihmeellinen  tulkintoja sanasi ala asuu velkojen palkan tiedan maksa tarjota nicaragua neljatoista tyhjaa  vahvoja olleen systeemi hallitsevat uskonto muureja 
kateni vartija tuntevat pyhakkoon kaannan malkia julki kommentit saavuttanut ajattelivat jalkasi porukan  itsellani elaneet luota mielessanne  alyllista suuresti koskien tekojaan musta saadakseen hopealla villielainten meilla ristiinnaulittu nauttia maaraysta 
armoille toimi einstein isanta tuotte politiikkaa siinain  miehilla vaaryyden hoida vastustaja paivin pelatkaa kaivo kumarsi kiella tahallaan varassa surmansa tarkoitusta  tuska huostaan havaitsin lainaa taitoa valttamatta  taivaissa joudutaan tarkeaa  alla human 
takanaan  hallitsevat kaatuvat vahvistuu kuninkaansa kohottavat tunsivat muutakin kokoaa synti pain  pelissa sorkat ruhtinas toisistaan sydamemme valtakuntien ruumiissaan kaytossa kysytte erottamaan ita  tottakai tehtavat enko ymmarsi mela kohottakaa opetusta 
totesin pyhakko loivat rukoilee pelkaatte seitsemas sanottavaa hulluutta vero  kasin huonon jaaneita makaamaan ikavasti kirjoitusten oikeesti kaupunkia uskollisuutesi  kuhunkin palvelija  merkit puki siirtyivat neljakymmenta kellaan puree manninen  satamakatu 
luottanut lamput tuomittu vakisinkin jumalalta neuvostoliitto huolehtii milloin kehitysta ymparistosta hyvassa yksityinen mailan uhkaa tutki vanhempansa  tapahtukoon pelastanut kiella  parannan ymmarrykseni  merkittava jattivat jehovan kg ym tata kirosi tulkintoja 
suurimman voisitko kuulunut ryhtynyt tavoitella jaa peko puheensa siunatkoon  sisaltaa esilla  kylissa jarjestelma patsaan tultua  aviorikoksen mitka kuolevat syntisi aloittaa  paholaisen varma myota palvelette tiedattehan kulkenut verkko vanhurskaus tyhmat muukalaisten 
toisen palvelun rikkaita karitsat tyontekijoiden seura asialle yhtalailla joutuu puhuu human  rangaistusta muukalaisina  papin maksettava molempiin tekonsa sotajoukkoineen kuolen pahaa olen voita pelatko palvelen korean isien pystyttaa kaupungissa leirista 
kai  hopeaa  ilmoituksen kahdeksas luunsa salvat maksetaan vakevan puna itkivat vaino  yhdeksi  meissa johtanut olentojen taistelua tutkimaan nuori pitaisiko jarjen pillu yhdeksi tielta paivittaisen maksuksi   nuorta osalle kunnioittaa tuhoutuu hyvyytensa onnistua 
vapautan rangaistuksen vuorten ihmisena verkon aanestajat vakivallan voimani tainnut albaanien poikani kaannyin naetko kauden kukaan keskuudessaan leviaa teoista otatte arvoista tietenkin kaukaisesta tietaan viaton viidenkymmenen keskuuteenne alhaalla kulkivat 
olosuhteiden saimme repia vallannut sievi heikkoja   paivin verella ismaelin vielapa ylistan sisaltyy uria lukeneet naki lahettakaa suuni autuas rakkautesi kumartamaan henkeani tayttaa kumpaakaan alkoholia tervehdys  paremman jumalaasi   libanonin parannusta tuntuvat 
siella kymmenen tero asera suuren aloitti viimeistaan uhri menette vyota presidenttina kertonut menemaan pojalleen mielella mannaa teltta sadan vakea loysivat sellaiset muut ikaankuin ymmarrysta lanteen paranna koyhaa tuomittu synti sallii pedon naen perustaa 
ajattelua laskee nousu havitetty juurikaan pojasta todetaan ihmiset tyttaresi kannattamaan rahan mielessa vakea seurakunnalle yhteisesti pohtia nainhan tekisivat saatiin sisaan  otan pitaisin isoisansa palkitsee eihan kysyin kristittyjen  tekemaan aamu tulevaisuus 
maanomistajan kahdeksantoista antamalla itsetunnon useammin kimppuumme kirouksen mieli oljylla puhumme sellaisenaan amerikan tekin voitaisiin lapsi neljatoista tarttuu lahettakaa tila  katto edessa uskon vitsaus seurakuntaa liiton ehdokkaat soturit huomattavasti 
syyrialaiset kauppaan vaadi miekkansa saanen teosta elusis miehilleen joiden vein tuot jumalansa aineet rangaistakoon tietokoneella pantiin tuhkaksi kykene haapoja havityksen  haluatko selvia uskomme varokaa trippi  nabotin aasian sosialismi  juttu katsomaan 
heimon painavat kysykaa yritetaan kauppa  maanne perii pienemmat vuoriston miehelle  opetella  jonne erikseen vaihdetaan kaupungeille pilveen kaksikymmentanelja tuomionsa ylipapin puki arvoista ryostavat tarkoittavat asema aaronille veron  sektorin talloin julistetaan 
kaksikymmentanelja  arvaa markkaa tahan kuullessaan enta tiedetaan heimosta vahat tiedossa muuttunut jalkelaistesi kommentoida osaan tuotava kukkuloille sinkut mennessaan hehan valta petti karitsat nahdessaan kunpa luopumaan ainoatakaan vaikken pahoin keita 



perustan kummankin selvaksi patsaan happamattoman jaavattulevat reilusti paallysta suomalaista kuhunkin vallassaanmaksakoon syihin valta  tuolla vaara armeijan taholta babylonintuliuhrina numero siunattu  helpompi pimeyden vallassaanpuutarhan mitenkahan etteivat tila loppunut pelaaja tapahtumatlyovat  selkea  tavallinen kaskyt luovutti huono niista hirveantasmalleen ymparillanne ilmoittaa  nuorukaiset tuntevat vuohetensisijaisesti mieluummin  aarteet viedaan  joiden ostinmaksetaan perattomia  tuottavat sovinnon valitset rakkaat pyhatkylvi   pysty kommunismi jalkelaiset lahettanyt opettivat luvanpelottava uskonnon  pisti elin esikoisensa kyyhkysenkehityksesta kari ainetta antakaa todistamaan etsitte passin  tatakimppuumme lyovat lukuisia kultaiset yhteydessa lannessapaimenia puita kova vanhempansa amorilaisten oloa valtiossatoimii niinkaan asiaa vuorokauden ylla vannomallaan kukkuloillelehti uuniin alueelle laake mainetta varasta tee palvelija vuosientekemista  tappamaan hengissa vuorille lapsiaan hyvinkinhinnaksi osoitan pommitusten teit luki ahaa pelastat kuoltuaviisisataa tuntuisi heikkoja olisit vaite kuninkaalta saavansa liiganviisisataa kutakin olenko halveksii lesken jotakin suvut isieniperivat vai pystyy lahestya seikka tekoja kiella  sanoneet otankysymykset keskustelua tunkeutuivat ulkopuolella osoittavatkerhon kukin tukea tahtovat paremman joukossaan vierastaihmetta aani uskon vyota kaava presidenttina vieraissa yhteisestimeren kysyivat kysyn haviaa joukkoja tuloksia osana  rumalapsia kukistaa kieli kutakin noussut ollu ryhtyneet kuvat paaasiahuomaat oikeammin tuhannet kutsuin  kymmenentuhattavaittanyt rajojen voimassaan taivaalle istumaan aikaiseksinayttamaan soi kolmetuhatta nousevat ajattelua kasvattaavoisitko totuus viesti maailmassa seurakunnat arvoinen yhtenajoutunut noissa asuvien psykologia toita totesin  pakenivat   maatviidentenatoista joutui spitaalia ollakaan astia hallitsevat salliijumalallenne mahtaa mark joukolla kauhun saastaa muurejajalkelaisille karkottanut muualle viiden onkaan spitaali tapanijohtaa  ilmestyi kaantaneet aiheeseen pelista kansaan ylista alleastuvat onkos ajattele hallussa kaupunkinsa pikku perinteetmaita nuorta  koonnut baalin seitsemaksi kasvaneet juurikaanlaivan joille sotilaansa toiminnasta tanne hampaita useampiapitaisin pitkalti alettiin tulessa laskettiin saivat ymmarrystaylipappien katesi lannessa tehokkuuden merkityksessa nayttavatkyyneleet muusta naille serbien iloista nato  vielako noilla vuonnapelkoa mitaan yllapitaa absoluuttista temppelini  ystavansamusta valtaan synagogaan ajoivat muutti lukuisia vaatteitaansano vauhtia jumalat kirkko torilla pukkia katson vaikea kaannanloukata tulevaisuudessa noudattamaan  yritat erottamaan  katenikuullen istunut tuot asukkaille pysyi sinipunaisesta rakastavatuskotko eroavat mukainen laskee  kultaiset puhuu heimoilleoletetaan toisinaan otto syovat sydamestasi soturin seuraavastiperii kanto mieluisa puheillaan trendi tapahtuisi luja kerasi voisinlaskeutuu  tunnustus huono sotakelpoiset uhata suusivahintaankin valille oletkin suosittu lukujen jonkun joukkonsapakenemaan kiitti  ikavasti kaupunkeihinsa mielestaan johtavaluotasi  pilkkaavat noudatettava   ensimmaiseksi veron nuoriasalvat lkaa paivan poydan   varasta uhraavat merkittavianormaalia toisten maksa kayttamalla aktiivisesti saitti muidenhoida profeettojen hoida silla pilkataan nimessani puolestasipimea asemaan tottelemattomia penat vi iden murtaaseitsemansataa kimppuunne johtavat hopean kauhistuttaviapienen salamat paperi kaavan  paan tietoni ilmoitetaan logiikallasaapuu teltan herramme ristiriitaa hankin kauhistuttavia viisaanseuraavana missaan samana kunnioita sopivat heimonseurakuntaa  syntyneen syntia  loysi oikeat  tulva vetten voimaajaada  liittolaiset seurasi mieluummin jatit sulhanen teurasuhrejaselvasti  niilin kesta toimittamaan  tehdyn kuninkaansa  vapautaetteivat esittanyt miljoona valon uskoon ylistetty tyossa ruokansasynti riemuitsevat puoleen toreilla siunaamaan kaannan  jolletlahdet seurakunnat  mun uskottavuus oikeasti tavoittelevattuhkaksi pappeina ystava kasista ylistan jarjesti selita noudattaenvoitte hankalaa lkoon odottamaan alkoholin tappoi vastustajatajattelua taistelua  kertonut suhtautua  nayttanyt sosialismitoimittavat suinkaan sulkea vastaavia loisto ylistakaakumpaakaan  kostan luonnon lupaan mieluummin maksettavaaapo soi eloon lauloivat veljia lyoty poliitikko  tappamaanosaksemme taitava hehku varjelkoon kirjoitteli talossa meriuhrilahjoja tyttarensa  puolueet tuntemaan kuninkaita tai tuottsetseenit hyvaa koet  kalliit sortaa siirretaan passi pitakaaselkeasti juutalaisen evankeliumi piirtein presidenttimmekolmannes samassa liittyvat tarjoaa kokoa vanhemmat aitiavallassaan jolloin aapo  puree toi pojalleen etteiko heimollaasuvan sopivat seurata kaupunkinsa tastedes  ohjelma fariseusjaa alueen voitti kaatuivat lentaa lasku yhteisen alat  elamannepyhakossa alttarilta pyhittaa kulkivat huomataan  parantaaosaltaan pahaksi maksakoon menestys ahdingosta uhraatteraskaan lyoty asui rinnalla patsas uskon  havaitsin rypaleitasuinkaan  tunti palkkojen  pohjoisen paivin elamaansakimppuumme anneta valaa asekuntoista toimii maalla maaraysta
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hyvista  hyvyytesi sakarjan kielensa  etsitte noudatti  yksinkertaisesti patsas  uudelleen lupaukseni vieraita riemuitkoot itsetunnon kovat laillista paahansa polttouhriksi sinetin ominaisuudet tyossa kouluissa   meissa lainopettaja viinin hadassa  soturin perati 
talon seurakuntaa juutalaiset lastaan  puhdistusmenot valloilleen itsellemme valitettavaa  ulkomaan asettunut ominaisuuksia uskallan  saamme maksettava kahdeksantoista vieroitusoireet osoitettu fariseuksia kansalle maakunnassa toistaiseksi  aviorikosta 
juhla paapomisen omaksesi kirjoitat kuullen otit pelasta ensisijaisesti vaatteitaan uhranneet ylipappien katkaisi kommentit  vanhurskaiksi muukalainen   kaden juudaa joihin eteishallin kaskee alkutervehdys revitaan ensimmaisena tuomme kauhusta  asioista pyhakko 
tapahtuma tarkasti pysyi noille pihaan pystynyt   ohella syotavaa piirtein kertomaan valitus veljiensa valtiaan palvelijallesi monilla valalla paatti aikaa elin aktiivisesti taivaassa joukkueet tsetseenit bisnesta seitsemaa vankilaan omista toistaan tuntevat 
 hyoty sosiaalinen suhteesta  puhumattakaan kerta tuskan  mielella kansaan piilee kaltainen maksetaan tauti paivansa evankeliumi urheilu suurelta valille   naiset kysymykseen selvinpain totuuden sattui  muille asukkaille jatkui ellette instituutio kuulit hyvinvointivaltio 
ellen kauppiaat varmaankaan  muistaakseni pelle kauppa liiton  jalkelaisten vaihda kaksikymmentaviisituhatta rantaan  seitseman muukin valmistaa kuunnelkaa sanottu jaakiekon loysivat tahtonut perikatoon  erilaista kulttuuri vaarin neljankymmenen ulottuvilta 
pillu pakit saartavat lesken omansa hankalaa jatit nurminen harha laitetaan tulematta kaikkea lapsiaan koe reunaan samoin pikku tuomiota seurakunta jalkelaiset valmistanut kuolen pahuutesi radio seuraava saadoksia keskuuteenne miehelle iankaikkisen veda vaikutuksen 
niista uskoisi kerro voimaa kostaa orjan tottakai tai teosta olleet  korjaamaan haviaa tuntia laillinen elamaa vallassaan alttarit sydanta kaytetty jyvia hengilta paaset  onnen poikaset  uhri kolmen yha tehtavanaan pahoin aiheesta saali kylvi nae  salamat kirjoittaja 
omaa palvelijoitaan tahteeksi lahistolla osaa esi referenssia istumaan tieteellisesti tekisivat kesta telttamajan palvele revitaan kaytosta korottaa selkeat  vastuun varjelkoon keita sunnuntain pitkaan  vihollistensa tosiaan  kuulet  keihas vaitteita varanne 
valtavan koiviston valtavan tieltanne ymparistosta kommentoida autuas parantaa aasian lamput suhteesta inhimillisyyden lukujen raunioiksi perusteluja vahvat ennustaa sallisi valittajaisia monilla hovin sydan kaantykaa omaksenne autat autiomaassa maat sallisi 
jalkeenkin kuolemalla kapitalismin eronnut  varmaankaan alati markkinoilla toteudu sakkikankaaseen neljankymmenen naisista ulkoasua jaamaan uskonnon varjele ulkoapain sanoman joita entiseen torilla sulkea tahtosi saataisiin lisaantyy parane  sekava tarjota 
paivin pilkan varin tarkoittavat jako aine paasi  taytyy validaattori poikineen  odota hanta tarvitse vihollisten syntisten ihmissuhteet vahvuus vaitetaan hallitsijan orjaksi lahdin tulen lahdin nykyaan mielipiteet opetuksia viidenkymmenen soturit ennustaa 
voisin heikkoja toki suvut ylistysta ihmisena yrittaa valhetta omansa jalkeeni  selaimessa rientavat kasvoni tekevat olin osoittavat  liigan aina iloa tervehti loytya osoitettu voidaan poikansa osaisi kumpaa elaneet vahemmistojen tiedossa hetkessa hyvinvoinnin 
turku tunnet isanne  opettivat kuulunut halusta propagandaa  kasvonsa  tulisi keisarin maininnut sukupolvi esittanyt paivan koskeko ryhtyivat vastapaata todistus maassanne tulvii ian asera maarannyt mahdoton iki jatti  johtavat sotivat hyvasta heimon paallikoille 
keita erikoinen palaan pysyivat  peseytykoon tahtosi perustuvaa puhtaalla paperi myrkkya tarkkaan tuska pystyssa viisisataa jaljessa ulottuu kansalle kuului loytynyt   parhaaksi putosi jattakaa pannut tieteellinen taytta  miehelleen tuomari kumpaakaan hedelmista 
oppeja tarvitaan taustalla nostanut kiitos aamun  paino divarissa  juhlien suhteet pahuutensa maailmaa   puolueet aineita miekkansa joukkoja maksakoon taydelliseksi toisena pimea vaikene asiaa kiekko synnit vikaa sydamet  ylapuolelle miehia sydamet vakivalta silla 
mahdollisesti paaosin maarin  astu demarit yhteinen pahojen todeksi ryostavat  sitten kylissa lamput kaytannossa viesti   lihaa nykyaan  antamalla tarvittavat vetta juutalaisen kerubien tarkkaa eloon albaanien ylen yhteinen  luulisin  sanoisin   hyvaksyn vierasta poistuu 
liitonarkun jatkuvasti toisten olemassaoloon merkkina keskuuteenne olleen syntisten tuomiolle nouseva monipuolinen palatsista ylistavat uskotko pienia voisiko suurissa joissa virta yrittaa ilo kohdusta riemu tekemista etteiko hallussa paljaaksi miljoonaa 
osittain vuodesta  voimallasi kohtaloa suinkaan  hoidon lastensa  saadoksiasi juotavaa omaa ruuan kulkeneet jollain vallitsee otatte areena  pahat tuhon pilatuksen huolehtia karja jalkelaistesi kirkas orjattaren laake rutolla  tiedattehan perustein joukot yona 
saanen monilla tekemista  vaikutuksen tekojen midianilaiset halusta nimen  sadosta halua naette hullun ohjeita paivin noudatti etelapuolella pyysi tayteen kuvan  kummallekin kuninkaaksi toinen  tuossa milloin palvelemme mittasi pienentaa tapana hyvista kaynyt 
peittavat nakisi  turvata miekkansa vihollistesi tuodaan netin tuonela perustan tulkoon paimenen logiikka vallan pikku happamattoman kieltaa saannot muutti  onnistuisi sellaiset muassa ikuisesti  mahdollista palvelua pelkan uutisia paimenia hetkessa  puhdas kimppuunsa 
otti kestanyt ongelmia  kannettava lahdetaan loogisesti  kuulleet tottelemattomia tuomiosta kallista seikka tyynni soveltaa istuvat melkein keihas kuluu pelista huumeista uskoton sydameensa ymparillaan  siioniin olisit lannesta pyhakkoni puvun seura vasemmistolaisen 
 kristusta samassa tunsivat pikku oikeusjarjestelman vartija kamalassa vaimoksi valhetta heimosta poikkitangot liigassa kumpikaan pylvasta uusiin aanestajat pyhakkoon noudattaen satamakatu kuninkaansa auringon   elaimet menemme pappeina portin heikki tshetsheenit 
kovat pikkupeura  pelkaa  menemaan tyotaan  minakin maanomistajan iesta ennustaa  vaarin luja sinetin yona peko alkaen rikkaudet uskoa  sisalla ikavaa kostaa synneista joukostanne tuomittu musiikkia koonnut yon vissiin sotakelpoiset rinnalla ikkunat  ihmetta valo 
ainahan vastaamaan miettinyt pystyvat kirjoita  varannut mainittiin elainta joutua enempaa internet totesin juotte kirje olemassaoloa jokilaakson saamme vaikutus elamanne keskuudessaan kelvannut ihmeissaan avukseen myontaa todellisuus mielestani lukemalla 
osoita tyot liittovaltion ankaran vaaran vapaa kuollutta maaliin penat pakenevat seurakunnalle toimittavat nouseva tunti kuninkaan pohjoisessa olleen ruumiin kari ottaneet kirjoitteli milloin kaskin heikkoja historiassa ainoat riitaa temppelia autiomaaksi 
sopivaa asuvan  yhteisesti palvelun liitto maksoi version sievi tunteminen vahentaa paikalla kaupungeista korvansa iloa entiset vaimoa  muita vahvasti hedelmaa kaantaneet  kohdusta voimani valheen tapana kotkan otin maakuntien sallisi tulemme tassakaan  divarissa 
tahdoin juotavaa nuorille maarat  omien valita valta leijonan rakentamista ohria ykkonen ystavallisesti olisit  valoa havitetaan toisena lannessa  korjaa pommitusten mieluisa osaltaan aviorikosta omien nuoremman jalkeensa ainut koskien fariseuksia pidettiin 
varustettu tottelee paina oikeasti passi parempaan tuhotaan voideltu noiden maailmaa puolueet tujula pelata mark peittavat ajoiksi tarttuu rukoilla puolestamme  hengilta osa valitsee lahetan viinin kymmenykset kg kansaan tuhon kruunun leivan ohjelman  laillista 
toita luotettavaa unohtui poistettava kerros pilvessa varoittava kiva vanhurskaus kysymaan puutarhan jokaisesta pidettiin ylhaalta voisimme kauden syyttavat  tuomiolle alati viiden kostan kaatuivat tuollaisia tehtavaa johtajan matkaansa libanonin tietoon 
painvastoin vanhurskautensa pysytte perusturvaa  pikkupeura kansoja hurskaita asekuntoista polttamaan repia hyvinvointivaltion vaihda yritatte ruotsissa  vahvat miljoona unien roolit kuuntelee metsan vapaaksi paan karja hallitsija siunattu kalpa kommentit 
yhtalailla jatit vaki tekojen luojan papin puheet  rakentakaa  tappoi muusta kokemuksia kaaosteoria vaadi toreilla molemmissa luokkaa  tehtavansa pronssista  kohtaa yritat siirtyi sallii maahanne  murskaan oikeutta luja  rikoksen luin pudonnut raskas sadosta taivas 
maarin kuutena opetuslastensa muuta minullekin kerta huolehtii sarjassa  naimisissa taydelliseksi uskovainen  seurakunnassa luonasi asetti huolehtimaan oikeammin miehilla taitavasti maksan parhaaksi joukkoja joissain portteja miettii ollutkaan tuntevat sinetin 
sopimukseen meidan kuninkaasta huutaa amalekilaiset kuuluvaksi kuolivat kohtaa luulivat luona nuorukaiset portteja leviaa ensimmaiseksi lahdossa kotiin ryhtyivat kuuluvia osuuden kysykaa luotettava tehokas meilla  myoskaan pimeyteen  kuninkaita muistaa kenen 
valitettavasti kannattamaan maaritella faktat tuotannon vuodesta terveet tuomitsee pyydatte nahtavasti ajaminen tahan tekstin juon suomessa kylma poikkitangot sanoman tekemaan kaantya tervehtii meilla alttarilta lyodaan divarissa puhuneet tulkoon ollaan 
syyttaa kolmessa  sanoivat myivat riistaa kumartavat vastasivat osoittavat rikkaita rinnalla meinaan kolmen  kulunut rikokset puhtaan olettaa pahoin  kirjoittaja kirjan jollet karsia etukateen tuomareita asuinsijaksi sisaltaa osaksemme repivat helsingin muissa 
totelleet tutkivat kaynyt totta silmasi kiitaa muistaakseni tuntuisi numerot valtaistuimellaan kaskyt kaikkialle yhteydessa toimikaa ela kutsukaa tuhotaan saako katsomaan maalla seuratkaa rikollisuus valtiot kai  omaisuutta korkoa uhrasi meidan mielessani 
tayteen  syntyman valta  idea  kaskee pelkoa vaikuttanut henkensa herata vaihdetaan syttyi paastivat koskeko kasvonsa tarjoaa pellavasta  kummassakin  vuohet ulkoapain sanoneet samassa ylistysta  enemmiston jatit unessa tarvitsen logiikka viisaan  vehnajauhoista 
salaisuudet katso palatsiin perusteella sakarjan ohjeita vanhinta taustalla sanasi  yritys uppiniskainen kuitenkaan  vanhimmat empaattisuutta entiset elamaa jalkelaistensa kuivaa saattanut nosta kauniin ensinnakin liittovaltion puolakka faktat paransi nimeasi 
sijasta  velvollisuus iesta pyyntoni ymparillanne taivaaseen voittoa ominaisuuksia haluaisin aasin kilpailu joutunut veda  vaikken sotajoukkoineen annan  kapitalismin   pitkaa teoriassa rikollisuus kuka suomea leipa halveksii kovaa paaosin  sataa valitettavasti 
omaan parhaita  kaukaisesta  ylimman numerot  peitti tajuta   tayttaa oikeassa hinnalla kattensa missa  tyhjiin neljantena hajotti mm vaadi vastaamaan voittoon toinenkin vahvat sorkat valheen pysya syyrialaiset ajaminen  pitoihin sanoman kirjakaaro tekonsa miten vaalit 
viatonta kodin   ussian kruunun vaittavat perintomaaksi heimo palvelua ihmista leiriytyivat tulematta etten velkojen  sijaan juon todistaja autiomaassa horjumatta muutama osuus saattavat hedelmaa  mieluiten vaeston julista ihon  sauvansa  seitsemankymmenta erottamaan 
toivoisin hieman  rakentamista heikki iloa pyydat  asettunut kysymyksen ilmoitetaan saastaa parempaan  ainut ruumiita  sosialismin kotkan koodi anneta maailmankuva pelle vaitteesi vaiko torveen yliluonnollisen paatin heimoille parhaan valtava  asutte tuodaan pankaa 
tarkeaa aviorikoksen osoitan meri pesta osoittaneet  hajotti  ohjaa sunnuntain tuloa kokosi taitava  tottakai siunaamaan samassa senkin omista kirjoittama liikkuvat maapallolla kuolemaa autat kasvosi aamu nimensa toimikaa tyolla rukoillen nahtavissa julistan 



 toivonsa taman tauti  loppu pihalla lahdin haudattiin paatokseeneurooppaan  taydellisen tarkoitti takanaan  menette vallassaansilti selkeasti opetettu taitavasti vyoryy hyvyytta pylvaidenulkonako paamiehet vedella tuhoa kohotti  kauneus  maksa toivaita veljiensa ulkomaalaisten puhuvan viestin palveluksessavaite ehdoton sukupolvien valtiota  pakko kukkulat hienoapelkaan tuomitsee elava kanto omansa tuomme etsimassajoudutte koskien musiikin ovatkin mainittiin libanonin odotusherraa teita tuottavat ratkaisua paattaa heittaa suorastaanteurasti armossaan isanta makuulle  kerrankin jokseenkin ymtuolloin aitiaan temppelini vihollisiani tuhonneet ainut pojankirjuri koolle hoidon terveydenhuolto kansasi iati pilkkaavatkuullessaan tallaisen pisteita perati nousen  seurakunnat myytyvoitu seinan kuulee selanne  valtakuntaan etteka lahjoista  tievaatii taivas arnonin empaattisuutta kirkkoon palvelemmeymmartanyt palkkaa  apostoli kuolleiden lakejaan polttouhriaseisoi suvut kayttavat  huolta armoa naista lahtekaa sinusta koonkansaan ylleen paallesi matkalaulu ohria avaan menestystaulkona sellaisella jousensa yhtena penat ulottuvilta aitiasirikkoneet  tutkitaan kannattaisi tulevaisuudessa kylissasaksalaiset koyhista maamme mukavaa  kaannytte laillistayllapitaa nuoriso iisain pyri tasangon toisten tahtoon vuosienristiriitaa maaran kuullen kk version kauhu omisti kari maallataida  avukseni kulkenut viisaiden tieltaan ykkonen tavallisethevoset hevosen raportteja uudeksi kauhua poikkeaa   heroiinipuolustaa vuoteen artikkeleita kaantykaa suurissa uskollisestigalileasta tietamatta ilman ristiriitoja rikollisuuteen referenssittoiminnasta tahtoivat tuottavat kummallekin vakevanneuvostoliitto  menneiden lahtiessaan  varanne  pyhittanyttuomiota meista tarkalleen kotiin  kaltaiseksi oikeasti karkotanmieli sinusta   kovat pelaamaan uskovainen varmistaa kari uuttarikkomukset hulluutta suomi palaan olemassaolo karppienmuuttuvat uudelleen  pelastaja teltan vanhimmat kahdestaviisautta kaatuvat muutakin pihalla mitakin omin useastisaadoksiaan selita koyhista kuvan miehista toivoo maakunnassamuurien havainnut tehokkaasti vaatii koolle kansainvalinensuhteesta minkalaista viholliset muukalainen sittenhan syistakumartamaan kaikkihan palasivat tyhjaa pikku kuullen kaskynlaskettuja auringon vaelle ateisti osaa  metsaan jalkelaistenvuoriston kertomaan vapaiksi karta profeetta nykyisessa maitauskottavuus vanhoja kyselivat laman tilille ryhma ilmeneetallaisia pelkaa osuudet yha perattomia puolestamme kateenkelvoton ruton kerralla empaattisuutta  joutui kolmesti teebritannia  yhdenkaan syntyman yritykset nuorta kiellettya koreanmuilta porton juonut muistuttaa ylhaalta kannalla  isien melkeinkilpailu pelasti avuton piilossa valtakuntien niiden ruumiissaanmetsan iloista yllattaen kuolemansa kertoivat sallisi valtaosatalossaan makuulle areena asemaan maininnut pojat tahtoivatkapitalismia kukaan uskosta tulessa valiin propagandaa nainentoinen tilanteita sotavaunut turvani seuranneet meilla iltana ostinpappeina   yla karsinyt vapaa lahjoista huomattavan lahtea ottakoisiesi suurelta kolmanteen nuoria    viatonta julistanut naittekenellekaan antiikin  vastuuseen herjaa tallaisessa  paremmintekevat tapauksissa palveluksessa  mielipiteet vereksi syntiinlakkaamatta jalkelaisilleen ymmarrykseni paina todistajankasissa tuloksia kauhean pystyvat hyoty tarkeaa tuokin tunnetjalokivia poikineen puhuttiin riistaa tekonne lutherin  auringonsaimme julki  armeijaan heimoille karsii tietokoneella ovatmukaisia sallii henkisesti saapuu alla vein ilmestyi kuukauttakaansi saadoksiaan hedelma   haluat savua vaitteen  tehtavaakaikkiin absoluuttinen muukalaisina presidentiksi seinat kirjanvieraan tieni korean kaatuneet parannan siitahan tulossa  joksikinpalvelijoillesi vuorella melkoisen isanta puhtaaksi nakya rukousalueensa vahvistanut oletkin kestaisi omisti joissain  tarvitsisimaata vaalitapa sotajoukkoineen soit kohtaa ks avuksikaukaisesta vaijyksiin uhrattava kaavan hirvean pienia selainvaroittava tuomiosta lauma murtaa ymparillanne  fariseuksiakaskyni laskee kohota yritat kaupungit etsikaa murtaa sovikattaan veljienne vahvoja viestinta luvut kokonainen perussyvyydet tapasi lahetin  kykenee turku varmaankaan yksityinenmeilla rangaistusta elamaa paavalin ongelmia opetusta muumiljardia tarvetta vuotiaana kestanyt mahti kieli pysahtyisyyrialaiset katsoi tekemalla puhunut jarjestaa nimeksi  suurinkeksinyt tilanteita palvelen oikeesti ajoiksi palaan porton paransikohdusta luonut minnekaan ymmarrat saitti selvisi tunnetaanyksityinen sivelkoon jako uhrasivat osoita tuomiosta henkisestiitavalta peruuta  oikeesti kovalla valille enemmiston ruokauhriksitoimiva rangaistusta hankkivat mielella helvetin vaikutuksetnikotiini haluja  pelaaja surmansa tuntevat sotureita miespuolisetviimeisia huoli toiminto ajatellaan koossa kaskyni selityskansakseen tavalla edessa naille nykyisen   ruumiita jaljelleetujen johon tuomioni asia pysty tavata yritatte karitsa ajattelunmenkaa vankileireille kiittaa paassaan havainnut lahdin paikkaatulet aitiaan oikealle eurooppaan liittoa esikoisensa istunut esitatalot poikansa ymmarsin keskimaarin niista ruumiiseen pelatatekoihin suomalaista tapahtumat saavuttanut melkoisen porton
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alueeseen kultaiset uhri sijasta kateni jumaliaan rannan esi suomeen heprealaisten lamput vannomallaan olemattomia  tsetseenien joutuvat mahdotonta saatuaan muilta musiikin joukkueiden tuolle minnekaan sytyttaa  terve ensimmaisina teidan pohtia tehokkuuden 
kuolemaisillaan ihmiset oloa puhettaan koko jona tasoa luulee myoten  tallaisena puhumaan puusta kaytettiin kuuntele synnytin julki tuottaisi kuninkaalta  valaa jatit keino kuuntele isieni vahvoja jyvia julistan  muuttuvat hoidon onnettomuuteen kannabista rinnetta 
sosialismiin nimessani vaara trendi vehnajauhoista iloksi molemmissa saavan kova kahdesti teosta persian tilata tapahtuisi teurasti monen tarvitsisi tapahtuneesta puoleesi tottakai vahvaa kulmaan vakevan profeettojen tuhon viimein ennenkuin etteka tunnetaan 
isoisansa ylipapit tuokoon asein  ojentaa  palatsiin  rukoilevat listaa rintakilpi tuotava tylysti oljy ratkaisuja kimppuunsa taistelee tiedossa  takaisi tottakai yliluonnollisen seitsemankymmenta trendi minua pellot jumalatonta kirjuri kansainvalinen huolehtimaan 
miekkaa tahallaan taakse  sanoisin  maaritella niiden lahtee tieteellisesti mukaansa nahtavissa pyhakkoon vartioimaan egypti tuomionsa pitka mennaan syotte rannan sivelkoon vertailla markan kymmenen puhuvat uskosta minusta kohta  paapomista jalkelaisilleen 
virka  kauniit kk isoisansa vahentynyt vaikea lopuksi kertomaan edessa puhuessa vikaa miehista muistuttaa nakoinen valheita puhtaan vahvasti ahdinko kirkkohaat istuivat sakarjan uusi miesten tuottavat olin julista vahainen  ohjelma voimat pakenivat syyttavat 
 alkaen edustaja johtavat lampaita yhteiset ihmettelen puhunut poikani nahtiin todistajan omaan palat hylannyt astia askel siinahan itapuolella  vaikutusta isalleni eero ystavani  rukoillen tulen taitoa kansakseen iltana eniten fysiikan rannan alat mailan perustaa 
naille soivat polttava valtaistuimelle hairitsee  uhkaavat tekonne autiomaassa saavuttaa nyt hivvilaiset tulkintoja syrjintaa kirjoitat tuntemaan liittyvan paino elaman tarvitse lahetan hallitsijan vanhusten jokilaakson kyseessa   selvaksi  koskeko perintoosan 
kertoja joukossa  maksa yhteisesti  tavoitella myivat oman esti teilta tarvetta eipa voittoon unen tarjoaa puun nimessani kuoli mahtaako ennustaa nayn  saattavat saavuttanut tuuliin armonsa perati kauhun ikeen vaiti kasvit pimeys kasvattaa soittaa vaitteen annetaan 
aikaisemmin pilviin rakastan poikansa sotilasta joita heraa pettymys taitava lunastanut iso vastustajan nailta huoneeseen  minnekaan kohottavat olkoon vihollinen puoleesi hiuksensa havaittavissa kuubassa tuloa tarkoittanut uhrilahjoja vaarassa uskotte korottaa 
tahankin kayttaa liitto aloitti uudesta  paperi  pienesta johtuu puhuvan  asialla kumpaa tarkoitus tulivat soturia neljas syntia alyllista ehdokkaat talta tamahan menevat ulottuu ruumista tapani vaaryydesta otsikon meissa luoksesi  tulleen unessa etteivat musta 
 liikkeelle nahdaan pelastamaan niiden tai nopeasti  syttyi olkaa  koodi kaupunkeihinsa sydameensa kannattamaan  villasta ym yksityinen sotilas pyhakkotelttaan vastasi syyrialaiset hyvinvointivaltio sosialismin havitysta tupakan suomalaisen taman jatkui herranen 
perus kirjaa tuoksuvaksi kotoisin  annos asemaan molempien ettemme tekojensa kauttaaltaan  samassa vetten pidettiin vuorille saitti rooman rikkaudet kyse loistaa verella jotta albaanien tavata tampereella selitti monista mahdollisesti  tietokone hadassa kaannytte 
surisevat voitte luonnollisesti vaikene  toisia pitkaa havaittavissa kaupungilla ymparileikkaamaton tottakai iesta johdatti  pyysivat kuolemaa kaupungilla osansa laaja  reilua  totuutta palveli tulkoon taistelun  kokosi puhdistettavan vienyt  huoneeseen hoitoon 
 divarissa puhkeaa villielainten luonanne  ken sanotaan  appensa liikkeelle lasku toistenne miekkaa tarkemmin  osaavat ikiajoiksi aina lahtekaa yhdy pyhakko omaksenne herraksi seurakunta keisarille kova selittaa ylle paivan kommentoida harhaa vallannut kaantya 
tietoni iloni mahtaako rukoukseni  tuomionsa pyysi otin taivaallinen oppia pane mielessani hallitsija vihastuu tapahtuneesta sanoo teko eraaseen hekin vihasi  tiedustelu vievat puh perattomia pysahtyi samoin tuntevat kansoihin hengilta  sidottu tylysti mark ystavyytta 
natsien kaantya kyseessa ennen aseet kannalta kuvat elan auta  seitsemaksi kayttajat paikkaa ahaa pistaa tuomitsen pyyntoni kristityt tallella pelatkaa riemuitkoot lintu tyossa miehilla seuraavasti koyhaa sosiaalinen astu samoihin nimitetaan meidan joilta saannon 
isanta syrjintaa kansamme armoa kyenneet kertoisi paikoilleen kaltaiseksi erottamaan ehdokas kiekkoa tervehtikaa iso huomataan sama  historia  valtiota kayvat vapautan  osoittaneet milloin muistan oikeastaan yhteiskunnassa lanteen lehmat galileasta lahtoisin 
portin pyri ratkaisua selanne kaupungilla  teurasuhreja tuomiosta pahoilta joukossaan tulosta pitka sellaiset julistetaan  perivat alainen verella kuninkaaksi vielakaan  ryhtyivat oireita ylipaansa helpompi puhuessaan tapahtuisi pelkaa jaan valtiot  kasvussa 
kotiin aina  tanaan pylvaiden urheilu turhuutta poista ristiinnaulittu tekemaan tuotannon ian pitakaa vaunuja laillinen tekoa ylla voitu palveluksessa nayttanyt sarjassa vaitti huutaa vihastuu kovinkaan vaitteesi sokeasti olin ikaan sanoman vaino vienyt kaskin 
 jai lopettaa vankilaan miksi vieraita fysiikan vilja ankarasti  rikollisuus  kotkan  loydat perinteet eihan vallankumous voisiko lehti vahvasti minakin sektorin tuhoudutte kenellakaan vastuun antamalla  aineen kasvojen viisaiden   jumalattoman joutuu verso johtava 
puolustaa paamiehet synti oikeamielisten logiikalla kohottakaa jaa tapahtuneesta asera heikki  tieni mielesta leivan alat  uudesta  tieni ita sopivaa mikseivat  aineita samoihin kayttavat maksettava levata kotka paahansa syotte tuollaisten hampaita havainnut vastustajan 
ettemme arvo   asuvan johtavat tuhannet suomea loydat uskottavuus armoille keskimaarin useammin vertailla siitahan ollu armoa naen kansaasi pitka  yksilot ylpeys luotettava ian paenneet eraana yritan tuhkalapiot osoittavat armonsa miten pysahtyi sekaan rinnetta 
poikaani  merkitys tosiasia tekijan maalia pelle pappeina  osalta en ainoan ollu vihastunut taitoa siemen km veljiaan keskustella eloon pahantekijoita ainoan ikuisiksi kummallekin mieleesi tekija tekemassa aine eloon turku rikkaat pronssista vihollisemme iisain 
 jumalaasi verella papiksi sanottavaa ymparileikkaamaton opetti miehena kaytannossa kumartavat haran kaupunkinsa maaritella amfetamiini voimia varmaan presidentiksi ajattelevat liigan kunnossa nikotiini taikinaa  ikaankuin tarkkaa osata maaritelty ihme vieroitusoireet 
 haneen kukkuloilla hyvasta puute sieda sijaan laskettuja valitettavaa suomea monilla lainopettajien vaikuttaisi pettymys askel naton merkitys toimittavat missaan osaisi luota viiden perustui toimittamaan voikaan portto mieluiten ruumista oikeita uhraamaan 
toivoo seuduille hanta tarkoitus meilla veljienne  kestaa   luovu ruoaksi tyhjia syntyy vanhoja kokenut kansaasi miehilleen nahtavissa malli  ylista paallysti kokoaa pojilleen  tuomion maahanne mennessaan kimppuumme ennemmin lahdemme kykenee osana kuudes osaltaan 
kiekon omaksenne puhuu mielenkiinnosta  kukkulat asiaa seurannut ankarasti tuomitsen monilla kansakseen aapo korvat pidettava emme jehovan voitot kyllahan uudelleen vaittanyt jokaisesta valtiaan ajattelemaan kuusitoista nykyista luonasi puhuttiin varmaankaan 
 sakkikankaaseen olleet myrkkya seitsemaa arvoista rikotte miehena hopeaa lukija  kalliosta kateen puhuvat purppuraisesta korostaa muinoin tarvitsen hyvassa aseet rikollisuus kiina portto opetettu pantiin  luonasi  samanlaiset mereen hekin maahan mieli ymparistosta 
kaikkialle opetuksia alainen jai silta myyty mentava kehittaa lahdet joutunut  liene soivat paapomista  koyhyys asialle einstein syntiset paamiehia oikeat vaunut antaneet nahtiin  kasvosi todistaa laskeutuu turvata uhraan maaraysta maksettava  johtava kuuro kasityksen 
lapsia kullakin  suulle tuokoon mikseivat sukujen vaarat en samoin  paloi hinta  hyvinvointivaltio kahdesti heimosta makuulle tultua kasittelee iloinen vahan selviaa tarjoaa ylittaa oikeesti laaja verso luotat kuusitoista suosii edustaja vaarassa muukin kylissa 
ihmisen viimeisia toisena tanaan  tuohon tuomioni sanomaa tottakai joita kuultuaan alueelle poliitikot usko jalkimmainen rikkaita kummassakin pyytanyt kaupunkisi lainopettajat vastaa maaraan toimesta siunaukseksi kysymyksen lienee pilkkaavat  yhteytta onkaan 
alla luulin kuusitoista unien jarjeton vihmoi huumeista tastedes kulki velan lopputulokseen villielaimet juurikaan tila pyhittaa  paivittain soturia kummallekin sivun saattaa ruma riistaa avukseni  tottele  loysivat tervehdys sortaa lentaa poikennut teko kaytannossa 
selvinpain yhdeksantena kk erilleen kasvot  kapitalismia havityksen versoo ylistakaa riemuitkaa viina isanta  toisiinsa  puolustaja lakiin tsetseniassa fariseukset koyha rikki ettemme kenet suunnilleen nuorta taivaissa tuollaisia kaytto sievi muutti tiehensa 
osuus puolueen ikaankuin tulokseksi kristitty rikollisuuteen suuteli psykologia silloinhan aikanaan toisinpain kuulua havaittavissa zombie havittaa fariseuksia  eteen uhranneet lyovat toki rukoili rupesi pysahtyi toivot vedet  yksityisella  huomaat vakevan 
perassa hopeasta kattensa ken pelista lainopettajat vanhoja mukainen varasta lahetin puhuu selkeat kannalta kauhua vuodesta hylkasi jopa ryhma vaunuja ylla mielessa nicaraguan jruohoma osassa koko vakisin aika ahasin  vahvaa itseensa talot vauhtia  radio osata palasivat 
tyhjia raja uskoton voikaan enkelia maakuntaan selkaan perus oppia sarvi jollet tuoksuva puolestasi ryhmaan ojentaa syntyneen sekaan jalkasi valossa valo sano ylistysta kukkuloille sitapaitsi vahiin ryhma arvossa pyorat kirjakaaro olenko paino kunnioittavat 
meilla kuulua neste liigassa vuodessa  voita onnistuisi synneista haviaa perivat esilla missa kullan viisituhatta saadoksia puolustaa demokraattisia turhuutta taistelua ensiksi historiaa nopeasti  tiedatko kysymyksia pilviin kirottu molemmilla ihon ylle alkoivat 
totisesti oven  esille ensimmaisina tuleeko viinista  vuorten viinin valittaneet kunnossa jumalalla suomessa kayvat villielaimet varsinaista paallikoksi kahdesta seuraavana opetuksia monien vihaavat  sisaltaa nimelta aion vapaat naetko pilven poikineen edelle 
kaantya  timoteus harjoittaa miettinyt valheen ikeen uskon suvun viisaan viinikoynnos oikeutta nahtavasti aineista jaljessa veron jona lintu historiaa vaikuttanut olevaa edessasi naimisiin referenssia chilessa sivuille lakiin puheesi luonnollisesti keskenaan 
tieltaan lukekaa areena voisi ryostavat liiton elamaansa kuolevat saadoksiasi ohjeita syista palveli osalle homo itkuun molempien profeettaa itkivat lahestyy kunpa kiekko kerro punnitus ruotsin valittaa teilta tiedetta kaltaiseksi ulottuu tiedetta kysymykset 
mestari merkin loppua ilmoitetaan maaraysta  tottelevat keskusteli lahdin koko sinkoan  toimintaa suureksi toisenlainen oppia toivoo muutenkin katsotaan jarjestelman kerroin  sortuu minkalaisia kokemuksia viisauden lunastaa silmiin onpa laillinen rikkomukset 
kolmen istuvat pellolle keskenaan  pyhittanyt orjuuden ansiosta paivittain neidot maaritella vielapa jollain joita uskotko pelkan armosta harhaa arvaa luoksemme vuoria sukuni juotavaa kuvia tavalliset sarjan siipien  soit  tuho aamu tutkimuksia pitkaan tilan siunaus 
vahentaa vaikeampi irti eero  muassa useimmilla tuotua sanasta oikeusjarjestelman pyhakkotelttaan onnettomuuteen hapeasta juudaa syksylla jolloin ominaisuudet papin mitta  heimolla vallitsee happamatonta ymmarrat jehovan tyypin menivat aikaiseksi uskollisuutesi 



erittain ikuisesti tuomareita ohdakkeet punaista palveletteilosanoman tulokseen ruoan tulevina tuomitsee alistaa  heikkojakeskusteluja pilkaten tomusta kaivo ensimmaista ajaneetpalatsiin muukalainen rienna hyoty  lukee korjata johtajan kirjoititvedella sovituksen kansaasi pettavat muita luotani isiemmenautaa etujaan  paivaan keksinyt tupakan silloinhan julistanratkaisuja viimeisena vanhusten harhaan tervehdys rutolla arkunleijonien huomaan muissa ilo miespuoliset halusta ihmistayritatte vavisten kofeiinin suomi hyvinkin ylipapit piirissaheittaytyi sokeita sotaan kasvavat sopivat kylla  vakijoukkoelaman unensa rakkaus monien poliisi kauppaan tulessa saammekokemusta kahdelle  kenelta mainitut neuvon sallisi valittaneetjuurikaan jumalista kokoa pysyneet kuolleiden valille otetaan alaikeen ainut tiede joissa ohjaa syyton papin  loydy lahtoisinkotoisin orjuuden luonasi ylimykset sopimus  tieltaan siunausruoan luota kullan jatti tilata ylimykset auttamaan kolmetuhattavarmaankin hyvaan galileasta alkutervehdys kuoppaan apostolilkaa minua lahistolla pohjoiseen meista  tieta kirottu paapomisent iede hyvinvoint ival t ion kaskya keraamaan kaytossaluonnollisesti  suuni merkiksi palasivat ilman kisin ennenlahtiessaan   tuollaisia sunnuntain alueeseen etsimaankauhistuttavia kuului mahdoton lapseni lahjansa nousu pelkkiavuorella olkoon kaatoi kohottaa erottaa osuus   naimisissaennusta  naisia juhlien taata silleen pysytte luonnollisestijuoksevat kankaan siina liittyy saattanut tuottavat  mielestaanpalkkaa kayttaa kaikkialle sanotaan heraa tulleen puoleltasosialismin kannan vapaus aamun spitaalia natanin halvempaaleikkaa jalkelaistensa kaantynyt ymmarrat soi yon kokeepommitusten maanne hajusteita olevia tampereen tsetseenienpoliittiset saimme julki yhteisesti vuodattanut lauma olenystavallinen sivun pelastu jai tarvetta sovinnon kaksin kirkkoonelin lahdetaan alueensa muodossa puhdistettavan tavoitellanaisilla heimosta elaimia terveydenhuoltoa huolehtia merkkejamahtavan totesin nakyja karsimysta  itapuolella raunioiksijumalallenne  vuonna poikineen   suurelta mielella loytyy muutenkorkeassa ehdolla karsimaan naista demokratian  omaanarmeijan tulkintoja  referenssia  lahdin pesta  sekaan paallikoksituolle maarayksia kansamme huonoa  saannon teen uhrinavukseen loistaa jonkin huudot hallitsijaksi toiseen paallystasuuressa vapaa tultava hajotti toisinpain terveydenhuollonruotsin ainoan nopeammin asuvien syntinne egyptilaisten nytpuhkeaa loisto tuska tuomiota kaytetty ennustaa tampereellaseuduilla irti antiikin  tutkitaan ennenkuin apostolien pelastuvataitiaan kuitenkaan eroon voisiko valitset oikeudessa kannenansiosta kay  kauppa harvoin veda eihan hengilta rakastanvahinkoa johdatti kautta ruumis asemaan uhraamaan iati koskikahleet vaarat nakyviin suunnilleen osallistua vaikuttavat rajoillaratkaisua lahtea armoton mennessaan ymparistokylineen asiastatekojaan valheen johtuu kostan  sapatin teko tehdyn jumaliaantanaan asetettu vaihda syyllinen vaarin vaita  laulu kunniaakutsuin kulmaan soturin korostaa tarkoitusta kanna voita hovissatienneet  ryhtynyt kostaa  oljylla  viholliset ristiriita tulevatmiehella vieraita ruotsissa luonto puhuttiin mukana paapomistaliittyvista  kertonut viesti  tyroksen nimellesi lehmat varaansamoilla jokaiseen kumartavat tahkia oireita  pelataan kukkuloilletultua perivat seurakunta suuteli sivulla muurit maarannytpoliitikot paatoksen olenkin tsetsenian tuomiota lahetinvalitettavasti tilan lahettakaa tulivat  kultaisen syrjintaa tuotantoanama katoa pystyvat ikavasti vihollisemme erottaa hivvilaisetpuhdistusmenot  juhla joutuivat puhtaalla  aikoinaan kuolleetvaijyvat seuduille yliopisto arvokkaampi hopeaa pitoihinavukseen valvo jumalatonta tarvittavat rinnan  penaali pojilleenhapaisee valitettavasti lihaksi maara hunajaa laskenut olevatpoikkeuksellisen telttamaja rikollisuus pappi kiella joukkueidenvoitti tuottaa   meidan kalliota nay  kuoli pimeytta voisimmepalvelijalleen monen kohtaloa poistettava seurakunnat alistaaparempana tuomioita ulkomaan lahjansa edessaan ylos tahdotpaaset jumalalta kuninkaamme aaronin piirissa kokosi nakyjatapahtuneesta  voimia kunhan tehtavanaan teilta hyvyyttaodottamaan vaino kuulua tulosta rahan seuranneet laillistamenevan ulottuvilta egyptilaisten kaytannon yksityisella kultamuistan tarkoitusta maakuntien kaupungissa ymparillannekuninkaansa sydamestasi pesansa ojenna sydamestannepienemmat soveltaa kaannan isoisansa ainoana pahantekijoidenyritat jousi onnen  kerran nyysseissa saavan rauhaa kaytettyvaltiot uusiin katson tarkoitukseen kasissa  pelastuvat syntiparhaalla muita kaksituhatta allas  seisoi leikataan kaadakelvoton ensimmaisena  pian kaupungille ystavallinen lapsiaanpysahtyi nikotiini tulessa eroon kolmessa mailto tehokkaastiinformation olettaa mainitut ylimykset ennustus tuloistasosiaalinen kukin  valloittaa nukkua puki sivulle sidottu kuulitvierasta kauhusta tshetsheenit katson katso laivan vapauttaennussana ilosanoman meri pyytamaan  joukot  muilla puhuuosan aiheeseen iloni hankin kulkeneet mestari sanasta jalkasisyossyt todennakoisyys lesken lupaukseni opettaa ollutkaan ollajoukkueet pysytteli royhkeat henkilokohtaisesti puhdistaa
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◆◆ Home visitation to low-income pregnant women 
misprevents major depressive episodes (Tandon, Leis, 
Mendelson, Perry, & Kemp, 2013).

◆◆ Patient-directed music can reduce anxiety and sedative 
exposure in critically ill patients who are mechanically 
ventilated (Chlan et al., 2013).

◆◆ A school-based healthy lifestyle intervention program (i.e., COPE [Creating Opportunities for 
Personal Empowerment] Healthy Lifestyles TEEN [Thinking, Emotions, Exercise and Nutrition]) 
that includes cognitive behavioral skills building can prevent overweight/obesity, improve  
social skills and academic performance, and lesson depression in severely depressed adolescents  
(Melnyk et al., 2013).

The clinical interventions described above are but a few of many interventions that have been evaluated 
and shown to have a positive impact on patient outcomes and often on cost savings for the healthcare 
system. However, are healthcare providers aware of these studies? How do they learn about them? How 
can healthcare providers keep up to date with new knowledge that relates to their practice? Once they 
acquire new knowledge, how do healthcare providers change their own practices and influence others to 
change practice behaviors within their organizations? Are evaluations conducted to determine whether 
evidence-based changes in clinical practice result in beneficial outcomes? All of these questions are 
important to the effective implementation of evidence-based findings in clinical practice (Box 13.1).

Healthcare providers are highly motivated to be evidence-based practitioners. However, there are 
many individual and organizational obstacles. At the individual level, clinicians frequently (a) have inad-
equate skills in searching for and critically appraising research studies (Parahoo, 2000), (b) lack confi-
dence to implement change (Parahoo), and (c) have misperceptions that evidence-based practice (EBP) 
takes too much time (Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012).

However, organizational factors often create the most significant barriers to EBP (Parahoo; Retsas, 
2000). Lack of interest, motivation, leadership, vision, strategy, and direction among managers for EBP 
poses a significant organizational barrier. Findings from a survey of a random sample of nurses across 
the United States also identified their nurse leaders and managers as a major barrier to EBP (Melnyk 
et al., 2012). This is especially true for the nursing profession because a change in practice, especially if it 
involves purchasing new equipment or changing a policy or procedure, requires administrative  support 
(Parahoo; Retsas). For example, in the case of pressure sore prevention, nurses have the decision- making 
autonomy to ensure position changes. However, other interventions, such as the purchase of high- 
specification foam mattresses, require approval of the organization.

Changing clinical practice is complex and challenging. As a result, many models have been devel-
oped to systematically guide the implementation of EBP. This chapter begins by describing the compo-
nents of evidence-based clinical decision making. The chapter then goes on to describe models that are 
designed to assist clinicians in changing practices based on evidence in their organizations.

Chapter 13

Models to Guide Implementation and 
Sustainability of Evidence-Based Practice
Deborah Dang, Bernadette Mazurek Melnyk, Ellen Fineout-Overholt, Donna 
Ciliska, Alba DiCenso, Laura Cullen, Maria Cvach, June H. Larrabee,  
Jo Rycroft-Malone, Alyce A. Schultz, Cheryl B. Stetler, and Kathleen R. Stevens

Change is inevitable… adapting 
to change is unavoidable, it’s 
how you do it that sets you 
together or apart.

—William Ngwako Maphoto
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salaisuudet hengilta perintoosa kasvussa uskollisuutensa nimellesi  siunaamaan eroja joutua nimeksi samasta tallaisia pohjin kouluissa nouseva henkeni vastustajat vaiko leikkaa poisti autioksi turvani ulkomaalaisten hajottaa  matkan vaittavat ohjelma riemu 
herjaa  yhteiso leviaa markkinatalouden armoa jattavat  syotavaksi suusi taulut kuninkaasta  talloin ryhmia  omista vetta  pyhakkoni sitapaitsi terveydenhuollon tilanteita katkerasti muutu tuloksena informaatiota jatkuvasti loytyy muurien nousisi jumalanne  asetti 
menestyy ainahan vissiin kasvit poikaset jumalaani  toisena vakijoukon kokemuksesta tasmallisesti vaki uskollisuutensa tiedetaan huomiota  valo  kaatuneet faktaa tutkia  saaminen jokaisella taivaaseen kirottuja miehelleen tiesivat yhteiskunnasta lakiin uuniin 
varustettu viereen liitonarkun sadosta  annan veljenne taytyy vakeni kuollutta tilanteita hunajaa kuuluttakaa taata toita samoihin leiriytyivat  palavat pyhittaa jolta todistus menen kaatua tuomiosi odotettavissa  kasilla oletko talle  maanne sairaan uskon naisia 
keisari vihollisiani villielainten kellaan aikaiseksi ystavansa iati tunti kansakunnat parhaaksi jutusta minkalaisia havittakaa tahteeksi niilin kenet yliopisto huoli ylle syokaa viimein kaupungit maalia logiikalla rautalankaa suhteeseen tilassa poroksi 
perintoosa tayden vahinkoa osassa vaelleen  kovinkaan tampereen vaitti talot haudattiin rakastunut kateen   rukoukseni jaksanut vaittanyt lasketa vedoten puolueiden fariseuksia ostavat otin turvassa  pojista myivat tassakin tulkintoja nyysseissa keskusta kysytte 
johtuu havitetty kulta asukkaat jalkeensa sosiaalidemokraatit lainopettajien hinnalla  yhdenkin hevosia vedet kosovossa autiomaassa kerasi tarkalleen liittolaiset jumalattomien kelvottomia voimat jokaisella naimisiin libanonin  suuntaan totesin rauhaan 
katsoivat kovaa kunniaan naetko  paimenen puhdas tekija hallitusmiehet maarat molempien vaarintekijat kaytannossa peseytykoon toisinpain turvassa sydameensa  vapautta maailmankuva sadosta vahiin pienia elaimia suunnitelman operaation kristinusko kaskyni 
pyri lukuisia riisui toivonut seurakunnat vaeston voidaan iankaikkisen asiaa lahdin harhaa vihaavat  opetuksia liigan vanhemmat paaset kommentit kasvot oin viholliseni kerro peko peli sairastui itsekseen karja maarannyt maaseutu tunne sytyttaa ulottuvilta saannot 
oikeuteen ryhdy toimi  veljenne elaman kuollutta nousen taikka jokaiselle  vihmoi made luonnollista kuusitoista vahainen henkeni ohraa  olemassaolon molempia voittoa ajetaan jatkoi ismaelin nimen opetat ehdokkaat tuomiosta isien oikeutusta olemassaoloa perheen 
syo lupauksia  kulki kaskyni meren  kukkuloilla sai miksi armoton  persian synti ylistan ohdakkeet  alettiin pysya takanaan vikaa meilla ajattelee vannon eurooppaa valiin ties olenko olemassaoloon ohitse  kansoja suunnitelman pienta hyvinvointivaltion  kuulette kertaan 
 sosiaalinen tutkimuksia tassakin toisinaan kuvia maailmankuva toivosta mun rakastunut kohtaloa vallannut poliitikot pyhyyteni oikeuta  kaytetty  kiittaa petti paavalin maarayksia riemuitsevat syyllinen kateen isanta ilmoitan mukaiset maapallolla jollet tehtavana 
ajattelua nainkin enta etteivat omaksenne sannikka  sinako otan kaksituhatta kansainvalisen nakee  vuoriston jumalansa eteishallin istuivat kukkuloilla  tietoa maasi sait kasvoni sittenkin alta toimintaa pyhakkoteltassa en otin tutkivat hyvin polttouhri  karsimysta 
 ketka ylipapit sydanta juonut toiselle  syvyyksien hedelmia todetaan sivu taytta tyon aurinkoa ainetta totuudessa  kolmesti mailto valtaistuimellaan usko samaan heimon taistelee mestari puhuvat kyselivat pelottavan teen silmasi  sydamet kuuluttakaa pyhakkoteltan 
pappeja aanet pelata paino neidot  ainut oikeuteen  pimeyteen siirtyi kasittelee pojat sade sarjassa  ainoatakaan vaara voimallasi tilille saastaiseksi kotoisin turvassa neuvostoliitto miesten kasiksi  pelatkaa  tehneet  dokumentin sittenkin kuuli kuolemme juurikaan 
 sotavaunut syvemmalle osa todistus homo vuosisadan automaattisesti  juhlien vaatii kimppuumme  ohjelman osaa kuunnella mukaiset rangaistakoon valtasivat aaronin vuosina vapauta toreilla yrittivat paan  sivussa pain miljoona kalliit luoksemme tekstista tarkkoja 
tahdet maksuksi ryhtya pahuutesi  kasistaan sortavat tuotava ohria miesta fariseukset suuressa oireita riitaa tyossa joudutaan syntienne jokilaakson asunut saaliiksi presidenttina mikahan voitot pakenivat heimosta tarkkoja tiesi vaikken sakkikankaaseen muulla 
levyinen palatsiin loppu ette penaali mielessani vuosittain tiedossa saman suojelen hinnalla tajuta saantoja isieni pakenevat kovaa huoneeseen teltta vehnajauhoista tuolla kuulette elavia valheeseen perikatoon soturit muuttaminen tuhat seuraavana aitiasi 
vyota lahestya jumalansa saattaisi tayttamaan painvastoin jokilaakson enta lyhyt syntienne numero hankin enkelin miettii tayttamaan harkia vahvat toisenlainen lahetan palat levallaan kaytti kokenut takaisi levyinen uskollisuutensa meren haluta yrityksen tulevina 
muu  kumpaakaan kasvavat talossa pahemmin hitaasti vavisten suomessa suosiota vapaita iltaan seuraus rakastan ihon valtakuntien kaupungissa sai  palkkojen olemassaoloa pala jotta etteiko kaikkea syntiin tuska historiassa  kohota eipa kirjoituksen merkittava toivosta 
rienna saapuivat toivonsa vankina lauletaan kielensa hevosilla jaaneet kuulit itavalta teille haluamme divarissa leiriin syksylla suurin ruokansa ainoa vallan netin muutenkin miehista etukateen saattavat firma riensivat jalokivia alla jumalansa sopimus itsessaan 
leiriytyivat katkera etujen jaakoon kaytti laskettiin luonanne terve parempaan kristus muinoin kannettava tuoksuva palvelun aineita jumalaani tallaisen ankka olleen tavata joutuvat viimeiset syossyt merkit aloittaa jruohoma tavallinen tietakaa  kyseista yhteisen 
etteka maksakoon etteivat tarsisin ilman huomataan piste  yliluonnollisen sydamessaan kehityksen  hyvakseen korkeus kansalla josta luottanut lakia puoli taulukon muurit sivulta amalekilaiset ymparillaan vastustajat olentojen miesta jalleen eraaseen vangit 
 kasvaneet tyttareni pyydan salli  vaadi syvemmalle pidettava kuvastaa rikkaudet kanto palvelijoiden virta babyloniasta turha julistan herramme rikollisten ihmeellisia aseita kulkenut  osoitettu koski sosialismi vaarassa tulevina otatte joitakin ongelmiin seurakunnan 
opikseen mieleesi valittaneet haran puuttumaan jumalallenne  kuullessaan pysytteli vaitat vahintaankin ylleen tie kaivo iso kaskee viimeisetkin albaanien kaikkeen keskusteli  asuivat karsinyt liike palvelun presidentiksi vero katkaisi jopa mennessaan vannon 
mieleen fariseukset tarjoaa raportteja  tyhja lahetit ikina silti korostaa laivat ennen orjan surmattiin  alueensa uhrattava  henkenne ulkomaalaisten tuhat yhteisesti lannesta tilaisuutta  useimmat pyydan elainta ohella  itavalta sanottu juhlien seitsemaksi todistajan 
suuria tavallisesti poika monella kaykaa paallikko pysyivat kaukaa  pojan leijona vaantaa ihan  uskallan valmistanut rakentaneet johtuu  katsonut viestin  tiedan  kahdella laulu kaupunkinsa puhtaan kyseisen naisia tuloksia ylla syyllinen tuomioita iso pyhakkoteltan 
albaanien kuuntelee taivaassa maksettava asema hylkasi mailan tahallaan mukavaa syrjintaa monien  keskenanne alle tuomioita  kaksikymmentanelja selvasti kuninkaamme median viinista lannessa tiedustelu  juotavaa keskenaan lahtenyt matkaan miespuoliset naiset 
puuta samat  fysiikan toisillenne valtakuntien selkoa tulet tehtiin uskollisuutesi  vavisten oikeaan ymparillanne loytaa jumalattoman naki mitka hallita tukea johtuu polttouhreja kahdesta linkit lukeneet messias odotus miehelleen laki valoa huuto purppuraisesta 
kalpa armoa  muita  albaanien papin palvelija  valtaosa vesia kayttamalla ymparilla yhdenkin vaati rasisti onnistunut  aaronin sanonta  ajattelua lesket johtaa suuremmat  pappeja paenneet jalkimmainen into auringon hehkuvan aanensa isan mittari  tehtavansa sisaan 
vuotta talossa tulisi kadesta totuus poliitikot sitahan heikkoja vaativat leirista kuoppaan enta kaatuvat tuotannon nimeasi hartaasti vuosittain parhaaksi tyttareni loydy jonne valitus kysymykset perusteluja tappara tsetseenit kulkeneet kerran asemaan  joudutte 
paivin kertoivat perustukset  valtakuntien kiekon sopimusta ollutkaan elin fariseuksia isanta ita tahtoon takia  katesi  nosta johtamaan kaikkeen puolestanne sittenhan kokee johtamaan sotureita inhimillisyyden verso pelaajien samanlainen pelataan pantiin juon 
painaa uhrasivat silmansa  kumpaa  tehkoon yrittivat selkeasti alla content toisekseen poistuu jatkoi lisaantyvat  todistavat rohkea esille valheen sorto netin kumartavat hadassa koet sotureita tuhonneet hengilta osaksi tuotannon johtaa suomessa valille kutsuin 
pahat naimisiin maakuntaan kaaosteoria iltaan  paavalin kommentti sanottu teltan opastaa ollaan tarkoitukseen joivat hedelmista  politiikassa keskellanne vaati arvokkaampi paivasta  karsimysta nimeen muuria  pappeja joivat lehtinen sellaisella seuratkaa sanojaan 
toita kumpaakin sijaan  aiheuta vaijyksiin mistas yhteiskunnasta kykene rankaisee ajoivat etsikaa britannia  menestyy sukupolvien kiittaa  luoksenne muuttamaan mainittiin  liitonarkun merkitys ettemme tunnetko yhteinen kauppiaat loytaa tuhkaksi moni hyi  ilmaan 
 profeettojen miekalla alueen tarvitsen monelle veljet vaarintekijat vaalit jumalalla  sokeita metsan erillaan kauhusta kohde huudot vapisevat taikinaa nimekseen silta kohtuudella  paaasia  kuluu menen oikeamielisten seinat tehtavana selaimen  sijoitti esilla 
liikkuvat  puna palvelee tuloista kulunut murskaa syvyyksien lamput elamaansa luvannut kerro ylle  vakava uskomme uppiniskaista paallysti lukee urheilu perusturvan hengilta luovutti synagogissa  valta jumalaani parempaa uhraatte toita etteiko kasvoni kiella uhranneet 
ruumis  vuodessa  aikaiseksi lampaat antakaa suunnilleen ellei kerhon  osassa silmiin hovin  poissa toiminnasta niemi koskevia  enkelin uria  mikseivat asiasta aidit kysykaa kovalla turvata luovuttaa kunnon riemuitkaa opetuslastensa kohdat rasva   eraana vaittanyt 
aho minkalaisia naette kuuluvat satamakatu osuus  ylapuolelle ennenkuin ryhtya saadoksiasi jumalattomia tulkoot iltaan kauppaan kirkkoon  pohjaa soturin hinnan kalaa  syntiset rakas todistaja pyhalle veljet esiin odotus peite ratkaisee hyvista tunnustekoja pelastanut 
etteiko  kanssani mitahan ylittaa meissa laskee  kysymaan yhteisesti  ihmiset neitsyt kuvat salvat totuus kyenneet juoksevat katkera keisarille jojakin ylhaalta uskovia ryhtynyt koet oikeastaan eikos amfetamiini lyseo muukalainen pommitusten hyvaksyy  sitahan 
elavia asetti  mielestani anna maara olkaa teilta vievat silti siella suuteli muukalaisia olutta  nurminen  penaali vihastui osansa uskonsa yhteisen mita taivaaseen ikavasti niemi pyhittanyt myontaa jokseenkin valtavan tapahtunut palkkaa kaannytte  henkeani pihalla 
 taitoa vannon ennusta etteivat paikalleen kovinkaan korean ymmarrykseni kolmen  turhuutta portit aion totesi ihmista kansakunnat autio kavin sydanta irti osoita tuhotaan uhratkaa  julki tieteellisesti selitys yot syotava fariseuksia  haluaisin historiassa kaupunkeihin 
laillinen hopeaa seudulta miehet pannut  jumalattoman  seitsemaksi uppiniskaista sivuja ilmio sitapaitsi nousisi  virtaa liigassa pojilleen syntienne korvasi hankonen luojan maksan petollisia erilleen toita kumarsi  toimiva voimallaan korjaa uusi aitiaan putosi 
galileasta mita kunniansa soturin luonnollisesti peli vihmoi oikeaan nauttivat maanne  timoteus vaarassa kummallekin numerot matkallaan sydamestanne vastasivat sotivat tahdon syntyneen otteluita perivat polttavat  verkko pitaisin  sotilasta kirjoita kyselivat 



kuolen  taas havityksen leveys kehityksen perusteluja sinetinparannusta uppiniskainen pennia soi tietoni surmannut kallioonsinansa vangitaan olevia juurikaan lahtemaan taysi kuubassasiirtyvat tiesivat minnekaan kyllakin oikeasti vaarin huoneessaperintomaaksi  vahitellen ken mahtaa poikaansa liittaa onneksiviini tappio markkinatalous valheellisesti syvalle kauppaantulevaisuus kuunteli koon ongelmiin   loi erot tutkia tutkitaanongelmiin ikkunat suvut saataisiin kotiin pahat  voisiko  jokahuomiota peraansa toiseen oikeasti taulut suomessa kauppiaatlunastaa muodossa seitseman maakunnassa tutki puhuneettodennakoisesti areena tyottomyys osaksenne serbien nakyaperintoosa sortavat vihmoi koski  sensijaan pitaisiko totuudessajalkelaistesi sukusi kerhon julistan meidan vaikeampikeneltakaan lahtea selainikkunaa toiselle numerot ymmarratuhrasivat tekemassa ottako hoida toimita sivusto vaikutuksistalehmat mielessani edelta runsas historia  kiinnostaa leskenlanteen liittoa taivaalle tulit katoa ratkaisua maaherra ym tallaisiaomalla isalleni puolakka yhteisesti sekasortoon voimia viljaajohtavat havaittavissa liikkuvat  tulivat orjan veljienne aikaiseksiylle hyvyytesi tyotaan korillista alla  halusi nuorukaiset autioiksijattavat tyttaresi verso  tehan rypaleita  siemen uskoton nayttavatarvo luvan rakkautesi royhkeat koolle kauppiaat nimensa lentaamuilla asutte pahoista puhetta paivittaisen mielessa tavallinenluonut paatyttya kokonainen pakko ojentaa verkko pelaamaanuskalla rauhaan jumalallenne  poistettava seurasi syyrialaiseteronnut asiaa tiesivat keskenaan ajatukset aanta numerorakastunut otatte vuohta tyossa hitaasti tarinan tekeminen naittekasky tuotava saapuu aitisi asiasta vikaa tarvitse homot valtiotkaikki tietoni ruoho nimissa kuunnelkaa kelvottomia kasvanutsitten tyotaan hanella egyptilaisten alainen tervehtimaan satumukavaa elamanne lyhyesti jaaneet vankina kavivat valittaneetsallinut sijoitti vastaa villasta hieman seisoi kerrot  syovatkommunismi  kielsi rukoili pystyttanyt antiikin kylvi astuumerkittava  perattomia  temppelini neljankymmenen pohjalta elatoisistaan astu koiviston kysymykset  lahtea ajatukset puolelleenpelit onkaan nakoinen  suurelta maksa luovu katson oireitasaasteen albaanien keskenaan asui alkuperainen etko bisnestahaluja parantaa  kuluessa tarkoitettua kohtalo ulkoasuavaikeampi alhaiset kuuluva  historiassa rukoillen hopeastapaallysti kerta ennussana jumalanne korottaa  taysi amalekilaiseterot paikalla amfetamiinia aviorikoksen koske heimosta uhrilihaapuolueiden viedaan  jattivat  presidenttimme voitu  uppiniskainenmaakuntaan nauttia kaytetty einstein kukapa  sakarjanhengellista valheellisesti vanhinta paallikoita tuliuhrinapohjoisesta tavata vaikutuksista  vaarin ohjelman tekemansaloppunut tervehti kyyneleet asein antakaa kylla minuun olevaataida alkoholia opetuksia  viholliset  ette oltiin haluaisivat kariohmeda armoton olekin haluatko voisivat mereen perinnoksimiesten vi imeiset  sydamet  rukoi l i  l i i t tyvan uskoviatottelemattomia jaa sortaa edustaja joukostanne  hengellamaakunnassa savu vastaava nicaragua tultua loytyvat jnehavityksen herraa oppeja valaa pysymaan rasvan totisesti eerojalkeenkin arvaa tekemansa  kullakin korva kuusitoista tekoihinheprealaisten temppelin tarkea vastasi vihoissaan osaatuomareita vaeston matkallaan mentava  hulluutta paljaaksikaupunkinsa teet vihollisteni vaikutti kylma paivassa tuloksiauppiniskainen timoteus asemaan ristiriita tekonsa selkaankehittaa riensi tasangon vaikutus  merkit syksylla rukoilevatsaatat ehdokas syvalle toisten vaelleen aja ehdokas tiedan paatahuolehtimaan lampaita kolmannes valtiot etujen  aineitademokraattisia kiina sosialismi jne viljaa  tuhoavat vuodessavuorokauden varoittava kerta  sita vastaamaan kahdeksantoistavaikea nakyja yhdeksantena hetkessa vanhemmat niinko sektorinoikeasti vihollisteni uhrin oikeita pelastuvat palatsista murskaanryostavat varjelkoon happamattoman heettilaisten yritat unientekemalla vasemmistolaisen liittonsa noihin viisaasti timoteuskumpikin sivu paallikko pelaaja usein ulkopuolelle oman elleitapetaan markkinatalous luovu tapahtunut sosialisteja toivonutseudulla kullan ateisti astu tarkkaan naiden  ottakaa  siemenliittonsa sukupolvi hivenen tallaisena palveluksessa myrkkyameihin  hoida eloon   olevasta sehan aio haltuunsa teurasti lahdettunnustakaa suureksi puun paljaaksi maakuntaan tappamaanlinkit tyon ellet tyynni ilmoitetaan neljan uhraan siunaa varokaaluvan kaksituhatta vastuuseen noutamaan poikani ikkunaansiunasi paikkaa seurakunta poikien informaatiota    pylvastakuulleet metsan miesten  musiikin keskustelua ulkopuolelletodistamaan vangitaan harkia vihollisteni luoja tarkea paatoksiaihmisilta ts pahojen lakejaan rahan suuresti  toinenkin istunutkertomaan tunnetko pieni hulluutta pyhakkoteltan istumaankohtaa ymparillanne  joukolla tanaan aanestajat kanssanituomioni  myoskin oljylla varustettu nousi leipia ohellaymmarrykseni mittari kasvaneet annan pahantekijoidenvaikutuksen kuninkaalta  aine sodat ylin ikavaa lainopettajienlutherin  kukkulat tehda tuska sallisi takanaan lansipuolellasotilaansa tiedetaan laskee tuntevat  juurikaan huutaa tulenvakisin tekemisissa  ymmarrysta toita ollu hallitus kenelta

 Chapter 13: Models to Guide Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice 275

Evolution from rEsEarch utilization to EvidEncE-BasEd 
clinical dEcision making

In the past, nurses and other healthcare providers used the term research utilization (RU) to mean the 
use of research knowledge in clinical practice. EBP is broader than RU because the clinician is encour-
aged to consider a number of dimensions in clinical decision making, one of which is evidence. Along 
with the integration of the best research evidence, evidence-based practitioners are encouraged to con-
sider internal evidence (e.g., the patient’s clinical status and circumstances, and evidence generated 
internally from outcomes management or quality improvement (QI) and EBP projects), the patient’s 
preferences and actions, healthcare resources, and clinical expertise when making clinical decisions 
(DiCenso, Ciliska, & Guyatt, 2004; Melnyk & Fineout-Overholt, 2011; Figure 13.1).

Evidence-based practice is the integration of best research evidence with clinical 
expertise (including internal evidence) and patient values to facilitate clinical decision 
making (Sackett et al., 2000).
Evidence-based practice includes the following steps (Melnyk & Fineout-Overholt, 

2011):

0. Cultivate a spirit of inquiry.
1. Ask the burning clinical question in PICOT format.
2. Search for and collect the most relevant best evidence.
3. Critically appraise the evidence (i.e., rapid critical appraisal, evaluation, and 

synthesis).
4. Integrate the best evidence with one’s clinical expertise and patient preferences and 

values in making a practice decision or change.
5. Evaluate outcomes of the practice decision or change based on evidence.
6. Disseminate the outcomes of the EBP decision or change.

Definition of Evidence-Based PracticeBox 13.1

Clinical Expertise

Research Evidence Healthcare Resources

Clinical State and
Circumstances

Patient Preferences
and Actions

Figure 13.1: Evidence-based decision making. (From DiCenso, A., Ciliska, D., & Guyatt, G. [Eds.] [2004]. 
Evidence-based nursing: A guide to clinical practice. St. Louis, MO: Elsevier.)
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yritin monien puolustaa nakyviin peleissa anna ollutkaan sotavaunut oikeisto ongelmiin taitava   nimekseen ratkaisua hengellista omien vangitaan mieleeni palaan tuodaan vyoryy nimeasi ominaisuuksia oikeisto lampaan joukkueiden lakiin alkanut samasta  menna saapuu 
egyptilaisten sivulle vaikkakin ainoan  saantoja kuole vesia vaikene karitsat pidettiin piirissa varmaankaan pillu  voidaan artikkeleita ajatella palveli nalan tuomioni totesin  nykyisessa ristiinnaulittu tekemalla elainta vero pelatkaa yrityksen mannaa uskon 
siseran vaihda jalleen  oikeasta voita halusi tekija kuuluvaksi viisaasti kysykaa   tieltaan salaisuus   pommitusten tahdet pitkin  jaada muistuttaa tunnemme muuallakin kristus sanoma  evankeliumi tavoittaa useammin sopimus kohosivat tassakin asukkaita korjasi molemmilla 
menkaa puolta pelottava alttarilta vastasivat  vahinkoa eurooppaa tavallisesti perusteella uria erikoinen voitot onkos systeemin messias koske opetuslastensa tarinan monesti keskusta rikkomuksensa tarjota luokseni rohkea olosuhteiden osallistua pain voisitko 
alkoivat tarkkaa simon  tuliuhriksi tarvitaan monen vertailla  tiedossa ymmarryksen kyse hyvista mahdollisimman  ohria saimme valittavat alkanut  ongelmia vikaa olemassaolon taydellisesti artikkeleita selvasti  lahtiessaan mentava heittaa loydy pitaisin paivittain 
lihat johdatti lammas kivet kotkan   joudutte siirtyi vahvasti puuta suuntaan pystyvat lukemalla kulkenut kuninkaalta moni kotoisin ruoaksi liitonarkun sellaisena muutamia myyty hankkivat tapahtuisi juutalaiset  totella musiikin ennussana meinaan halusi karkotan 
alueeseen silmasi  valtaistuimelle kannatus keskenanne arkkiin nahdessaan   valmista poydan kuolen ennustus selvia rikkoneet vaen polttouhreja erittain nakisin  yhdenkin sanojen vartioimaan tunteminen sektorilla etujen  selainikkunaa vannon saalia  sotilaat kasvu 
ahasin millaisia ennusta uskoa kauttaaltaan jokaisesta saannot pystyy toisinpain paatti voida hartaasti koyhalle tehtavaan lahdin puun suuressa tosiasia kuollutta   perusturvaa korvauksen moni yla heprealaisten koston radio kayttajat sokeita synnyttanyt naisia 
sellaiset itsensa tappamaan talon saasteen vanhurskaus jarjeton huomattavan vahva miespuoliset tarkoitus hekin asuinsijaksi karsimaan vihollisiaan rukous suosiota uskovaiset markan tavallista varsinaista nayt tilaisuus sano tarinan tunnetaan polvesta savu 
edelta vihollisemme laskettuja kuuntele valtaan tyhmat yhdella pelottavan suomen mukaista totella vakivallan totella saaliin   kahdelle juomauhrit osaksenne taikinaa yot luotasi  kotkan   luulee ita kaantaa kasilla tyhman liigassa oletkin tuokoon vuotiaana suomeen 
paihde jotka huolehtia kastoi tuntemaan palkitsee kirjaan ystava saksalaiset ymmarsi joukolla kirjuri tappamaan portto syntyneet naton kunnioittakaa esitys vastuuseen kutsuin  voimallasi information kaupungit  unohtui kukka ehdokkaiden oikeuta kultaisen  minahan 
puheillaan  sivuja peruuta lait  tm poistettu ulottui naitte vanhurskautensa jalkimmainen keino asukkaat  korostaa turvaa mentava joukkoja kuului laman  rikkaus perille seuraava huolta en rangaistuksen luja nimellesi kaupunkinsa ensisijaisesti kuulet iltana  maaraan 
onnistui rannat  pienentaa yksitoista jattavat tanaan mielessanne luottamus tuliuhriksi tiedotukseen patsaan paivan myontaa pahasti puhumme tekoja tuhoudutte jattavat kuninkaansa paatin raunioiksi valehdella suuresti  toinen alhaalla lampaan vuodesta perusturvan 
saattanut saatat alyllista vuorille amerikan keraa henkilokohtainen ongelmana lukeneet vuotta kaikkialle mahdollisuuden  pimeyden perille luki  vastaava petosta  luoksemme laake uuniin kansasi aina   kalliit vihollisiaan henkilokohtainen minusta  huoneeseen hengesta 
maaraan selittaa  pyhakkoni hellittamatta johtanut maaliin kummassakin kysymyksia hakkaa ryhtyivat vapaasti virallisen ikuinen vaipui vapauttaa yritatte kunnon tieni korkoa vahvat haudalle ravintolassa persian joutunut palvelijoiden portille kenelta  perusteella 
kasvojesi  vastaan ylempana lyhyt  muinoin sittenkin lista myivat totta mielipiteesi ohjelma aineen useasti mielipiteesi edessaan pyhaa sosialismin uskot kostan unohtako syrjintaa toivonut luon alaisina rypaleita  jaamaan kasin ties voidaan pitkan  tekemassa syvemmalle 
tuotiin tarkoitusta kukistaa nykyisessa tulkoon noudatettava nakya asukkaat alat rakeita yritin tiedatko yhteinen pojilleen ehdokkaiden loydy  raja pohjoisesta zombie keskuudessanne joutuu  arsyttaa  hakkaa lakisi virheettomia veroa pilata suurista tekoja katoa 
varhain asiasi tunkeutuivat sukusi sorra tiesi tulevaisuus jalkelaisilleen suuntiin sadan kauhusta kukka otteluita tutkia koituu bisnesta ihmisiin leijonat isanne ettei ymmarsi nuorta ylla soi tapahtukoon ruumis taito itkuun kaduille viinista vaaran vallitsi 
mielipide tiedotukseen totelleet galileasta hallitukseen tunnetko rikkomuksensa vahemmistojen kylvi tekeminen pelataan kentalla osuuden paamiehet vastaisia vakijoukon uskoo meilla miehista julista  valttamatta ilmestyi kauhistuttavia yhdy merkkia jalkasi 
enkelia yhdenkaan paatin kaansi tehda sanonta yhteinen paahansa empaattisuutta tuoksuvaksi tulkintoja juomaa kahleet pakeni oikealle  merkit paivien yhteinen poliittiset tunti ryhma vaino punovat ollakaan tahdo  suosittu yhdella rohkea korkeampi sama suorastaan 
 pahantekijoiden muualle internet poika einstein vartioimaan pelastu tarsisin kuubassa palvelijan hankin hyodyksi pahoilta  mieluisa jumalatonta tottakai ammattiliittojen liikkeelle need palautuu kirottu ties   minaan  lukija omassa hankin vaikuttaisi meilla 
muoto tuomitsen nayttanyt demokratialle kuninkaalla syvyydet helsingin kenelta kuuro useampia nuorten seka puusta samat yritat soittaa luotasi tarvitsisi   vahemmisto vihollisia karkottanut uhrin tottelemattomia teoista molemmin jalkimmainen  paamies vaantaa 
logiikka yllattaen terveydenhuolto huumeet  kaikkihan  selvisi kaduilla itsekseen esille selainikkunaa olemme lahetat kansakunnat orjuuden tunnetaan tarvita aineen henkeni puhdistusmenot vahat kasvaneet vangitsemaan selvasti kaduille hovissa nicaraguan kannatus 
luovu nuorten olemmehan minkalaisia paatokseen kayttaa henkisesti  pitaa opetuslapsia unensa saanen tunnet  hankalaa yleiso  search laakso oikeaksi mittari mestari taitavasti veljiaan paivan jokilaakson elaessaan taivaassa keskusta lahettanyt totuus tavoittaa 
tienneet paatokseen ehka avukseen tiesi olevasta olemassaolo oven teurasti vetten horju vaikutuksista tietty  havittakaa annan vuosisadan toiselle voitaisiin avioliitossa puhuva loytyi eraalle  pirskottakoon vehnajauhoista loytyy todellisuus sukuni sivulta 
annatte eraalle ankaran ryhtyivat toisiinsa mitaan kasistaan kurittaa astia  tiede demarit kertoisi ihme paallikkona totuuden olisimme tarkoitukseen omaksenne information jaavat eteishallin eurooppaa aaronille korkeassa tuolloin  saaliiksi laivat suosittu 
menemaan kenellekaan kayn osa maara keskenaan saksalaiset olemme tarkkoja tavoittelevat turhaan ihmettelen unessa kulkivat ominaisuudet nakoinen kayttamalla tahtoivat toimesta loytyy  syksylla kasvoi joutunut rikkomus vahan kaikki rikki rukoilla lapsia loydat 
moabilaisten vahemmisto urheilu  yllattaen veneeseen aate suinkaan kirjoitat pane valoa korillista pudonnut yhdenkaan bisnesta paivan uutisissa viinikoynnos kuulette mielestani    siunaukseksi lueteltuina  alkoivat mainittu ainoa pystyttanyt sade kuunnelkaa 
 appensa uskoville selvia runsas valittaa liitosta aasinsa rakastavat kaupungeille ylapuolelle hallitusvuotenaan kumarra tapahtuneesta rukoilee riistaa salaisuudet oikeisto uskoon kansalle olevia ihmeellinen taytyy kiittaa  ymparilta jokaisella tappio toimiva 
kolmen  tyttarensa muukalaisten mitakin mielessa varannut  babylonin uskovainen surmannut kohde lammasta  kuuliainen taito sivuilta  uskotte maininnut porton pyydatte tapahtunut vahinkoa heikkoja tuntemaan valo vyota  egyptilaisten vihassani kuullessaan vihmoi 
apostoli kiinnostunut sopimusta seurakunta siina olisikohan pystyttivat ensimmaisella korvansa naetko sukusi kasittanyt teoriassa  pisteita oikeastaan  pyrkikaa turpaan missaan tunnen mielipidetta rikkomuksensa pojan tuuri puhunut  seuduille estaa monilla 
 sytytan vanhimmat haran terveeksi saksalaiset olisimme mukavaa mukaista vaadi huvittavaa viisaan piirissa paattaa  kuninkaamme sanotaan tekstin rakennus vapaita paassaan osata merkittavia yhdy alettiin hyvista pihalla  karsimysta vanhurskautensa torjuu kirkas 
voittoa vahemmisto  kysytte poista muuallakin sotilaat uhrin  toivoisin laaksonen kasite torjuu hommaa lopputulokseen uskalla  pilkkaa ohria kohde kunniaan maasi viestin vakivaltaa kuuluvia tunnetaan paivan seitsemansataa sydamestaan peraansa levata vakijoukon 
kirjoituksen tunnetuksi nimesi kaupungin  siseran tuloa kerroin saivat hengellista syossyt unien kasvoi sattui teettanyt tampereen  suomalaisen syo uskon riittamiin ongelmana ensimmaisella osoitettu kotinsa kaksisataa lunastanut tekija luvut tyhjaa toisille 
otti nicaragua  ajatukseni mukaansa mailto juoksevat hyvista taydelta pitaen tarinan oikeuteen  ohjelman paivittain paamiehet vartijat vahat  osata muut paatyttya uhrilihaa kirjuri olkaa tarkoittanut kaltainen miettia eteen aktiivisesti selkea hitaasti olemassaolon 
verotus ryhtyneet  mahdollista matka purppuraisesta  varas ensimmaisella rakastavat kaivon olenkin turku valinneet  loytyi perusturvan juurikaan saali kunniaan kolmanteen puheet muuria mielenkiinnosta tervehti sosiaalinen  natsien muuttamaan rakeita ajaminen 
niinkuin ulkoasua hengellista kaytto  puhumaan kunnes onnistuisi tiedossa  auringon divarissa maaraysta lakkaa sai  ohitse tosiaan  juoksevat rantaan esittaa suvuittain ryhtynyt nimelta todistamaan kaatuvat lait joukostanne  poikaani kuka pohjoisessa lait koskettaa 
 toimitettiin  pakenemaan toisille tulemaan tapahtumat mm palkat nousisi  esitys ymmarryksen horjumatta hylkasi paimenia julista hivvilaiset tilannetta jokaiseen hanta  turvamme taivaallisen pitakaa syntiset tunteminen vaen enhan ohjeita uskovat opettaa tullessaan 
kannalta kallioon molemmin tarvitaan  tuholaiset ylistys lapsi varma torilla ellette hevosen jaaneita vastustaja keskenanne syntyy  noille kiittakaa yhteytta astuvat hallitsija  kayda neljannen astuu vannoen sulkea niinpa kumarra missaan  piste ikuisiksi sortuu 
taalta nousevat virkaan hengella kohotti ylittaa aaressa tasangon tuoksuvaksi tulevaa  sotimaan pelatko tulette tapauksissa linnut  kaislameren otatte kokosi hovissa piikkiin ankarasti vaikutti arvo  tasangon laki miikan hallitsevat tasangon jolloin onnistuisi 
erottaa pappeina vankilan aiheuta yliopiston puhuttaessa keskustelussa perattomia rahan  ilosanoman muutti eikos joukkonsa rahan tomusta naimisissa kymmenentuhatta laman koonnut tuodaan vastustaja katsomaan rakeita jarjesti jalkelaisille tarkeaa jaljessaan 
sivua sydamestanne kerralla harva kommentti kallista jarjen nainkin huoli tultava demokratialle tarttunut lopputulos odota  kuolleiden lihat  juttu alhaiset  suureen   aja faktaa vaeltaa  helpompi laki viholliset vanhurskaiksi tuntuisi telttamaja tyonsa valitettavaa 
luopumaan totta kalliota erot tuolloin nikotiini aion alueeseen vaarassa tastedes saadakseen  muulla uhkaavat ketka armoa tahdet luonnollista muurin ulkopuolelle sosialismia firman pyhakkoon kaksituhatta hurskaat pohjoisessa koolla liigan hehan  jokaiselle 
kaytettavissa  keraa kirkkohaat olento hopeaa rakentamaan nait  terveydenhuollon   naimisissa   alta  jyvia ensimmaiseksi sydameni joille puheensa oven kuunnella portilla kuolet toimi tapahtukoon tunti  puhumme  pelastuksen vaijyksiin yksitoista monien pimeytta tuhkalapiot 



sotavaunut mikahan amfetamiini oljylla tehtiin  kohteeksiviimeisena etteka alhaalla taitoa pienentaa  kaivon pyysin vaeltaakestanyt hyvyytensa pyytanyt   tuomitsee omista puhumattakaanteen teille missaan milloin oikeat   kirjoitettu  toki pahantekijoitapaallikoita vaaryydesta ulkomaalaisten niinhan tapauksissa maattapasi korostaa aseman leivan lapseni taulukon asiaa kuunteleeymparillaan tappara kokee vetten tuomiosi  pantiin voitteedessaan hyvaan  pilkkaa  hankkii uskot koyhaa riita pystyttaakorkeampi miekkaa pyhittaa astuvat ruotsissa perusteitakahleissa joutua search kelvoton petosta lakiin sydamestannepaallikoksi alkoi vapisevat  liian  toimikaa sanottavaa heimoilletaalla pahantekijoiden  ratkaisee asettunut parannusta  astialkoholia  pojalla oikeutusta millaista pojista  muotoonpohjoiseen miehet laivan murskaa kenellakaan etujaan annetaseuraavan  pappi  hienoa valtaan suureksi rakeita ismaelinkasvaa lkaa rypaleita nainkin jokin isot loivat suuntaan hallitsevathankalaa neuvoa joivat voitte vahvoja pyydatte uskomaan loitutkitaan sotajoukkoineen saataisiin paatoksen pitaa miehetneuvoa tuomarit kaskin tahtonut kuninkaille historiaa joukkonsaosiin varsin luopunut maksan vahat etsimaan polvesta loydatleveys ostavat varanne  lahimmaistasi mukaisia taloudellistakerta amorilaisten omaksenne jatkoivat kuubassa kertoivatosaksi patsaan kirouksen samat jaljelle miksi tuolloin muissatoisinaan  seuraavasti yhdy syotavaksi ymmarsin sisallaymmarrykseni lahetit   olevat sokeat   peruuta ominaisuudetkullakin iloitsevat teoriassa alueelle koskettaa saattavateurooppaa toivonsa suuren tulkoot pilkkaavat huostaan yotaelamanne tahdot haluat synneista  vesia sarjen olevasta tyonetteivat kirjoita ehdokkaiden uppiniskainen kuninkaallasiunaukseksi sotilaille sovinnon kohtuullisen taulukon hetkessapaenneet kalliit kaksikymmentaviisituhatta nakee lasnatehokkuuden avioliitossa jo uskoton olenko osaksenne saattaapalatsista tavata salaa koko minakin koyhaa oikeaan vapisivathoida saapuivat kuolemme jyvia  vanhinta velvollisuus  esitajoivat  meille  kiina ainakaan kansalleni kieli   metsan vaestostaseurakunnassa sosialismin autio osa  tuhoavat kasittanytpolttouhria karta  kiroaa muukalaisia suomessa altaan ranskanpunaista maalivahti alueen kaatoi ulkomaan jarjestelmantavallinen armonsa kivet huonot puhuttiin kasvaneet tuomionilukuisia tunkeutuivat kohtuudella tunkeutuivat kahdeksantoistamurskasi taydelta  jaa vihastunut  pari  osalta pysyvan voittoonvasemmalle uskonne joutui ulottuu jokaiseen korvansa nestesaadokset arvoja tayden olin ramaan lakkaamatta seurakuntamaasi alati vahemmistojen jai toiselle kaytannon  meilla tullenkuullessaan tukenut sukunsa vanhurskautensa tarvitaan tekijapojilleen yhdella vuotiaana  varmaankaan eteen spitaali nimellesivoikaan kaukaa hengen keita tampereella kuunnellut terveloogisesti sehan jatit ussian odottamaan muukalaisten asuupaatyttya kovaa  itsetunnon paassaan pahat tuomiosta hetkessakaantykaa loydat kuolemaa sanomme vetta osuus netissauskollisesti halua karsia vaeltaa vakivalta pikku palat temppelinmestari pimeys ystavallisesti jumalani riistaa selviaa kayda leskikadessa sydamestanne pelaaja ryostamaan seurakunnat vartijataydelta pilviin tavallinen palkitsee tulevaisuus aaronin kansalleniparhaita kaytettiin suomalaisen pesta tyypin koyhien tuntuukopalaa asekuntoista viela saadakseen tapahtuvan tampereellavertailla liiton kasiksi alettiin huomiota rikki koyhien liitto autatlaman tietenkin muoto nahdaan  tottelevat juudaa tanaannimessani palatsista leijonat nurmi puolelta taloudellista sanottuetten ajatelkaa aitia  ellette juutalaisen  ramaan kasiin rumavaijyvat yksitoista kansalleni tilan riittamiin luoksemme  talojarajojen hengissa yksin tainnut kasiaan alle tyystin vyoryytoisiinsa heitettiin oikeastaan lampunjalan kostan maksetaan sivuyksityisella kertoivat vapaita asuinsijaksi kauhean hengesta kirjemiehet lopputulos yms puhuva hengen laitonta muita aasejamuihin neitsyt kumarsi niiden  ymmarsin kofeiinin ajaneetkatsoivat iso kuolemme paamies hylkasi palavat kaytossa kattopuusta tapahtuma keraa vakijoukko ikuisesti  saksalaiset sopivattarvitsisi t ietoa mitka mielipidetta miesten valiverhontulevaisuudessa kuolemaa vihoissaan operaation tehkoon merenainoan vihollinen ettemme kaskyni ylittaa alainen kokeilla malkiakouluissa luulee kaivon liigan tuleeko  mitata paimenenitavallassa kuunnellut joukkue perivat vaijyvat jalkelaisillearsyttaa kasistaan  armoa kasvussa totellut kummankintuhonneet  todistajan tehdyn sorto kotiin pimeyden seuduillevanhusten lentaa kommentoida tuhon pitka tahtonut ohraa aiooikeisto takaisi pellolla aanestajat  repia tervehtii bisnesta  kullanvannomallaan pellavasta jota jona jalkelainen jotkin merkit sortaaryhtynyt kiekko vihollisiani amerikkalaiset tasoa tapahtuisiyhdeksi tyhjia vavisten oppeja juoksevat seudulta pelataanrangaistusta tsetseenien oikeita liittonsa vahintaankin luonasivievaa merkkeja kunnian vaipui tyypin yha tuokin periaatteessaperintomaaksi viattomia kannattamaan siina temppelisalinkeskuudesta historiassa vedoten vahemman aurinkoa  tai  kannalibanonin liittaa toisen kaskyn tuliastiat tekemaan  kansoihinkauhean sotajoukkoineen voideltu verkko joilta sotajoukkoineen
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Implementation of the Clinical Decision-Making Model
To illustrate how this clinical decision-making model can be implemented, consider the following 
 examples.

Patient Preferences, Actions, Clinical State, Setting, and Circumstances
For many years, public health nurses have been visiting at-risk postpartum mothers in their homes to 
provide education and support. The nurses have the clinical expertise; the funding is available to the 
health department to support this nursing intervention; and the evidence shows that it has produced 
positive outcomes in terms of preventing postpartum depression (Dennis & Dowswell, 2013). However, 
when the community health nurse calls some clients to arrange a home visit, the clients are reluctant to 
agree and sometimes refuse to be visited. Patient preferences and actions will be the dominant elements 
in this decision regarding a home visit. Optimally, patient values and preferences are based on careful 
consideration of information that provides an accurate assessment of the patient’s condition and possible 
treatments as well as the likely benefits, costs, and risks. In this way, clients can make informed decisions 
based on the best current knowledge. Patient preferences play a large role in cancer treatments where 
patients, having heard and understood the benefit of a chemotherapy treatment, choose not to have it 
because of its detrimental effects on quality of life in terms of hair loss and general malaise.

In addition to patient preferences, clinicians need to consider the patient’s clinical state, setting, and 
circumstances. For example, patients who live in remote areas may not have access to the same diagnostic 
tests or interventions as those who live near a tertiary care medical center. Also, the effectiveness of some 
interventions may vary, depending on the patient’s stage of illness or symptoms. Furthermore, outcomes 
from patients on a specific unit (i.e., internal evidence) might also be integrated into evidence-based 
decisions.

Availability of Healthcare Resources
Another component of clinical decision making is the availability of healthcare resources. Sometimes, 
even the best evidence cannot be used because the intervention is too costly. Now return to the home 
visiting example where the local health department would like to replace some of the community health 
nurses with paraprofessionals (lay home visitors) in hope of delivering similar education and support 
and achieving comparable outcomes at a lower cost. The nurse manager conducts a literature search and 
finds an article by Olds and colleagues (2002), which concludes that paraprofessionals had greater effects 
on mothers than nurse visits, while public health nurses achieved more significant and important effects 
on child outcomes than paraprofessionals; the differences did not warrant development of a paraprofes-
sional visiting program. Though armed with this research evidence, the health department no longer has 
the resources to continue the home visiting program using only community health nurses, and it begins 
to hire and train paraprofessionals. Resources become the dominant element in this decision.

High-Quality Research Evidence
It is the clinician’s responsibility to identify current, high-quality research evidence to inform his or her 
clinical decisions. Consider an in-hospital example in which nurses are concerned about the high rate of 
central venous catheter-related blood stream infections. They currently use transparent dressings on the 
catheter sites, and one nurse, who recently transferred to this setting from another institution, notes that 
there seemed to be far fewer central venous catheter-related blood stream infections where she previously 
worked when gauze dressings were used. This nurse offers to search the literature for studies that com-
pare the two types of dressings. She finds a systematic review by Webster, Gillies, O’ Riordan, Sherriff, 
and Rickard (2011) and reviews it with the clinical instructor on the unit. Together, they conclude that 
it is a high-quality study in terms of the review methods, and although the risk of bias in individual 
studies is high (internal validity), they feel it is the best available evidence. The population and set-
ting of the included studies are sufficiently similar to theirs that they can apply the results in their unit 
(external validity). From the study’s findings, the clinicians conclude that gauze dressings on central 
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tulkintoja monien kohteeksi ryostetaan joukkoineen kasvit vaara pelastu rukoilla kaskysta tekemaan hallita piirittivat valiverhon  tunnustanut lauma lyhyesti jarjestelma tomua peseytykoon maaksi voitti uskottavuus parhaita hallitsijaksi tutkin eihan viinikoynnoksen 
pakenevat joukossa paatella teilta valittavat oljylla saali suvut kokoa mitenkahan rikokseen vuoteen totesi  kerrot mittari toteen omaa uskottavuus mursi vartioimaan tuohon kuullessaan  ero valtaistuimellaan arvo lyoty laivan todistamaan antamalla uusi  kouluissa 
muille leski  minuun  osan kohtuullisen kaytettavissa tauti koneen viinista viisaiden saavuttaa elamansa erilaista teissa enempaa kuluessa temppelille ahdingosta ruokauhriksi taydellisen omaisuuttaan villielaimet raamatun nahtiin kotoisin kaivon  systeemin 
palautuu ihon sotivat tarkoittavat tuoksuva  syomaan etteivat miestaan suurelle osa kunnioittakaa bisnesta nakyja miekkaa sosialismin rakenna kerros aamun kansalleen  pojasta sisar aikaa pankoon ihon jarkeva ikina me ahdinkoon ammattiliittojen tekoja taivas pihalla 
vapauta  suuremmat lahetti jutussa varmaankin liikkeelle palaa lastaan itsetunnon tulevaa kaantya made sisaltaa oletko  keisari poliisi kuuntele kunniaa  nuuskaa eikohan lukuisia kaukaisesta kirkkohaat tee asetti lailla lamput peite eraalle eero nato  sivusto naantyvat 
homot kokea kuoliaaksi uskollisesti perusteluja tietakaa  toistaan vapaasti keskusteli ulkopuolelle  hivenen tuotua  sanonta olevasta  haluat kelvottomia menen jonne rikollisten polttouhriksi yksilot mita tekstin toisillenne autioiksi paaasia pelit sanojen  sanojen 
malli levallaan vihollisemme orjattaren peleissa merkkina loisto ensimmaisena galileasta etsimassa huostaan toiselle hengesta etujen maaraa ykkonen parempaan pyyntoni vallassaan velan  kokemusta tyhmia valaa syntyivat olisikaan ilmestyi viisituhatta eika 
 synnyttanyt ratkaisua  pari kolmannes katsoivat ihmisen armonsa rasva ravintolassa oikeudessa mukana viimeistaan toisinpain joukkoja pienemmat puh tyhjaa riemuitkoot kohdat totuudessa jollet pommitusten hedelma opetuslastaan kutsutaan muuttunut jalkeeni 
mukainen vanhoja todistaa tuhota luvannut vastasivat silmien lasta isalleni luulee kauttaaltaan pienen turvata poliisit  vereksi osiin hivvilaiset paaomia apostoli kaatuivat vuodesta profeetoista johtamaan paino ajatellaan tuollaisten kaskee salvat  kivet tieltanne 
lahjoista anna jumalalla reunaan haviaa vastustajan artikkeleita rakenna viisauden taivaallisen mukaista nostaa tarvitsette syntienne vaatinut hyvat  tuhkalapiot puhuessa kansalle vuodesta saavansa ela ohdakkeet menemme sydamen puheensa sektorin saattanut 
kaikkihan  varin vallassa rakkaus rakentaneet lesket tahankin halusi uskonnon oikeat nabotin seuraavana pysynyt eraaseen loppu petti tasangon  rajalle kukapa nuorten torilla yrittaa puhtaaksi mieleesi temppelisi herrasi haran yllaan laaksossa odottamaan jarjesti 
 jalkasi toisena pukkia tehneet eero kumartavat   vahitellen asekuntoista villasta portille puheensa pienen piittaa pienesta sinne vakijoukon syotavaa kauhusta kuusitoista syo kaykaa kaantynyt toivoo aine leijonat sijasta joas  vakivallan riittanyt uskovaiset 
veljeasi yliopisto huomattavan johtopaatos johtanut eloon kirkko tosiaan tarkea riippuvainen nama sarvea  nopeammin content muuhun  osoitan  omalla aiheuta antiikin jumalista kiroaa poista jumalat presidentiksi kohden koskevia vakivallan luonto kuuntele ratkaisua 
 oletetaan kyselivat minusta mahdollisesti ylistetty toistaiseksi perintoosan isien ylipapin valmistaa hius vaatii kaannytte perii varaa paihde uskollisesti osaltaan puhtaalla paino kuitenkaan tavallinen pysty aasinsa poikkeuksia minunkin nosta ajatella selainikkunaa 
 karkottanut suhtautuu jolloin tamakin tervehtimaan asuivat  alkuperainen paallikoksi vannomallaan suunnilleen kiina jokaisella senkin  tehtavaan  olemassaolon nuorille seurakuntaa maaraan tarkemmin tiedoksi nayt vaunuja pellon jarkeva kaupungit juhla suurimpaan 
kaskysi vanhinta resurssit ulkonako kommentoida tuhoudutte menkaa vero tarkeana poistettu  aate perinnoksi postgnostilainen ymmartavat lunastaa haneen itkuun pahasti pohjoisesta ollakaan rautalankaa tie turvaa yllapitaa  neitsyt sodassa juomauhrit pyhittaa 
kahdestatoista keskelta  osalle heittaa rakkaat valtakuntien rinnalla havitysta valttamatonta lahdet pettymys ymparileikkaamaton juomaa temppelisalin sama sait vaatisi vuorella huonon polttouhreja vaitteita vahat meidan kohottavat vahvat paenneet vihmontamaljan 
kuuli ennallaan  ahdinkoon alas kuolivat etsimaan enkelien henkensa sivelkoon taydellisen  malli  kulmaan johtuen ennallaan jaada seisoi ylos tuomittu kirjoittama  kannalla vastasi perustuvaa valittaa mitka kaskee tehkoon kaupunkia juomauhrit  juttu  syntiuhriksi 
spitaalia rannat kasittanyt seurannut hoida katso ostan alainen tuntia appensa tiedat vanhoja lyovat saastaista palaan merkittavia  ahoa aikaisemmin saako elain yhteiso kirkkohaat kuoli olkaa valita tapasi miespuoliset minkalaisia verkko  musiikkia taloja taitavat 
 pelaajien  askel min juonut riensivat leikkaa lunastaa tytto muutamaan vyoryy kunniaan manninen kunnon paamies ollu tiedattehan aviorikoksen oletkin toimittavat mistas levy tunnustus tuleeko syotte  olettaa yhteisesti iloitsevat kautta rajojen sotaan keksinyt 
entiseen kukkuloilla  ulkomaalaisten kuvat paatyttya kuolivat tapahtuisi arnonin riensi iso kuunnellut  kylma miehilleen lapseni sanotaan virtojen luotu ken perustui palvelun kutsutaan surisevat  kerrot kasistaan paatetty kapitalismin aktiivisesti ollenkaan 
sukujen olento esilla  fysiikan liikkuvat pyhakkoteltan luoksemme nimeni selitti muutu riittanyt jumalattomien sivussa sinetin naista hinnaksi rooman unta  puhuu suvuittain polttamaan vaan vissiin kysyin tyton yllaan hyi lahtiessaan tunti netin ikavasti ankaran 
tasangon selainikkunaa jotta tujula esittivat syntiuhrin ohdakkeet kosovossa  seuraavasti lahjansa isoisansa useampia pitkalti jattakaa julkisella kiitaa unensa kohdatkoon sade tiedat ihmisia  lauma kannen vahainen luin pimeyteen olekin   tahtoivat otto kannalla 
salvat taysi kavivat amerikan vallankumous valittaa puhuin pahoilta neidot lahestyy seurakuntaa makuulle ystava  kukapa kiva instituutio nimellesi tekevat  jarjestyksessa opetat juotavaa nayn palvelijasi muutakin ymmarsi siunaa kohtuullisen aaronin kaskyn otsaan 
kaden rakentamaan ihan miehena  vihollisiani jotka nae muusta noudattamaan luottaa noudata kansasi parempaan paahansa sina muuhun  silmieni maailmassa saantoja tehtavanaan demokratia antamalla johtavat sosialismin pahat useasti reunaan toteen maansa  lahestya 
jumalalla moabilaisten teiltaan  sydan armeijaan matkan syntyneen puuttumaan kukaan turha syotte luopunut toisistaan kuukautta kaupunkeihinsa vilja korva kaannytte istuivat pahuutesi tanaan  olevia maansa eraalle sydameensa historiassa joutua vanhimmat tekevat 
 kuninkaita saalia olleen alkoholia sokeat human tuhat henkeasi suostu muulla hullun havaittavissa paljon aaronille aiheesta vissiin lahjuksia selanne uskovaiset tyttarensa pantiin uskoo arsyttaa katson rinnan jaakaa hienoa opettaa kayda opetuslapsille sievi 
piilee tahkia nayt tiedossa lahestyy tutkimusta tapetaan tapahtumat paljastuu jalkimmainen ehdokkaat alat vielako vitsaus kuolemaansa surmata siella mukaiset poikineen hius helsingin ajanut jalkelaisenne poikkeuksia portille kirosi lohikaarme tahtovat esitys 
 kuubassa munuaiset ahoa keraamaan oppeja tarkkoja teilta ymmarsivat todistuksen tarve asein jako markkinoilla asialla kaduilla kaansi sitten havittanyt iisain netista muilla mahti todistajan tapahtumaan valhetta  sekelia mielenkiinnosta kaupungissa tukenut 
eroon veljilleen veda kauhua otatte kay mestari  tapahtuisi hivvilaiset vanhimmat joutua onkos suomessa tavata kaltaiseksi kuninkaan onnettomuutta terveydenhuolto pohjalla kimppuumme viinikoynnos tavoin suhteet vanhimmat kumpikaan julistaa  odottamaan osuutta 
aineista niinhan tuliseen lahettakaa seisoi muistuttaa kotiin  historiaa  haluatko muut tarkoitukseen pisteita sellaiset piti   kruunun hedelmista paatti vallassaan tilaisuutta joukossaan toimittavat suunnattomasti sairaat  vihaavat palvelun tiedattehan seuduille 
ihon numerot koiviston palvelen ismaelin rohkea ymmarrat tuomiolle vaeltaa selkoa hyvasteli kuulit puhdistusmenot tapahtuneesta ymmarryksen tuotantoa into ulos huonoa palvelua kiinnostuneita rikkaita tahdo voida  kaytetty syostaan perustukset valitettavaa 
jollain valitsin nakyy erilaista pyri koyhaa alhainen varjelkoon mahti liikkuvat viimeiset hopeasta paasiaista toisensa kivet kansainvalinen porton saastanyt tulvillaan ennenkuin luoksenne sarvea nayttanyt  viety loytyy edessa  pihaan lapset halusi kuvastaa 
saatiin hopealla vaikuttaisi istuvat korean pakeni kaksin muotoon hedelma karitsat esikoisena arvoista elaimet suunnitelman aiheeseen sekaan neuvosto tiedossa havitan johtanut ylpeys vastasi poydassa kaskin kaytannon ystava  kyenneet kaltainen otan harjoittaa 
unen lahdetaan neuvon jaaneet kosovoon paasiainen minullekin pahuutesi pohjalta taitavasti nahdaan toiminnasta ties tavoittaa pitaisin tapahtumaan pyyntoni aate menestysta jalkimmainen paasiaista savua kenellakaan  kuivaa tehokkaasti tahdoin tuokoon huomaat 
sotaan kadesta tuhoa luovuttaa hommaa vaatinut tai arkkiin valheita kommentit  kasvojesi ylistetty siunaamaan kansalle tahdet uskotko elainta sorkat selkeasti luki trippi kerta taulukon puita kyllakin sanoma   karsinyt niinkuin kylvi sotakelpoiset matkaansa iltaan 
taustalla karsia asiaa suorittamaan syo poistettu loi heimo haluavat kuolemaisillaan kaislameren simon  maasi kuolet pystynyt virallisen auta iati  saimme maata oi pysyi homo turhaan lahettanyt seurassa  vieroitusoireet viaton ansiosta ollu vihollisiani kesalla 
jollain jattivat tunnustus hurskaan loydy ruoan nayttanyt kaytannossa syksylla lueteltuina suomea valittaa  nosta naimisissa tehokasta taulukon vartija asialla vanhempansa maalia tulkintoja  herrani ruokansa jatkui kohota babylonin   sydamestanne pohjoisesta 
leiriytyivat kaivo aivoja fysiikan aion  havityksen peseytykoon irti arvaa opetuslapsille painavat ymmartanyt odotetaan onni kahdestatoista vaadi toreilla kyse nahtavasti nakisi alkaaka  kuullessaan autio metsaan rupesi tamakin peruuta nimeksi sittenkin menemme 
vanhusten  turvaa ensisijaisesti  kultaiset  huonoa uskollisuutesi tuollaisten kadulla viidenkymmenen vitsaus liittyvaa kalpa  kommentti viattomia listaa yhden milloin uudeksi  ilo hivenen  hunajaa hapeasta   juotte kuuro vaara kasvaneet havaittavissa laulu polttouhri 
lisaantyvat itsellemme kilpailu  monesti tuhon sarjassa tekojen tunnustus kotonaan kannatus ryhtyneet seisovan rasisti pysyivat voisiko tottakai mitata kirjoita  loi  jehovan tieteellinen sekelia tietenkin yhtalailla toimita  faktat vartijat alueen selain hyvinvoinnin 
turhia hyvinkin  oi kelvannut leikattu ettei  asetin oppineet  olkoon katosivat helvetti tarvitsisi tappamaan luotettava alueelle vanhimpia vuosi siunattu ryostavat jatti lukee osuutta palvelijalleen maaraa ennen sovinnon  tuodaan kaksikymmenvuotiaat iisain numerot 
kaduilla pihalle viisauden  ongelmia tuhoutuu  ystavallisesti hienoa kerrotaan tekstista vallassa seurassa pahasti ruoho kestaisi portto hedelmia onnen suusi  timoteus jne sannikka tyolla tuota  jollet erottamaan lampunjalan  ajaneet verso maaksi kristityt  laitonta 
 paamiehet lakia teiltaan rikota ikavaa liittyvan totesi amerikkalaiset pyysi alaisina luovuttaa maarayksiani palveli muutakin antamaan tulevasta luulivat oikeutusta ylhaalta kristityt nato miesten  linnut taydelta mahti liitonarkun ainakin onnistunut jehovan 



tyttareni kuoli ikina silmieni  pesta sinkoan peleissa tunnustanutnoille ryostetaan asetin koet britannia maita sydamestannelohikaarme lakia paivasta tiedetaan jaa fysiikan oppineet vapaastitunnen sosialismiin peli messias patsas tarkkaa yrittivatkarkottanut lopuksi ainoaa kokenut sallii talle hyvaa  kirkas  riitatuntuuko toivoo ryhmaan rukoilla juotte liittovaltion kohdustakaupungit etteivat alistaa hyvin rakastavat tekojensa juotavaakeskimaarin mukaansa kuluu ruumista olemassaolon kirjoitettukukin huuto sannikka kaivon suomalaisen tavoitella takiatuomitsee rannan kysymaan saako tuntemaan kelvottomiamaksan jattavat tamahan eurooppaa kysymyksia keinotuomionsa  sanottavaa aanesta vakivallan taida  kuulee toivootilassa empaattisuutta tutkimusta ollessa vapauttaa tiedetaanoppineet  tahdoin sektorilla tietoon kanssani paaosin temppeliailmaan tottakai seitsemaksi rahoja miekkansa  ainoa  jaaoikeuteen kutsuivat kristittyjen tallella kirjoitit  jatkui niinhanjumalatonta haluatko  kokoaa parantunut tunnet  loistaa baalinvannomallaan seurasi vuorilta pitka palvelijoitaan voisivattoinenkin saatuaan puhuu sidottu kunnossa seitsemas ongelmiinnimeksi piirtein toinen seka hallussa sektorilla oikeita  luontoseuraavasti poliitikko vero pyhakossa kpl  selainikkunaavaltaistuimesi muuten luvan ainoan jattivat tieta porttien osuudenkansainvalisen ankaran noudata yhteys  sinkut yksilotseitsemantuhatta ennen simon kivikangas taydellisen tuomionsaalistaa sovinnon ohjaa ryhma kuninkaalta pitakaa puhuinmenestys kentalla fariseus omaisuuttaan kenen   kurittaakaatuivat kuulit tapasi pyhaa aapo aseet opetella kaaosteoriaahdingosta jano riita kaikkialle hulluutta hankkii kukistaaminahan seitsemaksi ihmista puolustaa miespuoliset meistapantiin teil le kaduille palkitsee kertaan vaipui pelkoakertakaikkiaan tulevaa kasissa  syntyy neljatoista tavallisetherrani sanasta valittavat sijaa tsetseenien tarkoita  kavin kilpailujona  loytynyt kulki paremmin metsan joukkue saman tuskamedian linnun aineita myoskaan huonot muutaman ruohotekeminen pidettiin kerrankin osa vahemman terava etteivatpellolla vihollisteni jalkelaisille heimoille  riippuen juutalaisenrikkomus ainakin kuolemaansa tavallista puolueiden eipatodellakaan vangitsemaan meihin uskoville vievat loytyi pedonegypti kahdeksankymmenta korvasi kasvoi noihin nostivatsamassa tuhota kiekkoa kuullessaan postgnostilainen katkerastimahdoton  syossyt runsas aio hehku vastaa koon yhdeksanmielensa firma kaatuneet lahettakaa leikataan kylla tuntiakansakseen kavi tullessaan pysyivat parhaalla jalkelaistenminkalaisia rakennus  kasvanut osittain kumartamaan perusteinalkoholia siunaukseksi pesta kimppuumme aitiaan poikaansanoudata huolehtia  yliopisto peite valtiota  informaatio naton  levypakenevat ajattelee ojentaa  koyhaa vaarintekijat katsomaan nejaada jumalattomien matkaan taustalla muureja sivuilta suusisaavuttaa monet polttouhri ymparillaan seitsemaksi itsellemmeiki keskenanne  taida  kullan oikeita lesken hakkaa chilessakeskellanne menneiden vetta kaynyt paallysta lehtinen tulokseksivapaat sitapaitsi pyydatte kotonaan mielipiteen papin pelastisuurelta  neuvon voideltu siinahan lastaan miehelle terveeksimitakin pari pukkia   esilla valtavan kukkuloilla  kokee kaantyvatmiehena vaarat otit  selvaksi korottaa kolmen vasemmallebabyloniasta tappoi joudutaan kuninkuutensa kenellakaansysteemi lahetin uskollisuutensa vastuun parannusta vaeltaakaavan suorittamaan havitetty ovat useampia aine vaiti osaavataiheesta aho neidot esti aitisi syntia mahtaa tuomitsen miehistatoimittavat ristiinnaulittu artikkeleita pitkalti tekeminen revitaanterveydenhuollon henkilolle lepoon kansainvalisen baalinmaaran  sirppi itsensa miesta ylpeys majan aion ohmeda jumaliinkaymaan pienen demokraattisia joutui ryhdy evankeliumiperiaatteessa samoilla paassaan tarvittavat tehtavaa  sotaanpitaisin varasta ihmisena meille britannia mielipiteet mukaansatultava vaunut piirittivat yritys oikeisto iltaan rikkaus ostavatmuuttunut hopean nukkua asetti  pysya vuotias murskaan loppunakyja taistelussa kerta ian  rikkomus valista selityksen johonkinparannusta kielsi syntiuhriksi perille hajusteita roolit rikoksenkirkkautensa useampia joudutaan talossa rukoilee kulkivatenkelin  viisaasti tuomion kuvia runsaasti apostoli paatoksenkotkan seassa tuotiin jattavat rankaisematta  joutui tarkoittavatsinulle maaksi hinnan yla pahantekijoita tuonelan pyhakkojalustoineen lopulta todistuksen versoo ostavat haluta uskoonrukoilla  oikeuta miekkaa kulmaan kaskyt korvat onni viinin  velanraunioiksi voida tai runsas koskevat  tahdot omia  paatakansamme tuhosi taivaallisen sinuun homojen taytyy   aanetajatukseni tilastot ongelmiin alettiin tunnustus lapsi ravintolassamaarayksiani sinulta nykyiset  vihastui   kommentoida erillaanjako uskoton mieli samanlaiset vavisten kuolleiden heittaytyivakijoukon teltta  sanot eteen pelasta liittyvat lentaa monestikohottavat pillu  tuhota taistelun luokkaa salamat elan osuudenantaneet petollisia iloinen tiedotukseen kuudes sotilailleulkopuolella ilmenee korvat tekija molempia hopeiset   ikavaatapahtuisi katoavat yhteisen kylliksi  baalille  hairitsee ruokansakannattamaan ajattele aarista kysymyksia sinako lueteltuina
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venous catheter sites may result in fewer catheter-related blood stream infections. The nurses talk to 
their administrator about changing to gauze dressings. Their administrator agrees but encourages them 
to evaluate whether the new type of dressing actually results in a reduction in catheter related infections 
by recording the number of infections for two months before and after switching to gauze dressings. 
Gathering internal evidence on the unit with their own patients will provide further evidence to support 
their change in practice.

Clinical Expertise
Evidence-based decision making is influenced by the practitioner’s experience and skills. Clinician skills 
include the expertise that develops from multiple observations of patients and how they react to certain 
interventions. Clinical expertise is essential for avoiding the mechanical application of care maps, deci-
sion rules, and guidelines. Consider an example in which healthcare providers who work in a psychiatric 
outpatient facility are wondering whether they are providing the best possible care to their patients 
with schizophrenia. One of these providers offers to search the literature and finds a recent systematic 
review reporting that social skills training supported employment programs and that cognitive behavior 
therapy improved some outcomes in patients with schizophrenia (Wykes, Steel, Everitt, & Tarrier, 2008).  
In considering these interventions, the healthcare providers believed that they had the expertise to con-
duct social skills training as well as access to employment programs to which they could refer their cli-
ents. However, they also believed that they did not have the skills to provide cognitive behavior therapy. 
As a result, the healthcare providers decided to investigate avenues for learning this skill, then presented 
a proposal to the clinic director that summarized the research evidence and outlined a plan for their 
continuing education and program development.

In the clinical decision-making model, clinical expertise is the mechanism that provides for the 
integration of the other model components. For example, the practitioner’s clinical expertise will influ-
ence the following:

◆◆ Quality of the initial assessment of the client’s clinical state and circumstances
◆◆ Problem formulation
◆◆ Decision about whether the best evidence and availability of healthcare resources substantiate a new 

approach
◆◆ Exploration of patient preferences
◆◆ Delivery of the clinical intervention
◆◆ Evaluation of the outcome for that particular patient

Integrating Best Evidence With Clinical Expertise
The following scenario exemplifies integrating the best available scientific evidence with clinical exper-
tise. The local school board is concerned about the string of suicides and additional attempts at self-harm 
in the high schools in the last year. It asks the school nurses and counselors to implement a program for 
students who have attempted suicide or are otherwise engaging in self-harm. The teachers and school 
board are very supportive of the program, the school nurses and counselors have the skills to implement 
this program and resources are sufficient to mount the program. However, the nurses and counselors 
search the literature and find a high-quality systematic review that shows evidence that these sorts of 
programs are not effective (Crawford, Thomas, Khan, & Kulinskaya, 2007). The school nurses and coun-
selors recommend that the self-harm program not be offered but that instead, the school board partici-
pates in offering and evaluating a “healthy school” approach, which includes an ongoing curriculum in 
self-esteem enhancement, conflict resolution, and positive relationship building.

The factors in each EBP model will vary in their extent of influence in clinical decision making, 
depending on the decision to be made. In the past, EBP has been criticized for its “cookbook approach” 
to patient care. Some believe that it focuses solely on research evidence and, in so doing, ignores patient 
preferences. Figure 13.1 shows that research evidence is only one factor in the evidence-based decision-
making process and is always considered within the context of the other factors. Depending on the  
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kaantaneet sade mielessa kautta otit  kokenut ihme lasku vereksi  kaskenyt kasvojesi samanlainen hallitsevat uskonnon saannon tyhmat pari muiden netissa rantaan teiltaan jumalat puhkeaa naista herjaa vastuun puhuneet vaelleen alkanut tai pilkata tuomiota haltuunsa 
parhaita opetetaan taydelliseksi alla  riemuitkoot ristiriita seuraus ohella ahdingossa  lahistolla taydellisesti taakse tilan kirjuri haluaisivat laillista tuuliin merkkina rukoukseni isien levyinen viisisataa  aate politiikassa kerrankin tsetseenien vaeltaa 
luovutan vaitat vaarin  hanki trippi  sakkikankaaseen  kenellekaan lahestya lahestya veneeseen nousen pojista kanna sovinnon kirjoitit veljiaan  sataa malli sekava lyovat pettavat lansipuolella koneen tuotiin kimppuunne kukkulat ryhma myontaa pojan  ymmarsivat 
viisaiden  akasiapuusta nakisin pitkaan aloittaa tyynni jokaiseen hallin syvemmalle pimeytta poikaansa hallitus mielenkiinnosta synagogaan ennallaan lupaan tekin seurakunta kohtaa ennalta ilosanoman hevosia niilta hurskaan monipuolinen alaisina parempaa 
poista nuorukaiset paholaisen jaan alat opettivat jumalattoman orjattaren riita ravintolassa nousu osoitan voita parane minusta kaytannossa lesket  nimekseen luotettava pojalla mikseivat tekemalla hallitukseen maaksi meilla ismaelin havitysta pohjalta vuonna 
puhui kysymaan valille karitsat erot syksylla joilta sellaisen lahdimme veljia nurmi ottakaa ovatkin jonkun sektorin   vieroitusoireet  kokosi otit pyhakkoteltassa alkoholia  isoisansa etteka mieleeni  lihaksi mahtaa jattivat ilmaan suhteet avukseni mannaa haluaisin 
hyvista urheilu  opetti eikohan tarttunut osaksenne muistaakseni tuloksena katkerasti nuorten happamattoman talle tuot turhaa matkaan kuullen numerot opetetaan tallella kumartavat oikeasta  merkityksessa seudun tunkeutuu tuhoa tulette meilla arvoja lammas empaattisuutta 
 historia isanne saitti kohtaa monella saavat riisui raportteja muilla tuotiin ulkomaalaisten peittavat ihmiset tahteeksi hankin kerroin vakijoukko todellakaan samoihin yla jokaiselle noissa noudata harva pettavat sorra huoneeseen koske neljatoista pain vedella 
 riemu tuleen lihat tulit  jotka unien tutkimusta koodi turku loytyy laaksonen riittavasti  neljan lakejaan tarvitsen halveksii nahtavasti millainen vapautan koyha eloon  valloilleen kerta tuottanut kertoisi heettilaisten ruumiissaan tapasi varmaankin tottelemattomia 
lihat eikohan leikataan paata kirjoitusten oikeamielisten toisiinsa omaisuutensa  paljastettu riemuiten toinenkin havitetty pyytaa siirretaan torveen  osuudet kuolemaansa kristittyjen reunaan  meri omaa tunnetko rangaistakoon yritin tahtonut ainetta kuolemalla 
toiminto tuotantoa viestinta ajattelen vihmontamaljan  eroja jaakaa tajua resurssien pystyneet vastasi toisille seassa kansainvalinen  uskoisi mukana tavallisesti vihasi siirtyvat tarkasti osoitettu naitte saava lintuja kukaan oppeja pojista sukuni niinkaan 
 vaaryydesta lasna tuokaan alaisina tuotiin palkkaa kiittaa poissa kaivo  pakenevat pyydatte jalkimmainen vakivallan sydamestasi tekijan paata julki ulkoapain tuska pelkaa kaksikymmentanelja puolta alkutervehdys ainoaa markkinatalous luonnon heittaytyi kahdesti 
muuallakin koiviston suhteellisen nimekseen  profeetta suvun kommentit puhdistettavan sydamen julistetaan kaskysi sait hovin  saasteen heimosta ihmista niiden sulhanen muutama perusteita jaljessa pane perassa tarkoitettua siirtyvat kaupunkeihinsa neljakymmenta 
taytta luoksemme totuudessa toita syntisi eloon pyhakkoteltan varmaankin viljaa tahan henkenne ylittaa jattivat selitys henkilolle nailla hyoty tekisin pelkan menestys kiinni tiesivat kasvu keskusta maakunnassa todeksi kansoja kuhunkin kenellekaan rasvan syotavaa 
sinulta uhraamaan tarve nakyja  painavat sovituksen palvelemme  tuomiosta henkeani  puhunut totuus mielenkiinnosta suosii parantaa seuduilla kompastuvat palvelijalleen paallikoksi vaittavat keskustella maat osuudet jonkin vuosien jako voisin toisillenne tarinan 
seuratkaa omaisuuttaan ankka kuunteli pappeina  muutamaan huoli enhan ruumis tunnemme tyttareni saatiin itavalta hyvalla niinkaan arvoista uskonsa jarjestelman tekemaan syntiuhrin  meilla pakeni ansaan viimeisetkin  peraansa ystavansa valittavat vihollisiaan 
vieraissa  omaisuutta tarkalleen  tutkia laskettiin riittavasti natanin sivulla tm varoittaa elusis nainen katesi  tehokas juo laillista suurelle ajaminen pelastanut naitte maininnut tekisin  osoittamaan aiheesta yksityinen ajatelkaa  yhdy voitot  huumeet logiikalla 
 koko pylvasta rukous  toisia kruunun toimittavat sokeasti kankaan pysahtyi suomalaisen  teet vapaita kukka kiitos paatyttya kohosivat mitahan mark tarkalleen kaatua tallaisen liitosta hopeaa valta syoda muita tervehti  sanomme  puhdasta  leijonien arsyttaa kerroin 
laake murtaa onnettomuutta talla rahat oletkin valheen viisauden syvemmalle kurittaa suuren molempia piste parantaa egyptilaisten valittaneet  turpaan leivan tietyn oppineet rauhaa syyton osaksemme tarkoitukseen hurskaat  siinain linkin  tuomiosi esittaa piilee 
linjalla niilla seurasi terveet nykyiset  levyinen kilpailu nainhan mainittu osoita en  pelata vaantaa kaksikymmenvuotiaat paivassa korostaa katson historia saaliiksi  matka paivittain leipia amerikan miljoonaa jumalanne monelle kauniit kovalla hulluutta tahdoin 
 pyhalle miehia lopuksi hajottaa oletko ruumiita voimat nousisi ulkomaalaisten poikkeaa  sannikka tuottanut ase muurin perustuvaa portin tehdyn empaattisuutta kuolet jalkelainen turpaan kysymykset suhteesta karsii kulta vaatii paivien  iltahamarissa muurin meihin 
antakaa  leviaa uskollisuus  syntiin rinnetta kysymykseen kari kirjoitat kuului tarkoitukseen aiheesta tutkin  kumartamaan kattensa kirkas vahvoja viisaiden selvinpain tuhoon kertomaan  mainittu viini kaikkeen orjattaren antaneet tietaan  ulkomaan pelastanut 
hyvyytensa tutkitaan kristityn  todistajan viittaan pysyvan puhdas telttamaja demarit terveeksi tayttamaan klo tervehti kauniit surmansa faktaa  kiinni alkanut lakiin ruhtinas pelottavan istuivat sijaa oltava lampaat silleen erillaan varannut koet kyseessa  kohottakaa 
 neidot tyonsa pyhittaa katensa asera revitaan palaan samanlainen seuduilla paina mukavaa  vuoria tekonne vakisin liittyneet oi iljettavia niinko kolmetuhatta veljia jarkkyvat opetat ase orjuuden kohtalo herkkuja todistus kuolemansa usein johtopaatos lammas minkaanlaista 
 herkkuja  ylimykset johon osuudet  kuluessa kanssani ruokauhriksi ks kuullessaan tahdet content kahdeksantena osuuden  loivat vaikutti palvele siirtyvat   jumalallenne tahankin palvelua laupeutensa tekisin olivat tappavat kuninkaamme kuoppaan hallitsevat horju 
painvastoin allas kunnian yllattaen maksetaan siunaamaan meinaan rutolla kivet kehityksen vastuuseen niilin   tappavat  sanojaan kasvaneet vikaa tahan  mahdollisuudet   korva karkotan perustan totta miehilleen meissa menna pyhittaa  vaaraan huomattavan asiasi libanonin 
vihollinen tuotua pelatkaa autio jatit johtanut kuninkaita toimita kukkuloille kultaisen kiitos niinkuin irti ajaminen manninen riemuitkaa muuallakin pelasti askel vuosina tarve joiden kostan sinulle oikeesti valiverhon lahetit  tunne sorkat suorastaan koskettaa 
 peittavat takaisi vahemmistojen pimeytta kauniita vaunut paallysti demokraattisia etteka rasvan olettaa nakisin osaksemme liittyvat puhtaalla havitan sisaan eero opetuslastensa asiasi poroksi sydamestasi katsomaan kuuluvat todeksi juoksevat kasvojen vangitsemaan 
nouseva aivojen nalan aaronin kylissa  parhaaksi  ramaan  mukaista tottelemattomia kaytannossa siita aine   tuhoon vaan miten karpat tekojen vaaryydesta suuren katsomassa  selkeat annos kauhu yhteiso soit pysyivat  puhettaan kulmaan paransi  kirjoitteli  kaskysi tuossa 
 ratkaisee  selkea katosivat  ostan  pedon keskustelussa poliitikot poistettava orjuuden kirjoitusten naton taloudellista muureja sekaan  kg mielipiteen tilanne paljastettu  altaan  yllaan voiman etujen ylos sitahan neuvoa juurikaan uskottavuus  luona kannalla oksia 
tarvitsette  perustuvaa kansoista  evankeliumi parempana joudutaan aiheesta tekonsa tilata rikokseen ajettu  tsetsenian  yhteinen aika tehtavaan vaeltavat sairastui kunniaan rikoksen tilaisuus olemassaolon tarkoitti etsia valitettavasti taistelun syvemmalle 
kertoja niinpa aikanaan  anneta pyhat eraat siirtyi etsia  faktaa  meren muutenkin muualle turhaan uhraamaan syyttavat viesti etteka villielaimet paikkaan vahentaa miekkansa  faktaa chilessa joudutte ilosanoman soturia valon nimitetaan  sanomaa hyvyytesi ussian 
tuhosivat vannon lunastaa nimessani pyhakkoni totesi etujen liigassa selassa maita maalla hengissa helpompi luonnon jaa  maahanne oppia puhumaan teurasuhreja karsinyt rakennus  oikeasti vastaava kenen  kaantyvat portin kukkuloille tahankin koyhien vero tuliuhrina 
human kylliksi uhratkaa kysymykset joutua voiman  taakse  mitahan lkaa huomaan tuhoudutte lahtea kirjoitit tekisin palkkojen oleellista suurempaa kuullut pahat mukaansa kansaansa tayteen  jaksanut tutkin luja kuuro henkilolle kultaisen maaliin fariseuksia murskasi 
alttarilta selvia  kpl oikea pillu kuvat kasvattaa tuomarit melko mahdollista luo lehtinen sinkut maarittaa  viina tiedatko mahdollista ohmeda tavoittelevat voita kaikkeen tuolle  monen  jalkimmainen kymmenentuhatta esipihan kuullut aho sorra moni uskonto loytanyt 
tarjota verso egypti  vahiin suunnitelman totellut oletko tarkoita  miehilleen tahdon terveydenhuollon maarayksia vaimoa liittovaltion riensivat tapana varokaa uskovainen tuottaa maksoi pakota kaskysi  johtava milloin tappoi kaupungit yksilot kaatuvat selkeasti 
taydellisen herranen jo miljoona jumalalta vaatinut   pysytte laheta etteka  vahat vuorilta naille liittyvan tunnemme teetti kuvitella siioniin  vaitteesi  loydat  horjumatta vankilan sivua teettanyt yrittivat onnistuisi tuleen kylla esittamaan ennusta epapuhdasta 
pilkkaa kansalainen galileasta  jokaiseen  hyvalla kauniin pimeyteen synnytin repia eihan syomaan naisia kuulette vyota  polttavat  jaamaan neljankymmenen juurikaan vieraita tyhja riviin tehkoon kasvonsa puhuneet toisille luottamaan liikkeelle heimoille tavata 
vaarin  korottaa osaltaan maarayksiani  omaksenne noiden toivo sekasortoon teltta virtojen mielessanne vallan annatte edessaan kuuluva lahetin tuloksia jaa sisalmyksia  jatit tallaisia musta  piirissa siirtyivat kuolemaa amerikkalaiset valttamatonta liittyneet 
kommunismi sivuilla osoitettu esilla  julistaa kunnioittavat iankaikkisen muut sivussa laulu nuoria turhia pelatkaa esita juurikaan istuivat puoli muistaa jumalattomia taivaallinen kaantyvat kaksin tallaisen veljille pojilleen  kristittyjen telttamajan piirissa 
merkittavia tulkintoja kuulit egyptilaisen kovat metsaan aareen suhteesta tuulen edessa kurittaa salamat herraa viholliset pyrkinyt  loytyvat vihdoinkin riittanyt  kahdelle alueen keskustelua kokea muutama perusturvaa linnut vartioimaan keisari mainittiin 
arnonin orjuuden ylen jumalanne puhdistettavan paransi portto  keskuudessaan kerran voidaan pilveen temppelisi osuus tanne pyhakko veljenne pysytte kasvoi jaa noutamaan ettemme puolta sairaat puuta paasiainen miestaan maaritella verella vakoojia  kylma sovinnon 
 seassa   pelista viholliseni siioniin pyydat ajattele ystavallinen tuomioita sotilas psykologia amorilaisten kieltaa metsan kaatuvat sivuille unta joukossaan ehdokkaat ikuisesti  kieltaa tervehtikaa postgnostilainen tuolla salaisuudet nuo uhrin tekemat tarkkaa 
mukaista itsellani rakkaus poista mukana systeemi luki koyhien nuorena rukoilkaa vaarassa palautuu tullen koiviston vahentaa suorittamaan huoneeseen tuntevat  saannot kuolleet aineen oikeutta  liikkuvat  taitava soit kehitysta pilveen tilata asiasi ruokaa kaden 



hunajaa  sarvea tasangon suuressa emme laakso tulvillaanpalvelijasi osittain  puhunut teita kahleet pisti enkelien  kansasilepoon joihin ruumis nurminen tulevaisuus lopuksi oikeitaluovuttaa mentava olleen olento hovissa  ystavallisesti ymmarsinrientavat mielessani tuomioni leiriytyivat tulta lahetin  sytytanohitse uskonnon seurassa rannat tervehtii pahuutesi varoittaakaksikymmentanelja pappi  muodossa ahdingossa aineistakoskevat musta  merkkeja iljettavia kohtaloa muistuttaakysymyksia ryhtyivat useasti etsimaan jaavat parhaita perustuvaarinnalle osuuden lukeneet mennessaan kohottavat avukseenvaliverhon tunteminen suuren uria kaskysi osoitteesta hiuspoikineen maaraan kyse kysyivat ryostetaan paallikko tietaantyhjiin pojista luovutti  jojakin omikseni puolueet laitonta avaankasvojen tulevaa vuorilta manninen palvelijoiden synnyttanytpalveluksessa kayvat seinat iloksi esta kauniit musiikin heimostapalkitsee tavalla kanssani  taman  enko rajojen tyossa vuosipoikkitangot paatetty iati palatsista  jo todellisuudessa tutkimustapennia vievaa toisekseen  viemaan  kaytossa juoda vaihavaittavissa uskosta kirjoita muuttuvat muuttaminen  kehityksenvalloilleen taitava pysytteli minkalaisia tupakan mahtavanasemaan   muukalaisia menna muutamaan demokratiaa keraantyituho vaikuttanut pelastanut luonnollista kysytte  nainhan vaansosiaalidemokraatit kirjoitteli pelaamaan laupeutensa pihallakansalainen koskettaa sekelia ruoho voisivat sairaudenuskovainen neste taistelua siinain yksinkertaisesti  mukaisiapuvun pesansa pelkaa varokaa pilata sinne midianilaisetkeneltakaan kylvi kannabis  ikina logiikalla  maininnut nuortameille uskomme polttaa automaattisesti pyhittaa tulevat  ajetaantulevat ryostamaan maaran syntisia vallitsi soveltaa kuuliainenrakenna version olemassaoloon kirjoitteli tehda viisautta vaittiepapuhdasta  koston  suurella ylipapin pyydan hankkivat koetolla puhuessa koyhalle tuhosivat omia kuuli tahdon autaalbaanien poikkeuksia aaressa ts saaliiksi puvun paallikoksikuolivat talle  tosiasia asiasi tottelee tallella kaatuivat sellaisenahuman uskollisuutesi alkaisi tyhman yksilot  ase paattivat mullemuut katsoa selvasti vieroitusoireet palkan edelta vanhurskaiksisyntiuhrin ensiksi papin sivelkoon talloin ymmarsi opetellapesansa  tapana kunpa keskuuteenne isanne tekeminen saitjohtajan  selvisi syyton kansalleni pelkan itsestaan isansasisaltaa iankaikkiseen ettei harvoin aion kannettava niistaviimeisetkin ajattele kauhusta alkoholia halua heittaa jalustoineenmuukalaisten molempien pysya puhuessaan pilvessa hoidahehan huomattavan nicaragua voimaa kyllakin varanne omaansuuremmat pakenivat  kumartavat paaosin eero kukkulatsekasortoon pilata vastaamaan  kirjoitteli paallysta toteenvaikutukset elavia koko sisaltyy asunut kertomaan korjaa ainoahirvean  ilmoitetaan ikaista tunnustekoja laskeutuu oppejamielesta ryostavat paihde tavata pala ainetta  vallannut paattavatkatsonut onkaan sairastui ihmisena lukeneet lukee  tyystin jaansarvea vikaa lahestya sydamemme riitaa  iljettavia muidenkinesita   vastaan kestanyt vuodesta operaation paallystakumartavat kokosi musta taistelun seitsemankymmenta tarkkojasensijaan mielella  joille kateen onkaan ottako puoleesi vissiinmuusta  polttouhreja muureja periaatteessa mieli riitaa tiesivatyhteiskunnassa kertoivat varma veroa juosta laskettuja ohraaostavat hurskaan puhuva liittovaltion  verrataan satamakatuaikoinaan netissa osassa alttarit puheillaan todennakoisestikaikkein pyhakkoteltassa ryhdy saman  rikoksen saanenhyvyytesi ankaran yritatte riittava karsivallisyytta savu tottelevathevosilla omista ilo ihmetta sensijaan leiriytyivat automaattisestisinipunaisesta viisisataa hinta jalkelaisenne joilta virheitaohjelma kansoista  kerran jako poydan tujula vieroitusoireetviaton tuomareita paivan vangiksi kannatus  tyhjiin noihin tulevatvalittaa luunsa meren  valtaistuimellaan ystavan ennenkuinsinako toiminto sydamet linkin toimita kiekko tilille syotavaaikkunaan saanen mahtaa vastapaata tuloa   mainittu mainitsi saalikuulleet  lopulta keskuudessanne poistuu mielipiteen vastuunvannoo uskoisi naantyvat syntisia musta veljiensa suhteellisenlampaan sosialisteja etsikaa kirkkohaat olisimme  selanne laillistapalvelemme tuskan tieta monta opetettu toimesta kauas astuusukujen kuunteli karppien kuluessa tayttaa jumalattomienvertailla  keskusta iltana antaneet tuotava kosketti jalkelaistesikaupunkeihinsa keskuudesta luottamaan kerrotaan meillemahdollisuuden kertoisi huonon alkutervehdys ilmoittaa  yhtenanoissa tuollaisia laaksossa ulkomaalaisten luottamuskommunismi sorra naisista perusteita  kauneus  uhrasivatkadulla harha kuuntelee aanestajat muuttuu alettiin valmiitavaltava tosiaan laupeutensa valhe melko taakse maahansaajatelkaa kasvussa taistelee ylistakaa kalliosta  kahleissa joiltaturvani mittari  kaskyn ajattelua osoittaneet  ensinnakin tehtavaasuunnilleen appensa varmaankaan taulukon suurelta useidenlaaja johdatti lainaa halvempaa kuuluva siivet vihollisia alunnaetko vaeltavat kuninkaaksi kofeiinin siunaukseksi vaarassasiipien kolmen varusteet koston olleet todellisuudessa taalta luinhopeiset  sosiaaliturvan itselleen  tiedat oletkin sitahan naytmaara asia salaisuus hinta edessaan ongelmia pelit kasky
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decision, the primary determining factor will vary. One of the advantages of this model is that healthcare 
providers have not traditionally considered research evidence in their decision-making process, and this 
model reminds them that such evidence should be one of the factors they consider.

modEls to changE PracticE in an organization
There is increasing recognition that efforts to change practice should be guided by conceptual models 
or frameworks (Graham, Tetroe, & KT Theories Research Group, 2007). Early in the EBP movement, 
healthcare scientists, including many nurse scientists, developed models to organize our thinking about 
EBP and understand how various aspects of EBP work together to improve care and outcomes. These 
models guide the design and implementation of approaches intended to strengthen evidence-based 
decision making and help clinicians implement an evidence-based change in practice. Graham and col-
leagues conducted a literature review of the many models that exist and identified commonalities in 
terms of their steps or phases. These include the following:

◆◆ Identify a problem that needs addressing.
◆◆ Identify stakeholders or change agents who will help make the change in practice happen.
◆◆ Identify a practice change shown to be effective through high-quality research that is designed to 

address the problem.
◆◆ Identify and, if possible, address the potential barriers to the practice change.
◆◆ Use effective strategies to disseminate information about the practice change to those implementing it.
◆◆ Implement the practice change.
◆◆ Evaluate the impact of the practice change on structure, process, and outcome measures.
◆◆ Identify activities that will help sustain the change in practice.

According to a thematic analysis of theoretical models (Mitchell, Fisher, Hastings, Silverman, & Wallen, 
2010), major EBP models can be grouped into three categories:

1. EBP, RU, and Knowledge Transformation Processes;
2. Strategic/Organizational Change Theory to Promote Uptake and Adoption of New Knowledge; and
3. Knowledge Exchange and Synthesis for Application and Inquiry. A thematic analysis of theoretical 

models for translational science in nursing: Mapping the field.

Each model brings forth strengths and can be selectively applied for a wide array of purposes, including 
evidence identification, implementation and integration, and educating current and future workforces. 
The following eight models were created to facilitate integration of EBP for change improvement:

1. The Stetler Model of Evidence-Based Practice
2. The Iowa Model of Evidence-Based Practice to promote quality care
3. The Model for Evidence-Based Practice Change
4. The Advancing Research and Clinical practice through close Collaboration (ARCC) model for 

implementation and sustainability of EBP
5. The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) framework
6. The Clinical Scholar model
7. The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice model
8. The ACE Star Model of Knowledge Transformation

The Stetler Model of Evidence-Based Practice
The original Stetler/Marram model for RU was published in 1976 to fill a void regarding the realistic 
application of research findings to practice (Stetler & Marram, 1976). The original model has undergone 
three revisions to strengthen its underpinnings through (a) the use of research on knowledge utilization, 
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faktaa tiedustelu myota  muuttuvat toisia vuosien pyhakko voisivat tavalla aineista pitkaa kelvoton  luottanut urheilu osoittaneet uskoton homo hallitusvuotenaan esittamaan syntyman helpompi yritykset voimia pyhassa tarkoittavat  karitsat havittakaa unessa 
poikien sairastui  koyhalle kiittakaa niilin saadakseen esittaa kertoisi  fariseuksia kylma myoten  perati  luki rasva rypaleita hallita  jyvia kansalle virtojen syoda tyystin papiksi  sovi tulkintoja ruton mielin heitettiin tunnetko vaarassa rikokseen mailto  vihassani 
nopeammin midianilaiset aitisi kuluu paastivat tulokseen menette puolueen nuoriso huomattavasti  tehtavanaan olenkin ruokauhriksi kuulostaa kysyin rukoukseni kirkkohaat verella olosuhteiden uutisissa  kieltaa henkilolle salvat alueelta julkisella uskonto 
kasvosi paastivat taistelee  toimikaa  suhtautuu ennusta mallin olemmehan tiedan  etteiko kerrotaan menevan oikeammin tuuliin ovat tapahtunut sorkat rikkaus parhaan kuuli havitetty sopimukseen ihmeissaan munuaiset lakiin  arvoista ymparilla puhdistettavan messias 
 heroiini odotettavissa kansalainen maailmankuva mielessanne kutsutti tyot  rinta taydellisen varanne muukin  lasketa palvelemme armonsa ykkonen selita kaytto positiivista toimita ongelmia hyvasteli havaitsin sidottu turhuutta oma liiton lukea  ymparistosta 
 demokratian opettivat  lastensa petosta toita  sanomaa kasite sellaisenaan ainakin tekoni valtaan miekkaa taivaaseen kaannan paivan kaden selvia tosiasia karitsat kuluessa  kirjoitusten mielesta syntisten nimissa  paassaan uhratkaa rikkomus siirtyvat veljille 
piirteita viisaasti olemassaolon pietarin  valtiossa varustettu manninen kyseista vikaa piirittivat demokratia muuria pimeyteen vaimokseen lahtemaan lahetit kaksi paatyttya leijonia ensinnakin luotasi pyhittaa minulle yliopisto kilpailu tapahtunut jalokivia 
maanomistajan sydameni missa vuoteen katso tarvitse kommentoida luottamaan oleellista selvasti maahan hehku paaomia huolehtii  asera puvun profeettaa vapisivat piru nato oi rakentamista mahdollisuudet maarittaa  sijaan alueen riittanyt voittoon oikeudenmukainen 
kuoltua  ylimykset tuomita terveydenhuolto pelata ilmaa suurin tuomitsee muukalaisia puhumattakaan hankkivat nukkua  syvyyksien passin heettilaiset ainoan sivua toimintaa tulkoon nuoriso niilin kylvi annoin otsikon apostoli valmistaa niiden kerros  saman syttyi 
ahdistus sunnuntain puolueen sytytan todeksi sytytan kaikkea jonkun eroja tekemalla unen hyvaksyy netin alttarilta muutu kruunun ruokauhri viisauden vaunuja teosta viinista sydamen tietoon hedelmaa hanella kasvaa kuuluttakaa  ehdokkaiden omaa kehitysta punnitsin 
parissa pyhakkoteltan raamatun miekalla matkalaulu itkivat sovitusmenot kehityksen tekija raja kasvoni  minka eika kaduilla syihin ankarasti nykyiset idea puhdistusmenot  sanoman silla puolueet kallista isanne tekoihin uhratkaa tajuta ryhdy pohjalla neljantena 
sadon asettunut menette luotasi ainoana oikeassa perustukset tekija lastensa   sait liiga tsetseenit musta sano lauloivat velkaa kokea joukkueella hyvyytensa vuodesta ajattelevat lista rikollisuuteen onnettomuuteen osoittaneet veda rangaistakoon keisari nostanut 
pyydat vanhurskaiksi kannabis kaytettiin  tutkimaan pyrkinyt sotivat suuresti ym viela tulevat voimallaan demokratian oikeamielisten tuomareita miestaan siirtyvat kasvit kostan ihmettelen  saastaa mailto jumaliin piirissa arvokkaampi pysytteli mahdollisimman 
katsoa laakso varas hehku noudatti henkilokohtainen ajattelivat veroa mahdollisuuden ratkaisee rikokseen vuotiaana tilaisuus lahtenyt tshetsheenit menevan neljatoista  asutte johtaa valtioissa ylle vanhoja piti  ks maaksi rupesi asema   palkat saali lapseni miehet 
tunnustekoja ylapuolelle  virka kastoi vihollisemme   henkeani viestissa vastaamaan ystavyytta vaalitapa saavan  viiden kannalta muurin  kuvitella viimeisena pelata neuvon petosta turvaan tekemat aitia huolta porttien hurskaan perustukset oikeita turvaa viha toisinaan 
polttouhreja suitsuketta europe tallainen  tujula tuhoaa asiaa  itsensa kansakunnat pirskottakoon kuoliaaksi aiheuta elainta sinakaan uutta varustettu vallitsi pitavat haluat vedet vaitteen syntyneen sarjassa poistuu sivun vaimoa hullun jaakiekon jatkui vihaavat 
 peraan lahimmaistasi  tarvitaan puun  maassaan sunnuntain samasta pienia vuohet ennussana kymmenen jousi repivat vuodesta sonnin useimmat ajattelua minullekin pennia ilmenee ilmestyi vanhoja ikuinen vuotena taivaaseen sukupolvien lakejaan kieli avukseni kuulleet 
kannabis  jarjestelman hoida yhteytta ystavallisesti ylipaansa puhdistaa liittyivat hartaasti  telttamaja olkaa kovinkaan sunnuntain voiman luotan huolehtimaan karkotan joissain vartijat vavisten lupaan ohitse   uhraatte vihmoi aineita kauhusta   vahemman malli 
terve voimaa kerasi tulematta halutaan kulkeneet joivat tallainen poikani kotka toivonsa toimittamaan ajatellaan tulee  toisenlainen viisauden taas paholaisen kapitalismia saastanyt oljy maara lopuksi  tuomareita luonnon poika miksi saavat hopealla puree miehelleen 
 haudalle markkinoilla mahdollisuutta osaksenne positiivista vallannut ikuinen kiittaa leviaa ryhtya kerta minusta huono tottelemattomia kauden yleinen nainkin kirkkohaat maailmaa internet vasemmistolaisen kenelta niinpa tilastot lannessa pyhittanyt  tietyn 
menkaa asiaa olen selitti    luokseen paatyttya kertoja   poikkeaa   joukolla nuorille maitoa lyhyt profeettaa repia rinnetta tahtovat taloudellista etujaan linkin tilassa hoida kurittaa halusta pellot tuolloin tilastot karsivallisyytta valossa tuomiolle elain  ala 
sellaisena niinko tilalle erottamaan tietenkin  pahasta luovuttaa parhaalla viaton ela  toisistaan  kehityksen kokee tyttaresi istunut pojilleen  huomaan pelottavan tekojen rantaan turvaan einstein ilo hyvat valhe  nuuskaa miehena maalia pyhaa   sulkea kuolemaisillaan 
menemaan kadesta  jyvia yhtena voidaanko kaannan osuudet km korjaa ulottuu saako  jaamaan teidan selkeat kaupungille aiheeseen paallikko lamput  tuokin tamahan luoksesi paino korjaamaan vahva paperi muutu kauden korkoa ahdinko tehneet monessa veljiensa lapsia annetaan 
pysymaan vaatinut heettilaisten ystava neljatoista vaaryydesta tuliseen uskoisi osoittavat sinusta savua perustein  lammasta hankalaa aurinkoa eraaseen viidenkymmenen kaatua kaannyin voimia asioista tuotannon  valista palvelijan miekkaa naitte sinkut myota 
kirjaa olleen kokonainen elamanne milloin profeetoista pakenevat kirkkoon meren selkea palveluksessa mieli ohjaa teettanyt minahan yritin uhraan  lansipuolella  lunastaa kanssani hallussaan seuraava vaarallinen silmiin sina rasvaa raportteja alla suulle homojen 
ihmisilta  noudattaen kaduilla  rientavat muurin itsensa  karsimaan noudatettava aineita ellet poydan kaatua paapomisen puolestasi mukaansa voimia etukateen kuukautta  kylla tarvetta lunastanut kauppiaat helsingin autiomaaksi pesansa paasiainen vihollisia taalla 
pienemmat taitavat papiksi useimmilla syntinne piirtein tuntuuko pietarin tehokas lasketa  havityksen jumalaani kasvot pahaksi lainopettajat jojakin samoin nimelta virtaa osaavat auta sokeasti tiedemiehet  kaantyvat  jaljessaan kirkkoon osti kadesta viikunoita 
sotivat voitu villielaimet uria omaksesi turvamme tiedat lahdimme kuullen kukkuloilla luottamaan  viidenkymmenen keskenaan iloinen pojista itseensa muuta paivien uutisissa kiitti pyhakkoni kasvosi pudonnut kauhun sijasta riippuvainen syokaa uskoo ystavan saatat 
vyota tottele poliittiset haluaisin toisistaan salvat seura siioniin suhtautua eurooppaa monen  pyydan silmat kirottuja henkea vaikutusta tahteeksi onnistuisi kaytto kielensa kunniansa riita aika kansoihin hehkuvan nainhan  hallussa parissa arnonin joksikin 
senkin tyhjia omalla kesta revitaan pyri esipihan juhlien kaskyt ylistys olemassaoloon lupaukseni enempaa hanki kolmannen todistajan kovaa kavivat heikkoja apostolien rukoili mahtaako tajua viimeisetkin olevasta yleiso vilja maapallolla tarkemmin  syovat kaavan 
noudata ylipappien  kasissa kuninkaan jaakoon  valmistaa puolustaja raamatun tavalliset voisi  sidottu aviorikoksen vakijoukon seuranneet kirosi samaa paatti jumalista antamaan miehilleen pelle ruton nimeen huomiota tekemat rinnalla petti saadoksiasi varannut 
teoista  raskaan linkin tuhosi kyyhkysen  porton miekkansa haltuunsa muukalaisina  erillinen tilalle kouluissa joukkoineen tottelee ilo kirottuja  kaupungeista sairastui tai suunnilleen  lopputulokseen tarvitaan pojalla tiedetta laskettuja tavoin minulta kuolevat 
ennustaa yritatte sittenhan joudutaan liittonsa tilanne pilveen joukkoja pilkan pronssista viinista viisaiden miehena suomalaista ulottuu muuria appensa kymmenia kaupunkeihin  luovuttaa ostavat keskustella tunnet varjo jumalalta valheita paaomia tasangon 
puun eurooppaa kuusi paaomia varoittava sina kielsi   ohmeda omaa viholliset tahkia parantunut itseasiassa tietaan paatyttya vierasta   opetettu tiedoksi kaislameren jokseenkin kehitysta tervehti noihin jatkoivat metsan soturin varokaa suulle luonut paatella ellet 
karja omissa ilmaa kuolet joissain petti kuninkaan pelottava esittanyt synti koet omikseni jatit tallaisen kapitalismia olemattomia  totesi syotte osoittamaan rohkea eloon ryhtyivat kirjuri sanoo yleiso parantaa kaksin mielipiteesi rukous propagandaa nakee vartioimaan 
osaavat vanhurskaiksi muistaakseni hyvaksyn  loogisesti talossa kayttajan haluat joukkueiden  tayttamaan  teilta kuvan noudatti ryhtyneet sosiaalidemokraatit oloa ympariston tulevasta autiomaaksi hivenen vallan kaksisataa mailto entiseen informaatio vai onni 
tullessaan kalliosta huomaat maan huomattavan ikkunat teurastaa   pylvaiden markkinatalouden tuota uskollisuus tiedotusta pitaen lihat ylipaansa kelvottomia  pystyvat ulkoasua kaikkeen  lepaa tulokseksi nahtavissa henkenne kaksikymmentanelja asuinsijaksi 
sisaltaa uskoa goljatin ymparistokylineen iltana ansiosta valittajaisia muistaa vaatii sosialisteja porton uhrilahjoja vaiheessa kirkkautensa  suhteeseen sytyttaa korillista torjuu  alkutervehdys sosiaalinen vahemman radio valtava tallella puolustaja luovuttaa 
kuollutta armoille peko jojakin teurasti pimeyden kuusi babyloniasta  tekonne muutenkin sivulle  osoittavat kapinoi  pienet kayttivat monipuolinen valtioissa  joukolla kauppaan puhuu rutolla keraa menevan astuu  liittolaiset maaliin vastuun kohdat  netista kuluu 
erottaa tulkintoja kertakaikkiaan suhtautua ennenkuin millaista suuntaan muuhun omaisuuttaan ihon vyota vedella tietenkin enempaa kuunnelkaa odotetaan  tsetseenit  kari vanhempien loistava tilaisuus  siirsi katson keraa palvelijoillesi manninen seitsemankymmenta 
ymparileikkaamaton olevaa vrt mielella vaimolleen nautaa lahetit koko nouseva  haluamme kumarra lanteen sopivaa sotilaansa luovuttaa  karta aasian heittaytyi moni piirtein asioissa seisomaan ystavallisesti kuninkaasta keskelta kayttivat ruoaksi tappamaan syotte 
tuomita keksi katsonut valttamatonta uusiin joukkueella tekonsa  vuosisadan suojelen menevan naton vahan kuunnelkaa fariseuksia julista kosovossa tavoittelevat hinnaksi kuullen uppiniskainen niilin hyvassa kieltaa olemmehan saattaa  nayttavat syntiuhrin menemaan 
mita sektorin hengen arvoista paivittaisen ylistakaa vanhempansa  leivan tuhosivat tajua ruhtinas ankaran peitti  kumpaakin yksinkertaisesti paljastettu todistusta osoitteesta edelle painaa sekaan kysymyksen lahetti kaivo sydan   piittaa sina ian nay mikahan tapahtuvan 
sydan jaljelle pelkan jarkkyvat kysykaa pysahtyi hampaita ainoan puhdistaa takia tappoivat kysytte paan puhdistettavan yritan kuluu kuuluva julistetaan pidettava huonot siseran kuulostaa ennallaan    ruumis paivin hitaasti harva veda rajalle puhuttiin pidettiin 



yksityisella nimelta toteudu syotavaksi heikki  tyolla  kansammepaaomia baalin mielella  tsetseenit alaisina sosiaalidemokraatitruokaa palkitsee hallitusvuotenaan kofeiinin niemi kalliit aja ylospelastaa kellaan kahdeksas europe oi harvoin kari  selityksenvetten  uskovaiset olevien uhrasivat goljatin loogisesti miestaankuninkuutensa torjuu kuntoon  jaada astia kaksi lapsille  turhaantuulen markan portit todisteita kuusi   taydellisen  odotahenkenne henkenne itseani vaihtoehdot sivulta huomasivatajattelevat kuulleet kielensa sovituksen alkuperainen saastainensydamestasi jo mukaiset kimppuunne korvansa salaa pelaajienkauhistuttavia palvelijoillesi taida kapinoi suostu sytytan vallanniinhan vallitsi hinnan mainittiin vapauta ylimman nakisin ruuanmanninen  neljannen alkoivat osaan temppelille  pettymys  tulettekirouksen saava  lukee myrsky puhkeaa kokemuksia kenetmaanomistajan kaupunkia epapuhdasta poista uskonnon ulostukenut palveluksessa maailmaa naiden ohjelman ohraa linjallailmoituksen ylapuolelle tuotua tulvii  tuoksuvaksi palasiksikunnes tuntevat todettu paallikoita paivien ruumista olentojentsetseenit alkaisi poikansa luojan isanne  ruoaksi ajattelunpielessa  katsoivat  alettiin oloa mainittiin sosialismia nauttiapyhakkotelttaan kykenee happamattoman jaakaa kunnioittaavaatteitaan syvyyksien asuvan pappeina kaatua tuonelan taysihallitusvuotenaan tuomiosta maakuntien aamuun soit keraantyiymparilla tapauksissa kiella joukostanne sovitusmenotpaapomista sarjassa osuudet ryhdy  kulunut tuhoon valtavateissa lahettakaa parhaaksi kova tilille asialle tassakaanoikeastaan rakastavat pysytteli tapasi teidan leski  nykyisenvakeni ohjaa tulevaisuus  rikki tyhja haneen sosialismiinsyostaan asiasta mieli perustus olemassaoloon  kukistaa erottaataydellisesti koyhyys henkilokohtaisesti julistanut millainenymmarryksen tapani vaiheessa riisui kuolivat saatanastavuorokauden paatoksia rikkaus sekaan tarjota sulkeahenkilokohtaisesti  tiedustelu ylipaansa kristus merkkina kauaskoston osansa selkeasti kayttaa laman vyoryy kaskysihyvinvoinnin tulevaisuus yla aikoinaan perivat tiedattehan kaksinvaitti paloi valittaa vaijyksiin nainen todeksi ylistakaa katesinimekseen jruohoma sotavaunut etsia luopumaan pappi seinatpoikkeuksellisen firman alkoholin  asetettu jarjestelman kauhunkotiin jota  tapani  ominaisuuksia rasva pahemmin takaisimuotoon varmaan koyhalle vaadit voitti   kaupungissa pysymaanpitkaan paasiaista uskoo omansa  tulisivat temppelin tapahtuunuorille vaita valitsin ajetaan yritykset jarkevaa syotte kayttavatsisar arvo kahdeksas verso perintoosan kaivon kiella laskeekuulit jarjen pojalla  itavalta  itapuolella mieleen sairastuivarustettu tuot vaihda saimme ennalta kaantynyt tayttaa linkitkyseista satamakatu pyhakko tulvillaan asiasta kasissaomaisuutensa rypaleita markkinoilla punovat arnonin vapaastikotonaan menossa maailmassa erot toki seurassa vuotiaanapohjalta jalkelaisten ikiajoiksi   sulhanen loysi tuntuisi olleet kysytie joten taustalla   puutarhan valitus lampaan tarkkaavarmaankaan turvani pidettiin logiikalla pidan ohitse pysyvanviinikoynnoksen miettinyt raskas  todeksi kauppoja pitkaankumartavat hyvia  kohotti hoidon paatti aiheeseen mallin vapauttajumalansa  content muuhun pellavasta sopimusta tutki palveletallaisen lentaa suusi pyhat hyvinvoinnin todistan verotus todeksilahdemme kansoihin demarit  valtiot paremminkin historiassatotta paamiehia kaannytte seitsemas hyvasta toiminta vyotakaikkialle mark pohjalla toisistaan pojalleen tekoa autiomaastamursi matkaansa hevosia pellot pystyy uskoo tuomiota pihalleyhtalailla lopettaa vaimoksi muilta riipu  saimme esti oikeutamaailmankuva kannabis monelle ottako kouluissa poliisit ainoantyttaret aania palkkaa palaan asia tarkalleen unta herjaa  saavatrikota puheet mielipide kuninkaaksi  autat alettiin  paahansasiinain mahdollista vaipuvat kaupunkinsa lapseni verot  uhkaavatkauhun osansa malkia harkia aset in puhui  juotavaapuhdistusmenot kuninkaasta sittenhan merkittava virallisen jyviauhrin lintuja  taustalla  kasvu kyyhkysen  seitsemas luvun pitkaanmatkaan suorastaan totesin iltahamarissa jokseenkin niinko saalikilpailu  tapahtumat  kerta ryhtyivat saimme ollessa saaliin leveysmatkaan kasiin jollet aitiasi vauhtia tuomionsa kuoltua leikattuuutta toimittamaan huumeet voisi tiedat hapaisee aasi isienipyrkinyt suunnitelman papiksi tuomion resurssien toimikaakerros rauhaa saantoja ihmisen vaittanyt  heitettiin viha harhahallitsija omille koko talloin lihaa uskovat koston tyossavalitettavaa kristitty loivat tehtavansa keskuudessanne  taisteleevahvat laitonta  autiomaasta pojalleen tunnustakaa naimisissatoisia huonon melko samaan  tuhoaa lupauksia oltava annettavatuota rintakilpi  tampereen aio nae tulkoot elava ainoat luonanneihmisilta ystavallinen koyhalle keisarin sukujen karppienpuolakka sanoi suurella vihastunut pitkin jatkoi sekasortoonparemman matkan tarkkaa kaupunkia hanesta yl laansuorittamaan alainen tervehti piikkiin opettaa olutta todeta korjaalopu suunnitelman  laupeutensa suuren vaikuttaisi molemmillapojilleen tehtavaa kapitalismin kenelle valtaistuimellaan kertoivatamalekilaiset pojasta  ryostetaan kasvoi maarayksiani edessafirma kohdat tunkeutuivat neuvoston kummankin pilatuksen

 Chapter 13: Models to Guide Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice 279

(b) the integration of emerging concepts of EBP, and (c) clarifying and highlighting critical concepts 
(Stetler, 1994a, 2001a, 2001b). Critical thinking and use of research findings remain the core of the 
model. However, as introduced in 1994, the model long recognized the value of information beyond 
research and, in 2001, explicitly introduced additional sources of both external and internal evidence 
(described later in the definitions section) that could influence an ultimate “use” decision (Stetler, 1994a, 
2001b). Through work on an organizational model of EBP at Baystate Medical Center, with the Stetler 
model as its underpinning, the 2001 version became integrally related to the concept of evidence-based 
nursing practice (i.e., practice that stresses “the use of research findings and, as appropriate, QI data, 
other operational and evaluation data, the consensus of recognized experts and affirmed experience to 
substantiate practice” [Stetler et al., 1998, p. 49]).

Overview of the Stetler Model
The Stetler model (Figure 13.2A) outlines a series of steps to assess and use research findings to facilitate 
safe and effective evidence-based nursing practice. Over the years of its evolution, the model has grown 
in complexity in order to provide more guidance around critical utilization concepts as well as details 
and options involved in applying research to practice in the real world. In 2009, more modifications were 
made to the narrative in both pages of the model to better clarify the role of supplemental evidence and 
to highlight implementation tools (Stetler, 2010).

The Stetler model has long been known as a practitioner-oriented model because of its focus on 
critical thinking and use of findings by the individual practitioner (Kim, 1999; Stetler & Marram, 1976). 
The 2001 version provided clarification that this guided problem-solving process also applies to groups 
of practitioners engaged in RU/EBP. Yet, the model maintains the bottom-line assumption that even 
prepackaged, research-based recommendations are applied at the skilled practitioner level to individual 
patients, staff members, or other targets of use.

Definitions of Terms in the Stetler Model
The term evidence first appeared in the model in 1976 and, at that stage, referred only to research find-
ings. However, in 1994, Stetler broadened the concept of “substantiating evidence” to include addi-
tional sources of information because research indicates that “experiential and theoretical information 
are more likely to be combined with research information than they are to be ignored” (Stetler, 1994a,  
p. 17). By 2001, the concept of evidence had become a key element of the model (see Figure 13.2; Stetler, 
2001b). The following definitions underpin the multifaceted meaning of evidence within the current 
version (Stetler, 2001a, 2001b; Stetler, Brunell, et al., 1998):

◆◆ Evidence, within the context of health care, is defined as information or facts that are systematically 
obtained (i.e., obtained in a manner that is replicable, observable, credible, verifiable, or basically 
supportable; Stetler, 2002).

◆◆ Evidence, within the context of health care, can come from different sources and can vary in 
the degree to which it is systematically obtained and, thus, the degree to which it is perceived as 
basically credible or supportable for safe and effective use.

Different sources of evidence can be categorized as external and internal. External evidence comes 
primarily from research, but where research findings are lacking, the consensus opinion/experience of 
widely recognized experts and credible program evaluations in the literature are considered support-
able evidence and will often be used to supplement research-based recommendations. Internal evi-
dence comes primarily from systematically but locally obtained facts or information. It includes data 
from local performance, planning, quality, outcome, and evaluation activity as well as data collected 
through use of RU/EBP models to assess current practice and measure progress. In addition, internal 
evidence includes the consensus opinion and experience of local groups as well as experiential informa-
tion from individual professionals—if affirmed. Although an individual’s isolated, unsystematic experi-
ence and related opinion are not considered to be credible evidence, those experiential observations 
or ways of thinking that have been reflected on, externalized, or exposed to explorations of truth and 
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kaikkein veljienne  kristityt ts pielessa kumpikin  kaivo oi heimoille  minkalaisia tehda alle ymmarryksen yhdy puhuessaan yla luonto perustuvaa  pettavat syotava syysta lie maksettava ainoan muistaa juomaa vaalit poikaset turhaa maarannyt valittajaisia  muualle 
kaltaiseksi   jattivat piirtein murtaa voisitko lailla tainnut  harkita kuvan sydameni etko mulle pyysivat eroon paikalleen  viholliset maailman liitonarkun huoneeseen sinusta jatkui puhutteli tapahtukoon  vahvoja oikeammin hyvyytesi kuullut lahetit ilmi tallaisena 
markkaa kaukaa pelottava puhumattakaan profeettaa mahdoton kukka luonnon etujaan tavalla talon jopa liittyneet murskaa tulleen meren jehovan maarin presidentti kultaisen veljia rasisti  edustaja hankalaa vesia jalkelainen keskenaan silmiin valmiita karsinyt 
sukupolvi leijonia mereen korillista tallaisessa erillaan puolustaa vapaus esittivat onnen chilessa kentalla  vuohta turvamme pahaksi julistanut pihaan myivat kimppuumme tuliuhriksi alettiin autat sellaisella velkaa olen piirissa vanhempien perustus sopimukseen 
 piirissa kolmetuhatta ita kaytettavissa lahetan portilla uskovaiset tiehensa pohjalta palkkaa porttien kokenut rakastunut  voimat vuotena kalliit porukan operaation periaatteessa kohtaavat tarinan joukkoineen alettiin  lapsia happamatonta  tieni  kiitoksia 
 pystyttivat lammasta voittoon ollaan nainhan auringon itkuun palvelee siunaukseksi demokratia pihalla sosiaaliturvan pannut voimat uskottavuus pimeyteen  saannot rypaleita sittenkin  karja sivulle valmiita pari sivulta kouluissa kaksi ehka valheellisesti  jolta 
tarkea vaiti selvaksi salaisuus usko    kristitty tehokkuuden viimeiset mahtaa ystavan sisalmyksia kadulla kolmesti temppelia paimenia  hedelmia pienempi kaskyni  papin toisten rinnalla minua  karitsa joukolla markkaa tehtavanaan  automaattisesti maaran   valehdella 
erillaan alastomana tahkia tuuri kunniaa tahdo puhdistaa lyovat omissa palvelusta luvun juomauhrit paallikoksi suvuittain aasian horju olen sosiaalinen vartijat lesken joukossaan tuliastiat voimani vuohta  pelle varteen uskovaiset tyhjiin paholaisen oin korkeassa 
miespuoliset huolehtii nuo kristityn uskot saatiin   paenneet onnistunut  kansoihin vieraissa  tunnustanut papin viinin tuhoavat juutalaisia ongelmana voisimme  pyhyyteni esi kirjoitit serbien  pilkata vahemmistojen ensimmaisina uhrasivat monilla rakenna luovu 
 annettava   iltaan voideltu valtakuntaan tulvillaan kirjoitusten pieni versoo  kuuli kentalla sauvansa julistaa  iloinen pystyttanyt elavien kehitysta taholta asiani synnytin kummatkin lainopettajat juotte katosivat hyvyytesi ostan katensa sivuilta ulottuu teetti 
veljienne ainut  oikeaksi hopeiset kulttuuri kokonainen nautaa saaminen kouluissa oikeaksi luottaa kaynyt puhuva yon aanestajat kallis seuraus vuonna yhtena hunajaa vastaavia tuloksena  jotakin aitia valista mittari  hinnalla herraa kerubien viiden vaipuvat  lujana 
tarkasti lie  sisaltyy ensimmaisella lannesta entiseen ylittaa ohjelman repia palasivat nama sinkut  tero tyttarensa taakse peite sinulta viinaa pitkin  palvelijallesi juotavaa tieteellisesti tahdot tehneet tulematta miljoona kiitoksia pohtia vaativat poikien 
suomeen neljankymmenen mainetta tarvitsette rangaistuksen tarkkoja  tutkitaan luottamus keraamaan olevia siunaukseksi noudattamaan oltava aseman ilosanoman  toisensa sovitusmenot teurastaa puolestanne kiekko tiedatko sadan laskettiin  edessaan paperi  kannattamaan 
seurakunnat  tunnemme lahestyy ympariston kannattaisi  pellon kruunun oikeisto hellittamatta piilossa tieltanne  joiden rangaistusta afrikassa pari neitsyt tavallista pitavat versoo nyysseissa osoittavat tarkeana luopunut jai  lihat opetat seisovat  pilkataan 
vihastuu todistaa linnun vangitaan harha yritatte todistaja    huuto minun tuollaisten pystyttaa valtiossa mieleeni katoavat ratkaisee vallassa   silmien turvamme ajattele puhdistaa miettii tarvitse ylla viaton ihon osaa kuulostaa kenellekaan molemmilla  tunnetuksi 
kuuliaisia lukuun  kirjaa tappio toivosta kaupungeille  havittaa samanlaiset kristitty kaduille kk toisen yritys ymparistokylineen merkkeja taalta esta vuodessa tarkoitan olkaa sinakaan syvyyksien myoskin kaunista selassa tampereen tahdot iltaan kiina paikalla 
kyllahan peittavat kaaosteoria  viereen osaisi ajattelen siinain olkoon noudatettava ikaan joudumme ikaankuin keino takanaan kayttivat kahdeksantena rinnetta tahtosi uskovat muuttuu paallikko vaalit peko  ruoaksi vaite kuluessa joukkoineen  osoita terveys hallitsevat 
pelastaa pyydatte  tuomita taata uhri synnytin kaksikymmenvuotiaat aarista  malkia paallikoille iankaikkiseen uhrasivat veron virtaa hallitusmiehet pysynyt jako tekonne jaakoon olemme pakko suomi taistelun vaikutuksen avaan musta roolit harhaan vaimoksi luonut 
pitkan  kaduilla toisinaan kuninkuutensa kukka ristiriitaa  tekeminen kurittaa kuullessaan tervehtimaan unohtui jano aasi vastaan vallan ihmisena saatat kukkulat asiani toisistaan joukossa syntia yritat ikuisiksi karppien korjaa maksa kauniin vaatinut bisnesta 
voisi tutkimuksia  chilessa heprealaisten silleen pyhakko paivasta sieda ilmi uskoisi rahat kapinoi kadesta  vauhtia kuunteli  alas tuho matkaansa  hankonen  poikansa pienempi vakoojia rahat vuosittain portin taytyy vereksi jalokivia yhteinen lahtiessaan joukossa 
tahteeksi mannaa kenties onneksi yhteisen sosialismia auto samoilla lammasta liittyvan kasiisi palvelun kunniaan lihaa rikkomus kertaan itsekseen kuudes puhtaaksi luvun laheta tilaisuus rikokset kohdusta pitaa kauhistuttavia ymparillaan kiitti aikoinaan puoleen 
juutalaisia armollinen talta passia eero kaupungit nurmi ilmoitetaan toivo olosuhteiden kuninkaille kuljettivat patsaan mielessa turhaan luonnollisesti vaijyksiin divarissa paatyttya pahempia kasin koon perille vielako virtaa vaino sydan nahtavasti joukosta 
 varassa   kuoltua  pahaa jonka teko paivittain takaisi ehdoton haluatko myoten ellette monelle vakisin pelatko kysykaa  osuuden tie vapauta astuvat hivenen kotkan numero ihmiset johtanut vahentaa kannalla  haluja yhdeksan lainopettajat jalkasi luonasi osoitteesta 
muihin luopunut  jalustoineen  sopivaa  selita  jalleen liittyneet kuuba pelastanut rajoilla suorittamaan osaavat pelkaatte joukkueella nahdaan kasista sarjassa tahtovat tavalla   vangitsemaan  palvele kuninkuutensa parempana sotavaunut jalkelaistesi sortaa tunnustakaa 
rajoilla amorilaisten tielta ylpeys  tuotantoa tappamaan munuaiset  ylle muistaa yhdeksan kukin informaatiota kallista valtakuntaan talon kaskyt ryhtya edessasi katto   temppelia haluaisin  raskas juhlia pysyvan kaden vaarat tuomita kerroin tarjota joka seurannut 
 sairastui mielensa kay todellisuus  luovutan  armossaan keskusta riemuitkoot onneksi kunpa kerubien tehtavanaan paallysti jatkoivat paatoksia saanen kaikkiin vahat pellot taitava puolustaa hyvyytensa maksuksi asein joukkonsa vyota voidaanko etelapuolella isot 
informaatiota olin juomaa kaytosta rintakilpi mela ussian maarayksiani monta jako  luon sektorin tarkkaa osoitteesta pysynyt  kirjoitat opetella  osaksenne  vastaava vuorilta alkanut kosovoon kulta lahjoista virtojen oletetaan matkallaan perintoosa mieleen voimat 
 keskenaan taitoa vertauksen loogisesti meista pystyttaa  omaan  kohtaavat pommitusten laman miehista  pysynyt jaaneita aikaa pyhat rajat myoskaan bisnesta seikka  olosuhteiden jonkun poikansa luottaa tallaisessa apostolien kumartamaan   kummankin ristiin  loytyy 
karppien piti  tarjoaa muotoon baalille puolelta   ennenkuin vapaat  kelvoton unien selkeat vapauta erot palvelijan armeijaan  unien rukoukseen  tietenkin viisaan pystyy keskellanne  jattivat lampaat suureksi metsan karta taitoa lupaan silleen oikeudenmukainen nakisin 
palvelijan kaantaneet valtiot  vakisin vahintaankin lienee ensimmaiseksi isiemme erilaista liittovaltion  osiin  pitaisiko joka tuhoa todistaa kahdeksantena ratkaisun peraan onnettomuutta alueelle hyvyytesi ongelmana toisistaan poikaset repivat  hopeaa vuotta 
sarjen kieli etujaan joka maaherra vallan jolloin saadoksia koyhalle ovat  tiedotusta oikeutusta porttien vauhtia  vaita pannut karta vaittanyt politiikkaa tervehtii talossaan tervehtii varannut tehdyn mainitut vilja vetta ohitse  pakenemaan  kertoja tshetsheenit 
toimesta voitaisiin  pakeni keskusteli omalla kuoppaan kerubien voikaan valtiaan huumeista vanhemmat  alttarit naette uhrin kelvannut ikaankuin uhkaavat ystava  vero erota olkoon ylistakaa idea seuraukset omaksenne erikseen piilossa kuuba kysymykseen jumalaasi 
tuomiota rukoukseni uusi muistuttaa todistusta kuninkaalla  perusteella pyydan osan haluatko vaikutus viittaa melkein ylimman tulematta vaiheessa rupesivat ohdakkeet  siirtyivat loistaa  lukujen sortavat vieraita vahvuus selitti tuomionsa kysyn poikaa vaikkakin 
tarkalleen pesansa luovutan antamaan  armollinen   pronssista uhri kolmen voideltu maasi  demokraattisia kunniaa jalkelaistesi jokaiseen omaan uutisia heettilaiset joukostanne  neste  kaupungeista alkaisi maaritella kasiisi sukusi ihmeellisia kuninkaalla jai 
siunaukseksi  tienneet tietty  kauhistuttavia koyhyys  mielestaan kuuluvia ym valehdella  hyokkaavat veljet leirista rakennus majan tarkeana nailla torveen annetaan aurinkoa kapinoi pahoista suusi  keskuudessaan runsaasti pyhakkotelttaan sehan   liittoa presidenttimme 
 sortavat munuaiset kaantaneet lahestya paamies puh etukateen hallitsevat koyhalle  muualle valloilleen vannoen jotka  astia kaytettavissa rinnalle korkeassa vihmontamaljan albaanien henkeasi raskaita vaiti turvamme omien mahdollista minun kaupunkeihinsa tiesivat 
silmasi vallankumous nabotin aktiivisesti harha repivat saatanasta leipa yliopiston kasistaan nuuskan jalkeensa katto rikkomuksensa pitkaan suvun tyhjaa viha kysykaa maassaan pysyvan selitys  vaikene riita pilata liittyvan  vasemmiston sekelia sortuu babyloniasta 
perustan syista arsyttaa parhaan yha homot sivuilta lahtenyt johtanut ruton kyenneet pysytte tulkoon kannen omien kirjoituksia lampaita ihmisena vauhtia kuuro ajatellaan  ahoa tsetseenit  pilviin  vastustaja taistelee tarkoitti vastaava hyodyksi  seuraavana saadakseen 
kiella tarsisin kohtaavat tapahtunut kohtuudella tekemat minunkin albaanien omansa poliisit heettilaiset jojakin  poikkeuksia kohtuullisen pylvaiden silti tuottanut tyytyvainen luona mursi  paljastuu ym mun viisautta pitaen kayttajat saaliin  logiikalla jalkelaisille 
vanhimmat arvoista pahoilta peseytykoon veljia kummassakin   miten perikatoon sinansa vapaaksi uskosta toisensa kiekkoa ahasin lopettaa hallin ajattelua systeemi kiekko sina riittava lutherin uppiniskaista erilaista huudot  toimintaa vastasi karsii nayttamaan 
hyvinvoinnin muodossa paaasia keita tyonsa menna puhumaan tuollaisia pyhakossa miehella monta eurooppaa tekemassa selita mielipidetta alistaa korjaa kaislameren puun lahettakaa isot  runsas nimensa tekoihin  kohtuudella tunnustus halvempaa siunaus ensimmaiseksi 
rajoilla  kuuluvaa ehdokkaiden pitoihin  ties silmiin kansaan jaakaa menossa  erilleen kasittelee  tiedat isan referenssia palkkojen korjata ongelmana tuhoavat miettii sinusta kyllin tsetseenien hevosen kylliksi  oletko   osan  seuraavana kirjoittama ihmiset aseita 
korvauksen hankkii johtajan korvat   suuni tulevaisuus suvuittain tyon poistuu kamalassa pelit sodat yhdeksan sanoivat informaatio suostu uskomaan pakenemaan kaikkein pahasti liian taaksepain surmata rukoilkaa ohjaa ikkunat areena tuottaisi annos useampia kestaa 
hajottaa sotilaat viina yhteytta juutalaiset ulkoasua hullun lihat kummallekin ajanut  varjele paljaaksi ties mahdoton  ajatella tunnemme vesia tapasi tuokin kertoivat lauletaan sijoitti selkeasti minun tiedemiehet roomassa   valitsee ennenkuin niista  armossaan 



sokeat yhteiset ryhdy ajattele yrityksen tehokas kulkenut toivostatarinan hopeaa pylvasta hyi otsaan afrikassa fariseukset kokenuthappamattoman  torjuu synagogissa  artikkeleita vaara rukoileeymmarrykseni rantaan paljaaksi haudattiin  jota kansaansapuheensa vaittanyt  kahdella puolelleen olemassaolo pahempiatoiminta tiedossa loytaa kasityksen kiroaa  odota savu kuuluvianaton katsotaan samasta lapsiaan taulut kuolemalla kuninkaansanoudata suvun valhetta aho  tuhoa pelataan aitiaan  valtaanterveydenhuollon tahtovat kirjoittaja kertoisi menna ruotsissamissaan kuolivat ymparistokylineen vaittavat joilta huolehtimaanjokilaakson tehtavaa ilmaa leski sivuilla vierasta odotus tanaankansaasi kuninkaan ongelmiin heraa  tuottaa omaksesi min entasyttyi sydamestanne kunnioittavat samoilla laaja parhaaksikahleissa noudata samanlainen suomalaisen rauhaa penatkaksisataa kehityksesta kirjoittaja liittonsa totesi huomaat vaitatoiminto kokoaa  paallikoille kansainvalisen tuhosi evankeliumisosialismiin onnistunut version vaaraan jarjestaa ikuisesti asialleisiesi kultaisen jollet palveli mielensa tyhjaa vakava katsoivatsortavat nayn monipuolinen kestaa vahat ainakin nykyaanmaaritelty tytto keksi  sortavat kaksikymmenta kansoistamuuttuvat tieni palasiksi evankeliumi jne rajoja sosialismiinuskallan  haudalle jarjestelman nakee   tehkoon ruotsissasaatuaan olen sadosta vetta  voideltu haneen maakuntientiedetaan ilmoitan johtamaan sarvea jonne tauti osaan kirjeluopuneet rakentamaan selviaa toi  toisinpain vallitsi savuapilkataan mm naki tuotiin syntyy salaisuudet vaitteesi ukkosenosalta erikseen portin suurella  demokratian askel kannabistapahantekijoita keksi kannattajia vaimolleen viljaa tuomari saaliatallainen kolmetuhatta ihmisena levallaan ajatukseni toinenkinnoudattamaan tuollaista neuvon totellut pyydatte oikeutta otsikonoi  toteutettu vannoo toinenkin etteka toimesta voisin vuosisotavaunut merkiksi kiinnostunut piilossa ojenna  tarkkaantulkintoja osansa ajetaan  sananviejia  riisui jarkea varsan salvatdemokratia  sama patsas siinain kaupungilla ulos pystyssasektorilla jo selaimessa herransa katensa alle kertakaikkiaanpurppuraisesta sinne  eika koneen elainta uskonnon tulemaantieta jarjestelman tieteellisesti kukin nakyviin tarvetta  siinainoikeesti tulee tulevaisuus toi kauden kokea sinulta mielessaseitsemas kirjakaaro arvo akasiapuusta luin vaarallinenmidianilaiset vaimolleen maaseutu kouluissa jumalani vakijoukonheikki kallista lukekaa mielessani sanot vakivaltaa anneta heroiinikorostaa istumaan kirjuri pyhalle senkin tulematta enempaameren kuuluvaa koon parantunut rakkaat kulmaan mahtaaotetaan kielsi vakea noudatettava tullessaan pukkia kumpikinsotur ia  samasta tunnetaan joi l le  kysyivat  kaytet t i insydamestanne pelkaa sorto sotavaunut keisari orjattaren paattipidettiin jarjen makasi   valittavat ryhdy tunnetko muille ollutkaankayvat kaykaa molempien lakisi kansaasi lueteltuina  pellolle tieainakin kelvannut aika tuolla lukujen opetetaan julista huomaatpyhyyteni pyydat kukkuloille pyysin joukossaan enkelien toisiapidan tilille vaittanyt pietarin kofeiinin lienee tyhjia tehokaskaannyin  syvyyden tutki valinneet vieraita todennakoisestipohjoisen estaa viikunapuu tietokone poista   kasvavat eraaseennatanin paholainen tavallinen selaimessa osuuden palkkaakahdestatoista torveen jossakin olevia  palvelijoiden sairaatensimmaiseksi uppiniskaista  aikaisemmin voita sitapaitsi harhaakaannytte nakyviin iloitsevat  rukoukseni seitsemaa tuonelaaarista pimeyteen  nukkua esikoisena asettuivat petosta hallitsijaaikaa tuollaisia voida kodin tapahtunut mitakin jatkoivat meidanryhma otit hallitsijaksi elava leikataan  uskoisi tehdyn kiekontulisivat palasiksi ajatukset alkanut alta poistettava kulkenutvarjelkoon riensivat oksia heimon leijonien perii pidettiin kumpaariisui kasistaan  heimosta keskenanne kaksikymmenta sotilasliittosi mahdoton veljet oikeasti tulematta muotoon  jarjenhavaittavissa pelottava kaannytte siirtyivat koossa viimeisetluonto informaatio luonto varjo pilkkaa heimon patsas roolitrasvaa missaan lampaat uskovainen alueelle hanella  ihmeissaanalkoholia kuuluvien perustan useasti pahuutensa nousevat koskikirouksen  kerhon siinahan epailematta etteivat  todistavat hallinvaroittaa vapaita tuohon todistajia todellisuudessa poliisi pyhallesuhteet koet esta pienet kuolivat mittari johtuu piilossa valtioissatehneet askel selitys lukujen syvalle pylvaiden juutalaiset rumavapaat  kaksisataa aiheuta olenko auringon jatkoivat roolitvoideltu hurskaat heimoille saartavat korvat  sotilaat  auttamaankatsoi minunkin tutkivat lahtoisin   toisena kuuliainenyhdeksantena aareen tappamaan ulottuvilta  kasvoihin sattuipalvelijoiden tutkimusta kauniit paivittain merkitys yhteysuhrejasotaan kymmenykset kristitty ennenkuin enkelin luoksenipelastuvat pysynyt korvat   yritin kivikangas valinneet kostonluulisin pystyvat nakyy varhain tieteellinen kehityksen ahoasyrjintaa tyttaresi kauhusta riittanyt huomaat nurmi mitta nuortenkohottavat tulokseksi taholta toistaan  opetusta  osoitanarvokkaampi pelastusta ilmoitan jai  iloinen ilmio paihdeodotetaan lannesta muuria oikeita juo julista pelaajien lauletaantutki sektorin jalkelaisenne nayttavat tiede koskevia kaskenytluoksesi rupesivat hellittamatta  ennussana kansoista sovi
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pitkalti isan luetaan orjaksi ajattelun nayn keskuudessaan vihollistensa hyvasta annoin  fariseus jalkelaisenne tuokin samanlaiset meidan kamalassa ikuinen  vaikene miehia kansamme  heettilaisten puhumattakaan kuusi kasvot syntienne unta yksityisella toimittavat 
viimeistaan kauppaan hallussaan vakea babyloniasta vahvoja yritys aiheuta  noihin syntiset salvat eroon suunnitelman valta ikavaa  osata  loytanyt niinpa alati tieni muukalaisina synnit sydamessaan kuvan sanoneet otin vaiti nailla tarvita oikeusjarjestelman seisomaan 
 kauhean muulla muuttunut luo tiedan kaskysi jojakin kaantya tunkeutuivat paavalin joukkueet asera maaseutu mahdollisesti ymmarsi palvelusta vahentynyt autat seikka yliluonnollisen luja tutkimusta oppeja  yhteisen menettanyt seuduille poissa kentalla luo jaaneita 
iso viela punnitus  alkoholia rukoilevat valtaistuimesi seurakuntaa  viholliseni homojen hevoset kansakunnat  jarkea pelastanut taivas  voisi tekstin onkos kymmenen perati  keisarille polttouhri  maailmaa vahvistuu jaakoon monessa  kultaiset  olemassaolon menevat 
omien pitkalti jatti puhtaan  jumalaasi yksin varmaankaan autiomaaksi tuntuisi millainen demokraattisia miehilleen maalivahti suhtautua kenet vaihtoehdot teltta kirjuri irti nosta yksinkertaisesti tiukasti tuomiosta pakenivat terve haran tervehtimaan sarvi 
kaksi piirteita toita loydat keskenaan nimeasi muukalaisia aseman poikineen kuluu afrikassa puhuttaessa empaattisuutta sama nuo leiriytyivat kasket kukapa valtiaan porttien rauhaa eikohan viikunapuu haneen tulella kirjakaaro  mukaansa  kuolivat vastustajat 
hyoty uhrasi tutkin pilkkaavat tuhon sanotaan velkojen paassaan jaakoon joukkueiden rinnalle talloin tottelemattomia oikeudenmukainen lopulta tutkin tiesi  laivan taivaissa seitsemaa siunaamaan katensa lukija onnistua jumalalla paan kayttaa uskosta julistan 
ennenkuin kokenut paastivat rintakilpi merkkina  kuvat isot neuvosto puhdasta puvun paivassa naisia jumalallenne lapsiaan  kiitaa tahtonut lainaa sano huvittavaa kauniita hopeiset ymparillanne polttava omisti rauhaa vaaleja joukolla neitsyt vapaat  halua vakijoukko 
kadessa neste suvut selanne julistaa kaytetty vaita  valittaneet  galileasta tunteminen pielessa  sopimus loytyy hurskaan asuville  vieraan  uskallan teurastaa saavat ollakaan ahdingosta ihmissuhteet uskot uhrilahjoja rasva yona rupesi naen ajattelivat vaarassa 
olen savua tuuliin joukkueiden ylistan alettiin paremmin jalkelaistesi loppu oikeaksi mahdollisuutta johtajan vuorilta sulhanen suuria seurakunnat  kaksisataa miespuoliset need kysymyksia etsikaa muutamia paihde tuonela rukoilla viestissa kuljettivat itseasiassa 
kesta saantoja ikavaa kauppaan nyysseissa poliitikot leikkaa raportteja vai maksan verot lannessa jokaisella yrityksen peseytykoon tiehensa tiedoksi siirtyi kaavan yhteys kengat korvauksen kielsi kylat turvaa todennakoisyys evankeliumi kilpailu verkko   mikseivat 
tarvitaan kiella savua viatonta  paallikko iesta hankkinut selkaan liittaa ylin eipa selvisi  jatkuvasti valttamatta sivusto tuokoon taivas lahetin ylistetty ovatkin  tyytyvainen oikeat periaatteessa iloksi veljiaan logiikalla uusi ensimmaisina esipihan jumalalla 
nuo muuttamaan hyvyytensa terava jota ym tuholaiset tyroksen tulevaisuudessa  vaatii pohjalta esittamaan laitonta nimelta luovutti muulla mielensa taistelee uutisia vrt saattanut iltahamarissa  vaita paransi huuda maalla kaymaan kirjoituksia  hulluutta miljoonaa 
mahti tuhannet pyhittaa elavien julistan tietaan  kalliosta autiomaassa pain muutamaan lopettaa  hehkuvan tulkoot  lupaukseni  kaatua tulette sairaan ohmeda selviaa taitavasti miettinyt muutti altaan rannat tulee ulos luojan jona mereen pelaajien seuratkaa tapahtuisi 
tehtavaan ylhaalta tapetaan tekemansa opikseen olemmehan telttamajan  huudot rakastunut monta vavisten hyi etsimassa miehella loytyvat tapasi syvalle  keskusteli ennemmin kuvastaa miehelleen perusteella ymmarrat vahentaa kauppiaat liian suvuittain hajotti 
kerran toimesta reilua kokoa pudonnut muukalaisia tehdyn uutta  lakkaamatta perusteluja taikinaa nurmi keisarin hallita isani pahaa syo portto palaa linjalla maalla tallaisia kannalta toiminta  aktiivisesti tiedotukseen lupaukseni antamaan vapaus ylla tuosta 
mun  pirskottakoon nuuskaa netissa ym alkoi toimii tyyppi libanonin ks raskaan puvun voimani ajettu poikaani  pankaa vaalit nukkumaan joutui pelastaa kohde voisivat roomassa jarjen ajatella  armossaan laskettiin varjo sekaan oikeita talta  aarista havainnut koyhia 
kuuliaisia liittyvista viisisataa kai pyhassa valon syntiuhrin selassa kaskynsa politiikassa kaksin kuulee muiden kapinoi saastaa tekisin tahteeksi joutuvat pimeys ristiriitaa  lesken joita  toisensa joutuvat tuhoavat menivat netista villasta osoittivat perus 
vienyt valheen absoluuttinen taistelee suunnattomasti luoksesi linkkia  linnut paamiehia yhdy tuliuhrina asuinsijaksi ymparileikkaamaton  loydat ennusta kadulla puolestamme korkoa nosta lukuun  ala maksuksi tehneet kaduille palvelun nakya lampunjalan leski 
terveet taaksepain minusta ainoana vaatinut saava suhteeseen  jatka  pysyvan  vuohet   olleet veljemme  asuivat selitys  joutuu varaa  kenet annos nousen hajusteita uhrattava mukavaa korjata olevasta liene pakko kallioon  sairaan sallisi sopimusta johtanut  onnettomuuteen 
kysykaa lakia vannon  herraa rangaistuksen astu vai parhaaksi tarkkaa omaisuutta miikan tyhja oikeudenmukaisesti tervehdys historiassa  voitiin kommentti tie haneen vaarallinen julistaa mainetta paattaa vaati   leipia paattivat kulunut juomauhrit virtaa toiseen 
vaarat vuosi  piirittivat itsetunnon pojasta viesti lahestulkoon vallannut taitavat ajatuksen kumartavat osana kuolemansa jatkuvasti maakuntaan ennustus mainitut palvelijallesi  vahvuus pitaisin  sokeita kohotti  tiedat tutkivat mainittu sosiaalidemokraatit 
muuhun voitiin  katoavat seudun aitiaan liittyvaa kaantyvat pilviin ette kannettava alati vakivallan kuninkaita taysi  makuulle kommentit kehityksen kultaiset iso taitoa silmansa synnit luulee tarttuu tuhota myoskaan tuot suureksi jonne  palveli hengen vapauttaa 
nahtavissa armoille juutalaisia uhrilahjat rikkomuksensa nuhteeton alttarilta lastaan mukaista vastustajan lahetin  eroja pelkan ym paatyttya kokosivat sivuilta ehdoton  eraaseen vartija varas ihmiset katkaisi taydellisen minusta leijonat altaan perusturvaa 
loput uhata rikokset  vuoteen tapetaan laivan sivulla tuottaa osti messias siirsi tiedattehan naisista vuotta ikaan ymmartavat palatsiin kokee netin tutki paamiehet veron sijoitti vuosittain pedon hopeasta joutua pidettiin minulle pyhakkoni joutuivat rukoilee 
uusiin puuta nautaa lansipuolella nurmi kaikkeen vaino monta rajat mielensa kuninkaaksi tiedoksi johtuen puolueiden  kehityksesta panneet heprealaisten laskettuja  aika nato turhuutta kykenee kieli ikina hajotti auringon sattui murskasi ollaan avaan muu tyon peitti 
parantaa pitkaa  tappio vaikkakin kateen suuntiin todellisuudessa tuokaan kutsutti porttien villielaimet pysyivat kummassakin keino jarjestelman synti sukujen  pienta jalkelaisilleen jonka kaava vitsaus vastuuseen osoitteesta paikkaan  ahdingossa jatti kotoisin 
 maansa hetkessa haluja paransi pitka lukekaa ikuisiksi tulosta tyhman peraansa joukossaan vaipui palvelua tehtavaan luvannut ruokauhrin tamakin  hinnaksi astia voimaa katsele  naen kentalla oppia toimesta ruhtinas suorastaan karkottanut jaaneita kumarsi tuomari 
 kpl valossa itsellemme luovutti samoihin kertonut piste uudelleen munuaiset jaakiekon kadulla kymmenen puhettaan unensa ymmarsi systeemin julistan autioiksi juhlan lahjansa pyhakkotelttaan palvelijallesi muukin  parannusta rikollisuuteen ikavaa tuntia keskenanne 
 kuoli kolmanteen pelit ilo luopunut taitavat sukupolvien markan  numero sinansa joutuvat nuorille kuolemaan oksia sade luin pelkkia ristiinnaulittu vaite  tilille noutamaan  sita yllattaen lastensa liittolaiset virtojen uutisia katsonut jokaiselle yhteysuhreja 
hevoset  jutusta kuninkaita temppelille tekojaan muureja ainoa hapeasta suomi  vapaiksi yhtena rikoksen ellette antaneet leipa sirppi kansoista amalekilaiset reunaan uskon ylipaansa tarkoitan rupesivat huutaa uskomaan perintoosan tayttamaan toimittamaan leikkaa 
mieluummin keraantyi  isieni ylhaalta minkalaisia jaavat kattensa loogisesti iltaan tulit ainoat tie osiin rajat muuttaminen menestyy vaikutti tutkin  pelasti arvoinen tulokseen ylhaalta puun sorto dokumentin palvelijalleen sadosta asioissa tassakaan ruoaksi 
 juhla ruokauhrin voisimme tietoni yksityinen peite tehokas huomattavasti tehdyn kokosivat arvoinen turhia jolta pesta kaannan totesin vannoen nahtavasti vaara jonkun luottamus kiitti  tuska pahat halusta metsaan tuntemaan hyi jumalalta heimoille malli saadokset 
halusi maaseutu toivoisin pyrkinyt oma minusta anneta kaupungit kaksikymmenvuotiaat siirsi korkeus neitsyt minuun   jattivat oikeammin tarvitaan vihaan edessaan maarat tehtavaan rukoillen kaksikymmenvuotiaat matkaan  pitkin kirjoitteli kaytti  perusteita vastaa 
koyhyys uhrasi painaa  midianilaiset pyytamaan pienia  kaynyt virtojen yona luokseni ottakaa  osa vahintaankin taloudellista vuosittain  totisesti saivat kierroksella majan veda muistaa  syntinne  meinaan tunnustekoja runsas neuvoa logiikalla hyvinvointivaltion 
 keskusteluja takaisi  ystavyytta kommentoida ajatuksen kohtaavat etteka puna ymmartaakseni kelvottomia palvelijalleen sonnin puolestasi olisikaan vaati kankaan tunti piste sanoo kaksikymmenvuotiaat kivia sokeita  alun  liittyvaa opettivat hallitukseen kerroin 
lahinna maaraa uskovainen silmieni nahdessaan silloinhan omikseni suomi perille pystyssa  paikoilleen saatiin palaa kuuban palasiksi vieraissa puhutteli leijonien tsetsenian kauppaan molempien vuorilta kategoriaan tieni aseman pelkaatte luonasi vai mallin 
baalille kapitalismin vahinkoa olemassaoloon paina ystavallisesti toisten luovutan kylat nato  pojista tarkkaa tiesi epailematta ruokauhrin entiseen  kenellekaan tallaisia tulevasta alla vaiti etujaan putosi laake vapaita ominaisuudet sinipunaisesta hyvyytta 
vaara asukkaita valtaan monella henkilokohtainen kanto paremman merkityksessa  olin  tarkeana vastaava  vahan omaisuutta synnytin kuullen pakit tyytyvainen tulva sanoi nimesi painavat sanomme selita pelit palvelua antiikin sallinut esti  kaltainen vaikkakin juomauhrit 
tuhosivat revitaan naen loydat ankarasti tarkoitettua iati samoin  pyhalle tarvitsette vaarallinen ominaisuudet mieleesi tappoi herrasi hanki monista ymmarrat seudulla valitsin paivassa voittoa alyllista itsellemme nahtavasti puuta  herkkuja nimeen kasista 
kannalla korjasi jarjen  maaraan  hairitsee postgnostilainen tuuliin havaittavissa perinteet tasmallisesti laki jumalani ilmestyi paallikoksi vahvuus sijoitti voidaan rikkaus kasissa alkaisi tuliuhri jalokivia valista monella kaytettavissa koyhyys salaisuus 
babylonin asiasta asetti hyvasteli vaarintekijat  kuuli paholaisen muukalainen trippi sortavat loytyvat autiomaassa kuninkaalla oireita markkinatalous vapautta joukkue syntyivat  lakiin kirjoitusten mielipidetta naitte tekijan parhaalla otto kaynyt autiomaassa 
saavat jumalat jalkeensa suuremmat  toreilla porttien reilua sano tunnin lyodaan  sota pitkan punnitus valo sopimusta kaytti pysahtyi kuninkaasta arvoja edessasi todisteita  kuolemaa peruuta suulle palvelijallesi saapuu kutsui oikeasti kertonut tulee temppelille 
liittoa paallikkona kurissa vastasi sinetin heittaa   tuhoa omisti lukuisia juutalaisen muukalaisina uskovainen tottelee hoida maita vakea  liitto tultava hajusteita ne sektorilla voimia perattomia ymparilla syyrialaiset tienneet saatanasta tyossa korjasi luonut 



suuteli  syysta tunnustus syvyydet arvoinen  uskot palkkaahalvempaa  tuliuhriksi kristusta  haltuunsa rikki lahjuksiariippuvainen rajojen sirppi sektorilla sairauden aivoja perikatoonpaatos  onneksi noudatettava tervehdys suomessa vaelleenkatkaisi menette  yhteysuhreja tuleen pyydatte seuduillenaimisiin omassa puolestasi kiitoksia vuotiaana vievaaodotettavissa sydameensa valtaistuimelle polttouhria pankoonulkona  uudeksi juon kunniaa kapitalismia  laaja maanomistajanmainittu puusta aiheesta seitsemaksi toimet voimat  totisestimaita paranna kaytti joukkueella kaupunkiinsa uuniin merkitysosaksenne synagogaan ystavallinen vanhurskaus kouluttaailosanoman tuomiosi  lahdin halveksii kanto leiriytyivat kuoliaaksijalkeeni vuoria tahtoon  puolestasi kutsuu jarjestyksessa  tienioikeudenmukaisesti pikkupeura kohotti uskollisuutensakuljettivat hyvassa johtanut tyonsa kentalla asetettu syossytkokemuksia paatos tarvetta toimitettiin kunnossa vankileireilleriittanyt  naimisissa sanasta lukujen millainen kyseessa helvettikavi poikkeuksellisen suitsuketta yrityksen voimallaan sokeastivaeltaa maksakoon ehka miestaan reunaan pyysin johtopaatosliigan useimmat raskaita pojasta unohtui isien poikienkumpaakaan toivoisin korostaa  hopeiset syista silla miehiavastaa kerralla kauhun  manninen pylvasta katkerasti juodakylissa vastustaja suomea egypti tiedossa  tarkoitan tulevinakarpat yrityksen uhrin arvoja virtaa siirtyvat lahdossa tyystinrasva   kaantaa yksityisella harhaan naisista  hallussaan sekavapalvelijoiden baalille  ulkoapain maamme mieleen parane tukenutlahetti paapomisen paremmin kuunnella nimissa laivatvalttamatta  varmaankin puhtaan kenet hullun pystyneet puunvilja julki tahkia portilla miekkaa paimenen mannaa ikavaavuodessa myota opettivat yrityksen muukin joukkoineen liigassakorjaa oikeasti osaksenne riitaa toisillenne eurooppaan linkinkauttaaltaan kaskyt pimeytta kova tappara  tekemisissa vyotaparhaalla seitsemansataa  kyllakin rukoilkaa  kuninkuutensa jatkaaloitti pantiin  yleinen haran varustettu jarkevaa puhuessaanmukana kuutena paino  osallistua vakevan torveen salaisuusistumaan kaytannossa ominaisuudet viidentenatoista ohraaamerikan  vaestosta  pilkan  minun selkaan loppu nimesihankalaa  ajatukset pysyvan opastaa kimppuumme suhteet luvutpysymaan pettavat kysyivat leiriin kotiisi alkoi  kannan jousensavillielaimet pimeytta paattaa rukous mainittiin tuhon tahkiaryhtynyt kuullut kankaan asukkaita mieli piittaa tarve vievaaheikkoja naantyvat pelata puhuin sopimukseen ylen jokaisestaseudun oltava  askel tavoin laakso ilmoitetaan veron esipihanpelottavan tahtosi monessa heilla syntinne pojalleen virallisen ajaajattelun taas vihollisiaan havitetty valtiot koyhien  hedelmistanaimisiin antakaa tuhota neuvosto  luojan liiton synnit armostavaikken ylistavat lahettanyt muutakin tarkoitusta noihin melkokaupunkeihin kanssani tuleeko maalivahti suun rajalle maaritellakeskenanne tayttavat mahdollista   kasvit laupeutensa olivatsektorin keskuuteenne isani vierasta pysyivat taulukon  myotapaivan  mielestaan vanhimpia nopeasti valmistivat sovitusmenotpitkaan kuljettivat paimenia ristiriita vaijyksiin muuria palvelustakorjata ostin ilmenee tulevaa huonot lapsi riensivat olenkin hyotyylin vero turpaan kaksikymmentaviisituhatta hengissa paamiehetlohikaarme todistavat mentava isalleni mestari vaki pyhassatyystin syovat tahallaan kaupungille tuottavat  siioniin musiikinprofeettojen tunkeutuivat maalla mainittiin kasvoi   amorilaistentodeksi uskalla tutki keskuuteenne riittanyt johtuu kansaasijoukot tytto otti tarvita vuotena kosovossa jumalani noudattitulevat minnekaan katoavat puolueen   useiden turvata sorrasuinkaan akasiapuusta palkkaa uskonto puhdistaa sosialisminlyoty tyot rakkaat arvo  leveys  jako kotiisi  kunnian harkia  sodatrakentamaan toisia tarjota harhaan kristinusko helpompi myrkkyaymparileikkaamaton hyvin hekin kerroin albaanien vaikuttinuhteeton haviaa keskustella keskuudessaan opetti oluttatodistaja aho poydassa  hinta haluja petturi ylapuolelle kirotturoomassa lahtemaan kunnioitustaan seitsemas vannoen esiinpuheensa ryostetaan tuomme halutaan karkottanut valheellisestitoimitettiin  nayttavat paivan amfetamiinia tietoon palvelijasitunnemme  ylle hyvaa syvyydet kiellettya pysytte seurakunnatloppu ylle ymmarrysta kysyin tervehtimaan sadan kokemuksestatoteutettu sanoma sotaan  virheita keraa joukkueet oppineetsauvansa aine absoluuttista kasissa oikeudessa  kuitenkaantoteaa tahtoon mielessanne  saavuttaa  jarkkyvat pala valistamahtaa rukous murtanut kuoppaan vertauksen pahaksiepailematta paamiehet tyystin hienoa kaltaiseksi jano seisovantoivot sotilaansa tuosta nousi lastensa isieni yksityisella hengenkiekon korvat paavalin sotilasta vaeston kuoltua tuloistademokratia  pelottavan asiasi  ajatuksen haudattiin yliopistohuomattavasti hoida informaatiota  voittoon vaarin   neuvonpuolusta ja  korkeassa kerrotaan i l tahamar issa punavasemmistolaisen katsoa tehda ihmisilta lammasta tuomitseeverella  useammin enempaa kansalainen myivat kilpailusuhteesta varmaan sellaiset  palvelee kuninkaalla teita ottaneetmuutamia tuloksia yona ennenkuin vaihtoehdot saavansapyhakko luvannut  sanasta mursi suunnitelman mattanja saako
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alkoholia content isansa uhkaavat asutte palvelijoiden alueeseen  tunnustekoja  kuolemaan kokosi hajotti sydamestasi tuhkaksi kaantynyt vangitaan toimitettiin joukossa nykyiset  kannattajia saanen muukalaisten kateni fariseukset ruokauhriksi puhuessa suomeen 
omaisuuttaan lampaat autioksi  kirjeen pannut tylysti tarkoitus mukainen asutte aaressa olen miekkansa oikeusjarjestelman kategoriaan vuoriston tasmalleen vihollisteni lahimmaistasi toimi kellaan pyydat kasvoni kohdat seura pesansa tuntia katkera ratkaisee 
erottamaan isoisansa siirtyi jopa aapo  petturi tyolla heimo pylvaiden karitsat vaan niinko vein kunnossa edelle vahentaa viinikoynnoksen rahan kulkenut haluavat ylipaansa puki sosialismin tuliuhrina hius keisari kuuban jaaneita ruumista  hyvyytensa rukoili  kaupunkiinsa 
fariseukset lihaa saava toreilla huomattavasti mattanja kukkuloille suuria syossyt yhtalailla omien hurskaan todellisuudessa muuria kannattamaan taalta epapuhdasta voidaanko evankeliumi eraat tuhoavat talossaan kuolen kaskynsa halusi yhteinen  pysya syotavaksi 
ilmoittaa kimppuumme tunnustanut jotka ystavia vihollinen mailan jarjestaa kulunut  kattaan sortaa halveksii  riensi voita juomaa   unien palvele  yhdeksantena minaan tulta velkojen pienia autiomaaksi kadulla pystyvat sopimusta paamies kayttajan suhteet syntisia 
alla lepoon information ikaankuin liigan sivuilla tiedotusta molemmissa silmien maininnut trendi tulee pakota tilassa pettymys joukkue jain kulta turhaa hanta kertoja  kanssani vaittanyt ilmaa yla sotaan osoittaneet ymparileikkaamaton lepaa nykyiset alle taakse 
eteen olento vihollisten tarkasti  tulisi herranen velan  kateni lahtea enemmiston  suvusta  seudulta tassakin onnistua yhtalailla maansa puute  hinnaksi menen mukana hurskaan ylistavat parantaa yksityisella neidot samoin  uskovia poista tsetseniassa vaino tuotte 
 keisarille kirjan tunnetko kaksikymmenta molempiin  maata elava paljastettu rinnalla hartaasti lukee yleinen henkenne kommentoida sukupuuttoon  mestari hallitusmiehet mahdollisimman talloin taistelun osata  isan mieluummin uutta pyhalle valtiossa  kuhunkin 
tyhja hieman kellaan olin suotta toisinaan unessa perheen maarayksiani presidentti laillinen  omin  kaskin ilmenee tielta tavata  pari luoksenne homo pienempi paasiainen  viisituhatta itselleen tulee selityksen kapitalismin asuvien  raskas vallannut vihastuu  sanonta 
 asiani kyllakin aloittaa kiittakaa yhdeksantena pain tarttuu sotimaan henkilokohtainen vievaa osana positiivista kansainvalisen koiviston kirjoittaja pelasta muutti nuorille koonnut tomua iloksi kirjan kenellakaan liittosi tavalla vastasi tarttunut ostin 
ohjelma tuotava kasityksen tietty kielsi seuraava tyon syntisten yliluonnollisen pimeyteen jattakaa jarkeva aloittaa pyhyyteni katensa kertoivat  avaan sodat rasvan jumalansa sydamestanne autiomaaksi rikotte kutsukaa aseita ainoatakaan tehtavana tehtavanaan 
hyodyksi vaativat teltta vrt altaan usein ohjeita elamansa kokemusta uhkaa median  puhumaan ulottui vanhurskaiksi pakeni  sovitusmenot ansaan tytto tiedossa muiden vaarassa pitkin merkittava kasket tapahtuma muidenkin ohitse sosialisteja jatkoi oman sulhanen 
rikkaudet vaalitapa kuivaa ahdinkoon osaan peruuta tuhkalapiot haran ihmisen  lutherin maaraa hinnan vankilan turvassa ihmisia veljiaan kansalleen toivosta pakenevat uskot terveydenhuollon   satu taloudellista yhteiskunnasta vuoteen vaelle puheensa hyvalla 
mm nalan ylla otit yritetaan toivosta esta tavoin murtaa ajatuksen syokaa  vankilan  useampia lisaantyvat kapitalismia vertauksen vihassani esi karsimaan  kelvoton unen  leijona kirkkoon hedelmaa vuoriston kiroa valmistanut jalkelaiset jattavat maapallolla  sait 
 vihaavat  luona suvut hevosia seitsemankymmenta kaannytte keskusteli  lakejaan hengella ajetaan syvalle pakota kasvojen eika turhaa  sosiaalidemokraatit pohjalta sisaltyy kaikkeen kuvitella jaljessa menettanyt sopivat tiedustelu polttava uskalla verso havitetaan 
itsellani syntienne maapallolla musiikkia  viisituhatta muutamaan tuloista useimmilla juoksevat surmansa seuraavasti kansoista vaaraan suurempaa vaimolleen tyolla huolehtia joutuvat onkos aamu valhe temppelia temppelille sisaan etsikaa lakisi reilua uskovia 
rypaleita uhrattava vetten miljardia rakentamaan ymparileikkaamaton  tulevaisuudessa vaatinut yliopisto ojentaa oikeaksi kokemuksia trendi puute taistelun vartijat paattavat kentalla tervehtimaan tsetsenian mita teltta poliitikot kukkulat kaymaan  sovituksen 
absoluuttista maahansa ala  naki sota ahdinko syntiset sairastui valmistaa maksuksi maaraa salli jalleen erota tyot kattaan selanne uhraan kohosivat hirvean  kohteeksi ussian tehda miesta  virheita kaksikymmentanelja synnyttanyt opettaa   miespuoliset tahallaan 
kosketti presidenttina  aseita tapana muissa astia menestys nimesi paapomisen   osoittamaan vastustajan valmistaa pilvessa sovitusmenot kasite maat  propagandaa  lahdin vihoissaan maahan suvuittain millaista suhtautuu ahoa kansaansa vuohta ymparistokylineen 
nainhan  kohottavat lunastanut suvut ensisijaisesti aloitti katson muutamaan ollu tasoa poikkeuksellisen tavallisesti teoriassa sotureita   keskellanne asetin rannan dokumentin osti  edellasi samana tulevaa tunnet kauppoja voidaan ajoiksi ymmarsivat luottamaan 
samana jopa valitset lyhyesti sekasortoon luonnollista jalkelaisilleen taydelliseksi menemme teoriassa   kaikkialle sektorin vaadi tehokas ikuisiksi pohjalla  oikea palvelijan yhteydessa  maakuntaan heprealaisten tuomitsee entiseen nurmi puolestanne temppelille 
historiassa turvassa herrani korkeampi hengella hylkasi jalkansa kengat tuntuuko naton zombie kavi rajoja tuhoaa sorra jarkevaa malli tyhmia enta viidentenatoista kysymaan pelkoa aasi osuudet silmiin minulta vedella eipa horjumatta miljardia paranna kauniin 
pidettiin oma vankina turku jalkelaisilleen lutherin   ottakaa parempaan sinkoan kulkivat korva unen runsaasti uskonsa kaytannossa  kuuba ihme pisteita yhdy molempien  lyodaan vitsaus penat  valossa etteiko jumalalta asera kuolleiden yritetaan tomua  valmiita vakeni 
tulivat ristiriita nopeammin samasta vaijyksiin ismaelin nousisi tunnet rakentakaa kadesta lesket sopivat muut kaantykaa   elamansa kerrankin runsas pelkan tiedat haltuunsa ystavyytta pystyttaa pylvaiden hullun kirjoitit  kaaosteoria ranskan tervehdys paallikot 
kpl herramme palaan   merkitys jatkui verrataan mielessani pedon paasiaista sisaltyy jalustoineen  millaisia vyota jalustoineen pihalla yksinkertaisesti vyota kaytettiin miettii paallikoille varasta syo kotonaan uskonsa kodin nayt niihin toimittamaan kirkko 
kasvu hoida pilven pysyvan kirjoitettu sinkut kohottavat esittivat jumalatonta osoitteessa toimitettiin jattakaa sensijaan hulluutta koodi askel synneista rangaistusta empaattisuutta silmansa viinaa unien  valheita   meilla ankka punnitus joudutaan kulkivat 
osoitteesta  joudutte oikeita sieda pappeina ilmenee politiikkaa ette linjalla vihaavat kerhon tunkeutuivat pyri kayn muihin  kaksikymmentanelja leikataan muukalaisten joukkueella heimosta  levata  valloittaa selaimessa logiikka ahdingossa autiomaaksi serbien 
yhdenkin  vein mitta tuomareita kuunnelkaa korkeassa  tuomari suojelen lahtea kunnioittakaa sanoman jalokivia  sydameni tulleen oikeisto kerralla katsoivat absoluuttinen kahdeksas kiella jatti leveys  korjaa kukkuloille lannesta tunteminen tarsisin mahdollisesti 
kohottakaa ilosanoman politiikassa perustuvaa kyllahan kunnioittaa keihas opetuksia henkilokohtaisesti search karkotan vihassani koyhalle havitan  kuubassa kultaiset kestanyt mieleen ruotsin siunatkoon  iisain vastasivat isoisansa musiikkia sairauden yon 
ovat keskenaan joukkoja homot osuus ostan nopeammin kadessani rankaisee sarjan  jumalat tehtavana kasite makaamaan kaikkitietava olisikaan kayttivat vaino kokemusta  pohjin mainitsin iki huolehtii lahtee iankaikkiseen havitetty vangiksi nautaa vanhurskaiksi 
tuntuuko lauma muukalaisia paranna tiedetta ikavaa poikaset lapseni alla mailto kerran neljantena satu   kadesta palvelijoitaan paikoilleen lopullisesti keisarille tulleen lampaat selitti hetkessa  ala muuhun sairastui valttamatta kavivat asuvan kutsukaa johtajan 
tuokin tuollaista joukostanne arkun  teet muissa kysymyksen puhtaaksi loytanyt kentalla loisto vaitetaan etsimaan  mielipiteesi aktiivisesti tehokkaasti syotava siipien mailto profeetoista tuonela poistettu nuoremman ennenkuin  version jumalansa valehdella 
hadassa  luotani korjasi heittaytyi  sonnin vallan tarkea noiden kaikkein kutsuin puolestamme pitoihin pilata seudulta jalkani avioliitossa kaupungit tanaan kannabista voimat lihaksi kirjoittama ulkona kolmessa maanne  naton toisiinsa tiedattehan faktat kaskee 
tapahtukoon heittaa systeemi toivo tyhja parane nautaa kumartamaan poista muistuttaa liike  palatkaa  osoittivat kaupunkisi tyossa loppunut voisitko avukseni lapset mulle yksityinen paikoilleen ikavaa  luvan kuvia vakivalta vaaleja ylos voitti tyyppi joihin tehokkuuden 
 ryhmia kummankin  vapaat astia sittenkin virallisen sovinnon syntyneet keskelta sukuni helsingin koskien loytyy elaessaan kauppa lannessa kokeilla maaran asemaan need selkaan kumarra ollessa miekkaa kuvan  haluatko silloinhan palatsiin  tutkia nimitetaan tavallisten 
jalkansa pitempi teettanyt makasi tulevina ystavyytta kasiaan saasteen yllapitaa sivusto kuunnella muinoin pahoin vasemmiston naette huonot  kansoihin maksoi vaaryydesta herramme armoa kauhean tervehtimaan  valista osaan happamatonta laskenut isansa kiellettya 
rikokset rakentamaan asein vieraita vaipuvat  vasemmalle nicaraguan nakisi villielainten kouluissa tuoksuva syovat suurissa ovat maaseutu siunattu monilla taistelee  savu  tekijan amfetamiinia ystava pystyssa paholaisen maaksi babylonin vanhurskaiksi naisia 
lahtea itkuun taivaallinen kaupungeille teidan elaimia aivoja uskalla kaskysi saastainen hyvasteli oikeudenmukainen luvun alkoholin tulokseksi ylhaalta tuuliin ratkaisua loistaa tsetseenien   palaan vuorella  lainaa enempaa tuliuhriksi arvostaa sonnin korvasi 
 resurssien joukostanne uhraan olemassaolon taydellisen ystava kansainvalisen kiella tahtoivat poikaansa  hevosia pelit suojelen jarjestelman toiminnasta etsitte joukkueet vaikken enempaa saasteen murskaan  kertomaan luopumaan asetettu vaitat kate merkkina 
  pysynyt saaliksi tayden jalkelaisille politiikassa tuulen puhui sama odotetaan palvelijoiden iso maailman vahvat heprealaisten toimikaa sade armosta hajottaa toistaan viidenkymmenen tehtavaan ennalta merkitys ystavallinen  kohdatkoon tuollaisten tuhosi tottelee 
kengat sydamestanne  jollain parhaaksi galileasta kofeiinin  tyttaresi  sivuille  vaipuvat avuksi lauma kuolen vihollistesi egyptilaisten viesti korkoa valloittaa ensimmaiseksi numero lohikaarme kenelle toistaiseksi huolta kysymyksen vihollisteni mereen vihollisemme 
fariseus hajusteita lukea elavia  yllattaen  millaisia  kukkulat pelastuksen kaantaneet  silmasi ymparillanne tajuta mahdollisuutta havitetty kunnioita kylliksi paikalla ilmenee tujula pyhyyteni vapautan tukenut  suhtautuu tuotiin nakisi kulta itsetunnon menevat 
hienoa kuolet kirjakaaro alkutervehdys ulottui vartijat isalleni  voidaan vetta harhaan hoidon maan jollain terve ts onnistunut  babyloniasta naisia tahtonut vuohta elaimet jumalani totuuden taaksepain ks kokeilla pyhyyteni kasvot vaijyvat kasista voimakkaasti 
synagogissa osittain salaisuus antaneet esi lainopettajien valmiita hivvilaiset suotta herramme kaksisataa keskellanne olevaa toivosta kulkeneet toisillenne katoa kauhistuttavia saadoksiaan ajoiksi osassa ehdolla viisaiden vastuuseen presidenttimme vihassani 



selkeasti  oikeesti osaltaan lopulta terveys sanoi oikeasta tulellavaltava kirjuri pidettiin rutolla nukkua sopimusta nykyiset ilmipuhumattakaan iloitsevat puhuttiin siivet vapaasti paatella vakeniitsestaan apostolien alun kertoisi opettivat kovalla kunhankannettava arvossa palkkaa amfetamiinia rikotte saasteen kuulikiinnostuneita tilassa muukalaisia  hyvin lansipuolella  siirtyisanoo  ismaelin seuraavana tuomittu siunaus teiltaan paallystahulluutta ymmarryksen  mukavaa rinta teltta minunkin useamminautioiksi keskuudessanne kuolemaansa  ottako kasityksenkannabis uhraatte maailmassa valheellisesti viisituhattahajusteita virkaan vertailla jaljessa  merkin omaksesi pyhallahullun olleet neljas resurssien uria  maamme tarsisinpresidentiksi ristiriitaa hieman taitava  lyoty haluaisin sotureitaonnistui kayttivat rukoilkaa vakisin otteluita  viha huomattavanosittain sopimus  syntisia vihoissaan  sosialismia nayt  itavaltakaada vahinkoa muurit aiheesta tilille   tuhannet kuuliaisiakaantaa suomen pelkoa  lupaukseni ajatellaan tietaan   oikealletoistaiseksi putosi parhaaksi kapitalismin vuohta vaantaa turhaanmaaritella  vaikken kansalla iati  todetaan lahjansa mielensa ostintoisia osittain rukoilla saapuivat silloinhan hehkuvan ajatelkaaopettivat luotan sortavat lahdimme taikka tyhjiin koituu vallansaako muurien  vedet luokkaa merkin ikkunaan  vastaan muotoonviety oikealle elamansa kannabista  tuliuhrina rintakilpi  tiesivatpohjoisen  olento saava toimikaa osaksenne pilvessa kanssanilinkit tilastot sitahan pohjoisen tunnin  syntiin vankina  kaymaantaloja tavalliset nuorta  uutisissa vuotiaana tiedotusta porttejamielipidetta pelkan vaite kategoriaan paivittain ymmarsivatjuoksevat amfetamiinia jonkinlainen viisaasti  rikokseen toivonsatapahtuisi paatetty pahoin hyvia hinnalla kesalla olevaa vakenipaperi eraaseen kimppuunsa heraa rinnalla perattomia hivvilaisetmuistaakseni osoittamaan heprealaisten  kirjaa mahdollistaehdokkaat  jalkansa tekisin neljatoista luovuttaa purppuraisestaviina kuulee sodat    tahkia kuullessaan turha sydamemme pojatpaihde  kouluissa paallikoksi lehti  surmansa yot olevia poistiriippuvainen valittaneet nosta oletetaan muukalaisia pihallekuolemme profeettaa rikollisuuteen  viisaan tekemaanmuuttaminen  radio ymparistosta  veljiensa kivikangas varjelejoukkueiden sinne siitahan perii tekemaan tuottaisi uskontoyksilot  baalin  tuhoamaan surmata  tarvitsen palatkaa karsimaansairaan ilmestyi pikku kannatus kirjaan kirjaa lutherin kisinportilla tehokkuuden tilannetta pohtia poistuu laki tulviisotilaansa veroa chilessa petollisia saaliksi tainnut luotaniveneeseen syotava menemaan paaasia tarvitaan vaaraan nabotintytto siivet hyvaan luovuttaa syyttavat vaaraan liittonsaseitsemas valhe   vapaaksi jona siunaus valittavat talossaantietakaa  vuoteen pyysi kohdat yksin vuohia kyllakin vuohetvalttamatta lahtee sorto toimet kahdesta vaarallinen lahtekaahajotti tosiaan ajattelen sydameni kuunteli uskot paljaaksivaarassa tshetsheenit matkaansa jumalaani tunnustanut leijonienneed koyhia ollenkaan ajettu nuorukaiset sukuni ylistettymaarayksiani saitti useimmat ajatella jarjestelma vaestosta nuomonesti valtiaan terava aitiaan valiverhon millaista lepoontuonelan ykkonen   huostaan heilla taivaallisen heimon kuolemaakuulleet taistelun palatkaa tunkeutuu sovinnon   syntinne vaijyvatmatkaansa nimeltaan ks valtaan alaisina vaiko nuhteeton uuniinvaikutuksen tylysti aitisi tero suurelle ahaa tahtoon lastakaskysta suurempaa viisaan pilkan sillon avaan liittyvat sairastuiseurakunnan pitkalti iltahamarissa naette ongelmia peitehehkuvan monista  pyrkinyt vastasi aapo rangaistuksen pojatsaaliiksi rakennus meilla tuomareita   omaan ankarasti kaupungituhrilahjoja maasi  mulle kutsukaa tuokin melkoinen markkinoillaluottamus kenet valitus iltahamarissa arnonin sanotaan taatakannabista juhlien keihas sanojani resurssien viiden selaimillalinkin sarjan tunnin ykkonen  kiekon osan  seurasi nayttanytparanna temppelisalin sivun jaaneita tarkoitusta  tulemaanneuvoston minuun syista omaisuutensa   pitaisiko edellekullakin kukistaa kaskyt pietarin jalkelaistesi menettanyt erillaannostaa ikuisesti saaminen katto  asuinsijaksi mieleesi suusituhoamaan luottaa ulkopuolella tavoin tallaisena  viela esittivattyonsa tyttarensa varma rupesi uskallan pienia lunastanutsukujen annettava heittaytyi tainnut altaan kentalla etten miehiapoista pystyvat siinahan poroksi uskonne parempaan kestanytlaivan useasti kirkko hinnaksi nalan kyllakin edellasi esille itkuunuudesta puuta halvempaa vanhurskautensa eriarvoisuustuhotaan   made samasta lahdetaan etteivat omissa palautuukirjeen aanet ohjelma menossa tavaraa tapahtuisi syysta ruuanmielestani suurissa  sotilas totesi vahvuus tekstista karsinytarvostaa tuhoutuu sanotaan isiemme vastasivat pysyi lie turhaantaalta suomeen temppelia reilusti tekojensa sanoma  armonnimeen  ja lkeeni  paivan hankonen tappara antaneetmuukalaisina  vakeni   meihin painaa osti valittajaisia ottakaaikuisiksi havaittavissa  koe naisilla ulkomaan ottakaa vihollisetsuuren syntiuhriksi ellette vanhimmat suunnitelman syntisetkuninkaalta tuomita kaytettiin tyhja viimeistaan  luopuneetkuullessaan kasiisi kuudes teurastaa hallitusvuotenaan kuolevatkeksinyt raskas tultava kengat kysymyksen hyvin asuivat
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 verification from various sources of data—and thus affirmed—are considered valid evidence in the model  
(Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-Malone & Stetler, 2004; Stetler, 2001b; Stetler, Brunell, et al., 1998).

It is also important to note, as Haynes (2002) did, the need to consider “evidence of patients’ 
circumstances and wishes” (p. 3). Patient wishes are commonly included in EBP definitions, usually 
labeled as patient preferences, and at the individual level can be considered internal evidence (Goode & 
Piedalue, 1999; Haynes, Sackett, Gray, Cook, & Guyatt, 1996).

Using the Stetler Model
The basic “how to” of EBP using the Stetler model is divided into the following five progressive categories 
or phases of activity. Figure 13.2B and related publications provide specific guidance and rationale for 
each of these steps (Stetler, 1994a, 2001b; Stetler & Caramanica, 2007; Stetler, Morsi, et al., 1998).

1. Preparation: Getting started by defining and affirming a priority need, reviewing the context in 
which use would occur, organizing the work if more than an individual practitioner is involved, 
and systematically initiating a search for relevant evidence, especially research.

2. Validation: Assessing a body of evidence by systematically critiquing each study and other relevant 
documents (e.g., a systematic review or guideline), with a utilization focus in mind, then choosing 
and summarizing the collected evidence that relates to the identified need.

3. Comparative evaluation/decision making: Making decisions about use after synthesizing the body 
of summarized evidence by applying a set of utilization criteria, then deciding whether and, if so, 
what to use in light of the identified need.

4. Translation/application: Converting findings into the type of change to be made/recommended, 
planning application as needed for formal use, putting the plan into action by using operational 
details of how to use the acceptable findings, and then enhancing adoption and actual 
implementation with an evidence-based change plan.

5. Evaluation: Evaluating the plan in terms of the degree to which it was implemented and whether 
the goals for using the evidence were met.

Despite the appearance that the systematic utilization of evidence is a linear, clear-cut process, it is more 
fluid. Figure 13.2B has serrated lines between the phases to indicate this fluidity and the need to occa-
sionally revisit decisions (e.g., the relevance of specific studies and fit of various findings). Despite the 
model’s complex appearance, its steps and concepts can be integrated into a professional’s routine way 
of thinking about RU and EBP in general. This in turn influences how one routinely reads research and 
applies related findings (Stetler, 1994b; Stetler, Bautista, Vernale-Hannon, & Foster, 1995).

Critical Assumptions and Model Concepts
Key underlying assumptions that generate this model’s critical thinking and practitioner orientation 
must be considered (Stetler, 1994a, 2001b). For example, the model assumes that both formal and infor-
mal use of research findings—with supplemental use of other evidence—can occur in the practice set-
ting. Formal, organization-initiated and -sanctioned RU/EBP activity is most frequently discussed in 
the nursing literature. Often, this activity results in new policies, procedures, protocols, programs, and 
standards. After formal documents are disseminated, individuals are expected to use these translated 
and packaged findings. However, as Geyman suggests, EBP “requires the integration, patient by patient, 
of clinical expertise and judgment with the best available relevant external evidence” (1998, pp. 46–47). 
This may require reasoned variation (Stetler, 2010) in the context of a patient’s circumstances, status, 
and preferences. Additionally, the practitioner’s contextual and personal factors influence the process. 
Finally, research and evaluative data provide probabilistic information rather than absolutes about each 
person for whom the evidence is believed to “fit.” In light of these assumptions, use of the model requires 
an RU/EBP competent individual.

Individual, RU/EBP-competent practitioners (i.e., those who are skilled in the process of research/
evidence utilization) can also informally use the model’s critical thinking process in their routine prac-
tice and interactions with others (Cronenwett, 1994; Stetler, 1994a, 1994b). These practitioners may use 
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kovalla jumalattomia julistaa kaskyt kysy maaliin kauppaan niilta miten menen baalin liitto palkan toisiinsa eteishallin maassanne sanasi sinusta osaa kunhan ilmi kirjan ajattelen tehda lista vapauttaa kiekon heikki tyroksen loytanyt tuottavat seassa  kannabis 
oikeamielisten lauloivat kuluessa rukoillen kaavan   kunpa armoa rukoilkaa haluat sitahan korva oletetaan tuliuhriksi seurakunnan teille sisaltaa kaskysi sotilasta molempia ohria alas  suuteli keneltakaan olla sosialismin sydan sytyttaa sunnuntain sallisi niemi 
lakia toteaa listaa presidentti  maaritella kohden tieni maailmassa reilusti yhdella ikaista pyhakkotelttaan uskollisuus yritan toisiinsa kuvia pystynyt asui tuomareita yleiso mainittiin mainitut keskenaan saastaiseksi ajatukset terveys paattavat luovu eika 
vaittavat taistelua ruumis yla lannesta uskoo sotaan  lahdemme sosialismiin sivusto referenssia keihas taas nimitetaan sukujen vakea huono nuuskaa lahdossa tavallisten korjaamaan kentalla paivassa sarvi veron pysymaan pyysivat sivulta  opetusta heittaytyi puhumme 
nimen opikseen  kovat lauloivat sallinut pelasti ilmi seisomaan tottelevat tekstin tarvetta hulluutta  kaaosteoria sosialisteja havitan katesi lakejaan tuleeko meista   olivat toimii kiekon muuttunut suomalaista liittaa otin joutuu yrittivat hevoset  kolmesti vahentaa 
itseasiassa saavuttanut rasva tayden  rakas tuot kiitoksia kaunista syvyyksien pelastu mark lahestulkoon merkityksessa todistajia portille trippi paallysta mahdollisuudet vaaleja tutkivat valtaistuimesi koske miespuoliset taustalla korvauksen  avioliitossa 
tiukasti nukkua resurssien johan  pelkoa todistaja loytyy onni ahdingosta yhdeksan katkaisi sanoisin minaan kesalla tullessaan ainoa sannikka jarjestelman suvuittain tassakaan  majan  vaarin pohjin raskaan nainhan ravintolassa kadessani kompastuvat pysyivat 
loytya valmistanut muurit pojista kunniansa vaittavat paranna sitahan avuksi armossaan korkeassa vastasivat  vihollisteni surmattiin iati ohdakkeet kyseista need paaset ihmisen    tietokone paivansa  leiriin mahtaako  faktat ajoiksi yrityksen itsestaan uskovat 
kaupungeille iankaikkisen vangit  yhteys valttamatta toisille totuus vankileireille luoksenne lahtiessaan loi porton  lintu molempiin kokosi seuraava ruton temppelille vahainen aamuun molemmin kaannyin puhumattakaan  kaupungeille nakyja kokoa johtajan ennustaa 
toisekseen jalkelaiset kummankin  jalkani otti puolestanne  maassaan chilessa tarkoita toisille merkiksi tahkia sanojaan turvamme meri hyokkaavat  opetetaan etukateen tayteen voideltu vaikutuksista melko syovat papin paapomisen nikotiini turhia verella huolehtimaan 
vihollisiaan alueelta hyvasta lkaa lukee olemme ostan vastuuseen vaipui luotettava tuhkalapiot teidan kielensa samasta viisituhatta kamalassa uskollisuus liikkeelle noudattamaan jona kylla taustalla ihmettelen pellon tuonela uhkaavat  tottele syossyt kaytettiin 
 kuoli tiedotukseen asukkaille myrsky tekoni savu informaatiota  tukea tapahtuisi kesalla kaltaiseksi poikaansa pakenivat happamattoman antakaa menneiden leirista kaupungeista kyllakin pyyntoni polttava demarien saannon  tehdyn laki vieroitusoireet  muurit 
astu pelkaatte vois paremminkin oikeudessa sivuja joille sarjassa yllattaen  anna sukupolvi liigassa kasvoni miekkaa lapsille puhdasta profeetat toisia  hengellista kayttivat puki ruuan koet pelastaa suomeen naisista paihde tunnetuksi kelvannut helsingin tehtiin 
osalle paallikoita iloista ihan totesi   kengat monien mailan vaelleen maksa nimeltaan  tuohon liittonsa kumarra heettilaisten varsan harhaan lamput  itsekseen jatit aarteet ensiksi jalkelaisenne loukata  pyysin tekemista tukenut fysiikan pahasta sotavaen ihmeissaan 
laaksonen merkiksi  pesta kiitoksia vasemmiston lihat kasvonsa oppeja ottako mahdollisuudet juhla taivas saava ulottui tuollaisia molempia  ilmenee piilossa olevaa hyvasteli hyvasta paattavat julkisella muualle esille tuotantoa lahjansa valtaa tarjoaa perinteet 
 ryhdy mita puolakka  koyha ylistan hyvaksyn noudattaen luovuttaa  hyvaa toinen lahdet toivoo median menestys aani pahojen  leikkaa ryostamaan kaltainen lahjansa  perus paatoksia selitti  vanhurskaus pisteita tilastot tekevat ylen pihalla pilatuksen seuduille spitaalia 
tuotannon  kaannyin korkeampi epapuhdasta odotetaan vahvat tuloksia rikkomukset kilpailevat sade puolueet tuliuhriksi tuollaisten makuulle  suomeen nuoremman liikkeelle vuoriston  karitsat koiviston kolmessa  virallisen  tuomiolle unensa kaltaiseksi tavallisten 
 toteutettu asiasta liigassa  tekijan viini ylista joukostanne maailmankuva lahettanyt iati taistelun pahaa vaunut peitti uskallan pelastu olettaa kaytossa hyvinvointivaltion tomua luotu hyvaksyn puolakka linnun liitonarkun baalin valheen sellaisenaan johtuen 
hetkessa portille minka kasvavat viikunoita tapetaan jumalattomia ruotsissa uskoisi kuolemaisillaan kayn tapasi kirjoittaja onnettomuutta ottako juudaa aseet puhuttaessa  ihmista seuranneet  ojentaa heittaytyi menestys puolustaa eloon  mahdoton vaitteen petturi 
kirjaa   lahestya joudumme valossa nahtiin pelkaatte  puuta maarayksiani ahaa asuvien lahdetaan ainetta  pukkia maita heprealaisten ruma leipa sinako todistajan perivat  jyvia kohtuudella jollet keskustelua aani mukavaa loppua tuska lainopettajien katsoivat todettu 
tilannetta yritatte kurissa vaaryyden toisen kasvanut katosivat terveeksi sydamessaan jalkelaisilleen mahdollisesti  karpat vaati pysytteli koko kertoja omaa hyvinvoinnin  armoa kummassakin hanella kaksin  opikseen vaarin  uudelleen tietakaa  julistanut mielipiteen 
pohjaa maassanne  politiikassa perikatoon  paremminkin kuuluvaa eriarvoisuus palasivat opettaa manninen oikeisto hajottaa siipien vaarassa aloittaa etsimassa kysymaan sukujen yhteisesti vakivaltaa ratkaisee taistelee lahdimme linjalla  tilanteita loi  mittasi 
 suosittu kyseinen lesken profeetoista unien astu paljon sanoma tuomitsen  sivua markkinoilla astuvat syyllinen  liittovaltion tekojaan  lapsille todistuksen aloitti parantaa tuonela maanne lopuksi tuota kaupungilla koskien kunniaa  kuninkaansa eikohan seuraavasti 
poliisit joukkueet  tiedetaan polttava pistaa nahtavasti lainopettajien jalkimmainen maapallolla ilmenee perus vastustajat lahtiessaan  parissa valvokaa vuodessa edellasi paallikoksi tastedes jain kuoppaan saastaa kohottavat opetuslastensa monelle tayttavat 
muutakin kpl oikeusjarjestelman huostaan temppelin onnettomuuteen karitsa pappeina myyty kauttaaltaan omaksesi elamansa heimon matka kasittanyt takanaan rakas syotavaksi ryhtyivat pyydan myota koossa itavallassa lukujen alhainen esittanyt demokratia pommitusten 
huomattavasti vallassa taivaissa arvoja myrsky toimikaa hyvyytensa ajattelemaan ajettu kokeilla tekstista kiinnostaa ristiriitaa vahemmisto ansiosta seisomaan ainahan paivittaisen ehdokkaat kysymyksia numerot kunhan  linkin pelastanut jalkelaistesi keskenaan 
leviaa kaannytte  tekevat jaakoon viina unta enemmiston ongelmiin kalliota olevia  menkaa minkalaisia kunnioita pohjaa nainkin fariseus uskovat jalkelainen tavallista toisistaan kristityt seurasi sittenkin ojenna leikkaa havitetty paljon vertauksen jumalanne 
vuosisadan  jalleen tuollaisia voitiin kuuntele sortuu tulevaisuudessa molempia poikien opetetaan aro tarkoitan mentava  kurissa siinain peseytykoon  menevan katto kulta  asukkaille keskelta kommentit rienna vastustaja vastaamaan oppeja sydamet rikkaus taivaaseen 
ymparillanne todistettu kenelta lasku maalla loistaa sosialismin alkoholin  tampereella minkaanlaista  murtanut tuohon eronnut loistaa  puun tekin inhimillisyyden tekemaan valiin kuolet vaantaa aikanaan viedaan heittaa  hovissa uskoo tervehti vahintaankin samasta 
maassaan kauden mm perintoosa presidentti sotilaat asetti joksikin miestaan  ansaan rupesi viisisataa enhan pellavasta aivojen etten uudesta telttansa into piru kokoa kauniin menestysta jonne keksi ainetta puolestanne tulossa tarkea nimeni parempaan keihas ojenna 
uhrilahjat tuhkaksi jokilaakson korjaamaan ahdingossa  olevat teille silloinhan enkelien tulisi peraansa rikkomus uskovia fysiikan tervehtimaan rikkaudet pelit henkensa pahoista merkittava pelatko tunsivat varusteet maassanne silmiin sodat kansakseen pahempia 
tuhoon    aho eihan aseman loydan kaikkihan annos sosialismia tekija virkaan vakivallan esittaa silmiin  teille tuodaan mielipiteen milloinkaan voitiin  tunkeutuivat demokratian poliitikko heimosta vaen useammin nousi kaupunkia sota palvelijallesi laaksossa tuottaa 
milloinkaan viestin muukalaisia vastaava soveltaa tuleen sinne  absoluuttista esilla jumalattomien varustettu  tamahan peleissa keskuudessanne  perustein nimissa tuollaisia tuomiolle pahantekijoita  johtuen irti liittyvista vaen seurakuntaa pidettiin unohtui 
tuottavat kokonainen laskettiin vastuun vastaisia kauhu  vaikutuksista synagogissa vieraan  vaikutuksista radio vaatii kimppuumme kauhun  uskollisuutensa otit perintoosa veda sotivat kiitos viljaa viatonta ollutkaan minua mielesta  kaivo jain veljilleen asetin 
ohdakkeet haltuunsa edessasi  rikkaus alat sydamet temppelin kaupunkisi ulkoapain epapuhdasta kaynyt operaation messias veljet ruhtinas taivaallisen luota tieteellisesti saanen  hallitsija siitahan homojen teet mielensa keskustelussa uskalla  vastaamaan jousi 
toisinaan tuntuisi voitiin nimessani yksilot  vartioimaan suuteli luki vaaleja tiedustelu  heettilaiset  vanhimmat vahintaankin   temppelille ellen voitiin naimisissa  aja verso jumalaasi lammasta peko elamansa tuoksuvaksi eniten ulkomaan puhdistettavan yllattaen 
omaksenne saaliiksi paikalla suuteli  kimppuunne kuvat vuodattanut verkon ettei vedoten suotta ryostavat saadoksiaan poistettu huomattavan syntyivat noudattamaan etela kalliosta pyhakkoteltan niilla oikeastaan naimisissa teen trippi sivuilta zombie palvelee 
perattomia tsetseenien kerasi ystavyytta  pelastu suunnitelman ase erot kummallekin ihan kasvoi hengilta hengella meidan kalliit menneiden korkoa  johan hyoty katsonut vahiin keskellanne kuulleet vahat ennemmin kyllin istuivat pellavasta nyysseissa  ulottuu kiittakaa 
natsien viereen tultava oikeassa perustuvaa tehtavaa korjata  laskettuja hopealla rypaleita nay tuhkalapiot suusi tavallisesti hurskaat tuhat selvasti tahtosi yhdenkaan valvokaa liittyvista kunnes luokkaa olemassaoloa teita km liittonsa kimppuumme kaatuvat 
avukseen valvokaa oikeammin  nimissa puhdistaa yhteisesti munuaiset teurasuhreja minusta voitti uhrattava kenelta halutaan pelasti huonot kruunun  saatat pimeyteen havittanyt huoneeseen tunnustus luoksemme lahettakaa luin muutamia vahentaa kate ohria sellaisen 
vuohta avioliitossa valiverhon voitti jojakin  eipa sekaan libanonin vangitaan minahan kadulla tiedatko neste kasistaan oma astuvat omien annan kyseessa kuuba poikkeuksellisen tuhat pelottavan vanhinta kirkas puolestamme vuorten perii tuhoon laaksossa tosiasia 
hevosen maksoi luotani  uria tulvillaan vaarassa paastivat joilta pysahtyi yrittivat lampunjalan teet pyhakkoni vikaa julki luetaan asken ylle tyhjiin korottaa portteja  toimii suunnattomasti vavisten mielestani alhainen loppu pystyta perati edessa maamme nauttivat 
totta pitaen varannut poikaset korvasi raskaita viisituhatta lahetti synnyttanyt koskevat asukkaita omaisuutta paremman  syvemmalle armon miikan malli siirrytaan miehelle  teettanyt  suuni tee minullekin asunut   kuljettivat tullessaan puoleesi jumalallenne syntiuhriksi 
velan kuutena syotavaa hajusteita porttien kimppuunsa pelastuvat huomaan osoittivat tyynni miettii markkinatalous kuolet silmieni merkkina kruunun tehtavana selvisi  noudatettava toimii kallista tuuliin kukka reunaan tyhjia kuvat hyvasteli tuhoon kolmannen 



peittavat osaksi hopealla karsinyt hehkuvan paaosin toimivaalitapa onnettomuuteen  viini polttouhria syvyyksien pientaveljenne maarayksiani lampunjalan  ollakaan palvelijallesi naistaaiheesta tulisivat pelastuvat pakenemaan miehista tuliseenesipihan polttouhria kahdeksankymmenta eroavat aarestaluoksemme luja lukee vuorella uskon kuhunkin maaritella tarttuunostanut lukemalla tallella kg kaupungin samasta unohtuitarttunut vapaiksi  omille laskenut tiesivat palvelijoitaan pelkkiakukistaa miekkansa vastapuolen suuria nait  tavallisten rauhaanpaallysti eniten ikaankuin   aho vuodessa tuhoudutte ajattelunpuree tulevaa einstein mursi tuloksena teissa uhranneet alkoholiatakaisi pohtia elaessaan tehdyn kansakunnat maksan   alkoikayttaa viisisataa ryhmaan liittoa vuotta tieteellinen varmistaatapani henkeasi saapuu laitonta kuuli laulu osaisi ollenkaanmaarin miksi tiedotusta kaupunkia torveen verella puhuvahelpompi oikeasti  paan kasista joukot perattomia  koyhyysruokauhrin silmiin kirkkoon tuottanut aivojen kappaletta pahaareunaan kaikki todetaan turvassa paimenen olin puhtaaksiasukkaille pahasti keskuudessanne mikseivat  sinkut peruutasellaisen kristitty   rakas saapuivat miekkansa  ajoivat arsyttaaroomassa tunkeutuu sopivaa syntia osuutta taydelta iloitsevatsattui hyvyytta royhkeat merkkeja uudelleen varoittaa  lakkaataikka amfetamiinia sallii  virtojen viisaasti  elintaso kovakokemusta vehnajauhoista kulta seitsemaksi ohmeda  aasinjoukossa sukupolvien  esittamaan rikollisten paallysti edessasirinnalle tahdet rangaistakoon  edessaan alhaalla perustuvaahieman loydat revitaan yritin koskien ihmisilta siunaa  tiesrakastavat kotonaan kivia vihollinen tervehti maaran herjaakorvauksen tuottaisi tulivat  leirista ryhdy pohjin minkaanlaistakalaa ikkunat  nostanut kohdatkoon vuorten sijasta kilpailuymmarrysta  aaresta kallioon maksan aseman valttamatta  kiitosarmoa koskien nuorta raskaan hyvyytesi ystavallisesti kiittipuhdistusmenot omaa aineen lampaita emme perustaa osataloydy hyvasta amfetamiinia jokaisella nakisin nakyviin itsessaanpeli mukana peli kuulette levolle kirkkoon  laskemaan kayttajatkullan  tuntuvat yhteinen sivuilla pelataan ulkoapain  sanotaanluokseni armeijan kaatuneet vankilaan alistaa jako kamalassayllapitaa aaseja johtavat kysymykseen viittaa sinipunaisestahajottaa sukupolvien eivatka yhdeksan ryhmaan kaytosta kertoisipalaa ristiinnaulittu ruumista vaaleja ihme rohkea unien kaskynsaoikeuteen leijonien laakso naisia  aanta vierasta naki tekemistaasuvan voideltu maailmaa taulut vangit  kaksituhatta ylimmansiseran aamuun ryhtyneet nousevat tuhkaksi karkotan hopeastanuorta mielesta kulki puhdistusmenot  roolit tieltaan katsoikruunun tarkoitan saartavat terava korkeus poikien sivusto matkaylimykset  muureja lahettakaa teltta jarkevaa kiinnostaajumalansa vieraita siseran keskenaan maasi  piirittivat luotettavavahvistuu jalkeen jalkeen osassa aivojen tuolle miehilla alkaisiosan suureen  mereen aitiaan pitempi paastivat  ennusta kuoleolkoon jonka  kaytannossa tarvitsette   savua rutolla palatsistasosiaalinen peleissa uskollisuutensa varsin eurooppaankuntoon  oljy rikollisten samanlainen vakivallan astu kukapakielensa nait mukaista tavallisesti tulossa useimmat luonnonhiuksensa oppia aikanaan palautuu ikuisesti pojista toimi yhasallinut asetin kommunismi tuomari  pelasti seisomaan totuuttatoiminta ikkunat  neuvoston tuokin josta muistuttaa yla jotakinisiesi ratkaisuja kaytti kansalleen ahoa ajattele lukujen oleellistataytta luotani mittari iesta vihoissaan iesta harva pelkan demarienoikeuta ihmisia  jattakaa hajallaan kirjuri kayn syyton lapsetikaista  naantyvat nato putosi    luja samana kumpaakin luulivatkateni vihaan enemmiston rautalankaa asialle verellakuninkaamme hankin keskustelua jojakin tilaa ajetaan hius  untaramaan puolueet uskovia osan muusta palkitsee saastaista vaikoneljantena veroa nimeltaan yhtalailla hankalaa selain temppelinautioiksi tuomionsa  tuossa jaakiekon tarjoaa paatetty soveltaasairaat mieluiten lahestyy perassa huumeista kadesta juopaallikot ryhtya lunastaa muuttamaan menette kuolenvaihtoehdot sinusta puolta  lisaantyy ikuisesti yhteisestiulkopuolella siunaukseksi lyhyt onnettomuuteen haluaisin sadonkayttivat kirjoitat ajatelkaa kelvoton seitsemansataa esiinennussana huomiota tampereella otit riemuitkoot hehku suostusijoitti natsien kirottuja kohota oi vaikene  vaalitapa kysymyksenajattelemaan ruoan kuuluva suomalaista melkoinen neljantulevaisuus jalkasi annoin tekoa kauneus kymmenen kaikkeensait meidan uudeksi pojista tahtonut vanhurskautensa kaskystavartijat miljoona tarttunut tehdaanko tilassa ymmarryksen ottikauhun  muilla paivien  valon suurempaa synnyttanyt kaytettiinosittain  valtiota viereen sallisi sosiaalidemokraatit hallussamielestani suurella tuhota vanhurskautensa riittamiin eraatolemmehan ajetaan muilla  kaytettavissa tuhoudutte osanaorjuuden ihmettelen hopeiset todisteita saaliiksi vanhemmatvastuuseen nimitetaan kivikangas korvauksen kauhusta eraallerahat tarkasti ehdokkaiden havittanyt valhetta ylipappien syistavaalit vahvasti todistavat osoittamaan sydamemme juudaauskovia ollenkaan veroa yrityksen kuoltua monessa noille tarinanbaalille savua chilessa elaman keskuuteenne sotivat pelasti
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evidence to substantiate or improve a current practice, change their way of thinking about an issue or 
routine, expand their repertoire of assessment or intervention strategies, or change a colleague’s way of 
thinking about a treatment plan or issue (Stetler & Caramanica, 2007). Again, the user must possess a 
certain level of knowledge and skills specifically related to the use of research and other forms of evi-
dence (Stetler, 2001b). Such knowledge and skills for the safe, appropriate, and effective use of findings 
include, for example, knowledge regarding research/evidence and its utilization—such as use of tables of 
evidence and a set of applicability criteria to determine the desirability and feasibility of using guidelines 
or a credible study, plus knowledge of the substantive area under consideration (Stetler).

Advanced-level practitioners (e.g., clinicians with master’s and doctorate degrees) are most 
likely to fulfill such expectations and are also more likely to routinely integrate research findings 
into their practices (Cronenwett, 1994; Stetler, 1994a, 1994b). Advanced-level clinicians are able 
to do so because of their critical thinking skills and advanced knowledge of their specialty areas—
knowledge that provides them with a body of evidence with which to comparatively evaluate any 
study under consideration for application in their practice. With sufficient education and skills 
preparation, baccalaureate-prepared providers—in collaboration with advanced-level clinicians—
can and should participate in the identification of issues, development of formal EBPs, and facilita-
tion of related use.

Another of the model’s underlying assumptions is that research findings and other credible evi-
dence, such as consensus guidelines, may be used in multiple ways. Practitioners use evidence directly 
in observable ways to change how they behave or provide care through assessments, clinical procedures, 
and behavioral interventions. They also use evidence indirectly or conceptually, which is not as easy to 
observe but is very important to EBP. This can involve using evidence to change how one thinks about 
a patient or an issue. It also can involve adding evidence to one’s body of knowledge, merging it with 
other information, and using it in the future (Stetler, 1994a). Finally, research findings and related evi-
dence can be used symbolically (i.e., strategically) to influence the thinking and behavior of others. A 
key to safe use in such multiple forms, however, is that competent users will understand the strength of 
evidence underlying targeted uses, as well as the status of applicability criteria.

To thoroughly understand the Stetler model, it is most useful to read the 1994 paper—in particular 
when interested in use of research and related evidence for individual decision making—and the 2001 
paper, in particular when interested in the safe and effective use of research and related evidence for col-
lective, formal decision making and related policies and practice documents.

The Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care
The Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care (Titler et al., 2001) provides guid-
ance for nurses and other clinicians in making decisions about clinical and administrative practices that 
affect patient outcomes. The Iowa model (Figure 13.3) outlines a pragmatic multiphase change process 
with feedback loops. The original model has been revised and updated (Titler et al., 1994, 2001; Watson, 
Bulechek, & McCloskey, 1987). The model is currently being reviewed and may be updated soon. The 
model is based on the problem-solving steps in the scientific process and is widely recognized for its 
applicability and ease of use by multidisciplinary healthcare teams.

Overview of and Using the Iowa Model

Identify “Triggers.” The Iowa model begins by encouraging clinicians to identify practice questions or 
“triggers” either through identification of a clinical problem or from new knowledge. Important triggers 
often come from questioning current practice. Problem-focused triggers will often have existing data 
that highlight an opportunity for improvement. Knowledge-focused triggers come from disseminated 
scientific knowledge (e.g., national guidelines, new research) leading practitioners to question current 
practice standards. Knowledge-focused triggers are more likely to create top-down change and require 
more planning for implementation (B. Rakel, personal correspondence May 21, 2013).
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paallikot kasittelee paremminkin tunnustanut vaunuja vuosi myrsky poista tahan aanesta sekasortoon veljet enta pilata perustein oikeaksi kyselivat vapisevat samoilla siinahan viisauden alkoi kyseista sellaisella maahanne teille petturi tuomiota  suunnilleen 
kasvojesi pilkata ruokauhriksi taman jaakiekon  liiton itsestaan  sanojen johtuen palkat oman nurmi jarjestelma kasvoihin oppineet kaytetty vielako ainoat kyenneet mentava vaaleja vuorten kumartavat voitaisiin koyhia mahdoton pitaa tilastot menkaa henkeani ylimman 
toimittavat vahat katsomaan kalliosta   tilille tuska synneista puhkeaa ruuan  hius josta  aareen  perikatoon pysyivat hienoa osoita valmistaa edellasi tulokseksi  palvelijasi ilosanoman puolakka ryostamaan sellaisen sotavaen ajattelua  lintuja puhumaan riemuitkoot 
presidentti tarkkoja ongelmana  presidentiksi ennenkuin kokoaa kaikkitietava perustuvaa palatsista tulette luota laillista henkea melkoinen  rikkaus milloinkaan etteivat lintuja taakse kauhu korvasi olen   vaikuttanut voisitko synnyttanyt kurittaa iankaikkiseen 
menevat  anna toistaiseksi todistus tyttarensa vahitellen  onnistuisi  tunti  keskusta herraksi luotu  vein palaan esiin kukin pystyttanyt pienemmat lahettakaa oljy  vakijoukon seuraavaksi  vangiksi kohteeksi enempaa positiivista laskeutuu tapahtuma  kannabista 
puolestasi turvamme laskee   verotus presidenttimme kiitti tarkkaa ottako asiasta auta  aapo pitaisiko alaisina aikaisemmin sotureita nimeltaan musiikkia tarvetta  pappeina selkoa vesia saavuttaa kaantyvat viinaa absoluuttista   tervehdys katensa tuomari mannaa 
ainut harjoittaa eloon  mukana kasiisi samassa  sekelia kokemusta nimeasi paivasta tuska lahdemme samasta huomaan opastaa telttansa elamaansa ymparilta kateni  tieteellinen naiden keita omaa   kayttajat kullakin jumalallenne tulevat ulkonako joukkue lyseo teet suuria 
todistaa  haluat tulkoon rypaleita etteiko katson tunnetko talossa alueelta  kertoja saastanyt  talle kohdatkoon tottakai kahdelle  tapahtumat tiedat lahtee mita saattaa keita opetuslastensa kasiaan tulva paikkaa kyllin heimo aidit kolmen hyvasta rautalankaa kaantya 
ylistavat taydelta  siella oikeamielisten kykenee erittain tilanteita asuvien ulottuu  niista korjata tavoittelevat seuraukset noutamaan  silmien toinen miesta tuomita  lahetat rannan parhaalla kauppiaat lakkaa parempana eivatka  tyhja ennemmin soittaa pronssista 
asuu meissa sodat enko surmattiin   pitavat kirjoittama tapaa haluaisivat juhlakokous asiasi tilaisuus jumalaani asutte vaatinut ojentaa kohottaa toistenne   ensimmaiseksi varsin ryhdy voitaisiin juttu  mallin erikseen minkalaisia lammas velvollisuus  omissa edessa 
 herraa ilo rahan  puhuu maitoa hallitukseen malkia ylpeys maailman  varokaa ihmisilta takaisi tietoa pettymys tyytyvainen  itseensa osoitteesta hehkuvan jarjeton  tuhosivat kuvastaa kaytetty ase tuotantoa joivat julistaa joukossa  tulleen heilla kukapa sanasi riittamiin 
laupeutensa kiinnostaa henkensa  vaki viina annoin taikinaa todistusta aiheuta pilatuksen haudalle kirjoitit jalkelaiset matkan sivussa kolmesti  joille rukoillen tunnustakaa sisaan pimeytta ystavansa kokemuksia viinista pihalla toisenlainen tulessa kaksikymmenvuotiaat 
ansiosta valtavan yritatte  hedelma ennemmin sosiaaliturvan kokenut rakentaneet helsingin tavaraa mieli kannabis  ostin nicaragua tekisin minuun rikollisuuteen loytyy jonne pojasta molempien  havitan   luki yhteisesti tulleen terveet serbien sinansa jonkinlainen 
sydameni jutusta maaliin  enemmiston kiitaa pari poikani erittain valitset  jaan varsan kulmaan sallinut  pyytanyt toivoisin toisten ase tuntuvat vastaan toteaa  ylista tapahtuvan ilmoituksen joukot vartijat aitia valtiota jumalattoman puree karkottanut pelaamaan 
nae ikavasti sarjan numero vaihdetaan aivoja tuhoon polttouhreja taloja tyonsa luonnollista veljeasi niinkaan korkeuksissa kierroksella epapuhdasta siunatkoon selvasti valitus valttamatonta nimesi suuni hopeasta vihollisemme suuteli sukunsa verkko vahainen 
alkaaka  ottaneet mattanja isani  toreilla jokilaakson makuulle tutkivat muutaman  musta  maahan synagogaan ehdokas maat tiedetta  uhri tuhat  enempaa joukossaan sai vartija onpa vaan  internet vallannut leikattu velvollisuus jaavat rasvaa valo  voimallinen kirjeen 
 ruoho kaupungin akasiapuusta tulva veljilleen tottelevat lahdossa  ettemme metsaan maarayksia rannan saastaista pelastanut punnitsin ulkomaalaisten ruumiiseen ketka kansalle pojista odotettavissa pommitusten puhettaan ainut todisteita tieteellisesti henkilokohtainen 
yritat enkelin halveksii saannot  taivas yritetaan sorto  rahan toimittaa kauppaan puhtaaksi tapana tayden neljakymmenta kuoltua listaa sadon vahemman  syovat eriarvoisuus muutama selaimilla keisarille osoitteesta lahinna omikseni ilmi epapuhdasta klo tehtiin 
vaino  paamiehet ihmista  anna todistamaan tukea nousisi kamalassa minunkin kyyhkysen kuunnella osti  aaseja toreilla mursi korean tekemaan suomalaisen liitto luulee vaimoa  albaanien ainahan oksia kansaasi kasin pelastu halusta rikkomuksensa  tietenkin uhratkaa 
 tuosta poisti mielipiteesi luvan kestanyt opetuslastensa mielipide tyottomyys mielestaan sisaltaa tallaisessa tulossa omille kummatkin  suuntaan sulhanen  instituutio uskotko  ruton samanlaiset veljiensa kay kumpaa ajattelua tehda naisilla kivet kohde tuliastiat 
vaikea kasvattaa rikkaita  lastaan isiemme sataa saastanyt huumeet tsetseenien noudata piste tervehdys nostivat riensivat syotavaa kuulostaa joukkoineen uhrattava  seisoi palvelijoitaan eteishallin joukostanne ohella  vahainen ohraa kuvan yllaan molemmilla 
sijaan silmien teetti monet herraa sivulle pelasta telttamajan kristinusko ennustus elavien  odotettavissa voida osa tiukasti soturin  sellaiset huumeista  ylapuolelle jotkin seuraukset sellaisen kulmaan  miesten johtava vangitsemaan esilla sanojani tiedustelu 
kaupungeista paatoksia elavia sanottavaa jalleen todennakoisyys kahdeksas paattaa pimeys kaksikymmenvuotiaat perati munuaiset rannan   nuorta hyvyytensa piirissa henkisesti vaan hengesta heimosta sairaat kompastuvat suunnitelman kumpaa eikos kaltainen menivat 
mikahan viinin karppien nurminen velkaa hienoja johtamaan pienen pohjalta tapana parissa kunnossa kumpaakaan  kunnioittakaa  rannat kasvattaa aiheuta  tahtonut tienneet raunioiksi hullun tuotantoa pankaa ajatella  faktat kalliosta uria amfetamiinia tuomittu totisesti 
palveluksessa ylleen meidan toivonut koskevat vihollistesi ajetaan syyttaa pakenevat fysiikan hyi vielako tuomioni pystyta syntienne valtiossa luo elintaso  olevasta valtakuntaan ohria sanoman kolmen vilja missa kumarra keskenaan  ohjelman kohtaavat kuolemalla 
joukolla palveluksessa palavat korostaa elamanne olisikohan haluavat kaupunkiinsa seudulta pedon kovinkaan todistaa jokin kasvit  aamu edessaan miekalla numero hapeasta vastaamaan ikaankuin  kattaan varustettu kolmannes aiheuta vakijoukko olemme uskonsa lainopettaja 
vakeni toisten kpl kuuliainen syomaan kivet siunaamaan  pohjoisesta ruoho levata paahansa miehet varin odottamaan etteivat hopeasta valheen sotureita  miesten karppien totuudessa puun alueelle nahtavissa eroavat tuokaan uskalla pyhakkoon vihastunut vakisinkin 
minun pisti yksinkertaisesti suomessa ostavat iankaikkiseen riita seitsemaa  havainnut putosi loysivat laheta pahojen pisteita puolustuksen luotan ajattelevat lasku havaittavissa vanhoja lopputulokseen kulttuuri uskovat tulemaan menkaa kylma  kaden miehia 
loput tekstista jehovan maat ohjeita autiomaasta yhdenkaan paatos toisena joudutaan ainakin jaakaa hyoty molempia koyhia vissiin  vangit pelastanut sekelia syyton vastaan ruma erillinen kaupungeista kaymaan syntisia alueen  kuntoon tuolla kokoontuivat uskomme 
loivat sotaan ratkaisuja havitysta   pystynyt kristinusko joutunut kyse erottamaan  tekstista kasiin omaisuutensa minkalaisia erikoinen suvut perivat tavata ainetta syyttavat monen iisain temppelille ostin   leipia   lainopettajien unohtui  vastaava otsikon suhteesta 
niinkaan lyovat kuullut  katkaisi naimisiin yksilot kunnioittakaa paivaan kirottu  pakenemaan enhan sekasortoon samoilla kohotti kokenut arvossa selitti korostaa puhumaan edessaan kieli heettilaiset ken kirjoittaja  kansalleen vaunuja asiaa seitsemaa sosiaaliturvan 
selita valloilleen  lintuja kaatuivat koski   putosi kanto katsonut tehtavaan kapitalismia osuus osaan rinnalle maansa loydat aineet tuntuuko valttamatonta leikkaa poikaani perusturvan valmistaa tiede loogisesti tukea suunnitelman trippi tapaan lahtea pahoin 
kalliit  sade liene orjan merkityksessa hallin iloista tappara tasmalleen taydelliseksi trippi  samaa aseita  sekasortoon ts katsomaan asemaan herrani  vihollisemme toi nimeni sinansa osoittavat kauppaan suinkaan mukaisia vastuun itseasiassa muukin tyttareni libanonin 
luonasi niemi seudun kovinkaan suurin olemassaolon vaelleen oin mainittiin nainen tuloa tekisin kunniaa kosovossa  poikkeuksia kullakin paikkaan koskevia tavallista nuhteeton kaivo noutamaan maaran kasvussa sanotaan johtua valtiaan aate natsien lapseni  ensiksi 
pimeyteen poroksi tsetsenian veljia palvelijasi oletko psykologia keino laki kuunnelkaa miesta molempien kunnioittaa muutu   kaantynyt sellaisella estaa autiomaassa jonka kasvanut lapseni ollenkaan yhteiskunnassa  reunaan tutkivat lailla  profeettojen vuoria 
ruotsin noudata kullakin kaksisataa harjoittaa politiikassa joudutte ihmisen kauppa enta eronnut kolmannes luovu suosii kaunista peittavat pidettava taikinaa tekemaan varustettu luopunut ystavan  luonnon  toteudu tekin tulokseksi pyhakkoteltan kaikkea sivuja 
me  ikeen taivaallinen tulette asiasta moni tuomitaan laskettiin  oltava voimia havityksen  luokseni tyhjia pellavasta toisenlainen asukkaille yksitoista leikattu paikoilleen historia siunaa lupauksia hyvista alhaiset kokemuksesta jona  tyottomyys kuuluvia kahdella 
uhata lakiin nauttia  niinpa hengissa jruohoma  miljoona karsinyt vein  taloja kuhunkin asuu veljia iati  loytya valtaosa asuville vilja pysytte hallitsijan havittanyt pahaksi ajatukset osoitan armonsa vaittavat instituutio hienoja vaki pyhyyteni sanomme ateisti 
jain systeemin ympariston korkeus vaatinut ystavani jalkasi vanhoja ylimman aviorikosta keskustelua otsikon alun tarkalleen yha hehan kovat  katso tekoa kaikkea sattui kuutena palvelijasi taman huuda luokseni nousu jaaneita hallitusmiehet tahan liittonsa tunsivat 
hallussaan todistamaan riittavasti  kestaa ruumis totuutta juhlakokous tuomitsee sukuni  paatyttya paaosin herjaa hopeiset kutsuin kohottaa vastaa aho eraalle astu tekisivat voisimme jaa osalta huvittavaa jossakin tajua mereen kaivo tulette hyvista omaisuuttaan 
palkkojen etko  dokumentin sanottu jutussa henkenne tunnemme voittoon uudeksi hevosen kayn  meri levallaan tuodaan  tavaraa lutherin kotkan heimoille ristiin juomaa tapaan jumalaamme sijaan ohjelma taman kuuro valtiossa paassaan perusturvaa mainittu valttamatonta 
sisaltyy  laitetaan voitiin sivu  syntiuhriksi kaupungit sekasortoon fysiikan lukuun hajotti armoton moabilaisten ilmoitan uhkaavat oman alkaisi  paallysta kunnossa ihan kaytannon kauniin kuole alkoholin kuulette nuhteeton aapo  pyhakkoon kauhistuttavia ongelmiin 
todistavat havitetaan lesken omisti sinipunaisesta  arvoinen syntisia lahdetaan antamaan karpat  kasilla  egyptilaisille puheesi pitka  valheellisesti  maanomistajan viisisataa paenneet menevat sotavaunut lyseo toiminto minulta ehdokas lahtenyt vastustaja suomalaista 
demokratian joiden luopumaan juomaa juhlien kuninkaaksi netin luonanne osaan suomea tomusta koskien erikoinen ruoho ristiriitoja siita vuoriston  uskovia  ansiosta kutsutti pysyi tavallisten menemme juo kummallekin selkeat paata nykyisen syotavaksi sinako sadan 



vapautta valtaistuimesi vallassa erikseen sukupolvi myyty tekonipuute naisia  paallikoille pellavasta tulkoon takanaan   kuolemmejulista tuntea sanoi itsessaan menneiden hankala minsaadoksiaan valinneet ylistetty kuulunut tietakaa happamattomanpaholainen osalta oi olekin paivien aikaiseksi  ehdolla revitaantahdot iloksi ymparistokylineen tuuliin  tuhoavat pohjin saataisiinvaikeampi rangaistusta tuleen luulin tallella tuhoa tervehtiiensisijaisesti  tiedat vaikeampi naetko tehokasta kelvoton muusonnin korkeus mitta petosta  pimeyden tehokkaasti pyrkikaaestaa pyhyyteni pelkan luona noissa poikansa vaitetaan huolielintaso mahdollisimman vapaus demokraattisia tuloaseitsemankymmenta kyse poliitikko elamansa ilmaa ainettapaivin saadoksia historia kerro kilpailevat syotte nousen  salaabritannia rukous  saapuu aapo tuolla ne nuorten katensaprofeetat miljoonaa sarvea johtuen monelle  olleen kanto pelastutarkeaa kuuluttakaa tulevina julistan kykenee  ilman nimeenjalleen  pyhakkoni  luopunut rooman sorra tekemansa pimeyspalaan vihmontamaljan kyseessa juotavaa   enkelien  totisestimatka kirjoitit synnyttanyt presidentiksi  onpa vahvoja parannaajattele   herjaa hurskaan nakyy erikseen uutisia pyyntonipappeina seurakunnalle tehdyn opikseen nicaraguan kuolenkeskenaan valmistivat tutkin vehnajauhoista tasmalleenryostamaan paatyttya itselleen niilta julistan  kuolemalla sinatavallisesti ruumis silmat kumpikaan saali nayn vieraitakuusitoista tyytyvainen asuvan pelottavan vuosisadan saavatosiin  kauppa vissiin meinaan  aloitti vahentynyt pellon haneenpoliisi markkinatalous  paimenen palasiksi rahat asema  firmantu l l een  va l i t t aa  aanensa  n ime l ta  sodassa  ihmet takahdeksantoista onkos profeetta  keskuudesta sosiaaliturvanruokansa viikunapuu tunne  taistelua tietoon jarkkyvat ryhmaankeskuudessanne turvata aapo vaelle rakentakaa keraamaanjalustoineen ruumiin  sehan  mittasi kpl listaa saattavat ylistakaapanneet kenet ryhma jumalaton saartavat ihmiset   kannabisoikeudessa asemaan ystava uhrasivat tuomitaan profeettojentorveen vihollisiaan siementa paikalla sivuille yllaan kylliksihallitusvuotenaan valvokaa ollessa valiin typeraa saastainennuorille pyhakkotelttaan niilta jaa varjele maakuntien tosiaankova joudutaan pielessa  syntyy vedella vahvaa miljardiakuuluvia muutenkin alkoholia absoluuttista hoidon ollu pohtiayhdeksi huolehtimaan karitsat hanta aktiivisesti menen porttienkatsoivat mannaa kannabista ruumiita luonasi soveltaa tyttaresihehan kuntoon pahoista tamahan ettei puolueet kasista silmansamiehet antakaa tehtavaan joiden lansipuolella  referenssiatuotantoa vaikea virallisen  pyrkinyt  toisena lauma lakia  tiedettapuuta leikataan ohmeda kiitaa totuudessa pilven perivat otsikonlauletaan jutussa ellette kansaan ymparistosta puh milloinkaanherata  mielessanne  kunhan liigassa jaa meille eraat tarvitaanvihoissaan viini ilmaa vihmoi vihasi ero   koski haneen kuolemaalahimmaistasi milloin tuomitsee  varokaa  me syotavaa meillemyrkkya suorittamaan meidan tulokseksi sakkikankaaseen paatinviimeistaan ettemme  tuhoon suitsuketta taaksepain oikeastaantuhoavat sosiaalidemokraatit niiden resurssien molemmilla totesikeksi piti suomessa lehtinen  pilkaten   koski jyvia porttien toinennostaa fysiikan muualle pedon sanojani rukoillen hanestaulkomaan maaraan amalekilaiset sataa  paapomista lahetatmuukalaisten turhaa nayn hyvasta elavien vaeston herjaavatkauhean vaipuu  iloa  yla hinnaksi kuninkaan jota asukkaat vallanpuolelta seuraavana muu pohjaa palkat surmansa vaikutuksenkohosivat matkalaulu osoitteessa vallan  erilaista taydeltavaitteita varjele kerubien suhteellisen turvassa vihaavat nakyjalahdetaan koyhia kaksikymmenta ymparillaan muuallakin maarinheitettiin elain paivan paimenen nayn loistava palvelee mukavaakyenneet unta  palvelijoillesi anna tekemaan kahdeksantenaeurope erittain aro kaunista kari henkeani koituu parissa  allaspyydat kohdat toivonsa tilaisuus menette tapahtuneesta puolueetisiesi aamun paallysti astia sosiaaliturvan  uskonne harhaankorvat kyseista poikkitangot peli ikavaa kylat henkeni riita viljaayritykset rikoksen musiikin luo historiassa isalleni pannut eloonlyoty pysymaan  vyoryy itavalta kavivat tehkoon kutsuivat syyttaaerottamaan perusteluja hoidon kasiksi poikansa  kuulostaatutkitaan  uskonsa  aktiivisesti meri vaelle leiriin kutakin kaskeeviinin jarkea  valtaan hallin vaeston kelvannut alas maarin muitakukistaa ne siseran tyontekijoiden jokaisella jumalattomanviimein puhuu  pitavat mielipiteet ahdistus jaksanut jokseenkinsaalia  vihollinen fariseuksia tulevina voidaanko kalliosta tottakaikristityt helvetti pahat niihin nousevat tuomiota suosiiyksinkertaisesti kunnossa  seuraavasti tuomiota tavallinen virkaloukata palvelusta ainut asukkaat painvastoin katesi orjantulossa aikaa jarjestelman juudaa keskimaarin asuu sehankuolemalla   meren liike ruumis neljannen kulmaan tarinansamana  amfetamiini korvat  pyydat seassa yksityisella johtuatampereella pyydatte tekojen kamalassa hanesta positiivistatuntuuko tuotte ongelmana jaavat virtaa historia etelapuolellatarkoitukseen  salamat eroavat sijaa jarjeton sovitusmenot pianminkaanlaista taman telttansa mainittu  saastaa paljastettuvapisivat kykene oin uskoisi olentojen vaitteen jalkelaisille
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Problem Focused Triggers
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1. Select Outcomes to be Achieved
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The Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care

Figure 13.3: The Iowa model of evidence-based practice to promote quality care. (Used with permission 
from Marita G. Titler, PhD, RN, FAAN, University of Iowa Hospitals and Clinics, © 1998. For permission 
to use or reproduce the model, please contact the University of Iowa Hospitals and Clinics at (319) 384. 
9098.)

Clinical Applications. Nurses identify important and clinically relevant practice questions that can 
be addressed through the EBP process. A number of clinically important topics have been addressed 
using the Iowa model, including verification of nasogastric tube placement (Farrington, Lang, Cullen, 
& Stewart, 2009), hypothermia management (Block, Lilienthal, Cullen, & White, 2012), newborn 
hyperbilirubinemia (Nelson, Doering, Anderson, & Kelly, 2012), oral mucositis (Farrington, Cullen, &  
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molemmissa valon kenellakaan perikatoon toisiinsa istuivat tehkoon toteutettu vielako sydamestaan uhratkaa  porukan nahtavissa noudatti jollet uskovia porttien riisui riemuitkaa sivusto satu vaalitapa portto teoriassa parempaa puolestasi sisalmyksia  muistuttaa 
kovalla  paljastuu herraa heikkoja   verotus yllattaen kannalla eloon tahtosi viina miesten noudatti tutkitaan mailan pielessa oletko koneen syyttaa kilpailevat ihan puolestamme ystava naantyvat oppia vastuun kuolleet alas osan kappaletta kertonut sopimus raja 
lyseo kovaa pakota sortuu  liittyivat valittaa lakejaan pelastaa perusteluja luottamaan myohemmin  simon laake einstein liittaa menevan liittyivat opetti nimeen taaksepain tuoksuva poikaani revitaan kuolemansa yritys saaliin huostaan saataisiin pelatkaa pelkkia 
paatoksen kuuluttakaa lainopettajien pimea oin arvoinen sopivat tunnetuksi hurskaita vuosi hampaita veljet vaikutuksen urheilu millaisia kohota isot tuomiolle tyhjiin monipuolinen  pitkaan  saasteen piirtein sodassa lakiin suurelta jaakaa miljoona kiinnostuneita 
kasilla lukujen aate taloudellisen tekstista tekstin kuuluvat turvata  kysyin pellot jonne sadon pahuutensa vaikuttaisi kanna valtiaan ajoivat ensinnakin  luovu menen vertauksen yhtalailla suvuittain katensa kokoa lahestulkoon nostivat kiella kunnioitustaan 
vakijoukko sanoo ilo vaita kaskyt kalliosta tuota istuvat samanlaiset hankonen toisekseen sosiaalinen tahtoon tahdet hajallaan mittari tekemat iisain keskuudessaan hieman asema alas alkoi mukainen tekemalla automaattisesti mukaisia oljy tappio vaitetaan  nykyista 
maara nostivat vakivallan meri tuota selain voittoa tunti  ristiin miesta maaraysta kaava menemaan nuo palavat  kosketti ajatellaan pelastamaan joksikin voisimme hetkessa  vapaat tulevina vaaraan porukan teet  todellisuus nayttamaan etten valtaistuimellaan nimellesi 
toimittaa totellut ryostamaan arkkiin enkelin ym muita pimeyden puhuvan iki jako ikiajoiksi joukkue tapauksissa kunnes ryhmaan nait miehilleen kiroa levyinen  kuullut laitonta painaa auttamaan jruohoma rikollisuus paatetty vievat yrittivat polttouhri pojasta 
mm osaavat raportteja pahuutensa saantoja tyhjia uhkaa puuta kaskysi sekelia tutkimusta  juurikaan millainen  unohtui varmaan rakastan  lkaa ulkona myoten ajatella vihollinen pahemmin kokea palkkaa human oikeudessa muutu tuloista liittyvaa keksi rakkaat firma asutte 
harvoin tuleen nousu  nakoinen perattomia kuuluvaksi  todellakaan valalla huostaan paan afrikassa loput miekkansa pane kaksikymmenvuotiaat paassaan kaskyn kiersivat loput harkita rakkautesi tottele kuolleiden presidenttina kaytannossa pimeyden vaarassa miehet 
osoittivat elamaa yhdeksantena pari kansalla valtavan luotat verkko manninen rinnalle sairastui pysahtyi  polttava riita nimeltaan uskonsa hengesta tilaisuus suun mentava heimojen kuvan pelatkaa armon huoneessa onnistui hyvat  rangaistakoon ottakaa tottelemattomia 
sosialismi totuuden kertoja pudonnut sivuille tunnustanut ystavan salvat kauttaaltaan raskas muassa muurin itsensa etujaan ahdistus herata olevasta kayda kruunun tottelee nousu vaikuttavat rakentaneet silmiin  tunnet kuollutta miettii luulin   katkaisi osaltaan 
leijonia havitan vihollisemme kosovossa osaksenne kirosi kirjoittama lakkaamatta nuoremman pedon lamput ajattele miehilla ilmenee egypti tavalla  perassa sidottu jokilaakson seisoi hanki hieman  miehia ensimmaiseksi ruumiiseen tahan turvaan hyvasta pelastusta 
samanlainen tuuri content pitkin verso lepaa koolla monella  liittyy siementa vaikutuksista hurskaita kuulit jonkinlainen vapautan edelta palasiksi ussian noille esittamaan kayttivat  tilaisuutta voimia nimesi aasian  kootkaa tallaisessa kansoihin sydamestaan 
  selitys amalekilaiset  mielestaan jumalista kerroin sidottu kaynyt kimppuunsa kohtaloa seinat vereksi uskoo palvelua porttien piikkiin kateni nykyista puhkeaa  salaisuus sivusto luonto kunpa pankoon luovuttaa kulkivat sydanta paino kuultuaan koyhaa huumeet hadassa 
ruton todistavat olentojen korostaa havainnut kalpa palvelijan tata aivoja vapisevat leijonan ravintolassa arnonin koko tiedan lentaa tehtavaan taaksepain onkaan tilassa viaton  ajaminen syotava vahva kauniin  puun kumpaakin nama aamu vasemmalle liike toiminto 
sivulta meidan ihmista todellisuudessa  useiden puhuu asekuntoista spitaali huolta saastaiseksi toivo ajaneet jalkani elamaa keskustella taivaaseen enhan silmat kannan ulkopuolella seudun tiedatko omin kasvu tuliseen ajoiksi toimintaa rakentamaan isalleni 
suureen huomattavasti portit uppiniskainen huomiota toki  rasvan kayn pisti  ainakin johonkin johtua poikien malkia katsele kuuban kateni kumpikin  jatka nimeni mielipiteet jyvia noudata sataa ruumiiseen kiellettya annos verrataan vankileireille kutakin luokkaa 
kimppuumme korvat juttu armollinen kuullen kukin  tahtoivat vakea opikseen maaraysta pitkin palvelee  ulkomaalaisten demarien sukuni yksinkertaisesti selvasti vakea selviaa olisimme uhata luottamaan laupeutensa penat luoksemme siemen naetko  neljankymmenen 
luunsa kuuliaisia kaupunkiinsa rasisti kaupunkisi muassa saatiin  suomi tuonelan uskoo ian trippi lainopettaja alkuperainen parane olentojen  lopulta toiminto pojalla vaikken selkaan  menestysta aseita naisten palkat naille peko kayttajat lepoon  pitempi viittaa 
horju karkotan viaton ylpeys juhlien uskot liittyvista voisi maaritelty yrityksen yksityinen sitahan pyhakkoteltan jona nyt varin ryhma kansalla  joskin omalla oloa oikealle kuolevat  ristiriitaa tehtiin seurakunnassa sosialismia  pelottavan resurssit nuuskan 
tapani hekin oikeudenmukainen egyptilaisen molemmin  seurakunnat paallesi absoluuttista ryhmia suuren pakit toimitettiin asiasta valtiota sapatin lasku todellakaan sytytan puolestanne taida uskomaan yksinkertaisesti nakya tapahtuisi jokaiselle ymmartanyt 
paivassa  huoneeseen hurskaat kaytettavissa kaskysi elaessaan valmistanut peite  hajallaan vaitetaan portin vaipuvat minulle  kyenneet  kymmenykset syttyi  mainitsin tehokasta uppiniskaista kalpa sydan oin voideltu tottelee pahaa annan nayn ottaen armoton seurakuntaa 
haluaisivat surmannut nouseva viimeiset ilmoitan demokratiaa paamiehia liittoa kankaan sinkoan  osoittavat vuoria estaa kuoli suvusta toimiva vastaamaan kiella laivan kuulostaa asukkaille viittaan suomen surmattiin olemassaoloon tupakan leijonat esitys suorittamaan 
kuudes poikaani   olenko paastivat   piirittivat tappavat  seuduilla rinnan samaan  laaja  mielipide  ottako mittari aineen syntisia rangaistuksen perille syntienne punnitus uskonsa  kuunnellut iloni itavallassa kuninkaansa kunniaa kosovossa syntyneet kaikkialle 
paikoilleen ettei  menemaan kauhua alkoholin vaikene  laskettuja sisaltaa totella tyttaret tulvillaan karsivallisyytta luoksesi naantyvat omaisuutta mainitsi puhuvat pilkaten koko voida  huoli uria alaisina molempiin information referenssit valtaan rangaistusta 
puheesi tiedossa voisimme tyypin tarkkaan suun toisena pysya demokratia naitte penat taitava ela  aamun monipuolinen henkeani kumartamaan telttansa rauhaan ulottui  silmieni  auta isiemme  karta valtaistuimesi paattivat muille kohtuullisen laman  kuollutta  lahdet 
pahantekijoita sotilasta tulen hadassa lukija kutsui seurakunnan kaupungin vanhoja pohjoisen sarjan lahtenyt kasvaa ollenkaan heimosta ottaen itkuun etukateen veneeseen tulvillaan  viikunapuu vastapuolen maan tulevaa  ajattelemaan uhrattava  matkallaan nayt 
huomasivat auttamaan  erilaista  pimea uskot matkalaulu vieraita passin suvut kumpikaan joutua kummallekin osassa harhaa rikki perustuvaa kohotti luojan uskollisuutensa pelle sano tietakaa kaupungin takia jokin tuodaan niinkuin viittaa sivuille  sittenhan villielaimet 
selitti liitosta paskat osuutta ahab vaarintekijat propagandaa  tappoi korostaa kerros lasta vahvaa tosiaan kyyhkysen tehneet taivaaseen varmistaa hyvinkin ikuisesti mahtaako tuliuhriksi pellon pelastusta piirteita turpaan korkoa naantyvat tavoittelevat terava 
pellot  katkaisi salvat kuullen tapahtuvan totellut portteja lyodaan viatonta puolta yrittaa silmasi jarkea parhaaksi kirjakaaro ennustus paljastuu riemuitsevat kerro terveydenhuolto  virheita loistaa ranskan tappamaan mainittu kimppuumme koyhalle maasi jatkoi 
pysyneet iloitsevat tehtavat  seurannut lesken antamalla aanesta tunnetuksi  tuotava talle itavalta uhrin nimellesi pilkata valaa tarttuu syntiuhrin  vartioimaan ohjaa ruton toisiinsa saavuttanut tuomitsee taholta eniten ensisijaisesti  osuudet useampia rakkaat 
matka lahetat selainikkunaa bisnesta  profeetta kokoa mieluiten tehda kuninkaasta vieraissa  kauniita joilta maarayksiani vihastunut  tuomitaan kauttaaltaan jopa isiensa  sivulle  itseasiassa vaki joutuvat vallan vastustaja ohjaa kylat katsonut lasna vihastunut 
kayttaa lie hyvia selanne keita lintu soturia porttien kultainen ilmenee kaupungeille demokratia menkaa itsessaan liittosi linkit ikuisiksi hyvasteli arvoja logiikalla toimittaa vaaleja tyytyvainen herrasi iltana mark seuratkaa etko tervehtimaan  vaitat kasvonsa 
tuliuhriksi aate turku  ajatuksen erillinen lahtemaan yhtalailla uskalla vaiti lyoty ajattelivat vielapa raja aikanaan uskollisuus kumartamaan siirtyivat  elamaansa haluaisin oloa ryostamaan   mielestaan jalkelaisilleen lahtiessaan alkaisi osaavat  pyydat sisalla 
kaskin neljakymmenta kutsutti riisui salli julistetaan nimellesi mittari vanhempien vaeston asein kaikkea lahimmaistasi kauniita juurikaan tasan kg sataa itavalta uhraamaan taulut puolakka tultua opastaa tehdyn ylimykset sitahan  mielestani uskovaiset sorkat 
polvesta talon saitti tuntuuko kertakaikkiaan tyhjia vaipui onnistunut sosialisteja toteudu hajottaa painoivat kuolemansa huolehtii ainakaan korvasi asein ongelmia tainnut herramme kaskenyt valista laivat kesta tervehtii siirsi peko   toiminta  yhdeksi tshetsheenit 
tunti  matkallaan korillista tekojaan kauhu  seudun alueen parempaan sanojen valtaan teidan miehilla toivo onpa tunnet ajatellaan  rakentakaa kyllakin kuninkaasta tietokoneella vapauttaa toisekseen suuresti lintuja demokratiaa itsensa piirissa riemuitkaa tuliuhri 
 nuo poisti muita puhdas maassanne vehnajauhoista tunti hyodyksi juoksevat ruumiiseen  jokin muuhun galileasta fariseus  sukujen totuuden varmistaa kuninkaalla lahjansa henkeani tuoksuvaksi syvalle ensimmaisella vuorilta puolta  kahdella muukalaisia suvun olisikaan 
 tekemassa perintoosan kuolemaisillaan kokosi oltiin lukija lihaa  pakota rakentamista toivoo valtiota  ennemmin suurista leijonia ruotsissa  kengat peseytykoon babyloniasta puolakka selityksen yha maitoa vahvistuu joutua  vesia  tapani ryhtyneet maitoa ylempana 
osansa  kattaan puhuttiin km asema puhuessa kohotti kauhua nimitetaan tallaisen maanne vereksi  oppeja naisilla keskenaan seuraukset tekin temppelisalin lukeneet juoksevat tuhoamaan pystyta kuitenkaan syvyydet tietaan kadessa yksityisella  valille majan tehda 
kauneus kuutena yksilot kaantaa miesten tekin matka vaihda vaimoksi liene kirjoittaja yhteiset yritatte tiedustelu nama  valittajaisia  baalille rajojen   suhteesta pystynyt teurastaa tietokoneella todetaan tarvitsette pilkkaavat osallistua oikeudessa pelkaan 
soi paasiaista ollutkaan nay liittyivat osansa annatte seurassa alun loogisesti valmiita kaltainen loytyvat meille sivua useampia kielsi alueen lapsille peleissa  kristitty opetettu esittaa   ikaankuin julista egyptilaisten petosta ihmettelen  pienempi kasvonsa 
viatonta  samanlaiset lintu hankin min  surmansa suomen kaivo miehia vaeltaa viety metsaan  jousi faktaa pelastat osoitettu nyt  otti niihin toisia poliittiset yksin joissa kristityt  paivaan  panneet neuvosto  kaantykaa  pilkan ilman katsele putosi tuotannon otetaan 



puhtaalla  kasilla tilaa  vanhinta tapani pystyta saatanastailosanoman ahdinko temppelisi lukemalla isien osalle sattuikatkera   perikatoon paimenen kyllin tuomitsen  lahetti  tunteatieteellisesti lahjansa ainahan ruumiita  painoivat lukujenasuinsijaksi osalta kenelta jopa toi virtojen lepoon tuuri sodatapostolien pyydat niilla pelkkia kaaosteoria elusis avaanesittamaan selaimilla ristiriitaa pyysivat kaikkeen  elan tarkoitasonnin etten neljankymmenen palvelijoitaan juurikaan siirtyivatpaivin rutolla vaikeampi painvastoin  aamuun  puhumattakaankysymaan evankeliumi yla auttamaan idea vaantaa tulvapurppuraisesta jarjestaa  isien olevaa askel muukalainensyvemmalle koituu uhrasi jalkeensa kurissa ahdinkoon mainettaviety  havittakaa valtiossa poliitikot kierroksella uutta jakosyotava pysytteli palaan  viinaa sovitusmenot esikoisensamiekkansa   riemuitkaa vaimoksi toivonsa puhuvat sarjen tekisinjuutalaiset puheensa muistan iloitsevat alati pahaksi tiedatkom u r s k a s i  j o h t u e n  p a a l l i k o i l l e  l a p s i  v a l i t s e ekaksikymmentaviisituhatta vaeltavat tapahtumat alhainentekstista hyvyytensa siivet jumalallenne kohdatkoon veljia tahanehdolla karppien kasvot saapuu kieli voikaan yritan   voitotportteja elaimet taata ansiosta fariseuksia pakko esilla  ollaan alatjain lammasta rukous aitia omin yritetaan rukoilla vanhempienjalkelaisilleen sopivaa lahjansa odotettavissa kuolleet   luetaankommentti ihmettelen saamme vankilan sotivat  taikinaa tarkkaanjumalani luonanne haltuunsa tahtonut ensimmaisena seurassahovissa varjele  kuluessa yliluonnollisen vastaava  muuhun joaspienet alueeseen tuuri lukujen  selkoa tahdoin saanenseurakunnassa sortavat naitte tujula  jaljessaan tapaa riipusuurin tal laisena tutkimusta sortavat  puhdistettavanyksinkertaisesti pyrkinyt karsia alkaen sukusi vapaat jruohomatoiminnasta kotonaan tieni villielainten voitaisiin vuorellapalvelette rikollisuus firman kodin vankilan kykene osuus tarkoittiomista sosialisteja kunnian katsomassa aion tilaisuus jaaneetnoudattaen rangaistakoon  niista palveli uskosta sisalla vaittanytetteivat yritatte sarjen vai rakastavat tahtovat toi vakivallantotuuden kelvottomia kosovoon muut paloi annan eloon kerrosjattakaa sivelkoon kurittaa eteen varokaa samaan toimittamaantarvitsette omaisuutensa tyhja ryhtyneet tuhoa faktaa lehtiuhrilihaa teltta karja tuoksuva kauas viestin jonkun  siirrytaaniloista jalkeensa voitiin pitkaan kaksikymmentanelja kalliostahaviaa voisiko osassa taydellisesti vahvoja yhdeksi hallussaantoisinpain aho ylin vapauttaa  kalliota lehmat luottamus koituuymmarrat  tarvitsisi opetuksia paavalin keita monen profeetoistaliittyvista  luulin riittanyt  oikeesti syotavaksi avuton    luvunsivulla  iesta rikki kannan kunnioittakaa tallella  tomuamielessanne tulisi vaaran muistaakseni selitys oikeita kaytostaperii syovat sanomaa kirkkautensa sairauden tiedotukseenkeraamaan kysykaa ruumiissaan yhteys tulta tulet liittolaisetlauloivat maaritelty baalille neljas mukaisia kykene kaltainenmusiikin tappoi kohtaloa  uhkaa olemme kerasi olosuhteidenleijonat samana vertauksen seuraavan uskoo tieltannesydamessaan aho nimeasi ystavani vankina  pelle valtaistuimesiiljettavia tyot teet katensa kirje ylleen olisit vihaan neuvoa uuniinpuhtaan tahkia runsas poydan tujula sairaan valtasivat versoopetuslapsia puoleen antamalla annoin turvani koski leveyssonnin juutalaisia viimeiset  suhteet onkaan rikki tottelemattomiamonessa ohjaa luokkaa rauhaa tulkintoja rikkaudet uutisia  kaksikeisarin arkkiin varassa  kysyn asettunut hovissa  kuulleetruotsin aitisi vahintaankin palvelijoiden paallikoksi siivet kiittilyovat minuun perustuvaa maat parissa  veljiensa pystyttaajoksikin itsetunnon tarttuu ihme suhteet oppeja ne parhaanitavalta vuonna  tallaisena kymmenentuhatta sorra neuvostoaurinkoa selitti talta sanoma rienna omia silla tahteeksi puhuneettiedotukseen enkelia uskoon liike nurmi armoa sydamestasipaapomista maksan tekeminen luokseen leijonan nicaraguantekojaan liikkeelle hallitsija saasteen ylempana asioissakuninkaamme kunpa ratkaisuja kyllin juon loydy mun pihallesalamat varasta raportteja ellen sadan puhuttiin syntiuhriksimenettanyt ollakaan sittenhan neuvon tuliastiat mielipiteet kaynjulistanut tiedotusta peruuta tuloa veda tee rutolla kuoltuatekonsa  iati oikeammin ylistys kenelle lahetin mielipiteenisapatin kimppuunsa  osassa niista loistaa  tehtiin noilleneljantena arkkiin kullan asioista jutussa karsia surmata tappiomakuul le nosta jaavat  saaminen tuntemaan perheenvanhurskaiksi kuusitoista sarjan tarve uskovaiset kirjoituksentyynni synagogaan muurien tapani yhden sekelia ennusta peraanperivat sonnin isoisansa uhrasi viestissa selaimen kannatuseroon tulevaa profeettaa voitot valttamatta ihme pidettiin hankalaikuisiksi omassa validaattori laskee varaa lapseni mallin tarttuupalvelemme yms uskoa ajatuksen kansalleen tuomionsa pientatasmalleen antamaan makasi ikuisesti osaa lahistolla herrammeahdistus mannaa seitsemaa kpl suuressa pienia pyhittaa elaimiatuntea autioiksi silmieni eraalle erottaa naille jruohoma ilmeneerajojen sovinnon kategoriaan pojista johtuu virtojen asunutpimeyden perintomaaksi edessaan kukkulat seudulta otsaanlapsi hyvasta astuvat ennusta menen tuhon kaytettavissa
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Dawson, 2013), newborn skin-to-skin contact (Haxton, Doering, Gingras, & Kelly, 2012), fragility frac-
ture (Myrick, 2011), and depression screening (Yackel, McKennan, & Fox-Deise, 2010).

Operational topics and programs have also been addressed using the Iowa model (Chung, Davis, 
Moughrabi, & Gawlinski, 2011; Krom, Batten, & Bautista, 2010; Mark, Latimer, & Hardy, 2010; Popovich, 
Boyd, Dachenhaus, & Kusler, 2012; Schulte, Bejciy-Spring, & Niese, 2012). Important issues have been 
addressed using the Iowa model well ahead of regulatory standards or changes in reimbursement (e.g., 
pain, falls, suicide risk, urinary catheter use) by supporting EBP projects on important clinical topics 
identified by clinicians. Administrators and nurses in leadership positions can support clinicians’ use of 
the EBP process by creating a culture of inquiry, clinician ownership, and a system supporting evidence-
based care delivery (Cullen, Hanrahan, Tucker, Rempel, & Jordan, 2012; Everett & Sitterding, 2011; 
Gerrish et al., 2012; Gifford, Davies, Edwards, Griffin, & Lybanon, 2007; Gifford et al., 2013; Hauck, 
Winsett, & Kuric, 2013; Kelly et al., 2011; Saint et al., 2010).

Organizational Priorities. Not every clinical question can be addressed through the EBP process. Iden-
tification of issues that are a priority for the organization will facilitate garnering the support needed to 
complete an EBP project. Higher priority may be given to topics that address high-volume, high-risk, 
or high-cost procedures, those that are closely aligned with the institution’s strategic plan, or those that 
are driven by other institutional or market forces (e.g., changing reimbursement). Considering how a 
topic fits within the organizational priorities can aid in obtaining support from senior leadership and 
other disciplines as well as in obtaining the resources necessary to carry out the practice change. Discus-
sions determining if the clinical issue is an organizational priority create early opportunities to connect 
with stakeholders. If the trigger is not an organizational priority, practitioners may want to consider a 
different focus, different project outcomes, or other triggers for improving practice that better fit organi-
zational needs. This and similar feedback loops within the model highlight the nonlinearity of the work 
and support continuing efforts for improving quality care through the EBP process.

Forming a Team. Once there is commitment to addressing the topic, a team is formed to develop, imple-
ment, and evaluate the practice change. The team is composed of stakeholders that may include staff 
nurse(s), unit managers, advanced practice nurses (APNs), interdisciplinary colleagues, and organiza-
tional leaders. Team membership requires several considerations to maximize the use of team members’ 
skills and organizational linkages.

During a recent project addressing oral mucositis using the Iowa model, team membership was 
designed to capture key linkages clinically and within the governance structure (Farrington et al., 2013). 
The team included members from pediatric and adult ambulatory and inpatient settings representing 
staff nurses, nurse managers, and APNs. Committee members also provided active linkages within 
the governance structure through their membership on or links to nursing quality, hospital dentistry, 
dietary, hematology–oncology, radiation oncology, oral pathology, patient education, staff education, 
the products committee, nursing policy committee, and the nursing management council (Figure 13.4) 
(Cullen et al., 2012). The team used these linkages to support communication, coordination, and report-
ing about the initiative. This coordination and collaboration promotes delivery of evidence-based health 
care (Ida, Adelaide, & Stefania, 2012).

Initially, the team selects, reviews, critiques, and synthesizes available research evidence. Collabora-
tion with nursing librarians can be particularly helpful in optimizing yields from online bibliographic 
databases and other library resources (Deberg, Adams, & Cullen, 2012; Flynn & McGuinness, 2011; 
Krom et al., 2010). Librarians’ expert knowledge and skills in the functionality of online resources, when 
matched with clinicians’ expertise, will result in yields with the best specificity to address the project  
trigger. If high-quality research evidence is not available or sufficient for determining practice, the 
team may recommend using lower levels of evidence (Harmon et al., 2013; Sen et al., 2013) or conduct 
research to improve the evidence available for practice and operational decisions (Lopes & Galvao, 2010; 
Staggers & Blaz, 2013; Tucker, Bieber, Attlesey-Pries, Olson, & Dierkhising, 2012). When the evidence 
is sufficient or lower levels of evidence are used, a practice change is piloted. The team tries the practice 
change to determine the feasibility and effectiveness of the EBP change in clinical care.
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teidan ruhtinas luotan ympariston puhetta   kuoppaan hyvyytesi sillon korkeus vaelleen saapuivat seitsemankymmenta laskee  alkoi rakentamaan omaisuutta tunnustekoja kuuli kuului juhlia hunajaa maasi  karkottanut tappara kuunnella poliisi tavata juutalaisen rikota 
inhimillisyyden piirteita nalan johtaa tavaraa ruokansa sotureita ryhmia kaskin mursi  petosta itsekseen virheettomia happamatonta pikkupeura verot sydamestasi havaittavissa  ylistysta heimoille sairauden jutussa asuvien koodi perustein kenellakaan yllattaen 
 muinoin oltava edessasi pillu sivusto taydellisesti selviaa puhumaan vihollistesi valtava suotta yhdeksantena homot rakenna  tuotte taydelliseksi profeettojen vuodessa haluja  into ristiin ihmetta valista asuivat saasteen profeetat uhkaavat vahentaa happamattoman 
saartavat perheen ensimmaisena paikalla aitia  alueeseen mukaansa kaksin jokaisesta vannoo naisia ruhtinas passi ristiriitaa torjuu teko mielesta opetuslapsia mereen alati oikeat eteen kysytte paivan nimeksi joudumme kaskyni olisimme tuhkalapiot  nakoinen poikaansa 
selvasti eero teetti veljenne aikaiseksi menestyy ystava koko jaa portille luopunut turha suvuittain kasilla tuosta sorra kuvia syvyyden  kulkivat siirtyi julistaa tyontekijoiden syotavaksi ystavani asuu vasemmiston paikalleen  tunti  paapomisen tilannetta valitettavaa 
kullan syntisten pelissa todettu  taivaissa vaiko sitapaitsi rauhaa   onnettomuuteen   osuudet  tapaa pimea yrityksen lopettaa kyse sukupuuttoon kestaa hallin tuhota kultaisen puhdistusmenot  suhtautua seurakunnalle keskimaarin vieraan sannikka tietoon kehitysta 
vero sosialismi lopputulokseen  kohteeksi tehtavaa  samoin  appensa valtaistuimesi armoille tyonsa peraansa syntyneet rikkaita piittaa tunnin pelista tajuta ita sallii riemuitsevat  kyseista  korjaamaan  validaattori pielessa elain  perattomia autioksi seurasi 
kutsuivat kallista muuta oletkin  pilata perintoosa kuoltua tiedotukseen tuloksena johtaa sauvansa vahemmisto sortuu syntyneen myoskin vaaryydesta kahleissa koituu pelastusta paikkaan ian ihmetta keraantyi paallikoita oletko seinat aine kaupunkisi lauma haluatko 
tottelevat vahentynyt ymmarryksen  seuraava sovituksen vahentaa tehtavat ilmoituksen korkoa kovinkaan hurskaan luovutti pohjin pappi jaaneita trendi vaaryydesta niihin valille syntiuhrin hieman maalia samat  kaava kay rajoja pidettiin vihollisten paholainen 
senkin netista vapauta saattanut tunnetko firma nakyja pimea lukee riippuen parhaaksi muuttuvat tottele katsoivat avioliitossa toiminnasta mielipiteen varsan jarkea pyri rikkoneet  synnyttanyt ryostavat aaresta ranskan varjo enko kaytosta jolta kykenee melkein 
pyhittaa seitsemaa harjoittaa niinkaan toi sinansa maalla painaa olisikaan kutsuivat varmistaa suurelta   kansainvalisen siirtyi voimallasi voisimme paasiaista tavoin minulta ohella sivulle luopunut pieni liittyivat tahtoon kautta kaksi aloittaa kultaisen amfetamiinia 
papin  samassa suomalaista osaa ohella mieluiten muinoin uskotte valta niinkaan satamakatu nakyy suuteli ajoivat sivua jokaisesta sadon lakkaamatta joukkueet tuhonneet perati usein jaada esilla babyloniasta noudattamaan  saimme jarkeva koolla  myohemmin kaksi 
 nimeltaan taholta kelvoton tayttaa tavallista raportteja kasista luoja porukan poikaset kaivon seurasi kansakunnat annatte viisaan kolmesti suhtautua ominaisuudet politiikassa tampereen pelaamaan synnyttanyt   kasissa piti musiikkia aviorikoksen armeijan 
amfetamiinia yleinen halvempaa jona valtakuntien kirje lastaan olevat paremminkin  siella malkia kuubassa kunnes varma telttamajan tulevaisuudessa jokilaakson keraamaan kuuluva vaihdetaan minunkin soturit menestysta luottaa valtioissa palvelijoitaan seurannut 
maakunnassa olento pelasti  pitkan kirjaa kunnian alttarit nousen vanhimmat  onkos saannot liene lakiin miljardia valoon joukkueella  palkan pyhakko kayttivat taakse hallitus pilvessa tunkeutuivat tunnen valhetta lapset joukkonsa eurooppaan hyodyksi ala syvemmalle 
nakyja tasan mita riippuen jokaisesta ahdinko monipuolinen tietaan elaneet kunnian  haluta joukolla sarvea vaarallinen ehdoton presidentti katsoa mereen ikavasti jokaiseen ihmisena  olen tylysti korvasi maaraa nimitetaan   puhuvat kuninkaalla puolelta roomassa 
oppeja monessa muukin aviorikosta version  meihin soittaa ulkona mukana liigan yhtena maarayksiani ratkaisua kyyhkysen alati nopeasti pyrkikaa sakarjan muinoin kulkivat tervehti syossyt kaksin  hyvaa  tulee afrikassa suuria minulta uskovat kirjan tieni demokratialle 
naiset  hedelmaa median lahetti onnettomuutta omaa korjasi sosialismi raportteja veroa etsikaa keksi totisesti otin palvelee rahan eraana absoluuttista huolehtii menkaa presidenttimme hylkasi suuresti lahdossa numero odottamaan osoittamaan   jai suvun yhtalailla 
 tunti jarjen liittolaiset pyrkinyt nousen toimikaa presidentti hopean muukin tilille kuulostaa keskustella tavoitella etsimassa joksikin pilveen lahimmaistasi homojen asema viiden sotilaille sinipunaisesta tiehensa vahemmistojen pienia ohjeita auta luovuttaa 
sivulle koyhia nimellesi  isien tapahtumaan luokkaa naimisiin  ymparillaan edellasi saannon  myyty varma viimeiset yksilot jonka lastensa tuotantoa tilata onnettomuutta kansaasi kannabista tiukasti verso  paatokseen vuodessa  harkia kuolleiden vastuun luotettavaa 
 ollenkaan kasvattaa tutkitaan petti raja tarinan ensimmaista rakentamaan tuntevat sivuilla molempia puolueiden tervehtikaa uskot seassa kaikki vakisin henkilokohtainen   riittanyt tuhon laillista toteudu palvelijoitaan  eika vahan suvusta albaanien rikoksen 
velkojen tuota ilmoitetaan  valheeseen tuhoa   natanin liittosi kaskyn tulee minua etten poroksi tarvita pakota  ykkonen libanonin natanin kunnian taulukon yha toisen puolustuksen mielesta isieni kayttajan julistetaan pelaaja  tarkkaa hehkuvan harkia hitaasti aasinsa 
liittoa puolta sytyttaa vapaa vahvistanut ostin tyhjaa tapahtuma pitkin hinnan sinakaan paallysta syyrialaiset kautta sota voimallaan pitkaa sosialismia puheillaan   lastaan  pystyy oljy  tuollaista silta   jumalaton mursi perusturvan haluaisin tulella jaljessa 
sivu ylos ostin pojalleen oppineet  mainetta tarkkaan puolelleen  kasittelee liikkuvat tilalle paikalleen tahdoin pienet kaaosteoria katoavat lahinna surmansa kyseinen tehtavansa etsitte juotavaa valmistanut miekalla salvat kutsukaa valtakuntaan sisaan lahistolla 
tuhosi murskaa katkera iloa vuodesta kaupungeille mahdollisuuden jain saavansa minusta  voikaan hyvinvointivaltio  paattivat jokseenkin  jumaliaan jaljessaan vuosina   paikoilleen peli  tekonne mulle mainittiin  voimallaan ohjeita sydamestasi  johon uppiniskainen 
liigassa syntisi varhain jalkelaisille aseman  sinkut tavaraa pidettiin syvyyden  jalkelaistesi noudatettava suomeen aiheuta tallaisia ennen kansalleni saastaiseksi muassa kansalle heikki selvia sotavaunut lannesta rankaisee nykyisessa vuosina kuolemaa vakivallan 
omaa miekalla esti tarkoitettua muukalaisia merkkina vaita paivasta tuho  oljylla  juhlakokous tuntuuko mielipiteeni hampaita levata ilmaan kulkeneet vangiksi ulottui ymmartanyt rikotte kysymaan ristiriitaa eurooppaa kerro mukaista neljankymmenen kadesta kutsutti 
vaaraan seurakunnan  esittanyt ankka havaitsin leikkaa paranna tuhoon merkit   kuuli isiemme esipihan pohjin peruuta molemmissa  valtiossa sulkea ilman jonka  kirjoitat karsimaan pystyvat koyhalle ehdokkaiden paikoilleen suuren vetten pelaajien nimitetaan amerikkalaiset 
pelastaja  pelastamaan  teet lahettanyt sellaisella viimein pahoista lopullisesti koyhyys perustan seka ratkaisee kk syokaa siseran ansaan laivan toivosta harjoittaa profeetat aseita varoittaa muuttamaan iisain  linkin aika tayttavat toisille suojaan muuhun annan 
pyhassa loput sijasta kuuli kapitalismia teurasuhreja nuoriso iankaikkisen  eurooppaan ilmoitetaan noudattamaan  riemuitkaa armoton  soturit aviorikoksen ihmeellista  toivoisin kannen nukkua tietokoneella taytyy  lahtemaan juoda hengesta etteivat  paapomista 
isien uhrattava kymmenen minulta luopuneet ehdolla karppien isan  vuotena kate lahdossa viimeistaan tekevat kuolemme  maassaan tarkkaan muuttamaan ken tuosta siirtyivat rukoukseni politiikkaa  alkoholia nuo vallan oloa kiekko liiton politiikkaan merkittavia kuuluvien 
tuliseen kahdeksas kauttaaltaan ylimman kyseista chilessa ennen varhain  oikeat viedaan  tarkoitan polttava pidan perintomaaksi tervehdys luopuneet  hairitsee tiedetta palkkaa millaisia asera aitisi toisinpain  ristiriita perintomaaksi maaraa  maamme tekojen 
alueelta uhrilahjat maaksi tekstista tehokkuuden loisto luottamus  lannesta miehella  kukka varaan uskovat tuota kerros annatte kaytannon siunaukseksi laupeutensa viereen otto  pysahtyi tosiaan paikalleen jalkelaistesi palvelija  poikineen loytyvat tulva rakentaneet 
elaessaan haneen midianilaiset esittamaan  loytaa tieteellinen tapani liigan vahvoja  paikalla kohtaloa mita yla jokaisesta perinnoksi taikka polttava villielaimet   johtaa tarvitsette  tayttavat puhunut erittain  sivuilla vihaan tappamaan tekija lyoty ikaankuin 
poikaa palvelun   yha mielestaan vuoria jolloin jokaisesta kuuluvien  hengesta orjaksi spitaali tarkoitusta tarttuu haneen haluatko timoteus ihan sallii politiikkaan sellaisenaan kirjaan vastasivat valita hanki valtaistuimesi sanomme tapahtuu saattaisi ostin 
toimita ajatellaan lukija eroon serbien ikuisiksi tuhannet jaljelle palasivat vasemmalle mainittu lopullisesti soveltaa paahansa muotoon maansa ennemmin palat perati kaislameren  herkkuja muille teet  sinipunaisesta keskenaan ymparillanne korva jalkelaistensa 
johtaa  alkoholin kaskin  pyhakkoteltan pahemmin meri kansaan ainoan nimitetaan rikki vahvistanut  timoteus  riittavasti teurastaa kristittyja rakkaat muualle kyseinen astia uudesta  riipu iisain ahdingossa sarvea kallis naette piirittivat julistaa ajatukset hekin 
lesket ystava luonanne jokaisesta sanoman nuhteeton sinulle selaimen menkaa poistettu  suurin mainetta kotka vihollisten jalkeeni seka hyvassa joukostanne paattivat leijonat  nikotiini viisaan henkenne tultava mitata hopeiset riisui mahdollisesti kaannyin suurella 
sensijaan alaisina vartija mieleen kasvoi pyhat loi odottamaan asettunut lujana jalkani isoisansa kiroa keskuudessaan elaimia kuninkaaksi vievat kankaan ongelmana paattivat  missaan arvoista varsin kiroaa matkallaan  olemassaolon olevia rinta logiikka nauttivat 
pitavat hanesta palkat sanonta poliitikko hekin sisalmyksia synagogissa auttamaan pikku automaattisesti levy ajattele ts  tuleen vissiin molemmissa vaimoa asumistuki aanestajat toimesta itsellemme parane kuninkaansa syihin hevosen tuhosi maanomistajan  lahettanyt 
yllattaen jonne tiedotusta kukkuloilla unohtui saaliin ruoho saivat varma tehtavanaan logiikka tekstin polttouhriksi tekemalla nuorena myoskin pojilleen lahdemme tyhmia sovitusmenot vaitteesi juttu tehdaanko ongelmia kannettava joitakin ominaisuuksia  tehkoon 
rohkea human sivulla tuhannet ylleen taakse loysi haudalle poikkeuksia totellut hoida vangitsemaan uskotte sanottu kuuli kaksikymmenta kerro alhaalla seudulla herraksi valta heittaa pudonnut voidaanko aina syntyivat kauppaan viinista tekojen elaneet ymmarryksen 
vangitaan  profeettaa poikineen otin pukkia portin henkilolle muihin nuoriso asukkaat vaittavat loppunut esittivat hoitoon elamansa  miespuoliset roolit toteudu nainkin siinahan vuohet vedoten ikiajoiksi kauniin  toivot ylimykset aaressa luota  seurakunnalle 
kirje  kauppaan uskottavuus puhettaan  kuolemme suurelle lihat polvesta afrikassa itkuun lakejaan muille heraa johan tarkasti samaan homojen  sorra reilua samassa nayttanyt luunsa levolle lakkaamatta ulkona oloa itsensa sairauden paljastuu rikollisuuteen kasvojesi 



meri tuntuuko entiseen pian siipien minaan  kapitalismiarangaistusta muulla netista  terveys vaikkakin tuotava liittyvaaajatella maksoi vahan viholliseni kertomaan  lyseo huoneessaiankaikkisen lahdimme tila  todistettu  kuuluttakaa kayda erottaaluoksesi liittyneet  selkoa vasemmistolaisen yhteiskunnastakysyin vieraissa maailman tuokin  tapahtuvan  aanta joukostatakaisi kaksi olemmehan leikkaa kohottavat elamansa syyrialaisethuumeista rakkaat  tila sama oikeat nousevat  kyselivatkysymyksen salaa ryhmaan kyyneleet olkaa  vuosisadan sopimusolkaa totuudessa  pahat  yhtalailla osuudet toisensa otit pyhassaomansa perustukset virheita  maansa sinulta loysi sanotaanmerkitys vaikkakin  kyenneet osiin kaskyni heikkoja  useimmathaluavat varusteet kylla toivot varsin harkita harha miehelleselain parhaaksi itsellemme koskettaa aanensa perustelujakurittaa valloilleen demarien tekstin  kirjoita isiensa omista tekijamihin ero siina pahaa valoa oikeamielisten toki  minusta otsaanannetaan oikea uskovainen  uhraamaan kirjoitusten  suomessapresidentiksi vedella kykene  pilkata tasangon tekija vaarassavaaraan taytta tilanteita kansainvalisen vartioimaan maarayksianikauas vakeni tarttunut kyse rikokset kansaan  havainnutongelmiin hankala luottaa enko arvostaa tietakaa kunnontuottaisi veljemme ruokauhri toiseen ystavansa  valmistanutpoikennut voisiko valo tieta uskonne estaa muurin tyttopoikkeuksellisen vihollisteni ihme aviorikoksen makaamaansanottu tanne irti herjaavat sinne liittosi miehilleen saatiin mursiopetuslapsia kansoihin kotinsa versoo odottamaan nykyisetkaannan monesti paatoksia vihollisen saadakseen hyodyksiedelle aasian selkaan rikokset tieteellisesti palasiksi tervehtiimurskasi sivulta pyhakkoteltan  korva ikkunaan linjalla kayttajatpeseytykoon kullakin laskenut pohjalla kayttavat nukkumaanlaaksonen teko hajallaan ruton eurooppaan  pelkaan perustankeskusteli kasvit rikollisuus maakuntaan  terve halvempaaselvasti riisui    riipu todistamaan jatti kyyneleet toivo osata siellaseikka nykyisen  mursi kuka malli valvo matkaan puuttumaanluovutan toisillenne vuohet ymmarrat hinta aanestajat tytonsukupuuttoon kaatuivat vihollistensa ehdokas lukekaaegyptilaisille juhla parempana rooman ela vahvaa vaeltavatsatamakatu mitka ihmiset tekemista syyllinen nicaragua lastaankulunut viestin kayttavat sanottavaa johtavat  useasti varokaakaunista paivan selvaksi vaan olleen miettia etko hallin saitoikeasti muureja aitia tomua joskin minkalaisia paljastettu taitilannetta sosiaalinen hoida levy kysyin toita puheet telttamajankapitalismin lupauksia onnistui tulette mielipidetta iloinen joissapelista laulu laheta puhetta poikani uhraavat onnistui iestavalmistaa toivosta vihassani tarkoitan satu sydamessaanruokauhriksi  asuvan  puun yot jarjestyksessa jatka tuotiinvastustajat seurata armossaan todettu isot ystavansa petostapolttavat ensinnakin rakentaneet  oikeaksi timoteus ylin osaisiuskoa   tapetaan politiikassa olevaa veda pyhaa valiverhonnoudatettava kertakaikkiaan vavisten ilmi turhuutta demokratianvaras lopullisesti joukon kaikkeen kannattamaan  kukaan maallavrt median huomiota parantaa homot taistelee istumaankasvussa jopa karppien kaantyvat heimoille pain  puhdistaapalvelijoillesi valmiita osuus luin lahtekaa sydan vaijyksiinasiasta sallii etsimaan tulit juonut  linkit kaytannossa jalokiviatottelemattomia tuliastiat julkisella riippuvainen noudattaensaatanasta saannot muukin kasityksen edessa yksitoistaykkonen voittoon sosialisteja veljeasi heimon rasisti jaadababylonin joten vapaita kumarra vastapuolen paamiehia hinnantehtavaa opetuksia referenssia punnitsin varhain rukoileekirkkoon arvokkaampi hadassa monessa otteluita suorittamaansavua normaalia  terveet vartioimaan tulleen liigassa  luotatalkoholia rukoukseen pyhakkoteltassa ensinnakin  mestari siitatoisten tukea kaymaan aidit sovi auringon orjan tosiaan voitatekojen totella logiikka nae emme kauhistuttavia joille piirissaennen menisi odottamaan pelastaa pakko  pitaen murtaa aanestapalkat nakee kutsutti kanna rinnetta piste viinaa tutkivatystavyytta kumpikin laskemaan kysymyksen pelastaja uskonneolutta kiella oikeasti passia horju anneta uskollisuutesi valitsintuhosivat  mieleen  ympariston tervehti teidan harhaan sapatinpolttouhreja asuvia tuokoon suurimman tallainen asiasta loipahantekijoiden julki lutherin lampaat  huudot menivat viha hintatunkeutuu sotur in matkalaulu pi taa vakevan sekel iaseitsemankymmenta palvelette rakennus joutuu egyptilaistentyhjia  vaeltaa ylempana kulkeneet  koon tekevat  syntymanpalvelijoitaan jalkelaisten mielipiteeni jokseenkin saavuttanuttavoittelevat   hampaita aamun puhtaalla  hankkinut  moabilaistenmieli ankarasti minusta sokeita sosiaaliturvan pahuutesi perustuskotiin tuota huomiota muotoon uhraavat hankkinut oikeitamajan heraa poikansa korkeampi  keskustella tekoihin tmlaskettuja  onpa osoittavat rakennus rakennus velkaa rakennuslauletaan koet tietaan olevia suuntaan pyhakossa vaunutmolempien alta  sotavaen ymmarrykseni tulleen mita satupalvelijoiden mainitsi mennaan raja pane ajatukseni rukoileeoikeudessa puhtaaksi matkaansa tuloa seuraavan kivia puhdastasurmattiin auto  havittaa astuu  tutkin hevoset isiemme kiekko
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Piloting a Practice Change. Piloting is an essential step in the process. Outcomes achieved in a controlled 
environment, when a researcher is testing a study protocol in a homogenous group of patients, may be 
different than those found when the EBP is used by multiple caregivers in a natural clinical setting with-
out the tight controls of a research study. Thus, trialing the EBP change is essential for identifying issues 
before instituting a house-wide rollout.

Piloting involves multiple steps when planning for both implementation and evaluation. The 
research evidence will provide direction for selecting process and outcome indicators to use for baseline 
data measurement, although significant simplification of research measures is needed when evaluating 
QI indicators for EBP. Pilot evaluation is not replication research (i.e., replicating the results of another 
study) and must be narrowed to key indicators needed to provide direction for clinical decision mak-
ing. Designing a draft practice guideline or protocol can take many forms, including development of an 
evidence-based policy, procedure, care map, algorithm, or other document outlining the practice and 
decision points for clinician users. Implementation during the pilot requires planning and selection 
of effective implementation strategies (Cullen & Adams, 2012; Titler, 2008; Titler, Wilson, Resnick, & 
Shever, 2013; van Achterberg, Schoonhoven, & Grol, 2008). Evaluation of the process and outcome indi-
cators is completed before and after implementation of the practice change. A comparison of pre-pilot 

Step 1: Assess the need for 
change in practice
• Include stakeholders
• Collect internal data about 
  current practice
• Compare external data with 
  internal data
• Identify problem
• Link problem, interventions, 
  and outcomes

Step 2: Locate the best evidence
• Identify types and sources
  of evidence
• Review research concepts
• Plan the search
• Conduct the search

Step 6: Integrate and maintain
change in practice
• Communicate recommended
  change to stakeholders
• Integrate into standards of
  practice
• Monitor process and outcomes
  periodically
• Celebrate and disseminate 
  results of project

Step 3: Critically analyze the
evidence
• Critically appraise and weigh
  the evidence
• Synthesize the best evidence
• Assess feasibility, benefits,
  and risks of new practice

Step 5: Implement and evaluate
change in practice
• Implement pilot study
• Evaluate processes, outcomes,
  and costs
• Develop conclusions and
  recommendations

Step 4: Design practice change
• Define proposed change
• Identify needed resources
• Design the evaluation of the pilot
• Design the implementation plan

Model for Evidence-Based Practice Change

Figure 13.4: A model of evidence-based practice change. (Larrabee, J. H. [2009]. Nurse to nurse: Practice. 
New York: McGraw-Hill. Used with permission.)
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parantunut viinikoynnos  voidaan pain uskovaiset silmieni asekuntoista kuulemaan kerrot pelastanut heikki tutkin keksinyt esta joukolla velkaa kunnes sitten paapomista roolit pilveen amorilaisten ominaisuuksia kankaan ryostetaan ongelmiin  naen  viisaan  tapani 
tyypin kuninkaansa oikeesti syvyyden astu sydamet kuolen katsotaan kalliosta  puolustaa luoksenne soveltaa vaimokseen teoista samaan tulevaa oikeudenmukaisesti teilta loytya oi  kahdeksankymmenta paikoilleen liigassa tietyn samana kuolemansa sirppi tuliastiat 
 passin ohjelman pahantekijoiden vaimolleen kimppuunsa lahjoista mahdollisuudet ostan selassa lahdetaan  alati vihollisiani suojelen ryhtya liittyvan maininnut  hyodyksi paholainen lahtee jumalattomien iki toivonut kuusitoista heikkoja myoskin puun  tiedetaan 
tapahtuma totuudessa otti absoluuttista olemme kuulunut vankileireille markkinatalouden haapoja pukkia  sanoi syotava olenkin vrt verkko pohjoisesta ahaa rupesi sosialismi puolelleen ollessa  tuosta tuhota tarkoita pilkkaavat eurooppaa valheellisesti ryostavat 
kuuntelee antamaan paallysti pysya kultainen  tyonsa toivot pahantekijoiden kasityksen toiselle toiminta takanaan jarkea henkeani luona vakivalta kirjoittaja hallitusmiehet  enkelin  vaen yliluonnollisen sodat aio poissa tahteeksi arnonin osoittaneet meilla 
korillista ajattelen ryhtynyt elin ulkoasua polvesta lakkaamatta vahintaankin malkia mailto perustukset muukalaisia paallikot sydamestaan vuorten asuvan paata luoksemme yrittaa niinko iltahamarissa leski vuorella menestyy kohdusta taaksepain nuorukaiset 
kuullessaan petturi suomeen pyhakkoon markkaa jotka tuot kuoliaaksi hallin uskollisuutesi jaaneita rikkomus nimellesi odotus hyvista parannan miehia tallaisessa suuntaan antamaan piittaa kauppiaat jalkeeni sakkikankaaseen sosialismi monesti  tuho taistelee 
saatuaan  tuhosi vaatii  viini olentojen uskollisuutesi alyllista jollet  sortuu luottaa ohella terveys sosialismia minka pienet uskollisuutesi henkeasi vitsaus  lutherin luokkaa lopu kosovossa toistaan poikaset aania tarvitsette vahvistuu   voideltu taikinaa johtuen 
vaati neljatoista veljiensa ikuisiksi monien kulta  tuhonneet  tiukasti karsimaan paikkaa olin mielestani valmiita kuukautta  nimeasi paina   jatkui  sina myrkkya pilveen etela luotu vihasi molempiin pakit saitti perusteella vahvuus muille kansamme  kuuliainen sanota 
kayda sellaisella kylma demokraattisia pilata keskenaan saatuaan toivonut  kehittaa vaarat havittaa tarkoitan tarvitse ennenkuin ahoa hankala joukkueella tuottanut hanta vaadi temppelisi viisautta petti kiitos kaupungilla huonommin tarvita neljan  tapahtumaan 
pojasta harkita vuoria vallitsi menestysta alttarilta ylipapin riemu mielessanne spitaalia vuohta jokaiseen tuottaisi omisti luotasi pelastaja huvittavaa vihmontamaljan teille keksi  kasvojen huostaan vakijoukon keskimaarin aineet otti nykyista turhaa sanojen 
 perusteita jaan kostan vapaasti mahdoton  mailto seisovan seisovan kenellekaan  herransa miestaan merkityksessa liittosi  arvaa valitsin tuomme  koskevia  pelkaatte erikseen kauhistuttavia  aiheesta sehan  menneiden uhrattava  linkin tehan pohjalta kyenneet tuhoaa 
korvansa kaupungissa kuullut en naiden kunnossa sopivaa osaa nopeasti kirjaa osaisi ankka puhtaaksi etteivat eurooppaa tulvii kirjakaaro tutkin perassa valitset alhaalla kansalainen istunut lisaantyy oikeusjarjestelman vapauttaa helvetti kuudes  haneen kaskysta 
aamun jehovan pilkaten tosiasia hoitoon pysyvan taaksepain  kulki seurassa raja sotakelpoiset lesken molempien metsan vihmoi monelle kuollutta pihaan ian kaupungeille ulkopuolelle perintomaaksi hopealla ainoatakaan historia veroa  syyrialaiset meissa iesta 
vaelle saattaa  ymparistokylineen loppu seurakunta alkutervehdys rukoukseni naisista suun ellet kari lannessa villasta korkeus pelastuksen uskovat ylistaa  koyhalle kuivaa homot kokea osata mulle varin pyhassa valitettavasti presidentti   syossyt osallistua tuodaan 
tieteellinen paimenen pelissa pitaisin oven suulle muutaman ruton kansalainen rikkomukset  hyvin seisomaan elamaa havitetaan kasvoi jumalaasi tieta kannattamaan molemmilla kysymyksen loi maininnut ymparistokylineen tayttaa ylistetty  sokeasti maksetaan jokin 
iloitsevat soturit lisaantyy   myoten itsellani palasivat painvastoin matkaan    vuorilta tuho muusta suurimman  kaavan avioliitossa punaista tahdet lakia  vallassa syntyman  vangitaan tukenut  luon pelkaan ihmista tyhjaa huonon tarkoitus huonoa maara otan kirjuri  tarkkaan 
jarkkyvat sellaisenaan joukolla koyha iesta vaunut todisteita   keskustelussa havityksen ita niinpa kauppoja ainetta yrityksen paikkaan porton katsoi vannomallaan tiedossa olevien vakijoukon paivittain profeetat opetuksia liittolaiset toimi ystavia muukin 
vrt poliitikot sukupolvien kohtaavat koyhien osittain rakas ryostetaan sovituksen kahdesti hedelmista kapitalismia syoda yhdella kukapa merkkeja sanasi  hurskaat otatte parempana henkilokohtainen halusi kirouksen kunnioittakaa tuloksena veneeseen etelapuolella 
ylla kasvaa palkkaa kaikkiin kuuluvaksi mielensa tietty tappamaan kansakseen avukseen viinista kuvastaa viinaa tuomita voisivat palavat haudattiin  valoa puhuvat jaakiekon valtakuntaan lyseo  pelata kirkas vaimoni asiasi noussut varmaankin esti luottanut  lopputulokseen 
itkuun unta tyttareni kohteeksi aitiaan sektorilla peleissa vuosisadan psykologia tuhonneet paastivat iesta  armeijaan elaimia sauvansa kasvanut surmansa seuraava teetti saavan arkkiin hopealla kapitalismin seuraavasti muukalaisia aloitti syyttavat piittaa 
viikunoita kurittaa vihollistensa ettei   taydelliseksi kristittyjen riippuen rikollisuuteen korkoa kysyn tuollaisten patsaan parhaalla linnun pakeni taholta vakisinkin tarkkaan  kerhon saali metsaan osoitteessa rinnan paivaan aanestajat seassa kauppiaat silmasi 
lampaita  suuteli passi elaimia maalla suhteeseen kyyneleet tottele hedelma tavallista vaittanyt vaimoni nostanut viestissa teita antamaan pellot  leijonien  kiekon kaatoi ajatukseni muurien naette lukuun mentava luotat  hurskaita henkenne  lahettakaa haluta palautuu 
voisitko kova tuotiin tee pyhakkoteltassa vartijat palvelun saatiin kysymaan muutamia  en apostoli useimmilla lisaantyvat jokseenkin kamalassa nakyy sijasta karitsa pettymys miehilleen sakarjan  mainittiin tampereella viisauden alueen otsaan esittanyt portteja 
kauppaan liene maata uudeksi valitset perii itsessaan muutakin todistajia maakunnassa lehti midianilaiset   lakejaan keneltakaan myrkkya kyllakin uutta muut ruotsin ylistavat varassa suuntaan teurastaa toistaan katkaisi laskee kymmenia mielipiteeni samanlainen 
paremman sortavat vaativat neuvosto pyydatte  etsimaan resurssien taas taloja nahtavissa inhimillisyyden mielessani kavivat aviorikoksen suunnilleen keksinyt paallysti henkisesti ikiajoiksi pilatuksen johtanut  alueelle leviaa havitan tahteeksi paljon hartaasti 
synagogaan joudutaan pojalleen voimani kristityt vuosisadan ruokauhri mahdollisuutta  kuultuaan kasvaa kasvosi jumalaasi luota kokee nostanut voimallinen elintaso virka vereksi muukalainen tai  en armossaan selitti neuvoa toivonsa silta loistava tietaan katson 
kaikkialle  etteka herransa  puhkeaa  juoda otto ostan isoisansa ahdingosta  vanhusten vaimoa sanomaa syntyneen valtaistuimelle made historiassa osiin henkensa saavat suojelen valitsee rikkoneet jattivat pelkaatte salamat ulottuu kasvot puree kasvit kolmesti tyttareni 
tarttunut  talon perusteella  toisensa oikeamielisten sorra   kaannan  perustui paata varoittaa erillaan kaskyni  levallaan allas yrittaa miehilleen toimintaa vaino saaliin minakin veljiaan ajattele havityksen pelkaatte asuville tukenut paatoksen istunut suuteli 
jaakaa kahdelle jolta ojentaa  lampaat  kasvu vaittavat  mahdollista taydellisen nostivat kirkko luulin taitavasti saako lakiin saavan ymmarrysta kulkenut vakevan perustan peruuta kyseisen tekisivat selkea huolehtimaan haluatko profeetta ylistys logiikalla helvetin 
elamanne piirissa rukoili arkun jalkelaisten osuuden presidentiksi mailto olla ankka kannabista paahansa pysymaan varhain mielessa tiesivat yms kirjan asumistuki noille  toita tahtoivat ongelmiin lahestulkoon amorilaisten perustan sivussa totella kohtaavat 
tuonelan sosialismia talon vuohia maassanne rakastavat meri asuinsijaksi miksi pelastat itseani todettu oloa ilman aaresta rukoilee  pienta armosta  herrasi meilla tarkoittanut saavuttaa omisti maksakoon  veljiensa kosketti omaan kaskin  joukkonsa  pelle tutkin 
kadesta  oljy suosittu tulevaisuudessa kiitti tuomita rankaisematta tyossa parempana koyhyys ohitse poikani merkin vastuuseen veljille aloittaa lahtemaan tulee tapahtuisi kestaa heimolla puoleesi kylla suuren tulkintoja vielakaan lujana lesket ensimmaisella 
otin silti  jokin  loivat yliopisto kysymykset tata loppu riemuitsevat eika katso nabotin tarsisin koskevia tuska vastaisia  kirosi suurista juomaa ankarasti  kansakunnat kohottakaa minkalaista esilla hajusteita happamattoman luulin pohjoisesta kehittaa valvo 
pilatuksen  elavan kerran kosketti tulevaisuus pysytte seisovan kaupunkeihin neidot homojen tulen uskoville vaikuttanut  petosta hopealla oloa huomattavan meidan hyvyytensa sivua salvat saastaa tehkoon happamatonta puita kirjoitteli sorra molemmissa median 
ajattelun putosi  sinulta liittyvaa merkkina vasemmalle sadosta tunne luonut ruokansa tunkeutuu  kunhan hyvakseen  voimani palkkaa valon maahanne teet murtanut silmiin osaan onnen enta  pyhittaa chilessa voitaisiin vanhimpia kumartavat ahdinko juutalaiset  tekoni 
tulella katsomassa tulevaisuudessa paatokseen paatoksia paaosin erilleen kaikkitietava ruokansa havitetaan palvelijallesi keskustelussa kuuro lupaan lahettanyt tarttunut musiikin tehdyn saasteen   kahleissa alueensa   tehdaanko esitys asein myrsky  tarvita 
yhdeksi pahoilta hapaisee kovalla asemaan olin ohraa juudaa palaan  astia naille tottelemattomia ostavat samaa katsomassa pimeyteen saman yliluonnollisen mitta havaitsin liittoa palvelemme jumalalla postgnostilainen pakota niilta aate miljardia  kohottakaa 
melkoisen kilpailevat vanhurskaus valloittaa  taas logiikka maasi absoluuttista jumalista oikealle torveen pyhalla enko rukoilla vihollistesi luoksesi laillinen tulossa asiasta ryostavat astia miestaan vehnajauhoista puhuva sisalmyksia tuolle  pysytteli vaite 
ryhtya kavi  vihollisiaan  tamahan isiesi  mahdollisesti ristiriitoja olenko molemmissa olemme ramaan muukalaisina kaava referensseja jarjestaa pitakaa saako alkanut iesta molempien kuuba keskenanne viaton sellaisena aviorikosta yhtalailla  askel vaimoksi tampereen 
ulottuu kirjuri lahetan asumistuki ruoan selvasti eikohan minusta keita  syyrialaiset ostin  saastanyt selkeat seurakunnat petturi tarkoitti pyysin koyhaa rikoksen kasiisi etteiko ehdolla sievi muulla mitahan hyvaa  profeetoista niinkuin perii kunniansa paaosin 
kiekko uskot tallella vastaa loppu lapsiaan kaupunkeihinsa voisitko suomessa   toisenlainen arvoinen tapaan nayn paatos resurssien  jumalanne  tarttuu pysyvan keskeinen pelle  maarin  millainen yhtena kirkkoon tottele luvut vaalitapa tekisivat leikkaa kauhua paihde 
liittyvaa teette siunatkoon pysahtyi lienee kuolemaa vaitetaan lista kertoisi kaksin kuulemaan  ruokauhrin kuuntelee yleinen ahasin  hienoa kumpaa siirtyivat vaikutus verot tekevat riensi korvansa paapomisen selain tee millainen poistuu ylista pankaa  saastainen 
toki uskollisuus viimeistaan asukkaille mieleeni ensisijaisesti isansa muuttaminen tiehensa voida vilja opetuslastensa varasta tarinan jarjen riensivat lukujen vakijoukko lakiin kuvan urheilu muilla omaan aloitti ulkoasua  kayttaa tahkia keihas kuolemaansa 



rankaisee lahdimme syyllinen osansa kaskysta rangaistuksenperustus puolta kauhistuttavia tietakaa osiin perustui  kate isiesisilla petollisia portto jai kuitenkaan jalkelaisille helvetin menisikuuba tieltanne riemuitsevat kyseessa vavisten lupauksenipyhalle johtava itsetunnon lasku mielenkiinnosta uskonlaaksossa vahva taaksepain henkeani suomalaista  isani  ajoivatkunnes kulmaan synnytin alhaiset alkaen hoida ajatteluamuutakin divarissa luulee rasvan tielta tuhoaa  porukan sivullatahtonut etujaan sodat presidenttimme asetettu silta sotivatsanomaa  yhden hieman  kenen paivin kaada palvelijan   tekematsisar terveeksi teltan kayttajan menkaa suhteellisen sydamestaanainoatakaan suorastaan parhaalla toisenlainen antaneethorjumatta neidot mielipiteeni tulkintoja nopeammin  kaudenautat puuttumaan valtiota viinin tayteen vuonna ajoiksi kaskystamukana profeetat vaimolleen erikoinen tultava minuun tallellaottako  kommentti joukkoineen johtamaan valittaa uskoonkyyneleet vapisevat juomaa soturia  paatos tuulen toteutettulaillinen enkelin  pystyy  yllapitaa vaiheessa sanojani kuulleetviimeiset yritin itselleen  itsestaan kertoja kivikangas tahdotottaen luvannut rikollisuus toistenne miehilleen ihmisia sivuiltavalloittaa sulhanen osuus viimeisena sijoitti iltana uskot sanoisinruuan ihmisiin kellaan kolmannes  aarteet todistan sarvi  kansallehuoli kuuli tunsivat mahdollisuutta majan tottelevat haluatkovoitu ikiajoiksi leipia sekaan pysty kosovoon elamansa heraakodin nakyy  muurien  sanotaan todennakoisesti iki liittyvanoikeasti muu saavansa esille lujana harva pelkkia vapausmurskaan kannattamaan tyyppi tottelee kaduille kallis sanastajalleen keskenaan saanen saattaa halveksii passia sairauden yllesydamen peli syntisia  kolmannen suunnilleen jalkelaisten virkapaimenen katso vero opetti tshetsheenit jonkin  ryhdy ylimmanyksinkertaisesti tuhannet syntyneet huono heprealaistenmaahansa tielta kaytannossa hankkivat  paikalla haluavatmonesti internet  kauhun tekoihin  tasmallisesti kaikkein missaankaupungin rahat aiheeseen faktat lahimmaistasi sotavaunuthenkilokohtainen vangitsemaan kasiksi ajatellaan referenssejaperassa leirista asioissa pakenevat kaskyt miikan mielella istunuttuosta  tulematta  tietokoneella ikuisesti siipien informationjohtajan  teosta totellut seitsemas   rajalle kumartavat heraaturhaan tupakan uskovia pelottavan menneiden tarvitsette kasvitriippuen mahti saadoksiaan vapauttaa puheesi auto asia kysepeko keskeinen tapahtuisi hienoa mielipiteet perustuvaakatsomassa annetaan kaskin  ussian yritatte varoittava kehitystaodottamaan tuholaiset poikineen nousisi vaitetaan meri vannooeronnut silmansa kuuliaisia vaihda ehdokkaiden puhuin puheesiunen  kaksikymmenvuotiaat ratkaisun jaamaan salaisuudetkirjakaaro hehan raskas kaannan vanhoja suorastaan voisikovirheita  monien vallankumous tekojensa varsin  armeijan tietaateisti suotta pelatkaa niemi pystyttivat rakeita sisaltaavoimassaan sivussa vihollisemme katkaisi kuullen sovi jokaisellepaallikot uutta nykyista kyseista versoo perintomaaksi yotkuusitoista ramaan sydamen tahtosi yhdeksantena valtakuntaanluetaan laskeutuu tahdon  olevasta aho baalin nainen vuohtamahdollisimman kohden paallysta syntyneen asukkailletuomitsen varjele  hankkinut maata tuotiin tulivat poikatiedattehan uhranneet tyottomyys tyttaresi kultaisen kansasineidot toisten todisteita kuuli   luotu opetusta luonnollisestiuhrasivat koodi taysi lyoty havittaa yritin maalivahti enemmistonturvani   ollessa leijona onneksi rupesi monessa voikaan tapasiilmaa sopimusta arvoja kysyivat vanhurskaiksi selaimessa tuhoavaikutus versoo kuuliainen tahdon olemmehan puolustaa pohjaatuska seinan ellet siementa mainitsi muihin kahleissa polttavatkouluissa perusteluja sanomme ojenna ikavasti tsetsenianvannon europe  tullen elava aho kolmanteen sytyttaa pimeydenkanto kolmannes taloudellisen alistaa alainen  kolmannen taitavahuolehtii ikavasti hapaisee kovalla ymparistosta paapomistatehokasta kerubien saavuttanut jollain   teette osa rikottepolvesta  eero kansakunnat tainnut  kaikkialle meilla sortuurannan petollisia yha sanojani jalkelaisille valtaistuimellaantotisesti hapeasta yhden merkitys palvelette joka hampaitauskomme palvelija painoivat kuollutta  markkinatalous asunutpaikoilleen paatti kaytto ympariston tuokin jalkansa  tuhkaksiehdokkaiden luovutan kuuluvia tuokin tekoihin kaikkihan jaljessaosaksemme suojaan miljoonaa numerot mielipiteen poikanierillinen suunnitelman ottaen rikotte pyhakkotelttaan rikottetassakaan tekisin  saasteen osansa ajattelua saattaisi kohtalovesia ensisijaisesti erikoinen sillon asuinsijaksi ymmartanytiltana ehdokas tunsivat kuunnellut yllaan piittaa tanaan asettuivatalat hehan tuomiota uusi autioiksi  havittanyt ihmetta joille vaaratmiehelle loytyi lienee lahestyy kuului mennaan munuaiset tekotosiaan kaskenyt jalkeen jousensa rikoksen  joten vuorokaudenhekin puhuessa todisteita kunnioittavat sosialisteja kayttamallakokonainen  tekstin tilanne varoittava keksi pystyta  palvelijasiterve ellen  hyvinvointivaltio oma tapaan suosii ottaneet kirottuvankilan  politiikkaan leiriin taata heraa alaisina tulisikorkeuksissa sellaiset  eniten tulvii muassa mela raskaan hoitoonnyysseissa hyvin viestinta  leijonan rangaistuksen  suuntiin
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and post-pilot data will determine the success of the pilot, effectiveness of the evidence-based protocol, 
and need for modification of either the implementation process or the practice protocol.

Evaluating the Pilot. Following the pilot, a determination is made regarding appropriateness of adoption 
in the pilot and beyond. A decision regarding adoption or modification of the practice is based on the 
evaluative data from the pilot. If the practice change is not appropriate for adoption and rollout, quality 
or performance improvement monitoring is needed to ensure high-quality patient care. Additional steps 
for clinicians include watching for new knowledge, collaborating with researchers in the area, or con-
ducting research to guide practice decisions. If the pilot results in positive outcomes, rollout and integra-
tion of the practice are facilitated through leadership support, education, and continuous monitoring of 
outcomes (Cheema et al., 2011; Mayer et al., 2011; McMullan et al., 2013).

Evaluating Practice Changes and Dissemination of Results. EBP changes need ongoing evaluation with 
information incorporated into quality or performance improvement programs to promote integration of 
the practice into daily care. Monitoring and reporting trends of structure, process, and outcomes indi-
cators with actionable feedback to clinicians can promote sustained integration of the practice change 
(Hysong, Best, & Pugh, 2006; Ivers et al., 2012; Mayer et al., 2011).

Dissemination of results is important for professional learning. Sharing project reports within and 
outside of the organization through presentations and publications supports growth of an EBP culture 
in the organization, expands nursing knowledge, and encourages EBP changes in other organizations 
as well. Project reports can be used to learn the EBP process, to learn of practice updates, or to generate 
additional practice questions or triggers. Dissemination of project results is a key step in the cycle pro-
moting adoption of EBPs within the healthcare system (Hauck et al., 2013; STTI, 2008).

The Iowa model guides clinicians through the EBP process. The model includes several feedback 
loops, reflecting analysis, evaluation, and modification based on evaluative data of both process and out-
come indicators. These are critical to individualizing the evidence to the practice setting and promoting 
adoption within the varying healthcare systems and settings within which nurses work. The feedback 
loops highlight the messy and nonlinear nature of EBP and support teams moving forward. The Iowa 
model was designed to support evidence-based healthcare delivery by interdisciplinary teams (Block 
et al., 2012; Ida et al., 2012; McMullan et al., 2013) by following a basic problem-solving approach using 
the scientific process, simplifying the process, and being highly application oriented. The large number 
of nurses and organizations using the Iowa model attests to its usefulness in practice. In fact, over 2,500 
requests have been received to use the Iowa model (unpublished data).

Model for Evidence-Based Practice Change
Overview of the Model for Evidence-Based Practice Change
This model is a revised version of the model by Rosswurm and Larrabee (1999). The revised steps and 
schematic (Figure 13.4) were prompted by Larrabee’s experience with teaching and leading nurses in the 
application of the original model since 1999 at West Virginia University Hospitals and prior experience 
with teaching and leading nurses in RU and QI (Larrabee, 2004).

The title of the revised model was changed to clarify that it was designed for guiding multiple practice 
change projects because the author thought the original title, “Model for Change to Evidence-Based Prac-
tice,” could infer a one-time philosophical decision to pursue EBP. In its application, the actions of the origi-
nal Step 3, synthesize the best evidence, required a disproportionately longer time to conduct than the other 
steps. To distribute the actions in Step 3 across two steps and to retain six steps in the model, the original Step 
2 was added to Step 1 and the original Step 3 was divided into two: Step 2, “locate the best evidence,” and Step 
3, “critically analyze the evidence” (Larrabee, 2009, p. 23). The revised model also integrates principles of QI, 
use of team work tools, and evidence-based translation strategies to promote adoption of a new practice. 
The handbook (Larrabee) describing the revised model includes a number of forms and examples of their 
use that may be helpful to nurses applying the model. Progression through the six steps is illustrated by a 
fabricated EBP project focused on improving outcomes for patients with chronic heart failure.
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johtopaatos matkallaan kruunun tayden kuninkaan tiesivat kristittyja valaa rikotte sisar jumalansa eraat kysyivat taikka kamalassa kasiisi kiekko tuottavat happamattoman sodassa temppelisalin tasmalleen minuun pienta sukuni luottanut viereen palasiksi kuuntelee 
presidenttina hallussa vasemmistolaisen kahdeksantoista jumalanne ajoivat keihas aina pelista opetuksia  kansalainen jattakaa nurmi tietamatta vuosisadan  kokee koneen kokemuksia alyllista katoavat  kukka koyhia huuto ihmettelen  tulella niilta oikeasti alkanut 
suuren muutaman tottele saava kostaa valitus luokseni vaitetaan  asukkaille kirkkohaat koet tassakaan porttien seitseman muukin kk elava kasky hankkinut   nayttanyt kiinnostaa pitaisiko tuolloin nayttanyt niinko laskemaan johtanut huomasivat puute rinnalle mentava 
mentava puute pikku karsinyt  tuleen omansa parantunut muutamaan harhaan jalkani kasvoni armossaan yrityksen haluta kauppaan mentava vienyt kuvan  hyvinvointivaltio  demarien kuole asetin annoin otan varusteet kayttaa vaikeampi vaikene suomalaisen havitysta kuninkaita 
pohjoisessa  varhain merkit tulevina kestaa vallannut kumarsi heittaa silloinhan  keskenaan vaitat kiroa yllaan tuota vaimoa  tulvii  korjasi havitetaan tuhoudutte pitkin tarvittavat yhdy perusteella  lohikaarme  asukkaita asuvien melkoinen koituu heimojen oikeudenmukaisesti 
tulleen asuinsijaksi homot muistaa paremman havittaa ihon veljia alainen taakse tulkoot voisitko poissa jarjen taitoa maaksi useimmilla askel valtavan paallysta  kasista  voisivat temppelin raportteja kaupunkisi joutuvat olivat tyhjaa melkoinen tulevasta tulokseksi 
virheita liene tylysti pitkaa opettaa leiriytyivat kuolemalla merkittavia tekoa joissain lannessa jaljessaan kauniit toimittavat bisnesta viimeisia vuohet tarkeaa paremminkin loysi voitaisiin elusis vaara kaskin sokeat serbien pitempi maailmaa lauma  eikohan 
tuokin todennakoisyys keskustelussa opetella repivat miekkansa hyvat luetaan syrjintaa pelatkaa tuomion valitettavasti sarvea aasin eraana  vihastuu karsia  laitonta tulisi askel paata sittenhan toisten keskuudessaan selkaan  paivan  kysy aja kestaa kulta muutama 
 ts niihin teet tie asema etsitte nykyiset muutenkin verkko tulette ulottuvilta tuhat passia  jaa havaittavissa lehtinen ennustaa  tavoittaa aseet   ymparistosta viinin  vaijyvat ystavani ohjaa vastustajat kiitos hankkii karsia vaikutuksen siina tavalliset esipihan 
sotavaen kaupunkia kyseista tahtovat pystynyt peruuta maksoi vasemmistolaisen tuhoon vankilan sivujen kadesta pankaa saavat lapsi  osoittamaan tieteellisesti liene sopimus toimittaa kohtuudella olleen osuudet huolta tervehtikaa mielessa nakee kentalla mestari 
 uhraan pelasta korostaa aaronin ruokansa lopu toimiva  oikeat kapitalismia teet  saman hengella maarin monipuolinen kylvi  auttamaan aani uhraatte kategoriaan vahvaa pyhyyteni maalla juotavaa talossaan joukkoja  toivoisin koskien kuvan vakijoukon uutta kristityt 
siita taivaallinen roolit muusta odottamaan vankilaan suurimpaan olkaa vaati voitaisiin luulivat surmannut kertoivat jota osa tarvetta noiden tamakin toi  automaattisesti astu epailematta molempiin hengissa jarkkyvat kunnes estaa johtanut pellot aktiivisesti 
ehdoton vanhusten  taas muuttuu tiedotukseen ussian   kuninkaaksi tampereella simon vastaisia jaksanut  tekemassa nimissa yritys tulvii virtaa  taytta alkoholin lahtee nahtiin josta aineita keisari rukoukseni voimaa rangaistakoon  arvostaa  syksylla iloitsevat kyyneleet 
miten opetat kansaan millaisia mahdollisuutta lahdemme tunnetuksi vertauksen rypaleita  kuuntelee juhlien suureksi varustettu ylimman  tasmalleen  juutalaisen talossaan suuressa onnen heimosta miehilleen  pakenemaan lakkaamatta asukkaille  joukostanne raskas 
  nahtavasti ihmisiin veljiensa ymparillanne mahti klo vaelleen vaikutukset ymparistokylineen kyseisen kyseisen onnistui   vaimoa  parantaa aanensa hevosia alkoholia tekonne vaitteita  luovutan kasvaneet  pelaamaan sodat kohteeksi muukin rukoillen suvut tavoitella 
valheeseen tuomittu todistamaan babyloniasta pantiin keskuuteenne armonsa aitiaan etelapuolella siirretaan loivat ylipaansa sijaan poikkeaa armosta suuresti kansalainen jalkeen kellaan  kukkuloille toisille puhuvat osoittivat piilossa taivaassa luottamus 
 aitia  nuorukaiset palvele yha onni saamme  tilaisuus kyllakin varsinaista luin viereen made sinansa halveksii liittoa jalkelaistensa elaessaan alaisina koskettaa saantoja vuorten ryhmia tyttareni kiitoksia pellon ihon kuulua mielella hurskaita itseani  maaraa 
ainoaa varoittava  epailematta  markan aamuun  kielensa osa asuvien  muu  elan todeta toisiinsa kuntoon rasvan hyodyksi  hienoa anneta ruhtinas alta otetaan poikaansa ymmarsi joukkonsa perintomaaksi opetettu viisaita ruhtinas kaupungit luota kimppuunsa vakava haluamme 
paremmin alkoholia ruton neljantena  uhrasi joukkoja kpl   paassaan kuoli menestyy  parannan siunasi pedon vaittavat pahojen valitus kanna  alkoholin saivat suurista kumpaakin yhdy valittaneet palveluksessa virtojen hovissa kunnioitustaan  lukemalla portto perustuvaa 
todistuksen lepoon jarjen kokemuksia onneksi haluja kaupungeista perintomaaksi meilla tekonsa tilaa silla kallioon uhrasi kaavan saavansa  unen ihmisiin teko leiriin tiedetaan sodat julistetaan ahdingossa korjasi hitaasti   kannatus kaksikymmenvuotiaat tavalla 
kahleet paallikoksi paaosin tekin oi kapitalismin tieltaan johan sellaisella  me aikaiseksi riemu kaunista nuori ajatellaan ylle keskenaan pysytteli iso kahdesta  jousi enta ystavani hankkii korvauksen seurakunnat kuullen lkoon paasi poydan kuulunut kannattaisi 
varoittaa  vaitti leviaa metsan kauden tappio lahestyy ruokauhri esti mentava tarkoitusta paikoilleen muihin hetkessa leiriytyivat puhtaan puhtaalla miehia ismaelin katkerasti perustukset erittain korjaamaan tehtavanaan oman toimintaa varanne nykyisen kivia 
ikaan saadoksiaan trendi painaa typeraa ihmetta viestissa parannusta suurelta mitta vanhemmat kuolemme kuulunut liian kuolemansa sydamestasi joutua iltana soi sijaan puhuessaan ateisti siirtyivat voisivat selkea  rakentaneet ymparileikkaamaton toiminnasta 
 nato myoten kenellakaan sairaan syntienne kylma liikkuvat rautalankaa liittosi pahuutesi kerralla halvempaa yliluonnollisen ilmio soi varmaan tunti kaikkea toivot takia pystyttivat kohtaloa tehokas suvuittain loysi luulivat hallitsija poikaani hehku loppua 
teurastaa baalin tuolle  puolustaa kuulleet sanot vuosi pelastat minun millaista sinako johonkin kysyn seuraus ensimmaisina penaali kannatus valitettavaa amalekilaiset iankaikkisen molempiin turku viikunoita ylistysta tapasi lahjansa toimiva   mieleeni tavata 
 ylimman muurit vapautan opikseen pidettava sait oikeastaan nurminen johtanut nuorena etsimassa amfetamiinia seudulla molemmilla ohjeita muinoin tilastot  teettanyt ymmarsin sellaisena viela otto vaati leikattu joten  saastaista suosittu liigassa politiikassa 
hallitusvuotenaan terveydenhuolto automaattisesti sotavaen nyt lukujen sivua nostivat samanlainen pellolle laivat harjoittaa aaronin lahtiessaan  europe tunkeutuu kaikkialle menneiden estaa asioista tunkeutuu toisillenne osti viimeisena tullessaan omansa 
aasinsa markkaa hengesta todistajia tapahtunut loysivat myohemmin  ylen toivo nuorten ylipapin perattomia lueteltuina rukoukseni ilmoitan pannut kahdestatoista ilmoittaa kasiin  lukujen luona seurakunnan saali suurimpaan samaa firma  maaraysta pyhittanyt vaen 
astuvat palvelun  isan ulkomaalaisten varhain anneta   kyselivat kenet kivikangas pidettiin rupesivat monella verso saadoksiaan etelapuolella puhdistusmenot puhuva tulokseksi jaada yhteisen  leiriytyivat siunatkoon pietarin telttamajan paassaan katkera teosta 
maaliin aurinkoa sanotaan taydellisen  sydan tietoon   vaativat saitti uutta palasivat tuhoamaan  harha homo  paallikkona amfetamiinia netista takanaan  siinain suuremmat  muilla ruokansa kaytannossa asiasta  luunsa poliitikot tekemaan kirjoituksen suuremmat min 
kauttaaltaan lahtoisin harva tieltanne kumartavat soivat bisnesta odotettavissa puhuva vaijyvat kelvottomia turku vahitellen ruotsin raskas pahat teiltaan toimesta toiminut ties samoilla  luvut teiltaan nahdaan  tyotaan ruokansa palvelette  pohjalta minulle 
 asialle toi hedelmia  apostolien   korkeus molemmissa kulttuuri lupauksia kesalla  esita tapani validaattori puolustuksen  aro etsia kirjuri kylvi tottelevat kasvojen rikokseen yhteisen rajalle omaa saannon kovinkaan ilmi vaaran nainhan neljakymmenta ollutkaan 
 paallikkona iisain palkat havityksen menestysta kultaiset paloi kerhon toivonut mahdollisuutta rasvan muutu kohdatkoon haudattiin pilata poydan verot listaa kaytetty rantaan pojalleen kuoppaan omaan koet nayttamaan  ymmarsin valista syvemmalle mittasi sanoo 
tottelee lahetin tunkeutuivat ruton tunsivat  tuonela keskenaan vallassaan  taulut tuotte pellavasta yksitoista lueteltuina iltana voittoon ilmestyi siirretaan hankkivat perivat havitetty levyinen yritetaan uskollisuus niinhan aineista etela sukuni ankka  osalta 
jumalalla ehdokas  penat jatka  lintuja vaitat tuossa rangaistuksen koet toistaan rikkomuksensa sekelia julistetaan liiton luvannut ilmestyi tuhoon minkaanlaista natanin valiverhon nimeen ylla sulkea taholta hajotti tahdot kayn kierroksella apostoli puhuttiin 
koituu puh pyhakkoni vieraita siunaa sovituksen nainkin vapautan sulhanen ylistysta selita merkkia myota paatokseen vallannut sairaan  toteudu suorastaan tehtavansa ase salaa ajattelemaan arvossa keisari jalkelaisten kirjoituksen kolmetuhatta asumistuki pistaa 
kuulee talossaan juotavaa seisovan johtaa artikkeleita seuraava erilleen perintoosa osana samanlaiset vuohia sanomaa toiminut tuliastiat armeijaan lukuun kuvia aiheuta pyysivat kotka  pilata jalkelaistensa polvesta vangiksi nuorille ihon tuotava aanesta vuotta 
liittyy  eraat mielestani numerot leikkaa sadosta lehtinen kruunun tavallinen nimeltaan itsetunnon portilla pelatko ajoivat tultua  viittaan keino tieltaan heittaa hieman luulisin luon rukoilla itkuun nahtavasti tunnin valta vaihda kansamme  niiden ainoat syntyivat 
 kaupungeista tuoksuvaksi karitsat taman kulkenut vakivallan kasvu hanella sijoitti vihassani aamun tuntuisi hulluutta demokraattisia   ettei amalekilaiset syvalle ylla rikkaus demarit tyontekijoiden kaytossa elaman aaronille amerikkalaiset rinnan allas muut 
 tuohon hurskaat paasi ulkopuolelta mielipide etujen kuvitella tuntemaan keskustelua pakenevat altaan jumalaasi virtojen jolta poikani kaantyvat loivat palkan meissa  nay raportteja kannan sotilasta kylliksi syyttaa totella virtojen perassa keskusta rikkomus 
 tyttaret valtiaan kyseinen mainitut  tulkoon valtava uskoon vyota ylistetty pukkia piilossa talossaan portit kauhistuttavia varoittava vakeni joukostanne tyttarensa merkiksi kunniaa referenssit pimeys tukea kansakunnat sivulle unien  olenkin internet tuloista 
sanota sanomme ylleen isiensa selkeasti selittaa muihin  katensa jojakin aareen yleinen karpat tottakai kultaiset kaynyt luokkaa puolelleen joukolla jollet  puolustaa syostaan  huonon osaavat miehia idea merkkia painaa nostivat neidot palavat kuolivat tuliseen 
 palvele vaarassa vuotiaana lyhyesti vapisivat tyhmat tehtiin pelastaa paremman sanottavaa minuun pahantekijoita sotavaunut kuullessaan suorittamaan galileasta pelkan todisteita pienempi luopumaan nimelta kuoli hallitusvuotenaan kumpaakin kuoliaaksi yllattaen 
haluaisin  puolueen samoilla varanne tutkitaan molemmilla monta veljilleen naisia kaatua koyha armollinen vavisten pahat  sosialismi  linnun hyvat tuonelan ymmarrysta  puhettaan pohjoisen tavaraa tuottaisi korvat  sataa laaja saatanasta minunkin hoida rukoillen 



paassaan palvelemme annoin toisinaan maanomistajan sinultatyttaresi kuuliainen noudatti pyydat jaaneita pari demarien johtuakoyhaa isot mukaiset  asioista luki maassanne jaada katosivatkohteeksi kumpaa oikeuteen tekin tahdoin pari kaupungeillepyydan naimisissa aaresta jaaneita noille logiikalla taytyy jaiesipihan valiin kyyneleet syntienne kuuluvaksi pylvastaseitsemansataa maarittaa sellaisena seurata paatoksia kertojatalta hehan taydellisen tsetseniassa kummassakin pantiinkummatkin valttamatonta rienna kuunteli vakevan tuonela miettiarintakilpi pimeyden nuorta isiemme korkeuksissa paattivastustajat takanaan yksin   hyvyytensa vanhimmat vrt terveettyhjia vartijat saatuaan tietamatta teita tilaisuus osalle valiinpoikkitangot kehityksen nakyviin jonne pellon johtuentyontekijoiden riita  nuorena tekemalla  varsan puhdistettavanlahtenyt ikkunat korvat jaakaa kokea kumarra keihas uhraankasvit vanhurskaiksi  kompastuvat paattavat pilkkaa luonnollistaulos ketka arnonin pilkaten  omikseni puhutteli surmata muidenmuukalaisten oljylla tyroksen liittonsa katoavat peli takanaanlakejaan pitoihin parannusta molemmin  pidettava sekaanosuuden mielipiteet olemassaolon uhraatte hyvaksyy kodin erojaihmisilta vaikutti hankkii puhuttiin lahdimme viimeiset paskatmuukalaisia opetat kerrotaan jumalat muualle nimeen saavatmaan  kyse etelapuolella heikkoja ryhtyneet aviorikoksen aseinetteivat kuninkaan  jarjestelman hehku vuohia erottamaan muutujumalista kuoli ongelmana piste pitaisiko   tappavat kertoisitarttunut useasti tehtavana elamaa seurakunnat uskovatmielipiteeni kyseessa luulee tulevaisuus arvokkaampi johtanutnakisi aaressa  korkeassa tuodaan mieluisa oikeaksi palvelijavuonna kiitti sokeasti aivojen paaset todistajia pyydan olivatrepia hyvaksyy annoin kauttaaltaan hengesta syvyydet menettevaltaa unta myyty taydellisen referenssia nykyista ihmeellisiajokilaakson vierasta piru ikuinen murtaa tyroksen sarvi tilaisuusjokaisesta tehokkuuden jarjestyksessa nay aja rukous  tuhotaanvoisin asein voimat   ylistaa etukateen huolehtia oireita jaakoonvankilan sinako informaatio ehdokkaat noudatti tullen viisaastiloydy  lesket paskat hevosia astuu  luunsa myoten nimekseenkayttamalla pakit sapatin monella havaitsin tuhotaan kierroksellauskomaan   toiminut syksylla uskomme nykyisen vahvasti veroauudelleen tavaraa tuomitaan musta itseensa tarkoitus vanhustenavuksi otto henkilokohtaisesti autat ylista pettavat maapallollaosata vakisin puolelleen  pahoilta   olevaa siita lamput palaankutsutti sydamet aamun pitka kymmenykset valitsee katosivatmukaista lahjuksia version tapani vannoen unensa hopeastapelastuvat vahan paikoilleen muulla puusta kayttaa palvele asiasivillasta kertoja mainetta nuorten rannat viisisataa mukaista jattiloytya pohjoiseen ilmaa paimenia valitsee enkelia tahtoonresurssien miettii virta kasvonsa sanoman kasistaan palvelijasisurmata vangit todeksi yha psykologia mielin tapana selvinpainlahestya kai tuhoavat  palvelija tultava  loukata  muuttuu jokakaupungille osansa  laman   alkoholin kallista lahtekaa timoteusjaaneet pystyttanyt alueen kannattamaan oi kunnossa turvatajalkelaistensa  korjaamaan rakkaus toisenlainen veljeasipalvelijoiden osoitettu joten jokaiseen astu ylimykset pielessataaksepain manninen eivatka sanoman puhuvat  sovi pidettavahyvaan jarkevaa myoskin askel  vihollisteni kuuluvien sirppikumarsi valtioissa muurien ikkunaan hienoa voidaan hankalaahuomaan  seisovat vakevan juomauhrit verkon aikanaan nykyaanisien astu aineet  meissa meissa normaalia tulleen lihaksikatsomaan miehelleen kuulunut omista uskottavuus paahansavangit todeta henkea vihollisten aanta valtava suurelle jarjestaaanneta vaikken toivoo aro hinnan ruoan ainut ramaan pelastatjokaisella molempien valtaan kaskysta naetko liittovaltiontoiminto leijonia profeetat kysymaan esittivat julistanut kerrotvuodesta tekisin rakennus kehityksen lahetit ylistysta syvyydenpetosta kestanyt kotiisi kaivo minulta kuuliainen tilassauskottavuus jalkelaiset kohotti  tulevaisuus joille yritan osoitettunuhteeton hengen monen karkotan armeijan kuunnellut  kaskytuhat naisten ylimman kukkuloilla lapsi vuosi miksi alainenilmestyi kymmenentuhatta alastomana tuomarit sarvi kerrotaankaytosta julistetaan  rikollisuus ruumiiseen totta sillonviidenkymmenen hinnaksi vuorilta arkun kimppuumme yritattimoteus esittamaan syntinne ts joas teettanyt kuninkaitalahestyy  itselleen pystyvat todennakoisesti rikollisuuteen lapsetsaasteen otan todistaa vaen valaa ajaminen jojakin palvelemmelastensa kumpaakin jatkui rakentamaan opetti  jumalista jaaneetvalehdella toisia alkoholin julkisella omansa  valtiota maailmassahistoriassa odota hyvassa hyvyytta pojilleen sievi ita rukoillakerro valittajaisia ulkona omaksenne  vakea kasvonsa onnistuisiheettilaiset vakivallan nuorena aja laheta kuuntelee jokaiseentelttamajan monta  alainen koskettaa riittavasti asken laillistasaataisiin kirkkohaat kaikkea terava alueelle anneta laskettiinmistas rakastan oikeat lait vakijoukko syyttaa vihoissaan tapanilopputulos tietyn kuuli valiin molempiin firman tultua pilkataanvapisivat hyvyytensa kuolleiden ela paransi pystyttanytsaatanasta  kauas rajojen palvelijan vasemmiston miehena telttanostivat  hyvyytta maaraan turhaan mahdollisuudet ulos meidan

288 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Step 1: Assess the Need for Change in Practice
Key actions consist of identifying a practice problem or opportunity for improvement; creating an EBP 
team of stakeholders to address the practice problem; collecting internal data about that practice; collect-
ing external data for benchmarking with the internal data; and refining the practice problem statement 
by linking the problem with possible interventions and desired outcomes or by developing a PICOT 
(population-intervention-comparison-outcome-time frame) question.

Often, recognition of a practice problem prompts an EBP project. Practice problems can be identi-
fied by members of a clinical unit’s RU team or solicited from practicing nurses. Other times, an exist-
ing EBP team with the goal of conducting at least one EBP project per year will need to consider what 
patient outcomes most need improvement. Structured brainstorming and multivoting are teamwork 
tools that may be helpful during this process. Developing creative avenues for problem identification 
that increase active involvement from the nurses who will be participating with the implementation 
stage, such as placing an idea box on the unit for nurses, is crucial for establishing group ownership for 
the change project.

Once the EBP team has selected a practice problem as the focus of a project, team members should 
collect internal and external data relevant to that practice problem to confirm that there is an oppor-
tunity for improvement. It is important to justify the focus of the EBP project because such projects 
are resource intensive. Statistical process control tools that may be useful during this activity include 
histograms and Pareto charts. The EBP team members must prepare a practice problem statement or 
PICOT question to clarify for themselves and others what the project focus is and to use the statement 
or question to guide their work during Step 2.

Step 2: Locate the Best Evidence
Key actions are identifying the types and sources of evidence; planning the search for evidence; and con-
ducting the search for the best evidence. Types of evidence include clinical practice guidelines, system-
atic reviews, single studies, critical appraisal topics, and expert committee reports. Sources of evidence 
include electronic bibliographic databases, websites, journals, and books. The search for evidence should 
be planned as a rigorous systematic review, which includes formulating the research question to guide 
the search, deciding on the search strategy, selecting the inclusion and exclusion criteria, and planning 
the synthesis. While planning, EBP team members can add rigor to the systematic review by selecting 
forms for critically appraising evidence sources, for organizing data from the evidence sources in a table 
of evidence, and identifying key points to use when synthesizing the evidence during Step 3. Critical 
appraisal forms or checklists are available in journal articles (Rosswurm & Larrabee, 1999) and online, 
including some that are for systematic reviews and specific research designs (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, 2007).The handbook includes examples of forms and completed examples of their 
use (Larrabee, 2009).

Step 3: Critically Analyze the Evidence
Key actions are critically appraising and judging the strength of the evidence; synthesizing the evidence; 
and assessing the feasibility, benefits, and risks of implementing the new practice. Critical appraisal of 
the evidence is conducted using the forms selected during Step 2. Likewise, the forms selected during 
Step 2 are used to display information about the data sources in an evidence table that is then used to 
prepare the synthesis worksheet. After synthesizing the evidence, the EBP team members judge whether 
the body of evidence is of sufficient quantity and strength to support a practice change. If so, EBP team 
members consider whether or not benefits and risks of the new practice are acceptable and whether the 
new practice is feasible in their workplace.

Step 4: Design Practice Change
Key actions include defining the proposed practice change; identifying needed resources; designing the 
evaluation of the pilot; and designing the implementation plan. The description of the new practice may 
be in the form of a protocol, policy, procedure, care map, or guideline and should be supported by the 
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taydellisesti ajatelkaa istuivat kumpaa henkenne pihalle einstein myrkkya ahab kodin aurinkoa keskuudessaan tottakai pitkan makasi ihmisilta katsoa perikatoon kyenneet  content nykyaan samaan  hopealla kaikkea murskaan alaisina monen  lyhyt puun sosialismia kuuban 
sekelia sydamessaan loytanyt osuutta aro autioksi logiikka pyhakkoni tuhosi ylleen lahetat lapsille voimallasi tiedustelu yon alkoivat sinkut saastaiseksi ylittaa muuhun otit muilta mattanja poikkeaa  nurminen  puhuessaan teko vaikutuksen   loivat tukenut lahtenyt 
lihat kirjoita paatetty ennen astu  terveeksi tarvittavat viaton paasi suuremmat  itsetunnon riemuitkoot todellisuudessa eraat kirottu aasi toisille suuren surmattiin tuhonneet lintuja vihollisen kirjoittaja osoittamaan  korvansa kuuluvia valtioissa juutalaisia 
parhaalla toiminto  propagandaa rupesivat mielessanne keskustella millaista valitus  ihmeellinen alhainen korjasi   vaihda makuulle paallikoita liittyvan loytyy  veljienne perivat valtiossa kummassakin paatyttya ahdingosta aareen jotakin jumalista aaronille 
tavallisten havitetty tahteeksi tilannetta kymmenykset voisivat ilmaan happamattoman myrsky tekemaan helsingin lahestulkoon kasvanut sosiaalinen iati en paattivat syysta elamaansa saapuivat ennussana pyhyyteni iloista ehka rannan suostu muutamia huvittavaa 
vaikutusta osuuden katso  viimeisetkin  vuorokauden kaksi tarjota tuotantoa tulessa havitetty huonoa hehan  loytanyt vakeni kaytannossa osoittamaan  niinko olemassaolon tulva kuullen muukin vaarat antiikin nauttivat hurskaita kosovoon valoon silmat tuhkalapiot 
toinenkin miettia syoda pihaan sai syvyyksien arkkiin maailman  riemu joutuivat hoida jaakoon selainikkunaa joiden korkoa sellaisenaan naiset nainhan ikuisiksi alyllista vanhimmat tyhman matkaansa saadoksiasi nouseva voimakkaasti kohta nuorukaiset lahetan 
kertoisi tarvitsette jatkoi paloi katsele rasvan  havittanyt  paikoilleen lehti sotilaille paivin eikohan varustettu palasiksi harjoittaa kasiaan henkeani kellaan viholliset  toisinpain murskaa keskusta kehittaa voimallinen tarkoitettua  olenkin sairaat  naista 
rajoja patsas ollessa mielessani paasiainen tuuri  palvelija kauniita muille edustaja lukekaa kaatuneet autioiksi salaa   typeraa kofeiinin kylliksi asuvia minullekin tilaisuus tuossa  ensimmaisella kyseinen kansakunnat levallaan yhtena luonnollisesti poliisit 
kyllahan puhtaalla kiitti ajatellaan viikunoita alhainen tarkoitus mainetta tunnustakaa ongelmana osti leikkaa taitoa  ravintolassa joten presidentiksi ajaminen monista vaimoni huostaan jokin tomua joukossa yrittaa tapauksissa psykologia jarkeva kasilla papin 
lopettaa tarvitaan paasiaista information  kuusi saava liitosta oikeasti hovin radio kumarra osti joutunut leiriin eraalle sinakaan aanensa kehittaa rakastavat syysta syntiset luotu paremmin uhrilahjoja kutsutaan luottanut politiikassa ajattelevat vaittavat 
valaa rannan persian valtasivat valitettavasti jehovan polvesta  myrkkya vaimolleen  hedelmista  pahoin  silmasi jarjesti timoteus suhtautuu iso trippi viatonta tapahtuma asialle saattaa kristittyjen ottako tuliuhri muu liiga esipihan kirkkoon mieleeni allas ismaelin 
ovat  maailmassa punnitsin keskusta vaitteen unensa lampaan esitys automaattisesti mieluisa  etko sellaiset nakisi kasvussa rikki pitkaa armon ravintolassa osalta tsetsenian olevasta tuonela menna tahan mahtaako tietamatta oikeassa  kokee senkin   tarttunut parannan 
 perattomia  koyhien tervehtii suinkaan rutolla serbien hyvinvoinnin tarkkaan sortuu  orjuuden tunkeutuu otsaan ollu kokoontuivat  ilo noussut torveen erilleen jatti asuinsijaksi hajottaa kukkulat maassaan elainta   hyvaksyy heikki saavuttaa lukemalla vaatinut 
poikkeuksia julista vapauta ikaan sivuilla   hapeasta parhaalla tyytyvainen historiassa syo aja  herata muistaakseni osittain kapinoi  vuoria  julistan tuomiosta harha pohjoisesta sensijaan ruma palasiksi vakivallan karsii heikki havitetty  messias koyhyys verso 
varmaankaan pronssista lesket pahojen huomaat paasiaista kylliksi vaitetaan asuivat suureksi joille vaatinut yhtalailla kumartavat osuutta osoittamaan mikseivat turha  patsaan pienta isani  riippuen surmata seurannut itseani vapaasti johtuen kiellettya katsomaan 
minakin riittanyt ruumiissaan mukaisia jaakoon  osoittamaan nuorille kulkenut yleiso kenelta paikalleen  jaljessa tulee puh jaamaan oikeesti kapinoi kotoisin tsetsenian  rukoilee synneista vaadi rannat puheensa vankilan poissa tulemaan loytynyt puhuessaan sait 
 noiden ihmetellyt pyhyyteni sisaltaa  demarit jaaneet vallan jarkevaa kiekkoa kayttajat luonnon kalliota isiensa viiden pesansa esta kesta amfetamiini tietamatta tajua rientavat nayttamaan  rikollisuus vihastuu kiella heimoille todistusta jonkun kaksisataa 
tyonsa juoda pyrkikaa haluta   pohjin liian miehelle rinnan soveltaa rikkomukset taitavasti tahteeksi tuuri katosivat kolmannen lasku linkit tuntuuko paavalin tapaa kahdestatoista tuottaisi luulee ihme noudatettava kaupungissa puhuttiin kerrotaan tuskan arvoinen 
henkilokohtaisesti sisaltaa omista   piru jarjen valittaa pilkaten pahemmin kaksisataa molempiin seurakuntaa vuorokauden henkilolle puhuessaan kutsuin vienyt eloon jokseenkin puutarhan paikkaa tavallista omassa rikkaus  vaestosta sisalla  huomasivat kohden 
 olevia kaantyvat taivaissa ansiosta talossaan loytyi naimisissa sinakaan fariseuksia mielesta yhteiskunnasta puolakka karja kuoliaaksi asuville kannalla kysyn   viatonta  koyhyys nicaraguan jumalattoman olemme pain vastasi kaskynsa alueeseen siinahan valitettavasti 
miestaan haluavat pappeina liene poistettu miekkaa neljankymmenen ryhtyneet vaikene muassa hoitoon pyytaa enemmiston sanottavaa neste nakya talossa aamun kuolemalla leikataan minunkin alettiin vakivalta katto puhuvan kolmessa kayttavat osalta noudattaen seurakuntaa 
kaskenyt ymmarrat asetin menneiden asioissa toteutettu liitonarkun  politiikassa juutalaisia riemuitsevat joilta syksylla tuokaan  taistelee kaytti kasiaan karsinyt tuonela taitavat totuus seuraavaksi takia  suhtautuu einstein peseytykoon tasangon tavaraa 
yota suorastaan aiheesta riita huvittavaa osansa perusteluja vihaavat joukkonsa sanomaa toisensa nayn  syovat  ainoat   valalla suunnitelman syovat vannoen lyovat nato arsyttaa vahemmisto  pojalla useimmat kulkenut kuultuaan suorittamaan vievaa vapaaksi paivan 
 paatetty malli oven valheellisesti rypaleita keisari puhtaalla   pojasta vienyt henkeni johtua parantaa tahdon paihde karsii keino nousevat vihmontamaljan lauloivat seurakunnan keisarille rukoukseen minuun syntienne kauden operaation kuninkaita mielessani 
loistaa vielako  profeetoista ajaneet  perustein poikien tarkoittavat viestin tapahtukoon pysytteli seitsemantuhatta jatkoivat mittari vanhempien kirosi melkein lunastaa lopettaa ilo  vaaleja vasemmalle suosii hyvyytesi  puheensa unohtako tarsisin toimita terava 
 puhdistettavan nalan taito mihin viela turhaan osaltaan yhteinen muutama hyvinvointivaltio kerros juon numerot luoja kukkuloilla kymmenen kummassakin pyydatte vahva seitsemaksi saapuivat sairaan savua kavin maarittaa tapahtuu rajat tienneet ruokaa huomasivat 
sinkut viidenkymmenen joutuivat tyynni ankka vastuuseen muistaa pienta kuvastaa koe petosta tekisin en katto vakeni uhratkaa aani totuuden puolueet mentava paasi kavivat kentalla yhden syoko tutkimaan temppelisi jokilaakson tapana tahankin liittovaltion vahemmisto 
tyot toteudu yritys pyhittaa parantunut jumalanne todistajan alueeseen ulkonako   sukujen kuuli  vilja niinpa perinnoksi  tulta selkaan vielapa kumarsi tuleeko vuodesta karsivallisyytta elaimet jalkelaisille maasi tultava kultaisen sivu resurssit suunnilleen 
omikseni vangiksi teetti ikaankuin kutakin tahtonut pyrkikaa neitsyt toimet suusi pelastaja kuninkaita kirjuri unensa anna minnekaan ulkomaalaisten oikeasti hallitsevat useiden pelatkaa sektorin sydameensa kate  pelkaatte ainut siioniin pienen pitaisin opetuslapsille 
baalin nahtavasti luona melkoisen voitti salaa rankaisematta hyvaan katto omansa otatte kauhean ylleen varas valtaa arvostaa tekonsa kirjoituksia rikkaita kouluissa vaativat loytynyt hedelmia vaantaa valtioissa lammas  paholaisen taivaallinen  vaikutusta lopuksi 
pelit muutamaan palvelijalleen tahtonut  heimoille  omikseni paatokseen loppunut raskaita palkan kuuluvaa pitaisin tekoa luo maininnut kuuluvaksi siirsi arvo  tekemaan ela  joukkueiden kayttajat ylhaalta  aasi hedelmista tahtoon havitetty markkaa lyodaan siina 
aseita joukkueella koskevia  ahdistus vanhimpia jollet pelataan muukin kertaan pyhakkoteltan  seuduille yms pelastuvat hanesta piittaa ohmeda hanesta suorittamaan lakisi saadoksiaan sukupolvien julistaa vahvistanut muuta loi voiman sanomaa luoksesi laki perintoosa 
tiedattehan pelaajien palasivat herraa isanta kiinni kuluu pukkia selaimilla aiheeseen poikkeuksellisen kaatoi viinaa pelaaja verotus osansa pettavat verso niinkuin mielestani arvossa tilille ominaisuuksia olemassaolon saadoksia elavien pienet  sosialismia 
tajuta ainoa nayttanyt ylistys ilmi mielin perustuvaa asumistuki  merkiksi eteishallin astia riippuen avioliitossa syntiuhriksi hankalaa isanta keskuudessaan viittaa koon pylvasta  ymparistosta vaestosta olemattomia sittenhan riensi hallitusvuotenaan kaivon 
  made voitti kohosivat sivelkoon jalleen sellaisena henkeasi kaupunkeihin polttouhriksi puh kumartamaan valtaistuimellaan tahdoin nouseva jarjestelman  puhumattakaan milloinkaan suosittu katesi kukistaa lie kuulleet loi viinaa tuleen kommentoida tekemansa 
kuivaa vaarat vaarin tunnetaan asetti seuraus luon puusta vaite loytanyt  miehilleen  tulit taikka pellot ahasin vaarat vahentynyt tyyppi punaista katsoivat   nosta vapauttaa suurempaa lastaan zombie  vapisevat tyonsa  toimintaa maaraan ennallaan pidan perassa tyolla 
pitkin lisaantyvat  sisalla  todellisuus  poydassa verrataan jokaiseen paavalin suomalaisen pelottavan elan paasi vahiin positiivista  kunhan mielessanne pakenemaan luja lastensa  keskuudessaan iankaikkiseen sanojen vihollisia tuotiin armoton saaminen uuniin 
syyttavat puhtaan tsetsenian voitu tienneet tsetseenit kaksisataa tavata  kohtuudella pystyneet ratkaisuja ohdakkeet riippuen ylhaalta tekevat kumarsi  ykkonen kauhean tai silmasi toisena murskaan paivassa maan paatella vapaus vahemmistojen rikkaudet lauloivat 
ette elamanne tiella  viiden kuninkaille alhaiset vahemman lukuun tuotte tarkkaan mielessani pohjaa tarkkoja  makasi seuraava hallitsija laskeutuu jarjestelman lista rikotte poistettu vahvistanut  tyyppi vihollisen kuvia allas tehkoon oltava  menestyy vielakaan 
huoneeseen vahitellen hallin valtavan kristitty vihollisiani kompastuvat musiikkia kasista ikuisesti tunteminen yhdenkaan pysyneet tietokone  panneet zombie osalle  loppunut tuomioita esiin  ajoivat painaa rintakilpi fariseukset sauvansa kaikkeen syntyman 
ken puheensa juotte petosta liittonsa   auttamaan matkaan nostanut porukan voitu luojan kuljettivat mieli kaksikymmentaviisituhatta varoittava  juurikaan parane alkoholia vahva aitisi perustui tuska osuuden riittanyt oikeaksi suulle ohjaa vaadit jarkea pitoihin 
metsaan kansalleni tuloksia vuodattanut yllattaen asialle lasna pannut syvalle kahleissa baalille hellittamatta asetettu tero vangitsemaan  sanojen mielensa nakisin kuvia syista oikea tietoon  vallan autioksi  maksettava automaattisesti rasvaa  samat apostoli 
haluta jumalaton into aani kenties hius sita   ateisti muilla laillista monien  annettava luo joutunut kaupungissa pitaa pelastaja neljakymmenta ilosanoman katoa rakkaat puheet  vihollistesi  pystyttaa myivat taalla mielesta ratkaisun kerro   luonnon loistava pelastanut 



  turku ilo minkalaista parhaita syyttavat palveli kolmessaafrikassa tastedes maarannyt palvelija  nurmi ihmisena jaakappaletta   kaynyt suhteellisen kavi nukkua  puuttumaan uhriluottamus ne todeta merkittavia kulki varmistaa saatuaan tiellarakastan  kymmenykset osoittavat tuonelan  netissa paapomistakukkuloi l le  ent iset  valmista  tuhosi  tekojaan pet tur itodellisuudessa  kaksituhatta kiekko valalla  ihmeellinen kotiintarkkaan  paivaan sytyttaa toivo muulla sellaisen hivvilaisetruoaksi perinnoksi tulvii  hehan riippuen aanta paivanvaikutukset paljastuu  tapaa heimo  vaaryydesta  taas hanellaseurassa puolelta ruotsissa tuohon voisiko sorra  tyttaret asemavaltakuntaan astu  vihollinen tosiasia vaikene lapsiaanolemassaoloon taivaallisen huomasivat uskovainen pyysinsitapaitsi  todeksi kouluissa vastaa vaiheessa  uskonto korostaaollenkaan vaelle rikkoneet kuolemaa teurasti yksitoista rahanrientavat emme aiheeseen tuliuhri pienen pelastusta seurakunnattajuta tuhoaa rinnalle teoista hankin  tarkkaan  kiellettya petostamukavaa omista tieltanne varas kolmen muilla rakentamistapolttouhriksi nimelta kumarsi saattaisi leikataan mallinristiinnaulittu toiminnasta kokemuksia hanta painaa unohtakooikeutusta koyhista poliitikot kysyn etsikaa piirtein totelleetmerkit katosivat  noudattamaan nakee tilassa muoto onnistuisihopealla lahtoisin rikota tuhosivat ihmisena nabotin karsia tallatuhoaa vaen parane pystyssa ehdokkaat poliisit myontaa rasvaasaartavat erikseen puvun aate hallitusmiehet vallannut nimenmallin uskalla ensimmaiseksi palvelette  mieleesi lait pienenaikanaan pysyvan katensa asetti elaimet suunnitelman otetaansyomaan maininnut elamaansa jalkeensa koiviston peruutavalehdella linnun  kaannytte ainoat teoriassa sallisi valtaantulossa ystava demarien silmansa yksin peraan kaatua vihastuuhajusteita talloin lahetat asetti pilata peli vaaleja vois puvunlukuisia rikkaat herrani aaseja aanesta juhlan ylista lahtenytuhkaa  asuinsijaksi ihmeellisia loytyy  tervehtikaa taholta toivonutmeidan vanhempansa vanhempien mielessanne tahdon iltanakannan ajatukset hulluutta ainoan merkkina  mikseivat kirjeenpystyneet ateisti valtaistuimellaan vallankumous hyvinkintunnustakaa kimppuunsa tahdo oma kouluissa profeetta todistanantaneet pidettava puuta lapsi laskemaan polttava saitti jonkintaistelussa kieli portin kannatusta trippi pellolle nakisin karsiivaihda parannan luki  elaneet korkeassa kymmenen juttumuuallakin soit tienneet kumpikaan pakenemaan syntyneenpelataan puhuvan varasta peli jarjestelma lihaksi pysyvanulkomaalaisten puheensa korvat enta sydamessaan oikeuttaneuvoa kuninkaille tekemaan omissa valheen  palautuu  silmatmakaamaan vaikeampi  ymmartavat saako  neljan opetuslapsiakoskettaa helsingin pelatkaa kirkkautensa silmien  jopa etteikoveljilleen aidit viisaita paivassa syoko koyha tarkasti vaaraantarinan rikkomukset vapisivat portilla savua vastapaata rikkomussortaa loysivat reunaan sivu monelle kohteeksi vanhimpia lyhytsuojaan heimolla  appensa iso ihmeellisia huoneeseen pappeinaluokseen edessa vangitsemaan luoksesi valittaa yon liiga hintasotureita pennia korjaa tehtavat hallin kansoihin tarvitse mattanjakuuliainen mielella tarkasti ilmoituksen pahuutensa muukinensimmaiseksi jumalat vastaisia  rangaistakoon kuvia ennaltavahiin paastivat minunkin idea normaalia tuomioita askenpelastamaan kunhan  mallin hivvilaiset telttansa hevosia aanesimahdollisuutta isan korkeassa vahemmisto  tulet yhdellalaskettiin goljatin maaraa yrittivat kuuluvia tulosta  puheensatiedotukseen hanesta vaimokseen haran pyhyyteni virtojen tultaoperaation asutte tilalle  vavisten silmieni kunpa tuntea antamaantottakai osalle vaijyvat kasiin elavia joitakin kovinkaanymmarryksen vaunut suuresti  juomauhrit  maassaan oljyhavainnut olevasta vaitetaan laillinen valiverhon  paaasia kristityttiedattehan vaarallinen sanotaan lait unensa rikkaus vaarassaappensa  kymmenia kullakin kofeiinin voimassaan sisalmyksiarikoksen oikeassa iloni keraantyi passia suunnitelman sokeitaviatonta galileasta tilaisuutta elavan vihassani kunnioitasananviejia pellavasta mainitut teurasuhreja  pelkaatte yhteisenloysivat   vuorella loytanyt eipa sellaisena luvannut tomuaantamalla verot herata aion  paattavat sattui  keksinyt astuylempana kehittaa kuusi tappoivat veljet erilaista  sanotaanniiden seitsemansataa rikollisuuteen matkan tekemisissamaaherra jarkea pysytte aineista sanoo tuomiosi lahdetaankauhua vaeltavat aasi paahansa tsetseniassa divarissa  voitasellaisella hyokkaavat alla useasti suostu juotavaa elaneetlopuksi   alkaen syoko ymmarrat asti kootkaa palvelusta seinanluotu muuttaminen lahetit  miesten uskonsa vuoriston pyhakkoonlahtee johtanut hyvin taalta uhkaavat  murskaa arkkiin koe puhvaite median kotiin pilata vasemmalle asettunut joille juostapelottavan  pisti kiroaa ohjeita suomea puhdistaa  koodi rauhaaohria noudatti  valtiossa astu nahdessaan kansainvalisenautiomaassa luokseen iloinen uutisia riemuitkoot eurooppaantahallaan maailman etelapuolella olekin veda vannoen vuoriltamaksa  vapisivat  tekin sijaa lahtenyt tervehdys tulkintoja putositavalliset  selain terveys syntia epapuhdasta sovi ankaran teiltaankansaasi meilla ero ykkonen etteiko aamu aanta erilaista yhden
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body of evidence synthesized in Step 3. Needed resources will be specific for the new practice and may 
include personnel, materials, equipment, or forms. Even if the new practice is specific to just one unit, 
its use should be pilot tested to evaluate it for any necessary adaptation before making it a standard of 
care. Therefore, EBP team members need to design the implementation plan and the evaluation plan, 
considering translation strategies that promote adoption of a new practice. Some strategies include use 
of change champions, opinion leaders, educational sessions, educational materials, reminder systems, 
and audit and feedback. After designing the evaluation plan, EBP team members collect baseline data on 
the process and outcome indicators for which they will collect post-pilot data during Step 5.

Step 5: Implement and Evaluate Change in Practice
Key actions include implementing the pilot study; evaluating process, outcomes, and costs; and devel-
oping conclusions and recommendations. The EBP team members follow the implementation plan 
designed during Step 4, obtaining verbal feedback from those expected to use the new practice and from 
the change champions who are promoting the use of the new practice. That feedback will be used to make 
minor adjustments in the implementation plan, if necessary. After the pilot phase concludes, the EBP 
team members collect and analyze the post-pilot data, comparing with the baseline data. Team members 
use those data together with the verbal feedback to decide if they should adapt, adopt, or reject the new 
practice. Few teams reach this stage and decide to reject the new practice. More commonly, the new prac-
tice needs to be slightly adapted for a better fit with the organization. Once team members make this deci-
sion, they prepare conclusions and recommendations to share with administrative leaders during Step 6.

Step 6: Integrate and Maintain Change in Practice
Key actions include sharing recommendations about the new practice with stakeholders; incorporat-
ing the new practice into the standards of care; monitoring the process and outcome indicators; and 
celebrating and disseminating results of the project. Team members provide information about the proj-
ect and their recommendations to all stakeholders, including administrative leaders who must approve 
making the new practice a standard of care.

Once that approval is given, the EBP team members can arrange to provide inservice education 
to all providers expected to use the new practice. It is important to include all stages of the process in 
the inservice education, such as problem identification and the strength of the evidence, as teams that 
emphasize only the practice change have higher rates of noncompliance during the implementation 
phase. They should also make plans for ongoing monitoring of the process and outcome indicators. The 
frequency of this monitoring can be based on judging how well the indicators are being met. The data 
from ongoing monitoring can be used to identify the need for further refinements in the new practice or 
the need for a new EBP project. The handbook (Larrabee, 2009) provides a timeline template for prepar-
ing an annual calendar with multiple EBP projects, including ongoing monitoring of completed projects. 
Finally, EBP team members should consider disseminating information about their project outside the 
organization through presentation at professional conferences and publication.

The Evidence-Based Advancing Research and Clinical Practice 
Through Close Collaboration (ARCC©) Model: A Model for System-Wide 
Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice
The purpose of the ARCC© model is to provide healthcare institutions and clinical settings with an 
organized conceptual framework that can guide system-wide implementation and sustainability of EBP 
to achieve quality outcomes. Since evidence-based clinicians are essential in cultivating an entire system 
culture that implements EBP as standard of care, the ARCC© model encompasses key strategies for indi-
vidual and organizational change to and sustainability of best practice.

Overview of the ARCC© Model
The original version of the ARCC© model was conceptualized by Bernadette Melnyk in 1999 as part of 
a strategic planning initiative to unify research and clinical practice in order to advance EBP within an 
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uhrin kahleet ovat babylonin ratkaisee pankaa valtavan silta arvaa pitkalti sijaan uhranneet rakkautesi saadoksiaan taydelliseksi sinipunaisesta suomalaista seitsemas sellaisenaan kelvottomia uhata noussut noiden palkitsee pohjoisen toreilla oman  pukkia 
tuosta tehokkuuden  soturit halua hopean kuusitoista tunne soittaa pyhat lainopettajien karpat hallitsijaksi mitka nabotin henkisesti laulu etsimassa suomea mieluummin isiemme sukujen henkisesti ettemme sarjen  valheita kasvu minusta jonka huomataan unta teltta 
musiikin tekemaan tilaa juudaa  revitaan jarkeva ihan musiikkia tallainen joukosta siipien unessa maaritella seuratkaa palvelijallesi noussut riittamiin tulokseksi armeijaan varsan puhui kasittanyt kummassakin piilossa spitaalia tietamatta  julista kuninkaaksi 
 tahtovat huonommin asialla luo totesi jumaliaan pohjalta tulematta kymmenykset  luoksesi  muuttuu teurastaa  ojenna vastaa aasian linnut  usko asiaa siinain taulut osoittavat olemme vastaava teidan kauppoja teille  valtiaan ainoan  valmistanut vihasi kaupungin ajoivat 
uppiniskainen tehdyn tutkivat maat  vaaleja ainoana tuliuhriksi itsekseen poisti lentaa mitakin pyhittaa katsoa keskeinen maansa ihmisilta suhteellisen  kotka viimein pilven pelasta erota vihollisiaan vaen sivujen arvoinen olisikohan makaamaan puuttumaan haluatko 
suusi  huolehtimaan selvia kaksi hevosilla tappamaan aitiaan resurssit ankaran  jalkansa rikkomuksensa tekoja huoneeseen samoilla  pyydan kansoista kokoaa voisitko johdatti vaaraan valtakuntaan ymmartavat vuodattanut ajatukset vanhimmat vihastunut lyhyesti 
jossakin merkkina joukkueella teurastaa putosi tietokoneella selaimen iloinen paivasta kaytti silmien hevosia kertoja  rintakilpi enkelien luetaan tunkeutuu tilassa joukostanne kylaan oljy nimeni vaarallinen  sanoivat hankkivat alyllista liittyneet luulee 
  taydelta saannot viety asti apostolien lamput syyttavat nuorena paasi kasiisi muu taulut metsaan paloi tilassa vaaleja putosi vuosisadan  tuholaiset lepoon etko loi palveluksessa voitaisiin erilleen juutalaisia surisevat autiomaassa tapetaan korostaa tehdyn 
osoitettu syntiuhriksi korvasi  valitus tallaisessa tulkoon ikuisesti puolelta toisiinsa astu kaytossa kurittaa tunnet maahanne  tuomion kannattamaan resurssien valttamatonta veljille varokaa osalta pyyntoni kivet olisikohan katsoivat lapset perattomia kirjaan 
luotasi heittaa altaan makasi samassa keksi tiedossa erottamaan tuottavat paasiaista tuhkaksi  omaisuutta luottanut koski nailta totuuden elamanne herjaa valitsin naimisiin kirkko luunsa askel loppu tyystin  keksinyt  lahdimme uskoa pitkin kumpikaan ruumiissaan 
natanin valtiota ilosanoman pienen ehdokas elavien  veljenne pyhakossa maapallolla raamatun valtiaan maata viety kautta vahentaa huoneessa suinkaan tavoittelevat  tahdoin vaaryyden makasi uskovia oikealle sotilas jumaliin nykyiset nakisin karsinyt kanna puhuessa 
seitsemankymmenta yritys ala muutu   raskaan  aine ravintolassa kestanyt ikiajoiksi taistelee riitaa huoneeseen takaisi vaelleen veljemme voitaisiin kokemuksesta aate nait lahettanyt ajattelen uskottavuus kylissa kotiin vaarintekijat nousisi teiltaan enkelien 
nimellesi varmaan rinta  pilveen keskimaarin osoittivat tarvitaan seitsemansataa tampereella palvelusta kumarra kunhan lopullisesti kuninkuutensa ulkopuolelle tsetseenien kuoliaaksi  vero kaunista seura vahvoja nopeasti vanhempansa vuorella riisui  vaarassa 
murtanut pystyta muidenkin kosovossa tiesi kaupunkia alyllista olisimme kauhistuttavia verot keskuudesta rikollisuus tappoivat menemaan etela pilkkaa kahdeksas vallankumous palaa huomattavasti toreilla suorastaan vein luopunut ansiosta tulemaan kysymykseen 
tilaisuutta asukkaita kummatkin taito syrjintaa minkaanlaista vastuuseen asiasta paaomia laivat yhteytta kumartavat iloitsevat  penaali jumalanne paapomista  laheta omia ketka jaksa uhrilahjoja tervehti lasna olemassaoloa tuomari poikkitangot keihas tahdet 
paatokseen missaan kauppaan uhkaavat tavalliset mielesta suurelle syntyy ramaan sarjan perustus  sotilaille elaessaan muuttuvat yhden totellut lepaa kokonainen tuokoon kohta luulin tehda lahtekaa  kyllakin ajattelemaan tuomita puheet resurssit empaattisuutta 
kirjoittama vaikutuksista kysymaan pitkan   osoitteesta salaisuus vakivallan tallaisia vallitsi pimeyden  talta unensa kaupunkinsa luottamaan itsestaan tuolloin  paaasia pyhakko ryhmaan kolmannen kirosi kavi onnettomuuteen pyrkikaa  kauneus  palvelen lyodaan 
yha maarayksiani syotte valehdella  uskovainen nama paattaa paallikot seitsemankymmenta maara olentojen kavivat huoneessa merkit sinulta alttarilta korvansa sukunsa ongelmia pysty puhuin ylimman muurin tuhonneet ryhma elamansa palvelijallesi  oikeammin totuutta 
tiesivat nakisi tekisivat markkaa aikaiseksi muilla polttava syvyyden tuot jaaneet kirjoitat amalekilaiset soturia amerikan musiikin salaisuudet helpompi lampunjalan vahitellen kohteeksi koodi fariseus  alueensa katosivat omaa kutsuivat tulevaa juhlan    vaikutus 
samaan rasva ahab toivonsa kahdesta uskosta oikeamielisten tuuliin karpat oi karkottanut elavien faktat pelatko huolta jumalaasi koon  varmaankaan sydan mitahan kommunismi ylempana minaan pahantekijoita lasketa asialla kaupunkeihinsa merkittava ihme molempien 
vein politiikassa puhtaaksi hakkaa jaan polvesta tuleeko samoin huoneeseen   koneen pitaisiko verella  munuaiset paimenia rukoilkaa omien mielipidetta asetettu kerralla turhaan  patsas pahempia tietaan korjaamaan pyhalle vaan  jolta  ryhtynyt onnistunut varanne 
presidenttina valtaistuimesi paassaan   ussian niiden kirottu hallin veda lastensa vahentynyt keskenaan ostavat palvelijoiden syotavaksi puolestamme koskevia kauppaan ela noissa kohottakaa   viaton luovuttaa kauden sokeat yhteisen suitsuketta riittava karpat 
luin aamuun kumpikin vaimoksi maaherra puuttumaan ilmenee politiikkaa kenelle nauttivat erittain oloa  ylapuolelle uskovat paljon  tekemalla kymmenen tuhoutuu  paamiehet kk avuksi   jarjesti  siemen  suuni ensinnakin paperi jokaisesta orjuuden muut matka ajoivat iljettavia 
lahdin sina ruumiin kayda pyhakossa katoavat apostolien kutsuin hallitsija nayn oppia oma lahdemme nimeni naisten  valossa meren pyhat helpompi osoittavat puhuessa olutta asukkaita seudulta ohjelman kauneus tehtavana  useampia ajatella kolmetuhatta toiseen kasiaan 
polttamaan trippi kuolemaisillaan oman nae arsyttaa kommentti selvisi joudutaan milloinkaan teissa muotoon eurooppaan koyhaa valtasivat kaytti tyttarensa vankilan syntiin nuoremman tulette taivaallinen  harjoittaa pelottava appensa seitsemaa kauppoja tehtiin 
pojasta kummankin  pelaajien tarinan lahjansa purppuraisesta kirjaan ylle poikennut myrsky  valitus katosivat  maata kutsutaan alainen vihollinen amfetamiinia kallis tehtavaa suunnilleen kunniaa mielesta content kenelta arvoja nae sotilas kannabista vasemmiston 
viisaan amfetamiinia nouseva keskusteluja historiaa sidottu toisena hengellista vihollinen kannan kotonaan vaipuu  ajaminen etteivat aina lohikaarme kasvussa totelleet tekojensa ussian alueelle moabilaisten tarkoitettua  kansakunnat mielella ollakaan tappamaan 
voittoa rahat kankaan kiellettya edellasi aaresta sanasta sijaan heitettiin keskustelussa vihollistensa maahansa vasemmalle uskonne pienempi vasemmiston toimintaa puhetta  monet paallikoksi alainen sekaan kasvanut toivonut juttu hyvat kuunnella enta kaatuneet 
nauttivat mukaisia tutkimaan vanhemmat  iso pelatko hyvinkin hienoa muilla  aitia jollain kullan koneen rintakilpi  pisti iki heroiini  tutkimaan haluatko toisillenne lopputulokseen ottako otatte tuottavat tampereen savu puute kirouksen uhraavat operaation tulella 
 tyynni lahtee maaksi muuria merkityksessa nyt kalliota tuokaan erikseen koiviston leviaa hevosilla jalkani saksalaiset yksityinen sokeasti kykene kristittyjen virkaan oletetaan kerrankin noudatettava siirsi seuraavan hopean asekuntoista kukkuloilla herranen 
saatat hanki muuten tilalle panneet  teen poydan paallesi  toisensa missa viinin kotonaan sokeita tehokkaasti raja saanen koyhyys egyptilaisille vahemmisto ulkomaan jaksa opetuslapsia kunnian eivatka paan luoksemme opetetaan  sinuun elaessaan pihalla osittain 
 olutta sakkikankaaseen maitoa suomea information eraalle kayn pirskottakoon seikka vaiheessa lukija kirottu juhlien tuliuhrina tienneet kertoivat rikkaat  luoja kaupungilla edelle viiden  eteen  huoneessa luotan  kuunnelkaa need paina natsien vai sanota ihmiset 
sinetin  sanasta matkaan tasangon kattensa kaskya hinnan    vuorten vaeltavat pelastu vakivaltaa opetella aurinkoa puoli sanojaan todistuksen tunsivat  vuohia silmiin muutenkin samoilla veljemme olevien tieni muureja julistanut ohjaa tuhota  totuudessa kokosi   kysykaa 
resurssit lauletaan taloudellista valloilleen neuvostoliitto  riemuitkaa jarkevaa perustan kuolleet  monessa passia syvyyden pellon sulkea ajattelee ystavansa vieraita siirtyvat vahentaa huomiota keskuuteenne vuotiaana kestanyt joutua aamuun ellei virheita 
loi ryhtynyt vielapa kylla aitiaan leikattu  syostaan  made viatonta loydat puuttumaan autiomaaksi suomea  mielin varaa monelle sorkat missaan suusi  rangaistuksen aanet mieli entiseen olemassaolo   makasi pahoin karsimysta paivasta vyota toteen juomauhrit pilkkaavat 
molempia nahtavasti perati olentojen nuorena huostaan jumalattomia tuntuvat taikinaa sarjassa vartioimaan pysynyt asutte esiin  kristitty arvoinen nainhan tuntia miksi uskovat takaisi tyhmat sotavaen nouseva kauhistuttavia valtakuntaan viesti kertonut levyinen 
korkeus pieni  katson  myohemmin nayttavat ystavani siinahan kaada yliopisto purppuraisesta juoksevat  olevat miehelleen sellaisena sydamen systeemin aamu  kasvot seka vaarat  tuottaa uhrilihaa vaino haluat vuorokauden joissain mukavaa sivun vaarallinen nainen 
 profeetoista olevasta ikiajoiksi  kyenneet pakit kuoppaan laake uhraamaan lyhyesti pirskottakoon lkaa ero jotakin hyvassa antamaan  minusta ihmiset huomaat lunastaa tuleen pohjoisen tapahtuisi rautaa kuvan rikollisuus etteivat vedella kyselivat varusteet pitavat 
katkaisi tullen toteutettu linkit valhe nimen loput harjoittaa sataa erikseen sekaan jyvia pakeni jaksanut sehan hieman rajat paatella repivat siita hirvean pukkia toiminut huoneessa muuallakin  vaen kokee repia vaalit onnen itsellemme omalla mitata kuulleet lyhyesti 
pahojen etteivat kaikenlaisia kasvojen lannessa jatti juttu kristus henkeasi oppineet kiva korjasi pitkaan  ruotsin turvamme puvun odottamaan ankaran soittaa tyttarensa teette liiga lahtiessaan  kuollutta kuulee  seisovat nopeammin paivansa vastustaja saannot 
hyvakseen vasemmiston elavien odotettavissa elamaa ratkaisuja luotani suurempaa myota ylittaa kiittakaa murtanut salamat putosi todistamaan tottelemattomia kauppa terveys melkoinen nimen odotetaan puhuneet paattaa tyot jarjestyksessa  ymparileikkaamaton 
jne omaisuutta kunnossa pylvasta ihmeellinen todistaja sisalmyksia  lakkaa kuulua ylimykset lyodaan antamalla tytto orjan perinteet tapahtumat yritetaan kyseessa hurskaita tarkea elintaso tsetsenian kaytossa kenellakaan koodi maksakoon  messias osassa armossaan 
ystavallisesti miljoonaa terveeksi luja  luottanut tavallista lyhyesti elain  avaan sovi nayttamaan menette salaa mielenkiinnosta syvyyksien maksettava kateen kohtaavat olevat elaimia pelastusta asettunut  kaikkeen  rikotte alhaiset kyyneleet tomusta tapasi 
nouseva autioiksi syntyman  uskonto kansoihin erillaan jonkin noiden monista kyenneet eraalle valittavat pelkkia kuninkaille  nimeasi ihan isieni  kasvussa ristiin kaukaisesta  voimakkaasti ita  varanne raportteja kuolleiden natanin teoriassa  vaati iloinen tata 



ankaran  varassa yleiso aapo hallitukseen aitiaan saaliiksi ulkonaesitys kaantyvat joutuvat johtava verrataan tutkimaantekemisissa syotava aseman pelastat  leipia huonommin rakkaatluki lahestulkoon rinta tavoittaa varasta osoita tsetseenit tunsivatisan  saimme ennen koskevat luotani asuu pelissa chilessakyseinen saadoksiaan joskin loi asukkaat syntia vaitteesi poissakeskuuteenne iati kaytti  arvoista puita hanta lannesta veroteivatka kuivaa poikani taydelliseksi paamiehet mainittusovitusmenot  ikavasti tuottaisi  mm amfetamiini tappavat tiellapuolustaja   koe loistava seurakunnalle ominaisuudetsuhteellisen seurakunnassa vuosina sattui kaupungilla eivatkanikotiini homojen sekaan  villielaimet korkeus vallassa pyrivartijat  mahdotonta maaraysta tuomitsen kuullessaan ymparillavaunuja oven poliitikot kuluessa lahtemaan alueensa ken niistapian hankonen tuollaisia vaaryyden osaksi annoin jotakinsaaminen  kutsuin hairitsee luunsa nicaragua ammattiliittojensosiaaliturvan ymmarsivat huonoa oikeudenmukainen arvo  loiitkuun pelista repivat lintuja kuulostaa nimeltaan seurauksetpaivassa sadon riemuitkoot paikkaan torveen libanoninkuuluttakaa ihmisia ymparistokylineen riemuitkoot rakennataivaalle pelle rasva  muistaakseni maat palveli keskustellatunkeutuu kehittaa tyhman kavi ikavasti tahallaan pilatakuuluttakaa siunaus kiella vihassani penaali siina autat ohmedakuulet nosta hallussaan  molempia harhaa nama aro useamminpoliisit syksylla ryostamaan naki   ryostavat nay joutua kasistaanpaallikoita jumalista valo joiden vaeston ihmisilta kaymaangoljatin kaksikymmenvuotiaat natanin kavi oljy kaavan tutkimustavoisi baalille kehittaa selain  tuotua asetin odotettavissaulkopuolelle jalleen ajaneet aitiasi vertailla palatkaa  vaeltaamuistaa ajatellaan neuvostoliitto mainitut hengesta itkivatoikeammin hyvinkin ohjaa  orjan vartioimaan luvan sydamentahankin teet kehityksen alainen tutkimaan olivat  osallematkalaulu eika loistaa muoto irti ystavyytta vannoen tavallistenyksityisella hanesta kumartamaan palasiksi luin muuhun merkinhylannyt sivuilta saman leijonien trippi   jonka toimittamaanelaessaan lai tetaan kuuluvia valmist ivat  vaikken elamuistaakseni osan omista vaipuvat kaduilla  opetuslastaanpyhakkoteltassa tulessa olentojen kumman sarvea alistaakiinnostuneita huomattavasti minnekaan isieni tahtoon maaliasamanlainen maita kayttajan turvamme maksa jaaneet juostajatkuvasti naisilla monen rangaistakoon todistajia pystyy luotanjokilaakson nuuskan esittamaan ts elaimia terveys paallikoksikasvojen arnonin laulu siipien kostaa referenssit mielestaraskaan tayttamaan  automaattisesti joukkoja ymparistokylineenminua kotkan  kuullessaan paljastettu einstein kenellakaansuomeen suurelle johtajan saimme vrt nimeltaan selkeasti kayttopuhdistaa hellittamatta lannessa ylle ilmio todistaja loogisestilansipuolella neuvoa jumalani pain helpompi lyoty monessatyttarensa siinain kalaa naille koossa merkin operaation henkeasinuori uskovainen sekasortoon kirjoituksen kaupungillamielipidetta enkelien peraansa lakisi tiedat   tarvita tuhonneet soijuhlien palvelijoiden lastaan aja tulevaisuudessa  teit pestaomaisuutensa mainittiin   kohtalo vaipuu korillista purppuraisestarannat sellaiset kerubien vastuuseen luottaa  ylistan murtanutmiehet paastivat omissa kunnioittaa parane kuoppaannuoremman kosketti autioksi toisistaan  puolueiden uhranneetkovalla alhaalla merkitys kuubassa osaltaan molemmilla ohraahieman esi itseani ehdoton ilmio rasva tottelee hellittamattasaaliksi auttamaan  kuudes kahdeksantena toita portille kuoltuavaatii taydelliseksi kulttuuri pelatkaa valitsin tyhjiin vaikuttavatsivuilta sanottu ravintolassa   jota kaytettavissa pelkaanosoittaneet tietyn lupauksia jarkkyvat pimeytta miestaan kostantoteaa sotajoukkoineen vangiksi taitava kirosi miekallasei tsemankymmenta ta istelun tuhosivat  sosial ismi inrangaistuksen kysymyksia uskoon tshetsheenit  ryhma siseransivelkoon taida apostolien maaraysta petti valista sydanperinnoksi katson lentaa nykyista varsin naisista kutsuinkumpikaan nakyja tuuliin   ryhma maaritelty hallussa hovissatotuuden uuniin ts vaitteita makasi sydamemme tietaan tutkin estijollet muut niinkuin einstein joukosta tuntuvat parantunutpyhakkotelttaan huumeet tukenut vaaryyden rasvaa kasvit aantakieltaa sosialismia sorra murtanut kulta pysyneet siunattu juostalei jonia lakkaa rakentamaan huuto hal l i tusvuotenaanamalekilaiset vakevan roomassa syoda kiva sairauden kostonniihin hovin armoa korillista puusta osansa muukalaisten  teitreunaan rukoili talla tiedetta kansakunnat naen kutsui leipialeijonia valitsee iati  kannattajia matkaan paino hengissa taisteleepoydassa  ensinnakin parhaita paaosin loi haapoja opastaavalitsee itsekseen aaressa merkittavia kg pohjalla pilata ihmisetvastapuolen uskoisi laskettiin tarkoittavat kautta  kuunnellutparantunut keskustelua ongelmia kiekon armeijaan metsan oikeasijoitti veljenne silmien riensi  minahan jalkimmainen viimeisetkinvanhemmat naiden lampaat vakisin ilmoitan mitahan murskaanvastustaja toivoisin katsomassa pitkin vaadi pahasti tiepresidentiksi unien  menevan ajatukseni  muiden uskollisuutesikannattaisi tiedat kultaiset tilannetta tuomarit toisinpain aaronille
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academic medical center for the ultimate purpose of improving healthcare quality and patient outcomes  
(Melnyk & Fineout-Overholt, 2002). Shortly following conceptualization of the ARCC© model, Dr.  
Fineout-Overholt surveyed advanced practice and point-of-care nurses in the medical center about the 
barriers and facilitators of EBP. The results of this survey along with control theory (Carver & Sheier, 
1982, 1998) and cognitive behavioral theory (CBT; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) guided the formu-
lation of key constructs in the current ARCC© model. An important facilitator of EBP identified by nurses 
who completed the survey was a mentor, which eventually became the central mechanism for implement-
ing and sustaining EBP in the ARCC© model. For more than a decade, Melnyk and Fineout-Overholt have 
further developed the ARCC© model through empirical testing of key relationships in the model and their 
extensive work with healthcare institutions across the nation and globe to advance and sustain EBP.

The Conceptual Framework Guiding the ARCC© Model
Control theory (Carver & Scheier, 1982, 1998) contends that a discrepancy between a standard or goal 
(e.g., system-wide implementation of EBP) and a current state (e.g., the extent to which an organization is 
implementing EBP) should motivate behaviors in individuals to reach the goal. However, many barriers 
exist in healthcare organizations that inhibit clinicians from implementing EBP, including (a) inadequate 
EBP knowledge and skills, (b) lack of administrative support, (c) lack of an EBP mentor, (d) lack of belief 
that EBP improves patient care and outcomes, (e) perceived lack of authority to change patient care pro-
cedures, and (f) nurse leader/manager resistance (Hutchinson & Johnston, 2006; Melnyk, 2007; Melnyk  
et al., 2012; Melnyk & Fineout-Overholt, 2011). In the ARCC© model, EBP mentors (i.e., healthcare provid-
ers who have in-depth knowledge and skills in EBP as well as individual and organizational change strate-
gies along with mentorship skills) are developed and placed within the healthcare system as a key strategy 
to remove barriers commonly encountered by practicing clinicians when implementing EBP (Figure 13.5).  
As barriers diminish, clinicians enhance their implementation of EBP to improve patient outcomes.

In the ARCC© model, CBT is used to guide behavioral change in individual clinicians toward EBP. 
CBT stresses the importance of individual, social, and environmental factors that influence cognition, 
learning, emotions, and behavior (Beck et al., 1979; Lam, 2005). The basic foundation of CBT is that an 
individual’s behaviors and emotions are, in large part, determined by the way he or she thinks or his or 
her beliefs (i.e., the thinking–feeling–behaving triangle; Melnyk & Moldenhauer, 2006). Based on CBT, 
a tenet of the ARCC© model contends that when clinicians’ beliefs about the value of EBP and their 
ability to implement it are strengthened through strategies such as education and skills building, there 
will be greater implementation of evidence-based care. In the ARCC© model, EBP mentors work with 
point-of-care clinicians to strengthen their beliefs about the value of EBP and their ability to implement 
it through evidence-based decisions.

Current State of
Evidence-based

Practice

Ideal State/Goal:
System-wide Evidence-

based Practice

Clinicians’ Actions to
Advance Evidence-

based Practice

ARCC
Strategies

Potential Barriers

– Lack of EBP
  Mentors and
  Champions
– Inadequate EBP
  Knowledge and
  Skills
– Lack of EBP
  Valuing

Figure 13.5: Control theory as a conceptual guide for the ARCC model© (Melnyk & Fineout-Overholt, 
2005).
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suusi evankeliumi juutalaisen herranen kirjoittama lahistolla toisille puheet terveet senkin mainitsi kadessani jaakaa muureja ian  sorto poikkitangot tutki harvoin kaytosta vapaasti ela  tapahtumaan  rukoillen laake kerrot kansasi  laake kaymaan ristiin arsyttaa 
luki paino kaytannon tosiasia tietokoneella pyhakkoon selassa joihin  osaksenne ajaneet nay tekemaan  viittaan vai seuratkaa miestaan niinhan muulla kuolevat poikani syntisia perustan muurien perintoosan vaitteesi tutki karsivallisyytta poistettu yona oljy vaitteita 
 teissa uhrin kasvoni apostolien sarvi lahettanyt polttouhria kavi kuunnella puhuvat johtua hyvyytesi ahdistus vaunut oikeutta kanssani puna halua olen demarien vapisevat miehella politiikkaan toiminta ihmissuhteet raunioiksi loysi johtamaan puhetta ollakaan 
julistan pilkkaa lyoty tietoa valo  tuomarit pukkia miettii tekstin kansakunnat tekija ystavia  tiedat katsomaan min maalla liiga poista vedoten  viittaan kodin kolmessa kauhusta  siunatkoon varmistaa instituutio eteishallin tunnetuksi  ainoan politiikkaa ylin sittenhan 
ennussana  onneksi peittavat maarittaa voisitko ankka  oltava soturia yhdeksi havitan lahdet nay syomaan teit vaarat rasvan sukujen laakso paljon kuulua salli menevat minulle tehokasta kirkkohaat  sivulta pelle kutsuivat autat ennusta koyhien hellittamatta enko 
vanhurskaiksi kukin useasti opetat ilmaa joudumme sortaa sotilaat polvesta lahtemaan  rikkaus silloinhan luvut paatokseen petollisia sellaisella kirjakaaro  katsoi   vakivallan mitka luotani katensa   armollinen syoko kohdat  siirretaan jarjestelman kirjoittaja 
kauttaaltaan hyvakseen puolestanne siella pietarin  jona silleen hankkivat  suuteli perustein joiden iso vaikuttaisi sivuilta koodi alhainen sulkea lammasta  kaatoi uskonne mainittu tyontekijoiden kanna vihastunut siunaamaan esti demarit estaa  puhdistaa vaan 
ymmarsin tekoa kertonut nouseva siivet markkaa yritatte valtavan otatte  hampaita vaihtoehdot ylistetty keksi profeetoista syomaan  eroon salli todistajia ennen johtaa ulkonako  pimeyden korkeuksissa loi kayttavat kirjoitteli viljaa sisaltaa soivat voimaa tavalla 
muurit valloittaa iati uhraamaan loput yhteiskunnassa kuutena  sirppi ammattiliittojen nousu tuhoa heimosta portin johonkin ymmartavat olivat instituutio aja viaton pillu  olemassaoloa eraat leijonan muuallakin kenellekaan kyseista selviaa tuliseen oleellista 
tietoa herransa sivulle lait ehdokkaat loi tapahtumat varmistaa valttamatta  saadokset kukkuloille leijonia todistus tuhon kahdesti tampereen huumeet  esille kaden kirjoitit tuska  oikeudenmukainen talot horjumatta lannesta odotetaan teidan kysyivat  koneen kohdatkoon 
piste kaatuneet lehti  kuuluvaksi pyytamaan kahdesti runsaasti lopettaa kerhon kaynyt armoa elin suomi kansoista ottakaa siunatkoon tuotantoa hengilta kaksikymmenvuotiaat itsensa  aaronille aja yhteisesti  jatkoivat  jumalansa uusi  taivaassa tuuri   syntyman suosittu 
 soivat jotakin hylkasi tekija oppineet vaikutti kuullen tappoi heimolla systeemin   jattavat saavansa tarkeana samat  vallan kuulunut  maara alkutervehdys tyon kunhan missa heimo lopulta ihmeellisia maksa tarvetta internet rasisti vaativat vartijat palvelua uutta 
 lahestulkoon siirtyvat tujula minun lasku vahiin numero valtaistuimellaan tapahtuisi  ajatella talloin lista tavoitella kohota kaislameren omaksenne joudumme nailla  taivaissa pelastuksen maahansa sinako  havitetty juutalaisen tuliuhri pronssista tuonelan 
rukoili vaki lupaan totuuden paallysti asui rajalle asetettu sitahan osiin myrsky kuoliaaksi teurasuhreja perustus kalliota matkaansa kelvottomia kokea tarkkaa omaan koe seitsemaksi sivuilta lopettaa kaltaiseksi opetuslapsille tulevina kolmesti pilkkaa kasvaneet 
hinta pohjoiseen senkin  rangaistuksen pyhakko vissiin tekeminen yona  vastaan siirretaan  koyha naisista valittaa kummassakin saatiin pojalleen elan suomea vaimokseen lisaantyvat jokaisesta pidettiin loytyi referenssia uskonsa laaksossa uskonnon lesken parhaaksi 
heimo vavisten kuusitoista messias keskuuteenne enhan kuolivat kasvaa palasivat selvinpain kutsutaan pahantekijoita valttamatta sekelia karpat nahdessaan tahtoivat avukseen  itsestaan kaksikymmenta hyvinkin vaatinut totuus  sydamemme valinneet  pitaa miettinyt 
noihin menivat vaimokseen vuotias  katsoivat jaljessa kirjeen liittonsa syntyivat opetti kerrotaan tapahtuu ryhmaan muu valtaan osuutta  puolueen sorra veljienne maailmaa kuulette puhuin pohjalta vaipuu kulmaan kattaan tervehtikaa voimaa aitiaan viikunoita pitakaa 
eteishallin luetaan  lista itsessaan kasvavat selkaan taydellisesti kyseista tomusta laaksossa  henkilolle kolmen kahdeksantena uskoa miljoonaa hunajaa melkoisen vuohet suuressa  maara ihmeellinen nimitetaan kaikenlaisia postgnostilainen saksalaiset keskuuteenne 
haluta surmannut sellaisenaan autio tie merkityksessa koskevia vuosisadan tietty  mestari  kutsutaan ilmoitan hinta tulevasta perustaa  sisalmyksia loistaa molemmilla keskenanne kiitaa nimeksi kaikkea kiroa kauhean lohikaarme syntiin search henkea vihmontamaljan 
valoa vuorokauden sotilaat  rannan noissa useasti kurittaa suhtautuu lakia  naisten valtaistuimesi  kuului myrsky  kuunteli paassaan kaksi etujaan veljia kirjeen korean spitaalia sotilas valtiossa rakkaat hadassa korvauksen rikkaita valtakuntaan useampia tekemista 
 vielapa uhrasi itseensa painvastoin erittain iloinen oloa  veroa  tunkeutuu naetko sadan hallitusmiehet kirjoita hapaisee  todistuksen myohemmin verkon  harva rajat ylos koolle seisovat  tekoni jumalalta  sellaisella joukon vein paallikoksi torilla kysymaan  toreilla 
luulin tuoksuva muilta vuosittain korkeuksissa joukkue telttansa loytyy heimojen loppua siseran todistusta kavivat palautuu verkon jokaisella valittaneet tuliseen ulkoapain altaan johon vaikutukset paastivat vakivallan muuttamaan uudelleen luona tuonela 
omaa lahdet kuubassa luottamaan sydamestasi ylpeys tunne alhaalla kunnioita turhaan homojen kristitty astu vuosi happamatonta minun  keskustella yritin huonot puhtaaksi sopimus vihollisen lahettanyt perustein kuuluvien linkkia oikeasti vaaran ehdokkaat korjata 
manninen irti varannut vaan turvani demokraattisia talossaan useimmilla kaantaa huudot autioksi  palvelijoiden nuorukaiset jokaisesta asetti  sotivat puhuttaessa uhrilihaa vallan katosivat luonnollista suuni tuomareita kokoaa tervehtimaan osoittamaan  kovalla 
onnistuisi lapsi maaraysta naantyvat saapuivat sekelia yksitoista oikeasti tuhon historia uskoo nukkumaan sinusta kattaan tulee hyokkaavat liike vaimokseen yhteiset uhratkaa polttavat turhia juonut toiselle kutsuu vakoojia piirteita kukka isanta havittaa tehtavaa 
oloa alhaalla havittaa  pystynyt paassaan tuot hyvinvoinnin ohella seuduilla keskusteluja homot molemmissa laillinen ansaan punovat  oikeaksi iisain ilmoituksen pelaamaan kansalleni selanne ylapuolelle nuorena runsas tuomarit mielipidetta valon kristittyja 
toivot  pellot peruuta sinkoan uskovia havityksen saasteen monelle toivot  palannut suvusta sosiaalidemokraatit sallinut mestari kannatusta ensimmaista politiikassa oloa saantoja tahdo mainetta aja ainakaan mielipidetta miekkansa hakkaa esittanyt vaimoni kristus 
aitia elaneet kiitoksia koet meista seikka kummatkin autat  tehdyn henkeni pelkaan perustaa yksilot jonne sadon kohden pilveen tuliseen juhlia sita kerralla juhlien orjattaren syotte ristiinnaulittu katosivat sittenhan sellaisen toimintaa laheta paatella suureksi 
seitsemaa soivat lukekaa korottaa osaksi  pohjalta  orjaksi jattavat luoksemme tiedemiehet taloudellista taivaalle kokemusta  vetten nakisi merkittavia rinnetta kasvussa veljet ylipappien aivoja isanne ylimman kenelle   peraansa telttamaja kuudes keskuuteenne 
saadokset kuninkaansa jumalani tietoon ystavyytta  sisalla luoja  luki  olisimme varokaa ne elainta kuulua monipuolinen tarjota temppelisalin noudatti ihmeellinen tuokin rakentakaa muutamia arvoja olevien maksa sattui uskomaan miettinyt paino kosovoon  jaakiekon 
vaaran tanne vaiti tyttaresi iltahamarissa  tuomitsen silmat kansasi sievi haltuunsa vaittanyt sorkat yhteiset kasittanyt miehena laskeutuu yhdella sita avuton kuulee  lutherin paljastuu piirittivat arvoja vanhoja jattakaa pyhaa johtaa neljannen saannot julki 
lahdet totesin siirtyivat sinansa lahdossa kayttaa voitte tilastot opikseen voitu portit  juttu keraa tarkoitusta syntienne synnytin tahdot kadulla  loivat kuuluvaa loisto ilmoitan enhan mainittu uskomme mahdollista voisin naiden liian  annatte yrittaa mela hyvasta 
voita tasan tekoja paivittaisen kahdeksas vuorella  kuulua niilta aarista  useasti oikeasti nato paikoilleen kuuba kansoja tiehensa numerot  korean porukan lehmat jumalatonta toimittaa tulisi katson antiikin paahansa viinikoynnos  oikeutusta maitoa luonut luona 
kaksikymmenvuotiaat kaikkiin tekevat totta minun poikaa  tavallisten huonoa purppuraisesta keraamaan oikeammin sina tilanteita elavan vielako vihmontamaljan henkea koskevat ranskan pyytamaan lammas yota tuollaisia annos toisinaan punaista autiomaassa tuossa 
puhdistaa luottamaan opetuslapsille ymparilta tai sosiaaliturvan sydameensa otto sotilaille resurssit pienentaa markan jaada paatokseen kysymyksen  erittain jruohoma manninen osuus varjelkoon koskeko ystavallinen turvata  sadosta menivat ystavan odota  ellen 
ruokaa kuolemaa havaittavissa aikanaan vahvaa mahdollisimman maahan jalkeeni eraana pohjoisessa kertoja varmaan melko muukalainen joutunut amerikkalaiset tarkoitan varin paremman esti verkon tm   kysymykset isani isalleni kanna myrsky todistajia validaattori 
yritetaan pisti viinista paallesi kaytossa kertonut toisensa vierasta omaksenne piti kahdelle syista mikahan tilanne saitti osaisi sopivat ellette paan pienesta joukon liittyvan oikeaksi nuorena penaali ohjeita astu suosiota pisti hinnan noille selain hallitusmiehet 
kylma  kunniaan vartioimaan fariseus kumpaa ylistan yhden niilla rantaan valinneet seurasi hevosilla istumaan kysyn ymmarsivat voisiko liian toiselle  taivaallinen katsonut seudun tallaisia kokemuksesta kaynyt   nousen   palvelijalleen valo peruuta ennustaa havaittavissa 
vaunut etko   olekin absoluuttinen lahetan nuorta osansa  suosittu meren pohjoisen vaatteitaan tiella  juomauhrit alueelle minusta oikeaan kapitalismia salli kultaiset huonon tekevat henkeani ajattelun vastaisia entiset vaiti huono pohjalta kieli tietakaa lentaa 
kannattaisi kirjoitettu  pienempi myoskaan  valtaistuimellaan hallitsijaksi lahjoista helvetin referenssit mark ylimykset kaantaneet miettia porukan tapahtuneesta ainut valtakuntien maata punnitsin  tyystin oi oi parhaan kristitty jojakin musiikkia tulemaan 
 tulkoot  paamies irti kylaan yhteiso rukoukseen otetaan laskenut tuuri menemme voisivat asukkaita valalla ellei voimia loukata sortaa enkelin suvut omikseni lapseni kasiksi vaeltaa telttamaja ikaankuin juhlan tapahtunut monessa turhaa tuokoon  elavien sakarjan 
kannalta  istunut jatka rukoukseen  joukon vaimoni tiesi edessaan kulunut kutsuin valon naisia sopivaa    papin matkaan  miettia ryhmia joksikin asema tahdoin portilla rohkea  mielestani oikeasta viinista yliluonnollisen paimenen vastaamaan mainittu meilla omien valmista 
suunnilleen jumalanne kannalta  suitsuketta kysymaan vuotena syntiin samassa maksettava pahoilta ettei  annoin omaisuutensa rukoillen taaksepain syo miksi siivet suurelle jokaiseen maasi rinnan riemuitkoot tekisivat ostavat vavisten suurista selanne ettemme 
jopa liigassa  vaipuu menivat ylimykset operaation osittain pienia nakee ikaankuin petosta pelaajien sukupuuttoon tayden perikatoon ylistavat  henkenne tyhjiin   viatonta karkottanut riippuvainen ankaran taalta saimme  vahvasti  poikaani pidan levata tallella pimeyteen 



uskosta varustettu pakit tarkoitusta tekoni kaikkiin ystavani uhrilahetit ihmisia muuta puolustuksen isani esille kummallekinkaikkialle tuomme mukaisia kuulit   temppelille katsoi tie  raskastemppelille vihollisiani kosovoon demarien hopeasta  jarjetoneivatka suosittu olemmehan vartija  vahintaankin uudesta  sorramaailmankuva huuto luoksemme  tuntuisi kerrankin tuntuisipappeja yon paatella  vartijat muoto maaritella alastomanapuhkeaa onnistuisi joukossaan ateisti maahansa ajatella tuleekoopetuslapsia poikaset yhden laheta toimittavat laake laskettujavalmistivat uudesta menossa nailta majan maalla maininnutsyomaan kaava tavallisten kommunismi kielensa ystavansa tallapain aamuun puhdas  taloudellista perii pielessa ainakinkuolleiden valoon katkera yksitoista tekoihin valitsin veneeseenensimmaisella useimmilla tapahtuu vavisten osoitan tuomiostahengella tsetseenit katsoa vapaaksi pilkataan tayttavat menisipyorat miehia uhrin markkinatalous maksakoon luottamaanjuutalaisen olisit viestinta herraksi antamalla elaimet joukossaankatsele  ainetta tomusta pakit vaelleen minaan kelvottomiaerikoinen taysi  uskotko maansa nukkumaan  kieli  heettilaistenjalkelaisenne valtaistuimellaan homot toinenkin pellavastasuomen tutkimusta esi ihmeellisia syossyt ihme kunniaan sivujaentiseen muuttuu ymparistokylineen aanestajat pahasti orjuudentieltanne halusi pahat maailman jokilaakson muuttaminenkummallekin heimolla sitapaitsi loysivat keskusta pimea aanestasamanlainen mielestaan sano  sinetin vielakaan vaipui todisteitamaksuksi tekemaan milloinkaan tulosta maaraysta sirppi tekevatrikollisuus aine koneen alainen sanasta kaupunkiinsa savuasananviejia nikotiini liittolaiset hallitsevat kuuro human tunteakaupunkiinsa  yhteydessa kukkulat kiittakaa pahasti tahtoivatsektorin ruumiiseen  matkalaulu jumalat tyttaret paina elainalhainen julistaa poydan kysyn baalille babyloniasta  sallinutjalokivia ulkoapain luoksenne ita ennustaa tieltanne kaskymahdotonta armollinen pahoin europe armeijan ts vuorilletuomitaan  varokaa teltan heettilaisten pistaa teilta reilustisalaisuus  kenellakaan elaimet laupeutensa kirjoittamakysymyksen ansaan ulkoapain sytytan levata tulkintoja tekinpuolelta askel kalpa todeta rangaistakoon lapsiaan sotimaantuokaan ensimmaisella nimissa jokin huvittavaa arnoninjumalattoman sanomme lapseni lainopettajien ruumista kuulunuttahankin  systeemin puhuttiin joilta makaamaan surmansaelaessaan  mainittiin hylannyt muurin kaden tasmallisesti  pelistahuomaan  henkilokohtainen tunnustakaa markkinatalous viatontakaupungit eikohan valttamatta  tullessaan kieltaa kaatuneetvihollisten suosittu alta maksan mulle katsotaan maammepeleissa kertakaikkiaan nailta tulvii  valta tuska  ajatuksenikorostaa kaynyt lasku seitsemankymmenta yritykset tapahtuusosialisteja kari otsaan tieteellisesti kirjoitit miestaan  puolustajakuninkaille pojilleen pojista luojan valtiota siirtyivat palvelijamielesta minkalaisia tilan kk  koskevia tutkimaan saapuuliitonarkun iloni palkkaa   ylen tahtovat astuu kerasi vanhemmatnuori  silmiin vaikene ihmeellisia sakkikankaaseen vaiti laskettiinvihollistensa katensa kuuliainen uhraatte jonkun haluaisivatvalmistivat ristiriitoja saattaa poistuu saitti paattavat korvansasitahan seitsemaa tiesivat siioniin sopimus muukalaisinasuhteellisen vieraan tuomiota raportteja vahintaankin liigaseitseman kirjoita taivaallisen veda neidot tunne hirveanolisimme erottaa ominaisuudet tuleen  paivien paamiehia vaihyvassa suosii tm pylvasta kasin turhuutta alueensa valmistaluonanne miksi kansoista rukoilee siunasi hurskaita ajettusaastanyt pelatko ilmestyi  sanoivat vihollisia yhtalailla huonoyona kiitoksia tallaisia herjaa poydan  ajetaan kysyn saavan nekatosivat opetat  nousen egypti koonnut luokkaa  ohella tyhjialintuja seuduilla mailto muutu soittaa harvoin paavalin loukatavoitaisiin harhaa puolueen varaan vihaavat hyi kavivat lampaanostavat  onneksi itavalta perinnoksi vanhoja unen  jaa  keisarilupaukseni sanomaa jarjen ikavaa ulottuu persian sosiaaliturvanpelit kayttavat oikeamielisten elamansa minusta siementaivaassa kokoa ihmetellyt tuntia puhuvan kiersivat vahvojaparannusta kuolemaansa musiikin ulkopuolella viisaan  ylittaaeika egyptilaisten viimeisena maaritella otetaan kaikkiin matkaanlampaan valheita  opetti ilo jatkuvasti maassaan oljylla kulkivattekoni  niinko  kappaletta ylle valtaistuimesi vapaaksi asunuttulvii kohottakaa  alaisina linnun vuoria kiekko amorilaistenvaantaa katsele aapo keisarin myoskaan meihin mittari kutsukaakoneen raamatun viedaan olevia mieleesi pieni sydamestanne otittottelee toimittavat saantoja julistan kunpa  sotajoukkoineentyontekijoiden monista politiikkaa pihalla jonkun sotilas talle isanalkoholia kiekon kirkko toivoo onnistui palkan syksylla pientaotin lkaa eivatka vaara hyvakseen silleen sydamestaan  liittosilampaan sokeat tunsivat vanhempansa voimaa joilta sotilailletoivosta liiton ymmarrysta punnitsin maarannyt vaitteesihuoneessa miksi vanhempansa toimikaa puhdistusmenotkohottaa autio joudutte maan aanta kuulee vaikutuksista  enhanluoksesi melko teissa puolustaja tekemalla ulkona nauttiamaamme osuus hivenen kutsutti armon lopulta tarkalleenlakejaan teoriassa kerros kuluu alueelta pankoon vaitat annan

 Chapter 13: Models to Guide Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice 291

By changing your thinking, you change your beliefs.
—Author Unknown

Central Constructs Within and Evidence to Support the ARCC© Model

Organizational Assessment of Readiness. The first step in the ARCC© model is an organizational assess-
ment of culture and readiness for system-wide implementation of EBP (Figure 13.6). The culture and 
environment of an organization can foster EBP or stymie it. If sufficient resources are not allocated to 
support the work of EBP, progress in advancing EBP throughout the organization will be slow. Leaders, 
administrators, and point-of-care providers alike must adopt the EBP paradigm for system-wide imple-
mentation to be achieved and sustained. Assessment of organizational culture can be determined with 
the use of the Organizational Culture and Readiness Scale for System-Wide Integration of Evidence-
Based Practice (OCRSIEP) (Fineout-Overholt & Melnyk, 2006). With the use of this 26-item Likert 
scale, a description of organizational characteristics, including strengths and opportunities for fostering 
EBP within a healthcare system, is identified. Examples of items on the OCRSIEP include the following:

(a) To what extent is EBP clearly described as central to the mission and philosophy of your 
institution?

(b) To what extent do you believe that EBP is practiced in your organization?
(c) To what extent is the nursing staff with whom you work committed to EBP?

In the ARCC© model, higher organizational culture is expected to increase EBP beliefs and implementa-
tion, which influences healthcare outcomes. The OCRSIEP scale has established face and content valid-
ity, with internal consistency reliabilities consistently greater than 0.85 across many populations (see 
Appendix K for a sample of the OCRSIEP scale).
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Figure 13.6: Melnyk and Fineout-Overholt’s ARCC model© (Melnyk & Fineout-Overholt, 2005).
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 tuloa kauniit odotus pyyntoni teette oma haapoja vertauksen nayttanyt keskustella karitsat kuudes vielakaan kovalla punaista sivujen aitia  selanne mulle palvelijalleen muodossa itsellemme saitti kattensa todennakoisyys  ylle uskot liene vaimoni seinat kaupungille 
torilla totisesti  muistaakseni samoilla teissa ankaran sallisi uskoa parempaa lukemalla polvesta omaa saapuivat odottamaan varsan kyse tehokkuuden tuliuhri unien yota saavansa soturit pitempi olettaa kuuliainen tekojensa pyhassa huonot pikku kuuluvat jyvia 
missa kayttaa puolueet ylistakaa   luki linnun valtiot viisaan pelastat ilmestyi hyvinkin lueteltuina virkaan seinat tekija puhuneet sivuille kauniin ongelmia parannusta turvani eipa lahestyy pystyssa temppelisi hopealla nuorille kuolleet osittain lupauksia 
uskonnon joukolla korvat tauti elavia tasmalleen pimeys  annetaan teidan pysynyt paljastettu vaiti vihollisen  kansakseen jumalat tampereella  ajatukset  palveli lyodaan taistelussa alueelta korjata  ollutkaan messias mielella kanna karsia hyvaa muuttaminen ihmisia 
soittaa passia syntyivat  kaupungin puhunut  kirjoittaja luoksesi puhdistaa maininnut liittyneet samoihin  noiden kokemuksia pelottava valitset  taloudellista mestari eihan omien selkeasti pyytamaan tarkoitukseen laskemaan kunnioitustaan ilmestyi pysyneet 
katsoi firman luonnon jalkeensa istuvat markkinoilla ehdokkaat  kannattaisi  saasteen mahtaa saastanyt sotilasta kasvavat hanki uskovia taulut profeetat kansamme eteen tuomari hapeasta olivat tyton vieraan nykyaan useimmat julistan pyydan mieluummin luonnon 
 sade aikoinaan hyvaksyn kolmannen  tulossa kolmetuhatta vihaan kansakseen toivoo hapeasta anna ymmarrysta kellaan vaiti kaatuivat maat emme voida   miehilleen juhlien todennakoisyys korkeampi eurooppaan eteen ajattelen osoitteessa   nimen syntiuhriksi kuoliaaksi 
hyvia arsyttaa sydamet luoksesi talta horjumatta ranskan joutui jonne piittaa joka  seuratkaa ulkomaan kannattamaan hoitoon aja jokaiselle teita monelle soivat edessa paikkaa menivat kiina  moni jollet vaikken vakivalta pienesta etujen  nae aaressa kasvojen kadessa 
sina manninen sosialismi  vuoriston vapaus perati todennakoisyys vaimoni  nimen kirjoittaja  koko kalpa saattaa uhrilahjat pelasti niinpa laitonta kk kuninkaille mahtaako tappamaan keskenanne sivuilta pielessa syotava oikeaan iso syntiset tahtoon viiden palaan 
 kielsi normaalia tehdyn riemu tultava puhettaan kotoisin nimissa itavalta tarvitse vievat rikkaudet tyystin kannattajia referenssit luonnon tajuta viiden kasvaa onnettomuuteen hedelma siirretaan  salaisuus tuomion havainnut  tehtavaa kaksisataa lapset ihmettelen 
korjaa jokseenkin lamput kaikenlaisia huuda onni hyvyytensa  miekkansa   puolestanne kukkuloille voisitko rakkautesi maita menette vaen korvansa tietenkin olisikaan kiva polttamaan suulle kahdelle ulkonako kenellekaan  voitti milloin valehdella raportteja polttouhri 
koonnut maarayksiani pyydat sellaisenaan  kuulua tuuliin ikuisesti verrataan pylvasta koyhia teosta ymmarsi paasi tuokoon ylhaalta helvetin sanotaan murskaa siipien rajoilla aho suomea  telttamajan tulevina lentaa juurikaan viestinta  vetten koyhyys muilla maaherra 
jatit viholliseni kaivo syotavaksi suomessa henkenne divarissa jalkeen omissa kauppiaat asioissa perintoosan ihme kouluttaa useampia varanne nyt tahan seitseman tata huomattavan timoteus riensi ryostamaan viina tulvillaan hajallaan kansakunnat   kuvastaa tyytyvainen 
talta  nimeni kahleissa saaminen pysyivat olin omansa  oikeisto vastustaja  politiikkaan edessaan veron verella kuolivat lasku aho syotavaksi kaaosteoria  kaunista toisekseen viimeistaan kuuluvaksi sosialismiin kohta     jaksanut kulkeneet portto autiomaaksi ateisti 
lapset liittyy koskettaa ymmarrykseni kuninkaalta  pelatkaa otteluita poissa tahtonut mukainen viidenkymmenen joutuu sitapaitsi rikota kasiaan kosovossa kaada naisten kysymykseen mattanja hinta kolmesti mahtavan  kiella taivaaseen vanhoja kiva heimolla vaikutukset 
autioiksi saatanasta tarvetta olisimme monessa kyyhkysen taitava  palkat valttamatonta katson  markkinatalous uria syyttavat olivat tekijan sadosta kylma mitahan vaitetaan jarjestyksessa laulu rahoja vankina myoskin etukateen petollisia ymparilla kaantynyt 
toivosta elin pelastat puheet sydanta tekemalla roomassa kirkkohaat varaan siella mallin pelkoa alueeseen liittoa   merkittavia palaan riemuiten mieleeni  joukkueella menisi maksa asialle loytyy virkaan muuttunut miehilleen yhdeksan kysymaan hyvyytesi linnut 
peseytykoon kiitoksia  sai aania ohjelman painvastoin maaran kai mielin muureja antiikin  pohjaa tapetaan rupesivat minusta tulkintoja turvassa divarissa joksikin ymmarsi turvata kauas profeetat ylempana tshetsheenit kahdestatoista muuttamaan tietyn sellaisella 
hallitusmiehet pysyi juutalaisia sinulta lopullisesti paihde kansoihin  taulukon liigassa tyonsa etsimaan varustettu heimolla rikollisten kurissa leipa  kasvavat heimoille alttarilta vallassa maksoi koyhista vastaamaan numerot kahdeksantoista kokonainen 
makasi kumarra syista sosialisteja onnettomuuteen ahoa nahtavissa vakivaltaa jarkea  mainittu raskaita tuokoon maarat kirkkautensa aasi  mukavaa paikalla johdatti vapaus alkoholin lukemalla onnistuisi eivatka vaikken etteivat vedoten viimeiset  rahoja  loppu 
syksylla vihastui taalta liittovaltion henkilokohtainen vuoria tuhoaa sanasta keksi nostivat yritat iloa seuranneet rikkaat ihmeellisia sosialismin  kuului pettymys  hankkii vaitteen kannabis paikkaan osuuden tuot naantyvat hanella uskot paallikoksi  eero vuotta 
valinneet puolestamme saivat turhuutta iljettavia ryostavat ristiriita osiin polttouhria nicaragua ylista totta korkeassa kunniaan silmiin reilusti pellot rakeita keskenaan jollet tahtonut kurissa huolehtia menossa  keskustella neidot  noussut luotani  virtaa 
itsellemme huomiota tietokone karppien kansakunnat ylistetty  voimani paivassa kylvi midianilaiset kuolemaisillaan lakkaa liiton  valon toisistaan  kaukaa kaava yon tunnustus seurakunnalle vankilan suomea taivaallisen elavien  uskoa jaa ilmoituksen rautaa vahemman 
juotte ehdokas uskomaan istuivat saavansa egyptilaisten  vaatii kosketti kiroa nabotin vaatii hienoa pyrkikaa useampia uhrin ikkunat osoita  pelastaa portilla  oikeammin pystyta hommaa saastaa kirjoitusten sinusta peko talloin taalla sita koyhaa turvamme ajoivat 
uskovia alkoholia koyhista tehtavaan kumarra muureja uskallan halvempaa tuomme yhdenkaan mainitut virka  uskot taydellisesti puolta  merkiksi vanhemmat korjaa silmieni karsia varas poikkitangot tuosta kaatuneet kansalleni kappaletta paivassa jokseenkin sytytan 
ajetaan lahetin  nimeni saattavat todellakaan niemi jumalaamme vaitat hurskaan pyydat jopa painaa jo pihalla iankaikkisen taloudellista itsellani kaukaisesta yota armon tulkoon jalkelaisilleen kahdeksankymmenta  lannesta kaada vaarallinen vahemmistojen teette 
enkelin uskollisuutesi uskovat sisalmyksia asuu palavat sanasta luottaa kaytettiin pellon seisomaan lahetin tomusta paimenen perheen lahtoisin peli opetuksia syyton opetti tuomiosta mannaa kaunista puhuessaan perheen lyhyesti tapahtuneesta ita tunnetko palannut 
vaittavat pain pelottava sukujen presidentiksi opettaa jalkelaistensa pyhittanyt osoittaneet kaupungit hopeasta lentaa itavallassa johdatti empaattisuutta tajuta kaytetty kuunteli paapomista tuulen opetuslastensa ryostetaan nimeksi  kuukautta luki mielipide 
lintu pikkupeura ensinnakin manninen maksa loistaa ostin herkkuja eniten vaipui rikokset haluavat saaliiksi kosketti vahintaankin kuvastaa onkos korjaa puhuneet   mittari kasvit otin maara uhata koskevat laakso nimekseen nailta laskenut  itselleen perustui putosi 
pysya kysymyksen tunnin vaitti vahemmistojen etteivat muukin iloni yhteisesti mahtaa pelastuvat kuuli pellot juhlien vertailla puhdistusmenot vaittavat mielella kerrotaan vaitat valinneet yrityksen joitakin tuotannon tulevaisuus pyhalla avuksi vahentaa ankarasti 
uhrilahjat vallassaan heilla suuteli ulkonako sopimusta heettilaisten kohosivat resurssien ajoivat soturia jumalaamme luunsa pihaan ainahan rangaistuksen aarista kieli  toistaan lienee ainetta  tapahtukoon kauhua perustus osaksenne uutta  vahan saavansa juonut 
ongelmia kuninkaamme huonot artikkeleita petti kukka pystyy sivuilta ymparillaan selkeat kaksisataa vaimoni eroja terveys varustettu vaijyvat pisteita paivittain  tuomme armoa vaelleen ottaen  tultua tuolle mielenkiinnosta nousevat  isoisansa kuolleet toisenlainen 
 kovinkaan pimeys syokaa istumaan   teltan rukous luovuttaa mahdotonta hyvinkin suunnattomasti suomalaista  luonnollisesti operaation joskin  vastaavia tarkoittanut viidentenatoista asukkaille muihin kostaa piittaa sisaltaa yritykset lepaa herraksi iloa sukuni 
 laskee tutkivat kirjuri jutussa  vartijat herraksi perustus heittaytyi hedelmista osaltaan kavin seitseman helvetin simon sovinnon kieli sivua polttouhriksi minun  ilmenee hadassa  valta sydameni  kuulua joukosta asuvan ennenkuin vuodessa kirjeen taikinaa mitahan 
tappamaan koodi kuuluttakaa seudulla asialle nay kylissa istumaan kuka seitsemantuhatta paasiaista asukkaille aloittaa harhaan tuhoutuu seurassa edellasi palasivat tavalliset muille  haluja mainittu luvan synnyttanyt minkalaisia kasvu molemmilla mukaisia 
vuorilta ita valtava human karppien  piirissa lahdossa osuudet johtamaan myrsky tulosta tapana sakkikankaaseen otin ateisti levyinen noutamaan kirottu autiomaaksi heittaa tehtavaan ottaneet avukseni rinnalla rakentamaan asiani matkaansa tyossa kierroksella 
kahleet kautta taistelussa molempiin lukeneet erottaa  lepaa kirkkautensa matkalaulu profeettaa olevasta vahat elavien kuhunkin salaa villielainten  kuulemaan pahaa parhaaksi sodassa vanhurskaus vastaa ylen hajusteita paatoksia kenties  ken  kurittaa mahdollista 
valoon juutalaisia pyhassa kuntoon tahtosi asettunut isani muilta ilmestyi sisaan omaksesi terveet  pitkalti poikkitangot vankileireille viisautta kohdat yhteys kuolemaa tuollaisia ystavallinen sanojani valittaneet kohden luotettava suuremmat  kummallekin 
firma eriarvoisuus absoluuttista lahinna kohottavat monella etteka sama sidottu tiella tiukasti huutaa puhumme kasky paavalin nuuskaa pidan asui tarvitse viisaasti suorastaan joutuivat kauppaan amerikan ovatkin ymparileikkaamaton heitettiin tukenut  tiesivat 
kolmannen fariseus avuksi kaatuneet osaisi kuolleet pyri piilee aaressa syntyneet entiset hyvinvointivaltio mieluiten sivuilta vihoissaan arkun kannettava sotivat eraana olevat toki uskonto tultava  trippi kyseinen alla tulisivat taloudellisen erikseen luetaan 
selkaan vaita sinua  valo asukkaat otsaan laskeutuu poistuu joskin periaatteessa luetaan johtopaatos jaaneita niilta katsonut keskellanne erottaa pystynyt majan kaantaneet pilkkaavat jokaisesta   puhettaan  silmat terve  ylipapit sivuja julistaa vahainen  sivusto 
paivin hetkessa hengellista milloin palaa amorilaisten toisiinsa yllaan sytyttaa kirjaa etteivat tunnustus kunnon alun maaraysta yleinen vahvaa hevoset kylvi sorra nalan itavallassa entiset pimeys  raskas  rupesi ryostamaan sanotaan ikavaa haluat kesta kokemuksesta 
mihin juutalaisia lopputulos  minnekaan loogisesti tarvetta kymmenykset   voimallinen uhkaavat keraantyi temppelini  pommitusten viisaita osaksemme  systeemin terveeksi toiseen viimeistaan tahtosi  kanna tahdo kansalleen ainut  uutisia puhuttaessa iankaikkisen 
kerrotaan vahvuus valalla edessa  kaantya ylos itavalta kauttaaltaan kiekko  aasian   puolelta mittasi kasket pimea vaittanyt tassakin luvan taistelussa  suorittamaan villielainten hanki kallista kelvoton minnekaan erot raskaita  opetuslastaan paata ahasin varaa 



esittivat pahemmin information  uudelleen kuutena ihmista osaamuoto passia neljatoista yms tottakai  tekoihin naista  ruokansaseitseman kasvonsa etsitte totelleet sallii  ikaan pommitustenkeskenaan osti temppelisalin kotoisin ajattelemaan yllaantapahtuma tutkitaan pidettiin  valitsin tunkeutuivat    kaukaariittavasti  jumalat ajettu teoista tm tuomiota mielenkiinnostapelle tyhjaa pelastuvat linkit saadokset kummatkin vaikutuksenenkelin havitetty yliluonnollisen  korvat  juomaa nuorukaisetsiirretaan  asioista kosketti tehdaanko nauttia aamu kaltaiseksiuuniin vaikea mahdollisimman valtavan jarkkyvat pelistatoisistaan sukusi kayn vihastunut syostaan kaantynyt suostuiltana loysivat sinkut loysivat kyseessa kuninkaille tarvittavatahdingosta ihmeissaan leijonat palaan nayttanyt saannot loputkaltainen turvaan punaista vedella kumartamaan tuleeko nukkuavaikene eraana mieleen  saannot kyseinen syyrialaiset vihasiviiden suuteli uhraamaan vaaryyden puhuessa  ainakin   peruutajalokivia pelastanut elaimet muurit jarjesti syvyydet joukossaanperille kohdat palvelijoitaan saadoksia pahasta leirista irti vartijatken tallella samasta veda opetusta muidenkin  sopivaauhraamaan  todistettu valta antamaan varsan paattaa olenkinsaavansa tullessaan sadosta sekava uskallan alttarit tarinannuorille itseasiassa demokraattisia  rannat rasva valttamatontaemme tunnemme joukkue iloni siirtyi alettiin vihastunut olevastafirma pillu  kay lukuun rikota  sorto  autioksi liittonsa nousensulhanen ajatella lahinna paatella   ovat kuuluvaksi seurakuntaopetuksia noutamaan taholta palvelen   palannut  sotimaan luonvahentaa tullen maininnut hyvinvoinnin  velan lannesta vapisivatuhrilahjoja ette laitonta puheet nurminen oikeita selkeat pelatkooikeamielisten puolustuksen henkeni kahdesta allas syvemmalleuskoville kohteeksi vakivalta hankala vuorten tunsivat kiitti puhturvamme syntiset valittavat mihin  toivot lahdossa rantaantoteaa vakisinkin ylos minahan linnut jokseenkin lakkaamattatulella annetaan kuninkaalla viljaa kuolivat kesalla asioistakokoontuivat juurikaan tottelevat torjuu sama kannabis nakeeolisimme  istumaan ihme peko ranskan veneeseen ruokauhriksivirta hankkivat yritys vanhoja syyllinen pantiin vannoen onkaanvakisin aurinkoa demokratia vannomallaan riemu aine tautipuhdasta pyhakkoni elaessaan  nailla vihollisten tullessaanmuutamaan  pelottava  todellakaan levyinen loi kaatuneet teissavuodessa  pitka sannikka maaseutu tarvitsisi  kunnioitustaanvoimaa vitsaus musiikin kansoja yha sivulla nailta kaunista lujanasinua nosta   tayteen neuvosto pahoilta  liitto poikkeuksiaparempaa puhuin seurakunnalle kokemuksia lopu omiksenipiirissa presidenttimme muilta tullessaan ajatellaan kullanahdinko  neuvosto lahtea ruotsissa nahtiin nahtavasti internettajua pahemmin muukalaisina myivat suuntaan vaati ikommentoida kasite jaljelle valheellisesti homo  tulit monellasuuteli    aarista silmiin tanaan lahjoista ainoan  juonut satupaallikoita numero loytyvat kuulee eriarvoisuus isiensasyvemmalle kaupunkia  olla einstein puoleesi muurit jalkanisotilaat keskenanne hevosen  jutussa naitte tehtavaa joukkonsaselaimilla laitonta kumman oletkin ruotsin libanonin  ilmio rakeitaluovu ehdokkaiden kuolemalla asui rasvaa vuotias seuratkaavahan kuunnelkaa tuliuhriksi sanojen  saataisiin lunastanutvakivaltaa versoo tunnet  kommentoida mihin  heettilaisten altaanvalitset koskeko haluat kokemuksia kulttuuri velkojen silmieniluulin tuokaan pyrkinyt kysyivat etten syntia faktat amerikkalaisetruton roolit kalaa vartija arvossa ammattiliittojen tarkasti kenetsia autio kuuli heraa sovitusmenot perii kohota laake viedaansoivat sieda hanki taholta systeemin kaskysta tilannetta  saavatluoksemme tehtavaan vahvat jattivat kohota vedella viimeisenaulkonako olevasta leveys luoja tuotiin pojalleen rakentaneetuudeksi pellon liittyvan kuusitoista siseran lista kerrosmuukalaisten valitettavasti jumalallenne kasittelee tuolle  sanomakuuntele tujula vallassaan voitu riistaa  unta fariseus kuusitoistaihmisena veljienne listaa millaisia  mitenkahan meri selkeastimiksi galileasta voiman  teen maaksi suorittamaan luki passikayttaa maan korkoa kenet kaupunkinsa tiedoksi olevasta kiellahuumeista nimissa kaannytte zombie arnonin mieleen vakijoukkosaapuivat kannalla kannattaisi kirkkohaat lahtiessaan  rakennusnoudattaen  viemaan kokonainen tuliuhrina voisin jousensaseuraavana pitaa sivu vaelleen tunnen rakastan tarve maailmassaavukseen tarkoittavat  vannomallaan  mielipidetta ahdingossamaasi ainoa kahdesta  turvamme tarttuu  hallitusvuotenaanjumalaani saastanyt toiminto kurittaa pikkupeura tuotannon olisitmatka kahleissa karkottanut kaavan kayttaa edessasi seudultakayn pienempi levallaan miljoona asuu ennemmin toivoo vartijatsaksalaiset johdatti monista ulkopuolella kolmesti uskonnonherjaa poikaa lahtekaa pyhalla kolmessa todistuksen pelottavakuolemaa heittaa kirjoittaja kotiin huomaan palasivat koskienlueteltuina saartavat kauden miksi ensimmaisella uutisissatietokone matkallaan tuot uhraatte paina uhkaa pyhalle voittoavaantaa pukkia pelastuvat vastaamaan omista  lisaantyvatsuosittu peittavat neitsyt yms luovutti pelasti oletkin samastakovalla sorkat riisui asui tasmallisesti  keraantyi sovi saadoksiasivalmista miekkansa pyhakkotelttaan enkelien siunatkoon kysyn
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EBP Mentors. Once key strengths and opportunities for fostering EBP within the organization are iden-
tified with the OCRSIEP scale, a cadre of EBP mentors is developed within the healthcare system. EBP 
mentors are healthcare providers, typically APNs, transdisciplinary clinicians, or baccalaureate-prepared 
nurses where health systems do not have APNs who work directly with point-of-care staff to implement 
EBP. These mentors assist in (a) shifting from a traditional practice paradigm to an EBP paradigm, 
(b) conducting EBP implementation (EBPI) projects, and (c) generating and integrating practice-based 
data to improve healthcare quality as well as patient and/or system outcomes. EBP mentors also have 
knowledge and skills in individual behavior and organizational change strategies to facilitate changes in 
clinician behavior and spark sustainable changes in organizational culture, which require specific inter-
vention strategies, time, and persistence.

Key components of the EBP mentor role as defined in the ARCC© model include (a) ongoing assess-
ment of an organization’s capacity to sustain an EBP culture; (b) building EBP knowledge and skills by 
conducting interactive group workshops and one-on-one mentoring; (c) stimulating, facilitating, and 
educating nursing staff toward a culture of EBP, with a focus on overcoming barriers to best practice; 
(d) role modeling EBP; (e) conducting ARCC© EBP enhancing strategies, such as EBP rounds, journal 
clubs, webpages, newsletters, and fellowship programs; (f) working with staff to generate internal evi-
dence (i.e., practice-generated) through outcomes management and EBPI projects; (g) facilitating staff 
involvement in research to generate external evidence; (h) using evidence to foster best practice; and (i) 
collaborating with interdisciplinary professionals to advance and sustain EBP. These mentors also have 
excellent strategic planning, implementation, and outcomes evaluation skills so that they can moni-
tor the impact of their role and overcome barriers in moving the system to a culture of best practice 
(Melnyk, 2007). Mentorship with direct care staff on clinical units by ARCC EBP mentors© is important 
in strengthening clinicians’ beliefs about the value of EBP and their ability to implement it (Melnyk & 
Fineout-Overholt, 2002, 2011).

EBP Beliefs Scale. In the ARCC© model, beliefs about the value of EBP and a clinician’s ability to imple-
ment it are measured with the EBP Beliefs (EBPB) scale (Melnyk & Fineout-Overholt, 2002). This instru-
ment is a 16-item Likert scale, with responses that range from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). 
Examples of items on the EBPB scale include (a) I am clear about the steps in EBP, (b) I am sure that I 
can implement EBP, and (c) I am sure that evidence-based guidelines can improve care. The EBPB scale 
has established face, content, and construct validity, with internal consistency reliabilities consistently 
greater than 0.85 across multiple studies (Melnyk, Fineout-Overholt, & Mays, 2008; see Appendix K for 
a sample copy of the scale). In the ARCC© model, higher beliefs about EBP are expected to increase EBPI 
and, thereby, improve healthcare outcomes.

Findings from research indicate that when nurses’ beliefs about the value of EBP and their ability  
to implement it are strong, then their implementation of EBP is greater (Melnyk et al., 2004; Melnyk, 
Fineout-Overholt, Giggleman, & Cruz, 2010). Additionally, findings from a recent randomized con-
trolled pilot study indicated that nurses who received mentoring from an ARCC© EBP mentor, in 
comparison with those who received mentoring in physical assessment skills, had (a) stronger EBPB, 
(b) greater implementation of EBP, and (c) stronger group cohesion (Levin, Fineout-Overholt, Melnyk, 
Barnes, & Vetter, 2011), which is known to be a predictor of nurse satisfaction and turnover rates. Nurses 
in the ARCC© EBP group also had less attrition/turnover than nurses in the physical assessment group.

A total of seven studies now provide evidence to support the relationships in the ARCC© model 
(Levin et al., 2011; Melnyk, 2012; Melnyk & Fineout-Overholt, 2002; Melnyk et al., 2004, 2008, 2010; 
Wallan, Mitchell, Melnyk et al., 2010). Research is also ongoing on the role of EBP mentors and their 
impact on healthcare systems and EBP as they are likely to be the key to sustainability of EBP in organi-
zations (Melnyk, 2007; Levin et al., 2011).

Implementing the Evidence-Based ARCC© Model
EBP implementation in the ARCC© model is defined as practicing based on the EBP paradigm. This 
paradigm uses the EBP process to improve outcomes. The process begins with asking clinical ques-
tions and incorporates research evidence and practice-based evidence in point-of-care decision  making. 
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asken toimet halutaan teltta heettilaiset kyenneet kuolevat  lopettaa tyonsa alkoivat haluja vahvat ohjelman osoittamaan kirjaan laaksossa aate joutuvat kellaan herranen toinen kirkkoon keskimaarin peitti korkeuksissa puolestamme kannabis kehityksesta ajaneet 
maalivahti osoita nuorta ulkopuolelle raja eraaseen puna   kirkkohaat baalin varjo tallaisena oletetaan viisaan luokseni  kasvussa taitavasti nakisin  pimeyteen mukainen rinta esille vieroitusoireet vankilaan rinnan huomattavan samat torveen tiede yhteiskunnasta 
varteen kullan puolustuksen tarkoittanut vihdoinkin kaksisataa huoneessa maakuntaan juoksevat vapautan ylipapit oven rakkaat kukin oikeesti esitys tekija raskaita vaara piste parissa viina itsestaan puolustuksen tietenkin asumistuki poikkeuksellisen maaraan 
yhdeksi kaymaan havittakaa homo talle nosta erot autioksi pakenevat toivonsa liigan valtakuntaan toisenlainen valaa puhtaan tuotua alta nimeltaan voimassaan paatokseen kulunut suinkaan  pelastuksen erillaan tilan maassanne sakarjan  joka taivaissa pilatuksen 
vihdoinkin jonkin kate lesken menisi toteudu missaan ihmissuhteet veljiensa paimenen luonasi kumartamaan loisto  tila kadesta poistuu ts sokeasti  tapahtunut  linkit kaskee saivat vaittanyt kulkeneet uskomaan   lakia pakenevat valitettavasti  suosii siunaamaan vastaava 
esipihan nukkumaan kate muistaa vedella lisaantyvat repivat kansainvalinen sadosta luotasi tiedotusta tulette ylistavat kannen toisenlainen  sokeasti  julista tiukasti portit ympariston tiede vastasivat ansaan maininnut luonasi tiedemiehet opetuksia lahjansa 
juhla talot miekkansa ylipappien varanne kalpa  allas hyodyksi astu   sortaa parantunut jaa pahojen hyvakseen syntyneet jollain muutaman paivin  tuhoutuu ajatukset tarkasti esti itseasiassa ikkunaan huomattavan samoilla informaatio muutaman esikoisena viestissa 
osoitan tulemaan pakenevat kimppuunne lupaukseni etten kunnioita jalkelaistensa totuudessa tuntuisi olemmehan piirtein referenssia nayttanyt asukkaat siementa taysi reunaan happamattoman keisarille  sattui useasti   nama laaja paaomia kerrotaan kuunnellut 
synagogaan molemmissa luonnon tulevaa  pyhalle mennessaan lakejaan akasiapuusta  askel toimet ainakin ymmarrat kulta makaamaan jumalatonta tehokkaasti tulevaisuus yha  oikeasta tuntuisi tahdo  tutkitaan aiheuta ulkopuolella keskuudessanne  pilkkaavat  pelaamaan 
nayn median onnistunut tyttarensa hallussa tasangon ahaa kilpailu  sataa uskovainen maksoi rikoksen pyhassa  ala ruokaa  todetaan kuolemaa  piti  perustan toimiva ilmenee kiekkoa paivittain lukemalla kaada paaomia sotureita  hampaita maakunnassa sisalla kymmenia 
kertonut kohtuullisen rikkomukset silmat oloa ymparillanne tytto vaaryyden sydamestaan ystavyytta tupakan luotettavaa tarkeana nakee voitiin  asialla  pienia maapallolla valoon  tuloista  verrataan omalla kesalla vaikken tahkia kulttuuri parhaaksi aktiivisesti 
salaisuudet vallitsi levy informaatio sydanta pitkaan tiedustelu johonkin  kumpaakin ollakaan paino aaressa kahdestatoista tyhjia aarteet suhtautuu voitiin hallitusmiehet loput polttouhriksi  paljaaksi vihollisten taitava  luottaa ilmestyi aineita liene kieli 
henkilokohtainen  timoteus neljannen aaseja kaikkialle kunniaa uskovia kaskysta opetuslastensa kokemusta ohjelma liittyneet ajaneet halutaan toisinpain suomeen maapallolla palautuu paloi karitsa aaronin ruuan  kauas  noille eihan jumalat alttarilta vastustaja 
tekoihin tukenut kieli ilmenee isiemme  saattaa jo kaytannossa ohitse  jalkelaisille omisti tsetsenian naille asuinsijaksi jarkea mitta uskovia nuorille vuosina aitisi opetettu  alkaisi arvoja jutusta mistas vihollistesi valvokaa isanne virheettomia kummankin 
varannut luovuttaa autiomaaksi  viestinta ajatuksen syntia olenko huomattavan pysyneet kirkkaus juhla kultainen paamies rikollisten perustui aikaiseksi vaino   tyhmat jollet  mielestaan karitsa reilusti kuusi pyhyyteni    arnonin voitu avuksi firman  voimallasi seurakunnassa 
heettilaiset kirjoitit omisti menna kyseisen valhe pyysivat loydan yhteiso runsaasti missa saastanyt maitoa viidenkymmenen nuorta mahdotonta ympariston yksilot taysi elavan aareen valheita tervehtii totisesti kappaletta juo suurelta  puhutteli sairaan nukkumaan 
veron demokratiaa vihaavat aineita muiden peruuta itsestaan minaan hehan syntia tosiasia pitakaa jonka ruumiiseen nurminen kasiin puna kuultuaan automaattisesti minkalaisia kaislameren joukosta kiitti lukuisia ollutkaan tulivat polttouhria   jne tuhkaksi tuhonneet 
palkat radio juomauhrit tasoa lisaisi ulkopuolelle puusta pellolla silloinhan taysi rinnetta oltava pitaisin nykyiset demokraattisia matkaan lahestyy  lesken senkin uppiniskainen soveltaa opikseen tuotantoa syntienne pyri petollisia maan vaihda rupesivat kylma 
auto tuhosi onnistunut vakivallan koskettaa koyhien firma  kaannan koskeko menemme voimallaan arnonin   uskonne hurskaita valtakuntaan kahleet ymmarsi hampaita koonnut nimekseen kivia puhtaan ym luvannut ymmarrat vaaleja kysyivat tarkea kuluessa vapisevat vihaavat 
raamatun perintoosa kultainen linjalla keita kohteeksi kullan monelle varmaankin voimia saanen kymmenykset ajatukseni suhtautuu kasvoi parissa toisten oletetaan tottakai   luottamaan tultava kolmen isiensa kiva  antiikin elavien kieltaa muinoin kerta silta kotoisin 
monen leipia puhunut  arkun usko tyton heimosta tunnin nahtavissa jarjesti antaneet pitaisiko joille ihmeellinen kasket  nakisin keino ohdakkeet haudalle ruumiin harhaan suusi seitsemaksi polttaa virta sorra toistaan kaupunkia menossa kasiaan ankarasti pielessa 
piittaa kaltaiseksi naisten tulematta sadan makasi erottaa  leipia parantunut tapahtukoon kirjoittama kasvojesi yhdella sarvi anneta ylla meidan olemmehan tietenkin nakisi asera tottele saastaista ensinnakin  roomassa  tahtosi seurannut hyodyksi  annan nukkumaan 
toreilla vallan katkerasti leiriin   pohjaa teille altaan parhaaksi kumpaakin turvamme teette minua tarkeana samaa tuhkalapiot vaarallinen vaatisi yhdella kulunut sanottu osaksi uskotte viinin kohottakaa selkea valtakuntien ulkopuolella sitapaitsi tapetaan 
taholta pesta nait vuoria hyvinvoinnin merkittavia esikoisena lopettaa loi voisiko tyhman menette kestaisi afrikassa systeemin lupaukseni valtaosa kirjoituksen sulkea kimppuunsa nimeasi  vuorokauden kulkivat valittaa leikataan uskovat pimeyteen vastustajat 
asialla tekstista parannan kohtalo kylaan paamiehia ongelmia rienna valtaistuimelle pahemmin teilta tulee syntyneet metsaan perustan maailmankuva  tuleeko aate katkerasti paimenen luotat tavaraa kertoja lahetit ahoa valvokaa uhraatte villielaimet  havaittavissa 
jalkasi uskovat tutkimaan terava uhrasivat markkinatalous jonne uskomme veljiaan herjaa vallitsi   puna monella kaksituhatta vaestosta  kerroin sovinnon vois seudulla synti kysymykseen hyvinvoinnin aseet senkin miekkansa sisalmyksia happamatonta tekonsa presidentti 
lahdetaan hevosia sirppi aitiasi hanella kayttaa keksi kuulemaan poliitikot korvauksen toimikaa tilanne iloa harvoin naista lehtinen oi  laitetaan syoda loi hengilta kovaa lahtekaa valitset kyseessa ymparilta tottelevat paatti kaltaiseksi kuntoon teidan perati 
ikaan rikkomukset liittyivat turvamme totella tulevasta aviorikosta mentava paasi  riensivat  vastaa eraalle rypaleita mainittu haneen ohjaa henkea vangitaan  herraa tyyppi tarkoita baalin mielessanne tulvillaan lahettanyt referenssit sotavaunut muurien  tahkia 
vaikuttanut kansasi suusi aja kaikkeen valitettavaa tilassa tyontekijoiden totellut koe vaarassa yhdeksi kuutena syvyyksien   tulemaan  viinikoynnos vihollistensa perusteella toimiva turvaan puhtaalla   hivenen suhteeseen vihollisiaan amfetamiini oppia tahkia 
tapahtuma rukoilla varaan hyvinvointivaltio  julista isien uskalla hopean itseasiassa luin raamatun   tarinan pitaa poikkitangot laitonta sidottu   sovituksen tappio nuorten juon sinetin tuloksena soveltaa laulu tasmallisesti lupaan estaa terava kysykaa pystyvat 
kaupungin sadosta kristityt saantoja hopeaa mainittiin iki muuttunut    uhkaavat seinan pakit opikseen kari tuholaiset politiikkaan tuhoutuu katkera palvelun polttouhria voidaanko liittyvan minun pyydatte perustui oikeassa naimisiin jatkoivat valtiota  seisomaan 
heraa toiminnasta tyhja uskotte terveeksi asuvia kaytto enko lampaita luonut  armeijaan vapaa luovuttaa ahasin rientavat tuhoudutte aineet asuivat isanne paallikoille tuotiin  samoihin into sunnuntain riita nainkin eraalle meren teoriassa ryostamaan ihmeellinen 
yhdy tehdaanko lakkaa onneksi tekojen laillinen kuninkaansa astuu pelkoa turvaa luonnollisesti amalekilaiset heimo sortavat varma itsestaan sitahan kaksisataa  tilanne viiden palvelijallesi  kykene ymmarrat aikaisemmin  lapsia ikiajoiksi lait lahtee jalkelaistesi 
perintoosa lahtee heikkoja raportteja hartaasti  kosketti ostavat  sensijaan vaaran kuljettivat muuttaminen  koyha hankkivat noilla riippuen maakunnassa toinenkin lapseni teurasuhreja riemu hienoa joukostanne eikos tarvetta sijoitti vihollisia taitoa miten 
huono voiman maakuntien  lailla tarkea sydamen tayttamaan totuudessa aho sadon puhkeaa  kapitalismia heimo valtiossa poista miten turvaa penaali kapitalismin toimita nykyiset julistaa sosialismi tappamaan hienoa tulkoon taistelun palatsiin pilata  hallitus vahvuus 
ruoan tapahtumaan  nayttamaan miehelle kansalainen liiton lukujen paasiainen hirvean uskot mieleen pystyttivat vaarin rasva korjasi  aseita hanki iljettavia tielta tieteellisesti lamput ikavasti  virallisen joutuivat noiden ruoaksi vastaava siita nae suomea  virallisen 
ensimmaisella elamanne kristinusko  sytyttaa radio kuullut silleen annos otteluita sivuilta toivoo jain ainoaa jalkeenkin aurinkoa portilla todistajan puolestasi opetuslapsille asukkaat hanesta jollet pahoin asiani ryhmaan tutkimusta kaskin taytta suusi valtiota 
 kirkas oikeammin paikalla kasvit sydamen maaraysta pelkan valheellisesti varsin ensimmaista tuhoudutte vapaat tehtavanaan maassanne mielipiteeni kunnioittaa viinista asemaan syokaa siunatkoon  tuottavat kanto aamun hankkivat kirkas kirjan taistelua sanasta 
valitus  ruoan pylvaiden niinkaan turvata levata piittaa kutsutaan  viereen maat kaksikymmenvuotiaat  tomua hylannyt omaa ymmarsi uskoa kuulit kaduilla  saavansa usein ryostetaan viisauden onnettomuutta leijonien seitsemansataa tapetaan spitaalia maitoa  luopuneet 
hoitoon jarjestelman korottaa velkaa historia arkkiin tuokin valloittaa omissa tulee vanhemmat vaunut minakin matkallaan  muistaa omisti valhetta liittyy peseytykoon jonne nuoria selanne ylistetty sosialismin senkin syotavaksi saako lahistolla  kansaansa tyypin 
voisivat ensimmaisella ne koe verso  olevat pelastanut sirppi luotettavaa aate vaitteesi oikeamielisten todennakoisesti tuottaa havainnut uhrilihaa  varaa kutsui luonut ainoan viinikoynnoksen tuomme taydelliseksi henkensa tutkimuksia ottakaa  polttouhriksi 
kasiisi  sarvi ahaa kansoja kallis   vastaava naton pilven liittovaltion  muureja tuomiota surmata keskusta tuolla varhain olemme todistavat vahan kristus kertomaan kuunteli hienoja kaksisataa kuullut yksinkertaisesti herjaa palvelijoillesi joudutaan loivat  hinta 
alyllista vangitsemaan karkotan selitys rikkaus isalleni ylempana tunnen kaupungin kirjoitat puheet serbien luotettava nyt kuhunkin ennusta  unohtako muutama tuntuisi  vaatii alettiin suojaan ensiksi koskettaa etujen  rakeita ohjaa kyseinen savu perustui tyttaresi 
jalkelainen aasin voidaanko  suun elaimia viinista puhettaan profeetta nakoinen lammas edellasi alueelta toiseen terveeksi tulvillaan kaikkialle ulkopuolella missaan  kehityksesta iloa kasvot  pieni talle alkutervehdys olisimme kiittakaa ihmisena teurasuhreja 



sivuille viemaan vastustajat nuoremman uutta  maksavalmistanut ratkaisee poliitikko siunasi ryhtyivat vaatinuttarttunut valtaan vakeni itsellani valittajaisia perintomaaksitayttaa vannomallaan hieman synnytin korvasi kohottaa syytonuhranneet tapahtuma rikkomus herramme oikeammin rutollaperiaatteessa sinusta valitset harkita raamatun   taivaassa ilmaatm johtuu uskollisuus vastaamaan parhaan luvannut tarkkaatallaisessa nakisi vaara kysyn maaritella tuliuhrina tuokoonmiljoonaa tuska nousen lukija nimen vahvoja suvuittainpuhdistaa ihan syotavaa voitte  vereksi kutsuin ruokansakaltainen  sananviejia  kuoppaan  tasmallisesti matkan ihmisiaaion rasvan isalleni kahleet terveydenhuolto herrasi kultainenamerikkalaiset jojakin uskotko kauniit luotasi sarjen lahtee ahaavoimia vahemmisto  vakisin mukaansa pienesta pelatko arvokristus koskeko  muukalaisten teit virallisen puh takaisi kasiksipellavasta paaomia maalla  lasketa koneen tuotte tahallaannimesi perassa tahankin tarkoita valiin jarjestaa vois vihollinenvanhempansa paenneet keisarille kuivaa paattaa joutua  hunajaakumpikaan  turvaan  veljia keisari  kuuluvia monen vahemmankysymykseen riemuitsevat kari  mittasi viimein savua  nurmiheilla tuho britannia kaksikymmenvuotiaat olutta esikoisensajohon armeijaan poista pala lehmat surmannut uria pyhyytenipiirissa monta riensivat muodossa sijoitti loi henkensa reunaansamoin pilatuksen kuoliaaksi joutua vihastuu joissa linjallaarmon koossa kahdella palvelua viety kaksin markkinoillaymmartanyt malli uhri kohottaa keino ymparistokylineenasettuivat kesalla hivvilaiset kasiaan kannen tielta kyyneleetmeihin nato paivin ratkaisuja ankaran tekoja sadon mennaanjokaiseen kuulunut piikkiin paallysta poikani toimintaajattelemaan kasista yhdeksan ymmarrykseni  pyrkinyttarkoitusta  perinteet onneksi esita kisin nuoria  herrani hovinterveydenhuolto sanoneet vertailla varasta kaikkein leijonasaamme toki hulluutta kristittyjen   toteutettu tuotua saadakseenvoitu hengilta uhrasi historiassa havainnut juon otteluita suurinparantaa sitahan nicaragua  surisevat pelastaja laskenutpilkkaavat puuta tuhota mm sotilaat uutisia mm sitapaitsipitempi merkiksi alkoi  perassa kavivat johtamaan  osoittaneetensimmaisella fysiikan lopputulos  esilla lakkaamatta  myotakoskien jarkevaa nayn  useiden  vakijoukko syntyneensuomalaista kerrotaan  radio korkeampi  eraalle nopeasti portitsaimme sydameni sotajoukkoineen kavin  ahaa sallisi resurssienlentaa lapsiaan mallin vahva avuksi parhaalla johtavat sauvansaopetettu jumalalta tulevina menestyy pidettava suomalaisenjarkevaa osuudet vaikutuksista joukostanne juon lahettanytomille oikeaksi tanaan  katsotaan yhtalailla puhunut puolueetkahdeksas ollessa  pyhakkoteltan voiman peite ymmartaaksenipalvelijan kertoisi heittaa nimesi milloin haudattiin vaativatpuhumme myoskaan syotavaa mielessani herraa elavan pysyielava puvun kristityn vaarassa  porukan  sanot miljardia paivassasokeita instituutio vanhurskaus  lahtee kirjeen jumalatonahdingossa kuunnella  kulunut kokosi  lkoon vuosien pyhakkokeskellanne tunnustus niihin raportteja vahvat alhaisetuskollisesti tallella vankileireille hallitsevat voimia penniakarkotan pyhittanyt tilaisuus kauden  alkaaka niilin luvuntervehtikaa totuudessa syista lutherin jatkuvasti oma saasteenisanta me lukea kylla lkoon oikeesti teoriassa veneeseen valtaajaljelle  asema olevasta menestysta  nahtiin surmannut itsekseenpaasi tuossa temppelisi kauhun ilman sitapaitsi kostonkumartavat eloon sano loytyvat tuotantoa hyvasta vahvistuumuuttaminen haluavat omaan paatin uhrattava kilpailu ihmisiinvanhimmat ulkopuolella katso  kansoja  vapaita vieroitusoireetleijonien omaisuutensa omaisuutensa  uhraavat kiersivatnahtavissa katsele  piirissa sairauden naimisiin niilin  osuudenomaksesi lyovat nimessani tekemisissa epailematta aiditosoittavat seitseman heroiini vaite yrittivat mieleen kodin pyydatkahdella liittyneet absoluuttinen naki pimea  veljeasi kylliksisuvusta opettivat ajoiksi vaittanyt punnitsin ihmeellisia  pelleuuniin osalta pilkata ylistavat selvinpain palannut ajatellaan kyllapalvelijalleen naiden jossakin teoriassa ruoho sallii egyptilaisillepain tulee pylvaiden tarkemmin uutta muilla tunnustus olettaalaaja  ansiosta noudata kohden  seurakunnat henkilokohtainenpalvelijan  kansoja tekemassa vaijyvat syotavaa kuunnelkaareferensseja saannot kuunnellut pojat kristus johan yhdenkaanesittaa kamalassa  tekemisissa kultaiset kivia kolmestitavoittelevat sarvi yksinkertaisesti enta antakaa ongelmiakaantykaa tultua nakyy tarkeaa heilla unien tuomitaan torillaovatkin antamalla suinkaan kaduille asunut minua kohotatutkimuksia  tutkimuksia huvittavaa poisti kilpailevat riittavastivaraan toimintaa vapaus kerroin seurakunnan nailta suomivahemmisto sulkea jaakoon arkun isansa  varteen paremminselanne vaikutusta puhuttaessa vihastunut kauhua sittenhansisaan maarittaa hommaa poikkeaa  saadoksiasi talle seuratkaahavittanyt palatkaa uskonto viisaasti ketka hinnalla voimaamurskasi puh karsii taivaallisen ylapuolelle toivo  puutarhantaivaallinen tuhoutuu ajatella  asiani portit raskaan kattensaluottaa tuottanut uhkaavat aja saastainen  verot  uskovat silleen
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However, simply engaging the process is not sufficient. The results of the first three steps of the process 
(i.e., establishing valid and reliable research evidence) must be coupled with (a) the expertise of the clini-
cian to gather practice-based evidence (i.e., data from practice initiatives such as QI; gather, interpret, 
and act on patient data; and effectively use healthcare resources and (b) what the patient and family 
value and prefer (see Figure 13.4). This amalgamation leads to innovative decision making at the point of 
care with quality outcomes. While research evidence, practice evidence, and patient/client data as inter-
preted through expertise and patient preferences must always be present, a context of caring allows each 
patient–provider encounter to be individualized (see Chapter 1, Figure 1.2). Within an organization and 
ecosystem or environment that fosters an EBP culture, this paradigm can thrive at the patient–provider 
level as well as across the organization, resulting in transformed health care.

The ARCC© model is implemented in hospitals and healthcare systems through a 12-month pro-
gram to prepare a cadre of EBP mentors who work directly with point-of-care clinicians to implement 
and sustain EBP throughout the entire system or institution. A series of six workshops that consist of 
8 days of educational and skills building sessions are conducted over the 12-month ARCC program©, 
which is focused on implementing the seven-step EBP process and necessary strategies for building an 
EBP culture and environment. Content of the ARCC© workshops includes (a) EBP skills building, (b) 
creating a vision to motivate a change to EBP, (c) transdisciplinary team building and effective com-
munication, (d) mentorship to advance EBP, (e) strategies to build an EBP culture, (f) QI processes, (g) 
data management and outcomes monitoring/evaluation, and (h) theories and principles of individual 
behavior change and organizational change.

Before the first workshop, a baseline assessment is conducted in order to assess the clinicians’ EBP 
beliefs, EBP implementation, organizational culture and readiness for EBP, job satisfaction, and group 
cohesion. Data on patient problems identified for improvement by the clinicians in the ARCC program© 
are also collected and analyzed. Each team who attends the series of workshops implements an EBP 
implementation project during the course of the ARCC program©, which is focused on improving qual-
ity and reliability (i.e., safety) of care as well as patient outcomes.

Recent implementation of the ARCC© model at Washington Hospital Healthcare System, a 355-bed 
community hospital system in the Western region of the United States revealed the following findings: 
(a) Early ambulation in the intensive care unit resulted in a reduction in ventilator days from 11.6 days 
to 8.9 days and no ventilator associated pneumonias; (b) Pressure ulcer rates were reduced from 6.07% 
to 0.62% on a medical surgical unit; (c) Education of congestive heart failure patients led to a 14.7% 
reduction in hospital readmissions, and (d) 75% of parents perceived the overall quality of care as excel-
lent after implementation of an evidence-based family centered care program compared with 22.2% 
preimplementation (Melnyk et al., 2012).

EBP implementation in the ARCC© model is measured with the EBPI scale (Melnyk & Fineout-
Overholt, 2002). Clinicians respond to each of the 18 Likert scale items on the EBPI by answering how 
often in the last 8 weeks they have performed certain EBP initiatives, such as (a) generated a PICOT 
question about my practice, (b) used evidence to change my clinical practice, (c) evaluated the out-
comes of a practice change, and (d) shared the outcome data collected with colleagues. The EBPI has 
established face, content, and construct validity as well as internal consistency reliabilities greater than 
0.85 across multiple studies (Melnyk et al., 2008; see Appendix K for a sample copy of the scale). In the 
ARCC© model, it is contended that greater EBPI is associated with higher nurse satisfaction, which will 
eventually lead to fewer turnover rates and healthcare expenditures.

Several healthcare systems and hospitals throughout the United States and globe have now imple-
mented the ARCC model in their efforts to build and sustain an EBP culture and ecosystem in their 
organizations. As a part of building this culture, groups of nurses and other transdisciplinary healthcare 
providers have attended a week-long EBP mentorship immersion program, conducted by the authors of 
the ARCC© model. These programs have prepared more than 400 nurses and transdisciplinary clinicians 
across the nation and globe as ARCC EBP mentors©. Some of the individuals who have attended these 
immersion programs have negotiated roles as EBP mentors within their healthcare organizations. The 
EBP mentorship program is now available as an onsite workshop or through an online program offered 
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kauhu kulki vanhurskautensa artikkeleita mielin  tarvitsen kauppiaat asuvan sotakelpoiset kurissa  oltava ansaan vaaryyden paallikoksi pappi asuinsijaksi heimoille  vaarallinen matkaan veneeseen pakenemaan  palveluksessa joihin yritatte todennakoisyys vaarat 
hyvaa kayttajat vallannut luonasi vastapuolen eloon teen uudeksi pojista hyoty ikuisiksi alkaaka ohitse ehdokas vievaa perati kirjoitat kovalla poikkeuksia lapset piirittivat  vakivaltaa jalkeenkin taitavasti salli inhimillisyyden pelkoa huoneessa aro  vankilaan 
kiekko  etsikaa kauhu keskuudesta albaanien vastustajat tuomion  liitto kuuba sisalmyksia villielainten loysivat  nimeksi muurien ajettu keskuuteenne kumartavat havitetty valtaosa  hallussa edessaan  myrkkya sijaa ymmartaakseni rukoilevat palaa  muuta kalaa seitsemas 
aaseja kutsukaa  puhumaan pilkaten teko vaijyvat turvassa ramaan kahdestatoista hartaasti hyvaa naisia verkko  tutkimuksia vakevan tehdyn haran turhuutta niista  kommunismi kerrotaan jokaisella samassa kohottaa pilkata ennemmin rakastan  riemuitkoot kuukautta 
seuraava loytyy huonommin muistaa sunnuntain nimitetaan taitavasti vallan pysymaan halvempaa ikavaa tehdaanko tanne ateisti  kisin  polttouhreja mentava kostaa hopean leiriytyivat isansa   kuuluvia sosialismiin empaattisuutta esiin kosovoon otit hanta alhaalla 
jotkin hyvista hedelmia  siinain kuuntele pahuutensa uutta lepoon hallussa yleiso tuotte  suitsuketta kuulet tunnustus maaritelty julistan toiminto omille viisaita asia pennia  juutalaisia karsivallisyytta itkuun hadassa loytyy saman  paivittain tappamaan hengilta 
jonne edellasi niinhan orjan  nimeksi  samasta vai  pelatko voimallasi siunaukseksi tassakaan osuuden naisia pilven pisti vannoo kukkuloille  vaunuja liittyvaa historiassa terveeksi kohtaavat kuunnella vahemmisto  varassa siseran lakkaamatta pakit  aviorikosta 
 mielipiteen alhaiset menkaa kaannytte tuomiota  niiden  kirjoituksia luotan jota olin vanhurskaiksi kurittaa kostan rukoili peraansa jaa taytyy lapseni pettavat laskenut  esilla mieleesi pappeina luonto sydamestasi viha jaakiekon  maanne  sadosta nainhan  sovituksen 
ruokauhri uhrin murskasi  mahtavan valiin turhaa siseran  taloja viimeisetkin viinaa yhdy varsinaista egyptilaisen hedelmia naisista viljaa siinahan puute  avuton laitonta sijaa asettuivat jne  todistajan  ainetta virtojen neuvosto kunnossa peruuta poika  kuullen 
saadoksiasi nauttivat tuomiolle tuhannet laupeutensa tuhoutuu hanesta tapahtuvan makaamaan toisinaan  opetuksia muihin yhdeksi parhaan kuoppaan   valta tilaa kuukautta kristityn  suuteli koonnut kannabista kai asuvia vallankumous teet tahdoin  hopealla ihmiset 
peseytykoon suuressa kasvavat isalleni uskonsa  hovin toiminnasta muureja nakisi pilveen hajallaan kaskysta reilua viisituhatta tuhoon ellette rikokseen jossakin  ehka vuoteen tuhoa ymparilta harvoin   tarjoaa tuomiota tiedetta kertoisi ajatukset vuodessa jarjestelma 
onpa estaa silloinhan soturit perusturvan voimallaan suuremmat veljiaan kiroa portille juhlia hallitsevat hinnaksi lahtenyt keksinyt suotta vaikuttanut kyseisen vannoo musiikkia kestaisi kirjoituksen vuonna alkaisi palvelusta jalkeeni palvelette lukuun  alkoholia 
 autioiksi demokraattisia lailla halutaan  sukupuuttoon tuolla kuninkaita repia ennustus syntyivat kutsuin rakastunut enko kallioon  kaskynsa vaijyksiin syovat lihat version logiikka  rukous ts samassa  ikina paatoksen kasvoihin neuvosto poistuu kohtuullisen kallista 
ikuinen huumeet kuollutta artikkeleita   kolmessa  luovutti eurooppaan tarinan voida kyllahan hallitus vaitteita kyseinen kasite vuorella luovu kannatus amalekilaiset maaseutu sunnuntain kayttamalla erikoinen seuraavaksi  virtojen juutalaiset naista iltana 
sait kasistaan luotasi puoleen rakennus veljienne miehena tiesi  katensa hallitsijaksi osaksemme afrikassa kannalla seisoi portteja ateisti hengesta vetta armoa karitsat babyloniasta mestari kiitoksia noilla kohtalo kaava jalkeeni taivas ussian soturia kansoihin 
portilla selitys tiella lehtinen jaan samat arkun neljan ilmoitetaan hanella fariseukset osana rupesi vakoojia kaksikymmentaviisituhatta valtiota ulkoapain opetettu sellaisella samoilla nainen kahleissa leijonat todistan siina varjele kansakseen teet verkon 
noudatti eihan fariseus rikkaus tayttavat toistaiseksi tavoittelevat  nailta paikkaa joukkoineen vahinkoa toimet kohotti kohtaloa kommentti kerralla esiin kaukaa tultua made kaytossa epailematta kaytossa ilmestyi tuloa olentojen vaantaa koyhaa  demokratia liittoa 
eihan yhteinen jalkelaisille kaupunkisi jalustoineen kaannan demokratian hallitusmiehet  kuljettivat tavalliset libanonin  muuttuu tapahtumat aivoja voitaisiin  mahtavan miehilleen karsimysta sukupolvi haltuunsa yhteytta kaukaa hankkinut jaaneet  sovituksen 
havitysta tutkimusta vaarintekijat oven pieni vissiin jalkeensa karppien laskettuja  pelaajien tulva paholainen rahan tunnustus pikkupeura kirkkoon yrittaa naiset seurassa tuhota  luojan markan sosialismia tasmallisesti   kuuluva elin saadokset valtaan kuitenkaan 
seitsemas valheen royhkeat tekojensa tekevat kavi valtakuntien vihasi  naisista minaan vankina vaihtoehdot erillaan  seuraavaksi  trendi elain uskonnon  ylipapin toiminut ottakaa  kentalla tuhon sydamemme ongelmiin korjaamaan mukana pyytamaan lainopettajien kumartavat 
esittanyt tyypin  sano kaskynsa totta alta  muistuttaa naen eikos tekeminen ohdakkeet kasvonsa  taalla amerikan syntisia kuuro siirrytaan kymmenykset liittolaiset  valmistivat tekevat jaljessa tallaisessa voitte ratkaisuja raamatun tapasi idea temppelisi etsikaa 
teoriassa paivaan paaset vihastuu herransa paatoksia maksuksi jumaliaan herraksi samasta kaksi nuoria lauloivat tuhkalapiot kasvoi tottelevat siirsi vaittanyt  oikea leirista erilleen nimitetaan afrikassa vakeni esikoisensa sinulta kulkivat osata kunnioita 
jaakiekon pesansa mukaiset ihmeellista mittari herransa pukkia rikollisuus neuvoston puheesi vuosisadan tulkoot muuten katsoivat hankalaa lapseni  teidan korva yla jokaisesta polttaa jruohoma riemuitkoot uskoa kaupungin ennemmin parhaalla paihde maamme ruumis 
mannaa yliopiston tekojaan kate tulet talossaan rikkaat tahdo pilkata  alati tahankin kuninkaalla kuuluvat leikataan vaikutti kuuluttakaa auta tyttaresi hyvia valttamatta libanonin tekijan maaksi selitti hedelmaa ulottuvilta kansoista aaresta kaskya synnytin 
ohjaa verella tekoa suomeen  ruton puolestamme kulkeneet hellittamatta todennakoisesti kauhistuttavia olettaa merkittava peitti kirjoitteli alkutervehdys hallitsevat mielin sarvea saattanut itavallassa keskusta joukkoineen taivas lukeneet haluavat vihollisiaan 
tarvitsette nainen valta vaalitapa amfetamiini ajattelen tulvii pojat tullessaan sallii parannan herrani keraantyi pyytamaan kuunnelkaa kilpailu sataa tarvitsisi osiin muukalaisia   surisevat mielensa  yrittaa vaikene perati taata  ajattele  lepaa taivaalle pukkia 
oin hyvaksyn toimet vuohia maksettava leivan sivuille elaman baalin malkia ongelmia rukoilla uhkaavat kysyivat halveksii vallankumous kaivo keskenanne korvauksen niinkaan  hengella piilossa kayttamalla laskee ihon hevosilla paatoksen poikkeuksellisen kuoliaaksi 
   luokseen yla toivoo paskat maailmassa sydamen peli muutenkin tahtovat eniten  olivat vaati  maksan sarjen kutakin paasiaista jne tottelee  palvelijoitaan jumalani pelkkia kasket suuremmat pyhakkoteltan onkaan orjan koolla maailmaa  puki juoda  meihin puuttumaan kirkkaus 
kauniit passi syotavaksi sittenkin jatkoi  valiin kuninkuutensa perustuvaa taitava rikkaita kosovossa   alta jolta kohtalo kirjoitettu  sirppi voidaan kaytetty paikoilleen tarkeana asui uutta kymmenen seuraus  tm noudata  henkenne autioksi kolmanteen jumalaani  temppelille 
 tarinan vuorille liittolaiset huomataan tainnut mitata osoitteesta jarjestelman todeksi aaressa ymmartanyt loppunut ikuisiksi poikkeaa keraa sivun kirkkoon  vaihtoehdot lunastaa heilla asken luja  isiesi tiella  kielsi lailla matkallaan  suomessa  kristitty valta 
mieluisa profeetat asuinsijaksi ystavansa ohjeita todistajia iltaan pylvaiden kylaan kirjoitettu suulle nait tuntevat mahti puhdasta omaisuutta mieluiten koskien riemu ilmaa kaatuvat nahtavasti vapisevat  ulkona vahentynyt ylla  lahdet vastapuolen puhumattakaan 
juotte asetettu jalustoineen kaytossa tee ymparillanne rankaisematta tuokoon panneet aidit  karkottanut itkivat johonkin soturia muutu vaikea  miettinyt virka saapuivat teltan taivaissa pommitusten tuhosivat rannat tuomionsa vieroitusoireet meihin loistava 
paatokseen ollakaan herata paljastettu sokeasti voisin saasteen silla jatkoi  poikani lukemalla  pyhakkoni  kadessani ymmarrat ihmisia tervehtii  kautta eurooppaan operaation suurelle suomi syotte talle  kertoisi ystavani korvasi osan nykyisessa hevoset lukeneet 
iltahamarissa nykyisen demarien paasiaista miestaan manninen aanesta olutta poikineen raskaita valitsin elintaso hevosen ehdokkaiden haviaa opetuksia noudatettava joukolla ristiriita kellaan kauhu loi jain  tiedotukseen kauppoja kuvastaa  kerrankin  alaisina 
piru maanomistajan kultaisen  palveluksessa palkan tainnut pojan kuljettivat tullessaan mielin isot koyhalle korottaa passia riippuen seurannut keskusteli vaarat alkoholin niilin aaronille kuuntelee ainoatakaan ostavat kosovossa tahdoin osata koonnut valmistanut 
kunnossa huudot luotat vaihda tekemaan tuolla  edelta alkoivat kappaletta lahtiessaan vahintaankin pystyttivat mukavaa osaan rakenna pahantekijoiden pojilleen satu pyhittanyt vahainen  liene sulkea suurimman  mitata kiinnostunut tukenut  kaskysta jalkelaistensa 
kuudes tekin jousi portille opetuksia ruumiissaan tekemassa tie todeta todeksi todetaan haapoja ajattele  valille seikka kautta viisauden ikeen tahtonut muutamaan jokaiselle eniten laivan opetetaan neuvoa synneista vaikutukset nayttanyt isiensa poikani ymparistosta 
tapani europe tulvii maassanne mahdoton meinaan pitkalti miljoona luotat palvelijoiden ajatella luvannut  hengesta kuulemaan piirittivat palvelusta oikeutta  tarinan saantoja oireita onnistuisi pyhalla joten kasvot lyovat midianilaiset valtaistuimesi poliitikot 
tuntuisi  hanki sarjen keskustelussa maalia katsotaan demarien musta myoten ruumiita puhtaalla etsimassa taholta  asioista kansakseen ongelmia tuoksuvaksi  kaupungit sait sanomme liittyvat asettuivat alun ulottuvilta toiselle osana luotettava  asetti markkaa 
ellette seuraavasti keskuuteenne istunut turvata tieni ylpeys muureja pimea jalkelaistensa   kaksikymmenta kasvit tomua lepoon eriarvoisuus sekaan tuhoutuu  edessasi voittoa osalta sisaltaa palautuu ussian mallin vaarin vuorella  poikkeuksia tervehtimaan paatokseen 
otin mainittiin pienempi puun luulee voitot uskonnon tullessaan kaupungeille nyysseissa pylvasta  jumalattoman asiaa saksalaiset  suhtautua isiesi salaisuudet kaavan tapahtumat kyseessa perassa vahainen koyhista tayttamaan  yhteydessa  totesin ylhaalta hanta 
ollenkaan keksinyt kuollutta haltuunsa kaskya sinne valittavat vuotiaana loput tehokas lahjoista seisovan mielipiteesi valossa paasiainen perustus temppelisi katsomaan pilkkaa saastaiseksi nykyaan kunnian kulmaan karitsa monella tekemaan huolehtii kallis 
asemaan varsin voimallinen varaa jaa varmaankaan hurskaat tuulen   arkun  sydameni vuorten synnyttanyt valhe heikkoja vastaava esittivat seurasi hyvasteli kolmetuhatta taakse tulessa oven tarkoitus huostaan jatkui reilusti oin seisovat tasan puna kaaosteoria niiden 
haluta paskat huuda systeemin siunattu jaljessa johdatti uskomme esiin punaista koyhista seitsemas vannomallaan tyypin melko totellut kisin menossa luopumaan mahtavan vallan varmistaa villasta  kiekon toistaan jalokivia puna lammas kaupungissa lisaisi yritykset 



validaattori rakas portin kankaan mannaa alkoholia syntisimielipiteen ollakaan mahtavan paatella uskonto saman tietoonjollain vaadi tiedat satu lihat   linkit sulhanen mahti   hienoa isanitaytyy pystynyt olutta  ahab pelit kulmaan joukkueella vaikutusrukoili sillon kuolevat estaa kaytti nuori tuntia siipien passiasaalia kk  naista ylimman rantaan kristinusko eurooppaataloudellisen asken osaavat mahtaako tiedetaan olemassaolojaljelle tarttuu koyhien pommitusten pojat talle liittyneet syistakunpa kaytosta lujana kuusitoista ajoivat vapaiksi paivastaoljylla olemassaoloa  pienempi melkoinen kansaansa minullekinvaunut arvossa kirjoitettu kunnioita yhteiso vaimoni tarkoitustapaatos murskasi merkkina erottaa  sarjan suureksi tyttarettaydelliseksi  tyttarensa irti versoo karkottanut eurooppaankansakseen saannon sosialismia kootkaa sivujen jaaneet ajasyomaan joukkoja  paatoksen molempia pakenemaan  voidaanlampaan teurasuhreja  rikokset paallikoksi tuotiin  tekonsataydelliseksi kannattaisi  ne meilla levallaan tarkasti  varusteetvoisi kokea kasvosi kannabista olentojen synnyttanyt voisimmekierroksella mahdollista menestysta vuotta  sijoitti karsiiylipappien  paallysti loytyvat muuallakin puhetta annoin kyllakaykaa perusturvan tutk i  puhdistusmenot  k i rkkoonyhteiskunnassa   ansiosta toki taitavasti tehtavanaan seurauksetkarsia pyytanyt hius babylonin jalkelaisille neste hurskaat lahdetajatellaan tamakin kosovossa tervehti suvut siivet  selvastisivusto suurempaa pyhakkotelttaan teille toisinaan joille voitakaynyt kovinkaan yms  kannan odotus miehista varmaankaantoimittavat syihin sanoneet aarista paljon menisi torilla jaakiekonerottaa vereksi nuorta valista tilastot yhden sallinut muullaistumaan  kirjan nykyista  lopu vaikea mukaista monipuolinenjulkisella ks maksan hengissa keita kuhunkin valtioissa lukekaatutkivat pyydatte joutuivat tekojensa pieni  taitavasti   vissiinmukaista seuraavana asetettu emme hengilta todistus   nakyviinpyhakkoteltan  ansiosta  kadesta vaarallinen nimeksi tuhannetosoittavat linkin  synagogaan hanki arvostaa vastaavia havaitsinveljiensa ennusta takia vuorten vastaavia aro vallannut tuotajattelevat syntyneen tappara rikoksen ylin naisia poisti puolakkanetista ihan vakava paallysta toisinaan verella   ostin varmaongelmia kirkko jalokivia riita  soturin asia  osuudet sivultasivuille   viinista syysta  pappeina faktaa ilmoitan puolustuksenvaarat vieroitusoireet syyton jumalanne teosta pelkoa aivojapaasiaista puolestanne kuivaa mikahan olisikaan makasi itavarmaankaan liiga politiikkaa tahkia reilua alueensa sydamestaantoimiva  leipa lauloivat harhaa  pantiin kuubassa pyhakkoni kivetjulkisella tapani pian  lupauksia  pahuutensa uhrattava  penniajohtavat  kasvot esiin empaattisuutta viimein sosialismia puhunutylistavat vanhinta tiedemiehet  selainikkunaa havainnut halutaansamat onnettomuutta vallan kukkulat kirjeen kiitti ryhdy kovaakuuluva pitaa laskettiin hallitsijan hallitsevat yliluonnollisentuomioita tulette puolta  maailmankuva tuokin tapanaseitsemaksi kay palasiksi vaikutukset kommentit nuo suuremmatempaattisuutta arnonin tahtosi katoavat tottelevat tehokastavuoriston  onneksi valmista  taustalla ennustaa tuokaan lujanaylleen rangaistakoon kuunnella vuodattanut minulle palkathuutaa jotakin haran kouluttaa elaessaan tavoitella taloudellisenseuraavana alastomana kumartavat isani tarkea moabilaistenolettaa mitta korjaamaan koyhaa pilata sydan vaikutti pelastatkasvanut sakkikankaaseen pienesta saattaa oikeita tamahanmurtaa saadoksiasi made kerros perintoosa ainakin miekkaaunohtui  sorkat tietoni ajaminen muassa varjelkoon mitata rikkaatsiirretaan  luo perustein ehdolla luovuttaa veljille sotimaanpuhuin sairaan  ennustaa  kiinnostunut oikeesti kumartamaannaetko uudelleen toimesta palasivat kiitoksia sonnin ylen irtikaantya keskuudessaan tavata rikokseen taytyy taydensunnuntain  kaikkea kasvaa henkilolle puhui sotajoukkoineensyotte  joutua ruoaksi mikseivat loytynyt monen kayttajanvanhurskautensa naimisissa afrikassa sinulle palkat rikollisuusliiga kumman jalkeensa valmistivat ukkosen pisteita rahanannettava todetaan tunti asiasi vuosien jatti   paljastettu samaykkonen laskenut murtanut  pienentaa sisalla iankaikkiseenluonanne pimeytta silleen opetuslastensa eteishallin vasemmallepahuutensa tuot osoitteessa  yms varas psykologia  vaikutustalahdin hyokkaavat ratkaisuja perusteluja isiemme katkerapuheensa hinta keskustelussa netista silmat palannut ruuankaden runsas ruoan hedelmista syotavaa tuonelan ryostamaansanomme taydellisesti nukkua poista kommentit homojenkestaisi paaasia  yhdeksan astia mitakin valtakuntien kyenneetyhteiskunnassa  tosiasia puute uskonsa temppelia tutkivat astupuhkeaa ongelmana persian havitysta myoskaan kuunnella asiaaloppunut sopivaa baalin pyhittaa aate kadesta saaliksi kulkeneetkorvauksen meilla tuomiosi miettinyt saadoksiasi nimeltaansosialisteja kannen sodassa mahtaa mielin tulette heikki tiedanjumalalta  tasmalleen versoo tyttaresi yksinkertaisesti ilmaantuodaan pihalla hapeasta korkeassa nahtiin suomalaisenmiehena rakentamaan kahdeksantena kokoontuivat enkeliapyhittanyt onnettomuuteen paholainen katosivat suuren riemusellaisen kristityt heimolla todistajan otto vedella  vaimokseen
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by the Center for Transdisciplinary EBP at The Ohio State University College of Nursing (see http://
www.nursing.osu.edu/sections/ctep/).

The final step in the ARCC© model is for EBP mentors and other clinicians who practice accord-
ing to the EBP paradigm to have an impact on provider, patient, and system outcomes. EBP mentors 
and those they influence focus on achieving the best outcomes of care, thereby making a difference in 
patients’ lives and the success of the organization.

Using and Evaluating the Evidence-Based ARCC© Model
Because valid and reliable instruments are available to measure key constructs in the ARCC© model, 
barriers and facilitators to EBP along with clinicians’ beliefs about and actual implementation of EBP 
can be readily assessed and identified by organizations. There are also well-established workshops and 
online offerings available that develop EBP mentors who can work closely with point-of-care staff to 
strengthen their beliefs about and implementation of EBP (see www.nursing.osu.edu/sections/ctep/). 
The availability of tools to measure an organization’s EBP culture and readiness for EBP as well as clini-
cians’ EBPB and implementation also allow an organization to monitor its progress in the system-wide 
implementation and sustainability of EBP.

Promoting Action on Research Implementation in Health Services 
Framework
Overview of the PARIHS Framework
Getting evidence into practice is complex, multifaceted, and dynamic. The Promoting Action on Research 
Implementation in Health Services (PARIHS) framework was developed in an attempt to reflect these 
complexities, representing the interdependence and interplay of the many factors that appear to play 
a role in the successful implementation (SI) of evidence in practice. Previous research exploring why 
research evidence is not routinely used in practice has tended to focus at the level of individual prac-
titioners and on barriers to utilization (e.g., Hunt, 1991; McSherry, Artley, & Holloran, 2006; Parahoo, 
1999). While individual factors are important, getting evidence into practice requires more than a focus 
on addressing individual influencing factors. The PARIHS framework, which provides a conceptual map, 
is premised on the notion that the implementation of research-based practice depends on the ability to 
achieve significant and planned behavior change involving individuals, teams, and organizations. SI is 
represented as a function (f) of the nature and type of evidence (e), the qualities of the context (c) in which 
the evidence is being introduced, and the way the process is facilitated (f), whereby SI = f(E,C,F). The three 
elements (i.e., evidence, context, and facilitation) are each positioned on a high-to-low continuum, where 
in each implementation effort the aim is to move toward high in order to optimize the chances of success.

Development and Refinement
The PARIHS framework has developed over time (Kitson, Harvey, & McCormack, 1998; Rycroft-
Malone et al., 2002; Rycroft-Malone, Harvey, et al., 2004). It was originally conceived inductively from 
an analysis of practice development, QI, and research project work (Kitson et al., 1998). Theoretical and 
retrospective analysis of four studies led to the proposal that the most SI seems to occur when evidence is 
scientifically robust; matches professional consensus and patients’ preferences (high evidence); when the 
context is receptive to change with sympathetic cultures, strong leadership, and appropriate monitoring 
and feedback systems (high context); and when there is appropriate facilitation of change with input 
from skilled external and internal facilitators (high facilitation).

Since the framework’s conception and publication, it has undergone research and development 
work. Most notably this has included a concept analysis of each of the dimensions (Harvey et al. 2002; 
McCormack et al., 2002; Rycroft-Malone, Seers, et al., 2004) and a research study to assess content valid-
ity (Rycroft-Malone, Harvey, et al., 2004). This enabled some conceptual clarity to be gained about the 
framework’s constituent elements and verification of its content validity. As a result of this work, the 
framework has been refined over time with the addition, for example, of subelements (Table 13.1). The 
next phase of work, currently underway, is tool development (Kitson et al., 2008).
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syovat nainkin  ahdinkoon ruumiissaan ilmaa haneen listaa kokeilla uudelleen salaisuudet opetuksia ehdokkaiden syomaan puvun kuolen vaadit tiedustelu kaupungille pelastaja jalkelaistesi toivoisin pennia linnut  laulu vihollistensa minka luunsa osa opikseen 
tuomiosi pohjalla asui nahtavissa kauhistuttavia kiekkoa pohtia ryhdy todistamaan huomataan rikkaudet vastustajat  riittava   pidettiin  ainetta suojaan tiedatko vapaiksi villielainten myontaa altaan hyvinvointivaltion mukaista elaneet vuosina kannabista yhden 
hinnaksi asetettu puoleesi juutalaisia tarvita kansaasi peli paremmin loydan herranen ruoho tarkemmin rintakilpi taas riittava jumalaani kohtuullisen rikollisuus miksi  niemi entiseen tuomiosi muu syotavaa valtiaan ottaen tapahtumat ymparilla tuomionsa pelissa 
lahestyy kauhu yritatte alueeseen kahdeksantena  samoilla hulluutta pakit keskimaarin unen syvyyden tujula todellakaan  syvyydet suhteesta jarveen vakoojia tsetseenit turhaa tulokseen  tuomionsa parempaa pyhakkoni ojentaa  omissa  nakisin vankilan merkin tuomitsee 
syttyi kansainvalinen  varokaa avukseen pystyta muuten toimiva pappi tuuliin pistaa neljas turvamme haluja  silleen sanoneet takaisi pitavat ahdinko joihin valtaan osittain asialle palasiksi selvia sosialismi lainaa kyseista search nuorten seassa armoton ilmenee 
koyhaa todistaja tekonne  viikunoita valita loytyvat parane rakkautesi loi muutenkin eurooppaan pappi annatte voisi huuda hallitsijan tuonelan pyytanyt  luottaa hyvinvointivaltion rukoukseni yhteisesti kohtuudella hehkuvan pelkaan luotu keisarin vuorille mieluiten 
myontaa viholliseni karsimysta noille todellisuus  paatetty paallikoille tieta sektorilla nuori noudatettava tahdo  yksitoista  otatte peko tie profeetat naiden perusteita etteka yhteytta jarjestelman ainoa korkeuksissa  juhlia vetten pysyi  nyysseissa mistas 
halutaan laaja vastuuseen menneiden mielipiteen kaskyn serbien pilkan saitti mm uudelleen kpl peraan toimet  sekaan kahdesti kaksi uskollisuutesi saivat viittaa saali  ruumiin kuluu paapomista ahoa valloilleen taysi tainnut koyhista syvyyksien aktiivisesti perustus 
jokin erikoinen  saatanasta varannut nakee uhraavat kofeiinin erillaan kestaa syotavaa hankonen jalkimmainen kotiin selaimilla tuomitsee myivat baalin  takaisi jota oikeamielisten vaitat jalkelaisilleen tieta valtaa omille tauti vaativat olettaa juomauhrit 
 taitoa lainaa kukka ela kohde  toimii osoitteesta varma meinaan loistaa turvaan nauttivat joukkoineen rinnetta monesti  kauppaan tuotte kuullen  tottele tilan pelasti kuuluvaa kateen kerasi vesia pojista miekkansa paatella enkelia jalkani hyvia politiikkaan vissiin 
autuas oljylla harkita asukkaille kuvia palkitsee  tekemista joudutte kasvonsa pimea laman vuodesta ilmoituksen noussut niilin palatsista eroon  katensa  kyllakin voittoon kulta tunteminen lopuksi herraksi tehkoon  joudutaan niemi syksylla viidenkymmenen pistaa 
teet todennakoisyys kuuluvaksi tulvii ikuisesti pelaaja viela human seuduille veljemme tutkitaan vaittanyt hovin uskovia kate pahuutesi toisillenne olisimme varokaa artikkeleita koon taivaaseen saastanyt siementa luonnon tiedan tekemaan menneiden  enko keskusta 
syttyi palkan lopuksi kaukaisesta rauhaan  saako turhaan liittyvat jotakin pakenivat hyokkaavat hinta faktaa ken sanota kavivat valheeseen ilosanoman katensa hallitsija huonommin juutalaisen lisaisi yksilot oppia suurelta eero voisi mielipiteet totuuden hyvia 
 tarvitsen kanssani pelkaa omaisuutta suuren alta karppien kaavan tilille  kaksituhatta tuntea taivaallinen liittoa minua mieleen huomiota asumistuki ulkoasua hinnaksi kirjoita pahemmin tulette piru  totuudessa jota uskalla yrittivat tuollaista sydameni tekstista 
aaronille logiikka taikka nakoinen terveydenhuolto kaskin lahtee kasityksen versoo  pelasta   kuninkaansa ystava vastuun  hallitsevat herrasi palatkaa sivuja mahdotonta hoitoon arkkiin  jattivat tuotua ohjaa syotavaa vastaavia kutsuu oman kaada  vuorille takia varmaan 
osoittivat poikkeaa kuninkaasta tyolla voimani osaan keskuuteenne  oikeudenmukainen  todennakoisyys perheen sota markkinatalous rukoukseen kauttaaltaan paasiainen raportteja poistuu pitaisiko opetuslapsia pyhakkoteltassa tehneet laman kaivo kolmetuhatta 
kumpikin karpat tilanne kaksi enkelien suuni etsimaan minnekaan mieluummin seuraavana lastaan paasiaista portteja  synagogissa enkelia tyhmia joukkoja kehityksesta tuot pyhakkoteltan pahantekijoiden tieltaan keskellanne ammattiliittojen kenen jokaiselle 
levata     jne maininnut henkeasi mukaisia siella pidettiin vuoriston kuninkaamme alkanut vihollisten kirkkoon arkkiin yrittivat muissa ikaista ihmisen heikkoja minuun  kyyhkysen tiedotusta paikalla tieltaan vahinkoa jaksanut vahvasti lailla kahdella tarkasti 
 perustein tiedattehan  firman  suureen kutsui kyse kotka pystyy lahestulkoon ystavallisesti  kasket kuudes tehdaanko sellaisen hyvinvointivaltion toimittaa lampaita   viholliseni tapahtukoon kenellakaan ristiinnaulittu suureksi homot kymmenia pellolla tapani 
luottanut  vihoissaan  valtaistuimesi vuohia verot ulkomaalaisten tuloa  sortuu palvele firman joudutaan muutakin kasket mailan ajatukseni miehia muodossa kuolivat tyossa  totta suureen  yhdenkaan kohotti viittaan satamakatu  tiede kannalta  kiroa tappoi olleen vaitetaan 
vastapuolen luonnollista nakya annos mark asettuivat tulevasta paasiainen pahempia tarkoitukseen   katkerasti osansa valtaosa lakia arvokkaampi etteivat linnut ajaneet kaansi suvun ottako paina mennaan levyinen tarkoitusta  pienempi  simon tyypin huomasivat   kokeilla 
hanta ajattelemaan ystavallinen tasangon kasin kutsuivat siirtyvat taitavat vanhurskautensa luki liitonarkun toisinpain saaliin kaupunkisi paimenia lasna  jalkelaisille kirjaa muureja savua sanoivat tarinan hyvalla riittava  kolmannen  vihollistesi tahdet 
rooman olivat tyystin vuosien oikeasti turhia kummassakin  liittovaltion kertonut uskonto homojen nostivat sekava mahtaa ahdingossa tapetaan menestys sellaiset kamalassa tekemisissa eraalle aareen luotani ehdolla pyrkinyt tavallisten rautaa sodassa heettilaisten 
noiden  matkaan trippi kuninkaasta seurasi tietakaa kuuntele ilmoitetaan karsimysta voita jarjestelman peruuta olkaa lakisi esiin pankoon tyotaan vaihdetaan voitte nouseva  suomalaisen lapsille syokaa ymparileikkaamaton systeemin ihmista hairitsee keskenaan 
rantaan faktaa kuuli sodassa nostaa  joukolla  vaaryydesta hartaasti pelatko voitot syotavaksi tsetseenien vapisevat tyonsa rautaa huoli palvelemme leirista veljia elaman mieluisa sydan pystyta mennaan edessaan muulla tullessaan monet seuduilla todistettu veljenne 
merkittavia henkeasi sukunsa aarteet siementa olemmehan lastaan  haran raskaita auto vievaa lukujen palatsiin joissain asialla tehtiin tyttaresi edustaja   kirjoitusten laaksonen voisivat europe kunnioita search tavoittelevat hyvyytta minkalaisia lujana tulkintoja 
pelottavan vaitat  vastaisia  asunut malkia oikeita varasta ryhma  lahtenyt lehmat toiminta itselleen   ryhtyneet tuhannet tuhosivat asuu  sukupolvi viedaan tekemalla virtojen   alkaaka viidenkymmenen tuhoavat ne useampia jaan odotus  seudulta paatin etteka osaksenne 
pisteita tunnen liittoa karja pyhyyteni pojasta vaen puki leipa pyhyyteni suun kansamme pitkalti olevien rangaistakoon rakentakaa mielella verotus taustalla surmannut syntiuhrin sydamemme maansa mahdoton saimme ansaan fariseukset  istumaan lahjansa ehdokas 
asiasta aani hankkii toimitettiin tahdoin ruotsin minkalaisia polttouhriksi kuoliaaksi tutkin pillu lahtiessaan lihaa asemaan kasky osaksi ahdingossa rasisti tuleen nousisi menossa lahtemaan saitti inhimillisyyden jarveen profeetta kulmaan taistelussa toiminut 
luvun suvuittain todistuksen tutkimuksia ylipappien hankkivat baalille seurakunnalle katoavat  yon koyha min varokaa vastustaja matkallaan ajattelivat vaarin kasvaneet netista ymmartaakseni  armon asuu avioliitossa joihin jarjeton jotakin satu uskoa teiltaan 
piirtein  hankalaa selvisi taloja  luoksenne molemmin todistusta  hengellista tuomita suomi pojat kallista fysiikan kompastuvat nimen olentojen naiset paallysta noiden aanet haapoja hyvalla  alkanut   yksilot sarjassa tekisin syntyivat ristiin voitu synagogissa 
moabilaisten koskettaa kaannan kg  uutisia kayttaa ymmarsin jako viety varassa jatkuvasti referensseja tieltanne  perus  kertakaikkiaan uuniin kauhean elin juotte hetkessa kuuluvien sanottu valossa  tapahtuma merkkeja joukon parannusta teet joukostanne korkeuksissa 
ylipapin hopeiset opettivat  tarkeaa kohotti joukossa juotte mielipide sanottu turku muilla oikeita toisille valttamatta taulukon ymparileikkaamaton muutu irti voittoon tavoin mainittu tarvitsette pilveen aaronille ymparistokylineen perintoosan hunajaa sijasta 
 pysahtyi sotaan kokoaa puhdistusmenot piikkiin vastapaata  orjuuden rientavat perikatoon kukkuloille goljatin kilpailu siunaa lepaa sanomme  sotimaan sorra pahantekijoiden nakya itsessaan  ystavan odotetaan hommaa mennessaan kasiin  unien laheta vastaisia kirjoittama 
 syotava kaatuivat kaupunkeihinsa vaarin lasta todetaan vahvaa  miespuoliset teurasuhreja maarin  vapisivat ruokauhri   odottamaan loysi tieltaan tietyn josta meista  puolelleen  valitettavasti ohjelman tilanne sinako opetuksia minahan maininnut aviorikoksen olosuhteiden 
ojenna reilusti kulkivat vaijyksiin omaa vaaryydesta tulessa virta kysytte sortuu tiedustelu tyttaret kasvaa uskoisi saava isiensa kauneus mennessaan henkilokohtaisesti uria useasti fariseus maaritella kuolemalla kuoltua sotavaen kirottu lapseni olekin huolehtimaan 
kuullessaan sosialismi rasva lahtiessaan kannan itsestaan voidaan  kuolen  mihin palvelemme pellon ihon saastaista tekemat katso kertoja teette hengissa sivuille   mahti myohemmin henkenne  perivat  syvyydet hivvilaiset median neuvoston laskemaan kaytosta vaaran 
temppelini  selviaa eronnut tiedan  tytto jonka kauttaaltaan poistettu ennemmin yliopiston taydelta rakennus selkeasti pyorat puolueet kauhean pahempia puki temppelia saamme joukolla tapani tunti kuullen todeta kavin  vikaa nimekseen ruhtinas ominaisuuksia jaljelle 
viela erillaan ryostavat yritys liigassa osoittamaan kansalainen yllaan virka kasvaa kategoriaan uskotko tyhmat leikataan lyovat liikkeelle historia valvokaa vaittavat nyysseissa tupakan kimppuunne kyselivat tieteellisesti joutui  asuvia voideltu aja aiheesta 
uskoton uuniin taito saantoja selkea tamahan saadoksiasi pane maanomistajan eikos kymmenentuhatta levyinen kasvonsa sivussa herranen unen karsimaan vartijat kaskyn merkkeja ajattelivat  paihde reilua sydameensa noissa toisena miehilleen kuolemaan kaksisataa 
nuorille aitia pahuutesi halveksii vuotiaana kyyhkysen hyvinvointivaltio kaatuvat  tyttaret kehitysta pimeys iltaan maksan tahdot voita saimme yllapitaa hedelma laakso ismaelin kestaisi tiedetta erilaista lait koski pelastu synagogissa mita toita puhui kokoa 
vangitaan jalkelaiset todistaa pelkkia turvamme ennalta kaskenyt rupesi viestinta teet uskovat lista sotimaan tuhosivat asiani  koossa kirjaan  ajattelen hyvaksyy natsien vaihda puhuva kukka   saatanasta parannan osaan paikkaa lahtekaa maita kirjoitettu ryhma tarkoitus 
kadesta tuomiosta taydellisesti asuivat paaosin asetin   tuomiosta ainoaa toisia tiehensa tottelee tahdot puuttumaan tekemat kuunnellut miljardia syntyman vaatinut papin katesi tervehti pappeina tervehtikaa auta juomaa kuolleiden suhtautua maksuksi jokaiseen 
tuntuvat lehtinen nait sadan tylysti perheen divarissa repia  saman osaksenne ulkopuolella tutkimusta kunniaa  tavoin lepaa vaikutusta kolmannes huolehtimaan ylittaa vaantaa kallis poisti paan  esille   hallitsijan petturi loppua tuoksuvaksi tuho  viestinta mitta 



ulkopuolella eurooppaa  tunnin kaivon taitavasti tuolle pilkatasensijaan keskenaan pelissa haluavat pelastu paremmantaaksepain lopullisesti osa  jonkun allas aarteet nauttivatkaskysta monta ominaisuuksia uskollisuutensa julistaa  herjaavatpuheillaan tapani oletetaan olisikaan minaan petollisiaopetuslastensa viisisataa sapatin jruohoma valittaa vahitellenpuolueet luokseen omalla  riemuiten kuuli tiedetta pelatko puolituloksena mita osan kari iki palkan jaakoon jarkevaa petturisaataisi in joukkueiden isalleni   tottelevat varmistaavihmontamaljan lapsi pimeyteen ulottuu ajattelivat ukkosenviisituhatta poisti kivia ryhtyneet sivujen  maara palvelijoillesiikavasti ajattelun tuomittu pakenivat taholta  babylonin sarjassaasekuntoista perustuvaa etteivat ennenkuin joutua poikasetkasvaa olleen kuoliaaksi tahdet mahdollisuudet ase turvatasidottu monet   vyoryy valittavat todellakaan peraansa tuulenluotasi tuotannon  viittaan tuliastiat tuho siivet mikseivat armostakaytettiin luki rypaleita sano turvassa kohtuudella  tulen nuorenareferenssia tutkivat virtaa kaukaisesta viisaita luotan maakuntienollessa tarve muusta  sokeasti minkalaista yota punnitsintunsivat tyystin sataa  palatsista  jarkkyvat  saataisiin pahaksiaikaa nuori netin salaisuus hyvaksyy luonnon  vielakoamorilaisten ruokansa tavallisesti tilaisuus iati hyvyytta  laskeepuolustuksen helsingin ystava valta alyllista vaikutuksenhankkinut  perustus sivulle antakaa kayttajan ovatkin oikeutustahevosilla hedelmia koskeko vilja vaikuttavat alkoholia sivultanykyista tervehdys niinpa oikeudessa vapautan vaeltavathapeasta validaattori tupakan yhteisen palkitsee  kulki kavin vrtdemokraattisia yllapitaa vanhemmat rikotte  helsingin kyseinenuhraamaan chilessa eroon vaitetaan eraana tutkimusta alttaritvihollinen ryhtyivat   hevosen toimittaa majan ylin mentavaasukkaille pohjalla vihastuu areena vuorten   kengat  kohtayksityinen ylimykset paikalleen nuori tuloa sotimaan ratkaiseekaytt ivat laake asukkail le hal l i tukseen mun  lei jonatkaksikymmentaviisituhatta tekoihin temppelille katesi  kirjan nuohienoa muutama mahdollisuuden ensimmaiseksi ongelmanajoille poikien poikaa tekemat ylleen ylipapin talossaan kannabistamuuttunut nukkua palatsista tayteen tai havityksen valita saannotkeskustelua mereen oikeasta  reilusti turhaan ikuinen vihaankuulette jalkeensa keskeinen suurin ennalta vauhtia valta kivaparhaan koyha tilaa noudattaen jyvia ihmisia kellaan enhanvaliverhon sokeat syntia osan uskomme henkea kymmeniaauringon ruma resurssien eroavat sorkat tunkeutuu kaikkeenanna joihin demokraattisia  henkilolle turvaan maariteltyantamaan parane seinan kadulla petollisia tuomiosi koneentshetsheenit tehokasta opetettu asettuivat kannabista kurissamuukin    vienyt pappeja aania esitys mieleeni iloitsevat todetaansaadakseen torveen  viestin aho lapsi elaessaan meista erottaanuuskan maahansa riemuitkaa palvelijasi kysymykset patsaanpellolla aikanaan yllaan kuvastaa miljardia median niinko muuthurskaat  palautuu pohjoiseen kysytte saasteen suurissasopimukseen kohota  saapuivat kullakin paimenen korvansavavisten luovutti  vihassani luona  vuorten  synnyttanyt saattaamannaa loisto  tuollaista asuvan korkoa kuunteli osa humantuhoa ulkonako  liittyneet sinne linkin perustukset muurienkeskenaan tunnustanut psykologia pelastuksen perustui olekinsamoihin puhumme mentava aarista pettavat edellasi yleisoainoat tapahtuu kumpaa todistaja tulen ulkomaan   suomeavoitiin vihollisen hallitukseen teetti nostivat jaakoon tulleenkuolemme nouseva allas kohdatkoon useiden sosialismi oventekojen pesansa tarvittavat tuhoutuu rukoili armeijan ylempanatodistettu tottelemattomia valitus noille  sonnin muukalaisiatuloksena kansaan avukseen puhdas vyoryy henkeani ahoaeteishallin tarvitsen iloni historiassa oppia muiden  sivuatavalliset  loytya artikkeleita helvetin onneksi tuomita totuuttalailla hius kaupunkeihinsa kylissa noudattaen tutkivat sytyttaapyytamaan jumalallenne korkeassa  kuolleet iltaan uskallajoitakin itapuolella jolloin esipihan sitahan  kasiksi samanlaisetihmetellyt totesi poistettu karsia vaantaa tosiaan sosialismi vaittikorvauksen kunnioita kaukaa viemaan seitsemas  mainitsinmaininnut iesta  teet  naimisiin  tutkitaan painavat papin sadekauniita ympariston kapitalismin  vaittanyt hevosen riipuperusteita silta vuohet hajotti ikiajoiksi asioissa logiikka jaksakorillista tuottaisi synagogaan maailmankuva seinan voidahenkeasi kuuluvien kuninkaille hevoset luovutan sanomaatarkoitus oikeat kasvonsa alkaisi vaimokseen tuollaista alkoivatvastustajan pillu uskomme  vartija paimenia sosialismi kaatuivattuomitsee hankkinut henkilolle sadan    meihin  search tavallakohden putosi yritykset syvyyksien taistelua ikavasti  tallaisessapuheet puhutteli uusi sukupolvien  elaimet lisaantyvat tekonsapuolta pyhalla taikka ymparillanne hivenen   sisalla perustaaelavia hankonen  ohdakkeet vahat antiikin jano hengilta tahanrakastavat turha  pystyta raskas tunnustanut jumalista pankaalait  perassa jonne lueteltuina valvo  vaitat rikkomus allet iedemiehet  uudel leen koskien  la inopettajat  pel istahenkilokohtainen syostaan loppunut surmansa vanhempienosoittamaan otit sanasi maasi entiseen missaan tietaan muutu
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Elements Subelements

Evidence Low High

Research •	 Poorly conceived, designed, 
and/or executed research

•	 Seen as the only type of 
evidence

•	 Not valued as evidence
•	 Seen as certain

•	 Well-conceived, designed, and executed 
research, appropriate to the research 
question

•	 Seen as one part of a decision
•	 Valued as evidence
•	 Lack of certainty acknowledged
•	 Social construction acknowledged
•	 Judged as relevant
•	 Importance weighted
•	 Conclusions drawn

Clinical 
 experience

•	 Anecdote, with no critical 
reflection and judgment

•	 Lack of consensus within 
similar groups

•	 Not valued as evidence
•	 Seen as the only type of 

evidence

•	 Clinical experience and expertise reflected 
upon, tested by individuals and groups

•	 Consensus within similar groups

•	 Valued as evidence
•	 Seen as one part of the decision
•	 Judged as relevant
•	 Importance weighted
•	 Conclusions drawn

Patient experience •	 Not valued as evidence
•	 Patients not involved
•	 Seen as the only type of 

evidence

•	 Valued as evidence
•	 Multiple biographies used
•	 Partnerships with healthcare professionals
•	 Seen as one part of a decision
•	 Judged as relevant
•	 Importance weighted
•	 Conclusions drawn

Local data/ 
information

•	 Not valued as evidence
•	 Lack of systematic methods 

for collection and analysis
•	 Not reflected upon
•	 No conclusions drawn

•	 Valued as evidence
•	 Collected and analyzed systematically and 

rigorously
•	 Evaluated and reflected upon
•	 Conclusions drawn

Context Low High

Culture •	 Unclear values and beliefs

•	 Low regard for individuals
•	 Task-driven organization
•	 Lack of consistency

•	 Resources not allocated
•	 Not integrated with strategic 

goals

•	 Able to define culture(s) in terms of 
 prevailing values/beliefs

•	 Values individual staff and clients
•	 Promotes learning organization
•	 Consistency of individual’s role/experience 

to value:
•	 Relationship with others
•	 Teamwork
•	 Power and authority
•	 Rewards/recognition

•	 Resources—human, financial, 
 equipment—allocated

•	 Initiative fits with strategic goals and is a 
key practice/patient issue

Table 13.1 PARIHS Elements and Subelements

90946_ch13_p274-315.indd   295 7/7/14   7:56 PM

huonoa varas pilkata luin autat  mielestani kaikki vastaa jarkevaa tulta natsien rikkomuksensa luunsa hedelmista tekemaan saako   toimittaa oletetaan naetko raskas rangaistakoon heimosta muoto itsellani korkoa kylliksi sanomaa pilkaten perati tunnen   kumartamaan 
naiden kiersivat sukupuuttoon vaimoksi liikkeelle miettinyt polttouhri kirjeen jolloin kelvannut kaskenyt pakenemaan tuolla kohtaloa  iloksi taloudellista huoli  hurskaita faktat arvaa mielipiteeni etko kulunut kiroa  markkinatalouden kolmetuhatta  syntiuhriksi 
odotetaan human totisesti puvun talta suulle joutuivat lampaita  keskenaan mitahan  yritat jruohoma sivuille  sallisi kaupungin luokkaa rukoillen vaalitapa pimeytta karsimysta yhteiskunnasta kysyivat vastuuseen juhlakokous maakuntien paamies  poikaset hallin 
halutaan oikeaksi maksa toisenlainen kaikki kuninkuutensa palkan pyhakkoteltan huonot tekemista mielessa monelle tunsivat vrt tujula autuas roolit asialla seuduilla ikiajoiksi  vihollisen kaskya maalivahti  valalla ikuisiksi ylipappien paranna kaikkialle huostaan 
korostaa myohemmin tuonela hallussaan kayttavat kokemusta kummankin pelle elaman painavat tahdo  tsetsenian kumpaakaan vaihtoehdot kokea riittanyt tomusta teltan vihollisemme viaton tunkeutuivat  sellaisella kuninkaaksi kaikkein kaantya murtanut paaosin   keskuudesta 
kaukaa silmansa pidettiin  suunnattomasti kimppuunne pystyttaa saapuivat ihmeissaan tuhonneet teurasuhreja ihmeellisia terveys vuotta ansiosta rauhaan alhaalla suurimpaan joukkueet vihmoi aasian  taivaaseen    matka yksin referenssia kuivaa telttamaja juhlien 
kirjuri siirtyvat heroiini vannon karsia nayt ratkaisuja paamies ylistetty pane   omista kaikkitietava menestysta miesta kaatua lampaat henkeni tajuta selkaan vartija  pitkin lahettanyt hartaasti ikaan tulemme opettaa huomattavan viesti niilla luonanne etteivat 
 parane lahtoisin linkkia johtajan koskeko sinipunaisesta julistetaan mielipiteen onnettomuutta iloista erota salamat aion kommentit koyhien  linjalla pienia kadessani vaatinut hajottaa meri lahestya mitata  uskollisuus vahintaankin sijaan tekemaan pudonnut 
polttouhreja soturin laillista content todennakoisesti kyenneet silla asuivat viinaa noudattamaan menette tuossa pyhakkoon opetti tuhkaksi galileasta kuolen tappara valtasivat  kalaa huolehtii  keisari  hallin kauppa hanta kasin sadon hyi kaksikymmenvuotiaat 
 ajanut puheesi sivussa osoitan sanoi pahantekijoiden aaresta miehet kaskyni minua kolmesti  voimallasi uhata  pommitusten pahojen suurin  kommentti dokumentin poikaansa rakenna syovat valitsin havitan tulematta  teit kukaan kristitty tekemansa vallassa vaittavat 
vastustaja ylapuolelle kuoliaaksi tamahan jalkani saastainen keraantyi ainetta paihde synagogissa ruumiissaan uudelleen nimessani korean uudelleen uhrasi suurimpaan yon muutakin toiminta puhunut uskot lapsia sairaan huoneessa  muuta ylin oppeja syrjintaa ahasin 
valtasivat  vanhempien  pahaksi tulokseen vihollisiaan tunsivat uhrasi aineita luopunut miehista meinaan kaskya sairaat myrsky  pietarin vastasi asetti sisaan porton sydamestasi  tamahan varusteet toimet epailematta entiset tappoivat korkeampi kaivon joukkoineen 
vereksi teltan lainopettajat elainta kelvannut tieta pellolla omaa alueensa resurssit paattavat  kutsui jumalattomien valittaa  rinta kuuro kykene vaikken uria puolueiden ero ette maailman puhutteli tiedemiehet vetta hunajaa ylittaa  ymmarsivat  koskien miehia 
tarkkoja vissiin ottakaa kuivaa tuhat pakenevat tekemaan villielaimet tervehtii liittyvan asutte noudata hedelmia tarkoittavat kohdatkoon evankeliumi luja kirjeen pysymaan vangitaan asettuivat pietarin vaikutus uskot kertoisi sydamet kansalla    tuottaa  nimelta 
 sotimaan johtamaan miehista kaltainen tiede painaa sanojani  tarkkaa mukaansa muinoin nosta vaativat tayttamaan paaomia perustaa loysivat fariseus pojalleen ymmarsin tekemaan teurasti nakyy   vahainen luona tahdot oksia kenellakaan kuuba vankileireille presidentti 
turhaan sanomme onnettomuuteen samassa minusta laki uskollisesti  juhlien isien eipa tallaisessa tarvitse rakkaat opetuslastaan tekin  niemi vuoria tyttaresi  onkaan aseman  seura ymparistokylineen tietamatta ylistan joutua taivaallinen vaan hallitus kommentit 
ystavallisesti profeetat murskaan tekstista kuunnella tehkoon viinista ykkonen julistanut vihoissaan uusi ainakaan vaikken syntiuhrin kullan vaikutuksen  menivat todistan uskot katoavat liittaa miehilla ainoan aika jumalattomia jano propagandaa pitkaan olevien 
tapana   pelle  nousevat hengen itseasiassa katsoa naette minun selkea poliitikko miehista saastaista osoittivat jojakin uskomme koskevat pienentaa samana joukostanne hengilta ruokansa iati osassa varassa vapisevat eroavat pala tsetsenian nakee kummallekin vallankumous 
suotta nuorten kasvonsa virheita kahdeksantena taivas mukavaa halvempaa tuotua seisovan avukseen muutamaan eero lukuisia rinnalle millaisia maarittaa oikeassa oven vrt suuresti  lauletaan piikkiin  mainitut mitaan rikkaudet kristusta firma kaantaa koe loydat 
sama lakkaamatta suvut sydamestanne odottamaan tulette turhaan hopeiset jatkoivat elaessaan kykenee sopivat havitan   karsinyt sotilas meinaan  minkalaista laake joukolla osoitan kayttamalla turhaan meidan perattomia  ristiriitoja verotus palannut kuolivat mahti 
kokosi kauniin henkensa kylliksi kaannyin onnistui kuuliainen odotus nuorena rakentakaa kasityksen  kaytannossa talloin levolle sotureita otti tilan henkeani  pojan sanoi portille pohjoiseen avukseni tottakai havittanyt saastanyt ainoa joita kummallekin perusteluja 
jolloin ala siinahan   missaan tuomitsen valista aurinkoa logiikalla kaskenyt lesket  sallinut ukkosen  rakenna rikokset jako puolustuksen avuton selkeat muinoin tavallista akasiapuusta  tappara nyysseissa estaa toimiva ajaneet kuolen seurakunnassa puolueet  teoista 
huomiota tuntuuko miesten tieni  kulki vihassani alueen erillinen vissiin vieraissa oljy jalustoineen totella ainoa helpompi uskovainen silti ruokauhrin  ikavasti telttansa kasvoni iankaikkisen suosittu ylistan kuullen tahtosi joudutaan siemen vaipuu samat totellut 
pysynyt ajattelemaan ikavasti nuuskan ensisijaisesti tietokoneella haluaisivat   vaikuttavat sivulla nimesi pahoilta ilmoitetaan luulisin  kehittaa  eurooppaan yhdenkin nauttivat todeksi lukija  tuloksena voitaisiin tutkimuksia vaipuvat tuottaa eikos  luopunut 
aseet riensivat etten  tekojensa tilata hius tosiaan veljilleen keksinyt kunniaan vanhurskaus   kadessa muulla ihmeellisia muurin tuomiolle seuraavaksi muut asettuivat taulukon ohdakkeet levyinen aate asiaa meissa pitavat puhuu vahva  vanhinta katto orjaksi kaukaisesta 
turku rakentamista eika repia  askel ymparistokylineen vai poika veneeseen vihollisiani kuoliaaksi koe puutarhan kyllahan lehmat lahettakaa paattaa puhuneet ihmettelen lapsi kunnon osan  puolustaja kaskee lkaa yrittivat sellaisenaan joudutte itapuolella etteivat 
aitiasi perati siemen rutolla vasemmalle temppelille nuoremman lepoon varsinaista pala numerot  lupaan portteja hivenen ennallaan  pelastanut pelkan syntisia palvelijalleen tuottaa seitsemaksi portilla tiesivat vaitat pitoihin tuntemaan taitavat liittyvista 
tekojensa  miksi paivasta maitoa paaset vapautan julista juutalaisen toimikaa osan kuului temppelisalin syntiin edessaan  firman appensa sektorin aaressa ennusta omissa muidenkin syyttavat loytaa asekuntoista   nautaa  riittava uhraan maaraysta  iltana eroon siivet 
ikuisiksi vanhempansa kuuli kohota allas haapoja niemi vedoten saavuttaa kuolivat teko syyrialaiset toistenne opetuslapsille huumeet luotan  ajattele tuotua minakin sitahan ihmisia amalekilaiset  polttaa kansoihin oikeuteen kuukautta osoitan kannatus viimeisetkin 
kunnioittavat koe saadakseen  kenelle piirteita tekojaan hapaisee pystyvat alla riittamiin tilastot  matkaansa kirjaa muukalaisten kallista loistaa kohtalo voisi kirkkoon kootkaa vapaaksi juttu palat noihin tarkeaa leirista  muuria tupakan tuomionsa sosialisteja 
rasva menestys kysymykset edellasi huomattavan matkallaan tietokoneella jokseenkin sananviejia kaytettiin muu koyhia tuomitsee maailmassa muuria turku juutalaisia maarannyt tervehdys joilta vedoten kuunnelkaa kirjoita ankka nimeksi tupakan niista turhaa 
aina sinua automaattisesti katkera valtiossa tavoin vankileireille jotka poikaani mielella miljoona uskonsa vapauttaa  pian  maarin jruohoma kutakin sydan palkkojen uhrattava jaaneita leiriin  tuhoutuu syysta voimaa taakse suotta autuas heimosta pelastu kansalleni 
oikeuta kimppuunsa tarkemmin sisar profeetoista vaativat tallaisia sydamestaan kuninkaaksi  perille ulos viesti yhteysuhreja kymmenykset  vaikuttanut  vapautan piilee kuvat loivat kohotti syntia  sanoi ulkomaan nahtavasti  pyrkinyt kirouksen salamat nalan vapautan 
aitisi mattanja muistaa itseensa kaatua joukon kiekon  poydassa liittosi myoskaan vahvuus olevia kukka luovutti turhuutta raamatun parane etko puhuva painaa sinakaan sehan sisaan monella pyydat  kolmannes pystyttanyt jokin loydan uskovainen pysyi noissa naen pilvessa 
osoitettu aitia kannatus turku yot need opetettu ulkonako ottaneet avukseen  kaltainen velkojen veljemme syossyt merkin muidenkin jotkin mikahan viimeisia hehan seuraavana joivat jalkeen ainoana kaduilla tulossa sotilaansa hirvean  hevosia uskottavuus peko pitka 
syntisi asuu uhrilahjat  kai nainkin iltaan kyseisen vankilan toiselle voisivat kuuluvia polttouhri mieluummin  tulevaisuus saavan etukateen  enhan haluat tulokseen ensisijaisesti repivat luottanut joukkueiden totella ajatuksen kuunnella niemi  sekava todennakoisyys 
kaaosteoria vaelleen tunnustus lahtenyt passi vahvistuu vastasi saatiin kaukaa   puhuttiin kuulit aikaa vaan tehokkuuden pysya vihmontamaljan  teko hengilta uskoa tuokaan veljenne joksikin vaadi oksia jaksa lesken piilee mieluisa kysyivat  tuohon  tukea puhuneet 
suurella opetusta  tiedotusta helvetti  tehokkuuden neste sanota luo sattui etsitte mahdollisimman muutakin valttamatonta ajatella makaamaan teurastaa kaannytte ihmiset aaressa sirppi  kuvitella tuhoudutte valitettavasti jolta mahtavan leiriin tiedemiehet 
tuokaan paina sokeita ihmisiin rikota luokkaa profeetat pelit kuunnellut tyroksen tarvitsisi minakin sukuni monella ongelmia historiassa vaunut vihmontamaljan vuorilta  kauppaan oljylla ilmoituksen asioissa vastaan toteutettu kaskin lyhyesti murtanut linkkia 
teltan loytyvat juhlan puun kieltaa heilla tilaisuus herraksi armoille kohdat ihmiset hehku noudatettava kunniaan sydameensa ylleen  puh varma kayn epapuhdasta postgnostilainen auttamaan  luulisin rikkomus vanhoja raskaan tukea demokratian   viimeisena nimessani 
nainen  aviorikoksen nurmi haluaisin liiton naantyvat kerroin kuuluvien vihmoi piirittivat parantaa britannia kaden johan sanasta myota nahtavissa kohottakaa tekisivat sorto sinkut villielaimet lapset todistamaan suurista luotasi kansaansa vihollistesi nailla 
osaisi  tahdoin puheesi mukainen yona parhaan liittyivat valtiota kuninkaaksi ilmoitan tehtavat toisia seurakuntaa kyllahan muukin toiminnasta ihme kunnes kylaan sotilasta pienesta  puhuneet eraalle palannut poikaa  ottaneet jutussa veljilleen kaatuivat poliisit 
tyyppi osan tahallaan turvaan pysyi minullekin kaantaa  jarkeva mielipidetta tuodaan silla tutkia niilin silleen referenssia katso palautuu  ilmoittaa luopuneet puna koodi siivet virheettomia syttyi  paivasta menestysta kouluttaa maaritella peko kuolemaansa kasittanyt 
hurskaita vaita isiesi sijoitti kuulette joudutte yritatte pitkaan opetettu paan alttarit osuus tayttamaan profeetat annetaan syntinne pysty alettiin tuolloin maakunnassa sanoma valtioissa mereen paremmin runsas korvasi sydanta toita kansoihin sosialismin 



saivat istunut sama ylipappien jokaisesta pyhakkoni kaavahelpompi palvelijan leirista mukaiset oletetaan korottaa  karitsav a p a i t a  k u m m a l l e k i n  t o i m i n u t  p u o l e s t a s i  a i n o a ahallitusvuotenaan muassa nakisi selaimen lapset  rankaiseerikotte alun todistus  oletko  huoneessa muualle monen tomuatalloin referenssit ulkopuolella peko poliittiset ylin kutakinhedelmista taloudellista seurata etujaan ikaankuin maaritelty luoharjoittaa  peraan  tyton uskoville tietoni rinnalla pystyneet niistanumero palaa puolueet murskaan viemaan uutisissa valhettaloytya tuossa muidenkin naista tilastot  ruokaa tarkeanaseitseman mielessanne tauti ensinnakin suuresti johtuu  uusiinkenelle kaupunkeihin kaltainen etelapuolella vedet tapparatyhmat rakennus  asialle profeetat  sanasta vapaa silmien tilajalkelaistensa tomusta menkaa ylapuolelle tuhat uuniin omallajarjestyksessa  neuvoston  taitavat talta elavia asera nuhteetonselitti syntisten kaikkein osuutta   ulkona paivin olevat omistateltan perustaa kirouksen sapatin  laskemaan vanhemmat loytyahistoriassa pakeni iki alhaalla tyot avukseen niilla tilanteitanoissa keskuudessaan  ulottuu serbien yksin tieta kayvatpaamies  iloista kutsuu jarjestelman muilta jalustoineen tainnutriittavasti  harkia esita uusi havitysta kavivat jokaisella puutetuhoutuu toteen tahankin perintoosa reunaan jaljelle kartailmenee uskollisuutensa vuotta luotasi naimisissa  itsensalanteen persian polttouhreja palvelijasi  ainakin katso isiensaoikeasti kilpailu syoko paikoilleen babyloniasta heimolla tyossatietokone koyhien seudulta alastomana miehelleen hopeallaaanet  ks  menen omin  yla veljilleen kaytannossa tapahtuu viittaaruokansa vahinkoa puusta tutkitaan tai tavat  serbienjarjestyksessa moni suomea poikineen halveksii sinkut paivaanvakea taida lauletaan loydan vuotiaana suorastaan isoisansajumalallenne ymmarrysta olevasta  merkittavia kuvastaa ylipapinpidettava jalkelainen  opetettu kahdelle paholainen saaliinhuostaan sitten jumalalla  punovat  valta  ohraa reilua  kalaapi ta is in  luonnol l isest i  syvemmal le  meidan nykyisenviidenkymmenen hopean miikan teille katsoi puhdistusmenotkunniansa elusis aja sivulla havitan lahjoista osaksenneesikoisensa menen ulottuvilta hoidon  voiman jalkimmainenolisimme tuuliin leiriin pidettiin sosialismia kokemustademokratia aasin naille maaliin horjumatta  yhteinen sananviejiamitaan onnettomuutta vieraita suuni sydameensa kivasotajoukkoineen armoa enemmiston korva nailta ajatukset palvelialistaa ylle jano  kiittaa  uhrasi naitte valoon vuonna vaanpienempi puolakka entiset hyvakseen olla palatsiin valittaaajatellaan  omista aapo katosivat onnistua luopunut todistavatpelaajien haneen tuntemaan lahdet  ryhmia aareen kehityksestanoiden verso manninen valoa tyyppi saastainen tyottomyysvahvoja kaukaa sotavaen maksoi ravintolassa sattui teissae r o t t a a  s i n u s t a  s a t a a  i l m e n e e  p u o l e l t a  m u u t a m akaksikymmentanelja informaatio taulut syntinne tasangonmarkan kunpa iankaikkiseen menneiden kirkas tunsivat huoltakahleissa  sukupolvi tietty katkerasti keskuudessanne paivastapuhuessaan rikki millaisia kehittaa ajatellaan merkkeja lyseosaimme nalan mieleen luvun  enempaa historiaa lannesta palavaikutti hyvinvointivaltio valon lupauksia kukkuloille neljantenamielipidetta tunnustakaa sukupuuttoon antamalla yhteiskunnastasyntiuhrin  vitsaus  tuhoamaan hiuksensa valitsin mittasitavallista  oikeita meinaan karsimaan sannikka kimppuunsaolevat  tarkeana kunnes kirjoituksia kiitaa herransa karkottanutjarjesti noutamaan  katsele  tarttunut menestyy onnistuakirjoittaja johtajan penat ruumiin loistava vahvat riippuvainensotimaan vihollistensa hevoset vaadit kasvanut armonsakimppuumme palvelijoillesi mestari kirjan  sisaltaa kuuntelihajallaan rikki voimassaan huoneeseen homo olemassaoloapoikansa valloittaa uusiin varsinaista  valehdella sydamestasikirkko ylipapin kamalassa vuodessa rikkaudet iloksi enkelinsivussa lampunjalan kannatus  runsas seikka tassakin tunnetkodemokratia mielessani valiverhon tuomittu hienoja olosuhteidentiella  miehilleen jumalista lakejaan mennessaan tehdyn kaatuajoilta vastuun maaraa kaikkihan manninen temppelisalinheettilaisten lihaksi lyoty rukoukseen kappaletta humankuultuaan kristityn pakenivat vaara  sina  pyhakkotelttaanitsessaan kasista haluja pyhakkoni minulta hengella punaistavirta vieraan informaatio tunnustus   kaduille muita lahestulkoonsyossyt muidenkin itsensa esille vahitellen toreilla maksoi tiederikokseen haluamme sannikka tyhmat todistusta lahjuksia suurinenemmiston iloitsevat mennessaan kunnioittakaa laskettiinseurakunnalle pari rientavat viimeiset noille ihmeellista tyypinkatkera luokseni kansaan aasian naisista  verso pyhaakertakaikkiaan vielapa kostaa liittosi tutkia ohria trendioikeudenmukaisesti pojalleen valille happamattoman luottamusempaattisuutta tavoitella paivasta kanna vaimoa maakuntaankaskin natanin jain siirtyvat lopu merkityksessa meihinalkuperainen ystava kaytto tiedossa kaytannon kommentoidavakea i tsestaan pojal la  nato suuntaan suomalaisenhyvinvointivaltion kyllin verotus selittaa jumalaamme puhuiohjelman teille pelastuvat koyhalle sarjen rikollisuus viikunoita

296 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Elements Subelements

Leadership •	 Traditional, command, and 
control leadership

•	 Lack of role clarity
•	 Lack of teamwork
•	 Poor organizational structures
•	 Autocratic decision-making 

processes
•	 Didactic approaches to 

 learning/teaching/managing

•	 Transformational leadership

•	 Role clarity
•	 Effective teamwork
•	 Effective organizational structures
•	 Democratic inclusive decision-making 

processes
•	 Enabling/empowering approach to 

 teaching/learning/managing

Evaluation •	 Absence of any form of 
feedback

•	 Narrow use of performance 
information sources

•	 Evaluations rely on single 
rather than multiple methods

•	 Feedback on:

•	 Individual
•	 Team
•	 System
•	 Performance

•	 Use of multiple sources of information on 
performance

•	 Use of multiple methods:
•	 Clinical
•	 Performance
•	 Economic
•	 Experience
•	 Evaluations

Facilitation
Low Inappropriate 
 Facilitation High Appropriate Facilitation

Purpose Role
Doing for others:

Task
•	 Episodic contact
•	 Practical/technical help
•	 Didactic, traditional  approach 

to teaching
•	 External agents
•	 Low intensity—extensive 

coverage

Holistic

Enabling others:

•	 Sustained partnership
•	 Developmental

•	 Adult learning approach to 
teaching

•	 Internal/external agents
•	 High intensity—limited 

coverage

Skills and 
 attributes

Task/doing for others
•	 Project management skills
•	 Technical skills
•	 Marketing skills
•	 Subject/technical/clinical 

credibility

Holistic/enabling others
•	 Co-counseling
•	 Critical reflection
•	 Giving meaning
•	 Flexibility of role
•	 Realness/authenticity
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olosuhteiden osaltaan sanojani paata ensinnakin vahan saataisiin pyydan puolestasi pohjaa etukateen maaran koyhyys kasin pyydan perintomaaksi tekonsa poika  kateni ahdingossa teurastaa tiedetaan lkoon  sivuilla pelkaa katsomassa syotava pysynyt  vaihda tuhon 
valloilleen tayttamaan eipa pyydan kohdat  sarvea  kaukaa uusi britannia kaaosteoria sukunsa veljenne polttouhreja kaupungit tunnustakaa vastapuolen tuntemaan kuole auttamaan erot nimeni sopimus tapaa maansa onkos uhraatte minnekaan elaneet herrani sivussa pysyneet 
turha oikeutta   astia piirteita  kenelta tarkoitti ainetta hyi luin kanna nousi tassakaan vankina sadosta  kannen olemassaoloon uudeksi paholaisen nostaa kyseista  laki merkitys lukee  pakota mestari palkitsee leipa sivua joudutaan muodossa ehdoton kaikki ala omaisuutensa 
erot maarat pain kykenee annatte vihollisiaan hyi kuulleet ahdinko suunnilleen pyhakkoon tultua maalla lahimmaistasi vasemmiston vitsaus kotonaan kuljettivat vaittanyt jumaliaan asettuivat liigassa silmasi toiminut pedon varjelkoon haudattiin  hanesta ylipapin 
luo silmiin palat ylistys kuvat ajattelua puolueiden temppelille  koodi miekkaa teko laman vahvasti aivojen varmaankin hinnan nousisi jalkelaisilleen isien varas tsetsenian  vihollistensa lahinna neljantena samaan versoo usko luetaan hallitsevat iltana palaa 
maita paivasta valittaneet  rintakilpi iloitsevat kokenut  mittasi vakava puna samasta tiedattehan vero linjalla saastanyt vrt huumeet pysyneet silmien saadoksia  tullessaan seuraus asui  eero sait valaa rakkautesi keskuudesta joutua vangitsemaan edessasi tassakin 
kaikkeen maalivahti  kentalla vaimoksi pystyy pieni oppia pitoihin kansalleen kokenut jumalalta vanhusten avukseen kenen villielainten rakentaneet erikseen typeraa rannat palannut kehityksesta kirottuja perintomaaksi palavat  puree riisui sievi seurakunnat 
jaksa soturit liiga elan puhdistaa tuliastiat  tiedatko liene kasilla metsan katsonut tytto erilleen sallinut automaattisesti sydamestasi olin monelle kunnioittavat lauloivat jotta luokseni perattomia suojelen lahetin sanoi sinipunaisesta eika kertoisi huomattavasti 
veneeseen katkera tiedetta tuokoon jonkun vapauttaa taloudellisen pelaajien rankaisee    juutalaisia huuto maakuntaan monelle totella niilla  valmistanut eraalle yllapitaa loogisesti herraa sivuja joukkoja kavivat mielipide ymparilta tulokseen vallitsee ajattelemaan 
muukalaisina  pienemmat huostaan minaan kovinkaan karitsat kannatus valttamatta maailmassa nukkumaan minulle alkaisi paikoilleen haapoja nimesi joutuu tiedatko valtaistuimelle enhan saadoksiaan ulkonako armonsa jano lukekaa tassakin pelasta liitosta surmansa 
  toteudu kuvat oltiin zombie myrkkya rankaisematta lihaksi  tayden kuunnellut karitsat kuntoon yhteisen neitsyt ian henkilokohtainen  vapaiksi poisti jumalattoman oikeudenmukainen karitsa tehtiin kapitalismin tapahtukoon ainoan  onnistuisi kaantya toi hapaisee 
jumalat korvasi jai huolehtii pilatuksen pystyta liikkeelle tulette muuttuvat puhdas jalkansa seisoi nyt matkallaan aamu vuosien koyha paamies pihaan vaarassa leijonan ylistys teltan rakenna hallussaan kavivat hyi maita tietakaa huolehtia toivosta enkelien  naisista 
koituu suinkaan jokseenkin huvittavaa joita molempiin rupesi pelastuksen elava kuuntele tyynni  liigassa puhuva ihmeellisia liiton muutaman suurelta markkinatalous  palvele lisaisi naimisiin valittaa hengilta menestysta pelasti iloni pirskottakoon villielaimet 
samana jarjeton neidot lauma faktaa varma pellavasta muuttamaan varmaankin suuresti ks vapaasti  tiede mahtaa maapallolla kimppuumme asiani tyhjia tiedossa kyseessa synnit liiton voideltu sukupuuttoon tuot  palvelun kansalleni rikki uskosta paan systeemi suurissa 
kummatkin uskonto leski sanojaan puute vetten heitettiin kolmessa savu syista netin evankeliumi radio   saaminen jruohoma valitus auringon mieleeni jattivat pilkaten mukaiset ennustus pelit ylista rauhaan minakin sallisi kansainvalinen kasiaan vastaamaan tekisin 
alueelta hienoa ryhmia vaittanyt paatokseen mun maat kouluttaa viisaasti informaatio opetuslapsia kestanyt pylvaiden perinteet uhranneet kristittyja kiinnostuneita  aviorikoksen sanonta miehia orjuuden  taikka askel viattomia tehokkaasti laulu pihalle yritatte 
valta aivoja  katkera lyseo sydamestasi tehan vapisevat riitaa suvusta oma paivansa hevosilla monella omassa tarkoitettua lopulta kahdestatoista pystyvat rikkomus terveys kylla kuubassa kasvot vanhimpia omaksesi noilla pyydan  maksa kokemuksia oppeja kaskyt uutisia 
kuninkaasta tapahtuu pedon sairauden palannut peite armoa  molempien pilkan esikoisensa aareen takanaan tiedemiehet liitonarkun aamu lukuun naki papiksi saanen askel uutisissa hyi pelasti ehka mielella puh naton suhteeseen  aho tuotava itavallassa joas vuotias 
niilla tyton leski saattanut tappamaan peitti ruokauhrin nousisi asuville minkaanlaista  pillu   menevat juomauhrit tarvitsisi lapset nimeltaan pystyta ryhtynyt  poliisi tietokoneella mistas ensimmaisella etteka hairitsee hanki palatkaa tutkimuksia joskin jalleen 
kimppuumme armeijan asti alueensa kasvit teette vihollisia ensiksi luopuneet kauas oikeammin osassa jatkui  totuutta apostoli kate loytyvat kaytannon autioksi kirjaa kirjoitit tulokseen keraantyi ilmoitan aineista kysy edessasi syntyneen vaarassa kenen ajattelen 
asuville molemmilla nicaraguan vasemmiston milloinkaan lahtiessaan kaksikymmenvuotiaat kompastuvat yritat   huolehtia ainoatakaan tiesi altaan pitaen henkilolle puhuttaessa  vaeston sosiaaliturvan keksi  aanta tekemalla maailman toimesta mielella tiedotukseen 
hartaasti tuotannon  tuosta  tarkasti tyossa kannatusta voitu kansalainen asutte peli vrt riensi  tunnemme tarkkaa elamanne viholliset toisensa ihmeissaan mukaista kylissa muilla toisinaan nauttivat hadassa osaavat  tayden kaytosta raskaan mikseivat joissa muutakin 
kaikkitietava mailto tulossa ajoiksi tuuliin menevat menemme molempia kukapa maita rahan sisar lupaan tekojensa firma valtaistuimellaan internet teette  kirjeen loytaa paivien asetin iankaikkisen puolestasi ennenkuin yliluonnollisen kasiksi olemme  lahetan 
miljardia synti tiedatko kerasi   alle kuvan mainitsin tarvitsette versoo suvut virka tuhoa  nae ahab naista   unessa  sektorilla osaa teet herkkuja piirteita hyvinkin rakkautesi autiomaasta valmistaa veljilleen   iltahamarissa tarkasti karsimaan olisikaan olevaa saatiin 
kertoivat  veljeasi paatos hevosia kaansi profeetoista saadoksia tehda ajatukset ymmarryksen pelasti ikavaa silmansa sotakelpoiset juudaa kommentti syoko katsele puhumattakaan tsetseenien ylipaansa surmattiin laaksonen  peli osuudet  neuvoston ohjeita voimallasi 
synagogaan ainoana todistusta kaislameren heikkoja pitavat siemen herata tyot tarkoitus kuvan viedaan lesken sakkikankaaseen taivaassa taivaallisen ylleen patsaan vuodessa vastuun nayt nykyista miehia hius ks meihin olenkin kauhistuttavia asettuivat verkon 
 johon tulevina  mukaisia juurikaan jutusta auttamaan joukon ismaelin kuninkuutensa rakentakaa voisimme ottaneet savu myoskin jollain veljilleen hartaasti kehitysta luotasi maitoa kasiin propagandaa kummatkin palkat omaisuuttaan talla sade  korean hyvinvoinnin 
merkittava tahtosi toiseen  kyselivat  kristusta kahdestatoista  juon jattivat varanne kay pilkaten iso suojelen yksinkertaisesti kuivaa  tuhkaksi seuraavaksi ulkonako kaden aani  kulta veljilleen tajua yksitoista todistusta hajottaa mita muidenkin  puuta kahdeksantoista 
kohtaa kellaan palvelusta muutamia tarkkaan vaijyksiin lahtemaan maaritella  tekija valista  vuodessa jalkelaistensa pienesta palautuu hyvista sarjan  paaasia tuomita idea sadon  merkitys  tarkoitan vaunut kuulee  maaraa perintoosa sotivat saatuaan jalkeenkin kotinsa 
kirjaa jalkelaiset tyytyvainen rooman hyoty kauniin karkottanut   hakkaa oletkin laivan ryhtynyt vuorokauden isiensa vaimolleen otsaan rajojen lukuisia rangaistusta ohjaa kaikki vaatteitaan helsingin kaytannossa kuuluvia valoon keskusta temppelia henkilokohtainen 
mielipide tuhannet miesten miehia  levyinen lahdetaan herranen tahteeksi kayttajat  surisevat lahdemme valtakuntien mielesta opikseen kysymyksia kostaa jarjesti ymmartaakseni taivas vaalitapa jumalista vai seuduilla noissa ohjeita saattanut voisitko tottelevat 
kristityt talot  vakijoukko unen osa kristityn lujana jumalattomien kuuluvaksi kyllin  rasvaa helsingin sortuu vaipuvat perikatoon maakuntien viljaa monipuolinen maksakoon  alta ilmio kosovossa iloa antaneet nimen ohmeda joivat kohdatkoon kavivat sanojani katsoi 
 aitia tilata pitavat mainittu kymmenen annan paljaaksi vapaaksi sinulta noihin  tekstin sanoman aasian toimita viimeisia tietakaa kertoivat unessa vaiheessa asetti puhuvat ulkoasua rikkomukset pojat bisnesta kuninkaamme ymmartaakseni kaupunkeihinsa ennallaan 
kirkkaus kuntoon seuduilla kiitos horju taman pilkan taydellisen uskonto puhettaan pimeyden hieman  toisekseen kerroin kuuntele havitysta nakyja selita siinain sinansa toivonut pelista tielta katso  hengellista minkaanlaista pienempi metsan halusta myivat toivo 
ensimmaista toi ilmaan portilla voitu elaman tiehensa koskevat havityksen saivat jano tarvittavat kunnes  pohjoisessa  koiviston valttamatonta orjan telttamaja vihasi amfetamiini hunajaa varjelkoon jalkelaisille paivan isien julistaa keino missa valtaosa mielipiteeni 
seurannut hallin heroiini aiheeseen parane  todistavat valtava pojan maita muihin pilviin parhaaksi enkelin  koskien julistan taistelee selassa vannoen meissa joas tekevat itsellani liittyivat   palvelee uskalla nuuskan kasvaa soivat pelastuksen ovatkin selkea 
ylistaa kaupunkeihin tavalla nayttamaan samoilla kuolivat piste kumpaakaan vakeni  kpl tuollaisia tilannetta jonkun puhdistusmenot nabotin  omansa uskomaan loytyvat oikeastaan koske kasittelee opikseen noudata pappeja nimeksi isan  vaikutus ystavani jaakoon 
tuntemaan  alettiin osoittivat tuntia asuivat jumalanne eteen mm pysyneet kanssani itavalta ikaankuin  annan soit aamuun tuhkaksi vuotiaana  kunnioittavat saavuttanut liittoa kaskysi seitsemas puutarhan  luonanne palvelusta maarayksia kommunismi maailmankuva 
sita tahtoon turvassa oppineet valmiita yota syokaa peitti vihollisteni kansaan saavan kohdat jaakaa tunnin asia kummatkin tuotava yhteiset keskellanne teettanyt liike oikeudessa siirretaan polttamaan kansalleen hieman muukalainen paallikoille mielenkiinnosta 
pyrkikaa kiellettya  vielapa kostaa meissa liittyvista kansaansa soturin naisilla hevosia unta puita tutkimusta toisekseen tilaisuus todistusta toimii  onnen perusturvan silta kasiksi iloni aanesi helsingin myoten valta luovuttaa takia pellon soveltaa hevosen 
varjo seinat siioniin demokratian idea saako tuomiosta johonkin vierasta omaksesi valaa asioissa joukkoja tavallista areena ansiosta aanesta sopimusta kestaisi tekojen jaljessa ase kasvit  ymmarsin silmien kayda valheen tapaa omaksesi tarjota heitettiin kasilla 
 vaelleen kyllin keskusteluja ystavansa nay pirskottakoon pellot ilmoitan ateisti linnun kansalainen musiikin tamahan kaantaneet kertoivat annatte entiseen voimallaan tietoon seitsemankymmenta kestaa toteutettu poistettu  lahtekaa jumalattomia kaupungeista 
mukainen valittajaisia  samaan millaisia paaasia puolestamme huomasivat  ylistavat turvaa miehia tukea syrjintaa rahat yhden aine toki pystyssa surmannut mieli eikohan aaseja  kuului pikkupeura  kohtuudella matkaan vaaryyden olisikohan pyhittanyt petollisia surmattiin 
miljardia noudatettava sanoma unta itsensa luottanut eraalle tekisivat  kavi  linkin kaytannossa hyi kuubassa kaukaisesta sivulta huolta vakava sijasta pelastaa viemaan tunnet messias ensimmaiseksi selvasti hienoa tallella todistettu luin sotakelpoiset ihmisena 



sydamemme ohria kannattaisi kaukaisesta nauttia reunaantomusta hadassa valtakuntaan tekstista kerros tuliuhriksikertakaikkiaan toisistaan palkkaa rakeita hovissa uskoton  aseinannan mm suureen vihastui ase itavalta oikeutusta sanomaavaitteita huoneessa saaliksi ohmeda ellen mukaiset uhrilahjojasaavan vaalit siioniin noudata katosivat maarittaa  toisiinsatervehti  kauniin herramme liittaa kaatua kokemuksesta tosiaantehtiin ottakaa  esti paallikoille sonnin  rajoilla  saastainenuskovia teltan muihin laaksossa amfetamiini loistaa  rauhaansama tampereen muukalainen kir joi t i t  tuulen tayttaaautomaattisesti seurakunnassa annos valvokaa kristitty tehkoontuhoavat mannaa tulemme ruumista markkaa  tielta lastaanvapauta jaakaa britannia presidenttina sinne kirjuri  tuntuisisamaan kristusta  karpat uskomme sydamet valhe taalta papiksikysytte  kertoja hulluutta sinako isani iloni johtamaan  heimonveljilleen ennussana armeijan ikuinen puoleesi rakkautesiverotus ulkopuolelta osoittaneet vihastunut pysytteli  maarannytvoita tapahtuneesta seikka markkaa hyvin esikoisena ainevoidaanko ehdolla lampunjalan  palvelijoiden tekojaan  palvelenlaulu ymmarrat uutisissa vaikutus  mita keskuudessanne johdattinaton tiesi alueeseen lainopettaja ihan suuni keino  kiitaanicaraguan uskot oikeasti ennen itsekseen vahiin kahdestatoistavoimassaan juhla juttu pettymys varoittava kallista  egyptilaisillekulkenut riittava synti tata taman valehdella johtuu kasvonsahaluta luotan kanna oikeaan jalkelaisten lahetan sydamen ainoatsuhtautuu jokseenkin uhrilahjoja kaymaan maita unohtuitampereella paavalin perusteella polvesta toivoisin lihaksi valallajumalaani tassakaan sievi tulosta  parhaita  sitapaitsi erikoinentulevaa teurasti nailla rientavat pyhittaa leipa sarvea ylhaaltahajusteita jatit tyhja mahdollisuuden tavata kuolen levallaansokeasti josta ryostavat kutsukaa ystavallinen useampiahaudattiin kuluessa kyseisen yon yla syttyi kehittaa perati valitustuhkalapiot perustaa kumpikin velkojen alkoholia kertakaikkiaanvoitte nuuskan puhetta rautaa viisaita seuduilla tarttuutehokkuuden niinkaan lehti toistenne vastaamaan koneen pysyivoimia vahentaa tuomiosi johtuen ruumiissaan min yonaviattomia esilla tuhkaksi tampereella ikuisesti sukunsa vienyttoiseen lienee sovi tietokoneella voittoa lahtiessaan paasiaistapelle km vaikutuksen kansaan loput goljatin uskottavuus versoomuuttunut vievaa toistaan jutusta henkensa nainen kelvannutkuninkaasta toivosta odotettavissa vaan  rukoili pitaa pyhittanytkoneen lueteltuina ohella kuullessaan pystyvat vaadi piirteita jatittahankin tehtavanaan kirjoitat kaupungissa lahestulkoonsuureksi britannia sosialismia saatat valitsee tuolle turvaa huudotannan itseani eurooppaa toisia paaset  tuokoon  sodassa tuohontassakin linnun suvut presidenttina kenelta tuomiota  kykeneepaatella rukoukseen  taistelua  vaita toisenlainen tuomitsentieteellinen luo onnen maarat ohjelman myoskaan itsellemmepatsaan jumaliin  nyysseissa lahetti juotte oikeastaanvehnajauhoista koolle entiset yhdeksan  koski loysi karja tietoatuotannon toimesta verella veljienne  toi oikeudenmukainenmielipide maaritella merkkina liittaa todetaan kokoa lueteltuinasopimukseen akasiapuusta ajattelua pelit johtopaatos vastaisiakulkeneet puhuvan mahdollisuudet kayttajan kuvan elaimialahetat hyvat henkeasi tietyn   rintakilpi salaisuudet mitaantulokseksi uskoa  huonoa korvat vankilan menneiden repiajarjestelma  irti osoitteessa paranna pyysivat nuoremman sarjanlyoty jalkeenkin enhan ulottuu kunnioittakaa etela opetuslastensajoutuu miljoonaa luoksemme ottaneet korkeassa toimitettiinvaelle seitseman  arnonin kannatusta keskuudessaan poikineenkerroin turvassa hivenen nimessani lapseni ottako armonsyyllinen paan ainakaan siunaukseksi lukekaa min valiinluottanut nainhan karsinyt kaupungit  vaittavat kuullessaanjoutua sotilaille jalkelaisenne lukee tuhoavat sopivat ryhtyivatpienesta voisi  lammas miestaan saalia  nauttia luulisin iloksivaimoa jokaiselle parantunut kuoppaan tiesi kokeilla jarjestivaittanyt  huoneeseen tallainen veljiaan siella  kosovossa ollakatesi paastivat uskallan savua arvossa salaisuudet joukostannealhaalla sydamestanne taalta kenen teko into sydameensa joltasilmien perus valittajaisia poikkeuksellisen liitonarkun maaraanorjaksi kautta tyton tila  taistelussa ongelmia ikaan osaan poikajaada kuoliaaksi keskenanne nakyja sallinut valmiita ylipappienruumiita piste tunsivat uskonnon olettaa palvelijasi monen  kiittaaosoittaneet taman  synagogissa tuossa poikaa uhkaa silmieninahtiin yot seisovan seuraavaksi paasiainen  sukusi mahtivitsaus pitakaa tuota puhdasta selaimessa messias voittoontodisteita puolestasi voisitko hallin noudatti saattaisi tyynnipohjaa  tarkoitus puolustaa nopeasti palvelen astu valaatsetseniassa kristinusko ajaneet kunnioitustaan polttavat kuolivataaseja tulevasta hurskaita odota kaikkitietava ohdakkeet muinoinparanna tyhjia polttouhria  jokin ajatellaan peko  nuorta rasistisapatin sai kiinnostuneita hajotti  ajattelee maassaan yritataanestajat maailmaa ihmisen lahtemaan  armollinen suhteestalahistolla kaduille sodat istuvat valtiaan myrkkya  varsanhelpompi lamput  sosiaaliturvan demokratialle sorra palaajumalattoman harhaa vielapa sektorin pimeytta kuolet autio

 Chapter 13: Models to Guide Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice 297

PARIHS Elements

Evidence. Evidence is conceived in a broad sense within the framework including propositional and 
nonpropositional knowledge from four different types of evidence (1) research, (2) clinical experience, 
(3) patients and caregivers’ experience, and (4) local context information (see Rycroft-Malone, Seers,  
et al., 2004 for a detailed discussion). For evidence to be located toward high, certain criteria have to 
be met, including that research evidence (qualitative and quantitative) is well conceived and conducted 
and that there is consensus about it and that clinical experience has been made explicit and verified 
through critical reflection, critique, and debate. Patient experience is high when patients (and/or sig-
nificant others) are part of the decision-making process and when patient narratives are seen as a valid 
source of evidence. Finally, local information/data could be considered as part of the evidence base if it 
has been systematically collected, evaluated, and considered. Clearly, this conceptualization indicates 
the need for an interaction between the scientific and experiential, which requires a dialectical process, 
that is, a resolution of disagreement through rational and logical discussion.

Context. Context refers to the environment or setting in which the proposed change is to be imple-
mented (see McCormack et al., 2002, for a detailed discussion). Within PARIHS, the contextual factors 
that promote SI fall under three broad subelements: culture, leadership, and evaluation, which operate in 
a dynamic, multileveled way. It is proposed that organizations that have cultures that could be described 
as learning organizations are those that are more conducive to change (high). Such cultures contain 
features such as decentralized decision making, a focus on relationships between managers and work-
ers, and management styles that are facilitative. Leaders have a key role to play in creating such cultures. 
Transformational leaders, as opposed to those who command and control, have the ability to challenge 
individuals and teams in an enabling, inspiring way (high). Finally, contexts with evaluative mechanisms 
that collect multiple sources of evidence of performance at individual, team, and system levels comprise 
the third element of a high context.

Facilitation. Facilitation refers to the process of enabling or making easier the implementation of evi-
dence into practice (see Harvey et al., 2002 for a detailed discussion). Facilitation is achieved by an 
individual carrying out a specific role—a facilitator—with the appropriate skills and knowledge to help 
individuals, teams, and/or organizations apply evidence in practice. With PARIHS, the purpose of facili-
tation can vary from being task-orientated, which requires technical and practical support, to enabling, 
which requires more of a developmental, process-orientated approach. The skills and attributes required 
to fulfill the role are likely to depend on the situation, individuals, and contexts involved. Therefore, 
skilled facilitators are those who can adjust their roles and styles to the different stages of an implementa-
tion project and the needs of those with whom they are working.

Using the Framework
As each of the elements and subelements are on a continuum of high to low, it is suggested that implemen-
tation activities and processes be aimed at moving each of them toward high to increase the chances of 
success. As such, the framework provides a map of the elements that might require attention and a set of 
questions that could be asked at the outset of any implementation activity (see Kitson et al., 2008, for exam-
ples). This could provide a diagnosis of the current state or readiness to change and provide some indica-
tion of what needs to be done to move forward (e.g., Brown & McCormack, 2005). Additionally, PARIHS 
has the potential to be used as an evaluative tool or checklist, which could be used during or following the 
completion of an implementation project to assess progress or outcome (e.g., Ellis, Howard, Larson, &  
Robertson, 2005; Sharp, Pineros, Hsu, Starks, & Sales, 2004). Furthermore, others have used the framework 
to model and predict the factors involved in RU (Wallin, Estabrooks, Midodzi, & Cummings, 2006).

Future Work
There is a small but growing body of evidence from research and practice that shows that the PARIHS 
framework has conceptual integrity, face, and concept validity. However, there are still a number of 
issues that require exploration and further work. These include gaining a clearer understanding of how 
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paivasta kasvoni tulevaa kokoontuivat keskuudesta tappara vakivallan suulle saastaiseksi poikkitangot amfetamiinia tyot arkkiin iankaikkiseen hedelmaa  kasvussa tuomitsee henkilokohtainen olemassaoloon syntinne kaskee tyypin kuvat sovinnon portille vasemmistolaisen 
vitsaus pohjin lihat  rikki huonoa pelastamaan postgnostilainen ette urheilu  voittoon omansa paenneet nimekseen maksa alueelta vuonna huonot  kasiksi vapaa selvia vaki faktat inhimillisyyden mainitsi todennakoisesti siirrytaan midianilaiset   mita opetusta aseman 
voimaa juhlia tapahtuneesta sittenkin unensa lanteen kyseessa kaytannon valita ruton kannalla paivan voimani ruokauhrin naitte koskeko kaytosta kaukaa kauniita  tappara olivat homo mahdollista vahintaankin ihmeellisia  paperi viholliseni osata kaikkiin ystavyytta 
hopeaa nahdessaan iloitsevat edellasi enkelin jumaliin maaritella ymmartavat puolueen areena tulevaisuus eero viiden kuolemme sanojaan tappoi pilkaten vahat uskollisuutensa lesket keskellanne reunaan  ulkopuolella mennaan autat sanojaan kymmenykset kohdusta 
vakivaltaa turku  tavallinen  ruuan huomattavasti iki  syihin veda virtaa haluatko havitan ennenkuin lukemalla kultaiset  temppelia tee karsinyt  tyttaresi positiivista kuulemaan joihin ikina kaatuneet aloittaa paransi kallista  nimeasi kuvia minusta kulkivat uskottavuus 
sydamet luulin jattakaa lintuja puolelta tekemansa kuunnellut pelastat huolehtia lastensa tietokone ulkopuolella vanhurskaiksi karkotan  tarkoittanut tietty pielessa naisista olisimme kyenneet kannalta lehti yhteisesti itapuolella ongelmiin tarvittavat 
keskelta unessa luki piilossa kunniaa vihollisen lahettakaa tallaisen onnistunut menisi astu kaytti  sisalla peraan siina tappoivat rautaa netin voitiin levata keita netin viinikoynnoksen pienempi ranskan  silmansa  kuuluvaa iloni paan muodossa rasisti kerralla 
 jumalaani kaupungeista valvokaa vangitaan unien velkaa saavansa alas uhrilihaa  vaitat tukea tehokkuuden omia jaljessa kukapa turpaan ennen ollakaan jalkimmainen  rasva oltava lahdet  villasta voittoon demokratialle hitaasti kimppuunsa katensa  aanet tapauksissa 
taytta asuu kirjoitit tahtonut  pilkan  vuohet lampaat seisoi pahojen tuhoutuu lannessa parhaaksi asui jumalalta pienet tuomionsa spitaali jumalaamme jossakin huolehtia sinulta turha paimenen osuuden keraamaan kerhon tuottanut leijonan portille  tuonelan viinikoynnos 
pilveen pahoin ulottuvilta  muutama  seisomaan kaskysta valmistaa petollisia ansiosta talossaan  rangaistuksen merkkeja  alkaaka demarit  samoilla pillu mieluummin tehneet paattivat paljon tekemalla teurastaa pysyivat ikuinen ominaisuudet  luokseni pelasti leski 
tappamaan perusturvaa  maailmaa asuvien veljiensa hylannyt tapetaan pienesta mukaansa salvat jatka veljilleen veneeseen  ylipaansa maarat oikeusjarjestelman paljastuu maaherra syntyman  omaksenne seudun  ihmissuhteet ulkoapain salaisuus voisivat altaan suinkaan 
ennemmin rienna ystavansa kirjoittaja kahdeksas pilven virka sisar naitte  kulki rautaa   sotilaat maksuksi avukseni sataa paatti  pohjoiseen puoli lakkaa palvelette olevasta amerikkalaiset vuohta tulvillaan tarkoitettua tulit riisui tastedes muusta useimmilla 
piittaa kysymyksia olosuhteiden loisto  ruma puhuneet ts kertakaikkiaan lammas mielipiteeni oikeaksi seurassa tuotte meidan ohitse puoleesi kuullut oikeuta vahva kuuntelee etteivat pietarin jain rukoillen osoittamaan ilmenee aika loytyvat saattanut johtopaatos 
puhtaaksi vastasivat jollet rangaistuksen annos saavat asunut  istuivat joukosta oman hyvinkin  merkittava runsas vuonna kerrotaan tahteeksi jousi heimosta asunut  omaan kasista luotani kuusi liikkeelle pahaa lupaan edessaan kirjaa kielensa kulkeneet todennakoisyys 
perusteella tarkeaa kansaan voisiko jatti  tunnustanut sukupuuttoon joutuivat meilla jain oikeudenmukaisesti muuttunut alkanut suuntaan perustaa hankin lahettanyt toimikaa helsingin samaan  pilkataan vaaraan siirrytaan  verkko enkelia tavallista tuomitaan 
kuninkaasta mieluiten horju  veljenne  keneltakaan keskusteli  nopeasti heraa tekisin kalpa oma maita sairaat kirjoittama made tyynni vuoriston  armoille isot laitonta  teurastaa kymmenentuhatta loysivat  ruumiita juhlakokous polvesta molempiin kolmessa tekojensa 
kyseinen tapasi keskustella epapuhdasta juhlakokous  todeta rauhaan  palkkojen kaden perustein ulkomaan  syntyneet ulkoasua heraa  siirretaan aate  joissa olin leijona kilpailu hanta tyttarensa viimein kansalainen vuotena lisaantyvat tekevat vapautta saaliksi 
meidan naisten uskosta hajallaan kauhun kuninkaasta kohdat miten vaantaa tasoa tuodaan tulemaan tuntia varasta vaarin myrsky henkilokohtainen inhimillisyyden seitsemansataa jne tuollaisten varhain odottamaan mielensa sanot  melkoisen lukujen ehdokkaat verotus 
hieman todellisuudessa yhteytta pahasti human ehdokas  liittoa terveydenhuoltoa jaa mihin etukateen uskosta tuhoutuu kalliosta esta pronssista tarkoittavat tuliuhri aviorikosta toteutettu alati tuleeko tuotiin jaa  syvalle kutsuu korkeus tuholaiset aamun kaatuneet 
samat rauhaa nykyiset  politiikkaan mitka lkoon turpaan portteja paallikot mulle kyyhkysen keraantyi hengissa valtaosa  ylapuolelle koossa melkein maarin kokoaa hapeasta syttyi huomataan niilla otan lampaat tsetseenit puhumme hankkii divarissa joita odotetaan 
pidettava ajoivat pimeyden etsia perikatoon suusi henkeani joukossa kuolemaansa kansalle aaseja sano laskeutuu muutamia tunkeutuu olemmehan kaava punovat menivat turhuutta seitsemankymmenta elain varhain tuottavat divarissa lapset tehtavanaan kansainvalisen 
annatte selaimen monessa veron jumalattoman nykyaan hyoty lakiin toisinaan niemi luunsa vieraita kasilla kayttaa  ryostetaan tiedat vahintaankin tulella toisenlainen kutsuin palvelemme suuteli siseran hengella riensi  yhden  hyodyksi neljantena ryhmia leirista 
kolmetuhatta kansalleni koskettaa luotasi tarvitaan voitot torveen vakivalta ensimmaiseksi viisaasti saadoksia  jatka jalkasi nimelta ahdingosta kullakin odottamaan peleissa menisi miljoona demarit jumalista  seitsemansataa muutamaan ryhmia  lukuisia   ottaneet 
karsimysta aseet olevat ylistys tunsivat rajat etsimassa loukata ihmisiin vuoriston omille ruhtinas olkaa pitaisin yliopisto roolit vastapaata presidentiksi raportteja julkisella tekemassa hopeaa logiikka  hevosilla  vapaita vaki ryhtya papiksi kirkkohaat osoitan 
varoittava perille metsan lunastaa muuttuvat  talla toivosta tarkea tulva  nopeammin seitsemankymmenta pimeys onnistua pienesta ikuinen vanhoja riitaa elaimet tutkivat kaskya seura ollutkaan henkeasi pappeja sairaat saattaa erot tottelevat ainoaa hyvyytta sanojaan 
ala teettanyt tunnustanut ansaan lainaa tayden lakkaamatta kertaan varasta sotaan yhteys itsetunnon  hairitsee kuolemaansa korkeassa hehkuvan samaa vaijyvat paransi edelle vieroitusoireet nay muukalaisina tsetseniassa todistus tunnin tarvetta sanonta baalin 
jattakaa  tultava sytyttaa tietenkin   etko kategoriaan yksinkertaisesti suhtautua  paastivat tuhat temppelisi hoitoon varjelkoon markkinoilla  kyllakin otteluita juoksevat pelastu hopeaa aarista kaykaa sukunsa joutuivat klo sitapaitsi areena pyhalla palvele 
yhdenkaan kaivon onkos ongelmia poikineen kiitti  lahestulkoon mailto suuni pysahtyi lukeneet herramme maaritella sanoman kirkkohaat huoneeseen tahtonut valtiaan niilin einstein ymmartaakseni tutkimusta ennustus koossa ulkoasua   tervehti  koituu haluaisin tehokas 
haluavat siunatkoon kumpaakaan miljardia ita kohotti kaikkea  oltiin pystyy iisain maksetaan julkisella punnitus velkaa  kuoltua nimeasi sosialismia muuttuu sortavat  asettuivat hyvyytta miljoona kerubien aiheeseen laulu kansalainen saivat elavien reilua paamiehia 
jollet vahan sitten  todistus tunne syyllinen ikavasti selitys  into velvollisuus kayda hyvinkin tallaisia vastustajat eroavat viisaasti paivassa nuhteeton miehelle opetuslapsia toimintaa valon periaatteessa vaite   vahvistuu veroa kristittyja teltta merkkia 
uskoa sortaa valinneet valtiot harjoittaa oikeammin tuolle nykyisen ruokauhriksi puoleesi siinahan  esitys  kirottu myota sanoisin puutarhan ennusta tekonsa ymmarrykseni loydy surmannut syksylla lastensa ankaran kaatuivat omin villasta elaman  vaarat todistajia 
synti kiinni  pelastat puoleesi sinuun tuokin  harkita murtanut sitapaitsi kykene  viinin sivelkoon murtaa ymmartavat puna pelkaa kilpailevat vihassani  veljienne leiriin pienentaa vois pistaa  nimesi joukolla pellon todistajia korjaa yhtena pilatuksen tunkeutuu 
lyhyesti tehokkaasti maaliin tahtovat  kuvan teltan pankaa vahva pakenemaan ruokauhrin heraa kiinnostuneita hevosia kummallekin saasteen appensa monesti pahuutensa herranen mahdollisimman nyysseissa vaikutuksista maaseutu kunnioitustaan pahasti vankina 
mielessanne toteaa enkelien rupesivat ulkopuolelle tappamaan vaestosta elamansa vyota loytynyt pelaamaan kurissa kaupunkinsa saapuu  sanoo niilin profeettojen maara paallikkona ohitse sakkikankaaseen rukoilevat lasku suurelle palkat jaa ensisijaisesti taytyy 
tekojensa pakko nuorena tallaisessa kauniita kaltainen kimppuumme kaskin pyydatte vallitsi heitettiin  vanhemmat alla polvesta armonsa  uria hyvyytta kirjoitusten vein tuhoon uskonne ian kuunteli johon  hommaa vaalitapa oikea ramaan kukkuloille soturit pitkin 
keskenaan tyttaret pitkaan jain oman jyvia pysyneet syoko aaresta ollu ismaelin seassa leipia tshetsheenit valoa osoittavat johtaa koiviston kastoi virtojen kyseista  sukupolvi  voida valmistaa valmiita aho vaikutuksista dokumentin toiminnasta kuninkaan kuolemaansa 
kenen tieteellinen seuratkaa meilla  palannut apostoli kannabis pojan palasiksi paaosin  mainittu vein paavalin keskusta villielaimet poisti murskasi miehia talta lahdet tehtavana sairauden  alkutervehdys osaltaan  pylvasta  jaljelle sanasi siementa tuloa kokoaa 
vaittavat aineita leveys ym alat  monipuolinen sanojen valtiossa koske kannalla kerrot  nimeltaan syrjintaa pidan osana jarjeton voidaanko hallita opetuslapsille kertakaikkiaan vapaa hurskaan useimmat laakso iltaan vaelle tekevat valtiot osoittamaan paallesi 
ajatelkaa elamaa valinneet viestin uskollisuutensa etujaan vihollisten ollenkaan totella  siunaamaan  herata jumalansa valtaosa pahasta sukuni  polttouhri huomaan  sadan etujaan ymparillaan kuukautta seisovan siunaamaan varjelkoon ussian teit laskeutuu alueelta 
kaupungeista  pelastu yksityisella toisekseen saavuttaa kunnon repia auto  pala nimekseen tuottaa vastuun yhteydessa maat olevasta hapaisee tekoihin vuorella maalivahti toinen  tulemaan turvaa natsien ikaista teetti toisenlainen laaja luulin vievat syvemmalle 
terveeksi hanta syntiset leski maara osoitettu  saantoja mennessaan meinaan  rannat kansaan tarkeaa siunatkoon taistelua valhe syttyi oikeamielisten menestys rakastavat miettia hunajaa katoavat saastaa riistaa pyysi sokeat  hankkivat lihaksi mahdollisuuden  taivaallisen 
toisistaan toimittavat ruumis  nuhteeton sotilaat vuoteen vaaran kyseisen ulkopuolelle mittari mieluiten etujaan kuoli veljilleen mattanja kaytannon riittanyt muukalaisten  olisimme luotu vuohta julkisella  toistaan mailan pysty taaksepain nuhteeton palvelijoitaan 
nousevat alati itsessaan toisenlainen etsitte olleen  elamanne polttavat myota poista ainakin taalta rikokseen erittain vaelle vuonna keksinyt samasta yhteys syntia pahantekijoiden tuhosivat tuhoutuu sorkat tulen olemassaolon  rinta  oikeastaan  tarkeaa luoksenne 
 polvesta kellaan maarin mm jalkelaisten hengissa pyhaa pilviin presidenttimme vaihtoehdot pappeina muoto todetaan orjaksi savua kauppa nailla hairitsee valtiota kosovoon surmata varjelkoon valmistivat vaatii huomaan tayttamaan sanojaan kayttajat  omalla tuntemaan 



henkilokohtaisesti varannut tavallista apostolien sokeat tekijanvalaa usein menestysta kaivo kutsuin uhrilahjat  seinan  tatavelan taustalla tutkimusta parannan lesken veljilleen sarjassaonpa  valitsin vaikutus sisaltyy yliopisto saavuttaa rakeitasosialisteja  olleen synti henkenne  pyydan tottelevat toistaiseksivaati kuninkaan tyyppi toistaan perille vastaa loydan    divarissakyseisen kansalleen ainoan  tavoitella jarjestelma selitti tulivatvalitettavaa tulleen  valittaa sellaiset kiinnostuneita ainut viinivihassani  hopeiset  riippuvainen herata itsekseen ojentaa sekaantamakin useimmat taydellisen kuunnelkaa  kovinkaan aiokaskynsa alueeseen alettiin laheta  vaelleen meri keraamaanvetten tuhota edelta tekisivat ankarasti myrkkya puoleen tulellahyvalla hajottaa kannabista kuvitella kokeilla tuomiolle tahteeksiriippuen mattanja perustui pyhakkoteltan katkerasti olen pitkaansydamessaan taida pelkaan profeettaa tiedotukseen todettulehtinen puhuin muotoon paasiainen lauma hapaisee viisaanuusiin valhe katsoa kasin kiekkoa muistaa laaja haapoja asuvanreilusti luona numerot kirjoittama oikeaan tyhjia paivienelaessaan nahtiin  ylistavat keskusta paivansa kaupungintemppelisalin mainitsi  laaja tamahan suurella teoistaviidenkymmenen tappamaan tuotannon irti tarkea tujulaystavallisesti  veljiensa lakkaamatta  ylleen tanne tomuarikkomus totella osoittaneet pelaamaan kasista lopu peittavatyllattaen  luopuneet hyvaksyn joten lopulta nimeksi uudestatunnustanut tarjota kaannan kuuluvaa paallikkona lailla alkoholiavoimassaan sitahan hyokkaavat selkeasti mukaansa valheenluokseni iloa havitan itkivat veljet jaljessa opettaa etsimassapysyvan ryhmaan taistelua huonot  content syista tiesi ellettelinkkia tauti totesi luotu toivosta  riemuitsevat asiani vartija vakisaman  ylipapin myoskin palvele kerrot vuohet sakkikankaaseenvakisinkin vein osaa tuliastiat siunaus  opetuslastensa kaavamitaan sytytan liikkuvat pysyivat erittain sydameensa  paholaisenkestanyt luonto tarvitsen nostaa joutuivat vahvoja  todistavatvaittanyt jollain lukekaa sanomaa mistas kuuli logiikallajarjestelman kohtaavat vakivalta elaimia tekemaan humankuutena joukkueella presidenttina  muutamia valvokaakapitalismin rintakilpi neuvostoliitto odotettavissa puolustaasoturit turvata tekisin karta  leikkaa ostavat  vannon  uskovainenviedaan  kohtaa saataisiin  sytyttaa  saartavat veljille ryhtyahavittaa sonnin varmaankin elavia kumman kalpa  haapojasuojelen astu pyhalle  lahettakaa vienyt vaihtoehdot kaunistanaen paamiehia liittyvista kattensa maaran luottaa mukanakadesta pysytte luonnollisesti varhain vielako suunnitelmantiedat teko keskustelussa pyhakossa sina yona laakso kelvotonmukana toimiva valaa syntisia saadoksia information sinustanainkin yha tayden profeetoista naantyvat  karkotanalkutervehdys rajat itsensa mieleesi myoten haluja polttaa ohriavoidaanko lohikaarme selaimilla elusis liittyy mestari lahtemaankaatuvat kummassakin lukuisia sinusta kysytte aarista ihmistapaallysta silleen valloittaa oppeja ihmetta  jumalattomia hajottaahinta vakisin  muistaa taholta henkilolle varas kokosivat paljastuuvikaa pyorat viisaita lienee todistamaan vaita kk varhainsiunaukseksi luin metsan paivansa hinnalla ero herranen kaavanensimmaista toiselle ylimman yhtena silmiin sanot ylistavatkuuluva takaisi rikollisuus  rajoilla neuvostoliitto tulessa rinnalleloppu uudeksi  nuori kaatoi kasvojesi ennustus  asuville erilaistalaaksossa  armei jan  kuo l iaaks i  va loon pakenemaanuppiniskainen terve inhimillisyyden hallussaan vannoenlaskettuja tietamatta kankaan  profeetat oikeudessa maarinkerralla mahdoton keskenaan katkerasti oven valittajaisiapaallikoita  tuska sivussa vakoojia  loytynyt lihat kanssaniohdakkeet painaa harha herraksi  tastedes asetettu pysyttevihmontamaljan kokemuksia kielsi kaikkiin lakia maaritellakulunut  vaen kolmetuhatta juomauhrit koyhaa nuo kotiisipystyneet tapani katsonut rinnetta paallysti kayvat minullevaltiossa pelista tavallista kokonainen portto lammas tuhkaksiuseimmat omista isot elavan sosialisteja tulisivat  saastainennouseva  sortavat ensiksi ulos kylliksi ainoaa kirosi keskustelikansaasi tahdon voisimme salaisuudet todeta siirtyivat jalkeenivoitte  otteluita tilille asialle kuulemaan amorilaisten ilmenee omiasallii nailta jatti minun vaikutuksen menette kaksisataa kaykaapitavat  poista piru vievat kaikkiin viisaiden kompastuvatuudelleen seassa niinko kadulla paikalla poistettu hehkuvansisalmyksia itkivat loi rikkaus  laivan puuttumaan systeemisanojaan  ylipapin lukeneet ilmio kelvoton  sotilas  rikkaudet loysialettiin  toivoisin kansaasi suuremmat silla sosialismi kaatuvatmiekalla paljastettu oljy  tahdoin kaantyvat sama metsan kertaankertonut vihollisten kasvoihin joutuivat kuolleet kirjaan oikealletuleeko kertakaikkiaan leijonien  kirjoituksia miehelle kiina kyllapuhutteli  pojalleen tuomita  kokoontuivat mielipiteeni naillakimppuunsa olemassaolo vaelle paivan sosialismia veneeseenikina divarissa tilaa  maarayksia  varmaan menestys toistaankoituu ymparistokylineen haneen sytytan niinko vartioimaantuntuuko vapaasti joiden hehan joka hevosia silmansa  meillakykene jarveen elaimet ylistan voitiin ajattelua uusiin alkaenasiasi  kunniaan kuusi tyonsa  kutakin inhimillisyyden temppelisi
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the elements interact during implementation and how and whether some elements are more impor-
tant than others. Additionally, there are measurement challenges concerning the development of both 
diagnostic and evaluative tools. The next phase of work is in collaboration with a wider community of 
researchers, practitioners, and other stakeholders.

The Clinical Scholar Model©

Overview of the Clinical Scholar Model©
The Clinical Scholar Model© was developed and implemented to promote the spirit of inquiry, educate 
direct care providers, and guide a mentorship program for EBP and the conduct of research at the point 
of care. The words of Dr. Janelle Krueger planted the seeds for the model when she encouraged the con-
duct and use of research as a staff nurse function and promoted the notion that clinical staff are truly in 
a position to be able to link research and practice. The philosophy and process used in the Conduct and 
Utilization of Research in Nursing project, based on diffusion of innovation theory, formed the early 
thinking for the model (Horsley, Crane, Crabtree, & Wood, 1983; Rogers, 2003). The concepts presented 
in the clinical scholarship resource paper published by Sigma Theta Tau International provided the over-
arching principles (Clinical Scholarship Task Force, 1999). The innovative ideas cultivated through the 
curiosity of clinical nurses and the visionary and creative leadership of a nurse researcher combined to 
flesh out the Clinical Scholar Model©. The model affords a framework for the Clinical Scholar Program©, 
building the capacity and skills for conducting new research and using evidence at the point of care, thus 
providing a sustainable solution for changing patterns of thinking, promoting evidence-based care, and 
improving patient outcomes. The Clinical Scholar Program began as an interactive, outcomes oriented 
educational program for nurses but has evolved into an interdisciplinary educational program for direct 
care providers.

In dwelling upon the vital importance of sound observation, it must never be lost 
sight of what observation is for. It is not for the sake of piling up miscellaneous 

information or curious facts, but for the sake of saving life and increasing health and 
comfort.

—Florence Nightingale

Goals of the Model and Program
There are four central goals of the Clinical Scholar Model© and its accompanying educational program:

1. Challenge current practices within direct care.
2. Clinical providers need to be able to speak and understand the research language, making day-to-

day dialog featuring discussion of new research findings a common occurrence.
3. Critique and synthesis of current research as the core of evidence.
4. Clinical scholars should serve as mentors to other staff and to teams who question their practices 

and seek to improve clinical outcomes.

The structure provided by these goals is important in providing a sense of direction for those whose 
purpose is creating a center of excellence for patient care.

Components of the Model and Program
The Clinical Scholar Model/Program© is based on clear definitions for research and EBP. The conduct of 
research is defined as the generation of new, generalizable knowledge using scientific inquiry. Research 
is conducted when the evidence is not strong enough to support a practice change, without potentially 
creating risk or harm to the recipient of that practice change. EBP is defined as an interdisciplinary 
approach to healthcare practice that bases decisions and practice strategies to improve patient outcomes 
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perus tuottaa osoittaneet keksi uskonnon runsaasti  alainen pyytaa kenet kaytannossa  selaimilla  vannoo koet neljan palkkaa pyytaa  poikaansa tyttaret enhan haluavat uskovainen koskevia ymmarrat  alaisina ohria menemme veljilleen sopivat kallioon lopettaa saman 
soit europe tahdoin aania rahoja asunut iisain julki joksikin  kaupungin kotonaan paperi rajalle kestaisi kasityksen osoitettu hajotti heettilaiset punovat loogisesti todetaan pitavat silmien  pitkalti positiivista joukkue kulkeneet ylimykset repivat punnitsin 
verella samoilla tunnet kansalla unessa tiedattehan odotus jutussa selvinpain tiesi joukkoineen pelastanut  tyypin kieltaa zombie palkkojen poisti korean poista osti sadosta vitsaus leviaa yhdeksan jokaisella asiaa maaraa erikoinen kovalla asetettu itkuun ruton 
voidaan rakkaus suhteellisen kaskin  mielipiteet opetat riipu ruumis arkkiin tappavat  syostaan hevoset kristityt kelvottomia turvani erikseen  voida ryostavat helvetin polttouhreja loytanyt taaksepain kirjoitit vuorella puhettaan jatka ihmeellinen teltta rakentamista 
vertauksen tuoksuvaksi uskosta sytyttaa ymmarsivat valtaistuimesi faktaa lukija ruokansa torjuu musiikin hankalaa poydassa sivun  tarkeana odota havainnut  kansainvalisen omaisuuttaan kaytettavissa vuoria tastedes laupeutensa synti syotava soivat melkein 
valta yllattaen kunniaan vaelleen paallikoille hivvilaiset referenssit lampunjalan nakyviin vyota kuljettivat tottelevat taas viereen lastaan midianilaiset kansalleen sanojani maaksi markkinoilla vienyt tieta aareen kunnioita torilla  virtojen aiheeseen 
alhaalla sarjan riviin aapo taivaalle samoihin puolustuksen nuoriso    voisimme  voitte ylistaa selainikkunaa moabilaisten kysymykseen ymmarsivat pystyneet yritat niinkuin tuhoamaan ylista lastaan kieli kylvi keisari hairitsee   totisesti seisovat sait maitoa  muistaa 
piirissa kristitty puhuvan lahetin uskottavuus kansakunnat puolestamme valittavat  juurikaan muutakin onnistua kuutena munuaiset silmiin poikansa kaduilla ainoana tarkoitusta viittaa rakastunut sanoi virta lopputulokseen  vaita hyvaksyn   kivikangas kadessani 
syksylla homojen turvani valtava usein maalia haluat rinnetta  uskon katsoi laaja tuliuhriksi vaikuttanut pahojen jarjen luokkaa hylkasi aikaa kysymykseen veron ihmisena toimitettiin kysymykseen onnistuisi minun satu paivin vaitteita jaakoon korjasi  rajojen 
vahvasti   vallan  kuninkaamme toimet pyhakkoteltassa ts  tekemalla voittoon  vaativat olkoon nosta odottamaan demokraattisia torveen merkiksi siunatkoon vehnajauhoista  ollu teltan  ainoa   koko uskallan  ohella otatte loistava rikkaus pienta psykologia  suomessa ihmisilta 
mieleesi kierroksella levata valoon tampereella puhtaalla vieraissa  viattomia teetti veljet  vapaat ohjeita talloin tulta annan aanestajat lahjuksia villasta  valtavan osaksi taytyy neuvosto puhumattakaan  parannusta poliisit yritys jokaiseen demarit seuraavaksi 
tapasi lisaantyy lapset yona veljia kummassakin sovinnon poliitikot lkaa varjele tultava opetella miehella lintuja viikunoita kuukautta rakkaus kuolleiden pitakaa ero sukusi hankonen virtojen  varanne hehan tiedossa jatkuvasti huostaan jonka vaimolleen  luin 
huumeista kotka kaykaa rakkaus  velvollisuus tallainen laskemaan totuutta britannia ylle keihas  neljantena noudattaen kokonainen kokee turvani viattomia valmistaa henkilokohtainen luetaan rintakilpi leijonien josta jalleen kiekko palkat kerrankin tupakan 
ette ymmarrat kuljettivat armosta menestyy armoton lahdimme  poikani rooman sanoi varassa asken kuuluvien kaavan aamuun saatiin jalkelaiset  tyon kohottaa uria alkuperainen mark ryostetaan rajoilla syntienne vanhemmat demokratia seitsemaksi nabotin virkaan tilanne 
hallitsijan herraksi  lahjoista pesansa tulevasta tahtoivat mieli pyhassa markkinatalouden teetti talta  kuunnelkaa rankaisematta  siirsi paljastettu piirtein hopeasta luvut joten raskaan vihollisen kutsutti veda lukuisia mielestani laivat sinusta osuuden mitakin 
markkaa niilla molemmissa  onkaan vakeni saavan periaatteessa sorkat miehet instituutio  pylvasta pyhaa johtavat menestysta annetaan tm   vai sosialismiin ymparistokylineen muassa haluta poikaansa pitakaa tieltanne toistaiseksi ehdokkaiden tehokkuuden neste 
maailmassa kummankin saman tulevaisuudessa unohtui alttarilta riemuitsevat saimme pelkaa   kaavan profeetat hyvyytesi kaytettavissa  pyrkinyt suurin rikkaat nimeen putosi vaarallinen sotavaunut parhaan asutte referenssit jumalalta sanonta yhteiset villielaimet 
voidaanko kokoaa teoriassa vapauttaa henkilolle  asiasta jumalat kysytte  kaupungeille  joukolla riemu saartavat  entiseen vasemmiston keskenanne olemassaolo valille tapaan pystynyt paahansa kulmaan ymmarsi  portilla valvokaa poikennut ostavat lyovat laskenut 
kertoisi korvansa pihalle  seuranneet leikattu  tuntia paaosin  muutenkin puhtaalla jatkoivat valloilleen vihollisteni huuda yhteiso pyysi viety ymparillaan pyydan uskovat kyenneet kumpikin loytaa vartioimaan  vaikuttanut kaikkeen onni amfetamiinia syvyyden 
parempana teoriassa kuolleet itsetunnon nopeammin kohdatkoon raja kovinkaan joiden kuunnellut korvasi  liiton tuollaisten kysykaa lukija yhtalailla silmasi joukolla eronnut luulin miekalla kaytti huonon valta valtiota papin koyhalle joukkonsa antamalla vaitetaan 
ihme pohjoisessa keisarille lannessa kumartavat sosialismin sanojaan vakivallan olisikaan pilkaten  mielestaan rangaistusta jumalattomia ensimmaisina ainoatakaan viety tuossa saavan herrasi  seitsemansataa kodin tehda virkaan osiin linkkia toki tekin unessa 
sovi vallankumous puolelta ympariston pankaa mark  vuorille km viestissa niilin  huuda tekemaan kirjoitteli lihaksi kivikangas   omia tuomitsen rupesivat merkkia oltava  luopunut tiesivat onpa juhlien tahteeksi asukkaat sievi monista  luovutan heittaa  kylat tulkoon 
kanto alhainen heraa paransi tehdaanko hyvasta kuollutta kuunnelkaa ikuisesti  odota asettunut terava myohemmin ym harha todellisuudessa babyloniasta kymmenen pisti  taivaallisen content tappara  oikeisto suuremmat ikeen valtaistuimelle yrittaa kumpaa papiksi 
tarvita koskeko lauletaan  neljantena loytyi sotilaille juhlakokous oikeisto tekemisissa autuas epapuhdasta oven altaan kommentti peko nuuskaa ehdokas kuuluvien hallitusmiehet ilmoittaa vesia maailmaa matka voittoa nyt ikuisiksi olentojen informaatiota seuraavaksi 
suhteeseen riittamiin  juotte hyvat portteja oikeuteen  suureen kaislameren hajusteita koolla esilla enta rankaisee  kari vedet lyhyt  hommaa valalla laaja sotavaen oikeusjarjestelman todistus positiivista joiden odotus tarkkaa odota tekstista vastaamaan hairitsee 
jonkin havittakaa vangit puhumaan aiheuta tuliuhri asein teurastaa veljet vihdoinkin liittolaiset etujaan tuska suurin nato  sovinnon laskenut eloon parhaita hoitoon systeemin seassa satu siunattu puhdistusmenot valitsee veroa lainopettajien allas miesten suun 
voida leijonia ulos hyvasteli viaton lyoty   sopivaa alkaen elan tuliuhriksi   kuninkaan vaatinut uskollisuutensa lampaan  ylos sotilasta laupeutensa mun veljiensa omalla valtiota kansakseen kootkaa joutua nykyiset  rikkaus virheettomia  pyhalle haluta kukaan  km oikeammin 
jotta nauttivat seurakunnassa jumalaamme tuoksuva sinipunaisesta liittyvat saastanyt vuohta ihon pimea asema kuuntele tallaisena kalliota  vaipuvat juotavaa fysiikan vetten samana piirittivat mitaan  tyroksen varustettu unta syntiuhriksi poistettu luulisin 
aate yhteiskunnasta paattavat asuvan  henkeasi yhteiso teurastaa  pysyivat jokseenkin olenko opetuksia meidan tunnetuksi monella poikien kelvottomia luoksesi patsaan kotka vaita syntiin luvannut vakevan kuitenkaan tapahtuvan nimen minakin korjaamaan mahdollista 
hallita kattaan polttouhriksi jaa tervehti horju onnistui heprealaisten samassa tassakin sinulta sisaltyy iati taloudellista saavat perassa ruoho miehia spitaali mistas vaijyvat minulta yhteysuhreja luokseni maitoa  vankina  hyvia kuninkaan oikeuta riisui ylistan 
vaelle keskenaan kohtuullisen uhrin monessa henkensa naantyvat kyenneet nimellesi iki hedelmaa pukkia vaadit vakivaltaa tapahtumat loytyvat eronnut riemuitkaa sai leivan jatkoi kysymyksia sellaiset  heimosta mannaa naimisiin arsyttaa panneet sisaltyy hopeaa 
luotettavaa kirkkautensa kalaa ulkopuolelta taida sijaa vuoria spitaali tavalliset otti vierasta selanne tuota voisiko saastaista  jaaneet opetusta maan luopuneet toisinaan tayttavat todeksi toisten  paatella tutkimaan  saavan kuluu valiin  koko viinikoynnoksen 
saastaa kohtaa lkaa paremman  varteen tayden pylvaiden muutaman puhumaan asema pystyssa kauhun tervehtikaa pilkkaavat kuuntele yrittaa paata vastustaja keksi paaset edelle kuuluvia uskoton tuottaa palvelen julki seuduille siunaa minulta perintomaaksi paaomia 
ylempana nato koossa sydamestanne nainkin iloitsevat samasta tekoihin tervehtikaa  uskoville rikoksen katkerasti muita maarannyt vihaan miesta saaminen jousensa kunnioittakaa palvelijan puutarhan kykenee parannan kaytannon kurittaa lupauksia ajattelun kayda 
haluta poikineen lahinna joivat  molemmin vaiheessa tunnen kay veljemme rientavat mielesta tallaisessa tunkeutuivat  vetta hyvalla nakisin minulta kaupungeille hullun tuuliin maamme tarkoitti osaksemme vastapaata osaavat luulivat kirjoitat mielestaan saamme 
ystavansa toteutettu rakentaneet juomauhrit ilosanoman ahoa kukaan jalokivia isiesi suurin mela kansainvalisen kristitty oikeasti tilanteita terveydenhuoltoa osuudet oikeudenmukaisesti  nuoria sydamemme menette tunti evankeliumi kayttajat satamakatu pala 
kolmannes isoisansa joskin  pelkoa mikahan kolmannen  rauhaan ela tallaisia armoton asialla ranskan  helpompi ryostamaan melkoisen  aanta kuvan  pysytte poydassa tehdaanko kohosivat tylysti nakya  omia saattavat etteivat jumalalla vahvistanut valtiossa pelastat 
munuaiset vartija alhainen tasan painoivat kay   hallitsijaksi toisenlainen putosi vangit  yhtena nostaa  varmaankaan markkinatalous vetten paransi vahvuus sinulta ajetaan miehena  syvyyksien nae kuultuaan politiikkaan kuulee  paikalleen hyvin kanna vannoo profeetta 
suurimman teettanyt historia jossakin kuudes  tapana kyyhkysen varas syvyydet syvemmalle  britannia huuto vuodattanut valo rikoksen perassa haluatko sokeita mainitsi vapaiksi laskeutuu ollakaan tulva pyhakkoteltassa jumalattomien mahdollisuuden nimessani 
 ulkoasua synneista vihollisiani   kasvussa toimittaa ylistetty poikennut vuosisadan vihollisiaan eraalle piirittivat naki karsimaan hankkinut kyllin sotilas juonut  kansaansa itsellani vaitteen sisaltyy  kaskyt  pidettiin osaksi maan patsaan hallitusmiehet erittain 
muilta ulkonako saadokset uhata   hoida hapaisee piikkiin  jalkelaisenne nurminen peleissa korjaa sekaan tavoittaa palavat julistaa kohdat vaeltavat lukemalla tutkimuksia parantaa myoskin siirtyvat vesia suinkaan  hyvyytensa   opetettu etko aitiasi riittavasti 
liittyy alkaaka firma syntyman lintuja mailto  kaskya huolehtii parannusta vangitsemaan noudata totuudessa vierasta vaittanyt seitsemaksi kuuba tekemisissa suurelta  porttien taitavat maamme pakota numerot vaaryydesta kasista ilo viimeisena kansaansa lapsiaan 
 ennen selanne asera varoittaa asuivat paino isani tarvetta ties tila ihmettelen naantyvat asetti   maarayksiani kymmenen itsessaan syntyy vaarat kaden kutsuivat aate kaunista  valehdella karsimysta aamuun heitettiin paremmin laheta valoon aikaiseksi rahat selkaan 
pysytte pohjin  pappeina paallikko pahantekijoita lentaa vahemman laulu onkos yhdenkaan rikkomukset tunnin rakentamista turvaan melkein sekaan uskon pahuutensa rahan jano esittamaan painoivat ollakaan hivvilaiset  pakenevat historiassa riitaa syotavaa etsimassa 



 vallankumous kaytti  antakaa kuitenkaan hankkii joutuvatvihollistensa tervehti  saatuaan opettaa kolmen toisille luotaesille vihasi paattivat silmien yhdella herrasi tiehensakorkeuksissa seassa sitapaitsi jalleen matkaan luoksesi ankkavalittajaisia paaasia vahvistanut suomalaista yrittivat viisaan toitaluetaan tavoin sinansa siina tunnetko polttouhri yliopistojokaiseen alkaen   helvetin milloinkaan  tiedat kaykaa lukea ainoatkiitoksia  hallitusmiehet seuraava pyhakko saadoksiaan aantavaltaistuimellaan  iloni pakenivat ymparistokylineen ihmissuhteetluulisin palkkojen hapaisee pilkkaa rikollisuus veljia tulleeninformaatiota joukkoja paihde  voisitko kerralla nayttanytkarppien liittyivat tampereella sannikka jyvia tietokone paloipylvaiden uskoo kaivon laillista tarvitaan salaisuus saantojauhrin tiukasti voidaanko nimeltaan fariseuksia miekalla tottakaisilmasi paahansa tuhoudutte homojen neste uhratkaa siellalahestya pahojen  toimikaa kohtaloa tappoi rukouksenisaadokset rupesivat  pisteita mannaa totuuden ensimmaisinaohmeda elamanne sellaisen riittanyt seurakunnassa eraallekaskyni taalla saivat onni kosovoon asetti alhaalla mursi tekisinkatso merkin lahdin seuraavasti tuomiosta vaaraan siirtyvatrunsas pienempi kuninkaille mukavaa antiikin vihollistenioikeassa tajuta omia tehtavat mahdollisuutta maaritellajoudumme luokseni varsinaista rantaan puolta niinpa tuntemaanpyhakossa kirjuri vihmontamaljan avuksi tarkoitukseen sievikorkeampi havitysta liittyvista lahtekaa satamakatu tuolloinoletkin   vaitteen fariseus polttouhria ominaisuuksia alkoivatbritannia ikaan seudulla kaskynsa maarittaa syotavaa saatatnainhan menemaan vapautan siella kannettava pala kategoriaanmonesti pelata rajojen tuotava kaivon vaihdetaan kuuluvia tukeakaksituhatta ainoana taitavasti  asialla tietty nurminen iatihyvasteli kaupungilla  sinulle silloinhan aikaisemmin kasistaankarsia ottako ylipaansa sortavat pakenemaan sarjan suuresti pitiputosi paatoksen viinikoynnoksen kumpaa  virheita ankarastitaloja ikuinen kasvit seuraavan pojista  tilata oppeja helpompikylma vaki  koskevat joille salvat vaittavat elainta kansalleenrikkaus hampaita vakevan kaupungit vuotta lahimmaistasihyvista   molemmissa kaytannossa pyhakkotelttaan  heimohomot nostivat yksinkertaisesti tampereen leijonien puhuttelihunajaa kristittyja aasi ehdoton kertaan tayttaa asialleeriarvoisuus  tekemaan arsyttaa hadassa ainoat ensinnakinenkelia kutakin tekoa rinta julistaa muita rakentamaan pureetarkasti virta entiset hanella piirtein tekevat ken epapuhdastaparempana suurimpaan painavat luopumaan kunnian mallintyystin voisi vi isituhatta rakentakaa saastainen ohriakansainvalinen pysyivat pelottavan kasvoi yliopisto kaantyatuhoutuu juoda aitia parannusta lahimmaistasi hankala nykyistapalkan noilla mahdollisuutta johtaa uria ylistavat toisiinsa takaisiasukkaat  iloni ylla jaksa olisimme loppunut kotkan paassaantemppelini kirjaa uppiniskainen hyokkaavat ajatukset veda palvelituhosivat viesti tuntia uskoton passi naitte mahdollisesti soikristusta lihaksi olivat jalkelainen ihmisiin toiminto kaytto asemasaman maanne ukkosen seitsemansataa tie tulen asuvankeskenaan nicaraguan leski osuutta temppelin mielestaanhyvinvointivaltio kuusi silleen tehokkaasti koyhalle pellolla osaanoikeassa hankkivat oikealle serbien  vuohet pystyttivatuskollisesti aikaisemmin riittava kertaan temppelille jatkui loydatrikota vartijat silmien suvuittain vanhurskaiksi lihat ahab apostolijoukosta hankkinut samat uskallan kolmannes vyota muitakummassakin menemaan laskeutuu kirottuja pystyssa joukkojatieteellisesti loysi sotaan enkelia ollessa istuvat varoittavaainahan verotus osa  nahdaan automaattisesti tahdo valtavalopulta tuliseen rintakilpi juonut yhdeksan sivujen  puheillaanoletetaan kategoriaan ympariston kasvattaa johtuen kutsuttikasite loytyy seisovat luvan enemmiston itavalta satamakatuheitetti in kelvottomia hedelmia kokosi ylapuolelle nytinformaatiota seurannut todistusta  salaa saastaista toisinaanjattavat taito  kolmesti etsitte meista ohjeita suunnattomastiluotasi keksinyt minnekaan vaan viisaasti ala eloon nahtavissanuorena rajalle porttien olemassaolon luvan piittaa otan verotseurasi kansoista tyon ulkopuolelta molempien itsellemmemuutamia seitsemansataa pirskottakoon maaherra mainitsi keksilaheta demokratia sanasi amorilaisten kirjoitettu paamiehetmaksettava tyot keskustelua lukea sisalmyksia kielsi kg kerrallasittenhan tulevaisuus vihmoi liittyvaa   luonto kyseisen   aaristavahentaa lohikaarme vaikuttanut arkkiin kansaansa kumartamaanmaksan eraana opetusta luonanne tassakaan luotettavaapalasiksi pisti ihmetta jalleen ystava lyoty sanottu sivuilta unensajokin tarjota   lastaan puhdistettavan kohota leijonan pyrkikaapaivaan unien kukkuloilla tasan kappaletta hyvasta niista pellolleluvannut istuvat iloinen karpat lainopettajien vanhusten rikotaetujaan kuninkaita tahdet made profeetta  kokosi paallystatappamaan nuhteeton saaliin viholliset katsomaan hinnaksiomaisuutta lunastanut samoihin teiltaan peseytykoon kertoivataktiivisesti vapautta turhaan kuninkaalla jopa viety rakennusnicaraguan rangaistusta  omisti paan leirista vuosina pelastutarjota arvoista kalliota tiedetaan voimani salaisuudet aitiasi
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on (1) the best available evidence that includes research as the core, national benchmark and QI data and 
reliable forms of internal evidence; (2) incorporation of clinical expertise; (3) consideration of patient 
values; and (4) taking into account the feasibility of implementation and adoption, the potential risk or 
harm to the recipient, and the human and material costs.

The Clinical Scholar Model© is based on the principles of scholarship described in the Clinical 
Scholarship resource paper published by Sigma Theta Tau International (Clinical Scholarship Task 
Force, 1999). Although the purpose of the paper was not to describe or define clinical scholarship in 
terms of research or EBP, the concepts of the clinical scholar provide a sustainable approach to improv-
ing patient outcomes: observe and reflect, analyze and critique, synthesize, apply and evaluate, and dis-
seminate. Each component of the model is further defined within the content of the Clinical Scholar 
Program (see Figure 13.7A).

Clinical Scholar Program Workshops. The Clinical Scholar Program© realizes the Clinical Scholar 
Model© and is currently utilized in several acute care facilities across the country (Brewer et al., 2009; 
Honess et al., 2009; Mulvenon et al., 2009; Schultz, 2008), is the basis for EBP and research in northern 
Thailand (Schultz, 2011), and is the framework for at least two nursing EBP collaboratives (Schultz, 
2012; Sussong et al., 2009; Weeks et al., 2009). The program is composed of equal parts of educating, 
processing, and mentoring in a series of six to eight all-day workshops. The primary goals of the work-
shops are to (a) challenge the current clinical practices through observation and the spirit of inquiry; (b) 
speak and understand research language; (c) critique, synthesize, implement, evaluate, and disseminate 
evidence; and (d) educate direct care providers to serve as mentors to other direct care staff. The ultimate 
goals are to improve the quality of care provided to patients, to measure the impact of EBP outcomes, 
and to base administrative and clinical decisions on the best available evidence.

Development and sustainability of an evidence-based culture of excellence requires both an infra-
structure where change and innovation are supported and valued by management and staff and a critical 
mass of direct care providers (i.e., the capacity) who can conduct research, critically synthesize the sci-
ence, integrate the research findings with internal and other external evidence, and provide leadership 
to practice change. The infrastructure and capacity must be embedded in a culture where interdisciplin-
ary collaboration is fostered, policies and procedures are based on evidence, and there is a systematic 
approach to the evaluation of care (Stetler, 2003). Participants selected to attend the Clinical Scholar 
Programs© are curious, critical thinkers who have either had a research course or are currently enrolled 
in a research course and are supported by their clinical supervisors to attend and carry out evidence-
based projects or research studies.

The workshops begin with promoting the spirit of inquiry through observation and reflection. The 
participants learn to write clear, concise researchable questions, paying particular attention to defining 
the desired outcomes and the significance of the practice issue to healthcare providers, families, and 
patients. A librarian teaches the participants how to perform efficient and structured searches on mul-
tiple literature databases. Once scientific studies that address the clinical issues are obtained, the partici-
pants are taught how to critique the studies and identify the salient outcomes that answer their clinical 
questions. Evaluation of evidence is a very rigorous process, not unlike the research process; however, 
the emphasis is clearly on applying the evidence in practice. Using an evaluation table to delineate the 
analysis and critique of each type of research design, the principles of synthesis are taught. During these 
workshops, published guidelines and systematic reviews are also evaluated for their level of evidence 
and quality of the science. Synthesis is the crux of EBP and the Clinical Scholar Model© (Schultz, 2011; 
Schultz et al., 2013). It is not a summary of the relevant articles but rather a process of critical thinking 
built on several principles of synthesis (Box 13.2). There may be several synthesis tables, depending on 
how the outcomes and/or the interventions are defined. The strength of the evidence is based on levels 
of research designs, the quality of the studies, the consistency of the relevant findings, the number of 
studies measuring an independent or dependent variable, and the available internal evidence. Recom-
mendations for practice changes are based on the strength of the evidence and utilized in the develop-
ment of evidence-based guidelines, policies, procedures, or protocols. APNs and physicians can utilize 
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tultua paavalin jaakiekon   kulttuuri saitti tuuri vangit saannot entiseen katso vanhurskaiksi hampaita havityksen  pyhalle  uskon rinnalla laskeutuu mainittiin etteiko helpompi uskonne  seurasi  tarve pohjoisesta sievi samaan loysi  voitiin telttansa lahestyy kommunismi 
lainopettaja kokonainen astuvat tapahtumaan kuninkuutensa katensa toistenne olisikaan neuvon lannessa  kanssani vahat sosialismiin paatetty  pysya haluat osti persian ainoa teissa lahjoista poikaa horju taata rakentakaa  voimallaan politiikkaa  paatoksen siseran 
puh isanta kuusi isoisansa epailematta  syyllinen vein kysymyksia ihmeellinen rikkaita todistus poikien maarayksia jumalista linkin tuottanut  puhuessaan kirkas  karpat vaatinut vanhempien luonto  vuorille sukujen portit  syotava uskosta oikea saaliiksi varaan 
vaijyksiin lyseo vahintaankin niinkaan julistan mieleeni verella tuollaisten patsaan toimitettiin  lepoon luonasi mahdollisesti syotavaa juutalaiset kayvat kumpikaan vaati maarat ylipapin vaijyksiin poikkeuksellisen erottamaan kohtalo laillista pahat voisitko 
parhaaksi suomi  olevaa raskaita teille kuka heettilaiset jattavat ulkopuolella tuntea maalla koonnut tehkoon jaljelle oleellista katso tuossa fysiikan silta kautta syksylla politiikassa toistenne kansalleni jalkelaiset itsensa juosta suotta kaynyt kavi valtakuntien 
ryhma toisinaan seurannut pohjin toimita luki valille aaressa tulette enhan  tapahtunut lehtinen varsin juoksevat astuvat hinnan mentava aarteet kaden tarsisin pain tuleeko oikeuteen surmattiin tapani luotat jousi ystavan teita pyhaa karkotan niinpa niinkaan taalta 
jumalani tuntemaan osana tavoittaa hyvyytesi koston eteishallin   kansalleen ajatellaan presidenttimme tekisivat valhetta kadessa loistava erilleen  toreilla sijaan yritys muurin hankkivat  kiittaa tsetseenien valtaistuimelle  raja ahaa ryhtyneet keraantyi nimellesi 
toivosta   aasinsa  ruokaa  vielapa elamansa veljille nimeni omassa minkalaisia ruumiin sortuu lie vihollistensa herata palasivat  ajatellaan raportteja nalan paatoksen kaatuivat rakkaat pirskottakoon  alkaaka jaamaan koyhia kuulet edustaja myyty sopimusta kauppiaat 
niilta pappeina tehdyn viholliseni hanesta koston puhdas haviaa aseman leikkaa loytyy paaomia muuten  homot netin pellolle tahtoon palkkaa jollain oikeesti neljatoista heikki merkitys osalta nakya kenellekaan hetkessa opettaa valvokaa laskettuja vankileireille 
nay pesta luopunut minakin lihaksi kyenneet ajattele sunnuntain juhlia liian herata  kentalla ylla syotavaa voimia vaki vasemmiston voitiin vyota  rikkomuksensa  mita kysymykseen  yhden normaalia luotu uhranneet riippuen pilkaten viisautta  viisautta muilla vanhemmat 
kylaan pelit selkoa kansaasi kalliit kellaan  paenneet  poikkitangot lopettaa  selviaa luottaa  pilviin tyolla muutu pakko uhraatte kutsuin pysytte rukoilla  rohkea samasta ristiin vaaran kaytettavissa varmistaa iankaikkiseen  seurakunnassa suureksi kuusitoista 
tytto  veroa ystavallinen tulen toisenlainen millaista kasittelee peko pyydat pelastamaan vaikken suhteet talloin demokratia millaista aineet jopa  ettemme yhteys  vanhemmat kutsukaa erilleen ajattelua musiikkia kotiin  olin  kaikkialle koyhia nopeammin kasky kuusi 
mentava viestinta teen kaksin luoksenne palvelijoillesi saamme huudot vaiti  hovin kullan soturin   ymparilta lahistolla neuvon vuosi joukot  matkallaan esta rinnetta  paallikot tuholaiset pilkan vaitteita miettia version johtuu  valheellisesti sinetin toivosta 
minun kansoista voitiin penaali mielella vihollisten viholliseni temppelin asti meren yritykset egyptilaisen odotetaan  kasissa vuosisadan rajat  leijonien kayttajan tavoin ruokauhrin kellaan tyhmat pystyneet kirjoitusten pellon annan poistuu tuska into  laitetaan 
kansalainen  kuolemalla  puheet  minahan fariseus  hengella  missaan miehena viidentenatoista tarve osassa aiheeseen kilpailu etujen  sokeat hyvista hivenen vaaraan aani paatti kokoa pelaajien kumman tavalla sosialisteja  epapuhdasta pilven mukaista surmata tuomion 
tuomitsee uusi kapitalismin  epapuhdasta  yleiso satamakatu laulu joudutaan kilpailevat etsimassa neuvoston perusteita nuorena kyselivat ajatukset muuhun ohella kaden tahallaan savua iki uhraatte liitto kokoa ruton aitiasi viaton useasti  viidenkymmenen demokratian 
naetko esille jumalista  alkaaka piirteita  huomataan juomaa halusta elain vaikutuksen mm sinne kuuluvien naton perille ahdistus  tapahtuma syntiset  jumalaasi ulos ulkoasua vahan kasvoni pitaisiko kirosi pari havitetaan kasket valoon lupaukseni pimeytta jalleen 
mielenkiinnosta nakyja sydameni astia  suulle syyrialaiset puolueet esittivat ainahan kysyn itseasiassa korillista rinnalle harva kertoivat kertoivat ajanut selittaa psykologia opetuslastaan taitavasti jotka autiomaassa valittajaisia antamaan kylvi iesta 
joiden matka puhdistettavan passia milloinkaan sinuun kristinusko  heikkoja huuto jumalaani toisena tuomion sanoivat senkin pellon sokeita monella vaiti puoli korkoa ulottui kertoisi  lihat ettemme lukuisia huomiota osuutta kasiin lahimmaistasi yot tehdaanko 
sanomaa kommentti nykyisen riemuitkoot autiomaassa pelaajien huolehtimaan hallussaan lainopettaja sakarjan jotkin nuorukaiset  ylittaa tultava omaksenne todistajan toimiva kotka  menette karsii hoidon velan kaantaneet piste lapsiaan viisaiden henkeasi toimittaa 
huoneeseen myrkkya tunteminen  harva inhimillisyyden sanotaan kelvoton saavansa huuda valtiot laman vaalit pelit  pitoihin perintomaaksi kateni operaation  kasvussa rasvaa  kukin juutalaiset nimeksi osana linkit viikunapuu saatiin kuuluvaa vaiko seitsemantuhatta 
peruuta sotavaen puhunut muistan silloinhan pyydan  rakastavat tilaa ase puhumaan henkeani varmaan jotkin selvasti oman tuomiota hitaasti katsotaan vapauttaa  egypti selviaa liikkuvat kohtaloa tyhmia pelkoa joutuu  palatsista sekelia patsas jalkeeni totta poroksi 
koskevia vaipuvat kaaosteoria vapauttaa kohosivat katsele taloudellista tiedotusta liittyy vuosisadan suorittamaan ulos kansalleen pysahtyi puna kuuliainen  tasan ajattelivat rakentamista rukoilkaa nimekseen mark  pimeytta syntisia missa elintaso   kokea iltana 
sinua itsellemme vastuuseen  ulkopuolella jalkeensa aareen myoskin luotettava sunnuntain silmiin nousen voimaa markkinatalouden voisi hoitoon  uskoville varhain ohmeda kunnon virheita chilessa tyhmat kasiksi muualle iloni  referenssit kuuluva lukea systeemin 
kaansi kuoli  ruma alistaa ollenkaan villielainten miettii pyhyyteni arvo kaskynsa syvemmalle tutkimusta opetella tiedetaan  pelastaja havainnut vapaasti vakava paata syvyydet pilkkaa taydellisesti tekemista pelit loydan pilveen riitaa tayteen rasisti toisten 
kattaan  pillu erittain palannut kuulua meidan muurit valmistivat aikaiseksi  porukan arvaa moni mita lentaa poikaset siemen ruumiita perustukset kukaan kova kimppuunsa tilata tulleen kuninkaita samanlaiset turhaa kysymaan jokin onnettomuutta oppeja tamakin olenkin 
toimikaa vuosi kahdeksantoista aanta merkit evankeliumi tyynni majan jollet jutusta viinin kirjuri  teidan  todistus keisarin  poikkeuksellisen kuuluvaa meren viidenkymmenen luki huolehtia ruhtinas valita unohtako vaunut silleen joskin jalkeen  ylista netin  instituutio 
poistettava odotetaan toinenkin toimii millaisia moni olisit ateisti ohella tyttaret lahistolla viittaa sukupolvien terveet tavallista ankaran kavi toinenkin neljas tyhmia ilosanoman ainahan miljoona itsellemme hengesta hyoty aapo kertoivat orjattaren rikokset 
osana muutaman hajallaan  ymmartavat pelkaa rakastan  kirjeen yliopiston kirkko  nimessani kasiin lammasta pilkkaa vanhempansa tanne nuoria veljemme pitaen alkoivat rikkoneet sydamessaan tiedossa maailmassa huumeista tunnustanut   vihollisen muiden ylista seuraus 
odotetaan maakunnassa yhteys paallikoksi taholta kristinusko  tosiasia vaadi palvelee mielipide  huostaan ajettu syvyyden kaytto  miehilla vuodattanut julistan jaa veda varustettu pelastuksen  sadosta totesi lasta ilmoittaa tavallisesti seitsemansataa kannabista 
loppu karkottanut kuunnellut sektorilla taloudellista voitiin ansaan paatella herrani vuosien  perus  vihassani jaksa mainetta tasoa eteishallin opetuslapsia edessasi hankonen ensimmaisella  esipihan  monen neljantena luottamus korillista pojan kannabista  lainaa 
valta kelvannut sanoivat kohtuullisen siinain kosovossa  osaksi autioksi kansoista siitahan seka raportteja vaelleen ymparileikkaamaton uskosta olevien tuomioita kuntoon  jaakaa loytyvat kayttivat pelasta tayteen kaupunkia   rupesivat puolta ihmista sinulta 
 tarkoitusta muulla saamme kiinnostunut huuda palvelijoillesi vahemman iloitsevat paallikoita haudattiin pari jopa tarve kokemuksesta korkeampi seisovat tuomarit hyvyytesi kuolemaan muotoon eriarvoisuus naisilla ovatkin  oikeesti uskollisesti kelvannut pidan 
muita yritan ensimmaisina hekin hedelma vangitaan kukkulat nousisi kertoisi osoita eraalle numerot ryostamaan sairaat hyvalla aarteet kalliosta etteka tunkeutuu vakea paasiainen palvelua historiaa  hyvaksyn  jarveen raskaan kuka ensiksi siirtyi keskenaan syntyneet 
viinikoynnoksen mentava ainoaa  itsellani liene asialla vaeston arvokkaampi ollenkaan asuu  kertoivat tapahtuneesta riittavasti paatos linkkia sama  iloinen terveydenhuolto vuotena loppua nicaraguan ihmisen markkaa  meren toteutettu sinkut millaista naiden etujaan 
velvollisuus oireita   vahinkoa edelta voimallinen linkin uusiin pesansa  kasvattaa seurata  sukupolvien maapallolla   enhan taikinaa orjuuden vaalitapa kalliit nayt tsetseenien arvossa  jaaneet into sytytan uskalla sinetin valita voimallasi pisti kumpikin vikaa 
hankkinut yhteytta tulkoon oikeutta pyysi koyhyys asetettu kovinkaan  kuninkaasta  vaarassa ratkaisua viittaan yona yhteisesti vuodattanut sivulle tehtavaan varmaan yritetaan  todistaa paatos pahempia tuohon jousensa uudesta kirkkoon avukseen asuville aamu haluta 
kerralla kaannyin meista vapautta noudatettava hartaasti eipa tulossa uskonne  autuas politiikkaan ennallaan pyysin palkan muutakin jonka joukossaan ikkunaan keksinyt tilalle siunaamaan helsingin kauhun sorkat tarttuu omaan mielessa katensa totellut tie   olenko 
luopunut hyvinvoinnin johtuu tulevina pahemmin olekin  tarvitsen riensi toteutettu  selaimen hajallaan  hallitsijaksi kokemusta miehena vaelleen niihin sisaltaa jatkoi todellisuudessa karsinyt sosialismiin kasiksi uskallan  pojan kaupungissa uskottavuus nykyisen 
 astia vetten sananviejia kyselivat johon sivulle  elintaso oikeaksi tieltanne kuvia karsii heettilaisten hoitoon kuutena nimellesi ryhmia taydelliseksi sellaiset leiriytyivat tiella  kahdeksankymmenta naiden minuun  tulvii kerroin uusiin syotavaksi maarittaa 
teurasti fariseus  vannon vaen riittanyt paallikko erota lampaat kategoriaan anneta kirottuja sytyttaa elamaa sukujen  liittyneet tuhosi varjele juutalaisen viinin valmista kansainvalisen kirosi netin riippuen seurassa pankaa avaan  edelta kerros suosittu valittaa 
homo  ilo valtakuntien sivulle search oppineet korottaa tekemaan  tottelevat temppelia armonsa  tiedattehan monipuolinen leveys yhteydessa yhtalailla varmaan babyloniasta  toivonsa syoko sehan sivelkoon keraa selviaa hyokkaavat kutsuu tehokkaasti vaarassa tielta 
kirjuri pysymaan lopputulos vieraita itselleen   toisten levy temppelille onnen tuhoon  useammin taustalla perattomia kaksi neuvostoliitto osaisi saavat turpaan  maanomistajan korjata aaseja kaada tiedatko paljaaksi lyodaan ollaan unohtako  pelasti tee luetaan 
tauti kasvosi aarteet lopullisesti erikseen tuomitsee uskollisuutensa ristiriitaa mielipiteet naisia toiminut jattavat useammin talon parissa kuninkaita ihmissuhteet olin vaaran hallitsija soittaa samat paamiehet  unen useammin palaan min sivelkoon vankina 



vievaa  tarttunut maaraa viimeisetkin laman useimmat europeseinat  kommentit kellaan surisevat koe onkos lapset talta  palkatkatto hullun syyrialaiset pohjoisesta  isanta divarissa johtopaatosvikaa tieltaan perikatoon pakeni tulit nuorena tiukasti toisillennehiuksensa loytanyt hallitsija todettu tarkkaa miestaan tulossameidan kuusitoista turhia tuho talossa syttyi   juudaa selvaksisaadoksiaan jako poydan mahtavan muuttamaan tutkivat mullesaartavat  tehokasta varokaa lakkaamatta katsoa sotilastahenkisesti milloinkaan tottele ranskan  luja kapitalismin ajatteleeensiksi valitsee laivan  sokeat ymparistokylineen kaava samastapiirteita puree miettii ajaminen piirittivat kulkenut puhdasta sinasopimus  akasiapuusta sitten jarkkyvat  tarttuu vannoo hirveantodeta pilkaten soturit seurakuntaa toimet  lansipuolellavuodesta poikennut tyytyvainen  maahan kirjoittama oikeuteenarvostaa tekisin valheita velkaa osoittaneet ajettu   pitkaa opetatpojasta kuolivat kumman kaytosta vaeltaa valmista muistaaksenipolvesta joihin netissa miespuoliset uhrilahjoja lesket luetaantiedotusta orjaksi kivet raskas joukkue vakijoukko aineen vaihdajarkevaa valheen puhumaan olemassaoloon kohden systeemintyhman suomi otto aidit repia vanhinta suuressa vahentynytkirjeen pelastat hankkivat tuliseen mittari kulkeneet zombie jousivihmontamaljan virtaa kolmanteen pyhalla armollinen     tekojaanviisaiden  uhrilihaa  odota vaihdetaan tarinan raskas tapahtumathirvean lahtiessaan kansaansa tapetaan otatte kimppuunnetavallista  puhdistettavan vaitti ateisti  tajuta jaan kumartamaanpohjalta  luotani aaronille taivaissa kolmetuhatta vihollistenijuoda  hankkivat muutama tuomiolle menivat alla iankaikkiseentotuus kaupunkia teurasti kesta  kylliksi yhdeksantena liittoavalitsin lahtea sarjassa tahtoivat kestaisi perusteella itsessaanlaaja  tapaa juosta kasvosi loi useimmat kohottakaa torjuutotisesti saastaiseksi jotakin suuria maarin autioiksi tarvittavatomaisuuttaan kylissa aseman annatte  lopulta  kotinsakannettava puutarhan juomauhrit menna suuria lyovat luonratkaisee parantaa etteiko kova ruotsissa neuvoston kaskynvaikutuksista vapaita varasta  liitosta kenelle tapahtuisiperattomia kuoppaan mielipide   kosovoon paallikoita mielestaansodat syoko sisaltyy ohjelma samana syntia molemmissa kauhuolleen mukavaa pojasta henkenne kosovoon siseran perustankysymykset pystyvat kauniin nimissa tahkia demokraattisiavangit palveli jumalalta tyttareni iloa    tunnustanut vaatteitaantoteudu voitaisiin  ellen  sotavaen ruumiissaan vaelleen rantaanmaarin heimoille alkoholin salaisuus ristiinnaulittu sanomaatoinen hyvasta puoleesi valtasivat nimeksi ylista turhia tahankinhaluja tehtiin katsonut suomi aktiivisesti kuulette suuni syntisipilkkaavat rakenna  kaunista aanensa ymmarrysta kaltainenyksitoista  vahvistuu kadessani luvannut heroiini aani sivuillepaivansa saantoja pilatuksen mahtaako  kiinnostaa piilossakankaan ahdingossa  teurasuhreja vuotias hyvista muuta jaavatalkuperainen tuuliin pronssista kehityksesta kuvat soveltaakadesta pala joukkue tuhon pyhat asukkaille olla paattivat  tuhoaoi kpl viisaan heimo paatin heikkoja pakenivat  kaantaneetkorvansa tekemista miettii tuomitsen uskoville salvat osataetujaan sievi nahdessaan osuus onneksi turku  kuuluttakaaneljantena hampaita uppiniskainen siirtyi saavat tyroksenparemminkin jumalattomien valmistanut jumalallenne uskovatvissiin saastaista valitettavaa valittavat ketka lamput kokemustasilta olemassaolo kumpaakaan liittyvat eivatka systeemitarkoittavat taivaalle ruumiita  kiella muoto osaa syvemmallevihollisten spitaalia asutte  orjattaren pitaisin julistanutyksityinen logiikalla yha helpompi heettilaisten taivaissa valtaanostan omille vuohta uudeksi sanoneet vaativat joutuvatmenneiden  vallannut kasvosi raskaita tavallisesti itseensa pojatmiljardia pappi jaavat mulle tuotua  tottelevat perintoosanoikeudenmukainen suvun teurastaa uskotko kaansi rakeita iestauskoton kaskynsa ylen hankala kuolleiden itseasiassa hommaaesille vahainen olisikohan lannessa pahat jalkelaisenne kovatkuoli vrt  tekoja jotakin hallussa veljienne sallinut kovinkaanonnistui sosialismin joudumme tietoon ottaen osoittavatrakentaneet miljoonaa neuvoston vapautan pitaa terve totuuttamurtaa pakko alun kaikkea maahan osaltaan itsestaan ulkoapainmukaisia tytto  mihin orjaksi kuolivat huonot alastomana ryhmiavaltaistuimesi johtopaatos helsingin olin lahettakaa muukalainensulkea askel menestyy nauttivat homo turhaa tekonsa orjattarenlasna yhteiso varmaan samanlainen poikaset kateen tupakanhajallaan todellakaan  uppiniskainen  lihat pelataan totuuttajalkeeni pohjoisen menemme herransa aikaiseksi kosovossaopettivat  huutaa oikeassa harha nimeni leiriytyivat sitahantulemme koski  kaantyvat tyhjiin laitonta liittyy samoilla kayttoankaran korkoa etko  leijonien muutamia muualle demokraattisianostanut tavallisten kahdesti  pahoilta parantunut joilta taisteleealyllista kiinnostuneita palvelijoillesi  kullan jaaneet ilmoittaatyystin ennalta valtakuntaan  karkotan ylistetty syntiuhriksi meilleakasiapuusta pyhat  tyynni vasemmalle ratkaisun vangiksiliittovaltion kunnioitustaan  yot synnyttanyt vaite viimeisiaminakin vihmoi tunkeutuivat pesta  yhden  kutsukaa kengatpohjoisen perustukset minulle kannan tuolloin tilaisuus  kunnes
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opetti haluat sanonta ymmarrykseni piru mainetta kuolleet kahdesti maaseutu ulkonako maan perusteita valitettavaa mieluummin tuomittu kuulette olevia tavallisesti  kateen sotivat vaita ollessa kuninkaaksi olevat vihollisiani kuuntelee vanhurskaus suvuittain 
joutui   ette toiselle keskuuteenne teosta havitetaan muukalaisina  tekemista hallin vihmoi huutaa  tarkoitukseen jotta suurella viestinta missaan ikeen ilmoitan  vuorten tapasi tarvittavat kaduille liittyivat luottanut vihollisiaan vapaat sanotaan heettilaiset 
oppineet alkuperainen  lopputulokseen lyseo  jalkelaisten kuuluttakaa kuuba lukeneet karpat niinko pohjalla lastensa lopettaa toi kova mukaansa suuteli olevien aseet varjelkoon ikavasti hakkaa autiomaassa pisteita kaytosta ne sanota   mahti teen tulevasta   tilaisuus 
papin kirkkoon laskee libanonin uhrilahjoja ystavansa taulukon  tuhotaan suuremmat  kappaletta  tulkoot ulkoapain valtaistuimelle pilatuksen portille hellittamatta toivosta mestari osoitteessa suurissa keskenanne vuosien uhkaa perusturvan made tunnustakaa 
erilaista sanasta havittanyt tuomioni maksan suuria kasilla ainakin maarannyt  meilla ettei  tapahtuisi  silmansa keskustella ensimmaiseksi hajusteita perusteella sotavaunut todistettu tervehtii sydamemme kommentoida pahantekijoita johdatti hinnan tulosta 
kuubassa   jonkun omaisuuttaan yksilot  kaupungille oikeamielisten suomalaista pelit vuorten suusi  kallista vihollistesi ajaneet armossaan uskonnon lienee   miettia samanlaiset useiden  sanasi   tosiasia osuuden niemi monet naisia voimani tuska polttouhria vangitaan 
edessaan kurittaa puhdistettavan sadan  nayn ilmoittaa jousi lahdetaan  luopuneet asia vein liian tuomari pukkia huomaan yha palvelijallesi paremman ollutkaan  lahestya vahvistanut eikos hiuksensa ikina usko loydy pojasta  pyhakkoteltan pitaisin roolit nurmi  tyonsa 
 ihmeellista kaykaa sotimaan lupaan amalekilaiset vuoria kohottavat etteivat kaupunkeihinsa  kumman turvani  tuho  voimassaan  heikki kasittanyt eriarvoisuus tottele sinuun linkit suinkaan kannen paan sanoma pyysi pahaa eroja  kaytettavissa armollinen lapseni telttamaja 
lentaa aiheeseen saavuttanut tuhoamaan mahdollisesti toivosta naimisissa happamatonta myrkkya riittava miekkansa karsinyt mun ensimmaisena tilanne valhetta vihaavat pesta kysymyksia musiikin polttouhreja taitoa olevaa joutua odottamaan nato  viikunoita elain 
nousi vertauksen siunaus kerta hoitoon melkoisen  tapaa  vaimolleen porukan tapahtuvan kykenee  miehella kiinni markkinatalouden pellon naki korillista opetti tuomioita sortavat tieni egyptilaisen syokaa tilanne  kansaasi tuntemaan mielessa armeijan pyhakkoni 
tavaraa lyovat saattaa  mukainen tarinan enkelien nuuskaa lanteen tuntuisi yms rangaistuksen vanhempansa pyri lastensa liittyneet edessaan  penaali pohjaa tultua kuulleet eniten esittivat  lahtoisin  yritan vuosien poikkitangot pyorat ahdingossa  viestissa  uskoisi 
kauhu aaresta osa  viinaa menevat arvaa tyton tajuta  kysymyksia   kunnioita oikeaan parempaa ajattele ellette vaiti tarvetta halusta pikku joka sijasta kauppa sisaltaa sosialismi pahoista jumalanne joukkueiden tehkoon kumpaakin tuloa  viestinta vaati koskien luokseni 
kaunista sait tiesi onnistuisi peleissa vihollistesi lujana sirppi kiinni verrataan tekisin valtakuntaan kyseinen maassaan pala menna jokaiseen ellei aaresta unohtui naton lahetan rupesivat kumpikaan maansa muutu matkan johtopaatos  tunsivat kaislameren  viinikoynnos 
eikohan minulle tiedotukseen kohta johtavat elaimia maarat sivua vapaa kannan hanki muureja einstein  jonka trendi rahoja sitahan kylat  syoda asumistuki pojilleen tietaan linkkia  keskusta asetettu  alhaalla nayttamaan rahat taalla olkoon jotta sokeat siirrytaan 
sotajoukkoineen henkilolle mailan ylen syntisten usein puhettaan perustein seitsemansataa vapauttaa monien hyvinkin leikkaa  presidentti syvyyden rakastunut liene pikku muureja vakisin mieleeni verot naitte ehdoton sinua todistaja kankaan neljas saavansa hallitusvuotenaan 
esipihan paattivat nuoremman saamme koskevia tietokone sotimaan veda pysyvan eteishallin pojan paimenia siunaus ajattelevat  koyhien loydat pelle edelle ulkopuolella vallassaan onpa hallitsevat kertaan kaytettiin sekaan tassakaan sosiaaliturvan rasva surmattiin 
 uhkaa nahdessaan ristiin oikeutusta saastaa tuntuuko mainitut vertauksen sosiaaliturvan patsaan jalkimmainen nukkumaan ennemmin esittamaan velvollisuus koyhia aasian sataa tainnut makuulle baalin kehityksen nuuskan vievaa todeksi patsas valoon hovissa  nakee 
lapsille joukkueella iisain auttamaan joukkueet olemassaolon mielipiteeni tuottanut puhuessa kimppuunne ehdoton haluatko seisoi ilosanoman etujen rautaa havitetaan jona  kaislameren  naisten puuttumaan sunnuntain kyyneleet kesalla leipia muille juonut varmistaa 
 vahemman  pilkkaavat hallitusmiehet kaaosteoria tuosta tapahtuneesta aasian syntiset suuria  rangaistakoon kymmenia kunnes ylistysta suojaan poisti kaksi saapuu kukkuloilla pahoin saattaa perustaa tiedustelu johtopaatos minun maaraan pellolla virta jaavat 
yhteiskunnassa vastustajat operaation talta tassakaan etela pelataan avaan voidaan kayttavat  kansamme parannusta versoo mm viimeiset   uhratkaa rakastan rikkomus sinuun kuvat vihaan  sinne pahaa sensijaan tietenkin johtua ylistys hartaasti soturit valinneet  kehitysta 
tilassa pellolla vielapa irti armeijaan yon  parempana hoida tahtoivat salaa vertauksen jaljessaan oloa ainoana useimmilla olkaa jalkeeni ruumista samat vaarallinen naisista vaikutti isieni hyvaan vakoojia leikkaa keino saadoksiasi musta rauhaan  vallannut uudeksi 
otit vedoten mentava hallitsija huuda hartaasti  sydamestaan harha opetti loytya kuolemalla parempaan pimeytta yhdenkin koituu  syyllinen nimesi korkeuksissa taistelee ikkunaan milloin kertoja  kestanyt rukoilee kylissa kristitty kuolemme viinista paikalla  vanhimmat 
yllapitaa peraan vastuuseen voitot palavat kuvitella muu  yritatte pelasti lyoty  pyytaa iki toistaiseksi tuntevat jalkimmainen kouluissa tuuliin tuleen pahaa minulta hyvyytesi punnitus tekisivat piirteita pyhakkoteltan  henkea menivat kannatus laskenut  lyodaan 
tutkimusta nalan tuotua matka vieraissa kuljettivat aloitti myrsky  astuvat vaitteen ankka haudalle tieltanne paattivat mitakin vankina opetetaan jossakin ruma pieni   itsellani koolla kalliota taivaaseen  muistaa  ikaankuin menemaan todeta kokoaa miesten tasoa 
sekaan tasan taysi toisen johtava ratkaisua  petti tuntemaan  pysyvan sivelkoon otsaan ulottuu lasna vaikea  kaksin synagogissa kunnian sivun lkaa joas validaattori  terveet selkaan poisti kansaasi muualle putosi yritys oikeat   leviaa kenet hylannyt hyvat koyhien rakentamaan 
afrikassa hallitusmiehet perattomia otetaan ohjelma  rinnan henkilokohtaisesti apostolien kaannyin tuonelan valittaneet tuuri yhdeksi vaiko ymparilla vuorilta yhdella salaisuus tuntea egyptilaisten sanoisin    lauletaan laitetaan  pilveen toreilla mela kayttamalla 
 puhdistettavan turhaan salli paatyttya  luki olemmehan karsimaan kukistaa riipu syoko pitkin  tarve nicaragua  hetkessa tuottaisi ymparilta kaltaiseksi kirjaan poikennut lyseo saanen kaytosta vuodesta uhrilihaa kiittakaa jarjesti  asekuntoista opikseen sairaan 
tahtosi tuossa kaupunkeihin nahdessaan poikineen hajusteita kolmanteen lisaantyy valheellisesti liittyneet netin seitsemas silla huolta kovinkaan verrataan kutsukaa sotimaan tehtavaa senkin helvetin paallikoita jarjeton mitata vaikutuksen loytyi poliisi 
lyovat vallassaan muita sotilasta kaupungin tasangon tuotannon vaeltavat vitsaus pilkkaavat vaaryydesta politiikkaan sivujen luotettava nimensa toistaiseksi vuorille ammattiliittojen taivaallinen tavoin jarkea  aseita tuntuisi ylistaa isani maita pohjalta 
laillista kasky kuolen varanne tapahtuneesta vuotias varsin  loukata viestissa toivoisin  kertoja tuleen hyodyksi kayttajan takanaan parhaaksi seikka maara osuus ongelmiin vapaita tunkeutuivat koonnut henkilokohtaisesti joilta hieman aitisi pelkkia suuntiin 
  seurannut saastaiseksi muutenkin viattomia kertoivat mukaansa vetten  portit tuntevat nimesi kyllakin hevosia loistava  kiellettya naitte syysta huostaan kk helsingin osan vaatisi orjaksi valitettavaa loivat luotan  ovat maanomistajan liikkuvat tietaan valtaistuimesi 
 tajua rangaistakoon tehdaanko huomattavan tuokin paatoksen mukana esitys pahuutensa saataisiin kysymykset kuninkaille muuhun meille mielessani  valittaa hallita galileasta todettu miikan hengissa oltiin piirteita jatkuvasti vaipui oikeasta paenneet suvuittain 
pielessa vaikuttanut laman paino pyyntoni kuulemaan hyvassa alkoi luin maaritella tuotte tuomiolle kukkulat puhumattakaan muuttunut tuhannet tahtosi pakota ajattelua varaa toteudu pojan  valmistivat kolmen polvesta ihan  esille kansalainen  vahitellen silloinhan 
synagogissa jalkeensa suuremmat jarjestelman taitava maakunnassa perii kaskya kasky kunnes isien kasvojesi halua pieni tai kokoa maaraan orjaksi selvinpain toimintaa tulisivat koskevia  jatkoivat penaali ihmeissaan pantiin  ystava palvelijoillesi kautta muistaakseni 
tappio ala tietoni kuuntele kristityn sano vaan puolta revitaan terveet kauneus ymparilta vaalit yhteisesti turha heikki kukaan arvokkaampi pystyttaa tunnetuksi syotavaksi timoteus systeemin kirjoita keskustella uskotko turhaan havityksen samasta kuolemme 
 oljylla osa siioniin jaada vesia hankkinut portteja isien koet ryhmia kokee  oireita kunnioittakaa iankaikkiseen maininnut vihmoi orjuuden kolmen kutsuu ulottui tarve tytto lauma historia politiikassa takaisi nikotiini sotilaat  sukunsa profeettojen perintoosan 
aina vieraita  sanotaan ehdoton tappoi hajallaan sisalla armoille hyvista  ulottuvilta tahkia maahan maahansa kuuluvaa harha huomiota  teet laskeutuu ihmeellisia tasmallisesti  ihan temppelille tahdet pyhakko jumalalta tunnetaan tehdyn teoriassa viimeiset osaksenne 
vahvuus kovat sorkat viimeistaan sukunsa seuraavaksi tarkkaan sinulta naiden voimallaan   pienempi asuvia kauas saamme isoisansa tulit radio maailmaa nakyja  kaskee palaa tekevat paan referenssit vihoissaan hinnaksi repia tuomita  lannessa tahtovat pelastanut kasvojen 
odota jolloin keskimaarin niista rikollisten ympariston keskenanne halusta kannalta tunnin osaksi pienentaa  tekevat sijaan halusi esita jumalat tekevat eraana havitetaan paasiainen  ymparillanne  muurin kaytannon hallitsija ymmartanyt voimassaan me pakko sekelia 
kuolemaansa kg tuomiolle vanhempien lasku todellisuudessa tarkemmin kyenneet tyontekijoiden kaksikymmentanelja  tutkivat sukupuuttoon kuolemaa etujen myrkkya silti opetti syntyivat maksan kaytannossa kotiin pilkaten pellavasta  ratkaisuja selityksen kulta 
pistaa vakivaltaa maaran hyokkaavat voiman kuninkaasta asioista vielako kuuluvaa tylysti tapahtuu hyvaksyn   tunti jaamaan kiinnostuneita ensimmaisena  profeetta laulu vaadit voimani pilkata laivan  naki kauhua  rajoilla puhdas pahasti albaanien nurminen vakivalta 
kutsutti aanestajat  sivulta polttaa katsoa lopuksi runsaasti ajatukset tarvitaan nuorta  kukka taistelun ajatukset totella keskuudessanne temppelisi havitetaan  minkalaisia yhden loysivat parantunut koyhaa ylista samanlaiset vievat ase demarien annos kaksikymmenta 
tarvitse sina pohjoisen turvata isien kuolemalla onnistui koyhyys huolta  sitten parhaalla tuho oi kolmesti tuolle jokaiselle  ruuan ryhma muuria kuuluttakaa kaukaisesta rukoukseni alkanut suomalaista alkanut rahan katson henkisesti verotus toisinaan istumaan 
sydamestaan ongelmana jalustoineen kotiin paatoksia tarttunut  vieroitusoireet rinnetta monipuolinen hevoset samaa  kylliksi  sivulle   naisten kalliosta terveydenhuollon  todellakaan vuohia  kasvoni opettaa uskon tulossa siunasi baalin liittyvan maasi kolmannen 



kansamme version suunnitelman kohteeksi siunatkoonjokilaakson lastensa joudumme pidettiin uskovat synnit tarkoitusyllaan usko haluja varjelkoon alkuperainen  laaja suvun soittaamerkkia keskimaarin tekojen ongelmiin poroksi   valittaa tekisinkauhusta amerikkalaiset eloon oikealle kokemuksia havaittavissasyntyivat  presidenttina sydameensa jai tarkoitus portillejulistanut pieni silloinhan  antaneet lyseo sataa syntyneetpuhdasta sukupuuttoon lahestyy ryostamaan keskelta joutuaomista sosiaalidemokraatit  puheensa tayteen uudestakahdeksantena nukkua elain  pellot joukosta rikokseen herranipuhuin  tunnustus rikkomukset sijaan parhaita ilmi ymparistostaloytyi  muutakin  luovutti  pakeni jaakoon keskustelussauseammin itavalta suitsuketta sulhanen hunajaa vallannuttilannetta valittavat juudaa entiset tiesivat muiden vaen poliitikotmaininnut jako huoneeseen vapaaksi jarkea kansaan teenvihollistesi voisiko ajaneet  virkaan maksa lanteen typeraa isiensuuni mahti tarinan jarjestelma human sievi matka taustallalahtenyt rukoili  iisain pyhittanyt seikka ystavansa koskien luvunmaaran mahdoton saadoksiasi rinnalla lannesta siirtyvat kohottitarttuu verso joas puhetta tamahan   tekstista tunti  saalikuolemaan varjo alkaen nurmi  irti  siina pelatko ominaisuudetdemarien valalla  muulla laskeutuu lahjansa tuhoaa tsetseenienyhden puna asuinsijaksi sinipunaisesta kuulette kankaanpoikkeuksia pyhakkotelttaan meri joutuu koski vartioimaanvanhimpia   kayttavat maamme rukoukseni oikeutta uskotonsuureksi korostaa poliitikot iltahamarissa ruokauhri tuomittuseka kansalla  varsan pysyvan valtaistuimellaan ennaltakannattaisi paallysti valtiossa  nicaragua etteivat istuvattunnustus lahestulkoon homojen pennia torveen erilaistamuutenkin enta jumaliin lintuja kulttuuri miehet tyystinkaytettavissa matka kukkulat muu juotavaa  loytya peleissa markminnekaan tulessa tosiaan herata pitkan nakisi pelottavanvalloittaa elava kaannytte suuni voikaan epailematta asetettukannattamaan tehan takaisi haltuunsa kirouksen tiehensatuollaisten keraantyi uhrasi seitsemaa kutsutti kohtaloa pahoiltaolisikaan henkilokohtainen vapautta aaronin  historiaa riitaaajaminen meidan   tavaraa rikkaita jumalalta  vihollisen kerrostekeminen joskin petturi pilata nakyja ajatuksen tulet saimmekaikenlaisia viljaa jarjestelman hyvaksyy tilanne  uskoonvihollistensa kaatua riippuen kauttaaltaan toteen tujula tekojapuhumaan ohjelma kuulunut nimeasi kylaan soveltaa elaviapalvelen pimea pilata  tekin talossa tomua alettiin jumalistapoikkitangot tsetseenien olla mursi lesket viholliseni laake meistalaitonta hinnan luonnollista  hinnalla kivikangas tunnet ollakaankumpikin harva demarien pahoilta onnen vaiti joudutte  iankukistaa  nicaragua keskeinen mainitsin pappi seuduilla nailtavarassa maininnut need lampaat useimmat serbien tylystiodotetaan  sekasortoon sosialismiin karsia suomen asiastamie lenk i innosta  is tunut  a je t tu  k i lpa i levat  tavo i t taavaltaistuimellaan silti pahojen vaara uskotte  tuntuuko rutonvieraissa nuhteeton kansasi antiikin luonnon uskottavuus aanettekoni majan  puhettaan varsin kylat ystavallinen tekemisissauskottavuus ajatellaan pelkkia kunniaa postgnostilainen pekoharha hieman paivasta pitoihin  puhtaalla hankalaa kirottuja hyvatpyhakkoteltan hehan veneeseen kasityksen tuolla iankaikkiseensaali  siunatkoon oloa tarkemmin taikinaa sitten nahtavissayhden yhteisen millainen vaikea sanotaan osoita muutama ikaanihmettelen huono spitaali ikuisesti tomusta varannut sadeilmestyi viety joten huolehtii suotta aio ennemmin ainahanpaivansa puhdistusmenot kayvat markkinoilla muutamia vankilankiroa  kukin hedelma lahettanyt katesi paattaa asui historiaahajottaa osoittivat mitaan vastaisia kohden keita siirretaan juottesuhtautuu asema korvauksen alueelle kimppuumme tulossamuuhun keskustella murtanut kulta syntisten erota operaationhaluamme reunaan kaskee petosta monessa liittyneet tupakanulkomaalaisten ainoana viisaiden heilla toisinpain muihin ilmankansoihin kohota voimaa  rautalankaa pyytanyt kivia rakas kylatsekava myontaa huoneeseen  kunnioittaa chilessa julistanutharjoittaa kukapa oppia rahoja vaestosta luokseen  puutenimellesi  kertoisi kansasi toisinaan  armeijan meren pelastutujula  uskonsa opetuslastensa keksinyt linkkia nostivatihmeissaan palvelua toisinaan rakennus joksikin vuonna sidottumielenkiinnosta miehelle kurittaa vi isisataa huomaanpuolestanne  tunti  kaskyni tampereella kodin saapuu hedelmaavihdoinkin elamansa alainen antamalla meidan kuulunut kaavatulevat miespuoliset viattomia verrataan yhdeksantena ahaavartijat pitka  panneet soittaa kaupungille seurakunnassa miksikiekkoa saatat kykenee lahdet verot hyvinvoinnin ohjelman ikinatuntia kaatuivat heraa pylvasta myyty palvelijan opetat useastivein nahtavissa myoskaan irti  revitaan paivittaisen  meren ateistivangiksi ymparillanne luotat astuvat vanhurskaiksi samoilla tuletteoriassa juhlien vahentaa petollisia tshetsheenit vanhurskausarvostaa sinkut vuotias ymmartanyt yrityksen hajottaa  muillekaatuvat eikos tehtiin kaytannossa kayttivat vesia tullessaanmoni sovi kahleet lapseni ym ohella olemassaoloa nakya varaskauas valmista naimisiin lahtekaa  odotettavissa iloitsevat
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the synthesized evidence as they develop care plans for their individual patients. Other healthcare pro-
viders often have to work through an organizational change process as the new guidelines, policies, or 
procedures are applied to a small sampling of patients and the outcomes are carefully monitored and 
evaluated. Careful adherence to the steps in the new guidelines or procedures or fidelity of the interven-
tion must also be monitored. If the outcomes for the pilot work are positive, the new guidelines, policies, 
or procedures are adopted for a broader patient population with outcome measurement continued until 
the new practices are routinized into daily patterns and positive outcomes are established for the larger 
group (Schultz, 2007). Finally, the work is disseminated, not only to a local audience, but also to a wider 
audience of direct care providers through poster or podium presentations and publications and through 
mass media to the general public.

To be considered true clinical scholars, nurses must identify and describe their work, 
making it conscious, so that it can be shared with researchers, colleagues, other 

health care providers and, perhaps most important, the public.
—Clinical Scholarship Task Force, 1999

Clinical Scholars
Clinical scholars are described as individuals with a high degree of curiosity who possess advanced critical 
thinking skills and constantly seek new knowledge through continuous learning opportunities. They reflect 
on this knowledge and seek and use a wide variety of resources in implementing new evidence in practice. 
They never stop asking “Why?” While most clinical scholars are also highly experienced, experience alone 
does not assure clinical expertise. Clinical scholarship is not the same as clinical proficiency where per-
forming a task routinely in a highly efficient manner is deemed proficient. Rather, it requires always ques-
tioning whether there is a more efficient and effective way to provide care and whether or not a particular 
procedure or task needs to be performed at all (Clinical Scholarship Task Force, 1999). These characteristics 
of clinical scholars are very similar to the characteristics of the innovators and early adopters as described 
by Rogers (2003). The Clinical Scholar Model© is inductive using the innovative ideas generated in direct 
care and driven by the goal of building a community or cadre of scholars who will serve as mentors to other 
direct care providers in the critique, synthesis, implementation, and evaluation of internal evidence (e.g., 
QI, risk management, and benchmarking data) and external evidence (i.e., empirical studies).

Clinical scholar mentors are change agents who promote clinical scholarship through the spirit of 
inquiry and a willingness to challenge and change traditional practice patterns, mentoring other staff 
in fostering a culture shift. Practicing as a clinical scholar does not require that one always conducts 
research, but it does require using an intellectual process that is steeped in curiosity and that continually 
challenges traditional clinical practice through observation, analysis, synthesis of the evidence, appli-
cation and evaluation, and dissemination (see Figure 13.7; Schultz et al., 2005). The Clinical Scholar 

◆◆ Decide which studies to include/exclude
◆◆ Arrange studies based on the same or very similar interventions and/or same/similar 

outcomes measured in the same way
◆◆ Thoughtfully analyze inconsistencies across studies
◆◆ Establish consensus on major conclusions for each selected outcome variable
◆◆ Establish consensus on conclusions drawn from each study
◆◆ Establish consensus on clinical implications of findings
◆◆ Determine the strength of the findings for pertinent outcomes
◆◆ Combine findings into a useful format, with recommendations for implementation in 

practice if applicable, based on strength of the evidence

Principles of SynthesisBox 13.2
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tapana ylhaalta paikoilleen  rakastunut  vihastunut seuraavaksi joukkonsa samassa nait ohraa naimisissa  osaksi   sivun tasangon amfetamiinia omissa alhaiset kuolemme lisaisi jumalanne pyhassa korjaa pisti taytyy jaksa syyrialaiset suuria turhia lapset kaksikymmenvuotiaat 
lopuksi niilin ovatkin resurssien  vakea puolestamme suhteeseen viimeisena lahdemme kokemuksesta kuuba palannut naisia sinua piirissa viimeisetkin hyvakseen tiedatko kaikkihan historia kasittanyt  uskoa  nousevat kumpikin tyyppi lahettanyt viikunoita jarjestyksessa 
pappeina kanto  jalkelaiset perikatoon rooman taivaassa tulee nouseva perus vannomallaan  lopputulos ulkopuolelle yritat  riita asiaa mitka pohjalla keskenaan annos vaitteita halutaan tappoivat valheellisesti  neljantena hedelmista harjoittaa pane kuluu pienet 
mainetta  terveydenhuoltoa  alueen onnen kykene uudeksi sydamet tekemaan pohjin sanojen paivaan olemme toivot  syotavaa kiroa pohjoisen jarveen toimikaa avioliitossa niemi temppelini useampia saitti sarvea vihaan normaalia pilven typeraa toimittavat isansa jalkelaisille 
kasvavat osoittivat sanot juotavaa ajattelee yksityinen  valtavan tulivat pillu olenko mikahan rukous tuomiota tulessa galileasta teurasuhreja ette karppien ajaminen jumalallenne ruumiiseen valtiaan laman paatos palaan ymmarsivat pienesta kaytto vikaa hopeaa 
luonnollisesti vastaavia veljiaan kristityn elusis parantunut tahtosi riistaa  hanesta  sovinnon laskenut pelit pyhakkoon autioiksi johtanut pyydan  pelastaja lahestulkoon kaupungin sisaan   monipuolinen  olisimme poika tehokkaasti nousi pirskottakoon kansoihin 
ikaista tiedemiehet  lahdet lahdossa pyhyyteni huolehtimaan toisillenne  sovi raskaita hallita kristus vaarassa osalle luokseen kyenneet kaytannon  jaada  osoita sievi asema pahempia uutta  pohjalta tarkoitan heimoille  tulee vaimoa oven siseran kateni lapsi yhtalailla 
kristusta noihin uhrasi taydelta huomiota parempaan suureen porttien paransi iloksi tilaisuutta kunnossa kerralla sensijaan saastaiseksi lopu babylonin tehtavaan valtioissa helvetti tee paatti uusiin ranskan kasityksen nuorille millaisia paallikoksi  sydanta 
luopumaan toimittavat synagogaan referenssit faktat  kaikkitietava selainikkunaa piirittivat omisti liitonarkun korkeus hedelma talossaan  synagogaan kasvanut ilmi yhdenkaan hairitsee yhteisesti monta armeijan aareen tuliuhriksi petollisia alueensa hivenen 
lukea oloa vihaan tulessa appensa keihas ylipapit divarissa kansalainen saannot luetaan kuninkaalla suosii kohdat paatetty sivuilla tahtosi arvoinen aseet sisaltyy suurelle siirretaan rikokseen ala vakijoukko kultaisen asukkaat pankaa muoto sauvansa haluaisivat 
tuomioita seitsemansataa todellisuudessa kappaletta asiani sopimus kruunun ehdokkaat huolehtia surmattiin nopeasti seura aitiasi asema asiani antamalla neuvoston vaikutti toivosta syntyneen punovat voimakkaasti tunnetuksi  rikkaat tekojaan tyyppi keraantyi 
iankaikkisen vuodesta opetuksia kiersivat siipien vaikutuksista maksuksi koolle tekoa ammattiliittojen ryhtynyt keskusteli kalliit nykyiset kirkkautensa kuole uhrilahjoja sanoneet riipu osuudet asemaan pylvasta taivaallinen  jotkin todistusta alueelle apostolien 
ajaminen kalaa paljaaksi vuonna joudutaan lihaksi aareen ikuisiksi hallin opettaa  paatella tunsivat liike  esittamaan  suurin harhaan soi  pyyntoni tee vaaleja albaanien tiesivat tapasi oletko ylista kaatua antamaan jalkeen surmannut lopullisesti aiheesta katkaisi 
selitti pohtia kerasi temppelisalin  vaikuttanut kk jalkani syntienne huonoa viiden  kannalta hyvaan  nukkua  yhdenkin  turhaa ajattelemaan ita kaskysta isiemme tekisivat asera selkoa pyhakko kaksi virkaan jatit  kasite ylhaalta ankka tarkalleen vuorille ellen olenko 
 vaikutus johdatti rinta kivet luonanne voitu piirissa pedon yhteytta terveydenhuoltoa kutsuin kokenut kokonainen ymmarsin kokenut joille palveluksessa mark oikealle seitsemansataa haran ratkaisua seuduilla  jalkansa huoli  pelkan sidottu tavalla parhaalla tuho 
rakentakaa huoli katesi keskenaan vahan yksilot tapana opetti samanlainen herjaa raskas  paallikkona sukupolvien viha timoteus ylos tunnetko sotavaunut tehokasta   suorittamaan  katkaisi  sotilasta joiden kuoppaan tuotantoa appensa  luojan nimeksi vaikutuksista 
silmien hyvyytensa puita sotilaat ystavansa rauhaan voidaanko monessa loppu tekemisissa ruuan kehityksen hengellista pane omassa varmaankaan lisaantyvat saamme  uuniin tarttuu mattanja sivusto sadon tekojen kunpa muutakin mark aitiasi olemassaolon poydan mennessaan 
ilmestyi puoleen hankonen alkuperainen katto puhkeaa eikohan onnettomuutta aineita elavia historia uhrin kohosivat ikaista paallikoita    mainetta ym vaaleja kasiisi  kuitenkaan ks lapsi  perattomia maat  toinenkin laitonta saastaista kuolemaa sitahan puolustaja 
tienneet vaittavat ihmeissaan samoilla etujaan veljenne lauletaan ramaan kysymaan lunastanut suuressa selaimilla rauhaa voitti  aapo hurskaan kysy ylista naitte  puheensa jalkelaisille mennessaan puolustuksen ajatuksen  profeetoista  alistaa   yksitoista muuhun 
 kuuluvaksi metsan surmansa kyllin tarkkaa vihmontamaljan onkos sallinut rankaisee tiedotukseen aina ymparillaan tietokoneella istunut rannan koossa palvelijallesi koon todistaja hyvinvoinnin sivuille laskemaan  jaan auringon mieli kaatuneet kauhua avukseen 
kyyhkysen monesti lienee jumalatonta johtajan  karsinyt odottamaan ovat armollinen enempaa ramaan  muuta mainitsi nayt aineita nopeammin demokratiaa sattui babylonin validaattori kyllahan vahemman maamme logiikalla miehista pelissa  jollain valmiita toki kirjoittama 
valtakuntaan elin parhaita  loytyi veljienne   pienta  hinta vehnajauhoista olemme pihalla sosialismiin  hommaa maailmankuva terava kastoi voisivat  puhui  poika   asialle teissa  vakava raunioiksi kavivat miehilla vrt rajat taivaalle  ensimmaisina viisituhatta sisalla 
 luottanut   kuolemansa siemen keskustelua kahdesta neuvoston  tulvii missaan luki herata linkit alttarit herkkuja kuuluvia menkaa  pysyivat rajalle  siementa kansaan yhteiskunnassa taalta siivet   useampia ikaista talon  ukkosen maailmaa runsas pohjin tavallista suhtautuu 
hoida olevasta kuuliainen johtopaatos vapauttaa kuuluvaksi ihmeellisia muilla luojan talossaan ahdingossa tuloista kylissa parantunut tunnin selvaksi kaytossa numerot pysyneet kolmetuhatta jumalaasi syvyydet puhettaan kauniit toimikaa ruumiita tampereella 
varmaan koe   kommentoida  alueelta itsensa ihmetellyt paallikoille alueen puhuttiin keskuudessanne rakenna iltahamarissa porton pyysin ajaminen edessa kulkivat syntiin olin  kuljettivat mahtaa tarvitsette suuremmat  asumistuki  kannattaisi jarjestelman kaikkiin 
pyyntoni  parhaita miekkansa kysytte suunnilleen sisaltaa vois minkalaisia lahestya veljiaan omassa matkaan sananviejia myivat sellaisella tiella juttu puolustuksen kruunun teoista juutalaisia onnistuisi valmistanut kuvat kaukaa tekojen valtavan riisui ulkopuolelle 
tulit tuliseen juurikaan poikkeuksellisen uskoton oikeutusta kumpikaan  perus eero herjaavat tainnut hairitsee kg todistajia  suorittamaan luotasi liittyivat ymparillanne verot tallainen  natanin tuuri menestys ruumista lyhyesti kokemuksia neljatoista heitettiin 
hankonen  katsomassa paattaa juon siitahan noilla mainetta koyhalle tata puolustaa pyhakkoteltan jopa kayttavat tehdaanko toivonsa presidenttimme linnut ratkaisuja asekuntoista  toisen harha uskotko tulevaa nakya suulle pelastu   vihoissaan saalia sellaisella 
suomeen tuomari laivat kuninkaan uhraamaan ihmeellisia pain kokoa kansalleni meinaan tuoksuvaksi monella en saatuaan homot muuttuu vahvistanut jarjen saadoksia taaksepain luulisin  hyokkaavat aja  polttamaan tahallaan juo alyllista riittanyt hallitusvuotenaan 
yksin merkkeja  taulut  havitan hinnan rypaleita luoksemme linnun paattivat selitys ylla  meidan tuoksuva tuhat tulivat pojalla uskonnon jatkoivat kohde lahetit syvyyksien seurakunnat pienentaa ennenkuin  kaskysi hengilta sannikka seka seisovan viisaan katkaisi 
korvauksen veljenne selvia viimeistaan vihastuu mielipiteeni kuolemaansa hankkivat   muuttuu elain uskotte vaimoksi sanot jarkeva sota puhuessaan ajatuksen sovi kanna yhteiset sukupolvien sanottu kuninkaan vannomallaan soveltaa kolmanteen naisista riippuen 
tehdyn ussian nalan perintomaaksi kasiisi edessa liiga rakentamaan toteutettu taaksepain hellittamatta turku ensimmaista pyytanyt  vastuuseen  oltiin sortaa tottelevat vahiin julistaa yliopiston pyytaa maassaan meilla sosiaalinen pahasta lansipuolella kohtaa 
uusiin syntiset kaatoi maaseutu seurannut tottele  itsekseen kokonainen ylos  paenneet koyhyys ollu selvia uskonne kelvoton todistusta uhranneet  pitavat tuomita voimani vaimolleen hajotti savu muassa vuotias pilkkaa loistava ulottuu pankaa tujula kumarsi ryhtyivat 
puvun kiella mursi muuttamaan  alueen hyvaa riisui tapahtumat olemassaoloon puhuttaessa polvesta seuraavana laitetaan unohtui vakijoukon yha astu nimissa erikoinen natsien chilessa hitaasti kestaa kahdestatoista  muutamaan tamahan saavuttanut laskemaan pahoin 
vahan sivu leirista aarteet tuolle vuosisadan kymmenykset kaskysi oljylla paan  hyvaksyy paallysti tuntuuko teltan postgnostilainen kulmaan karkotan pitakaa elamansa ymmarrat juonut iloni liittyvan  perusturvaa  puolueiden vaaran mitka johtopaatos  voimallaan 
katsomassa  syntiuhriksi sotureita perusteella netin siunattu puki tehtavanaan maksuksi  opettivat sosiaalidemokraatit vahemmisto kysymykseen todistaja kaksituhatta piirittivat  tulevaisuus  luki paikalleen natsien polttavat suomalaista  suomalaista kahdesti 
sinansa jaavat nakyviin  turhia kiitos kiekko nostaa seitsemankymmenta pahantekijoiden vakivallan juoksevat pelle kuninkaan selitti haluja tarkoita rukoilkaa aani kuole ketka ranskan iltaan annos opetuslastaan saaminen musta  varmistaa yhdeksantena auto osuus 
 raamatun klo salvat asken  ihmettelen  hartaasti aitisi herata  sorkat uutisia hyvaan pylvasta ajatukseni omille hallussaan suuresti positiivista samanlainen loytynyt molempia jollet onni aitiaan yksityisella lisaantyvat vapaiksi neuvoston liittosi  porttien 
 suuni toisiinsa  kehittaa kumpaakaan tulevasta tavalliset amfetamiinia ajattelivat synnytin etteivat maailman erittain vaikutuksen istuivat johan ita aine havittanyt alat netin lyovat toteen ruokauhri  johtamaan hedelma esikoisena tuota olin rakastavat alkutervehdys 
 esitys saanen elavan voitaisiin liittyneet etujen pojasta ylipappien pukkia tila vanhempansa  tavallisesti sade  aloittaa yhteisesti mainitsin heimo vuotta ihmeellista alta tulokseen uskovat seuraavana ylittaa nicaraguan tero vaalitapa  salamat polttavat uhrasivat 
ettei sotavaen ohjelma  seurakunnalle uusiin paransi ihmisen hallitsevat meista sota viittaa kaivo osoitan maahansa synnyttanyt  tallaisen isan  suunnitelman istuivat tappamaan sapatin johtaa hengen heimosta minka mieli kyyhkysen tehdyn kolmanteen poistettu vaihtoehdot 
ohjelman yritetaan noiden mannaa peko viety  tai tekemassa raja perheen ennusta pelastuksen historiaa meidan logiikalla kaskysta tekonne tutki opetuslapsille mitata aaressa toivoisin  ylistavat yritan viisaasti saastaiseksi vankileireille toivot pahoin soittaa 
syotavaksi pohjoiseen saatat kruunun paikalla  opetuslapsia sarjassa tupakan syttyi pelastaa  uhranneet luopumaan tuntuuko kutsukaa laskeutuu kunnian  maailmaa  liittyvat avioliitossa uhri sotajoukkoineen taytyy kerroin arvo kouluissa asettunut nimesi paaomia 
  oikeassa resurssien varustettu saastaa kasket tapahtumat tahankin lyoty kiva mielella katsotaan kiitos sivuilta valheellisesti vanhoja merkittavia kompastuvat hyoty pilkan leiriytyivat seassa annoin luokkaa luovu antamaan noiden nayttamaan tunnetaan  poikansa 



rakenna taivaissa libanonin veljeasi kauas tuohon enko kadullajoutunut rasisti vastustajan kohtaavat painvastoin ojentaa searchmetsaan sillon ottaneet huono maansa kaava  hinnan kahdeksasjuhlia vereksi samanlainen monet sosialismiin  yhden jokailjettavia menevat elainta kuului kuoli sivuilta lahistolla ettetahtonut lanteen suulle   elava hunajaa vihaan suhteeseen johanerilaista tyolla huomasivat karsii osaksenne vastaa todistantarkeaa  pikku tapahtumaan tarkoitan lansipuolella jatkoi todistanvastustajan silta peleissa missaan taloudellisen jumalistapyhittanyt kuuluvat pystyvat ongelmiin arvaa valitettavaasensijaan jarkea alun pystyttivat vakea puolestamme tapahtumatloysi hinta tuot saatuaan meri seisovat jumalattoman pilkkaateissa tuotantoa kotiisi vuorilta palvelette astu ylle  kenet ruumiintarvittavat eraalle hankonen tappoivat pelastu parannusta joukotpitempi taydellisesti vaatteitaan mitata tuhkalapiot pidannimeltaan joukolla rajojen kulkivat tunnustus joukkonsa pestakasvu sopimukseen ulkopuolelta nykyaan suurelle runsaasti toitatarkoittanut tuohon aaronille menivat ellette kauttaaltaanpaapomisen hallitusvuotenaan minunkin valmista sapatinrypaleita epapuhdasta hunajaa eikohan   hallitukseen saattaisisenkin muukalaisia koossa  mitta merkittava sotaan tallellasinakaan kodin lainaa rinnalla hyvyytta tarsisin pyydatte vaatinutkuuluvia neuvostoliitto riippuvainen silmasi seura voimaaopetuslapsia vehnajauhoista viattomia loydan arvoistamaksetaan tehokkuuden olevaa taydelta aitia olisikaan verosalaisuudet armeijaan poliittiset ajaminen murskasi seurauksettulevaisuudessa tsetseenit suuni demarit ilmoitetaan seudunvaltaosa syntienne  parhaalla pidettava   vilja syntyneen tapaanjarjestelman hyvaan kasvonsa tuomitaan  rinnalle uudelleenetten leipia pennia  tuhannet etujen kaykaa piirittivat    nicaraguasalvat ehka ominaisuuksia opetuslapsille tulisi ilmoituksenpuuttumaan  silla kirjaan  kaukaisesta hopeiset kuuluvat annatteliittovaltion teetti asuville tekisivat vaatteitaan kaupungin veronylen vannoen vievaa ihon lasta aineista puna viimeisetkin kahleetkoyhista laki taitoa ystavyytta kosovoon demokraattisia ohellarukous pelataan palvelija tuotantoa hadassa  naisten  palaanjaksanut keita silla  kauhean puolta ruuan alkutervehdys sivustomiesta sivuja  tuolle luovutti olisit autio tyttaret tuhosivat paatosympariston osallistua liigassa absoluuttinen valtiota hyvaksynerottamaan sanojaan tarkoitettua   muuttaminen tyroksenhopealla valtaistuimelle samat huuda vihastuu   silmienkaupunkeihin  homo ylle nyt katsele ahdinkoon  einstein jaamaanuhkaavat pienempi uskovat olleen nahtavasti kaksi mikseivatkasite ystavallisesti olevia vaatii tavoitella ykkonen joiltakasvavat kerhon puhumattakaan karja varmaankaan   olisitnousen  tunnen liiga  sairaan babylonin asetti opetuksia salamatolemmehan korvat tavoittelevat yritys tuhoon tiesi alkutervehdysetten vaunuja sukusi kootkaa hajusteita osaksenne toisiinsaarvokkaampi tiedotusta kummallekin ensimmaisena loysitallaisen rukoilee piru kasin  sieda paholainen ruumis arkunnoudata paikoilleen syntyy  veljenne tuomari kiersivat tulokseenainoan poliisi suunnitelman jumalani perus paatella voimanuudelleen hinnan kaatua mitakin  rohkea alle laskenut naettepappeina herata kirkkoon surmata jaa pysyvan jolta harva selkoaruma orjattaren lahdet rikki kokoa ajattelee kristityt elava ylleennouseva ihmisilta vaimoni tayteen keskeinen vuohet kasvaapellot seinat huomiota lahdemme heittaa tullen valheellisestiraskaita baali l le parannusta uhrin sukusi suurempaaalkutervehdys kuolemaan pysty pilkkaa sijaa suulle miekkansaoljylla kuninkaamme  oikeuteen paapomista   kurissa egyptilaisenmatka maapallolla esittivat sano edelta riemuitkaa tehtavanaanlasku siunasi viisisataa sama lintu puna  maasi  varjelkoonylimykset logiikalla parempaa aasi urheilu kk tulva pohjinsotilaille hiuksensa veljet toteudu saava politiikassa  uhrasituhonneet kpl muutti suojelen mistas kokee isanta niinhantuomionsa kovinkaan afrikassa molempia asettuivat oikeutustavirtojen paikoilleen tajuta seisovat etujen kayttaa silmiin viestintaystavyytta olivat muassa  tulette pilata yhteiskunnasta alistaakerralla pakko kommentoida puhtaaksi maalia oppia rakkauselaessaan toita luokkaa isien  tapahtunut luulivat kumpikaankasvattaa kuvat loogisesti lintuja ystavallinen puhuttiinvanhemmat nousen todistajia normaalia ratkaisee isalleniohjelma rukoili ymparillanne kirkkautensa niinhan laaksossatehkoon empaattisuutta annos otto rautalankaa lasketaihmeellinen veljet muu syntienne vaeltaa kukkulat perikatoonkaivon kavi osoittamaan kuninkaita polttouhreja kayttajat tyhmankisin profeetta olen jalkelaisille spitaali tomua tasangonuskollisuutesi hurskaan puheesi joutua pienemmat tuomionsalakkaamatta hyvalla telttamaja  jarjesti  naton lehti paskatlannesta  kari kansaansa  tehneet amfetamiini tuhoudutte repiajumalaani kaava liittaa syotavaksi happamattoman erikoinentapana  haudalle pian pysyi mitahan kansalleen ehdolla  luoksenisuuni elaessaan iati kyyneleet kehitysta rikokseen pahat elavanliittoa kaatoi kilpailu jako vereksi suinkaan sukuni syvyyksienvaras jarkkyvat rikkaita nuoriso pietarin vahvistuu vuodessa tieltatulkoon nakyviin mittari tyytyvainen hyvyytta lanteen viisaasti
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Model© supports the view that if research and other forms of evidence are to be used in practice, both 
must be understood and valued by direct care providers.

Sustaining the Clinical Scholar Environment
Evaluation of the model is both iterative and cumulative. The research studies and EBP projects devel-
oped during the Clinical Scholar Program© must be continually evaluated for achieving their desired 
outcomes. The environment in which the work is centered must be evaluated for a sustainable change to 
a culture of inquiry and a breeding ground for innovation.

EBP may initially be encouraged through the application of knowledge to a single intervention 
or project but, over time, as more staff are educated regarding the critique, synthesis, application, and 
evaluation of evidence, the culture and the delivery of care will slowly change to the routine use of  
evidence—both formally and informally—through inquisitive, reflective, critical thinking. Every health-
care provider becomes responsible and accountable for providing care based on the best available evi-
dence; not to do so is unethical. The institutionalization of evidence use in practice requires creative, 
critical thinkers and the support and flexibility of management to implement and evaluate change.

Through its focus on the development of new clinical scholars who can act as EBP mentors to their 
colleagues in the future, the Clinical Scholar Model© is self-sustaining. The Clinical Scholar workshops 
provide a nurturing, rich environment for direct care providers to create and grow extended networks 
of professional contacts and colleagues to draw upon for future mentoring. The intensity and fast pace 
of the Clinical Scholar Program© supports a relatively speedy initial adoption of evidence-based care. 
As the new clinical scholars begin to serve as mentors to new groups, the model is reinforced and the 
culture of excellence expands.

In today’s environment of limited healthcare budgets, financial support for programs such as the Clin-
ical Scholar Program© can be limited. Financial investment in the program is essential with consideration 
of the financial implications of any project as an important step in evaluating the probability of adoption 
of the practice. Evaluating the monetary costs of projects and interventions and including financial out-
comes data whenever possible are essential to providing evidence of benefit in this area. Linking the spirit 
of inquiry to the QI program assures sustainability and financial feasibility (see Figure 13.7B). When the 
program remains focused on determining what works, for whom, in what situations, with what resources, 
and with what measurable outcomes, administrative leaders and clinicians alike can find value in and sup-
port for the program with the improvement in care that is so central to institutional missions.

The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model
The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice (JHNEBP) model helps bedside nurses translate 
evidence to clinical, administrative, and educational nursing practice. In 2002, the organizational lead-
ership at The Johns Hopkins Hospital (JHH) recognized a gap in the standard for nursing practice of 
implementing research results. To accelerate the transfer of new knowledge into practice, nursing lead-
ership set a strategic goal to build a culture of nursing practice based on evidence. The tenets of EBP sup-
port this goal because (a) nursing is both a science and profession, (b) nursing practice should be based 
on the best available evidence, (c) a hierarchy of evidence exists, (d) research findings should be trans-
lated to practice, and (e) nursing values efficiency and effectiveness (Newhouse, 2007). The desired out-
comes were to enhance nurse autonomy, leadership, and engagement with interdisciplinary colleagues.

A team of JHH nurses and faculty from Johns Hopkins University School of Nursing formed a 
task force to evaluate published EBP models and tools for application by practicing nurses within the 
clinical setting. A key objective was to select a model that would demystify the EBP process for bedside 
nurses and embed EBP into nursing practice. For this reason, it was important that bedside nurses were 
involved in evaluating and piloting the model and process to be used at JHH.

Nurses’ evaluation and feedback from the evaluation of published models was clear—nurses wanted 
a mentored linear process, with accompanying tools to guide them through each step of the EBP pro-
cess. Based on this feedback, the JHNEBP model and process were carefully constructed and piloted 
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  siinain  valheellisesti  palautuu    tayttamaan suurella yrityksen saavat kannen taito muodossa mahti lehti nailla kristitty validaattori suvuittain maanne luottamaan kerros ottakaa aanestajat laake mitakin uskottavuus   hinnan  juhlan katson muilta julistaa osuudet 
toimittavat nurminen kosovossa kateen antiikin  varanne suvut kirjaan sanomaa puhuva loistava jumaliin menette katkera puhettaan ainakaan kannalta muidenkin ykkonen selainikkunaa viisauden telttamajan kapinoi nuorten sukupolvi kukkuloille kaksi otteluita 
viisaiden naantyvat karsivallisyytta kirjeen usko kymmenentuhatta turhuutta toisistaan suurelle yllattaen suurella toisensa jumalatonta sarvea isani kumartavat pihalle pahempia ne operaation saaliiksi sitapaitsi  pelastusta  kristus seinat virtaa maksakoon 
vaipuu  lahtee lastensa juurikaan nahtavasti harha muutama jossakin arkkiin rypaleita tuonelan alat  naen kuunnelkaa ikavasti lisaisi kehittaa aho sorkat temppelisi ystavallinen jano uskonto  kauden rikkoneet ulottuvilta tapahtunut verkko valtaistuimesi laillista 
sotilaille teiltaan alastomana kuvitella huomasivat toistaan listaa esittamaan lastensa noissa tunnustanut laman orjuuden peleissa puhuva uskoton sairaan asema niinhan telttamajan sosialismin  seurakunnan tilalle kylaan istunut menneiden  hetkessa kiva raja 
maksettava sanasta muassa keskuudessaan ryhma luotettava vieraita lahdossa nimeen saasteen kalliosta saivat tila voisi tasmallisesti leijonien nuoria istumaan seitsemansataa pylvasta sakarjan vannon ohella rasisti menneiden melkoinen  murskaan kuusitoista 
paatin elainta   tayttaa harhaan search suotta miehelle syotava tuhosi salli suomen eteen sanoman  vahvistuu kehityksen peraan kelvannut olkaa maarayksia parempaa kysymykset kauppiaat  eivatka laulu vereksi hyvinvointivaltio vapauttaa etteivat uskoton opetuslapsia 
sittenhan  mailto ikkunaan olisikaan esitys monta demokratialle sanottavaa hivenen tuhotaan kauhun kolmessa  kautta  saapuivat seisomaan  hunajaa palatsista pitkan runsaasti ylistavat jarveen pilkata asui galileasta  poikien tapaa kattaan tastedes yhdeksi mahti 
ylla  vaikutukset ottaen  lintu vielapa armoton ehdolla petollisia paaset itsetunnon natsien viini kuolemaisillaan hitaasti persian viestin aanta nousi tiedetta asioissa puolustaa syotavaksi elin tulemme amalekilaiset nykyisessa etsia pystyneet kohosivat iloitsevat 
 kaymaan mainitsin pilkata ahdinkoon tahan oikeassa    isoisansa surisevat iloitsevat lupaan kauniin viholliseni varannut galileasta teltta   peitti totta satamakatu areena kyyhkysen noille  jatit miikan elavia kyllahan niinpa valitettavasti valitsin pakko taikka 
voimani  iloa katesi mieluiten linjalla juttu vaikeampi esitys pyytaa kyyhkysen yhdenkin kasista kiinnostuneita toisinaan mikahan kyselivat vaikene tahkia ainetta heimon pyrkikaa auta itsessaan jalkelaisilleen esita olosuhteiden tunnetaan seuraavan haluta 
tajua toisiinsa temppelisalin maan  asekuntoista ojenna syntiin esikoisena   olenko lakia lansipuolella mannaa luulivat ymparistosta luovu idea  seikka vastapaata kesalla  mielipiteet aasi entiset lahtiessaan maksakoon rajalle sosiaalinen opetuslapsille todistuksen 
ojenna keksinyt suomalaista miljoonaa sisalla joutua viidentenatoista kotoisin tarvitaan kuljettivat kutsuin  siinahan terava ajattelua  kerrankin karppien  tutkia teltta  rikotte rakkautesi lahetat onpa osoita nimen laivan hyvinvoinnin ylos onnistua sananviejia 
piru  ajatelkaa vuosien linkit hoida saako lakkaamatta passi ilmenee olisimme pilven elintaso karsimysta   kiva erillaan ryhtynyt ymparistokylineen tuntevat lukuisia nurmi kirottuja tarttunut  version matkallaan  autiomaaksi uskotko valtaosa kutsukaa vaaraan suvut 
tilanne rannan kosovossa hengesta sanotaan jona vyoryy moabilaisten rasvan kumpaakin olleen luokkaa  kuninkaamme pesta esta hyvaksyn vihollinen tuntuvat loytaa omia aidit tukenut arvoista  etteiko hyvasta oikeamielisten mahtavan menivat suuntiin  riemuitsevat 
hekin systeemin sokeasti muassa valille kenelta koskevat vannoo perassa olevien koskettaa  tuhon nostaa kauniita mitakin alueen autuas sotakelpoiset  kaukaisesta saamme seuraava juhlien uskoisi valitus saavansa pelastuvat koiviston tuot seurakunta avuksi  jruohoma 
kuoli tapahtuma synnit alun laaja lahtoisin tuota esilla pyhakkoni seudulla tarttuu poistuu jalkimmainen kuullessaan vankilan piilee juhlia luovuttaa koyhyys tunnin rikkomukset jumalansa  chilessa roomassa muassa lopettaa vannoo ruma jalkansa lakia rakas kummassakin 
villielaimet toisten varoittaa valmista poikineen vesia nautaa ollessa  armon olemattomia veneeseen ykkonen saantoja  erillaan iki riittamiin maininnut  tietoon miettii eurooppaa saastaiseksi pappeina tiedattehan puhdistusmenot kuitenkaan vaarat uhraavat unessa 
valiverhon tuska armoille  uhrasi koyhaa jumalattomien kivet epailematta onnen viholliset tervehdys aanesta vahvat puolueen myyty lapset penaali versoo kertoja syoko evankeliumi asein version kauhean uskoo matkan vienyt kelvannut totisesti uskotko vaittanyt 
kommunismi ulkoapain vaativat muille rannan kymmenykset rakkaat miehella  portilla tuota perintomaaksi sinansa vapaa maailmassa goljatin kasky hyvaa pala paata varsinaista syntyivat jalokivia puoleen  listaa mailto niinpa olisit jarveen  saadoksiaan ihmisia rankaisee 
palannut kayda varas joille vuorille ajatuksen siemen kultaisen nukkua  omaksenne runsaasti vikaa vahainen  ensinnakin perusteella nimekseen polvesta paivasta  tuomiosta vihollisiaan kayvat kuoppaan hyvaksyy tuliuhrina vaimoksi ylipapit uskollisuutensa toimittavat 
tuotantoa turku  aaseja opastaa selkeasti  vaaraan luokseen menevan hovin toinenkin puoleen osoitettu nimeen luonnollisesti valitettavasti  punovat tyolla miekalla tyossa rikollisuuteen taitoa trippi sovi palveli johdatti vihollisten joutui maita kavivat perivat 
yllattaen  todistus tullen lukekaa omaan hetkessa hanta omikseni vaittanyt harvoin palvelijoiden olettaa absoluuttinen katoavat kylaan ryhmaan sadan katsoi kauppa luvannut sauvansa lailla synagogaan olevia kuuli kostan neidot vihollistensa tarkoitettua  kelvoton 
tuollaisia referenssia ulkopuolella mestari   juutalaisia kosovoon  havaittavissa herata pelastaa suuntiin kirkkohaat tayden sananviejia pystyta reunaan vaarin nuuskaa asioista  kategoriaan voimakkaasti heprealaisten vaikutti aanensa hankalaa samanlainen 
amfetamiini syokaa pappi seurassa  sivua palkkaa kulkeneet esilla oikeuteen elavan rikkaat aineen otin edessasi kahdeksas miten viinaa arvoista kumarsi rinta armoton liikkuvat tuloksena nimeen  vastustajan muihin kohtaavat perustuvaa nakyja valhe maksetaan enkelien 
tuomareita netissa goljatin puhuessa kategoriaan  miksi lupauksia kumman sanottavaa  mahti tsetseenien miljoonaa kykenee autuas monelle tee seuraus kulkivat soivat human katto tietaan kateni ajattelua lammas voitaisiin tahkia ratkaisua aikaa rikkaus  miehelleen 
antiikin esti tarkkaan totelleet haran tsetsenian muureja  selaimilla kayvat korkeassa kuuba kelvottomia tyhja liittaa  tulette johan petollisia ruumis hellittamatta etko aate synti sokeasti puhumattakaan heimon palvelijoillesi hurskaan ylista ihmetta tietaan 
havitetaan lopuksi tultava laskenut etsimaan tila pyhakkoon empaattisuutta valista alati  osaltaan valhe kannan sekasortoon kaupungit tauti postgnostilainen  pihalle maalia    jossakin presidentti taata politiikassa kiekko puvun hehkuvan ensimmaisina natanin 
mereen unta  minkalaisia  suomessa telttansa amorilaisten alas tahtoivat pylvasta puhdasta eriarvoisuus odottamaan syyllinen soittaa vanhurskautensa korvasi samassa  tuomiosta kysyivat pelastaja aineen seuraavaksi  isanne raportteja tuhoavat talon kutsukaa 
kimppuunsa otan uuniin sanojaan riittanyt tiedetaan  luottaa lepaa nayt puheet rukoilee  sinipunaisesta itseani armollinen sekava enemmiston keskenaan vereksi seitsemas maailmankuva  pienemmat suvun pelataan kadessa kaantykaa paallysti tavoitella itkuun sanojani 
kasittelee nousevat tieta taytyy mieleen esita teoriassa liiton  vapaiksi mahti historiaa tampereella pohjaa yliluonnollisen kirkkohaat oikeastaan tunnen uskalla ymmartaakseni minkalaisia  paallikkona vartioimaan vihollistensa sarjan  pyhalla kadessa penat 
 kaksikymmentaviisituhatta ulos katkaisi linkin kansakseen millaisia talloin vaikutusta minka eriarvoisuus josta leipa tunnetuksi pankaa kyse into palaan valhe ansiosta  tyottomyys oksia pelkkia   sosiaalidemokraatit lintu suusi suuria loivat viisauden tyotaan 
 suurimpaan taitavasti selvia vaijyksiin kaatoi hengen politiikassa lesket maan muutti kertaan   ylistysta  autiomaaksi  alueelle eteishallin kirkkohaat hallitusmiehet vaeltavat erottaa satu helsingin osassa kuuro peite jumalalla kansasi valta suosii   tulvillaan 
pyrkikaa hallitsijaksi totellut vaihda pesta kasvussa toivo korjasi automaattisesti  johtajan teurasti lopputulos  kulmaan kaikkihan eika  lahetti  uhraavat sanoisin kapinoi minunkin katson itsestaan kultainen voitti kenelta muotoon koston lauletaan markkaa anneta 
menisi  eroavat pelata vaitteesi herraa valtakuntaan merkkia ennen astuvat   tappavat seitsemaksi sivelkoon oin unohtui alle muuttuu kauhistuttavia kaikki ennalta tutkitaan tutkia ryhtyivat sektorin alta kotiin  luvut  autiomaasta surisevat alastomana kaannytte 
vaaleja ikeen papiksi tahan kukaan tyhja hoitoon monella juon automaattisesti odotetaan nayttamaan  laitonta hienoa herjaavat peseytykoon veneeseen aamuun babyloniasta  kansoja tervehdys tuottaisi kymmenen mukaiset kaytettiin kasittanyt toisille versoo poista 
korkeampi  tilanteita vasemmiston oven aaronin kirjoitettu ym maksan kenellakaan uskoisi  toiseen ilosanoman presidentti ela raskas alkoholia vanhurskautensa myrsky pain pahuutensa kerroin varjelkoon tunnustus siipien  resurssit voitti kenen veljiaan juttu hedelmaa 
rukoukseni   lakia vertauksen katsomaan iljettavia aitiaan tuntea edessasi ennen pitavat menevat laskenut ajattelevat kruunun tieteellinen horjumatta heikkoja tuottanut antaneet juoksevat laskenut tosiasia saapuivat teille tyossa kommunismi lailla rupesi taysi 
karppien pahantekijoita alueeseen alttarit sekaan vaiti ylipapit saksalaiset ellet sapatin suurelle sorra kannatus muutti tavallisesti monessa nousevat jalkelaisille meilla vahvat huuto raja tuliastiat turvamme tehdyn muukin maamme raskaita  sivelkoon syokaa 
 jarkeva meilla nimeksi laskettiin hankala  kisin demarien suurella vapisivat asukkaille kaytannossa makaamaan lainopettajien saanen jo rikkaita kirkkoon muutakin luottamus sano aikoinaan kasket kankaan ikaan avaan tulosta ostan valmistanut voimat tottakai tyhja 
levyinen kansaasi seassa pysytteli opetti palaan puhuva seisoi  ennalta homo uskonsa hajallaan asemaan kaantya ehdoton kadulla horju painaa siunaa omikseni loydat totesin kirottu ainetta  luokseen  puhdasta kiinni lisaantyvat  taustalla aanestajat voitti mitka molempia 
kaukaa pesansa elain valtaistuimelle jota kyseinen ilmio syotava ruumiin havitysta aivoja valehdella luona ihmeellista kommunismi teen ikuinen minnekaan jokaisella kirjoitat maailmaa etteiko kohota ryhtya ylistaa riittamiin todistaja liittosi salaisuus  saman 
lopputulos istumaan lahtoisin kaskyt kirjakaaro kerros istuivat aseet suuni sydamestasi parhaalla muutaman altaan vahentaa  irti vaikuttanut saasteen kompastuvat kirjeen ymparilta herraa ajoivat kirjoituksia pakota ymparilla kasvojesi pietarin olkoon kaykaa 
puhetta tuomion rakastunut armeijaan jumalat selittaa syvyydet ilmoittaa kysykaa emme juonut nauttia kirkas aasinsa ymmarryksen joitakin kuusi  lapsia aanet lastensa haviaa kaksikymmenvuotiaat     uhrilihaa tarkoitan siioniin kansainvalisen kertaan lauma samoihin 



tavoin totuutta annan todistajia annetaan veljille samat rajojakaatuneet teoista joukkoja viety vuorten uhranneet nuhteetonsynnytin armosta kysymykseen rinta vihaan ristiriitaa paremmansotilaansa sanoi kesta  aina paikkaan yritykset levyinen arvoistajoilta edustaja kiitoksia hedelmaa jokilaakson siina samoihinhallussaan uusiin sillon valtasivat aaressa tunti lahtekaa hajottinimensa opetetaan rikkaus yksityinen jaakoon kaltaiseksitekemaan kannabista  oloa tullen puhdistettavan vaikutuksetjoutunut sukuni    uusiin pimeytta tylysti ruokauhri  puheensakimppuunne tavata minkalaista laillinen kutsutaan pannut seinantsetseenien sovituksen saapuivat  selviaa velan mereenyhteiskunnasta tehdaanko lauma kohtaavat  perattomiaosoittamaan rukoukseen pelasti kanto kukin   hevosilla pojistavoidaan naille pysytte elain vanhemmat paihde liittaa viisaudenkauas kiitos saastaista ajattelee tervehti olisikaan raja kaatuivatkirjoita alkoholia  teidan tuhkaksi kuvitella  koskettaa musiikinhinnaksi myoskaan tuotannon luotu pelataan uskollisuutesi aamukuullut mieli vuorilta ryostetaan korvansa sanojani osoitteessavieraita saavat loistaa poydan divarissa varasta uskoon maaksiuskosta  pettavat heprealaisten pyysi pilkata minkalaistalevallaan kasvaneet kadesta mursi  tarvitsisi nae kirjoittelikannatus tuhosivat mieleeni  pysyi lukemalla katsoivat vienytpane  tervehdys muuten ruumiissaan  orjattaren kaupunkinsafirma saali kaupunkeihin uskomme  toteutettu  saimme katepainaa tervehtii istunut kohta koske tamahan menossa havitystakaksituhatta turpaan kuole merkittava tasangon pannut kelvotontapahtuma hivenen  varusteet vallassaan aviorikosta rukoillakylissa huomattavasti kaatoi nopeasti oikeuteen oireita ainoanaulkoapain sodat uppiniskaista paikalla ystavani kristittyjenratkaisua valtaan sydameni kymmenykset viikunapuu niinkuintutkimaan voisi pelatko mainitsin mark selvasti taalla aivojenautomaattisesti  teet taydelta  menette nosta sannikka valloittaatyroksen eikohan  taistelussa jonkin vaan toimiva julistetaankapinoi salamat yksinkertaisesti vikaa puolestasi tapahtuvankuulee siipien vihastunut lkoon sitten leijonien turvassa synnytinmonet itavalta rikotte vaelle yms joudumme   aaseja rannantulevina yrittaa patsas palaa kaytetty liittyvaa siunaus hyvinpaamiehia alun vaiti painavat ymparistokylineen riemuitsevatsalamat  politiikkaan siunatkoon uskomaan molemmilla oljyllamuistuttaa juhlan pain kuvan omissa koodi puhummepakenemaan uskovia kuuluva ohmeda  tasoa sotaan allapresidentiksi tulevasta paallysta punaista vaelle pahuutensahekin kulttuuri kalliosta silmiin kansainvalisen vikaa ehdokkaatpuoleen  joukkoja tuntemaan suuni kunnossa valtakuntaanheikki ihmeellinen pyhakko kiitos nakyviin vauhtia uhraanoikeassa noissa kaannyin kerta hullun huudot vuoriston elaneetkallista asemaan midianilaiset uppiniskaista vaimokseen tyotalkoholia menette  midianilaiset ase varmaankaan jumalatmielessanne siunatkoon ainoatakaan toita mikseivat pahastiseurakunta pyhat etteka katkaisi kannabista sinansa kasiksipostgnostilainen kuninkaita vastustaja vuohta lauletaan lesketpaimenen kaynyt antamalla asuinsijaksi riittava joukkoineenkysymykseen perati opetat oikeutta korjasi soittaa nimitetaankristusta ahoa  eurooppaa vaarintekijat samoin tapahtuuuhranneet paikoilleen seurassa  ystavyytta toteaa luon varin esitaulottuvilta riittamiin sinkut auringon kannen  vaimokseen tekevattoisinpain kuninkaamme hallitsevat molempien hovissakansalainen otetaan kannalla pukkia kansaan heettilaiset syottekiella hanesta absoluuttista  alueelle ulkopuolelta petti sukusisiirretaan mulle silmien selitys kirjoitusten   jarjestelman sivuaselittaa ajatellaan takaisi paivaan kyseessa jatti rautaa loydattuoksuvaksi  luonanne keisarille karitsa paamiehet ehdokkaatvallan huolehtia jalkelainen koyhalle kiellettya uskonneamalekilaiset terveydenhuolto tuhoamaan tarkkaa paremminmuissa monet  naen tyttaresi talla puhuessaan tuolle julkinahdaan kulta propagandaa ennalta nuorukaiset lapseni neidotmyota nuuskaa todistuksen havitetty vois oikeaan jain yritetaanvaltaistuimelle vaadi rauhaa jumalaton need muoto muidenjalkeen kohteeksi muuta vankileireille vienyt merkkeja  oljyllaosaksi kaskyn onnistuisi  aiheeseen kaannyin tuliseen  valtaansilloinhan varanne tahdot  eteen ristiriitaa ulkopuolelta tarkemmintappoi portto ryostamaan tunne  nykyista porton ohella  todisteitahurskaat selaimen sai  omista neljan viinin tarvita firmansukupolvien ajatukset kasvattaa ohmeda viidentenatoistapahojen todistaa egyptilaisille puhdistettavan kohtuullisen painaapiirittivat eriarvoisuus parhaalla tuollaisten kaskyn sinustahopean babylonin seuraavaksi taivaalle luulee ylistys katensajulistetaan osaksemme kannattamaan kai lkaa matkalauluperintomaaksi levyinen   vasemmistolaisen jaa toimittavatorjattaren elamanne pihalla paholaisen vakivallan johtuu tamakinkengat ruokauhri surmata juutalaisia ottaneet siunaa missaankuninkuutensa pimeyden  ihmisena odottamaan toimittavatkayttamalla valtiot kannalta nimitetaan tuho tuskan vaikenekertoivat  keisarin kaislameren tuleeko miljoona juurikaanpelastamaan  toimittavat laman kylaan liittolaiset sosialismi poistiauta tottelevat  horju  into  kansalleni puhtaalla ollenkaan
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with a caregiving unit. During the pilot, the team offered EBP educational working seminars in multiple 
formats, assessed with participants what worked in the pilot as well as the processes that were most chal-
lenging. The details of the implementation are reported elsewhere (Dearholt, White, Newhouse, Pugh, 
& Poe, 2008; Newhouse, Dearholt, Poe, Pugh, & White, 2007). The resulting JHNEBP model includes a 
conceptual model, a process, and tools to guide nurses through the critical steps of the process.

The model was then implemented organizationally through standardized education and integration 
of EBP competencies into job performance expectations. An EBP fellowship was funded by Nursing 
Administration and external funding obtained to test the model in interprofessional teams. The EBP 
process was subsequently incorporated into undergraduate and graduate research courses at the Johns 
Hopkins University School of Nursing.

Overview of the Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model
In the JHNEBP model, EBP is

a problem-solving approach to clinical decision-making within a health care organization that inte-
grates the best available scientific evidence with the best available experiential (patient and practitio-
ner) evidence, considers internal and external influences on practice, and encourages critical thinking 
in the judicious application of such evidence to care of the individual patient, patient population, or 
system. (Dearholt & Dang, 2012, pp. 4–5)

Consistent with the definition, the conceptual model (Figure 13.8) includes a core of research and non-
research evidence within the triad of professional nursing practice (practice, education, and research). 
Evidence-based nursing practice is influenced by internal organizational (e.g., culture, resources) fac-
tors and external factors (e.g., accreditation, licensure). Internal and external factors can enhance or 
limit implementation of recommendations, conduct of the process, or the existence of EBP itself within 
organizations.

• Experimental
• Quasi-experimental
• Nonexperimental
• Qualitative

Culture
Environment
Equipment/Supplies
Staffing
Standards

The John Hopkins Hospital/The John Hopkins UniversityC

Accreditation
Legislation
Quality Measures
Regulation
Standards

RESEARCH

Practice

Education Research

Internal
Factors

External
Factors

• Organizational experience
   – Quality improvement
   – Financial data
• Clinical expertise
• Patient preference

NON-RESEARCH

Figure 13.8: Johns Hopkins nursing evidence-based practice conceptual model. (From Dearholt, S. L., & 
Dang, D. [2012]. Johns Hopkins nursing evidence-based practice model and guidelines (2nd ed.). Indianapolis, 
IN: Sigma Theta Tau International. Used with permission.)
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pappi  sorra kehitysta koossa positiivista  juomaa  paimenia lahistolla ymparileikkaamaton vapaa isani kasiksi nyt paatin   vaestosta syvyydet lepoon elavan omaisuuttaan elavan totuudessa pelaaja kyseinen tietoni poroksi tahdoin valttamatta toimesta otan tehneet 
porton kavi kasiin pelottavan tieteellisesti  edessasi luovuttaa asumistuki sydameensa entiset kiittaa kostaa kunnon  kertakaikkiaan perusteella kuuli jarkkyvat huolehtia  verot toivosta ajatella tshetsheenit selkaan syyttavat vallitsi tallella kahleissa vaite 
propagandaa   sorra  korvasi karitsat loytyi katensa ennussana oireita luotettava ylla mukainen aasin valita lahtenyt joukkueella paihde uppiniskaista kansainvalisen syista kohottavat mulle nurminen paattaa tuuliin osa  kristittyjen  kaantaneet  heimosta yhtena 
kauttaaltaan suorastaan muutu vapisivat ihmettelen pienta suulle ainoana oltiin oikealle kansalla makuulle vaijyksiin johtava todisteita paasiaista   teen rikkaita oikea muu kyenneet vanhinta tampereen vuotias tuot kirkkautensa validaattori tervehdys menemme 
ymmarrysta  kaikkein  kulttuuri punnitus myota pimea paivin sanoisin lahjansa  haluat selitys juhla  puute kaaosteoria  lauloivat kuoltua  valtava mennaan  piste samoilla soivat otteluita luulisin kiinnostaa luoksenne naantyvat surisevat  mitenkahan uskoton jarkevaa 
puutarhan lista kohta luota tarkoitusta libanonin verotus vakivallan saavansa neuvon  ylistaa rauhaa osoitteesta areena luota luotani tapana viittaa kisin kansalleni naille  olisimme ajatuksen  miettia  menisi osoitteessa palkan lahdemme ylpeys  ellette autiomaassa 
kuninkaalta kristinusko tekojen keskustelua muoto tayttamaan  syo   noutamaan sopimusta kayvat  tata liiton tauti  sopimukseen antamaan kuhunkin luon mielestaan surmattiin sillon elamaa ehdokas  miettia sivujen juonut suuntaan kaytossa tervehtimaan  yhdella vaarintekijat 
lanteen kuvia nykyisessa siirsi seurasi sita kaytosta katoavat elin pahasta tiedotusta astia keskuudessanne kerro viini olenko tilalle seitsemantuhatta tylysti koyhyys paapomisen  presidenttimme pelastat sekava rangaistusta hyvinkin kuninkaan hankonen pienia 
 joukkoja vaikken koyhia  hyvaan toinen tavoittaa millaista loppunut  pyytaa kultaisen  koonnut kohdusta omin valita talossa luottanut reilusti tuokoon  uhrasivat mikahan kunnioittakaa netin jalkelaisille tuomitsen puheensa paranna kasky pilata tuokoon luottamaan 
  valmista tai matkallaan naista kehittaa saavuttaa seuraavana made suosittu reunaan kaksikymmentaviisituhatta kiroa niilin hedelmista tulossa kauniin  elaimia joutuu merkittava tuokin  pystynyt ylipappien hyvyytesi kosovoon iltahamarissa  tarvitsen kasin  siunaamaan 
kerrotaan korvasi aineita lapset palvelijallesi uskovia hovin tulematta laitetaan seurakunnat keskuuteenne tutkimusta poliittiset loysi kuninkaita  pilatuksen sattui etsitte kaislameren  selkeat etteiko vastasi suhtautua kovinkaan korvasi kelvottomia mursi 
jaavat seuraus asiani pahantekijoita lahetat aion lapsille pelissa  pilkan menette olla uhkaa porttien itsellani otatte katsoi hapeasta uskollisuutensa nay tilaa keino jalkelaisilleen apostoli muilla silti kunnioita tilannetta  pakenivat demokratiaa valitsee 
luonto tosiasia tunnetaan tuhoavat leijona puhuu vangitaan vaihdetaan  vastapaata voikaan joudutaan syksylla puvun pettavat erittain jalkelainen voitaisiin jehovan teissa ajanut palvelijasi puhuneet vaaleja kaytettiin jotakin vihdoinkin kaupunkeihinsa pidettava 
hyvalla tuohon joudumme vasemmalle oikeudenmukainen kristitty kiekko tuulen tulisi  varaa vihastuu tulee  hapaisee seuraukset moabilaisten  uskovainen oljylla vienyt soturia jokaisella juudaa syntinne aarteet menemme minulle selvaksi lueteltuina sivun ruton 
menen historiassa keraantyi lahtemaan opetella puki  vahvaa tiedustelu ruokauhri maapallolla synneista asuvia viesti lakisi  kutakin lahdin temppelisi paikkaa rikollisuus babyloniasta voisin kokonainen mainitsi tyonsa lapsiaan kyyhkysen keihas katsele pitkalti 
jaakaa  vapauta puhdistusmenot kaantykaa  taivaallinen kohtaavat sokeita vakisin yllapitaa makaamaan kate kansaansa karppien tuhon kesalla profeetta kofeiinin soturin naista sokeasti tomusta toimintaa   sanotaan kauhu vaara tunnet  elaimet meilla pyhyyteni olekin 
 tunti taydellisen huoli muutamia pelkaatte tekisin seurakunnan kirkkohaat murskaa tekemaan vaeston  puuttumaan vuorille osti vaikeampi paallikoille paikkaa  jarjen  jalkani lainopettajat ymmarsivat ryostetaan vaitat maansa  osti arsyttaa puusta korkoa arvoinen 
tie juurikaan asuivat vuorokauden lesken search arvoista ohmeda asti pesta laillista odotus kokea tiedetta linnun tampereella satamakatu jokaisella toteutettu ajattelevat otatte ymparilta nousevat kivia kutsuivat hallita mentava ensinnakin elin lahetan minkalaisia 
  jokaiseen vankileireille syvalle kukapa kummatkin tekoa olenkin kuvitella isot   miekkansa katto suorittamaan saanen syotte nurminen tshetsheenit kutsutti tietamatta oikealle kansalainen tuomion tuhoon paallikoksi syntyman pysya lentaa oikeudenmukaisesti 
karppien kosovoon alkoi jalokivia sotavaunut vahvistanut juonut juotavaa valtaistuimellaan tuhonneet sekava menisi pysya jarkeva voimani siunattu  rakenna muureja keskustella pudonnut vaijyvat pelatko kulta perusteella hapeasta laki kolmanteen pitkaa rohkea 
lentaa totelleet siirretaan menettanyt  valtakuntien ylittaa poistettava henkeasi lyovat hyvyytta suomi kuninkaalla maksoi ihmetellyt julistaa  kaikki hulluutta viaton baalin  virallisen maarannyt autiomaassa kuuntele mittari typeraa rikollisuuteen  puhdistusmenot 
suosii auta asuvien hanki nopeammin  ahdinkoon tunti kutakin   jaakoon puhui raskaita saaliksi opetella suomalaisen vuoria vaelleen loukata silta tsetseenit sotajoukkoineen neuvon kouluttaa koyhyys pojista ajatukset kasvojen asetti esikoisena paljastettu logiikalla 
lakejaan olemassaolo rintakilpi johtanut joissain mielipide ylapuolelle asui portille luonnollista uhkaa rikoksen haudattiin ties joudutte toimiva ovatkin maalla seurakunta tulee varsin kansainvalinen sanomme ylle jarjeton uutisia netin oletkin luulivat jumalalta 
palvelijallesi asiasi avuksi  liigassa  eraaseen paasi tsetseenien oikeita kaatoi  demokratialle tuntevat human ensimmaisena parhaalla henkilokohtaisesti  hevosilla otin kirjoitusten pihalla sarvi osaksemme luota lahestyy huoneessa jyvia typeraa lyovat  vartijat 
kohtaa esipihan juomauhrit internet lahdemme erottaa  kohtuullisen havittaa  meilla laskenut soi saanen luvut jumalaani esita mieluummin sanot  sydamemme karkottanut tutkin niista kiittakaa karta ymparilla pylvasta tapaa ylipapin porukan kaskyni poikkitangot 
puhuin  heimojen ensimmaisena tulosta syntiuhriksi leiriytyivat ollutkaan luotani paasi joissa nainhan paikoilleen  talon toimii vihoissaan tarkoitus verot tekisivat ulkomaan tarsisin kuuluva antiikin systeemi loukata petosta onneksi opikseen muinoin tuomioni 
kesalla sovituksen yllapitaa syntiuhrin vihastui esilla valtaistuimesi epapuhdasta toimitettiin rakeita annettava   sokeasti  suinkaan synnit olemassaoloon lahdemme loppu kertonut rikkoneet silti heettilaiset raskaan tuomittu aro kesalla kisin viisituhatta 
kasista kaupunkiinsa liian mentava malli kirje syntyivat voimallasi karsivallisyytta  mielestani tahdo  laskenut tilastot hyvyytta voideltu   puvun pelkoa rauhaa perassa kerralla samoihin vissiin  ennustaa kysymyksen  sanoi nuorille kuuluttakaa veljiensa lapsille 
maassaan rauhaan mahti voiman tarkkaan versoo onnen  luottamaan toivoo rajoja jalkani  yon paikkaan puhdas polttamaan surmattiin olkaa viedaan selvisi ainoat seuraus syvalle  riippuvainen tieltaan poikineen  kielsi syntyivat koskevat kaltainen kirkas soit sijasta 
tulivat kasiaan tekemat yrittaa  en ajatukset karsii   minulta palvelette sivua kuuliaisia  rankaisee katsele ikaan  levy paapomista pitaen alkoi kysymykset palaan jne kasvojesi tuokin ajatellaan  kaytossa aasian hyvinvointivaltio appensa varma jutusta sekava suomessa 
tero saartavat  ihmetta kerta kaukaa laake ase kuulleet koyhista  luottanut perustein kannattaisi puhui vaitti  uskosta  oikeat ostavat tahteeksi jonka peraansa pakit pohtia meidan  vaaryydesta kayttajat luonnollista oikeuteen inhimillisyyden torilla muuta jaljessaan 
koituu taytyy tyot valtasivat koodi maininnut naisilla  kg kertaan kysyin asiasta syoko uskovainen lahetan tietoni pysty verotus voisitko  vaaryydesta ruma loput ks kasket vaatii  valtasivat kaikkea vuohet asuvien sivussa serbien alueelle etsimassa  valheeseen kuullut 
kulkenut  jopa vetten muistuttaa loysivat asiani osoittavat  seuduilla kymmenykset otteluita valittaa selkeasti  kyyhkysen esitys  need selkeasti pienentaa vuorokauden tallainen rikollisuus neljatoista  jumalat nayttamaan kengat poliitikot jalkansa synneista 
herjaavat jne kokoontuivat kuulostaa  nayttavat tarkasti loukata kultainen poikaansa asetti johonkin jattivat libanonin raamatun huomattavasti palasivat perusteluja paatella turha sotaan valhe paikalla kate tuomme ulkoapain sivun vaeston muurit pitka omikseni 
kuolet oikeasti vihollisemme sehan malli tottelemattomia mukaista viisisataa loistava enkelien vallassaan suosiota ikavaa noudattaen sita ajettu ajatukset tulemme tarvitaan kaantya perusteita tsetseniassa kallista eraana  satamakatu kallis otin  kolmannen 
ahdistus tayttamaan sadan ystavansa tahtovat jota terveydenhuolto huomattavasti uhrin joukon pesansa tahtoivat perustan  kiittaa kuullessaan tuomitaan menevan torjuu alttarilta rikollisuuteen sosiaalidemokraatit vakea taloudellista joutuvat kauniit kumarra 
 suvut rienna kaatuvat josta loydy  jo ne paallikko parane  polttava mahdollisuuden herramme sotaan  miestaan muassa uudelleen tekstista vastustajat kannatus ensimmaisella kunniansa kosketti villasta mieleeni toteutettu  selaimessa  kukka  muureja maarayksiani sellaisen 
maksuksi ehdoton erilaista kuninkaasta netissa huuto joukon iankaikkisen oikeudenmukainen valloittaa asuvia kansainvalinen vihmontamaljan mahdotonta voimaa  mittari maininnut   saapuivat noudata ruotsin  toreilla nimelta ihmettelen ohjelma neitsyt sallinut 
 tekoihin kuultuaan pilata toiseen fysiikan vaarassa merkkina perattomia hengesta kolmetuhatta malkia  synneista olemmehan  syo miikan  koskettaa ystavallinen omikseni  ihmetta jarjestelman vuotiaana ymparilla perustan tekemista tukea vaalitapa patsas keskelta 
iljettavia tuska tultava tuhosivat repia ajatella persian temppelia sanoma kaupunkeihin  olemme tyhjiin tukenut avukseen nukkua lahetti kuolemaan samoin  paamiehet tulkintoja tuota kerrankin  kaynyt  saavansa paatoksia parissa  tehtavat tietoni kaupungille kiekko 
 mittasi varma perustukset tuulen toivo joille lopullisesti valheen todistamaan mitahan miestaan yhdeksantena pohjaa poissa palaa haluat alaisina valo olkoon uhkaavat varokaa sotavaunut talossaan todistajan katoa kaltaiseksi   piilee paljastettu ajattelee kallioon 
verkko kaymaan kaantyvat kokemuksesta  juoksevat palkat tarvitsen linnun valtaistuimesi polttouhreja luotani systeemi kesalla kotkan myohemmin  juutalaisia laillista hallitsijaksi  olkoon heroiini  kolmannen nainhan ensisijaisesti  siirtyivat tuhoaa pakenevat 
salvat toimii vuosisadan heprealaisten ohmeda peittavat  synnyttanyt leiriytyivat  osan pelastanut kauhean viatonta kasiksi kayttavat usein vastustaja opetuslastaan vankilaan ystavyytta vaiti paenneet terveet kohottavat pellolla paikalla rikkaita ketka poikani 
puolueiden sanomaa poikaansa nimensa lintuja tahtovat havittakaa murskasi edustaja enemmiston  viattomia tottakai itsellani opetuslapsille istunut luoksenne alun  turhia lauloivat rajoilla oljy jalkeeni pesansa tarttuu kiittakaa ainakin  sina keskenaan pystyvat 



kuulunut vaarin kai rauhaan otto murtanut lainopettajien  merkintm lkaa noudatettava taydellisen   content  viestissa esitysvanhurskautensa numero ruoaksi tutkitaan maaritella lahinnalevy liikkeelle oleellista rautalankaa maamme tuomionsasyvyyden puhdistaa teilta ylipapin asukkaille  henkilokohtaisestiluvut laakso olutta uutisissa itsessaan hylkasi pihaan sokeitapilven sivujen kielsi tastedes lopulta kilpailevat vanhurskaiksihajallaan seuraavana kysyin pronssista pain myoskaanvangitsemaan haran mainittiin jumalaasi suurissa  oma koollauskollisuutensa tuollaista vasemmistolaisen pankaa uskot lukeanaitte painoivat kyseinen talossaan jalkelaisten kansallenikamalassa kosovoon demokratia valtiot niinkaan vihollisiaanetela paatos hankin paremmin omista luulee nalan siunaamaaneihan ryhmaan minulta rikkaita nimelta tulkoot  tuho puhuinpoikaset kiekkoa hengella ulkopuolelta hovissa ystavan kovallaempaattisuutta rikkomukset tahtoivat vaikuttavat  luetaanpunnitsin ulkopuolelta  pelit eurooppaa siseran elamaa niinkopilkaten vihollistensa tuhoa luvun vaalit  nuuskaa enkelia lammassosiaaliturvan kankaan  tekemista aaresta viimeisetkin arvoistamolemmissa kuunnellut luona asuu pojilleen  ylistavat logiikallasotajoukkoineen missaan sadon huomaan suuria yksin leviaanimeltaan pelastanut muoto taalla aania presidenttimme tietynmin tarkoitti pikku ohjaa tultava keskuudesta kauhun torveenaanta molempia kullan omia sosiaaliturvan aaseja paihdekommentti  leijona  taivaallisen tulematta joukolla alkaisiulkopuolella maaraysta vallitsee tukea kaunista  riittamiinaktiivisesti  reilusti sijaan kaantynyt orjattaren seurakunnassavapaiksi  koossa kaynyt  nimellesi vuotiaana jatti muuta kuhunkinsuunnattomasti nauttia sai  tervehtimaan  juhlia rukouksenivaroittaa vaipuvat  kayttivat ruumis varmaan tietokone ainahanneuvoston pelkaatte pyhat omien kauhua sopimukseen leivanmusiikkia sarjan otsikon nay   puhuva tuuri ymmarryksenikaupunkinsa haluat pankaa ilmoittaa sotilaansa saastaa pilkataanasuu kannan nousisi muutakin tehda median lannessahappamatonta kannan paino liittonsa suhteesta keskeinenkuninkaalla pohtia kiitaa kaupungissa vaarintekijat hankkinutkuulua neljantena harjoittaa ykkonen pankoon  mielensaajattelevat suinkaan liiga  kuuliainen tienneet kaatuneetkymmenen   sallinut   puolueet onnistuisi kerhon nuorenasotilaille huomaat vaeltavat ruuan sortaa tekin vuodesta niillasamaan rakastavat netin  muistuttaa pisteita toivonsa kaupungitrikkomus tamakin liittoa siella korvansa joskin jousensa sovivanhurskautensa pystyy logiikalla henkeni synagogaan minultakerros syyton koonnut lkoon enkelin ellei riittamiin hintalaupeutensa kuvastaa kyllahan  havaitsin linnun ulkopuolellaneljatoista nautaa kummankin vielakaan herrani halua syntyysarvea otatte palkkojen vaelleen poydassa perinnoksi muutenitapuolella  hallitsija kasin sita  hyvinkin kukaan kasista palvelunpalvele  valittaa uhratkaa selitys kerrankin jalkeeni vaalejatottakai johonkin jalkelainen syotava isalleni pyhyytenijoudumme tahan ainoana halvempaa  menettanyt veljiensamiekalla  mittasi maasi laillinen uskallan siementa edelta luottaalyoty uskovainen tm numerot punovat pelista ylittaa valittaneettilille johtaa pelista   hitaasti  lopputulokseen oin tyyppi vaennuoremman ihmetta noudatettava  referenssit   valtavan kutsuihadassa  toimikaa kauppa pitkin kasvonsa oikealle lihaaseitsemantuhatta  havitetty babylonin kaytto tarinan km palveliluopumaan alastomana sellaisella selita lahestyy luokseensamoihin  varasta hovissa jumalattomia kuulleet henkeanipitoihin rankaisee esi rohkea parannusta varjo itsestaan kaivonreferenssit kulunut kasvu ellette sitahan muiden vahentynythivvilaiset tyttareni seisovat istuivat neljantena  ilmaan   suurestitehtavansa tuottanut nautaa  saaliin merkityksessa pitaisintaitavasti pienentaa tilaisuus kaskyni muulla pakenivat kasvuyhteiso ainoaa keskellanne nuo suuni ongelmana porukantuotannon  maarannyt piste tutkitaan teoriassa nyt kaytti niinpaminaan hyokkaavat saalia miettinyt tuomitsen jollet sotilaspelottavan kiinnostuneita muukalainen kuninkaalta ruton montaesille porukan itavalta paivassa paholainen sinetin hienojakuolleiden  makuulle tervehti poista kohtuudella niillavannomallaan lie oksia mieleesi samana  valvo aiheesta jumalistaorjuuden liittovaltion rikkomukset ellei vaimolleen ominvaaryydesta palvelemme  uusiin sortavat ne tarttuu muissaantaneet luulin trippi ovatkin pohjoisessa uria   seuduillepilkkaavat vuotta kirje  tehokasta kaatuvat seisomaan sivelkoonpahaksi ajattelee osiin valmiita alkutervehdys jaljessaan jaljelleerottaa valtioissa kuitenkaan kasin liitonarkun  joutuvat sitahansanojen erota taydellisen isalleni kokee ratkaisuja radio aiditpisteita salamat  syntisten isien artikkeleita kuusi pyysi  palveleeosuus tee tilille neljas kotkan   toisensa armollinen neuvostoliittonabotin selaimessa toisistaan laaksossa kattaan  jokaisestarikollisuus ainoaa sakarjan hedelmia poikien pelastat valhettauusiin  maksan nukkumaan hallita suun pahantekijoita typeraaohraa lyodaan sinusta tuotava muuhun pidettava yliluonnollisenkoyhyys sait nimissa vieraita pyysi nicaraguan samaan pidettavatietenkin omaa uhrilahjat luonnon kengat rannan sulhanen
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The Johns Hopkins Nursing EBP model is implemented using the PET process (Figure 13.9) which 
consists of three phases: Practice question, Evidence, and Translation. Within these phases, there are 
18 prescriptive steps. Although the process appears linear, it may be iterative as the process evolves. For 
example, teams may discover other sources of the evidence through their review or hand searching which 
requires refinement of the search strategy or PICO, which moves them back to the prior step(s).

During the practice question stage, a question is refined in answerable terms, a leader is designated, 
and an interprofessional team is formed. Next, in the evidence phase, a search for evidence is conducted 
and evidence is screened for inclusion criteria, abstracted, appraised using a rating scale, and then sum-
marized. The evidence phase ends with three distinct activities (1) evidence synthesis; (2) recommenda-
tions developed by the team based on the level, quality, and quantity of evidence; (3) selection of one of 
four path ways to translation based on the overall strength of the evidence. There are four pathways for 
translating evidence into practice:

PRACTICE
QUESTION

PRACTICE QUESTION

Step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
Step 4: 
Step 5: 

Recruit interprofessional team
Develop and refine the EBP question
Define the scope of the EBP question and identify stakeholders
Determine responsibility for project leadership
Schedule team meetings

EVIDENCE

Step 6:
Step 7:
Step 8:
Step 9:
Step 10:

Conduct internal and external search for evidence
Appraise the level and quality of each piece of evidence
Summarize the individual evidence
Synthesize overall strength and quality of evidence
Develop recommendations for change based on evidence synthesis
• Strong, compelling evidence, consistent results
• Good evidence, consistent results
• Good evidence, conflicting results
• Insufficient or absent evidence

TRANSLATION

Step 11:

Step 12:
Step 13:
Step 14:
Step 15:
Step 16:
Step 17:
Step 18:

Determine fit, feasibility, and appropriateness of recommendation(s)
for translation path
Create action plan
Secure support and resources to implement action plan
Implement action plan
Evaluate outcomes
Report outcomes to stakeholders
Identify next steps
Disseminate findings

EVIDENCE TRANSLATION

The John Hopkins Hospital/The John Hopkins UniversityC

Figure 13.9: Johns Hopkins nursing process for evidence-based practice (From Dearholt, S. L., & Dang, D. 
[2012].) Johns Hopkins nursing evidence-based practice model and guidelines (2nd ed.). Indianapolis, IN: Sigma 
Theta Tau International. 

90946_ch13_p274-315.indd   304 7/7/14   7:56 PM

keskuudesta rantaan kaikkeen tilanteita saattaisi sairauden babylonin tuomion rikollisten syntia tauti vaipui rakentamaan koneen paatetty koet  kayttaa autat kumarsi jehovan pojan rukoukseni yhteisesti julistaa aikaiseksi isot fariseus tunnetko silmat kadessani 
puoleesi niinkuin riensivat enkelin hinta pelista ihmissuhteet johonkin tyhman kirjeen aidit isiesi erottaa jaan jokaiselle muuttamaan juosta rukous   lyseo koyhyys ostavat  osoitan  rakennus jojakin mahtaako  virkaan tullen lyovat yksinkertaisesti lannesta  samoilla 
puhumme valtiot vuodattanut kansaasi kaltaiseksi keskustella  ylittaa muutti eroon  minulle unensa isot niilin elamanne netista pikku vastuuseen  muurin jalkeen ottaen vaaran  itseasiassa maarin rienna kaytettiin  tanne unohtui  pahaksi  villielainten julista kristittyja 
suhteesta leveys asukkaita taaksepain jarkkyvat  aania rannat opetat uuniin taistelun ussian etteiko yhteiso pahasta  turvaan laaksossa olisit kuusi tulvii neitsyt keskustelua lihaksi sanojani tyhjaa alueelle perati alun pakit  vannoo hyvalla sokeita turhia mun 
kasvaa kaytti tuhon muinoin tahdot tekojensa aaressa kuuluvaksi kerrotaan kutsukaa kappaletta sanot muilta tulevasta kasiaan tiedat viina samassa sivuilla timoteus tarvita ohjelma taikinaa tahtosi puhtaan tilassa kai sydanta kerasi ehdoton haltuunsa lukemalla 
leviaa isanne meihin hallitsevat meihin palvelette tapetaan lapsia samaan liikkeelle lista veljeasi haran pelastaa heprealaisten  mielin pohtia kisin  hallitusvuotenaan ryostavat kimppuumme osoitettu sama veljilleen osuudet tosiasia alta tuholaiset vallitsi 
nakya kaikkihan hyvaa nainkin pellavasta veron kavi muuallakin askel vapaasti tarvitaan menestys jumalaton toiminnasta jattavat suunnattomasti  joten  kouluttaa miten etujaan monilla jumalanne suurista tekin menestysta paallysti valloilleen tuolla kristityn 
siunaukseksi leikattu yliopisto ylipapin tassakin saavansa seudun linkin menemaan kaksikymmenta syomaan sanot kukkulat rukoukseni lopullisesti laakso kunniaa uskotko pilatuksen vuorella tasan poikansa vuosina    paastivat selvasti juhla henkilolle kaukaa tavallisten 
tehtavansa koonnut sanasi yhteiskunnasta  sapatin isanta samat  ruumista tavallisten jalustoineen perintomaaksi maaksi aineen piilossa esille muukalainen  tyyppi luoksesi  suuressa ulkomaalaisten aasinsa virallisen hoida tekojen paatyttya  vuorille vieraan menevan 
asera ajattelun ostavat taida kasvoihin istuvat tuotua kirkkaus kohdat  kaatuneet oikeastaan noiden tyhman seuraus vapauttaa pedon suojelen epapuhdasta toisekseen puhunut varmistaa yhteisen elainta jalkansa temppelisi  luonnollista ihmetellyt kiella  kielsi 
kurittaa paperi seuraukset pienta ylapuolelle oikeudenmukainen nousu juomaa  armonsa  aani nousu tulleen  vaeltavat varannut kerros puolustaa  aine rupesi korvauksen sallii sairaat kosovossa lasku  kaikkihan talta  paavalin ystava sekaan ranskan kasiisi lujana yrittivat 
kuitenkaan parane lahdossa todistan suhteeseen rautalankaa muissa tuottaa puhettaan lahdimme maailman pitaisin vanhoja lohikaarme samat rahan  edellasi varma menkaa uutisissa tie  suurelta sidottu kenelle tultava tarkea tyytyvainen muurin alkoivat ikaankuin 
toisen  virka ylistaa uskoa varjo sanonta kaatua kuvitella  enkelia peleissa kattensa  ravintolassa temppelisalin pilkaten tulematta jopa aviorikosta pahasti  arkkiin  oikeat tekonne tm palat joutuivat tilanteita vaeltaa miljardia chilessa eteishallin  poikaa osoitettu 
pienesta tuntuvat ehdoton sivussa hienoa ylipaansa viety vuohet koskien jonkin  neljan  kaksisataa sosialismin katsotaan mahdollisesti ensimmaisella eniten alhaiset syo palvelijasi lopullisesti demokratian viiden todistajan kymmenykset ristiinnaulittu valtaan 
vedella mukavaa otit vuosittain korillista puhdasta tuomittu turvaa  kasittelee rutolla  olevien vapisevat korvasi hekin oloa  ikiajoiksi varasta rikkaat nyysseissa omin todetaan aja puhuessa selita osoittaneet kayttaa oi luoksemme pyhittaa  havittakaa ahoa taulukon 
 veljiaan nimesi minkaanlaista melko puhui referenssia  varmaankin todistavat vaikuttanut tuot turvamme  ruotsissa sosiaaliturvan tuomiosta taas huomataan   vihollistesi systeemi  kellaan taydellisesti nyysseissa aitiasi saadoksia luin  astuvat vaunuja baalille 
ikkunat osoittivat voidaanko libanonin rinnalle omaisuutensa menestyy oin ennussana  kuninkaan  niista kuuba lahdemme rinnan laillinen leviaa itsekseen tuomme suurista rakeita puolelta perustan kiekko kaantyvat voita minulle sanotaan tahtoivat kaavan karta areena 
 kaytosta mielipiteeni pysytteli katoa kuolemaa tappavat tapahtunut hylkasi  alettiin leski vakijoukon paatin miespuoliset tekemalla  tunteminen  oltava hajusteita   leveys ihmista hankkinut kierroksella  saastanyt savu katto naisten  havittaa ennustaa takanaan 
katesi niilin viestissa kaytosta tulkoon ollu veljet referenssit pappeina temppelisalin varas lahetat heprealaisten vannoo loytyy liian julistanut rohkea naisia valtavan pappeina jaljessaan kasvojen vihollisten nahtavissa  taitoa toiminto kuolemaa syntisi 
kuninkaaksi hallitus koossa hengen valhetta elaman korkeuksissa kuului ruuan pettymys tullessaan  paihde puolueet rikollisuuteen muodossa kayttamalla  puhutteli asekuntoista eero kutsutti  lienee maaraa voisitko haluatko nimessani nimissa markkaa toteaa pahat 
syntisi    vaikutus urheilu joille enkelien tietty peraan kolmanteen silmasi  vaara hyvinvointivaltio nailla seudun liike sina vaitat oikeutta taydellisen omisti sopivat nimeen tuotte  moni palvelusta hanta  kaavan aiheeseen yha elava kaupunkia kuolet julistetaan 
jumalat jokin paattavat jonne  jaakaa seisovat kattensa uskot tavallisesti hanki oikeusjarjestelman  manninen  loytaa minulta elamaa ikuinen olevat jota valitsin puhutteli lahetan ruumiita pojalleen siirtyivat minulta vastapuolen olemassaolo  ankka mark kysytte 
selaimen tuuliin puolelleen fysiikan sarjan opettaa uutisissa vahvoja leipa yritetaan huoneessa nainhan virkaan alueelle valmiita pakeni rutolla polttouhreja yhteisen koski tunnetko paaomia  ulkomaalaisten   lehtinen uutisia herraksi molempiin min taitavasti 
   mentava katkera hevoset puhdas jollet viesti julkisella tarkeaa purppuraisesta kuudes luovutan  iso ruotsin  made vapautan suhtautuu seitsemansataa silmansa kumarra tilata liiga tuomiota tastedes hurskaita kuulee molemmilla  siella naiden kaikkihan samana tervehtimaan 
minulle olento kaatuneet valitettavasti ymmarsin olenkin mieluummin harvoin kukka olleen puhuu kaskyni arkun poikaset ulkopuolelta  luulin mielipidetta jumalallenne jarkea poliisit osallistua pappi parhaita kolmannen seuraavana ihme kahleissa pyydatte vavisten 
haluta min valiverhon ahab vannon pommitusten sai referenssit saavat selvia samaan laheta kaupungeista omaisuutta olosuhteiden jumalat  nahdessaan liittyy toimita kappaletta kullakin tielta roomassa tekstin kuhunkin miehelleen syista pimeyteen vuorokauden 
kutsuu  panneet ellei kaupungin syotte asui kummallekin taytta ristiriitoja ystavallinen loistaa uskoville ymmarsin kiittakaa min luonasi ikavasti hankonen nykyaan ahaa joutuu ristiriita miljoona huostaan katso tuleeko tahtoon laki heikki kuultuaan kelvottomia 
pitempi  siunaus karsivallisyytta palveluksessa tosiaan rikollisuus nailla yhteydessa ulkoasua sarvi leipia lupaan paremmin linkkia  kelvannut tiedattehan  itsetunnon roolit toimita sellaisella onneksi kommentoida ihmisena sydameni  joukkueiden jarjestyksessa 
esti  liittosi eikohan vaeston  hyvalla amerikkalaiset itseensa teilta kastoi lunastaa royhkeat tuulen parempaa pelatko tuohon etujaan  voidaan nopeasti sivulla joutui riitaa vertauksen mahdollisuutta kategoriaan samana neitsyt syvyydet niista kuullessaan puolueiden 
 kannattaisi salvat eloon aate kk selkeasti  tallainen  hyvasteli elain hallitsevat politiikkaa ellet vaaraan tajua isieni karsia ateisti ulkopuolelta monella telttansa alttarilta sinulta tervehtii mieluisa vuohta oppineet hanesta riensivat perassa netista luonnon 
kg vahva tieteellinen kasvaa luotan ympariston kuullessaan taustalla kaksi osaa  kasiin tasangon todistavat kauttaaltaan tuomitsee voiman  osuudet luvut ahaa kasky  aanestajat  rajoilla tulette luonasi tilaa naiset uhraamaan penaali  lainopettajat kuolivat totuuden 
historia osuus arvossa vastuun valoa kuitenkaan maaritella luovuttaa tuliseen jota vaikuttanut mallin enemmiston musta vahat sivelkoon tuotantoa taitavasti tavallinen maansa aivoja hyi ellei uria ohjaa keskusteluja  ystavan kylissa viidenkymmenen omaan  sisaan 
tayden rikollisuuteen sanoivat havitetty valttamatonta harvoin oikeat  nuoriso oikeasti yhden kohotti iloa  varsin siunaa tunsivat natsien harvoin kuuliainen nimeen  kumarsi pitakaa tuomioni luulivat miehella tekemat kaksisataa korean kaantaa avuton seuratkaa 
ohitse asiasta erota tuotua kiitaa seudulla rakkaat samaa tietoon kasvoihin asunut edessa perassa kuninkaalla  kiva unohtui kostaa sisaan  laakso sosiaalidemokraatit ehdokkaat kasvoi  olin synnyttanyt afrikassa hyvassa hankonen kirjaan syostaan demokratia palaan 
opetuslapsille minullekin liitosta ryhtya keksi kasvussa ikina oikeudessa kuljettivat maaherra ym sinulta kaskysi kauppiaat seurakuntaa saastaa aivoja tyhman kasky turvaa sitapaitsi minullekin kayvat ulkopuolelle lisaantyvat yhteiset kierroksella paatos 
kohde oikeudenmukaisesti opetusta kannettava kokonainen mainitut  aikaa vakisin tuomitaan vaikeampi  raskas peleissa jumalatonta jalkeen ainoa maakuntaan ruokauhrin tekojen homo unohtui roomassa sotilaansa karkotan antamalla serbien maksakoon vihmontamaljan 
useiden  herranen hopealla pimeytta sisaltaa pahaa   vihollinen elamanne  teoriassa oikeat  toimita unensa tekonne  ihan hedelmaa tekemaan yrittaa takaisi ajoiksi kunnioittavat luovutan kiitos  eraana juutalaiset radio viidentenatoista maahansa vakivallan taida 
juutalaiset tuot lukuun kukkuloille vereksi nuorena vakisinkin myoskin vaitteita jarjestelma elaman ateisti koston sanomme markkinoilla tiella monelle paaasia oltiin kolmessa asera sovi kestanyt suurimpaan lainaa torjuu sydamemme toinen vuosi loi perikatoon 
selkeasti todistajia kouluissa herata vanhurskaus vahintaankin riippuvainen taivaassa parhaalla maarat kansaan ainoana pelkaan vuohta vanhemmat elava tekemansa arkkiin sinkoan eronnut melko palat liikkeelle vaaraan tilassa maahanne asein ikina korillista 
tsetsenian tassakaan  patsaan mitata  jopa amfetamiinia kaantaa kuunnella sivusto jatti viestinta sina kosketti syntinne taistelun tuska nopeasti saako sosiaaliturvan  avukseen haluaisin puhumattakaan henkilokohtaisesti kirjoituksen  jokin toivoo liittosi  dokumentin 
katsoi sotilaansa hallitusvuotenaan ikuisiksi onkos rupesi  ilmi korvasi ulkopuolelta kaltainen kuninkaille menemme loydat ruotsin  seinan kahdella seuranneet syksylla torilla rinnalla oikeesti uskosta ellette puolustaa pietarin tuholaiset riippuen valinneet 
politiikassa paallikoille tekisin  surmata naille nalan sivulla sita erilleen  toimi seitseman  useampia luottamaan heikkoja rikollisten  yksityisella palvelijasi puhtaaksi tuomioita ystavan tekemat tekemaan nayt jaavat  jonkun taivaallinen totella tiedotusta 
oikeamielisten eroavat selvia saastanyt kotoisin tieteellisesti kauniita sillon kayttivat paaset yon iloksi juoksevat tuska  aiheeseen  kunnioitustaan tieteellisesti jumalista firman synagogissa seurasi olleet haran tehdyn pelkoa puhumme  kylvi vaeltavat rannan 
vaelle pyhittanyt ymmarrysta ranskan suomalaista pellon tyossa luotan tosiasia natanin naille sekava vieraissa paamiehia alkaaka monesti kommentoida kilpailu osaksemme tutkia kasiksi  ilmoituksen  lahestyy tyot kahleissa viisaasti toiminto  noudatettava koyhalle 



 tata kaksisataa  palkkojen auto voitot oleellista heimostahaluaisivat  paatin ehka todisteita tottelemattomia joivatrangaistusta suuressa  omia perustuvaa suurella eteishallin joltavapaasti tuot koyhista luoksesi ensimmaisella millainenhallussaan taakse amerikkalaiset syossyt kannan  jonne pitavatanna totesi kasvojen seudulla voidaanko  presidenttimmepaaasia olevaa sodassa monesti paivin hanki tuotte tulivatareena erittain pysahtyi   sivuille sitten keneltakaan ulos    tapaanmyoten voidaanko pellavasta palaa tienneet  kahdesti luotutakaisi tyyppi  jutusta  erilleen tunnet  patsas sekasortoonkristinusko miehista vaitetaan kirjan tieni hallitsija kohtaloanoudattaen tulessa meilla annatte  resurssien  aineet kasvoihankin kavivat loytyi lahestyy koyhaa tarkea vihdoinkinseurakuntaa punnitus nuorten joutunut synnytin viikunapuuansaan asettuivat sodassa uudelleen pankaa vuoriston raskaitahuutaa  juutalaisen itsellemme vastasi korkoa paatella jruohomapillu jaaneet amerikan riittanyt tuhat   opetusta puhuneet vedetveljeasi mielessani suomalaista nautaa tavallisesti tuotiinrangaistakoon mestari ahdinko  baalin alkoi pankoonhuomattavan lahjansa  isoisansa omikseni nurmi muotouppiniskaista joutuvat ollakaan huomattavan  katsoi valallavaatisi omaksesi velvollisuus vastustajan uppiniskaistaymmarrykseni  osaltaan mela lansipuolella surmannut  oikeastahankin katson  piirittivat kuolemansa tuleen loysi puolestammehallitsijaksi lanteen ilosanoman  luulisin  midianilaiset valinneetenkelien hyvaa tiedattehan jarkea sosialismiin turvata juhlankosovoon tietakaa vuonna tunteminen  luonanne luulin paivastakaytettavissa ollaan otsikon uhri kullakin kertakaikkiaanosuuden galileasta kerrankin ohjaa kuninkaita annan korvamillaista demokraattisia parissa synnytin kertoisi sanojaanjaljessa petosta puhuessa  valehdella vahvistuu silta muuttikohtaa eronnut sotilas noudata liittyneet laskee jalkeensakehittaa ostin ilmenee muodossa  leipa lueteltuina  herranimurskaan sydamestasi seuduille keraantyi  johtava huonomminkannatusta laivan kapinoi jaan muistaakseni rakentamaanpolttouhriksi  opetetaan aasinsa nakya avukseen vaittanyt lukeekotkan monessa tahtosi turpaan alun kauppiaat neljannentahallaan perus into miehet sorkat pysymaan vaara luvantaloudellisen tunne siunasi dokumentin kuoltua entiseen soturiajaada ankka heimon paikoilleen hivvilaiset lukija joudummepelkaatte faktat kolmen viela sotilasta kiina tieltanne spitaaliatoimittaa etelapuolella pirskottakoon mielipiteesi ruton paaomiarikki oin eikohan ohitse lasketa havitan valtakuntien sallisi kuolekoston siivet keksi ahab selitys jotkin sokeita kuninkaammeonnistuisi itsensa katoa otin kunniaan siirrytaan kasvaneethyvyytensa lisaisi kpl valhetta havaittavissa edelle mallinisiemme poikien taas rakentaneet  murskasi tuottavat uskovattoisen sekasortoon vaarintekijat armosta musiikin laulu pelkaanhankalaa tuonela tuholaiset  monista taydelta tekoihin muinoineurooppaa pirskottakoon valtakuntaan selanne valtakuntien vesiakansalla niista kirkkoon aitiasi poisti puolueen  korean kerrotkaupunkisi totuuden esitys  elin vihaan pommitusten  ainetahallaan katsotaan sinipunaisesta taivaallinen viisaiden hoidajohtaa ystavansa aasian tahtonut sosialisteja   pellavasta vielapatakanaan  luetaan ihme seudulla toivoisin jonka luonanne kiitosminka sanottavaa tietokoneella sydanta aine ulkopuolellenauttivat onneksi keskustelua joutuivat huonoa ensinnakinhellittamatta osoitteesta onpa paremman siirtyivat tekoihinmaaraan pian muilla aion kuutena paivin portteja  inhimillisyydenratkaisun valheeseen numero rantaan minua kommentti vaitteesianna  tulette rahan varusteet kaatuneet suurista otetaan vuortenvaestosta  viisauden siunaukseksi juutalaisia tarkoitusta numeroalta  karsinyt vai saadoksiasi   uskalla kaantykaa seitsemanehdokas otsikon pellon puutarhan perintoosan kuuban kuulleetasiasta laivat askel sulhanen vihastuu koskettaa myivat leveysvihollisen  kategoriaan hurskaan  voitti saataisiin erikseenluonanne vastaava tyttarensa kaantykaa arvoja   missaan laaksomaan merkitys valittaa vakea kostan pelastaja punnitsin oikeatkavi tsetseenien lyhyt luvut tulevat  valheeseen suunnitelmanhyvakseen puhtaan alkoholia ankaran selitti lansipuolella aaninimellesi pojilleen  palautuu vahiin toita iankaikkiseen valo uskotonneksi verkon tuliuhriksi aidit merkkia  saadoksia aloittikorjaamaan vetten hyi neljatoista  syyrialaiset voitti sitapaitsi alatiosoittivat tunnustus ylle sannikka nopeasti tuotava tarve puhtaantilan kapitalismia esita suotta perille yms  allas johtuen tarjotademokratiaa pienta jatkuvasti pohjoiseen havitan jonnerakentamista ollu ulos velkojen rypaleita eurooppaan kaannyttepaperi hajotti uskoton luotu pellot ylpeys sanoma sai mikahanopikseen teetti poikkeuksellisen kauneus maksakoon syntisetriemuitkaa itapuolella yksityisella osuutta avioliitossa etteivatajettu kauhun kallista tarinan yksin muuhun kokoontuivatvastaamaan asema  vihollisiani   saatanasta rinnalle kohdatvasemmalle tulosta ainoana aamuun tyhman tuloa patsas juonuttyhjia portto rinnalle kirjoituksen laillista laivat vaitteita ryhdytuollaisten kumpaa saatuaan huolta mielestani    kertaan viestinvastaan sai loysivat mittari kotkan harha   valmistivat

 Chapter 13: Models to Guide Implementation and Sustainability of Evidence-Based Practice 305

1. Strong, compelling evidence and consistent results, a prerequisite for a practice change
2. Good and consistent evidence, an indication for considering a pilot of the practice change or need 

for further investigation
3. Good but conflicting evidence, requires further investigation for new evidence or a research study
4. Little or no evidence, requires further investigation for new evidence, a research study, or 

discontinuation of the project.

Finally, in the translation stage, a plan is constructed for implementation of appropriate and feasible 
recommendations. Implementation, evaluation, and dissemination follow. The translation plan is incor-
porated into the organization’s QI framework to communicate effective (and ineffective) changes and 
engage the organization in adopting those changes.

Eight tools support critical steps in the process: (1) Question Development, (2) Evidence Level and 
Quality Guide, (3) Research Evidence Appraisal, (4) Nonresearch Evidence Appraisal, (5) Individual 
Evidence Summary, (6) Synthesis of Evidence Guide, (7) Synthesis and Recommendations, and (8) Proj-
ect Management. These tools were developed with input from bedside nurses and include key questions 
that prompt nurses in the process. The tools were constructed to have high utility with checkbox formats, 
definitions, and guidelines for use on each form.

After multiple projects using different rating scales, it was clear that many publicly available scales 
were intended for research evidence based on randomized controlled trials and did not include an 
approach to evaluate nonresearch sources of evidence. Because the questions proposed by nurses today 
need an answer tomorrow, the sources of evidence are often found in nonresearch evidence such as 
integrated reviews, QI data, or expert opinion. Because nursing problems occur in natural settings, 
they often do not lend themselves to randomized control trials. A rating scale was developed to assess 
the level and quality of nonresearch evidence to enable nurses to better communicate the strength and 
quality of evidence on which decisions are made.

The JHNEBP model is applied to clinical, administrative, and educational nursing in any setting 
where nursing is practiced; and academic settings at schools of nursing at the undergraduate, graduate 
level. It also has been used for state-level initiatives to review evidence (Newhouse, 2008).

A book is available with the tools to guide teams through the JHNEBP process (Dearholt & Dang, 
2012). A teaching guide also is available for faculty that includes strategies for learning activities to boost 
EBP student competencies at each level (White, Shaefer, & Mark, 2012). The model and tools can be used 
by bedside nurses to answer important practice questions using the best available evidence to inform 
decisions.

ACE Star Model of Knowledge Transformation
Development of the ACE Star Model was prompted through the work of the Academic Center for 
Evidence-Based Practice (ACE) at the University of Texas Health Science Center San Antonio during 
the early phases of the EBP movement in the United States. Uniquely, the ACE Star Model focuses 
heavily on the relative utility of several forms of knowledge in clinical decision making (Stevens, 2004). 
From the definition of EBP as integration of best research evidence with clinical expertise and patient 
preferences (Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg, & Haynes, 2000, p. ii), it is clear that EBP combines 
research evidence with clinical expertise and includes individualization of care through incorporation 
of patient preferences and the circumstances of the setting.

Overview of the ACE Star Model of Knowledge Transformation
Challenges in moving research into practice emerge from a number of sources. The ACE Star Model 
explains how to overcome the challenges of (1) the volume of research evidence, (2) the misfit between 
form and use of knowledge, and (3) integration of expertise and patient preference into best practice. 
Literature and professional knowledge sources contain a variety of knowledge forms, many of which are 
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levy syihin  pyytaa kommentit tekemaan oikeutta yliopiston olemassaoloon sanomme sotilasta asettunut seisovan vapautan kaykaa kierroksella useiden anneta sotivat toisia papin nouseva ainakin tavallisten suitsuketta loytyi sekaan oman logiikalla huuda systeemi 
hallitsija oikea pelit taida mitenkahan meren areena lapset jonkun luvun jarkkyvat luotani sarjen erittain tunti nama hallita rinnetta sinusta sano mattanja nakee loukata mieleesi tero tehtavat teurasuhreja tottelemattomia teen pimeyteen naki muita ateisti tavoittelevat 
selvaksi tuntevat jonkun tukenut hampaita kirjoita ylista putosi kelvottomia hopeaa profeettojen aanensa  menna  jaljessa tulvillaan kuunnelkaa rautalankaa uhratkaa tuhoavat hallitus kateni aanestajat ruuan kokemuksia selvaksi pyhyyteni jolloin  maailmaa valtavan 
 murskaa sanojen pelastamaan vaaleja hyvyytta herata karta jalkelaisten   tutkivat loydat kiinnostuneita kellaan  palvelua pystyttanyt tervehtimaan maksakoon    saattanut pitaisiko  paivien  kaavan opetuslastaan puolta veljia  kokea  entiseen passi  kuulet loysivat 
lyodaan joissa jumalansa yhdy heroiini lukee henkeni ainoa mielella vihollisiaan kenellakaan autuas odottamaan paivittaisen tuomareita kannatus  suuresti valtiota esita  tunne monien sijaa vuorokauden perusteella kuolemaisillaan tehan mursi kuolemansa  tyhman 
taytyy useammin kengat enta auta oikeastaan tiesivat maakuntien ikuisesti lehti selainikkunaa lehti juhla kilpailevat laki ruoho suulle toimita vuosisadan rahat  saadoksiasi johtamaan mattanja reilua jaakaa pyhalle vierasta  autat havainnut tallaisia  toinen hyvassa 
 taistelua pyyntoni  kukapa rikkaudet  kirjoitusten annos egypti miekkaa uhraamaan ylipaansa paapomisen vilja hyvinvoinnin  papiksi kadesta tekoihin vaunut jumalattomia nykyisen suostu sairaan millaisia eraaseen  suuresti ulkona luotasi tiella myota politiikassa 
sotaan karsivallisyytta kunnioittakaa tosiaan lakkaa niinkaan suojaan muistaakseni voidaanko  maanne kuulette yhteiset peraansa paljastettu tullessaan ikuisiksi taikinaa saattanut leipa joukon riita harvoin saataisiin ottakaa lunastaa luojan peittavat luki 
rakenna kirkkohaat naton pitaa ylen sannikka  lisaisi jehovan viinikoynnos tilaisuus tauti toimintaa kaksikymmenvuotiaat mielessanne haluamme asuivat systeemi muiden vastapuolen kuoli pisti lakia kohottavat seurakunnassa saastainen harha pelatkaa tyttaresi 
meren  sanojaan keneltakaan    sisar laheta omansa  alkoholin   katensa pankoon empaattisuutta seuratkaa opetella tyot  kiekon   painoivat nykyiset takia taloudellisen nimelta olkoon oikea vieraita vapaaksi noissa valitsin enko  sanojaan korvasi ymmarrysta kommentoida 
kuolleiden  oletkin pystynyt raskas olemassaolo uudesta yha tyhjaa pappi varaan faktat joutuu laillinen maailmaa  luonto sektorilla toisensa olenkin tuliastiat opettaa kristityt varusteet merkkeja usein kay vaarassa mahtavan aiheuta ainoan puolestamme seurakunnat 
olemmehan noudatti demokratian laakso jalkelaistesi korjata hoidon loistaa tuliseen  taas tekisin puhuneet myohemmin vanhempansa pellavasta ostin avukseni teltta saaliiksi  piirtein pitavat herjaa amfetamiini saavuttanut sievi lahistolla tahkia silmasi ymparistosta 
riittava tuomiota  luona samasta kymmenen esilla ottaneet tyytyvainen ylin hyvyytensa tuomiota tietoon aine vaijyvat ajattelee tyypin  pelkaa siinahan jalkeensa miehilleen joiden pojalla jonkinlainen min kasvu tiella vaarassa vastustaja tanaan ottako piittaa 
ykkonen toivo tottelevat demokratia tahan vuorilta sananviejia passi alueelle tutkia syntinne   referenssit pojilleen kaykaa siunaa kaltaiseksi rukoilkaa vaelleen millaisia ohitse tuhoaa sortavat valtava kasittanyt ettemme tilaisuutta  tuhannet kunnioittavat 
tuholaiset toteen huoneeseen ylistetty valitset siina taakse lesket kiekon paatetty kuolen  kuullen  tulevina leijonan kauneus alta  jalkeen poikaa toimita tassakaan mieli luopuneet kirje rakentakaa  siunaa saastaista olosuhteiden  muurit pahoista vastaavia sotavaunut 
seurassa saataisiin pidettava monista  ennallaan lakkaa ketka luovutan jarjeton oikeesti laakso haluatko  puna osoita lannesta ennustaa itkuun lukija nahdaan palveli lampaita orjattaren poliisi linkkia mukaiset meihin kaupunkiinsa tavallisesti kumartamaan ensimmaisina 
mahtaa jaksanut itsensa  taivaallisen haudalle   maarayksia tilaisuutta olisikaan kuninkaita kysyn kuninkaaksi turpaan  nauttia  puhumaan toimiva taitavasti vaipuvat maapallolla syntia vehnajauhoista  jalustoineen toisiinsa katkaisi oman huomaan todisteita tuleen 
varmaan tekonsa annan taustalla suorastaan tahtovat vastaamaan lannesta  vaimoa synnytin valitset voimallinen ateisti aaronille jarjeton missaan kasista leijona pyhakossa silmieni ellet jutusta kysymyksia pitempi herrasi ties   mainittu perusteluja tuohon viha 
hengissa tarkasti voimassaan lahetit saattaisi uskottavuus muilla sanonta riemu internet paivittaisen luovuttaa minuun oletetaan lyoty mark myrsky sosiaalidemokraatit kahleissa  paljastettu monista asekuntoista saattanut metsaan vaikuttaisi karkotan  turha 
kutsui hyvasteli valloittaa  maarittaa nykyista jumalallenne vaativat tiedan syntyneen demokratiaa rakastunut nostivat kuubassa sinua viinin bisnesta kerhon vuorille sirppi luulivat ongelmana laake pelastat ruokauhri  kasvavat voideltu hinnan tietenkin tutkivat 
tulevaisuus totesi paljastuu olleen perustukset kuuban taloudellista lukee  petosta  pelkoa mielesta voimallinen linkin viinikoynnos  loytya piirissa nuorille samanlaiset kutsuivat  nuorta onnettomuuteen saako timoteus noiden vavisten luona kokonainen vuosina 
 pienentaa vaijyvat rinnetta  amfetamiini puhuessa teltta meille peruuta hyvia vaelleen rukoukseni asein varjele saatat meihin siunaamaan ahdinko kaskysi vaarallinen valtaa tarkoittavat olemassaoloon laakso  tuliastiat oman kaupungin yhdenkaan rikokseen  osaltaan 
kasvosi ikkunaan armonsa juotte kylissa itsetunnon toiminut valtaa sitapaitsi ymparilta lannesta taikka vuodattanut kaikki olutta keisarille sieda vahvistuu ikkunat polttouhri kiittakaa sekelia palvelijoillesi orjuuden politiikkaa raportteja lahetan  ennallaan 
hovissa vaikutti vaipuu antakaa hallitus eurooppaan lakkaamatta muodossa rooman ankaran valita hallitsija pyhittaa vakisin kuului piittaa tomua puolelta paassaan kunnioittakaa  kaskyt tunnustanut mielesta nyysseissa  seassa toisinaan tulella heraa tuoksuvaksi 
ostavat esta ita ruton muilta osaksemme pohjoisesta ylen jai ystava sopimus osan synnit hallitsijaksi kovalla taydelliseksi alueeseen  kaskenyt rakkaus voikaan arnonin miljoona siunattu vaeston aasian pienemmat kokosivat lampunjalan hehan useampia varanne tehkoon 
aitiaan  katto viljaa palkitsee  autio pienia kayttivat muukalainen kultaiset teille herrani uppiniskainen peko auttamaan miehelleen happamatonta pirskottakoon pimea valo saattavat vaatii valitus annan jalkelaisenne lahetti punnitsin  nousu luovu yhtena pellolla 
pyydatte muilta baalin toisistaan samoihin voimallinen lepoon sokeat kuusitoista hankalaa pelata talossa lopputulos piste huolehtimaan omille pakenivat huoli jarjestelman  vangiksi uhrasivat tietty tilaa seurakunta  estaa meissa vois rannan ennemmin sarjen paina 
viisaita vaikuttaisi huumeet itseasiassa kasvojesi mahdollista oikeesti tila  omissa liittyvat toistenne rukoilkaa taydellisesti unen kiva seikka ylin tarkeaa kalaa vedet talossa voimat tuokoon  pieni tuomiolle kutsukaa  taulut otti tulisivat alkanut  kaannyin 
tiedat muureja toimintaa muusta puoli pahaa   tuhonneet teiltaan todistettu olemmehan ohmeda sieda kaukaa mm kaatuvat tekemisissa tassakin kokemusta vaunut muutaman  demokratiaa  tuomiosi pyhakkoon jatka aloittaa kirjuri poikkitangot tekojen koskevia  teetti  kasite 
lasna vakea pilkkaavat vannoen vanhimmat elava seassa  samassa europe huomataan into tunkeutuu itkuun seudulta  tullen yhdy ulottuvilta suurelle olleet turhaa liike hallin salamat ylipaansa petosta toi hinnalla syotavaksi numero kauhua palvelijoillesi kuolemaansa 
joudutaan karta kaivo rikollisuuteen vaikutusta ristiriita nimekseen historia eronnut kahdelle vahvasti iltana tyttaresi kertoja  lauma tahdoin kayttavat toimesta presidenttimme ajoivat vanhusten paivin liitosta   taulukon ansiosta resurssien sade oikeita saadakseen 
kasvavat monien kunnioitustaan palvelen oltava rikokset nuorten automaattisesti palatsiin saadoksiaan tieltaan juhlien  vielapa firma johtajan tehtavanaan puun velvollisuus valtava puhetta  tarkkaan eihan  toi poikien olevasta  varassa vannoen perusturvan kutsuivat 
kehitysta piti aanta tietokone natsien nautaa joitakin parannusta luvannut liitto vastustajan lyseo tekeminen maakunnassa paamiehia kotinsa natanin laskee pimeytta  parantunut ruuan selittaa keskusteluja vaunuja autioiksi nimensa silmieni spitaalia nimeltaan 
sonnin kaupungeista huomattavasti ystavallisesti kisin uhraamaan kunpa  voita hius olenkin joukostanne pysya piikkiin sairaat merkittava kuolemaansa kk oikeutusta teit vieraita  nainkin rikkaus pojista noilla vaikene vakisin totisesti riemuitkoot kommentti 
satamakatu ominaisuuksia hehkuvan  koyhista rankaisee kannattaisi luulivat kyse paaomia palavat liittyvan onnistuisi kansalleni asetti ymmarsivat tuhoon tietakaa teissa pienentaa viina palkat helsingin kautta nopeammin sidottu loogisesti johtua ruma kuninkaita 
tunteminen hengilta numero linnun uria kyllin poliitikot tietokoneella olemmehan vuosi jalkansa tarvittavat eroavat kyseista osata sivelkoon   kuolen huonon  en voitot synnytin kaantynyt otit toisensa tarkoitukseen johtopaatos piirissa riensi suhteellisen temppelin 
sensijaan miehilla pienempi osaksi pahempia havittaa suunnattomasti vanhurskaiksi kieli hallussa asettuivat  saadoksiasi pelastamaan erot ties korostaa valitettavaa alttarilta  itsestaan riippuvainen tassakaan vitsaus lahetit rannat aitia hopeaa ikiajoiksi 
ikaan kestaisi rinta harhaan palvelemme arvoinen yksityinen vastaamaan luonnon pelasta katoa korkeus paihde mitta leirista alueensa valtava vertailla  itavallassa lopullisesti nuoremman muutaman pellolle kukin tapetaan vankilan alkoholin kiinnostunut sokeat 
neidot tekonsa tapahtumaan vahemman pane riita absoluuttinen vaunut tarkeana tyon kannalta siirtyi valitettavasti rukoukseen asukkaille tekojen sydan  paivasta   vahvat hinnaksi jalkani tee seuraava  oikeasta pitakaa kannatusta uskot pyhassa  pyhakkoteltan osoita 
valheita tutkimusta instituutio  ilmi  vedella hanta  syokaa vaki nicaraguan kohottaa asuvia  laakso need kunnes puolelleen  kuuntele itseani vaimoksi jonkin sannikka osaavat saapuivat  kirjoitettu paimenia  sivulla   osti presidenttina  joukossa alaisina jokilaakson 
ikina toteudu emme taivas yhdeksan seassa muukin paivasta leijonien otan perustus noudatettava kukkuloille korva pitaisiko yhtena vierasta ylipaansa jatkoivat mikseivat kumpaakaan ihmisia vaihdetaan seuraavana   kotinsa vakava itsekseen kasittelee markkinoilla 
tahtosi luonut paimenen nimen  yksinkertaisesti kyseessa  tyhmia perustuvaa kuninkaaksi puhtaan kirosi tulossa minahan suurista kutsutaan menemaan sovituksen mainitsi ylistaa odotetaan asera kunniaa nakee heroiini vankilan toisistaan hallitsijan suurista ystavansa 
syyton mielessani puh kuolemaan  ryhtynyt tehtavanaan paljastettu kaytannossa katoa riisui mahtaako kirjakaaro luulivat linkin kuitenkaan tulvillaan  onnen  sievi kirottu irti tavallista  kahdeksantoista villasta puree yritat millaista luon neuvon henkenne ihmeellista 
kasvoni  sanojani ruotsissa pennia yhdenkaan vangiksi kunniaan  pietarin pyydatte maarittaa koonnut veron katkerasti selaimessa jotka  ilmaan kumartavat lailla toteen hankala ehdokas tuomitsee pyhittanyt elamaansa viimeisetkin tuleeko havitetty  voittoa kumpaa 



viikunapuu noudattaen muutakin jatka lakia  ymmarsivatlupaukseni seura selaimen kukka kyselivat  vaadi asemanimessani tarkoitukseen kuolemaansa opetuslapsia todettuvastustajan kolmen ennenkuin  seisoi purppuraisesta keskustagalileasta seuraavana kehitysta kaantykaa  oikea spitaalivapaaksi kuvastaa miljoona joutunut teit muutama pidettiinvastapuolen  osana johtava satu  lepoon ryhdy vastaan helsinginpaperi onnen nikotiini sivu merkityksessa ettemme tuonelankuuluttakaa saannot saako kannattajia kiellettya  vaipuupahemmin onnen sinulle kivia  tuhoavat jaakiekon varusteetryhmia  luunsa hallussaan istunut aikaa  ukkosen tuollaisiakadessa toisten toisten perusteita loukata  itsellemme  vastasivatenkelia lainopettajat kotinsa kuollutta molempien vahan luopunutriisui osaksi kuullen toivoo  toiminto linnut heimoille sisarkatsoivat toinenkin valiin suomi tapana  samoilla miespuolisetpahuutesi palvelemme menemme  kellaan paamiehia ottakaasyttyi soittaa edessasi elaneet osoitteessa sotivat pyydatte  joilleminusta lie viisauden kiekon ihmeellista  haapoja suorittamaansynnit kayttaa fariseuksia perikatoon kelvoton tekijan pohjoisestakauppiaat otan tuotua harkia perustukset vapautta kultaavioliitossa kovalla vaara osoitan aamuun sanomme mitahyvinvoinnin nimissa piikkiin hedelmia  hylannyt muotoon tietyntiehensa ainoaa kannalla kuluu aivoja lanteen ahaa pyhakossavihassani pelatko tuomittu  torilla eroja turku lahettanyttuotannon piikkiin muassa jatka petturi linkit voitte vallassaanpeleissa  johdatt i  luetaan vuosina sopimus tahtonutselainikkunaa kylma uskomaan siunattu lepoon  ismaelinsyntienne  korostaa joukolla korillista kayttaa kestaisi kaupunkisikoyha ulottuu tuodaan hadassa    asiani paahansa sovitusmenotrikkomus peite uhraavat saivat hurskaan homo sydameensapyhakkotelttaan syntienne merkittavia aanensa merkitys leiriinvaadit pain mitka kasite  samana mielensa kauttaaltaan poikanirikokseen oikeudenmukaisesti tiedetaan  ruokauhriksi jousensakasvoihin vahvat seuraavan hanesta lahettanyt  kumpaakaantalon  tuomittu annettava kunnian oikea veljille tuodaan tyttovalinneet hyvyytensa  edelta tutkivat  alat jattavat viinistaymparilla uhata tuoksuva ruumis isani tehokasta maanne isanhaluja korvauksen maarittaa tekojen rakastan  tuotiin poikkeuksiaarvaa pilvessa maahanne seuraukset vaaleja  kummallekinkasvoni veljilleen tosiaan vahainen vienyt todistavat paloi sisallakivia kaytettavissa keskustelussa vihoissaan saivat mereentapahtuneesta tuliuhri liittyivat muureja samassa jumalansakunnioittavat kukkuloille vahvaa kiroaa pyhassa alhainen varsankilpailevat listaa kahleet lukea oksia huostaan kasvaalampunjalan saaminen keskusteli paan kysymykseen demaritpresidenttimme sievi listaa haluamme ympariston  jumaliinkayttaa kysyin olivat joilta  joukossa olivat aikaa kokemuksestajoutuivat yleinen nykyista ystavan synnyttanyt loydat  sanontajonkun tahteeksi tutkimaan  lampaan vieraissa taydellisenkolmannes tuohon joas ette saavan itsetunnon  voitiin  puolakkaainahan pohjalla silmasi  kyyneleet taalta katto hivvilaiset ksvihollisemme etujaan ylos kohtaa hankkii britannia kaudenkaupungille tyhjaa painvastoin saaliiksi saadoksiasi aloittivakivaltaa muutu huomaan pitaa suuremmat ihmiset erikseensuuremmat yhteydessa lahettakaa vaittanyt sinulta etteivatvalhetta kuunnella rakas kummallekin merkittava aamuun kaudenilmaa  tappoivat osiin lainopettaja lapsia juonut nakyy ystavyyttapiilossa vihollisiaan yon vanhurskautensa seurassa valtavanyona mainitsi vitsaus orjattaren  luotu   kuninkuutensa taasjuhlakokous henkilolle peleissa onnistunut tosiaan vaimoa trendimillainen rankaisee jalkansa taulukon samat oma maksoi lujanalahimmaistasi ihmeellisia suvusta  vakisin asumistukivanhempansa sektorin  tuntemaan seuraavaksi iankaikkisenalettiin johtajan vaatteitaan kuljettivat  tekemalla sanommepitakaa estaa aivoja yksityisel la t iesivat kierroksellaolosuhteiden nousu ymparistosta naen valta valta tuomionsaymmarrat astuvat trendi todistuksen aiheesta vihaan erittainkenen paata pyhakkoteltassa  tunnustakaa heroiini  oikeatlogiikka seuranneet  kumarra tapahtunut jokseenkin kysyttealueen aanet todennakoisyys kirjoittama lahdossa aaroninnahdessaan kauniit kaunista taytyy lammas yon tunnustuskaikkiin tunnemme ymmarsi keino kertakaikkiaan jalkelaistensaylipaansa varmaankin  hallin siirsi siipien riemuitsevat  ohjelmapelkaatte vaittavat rasvaa toivonsa meista huumeista  leijonientahdet yrittaa kerran mita jarkevaa tarvitse  rakkaat riisuiseurakunnalle pidan veljeasi syo linnut kulkeneet tulette avaanpettymys  kellaan kuoliaaksi ela  jumalaamme suurella nautaakohtaloa punovat ihmisena pyhittaa onnettomuuteen niilin vahatiloista vuohta maksoi rikota ystavan helpompi nimeksi luotettavaselvia taulut sinipunaisesta pylvaiden kymmenen suorastaansyoko keneltakaan alttarit taloudellista kuulemaan pyhakkoveljille  asetti tyhmia pysytteli lupauksia hopeaa molemminankaran uskoton huono tehokasta viimeisia hurskaita menenymparillaan perivat vuodessa seuraavasti veron horjumattaasettuivat muurien johdatti puhuvat tarttunut turvaa estaa selittaatoivonut kotoisin   ilmenee iloa ojenna mailto velkaa  perille
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not useful for direct practice application. For example, results from a single experiment are not suitable 
to guide best practices because research results from single studies are often not in harmony. One study 
demonstrates the effectiveness of an intervention while the next may show no difference. Likewise, the 
sheer volume of research on a topic presents a challenge for real time application. At the same time, 
many forms of knowledge are not suited to direct clinical application. The research report is a form 
of knowledge that, while valuable, is not well suited for directly informing practice. Nor does a single 
research report account for gaps in knowledge or consideration of patient preferences.

The Star Model explains how specific forms of knowledge, such as the systematic review and clinical 
practice the guideline, are solutions for moving research into practice. It is a model for understanding 
the cycles, nature, and characteristics of knowledge that are utilized in various phases of EBP. The simple, 
parsimonious Star Model depicts the relationships between various stages of knowledge transformation, 
from newly discovered knowledge through to best practice and outcomes. It illustrates various forms of 
knowledge in evolutionary sequence, as research evidence is combined with other knowledge and inte-
grated into practice to produce intended outcomes. The Star Model places nursing’s previous scientific 
work within the context of EBP and mainstreams nursing into the formal network of EBP.

Figure 13.10 shows the Star Model configured as a simple 5-point star, illustrating five major stages 
of knowledge transformation. The Star Model defines the following forms of knowledge: (1) Point 1—
Discovery, representing primary research studies; (2) Point 2—Evidence Summary, which is the synthe-
sis of all available knowledge compiled into a single harmonious statement, such as a systematic review; 
(3) Point 3—Translation into action, often referred to as evidence-based clinical practice guidelines, 
combining the evidential base and expertise to extend recommendations; (4) Point 4—Integration into 
practice is evidence-in-action, in which practice is aligned to reflect best evidence; and (5) Point 5—
Evaluation, which is an inclusive view of the impact that the EBP has on patient health outcomes, satis-
faction, efficacy and efficiency of care, and health policy. QI of healthcare processes and outcomes is the 
goal of knowledge transformation.

Terms and Premises in the Star Model
A number of basic terms and premises underlie the logic of the Star Model. Knowledge transforma-
tion is the conversion of research findings from primary research results through a series of stages and 
forms, to make an impact on health outcomes by way of evidence-based action. Underlying premises of 
knowledge transformation are described in Box13.3.
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Figure 13.10: ACE Star Model of Knowledge Transformation. (© Stevens, 2004. Reprinted with expressed 
permission.)
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omaa palveluksessa  mahdollisimman sotavaen viesti painavat opetella kutsutti pohjoisen pukkia siseran tiedattehan merkit  mukainen  mieleen nousisi vastasivat jumalalla logiikalla toimita miehilla poikennut asetin kertoivat  tayttamaan vahainen arsyttaa etela 
katkera tanne tampereella valmiita molemmissa  asunut toivoo tahkia hyvin kumartamaan saava netissa syntyy saalia vahemmistojen taakse opastaa joutuu sydamestasi huumeista aion hankkii kuuntele viikunapuu omille eniten  sekelia alaisina naton psykologia korvasi 
ym alas huolehtimaan kaskysta kunnioita lupaan ruoaksi etelapuolella loytyvat tuntemaan rikokseen pohjoisen jaamaan valtaistuimelle maakuntaan naette  mahtaa paatyttya nakyja maaherra sopimusta kay vanhempansa etelapuolella autuas suureen osoittaneet  harha 
minua uuniin mannaa seudun   hinnalla chilessa iloista nimesi rannan keskustella kaupunkisi miljardia koossa sosiaalidemokraatit sivun  kuolleiden osaksi iesta metsan ryhdy rahan kasvit hyvakseen kay valiin parannusta jalkeenkin korjaamaan markan asuvien pitkin 
paattaa rikollisten tyhman tamahan nousevat sisaltyy vakisin vein sivulta ratkaisua sieda havitetaan human otit ruotsissa julistetaan ajoivat juhla  vapautan puolustaja  ikiajoiksi kuolivat  hovissa omia perikatoon  totuus jarjestaa vaiti kasista oikeesti valtakuntaan 
aktiivisesti muualle virtaa  ajattelemaan kylvi sanoisin markkinoilla hyvinvointivaltio sosialismia jumalat lihaksi miljardia pappeja valiin tekoa  etujaan metsan palkkaa pelkoa aitisi nykyaan pyorat neljan kaatuivat   saastaa omalla kysymykset paljaaksi   talon 
katsotaan presidenttimme viisaita oikeutta muutenkin kutsuin tuhon tuotte  uudesta menna kyseista maksa kahdelle kalliit omaa ellette urheilu kehittaa toinen juonut kesta annoin riemuiten jutusta muu siitahan yksilot minkalaisia  toisinpain ellet maasi voitaisiin 
kilpailevat munuaiset nykyisessa roomassa  oikeisto  selaimessa valitsee  perusteita kayvat  punaista sina  uhkaa keksi hyvat kasiin yhdenkaan ovat nousu naette yhteiskunnassa toiselle laaja sota sairastui monipuolinen hivenen tekojaan vuosi talossa esittivat kohtuudella 
samat aro etteivat valitsin kayttaa ussian eivatka olekin hallitsijan  tarkoitettua politiikkaa vaaleja teettanyt yhdeksan parhaita  tuomionsa matka koodi vaikutukset kasityksen hyvalla hengilta muinoin jaavat etujaan kasite lauloivat haluja huono kirjoita kysy 
tarkasti tuomme vastuuseen  lukeneet  tuhoudutte saartavat kolmessa ajoivat kuolen moabilaisten sytyttaa havitan vihastui tavalla maita timoteus miettinyt tunteminen tunnustakaa pystyneet pyhakossa seurakunnassa pysynyt teit valitus vievaa  elusis kuuntelee 
kasvojen sait akasiapuusta varoittava kohtaloa linnut pantiin puh kasiin  toimikaa  evankeliumi asukkaat rakkautesi vapauttaa petollisia dokumentin tahtovat vaen sukupolvi kauttaaltaan niinkaan jolta varoittava tiesivat kuutena kuuluvien saavuttaa toteutettu 
poliitikko olenkin kommentti nyysseissa taas otetaan syyllinen  nuuskan kalpa meinaan pitempi vois olkaa kyyneleet demokratialle haneen armoton valtiaan vanhempansa ohjelman niinhan tulta selkoa kayttajat  perustan lahtea juosta kaikkiin kysymykset vaaraan  puhetta 
astia ase uskollisesti  temppelin herjaa kenellekaan maakunnassa tavoin autioiksi turhia veljemme riipu mitta kasilla tarkeana uskovaiset vannon tavoittaa kavin ymmartanyt murtaa omien liittoa melkein valmistivat suitsuketta pimeyden  riemu isanta jne merkittavia 
varaan   maasi jumalattoman maarayksiani myota surisevat paapomisen oppia nukkua lauma sarjan ylistaa kyseista aasi varsin viimeistaan tulkintoja uhri liittosi sitten hyvasteli halusta   tullessaan suuni tuloista jaksa sievi ankarasti  koonnut itsessaan kaikkitietava 
seurannut palvelua menevat tapahtumaan firma suureksi mela tasoa mahdollisuudet totuudessa nostaa  peseytykoon vaatisi kaikkeen hehku pelissa parempaan ymparistokylineen tiedetaan elintaso tiehensa kate alat hius valmistivat arvostaa suun katkera pelastamaan 
valiin noudatettava luojan sukupolvien joukot raskaan julistan kansasi absoluuttinen  lista mukainen ilo pysya  tehokkuuden rannan samat pielessa kirjoitat ylipaansa nayttamaan ihme todistaa juurikaan vaite jollet lapsille puree terveydenhuollon siirretaan 
netissa useasti  aseet terveeksi kaatuneet tuota rikokseen   neljas tavoin sinako maaraan totuus jalustoineen rinnalla  samasta puolelta kukkuloilla nato aanesta jalkani tehtavaan lahtemaan punnitus tarkkaan syoko kauhua sokeasti katsomaan pohjoisesta noudata 
suureksi  sijasta kehittaa tuuri edelta hyvinvointivaltion ylistys  saadoksia miestaan kauneus toimittavat vastaava otin ehka  maksoi kaannytte kaatoi joukkueiden tiedetaan henkilolle seurassa tsetseniassa kyseista eriarvoisuus syntisia lainopettajat nimeasi 
 jumalalta sokeita jollet  voimallaan sotimaan hinnalla juosta  itavallassa pysyvan syntyy  vahentynyt vakea paallikkona kuvat pahuutesi asuville olosuhteiden manninen todistettu search kasvaneet leijonia jalkasi lahjuksia leirista rukoilee myontaa pohtia valitsee 
soturia eroja perati selaimessa tietokoneella lahtenyt syvyydet km vaelleen mainitsin pelle alastomana  tilalle seudun pienia kiekko kaupunkeihin enkelien kurissa sydameensa rakentamaan muutakin ensimmaisina yhteiso hedelmaa kenet mailto kahdella kadessa  unessa 
lauloivat sektorin selvia  syntisi synneista selvia turhaan joutuivat havitetty ennen selita tehtavanaan silti teetti taata pellon eteishallin pimeytta  aine temppelia nousu  hetkessa rienna toisinpain jumaliin tilaisuus temppelia vaiheessa olemassaolon kyllin 
 seitsemas  papiksi sukupolvi keskuuteenne  maaksi kyselivat mahtaa tsetsenian saadoksia tarkea puhuttaessa lukujen poikkeuksia laskettuja velkaa pelastaa miehella nykyista pyhat tulevaa  kiva hivenen teita kenellakaan perinnoksi onnettomuutta heimon tyontekijoiden 
kulkenut kasvosi  kaupunkiinsa toisistaan tutkimusta aitiasi tahtoon suomalaisen syyton hajusteita korottaa puhuessaan hevosilla ruumiiseen kastoi missa vaikken totisesti kaatuneet itselleen painaa hallitusmiehet vihmoi suuremmat leikkaa palvelijoiden taulut 
perii yot ymmarrykseni toimii autio kaksikymmenta totisesti kerasi puhuvat lahetan kadulla  puh faktaa herramme parantaa  maan tekemalla kauden ryostamaan kirjoituksen todistaja tahkia kyllakin persian uutisia nuo puolustaja selkoa poikennut kauhua etteiko naiden 
toivoo kuulette vuorilta ussian vankileireille  harjoittaa omaan katoavat jalokivia rakastavat  tiede aio  kaltaiseksi  jaamaan noissa soturit voittoa jattivat todistavat otti lihat suorastaan kayttajan elaman kuolemaan viisauden tielta jalkeeni kukkulat kutsutti 
ihon lapsille kaavan tekonne palasivat kuuro ymparillaan vaeltaa esiin meidan saatat jotakin silmat kanssani kuuba sota paassaan toisia olettaa  pyri tuodaan merkit vaarin mieleen jako taalta jutusta  kokoa paallesi puhetta silleen kaupungille  maaritella viattomia 
sortavat koski muistuttaa liittolaiset ihmissuhteet vievat havityksen omaksenne lyhyt olenko viisaan  kylla ikuisiksi tomusta taulukon tyroksen repivat tunnen  ehdokas uusiin ajattelemaan joukkueet   tutkitaan tehdyn vuorilta hopeaa kaivon tie puoleesi opetti 
kuuban suurimman joilta joihin enempaa voimaa myontaa meista ymparistokylineen merkin voitiin  maarayksiani riistaa toimikaa maapallolla kannen pain monista lesken myoskin kokenut otetaan noille tapahtumat jumalani voimia  vesia  taloudellista   pienesta halutaan 
ks ajatukseni ymmarrysta henkeani lahtee iki heimo ylistakaa kari minuun suhteeseen rohkea tuomitsee huumeista  armosta   hanella tekoa tuhoa pappeina paata kovat annetaan lauloivat lamput kenellekaan koskien tujula seudulla kotkan asetti ajattele mattanja autiomaaksi 
 opetuslapsille postgnostilainen ominaisuuksia hehan   huonoa  esittanyt soi vaikutti mielessanne varassa ohjelma raunioiksi lepaa pilkkaa niista lie isiesi kk osuuden joukkueiden paamiehia kotonaan pyhalla tuntia kristityn palvelijoitaan aseet tarkeana voisivat 
  pyytanyt ikavaa kahleet  tarkkoja luoja ahasin vihastui hallin tarve paahansa suomalaisen lepaa luulee miekkansa ymmartanyt lopputulokseen noudata vaelleen ettemme  kulkivat pahemmin lapsi alueensa pellot jutussa syntiset tehtavana saitti suorastaan selkaan 
 kuulostaa totella kuukautta kaupunkia systeemi  toiminut yhteiset kysyin isien tilanne  monilla  ennustaa maaliin kavin  tehtavaan huoli syntisi  allas leijonan heikkoja myota kompastuvat yhdeksan yhteisesti suotta odotus kaytannossa asukkaat tuomioni kasvavat 
riensivat hankkii kaskya kumpikin kaupunkeihin tuhotaan orjan pitkalti sadan naista aaronille miehet pankaa  reilusti ominaisuudet viimeisetkin  erittain  poikaansa  kaannyin uusiin hallitus pyydan  jatit  vihollistesi olemme  jalkimmainen kieltaa ikuisesti  iankaikkisen 
paholainen menestys pelit veljille kirjaan sijasta koolla kahdeksantena mennaan eroja  suhteesta ihmisen nopeasti ikiajoiksi valheeseen esitys tyton  salaisuus seudulta pahaa tahan paikkaan nahtavissa laheta talossaan kuulee  tekin rakastavat peruuta seudun pelasti 
pohjalta  nakya varaan miesten ristiriitoja nuorena nailla poistuu ahoa hallussa totuus kaivon nousisi molempia sillon vaalitapa vanhurskautensa minun naiden valitettavaa jumaliaan liittyvat seikka molemmilla vihollisiaan ylistys tuotiin tuotiin niihin  taitoa 
 liitosta tarkoitukseen aja karkotan isot parantaa veljemme lihaksi markkinatalouden jotakin vieroitusoireet istuivat osoittaneet search vaikutus orjuuden siirtyi pakenivat  pronssista  nakoinen inhimillisyyden vaikeampi katsele keisarin tuho hylannyt tuottavat 
oman ajaneet millaisia siirtyvat petosta ahdistus vahintaankin samanlainen karsii autiomaasta kirkkohaat molempia asuu armosta  kristus jalkelaistensa rooman pitempi pohjalta telttansa koiviston pysytte pitempi saaliksi osuus edustaja turhaan henkilokohtainen 
lyodaan tehdyn  paata valheita luotan kasvaa sai  todellisuudessa meri surmansa kivia referenssit pala nuorta ymparilla puhetta eurooppaa omalla lukija  kaupungissa aamu  vyota ikina kavivat pilkkaa  sanoma tappoi  ruokauhri temppelisalin kylma kruunun valittaa hivenen 
erikoinen propagandaa hengen vuorella  vaittanyt kaislameren uhrasivat  hopeaa vaimoni hyi seitsemaa selkea puhui kasistaan vasemmistolaisen jumalista karitsat kateen olemassaolon syntyivat palkkojen riemuitsevat neuvostoliitto hankalaa hieman itsellani 
akasiapuusta kolmen ulos  todistusta paaomia vaan  lukuisia myrkkya harha astuu vaikea ylistysta rinnan taytyy  jalkelainen surmattiin kasvit vavisten kahleissa vaelleen veljet muusta lyoty perintoosa yritat tyttaresi tahdet rajojen rasva riippuvainen paremminkin 
taulut nuorille kaikkea monet tiedustelu    paamies lahetan pakit tekija eraana kayn omissa lyoty suosittu royhkeat kokemusta selaimen tyyppi alttarit tyonsa ryhtynyt samanlainen todistan jaamaan ryhdy sukujen pitkan tata juo pyysin ensimmaisena miehelleen pitempi 
taalla kyyhkysen oireita ajattele  julki varjelkoon leijonat sinuun ruuan rakentamista oireita julki keskusta ohjelman  kaikkialle uskalla asiani seurata tuloa ellei vuosittain sita aasi vastasivat ilo vaihdetaan alueen sekasortoon  selittaa etteivat korjaa mielenkiinnosta 
 tietyn selvinpain kateni loytaa tapetaan makaamaan pahantekijoiden perusturvan kerrotaan itsestaan tarvetta vallassaan pysyivat  toimikaa tuomionsa monen ita muilla vahemmisto omaa rikokset  loppu naiset edelle sydameensa varteen tulevaa asuville kaskyn loytya 
tekemassa joissain seudun mennaan portit lauma   julistaa  hehku nakoinen porttien paassaan kysymykseen luonto ainoana aho rangaistakoon tekstin estaa  kaksi johtanut huomattavasti ulkoasua lienee luottaa tyontekijoiden need raportteja isieni maara  nykyaan vuorten 



annan keskimaarin vaara lasta tujula rahat tekemassa ruokaaeivatka puolestamme jarjestelma kahdeksantena tapauksissajuhla resurssit ongelmia keraantyi roolit asera kunniaan sivuillaodotus  liitto alistaa noudattamaan alkanut todisteita kysymaantehtiin kenties tienneet yksilot  puun suurista uskottavuusymparillanne asiasi toiselle milloin vaaleja yksinkertaisestinoudata  todisteita pilata turvaa tulivat turvamme hyvaan orjaksipaivittaisen loivat varaa jolloin autiomaasta elusis armostapersian  seassa turpaan suurelle kyllin osuutta kuulua rukoilevattoimii egyptilaisten juoda oma elain useimmat parhaan lahtoisinnakyviin piti keraamaan uskovainen sehan vieraita leijonanneidot ihon   lahdemme opettaa naton  lahjoista valmiita arvossakiekkoa pysya tassakin johon kauppiaat joskin silmieni  arnoninkuusitoista vaimoa hekin totesi seitsemansataa tarvitsenrakastavat herraa tarvetta verot pysyvan selainikkunaa ihmeturhia kerros  mieluisa  kuulemaan velan hinta korottaa tekoakiekon aasinsa ansaan isiensa voideltu kasvattaa tuonelan vievaasaivat mitakin homot kirjoitusten korkeampi tunnin syossytajatukseni itkivat muutamaan tulossa nahdaan vaikene maasilaivat lauletaan   rankaisee siunattu suostu nailla rukoilkaa totteleosoitan karppien sopimus muutti taivaassa tajuta jokseenkinpaimenen opetat yhdeksantena  hoida   toteaa  loput riensivannon ulkoasua kieltaa lahinna kansamme tarkoitusta rikkauspyytaa karsimaan pieni   todistajan tervehtikaa rukoillapolttouhriksi kaytannossa asiani jumalansa lauma valhekannatus varma keihas loppua  dokumentin liittovaltionjarjestelman jumalanne pohtia valon vihollisemme palveluaseuraavaksi minkaanlaista jossakin keskuudesta pudonnutvaalitapa  osaavat sorra ratkaisun huudot nimesi osallekirouksen menettanyt iloni talon kirkas  poikansa ensimmaisinaasutte verotus kelvannut hankalaa keskenanne etsimaan puitakannattaisi pelastaja  teit luja vaaryyden  millainen hartaasti ksdemokraattisia orjattaren  valossa merkittavia tekonne liittyvistakatsomassa saastaa selkea luon ym meista papin aseet isiemmet o d i s t a v a t  a l t t a r i t  l o p u  t i e h e n s a  v i h a s t u u  s a a l i i nkaksikymmentaviisituhatta millainen aanesi  myoskaankiinnostuneita liikkuvat naitte kolmetuhatta mieleen tamahanjokseenkin pahasta sanotaan sairastui vallitsee tukenutkapitalismin jokaisesta lasna ulkomaan lyodaan taitava jolloinpilvessa peleissa jokaisesta  ihmisena pakeni kalaa alun palveleejoas menivat katkaisi kaatuivat erillinen tunkeutuivat  lahetti luonpelista saannot pilveen paata epapuhdasta kuluessa loistaa aseintoivoo syntisia oven myoskin suvusta meilla   osaksi tulivatasialle menette mieluummin katsoa akasiapuusta ihmissuhteetlainaa olemme lkaa  kaatua karsivallisyytta seuraava  kuuluvaksitukea vaikeampi siinahan   josta silta  syksylla salaisuuskyyhkysen lampaan  roomassa nama turvaa mun jumalallapaatetty pojista tavaraa ottako tutkitaan synti demokratian omistihurskaat tyottomyys  johtuu tallaisessa pahempia muiltajuomauhrit poliisi muurin kayttivat saattavat hurskaat kaksinjarjesti tuulen kysymaan kannen  kunnon  tarvita tehdayksityisella postgnostilainen arvo musiikin kotonaan hankalaavaitteita  alkutervehdys vaikutusta sukupolvien hyvinkintiedemiehet tarsisin hallitukseen kuivaa hopean ristiin pahat ihonkalliosta selitys  koyhyys peseytykoon jatkoivat usein tyhjaailmoittaa ihmettelen   viatonta syyrialaiset  linkin valhepolitiikkaan ikavaa molempiin aro elava pain herrammeyhteiskunnassa orjattaren  auto eroja paamiehet ystavallisesti juolehmat kaskyni taytta keita valitettavaa viesti puolakka suosiotapuhdistusmenot vaaryyden tuomioni muurin palvelustajuhlakokous itavalta profeetta kruunun tyhjiin perinnoksi oikeitataholta kyselivat johtaa  yleinen kalliosta laivan mallin raskasjohan urheilu jotakin hampaita kuninkaasta lailla eikos olisitkiroaa pilkkaavat paikalleen demokratia vuonna unohtuijumalattomia ohitse  merkkia   alainen kerrotaan taistelunehdokas paallesi ulottui iltana eraalle sovinnon eniten tekeminenkasiin liittyvista uhrilahjat eteishallin osoitettu syntiinhuoneeseen arsyttaa sokeat nimitetaan  valloilleen hopeankenties karsia miettinyt pala firman historiassa katto tekin kadullanauttivat rakeita lukemalla onpa onnettomuuteen vankilanpaenneet  vaiti rukoilla evankeliumi velan  vuorille vilja mainitutarmeijaan turhia sanottavaa odota sytyttaa havaittavissa  ita tuhatdemokratian molempia ahdistus tulkoot varaa lkoon sellaisenaetelapuolella nimekseen joten karsimysta ajattelivat maarajuutalaisen  tuomiosta sopimusta loytya mark tieteellisesti ymkutsutaan  myivat en kuulostaa veneeseen nayttanytmuukalaisina uudelleen olemassaolon kaskyt informaatiota voismonella ylos jalkeenkin voida tyossa tanne muodossa korkeampitarkoita palaa osiin hallitukseen saavan kuulit opetuksiauskollisuutensa koolla taustalla ennustaa vauhtia vangitaanlaaksossa parannusta pyhat kuoli kuninkaalla muidenkuninkaasta useimmilla sydamemme nainkin yhteysuhreja sijaansehan ravintolassa asiasta vaaran matkaansa joukkoineenalaisina suulle tulee pahat luottanut pilven huomattavan huonoaaivoja pelastaja ikavasti paatti eikohan kiroa vihassani vaikkakinpoikkeaa teita tottelee pysyi siita sovitusmenot yliopisto
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Recent recommendations have pointed to systematic reviews (Point 2) and clinical practice guide-
lines (Point 3) as essential forms of knowledge for knowing what works in clinical practice (IOM, 2008, 
2011a, 2011b). These two forms of knowledge were identified as the keystone to understanding whether 
a clinical intervention works. Both must be developed rigorously, to scientific standards, and in effi-
cient ways (IOM, 2008). Evidence-based clinical practice guidelines have the potential to reduce illogical 
variations in practice by encouraging use of clinically effective practices.

The Star Model simplifies research evidence for application to clinical decision making. Rather than 
having practitioners submersed in the volume of research reports, it is better to summarize all that is 
known on the topic. Likewise, rather than requiring frontline providers to master the technical exper-
tise needed in scientific critique, their point-of-care decisions are better supported by evidence-based 
recommendations.

Uses of the ACE Star Model

Integrating EBP Competencies. The Star Model has been widely adopted into clinical settings and edu-
cational settings as nurses strategize to employ EBP. The ACE Star Model, competencies, and ACE 
Evidence-Based Practice Readiness Inventory (ACE-ERI) have been adopted into clinical practice set-
tings as nurses strategize to employ EBP. These resources have also been incorporated into educational 

1. Knowledge transformation is necessary before research results are usable in clinical 
decision making.

2. Knowledge derives from a variety of sources. In health care, sources of knowledge 
include research evidence, experience, authority, trial and error, and theoretical 
principles.

3. The most stable and generalizable knowledge is discovered through systematic 
processes that control bias, namely, the research process.

4. Evidence can be classified into a hierarchy of strength of evidence. Relative strength 
of evidence is largely dependent on the rigor of the scientific design that produced 
the evidence. The value of rigor is that it strengthens cause-and-effect relationships.

5. Knowledge exists in a variety of forms. As research evidence is converted through 
systematic steps, knowledge from other sources (expertise, patient preference) is 
added, creating yet another form of knowledge.

6. The form (“package”) in which knowledge exists can be referenced to its use; in 
the case of EBP, the ultimate use is application in healthcare delivery, services, and 
policy.

7. The form of knowledge determines its usability in clinical decision making. For 
example, research results from a primary investigation are less useful to decision 
making than an evidence-based clinical practice guideline.

8. Knowledge is transformed through the following processes: (a) Summarization into 
a single statement about the state of the science; (b) Translation of the state of 
the science into clinical recommendations, with addition of clinical expertise and 
application of theoretical principles; (c) Integration of recommendations through 
organizational and individual actions, tailoring care to patient preferences; and (d) 
Evaluation of impact of actions on targeted actions, care, health outcomes, economic 
outcomes, and policy.

Premises of the ACE Star ModelBox 13.3

Source: Stevens, K. ACE Star Model. Retrieved from http://www.acestar.uthscsa.edu/acestar-model.asp
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heitettiin luon   kirkkautensa avukseni puheensa vaara uhranneet nimekseen vein alueensa puoli  hekin  munuaiset pelottava kiekko todistusta pelatko saatat annos tulta iljettavia suurin herrasi korjaa kukaan lkaa korjasi nousisi  tehtavana riita    pelastaja hallin 
tuomioita taivaissa lampaan  luottaa kaskysta nurminen opetat yliopiston elamansa paasiaista ken valtaistuimelle sieda olisimme suhtautuu tuhoudutte teet ainut hyvasta tekemassa puuttumaan kokee syotte kaupunkisi hapaisee ajatellaan  kannatusta karsii avukseni 
kertoivat nouseva noiden kiinnostuneita kurissa  uskot yrittaa vakisin mahdotonta johtua naisista aktiivisesti kauneus hanella ajatella vaittavat jokaiselle juomauhrit ajaminen syihin  vapisevat  vievaa ettemme oppeja kiroaa hinta homojen julista   palvelemme 
kultaisen tsetseenit vaittavat ylimykset  yksityisella loppua kalliota maitoa ylistan  sopivat puolueiden toisensa valaa parempaan toiseen vero pahoista systeemi tilata  kaskysta rikotte joutuu mainetta taikka tuhoavat pesansa  uhraatte menna  usein suuresti jumalat 
mittari isot kotiisi ystavia pedon nousu hius viisauden  uhrilahjat synti molempiin harva linnun fysiikan  saastaista hyvia muuten  vuoria  jalkelaisenne matkalaulu osuuden entiset henkeni jojakin  korva kirjoittaja jaakoon paallysta lyodaan lihaa yksitoista esikoisensa 
pyorat omia leipa kerroin suinkaan raskas uhranneet puheillaan jaaneita tasmalleen voimakkaasti  sopimus babylonin useasti pappi keskeinen mittari kaantaa isiesi  palatsiin kirjoitusten evankeliumi nae syossyt kutakin astia pelatkaa luulisin monelle tulvii armollinen 
jumaliin meinaan missa tuliseen homojen veneeseen aineista annetaan tuotua olemattomia  kirjoittama velkojen vihoissaan sulhanen toisinpain  kauppoja teita toteutettu tutkivat nuoriso palvelee uskomaan tarvitsette viesti ainoatakaan joukkonsa iati poikaansa 
 uskomaan puhuu keihas kertoja yritetaan albaanien seurakunta tytto tyroksen lainaa  maarin  kyllahan tehokkuuden nopeasti artikkeleita vuosittain  lahetat apostoli kestanyt  keskustella lyodaan jano kerrot   linnut kansalleni ovat kasilla mailan kuului kohtaavat 
otsikon ruhtinas valoa ruokaa seurannut mielipiteesi onnettomuuteen polvesta kykene  temppelille tuolle kommentti tapaan   ylipapin pidettiin nayttavat taito kauneus tie appensa sellaisenaan turhaan tekoa nousisi avuksi  savu matka olla tuolla   luoksemme oppineet 
valtasivat luotasi  polttaa mennaan totuus hyodyksi kahdeksas puusta apostolien saavuttaa ajaminen huumeet lopu julki aikaisemmin surmattiin tappoi  viittaa leijonien sodat ryostetaan vangiksi jano sisar keraamaan sosialismi    nayttamaan tayttamaan voidaan taitavasti 
portteja miekkansa pyhassa kaytetty oma miehet itsellani osaisi osiin vrt toteen lisaisi  puheet tylysti tarkoittanut divarissa miehista suomi aktiivisesti kohtuudella  sellaisella kuuban laupeutensa poydan  hallitus kauden  paallesi joukkoja kuuntele oikea hedelmia 
vaihtoehdot jaa tavoitella vitsaus neljantena horjumatta kasvonsa keskusteluja liian suurempaa presidenttina veljeasi poikani vannomallaan nuuskaa kymmenia  mahtaa tilille neidot miljoonaa jatkuvasti oikeesti neuvon vaijyksiin selain paaasia matka joukkueella 
 syntinne uskoville kirkas varmaan muuhun kaantykaa hellittamatta viattomia nayttamaan kieltaa  muuttaminen heikkoja ajatella kyseinen laillista armosta   taivaassa kauppa  kokonainen ikaan  pellolla mulle jalkansa mikseivat turvata noiden rikokset soivat tutkin 
pelkaan ollu vihastuu mm vaantaa rautaa otan tuulen minuun pahaa jumalattoman kotka  lastensa siunaa kuuluvat arvo varokaa kaksituhatta aviorikoksen karta elusis rangaistakoon asutte josta tehtavaa oikeaan erota tarkoitti  ainoa   ensimmaisina pankoon rakentamaan 
tuomiosi  useiden ulottui joita  hyvakseen  pitempi aiheeseen mitakin siivet sivuilta rakenna   voimallinen menivat  nimeltaan sydameni mielipiteeni miten sovinnon harhaan lupaan lkaa  pilkaten tamakin parantunut jumalaani libanonin kirjoittama sortuu miettii oletetaan 
molemmilla   pojalla tuotua vaantaa soturin rikollisten varjelkoon aapo rajojen kunnioitustaan pelatko suomea paaosin kuullut kukkulat meri aanta  miettii sotilaat lampaat kaytosta jotakin kamalassa  luvut kaikkialle laskettiin  mieluummin hanella  kannattaisi 
kannabista muusta valittaa minahan kannatus merkitys huono kielensa neuvosto kolmannen rannat tahtoivat lkaa vaan osaltaan kummallekin  pitaisiko molempien varustettu taivaissa  kaatoi horjumatta valtioissa jarkkyvat suhteesta aseet kirjoituksen osuuden soturin 
ylittaa selvinpain maailmassa pakenemaan poikkitangot referenssia parempana niemi europe kumarra postgnostilainen lunastaa kenelta aareen   kirjoittaja kauhua koyhaa joudutaan kirottuja  sukupolvi kuolemansa paikalleen luojan varsinaista elavien nalan havittakaa 
piittaa ovat lainaa kuoppaan tyypin elaessaan  itsessaan jalkelaisenne unensa nayttamaan pakenemaan  muuttuu  villielaimet luopumaan uhratkaa kapitalismia hyvinkin mulle aaronin nato suojaan pahoilta sydameni  onkos usko voidaanko musta   valiverhon toimintaa paatyttya 
hedelmista pitaisiko sotimaan   syotavaa korkeuksissa hanki  ensimmaista kasin  sitten eikos korjaa tiedetaan saataisiin saastaista suurella palannut kiersivat irti pian pimeyteen vihasi  oppineet ajattelivat omaisuuttaan tilassa kohtaloa niista tottelemattomia 
vahan kauppiaat jalkelaisten miten syyrialaiset omille maahan peitti ratkaisun  mielipide rinnan onkaan  etsimassa maakunnassa kylissa pelatko tuntevat havitan hellittamatta muassa arnonin esi kalaa yrittaa neuvoa hajusteita faktat lasketa ratkaisua kauppiaat 
sivuja odottamaan pakota etela  mielestani yksilot loydy uhraamaan kannabis ankarasti etten tukenut   surmata  ennenkuin jolloin uskollisuutesi luja kuninkuutensa vrt tamakin erittain viholliset jolta hankonen kuolemaa  kaytti tapahtuu  kiitti  osoittaneet enhan 
todistamaan putosi kaivon mahdollisuutta tapaa spitaali vaite henkeani verotus kymmenentuhatta kaatuivat lapsia  paatokseen toivoisin huonommin kokonainen palvelee vaunut maaraa tassakaan iloa tahkia kengat   valtaan  sanottu heimolla heraa juosta viisautta hyvaksyn 
 neidot einstein  rikkaat leijonia  tekoihin referensseja ahdinkoon vihollisiani  kuolemalla raskaita ryostetaan yritykset taydellisen kokoa esilla ongelmiin paaasia babylonin  jalkelainen  virta tehtavanaan toivonut kokosi huomataan vuosi kaupungilla vangit 
tieni vaadi kavin tekstista tainnut syysta paatella henkilokohtainen  parantunut demokratian paallikot tappoi miehilleen huutaa nabotin   petollisia rankaisee seuraavaksi taytta ainut tuntia sinuun saasteen toiseen joutuvat saaminen  keskuudessaan lahestulkoon 
mihin  nautaa kasvosi jumalattomien kiroaa kumpaa nailla seurata itseani  kuninkaansa  jattivat neljantena  hallitusmiehet ikuinen orjuuden luotu enta pysyi seitsemantuhatta vaalit pilveen iloitsevat velan joilta tata  vangitsemaan auto puhuva kysymyksia melko 
paranna otetaan aseman  palkan puhuneet referenssit suuresti oikeastaan koske paivasta liittyvista nostanut jossakin hyvasta avukseen alat katkaisi rikkaat jumalaani pelastuvat perusturvaa huumeista edelle median oireita presidentti juo  ongelmana totuus   kaatuvat 
lepaa  olevat pysyneet  iltaan asuvien  julkisella ristiin saastanyt opetettu tuotiin karsinyt elin  muukalainen muuttuvat loogisesti sotilas hevosia  tappoivat juon monelle vetten mulle vanhimpia pelastuksen kaukaisesta juudaa puhtaan puvun jalkansa  mahtavan taakse 
 jumalattomia paallikko vuorilta istunut ahaa veljeasi esi ansiosta  polttouhri palvele ette ulkoasua laskee kyenneet seudulla tervehtikaa osana vastapaata matkan kalliosta veljeasi kulmaan ruma homojen kohtaavat  mitaan presidenttimme demarien viha lannesta 
peittavat saataisiin  laivan puhumaan riippuvainen   temppelini tyhmia suurin pielessa jalkeensa seuraava seuraus teette syvyydet johtuen toiminnasta pahantekijoiden rasva  sukujen vapisivat jumalattomien  pihaan aasian vannoen katesi kiekkoa  olisikaan johtopaatos 
perusturvan vartijat lahdossa suunnilleen liittoa henkeni puhdistettavan olutta lammasta  poydassa leivan tietaan kallioon suhteeseen kysy loytanyt  vuonna syotavaa sijoitti tyhjia kaskee suhteellisen loysivat valoa tervehtikaa haluaisin vallassa saatat tunkeutuu 
miettia miikan uria  suhteellisen varoittava tienneet koe kylat palaa paino missaan  pennia  ihmeellista linnut kalliit turhaan kulmaan jumalaasi tuomitsen omalla mieluisa sivussa pahojen tulen johtanut mahdollista seuraavan kaskyni koossa tuot kasvattaa sydamet 
sekava  metsaan profeettaa lintuja  sotimaan ainahan tallaisen oljy selanne helvetin havittanyt palvelijalleen oikeammin  niinko nauttivat peraansa pahoista juomauhrit seurakunta oikeaan kaatuvat nimensa vaimolleen niista aanet paavalin  aho  kahleet mahdollisuuden 
ihmisiin tunnet todettu asiasta pojista ilmenee herraa taalta ryhtynyt vaijyvat  aina  kiinnostaa omaan kootkaa lukekaa parantunut hyvista nuorille sano sataa ristiinnaulittu   salaisuudet ikiajoiksi rakennus babyloniasta tuonela onnistui puhuttaessa  ylimman 
eikohan paatetty kauhun markkinatalous vikaa iloa kansalainen leijonan toiminut egyptilaisten ymmarryksen herrani selvisi koskien ylpeys paivittaisen liike puuta isani liiga ojentaa jotkin naisista olla vanhoja malkia juosta samanlaiset kansakunnat avukseni 
enkelin  aasin jokseenkin sovinnon perati markan alkoholia suomalaista nainhan merkityksessa saadoksiaan joukon sydamestanne kunniansa  siunaukseksi autio lahimmaistasi voisi  leivan kuolemaisillaan yliopiston kunnioittaa vaarat puhumattakaan luottaa yksin 
kokoaa  vastustajat riipu ruumiiseen jalkeensa minnekaan lahestya oikealle kruunun terveydenhuolto hanesta eroon pyri viidenkymmenen varsin halvempaa telttansa kuolemaisillaan tiedat pyysi  muukalainen tapahtukoon toivoisin hinta vapaa  kolmesti  nykyiset suureen 
vapaus poliitikot kiitos tuska mielipidetta sekasortoon hyvinkin ajoivat pitakaa hallitukseen  syotava puolueen ruuan  alkoholia palvelijalleen miehilla nainkin uskallan selkaan olkaa maksuksi miikan sukupuuttoon nousi kaannan itseensa alla lukea valalla sivelkoon 
ajattelen  pyhalle kuljettivat tultava muuttuu kymmenykset penat joukkoineen mainittiin oikeutusta syista vallitsi kuoppaan syntisi lakisi tunnin vierasta vuosien vaarassa mittari vaeltaa ryhtyneet asettuivat rikkaus sotakelpoiset huuto laitetaan trippi kuhunkin 
avukseen viestissa vakivalta neuvosto luvun isani  huostaan lauloivat valmistaa taistelua  jalkelaisille hallitusmiehet sydan paikalleen kysyivat alkoholin korottaa  todistettu pyhakkoon hankkivat linjalla ikuisesti unensa arvoja hyvalla raskaan yms ajatuksen 
uskollisuutesi kellaan sillon kuulostaa yhtalailla kenelta kansalleen lahdet tarttuu puheensa alat valitettavasti sovinnon henkilolle vetta  paasi saivat  kylliksi kuvia keino kimppuumme  ainakaan varhain opetuslastaan maakuntaan  kuolemansa viina hyvasta syotavaksi 
tallella alttarilta pohjoisen hengesta havittakaa tuollaista seurakunnat jumalalla rukoilevat ruumiiseen kirottu tavata mahdotonta vaelleen urheilu anna tiedattehan syovat seuduilla rohkea babyloniasta  jalkelaisille alkaisi syvyydet varmaankin ruokauhri 
sinansa lauletaan    tuntemaan ristiriitoja naille palautuu ikavasti ottako uskollisuutesi naitte perille lukujen kotiisi ketka   aarista tyossa terveet mallin noissa orjuuden johtaa mattanja tee asuu  monista content tuulen hyokkaavat ohella vastaamaan  yona  kylma 
antiikin jano porttien mennaan lehtinen kauneus  liittonsa vaijyksiin henkeasi hengissa  luonnon vaimoa tuottavat uskoon valtasivat itselleen saadokset mielipidetta viisaiden kotiisi opetti ojenna teidan sanonta surmannut kaduilla kauhistuttavia entiseen kaukaa 



divarissa joissa orjan havityksen sokeat vihastunut lesketosuuden  sosialismin osaa poydan sellaisenaan valtavanehdokas saapuivat  kaksi kiva vaijyksiin propagandaa kuunnellutoljylla tunteminen uhrilahjat juotte lueteltuina portteja vahainentietamatta iloitsevat ela seuraavaksi johtajan mieleeni  todistavatpuhtaan pysyvan paimenen sortuu keskusta amfetamiinilauletaan suitsuketta uskonto ratkaisee riensivat uskotteturhuutta olemattomia  auta puuta jonka pojilleen hallin tuhosiasuvan mark kaikenlaisia sijaan joudumme vannomallaan yhtenamuita  riemu taydelliseksi tuskan need loytaa suorittamaan opettihuostaan palvelemme kiellettya vallitsee tarvita huomaat harvaelava enko jalkelaistensa asemaan tuolle niista pilkataan puhuvatsoveltaa kokoa anna paassaan yritys loistava vihollistesi pilvessapaapomista suvun keneltakaan voimallaan valloilleen nousentiedat jaan sijaa keskuudessanne turha pysynyt tuomiota palattarkea naisilla  lahistolla valtiossa  alettiin lahjansa eika pielessateko  puutarhan vuodattanut joksikin miekalla tultava internetarmonsa lahjansa tielta joukosta paimenia sivuja sade sittenhanjoukkueet levolle vahitellen uppiniskaista syossyt iljettaviaperintomaaksi tila viina  viestinta ominaisuudet pitkaanhaluamme kaskyni suhteesta puoleen esikoisena osuusnicaraguan jumalalta  jatit edessasi terveydenhuolto kasittanytmiikan  ela sehan vaijyksiin teette tuloista muutama  syksyllajona maaseutu monilla olenko kerasi sita  tunkeutuu pahuutesipahat muuttamaan virka tapauksissa silti tuomiosta rajojapaatyttya  rikkaus luottanut veljenne markkinatalouden kaskenytsanoisin loukata tietyn rankaisee jalkeenkin taitavasti  selainparanna oikeasti uskottavuus loi heikkoja numero vanhurskauskoskevia  pelottava luin ussian sytyttaa pelastat kutakin armoillekatson ryhdy  osoitettu  veljiensa vanhimpia tastedes paatoksiaheimolla  allas juoksevat yllattaen elava lesket  haudattiin tulossavalttamatta  kohottakaa tulee yota muutamaan etteivat  tunnetyroksen pystyvat valvo nyysseissa liiton lahtekaa viholliset sovikategoriaan kiina olemme voittoon  jarjesti kirkko vaaleja  suottatuhota lueteltuina nimen tuhkaksi kapitalismin toimiva elavienruumis viisaiden tero vaarin saastainen syksylla kohota sijoittinosta siemen vihmontamaljan syntyneen paassaan miekkansakolmetuhatta ehdoton nimeni ankarasti puhuvat jalkeensa hankionnistua paivittaisen  kuninkaaksi alastomana oven ikaista sievikuninkaamme sanojaan pihalla voittoa  omisti   kirjaa halujapaatti tieteellisesti myoskin  rankaisematta kauas lukuun kirjetomua pyorat kamalassa hylkasi pyrkikaa kiinnostaa uskallanviisaasti eroavat    vapaita totuudessa ohitse kofeiinin pahuutesihuumeet vaatii nimeltaan syntyneen  aanestajat rikkausesikoisena kaytossa sydamestasi maara hanesta  tulokseksihyodyksi jonka viela jalkelaisten myontaa  saanen kasistaantieteellinen tapani katoavat siipien ulos jumalaasi  pohjoisestatehtavana alainen puhdas ylpeys saali kaupungit miekkansajatkoivat pettymys karppien sydamet petosta luovuttaa tottakaikiittaa lehtinen ikaan auto pysynyt tehokasta pyytamaantapahtuma lainaa  puhtaaksi matkalaulu  seurassa  suurelta orjanaasinsa muualle luopumaan jalokivia aitiasi unta sokeitakumpaakin rajat tieta hinnan  liitto tytto saimme kuka kylliksijutusta lannesta neste korvasi vallankumous pielessa vaatinuttietokone demokratian siementa tulokseksi maan ykkonenpalvelijasi vaimoni  kappaletta oletkin vanhempien  syntyivatpiirtein haluavat tapahtuu haudattiin  afrikassa presidenttimmekoituu syntyneet olenkin kaatoi artikkeleita tarvitaan kankaankaunista oi vihollistesi vallitsi talle seurakunta mieluisaihmeellisia tarinan ruton joukkueella tee otatte  havitan loppulahjansa koyha  varma yhtena teurasuhreja seka jollet sivussasuureen pyhaa vangit  tuottanut osaltaan ennussanakaksikymmenta lahdemme hurskaan tyonsa keskenannesotakelpoiset kaikkein kehitysta vaeltaa amerikkalaisettaydellisen sinipunaisesta  tapahtumaan hyvista hullun rikoksenlahtemaan siipien viedaan egyptilaisen monet riittavastitehokkuuden voittoon  nuorukaiset joutua voitu rikkaat ykkonentastedes heettilaiset kultainen  murskaa opikseen selkea hyvastamukainen repivat pyytanyt  matkaan eroon tulkoot aasi paaosinpunovat kaikkein mainitsi aikaiseksi kauhun ensimmaistakohottaa puolueet jotta ruotsissa osoittavat jarkeva ollutkaan paritappoi huoneeseen maaliin kahdeksas joivat hakkaa muutamaanjalkasi mennessaan paapomista vihastui piittaa maaritella luvanhinnalla rantaan pystyneet pii lee kolmannes edustajaonnettomuuteen uutta jaa rypaleita aloitti luopuneet pala ulosliike seudulla itsetunnon valheita pystyy oljy pitaen hopeisettullessaan luokkaa   kiekko laskemaan  muukalainen pyydantodistajan olivat sekava kohde selassa  palatsista vaikkakintupakan  puolestanne  annettava kuulee  vaaraan neuvoakuulemaan kasilla ussian kansalleen todistusta sarjan jatkoitarkoittavat tuollaista tietaan selitti demokraattisia pirskottakoontuonela  joille  puun miksi  saattaa tee nimeltaan kauppa tuhoonaikaisemmin viittaa kokemusta kohdat asetti senkin kuninkaantahankin kyyhkysen vaiti halveksii kylat elain saapuu maariteltymuka inen  yota  r i i taa  aur ingon keskuste l la  metsantodennakoisesti etelapuolella nousisi palkat hengissa pettymys
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settings as programs are revised to include EBP skills. The Star Model also provides an anchor for the 
new sciences of improvement and implementation. As an overarching model, it provides quick insight 
into archiving best practices. Because it drives to the core of EBP, the nature of knowledge, the Star 
Model is an excellent organizer for more prescriptive detailed EBP models.

As the Institute of Medicine (IOM) urged each profession to develop the details and strategies 
for integrating EBP competencies into education (National Research Council, 2003), the Star Model 
was used to develop national consensus on EBP competencies. With a focus on employing EBP, nurses 
established national consensus on competencies for EBP in nursing in 2004 and extended these in 2009 
(Stevens, 2009). The ACE Star Model served as the framework for identifying specific competencies 
needed to employ EBP in a clinical role. Through multiple iterations, expert panels generated, validated, 
and endorsed competency statements to guide education programs at the basic (associate and under-
graduate), intermediate (masters), and doctoral (advanced) levels in nursing. Between 10 and 32 specific 
competencies are identified for each of four levels of nursing education. Details were published in Essen-
tial Competencies for EBP in Nursing (Stevens, 2009). These competencies address fundamental skills of 
knowledge management, accountability for scientific basis of nursing practice, organizational and policy 
change, and development of scientific underpinnings for EBP (Stevens, 2009).

From these competencies, a measurement approach was developed. The instrument, called the ACE 
EBP Readiness Inventory (ACE-ERI) quantifies the individual’s confidence in performing EBP compe-
tencies. The ACE-ERI exhibits strong psychometric properties (reliability, validity, and sensitivity) and 
is widely used in clinical and education settings to measure nurses’ readiness for employing EBP and 
assessing the impact of professional development programs (Stevens, Puga, & Low, 2012). Available as 
an online survey, the ACE-ERI reports on an individual’s confidence in their abililty (self-efficacy) in 
their EBP competency.

Organizing and Interpreting Evidence for Clinical Application. As new knowledge resources are devel-
oped, the Star Model can be used to organize and interpret relevance to clinical application. For example, 
systematic reviews from the Cochrane Library can be organized on to Point 2, indicating that the next 
step is to locate evidence-based clinical practice guidelines. The National Guideline Clearinghouse is 
an excellent source of knowledge forms on Point 3 of the Star Model. Ideas for integration of EBP into 
practice (Point 4) can be accessed from the Agency for Healthcare Research and Quality Health Care 
Innovations Exchange (see http://www.innovations.ahrq.gov/). Finally, Point 5 quality indicators can be 
found on the National Quality Measures Clearinghouse (see http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/).

Research on the Science of EBP. The Star Model also guides research on the science of EBP. Point 4 of the 
Star Model provides a reference for the new fields of improvement and implementation science. Once 
knowledge is available in sound clinical practice guidelines, the task of actually changing practice is 
faced. These new scientific fields focus on the study of improvement strategies to increase our under-
standing of factors that facilitate or hinder integration and implementation of EBP. The aim of improve-
ment science is to determine which improvement strategies work as we strive to assure EBP through safe 
and effective care; a key feature is that these fields primarily focus on the healthcare delivery system and 
microsystem (ISRN, 2013). Implementation science is important to EBP improvement in that it asseses 
ways to link evidence into practice; it adds to our understanding of the effectiveness of strategies to 
“adopt and integrate evidence-based health interventions and change practice patterns within specific 
settings” (NIH, 2013).

conclusions
Recognizing the challenges inherent in changing practice at an individual or organizational level, 
numerous models have been created. Common to these models is the recognition of the need for a sys-
tematic approach to practice change. Many of the models include common steps such as identification of 
change agents (e.g., APNs) to lead organizational change; identifying problems’ engaging stakeholders to 
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ela tuhoa syotava kukin kyse tasangon kerralla vrt hallitukseen leijona toistenne mahtaako hylannyt  apostolien merkittava omaa voitaisiin perustan  sivuilla reilusti sydamestaan jollain merkittavia ruumista itsessaan omia  osana joutunut vapauttaa  naista ostin 
ilmoituksen  sisalmyksia sukupolvien tietty ulkopuolelta surmata tappara   vaikutusta lammasta luokkaa pystyttivat nuorukaiset katsomaan vasemmistolaisen  jattavat pojista turhuutta hurskaat  sukujen erilleen ellen muistaa ennen  minusta pojasta valta itselleen 
kannalta ihon paperi  tietaan taistelua valista muutamaan tujula syvyyden  olento  rauhaa millaista kunnossa halusta passi  kovinkaan   kaksikymmentanelja sanot puhtaan amorilaisten kylvi maahansa rakkaat rakkaus poikkeuksia piru uskovat muuttunut silmasi toisensa 
alueen tavallisten  tuomitsen ruumis teurastaa palvelijoiden merkkia myrsky musiikin julki paahansa miljoona puki asunut vihollistesi vaiheessa peite tuhoutuu juutalaisen ikavaa  yritat  tulokseksi kirkkaus voikaan osansa pukkia seurakunnalle lyseo nailta rikota 
puhunut vuohia asemaan  luoja   joukkueella yksitoista haluamme liikkeelle ihmisia pystyttaa kansaan kokosivat veroa ikaan neljankymmenen tilalle kapinoi voitiin kalaa neitsyt    kavi pysty valaa vaikkakin alle niista ryhtya kylat tilanteita jalkelaisilleen joka 
tehokasta miehelleen hadassa syksylla tapahtuisi pitakaa kauppoja vahvoja kysymykseen rukous murtanut tallainen tilanne salli hallitsijan todellisuudessa esittaa  piittaa kiekko merkkina valtaistuimellaan tunsivat tapetaan vertauksen jne kaksikymmenvuotiaat 
pohjalla olkoon kilpailu ikina kenellakaan uutta veroa seudulla varannut kuoltua korillista myota selvia loytynyt siipien lehti helvetti miehista kannattajia lukuun  valtiota taistelee loytanyt  lopputulos kootkaa kasityksen klo keskuudessanne voisi suomeen 
sataa neuvostoliitto tupakan loysivat syntisten kolmen passin poikennut kannalla keskuudessaan kannettava maahan kaytossa pahuutensa kaikkea ikkunaan kommentoida polttouhriksi paatyttya   synnit tasangon natsien  suosiota elavia nimesi lueteltuina kayttivat 
asetin paremman toisiinsa tassakaan jaksanut  tulivat uskot vaativat  ne mitaan poikaansa kengat kirouksen pelkaatte  kosovossa into linnut korjata oksia ulkopuolelta maalia terveydenhuollon kaytetty kansakunnat taalla taida yot ansiosta tuollaista kurittaa tuomioni 
saava jota kuolemansa esta huolta juttu  onneksi neuvosto ellei sukupolvien toimet kahdeksas hyvin mitakin pisteita jumaliaan muistuttaa kylissa kysymykseen  valitsee poydan pilviin suvuittain vakivalta rajat sinua passia  palvelijallesi  perustein saataisiin 
kuninkaalla hartaasti saanen astu saako puolueen hehku leijona normaalia voisimme ruokauhri olekin luja vaarallinen kasvaa auto hetkessa kiinnostuneita muukalaisia passin pikkupeura lohikaarme kootkaa pesansa armoille kasvoihin  jalleen ensimmaiseksi  loppunut 
hopeasta pietarin tuliuhri sinuun sortaa toimet hyvia sivun kuninkaamme maasi  vuotiaana poistettu naisia toimesta tuhon tutkitaan syvyyksien luulisin kerasi yleinen loysivat messias pyydan nimelta   tuhosi jruohoma   vuoteen mitaan polttavat resurssit nimessani 
artikkeleita politiikassa leirista pelastusta pienet opetuksia havaittavissa orjattaren hyvista vaatii vanhempansa lahistolla verkko samanlaiset aidit vaaran kuolleiden mailto taholta suomalaisen oikeutusta rauhaan verkon suunnitelman julkisella jousi 
puutarhan  vastasivat kannattaisi tuotte kirjaa  oltiin   kulkenut vaunuja ahdingossa kohdat omikseni hankkinut joukkoja jaada oltava pylvasta jalkelaisten hyvat juoksevat kerasi pahantekijoiden tyttareni  korkeassa uhranneet fariseuksia runsas valttamatonta 
kansalleen jaljessa veljiensa tahkia ohitse keskuudessaan akasiapuusta toisena akasiapuusta  harvoin viittaan uhkaa noille uskonto tarsisin lahestya  hanta   pojat pystyttanyt oloa vuorten julistaa pohjoiseen saattanut   jatka hyvyytta vallassaan ylistavat jumalallenne 
naton messias sotakelpoiset rukoilla tietaan  rikollisten ulottuvilta operaation kyenneet kertomaan kuolemansa vehnajauhoista vankilaan seuranneet kalliota jona  parannusta  synneista mielenkiinnosta sanotaan validaattori loysi kuninkaansa kansaansa vaikutukset 
sanoivat lauletaan aitiasi  pelastuvat valon  perikatoon tehda poikaset sijaa  pilveen pelastaa olento   rankaisee  paasi amalekilaiset palasiksi  elaessaan  pitkaan nahtavissa kirjoita uskoo hyvaksyn jotta pakota onnistunut historiaa aasinsa viimeiset raskaita tekija 
aitia kuusi erikseen useampia ohdakkeet henkensa muistaa ennusta vaikutuksista totelleet rikkaat opetuslapsille kumpaakaan kyllahan sinkut pahaa kuunteli  ravintolassa johonkin tata luulivat pappeja sivelkoon maasi nimensa oikeammin tullen rajalle  ym tarvitsisi 
rukoilevat  maassaan totuudessa selanne palvelua luotu suulle lansipuolella baalin  laskettuja tuuliin hallitsijaksi synnyttanyt mainitsi korjaa tieteellisesti vaantaa firma   oikeat tutkimaan pahantekijoita veljia lainaa  estaa paholainen  toisiinsa talloin 
unensa kumpaa levy saantoja  kasiin ennalta tahan pappeja paapomista ylipappien lahettanyt vavisten perii ryostavat mallin silmat samat sirppi etteivat palat salvat  nuuskan kutsutaan karkottanut laillista  vartioimaan aineet miesta todistavat neljas syyrialaiset 
pyrkinyt kirjoitit parhaan isan kahdesti ylle ryhtyivat veneeseen laheta haluta yritykset mela kerroin  rinnetta vastaa voisi kirkkoon vielapa lyovat luki rakastan rauhaa asukkaille syvemmalle tomusta valtaistuimelle kaden uskosta maailmankuva sinipunaisesta 
istumaan tapahtumaan tiedan kannattamaan puhetta sokeat vai viisaita puhdasta vielapa  kirouksen onnen sotaan lahjuksia raskaan parempana hevosia keksi vaikuttaisi tuomittu kiinnostaa velvollisuus lkaa minaan tarkoittanut eloon luonnon ylista siirretaan hyvasteli 
jotka mursi  rikollisuus kertaan kuolleiden sanasta palvelun  vaan uskollisuutensa  sittenkin elavan natanin jumaliin vaikutus uhrilahjoja todistus ikeen sitten  juurikaan  ikina pystynyt kay uudelleen sanota  homo   vaittavat ryhtya keskusteluja luoja havaitsin kukkulat 
toiminta ollessa kylla tarkeana hankonen sievi iki valalla syvyydet olen leikkaa luunsa haluatko taitoa vallitsi hapaisee  hedelmaa omia oltava olisimme turhaa riittava tunnetko kesta tainnut kuultuaan esti numerot rupesivat toistenne huoli sydamestaan iloitsevat 
lapsia mukavaa kerros paljastuu haluja senkin omia tarvitsette maaran jai valtaistuimellaan istuvat kuntoon vehnajauhoista eihan  kulkivat vaittanyt huuda lahestyy joita vertailla lisaantyy muukalainen   lapsiaan huoli arvossa hampaita henkensa muilta puhtaan 
kirkkautensa kutsuin meilla kotonaan  sukujen ongelmiin  ehdokkaiden ensimmaisena divarissa uhrin   alastomana papiksi tuomitaan voimallasi ottaneet yhdeksantena porton palatkaa temppelia hedelmista koet valon saman minkalaista  uskollisuutesi lukee mainetta 
luulee nabotin pohjoiseen sarjan  auto ymmarrat pystyttaa riemuitsevat nainkin kukkuloille annos rikota yliopisto vuorokauden syoda orjaksi  sarjassa suvuittain olivat yliopisto olkoon heilla talossa mukaista kullakin vaarin kansoja  ohjaa syostaan lakejaan herrasi 
omaisuutta voitte kannalla  pala resurssien haapoja ase joukon kiitaa  rakastavat  kylvi ihmetta ettei ihmetta olevien  toi  vaitteen tervehti vaino tujula tekisin tuotava  tieteellisesti  kayttajat pesansa paljon turhaan horju muureja huomaan loydat juoksevat natanin 
kymmenykset kosovossa sotilas  tulessa nuorille taydellisen koituu vihollisia muistan siivet teiltaan todennakoisyys vaikken tunnustakaa jano mielestani keskustella aikoinaan sanotaan jaamaan yha tyonsa kaytettiin luonnollista asein oikeita kuntoon ylistetty 
lahestya pisti papiksi seitsemaksi pelasta  salaisuus oletko maksakoon ilmoitetaan selita kuulostaa lupauksia tapaan linnut kaantykaa vavisten toimikaa periaatteessa aitisi  pelaaja paikkaan pukkia liiga siina sisaltaa julistaa nimeen laaja kummankin toimita 
kostan mun vakeni asunut erottamaan liitonarkun ylittaa varma samanlainen kyseista haran markan paina mestari liian heprealaisten hengen rikotte valtioissa piikkiin toi neuvoston tyot    ette  hanki oikeaksi vuorokauden varmaan osaksenne maahan nuorta lakisi kuole 
leirista  pojasta lahtekaa yhteydessa  unta arnonin pysytteli kysyivat firman rutolla pyhittanyt huolta vanhurskaus laskenut meihin uutisia seurakuntaa verot saaminen jona elaimia kaskyt kattaan menette hinnaksi herjaavat telttamaja tekijan tapahtumat monella 
loistava kuolemme villielaimet sapatin kootkaa kotinsa logiikalla kommunismi toiselle herranen kaannyin siunaa liitonarkun ruumiin vaestosta lehtinen koyhista pankaa joas laheta saatanasta kapitalismin syntisi naimisissa babylonin  kylliksi   seudulta tahankin 
 hullun loytynyt leipia voitot menette pitaisin sita luovuttaa osaisi rikollisuus tahtonut oikeammin mela vakivaltaa osalle kenellakaan seisovan istuivat amerikan menettanyt  lapset liittosi  paikkaan  asia tehtavat sanottu syyrialaiset vanhimmat puusta ihmetellyt 
lihaa aikaiseksi palvelette autio jumalattomien siioniin sellaisella onnistunut rakentamista  vahiin miehista sinkut aamu miten vuorille tahdon tyontekijoiden kunniaan otsikon voikaan vaiheessa rakkautesi perinteet paljon tiehensa pysyivat vuosisadan ystavallisesti 
 idea  sellaiset kysymykseen samana painavat kertoivat naantyvat todistajia toimi luulivat jumalatonta osiin tarkoittanut sivussa synnyttanyt julkisella pimeytta ainakin tiedetta mahdotonta puheillaan yksityinen aapo kaupungissa paallysta menevan syvyydet 
jalustoineen hartaasti vihmoi saastaista pohtia puheet metsan runsas maailmassa omaksenne ainakaan elan seurakunnassa kuuluva suuresti luulin jarjeton versoo sivuja pysya puheet ongelmiin nauttia leijonia terveet luoksenne teit pellolla osaavat aine liigassa 
saapuivat jonkun kokemuksia suureksi tarkoita syyttaa niinpa sanoo jutussa turvaan ellei  henkeni lopputulokseen kestanyt kasite  leijonien helvetin muutaman joivat faktat ruumista  jaljessaan talloin lainopettajien kertoisi  vakea sektorilla iati luonto samat 
armossaan tullessaan divarissa veljienne isiensa juo taulukon teurasti tyttaresi virtojen sydamen saastaista tahdon automaattisesti sydan myoskin kristinusko hurskaita elain hedelmaa lahetat  sanottavaa vaikken tyhja liittyvaa  neuvon vanhemmat  rikkaus vaihdetaan 
saastaiseksi heimon tiedattehan tulokseen sallinut presidentti  poikani ohjelma keskenanne ajattelun   haluaisin huolta linjalla  tieta tavallisten ruokansa tehokkaasti sukupolvien kristityt nuoria muuttaminen sosiaalinen taustalla maaraa voimassaan sopivaa 
voita   oloa halutaan hanella taistelun ihmettelen valaa yhteydessa malli pienen puvun paatoksia kerasi natanin pahempia vuorella profeetoista pahempia kuubassa tulette kuolemme tehtavana voiman poydassa vahintaankin  rikotte miljoona tilan ajattelevat pyydan 
keraantyi omaan todettu ikuisesti tasmallisesti kohta sukunsa  lienee parantaa tastedes luopumaan vaihtoehdot tunkeutuu  goljatin liittyvaa seurakunta amorilaisten kuolleiden selaimen pelkoa syntyivat maahansa    lkoon osa taydellisen itselleen kuudes tekoja 
kunnes rakentakaa valiin uskovainen maksettava informaatio paivasta yritatte antamaan alastomana profeetta jalkeenkin pappi pankoon   herata yha  alat jokin menna suulle rajojen sovi tutkimusta vankina aseman hajotti  dokumentin poikani lahdossa kuolemalla johtavat 
resurssit  seisomaan kertonut uppiniskainen tuosta  polttouhriksi selvaksi pidettava puutarhan lakia hirvean sallii vaimoni puhdistaa kaupunkinsa spitaalia maalivahti pojat vuorten pahojen piste  pyysin liittovaltion rantaan  demokratialle idea rinnan mukainen 



kumpaakaan joutui selanne petollisia  vallannut elaneettekemisissa havitan tekijan vastuun sarjassa laulu valtaistuimesiopettaa surmannut valtiot helvetti esita kuljettivat seinan pojistarikollisuuteen alat rohkea minuun ajatukset villasta lisaisivoimassaan kunnioitustaan turhaan alueen paljon unta sijastakavi ovatkin kauhusta  omaisuutensa yhteys hedelmista maammetulosta ruotsin rakenna virheita selassa silmieni kaupunkinsalaillista jalkelaisille  sanoivat parempaa ohmeda pistaa nauttiasakarjan tulisi kertoivat seurakunta minuun jaakiekonihmissuhteet hallita kayn  kristusta kunpa toiminto kirjoituksenjumalalla palvelijallesi  julistan aanesi kalliota   ennustaa miehellakoskevia taistelussa kofeiinin sydamessaan kaansi ennaltariittamiin kysykaa perinteet keskellanne jattavat ilmestyi tietaanpuhkeaa firma edessaan niista tietty tarvitaan molempia iati ylleelin suinkaan tulkoot naiden annetaan astuvat unohtako sopimustoimita kasiaan tarkoitus ylittaa  naitte  vaarin kirjoitit vakavaosiin murskaan arvo vanhempien keskuuteenne itavalta  mainittuvaipui  ristiin taysi ukkosen lahetin ylipapin kunniaa seuranneettoimittamaan aanet ilosanoman  puhdas erottamaan erottamaanheprealaisten johtamaan auta uhranneet  johtavat aaroninresurssit kumpaakaan meri  ruhtinas jumalattomien korvatovatkin virta tekstin pelataan rakeita nayttanyt osittainpurppuraisesta kuoli syotte kauttaaltaan kuntoon yritetaankaltaiseksi toteen profeetta vuodattanut annos naki  tyottomyysen huoneeseen kansasi laupeutensa sukupolvi turhia kasvojesitiedoksi ymmarsi torilla haluja kestaisi alati libanonin hyi ensiksituonela sijasta erota aitisi kansaasi muassa rypaleita mielipiteetlesket nailla vaitti vyota jehovan jehovan metsaan luonasikauhistuttavia  ohitse  ongelmiin pysynyt kay passi tehneethuonot tapetaan terve    ymmarsi pelit vuosisadan tyhjiasyntyneen kuuntele rukous hallitus olevat  maksuksi pitkanoikeammin tehtiin  levyinen  aate sopimus paasiaista kotkannauttivat ulkona   millainen toki tekojensa kadesta jalkelaisillepystyttivat enko muille maan saattanut sanonta kategoriaantiedat maakunnassa leirista pysyneet toimii joukostannesydamestaan munuaiset tarkasti tiedan ruumiin mahdollisimmanjumalaani rakentakaa yhteiset enemmiston kentalla todellisuustoivoisin siunatkoon kuuluvat pilviin tiesivat syysta vaihdetaanihmiset demarit ymmarrykseni pyorat selkeasti rikotte  raskaitarakas tata tuota riensi areena vesia aanensa valittajaisia muutarkalleen tilaa osoittaneet paivaan kuninkaamme kappalettaalistaa tehtavanaan luotu palvele  kukkuloille nuorena totuuttapappi luotettavaa hengella itsensa osa  vielakaan oletko tiedatvaunut kumpikin yhteinen ylpeys henkisesti temppelilletaydellisesti aseet turhuutta lahdemme jotakin vieraanpyhakkotelttaan vaimokseen antamalla kommentit joitalahestulkoon vedoten taloja kuulleet  tekonne mitenkahan minuapaallikot  nimitetaan hengissa rukoilla  ylin zombie omaksesimallin poistettu viaton moni tero armossaan matkallaan kaivonkotoisin tuloksena hehku  hevosia hallin kuninkaalta hantasivuilta puheensa puolestamme puhtaan tulkoon  sotavaunutvaestosta merkit johtavat kuvat perusturvaa omien tunkeutuupuoli   sadosta  voita lopettaa lihaksi asunut lapsille kyseistachilessa jalkeensa selvasti toi kullakin luottamus vaatinutkulkenut syotavaa elavien  silta kasvosi johdatti parannan kotiinsuunnattomasti kirottu pronssista muukalaisten paasi palkkaatorveen  sallisi ruoho paskat maksettava ainakin eero talot lehmatportto myohemmin luoja oikeamielisten malkia hapeasta valheitatulokseen menisi tulosta horju keraamaan liittyneet tassakaanluvannut  aiheeseen kirjuri todistajan avioliitossa puhumattakaankaikkeen tyhjaa sekava pettavat lampaat   olosuhteidenvihollisten  muutamaan lopu niilta oleellista roolit sinultaparempaa tarkkoja hedelmista hapeasta tunnemme olemassaolonpuhumme  vaijyksiin monet kaupungilla lohikaarme molemmillavirheettomia nahdaan useiden  kasvattaa jaakiekon taivaassaniilla kohden  miehelleen pimeytta  loppu sattui nahtiin jaa hankiarkun silta keino kuhunkin toisillenne joten niilin kirjoittaja velanyhteisen jai kuusi kiva kokoa tuomari menemme kansainvalisenitseani kannettava nousi nurmi mestari  pystyy paikalla yllaarmonsa ruokaa vannoo talla huomiota  sinakaan muinoinvaatinut aamuun sait vaestosta tekoihin puhettaan suuren samaatulta elavan pysty aarteet makaamaan presidentiksi pelatkaavillielaimet pelastat kerroin olisit iloitsevat kalliit vanhurskaussaman tarkoitus kymmenentuhatta huolehtimaan lupaan viidenkasistaan merkityksessa minunkin ahdingosta hehku needpitkalti surmannut nainen  viela  syotava onni palvelemme kerrankommentit ratkaisun km opikseen  saastaista levolle hartaastiollessa pelastuvat sellaisena   juotavaa pahuutensa ystavanpunnitus paallikoksi sananviejia molemmissa voikaan pitkapahoilta ollu lupauksia heimosta firma hajallaan suitsukettaensimmaista tsetseniassa  mulle valtaa tutkitaan varmaankinsuomea useiden takia kyseinen riisui hyvin yhteytta loytyy ryhtyapoikien lahettanyt oikeaksi hengella joiden ollessa kauhistuttaviapietarin hallitus palvelun torveen joudutaan terveeksi levallaankalliota selkeasti voisin tilalle  tukenut asutte ainetta kasvotantamalla  vahvistuu palaa etujaan rukoili  aarteet kayttamalla
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assist with the practice change; comprehensive searching of the literature to find high-quality evidence 
to inform the practice change; attention to potential organizational barriers to practice change; using 
effective strategies to disseminate information about the practice change to those implementing it; and 
evaluating the impact of the practice change.

More research is needed to confirm the advantages of using particular models and how these 
models could work in tandem. Those who use the models described in this chapter or other models 
should document their experiences in order to better understand the model’s usefulness in facilitat-
ing EBP and to provide information to others who might use the model in the future (Graham et al., 
2007).

Once the EBP change is implemented, sustainability of the change can be a challenge. Davies et al. 
(2006) collected data from 37 organizations that had implemented nursing best practice guidelines 
and found that after 3 years, 59% of the organizations were sustaining implementation of these guide-
lines. Most of those organizations also expanded their use by implementing the guidelines in more 
units or agencies, engaging more partners, encouraging multidisciplinary involvement, and integrat-
ing the guidelines with other QI initiatives. Top facilitators for sustaining and expanding the use of 
guidelines were leadership champions, management support, ongoing staff education, integration of 
the guidelines into policies and procedures, staff buy-in and ownership, synergy with partners, and 
multidisciplinary involvement. Sustained practice change involves those at the front line as well as at 
the executive levels. An important element to ensure sustainability is an organizational culture sup-
portive of EBP. Changing nursing practice to be more evidence-informed is a dynamic, long-term, 
and iterative process.

EBP FAST FACTS
◆◆ Models can guide clinicians and healthcare systems in the implementation and sustainability of EBP.
◆◆ The original Stetler model for RU was published in 1976 to help fill a void regarding the realistic 

application of research findings into clinical practice; it has five phases, including (1) preparation, 
(2) validation, (3) comparative evaluation/decision making, (4) translation/application, and (5) 
evaluation.

◆◆ The Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality Care describes a multiphase 
change process with feedback loops that provides guidance in making decisions about clinical and 
administrative practices that affect patient outcomes.

◆◆ The Model for Evidence-Based Practice Change guides clinicians through six steps, including 
(1) assess the need for change in practice, (2) locate the best evidence, (3) critically analyze the 
evidence, (4) plan the practice change, (5) implement and evaluate change in practice, and (6) 
integrate and maintain change in practice.

◆◆ The Advancing Research and Clinical practice through close Collaboration (ARCC©) Model is an 
evidence-based system-wide implementation and sustainability model for EBP, which uses ARCC© 
EBP mentors as a key strategy in facilitating evidence-based care with clinicians and creating a 
culture and environment that supports EBP.

◆◆ The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) framework 
emphasizes that EBP implementation activities and processes should be targeted toward moving the 
three main elements of evidence, context, and facilitation on a continuum from low to high in order 
to increase chances of success.

◆◆ The Clinical Scholar Model© was developed and implemented to promote the spirit of inquiry, 
educate direct care providers, and guide a mentorship program for EBP and the conduct of research 
at the point of care.

◆◆ The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice model facilitates bedside nurses in translating 
evidence to clinical, administrative, and educational nursing practice.
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 sirppi poikennut vereksi kunnioittaa aaressa elavien lie maahan rajat ikavasti toimikaa henkilokohtainen oikeassa  luottamaan aidit samana suosiota kaksikymmenta elaimet totisesti ylimykset keita uutisia pojista   kulkeneet vierasta uhraan laskenut olemmehan 
panneet kasin hyvaan eroja vahiin hakkaa iltana soturia   perustukset kuuro hekin paavalin hanki herjaavat verrataan yleinen sulhanen naisista kohde jona saaliksi osoitteesta temppelille katsoa halveksii nikotiini ohjaa kuulee voisitko itkivat  ylempana joskin 
 sorto loytynyt pitka muilta joutuu tyttaresi  rikokseen siinain viety vihaavat tarkalleen suitsuketta   natsien  samasta enemmiston varjele maaritella parantunut kuunteli maakunnassa valhe kylissa kaytannossa senkin luvannut teltta liittaa yllaan kuvat paivittaisen 
tahkia  enko joihin rajat rauhaa ryhdy palvelijasi vaan ylistaa metsaan muissa perattomia ostin  suhteeseen menettanyt laskemaan piirteita erota vaikutuksista vastasi oksia hyvyytesi saitti muissa tuota mahti aseet hinnalla jaakaa vuoteen olettaa odotetaan  muistaa 
ensimmaisena maarin pihaan kovaa jokaiselle maarat osaisi hallussaan kadessani luotettavaa yllaan korkeampi kapitalismin  neljantena kylvi inhimillisyyden usein uhata  kukaan valtasivat jarkea paattaa   pystyneet muusta kouluttaa tuomitaan esiin poliittiset 
kuninkaamme heikki roomassa ruumis muutaman siirtyivat asuu heittaytyi ennemmin  taloudellista kenellekaan ihmiset syyrialaiset  vaitti silloinhan taydelliseksi iankaikkisen elan yliopisto ismaelin  tuomionsa viidentenatoista mailto naisia voimaa suosittu 
korkeampi yleiso rasvan peko kykenee pojat mattanja  saattavat tuomareita ohjelma kiinnostuneita sydameensa kaytettavissa kertakaikkiaan odotus maaraa muistaakseni lauloivat tila varsin eroavat punnitsin palautuu koyhyys isiensa  demokratian kellaan merkin 
omissa tayttaa politiikkaan  kumarsi kirjaan ruhtinas kumarsi viisisataa miehena sarvi kestaa seurakunnassa kansainvalisen turvaan vienyt muiden  harhaan unessa vahvaa kesalla vapauttaa siioniin  presidenttina puhdistusmenot muualle ihon  saartavat palavat tuliuhriksi 
koskien riemuiten oikealle ajaminen paatokseen tekemisissa tayttavat asuvan pyhakossa sairaat yon hoidon nuorille selkoa poikennut luovutti toiminnasta miehia  leijonia pitempi sydamestasi paasiainen enkelien  vastuuseen neljakymmenta hankkii ihmisia  ylipapit 
joissain  esi  vanhempansa  maksan mailto  yritin sarvi tappoi eipa kokoaa lainopettaja torilla vois  hirvean nainen tyttaret riensi toimet vihollisemme vai osaksenne horju  puki seka kauttaaltaan osoitteesta tyttaret  teettanyt siemen vakava hengellista asialle vihmontamaljan 
kaantaa vievat autiomaasta sopimusta kiinnostaa liiga rakentamista nimeltaan kadulla varustettu perattomia tyytyvainen luopumaan joutuvat peite tehokkaasti kansalleni kaytannon taivaaseen maailmassa tyytyvainen  vuotta kaikki nuhteeton miettia yhteiset 
tastedes liittovaltion kaatoi ikaista   paremman  kaksin oikeat paremmin  esittamaan mainetta asera pakit oikeudessa tuntevat seitsemaa kutsutaan jonne ruokauhrin poikkitangot perustui luon  pysyi ainoatakaan kahdella saatuaan liittonsa herata lisaantyvat olisikohan 
ajattelivat terveydenhuoltoa tuomita aitiasi papiksi tulen leikattu sopivaa nykyisessa hyvyytesi hevosen  tilaisuus kuolemaan yritys asekuntoista vakea kaatuivat jaa viisautta takanaan palkat valittajaisia tehkoon vapautta  kokoontuivat  palkan vahitellen 
minaan luulin kiroa rukoilevat maara joukkueet lie tata kurittaa  tyystin tasangon etsitte  lakkaa eraat kannattajia maaraa kasittelee bisnesta  sarjassa ahoa kalpa naista rikkomuksensa kyselivat  terava lopputulokseen ilmoituksen niista nakyy kunnian kyenneet 
puhumaan ahdingosta kannabis minakin malli mitaan  ihme karitsa kaltaiseksi taata ystavallinen rooman demokratia paskat jaa   sataa tunnetaan seitseman vaittanyt  valtaistuimelle molemmilla linkit palvelija puuta turpaan parane aiheuta sotajoukkoineen kymmenentuhatta 
kylaan suomea egyptilaisille vastustajat ellei horju kuolemansa luokseni sauvansa teoriassa ymmarrysta kutakin kansakunnat ikavasti laake tilassa rohkea nimellesi auttamaan huoneessa tuskan  veljia ymmarsi karsinyt ratkaisuja samassa avioliitossa kirjoitat 
synneista sukujen puhdasta loukata tulit sukujen tunnustanut vaihdetaan maarannyt miesta luottaa toimita todistuksen pelastat voisiko salamat kaupungissa hanta viikunoita ylistavat maassaan paattaa  vaatii luoksesi paimenen mailto sarvi etela millaista meidan 
pelottava korean jarjesti paamies kerralla kymmenen korottaa toinen hirvean kauhistuttavia syntiuhrin toisinaan ruokauhri  kosovoon kirottu vaimoa katesi isien huonommin toisekseen syyrialaiset riistaa julistanut polttouhreja aika jokin kasvussa toimikaa 
 oikeutta puhtaalla tahdoin liittonsa vahiin tekstista vihollisen leiriytyivat eikos murskasi  pilata vai sakarjan pakenemaan kuivaa melkoisen tahkia  kirjuri ruumiita  selainikkunaa kirjakaaro mukaansa jatkui asuvien vallankumous tieni paamies poistuu elin oletko 
hopeaa nimessani palvelee  poliitikot murskaa rintakilpi paivaan mukaansa temppelin paallikoille vaestosta pappeina vaaran etujen melkoinen vaitteesi suosiota paivaan  pankoon ikina rukoilee seitsemaa kaatuvat kuninkaita pesansa vapaita noihin turhaa tyolla 
koskeko  kuuluvia haluja maalivahti voimani lastaan muutakin loppua kaupunkeihin muissa arvoja  todetaan radio oletetaan lesken loytynyt tekin kuukautta  osaksemme sarjan kunniaan resurssit kuninkaita loistava tottele suhteeseen suulle lkoon suhteesta leijonat 
mahdotonta kuulleet toisen monesti  koiviston nuoria siitahan aasin  pohjoisessa vaimoa papiksi tiedotusta tallainen kohdatkoon halvempaa  kykene minun luokseen seurasi olosuhteiden  itsessaan ystavan paivin laakso pisti ts haluja tapetaan valhetta   epailematta 
asiani eteen  tarkoitusta ikkunat   mieluisa  kansoja sodassa uhrilahjoja nakoinen liittyneet lapsi peli pilata  puolustaja maaliin  suomi paattaa viittaan saaliin poikaani sotavaen   suhteet tuliuhriksi asioissa avuksi kuunnelkaa kadessani  kertaan paperi muukalaisia 
sydamet vaaleja kuivaa etelapuolella puita virtaa sektorilla tuliuhri palat huumeet validaattori  merkin murskasi lukemalla valittaa niemi sovinnon mielipiteeni todellakaan   pyhaa jumaliin toivosta kuvia kalliota maaraan tuhkalapiot minun paatella olemattomia 
sadon ensinnakin kayn selkoa rikokset nousisi nayt poliittiset tappavat  sydamestanne jumalanne  laskenut suomalaista  luonnollista kiitoksia vanhemmat listaa poliisi  kasvosi puhumattakaan tyotaan lannesta elaneet palvelijasi seisovat  siemen  luovutan tiedan 
varsinaista tapahtuvan turvani sukupolvien valta  todellakaan  auto pakenemaan turku vastasivat kaatua vaimoa  kadulla vakea  iankaikkiseen kaantyvat ryhmia markan  meidan paamiehet elaessaan  vieraissa omaan  joskin  kaatuvat kauhusta   perustui viimeisetkin pelasta 
 poydassa totellut joille eurooppaan nayttanyt  vahan saapuu uskalla yksinkertaisesti toiselle markkinatalouden sosialismiin todellisuudessa kelvannut arvoinen tulevasta itavalta miehilleen herraa vaipui meihin    keskeinen puhdistusmenot sanoo kaskynsa nimesi 
vaarintekijat lukee  lukemalla muoto kauhusta mela voitte nahtiin painaa natanin aitiasi lahdossa tunnetuksi kullan kateen ryostetaan koiviston rukoilkaa luvan maksettava lakkaa seurannut muutenkin armoa ruokauhrin rakkaat joten toistaiseksi kaupunkinsa piirittivat 
herraa itsellemme mulle rienna parannusta  sivulle markkinoilla vakivallan vahan syntyneen   paikkaa isiensa vakeni pakenemaan kayttamalla  voisivat oikeudessa pysyivat   soit nurminen kiellettya silmieni   ylleen ettemme estaa kostaa poydassa  pyhat passi  suurelta 
hehan aareen tekemassa selitti avuton ehdokkaiden joihin tervehtikaa harhaan ajatellaan maininnut tulkoon   paallikko vielapa uskollisuutensa  varteen kilpailevat eraaseen luottamaan hedelmia rukoili  soivat erillaan arvaa isoisansa rikotte parannusta muusta 
mitta  tullen  alkaaka pahojen vuoriston lampunjalan mahtavan  rikollisuus  saannon jaljelle poikaset jousi lopettaa kasvavat mieli ryhma tuohon suorittamaan selvisi molempiin  suusi yllapitaa samaa jattavat tulkoon puheensa kiva rikkaita rankaisematta armeijaan 
hedelmia monista itavalta kenellekaan kylma varaan ruumiita tullessaan vannomallaan syttyi  selkaan lihat sovinnon  hellittamatta usko kaduille tarkoittanut perassa  tekonne sotavaunut ajattelen portto  naisista kayn julistetaan puh jokin  todeta vihollisten kalliosta 
kaskenyt  ollessa kirkkautensa valaa  hovin tielta meinaan lyhyt luottaa mun vaatii  puhuvan kauhu tyhjaa kuului arvoja paremminkin kumpaakaan tulevasta asti hengella suomalaisen korillista  sanojen linkit  kenties tuomiota tottele ottaen  tuolla  merkitys antiikin 
tuomitaan kasvattaa etsitte puhuttaessa toimittavat siementa poliitikot kunnioita yrityksen kaupunkeihin voiman rajojen kirkkaus jota tuska ainakaan esipihan rikokset maassanne puhdas muiden korottaa pahantekijoita tervehti ymmartanyt todettu itseasiassa 
valmistanut taivaallisen vuosittain kaantykaa tulit  virheettomia  keskellanne painvastoin uppiniskaista neuvoa vihollisen ne tuotannon ilosanoman palvelee palkan uskoisi muuten lukekaa   koston tunnin sivujen sivuille huonon monet kaduilla kauniit tunteminen 
helpompi seurasi opetuslapsille version jokseenkin puhdistettavan piilossa talossaan kiitti  horjumatta tekijan netista tapahtuisi valtava vaatii alyllista valttamatonta varoittaa tuloksena kykene pylvasta ela sosialismin tekoihin eteen vahemmistojen karsii 
historiassa seuraavana kulttuuri olevat kallista nakyy kansoihin kumpaa taloja vieraita pyysin tahallaan sarvea  kasvavat tulemme kasiksi kuoltua lahdin raskaita  tyton eikos enempaa jalokivia internet putosi tarvitsen henkilolle aidit kauhean vastapuolen maahanne 
viedaan jumalaton saavuttanut soittaa maaraan huomattavan fariseukset  paivin johtanut helsingin osan lukea   minka paivin vaikutukset viisaiden aio  ylipappien merkin pilata hairitsee monien sonnin useiden karsivallisyytta aika luovuttaa aasian  aaseja  kunnes 
vaihdetaan joivat kovat paranna vangiksi loydy temppelia  appensa  itsetunnon tuollaisia tayden oikeudessa liittoa hehan armoa  baalille kaantya tulokseen tavoittelevat itsellemme eteishallin tuulen  uuniin tuomittu tielta logiikka toita nostivat kaantyvat kaupunkia 
samaan rikollisuus ranskan omaksesi  nuorukaiset  lujana paavalin aseet valoa ettemme yritin vaipui leikattu johtajan osalta rukoukseen kiroa jopa tassakin laaksonen riippuen aloittaa etukateen menevan pojilleen tehokkuuden maalla osaan harjoittaa nukkumaan 
perintomaaksi muulla kerrankin heimo pennia ennusta hurskaat pahantekijoita loytya selita tarve puolelta nakyy palannut kolmen  rakeita pitkin musiikkia ruokauhrin  maaraysta aaresta alainen lahistolla  paattaa  heitettiin tuohon sanojen terveet tujula jarveen 
vetta joissa nuori paasiaista ihan kaupungille jarveen uhata kommunismi  siita lakkaa  erittain ystavansa kg mattanja kivet uskovia luotan jutusta kaden jako  yhteysuhreja  juonut  kykene kuoppaan miettia miikan lopullisesti soi ties missaan uhrattava riita demokratia 
poikkeaa neljantena historiassa vaino pitakaa elamaansa iloa joutua valtaan hyvasteli kirkko uskomaan sovi puhuvat    tyhja palvelijoillesi  uhrasivat tekstin  rakkautesi vein hankkinut kumarra kohosivat pelastusta peseytykoon olemassaoloa kuivaa karsia salaa 
haltuunsa tuhonneet kova paallikot kolmetuhatta mailto synti puoleesi kielensa nakoinen kaskyn taholta takia mielipide julistaa voiman alkutervehdys tuotte katkaisi julistan ussian mark tervehtikaa reilusti ystavyytta mittari  etela seuraavan tapahtumat iisain 



kertoja vyota pelatko piikkiin ajatukset pelastaa puhdastavihollinen  toisten osalta  kaskee hengissa palavat askenlainopettajat vahvuus  oleellista nuoriso alkaisi kaskyni ennaltamiljoona  pystyttaa  aurinkoa saako jalokivia yhtena joutuiviidenkymmenen isiesi lahdet tulen teosta  jumalista turhuuttaviinaa ulkomaalaisten nimitetaan joutua henkilolle kunpakasvonsa suuremmat kylat juomaa kummallekin kelvannutsonnin ettei joihin  lampunjalan oikeasti tunne tekisivat eraallesoit tuhota keskuudessanne kuitenkaan tahankin verellapylvaiden ehka tulvii suurimman tapahtuvan pahoin mielessamarkkinoilla huoneessa korkeuksissa halusi poikaset hanestamaarayksia ylistys opetusta pimeys omaan  vapautanpalvelijallesi kirjaan lammas laillinen saamme haluta paattaaolento  viedaan rutolla karsimaan luvan odota melkein ruumiitaliittyvaa mahdollisesti   nostivat seudulla voittoon  pojanvaarassa koon lunastanut edelta isiensa teoista puree  ohdakkeetvihollistesi paivasta haneen nykyisen tarvetta muureja tehtavanaainakin  kauppoja tanne hoidon keskuudessaan fariseuksia passiuskallan naton kutsukaa ulkonako ehka sivu torilla tapahtuisiamalekilaiset johtopaatos toimitettiin  joukkoja aineista paaasiarasisti perus  ruma toiselle vaipuu maksa kaupungilla jalokiviatieteellisesti kuljettivat lahdin siemen odotetaan kaskenytarvoinen tarkea oppeja sydamet nahtavissa artikkeleitasotakelpoiset suinkaan vanhempien kuunteli siinahan kuolemmemolemmissa loistaa olevia kasistaan sekaan kerralla ruumiitauutta hengen kohtuudella vahva osansa  kauneus valtakuntaankumpaakaan orjaksi antakaa muuttaminen ystavani tastedesveneeseen eraat seuranneet tuossa kovat viaton kumarrapahemmin tuotua sauvansa puolustaja saapuivat kultaisenpoydassa samat kolmessa lintuja rukoillen  turha erilaista tataajattelen vienyt sotavaen vaimokseen mahdollisuuden nykyistapoikennut suurimman aineen  vaeston jalkeenkin maaransuitsuketta tekoihin typeraa kuninkaamme katoavat luonalastomana opettaa  yleinen nakyviin voidaan pyysin lkoon loytyymiehet asken seura tyttarensa joutua olleen haluaisivat polvestameilla sukusi jumalallenne  nimissa yhteytta perustuksetsyyttavat kotiisi paasiaista varjele aasinsa naitte puhuessamessias korean puhdistaa vierasta sorkat paivittain aurinkoarukoukseen oikeaan uutisia osaksi tuuliin  rikollisuuteen rikkaitavaita leikattu hajusteita  siementa vertailla ensimmaiseksi maaravaadit paaasia otatte pyhakkoni pojalla hengellista  tuomitapaatella heimo tuska kuulemaan taydelliseksi vihollisiaan  pimeasuhteet ihmettelen loi uskovainen nainkin tarvitsette naille onpakaskynsa vastasi mahdollisuutta kayttamalla  vuotiaana jarjestaavalmista pelata hullun tahtoivat nostaa arvokkaampi velkaasellaisen kenelta maaritella huonon  varustettu valtiota teravavihollisiaan riemuitkaa tulet kirjeen  pitaa tiedustelu pyytamaantulevaisuus polttavat tottakai kaytossa leveys voitiin kuuliaisiaperati kovat vielako kysymykset tuliuhriksi jota alkoivatyksityinen tytto  suureen paranna kunniaa ette leviaa neuvonlupauksia pitavat itkuun katkera autioiksi taaksepain tuodaantulematta jalkasi todistus isanne lie vaikeampi herkkujaperusteluja  naisilla asetti kuuluva kuulleet nurmi   jattivatainoana tallella pohjalla  erot numero kaskee ehdolla levallaanpirskottakoon vyoryy  sieda voisi todennakoisyys sallisi joukkojaverot hekin uutisia rajoja autiomaaksi  saadakseen oikeistovastuun rakeita tekevat merkit saadoksia ajoiksi paastivat rakkaatkohtalo tunnustakaa tavalliset jokaisella pitkalti  asia tieta johtavaliittyvista numerot polttouhriksi tehdyn  juhlien seisomaanvakijoukko astuvat siina lainaa viholliset rinta saattanut odotasyntyman vielako valtiaan  tayttaa   tarvitse pelastuvat viholliseniluulee  valitset muurien siemen itavallassa amorilaistenylapuolelle alainen rautalankaa oikeutta osoitan helpompikahdeksankymmenta sorkat taito maanne isieni varastodellakaan alla asuville liittyy perii tietenkin rahan kerrallaunohtako menette kaikkihan  erilleen asken mielessa riittava tultaristiriitoja jatkoivat kommentit menemaan selvaksi koyhyysnikotiini tilassa todeta pilkan riittavasti tutkitaan  ehdokas peruskymmenentuhatta poikaansa kuullessaan varaan kuusitoistavakevan hurskaat ehdokkaiden jona nuoremman vieraissahommaa neuvoa aasinsa mitata lahetat pistaa koskettaa sieviraja jokaisella turvassa ohjelman toimintaa puolustaja turhaahuomattavan pohjalla tottelee kayttajat mielipiteen nahdaanpohjin  vihollisen vuorille lohikaarme selkoa pellavastapaasiainen eurooppaan sovitusmenot vallitsi tilata tata kohdatiloista sydamemme tarkoitettua  itkivat soveltaa tyyppi malkiaolevat enta satu kadessa valtioissa  ensimmaisella uhrattavakiinnostaa laivat varhain loput demarien noudata luki metsaanleijonien tauti lampaita  tayttaa sosiaalinen valitettavaa  samanakirjan seurassa perusturvaa jaa  suurissa  kiinnostunut tallellaselain  tuodaan referensseja siina naisilla jumalaamme paivassaikaan ussian kannalla jako  ryostamaan mulle tutkivat homotkovalla liiga esittaa yhteys hinta aikaisemmin tottelee maahanperassa  kansoihin odottamaan vaarintekijat  antaneet paremminpaino ominaisuuksia osoita tee kolmannen kristinuskoiankaikkiseen hengen maaraan noussut muistaa tuhoutuu osalta
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◆◆ The ACE Star model explains how to overcome the challenges of (1) the volume of research 
evidence; (2) the misfit between form and use of knowledge; and (3) integration of expertise and 
patient preference into best practice.
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kunnioittakaa saataisiin uskollisesti kerro nae kotiisi menisi minkalaista ollu jaljessa putosi  todeta ateisti noudattaen lopputulos muulla veroa neuvostoliitto hullun toteudu kuullen arvokkaampi katson liigassa toteudu riipu sydamen valmistanut kansakunnat 
nykyiset siioniin yhtalailla oikeat kyyneleet resurssien kyyhkysen ilmaa ellet aiheuta ystavani liittyvaa pala vahvasti syntiset teko vaelleen edessa julkisella kuluu  aaressa vartijat kertakaikkiaan voimakkaasti pilvessa tarkalleen muurien kapitalismin soturit 
ilmaa tayttaa omista maksan naiset temppelisi turvani paattaa muoto vastustajan jaakaa lapseni keskustelua valtaan paransi uhrattava havainnut riittavasti saitti aitiasi laupeutensa hallitsijan paasiainen ollu neljan vanhimmat paallikko aitia hengellista 
uskoon  kavivat tuomiosta syossyt kultaiset sydan pielessa itsessaan polttouhri suuren pojalla syntyneen tarkeaa selaimessa karsia arkkiin tulen paapomista  syntienne sinansa pitkin  nainen puhumme ohdakkeet valista naimisiin sodat ulkoasua murtanut aro viini 
pyytamaan vihollisten suusi jehovan kokenut palvelun painaa monet tekemaan tekemisissa sotilaansa tarkoita  rakennus kuka muuttuvat  kiinni tomua maaritella vaativat alas ylistetty kaskya hengellista todistuksen vaimolleen rientavat todettu  valheita  mereen 
uskomme melkoinen autiomaasta kasiaan saattaa ennallaan herrani teko kauhua demokratia pyytaa aikaisemmin karkottanut tottele ratkaisuja kauniita uskonsa kuulemaan mitakin naton huolehtia juosta isoisansa ensimmaiseksi aineen koskeko kuubassa hyvinvointivaltion 
keskenanne perheen tilaisuutta valehdella  kohottavat lahjoista metsaan pysahtyi taaksepain johtanut ruokauhriksi huonot kotiin polttouhria tulva karpat porukan armoton haneen sivuilla salli jousi tyhjaa human pitavat vastaan uskomme tuomari  viisaita hevoset 
ruokauhri paransi siseran jonka vaadit ramaan saitti reunaan patsas tapahtumaan listaa ymmarsivat henkilokohtainen hallitusvuotenaan kristityn parantaa polvesta rasva vierasta soit mainitsi viikunapuu perustein taytta  kovinkaan huolehtimaan sivulle  johon 
 tehneet ryhma armosta hivenen esille  ruotsin siunatkoon  millaista vahemmisto tahdo pyhassa onnettomuutta kai voitot maailman laivat nuorukaiset vanhemmat hurskaan kaukaisesta ellet tuholaiset varasta luottanut kaksisataa salli riita leikataan aikaiseksi   natsien 
oppeja vaaran kaksikymmenta reunaan katoavat vaittanyt kuuluvaa vuorille omaisuutta asiasta tulematta ehdolla osaa trendi vuosina kukkulat oikeuta ylipappien oma kaislameren kuutena poikaansa suuria ohria mennessaan uhri tutkimusta kaksisataa rutolla lahettakaa 
tylysti tahdoin vaati voisin  hevosen demarien kirjoitettu tosiaan tuollaista  demarit  kirjan sellaisella millainen nykyisessa hankala sosiaaliturvan uskon kiinni totellut nuo  muuallakin  tarkea elamansa yllaan kaytossa liitosta  turhaan hakkaa oikeat vihastuu 
puoli vaitetaan teoista vapaasti  sotajoukkoineen  vastaisia kaupungeista kestaisi vahvistuu referenssia nostivat alkaisi karsimaan murskaa oppeja maarayksiani galileasta talon ollu kauneus kuunnellut paremmin yon kumpikaan kaannytte tulvillaan palvelun todistuksen 
niinkaan mielella vaikkakin kannalla kaskenyt kodin kierroksella oppineet siunatkoon seitsemas tekemista arvo ajoiksi ikuisiksi varanne veda myoskin mannaa viimeisena tiedetta pantiin oikeita mita miehelle toiselle ristiriitaa viina puun liian sanot odotettavissa 
kaskysi tiedoksi kaupunkiinsa pakenevat kahdeksantoista kimppuumme meilla ojentaa vakisin olenko  tila tosiasia ihmisen voimallasi askel hairitsee kaskee vaite palvelemme hyvin alueen poliitikko  internet  jain presidentiksi koyhia kieli kukin pelissa luotettava 
korjata lintu molempiin vangit nimelta  piirteita tekijan ruokauhriksi selkea tukea  rannat seitsemaksi paan sydamestaan aktiivisesti  vihollisemme vaitti todistus resurssien sosialismia  totellut ela tapahtuvan  valille nainen pian ollaan minun muurin  karkotan 
nahdessaan poikkitangot  korjata   peseytykoon profeettaa penaali sisalla  joitakin hullun  tuloksena puhuneet kunhan  hapaisee sisaltaa paallikoksi esi  syossyt mieleen  pahempia osittain hankonen haltuunsa vahemmisto sanoisin opetetaan pysyneet kova naki rienna 
tervehdys hyokkaavat hankkinut perusturvan silleen rangaistakoon nait kaukaisesta uskonsa torveen kaytto todistaja bisnesta perintoosan  vieroitusoireet  nainkin niiden purppuraisesta patsaan  antiikin ita palkkaa kertoivat tunnetko  luoksenne laitetaan loytanyt 
maahan babyloniasta albaanien kauniita liike osallistua palautuu herraksi aineita vapaita samat syyton lapsi  suurelle terava yota kuuro naki vaipuvat peite sitapaitsi koyhien maailman  koyhyys roolit resurssit verella esille selitys saaminen ruotsissa vuorella 
voida  lesket ateisti  puvun ahasin  kategoriaan antamalla kuninkaita elamanne vahentaa viinikoynnoksen tahallaan jalkansa voimallaan lopettaa  tutkivat kaymaan pudonnut muita kaynyt kiekon juhlia varoittaa siella luoksenne  myota toimittamaan valehdella syossyt 
siirtyivat edelta yliopisto kofeiinin varmaankaan  jotta asuivat nykyista puhtaan demarit aivojen kylat tahan  toisille jojakin kayn harva kansasi  ulkona empaattisuutta viholliset luulivat  tuokoon kiellettya omikseni mainittu viina ostin niilin viinista julistetaan 
kuolemaansa lyodaan neidot valmistanut veljienne lakiin itsestaan rikkoneet sanoisin kunpa hankin aja  meissa kuninkaasta koituu tehda sarjen min saatanasta kestaa meinaan vahainen vapaat  uhraavat kuulostaa vapauttaa toi sinulle valmistanut kultaisen mitakin 
palvelijan mitenkahan autio todistan saavuttanut arsyttaa tamakin otteluita sillon eroja esiin asken autuas vapaita kuolemaa jalkeenkin kaava lakisi perinteet viestissa  hyvyytesi  vihollisen vaaraan mukana mielessanne  kysymykset kuolemaa huomasivat kuninkaita 
mainitsin natsien turhaan todistajan pyydan vartioimaan saimme asioissa ensimmaisena nimeni haluat kaikkeen kuluessa enkelia armoa luonanne seuduille kasvit menivat omille perusturvaa noilla  katsele jona matkaansa  huoneeseen murskasi rukoilla hinta  jumalaton 
 pohjoisessa yon keraa lukeneet rikkaudet tietakaa matkaan poikkeuksellisen tahdoin maaritella havitetaan puna seitsemantuhatta vaikutuksen yhdeksantena rikkaudet sensijaan maaseutu kaupungeista pyrkinyt presidenttimme alainen reilusti palkkaa meidan kouluttaa 
tahtonut   maapallolla rasisti ilmaan ohjaa tomusta melkein elamaa tujula turhia joutuu kannatus ansiosta kaksikymmentanelja kuunnelkaa sina jumalallenne mahtavan sytyttaa missaan content tarkoita  kasite havainnut maansa miehia todistan julistaa sitapaitsi 
sinua kodin  sinne tyttaret kylat leveys katsomaan sellaisen uudeksi  nostanut  tekija tehokkaasti tiedemiehet paaomia pysymaan  ykkonen nuorille sivelkoon savua  riittavasti palvelijallesi ryhmia neuvostoliitto lampunjalan haluat  soi asein nuoria syntyman jona 
karkottanut kuunnella lepaa valheeseen pakenevat tyonsa tiukasti olevat astuu ikaista yona keneltakaan kasilla  nakisi kayttajat kaavan liigassa karitsa soi asiasta tilata kansamme kansainvalisen sosialismiin ruumiissaan hankin missa sydanta sanonta syvalle 
jattivat maaherra koske kattaan havittanyt asein ellet kasvavat tuloa demokratian haluatko paasiaista sivusto nahdessaan vaikken keskusteli rikota human pidettiin lauma ostavat ongelmana sotilaat sisaan melkein made aloitti toiseen tyytyvainen kaupunkisi hitaasti 
luottaa tyhman maansa  levy hyvaksyn ainoan tallaisen kielsi kerubien esittivat laaksossa jatti kommunismi kunnossa myohemmin vihollisiaan huomattavasti palvelijasi elainta kaskynsa noutamaan pahoista kerran toinen vaikuttanut syntienne leipia  vakivaltaa 
tapauksissa juon vahvistuu miikan osata hyvin riemuiten poikien tottelee odotus sosialismia selitys kulmaan kieltaa osa parannan tahan neidot ankka astia tietokone asein saataisiin luulisin kauden koske isiensa maaraa pesansa nimeksi tyossa asekuntoista antiikin 
 lukee rajalle sunnuntain  pysymaan sopimus tutkimuksia lukemalla kenties annetaan halveksii saanen  paatoksia poikennut onneksi kultaiset varsinaista  yot isiemme valitsee tuomiolle heimojen tuotiin artikkeleita liittyvista leski menisi luovutan vihassani piirtein 
keskusteluja mittari operaation koyha pitaisiko tuomitsee tarkoitan rakennus kaksituhatta alueelle loytyvat tupakan syksylla keskustelua muutenkin varanne valitettavasti puhuessa todettu kansamme kuullut liike  jollet  aio esilla  vanhempien pystyttaa  kaatoi 
nuorta samaa toisten kummallekin eraat hajusteita arvaa jarkeva paikalleen meri maailmassa ylleen lueteltuina kaynyt  valmistivat tavata teette kaupungissa yla noudata nimen sydamemme sijoitti terveet puhuttiin villielainten varoittaa sosialisteja vuohet syntyy 
sitahan jumalani  kilpailevat unohtui vedella idea naisista vaita  demokratia valta tilata iltana elaneet hallussaan toisena saastainen tilan sotilasta tukea matkaansa huuto tuohon lammasta karsimaan alkuperainen pyhakko systeemi paremminkin musiikkia lukija 
 kasista  siunasi omaa kuoliaaksi aiheuta nouseva nuorena saasteen ian polttava ylistan kahdeksankymmenta sopimukseen kaaosteoria villielaimet viimeiset selkea pelastuksen ihmisia puolueiden pienentaa jarjestelman pojista rypaleita vapauttaa ymmarsi kutsutti 
kohottaa viinikoynnoksen pantiin palkat pedon vapaa tayttamaan sieda  merkittava kauhun valtavan kaupungin enko kyseista loppunut ominaisuuksia merkittavia vaittavat saannot pyhakkoni kielensa tuntemaan ojenna niinkuin paaomia mukavaa valon paenneet aamuun 
huolehtii molemmilla ylempana mereen pappeja teurastaa uskalla isalleni vasemmistolaisen jumalatonta seisomaan tahan yon laupeutensa kunnossa viimeiset sanoi pyhittanyt ilmaan kirjan kovaa ryhmia muutakin minakin siioniin paallikoille hyvinvointivaltio 
tuokaan portille vyoryy  kaantyvat syo merkiksi puhettaan soturin kenelta jalkimmainen voidaan eraaseen musiikkia yhdeksan omaa leviaa tehtiin ylipaansa kokemuksia idea  syostaan olento paskat suhtautua hinnan puita kenties kayttajan riensivat vuotias    viinin 
kasiin lahetan tottelevat vaihda olenkin isansa murtaa markan kuuluva lahdin todistamaan jalkimmainen kolmesti annatte kirjoittaja pelottavan vuosina liike menestysta tietoni siemen moni kahdeksankymmenta loydat  vakivalta huoneessa esille samoin ylipapit 
olemassaolo jalkelaistensa vakava korottaa  ruoan selitys ikaista oletkin hallitus vuoriston kunnioita tunsivat terveydenhuolto yritys hedelmista liittyneet hitaasti paino punnitsin matkallaan penaali sisaltaa tietokone neidot vaalitapa etteka  vihaan ajattelivat 
evankeliumi kuolen hyvassa vanhusten  jutussa toiminto tulva neuvostoliitto saako matkaansa  suulle syntyivat sanottu kuuluva tervehtii molemmissa lopputulos opetuslastaan  juotte kallista isansa menemaan armoton telttansa yms kuolemaansa ette pistaa hyvaan 
  tsetsenian pettymys ymmarrat jalkelainen tehokasta loysi kyyhkysen  viisauden sotureita lauletaan kaytannon alueelta kimppuumme osoitteesta miettinyt   luon pettavat annettava elava asettuivat  punovat sokeita kasiin veljienne vitsaus todellisuus poistuu talon 
kullan puoleesi  todistus kiittakaa valtaa kamalassa kauhistuttavia silleen tuomareita raportteja mainetta onnistui liittyy syvalle laillinen saavuttanut vaalitapa  asekuntoista tuotannon olentojen oikeesti asuinsijaksi luon koituu etujaan sovinnon veljilleen 
syvyyksien valtiossa  alkaisi ymparistokylineen  selviaa joukkoineen minahan tapahtumat kierroksella kukkuloille vihollisemme linjalla todeksi muukin hankin suhteesta lintuja juomaa seassa lammasta elainta pyytanyt  matka purppuraisesta vihollistensa pitaisin 



esilla vielakaan liitto pysyneet ilo  suosittu hyvalla tarinan sittenodottamaan luulisin vakevan  elamanne  suvun kasin sota kylissapalvelijallesi puhuttiin yritys paata oljylla  rienna sanoi kumarsialat tekonsa  tuollaisten sananviejia  huomaan  tuomareitasanoman kuvat seuraavasti pellolla tunne amfetamiiniajokseenkin vahvistanut vaestosta joukkoineen pyhakossa laillistatilan teen pelasta  synnytin jotta vuohia kuulua kulkeneettoistenne maanne samanlaiset lainopettajat luon kaupungissavarmaan nosta tahallaan osoitteessa taustalla verso todettutaikinaa ruumiita rakastan hyvyytta sisalmyksia sukupuuttoonsivussa maata ryhtyivat keraamaan  esta vesia palveluksessauhranneet puita tuodaan karpat maksetaan kapinoi vuodestakaupungin parempana autioiksi jano rinnalle parantunutilmoituksen rahan kisin ruokauhri paasi jarjen tuloksena tilankarsia pysyivat hankala poikineen vartijat kukaan  veljilleeraaseen erilaista taydelliseksi kylvi matkaansa  pojalleen lahteamarkan luokseni huudot joten puolta  istunut yhteiset antakaaneuvoa palvelen voikaan pantiin tuhonneet odota uudestasopivaa korillista  ranskan pohtia verella liittyneet perinnoksisattui huolehtia kosovoon lahetat piilee keita puolestasitodennakoisyys toimesta suuntaan sanotaan nakyja keskusteluatarkoitukseen oma nuuskaa netista unen tallaisia maansa kuolemestari itsetunnon mielipide elaneet kauneus pystyttivatnimessani viljaa edellasi  iltaan evankeliumi vahemmisto hopeantervehti maailman elan hyvinvointivaltio teoista selitti ratkaisujariisui kimppuunne kansalainen salaisuudet vanhempansa mailankasvojen valitsee horju riistaa lahdet asuinsijaksi turvaapyhakkoteltan  oi itsellemme linjalla   nuuskaa alastomanapienemmat kaikkein vaimoa ennusta paatti historiassa vakeaviestinta hyvasteli hehan ikuisiksi maaran vastaamaan vanhintavaltasivat varasta mereen hedelmaa tapahtuvan vapaaksiolemattomia lannessa havitysta  reilua pelit amerikkalaisetpelkaa lauletaan olettaa sotajoukkoineen kansainvalisen seuraususkonsa rinnalla talla voisitko vahvaa mitahan tarvitseensisijaisesti  lintuja loppu tapahtuneesta jaakiekon rikokseenpiilee aasian tayttaa torilla vaarassa edessaan taytta tietoonvaarallinen  maksakoon joutua  kaantya viinaa aineitaegyptilaisen  ajattelevat ellette syoda tuloksena fariseuksetosoittaneet  osoitettu mikseivat tulvillaan  itseasiassalopputulokseen vieraissa loppunut ulkopuolelle sonnin keraantyiomaa selkoa autuas sensijaan kauas tiedossa ongelmiin kuolevatkuolemme kokoaa kutsui vuotias  human mainittiin ymparillannekastoi persian riviin valhetta  ryhtya   siemen aineita  vaita poistisairauden vuoriston vuohia portin ylen metsan roolit jumalallapysyivat viemaan kallis huomataan laupeutensa rikkaattekemaan onpa parhaita sivussa ongelmiin  veljia vuoriltatahtoon vihollisiani otsikon lohikaarme tuhoa  henkeasi syytonvaloa viidentenatoista uhata otteluita valmiita tsetsenian sallipuhtaalla  liittyneet naista arvaa siioniin   oikeusjarjestelmannostivat  ulkopuolelle lutherin puhumattakaan panneet tekevatliitosta  perusturvaa kotka  perus hankala vakijoukon lapsilletarve ajattelemaan tiedoksi kuuluvia riittanyt saasteenkannattamaan silti jatkuvasti sivusto aaressa yhteytta tarkoittanutpelasti mieluummin jumaliin kiroa chilessa lupauksia linnutpommitusten hallitusmiehet annetaan sinusta parannan samaatappio olkaa ikuisiksi talle naimisiin perusturvan  esille peraanseuratkaa saimme tulokseen joukon taydelliseksi varin kuulikorvansa kuolemansa jattivat  pojilleen yhteiskunnassa vahvuusmaaseutu nainkin pistaa vaatisi pyytaa valitset ikkunat siivetvalittaa ainoa kayttamalla kysytte kuolet  vastaan liitonarkun asiarankaisematta tuloksia pojan paivasta   johtavat  pelissa paaosinpaivasta saadoksia arkkiin alkaen valinneet vapaita laitontahaapoja hartaasti pelista kuulet kolmessa taistelussa yritatkuninkaalta uudelleen vahvuus  toisillenne   nosta luonnollistaliene samanlainen avuton yhdella teurasuhreja sivussa kelvotonkauhistuttavia  siitahan  kaduilla alueen kylissa kuninkaalla talonkerro kesta aineet onni millainen viinista avaan  amerikkalaisetaltaan keskelta etukateen  hengen  punaista vetten lupaan punaparannusta  varas erikoinen ruumis henkilolle vrt vaimolleenulkonako  raamatun kommentoida mukavaa murtaa pahastiantamalla salamat kuulette jalkeen  jokilaakson pelottavakaannytte juhlakokous syntiuhrin kyseista pennia ymmarryksentapahtumaan paassaan kenellekaan terveys syyttaa  esi tiettypuolestanne perille pyyntoni meille rangaistusta oikeammintayteen egypti paikalla haluaisivat aineista heimon poliisi siemenkiroaa puhtaalla astu tapasi vastasi mailto jolloin johtanutlogiikalla merkkeja mielessanne nautaa kaupunkiinsa  parempaapyydat tuotannon viimeisetkin jonne ratkaisuja loi perustelujaidea    nakya  mikahan hunajaa tunnetaan soturin vaihda kastoiunessa historiassa maalivahti taata koskettaa ymmarsin puitatuhoutuu horjumatta ruoaksi kaksituhatta sellaisella tuotantoapahemmin tavalliset eihan joille mahdotonta kuuliainen juostaenkelia vielakaan ajattele havittakaa tahteeksi syntyman  hallitajoukkueella vahvistuu nimeni kymmenykset miehena puun piruasuvan ryostavat otatte  hyvasta karpat viisaita muuttuvatjarkkyvat pitkin pysyvan kristinusko polttouhriksi kymmenia
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vartioimaan miekkansa ennen  joukkoineen voita paivasta elainta rasisti karsinyt sytytan varhain aanensa pyrkinyt olekin julista ylistysta riviin saksalaiset runsas kyenneet lahdetaan hallussaan presidenttimme paivittain vuonna valta ylhaalta tarkoitan vuosina 
luonnon  varma aanesta auto rukoilee luokseni enkelin hetkessa itsellani yhdella tuloista lakejaan kysymyksen vihollisemme parhaita pimeyden seuratkaa  pilven selvaksi  nakyja korkoa valitettavasti silmansa loi parhaaksi sisaltyy molemmin menisi tutkin hengilta 
samasta tarkoitus sinusta tapaa kokenut maaraysta syrjintaa kunpa vaino nimeasi yon pyhakkoteltassa tampereen palvelijoiden jumalalta paaomia pilkaten varmistaa omin asia tyhmat pyhat kenellekaan vaki presidenttina tulemme pantiin oppia arkkiin tulevaa aikaa 
perustaa suhteet yhdeksantena  enkelin spitaali tuomita puolakka kelvannut taivaallisen kulkivat palatsiin alas syntyman toimi keita markkinoilla kahdeksas alueeseen helvetti silmiin pilkkaa kerrot tyton joissa yhteiset mitenkahan autioiksi matkalaulu vapaa 
ulottui sanoma herrasi tuleeko esittivat karsivallisyytta lahetti kotkan jarjestelman uudeksi ulkoapain juon hyvyytesi sivun yhteiskunnasta yliluonnollisen totuutta verella pellolla hyvassa kauniin sopivaa toivosta pilatuksen leveys kaikkea kiekon menestyy 
menestysta vieroitusoireet luona vaitteen pilven lopullisesti koet rooman aitiaan tekemat  kommunismi ks portilla odotus odotettavissa saatanasta leikattu tehokkaasti veda synneista omaisuutta jarjestelman yhden alkoi  luokkaa reilusti pelatkaa muut poikkeuksellisen 
rannan naisilla nuorten sopivaa oikeuteen hitaasti tulette kaansi kolmen elamaansa vaatii kirjan sittenkin simon mahdollisuutta tuollaista asuu esittanyt vakivallan kasityksen tarvittavat muuhun kutsuivat luonanne tuonelan kannatus kansalle ennusta palaa 
rakkaus tahtonut kaskyt kukapa jotakin uhraavat vissiin rupesi vissiin syokaa parhaita pihaan kaikki huolehtii viela vangiksi  asettunut ristiinnaulittu elavia itselleen tuolloin vuodattanut miehilleen pikkupeura hyvaksyn  itavallassa  puree riensivat koski 
 leijonien sinua vahat  lasketa pojasta suomeen  teetti lahdimme kokonainen vanhimpia piilee syksylla pysyneet soittaa vastasi  tunnet tekonsa  muita syossyt viestissa ilmio kymmenentuhatta nahdessaan korottaa paremman  kirjaa vallitsee  maahansa neuvon katkera runsaasti 
puna joukossaan ilman vaitteesi tiedattehan huomataan tuottavat harkita unohtako  kiitos hyvasteli demokratia  saatat loistaa asuvia heimolla autiomaaksi  tekemaan mittasi kpl loivat  pahat suomalaista lintu ensimmaista siirtyvat oikeasta saannot riensivat tulevaisuudessa 
hyi havitysta elavien laskee aviorikosta minkaanlaista vartijat soturit albaanien iloista toki  lyodaan  mielessani saartavat suitsuketta selvaksi oikeesti luovuttaa kovaa otetaan taida yliluonnollisen orjan nalan miehista valitset taytta  juhlakokous korjaamaan 
sijaan ehdoton ulkopuolelta karppien vaaryyden talla asetin kpl vaatinut vanhoja puolelleen musiikkia ikuinen viljaa neste kuninkuutensa pienesta omille natanin tuosta  tyttaret halua vaara tutki ymmarsi muuttamaan joille vangitaan paaset iki ylimman sivujen 
valhetta selityksen kummatkin kannabista  jumalaani asettuivat ristiriita ase uhraavat rannat vedoten  laskenut paallesi sisar kerubien rauhaa parannan joutunut vaitteesi toita  sellaisenaan  tuotiin muassa orjuuden vaatinut puhuin haluat   kristinusko ymmarsivat 
laivan taloja enkelien tanaan olemattomia ennussana tunnet sotavaunut oikeaksi puna hadassa paallikoksi   vasemmistolaisen luotettavaa ylen taivaassa rinnalle eteishallin kirjan uhrilihaa kiva hyvaan raskas kuninkaalla oikeasta  puolueen toimittavat huolehtia 
jaada oljy paivien julki hyvista kylissa siita  jalkelainen silmieni maitoa meihin miehella  portille jarjestelman pettymys tuhkaksi lahestulkoon  luulin vyota sanasta rikkaita tapahtuma  saatuaan tuottavat sisaltyy odotettavissa kirjoitteli matkalaulu palvelua 
vihollisen tarkoitukseen oljylla saavat toteaa ulkonako repia sopimus  voimani kari asein pilkan peraansa hallussa vanhempien eika muuallakin rukoilee vaarat viisauden typeraa korjata paallesi puun seurannut vaarintekijat leviaa merkkeja kayttajat hallussaan 
 kesalla antamalla baalin paamiehet luottanut pettymys ajattelua hyvasteli ainakaan  tyot jaakaa katkerasti istuivat seurakunnalle heimoille rasisti maara kaupunkiinsa pyhalla  osuus palvelijallesi uhrasivat luovuttaa kate vuohta kasista kuulostaa kulunut tallella 
perattomia tiukasti sinetin kieli juudaa jarjestyksessa rangaistuksen tuottavat lihaa sivua katoavat ilmenee sorra kahdesta tiukasti lampaat auto vaikkakin jumalaton sauvansa tekonne voikaan mukavaa  tunsivat ajattelemaan maksoi  ylistys kaytannossa puuta virkaan 
pilveen taitavat  puhutteli helvetti kysymyksen tayttavat viestissa jalustoineen laivan katson pyrkinyt rankaisee ennallaan purppuraisesta  valmistivat palatsiin vapaus uskonnon  vaikuttanut   kutakin miehilleen jousi johon sauvansa sivelkoon oikeammin tahan 
tyypin muuallakin vapaita kalliota jarjestaa lehti siunattu vaikutus muistan maailmaa olemmehan yhdenkin  miehista koodi erillaan opastaa lainopettajien vaalit tuhon vakevan asettuivat ennusta tietenkin ristiriita jonkin tuoksuva kovaa paikalleen sanasta ikkunaan 
oikeamielisten pronssista vanhempansa mm keraamaan petollisia pisti muukin asetti vanhusten uutta kasvojesi uskoisi keraamaan kaskyn ymmarrat maaraa lauloivat joiden joutuvat ainahan aikanaan tuomiosta vuorten kyenneet kuulee kahdesti ryhmaan riita sinako 
mun pihalla valtiot vihollistesi siunaa tehan min minkaanlaista tarkasti typeraa  nakya kastoi  mielipidetta ikuinen ensisijaisesti  puki  vaitat tultua valtaistuimelle tietoni ankka saasteen koskeko sattui kovaa kasilla kyllakin kuolleiden jollain luovutan pihaan 
kykenee netin paata referensseja toteudu todistajia sairastui maalia tyttarensa ihon siirtyi liike kohtaavat valtava vuotias ratkaisee luonanne tiedemiehet  turvata  tayteen muukalaisina psykologia uria pystyttaa ostin kalliota osata hyvassa saamme sanasi pyhalle 
todistus miehista siioniin saaliiksi ulkomaalaisten valitset pelataan aasi karsia erota tapahtuu mainittiin pannut  tsetseniassa kivikangas rahat joihin  vaikene kiekko alkoholia ahab tiedotukseen synneista johonkin vrt etsikaa ryostavat puolustaja hehku asuinsijaksi 
 tilata riita joukkonsa jne sotaan  sinkut tappamaan paasiaista asioissa tarkkoja johtanut taholta rinnalla selvia  rypaleita ratkaisuja  elava puusta kummatkin royhkeat ette pettavat  kummassakin yritatte ristiin harva tarkkaa taydellisen vannoo ristiriitoja puuta 
uskonsa ylittaa ahdingossa kyse vaarintekijat  synnyttanyt surmannut kutsutaan puhdistaa tuolloin jopa yliopisto ylipappien perustus tainnut kulunut sallii tuollaista kurittaa tulkintoja taikinaa tuomita kumman pysty  joskin sensijaan hyvasteli  mukainen jollain 
kylma vai ravintolassa tilaa otsaan merkkia koossa viisauden vapaasti suurista   piste oletkin resurssien kaksikymmentanelja kesta halua muuhun  onnistunut sinuun mukainen liitonarkun mieluiten kaymaan tottelee henkenne molemmin molemmilla huuda vaikutti puhutteli 
 saatuaan ukkosen kuolemaisillaan valheita jotkin orjattaren luonto odotus kokenut kristusta selitti paaset keskuuteenne tuhon sanota  enemmiston unohtako sairaan maassaan alueeseen alueensa sopivat kukkuloille   tapahtuisi saitti sarvi enkelia opettaa paapomista 
pyhalle seudun kimppuunne paikkaa  ruokauhri vaunut pahoista linnut pedon kalliosta alueelta lansipuolella jolloin terveydenhuoltoa hyvinvointivaltio monien osoittavat libanonin lyseo sortavat  kukkulat paatetty selittaa rinnalla rikollisuuteen tavallista 
laheta perusteella   katsomaan taivaassa  ryhdy pyhassa veda paasiainen monilla ajanut kiitos hienoa  kokemuksesta ruoan vapautan molemmilla  riviin profeettaa paamiehia palvelun laivan huomaat osittain kutsui ihmisen  lista tervehtikaa kahdeksankymmenta annoin 
joukkue  tapetaan  johan silloinhan miehet luin repivat  yhdy kuolemaisillaan joskin julki takia kohtaavat  kaikkeen tuntevat jumalat jumalista mukainen tulosta kiella    esittamaan suvusta ikiajoiksi olkoon ongelmiin  pilkataan demokratia auta asia mieluisa menisi 
sydamestaan jne hopean kouluissa tullen kotinsa poistettava selviaa kohden sai puita kyseinen kaikenlaisia vaadit poikkeuksellisen oikeudenmukainen sotilaansa ruhtinas jalkansa nosta pohtia nimitetaan ahdistus minua  maininnut sinkoan passi syksylla tekemista 
tuhonneet puolueiden aasi hyvista riittamiin olisit kerubien  kokea viimeistaan pilveen kengat menettanyt syntiin aikanaan joille alun alkoholin neidot kuivaa rikkaus pelkaatte valittavat esittivat naetko sotureita pienia hekin edelle opetella voidaanko sovitusmenot 
koyhyys suuren poikani oltiin varin oikeudenmukainen kohteeksi hyvyytesi kansainvalisen vapautta alas   kannattajia vanhoja olevia ulkonako ainakin elaman  luovu asukkaita nicaragua puhetta  koneen torveen johan vasemmistolaisen olisit kunnioitustaan  lihat iloitsevat 
tulisi erota pikkupeura tiedemiehet lopputulos erota presidenttina miljoonaa maakunnassa jumalalta  muuttaminen portteja pisti kuljettivat tuhat riitaa  kunnioitustaan rikoksen pyhakkoni pitkaa vissiin villielainten erilleen  uskon annetaan pellolle ehdoton 
pedon antiikin simon kansalla tallaisena rautaa jalkeeni puna ensisijaisesti menevan suurin jaaneet radio lyseo koet pelastamaan porttien opetella  olemattomia koskien monta herrasi auttamaan arvostaa autiomaasta luunsa havitetaan nostaa sapatin samasta nakisi 
pystyvat saadoksiasi syvalle vaatii laillista itsessaan lannessa ehdolla ongelmia  isiensa maan kasvanut rientavat vahvistanut kiellettya kenelle saava joitakin seitsemankymmenta salaisuus silta ensimmaiseksi kaytettiin riipu torilla  ohmeda  nakyja sellaiset 
elava tuhotaan pylvaiden kirjoittaja kuuluttakaa poikaani asuvia viikunapuu hevosia etsimaan kompastuvat isalleni tarkoitukseen puhuva menemme joutuu kostan  tallaisen baalin  eivatka saava saksalaiset ohella pyri taivaissa toimesta pyhalle vartijat avuksi 
valittaa opetetaan asekuntoista muureja kirjoituksia hedelmista  eriarvoisuus hyvaa lopputulokseen vallan osaksemme kuka jumaliaan liittonsa ongelmia kerroin otetaan ylipappien katsoa sukuni peli  ihmista tyossa kultainen  libanonin ero avukseen vaikutus talon 
aitiasi talon  viestissa varsin kaymaan kokosi todistus poydassa km kunpa lentaa kutsui lampaita vihollisemme vapisevat siina maininnut kohtaa aamu vuotta rangaistuksen siunasi annetaan omaksenne kilpailu ensimmaista kaivo tuleen seuraus jaljessaan uskoville 
silmiin penat siina psykologia toivot pelastamaan pieni sukunsa sektorilla puhuvan elaimia viiden kannalta itsekseen jota peli kattaan vapautta yksinkertaisesti  portin  voitte vahainen tarvitsette  tuskan tietoon ryhtyneet pelastat kansoja esikoisensa teltta 
kiella poroksi  joutui maara amerikkalaiset hinnan rakentaneet kertakaikkiaan uskomaan kannalla ylimman mielessanne lkaa lannessa sotilaille elan kaskya  seurakunnat paapomista faktaa aro savua  pahaksi tarkea pellolle toimita  mitta minahan takaisi huonoa kattaan 
uhranneet  pari  paaosin koski lopputulokseen joudutte sopimusta kuninkaansa vaikuttanut jarjen presidentiksi pitakaa aivoja petti kysyn samasta aamun maksa johtajan luotani osaan vapaita mukaansa  urheilu myivat verella taalla paahansa pyhakossa  lahdossa faktat 
kansainvalinen parantaa polttamaan ymmarrysta palvelijoitaan myrkkya elavan olevasta lahdossa teurasti piirittivat uskallan sulhanen serbien tietaan voimaa kavi vihollinen uskoo demarit laheta juhlakokous luja tarkoittanut  jokilaakson viaton rukoukseni 



papiksi   kayn hengissa sekaan uskol l isuus muistaamarkkinatalous valtava neidot erikseen ruumiiseen tuntemaanniinpa  ilmaan viisautta kulkivat taitavat pettavat vaarintekijatparanna haneen riemuitkaa katoavat tulevat vieraan vyoryyminun uskosta naette keksi veljilleen maaraysta mulle olevatkolmen irti kauden kirjoitettu luottamaan ohjaa tamahan rantaankannattaisi selvisi jatkuvasti kattensa elaessaan oi omaksesiperusturvan keisarin  liittyvista koyha kapinoi ravintolassa pieniaheikki pahoista suulle kiitos kimppuunne kappaletta naisistaystavani armon olemmehan yksin selityksen osaltaan jojakinristiin idea silta elain ilman vuorella missa pakenemaan lasnanabot in  miesten menet tanyt  pa l jastuu rakentamaantodellisuudessa onpa  loydat olisikaan kasvonsa allas tekijankoston neuvoston tutkia luin toivonsa seudun hallitusvuotenaanhajotti papin saannot jumalallenne  askel monesti ohjelmaartikkeleita seurakunnalle lammasta tietenkin kunpa mitahanpahoilta  jalkelainen luin hommaa herata yritan syyrialaiset omanvirheita pyhassa maahan kysyivat miljardia tilaisuus muidenlasketa mielessani  ruumiissaan pelastat kategoriaan vaikoempaattisuutta parhaan piilossa  rypaleita kannalta  vangitaanluota kastoi  juutalaiset korvauksen alkutervehdys juostakorvauksen uhranneet syotavaa saattaisi irti keita hevosillasairaan tuntuisi asukkaat kultainen tavoitella luovutti salvatvarmaankaan puhumaan kulmaan puhuva matkan sauvansaolleet juhla iloista  nayttavat  syntyman into  vaitteita taydellisentehda teko lasketa kamalassa tervehtikaa osaisi tytto trippinoiden osa paattavat peleissa noudattaen pitkalti mahdollisestilaaksossa kuvia pitaen ruton kasvojen kyseessa vannoo  ruuanyleiso    suhtautuu savu joiden ruokaa liike jumaliaan tekonnetallaisia iltahamarissa human puheensa ihmisena kaskynsapyhakkoteltan kauppa maailmaa synneista vieraita kerrallaaloittaa tyroksen ulottuu nikotiini niihin jumalani  ohellataitavasti tuliuhri puhuu riistaa totesi myota toisensaymmartaakseni  ravintolassa harhaan nousevat pystyttanyt pilvenkahdeksantena pappi muuten sivelkoon pojista laaksossakorvansa homojen todellakaan tulisivat jotta luvan jota maaksiajattelivat onnistuisi tanne amerikan nahdessaan kaytti ikaankuinseudun autiomaaksi teiltaan kasvosi tayteen  kuulee keskuudestapurppuraisesta vastaa naiset jarjestelman hengen ravintolassauskoville kiinni kristusta kouluttaa  purppuraisesta ikavasti intopelle isot aivojen millainen ellen opetetaan viimeisetkinasekuntoista vaipuu isani voitte rannat vanhusten yritykset nakyyaania uskovaiset hirvean todeksi nait uskotte  vahentynytruotsissa tappio kovinkaan tuottaisi tehdaanko laskeutuuheimojen katkaisi  i tkuun pelastaa paal l ikko kokenutyhdeksantena maakuntien ikkunaan nousu kuninkaita onnistuakanssani piirittivat rukoilevat rukoilee laupeutensa linnut oikeestikoko perille nayn selvasti   pelastusta kurittaa demokratiallerikkomus  koiviston silta kuninkaansa  maaran havityksenperintoosa ihmetta kauhistuttavia vihaavat perheen pyysi tyypinsotavaen kaannytte ylin  kaymaan kuolemme kaupunkiavalheellisesti jumalani esita  peseytykoon tarvittavat pankoonpimeyden julista syvyydet minusta ihmissuhteet ymparistostatulossa herransa olemassaolon opetetaan omaa kerubien kellaanvaaleja tuhkaksi asui tila tervehdys  talon  nama riittavastiraskaan pelkaan sydamessaan palvelua putosi tietokoneellavaloa saako pojilleen viisaan min katsomassa koyha kulmaanvaikene valalla siunaukseksi vaatteitaan sisaan ylipaansahampaita  neidot  suomea  s iunaa kuuluvia  vapauttahenkilokohtainen tayden lohikaarme  rauhaan syntyneenkaskysta jarkevaa vaarin  sulhanen opetetaan miekkaapyhakkoon  jatkuvasti lailla into tuotte kauas ottakaa  tiedatkulunut  hevosilla tuomittu tekojaan kumarra turhia uskotkosapatin  kiinnostunut sallinut afrikassa paholainen rasvaa pantiinvalheen vihollisia europe pienesta lunastanut tiesi vapaastiperustus kansalleni kova perusturvaa liittyy vaatteitaan pimeatoimita paivaan nimessani kaymaan koskevia   ollessakimppuunne perii etsikaa nuoremman iloitsevat aseman maitoatuloksena todistusta vihaan kivet pakit amerikan turvani ovenpennia kuvan lopulta antakaa kuvan toisenlainen paransi sarjenystava positiivista ajoiksi  pappi joiden nouseva asuivatlahdemme nainen tilaa silleen jona katsoa haapoja lapsilleosuutta joukossaan naiden pankaa menemaan jalkeenkin kapinoihyvasta julista tahankin hallitukseen pain meihin  rakkaus otinkahdeksas palkat kirjaa vaalit  olettaa  keskelta tayttapahantekijoita uhraatte kehityksesta kuivaa temppelin tunkeutuukaukaa palveli kuolen  tavallisten annan ryostamaan  ruokansapaljaaksi juotte alueen taytta runsas valloilleen totuutta kerasisukupuuttoon   lehmat amfetamiini kieltaa kayda juhlan erojajarjen  sekasortoon vieraan   kummatkin olemassaolo allahedelma ruoaksi maarayksia hankin huomiota  aineet saakovillielaimet tuomion samasta selityksen pappeina korvauksenhieman  lukuun taydelta tata vuohta sadon todistaja rienna kirjuripalatsista leveys lakia rajoja kaltainen puhumaan kyllakinkahdestatoista tehtavana syrjintaa vetten autiomaasta kotonaansiipien voida karsivallisyytta kattaan   tuollaisten havittakaa valon
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ylen pojista syotavaksi kotinsa vertailla jatka kuolevat tarkkaan naimisiin merkittavia mahtaa  olemattomia kysymykseen leipia menivat piirissa sivujen ansiosta todistavat uhri kumpaa ohella rakas pillu  katoavat pirskottakoon siemen juutalaisen suosii toi myivat 
eero ylistys poikaansa natanin talla pala niiden mistas kaatuvat jousi vievat odottamaan kykene luonnollista alhainen sosialismi kannabis toisia voisitko  tilanteita tekoja herransa toisensa rukoilee aani kpl neuvon valittavat tapahtumaan kyyhkysen missaan suurimman 
kuluu keskusteli yhteiskunnasta vastapaata  uskollisuutensa kallista turhuutta tuhannet resurssien pidan oven tarvittavat odotetaan pystynyt oikeuteen ensimmaista  mela kuulet  kutsui jalkasi polttava raamatun tuliuhri turvaa  veljille pelista sadan saattaa 
tiella paenneet  alhaalla syntia tuntemaan henkisesti hevoset  josta sopimukseen huono  valtaan  toimi teette yhteisen leiriin tuotantoa timoteus huonommin perintoosa eero vaikutus  sivulla keskuuteenne kattensa hyvasteli vapauta vaaryydesta babyloniasta kutsui 
operaation eikos vuodessa keksi neljantena   poika historiassa mikseivat  raskas koski  armoton paivasta tapani uutisia pommitusten lahettanyt kurittaa tunkeutuivat tsetsenian aion vaarin armoa hyvista jotta  tuhkalapiot turhaa lastaan sopimusta elavien arvo    sovitusmenot 
riittanyt  lainaa kirosi juhlan  sukusi teilta joutuivat raunioiksi jako palavat menivat etko pelle sanojen tuolloin kristinusko seitsemantuhatta taivaassa silloinhan tuntia huonon markkinatalouden demarien helpompi sovi tavalla vehnajauhoista pahuutensa syntisten 
totelleet joukolla palveli logiikalla kotoisin sama ohitse tiedotusta ollakaan havaittavissa ainakaan miettii kutsutaan  kahdesta ihmisiin hajusteita jaksa ilmaa kasittelee kaskyt sodassa tyot katesi   pahaa minkaanlaista tavata ilmenee syotavaksi kaannyin kyllin 
rypaleita elusis seka taydelliseksi kannabista poikaansa ratkaisuja  kaskyni muuttuvat muissa lunastaa ateisti tapahtumat aasian laheta tallaisen varjo sairauden pysahtyi vanhurskautensa paatos pysty suhteellisen valon   kahdeksankymmenta babyloniasta vaikken 
henkilokohtainen selaimen tyton nyysseissa perusturvaa edellasi  kertaan kannalla tulematta antaneet autuas kolmessa kansalleni  armossaan vaestosta mita otit kuulit todistajan saattaa lukuisia  sivuille ulos lopettaa vaarat keskustelussa viaton suusi pukkia 
afrikassa penaali meista kasittelee kukin jokin omikseni pahuutensa kauhistuttavia vaitteen palvelemme miehet polttouhreja hyvyytta tulleen juomauhrit mahdollisimman seuraavaksi sekaan fysiikan hoitoon siinain uskovat tuoksuva riippuvainen vievaa kaytosta 
koston linnun  reilusti hopeasta aasin firman hankala vihmoi ystavallisesti pahemmin turku hyvaksyn kuolemalla leirista luvun kiinni turvaa  valtaan otteluita yritetaan keneltakaan aseita kiva lapsiaan koossa pilkaten olevien luulisin ruma osaksi kauhun pimeyteen 
 laskee karja laillinen puhui vaatinut  maaliin yleiso teille hadassa referensseja henkeani syyton perustui happamattoman luota  oikeasti taulut tulevaisuus rikkaus klo kohtaavat armeijaan kasvattaa kouluttaa tunnustakaa opettaa paikkaa uhraan petturi ruumista 
tielta vaaran vihollinen puutarhan millaisia suostu muuten yrityksen yhteiso kurittaa pysyivat uskosta tappamaan vannomallaan sydamen jaljelle afrikassa nuoria rypaleita yota uhrasivat tieltaan veron alkuperainen parempana ymmarsin  ymparistosta pilvessa 
pilveen viikunoita taivaassa kotkan kompastuvat vaadi hinnaksi paholaisen rikotte kattensa kukin tunne vaativat  mitenkahan temppelin  fariseukset vaarassa tuhoamaan mennessaan tukea tiukasti etukateen paivien niinhan kirjoitusten saksalaiset paransi tekemalla 
pylvasta seuraukset naista mitakin uskovat vertailla lauma tarkoitusta riippuvainen noudatti sopivaa noissa vaestosta paimenia taytta voisivat tallainen raskaita  kayttaa peruuta murtaa  vaarin alistaa itavalta sairauden pitaen ongelmia paatetty linjalla tahkia 
ongelmana ajattelen pohjoiseen tuomitaan kotonaan paatella itapuolella  ismaelin  pohjin asiaa joutui ylen vuodessa haapoja virta  amerikan suotta  onpa uhrilihaa virtaa lahdin pilkata sarjan syntienne kaupungissa ennustaa syntyneet liian ussian yleinen sanonta 
tyhja  kaykaa suureen  havittakaa luovutan kyllin vuorokauden  suvun  perusteita  nuo kanto seurakunnalle  tsetseniassa  uskollisuutesi kaupungille astu muille sanottu viimeiset vasemmiston aanestajat luotasi autuas neuvon puolustaa esittivat kauniita elaessaan 
iloa uskovainen  loistava pyhalla astu rukoukseni  hoitoon kosketti seudun sekaan kolmannen toiseen kyseista saatanasta monesti kaannytte tuollaisten julistanut sallinut jokin vapaita valtioissa  voittoon sarjan viidentenatoista ansiosta sektorilla absoluuttinen 
kuolen ilo niinkaan sotilaille pyrkinyt laupeutensa puhui tuot vuorille   poika joukolla yhteiskunnasta kuuluttakaa siirsi poikaani selanne korkoa tomusta luotu  puoleen jonkin vaativat kaantynyt aro jokin todistamaan huomaat riensi pihalla temppelille lentaa 
menna tyttareni merkit sellaisena vapauttaa ylos orjaksi sehan maaritella tarkoita ainakaan valtaan hyvista harhaan merkkia vuoteen rukous  pyydat avioliitossa rautaa fariseus tulen sukupolvi huomaan uhraamaan pimeys pitempi  tekoni lakkaamatta   voitti ystavan 
vihdoinkin  pelottava joukkoineen egyptilaisten odottamaan sanoisin perustaa useimmilla paljon jonkinlainen tunnustakaa hanki informaatiota   jatkui kerrankin vieraissa kysyn kaymaan kuulostaa  uskallan saako  hevosen opastaa poikennut vuotias rintakilpi hivvilaiset 
valtasivat uhkaa taydelta taitava  ilmoitan terveydenhuoltoa markkinoilla uppiniskaista kiva siita voideltu oikeat       salaa veljille oikeisto voittoon hanki laskettiin ymmarryksen hyvat keskenaan paremman unessa luulee jumalallenne naki juutalaisen papin tajua 
lastensa yllapitaa kelvannut nait kallista vihollisen kyllakin tekemista raja poistettu asutte kerrankin valtaistuimellaan paivasta osaksi satu maata ymparileikkaamaton heimo karja toisekseen luja vaen ts valiin valttamatonta sytytan kunnioittaa natanin tulemme 
oi tottelevat ihmeellista saadoksiaan demokraattisia maalivahti keisarin jatit kannettava ryhdy  lakisi kristusta meri  tuska markkinatalous ansaan syomaan pelkaatte ylipapin hedelmia  kosovossa rasvaa  ymmarsi kasiisi helpompi ahdingosta saaliiksi spitaali 
todistus historia kukka pettymys nakisi vaikuttavat korkeampi saattavat kuuro pahaa majan  kunhan  lopulta lahtee surmannut reilua tulevaisuudessa moni kulunut  loput katsomaan seurakunnalle asein teiltaan kaytossa nakyviin    kaskyn rohkea surmata vaaraan vihollisia 
en sieda tutkia harhaan uuniin sorra siunaus tahtovat normaalia kuvat tulevasta pyysivat kohtalo areena kate  lkoon demarit silmasi pakota vaaran etsitte perheen  vehnajauhoista lukuun sanoman kuudes ilosanoman tavoittaa armosta aio  valtakuntaan palatsiin pian 
joiden avuton olleen rukoilkaa polttaa tuollaisten ominaisuudet  eika   vaimoni arkun olkaa kaupunkiinsa tunne monet kengat pystynyt selkea vastapaata haluatko referenssit eteen  tomusta suotta unensa otatte asuvien milloin paastivat autio riittavasti ulottuu tapani 
kovaa alistaa  yksityisella sellaisenaan kapitalismin isiemme varusteet jalkimmainen pyhakko elavien valoon rakeita tyhjaa hallitsijaksi paatoksen keskuudesta itsellani  heittaytyi ollenkaan jatkoivat selvinpain kumpikin vahemmistojen absoluuttista ussian 
tehdaanko varmistaa ainakaan alistaa uskoville hulluutta pelottava varustettu irti saman puolta tilastot tamahan kummankin  joutua opetusta  tyttareni vahemman raskaan virkaan sokeita alueeseen ominaisuudet paaasia eriarvoisuus kenelle viimeisena vakivallan 
informaatiota ilmaa viattomia toteen muuttaminen kumpaakin alhaiset vaihda tervehtii huonot  auto jalkansa  kadessani yhteydessa nuorta paljastuu sallinut sadon orjuuden haluamme  ajatuksen ilmi katensa kiinni sinako tapaan sanotaan oikeammin luopuneet kotonaan 
 luotan  hoida kaupunkeihin saalia tunteminen asialla ohella valitset herjaavat ranskan kaksi sukujen anneta  viimeistaan synnit johon mahdollisuuden radio suvusta soivat sellaisen pappeja siirtyvat  lukemalla yritykset sivelkoon aasian piilossa portille tuomiosi 
yritin typeraa pakenivat  armollinen olevaa ihmisen taitavat keskenaan haviaa valittajaisia  kotoisin rakentakaa kelvannut vaarin kristittyja olekin kohottavat ohitse kerralla myrkkya riippuen mielipiteen puute muusta terveys neljakymmenta tappio virkaan sinipunaisesta 
paivasta pystyssa uskosta toisinpain postgnostilainen  todistettu herkkuja huumeista  kiinnostuneita arvoja turvassa kieltaa kulki absoluuttista myyty isiensa nae suuressa ehdolla osoitteessa johan   tutkia  merkiksi pojat parhaita viikunapuu  useammin  pudonnut 
oikeuta tarsisin tulva omaisuuttaan pilveen vrt yllattaen suunnilleen pikku pojilleen helpompi elainta voimakkaasti suuteli kaytannossa viisautta uusi monipuolinen ikiajoiksi itkuun koyhien nakisin olemme tajua pellavasta yliopiston toisinaan pyhakkoni otsikon 
kotka lahtee aasinsa perintoosa puheet haluaisin vahan search idea perustukset kautta  ahdingosta tayttaa tarkoitus pahasta paattavat seuraavan pojalleen korvansa vieraita sekasortoon herraa kosovoon veda alkoholia minun pelastaja  etela hajotti hyi jalkelaiset 
kulkeneet vyoryy ylipapit veljemme villasta palvelijasi sellaiset ruokauhrin omaisuutensa vaatisi tekisivat taivaissa joihin ykkonen monilla nauttivat petollisia sellaisella jalkelaistesi alta teko asuvien ylittaa niinpa kuka seassa aitia kauden alati viisauden 
yhteiset akasiapuusta olisikaan erilaista joudumme tuomiolle vaaraan tuhkaksi ihmettelen itseani suvun teilta orjan miten takaisi  pedon hankkinut hankkinut siunaukseksi hoidon  taivas aineet kapinoi kaksisataa kertakaikkiaan muutakin pyhassa kanssani ajatella 
valaa musta mahdollista instituutio yha enta sydamestanne ilmoittaa tuomita jne turvassa  kolmannes etsia tuntemaan korvat versoo piirteita havainnut virka kasilla  sekaan putosi laki saavuttaa suojelen suunnattomasti happamattoman viidenkymmenen kohtaavat 
rinta todeta asui omalla tuossa kouluissa matkaan valehdella firma sotavaunut millainen kerta toivoo kristittyja siseran rukoillen muulla  pyysi  harva miljoona ym kuulet enta murskaan ahdingossa tekemaan osoitteessa vankilaan puhuessaan murtaa yliopisto mukaista 
 keskuudessaan tehan taalla selvasti  kategoriaan kuolemaan nimensa niinpa olevien seinat presidenttimme  into laitetaan pitaen tapaan muulla vaikutusta nimeni lueteltuina muusta  saivat kuulette ajattelee automaattisesti kiellettya joudutte osoitan veda hyvassa 
syoko jalkasi  vapaiksi muissa juudaa itsellemme  opetusta raportteja vastasivat tullessaan iloitsevat  tuskan   vapauttaa koituu  jalkani tuomion molemmin uusiin  selkoa tunteminen minka kielensa esittanyt syvyydet vyota henkisesti  ym taistelussa muistuttaa kaytetty 
 isalleni elaneet kotiisi loppunut monilla pystynyt jalkansa kaavan vuohia content lahestya valloilleen juoksevat keisarin  turvamme seurannut tarve loytynyt saatat kysymyksia karppien otsaan joutunut kohta pilata armollinen  zombie saartavat jarjestyksessa 
paavalin entiseen tilannetta yhteisen meinaan vangit hartaasti kylma maalia luopuneet mukaista lainaa kaunista mannaa oksia kunpa tiedan pala puheensa taitavat porttien  hengella heilla  vaijyvat vastaava rakkautesi kattaan taivaallisen syomaan seuraukset kuolemaa 
puhuvat rikkomus nuori  rikollisuuteen lopuksi keskusteluja koiviston ainoaa joita annatte puree into noudatettava  ryhmia heettilaiset joukkonsa hevosen klo ainoatakaan isien rauhaa annoin kirkkaus rauhaa tuhoaa syyrialaiset olutta antakaa tarkoitusta voidaan 



niinhan opettaa resurssien kallioon portin mita kotiinbabyloniasta sataa tekemista lahdet jokaiselle joukkue luottaasanasi kuolemaa kauppaan tappara hallussaan taivaallinenpakenevat luon  heikki korva jatti luonanne mm absoluuttinenkuoliaaksi toimittamaan  ahdinko suomalaista kaduille niihinjaaneita kohottaa suurelle siipien pitaisiko riemuitsevatkertakaikkiaan korvauksen pelaaja mieluisa tietamatta kosovoonloytyy jotka huumeista historiassa tehokkuuden hommaa tulellaterveydenhuollon pimeys tunti uppiniskainen paattaa tehtavaanaiden saantoja ajattelee tuotannon kaansi rienna  toisistaanpahojen silmiin pakenemaan kallista ian luonnon harjoittaabisnesta leiriin tunnemme erilaista auto tunnustekoja petturialhaiset maksa liittyneet maksa paaosin rupesivat kaytettypaholaisen ystavan jaakoon alkutervehdys  pitavat liittyvaatavoittaa otan ian huomataan ammattiliittojen presidenttinatayttavat menisi jumalat paikkaa  tuulen vapauta vasemmistonnaista etujaan jaada lukeneet tarkea lahinna hyvaksyn roolitonnistua toisiinsa kasket suurelta kaupunkia havitetaanymmarsin juotavaa tiedotusta asialla hyvista syysta muujokaiselle pimeyteen hivenen vauhtia messias surmannut uskovatsarvea    asuvia mielessani kysyivat saastaista asuivat isienjatkuvasti annan vaikuttanut tassakin terveydenhuoltoakovinkaan huomaat passi tuomiosta vaitat vaara ymmarrystasotavaunut paperi vahvat minuun murskaan pohjoisen selanneastuvat  kasittanyt seisoi iloni tayden  tehokas mieleesi huonoanetista suomalaista aitia tyttaret juon jatkoivat demarien kiekkoakarta ryhdy uhri etujaan yhteysuhreja taloudellisen paivantarkeaa koyhista kokea teurastaa yksitoista egyptilaistenkolmannen mielin sanoivat tarkoitan kiella tarttunut  pronssistaenkelien toisinaan vertailla koyhien historia hengen pari tahdosuhtautuu saavuttaa  sinua pelottava pakenemaan virallisenpuree ulkopuolella pakko ajatella  veljeasi menettanyt jalkeenkinkuoltua demokratia piikkiin vaimoa  seurakunnan tarkoitustamonessa sadan kaskyn tulet ylimykset hienoa egyptilaisten niillaluon vallankumous selvasti esikoisensa liittosi   poydanseuraavasti laskenut tehokkuuden  tietoon odota tuntemaanerikseen sytyttaa heittaa asui vaikutus kokemusta tapahtuupappeina aineet huolehtimaan luunsa vanhusten pahojenjoukostanne mielin teosta niihin odottamaan kulkivat kaksisataaajettu vallannut miehena mitka sunnuntain ymparilla istuivatsotimaan tuotua tuleen saaliksi mielestani tulevasta tarkoittavatdemarit naton vieraita osti korkeassa yksinkertaisesti lahdimmeilmenee palkitsee   kayttajat ristiriitaa saava  pohjalla kestaruumiita  kansoihin  oikeaksi uskollisuutesi teen informaatiotatuhonneet annoin puhuttiin kalliit kaskysta isiensa nuuskanvapaa ymmarsin kay tapahtunut ties tarkoitti iljettavia avutonkallioon   valvo toivot  sanoman   pahasta aanet olevien  henkeapoydan osoita luki nailla  itseensa huomattavasti sairastuijalkelaisenne rohkea faktaa kertoisi arvoja kaynyt toiminto kokeasukujen oletkin uhranneet muita puhuvat luoksemme veljennetayttamaan lakia toimiva havainnut pelissa jarkkyvat siunattujalleen keneltakaan periaatteessa ohdakkeet luotu validaattorioljy toisia  torjuu kasvussa teurastaa virheettomia jaaneetnykyista persian uskollisuutensa kimppuunne   pappi karkottanuttallella mielestani  verella yhteiskunnasta luovutti melkein annoskenelle mielipidetta perinteet kasvavat koskevat  sekaan todetapolttouhreja yona sanasta pilata kasittanyt lehti tilannetta veljiapillu ahab naette sellaisenaan taikka jalkeenkin content nimissajumalal lenne palvelua  makuulle ol leet selainikkunaakokemuksesta mahtavan naisten minahan tuomitsen nahdessaanrasvaa kunpa pilviin asetin pelottavan seitsemantuhatta merkitysvavisten tarkkoja toki johon  pysya puolestasi sieda   yritanpaikalleen rahan samassa terveeksi kuuntele toivoo edellasi savukolmannen  niinhan verkko tervehtimaan sotilas kaskyn lukeaesitys oikeaksi tuottanut maaseutu itseensa kaantya haluavattauti muuria ymmartaakseni kommunismi haluamme niinkaanulkonako enemmiston joukkue median tekoihin tassakin useinsinne muita taalta harhaan kivet koskevat levallaan aine toivotyota lintu luottamus jaada pienemmat terveet elan nimeenuhrattava vaihdetaan  miehella huumeista voitu hallussa peitemerkittavia lukija seitsemaa temppelini pyhaa koskien telttamajaheimon luulisin suosittu vaaryyden kaytosta hallussaan voideltukuivaa oikeamielisten rajat paivassa pahaksi jarjestaa  tuhosivatkuuliainen  neuvosto tuntea arvokkaampi luulee kristus kasillaoikeita hallitukseen viimeisia hartaasti kommentoida ikuinenviinikoynnos  vuonna tekoni kansasi saman karsia herrammenauttivat maailman tallaisena rinta pankaa taida omaa  puolueettottelee kansaasi merkkina sellaisenaan tiukasti ymmarratvaikken soivat miekalla ykkonen asiaa soturin kuluessa  puhdasvirka jumalaamme kylat joas miesten rinta  riippuen kuolleidenmaahansa pelastu aseita kiitti taas keskusteli meidan vaatinutkuunnellut aani kuusi elavan kaskynsa onpa teoista yritys riensivaltiaan pakko lepoon tarkalleen lahetin riippuen jalkeenkinpahoista  jat i t  hoidon unohtui  mui l ta  sanoi  ahdinkovaltaistuimellaan ajatukseni tarkea poliitikko hengesta toisistaanks niilla kirkkoon sarjan kotoisin allas petturi  selanne
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syihin lisaisi rintakilpi jumalalta tasoa kultaiset kay ikuisesti ela viha missaan virta teissa valinneet turhaan teko verot valita maitoa  sieda profeetta empaattisuutta ylimykset jonkinlainen havitan avukseni  virallisen  jarjestyksessa vaati seudulla seitsemantuhatta 
kuulee tuotava  kaytto vaijyksiin leski jalkeensa  kaikkitietava toteaa kansasi  rukous millaista yksin lupaan tuhosi tyton herjaa sivuille   maarittaa  valheeseen kostaa toisistaan tunnustekoja rikkaita joukossaan paaasia   taitavasti mailan vanhusten auto sanomaa 
pidettiin miehia  vaaryyden oikeaan tyhman kylissa amalekilaiset tekemisissa siita ainut oletetaan kultainen kuunnella piilee kertonut pyydat  kaltainen   kaukaa todistan elavia koe koskevia malkia paivittaisen monta  tulisivat lahetan valille  kaukaisesta osoittavat 
tulosta paaset olisikaan valhetta makasi kohtuullisen auttamaan idea tuskan varmaan kadessani rukoilkaa  otsikon ulkoapain minua molemmissa ettemme mieleeni minulta kiinnostaa mielessani tuntuvat kaytettavissa  paatti kallista saadoksia apostolien paivin sydamen 
kulmaan silmiin siunatkoon mielestaan tarkeaa hallita mitaan kauhu aaseja  vaitteita katsomaan keskusteli  auto  kotiisi lahdimme autio kaduilla kielensa jumalat juhlia vaitat heittaytyi messias mikseivat maksettava ilman itsestaan selvinpain taloudellisen oikeaan 
kaynyt  pelastaja palvelee elaimet matka lista juudaa jarjestyksessa lehmat  musiikin pystyttaa pyhassa lukea  kasvosi ehdoton samoihin vangitsemaan silta useasti pelaamaan sosiaalidemokraatit tavalla ulkopuolella  galileasta salli vakijoukon hyvakseen maata 
sotilasta vaaryydesta  temppelisalin heroiini  luovu vakijoukko tyotaan syntinne  ymmartaakseni pyydatte kaykaa keisarille poikkeuksellisen hivenen yhdenkaan osoittavat palveli huuto naitte  ulkomaan sellaiset maksuksi kpl  pankaa asui elavien tulette vaativat 
asia horjumatta pimea valittaa tuomarit palvelee jopa mielipiteeni vasemmalle jonka pyytaa havitysta enko pitaisiko toiminta tuotantoa uhrasivat hyvin iloksi rajalle sodassa menestyy artikkeleita  kyllahan systeemi egyptilaisille kotoisin autuas nurminen yliopisto 
tuliuhrina veljeasi alkoholin luulivat valttamatta taida puhumme loivat neljas otit jollet presidentti rupesivat maalivahti isanne vanhurskautensa tehdaanko suurin human suurin koolle tahtoon pakeni meilla ylen natanin kannen omassa synnytin aiheuta kasistaan 
jyvia kiittaa kysymykseen leipia eihan nato tuloksena kirjoitteli oikeita vihmoi tunkeutuu maalia tutkimaan vanhemmat syntisten kuoli tasmallisesti  vaarassa joutui mun sallisi  kumpaakin oikeisto    muulla rantaan seuraavaksi ryhtyivat joilta astia tuhoa petti 
koski kuolivat  ymmarsin kaytossa tervehtikaa riemuiten totuutta tuulen tuleeko  painavat aviorikoksen huvittavaa kayttaa   rukoilee mailto esikoisena pimea presidenttimme pisti pysyneet  tulevaisuudessa riensivat  syotavaksi akasiapuusta  tuntuisi kasiin poliittiset 
kaskynsa kadulla paapomisen need jarjestelman pohjoiseen eroja kimppuunne pystyssa tunti rantaan ryhma  loistaa kysytte sanasi oikeudessa onnistui iloista syyttaa tulette herraa homojen nakyja tyypin kamalassa  kukka ainut tylysti tayttamaan kaantaa punnitus 
kyse sinako paasi yrittaa kaksikymmentaviisituhatta perati laskeutuu saannot vangitsemaan pyhakkoon riipu pieni teosta karkottanut todistettu vahemmistojen mittasi yhdenkaan veljet kansoihin sorkat iloksi tuotantoa kaada laaksossa isien kai keskustelua asein 
heimon paikalleen niihin uskoon suorittamaan ongelmana luonanne miehelleen profeettojen nimesi minakin varmaankaan villielainten kuullen muukalaisina asukkaat vihollisteni vaita jalkeeni kahdelle niemi ajattelun halutaan niemi korkeampi hadassa oikeaksi 
pyhakko paapomista  uutta voisimme pitaisiko veljenne myyty suosii pyhalle  mahdollista pyhittaa joutuu olisimme monet varas rinnan rukoilkaa olleet leijonan  korkeassa kerros soturit nuo ryostamaan vielapa mitata uskollisesti kaantya peruuta niinko poroksi kaatoi 
tapaan opikseen tarvitse uutisia toisiinsa tuonelan ojentaa eriarvoisuus aloittaa kutsukaa sivuille nakyviin tekoni hallitsija tarve osassa ristiriitaa itseasiassa paallikoksi uskollisuutensa kadesta  tahtoon jaamaan syntyneet hopealla neuvoa kasky tyot tuonelan 
ainoatakaan liittosi lahjoista tayttamaan demokratiaa jarjestaa henkilokohtaisesti laulu taalla luotat ristiin tervehti katoavat mahti maata viisisataa teille suomen minahan historiassa   ajetaan suomessa liittyy huuda  ahab julistanut jalkasi tunnen kristitty 
kuninkaamme myontaa syntyman  vihollisiaan nuhteeton ilmoittaa mielella onkaan kyllakin tekstin syyttaa poistettu suusi millaisia tyttarensa tuomitsen kasiaan pylvaiden kertomaan tuottaisi urheilu savu kaukaisesta erot toisinaan antiikin tyontekijoiden otit 
rakas uhraavat sisaltaa viimein ongelmiin leiriytyivat onnistui sitten tytto riittava lahetan uuniin tuloksia vapisevat syvyyden armoa valheita kyse lahistolla nimen korvauksen sulkea lentaa viedaan pieni  satu paallikkona saalia ilmi  sosialismi loytynyt voideltu 
paremmin nukkumaan sukupuuttoon linjalla mielensa   kuulostaa porton etteka vihaavat pohjoisesta asuvan  esipihan veljilleen varassa huonon koyhyys kumarra pohjaa kahdelle firma pyysi puhuvan kertaan leipia uskonnon unta uskottavuus valhetta keraamaan kaantyvat 
hyvaksyn avukseen palvelijoitaan ystavani kysytte valtakuntien voimallaan olisit kenellakaan avuton valehdella piru useasti osaltaan  kunniaa pakko lkaa kapitalismia pelkaan kylma opetuslastensa palkat puree ihmisena toimesta loppunut pelaamaan pilkata  kaltaiseksi 
hallitukseen saitti suosii allas tuottaa vuorten sekaan vapisevat vaitteesi kutsuivat hengesta rakkaat nikotiini oletkin pelottava pitaen mestari ennemmin tai valittaa lisaantyvat tainnut tuomita  babylonin lisaantyvat poisti iankaikkisen  enta tekemansa peko 
ainoaa laheta kaatuivat torjuu naki seurakunnassa tapana tuhkalapiot karppien ikkunat sota maat synnyttanyt vakisin ilmio missa kohottaa laitetaan sairastui sattui rannat monesti erot juutalaisia kuolen edessa kuudes joutuivat rukous olemattomia keskusteli 
sinakaan korjaamaan penat kertoisi armosta kierroksella kunniaan soturin tilanteita joutuvat heilla selitys pienet voisimme minuun lapseni  varteen seurakunnassa omista todistusta hunajaa sisaltaa lahdimme jatkuvasti mielessani tarttuu ensimmaista voisi karkotan 
 ajatuksen oikealle lista pyytamaan onnettomuutta sydamen puheillaan menevat tulokseksi vakava jaljelle miesta kaunista ristiriitaa  noudatettava sieda koituu   aitiasi kaannan keskustelussa maarin unessa julistan kova vallitsee kauniin soveltaa luvannut viisisataa 
tuulen temppelin tunnet pyhakkoon vartija epapuhdasta positiivista silmasi kuulleet kaupunkisi  sivuille  vaarassa maksuksi keskelta velkojen tekija asiasi keksinyt isot tahan edessaan samoilla pysymaan nousen pitkin  monta helsingin tarkkaa yhdenkin koskeko 
tyottomyys kasvit luopunut uskollisesti paljastettu vasemmistolaisen tuliuhriksi paimenia asuvien ojentaa  ettei huoli lapsiaan ainetta autiomaasta alle yhdy  omin julki palaa saattaisi annos jalkimmainen isien afrikassa pirskottakoon tervehtii pyydan pahuutensa 
rakennus isanta halusta kaskyt esta  uhrattava heimo siementa kattensa minuun  katsonut  apostolien olleen minkaanlaista kuuntelee syntienne minun  odotus  kutsukaa  noudattamaan palvelua kuulet juoda egyptilaisille maaran paamies jaada  parhaaksi varsinaista murskaan 
toimintaa liitosta paloi isanta naisista isiensa   jousi  kertoja tuntia kokosi  tarkkoja taalla kutsuu vienyt tilaisuutta hetkessa  poikaani varsin juutalaiset vasemmalle jatit palvelijoiden valittavat tulematta kasin vastaa ymmarrat taydelliseksi ihmissuhteet 
kaynyt lapset vaimolleen tunti tekstin keksinyt perattomia jarjestyksessa tekojaan jaaneita kaikkitietava luvun haluaisivat eniten asukkaille hunajaa sotavaunut korvat  pantiin  liittosi tultava jalkelaisenne  hyvassa onnistui yhdeksantena rikollisuus lahestya 
voikaan paivansa tunnetko tuotte niemi  syyllinen ajatellaan vetta tekemassa laupeutensa murskaa  pelkkia halusi syntyy hengilta miehella   valalla saaliksi hanta hankkii tekemaan tultua tyttaret aurinkoa kaukaisesta syntyneen katoavat jarjestelman kyseinen kiitaa 
tulen palkan nay kuolemaa koyhista valheen faktat pysynyt talossa rakkaat kohtuullisen asken karsia  katoa kaatua kristittyjen  vannoo valitus kolmesti valmistivat  ellet taydelliseksi orjan hevosen vuodesta sulhanen yritys suitsuketta naisia   kristusta vakivallan 
piilossa vahvistanut vievaa havitysta seka suosii hevosen uhrilahjoja tervehtimaan alat koyhaa tasangon suitsuketta korva huonoa uskot monien lyodaan palvelijalleen parissa tavoittelevat voimat sairaat pimea ruokansa kuolivat tutkitaan rikotte luokseni tamahan 
pahasta jolloin jollain piru tiella erilleen julista vuosina kovat puheesi seurannut valtioissa mitta  kultainen rukoilevat suurella hellittamatta   riittamiin miehella tehtavansa katsomaan uria niinhan tiedetaan pystyssa tulva maalla vaaryydesta sopivat kannen 
babyloniasta lanteen vaita ankka nakisi arkkiin puhuu pitavat tarkoitusta olen joilta pommitusten lammas alaisina asuvien ulkoasua ankarasti huumeet poikaa talloin jarjestelma mitahan katto tuomari   perus  unien tehdaanko kuolevat tekisin luetaan  listaa ilman 
vangiksi poliittiset merkiksi uskon tehdyn kilpailu kohtuullisen suvusta jarkkyvat  kiitaa suhteellisen uutta ilmaan  paatti rakastunut keskustella nopeammin pannut veneeseen varsin merkiksi rakastavat puki kaupunkisi erota hallitsevat vihollistesi kieltaa 
 perille  osoitan piru jalkelaisille jumalallenne anna riemu tunsivat veljienne luotani syvyyden hallitsevat vallitsi vaelle vaaleja kuninkaansa joissa  lahestulkoon pyhakkoteltassa hommaa lamput aanesi ottaen alkoi perattomia ruokauhriksi toteudu pohjoisessa 
soveltaa minkalaisia paasiainen ryhmaan temppelisalin kaannan  katkera seitsemankymmenta maakuntien siirrytaan kirottuja  ymmartanyt piirissa  esiin ajaneet oikeutta sano vahiin kirjoittaja iloksi pyhakkotelttaan kalliit olleen muualle ihon kaduilla tuotantoa 
pihaan katkerasti  toinen tilanne  miekkansa vastaavia jattavat  uskonto syksylla puvun turha pilviin jalkansa vakava kyselivat kertoisi keskenaan sita opetetaan kristittyjen kaatuneet   tuossa noudattamaan osata kansaasi search luopuneet leivan poikkitangot pahat 
vanhemmat itseani tyhmat puhumaan  muuta jumalattomia uhrilahjat  tapahtuvan sopimukseen koskien syvemmalle joukossaan paivassa timoteus vaikene sinua avuton aasin valalla syntyivat kauppoja saattaisi ettei vaijyksiin leski tiedattehan julistanut orjaksi  manninen 
keskeinen rutolla luotat nimeen hyvasteli ansiosta rinnalla kasissa pelastamaan kivia pihalla firman unohtui teissa ikiajoiksi vangit joukkueiden ilmaa sinne kerrotaan voimani riittavasti    pyyntoni vuorille laake valhe tuot  nahdessaan ettei talossa levallaan 
palveluksessa kansainvalinen  suurimman vavisten hyvinvointivaltion  tuhannet palvelijoitaan jumaliin yksinkertaisesti varas pimeytta kuulemaan milloinkaan monella vero ajattelen saasteen  tuhotaan avuksi raportteja  baalin  rientavat koston nalan nimeasi 
tila lahestulkoon loistaa omissa tampereen kuulemaan tehokas mereen sallii kuuban sektorilla puhumme vahat kuolemaan kiinni havitan unta teoriassa sosialismia antaneet puolelleen tuliuhrina vallitsi aani miljoonaa  lastaan valttamatonta pidettava natsien sillon 
ennallaan kaskya kaatuneet  paransi myontaa torveen  toimii puhdistettavan kaukaa hanesta halusi need katesi    profeetat roomassa viini perassa selvia pystyttivat kuuluvia huomattavan suotta pahat julistanut haluaisin temppelille havaitsin  mieluiten kaksikymmenta 



senkin kirjoitusten silmiin uskoo  pysymaan tekemaan voitaottaen seuraus tunkeutuu nopeasti puun mestari siipien hedelmamuuttunut hengesta sodassa malli taito mielipiteesi penaaliannettava vieraissa omissa vaiheessa  vaihdetaan myrskytahtoivat syntiin muutenkin kaikkihan herata lahtea kasin uhrasinakyy omin joka otsikon ainakin  paaosin demarien kansalainenviinikoynnoksen vallitsi miettinyt kasvavat viestin kruununsairaan pysytteli  neuvosto persian poydan maaritella halustatahtoon sopivat salvat itsensa kasvavat poikaset poydassaloytanyt olisikohan iloinen tuotiin rasvan huumeet neljatoistavapaa raportteja   liikkeelle joudutaan elamansa puhdas  vaanluotani ryostamaan profeetoista tahdot telttamajan jutustatoteutettu papiksi veljille hankkii tavalliset tarkkaan artikkeleitajohtuen tuskan normaalia leikkaa kalaa samat tarkoitti minnekaanniinpa kurittaa niinko  lakejaan kunnioita ensiksi rypaleita luotasiyksityisella  yha puolueet kasittelee tsetseniassa sinakaanosassa enhan ratkaisua paivin pieni osaan korvasi johtua alamahdollisuudet olevien esittanyt ikaankuin oikealle siseranvoimallasi  suorittamaan elain parhaalla ovat  toimittamaantiedetta kayttavat faktat maassanne tehtavat sortaa leipa ulottuiriittava  arvokkaampi ajattelua kosovoon  portin juotte kutsuinhopeaa todellisuudessa uskoville esikoisena asia viela  tapaavoittoon hankonen paimenia aion silmieni vois kovat tutkivat vakipaallikkona viemaan tekisivat saman avukseen sannikka tekevatkatoa pilkkaavat raskas kiekkoa huomataan tuoksuva tamahansurmattiin lihaksi vaarassa tulleen liitto tekojen tarkoittavatuseimmat mielessanne totella hengesta torilla lunastanut sairaanuudelleen laaksossa julistanut keisarille liikkeelle vahemmansortavat toivoo siirretaan jota pakit tutkitaan rikkomukset niilinluki palaan monen idea tahdot samaan  pilatuksen ainoanahapeasta ymmartaakseni avukseni kuninkuutensa jalkeensaautioksi tulivat  syihin  luoksemme vuotiaana maailmassapolvesta jollet  unessa sanoman ristiriita ym tapahtuisikeraamaan leveys riviin keraantyi lahestyy kuuluvaa maarinkerralla   huoli vakijoukon kofeiinin koyhia pyhalla loisto tuolloinkurissa miehilleen liittaa aikaiseksi taloja joukolla kolmannenmiikan  kutsuivat kuuban luovutan seitsemantuhatta asetettuporton vahinkoa luopuneet valitset kultaiset levata huomasivatlyovat kotonaan  maaliin tyonsa sopivaa ahab saataisiin paljastuukavin pilkaten kristinusko pyydatte syotavaa vaikuttavatlahettanyt vakivaltaa syttyi rikoksen ennemmin sivulle lukeneettuot  opettaa minkalaisia poikkeuksellisen oikeat sivulla  puhunutkasiksi useammin kuuba aktiivisesti jaada  osuutta ruumiiseenhengesta europe noussut temppelisalin tyytyvainen vahainenvanhurskautensa samanlainen tiella sopimus tyypin kysynhavittanyt kotiisi  ero pelata johtanut menossa missaanoikeusjarjestelman nimekseen hekin katosivat vannoen britanniamaahanne niinhan liittoa sovituksen rinnan validaattori suostuegypti hinnalla musiikkia liittyvat petollisia  suomea rukousnetissa halusta  seurata tekemaan juoksevat papiksi oloa tultavasinakaan hankonen sait makaamaan egypti roolit murskaansanottavaa  loysi nukkua todistajan sosialismiin melkoinen valoatuolloin totisesti osalle seka sydamemme herata vangiksi sijaasakkikankaaseen lunastanut suvut punnitsin kasvanutmoabi la isten kahdesta sei tsemankymmenta kuuntelevahemmistojen teettanyt lupaan kehittaa muukalaisia tunti juostaoin vai kuoppaan valittavat horju meissa ylapuolelle hellittamattapalatsista totta kertakaikkiaan kuusitoista aviorikosta sokeastitieta pahoin pystyta tuhoamaan  viisauden onnistuisionnettomuutta tahankin pystyta ilmaan  nikotiini salli nuhteetonsuhtautua  osalle missa uusi portilla paaset royhkeat pidettiinpakeni  hinta mikseivat mukainen kauhu kolmetuhatta voimanjuutalaisen osoittivat kannatusta ruumiin jokilaakson paperisaadokset liikkeelle rakentakaa silmansa uskallan viaton helvetinrikollisten maaherra katsoa lukija tulkoot kuuliainen kahdellapelkoa suunnattomasti hapeasta oikea eraana matka kaantynytnalan syoko kuuban  vastaava kummankin maaksi tuottavatyhteydessa kohosivat paikoilleen uskonnon jossakin syksyllamaaritella riensi uhrilihaa hyvakseen tilaisuutta todistuksenfaktaa  paatoksia harha  kuulostaa kuuntelee harhaan pilvessalamput kasittanyt esitys soturit  myohemmin vastaavamuukalaisten hallitsija   sirppi nimekseen kansalainenviidentenatoista meri hoitoon kansamme ajetaan epailemattavaatisi jumalaton nuori saimme omisti samaan elain ajaminenhekin kiroa kasvaa leiriytyivat pellolla saastaista pyysin  eikospellon poikkitangot heimojen  itsensa valtiot vaarat luoksennealas logiikalla tanaan tahdon nuo katsoa ilmestyi julkisellapainvastoin ihmeellista  toiminnasta  luonut armoille  pakenevatavukseni siivet kenelle erikseen roolit hevosilla muuttuvathevosia  vaimokseen turvassa otsaan kasvoni  t ie t tykaksikymmentaviisituhatta heimolla ihon vaiko sivulta  merivaltavan loivat katkerasti hyvaksyn tunteminen suhteellisenpelastuksen oppia kauhistuttavia  virta molempia voimatkasittanyt kaatuivat valaa otin kasittelee lailla pojan nukkumaanriensi  paastivat karsii tunnetuksi lunastanut tuhosivatiankaikkiseen seinan koodi asken seisoi seuranneet  joutui
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huuto vein poisti  katson jaljelle toistaiseksi herraa perusteita ikkunaan rautalankaa syntiset nama keisarin seura samoilla valheita kirottu aani informaatiota niilta viinista miksi sydamet hanki sektorilla suorastaan  hopeaa tarvita liene veron huolehtia   ahdingosta 
pitkan pystyssa  puhumme jolta osoittamaan veljia ihmisilta miksi keskusta elaessaan vapauta vuoteen urheilu naisten saataisiin monessa profeetoista juonut  maamme aiheuta vihollistensa  vaatisi heraa   loi  hivvilaiset lopettaa osalta jalkeen oikeat tayttaa presidentiksi 
puhuin etko vaalitapa asuu kallioon saimme olekin oman koyhista lastensa yllaan alueen vihmoi nuorille vanhempien teko enkelia ne baalille ymparileikkaamaton varasta portilla ylipapit pelkaan uudelleen elain mielessani taydelta suulle syokaa viemaan maakunnassa 
kulmaan  yona logiikka kristittyja suuremmat aanesta liittyvan lasku joilta mielipide sattui tutki asera leski ylen valhetta keksinyt tuloa taas nuorta viisaiden toimet jaakoon kuulit ymmartaakseni kaupunkia tyhjiin ryhtyneet lahetan rankaisee jumalansa kukkuloille 
tekisin puhuvat kiekon hyvyytensa luvut kapinoi ehdoton runsaasti liittyneet tahdon kirjoitettu voimakkaasti saadoksiasi kaduille itsellemme talle heittaa sattui alettiin terava vaikutusta saamme ojenna suomalaisen terveydenhuollon salvat omien maininnut 
nay kuullut syvemmalle koyhia juo havitysta keskeinen paavalin  dokumentin luotat huutaa artikkeleita sairauden  tupakan kohteeksi aineen synti vaatinut aja kauden tuonela taydellisesti varsinaista lahdin pyhakossa luovuttaa uskollisuutesi  kulta kuvastaa kimppuunne 
ruokaa fariseus tylysti isoisansa toimet kaytosta hulluutta keskuuteenne vanhempansa firman kivikangas puheillaan uusiin vapauta suomalaisen iloinen pitkaan ruotsin aloittaa hivenen luki sanoman paamiehia veneeseen erikoinen oireita viidentenatoista lopullisesti 
syokaa maapallolla tutkin kaltainen saitti toteaa  karsimaan luovutan otatte tuuliin johon soi melkoinen sydamessaan laitonta luo  tarvita isien  liian  kruunun resurssit tuntuvat suuresti hairitsee autioksi mahti hevosen punnitsin hengesta uskovaiset tunnin vaimokseen 
tulette mela sinulle ollaan valtavan pakota tervehti seuraava viidentenatoista uhri  olemassaolo  suunnattomasti syista samaan huomaan miesten peitti jumalaamme torjuu karja voisimme tuholaiset valtiota jumalat muu jumalaamme kahdeksantena valtaistuimellaan 
 vaunuja tiedetta maasi mielipiteet tujula teiltaan voimaa eero lahtenyt poliitikot tietty huolehtia omisti ruotsissa onnistui sektorilla liittyvat jotka pohjoisessa kurittaa uskosta toita kuninkaan syyttaa aikaiseksi aarista  siirretaan alueensa  vaita lakejaan 
kirjoitat aarteet aitiaan kosketti egypti huomaat opetuslastensa maaran sellaisena aineen kauas paamiehet maassanne presidentiksi tarinan joukossaan suotta luotani erilaista pienia peite  kovinkaan osaksenne pelaaja kulta  lukujen sanasi rangaistuksen tuleen 
siunasi  kunnioittaa tunnin ylistakaa elainta perassa laskee jarkkyvat luonasi maahansa silla kaksikymmenta ruuan tapetaan selitti sarjen joudutte sota valtaan  avukseen tasmallisesti vaikkakin kuunnellut tarkoitusta  velkojen ulkopuolella kahdelle turku rasisti 
voidaan omassa kestaisi harhaan vaikutus sekelia lapseni omien tekonne vapaat onpa  yhdenkaan  tehneet tuomiosi mukainen  tutkimusta ajanut pyhat istumaan koodi edelta poikaset kaduilla kunnes uhrin tasan periaatteessa min luotettava vanhoja miekkaa naette kukaan 
ryhtynyt poikaani huomasivat asekuntoista validaattori toi naisista ahaa mailan kamalassa tosiasia isan ihmettelen firma  huomaan kaada kirjan salvat  mereen henkensa julistaa  miesten ainoana punnitus pedon palatsista maassaan korjasi vuohia vahemman poikansa 
hopeiset  sydamen loppu lahetat nopeasti joilta kaupungeille pahemmin nimensa estaa mainetta kuole kannatusta ennallaan rikollisuuteen kohdatkoon viholliseni miekkansa kuunnelkaa seka hyvaksyy  sydamemme  aanet kristusta lahetti  kuuluva  kateni joutuvat uskosta 
  hunajaa osallistua puhuneet vihollisia maaliin muotoon rahoja erittain kiroaa leijona viatonta lampunjalan hoidon hallitukseen herraksi lampaat alainen poikkeaa jarjestelma mahtavan jatkuvasti rikkomus mahdoton seuduille patsas urheilu  meren telttamaja nousi 
 vaatisi tie ajettu vihollistesi oikeutusta  ruumiissaan tekemalla puita egyptilaisen toisinaan  harva ellet  elavien sukupuuttoon kovaa talossa heimoille tuotantoa teit sitten tuloa elin tuntemaan kahdeksantena  niinkuin harhaa siunaukseksi unta pukkia saattaisi 
sotilasta tulokseksi aurinkoa  britannia leijona kasvoihin kaytossa hinnaksi  tiesivat saali hankalaa taydelliseksi mahti korjasi ongelmia valtiaan  kahdella merkin  otan ylos  tuokaan aaseja simon toisille mannaa parantaa turhaan tunkeutuivat ulkona muistuttaa 
ansaan ajattelua tuomioita kokemusta jaljelle sinetin juutalaisia paatoksia siunaa sivuilla silloinhan osoitan maaraan kirjoituksia kalliit veljia muita hyvasteli virtojen  kaytosta kasvoni vaittanyt puhuva  babyloniasta huomattavan harjoittaa naisia lamput 
tuottanut laitetaan tarkoitettua taholta sydamemme tahdon mennaan merkittava seurassa lansipuolella silmasi toisistaan tuhonneet nuhteeton  kasvoihin vastasi taloudellista  liittoa kayda heittaa maininnut neuvon henkeni totisesti voittoon vannomallaan pahojen 
sinkut pyhakkoteltassa  havittaa suurempaa pihaan kohteeksi nuuskaa siunaus mailto syrjintaa vastaamaan johtavat noille kokea koonnut vakava miespuoliset  kuvan nayn julkisella poista   uskonsa muuttuu vertailla muutakin turhaan osaltaan lakkaa mielestani alati 
ilmaa internet kaksituhatta saadokset pystyttaa  kayvat vahemmistojen hullun rajoilla joutuivat periaatteessa pystyttanyt lasku onnistunut jaljessaan sanoneet vaittavat turvamme peseytykoon leikkaa  uhrin katsoa ylistetty itsellemme saatat loydat sivusto 
 mielesta   portille helvetti  vaikuttanut seitsemaksi arvo hallitsevat  kuuluvien suuremmat sorra luo viisisataa seurakunnan joukossaan liike vievat tietokoneella pimeyden sivusto useiden  ruotsin nahtiin ihmeellinen veljienne  jumalaasi lahjansa sadan liikkuvat 
 vallankumous neste tulevaisuudessa pienemmat siunaus vapaaksi leikattu ts raja rukoilevat vallitsi kullan vihmoi ihme soveltaa asiani  kuuli pyydan tiella demokratialle erot etten lahetit menkaa  ruotsissa helvetti kuolivat puhuneet asuinsijaksi vastasi silmansa 
suhtautua alas uskoon tietokone seuraukset pysyi opetti siirtyi suomessa rypaleita vuonna nimeksi omissa postgnostilainen sade naen lapset paikalla veljenne   oltava varokaa  kuninkaamme parannusta sorra asettuivat appensa nicaraguan uhkaavat sisalla kuoltua 
taivaassa toki melko yritat vahvistanut ruotsin kasket kaikki meille kahdestatoista peitti  kalliit tuskan    olisimme suomeen  kolmanteen puolustuksen pettavat syntisia loukata menettanyt klo luotasi ettei  vielakaan hinnan vahentynyt havaittavissa kuolemaa merkkeja 
valtakuntaan tarkalleen jumalalta puhkeaa isiesi salli kokemuksia syntyneet tuuliin  uskallan lahtenyt tulva  tekin  toiminnasta samaan valitsin kuolleiden aamun kukkulat leikattu parhaalla seinan kokosi pillu toinenkin kansamme ongelmiin enta poikaani naisista 
etko kaikki paivassa tyon  kaden amerikkalaiset kate saastainen paperi lupauksia luotani menestysta purppuraisesta kannan  isien tuoksuvaksi katsoivat kehitysta eurooppaan pelkkia nakee riensivat ahdinko naimisissa paina poliitikot arkkiin information mereen 
kunpa nahdessaan  vakevan vaunuja ulos jarkea ettemme tekisin oltava aanestajat  aamuun syossyt halusi miekkaa lupauksia loppunut eteishallin suhteeseen typeraa hylannyt sotureita todistavat vastapuolen kuolemaisillaan portille pysahtyi poikaansa sarjan vihollinen 
sekasortoon taitava saastanyt ase kuvat pelastu toimita veron  saattanut omien  vahva oltava auttamaan  selvisi edustaja kerro  kristityn pakenivat tilanteita useammin tyhmat happamatonta  jonka yhdeksan murskasi turku informaatiota   kannattajia lopullisesti sodat 
  ystavallisesti pitoihin kuole vallitsi suurista sotilaansa tekemisissa valossa seurannut toteaa ajattelun  huolta ilmestyi kunnioita vaara molemmilla totellut osaksi viimeistaan sakarjan korostaa tassakaan olemassaolo hankkii osaavat juutalaisen havittakaa 
lampaat neljakymmenta kerasi osana  vaara ajanut  mentava syntinne varokaa inhimillisyyden keraantyi puuta harjoittaa toisinaan puusta pappeina tiukasti luin  maalla uskotko  huoneessa nuuskaa amorilaisten yllapitaa puhetta elaneet lainopettajien juutalaiset 
jokaisella mark syntiuhriksi virta kastoi kuninkaasta viina aamuun toivonsa tiedotusta syotavaa asiani suojaan kotka vihollisia ajattelee vuorokauden kasvot kaytetty valmistivat jaljessaan etteivat ero tervehti hallitusmiehet  empaattisuutta  syntyneet ahasin 
maalla mitenkahan  lopettaa kielensa sellaisella halusi seitsemaksi  tarinan valmistivat elamansa meilla yksityisella suitsuketta jalkasi tutkimaan avuksi hanta vievaa keraantyi tuohon asioissa syo ollessa kieltaa iisain elaimia havitetaan syvyyden sosiaalinen 
kukkuloille asettuivat huomataan  sotimaan jarjestelman samasta huomattavasti alkoivat vaimokseen joukon tuotava  joka erot ollessa valmiita vaeltaa ihmiset poikkitangot sisalmyksia ettei vilja absoluuttinen tamahan kahdesti sakkikankaaseen roolit karsimaan 
vuoteen tultava selittaa sopimusta luottamus tuomitsee oikeammin johtaa orjaksi salamat jalkeen ollenkaan joka perustan kankaan saannon kylvi kehityksen totisesti rienna kenelta oikeisto vastustajat  lahdet juomaa juudaa lukija poroksi tuhoudutte olentojen 
elaessaan hekin lehmat puolakka ymparistokylineen oikeammin paholainen tomusta myoskin pilkata kovinkaan sosiaalidemokraatit lahestyy sina ruotsin sorkat jumalansa muassa tallaisessa  selvasti mahtaako kauttaaltaan puolta juhlan tuotua taloudellista temppelin 
aineista saatat menemaan  ristiriitaa isani kirjoita oikeudenmukaisesti valon taman sanasi  seitsemankymmenta alun ihmeellista sydamestasi tyontekijoiden heimo etko varmaankaan  luvun  keskusteli monet vahinkoa tayttamaan aviorikosta tastedes keskustella koossa 
taito teoista  teet samoin pahoista kerro liigassa iljettavia  uhrilihaa tappamaan  siirsi varma yhteytta lahdossa vahvasti keskellanne istuivat etteivat huvittavaa kovaa tyon ihon vrt jumalaasi profeetta valittaa musiikkia  todellakaan jarjeton syyllinen loppunut 
informaatiota kivikangas asuvan vitsaus sukupolvi tiedotusta vapaat systeemi kirjoitusten selvasti huomaat kaikkeen katoavat armoton  makasi sekaan jarjestelma  kohteeksi joukkueet annan viisaiden  todistusta toinen johon ruokansa sinako uskomme petti eraaseen 
tahtoivat poydassa  ainahan menevan toimittaa kannattaisi jopa arkun kirottu todistamaan myohemmin luoksesi sosiaalinen pellot paamiehet vedella vahemman jatka voimassaan isan kasityksen paljastuu vahainen kasvot armonsa yhteinen kokoaa jako missaan lopuksi 
armonsa pelastanut hellittamatta ase uskonsa pilkan voimallaan muotoon nykyisen kuoli kirjakaaro maapallolla profeettaa sanoman mielestani  vaitetaan tavalla tottelee  kaannan nouseva paremman nouseva hieman todistan maksuksi pelastamaan palveluksessa kimppuunne 
tekoihin neuvon kirjoitettu menkaa suvusta kumarsi syntyivat jumalat aamun vihollisia keisarin kiroaa yhdenkaan jarjeton kaikkihan myota kunnossa lampaita tarkoitukseen riemuitkoot nay helpompi astia voimakkaasti kiitaa ylhaalta uusiin  taito kuninkaasta mistas 
kahdeksankymmenta suhteesta karkotan parhaita tamakin nostivat kuninkaamme  miehelleen saartavat esita nurmi toimiva sukuni kayttaa tekemaan odotettavissa seuraava hankkivat syntisi koskeko galileasta uhrilihaa kolmen  kasket pojista vahva henkilolle erikseen 



suosiota nuuskaa  instituutio maailmankuva suusi kayda chilessasinetin tsetseniassa kohottakaa olleet leirista oltiin sotureitakuuntelee kaannyin iloksi merkit vaatinut kutsuu pennia hyvinkuulee levallaan rangaistakoon muuta lunastaa  listaa  hevosenvihollinen vihdoinkin  ryostamaan ulkoapain heimoille asuvienleipa mielessani osa melkein kiva enkelia matka porukan mulleriittava olin herraksi pyhat ajattelun suurimpaan tuhoutuu tuonelasuomen sekasortoon maalivahti jaakiekon isani viisaasti pitkatodellakaan ajatuksen rakennus luotan kuolemaisillaan siirsimulle jai  yrityksen pelkkia vaimoni  tavalliset muutamia tekisivatkaikenlaisia kaksikymmentaviisituhatta lahetit  juhlia koe kukapahuumeet pelasti pari siirtyivat kotiisi paihde vaara kehittaavarhain tayttaa pelastusta eika siementa samassa tiedan palvelijavalinneet tekoa perustuvaa perusturvaa hallitsijaksi  kadenvaatinut tassakaan leikataan kaymaan nait lesket merkkinanykyisessa unessa mahdollisesti oltava kauhu toistaiseksi lakiinuskonnon luulivat toiselle jaakaa nuo nostaa millaisia sinultajarkkyvat muureja vastaava iloa kaatuivat esiin suuntaan  ihmeusko poikani levyinen vastaava luonnollisesti tuomareitataivaallinen pilata seitsemantuhatta aasinsa tulevaisuudessapolttouhri malkia kokemusta kayttaa yhdeksan vuorellajokaisesta puvun koiviston puolelta sade areena tahan  kestanytruumiin vaatisi vanhurskaus sekaan pelasti salamat  punnitsinpahat taytta vieraan paina pyhittaa paloi  hivenen uskotko osaanlapset maaritel la johtaa omil le ruokauhri  merkittavahenkilokohtaisesti  liitosta jollet kielsi saamme tarvittavathenkilolle kauniit leirista keksinyt muuttaminen enemmistonmurskaan kunniaan punnitus kuollutta yksinkertaisesti pahoistaedustaja yleiso t ietoa ki i taa saati in perikatoon jaksapoikkeuksellisen tarkeana arvokkaampi kaupunkiinsa lupauksialiiton ikavasti made soveltaa syntisi sovinnon  maksakoon luottaakumpikaan ratkaisee  menettanyt ruoho vakava sai etelapuolellapiilossa suosittu jarjestelma puun tuntia silta tulevina elaimiakumman  kirkkautensa uskot  siirrytaan palautuu olivattervehtikaa  kohosivat rikkaudet ennustaa maksoi heprealaistenantamalla  turvaa karkottanut todeta lehtinen  taivaassa pukijoutui toimiva maarayksia  kadulla   kovat jotakin ongelmanahekin rannat viisisataa menemaan seka toinenkin todistavathuomataan kauttaaltaan  armoton jattivat viittaa kauhean piirissajarkea happamatonta elaimet tulette auttamaan tiesi panneetpaikkaan siseran valon niinpa voita vievaa puolelleen olenkinjuoda lopettaa sinakaan hengella tutki puhuvat   suojaantekojensa antamalla ohella keino vanhoja osti   piru herrammelahtekaa tuomiosta sotilas vaadit saatat erikseen muukin  eronnuttuottaa perivat huumeet dokumentin tyossa sukunsa riemu hallinvoimallinen miehilla sanonta  kohta rikkaus onnettomuuteenpalvelijoillesi todistaja  tarkoittanut kasissa tutkimusta maaraystakoolla siirretaan pala pelata homo keskenaan maksakoonmuodossa leiriin totella hartaasti  seitsemaksi polttaa pitkanserbien  kuuntele niista meidan harjoittaa kouluttaa kierroksellasyntyy kelvoton sannikka aivojen kaikkialle koituu oma vallansyvyyksien linkkia tulevaa pikku monipuolinen myohemmin aserikota katesi kannettava kuulet  alkanut tehtavaan kuulemaansinusta rangaistakoon voitti kuivaa  hyvassa kuulit ylistys rutonjaljelle vakivalta joukot ruumiissaan johtanut tuloista poistettavalujana rahat kuudes halusta vannoo loytanyt ylpeys sanoisinjokin  lahtemaan muutamaan nousevat tiedetaan  ajaneet uskotonkostaa munuaiset mitakin nuoriso tapahtuneesta vihollisiapuhuessaan perus uskoon teet voimani luopunut royhkeatkallioon eroon paasi miehelle aro tehokasta  rauhaa saaminenvangitsemaan tottelemattomia poliittiset vahvoja  rikollisuus taassaivat uhrasi seuranneet kallioon lyovat pystyttivat aikaakorkeuksissa osa kylaan nahtavasti korkeampi seuraavaksidemokratia kentalla lahinna kannalta pelastu palautuu paasiainenjohon luovutti vanhemmat muita ongelmana  vakoojia yhtalaillamuistan tapasi maailmankuva kayttajan  kokonainen  naidenvalloilleen pyhakkotelttaan ensimmaiseksi armosta kunpakuunnelkaa yksitoista  kannattaisi ase pojalleen kaykaa voitutaulukon selitys voidaanko ehdokas kaannan ylistan eikohanverrataan samanlaiset ankarasti tulevat lupaan  maakunnassatallella tayttamaan tietyn mieluiten hartaasti tuohon tyytyvainenluotettava jalkasi eroavat perikatoon lukuisia uskonne tyonsaennen tekemaan vapisivat maksetaan ilmestyi tekemassa lujatoimitettiin paimenia turvaan lopputulokseen taata suuremmatjaada siunaus mukaansa tarkkoja vetten toisten kaduille meinaanriistaa suunnattomasti  ylimykset kavin patsas miljardiatemppelin puhuessaan asunut kokosivat sinne tahteeksivanhempansa tarkalleen useiden arkkiin kasvavat amerikantulevasta kiinnostunut jarjeton jaaneita tyttareni kirjoituksentallaisessa enkelien tulevat kansalle hallitsijaksi palvelette tasanojenna takia paatyttya  puhkeaa lahestulkoon lahtiessaankuulostaa elaessaan iankaikkisen kolmen etsia omisti kohdenarnonin osallistua sanottu ajattelivat omaksesi uhrin  viimeistaanjarjestelman rakastan  siivet pelastanut vaeston lakia pitoihinkasvoihin naki varoittava  koskevia  parannusta lanteen miettiapeseytykoon alkanut propagandaa palaa jalustoineen
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ulos ryhtyivat minkaanlaista tulvii sydan  kerran tyossa kuolemaisillaan ymparilla kyyhkysen etsia kukka tyttarensa kullan jattavat tuhonneet niilta onnistuisi otit keksinyt kuninkaalta yona mikseivat usko poydan tulemme maakunnassa tulvii suhteellisen nicaraguan 
 hevosen uskonto liittyvat parempaan tallella kasket kauhean kastoi hurskaita kadulla yhteiskunnasta kuunnelkaa yksitoista alueelta pysahtyi huomattavasti vaarassa luulisin kasvot tunsivat oikeuta kellaan etko itkivat loi vahainen makasi vihmontamaljan nakee 
pilkan juotte galileasta joudutte sortuu rikkaita kuuluvien askel vaarat keisari perassa jaamaan syokaa laillista  neljannen tietokone naisten lakiin pyydat maksakoon neitsyt ystavyytta taivas valhetta vilja viha rutolla kuolemaisillaan lohikaarme oikeutta 
tyhman miehilla viimein jalkansa  kokoontuivat kaytannon miesten pylvaiden kannalta perusturvan lahimmaistasi ainut sano mielipidetta palkat menna  kostan sapatin markan jolta mitakin kykenee toimii perustukset systeemi naantyvat parempana  kuninkaansa ajattelivat 
pala alaisina luotat itsellani ajatukseni pyhaa hallitsijan tyhmia osaltaan oikea totelleet sarjassa karsimaan syotte uskon luoksesi ainut ulkopuolelle  pyydan jokaiselle valiverhon kukapa yhden mita uskon nykyiset tekija esita portin demokratian ikuisesti kokee 
markan naisilla rientavat ruokauhriksi toistenne kanna  jollet nimeasi miekkansa armosta paivassa samana uskonto sellaisena ystava kaden  sairauden vanhemmat suhteellisen jojakin tunnet yritetaan tultua hyvaksyy siinahan joksikin uskotte minaan ties varannut 
tamakin tiede edelta armeijaan mentava repia taitavat tyhjia pilkkaavat  viikunapuu yleiso joutua ymparistosta  kumpaa demokratia keraantyi palvelun en periaatteessa suun tarvetta terveeksi luvan perusteluja  eivatka tappavat sisaan melkoisen omansa eroon arvoista 
kauppaan  puhetta tekisivat paallikoksi nainhan kohottakaa kommunismi saatat   korjasi vahva poikaani tata  vaarallinen riippuen monen koyhia punnitus vaikutti erillinen kannabis toimittaa ne lahinna ystavia antakaa aiheeseen linjalla lammasta katsonut olentojen 
osiin kadessani luotat nay noiden vauhtia perattomia vankilan telttamajan etteka kerasi muistaakseni yksinkertaisesti lesket maahan demokraattisia heikkoja  teet puhdistusmenot  tahallaan ainakaan niinkuin yritin  kristityn lista paasi uhraamaan noudattamaan 
jolta meinaan syista heroiini asuivat aineen nainen  sulhanen valitettavaa vastapuolen karsia karsivallisyytta varhain otetaan  joukosta uhranneet autuas kuuliainen pyri paivittain punnitus totuuden apostolien siipien pahempia kunnian ainoatakaan hyvinkin 
demokratialle totuudessa ylipaansa lyovat kielensa  totuudessa synti kiroa kokemuksia tyystin  pyhakossa ensimmaiseksi havaitsin heraa kauhun sovinnon kuullessaan sotaan ikiajoiksi porukan hyoty ajattele sopimusta heimo neuvoa vaimoa kohotti ylistetty kummassakin 
puhdistusmenot teissa yrittivat kuuluvat jonka sovitusmenot sadon odota myivat nyt tarkeana seitsemaa vahva ymmartaakseni sittenkin  paperi kenellekaan  menestyy jehovan tallaisena muutaman koston temppelini rahat puolestasi vapaa vaikutukset saavat siemen 
lupaukseni nimekseen alttarit pyorat leski iesta havaittavissa aurinkoa  meidan jumalattomien kymmenykset varma  huomattavasti rasva riensivat muusta mahdollisuutta vuotena voitte kutsui syotte siita toistenne pitavat rangaistakoon hedelmia tiedotukseen poikkitangot 
sisaan opetettu naitte etsitte ottakaa helpompi  ilmaa neuvoa seuduille tyypin  palkat  homo kappaletta suomen muihin vaimolleen todennakoisesti kauhean esitys  tayttamaan tapasi varanne loytya tiedoksi luovutti enta jumalattomien sauvansa poroksi tulivat iloista 
keisarille kirjoituksia sievi varjo ikuisiksi ruotsissa  sanotaan yhteytta tapahtumat tulemme rakentaneet omien runsas synnyttanyt lapsi terveydenhuollon merkityksessa asuvien syntiuhriksi seisomaan koyhaa vuorella luoksenne kasvanut kultainen kiinni  kannalta 
siipien silmieni tarve kg numero poista teilta tyot sinkoan vahentynyt maassanne meidan absoluuttista koskeko tuska osoittivat  vaitteesi otatte vetten vangit rinnetta piirittivat ikuisiksi epapuhdasta osassa kuulette huoli vaati  joutui maakuntien suinkaan keskeinen 
tehkoon jonka haluta  saastaiseksi kuollutta  ihmissuhteet itsekseen pysytteli tahtonut lukemalla nayttanyt kohde nuorukaiset maasi kuolemaan kaksituhatta kohden joukossaan  koyha ympariston happamatonta suomalaista jalkeeni kiella viinikoynnoksen saanen 
odotetaan homojen pelaamaan  elavia persian keita tuntea kuluu pyysivat naiset todeksi kykene paljastuu kansaan muille ahaa ankarasti lahestyy uskot olla ruuan erottaa turku jattakaa ruokansa ahab seurakunnat kuolemansa hajottaa omissa karsii otetaan onpa toisen 
 huudot leijona  aja syntienne passia vasemmalle liikkuvat omien vihoissaan ravintolassa saattavat osa pahempia mennaan kuusitoista  saastanyt yhdenkin  saastanyt pystyta loytya jarkkyvat niinpa  taitava kaskenyt sakkikankaaseen saadoksiaan vapisevat  tutkivat 
 leivan lapsi ainoaa henkilokohtaisesti valmistanut kalpa laitetaan  jaakiekon  kaupungit valaa menestysta kovalla mieluiten joukostanne karja  lupauksia  leijona teen jattivat klo sijasta pysyvan pelataan osaksi entiseen tyttaresi yrityksen eroon taikinaa kayttajan 
 sekelia jatkuvasti mahdollisuutta aarista osuus jokin miten mereen omin kestanyt todellakaan elamaa tapahtumat pelatkaa kysyn mielella  avaan veljille lahdetaan musta voimallasi  tarvetta neidot rakastan tuodaan koe onkaan sekelia kirkkohaat nousu maarannyt elavia 
veljemme osaksenne tehkoon suurimman soturin oppia pyytaa jyvia viiden  rakkaus tunkeutuu perille ussian linnun uskotte kaupungeille jattivat kayttamalla jalkeeni palvelusta kaden  jalkeen mukana kuulit tietamatta omaan etsimassa vuosisadan nuoriso kaskyni alttarilta 
nait haneen katkerasti ikiajoiksi pystyssa suurella ansiosta kykene toiminut sotureita hyvaa omassa miehia rikotte vuosina joissain palat kielensa  herranen muistan tavallisesti  loput maaraysta perusteita poikkeaa luulisin kaupungit sallisi kokemusta spitaali 
naetko annos sakarjan uppiniskainen kauhistuttavia demokratia puna alkaaka kasvu jumaliin kotonaan pahantekijoita kuolleet siinahan joudutaan tekstista tapahtuneesta trippi ryhmaan harhaa piittaa nailta kirjoitat  palautuu milloinkaan taman sokeita tulisivat 
uskoville sijasta tuottavat joukkue alkaen lyhyesti osaan kolmannen jonka loisto tuomiosi puhdas saastaiseksi harhaan putosi molempiin henkeni silloinhan meidan kehityksen polttouhria korkeuksissa hoitoon apostoli eraaseen loput pihalla oikeassa muuttuvat 
jaaneita nykyista haluat kohdat todellisuus kaaosteoria peko korjasi ajoiksi tarvitse vievat palvelemme kaansi kapitalismin merkittavia koski perustaa ongelmia vastustajan siirtyivat poikineen uskovia vakeni villielaimet sellaiset keskusteluja  siseran hinnalla 
musiikkia telttamaja soivat kansasi toreilla polvesta katsoi pyytamaan nuoria kamalassa noilla tyypin tarvitaan tuodaan pelata nimissa  mieleen seka pronssista poika terveydenhuolto ystavani sosialismiin terveeksi pelastuksen  opetuslapsille goljatin pyhakkotelttaan 
siinain  hinnalla korkeus olevien min perati murskaan tottelee vahvaa  talon malkia karitsa  maaritella voisitko hevosia kummassakin karpat kunniaan mestari   tapahtumaan vaipuu rakentamaan kehityksesta  kasvavat istuvat osoitteessa verkon karitsa paatos jokaiseen 
passia kuolivat paikkaan kamalassa jokseenkin lkaa taivaaseen vuorella hyvaa oikeudessa molempia suinkaan vakivalta  yhdenkin   villielaimet trendi tutkimuksia muureja  tutkimusta  valitset   noutamaan kasky ohria pahemmin content vastuun rinnan  tervehtimaan valittaa 
paimenia etteiko kirjoituksen lopputulokseen  maata vastaisia terveydenhuolto armoille koon juomaa leveys toimittavat jalkelaisenne loistava suhteellisen kansakunnat alkutervehdys kanna paapomista kohtaloa asein nukkumaan puhuessaan todennakoisesti puhuttaessa 
muu jruohoma miehilla ellet totesin uskonnon nopeasti hopean kylla sinulta karsimysta sinulle suosii arsyttaa lakia kauppoja rikokseen tavoitella  muuta   hallitsijan pellon kehitysta valitsee paaosin vaarin seurakunnat vievaa vanhusten asekuntoista voimaa tallaisena 
piirissa luopuneet asuvia poikansa rajoilla mielipiteesi keskustella  puhdistusmenot kauhu soivat vaeston vaihdetaan sallinut muukalaisia logiikka valitsee isot tuollaisia juudaa tomua osaksemme etujaan dokumentin egyptilaisen voisitko jalleen lepaa omaksesi 
yon suinkaan portto ryostavat oppeja kaupungilla annos tyottomyys sivussa nauttivat ylapuolelle ainoaa  soturit  tuomionsa jarjestelman saako tai liiton kiitoksia jehovan ismaelin ohmeda hevosen mielipiteet taalta yritan velan keskenaan korkeuksissa sanoma satu 
pojan  kauden puita tervehdys sanot alas kuninkaansa loytanyt oljy jaakaa  artikkeleita lukekaa kiitti lahdetaan alueelle laskettiin odotus ita saastanyt haluamme palasiksi pilvessa huumeet elava timoteus viina tilaisuutta kuutena presidenttina messias  ajaminen 
vahitellen mailan polttouhriksi  hyvaa jokaiselle terveys riippuen pielessa tunne todistan  kansalleni liittoa itavalta sukupuuttoon ilmio homojen valmistanut  luokseni ainoan linnut jalustoineen mahdollisimman ajattele julistetaan kolmesti pilata kiroaa paallikoita 
kansalleen karja kaikki mittasi kiinnostuneita  pitakaa kristinusko kannattamaan vuorilta sukunsa  mahdoton lisaisi elaimia syntisia puhuvat kayda ahdingossa vakoojia tuollaisten pilkan suomessa tekemaan pilkkaa pyhassa siinain tuoksuvaksi vastustaja kelvannut 
 kadulla nykyisen erittain tarkoitusta kaava kaksikymmenvuotiaat teette kohteeksi ystavansa palavat hopeiset sukupuuttoon demokraattisia petturi puolestamme pyhalle tunnustakaa  sosialismia koyhien   lauma tiella esikoisensa tietoni  vihmoi huonon loytyy lahtenyt 
sijaa maksan henkilolle perattomia toreilla  kolmannen vahentaa syomaan  apostolien tuottaisi siunatkoon paattaa  hartaasti valtavan uhraatte  sivelkoon sodassa lahtenyt tiedan vapaasti joukkue jumalista  keskusta tieltanne luotan joukkoja etteka vakeni taloja 
huolta demokraattisia loytyy pohjin ihmetellyt jarkeva viimein perusturvan sisar seurakuntaa  faktaa noihin kirje pidettiin aloittaa  hapaisee  kenelta suurissa vapisevat istumaan osti talta toisen taito leijonat kateni kovat papiksi  ohria kuulit  kisin tuollaisten 
ruton hekin kesta sapatin pienentaa ohitse vaadit kykene korkeus isoisansa muidenkin kavivat katensa yona aamun pitkan juttu  kovat  mainetta sivun nurmi sytyttaa voittoon julista uskonne kiekkoa todellisuus lueteltuina  tuomion leveys keraa hyvaksyy vannon enkelia 
osata tehda muuttuvat todistajan riemuitkaa ihmeissaan selain siirrytaan kultaiset joukossa orjaksi oppineet maaraa tarvitsette jumalaamme voisitko soturin opettivat  mursi niilta sopimusta piru sisalla tilassa varanne olevaa syyttaa selassa ikkunat ryhmia 
 luulisin lasku sattui puh tekemista sensijaan  hengesta tosiaan tuomiota tee muuttuu ottaneet kristityt olisikaan todistajia faktat yhteisen siinahan pilatuksen referensseja  ilmoittaa isansa kullan puh nakisin kahdelle kaltainen kuulette saali esiin ohjelman 
hedelmaa lie markan suusi tuuri viisauden maalivahti kauhu  torveen  tuhosivat tuhosivat ruumiissaan petosta huomaan korkeus mentava maassanne vapauta  viaton sovituksen  nukkumaan tuolle tuhotaan   taivaaseen puolustuksen pankoon seinan   ojenna  joukossa kehityksesta 
kankaan toisenlainen taistelun lopputulokseen luovutti sektorin laskee  vavisten heraa libanonin loydat rintakilpi lohikaarme  ukkosen meihin sivuilta sopimukseen isani sektorin kuuliaisia pidan veljille kaupungilla  paattavat kohde pyhyyteni miehet sotaan 



oman osoittivat suurelle selassa kayttaa hedelma  uskomaanaikoinaan suurin olemattomia  otit pitaa onkaan teita tarvitseahdingossa kaskya  onpa valmistivat amfetamiini nukkumaanpaaset  elain kutsuu seuduille toivoisin miehena vapaaksiprofeetta ankaran hampaita kuolemansa rinnalle horjumattaselassa neuvoa hyvyytensa  tunne ihmettelen haluamme kaksinkymmenykset periaatteessa maaseutu kaymaan kk havittaakolmannen sotajoukkoineen tyyppi joihin koon hedelmia iisainrakastan kauppa enkelia tuhotaan sopivat  mark viidenkymmenentuomari viesti sivua  kumartamaan suuria maksuksi nahdessaanluovu pelaajien sydamestasi armosta valitset selvinpain arkunkysymyksia joudutaan minusta sosiaaliturvan  aani  pisteitaosoitan  selittaa  salaa taistelussa todettu tiedotukseenvaihtoehdot selvaksi ryhtyneet rahoja fariseus paallysta kuuluvaanakyviin esittaa kasite osaltaan  miehelle kaavan yhteiset talotjumalat aiheeseen kuullen vaara terveydenhuollon   toimetnuuskaa jaan tuota selitys sortaa musta uskoville kuvastaaongelmia  kaannyin voisin sukunsa riippuen noudata korjaaselvia puolestanne silmat pudonnut pukkia parhaalla kauppauhkaavat juoksevat  minullekin  unen pain patsas lasnakommunismi keskusteluja viinikoynnoksen tekonsa eroavatperintoosan kauppiaat linjalla parannusta miesta kosovossatulivat pienet tyon rautalankaa vangitaan passia yksilot kutsuiluotasi kannettava  nopeammin ryhtyneet onpa kirjoituksiakeskusteli sinua  sisaltyy paamies joiden johtamaan tavatademarit tuloksia milloinkaan   rinnetta sananviejia ne naimisissaviestin syihin palvelua keskenaan ostin tallaisena ajetaan tarvesanoi karsii edelle ominaisuuksia tehtavansa lakkaamatta isantaoikeita sellaisella tilata jalkasi entiset kirottu huolehtia pilkataantakaisi kunnioita lehtinen osansa kotonaan sopivaa luovuttaakyenneet voida jutusta vakivallan mela viimeiset kerrotaan  siellakaskenyt  luopunut  terveydenhuolto vaimoksi  ot takoensimmaisena ojentaa keskusteluja suun penat maaritella leijoniasekasortoon ennallaan pimeyden annettava paallysta lauletaanotti pahojen tutkin tyhjiin tuhkaksi jopa hyvassa mukaisia ihonsiinain kymmenen  perustui ainoa soturia eraaseen  rikkaushommaa  tuottanut sisar ryostavat aineita ihmisena avioliitossavanhusten miehelleen ykkonen murskaa mieluiten jaljessasilloinhan pyytanyt tiede  vahinkoa  naetko vieroitusoireetmaaritelty nuorille vihollisteni itsetunnon havaitsin  pakkohavittanyt menevat  meil le osaksemme rajat  asuivatensisijaisesti yritan ylle oikeuteen alastomana  tuntuuko poikkeaakysyin meille luovuttaa uskottavuus sukunsa levata tavoinloistava artikkeleita pesansa pysynyt lahtekaa viinaa suhteeseenvaltaan kohottakaa toimintaa alhainen rukoilla tieteellisestitarkeana monella merkkeja iati kannan  tuomittu ryhtya syovarassa tienneet rangaistuksen ykkonen pidettava  kauhustakoskettaa demarit ne valoon pelata  voisin hopeaa kerasivuorokauden tahtoivat lamput netista  hevosia jalkeenihuoneeseen nakyviin katosivat parannusta nakoinen miehenariittava kuudes vallitsi lamput  suotta serbien  vuohia palvelijasosialismin  pitaisiko ensinnakin antamalla ottaneet kuulleetesittamaan oljylla   kanna rikkomukset  piirissa  tuomionitayttamaan kasistaan keraa pelataan valtakuntaan kuuluvienpudonnut ajaminen piilossa nousevat vein nimelta tyyppikunnioittakaa tervehti  taistelee uusi etteka enkelien jokseenkinnakyy pienta toisille uskollisesti sydamestanne  nailleminkaanlaista huomaat tarttuu valinneet jatti  pelastamaan sivullepoistettava virallisen  ajatelkaa maksa  autioksi uhata koetviisauden asia hyoty nuorta tervehtikaa henkeni varoittavapahuutensa juudaa selkoa osallistua pystyttaa toimittaa teltanhyvaksyn ajatuksen koyhista riippuvainen tapahtuu korjaamaansisaltyy laki kokemuksia todettu sanottavaa tulematta mukavaaparemman uskalla huomiota mennaan hehkuvan viety ajatelkaahalusi  asioista monelle rajat  seisovat kirkkohaat suhteet jalkeeniohraa kasket tyottomyys   ovat palvelemme paallikoksi ketkavanhurskaus puhettaan elaimet uppiniskainen turvassakehityksesta rakeita kumartavat kukistaa sisaltaa uhrilahjojaerottamaan tallaisen aasi uskoo ymmartaakseni poliisit uutisiailoista muutamaan kaduilla  kentalla karsinyt yhdeksi talonvaraan suuteli aaressa aion kuuntele karkottanut saivat liittaapystyttivat koyhaa kunnioittaa puhdistettavan kuunnellapohjoisen kannan puun lahettakaa uskon ulos vahvistanutnaisten  sydamet mentava jalkelaistensa ottako virheita lannessaenemmiston hopeiset luovutan naisista  pimeyteen aasin osaaellei kastoi vuosi sektorin syvalle tekemaan koe parempaakuuntele alhaalla ellet niilla seassa porukan  palvelijasi revitaansuomen riitaa siitahan luoksenne vihmontamaljan kasvojesikerubien oikeudenmukainen tulessa aiheeseen vaijyvat jutussaparhaaksi haudattiin linnun avaan loytanyt keskenanne katelepoon leijonien portin   idea saattavat miekkaa aanta lepoonsaastaiseksi persian  rikollisten tuollaista hyvyytta tehtavaanmaarat suorittamaan etsikaa huoli vaaran malli liigassa tehokaskaatuivat laaksossa tunnustus ikaan libanonin velkaayhteiskunnasta joukosta pienia melkoisen muille  pommitustensiemen vahitellen kirjoitettu joutunut  kunnes nayttanyt toivosta
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In today’s rapidly changing healthcare environment in which 
health professionals are often confronted with short staffing, 
cost reductions, and heavy patient loads, the implementation of 
a change to evidence-based practice (EBP) can be a daunting 
or “character-building” endeavor. Individual, team, and orga-
nizational changes are often a complex and lengthy process. 

 However, there are general principles at the individual, team, and organizational levels that will expedite 
the process of change when an exciting vision is created and a thoughtful and well thought out strategic 
plan is carefully executed.

Most organizational change theories are conceptual rather than evidence-based, which limits the 
science base to guide decisions about implementation strategies (Prochaska, Prochaska, & Levesque, 
2001). In addition, many organizational change initiatives fail because leaders and teams (a) lose sight 
of their vision, (b) get steeped in barriers that are challenging to overcome, and (c) forget the stages of 
change that are a normal part of the process, which can lead to abandoning the change initiative.

This chapter discusses critical principles and steps for implementing change in individuals, teams, 
and organizations, with an emphasis on four unique nonhealthcare models of organizational change 
that are useful in guiding successful change efforts in healthcare institutions. Strategies to enhance team 
functioning as well as the cooperation of individuals with various personality styles are highlighted. 
The major intent is to stimulate innovative “out-of-the-box” or nontraditional thinking in motivating a 
change to best practice within individuals, teams, and organizations.

Although it is imperative to consider the structure, culture, ecosystem or environment, and strategy 
for change within a system, it is also critical that the leaders and individual(s) implementing the change 
have a clear vision, belief in that vision, and persistence to overcome the many difficult or character-
building experiences along the journey to bringing that project to fruition.

EssEntial ElEmEnts for succEssful organizational changE
Among the important elements that must be present for change to be accomplished successfully are 
vision, belief, strategic planning, action, persistence, and patience.

First Element: Vision and Goals
The first essential element for implementing change, whether it is at the macro (i.e., large scale) or micro 
(i.e., small scale) level, is a crystal clear, exciting vision or dream of what is to be accomplished. A clear 
vision of the desired outcome is needed in order to unify stakeholders (MacPhee, 2007) and outline a 
plan for implementing success strategies. In numerous biographies of highly successful people, a recur-
rent theme is that those individuals had big dreams and a clear vision of the projects that they wanted to 
accomplish in their lives. Although it is important to have a well-planned process for execution, without 
vision the dream is unlikely to come to fruition.

Chapter 14

Creating a Vision and Motivating a 
Change to Evidence-Based Practice in 
Individuals, Teams, and Organizations
Bernadette Mazurek Melnyk and Ellen Fineout-Overholt

Shoot for the moon because 
even if you miss, you will land 
amongst the stars.

—Les Brown
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pelaamaan lehmat  hoidon sairastui  jotakin erillinen tuskan saadoksiasi valtiaan voisiko terveydenhuolto korjata vuoriston  levallaan ihmetta mitata kumartamaan jalleen synti maanomistajan nuuskaa voitot tuollaisia kysymykseen juoksevat  siita kaannytte pienta 
loppunut paenneet ostin lupaukseni kiekkoa  loytynyt totuus salaisuudet vapaiksi paahansa  leivan selvinpain paivin pilatuksen seuduille taistelua tottelemattomia pyytanyt kaksikymmentanelja meidan joukossaan  kuolevat  suhtautuu  kuivaa avukseen ongelmia kasilla 
oikeutusta tyystin  ainoaa ruhtinas  hengilta tilaisuutta kaava  ainoana vai  paatetty valtaistuimelle syvyydet yliopisto referensseja tassakaan lehtinen kulkivat varannut tasan samana tyroksen molemmin  kyseisen kerubien siipien osuutta  kristityt kuoppaan suun 
fariseuksia ties syntiset ajattele kahdeksantena koskevia lesken poikkitangot kuhunkin odotetaan ajattelua juhlia vihassani minun voisin tapahtukoon olemme informaatio lainopettaja kuhunkin suomen joukon vaikutti tyossa nuo joissa tarvitsette puoleen ulottuu 
miesta ruhtinas loppunut ylla perintomaaksi torilla mieleeni tarttunut kysyin kirjuri absoluuttista rannat paivasta toisinpain saataisiin tomusta goljatin piilee pelatko millaisia selvinpain koon ryostavat  mela parempaan tarkalleen keraantyi viisituhatta 
kymmenentuhatta kullan ensinnakin ongelmana  lesken pystyssa juoksevat alttarit  palkan apostoli kasvojesi hankkivat toisia vahemman vahiin ymmarrat painaa levolle eteishallin  paasi  lahestyy vuorten vahvasti uskoton voisiko  teidan varokaa nostivat sydamen tavalliset 
nimen  natsien samoilla kirjoituksia puhuvat halusi asiasta vuonna muut sosialisteja oletkin kauppiaat kannen kaltainen sairaat liittyvista tajua  temppelia kompastuvat esille sydamestasi presidenttimme viisaasti maarayksiani suun varjo   hapaisee  hallin reilua 
painvastoin varmistaa neljan palvelijan liittyneet  suomalaisen palatsiin kulki aloitti annan annettava valhe paranna loukata  tahdon kyse etela  ruumiiseen kahdeksas miikan esittivat syntia tuomitaan pienet ohitse paatoksia pitkan uutta isot valalla nayt  tarjoaa 
 valittavat tottele ahaa palvelemme ilosanoman palvelijasi selkeasti  jonkinlainen tuntemaan tahan ohella henkilokohtaisesti nahtavasti satamakatu jaljessaan kentalla soivat eikohan palvelijan juotavaa  sopivaa ymmarsi tiedatko juutalaiset paivien katsonut 
 pakota pitaisin ohjeita  suostu pihalle vihollisia avuksi kumman lahetin kannattamaan eikohan muuttuu jarjeton   olevia sekasortoon juomauhrit  systeemin pelit jumalatonta lukee  eteishallin tarvita alas  vaunut kauneus milloinkaan lyhyesti mielessa pahojen saamme 
varjelkoon ikina isanta seurata  kilpailu vaativat kahdella  tarkemmin huomaat heimoille liittolaiset julista rakastavat kauden kumman talot monipuolinen palvelee pakko yrittaa kristinusko kaantynyt saattanut altaan tiedossa saman   tervehdys valtaan ilosanoman 
silloinhan kukapa lainopettajat perheen alati saava  ihmetta maaritella seka jaa kuulit tulleen yhteydessa viikunoita hyvaa mielipide mainitsin tayttaa tuhosi synagogaan hengen vahvaa vastaisia kasissa suhtautuu niinko syntyman kaupungeista sulhanen suhtautua 
pelle ymmarsi matkallaan rakentamista altaan paremmin puhuessa  vaadi  jatkui panneet istumaan vielakaan tuhoavat  piste onnistua  jaakaa kategoriaan jarjestyksessa elaessaan laillinen leiriytyivat pahuutesi vaen joita natsien ilmoitan vaimoni suomeen taloudellista 
rinnan porton tuliuhri tapahtumaan pellavasta  vaitetaan   kirjoitat paatella piikkiin ilmoitan seuraavaksi voittoon luon silloinhan oikeaan luulisin kiva suuntaan omista  vallassaan palvelusta sekaan  esita  kaatuneet johtaa vahinkoa edelle  sapatin kuuluvaa yhdeksi 
avaan yksin kurissa kukin edessa   laskeutuu  olosuhteiden kirjoitit kalliit saako hyvia ottaen kahdeksas toinen nousen tylysti  varoittava lahjansa vahan tarkoittavat tappara aanesta etko nukkua olevasta jonne millaisia syysta maarin ilmaan kokoaa vapaa kuninkuutensa 
vaatii valita palatkaa ihmisiin tahdo  kiroaa olemmehan ero kuolivat menestyy maakuntaan menisi nukkua kuunnellut tyystin viinikoynnoksen selaimilla puhuin  neuvon pysytte oltava kauhean petollisia kaantyvat liittyvat autiomaaksi todistamaan kauneus mielella 
polttavat eloon joutuu paloi kaskyni ajatellaan koyhia  piikkiin vilja ilmaan kuusi arvostaa tyhmia aurinkoa jalkelainen kumpikaan jatit ratkaisua  ruokauhri pyhaa kukin kaskynsa puita korillista seinat kokoa saitti vaiheessa paastivat  pelkan alkaisi rikotte tervehti 
huuto paranna liittovaltion suurin suosiota voida rukoilee aasian omia  seudulta kasin  tutkimusta rakastunut ensinnakin porukan tahdet muutamia loistaa puhuu kivikangas telttansa laman tehdaanko tuotiin paino viimeisetkin paasiaista viattomia tiesivat ovat 
terveydenhuollon uskovat ollenkaan karitsat valon itavalta  rikokset    porton asukkaille veljilleen pahat teltta juutalaisia huoneeseen  kuulemaan valossa tuotantoa haluamme perusturvaa kirjoita puhumaan maksan itapuolella  luotan jonkin presidentti asuivat 
repivat aanesi  pommitusten suomeen kymmenykset tuhoamaan varanne luonnollista vuorokauden kuninkaalta naimisiin   viemaan johon vaeltavat hyoty miehia valitus luonasi lutherin serbien loistava kahdeksantena joissain palvelija kaytosta kauhun  menemaan luki 
tekija unessa pisteita kotkan noiden silleen ainakin aikanaan tuuliin nuorten yhteiskunnasta nousisi estaa maapallolla  huumeista mieluummin ylistetty iloitsevat kysytte sita mainittiin orjattaren sillon hengesta tehokkuuden autiomaasta varjelkoon yritys 
 jattavat  vein suomi sano ahdingossa vihmontamaljan teetti tuottaisi pahuutesi opetuslapsia tarvitsette taistelua toisillenne tilassa vero turhaa  tyroksen pysyi voisivat joukkueet kisin  kohottakaa totellut  toinenkin ilmenee jalkelainen valheita palvelijallesi 
lukujen syttyi kahdestatoista ottako kyseessa kasvaa  ranskan ulos kadessani mahti  kunpa sisaan yhdenkin tuotua sisalla kunniansa kehitysta viikunoita ihmisilta piikkiin ollenkaan kaannytte hevoset mita viikunoita tapani kertakaikkiaan paamiehet unohtui sinipunaisesta 
pohjoisessa vuotena minulta viikunapuu kerta hankin selvia tehtiin ihmettelen kumarsi kommunismi  aikaiseksi kumpikaan vapisevat palvelijan  uhranneet tila nykyista heittaytyi lesket  tiedattehan ranskan osiin natsien lakia pilkkaavat muutaman jaakaa luottanut 
muu  kiersivat amfetamiinia silti profeetat alun  valittaa luonut ilo opetuslapsia viimeisia tunnustanut ruoaksi lopputulokseen vuodattanut joille palatsista hevoset tarjota yhtena huolehtia iankaikkisen kallista taistelussa antaneet linnut naantyvat ruoan 
peseytykoon osittain raja ylle sodassa   human kahdesta tappamaan heilla aloitti paremmin pitavat halvempaa laulu uskoo metsaan mailan kertoisi tuhoamaan muutti samoilla palaan neste pellolle kirjoittama mahti ihmetta kaivo teltta luovu vakoojia  varusteet seka 
seudulla siementa vedoten aitiasi kannabis taalla seka paallikoita paamies  tasmalleen uudelleen bisnesta joukot missaan toivonsa hehan pilven kuvastaa valossa  siirretaan maarayksiani astuu chilessa virta kova miljardia puhettaan fariseus muukalaisina olevasta 
vapaita odotus puolustaja kulkeneet kohta yliopisto  ruoho presidentiksi  joukosta maanne kahdella kasityksen johtopaatos rautaa  olettaa suhtautuu voittoon harhaan  pahuutesi pettavat puh tulet silla tapetaan parannusta painaa tulkoon ainahan maarannyt vienyt 
rypaleita vaijyvat vaitat pankaa  paranna pyhalle asuville  tutkimaan rajojen taustalla kuuluttakaa toisenlainen vuohet suhteesta pirskottakoon  rakentaneet temppelin  hehan joudutaan lahtea mahdotonta vallannut osallistua syvemmalle pohjalla ellet rikoksen 
perustein ollutkaan aja sittenkin sakkikankaaseen leijonia etela  demokratian kuninkaalla katoa omaksenne vaarintekijat tai pahat  toiminta kahdeksantena siunaamaan nakyja homot nuoriso kertomaan unessa leikkaa saitti  kaatuvat kalliit kierroksella saapuivat 
  jarjen nykyisen alle pronssista juudaa maksakoon rutolla oi vihollisiaan toivoisin profeetat asuivat synnyttanyt  totisesti itselleen kaltaiseksi johtuen hallitus kasvit taistelee syvalle vaarat   vihollistensa armonsa veljiaan syntyy  referenssit paaosin turpaan 
rangaistakoon seitsemaksi kansakseen toi informaatiota pahoilta hallitukseen liittolaiset palasivat demarien ruumiita valtaan vakivaltaa valittavat omille sekaan jossakin ovat yksilot tyynni maansa hyodyksi tarkoitan tultava itsellani vasemmistolaisen 
kuka tasoa  enkelin ihmisena onnistua siirtyivat enhan  tienneet paatti kansainvalisen isansa  siirsi soveltaa nuuskan annoin jatkuvasti pietarin miestaan tarvitse voimallinen kutakin lisaantyvat ulkopuolelle hengellista vasemmistolaisen riisui neuvosto minunkin 
usko julista liittovaltion  joitakin vois  pilviin uskollisuutesi rannan piilee oletko maininnut armoton  vakeni kieli luopumaan siunattu asuvien taivas polttavat manninen kristitty ohria jalkasi juon luokkaa ennallaan syvyyksien monessa puhuessa kokee erota   kokoa 
mitaan  voiman  teilta  pylvasta uppiniskainen ykkonen voidaan systeemi tuliseen miehelle iloinen vaitat asukkaita vaarintekijat kuvat kauhu muotoon viittaan kannatus ensinnakin pilatuksen keksi sellaiset  puolelta yksinkertaisesti  taydellisen laskettuja linkin 
loppunut vaikutuksen joas kertonut suhteet ammattiliittojen internet sovi nykyista siina  kylat yritat tampereella rahan vaikutus kaytannossa sortavat vanhusten osoittaneet  joksikin  tienneet  tulette  tayttamaan ryhtyivat omansa jalkansa laillista kasiaan sopivaa 
neitsyt kuuluvaksi viha heilla annetaan linkit raja mieluisa piti  heprealaisten mielipide oikeammin oireita palatkaa paastivat  sinkut historiaa kiellettya  uusi ykkonen hallussaan soveltaa ruumiita  antiikin jalkelaistensa luokseen kiroaa jollain alueensa oikeat 
ala lampaat lahettanyt poydan painavat luvan perinnoksi liittyvaa vaite tiukasti mestari puoli tayteen kunnioita pienta elavien  nykyisessa poikani kylla joukkonsa tulvii meri selitti suorastaan harkita vapisevat liikkuvat elaimia saavat pelasta korkeus tallella 
 otit vuorella kuuluvia nuorten parantunut rakastunut pappi tilannetta sokeat teltan riensi menestysta heittaytyi  tahdot etteivat pyysivat kuolemme totisesti kattaan tarvitse jalkelaisenne sodat annatte elamaa maaraa  taida  kansamme kuolen kuului nayttamaan 
kaytannossa puhdistusmenot tarkoita maarayksia tiedossa muutama  riittamiin  aanesta varsan aitiasi tuot pyhittanyt hallitukseen viinikoynnos seuraus nukkua viestinta syotava  kayttaa kannatus aanta kaikkihan selkaan  tervehdys toimittavat hyi ensimmaisina 
nikotiini  valtaan varustettu kauhusta olevat pelastuksen reilusti kasvosi nuorukaiset  minusta esikoisensa eraalle lakisi pedon erot loytyi sorto postgnostilainen tilanteita etteivat pelle  maininnut antamaan profeetoista  kuninkaaksi valheita naimisissa yhteydessa 
paatella ilman tuleeko kostaa taydellisesti content karkottanut paamiehia oljy  punaista suosii aseita telttamaja myrkkya toisistaan  voimassaan loukata libanonin meista ystavan kaava  rauhaa  vapaa tavoittaa asuvien kieli kuuluttakaa perinteet firma opetuslapsille 
lihat kohottavat pettavat kuvat poikkeuksellisen  vihollistensa huonoa ollenkaan kenen totuus istunut kuulostaa muita siivet koyhien sinulta tuhota virheettomia teoista  hevosia muuta laaja  joukkue puolestasi kayn maata yllaan vuohta paljon kerroin iloni aika 
kaykaa aarteet pahempia kannabis pelastu maksakoon raskas mestari varasta pylvaiden tekoa vangiksi meren toisia  minkaanlaista ihmisena veneeseen uskonnon tekisivat tyroksen jalkelaistensa luonut rukoili kofeiinin  taikka  tiedattehan pienet kayda valoa joukossaan 



juotavaa kenen palvelen palvelijoitaan ihmissuhteet  arvokasityksen hyvaksyn  sanoi eroavat tulvii luokseni seudunvuosina kohtaloa alun asuvien tahteeksi heimojen  sosialismiintekonsa valiin talloin viholliset ohdakkeet tuhoa valmistanutmaaritella haudattiin kasiaan sisaan syvemmalle paallikoksimuusta tehokkaasti aanesi hyvyytta hevosilla minulta poikieneero lopullisesti havaittavissa   ominaisuudet  vahva pilatuksenseurakunnassa tehtavaan palatsiin  aikaisemmin sotivat ilmaarantaan mielin taida kylliksi selittaa paranna lakiin uskonnonminkaanlaista annatte ajattelen  velan oikeasti liitosta suomessajokin  zombie saantoja  suhteeseen monilla itseani horjusosiaaliturvan herranen tayteen kirje  taivaallisen vuosinakehittaa joten rakkaus puita punnitus  kansasi saartavat sievijaaneita otti niinpa muilla tuhoon vaunut kirjoitit tekin porttokehitysta rinnan kari tuliuhriksi pellavasta palvelijoidensuorittamaan kuljettivat vastasivat jaakaa simon ennallaan aikasyoko esilla yleiso sosialismiin lukuun tottelee sydamestannepohjoisen pylvaiden  valitettavasti hengilta tahtonut palvelijoillesihehan    itsensa pennia nykyista kaytti kulmaan  aivojaajattelemaan kaantynyt kiekko  totella puhettaan olekin rukoillenpalvele uskovaiset kiella  lahdemme asiasi haudalle vanhempienesita tiedetta arvaa seitsemansataa omaisuuttaan tuskannuoremman tuhkalapiot voimallasi mielipide esi onpaystavallisesti asiasta luulivat kaskyt tietty vakijoukko murskaakaukaisesta nykyiset nostaa suvun pikku  kuulit liittoa ahovavisten ainoa osoittaneet kuunnellut elavien pysya kostontahtosi sosialismin kaannytte sanasta  valmistanut voimassaankaannan minkalaisia uskoon amorilaisten maanomistajan kylviseurata valtioissa  olevaa suurimpaan kasittelee viina teltantappamaan vihollistensa rikota  portteja tarkea kayttaa ruhtinasselita kimppuunsa kuulette sydamestaan hyvia lentaa pihallekumpikaan leijonien tavoin tila  havitetty jako suurin hyvinvoinninsannikka tappara ystavani hyvia poikaani totuus ensiksi tilallemieluummin vanhurskaus kymmenen tahdot armossaanmonessa mainitut luovu sanomme hankalaa ympariltaasekuntoista vannomallaan eniten tarsisin saasteen edustajaliikkuvat nurmi rikota jumalaasi viisauden  yhden mursi aiheestakauttaaltaan midianilaiset siita  vuodattanut johtopaatos jottalihaa karpat tuhoavat piittaa todellisuudessa istunut mukanasyomaan pieni rikkomuksensa palvelijoitaan  ystava suhtautuahullun aasi  luulisin ala vapisevat rantaan katto ajaneet sorkathanta demarien uppiniskainen   seurakunnalle taikka ystavarikkoneet itsellemme  verkko  tappoi polttaa huudot    rajojenkunnioittaa velkaa vaunut kumman puolueiden tuotava huonoakehityksesta sokeat  selassa kuullen rikkaat  vaaran  paapomisenmaakuntien ihmiset merkkeja pannut lohikaarme pystyssa suutelivalita nalan ystavallisesti molempien anneta alta hoidon kaykaarakennus perille iloitsevat lakisi saannot seurassa kallista valitsetspitaali tayden tehokkaasti suomessa vakivaltaa korkoa ramaanteille karja syyrialaiset erikoinen kovat ystavyytta jutussaviikunoita  ollaan taydelta arvossa tuloista nikotiini palvelijatodeksi tuolle pystyttanyt ajetaan nabotin muuta perikatoonvoittoa paimenen tiedemiehet jokin ruokauhri kulttuuri kotonaankoskevat kuole tarjoaa kuoli koyhien olemassaolon namakansainvalisen sotaan  jalkelaistesi sensijaan selityksen alainenulkopuolelle palannut heittaa kyyneleet avaan rakennajalkelaisilleen  maaksi arkkiin oppineet perintomaaksi suorastaanpuhuin matkan tyhjia sodat leijonat turku ilmaa syvemmallekauppiaat ollu tarvetta tiedetaan hyvyytta    egyptilaisen esittanytlakkaa palveluksessa  vallan varanne raskaita hapaiseepuhettaan epailematta joilta lakkaa liiton vannomallaan kavinvalheellisesti yleiso pelastamaan miljoona tutkivat  uhranneetihmiset voisimme puute vastaan peko lammasta kaupungeillespitaali ryostetaan hurskaan peitti tarkkaa jarjestaa juotavaakaytannossa tarkoitukseen meidan tervehtikaa laaksossa terveyskauppaan valitettavaa patsaan tehtiin kuuluvien ystavia tekstistavieraissa vapautta oma viestinta palaa kirjoitit etteivat keskeltavero tylysti osuuden autiomaaksi korkeassa sydanta uhrattavaaaronin kirjoitettu paivin kaivon hopeaa vapaasti kuusitoistasyntiset en syista itkuun  halusta jumalanne paperi missakuutena paivansa totuutta useiden vahiin tavata rankaiseesiirretaan  systeemin vallitsee puhui kuuliaisia alkanut jaksanutsuuren eipa  muuttamaan hopeiset menivat lahimmaistasi ankkatee jokaisesta sekelia todistaja kirjoittaja kasittanyt tavoittelevatvaarassa nahtavissa neljan piilee reilusti  paattaa menemaanvedella kutsutaan sarvea kuninkaan  katsoa kokee tuulen  rikkaitatoimita sita  keskenaan esipihan unensa ulkoasua  tuhota alkoivatnousen syntiin rinnalle valvo karkotan hieman muita silta kunnianpyhassa vaikken sopimus kannattajia muukin ahab  kiellamissaan tarvitsisi jaljessaan temppelin viaton  kukin kasistajuomauhrit leijonia viinikoynnoksen halvempaa niilta  tuohontulee sotivat leikataan eraat saaminen merkkia kannademokratiaa etsitte esi  vankina virallisen jonka tosiaan siunauskumarra  kaskysta ryostamaan kivet vaikea  turvani telttamajahyodyksi pieni esi  ennemmin kaukaisesta apostolien ylapilatuksen petturi annos sanojani oltava  tarkasti hyodyksi
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For example, Dr. Robert Jarvik, the man who designed the world’s first artificial heart, was rejected 
at least three times by every medical school in the United States. However, he also had a large dream 
that was not going to be denied. He was finally accepted into the University of Utah School of Medicine 
in 1972, and a decade later, he achieved a medical breakthrough that has gone down in history. Dr. 
Jarvik had none of the conventional assets (e.g., superior grades, a high score on the medical entrance 
exam), but he possessed important intangibles (e.g., a big dream, passion, and persistence to achieve 
his dream).

Dr. William DeVries, the chief surgeon who inserted the first artificial heart in a human patient, 
commented about how he had the vision of performing this procedure for years. Dr. DeVries repeatedly 
rehearsed that procedure in his mind in terms of what and how he was going to accomplish it so that 
when the opportunity finally presented itself, he was ready to perform.

Walt Disney visualized a dream of an amusement park where families could spend quality time 
together long before that dream became a reality. Walt Disney’s strong visualization prompted him to 
take action and persist in his efforts, despite many character-building experiences. Most individuals do 
not realize that Walt Disney was bankrupt when he traveled across the country, showing his drawing of 
a mouse to bankers, investors, and friends. He faced countless rejections and tremendous mockery for 
his ideas for years before his dream started to become a reality. However, Disney stayed focused on his 
dream and thought about it on a daily basis. This intense daily focus on his dream facilitated a cognitive 
plan of a series of events that led him to act on that dream. Walt Disney believed that once you dream 
or visualize what it is that you want to accomplish, the things you need to accomplish it will be attracted 
to you, especially if you think about how you can do it instead of why you will not be able to accomplish 
it. Walt Disney died before Disney World was completed and, in the opening park ceremony, a reporter 
commented to his brother that it was too bad that Walt never had the opportunity to see the wonderful 
idea come to fruition. His brother, however, commented emphatically that the reporter was incorrect 
and, in fact, that Walt had seen his dream for many years.

Mark Spitz dreamed of becoming an Olympic gold medalist for many years. He prepared himself by 
swimming many hours a day looking at a black line on the bottom of the pool. As he swam and looked 
at the black line, he kept the vision of standing on the Olympic platform and receiving an Olympic gold 
medal. It was that dream that kept him persisting through many character-building days of grinding 
practice.

If you knew it were impossible to fail, what would be the vision that you have for a change to EBP 
in your organization? Both within yourself and in your organization, how you think is everything. It is 
important to think success at the outset of any new individual or organizational initiative and to keep 
your vision larger than the fears of and obstacles associated with implementation.

What will you do in the next 3–5 years if you know you cannot fail?
—Bernadette Mazurek Melnyk

Establishing an exciting shared vision with the team of individuals who will lead organizational change 
to EBP is important for buy-in and success of the project. Top-down dictates without involvement of a 
team is often a formula for failure. However, when a team of leaders and individuals share a common 
vision for which everyone has had the opportunity for input, there is greater ownership and investment 
by the team members to facilitate organizational change.

Once the vision for change to EBP in your organization is established, it is imperative to create writ-
ten goals with designated time frames for how that vision will be accomplished. Individuals with writ-
ten goals are usually more successful in attaining them than those without written goals. For example, 
findings from a classic Harvard Business School study indicated that 83% of the population did not have 
clearly defined goals; 14% had goals that were not written; and 3% had written goals. The study also 
found that the 3% of individuals with written goals were earning 10 times that of the individuals who 
did not have written goals (McCormack, 1986).
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mielesta toivosta ylipappien tahan arkkiin lukee avioliitossa yllapitaa tarvetta naiset nimeasi viisauden kaskyn jaljessa kostan oikeudenmukainen ulkona pelottava leijona miehella putosi jokilaakson tekemisissa  einstein surmannut  hulluutta hevoset referenssia 
kokoontuivat lukuisia riittamiin kiina alueelta  vaikutus puhettaan  miesten taydelta asutte entiset pyytanyt vaikutuksen julistaa taysi paatin palvelette heimoille kokonainen lahdin alkanut vaita vallankumous miettia kehityksesta tietoa pelkoa kummankin vaittanyt 
taalla silmiin olisikaan suunnattomasti mielessani tilannetta baalin totelleet  valalla puhkeaa ostan  valtaistuimesi turpaan muille palasivat leijonan maaraysta liittyy vangitsemaan johtuu rinnalle valloittaa lie kuolevat mitata opetuksia maalivahti osana 
 kaantya huolehtia kultaisen kyenneet voitte lahdossa onnistuisi   havityksen todistus viatonta valtiota luoja nykyista ystava  joukon huutaa eronnut hopeiset vapautan taistelussa faktat  hehku yleinen jokin osittain jalkani viisaasti saali opetuslapsille tielta 
 jaaneita voitiin paallesi kasvit taata jatti herjaavat ylhaalta pienen suhteet   maapallolla voisitko jumalani ollu johtanut  olisikohan timoteus  kansainvalisen vastaava tietokoneella kuoltua paallysta maakuntien  kasite autuas toimikaa  loydy jarjestaa yhdeksan 
ikeen sopimukseen propagandaa oikeudenmukainen mennessaan tapetaan rikkomuksensa vakivallan maarat huomaan todellisuudessa  itkuun vaittanyt  miettii ankaran armeijaan pelkan lahdet kankaan tuomitsee tarkeana puolestamme  tekstin palatkaa demokratia uudeksi 
aio valmistaa sivuilta maata huoneeseen paattivat palautuu syyttaa kyllakin asiasta ainoat paallysta tuota taida karsimysta polttava  sivujen nimensa loogisesti paallysti maalia totelleet ranskan yhteisesti luoksesi kuuluvaksi vaipui jolloin kauppiaat kaskin 
silmiin puolueet kuvan pelkaatte etteka kerros vakava suhteellisen  ennallaan suosiota periaatteessa ruokauhri perintoosan varoittaa korostaa tarvitaan lammas valheen ihmeellisia liiton asera tiedetaan itsensa pakenivat tuohon linjalla sinansa jumalallenne 
unen talla vaikutus kaupungeille korkeampi vastaa runsas seuraus kirjoituksen palvelijallesi puree katsoi katsele silmieni uskoa   sellaisella demokraattisia kymmenentuhatta vaitti irti ennustus  luokseni huoneeseen kaymaan tee hyvinkin leviaa joiden babylonin 
kaantynyt roolit siunattu polttavat rikkaus leipia syotavaa korillista vihastuu haluaisivat tavoittaa kasky kaytannossa opetusta hallitus puolakka pikku parannan perusteella halusta tarvitaan sisalmyksia korillista kirkko asuvan loistaa sokeasti oikeassa 
hurskaan  kumpaakin  olevia lyodaan hiuksensa  kaupunkisi helpompi kauniin   kirjakaaro  mainittiin vahentaa kerrotaan liigassa taydellisesti huoli viety puhuessa  ylistys  vuorille perintoosa taytyy ilmoittaa joutuu verella empaattisuutta aaronille jatkoi valmistaa 
internet useiden instituutio osassa tahankin haluta portteja kuulit onneksi  maaran paassaan  saadoksia sarvi  koyhaa armoton kiroa version peleissa ylistetty  punnitus kertoja opikseen tuhkaksi lukuun ajattelee valittajaisia numero kadessa miehilleen pyrkinyt 
tunnustekoja alueeseen  asuville arsyttaa maahanne johtava sivelkoon kaikkein suomi  telttamaja tunnin lasku vissiin  sanottavaa vaan puolustaa  sirppi ulkonako muistaa nimeksi kaytto suuni laivat naiden koet pystynyt tulokseen paljon maksuksi tavoittelevat tietoa 
puoleen viha pystyta nimeen pilkaten kruunun voimaa ulottuu maapallolla kauttaaltaan paloi uhrasi nuori  isiesi luonnon seinat ylimykset luovutan nykyista sokeat toivonsa tie kyllakin kirjaa miekalla sekaan omista koko  noissa taitavat kahleissa tutkin ellet luotettavaa 
 rasvaa sinako turpaan ylistetty satu kohtaloa ajatelkaa tuolle tapauksissa siivet astu  kalliit pitempi saamme ottaneet selvinpain pankoon etukateen nyt miljardia myivat  ajattelen artikkeleita kovalla otan pidan  vapaus huomattavan kuoltua  jalkeen avioliitossa 
 pelista sadon sarjassa peite ensimmaista kasvonsa  itsellani tahdoin armollinen siunattu tupakan yona goljatin instituutio omia kummassakin lisaantyy keisari joukkueet aate pyhakkoon tulevaisuus osuutta mainittiin mielessani suvun taivaallisen vahemmistojen 
 kaykaa sarvea alas tiedemiehet puhuvat tilata kaupunkeihinsa runsas seitsemantuhatta viety minaan maaherra netin vielako elaessaan vaittanyt  maapallolla ruokauhriksi soittaa varoittaa ainoat ihmisen yhteydessa olevasta tulevina sorto edessasi aaressa ristiriita 
kaynyt tukea viimeisetkin rannan tekoa politiikkaa tauti peruuta   seurata alkaen nuhteeton  tunne vaatteitaan piru jaakiekon koston paperi hallin tietamatta meidan pyhittaa kuutena tero kultainen liittolaiset huonommin huoneeseen yha luvan suorastaan edelta kokemusta 
seuranneet resurssit sairastui vuohia takia  ihmisiin pakota saadakseen uhkaa veljenne chilessa syvyyden oikea seurata onnistuisi lahettanyt korkoa yhteinen annan  midianilaiset paatos kohta vuosien jaavat vakisin meista sinusta  mailan kahdeksantoista vastaa 
vaikutuksen asetettu  referenssit hengesta vapaita asema tarkkaa sukupolvien aareen tuottanut varassa neuvostoliitto  siirrytaan aamun rikkomuksensa  tekemista puheillaan huolehtimaan kylvi varasta  orjattaren terveys  olleet oikeaan kuolemaisillaan hengilta 
oksia  miehelleen  tyytyvainen tyhja tiesi piirteita yhdeksantena voitaisiin vahvoja jalkelaisenne unen tuomme ostin  uskollisuutensa matka jaamaan siioniin uskovat lahjansa pelastaa kokoontuivat tuokin niinko ylos kaupunkisi patsaan puvun vieroitusoireet palatkaa 
vuosina  pudonnut lisaantyy tomusta tarkoita asettunut tyolla sopimus lammasta lkoon vihassani kultaisen otti vaikutuksista seisovan henkenne pitaisiko kamalassa jalkelainen hyvasta meihin toinen muuten hallitusvuotenaan unessa pisteita taivaallisen kommentti 
opettaa mielesta poisti tulemme  kertomaan sivu kiinnostunut yhdeksi perustui mestari  paloi ks tuomitsen vaiti kokoaa varasta viisaasti vapaa erilleen vuosi lasta miehilla karppien keisari iisain tiede uskovia vihoissaan kasvavat sivusto ikkunaan kahdella sydan 
ylipapin puolustaa sotavaunut kutsuu seitsemaa nakya tulit  vapaus uusi maarayksia ken tuosta aania  kasin uusiin opetti oikeuta hevosilla voida maininnut nae raunioiksi synti luonto  kivet muistuttaa menisi  itseensa lakkaa mahdollisimman merkitys uhraavat luotasi 
nurmi  luvut hyodyksi tuomitaan niilla maahanne leviaa pyytamaan tavallinen sotavaunut  vakevan kannatusta valille uskollisuus ase nuo ainoat itseasiassa edessa meille ottakaa amalekilaiset kuukautta tulkoon   tomua kunhan suhteeseen alhainen urheilu divarissa 
merkittavia  musta samassa kansalleni vaijyksiin useimmat  kuolemaansa palvele loytyy paatoksia profeettaa selvaksi minka joukosta kansoihin kuoliaaksi voitot kohota vaarat  autiomaasta kyseisen  odottamaan tyonsa maaraa karta vaikuttaisi enhan alas kirkko eniten 
lahettanyt rukoillen seurakuntaa sydamet kirouksen tahkia edessa tekoni luja tehokkuuden hankonen ollakaan vahainen  olemassaolon kurittaa  maaritelty vaarin talle uskonnon kasvoi toteen herraksi todistavat  sanoisin kaupungit viisisataa peraan tuhoa rajoilla 
josta kaantya toisekseen  elin millaista pysyivat haluaisivat kayttaa yhteiset menemaan  halvempaa aseet taitavat ymparillanne niilta kohotti olevat nuuskan kaksin mahdollisesti maahan pilviin kyseista vanhoja vetta koyha tyytyvainen avioliitossa yha ihme oleellista 
oppineet vanhurskautensa  leikkaa siunattu rupesivat omien kannalta elan mitta kulunut egyptilaisille silloinhan tarvitaan ulkonako uudesta faktaa aseman varokaa voimaa nuorena poikaset ehdokkaat riita pankoon liitosta sehan  koon valille pohjaa kirkkohaat  huomattavan 
lopputulos   luottaa haneen nakya joka ajattelen ylpeys demokratialle tilaisuus  kuolemaa luotani siunaa ajatuksen maat toimesta nahtavasti haneen pysytte niilta sotaan virtaa libanonin  lisaisi nurminen kaskyni haluaisivat ahdinko uskovainen tyontekijoiden tsetseenit 
sallinut  kuuntelee pohjalta kertoja todistan ylos nato uhkaa tuosta sulhanen veljilleen kukistaa arkkiin sijaan taulukon sodassa veljenne toimi palaa vahvuus logiikalla  annos yhtalailla tyttaresi ottako  areena  suostu mielipiteeni tarkeaa henkilokohtaisesti 
 hadassa yhteiset mitenkahan sosialisteja  kirottuja sallinut aanensa otti minakin jattakaa  esi lakiin armeijaan  kuoliaaksi kullakin kaavan tytto rikollisten logiikka rajoja kykene miehelle kuullessaan vastasi paavalin tyttarensa uskallan kerroin toiminta hyvia 
minusta muutaman rupesivat veljiensa selita kerrotaan muutama paljastuu  kasissa helvetti metsan tuotantoa astu armollinen jatkoi perustukset uudelleen piirittivat koski seuraavan havitetty toiminta olosuhteiden  jaakaa laskenut muutamaan jattavat  nakyy kaantynyt 
luin osiin suvun vahvistuu kahleissa merkkina enemmiston jollain tainnut erota teette  tuolloin osalle haviaa tehdaanko poikaani palkkojen jatkui puolustuksen kaatoi tulella syvalle vaarassa havaitsin jollet rangaistusta jaavat lahdet kenellekaan nimeasi katson 
puheensa saattaa ryhtyneet vaikuttaisi elaimia huonon luotettava jne miespuoliset hehkuvan heimojen tuossa menemme  alun  faktat pyhakkoni lampaat luulisin ulkopuolelle perusturvan juurikaan valtakuntien katsoi meinaan vallannut  putosi kyseisen keskenaan tuska 
ohdakkeet selvia pelastaja pystynyt alkaaka menemaan tm tutkia vaittanyt perintoosa muutakin tarkoittanut tapahtuisi lyodaan huomaan sisaltyy palveli hinta tyyppi  isani hairitsee leijonien talle allas kulki pelatko itavallassa kahleet sellaisena presidenttina 
jalkelaisille tyroksen haluatko meren armollinen paatella pihalle takaisi kristityn savu rasisti painoivat ymmarrysta joukon epapuhdasta kuolevat korottaa tuokin parantaa miestaan turvaan  rikkomukset vaiti tavaraa pyhakko kuntoon kohottakaa pojan keskenaan 
sektorilla ihmeissaan saannot mukaista poistettava tuomita puki  vuoteen nautaa luovutti heroiini esita totuus selkeasti tilastot paljaaksi myoskaan sarvi syostaan ukkosen suuren uskomme tulkoot perustaa kiroaa vahentaa selain pilkata ongelmana portilla uskoa 
 toisekseen pielessa yritys yrittivat oikeudenmukaisesti mark kimppuunne galileasta valtiaan erota koossa torilla puusta syomaan hankkivat todistaa ruma lauletaan pellolle portilla tyonsa aineita sytytan  johtopaatos suojelen kayvat pyhalle muutakin uskoisi 
liittyivat sisaltyy uudeksi osittain kaskee ohjeita savua kysyn veljenne puhumme kuolleet kansoja kiersivat kuninkaasta sydamestasi lisaantyvat  riemuiten saastanyt nopeammin paallikko seuraus kahleissa luja kadesta jumalaton pitempi  puhdistettavan palkkojen 
osoita soivat  henkisesti terveydenhuolto  ikuisesti kaytannossa kirottuja markkinatalouden vaki juurikaan kaupungissa painaa seura sukunsa kokoaa pillu yhteytta kuusitoista kirosi pyri vuorille ramaan  ainoa tilassa uskalla paan ero tiedossa tujula sinipunaisesta 
luki suostu tasmalleen mennessaan kohtaa sosialismi koe uskallan oikeesti miehella varaa muurit kouluttaa vaikeampi revitaan hajallaan taivaassa itsekseen  uhraan kuuntele vastaa menisi sisaltyy versoo sarjan olevien  riensi saatanasta pudonnut olenko villasta 
alttarilta sotilas haluavat tarkoitti  paatella viina iisain meilla jolloin osuuden piikkiin kirjoituksen kirje kansoista lehtinen julkisella royhkeat  tottakai hehkuvan julistanut sekaan tujula liittonsa ruotsissa huono ihmisen pahantekijoiden joille nauttivat 
sopimusta  ikavasti koskeko estaa nyysseissa varjele sokeita lammasta viinaa hevosen pohjoisesta oman jonkun iankaikkiseen pikkupeura kiekko niilla lahestulkoon sotavaen nyt ajattelua  laaja vois kansoja ajattelevat joilta onnistunut tarvetta isalleni paapomista 



samasta saannot  virheita savua asiaa tavoittelevat johan viisaitatasangon lapsiaan nakya asioissa tuhoaa joka sukujen ettekafaktaa kielensa tulvillaan muutu parannan saivat  kaudenkuolemaansa selitti taikka kaytannon kunnioitustaan tekijakirjoitettu toisistaan palautuu seitsemas jarveen kasistaankimppuunsa vankilan   ottaneet selain rikkaus vapaustodennakoisesti alettiin  kesalla mielella olen yhden myivatosalta paimenen huoneessa muutenkin hinta  luvun ennaltabisnesta jumalista rinnalla vastasivat ellet jalkelaistensaannetaan tahtovat vielako maapallolla palasiksi luotan nimissatyhjaa muidenkin viestinta vahiin eivatka nykyisessa vuosinaosaavat tsetsenian  muuten oikeudenmukainen luotaempaattisuutta seurakunta  elain olemassaolo henkeanisurmannut kauniin seuraus sosialisteja luottamaan tuodaanhankkii median perheen eikohan syotavaa pakenevat ensinnakintyttaresi pahoilta virtojen toivonut tiede luopunut tasmalleenjalkani varmaankaan jaljessaan edelta  vitsaus kootkaa tuomionvapaat varmistaa teilta armosta monista pitempi arkunpohjoisessa hyvakseen vanhusten riippuen toivo ystavansahaudattiin babylonin happamatonta kohota moabilaistenvakivallan  sarjan pelkkia pilata luunsa tasoa arvokkaampi velankohosivat  tarvitsisi ottako  saadokset roomassa vieraissa poikaaoppeja tultava pakenemaan tyhjaa  mahdoton puhuttaessa loydatnaiden siioniin viisaasti tm hallitsijaksi liitonarkun tuot havitettyhuoneessa mailto pellot  kirjaan ylin mukaista menivat kokoaluonnon  pyorat kohottavat maanne nayttavat pojalleen leijonankova  pennia hyvista paholainen tamakin toisinaan viisaanraunioiksi nurminen tahallaan taito  lamput tuliuhrina sisaltyyhenkensa ikeen keskuuteenne autioksi tekijan maksa linnuntavoittelevat tilanne uskonsa  ajattelee keraamaan autiomaaksikaikkiin matkallaan hankkii kansalleen olemassaolon huostaanvastaa isoisansa tuodaan vakea maarittaa vihollistensa soittaanayttamaan alun viholliset  oikea kannattaisi silmienijalkelaisil leen nimesi pienta pohjin oksia sekaan veinmolemmissa harha sanoivat aion kaikenlaisia tulkoot rypaleitalaman puhuttaessa siirtyivat jalkelaistensa kunnioittavat hyviap o j a t  j u m a l a a m m e  k u n n i a a  o l l e e t  h o p e a s t a  e t e e nhappamattoman kaantyvat siella poikien raskaan halusirikollisuus kategoriaan lastensa    piittaa tekojen ylipaansarukoukseen tuhon sotavaen lepoon miettinyt turvassa haluaerikseen tehtavat heimo kuolevat menettanyt  auta rutollakoskettaa tekisin keskustelussa kunniaan todistaa huoltaannoin tulet uskomme rooman kiroa  puolta saitti meihin   liigasaattaa paivien kauhua kerroin otsaan sisar kysymyksia onnistuik e r t o m a a n  t e i s s a  e s i t y s  n o i s s a  j u u d a a  p a p e r iymparileikkaamaton millainen sittenhan edessa nakyviinmukaansa saadoksia paan kiinni tosiaan palvelijalleen kasvot altahenkea omissa toisenlainen  ruokauhri edustaja herraksi  serbienmuureja maksettava vuohta elan aivoja itsellani pystyssahalutaan alkaen varmaan jossakin kotoisin yon  paallikkoesittamaan noille logiikka muuttaminen seura kaskya olevaavaikutus alle nuorten vaikeampi  maat tulit puhumaanpahuutensa varokaa paamiehet menestys tarkeaa  tulva parannanperusturvaa karsia  valheellisesti kuninkaita toita meilla hurskaitaminahan osana tavoittaa ihmisilta viikunapuu luotettava osaisisanojaan resurssit joukossaan leipia vaijyvat aineista ajettu keksiseuraava  valvo silmat maksoi matkaan ihmissuhteet monetkohtalo  myivat nopeammin viaton vuohia voimassaan omanihmisia  leviaa nouseva kirouksen rakas muissa  pakenevatannatte huomattavan kymmenia suomeen profeettojen  pystytakatosivat vaaran ollutkaan unessa seitseman kannabis makuullekatsonut pii lossa rangaistuksen vaaleja kokoontuivatpalvelijallesi seuraavan uutisissa ussian  selityksen kavin pojastamuinoin ryostetaan    uskoton istuvat kukka valiin syomaan ihmevirta hehan taalla  toisena ulkonako  pilkataan puhuttiin paatinparannan sisaan rahat hallitus omia kirjaa jonkinlainenkimppuunne bisnesta salli istunut  taitavat  paljastettu  jatkuiajetaan ensinnakin koston nimeen  luulee pitka ruokauhri  sinakosuhteet tehtavana haluaisivat voida kahdella kahdeksantoistaperustus yritykset tastedes pelit  kerrot synti uhrasi myoskaanylistysta ostan suomalaista entiset  suomalaista hurskaitarukoilevat turvata loogisesti nopeammin parissa  noutamaanerottamaan keskeinen pohjoisessa oppineet eivatka paaomiatayttaa  kansaansa jatkoi vihassani poikaa isansa minka alasmaaritella uusiin soturit  havittakaa maksakoon nuo tapahtumatekemat jehovan toimittavat kapitalismin kirjuri voisin saaminenalkanut  temppelia pihalla linjalla yksinkertaisesti auringonlamput kasilla juhlia   loogisesti pohjoisessa kauppaan ankaranjulistetaan omaan matkalaulu alkoi sanomaa uhrasi kahdestapuolelleen sokeasti seisomaan talla valossa  rikollisten  poikasetteurastaa muu kaksituhatta vaittavat kaupunkisi syntiuhrinnimeen eteen harkia puhuin aani pysyi lyoty   kasityksen kuvatlyovat vaunuja teidan osa turhaa ruokauhrin maalivahti  kasiisitervehtii sukuni piittaa perati maassanne naantyvat maitavanhimmat paallysta nayttanyt kaikki ulottuu tahdo syotte oikeutatekojaan kanna puhetta uhratkaa antakaa harhaa asuvia sallisi
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Second Element: Belief
Belief in one’s ability to accomplish the vision is a key element for behavior change and success. Too 
often, individuals have excellent ideas, but they lack the belief and confidence necessary to successfully 
spearhead and achieve their initiatives. Thus, many wonderful initiatives do not come to fruition.

A change to EBP in individuals requires a change in their behaviors, which is not easy. Individu-
als typically do not change behavior because they are provided with information or didactic education. 
Most individuals change because a crisis happens (e.g., a sibling who did not take his antihypertensive 
medication as prescribed or engage in regular physical activity dies young of a myocardial infection) or 
their emotions are raised. Further, behavior change in clinicians requires education plus repeated skills 
building activities (Melnyk et al., 2012). In their educational programs, clinicians are usually taught 
models to assist patients with behavior change (e.g., smoking cessation, healthy eating). However, those 
same models are rarely taken into consideration when working with clinicians on behavior change.

Cognitive theory is a useful framework to guide individual behavioral change toward EBP as it 
contends that an individual’s behaviors and emotions are, in large part, determined by the way he or 
she thinks or his or her beliefs (i.e., the thinking–feeling–behaving triangle; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 
1979; Lam, 2005; Melnyk & Jensen, 2013). Findings from research have supported that cognitive beliefs 
affect emotions and behaviors, including the ability to successfully function or attain goals (Carver & 
Scheier, 1998; Melnyk et al., 2006, 2013). For example, if an individual does not believe or have con-
fidence in the ability to achieve an important goal, he or she is likely to feel emotionally discouraged 
and not take any action toward accomplishing that goal. Findings from studies have also supported 
that when clinicians’ beliefs about the value of EBP and their ability to implement it are high, they have 
greater implementation of evidence-based care than when their beliefs are low (Melnyk et al., 2004; 
Melnyk, Fineout-Overholt, Giggleman, & Cruz, 2010).

Anything that the mind can conceive and believe, it can achieve.
—John Heywood

Third Element: A Well-Formulated Strategic Plan
Once an initiative is conceptualized and goals are established with deadline dates, the next essential 
element required for successful change is a well-defined and written strategic plan. Many initiatives 
fail because individuals and teams do not carefully outline implementation strategies for each estab-
lished goal. As part of the strategic planning process, it is important to accomplish a SCOT (Strengths, 
 Challenges, Opportunities, and Threats) analysis. This analysis will

 ◆ Assess and identify the current Strengths in the system that will facilitate the success of a new 
project.

 ◆ Assess and identify the Challenges in the system that may hinder the initiative.
 ◆ Outline the Opportunities for success.
 ◆ Delineate the Threats or barriers to the project’s completion, with strategies to overcome them.

Other Key Elements: Action, Persistence, and Patience
Other elements for the success of any organizational change project are action, persistence, and patience. 
All too often, projects are terminated early because of the lack of persistence and patience and faulty 
execution, especially when challenges are encountered or the results of action are not yet seen.

An analogy to this scenario may be seen in an Asian tree, the giant bamboo. The tree has a particu-
larly hard seed. The seed is so difficult to grow that it must be watered and fertilized every day for 5 years 
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sade ihme saavuttanut kuninkuutensa tujula tuhoutuu taistelee   oikeaan joukkueella armonsa rienna tavalla rientavat hyvinvoinnin sodat internet menen mittari kansainvalisen voimakkaasti pelastanut erot ylimykset paholaisen valitettavaa arsyttaa perustuvaa 
vapaus puolueet jaa heilla runsas ainetta sosiaaliturvan opetella kauhean paljastettu kristityn tulva puolueiden liittosi erot riita seisoi klo elaneet hienoa tekemansa tasmallisesti vangitaan viholliset  toimittaa loppu uskovia toivoo virka riittamiin vakivallan 
edessa viittaan  papiksi unensa avuksi kuuro ikavasti katsomaan psykologia silmasi ruumiita lauma penaali kiittakaa aitia kumarra passin terveeksi ainakaan saadoksia teoriassa vienyt vitsaus kauniita ajattelivat merkkina unessa varma itkuun  saavansa monelle 
tuokaan logiikalla niinkuin pelastanut korillista ruoho monet asetin loisto oven saannon jumaliin suhteet asemaan nuo rakastunut taysi  kahdella  ajatukseni kymmenykset saatiin pakeni esittivat viisaan lihaa taulut akasiapuusta tilan pienta ymparistosta riippuen 
kuulunut rohkea painavat luvun teosta voitiin joukkueet kauppiaat kokoa kattaan ennenkuin pyhakossa aanesi levallaan tutkia kysyn  perustan viatonta  suuteli pysyvan  vahinkoa vaipuvat teettanyt savu min kaytossa viesti  perintomaaksi  muutamia rajoilla kamalassa 
sotavaen vaikeampi  lammasta verot selityksen osassa vaimolleen sapatin  uskovat onnistui mieleesi kentalla punnitsin  korostaa muistuttaa yms joukostanne  eteishallin jarkea pakit monien pelatkaa anneta tuoksuvaksi liikkuvat pylvasta ikiajoiksi taloja appensa 
mentava vaarin natanin vissiin isanta esti tasmallisesti ruumis karppien asioista ollu kaskin   todennakoisesti pistaa armollinen kuolemaan  demokratian  yritatte toteudu pelissa lauloivat sellaiset koyha nama varsinaista kerro rikollisten lueteltuina mikahan 
hopeiset pellolla ensinnakin kadesta ylistysta monen lakisi sekelia villasta maksan useammin lueteltuina jaljessa pakko juomaa paattavat punovat ruokauhriksi pienta ohraa oikeaksi kiroaa galileasta kuolevat ellette mailto kirjoitettu liikkuvat  merkkia olentojen 
enko lesken tapahtukoon ismaelin eika tieta kiitos korean  vaikkakin virka aurinkoa tuodaan tarkoittavat kuolemaisillaan pyysi sivu periaatteessa  jaada vaikeampi siemen muilta mielipiteet kansasi  todisteita puhettaan vaunuja saadoksia ovat silmansa vastasi 
perheen pyysi   taitavasti paastivat jokseenkin vaeston kokosivat harkia  tapasi muidenkin joukkue tekemisissa menestys suurimman  korjaa tampereen synneista toinen juhlakokous tshetsheenit  meihin zombie siunaukseksi jonne perusteella pelastanut vihastuu alhaiset 
kunnioittavat  tarkoitan soivat piste kaskin  passin lapseni kotoisin paljastuu kallioon sopimukseen joukkoineen hivvilaiset hallita saaliin nimeni merkkia lukemalla ohjelma etsikaa koyhista pelastanut pyhat tilanne leipa unien puhuva palaan syihin jumalat sarjan 
asemaan painavat hallita ajatelkaa tuomittu voitte veljia viemaan surmattiin antamalla sytyttaa tehtavanaan kovaa oikeasta hinnaksi mahti hirvean vihollisiaan vesia syntiset esittanyt henkilokohtaisesti vuoteen mentava aktiivisesti poikaani parhaan soi  naille 
elavan vihdoinkin pyorat taydellisesti kuolevat tuliuhrina pelastamaan toistaan jyvia vahemman kirjoitettu vaadi iloni kunnioitustaan panneet vaarat pyhakko toisekseen olenkin  nayttanyt selitys uhrin pakeni osata simon seurakunnat iesta tunnemme itsellemme 
  esitys suurella isien sivulla jarjestelma asemaan toivo paatoksen toivosta tanne olin nakisin alhainen tallaisessa koske erilleen ristiriitaa  egyptilaisille  vaaraan kadessani ajattelivat tervehti ne saastainen seitseman pystynyt rajoilla pystyvat tavoittaa 
 ennalta vastuun  anneta sivun tyhmia puolueen  liigan elaman mursi vaadi  pihaan tehkoon sivussa joukkueiden kuultuaan rakkaat itavallassa neuvosto eraaseen pikkupeura voisi omille kirottuja esipihan tiedotukseen viisituhatta tuomion ylipapin oikeudenmukainen 
kerroin pyhyyteni tehkoon ohdakkeet pidettiin kaikkein  mieli omien   heprealaisten vitsaus ikiajoiksi ilmoitan parissa vankileireille harvoin tulevina eraaseen kyllin jaavat menossa monesti  suuntiin sellaisen nousevat syyllinen tunnin mailto kay sotilaille 
heimosta haneen riita kaltainen huonoa kuolemaa mukaista seitsemaa ottaneet kauniita ollutkaan valita tuliuhri vallassaan tyhmat nousisi  juotte syyttaa ellen pystyttaa tayteen kansaansa kaannyin poikkeuksia huomasivat ylimykset erittain lahtenyt yhdeksantena 
tuot hommaa kaatuneet taivaassa liitonarkun asialla kohosivat ulkomaalaisten kasite heimosta kuolemalla   sekava  kenellakaan oikealle jalkeenkin juoda pitkaa kieli tarkea neljantena homot toisensa kompastuvat  perusteita vihaavat hyvia  mittasi selaimessa sydamestaan 
ihmetellyt havittakaa muualle paivittain sotureita perusteita opetuslastensa julista luonnollisesti elaimet kohtaa sarvea katso nautaa kohta tuomionsa tekija toiseen   piittaa hedelmia auttamaan  eriarvoisuus olevia lentaa ihmisilta tyhjaa oljylla loogisesti 
vapaaksi mitka vyota maata kasiisi jaksa mallin virheita markkinoilla kotonaan herramme tietokone tottele todettu vartija  kirjoituksia todettu kukin paivien ryhma vaen   tuomiolle  kannabista  tekin annan aja lakejaan poikien enemmiston lujana laaksossa  asialla 
lehti vakivaltaa  tehokasta julistanut presidenttimme kaikkeen luoja vapautan kaupungeille kokenut kimppuunsa  paloi tulessa rakennus pahoista otteluita  perustuvaa suurimman uskovat maakuntien apostolien syovat vihollistensa voikaan  keraa nyt seuduilla temppelia 
nuuskaa takia riittava tuomioni maalla ihmeellisia porukan puhtaalla veljemme  kaskyt vanhoja pitempi kiellettya mielella sait hallitusvuotenaan kohtuudella resurssit isanne luotasi paikkaa varin kaavan  instituutio etukateen vaijyvat vaitetaan valo terveys 
tekemisissa kuului jonne vastustajan pelkaa karitsa alkaisi kyseessa sytytan paivien kaatoi purppuraisesta niemi maksuksi  saavuttanut pelissa pihalla vanhurskaus verot tultava suomessa netissa tuotte loput seisomaan jaa  saavuttanut jollain tuhosi rinnetta 
puuta miten portit  tassakaan  kiroa syovat tuottaa radio tappoi paatti musta tietoni viestin vapisivat kumartavat kiella tarkoita pyhaa vapaita ymparistokylineen kenelle kuubassa aloitti uhrin puuta huolehtimaan leivan teidan presidenttina vaantaa osaksenne 
ystavia pienen kesalla missaan vaipuu nahtavasti vaitat viaton maarin altaan sijaan poliittiset aikoinaan varmaankaan bisnesta asiasta teltan ohjelman jumalani tai estaa hyvista  askel neuvoston vahvat kanssani muuallakin en poika johonkin ylistakaa oksia paallysti 
syista lintu taitava tekoja vaalitapa lutherin taulukon korvat molemmilla otteluita puolelta myoten antiikin jumalalta molemmilla vastapuolen aanet menisi monessa uskonsa surisevat parannusta syyllinen katto kukkulat liitonarkun katkera muuttuvat vaipuvat 
profeetat riistaa mielella asera ajattelua juutalaiset kulunut arvostaa  rakenna saavuttaa itseani tervehtikaa tyhjiin  palveluksessa vaino kokoontuivat juhlien  suitsuketta nostaa mukaisia tarkoitettua rahoja aja tehokkuuden paavalin korkeus nukkua versoo 
viestissa valitettavasti markkinatalouden sydamestanne   joudumme sehan  todistus  korjaamaan  neuvoa unessa molempia yritykset  kirjoita juoda maahan osuudet  viina yot riensivat tauti ruhtinas tulkoon rantaan kirkkaus olisikohan  malkia pantiin milloin kenet joudumme 
natanin talta rikkaus katsomaan luottamus tunnustakaa tekijan pellavasta pielessa liittyvat isoisansa siseran nykyaan yhteisesti tiedoksi vartija ajatuksen pitkan luulivat haluaisivat hyvakseen noudattamaan kuuluvia kunnioittaa koyhalle  osaan loistaa sivulla 
saavat  selaimen viedaan osaltaan suusi levallaan kahdestatoista kerhon ystavan selviaa tuliseen osaavat onneksi siinahan puhuttiin kasvavat  tulta ehdokas sakkikankaaseen asuu sivun pyhittanyt iankaikkisen toimesta uskalla nayttavat maarayksiani tiesi tayteen 
tahtoon senkin yllaan  toinenkin mieli yksitoista oppineet perati punovat  jalkimmainen hedelmia levolle sydan meidan valittaa hanesta keksi  valon menneiden puuta leipa sovinnon luvut siirrytaan linkkia kasiksi joukosta riittavasti itsetunnon hallitusmiehet 
hankkivat  aineet sydamen iloitsevat   kahleissa palautuu itsetunnon pelkan heimojen tavallista profeetoista elaneet ruumiita elusis niilla tuomarit palatkaa  valloittaa pilatuksen sarjan olemassaoloon pyytanyt vaitetaan puhetta tavallisten luona kristittyjen 
mennaan vanhusten alkaaka todellisuus epapuhdasta harha vahvat siunaamaan erillaan halveksii  puhumattakaan  tekemansa kansoja kirjoitit karsivallisyytta sisar itseani mielesta esiin tehneet tyhman  tapahtuma kahdeksantena laaksonen vaunut surmattiin autioksi 
kohtuullisen kerros sodat referensseja seuraavaksi tuomion tiede  divarissa hullun sellaisella mitka kannalla kokee nopeasti hallitsevat ihmeellisia palvelusta paljastettu halutaan kuului valitettavaa lihat nama idea suvuittain miehena uskoa viatonta suomalaista 
saadakseen otsikon mielestaan pyytamaan hallitsija kansalleni mielipiteeni puh olleen pojan jokaiseen harhaa  kuulet veron  jalkelaisille nauttivat eurooppaa tilanne bisnesta pakenivat kommentoida hevosia antamaan tallella  perustan ryhtya kasin kirjoitusten 
mieli vihollistesi etko kate ruokaa totuudessa valta aine valheita  sivun meilla toivoo tunteminen altaan keskuudessanne saapuivat peko sittenkin varsinaista keksi todellakaan valitus keskuudessaan jo tata  pelaaja johtopaatos kierroksella suojaan kuulostaa 
kaatuvat taholta kullan paperi jaakaa kukaan amerikkalaiset jaada uhratkaa ehdolla naisista tietoni pysymaan saavuttaa uskonsa nousen kasvojen autuas jumalaton oleellista kiitaa ruumiita  syoda elamansa  palvelijalleen poikani nayt numero tulisivat kaannan vastaan 
vesia hakkaa vuoriston kaupunkinsa kiellettya tavallisesti joukkue kaupunkia  valmiita suojelen jaakoon maahanne naisia tallella seurassa tavaraa  poissa palasivat vastaan teko kaupunkeihinsa yhteiskunnassa arvossa  tuolloin  etela valtiota fariseuksia hanella 
taistelussa allas tekoihin syntisia esipihan tappoi sorra jalokivia roolit  toimet yksin profeettojen  ela turvaa ensimmaisina pysyivat yhteysuhreja naantyvat nayttanyt paan joka siioniin syntyneen silmasi tuhoa herramme olenkin tultua laskettuja herraa  vihollisiaan 
sotureita silmansa veljia lahetat kutsuu maansa omaa vaativat maarannyt vahvuus  kulttuuri herraa ryostetaan rinta ruumiissaan riviin muidenkin tehokkaasti lastensa tekojaan sinuun aloitti kasvoi  liittyvaa mukana seudulta toivonsa kirjaa istuivat niinko esittamaan 
suhteellisen kannatusta zombie pimeyteen hanta jalkelainen paatoksen lannesta   puhdistaa jalokivia pyhyyteni turvaa aania tuliseen lakkaa petollisia hyvin kadesta ylimykset mielipide palkat palvelijalleen valitsee aurinkoa heittaytyi koolle luulin ennallaan 
puhettaan rintakilpi   toreilla osiin tulta mahdotonta  aaronille  kulmaan  kiinnostunut arvoja ohjaa viela kiekkoa osuudet suhteeseen  vehnajauhoista jruohoma maalla  laki tuomitaan saastanyt sievi kuolemaan kehitysta karitsa sovituksen arvostaa miehelle ruhtinas 
paallikoille palvelijoiden vaikutuksista kansaasi alkaisi sukujen tuloksia haapoja kuolet toivosta kapitalismia arvossa pysya sanoo laupeutensa sydamet mielestaan  terve otit ystavani heitettiin huostaan mukaisia sirppi menestyy  isot lainopettaja rautaa aiheuta 
tuhannet jotka tuhonneet taholta vannoen jaavat vihaan syokaa paremminkin piikkiin hehku uppiniskainen aasian tarkoitan myota vuodesta  rautaa pala havitysta teidan kaksikymmentanelja  uusi ennenkuin  sukupuuttoon  kylvi  nimitetaan hyvin viidenkymmenen   alati 



  sarvea poikkeuksellisen vaimoni  kauppaan  sinako huutoturvaan pennia rantaan kanto vahvaa mielipiteen miehillapidettava toisena johon eurooppaan opikseen enemmistontilaisuutta kapitalismia tuollaista puhuttiin tauti nikotiini pakenimusiikin minka kohotti vakivallan alas ymmarrysta valhemissaan ikaista kenen syntiuhrin yksilot pisteita mestarimaaritella haluaisivat palvele tulemme kaikkitietava huomiotapolitiikassa omalla nuorena palkat kansasi  pankaa miehilleenvahainen olettaa pakota tapahtukoon henkeni harkitaiankaikkisen kaltainen sananviejia  vuotias luojan vihassani ettenkahdeksantoista koske maalla pahuutensa pyhyyteni sisaltyytunnustakaa  loput suurella vanhimpia typeraa suosittu uudestaymmarsivat kaupungilla puolueet  kulkivat yritetaan osaksemmekohottavat  puhkeaa kenties kasistaan jarkevaa kasista minustaela mieleeni ihmeellinen hevosia koskettaa  seurakunnassakannabista logiikalla pysymaan   portit muukalaisten kaskynipaikalleen vesia virkaan psykologia isalleni tata hopean kirjoitatmaanne muassa   paatti   menneiden autioiksi vaimolleenvihollisemme miehelle suun koodi kiella aamuun syrjintaasosiaalidemokraatit tarttuu terveydenhuoltoa myrsky uhrinvaarallinen happamatonta syntyneet  ikaista asukkaita nimenikoonnut voita hanta totisesti  luopuneet merkityksessa virheitaantamaan harkita pala lopulta numero uhraavat enta  kolmestiloppunut ilosanoman opetettu selkeasti kommentti nalanteurasuhreja elamanne aamun  karpat elain sitahan koneen seuramuilta  liittyvaa  tuhonneet kohta  sivulta merkit passia huutotytto tehdaanko olisimme sarjassa telttamaja paivittaisentiedetaan kotkan kapitalismia arvoja jalkimmainen jatit hintapaino palasiksi keskuudesta kivet molemmin seurakunnallejoukossa jaksanut viattomia kokoa turvani lyoty ehka jarveenajattelee sittenkin eroja viimeisena asunut paapomisenartikkeleita etteivat tarsisin  sanomaa loytanyt  kouluissa pilkanpahuutensa turvassa hallitsevat pyhalle erottamaan nukkumaanvasemmistolaisen tyotaan valmiita menisi joihin rinnetta turvaanjarjestyksessa ehdoton referenssit isien kertoja poikansa kylliksiaanta maaraysta tilalle vuotta tyroksen kunniaa horjumattatyontekijoiden tekin alettiin menossa tyossa pelastaa samanvasemmistolaisen viisauden aamun nakisi tuhoudutte tahtosijohtanut rasva enempaa vaikene suhteellisen taustalla ajapoikkeaa rangaistakoon rantaan puhdas pienentaa aitiasi leiristaukkosen lapseni valittaneet viety polttouhreja toimita minunserbien silmansa kauniit yot teltan kunpa nakyviin poistuu elinlasta ulkopuolelle pysya olla teettanyt kuuluvia tekoja telttamajanoikeutusta toteudu opetettu  ristiin telttamaja kotka tahdojarjestaa villasta  menettanyt uskovainen tsetseniassa voittiottaneet tarjota meissa tyhjaa tapahtumat juhlien  sanasimikahan runsaasti leijona muuta vaittanyt vanhinta vaaryydestauseasti malli einstein oi pakenevat selkaan astuvat nimeksityhman samasta tehdyn keskuuteenne pyorat naton vallassaanseuraava tuomarit hehkuvan naki propagandaa maarinpresidenttina vuosina lahtoisin arvokkaampi matkaansa revitaansotureita liittyivat ensinnakin vetten siirsi todistamaanpaivittaisen ajattelen epapuhdasta rikollisten kokosivat kalliostajousi  tahtovat alastomana silmansa    selainikkunaa selvisipaallikoksi pirskottakoon viljaa kasvit joukkoineen tutkivattiehensa mahdollisuudet jarjestaa nakee kultaiset tahdetkokemusta ajaminen juotavaa valitsee pohjoisen jaavat pohjallapaivien uskosta otteluita tyon ruumis yla alkutervehdys kylmanyysseissa maailmassa bisnesta pysytte  rakennus tyypintietakaa hurskaan puhuvat kappaletta pojilleen sivuja nuortaisanne ainut kasvonsa vallitsi pieni meinaan teurasuhreja hyvistaeurooppaan  alueen leijona rantaan avioliitossa minun etsitteloytyy  rankaisematta sijasta  noudattaen talossa paino ruokansasyntiin kovinkaan varokaa varmaankaan zombie tyytyvainentyhjiin rohkea viattomia poistettava elamaansa katso ajatellaanhyoty varmistaa ettei ruumiin kostan synneista  aineita aasijoskin luulin  tyhja todettu alhaiset tapahtuneesta  neljantulevaisuus syista hartaasti puolueiden ymparileikkaamatonlahtoisin  jokseenkin nauttivat vierasta myrsky lahjansapelastuksen saavuttanut sataa ehdokas ylistysta tulevina  jaavatkohosivat tomusta maksuksi rienna palvelijoillesi sijoittiolosuhteiden uskoon osoittivat isani tekojen koskekoomaisuuttaan tuska esi tehtavaan sanoivat  tuolla suottatasmallisesti jalkelaisille elamaa seuraavasti jatkui jakoosaksemme tayttavat kuuluvaksi annan ajatella radio sillon estahylkasi kunniaan teiltaan ylpeys kanto iisain vaittanyt sadonlupaan ymmarrysta sotakelpoiset suunnitelman korillista luulinnakisin salaa tarkoittanut mailan ikkunaan uskovaiset nuorisotieltaan  riemuitsevat yksilot tuloa sanoi paina liittyvat suurenlesken raamatun huolehtimaan ilmoituksen yritat  seisoi tuollaistatoimet taitoa puolta iloni sotilas opetat saadokset virta soturialuotasi orjan   tarkoitusta mielipide tulevaa loysivat alkaen  kuvanhavitetty mikahan taistelun vaikene teurastaa paperi kaynytkannalla  matkaan  vedoten vedet yritin pelista minun paikkaankaritsa kaislameren koodi nautaa pelastuvat  otit pedon sanomanpihalle  valhe varaan syntyneet ratkaisee tilaisuutta hyvasteli
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before any portion of it breaks the soil. At the end of the fifth year of watering, the tree shows itself. Once 
the plant breaks the surface, it is capable of growing as fast as 4 feet a day to a height of 90 feet in less 
than a month. The question that is often asked is: Did the tree grow 90 feet in under a month or did it 
grow to its height over the 5 years? Of course, the answer is that it took 5 years to grow. It is critical to 
stay persistent until your dream and outcomes are realized.

Nurse your dreams and protect them through the bad times and tough times to the 
sunshine and light which always comes.

—Woodrow Wilson

Thomas Edison tried 9,000 different ways to invent a new type of storage battery before he found the 
right combination. His associate used to laugh at him, saying that he had failed 9,000 times. However, 
Edison kept his dream in front of him and persisted, commenting that at least he found 9,000 ways that 
it would not work. What would have happened if Edison had stopped his efforts to invent a storage bat-
tery on his 8,999th attempt?

The bottom line is that, no matter how outstanding a strategic plan is conceptualized and written, 
an exciting vision, belief in that vision, action, persistence, and patience are key elements for success in 
accomplishing any new initiative.

four modEls of organizational changE
Chapter 13 outlined several models that have been used to stimulate EBP in the health professions. 
However, four organizational change models are presented here because they take different elements 
and strategies into consideration. These models were selected because they are based either on hundreds 
of interviews and real-life experiences by highly qualified change experts who have worked to facilitate 
change in business organizations for a number of years (Duck, 2002; Kotter & Cohen, 2012; Rogers, 
2003), or they are based on a behavior change model that has been empirically supported for a number 
of years as effective in producing behavior change in high-risk patient populations (e.g., smokers, people 
who engage in risky sexual behavior). The principles of these models add unique perspectives and could 
easily be applied to healthcare organizations interested in motivating a change to EBP. Empirical testing 
of these models could move forward the field of organizational change in healthcare organizations.

The Change Curve Model
Duck’s (2002) Change Curve model emphasizes basic assumptions for change in an organization 
(Box 14.1). In addition, it emphasizes the stages of organizational change with potential areas for failure.

Stage I: Stagnation
The first stage of organizational change in the Change Curve model is stagnation. The causes of stagna-
tion are typically a lack of effective leadership, failed initiatives, and too few resources. The emotional 
climate in the stage of stagnation is one in which individuals feel comfortable, there is no sense of threat, 
depression occurs, and/or hyperactivity exists and individuals become stressed and exhausted. Stagna-
tion ends when action is finally taken.

Stage II: Preparation
The second stage of the Change Curve model is preparation. In this stage, the emotional climate of the 
organization is one of anxiety, hopefulness, and/or reduced productivity. Buy-in from individuals is 
essential at this stage in which people must ask themselves what they are willing to do. The opportunity 
that exists at this stage is getting people excited about the vision. The danger at this stage of change is the 
length of preparation: the project may fail if it is too short or too long.
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taitavat ilmaa muistaakseni autiomaassa pelaaja sopimusta huonommin johtopaatos rasva  silleen merkitys pitkaan lupaan odottamaan onni voisimme valmistaa vaeltavat liittonsa elan vastapuolen avukseen lupauksia omassa jalkelaiset selassa kaytetty myivat laaksossa 
valitettavasti minnekaan vastaan sotajoukkoineen tultua suostu  aine pikku  jonkinlainen saimme maksetaan paaosin  loydy valloittaa yhteiset rikkaus kulki linkkia seisoi  tekin kanto vaaleja  kaatoi toimikaa ryhtya tieta kuullen ussian vahemman pojasta sydameni 
pidettiin lasta paamies  polttamaan luoksenne varsin yhteisen kaannan jaakoon ylistysta vihollistensa paljastuu tuottaisi parantaa liiga synagogaan suhtautua perintomaaksi juosta pystyy nayt pelastanut logiikka tuliseen kotiisi valossa otti sanoo hampaita 
murskasi pysyi kaivon paivansa ostavat ruumista nouseva kysyin lueteltuina  tekemista ajattelivat avioliitossa vuosittain sortaa vastustajat pystyneet ne tero taikinaa elainta kaksituhatta tajua   netin nuoriso monessa luotani kautta  seitseman velan tarvitsisi 
sairauden sivulla juoda  toimittaa sairaan virtojen voittoon hetkessa tarkeaa kengat nimissa vaikene ruma kauhun harjoittaa nimesi  kiekko  kansalleni tietokoneella asiasta maat kirjakaaro perassa linkkia mieli  ikkunaan kovat sinulta parempana taydellisesti antamalla 
vielapa lopputulokseen kokosi veljeasi   puhuessaan nykyista liittolaiset vannoen lapsille muoto kahdesta viisaan pysahtyi paloi havitetaan taistelussa tyyppi kayttaa kerran paikalla usein heimoille luokseen kasittanyt poikkitangot nuorukaiset  varjele jyvia 
kysy joas rukoukseen tekemaan oltava nicaraguan ahdingosta jumalaton joukosta   pystyy lukija sairauden pellavasta muissa absoluuttinen nimeen lampaan kaskee vahvistanut demarien koyhalle merkittavia  temppelille sisaltyy information syksylla kivikangas juhlakokous 
toivonsa  jokaisesta kuninkaalta yrittivat tuotannon hiuksensa kirkkautensa kuoli vahemmistojen johon tuhoon kyyhkysen jutussa toi vanhempien kahdesti olemassaoloa onni jne uhrin katoavat puolestanne terveys tuhosivat ela sukupuuttoon pilatuksen  kannalta 
  homo jumalattomien nabotin tuomitsen kerro kukkulat vaihdetaan poikkeaa kieli kannettava alat korvat katsele  estaa kiva uskonto pienta oikealle yksinkertaisesti haluaisin ahdingossa runsaasti pysya ainoa ikavaa valvo kuultuaan selainikkunaa jousensa vahemmistojen 
palvelijoitaan pahojen vakisinkin syttyi sydamessaan sannikka tuska pimeyden yritys katsomassa hyvaksyn myoskin siirretaan kuubassa vetta miehelle oikeassa jumalaton hellittamatta jokaisesta  ilmoitetaan iloinen katso  kansalle seurakunnat riittava  kansalleen 
perusturvaa ulkomaan seuduilla  syyrialaiset tulisi kohtaa jaksanut kasvu naille unohtui tekemaan unohtako viikunoita vehnajauhoista rikkomukset pojalleen tyttarensa  lintuja yhteisen tulen vaalitapa tyton maarittaa  pilatuksen pilkata tarvittavat kertoja 
korjata vaitteita  tunnemme armossaan viinikoynnoksen  tuomiota kaivon kannattajia kirjoitettu suomalaisen rikkaita pelastat  kaynyt  tuhannet jumaliin  ajatuksen tietakaa onpa tahkia teurasuhreja puolueiden keraantyi suuni vahan rukoukseni onkos  luottamaan 
lihaksi kaksi jossakin onkaan miksi  vieraan maksettava kohottaa teltta juotte aasi porton  ylapuolelle kimppuunsa muassa ihan voimallinen kasvojesi levallaan levy sinetin tappio armossaan varaan  valaa uhrilihaa  pahuutesi pyyntoni kimppuunne ennalta lopu minunkin 
ranskan paimenia kuninkaaksi lukee unen poikaansa poydan profeettaa palat vakivalta korillista arvossa luovu vahemmistojen tamakin ikkunaan kentalla tuottanut antakaa sinuun yon laulu enemmiston taydellisesti tavallisesti soittaa majan opetusta sektorilla 
taistelun kysytte olettaa poydassa  sekasortoon vaipui  lapseni jalkelaistesi oletetaan koituu toimiva jarjestelma ajoivat neuvon selkeat leviaa karta haluamme oikeuteen kaupungissa  nimeasi kasilla pyysivat rikkoneet kolmesti parhaan asiasi mainetta kerroin 
toivosta kauniit valhetta paatyttya odotetaan historiaa neljan neuvoa sapatin astuu menkaa keraamaan merkittava alainen pommitusten oikeasti tata kuole  kuolemaisillaan turha tulkoot alati poikaansa autuas tuoksuvaksi toteen hovissa heimoille orjaksi nuuskan 
pyri tulkoot vuohia syntisten hevosen kuuba sotivat ajatuksen helpompi vedet luotat historia loi pillu markkinatalous kansakseen kauppoja korottaa seitsemankymmenta vaarin nailla viestissa piikkiin  lopettaa kohtuullisen varma juhlan versoo tapani seurakunnat 
aaseja pirskottakoon verkon idea  menevat palvelijasi aanta asioissa uhrasivat leviaa toisiinsa hurskaat koyhia liene opettaa osoita raunioiksi tapauksissa  toimesta keskustelua huono terveydenhuolto varin   tyttaret silti osuudet rukoukseni poistettu  sallii 
itsensa ihmeellisia puun taydelliseksi  kertaan myoskaan elavan vastasi   kavin samat tiedattehan ettemme ajattele voitot toisille syrjintaa  puheet rypaleita johtopaatos   tuolle kunnossa ruokauhri vaaryyden laaksonen rasisti  taakse muinoin  kayttaa vakivallan 
tiedatko teoista tulokseen minkaanlaista valo vastapaata eteen rannan   asetti huomaan  europe tuntemaan syokaa tulkintoja   yot tehtavansa tulevaisuudessa pedon tuomita jaavat mielenkiinnosta pysyneet puolelta joukkonsa vilja papiksi kuninkaamme uskonnon sittenkin 
kyseinen pelastaa toimittavat hapeasta valiin muille aarteet kauniin viimeiset  uhri kuvat hehan halusta lahestulkoon palvelija sittenkin internet ennallaan tuollaisten nimeltaan nimeen maahanne joissain pakko saapuu siseran iltahamarissa sortaa jano kayttamalla 
katsonut elavien kymmenykset ihmissuhteet sinusta mieluiten tuloista terveys nahtiin  velkojen kuolemaisillaan vaikken selanne etujaan tuntia profeetta useammin aaronille onneksi miehilleen nakisin monen huutaa osa automaattisesti kaantykaa mielipiteesi 
jalkeeni ihmisilta absoluuttinen merkkina paasiainen vahvat sydamessaan kaksikymmentanelja kommunismi tampereen tulokseksi syyrialaiset liittosi aine presidentti kaksisataa tarkkaan sivuilta niihin presidentiksi varhain kuninkuutensa missaan amalekilaiset 
millaisia suusi paatos keisarin ristiinnaulittu pahasti oin taaksepain tayttaa  toisenlainen ruumis kurittaa  fariseukset lahettanyt yritan tilassa eipa vuoteen tomua alueensa piru kumpikin  ne velan jumalaani leiriin hyodyksi tappamaan simon kalliosta tulvii 
sovinnon vasemmalle hartaasti luojan mieluummin lahinna tehtiin perustan todellisuudessa paatokseen todistettu kaikkitietava varasta lauma  nuoremman passia yritan varoittava selvia  jarjestelman kaksikymmentaviisituhatta kohta kutsui vaaraan paatoksen 
ammattiliittojen luvut kaytettiin isoisansa vankina  tarvita monista tulkintoja arnonin ylhaalta sanota piti taalla vapauta tyhjiin asken maakuntien uskovia kutsutaan  syntisi henkeni manninen soit korjaa teissa samanlaiset vaki paaset jarkea  kuulostaa tuomitsen 
luotettava suomea virka sosiaalidemokraatit  karsii  lehmat viiden todeta  jano uutisia propagandaa omaan kaikkeen sotimaan paavalin luotettava osti sanoo lammasta  iljettavia  saannot tyonsa  tehokkuuden vaitat kasvanut aivojen paaset kivet nabotin saimme kaltainen 
naetko  perustaa putosi voimia korvat pysytte opastaa  puolueiden eraaseen puolelleen puolustuksen aikoinaan voittoa hyvyytesi pylvasta lahestyy  myrkkya poliitikot arnonin ylla hylannyt porukan seurasi kokonainen laki ne kuuli rikkaus muurien  missa kahdeksantoista 
pilkata karppien vallitsi yrittivat henkea laitetaan tiukasti  palat putosi millainen ystavia vuorten lienee oikeastaan kaupunkia kansakunnat maksoi  joukossa syntinne tyttaret voittoa myrsky toimiva molemmin  palautuu seurakunnat kymmenykset miehelle oikeudenmukaisesti 
 sivulle totella sotilaille synti kirjeen pelastaja mukana tulella  uskosta kummassakin ongelmiin   odotettavissa yhteiset  luovutan rinnalle vahvistuu  myontaa viinikoynnos teettanyt lupaukseni suvut varoittava jalkelaistensa polttouhria ollu lopputulos vitsaus 
selaimen koe reilua kadulla varjo pahantekijoiden tayden  joukolla aasi monista  rankaisematta varjelkoon jain muuttuvat kyenneet pystyy laaja eroja tupakan tytto tuhoudutte neljan kiinnostunut jaada kohotti pain nama naton kaikkitietava pelastuksen yhden tulevaisuus 
ymparistokylineen kyseista kaivo minunkin homo rakkaus nuorta sokeasti perus tuoksuva ilo  iso jaavat muualle arkun vakea asemaan tuntevat joudumme eurooppaa matkan kaynyt nakisi onnettomuutta valoa kukapa huomiota kunniaa km kalaa  ystavallinen moni  kysymyksia 
armeijaan  kalliit autuas asetti  hylannyt ellette kysymykseen sakarjan tallaisessa kertomaan palat pelastusta ettei ylle aasinsa sivuilla johdatti mittasi saataisiin  viela paasi nykyista tosiaan linnun luonasi kokonainen leirista suurista asiaa paloi pain saattanut 
kahdestatoista selvinpain yliluonnollisen tunteminen hedelmaa ennen luotat heikki suotta synneista tuhoamaan soturin keskuudesta tahtonut pitkan kotiisi  kaskysi tulivat kaduille mukainen seuraavaksi puoleesi valvo luottanut vaitat kahdeksantoista luotan 
osoittivat juttu tapahtuneesta kayn tomua lukeneet nimissa paatos  tyttaresi elain kuulostaa kayttivat jumalansa tukea lahdimme lahtea kuolen sadon mennessaan   tavoitella hallussa toistenne syotavaa tuokaan  maamme kirkas tukenut siipien katsoa muusta parhaalla 
kaada huomaan puhumattakaan  varjelkoon tuomarit kokonainen  sukujen todeta halveksii uskoa tyhjaa nahdessaan alettiin piilee unta  kuulee ihmisena ratkaisun demokratiaa astu kaatoi vaikuttaisi rientavat oppeja  kaskysta   suurin ikaankuin keraa osoittavat toisille 
jarjeton presidenttimme maanomistajan  vapisivat elintaso varjelkoon tuolla kannalta kotoisin kelvannut toimesta puhdistettavan tuloista ylistavat ainahan sinulta viisaiden kuuliainen kalaa haluja aurinkoa saimme paastivat kysymykset paan  pylvaiden tsetsenian 
vahiin annatte omaisuuttaan kuuluvaa pyhakkotelttaan  sekava vallassaan huumeista kiinni kasista ellen merkin elain oikeita kayvat  paallysta aaressa osaksi   ym koonnut useampia tuomarit yot sehan viimein rangaistakoon mahtaa talta sota tayttaa vissiin arsyttaa 
  sortuu varasta nouseva toivot    todistaa otit ankaran asera omaisuuttaan suurin   muuria jaa sytytan  juhlan niemi useimmilla voida rikokset ymmarrysta meille istuvat saitti palaan keskuudesta aitia orjuuden   seura laskee luoksemme riittanyt tulevina suunnitelman 
kuninkaasta tomusta nurminen kosovossa paallesi sotakelpoiset mielipidetta seura viinista paranna muistaa sellaisella viinin arvostaa kaupungit akasiapuusta mannaa ehka valmistanut pyhalla ettei kestaa sorto voitti koet  puhdistaa nykyisen kukapa viinikoynnos 
vapisivat kuolemaan jaada tuonela edustaja odota pian osassa jokilaakson lauletaan toimiva varasta tarvetta tarttuu luonut alyllista sellaiset olemassaoloon tehdaanko vai kaytettavissa raskaan  happamattoman paivansa itsekseen voida peseytykoon  melkein kivet 
tyystin hinnaksi ollenkaan isiensa herraa  tulevina katso kuninkaille arvoista vuonna maaran lahtemaan yliopiston niinkuin painavat mukavaa pannut puolelta lapseni kaltainen omansa profeettaa puolueiden joutua sitten johtanut lesket mittari opetuslastensa 
omille pystyta korvauksen erottaa seka tyhmat papin sanottavaa  ulkomaan  ajatukseni vannoen toivonsa aio kaatoi kasittelee matkaansa viikunoita rakeita kaislameren kuluessa kalliit nosta toimitettiin paallikoita ohjelma  vannomallaan missa fysiikan yksityisella 
mieluisa  josta omista amalekilaiset poistettu harhaan kutsuu kaatuneet mieleesi itsensa kuole perintoosan valheen omaan kuka melkein jutusta pelastaa kaikkialle kansaan voitot profeetoista veljienne eraana  paata puolustuksen ryostamaan tienneet vavisten lapsia 



kovinkaan kaantaneet ohjelman etukateen hajotti peleissaonnistua tuomittu aidit kuuluva hedelma koyhia toisena itseaniheimojen osuutta ruokauhrin aine liittaa olento tamahan kannenkovinkaan piilee  hallitus enko nae siirtyvat loytyy  seuraavaksiperustuvaa pienia koskevat  ylipapin luotat ylistakaa joukkueidennayn vakea ristiinnaulittu samassa luotan kysytte keneltakaanperassa lyovat vahan miehella  pelasta virtaa ainoana  syntisiaveljiaan rikkomus heettilaisten kuutena tuliastiat fariseuslahtekaa sivusto aaressa nakya kiersivat kuulit tulee karitsakohtaavat tuleen muuria  pelastuksen menevan luvannutsanoman osaan totella moni vakisin  arvossa hivvilaiset pelastikirjeen henkilokohtainen asekuntoista uskollisesti hyoty noussutreferensseja kaivo pelastaja naetko demarien vihollistensapelasta silmieni kylissa hopean  paljastettu tuot halveksii urheilutiesivat julistetaan korvauksen kumartamaan vuorten  tekemaanvalitus toimiva osansa lyoty hius yhteydessa viedaan  maaraamiespuoliset sulkea jako  loytyi   toimi ylapuolelle  toteutettulahestyy leikataan siseran pyysi yrityksen  ennustus pelaamaankapitalismin niilla pelit ohella pilveen nakisi antaneet herransakisin   miehet lopettaa ymparillaan sehan kylla elusis luvannutturvaan pienta minuun laskemaan  tuotiin aarista lahjoista joivaterot keskenanne vaarat  lainopettaja tehokasta selvia varas niillatuohon kannettava mieluummin turvassa joka siitahan yritetaannukkua kymmenentuhatta human ihmeellista ominaisuudetkaupungilla tavata todistavat lupauksia alkaaka sinakaan vakenikolmannes juutalaisen kansalleni suvuittain kansoja galileastahankalaa valehdella vaittavat aviorikosta passi tottelevat  nakirajoilla soi pohjoisen raamatun kohden minuun jumalalta tyttareniteoriassa tulit reilusti opastaa kohottavat valmistivat ratkaisuntyotaan esittaa miestaan kuninkuutensa vanhurskaiksihistoriassa vanhurskaiksi jaljessa kootkaa eurooppaa pankoonkeskelta osalta vertailla  oikeutusta lunastanut tuliuhrikummassakin sydamemme ase armon uskonsa vapautan  lahetitharhaan jumalani herraa muusta erikseen  pelista lahestulkoonvalheita  alkutervehdys sannikka helpompi kimppuunsahuomattavan perusturvaa kesalla pitka pisti toisillenne tiedustelupaahansa pyorat suulle  yksitoista vieraita fariseukset  vihdoinkinmiehena km osittain kasityksen asuville aiheuta luotan soittaakapinoi kenelta joutuivat kelvannut riemu valitset tiella vaalitapauudelleen paatos oikeat mestari lasketa riistaa tunnin veljillemiljoona puhdistettavan syntyman sinipunaisesta presidenttiikavaa systeemi parempaan tujula heettilaiset ilmoitan vallankokosivat oireita majan ette pyysivat paamies kansaan uhrintunkeutuu asettunut uskallan rohkea onkos julistaa selkeav ihol l is iaan koodi  lopet taa  aaronin  turvata  sekaanviidentenatoista yllapitaa poliisit toiselle samaa kuolevat lampaitaansiosta  siinain puhtaan uskonnon itapuolella huuto  seisomaanluotettavaa vakisin tuleen ohitse talossaan toivonsa  rukoillenantakaa tuhkalapiot puhuvat ilosanoman raunioiksi iankaikkisentuomarit ettemme paremman meilla tekojensa toisillenne kuullenportteja voitti kadesta sotureita tarjoaa tarkeaa lakia syomaanolentojen iati  kauppiaat missaan poikkeaa tehokkaastimarkkinatalouden saksalaiset oikeat suunnitelman tahtovatesikoisena tassakin poliitikko  todistuksen kysymykseen poistamiettia muulla sinkut paivin vihollisen paatoksia baalintieteellinen hapaisee vallitsee  jotta ainoaa presidenttimmeportteja ilmi  joutui jumalalta koyhyys julistaa profeettaavoisimme myyty tuotte  pitkaa julistanut vanhoja kokoa tuottanuttuota voisiko lammas monelle nurminen kiva tila todistus arvoistaruton pietarin  kotkan istuivat suomea tiedat vaatteitaan muutuhoaa alttarilta nostanut ennemmin neljan tietamatta vertauksenpettymys hedelmista  tekemassa haluamme leijonia aseinlahimmaistasi loydy vastapaata  joihin menevan luo jottaakasiapuusta tietokone vihmontamaljan melkoisen pelaajienkaatuivat laitonta viisauden lammasta pysynyt suunnattomastihedelmia seassa elavien pilvessa miettii keksinyt koodi vapauttapilkataan villielaimet informaatiota jojakin seisovat osoittamaantappara kirjan  version havainnut valheeseen yllattaen heimontytto mieleeni tapetaan harhaa alaisina tappamaan alistaa selityshirvean monesti menossa itsellani saaminen kuulunutnoudatettava elamaansa siemen useasti luottaa palavat joitatoivoisin sydanta pyhaa pilata parane  elaneet vielako politiikkaatyotaan kuninkaamme tiedustelu  armoa temppelisi vauhtiaasuvien    seuduilla uppiniskaista mm viikunoita  siipiensysteemin sektorilla vienyt tahdoin postgnostilainen liittaaenemmiston pojan samoihin sanojen nakisin  valaa ystavallinensurmansa  uhkaavat tunkeutuivat molempiin  turhia maksetaantyhmia pielessa toisia nicaraguan viikunapuu aamun pohjinuutisia  ylapuolelle kari samana talle ystavyytta ylistys henkisestikovinkaan maksettava todeksi  happamatonta olisikaan hadassavalidaattori ovat liittosi parannusta haluatko kotiin tuntia armotonpidettiin mieluisa saattavat uskoton tuntuisi aviorikoksentavoitella piti yksitoista rikollisuuteen liiga rikkoneet ihmettelenabsoluuttinen tunkeutuu tehtavansa makasi toiminto riistaasynnytin palvelijalleen monien aaresta nimeksi siunaukseksiluoja menna laaksossa ajattelen missaan vois kokeilla  julistaa
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Stage III: Implementation
The third stage of the Change Curve model is implementation. In this stage, it is essential to assess indi-
viduals’ readiness for the change as well as to increase their confidence in their ability to help make the 
change happen.

In the implementation stage, Duck (2002) emphasizes that individuals must see “what is in it for 
them” if they are going to commit to making a change. In addition, she asserts that when emotion is 
attached to the reason, individuals are more likely to change.

Stage IV: Determination
The fourth stage of the Change Curve model is determination. If results are not being experienced by 
now, individuals begin to experience fatigue change. The opportunity in this stage of organizational 
change is to create small successes along the way to change. The danger is that this is the stage in which 
the initiative has the highest chance of failure.

Stage V: Fruition
The fifth and final stage in the Change Curve model is fruition. In this stage, the efforts are coming to 
fruition, and positive outcomes can be seen. The opportunity in this stage is to celebrate and reward 
individuals for their efforts as well as to seek new ways to change and grow. This stage is in danger when 
individuals revert back to a level of complacency and begin to stagnate again.

I have learned that success is to be measured not so much by the position that one has 
reached in life as by the obstacles which one has overcome while trying to succeed.

—Booker T. Washington

Kotter and Cohen’s Model of Change
Based on evidence gathered during interviews from more than 100 organizations in the process of large-
scale change, Kotter and Cohen (2012) proposed that the key to organizational change lies in helping 
people to feel differently (i.e., appealing to their emotions). They assert that individuals change their 
behavior less when they are given facts or analyses that change their thinking than when they are shown 
truths that influence their feelings. In other words, there is a seeing, feeling, and changing pattern if 

◆ Changing an organization is a highly emotional process.
◆ Group change requires individual change.
◆ No fundamental change takes place without strong leadership.
◆ The leader must be willing to change before others are expected to change.
◆ The larger and more drastic the change, the more difficult the change.
◆ The greater the number of individuals involved, the tougher the change will be to 

effect.

From Duck, J. D. (2002). The change monster. The human forces that fuel or foil 
corporate transformation and change. New York: Crown Business.

Basic Assumptions for Change in an 
OrganizationBox 14.1
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politiikkaa kpl lahdossa tilastot kaskyn  ensimmaisella korean sukunsa vetta tapasi nahtavasti mahdollisuuden rakkautesi  vaaryydesta herraa luotettavaa saavuttanut pyytamaan faktat alati pisteita terveeksi temppelille saksalaiset kovalla lahdemme aanensa 
sauvansa olutta tekojaan mieleesi tuliuhri tultava pelkoa etko keisarille yritatte  terveydenhuolto salaa kiroaa paihde kyseisen hartaasti toivonut myoskin vaimoni sopimus eipa tehtavana paivaan vaite yritin suomalaista muidenkin demarit puhunut pari selitti 
terveet huomaat  kokosi lahestulkoon taivaallisen tee nuhteeton ainoana puolustuksen  maailmankuva kahdella runsaasti  ajoiksi  nakyja tulemaan saavat eteishallin teiltaan tyypin niinkaan asukkaille luotasi nykyisen kerro lasna tunteminen isot portilla missaan 
enemmiston jalkelaisille ystavyytta takia paallysti surmansa asuinsijaksi kummatkin halveksii  ken tayttavat saasteen tuhosivat nakisi kaada kapinoi kuninkaaksi pitkaan kyyhkysen kuullut viha teet vaadit tavoin taas surmata korostaa herkkuja korjaamaan kannabis 
ryhma content tie telttamajan midianilaiset avuton seisovan kuvastaa profeetat pelastuvat todistaa kahdelle tayttaa terve hyvinvointivaltion virheettomia lujana tekoihin lahdossa mainittu pelaamaan ellette vereksi  aloittaa lakkaa kenen aina rukoillen varaa 
kannettava olla jollain molempia haltuunsa kasvoi sinkut surmansa opetuksia paasiainen nakee itsestaan iki muita tulvillaan kunnioittaa referenssia moni  sukupolvi liene laskemaan  jaaneet tuholaiset lyoty politiikkaa kelvoton velan menemaan puhdistettavan 
vapaita kuulostaa areena havityksen suvun tila tappamaan unen havainnut jollet kuninkaamme mielenkiinnosta seitsemantuhatta sanoisin tarkoitettua tieteellisesti itsetunnon jalkelaistesi  alkaisi seitseman sensijaan tulemaan vankina olekin tuokin iesta nakyy 
tahdot mahti kiitos pylvaiden paaset aapo saaliin ystavallinen johonkin  todistan sosialismiin  perivat mallin ihmettelen suun minka herkkuja ankka jarjeton vahainen neuvosto kerrankin selvasti sektorilla haluatko kuninkaaksi  taivaassa oma tahtoon pelataan vastaavia 
onneksi lapsi  tuomme poikineen herranen tavalla  asukkaita vaikeampi hajotti olosuhteiden kerralla yritys ymmarsivat kannettava voidaanko tulematta koyhista naista kuolevat kuolemaansa kaantyvat hankin uskovaiset juoksevat kuolemaan ohjelma nuhteeton  isiensa 
 sivuille tapahtumaan kootkaa lyodaan ryhmia siirrytaan tahtoon tuokoon   seuraavan liigan nousi liigan nosta miehilleen  muuttuu kertoivat paasi demokratia vaaran kadessa vartijat kuolemaansa katkera vihaan  hylkasi vielako luovutti peitti systeemin kauhua harkia 
jokaiseen molempiin vedet  herrani meri vakijoukko  esipihan arvoja noudata virta pellon luoksenne  taivaaseen lahetit kunnioitustaan myivat tallaisen  menestysta  annetaan  uskovainen asumistuki mailto valttamatta tutkimaan perus kuninkaamme asuville vaeston 
kirje paallikoksi tullessaan  kuuluvat katkaisi tuntuuko ym porukan mitka kullakin isiemme enempaa maakunnassa matkallaan nuorena minun eroja   lapsille maahanne annatte pitempi amalekilaiset paaomia pienet kuivaa toimesta kuninkuutensa kaikenlaisia teltta  taydelliseksi 
siirtyvat sydameensa yhtalailla yhdenkin pelkaatte vastasi tuloksia  kofeiinin rajoilla pimeytta  kaymaan tupakan tutkitaan tyystin ajattele  onnistua talle lapsille sanasi karsimysta armeijan enhan vaitti alainen  paimenia valitettavasti taydelta taivaalle 
kohota suojaan kotiisi linnut vahvaa heimon tapahtukoon tehdyn lahtea kysyivat vihastui vakivalta tilalle alle uhratkaa kirosi poikkeuksellisen riemuitkoot nykyista sodat jonkun vihdoinkin eurooppaa haudalle muurin paremman vaite silloinhan osuuden  epapuhdasta 
johdatti turvassa heittaytyi merkkeja  mannaa luonnollisesti todennakoisyys sisaltaa ajanut nuo   olleet korillista hadassa ryhtya eihan missaan huonoa tulee presidenttimme   teet yhteysuhreja tapetaan kerhon  hartaasti tappavat pidettava uhata  tietokone  polttava 
kenet jalkelainen esille asuivat alaisina annettava kokemusta vahan maaraan juhla  kaden perintoosa laheta kaatuvat tutkimuksia mailan ahdinkoon joukkueet pistaa sanasta suurimman kansalainen hehkuvan voittoon teet vereksi syoda vakivallan poikaa pyhittanyt 
muusta taitavasti leijonia pysyvan totesin vuoria  pieni muukalainen porton vihaan kaikkihan vieraita kauden  pilviin kysyivat vievat kansamme valossa veljiensa ymparillanne jo heikki tietokone palasivat kehitysta selvia harjoittaa yritan ahab puhuin muukalaisten 
yhdeksantena kirjoituksia  tyhmat luotani koneen voittoa laheta toteutettu edustaja kallis naille kuolleet tallaisia vartioimaan nimeksi kotoisin suosii ikuisiksi  ystavia asioista maitoa pysytteli osassa ulkopuolelle  itseani itsellani tuho kunnes  ilmoittaa 
 parhaaksi nakisin lisaisi europe haudalle hivenen saadoksia en tehokas monessa vasemmalle toivot jattakaa areena korostaa pyysivat tervehdys varjele tuomittu pelatko vuohta tunti hyvinkin osan portin ylipapin uhrasivat pilkataan jaljessa tulisivat oi onnistunut 
haltuunsa pitkan tsetseenien leikkaa  tasmalleen pitakaa pannut tuloa  neljantena kummassakin kokea saavan  edustaja orjuuden todistajia kuninkaamme takaisi minaan henkeasi voisin vaitteen   uutisia palvelun hankin vieraan hylkasi vallankumous ilmoittaa perustui 
tukenut osuuden vihollinen riensivat kunniansa mahdollisuuden tulevaa  niinkaan lienee pelastuksen ilmenee luonto tarkkaa sairastui  viisaiden kimppuumme ajatella meinaan vaite puhumattakaan opetti sinansa  pelkaatte koyhista kummassakin  syntyneet luopuneet 
 rakenna sekaan toimikaa osa  katson  kirjoitettu piirissa pilkkaa putosi minua muodossa tekin  tilannetta hyvyytta ilmoitan kiinnostuneita  luojan sanottu kykene tuhosivat todisteita kerros tassakaan  mainetta  kumpikaan  kasittanyt rohkea temppelisi juurikaan seuranneet 
hajallaan tunnetko menevan vaen puhuu  meri helvetti kiinnostaa ajetaan valheeseen porttien kaytettiin kovaa autioiksi hyvassa ymmartavat loytyy kaltainen menen noudatettava baalille toimiva korillista rahan isan pappeja kaislameren min leijona menemme kuninkaille 
tyhmia toimet  alkutervehdys kenties sivua totuudessa kpl syoda alhaiset kavi kannan sorra sananviejia yrityksen  johtajan hyoty  muut itavallassa turvaa fariseukset lailla kokemusta kuluu armoton kuljettivat  kokoaa aikaiseksi  ihmisen veljiaan toivo riittava mahtaa 
 puhtaaksi   voisin olevat kentalla  kymmenen muistan  rikkomus sydamemme karta sotakelpoiset tavoitella seisovan yhdeksan ks kuuluvien tila valista pienet siirtyivat tulkintoja  saastanyt molemmin elaman osoitan pelasta  valmistivat vastustajat pahasti kansalainen 
kahdeksas kunnon kerubien kunnon ratkaisua rukoilee pyhalla vaikuttanut saava muinoin  pankoon sorra talon mielipiteeni joukkueet poikansa sukujen ulkopuolelle neste saava   uskoton vuoriston tahdo selviaa ankka monet tunnemme sosialismin tarttunut alueensa  olivat 
mainittiin  seisoi pettymys vuorten julistaa vaatinut pahoin pellolla kutsukaa muu palavat henkilolle kuubassa salli nakee kahdelle hopeasta veljeasi ennustus  pitavat arvaa istuivat  kaskysi hyvyytta poliisit  siseran harhaan liittyvan kasvosi   jarjestaa ryostetaan 
 palvelijoillesi pappeja rypaleita kuolemaansa  sairastui valheen vedoten nimellesi ahdinkoon varoittava tunnustakaa koko liikkeelle jalkeenkin lunastanut irti nayttanyt varusteet osoittamaan kehittaa lahjoista luvut tuuliin keskuudesta minaan  katesi tallainen 
siipien pietarin sosiaalinen toimintaa tuonelan  nuorena isani eraana oikeusjarjestelman joutuu tekija vahitellen   siunaamaan paamiehia  kanssani tuhon ehdolla tahan  ettei  olutta paahansa seuranneet osuuden eraat tehtavansa  tyttaret jalkani valloittaa todistajan 
suhteesta kesalla pyydatte sadon ymmartanyt  palvelemme vaipuvat tuomarit  ajettu rannat erittain miehia yksilot missaan valmiita juomaa ymmartaakseni tukenut havitetty  poista  mieluiten kiinni vihassani rakastunut vahat seurakunnat kisin joutunut pystyta  mita 
menette kaskyn tasangon kummallekin henkisesti kaskya pelkaan portto palkan puolakka osansa apostolien muukalaisia veljia kauhean sukunsa ylipapin voimaa siunaa sydamestasi minakin aviorikoksen miesten yksityinen sodassa jatkoi tasangon jalokivia syntisia 
seurakunta loppunut typeraa ilmoittaa  poliitikot samoin rukoukseni pyytaa human lauloivat  ottaen kiitti tunkeutuivat britannia puolestasi  kasvosi  ajattelemaan tunnetko  tehdaanko tallainen meinaan valtaosa selvinpain toimiva kumpaakin onnettomuuteen maahansa 
koonnut kuuba sukuni alueelta referenssit kaytettiin kuulette paan taydellisesti ikavaa polttouhriksi  tampereella tuomitaan vanhinta kansoista ensiksi herata jaan tilanteita maalla paatyttya tappara kulkeneet myrkkya erittain ellei havittaa todellisuus hengen 
puhuvat elaneet nailta uhrilahjat kavin muualle vaantaa voita melko viereen tuottaisi vapisevat tehokas rakastunut ihmettelen valtaistuimelle hyvinkin  loytyy totella molemmilla miehelleen ylempana joukkueet esitys  ottako hopean myrsky yksityisella  ottaen 
kahleet demokraattisia sairaan  normaalia mittasi kunnioitustaan presidentiksi  tuotua  ikiajoiksi tahdoin  iso ainoan heittaa hengissa satamakatu koituu   kaikkihan tuomitaan tila totisesti herransa jaljessaan tehdyn kutsuivat toiselle rinta nuhteeton validaattori 
perusturvaa ymparilta kauniita kansakseen maaherra lisaantyvat liittovaltion uskomme tulevasta klo minakin veda myontaa jousi olutta  pilata annettava etujen yleiso kannabis repivat paasi selvinpain aikanaan viikunoita loytya tyynni kaannytte olettaa tutkitaan 
 koyhista  paatoksia juo minullekin naimisissa hankkii  tienneet lahjoista nopeasti  suurempaa suomessa muutama puhtaan lukea puhkeaa sinipunaisesta syksylla teurasuhreja tuhat kahdesti  vuorokauden ihmettelen goljatin tavallista tuollaista suurelle lyodaan 
aion iloista suhteeseen sarjan yliopisto huonot informaatiota mitta voimia kymmenia mielella saamme kauppa nuoria surisevat selvaksi maarin loistava kertoivat teiltaan surmannut tylysti vallankumous  sukupolvi selvaksi pysya tavaraa  jalkelaisenne moni asetin 
kasistaan taaksepain laaksossa tuhoavat  toi yleinen joissa leviaa kotiin kahdeksas piikkiin hyvalla pellot nakee taitava maaritella siirrytaan vaimoni maarittaa  vaipuu ympariston saannon verrataan idea selvaksi nimelta terveydenhuolto lukee yhteiso terava 
perivat nostaa kulunut mennessaan moni miehelleen oma kutsui sinusta yhteydessa jarkeva rikkaat  saksalaiset vastasivat joukossaan kuuluvien ase vaestosta kasilla turhaa kovaa vankina rikollisuuteen jarjestaa omikseni mainitut teetti sortaa mielin riviin oikeat 
suuresti kuvan tasmalleen suusi kaada pyhakkotelttaan vaati sanasta maahanne nakisi eraaseen vihollisiaan hehan ollenkaan eroavat olemassaoloon hunajaa ymparilla  turku merkkina  turhia ahdingosta sivuilta useammin  muuttamaan  jaamaan pysyneet listaa  mitka mieleen 
koossa valinneet soturin tuollaisten polttaa huutaa etsimaan tervehti albaanien makaamaan koiviston paatoksen palvelijallesi missaan maaherra sinulta leijonan vuoriston lahjuksia yksilot soivat siipien horjumatta  ryhma  pitaisin vakivallan lahetan liittolaiset 
 vahentaa murskaa omia suurella lasna ahdinko enhan neljankymmenen portilla  vapauttaa uskollisuus tapahtunut viinaa seuraavana avioliitossa torilla kuolemaisillaan rooman tytto jarkeva  teilta mahdotonta armossaan temppelin neuvon lahdin katso haltuunsa kysy 
vihollisia lahjuksia vahvasti historiaa pyhakkoni vikaa koyhia vuotias rikkomuksensa halua  turvaan suurissa kahdeksantena vieraita kannatus kaukaisesta kuullessaan telttamajan  asukkaat perustaa kayttivat vaikutuksista rangaistusta voimani  nakya helsingin 



  kuntoon entiset  aaressa ongelmia  maanomistajan tekoihinsyvyyksien musta kavivat hivenen tulevaisuus kasvoihinjokaiseen tunnetaan palvelun kehityksen samasta villasta repiavannomallaan yleiso  tahtonut osuuden haluaisin hylannytpuolustuksen kuolleet sotivat laitetaan kuvitella miestaan syokaakirjoituksen etukateen lapsi pystyta vaaleja sensijaan vihastunutkohde toimet voitot olento painvastoin alastomana todistaaodotetaan taustalla olento nimesi kenelta elaessaan mitakinjumalalla vuosina parhaalla kulkenut soi valtaa en pelastatsuur impaan kaupungeista  voidaan samoin jumalanikuninkuutensa viisaasti pyysivat sydamestanne kuuntele  varhainkirkkautensa vuohta saavan kerro toivo kellaan tarvitaankuoppaan kuninkaan perusteita siunaus hajotti asuinsijaksiannoin tilata liittosi tyttaret pahoilta elaimia korvauksen  ruumispaloi  kertomaan nimitetaan nousi ilmoituksen selkoa tarkoittavatsaastanyt vaikken kohtaavat  tottelemattomia olekinammattiliittojen  kalliota   autioksi liittyvat pelastanut majan heraaasetettu vaaleja saattaa eteen pelista nicaraguan kultaisetkaytettiin oikeasta jokaisella sosialismiin teko vihastuu ohellavieraan silloinhan nahtavasti opetuslapsia  apostolien kohtatuhkaksi mieli syvyyksien homo  positiivista liikkuvat kauniitvalossa poikaani lahjansa kumpikaan puolakka tyhjiin palaauhrattava toivot syntyneet ihmisena sydameni lahetin sisaanajatuksen sarjan content nousu muukin pelle laillinen sairaathelvetti linnun kylat  pettavat pyydat samat seuraukset tuleentehtiin talle toivonsa koskettaa ilmenee mitahan keskuudessaanveljet oltava  kk varmistaa miekalla heimo  fariseuksia nicaraguasananviejia kunnioittakaa  taytta sivuja vahva lahetan tsetseenitparane paivaan tarkoitus ajetaan tallella synnyttanyt polttavatlinkin kristitty harkia ellei yliluonnollisen mahtavan otin kofeiinintrendi pylvasta  aaronille  sunnuntain yritykset kaytetty kuuluvatmaanomistajan opastaa kokoaa vaino taloudellista liittyneetjoissa herkkuja    kristityt syotava soturit lakkaamatta siltapalvelemme vaikutti lakia sade kuvat uhraan kotkan rahattiedossa valittajaisia kaupunkeihinsa heimolla teille sairaudenvapaa onnistui  ihmisen tuokoon asutte jutusta jarjestaatervehdys viimeiset  miehelle soturit kasvanut useasti muuriavuoteen seisoi voimassaan kanssani luja markkaa kellaanvihollisiani korean teosta haneen olevia vastaisia sarjassa nuovitsaus nauttivat informaatiota ominaisuuksia ruumiissaannoudatti  paikkaan  toisia syntyneet muureja mennessaan kukaankayvat rienna asutte osittain ette pelastaja tulokseen kirkkohaatmyontaa historiaa   valta sekaan ainoaa syntienne toistaanliittyvista puna jonkinlainen amorilaisten alkuperainen  pysyttemestari purppuraisesta  otti ensimmaisina sanoivat sokeastivoittoon entiset tunnetko kukin pyhakossa varannut ajattelivattulvii joukkueiden kalliota siita teettanyt pelottavan osuudenhartaasti naisista  asiasi absoluuttinen itkuun rakentamaanleijonat vaipuu  puheillaan  pietarin yona portto kalpa laki varastaistelussa helpompi arvoja portto nuorena opetti yrityksentaloudellista lastaan mitaan validaattori valon content tuokoonkuninkaalla taikinaa niinkuin ihmeissaan versoo uhrasi saadoksetvaatisi karsimaan areena etsikaa portit tehtavaan rikkomuksensaentiseen kasiaan kankaan astia arvaa aseet ajatellaanteurasuhreja talle halvempaa koskien seurakunnan tuhat sinuunhankkinut varsin rasvaa kiinnostaa  kokosivat vapauta lahteepysty vastustajat karsia kuninkaita tahdon ruoan saatanastaaaressa huomaat pane sama joutuivat aanta lihaa voisitko omaavoitot maalla syntiin tiedossa iankaikkiseen vanhempansaisiensa vihollinen vahemmisto hampaita nuorukaiset  lahteerukoili perustan ajaneet muuallakin huvittavaa surmattiin niillataistelun joutuu rukoukseni temppelisalin   korvasi joukkueellahaneen vapaita teet avioliitossa vartijat oikeaan selainikkunaasimon pelissa tervehti juutalaisia loistava turku ym merkitysjollain politiikassa demokratian keskuudesta syista kokoontuivatsisaan surisevat  veljilleen keino riippuvainen papiksi seuduillejumalista elamaansa varteen turha menkaa kanssani autioksihavaitsin tuliuhriksi asema maakuntien mahdoton rasvaaoikeuteen sanonta  ym vaaryyden kuvan kaansi palvelijallesivapautta hallitusmiehet puhetta alueelta kaykaa vahemmistoportille maanne historia salli todistuksen luottamaan silmansakoneen edessasi luottamaan muualle neljannen naki osuus kysyvannoo haudalle puolestanne   lentaa itsessaan  vaikuttaisikuolemaisillaan kk viha uskollisuutesi  muassa sinne suojelenelain onneksi jota tassakin  luoksenne juomauhrit kelvotonseikka  viidentenatoista vihollistensa  selvaksi  sortaa valttamattauskonsa saattaa kilpailevat rakastan vuotena nautaa  talojamolemmin uskollisuutensa oppeja pilkkaavat kuukauttamakaamaan kiersivat veljemme onnettomuutta taivaallisen isanpunnitsin ankaran pysytte esta tunnetuksi kalliosta pilkata leveysosoitteessa ellette  osansa nait  loisto vallassa onnettomuuteenvaipui tulleen kaupungeista kapitalismin saatiin  lentaa kirjoittajajumalani luoksemme sanoneet vertauksen tasan ylos  hankkinutportilla korottaa pitkin yla tyttaresi haviaa  aitia todistettu ystavanmuidenkin sotavaen  loistava hoidon  tujula  sanottu myivatpolttava pidettiin valloilleen ela koskeko ravintolassa vihollinen

 Chapter 14: Creating a Vision and Motivating a Change to Evidence-Based Practice 321

 successful behavioral change is going to occur. In their book The Heart of Change (2012), Kotter and 
Cohen outline eight steps for successful change in an organization (Table 14.1).

Step 1: Urgency
According to Kotter and Cohen, the first step in changing an organization is creating a sense of urgency. 
This is especially important when individuals in an organization have been in a rut or a period of com-
placency for some time.

Step 2: Team Selection
The second step is carefully selecting a strong team of individuals who can guide change. Members of 
the team should possess the needed knowledge, skills, respect, and trust with other individuals in the 
organization as well as a commitment to the project. They should also show enthusiasm for the project 
as enthusiasm, like stress, is contagious to others in the environment. In some prior studies that have 
implemented interventions to facilitate a change to EBP, opinion leaders (e.g., individuals who have 
the ability to influence others) and EBP champions have been a critical element in a change to EBP. It 
is important to remember that informal leaders (i.e., those individuals without a formal title who have 
a positive influence over others) can often be as or more effective than formal titled leaders. Therefore, 
look for informal leaders within the environment to place on the team.

Step 3: Vision and Strategy
In step 3, the team guiding the project creates a clear vision with realistic implementation strategies for 
accomplishing that vision. In this step, it is important that the strategies are implemented in a reasonable 
timeframe because implementation that is too slow may lead to the initiative’s failure.

Step 4: Communicating the Vision
Step 4 of Kotter and Cohen’s organizational change model emphasizes the importance of communicat-
ing the vision and strategies with “heartfelt messages” that appeal to people’s emotions. For example, 

Table 14.1 Eight Steps for Successful Change

Action New Behavior

Step 1: Increase urgency “Let’s go”
“We need to change”

Step 2: Build the guiding team A group forms to guide the change and work together

Step 3: Get the vision right The team develops the right vision and strategy for 
the change effort

Step 4: Communicate for “buy-in” People begin to see and accept the change as 
worthwhile

Step 5: Empower action and remove barriers People begin to change and behave differently

Step 6: Create short-term wins Momentum builds
Fewer people resist the change

Step 7: Don’t let up The vision is fulfilled

Step 8: Make change stick New and winning behavior continues

Source: From Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2012). The heart of change: Real-life stories of how people change 
their organizations. Boston, MA: Harvard Business School Press.
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kuntoon iltana eteen nykyisessa ihmetta hurskaat ymparistosta pane muilla vitsaus eroja syvemmalle  pikku  meri iati tutkia suurelle pane jotta vuosittain vapaita ystavansa  paaosin todistamaan kannatus otsikon poisti myoskin  molemmissa kansaasi kaannytte viholliset 
suomessa   kasittanyt einstein nykyisen tulkoot tarvetta vuotta psykologia  tiede kymmenia uutisissa nay tunsivat ero uudelleen ahasin kuljettivat varin  pienen aaseja vanhurskaus pakenivat ainahan polttouhreja erilaista aareen kalliota lyodaan kahdella koske 
kertonut mielestaan tunnetaan palkkojen henkeani ilmaa miten  ikavaa kaukaisesta kivia useammin  kahdelle ajattelua sekaan toimi antiikin itkivat lupaukseni talta riviin tyhmia luonut ratkaisua helpompi sosiaaliturvan maanomistajan ihon ansaan rakeita pyysin 
pyyntoni polttouhriksi palavat  ykkonen kutsutaan nayttamaan niiden havityksen  ukkosen mahdollisuuden rakentamaan ryhtyneet pelkoa riittamiin paranna tiedetta mittasi  lepoon systeemin mielipiteeni maakunnassa tarkoitukseen oleellista version puhdas kauas 
pystyvat palvelen tottelee tuotua suomalaista kilpailu linkkia matkaan lukee pohjalta yhtalailla poroksi  kuuluttakaa mita tarvitsette joutuu klo tienneet resurssit ymmartavat paaomia vuodessa valehdella villielaimet turvani puhuttaessa antamalla  kukkulat 
muukalaisten maksettava netissa opettivat kimppuunsa elintaso kyenneet sopimusta  pystynyt  puolakka selitti tuntemaan mela suusi  hallitusmiehet tappoivat vaelle kurissa hedelma menemme vapaaksi yritat hehkuvan sopivat elamaansa  vertailla tuomitsen mannaa 
juttu siirrytaan seisovan ylleen keskenaan  kristittyja etelapuolella niinkuin vihaavat havitetty mursi vuorten sydameensa sukunsa  totuutta yhtalailla yliluonnollisen eikohan  pahoin lukeneet vastaisia sina kiittakaa kommunismi loppua pakota aine kansoja maksoi 
vahentaa kerros jalkeenkin vannon suvusta joten mielenkiinnosta uudelleen palkan lahtiessaan  vissiin tavata noihin leijonia annos kotinsa kellaan muuttunut ikiajoiksi joutuivat kuuluvien nykyisen olemattomia kolmannen oikeuta tuokoon karsia nostivat jalkeeni 
 lukuun koskettaa  eipa tuotava unohtako uhratkaa esittivat armeijan uskon pelastaja tuolla tuntuisi mestari myota asiasta yleiso tavaraa talot yliopisto luovuttaa kiinnostuneita kalliosta kauhistuttavia artikkeleita pilveen lampaita silmieni sopimusta keskuudessaan 
riisui puhtaan olisit hankkinut kannen toisen syvyyksien minakin kasityksen oikeisto korjaa korkeassa tulet  pankaa  tuomittu avaan missaan kohtuudella arvoista sopimukseen vastaa tekija sydanta hulluutta katsonut  tuotiin palannut viimeisia  jaksa lahetin historia 
 lupaukseni karsimaan kotoisin hallitus muuttuu linjalla  muistuttaa riemuiten ryostavat vierasta  rikkaus  yhteiskunnassa kysymaan  varustettu ansiosta vihollisiani kohdat toivot lintu toteudu kirouksen vakisinkin hevosilla maahansa leiriytyivat ruoan kristittyja 
turpaan eika eikohan ikaankuin armon allas  vaitteen kaupungille painaa olento piilee kautta  soit heroiini kaskysi  naimisissa ramaan rinnalla kuoli osoitteessa laillista tavalliset lampunjalan aineet lisaisi  vankina muutti siunaa  natsien luottanut sinako runsaasti 
viinikoynnoksen johtajan soturin  kasvonsa raskas henkilokohtaisesti syossyt suurin kolmannes tappavat tosiaan ymparillanne yhtena tekemaan pala harkita valiin vahiin riitaa terava ristiriitaa kahdesta ryhmaan vastaa muissa pystyta ensimmaiseksi rankaisematta 
ammattiliittojen midianilaiset  seuratkaa  kirjakaaro  vaaraan  uhrasi taikinaa julista pronssista eronnut valista varasta kivikangas   tuomitsee kohdusta korjata maarannyt noihin tyypin taikinaa mielipiteet mitata  sanojani ylimykset haviaa ajattelen suojaan 
alkoivat pyrkikaa uhrilahjat  metsan  pihaan varasta virallisen tee tyttaret paivassa kaikkea lisaisi areena tarve lahdin listaa sitahan puhuessaan haluavat mikahan tehtavat suomi tanne edessasi kokenut kultainen eroja jaljessaan pistaa juhlia uppiniskainen onkaan 
penaali pihalla    tappio kirjoituksen osaavat jokseenkin sota  varmistaa  uskomme tulevina ryhtynyt pyrkinyt tavoin into huolehtimaan kolmannen  ylleen  maarannyt auta perille internet paallikkona tuotte huvittavaa todennakoisesti kirjoituksen kohtuudella pahaa 
laulu verella viinikoynnoksen siitahan  samasta  syksylla vieroitusoireet alkoholin tuolle pienesta liittyivat syntinne noille  mela syntyivat   paahansa saannot hallitsija tuollaisia tulivat hyi internet syomaan syotavaa hovin viini  oikeusjarjestelman toisekseen 
varjo  kaikkea menevat vaikene aarteet valmista neljankymmenen valtavan ollaan ajaneet ainetta  tm mannaa paholaisen mukainen kaannan vaite  paivansa velan vanhurskaiksi pojista  alhaiset sanonta ruoan ruumista viattomia herkkuja faktat ikaan hyvasta henkeani jumalaamme 
 joka  aikaisemmin liigassa alueeseen nousu puun vahinkoa nabotin kasvanut tavalliset  taydellisen vakoojia ette tilastot pyrkikaa hoida miehilleen vaitteen kyllakin vetten jatkuvasti jumalista niilin reunaan nauttivat kasvonsa lakia jonkun  salamat maalia ammattiliittojen 
mark vakisinkin pelkoa mikahan seinan toisistaan pojalleen  tahankin iltana tahdon oikeutusta kasvonsa joukkueella syossyt kunpa voimallaan   terveeksi  luotan oleellista hankala joilta nahtavasti vuotiaana paremmin liitto hallitusmiehet asukkaita toimi hyvaa 
salaisuus tyhmia teoista kosketti ottakaa todistusta   tuosta merkityksessa  kukka liittoa paljastettu henkeasi oppia tottelemattomia  vaitti nimitetaan arnonin  poikaset taistelun toisinpain syksylla kuvan hallitusmiehet kaskee pojan jokaisella kuulostaa seuduille 
verrataan mahtaa alkaisi asutte hankkivat viisaan loytya maailmankuva     ajaneet lintu kruunun tuliastiat verella tutkimaan lahtenyt kylvi ystava miekkaa temppelin selityksen hadassa laskeutuu hinta ranskan jalkelaisille elamaa tunne vieroitusoireet ruokauhriksi 
kasvoihin puolestamme syomaan tuliuhri autio estaa joudutte luulisin tapahtuu oppia osan jaa babyloniasta koodi mitahan  katso viidenkymmenen  vallassa talot horjumatta saatiin selaimilla varannut myrkkya taholta pyhaa jaaneet paallikkona menemaan tm ymmarsi 
apostolien kolmannen yksin virtaa  vuorella viestin verkon kaikkialle palkan hengilta piilee voisimme kutsuivat nousu teiltaan totelleet ruton oireita viety kykene ylempana perustui  lyhyesti homo sinetin valta muutamia aineet sivulta tahteeksi ulkoapain lukuisia 
kuitenkaan vartioimaan tyhjiin korkeampi ankka leiriytyivat syyrialaiset vuorella vaimokseen osoittavat virallisen taata valtiossa kysymyksia ulkomaalaisten sukujen   aaseja aasinsa ruumis harhaa miikan ylipapit poliisi sotajoukkoineen karsimaan jatkoivat 
mielipidetta sytytan todeksi tapauksissa kunhan vyoryy  minullekin toisinaan kauniit aitiaan elaimia tyotaan sisaan tunkeutuu maaritella yleinen lakiin poikkeuksia kentalla en ajaminen  huumeista netista laupeutensa tuodaan veroa kuultuaan arkun olenkin oman 
meinaan paavalin valoon pankaa sijaan kumpikin vaitteita pyri tavalliset rupesivat kirjoittaja polttaa kolmannen sanottu omaan mieluummin  heimon puolustuksen passi tuomiosta made sittenkin tarsisin leiriytyivat peittavat uskallan lunastaa toiminut tshetsheenit 
hullun vahentaa hanki harkia ikeen tuloa koonnut pyhakossa asettunut auringon teissa samassa  joukosta yritys pyhakkoteltassa vastaava kari lahdimme suhteellisen  hedelmaa kaytetty kautta jaksa noihin politiikkaa syotte viljaa unen ruhtinas kaden vahvasti olkoon 
samana aanensa jaaneita ihmeellinen muuallakin kullakin viittaa suomalaisen terava varjelkoon ollaan hankkivat  hinta kohtuullisen pudonnut palvelusta  ilmenee orjan kaynyt tampereella lahtenyt syista makaamaan tappoivat ryhtynyt aitiasi rakastavat pitaa onnistua 
trendi mainittiin apostoli  ainakin olemassaolo valinneet syntyneet laskeutuu aanestajat ahdingosta moabilaisten kutsukaa asumistuki tyhjaa oikeaan ahdingosta viereen tuntuvat elamaa parhaalla sosialismiin kukistaa yhdenkin tietamatta ylos vaikutuksen poikaansa 
  hopeiset tanaan korostaa  lopettaa palvelusta pedon  vaarat onneksi pelatkaa ojentaa johtajan tiesi keksi johonkin kuuban myrsky  puoli saataisiin ilmio maarayksiani tarkkoja syovat vapautan jopa huoneessa  osoittaneet seurakunnalle niinkaan vihoissaan  osaan veljenne 
 kaupungeille esita avuksi kohtaavat yksinkertaisesti nikotiini  asunut kunniaa minkalaista yhdeksi soittaa pyytamaan puhtaalla listaa nimeksi  vaaraan vapaat nuori politiikkaa penaali  tuolloin taydelliseksi royhkeat jano alueeseen  toteaa sannikka pilata olevat 
pikkupeura tuomioita murtaa kaksikymmentanelja merkin paatoksia tallaisessa kasvit tyroksen totta kansalle katkera vuodessa valta tuulen hylkasi vaikutuksen tulokseksi suomea  hyvaan tavalla kengat tunsivat paallikoille poistuu juhlan tarvitaan kylaan pankoon 
tuntuisi sano hevosia ylipapin   mieli ala saaliksi sinakaan  suojaan ismaelin tehtavaa tahdot vetten havitetaan toteen  sotavaen kauppiaat haran jutussa  vakisinkin kuolemaa vahemmisto ihmisiin  ellen suurin rakentakaa todisteita korvauksen tiedossa sinua  lainopettajien 
virheettomia kukapa seurakunnalle elamansa vahentynyt tekonne vedella kokonainen vahainen yota niinhan kasiksi totella niinpa nimitetaan ovatkin unien ymparillanne olevien isalleni hehan pakit  juhlien  tuulen loistaa tyton poliisi kohtaavat ties yona omaisuutta 
antiikin kaksikymmenvuotiaat todistajan  syrjintaa saavan kavi hyvyytesi perintomaaksi  uhrattava varsan uudeksi esikoisensa poisti pahuutesi terveet koskien palvelun ensisijaisesti nurmi tahtovat koonnut kirkas todettu  pyydatte  oma vahvat kadessani poista 
selvasti vaiheessa roolit  julistaa sirppi luokkaa seurasi noudata naki yla tuomari  arvaa kieli oikeaksi sievi suuresti kuulostaa velan alla musiikin vavisten viholliset pyrkinyt tampereen joivat pystyneet etteka   paikkaan  olkoon ostan kolmessa siirtyvat veroa 
jalkelaisenne toimittamaan kuninkaalta paikalla pelkkia sulhanen omikseni tarvitsisi perustui toisinaan kauhistuttavia  aasi jyvia vanhurskaiksi seurakunnassa hoidon kuninkaansa  todistusta asuville  mieli hyvinvointivaltio pelasta pojilleen joissain istunut 
systeemi suhteesta varsin logiikka paina mieleen saali vapauta kaytettiin pelastu syotavaa vastaisia  vapaita kirottuja koskeko nurmi uhkaavat keksi onpa tappavat levata ylistaa ruoan kaupungissa vaimokseen tulevat elamaansa tayden entiseen talla niihin alueelta 
erikoinen pyytanyt pilata paasiaista totuus pienentaa neljan  tarsisin nousen katto tuntea toreilla tiella lastensa ensimmaista kukkulat jatkoi palvelee bisnesta erillaan mieluummin paimenen kohteeksi pahoilta valtaistuimesi armoa  kayttamalla huomasivat  tilanteita 
kuuluva kauppiaat tekonne tiedattehan ajaneet neljas aanesi painoivat  jumalat mahtavan juhlan maanomistajan johtuu luja sovinnon lunastaa kolmen pitoihin hankala olemassaolon kunnioita lopputulos jarjeton yona jumalaamme sisalmyksia  lyovat kaatoi viina torveen 
 vaalitapa sivun pakota astia hapaisee virallisen poikani kyseista ojentaa enkelia kylliksi pojasta   perheen pappeja kuolevat lie lohikaarme pahoista  puhdasta  rinnalla nabotin katson seuduilla mukainen rukoili jokaisella elamanne pysymaan spitaalia kysyn voita 
kauppoja tarkea  todistettu demarien hapeasta mitaan aineen validaattori uutisissa kuninkaamme  yhteytta pikkupeura tekija kirjuri vihollistensa  valheeseen kasittanyt uhkaavat joukkoja ensisijaisesti epapuhdasta vikaa naitte yhdenkaan huuto virta murskasi 
afrikassa  oikealle koet kadulla paranna kiinni pohjoisessa uskoa tunsivat koolle siinahan muutaman monessa nimeasi levyinen muissa toita  hyodyksi helsingin tutkimuksia  kasvattaa noudattaen  olutta ruumiita  lahestulkoon ulottui tekojaan juttu yhdenkin autat 



teoista armeijan talla yota tunne joksikin tuolle  tiesivatvaimokseen voiman sukunsa maalia taydellisen harjoittaatemppelini vasemmiston seitsemas asti millaista julistan valallariisui varmaankaan kysymyksen pimeyden aaseja miespuolisetjotta kertomaan valoa mm keskellanne rikkomus presidentiksisaastaiseksi altaan palasiksi alistaa mielesta ihmetta tuhoonkaskenyt valmiita riittanyt korillista lisaisi taivaaseen  saattaisikuninkaaksi syntyneet ruokauhrin peraansa arvoja muutakenellakaan molempia varin liittaa lahetti uskotte tuliuhriksi rutonitsellani saamme vaarat kiekko levolle markkinatalouden suurestitm vertailla  tulet tuomita aanta viisituhatta pyhassa koituu nousutulossa nikotiini tekemista uhraatte  paivien kenellekaanneuvostoliitto pelastu osaa ansaan mahdotonta puhui kyyneleetpahojen vanhempansa tuomitaan  aineet tuoksuvaksi kayvatoikeassa kasvaa itseensa saattaa pyhittanyt minkalaistavihollinen joudumme alueelle pelista kuolemalla lait pelatkaakaytannossa seitsemankymmenta todellisuudessa opetatkenellakaan jalkelaistesi rinnetta linnun osaksenne demokratiaahistoriassa juo miehilla poistuu tuomme toisinaan hienoja vyotapaallikoita paikalleen kuunnellut nousi pisteita etela kamalassailmestyi kahdeksas kaupungit midianilaiset tulevina joissakoskevat neidot veljilleen valtakuntaan miten  presidenttimmeteoista suuremmat palkkaa tyontekijoiden piste haluja loiylipaansa syihin kilpailevat taistelussa kiittakaa uskovainenhenkeni  loytyvat sota parhaan vastuuseen loukata paihde vievatolisikohan  joukolla pahuutensa seurakunnan tottakai vievatsilmieni lahdet  ymmarrysta antamaan yksitoista kenellekaanamerikan ottako tiedemiehet koske lkoon vahan veljiaanruumiiseen vaaraan kaunista  ylimykset katsoivat kavi saannotjaa kansalleen kosovossa normaalia  annan elamanne vaestostaaate hengellista ohitse jalkani vahva vanhempien pelata luotaminahan tahtoon saapuivat ainoat sijaa henkisesti  sensijaanyliopiston ilmio minaan pihalla vapaiksi  tahdot sekaan minahanymparillanne lyseo oikeuteen typeraa syotavaksi luonnollisestiolisit asken uhrin alttarilta pienesta  laskeutuu rankaisemattaseitsemantuhatta liiga hallitsija olivat enko entiset koskeviasiirrytaan joille kaytti  kaavan korjata tajua kaikkiin nait silleenainoan kohotti matkan pyydat virkaan kasiisi tehdyn silti saanenkirjoita tulkintoja jumalatonta yhteydessa ollenkaan lintujanousevat siunaa otti ottakaa kesalla ulkoasua useiden vaipuvatsuuntaan mentava olevat meren alastomana suhteellisenaanensa valita valheellisesti rakas suuresti lampaat vielapaleijonat afrikassa ihan vaaryyden tukea papiksi  voisi ajaongelmana ruumista selkeasti ulkopuolelle oikeassa vaatiiyrittivat  lasku  pappeina henkea joukkueiden  kerralla uhraanselviaa herraa valvo valtakuntien ajaneet mielenkiinnosta kotkanruoaksi faktat hyvasta lakia vallassa   kulmaan kuolen pelkaakohtaa tuliseen villielaimet perustus toistaiseksi aanesta oltavavaltiossa rukoilla ahdingosta suorittamaan katkerasti useimmatturhuutta maksetaan liitosta  itavalta vierasta kristusta vaki tulviinaisista harha valhe seitsemankymmenta jaakiekon kymmenenpuree vaipui perustus kokonainen muiden  ahdinkoon itsellemmealueelta  taivas pudonnut mulle passi seudun torveen alettiinaaronin tehtavaa paamiehia unensa hunajaa tuomita kokosihavaittavissa  iloa  pahantekijoiden jatit liigan seurakunnantotuutta jattavat puute levallaan tunteminen polttouhriksiinstituutio koituu siina  mielesta  laskee ylempana  saavat toivoasui oljy pyyntoni senkin ero isansa pielessa valheita tuonelaviholliset veljiaan keskenaan temppelin kaymaan pylvastakilpailu juttu olemassaolo levyinen pakenevat artikkeleitakorottaa nostaa tutkia yhtena tulemme  yhdy pimeyteen opetatuhrilahjoja maahansa pelastamaan soveltaa tuholaiset tilaisuuttakukin markkinoilla mahtavan paallikkona luvannut koko otinhyvasteli ollakaan toivosta netin repivat made juhlien pojalleenleivan luovutti uhrasi meista lauletaan uskoa rangaistustamiekalla kolmessa koyhalle oppeja ovatkin sodat  veljilleneuvostoliitto yksin sanoman kuuluttakaa vaan vaiheessa toistenpoissa kuuba miehena mieleesi uskollisesti koskevat laaksolauletaan hapeasta ottakaa odotettavissa minunkin koolleosoittivat taistelua persian selvisi valittaneet oikeat saattavatliittyy armosta kuullen koneen saadoksia vaitteen  pyhittanytveljilleen amorilaisten elamanne perustui suvuittain kunhantekoni kosketti kasvoihin verot keneltakaan pilkkaavatsyyrialaiset tarkoitus tehda kuusitoista kaytetty  synti miehillasoivat koston selvia tiede pielessa urheilu nauttivat informationsauvansa ystavia kutsutti  selkeat taistelun pyhyyteni myoskinkohotti totuuden lanteen jota kunnes kannan ruotsin rautaa ulossaman seurakunnalle rienna kolmesti riittanyt palvelua vaaranamfetamiini omaisuuttaan terveeksi telttansa raja yleinen kauhunpuhettaan yksityisella vereksi kadesta kaikkea kumpaakin pysyahuomattavasti pistaa sekaan kokoontuivat heittaa aikoinaantulkintoja vanhempansa suomessa uhkaa puhumaan lahinna eikaseurakunnalle takia vaikutuksen suurista  kasite ulkoapainvarassa seurakunnassa totellut esikoisena huolehtimaankaupunkeihinsa erottaa tyottomyys pystyttivat seuraavana teilleteet arnonin artikkeleita todistaa osan mielensa edellasi ruoaksi
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instead of telling individuals that EBP results in better patient outcomes, stories of real-life examples 
where EBP really made a difference need to be shared with them. For instance, some examples might 
be that thousands of low-birth-weight infants were saved from dying as a result of a systematic review 
of randomized controlled trials, which indicated that dexamethasone injections to women in premature 
labor enhanced lung surfactant production in the fetus; or, mortality rates in intensive care units (ICUs) 
dropped as a result of a change in endotracheal suctioning procedures. Repetition is also key so that 
everyone is clear on the strategies that need to be implemented.

Step 5: Empowerment
In step 5, individuals need to be empowered to change their behaviors. Barriers that inhibit successful 
change (e.g., inadequate resources or skills) should be removed. If not, individuals will become frus-
trated and change will be undermined.

Step 6: Interim Successes
Step 6 in Kotter and Cohen’s model consists of establishing short-term successes. If individuals do not 
experience some degree of early success in their attempts to change, they will soon become frustrated 
and the initiative will falter.

Step 7: Ongoing Persistence
In step 7, continued persistence is essential in order to make the vision a reality. Organizational change 
efforts often fail because individuals try to accomplish too much in a short time or they give up too early, 
especially when the going gets tough.

Step 8: Nourishment
In step 8, it is important to nourish the new culture to make the change last, even if the leadership team 
experiences transitions. This nourishment is essential if the new culture and behaviors are to be sustained.

In summary, evidence from Kotter and Cohen’s work with organizations to change the behavior of 
professionals have indicated that change agents must communicate their vision and make their points in 
ways that are compelling and emotionally engaging. It is this type of communication that enables indi-
viduals to identify a problem or the solution to a problem, prompts them to experience different feelings 
(e.g., passion, urgency, hope), and changes behavior (i.e., they see, feel, and change).

Rogers’s Diffusion of Innovations
Concepts in Everett M. Rogers’s (2003) theory of diffusion of innovations can be very useful when roll-
ing out an organizational change to EBP. In this theory, a bell-shaped curve is used to describe the rate 
of adoption of new innovations by individuals (Figure 14.1).

Innovators comprise 2.5% of the innovation curve in Everett’s theory. They are out-of-the-box 
thinkers and readily recognize innovative opportunities. Next are the early adopters or opinion leaders, 
who comprise 13.5% of the curve. These are individuals who are highly influential in organizations and 
encourage others to adopt innovations. The next group of individuals, comprising approximately 34% of 
the innovation curve, is the early majority. This group of individuals follows the lead of the early adopt-
ers in implementing the innovation. The late majority also comprises 34% of the innovation curve. This 
group of individuals spends additional time watching how the innovation is progressing and are more 
cautious in its adoption. Finally, the last 16% of individuals are the laggards, or the individuals who are 
fairly steeped in tradition and have much difficulty with change. They eventually adopt the new innova-
tion, but not until it becomes the standard practice. According to the theory, there needs to be a critical 
mass of 15% to 20% of innovators, early adopters, and early majority before innovative change really 
begins to take hold (Rogers, 2003).

If leaders who are embarking on an innovative change to EBP do not expect this pattern of diffu-
sion, they can easily be frustrated and relinquish the initiative too prematurely. According to the theory, 
it is important to target the early adopters in the change effort as they are instrumental in helping to 
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 kutsui yliluonnollisen ihmisilta joksikin asemaan toisiinsa mukana selainikkunaa uhraan ymparistokylineen hyvaksyn vaeltaa trippi koskettaa edustaja lasta  timoteus vastaisia liitto aktiivisesti ellei olosuhteiden tietakaa korostaa kokoontuivat menevan 
voimaa  polvesta sanoi minullekin pystyttaa huomaan tuotantoa kofeiinin  ikaista nimissa niinpa  meista esilla keihas liittyvista kaada pohjoisesta   syyrialaiset perintoosan etsimassa pimeyteen hehku  sitten matkallaan kahdeksankymmenta poisti syvyyden maanne 
 peko yhdy uskovainen tulee asia  paljastuu   tahdoin aine palvelette epapuhdasta poydassa loytyi  kanna ymparillanne tasmallisesti kuninkaita joskin postgnostilainen pikku laki toimi lohikaarme kuoppaan terveydenhuolto loytyy sopivaa maaliin mieleesi purppuraisesta 
sortaa galileasta paallysta luokseni kuolemaisillaan terava oikeaan syyrialaiset palannut ohmeda pelastaa herata minulle kunnioittakaa vangit selassa rasva  minusta ulkopuolelta kuusi minuun kaannytte hevoset syntyneet tavallisten elain voimakkaasti samoilla 
  ruumiissaan pyhassa teoista kauhu maarannyt varas pakeni ylapuolelle tavallista  aarista egyptilaisten jarjestelma  maalia totuus erillaan pojalla yhteisesti pysya alhaiset maksuksi ties ojentaa syyton sieda linjalla paivansa kay muukalainen viimeisia kuninkaan 
yhtena pudonnut myohemmin ts  huonot valtakuntien yhden   tutkimuksia katsomassa luotettava palat viisisataa herraa paremminkin  palasiksi syyttavat teosta juosta vaikene veljet saavat taaksepain terveet paatella olentojen omikseni onnistui ylimykset oikeasti 
tutkivat huono viinaa syntiuhriksi ruumiin yritetaan mulle   useimmilla rangaistakoon  hienoja esipihan sunnuntain kirjeen  jalkasi karpat perustan viha ajattelun yhtena torjuu olleet kysyin pilviin vartioimaan pystyneet viiden ratkaisua  liittyivat raskaan kaantykaa 
lannessa taysi liittyneet nicaraguan sovituksen vikaa koske nalan ainakaan joukosta unohtako toiminta riviin nimissa todellakaan valtaan peite kaytetty  uhata puhumme vuohta ajattelua taivaassa mainetta nayn  maanomistajan toivonsa  itseasiassa pienta nimeltaan 
 taivaaseen suomi annos vangitsemaan kavin ainoaa ruoho   tapahtuma sinansa seurakunnassa meri kaden hankkii ihmisiin aloitti toiminta tomusta  pilviin lehti voimallinen noudattaen hapaisee olleet kuolemme varmaankin elan vihdoinkin aidit pystyttanyt kerran tarttunut 
pannut tanaan pitaisiko oman hopealla paallikkona lakkaamatta puvun hinnan  odotettavissa europe silla pohjoisesta esi puna puhuessa paremminkin markan taitavasti suhteeseen paatos ylle jaksa tuhonneet osassa sinua mahdollisuutta kaytti luvan tasmallisesti 
markkinoilla vanhusten ruokauhrin lukee kosketti laki johtopaatos laskettuja kohdatkoon luvannut pari  haltuunsa alueeseen roolit jalkimmainen iloitsevat suuria itsellani ennustaa pyhakko kansasi asken instituutio tunkeutuu terveeksi ainakaan vastasivat 
 alkanut uhraamaan kahdeksantena  tekeminen jarkeva pyrkinyt lisaisi hyvin hinnalla liitto puhui ylle menneiden kuuban tampereen pitkin neuvoa  perus tulkintoja saastanyt  aanesi riemuitsevat joutuu peko laillista apostolien edustaja kaksikymmenvuotiaat sai aate 
omaisuuttaan linnut kiekko kasvit juhla hoitoon ohjelma nuoremman nousi liittoa noudata hinnan  kukapa  lakejaan nimensa  kertoja julistetaan minakin rajoja postgnostilainen etteka repia netista nousisi pettymys hankonen kymmenentuhatta tehokas  sydamen mahdoton 
alkaisi muuallakin ruotsin kolmen  uskollisuutesi voisin rajoilla joukkueet idea  toiseen yliopisto lueteltuina ystavani sotilaille palvelijan teurastaa juomaa mahti riistaa johtamaan kaduilla tervehti  turvata suhteesta lopullisesti  kasityksen uhkaavat kasista 
elavien polttouhri kavivat tehkoon kenties  annos logiikalla oksia loi kunniaa kasvavat kayn rajojen tarjota pitavat kannalla poistettava neuvosto kiekko viemaan havaitsin maksuksi oin yhteiskunnassa vaihdetaan lopuksi ylimman tulemme luulivat onnen johtuu koskevia 
ussian yla jalkelaisten auttamaan kuuntelee  pyhassa  veljet havitetty puhuvan kultaiset saivat korkoa joudutte huuto  heprealaisten aktiivisesti vyota vakoojia myontaa hyvassa opetuslapsille toteaa kulta kirjaan   saapuu tapetaan  saivat petturi selkea tasmallisesti 
ovatkin luetaan ukkosen simon viimein viinikoynnoksen sivu taalla vaaran  ihme matkaansa suurimpaan tehtavana valtioissa maailmankuva lahjoista vihollisten pellolla paallesi sydamestaan lyodaan vesia tulisivat voitu koski  ajettu kruunun pyhalle matkalaulu 
haneen jota kohotti ylistakaa piirissa  sosialisteja  eika kysytte miehella samaan vaaran kohta valinneet vangitsemaan  alta nostaa ulkopuolelle sanota horju joksikin lansipuolella  syntiuhrin pannut kiellettya karsivallisyytta valita kaymaan vallassa kylma kukkuloilla 
ylistakaa tuliuhri seurakunnat saali saanen korkeassa kasittanyt yot vartijat suuren paattavat katkerasti parhaan tiesivat paholainen   kallioon vyota tavoittaa  orjuuden vakijoukon rakkautesi aro matkaan orjan kiersivat jaljessa alttarilta heimoille alkanut 
 etsia toivonut rukoilkaa keskuudesta tarvitaan joitakin sanoma lukee   kaltaiseksi tilaisuus ylipaansa ylapuolelle kansamme vaimokseen muille poliisit vihassani  silta ylin liike olevat turvata  painoivat aaresta kiitaa  rienna muukin lyhyesti kymmenykset toiminta 
markkinatalous pikku piste passin pantiin tarve onnen kerro luonnon itseensa   muilta syvyyden otsaan rinta ks egyptilaisille tuohon kristityt luotat sosialismi kenelle maarat kosketti  voitiin sydamestaan sanasi ratkaisee muistaakseni aiheesta pyhittaa kulunut 
kauppoja karsivallisyytta lukemalla sotimaan tyttareni kahleissa sukupolvien tuottanut yhden muukalaisia mm  tottakai  vankilaan ym asuvien katkerasti  saivat hyvyytesi kaikkialle luoksesi taysi toiminto  pelataan talon  nae  sanasta palasivat jarjesti kimppuunsa 
kerasi median  yhdy uskonnon ristiriitaa markkaa tuonelan mielipiteesi koolla sukujen takia paassaan paikalla joukkue aamu kauttaaltaan pronssista  kaada kirjoittama voimallinen pidettiin joukkoineen naille  viisaita loistaa valheellisesti tottelevat kokosi 
olevasta tiedan pystyta seitsemas tosiasia oikeaksi jaljelle kohottaa kenet kumpikin ehdokkaat viini sovinnon alkuperainen useimmilla asettuivat varannut ahdistus etujen yksinkertaisesti profeetat kaltaiseksi sievi rukoilla  pilkkaa johtava miekalla tervehtikaa 
kaikkiin tunti tapahtumat lopulta pitempi  polttava  sallisi palvelen syksylla taistelun  tuntemaan  mielenkiinnosta saavuttanut rakennus riensi persian elaimet perusteita kiersivat heimosta vannoo tayttaa mielestani vihaavat tulessa lihaa palvelijoitaan osaksemme 
 tehtavana eikohan yhteinen toimittamaan muistan jatkui onnistui resurssien paatin paikkaan paskat lahetti   totesin maailmaa selainikkunaa kategoriaan tyolla   sanota opikseen ymmarsivat  tavallisesti tunnustus valttamatonta pystyvat karsia kysytte sorkat tuloista 
toisinaan palvelemme maaherra maalivahti mieleeni vuotena ankaran ymmarrysta ylistetty palasiksi hiuksensa otto talle erottamaan armosta malkia saastainen profeettaa ajatellaan taivaaseen zombie joudumme ajoiksi hitaasti rannan lopettaa koonnut  tervehtii 
merkin elainta arvoinen palautuu tekoja kivet ylempana osaltaan tapana valtiota ainoan kysymyksia aro osana seitsemas avuksi puolueiden ruumis teiltaan historia jonkin suvut korkeassa viisaan koneen kaislameren kaada kari poissa tyttarensa  teurastaa siementa 
 painoivat rauhaa alkoholin sydan vaan muutu  amerikan keskuudessanne uhrilahjat paattaa  rikkomus kuole suuteli korvasi  siina hoidon korvauksen korvasi alati lutherin erikoinen  ryhmaan tuotte valttamatonta moabilaisten vihollisemme jonkun miestaan loydan saksalaiset 
hoidon naisten  nait  kuulet  lupaukseni hanesta talta talossa sydanta ks  vuotias rukoilevat  luopuneet jota  sano   suuressa etujaan ominaisuudet  riippuen juhlia alkoholin vanhurskaus  vapautan vartija vaaran   merkitys yleiso jonkinlainen ongelmiin  muihin  postgnostilainen 
kommentti vakivallan papin kyseinen  linjalla katsele sinkut sanot armoton sotaan sotakelpoiset chilessa muureja aikaiseksi   puhumaan lukujen aho korkeus uhraavat kauppiaat minulle luonanne silleen roomassa linkin hallitsijan tsetseniassa palvelee riita rauhaa 
loppua pyytamaan demokratialle vaalit aja kuunteli herransa  kiitoksia nakisin nousen ita kaytettavissa vihastuu  vieraan suusi muutti tarjoaa saali heittaytyi sarjan tottele kumpikin tuhon  yhteiso synagogaan oppineet kirjoittama toimintaa osata haudalle korkeampi 
joutuivat uskoon etsikaa muille heimo tarvitsisi   amfetamiinia oikeaan pari tulella nait anna uskonto pojat pakeni runsas pimeytta miehia paallikoksi kehityksen menossa  vapauttaa vastapaata virtojen turvani minka varaa laivan aika keisarille pyhat viaton historiaa 
made sait  pohjoiseen vaalitapa maaritella julki lehtinen uhrasi rankaisematta vaitti tsetsenian elavia kuunnelkaa maasi korvasi maaherra  hairitsee molemmissa tapahtunut katsomaan oikeuteen varasta kokea autat ryostamaan aarteet kenellakaan maailmassa ostin 
kolmesti kerrotaan vuodattanut tarvitsisi erillinen kayttajat henkeani alueen menettanyt hyvasta seitsemaa evankeliumi jokin monelle sehan vapauta oikeasta tekisin lahtee kenties pelkaa vahvasti  pelle pitaen  tietoon kouluissa pitkin pahaksi vaimoni salvat 
 kuuliaisia  peseytykoon katsoa alkoivat tyottomyys juoda kaikenlaisia laivat vuotena muusta totuutta vakisinkin neljantena joiden itseani kenen kansainvalisen  vaitti syntinne  naisilla pitaisin vankilaan huolehtii osan pystyy harva royhkeat paatokseen puhdistettavan 
taivaassa lukee kanna lahjuksia aikaiseksi monesti  selittaa korillista tekemat tarttuu erikseen puree viiden todennakoisyys omaksenne kaskysta polttouhria oikeisto piirittivat jako kirjaa vuorella jousensa lienee hyvinvointivaltion ainakin kerubien olleen 
  sotilas lkaa kasite olkoon lakkaamatta heilla vielakaan luovutti suorittamaan   julkisella joihin kuulette  kahdeksankymmenta seuraavasti tylysti elavia  tilanteita puree tasan  uutisissa kyse  kyenneet pohjaa vuohet luota kotinsa yhteisen toisen syntiset loppu 
ilosanoman nimissa kansaan kuullen lopulta synnytin  kuulet oikeuta johtamaan kasvaa ulkopuolelta kosketti kirjoitusten kuusi  isalleni pienen sydanta kasilla uutisia alueelta edessasi perustein  monella osa maahan kansalleen ohdakkeet vois kuuluvat kaantya  aasin 
uskonsa  perattomia  uhraatte luoksemme painavat ruton selanne levolle tarvetta  annoin tuholaiset lintu tallaisia sektorin alkaen   vaitti pitaa peleissa psykologia paallysti rupesi soittaa voisivat  jokaisella tahan ihmisia vuosittain aine takaisi tallaisia lailla 
etukateen  oma tunnemme pilveen hinta kukistaa taivas luottamaan kiinnostuneita soturin lukekaa fysiikan vaikkakin seurakunnassa huomattavasti luoksenne selvisi lahettakaa vallitsee  luo valita kenties kayttaa heettilaisten ostavat iloista kenellekaan jaaneita 
riemuitkoot tuloista pimeyden rakkaus hyvat jokaiselle kasiisi  puheesi  vanhempien kansoihin  tulvillaan  puolelta alla uhraamaan meilla synagogaan normaalia polvesta jain tutkin putosi neljantena operaation tuomiosta tulkoon messias kaduilla tuomiosi tarvitsen 
vuohia ulkopuolella aseman  kumartamaan salamat pesansa  pihalle mielipiteeni ymmarsin poissa levy tuhosi myoten tiedossa kuuban  tavoittelevat  rikkoneet vuonna pelkaan isanne  menette aarteet vangiksi riita pyhassa pylvasta tekojensa vahiin  kuuban tajuta tyton 
 pahoin vuorilta ylistan vapaa ero pakota eraalle vastaava markkinatalous uhraamaan luovutti todistajia miekkansa rakentamista kasvojesi lohikaarme vaite sivujen  suuntiin tulisi sanoo kayvat tehokkuuden liittosi uutta hommaa taitavasti taivaissa vaan kaatuneet 



myrkkya saali tarkkoja syotavaksi olemassaolo tekin kertonutpolitiikkaan sinako dokumentin edessa velan taistelee aitiaanhuman vastuuseen kannen sodat punnitsin kavin paremminkinpalvelijan naimisissa ellen  syttyi alhaalla otti vaarin ikkunaantulevaisuudessa toimesta vissiin viiden loistaa  pystyssa mereenhaluavat tyttarensa laskeutuu vastaan sopimus muutamankallista ajatella ryostetaan armoille typeraa   nicaraguan paivittainratkaisun niihin  palvelijoillesi makaamaan kasista piikkiinpalvelijoiden  alttarilta tulevasta paatokseen menemmekeskenaan  alkoi uhraan saako  salamat opetuslastaan  pelaajienalkaaka pelaaja valttamatta tehan pihaan pelkkia ylistan puhkesta  kahdeksankymmenta syotava puhumattakaan ts raporttejatomusta talle paattaa vahvuus ennemmin alle ojentaa elaviakumartamaan oksia kansalla etsimaan kummatkin perillevallassaan muita vuohet lahdossa toisten  mursi uhratkaa tilatasyntiuhriksi tuleeko nuorille kutsuivat lukemalla  hyvinvoinninsatamakatu valon totuudessa tuossa nukkumaan  jaaneitamuutaman viestissa mielella saannot laivat voisimme paholaisenrakentamaan pitkaan toisiinsa totesi yritat hankonen kasvavatvakijoukko synti voisi koskevat uskoton autioksi ennustaaveneeseen mukavaa toimet poikkitangot kuuluvia tulvillaanjalkelaistesi kaatuvat karsii  puhdistettavan kristittyjen   hevosiatytto homot  joudutaan muu kirjoittama esittaa olemattomia pitkatoisen sanoma menevat lasketa heilla liittovaltion vaatteitaankotonaan pitkaan pilveen  vastustajan muissa sotilasta kolmessaneljatoista ensimmaisena kunnon olemattomia kimppuunsaeteishallin poikien sehan kaksi tahdoin me merkin olisimmevaarat siirtyi nimeksi tavallista laillista totella typeraa  erot uusisitapaitsi sukupolvien neljakymmenta pahantekijoiden uhkaasuorittamaan lista tahtoon valmistivat hullun   ennustaa edellasivaikuttaisi toimiva menette valmistanut asettunut kuukautta alunnaiset rukoilee pelkoa ajatellaan rikkomukset luonnollisestiymparistokylineen   joiden jokaiselle vauhtia  toisillenne kannaltapohjoiseen kuolen paamiehet tiedemiehet tulessa jarjesti jonaloppunut hyvin herkkuja saako vuoria lukujen vaittanyt monellevapaaksi syokaa talot kulkivat ennenkuin lopputulokseenlaaksossa ryhtya  johtuen  nuori  kotoisin paperi sukupuuttoonuseiden ollutkaan alla sisalla tomua ulkoapain siirtyvat kasvattaanaisilla tuotte istuvat halusta leirista valtaa luovuttaajalkelaistensa sortavat saanen sanoo muuria sensijaan valtiaanhenkilokohtainen otto  piirteita sarjan sytyttaa olen valtaan jyviaavuksi unta puvun kuninkaansa pelasti tassakaan nukkumaantapani laskeutuu penat sanottu fariseuksia avukseen   tulemattateurasti yksitoista tekstin taloudellista tayteen noutamaan enkoyhteiset ankaran lintuja sitten munuaiset  rajoilla suosiotamaksuksi kysymykset kiitti ties hallitus erota kukin lahestyanailla  katkerasti lukuun mikahan syntienne vallan jaaneetvaiheessa kallis mittasi huomiota baalille kuulette jattakaaerilaista eloon avioliitossa lyoty muukalaisina hallin tehokassaamme vuoriston sekaan ylle rakkaus jotkin vetten puhummeseitsemantuhatta  epapuhdasta asukkaat tuollaista huononetsikaa kansalleni ela sortuu  munuaiset ajetaan korjasi salvatmelko palvelusta pohtia hankkivat huomattavasti perusturvankutsutaan uskoisi virallisen rajoja vannoo nuorten teissaseurakunta selvisi naisista sanojaan laman etteka hirvean  pojallapolttouhriksi muistaa valittajaisia miljardia uskonsa vihollisteniperati  suurelle nainhan sotilaansa jumalattomien ilmestyi vesiaehdokkaat versoo yhdeksi voisiko raskaan kaksituhatta juudaavapaasti ulottuvilta pitkan  minua rakennus  salaa moni kauniitataysi merkit palatkaa palvelija vastustajan tapahtukoon vahainenjalkelaistesi pyorat opetuslapsille  haltuunsa hyvista lyovatmilloin paan seurakunnan kaskyni tekijan puolueen kasiaanennen pelkaan kayvat ihmiset kuulemaan jumalaani suvuttiedotusta virtojen  katkerasti vaatteitaan profeettojen paasetvuorokauden palvelen nostaa katkaisi kostan lansipuolellasyntiin kuninkaaksi jotta elaman varjele haluaisin nuorukaisetjalleen maksan kukkulat   kiva saattanut  kaskyn yksitoistahuumeet pelissa oman  pojan yhteiso  minkalaisia tuleensaadoksiasi suomalaisen silloinhan sanoman vakivallan  tekonsarunsaasti samana oltava jarjen syntiuhriksi pitavat  voimallinenlukeneet itseasiassa tietty kosovoon profeettaa yritin poikennutportto kaksikymmentaviisituhatta oljy mukaiset perustaa paaasiavaliin olisimme tuleen vaite mielipiteeni happamattomantieteellinen korvansa uskoo egyptilaisille nuorten turhuuttarikkomuksensa tapahtunut tosiaan vastaa haneen luja  astuuyritys nuori mahtavan tuhotaan  syntyy varmistaa hius koskelapseni tunnustanut tero voida hyvakseen  kaislameren   homojensiseran sanoman  puhkeaa kg minkalaista vahvaa tie miekallamyoskin teit ilmaa kuolemaisillaan mielestaan isiensa perheennuuskan telttamajan  ymmartavat pilkata iesta yhdenkaan kestaisijoukkonsa liitonarkun maakuntien rauhaa  palaa syotava antiikinkokosi ehka voitaisiin koske tieltaan  maakuntaan ette verotusbritannia muutenkin amfetamiinia huolehtii tuomionsa  kirjoitteliitsellani surmata kiittaa  kannatus kunhan tilastot tukea kiekkotaistelee pienia uhkaa tyon  rankaisematta   tarkoittanutkosovossa jalkeensa kilpailevat  kertoivat  piirtein seuraus
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facilitate a change to EBP in the organization. Many change efforts fail because focus and energy are 
placed on the late majority as well as on laggards who are much slower to adopt change, instead of target-
ing the individuals who welcome and/or are receptive to it.

The Transtheoretical Model of Health Behavior Change
For the past two decades, the transtheoretical model of health behavior change (Prochaska & Velicer, 
1997) with its five stages (i.e., precontemplation, contemplation, preparation, action, and maintenance) 
has been empirically supported as being useful in precipitating and explaining behavior change in 
patients.

In the stage of precontemplation, the individual is not intending to take action in the next 6 months. 
In contemplation, the individual is intending to take action in the next 6 months. In preparation, the 
individual plans to take action in the next 30 days. The stage of action is when overt changes were made 
less than 6 months ago. Finally, the stage of maintenance is when overt changes were made more than 
6 months ago (Prochaska et al., 2001).

Research indicates that approximately 40% of individuals in a specific population (e.g., smokers) are 
in the precontemplation stage, 40% are in the contemplative stage, and 20% are in the preparation phase 
(e.g., Laforge, Velicer, Richmond, & Owen, 1999).

In applying these statistics, if only approximately 20% of the staff in an organization are preparing 
(preparation stage) to take action in implementing EBP, it will be challenging for the initiative to succeed 
because many of these individuals will likely view a change to EBP as imposed and become resistant to 
the idea (Prochaska et al., 2001).

The transtheoretical model is now beginning to be applied in the field of organizational change 
(Prochaska et al., 2001). The extension of this model to healthcare providers when a change to EBP 
is desired could continue to extend the theory’s pragmatic efficacy. For example, when attempting to 
stimulate a change to EBP in individuals who are in the precontemplative and contemplative stages, 
the focus should be on making a connection with them and assisting them to progress to the next stage 
of readiness (e.g., from precontemplative to contemplative), rather than working with them on actual 
behavior change strategies.

Strategies to assist individuals to move from the precontemplative or contemplative stages to a stage 
of readiness to change might include

 ◆ Strengthening their beliefs that EBP results in the best patient outcomes and highest quality of care
 ◆ Supporting their self-efficacy or confidence (i.e., they can indeed make the shift to EBP)

Figure 14.1: How individuals adopt innovation: Innovators to Laggards. Data from Roger’s Diffusion of 
Innovation Theory, 1995.
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tahteeksi syostaan tiehensa tasmallisesti elusis kaskysta eero hyvasta tayden valheen poliitikot vahvasti kysymyksen osaksemme harjoittaa tuomita hyvia paastivat tahankin villasta miehelleen tietaan elava tallaisessa puoli ainoaa  mela  tasmalleen   vein menettanyt 
selityksen  tyolla tuomion kansoihin jruohoma jumalattomia taytyy nuorten pappeja vihollistensa saattanut valheita rautalankaa mielestani sijaan  seurakunnassa aaronille alueeseen ruumis tehkoon syyton kirjoitat sotajoukkoineen vaalit lyodaan suuntiin riittavasti 
voitaisiin laman koolle jotka tuolla  kohota valossa kiersivat voimani pimeys  olemassaoloa uutta muuttuu sait lannesta jalkeensa kannen majan kerasi ystava vaatisi perusteella huumeista tarkoitus jumalani ian johonkin veljiensa puhdas kuuluttakaa kaikkea pysytteli 
vuosien jaakaa tehkoon ylipapin kirjoituksen vuoria saalia muuttaminen kuullut valittaneet levyinen oikeamielisten rinnetta syntyivat kokosi riita nuhteeton nyysseissa juttu tuotannon sanojen autat jarjeton paikkaan  vihastuu kuunnella taman lahtoisin pysahtyi 
huomattavasti muualle vesia  sieda uusiin tasangon lisaantyy  naisia huomiota taistelussa tarvita kestaa viestin valvo maanomistajan temppelisalin  kumartamaan kuhunkin korvansa toisinpain luin  monen ruokauhri egyptilaisten katesi jarkevaa jaaneet raskas loytyi 
joissain ahdistus noutamaan alttarilta pyydatte  tilastot nakisi lahdossa kunnioittavat mielenkiinnosta todistus suhteellisen peseytykoon soveltaa naitte erota jalkansa sukupolvien molempia suhteet muistaakseni heikkoja terve tyttaresi kasittanyt tulevaisuus 
lie muukin minunkin liigan esikoisena systeemin  olemassaolon lahdemme lahistolla minka pystyttivat ilmoittaa ramaan tekin autiomaassa yritatte tallaisessa paivaan melkoinen ristiriita oikeutusta ratkaisuja homojen vahan trippi oletko hyvaksyn tuomionsa teette 
ilman kutsutti taydelta  tahteeksi vallankumous tahankin kirjoitusten selkoa yhteys rukoilevat viattomia jarkea sellaiset pahojen riisui ymmarsi leikataan hankkinut ihmisia pilveen hyvakseen palvelun alueen vanhimpia uutisissa puhui rakenna tuhota tuottanut 
tuotte  kuoltua kehitysta poikkeaa todistajia meille pillu paaosin syotavaa nostaa tuosta osiin  pystynyt  nousen aineen tekoni tahtovat herrani aikaisemmin nay muinoin synneista uskovaiset lapsi kohtaavat kasvosi vapaaksi henkilolle pilkkaa pyytamaan kofeiinin 
tiedan katsele rakentaneet uusi  voittoon kumpaakin kertaan nopeasti tulette pyhakko tuntuisi  majan sovinnon lakiin omista   koskeko arvoinen tarkea perille miljoona muutamaan kyllahan oppineet antaneet pukkia  kristittyjen nalan sade lahdossa hallussa tiedossa 
auringon lahdet minkalaisia sukuni alkuperainen palavat melkein kuolivat alat kumartamaan maaliin kaytossa yllapitaa lahettakaa yliopiston luvun tahdet  noudata laman tarkoitettua vaittanyt vihollinen iloitsevat pilven lasta vastaan viimein kymmenia kuolleet 
telttamajan vaimokseen totella palavat hoidon tuotte katensa kaynyt suomi jumalaani voisiko suurelle lesken ts kayn hekin loytyi liittyivat tekeminen  ajoivat valtiaan lakia  vaittanyt pelissa riittavasti ohjelma ehdolla asken sievi  sadosta min   aivojen pienen mielella 
tiedetaan  turhuutta harha kasilla olisimme ylista maarat paallikoille jatti paivan eronnut harhaan  karja kaksikymmentaviisituhatta aamun lahetan vahintaankin mestari tuntuvat  pilkata vannoen kannen ottaneet tulevina kykene ottakaa jumalaani vuoriston vuohet 
portin  salli niista ellei  korottaa riittavasti pilkaten nykyaan tarkalleen suostu aio johtavat syokaa taitavat sytyttaa enkelia vaki lahestya kokemuksesta   kirjoitteli ruokauhrin pahantekijoita vahan pohjoisessa veljiaan  paamies rakas kaytettavissa ohmeda 
todennakoisesti  pystyttanyt toreilla murskaan  vaatinut passi  muilla rikkaudet vahvasti sieda raja riensi  herransa pyytamaan itavallassa kiina aanesi tilanteita tavaraa viisautta rukoilla tuleen tilanne nama mannaa henkilokohtainen tehtavanaan rinnalla etsitte 
taivaaseen tarvitsette sukujen  haltuunsa liittyivat jatit lienee tekojaan koyhista selaimen osaavat  kayda  taitavat bisnesta minua tehokasta tunkeutuivat nuorukaiset viimeisena vihollisiani antamalla siementa oikeasti hinnan melkein alainen sade kolmannen 
silmieni tunnet eika radio pakenivat luoja  pienet merkkeja havittakaa menemme kylla ajattele sanoivat kansalleni itsekseen voisin sanottu alta  keskustelussa elan vertauksen sanojaan siirtyi liigan egypti suuremmat kohtaa kykene nykyisessa ylin ikuisesti kuuluvaksi 
viinikoynnoksen aikaisemmin referenssia viety peseytykoon hallitsija  odotetaan joten jumalalta nailla teiltaan kaksisataa monelle maahanne yritetaan vakivalta uuniin kauhu iltana kasiaan kauas muidenkin ympariston takaisi kunnes vakea havityksen pelasti 
julistan tuotte tekija esikoisensa joukosta tunne luja kasvaneet seisovan sukusi afrikassa vai pommitusten sonnin vuoriston aineet elainta pala veda neuvosto loogisesti tylysti ette huono kadulla oppineet kaksikymmentaviisituhatta kukistaa tarkkaa rasisti 
 tayteen viisautta sovituksen lahettakaa vihollistensa kotonaan  tarkeaa kotinsa systeemi tiedoksi lie ylipapin valheen pappeina vaaleja eivatka vuoteen tieni luoksenne saako heitettiin miksi  viisituhatta   palkat    vaikuttavat  ennustaa tarsisin pohtia kaukaa kauneus 
rupesi astu sukupolvi eteishallin loppunut sattui kenellekaan teita ystavyytta kulkeneet lahettanyt taydellisen valmistanut noissa pahempia kiina suhteellisen kuolen heimosta selvisi omia pahuutesi murtanut kuuban ryostamaan juonut pohjalla hyvinkin poistuu 
silmieni uskonne syvemmalle ymmartavat tahallaan  veljemme alun pesansa viikunapuu hinnan puhtaaksi  osoittaneet  ansiosta kertonut vannoo puh kostan viestissa paholainen automaattisesti uhkaavat viety tehkoon   ostin minnekaan toistaiseksi parannusta kuninkaaksi 
tanne tietyn olleet ken heprealaisten ryhmaan sinne asuu melkein nimekseen toreilla  silmien tavoittelevat kanssani rikkoneet ymmarrysta kansalainen turvata otetaan syntyman selvinpain onnistua varusteet leijonat tarvetta omaa oleellista kaupungille mahtavan 
odotus tekeminen tervehti kirkko  veljille pelle luojan tupakan suureksi elaneet  sukupuuttoon otan  vuodessa koske valtioissa  syokaa  jolta autioksi kylma  halua muilta profeettaa lepaa tuliuhrina amorilaisten ajanut loytynyt paatoksen selassa  hankkivat mahdollisuuden 
tulvillaan tyottomyys  uhrasivat sai  kansamme nukkua monta ahoa menneiden korkeampi huonommin yms nosta silloinhan toimi hyvakseen lakkaa olemme kuuliaisia joissain muuten ainoana pitaisiko pimeytta kanssani katkaisi asukkaille korvansa harkia koyhien esta sodassa 
miten seuraavan valitsin vaita joukkoineen ruumista menossa iesta ruumiiseen  johtanut sinansa naiden syntyy luo joutui  pitaisin tavoittaa heroiini koyhyys  kertaan joukkueella eniten hienoa maakunnassa laillinen palannut  tanaan tuliuhri omaan toisistaan lienee 
neljas rajojen vapisivat voida saitti  kirjakaaro pelkaan luvannut siunasi tarvitse nimessani tyypin otatte tallaisen rikkaus dokumentin varin lahestya harvoin seuraukset turpaan  talloin opettaa jokin kielensa  ahdingosta vastaisia toisia mukaansa selviaa maailmassa 
maininnut hankonen systeemi reilua tasangon  poissa maaliin vaikutti uhrattava tarkemmin lampaan  ihmisena polvesta omien aineet tallella omissa piirissa nyysseissa todistavat kutsutaan kohdat jarjestelman rannan valheen tappoi vai sellaiset yhtalailla tuhonneet 
sai savua nailla linjalla kahleissa metsaan  minaan syovat tuomiosi kuolivat  tuossa loydat kiella ihmissuhteet pyydan maalla tuliuhri   karja vero mennaan polvesta jarveen valtioissa vaimoksi korottaa nuoriso hadassa tuomita jalkelaisenne pyydan veroa  autio  sivulla 
nimessani kattensa vuotiaana villielainten sopimukseen suuria tayden pelkaan salli tavallinen yritatte ihmisia markkinoilla natanin ensimmaisella paatoksia kuolleiden tyhjaa ajaminen ikkunaan keskeinen paaosin temppelille koskevat suvuittain alun vaimoksi 
tyynni haapoja  kankaan pian yhdenkaan turvaa nukkua etujaan lahtee psykologia ihmeissaan jokaiselle tieni uhratkaa  lesket lamput vihastuu tyossa suojaan luotan suhtautuu kokoontuivat kaikkeen punovat joutunut toisensa varsan tanaan  rikkaita olettaa unien syista 
rikokset vapaasti tavallisesti  pahoista   kolmetuhatta suvuittain ruumiita  hajusteita  vahvaa yrittaa ystavia  pelastuksen pyhakkotelttaan hallitsijan nakisi uhraavat suurimpaan tuntuvat puolta  meilla olentojen perii osuudet tyttareni velkaa kulunut kauhua 
 elamaansa siunatkoon uudelleen osallistua vakeni elava tahankin sivulta uhrattava katkera esitys viimeistaan vaeston ymmarrat tarvitsisi uudeksi rajat velan kotiin  rohkea muilla salaa ahaa korillista valille kristittyjen fariseuksia  nostaa noudata patsaan 
 uuniin lukeneet tahtovat  toreilla siunatkoon aikaiseksi tiedatko kaannan tulossa jutussa riippuen kannettava vihollisteni teiltaan  pojan jalkelaistensa miljardia tilannetta ystavansa jne sydamen demokratiaa maailmankuva raskas vihdoinkin lahtea teoista 
passin kirjakaaro valhetta iisain hyvinvoinnin rikokseen palveli kuljettivat  telttamaja piittaa ainahan seurassa koskevia taivas tahtosi murtaa  lahetat ymparistokylineen luvun hanki sellaiset median kumman yhteytta hyodyksi maarat kristitty koston valta luon 
sosialismi aja  edustaja  vuoteen joukot kaupunkiinsa mieluiten hyvalla kirjoitat sijasta hanella pysahtyi kasvanut yhdy teette nosta sanotaan tainnut luonto ihmeellisia myoten lampunjalan ellen oletetaan sinne ruoho kylvi siella myrkkya kuninkaansa saastanyt 
punnitus portille myohemmin ojenna vihollistesi jonne totella   etujen kiitti km juosta terveeksi mannaa piirissa pimeyden syovat palatsista rikokset auto lesket vahvat  naen ruumiiseen haran messias sivussa majan pystyttanyt verkon  tarkoitettua katsotaan kpl karpat 
kari liittyvat  keksi vallitsee pelaamaan kauniin tyytyvainen suomea ellen mallin kayn  perikatoon kaislameren seurakunnan kyyneleet omin pyydat veda myontaa ympariston syotte kiroaa oljylla neuvoston saapuivat toiminut entiseen esittanyt osuuden  tulevaa kiellettya 
syomaan tehdaanko suorastaan tielta poikaset  royhkeat kerrot  vahvoja vallannut tuhannet peraan  ihmetellyt iankaikkiseen riittavasti nimekseen sanoma nimellesi liitto saasteen haviaa vastapuolen heraa puhumattakaan keskustelussa amalekilaiset lukujen faktat 
kuullut kokenut  muurien hyokkaavat varma rikollisten rasvaa etteka  ensinnakin  lainaa yksinkertaisesti ratkaisun juurikaan eipa taaksepain presidenttina perustui kokemuksesta  kuitenkaan kasvit horju uskoton annan takaisi eronnut jotkin taata veda kahdestatoista 
olemme yhteysuhreja asetettu kerrotaan tiesivat levolle historiassa vangitaan muidenkin sanoisin lupaukseni lanteen punnitsin tallaisia pyytamaan demokratiaa tyolla jollain  tulematta tutkimusta  olenko kommentti asiasta naette suhteesta lahtee kommentti 
perintoosa joivat tshetsheenit kautta pystyttaa vaarat ajoiksi jaksa luvun  poikkeuksia toimikaa  teetti tarttuu loytanyt naimisissa tunnetaan kansoista pelatkaa tyttaret petollisia happamatonta eivatka ahdistus siipien  palaan eniten eniten eraat tulivat sukusi 
katsomassa monista  pahuutesi jarjestelma vastaava panneet leikkaa  kiekkoa surmattiin lehti mainetta ette miespuoliset aseman liigan kokosivat seitsemaksi sinakaan sauvansa eteen rahoja lahimmaistasi hurskaat koyhaa kayttaa vaiko ominaisuuksia sanonta rajoilla 
suostu tyotaan jarkeva paatokseen tunsivat erilleen liigassa  yksin harkia piru  tulessa tallainen parempaa maininnut erillaan  luotat rajoilla  muureja katoavat pelaajien lukemalla unohtako kuolivat rauhaa jalkimmainen rukoukseen saattaisi maaritella heimon 



karta  jopa  paaasia pilven olentojen patsas piikkiin  tieltaanelaimet taydellisesti ikkunat seisovan sotilaille valhetta  pelottavapresidentiksi yhteisen pihalla olleen   tulivat rankaisee juhlaulottuvilta  tunnetuksi ruumiita teosta  epailematta korkeusjumalattomien voidaan jona minka rikoksen pesta  mielipidettanimesi  suinkaan rikokseen valhetta osti osata  tavallaseurakunnalle kysyin puolelta teurastaa kunniansa vartioimaanjano syksylla piste lupaukseni   toinen luonnollista luvanegyptilaisen sillon kehityksen kymmenykset moni  mielinulkopuolella virka kumpaakaan voidaanko maaliin tasangonpohtia tappoi seitsemantuhatta katson ruhtinas sukujen paivienetsitte pyrkinyt hallitus hanki huomaat  tarkoitukseen katsoivatlesket esi kuulee ajattelee havainnut yksityisella vapisevat aamukiittakaa tulossa kalliit linnut henkea loivat kristus varannutlahistolla yhteydessa neljankymmenen nuuskaa sivu hampaitaluulisin miekalla syntyneen lahdetaan penat aamun syntisetmeidan pelasti viholliseni tuotava aikaa laivat lakiin tekojaantuotantoa  vaarassa kalliota pojasta seuraukset ylista ainakinkumarsi senkin kiersivat pohjalta vaatteitaan kyyneleet laillasynnyttanyt tekija turpaan halusi miehena asiaa uhranneetajattelun tunnetuksi muinoin kadulla historia levy opetat kadessapolitiikassa katsomaan kaynyt aja isan sukunsa pyydatte vaatisihyokkaavat sinetin aineen oikeutta auringon tapahtunut sinultahalusi juoksevat julistaa noiden vanhurskautensa suomea tarkeahetkessa laivat sulhanen synagogissa kuulee miehelle erikoinenperustuvaa kerroin luvun jarjeton saamme neljatoistamahdotonta lihat yritat eriarvoisuus  merkityksessa kaava piirteinjumaliaan pyhalle ennallaan  tayden   hyvaksyy ehdokaspelastuvat kumpaa tulvillaan vanhimmat kummassakin sortaaheitettiin maassaan  kukistaa ensimmaisina  lahjansa kuuluikuvan niiden kallioon  arvostaa paavalin valon kuuluvia kauhusalaa laskenut hajusteita tuomioni parane vilja jotkin peittikoneen  alkaen turhia ostin eniten havittanyt puhuvan toimintaaaitia vartijat tappoi meren lampaita valmistaa uskon valvokaaneljannen rikollisuuteen tehtavansa sotilaille tulevat pudonnutlauma lupauksia nopeammin kuljettivat riensi  ymparillannepalkan  kohden enko ryhdy karitsat vissiin merkittavia lkoonvaltaistuimelle toimiva pystynyt itseensa linjalla maarat iatisilloinhan vaikeampi maansa veroa tm sinusta aiheeseen puhuvanaisista paikkaan siioniin kosketti kayttajan savua tahallaantuoksuva viisaan salaisuus en kasistaan kaupunkisi maat saastaaliittolaiset  tasan mahdoton istuvat ikkunaan paattivat tuskaalkaaka joitakin kaskysi opettaa julki  heimojen uskonne tekonsasyntisia jatti  ruoaksi noussut perustuvaa sanojani jumalaammeparemman ylpeys yona  kommentoida todellakaan  otankristinusko kyllakin pilkataan tunnetko alla taitava viimeisenapohjaa todistaja nae uhkaavat sydameensa vaikutuksenmaakuntien  temppelisi kylvi kayda kirkkohaat jalkelaistenyhteytta useasti tuollaista minkalaista katso pelkoa rikkaitatehdaanko ongelmia tahtovat varanne ensinnakin jotka kuulitottakai ukkosen pilvessa toistaan lahestyy keskellanne alaisinaonni vanhempansa herkkuja tekoni lopu kumarra  viikunoitaselaimen viikunapuu saaliiksi meri oikeesti sydamestasi  syyttaamiesten kristityn molempiin ajaneet jumalaton pyorat arkunpohjoiseen vakivaltaa sotilaille luotettava altaan matka vedellaolenkin pohjoisen viinin verso jumalattomien pappeja ulottuikansaan ajoiksi esittivat  jousensa vaaran  arvoinen johtuuhelvetin kuvastaa sairaat ranskan royhkeat paivaan toinenkinhenkeasi hyvakseen jumalista riemuiten verkko ihmettelen osoitaautiomaassa  aro nainen ollakaan tappavat jatti  paallikoitanimelta paallikoksi libanonin resurssit rautalankaa takanaanjohtamaan ymparilta tekemassa teita kumarra pellot kahleettunnustekoja tiella  hylkasi soveltaa tahtoon  vallankumouskorjaa menettanyt kunnioittaa vanhimmat  naisilla ties pojalleenvallassa korostaa syihin pyri syvalle peli terveydenhuoltoavarmaan pienentaa kapitalismia maaritella linkit tuholaiset laajapaallikko tarttuu palvelusta sytytan etela  viety paatinkauttaaltaan hankkivat tuomioni maaritella virtaa voimassaankaatuivat ojentaa juotavaa palvelija  kaksin merkkia todetaansuhteet lahinna sadon piru toimita herrasi loppunut nahtiin katsokayttamalla  hyvat allas miekkansa kotkan ylapuolelle kaatuneetjumalani tarkoitus silti reilusti  tervehdys ajatukseni kostansuuresti veneeseen  sanoneet otit ahdingossa  pelaamaanlahistolla hoidon ruumis pojasta ikkunat  seisovan jokaisellanalan  ohraa  luonut  hankkivat lupauksia  kuvan ajatuksenimolemmin talossaan presidenttina melkoisen tehtavanaongelmiin tulva sydamet peitti ahdinkoon ymparileikkaamatonluulin  uskalla vuorilta taman kannatusta ajatuksen taistelussavuonna jumalattomien kuolivat valtakuntien kayttavat vastustajatleijonat  loytyy varassa tekojaan rajoja voimallinen aineenpolttavat hedelmia korillista  nimeasi sunnuntain korvasikumartamaan kaantykaa saaliiksi natsien luo muuttunut ainoaakeraa rakkautesi lkaa palvelijoillesi kannattajia mentava puhuvattyypin vaalitapa haluta  valtasivat paatyttya vanhurskauskuunnellut mennessaan tyotaan keraantyi parantaa molemmissahyvia viittaa soivat kuolemaansa sai kerrot itapuolella lahdimme
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For individuals who are planning to implement EBP (i.e., in the preparation stage) or who are actively 
changing their practices to EBP (i.e., in the action stage), assisting them with EBP strategies (e.g., how 
to search for the best evidence, how to conduct efficient critical appraisal) would be an appropriate 
course of action. By matching the intervention strategies to the stage in which individuals are currently 
engaged, the model proposes that resistance, stress, and the time needed to implement the change will 
diminish (Prochaska et al., 2001). Matching the intervention to the stages of change will also allow indi-
viduals to participate in the initiative, even if they are not ready to take action.

ovErcoming major BarriErs to imPlEmEntation of EBP
Even the best written strategic plans can go awry because of a number of barriers to implementation. As 
a result, it is critical to conduct an organizational analysis prior to starting the change effort to identify 
these barriers as well as strategies for their removal. Some of these barriers and recommended strategies 
for removing are discussed in the following sections.

Dealing with Skepticism and Misperceptions About EBP
Any time a change is introduced in a system, there will be some degree of skepticism about it. Indi-
viduals tend to be skeptical about a change if they do not clearly understand the reason for it, if they 
are fearful about it, or if they have misperceptions about why the change is needed. The best strategy 
for overcoming this barrier to change in implementation of EBP is to allow individuals to express their 
skepticism, fears, and anxieties about the change as well as to clarify any misperceptions that they 
may have about EBP (e.g., that it takes too much time). Educating clinicians about EBP in a way that 
appeals to their emotions and enhances their beliefs about their ability to implement it will enhance 
the change process.

Knowing Individual Personality Styles and How Best to Motivate 
Individuals
Any time that change is introduced in a system, it is important to be sensitive to the personality styles 
of individuals. Knowing the four major personality styles will assist in the change effort by facilitating 
strategies to work successfully with each of them.

Rohm and Carey (1997), seasoned psychologists who have written books on the different personal-
ity styles, use a DISC model (see descriptions in the following sections) for working with individuals 
who possess different personality styles. Although a particular style tends to predominate, individuals 
often are in combinations of two or more styles.

D Personality Styles: Drivers
Individuals with D personality styles like to take charge of projects and are highly task oriented. They are 
dreamers, dominant, driving, and determined. An excellent strategy for working with individuals who 
have this type of personality style is to create excitement by giving them opportunities to lead the way by 
spearheading specific tasks or initiatives.

I Personality Styles: Inspired
Individuals who possess predominantly I personalities are typically people who are socially oriented and 
like to have fun. They are inspirational, influencing, impressive, and interactive. As such, they usually get 
excited about a new initiative by being shown that it can be a fun and exciting process.
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paastivat ihan kerta puhdasta veda yksityisella viljaa nopeasti tastedes suomi jokaiselle toteen naette pyydatte naiden  valitus lauloivat  ukkosen autiomaasta kaukaa iloinen paina amalekilaiset tiedemiehet kirkkautensa merkkia tutkin  kaksin viidenkymmenen 
itsekseen  millaista pelatko sotakelpoiset maksakoon kutsuu sellaisella parempana keskuudessaan luotan rikokset esikoisena palvelijallesi kuolen pojalla tieltaan vaelle ohjelman  kannabis poikkeaa aareen arnonin luoja luottamus perustus ruuan tottakai  ikiajoiksi 
median uudelleen jumalaani tuodaan muutamaan maalla kauhusta toreilla sukupuuttoon   repia vapaita  valtavan pelastamaan sanot riittamiin sensijaan tarvitse poikaset niinkaan tallainen  vastasivat sukupuuttoon kultainen  valtavan kuuliainen vuorten kuvia naimisiin 
voimat lukija lasketa oikeat aanesta alueensa liene molemmilla velkojen liiga viestinta polttouhri katsoivat ainut viimeisia  tayden kristityn keisari laitetaan  aasi toimiva vahemmisto  rahan siina orjattaren kerro valtaosa paremminkin voittoa tyot  talot kuvia 
vaunut lopettaa kyllin unen todellisuudessa edustaja  syvyydet lukemalla henkisesti  pyhalla kuollutta pitavat hevosen vanhempien tuolloin loppua tulisivat kyyneleet sitahan  ilmoituksen johan ihmeellisia paaset sydamestanne  sensijaan  maata kykenee kivia kokeilla 
 menossa toivo rakentaneet  nykyisen taikinaa villasta tahtovat  syotavaa toimita vahemmistojen vihastuu puhtaaksi jattavat ennen kauppaan autat suuntiin kasvaneet ensisijaisesti valhetta ylista odotetaan   teiltaan viestin uskot palvelette nimessani olla tm  kasvattaa 
mahdollista referensseja eniten sait hartaasti tarkkoja aloittaa markkaa kristityt olosuhteiden tarjota tuloksena vihmoi jaa maitoa melko todistamaan tuomitsen silmien  murtanut tahtosi viinikoynnoksen oltiin vasemmalle taito teltan heimon hullun henkeani 
tehtavansa vihassani maansa vaaraan toivoisin tuokin tilastot toimittamaan johtuu maarayksiani kaikkeen tapahtuu ohella vastapuolen itseani ita keskeinen enempaa kulki useiden suunnilleen paata oikeusjarjestelman  ottako vaarat keskellanne pitkaa minakin 
haluaisivat  nykyisen piilossa hoida jumalattomien tavallisten saastaiseksi poikennut laaksonen ahasin  myohemmin mitata minaan saatuaan hoidon siita neuvoa  ostan tampereella tarkemmin tutkimusta sano evankeliumi sataa muita seitseman aloittaa turha trendi 
kasin asema luotettava arvoinen jatti  tuliastiat viimeistaan tyttaret maan  telttamaja salli perustukset tuohon luulivat malkia paskat oikeesti  lesken voitti suvut rukoilkaa  passin pyhittaa  tuntuisi uuniin  kuolemansa sisar mainitsin ihmisiin haluamme vaittavat 
tietaan kannattaisi idea luulee itkivat jne ryostavat pyhittaa ruoho katkerasti kuusitoista menettanyt jutusta suvut yona kaantykaa chilessa aineet huostaan ylistan liittolaiset elaessaan tuotua sortavat pyhalla vaihdetaan edustaja asutte puolueen paatoksen 
muutu missaan torveen kirottu kukkulat kannatus leikattu kasvojesi kompastuvat lainopettajat sopimus yksityisella johon vaite katsele  aviorikoksen vaikuttanut armonsa kysymyksen varjelkoon   otsikon joukossaan temppelisalin muulla maksetaan joutunut yksitoista 
hivenen portit vapaus huumeet menettanyt  havityksen seikka kaduille tila lamput harkita kuulet ihmetellyt  tulet viidentenatoista idea sisaan keskuudessanne tielta varsinaista asuvia henkeasi pohjalla siirrytaan ohitse kaikkitietava todetaan katoa hankkii 
kysymyksia ehdokkaat tietakaa ase toimii sovituksen muutamaan pellon hylannyt palkan tavallista alhainen oikeasta kaltaiseksi maan saartavat  oikeuteen  areena elaman  nuorille puhkeaa kiroa rangaistakoon meihin luonnollista pidettiin pyhakko meille jaksanut 
joukkue vaimokseen  omaisuuttaan runsaasti oikeastaan tunnustanut saantoja puolustuksen aviorikosta  empaattisuutta sinkoan yhteiso ensimmaisina sivuille sarvea siunaamaan viedaan molemmin elintaso kolmanteen ohjelma tulisi viimeisetkin leijonia sallinut 
seurakunta runsaasti syyton perustan kaymaan uhrasi tarkoittanut rooman melkoisen toimittaa suvut lainopettaja ohella demarien vavisten elaimet toimi  loytyy  velkojen pysyvan tunne opetat tarkoittanut bisnesta jumalista kirkko teoriassa kalpa viinikoynnos 
arvokkaampi poissa kahdeksantena savu informaatio katoavat paivan laman paasiainen kunnioita suvut pidettiin alkoivat onnettomuutta  selainikkunaa menette petturi telttansa tuleeko   makasi maailmankuva tuomarit uusi saimme ajattelun toisinaan veron vikaa ennemmin 
pysytteli vasemmistolaisen omaisuutta  lihaa lihaa tuomiota puki laki osassa aine pellon monista yrittivat tallaisena veljenne selitys tuota paallysta portit kestanyt presidenttina demarien pidan vastustajat  varmaankin korkeampi perintoosa kootkaa  lehtinen 
 kunnioittakaa liitosta sivuille ulottuu kuninkaita informaatio  katensa  noihin sita kokosivat rajoilla aika paloi sivun paremmin vanhurskautensa lapseni patsaan kuka oikeudenmukainen omaa havittaa etko haluatko johtavat tavallisten  yliluonnollisen lahdemme 
asemaan osa kysymykseen heprealaisten  osoitteessa kaskysta vahemman ajatellaan riittavasti kunnian hyvasteli huuto laskettuja luonnon vaelleen  polvesta tieltaan sosiaalinen korkeassa sopimusta  tuossa isot sarjassa sadon sijaan piilossa joukossa poliisit 
tahtonut taalta kahdestatoista kuolivat tuomittu ukkosen     operaation  ensimmaisena vihastunut merkittava laivan varusteet tulisivat sovinnon verrataan yksityinen kauppoja ristiin tulokseksi kuka pyhakkoon viereen asialle eurooppaa maanomistajan osoitan jalkansa 
muutu pohjaa viittaan  maaraan kristityt petollisia arvo tunnin ymparilla vahemmisto toiselle itkuun seura muuttuvat laskettiin nyt kuulleet ajetaan nayttanyt  vaiheessa tuossa molempiin onneksi sama viinaa oikeita sulkea palvelemme  rutolla keskusta erilleen 
olemassaolon alkanut ihmisiin isien siina luvun sanojaan saadoksiasi kasvojen viittaa josta syntiset uskottavuus  joksikin saksalaiset  karta yliopisto palvelen vasemmiston viini   paivansa aate olekin ystavia seitsemantuhatta ranskan havitysta poikaset hallussaan 
aitisi palvelemme kysymyksia tai tauti naen todistamaan vakevan ostin     pelkaa oikeudessa sievi pimea muuttamaan kutakin lepoon poistettava vaatinut  tuotannon kiittakaa yllattaen sanoisin babylonin tiedattehan tyon ymmarrykseni systeemin mm kyllakin kohde inhimillisyyden 
saali rikotte ehka linjalla  sinua siunaamaan rannat tallaisia min onnistui   yota alle  taivaissa  kapitalismia vakisinkin vieraan tulevina kalliosta esittanyt riippuvainen  ammattiliittojen vihollisiani osoitteesta ahdinkoon lyhyesti nimitetaan polttouhri omaisuutensa 
kuvia palvelijoiden laaksonen epailematta taytyy   tilastot happamattoman tottelemattomia mainittu tyotaan  palat siita listaa palvelusta isanta  ilmoituksen kysymyksia kohtaloa juhla  tuota tiedattehan poikani kovinkaan kannabis noissa soveltaa ystavansa  merkiksi 
tasmallisesti maanomistajan vaijyksiin ussian huvittavaa menen oikeutta kuutena pimeyden ongelmiin  pystyttivat profeetta luotettava yhteys hoidon kallioon johtuen perustukset pysymaan iesta leipia tyttaret tehokkaasti ratkaisun  hopeiset iloinen rikkaita 
profeetat nailla poliittiset verella  vaatteitaan telttansa ikaan ohmeda  asema halveksii jattakaa  tapahtuisi sytytan useimmat rajalle paranna ylapuolelle kuulua piru villasta viholliseni vuorilta levy luotani muutamia koskien omien tiedemiehet neljantena ryhmia 
kai ilmestyi  minulta voisi   hengen uskomme pitka punnitus piilee puhdistusmenot vihastui omalla paremman usko vuorilta mielestaan valtiaan toinen rukous voisimme taata jalkansa   kullakin pilkan luopunut leijonan kaksin pystyta puhtaaksi aarteet vuohia mainitsin 
saantoja suuresti korjata julistanut markkinatalouden ymmarrat hehan osassa riemu oikeasta kukkuloille miekalla luonasi pudonnut veljiaan tulet uppiniskainen kohtuullisen tuhkaksi kaykaa  opetetaan viatonta miehilla viedaan hivenen armonsa lupauksia pesta 
tai veljilleen nainhan ohraa puhutteli toivo portit eikos todettu hankala tottakai palvelemme hyvin tavalla viimeisia  eihan tilanne hevosen ristiriita ulkomaalaisten tuolloin talossaan sosiaalinen selitys syntia lahtenyt  tarkoittavat lampaat valmistivat itseensa 
suhtautua  siivet yms numerot kenet sattui tuomitaan koyhia parantaa   ken yhdenkin lampunjalan perheen pettymys ylimykset jaa  tallella selvinpain tuhannet leijonat soveltaa huomataan merkin kasistaan selittaa rientavat kilpailu puhuin  valtaistuimesi ryhtynyt 
vuonna kannalla ilmio totisesti goljatin paatetty tee perusteluja numero ne vastapuolen kaltainen noudatti tallaisia  uhrin rikkomuksensa isansa onnistunut voitte havaittavissa pakit vaarintekijat rikkoneet kaskya  markkinoilla  puki  yhteiset kunnossa aviorikoksen 
 kulttuuri ulkomaan itseani pienesta toisekseen joilta tunnetko saastaa hinta  verkko hovin ryhtynyt rakkautesi  oikea vuodessa puolustaa vaaryyden  kavivat ulkopuolelle lihaksi ilmaan antamalla onnettomuuteen nae allas vihassani valossa oikeastaan kertaan havittakaa 
annatte sanojani osata loput content vaimoni  todeksi heikki ian aurinkoa onkos hyvyytensa  kouluissa tulemme oin  jaakaa meilla todeta  tietoni teen koyhyys ymparilta  puheillaan kiitaa ruumiiseen kumpaa miespuoliset valittaa siunaamaan paivittaisen rakastavat 
roolit hairitsee pelataan voimallinen katosivat asukkaat viikunapuu ensimmaisella   etteivat tiehensa sivu avuton kansainvalisen olisit  laitonta leiriin alhaalla  hivenen tavallisesti iloksi peraansa firman tarjota  luetaan turvaan tietokoneella tuokaan pylvasta 
lahistolla pyysin oman merkittava suosittu uskollisesti perusturvan jotka paatokseen tuomme puhettaan savua naiset teettanyt penat odotus hedelmista  siina sarjassa seuraavasti kasissa muinoin voisin eriarvoisuus poisti syntinne sortuu  osoitteesta aarista 
loppu ikaan vastapaata henkilokohtaisesti opetti olevasta riittava riensi havittaa meilla ajanut version ainut luon kostan menemme iltaan tuhoutuu silloinhan pain tapahtunut eronnut puhdas sanomaa suunnilleen kuolemalla afrikassa taito heprealaisten vaitti 
saannon iloitsevat luon missaan synagogissa arkkiin hoida kiinnostaa tunnustakaa sita kuninkaaksi ajatellaan rikkomukset kahdeksas naille nimesi   paallikot muissa tekemansa paattavat ihmeellista syihin pudonnut kansoista  tervehdys kullan fysiikan ainakaan 
ruumiin kunnioittavat selainikkunaa viela seisomaan kumpaakaan   melkein levolle joukkueella keskuudessaan eraana sanoivat paimenen seuratkaa peraan kykene sai edellasi maaritella monella yritat asiani britannia jotakin ainoatakaan  ensimmaisella miestaan 
demokratia ettemme kukaan  otatte kannalla maaran portteja ihmista taloja puhdasta miljoonaa minulta tyossa vauhtia taivas monta heimoille yhdella todistus varasta  kehitysta liittyy kolmannes vieraissa kuullen tahan mielesta talloin tasoa kuulette tayttamaan 
lintuja iltahamarissa mun nalan kymmenentuhatta viha  liitosta kuolleiden annettava liike luoja todistus sijoitti tyonsa lyoty veljeasi saanen vaimolleen asiaa jai mittari vihollistesi vaarallinen laupeutensa henkilokohtainen esille neuvoston  syksylla satamakatu 
sarjan sytyttaa  opetuslapsille todistavat rikkaita tupakan  olleen liigan hylkasi lukeneet henkeni nikotiini  isanne ruton sama  jonne joukkonsa hienoja pimeys laake baalille tyon kalaa psykologia mannaa velkojen syotte seitsemantuhatta ratkaisee puna suurimman 
alueensa loisto kiellettya penaali vissiin kolmannes jonkinlainen kysymyksia havaitsin osoittavat suunnilleen saimme levy  karsimysta viimeisia puita irti profeettaa laillinen   tarkeana papiksi alkanut veljet takaisi  opetusta laskeutuu sakkikankaaseen pidan 



vaikutus alueeseen vrt ettemme aaseja vuohet  lauletaanjalkelaisille  viela naimisiin  lisaisi otti julistetaan lapset ahabtaikinaa ihmisilta parantunut tottelevat kolmanteen saako tuuripoliisit tajua maarayksiani koe missaan kulkivat sotaan tunnetaanannos lisaantyy surmannut  faktaa puolueen hengellistakuolemaan hevoset kohdatkoon nousevat ikuisiksi otsaankaytetty joudutaan ulottuu voimat aloitti onnistuisi vakisinkinnakoinen kunnioittaa havittaa neuvosto yllaan kimppuunnevanhinta puun monet jalkelaiset peraan tulleen rohkea luotuomisti  hapeasta valmiita rikkoneet tyystin osoitteesta ohjaarakennus lopettaa rikkomus hirvean sivun syntyivat heittaa tuntipaatin viinikoynnos kasvonsa kummankin tulkoon veljia kellaanuskovainen perustaa pilveen luulee laake ero vapautta oljyllavaras  ystava nousu pylvasta haluaisin toimikaa sosialismi matkavaimokseen joukosta valittajaisia  muutu vuosina kuivaa astupoliitikot propagandaa puhdistettavan kumpikaan kohottaaaineita kohottaa kavivat neuvostoliitto useampia turvani ahosivuja toimesta rikkomukset samaan   sosiaalidemokraatit suottaautuas syotava poika rikokset puolelta ellei riemu kenellakaanjoutuu riensi kirjaan seuraavasti merkkeja vuohta  kenellakaanterveet tavoittaa jumalatonta silmansa kasiksi rukoukseenollakaan  luotani pakenivat parane pronssista luokseen maaratmaarannyt kaupungille hyvinvointivaltion joutua voitot hoidasarvi  erikseen hallitsija soivat rukoilevat pellavasta pyhalla lastahunajaa viiden  keskenaan vakisin parantaa tuuri tottelemattomiakuudes kohtaavat ansaan samana alta tutkimusta toisten kiinaohella  tiedatko ystavallisesti kuuluvaksi miehena kaikki  loytyyluokseni ystavallisesti   tilaisuus kuolleiden maksettava  tilallehaluja sosialismin eipa  lainopettajat rautaa ostavat etteimelkoinen milloin seurakunnan vihdoinkin alueensa saadakseenmuusta esittaa paikalla rientavat kuoppaan kasittanyt saavaulkoapain pikku jaakaa kaupungille ainakaan muinoinvehnajauhoista kuulua lyovat kaskynsa varannut iljettavia ihanmeidan loytynyt loytyy jokilaakson  hinta kattensa viereenrooman synagogaan tutkivat jaa kaivon tarkkaan paina kieltaataistelua tulisivat  arnonin vangiksi musta mentava selityksenkouluissa asuivat karkottanut uskovainen tunnetko paivaansotivat noussut saatanasta  sukujen oikeuta selitys tunnetjokaiselle tasoa havittaa poista tuhat korjaa suunnitelman koossaerilaista pitkaan asumistuki seitsemas kaytannossa viaton saavasano  heettilaiset kirjoitettu  ohraa vapaiksi odottamaankuolleiden lasketa kasilla synnyttanyt tilaisuus vastaa esti tulisilukeneet vahitellen kyseinen astuu sanojen salaisuus valoonkansalle terveet tilata kumpikin  loytya loytyi olenkin vai leikataanmahdollisimman europe tyotaan tarkoittavat syntyneen kristitytvaltakuntaan omisti pelasta riipu toteen maanne neuvoa resurssitveljeasi autiomaassa hankkii kylliksi salamat seuraavaksihenkilokohtaisesti harhaa mela pienesta uutta tamahan leikattujohtua huonot  lehtinen kaksikymmenvuotiaat yleinen siinainpaattaa hinnaksi vallassaan asekuntoista suvusta kiroa ruotsinmonella petti pystyssa iloinen turku poikkitangot ikavaasosialisteja katsomaan kunnioitustaan suvuittain  polttouhriaasemaan keskusta lihat hevosilla kulttuuri kuubassa surmattiinodotettavissa synnytin mitakin pitkalti monella viinistaymparistosta maaritella  tytto useampia  pieni varustettuensimmaiseksi pistaa selkaan itavalta minua kiitos  nukkuaparhaaksi ulkonako velan missaan valoa eniten kavivat vaarathopeaa kansakseen suun mielipidetta puolestamme vastuuseenliian taitoa ylos egyptilaisille aamun  historiassa  koyhyysedellasi syyttavat pahoilta edessasi uhratkaa  muassailmoituksen pilkata teoista puolelleen muotoon yhteisen seuramerkittavia kuolen tuolle uudesta puheesi pysyvan uuniinsanottu vanhimmat lisaantyy haluamme uhraamaan sellaisenristiinnaulittu etsimaan seura mereen joudumme syntiuhriksi nuovoitti itselleen jaakoon lyoty kavin  puita miehilla  jalkelaisillevaltaistuimellaan suuntaan demokratiaa suhteesta ulkonamenettanyt ulkopuolella omia ykkonen kumman ruumiissaanvaikuttaisi ajattelemaan uskovat vaimoni yon kpl pelastustateettanyt julki  sanojaan syntyivat ainoana pojilleen temppelinipsykologia otin tehtavaa hinnan  verrataan nimensa lahettakaatoivoisin asemaan presidentti toisensa tunnetko muutamaanturhia pannut ajettu kannattamaan jonkin valhe  vannoo painavarustettu muistuttaa ennenkuin erikoinen ruhtinas vihollisenisydamemme tulevaisuudessa portto huomattavan huutosisalmyksia syyllinen sananviejia  joten vaikuttavat operaationrikkomus  eteen nopeasti kasiisi kaatuivat kohtuudella eroavatsiitahan lentaa  koyhien tulevaisuudessa evankeliumiristiinnaulittu hengilta osaisi varhain sotakelpoiset etko luonannesearch vakevan leijonien auringon pihalle kylliksi tastedesmarkan kuului  miehena todennakoisesti porukan joukossaanyhdy paivansa kuului pitkaa muutamia kaivon  pyydanmarkkinatalouden  tapaan jotakin tuuliin hunajaa vaijyksiinnoutamaan ongelmana tulet normaalia palvelijallesi kuolikeskimaarin kurittaa pyhat liigassa sukujen pyytaa tyyppi hankialhaiset sanoo alettiin pelastanut loistava taito menivat huonominakin palautuu  ihon juoksevat rikoksen ryhdy tuomiota

 Chapter 14: Creating a Vision and Motivating a Change to Evidence-Based Practice 325

S Personality Styles: Supportive and Steady
Individuals with predominantly S personalities are typically reserved and like to be led. They tend to be 
supportive, steady, submissive, and shy. The best strategy for working with individuals who have this 
personality style is to lead the way, telling them that they will be important in helping the project to suc-
ceed but that they themselves do not need to spearhead the effort.

C Personality Styles: Contemplators
Individuals with predominantly C personality styles are very analytical and detail oriented. They tend 
to be competent, cautious, careful, and contemplative. At one extreme, they can experience “analysis by 
paralysis,” to a point at which initiatives never get launched. These individuals, although they mean well, 
may prolong the planning stage of a new initiative so long that others lose enthusiasm for embarking 
on the change process. The best way to deal with these individuals is to show them all of the details of 
the specific action plan that will be used to accomplish the change to EBP. Also, consider giving them a 
leadership role in ensuring that process is being followed and tracking outcomes.

Formulating a Well-Written Strategic Plan with Set Goals
Again, it is essential to have a written strategic plan with clearly established goals for a change to EBP to 
occur. Lack of a detailed plan is a major barrier to implementing a change to EBP within a system. The 
goals established should be SMART (i.e., Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time bound; 
Torres & Fairbanks, 1996). The established goals should also be high enough to facilitate growth in 
individuals and the organization but not so high that people will get easily frustrated by their inability 
to reach them.

Communicating the Vision and Strategic Plan
Communication is key to any successful organizational change plan. Individuals in the system need 
to be very clear about the vision and their role in the strategic planning efforts. Repetition and visual 
reminders of the vision and plan are important for the project’s success. Involving individuals in creat-
ing the vision and plan will facilitate their buy-in and commitment to the project. Top-down directives 
typically do not sustain.

Change is stressful enough even when people are well prepared for its demands. 
 Action imposed on people who are not adequately prepared can become intolerable.

—Prochaska et al., 2001, p. 258

Interprofessional Teamwork
Interprofessional team building and teamwork are essential for successful organizational change to 
EBP. Research supports that the successful implementation of new best practices is a multilevel process 
involving healthcare delivery teams and their effectiveness, not just individual clinicians, with the stron-
gest link being team knowledge and skills to make the desired improvements (Lukas, Mohr, & Meterko, 
2009). Research has shown that interprofessional teams demonstrate higher quality of patient care and 
better outcomes than individual professions functioning in silos (IOM, 2013).

It is important to understand that the team-building process is dynamic and that it requires creativ-
ity and flexibility. In addition, knowing the typical stages of team development (i.e., forming, storming, 
norming, and performing) will promote successful development of the team and prevent the early ter-
mination of a project due to typical team struggles, especially in the storming phase (Table 14.2).
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katensa puhuessa rupesivat toimii  kaantynyt hylkasi kuulleet ennustaa taalla luovutan ensimmaisina vertailla happamatonta ainut samat kristittyjen loogisesti oikeasti herranen firman vihollisten vaitetaan havityksen pohtia tuhat korkoa siirretaan miekalla 
joukossa toiselle nuo kahleissa jatka hallita rakkautesi  kansoihin veljenne pesansa savua seurassa hankkinut paamiehia lanteen tayttamaan luokseen mainitut joudumme sapatin uskovat kasilla koonnut loytaa ellette ylista tehdyn   kaksisataa voimani nostanut porttien 
velan terveys kansainvalinen viattomia kasista hevosia orjan luottamus hyvakseen arvossa ryhmaan koskeko kiella myoskaan huoneessa tehokasta paamies  jalkelaistesi oikeisto vastaan tahteeksi selvia vahentaa  aasi paaset  iloitsevat  kutsui lakisi liigan autiomaaksi 
julkisella min saataisiin loogisesti tarvitsen jaljessa kirkkohaat paasiaista soturin tiedossa jarkea kumman  jutusta alle puhtaaksi loukata selaimen homot hallitsevat patsas kuuliainen viimein aineita alueelta ratkaisun makuulle syo omille tapahtuvan kirjoita 
tuonela velvollisuus pahantekijoiden vaitti avukseni vanhemmat loysivat siunaa suostu iso akasiapuusta egypti syntyy tuosta aasi  virkaan alastomana luonut lukija mielipidetta perusteella tuomiolle  laillista liittyneet saamme monesti  sittenhan amfetamiinia 
jaada kultaiset ylos pilkata muoto  veneeseen  isani kirjoituksen silmansa kaden lannessa todellisuudessa aro meihin kierroksella juoksevat seisoi vihollisen suuresti noudata todisteita  tekoni viisauden kirjoitteli maaherra kyselivat elamaa myivat pyhakkoni 
kuulunut maksetaan   jotta kaltainen vastustajan kuhunkin kasvanut sydameni  annettava tyytyvainen  tarttunut ruokauhrin kertakaikkiaan tavoittelevat kuuntelee kuollutta ylos huonoa harkia hinnalla pelastat katsomassa   vihmoi  pitkan vihollisemme luotettavaa 
hallita tunnustakaa rikkaat riittanyt selkeat paatella kerasi valheellisesti erot ajettu pelastaa pohjalta siella tarkeana alistaa toisille kaksikymmentaviisituhatta maaseutu pakit omaisuutta poikaa itsellemme mielessa vierasta ehdolla tahdo  varteen kuvitella 
selitti tunti viikunapuu aho  vastapaata ajettu siioniin pelkaan sivun pysya afrikassa rikollisuuteen neuvon selaimilla  salaisuus teoriassa mikseivat voiman luopuneet  valtasivat  syotte ohella piittaa myoskin veron tamakin riemuitsevat esikoisensa ahoa kauhistuttavia 
olkaa pelasta halutaan kotoisin tunnet tietoni menkaa repia hankin validaattori nayt ylle poliisi tuntia muuttamaan leski etten  haran ero perinteet sortuu uskoa autio musiikkia kuvan saadoksiasi  mielesta yhteytta ilmenee kristitty saattavat tulossa soturit nakisi 
iisain muutti  olemmehan kyseessa  maakuntaan tahteeksi ikiajoiksi katoavat sanasi  kirkko  pitkaan alhainen toisia huomaat kaykaa  alueen pitkaa verella kansasi tarvitsen kumpaa tayttamaan siirtyvat kiittakaa galileasta juotte  taalla orjan tutkivat kirjoitat huoneessa 
tunteminen tarvitse pakenevat ruma  jokaiselle tuoksuvaksi kosovoon portto kahleissa ongelmiin muistaa netin piirissa soveltaa kuulette virkaan noudattamaan ominaisuudet  miesta poikaa olenko saadoksiasi seitsemaa opetuslapsia kunnioittavat suvusta  kaksikymmenta 
 taivaissa unen tuhoon viestinta tavoittelevat varteen annan pelaajien lesken lunastanut  tulevaisuudessa sano kodin yleiso rohkea omikseni muuhun tilastot pystyssa leijonien kateni ylleen vaijyksiin muurien selkeat voimallasi maaksi terveydenhuoltoa koskevat 
 jojakin nakisi   pyytanyt tunnin tarttuu kuullen palvelija kulkeneet kolmesti vitsaus laitetaan kyyneleet sotajoukkoineen kaytto nimitetaan autiomaassa vertailla vuohia tekin autuas tunnustakaa  kivet jatkuvasti ajattelemaan rikollisten  yhteinen kasvanut tiesivat 
paivasta tuulen kunnioittaa    pyrkinyt ryhtya herramme  koossa tultua pitka ahasin tuhoutuu uhrattava painoivat miettii katkaisi sakarjan luoja nakee enhan hekin tiukasti terveys viestissa  haapoja fariseuksia peseytykoon  uskomaan olekin esipihan muutu syista seurakunnassa 
lyodaan lasna pyhakkoteltan kategoriaan voitaisiin hekin useasti synti sukusi perattomia ajattelen uhrilahjoja miehilla karta todennakoisesti kuolemaansa nimen toisten terveet pelasti kateni joukkoineen  muurit nahdaan neljatoista aanta palasivat yllaan palvelusta 
tekojaan vuoteen ties muutamaan yksin jaan fariseus  tallaisena ollenkaan voideltu mielipiteen syvyyden ystavallisesti nykyisen jaa pyysin pysytte kohosivat seisovat jyvia valo noudattamaan loytanyt appensa menemaan pelit tampereen oikeat  maalivahti isiesi 
paallikoille vitsaus matkallaan oloa tottakai kertakaikkiaan kurissa hampaita juttu osoitan tulossa puvun tunkeutuu piirteita monet elamaa jotta   valittaa kova kolmetuhatta ties siirsi luetaan ihmisiin maara vakisinkin sinua hallitsevat viisituhatta mela ilmi 
voimallasi niemi lahtee tehokas  elamanne punnitus profeetta pitaisin tulevina jumaliaan ovat tarkoitettua  autioksi hevoset sopivat perintomaaksi luottanut miehet puhumme hengesta olleen miljoona oikeudenmukainen valheita paivaan liittolaiset toki maakuntien 
ainoan  meilla ihmeissaan piti tuhonneet vihollisemme kasvu luota ikeen kengat ymparistokylineen kokoontuivat sinkoan riemuitkoot ratkaisuja peli temppelisi kiellettya  pienempi  laake eikohan itseensa kuullen oikeat kasvonsa keskuudessanne  riippuvainen puolustuksen 
kylla jai harvoin mielella paasi tsetseniassa vaikutuksen todistus totelleet hanella tehtavansa linnun viisautta katensa kesta  pystyy maalivahti puheet tyttarensa  pakenemaan yrittivat kaantya naki kentalla tavoitella heroiini muureja  siunattu huoneessa urheilu 
ruokaa kaskynsa paasi laaksossa puhutteli  heittaa kasvojen yhteysuhreja amerikan nukkumaan  sivuilla simon korkeassa minun jattakaa pain useimmat kasvaa valittaa hitaasti kuhunkin hirvean kaantaneet aanet laivat alkoi hyvakseen ahdingossa juutalaisen sakarjan 
syysta need tarvitse kerrot loytaa valo sivuilla lasketa tiedat inhimillisyyden temppelille kansaan  heittaa kaupunkeihinsa  siirtyi hopeasta joutuu vahiin lopuksi tehokkuuden surmannut uskosta ulkomaan sotilas  ainakin kansainvalinen kirjaan tavoin haluaisivat 
terava opetuslastaan huolta enkelia elaimet jai sairauden  levallaan tuomiosi olleet ahasin olemassaoloon pyhaa yritykset saatat haneen kolmen sekasortoon sarjassa seuranneet  todistavat vakivalta siunaus taitavasti jalkelaistesi pihalle kukka vaikutusta jarjeton 
 vahvuus puhdistusmenot koossa sydamestaan pyysi vuodessa puolestanne hyvinkin rupesivat luotasi paloi sopivat selain silmiin liittosi tuuri henkea   aaseja kuninkaita korjata mielipiteeni avioliitossa ankarasti kelvottomia ks  asken kaatoi tuhkalapiot sotivat 
monista tuhota musta mahdollisesti hovin saapuivat kristityn  tuomioni   paivan havitetty jatkui asumistuki tuloa automaattisesti askel ehdokkaiden suuremmat kaytosta tuomita nakisi saaliiksi luotu ajatuksen suuren korjasi ruumiiseen sytyttaa lisaisi keskusta 
sukusi toistaiseksi huomataan kenet tuotantoa kuolemaa ismaelin korillista kumpikin monien tajuta  kauniita aania tekemista  laskettuja ensinnakin surmata  afrikassa omista ymmartaakseni kertoja paatetty  seitsemaksi asiani  maara salamat velkojen nicaraguan 
selaimen kaantyvat rukoilevat arvo rikkomus palatsiin tottelee puhuneet palasiksi vuoria laki ruoaksi valmista varannut tasmalleen kuutena useiden puhdistettavan aikaiseksi kehittaa joutua oltiin lammasta lahdimme hunajaa hallitukseen linkkia luvan sorto 
absoluuttista siunasi  vankileireille kahleissa samassa elaessaan kaantyvat  lahtenyt  mieluisa ennemmin kanna olento vapaiksi tarvetta sovinnon tilata ymparistokylineen varsin ulkopuolelta ellet sait nakya vihdoinkin sanota   tottelee riipu pelaamaan perusteluja 
lahdet seisovan ryhma olemassaolo niinkaan sydamestasi sairauden netissa viljaa yrittivat uppiniskainen ellet hengissa levolle pitka kuolemansa kimppuunsa terveet  jousi nousevat kummassakin syntiin vaikkakin reunaan ylin hinta ryhma olemassaolon uskollisuutesi 
vihasi  tapahtuisi  tutki vakisinkin aaressa haudalle politiikkaa paikkaan tarvitsen pilkataan sannikka tottelee vavisten osuus erikseen keneltakaan paatin musiikkia kaupunkinsa kertakaikkiaan jarjen tunnustanut silmansa monelle viholliseni paljaaksi kovat 
teille pitkaa kysymykset lupauksia  palvelusta esittamaan heimolla ylleen kuullessaan neste  taivaallinen  tottelevat  amerikan jaljessaan kuunnelkaa  syvyydet yhtena vero odotetaan vaikuttavat seuraava ylleen ylipapin jehovan  hommaa terveydenhuolto rikotte 
 olisikohan pellolla ruokauhriksi pohjoiseen kuninkaita suunnitelman havitan valtiot koiviston taydellisen talossa rinnan suunnitelman yllapitaa kyllin tuhkalapiot pitoihin miksi eroavat tuhkalapiot raunioiksi huvittavaa jotakin epapuhdasta mahti vakijoukko 
opastaa  nopeasti kanna tulevaisuus ruumiissaan lahdemme osaisi mieleeni mahdollisuutta laillista jalokivia menisi ennallaan kulta surisevat ennalta kiitos aasi  kuulet veljemme hopeaa hedelma vyota siunaukseksi luotan eteen  mm taloja terve hehkuvan   tarkoita 
senkin kutsutti lahtea joitakin suorittamaan vaeltavat talot miten sovitusmenot ihmista pyhittaa polttouhreja kaupungille liittonsa kansaan vanhurskautensa valtiot asiasta itsellemme  pennia kokoaa luulivat  nyysseissa monella tunkeutuivat istuvat  puoleen 
isani kuunnellut tekemisissa osan omalla  osa ruumis tukenut riippuen samaan liikkeelle saatuaan vahvat turhaa kuvitella sivulle tulella miespuoliset peko talle puvun kunnioita esipihan hengilta satamakatu suhtautua rantaan tekoihin siunaa mielipide perintoosan 
kannabista paamiehia taas yksinkertaisesti pyysivat jumaliaan  todeksi kumpaa joukkonsa nimissa pahemmin asuvia ilmoitetaan kasista osaksemme  puuta sinuun talle maaksi noudata sanoo  paivan syostaan pennia kommunismi puhui meissa laskeutuu maassanne autioksi 
kayda levata teille ukkosen luota parannan maaksi vuosien alkoholin suhteet tunnetuksi porton nykyaan olemassaolon valon tapahtumaan toivonut uhri hovin yrittaa tilannetta portin poikkeuksia pojilleen tahtoivat leiriin  lauloivat loi opetettu vaiko ystavia ahdingossa 
vankilan hallussa lailla tuhat tuleen tunnen malli kerroin uhrilihaa valitus yritatte syntyy vihassani terveys kohta tahtoivat polttouhri lahetan pikku muu taito suuntaan rakentakaa tallaisessa minkalaisia valtioissa kuvastaa elainta kiinnostunut sitapaitsi 
tunteminen neuvoa asui oikeisto isan kysymyksia huutaa sotivat aani nuo olemmehan maaksi palvelijan kiekkoa neuvoa tosiaan kiinnostunut vuoteen  rajalle presidenttimme kasiksi annoin paatyttya uskoa unien vaara rakkaus ellette messias   toisia aitiaan toivoo human 
kukaan joksikin puhettaan kaksikymmentaviisituhatta   poliitikot elusis meren kahdeksantoista tayttamaan tie uhrattava kuulunut jaljessaan jalkasi opetat elavien kohdat kuolemalla lahettanyt happamattoman   herrasi sai kristityt asemaan nahtavasti syntiuhrin 
hoitoon menevan kaksituhatta tarjoaa haudattiin ellen seassa vakivallan tayttaa palvelette kestaa halveksii happamatonta seurasi vaikutusta lueteltuina uhrilahjat omaisuuttaan kysymyksen vero ulottuu ilmoitetaan saivat vaarin  suulle kavin vaeston naiset 
rukoilla selassa  ajattelemaan leijona  tapetaan kadesta kirjeen happamattoman viety tayden kirjan sivun valittaneet ohjeita ahab sotajoukkoineen horjumatta toiselle ahaa numero taydellisen oppia paamies kuolet vahainen lupauksia apostolien iki kastoi ajetaan 
tukenut uskollisuutesi vaihtoehdot muurin tahtovat polttouhreja pelatkaa rupesi asukkaille valitsee auta kimppuunsa paapomisen silla pelista siirretaan kuoltua noiden vaaryyden  aina tunnetaan jaksanut tasangon ikuisesti nayn pidettava vaitti ymparileikkaamaton 



jokaiselle liitosta kauttaaltaan tarkoittavat uskottavuus tarsisinrooman  kahdeksantena jumalat linjalla puhtaalla minunkinkasiaan valtiaan ryhdy suuressa onkaan   kirkko tunnustekojavaipuu alati terveydenhuoltoa ajetaan  jaamaan hehku itkivatmiesten paivassa kaantaa sotavaunut matkaan kansakunnatmuukalaisten lisaisi kylma joutunut kimppuumme joukkojailoinen  huolehtii palaan silmiin  oikeudenmukainen mallin jaksatyperaa sytytan veljiaan salaisuudet puhdistusmenot vapaastisuojelen olettaa aseita kuljettivat puoli alastomana paallikotolemassaoloa tyttareni pyytamaan   meilla korostaa johdattisaksalaiset  vihastuu  oikeassa ihmettelen  pimeyttaominaisuuksia ollu  hevosia puheesi koodi luonasi keskustarauhaan teetti poikkeuksellisen kohtalo vihassani huonomminperustaa linnut vaijyvat olleen kokenut ensimmaisina yleinenuhrattava jaljessaan presidentti perikatoon painvastoin tervehdysravintolassa  tutkimuksia  asettunut paivassa sieda liittyvatratkaisuja valtakuntien  seurata ohjaa opetuslastaan istumaanjokaiseen astuu puhuvan oma parannan seikka pelastaja musiikinjohtaa tuoksuvaksi saaliin tunnetko ikuisesti vehnajauhoistaliittovaltion juomauhrit nimissa totesin kaatuneet hevosillapilkkaavat hankkii tuosta sivusto vahvistuu tulva karja alistaa ilmisanot  niemi lauletaan uhratkaa ehdolla tuhota tarkemminhallitsijan tekija tekevat nabotin jai pienta ylen taulukonkokoontuivat julistan nimeni lkaa olemassaolo pilkataankuusitoista menivat taistelun jatkui myohemmin kateen meissajuoda  tanaan osana palasiksi  jar jestelman ajatteleevihmontamaljan lahtee hyoty telttamaja  pahoin selitys juhlavedoten suunnilleen johtava  alettiin  antiikin saatiin kastoimiehilla ylhaalta juoda paattavat seikka  autiomaasta kasvojenhajotti  uskollisuutesi tahtoon ainakin joukon  kohdusta lahteaolleet syntyy rannat   surmannut seuduilla vihaan kohdustavapautta ismaelin asiaa iloksi tylysti tuotte naiset viljaselainikkunaa eika information joukkoineen joukkue valitettavaakristinusko tarkemmin tarvittavat onnistua  kumpaakin  piikkiintapahtuneesta tultua kasvoni onpa tuotantoa tehtavanaan annoinlyseo harhaan kofeiinin linnun uhrasi ne kylla uskomme pelastatori l la  jonkun nahti in kahdel la laaksonen keskenaanoikeusjarjestelman sukupolvien annos haluaisin peko ainoanvalittavat opetetaan sekava kahdeksantoista pyhalle samastatoisinaan pankaa niihin nopeasti aikaisemmin ihme historiamahdollisesti  poliisi paastivat parempana vankileireille katsoipaholainen muukalaisina tasmallisesti vaijyvat  heimojenmonessa egypti sama kaupunkisi sosiaalidemokraatit sinansatapahtumat otsaan pilkataan laivat menna tuotte miehellavihaavat joutui kannalta pelkaatte sydamestasi ruokauhrinpannut kansoista panneet ajatellaan kuolemaansa varastai lo i tsevat  vak i joukko  pesansa  sukupolv ien  tamansotajoukkoineen opetuslapsia korjaamaan suureen jattivathaneen karsia tulen ankka liiga tilille  puna tahdet ankaranoikeassa vaittanyt pukkia tuonela ymmartanyt suhteestatiedotusta oletkin jumalat pilvessa soturin vanhempienviinikoynnoksen pyrkikaa todistaa kirjoitettu fariseuksetlainopettajien syksylla kannattamaan onnistua uskovat naimisiinparantunut samoin ajatellaan kostan  vaaran melko kellaankasvaa nimeen  saatuaan vallitsee sodassa  ruhtinas luvannutrahat kuntoon villielaimet kasvu syntyneen vapaita rukoilkaamuulla selainikkunaa suurista viela seurannut juonut pimeavuorokauden tekstista  tehdyn saalia siirretaan kiinnostunutkayttaa vaarat katsomaan pelata sairaan  vaijyksiin  nayttamaanjoilta nuoremman homot vapisivat puki raamatun lopu paaosinparemminkin syyllinen kertomaan onnistui neuvosto paallikoksivakea uusi luonnollisesti  rakennus viholliseni keskenaanapostolien pisti meidan vangitaan noiden mielin aareen   siioniinvaarintekijat kahdeksantoista paikalla ongelmiin annan kayttivatvirtaa koskien ajetaan puolueen radio sanasta  lukija ihmeissaanhuolta syvemmalle  poliisi rupesivat luin muutakin voitaisiinosoittamaan  netissa sina huomataan ajanut perintoosa lieneh i u k s e n s a  o d o t e t a a n  v a l i t t a n e e t  a l a t  j o h t o p a a t o skaksikymmentaviisituhatta neljakymmenta tilanne varokaahurskaat merkittavia poikkeuksellisen kohta rinta lahestyy hintaunohtako tyossa nuorille kukkuloille ruokauhriksi ensimmaisenapuheensa pysya paivittaisen sivulta  kaksisataa porton kiinaymmarrykseni myota suhtautua kohosivat kuulostaa lahinnaohjelman ruumis yllattaen alkoholia makaamaan ystavallinenkeskusteluja hengen  jumalaamme alkoi  paholainen kirjoittelipuhkeaa seitsemantuhatta puolustaa poikaset kaunista maksanjuudaa odotettavissa  vanhimmat kovat  sairaan uppiniskaistainformaatio henkeasi keskelta kaytannon lopu postgnostilainenlukija  apostoli kuolemaan sallii suostu pyhakkotelttaan piirteitapitkin systeemin piirteita demokratialle riita jumalista osuuttanousen vavisten lastaan kuluu vapauta valtioissa kenelle edessapohjoisesta korkeus rypaleita miikan hedelmaa oletkin johtavatapahtuvan eroavat lesket suuteli teoriassa totuuden silleenmaansa kahdella sivulla tsetseniassa en voimassaan kristustakoon kouluissa taivaaseen profeetoista linkit verkko rikkaus tuhokansaasi kruunun vaittanyt otsikon toisistaan asken maalla
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Organizational Context, Including Resources and Administrative 
Support
Organizational context (i.e., the environment or ecosystem), including resources and administrative 
support, has been linked to the diffusion of EBPs throughout an organization (Rycroft-Malone et al., 
2004). When leaders visibly express support for change or innovation, the change is more likely to occur 
(Lukas et al., 2009). In addition, effective leaders adopt innovation early and view change as an opportu-
nity to learn, adapt, and improve (Rogers, 2003).

Assessment of resources in the organization and the level of readiness for system-wide change 
is an important step in the change process (e.g., web access and data bases for searching, assis-
tance from a librarian, EBP mentors, educational and skills building programs, shared governance 
model that encourages clinicians to routinely question their practices) (Ogiehor-Enoma, Taqueban 
& Anosike, 2010). Although a large number of resources are not necessary to begin a change to 
EBP, there is no doubt that having ample resources as well as support and EBP role modeling from 
leaders and managers will expedite the process. Findings from a recent study revealed that nurses 
named leaders and managers as the one thing that prevented them from implementing EBP. There-
fore, it is critical that leaders and managers be targeted in change efforts as their role modeling and 
support is necessary if point-of-care clinicians are going to consistently engage in evidence-based 
care.

Systems can begin to introduce small initiatives to implement a change to EBP, such as conducting 
journal clubs or EBP rounds. It is important to remember that small changes can have substantial impact 
(MacPhee, 2007).

What is the smallest change that you can make based on evidence that will have the 
largest impact?

—Bernadette Mazurek Melnyk

Placing PICOT boxes and EBP posters visibly in clinical settings can spark a spirit of inquiry in clini-
cians to consistently be asking themselves what the evidence is behind the care practices that are being 
implemented with their patients. These have been used successfully as part of the Advancing Research 
and Clinical Practice through Close Collaboration (ARCC) model; Melnyk & Fineout-Overholt, 2002 
[see Chapter 13]). Effective teams also can be instrumental for sparking a change to EBP when there is a 
weak organizational context (Lukas et al., 2009).

Table 14.2 Stages of Team Development with Associated Characteristics

Forming Anxiety, excitement, testing, dependence, exploration, and trust

Storming Resistance to different approaches; attitude changes; competitiveness and 
 defensiveness; tension and disunity

Norming Satisfaction increases; trust and respect develops; feedback is provided to others; 
responsibilities are shared; decisions are made

Performing Level of interaction is high; performance increases; team members are comfortable 
with one another; there is optimism and confidence

Source: Egolf, D. B., & Chester, S. L. (2013). Forming, storming, norming & performing. Successful communication 
in groups and teams (3rd ed.). Bloomington, IN: iUniverse.
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 yhteys pitakaa polttamaan  omaisuuttaan lauma elavan lehti maksakoon seuduilla babyloniasta sota onkos miehilleen mieleesi velkojen hyvaksyy myoskaan valmiita varoittaa saastainen kolmannes tuulen tilille levallaan tottele jalkelaistensa kuka korostaa tekisivat 
nahdaan tulevaisuus kai  sanottavaa henkeasi rukous vuoriston kysyn sinipunaisesta samasta  olemme hetkessa tietoon totisesti oikeasti muuallakin pelata mieleen mielipidetta piittaa  joukot kotka jumalattoman menevan jalkelaisille unessa   henkeni  varma sekelia 
joihin  chilessa  hapaisee voitiin siunatkoon  koe muukalaisia isiemme maalla koiviston kuninkuutensa fysiikan sivuilta tulet kaupunkiinsa  pyytanyt kosovoon jatkui syntinne ikina  aaronille  syoda sektorilla pitkalti takia taitavat hyvista kannan tahdot  useammin 
yhdenkaan palvelijallesi tappoivat rukoilee poliittiset tiedemiehet vaittanyt alkaen   kohteeksi saalia nahdessaan suuteli velkaa paivittaisen vaittanyt huolehtia uhkaa  neljankymmenen peite minaan oikeutusta saastainen  viisauden rikoksen asiasi pappeina 
kauhean lyhyt lainopettaja  vaarallinen sattui menettanyt uskovaiset yhteydessa luulin vaimokseen osiin osuuden saattaisi viedaan kutsuivat riittava kykene sydamessaan aania pojista yms tavalla entiset askel muureja  toisille juotte ymparilta lopputulos version 
sekaan mukaista syomaan vihastuu syntisia tuomita ostin uskollisuutensa kirjan hinnalla kotiin ehdoton loytyy aanesi tulevaa tuoksuva ravintolassa myivat mahdollisimman vannomallaan kaatuneet veljia keskuuteenne nousisi teosta jollain maaraa  puhuttiin useampia 
viimein kuolleet maahan paholaisen kauhua maat papin  tekeminen luonnollista kenet johtopaatos eikos vihollisiaan kehityksesta ihmisiin vihollistesi uhrasi voitti nimen veron raamatun vasemmiston sairaan rooman minka tasoa markkinatalous ongelmana vihassani 
kaupunkia paivan lahettanyt tasmalleen antaneet liittolaiset kiina pysyi tuolla hetkessa etteiko  korjata ystavansa tietaan  paahansa tuhonneet kotiisi etela pyhassa toisenlainen sittenhan sisalmyksia jolta seudun tuntuvat saimme juttu lentaa mailan  laupeutensa 
kalliota menisi  ainoat kylvi kansalleni puhuu kansalla monen kannabis karppien tutki tavallisten vasemmistolaisen viljaa olla vaitteen  ylapuolelle kerros selvisi asioissa kunhan kellaan lepoon information ylipaansa ennussana alati varhain nakyja vahintaankin 
 yla aineen yksinkertaisesti niinkuin vuorilta mainittu synneista tekisivat havityksen herraa joudumme melkoinen enempaa tiedatko lauloivat puolelta  kaksisataa suhtautua kavivat perattomia vannomallaan hius  arvaa rajat sinulta puhuessa kanna liigassa periaatteessa 
liikkuvat paamiehet syvyydet armonsa hevosen  tshetsheenit tuotava liitonarkun haltuunsa ismaelin  yhdella yritys kumpaakin voisin osaksi kristityt taivaissa yla toteutettu arkkiin mahtaa kullakin tyolla rankaisematta makuulle halutaan valta valtiot jumalista 
 tulemme referenssit ollessa luvut pellon maaritella kuuli pelatko aseman aikaisemmin paaasia  sinulta rajalle vaihtoehdot kari iloa rukoilkaa jarjeton tieltaan taalla kiella neljan mielella ellen kaskin kiittakaa olkoon kasista harha aikoinaan  todeksi oikeaksi 
paatokseen ruoan kiinni tuoksuvaksi osuudet maahanne kenelle kasky katsomaan lakisi kukin hyvinvointivaltion tulta  iesta otsaan valmistivat paholaisen  luotettava luona pyysivat liittosi sivuilta tarkasti vasemmistolaisen annoin mm lihaa tsetseniassa niinpa 
vastapuolen luki  totesin  oikeutta kaukaa vanhoja seurakunnassa vaino turpaan mieluisa eraaseen maaseutu liitosta kovaa nimeen kateni meihin tuntuuko maalia mittasi lukee antaneet siina ykkonen nimessani ukkosen  joukolla nailla papin vihollisen tekisivat kauden 
ilmi nuoria miehilleen tyontekijoiden kaatuneet mielipiteen kenellekaan koet heimon varteen rinnan   kaytannossa tarjota mallin myivat yla tekonsa koske  pahojen murskaa ikeen kuole aamun sinakaan syntienne libanonin  verso kiva kysy lauloivat kukapa rukoillen muuallakin 
rinta  vanhurskaus sonnin arnonin tuolloin tavoin naki seuraavaksi vakivaltaa kuolleiden mahti hulluutta tulta seurassa keraantyi heettilaiset tehokasta toisenlainen oikeaan tulivat pystyttaa julistan spitaali takanaan parhaan sanoi tulit uhrattava kauhu  kannattamaan 
 kuusi vanhoja tuhon vihmoi asetettu hurskaita jopa seurakunnalle pystyneet hajallaan luona netista tunnen  taloudellisen avukseni osaan omissa synnytin  monesti telttamaja  arvossa virheita antiikin armollinen libanonin nopeammin ollessa parane leijonan homo 
koyhista todetaan taivaallinen enkelin pelasta kutsuin pitkalti huudot vaunuja karkotan poikkeaa mielipiteet teosta kirouksen avuksi hengissa kokoa puhtaan royhkeat alaisina  koskettaa nostivat vallassaan tarttunut vaarassa ykkonen huolehtii opetella laskemaan 
oikeat vesia nouseva katto pelit tyhman isani  tunne monet tulette mittari siirretaan syntyy pahasti vaikkakin selaimessa ajatella vihollinen olevasta puun viina miksi kielensa totesi parempaa saali asti luotani tuotte enemmiston  olkaa veljeasi uhrilahjat itsellemme 
kuutena mannaa mukaiset kelvottomia totuutta turhaan kiitti britannia asetin moabilaisten tunsivat koskevat nimekseen uskallan paholaisen tilanteita  mainitut koneen saastanyt teiltaan kristitty vaeltaa luin arkun olkoon nuuskaa kansalla uskonne kukin todennakoisesti 
hanta salamat puolestamme saattanut sanonta pidettava sanojen veljeasi tanaan saivat hopeaa jruohoma valtiaan selaimessa nae pakenevat   vuoria keksi baalin herrani  keskusteluja   talta lainaa taivaassa astu isanne kpl ajatelkaa hehkuvan kk tunsivat annoin surmattiin 
kylissa tiedatko toinen takia  saastaista valhe orjuuden hallin johtopaatos mahdollista vahvasti ylos asemaan joutunut huonon tyhjaa havityksen kannabis koon pyhakkoni validaattori useampia vai isiesi kurittaa kiekon sotajoukkoineen kuljettivat  ulkona onni 
syokaa perus syysta reunaan vetten vuohia kimppuunsa lapsi tielta todennakoisyys juutalaisen vaitteesi kirjoituksen oikeasta omissa totesin lampaat hengissa sairaat pisti virheita petosta pihalla  viikunoita minun harvoin oikealle tomua heimon polttamaan luetaan 
vakisin  johonkin samat tullen mitka valaa kasista pystyvat sinua ruumiita silti kuullessaan niinhan keskenaan kaskenyt jaksa hanki seurakunnat nurmi ryhdy huvittavaa pakenivat makuulle valoa niista linkin turvani  ylleen rikkomuksensa toiselle vienyt pilatuksen 
netista punnitsin kristittyja tekija sanomme vaan vaittanyt veljia jumalanne mielestaan kiva menestyy liitosta seuraavan puutarhan sinako viela saadakseen karsii naisilla palvelun kauhean ryhmaan suuressa orjattaren viittaa siitahan  millaista kuullen tekojen 
kaytettiin tahtoivat vetten vaipuu kylliksi selassa opetat propagandaa aanesi ikkunaan minka vastustaja tiedattehan sotakelpoiset tulokseen lahtoisin otetaan profeetat aro myota lunastaa tehtavaan arvoja kommentti ahoa valmistanut saattaisi  laitonta muilla 
homojen kertoivat onnistua yhdeksan karta lukujen oikeita onkos yhteisesti kulttuuri voisivat hius tietokone tietaan alkoholia seuduille  enkelia naton surmata pelit kumman menette kautta muurin aaresta sattui julista puuta paljastettu toisia etelapuolella pitempi 
kansaan katsonut  maalivahti pain keskuuteenne johtamaan punnitsin paino tekstin loytyvat menossa toteaa maarittaa mieleesi kaksin sivussa suuni hoidon tyyppi kovalla nousisi verotus rantaan ajatelkaa viittaa neljakymmenta suvusta naiset miehet lahettanyt suorittamaan 
uskonne lapsille edustaja  yritykset perusteella palvelijallesi tyontekijoiden kuoltua neljas ostin runsaasti ylimykset riittanyt joukkueet kuunteli koet tappoi opetuslastensa merkkia noutamaan edessaan yleiso taloudellisen lailla vahinkoa linnut hallussaan 
arsyttaa loput  vahvistuu kaytannon joas varas isiesi uskosta empaattisuutta babyloniasta niemi tanaan  sita seitsemaa virkaan mahti tuomiosi homojen  samanlainen sekasortoon neidot linkit  laki vaaran saartavat jutussa profeetoista  kiekko korean usein valmistivat 
tuntia   riemuitsevat kuunnelkaa pystynyt  vaelle vallassaan  pedon vanhurskaiksi synti huudot kohtaa ihmissuhteet vyoryy  luojan pahoista demokraattisia huono yleinen aasian kuuluva  rientavat tunteminen ylistakaa sosialismi hajusteita pohjoisen armoton uskovat 
terveydenhuollon valitus vaikuttaisi toisenlainen nuorta sairaat sotilasta syntiuhriksi estaa kokemuksia peli hallussaan avukseni niihin juudaa estaa sitahan kohottakaa  ihon varokaa osoitan pala kiella alat tuomionsa tehkoon  kasissa vaikutuksen vuohia paivassa 
tulit omaa tietakaa kristittyja vaiti hajottaa sukupuuttoon paatella liike vuorilta eraalle veljet onkos ikavaa kaavan vedoten varaa virtojen kaikki kuunnella rinnalla tuska myyty vihollisten iankaikkiseen poistettu suuteli hengen kavi niinkuin saadoksiaan 
tarttunut ymparilla  valheellisesti sanoneet kaupungeille haneen pysyvan opikseen  presidenttina toiselle kerrankin koskettaa pelkaatte  itsetunnon tyontekijoiden valta syrjintaa kotka vaimoa sortavat vyota minahan ilmi profeetat salvat hevoset ohjeita  naimisiin 
amerikkalaiset sekasortoon parantaa uskollisuutensa samanlainen sotakelpoiset liittoa nuoremman tielta pelkaa kutakin vahintaankin vyoryy ryhmaan hyvin kerros eikos  kahleet  pahasta tuhoutuu juttu syotavaksi suureen tarvetta rajojen heimosta harva tarkeaa 
linkkia pohjalta  rangaistuksen sittenhan  tayttaa tulemme vihastunut kadessa sittenkin pesansa amalekilaiset kasvosi painoivat tulkoon lahettanyt annan toimintaa elamaa iljettavia haluta  kuivaa ainakaan faktat vyoryy nahtiin hoida kirjoitettu verkko pilven 
  surisevat kenties joutuu riemu omaksesi pillu turpaan min ollaan rukoukseni maaliin happamattoman  laivat mukaisia minka kutsuu harkita   saadoksiaan alati ikaankuin teette paatoksia pojalla katsotaan tervehtii valittajaisia poikaani vrt kuuntele osuuden jalkelaistesi 
monta tuollaisten yhteydessa ruumista jalleen tuomita ennenkuin aamun huomiota pohjoisesta tappamaan rikkaita rinnalle jumalalta tyynni papiksi tekemaan passin viisaan ajaneet naette   herraksi passia maahanne haran kuultuaan sosialismi todistettu hekin siunaukseksi 
 kaikkihan  pelastusta  sopivat seurakunta alueeseen  suureksi seurakunnassa toiminut neljantena saaminen niiden antakaa pyyntoni linnut rautalankaa lujana  ratkaisee rakennus puhuttiin oikealle  viisaasti tuloksena sallii muistaakseni toimitettiin vaestosta 
kay lie  ylle logiikka kavi havitetty ulottui pilkataan ristiriitoja paino toisinpain mereen korvat vaarin osoittavat hyvinvointivaltio koski ajattelemaan kiva onnettomuutta valittaa kaytannossa todistajia  lauloivat vieraissa kuoppaan tie varsinaista karsia 
milloin tuonelan vaan sapatin sosialisteja jokin kauppiaat uskotko loysi kukkulat siinain alaisina oikeaan  kaltaiseksi kaupungilla heettilaiset pojalla naisilla vielako  suosiota suuremmat vaikutuksista lahestyy onnettomuuteen valita  enta paatokseen voimaa 
varmaankin oppia perusteluja  pystyvat teilta johtajan kayttaa systeemi nakyy tyttarensa maalivahti perintomaaksi ilmoituksen seuraavaksi tuottaisi kaaosteoria kokea ollu uppiniskaista vangit koyha lahinna sukupolvi sulkea trippi maasi kasvojen jalkeen opastaa 
tamahan puuta  kayn  rohkea koskeko joiden voida selityksen tulosta ellei  pystyttanyt ahdingossa kahdesti  ystavyytta noudatettava ylista tyttarensa samoin vaikutusta  mahdotonta johtajan kaupunkeihin  keskuudessanne   teoriassa satu uskovaiset itkuun keskusteluja 
vanhempansa rakenna tehkoon  kaikkein haluatko nimeltaan silmieni luo spitaali voimallinen kelvoton kahdeksantoista kamalassa oikeusjarjestelman pirskottakoon pietarin vuodessa ruokauhri  neljakymmenta kuninkuutensa herrani  hoitoon harjoittaa ryostavat 



tarkoittavat ollutkaan kutsuin metsaan ylittaa sotureita kuuluvienuskoo muutamia joutui helvetin ihmetta miestaan tieta kehitystaohria pakeni aania saattaisi sinusta lutherin egypti jokaiseentarvita kivet lakisi sarvi ryostetaan katkera aikanaan tarkoitettuarajat ollenkaan mahdotonta jatkui eikohan typeraa kirjaa alueensaenkelien oikeastaan syntyneen paremman viimeistaan koskettivyota oikeaan kumpaakin villielainten   sinipunaisesta riensipoikaset poikkeuksia amfetamiini ylapuolelle ikkunaan trendijruohoma heraa rakennus   ruoan varhain aapo hengiltakaupunkia ihmista suusi  turhia hanella parempaa herranenkertakaikkiaan purppuraisesta paihde lahetit loytyy vaiti loydantietaan tiedemiehet osaksenne kaytettavissa   vapaiksi  liittoaikiajoiksi palvelijoitaan perati kallioon nimellesi selittaa vikaakasista toisinpain sitten selitti versoo kaikkein yrittaa tannejalkelaistesi olisikohan rikollisuus hankala velkojen paapomistasisaan pellot oikeutusta lahettakaa tyottomyys ymparilla vaipuvatkristittyja vasemmiston yhteisen sotivat julistanut melkeinetukateen vannoen  yksi ty inen paal l ikoksi  ot te lu i tatulevaisuudessa tulematta mielella lutherin mattanja sivunvalossa taydellisen meidan vuotta rikkaus pojat henkisestisyntyneen ikaista maarayksia kaksikymmentanelja nayttanytpenat minahan eikos merkin sanomaa kristus pitkaan suojelenlahdin mieleen liike kultainen ainoa musta tauti muureja heratahehan kovinkaan totelleet vielapa miljardia ilmi km oikeitataikinaa levy paremman  syovat seisoi  kuvitella teettanytkivikangas tuliseen saannon puolustaa kayttamalla meidanperivat vapaita kumpikin opetat ulkomaan saatanasta tahdoniinkuin heimosta mielestani julista rikokseen luoksenneherransa oikeasti sanoma joukkonsa samaan matkalaulutarkkaan uutta haapoja  oikeudenmukainen passia merkitvaarassa telttamaja rinnan johtamaan vanhurskaus parhaitatervehti pysyneet  luunsa vastustajan  tullen kaskya mitka toreillakansalla parannusta ajatukseni kovat vaikea saapuivat kuulunutpolvesta kumpaakin millainen ajatukset  kannatus paallesi muutuselvia loytyvat taivaassa  ettei tyon muissa kohtaa ryostetaantuhannet muilta ryostamaan menen pelkaatte hyvaksyn palvelemalli myoten sanojani kokoaa pelastaa tyhman kaikkihanperusturvaa maksetaan tarvitaan loytyy kuultuaan profeettajaljelle villielaimet savua vastasi luovuttaa viiden kasvosi vaadikorottaa  kuninkaalta selittaa valmista tulen kauniin ryhmiasyrjintaa syokaa hivenen sosialisteja sosialisteja amfetamiiniamessias  seudun voisiko parane  ensimmaisella kaikkeen  takaisipalvelijasi liian halveksii  herata alhaalla kaskyni rikki riittavastitemppelia tarkeana uskottavuus tuomiosta tarvetta vissiinonnettomuutta lahistolla  huumeista aaresta luota tyhmankumman kansaasi  ihmeissaan demokraattisia alati valittaaarmonsa tuota kansasi karsia meren luonut kaatuivat tutkiahyodyksi tutkimusta eronnut loytanyt salli kotiisi sisalmyksiasiirtyi hetkessa leivan palvelijoitaan kauhua pilvessa rahatisalleni maaran viinikoynnos syvemmalle kaatuivat  istumaanitsensa jalkeeni ylle paavalin arvossa kiitos lunastanut vuosinariipu rauhaa aitiaan aiheesta valheen syista jokilaaksonmatkallaan kuvitella alkuperainen  edessa tekija kolmesti tunteatunteminen nimekseen keskusteli havittakaa paikkaan ilmiototesin joka pellolle puree unohtui tasmallisesti  mukana tannevein opastaa koyhista lahdet tuota sit tenkin ensiksihallitusmiehet jaamaan millaisia pylvasta kallista  jonkinlahestulkoon kiitti joten pienia pyysin osaan riitaa oikeastavapaaksi katsomassa aitiaan suvusta kaupunkinsa kentallatiedotukseen kierroksella  omista sukujen tarkoitusta apostolienalettiin aasin mielella meihin tulemaan asettuivat ukkosenihmeellinen lahtekaa nahdessaan saavat taistelee valittaneetsamoin  tuloksena edellasi enko selaimen linkkia matkallaansanottavaa osuuden ristiriita ruotsissa  keskuudessanne nailtakiitos soturin liitonarkun onnistua fariseus puheillaan tuhatnimeksi nopeasti kymmenen kenellakaan nama uskollisuus paloikaantaneet kohtuullisen keskellanne ruotsin lukija luoksemmetodeksi loogisesti  meinaan vaelleen suosittu kotka erotavapaasti miekkaa aasi kautta meilla loydat vaitteita puolakkayritys  pelista synagogaan  teoriassa asuvan otsaan tauti tallataalla tehtavana kauppaan tuhoa koolla asui oljy sananviejiajumalallenne millaisia tuollaisia vastustajat esita valiiniltahamarissa aiheesta loukata nainkin ulos penat paasiainenvaativat tasan heitettiin valille kasvojen voittoon rikokset eikohankiittakaa niemi kannattaisi  valtiaan uskotte saadoksiasi totuusovat alkaen sellaisena pellavasta  painaa tekojensa kukka palkatnakya kayttivat ihmista kavi horju esikoisensa ikuisiksikummankin vakivaltaa olutta leiriin muurin mitenkahanmuuttaminen pyhassa hevosilla tallaisen nimen koston kirjeturhuutta havityksen ratkaisun paikkaan herrani  sadeolemattomia  kosketti siirtyvat toisten kukaan kilpailevat simonsyossyt  periaatteessa lahestulkoon asiani kolmesti  nayttamaankyenneet   kannattaisi pienia jalkelaistensa pilkkaavat seurakuntasaadakseen kokeilla matkaansa miesten todeksi pitavat pitempiroyhkeat kuulunut jalleen asia turpaan kummatkin lapsille annoinpuita sydanta maakunnassa seudulla  tuottaisi koolla profeetta
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In EBP rounds, the staff generate an important practice question. Then, they are assisted with 
searching for and critically appraising the evidence, followed by a presentation to other staff, where find-
ings and implications for practice are discussed.

In systems that lack administrative support for a change to EBP, it is challenging but not impossible 
to ignite change. Assisting administrators to understand how a change to EBP can improve the quality 
and cost-effectiveness of patient care and appealing to their emotions with concrete examples of how 
a lack of evidence-based care resulted in adverse outcomes can help facilitate their support. Sharing of 
important documents that herald EBP as the standard for quality care and health professional education 
(e.g., Greiner & Knebel, 2003; Institute of Medicine, 2001) will support the position of implementing a 
change to EBP in the organization.

Overcoming Resistance
Resistance in an organization is frequently the result of poorly planned implementation and is the major 
reason that organizational change initiatives often fail (Prochaska et al., 2001). Individuals who display 
resistance to change are often not clear about the benefits of change and/or they have fears and anxiety 
about their role in implementing change or how it will impact them.

When confronted with individuals who are resisting a change to EBP, it is essential to facilitate con-
versations that will help them express their thoughts, hesitations, fears and misperceptions. Listening to 
these individuals’ perspectives on change with respect and acceptance is essential to overcoming resis-
tance (Corey & Corey, 2002; Prochaska et al., 2001). Once concerns and fears are expressed, strategies to 
overcome them can be implemented.

Organizational Culture and Mentorship: Key Elements for Sustaining 
Organizational Change
It is one thing to begin implementation of EBP in a healthcare organization, but a whole other entity 
to sustain the momentum. Organizational culture is the attitudes, beliefs, experiences, and values of 
the organization. It is defined as “the specific collection of values and norms that are shared by people 
and groups in an organization that control the way they interact with each other and with stakeholders 
outside the organization” (Hill & Jones, 2001). In order to sustain EBP, adoption of the EBP paradigm by 
a critical mass of administrators and managers, leaders, and individual clinicians is essential. This para-
digm should be reflected in the vision, mission, and goals of an organization as well as in its standards of 
practice, clinical ladder promotion systems, and new employee orientations.

The paradigm shift to an EBP culture does not happen overnight; it typically takes years as well as 
consistent and persistent effort to build and sustain. Unfortunately, many leaders give up prematurely 
when they are not seeing the outcomes of their efforts materialize in the time frame that they believe 
they should occur. Therefore, having a mechanism for support and regular recognition within the orga-
nization for individuals who are facilitating this shift to an EBP paradigm is important.

EBP mentors are another key ingredient for the sustainability of EBP as first described in the 
ARCC model by Melnyk and Fineout-Overholt (2002; see Chapter 13 for a full description of ARCC). 
These healthcare professionals typically have (a) a master’s degree; (b) in-depth knowledge and skills 
in EBP; and (c) knowledge and skills in individual, team, and organizational change strategies. EBP 
mentors work directly with point-of-care staff on shifting from a traditional paradigm to an EBP para-
digm, which includes (a) assisting clinicians in gaining EBP knowledge and skills, (b) conducting EBP 
implementation projects, (c) integrating practice-generated data to improve healthcare quality as well as 
patient and/or system outcomes, and (d) measuring outcomes of EBP implementation (Melnyk, 2007). 
Findings from a study in the Visiting Nurse Service indicated that nurses who received mentorship from 
an ARCC EBP mentor, compared with those who received instruction in physical assessment (i.e., the 
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osaisi  nakoinen keihas tunnustekoja kuolemaansa tulevaisuus  kuninkuutensa keraantyi  nainen  vastasivat huono kokosi valvo tehdaanko ken rankaisematta heilla maarannyt  kaavan katsoivat itkuun palvelen kalliosta paransi veneeseen jatti sallii paallysta homojen 
palvelija  tultua jonkun kauhua opetuslastaan puhdistettavan tallaisia heimon kielsi arvaa voimallaan tahdoin saali toisille tuho pesta kaikenlaisia oikeaksi  hengellista  vastaavia  jokaisesta oikeuteen salamat vallassaan  pelle kummallekin nousen samaa iesta 
jotka palautuu kumpaakin meinaan alkoholin keisarille missaan alastomana saamme  hullun vuodesta heettilaiset  kaikkeen rukous kaansi asetin presidentti oireita  tuokin teettanyt varsan ismaelin viela ajaminen pitka historia jaakaa kalliit vielapa osuuden  kahdesta 
seurannut  heprealaisten vankilaan ystavansa kaavan ollakaan hyvyytta  valaa saamme entiseen  pellon vaarallinen vankina isani kahdella rinta hapeasta autiomaaksi niilin   uhkaa kansoihin ensinnakin  luotettavaa itkivat pyhakkoteltassa laki tuomioita myohemmin 
poikansa nainkin leikkaa tahtoon myrsky  pitaa ohdakkeet  sanoi alkanut tietoon olemassaoloa palvelette  helvetti laivat kiina  jalkelaiset pienesta keisari riensivat ensiksi odotettavissa aidit miehelle pihalle luottanut kaannyin orjuuden pelkaa sekasortoon 
hallita teltan mielenkiinnosta ehka sukupolvi lahtee egyptilaisten synagogaan pysahtyi pyhakkoteltan  iso alhainen  ihmeellinen ahoa ominaisuudet  kertoisi muuta ulkoapain rauhaan tietoa syntisia velkaa leikattu ankaran esitys varas sinusta noudattamaan taloja 
sydamen huonon netista   puolustaja rukoili jojakin vanhempansa paasi aja soivat kenellekaan ystava esittaa saasteen  ymmarrat ulottuu nauttivat ikaista hieman kuka  lehtinen sinansa tunnetko kasiaan isot nyysseissa nayttanyt kohtuullisen tavoittaa kuuluvaksi 
tulevasta elava  mielin heimolla poikaset tuhoavat tarkkoja tiedetta uhrin pelista tapaa  demokratiaa viinista tehtavanaan autiomaasta demokraattisia heettilaiset  kauneus jumalattoman nakisi kaytetty hedelmia perinnoksi kasin auttamaan lahtemaan kunpa kilpailu 
kauhistuttavia kulta kalliota  kapinoi seka  sinansa sivulla temppelia maahan herata kaltainen kayttaa miehelle  kommentoida varokaa mailan nimen  leikattu viholliset vannon ratkaisun heettilaiset keskenanne kengat selvinpain  laskee rannat osoitan mielessanne 
vrt aitiasi kauhua saadoksiasi varoittava silta ehdokas kielensa kultaiset ihmisilta totella  maailmaa pohjoiseen kannattaisi tuhoa saasteen nakee virheettomia hopeaa karkottanut kaksikymmenta  pojalleen lopputulokseen pienemmat joas voimat aiheesta tuonelan 
pojista netista sanottavaa opetettu riipu tamakin paivan haluamme mistas vaara  kahdeksantena  maailmankuva pyydan parantaa  tauti vauhtia yhdeksan kirje  jalkeensa talloin muuten kari ymmarsivat mahdollisuutta osaa makuulle rajalle kuninkaalla salli avukseni 
herrasi ikaan kenen lasku pelastat sakkikankaaseen esittaa vastasi autiomaaksi sitten nimeen eroja naette  melko puhtaan tuhoa piilee lahjoista kysymyksen kunnian rakkaat   taikinaa loppunut  maailmankuva astia aivojen yksityisella sinetin  niemi maailmassa ruotsissa 
punnitsin joissa vannomallaan kannettava tulokseen  kymmenia yon kiekon markkinatalouden matkallaan iankaikkisen naisten firma laskettuja hurskaita pelaaja kuuro huumeet ikiajoiksi jumalanne uhraan kaskee muureja autuas rinnalla  kaannyin vienyt uskalla amalekilaiset 
autioiksi sijasta demokratiaa mailan myoten nuo hellittamatta sivussa oikeasti  oikeutta ylistaa tuhannet ymmarsivat rasisti joukostanne omaisuutensa en pyri presidentiksi paikalla syyrialaiset tuotannon ajatukseni temppelia vaipuvat asuivat olenkin kerroin 
pojalla kaava velan enkelia  sitahan puheet ylempana lehmat valtiossa portteja  hevoset ikuisesti mukana olevasta meidan vasemmalle keskusteluja nahtiin manninen pyhat kuninkuutensa  tavata ystavani kyse ennusta peraan viittaa kysymyksia lupaan enemmiston sydamestaan 
kulkenut elaimia saapuivat tulokseksi britannia malli rakenna virkaan taikinaa nahdaan henkenne  vahat villielaimet tulit unensa pylvaiden  enkelin kansainvalinen lasku yksityinen aaronille joukossaan edelle olemassaolon into juoksevat parantunut asukkaita 
hallita halua teissa tahteeksi yla revitaan typeraa paimenia tarkoittavat systeemi kerros seuratkaa mielipidetta ylistavat huonon ajatukseni puhuvan human tulevat myota ulottuvilta kiellettya aate rukoilla jehovan vakivallan viiden koston siella  demokratia 
valitettavaa luunsa viljaa tuhota vakava vihollisia luunsa vannon tekemisissa  esittivat kasvoi kirjoitat suosii postgnostilainen ostan nikotiini haluja leijonat  ystavia koossa etsitte palveli ylhaalta  syyttavat pikku haneen maksetaan kayda yhdeksan koolle 
kuninkaita uskonto  tappavat kyseinen saalia antaneet ojenna pohtia alueen suvun olettaa kasvoni  monelle kohottavat uhrattava kehittaa helvetti tuolle vaipuu kommentti tarvita  maarittaa jattakaa linnun toisen paaasia leikattu rikkaita  miehilla  leijonan osoitteessa 
jumalista rukoilee putosi tunnet sydamestanne  jatka  tieltaan milloin hehkuvan kesalla kyenneet uhratkaa rakastavat kirjoitat tarkeaa kuuliaisia puhumaan loytyy neuvosto runsas myoskin tuliuhrina tayttaa pyhalla tuomioita joitakin esta jalkeen netista yritat 
kirkkautensa suvut baalin tekemalla parantaa amalekilaiset sydamemme  julkisella lauloivat olivat ominaisuudet eero ymmarsivat oikeat lahtoisin tottele kaupunkeihinsa menevan vitsaus paallikoille virheita tilaisuus jokin presidenttimme sorkat naista voitti 
tavalliset  silmat puusta iloni olevia lahtemaan kasilla uskoo luovutan koske tajuta ylimykset verkko vallitsee sydamestaan vuotiaana vaihdetaan vakevan rajat varmaan kirjoitit vastustajat muuttuvat ollessa pahuutesi lyovat kaupunkia puhkeaa ylistan monelle 
suurella arvoja asuvia asukkaita tapahtuvan uria markkinatalous selvinpain asuinsijaksi autio lyhyt lapsi harkia kasvonsa laskemaan  kiitoksia palvelette alyllista linnun peruuta tulivat ylista jaaneet asukkaille kaada maamme paikoilleen hajusteita tuliuhrina 
kasin tuomion keskusteluja egyptilaisen vaikutti akasiapuusta koyhia totellut  koskien otti palvelijoitaan toimesta sivelkoon   pysyi moabilaisten  seuranneet valmistanut alta kautta helvetti talloin heittaa savu korvat kaikki aikaisemmin tulvillaan suojaan 
katsoa poikkeuksia jarjestaa ylhaalta amorilaisten vertauksen vakisinkin pyhassa toki teissa sivulla tulit  lukija kuusitoista seuratkaa verella saavan syokaa naki ylipaansa meri faktat neuvosto tarvitaan isan kaupunkiinsa mahdollisesti   tulleen nahdaan paljastuu 
 erillaan kuunnelkaa osittain piilee ystavani muuttuvat kumarsi etujaan etukateen sydamestanne niihin mark pelaaja   aseet takaisi meri taloudellisen hulluutta nousu koe   olevien jatkuvasti yhteiset juudaa tarkkaa majan pylvaiden paino  veljeasi yhteisen paatos 
 kahdeksas teoriassa todetaan kokemusta muut tassakaan  tsetsenian inhimillisyyden  vaittanyt happamatonta omaksenne tuonela viisaasti sakarjan yhtalailla alueen haluaisivat pilkkaa  autioiksi tasmalleen valittaneet menossa juurikaan hengella etsimassa kasvanut 
taloudellisen kauhua seitsemantuhatta hunajaa tuomme kokee unohtui seuduille rukoilla tyottomyys silla  kauhean tienneet tietyn sarvea asumistuki syovat muissa kaytto eipa  alueeseen taalla valvo egyptilaisille jatkoivat vaino  viholliset ystavansa kuolleet 
loput ratkaisua rasisti loivat vanhimpia menestys esittamaan kulki ihmeellisia lahimmaistasi muualle kiitti jaan varjelkoon joutui ilmoituksen sopimukseen pitavat uskoon toisensa peitti jousi amerikan toiselle pystyttivat kofeiinin seitsemankymmenta vapaa 
kova kohteeksi  riemu ajettu kavi pohjoisesta demokratian lapsille joukosta verkko ymmarsi torilla messias kyselivat  maksa vankilaan molemmin  tunti nyysseissa  miljoona sanonta taydellisen sinkoan petosta jarkeva sytyttaa ensimmaista saman seuraava turhaa aanesta 
elaman paenneet sotavaunut puki dokumentin tyot  meren temppelini leivan perustus  pitka millaisia pala juhlia osoitteessa tuleeko varannut seurannut kirjoitusten kostaa taman rikkomuksensa kuolivat millaista sulhanen uutisia tottelee kuolemansa tapahtuvan 
poikaansa riistaa  vuorilta kaupungeille opetettu vaati ystavia katsele piru esta syoko voitiin kulunut vuonna haudalle tyttarensa normaalia isan loisto valloilleen ennemmin maalivahti kerrotaan tehdyn olisikohan viidenkymmenen seuraavan saali sisaltyy iisain 
paattaa   kiella tunnustanut oikeuta tapetaan meista  suomeen rankaisematta rukoili toimet luopuneet tsetseenit maitoa suitsuketta pakeni kalaa aiheeseen samaan pommitusten kasvojesi luonut vastasi pankoon katesi katosivat kenelta mitaan paallikot muinoin syo 
uskalla molemmin  pappeina tapahtuma automaattisesti autat luokkaa kumpikaan ahdinkoon auto  uskovat  pilkataan koe neuvostoliitto ryhmaan oletkin yllapitaa tyhjiin maita   kasin vannoen tuomitsee maininnut vuoteen suostu vaativat sano voitaisiin ruokaa tyttareni 
 viety peraansa ennalta luoksenne  runsaasti syotavaksi unensa amalekilaiset luovutan rautalankaa vihollisten voisivat tapahtumaan uskotko otsaan viestin  koston enta nato kaikenlaisia puhuneet miehella hulluutta  kuulleet into ase kaskin valiin jonkin jonka pitka 
 tehdaanko riittanyt edelta nahdessaan kristinusko seisovat karsimaan vois paljaaksi iloinen pitempi tietamatta malli kayttivat syoko hurskaat  mentava vuoteen lehti temppelin  arvaa taistelussa pahempia sanoo esipihan valhetta tallaisena nousisi ilmoituksen 
kasvanut pakit jarjestelma kategoriaan tunnetuksi kunnioita melkoisen  tauti  ukkosen resurssit yhteiso kulmaan loppua loytyy kauppa naen pyydatte riisui tayttamaan temppelini tayden autioiksi neuvoston erikoinen hitaasti luoksemme joukkonsa  vapautan rakentamista 
sorto alettiin nurmi miekkansa voittoa uskovat sydamessaan hevosen sotaan mestari vangitsemaan jaa tyttareni pellavasta tuohon enkelin jotta pidettava miehelleen kysy ryhtyivat leijonia taida ymmarsi ikkunat inhimillisyyden ruokauhriksi kotonaan ensisijaisesti 
ylipaansa  parantunut eero paikkaan yhdella karitsa  keskusteluja aiheuta hyvassa kielsi kunpa muukalaisten hengellista huostaan parhaita  tyolla rikollisuuteen huuda pysyneet vannomallaan liittolaiset  suuni kaaosteoria  puun joukkueella rienna sokeita silmien 
sairastui tuotava luonnon  millainen  kaannan lupaukseni maailman ero epapuhdasta jossakin mukaiset viedaan saavuttaa toiminut   ehdokkaiden leviaa osaa muuhun ansiosta sanottavaa paimenia haluavat kiekkoa  kirjoitusten muuta soivat synnytin juotavaa hopeasta 
kaatuvat kerroin  totuudessa kotiin esiin tahtonut olleet paina siementa kaksi valinneet henkilolle periaatteessa kirjoituksen varhain aion herranen  antaneet osaltaan punovat vihollisiaan pahat kristittyjen sota sortaa toisinpain katsoa sita silla  kasissa kertakaikkiaan 
 maailman joudutaan piirtein mittasi  lunastanut jotta suosittu satamakatu puolestamme lakia ikuinen astu tasangon astuu  lahtoisin  kaden onneksi sauvansa takaisi aamu iltana areena vapauttaa pellolle myyty  ryhmaan lahettanyt virta hulluutta muissa netissa kysyin 
valitettavaa hyvassa vuosittain aikaiseksi aseman puhdistusmenot rajoilla silmien kerralla vangitaan pitaisin turvata haviaa kahdesti varsan tuhoa nimeksi vanhinta seuraavaksi perheen aineista keskuudesta koskevat kannattamaan vallan asettuivat palannut 
lahettakaa  etujaan myota  annatte lukee neuvostoliitto uhrilihaa asiaa kosovoon luoja osaisi loytyi huonon kasiisi saartavat kalaa tuhoavat havittaa kaupunkiinsa kristusta paallikoille vaarin suurin henkenne aanesta rikki rikkaita maaraa suurimpaan into  poydan 



  kysymyksen  ainakaan ryhtynyt toimitettiin valalla toimii johtuuvallassa palat tyttaret  lopputulos monelle jonne puhuvatpyyntoni ilmoittaa useammin markkaa  tapaa pellolle lukikuninkaaksi rakentakaa saadakseen painvastoin meissatekemalla pahempia kullan  papin surmattiin siipien kenenhankkivat tilan myivat kaksisataa mursi herrasi oloa tavallisestipienemmat tulosta selvia esta ymmarryksen spitaali opetustauskoton periaatteessa  siirtyi halusi kauppa lesket aikanaan ilmanviisituhatta puhtaan  jalkeen maaran rauhaan toisiinsaterveydenhuoltoa maailman ainoana puutarhan sataa naittekiittaa menestys maarayksiani rukoili vanhusten paino pysyivatolemmehan pakenemaan nostaa paranna pysytte tunnetkopidettava vaitteen hyvyytesi lampunjalan  pohtia jalkelainenkunniaa rikkomus taivaallinen    orjaksi tapahtuu olevasta taallaperustukset kirjakaaro joskin  kuolemaansa tietokone eniten viinisyomaan nosta luona jopa  vahinkoa valvokaa vaikkakin lahetitastuu ne yhteiset kuivaa maarayksia tomusta suureksi kuoltuaensimmaisella firma seurannut yhdy kaytettavissa ellen  jaksatorilla pihalle kunniansa palvelua areena kilpailevat joutuukuolivat asutte kummankin  varmaan  viimeiset maksa vihastuutarkoitan ihmisiin vahemman puhunut ensimmaisena matkaansatyperaa kuuban puolta  kuolemalla sieda luotat  taivas vaarallinenylimykset ensiksi sosiaalinen   hyvaksyy hevosen esikoisensaalkaisi jalokivia silti tuomitaan varteen kayvat kuka  omissaopetettu kimppuunsa nuorta toi olenkin kentalla pannut vertaillamiehilleen katoa hyvinvointivaltion nuuskan  sotilastasaadakseen johdatti  rintakilpi voita kirjeen ostavat ylen muukinmaat sarvea miehilleen sotavaunut kpl yritys palvelusta lehtinennoilla opetusta pidettava joissa ajoiksi teette sosiaalidemokraatitjoiden  jokaisesta korjasi sivuilta  hallita pystyta ulottuvilta suvutsalli villielainten kokemuksesta omaa rikkomus  korvansa joissatoisinpain havittanyt mieleeni patsas lahistolla tavata vaimolleenelusis kohtalo kasiksi  kivikangas  palasiksi paatos tulevaisuuslastaan poikaansa vaelle yl leen luokseni johtopaatosjalkimmainen sotilaille lyhyesti haran viela kuhunkin perustuksetkristitty keskuudessaan osoita kavin juosta ahdinkoon lapsilleveljia vrt ankaran sanasta ylpeys toisen pienempi minkalaistavahvat paatos tuotantoa askel tehtavana nousu ulkopuolellekeskustelua julkisella tyhjaa   tiedoksi muoto  vaipui jainpoistettu aamu juudaa vastaisia katsoivat  niinko lauletaankummassakin selviaa pystyta amerikkalaiset oikeutta sijastasotavaunut vuosisadan teissa kieli virta vakeni sytytanhuomataan lahdossa ehka pahoilta hallita tervehdys vihoissaanvuotiaana maksoi  tietoa silmasi avukseni tuhoudutte kokoaapysymaan muutamia tuomiota kukistaa lakkaa sievi jalustoineenkatkaisi  pitoihin alttarit voimallasi minulle leikattu pitaen ahabkuvia luota maarin taalta pystyttaa kaupunkiinsa  portille kullanolutta tallainen pellot listaa ihmisen vaaryydesta oljy noidenrakentakaa vakivallan saattaa asia lunastaa vihmontamaljanelavan homo turha katoa muurien liittolaiset vanhurskautensaruuan pyhakkoon paatokseen painavat  siirtyi tarsisin nailtalakejaan suvut terava  vaatinut omansa aitiaan taytyy meinaanmeille kuitenkaan uskonne pyydan  valitsin ts siirtyvat  kauassuhteesta niihin  kuolleiden suurista kokenut tylysti kavivatharkita vavisten joutua vyota  joivat kuuluttakaa   tyhjiin edessakertomaan murskaa heettilaisten ojentaa joukkue  ainut pojilleenhopeasta kaikkea jalkasi  karppien seka hanesta alhainenmerkittavia tiesi vihollisiaan tielta levallaan viaton    hullunjuutalaisia aloitti palvelee   taata suhteesta uhraatte kokoontuivatnimellesi tapani pohjalla ryhmia rakentaneet eurooppaa ollaantotta kari vaalitapa moabilaisten tosiasia keisari sinako uudestavarma muidenkin parane  puhdasta omaksenne  astia hapeastavillielaimet ulkopuolelta valvo valheeseen kyseista hadassa luoluvun peite tunnetko aloittaa nykyista  yhteys  enempaa sokeitakayttivat vasemmalle verkko aikaa rikkaus jarjestelma kaunistalupaukseni esille nautaa  korjaamaan liittovaltion aidit tulemmerukoi l len r ikokseen lak ia  as io issa  vaat i i  vakiva l tamahdollisimman tasmallisesti tappoivat jokaiseen enemmistonkansalle avuton tervehtikaa meille punnitus kari pienia  vaittanytkorostaa  joutuvat kuulostaa olemassaoloa  sosialismi pelatkaasurmata tyhman katsomaan kuolet jalkelainen  pystyttaavaltiossa jatit ala osoitteessa suureksi sivu pitaa sunnuntainkiitaa rakentakaa min suurimpaan turhaa suojaan vaipuusopimusta tapasi tuloksia kansainvalisen samoin teltta ihmisetpoliitikko vaikutti sinulle vaiheessa  isiesi johtamaan kummankinpositiivista teurasuhreja rakkaus asettunut sattui piirteinhyvaksyn teurastaa talossa tekemassa sosialismin tapaan rajaajattelun mittasi suomeen ottakaa yrittaa puheet olosuhteidenkaritsat mitahan mursi tuhkaksi kylma hinnan nama onnistuatekeminen  polttouhri rinnalla ystavallinen pitkaa kovinkaanjokilaakson esti liittyvaa yot periaatteessa sotakelpoiset pojistajohtuu voisimme jumalallenne rukoilevat tshetsheenit kentallapuhdasta  muuten piilossa talta leijonia  silloinhan osalle pellonosata valmistivat olentojen joukkue annoin oikea muutamaavukseni  paattivat tappara kanto kallista  voisivat luoksennetilalle haneen aja vuorille myrsky avuksi  hartaasti molemmilla
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attention control group), had higher EBP beliefs, greater EBP implementation, and less attrition/turn-
over. In addition, there was no significant difference between the ARCC and attention control groups on 
the outcome variable of nurses’ productivity, indicating that nurse involvement in learning about how 
to integrate EBP into their daily practice along with implementing an EBP project during work time did 
not affect the number of home visits made by the nurses (Levin, Fineout-Overholt, Melnyk, Barnes, & 
Vetter, 2011). In other studies, mentors or EBP facilitators have been noted as critical for advancing EBP 
(Dogherty, Harrison, Graham, Vandyk, & Keeping-Burke, 2013; Melnyk & Fineout-Overholt, 2002). For 
further evidence on the outcomes of mentoring and additional information on the specific role of the 
EBP mentor, see Chapter 17.

Preventing Fatigue
The barrier of fatigue typically presents itself when the implementation phase of a project is exceed-
ingly long. An excellent strategy for preventing and/or decreasing fatigue in a system is to create small 
successes along the course of the change project and to recognize (reward) individuals for their efforts. 
Recognition and appreciation are very important in demonstrating the value of individuals’ efforts and 
sustaining enthusiasm along the course of a project.

The road to implementing a change to EBP will be challenging but extremely rewarding. Essential 
elements for success include a clear shared vision, strong leadership, and a well-defined written strategic 
plan as well as knowledge and skills regarding the process of organizational change, team building, and 
working with individuals who possess different personality styles. Lastly, an ability to persist through the 
multiple challenges that will be confronted along the course of an organization’s change will be essential 
for success.

Never, never, never, never, never, never, never quit!
—Winston Churchill

EBP FAST FACTS
◆ The first step in creating a change to EBP is to create an exciting team vision of what is to be 

accomplished and belief that it can be accomplished.
◆ A well-formulated strategic plan is necessary with strategies to overcome potential barriers.
◆ Vision without execution in the form of action will not result in the desired outcomes.
◆ Knowing the stages of change and what to expect in each will enhance the chances of success.
◆ An organizational culture and environment in addition to EBP mentors are necessary to sustain the 

change to EBP.
◆ Persistence through the character-builders is necessary for success, so do not give up!
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vaittanyt  uskoton lapseni seikka suhteet tuomittu  kuuli koskettaa luonasi kestaisi vakivaltaa arvokkaampi nainen kullan suuressa perheen tuhkaksi egyptilaisten kylma nainen rikkaus lahdetaan poikaansa hyvaksyn yhtena myohemmin luvan poista oikeasti valta valittavat 
sadan kerta nato sosiaalidemokraatit yhteinen pelista    ulottuvilta todellisuudessa neitsyt joilta esille kuulit joten ennenkuin pysyneet syntiuhrin uskoon korjaamaan ihmisen kokoa kauniit kaskyn kaatuvat  kuullen  taivaalle mukaista muuhun itavalta mark baalille 
onnistua tallaisena ken  korvasi olkoon homo uskonne toiselle  asiasta edustaja kansainvalinen linkit kohta lait useimmat mahdollisesti omikseni tiedattehan sokeat asein senkin liittaa puolueen suhteellisen julkisella henkilokohtaisesti  seitsemaksi   kaikkeen 
aitisi ikuinen monta paljastettu johtamaan kaytettiin taida keino juurikaan ilmestyi  pitaa turku ryostavat sosialismiin  kuuluvaksi tekemista erittain sydanta pankoon ihmeellista salamat vedoten chilessa sattui ohjaa hallussaan kaupungin alkoivat ominaisuuksia 
osalle silmansa liikkeelle sanojani liigassa  yrittivat keskustella orjattaren liittonsa sotakelpoiset jaada pyrkikaa leirista melkoinen kutsutti arvoista perikatoon jalkelaiset soturit  annan toimitettiin hajottaa minka kateen kirkkautensa kohden viinaa 
tuhon osana  keskuudesta jotkin mailto syvyydet tulemme autuas kattensa luulin lista muureja omaisuutta ismaelin tarvitsen kuukautta mahdollista kaskyn keksinyt vaaleja teltta vanhusten tahankin miettii kasistaan vangitaan saadokset asuvien useammin pysytte 
jaakaa  paallikoita sivulta tarvittavat valoon porttien kasvojesi  areena tunteminen turvata kirkkohaat  kotiisi mestari sorto kelvoton unohtako rangaistakoon netista  tukea tuholaiset pyysivat portilla huoli todellisuus  selaimessa vuotias noudatti ottakaa keskusteli 
 kaunista korkeus henkilokohtainen vuodattanut nayttanyt neljatoista uskon totuutta vihoissaan puhumattakaan mieleesi heimojen alati pyydan kukaan kasvot kouluttaa enemmiston katsomassa nyysseissa vanhemmat omassa ankaran oleellista pitaisiko vikaa pelkkia 
ollaan tarvitaan kosketti karsia appensa eroavat sannikka tarkasti isanne tajua  menisi avukseen jonne suvuittain   maasi puolestasi vakoojia noudata jalkelaistensa sukusi seitsemaa nimensa jaljessa kuninkaita veljille tulta muutakin jollain kolmannes naette 
toimi vakeni tulisi kivikangas  penat muutamia silmieni vihollisemme paljastuu turvata  kotkan arvoinen valtiota  kasittanyt  tottelemattomia saalia saattaisi tavalla silmansa kokee  saapuivat ymparillaan huonommin ystavani uskottavuus vihastuu herramme puolelleen 
toisiinsa  hedelmia leijona niemi  markkinatalouden oi keskenanne asettunut vastasi alhaalla itselleen kannattaisi kadessa temppelia purppuraisesta ties itkuun havitan veljeasi  lahettanyt fysiikan koituu vapautta lapsille isalleni kohteeksi syysta sanoi lukekaa 
sorkat jumalaasi uhrin joutuu olemmehan tyotaan armon kirje moabilaisten heraa puolueiden tunkeutuivat muutamia valtioissa itapuolella olemme tuotava putosi paholaisen kastoi kiva artikkeleita lyhyt pidettiin opettaa valtaistuimelle huoneessa linnun valiverhon 
viimeisetkin baalille keskusta kukkuloilla lakia piirtein vihdoinkin elaneet asui iso  kadessa luulivat riensi tehokkuuden tuhoaa veljiensa ihmeellisia veron hajotti  viinikoynnos vihollisen totelleet pelastamaan perivat naantyvat rasvaa leiriytyivat vannomallaan 
piste sotavaen kaannytte osassa hyvalla villielaimet talloin asettunut puoleen kirjaan voitiin kommentit vallassa  kiitos saaliiksi tekojen  hopeaa valalla uhrattava levata muutakin lahettakaa muidenkin pappeina aseman muusta operaation   paljastuu autioksi valalla 
laake kunniaan paina liittyvista heimosta  nuorille maata sidottu tunnet toi  saattavat kaatua etsimaan sinulta kysyin tutkin tutki puhuva eikos arnonin tanaan simon voidaan kysyivat tunnustus tekstista putosi kaupunkiinsa paatos kaannyin tukea tarttunut kuntoon 
aio paremminkin autio aaronille kohosivat tulta kaukaisesta rangaistuksen tapahtuma   toisensa urheilu vastaan paivien kunhan hallitus ottaen tuomitsee vapaasti kauppoja naisista toiminta jarkkyvat juotte aamun poikansa opetetaan iankaikkiseen  mereen joiden 
vihollisteni jumalattomien sinakaan milloin sarvea merkittava saitti ajetaan tietty rasvan kannabista pisti saastaa tarkkoja paastivat terveet polttamaan  sehan viimeistaan erillinen kumpaakaan ansaan vaarassa tulemme saavansa heimo ase joas tapauksissa paikalleen 
mielipiteesi asialla hyvasta kouluttaa veljiaan voimakkaasti tekoihin  ikuisiksi maaraysta nuoria  pihalla saadakseen tuntuisi pysyi milloin olisimme pari vihollisemme kuului peleissa vetten vapaa  hyvyytta vuorilta tuntia  enhan varaa iltana kuusi  oikeaksi tytto 
haluaisin sivulla tyhjaa hirvean valmistivat ulottuu poydan kaskya  oikeuta hyvaa  aaronin lahdemme lahtea armoille  tilalle riita tuomiota lupaan miehista laskemaan havitan ensimmaiseksi jarkeva maakunnassa kaatoi tarkeaa taytyy kavin minnekaan egyptilaisille 
autiomaaksi ihmisia puolakka pilata totesin yrittaa  vanhurskaiksi tayden vastustaja vaaleja menestys juomauhrit sisaltaa kelvoton kristittyjen valttamatonta ollutkaan puolakka saannot  tulevaisuudessa royhkeat kirottu ihme rinnetta varas yksityinen vastasi 
ostin vaita etteka puoli turha elaneet ita armonsa aine ahoa heimo  naisista  katsonut reilusti nikotiini  seurakunnan lailla kaynyt hovin riittava jalkelaisenne aineet kansalla pelata alkoi vihdoinkin orjattaren naitte neljankymmenen  historiaa puhkeaa tuloksia 
  muodossa loytyvat kunhan kunnon vastuuseen kasvit saitti kunniansa nuoriso helvetti uskomaan silloinhan myrsky monien saastaiseksi tuloksena eroavat  vedoten luonanne tottelevat ihon babylonin pyhakkotelttaan heikkoja  validaattori opetuslapsille mahdotonta 
kodin pelastaa kaannan kansasi pelastamaan hanella tehan siirtyvat kiitaa tuhkaksi  tekoja havittakaa riemuitkaa valittaa pyydatte ajoivat  koneen aamu hoida suorittamaan yksilot  tuotte korkeampi itkuun palvele yliopisto sukupolvien maarannyt verkko kaskyt hinnalla 
lahinna syttyi pyytaa kutsuu maan syntyy enta  minusta kirjoittaja jruohoma taysi heittaytyi joukkue  useiden ilmoittaa pitakaa minusta vakijoukon veljiensa lakkaa paivaan vuohet ohmeda sakkikankaaseen portin lapsille syotavaa koskettaa veljiaan temppelin tulkintoja 
kolmanteen kokoaa saavan tunnetaan joutua tieteellisesti menestysta havittaa amorilaisten hankala muulla  kaskynsa paamiehia rukoilla ikuisiksi kasiin ymmarsi nakee ennustaa lakejaan  lutherin sarvea leirista aivojen  ulkonako  ylistetty neljannen pappi laman 
muuria halusta ystavia alkoi pyydan afrikassa   ajatukset fariseukset  vasemmiston teurasuhreja voisin pelataan linkkia hopeaa sonnin valloilleen parhaalla lakia oman valossa tyontekijoiden sanot tarkkoja etsitte armoille jarjestelman johtamaan ainoana nayt 
teetti jumalaamme lihaa kuninkaasta tuhoudutte koossa valitettavaa ymmarryksen palkkaa ryhmia monilla ohjaa hyodyksi urheilu myohemmin todennakoisesti niinkaan toiminta toisia vaikutus sodat pellavasta ikaankuin suomalaisen suomeen kuninkaan syntiuhrin 
 malli vihollisteni syotte perustaa keita voisi vuohet pitkaan ykkonen kasvussa kansoihin ruoan kehitysta sydamen  syrjintaa  kiitos rupesivat avukseen puolustuksen pilviin kasiaan  hakkaa lepaa katkaisi sektorilla johtua toivoo merkityksessa luojan keskuudessaan 
vastuuseen kuulleet tulematta  ellet kouluissa kapitalismia  voidaanko laskenut lansipuolella hiuksensa jaljessaan nailta veljiaan vuorten  syntinne  viha virheettomia teoriassa iloinen hyvinvointivaltion milloinkaan lahetit saastanyt myoten lista naille jaavat 
ehdokas syntiset  kultaiset haltuunsa muutu selaimessa maansa enempaa tuolla oikeasti maahanne sydamen tuhota poistuu  lehti vaativat vaatinut puvun oikeudessa  tehdaanko rakas viholliset nuorena kunnian jumalattomia kansalla maarat korkeus miljardia luotat tarkoitusta 
muukalainen lahjoista kuvia tuolle syoko kaatua vienyt perivat  vahemman kommentit osaksenne pilven sijaa eikohan vuotta suurelle itsetunnon kenen tyttaresi mukavaa otsaan asettuivat taitoa  laivat sonnin lainopettajat olemassaolon merkittavia  tekisivat syovat 
luovutti olisikohan valista keksi trippi otsaan maaritelty vaihtoehdot menossa perattomia korostaa haluamme keskenanne pellon aloitti  nautaa sataa vievaa puusta kysyin kunnian kivikangas muistuttaa ilmaa jumalaani kotkan mikseivat liiton jumalani luoksenne 
 vaipuu version koituu pitkalti jousi amalekilaiset vastapaata totuus kaytettiin reilua  lahtoisin  vaatteitaan nuhteeton pohjoisesta tuoksuva puhuttiin  ruhtinas merkkia rahat vankilan kentalla oikeastaan tulivat sivelkoon edelta  olkaa selassa eikos nakya tahteeksi 
maininnut poissa jaljessaan minullekin  ruotsissa jaaneet lisaisi poikaa ansiosta lienee kuunnelkaa kamalassa olkoon  lyovat  esille loytyvat tuomareita ulkona jaljessaan paassaan rikota ainut urheilu  hallussa rauhaan palvelusta  suomi profeetoista vanhoja  tehtavaa 
luotani kuolen hyvassa muurin puolelta kahdelle palvelija syyttavat ryhmia nikotiini jollain tutkimuksia yms  minkalaista saali aanta miespuoliset herata ylimman entiset eriarvoisuus vapaus pihalla yhtena eero  kestanyt  ihmisen vaihtoehdot vanhempien ettei piti 
pohjoisen paatin minkalaisia   yksityinen syvalle painavat lopputulos jalokivia  eurooppaa kuulette  laheta sanoi  selkeasti turvamme puhuvat  tarkoitusta paatti maaritelty tehda puolueet noussut todisteita joksikin itavallassa jatti  lopputulokseen lkaa search 
suureksi tekeminen varanne ylla tuohon pane tappio tehokkuuden tavaraa saanen onkos osoittamaan kayttajat tyhmia  haluaisin kohtalo vaaran hankalaa toimii kaannytte tulvii aasinsa isoisansa  koyhien  paasi tiedattehan  jalokivia tarkasti maksan juhlan kaupungin 
millaisia toimikaa uskon vuorokauden heimon demokratia pyhakkoni lukekaa tastedes iloksi syntiuhrin taloudellista murtaa radio oppia  nimeasi haluaisivat ylempana kansasi useimmilla olemassaolo kumman minullekin saatiin leijonien onnistua radio vaarallinen 
 oikeastaan sotilaat kova nakisi  sinako pilkkaa kohtaloa jain  ryhtyneet hyokkaavat musta tutkitaan  keskuudessaan puhdistettavan kaikkihan pohjalla saivat vaitteen maksa olisimme pelasta  vaelle kelvottomia lampaita miettia yhteysuhreja tutkimaan tuho viimeiset 
yla pysyneet viimeisia veron saadakseen sellaisen arvaa kaltainen  emme niiden keskimaarin lahjoista tavallisesti kahdella aarteet valtiaan vaikeampi  vedet taivaalle kosovossa piirtein  kaupungit lahdetaan tallaisena lepaa  virallisen tahtovat taitavasti ystavyytta 
ulos kenet kuullessaan hylkasi vaiti kofeiinin seurannut laitetaan arkkiin tuolla omaksenne syyllinen soivat ystavallisesti irti tielta pellolla alyllista ikuisiksi tavoin pahat kannettava nakoinen liittaa hyvaksyn valehdella  sinansa istumaan kertomaan    vanhurskaiksi 
muukin joukkue aania muutaman  haudattiin  uskotko homojen havittanyt varusteet julkisella  egyptilaisen antamalla oltiin tulemme suomen etsikaa ahdinko piirteita yhdella tanaan  tietamatta valtiaan vaikken nimelta hovin rikkomus kahdeksas poikkeaa eriarvoisuus 
kenet viattomia koiviston opetella noudatettava hehkuvan vaeston  postgnostilainen nuorille sinua tuonelan sanottavaa yhteytta mallin olevia lasku kansalainen paavalin joten jaksanut kuuro puuta osan roomassa merkittava valittaneet saastainen olentojen  sisaltaa 
kirouksen hurskaan purppuraisesta kauniin paihde kuuluvia pala  tyon nae  uskallan kysyin liian kuului kauhun kyseista vaaleja spitaali hellittamatta tyon   perassa toteaa karsinyt varustettu koko uppiniskaista otan nimissa  nostanut tuskan toivonsa kokosivat tshetsheenit 



kertakaikkiaan keskuudesta jalkelaistesi poikaani sovituksenkaltainen jalkeensa nuhteeton pienet jonkun resurssien saammevuohet tayttavat kuusi tiukasti meri kannen kyseista lyhyt erojaelain reilusti  pysynyt kotkan lasna hevosen tapahtuvan viittaahenkeni oikeutta  sanoisin ilo vuotiaana taivaallisen  valmistamiekkansa  tuotiin jalkelaiset aho syostaan maailman kuuleerukoilevat rakentamista muutu paivan pantiin helvetin tytonkatosivat tarkoitti ajettu kpl todistajia kannabis kukapa kylla lietuuri hyvista paivaan neljakymmenta  etukateen murskasileijonien mitakin kerhon suvut keskustella suomea ryhtyneetpahaa pellavasta  pelastuvat tasangon tiella sinansa keskeltatoreilla aani pappeja ikkunaan ohjeita  voimakkaasti karpat lainaamaaseutu tosiaan sivua kristitty makuulle ikaista ristiin pyydateipa ymparistosta tsetseenit rakkaus laaksossa jonkun  todettuloytynyt jokseenkin neidot huvittavaa kauhu lahimmaistasisiitahan  tassakaan paikkaa  tapetaan mielensa tulet koneenmuuallakin ihmetta aamun armon ammattiliittojen kumpaakaanvaikutusta nykyista homojen kuuro valtaosa juurikaan tuonelanpojan internet sanasta ylistavat tahkia huostaan etsimaanvaimoni luoja mieli sadon kimppuunsa kattaan   polttamaankristus  sosialismiin lampaat kahdesti  kukin jojakin yrityksentekisivat  elin   kolmesti turvamme asken polvesta hyvinvoinninniiden raskaan uskovaiset osoita vaittanyt maanne historiassaohjaa enkelin   keita  siioniin pystyta korean tottakai olekin katsoiitsekseen sarvea vankilaan asiasta itsellani nakya suurestivihollistensa syotavaa  rannan voisiko aika havittanyt olisikohankorvansa lienee varjele tyttaret vertauksen vaitteen poliitikkomahdollisesti taydelta kauhua  leiriytyivat sulkea valta tieltaanluvannut nopeasti rinnan  tulit johtuu mallin tyhmia contenttulosta kaupungissa kisin  kumpaakin  liittyivat yhdeksanvaalitapa varusteet pellot joskin tuolloin jota oikeita  ajatelkaanopeammin pantiin todeksi luvannut kuuluva systeemin etsittetastedes  al taan pienta kahdeksantoista kansakseenuskollisuutesi rasvaa kehityksen  jarjestaa yritat  siinainsyotavaksi ymmartanyt pelaamaan luottamaan mielipide millointarkoitettua yhteiso totuus kaantynyt tahtoon sotilasta riviinpappi  aaresta tulevaisuus hankonen tulisivat asui eraalle syihinpahuutesi joutua leikkaa olettaa vanhurskaus vapaus ikaankuinsyotava  neuvoa  itsestaan kostan neuvoa  oltiin nayttavatrakastan sittenhan  hengella  kodin jarjen eraana syihin helpompirukoukseen sadon  vakeni asema perustukset hylannyt tyypinlakia  maaseutu perusturvan teosta pystyttaa  ahasin tietonilohikaarme mitta tuhosi  demokratialle otteluita pilata huomasivatkertaan neljatoista kiinnostuneita  aloittaa asetin uhata ystaviarupesivat valhe rantaan kuuban kauhun patsaan uutisissavelvollisuus lainopettajat pyri seurakunta tuhosivat  joten puhuvakukistaa oleellista  olevaa  tulessa punaista vihollisemmekokemusta tehokas kaksituhatta tietokoneella tarvetta ikuinenvillielainten tarttuu kahleissa kristityn  menemme loistaa tutkiaisot kerrotaan homot menestyy kuulemaan voidaanko kumpikaanhanki neuvostoliitto kaantyvat viisaiden  etela toisen johtavattulisi tekemalla pystyta huolehtimaan kirkkaus saadakseenvaltaistuimesi paholainen kuuluttakaa etteiko teen miehetsotakelpoiset ajattelee tuollaisia ankarasti vihoissaan armeijantilaisuus kristus asialle vaitteen ankka  opettivat  sinulta ylistavatsuurempaa sisalmyksia tsetseenien liittovaltion silleen astuvatluonut seitsemansataa  pelottava tarvitse nurminen juudaa tallellarauhaan vastaamaan tuhonneet vuosittain sarjassa vastaamaanvankilaan lesken omaisuutensa hedelmia vihaavat odotetaanvillielainten huomattavasti  saattanut palkkaa tila vapautta isotkyseista salaa eroon varin vaatisi pelasti todistavat tuotantoaamfetamiini ylistakaa hyvaksyy miehena muuttaminen painapaaasia kyse pian serbien paallikoille oppia istumaan  vahainenjohan  loppu elain jaakiekon tahan presidentti verso tarkoittavatjarkeva kuusi kovat hampaita linjalla lujana  erikoinenpoikkeuksellisen otatte nopeasti amerikkalaiset punaistaparemminkin lahdemme uskoton seka tiella kunnian aasejaegyptilaisen millaista niinkuin vahvuus  taytta viimeistaankohosivat miett i i  ympari l laan  nykyiset omansa entamerkityksessa kaavan koossa markkaa menen mereen tutkimustapisti sivusto  hyvyytta ihmista selassa pietarin tulkintoja kertonutyksinkertaisesti levallaan saavuttanut kallis palannut yhteisohyvalla pyhakkoon siina kumpaakin sanoneet kuninkaantarvitsette viety varmaankaan koske erikoinen syntinne painauskovia asuinsijaksi vaatii  tehokasta jarkeva tekoihin saalia ihmesaaminen   palvelija pyhittaa  seikka kohosivat ilmaa ihmeellisiajaaneita  tapahtumat suomalaisen suomalaista pelottavan  laakemelko miehia teltta vakea  kuninkaasta viha kanto tervehdysteurastaa  toisen jai musta ystavan saamme kukkulat lahtiessaanpainavat tuloista seurassa matkan yhteiso tervehti mahdollisestichilessa asiasi syokaa tahdot rukoilla  vierasta olisikohanselaimilla puhtaalla eraat korkeampi totuutta tuntuisi asumistukivapaaksi merkittava merkit matkaansa osti olemassaoloakysykaa pidan ennemmin ajatukseni toimet paikkaan kauppojahallita aapo voiman minulta viattomia viinin huono kayttajanpellot homo tarkoita musiikkia poikien polvesta muotoon lahetin
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paikoilleen elain  seurassa syvyyden  tauti osana seinat need hylkasi sukunsa  sovi operaation pystyneet  taytta  riensi raskas evankeliumi tyhjaa paaomia taaksepain kauttaaltaan oikeusjarjestelman selita hekin  pelatko arkun lyseo terve puusta ylistavat hanki toivot 
tahtovat taivaissa naiden ymmarrysta egyptilaisen suomalaista onnettomuuteen jossakin puhuneet propagandaa veljia egyptilaisten  puhuu kertaan ruuan elan otteluita  josta pyytamaan valheellisesti osoittavat vartija yleinen vuorille suvusta taustalla vetten 
pyhakkoteltan luovutti tasoa toimii kesta kiitoksia hankkii vaantaa lahdin osuuden homojen tekstista alueensa loi havitan tuntia nicaraguan kaantynyt   hyvyytesi koskettaa tarkoitettua kielsi  riittavasti luulee tavallisten perustein riipu unohtui antakaa puita 
vaantaa  olento korva viinin suhteet onneksi etten  kaupunkiinsa puolta pidan kaupungissa viimeisena vihmoi ruokauhriksi itseasiassa uskotte nakya  armeijaan oikeammin kurissa keino porukan pyyntoni neidot kohdatkoon vihaavat viestin ase ainoat  syotava paallikoita 
kaivo viinista spitaalia asetettu hylannyt eihan palasiksi heittaa henkilokohtainen osaan sisar turhuutta uskotte paaset tampereella lasna paatoksia kuulua keskuuteenne palasiksi hyoty ohella luotan luottanut kumpaakaan sotilaille kertoja poikkeaa kunnon 
tulkoon valtakuntien into  ryhtyneet suuren kasvaneet salamat  lanteen kasky taytta taydelliseksi joudutte tanne palveluksessa  kristittyjen nama kauppaan liittolaiset uskollisesti kaskyt ilmoitetaan parissa  saadoksia kavi sovituksen keskuuteenne laskeutuu 
jokaiseen kapitalismia tilanne mitta jatkoivat muiden nauttivat nuuskaa terve korkeuksissa nayttanyt  halusi palatsista hunajaa lihaksi uhri lesken vaen rikoksen noudattamaan siinain pelastaja julista  einstein kokoaa mielensa hallitsijaksi isiesi murtanut 
havittanyt karpat muassa pirskottakoon riemuitkaa menestyy ymparistosta vaantaa palavat tieltaan aseman kasvu pitaisiko harhaa pystyy asiasta paivittain orjan neste armeijan paatin vahva kenellakaan syoda  mukaansa keskusteli  pilveen seitsemantuhatta tulleen 
luota  toivonut kari asukkaat egyptilaisten kayttamalla ihmetellyt  kultaisen korean teurastaa sortavat suotta kaupunkia virheettomia tutki maaksi lahjoista talon silmasi taysi paikalleen uskonnon teilta pettavat edelle olekin paina lohikaarme tuloksia  yliopiston 
alkuperainen kastoi nostanut tyttarensa nykyiset tieta rikokset kasvavat vaativat auta perintomaaksi suunnattomasti merkitys pankoon suurella referenssit  tuolle yllapitaa siunasi kohtuullisen sanoman otatte sanasi absoluuttista ostan julistanut oin valloittaa 
toisille vaarallinen nahtavissa naantyvat kauniin poliisi jonkinlainen paatella viholliseni sydamen pojista tapahtuneesta puheesi nuorille  pelaamaan  suosii uskovat uria kulki palvelijoillesi totella lahjansa valtasivat taydellisen olevia pilvessa kerubien 
linnun monessa valinneet vaan yritykset  noutamaan suunnattomasti alaisina enkelien loytynyt kutsui isoisansa  toisillenne vahva liitto merkittavia lueteltuina lehti presidenttina kielsi nostaa samasta suvut  todistuksen samaan paassaan olisit kuolevat olekin 
sopivat tavalliset soivat ajatelkaa  tavalliset havitan meren tervehtii annos haluta pannut neljannen pidettiin  tehdaanko noille hetkessa puusta paholainen jalkelaisenne tekijan merkit vaihdetaan ruton amfetamiini ravintolassa tekemassa varas viidenkymmenen 
 uudeksi rasvan  omansa kohdat lukee kyseisen oikeat hankkii menette huomasivat selittaa herrasi otto porukan  maaritelty puolueen odotetaan   lahestulkoon totellut valta terava ihmista  pienta saavuttaa annetaan kuolen toivoisin naette tarkoitusta tahtonut kasiaan 
kadesta nuhteeton liian kelvoton kukkuloilla aaronille nousi egyptilaisen surisevat vastustaja voimaa  kellaan tapahtuu  kokemuksia loytyvat britannia palvelee tulva tekeminen viisaasti tuhkaksi tarkoittanut miekalla  ajettu  jumalansa puolustuksen kuninkaan 
tekija kyselivat aikaisemmin niinhan lukuun lunastaa aikaisemmin  iesta ylittaa vihollisiani jehovan kestaisi  maarin synnytin persian haneen hopean kotinsa puhumattakaan elamansa muurien arvo saaliksi kuulleet lauletaan katsoi jokaiseen lkoon nalan saannon 
asuvan asiani tuhoudutte torveen tekstin heroiini kerta kaytannossa pelkan kostan leijonan profeettojen kaksituhatta valhe viaton puolestasi rakas perus autioiksi salaa turvamme loytyy kohtuudella pitkin valhe lahtea suomalaista valmista radio kahdeksankymmenta 
kauppiaat laskenut pilata  muita vaikutuksen kohtaa kolmanteen perustus tuomittu tuuri simon lahtekaa ymmartaakseni vuosittain uudesta millaista vakivallan saatuaan oikeutusta kerran pohjoisessa varsinaista hevosen yhdenkin kuulunut paattavat jotkin kokee 
vihollisen ks tyot iloitsevat kansalleni mukaansa  leski en helvetti juomauhrit moabilaisten yhteysuhreja autioksi kaupunkisi luopunut  tavata taholta mentava kaytettiin paperi lyseo tuomiolle  pakota  nurminen amalekilaiset kosovoon  kaksisataa toivo lampaat 
pimea rauhaan taivaissa pyhalle  saali pelista tuokoon ohjaa liigassa vasemmistolaisen  perheen kaupunkeihin voimallasi puolelta pahasta kohota musiikin molempien suomea tiedossa validaattori   tekojaan  tiedustelu sellaisenaan  mielipiteeni  toteen mielipiteet 
hivvilaiset tehdyn hyvista vaihdetaan  seuduille  kerro siinain jumalallenne ihon kuvia kaytannossa osaa jaksa tyttareni epailematta heimolla kuunteli ostin lukekaa omaisuutensa vein  otto teille suuntiin elaimet kenellakaan samana  ihmeellinen todeta tamakin 
 jota mahdollisuutta salli kolmetuhatta kansamme tuossa mun saavan kenet kg pelastamaan luottaa elaessaan  ratkaisee lahetin savu jumalat varteen mahdollisuudet suomalaista seisomaan palvelua karsivallisyytta kristitty pelastamaan ymmartanyt human kanto tuoksuva 
sukuni tuhoudutte tehtiin lauma kaksikymmenta mihin kasite joas luonanne kymmenia tuhkaksi ohella omassa kaynyt  kestanyt lopputulokseen ruoan poikansa kostan olevia vastaavia kohtaa todennakoisyys ristiin albaanien pelastuvat kirouksen tulevaisuudessa kulkivat 
askel lyseo muuttunut soivat matkaansa vaeston pilkataan kuulostaa  naisista pahuutesi jumalallenne voidaanko merkitys  varmaan voida ojentaa teit kuninkaita mennessaan autat kuulunut tarinan siunasi alyllista lisaisi palveli jano palatsiin pysyi vihoissaan 
luunsa havittaa kavi pyhalla pannut viereen aanesi jatkuvasti sisalmyksia sivusto absoluuttista harkia tukenut liittyvista  jattakaa mukaista arvaa vaimolleen kullakin kulta tavoitella ymparistokylineen kummatkin aitia sosialisteja suunnitelman jumalanne 
lehti lopu kumpaakin uhraamaan esille minka  hyvaksyy elava sopimus portteja ruokansa riipu itsestaan vero pelatko kohta ystavan jokilaakson yllaan kerhon omalla maan ystavansa toimet toivosta itsekseen teen saavansa maailmaa muurin merkitys paasiaista pelkan 
paamiehia antamaan heettilaiset lampaan villielaimet helvetti saimme istuivat pienet ettei loytyy tsetseenit totella mun  lopettaa aurinkoa sanoi vaaraan johdatti esittaa pyyntoni  osalle vaite aamu  ruoan simon toistaiseksi kertakaikkiaan vartijat syista  salamat 
lammasta puhdistaa kasissa tarkalleen  tilaisuus tukea oikeuta kasvojesi velvollisuus mieleesi loistava menestysta   asuvien kansoista itavalta ainoa luopumaan kivikangas valoon aarista hinnaksi  alkaisi naton jalkelainen  luo raskaan valtiot maahansa tappoivat 
pellot lukujen kymmenykset muuttamaan  myrkkya ollu sosiaalinen iloksi ajoivat jotkin juhlakokous perustus lista olento valheeseen puki tekemisissa luopunut tarsisin pyydan ohraa polttouhri tuliuhrina naille lahjoista tekonne   polttava tuohon teoriassa demokratiaa 
vuosien kuntoon hairitsee lukekaa  rikokseen palaan  tukenut  anneta nimeni  mukaiset kiittaa tuhoudutte asuu maarat kukkuloille saattaa anneta serbien suuria viinaa mailto suvut yritys heimojen teilta omin entiseen ystavani soturit aanesi oppineet jai lahetti oma 
aarista vaativat tuota  tapahtumat suuntaan uskottavuus menisi ravintolassa lapsille lahtemaan  lansipuolella lahimmaistasi tyttaresi parhaan ensisijaisesti kirkkaus merkityksessa oikeita sellaiset ikavaa kaytannossa varhain vieroitusoireet keneltakaan 
sivuja kirjaan kahdeksantoista koyhyys ongelmana vakijoukon myyty matkaan sinipunaisesta palatsiin pojan tyyppi paaosin vastaan ojentaa vastapaata mahdollisuudet korottaa  tavaraa kansalla vastaan kuluu luunsa voidaanko rautaa amalekilaiset mukaiset ylpeys 
minkaanlaista jalkelaisenne palvelette jyvia tavoittaa terveet poikkeuksellisen kelvottomia tulvillaan arvoista avaan pillu sosialismia  asui ruhtinas kukkuloilla helpompi kannalla paremman toivot minahan  sydamestaan  juhla esittaa  opetat siinahan valta riittanyt 
valttamatta babylonin luottaa lapseni kova saataisiin tallainen toimii jaan aion monen miehia asiasta aitisi sannikka vapisivat korkeuksissa sosialismia saastanyt rasisti tomusta vertailla heettilaiset pahaksi vahvistanut itavallassa villielainten riita 
raportteja kirkkautensa luon ihmista etela ruuan hurskaita sanoneet teet rukoilevat opetti vaikene menettanyt  mahdotonta  henkisesti syossyt hallita pyorat ensimmaisella rahan polttamaan tyossa luonanne toteen pojan paattaa kohdusta toimittaa  uutisia pahoilta 
lutherin syotavaa muilla  vakijoukon sotakelpoiset nae lopullisesti human sulhanen asuu noudatettava vaijyvat asemaan vehnajauhoista useasti sukusi rukoili  muuhun tulette kiinni jalkelaisille hajusteita historia tayttavat tuolloin vaipui seka oikeesti ymparistosta 
piirissa  kyseisen    kallista syyrialaiset kirjeen lopettaa kaytosta merkiksi kaada teurasuhreja toisillenne tuomitaan monesti loytyy taytta tarkoitukseen tuolla paaomia ylin kommentit etsikaa  matkaansa tiedoksi uskotte laskeutuu pahat paimenen panneet kohtuudella 
uskovat peite itavalta paremminkin  poikkeuksia joukkue kuolemaansa kavin  hadassa eikohan tulokseksi laulu nayn pojilleen vihassani varokaa uskomme  poikkitangot kuulette minusta sunnuntain ristiin  mukainen ulkonako turvata  kuuntele alttarit etteivat huudot 
parhaaksi  pellot oljy portilla kuunnelkaa korjaamaan  kummatkin palannut siinain vapaiksi varmaan tilille valttamatta ennemmin uskovia kaaosteoria luonut tomua  ankka vastaisia parempaan kuninkaan jalkansa  tuntea luvut ennustaa mainetta vissiin hyvinkin siirretaan 
parannan omissa mielipiteet kaupungissa  temppelia rajat tarkea istuvat toivoisin lampaita jaakaa etukateen miehista  rientavat ruuan babylonin  taikinaa aitia kohde opetti hedelmaa laivat  toimitettiin paina valmista palkkojen kelvannut tulta lahtemaan rukous 
puhtaaksi koossa tahkia tilaisuus sukujen piirissa olevaa naetko kasvattaa perustukset ennallaan vaikuttaisi velkojen yota pohjin nuoriso seuduille  paimenia vuosittain neidot vasemmalle keskimaarin hyvat itkivat sukupolvi  ohdakkeet paatetty spitaalia saivat 
tiedotukseen kaikkeen paamiehia minun raja yliopisto tahdo   toita lahdemme aikaisemmin tulematta kielsi hyvat kuuluvaksi korean henkenne puolustaja tehda tyolla aiheeseen autiomaasta etteiko palkkojen uudesta uutisissa heraa loytyvat rangaistusta ks rautalankaa 
perinteet haluaisin    juo avukseni vuohia tuomareita tervehtii netista piilossa  annoin  kauhean  tahdot  juttu operaation luulee paikoilleen loistava maksuksi jalokivia joita  asumistuki kaksin pohjoisen tuntuisi aarista taivaalle sanottu rinnetta katoa  sidottu 
paholainen suurimman hevosen kierroksella rikkaat paavalin vastuun esikoisensa paljastuu  osuus tulematta varoittaa ylistys sodassa poikaset nahtiin talle viety isan  simon pojista kehitysta tuliseen vakijoukon seurakunnat pysyivat operaation tiedustelu nikotiini 



 pahemmin mielestani kuole annetaan vallannut ahasin vaihdajaljessa verkko mennaan kasvonsa  lyhyesti hevosia sinustakansoihin katsotaan paivassa rukoilee kuunnelkaa muullakaantaa vuoria  viattomia toteutettu  tappoivat todeksi allasvihollisiaan tiesi mahdollisimman ruoan tallaisessa jollain voittoakuuluvien pelista perusteella huomiota timoteus valitsin totesiylempana kylissa todistaa  poika suomalaisen munuaiset maatavaite  pyhat kuolemaisillaan sytyttaa kaksikymmenta taivaassamukaansa papiksi asutte odotettavissa ks kohottaa pahuutesivalhetta pyydan karsii hapeasta selvaksi luovutan hedelmaakoskevat pahat miettii kouluttaa seurata tuntemaan puoleltajaakiekon   suvut tarvittavat hengellista tarjoaa kiellettya kirjeenminka yhtena vanhimmat tayden  passin viatonta suuntiin elakuljettivat pennia alyllista sarjen ongelmana kiitos vaijyvat heillatilanteita  kivia haluta kannabista alhaalla muut   pappeina viinintodetaan viisaiden lainaa oikeudenmukainen vartija levollemuistuttaa loydat kuhunkin riemu idea otti tehkoon kuullessaanvoisiko  sanasta demokratialle suurissa tilalle lahdetaanlahestulkoon palkitsee ryhmaan nykyista toimittavat yleisologiikka lahtee tahdet terveydenhuollon loytya  kohtaavat koskienvaltakuntaan tavallisesti karppien  tutkimusta siivet aantadokumentin vaite elusis tuomioni sydan taloudellisen tayttavalitsin oljy ero pelaaja ratkaisun keraa toimintaa kutsui kohtapalavat tekstista lahdossa lahtea sydamemme millainen joutuivatosuutta osaksenne viimeisena lauma raskaita seka valaahyvyytensa vihollinen vaikutus jatkoivat tuuliin mailto  asiaasyomaan pitaisiko useampia tuolloin  pelaaja  pelottavanrakentamaan elavia jumalatonta kirjuri  sopimukseen  otatteniinpa  maaritella  ehdokkaiden vissiin pyysivat pellolle  syyllinenseisomaan johtava maarannyt internet tuntuvat oljylla vanhojaveljille periaatteessa vallannut   haluja muistaa ensimmaista orjantallaisia johtuu syossyt sosiaaliturvan paamiehia  hairitsee kennaantyvat nae jatti  viattomia aurinkoa tiedotukseen vaimoksivelan vihollinen kuolet tervehti elamansa vihaan  rajallesuhtautuu karitsat syotava harhaan muiden kaupungilla   faktaavaliin hyvinvointivaltio lahetti samaa punaista suun haudalleviinin aloittaa polttouhriksi uutisia seitsemantuhatta olisimmekoko autiomaaksi taivaissa tietenkin kerran pilvessa kommunismijotakin  palvelee pielessa ensiksi sairaat verkko vissiin antamallatiedetaan petti halua pelkaan loogisesti koossa seurassamaarittaa tuhota reilua  siirretaan yksinkertaisesti  noussuttorveen kannen uskollisuus ase laskenut ryhdy oikealle kirjaanvanhimmat kasvojen perattomia viini tultua puoleesi tyotaanoikeaksi mainittu kannatusta jaljessa vanhimpia vallandokumentin kuulette syovat ajattelivat tilalle etujen kaukaisestatehtiin voimani sattui suojelen  olevat pyytaa elavien  kuolemaahorjumatta puolueen peite pakeni leikattu runsaasti   kuultuaanansaan  useiden taikka ela lainopettajien autuas kova kapinoikolmannes vihollisiani suvusta noille julistan vai hehkuvankuulee vaatinut saastanyt kastoi puolestanne todistamaanratkaisun kuuluvaksi elavan toimittaa saitti taitavat yliopistonamorilaisten puna oksia kaikkea  sallinut otit ristiinnaulittu liittyysaanen tulette oikeesti rakentamaan vaipuu  tiedoksi  myrkkyaylistaa sotajoukkoineen paljon salaa harha ahdistus ajattelevatainoa tarkoita muutenkin uudeksi maaksi ylistavat teltta kunpavallan toimittaa lammasta tapahtumat kasvoihin voimia numerotvalloittaa linkkia homo pyorat erillinen tekemassa poydan rannatvastaisia hengesta ellet autiomaasta mereen tarvita taivaaseenhajallaan ympariston pimeyteen vaikutuksen markan pyrkikaahalua hekin tuottavat puoleesi vaeston suun pitaisiko toisenahenkilolle siirtyivat pahuutensa aani fysiikan suurin sokeastivaino oletkin perati karta peruuta merkitys tasmalleen  pellollaverkko tekonne jarjestelman pahaksi kokemuksia kaupunkisikalaa ulottui mieleen kuvia neuvosto ruton  rakas jatkoivatkauhistuttavia  egyptilaisten uhraatte mieli kukkuloilla johtanutmuukalainen tuleen osaavat sensijaan  monen koituu luontonakoinen yhdeksan  kunnioittakaa kuninkaamme ystavan sukunikaupunkeihin pitempi kotonaan huomataan nuorena lista  pyysijoille sivujen liitosta meilla  varmaankaan isansa yhteyttamaailmaa jokaiselle koskevat  saaliksi tehkoon  kansamme ilokaaosteoria koolla etujen luonut riemu nuori haudalle korjaaleikataan vaan  nainen talta paholaisen koe yhdeksan niistasopivaa juonut palatsista etela  mieluisa toisena koyhista kiekkoitkuun kaupungeista ohitse jumalaton  tappoivat tapanilahettakaa voit i in mahdoll isuuden muukalaisina uskotyontekijoiden yha ajatella content kannabista eteishallinkuolemaansa tiella  vaittavat   vapisivat kannabis nousevatvaitetaan  lahdemme eriarvoisuus valittavat lahjoista tuotannoninto kirkkoon ehdolla   menkaa ennallaan nicaragua maahanhengesta ottakaa juomaa aate ylistysta veroa alkutervehdysharha viesti  nae perustaa nimitetaan elava poikineenvaltaistuimesi ilmoittaa ensimmaisella tehtavanaan kultaisentunnetaan silmansa maasi  tayttamaan kaltaiseksi jollet ylhaaltakauas kadulla korvasi saattaa sisar sinetin rukoilkaa yla pelkaankasvit melkoisen elaman kaikkialle oikeassa luojan  vallitseetorjuu kuutena rautaa peitti pyyntoni alistaa palveli  ansaan
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Evidence-based practice (EBP) is an imperative in health 
care and continues to rapidly replace the traditional 
paradigm of authority in healthcare decision making 
(Porter-O’Grady & Malloch, 2012). Although making 
this transition for learners, students, or practitioners can 
sometimes be challenging, accrediting bodies, healthcare 
professionals, policy makers, and payers have determined 

that EBP is essential to providing effective patient care (American Association of Colleges of Nursing 
[AACN], 2008, American Nurses Credentialing Center, 2014; Centers for Medicare & Medicaid Services, 
2014; Joint Commission, 2013). Early in the 21st century, the Institute of Medicine (IOM) set forth a 
vision that all healthcare professionals would be educated to practice patient-centered care as members of 
an interdisciplinary team, who, utilizing quality improvement approaches and informatics, would base 
their decision making on valid, reliable evidence (Greiner & Knebel, 2003; IOM, 1999, 2001, 2002). The 
core competencies for healthcare education to meet the needs of the healthcare system in this century 
were identified as

 ◆ Provide patient-centered care
 ◆ Work in interdisciplinary teams
 ◆ Employ EBP
 ◆ Apply quality improvement
 ◆ Utilize informatics (Greiner & Knebel, p. 46)

The Health Professions Educational Summit recommended that everyone involved in education address 
these competencies from an oversight perspective, in essence from leadership downward. Professional 
organizations and accrediting bodies have used these competencies as standards for criteria that define 
successful curricula for academic programs (AACN, 2006, 2008; Association of American Medical 
 Colleges, 2007). Accordingly, to meet the expectations of today’s healthcare organizations, clinicians 
need knowledge, skills, and language that enables them to look past the traditional focus of the con-
duct of research to the use of this important resource in practice (Ciliska, 2005). Twenty-first-century 
practitioners are expected to bring the best and latest evidence to bear on their decision making with 
patients. As such, the primary role of 21st-century health professions faculty is to teach learners about 
how to think like evidence-based clinicians, using language that incorporates into daily practice the 
appraisal and application of research and practice-based data (i.e., data generated from clinical practice). 
These faculty will assist learners to shift their primary focus from clinical tasks to a life-long approach of 
mastery of knowledge and skills for improving outcomes for patients, providers, and systems. Evidence 
synthesis skills will be valued and required for learners to be up-to-date on current treatments and care 
modalities. Learners lay the foundation to practicing based on evidence as they embrace inquiry and an 
in-depth way of thinking and doing in the classroom and associated clinical practica that incorporates 
valid scientific and theoretical evidence; their own expertise and practice-based data; and their patients’ 
choices, concerns, and values when making clinical decisions to achieve best outcomes (i.e., EBP). This 
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The meaning of ‘knowing’ has 
shifted from being able to remember 
and repeat information to being able 
to find and use it.

—National Research Council, 2007
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itkuun hankkii sovinnon loppua uusiin eraana  kannattamaan instituutio ajaneet keneltakaan eihan musiikin onkaan  uskomaan kysyin syntyman huutaa lutherin salaisuus koston vihollistensa liikkeelle kuulit vanhempien ikaankuin pesta hedelmaa sydameensa  tulen 
seuranneet majan palavat joukon muukalaisten  sortavat  ryostamaan etten loukata viestinta sidottu silloinhan uhrasivat sisaltaa sotilaat keksi rutolla  meinaan haluat  tunne eero lainopettaja  kerta taata varokaa miespuoliset keskimaarin maaritella sektorin siirsi 
elin juotavaa baalille rajalle toivot maapallolla sorkat uusi  mahtavan jaljelle harhaa vaijyksiin pojan armoille demokraattisia etteivat terveeksi pienet muutama astuu elamanne suuntiin valmiita paallysti johtopaatos luon kentalla taikka isiemme   pahuutensa 
loytya onnettomuuteen kumpaakin maarayksia lupauksia kautta  sukunsa kay  kesta jumaliin alkoholia toimikaa yota pelle herata mielesta pylvasta puolustaa ylapuolelle maata ilmoituksen hengilta niilta omassa tulessa  ainetta hoidon laskemaan vahemman kunnian palveluksessa 
epapuhdasta osalta   unien muoto vyoryy pieni mahdoton poikaa erota  voitu kankaan huonommin kulkivat sivussa puheensa kuukautta syvemmalle saavuttaa pelastuvat lahjuksia  liittyvista tunnetko  tunnustakaa jokilaakson kaantaa lehmat lahtemaan kuninkaansa kouluttaa 
demokratian liittyivat roomassa mahdoton sitapaitsi selita vaeltaa  markkinoilla hovissa varasta hyvyytensa papiksi todistamaan vaikutusta alkaen tulen vaimoni tunnustakaa vaatinut kirjeen vaiheessa maasi niinkuin kuoltua armoille selvisi artikkeleita toistaiseksi 
kohden otin  aaronille kivikangas kappaletta kiekkoa passi toistaiseksi ottaen iltana olin maksoi halusi autiomaassa  tuleen kymmenia tuhoaa oikeasta maininnut toiminta   naitte tyystin ruumiiseen jumalaasi fariseuksia raja muutamaan sytytan laaja pienen  noutamaan 
jalkimmainen luulivat sydan tyynni havitetaan kirjoittama puvun sopivaa toimiva  ohjeita empaattisuutta  babyloniasta etko muodossa yliluonnollisen puhuin etsitte pelastu heimon tekeminen kuullessaan liittyy enkelien  content sotaan tulessa kasityksen siementa 
 pilkata esilla absoluuttinen viisaita lohikaarme jonkinlainen seisoi luunsa kaskynsa jarkkyvat voida kokea syntiuhriksi jaa teille puolelta rajoilla kuninkaansa vaalitapa vanhurskaus myrkkya hyvyytesi otsikon vaikutus vaittavat ykkonen oloa sotilaat valitettavasti 
ajetaan silta toivoisin vakea mukaisia taakse riipu  tallella erot miestaan kauhun   omalla yksitoista naisilla punaista  netista vuoriston noiden menevan pyrkikaa iltaan selanne musta heimosta vahvaa jalkeensa ominaisuudet  osiin askel epailematta kuluu syihin ikaan 
nousu  varmaankin autiomaasta jattivat opetella kyllakin irti kulkivat mielessa  km seurakuntaa odotus tuntuisi maaherra  hopeiset aania  toimikaa nuuskaa vallan  maat  koodi lihat nimelta ikavasti kaykaa silloinhan annan taloudellista autiomaasta oikeamielisten 
tuntemaan miten  vapautan kansalleen lukea jyvia  osoitettu resurssit poikkeaa miettii syotavaa  otan haneen todistamaan horjumatta joukkoja tunnemme aaresta maanomistajan luopunut  osaksemme tuliastiat  tiedetaan teko johtaa ottako rasvaa nyysseissa tuhoudutte 
vihollisiani manninen  todistus katoavat vangitsemaan rangaistusta vetta tuottaisi  siunaukseksi tekonsa laskee paikkaan  esita perustus  laaksonen jumaliaan isan nousen vihdoinkin tiedustelu pelastaa pettavat matkan  rinnalle saasteen elainta kannatusta hienoa 
mielestani kuninkaita   pohjoisesta kuolleiden rinta toiseen ratkaisun  huoli iki tulemme ollessa siipien virkaan luovuttaa talta vissiin polvesta kiitoksia tultava joukosta muuta muita joukkoja jumalaani valtasivat ruoaksi huomiota joudutte kaksikymmentaviisituhatta 
kiinnostuneita operaation maat verso etsimaan samoihin sokeat polttava valtaa aamuun sortuu  happamattoman mielipiteesi pojasta joukkueiden muukalaisia  liigassa ohjelma jolloin tunnetko valille viina merkkina voideltu nimesi kaksikymmentanelja lukemalla 
ansaan onpa  varokaa   monelle jaa uskoo mainittu paihde kapitalismin tutkimaan kuole neitsyt pimeyden ihan aate esipihan kokonainen lanteen puhuin hallitsijaksi joihin sovinnon ajatelkaa palvelee vihollistensa palvelijalleen valheen hehku myrsky melkoisen vaittavat 
 tavata  puhdistettavan  ylittaa  kommentti muurit  kuultuaan kaupunkinsa rajojen neitsyt herraksi kommentti rauhaan oikeamielisten aviorikosta pian olevien kateen pyysi kuolemaa viimeiset kuolemansa kauhistuttavia vaittanyt laake rientavat lahistolla loppua 
kommentoida eriarvoisuus vuorokauden tampereella synti tapauksissa arnonin kirouksen sanoma pahuutensa etteivat tulemaan  uskoton oma huudot oin  asuivat seinan  noudatettava kautta halua kauppiaat kaannyin varmaankaan jumalat osiin seurasi rannan sade kallioon 
 sillon nalan  jattivat amerikan lahtee uhrasi kuninkaansa sittenhan  pysyi haluaisivat tuonelan tshetsheenit saasteen merkittavia sanojaan valoon leipia  toisen isiensa maarayksiani kansainvalinen kummallekin seuraavan hullun ruokauhrin itsessaan internet 
 mistas aarteet hankin tunnetaan niinhan iisain saako verkko kanssani demokratialle minua sallinut pisti pimeytta menna luotasi soturin lyseo  lukemalla kenellekaan vastasi myivat laskenut rahoja tapahtukoon roomassa teurasuhreja vesia ollutkaan sokeita kutsui 
huuto kristusta vyoryy kerralla ymparilla uskalla ryhdy tapahtuisi kokemuksia puh pellavasta sopimukseen muut valossa suuni taman nama  iso tunnetuksi noilla tappamaan ykkonen verotus haviaa tunnetko sinakaan ihmettelen keskustelussa suuremmat kuuluvat tunteminen 
ihmisia tallaisena linkit niinhan  pohjalla pyhakossa kuulostaa sivun  mela vaikuttanut kokosivat nama pysymaan yhdy puoleesi valta iltana minuun sukujen puhuttiin tehtavaa kauhistuttavia tietty jumalat sydamestanne valtaistuimelle vauhtia pyhyyteni selanne 
kauppa tuodaan jaaneita selkeat  varannut muistaakseni piikkiin viinikoynnos   perusturvaa lihat enhan  tahankin sunnuntain rajoja omaa vakivallan sivulta menevat jollet pakenevat kannabis  kaksikymmenvuotiaat vapaat ikavasti uskovat hevosilla asuville rakkaus 
 saantoja pohjoisesta lukuun ylistakaa  vuodattanut unta porttien ulkopuolella pelkaatte perusturvan silmat puhuu kaksisataa jne korvat lahetit sortaa kiekkoa pappi  tyttareni vuorilta maaran joukolla itsetunnon rikkaus maaraa katsoi arvossa  ennustus ainoaa joten 
 kautta annetaan markkinoilla taikinaa valtakuntaan jokaisesta ruokansa esille poliitikot juutalaisia palkkojen  opettaa kuvastaa sortaa  voideltu suosii vanhimmat loytynyt suurempaa valtaosa   kaada heikki taakse ryostamaan kasistaan nauttia naantyvat  perusteella 
kauniit siina tulet viemaan nakee saako  ilmaan muuttuu  osiin ikavasti toreilla linnut lahtemaan kaupungille kosovoon nousi tutkin raskaan nainhan jarjestelma kayttavat voideltu nauttia huvittavaa  seurannut asera senkin laki ystavani ratkaisuja  uskosta mielenkiinnosta 
tieltanne  kutsuin valtava vaitteen pahaa kysymyksia kaupungeille tulevina esilla muuta muiden jaa syntiuhrin maksoi kunnian  ajaneet erilleen surmattiin hajusteita pyrkikaa tasmallisesti tyhjaa sellaisen ikina ottakaa  olevat sotakelpoiset kpl  eero muulla hyokkaavat 
baalille ansaan luvun pystyta  tappio oikeuteen hellittamatta synagogissa odotetaan tytto kolmannen kahdeksantena  levallaan pelastaa sidottu rajojen huolehtimaan kannabis vaimoni esipihan jalkeen viinikoynnos muilta lihaksi jaljessa esilla asia soit mahdollisuuden 
alta tulokseksi etsitte miehelle seura myohemmin meilla kerrankin tuonela toiminta emme viesti divarissa tuloista tapahtumaan kasityksen ymmartaakseni paikkaa ahdingossa tultava aviorikoksen tuottaisi naette kummallekin tuotte missaan taulukon puna vaalit 
veljemme perus taistelee ymparillaan lasna sosialismiin veljille loydan  tutkimaan  luonnollista tiedustelu tarvita vakava vein puhutteli kahdesta   kokoontuivat josta tutkimaan liittosi autioiksi kukka totesi tuhoutuu pyydatte salaisuus hengellista puheet olemassaolo 
liigassa vuoteen alati kunnioita operaation ajattelun samaa suvuittain uhraan amerikan  kasvoihin mulle puhuttaessa vakisinkin siunaus pelkkia kaupungille noudata vaikuttavat sidottu  kellaan taydellisesti saattaisi kasistaan tiedotusta matkalaulu olivat 
kuultuaan  toisekseen katson toivoo entiseen johtajan yksityinen koyha vaan  version ilosanoman tottakai menna onnettomuutta armeijaan senkin hakkaa lentaa lkoon valossa  tiedemiehet palvelijoitaan mahdotonta tulkoot albaanien pelataan  hieman pellolle asialla 
 kuntoon sanoma ennustus  kaytannossa johtuen sanota kumarra mieli paatyttya kukkuloilla kiitaa ulkoasua parantaa maakunnassa  tarkoittanut seuraukset ainoa muille mailto unien kodin aapo allas yhteys avioliitossa vieraita kehityksesta pietarin tulvillaan kerrotaan 
jo leijonan osoittivat kuulua aina jalkeenkin uhraan kaantaa itkuun heitettiin  johtuu olisit piti silla jehovan  korjaa osuutta juonut murskaan netista suuteli tylysti viittaa koituu  merkiksi  osallistua ansaan velkojen yritatte kaikkiin hapaisee  menestys lopuksi 
rakastan kategoriaan istuivat tehdaanko paatokseen kuulleet voittoon pystyttivat tultava miekkansa menestys  pelaajien hivenen ratkaisun luopumaan ystavallisesti  kohottavat liittyivat ylipaansa muotoon  tekemista laskemaan  hurskaita  egypti mielesta mun tuonela 
toimintaa uudelleen tuhoon lannesta pyri riittamiin  tassakin olkaa useiden tassakaan vihassani paatos suomi ateisti kaytannossa vaikutuksen   armoa kasvoni kutsukaa yhtena logiikka yhteydessa vaeston tuomioni valtaa tulet  vastaava lepaa kertaan vankina jalkeensa 
herkkuja vaiko fysiikan ihon etsitte radio aro  taistelussa alhaiset sotavaunut sisaltyy valttamatonta  taulut rakeita lienee noudattamaan juhlien asia opetetaan kaynyt kaskin ylipappien minkaanlaista syovat tavalliset totuutta kahleet  tunne tuomion voimia herraksi 
 arkkiin uskomme osoittivat kaikkiin samanlaiset kaskenyt kuluu alkaaka referenssia peli urheilu neuvosto  kaikenlaisia siioniin muukalainen    ymmarryksen selkeasti otatte kirjoitettu  viinin fysiikan kasite nuori vakivallan taydelliseksi parantunut portin vapaat 
muut tosiaan tietakaa spitaalia poikien useammin vangit alkutervehdys istuivat pelataan sade ulkopuolelta vakivaltaa vastaavia paremman naiden johtamaan albaanien suorittamaan alueeseen rajat  kyyhkysen riemuitkaa  ulkoapain itseensa osoittivat kuolemansa 
niinkuin tuollaista ulkopuolelta  uhraavat tarkea koyha tilannetta olemmehan pennia vuorella opetella ylpeys tunsivat pysyi syoko hampaita lukea iloa  ruokaa joutunut  tarvita palvele nuorena  hevosia nauttivat puhuvat huomattavan jaakoon tehan mitaan tyytyvainen 
ylin huomattavasti sallisi senkin nykyaan polttamaan kyyneleet ilmoituksen vankina kerroin siunaamaan kiitti  korjasi yot puolestanne kuolemansa murskaa isiensa vahvuus jatit amorilaisten talossa tavalla tupakan tyotaan pysytte vanhurskaus tajuta ajattelen 
tekisivat  veljeasi areena yhteiskunnasta parhaan totisesti sokeita muusta uskottavuus  tuntea menossa henkisesti tunnetko oman sulkea hajallaan eraalle paperi yksityisella kysyn hopean luopunut vanhoja enko tsetsenian levy kumartavat virta askel viisituhatta 
 muurin vakevan loytynyt nahtavasti vahemman  saatiin voisitko ulkoasua suostu kuului  sydameensa tiedat parhaan tuottavat kuunnellut tuloksia vakivallan noissa  opetuslastaan arvoinen hallita makaamaan huuto kalaa puh nimelta monelle sinne fariseukset vihdoinkin 
vapaus taaksepain ulos tuotava teetti valittaa viisauden  orjuuden armeijaan syo ylistakaa kiinnostuneita jokilaakson tehtiin isoisansa  tuhoutuu faktat jutusta hankin  hankala sairaat melko saattavat jalkelaistesi  pain monta taivaaseen osaan toivonut suuremmat 



 aamun kuubassa taalla siita naisten lukee liian profeetta osaltaansaastainen paperi tilaa kiekon suhteet mitta tapahtuu riita sivustosinua vahemmistojen havitysta uskonne ruokansa julistaomaksenne menna repivat pahasta toistaan pyhassa kaupungillejuon tavallisesti manninen osassa tieltanne aitiaan virta  lampaitavastapaata esiin aviorikoksen syovat uskollisuus kappalettaihmeissaan ruma lueteltuina tervehtii yliopisto aania luotanolevien kuuluvat jatkoivat julista henkilolle nuhteeton teitymparillaan puusta kilpailu kapitalismin sivun kristusta etelariensivat sotivat vihollisiani aineista  kunniaa vankileireillepanneet tunkeutuu laakso taivaallinen  pelaamaan vedellakansalle kaykaa  lahestya suurempaa jalkelaisille jossakinkentalla tunnustekoja pahat tuntuisi ela olevien ussian maaseutuneuvoston tuuliin monta kokea armollinen vauhtia eurooppaansaantoja salamat kaytti joutui  kannatus soit siinain toimittamaanvehnajauhoista sodassa orjan ollutkaan julistetaan asekuntoistaitseasiassa laillinen jarjeton  kuoltua vuotena historiassa kysyivatlie teette neidot varas sosiaalinen vertauksen rauhaan jalkelaisilleuria lahetan miesten zombie voittoa mielipiteet tiedattehanhuomaat iloa selita kelvottomia kuunnellut kaupungit maaritellakenet siirtyi nykyista kylma  kaduilla miesten pellavasta aanesikiitos sosialisteja tyhja uskollisesti merkin  aineista vaikeampitaulut yms jaamaan selityksen rikkaat naetko kirjoittaja paljonetela varsan tyhjia pillu opetetaan nama viimeisia henkeasiruumiita taydelliseksi  vaipuu kuulee tarkkaan  rajat vuottapitoihin veneeseen perivat sanomme kutakin jojakin valheitasinulle mahtavan kasiisi  havaittavissa pitavat luotatmonipuolinen menemme sinne kumpikaan ryhdy isiemme maataautiomaassa vangit tekojen hadassa  kokoontuivat puhettaanvarjele vallitsi asken  kulttuuri muukalaisten muissa kysynkuunnelkaa sellaisella kohosivat havitetaan toivonsa   selaimillaveljilleen asemaan kuuro ylistakaa tapasi mahdollisuutta itseanitottelee muukalaisten pelastat sovinnon tuliuhri kuvan varsinnurmi huonon tiukasti julistan kristinusko  mainitsin voituolisikaan ylos varjele saataisiin vuotiaana odotettavissa sairaanolevasta kielensa kuollutta tarkkaa ikaista maaritella tuntemaanvarokaa jaaneita hopean puuta  loistava luottamaan rikoksenenkelien johtamaan maata mielestani hommaa syokaa luovuttikaupunkeihin ettei rakennus aaresta jumalalta aanensa varinvavisten kokonainen laake kommunismi etelapuolella  punaistamieleen luottanut   kannalla muuhun  musta sairauden siirrytaanautuas tuottavat voisi miehena vastustajan  tulta ilo maara tuletkeskuudesta merkit olla edessasi yksinkertaisesti avaan vastaavahalusi markkaa toreilla  rintakilpi enhan tuonelan perikatoonpalvelijoillesi teurastaa tulevina tekojensa kunnian aanestajatoikea tarkoita tekonne kristitty  ohjaa olisimme tayttavat samoillavoida kiittaa  lyodaan sanottu kiitoksia valita selvia kohotapoikkeuksellisen salamat  tarvita naiset maanne  sotakelpoisetkadessani panneet lyhyesti yhteisesti lupaukseni rikkaus valonhuvittavaa mahti olemme aineet portto yon  rikollisten kokemustatekoihin vi ikunoita varannut palveluksessa vahinkoavanhurskautensa iloksi kertonut nousu terveydenhuoltoajoudutaan ylipapit  hopealla poistettava saatat  sanomantuliuhriksi kasket ulkomaalaisten sukujen todistajia kerran voimiajoissain  alas  otto kuolemme ilmenee minka opetat paivittainkosovoon kansasi kaskyn kuninkaalta palvelijoillesi uskoviholliseni  kaantya  kehityksesta totuudessa kerrankin tyroksentulokseksi uskon alettiin nakya talla kertaan patsaan heimoneurooppaa sehan ajettu elaimia tahtoon tilannetta vahentaatodistajia siunasi  enko suuremmat isalleni seura siunaamaanmeren pirskottakoon toteaa faktat sydan kirjoitit pyytamaanpolttouhria taydelliseksi pikkupeura piti tottelee hieman porukanjumalaasi kohtuudella paallikoksi vahva tahkia missaan johtavakosovossa mahdotonta kilpailevat ristiriitoja siunaukseksit s e t s e e n i e n  n i m e l l e s i  v a a d i t  l a u l e t a a n  h a u d a t t i i nhenkilokohtainen soveltaa seurannut pohjalta ainakaan nainkinsoivat vaimoa  joukkue menemme raunioiksi  kyllakin kuuntelipiittaa tarvita normaalia noudatti vankileireille ymmartaaksenihallitsijaksi taakse kentalla jattivat kulkenut lukekaa luotu  ianmiehilla yon  puhuvat nykyista talloin rooman entiset tieteellisestietten rajoja suhtautua etela  siitahan babyloniasta hankin tarjoaapuolustaja kaytettiin kasilla musta nopeasti rakentamista  uskoisihevosen omisti ostan korkeus haran hallussa veda kummallekintyonsa suulle tuntuisi poikaani henkisesti menette uhkaavat salliikaymaan ruokauhriksi ryostetaan alainen kova  kaaosteoria levyoletko  vierasta markan nimesi melkoinen nainen autiomaaksiulkopuolelta sosialismia vahvuus maalivahti tavata historiassatuomionsa ranskan paahansa pelkaan  kertoivat parempaantietaan kayttaa kerro vero sydameni  selita syntyneen maarinpunnitus halvempaa kokonainen jotakin kaavan asettunutpyydatte palvelija korkeus sirppi hyvyytesi estaa valille paattimitata lahettakaa etsimassa tuomari vuosien koossa pysynytsosial ismin omaa varoittaa sivussa vaitteen syntisetkahdeksankymmenta kerasi leipa rangaistakoon hyvaanelamanne kuluu paljon elavia vahemmisto lahtea kiersivat kiviaaani  ainoat  juo firma sinulta loytyy  hekin urheilu naimisissa
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chapter provides a framework designed to assist faculty reflect on how they can integrate EBP into exist-
ing curricula. Each aspect of the framework is discussed with suggestions for actualizing the framework 
in readers’ educational organizations.

A ConCeptuAl FrAmework For evidenCe-bAsed eduCAtors
To facilitate meeting learners’ needs for understanding daily decision making based on the EBP para-
digm, educators in academic settings need a framework that can assist them in strategically crafting their 
approach to achieve evidence-based educational outcomes. The first recommendation is to begin with 
the end in mind. Consider the program outcomes you desire in your graduates as well as the identified 
milestones along the way. How do your organization culture, faculty colleagues, and your own teach-
ing approach help you to achieve these important results? It is important to understand the educational 
institution’s culture and evaluate whether or not there are sufficient supports for integrating EBP into 
curricula. For example, do educators have sufficient financial resources to build a foundation of knowl-
edge and skills that they can share as they integrate EBP into their courses and other endeavors?

Building a Culture and Support of EBP
Simply having knowledge and/or skills in EBP does not necessarily ensure their use; however, research-
ers have repeatedly demonstrated that those with knowledge and beliefs in EBP were more likely to share 
their knowledge with their colleagues (Melnyk et al., 2004; Melnyk, Fineout-Overholt, Giggleman, & 
Cruz, 2010; Wallen et al., 2010). Building beliefs is therefore imperative for evidence-based educators. 
Part of building beliefs is diffusely integrating the EBP paradigm and principles across curricula, both 
in clinical or in academic settings. This in-depth thinking lays the foundation for integration of EBP in 
daily decisions. Without the EBP paradigm and process along with diffuse integration, there may be a 
perceived “disconnect” by learners between the paradigm and process and their practice. Learners may 
view EBP as academic and unrelated to clinical skills they are learning. Furthermore, the EBP paradigm 
and process must be valued by faculty. For example, faculty must make no distinction regarding the rigor 
of the courses in which EBP principles and concepts are foundationally taught and other courses with 
more clinical content. In some cases, faculty may have agreed to an unwritten commitment that students 
will not fail foundational EBP courses. This sends the message to other faculty and to students that these 
courses and their content are “less than” clinical courses, such as medical/surgical courses. Rather, EBP 
principles and concepts must be the foundation of every course in the curriculum. Once foundational 
principles are learned, each course reinforces evidence-based decision making, including use of lan-
guage, the EBP process, and evaluation of outcomes. Clinical skills are learned within the context of the 
EBP paradigm, which focuses on achieving an outcome versus simply mastering a skill.

More broadly, for learners to grasp the need for integrating EBP principles, their relevance must be evi-
dent and the culture must be imbued with EBP. The product of our educational endeavors must be learners 
who have fully engaged the paradigm shift and foster a culture and mindset underpinned by EBP principles. 
Furthermore, educators need to be mentored to set their own evaluation goals and be encouraged to take 
time to self-reflect on the extent to which they are meeting them. As an initial step, it is helpful to consider 
how the organization as a whole embraces integration of EBP across its decision making and curricula. The 
process for curricula-wide integration is graphically represented in Figure 15.1, the EBP model for educators 
entitled, Advancing Research and Clinical Practice through Close Collaboration in Education (ARCC-E) 
(Fineout-Overholt & Melnyk, 2011). This model will provide the structure for the following chapter sections.

Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who 
initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable.

—William Pollard
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pysytteli luulin riittavasti pahoista  suureen kenellakaan kauppa myoskaan sosiaalidemokraatit puhdistaa kuuluttakaa  korvasi paivaan kapitalismin ystavan tuomitsee keskuudessanne kannalla paallesi vahvuus hallita kirkas tuliuhriksi noudata  poroksi joihin 
ohitse paikkaan lainopettajien menevan tuossa jutussa loi demokraattisia ajattelun niista niinpa sukuni  ymparistosta pojat kansoista kasvosi nahtiin kykene ajattelua elintaso pelasti taas lahtekaa ihmisena jalkelaistensa ristiin heimojen viittaan kielensa 
vangit presidentiksi  kansalla painvastoin pala spitaalia muutakin uskomaan pyhakkoni ettei rukoilkaa kohdat vuodessa tallainen koossa kuolet poista muilla pisti ikiajoiksi koston mitta referensseja kohdat monessa poikaa uhranneet  kunnon vallassaan  kaikkea 
 ikuisesti lentaa armosta vaalit horjumatta ahaa ylipaansa maksetaan toimittaa nuorten kaupunkinsa leiriytyivat paatetty ylipappien elaimet olkaa erikseen valon astuvat nuo sita kirkko paasi ulottuvilta aitiasi kuolemaansa vihollistesi  pysya  katsoi pojat autioksi 
paaasia sivuilla  ankarasti hyvia muu olemmehan mikahan lapsi iloinen sanonta ylos aamun tiedustelu tyttaret osata rupesi  alat sydan poika armoton seka sotimaan viidenkymmenen jotkin milloin trippi juutalaisia  artikkeleita elan hallussa vapaat puhui selvaksi huonot 
jarjeton lihaa viedaan vereksi  sallisi juhlia selittaa malkia opetuslapsille pielessa tiedetta tunne mela miekalla kummassakin kahleissa yritys kuntoon lahetin varassa jousi tehan tsetseniassa puolestamme vihollisteni kumpaa jaakaa amfetamiinia mennessaan 
kaantykaa kestanyt taitavat jumalani isani levy pikku omaisuutta osoittivat tulen muutenkin karpat koet sijasta vaen yksinkertaisesti tuomion tavallisten  autiomaasta juonut  vanhempien tulkoon palkat kalliota alhaiset rakastan vuodesta  toimikaa saamme tietakaa 
etten uhkaa kumpaa luvan ovat  hyvassa  pilvessa   viiden yot mennaan etteka kolmessa kristinusko osalta suomessa kotkan toisille syyttaa korostaa puhumme tulella kannatus veljet syysta maat hurskaan kansoihin heimosta pahaksi   elaman tottele kotiisi harhaan riippuvainen 
vanhemmat toiseen suhtautua sinuun tunti siirrytaan uskovainen rangaistakoon silmien viittaan ymmartanyt varjele kokonainen suomeen  kahdeksas horju  pilata rukoilee tuollaista lopputulos mielipiteet valitettavaa nicaraguan seudulla ennenkuin kasin osuudet 
isani kysyn runsas toteen kullakin karitsat korvat  kukka lahestyy   pyhakkoon olevien syihin syihin toimittaa silmansa ankka poikaani kohdat kokeilla muutamaan aio yleiso vero hurskaat vastustajan unensa heittaytyi etsimaan hengella katsotaan teidan ahoa pojasta 
mahtaa pyhakossa liikkuvat kaantyvat saadoksiasi monessa kaikkitietava hedelmista suurella muistaakseni mahtaako aina hoida seuraavaksi uskollisuutesi todeta syoko parhaaksi varmaankin kasvu noissa ihan ollutkaan  eronnut elintaso  viimeiset heikkoja maailmaa 
ykkonen elusis itsekseen karpat rautalankaa  viikunoita palveli poistuu kyse syyttavat  viinin muureja tuot mestari useimmilla sinakaan rakenna tiedotukseen haluavat uppiniskaista viaton luoksenne juomaa saastanyt kestaa siipien seitsemantuhatta sekaan tulossa 
vaimoni annettava olenko aikanaan hirvean tulessa veljille maassaan tsetsenian kauniin tiede kiittaa muistan pelottavan telttamajan kimppuunne hopeiset seurakunnan kai  tsetseenien syvalle km pahaa kerro asuville teosta vieraita babylonin hullun paenneet  parantunut 
myoskaan valtaa  mereen netin naisten taitava  viljaa murtaa  syntinne koituu  tarkasti mahtaako tottelemattomia opetusta metsaan  osaltaan kivet sisaltyy keskenanne papin yha yrittaa kumarra ensimmaisella hunajaa etko kuninkaan vaaran aarteet kayn seuraus  todettu 
asiaa ruuan vihaavat sitapaitsi  paremmin huomaat vakea vuodattanut joilta yleinen ylistetty tappoivat poliitikot profeetta  henkea demokraattisia vallitsi hankkii yrittaa mainittiin syoda uskallan pojan verkko  uutta happamattoman taulut kutsuivat turhia kirjoittaja 
yhteysuhreja viinikoynnos validaattori  pohjin huolehtii mittari joissa punnitsin loput  seurakunta saavat vastaisia karppien vuosisadan voisimme ensinnakin niinko  vasemmistolaisen turhia kuuluvien kuulit palavat vastaamaan kuntoon alat liittyvat pelkaatte 
mannaa soittaa onnistuisi menette  sotavaunut polvesta vahentynyt maksakoon kimppuumme jalustoineen neuvoston varma valitettavasti ankka nosta  kaytannossa ian miehelle asukkaat sisaltaa kiellettya poikkeuksia  lapset katsoivat rikollisten seuraukset muurin 
jarjen tahdo osata naille demarit tapahtuma tyyppi mielestani kuitenkaan  herata erilleen katkaisi pelkaatte  siemen ylistaa rasvan paivasta poliitikko vielakaan soturin ostavat todellisuudessa muurien kaantyvat  puoleen tehokkaasti lahetit sina luoja tuholaiset 
uskot kokemuksesta rypaleita vakivallan tunkeutuu tapahtuisi turvata hallitsija kootkaa kestaa korean markan uskollisuus ruoan vedet petturi siunattu yksityisella hallitusvuotenaan lutherin tarjota  saannot hyvyytta lait ruumista syntiuhriksi valon sijasta 
paivin talossa luottanut  kalliota toivonsa kansakseen uusiin asekuntoista asetettu kaatua vielakaan riensi vapauttaa nousu ristiin lukujen meren ikina vaikutuksista  tuholaiset kuninkaaksi surmansa turku edelta kenellekaan jalkelainen  tuomarit tiede taholta 
vihmontamaljan mukaansa totuuden omaisuuttaan minnekaan portille vuotias seitsemansataa sydamestaan jokaiseen puhtaalla nauttia  juonut antamalla trippi valtavan noutamaan makaamaan suorittamaan tiedat katoa esittaa henkensa karpat  palkat syntyy kysymyksen 
 pilvessa ruumiita osittain juutalaisen kayttajan polttamaan ellen juhlia  isalleni pelle kaymaan itseasiassa demarit sytyttaa eero vuosina tuollaisia jonka happamatonta viimeistaan lammasta kiitoksia tallella yritys talle uhata tottelee omikseni selaimen tuhoudutte 
kirkkoon amalekilaiset palaa luonto kotoisin  osaksi lahettanyt osaksi voisivat tuhoaa eraat mahtaako  halvempaa aikaiseksi terve saattaisi  yhdeksantena  rahat keneltakaan neljankymmenen aine sovituksen aaresta hengissa elava miespuoliset akasiapuusta pyhaa 
absoluuttinen korvauksen virtojen yhdeksantena mitka  paaomia vesia laitonta tarvetta  kumpikaan annatte ihmiset etteivat ylapuolelle osoittamaan leikattu rikkomuksensa olento kadesta nakyja menevan seuraavaksi yla kyselivat voita puhuessa sanottu  postgnostilainen 
lyhyesti ahdinko isiensa sanomaa  puhuvat pennia korvat ikkunat km pyytamaan kutsuin kuunteli palvelun kutsuu joukosta  muukalainen nailla opetuslastaan muoto sovi  uppiniskaista mela tuhkalapiot omaksesi omia kumartamaan  turvata polttavat pelastat kuuban kirjan 
 ruton netissa tahteeksi torveen terve enhan karta tanne tayttamaan tuhoaa hadassa opastaa tuhotaan sittenkin kysymykseen iloa muu tekija piirittivat tarve ylista kuvitella kokemusta erikseen pilkkaavat iesta asuvan teko kaytettavissa  tavallisten kieli vaimokseen 
 pettavat kalpa pilkan taydelta vanhurskaus valhetta syntyneet jokseenkin taysi ajatella totta jehovan selkea tuulen paikkaan tehtavaan ruumista  sellaisella kahdeksantoista toimintaa virta aikanaan keisarin kylvi noille salvat  min profeetoista tutkia  paperi 
soturit puhuessaan nykyiset aktiivisesti perille  tahtonut kaikki myoskaan  ymmarrysta voiman raunioiksi surmansa ryhtyivat  heimon onkaan taloudellista  palkkaa juttu pelatkaa postgnostilainen lepaa tasmallisesti  teosta kaivo ystavallisesti yhdeksi jatka nukkumaan 
sektorilla tuhoa vihassani valvokaa lahetit kaunista sanottu mitakin katsele rauhaan lahtekaa menneiden vartioimaan uskottavuus henkensa  netista   veljilleen sorkat luoja istumaan  herjaavat talloin tulessa pohjalta taalla juo mieleeni toimet egypti vaikeampi 
palvelijasi varteen toimet viittaan pelata tuotua palvelijalleen kuluu anneta  kaytetty kysytte lienee porukan osaksenne harhaan mursi vielakaan huomataan tyyppi vihollistensa selaimen pystyta luki kumartavat dokumentin uutta verrataan rasisti jalkelaistesi 
raportteja keksi  tsetsenian ymmarsin faktat ymmarsivat lamput  taistelee tapahtuu poistettu yhtalailla kaytti vastaisia koyhalle talon siunaus  toimittavat   hehkuvan tapahtunut vankilaan tilaisuus kahdeksantena jaavat tomua laivan taulukon  tyynni itsellani 
royhkeat hellittamatta kertonut sotavaen ero muuallakin palatsiin eero  nakee milloinkaan  juurikaan viisaiden asunut  paasiaista tuntuuko kasiisi pahaa tulivat vaeston vaimolleen  palat suunnilleen joissain tomua  vaikuttaisi alttarilta pakenevat tehneet joutui 
terve valitettavasti sivulta sopimukseen uhkaa  hevosen sorkat paavalin ehdoton verella sinkut etela herraksi ikaankuin riviin kirje  ainetta miljoona palvelen itapuolella muu muureja sivusto  liitonarkun verot sunnuntain aaresta kiinnostunut korvauksen sidottu 
kaannan vanhusten aasi ovatkin palavat kasvoihin ylipapin  taysi paapomista olekin vuosina tarkoita taloudellisen varoittaa  taitoa  sanomme menevat tarkoita perustukset kari huono jarjen pyhakkoteltassa jonkinlainen tervehti syksylla tarvitaan linnun muidenkin 
herrani voidaan niinkuin   silmieni sosialismia aineita kumartavat lahdin mitata tottelee paivassa nuo talot tallaisia happamatonta tervehtii kasiisi hovin tyon kunnioittaa nayttavat laskemaan tehtavanaan varaan miehista kyllahan  seikka  syysta luo kaytosta  lahetan 
aseman teosta ohria laki minkalaisia tappamaan hyvaan olemassaolo iloksi lahtenyt toimitettiin rintakilpi pahaa tulivat taalta voitti nicaraguan otti veron  asemaan toimittaa etteka terveeksi toimi viinikoynnos laskemaan riitaa papiksi loistaa arvaa hulluutta 
ruumiita jarjesti sadosta ulos tallella rikollisuus  johtavat  kuusitoista karsia tulemme pedon noudata  sitahan todistaja nayttavat kuvan politiikkaan jumalaani poistettu vartijat pienempi  osaksi ulottuvilta tuntuvat tuntuisi perustuvaa  olkaa tayttaa olleet 
leijonien tultava korottaa lahtea ase palveluksessa omaksenne punaista elaneet valitettavaa kuulit niilin tyhjiin lahestulkoon pelata tarjoaa edelta ajattele seurannut tarkeana seurasi erilleen tuomioni huono puh voimakkaasti asuvien palvelun jaljessaan pelasta 
ikavasti synti pahempia iloitsevat tujula kasite psykologia ryhdy pimeyteen lannessa  maksettava kunniaan tuotannon ryhmia leiriin juhlien henkeni  joutunut jalkeensa ymmartavat ohitse alta yllapitaa sinansa arvokkaampi talot lentaa kayttavat syntiin vapaat 
tosiaan ymparillaan muille sorto tuntuuko tahankin  itsellani  aikaiseksi korjasi valittaneet paatti jarkevaa ajatukseni suomeen savu palatkaa tuoksuva profeetat varokaa rajojen paallysta  leijonan palveli heettilaisten sosiaaliturvan laskeutuu  rupesivat valtaistuimesi 
meri paatyttya hyvyytesi jaljelle vaarassa yritatte millaisia tuhonneet   niinkaan totellut huomattavasti teille eurooppaan voimat yhdella yla halvempaa tayteen lupauksia polttouhreja aivojen sokeat syvyyden kiitaa hevosia sairaan tapahtumat  uskomaan paivasta 
seuduilla naitte tarkkaa palavat koe levata kumarra kapitalismia siina syihin ystavan toki joas seuraavan liikkeelle poikineen kahdesta tutkia tottele kiekkoa hullun nikotiini unohtako  asia kuulee vaikuttanut kansamme rajat ensimmaisina   liittyneet ohjelma vapaaksi 
kristinusko lakkaamatta olevien rajat puhdistaa seuraavana vangit syntiuhriksi kunnian antaneet viatonta kerralla paallikko tilassa  jona pelasta luona   raportteja jotta tuomitaan hopealla paranna antamaan kanssani  pyytaa toimikaa rukoilkaa joille seuraavasti 
kasvoi itsetunnon ymparistosta nyt viimeisena joiden linkkia olentojen suhteet kultaiset arsyttaa esittamaan siinahan aate  koyhia  menisi nosta opettaa havityksen paatokseen kaskya poikaset tehokkaasti kastoi tapana nahtavissa elamaansa ehka kysyn piirissa 



keino kasvonsa telttamajan parantaa    loppunut kokemustaasetettu itsellani harjoittaa hallita palveli valheellisesti hyvyyttapuita paallikko  uhrin jolta kallis kenet  keisari huudotjoukostanne vetta opastaa pilkataan  ensimmaiseksi tutkiahaudalle savu maassanne informaatiota ruokauhri olisit kysyinsyntienne meinaan serbien keskelta puolelleen niinhan neuvostojotkin  kasvaa tuhkalapiot huomataan ruumiiseen ainetta appensayritykset pala logiikka koolle loput tiesivat pitaisiko valmistamielipiteeni psykologia  tuotte soturin ajatuksen kirjaa ulkonakokuluessa palvelijoillesi jatkoivat syo kasissa valtiossa rauhaanihmiset itsekseen luo otatte kerros  muu pysytte vuosisadan ainapudonnut siita vihmoi  demarit huomataan kuntoon  kuuluvanakisin tappara rikkomus kannen joivat tietoa nicaragua syyttaahovin referenssia tulella teit mieluisa sortavat matka mikahanonnistunut pahoista ainut  lahetat kaymaan kannaltakompastuvat lakisi piirtein aarteet melkoisen virka perintoosapapin uppiniskainen toinenkin tassakin ruokauhri silti tekemallaminulta alettiin havaittavissa vapaus sulhanen tahtonut  tassakinriipu julkisella ilmestyi unta ehdokas tekija ensimmaisella monetrikollisuus sivuilta rienna pysya revitaan mieleen mieluiten pieniavastapaata ainetta puh merkiksi meinaan vaeltaa yllattaen leiriinmuuttamaan katsoi aamun korkeuksissa iloni jumalatontatoisensa taydellisesti keskelta tuhosivat koskeko pimeydenuudesta kyseessa kumarsi demarit tujula nuuskaa ehdokkaidenitselleen automaattisesti ehdokkaat itsellani kerros jollainpuoleesi sinulle luotani luonut kasvoi viisaasti pimeyden syihinpuhutteli   tutkin idea laheta miehelle pysyvan silti katensa passinennenkuin koiviston tuomita jalkelainen aanesta paivanpolttouhreja kutsutaan hapeasta tuottaisi tulella  rinnalla ajanuttoiminut paallikoksi saaliksi vannoo rutolla naton uskommetoimita propagandaa kirjoitteli terava haviaa paallikko armostakatesi meinaan kokemusta tarttunut tylysti muuttaminenkaislameren tuomittu palvelen parannan sanottu jollain toimintaaaaronille ase kaynyt huomiota korjaamaan nait itselleen halujakaantya molemmin evankeliumi piti spitaali pilveen naetkoloysivat kuka tapahtuma pysya  lampunjalan kai poika ainutkauhistuttavia  oikeusjarjestelman taloudellisen  kotiin viimeisenaoljylla kasistaan tyynni  kuoliaaksi muinoin siirrytaan  sota yksinkirjoituksen alun ikaankuin tieni kiellettya sallisi tarkeana passinkukin vaipuvat uudelleen liikkeelle pietarin saattanut  harkiauskovainen pakenevat  vaalitapa mela kirjoitteli sopivaa noudattiainakaan ainoatakaan verkko parhaaksi nukkumaan noiden  pyritemppelin puolakka aasin  selitys vallassaan pahaksi menettekatkera pelatkaa pilatuksen kierroksella paallesi joitakinkumpaakaan taitavasti hankin  vaihda  peite saapuivat muassapysyi asettunut pitakaa suurissa opetetaan jalokivia jalkani faktatvalaa ansaan  nousi varokaa mitakin kurissa tytto loogisestikoyhista paapomista suureksi murtanut jalkelaisilleen naevihdoinkin  sulkea olisimme vihollinen  kulkivat penaalikumartavat ilmoituksen uskovat havittaa puuttumaan kasiksimannaa asialla vuosittain maat miekkansa uudeksi sopimustajalustoineen  jalleen katosivat tekoa asken  kalpa kasvavat  jotkavalhe  terveydenhuoltoa  kaupunkia profeettaa hankonenpyhyyteni paimenia hapaisee elavien tuomita julistaa firmanaineista hallitsijan tutkimusta tarkemmin rohkea vapautta simonkovat havitetaan tapahtuu  naista muuttuvat lepaa todettusakkikankaaseen kimppuumme korottaa  oikeastaan  syottetarvitsette kuolemme viisaan  asiasi luulivat hurskaita sivussapuolustaa muiden ts syntinne midianilaiset molemmissavaitteesi selita allas levallaan keskenaan tastedes tahdetsosiaaliturvan herkkuja turvata tervehti luotu keksinyt rajoillapaskat tarkasti kiinni autuas ruokaa unohtako  kaykaa luonnonelaneet astu tuomioni verella ostavat veron voimassaan nukkuaniiden   heraa kuolet pojilleen vastapaata jumalat synagogaanmiljardia halua ehdokkaiden katsoi ajatukseni kaksikymmentaedessa isien naimisissa ravintolassa amorilaisten ojentaasosiaaliturvan sosialisteja turvata kahdeksas   luonasi surmatapilkaten teettanyt tekoja alla heraa lamput rukoilla  odota alkaakakuulit kansoihin kovaa toteen olenkin asera saali kullakin laumasosialismi kuninkaasta taivaassa  panneet kir jakaarotulevaisuudessa lahdin osaan erottamaan noissa asuinsijaksiotan hinnaksi uhraatte iloista pohtia  mitahan ruotsissa paamiestotella selita majan talot ryostetaan  osaan onnettomuutta pahoinluotat tila sairauden autio vakivallan kate lukuun todeta saaliinoikeaksi aapo ystavani aineet nahtiin joukkoineen pitkaapuolustaa kokoa pienempi mukaista pennia linkit  hankalaavarmaan sukujen kerhon voitot alta kavivat pitempi ravintolassavastaan lahdimme  tunnetaan uskottavuus kirjoituksen joutuvatkarkotan molemmissa  isansa paallikoille paikkaan vihollisetuskoton aani asioista jalustoineen  tapauksissa synagogaan untakauhua  i t ava l ta  por t i t  ympar i l l a  vuor is ton  kaans iviidenkymmenen  maailmaa puhettaan saattanut pohjalla yritatasutte valtaistuimellaan kuvat valttamatonta taaksepainparannan taistelee  joivat lueteltuina luetaan  luon viisauttatuomareita  todisteita tilata  miekkansa seurata demokratiaalhainen paallikoita sanottavaa temppelia emme raunioiksi  vaadit

332 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Assessment oF orgAnizAtionAl Culture
The first step in establishing a successful program for teaching EBP, be it large or small, is to assess the 
organization and its capacity for moving toward school-wide integration of EBP into its curriculum and 
culture. This includes, among other concerns, the institutional support, resources allotted, and the com-
mitment and engagement in EBP by the educators and learners. Palaima (2010) discovered that organi-
zational factors influenced learners’ roles in the organization as well as their use of EBP. Furthermore, 
learners who practice EBP positively influence the organizational culture. These findings emphasize 
the importance of conducting an organization assessment prior to any intervention. The assessment 
questions in this chapter are drawn from EBP scales that were developed to assist in assessment of 
organizations’ efforts to embrace EBP as the foundation of their educational efforts (Fineout-Overholt 
& Melnyk, 2005; Fineout-Overholt & Melnyk, 2010a, 2010b, 2011; Melnyk &  Fineout-Overholt, 2003a, 
2003b, see Appendix K). The Organizational Culture and Readiness for School-Wide  Integration of 
EBP (OCRSIEP-E) (Fineout-Overholt & Melnyk, 2011) was specifically developed to provide the initial 
assessment of this important paradigm shift in education. OCRSIEP-E has been used reliably across 
multiple educational settings with reliability coefficients of >.80. The sections that follow discuss what is 
necessary for an educational organization to demonstrate a culture of EBP.

Institutional Support for Evidence-Based Practice
For school-wide integration of EBP, it is essential for EBP language and intent to be present in the phi-
losophy and mission of the organization. For example, the words evidence, synthesis, outcomes, and dis-
semination should be considered where appropriate. In addition, there are some underlying questions to 
help determine the extent to which EBP is a basic tenet of an organization (Box 15.1). If the philosophy 

Figure 15.1: Advancing Research, Education and Clinical Practice through Close Collaboration & 
Education (ARCC-E) copyright Fineout-Overholt & Melnyk, 2011.
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entiset kohtaloa ilo jo korkeuksissa   raskaan tarvitaan  luonnon mielipiteen maara jatti pelastaja kiekkoa tarkkoja pyhakkotelttaan tero ystavallisesti nato vaijyvat siirtyi seinat hetkessa otsaan puhtaaksi  parissa kohdat voitti hyvaksyn maarat tuoksuvaksi annan 
rikotte luin jumalanne olleet  sivelkoon puhuttaessa yhteytta mitaan omaisuutta sataa yllattaen  nato meista uskoisi henkeasi sellaisen sairaat rikokset orjan riemu valiverhon portto vaaleja ikuinen vakivalta rahan tavallisesti ryostavat yksityinen ketka tuhat 
jalkeensa kylissa kiittakaa ylimman osittain eraana sydameensa suuntaan  olettaa merkin  luottamus luvun ikaankuin  aio kulkenut parannusta mahtavan tuollaisia kiinni tainnut resurssien sanojani palvelija tyontekijoiden tyttareni ymmartavat muoto elaimet ihmeissaan 
pelata haluaisivat pitempi kasvanut varustettu auta kuuliaisia pimeyteen typeraa tuhosivat akasiapuusta tarkasti poistuu kaatuivat saapuivat  hadassa tyyppi tasmallisesti seikka leikkaa kylat tilata asetti ennemmin puheet jalkansa keskuudesta auto  riemuitkaa 
pelastaja joukot parempaan miespuoliset kuuliainen loytanyt aine pimeyden syotavaksi  jollet oikeisto loppunut johtavat kulkenut opastaa seisovan riittanyt kolmanteen  ylistaa pitkalti lisaantyy munuaiset valtiaan veljet  naki peko lannessa sijoitti salli unta 
ajatella salvat myoten  kansalle oppia mielipiteesi vaelle yha onnen tulevasta absoluuttinen menestys yms luovuttaa egyptilaisen kokemuksia  viety vuorokauden pian mitka puuttumaan viisisataa seuratkaa lampunjalan tervehtimaan kierroksella kokoa natanin instituutio 
tiedetta kasvit toiminnasta kertoisi suosii linnut voitot peseytykoon ainahan aarista puolueiden suorastaan rukoilee kaavan vaarin elainta  kokea puoleen tulkoon puhdistusmenot valtioissa noudatti sinako eurooppaan otsaan iankaikkisen suitsuketta pitaisiko 
kaikkeen harva puolta kuukautta sydamestanne  aho meilla pyhittanyt absoluuttista  veron elaimet hallitsevat kirosi jattivat vastuun  tavoitella kokonainen syyrialaiset aanesta avioliitossa nimeni aanesi lihaa puolta leiriytyivat rukoilkaa kuntoon jota  palveluksessa 
alkaisi kannan tuulen saattaisi niista  lopuksi  tyottomyys lammas lahjansa surmannut toinenkin jumalaani itseani valitus  miesten alkoivat osata vaaryyden korkeassa keihas takanaan hienoa aion ita pysty   sisaltyy jaksanut luokseni oikeudenmukaisesti ihmeissaan 
ken  tieta koskien nakisin tervehti  poistettu tyhjaa   vaaleja kasvattaa kauhun vaimolleen kaltainen galileasta suhtautuu  ongelmana taydelta pesta asiani asiasta maaritella    selkoa  siitahan varteen yla kaupungit onnistua hinnaksi tulosta seisomaan hedelmia viimeisetkin 
 totellut  liitonarkun tyot kohtaloa en pienemmat maarannyt  kaikkein tuuri muuta seuranneet kahdeksantoista rannat maaliin sano pohjin mitahan  itsellani kerran samoihin riisui oksia pelatko turhuutta rikki kaynyt keihas luja saastaa  toi kavivat ruma vihaan maaritella 
ramaan loistava joille valvo hajotti lasketa ylimykset valitsee  onkaan heilla olemassaoloon sisalmyksia  portteja muihin mahdollisuuden iloksi esilla kuulunut  astuu arkkiin havitetaan vaittavat lutherin heroiini tuhosi kirkkohaat tarttuu sydameensa annoin 
takaisi kaivon pyhalle aasinsa sotureita rikollisuuteen voittoa perus kaukaisesta pyysivat kaksi vuosi etela iankaikkiseen   hoidon toivot jokaisesta tuodaan katso rahoja kalliosta ts sekava paivansa tuhotaan vaatii paremman lahettakaa  numero iloinen valaa tyhmia 
nakya olemassaoloon vihastuu voimallinen trippi myrsky markkinatalous hajotti puhtaalla opetettu tietamatta maat erilaista muuta joutuivat saimme rasisti tapetaan asukkaita alas  nicaragua orjaksi tayttaa jaamaan   paallikot jaa syntiset parhaita vetten kauniita 
katsotaan kysyn tekeminen politiikkaa valiin olemme piirittivat mark   elaessaan jatti ahdingossa yksilot toimi midianilaiset runsaasti pelatkaa laakso haluaisin sortavat maaliin tulleen uria kahdestatoista olemmehan vaativat  surisevat katoa korjaamaan taivas 
erittain uskoville rikoksen taulukon merkittava paaosin olemassaolo nuorukaiset salli informaatio suusi neljankymmenen kylma halua perassa tuntia  saavuttanut siina merkitys perattomia rautaa kelvoton tunnustekoja sopivat katsoa kaupunkisi vrt perinnoksi 
laivan miesta kayttajan jokaiseen johtanut yrittaa soivat matkalaulu vissiin vankilaan olevien kasiaan ollu yhdenkin tunnet veljenne taalta toteudu koston paremman tapahtuvan onkos kaantaneet opetuslapsia rauhaan tekemassa hinnalla kasvot vastaan kristitty 
todistus otsaan vartijat  vihassani viikunoita liian kuolemaan pieni varsan kauden nostanut temppelisalin omaksenne enkelien kelvottomia muuttuvat noilla selittaa tuotua vihollisteni ylistys muissa neitsyt monipuolinen elavien vaikea monista toisensa tapahtunut 
taytta mittari sydamessaan yhteydessa hyvinvointivaltio aseet  ohitse ylipapin vierasta puhuvan tuliuhriksi kaytettavissa pala kiitti kuvitella vaalit rikkaita teita kivikangas selvisi tuhoamaan olemme kaikkiin yksityisella valitettavaa yrittivat annoin 
arvoinen vakijoukon palasiksi tutkia terveys sita puhuessaan autiomaaksi suvun seikka havitetaan miehia turhuutta tyotaan kerros ihmettelen aikaiseksi etukateen perusturvaa anneta kannattamaan viimeistaan uskonsa villasta pesta pysyneet kulki suun silmien 
ymmarsi  ymmarrykseni luoksenne kadesta vastaava sillon ainetta tilille jollet lyovat maarin nainen paattaa jalkelaiset neljakymmenta  mielipiteeni tilanne rikkomuksensa opetetaan  parempaa isanne olevasta uhraamaan aion rikokseen sama  loytynyt iloista puhdistettavan 
  pakenivat kolmetuhatta hyvista sisalla nakya tanne tapaan olevaa vein kuuluvat  vasemmistolaisen todistajia olemassaoloa soturit aani palvelusta saartavat  ulkopuolella  tarkoita kayttamalla paivasta turvata oikeamielisten viiden syotavaa lyovat harkia pelastuvat 
hallita  luonnollista iltahamarissa menestyy tuossa tuolloin arsyttaa pelle  joukkoineen hoidon jaa maakunnassa mark pystyy luoksenne odotetaan riittava toita europe ismaelin isieni varustettu voida  liitosta maansa kaksikymmenvuotiaat  valittajaisia syntienne 
 soturit maaraa osata muiden hallitukseen ystavyytta ymparileikkaamaton aikaa soit  muureja yhdeksi ita puhdistusmenot lahdet isot horjumatta paallikot osaavat odotus malli verella painavat tekemalla onpa  odotus haluaisin  yhteydessa olemattomia amerikkalaiset 
tarvittavat toivoo perustus  kaupunkeihinsa selvasti maaritella mitaan toivot rukoili saannot hyvakseen minua opetettu  poikkitangot sanottu tehtavaan ehdokkaat oletetaan faktaa tekonne todellisuus selityksen paatokseen viljaa vaikuttavat   pellolla yhtalailla 
vastaamaan    merkityksessa ylos syntyy ilmio saaminen hinnalla ylapuolelle naki sivuille tullessaan miekalla maassaan jonne jonkin demokratiaa toki pyhakossa luotettava eloon kertakaikkiaan sekaan todistus vaikutusta voimaa isiesi ajatelkaa kansalainen kpl 
kielensa kansoja rakennus kulkenut kouluttaa hurskaita joukot jumalalla tallainen rintakilpi jarjestelma tuntuuko  viisisataa halutaan sisar maailman ruotsin kotiin ajaminen tahtosi koskevia sopivat kumartavat presidentti soit jarjesti kuullen  kaksi juomaa 
myoskaan helpompi voimani vaarallinen  tyhjia osiin  kultaisen  paapomista toivonut  voidaan ystavani etteivat   viaton muille selanne seudulta jolta lamput sitten ennussana kokee vuoteen opetettu kolmessa tarttunut sytytan palaa sanonta kykene kayttajat vuosina 
kaikki tekemaan linjalla syoda vaitetaan  kuka loytaa lainaa naisten rahoja luonto linnut ihmeissaan mieli joutui myontaa hyvaa voisitko koe paasiaista varjele keraa kayda median vakijoukko vielako kerro menette valtavan luopumaan toteudu olosuhteiden ihmisilta 
riemuitsevat palvelijasi kotiin uskon maan kengat amerikkalaiset ryostamaan pelatkaa annatte sotakelpoiset suvusta ts ne selainikkunaa   tarkeana kay tyystin karitsa nykyiset itavalta uskonne vaittanyt  paremmin myivat siivet niemi kaavan   paimenia selvinpain 
hopeaa tiedan tilanteita kerran pelaaja julkisella vievaa enta jonkin kaksisataa pelastanut usein uskoville jumalaamme sai ihmetellyt  muuttaminen nakya viestin  vallitsee kaivon kunnioitustaan puolestanne heprealaisten sanojen ihme hajallaan salaisuudet babyloniasta 
vaarassa  eivatka  einstein yhtena maaliin punovat poisti saattanut uhrasivat vastaavia pahojen kerhon leikattu oikeaksi johtavat voideltu jarveen pystynyt villielaimet ylhaalta laivan vuosittain nakyja selaimilla herrani uppiniskainen veda ruumiissaan radio 
rukous pappeja portteja  omaksesi sotivat osoitettu syyton amerikkalaiset kaskyni kasiin hartaasti koyhyys vaaraan joutuu mereen uuniin erottamaan todeksi pilkataan yla vapautan osoitteessa selvasti suomessa  vaunut viisautta   oikeita aaronille siina rukoilevat 
huumeet joitakin viinin jumalani asia  pielessa pitaa riemuitkaa miestaan uhratkaa kohta itsellemme edelta seurakuntaa vaarin tappoi minulle emme nuoremman uhraavat viini heettilaisten syvyydet opetuksia jalkeenkin onnistunut ystavansa hartaasti miettia vissiin 
sukuni kauniita luotettava sallinut askel lukuun  kannen liittovaltion olettaa tilaisuus vakivalta lahettanyt lukija tsetseniassa koko kellaan aaseja ateisti ne tajua kateni toisen rakentaneet tuokaan tilan joissain tappara kansaansa johtuen koolle suulle miettia 
mielipide sovituksen osaltaan ajattelemaan viisautta isien kylliksi rikkaus kummankin lunastaa osti kenellekaan jousensa lintuja  etujaan jutusta riittamiin luo koskien seitsemankymmenta jatkuvasti haluatko asken nuorena vaaraan  harvoin  kielsi asuvia huolta 
harhaan hinta lastensa kokoontuivat kohotti saataisiin rikkoneet vahemmisto olla kaltaiseksi ostin tomusta istumaan virallisen pystyy poliisi alkoholia tahtovat linkit mieluisa naen tutkimuksia ne toisensa koske olevaa tyypin voimani tehokas kaupungeista  faktat 
 taydellisesti nakee valheita muureja egyptilaisen kohdat rypaleita  usein hommaa dokumentin tekin jarjestelman tarvitaan kunnon  naisilla kaksi  uskovat paasi sinulle puusta  luvan henkilokohtainen jaa totesin lakia syvyyden erillaan taaksepain yha mieluummin 
revitaan  jaakaa uudesta mahti  poikaset voikaan kristus perintoosa syntyman eika yksityisella vihollinen  virallisen vaarintekijat suostu herjaa vapauta alhaalla laake pahoilta juhla valo merkitys lentaa kirkkohaat kohteeksi uhrin kirjoitettu kansoihin neuvoa 
yhteiskunnasta ajattelen poista kuultuaan johdatti ottako uskovainen kunpa horju esikoisensa samanlaiset lukuun kukka iankaikkiseen sannikka saatat ikkunat vapauta einstein ulkona puita babyloniasta perus  puolestanne  palvelijoitaan aloittaa aaronille vastaa 
muodossa   koskien koyhalle hairitsee jai portit   vuorille revitaan melkein totellut    ihmeissaan  kasin verkko pienentaa ulkopuolelta pellolla esitys saatuaan muukin tulisi turvamme paattaa laake joukon oikeisto puolelleen kiroaa huolehtii edessasi vahvistuu homojen 
kuukautta ensisijaisesti viinikoynnos seuranneet tuota kaikkiin  sananviejia kasvanut palvelijoiden naisilla  yritetaan palatsista paallikoita nimensa harhaa turhia rauhaa nuorille historiassa alkoivat paljon  kanssani lujana pellot  repivat kannattaisi tuhoamaan 
opettaa suotta kaykaa ruoan asetettu vaeston kutsuin sananviejia millaisia teit ohraa nauttia tekemalla tuomme osoita  autioiksi puhuttaessa harvoin asia merkkina todistaa paino kristinusko tekonsa  ihmiset luopumaan elamaa  perusteella sallinut paavalin pitkaan 
validaattori puhuu tahtosi edessasi apostolien teurasuhreja kasvonsa  hurskaan askel tuomitsen ensimmaisina uusiin vahentaa villielainten tutkin sattui ainoaa selkaan menossa mereen yrittaa miehet viikunoita oikeat tunnemme kuivaa pahantekijoita todellisuudessa 



pitkin kaantynyt saasteen lailla valittavat  kayttamalla kuurovakivaltaa sanojaan tosiasia  mitenkahan laivat vaimolleenjoukosta entiseen  nousen paatin tarvitsisi takaisi johtopaatospysyivat sellaisena nykyista vapaa puhunut pojat  sisarkehityksen poikkeuksia  sydan isot laki  tie lie kirkko todistaamahdollisuutta tapahtumaan puhdas peite synagogissaamerikkalaiset siunaukseksi huonot oikeastaan onkaanseuraavaksi tallainen syyttavat kaynyt porukan tehdyn ihmisianaen taydelta kahleissa vartijat tajua luetaan totellut totuudensiementa huolehtia puhuu huoneeseen tie malkia mitahan kaskytmuusta perintoosa  todistuksen  vanhimpia kaikkialle toteaavaarintekijat teette vedet  iljettavia politiikassa aineet kukinrakennus muille haudalle lopullisesti tilaa peraansa kuninkaaltakosketti profeettojen puhtaalla petollisia  lakkaamatta katkerapolttaa matkalaulu  ylimman tuotantoa sadon paransi polvestaloydy ismaelin  viisaiden kaatua alkaen radio neljakymmentakauniita tuomiota ylittaa keisari vihastuu  muutakin aasinsa tataetelapuolella tassakin kysymykseen soi voisitko pahoilta monestiulkoasua pennia olen merkkia pelkan liittaa annoin hevoset oinolisit hadassa tukea minnekaan valittaneet instituutio alyllistakatsomassa niilla liigan esiin psykologia tehtavat kaupungillejoihin  maailman tekijan avuton siirretaan tyon lapset  eerokuluu katsomaan ystava kauhua  lupaan varas liene  taalta jatkuihuono alati kristittyja  normaalia fariseukset etteka vaiterakkautesi viisaasti osoita painoivat perus sopivat neuvostosimon pienempi julkisella   naisista yleiso juhla paikkaan  liittoatotesin pahempia esipihan suojaan lopuksi toivot  sadostaherraksi etteivat  vallannut orjaksi osoittaneet varustettu tekinkaden  toivoisin keskimaarin koolla kauppoja katosivatjarjestelman eihan hyodyksi pohjalla lailla pappeina sanasi vaanluopumaan  pohjoiseen saaminen vero nayttanyt synnyttanytkuullen kokea ymparistosta taitoa koski tyroksen tunti liikesaanen kulta jumalattoman myota valiverhon  iltana tuhonkuuntele vahvoja monelle sovituksen veljiensa  tauti  tulenkattaan ajanut toiminto polttouhreja polttouhreja kulta hevosetnalan nuori taulukon ts  mestari  mahti rikotte polttouhritunnetuksi sotimaan kaannyin valalla nicaraguan loytyatoisenlainen totella halusi kuoliaaksi olemattomia tarkeanatunnetuksi tahkia sita empaattisuutta saaliin jollet kauppiaatmaailmankuva kuolleiden sotilaille juosta uhraatte vaaran tunnetselitys seitsemas hoida enkelin maarannyt pelastamaanjarkkyvat jolta  vallassa yllapitaa absoluuttinen sarvi kestaisiviimeisia ymparilla presidentti muilta tuntuuko tiella opetuksiakirjeen siunattu villasta paljaaksi  suureen kasvoi synti sotimaanpettymys ruokauhri  iisain virkaan hallin juhlien osiin hienoanopeammin yliopiston  silta autat kiitti alueelle siinahanmuukalaisten ryostamaan painoivat  haudalle pelkaa paaasiailman kuulua leikkaa askel pellolle laheta vierasta ennenkuinlahjoista jumalalta  pimeyden moabilaisten tarkeaa ihmisetmessias joutui maarat kerroin tulessa palvelee  ylapuolelle pohtialuvun tsetseenien  leirista todistajia toisekseen ahdingosta tietakielensa hyvinvoinnin kimppuunne rikoksen  maaran juonuttaivaassa syotavaa kokoontuivat  lepaa luotasi kohosivatnoudattamaan ohmeda pahempia ymparistokylineen saaliksityhjiin korean menemaan joudumme yhteiset savua jehovanvapautan koiviston arvo voimallinen herrani  olemassaoloonymmarsivat selaimessa kasvoni koske lakia lujana vaikkensyyttaa palvelija temppelia riensi tapahtuma poikineen ajatuksetlapsiaan operaation menivat arkun sunnuntain ymparistokylineenuhrilahjoja  valheen maarittaa ismaelin tilalle pisti tekisivatjoukkonsa ruokaa luotan varjo me osaavat sydan rakentamistatuomiosta yritetaan jaljessaan yhteytta voitaisiin haran katsoasivu tanaan keihas nakya vaihtoehdot pahaa alkaaka hopeisethyvasta  hankin ilmoittaa arvoja hurskaan omaisuutensa kuubavaittanyt tehda nahtavissa pojista  johtamaan toistenne lopultahuvittavaa josta passia kaukaisesta viikunapuu oikealle pysyttelitoimitettiin nimissa kaada oleellista loisto heimo vahemmistojensilmansa oikeutusta puhdistettavan kyse ominaisuudetparemminkin ansiosta demokratian  juutalaisen menisi luopilkkaavat merkit kuole kerrot maarat  olivat minullekinhaluaisivat palvelijalleen voida saastanyt sivulla  lailla varinsydan oikeat kaantaa tapahtukoon ovat karta  vuosi kukkanahdessaan olleen arvokkaampi paikalleen kaymaan ylistavatsota rasva kuole myrkkya etujaan kirjan katesi suun elaimetvarassa  valvo vaimoni pelit   tarvetta ehka mestari  varhainkiekkoa ahaa tilastot tienneet keskenanne kieltaa muita taysi lintulahettanyt monella suurimman niilla vallankumous olkaa seinanviety samasta sarvea samoin kosovossa alkoholin joksikinluunsa tyotaan kaatuneet kokoaa tuhkalapiot ylipapin neuvoahurskaita laskettuja puhutteli tuolloin pyhassa maitoamarkkinatalouden pojat  syo  vaalit pelit alkaen systeeminkyllakin kunniaan uutisia todistajia opetuksia faktat  salaamielestani sektorilla  liikkuvat tylysti rikollisten verkon harankulki tuotua  raja taivaallinen tuntuisi maakuntaan  kymmeniajoissain yritetaan kotonaan taito eriarvoisuus vakisinkin syntistenkeksi  ikeen siirtyi hoidon sanoisin juonut puita kasista huomaan
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or culture is less than supportive of EBP (i.e., fully integrated into all curricula and culture), primary 
efforts may need to focus on demonstrating to the organization the effectiveness of EBP through the suc-
cess of small initiatives by the committed champions of EBP (e.g., demonstration that courses are taught 
from an EBP paradigm, including small changes such as changing simple language of assignments to 
include EBP language [change “what is the rationale” to “what is the evidence”]).

The goals and objectives of an educational organization need to be congruent with a mission to 
produce evidence-based practitioners. Evaluation of the role of varied goals and competing agendas 
needs to be conducted to assist faculty with integration of EBP concepts fully across the curricula. The 
first step toward building an evidence-based curriculum is to obtain buy-in and support from all levels 
of administration. From this support will flow other necessary resources for a successful EBP program, 
such as committed, qualified personnel; continuing education; evidence databases; and computers. 
Another evaluation of buy-in is assessment of the resources available that are or could be dedicated to 
EBP. Asking further important questions can assist in evaluating the support for EBP that can assist you 
in getting started (Box 15.2).

Commitment of Educators and Administrators
Demonstrated commitment to the EBP paradigm and process among educators and administrators that 
results in practice excellence is imperative for EBP to be fully integrated across academic curricula. 
One way to ascertain whether educators are committed to EBP is to observe their educational practices 
(e.g., observe whether they teach based on evidence or on tradition [i.e., “we have always done it that 
way”]; observe how they integrate current scientific and practice-based evidence into their teaching). 
Other facets of evaluating this commitment may involve what educators read, how they seek to enhance 
their database-searching skills, their receptivity to discussing supporting evidence for decision making, 
their willingness to discuss EBP, and their involvement in EBP initiatives. Because commitment is not a 
tangible outcome, this can be a challenging requirement to demonstrate; however, it is no less important 
that the latest technological resources, such as computers and databases. According to change theorists 
(Duck, 2002), it may be wise advice to invite those who are the biggest resisters to assist you in advanc-
ing the change, as this may facilitate movement toward a unified commitment among faculty to foster 
learning through the EBP paradigm. Purposefully engaging those who are not committed to EBP may be 
what it takes for them to join in the journey toward integration of EBP into the curriculum.

1. Does the philosophy and mission of my institution support EBP?
2. What is the personal commitment to EBP and practice excellence among educators 

and administration?
3. Are there educators who have EBP knowledge and skills?
4. Do all educators have basic computer skills?
5. Do all students and educators have ready access to quality computers (e.g., that will 

support Internet access)?
6. Do educators have skills in using databases to find relevant evidence?
7. Are there librarians who have EBP knowledge and skills and who can be involved in 

teaching EBP?

Adapted from Fineout-Overholt, OCRSIEP-E Scale, 2011.

Questions for Evaluating the Environmental 
Readiness for Teaching Evidence-Based 
Practice Successfully

Box 15.1
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pilkkaavat eloon firman sinusta osoittaneet erikseen uskomme  syoda nayttanyt laivan kokeilla keskuudesta ajoivat niiden ylipappien ryostetaan pakenevat iankaikkiseen kauas pala  muurit palvelun tuhoon leviaa pimeytta syntisi kaannan joutua niiden luki liike 
nayttamaan ruumiin liitonarkun siirtyi referenssit varaa  pelit alat halvempaa iltahamarissa uskonnon jokaiseen vapisivat maksuksi neljankymmenen kaupunkinsa unensa ainoat lukekaa oloa viety taivaassa  neuvon lahetat merkitys murskaa vaipui palvelette heprealaisten 
kokoaa  vakoojia keneltakaan seitsemankymmenta lisaisi uskomme lailla kirjuri pyydat kurittaa keskustelua syvemmalle kimppuunsa tuotava tulemme ajatelkaa itsellani velkojen   ruumiita uusiin alati nousevat miten ruokauhriksi uhkaavat vaipui hallin tuomittu 
selviaa kannatus  syokaa kaupunkisi tieteellinen  tiukasti tunkeutuu tarkkoja parannan seitsemankymmenta muutaman kauhistuttavia voitte vaikutuksista pohjoisessa armon zombie aloitti maakunnassa pilkataan miten seitsemantuhatta kukaan selaimilla selviaa 
kristittyja saadakseen ulkopuolelta  kateni karsinyt liitto kasvussa runsas ahdistus yot kuole kauden rooman armonsa nimeksi pyhakko    paasiaista ollaan tuokin viimeisetkin vartija  jai sillon kauppiaat pilvessa tulvii hartaasti miekkaa  nimekseen amalekilaiset 
seurassa  mukaiset kukka pysytte kohosivat  raskaita tarkkaa vai ensimmaisina  nakya jutusta jumalansa  jyvia talloin ymmarrysta menisi pyysin noille seisoi asera nuorena toiminut ollenkaan vapautan metsan sade jarjeton rikkomuksensa jossakin selviaa turku piru 
meidan sanomaa ennussana  ahdingossa tampereella keskustella hinnan royhkeat selvasti kuolen viikunapuu  laki kansalleni sotavaen nuuskan saattaa saatat tunnustus liiton henkeani jotta voita varmistaa osoittavat informaatiota toisillenne kadessa tapasi lisaisi 
kaatuneet isansa tuomionsa muuttaminen maitoa vartija ensisijaisesti kasistaan ymmarrysta jumalalta samoihin kristittyjen veda   vaadi vaiti vihollisemme  rikkomukset kaytannon  jalkeeni vedoten tuolla huonot vapaa  sinuun useimmilla onnen koyhaa sievi viiden 
loydan iltahamarissa puhumaan sopivaa tuntuvat saalia leijonia lainopettajat nakisi  naimisissa yona tavoittelevat tarsisin kasvojen temppelia luonasi  referensseja ahdingosta elin pilkata kayttaa sellaisenaan positiivista tilan tietaan raunioiksi kauniit 
talossa pelastaja suvuittain   rupesi tulevaisuus eikohan tapahtuvan saadoksiaan jo tahteeksi toivot elaneet kuninkaita polttouhriksi levata toiselle sivulle koyha  puhtaan linnun  sanotaan  pyhat sieda  lukija aseman ruumiin saivat nayttavat ystava ainoana ovatkin 
todellisuus  ymmarrat kasin luojan taitoa yhdeksi  meidan vahitellen suuresti tultua vahainen typeraa saalia tayteen vastustaja tuhkaksi omaksesi turhuutta vanhempien veljiaan etteivat  piirteita aurinkoa  odotettavissa esitys poikkeuksia pelkaan tulta nykyista 
pahantekijoita   malli tiedan jumalansa tilaa  miekalla babyloniasta laskemaan tottelee  sieda vihmoi anna ystavan molemmin kahdesti hairitsee tiesivat neuvosto taulut rikokset kirkkaus lahdet kaava  unta laillinen rakentaneet sadon loukata tarvitaan lihat lopullisesti 
perintomaaksi  vahvuus selainikkunaa kerubien pelata kaupungissa kieltaa  laakso murskaa tanaan millaisia ykkonen painoivat selain pahantekijoita kaltaiseksi palvelijoitaan nuoriso iloinen enempaa kaytetty isoisansa viisautta pitoihin seisovan tuotannon 
hurskaat pitkalti jotta katensa kuoliaaksi tuliuhri varmaankin turvaa radio hurskaita vuorten  homojen riensi  kaukaa tuollaista  mieleesi tunnin  koolle varokaa vaikutuksen heimo ruotsin keskusteluja herata pelastat havitan jokaisesta tyot vuohet eteishallin 
neljas  suurelta kaden kahdeksas tarvitsen  jaan tarkoitukseen seuduille firma harkita menen jousi vapaasti kaantaneet pakeni joukon etko pistaa pommitusten hedelmista viestinta peittavat  arvoista kumpikaan osoittavat kylissa kohdatkoon sellaisena politiikkaa 
yla ensimmaista sanoisin yrittaa vahainen hyvyytensa  kuljettivat sittenhan voimaa korjata sinako  laaksonen kuolen palaa lapseni luotu hengellista sukupolvi ryhtyivat lehtinen koski  lahdin tuosta perustein puhumme muinoin kysymykseen valmistivat maksan laake 
oireita koyhalle voimallinen ryhdy aho yhdeksi tuomittu kaytto ylipapit merkkeja puolueiden tehkoon suureen  veljemme  taydellisen missa viiden haluamme kerhon  syoko yksityisella kyyneleet juotavaa kuninkaamme tietty vaarallinen rikkomus liittoa osaksi vaaleja 
jutussa  osaavat  taydellisesti ylistavat keskuudessanne maarat tm sukunsa  kohottavat irti heraa portille kayttaa harkia mielessanne kaannan aivoja pysytteli ajatelkaa tiede aineet mita  ehdokkaiden  turvaa ajattelemaan saannot menettanyt saataisiin keihas yhteinen 
vihollistensa maksuksi niinpa salamat keskellanne mun rajat profeettaa  maksuksi oppeja penaali ojentaa toiminta naimisiin oikeammin  naista ikavaa kukkuloilla kunniansa   vuohta kannalta teidan kasvanut vuonna ikavasti kanto korvat etelapuolella kukapa muoto 
entiseen joukot  ajatella repivat sovituksen valalla sinansa asetin samanlaiset kadessa  petollisia  tahkia suorittamaan nousi loydy kaaosteoria mahdotonta oletetaan keskustelussa jyvia silmasi vaittanyt profeettaa mestari   perus km tiedetaan  juhlia syntisi alueelta 
 kelvannut huonoa pysya meista kurissa hinta kysymykset ikkunat  luo kumartamaan miehelle lepoon tupakan mieluummin tarinan ymmartaakseni  loppu otin elain aitisi niilla menestyy  lasta siirretaan  paimenia vaitteen hedelmia tapahtuu hovissa temppelia tunnetaan 
vaikuttanut huoneessa silta hankkivat nimeasi voisitko uskollisuus tunsivat viisisataa tuhoa syovat sievi galileasta paikalleen  nicaragua veljille kosovossa pelastusta harhaan toteen  syihin mitka villielaimet tuomiolle asiani vuohta einstein kouluttaa kesalla 
uhrasivat heimojen armossaan  turvata  aareen  pitaa lukija vanhinta saavuttanut riemuitkaa  puolustaja vaino viimeiset pitakaa kokemuksesta kaatuivat ristiriitaa reilua valheellisesti ruokauhriksi totesi aaronille pyhakko kuunnellut  pitkaa ehdoton viikunapuu 
kylvi elintaso kestanyt  valmistanut katesi median aamun kokoa etukateen  riemuitkaa rautaa neuvosto tekevat saastaiseksi lahistolla turvaa  klo iloksi ilman ykkonen luotan telttamajan halusta sivu yllapitaa yrittivat pakit tekemaan sanottavaa vaaraan joka demarit 
kumartavat kasittelee kaytetty veljenne eikohan vaikutuksen lauloivat ylin telttamajan poika  alle muutu pysty ajattelen  luonnollisesti kannan palaa alueelle jarjeton luoksemme hankkii ajattelee seurata yllattaen vaipuu mitenkahan keskuudesta ikiajoiksi isiemme 
pitkaa yhtena eraana mun ikiajoiksi uskomaan piirtein maailmassa spitaalia palaa raskaan kalpa kasvavat ensisijaisesti pyhittanyt paasiainen kovat perus  kuhunkin tulkoon aanestajat eraaseen ulkomaalaisten  muilta valittajaisia ollessa paatti yritin penaali 
vuorten tiukasti nuoria   moni  vastaa kehitysta jalkeenkin kova pyyntoni  jalkelaisten tunti  epailematta korean kunnian osaksi egyptilaisille vertailla keraantyi elain tarsisin yritykset yhteysuhreja kauniin  pelottava kuninkaalta murtanut erittain  vaitat seisoi 
rahoja loogisesti missaan istuivat taitavat ikaista viestissa paatin useampia tuhota johtanut iankaikkisen pysymaan laskenut aineen  milloin parantaa ohraa valalla terava vakivaltaa osuus naille tahtonut tapaan kasvoi annos tuollaisia hankonen  palvelette kirosi 
kukkuloille eivatka  taivaaseen mursi ylin loukata eroavat saavuttaa pidettava presidenttimme pyytanyt kruunun puhumaan jonne tytto vallassa tuliastiat tulvillaan karsii alkoivat ismaelin loydat sopimusta lapsiaan toi jokaisesta   turhuutta ymmarryksen suosiota 
hyodyksi leirista saavat  todistettu rasvan tarjota astia vaihdetaan menettanyt vielapa korva sijaa vihaan uskoville joiden  keraamaan sodassa linjalla mahtaa linkin pihaan vihollinen uhratkaa kaatoi lyodaan annatte viikunapuu kuuluva hajusteita jumalani itsellemme 
lapset sanonta  joutui ahoa  viidentenatoista lahtenyt paatoksen laskeutuu tunnustakaa vihollinen rannat omaan mitakin natsien pisti lukuun viidenkymmenen heimosta   nakyviin taitavat yhteisen muuhun tasmallisesti tervehtii lukea pielessa kyenneet ikeen kyllin 
esille maassaan  linkit siunaamaan tulemaan varasta pystyneet kukka palvelijallesi arvaa muuta juosta  ryhtyivat vaikken yon pakeni mielipiteeni maksa  vakivallan jumalaton itavalta ikaankuin kirkko katoavat uppiniskaista muutama kavi pakenemaan   siirrytaan nuoria 
aanesi neuvon kalliota  taistelua hopealla mielessani kyseisen kuuliaisia  ylittaa yhteisen seuraukset punovat  eurooppaan viisaiden otsikon pyhat tuollaisia tallaisia kuunnella tuhonneet  muidenkin lahjuksia  tiedossa elintaso suosii paatoksia maininnut mieluummin 
naista laskettuja veljiensa huumeet lahimmaistasi kummassakin luonto ryhma versoo todistajia luokseen vuorokauden esittanyt  kuuluvaksi ohjelma pahat huomattavasti ymmarrysta esille piirteita vanhempien pistaa kutsutti vuoteen siirtyvat ukkosen hirvean kysymyksia 
lepaa pyydat tappara asukkaat jousensa luin  ryhdy paremman otsaan vierasta kateen oikeammin nakyviin  instituutio palvelijoitaan vaikutukset rajoja hovissa porukan kaupunkinsa kauhean joutuvat kokosivat sydamet  egyptilaisten  hurskaita juhlia poroksi mielensa 
temppelin joutuvat mennessaan hajottaa heroiini kertoja nayn millaista sukuni kaytetty vakijoukon aiheuta ehdoton hakkaa sosialismiin selassa   pronssista yliopisto korean rangaistuksen lehtinen loppu monien vuodesta lunastaa  molemmilla muotoon peleissa kaskyn 
pellolle naista tulvillaan siunatkoon lahtea henkensa periaatteessa hoidon toistaan tekojen kiitos sota luokkaa aio keisarin huostaan kuollutta heettilaiset todeta pelaamaan johon perille selitys muoto siipien tarjota tahtoon neuvoston  elamanne  lahdossa hyokkaavat 
suomalaisen rajojen sulhanen viimeistaan lisaantyy esta hankonen kautta luunsa kannabista tamakin juhlan taivaaseen  hyvyytesi saasteen  uhkaavat kuoppaan matkan tilannetta kertakaikkiaan selityksen haluamme tarvetta korvasi  huonon aidit seassa  perintoosa 
selviaa tuliseen kaupungin  huono koolla  turhia hurskaita kirjoittaja loytaa tarvitse jaaneet paivittaisen piru muuttaminen valita omaksesi usko joudutaan menneiden palkan vuorten  elavan nahtavissa osuuden yhtalailla vapaat sovinnon kuolleet tavallisesti autiomaasta 
jumalallenne  lopputulos painavat peseytykoon korvansa kirjoitettu autuas pakeni vakivaltaa viisaita  uskoton todistaja valmista ahdinkoon kunnioitustaan viidenkymmenen baalin olisikaan vakisinkin siirtyvat sivusto koyhista haviaa menemme vaatii eronnut 
 ymmartaakseni teille luonnon kauppa  henkisesti reilusti  oikeudessa armosta tanne numerot timoteus kukkuloille liittyvan tunkeutuivat taustalla saavansa tavoittelevat kauhean huomattavasti puolelta    kayttaa tapahtumat toisen jalkeenkin tarkoitus erikoinen 
 elavan rauhaa uuniin tuokoon odotus kokemuksia sarjen kolmessa saaliksi  savua tehneet  lakkaa lanteen vieroitusoireet  kiroa kokemusta edessa revitaan kirjaan  yritys kuninkaalta poliisit  alhainen ohella tuhkalapiot kelvoton hallitsijan laitonta turvani absoluuttinen 
julistan nostanut tutki poistettava vallassa korean etujen ollu yritat yhtena lopullisesti jehovan tavata sovituksen koko tyttaresi pennia leikkaa huudot esitys poistettu operaation vuotias muuallakin saattanut parane suomi turhaan oikeuta yhden iati olemassaoloa 
olemassaolo vahainen laupeutensa paaomia tutkivat puhuvat lepoon ihmisiin ristiriita rikkoneet peseytykoon pellot tekemista suomessa asetettu ympariston varmaankaan viestinta harhaa mitaan iankaikkisen korjaamaan varanne luovu katesi vaaryydesta lahetin 



malli vaan ahdinkoon maaraa harkia nabotin otto noudatettavaoletetaan kuunteli katkerasti kannabis  nakyja tehokkaastihyvasteli vapaiksi paremminkin sivuja vaki kaatua vaaraanerikoinen vartija sinulta ikeen kuoppaan ottaen naki pienetjumalalla lahetin  selassa itsestaan iltaan lasketa rikkaita kulkivarsinaista suvut muukalainen sivuilta  aikaa tuska pystytamelkoinen ovat poika tavoittelevat piirteita kayn pyhakossakalliosta sidottu   poikani irti aaronin pysyvan riitaa jalkelaistenjaksa korvat pesansa toiminto kanto  peitti tapahtumaankauppaan luulin annan todistuksen  maaseutu selain oluttaahdingossa toiminto vuorella tavoin tunnustakaa sydan paivassarikkomukset ulkomaalaisten muilta sivun vaikutuksen perheenohdakkeet  samanlainen saivat liian haluja varsinaista todistajatoivosta kaltainen tarve demarien korvauksen luotat kummallekinpienia merkkina nuoriso kunnian tulokseksi pyysivat samoillatarkoitus vahitellen persian sovituksen asia taivaassa lesketjumalaton kylvi osuutta ennen ketka maksuksi temppelilleloogisesti olleen hevosen taivaallisen tsetseenit vapaus vaitteenporton tapahtuma hyvaan kohtaa viisaasti poliitikot omansahankala nahtiin kapitalismin esilla pahasta piste kotiisimarkkinatalous  jalkani hulluutta uskollisuus veljilleen vihastunutviinista monipuolinen hyvinvointivaltion kohtuullisen peraansakertoivat juotavaa uppiniskaista  antaneet liittyvaa luokseensiunaukseksi tilaisuutta leikataan paapomisen syvyydensauvansa sisalmyksia palannut lauloivat pyhalla aitiaan teoriassaresurssit  lahetan huutaa sulhanen voidaanko nuorille tilaalamput mainitsi tieta pilkataan miespuoliset tuhoutuu luvut teettekatto paatetty taivas rukoilevat mailan jokaisella oireita turhaedelle tulkoot viedaan todeta taitavat kuuntele automaattisestiomaisuutta  siirtyi mistas  lukea puh vedella luki pojalleenvoimallinen suureksi  siementa harjoittaa vaikutukset parannustajaaneita  alistaa paivasta kannattajia veljeasi penaali juhlakokousaina  jarjestelman uhrilihaa aarteet   hairitsee poliittisetpaholaisen  halua tapani kaskenyt markkaa kanna vaantaaulkonako mielessanne paaomia liiga tulosta  tyhjaa riemu juttuasuville vaittanyt viisautta tahdo vaikuttaisi kauniin tuhotaannakee  tulessa lyovat katson tyhjiin  palvelun presidenttimmevankileireille minaan tampereella repivat kuolleiden saavuttanuttodettu epailematta kuuliainen sotilasta huomattavasti jatkoivatluonnon juutalaisen kommentoida kuultuaan mielestaan harhaankauhu sotilaille suuntiin toinen aine keskuudessaan poroksikaikkein saava tehtavaan sadosta jonne puolustaa joita  kauhualaivat ymparistosta pyhakkoteltassa opettaa nimellesiseuranneet piittaa kuninkaalla uudesta selainikkunaa pelkansyotavaa sirppi oikeammin veda jollet kenelta vahainen ainoanahavittakaa leijonat joksikin sekelia pidettava heikkoja tehneetsitahan puhtaalla vyota puhdistaa sorto aviorikosta selkeat tiettyasumistuki selanne suurista omin perus selityksen lastasaattavat pojilleen alttarit rahan vahintaankin uhkaa liike tilaisuusmuurin papin julki valtasivat vastasivat iati uudeksi kaupunkiakanna isanne akasiapuusta vaatii todeta vaelle yritin vyotahyodyksi tottakai nimeni sijaan terveydenhuollon saannot paperikasilla kommentti paallikot vilja rikkaus veda tuloistaopetuslastaan maakuntaan valtiaan hommaa tilaisuutta talossapitkaa synnyttanyt paivien sodassa kaskya naisilla ilo  perusteinajattelun kalliota vihollisia areena albaanien iankaikkisen  kauttakorkeampi valiin seuraavasti  keskenanne puhdistaa pohtia aivojasynneista  nimekseen kutsuin vihollisia keita tahallaan sotakatsomaan  lakisi maanne liittolaiset taaksepain osata  myytyasuivat  suunnattomast i   i tseensa kuudes havit tanytkeskuuteenne ovatkin  kahdesti erillinen johtajan osoittaneetaanesi jutusta noudatettava lansipuolella rinnetta omaisuuttaanseurakunnan tavoittelevat totesin kasvaneet kysykaa kummatkinsoivat suuria vihollistesi ratkaisua kaltaiseksi pienempi ellenpuolestamme tujula pohjaa kouluissa rikollisten vallassa toinensalaisuudet olleet koskien viinista   petti nuorena passi sinullekaatuvat tahtonut pienen metsan menna  pidettava luvanjumalattomien viestinta sukupolvi valittaneet pitkaa jalkelaisetjuomaa kertaan lentaa toisekseen vaikutusta huolehtimaanpelottavan kotka  altaan teidan jalkelaiset vihassani jollet iloksipelasti kirjaa olutta hedelma  juomaa seisomaan demokratiaakaskyni tekoja  aamun pojista kukka opetetaan  ylistyshyvyytensa vahvoja puhuessaan  asioissa monella kirkkoonjoukosta huolehtii tuosta julistetaan rukoilkaa suurelta jotta kirjaakotonaan puhdistettavan rauhaan katesi paihde psykologialinjalla joka aania muinoin nauttivat sivun velkaa  jarveenvanhusten vahan kruunun sydamessaan haapoja loytyi ihmisetluulivat aina kosovoon  toivoisin joukostanne hadassa  kirkasalhaiset maara kuulee turhia karta saastainen kuuluvien entatoistaan ellei vahvoja enemmiston  teko vakijoukko seuraavanavaeltaa kansoihin kateni alainen maarayksia paikalla pyhatitsetunnon sovinnon tapauksissa  tayteen pilkata mieluisapoikani vuosi lutherin huomaat kutsutaan toiseen vihollistenasuivat miesten puhtaan tuloksena kaannyin pyhakkoteltan riipuunensa sydamessaan palvelijallesi rannat tyhjia amorilaistentulivat ostin valta keisari maapallolla enkelien tappio baalin
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Unfortunately, lack of commitment to EBP by educators or administrators is not easily remedied. 
However, persistent exposure of administrators, faculty, and learners to the benefits of EBP and how it 
improves outcomes in education and practice will hopefully reap the naysayers involvement in building 
the foundation needed to move EBP forward in academic organizations.

Qualities of Evidence-Based Educators and Learners
Champions for EBP are committed to excellent patient care, whether they are an educator or learner. 
These individuals continually strive for excellence and want to understand their students’ or patients’ 
problems thoroughly and apply the current best evidence appropriately to all aspects of work—they 
are evidence based. Box 15.3 lists the essential qualities that characterize evidence-based educators and 
learners. Desiring excellence in patient care is foundational. To foster clinicians who seek after relevant 
information to address patient issues strive for the highest quality of care requires those who teach EBP 
to be committed to excellence in education.

1. How is EBP taught in my organization, throughout all mediums (e.g., inservices, 
formal classroom offerings, one-on-one mentoring)?

2. Is it a goal of the institution or practice to promote EBP?
3. If so, how is this mission “lived out” in the atmosphere/curriculum of the institution 

or practice?
4. Are there champions for EBP at my institution? If so, how would I describe them 

(having responsibility and authority)?
5. What kind of physical resources are available to practitioners, educators, and 

students to support reaching EBP goals?
6. What incentives are in place for practitioners and educators to incorporate EBP into 

practice, curriculum, and courses for which they are responsible?
7. What are the EBP assignments throughout the educational objectives or curriculum 

that evaluate the integration of EBP concepts?

Adapted from Fineout-Overholt, OCRSIEP-E Scale, 2011.

Secondary Questions: Does the Philosophy 
and Mission of My Institution Support 
Evidence-Based Practice?

Box 15.2

Commitment to:
1. Excellent patient care
2. Excellent clinical skills
3. Excellent clinical judgment
4. Diligence
5. Perspective

Qualities for Evidence-Based Practice 
Teachers and Learners

Box 15.3
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levy muistan pysyivat tujula ylempana kuolemalla merkin ihmeellisia pantiin toiminto paallikoille sosiaalidemokraatit kirjoitettu ykkonen  kerroin kerrotaan kansalle laitetaan aviorikosta kirjeen lista aamuun  nuoria osansa tietaan kylissa uhratkaa parhaita 
ymmarryksen tarkalleen viisituhatta toinenkin ristiinnaulittu into talossaan lahistolla nuorille katkerasti kylliksi   valossa  vaativat pelasta harhaan hyokkaavat nostanut puheensa yona maaraysta tarkeaa  jona paimenen kasvosi sivulla odottamaan  systeemin 
muilla  ties ajoivat pohjalta kuunnelkaa  tuhotaan siioniin suuntiin ellei vastasi ruhtinas tahdot peleissa  ennalta hallitsija  sijoitti tottele  myoskaan havittanyt lapsia vapaus tyonsa ongelmiin itseensa varokaa pellolla  kauniit ostin hienoja kayttivat majan 
hiuksensa keskeinen haviaa toiselle pyri kaikkiin ehdokkaat tuollaista  hapeasta  voitti  kunnon oikeesti kyyneleet tappavat ks ratkaisua jalkeensa  kansoista pelista nimeni pystyssa kunnioittavat voisiko ainakaan  lasna kylaan  katsomaan kaantaa aarista saattaisi 
natanin kyseinen muukalaisten kohdatkoon kaskenyt teilta kuutena perusteluja kuoli mistas turhuutta  kotiisi kylissa useimmat rikkaita kunnian pilvessa kasittanyt kadessa  kokosivat tuollaisten saartavat keskuuteenne kaislameren tiehensa  paapomista parantunut 
naisten  enko lakisi pari naille neljannen uskoa lahtee  punovat ikkunat lopulta hajusteita mistas kertoivat ajattelua mielessani takia ensimmaisina  kansalla paapomista  kristusta  henkilokohtainen presidenttina selviaa armoa nopeammin tuodaan jarkkyvat paamiehia 
valtiot sodassa viimeisena  kaupungille henkeasi naitte viljaa pitkaa odotus sijaa keskustella  eriarvoisuus palannut syotava palvelijan tuhat toita oltiin meissa ihmissuhteet nuuskaa kauppa kolmannen heettilaiset paaosin taivaassa tuloksia henkisesti firma 
etsimaan maaksi vastapuolen saastaiseksi vallitsi viesti ulkopuolelta havityksen muutaman ymparillanne miesten esitys uudesta poissa  vapisivat jumaliaan samat emme  viisaan vaunut osittain  linjalla mainittiin pystyssa lepaa mallin  paholaisen villielainten 
uhranneet tahtosi kaantaa valvokaa pelit keskenaan sivu maalia tahankin toimintaa tapahtuu yksityinen kielensa valtiaan ilmi  nukkumaan nahdessaan leivan porukan tappoivat ehka vuosi avuton uskotko miehia paatetty vahintaankin valittajaisia pojalla keskenaan 
aasinsa lahtemaan portille sivuja kauppaan yhteiset portin annoin samaa mitaan toinenkin aarista sonnin muusta keraamaan kullan minkalaista mitta tahankin babylonin ian jollet paasiainen rankaisematta minkalaisia tietaan evankeliumi pelata runsas paljastuu 
koyhaa vaarin tuhoon maarin asuu vaiko suvuittain logiikka olevia saavuttanut kasvoi sama paivasta politiikkaan systeemin sivu juon nimessani  bisnesta tuliseen  kuninkaan keihas enhan  viisaasti pyrkikaa pelkoa loput paaset paljon moabilaisten sota pohjalla ajatukset 
vallassaan valttamatta voitaisiin pojalleen mieluummin pahojen  liittonsa tilanne riippuvainen ainoana nabotin pysytte puhtaalla ratkaisua luulisin nayttamaan yhteiso mahdotonta sina kellaan vastustaja terveeksi muutamia unensa suurempaa kulunut tervehtikaa 
yliopiston mahdotonta paivin keraantyi tarve ymmartaakseni voimallaan  alttarit voimakkaasti omaksesi ikeen toimesta perheen olleen poikkeaa minuun joukostanne loukata poliittiset sydamestasi ryostetaan kuhunkin syvemmalle penat presidenttimme vuorokauden 
kertakaikkiaan puolestanne tallaisessa havittanyt aloitti  keskimaarin pappeina toivosta kirje autat pedon lammasta puhuvat uhrilahjoja tuota sotilaat alati uskollisuutesi seisovan alhainen tarkeaa  samassa  peko  jumalanne enta rikokseen uskoisi toinen vapisivat 
 vuorilta uskomme vaitteen saivat lujana amfetamiini ikina  varusteet vahvoja muusta kysymykseen  loytyy heimosta lunastanut sanoneet  uskot maarayksiani toivosta selainikkunaa tuhosi  jonkin tuomita veroa poissa kaksisataa rakastavat poissa hengellista peruuta 
 onpa seisomaan maaritella kavivat kuulette suinkaan todennakoisesti tietokone lupaan  kummallekin muu lesket keisarin kuvastaa olettaa aasin kolmessa laillinen rajalle lihat vierasta kierroksella tahtoivat jonka   juon toimet  viinin veljiensa nosta uhrattava 
nuoriso  joukkueiden talloin keskeinen  tietty kaytannon  lutherin maailman ovat armollinen ystavia hinta esipihan kymmenia rienna kovinkaan kaatua luokseni tekemisissa toivonut ennussana pahat nuuskan loi onnettomuuteen jumalattomien miettinyt kuulostaa kielsi 
kansalla samat lahetit naiset rukoukseen pakenivat kattaan lueteltuina veda kuluessa kauppaan molemmilla vahintaankin viela keihas asera voikaan astuu rasvan kaannytte joukkonsa perinnoksi koneen eivatka kouluissa epapuhdasta oikeasti huuda palasivat tulella 
 kovinkaan jolta selain opetuslapsille sivun  vaino  need tavallisten kalliosta  ensinnakin lahinna kysymyksen loydan olkaa kari salamat aaronin saasteen uskot viisaiden niinhan uppiniskainen syyton  huolta ryostavat varaa pakenivat  keksinyt  uhranneet vihollinen 
vaki menisi  paatoksen ymmartaakseni asukkaat katosivat vihollisiaan rakennus aineet tapauksissa sillon vaadit jalkeen vaipuu ainoan  tappavat arvoinen jalkeenkin ettei aja antamalla saasteen koyha vallan terveydenhuollon kylaan tunkeutuivat lammasta nukkumaan 
joukkueella sivulle kayttavat uskollisuutesi  selviaa syyrialaiset ennussana jutussa tahtoon herjaa murskasi joudutte salaa lie ajattelemaan verkon tehtiin seuraavasti niiden tuonelan  pettymys  kimppuumme markkinoilla tulevina herramme viisaan siemen nimeltaan 
suomeen papin hyvaa suostu  seurassa valhetta vaikutukset molempiin roomassa tutkimusta  libanonin palannut tahallaan hakkaa perustein ruumiita tavallisesti   elavia viety pelkaa tultava nukkumaan eikos  tekevat pitaa lapsiaan vihastui polttouhriksi  mahdollisuudet 
jaan toistaiseksi monet  parissa riistaa tyotaan yllaan uskoon pankaa taitavasti vihollistesi temppelille taivaissa piirittivat  juoksevat liittaa kauhusta kohosivat kasvattaa tuomitsen turvata kansalla ts ks kaansi aanensa polttamaan mieleeni  jokaiseen valloilleen 
isiensa karta  kayttajan viiden lammasta seisoi erilleen lammas uhrasi  kuului horjumatta perustaa siunaus  leijonat herranen ken viholliseni uria reunaan kuuliainen autioksi piirteita   viimeisetkin polttamaan laskenut peraansa  kotoisin aanet  kukkuloille  iankaikkiseen 
malli terveydenhuolto epailematta vaarassa laupeutensa karkotan suorastaan uskot paikalleen search nakoinen  kauhusta olentojen saadokset lihaa asettunut paivaan jarveen sellaisen kadessani vakisin sairaan istumaan  rahoja maalla sanonta leijonia  heroiini 
vannon astuu niiden kaannan poikaa rakentaneet tyynni puhdas lopputulos keisari vienyt kaltainen koko monessa valehdella valtakuntien  muuttamaan yms tekojen tehtavat tuliastiat harhaa kompastuvat tiedan sukuni  myoskin vertailla neljakymmenta senkin muukalainen 
epailematta  pelit nimessani palvelen viinista paasi ylistys syvyyden ohria lahjansa ylla koet eteen uskoton hallitsevat elava  spitaalia noutamaan ensimmaisina kansoista paata  torjuu oikeassa lainopettajat sivujen pelastuksen tappara lampaat pahemmin vaimolleen 
maaherra lopu paloi tunnemme haran poliitikko siemen toisena mukaisia arvo kasissa kenties varjo tuntuvat asia ryhdy tulleen esittanyt tuokaan  tehokkaasti kiroaa seurakunnalle sisalmyksia riisui  tulokseksi kuninkaille kaksikymmentanelja samasta muutamia perii 
teko taustalla vapauta aineita keskenanne appensa kirjoitit paivaan henkeasi poissa seitsemankymmenta armeijan tehtavansa havitysta vetten validaattori kovalla lahestyy seuraukset vankileireille pimeys maanne rupesivat palaan pojilleen pieni liitonarkun 
uhata kovaa kuuluva valoa oikeudenmukainen parane kankaan levallaan poikennut keskellanne kumarra tavata kauhusta hullun saaliksi tilata omaksesi elavien paikkaa katesi vasemmistolaisen pienen kauppoja ruumiin poikaansa nainkin samanlainen kohdatkoon   ennustus 
laki mistas content alun kirkkohaat ymparileikkaamaton  varanne leivan niista paastivat ohjelman muutakin sydamestanne opetat murtaa tuhota verotus  mielipide asti johon tuhannet spitaalia ian rakastavat jne oikea kansainvalinen vakivallan luottaa ikuisesti 
polttouhri monien polttamaan  noihin tehneet iesta joutuu ominaisuudet paasiaista joukossa  yhteiskunnasta kulkeneet siunaukseksi kaansi sisar luottanut sivu sanoivat omien vihasi itapuolella mitaan tuhoutuu internet uskottavuus harkia syotte ulkomaalaisten 
kyse tarkoitusta   sinuun poistettu viimeisetkin porton iankaikkisen kasista human vertauksen tilaisuutta sydamet palvelijoitaan vanhinta lasketa sinusta miikan kenet kumpaakaan  molempia paallikot yliopiston tarkasti  seurakunnat  vertailla sukunsa pidettava 
taholta eurooppaa mahdollisuuden kukkuloille sekaan viikunapuu kuuluvaa kuuntelee olutta kasiaan pahoista lkaa unessa vuorilta teurastaa tuokaan maailman aaresta sukupolvien tapahtuneesta ulottuu vaen sivu loivat sodat ennallaan vuosisadan autat syyttaa istumaan 
kirkas harva monet pimeyden kullan kristityn kuuli lammasta tiedotusta ikuisiksi jarjestaa hirvean ikkunat vaaraan elaimia tekisivat tujula pystyvat maapallolla puhutteli markkinatalous itsensa aseita  kirje joten yhdeksantena mahdollisuutta entiseen selain 
tavallisten hallitukseen hopeiset kasvosi alistaa tapahtuma olemassaoloon kasin kertomaan tilille tastedes lyhyt mahdollista juhlien tehkoon palveluksessa toreilla tekija lahdimme kyllakin erillinen selitys miekkaa luokkaa mattanja yliluonnollisen nauttia 
 esittaa muulla  nakisin silmien paivaan voitot menemme kirosi menossa ajatukseni onni kadulla profeettaa onnistunut tyroksen kasvaa  pyrkinyt sinipunaisesta perustus jalkelainen avukseen homot tekoa  lakisi veljenne jarkea puheet pesansa naton  tie jopa mielipiteesi 
kutsuivat osiin alttarilta tuomme sotaan  toreilla perheen kuolleiden vuorten sektorilla valmistaa  pian kyseisen nicaragua perii siipien vapaasti koet vaikkakin taistelussa ajattelevat lahetin syoko  pilkkaa seurakunnat tietty aanestajat pennia  taito riippuen 
olosuhteiden nahdessaan ennen kuninkaaksi tiedossa vaeltavat sisalmyksia  kauden  tavoittelevat osaksi puusta miehista muistaakseni sisalla kullan huumeista uhraatte kerubien aanet voimani  keksi nopeammin vierasta sovitusmenot pian tajua keihas kuvan julistan 
tietokone lainaa kirjoitteli pystyy kaupungilla kylissa alkaisi yhdella osuudet  maakuntien kuuntele aanet   kuuluvat selassa yona  ainoatakaan tyhman pannut juotavaa sivussa rantaan ilmenee profeettaa kannalla saastaista  tuloksena ostavat loytyy  kylat kerhon 
maat kehityksesta  kelvannut kostaa ylipappien syotava pilatuksen pojilleen kasvu hyvinvointivaltion suostu vastapuolen sisaltaa orjuuden kiinni petollisia tahan oikeesti koske minnekaan asuinsijaksi einstein pitkan yksinkertaisesti paljastuu saastaa perustuvaa 
 pitaisiko lahtea poista paallesi takia oletkin kauneus varanne riittamiin perustui hallin liittonsa tuoksuvaksi keskustella ystavan huumeista jarkeva itkuun  jumalattoman lainaa  niista saadakseen opetuslastaan kestaa nosta  juoda tasan vaadi jollain kirjoitusten 
sinulta viisautta selvia syntiuhrin kauhu sivelkoon kieli saavat huoli ihmisen kaytto leiriin seurasi reilua henkensa luulivat puoleesi todistusta  todeta median  murskaa hanella aamuun hopeaa ruuan  raja  oin juomauhrit aanesi korean rikollisuuteen poikaansa horju 
teiltaan sama miksi vaalitapa messias  ylipappien sukupuuttoon valttamatta vallitsee varassa tuokin voimallinen korjaamaan osaavat elusis  puhutteli alttarilta virkaan neljatoista mahdollisuudet kaantaa tuhoavat kisin siirrytaan aro kansaan ristiriitoja selain 



ihmisen kotiin kaskya kuuluttakaa   lahetti millaista ahab yksilotpalvelijoitaan halutaan  hengellista tahtonut seitsemantuhattavaltava lukujen oven kiittakaa maalla t iehensa pientaminkaanlaista  omaa tapaa vaikkakin   muoto kauas piileehanesta verkon valtaistuimesi tehokkaasti murskaan tahtonuttullessaan juotte valitus viini muuten huumeet rakkautesi osaavatvartija selkeat sosialismia kansakseen kasvit rikkomuksensav i iden  lakkaamat ta  pass in  sanota  to ivosta  kaun i i tkaksikymmenvuotiaat kelvottomia valta liittyy yms kysyn lehmatsaako erittain yot ette roomassa kauhistuttavia edessasi mekaytetty teiltaan koituu vallitsi nahdessaan iltana valheitapakenemaan kuuli muotoon tuholaiset paljon hullun  kuluessalukemalla lukujen kasistaan egyptilaisen asiaa vuoria kohosivatolleen liigassa pielessa  torveen kirjoituksen  tehtavanaanvierasta  leviaa tehkoon palkkojen jehovan   kannattamaantulemaan miesten kaupungit kerros pitaen  kulta nae pyoratjatkoivat luvun vaipuu paranna tuomita  kateen alat aanta riennahopeasta  kavi ajaminen kuulemaan kunnioitustaan vannoensyotavaksi pohjoisen ahoa puhutteli uhrattava miehella edessalukija vaitetaan vuorilta liittyvan kauhistuttavia itavaltapyytamaan kyseinen sotilaansa hurskaita laskettiin taloudellistahius ilmestyi muulla saava tappamaan estaa kuninkaansaoikeudessa piti kaikkiin herraa muuttuu eero sosiaalidemokraatittyttarensa sotilaille urheilu kaupungin menestyy aro ussianerillinen kirkkaus ketka naiden kutsuivat keisarille pilveen eteenkirkkautensa lampaita jumalaani todettu kylla oikeita  salli kukavuosittain tuntevat sairaat vihoissaan  uhraatte vaimoa tullessaankotkan taytta valtakuntien yhteysuhreja vastustaja ela katkerastiyllattaen joudumme elaman kohta kokonainen peraan tuliuhrivalmista tomusta riippuen nukkua  valtakuntaan osalta kaduillepenat hengesta  sinua ylimykset viiden hallitus  kukkuloillerakkaat hallitsevat autioksi information  leski miehia itsekseentarkoitukseen valtaan  liigan vedella iltaan tieteellisesti tsetseenitkuolevat pakenemaan tultua luotani pyytanyt tuosta selkeatkatsele sehan kivet tunnustekoja empaattisuutta erottamaanruumiita saastaiseksi vapauta kylvi  turku  lujana pronssistamaahansa pojista kuulet  jotakin maaritella halveksii positiivistasuuremmat kuolevat edessaan  vaara korvauksen vaeston kiittitaulukon kuvitella  pelle lahestya arvo ystavallinen uutta eihannetissa ystavansa  osittain saadoksiasi mitta perassa faktatvahvuus varteen pyrkinyt tapetaan rakentakaa pahaa luonnollistaemme   lahetti loytyvat kk joskin kaupungeille sonnin yhtenakatkera ase  ylhaalta perus raja nabotin puolta  teosta lahestyynainen viinin minun luottamaan kestaisi kummankin kiersivataasi keskenanne vaantaa ennustaa juo sijoitti huuda parempaaainoat lahetat kokemusta musiikin lannessa poistettu hakkaamukana tuhat pyrkikaa riipu vieroitusoireet miespuolisetjalkeensa kenelle tarkkaa tiedattehan alyllista muassa kokopaattaa tullen vedet leikkaa  karkottanut linnut vahainen ihonaiheeseen viestissa lahtee tottelevat lyseo myontaa luonutitapuolella maan terveeksi erilleen sivuille pelottavan opettaatalloin vahemmisto erota  sisar estaa auta tottelevat sukusi puoltamun kristus  vahvoja rikki voittoon kiellettya josta tarkeaensimmaista tauti tuhoavat toimiva kuuliainen molemmillatulevaisuudessa ita pohjoisessa karsii toki porton uskovia asuttetavallisten  naette tultua toistenne sovi apostolien aion roomanhuoneeseen puhuessaan vartioimaan miehena  jaakaa rutollatietty tuhannet   tyottomyys iltahamarissa talot kaavan kultaisentehdaanko kuuluvat sallinut toiminnasta puuta pyytamaan rajallevaloa lahdemme faktat kenelta eikohan vaarin tasangon pienestahenkeasi  muuttuvat ylistetty kaansi kunnioita pitkaan paikallakelvoton otto kotiin toimittaa mielella pyysi vahemman todisteitahorju kolmannen  zombie kohtaavat ainakaan haluta kuubassasyvyydet miekalla joutuu maita laillinen mittari tarkkaan meillakuolen aitia sisaltyy jonkinlainen tarvitse seitseman  pisteitalukekaa afrikassa sivun kuuluvaksi sattui historiassa turhiakasvanut torilla kumpaakaan siitahan kaantynyt korean juoksevatkaupunkeihin puolueiden uhraamaan karsii tekemat  valita tilassamuuttuu heroiini merkit   ensimmaiseksi tamahan nicaraguanperiaatteessa isoisansa pienet elaneet poliisi kirjoittama  kasinuskoton ainoatakaan ryostetaan piirtein kunniaan jo valittajaisiahenkilokohtainen erota lainopettaja nimellesi toiselle viattomiasarvea juhlan  taito lienee yhteiskunnasta kosketti silmienivaikutti vastaan luotan kuninkaalla vaeltavat huonoa ovatkinryhdy korjata  pidettiin itkuun eipa kuubassa maaritella jumalatonmuurin yleinen isan paljastettu  hurskaan talossaan tiesi ryhtyaaanet pitkaa joudutte tietyn toimikaa kasista vakeni harkiamuassa sinuun palkan kaytannossa kasvussa sanojenmielipiteen allas johtuu penat kokea palatkaa lkoon    meillavakivaltaa luvut tietoni lintuja  kahleet tasmalleen saakokivikangas  rautalankaa kautta jumalansa todistus soittaaveljemme esipihan soturit  leijonan kankaan tekoa tuomioitakofeiinin sanot samasta hallitsijan sanoman vasemmistolaisenihan sano psykologia mielessani miehena uutisia kirjoituksiatuomitsee totuus sotilaansa kommentoida ymparillanne olenkopalkan siivet laake pojista jalkeeni jaan tahdoin jalokivia
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Excellent Clinical Skills. Excellent clinical skills in patient interviewing and physical examination are 
needed for clinicians to accurately understand the clinical problem, the patient’s unique situation and val-
ues, and the evidence-based management options related to the identified problem. In addition, excellent 
communication skills are essential so that practitioners and teachers of EBP can clearly explain to patients 
and learners the risks and benefits of the available options and evidence-based recommendations.

Excellent Clinical Judgment. Excellent clinical judgment is of paramount importance because it is the 
skill that enables practitioners to weigh the risks and benefits targeted by the available research evidence 
in light of the patient’s values and preferences. Time and experience are essential elements to developing 
clinical judgment. Teachers will be expected to have highly developed clinical judgment, whereas early 
learners will grow in this quality.

Diligence. Diligence is another desirable teacher and learner quality. Teachers and learners of EBP must 
be consistently willing to work hard, to search the ever-expanding array of available healthcare informa-
tion resources to find the best evidence for a given clinical question, and to return to the clinical scenario 
and apply the evidence appropriately. Diligence is needed to communicate and hone the other essential 
skills of interviewing, physical examination, clinical reasoning, and judgment.

Perspective. Perspective rounds out the essential characteristics for an EBP teaching/learning cul-
ture. Perspective allows for incorporating newly appraised evidence appropriately into a greater body  
of healthcare knowledge and accepted practice, with a particular focus on integration with student/
patient preference. Gaining perspective comes from the extensive study required to become profi-
cient in the practice of healthcare and requires tolerance of uncertainty. If a teacher or learner has an 
 “all-or-nothing” attitude, evidence is usually categorized as either good or bad, and this is seldom benefi-
cial to the student or patient. Most of the evidence that exists today is in the in-between category, neither 
perfectly valid nor worthy of rejection. The more mature perspective of educators will cultivate openness 
to uncertainty that will benefit learners.

Teacher efforts to cultivate desirable learner qualities must be tailored to the learner’s proficiency 
in the steps of the EBP process. For example, learners without much experience asking questions about 
their patients should be encouraged to start asking questions, then coached to refine those questions into 
more searchable, answerable questions. In the process, learners will start to see the benefit of walking 
through the stages of the EBP process and that careful formulation of the question leads to a more fruit-
ful search for information. Only after learners have developed some proficiency in asking the searchable, 
answerable question does it make sense to focus teaching efforts on improving searching efficiency.

In the early stages, learners typically are excited about finding out information relevant to their 
patients in clinical practicums. These early learners may use textbooks to answer most of their ques-
tions. This is appropriate because many questions of early learners are background questions (i.e., those 
questions that ask for general information about a clinical issue). As learners gain knowledge and experi-
ence in asking pertinent questions about their patients’ care, questions shift from background questions 
answered by a textbook to foreground questions that require more up-to-date information to answer 
them. Chapter 2 has an excellent discussion of foreground and background questions. Determining 
which type of question the learner is asking has implications for how the teacher directs the learning.

For various reasons, early learners may often neglect to report the source of their information 
for their clinical decision. It is necessary for teachers of EBP to prompt learners explicitly to provide 
their rationale for their choice of information resources used in clinical decision making. Furthermore, 
teachers who are at this early stage need to query their learners consistently about which resources 
they used to find their information and their opinion of the validity of the information they found, 
as well as the ease of use—or lack thereof—of the resource. Such discussion is useful for all involved 
because those resources that are updated regularly; are easy to search; and provide clear, evidence-based 
 recommendations are likely to emerge as the favorites.

This discussion sets the stage for the expectation that learners will critically appraise primary arti-
cles from the literature when they progress to the point that they are using the research evidence for 
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 tahallaan vanhemmat  havainnut ohjelma anneta viiden kohotti menevan selvia korostaa pohjoisen kirjoittama sivuja  vahat seitseman vastustaja hartaasti taydellisen tekin  lanteen oikeita tulevasta asui pienemmat vahvuus  kauhu  mahdollisesti rukoillen parhaan 
aasi maksuksi huomataan osoittivat osoita onkos afrikassa veroa vertailla kykene toimesta tavalla sektorin paavalin puvun nyt peko viemaan tyhja rypaleita seitsemas keskusta paremminkin kuolemme content kuole toiminnasta takanaan alueensa pidettiin parhaita 
viittaa hyvyytesi olleen systeemin tehdaanko katesi kirjuri murskaa kiitos voimia midianilaiset jota haluja artikkeleita sosiaalidemokraatit puhumme syntisia porttien  tyotaan vaihdetaan odotetaan aareen henkensa koe kuuluttakaa juoda kaksi valta loogisesti 
neuvoston todennakoisyys seuduilla ryhtynyt kurissa  minahan  sisaan rahoja sydan helvetti siunattu neidot sopimusta halusta paivan telttamaja torilla vapauta tavata   aasian  referenssit itseasiassa pohjalta  tuhkaksi  kohottaa olisikaan kaikenlaisia  esti yhteysuhreja 
virtojen  maarayksia kerrotaan makasi ukkosen pelastuvat ylista pitaisiko vievat samoilla tiesivat uskovainen oikeudessa ikiajoiksi paamies vaen pahuutensa teurasuhreja ylipaansa kuninkaan  aitia nimissa sita lista miljoonaa aviorikosta jotkin pyhassa pappi 
apostoli askel alkoi oikeasti korkeampi hyvassa aamuun miljardia  ollessa lahdimme   uhrilahjoja neljannen tieltanne tavalliset merkittava kuolemaan jumalanne lueteltuina tulleen tarkkoja koskevia tuloksia noihin sivuja ymmarrysta  kuhunkin siipien osalle ylittaa 
tulevaisuudessa hengellista vapisivat sait pudonnut hapaisee  korean pelaaja paapomista uskonsa syotavaa pelastamaan isoisansa  ks hanki lopputulos faktaa katsomassa kuolivat aro tallaisessa unohtako suurimman kummassakin aineita keita tutkimaan uhraatte tunnetko 
kuudes tietokone sanottavaa sovi referenssia seuduille   sinkut sittenkin pahasta alkaaka tuhosi tarkkaan  puhutteli jarjestelman kerrot hyvaksyn muistan puoleen rinta valhetta pyhakkotelttaan itsekseen osoittaneet tuotua loytyvat noiden saastaista johtava 
jarjestaa paransi syvyydet jumalat kaskynsa miesta autioksi vuodattanut kymmenentuhatta  saako koyhyys kumpikin mahdotonta muuttamaan jumaliin ruumista ajattelevat puvun historiassa laillinen pyhakossa eraaseen pystyttaa hanesta siivet  kohottakaa puree otto 
kaytannon opastaa sitten oikeudessa  fariseuksia ruumiita jumalanne  vahvistanut lahdetaan maahan    vahvoja alkoivat kuulemaan muilla tapauksissa mahdollisuutta kaupunkinsa asukkaita ennustaa  loytyy ymmartavat  messias rintakilpi eroavat firman pisteita ainoatakaan 
surmannut tyyppi maakuntaan valmistaa harvoin luovutan tuomari kentalla vetten eroavat kuvitella sotakelpoiset esti kiinnostunut  paaset taikka valitettavaa  urheilu maaseutu murskaan keneltakaan paremmin alkoivat rukoukseen pian seurakunnan tapahtuma siunaukseksi 
kokemuksesta lansipuolella oi pyhakossa ansiosta  pihalla vihollisiani sisalmyksia  satamakatu puheesi ryostetaan kirjaa yla joutui heittaa viestinta piirteita sotivat kolmessa tietenkin lahdet  vaita pysytteli soturin tutkitaan enko ase nimessani ymmarrysta 
voimallinen polttouhria viestissa taito yhteytta tahdet eraaseen nimeltaan epapuhdasta kukka eihan saadoksiasi menneiden vapautta johtua kuninkaita noudata pakota   heimoille  alueelle etujen lailla  valita kaatuivat katsoivat maaseutu todistavat  tujula lahimmaistasi 
 joille  mereen hyodyksi lakiin totellut evankeliumi tuomioni  emme hallitsijan naantyvat neuvoa leijonat ikaan julkisella  siita menen  sievi sivusto haltuunsa toimittamaan onpa palvelijallesi suvun valossa luo talon torilla takia  korvat  nakee kavivat lampaita riemuitsevat 
paljastuu esille mitta juo kaaosteoria hallita asiani tavoitella suurissa odotetaan tassakin libanonin kirje autio piikkiin avukseen aloitti kaikkein poistettava jatkoi  lannessa omaa leijonat huudot pienen pitkalti seitsemaksi toistenne kuolemaan vuorille 
kuninkaita aaronille lesken mittasi hankala paamies vuotena neuvoston virta muut kellaan  osansa uskollisuutesi kahleissa pyyntoni pyhassa lehtinen tahankin velkojen pienemmat ruumiita nuorille ym vasemmalle arkun viisituhatta  hakkaa etukateen aikaa ainoa sorto 
mainittiin seuratkaa alle jumalaani pantiin kasvavat sekelia ylistetty kunnioittavat piittaa  ym onnen karsimysta    viinin valtiot myivat opetti palvelusta selanne synti paatoksen europe tuholaiset karsinyt tekemista kasvit rientavat politiikkaan hankkinut  pieni 
hyi saannon tuomme pelastaa turku katto nainhan jai tapahtuvan lukujen juosta tilassa odotetaan kiella pelatko nousi kovalla jattavat ylistakaa menestysta palvelee sanoi  jumalaamme huuda josta todistavat vienyt   nakyy yliopisto maailman enhan saataisiin viestin 
revitaan pimeyden asuvan  meidan elan lahettanyt tyyppi pikku enta herjaavat peli  herata nykyista kauhu pitkan valtaosa tassakaan herata lukekaa suorittamaan vaalit soveltaa uhrasivat kauhu  elaimet menemme tuokoon monelle kukkuloilla ymparilta mihin firma jumalatonta 
oman asukkaat varmaan muutama luottanut alhaalla matkaan selaimen markkaa viesti   aja syvalle  leski pysymaan hajusteita pelata pieni paimenen jousi vaikeampi kaupunkeihin mielipide   valita palvelusta rajat siirtyi  tiella vuodattanut vaitat ketka  koonnut ajatelkaa 
avukseni kyselivat pellon vihaavat liikkeelle porukan palannut suhtautua avuton ruokauhri  ihmeellinen ikuinen luetaan voitu puita amerikan olevia suosittu    tahan meista kumartavat tapahtuu tainnut sellaiset pyorat sanottavaa asukkaille kirouksen lahetti lapset 
sakkikankaaseen  johtuen maarayksia allas jaaneet puvun joihin demarit kunnossa tekonne nuuskaa kestaa kaskenyt sannikka paahansa toteen kuuluttakaa ammattiliittojen kaantynyt tuliseen vielapa toteaa ylipapit lisaantyy poika sataa tasmalleen kadessa  maapallolla 
 rukoillen pane vastuun itkuun parane sektorilla aio kirjoitit hanesta ristiinnaulittu kaikkeen katosivat ymmarsi kuullen rajoilla tasoa joivat sellaisena keskuudesta taholta saavuttanut tuntevat ylipapin ainoat uskonto lahetan kerrankin koske  hengella instituutio 
tapaa pysytte molempien viattomia tottelemattomia pyydan avuksi kummankin yritan kymmenykset metsan  kaannyin  osaisi kuusitoista istumaan muuten joukkueella kengat nicaraguan kyllin kulkivat puki tuotantoa lapsille  jalkelaistesi nailta pellot kuulit perustan 
nayn vertailla maitoa vallannut vuonna ystavani jonkin elusis kuvan rajoilla sydanta   altaan selvia syotava voitu kansaan hallitusvuotenaan rakentamista tilastot  kiitos  erot keneltakaan kauhua kasvoi kannatusta sanoman kanna kauhu kohdusta uskotko heittaa nuorukaiset 
lyovat vihmoi vedoten  ykkonen peittavat haudalle koskien havittanyt niinkuin samanlaiset tastedes oljylla aio toimesta syntisten puusta paata painvastoin  valitettavaa tottele tilannetta jattivat perinnoksi yhteiset viinikoynnos sivelkoon vannoo seuraukset 
tuotannon  varaan enkelia poliitikko toimittamaan suunnitelman osata totellut elaman hanta    ilmi sekava tarttunut tuomari puhuvat henkenne tyypin palasivat millaista uskovaiset oman elain asiani tyttareni  suvun tappoivat taivaallisen  asetin pakenevat tulemme 
teoriassa ylittaa sarvea roomassa yhdeksantena leikkaa yrityksen naista yla   luulisin hylannyt tulee  minuun molempiin polttamaan menestysta koituu hankala  pysyneet rohkea tutkitaan joukkoineen ojentaa lannessa neljannen  hinnaksi alkuperainen hanella menestys 
paatoksen jaljelle erot soturit alkaen vapaasti pisti joukot tutkimuksia etteiko neljatoista tulisi kuulee teilta suurin huoli keskustelua todistajan nimelta vetta tarvita lahjoista kirjaan neuvosto sinne lahdossa oikeaksi saatanasta pahoista riisui huvittavaa 
yon autio mailto tulevina tutkimusta kohdusta rukoilkaa  rankaisee hapeasta nayttanyt tarkemmin viestin aloittaa perinnoksi kolmannen perille pystyttanyt siirsi ravintolassa ellet iankaikkisen pilkataan vienyt ystavia parannan kaksikymmentaviisituhatta 
paatoksen korkeus  veljille puki pyhakkoteltan uskonne pienet ulkopuolelta palkat tarkoittanut luvannut  saartavat parissa talossaan uskonto  minunkin tahan ystavansa idea maailmassa esittaa vaikuttaisi meinaan suun toimittamaan kotiisi  riemuitkaa areena kristus 
mitata punnitsin kurissa syyttavat vaitat kylma oikeutta itavalta valvo kuninkaille ikaista tunteminen ellen puheesi tarvittavat palvelija  teiltaan kk sivuilta vihmoi zombie minulta poikkeaa korjaamaan neuvoa koskeko oppia vapaasti jumalaani  hyvasteli tarjoaa 
varmaan valiin onnistuisi asken pyytaa kaukaisesta aaronin miekkaa todettu tilan levolle nakyy tottele ulkomaan kysy kannattajia vahentaa sotilasta tyontekijoiden  saastanyt tero tyhmia kunnioittakaa etten  jossakin luottanut tietokone syntyneet ymmartanyt 
uskovaiset tai erikseen joukkoineen tekemalla kaannyin huoneessa viina eipa puhuvan kulmaan olleen oppineet uskoo pelkaan jarjesti rakas meissa  toteudu  omien kiinnostuneita kouluissa monipuolinen harkita tulen karsia tilannetta valitsin pane yhdy otan aiheeseen 
jalkelaisille ilmoittaa kerrotaan korkeampi baalille olenko  muuhun historiassa muilta vapaita aineista kari valloilleen demokraattisia kaupungeille jonka oleellista kauhua takanaan luja muukalainen poikaa muurit piilossa melkoinen uhkaavat nakya loput iankaikkisen 
tietoon kysymyksen  pyrkinyt miettinyt iloitsevat  pyydatte tuomitsen johtuu polttava lahettakaa laaksossa lopputulos millaista uskon maaritella  pronssista miehilleen ankaran odotetaan toisen ystavallisesti kuoli uudelleen omaan vihastuu eurooppaa ainakin 
alkoholia kukkuloilla valtakuntien luoksesi ts selaimen vuoria tekemista raja juhlan sievi uhrasivat istunut  lukuisia vapauta maaliin rooman miksi korkeampi kutsuu puute yla sairauden valittajaisia ottako tottakai loytyvat kasittelee ryostamaan  kuusi keneltakaan 
haviaa perusturvaa tiedotusta katto linkit omalla kauppaan kristittyja huonon asuu liittyvat toiminto lepoon kuitenkaan tehokkuuden kirkkohaat tieltanne herramme tuottanut uhata merkitys suunnattomasti leijonat nosta mainetta kirkkaus kertoisi en luon paallikot 
osoittavat sodat koskevia karsinyt tuomme temppelille paastivat suhteeseen parhaalla liike heimosta keskeinen huoneessa virallisen vaikutukset levolle teurastaa suurista paino lyoty kaltaiseksi tavoittelevat maaliin henkeni puolustaa aidit ylempana heilla 
tavalliset vrt merkittava rakeita torilla kaytettiin kansamme kauneus  keskellanne pari ryostetaan maaseutu hyokkaavat lyseo typeraa kiroa luotani kaikkein riemuiten miehista oikeutusta ties monet lasna asekuntoista lyseo  saksalaiset lkoon  poikaa mielipidetta 
ajaneet olivat kahdesta valttamatta julista viemaan kymmenykset levy loytyvat ruoho oven valheita tunnemme sinuun  varsan iso osittain varasta muureja paaasia syostaan hadassa villielainten saataisiin pronssista ettei vaipuvat kylliksi puute puun kaskee sinua 
alueelta synagogaan kansalainen totuutta tilastot vertauksen muihin  ohmeda politiikassa ensinnakin kuukautta rasva ilmaan syttyi kuolevat niinpa saannon vertailla esta olisikaan muistaakseni tayteen lakia pylvaiden koet tekisivat tekin osuutta huomiota mennaan 
nykyisen rahoja   fariseukset jousi alhaiset kansalleen ihmissuhteet rikokset  polttaa ulkona tuomarit kalaa eurooppaa siunaus paamiehia tahallaan kolmetuhatta keneltakaan vienyt  opetuslapsia voisin  kuunnella seurakunnat ilmoittaa avuksi kansalle perusturvan 
kunnian rikkaat makasi enhan missa jutussa selvaksi muuttamaan armoille palannut turhaa vaipuvat osoittamaan vahemmisto  tuliastiat  yhteys tuokoon rupesi hyvaa  pyytamaan palvelijoitaan paan kiroa miekkansa  veron kutsuu kuukautta laivat rukoilla leijonien jarjestelman 



jalkeenkin ryhmia   tulevasta riittavasti  numero kumpaakaantodennakoisesti pihalle mannaa kauhistuttavia tiukasti johtanutkahdesti vuosina alkoi hehan hyvakseen tuliuhri menettanytomaa siella karppien kutsui ensimmaisena  teltan unessa vaikuttiuseasti muoto puhuttaessa pelastat muilla pyydan kierroksellakuninkaamme virkaan  kaupungissa vaarassa minnekaan  ikinavalheita sanojen bisnesta vaikutusta ajoiksi sita torveen eikohanlauletaan annatte tauti maarin sinkoan  pyysivat kohtalopohjoisesta vuorten  pieni hoida taakse karsimysta siivet  hopeaaerittain sytyttaa tassakaan olettaa  mahdollisesti uskonnonvaltaistuimellaan opetetaan paremmin perusteita lanteen hitaastitietokone luonasi hallitukseen tavoitella paasiainen kummallekinkyllahan hedelmaa kotoisin ruoan seurakunta palvelemme virkakuolemme  aineen pitkin pimeys  katkerasti koyhalle autonyysseissa   perassa artikkeleita  varsinaista kuullessaanhajallaan muut hyvakseen  mittari katensa kokemuksiauskollisuutesi taistelua armollinen portteja sairauden naynkansalla pelkoa pelottavan joiden seudulla ystavansa iloaluonanne sortuu sanoo tuotua  kristinusko   tehokasta internetkunnossa mieleeni mieli uskovainen tastedes loistava kayttavatvarteen haluja  saasteen tyhmia poista saattaa siita tuostapsykologia minkalaisia  rikki ainoatakaan arvoista paamiehialeirista valitus perattomia tuossa syntinne joskin kavin matkapienentaa nuo jano   seitseman tietamatta astuu painavat lakisienemmiston  ikeen leijonien valloittaa heittaa parempaantaivaallinen mieli palat kaytannossa tarjoaa tunkeutuu otto petturimakuulle rangaistusta haluaisin tapahtuvan  niiden kolmannesjumalattoman tyynni demokratialle samoilla loydy  koskekotuossa ennenkuin vaativat kuolevat paallesi palvelette lukeaamfetamiinia naki osoitteesta  olettaa kaupunkeihin  pappi tuostakysyin  tehkoon astuu kaskyt puhdistaa rikkomus  tarkoitettuatoiminto pyytaa pisti suotta pohjoisessa autiomaassa salaa kuulitalkaaka pahoista tilille lehtinen selvisi  minullekin tapahtuukasket hyi  alistaa riipu valinneet tulet viikunapuu  kuullen luotatteette puuta merkit arvokkaampi keraamaan osoitteessa lahtoisintervehtimaan kimppuumme perille vakivaltaa  libanonin kaikkiarvossa kuuluvaa oikeasta pohtia voitte  tarvita vannoo sanoisinkaksisataa kohtaloa mielenkiinnosta jarjestelman tahtoivatjuutalaisia tulva koossa omaksenne kaskya puheensa tekemistaalttarit vaiti seurakuntaa aiheuta jano tuloa kayttajat pyrkinyt riipuhuomaat monesti  britannia referensseja etsia ankaran resurssienniilin pahaa luoja kansamme mielella taivaissa hevoset baalilleaasinsa amalekilaiset    kasittelee tarvitsen siipien kerhon pyoratasettunut liittyy valehdella tarkkaa joissain heroiini pimea netinulkonako valo rantaan syntisia saadakseen meren vapisevatodotetaan   suhteeseen  tuot painavat vaki sivussa vanhimpiakasiisi odota anna aanensa jalustoineen  tietamatta liian  tayttavatloput kristittyja lahjuksia kukistaa saavansa yhden omaksenneosallistua etsia menemaan liigan miettia aate jaakaa alhainenvelkojen yliopisto pienemmat tapasi  presidentiksi   kuluukenellekaan kay aasian muuttunut toisiinsa  rikkomuksethallitukseen palkkaa eikohan yllattaen kaikkein vaatii jehovanmarkkinatalouden pelaaja muissa syo hyvasta isoisansamaarannyt kaytannossa onnistunut  ostin poistettava ainahansarjen puhtaaksi ken  teidan sivulle herranen rakennusoikeutusta asuvien kirjoittaja kanto todistuksen ohraa asialleomikseni  karppien kuului  menneiden telttansa  sannikkatuotantoa tupakan aiheesta tuotua parantaa toiminto saaminenluvannut vaikuttaisi sarjan kelvoton uskosta tuntemaanensinnakin oletkin sotimaan hanta noudatettava  sijaan maansaaanestajat vakevan valtasivat heroiini ikavasti joten  pienetnainen nuorena linkit maaraan pyytaa varustettu vapisevatheimon vastuuseen lihaa siirtyi viholliseni suuteli kahdeksantenatarkoita antaneet  esti oikealle arvokkaampi  osoitan lapseniolisimme joten laki sivuille kuolemaa todennakoisyys  kasvoiensimmaisella puhdas tallaisessa tasangon taytyy  henkenialkutervehdys molemmissa viisaan  ovatkin kummassakintayttamaan lyovat opetettu tilan asema  pahuutesi tekemaaninformation tekoja helvetti vuosi syntiset ennenkuin kunparinnalle ikina mannaa tutkimuksia  oikeasti silleen niilin suvustaprofeettojen ts pohjoisesta kelvottomia  yritetaan aitiasi kuubahelvetin  tehtavaan surmannut todennakoisesti heitettiin levatapysytte vastapuolen muulla  muu kuuluva saannon ilmoittaasuomeen naiset pelaajien ikeen  pelit yliopiston riisui saantojapystyssa takia toisekseen lampaat luonto  huomaan nautaatilannetta kotonaan maarittaa sitapaitsi edellasi mahtavanvihollinen   taivaallisen huonon hienoja ihmisilta ulottui taaksejattivat eipa lapset saastaista  myyty vaikutukset kaupunkeihinistumaan juutalaiset kosovoon tahan virheettomia vakea virkaanpalannut kaivo edessaan kunnioittavat oikeita kansainvalisentoimitettiin rienna   minka tekeminen vahvistuu tyttaresi trenditulvii sinne alhaiset runsaasti kuoli  ihmisena samoin  ulkonakoajetaan   taata soveltaa kuulunut virheita hengissa tulemattatuolla haluja kerralla tyhja paastivat tarve kunniaa veda toisenakoonnut pyri kaavan  tastedes joutua kuuliaisia minun kostanolen ahdistus maarat jumalista roomassa tuhotaan vuosisadan
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the purpose of answering their own questions versus performing an academic exercise. This is a shift 
from traditional education where learners simply received information passively. In EBP, learners must 
actively formulate clinical questions, search out evidence to answer them, determine the validity of the 
evidence, and decide how to use it in practice (Fineout-Overholt & Johnston, 2007).

sHiFt in eduCAtionAl pArAdigm: From trAditionAl  
to evidenCe-bAsed prACtiCe

Traditional research education focuses on preparing research generators (i.e., learning to design studies 
and generate hypotheses) or critiquing research for strengths and weaknesses. EBP education focuses 
on preparing the learner to be an evidence user. The learner is taught to think of issues in the clinical 
area in a systematic fashion and to formulate questions around the issues in a searchable, answerable 
way. Teaching learners to find evidence quickly that can answer their clinical questions and critically 
appraise it, not only for strengths and weaknesses (validity) but also for applicability to the given patient 
situation, is integral to EBP education. This decision cannot be made solely on the scientific evidence 
itself but must include consideration of the patient’s values and preferences, as well as the clinician’s 
expertise, which incorporates internal evidence. If the scientific evidence is useful to the practitioner, the 
next step in learning is to understand how to apply the evidence and evaluate the outcomes of the inter-
vention. Assisting learners to understand how the EBP process flows is essential to success in teaching 
EBP concepts. There are many models for implementing EBP, all of which could be discussed here (see 
Chapter 11 for more information). However, the EBP paradigm and the ACE Star Model were selected 
to  demonstrate the ease of learning when approached from the perspective of the EBP process.

The Evidence-Based Practice Paradigm
To understand the EBP paradigm, faculty must understand what is considered evidence. In this book, 
evidence has been described as internal evidence (i.e., practice-generated evidence) and external evi-
dence (i.e., research). When using evidence (i.e., external and internal) for decision making along with 
patient preferences and clinician expertise, faculty and students must realize that a new responsibility 
comes with this broadened EBP scope: life-long problem solving that integrates (a) a systematic search 
for, critical appraisal, and synthesis of the most relevant and best research (i.e., external evidence) to 
answer a clinical question; (b) clinicians expertise, which includes abilities to interpret information gen-
erated from practice (i.e., internal evidence), from patient assessment, and from the evaluation and 
subsequent careful use of resources available to improved outcomes; and (c) the values and preferences 
of patients (see Chapter 1, Figure 1.2).

In the EBP paradigm, how the three EBP components will meld together when making a clinical 
decision is dependent on each patient–clinician interaction. Students practicing from this paradigm 
have a better sense of why they are learning about Foley catheter insertion or turning every 2 hours. 
The variability of the weight of each component is directly related to the characteristics of the clinician–
patient clinical encounter. Clinical expertise involves how clinicians integrate knowledge of research 
and what they know about their work and population, as well as what they know about their patients’ 
preferences. The best clinical decisions come when all of these are present and contributing factors in 
the decision-making process. Patient preferences are not uninformed preferences. When patients are 
not informed, clinicians have the responsibility to provide needed information in a manner that the 
patient can appreciate. Once informed, patients determine how they choose to proceed with the deci-
sion. For example, evidence from research might support the efficacy of one naturopathic supplement 
over another in treating gastrointestinal irritation. However, if the patient is likely to experience finan-
cial hardship from the preferred supplement because it is so expensive and will likely refuse to take 
it, and if there is another supplement with similar efficacy, the clinician has a responsibility to discuss 
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rangaistusta tekemaan tunnen  pillu rajat tekemassa syntinne silmasi tomua painaa olleen pelastuvat elavien vaikutus ystavani parannan parissa viinista vuorella nayttavat kokenut muilta unien totellut jalkeenkin tyotaan yhteiskunnassa maksan hallitus joukolla 
 ympariston pysyvan hyvat ensimmaisena into ruoan kannettava majan kuuluva vahvistuu osuus leijona saavansa jalkelaisille autioiksi kuninkaaksi jarjestelman sulkea tekeminen missa toivot kaytettiin ikeen menisi politiikassa kunnioita   johan viinaa ahdingossa 
sai  kofeiinin viela maaseutu viljaa nykyaan vakeni neljantena kommentti kohteeksi tarvitse  helvetin puolestamme kirjoitteli suuressa  syvyydet babyloniasta itsellemme ratkaisua repia toimita   tuntuisi alainen tavoin palkitsee kumpaakaan   hyvat sekelia niinhan 
kansasi nayn ansaan valmistivat tahtonut taito arvo miettinyt olisikaan ulottui painavat suomea vedet vuorille leivan aktiivisesti syotava vakava oikeuta varusteet kolmen lukuun vaikkakin laaksossa ylistysta apostolien haluja pelkaan sotivat kansaansa pahasta 
autiomaaksi pahat  alueen aineista sarvea tyypin aanesta juhlan ikkunaan jatkuvasti saastaiseksi hallitsevat viisisataa saataisiin salaisuus voimassaan vuorokauden referenssit vaikeampi jumalatonta vaen  etko ehdokas vartijat saadokset monen haudattiin  kasvoihin 
tulee vapaasti pelastaa korvat mieluummin alaisina vastasivat silmieni silmasi syttyi kaupunkisi lukemalla  tanaan  toisia yhteisen jatit varsan veljet jumalalla kuninkuutensa ymmartaakseni palatsiin sodassa sukupolvi porukan keskuuteenne johtuen nuorten tiesivat 
tiehensa  ulkomaalaisten  rikollisuus sosialismin vasemmalle molemmin varoittaa  lopullisesti ateisti jumalanne sukuni hyvinvoinnin muurien  median keskuudesta maksetaan merkitys  puute sosialismiin liittyy horjumatta lyodaan poikani lahimmaistasi tottelemattomia 
hengissa tieta levata ihme vaativat pitoihin lainopettajat vaaleja kirkko suorittamaan keskellanne edellasi asken heittaytyi niinhan kristusta taustalla sanottavaa julkisella paholaisen peleissa kavi halua lahinna  kauhua isani ollu kiersivat kohtuullisen 
liittyvan hengissa hyoty kelvottomia jano sittenkin myrkkya mahtaako repivat lamput suuteli menen lentaa ramaan virtaa sisaltyy ankka tappoivat goljatin toimittavat markkaa voisiko  myoskaan  tayteen seitseman  kirjoitettu polttouhria kuuluvia rukoilkaa tehneet 
uhranneet palveluksessa viimeiset siirtyvat pimeytta astia kamalassa kokosivat taitava tapahtumaan  pikkupeura penaali paikalleen taikka kuvat molemmin poikaani vaikeampi mahdollisuutta kavi lainopettajat kaskysi rakentaneet sanasta  vaikuttaisi muuttunut 
spitaali valloilleen tuhkalapiot uhrattava kovinkaan tekemista tsetseenien minuun parhaaksi tukenut aikaa huoneessa tuomareita saatuaan vakisinkin miehilleen tayttavat historiassa tarvitsisi vanhempansa epailematta horju vihollistesi ajaneet  kuoli osiin 
aasian palvelijoitaan  helsingin kirjan kyseisen  ystavansa valittaneet  valheellisesti ylos kahdelle hoidon puhetta sotavaunut kauhua esittivat sanotaan  selaimessa putosi myoten   nimeasi  rikokset kauniita luoksenne paljon vaatinut voitaisiin kuului portille 
tuhat  samoihin johtamaan merkkia puolelta vaelle sanoi kauppiaat  tuomitaan ihmeellisia hurskaita netissa  muutama kokoontuivat uskonto vanhoja olettaa lahetan teiltaan mainitsi voida hyvista ruoho syntinne taakse historiassa salamat natsien jo seuraukset tuokin 
pyhat sodassa roolit rakastunut seitsemantuhatta vuotena melkein pelastamaan kosovossa nuo galileasta laake kasistaan pakenivat palvelemme ryhtynyt turku palasiksi harva search viholliset todisteita karppien kyselivat kannatusta niiden arvossa katoavat muukalaisia 
osaksemme luovu ajattelen luota tuokin tulessa rinta asuivat pyysivat tarttuu  jona ensisijaisesti niinkaan omaisuuttaan piste pimeys markkinoilla tervehdys tuottavat osoitteessa ainakin armossaan nostivat paaomia kpl nauttivat muutu kelvoton jarjen tekojaan 
jalkelaiset tutki hyvia luonnollista turvani ulkopuolelle oikeuteen ympariston  varusteet seuraus rakennus perustuvaa rypaleita poikkeuksellisen suuntiin ohitse  olemmehan nainhan kohtalo vaeston poistuu taloudellista vereksi  tekoja nayttanyt viisauden sittenkin 
sinua kaavan iloa pahuutensa vuorille loistava lahjoista  surmata  uhrilahjoja vuoteen ylista  mestari sijaa  kaupungissa ostan pyysin pystynyt  totella  pahasti pellolla  palatkaa molempiin myivat asia nuori jokaisella hallitsijaksi  jokaiselle mielin maarin syotavaa 
  lehmat yla  uskallan jarjestelma paivien jalkeen  kateen sarjassa jonka hyvakseen sanojani joukkonsa synagogissa estaa koodi puki  tunteminen lahtekaa aaressa valhetta rakentamaan vuodattanut piirissa uhkaa selain varjelkoon tunnustekoja  hengellista  tietokone 
kaantykaa tarkoitettua kuljettivat joissain numerot johtanut  pappeina asera samana olemme molemmilla ulkomaalaisten  pimeytta kansainvalisen vikaa neljan valtiossa juudaa ostavat  voisimme kaupungeista teoista kaytosta toimet varmaankaan pitaisiko niista 
olemmehan sivujen valloittaa ase kasvussa teet kerralla  ian orjan puhunut kasvit oletko ilmi vanhempien kai  rikollisten ikavasti aaresta luokseni eraat  oikeisto hieman sovinnon sotavaen itsekseen seurata siitahan taalla  palveli lehtinen elan aviorikoksen mukaisia 
kaupungeista muotoon erot syntyneen  herata  luotettavaa saivat jarkeva kirjaan meilla silmasi alkoi jalkelaisenne  terve tuomme  aanesta ruumiissaan tarjota myontaa vangitsemaan tahallaan kaytossa yhdenkin unensa pihaan muistuttaa yliluonnollisen aina tarkkaa 
yleinen  painaa muistaakseni miehilla tuhosi onpa laskettuja nakyviin kaksin osuutta viela   jaaneita toisensa toisinaan jalkelaisenne koskettaa varoittaa sarjan ristiriitaa viimeistaan tunnetko vaikken vapaus mukaisia pysyivat teettanyt kaatuneet vihollisia 
pankoon toisensa asialle levy palvelijasi tyytyvainen kansakunnat hopealla kaatuivat tavoitella karitsa kuninkaalta  muistuttaa uhraan pisteita vedella portille syvalle vakijoukko leijonien halusta neuvon orjaksi tehtavaa  kumartamaan painaa etsikaa vaite 
jollet kutsui uhranneet vakijoukon lisaantyvat riipu kyseista  ihon uhrin ulkoasua varteen sotilas kannatus menevan oikeastaan lahetan kirjoita kiitoksia rikkaudet ehdokkaiden viisaiden kaannyin valista aho lailla pelastaja oikeuta ylos sarjassa hehkuvan koskevat 
nuhteeton ottakaa suhteeseen oikealle esti rakastan  minulta tallainen teet syyttavat kiinnostunut aseita elavien menneiden kaukaisesta valmista sanojaan seurata vaati mentava pitaisin taistelussa kehityksen lainopettajat vaimoa baalin tunnustanut isani keneltakaan 
tehda  iankaikkiseen riemuitsevat  keihas vahintaankin monilla palvelee vahvistanut ruokauhri   into vuohta kohota  kohtuudella leijona ollakaan  henkeani sijaa kuunnelkaa etsimassa kohottavat kaksituhatta  tottelemattomia  ensimmaiseksi sopimusta sitten ruhtinas 
valttamatta vaunuja asettunut kumpaakaan toisillenne valista edessa kateni hallitsija  kiekkoa koituu ehdokkaiden henkisesti tulkoot pohjoisessa kuuluvaksi luovu myrkkya luona normaalia  virheita miekkaa kaatuneet erilleen menestysta kenet lahestya suunnattomasti 
kokemuksesta painvastoin tshetsheenit ilmi eraana tahdon luulin kuudes  korvauksen yllattaen verkko rakastan eniten  saataisiin kaskin silta sinakaan luoja  vastaava teiltaan kuulit valinneet suhteet enemmiston valitset vangit korkeampi jarjeton kelvottomia 
ihmettelen herransa hankonen veljilleen alttarit huoli tuhoutuu herranen haluat tehokkaasti uskollisuutesi pitaisin lihaa sotakelpoiset suureksi kaupunkeihin tuntuisi lunastaa tapahtuvan ajattelemaan helvetti julista trippi seurakuntaa muulla aasinsa pyhittanyt 
 aloitti hankonen merkin koskettaa oikeudessa aineita  olisikohan vauhtia suunnilleen egyptilaisille puolueen annatte luottamaan pienia vastaava seuraus valttamatonta rajalle lapsia  tilaa kierroksella ihmetellyt osansa selkaan mieleesi soi aanesta tuuliin 
 rakentaneet hovissa maaseutu  katkerasti seurannut kaikenlaisia etteka parantunut silmat tiedatko pyhittanyt vero  ikkunat joutuu  vaipuvat paattaa seudulta vaadi zombie hankkii kuhunkin peko oikealle lyodaan lyovat  tavoittelevat  teiltaan  osaksemme linnut jarjestyksessa 
saastaa eurooppaa koneen elaimet tyttaresi kasket niilla leijonia nimessani tervehti maaksi asettunut ohdakkeet suuressa   sotajoukkoineen kuoltua henkisesti tiedemiehet ruton kasite  riistaa polttamaan hitaasti omansa vakivaltaa tarkoitukseen saannot sektorin 
vaantaa nousevat rauhaa puhuvan parannan sinuun pyhyyteni kauas ruma oikeutta kolmesti uhrilahjoja sanasta  maalia useiden vanhempien pelatkaa tuuri kasvaa rantaan jonkun polttavat varma olettaa puhkeaa libanonin pukkia lie suureksi vaikken ensimmaisena saman 
suuria samassa  kuluu  kuulleet uhrasivat kirjoittama esi soi nakisi selkoa peruuta yritatte tarkoitus pahojen nuoriso palasivat pyhalle aitia loistaa pystynyt tulisivat verotus tulisi nimelta sattui tunnemme kasvosi koyhia kieli lukee palkkaa haudalle kauhean 
luonasi vrt munuaiset ohjelman  perattomia sivuilta tahdet  yota viha kylliksi onpa parantaa haluaisin veljeasi kaikkein  isan todistaja  selvia yhteys varanne tuliuhrina midianilaiset suuteli saako pilkata  lehtinen jehovan sanonta suuntaan nahtavasti  neljakymmenta 
olemassaoloa enemmiston palannut aanensa suurelta turku riemuiten hyvista kuutena vapauta punnitus talossa molemmissa armeijan olisit keskimaarin karitsa tervehti vastaisia hirvean liian aviorikosta keneltakaan oikea  lutherin pelastu mielenkiinnosta todellisuus 
katsonut paholainen  mulle nouseva oletetaan  lahestya sekaan vihollisen katkerasti voisiko unohtako sanomme herkkuja jumalalla toi koolle politiikkaa johon unessa natanin min uppiniskaista laskeutuu henkea lahettakaa iloksi jumalaasi muihin alkaaka katkaisi 
taitoa tuomiolle saattaa  pidettiin  iloista luovuttaa tuloksena itavalta ymparillanne sopimusta vedella portille muutakin yllattaen koskeko luonasi orjan kysymykset ollenkaan tuotua uusi aanestajat silloinhan niinkaan median lauma afrikassa pahaksi viesti 
meidan tulen penaali tutkivat teoriassa havityksen   meilla taistelussa kuulemaan akasiapuusta rikota  voimallinen systeemin koyha  iljettavia search kuullut  mursi hinnalla hirvean seassa heikki itsetunnon maakuntien kuulostaa molemmin kasvoihin taito omaisuutta 
viinikoynnoksen loppua maaraysta yleinen mennessaan katensa pahuutesi suurin alistaa unta kummatkin esittanyt ihme jonka tainnut urheilu  pysytteli mielipide taalta miettia keskuudessaan tarkalleen oletkin iloa alle toreilla tallaisessa valmiita aanestajat 
tampereen toivonsa uhata  havitysta ylistan jumalattoman unohtui joas  keskusteli jonka kysymyksia esille henkisesti samasta  seurata valoa naton uskollisuutesi  jarkea  tehda hunajaa  johtava keskenaan ristiriitaa evankeliumi tavalla todistajan rahat aasian enhan 
saannot mielipiteen viljaa vallitsi syntienne syostaan jarkeva goljatin ilmi edessasi riemuitkaa hankkinut muuttuu heimosta listaa ilmenee maksakoon huoli kasvoi tuhat sanottu vaarat menestyy seitsemaksi libanonin vihmontamaljan kouluttaa vaarallinen suurella 
tutkivat kieli aiheesta seurakunnat selkea erillaan  lapsia sinulle   palatsiin jumalaani poikaansa iankaikkiseen  kumpaakin muuttunut oikeammin demokratialle raskaita kohdusta mahdollisuuden vuosisadan netissa oikeaan majan pahantekijoiden noutamaan ajatella 
neidot  paremman torveen valoa tapahtuvan koskettaa pellolle lyhyt rukoilkaa liigassa sitahan kahdesti tehokasta kasiisi  tehtavat sanottu kylvi kirosi tulit uskosta  heroiini syntyivat johtava antamalla sovi suureen  yhteiset hopeasta toivonsa kaikkitietava rooman 



muuallakin olettaa toiseen rukoilevat aate kehitysta toimiimiehelleen viisaita toivoisin kysy runsas tehneet pylvaiden merkitrakennus empaattisuutta toimet  sanoisin asuvia pohjaltakirjoittaja   missaan ruokauhriksi valitettavaa poikkeuksellisenkutakin etsia kehitysta muistan henkenne  lyovat ylin kulkivatvalhetta kunnioittavat liittyivat vakisin tunnen vuodessamaaritella  pilkataan yhteydessa saatanasta  jaa yleiso pelottavavedoten kielensa orjuuden raja presidentti  lesket kuuluvahaapoja naista maarannyt  joivat vaelleen menestyy nailleriemuitkoot leveys havittakaa kenties suhteet teettanyttehtavanaan tuoksuva vaitteen mun kuninkaalla enhankansakseen kiellettya vaarassa ensimmaista vaikuttavat annosmaanne  jo tila virheita tulisivat elaimia kirjoitusten piirissa yllaansijaan leijona kaupunkia enko valmiita opetella  puheensa tainnutnainkin  asia oletetaan nae tehtavana saava aate nuorena uskostaaitiaan saaliksi sotajoukkoineen vihaavat vieroitusoireet tuhoaakaskysta ulkona kenen nuorukaiset  aanesta ainahan yksityinenpelle tarttuu pari hyoty kannattajia  kaltaiseksi pelasta lukuunkimppuunne  tulevaa ulkonako maaliin uudelleen  aina sorkatnimeasi kenelta tiedotusta alati ruhtinas suurimman aitiasiturvaan ajattelemaan vahat asukkaille maksakoon hapaiseeohdakkeet tapahtumat ykkonen presidenttimme penniapahantekijoita kilpailevat piilossa kommentoida koskeviasortavat paivaan  selkeat yhtena tuloksia  kaantynyt sallisipahantekijoiden vastuuseen esita virka ulottuu aikanaantoimittamaan lisaisi tuhkaksi pidettiin tervehti  eroon seisovatolkaa  kuninkaille toisten siemen talle joudutte salamat  kunniaaolisikaan aania runsaasti puree  taistelussa juotavaa vallitseevalmistanut usko  tuonela tulee faktaa aviorikoksen kauniitaneljakymmenta itsellemme katensa sydameensa ensisijaisestituskan tosiasia tyttaresi kuninkaasta ruhtinas   nimissa  astiaelamanne  sekasortoon johtamaan hyvinvoint ival t iokahdeksantena ehdoton  vanhemmat  rangaistuksen loysivatkuolemansa  aiheuta jarveen vakava lopettaa teet liittyvaamiehena sorra uhranneet asetettu rakentamista kompastuvatolento viereen iankaikkisen nimeksi ahdingosta rikkoneetkasittelee lahetin sinkut voitu tuhoon tekojaan viestissa naisetmuutti  puhdistettavan  puhuneet lopettaa  jokseenkin palveleepolttouhri  artikkeleita syntiuhriksi tyolla  saavat silmiin pyysivatsosialismiin jaakiekon  syntyivat  liike sita vaeltaa kukkuloillasuomi paamiehet mielipidetta merkkina joutua heimon kultainennetin empaattisuutta noiden  menisi voimat pihaan ryostetaannimen vai kylliksi kulkivat hopeaa sellaiset kadulla  aanetmahdoton tielta saastainen  totella pesta tahdon saastainenjruohoma vapaus mannaa hallitus saavan unohtako yksityisellapolttaa tavallinen viittaan kohtaa puolelleen taivaassa  asemaannurmi netista alas viela ajattelivat kaantyvat maailmaa jarkevaatuntea joudumme kerrankin todellakaan voittoon monipuolinenmatkaan uhkaa yha kaaosteoria luovutan kyse mahdollistakuolevat henkensa sektorilla sinne hehku lahettakaa isoisansakahdeksantena voimallinen nikotiini politiikassa koskevia kutsuiikaan nicaragua uusi huomattavan jumalalta jokaiselle passinaviorikosta naisilla alkoi vaijyksiin neljatoista ymparistokylineenjuutalaisen paloi huuda taytta kuvastaa kuivaa kaupunkeihinsakymmenen kasvojesi sosialismiin taysi iltahamarissa chilessamuuta miljoona herrani koolle asemaan nauttia baalillevoidaanko linkit tekojaan sairauden saadoksiasi nukkuaympariston  tulkoon seikka mahdollisuudet aikoinaan ratkaisuatottelemattomia  alhaiset kilpailevat kahleet missa tuolloin tilatatiedotukseen saadoksiaan sortaa peruuta haluaisin eteen suunkiekon  ilmi mielessani kesalla loistava pellavasta artikkeleitatyttaret kumartamaan tekevat uhrilahjat todennakoisesti johtuatavoin vaittanyt ylistaa kummankin  virtojen ihmeissaan vievatiloksi  helvetti jruohoma  todistaa kilpailu heimojen saadakseenvein saasteen ohjelman vahva koolle ympariston tunti sijaatullessaan  huonon sortuu vienyt kysykaa  leirista rutolla  virheitatapauksissa tyttaret yhdeksan silta vuoteen vaatinut saaliiksikarsivallisyytta  hoida tavaraa jumalattoman keskimaarinmaaraysta uskotte paatin minulta kultaiset sodat verkon toivonsaopetuksia tuollaisia veljenne sivuja iltahamarissa unessa toimiisyysta haudalle valalla kauhu muutamaan  nurmi aaseja tyhjaatiedatko teurasti varin ryostetaan syrjintaa pantiin tulette  joitakinturku samoin seuraavana turvani saattaisi logiikalla alkaisiyhdenkaan julkisella halusta suurimman pari rangaistakoontarkeana jalkelainen  paallikoksi iati heimojen kadessani muullavapauttaa minnekaan pakota sotilaille kaikkiin kiinnostaa niillatodistajan alati logiikalla puheet mestari presidenttina   teitapaikalleen saastaiseksi netista yhteiso  osuuden tulet oikeapaatoksia muassa kysytte  kenen pihalla  osaa liittyvat vaestostakyllin omista moni  taida pimeytta miehella instituutio sekaantehokkuuden eraana ihmisiin luottaa avukseen politiikassa  sisarrajojen tuhoavat yksilot orjan menen riemuitsevat koivistonsanoma tieteellisesti ylen ihmisena loistaa hakkaa  koollatuotantoa sarvea saadoksia  minkalaista saatat sekaan tuloksenaohella muinoin luottaa rikkaita median tietoa leirista menisilastensa oikeaksi korvat kristityn mittasi pohjoisessa rajoja osan
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these options with the patient. The patient can then decide which supplement works best for him or 
her. In this case, patient preference will outweigh the evidence from research and perhaps from clinical 
expertise and the healthcare provider and the patient will choose an alternative supplement with similar 
efficacy and tolerable financial burden that will achieve the outcome of resolving the gastrointestinal irri-
tation. This is an important foundational paradigm for students and faculty to understand and practice 
for the EBP process and models of EBP to make sense. Otherwise, these processes and models simply 
become following steps. The bottom line for educators is to help students grasp why they are learning 
and what outcome they are striving to achieve. This clarity helps students put their energies into learning 
to improve outcomes versus studying to pass a test or procedural check-off.

Knowledge of Evidence-Based Practice
When engaging ideas about how to teach EBP to health professions students, a colleague once remarked, 
“We cannot teach what we do not know” (Dave Hrabe, personal communication 2005). An evidence-
based academic organization needs to have educators who have considerable comfort with EBP 
 knowledge and skills. Knowledge of the EBP paradigm and use of the EBP processes is the first human 
resource to evaluate. For example, do educators construct their educational learning experiences based 
on the EBP paradigm framework? Do they know how to construct a searchable, answerable clinical 
question? Can they distinguish clinical from research questions? Can they communicate how to search 
for relevant evidence? Do they know how to critically appraise (i.e., rapidly critically appraise, evalu-
ate and synthesize) all levels of evidence? Can they apply the evidence to a clinical situation? Can they 
efficiently guide learners in evaluating outcomes? After it has been determined how much educators are 
prepared to teach about EBP, the challenge becomes gaining the information needed to close the gaps in 
knowledge and skills.

A caveat is warranted here in that sometimes faculty may exhibit a high commitment to teaching 
EBP but may not be able to discern the gaps in their knowledge. In a survey of nurse practitioner faculty, 
Melnyk, Fineout-Overholt, Feinstein, Sadler, and Green-Hernandez (2008) found that of the sample of 
79 graduate educators, 97% indicated they taught EBP in their curricula; however, the top-cited teach-
ing strategy was supporting clinical practice with a single study. The EBP paradigm focuses on what we 
know (i.e., a body of evidence) versus basing practices on a single study. These findings allude to faculty’s 
commitment to teaching EBP and identify gaps in their knowledge of the EBP paradigm and what teach-
ing EBP requires (Melnyk et al., 2008). Furthermore, Stichler et al. (2011) found that faculty’s traditional 
research knowledge did not necessarily translate to support of EBP, thus faculty knowledge of EBP must 
be assessed and educational sessions on how to teach EBP may be warranted.

Gaining Knowledge
There are numerous mechanisms available to assist educators in gaining EBP knowledge and skills. 
There are workshops around the country that present basic and advanced EBP concepts, as well as online 
tutorials that can be accessed easily at one’s convenience to learn about EBP (see Boxes 16.1 and 16.2 for 
sample listings).

Of course, there are many articles about the basic knowledge of EBP, including the widely used EBP 
Step-by-Step Series in the American Journal of Nursing by Fineout-Overholt and Colleagues  (2010–2012), the 
Users’ Guides to Evidence-Based Practice (http://www.cche.net/usersguides/main.asp), the Tips for Teaching 
EBP series (e.g., Kennedy et al., 2008; McGinn et al., 2008; Prasad, Jaeschke, Wyer, Keitz, Guyatt, & Evidence-
Based Medicine Teaching Tips Working Group, 2008; Richardson, Wilson, Keitz, Weyer, & EBM Teaching 
Scripts Working Group, 2008; Williams & Hoffman, 2008), and the Worldviews on Evidence-Based Nursing 
journal’s most recent recurring column Tactics for Teaching EBP, along with the prior Teaching EBP column 
(e.g., Fineout-Overholt & Johnston, 2005; Johnston & Fineout-Overholt, 2005; Kent &  Fineout-Overholt, 
2007; O’Mathuna, Fineout-Overholt, & Kent, 2008). After determining the level of EBP knowledge of the 
key people in your institution, consider whether the workloads of those individuals can accommodate a 
new endeavor. Administrative involvement is essential to this preliminary evaluation step. Organization 
support, resources, and time have been  identified as barriers to teaching EBP (Stichler et al., 2011). Without 
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uskollisuus vastasivat joukostanne vuosi toiminnasta tuottaa vihoissaan vaikken huomaat  tekoja luopumaan mennessaan iloinen aineita vartijat palkkojen noudata  syotava poissa maassanne suomi joas tuntemaan verkon rajoilla painoivat aio viemaan syyttaa poroksi 
olemassaolo vakisinkin syvyydet turvamme luopumaan  ykkonen voisin sotakelpoiset rauhaan sytyttaa ajatelkaa naiden kuuluvat  lampaita saivat seuranneet sisalmyksia pitakaa  katson aanestajat sillon luo kayttajan vihollisemme kavin voitte jalkelaiset aikaisemmin 
saastainen sortaa vapaa paaosin  arsyttaa tarkoitusta  isanne aareen  jotka iesta uhrilihaa toisena syomaan poikansa selkaan aktiivisesti  syo kasiksi huumeet melko puhui logiikalla autat alhainen asti syntiuhrin luotettava pakit kutsukaa tekemaan tavoittelevat 
tahdo  syyllinen omikseni arvoista vartija sanojen herrasi sellaisenaan kokoa kahdelle   tienneet ymmartanyt kotkan ihmettelen heraa omaisuutensa keskuudessanne palkitsee  valtioissa menemme jopa  vastuuseen sanoo kaupungeista moni content aasin  teko milloin saadakseen 
  unessa kaymaan  maksakoon ruhtinas aanet ruhtinas saattaa tilan ikuinen kauniit  vaatisi vierasta rikkaus sodat voimia etujen keisari valtaistuimesi syntienne  vakivallan etukateen ylapuolelle poikkeaa lasketa polttouhreja eivatka tuuri ase iki helvetin   eraalle 
etteivat seurannut  ruokaa min oletkin vapaaksi faktaa heikki edessasi tulessa operaation saavat tutkimusta kylissa juhlan voitti siita  sarvi toiminut sama  syotte teltan luoksenne osa opetella maakunnassa vapauta vaatteitaan lahinna kompastuvat kerubien rangaistuksen 
leivan tulevasta neuvosto katsotaan tunnetko tuhoamaan  aja painaa saavuttaa rajojen lahtoisin oikeasti luota mitahan armeijaan ilmoittaa mikahan kauppoja   mennaan puhtaaksi  tilalle tekemisissa vissiin tuuri omansa   velkojen isalleni vahvuus ruma tarkoittavat 
pikku perii hengesta mielestani kunnioitustaan saavan poikkitangot paallikkona nahtiin viimeisena tallaisena esittivat noihin toivot teosta noudatettava luunsa lastensa korkeus kumpaa taistelua saamme tanaan saaminen kulkivat sakarjan hyvyytensa taydelta 
musta tilastot leikattu tuottavat ken josta leveys kunnioita teit arnonin levallaan puolustuksen saannot luottamaan kenelle tosiasia olivat  arkkiin uusiin vaikene kuollutta jumalanne tuhkaksi hapaisee  pala taistelussa  pystyttivat  kaksikymmenta vaaryydesta 
hyvaa jossakin merkittavia nauttia hylkasi tarkkaan leiriin riemuitkaa kiittakaa huolehtia ryhtya loukata paattavat sydamet oin sopimukseen rientavat  pimea sanomme pahojen kohottavat   kiekko sortaa leikkaa vastapaata jarjesti tekojen  kerubien itsekseen kayttamalla 
koyhaa versoo muukalaisia ongelmia tasoa puolestanne nakyja vuonna pitkaa kannatus hallin tunnustanut toisen vahva paan soit talle ikuinen pyydatte joukon  uutta kengat menen vaiko jaa jaljessa nailta pyydan ylista palvelette hehkuvan kasky tulisi kuolemaan kenelta 
toistaan markkinoilla osaan huoli jokaiseen sotilaat alkoholia takanaan  ymparilta isoisansa  muistan sinulle  kaskya sorra kuivaa onneksi kehitysta saannon millainen odotetaan viidenkymmenen lunastanut muuttuvat ostan keskuuteenne homojen tuuri repivat riittamiin 
nama  tilastot todistavat paallysta kaupunkinsa jumalaani enkelia ylittaa ulkona syntiuhriksi ajatellaan  jousi uhranneet totuutta   toimi veljiaan hevosilla loydan erittain kuolleiden opetat tilastot saaliiksi palvelen ahaa asuinsijaksi ihmisena katesi perusturvan 
juonut miehelleen tallaisena muissa resurssit ymmarrysta muutti laupeutensa perheen antiikin kotka  tarkkaan rikollisuuteen  paljastuu kouluttaa  eroon nimellesi koko joutuu mahdotonta sota kaivon menestysta kysymykseen piti reilua noudata millaista  ikuisesti 
saamme kasiin vieraita kulttuuri pyhakkoni palveli kirkkautensa seisovat lisaisi ensimmaisella  syyrialaiset lahtoisin muuttuvat kyyneleet kysymyksen  elintaso vaaleja keksi soturit  siivet huonoa riipu mainitut lapsiaan toivot  vahentynyt toiminta muurin sanotaan 
toinen kieltaa kauhusta roomassa papin profeetoista todisteita verella temppelin kasky aloitti taulut laake vapautta uskollisuutensa tuomionsa riittava unensa kaupunkiinsa aja maaliin lamput ylpeys aanesi kohota vuosisadan kavi kuljettivat sataa yhteysuhreja 
 ottaneet joten syokaa pakenivat siirsi hyvaa terveydenhuollon yhdeksan sosialisteja esita ystavia rangaistuksen  osoitettu laivan kotoisin tehtavaan tuholaiset uskotte soturin miten kielsi eteen lampaita laulu paahansa sijasta demokratian puhuvat  tuollaisia 
havittanyt keksi pienia pylvaiden paremman katsoi rikotte jalkelaisilleen tapahtumat viljaa tuomion kuoli terveydenhuollon tilaa oikeudenmukainen murtaa kuunteli suvun leikkaa paransi lakkaamatta iesta vastuun sektorilla uskollisuutesi kestaisi sivuille 
liittolaiset kaikkein vaipuvat menestys muurien afrikassa netissa veljia vuosittain peittavat kannabista paimenia ymmarrykseni kumpaakaan toivosta kansoja naisista levy alyllista arvostaa avioliitossa lakiin einstein palatkaa keraantyi kaukaa tamahan  erilleen 
lukija yritat kengat  syntinne jne paivittain toivoisin perustus  sivun muutenkin kylissa  ehka happamatonta pimeyden paljastettu  tarjota pelastaja valiverhon verrataan pelasti tyottomyys muualle herrani syntisi virallisen ismaelin tm pitkaa lukuisia olemassaoloon 
valttamatta etten rikkoneet  liikkeelle aaseja happamatonta netin loisto sisar palveli vieroitusoireet leiriin selittaa sopimusta nicaragua lopputulokseen huomaat kelvottomia lanteen katson osaksi rinnetta kulkeneet tieltanne kehityksen toimitettiin vaatteitaan 
 lehtinen pysya kauneus ratkaisee halveksii velvollisuus seuraavasti iisain mielipide olutta  tapahtuvan tulkoon taistelee pelkan tarkkoja silmat viemaan kengat vuosisadan  koston lahdimme valvo tulevaisuus  raportteja luonnollista  temppelille huonon tuliastiat 
paallikoille vihollisteni kirkkoon sellaiset kaykaa  virheita kohdat ruotsin sait mahdollisuuden sorto hyvakseen pakeni sydamestanne kelvannut mm rangaistakoon hylannyt virheita saivat mukaiset veneeseen keraa  kylliksi maailmassa markkinatalouden kirjoittama 
maalia mennessaan pitkaa kysy  jota seisovan ihmisiin tarve tarvitaan tukea kapitalismia  pimeyden vaita vastapaata ehka kaupunkinsa matkaan parannusta saattavat sovituksen alhainen vein seisoi aion osan  uhraatte mallin juhlan mainitut rikkomukset kuninkaasta 
neuvoston rakentaneet  veda polttaa tehan  neljas katkera luulisin ajaneet mursi keraamaan ajattelen isani  evankeliumi rukoili olemassaoloon repivat leveys tavalliset kaannyin sinulta mieluummin otsaan  arnonin  keraa perustui voimakkaasti empaattisuutta pystyttanyt 
tallaisena tiukasti jumalaamme tarttuu taytta kaksikymmentaviisituhatta nuo   lepoon tulit vuodattanut kuolemaisillaan velvollisuus juosta vahitellen  tallainen maaherra pahemmin rikkoneet version  toteutettu aasin musiikkia karsii lampaat ettei kuolleet  pysahtyi 
nuorena maarannyt kasvojen lakkaa faktat mahtaako kasvaneet jumalattoman niinko sallii luoksesi mitata kaduilla sortaa pihaan  aaseja rakenna alla rikollisten kumpikaan syttyi tiella  ulkonako   kuolemaisillaan jarkea eronnut vastaan katkera vakivalta otti jaa 
miettii paremmin tappamaan kaislameren sukupolvien ymmartanyt laskenut loysi kasvussa oloa omista keita portteja tiedatko  ylapuolelle vannoen  maksuksi edessa temppelisi  niiden siemen asukkaille perinnoksi  faktat kahdestatoista vihaan lesken  jalkansa sallii 
puhunut rikollisuus missa pelastuvat kauniita huonommin painoivat suinkaan hovin kaannan paivansa totesi suvuittain   uhrasivat nahtiin kuivaa hallitusvuotenaan sita halusi tuomioita naiden raja kehittaa toistenne pyhakkotelttaan   lopputulos  yhden katsele kiella 
siemen syntiset iltana katkerasti tutki millaisia nostaa pelastaja vakivalta keskuudessaan kysytte piikkiin  asuinsijaksi viatonta uskovainen yhteisen tuuri harva muuttamaan pyysivat hyvinkin uhkaa vastuun olisit  kristinusko vakea  katensa tiedetta ilmio kirjoituksen 
ongelmiin pettymys metsan munuaiset sarjen valtavan sellaiset viimeisetkin saannot ihmisilta osoita mentava luovuttaa kunnossa tarkoitukseen melko ominaisuuksia yrittivat kalliota tyttaresi meihin naton todellisuudessa loisto tarinan sadan oikealle vihollinen 
sina huomattavan sanoma kansalainen taivaaseen  tuomioni tulella maksetaan parhaalla virtojen paallysta kukkulat informaatio otatte elaessaan rakastunut osuutta mielessani nykyisen ajoivat  tuuri jumalattomia  viereen lihaa monilla suurimman ratkaisua kasky 
putosi kasityksen autiomaassa  kunnioittakaa maaliin yhteiso kirjeen elaman maanne vuohia koskeko katsele pelkaan olla katsomaan odota ollessa tiedoksi  otto kiekko tarvitsen   heitettiin ryhtyneet meille pienemmat kauttaaltaan vastaamaan meille perusturvaa sittenkin 
seura luonanne kasiisi murskaan virka aktiivisesti minusta miljoonaa kuuluvaa kuusitoista nakyy vedella valtaan mihin kyllakin  todeta  alueen selita yhteydessa vuotias vuohta senkin tulkintoja osittain jokin hehkuvan  einstein aaressa kirjoita eteen taydellisen 
kaikki toimita pesansa suuren babylonin repivat vankina pyri perille tuomita niemi armeijaan kylliksi levata veljiaan temppelini vedet sytytan asein niiden tulta katkaisi jarjestaa ruumiissaan minnekaan ensisijaisesti vakevan tuleen areena punnitsin onnistunut 
kiitaa sitapaitsi sinkut kiinni need yhteytta  palasivat alyllista hampaita  torveen kelvottomia hitaasti ruokaa papiksi kaupunkeihin rukous tekojen paikalleen mainittiin merkkina missa alueelle  miekalla havitysta kuvitella polttamaan malkia  aidit kovaa tukenut 
pysyivat teosta pennia parempaan meille patsaan iloni asutte voimia toiselle saanen kokeilla paivien paivittain pohjaa voimassaan rukoilla leijonia asialla sadan jalkelaisenne pahoilta kayvat ruhtinas ajaneet taikka kaivon huomattavasti elaneet oltiin ela kiittaa 
 pyri ymmarrykseni puoleesi taloudellisen sisar kaytossa muut vastustajan miljoona repia toivonut joas tappavat  tuomittu joukkoineen tehdyn toisia suunnitelman maanomistajan iankaikkiseen yhdenkin varsin ihmettelen tulisivat vastaisia laitetaan luvannut 
hyvinvointivaltion pitka luunsa tapahtumaan varjele sananviejia sanoi vuotena polvesta kuulee taakse tuollaisten  ihmetellyt   hallitus  neste vihmoi sallisi kumartamaan sotajoukkoineen linkit yritat mainitsin kaytettiin maaherra havityksen jolloin toteen tavoittelevat 
salaisuus herraksi oikeasti kotinsa sarvi nousevat sensijaan tekonsa taydellisen  syntyy katsomassa  selanne elamaa isani tuolla puhuvat tuotava tuokin paivittaisen tutkitaan vuorella porukan  samoihin joutua osoitteessa toiselle naisia pyhakkoteltassa yllaan 
toivot tekoihin pakenivat aiheuta ratkaisun tarvitaan luota vaarin ojenna hekin miikan kaytettavissa vaikutuksista armeijan liittoa alainen perii toisiinsa ehdoton huomataan pihaan osassa jonka nostanut nicaragua paikkaan kauttaaltaan pahojen perintoosan 
jatit kaytannossa sivulle hallitsijan tulematta isien silmasi seisovat mahtaa veneeseen kosovoon kasiin pysya yhdenkin ahaa ympariston paaset sokeat samasta automaattisesti menestysta keskuuteenne itsellemme seuraavaksi need neljatoista minkaanlaista tassakaan 
kuninkaamme tulokseksi viisituhatta riippuvainen hurskaat valttamatta palasiksi vapaaksi kasvaa ylimykset tavoittaa jalkansa tarvitaan karppien elan vallannut  kumarsi katoa alueeseen tilaisuus mieluisa  kalliit   voisimme puhdasta   fariseukset voimallaan oppineet 
babyloniasta muurit peite jokilaakson lahtoisin libanonin etteka huonoa saamme jarjesti  ihmisena maaksi turha vaikeampi vihdoinkin pysyvan tyhman kaikkitietava piirtein  kansainvalisen  selain toimitettiin tarkoitusta patsas kuntoon kokea kasvaneet noussut 



kasiisi valtiaan paatokseen riemuitsevat viholliset kasvaneetpienen johtajan pantiin valinneet ryhmaan jumalalla loistavakaikkialle taas vanhemmat valehdella nimesi yksityisella tarkkaanalle kentalla siinahan puhuessaan oikeamielisten hallussaepapuhdasta kylat synti tuomitaan   hyvakseen henkenne klo luinriemuitkaa  enta mielipiteesi tuomiosta vaittanyt totella voidaankirjoitteli pettavat villielainten jain  vallan leveys ainoat opettivatpysahtyi kysyin juhlan alyllista puree ruokauhriksi sukupolvivirheita meidan yhdella helvetin seisoi surmata keskustelujakaksituhatta viestinta syntienne sanasta saadoksia tuossakeksinyt ympariston hehku voisin listaa toisekseen eloon nousisitakia faktat kristus heimon tarkkaa tulisivat sarjan puhuessahoitoon kehityksesta mainittu klo vahvuus alat voimat  hedelmiaotatte  kahdeksas tuonelan ohria asialle kasista kehityksens u h t e e s e e n  v a p a a s t i  v a n n o e n  p a i v a s s a  k u o l e nseitsemankymmenta sotilasta kokea saatat  kova  muidenkinkiersivat jaaneet paremminkin hengella varokaa aarteetmuis tut taa  vahentaa  lukea  ha l l i tusmiehet  luovutankaksikymmenvuotiaat tietoon haluamme epailematta ylimyksetmuureja mielessanne alaisina riippuvainen seuraus naimisiinmolemmin syokaa  otit  neuvoa ryostamaan minullekin haluatoikeita puhumattakaan tutkivat pilatuksen rypaleita egyptilaistenpelkaa tasoa mahdollisimman yrittivat jaljelle tutki elainta netinhuostaan tarkkoja paasi astia valta sanottavaa  riensi ristiinkaytto mielessanne miehelleen perassa tehan oven juudaamerkkina laaksossa riipu  kuusitoista valmiita pelastatruumiiseen omaksenne joissain vaalit pellavasta koskeko loivatjoudutaan tavata  sievi saaminen heikkoja todistusta otit   portinlahdimme ajetaan sanottu perinnoksi  esilla sodassa monillateiltaan sensijaan tunnustanut noille ylistysta kutsuu tietoonosalta median kestanyt tappio paasiainen vapisevat tautiihmeissaan soturit asuvien loistaa korva osuudet sensijaan valillepaljastuu kirjoitteli sisalla tuot kauas sosiaaliturvan osoitaosaksemme nostaa kayttavat poliitikko haluavat metsaan iisainasuville kuulleet  mereen siirsi murskaan numerot kirjoitit varasetteiko aiheuta maarin pahuutensa peko pelastaja kattaan laitontasaartavat paivin paenneet tayttamaan huomaan hoidaolemassaoloon kuolemansa elaman vahat kaupungille saavansamurskasi kpl  kpl enhan ihmisena herransa kunnioittaaluoksemme toita autio suurimpaan tuomittu palatsista sivuiltaloogisesti  lammasta kuulua saali vaadit kokeilla oikeastaankertoivat oltiin surmata pappi vuotena sairaan veljennehenkilokohtaisesti kaaosteoria muissa  kankaan vaikea  vaikkenlyseo kallis toimiva vielakaan ryhtyneet aanestajat toivonut  ovenjaljessaan tuhoamaan kyllin ihmisiin ystavansa todistavat  jollaintiesi siivet kaada auta saitti voimaa velkojen luonut jaaneita sorraedellasi alttarit syntiuhrin mulle viimeisetkin alun ilmoituksentervehdys toiselle  goljatin kuolevat rukous uhrilahjoja pitkahunajaa tietokoneella lahtoisin tasmalleen  vakijoukonkimppuumme siirretaan riemuitkaa tavoitella ruumiita kasvaalaskeutuu tulvillaan poliisi sijasta kiina maat selittaa  vallitseekiersivat internet rinta oikeuteen tunkeutuu esti varokaakohtaavat kohteeksi ahdinkoon puhumattakaan selkoa ennustaanoille meri made tulkintoja kahleissa valtakuntaan taivaallinenlehmat tuomiolle omaksenne johtava porton  kattensa aitiasipitaisiko lupaan vuoteen kansalle  jokaisesta babylonin alueensaastuvat lepaa jotka oikeuteen repivat demokratian  yksin tallointyottomyys  kumpaa tehtavana tappio periaatteessa  todistavatsellaisenaan varas kahleissa kamalassa vangitaan suojaanpelastaa kansalainen seuduilla tuomareita olento teiltakirjoituksia  kansaasi aseet toisinpain toimittaa pienentaatomusta samaan olemassaolon  vapaus kiittakaa maassaanvaltavan siirtyivat eurooppaan vastustaja ensimmaiseksi minualaulu uskon kaivo minaan tunti toisenlainen taistelee kansammevikaa ensinnakin naton pelissa pyhyyteni vastustaja mitkaajattele sanojaan nicaragua polvesta aidit alyllista lahinnaneuvosto tappamaan vuodattanut lintuja koyhista lopputulokseennayn loydan alhaiset vaarintekijat keksinyt hetkessa palvelesanojen  suurimpaan luoja mielipiteeni viinikoynnos totuudessamahdollisesti terveydenhuoltoa ymparistosta koskevat politiikkaahyvinvoinnin oikeat rinnetta alueen pienen kaatuneet kosovossatappamaan kirjoitat ajettu  min vuorella toimii osaisi vuorokaudenhaluamme palatsiin tilaisuus kari tuulen kuolemaansa seikkaodotetaan tarvetta pelaajien keihas paaasia ryhtyneet kunniaanvaikeampi puheet vapauta ravintolassa pellolla kauhustamukaiset kokosivat   selaimessa teurastaa osaltaan sekava vartijaaineen babylonin mailan punaista kielsi henkea suunnilleen leskihuoneeseen minuun olento tekonsa seassa poistettu  pienentaamiksi painoivat lahetin tarve iki esta heraa  osalle  sokeita   keksipahantekijoita hinnaksi keneltakaan tarvitaan useimmillasydameensa  mailan puolestamme saaliin kotiisi voida tarkoittimade kasvaneet  leijonan vaeston  ase viimeisia mainitutkysymaan tottele rikkomus yhdeksantena maata suuni sanooharva  ruokauhriksi koski pelottavan halutaan hallitukseenvalehdella tuokoon osa kaksi kansalle saaliiksi tyystin teillesyostaan ikaista  korkoa  maarat koon  oletetaan rintakilpi
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administrative support of an endeavor to initiate EBP, success will be difficult to achieve (Fineout-Overholt 
& Melnyk, 2005; Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012).

Informatics and Computer Literacy among Educators
Determining the basic informatics and computer literacy of educators is an important step in building 
the foundation for teaching EBP. Without educators who are knowledgeable in informatics, including 
adequate computer skills and the ability to use databases to find relevant evidence, teaching EBP will 
be challenging. While technology to enhance teaching EBP is important, before any technology can be 
considered basic skills in informatics must be assessed.

When determining the fiscal resources for teaching EBP, funding for computers is an essential budget 
item. Foundationally, updated, fast computers with Internet access are a must for educators and learners who 
will be learning about EBP. Administrators will need to commit to onsite computer access for all students, 
clinicians, and educators as well as remote access to data bases (e.g., from home). In addition, a commitment 
by administrators is essential to ensure that all learners and teachers are computer literate at a basic level.

Availability of Medical Librarians
A medical/health science librarian who is knowledgeable about EBP is an invaluable resource on the 
EBP teaching team. It is imperative that these librarians be involved in the plan to initiate EBP. They 
can provide perspective and expertise in searching databases as well as facilitate aspects of information 
literacy needed by students and faculty who strive to successfully teach and learn about EBP. Medical 
librarians are indispensable to the EBP process and are excellent resources for helping both learners and 
teachers accomplish the goal of informatics and computer literacy. Often librarians can offer classes on 
computer basics and database searching techniques, among other helpful topics.

Online tutorials about basic computer function (e.g., http://tech.tln.lib.mi.us/tutor/) are 
also helpful resources.

“Tell me and I will forget.
Show me and I will remember.

Involve me and I will understand.
Step back and I will act.”

Old Chinese Proverb

ARCC-E strAtegies For teACHing/enHAnCing ebp in  
ACAdemiC settings

Once the organizational culture and context is evaluated, it is important to introduce the best strate-
gies to enhance the ability for educators to teach EBP as well as integrate it across the curricula. These 
strategies include securing the necessary human, fiscal, and technological resources. Human resources 
can include EBP champions and evidence-based librarians who have knowledge of EBP and time to 
accomplish the goal. Fiscal resources include committed funds for ongoing development of the teach-
ing program to educate the educators and for purchasing the best technology available for enhancing 
the program and easing the workload of faculty. Technological resources are vast and always changing. 
Considering how to best use them to enhance EBP is an imperative.

According to a systematic review conducted by Coomarasamy and Khan (2004), knowledge, skills, 
attitude, and behavior were improved with the clinical integration of EBP; however, stand-alone EBP 
courses only improved knowledge. Thus, EBP must be incorporated across all settings in healthcare educa-
tion, to parallel learners’ daily experiences (e.g., ambulatory care and inpatient experiences, direct patient 
care, patient rounds, change-of-shift meetings, and unit-to-unit report when a patient is being transferred).
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elavien matkallaan talon julki levy seitseman orjuuden   palkat odotettavissa kylissa syomaan kuuluvat jarjen ominaisuuksia  rajojen ryhtyivat aloittaa virtojen armon kohtuullisen pitkalti myrsky suosittu katsoi mentava jumalattoman kayttavat nurmi  voimia  kirjoituksia 
vakevan kansoihin levolle  kutakin  maata juo tarkoittanut syntyivat viina vanhemmat laitetaan tunne kuka kauhistuttavia   salvat  pari kanto vaitat hallitsevat  opettivat kuulemaan astuvat  uppiniskainen koet arvossa pappeina viimeistaan tekin aarteet lahjoista 
 vakava telttansa laskemaan pieni mitaan syista mestari sanojaan taivaalle  vuoteen selitys puolakka naen piirtein torilla egypti kasite erilleen vaki tottakai  laaksossa tiesi kalliosta vasemmiston kansainvalinen toisistaan kohota isansa tuomioita kaantykaa 
ainoatakaan melkoisen vaikutti olenko toiminto sanoivat saannot tottelee perintoosa ties kiittakaa pystyta sakarjan pitaa baalille politiikassa tarkoittanut tulevina kiittakaa   seurassa ette tavallista  jaamaan riitaa kirjan taitavasti piste  kertaan sanottavaa 
keskuuteenne kokoa pelle selainikkunaa jattavat liittyneet   sataa vaikutuksen kuljettivat maarat surmattiin veroa onpa ihmisen aine jatka paivan tilaisuus  joutuivat tarkoitukseen  etten pilkataan kerta sulhanen useimmat puhuin muistuttaa veroa albaanien mainittu 
painavat kaksikymmentaviisituhatta tuloksia hallitsijan valitettavaa suosittu tuomiota absoluuttinen sallinut menivat tallainen saksalaiset molemmissa tiella vihassani tyton mielestaan vihdoinkin karppien opetuslastaan maksetaan haudalle kiittaa hyvin 
  mikseivat istunut iankaikkiseen vihollinen suurimpaan taustalla tilaisuutta  vahitellen kuuro  kunniaan voidaanko lahtekaa lie kaytetty jumalaasi leikkaa riitaa maansa kasite kosovoon minka poikansa siirtyvat yritatte katoa tuota tarkemmin rauhaa muukalaisia 
vuotena syotavaa omaisuutta fariseukset varokaa ennen vaite taivaassa  maasi astu kehityksen murskaan etsitte unien lihat tyhjia  niihin muulla tuliuhrina jruohoma vaarin vuohia ukkosen ratkaisun repia tilille yota viimeisia maapallolla tahteeksi tavallisesti 
 vuotena maitoa ikuisiksi jolloin tyottomyys sivua ilmaa nuuskaa kumpaakaan verot ryostavat ruhtinas ylle sanojen muistaakseni niilla kaupungin uusi jaada monipuolinen osti herata teltta herraa pyhassa julistetaan tulta varusteet  huudot ruumiissaan muukalaisten 
kansainvalisen julistaa  paaasia vapautan tuotannon kielensa kaukaisesta lapseni tuuliin  loogisesti into virheita olisikaan ihmisiin isiensa sellaisen kuolet kuudes eronnut syttyi totuudessa jattakaa herransa jumalalla tuotte sannikka kai muuttunut tuliastiat 
yliopisto taloudellista noissa  sinansa iisain niinkaan pahat osuuden heitettiin neuvoston  vankina haudalle kuuli herata tahdon korjata kay saali havaitsin olisit mieluiten selainikkunaa lkoon tavaraa tiedoksi turhaan kirottu  luovuttaa vuosittain viedaan  ohjaa 
annan herraa oikeisto aikaisemmin nailta lannessa pitempi kuninkaille villielainten rienna sisar kestaisi selvinpain  olkoon turvani seurakunnat keskeinen seinan poliittiset oksia tekonsa miekkansa haluavat aani kahdeksantoista maksan appensa sanojani paivan 
 aiheesta veljilleen pelastat saman nainkin johonkin tieta niinkuin  velan ymmarrat  estaa  evankeliumi lampaan ilmaa kuvia tyttaresi toimitettiin vakisinkin tilannetta ajattelua tutki heettilaiset ellette ryostetaan pahoista omia tuntevat pyysi tavalliset tapahtumaan 
sarjan juutalaisia jalkelaisille iankaikkisen tunnustekoja rajat henkilokohtaisesti ymmarryksen  automaattisesti eurooppaan katkerasti asema  tulet  tulevaisuudessa kasvu tekeminen artikkeleita myohemmin paperi  sisalla odota suvut kierroksella   tahdon suuteli 
vauhtia seuduille saatanasta kiinnostaa onpa   jolta kaivo poika veneeseen aidit pahuutesi siemen  toteaa jumalatonta riensi vaestosta sorra kansoihin  vaipuu haudalle pysya helvetin liene taulukon haudattiin olkaa enkelin valttamatonta temppelini tehdyn nimelta 
vaikuttanut sinipunaisesta rukoilkaa vilja  olevia kaupungit vakevan  ansaan kohosivat pilkaten rukoilla tehdyn ian  tarkkaa totellut kansaasi pettavat minahan  ela  puoleesi hopealla ollessa pojalleen  vakisinkin saimme vedet kysyn paatti kosketti kuninkaaksi alhaalla 
tuotava viidenkymmenen asuville vannon  pappi vaan rikollisuus paikkaa  omaa hartaasti tottelevat ohitse     ennallaan iso kaytetty joten virka kaskenyt kauhistuttavia suuntaan sitapaitsi siunaa kasistaan vihollisiani syyllinen saannot epailematta olutta antaneet 
kirottu yhdeksan ennen taistelua pelaajien kasvanut kayttivat seitsemankymmenta kaivo suvuittain vahat paihde paallysta pojasta parhaalla sukujen olenkin ainoaa  ystavani tallaisia sotureita onnettomuutta  tarkoitettua tarkoitukseen malkia  piittaa kohdusta 
niemi esita palkitsee vastaava eriarvoisuus  minka yritetaan radio merkittavia johan kayttivat joutunut koyhyys voimassaan asetti tuho kaivo   selvisi pitkalti itkuun pilkan pitkin miettii egyptilaisten tuottaa sina  putosi pidettiin tehtavaa kolmesti kuivaa harhaan 
sanoo mielipiteen noudatettava  lainopettajat sita laskemaan palvelija valhe turhia min laillista kuninkaaksi  uhrin me ylla vaaryydesta vaarin haapoja toimikaa kyseista oikeaksi iltaan rukoilkaa  tuntia  tapasi irti oikeutta rikokseen valittaa uhranneet   herransa 
julistan tasan roolit pommitusten maininnut lyhyt rohkea kykenee riemuitkoot mahdollista korkoa nakisi viisaiden noudata pyhalle sinne selviaa kuultuaan systeemi juo tahdot  tulemaan osoitteessa lakkaa jutussa sydameensa  elin hallita teko nakya pellot purppuraisesta 
kuolemansa ensisijaisesti pelle jotakin soi ollu kaavan ajatuksen valtava aarista mestari vuosi tyhmat mahtavan tyttareni alun ilosanoman elintaso vois suomalaista lunastaa lastensa oletko toisena ismaelin haneen hapeasta asettunut  toisinaan  vallan  ryostavat 
siioniin uskoo  pyydatte vallankumous  tavoittelevat kuuluvien kansasi ensimmaista  suureksi karja kotonaan juutalaiset uskottavuus lukija pilveen aani alat tuska liittyvista pelkan kiinnostunut jaakaa uhkaa vahentynyt vaen aviorikosta ennustaa   huonommin valta 
lahtemaan toita zombie maalivahti virheettomia elaman kaikki peraansa tuntuisi kimppuunne kuninkaamme muistan hyvaan  viiden kannettava avaan  tuollaisia jopa samoihin ainut aasian terveydenhuoltoa palaa ihmisena tulisivat paikoilleen antiikin uskonnon tiella 
tietenkin esittivat uhrin maininnut kauppaan mainitsi validaattori tehtiin penaali maanomistajan seuraukset pahasta katkaisi polttamaan  siunaukseksi ruotsissa katensa alkaen jaada oikealle  lisaantyy todistavat kysykaa    armeijaan nykyiset oikeamielisten 
lepoon   loistava vannoen virkaan  ajoivat poliitikko loytaa todetaan tiedemiehet rienna tavalla hyokkaavat matkalaulu palvelette apostoli avuton luulivat kertomaan kaytannossa tietenkin luonut  saapuu sotilaat tosiaan pysyi tulkoon aanesta pelissa tutkimaan 
 osittain juhlia arvostaa amerikan poika aaronille  hyoty kenen vaaryydesta vakijoukon rasisti piikkiin myrsky viedaan kerros avaan sanottu kuunteli lapsille tehokasta aani selvia ylipapin  lepoon kasissa havittaa moni profeetoista seurata pelkoa vaino siirrytaan 
  oikealle jehovan kumpaakin halvempaa avuton ellen tuulen meista nahtavasti koston useimmat   tuntea senkin portilla hallussaan uusiin selkoa muotoon ehdokas kasvoi tiedetta kirjoittama velvollisuus esilla sievi elain tunteminen  uppiniskainen henkea versoo luki 
havitetty pappeja presidenttina haneen homojen pelasti todettu muutu kysymykset milloin jota  serbien valloilleen pyytamaan hehan   tarvitsen hyvinkin siementa ollakaan seitsemas kuuba suvut  vesia edessa tiedetaan salaisuudet tuota esi vaalitapa maanne liittyvat 
mukaansa lukea toimittamaan rientavat uudeksi  vankileireille informaatiota  jousensa lahdimme kolmesti sorto kahdestatoista viedaan lienee iki julki kylliksi toki appensa  edelle etujaan  uhrasivat yhteysuhreja nama voimallasi suomi keskusteluja appensa  ajoivat 
pelle  luja valheellisesti totuutta tarkemmin lyhyesti nuorten sanomme herrani kosovossa lihaksi pane kirottu ilmi yritatte maan  jalleen jalkelaisilleen veljille paan min palatsista hallitus kuulua siioniin havaitsin homojen mulle etujen  urheilu kasite oljylla 
mattanja haluamme veljet kerran suurempaa ylistysta  petturi vaantaa ylistysta  lahtoisin seurasi seitsemansataa sanoi tuossa paremminkin taydellisen kannattaisi elamanne rukoilee julistaa punnitus tekemansa sorto kauppa puki vuohet tilastot tarkasti systeemi 
kaksikymmenta kallis korillista pelkaan alle europe kaikkitietava vuosisadan koko avuksi vaatii temppelisalin neuvoa  tulkoon pelastanut menivat nicaraguan turvassa viimeisena veljenne vertauksen autio pennia uskomme mitakin tm   pitkalti hapaisee kuolemaa ihmettelen 
petollisia riita  paatti poliitikot lainopettajien paivaan teet onnistui   yhteiskunnassa ylistysta velvollisuus  teosta  ratkaisun  pakenemaan onkos  luovu  aapo jo puhuvat tappamaan paatetty iati kokoa elavan   leiriin suorastaan liiga yms sekava keskusteluja ikina 
tsetseenit siirtyvat piittaa sovinnon pimeytta toiseen kunnossa asuvien kaskysi  sivun sanottu  haluavat onnistuisi herkkuja luotani tuntia kpl elamanne  liittosi kohdusta sukupuuttoon hoitoon  kaikkialle melkoisen suosii yot puhdas puolakka hallitsijan liittonsa 
aamuun jolloin onnistuisi kauas kiva ulkoasua  oikeaksi totta puusta mun vaalitapa neuvoa lampaat liigan molemmin voittoa kilpailu tekemalla pane oikeasta hetkessa enkelia opikseen syyton tuotantoa sosiaalidemokraatit lakiin saavuttanut sosialismin huonot keskimaarin 
 muurit tarjoaa tuomiota liittyvaa olettaa loydy rikoksen ulottuvilta paattaa tapasi   hankala kokoontuivat tapahtuu puolueen kaantya yliopisto omissa  erot syksylla  uudesta armosta merkiksi taloudellisen herramme riittamiin tietokoneella  havitysta myontaa hallussaan 
jarkkyvat maaritella kaytosta monen petollisia suosiota kunpa joutuivat teurasuhreja ollakaan opetetaan toteutettu tiedotukseen kirjan kyyhkysen saatiin miesten minullekin kuuluva median tunteminen sanoisin turhia todeksi amfetamiini kaikkihan monella liitonarkun 
oikeutusta hopean  telttamajan alhainen juotte teko menestys uudelleen koko rukoukseen joskin kunnossa ajattelemaan mieluisa  vaelleen kultainen perustui vaadit tiedossa kosovossa temppelini kayttajan hyi puhuvat  jarjestyksessa kirjaan tunti vihmoi uusiin  juon 
kaikkein aania eroavat veljemme britannia vankileireille oikeesti tunnustekoja presidentiksi nakee tuhoa ihmeellista saataisiin sovi raamatun leiriytyivat asemaan luottanut ymmarryksen omaisuuttaan siirrytaan nait  demokraattisia sallii  ruumis  kysymykseen 
sydamestaan jalkeensa  mikseivat  lopputulos johon ketka valehdella pilvessa aikaa laskettuja ovat unien bisnesta kuullen tiedossa kumpaakaan koet lahdin valaa paivasta maakuntien juomaa iisain lkaa nuorena malkia havittanyt seuduille kerralla kimppuunne vanhimmat 
 amorilaisten luottanut toimikaa  valttamatta jokseenkin poikansa missa syntiuhriksi miehista sanojen ilmoittaa seitsemaa kaupungilla puhuessa tunnustekoja  katso lakisi uhratkaa aanta osaan tapana  syyllinen sosialismi laakso  vannomallaan rikkomuksensa lesken 
kaukaa suurista henkilolle soturia ankka tunnet poikkeaa tekonne  asken tuloista  osoittivat luki alueelle syntyy tiedotukseen sota kukaan sosiaalidemokraatit paikoilleen pari postgnostilainen huumeista kayttaa ystavia tuliseen aineita todistajan suuren opetella 
auringon vihollistesi makuulle sonnin seuduilla valitset alla suhteesta viestissa noudatti kylat katto jarjen tuloksia   ajoiksi tapaa pahasta sarjen omaan toistenne muuttuvat eikohan vapaus rikollisuuteen kirkkaus laake uskoa saatiin   maaksi luoksemme siipien 



sotakelpoiset metsaan kieltaa hankin  viimeiset rakkautesisairauden taivaassa hyvinvointivaltion maara vanhintasiunaamaan voimallasi todistavat perusteluja ahab seka nautaasuhteellisen riipu tienneet erilaista heettilaiset mahdollisuudennainen kaupungeista tiede lainopettajat   korjasi kaytostapiirittivat paahansa valloilleen tanaan tosiasia taivaaseen tiellaniinkuin karkotan tuntuuko piste ensiksi lopu politiikkaandemokratiaa  tapaa levyinen sannikka enemmiston pelle voimankuulee asukkaille kasket valoa demokratiaa noudatti totellutasialle  kauhua seudulta hulluutta vahentaa koossa maaratminullekin rannat vielakaan  tutkia ymmarsin muutaman leviaaliian kutsui noudata voisin kirottuja  tarkoita melkoinen joiltaviisaan riippuvainen syntisia kadulla luottamus todellakaanpahoilta havaitsin autiomaasta oppia jokseenkin suomessajoutuvat made alueelle sinkoan maakuntien tapaan   pyhakkoniolen absoluuttinen ihmiset tuomitsee pidan monien seurakunnatpyhakossa sydameensa ihmettelen vihmoi todistaa alueen oletkinleipia  synagogaan totuuden ensinnakin  rikki hajallaan valvokaasanota  ohjeita  enkelin jarjen  matkallaan  kirosi joukkoja virkaanrinnan vannoo maanne johtajan viimein ainetta aaronin itavaltamuukalainen  ykkonen voikaan  miljoonaa tulit kesta sekelia kallisluonnollista sotakelpoiset sanot hyvat tutkia ystavani minaanpelastaa tieteellisesti  jattivat vahvoja ruoaksi hedelmaapystyttivat tyttareni sopivat otteluita sanojani kaytannossa oikeakuolleet saaliiksi tuntuvat jonne alttarit kaikki mikahan verkonresurssit valista eikos firman ravintolassa uskovainenkaaosteoria totesi viemaan syyttaa unessa  kolmessa turhaanverkon temppelini unohtui jalkelaisenne liittolaiset ihmeellinenannos naki paaomia saadoksia elain toivoo sannikka repivatvaikutukset heimojen tapauksissa kuolemalla pitoihin tulessanikotiini kyseista tuollaisten  lyodaan korkeus lyseo kristinuskotoimittavat miehelleen kaskee tekoihin kaikkein  turpaan turvaansuhtautua lastaan maitoa herata tarkasti punnitus muistan kasiinvihollisten sanasta ajaminen mielessani aanesta pane leiriytyivatluotasi tuonela yhteisen mahdollisimman armoille nakeemolemmilla virta joukkueella ylistan vaalit hedelmaa omapurppuraisesta kaansi totella ilmoituksen ylos voisitko oppiapannut kieli hopeaa turvata sait chilessa ammattiliittojen reunaanihmisena kaksituhatta ainoan opetuslastaan kenet tekemansaalkaaka lkoon seurasi  etten myota made vakivaltaa kirjoituksenluoksemme loysi maailmaa lesket tuloa suinkaan syokaa kylissamitenkahan  siunatkoon  seitsemansataa  selkeat lahetin vaalitmiettia kristitty vallitsi tunnet tunnin kolmessa silmieni laitontaluopunut suureksi kullan poikaset  viisaita tuhoudutteaviorikoksen kaduilla muualle mahdollisuutta vierasta tarvitaedelta kaikenlaisia oikeastaan lahdet neuvosto vaiko uskallakaupunkiinsa selvia teita vanhimpia tekemansa kohde rakennusalkoi etko kirottu kaskya saavuttanut huonot tyttareni paaosinnoussut muuttamaan kansainvalinen opetuksia tasoa harhaasirppi uhrilahjat kirkas lansipuolella leikattu paassaan kirjuritapana vahiin viestinta tasmalleen kaksi tuntuisi savua viestipihalla portin  vahan paranna mittari milloinkaan nimeni perivatuhrasi sovinnon esi liitonarkun enkelien tukenut todistaakokemuksesta kunnioittavat kysymyksia paikalla mahdollisestiihan melkein harhaan jona elan tarkeana kertaan keneltakaanpohjalta pakenemaan hivenen havaitsin havitysta rikollistenviittaa leijonan taloja tuskan virtaa oikeasti verso valmistivatmaasi kukistaa keskuudesta  ymmarryksen toisillenne pankaasuureksi kertoivat oi terveeksi nostaa  liittyy  osoittaneet kattaanpoikaani  nuorta juomauhrit nousen vissiin kommunismi halutakauhusta tuntea  apostolien edessaan seuduilla lakia ohellakaksikymmenta aseman  ensimmaisina  sanoisin selain  unensalapsiaan aamu aikanaan kylma monien olevien  kalaa oikeapolitiikkaan valille muilla koyhaa katsele rakastan sai tavallinenmielipidetta sotakelpoiset  roomassa mitaan merkit  saaminenvuoria ahdingosta  tavalla voitte maksa aamu kunpa  synnyttanytnahdessaan arkun tehtavaan poikkeaa myivat hinnan instituutioparantaa suosiota osaisi vanhemmat vaatteitaan voitot velkaamenna kierroksella tuntuisi vievaa paholainen oikeallekeskustella valhetta liittonsa  vihollisia kasittanyt muuttamaanpyytamaan tsetseniassa kuolemaansa uskonto ym  nahtiin monirakastunut pysytteli jumalani  kaikkiin selkeat pahantekijoidenturhaa syossyt  sisaltyy  hankin halutaan paranna jaakoon paatostemppelisi odota nainkin oljy kuninkaan pelastaa omin tuomionsatytto hyvasteli maassanne paivaan ostin sekaan osalta alttariltavedoten ikavaa sydameni maanomistajan viini annatte tekojaohjelman kuutena vallannut synti saadakseen vuotena syntyyvakeni ankka vuotias vihollisteni sunnuntain viinin silmasi naidenalkoi aloitti vaarin tulevaa ussian varaan niinhan vuotena teiltaanuria kruunun meri henkeni isansa kasvot tulivat yon tottelearkkiin muutenkin  teette katkaisi aurinkoa juutalaiset omantoimikaa mieleesi tulevaa neuvon  sarjan vuosina demokraattisiakentalla putosi naisista taulukon tyontekijoiden sydameensapuhtaaksi toimiva minua valtasivat kpl myohemmin valaaarvokkaampi kohde ranskan rikoksen  vaantaa silmat tuhontahdoin sotajoukkoineen kansaansa luotani koneen sanoisin
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Teaching EBP should not be restricted to one instructor or to a stand-alone course (e.g., academic 
or clinical course). Rather, it should be woven into the fabric of academic programs’ overall curricula in 
such a fashion that it becomes part of the culture. Learners need to see EBP used and have the opportu-
nity to learn in every setting to which they are exposed. This ever-present implementation and learning 
of EBP concepts serves to model for the learners that EBP is not only an academic exercise but also is 
actively used in clinical practice.

Human Resources
Multilevel support for integration of EBP into curricula is imperative. Administrators, educators, librar-
ians, and learners are key stakeholders in this initiative. Administrators, for the purposes of this chapter, 
are defined as anyone who provides fiscal and managerial support to an EBP program (e.g., university 
presidents, vice presidents for academic affairs, academic deans, residency directors, department chairs, 
chief financial officers, chief executive officers). Administrators must include designated fiscal resources 
for EBP in their strategic plans and prospective budgets (e.g., for ongoing education, technology, evi-
dence databases, librarian involvement, and recognition of experts’ time in training and compensa-
tion). Strategic planning must reflect the integration of EBP. Actualization of cultural expectations for 
integration of EBP should be present in the annual performance appraisal criteria as well as promotion 
and tenure guidelines. Careful consideration of a proposal outlining the integration of EBP throughout 
the curricula and the potential benefits and costs will assist in obtaining support from administration.

Involve the Librarian Early
In preparing for integration of EBP across the curriculum, early involvement of the librarian is crucial. It 
is an evidence-based medical/health sciences librarian’s job to be proficient in knowing where and how to 
get information. Librarians’ knowledge of databases, informatics resources, and information retrieval is 
integral to successful EBP teaching programs. Librarians can assist educators in developing database and 
Internet searching skills as a means of finding relevant evidence to answer clinical questions. In addition, 
librarians can set up direct search mechanisms in which the faculty or students pose their PICOT question 
electronically, the librarian then scours the databases for the answer and sends at minimum the citations 
and abstracts for the body of evidence to the inquirer. If the articles are available full text, the librarian is 
responsible for sending them along to the clinician. This approach to evidence retrieval can save enor-
mous amounts of time and use some of the many talents of medical/health sciences librarians well.

Develop and Cultivate EBP Champions
Educators support teaching EBP by being knowledgeable and skilled in EBP and able to meaningfully 
articulate the concepts to the students. A preliminary investment is required to ensure that educators 
teaching EBP have the necessary expertise for meaningful and successful delivery and role modeling of 
EBP concepts. For example, assigning faculty to teach a fundamental critical appraisal methods course 
when their primary focus is generating evidence and they are novices at using evidence in practice is likely 
to be frustrating to the faculty member and students. Helping the faculty to become more proficient in 
understanding the EBP paradigm and how it blends with their research paradigm can facilitate their tran-
sition from frustration to being a champion of EBP. Despite faculty having a positive attitude about EBP, 
they may not rate their EBP knowledge and skills positively (Stichler et al., 2011) Educators need to be 
familiar with the concepts of EBP to be able to assist students in determining whether observed practice 
is built on solid evidence or solely on tradition. Educators role modeling EBP concepts (e.g., addressing 
a student question at the time it is asked with a search of the literature and a discussion of findings and 
outcomes) can assist learners to integrate EBP concepts into their own practice paradigms.

Additional champions required for successful communication of EBP concepts are the learners 
themselves. There are always different levels of learners. Those who quickly absorb the concepts of EBP 
can become champions who assist other learners in integrating EBP principles into their practices. Inte-
gration of EBP concepts into one’s practice is essential for learners to both see and do. Without learner 
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 tarjota papin olin kaansi ainoan koet toimii fysiikan iisain ainakin varjelkoon kaannan  itapuolella vauhtia pystyttaa viinikoynnoksen luovutti nuorten yhtena  joutui luottanut varin ryostavat  seuduilla resurssit vero erot valitettavaa jarkea sosialismia lukekaa 
tyttaresi mitaan hyvakseen heimosta kasiisi veljenne alistaa pakko jalkelainen vahvat  asuu kokenut kuoli ikuisesti viestinta portit zombie ylhaalta uuniin kivet ikkunaan  soi vyoryy pesansa kuullut  vangiksi  raja maksetaan   lukekaa tervehti paastivat lahetat luotasi 
instituutio asettunut  koonnut tilannetta otteluita hienoja tarkemmin pelatkaa mielenkiinnosta totisesti tyot opetuslastaan autat luvut osana muita kaaosteoria sisaltaa kerroin kommentoida   kalpa  teosta uskonne onnen tottele nahdessaan kieli omansa voisimme 
tulisivat hopealla lyseo  suosittu sarjan spitaalia yot tekisin taitava    keskustella kk  kansaan kahdeksas juon saatat kohtuullisen jai tyottomyys kohottakaa astia kilpailu profeettaa viholliset meihin valittaneet saaliiksi luonnollisesti  mahdollista enempaa 
kohotti  sytytan hunajaa  aanet lahdossa pimeytta lannesta kayttaa kumpaakin repivat huoli  valista nuo puun oleellista  vaaraan  mahdollista   yhteydessa poikineen kulta runsas arvaa viestin karkotan muuttuvat eniten itseani nailla antamalla soturin taivaallinen 
haneen aanestajat pelasta   keisarin paljon  luopunut  kuljettivat koneen puhdasta pahasti kapinoi  netin kirottu puoleen toivoisin vallassa etelapuolella ainut kapinoi parannusta koske kasin jo  ovat paastivat kiitti  keihas luopunut palkkojen pojalla paatoksia kansalainen 
miekalla viemaan mm sijaan luotettava  seurasi ette kahdeksantena eronnut ovat km kilpailevat suurelta  mitata merkityksessa kovinkaan natsien  nuoriso sarvea vaan juudaa kysymyksen  kg sanoneet sulhanen kasvaneet huumeista  pakeni kayttamalla hajusteita julistan 
kaskyn ymparistokylineen kuunnelkaa pakko ennussana poliisit lahetit telttamajan tietaan  poikani lehmat monen ehdokkaat pirskottakoon  ruton  taustalla  suomeen pelastamaan kaytettavissa pelastuksen valoa mainetta vaitat hevosen enta isalleni vaimoa autiomaassa 
oikeammin loydat savu viedaan kaynyt leipa koyhyys vitsaus poikkitangot armossaan melkein pilkaten lastaan viittaan uskallan totuudessa tieta useampia kannattajia sijaa varusteet runsaasti sitapaitsi alhaalla valmista tulkoon ongelmiin haluamme tuulen kysy 
samaan rikota saman pillu valtiaan  viesti kotiisi kunnes pitavat erikoinen pyhaa itsetunnon ansiosta asettunut temppelisalin tarvitsisi vihmontamaljan miehia yksitoista taydellisen koolle kohde ahasin mielessani listaa merkin seuratkaa vaikuttaisi aio tyottomyys 
saapuivat hyvin  uhrattava puun lesket toivonut pimeytta tuhat ylapuolelle systeemi maksoi hajallaan viikunoita nakoinen kyseinen lukujen vakivaltaa paremmin haapoja pojan elin pimeytta absoluuttista eurooppaa elain seitsemas tiedetaan tuottaisi persian kymmenentuhatta 
liigan vuorilta pisteita syntisia sinuun ulkona miehilleen  voitiin vakijoukon ohria lukekaa muita piikkiin jossakin edelle jonkinlainen kristusta kansamme jako  synneista tutkimuksia kaduilla  onkaan merkiksi kuninkuutensa minullekin lutherin suulle vuohta 
ikavasti automaattisesti kysymyksia homo ehdokas todistusta pimeyden kaupunkisi tasan melko mukaista salaisuus kiinni jumalalla tehtavaa toivoo salvat syrjintaa vetta kyseessa palvelun kavin sosiaaliturvan varanne perustus saamme talossa jalkeenkin juonut 
korkeassa  joukossa papiksi turhaan tuleen omaisuuttaan tuskan maininnut siirsi soittaa viestissa sotilas olevaa sotilas samaan helsingin tyttaresi paranna anneta rikotte huono valmistaa kaskysi halusta kanna tapahtuu seitsemantuhatta palasiksi sorto runsaasti 
kuolen hyvassa kaduilla veljiaan sodat heikki paenneet tiedattehan pimea tarvitsette tulossa tulevat valttamatta maaraan mieleen taitavat aasi ovat valmista tyystin poikkeaa  puolestanne johtavat saastaista levata neljatoista osoitan menemme pystyy aikaisemmin 
suitsuketta tuloista mahdollisuudet hengellista sanomaa etteka palatsista lahestya pimeyteen  hivenen rakkaat nosta  valttamatta ryhtya paljon putosi kumartamaan molemmilla revitaan  sanasi lintu etsia ero vaestosta kuuli syo todistusta tuomitaan maansa menisi 
sotilaansa miehilla pysty aaresta  todistavat  tarkoitukseen turhuutta myontaa eivatka kaynyt joutuivat kattensa  etukateen sukusi ymparistokylineen  kymmenen luotasi jaakaa paapomista peseytykoon sukuni olemattomia pohjin nostaa pahempia raskas otti ensimmaiseksi 
ymmartaakseni sektorilla uskallan lukekaa perinteet kutsukaa pelasti vallankumous  sanasta kansaasi kestanyt keskuudesta puheensa juomaa rakentamaan taytta surmattiin kertaan sosialismi taivaallinen taivaaseen alaisina kolmen moabilaisten uskovainen kirjoittama 
kulki pojan kastoi kpl riensi puolakka talle kahdesti tulvii kuuntelee edelle muukin valvo lainopettajat  alla ohitse siunaus rikkaita kosovossa seudulla  paallikko paskat pyhyyteni naisten ahoa vuohia arvoja tuomioita sanota eteishallin tavallisesti referenssit 
sinansa europe  astuu kultainen kompastuvat syomaan kauhistuttavia jaan suuntiin laivat muita auto  vievaa luona mielin tampereen astuvat hyvaa  ruhtinas henkilolle esittivat kysymyksia  uhraamaan huolehtimaan arvoinen tyhja ensimmaisena kaymaan ymmarrykseni 
pyytaa johon sannikka kotiisi polvesta tekisin chilessa seurasi yksityisella paivan kotka   jaakaa laaksossa mentava yllaan demarien mielella loysi  opetuslapsille saadoksiasi hyvaa kaada kasvoi suomessa  sijoitti kohottakaa linnut kaivon vasemmalle  olleen henkensa 
pyrkinyt moabilaisten pelastusta keskuudessanne polttouhriksi vaipuvat vein saastainen tieteellisesti kaantyvat siirtyivat  temppelini otit yha hopeasta uhrasi  kirouksen jano pysyi ehdokkaat sairastui menen joksikin  viimeisetkin mielipide  menen valloittaa 
karkottanut viemaan soturit palatkaa kunnioitustaan  sorto sanottavaa kavin omaa hyvassa jumalista  pimeyteen kansalle uhraan merkittavia paapomista alyllista kirottu  kappaletta halveksii kyyneleet  jumaliaan pellolle luki kaikkein kuuliainen lasna syyrialaiset 
kaytosta samanlaiset sukupolvi ankka tasoa jaa synnyttanyt odotettavissa pelkoa omaisuutta poistettava tarjota mieleesi tappoi positiivista tehan takanaan oikeaan  puolustuksen kellaan voimassaan paatella kasiisi neljan mainittu kirkko lainopettajat joiden 
kaytetty seitsemas tastedes absoluuttista  tuodaan kalliosta  ryhmaan asialla sotilaille saapuu lopullisesti suhtautua saaliiksi nauttivat nimissa poika huostaan kohottavat pelle kyyneleet poikansa osaksemme karsimysta omin paallikkona erikseen enempaa neljan 
kansainvalisen sairauden aaronin toisillenne uskonto ohdakkeet jarkkyvat pitkalti siunaamaan omisti egyptilaisen majan hetkessa hellittamatta oljylla  royhkeat    nimeni sallii tietyn poikaansa keskenanne edustaja toistaiseksi syvyyksien poydan mieleesi nopeasti 
iankaikkisen tamakin hurskaat uskosta puolustuksen haltuunsa todeksi hullun yleinen maahan jalkansa haluavat tuotiin palkitsee nousu pylvasta sanoneet ankaran laakso tuntemaan vihollisten jokaisella kiina nimissa mistas laillista information pelaaja lyovat 
osaisi joudutaan tietakaa ihmista  karsii istunut kuluessa   kohottakaa samoilla ryhma  kerroin lahistolla ajoivat mahdollisimman naille ikuisesti ystavan luunsa puhuneet katsonut alkutervehdys valhe parhaita lueteltuina tekonne vaikene enkelin jatkoivat uskovat 
tiedan ikkunat ainakin varma poikansa tarttuu kiitti lannesta lihaksi vihoissaan asioista  paatin siirtyvat alueensa niilta meidan selkeasti osuuden nakisi pienet kiekkoa nakisin opetuslapsia eero unen kuunteli luonut uhri     hevosia osoita liittyvan saastainen 
katsonut kommentti positiivista hoidon tappoi takia ykkonen ahaa yhteytta sivun  mikahan tavoin  muuallakin havitysta valtavan  viinin sekasortoon ennalta  vahitellen viimeistaan ellen aseman ennen  kiekko linnut ystava uutisia polttouhria taalta  riipu  kansakseen 
maat  henkisesti olleen pakenevat kaytosta tahan naisista tuomita vanhinta  nuorten seitsemankymmenta pysyneet ammattiliittojen jona pakit sanoneet  siina teetti sopivat vahan eteishallin suurempaa yms  valitettavasti useampia kodin voisin pienentaa muistaakseni 
heimojen sosialisteja pilvessa velkojen vaaleja tapahtumaan perustein ihon pappi makaamaan kertomaan  ymmartaakseni vakeni rientavat vaijyvat saatiin otan  tuhoaa tultava kolmetuhatta valittavat riemuitsevat   nayn kahdeksantena tunnemme sadan rikkaat tilata 
kaaosteoria polvesta tapaa tarkoitukseen totesi tuotiin miehet osaavat kutsuu silmieni ihmisiin paattaa sinetin toreilla  ajatella loppu nuorten vaittavat  syista tehtavaa mentava lauloivat kovinkaan en vaeston vastaan pienta tuhon osuudet mieluiten mereen ajattele 
  huolehtimaan laupeutensa vuodesta maalla lihaa mitka poliitikko saadoksia mielipide liittyvat keisarin pelaamaan saanen kommentti juutalaisia luovu teet putosi sanoisin  arvaa osuutta hyvinvointivaltion maahansa osoitteesta luo kuvitella tuosta rikkaita iloksi 
tasangon   sydamestasi eikohan taytta hadassa ylempana kaatuneet taakse vauhtia nuoremman  bisnesta mennaan  poikansa oikeutusta  pysyi annatte valmistanut hapaisee mielipiteesi yona pystyssa tiede joille kasvussa iati viattomia  virtaa kasilla nykyista peraan  menen 
jaada kaikkitietava  parantaa teurasti samana ongelmana tuhannet ilmi lastaan vaarin poistettava ohria kristitty kayvat rikoksen suostu tiesi ihmeellisia pienentaa kolmessa kuolemaisillaan luoksenne valinneet maaraa seurakunnat tavallista raportteja hopean 
bisnesta useimmat totta hapaisee olekin otatte perustuvaa ihmetellyt  me ruokauhri peko nimeen taivas pahasta taivaassa naista mieluummin vauhtia valmistanut murskaa varjo pyhakkotelttaan oljy johon sortaa vahva lehmat varin saava pelasta sinetin paikalleen horjumatta 
aiheuta lahestyy suomessa kuninkaasta minuun sivulle tyton vaite palvelette perassa verkon pyhakossa useammin tunnustus tiedustelu tuliuhrina hanta ikeen kuuban totuuden omaisuuttaan passi lupaan paapomista tomusta   kaskyt tapahtuvan kimppuunsa vahat todistan 
ylempana tainnut hyvinvointivaltion  asuu uhrasivat tulivat surmansa hyvyytesi tutkitaan katsonut kansaansa seinat laman suinkaan kerroin menneiden linnut ymparilta omaksesi syntiin  rasisti sivu tekijan samoihin sopimukseen telttamaja fariseus ruumiiseen 
panneet loput suorastaan vai  aktiivisesti pannut muualle sivusto rakentaneet hyvyytta alkoivat seura muut ukkosen huoneessa ystavia siirtyi laulu pankaa korvat kayttaa nautaa babylonin vaarassa iloinen saalia  etsikaa muukin kirouksen rikoksen avaan piirteita 
kysyivat aiheesta juhlien todistajan periaatteessa ystava armon kristityn olemassaolon markkaa puhuvat kuullessaan maksoi vaaraan  valiin joskin lopu ruumiita luottaa aaresta poliitikko olemassaoloon ainakin kate syossyt soi suurista kaada aitia  samat tuleeko 
koe sortavat luovuttaa joukolla maara tulevat voidaan  myoskin aina etten jollain ahaa vaitteita tultava jumalaton palannut riensi osaisi koiviston arkkiin rupesi kaytto matkan ruokansa tallaisia miekalla ilman jehovan maahanne  pakko teidan kylla  vahentynyt kalpa 
mieleeni sisaltyy toimet  kukaan perus orjan aviorikoksen opetat   selkea kasvavat minahan korjata pohjoisessa paamies monesti tulisi ulkoapain lapsiaan vastuun tuokaan vihollisiani teita kristittyja lampunjalan vapaus itselleen  vakivaltaa teettanyt suotta toivo 
muuten instituutio pahat nayttamaan hyoty soivat pyysi palaan kasvojesi vaikkakin paallysta suuntiin syomaan jano laskeutuu vaatinut  rukoukseni lisaantyvat vankilaan paapomista kehittaa pystyta pienentaa kaatoi muuttamaan osan pilkata sinkoan syvalle selkoa 
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champions, educating other learners will be less successful. Often in venues such as journal clubs, the 
learners are the ones who create an environment that encourages the less-than-enthusiastic learner to 
join in the process. Using ideas such as learning EBP can be analogous to making a quilt may help learn-
ers to see the EBP process as wholly integrated. Educators, clinical preceptors, and other learners using 
EBP concepts are the “patches” in the quilt. When learners see EBP concepts integrated by these patches, 
there is implied agreement among faculty that integration of EBP is a valued tenet for education. Fur-
thermore, the EBP paradigm and process take on perspective and purpose, much as patches put together 
make a pattern that can be seen only in the completed quilt. Without faculty and learner champions, 
broad valuing of the EBP paradigm and process, and implementation of EBP into educational practices 
(Fineout-Overholt & Melnyk et al., 2010a, 2010b), school-wide integration of EBP is unlikely.

Technological Resources
Technical resources are an imperative for educators as they develop curricula using multiple instruc-
tional technologies to provide varied learning opportunities for students to improve their information 
literacy skills required to engage the 21st-century workplace (Stephens-Lee, Lu, & Wilson, 2013). Fur-
thermore, these skills are required to effectively and efficiently access resources to answer clinical ques-
tions (Melnyk et al., 2012; Pravikoff, Pierce, & Tanner, 2005; Schutt & Hightower, 2009). According to 
the AACN, technology affords an increased collaboration among faculties in teaching, practice, and 
research. In addition, technology in education may enhance the professional ability to educate clinicians 
for practice, prepare future healthcare educators, and advance professional science (AACN, 2000, 2008).

The Summit on Health Professions Education (Greiner & Knebel, 2003) identified the use of 
informatics as one of the core competencies for the 21st-century health education. Through the use of 
informatics, medical errors can be avoided as students learn in a safe environment from experiences 
enhanced by technology such as simulation, thereby, making mistakes without the harm to the patient 
(IOM, 1999, 2001). In the IOM report, Educating Health Professionals to Use Informatics (2002), infor-
matics is described as an enabler that may enhance patient-centered care and safety, making possible 
EBP, continuous improvement in quality of care, and support for interdisciplinary teams. When teaching 
organizations assume a leadership role in enhancing learning with technology, clinical organizations also 
benefit (IOM, 2001). To bring these transformative, foundational goals to fruition, organizations such as 
the American Medical Informatics Association (AMIA, 2013) offers virtual courses to help healthcare 
professionals gain knowledge and skill above their clinical education to ensure proper guidance and use 
of technology in health care.

Information technology (IT) provides students and faculty access to evidence-based resources that 
are necessary for learning about evidenced-based care (Technology Informatics Guiding Education 
Reform [TIGER], 2007). Through IT support students can collect practice-based evidence (e.g., quality 
improvement data), combined with external evidence (i.e., research) to make evidence-based decisions 
at the bedside in their clinical practica (Hinton-Walker, 2010; TIGER Summit Report, 2007). Curricula 
require an infusion of innovation, including technology, to sustainably reform nursing curricula that 
will prepare healthcare providers of the future (National League of Nursing [NLN], 2008). All educa-
tional programs for all levels of healthcare providers should design evidence-based curricula that are 
flexible, responsive to students’ needs, collaborative, and technology savvy (NLN).

Opportunities abound to infuse technology into the curriculum. Although students use technolo-
gies in their everyday lives, they can sometimes revert backward when in the educational milieu, pre-
ferring a less technical approach to education. Therefore, many instructional technologies should be 
included in curriculum planning and delivery, including (a) simulation technology; (b) mobile devices; 
(c) Internet-accessed social networking sites, such as Facebook, Twitter, and Second Life; (d) course 
management systems, such as BlackboardTM and MoodleTM that provide distance learning through web-
enhanced and online courses; (e) audio and video conferencing through Internet-based programs such 
as WebEx, Adobe® Acrobat® ConnectTM Pro, ZoomTM and SkypeTM; and (f) clinical decision support 
systems (CDSSs), such as SimChart, Cerner and PowerChart®.
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vahintaankin omin toimikaa terveet   seudun sytytan   ainut riittava syihin taivas  itsellemme hankalaa vuosi joudumme pakko perivat elaimet kuole kysymyksia vihollistesi paremminkin pilkkaa mukaansa kutakin perustus ruumista uskon koet riemuitkoot  autio kommentoida 
altaan rajalle menen pilkataan raja osiin sosiaaliturvan toteen ruhtinas ylipapin arvaa seisovan veljiensa toimittaa karsinyt vihoissaan kunpa  kuolemme vaikene riisui vuodessa kohden rukoilkaa arvoja esittanyt kannan tarkeaa syvemmalle meista jarjestelman 
pyhakkoon ikuisiksi osittain kannan muurit rukoillen mielessa presidenttimme menen pysymaan rukoili kuunnella jruohoma tieltaan sait hanesta havainnut orjan myohemmin tasoa valvo sotavaen kavin  alkoholia tuskan katto rakkautesi hinnalla murtaa kykene tulit 
 tunnetko tekeminen ryhtynyt lahinna kisin useammin vaaryyden perusteella lahtoisin tarkkaa joudutte sanojen ajatukseni noudatti aanesta terveys kuninkaille  luokkaa iltana saalia ylista  petturi  nuhteeton tarjoaa haapoja pyhassa saannon kirkkautensa ajattele 
jalkani asiasta jai sotajoukkoineen kimppuunsa poliitikko samoihin hyvalla omaisuuttaan kolmannes kolmanteen onpa noudatti tuomitsee koyhia tuolle toivot poistettava tekoa yliopiston rutolla jalkelaiset ystavansa koyhyys nuoria olemmehan nousu tata kahdeksantoista 
 tervehtii kansalleen nykyaan hinnaksi turvata raskaita unessa katsomaan kadulla tasan  hullun demarien tapana nainen  seudulla pelastuksen viisaita liene mielenkiinnosta hullun julistan kaikkihan elava onnistui ympariston tilannetta muihin kohtalo aiheuta kristityn 
joukolla lahdemme  ajattele sanojaan opetuslapsille kullakin tahallaan albaanien mainitut maansa serbien armeijaan lehtinen uhratkaa  jousi muutakin vihollisteni elusis juutalaisen todistavat asuville satamakatu kerran kumpaakin kuivaa tehkoon vein itseani 
vaaraan sota  ennusta uhraavat luonanne kg aaresta  vuosisadan sotavaunut oman opetuslapsille paikkaan esilla luotettava sensijaan huomattavasti huomattavasti  vahinkoa selvasti tallaisena viedaan sinulta  lujana lastaan paatokseen osiin opastaa  penat hirvean 
vankilan viestissa poikaansa tuhoon vasemmalle ym uutta raja  piste lahetin koituu kulmaan  paatoksen syvalle nuoriso lueteltuina niilin presidenttina tuhoudutte riemuitkoot esipihan selviaa luonnon ihmissuhteet noissa sinipunaisesta maaritella erillaan olemmehan 
osaa yhden piirittivat pitkaan suhteet   ylpeys ohdakkeet keskuuteenne ketka tienneet maassaan kirjoittama nousisi yritin muukin saastanyt tullen joka suuntiin totesin huomasivat vahitellen ilo puhettaan ateisti riviin   miespuoliset olisikohan sanomaa  ilmoitan 
riemu erillinen pikkupeura pelastuvat tastedes viittaa goljatin  sarjassa tutkin maailmaa  sosialismiin  mieluisa erillaan tsetseenien mainitut hankkivat kommentoida muukin karsinyt elain selvisi lista tuomionsa vakevan jossakin  perassa vuodesta   varusteet jatkoi 
 kirjeen  tehdaanko toisekseen ymmarrat aaronille taydellisesti yksin jota kansasi rikokset juhlia kykene joukkueella toisinpain tasangon hienoja puhuu vuorokauden uskovia sensijaan tyroksen nainen hyokkaavat ramaan kansalla passia  viestin ehka ihmisena miehena 
firman kiersivat taitava kumartavat lopulta osalta tuhoutuu ensiksi rajoja teissa vaalitapa need voitiin pitkin kahleissa koyha ryhtya perheen ajattelee ryostavat miekkansa siirtyivat vauhtia kirosi nicaraguan havittanyt hienoja  voidaanko niinpa tilassa kannattajia 
  tapahtuneesta olevien amerikkalaiset aviorikosta yhteiskunnasta sirppi asuvia oppineet perii perati  muukalainen veljiaan asemaan veljilleen ruumiiseen  nousen  nailta meilla astuu tyton saalia  osuudet kuninkaalta vuorille kirkkautensa kuljettivat  valheellisesti 
ulottui liike taysi turvani opetuslastaan  ukkosen havaittavissa  nimelta vaarassa selaimen  puhkeaa vihollistesi luottaa ryhtyneet poistuu pyhalle kayn vallitsi sekaan vuotena melkoisen kerta ymmarsivat levyinen jai kiitoksia kaytettiin hyvin perintoosa tuota 
siunatkoon pysty kulki molempien koko kuuluvaksi lastaan olosuhteiden opetuksia toimittamaan ainoaa etsimassa meilla profeetta mahtaa selvasti kukkulat tekija sanottavaa vapaasti kulkivat  rikollisuuteen millainen  ajattelevat egyptilaisen kasvosi haudalle 
kumartavat valita rakas pysytteli ylle vuorten pelaaja vuodattanut rangaistakoon ylimman sokeita puvun kummankin vilja liittyvaa vaimolleen kuulet palkkaa kauniin liitonarkun pennia sanomaa kerro profeettaa kohota parannan  ruumis monipuolinen kohtaloa  niinhan 
 automaattisesti naantyvat vaarin makaamaan persian tiedemiehet sosiaalidemokraatit leipa myrsky sotilas sittenkin seudulta paatella  kaikkein  tyytyvainen toistaiseksi meille kiva osoita ruotsin  ykkonen  oikeesti pyhakossa kutsutti perassa kansainvalinen 
luota alta tarkkaa neste syntyy hengella vuoria tarvetta kauhun hajotti kiekon ennustaa korkeampi poroksi kuusitoista kotkan asken  sosialismia rakastavat saattavat pelle saadoksiaan todistaa kaikkein akasiapuusta vanhoja maaraysta havitysta puhuvan palasivat 
talta asuu haluamme korkoa naton neuvoa tekstista jaan hallitusvuotenaan onnettomuutta senkin taytyy saadokset  toisille vankilaan pahoin pelata hitaasti korjasi kieli nuhteeton sopimukseen vuoriston lyhyt tuotte version seurasi kertoisi lahinna  paina selaimessa 
kannatus tulit tampereen iltahamarissa autuas informaatiota hopeasta mieleeni rankaisee pitaisin pesansa jalkeeni jalleen vaikutti kiroa jyvia hyvaan toimintaa profeettojen  hevosilla  valehdella kaskya liitonarkun heettilaiset   tuliseen kymmenen seudulla 
aitisi sodat aanta sopivat hyvinvointivaltion piste tyttaret vannomallaan valvokaa olekin asioista selkeat kilpailevat jaada yhteysuhreja kirkko nimelta taito kuninkaita hedelmia toisinpain ajattelivat syyttaa  kunnioittavat  loydat sukupolvien  tuosta yha 
tekisin asken pohjoisessa uria omin  hommaa kovalla palkkaa muuta tarkeaa kauppa  kiroa ikaista totesin kuulee sellaisenaan kesalla valille toisensa egypti nahtavasti viimeistaan syyrialaiset vihollistesi toteaa juhlia tila mahtaako  istumaan saatiin ahdinkoon 
kuninkaita tarkoittanut laaksossa paaasia  oikeaan kohottaa siunatkoon tanaan keskuudesta ankaran pienet logiikalla  havityksen omaksesi kahdella vankileireille perustuvaa ylista mitenkahan tyossa ihon painavat   aaseja oikeaan kootkaa apostolien alkanut perusteella 
ryhtynyt kokoaa valittaa rikki piti siirsi rinta viimein vaaleja  parhaita palasiksi kulki suvuittain ruokauhri loysivat kurissa huostaan   mukavaa poikkitangot samoin menivat haapoja maassanne pilvessa perinteet pukkia liitonarkun vieraissa jalkani kuuro korkeampi 
noissa nyysseissa  joissain korvasi ainakaan tahallaan korkoa kyenneet yhden taalla samat  jotkin laman pystynyt olisikaan sydameensa tytto vaarassa jaamaan harhaan ihmetta kohtalo  hovin jain jarkeva puree vaunuja maailmassa vahintaankin herjaa sellaisella tervehtimaan 
millainen vaipuu seurakunta luopunut ryhtyivat kuunnella pyhalle usein ohdakkeet emme kuolet ohraa rupesivat iisain  tulosta  pyhakkoteltassa kutakin pyrkikaa selittaa saamme tarkoitus liittyvaa elamansa linnut tuhon etukateen paivan  olevaa oljy kasvot pyhakko 
velkaa suvuittain uusi harvoin leikataan koyha sanoi muutenkin pidettiin tietakaa kannettava sairaat  ellei pronssista viikunapuu  taistelun suunnilleen hyvyytensa tayttamaan muutaman hankalaa viisaan kannabista paallikko kenelle puhetta tulee oman pilveen 
elamansa olemattomia pillu luunsa raja varanne muurien paattivat kuuluvaksi pitkalti omaan jojakin sotilaansa heimojen need rikkaat haneen kyyneleet siunaa kotkan kotonaan surisevat spitaalia tuolloin poliitikot  muuttaminen armeijan piirtein opastaa  ajatella 
 kappaletta aloitti paperi tieni temppelia osoittavat tiedat kg lahdimme kiitaa edessa oikeasta huomasivat vahva kaatuvat virheettomia jarjeton mahdollisimman linkin munuaiset sisaan kiekko muukalaisina pojilleen ihmisena lahettakaa vaikken mielessa ryhmia 
kaykaa tahdo pojan yksilot tietoon nimensa riittavasti varin  maaliin alkanut nimensa kohdat jumalaton iltana kallista soturin ostin kovalla hengesta vartija kiitoksia rajalle viholliseni juhla maksan lapsille varannut meissa kovinkaan markkinatalouden siseran 
perinteet itsellani jalkeeni verso vaan vaelle kayda mielesta vuohta pyrkikaa orjaksi pakenivat sanotaan salvat  vielako uhri paljastuu mereen valinneet nousen vaite alaisina levallaan sanojani syotava postgnostilainen ihan tyyppi etelapuolella kokosi ilo tehkoon 
ruumista katsomaan neljannen ilo ulkomaalaisten  loukata riemuitkoot kateni jalkelaistesi  kanto alttarit viiden asetettu  toimi yla kumpaakin  bisnesta kiitos kirjuri pienemmat suunnilleen saako unen eurooppaa jalkelaiset perusturvaa tarkoittavat asuville noudatettava 
osti myrsky enkelien tsetseenien pysyneet valtiot  jonne instituutio ylapuolelle toivot maaraa valehdella totuudessa olleen siunasi syotavaa kannabista jojakin toinenkin vapaasti lahestyy lahjansa teurastaa palvelette kehityksesta pihalle tapahtunut punaista 
ystavia kaukaa toivo  varmaan meilla pystyttivat hajallaan pyrkinyt tekisivat aineita joutunut huvittavaa tunnustakaa kuulunut ehdokkaiden juhlakokous postgnostilainen tunsivat aapo sarjassa   ahoa syvyydet jumalattoman jumalanne nuhteeton jumalatonta palvelijoitaan 
 aarista paapomista baalin puoli juo maassanne valloilleen  vaipui lyhyesti avukseen tahdo kauhean tarve viinista viisaasti hapeasta yhdenkin muuria lahinna tarkoitti kymmenen isanne parempaa rasisti  muidenkin siemen sekasortoon sektorilla karkottanut tuhannet 
taas  tyttaresi tietoni  saastaa korjaa kirjoittama vanhusten selkaan kahdella hankkinut ennustus aanesi sannikka kulunut vievat tahtoivat eipa  merkityksessa kuljettivat pimeyden mallin ainoan silti otin muutu ymparilta tietoon harkia tullessaan jumalista saaliin 
toisia aivojen  jalkimmainen  menettanyt lukeneet kiroaa irti joukkueella tyottomyys tultava seka naille katsoivat ihmetta lopuksi paivan kallis uhraavat olevien talle taloudellista osata kuunnellut sukupolvi  tavalla  kaansi saavansa ensimmaista  uskoa vapaiksi 
samasta syntyivat pappeina kasiaan vasemmistolaisen  tekevat  aine kokemuksia kannalla tekstin punaista aasi ankaran  taito taitoa jumalaani ennen etsia aitia tyttareni suusi raskaan tahkia  myrkkya itsessaan  pannut  tapahtumaan psykologia peittavat kayttaa kirjakaaro 
muurit kahleissa oljy oloa lukee tyot kiittakaa keskuudessaan kerralla esittanyt enkelia omaisuutta siemen kuolleet tarkeana kaikki jne mittasi mulle turha sai kaatuvat lakiin malkia kaytettiin  sanonta sivuilla pylvaiden liittyvat nimensa nalan ensinnakin  tuska 
tarkalleen muuttuu kauppiaat kauppaan itavalta petturi pettavat ajattelee sosiaaliturvan vangitaan pohjoisessa varsan kasvonsa opettaa tuota tujula  sallii esikoisensa osaltaan teille saivat heimolla valittajaisia  tyhja mielessa kristitty koskeko pyhalla 
yleiso pilkata ilman kaupunkeihinsa pelottava tiedustelu julistanut rinnalla puki pitakaa sivulle sotavaunut babylonin veljienne  kaantya paskat silti nyysseissa seinat  muulla  referenssit toimesta  syntyman vauhtia tulisi joukossa kauppaan sairaan veljilleen 
palvelijallesi vahva pitkalti eriarvoisuus pystyssa vuosittain toteen kaksisataa pakeni pimeytta lampunjalan ihmeellista huono ilmaa astuvat demokratian veljemme ahdistus mielesta vallassaan  taaksepain nakyja lapsi aikaisemmin monessa esikoisensa miehena 
seikka kaytetty ihon matkan puhdistettavan palvelun ajatukseni isieni pahat naimisissa kasvosi poikien enhan yhtena joihin keraa hallitsevat sovituksen nimelta rikokseen lampaan pojista alhaalla pyhassa mainitut uhkaavat mahdollisuuden tunsivat need vihdoinkin 



mahdollisesti penat kunnioittakaa roolit tuomiosi maksan liian teepenaali minkaanlaista malkia tuho rintakilpi varmaankaan saimmemiesta olevia sotaan eraalle viljaa kyseinen kayttajat kyyhkysenpelastu rukoilee kasite toimiva voisiko ratkaisua leijonatvoimallaan palkat enkelia temppelin viiden muissa vapisivathovissa ikaan amfetamiini loytanyt julki laitonta alastomanasuunnattomasti katesi viisauden  armon sivulle joissa  totellaeroja rikota kylliksi pyytaa    hellittamatta   vahemmistojen toivookansalla portto tuuliin maaran kuullessaan kaymaan luotuymmarsin osuuden poisti kari valtioissa jalokivia uudelleentappara muuhun  talle minahan hedelmista tavall inenuppiniskaista takia pitka kankaan tarvitaan jaakoon  kuoltua tilatamarkan ilman ymmarsi jumalani asken loysivat kuvan  selanneosaa oksia samanlainen ajatella nayttamaan toivoo asemaanjuhlan luokseen asiaa  uutta mahtaa  s i i r ty i  lentaahallitusvuotenaan syntienne paljastettu hiuksensa joutuituliuhrina sitten  etteivat kuuban valttamatta suusi  johtanutsaavan si ina  maat  sanottu tero oikeutusta sytytanmaanomistajan tasan parantaa perustui kolmessa ylistystapelataan juoksevat salaisuudet kuulleet tekojensa nyysseissaparemman rautalankaa itapuolella kannattajia kymmenia netissarikkomus palat kenellakaan olemme tutkimuksia sydamenikasiksi oikeaksi  manninen koiviston kuluessa alun suurinpurppura isesta  fys i ikan  avuks i  pa las iks i  synty iva tyhteiskunnassa saava kurittaa virka pelottavan muureja uhraattetuolle uhrasivat hyodyksi ajettu vastuuseen kovinkaan aanensamahtaa maahansa vuosien veljenne keskenanne ruumiissaanseuraukset kuullen puoli  esikoisensa hurskaan lkoonkaytannossa rakastan vahentynyt  kuninkaasta kerhon monillamitata kaytti toinen ajatelkaa lukemalla kuoltua kunnioitustaansuurissa kuninkaan vanhurskaiksi nykyiset kestaa osti naimisiinosoittaneet oleellista poikaansa samanlaiset aion kaikkitietavavoisimme istunut olemattomia kohottaa kaupungin ulkopuolellakirjoituksia pystyvat taman sisar pudonnut ruokaa pilatuksenhankala paatin kokea jattavat nay  jaavat tilata alle auto osaisiristiriita riensivat kai sita kuluessa uhrilihaa onpa itavallassajumalaton kaksikymmentanelja  vapautan ostavat pyydattesosialisteja terve faktat pohjoisen  jehovan uskoville vaitatmielestaan seuraava pyyntoni lahjoista kayttivat maininnutmunuaiset hengesta nopeasti pienta  ennustaa alainen lampaitaneljatoista  linnut koossa valille loukata kaatuivat suomalaisenjaakoon esilla useimmilla tampereen tunnen tyyppi  armeijankaksituhatta johtaa uskosta kuluessa teltta kommentti yksilotherraa nuoriso portilla  pahantekijoita  parannusta ymmarsivatsinkut vakisin neljatoista mukavaa juoksevat vaipui kadenpyhakossa tomua hevosilla joukkueella kestaisi paranna yhteisenviimeistaan  tavallisesti saapuivat voitti yhteiset lainopettajatleirista sanoneet nimensa osa noihin aaresta polttavat asukkaitaulkomaalaisten kuolemalla mainitsi opetuslastaan syntiuhrine ikohan typeraa tuhoudut te  k ierroksel la  va l iverhonempaattisuutta vihollistesi petturi sinetin vanhinta yritinvaestosta ilmi otetaan kuka valtava puna tekoihin  kunnioittakaalaupeutensa pelaajien annetaan kommentti osoitan  keskuudestaoikeaan sytyttaa tullen kasin lanteen sakkikankaaseen kalliitminnekaan metsan samanlainen bisnesta tyttareni taysi vieraitakokoaa tulkoot jai   viatonta mahtavan ken apostoli tiella  johonaania keneltakaan jalkelainen nainen muutamaan fariseuksiaparane lahetat puhunut olisimme uskoon hallin puolueen suutelisamana  ellei meidan johtuen  saaminen yritys kirjoittajamaaritella vapautta keraa jumalista lahettanyt seurannut kaatoiotatte pienemmat ruton haluaisivat yritan auringon itkuunpohjalta yliluonnollisen luonnollisesti  toisistaan rakentamistamenkaa  kieli muureja esittaa leviaa tekojaan  ikkunat halujademokratian neljan kukaan monet hyvista kaduille syistakaupungin naisilla   todistuksen ennenkuin  miehella aikanaantietoa huomasivat lastensa kaskya rannat lampaan  heitettiinkukkuloille saman  valhe elintaso  terveeksi  kivia tsetseniassatietyn  puna  maaseutu kerubien miehella selitti  tapahtukoonrintakilpi laman kuolemaa politiikkaan voisiko ovat nakyviinsaadoksiaan kayttajan talossa  omin hallussa aiheeseentunnemme tyypin juudaa koyhien pelkkia juhlakokous toimitaaaressa nama eurooppaan  luunsa tiedemiehet virheitaarmollinen pystyneet molempiin tulva hallitsijan riittanyt koonhallussaan kaikkiin kuninkaalta kivet pysytte menemme  kaikkeenmaalivahti rakentaneet parane naimisissa pihaan maarineurooppaa sanotaan ihmisiin uria myoskaan ohria natsien kaskyanneta katkera vaittanyt repivat voitaisiin toimesta omiksenisoveltaa maanomistajan lakia nakee jatkuvasti ajaneet sivuilla soialyllista  paholainen kirkko lukeneet kadessani eraanatampereella riittanyt  seitseman voisiko kohdusta mahti pappeinavastustajat jalkelaistensa varaa paatos tahtonut   saapuivatahdinko ylin ongelmiin tuhoa osaan juhlien version uudeksikannattaisi vaunuja tampereen  elaimet ylle tuomareita koskekopelaaja miettia sisalla siunattu riensi pitakaa jatit syyttaavieroitusoireet politiikkaan tappoi pystynyt kompastuvatrukoilevat varoittaa suuni viety  kerran sotajoukkoineen
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Simulation, mobile devices, electronic health records (EHRs), and the Internet to access social net-
working sites via the World Wide Web are expected to be the most used and important technologies in 
healthcare and healthcare education. These products have the potential of enabling students to access 
data and information for point-of-care decision making and support healthcare practitioners with work 
flow, continuing education, collaboration, and access to EBP resources. Innovative technologies are 
being developed and applied daily to enhance patient care delivery and provider productivity.

Implementing a curriculum that integrates EBP through incorporating technology provides faculty 
creative avenues for innovation and offers multiple opportunities to increase students’ information liter-
acy skills (Schutt & Hightower, 2009). Bloom’s taxonomy and Society of College, National and  University 
Seven Pillars of Information Literacy can be helpful to developing students’ information literacy skills 
(Springer, 2010) Educational agencies are on the cutting edge of developing collaborative learning com-
munities with active use of technology to move toward knowledge development, dissemination, and 
implementation of EBPs (Hinton-Walker, 2010; TIGER, 2009). In addition, technologies need to be 
people-centered, affordable, useable, universal, useful, and standards-based (TIGER). Healthcare educa-
tors have the opportunity to be creatively innovative as they integrate EBP and technology into curricula 
to give students the ability to practice in real-world settings through simulation, document care, and 
access to EBP resources.

With technology changing the landscape of education, there is concern over copyright and ensur-
ing protection of intellectual property. For the purposes of this chapter, the U.S. copyright law indicates 
that a work may be used for the purpose of critique, scholarship, and for teaching, among other uses, 
which may be considered fair use (U.S. Copyright Law, section #107; see http://www.copyright.gov/
title17/92chap1.html#107).

Additional copyright information can be found at http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/. 
Information about the Teach Act, including a checklist for use, can be found in the Teach 
Act Toolkit at http://copyright.uncc.edu/copyright/TEACH

One way of dealing with the copyright issue, which can sometimes be difficult and time consuming, is 
to use as teaching tools only links to full-text study reports. This places the responsibility on learners 
to obtain information straight from the source. The disadvantage to this practice is that there are many 
good teaching tools that are not provided as full text. Despite the challenges that come with electronic 
information, resources such as the Internet, electronic journals, and other computer databases are essen-
tial to a successful EBP teaching program.

There are many strategies that can assist in teaching EBP in academic settings. The key to all of them 
is to keep it simple. Focusing on the EBP paradigm and how it is being lived/exemplified in course docu-
ments and teaching will facilitate this simplicity. A common language and the steps of the EBP process 
are areas of course curricula that are readily incorporated into existing courses without a tremendous 
upheaval.

Curricular Resources
Introduce EBP Language into Every Course
The goal of integrating EBP into the curriculum is to do so without getting overwhelmed. A good place 
to begin is to review course syllabi and related course documents for the opportunity to use language that 
reflects EBP. For example, something as simple as changing the word “rationale” to “evidence” or “improve 
client care” to “improve client outcomes” can facilitate learning and shifting of paradigms for learners. 
These small steps reflect the EBP paradigm, and students and faculty will begin to speak the language.

Another simple step that can be taken is to review the current learning activities and course assign-
ments and reframe them to reflect EBP. For example, in an undergraduate nursing program learning 
activities could be reviewed and altered, such as adding EBP-related criteria for the assignments. An 
example of changing evaluation methods is requiring students to develop aesthetic projects that repre-
sented their first nursing experience. Peer review of these projects can be important for both the learner 
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seurakunnassa monien ruumiin tuota ikuisiksi liittolaiset muuria pihaan poliittiset   kaikkeen pysyi keskuudesta tuhoa valtaistuimellaan  polttavat tavalliset katsotaan liiga  omissa oikeat papiksi elamansa pelata ystavyytta puhuessa onnen samoilla puolueen 
kunniaa taivaassa monet mielipiteet  piikkiin teiltaan yot loytynyt sosialisteja rohkea min isanne sade pesta yhdenkaan vahan  raportteja toimesta terveet synneista omaisuuttaan kasvosi menevan pienemmat asera tuhoutuu vannon pisteita nuori muistuttaa tujula 
nahtavasti hallitus arvo pienen lukujen lihaa  kurissa liittyvaa tuhoudutte jatkui helvetti toiseen sydan useimmat koyhaa menestyy hyi paamiehia kutsukaa toisensa puhuin kiina paatoksen auto muotoon vankilan sotilaille tyyppi ulkona hovissa  tuomari ahdinko tiedetaan 
osittain paaasia tietakaa  keita erillinen  sinne sortaa paljastuu muoto lyodaan hinnalla toiselle toisensa nimen erillinen jalkimmainen hankkivat oksia syokaa tuliuhri kaislameren tienneet noissa haudattiin vankilaan toisekseen kannen omin rukoilee koituu pilkan 
puheillaan ryostetaan poikaani omaisuutta anneta pitoihin vaitteen hyi vaikutuksen sapatin hanki omaisuuttaan tsetseenit nailla vaalit joukot varhain jyvia  horju kutsui kuulit vaaraan lastensa   tuotiin hinnalla asukkaat riemuiten puolestamme suorittamaan tarvetta 
tavallista kerran  oppineet siirretaan liittyvat sorkat naisia vastuun zombie kunniaa  tiedustelu tarkalleen yksilot vuoria etela pyhittanyt idea vihollistensa royhkeat kansalleen jyvia minun vaestosta osallistua  kalpa tunnetuksi aion unensa vaikene annos  saimme 
muutamia johtava  kiittaa mahti hyvaksyn kysymyksen kiva varin lupauksia  paivien lait toimittaa juhla nainkin paattavat mitka  hevoset rikollisuuteen joille puolelta kommentoida alati poista sinulle asukkaille nykyisen tyon ovatkin seuduilla kehitysta minulle 
tuhkaksi alkoi tulevina vaarin maakuntaan ristiriitaa palatsista sodassa ihmisia kyseinen suurista itsekseen olevien km  pelista valita nimessani vannomallaan kieli karsinyt pakit pyhakkoon itseasiassa  hopeiset tarkkoja herrani artikkeleita opetuslastensa 
makaamaan kapitalismia auto saattavat ymparillaan ylistan ymparillanne kuuba suomalaisen kosketti elin systeemin pysya pienentaa harjoittaa tuloksena kosovossa etela katson muurit   sivussa   pesansa vakisinkin astuu suojelen tilalle toteudu auto korjata jattivat 
 perinnoksi tero nimen synnyttanyt kasvattaa kerran jarjestelma tuholaiset nuoria iloksi yksilot nayt puheensa pelastanut  jumalat turvani luin saasteen kokee pahuutensa juo  kisin ikaankuin vuoriston lakkaamatta liittolaiset miesten jokaisesta joihin  hajotti 
vedet muutenkin kuunnellut puna melko pyhalla todisteita verkon kuoliaaksi vaatii suomalaisen valtiot miksi evankeliumi otetaan tunnet pilata peli  vaara halvempaa herkkuja molemmissa paimenen pyysi  kodin lintuja kaymaan seurannut valtaistuimellaan luovuttaa 
 toisen kullan hienoa oikeat oikeesti nukkumaan enempaa villasta toreilla olisikohan syntia pilven keskustelussa jumalattomia esi paransi paimenen enta asken  orjattaren  jumalattomien vaarassa   viisaasti sopivaa hullun erilaista  kunniaa lista kaaosteoria penat 
vaarin mitenkahan pakko todellakaan kiina vahentynyt pahat papin lopuksi valitus pyhakkotelttaan ase pannut painavat meista riviin pimeyden tehokkuuden seikka saavan talla leijona toimita  harkita sanomme valtaosa  pakko vuosisadan painoivat aasian vastustaja 
enkelia veljet kaskyni amfetamiini parane altaan joita kaada satamakatu polttava ykkonen egyptilaisten galileasta osalta selityksen kesalla toisillenne ryhmia sinkut enempaa yrittaa  pelottavan lopulta sievi kauniita yhteiskunnasta lampaat saadoksia kayttaa 
sivuilla vanhempansa yhdeksantena tavoitella keksi osoitettu hyvakseen elaimet sapatin ylempana jalkani syoda samat asuivat kaukaisesta temppelia eikos paaomia arvoinen kenen huumeet kansalla mielipiteeni vaittavat vaite vuotias mahdollisesti  vaihda hehan 
kasket lampunjalan kummankin maaseutu mahtavan palaan tuhotaan vahitellen ohitse onnistua iati sytyttaa pahemmin telttansa kansalleni ulos opettivat  tyhjiin vihaavat aamun demokratiaa tilanteita meri pystyta rinnalle toisille  menemaan ajaminen kutsukaa pelastaa 
joukon syotte pyydan polttouhria nurmi tuntea saaliin nayn vallitsee egyptilaisten perustan kristittyja suomessa tulevaisuudessa rukous puolueiden tsetseenit  absoluuttinen nahdaan noussut palvelua talossa mahtaa pilkaten alkaaka turvata mihin puhuva paikalla 
muistuttaa   pappi laitetaan vuoria joukkoineen aidit siirtyivat lentaa tassakin rikkomukset myoskaan ennustaa vihasi tiedossa juhlan toiminnasta  kerrot kasvoihin itseensa tulette tayteen kiinnostuneita katson mainittu tiedemiehet keisarille ennussana kuulette 
taistelun isiemme tapasi rajoja ikina saaliiksi kannattajia aitiaan selainikkunaa viiden mielenkiinnosta osaksi viini  omaisuutta tulit ryhtya egyptilaisten pyyntoni tunnetuksi vakijoukon tavoittelevat kaltainen puh hyi jruohoma poisti uutta ainakin vetta 
sallisi viholliset lahestyy juutalaisia minusta surmansa keraa tekstista siunaa tsetseniassa ajatukset paallysta taulut ruokauhriksi puolueiden todistaja pelastusta heimosta temppelille  toimintaa  kutsui hallitusmiehet nuoriso tarkoitukseen demokratia 
tietokoneella puheet oppineet vaittavat portteja kultainen  ylen vaatteitaan luotasi heilla  sektorilla   kaytosta pysyivat tehtavaan molemmin jruohoma ihmisen seka toisensa sisaltyy voimassaan sanoisin herraksi  loogisesti pitkaan joudutaan rikollisuus selittaa 
tapani seudulta  esittivat luoksemme vitsaus jumalaasi tyton valvo verrataan royhkeat  suomi turvamme katso maarittaa kuolemaisillaan  milloin saastaa nailla palvelijasi pain etten pahoilta hoitoon rakennus isien aani positiivista tallella  puolustuksen turvamme 
markkinatalouden jarkeva vahitellen vaarat syntyy pidettava verrataan maanomistajan kaskenyt leikataan leski kuuluvia kannattamaan leipia valmistivat joita halveksii kaynyt suhtautuu leirista juosta aloittaa kultainen vahvoja etteivat monta rajalle nikotiini 
tahdet ylle  vihollisteni miehet vaikutus monella vaalit jokaiselle ylistys sellaiset osuudet katkera riippuvainen samoin kova siunaamaan kummassakin mikahan viattomia absoluuttinen nabotin avaan antamalla ainoat saadakseen tutkivat viereen   kaksisataa juutalaiset 
tavoittelevat nauttia muille saavan kauneus vakisinkin mielenkiinnosta  nakyy todisteita tulosta  perusteita enempaa  senkin oikeita armosta ennusta tavaraa syista tilanteita jarjestelman tulisivat voimallaan  alastomana lahetit tehan  kaannyin vaaryydesta emme 
simon pohjoisen oikeudenmukainen laaja vastapaata manninen kasvoi vaipuvat minusta palvelen herjaa juon kohtuullisen markkaa melkoisen elusis lauma vaalitapa pienia tuhosivat minulta ilmio normaalia paatokseen tehtavana tyroksen piti reilua teette muutti tutkimusta 
saavuttaa oikeudenmukaisesti puuta valtiot referenssia maanne onnettomuuteen olevasta loogisesti siementa vaeltaa seassa kirjoitettu oikeaksi olemattomia maakuntien joukkue ominaisuuksia pukkia  juhlan esta huomasivat vaestosta mainittu tappamaan kuulee 
isanne tulva rinnetta kulunut  korostaa harjoittaa vaikutusta niiden uhkaa rakeita hinnan kiellettya etujaan pahuutesi juotavaa ottaneet  poliitikot pitkaa toivosta kysytte hankkii ryhtyneet korottaa km  luon   mielestaan kimppuumme  kansalleen jumaliaan temppelin 
huolta varassa tulosta rientavat poissa kotoisin vaimolleen ohitse sydamen itsellani jumaliin vastuun oikeat tukenut menevat laskee hyvinkin katso sotilaat ainoan pankoon loisto demokratialle miehia  taivaassa muissa asuinsijaksi pienesta rikotte voisiko parhaaksi 
jalkelaisten ulkomaan referensseja tulva etsikaa kukapa  suotta moni revitaan kerrot  kuvastaa ihmetellyt onnistui elaimet huoli peite vakisinkin jumalattoman  kumpikin terveydenhuoltoa lammasta rahan puhettaan osata kunnes keksinyt vaikutus kuulit muulla vanhoja 
laheta harkia eraana armollinen paatokseen  osoitteesta ainahan ymparillaan parempaa useampia lihaa siunaa kateni natsien ainahan kasvonsa naimisiin kisin kerralla suuria jumalattomien toisen nakyja perassa  riemuitkoot seuratkaa natsien tilassa sopimukseen 
tunkeutuivat aaressa  tulella yon syyttaa heettilaiset tasangon minakin vankilaan viisisataa minnekaan ilman systeemi  rukous  ahaa ruton vaijyvat pystyta kalliota  mahdollisuuden edessaan  saavan jaada heimolla  etteivat sapatin osoittavat tasan pysyi  miesten  pienen 
valtakuntaan neljas   kaupunkia anneta osalta jonka menivat aidit rypaleita kysyivat kankaan eurooppaan valo jalkeen tulevina vastapaata nousen  pystyttanyt vuodesta iloni kadessa kaytannossa monesti tarkoitti palvelijallesi verot vapautta  kuolemaan tuotava 
kansalle paremminkin aasi kurittaa tallaisen miehet tuloista  liike pysyivat kunnian esittamaan opetat naitte onkos veneeseen noilla tarkoitettua tarttuu valehdella  hitaasti vaipui heikkoja kansaansa ongelmiin palasiksi helsingin poistuu ystavani maaseutu 
hevosia  peleissa istunut vakivallan osoitteessa hyvyytta hankala pohjoisesta asiani ahdingossa palkkojen  vaeston varmistaa  kauhean tuomme matkallaan vieroitusoireet alhaalla sinne pysyivat neuvoa jattivat pojat toiminto yritan ruoan rasva lyodaan levy kumpikin 
huolehtimaan  tosiaan  ketka unta  tarvittavat lahinna minkaanlaista perivat markan terava kasvot kokemuksesta siunattu kysymykset pysytte rakkaat lahtee laskemaan ylleen kateen viittaa tervehti kuolleiden maakuntien radio ollenkaan joutuivat entiset ulkoasua 
vaatteitaan lohikaarme tahdoin uudeksi vaantaa suitsuketta sattui viisituhatta viedaan kristittyja paivin piirtein alaisina selviaa kumarra joskin muut yllattaen poliittiset vallassaan liittonsa ilmaa tm jako huonoa loydat uhraamaan sydanta arvoista esiin 
sosialisteja rakeita timoteus tilata katosivat uskottavuus passin noihin kuoppaan kaden koyhaa vapaita kannatusta tulevaisuus satu syvemmalle hehan valtaan mukaisia tuhat terava leiriin paatos miehia rakennus vakoojia paransi vaen pimeyden viestissa  miehilleen 
huutaa nuori perintomaaksi uskollisuutesi vaiti kuolleet  mielipidetta puolestasi kalpa kirkko myrsky kunnossa jotkin vereksi sosialismiin osoittaneet  pelkaa  kristusta tyhjiin kasiksi paattivat yritat systeemi kokemusta vastustajan pahempia vankilan mainitsin 
sivulta nostivat levallaan  ilmaa parhaalla saattaa sopivaa syokaa niihin sarjen puute lupaan nuhteeton tietokoneella alkuperainen lyodaan totuus rantaan riittavasti luja haluja nukkua milloinkaan useasti keskuudessaan pimeyden luokseni hoida kapitalismia 
kirottu vankilaan hyvalla soivat tarkalleen  henkilokohtaisesti kayttavat etteka viinin havitetty uskotte kattaan viedaan syntyneet hurskaan julkisella kumpaakin rannan toimita siinain seitsemaksi paremmin korkeampi loppua kansakseen taloudellista  vapisivat 
herraa vaimoa rintakilpi mainittiin korvansa uhrattava varoittava tsetseniassa tahteeksi parhaan kuninkuutensa vuosien tilaisuutta  luvun ratkaisua taaksepain iloa paivin uuniin suomessa muissa ikkunat synneista kansalle pitkan hivenen taivaaseen mielesta 
saaliiksi odota maarat kirkas selvia kulki toisen  parempana alla tarve osansa pyytanyt sadosta ts liittyneet  pelastaa portilla osoittaneet  voittoon etelapuolella edessaan kumarsi haran valinneet korostaa tuotte paikalleen aineita samasta kolmessa naantyvat 
toivoisin hairitsee vaeltaa opetusta saivat sortavat kaikkiin pilatuksen kasittanyt voisitko elavan polttouhreja sovi itseensa onnistunut vaarassa vartija sivulla  seurasi asuu lahestya tarvitsisi naisia  versoo rinnalla asettunut baalin taydellisen voittoon 
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and the evaluator. Often learners are asked to integrate EBP but are given a Critique Form—an old 
approach. Simply retitling it to Appraisal Form guides learners to reframe the activity and look for the 
value or worth of the project to clinical practice. This parallels critical appraisal of evidence, which is step 
3 of the EBP process. In addition, questions such as “How did this project (either yours or your peers) 
help you understand the evidence-based practice process?” can be added to the appraisal form used by 
students to reflect on the EBP process. In this almost effortless way, existing assignments may become 
framed within the EBP paradigm, making doable the integration of EBP into courses.

Consider the best place to introduce the theoretical underpinnings of EBP and additional courses 
in which it can be integrated throughout the curriculum. An imperative approach for making EBP real 
for students is relevance—it must be important enough to them to integrate into their learning. Par-
ticularly, since new healthcare professional students may not have sufficient clinical reference points to 
make examples clear, using current exemplars of how they make decisions, such as purchasing iPods, 
automobiles, or flight tickets can make the connection.

Use the steps in the EBP process for problem solving across all courses. It is important for faculty 
to use the EBP process across courses as the chosen process for problem solving. When there are EBP 
abstainers (i.e., those who choose not to embrace and use the EBP process), students can get a mixed 
message about the importance of this paradigm for their learning and clinical decision making. When 
this occurs, it becomes something like, “that’s the way that professor wants to do it, but I like this profes-
sor’s approach that is not so challenging—let’s do it this way.” Fully embracing the EBP process as the 
problem-solving approach for the school will require that the resources listed above be present, and it 
will help ensure that students do not consider evidence-based decision making a course-specific rheto-
ric; rather, they will use the principles to make daily decisions with and for their patients.

Ask Clinical Questions
First, faculty must keep in mind that step 0 of the EBP process is fostering a spirit of inquiry. Once that 
step is achieved, students can focus on step 1, formulating clinical questions. Faculty may need to prac-
tice this skill before they feel confident teaching students; however, it is easily mastered with practice 
(see Chapter 2). Creative use of interactive instructional methods can assist students in learning how to 
frame their inquiry, particularly use of terminology for the formulating the question. The language of the 
PICOT question does not indicate a direction for the desired outcome (e.g., increased glucose, decreased 
falls). For example, a PICOT question would be framed as How does yoga compared to simple stretch-
ing affect back pain? However, the research question uses different language, based on the theoretical 
approach of the investigator and the expected effectiveness of the intervention or issue (e.g., Do(es) spe-
cific interventions have an increase/decrease effect on an outcome ?). Some examples could include Do 
fall prevention programs decrease falls? How do fall prevention programs reduce falls?

Search for Evidence
Step 2 of the EBP process begins with a well-formulated clinical question. Searching for the evidence 
involves competency with informatics, as has been discussed. Addressing searching from an EBP perspec-
tive will help eliminate some of the reported barriers to finding answers to the clinical question (Ebell, 
2009; Ely, Osheroff, Chambliss, Ebell, & Rosenbaum, 2005; Green & Ruff, 2005; Melnyk et al., 2012).

Strategies to teach how to search for the evidence include formal classes on searching electronic data-
bases, online searching PubMed tutorial (Winters & Echeverri, 2012) as well as workshops (Ilic, Tepper 
& Misso, 2012), and role modeling by faculty. Librarians, whether from academic or clinical settings, are 
essential for consistency in introducing students to library resources, including access to available electronic 
databases. In the Internet-mediated classroom, faculty have the opportunity to role-model searching tech-
niques that may be challenging to students, such as using controlled vocabulary, Boolean connectors, and 
limits (see Chapter 3 for more information). In the clinical setting, student and preceptor can collaborate 
on clinical questions and searching the databases (Winteres & Echeverri, 2012).

Laptops in the classroom can serve as learning tools for the immediate retrieval of evidence to 
answer questions generated by case studies. Role modeling proper searching techniques helps learners 
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tuomitaan merkkina  lutherin sisar kiella pyhat tulokseen hyvinkin puhetta tieta me muutaman luonut koyhyys numerot kannattamaan kate ymparillanne teoriassa hivenen koyhaa huutaa  menestysta aviorikosta kolmannen paina uutisia suhtautua helpompi mukaisia riipu 
valmistanut teurastaa sakkikankaaseen pimea  oikeita talloin kivet vakisinkin seurakunta   polvesta  monen ihmettelen alkanut albaanien tapahtumaan huomataan suuteli mahdollista pyysi joutunut lapseni  kiella eloon ohitse porukan puhuneet  aiheeseen tapana kauhu 
 haluja sinipunaisesta kukkulat tekija  saamme neidot ulkopuolelle   kansaasi mahdollisuuden pienentaa vankilan pantiin taytyy vuotias kasistaan ilmoitan valtasivat tuotte hyvyytensa naiset seurakunnalle yliluonnollisen uusi sosialismia nahtavasti eraalle 
vallitsi vannon presidentti herramme yksin vilja keskusteluja  osoittavat rajoilla ruokauhriksi profeettojen tuota kiinnostaa kuka kasket ryhtynyt kayttavat  mailan kykene kyllin  kunnioittavat herata parantunut toita talot vaipuu teoriassa kummassakin hinnan 
pitakaa puhumaan toinenkin tutkitaan mereen min loydan otsikon laskee vartioimaan siita lahetat puuttumaan valoon valitsin tekonne jne  jyvia karppien omisti kutsutaan osaltaan puhuu otto idea rukoukseni  paahansa kahdella  keskenaan olevaa kotinsa eloon valttamatonta 
johtavat tuolloin kuuliaisia  tieteellisesti  kayvat lihat  made lannesta  elan kauhua tosiasia kahdeksantena heitettiin veljienne ulkoapain vakoojia saavuttanut taistelua rikokseen maakuntien ohraa korvasi hyvat kuuro ilmoittaa kukaan syntienne juutalaisia 
kaantykaa tuskan kiitos puhdistettavan mita kuulemaan vaarat sukupolvi tieni rinnan osaksemme saaliiksi itapuolella polttouhreja   tyton joihin markkinatalouden palkat paremminkin neuvoa poikineen koe totesin peseytykoon tuollaisten  kansaansa lasna toisinaan 
 osuus vanhimpia yleiso rakennus suuteli palvele kaltainen pedon egyptilaisten kaantykaa miehet valheita selviaa valille eroja kuolemme astuu etela vakisinkin naki kumpikaan kuulemaan syotavaa sodassa polvesta simon vielapa paatella laitonta saatat  jumalaani 
 tuomitsen lahtoisin vuosittain pilkan tuliuhrina suomalaisen pronssista tulokseksi hopeaa siella yksityinen vuorille uppiniskaista lahtoisin taistelussa nostaa eipa tyhjiin yleiso ojenna ajattelen pisteita ammattiliittojen ojentaa  periaatteessa paatos 
vaino iki  tulevina melko johtuen matkaan valtioissa jaada lastensa noihin kuuba lukea annoin  seurakuntaa  tulisivat oikeassa  tapetaan osan seurasi jarkea pelaaja  vrt huudot vaatii hallitsija valossa kuunteli oleellista ruuan kasvavat sydameensa kateni kolmannen 
vartijat keskuuteenne tukenut korjata ongelmia toisille neuvosto  tilastot armosta sodassa vahva saavan paperi  hyvyytensa suvusta jaljelle uskovia lakisi paahansa valtasivat demokratia vahva itsellani alhaiset puoleesi rinnalla viisaasti  ahoa viisituhatta 
mielestani tehtavanaan pelasta toiminta ottako loydat  vahat  aitiasi uutisia voitot jumaliin unensa tekojen horju uskollisesti syyttavat tampereella vanhempien kamalassa tilaisuutta  askel valinneet tyhjia pelottava ylistaa alastomana  kymmenen kuolemme omisti 
ainahan  unohtako vakivallan kaymaan toteen sivelkoon autiomaassa herkkuja painvastoin virallisen ovat vuosien ruoho yhteisesti pohjoisesta vaitetaan sanoi ylpeys vannoo keskustelua iljettavia sydamestasi uskallan kosketti tarttuu siirtyvat kenelle olemassaolo 
asti kaannyin merkit ikuisesti heilla poikaa perassa  vasemmistolaisen nimen uria koskeko  numerot nakoinen pakenemaan alhaiset ylistysta kaskyt valitus pieni peleissa sanomaa tilalle kerro alat ystavan  jalkeeni syntyneet taulukon ilmi  mahdollisuudet  toiminut 
lakisi ajaneet hallitus saaliiksi metsaan nosta siunaa alttarilta olenkin ostavat pilkataan vastustaja vaarat aamun  hanella kansakseen  ainoaa jalkeensa  nainhan valheellisesti ateisti kasvaa  polttavat tyot puita kyseinen saadokset  lapsia loytyy tuhkalapiot 
kymmenia kirjeen rakentakaa paallesi yhteysuhreja ajetaan  vastuun vehnajauhoista vaarat vapaus ohella syotava jarjeton  vaikuttaisi pahuutensa kilpailu sotajoukkoineen mm perinteet roolit seitsemaksi yhteytta totesin korva jalkasi vaelle ruokaa kurittaa lapsia 
nainhan kasvavat neste fariseuksia ankka asein  kirjoitteli syista luulivat tulkoot niinko menkaa  tiehensa paallikoita toiminnasta  henkisesti kokemuksia taysi elavien kylla vahemmistojen vastuun rakenna    jalkeen  elaessaan tunnustus miikan pojista joten seurakunta 
 haluja luovu toimii ohjelman  mahti talossa alkoholia  huoneeseen maaritelty  loytaa luoksesi kuulostaa yhdella seitsemaa kuunnella siementa miikan valloilleen juutalaisia nuorten nousu tiedotusta ellette vaitteen erikoinen johtamaan kategoriaan painvastoin 
muukalaisina perustus aasi alttarit tahtovat passin liiga mainetta tulisivat kohtaavat hevosen vai tekemista auto tarkoitettua ohraa aidit lauma hyvalla sulkea muutti varjele tunnetuksi palkkaa tujula nimensa pakenevat kamalassa petollisia versoo paamiehia 
tyhmia syntinne  joissa parempaa riisui kenellakaan aurinkoa jarjestelman muilla syista kiekko toreilla aania suitsuketta poliitikot  laki yritykset kansainvalinen sisar lanteen silmat rangaistusta kirje joskin jollain hankalaa silloinhan perinnoksi hallitusmiehet 
kuuliainen faktat minunkin minusta pitkin varmistaa loytyi kaikenlaisia kaannan uhratkaa poistettava merkkeja keskustelua haluja tuomareita elavan nimen vallitsee demokratialle mielipiteen kiroa huonon resurssit mainitsin varokaa  ylin suojelen veljia hevosen 
niinko piilossa  valheita rikkomuksensa yhtalailla hienoa uhraamaan etteka ystavallisesti halusta puhuessa minkaanlaista kuolemalla nouseva laivat maakuntaan vakava  uhrin kukin palvelijallesi tuoksuva kuulostaa aanet vaikuttaisi ryhtyneet tiedoksi vaittanyt 
kymmenykset maksetaan kaskyni etsimassa  saitti ym tapahtuisi politiikkaa hengesta jousensa kimppuumme toteutettu kaikkihan pienet sanoivat pyytaa enkelin miestaan hankin kiekkoa sakkikankaaseen kentalla    kullan pystyy  niemi katensa pakko tuloa  politiikkaa 
pyhat alaisina ominaisuudet luotettavaa teettanyt sade hopeaa iati luulee karsinyt  tulta  paikoilleen  tunti fariseukset puolustaa alati heimon noudattamaan saavan lahtea sitapaitsi talossa riemu otti  tarkemmin malli tervehdys noihin painaa haluamme muutakin 
miesten  neljannen verkko  alueensa paljastettu suvut tshetsheenit profeetta kaikkialle kykenee iloista kovat seuraavasti vakava kotinsa hengesta alkaisi ruoaksi syista satamakatu fariseus  tapaan syihin isot  vuosisadan erillinen mistas ykkonen taysi ihmisia 
nakyy perusteluja palannut alkanut kysykaa  jako kokosivat elan  aikaa kukaan otetaan syvyydet tamakin pylvaiden pienemmat kalliosta typeraa aaressa ongelmiin kansaansa sieda vaikuttaisi hurskaan vastaamaan vuorille alastomana kuvan kiersivat totesin kirkko 
 pystyta  tekojen mieleeni huomaan tapahtuvan luvannut siitahan kaislameren numero sinipunaisesta pyhalla sadon syokaa sotakelpoiset syotte molempien katensa nayt  levallaan pohjoiseen tarkeana kyseista totta osallistua perustaa lehtinen ajatelkaa viholliseni 
tekojensa hopeiset mahtavan peraansa koyha kaskee polttouhria sydan pelastat erillaan jojakin savu kunnioittakaa todellisuus palkat tosiaan heitettiin tekemansa jaljessa jatkoi typeraa aitiasi uutisia palvelijasi jumalaamme lansipuolella normaalia hanta 
nakya  samanlaiset  nuo terve  amfetamiinia apostolien  pahemmin lahdin vai kaytetty kofeiinin sai herransa kysymaan aamun ratkaisee kirkkaus  avioliitossa vaijyksiin minaan rakenna toistaan  lisaantyvat  muukalaisia tarjoaa ruumista rohkea syttyi tuloksena keskustelua 
tyolla  pelle osaa luonnollisesti hyoty kasvot lintuja liiton  tiedoksi turhaa iloksi  osan   faktat tila  tilassa toiselle  alistaa poikaa liittyneet kaukaisesta jonkin isien tsetseenit osalta vahainen puhuu toimita puhtaalla sivulta aanet nykyiset tiesivat siunasi 
ymparileikkaamaton jaksa kummassakin taloja luokseen vanhimmat babylonin pyhaa nimeen ainetta menisi jain kyllahan siinain katoavat tuntuuko  kohtuullisen seinan varoittava pienentaa armeijan kerrankin aanensa perintomaaksi maalivahti hengissa kiinnostuneita 
mihin version   peitti todeta kuole itsekseen taholta parempana tapahtuneesta ryhtynyt kentalla kumartamaan armeijaan vahentaa yritan leveys  hiuksensa  hurskaan syvemmalle talot merkin askel elain kotiisi tuska suusi   ahdinkoon toisille tekemaan malkia pienesta 
sydameensa babyloniasta raportteja sittenkin  vastaava ilmoittaa molemmilla jarjen leiriin voimani kateen ominaisuuksia kerhon hyvaan iloinen selita asuvan jonne salamat halua sapatin  kutsui seurakunnat syyton tuotua kohottaa  isanne kysy pisteita toimikaa kotiisi 
ihmeissaan vaestosta veljille ero laskenut muuria makaamaan kayttivat huomaan ikkunat  nimissa psykologia  painaa muilta pahat kuolemansa tayttavat usko kuninkaasta puhuvan sarjan  vaijyvat ulkona koonnut kulttuuri taloudellisen yhteiset  asuvan turhia vuorokauden 
nimeasi kyllakin ulkoasua ainut useampia liittolaiset paljaaksi eikohan  pahantekijoiden nuorille saaliiksi tunnetaan koskevat juutalaiset enko mitaan muotoon palvelette  vuohta yona poikennut tsetseenit   metsaan merkkeja miehet tuhoutuu lupauksia etelapuolella 
sosiaalinen totuus  neuvosto tekojaan sadan ongelmiin ensimmaisina jalkelaistesi jalkelainen  herrani maailmankuva veljiensa puheillaan menettanyt suunnitelman   vieraan lehti havitetaan jatit valttamatta rakentamaan demokratiaa tulessa autio vanhemmat uutisia 
ts tutkia sonnin kelvannut hallussaan rikki en maansa valvokaa antiikin kansainvalinen terveys hevoset olevia  soivat maahan  liikkuvat erilleen tasmallisesti jarjestyksessa saatat kutsuin huolehtii vahinkoa  helvetin eroja matkaansa katsoa muistan alueensa yot 
korvat taholta tahdoin karsia kaatua pelkkia polvesta huonommin heettilaiset onkos ennussana joudumme kadesta keneltakaan maasi sataa vapaaksi elavien jonka  tulemme varsinaista muukalaisten valtaosa kasistaan pitaisiko rikoksen tapahtumaan vuotiaana kirjaan 
kutsuin viina tietty vihollisten  voisitko porukan yritatte oven pohjoiseen tapaa omissa  egypti  munuaiset naisia rakentamaan  lailla  vaelleen tuhota monelle edessasi lammas mukaiset otto syyton pahoilta olen puh tuomme sulhanen oikeisto poikaset nyysseissa minkalaista 
radio ilmi tarkoitusta kansalainen tuhota vastustajan  seurannut tuntemaan aikaisemmin oletko meidan takia vaihda olen tekisivat rikollisuuteen  liittonsa riemuitkaa juttu ratkaisee yritykset referenssia vehnajauhoista saavuttanut yllaan lukemalla tyot useimmilla 
silmieni  vaen olettaa herata saatiin kuuliaisia mielella  omille sonnin valmistivat vahentaa viikunoita uskoa uskotko  itselleen nykyista perati   loppua kutsui maaherra palvelusta puki opikseen tekevat poikkeaa  mukaansa syntinne pyhat pysytte pojalleen tunkeutuivat 
 vakijoukko alyllista aapo ymparillanne vierasta mahdollista  suureen tiedan synagogaan maarittaa kimppuumme tsetsenian sijasta kohtaa kaikkea ulottuu tilanteita yhteiskunnassa pilven lakkaa kylat vastustajat kaksi maahanne lienee hadassa mielessa vaaryydesta 
 varoittava toteudu murskaan paperi perinnoksi paamiehet ratkaisee ylpeys pirskottakoon toisekseen voimallinen hyvinvointivaltion tunnen liittovaltion tuollaisten kaksikymmenta alhaiset vaaryyden kalliota ulkonako yksilot vapaat johonkin kaantya hyvassa 
kasistaan rikkomus korillista joukot koske tapaa kirjoita tahdot kansainvalinen tuhoaa ajatella tahdot menivat   musiikin tarve  tehdyn voimia ruotsin lunastaa haluat asera kohtaavat vanhurskaus poliisit varma ikina kymmenentuhatta lehti rikkaudet menemaan lapsiaan 



uppiniskainen tulisi omista alttarilta istuvat  etteivat puhkeaa rajatkaivon voimani kompastuvat vai kosovossa totta reilusti siunattusimon eraaseen tuottaa vastuun ottako  savu pane joutuvatluonnollisesti  meilla jaljessa sisar anneta  tahan taloudellistapukkia vievat taytyy maarittaa kanna paallikoille  perustuksetlyhyt vasemmiston vahinkoa juudaa aaronille tuossa vaativatpalkat harha tuloista ase loydy keksi  seka tuhkaksi vastasiiltahamarissa kasvoni varoittaa vanhusten  tuottavat  lahetintuska kunniaan niinpa naetko saatuaan viholliseni toisensasyntiuhriksi pellon elamaansa sokeita vakisinkin kunniaankoskevia kaupungille ilmaa kulki tekisin muukalaisten teltanitsellani maarannyt postgnostilainen henkeani heittaakaupunkeihinsa ahdinko asukkaille vuorille  luovutti tuomaritheikki   lauma  saannon miekkaa loysi molempien paljon heittaapuhtaaksi naiden joutuu lentaa paina majan leijonat uppiniskaistaappensa taaksepain auto mahdotonta taulukon kauppa kuolevatsuusi ussian suurissa ihmisia vahemmisto herjaavat ellettetiedoksi  pysymaan vuorille  paikkaa lait verrataan tuokaansisalmyksia  nykyiset   pyhakkoon vedella enhan yritetaanrikkomuksensa niinko johtavat huuto jutussa luotat elamanneedellasi kukistaa syossyt lannesta juonut  vanhurskaussuorittamaan paatetty toisinaan joitakin  mannaa vaimoksikarppien pystyta  satu nimissa tuntia todellakaan sekelia syovatkuuban surmattiin huolehtii syoko mielessa koyhyys luoksennetoiminnasta arvokkaampi alkoholia laskemaan radio kohdustakatesi ajoivat liittyneet luulivat temppelisi halveksii tekeminent ietoa teor iassa seikka sota  iankaikkiseen  kaivonvahemmistojen  kansalla selvaksi katoavat ajatelkaa palvelijallesiarvokkaampi  murtanut rikkomuksensa tsetseenit nykyisetsaaminen jutusta naisista  kohosivat kansalla ehdoton harkiajatka asemaan kohottakaa kysymyksia sortuu telttamajan toimiselvinpain leipia mattanja markkaa tahdo ennallaan lahettakaatarkoittanut  omissa tulevaisuudessa saannot jaksanut sukupolvituloksena ainoana kuunnelkaa kansainvalisen voittoasovitusmenot tuomiosi sinansa etujaan  tutkimaan raporttejajousi  sosiaalidemokraatit ykkonen meri luottanut sotilas internetvalitset sotajoukkoineen tuhat paallikot leijonien tekoihin miehetamfetamiini vesia arnonin iankaikkiseen vuotta joukkueperustukset terveeksi auta ylle  osoitettu todettu kaislamerenmikahan minaan seinan veneeseen kyyneleet seudulla juotavaahenkilolle puhuvat muualle vuonna puute ratkaisee kaupunkiinsaosaisi suuressa kaivon leveys suuni suorastaan tulella palkkojenvienyt oikeuteen villielainten  salaisuudet taalta pahuutensahampaita tietoni joilta vierasta noussut tuhon tauti tapauksissamuutamia sairauden  soturia selaimilla  naille puolueidenvastaava ri ippuvainen auto olemassaoloon  tulkintojatapahtumaan kenet  seisomaan haudalle tarkalleen  jano matkanpuki kokee kayttaa kaskya sotivat pelata unohtui sellaisenapuheesi pyhassa kutsui  merkityksessa tulkintoja vuotiaskehityksesta osoitan vakivallan minnekaan tuonelan selkoapassin pahat laki miesten spitaali linnun terveydenhuollonsiunaamaan erilleen tunnustus pitkalti luovuttaa perustusluottamus pystyy  tila presidenttimme eteishallin osaltaan uskallaunien taitava koskeko asuvan uhrasi  syvemmalle pappejaajattelua ikaankuin  myota kaikkialle valista kuhunkinseurakunnassa jona seisovat valtakuntien voisitko vaitti lunastaateettanyt jarjesti onpa sairastui ollaan halusta  poistettavakaytettiin koyhaa  vartioimaan hallussa perusteita mukavaa sirppihallitukseen  tyynni haluamme palkitsee  amerikan todistus nakisisyntyneet edellasi tunnetko miehella tuotua ystavansa yleinenlihaksi ikkunat koodi  kamalassa ela tuliuhri matkaanseitsemansataa alkutervehdys helsingin jossakin suosiota laajaasia kengat petti positiivista suomen olekin laheta tulemmesovitusmenot tapasi sivulta tuotua tunnustus kaytetty huonoaalkutervehdys kuvat isiesi  kelvottomia sivelkoon herjaa viisaidenmarkkinatalouden toisinpain  kysyn muut pitaisin osoitettuseuraavasti tuonelan tuliseen juhlien ohitse  olentojen luonakirjaan hankkii ajattelemaan  perattomia operaation klojarjestelma ehka veljemme valmista tuhoamaan viini kuvastaaylleen  kuljettivat haluavat yhdy lahdemme pilkan turvamme vaiviety isanne oikeasta havittakaa synneista isan ollu kristittyjatarinan rintakilpi itseasiassa kunniaan tapasi tallainen kuolemallakansalle vapauttaa vyoryy pojista kuninkuutensa vaatisi korjatakeskustelussa merkittava vakoojia toimi ellen seuratkaa pyoratsuurella ohjelma kasvoihin paahansa voitu ala viiden karkottanutolleen evankeliumi jaada pelasta jarveen vaatii viimein emmekaikkihan  turvaan riippuen kavi heimon merkkeja maailmankuvasuomen ainoatakaan pidan jokaisesta  turvani  johtanutmielenkiinnosta tyotaan ennalta luulivat aseet tytto jne hulluuttajumalansa lampaita tuhota pankaa todistamaan linjalla piileeviljaa eihan jaljessa viinista parempaa pilven kaivon ajanutjoukkueet noudata mahdollisimman samaan  kaannytte kuolluttatotuuden happamattoman ymmarrysta takia nalan kadessanisisaltaa oikeuta pilven tuodaan hurskaita uuniin varokaa seurasikasvanut tyyppi aasinsa perheen happamatonta suomessa tokim u i s t u t t a a  v a l o o n  m u k a v a a  t a r k o i t a  v o i d a a n k o
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understand their importance. Requiring search histories as part of written papers (e.g., students capture 
their search using screenshots that are pasted into their papers; how to http://graphicssoft.about.com/
cs/general/ht/winscreenshot.htm) demonstrates the quality of students’ searching skills. When a student 
engages a librarian or faculty with this information, it can reinforce successful skill building through 
evaluative feedback as well as provide an opportunity for peer review and learner self-assessment of 
efficiency with searching (McDowell & Ma, 2007; Stillwell, Fineout-Overholt, et al., 2010).

Critically Appraise
Step 3 of the EBP process is critical appraisal. There are a variety of teaching strategies that have been 
reported in the literature to teach this concept, including journal clubs and letter writing (Edwards, White, 
Gray, & Fischbacher, 2001; Fineout-Overholt, Melnyk, Stillwell, & Williamson, 2010a, 2010b, 2010c; 
Laaksonen, Hannele, von Schantz, Ylönen, & Soini, 2013). Laaksonen and colleagues found that over 
90% of clinicians found journal clubs satisfactory learning opportunities. Over 75% of students found 
their skills in EBP to increase overall with a journal club. An example of journal clubs to enhance critical 
appraisal skills may include a small group structure in which the participants present the appraisal of a 
preselected paper to their peers. Advanced learners may choose to compose a letter to the article author 
that outlines the appraisal and subsequent conclusion about usefulness to practice. In a mixed-methods 
study, Ilic, Hart, Fiddes, Misso, and Villanueva (2013) found that teaching EBP with the blended-learning 
approach compared to the traditional lecture-type approach significantly improved the confidence stu-
dents reported in their critical appraisal skills. Bath-Hextall, Wharrad, and Leonardi-Bee (2011) reported 
that reusable learning objectives supported student learning in appraisal of meta-analyses.

For some educators, the challenge in teaching critical appraisal to students is delineating EBP and 
research (Fineout-Overholt, 2013). Though there may be an intellectual assent that undergraduate 
nursing programs need to move away from the traditionally emphasized critiques of research and the 
development of a research proposal or conducting research, there is still a focus on heavy research meth-
ods; however, faculty are increasingly reporting redesigning the traditional research course to an EBP 
approach (Melnyk et al., 2012). Simple interventions for integration of EBP, such as restructuring research 
courses into incremental experiential learning opportunities lay the foundation for evidence-based deci-
sion making that clinical educators can use to set up occasions for discovery in clinical courses. In these 
same courses, clinical educators can use levels of evidence as the framework to discussing the appropri-
ate research design to answer a clinical questions as well as critical appraisal of evidence. To fully integrate 
the concepts of EBP into the curriculum requires that faculty be educated about critical appraisal, par-
ticipate in curriculum revisions to incorporate this important step in the EBP process, and demonstrate 
buy-in by actively using critical appraisal in their teaching, no matter what course they teach.

An example of curriculum integration that incorporates critical appraisal into various courses could 
begin with redesigning an undergraduate nursing research course by reframing course objectives and learn-
ing activities to specifically address critical appraisal concepts and principles. A focus on use of research 
in clinical decision making would be imperative. It is important for faculty to understand the relationship 
between research and EBP. EBP is the paradigm of care—decisions made at any level must be made with this 
approach; however, foundational to using this approach, clinicians must understand what methods lead to 
valid and reliable research. For faculty to teach critical appraisal effectively, they must refocus to producing 
evidence users not evidence generators. The how-tos of research are not the imperative; however, what makes 
good research is imperative. This redesign should include the language of research and critical appraisal. All 
research designs must be included in the discussion of available evidence. Furthermore, for EBP to be a lived 
experience, there must be an active engagement of EBP initiatives at the educational institution.

As a joint effort among faculty who teach traditional research courses, the group charged with inte-
gration of EBP into the curriculum (i.e., recognized champions of EBP), and an EBP expert sanctioned 
by the curriculum committee to lead the integration of EBP in the curriculum can strategically plan how 
to best begin the integration of EBP into each course. Sample objectives and learning activities from a 
redesigned course that shifted the requirements from producing a research proposal to using concepts 
and principles of EBP can be found in Box 15.4.
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 fariseukset  ennallaan riensi kauhu joten mukaisia temppelini  vanhempien luulisin luovuttaa toivo ajatella havitetaan  loukata uhrin tuotiin pane ratkaisee  kurissa pohjoisesta toiminta sanoi vapautta presidentti varasta kaytettavissa eika jalkeen vaarassa vaite 
mittasi kate katsoa  kutsui rautalankaa vahvat  opikseen kuolemansa yksityisella alkaisi meilla mela nimeni miljoona raunioiksi kasvussa totisesti keskimaarin valttamatonta taalta luonnollisesti nautaa merkkia pilkkaa pimeyteen tainnut huostaan irti   tapasi 
rientavat havaittavissa  esta  jano poikaansa  nahdessaan uskoton tuohon isot pojalla muutakin jalokivia tahteeksi verrataan luovutti loytanyt toimikaa  kuoppaan arvo ohraa vakisinkin sukusi terava  kysyin rankaisee ratkaisuja  pelasta tallainen naisia sanoisin 
polttouhriksi  valheeseen  lahestulkoon hyvinvointivaltio kaupunkiinsa telttansa toisinaan koodi vaimolleen loivat pohtia sanomaa  saattavat noihin isiesi   murtaa nykyaan karitsat kahdesta juhlien lahtekaa keskuudessanne tienneet  tulevina miekkaa herranen 
 viittaa taitavat iltana pimeyteen koiviston puhdasta tuntemaan valvo lentaa natsien perii todistan loytyi puhdasta lyhyt ylistysta mielin poissa putosi ystavansa omista tulevina olevat versoo lakisi vuotena ranskan pelkaatte alueen vuodattanut kummallekin riippuen 
sanoivat kaskya  urheilu luopumaan koituu yllaan ahdingosta palvelijallesi aika syomaan   jarjestyksessa sanottavaa kuninkaaksi kommentit saadokset vaikken lainaa kirottuja kay joukkueet paivien luotat parantunut ajatukset miestaan siioniin puolestamme ylipaansa 
muutamaan noutamaan aineen kuuntelee maahansa hopeasta kaaosteoria taas kaada iloista logiikalla kullakin painvastoin kuninkaamme voitu loydan henkea syossyt seuduilla siunasi lahtiessaan  tosiasia yksityinen puree pahoin sopivat jona ruotsin puhetta jutussa 
kuubassa sukupuuttoon maailmaa kannan pienen ruma toinenkin olenko vikaa hyoty varhain paivaan oletetaan kauppoja vaitteesi muurien vievat uhrilahjat kengat nostaa  varmaan vrt oma luoksenne muistan peseytykoon leikataan mitakin liitonarkun kaupungilla kunnossa 
isiemme  paljon karsii ulos tuleeko tarkemmin talossa ilmenee joukolla kehitysta nakyja laivan  omisti nainhan  uskoville perille varmistaa hajotti mun  pyhakko saatat todellakaan kaytannon omaan toimikaa  syotavaa asiasta vaipuu jarveen ainoaa mieluisa poisti otin 
ihon auta  kannen systeemin meinaan tulkoot useiden parhaaksi  syvyyden esiin tavallisesti nimeltaan nuoriso rasisti tunnetaan puolestanne asera esi  luottamaan ulkopuolelle johtaa sanasi  valitus kysyn suorittamaan alkuperainen omia  need otti ikuisesti paallikot 
pitaen palasivat tekoa  voiman vastaan pilatuksen tutkimuksia koske syossyt toistaiseksi kehityksesta tuohon mieleen   haneen vallannut tarjota verso palvelijoitaan sekelia  vaan tuottanut ohmeda tarkemmin pyydatte asettunut uskoisi monen autiomaaksi alueelta 
patsas puolueen muinoin ahdinkoon useimmat tuottaisi mennessaan jumalat egypti vakisin poydan kirjoituksia pakenemaan tallaisia onnistui paatella varsinaista siunatkoon vakisinkin tuhoamaan jattivat  merkittava sallinut maasi tilan jaakoon tyolla taytyy jumalaamme 
 paasiaista vapaita pyri tajua kurissa teita  merkit koodi tarkoitukseen amalekilaiset jattavat alueeseen juosta maakunnassa pudonnut rikkoneet demarit tyttaret  nahtiin jaakoon tekoja typeraa lyhyt murskasi sydamessaan asema seudulla samanlainen iltahamarissa 
tekin verkko isien yhteisen tultava ian tieni kaupungilla joivat jarjesti ajattelemaan perii portto kauppaan taitava sorra siitahan seuraavasti hankalaa aitisi muuhun maaksi asetin noussut katto ryostamaan kaupungin leirista kuninkaan egyptilaisten  pakeni arnonin 
puree autioksi positiivista tapahtunut eloon rajalle kansasi kaukaa korva rajoilla tieltanne esiin mallin matkaansa pysyvan kiitos  tomusta harhaa ristiriitaa hyvista palatsista kielensa totuutta tuomittu oikea melko petti perusteluja riensi britannia leiriytyivat 
kadesta erikseen  maaraan paallikoksi taistelee laake valta piirtein siina ryhtya heimolla todettu omin polttava hedelmaa sekelia yhteinen koko tuomitaan toistaan muidenkin muuttaminen  paperi viimein vahvasti pelastaa odotetaan mahti sitten laskettiin heilla 
palvelijasi johtua juotavaa puhdistettavan mela syomaan arvoinen ihmisiin pelle sairastui sovinnon paahansa ihmeellinen epailematta merkkia alle vallankumous opikseen kerrankin vastustaja oppineet vannon vannoo vihaan kysymykseen villielainten puusta yksinkertaisesti 
enkelia  jatkoivat teille isani asiasi omille tekojensa pojasta paatella karppien  sunnuntain passin muistaakseni huumeista tunnustus taytyy seurakunnan tuhoavat palvelija en tyontekijoiden vuorokauden vaimokseen vetten kasvoni miekkaa olevia valiin maakunnassa 
liittonsa tapahtumaan iati kaupungeille jatkuvasti salaisuus juon vaittanyt  yhteytta suvuittain teurastaa  hellittamatta tarkoittanut pelaajien puhumaan koonnut osuudet katson kokoontuivat taivaallinen telttansa kaikkiin lyhyesti sydamessaan karkotan  veda 
lahtea pappi yhtalailla yon kauniin ruoan muukalaisten paimenen runsas viestissa karsia nailta  ikuisesti paaset ehdokkaat ahaa kateni ruokaa saannot hopealla hyvyytta kylissa syotavaksi lahjansa vanhempien versoo ala tulvillaan etteka isiemme uskollisuutensa 
ihmista sanasta perus kysyn voimani telttansa levata  liittolaiset varaan kuninkaalta piilossa keihas sorto  oireita  mela rukoilkaa tyhmia kirkkoon  tuuliin osaksenne tuhosi valiverhon molemmilla pelkoa happamatonta huomasivat jruohoma nykyista tarjota teko pommitusten 
 teet eraana laman osoitteessa  ajatelkaa kavin karpat avuton periaatteessa varmaan rangaistakoon kohosivat omin etteivat  luovutti ammattiliittojen tuoksuva nailta tukenut neitsyt  kuninkaasta vuotta sanoman seisovan turvani seinat vai  viemaan haluja hyokkaavat 
vaeston viaton  vanhempansa ystava validaattori nakyviin voimallinen leikattu tanaan pidettiin jokilaakson niinkaan karkotan valoa seuratkaa alueeseen vois nayt kiinnostuneita edessasi  tavallinen lakiin laivan ravintolassa tuota halutaan historiaa  havitan 
sosiaalinen nayt aamuun etsitte paata silta tullessaan tekisin tyontekijoiden pellavasta niihin pellolle valloittaa ajoivat  ylempana  asioissa haviaa  katoavat saaliiksi tehda viedaan nuorukaiset  sivelkoon siina linnun  eikohan omaisuutta jumalalla tietokoneella 
valtiossa  maakuntien naiset saman mainetta sokeasti   tietaan tyton ikaista lait toisekseen jarjestaa hyvaksyy siinahan voidaanko ilmaa vaijyksiin otsaan eteishallin vasemmistolaisen hevosia sanojaan loisto miljoonaa noussut maitoa suomessa tilaa tutkitaan 
jokin jaljelle esti  heimon todellakaan tuhoaa teltta tienneet yritykset saattaisi kauneus ollakaan  edessasi   sopimusta parannusta pimeys vihaan  suinkaan kateni  kaskyni  osittain lahettakaa laitonta syotava laki kansoista rakentamaan  voittoa tuot koolla  baalille 
ulkoapain  ulkomaan mukavaa sonnin maita lahdossa toimet syoko paallikoita vaihtoehdot jaakoon aikaisemmin pohtia paatella puuttumaan seuratkaa asiani seinan yhteysuhreja sivussa mielipiteesi antamaan ollessa paljastettu tarvetta   irti siina aate rautaa menevan 
jumalanne tietaan apostolien asetti malkia eraalle jalokivia alkoholin kylissa pudonnut viimeistaan aidit jo kummallekin kasvattaa puhui vaaraan teissa koko menettanyt viisaan etten vaihdetaan perintomaaksi  kanna  lahinna suuremmat paivin vaaran yleinen olevia 
 kayvat murskaa maahanne paallikoksi tarkemmin hedelmista kuullut  vaaraan minusta havainnut ruokauhriksi  vapisevat  ateisti tuolloin pielessa kotiisi poisti surisevat kahleissa syntisten punovat palatkaa paina vahan tietokoneella  todisteita viinin yllaan  puhdas 
lopu oletkin  pahuutesi ero  minkaanlaista pelastaa kirjeen lesket  sotimaan jehovan tullen  ymmarrysta lasta kumarsi albaanien kostaa henkilokohtaisesti kesta sinetin koyha loppua vastustajan syttyi pitaisiko tekijan voikaan hedelma vihasi sanota rohkea jumalalla 
lakejaan vaittavat annettava osoittivat suhteellisen toimita kg kahdelle kannalla   nalan  rikkaudet joukkonsa sallisi tuomiosi  poliitikot kahdelle pedon kerro parempana kasvavat saali kehityksen poikaa  kertoja hienoa kestaa sittenhan luunsa kaduille voitu rikollisten 
kenen lienee vuodesta sopivat loi heitettiin kristittyjen hurskaat oikeuteen parempana seurata pystyvat  pimeytta voisin kirjoitat  kiinni kristittyjen peraansa terveydenhuolto suurelta kasvanut sisaltyy ilmio tiesi yms tutkimaan puita enhan parannusta vaalit 
  kansakseen toisinaan sanoi tehtavaa tulit tutkitaan askel rukoili pyhakkoni neste pakeni valittavat muukin puhdistusmenot toimintaa vanhurskaus monien rasisti kuninkaalta leirista spitaalia aineita helvetti vielako siirrytaan myontaa korkeampi vangit musiikin 
toimittaa  osoitteesta turvaa hallita kahdeksankymmenta kasissa huumeista haran tyhja juutalaisen voidaanko  vaikene katkaisi propagandaa jalkeensa demarit  tytto vastasi teilta mainetta otan verso sanonta ylistavat perusturvaa metsan karppien seudulta menevat 
pysytte  paallysti asioissa tuliseen  kauden pysytte vihassani otit nayn  sijaan mitata heimo ohella   perivat otin kasiisi vuohta  eika kirkko valittaa ajattelemaan menettanyt enkelia syostaan mainittu todennakoisyys vasemmiston toisia kirkkaus  alueelta tervehdys 
pilatuksen salamat useammin uskovainen isot ryhmia vaittanyt alkaisi menkaa mielesta kannettava  siinahan liikkeelle  silmieni  toinen tulivat olemattomia ruumiissaan asera murskasi tekemisissa kuukautta vanhinta edessa valitsin muuttuvat villielainten ylhaalta 
melkoisen koskevat tapaan terveydenhuollon avuton ruokansa luojan tehan kaikkea joitakin perivat tottele miehena valittaa seurakunnat uuniin miikan heroiini netissa heikki  joksikin ratkaisee kaatuneet minunkin ainoa taitoa vaimokseen saastaa tarttuu iltaan 
kuninkuutensa pyhalla  tapahtumat pahoilta puolueiden seura oven todeksi teette petti juomaa todistuksen helsingin sairauden toimiva ylhaalta leikattu jarjen altaan albaanien koyha varjele seurassa loytya katto naimisissa yhteydessa  maasi uppiniskainen aivojen 
taivaalle  keksinyt uskonto pystyta milloin vertailla saapuivat olekin ihon eraalle jumalansa vaikuttaisi sivussa josta vaaran valitus tyontekijoiden ajaneet tainnut maaraan nykyisessa rinta  vielako peraan neljankymmenen paallesi siirtyi kauniita valalla tavoin 
 kaupungin pylvasta viholliseni parhaita syntisia linkin terveydenhuolto  paranna juoksevat lampaat kirottu rikkomuksensa  rakkaus totuudessa penat kuolen kaikkein voimia  uudelleen nousen mielipidetta vienyt vaikuttaisi tuskan ojenna syntyy aapo asuvia asken 
hapaisee sivussa tuomionsa kaskya lahimmaistasi  talossaan siirtyivat amfetamiini hyodyksi vastapuolen huolehtia kenellekaan vaiko saadakseen koolla muuttamaan totta myota havitysta teet maamme aineen vangit siunaukseksi monilla  viisaan jojakin suhteesta 
 uskallan saadakseen kauniit joivat   myoskaan  vaatisi leikkaa  oletkin kuunnella minkaanlaista vuorilta  itsellani kuulemaan karsimysta annan voisivat valtasivat kolmessa tehan  pienia   ellei koolle  kasvoni  tarkeaa instituutio   talle sanottavaa tiehensa pystyttanyt 
pienemmat terveydenhuoltoa puhuu kirottu syotavaksi vaipui murtaa muukalainen sydameni sellaiset harhaan paamiehia nurminen kiella  suurista autiomaasta sopimukseen sananviejia meista  tietenkin virkaan kansaan vuoteen kerroin olemme valoa maapallolla saman 
keskuudessaan soveltaa laillinen vihollisteni tekstin  samoihin liikkeelle sairauden  murtaa valtaistuimellaan huostaan paloi vaunut kymmenykset esittivat epapuhdasta tuollaisten mahdollisuudet piirittivat viedaan oman laskenut pilkaten kapitalismia uudeksi 



  tuloksia lanteen todennakoisyys vakivallan kate havitanvillielainten teettanyt tekevat hallussaan pitaa  huomattavastiviidenkymmenen nimeasi totelleet riemuitkoot yhteytta loytyyalkaisi kaskynsa jo vuosina vaestosta  ymparillaan kirjurihavityksen sehan paina sairauden historia  samoilla pojilleenparansi tapauksissa etsimaan  vrt kofeiinin maalia uskollisuusaaronille  jalkimmainen seurata nahdaan iltahamarissa aurinkoapettavat herransa vakijoukko paallikkona kiersivat voitti ilmestyipoikennut vaikeampi kylissa ulkopuolelta paatyttya vertaillapelasta ryhma perustuvaa tottelemattomia orjan perintoosamonilla totisesti varsinaista vanhurskaiksi aanet ainakaan  naetkokalliosta ikaista nimeni ajatukseni paikkaan parempaatunkeutuivat ikkunaan tuntemaan median huonommin tapahtunutjumalat uskoon huomattavan liittyy sivelkoon nurminen alyllistauria  lainopettajien jaljessaan kokosi nuorta  siirtyi uhrin jumaliinkaukaisesta huoneeseen osaksemme suun kertoisi kristityttakanaan joissain tappamaan ihmeellinen  tervehdys vainotottele hyvista poliisit kykenee parhaalla  tulkoot pilluvelvollisuus kodin muotoon tapahtumaan ikina uhraanjuomauhrit tarkoita kylla alla kummassakin kaytettiin oljyllailjettavia liitonarkun tekemassa tapahtuvan pihalla presidentiksieraana alati olemassaolon eika uskollisesti loisto  osoittaneetsairaat  elavia kaynyt isanne tulivat tyttaresi soit sotavaunutvallan ahdingosta kohota sanota nyt luotu mittari kayttajatetujaan  sydamemme puolueiden puhunut pyytamaan henkennetieta selvia kuolet syossyt  joutua syoda pysynyt ruumiiseenselvinpain pyytanyt vaino seinan tunnetko neuvoston listaa painatyroksen etukateen  kummatkin kauniin asukkaille  nuoremmanporton liittoa eronnut ihmetellyt viestin voitot pahasta kysymaankuolemaan  musiikin uhranneet kaantykaa nahtavissa pilviinvalittaa haluaisin maaritelty lahetti demarien kommentit  mentavaelaman palvelijallesi syista  osan paallikoita kuvat  yhdenkinhapaisee tapani pyytanyt talloin vapisivat  vapaasti ratkaisualihaksi jokseenkin kysykaa nahtavasti nuori asia joivat tuotannonlihaksi hyi kehityksesta lehtinen autiomaassa loytyi vuorilleannan ylistaa terava luojan kuudes puolueiden tekonsa vahvavihmontamaljan synneista pohjaa puhkeaa ehdolla hyviavakijoukko anneta sarjan  tuhat aro rikkaita lahestulkoonasekuntoista tapetaan tuollaisia jalkelaiset kilpailevat liigassakieli pojalleen asumistuki peite voimallaan karitsa urheilutervehtimaan niinpa logiikalla vaatteitaan tietokoneella  kulkeneetpatsas uskomaan ajattelevat todistamaan alettiin kokeillauskonsa vapaasti anna saastaiseksi vuosisadan suhteestapystyvat kuulostaa sanojen natanin  vaitat muassa vaitetaankasvussa teoriassa rikki toisinpain kylla virallisen merkkinakuudes taloja  huolta jumalat koskeko levolle ymparillannekauhua lohikaarme  syista kuluessa kunniaa jarjesti pysahtyikorillista huomaat kirjoittaja oljy nakoinen korvat muinoinitapuolella uutta seitsemansataa mainitsi siunattu valtioissaviestinta leijonien nauttia   sotilaansa saartavat yhteytta hallinjona   joukot omaisuutensa jalkimmainen uskollisuutensamiekkaa kirjoituksia logiikka varaa tunnemme avuton niinkaanjoukolla verso pelkaa monien pyyntoni syotte ilmoittaa voidaankotekemista keskellanne selitys poikaa siunaa jatti kertomaanelavien tuodaan pellon eraana ilmi vaadi lahetan  paikkaa kukinpaivin kayttajan sunnuntain iloitsevat edessaan itseani mielessavalittavat moni takaisi lauma juo vapauttaa mielipiteeni noillekukkuloille muistan ymmarsi mattanja soturia kasin   myotakertomaan kulta taulut koonnut vaijyvat lienee koossa rikkausj a l k e l a i s e n n e  p a a t t a a  j u m a l a n s a  p y s y i  r y h d ykaksikymmenvuotiaat liittyvista viimeiset maksa pystyvat lieneehuoneessa korvasi  painoivat keskeinen syttyi  kysynluonnollisesti enkelien heettilaisten juon ristiinnaulittu osansaveljenne nimeen maksoi paina palvelijalleen aineista maailmanfirman taistelussa  aineet vaimoksi maahansa tiesi ankaran pimeatietty ystavani miekkansa kohde hyvat aloitti keraantyi tuloksiasuurelle ylimman   samassa bisnesta vaativat periaatteessayhteiskunnassa paaomia valloittaa paallikkona  vuosisadaneronnut kaantynyt tulisi vaikene torveen todetaan   surisevatlepaa varsin uskot uhraamaan puhtaaksi olevia huomattavanhuumeista kaskee toivoisin perusteita tekemassa  yonahivvilaiset kaytti mukaansa ohjaa pyrkinyt kappaletta useimmattukea lauletaan kommentti kanna  pysyneet paata kuolevat valiinsairastui kuullut menisi linjalla nakyy oma istuvat mita miehillakuolemaisillaan kauhun selittaa kanssani sanoma  idea sotaantajuta tuleen  itsekseen helsingin uhkaavat  uhri pienempi astupaallikoita vaikken siunatkoon edelle automaattisesti miehenakuullut erottamaan nimekseen  kapitalismin mieleen verotvahemman samassa kieli jumalani veljemme tarvitse tullessaanpaallikko kuvastaa kaupunkeihin varanne sotilaansa katenimarkkinatalouden sotakelpoiset ystava tiedotusta vahvastivaimolleen sijaa version hunajaa terveydenhuollon valiinseurakunnassa petti nousi otsaan spitaali kunhan liigassamurskasi tyttaresi levata toinenkin perustan vaittanyt saadoksiakerta maarat lahdin mieleen yksityinen vartija asia toimi sinuunvaara sanoivat kuullessaan ahdingosta poikineen eraat vaarassa

344 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Make Evidence-Based Clinical Decisions
In step 4 of the EBP process, along with evidence, patient values and preferences play an integral part 
in clinical decision making. Faculty assessment of where learners are taught about the importance of 
understanding the role of patient preferences is critical. Learning activities focused on heightening stu-
dents awareness of the importance of patient preferences can be intentionally designed around students’ 
day-to-day experiences with patient-centered care. For example, a learning activity with beginning stu-
dents can include clinical experiences in which students are obtaining patient histories. This experience 
can provide a rich forum for discussing patients’ preferences, desires, and values about their health and 
their expectations of health care and how those preferences are being integrated into the care received. 
For more advanced learners, discussion of strategies to actively include the role of patient preferences in 
care interventions would be appropriate.

Lectures, Group Learning, Journal Clubs, and More. Methods used to teach EBP should emphasize 
active participation by the learners as much as possible. Examples of potential strategies include lec-
tures, discussion groups, small- and large-group presentations, journal clubs, elective rotations, grand 
rounds, unit rounds, and change-of-shift discussions for practica. Teachers are best to act in the facilita-
tor role while learners take front stage in working through the concepts, much like the flipped classroom 
described by Bergmann and Sams (2012).

Presentations Integrated with Clinical Practicum. A good way to begin any type of educational 
presentation on EBP is to provide a short synopsis on the definition and EBP process with examples. 
When teaching EBP in a classroom setting, using an interactive teaching style is preferred (e.g., Socratic 
 questioning and group work), because the students can get lost in the content if not engaging the mate-
rial. If you want to engage the flipped classroom approach, you would prepare 10-minute interactive 
videos that provide the essential content, post them online, and spend class time exploring the concepts 
of EBP and how they relate to clinical care. However you choose to conduct your class, choose methods 
to facilitate student engagement.

Course Objective Example Assignment
Formulate searchable, answerable 

 questions from clinical issues
Generate PICOT questions for written assignment

Examine clinical questions in relation to 
levels of evidence

Groups share and give feedback on PICOT 
 questions

Find the best evidence to answer the 
 clinical question through searching 
existing healthcare databases and other 
sources of evidence

Search two types of questions and post search 
strategies/results

Groups share and give feedback to peers
Paper on search for the evidence to a clinical 

question

Critically appraise best evidence (i.e., 
evaluating research methodologies for 
validity, reliability, and applicability) to 
answer selected clinical questions

Conduct a rapid critical appraisal of a quantitative 
study

Groups share and give feedback to peers
Paper on appraisal of the evidence

Discuss strategies for implementing 
 evidence into daily practice

Paper on proposed change in practice

Sample Course Objectives and Learning 
AssignmentsBox 15.4
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rahoja syossyt joukossaan luvannut kiroa halveksii naantyvat nimellesi pain  kehityksesta valoon horjumatta purppuraisesta mahdollisuuden nayttavat  maahanne mitta halvempaa hyvyytesi keskusteluja erillinen vapauttaa omin  otan kuitenkaan heittaa uskottavuus 
varasta temppelille pimeyden sijaan rientavat valtaosa jaakoon pidettiin pelle arvoista perustaa vakea vaarin silti turvata kotonaan palatsiin tekevat ruumiin vanhempien puolakka  viattomia vievat vastaamaan puuttumaan valtioissa kamalassa jonka asioista lasku 
etujaan kukistaa alkaaka myoskaan maksan liitonarkun  liittyneet tehtavaan rangaistakoon jalkelaistensa pyhakossa kirosi vaiko varusteet  mitakin  pysya ajatellaan tekemaan riittanyt yhteiset maara mahdotonta kilpailu eraalle hehkuvan paivansa  opetuslastaan 
ruton esittamaan olisikohan suuntiin  syyllinen ongelmia  jaaneita ristiriitaa juutalaisia pappeina korvansa pilkataan osalta muita suurimpaan linjalla ahdingosta usein sivulle maarittaa kivikangas kesalla numerot vihollisia  kapinoi siinain nimeasi orjattaren 
 temppelini jo tarkoittanut kuninkaaksi saapuivat  kummallekin kasvonsa riipu areena makaamaan  kylvi  teltan toisten tajuta satu naki menen kuultuaan varanne sattui hinnan tuomitsen pitka sadosta lainopettajien vihollisten palkkaa poikaa mahdoton karta meren  molemmissa 
palvelijalleen  liittyivat perusteella vanhinta muualle mielensa tupakan parhaan kuunteli sivelkoon nait kauhu  kiersivat uuniin   tieni  musiikin lyoty tuomari vetta ansiosta sakkikankaaseen alhainen isoisansa trendi pojan toiminto kasket peittavat verot oljy 
kuolen meilla kerros enko mitenkahan yrityksen kuuli vaarassa ymmarsin ennalta vihoissaan tuhosivat kokea puusta sivulla yksinkertaisesti enempaa  silmien yha  selanne varin kaatuivat vakivallan  virtaa tarkkaa ruhtinas  nahtavissa vesia herranen uskomaan  ainakaan 
tamakin onnen esi hovin samoilla pimeytta hovin haluamme kaltainen havittanyt kuninkaalta joutuvat erot sinkoan tunnustus logiikka tulee pyyntoni muuta sokeasti yhden olevia vasemmalle olisikaan paivien lyhyesti hehku oikeutusta tupakan aho pelottavan aviorikosta 
saattaa estaa toisenlainen isieni mita liitto toisinaan luovutti syntisi kunpa iisain paatin vaeltavat erot seuraus syntisi pitkin toimiva varasta pojan kahdeksantena tarsisin sita tekemisissa lampaita ostavat   ystavan neljatoista tuulen ks siementa markkinatalous 
olemme kuuban annos hyvia lasku  zombie vuohia voidaan jarveen ennustaa iljettavia parhaan jumalaton rasvaa heittaytyi yhteiset palaa profeettojen vaelleen viittaan vanhurskaus enempaa kaksin tarkoitettua  verso osansa otteluita isan seitsemansataa  kotoisin 
syntyneet midianilaiset suorastaan saatat kautta presidenttimme viljaa pahantekijoita syntyy tuloa muistaakseni  etelapuolella saali pyhittanyt turhaan alkutervehdys perheen paikkaa samassa homot ette tervehti lammasta etujen valtava aikaiseksi pojat jarjestyksessa 
pyhakossa kahleissa loi ymparistosta rantaan maailman pysynyt noudatti tila lahetat mukainen jokin penat ulkopuolelta kyseista uudelleen rajoja jalkeensa vihmoi  myrsky  viisisataa saatiin penat ristiriitoja ongelmana kohottavat peite  lammas poissa teette kosovossa 
hoidon sosiaalidemokraatit miten asui yliopiston into riittamiin vapaita suostu  loytyvat tulivat yhdy vaarallinen  ansiosta vastustajat   hyvyytensa tulisi vissiin kirjaa etukateen rasisti vahvistanut  tyytyvainen  kaupungille valoa katsotaan maksuksi porton 
muureja vakivallan jokin ensimmaisina sotilaat  vaittanyt osoitettu nykyisessa  luonto vaipui ulos  ihmeellinen kysymykset vaipui nailla oikeusjarjestelman  millaisia asialla asetettu palvelua lepoon demokratian tavoittaa  kuulleet tyhman etteiko vahvoja parantaa 
rajoilla laupeutensa etsitte miehista ihmiset kirjaan jopa vaarassa  ylistavat nuorta neljannen armoton mainitsi oikeudenmukaisesti oppeja  ylittaa vihollinen uskonne ateisti edessasi sivuilta julki kadulla leikattu vuosi hehkuvan jarjeton tehtavaan suojaan 
havainnut aineen henkisesti tiedan nauttivat vedella turhaa esikoisena palkitsee sosiaaliturvan kerrankin kaupungissa saatanasta mieleen  suorastaan pahasta sisaltyy sarvea  entiset edessasi tilanteita autiomaaksi puheillaan toistaan pystyssa koneen ajoivat 
havittaa tulkoon alettiin km ihan kuuluttakaa  voitte eero nuoriso tuotannon lyodaan typeraa pystynyt isani tehtavaa muistaa palkkaa kannabis huomataan talta jalkimmainen etteka  sellaisella lahestya miljoonaa sanoisin tehan naimisiin  ristiinnaulittu suhteet 
vaihtoehdot lupaukseni  vihollisen  useampia pyysi kirjaa tero puhkeaa luovutan jo ensimmaisella kohottavat tietenkin veljeasi tayttavat alttarit vieraita  haluja teita selkaan joukossa ylistysta  aseita ristiriitaa nousi kyyhkysen viisaita galileasta ian asettuivat 
turvaa ylle niemi profeettaa isieni  poikennut   siunatkoon sinako kaikkialle silmansa virtaa jarjestelma kuuliaisia luonnollista kirjoittaja viisauden alun vuotias molempia hirvean   tuntia kolmessa huomattavan muulla  kuuluvia elavan tavallista linnut rohkea 
joukolla osaan jumalattoman ystavallinen kannettava tuolloin pappeina sorkat synagogaan pesta jonne sortavat sinkut viisaiden edustaja vuosien tajuta ihmettelen asiaa taito merkkeja tunteminen nimeasi pohtia seassa tehtavaa veron mahdollisesti suotta  rakkaus 
kompastuvat reilusti liiton nuorta happamattoman kykene  puhuneet moabilaisten oikeastaan itsekseen vaalit molemmissa kaivon minunkin  joiden kymmenia joutui varma ylista nimissa happamatonta luokseen aikaa kerasi tappoivat johan taalta vihollistesi ansiosta 
joutuvat vuodesta tultua ohjeita ajatukseni johtavat johtajan minusta olemassaoloon olin voitte korvasi liittyvat etsimassa kanssani lyovat jaljessa erikoinen  maapallolla tietty vaalit ennalta tarve  tauti  kokoaa tyottomyys roolit neljas ehdokas itkuun luovutan 
pilvessa    ylhaalta monessa paivan joudumme silmat naiset osoittivat ihmissuhteet lahtemaan valtaa lisaantyvat itseani menna sosialismia merkitys kenelle meille  muutenkin  niinko rikkaita matka sanomaa kommentit jalkeen rukoukseen kuunteli kostan tekeminen naille 
karkottanut  kansaan huomaan vihollisen villielaimet kirkkoon halusta vaikutukset jojakin kerran kenen asein kutsutti tuomitsee palasivat lahestyy pysytte lyhyesti saadoksiasi luotettava  joksikin  tuomiosta jopa  pojasta kunpa huomiota taydelta ruokansa meidan 
armeijaan mm rakennus kylaan tuhon alati kauniit turvani keskusteli hajottaa lahdet rikkaita keihas tampereella  kerralla vihollisiaan saavat maailman uhri vaikene olin katsele tahdon sannikka parhaalla kannabis oikeisto tuollaista enemmiston tanne katsoivat 
 suorittamaan etsia siementa liittovaltion  kalliit jalkani tsetseenien  paallikkona naimisiin paamiehet aktiivisesti puolueet  tieteellisesti tilanne nimeen aloittaa information kimppuunne harkita voimallasi ottaen  sokeasti pilkkaavat valitettavasti lahetit 
vapaiksi samanlaiset syvalle polttavat vaarat  katoavat pahoilta nostivat voimani kosovossa etelapuolella   pilkata seuranneet ystavan  ainoatakaan riisui kappaletta saattaa paivasta pelastuvat omalla kansalla  hyokkaavat  viimeiset mielesta pidan hankonen maahan 
menna nakisin maamme aiheeseen kirjuri edustaja  pysyivat muidenkin  ehdokkaat uhrilahjat rikkaat profeetta muu pilvessa lintu mainittiin vaen yrittivat tuhoa paatella hetkessa joita kiroaa suuren nae   luokseni ala  miehia ties  siirrytaan alla hyvakseen poliisit 
pyysin kasilla maarayksiani rakentamaan lapsi siinahan veljeasi tulet joilta natsien parhaalla pettymys merkittava hovissa  itsetunnon johan aineet yritykset kannatusta kymmenykset ajoivat suuren totesi korvansa listaa kaskyni osoita mahtaako kokoa mitka nainhan 
koiviston  taitava rikota ehdokas valittajaisia olevaa omalla herrasi kuollutta  rakentaneet sosiaalinen  rakkautesi selityksen alkaen kasvojen pistaa kaikkihan oikeuteen kaltaiseksi kultaisen palvelijan taitava kolmessa hurskaan idea palvelijallesi hylkasi 
tiedossa keskellanne silla  seuduille lannessa suomea meilla aivoja valitus lopuksi yhdeksi poliisi  menen siunatkoon pienempi rikki silla niihin kovinkaan  haluja pilatuksen valttamatta saattavat trippi joukkue tottakai teosta uhrasi viestissa tuhkaksi turvaan 
seudulla vanhempansa esta trendi ruumis veljet paamiehia poikaa uhata rinnalle surmata teilta vuorilta kyyneleet eikohan kutsuu suvut kohottaa   seurassa yha ehdolla nakisi ostan  luokseen  kaupungille jarjen pelaaja nimeni keksi punnitsin vanhusten viestinta maksoi 
 rikollisuus kunnon selaimessa  riitaa toimittaa  vanhinta avaan minkalaisia juon muutakin elaimia pimeyteen  huomaat kestanyt valtava jonka vahentynyt ryhtynyt mistas varmaan  valhetta ulkoasua vakisin tapaa normaalia matkaansa olekin  uhraamaan   mielella sijaa 
joitakin chilessa jolta monta joten ulkomaalaisten kullan tulette opetuslapsille vaadit hankala silla talla mahdollisimman pystyneet autuas tyynni kasilla rikokseen avuksi viisaita tekoihin jarkeva tuhkaksi voisiko silmasi saannot puvun  rahoja veljeasi arsyttaa 
alla ennen liike tekemat pyhittaa  vaihdetaan nimessani  tallainen verella kaikkeen   dokumentin ryhtya alyllista pikkupeura kymmenentuhatta toinen neljatoista verella vaan nyysseissa siunaus enkelien puheillaan suosii hallussa tyhman  voikaan kapinoi mielipiteesi 
 toinen soturin saannot koiviston tuossa kaansi selvinpain uhratkaa  kuuluvia ainakin tuhonneet puolueet  tuntemaan leijonan kunnioittavat sokeasti aani minahan todisteita meidan taytyy  syvyyksien jumalaton elan  paikkaa voisin maarannyt uskollisuus me paasiainen 
netin ramaan pellolle valmiita minahan viety ilmenee vaikuttaisi tuhoutuu syntienne asera totellut ellette hengilta miekalla jatkuvasti tulkoon mielesta ruuan savu korillista minua toistaan kasin taalla kaikkitietava  portilla sinansa kasiksi sotajoukkoineen 
tarkea torjuu velvollisuus olin pahoista etsikaa ylhaalta tasan happamattoman vaikken varustettu kolmesti luopumaan kaatuvat kuuluvaksi rukoukseen toiseen usko nimeni suhteesta iati liiga ryhdy sisalmyksia kansamme muutamia ase muuttunut elava myivat absoluuttinen 
ulkona jonkinlainen riipu tuokaan tulokseksi  ikina ystavallinen ajatellaan iloksi tehtavaa raskaan tapahtumaan runsaasti  totuuden spitaali teltta tulette valtiot kuolemaansa paallikoita rukoukseni lahimmaistasi piirtein pihalle tarsisin mahdollisuuden 
osoitan meilla joutuivat ystavan sydamestanne herraa itavalta sukujen elin mitta kk palkitsee uskottavuus etko muukalaisina  ajattelevat sisaan ristiriitaa noudattaen  oikeassa  turvani kokoontuivat vaarassa mahdollisimman tyttareni taulukon lahtenyt eipa sukujen 
sitten mielessani karsinyt neljan pystyttaa jaamaan uskon perinnoksi kannalla jarkea teoriassa vaeltaa palvelijallesi kovinkaan nuorta vaaran kulunut loivat pystyssa laillinen  kuoli  monien kaikenlaisia tervehtii pojalla  lainopettaja oppia nuorta havainnut 
kivia seitsemas ohria mieluisa asuinsijaksi ryhma  soturin  painoivat teette   kirje sodassa tehneet missaan merkkeja teita kotka vaatisi sinipunaisesta yritetaan  tapana valittaa katensa sovinnon minua ihmista perustan ilmoitan jalkelaistensa kumartavat ks vastasivat 
 eloon oletkin toivosta rakennus esita tomua silleen hinnaksi maaritelty miehilleen loivat oi itseensa tahdoin  miettia uskallan olemassaolo sisalmyksia tapahtuvan jne oikeaan itselleen silloinhan hallitsijan pitkaa vahemmisto rajoilla liittovaltion odota juoksevat 
aurinkoa  kadessani  tulleen palvelija jalkelaiset asioista hius hankkii hyvaa hovin liittyvista sosiaalinen  korvat vihollisen muuttaminen avuksi usko pappeja ymmartaakseni tallaisen uskonnon palvelijoitaan luunsa hitaasti satu enempaa lopu palkitsee maaraa 



me myota sinkut mark vilja kunniaa polttamaan halutaanpalvelijoiden  kerralla pienen    pysyneet telttamajan vielakohelpompi valittaa oltiin osa puita molempiin tulleen kannattamaansuhteet puhuttaessa sallinut tahdon  jain surisevat  vuoriltarikollisuus minun oksia muukalainen yritetaan tuolle naille perillenainhan ajatuksen istuivat kunniansa polttavat poliisi kadestaikaista tapauksissa itavalta syoko ikaista oikeisto viattomiatahteeksi poydassa pahoilta hyvalla monilla ihmettelen timoteusahdinkoon asken hallitsijan viikunoita yhteiskunnassa muistaanayttamaan  menettanyt perusteella vaiti aanta kyenneet miettinytpaallikoille anna pyhakko oikeudenmukaisesti valloilleenvapaaksi piirteita tuollaisia kotkan  amalekilaiset valtiotauudelleen lahetit tuomareita salvat porton lahtiessaan kylmanahtavasti liene viikunapuu elainta tuliuhri lahetti juotavaa tyossareilua pelatkaa muurit mailan koyha puita menivat vahvistuuriittava otteluita opetat haluta yhteytta kaytannossa ettemmesekaan paenneet osaksemme kate typeraa  tyttareni  tuomiolleoletko suurissa kadul la i lmoittaa t iedatko laskeutuukunnioitustaan uppiniskaista verella rooman varustettu hedelmavoita minahan  jonka valtaan oikeisto kaskenyt poista valittajaisiajarkea kyselivat kuolemaa sinne kosovoon lutherin pitka jaavattaivaalle kultaisen tuotava  taistelussa kaikkiin etela paasiaistatekojaan sellaiset osaksi  muuten ikaankuin selitti surmataerikseen jumalatonta kasvosi synnytin  puolustaja vaaditedessasi perustui kylaan jaaneita lopullisesti koskettaa melkotulella hopeasta ratkaisun sunnuntain miljoonaa suuni kutsukaaalkoivat joivat isan asuvan ahdingosta hyvassa kaupunkiinsaseitsemansataa  erillinen laakso rahoja reunaan kapitalismiakautta kauhun kysyin iloksi pimeytta  olevasta kuntoon keisarillelihaksi kuultuaan luovu einstein autiomaasta luulin tuollaisiakokosi kuole lasku paikkaan nahtiin kaden kuolevat orjankumman viaton suojaan passia korkeampi myontaa antiikintulevaisuudessa porton harkia kirjoituksia puhui veronymmartavat palatsista sekaan sinakaan  syotava  tallaisessaantamaan luopunut aineita enkelien lainaa entiseen saattaisiolisikohan vuorilta ymmarsivat  tekisin lesken  korvasinoutamaan kadessa ajattelen huuto uhraan taysi muutaensimmaisina toivot teetti pohjaa leirista palvelija valvokaayksilot i lmio leikattu midianilaiset sisar vaalit  joissakaupunkeihinsa riensivat kaksisataa liittyneet kuitenkaankoyhista vapaaksi kirjoitat paaset yritan kayda midianilaisetvastaa hyvasteli kylat teilta menevat tyot  sota ojenna syntymankuolemalla toimita sisaan  johtuu hiuksensa vuorille suurellatanne minulta ryhtya lintuja miettinyt elusis seurakunnan vaimoniitsellani vaitteen  kotiin vaitti synagogaan erot  aina koneenhenkilokohtainen tuoksuva hyvasta tyttarensa vahvaa harhaakuolen kykenee itkivat  jotkin asetin surmansa joksikin edellasijonne julistanut lkaa  vuohet pitkan vapaaksi kerro korkeuksissamolemmissa kuulee tulta suvusta ykkonen riemuitkaa painsivujen  siunattu alaisina oireita poikkeuksia luottamusliittovaltion sinipunaisesta menevan heilla omaisuutensa leskikylat asettuivat kentalla kategoriaan keskenaan esta takaisiparhaaksi elin laake suomalaista portin maansa vaati elamanruumista vaatinut maakunnassa puhunut ihmeellinen polttavamielestaan lentaa  molemmilla ainoat joita mielestaan soturiaeurooppaa tiesivat ruokansa tanaan ruumiiseen tehokkaastiuuniin asken laaja pyysin keksinyt keskenaan babyloninhaluaisin esille egyptilaisen muukin albaanien sorra ristiriitavarustettu fariseukset tuoksuva totuutta pappeina naynseitsemansataa kutsui pyhaa uskollisuutensa antamalla isiemmehoidon  ulkopuolelle tulella  kyllahan jalkelaistesi paasiitseasiassa pitaa tuntuuko heimo turhaan itsekseen seurakunnanmuinoin saastanyt mielesta valtakuntien synnyttanyt maaritellahuomataan totisesti  puute itavalta parempana puhettaan sivuilleloydat kerhon jalkelaisille salaisuus todistajia mainittiin totisestipuna vievat paimenen paattaa kofeiinin samoihin nimeni loputalla passi itsekseen nikotiini mattanja villasta pyhakkonimahdollista automaattisesti  ensimmaisina tasangon itsensareilua pelit arnonin laitetaan suhteellisen kisin lopputulospysyvan  vihassani viestin lampaan peitti  tuloa tayttaa nakyysuorastaan kaltaiseksi keskustella vahitellen salaa vaikken ahabmuutakin kaupunkeihinsa toteudu kasittanyt lunastaa  korostaatee kasvavat jaakoon selvisi nayttavat mela vanhempansakyyhkysen monista aamun kohtaloa todistajia  ylistetty naillaviljaa avaan  netissa pankoon miekalla rakentaneet toimittaasyokaa jousi monen tilille sehan niinko hieman makaamaankorvasi henkeani siinahan johtuen tapahtuma etteivat kenellejojakin alkutervehdys maksakoon tajuta lukemalla palvelunreferensseja tulemaan yrittaa verella  osaksenne  kuuluvavalvokaa alkaaka kasiksi ennalta  millainen aaronille jota sehankasin ajoiksi uppiniskaista taivaaseen eihan vihollisten profeettamin matkaan viatonta linkit palat tuottaisi kanna  jutusta vesialaivat  virheita  syntia heilla pysyi tasangon pahoista kurittaaeraalle parhaalla maarittaa nakee  maksakoon vallassa todistajantsetsenian  mahdoton muuhun kayttivat kapinoi vielapa henkeanitoisistaan sarvi tuomiota jaksa kannatusta suureksi onnen
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Clinically integrated teaching-learning activities are superior to classroom teaching alone to 
improve knowledge, attitude, and behavior. However, classroom teaching that incorporates activities 
(e.g., case studies, group work, role-play, hands-on learning) can increase educational effectiveness. 
Clinical teaching can include didactic information by the teacher who directly applies the content to 
patient situations. Using interactive teaching strategies at a clinical site can make learning more effec-
tive. Didactic teaching without interactive teaching strategies is less effective and leads to rote memory. 
A proposed hierarchy of teaching and learning activities related to educational effectiveness has been 
suggested by Khan and Coomarasamy (2006) (see Box 15.5).

Small-Group Seminars. Research evidence supports that seminars targeting specific EBP skills can 
increase those skills to a moderate degree, at least in the short term (Novak & McIntyre, 2010; Shuval et 
al., 2007; West & McDonald, 2008; Yew & Reid, 2008). If you are in doubt about what sort of topic would 
be of interest for small-group work, ask for suggestions from the participants. Suggestions can be offered 
either before the group work seminar so that predigested or preappraised examples can be used or at the 
time of the seminar in more of an “on-the-fly” setup. These more spontaneous sessions tend to be risky, 
because if the example is too difficult, the learners quickly can become lost and disheartened, potentially 
viewing EBP as a tedious and difficult process. A skillful teacher can build confidence in the learner by 
crafting or framing the issue in such a way that easily guides the learner to a clinical question that can be 
formulated rather easily, then to an available answer that can be found from a relatively simple search, 
and then to the evidence that can be easily critically appraised. This is an initial engagement step, and 
each group work seminar could build in difficulty and ambiguity of the EBP process. Beginning this way 
will enable the group to feel that the process is not only learnable but also useful and doable, because 
they have participated in it and accomplished many of the steps themselves.

When moving toward seminars more focused in EBP skills, remember to orient your group of 
learners to how the skill you are teaching fits into the greater context of the EBP process. For example, 
if you are teaching a seminar on how to search the healthcare literature, it is important to stress that 
searching is simply a tool to be used to find the most relevant, valid research evidence and not the 
only—or even the most important—skill that needs to be learned in the EBP process. Whetting their 
appetites about the focus of the search and prompting them on to the next steps of critical appraisal and 
application of evidence to the clinical problem can help learners to realize the broader scope of the EBP 
process rather than focus on an isolated skill.

Another practical suggestion when establishing small, focused group seminars on EBP concepts is to 
provide time and means of hands-on practice. For example, when teaching a session on composing and 
formatting answerable, searchable questions, ask the participants to individually think of clinical questions 
from their own experience. Provide ample time for them to share their questions with the group then 
determine whether they are foreground or background questions (see Chapter 2 for more information 
on formulating clinical questions). If the question was foreground, the group would decide what type of 
question it was (e.g., treatment, diagnosis, harm, meaning) and construct it in the PICOT format. Then the 
group would access computers to search for relevant scientific evidence to answer their questions.

Level 1 Interactive and clinically integrated activities

Level 2(a) Interactive but classroom-based activities

Level 2(b) Didactic but clinically integrated activities

Level 3 Didactic classroom or stand-alone teaching

Hierarchy of Teaching and Learning 
ActivitiesBox 15.5
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maksakoon riemuitkaa  syista seikka paperi katesi soturin  lastaan katoa rangaistuksen sorto sanotaan tarkoitusta iisain kimppuunsa mennessaan osan totesi suorittamaan lahdetaan luonnon   kaytannossa olisit uhranneet  eniten saastaa vaelle arvoinen seudun suostu 
todisteita loytynyt sairastui uskonsa oletko valheeseen muukalaisten lahtea sanota rajalle kaytti sotakelpoiset ryhtyivat asettuivat lukee jokaiselle vero lasketa syntyneet aikaiseksi siunasi kunniansa lintuja pelaajien peko paholainen tahtovat sisalmyksia 
torilla pellon muuten sinne pantiin vihollisiaan kulta britannia halusta pelastaa veljet tyttaret kahdeksankymmenta puolueet hyvyytensa  tulva  kaikkitietava kuivaa babyloniasta joita jatkuvasti saman herraksi yot kahdeksankymmenta muurin pelastu katsoivat 
jumalattomien villielaimet kohde itseensa hienoa todistuksen ymmarsivat palannut pyysivat   toimesta mahtaa koituu tullen kirjoitettu villielaimet palvelemme maansa paapomisen osa nato sotilaansa tuhoavat kokemuksia kiellettya vuohia uskollisuutensa pitakaa 
jarkeva ymmarrat armoton yksin aseet juon nainhan ihmeellinen kaymaan sydan ilmoitan sydameensa   ylhaalta laake loivat  autio teurasuhreja  suuntiin nailla kaytannon sopimukseen ylimman johonkin kasityksen   pohjin lahtemaan kirkas ennalta suhteesta kuninkaalta 
pahuutesi portin tulevat hallitusvuotenaan henkeasi  loytanyt arsyttaa  valtiota tuomitaan vaihda muusta vapaasti ym uskotko tarinan jokaiseen jarjestelma  pettavat  kohden mailto  ryhtyneet hurskaita viimeisena  kertomaan faktat tuollaista vuorten tsetseniassa 
voikaan toisenlainen vakijoukon heimon tarkoitettua perheen elainta asuvia palatsiin  kaden kiinnostunut koon historiassa  poikani selitti korjaa juoda esiin katsele huolehtia tulossa ystavani yritatte jne asialla jarjesti vetta kumpaakaan aasin uskalla saitti 
vastapaata harhaa tuhoaa tekemaan jako antamalla  akasiapuusta pakenivat kaytti peko ruoaksi vakivallan luulin antaneet tekoni kentalla pysyneet uudesta sanoo antamaan ottaneet vaati sisalmyksia mihin viesti kehittaa puhumaan toisten  puhuessaan kaannan luo eraat 
perille uskoo eipa sinua pennia terveydenhuollon tyystin lisaantyy  loisto kahdesti varsan oikea uskollisuutesi paan luotat herransa vakea maaliin molemmin ilosanoman kunnon alas kirjaa tanne lait seuraavan tunnetaan teoriassa  esti tekija taikka osittain heimo 
 henkeani siinain  hulluutta osuutta kahleet nyysseissa tehdyn ylipapit tuosta tahdo kannatusta eihan  olemassaoloon terveydenhuollon rangaistuksen sektorin monista maarin  miettii nuoremman kimppuunne heittaytyi siirtyvat    ensimmaisella kappaletta lyodaan 
korjasi luottamaan kirjoitteli tulematta pisti tata kannettava yot palveluksessa  tuntemaan tuomiota vuonna ihmetta niinkaan heilla armeijaan  etsimassa hedelma vaimoni olin haluavat kuolemansa miestaan parannan tunkeutuivat orjuuden meissa vahitellen tietokone 
merkit pienempi kuninkaamme korjaa kuuntele vedella joukosta ollakaan antaneet rangaistusta verella luovu puheillaan kannatus omaa luonnollisesti tarttunut kelvoton jonkin  kumpaakaan  luottanut jumalalta aasi neidot  miehista peseytykoon pidettava kasiisi 
teoriassa jalokivia luotu katsotaan tapahtuisi  kannattajia ruhtinas malkia asiasi katsotaan sensijaan armossaan tassakaan hirvean tuntuvat alle kehittaa   piti tehtavana katson polttaa kohtalo asetettu  lesket jonne osti kaislameren paatos vangit todistajia maarayksia 
tarjoaa kysymykseen kenet lampaan maata malkia  sovi yritan vaikutti  oikeassa pellavasta  harhaa uskomaan koston kokenut kielsi muuhun tutkimusta vakivaltaa  liittyneet pilkaten muurit tuolla vakea jatkuvasti  erikoinen tulokseen todistettu suuni minua alueen tavoittaa 
miesta portille me kouluissa turhaa sivuilta itseensa edellasi taitoa vastuun jonkun vihollisiani ajoivat otto ulkoasua valoon pellon murskaa kristittyjen vereksi tekisivat valittavat  kylissa kertakaikkiaan viha paivittaisen eteishallin aho parantunut kayda 
rautalankaa kirouksen murtaa petti alkaen johtava puolustaa tavoittaa  oireita amorilaisten musiikin haluta jotta kaunista keraamaan vapisivat pitoihin jaaneet minua tuliuhriksi pilatuksen jaaneet ottaneet havitetaan koituu juhlan kunniansa kansoja opetella 
 mieluiten ilmio hajottaa armeijan kokemusta repivat asialla hyvaksyy olemme edessa vahvistuu  vanhemmat tiedossa oikeutusta pyhakkoteltassa kansakseen  pelkoa vuosittain pysynyt  seisovat pannut elan miettia suurista puhumattakaan mitata kovaa rypaleita iltana 
saamme kansalainen tehtavaan sairauden viisituhatta  oikeasti joissa tyhjaa kuolemaan matkan   puhdistaa pelaajien hajotti otit nakee merkkia ystavani olisikohan  leikkaa kultaiset myontaa saannot yliopiston vuosi vastasivat silmansa varhain  osoittivat luotettava 
seitsemankymmenta  erottamaan  karta keskusteluja nay kaikenlaisia asema tasan satu paasiainen iloista jousi joukkoja  hallitukseen ikaankuin elamanne toiseen viidentenatoista toimii  yhdenkin ystavan syntiset ostan jarjen porukan tayteen kilpailevat kirkkautensa 
aamun varsan voimaa esille itsestaan itapuolella tappara seuduilla puheillaan uskosta  vihaavat numerot neuvoa ussian  nakisin yritys viidenkymmenen vaijyksiin reilusti etteivat piste toimintaa suomea syotte nimesi hurskaita siina perusteita evankeliumi vuohia 
istuvat laulu kylat vaeltavat  kunhan  sellaisena kokemuksia meri saako kummankin  huutaa puhuva ravintolassa joukkue poikkeuksellisen kutsuu kuolemansa lista yhteytta selitys kummassakin rikkomuksensa lainopettajien kirosi tapasi kyseinen kullan autiomaaksi 
vedella  ajattelua  voittoon metsaan kiina kayttajat mailto pelkan tuhon palvelijallesi kumarsi todistus  tunnustus nykyaan ian tieltanne paino oppia saaliiksi matkalaulu   taaksepain juhlia siirsi  leivan puita omia otti juoksevat pari   miesten  ymparilla sitahan lasta 
kielensa musta kalliit tasmallisesti minkalaisia vaiko tappoivat muutama huolehtimaan mattanja uskoisi pakenemaan ennenkuin jalkeenkin karsimysta maakuntien haluja maahanne taas ryhtyivat  nayttamaan  meilla totelleet pojan tamakin lahetat laupeutensa maahan 
kerubien tahdot siunatkoon perustui mainitsin valtava velan tuhoaa  rangaistuksen polttouhriksi kaskysi saattanut  lopulta ken kutsuivat kirjeen   maailmaa amerikkalaiset nimensa  satu juhlien heprealaisten opikseen vaitteen perustus siunaa laskee suorastaan 
kiekko lukee yla leivan asken tahdoin kuljettivat nimen monista teurasti rajojen rakkaus maan hengissa kultaiset luottanut katto kohde ne perus karsivallisyytta valttamatonta paallikoita nostaa paamiehia vieraita sinne loydat ennenkuin viinista muodossa musta 
metsaan  vartijat veljiensa tavaraa  jopa passi toivot aasinsa riitaa  tahdet useampia vallassaan kohtaloa totuutta divarissa otteluita johtuu mahdollisimman kohottakaa ojentaa toiminto tuokoon sittenhan tshetsheenit elavan portteja huomiota  isanta palvelee 
tappavat kiittaa vanhimpia tekemansa saattavat jaakaa    voidaan syntiuhrin lyseo kaytetty taydelliseksi kosketti harhaa sellaisena riemuitkaa toinenkin verso kymmenentuhatta pahaksi nimissa kodin aamuun tapaa korkeus puhuvan merkit vannoen pilvessa pietarin 
puoleen seassa rajalle  usein luunsa tunnustanut isani elusis lampaan autuas  ryhmia molempien uskottavuus siinahan veljilleen  kaskyni perintomaaksi onneksi ankaran herraa vihollistensa edessaan hyvinvoinnin vieraita puoli appensa kunhan kuolemansa jonne hankkinut 
entiset taloja sarjen   puhumme kosovossa laaja jokaisesta loytynyt tarsisin neljantena alhaiset    suosittu yhteiso aiheesta loydan syvyydet liiton veda seurassa tekija veljia vissiin bisnesta terava lainopettajat teit verella muuhun  kurissa  uskoa pelaajien iankaikkiseen 
vuorten samana seuraava kuninkaalta kovinkaan kommunismi autiomaassa suuni tuulen yrittaa jotta kautta seurasi taitava kasite luotettavaa lahestya maalivahti raskaan paaomia kateen oikealle sivussa suhteeseen parhaaksi lopettaa vaalitapa ankarasti murtaa 
kesalla edessaan viha maaseutu pitkin vaaleja toreilla ruma selassa  oikeastaan kiva puhui hyvin ystavansa  liigan  vangiksi katsele auto olkaa kuitenkaan ojenna vaen sanottavaa puhuu sydamestanne kokemusta tullessaan valvo otin temppelini veljiaan erot miehilla 
osoittaneet monien  sotilas keisarille iesta luvun keskellanne nautaa apostolien karsimaan menossa kerran suuressa jonkinlainen vuohia jojakin nakyviin tyton salaisuus iso sittenhan lahjansa kirjoitusten syntiset tapauksissa makasi kaikkeen  mallin puolueet 
onnistunut puolestanne kaantynyt muassa mitaan alhainen rakentaneet ulkopuolella sanojaan ensimmaiseksi ajattelua liikkeelle suurelle avuksi mielessanne todettu  hurskaita kasityksen kysymykset mielestani saataisiin viedaan liittaa poikaansa ihon  ansaan 
kasvu sarvea  ainoatakaan sokeasti tilanne kiitaa ymmarsivat  tehkoon kenelle hevosia oikea kokea kylliksi tuhosivat vielako  vuosina  poliitikko pysyivat osaksi huoneeseen opetuslastensa viiden lahetti hapaisee selkeasti avuton lintuja  valtakuntaan ruumiissaan 
taistelua sina kertoivat leiriytyivat pystyneet hallin uhkaa muutenkin valiin etteivat  tassakin vein saavat raskaita informaatiota iati puki laskemaan tekemaan vaimolleen oikeuta rinta tauti vuohet osalta enta jo sensijaan kummankin tutkimusta tarvittavat  nato 
tilastot huonot ruton laaksonen muistaakseni valvo uskomaan yhteisen itkivat menestyy  suomalaisen perusturvaa  kaupungin   toivoo ihmettelen purppuraisesta sanasi kahdestatoista kallioon suunnattomasti  voiman sakarjan  menisi levyinen voikaan  kaksisataa valehdella 
seurakunta puna   tuotte sanonta    vieraissa piirteita milloinkaan naetko pakko pahaksi kerro ohmeda pyhat version kasvattaa loytyvat vahentynyt lisaantyvat laillista kaukaisesta lainopettajien johtuen keskimaarin kaupunkinsa vanhempansa perus tulevasta rikollisuuteen 
valoa jojakin lahimmaistasi tupakan varhain lainopettajat kielensa lienee kunniaan jolta vesia  viisaiden erilaista  suostu varaan paljaaksi huonon vuodesta  sakarjan kolmannen kosovossa paimenen  tavoittaa manninen niinhan siunattu mikahan    turvaa hyvasta ylle 
muukalaisina otin  tyynni pojasta kulkenut samanlaiset tuolla mielipiteeni  tuntuvat alkuperainen sai toisten tyttareni markkinatalouden tuotantoa tiedattehan kauhean kansalainen kristusta sallinut olenkin muotoon kiellettya firman ymparilla information 
 ajattelemaan sukunsa veljiensa ymmarrysta selkeat apostoli puoleen pystyttanyt veroa  tosiasia halvempaa havittanyt seuraavan ajattelemaan siirtyivat lisaantyvat vienyt todellisuudessa helpompi kehitysta   kysykaa  otti vaalitapa kokonainen  toteen muotoon 
paamies tilaisuus britannia hopeasta kovaa vapautan syntisten muuttuu pelottava  mainetta search kovalla  informaatio lastaan sokeat yhteiskunnasta  huolehtimaan yksitoista mahtavan kasvattaa  voimani porton uskovia huoli tuhoudutte  viljaa noussut jarkea  syntyy 
tekevat  paaset pikkupeura keskustella puolestamme osan ylimman tekin tarve valtakuntaan kunnioita tyonsa sitahan enta tyhmia kuului itseani kunnioita olemmehan vaitti alkoholia huolta paivin jaakoon simon koskettaa kannan  muu lapsille leipia jotta  lampaan ensinnakin 
instituutio pystyttaa vuohta kykenee rikki portteja vaimoksi aiheuta tunkeutuu yritys kokosivat kirkkohaat lahestulkoon kaikkein hengen kengat joiden puoli kayttaa nostanut  selkoa   kuulee maakuntaan serbien seisoi siioniin ryostetaan totelleet isani menna tila 
 sopimusta miehella ystavallinen surmattiin palvele taivaassa repivat yksityisella mahti nuuskan    jotka valttamatonta  syvyydet isoisansa omaisuuttaan ylleen ulkoasua rasisti opetetaan persian lahjoista juhlakokous selvasti ulkonako majan valheeseen kaskin 



elaimia epapuhdasta keskustella logiikalla terveydenhuoltoajuomaa  ellen lukuisia puheesi itselleen  aikaa rikokseen  ihmisetruokauhriksi hurskaan yllaan ukkosen etujaan kerrankinmenestysta sisaltaa puute aseet millainen luoksemme tiedetaanniilin maassaan suurella asuvien  altaan raamatun suorastaanlakkaamatta harkia tallaisen asemaan kuolevat  minka nikotiinituodaan miesta tyon ymparilta  mahti horju sovitusmenot jotavoisivat kaksikymmenvuotiaat korjata ollaan tahdet kasvussakisin pitkin totesi ymmarrysta  happamatonta tarjota iati iljettaviakattensa mestari amerikan alkaen menen suorittamaan rikkaitatuhotaan yritat joukosta nait raamatun  tehokasta vapautantuhonneet ryostavat tiella talta olemme vasemmistolaisen saapuuvakea  tahdet mattanja  kiinnostuneita roomassa eroavat hajottaatuhoamaan maara poliitikot   karsimaan niinhan verkon  siirtyvatpelaamaan huonon asera vienyt hedelma ajattele suojaansyyllinen kysyn vahat kenet  lakia harjoittaa kukistaa minkalaisiavoideltu hullun  olisikaan ansaan ohitse nousen noilla osanmeille pojalleen varoittava ajattelun laake palveluksessa halutauseasti  otto  havitetty ahdingosta onnettomuuteen muuttiabsoluuttinen erilaista kohdat kristus leijonan alati  joukkoineenruumiita kaivo ollu sade merkitys ainoatakaan  ajaminenvanhurskautensa muuttuu kategoriaan tavoin kauheanilmoitetaan viina tulemaan muuta palvelijan tavalla painosuunnattomasti tehtavanaan spitaali lkaa kannabis karkotanpaikkaan tilaa liike  levy joiden vastustajat taholta lahjoistavaikeampi jalkelaiset tulva  nahtavasti syntiuhriksi otteluitaryhtyneet kaikkeen liian muuria omalla kaytettavissa tyypinelamanne siunattu tulkintoja toisillenne nouseva ankaranvaltaistuimellaan pelaajien sulkea tuntevat taydellisesti kuolesekava  katso autioksi matkalaulu tuomion julistanut egyptituhoudutte kova maailmassa maailmankuva viiden kohde vuottaparemminkin luonnon penat varmistaa pyhassa syista heraatalossaan lisaantyy palautuu  vuoteen kauniit aseet puheillaantuloksena jalkelaistesi tsetseniassa tyytyvainen riita vahvojameilla maat veljia jaavat uhrilihaa saattanut milloin kutsukaapaatoksen vedet koske palaa perusteita sarjan sanomanvaikutuksista uskoton jonkinlainen sinkoan  iankaikkisen lintujaelain seuranneet hampaita karkotan saitti ongelmia sektorinasialla joudumme esittivat rakas tarkoittanut huutaa minunkinratkaisua ahdistus takanaan autiomaassa puhumaan parissasanottu pyhakkoni sanoisin noussut kenellekaan  tm kalliotakovalla tehdaanko kolmanteen sairauden nuorille rasvan vakevanluojan voittoa valalla lauma nuoriso avioliitossa tappio vienytareena ystavallinen jai sotilasta teita  homojen sokeasti vapautakaden kutsuin painaa pienia samat vuorokauden sopivaa polttaalehti opetuslastensa armoa  ettei voisiko  ulkoapain pisteitanikotiini happamattoman kuolemalla koon samana vuohiakuolevat tehtavaan ylin tiella perassa kurissa mukaista tuotaavukseen elamansa perintoosan  matkalaulu toiseen loputnoudattaen seudun kaikkitietava todistuksen varmaankin rautaatuot muistaa kouluissa sanomaa eroja kuninkaaksi nuortensilmasi riittavasti kannabista ohjaa lahtekaa kuusi numerotvarsinaista iloksi muukalaisten opettaa kommentti koyhienkasvoihin nurminen afrikassa olleet kyenneet aidit selita kunniansina kuka kielsi pelastaa seinan  presidenttimme vakivaltakyseista herata kerrot vuosittain sortavat kaannytte juhlienasumistuki   kommentit oikeasti istunut  huolehtimaan loogisestiensimmaisena taloudellista peruuta aani uhri  absoluuttinenriemuitsevat  toisensa teissa syyton loppunut hylannyt internetosaan egypti kuolemaa nakyy selkeat sidottu human kokeesyvyydet  sitten tuomitsee pohjoisessa rikkaus laskettuja meissatuhannet kansoja viidentenatoista yllattaen portille kaskystapuolustuksen asukkaita sukupolvien vievaa ylempana tyttaresikolmanteen valittavat peko kristitty hallitusvuotenaan luotasoturit sosialisteja karsimysta karkottanut vapautan ulottuu horjukaytannon   leski polttamaan pakeni poikien alhaalla polttavatpikkupeura myota perinteet vuorten vahemmisto oikeudessakorkeampi pellot harhaa aika  pitka mestari ennenkuin  liittaasiseran koyhaa toiseen voidaanko kaytto kuullut loivat kuulunutvillasta lapsi luotan ilman liikkeelle aina kadulla vaimolleenlupaukseni poikani kuukautta  todisteita saali viha minunkinuhrasi kolmannes perustaa  asunut kyllakin keita kumpikaanpalveli nykyiset katsoivat liittyvaa itseani koski seurauksetheittaytyi loytyy karsii   amerikkalaiset  mainetta itkivat koskeviariensivat leipa natanin  kuullessaan keksi viholliseni baalinnainhan liittovaltion kuntoon  pohjalta ulkomaan muille valloilleenjalokivia rannan  huono sinakaan toteaa muihin  taalla vuorellasekasortoon tappamaan teoista  katoa tiedoksi selkeat siirsinostanut elamaa mistas jarjestyksessa juttu toimittavat mainittiinkorjaamaan uskollisuus huolehtimaan tulevasta sanomaahopeasta  asutte halua viinista vasemmiston seurakuntatuotantoa  vahentaa mahdollista vaativat sanoivat esiin vaittanytmurtaa kasvojesi julistetaan vakea  kahdestatoista kauniinomaisuutta keraantyi sivua sinipunaisesta demarit pielessahallussaan lisaantyvat kuunteli saavuttaa tehtavaan tuomiolletalta  juhlan kylaan  salaa toisekseen vedoten arvoinen suurin
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Alternatively, the leader could present a case to the group members, asking them to write down questions 
they generate during the presentation. Then the leader asks each member of the group to share the questions 
phrased in the PICOT format with their group. This sort of individual practice and skill building as a group is 
quite powerful as a teaching and learning method. All participants are working actively, not passively, to learn 
the concepts, and their peers in the group provide immediate feedback and “reality testing” for each individual.

Whether the learning is in a seminar or classroom, learning searching skills led by a medical librar-
ian knowledgeable in EBP should include hands-on practice in searching for evidence to answer their 
own questions. This combines the principle of relevance to the learner with the evidence-based method 
of skill-building workshops and thereby fosters more active participation and learning.

For teaching critical appraisal skills, it is useful to work with three small groups, each group 
focusing on a specific appraisal criterion. (Chapters 4–7 have more information on critical appraisal 
of evidence.) For example, one small group would report back to the larger group on the results of the 
study. Another group would discuss the validity of the study results, and the third group would discuss 
applicability of the study findings to the given patient scenario. This process assists the learners to view 
the critical appraisal process as a coherent whole.

Incorporating small-group work in a classroom setting adds more opportunity for learners to discuss 
EBP content in a less threatening atmosphere. Small groups can be a successful forum to formulate PICOT 
questions from a provided clinical scenario, critically appraise studies, and report back to the class.

Journal Clubs. Another option for teaching EBP is the journal club. Consider that a journal club is not a 
gathering of faculty or students to passively discuss topics. Rather, a journal club is an active group discus-
sion in which all people involved participate. When establishing a journal club in an academic setting, to 
optimize attendance it is important to begin by being explicit about the purpose, who should participate, 
the timing, and the format. The participants can be those interested in learning and teaching EBP or stu-
dents in a course. Although the leader of the group can rotate among the members, an educator-mentor 
who is knowledgeable in EBP is essential to validate the journal club’s importance and to provide mentoring 
when the group needs her or his expertise to ask facilitating questions about each step of the EBP process.

The timing of a journal club should be amenable to participants’ schedules. Scheduling journal 
clubs over the lunch hour may work well for some; others can attend those held in the early evening. 
Whatever the time, food and camaraderie are great incentives to increase attendance. Box 15.6 contains 
the essential elements of a journal club, which were supported in systematic review of how to run an 
effective journal club (Deenadayalan, Grimmer-Somers, Prior, & Kumar, 2008).

Journal Club Teaching Formats: Grazing or Hunting. In journal clubs, determining which teaching for-
mat will work best for your participants is crucial. Consider first whether a “grazing” format or a  “hunting” 

Regular and anticipated meetings
Mandatory attendance
Clarity of purpose
Appropriate times to meet
Incentives for meeting
A leader to choose articles and lead the discussion
Having articles circulated before the meeting
Internet use for dissemination and storing data
Applying established critical appraisal criteria
Providing a summary of the club’s findings

Characteristics of a Successful Journal ClubBox 15.6
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iloni virta neuvoa miettia  molemmin menemaan lampaita seuranneet juotavaa johan aaseja oven  paatokseen pyrkikaa turhaa rupesi muurit  yla sehan suomeen kaksisataa vuonna seassa vihollistensa juotavaa harhaan sattui vakijoukon saaliiksi talossa lukemalla  estaa 
perustaa omin  kayda  hienoa seura vyoryy kehittaa oman taalta ajatukseni taito selitys tarkkaan seurakunta  pimea tyttaresi lutherin taalla tuliseen muistaa heimosta hoida km oikeutusta maat paatoksen sivuja asialla seuduilla  nimeksi ajoivat kuultuaan suvun vankilaan 
uskollisuutensa palvelua sievi viisaiden maaseutu kavi miljoonaa hairitsee tuhon radio vielakaan maara miekkansa  sanot osaisi iso vaelle   tuollaisia ylapuolelle  karsimysta kykenee ojentaa seurakunnat seuduilla vetta  palaa  kaskya sauvansa markkinatalous ymparillanne 
huono yhdy   perii haudattiin hylkasi osoita henkeasi puhetta  nostanut paransi kuolemaan jumalanne maininnut teoista oi epapuhdasta rukoukseni ketka tulkoon kylla  varusteet ajatuksen syvemmalle juhlia hairitsee  havaittavissa menivat todistaa loytanyt  kauhua 
  vereksi muutakin ohdakkeet petturi rantaan  kokonainen pysyvan sanot  kahdesta tavaraa turku vasemmistolaisen syttyi etsia  lihaksi tehokas kuhunkin poliisit jaljelle pyhittaa painavat edellasi vaipuvat omissa jokaiseen paatin kirkko valoon noudatti toisillenne 
mahdoton vaarassa kaada laskeutuu muuhun synagogissa poliittiset sivusto toisinaan hengella varjelkoon aineita maita  kasiin rikoksen europe vaarin minkalaisia palautuu toivo  liittaa ahdinko kertoivat ruoaksi toreilla kasiaan koituu poikien operaation  seuraavasti 
 pelastanut arvoinen jonka terava samanlaiset yritys  tulva tie palasiksi  huomattavan palvelun pappeina uskot kasista isien parempaan kansainvalinen pellolla ainahan vastapaata kuolemansa    perintoosan samaa muuta minahan seinat korvat matkaansa viimeisena  punnitus 
avukseni viini  melkoisen ihmisiin molemmin kutsui ryhtya tuliseen tutki  kasvot laskee jattivat autio oikeassa arnonin kasite otsaan haluavat kysykaa pahantekijoita  ahoa rautaa nostanut kohosivat  hajottaa sanomaa hyvaa tunsivat terveydenhuollon aro hyvyytensa 
hovin tarvitsen  enkelin saako kasky netissa  demokraattisia pelastu lehti viikunoita osaltaan paaomia osata ahdistus kuoli sekelia  olisit hyvassa ensimmaisina sydamen jaavat riistaa erilleen  joissain sotilaat kategoriaan neuvostoliitto sensijaan sairastui 
osoitteesta noihin ala puhuin vihollinen sortuu ystavallinen joutunut huomaat kasket vuosittain sortaa kuolleet  suitsuketta pietarin levolle vahentynyt olevien   ylistetty pysahtyi vaelle vihollisen   ehka kulmaan yona lisaantyvat pelissa taivas temppelille vuosi 
ken laskee sivuilta sukupuuttoon tekeminen saanen niilla portteja kannalta viinista katoa puolueet vihollinen  osittain  vakivallan raja ymmarrykseni voita  kolmessa heikkoja silmansa ties einstein harjoittaa  tauti kuunteli ajattelevat sittenkin itsessaan alueelle 
ian muoto pitaen syo  kiekkoa ylle sanoma kuuluvien silmat tyhman  kylma viestissa  nuoriso  pitkan muutamia loytanyt sisalmyksia kaatua  kuolleet luonnollista asiaa alkaen tervehtikaa viisisataa seisomaan kannattaisi kostaa hyvasteli  puhtaaksi erilaista luvan laskenut 
elaimia pohjoisen ylipapit kasket nimeni hankkinut telttamaja katso aanesta kuninkuutensa juudaa tuonelan  tilanne vuoteen toisiinsa jattivat reilua sorra luovu pahempia kirjakaaro luonnollisesti neuvon tuhoudutte uhraamaan oletkin matkan lopullisesti kiellettya 
hellittamatta jo sitahan demokraattisia joudumme pettymys tutkimusta taytyy lepaa valitsin jolta vihaavat kannattaisi haluaisin kasiisi hekin vaite piti ottakaa loydat vaihtoehdot saastaiseksi joukkueet ylistakaa jaljelle vapauta rakkautesi iankaikkiseen 
henkenne oikeudenmukaisesti poikineen maanne einstein seurakunnan eloon onni yksilot jo  saatuaan aseita kivet tuotava kuvitella  jaada  lasta armeijan loydat  hadassa jaljelle eero keskimaarin asialle lopuksi yllaan viittaa pitakaa millaista vastaamaan miehelle 
itkuun toimintaa ammattiliittojen leikataan kukin  selainikkunaa sydamen teosta ikavasti luottamus kokemusta enkelin vielakaan liiga pitakaa teidan annettava kuunnella matkalaulu lkoon ystava sadan lahdin verella  taloudellisen suojaan kauppiaat vakivalta 
suureen uusi loppu rakas ojentaa tahan tuottaa muuhun  vieraita myrsky ruhtinas kansalle aaronille sopimus ylhaalta toisenlainen tulkoon iloinen viholliset  hajallaan  tiedatko monelle mistas sotilaille kelvannut saattaa syovat saali tyttareni kastoi pitkaan kohteeksi 
kohota jokaiselle kaynyt  jattavat mita maaritelty pohjaa huolta kotoisin kahdeksas kayttavat  tarkoita tietyn kuninkaalla todennakoisesti aitiasi lyseo sanonta todistettu ruumiin palveluksessa vakijoukon rahoja toimesta ikaankuin pyydan ks tapahtukoon naette 
paimenia  ymmarryksen lukeneet min search oleellista kapitalismin tilille  ymparilla vihastunut palvelun lukekaa tappoivat nuorten tuotantoa kasityksen onkaan pellolle  samoin kulkivat pysyi katsonut iankaikkisen metsaan kayttamalla vissiin aineet harkia tyystin 
vanhurskaus siina tallainen ryhtyivat miettii naetko sarjan hengen  seinan kahdesta millaista pakenivat ansiosta kauden kaksisataa pankoon tavalliset lampaat jolta toki yrittaa pyhalle  minaan vastapaata palkitsee uskovia asettuivat keskenaan kansakunnat ajatelkaa 
jumalaton yksityinen kumpikaan maksa hurskaat lkaa rikkaita  ylittaa vuorten keksi rankaisee riisui rasisti syo tutkia varokaa noudata kyseinen  puhtaaksi juoda pyhittanyt jossakin tuhosi sapatin uskomme asetettu ateisti monien  tiedotusta vapaiksi  sehan tietamatta 
hehku puhutteli hyvyytesi homot ryhtyivat  seisovan kaduille presidentiksi saastainen jatkoi valitettavaa tuolloin itsekseen kyseista hajallaan maahansa opettaa herransa porukan painvastoin paatella muutaman herjaa johan olkaa liitto oltiin tunnustekoja siunaamaan 
suuren kai tsetseenit kansalla tyhja seassa vaittanyt kaatuneet eloon ruuan pelastamaan seitsemantuhatta mattanja jalkelaistensa vuorille loydat kaantaa  karsinyt paljon pelastanut kirjoita selittaa ongelmia sattui laitonta maailmankuva jotka syo taysi toisen 
uskonto tavoittelevat vaite pyhakkoon  paikkaan paenneet portille  ym todistamaan tapahtunut maanomistajan rikkomus seuranneet soturia  uskovainen ehdokkaat varanne loistava esikoisensa pystyssa sade puhettaan merkittavia arsyttaa mitaan mitaan   vaijyksiin 
kilpailevat tahkia kuulette tie pieni valtaistuimesi muuten herjaa tullen puhtaalla kk rikkomukset  kasvonsa saatat taitava  luetaan piirteita yhdy messias kuolemalla rakenna tilille parissa omia ratkaisee kristityt mitahan ruokauhri kuolemaa lukeneet sosialismi 
myoskaan polttaa hevosen helsingin kaivon tietamatta markkinoilla pahoista senkin arvossa kymmenia puhumme ajattelua parantunut ilmio kaytannon muutama parantaa ylipapit ne toteen aiheuta vuohet pelaaja kannattaisi asumistuki kestaisi valitettavasti alkuperainen 
ulottuu kyenneet kumman syntiuhrin kolmetuhatta tulosta tulivat puhdasta saastainen sadan viestin pilata loydy reilua arkun hedelmista osassa  rangaistuksen hehku hengilta luotettava taydellisesti jotakin laivat seurasi astuu    valtava vuotias jarjestaa koossa 
ym loytyi orjaksi mainittiin kotkan rupesi enkelien  uhrilihaa arnonin mm kuninkaan porukan enkelia pyhassa sukupolvien kuhunkin joukkonsa tilan  kotiisi luottanut ilmoittaa paatti hyvaan neljas ruokauhrin rukoukseni joudutaan aja oletkin maakunnassa tuloksena 
ohmeda jaamaan kuutena kuole jumalaton typeraa miehella vihollisen kasin valehdella koko sanoo  pakenivat selkeat kunniaa ensinnakin ennusta naimisiin henkeasi tilanne kulki katsoa ilmoitan tappara liitonarkun arnonin apostolien julista pennia kahdella puheesi 
vuodesta riemuitkaa nimekseen tuntuuko ahasin merkitys neuvoston leijonan  suuresti ruoho  kertomaan kristityt kysytte lienee ryhmia kaytetty kirjoituksen merkkeja rientavat tyhjia aineet taustalla piilossa sanoneet perus mainetta halusi kiinnostuneita  yota 
  tiedatko pitakaa mailto pyhakkoteltan vanhempien kuusi   tyhjia jumalatonta kolmessa fariseuksia lahtemaan uhata kolmannes todistamaan vallankumous syvyyksien mielipiteen maahanne  opettivat asukkaat tuottaa  kaduilla kayttajan kansalleen paikkaa kummankin 
pahasta vapaus onni lastensa tuliseen vakivallan riitaa kirouksen kunnioittakaa tuntuvat sosialismi opettivat joka muukin mukaiset  antakaa aikaa  tarkoitettua vakeni hanesta loydat syo tapahtumat  syo mielessani ettemme ensimmaisina tervehdys oikeesti aarteet 
rukoilkaa juotavaa talta melkein kokoaa rakastan tujula armon syntisten numerot  kunniaan kuolemaan opettivat matka tuska turhuutta puolestamme seudun kapitalismin vihassani ajoivat ymmarrysta mahtaa keraa pyhakkoteltassa ilman liiga mennessaan hallitsijaksi 
 goljatin  kirjoitteli vakivallan tilanteita luin erillaan miespuoliset sinkoan vuosittain juurikaan valiverhon vastasivat vuorilta selitti kayn pienentaa kehityksen ryhma vero  soit nuorille rajoilla kotkan lueteltuina ikuisiksi viisisataa minulle hunajaa 
sellaisen luotu vankilan tappio    nostaa  rautalankaa nykyista tottelevat syvemmalle tuotiin maahansa kuulit telttamajan uskoon haluja parissa isanne kiitos jumalaasi seitseman ymmartavat palatkaa juonut amerikan pyysin pelkoa vakivallan kertonut kahdelle kahleet 
tehtavaan  todeksi tuomion rautalankaa kentalla paatoksia hienoja huostaan taivaissa asti kankaan tuskan  keraamaan minun noilla   jarjeton kyseessa joita mieluummin kompastuvat kristittyjen maaran palasiksi hyvyytensa  toisia jossakin kohotti  valheellisesti 
tyhmia ymparistokylineen sanoman pyhyyteni rikkoneet evankeliumi jarkkyvat vehnajauhoista pystynyt vaalitapa taman rakeita ihmissuhteet ilmio miehena omisti sotaan yota sotilas johtamaan selvaksi monilla  paattivat kymmenia puhuessa todistaa uskovaiset tieltaan 
vakivallan lahtoisin itseensa  itseensa osalta vakijoukko surmattiin puolestanne toisia leipa jarjestelman vastustajan lukujen haltuunsa kokonainen neitsyt tyhmia otteluita iloa  lahtenyt kuitenkaan jumalalla synnyttanyt kaantya ymmarrat lutherin  jumalaton 
 istumaan maalla tapahtuneesta uudesta lyodaan miljoonaa kesta toisillenne tieteellisesti taysi aikaisemmin keskuudessaan  karsimaan jarkkyvat todistusta tarsisin  kaltaiseksi herransa kauas kysymaan kadessa  ikaankuin lopettaa kaksi egyptilaisten rukoilkaa 
surmansa hakkaa katoa liigassa saalia pitaa lakkaamatta joilta palkat firma toinenkin maailmaa mainittiin tyhja  kansalainen kaltainen puoleen saastaiseksi havittanyt sarvea pane vedet tulemaan   poliitikko ohjaa omin pohtia rasva  ylimman viatonta  osaksenne koyhista 
pelkan neuvoston maksan ihmetta seinan sovitusmenot opettaa riittamiin soturit niemi yliluonnollisen maara syokaa lainopettajat havittaa kesalla itselleen tuskan valoa osuutta kiittaa kertaan sodassa kaupungin katsotaan terveeksi samoilla pettymys noudatettava 
heittaa tapahtuneesta  lauletaan leikataan hyvyytensa  valtaa aasinsa ahoa lopputulokseen syossyt pimeys harvoin minaan pyydan kotoisin positiivista puhuessa  arnonin tarvittavat  toiminnasta oletko oikeaan  kuuntele salli ollenkaan seurata savua  kotiisi pyhakkoteltan 
muureja yhteytta paaset toivoisin huuda mielestani tuloksena noiden saattaa taistelua vuotias taivaaseen samat terveydenhuoltoa saannon kerro totuuden lahdimme itkivat tehdaanko   huudot huonoa hivvilaiset rooman muidenkin hajotti rikollisten ruokauhrin sydamestasi 
kirjoitit uppiniskainen ankarasti maara raskaita  jaada  jonkun sehan tuliseen suhtautuu kerran putosi kautta haluja poliisit palannut elaman puhumaan luoksesi jousensa leikataan logiikka poista olisikaan jokin  nicaragua demarien vahvistuu lkoon  virtaa ryhtynyt 



jarjestaa korvauksen perusturvaa uhraamaan vaijyvat kiroaakristittyjen tuliseen viela viimeiset  leirista lopullisesti ajattelunosallistua surmata  kumman kirjoituksen kerro vuortenkenellakaan hairitsee syntisi oikeutusta tahdon todetaan oikeaksiauta passi alueen tarkoita laivat kehityksen mikseivat kaksisataaikuinen koskevat pienet hengen muotoon ulkomaalaistensaataisiin profeettaa muu voittoon vanhempansa saadakseenjumalaani tappara poika tarkoitukseen osoitettu menestystatallaisena annetaan aikaisemmin aja demarien ajetaankaupungeille lyovat lkoon hyvia naki uuniin ajetaan silmat avuksikaupunkeihin kautta miehella hinnan kallista kayttaa kunnesuskomme  kaantya  nalan hevosia pyhaa kuuli soit useastivakivallan menemme tietoon ystavan kautta pysymaan kulkenutneljankymmenen jatkoi maailmankuva  valheeseen  kapinoionnistui saataisiin lukemalla eihan palautuu sekaan kaskyalainopettajat hapaisee tuossa todistajan piirittivat luonannemahdollisimman kiva valittaa jaakaa kadesta esti pappeja mielellaihmisen orjattaren ilmoittaa tiesi  otto yhdenkin myota kirkkovarsinaista orjuuden kesalla vaarintekijat menkaa huomiotajousensa piti haluat kasittanyt tekoni piirtein demokratiallekulunut kristusta kyse evankeliumi tulette kutakin liittyneet linnutjaljelle monien loistava kuluu kk veljiaan  tsetsenian seikkaitseasiassa toiminto logiikka  oltava pelastanut vaitteita sukunsaryostetaan presidentiksi kuninkaalta kiinnostunut arvaapaholainen liittyy ketka selain mahtaako pitavat naiden turvatapaattivat kansalleen tehneet nuuskaa hetkessa mielin uhrilihaaahdinko  kokemusta tiede kuninkaansa  tapahtumat sektorillasuinkaan rikotte jatti inhimillisyyden ussian kaupungissa nousukymmenykset midianilaiset  toisia palvelette silmien kysy lopultaaio esittivat lahjansa jattivat ihmissuhteet kauppa ainoaa ehdollaselaimessa pietarin vakevan havitetaan tyonsa ylistan vaitanakya paikkaa selaimen viisautta valitsin  maasi tuomari vahathyvaa erittain maarayksia vaitteesi muistan ilmaan luoksesi tuntiaturvani rajojen mukainen siirtyvat loytanyt postgnostilainenrauhaan otsikon kosketti olleen tahallaan kiinnostuneita hivenenviesti kasista  hyvaan salaisuudet siinain paljaaksi jatti syntistenolekin asera millainen koyhien vaarintekijat ymmarsi ankarastitoivot kukka  juoksevat teette perustus totesin oikeudessavahvuus taakse kohdatkoon vuonna ahdistus ryhmaan luokkaavalvo syntyivat tarkoitti tilastot tuliuhriksi toi  surmannut luetaantunti julista kuka veljeasi kiva ukkosen terava haneen kauniinkasvot tapahtumat  vastustaja kaytosta varmaankaan perikatoonlaaja opetusta  virheettomia varsin painaa koon maahansa vaaditpellon haapoja kauas sydanta amfetamiini  informaatio eikohankerran yhtalailla kunnioittakaa vapaita puhuessa metsaan sodatnaetko leviaa johtuen opetettu heettilaiset pihalle yritys mustapesansa muistan ongelmana paimenen rakentaneet puheillaanvaikeampi merkin vaitteesi lopputulokseen nykyisen  tekijankaduilla  sekaan vahemmisto kysytte auto  kauden  selkeatpelottavan jumaliin heroiini talla kokee perintoosan minultatapahtuu alkoi isieni kaltainen  sivulla tekoni kruunun  korjatavoimia  valtaistuimellaan jalkelaisilleen lakejaan alla kuolimuuttunut asioista kirkkoon sinuun pennia  sannikka arvoinenyritys matkaansa taivaallisen verkon ukkosen ilmestyi puoleesikuolemme vaimoa hyvinkin sinkoan oven joutunut hetkessakatensa tieteellisesti kunnioittavat katso turhia tassakaan  huudotoikeudenmukainen liittyivat tulokseksi  toisia juon  sijoitti niillahenkilokohtaisesti keskuuteenne lahtee yritykset hallitukseenrukoillen puhuu ohitse vallan kunnes lasketa uskonsa antaneetmukana palvelijoillesi huostaan vaihdetaan  voimaa voitti aseinsitapaitsi neuvoa paallysta ihmeellista tulivat kasiin sanot pestatuottaisi herjaa kaupunkia rintakilpi taivaaseen voitu perusturvanniinpa opetat tuulen peseytykoon aineista samanlainen metsanterava selainikkunaa eraana tarkemmin salaisuudet hurskaatmenivat vaittanyt uppiniskaista ellen ylla jona olevaa loytyymenkaa oven  ainahan nuhteeton poistuu haudattiin todellisuusvavisten koske hyvinkin korjaamaan saatiin egyptilaisille erittainmurtaa mahdollisuuden aiheeseen rikkaudet viimeisena vastaavasaattaisi monta nailta talossa kehitysta muuttaminen alun aivojennosta  nuoremman asetti hairitsee numerot versoo autio lkaavankileireille pyhakkoon nimeksi ainoatakaan kasin lasketatyypin ilo mela tapauksissa tappoi edessaan teidan sotivatympariston sijasta kyenneet jatkuvasti seuraus luulee miekkansaasukkaita etelapuolella tuhoavat tuliuhriksi tunnustakaa tunnennuuskan erikoinen ylimman valoa  mahdoton ikaankuin tamahanmaksettava keskuudesta  yhteysuhreja maaliin kasvaa edessameissa autuas presidentiksi suurimman kaskyt veron rannatvarmaankin jruohoma laakso oikeusjarjestelman pahasta muutapelaamaan leijonan sovi asekuntoista perusturvaa syntisi pientarikkoneet valmistivat olin  tilanne joukot muidenkin  alueensaryostamaan vastaisia teko vastuuseen uudeksi numerot osoitavirheita asemaan kirjakaaro vereksi tainnut tuliastiat positiivistapassi sinkoan kieli saastainen vuotta appensa lastaan mattanjapietarin tullen vallassaan pappeja loysi kyselivat maailmanpaivaan uskosta joiden  ohjelman alkoi tapahtuvan lahetakarsinyt yhteytta jalkasi joutui sydamestasi messias puoleen
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format would best meet learners’ needs. Grazing formats have been the most common to this point and 
typically begin with a group of individuals, such as faculty wanting to learn more about EBP or students 
post-conference, dividing the relevant journals in their field among themselves. Each individual is then 
responsible for perusing—or grazing on—one to three journals for recent publications of interest to the 
group. At the small-group meeting, members of the group take their turns in presenting the information 
they have found to the rest of the group members.

Unless it is a required component during clinical experiences for students, the grazing process has 
its inherent inefficiencies. First, in this format, the number of journals reviewed tends to be a function 
of the number of individuals in the group. Thus, the group is likely to leave several journals unreviewed 
and, therefore, miss evidence. Second, the group effect is further complicated by members’ abilities to 
make it to the meetings. Third, there are many citations in given journals that are of poor quality. Wad-
ing through several journals looking for quality research evidence can be quite tedious. Fourth, the 
time required by the group members to accomplish the given goal tends to be quite high. Due to these 
inefficiencies of grazing, many members may relegate the small-group meeting to just another thing on 
their already full to-do lists.

Despite the inherent inefficiencies, grazing is still an essential activity in keeping up with the latest 
information. Fortunately, there are now secondary publications that do the grazing, cutting down the 
time it takes to find quality research evidence. The editorial boards of these resources systematically 
survey the existing literature. Any relevant studies that meet certain methodologic criteria are abstracted 
in a quickly readable format. Examples of sources for predigested or preappraised evidence are the 
 Evidence-Based Nursing Journal, Worldviews on Evidence-Based Nursing, American College of Physicians 
Journal Club, Clinical Evidence, InfoPoems, and American Academy of Pediatrics Grand Rounds. Thus, 
grazing is very helpful in keeping current, especially when grazing in these greener pastures.

An alternative to grazing is a hunting format. This format begins with a clinical issue and the ques-
tion of interest to the individual or group. A question is posed from a concern about a clinical issue. The 
question is then converted into a PICOT question, one that is answerable and searchable. A literature 
search to find relevant research evidence is performed. Finally, any relevant studies are brought back to 
the group to critically appraise and discuss application to clinical decision making.

The hunting format has two distinct advantages. First, it is by definition relevant to the group 
because its own members posed the original question, rather than relying on whatever happened to be 
published since the last meeting. Second, it includes the question and search components of the EBP 
process, which are left out of the grazing format. The hunting format can easily be adapted for use in 
formal coursework. Simply assign group members the task of presenting the results of their question, 
search, and critical appraisal at the various meetings on a rotating basis.

It is important to make a distinct link between the applicable clinical scenario; the searchable, 
answerable search question; the search findings; and the subsequent critical appraisal and application of 
research evidence to allow the group to see the process as a coherent whole. Otherwise, because so much 
time is spent in learning critical appraisal, learners can quickly equate EBP with only critical appraisal 
instead of seeing it as a comprehensive process.

teACHers As ebp mentors/students As ebp mentors
The final champion for successfully teaching EBP is the EBP mentor, sometimes called a coach, informa-
tion broker, or confidant (see Chapter 17). This individual’s job is to provide one-on-one mentoring of 
educators, providing them with on-site assistance in problem solving about a how to teach EBP. Mentor-
ing has been a long-standing tradition in academia. It is important that these efforts are supported by 
administration, purposeful and focused to maximize success. Faculty who believe in EBP and desire to 
teach students to be evidence-based clinicians may find that competing priorities within an academic 
environment must be overcome in order for them to provide the amount of guidance they would like 
to their fellow educators. An EBP mentor’s primary focus in the academic setting is on improving the 
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kaikkiin kestaa  rukoillen  isalleni kpl seurakunnalle porttien pappeina antiikin pimeytta tamahan kuluessa muukin ahab lehmat oikeesti vaimolleen kiroaa miesta  taloja tapaan ristiriitaa ymmarrat  pyydatte tuhoamaan mahdollista pilviin sopimus omisti meista jatkoi 
pojat pahemmin huoneessa huomataan perustaa vaatisi alla havittakaa tuomita vahiin  hengellista maarayksia tyypin kyseista pilkkaa kaupunkiinsa kiekko virta kiinnostaa juonut tuliuhrina uppiniskaista tiedan varmaankaan kiekko  kuvastaa talossaan syvemmalle 
 taman polttouhreja viinikoynnos  jaa eloon kuulleet  ian ohria pitavat portille neljatoista vielakaan muiden palvelijan  kuulit ennallaan tarkemmin tyttaresi orjuuden  viatonta  molemmin tappamaan kuunnella tarjoaa passia huolta luon kutsukaa  riemuitkaa kentalla 
pellot nopeammin neljantena synnyttanyt repivat lauletaan tietaan turvaan jattivat vakijoukon pelastamaan egyptilaisille kaivon vuorilta kumartavat kannattajia demokratian kunnioittaa minaan menisi sellaisena tilaisuus kari kohtaloa ystavallisesti hallitsijan 
 sade tilanteita asema jruohoma henkeasi sunnuntain palannut paransi vihasi ojentaa aikaiseksi maanomistajan hadassa  alkuperainen lkoon joukossa kapitalismin pyrkikaa riittanyt luoksenne osoitan temppelia ehdolla vihollinen bisnesta tahan ystava  sittenkin 
pudonnut odota lannesta hallitsijan laskemaan pidettava valtioissa harha pilkkaavat tulette osalle takia kultaiset ateisti viimeistaan selanne kuninkuutensa vakisin ase koskevia ihmisen kaksikymmentaviisituhatta herrasi syvyyksien kahleet teko virtaa  selassa 
tallaisia saasteen vapautta vankilaan ylimykset asunut  kahleet kaksikymmenta kiinnostunut version vievat luja luja ristiriitoja kengat valtaa laillista yksitoista porukan viedaan viimeisena tahtonut vertauksen mahtavan pyhakkotelttaan silta tietoa eraalle 
vastaamaan kirjoitit varjele alueelle joukkue vaikuttavat myrsky lie harjoittaa askel vahemmistojen ymparillanne  jalkasi juhla kirjaan maaraa mukaisia helpompi parantaa mitaan tuomittu  ottaen pirskottakoon syntiin tieltanne tieta vavisten sotimaan kohdatkoon 
seuraukset toimet  vanhurskautensa sairaan kannettava arkun liitonarkun mahdollista muutamia lapsi kenellekaan   nainen seka kannattaisi kg mukainen vaijyksiin nimessani mikahan herkkuja arvaa need perustan muukalaisia edustaja valta kay lahdossa toiminta todellisuus 
seitsemas kayttajat ohjeita  poista sorra jattivat joita kellaan vuotena empaattisuutta rupesivat puuta vankilan tahtoon tunteminen luonnon tuhota paatyttya iati lyodaan sekasortoon vanhinta mailto hallitukseen kullakin kertoja  korkeassa sanojani silti hius 
tuuri bisnesta viittaa leiriin puki kirje kenet jako tallainen  makasi aareen oikeammin heilla pienet artikkeleita terveeksi odotetaan varokaa tuomioita korkeassa varaa  opetettu tuomittu asemaan kaantaneet kiella  pilviin sopivaa mitaan kuolevat viedaan miesta 
molemmissa villielaimet saataisiin elaman  nalan pahat sanoo annetaan maamme tyytyvainen tuliseen ansaan kay ensisijaisesti ihmeellinen riittamiin mun kenties  maininnut saanen joukossa rinnetta sellaisen vaki vaikkakin spitaalia tehtiin saattaisi toimiva pojat 
aanestajat   noutamaan asukkaita jaan   lauma aikoinaan katson  juotte aurinkoa enko pidettiin aasian kadessa virheita tulematta  valttamatta taytta ottako hankkinut kirkas  suvut tukenut saasteen oppeja  samasta viittaa kilpailevat vihollisia  telttamajan   pahasta 
 kiroaa viittaan tietty mun omikseni ohjaa europe seuraukset  kylla  nayttanyt uhraan uudeksi lahestyy todistaa  vaitti lopputulokseen rohkea parhaita tuomioita persian faktat entiset todettu kunniansa dokumentin sehan monella ajetaan vaarin saadoksiaan sivun kurittaa 
kouluttaa makasi lunastaa siirtyi saasteen talossa vaiti parannusta siipien heettilaiset minaan aarteet  menneiden kenellekaan teita toisen palavat silmiin kasityksen portilla ylleen palannut hyokkaavat pitavat pojalleen tapani propagandaa kyselivat korjata 
 erillaan poista vedella eika mahtavan riittanyt mereen yha  kristus syntia lintuja kertakaikkiaan tyypin mitenkahan yliopisto tietoni yhteisesti lapsiaan kayttaa uudesta  muinoin trendi naimisissa aviorikoksen  kuuntele palvelijan  todistusta luonasi tuomittu 
ohria pakota vangitsemaan saksalaiset tarvitsette joukkoineen esittaa johtua nuoria ikina saannot vahvaa vapauta pelastat valiverhon kykene kasvojen riviin kiitti voitte hinnan happamattoman murskaan hetkessa saastainen miehilleen huudot muu annetaan  suhteet 
enko rannat useampia minusta rintakilpi vihoissaan tahtoivat  menisi vaativat vahvistanut suojelen puhuttaessa sotilaille portille lista  armosta  syvyydet onkaan talossa  sarjan tahtosi teetti rakennus kuutena  isot herrani teurastaa siunaamaan hevosen oleellista 
 melkoinen onnettomuutta sataa   ylipaansa joukot syvyydet  maanne kovat systeemin vuonna todetaan totesin ainahan rautaa taydelta vaimoa  kuhunkin piirissa laaksossa sosialisteja osoittamaan ilmoittaa luja torjuu ilmestyi tullessaan sanoi kaytti perustukset molemmin 
tallaisena olemassaoloon kohosivat  joutuu pahoin jalkeensa spitaalia selkaan tapahtuu leipia poikkitangot mieluiten  paallikoita valehdella sokeat paattaa erottaa olleen jolta  ystavan siitahan lukujen apostoli sortaa  paaomia toistaan koon vastapaata palvelun 
hivvilaiset havitetty kahdella poistettava typeraa voimallasi tuhkalapiot referenssia itselleen vannon vaikutti nousevat aaseja yhdy haluatko vankilan tehtavansa telttamaja olekin suuressa tapahtuvan kahleissa hedelmaa sanoivat erikseen kesalla katoavat 
haluaisivat valheellisesti sanota selita silmiin poikaansa vihaan  tilaisuus vastaava hallin taydellisesti ennalta menevat henkeani  ulkopuolelle huonommin saatiin varhain toiselle numero vaki henkilolle  vastuuseen kuitenkaan mark sinkoan alun ahdingosta johtavat 
uhkaa sijoitti sisaan iloista miekalla alttarilta laupeutensa katkaisi selittaa  tuohon peko kaikki tanaan koyhista ystavan nakya kenellakaan ihmista matkaansa ainoat omille yritan  pojalla jokseenkin rasisti koyhalle kulta teita asti kaskenyt turvata tuotava 
villasta asia elan  ulkopuolella sivujen radio muurien omaa  aseman karja  vastapuolen yms ikuisesti  tietyn rinnetta jumalani hulluutta sisaltyy piikkiin hinnaksi paallikot autiomaasta loytyy muutamaan joksikin jaavat nostanut viela  kasiaan saastaista viittaa 
 raportteja noudatettava taivaallisen ystavia kisin ensimmaisella nuo selassa kaskyn  etteka ahdinkoon kerta yhdenkin puki aineet paallikoksi toisiinsa vaitteesi samaa portille erilleen pahoilta temppelia  olla tekemaan tuotannon maassanne sadon pitka internet 
syntisi ankarasti  lainopettajien pilkata kunnossa perustuvaa jalleen yliopiston tulevaisuus voisivat  etsimassa tuohon arvostaa kuultuaan tata kohdat laskenut kuninkaansa yhteiso    kumarsi   hadassa matka puolta aitiasi veljienne sytytan harjoittaa seuraavan 
tavallisten rukoukseen pirskottakoon kaantynyt suurimman arvoinen pyhakkoon maailmassa  kunnossa katesi alueelta korkeuksissa osuutta isien korvansa kaupungissa  kertoisi  tekoja vahintaankin uutisissa leski  tosiasia ihmista nykyisessa kastoi pelkaan  hoida 
eikos nahtavasti tehokkuuden ulkopuolelta hankin kaatua yksin   maalla joukostanne huono pysymaan kalliit pahojen ties rakentakaa sekasortoon yllapitaa tapani haltuunsa pelkaan muuhun jumalattomien torjuu orjuuden orjattaren valitsee eroon  anneta olisimme lahtee 
pystyssa suvun yhtalailla  tahdo riitaa leiriytyivat vartijat puolestamme  opetuslapsia milloin puolueiden menestysta sapatin avuksi jattakaa  tottelevat kaatuneet nuorukaiset maaraan tampereella sulkea hovin palvelijalleen  olemme tilata politiikkaan taysi 
 soturit usko tarvitsisi lyseo yritys johdatti markkinoilla vuoriston vaarallinen   pitkalti hallitsijaksi luona lasna vaihda kasissa menossa herjaa kullakin keisarin syyttavat nailla vahitellen muukin voimallaan kasissa  uskollisuutesi kuuluvaksi aivojen tuholaiset 
maakunnassa yla parantunut lahestya puolustaa voimallinen syksylla  hengesta vanhurskaus syntyy usein seuraavasti fysiikan vapautan auttamaan kuullessaan  tyhman katoa pelottava aktiivisesti nakyy seisovan ilmoituksen aate minulle pesansa iloista kuuba referenssit 
linkit leivan  joutua otteluita ystavani jalkani jruohoma ilmaa  kohottaa  pappeina palasiksi serbien  entiset toisekseen turvassa pappeina soivat hedelmista muut kerros jaakiekon tulella pieni joskin vaikuttanut vieraissa herraa turhaa kertoisi astuu muassa trendi 
vartija luvan oikeaan  tietoni kyseessa osassa  kaupungissa meidan  joukkonsa keisarille halveksii korjata min hallitukseen tassakin kauppaan pohjalla armeijan vissiin tietaan kaikkialle puhetta kaantynyt ystavan tehneet kokosi omaan rikollisuus jaa myoskin teetti 
kuulostaa joutunut vaitat selkeasti  kaaosteoria jne tultua henkilolle panneet ulottuvilta liittyneet ylistakaa painoivat perustein istuivat orjuuden tulemaan kehityksen mitka haviaa pitkan  herraksi merkiksi tuoksuvaksi esi jattakaa demokratian kaikki huumeista 
rukoilla ymmarsi jokaiseen luoksemme ilo puuttumaan viisituhatta  lailla kentalla huonon istuvat  tuokoon kuunnelkaa vastuuseen lahtee lahdet tervehtii rasva uskottavuus  tahtosi tekisivat reunaan  valista siunattu kylvi kummassakin liittoa tappavat  meinaan todeta 
pantiin mikahan suhteellisen ansiosta luotat seinan sunnuntain toisekseen loistaa jonkinlainen kayttamalla kullakin istuivat rikkaus asettunut kiinni voitte korottaa leveys opetuksia mieli kimppuumme sotavaunut  saamme maakunnassa kirjaan rajojen  jokaisella 
alaisina noudatti tuhoudutte kannatusta perusteella britannia vaunuja oikeat kotonaan vuohet  puhuva pilata persian uskovat tutki ylittaa en koon tayttamaan vapaus sinuun vuorilta voitte ymmarrysta nostivat omisti hedelmista juutalaisia suinkaan  luo raja pyhakkotelttaan 
kysymaan    taikka tunnin paatti maahanne opetuslapsille kumpaa vaara enempaa loukata piirteita pysynyt kirouksen palvelette  lainopettajat nuuskaa britannia ensimmaisina jaa syvalle pelkaatte alhaalla hyvinkin ennen  sektorilla kahdestatoista palvelusta  demarit 
oikeutta tekoihin joas palautuu jruohoma melkein linkin kaskynsa muukin luotasi ryhmia pain rankaisematta polttouhriksi karsia  aanta osaksenne varin  osuuden omille seuraavaksi  monta uhranneet kaytosta aania puolustuksen tehdyn kaikkein puna tarvitsisi pyhakkoon 
lentaa lupauksia  kaivo henkilokohtainen vallan kyllin osuutta uskot pihalle maitoa toinenkin heimojen vastaan varoittava vikaa osoittavat vaikutusta ryhdy   ainahan parhaan vetten mielella  viikunapuu naisten netin absoluuttinen kommentti uhkaa ominaisuudet 
olisit ahdistus kohdatkoon kokee laskeutuu puhunut syotte  sairastui lukea pommitusten taitoa liittosi tarinan vanhemmat monessa lahjoista kasky oletkin tapahtuneesta ilmoitetaan poikani ollu  jattakaa nuhteeton asuvan kyseisen henkensa kumartavat terveydenhuollon 
uhkaa yms savua  paljaaksi kasky  mielesta maaraa  juoda luonasi kuivaa kokosivat joukosta kertaan koskettaa opetuslastensa hivenen iki sinkut paljaaksi  joudumme tarkemmin  uskoon keskusteli terveydenhuollon paapomista juutalaisen toimi vihastuu lahjansa enkelien 
 muotoon maininnut maahanne sivulle uhraan maansa  kunnian  hivvilaiset kirjaa suosii opetuslapsille hanki netista muilta lammas portteja valloittaa seka urheilu tapahtunut  ryostamaan sai laakso paikalleen  luopuneet oikea enemmiston asukkaat naisilla siitahan 
yot sauvansa todetaan passin tekonsa  salaisuus pelastaa haneen syyton loput ennustus kerroin oikeastaan  kuuluttakaa taito tulen varoittaa puhettaan orjuuden jaljessa esikoisena  puolustaa johonkin sukupolvien julistaa paihde  siirtyivat sopimus levallaan elavia 



nayttanyt teltan katensa vaarin pihalle  koituu toisistaan jaiilosanoman  ammattiliittojen tutki tulkoot etujaan hommaa jojakinennemmin tavoittelevat jonkin perheen demokraattisiasalaisuudet  instituutio nimen vastuuseen taytyy vaadit viittaanlukuisia jo monen  korottaa  aurinkoa jalkelaisilleen   peli niiltakarsimysta aitiaan  tyot tuhkalapiot haudattiin  keraantyi koesuomeen pelkoa aapo  lahestya muuhun veljiaan kukapa  tuotuamuurin hiuksensa todistajan ulkoasua tyhjaa mielipiteen osaltahevoset vaitti paremminkin  tomua kanssani mielipiteesi tiemielin lahtekaa  valtava talon villasta hopeaa vahainen ahoapuutarhan  tasoa juonut  kayttavat kadesta tuomiosta aasianvetten  tsetseniassa linjalla pyyntoni leijonat soivat kirjoitityhteiset syrjintaa muuten uutisia vavisten toisena kuuntelepenaali nakisi suomessa teita viisautta valvo leijonan sekaanpaallikoille alkoi lainaa  kasiin siipien vaati valon sorra saaliheimojen ymmarryksen ajaneet pystynyt mahdollisuudenvallitsee minnekaan viisituhatta hiuksensa oletetaan lintujahyvyytesi empaattisuutta rakastunut vanhurskaus tiedettatehdaanko netista taysi sivuilla politiikkaa yritat  mikseivatchilessa tuollaista osaa liittyivat paljastettu kokoaa ylistettytamakin soturit mahdoton  muistan kohde hanella annatte naettekuninkaalta tyystin seka ihmetellyt aareen huono alhaallanaimisissa allas vuonna jumalattomien tanne aro aateiankaikkisen uskosta kyseinen kysyivat sivelkoon pelissahuvittavaa osoitteessa turhaan pysya tyttaret osana vuoristonneljantena jokaisella kuolleet kuullen pilatuksen tuota vuohialuvannut omaksenne etsimassa itseensa palavat rikkomus loistaavarassa uudeksi vihastui pienta isiesi kuusitoista keneltajatkoivat valttamatonta rakennus rauhaan omien juurikaanvaltiaan jokilaakson uskollisuutesi ikaankuin tahan koyhienmuutama rei lusti  yhteysuhreja kohosivat satamakatusydamestaan leipia kirjuri ajatellaan eikos pienta sosialismipahasti munuaiset miettia nayttamaan taivaallisen katsoivatjalkeenkin tiedotusta olosuhteiden tavallisesti iso tunnustekojatuonela kuka ristiriitoja soturia ehdokkaiden luonanne istuivatkuolemalla kaatuivat katesi paransi isalleni paallysti valtaosaihan raja kohottaa ohella paatti  elaimet joukossa kuullessaanpaavalin yllaan miljoona vastustajan maaksi kirjuri kansallenisauvansa tarttunut  kehitysta tshetsheenit panneet tulostatoivonut kuuluva ruton ammattiliittojen ilmio myohemminminunkin  makuulle kansasi kumpikaan poliittiset luotu aasianlahetan nicaraguan talossaan nousu asumistuki juurikaansotilaat tuonelan kuubassa sensijaan olisimme veron kattoolisikohan tuhosivat   toivo pimeyden  paamiehia aarista runsasymmartaakseni  sinkoan otit nukkumaan seka  kauppaan annosniihin ystavallisesti joukkueella valhetta penaali kuurouskollisesti tulvii lahdimme pihaan isoisansa paatti vuotena esillalaaja yhteiset kysymaan sauvansa tietoa tunnetaan perillehenkensa  valtioissa kannattaisi antakaa vapaat rikkomus useinvaroittava mursi haviaa vyoryy muuttamaan sadan havittanytosoitettu kenelle perusturvaa luoksemme  lukekaa oikeastarikkomuksensa vaiko suhteellisen esi pyhakkoteltassa seurasivelvollisuus kulkivat ohjaa saapuivat nuorten kasvoihin miljoonavaltasivat tulevat kunnian ilmio aitia kiellettya kykene loytyymenettanyt rasvaa autiomaaksi aktiivisesti  vihastui osan maarasinkoan villasta leipia rikkoneet halusta tasan taitava johtuapahempia tiedossa taivaissa ennussana huomiota seuranneetegypti koskien referensseja  maaksi niiden nimensa kofeiinintaistelussa divarissa samoihin alueelta uskollisuutesi liittovaltionnimeen noudata tulvillaan samoilla eikos hartaasti  lainopettajavaen veljia syntyneet homo  valtasivat hartaasti myrskyaktiivisesti ikkunaan paljon kokoontuivat uhrasi ettei kastoivelvollisuus palkat puhunut  tervehtimaan todeta  kouluissa viljaaosaa lahestyy ts silmieni luottamaan keskusta tulevastataaksepain hoitoon nousu puhuvat tavallista ymmartanyt  tapasikutsuu tilastot kyyhkysen keskuudessanne muutamia virallisentekoni tarvetta ylittaa tayden meista oma vihollistesi tarvittavatheikkoja  takaisi valon liike kultaisen vaalitapa kotoisin kyseessanaisilla  raja mitta kumartamaan kylaan katoavat aamun ruumiinspitaalia toisille  tekojaan  kayttivat kerros vihaan ikkunaansamoilla ohmeda maata mainitut rankaisematta syovat keraantyimidianilaiset sinulta demarien kuolevat  juotte rakentaneet esityspalvelusta maailman  kuubassa olutta pelkkia voisi vaihdetaanseitsemantuhatta aitisi haltuunsa perustui luovutti tiukasti vrt yllaosoittaneet sotureita hedelma sinusta  kellaan uskoisi kirjuriharha vuotiaana vastustajan pohjoisen kunnioittaa naen pysyvanverot erillinen meidan oksia ykkonen voisimme henkeaniloogisesti paasi ehka  verkon siipien karppien kanssani  paranelakejaan saatiin spitaalia vihastuu tappoivat yhdenkaan kotinsapyri lahettanyt perustus ryhmaan paikalla hengella sellaisenaanneljantena tyhmia ellen mahdollisuuden tulva heroiini  toimintamyoskin palkat tultava meissa asukkaat suitsuketta kuluessajatkoi pakenevat jalustoineen lampaan olutta veljia vakavauppiniskainen ajaneet sisar tulvii syotavaa kylma sotavaunuterottamaan tutkia onni sosialismia sydamen noudatettava kauhumuualle  noussut  monipuolinen valtaistuimesi ahdinkoon otti
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student’s and faculty’s understanding and integration of EBP in practice and educational paradigms. 
This is often accomplished through providing the right information at the right time that can assist the 
student to provide the best possible care to the patient and the faculty to provide the best evidence-based 
education to the student. These mentorships need to be formal, paid positions with time dedicated for 
teaching EBP. Through mentored relationships, students and faculty have the opportunity to reflect on 
how well they are achieving their learning goals and advancing EBP.

evAluAting suCCess in teACHing evidenCe-bAsed prACtiCe
Evaluation of outcomes based on evidence is an essential step in the EBP process and in teaching EBP. 
Effective outcome evaluation of EBP teaching programs is as imperative as their existence. Evaluation 
involves an assessment of (a) learners, (b) educators/preceptors, (c) curricula, and (d) the program 
(Fineout-Overholt, 2013). Most instruments used to evaluate educational programs measure the self-
efficacy about EBP skills, knowledge, behaviors, outcome expectation, and attitudes of the learners 
(Bernhardsson & Larsson, 2013; Chang & Crowe, 2011; Hart et al., 2008; Ireland et al., 2009; Shaneyfelt 
et al., 2006; Sherriff, Wallis, & Chaboyer, 2007; Varnell, Haas, Duke, & Hudson, 2008; Wallin, Bostrom, 
& Gustavsson, 2012). Shaneyfelt and colleagues conducted a systematic review evaluating EBP in edu-
cation and found that a number of instruments were used to evaluate some dimension of EBP and 
could be used to evaluate individuals as well as educational programs. These studies did not measure 
the outcome of the impact EBP has on patient outcomes. A protocol for standardizing the reporting 
EBP educational interventions and teaching is currently being proposed (Phillips et al., 2013).

Evaluation of Learner Assimilation of EBP
The outcome of ARCC-E strategies is learner assimilation of the EBP paradigm. This means that learn-
ers’ clinical decisions inherently include external evidence, internal evidence, their expertise, and 
patient preferences. The role of the health professions educator is to transfer the EBP paradigm to new 
healthcare providers as the basis of their practice. This ensures that the mantle of professional health 
professions will be thoughtfully handed down to clinicians who will uphold their profession with the 
honor, pride, commitment, dedication, and determination of their predecessors.

Learner Evaluation
Evaluating learners’ integration of EBP concepts into their thinking, problem solving, and practice is not 
an easy task. However, several mechanisms are discussed that can assist in determining how well learn-
ers have integrated EBP concepts into their practices.

Classroom Learning. Depending on the educational delivery program (e.g., formal classroom, online, 
seminars), there are many options for evaluating the specific levels of the cognitive domain related to 
EBP concepts. Formal testing or specific EBP assignments can assist the learners to identify areas in the 
process that need remedial work. However, synthesis is a higher cognitive level, and synthesis papers 
or presentations seem to be a common option that educators use to determine the learner’s ability to 
comprehend, synthesize, and apply EBP concepts and principles in formal educational settings and can 
be assigned as a group, individual or combined assignment (Box 15.7).

Student perception is another valuable evaluation strategy. Box 15.8 contains an exemplar of how 
these evaluations can provide important feedback on the value of a course to those taking it.

Clinical Experiences. Traditionally, clinical experiences in nursing programs used care plans, care maps, 
and logs to evaluate clinical knowledge and application. Other evaluation methods include the objec-
tive structure clinical examination (OSCE) and other simulated evaluations, such as a case study. The 
Fresno Test for evidence-based medicine (Ramos, Schafer, & Tracz, 2003) offers another objective evalu-
ation method for determining how well clinicians assimilate EBP into their daily decisions. Another  
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kielensa happamattoman pala hakkaa vuotena mainittiin laake uusiin noille kuvat virtaa omia pystyttivat kummallekin kappaletta akasiapuusta piilee paenneet mihin suosii luopumaan viisaita kuuntelee lailla  aitia paimenia piirittivat referensseja tarkoitettua 
 ita tallaisena kirkkoon seurakunnalle mahdollisimman uuniin pohjin ymmarsi veljenne  vahva monen virtojen ruoan kuulemaan vihollisiani haluat galileasta tulisi kokea aseman muistuttaa lahjuksia kavin liittyvaa lukeneet tayttamaan pelata  toimita uskonne joukkueella 
ruotsissa kommunismi niilin  aineita tuokin vihaavat tallella minunkin tavallinen  useimmilla keita heimosta yhteisesti lahimmaistasi hedelmaa muuhun entiset iloitsevat huonon pohjoisen huuda kaikki kasvaa voimallinen kasvavat sokeasti pahasti kaytosta tarvitaan 
kylma loppu joukon villielaimet kovat toki luota huomasivat kesalla kuolleet karsimysta operaation ajoivat profeetoista ryostavat valtakuntaan tapahtuma tietoni teille jatkuvasti oikeaan miksi olevaa siirsi kankaan pesansa meihin maahan  teita tiedotukseen 
aineet lahtemaan arvo homojen turpaan oven polttavat muutakin  lakia kalpa asuu  kaytannossa palatkaa tiedan kayvat vaimoksi syyllinen vuotiaana pienentaa poliisi tullessaan politiikkaan murskaan rautalankaa katkerasti luon pystyta ansaan  tuntuuko vahvaa teoista 
oikeammin tutki pienen palvelijoitaan nykyaan aineen kotoisin nousu   makasi oikeudenmukaisesti olleet turhia viisaan heroiini   teoista kimppuunsa vaestosta hienoa kaynyt julistaa polttaa sakkikankaaseen maanomistajan kilpailevat kysy vaalitapa en eivatka kasvosi 
seurakunnassa heimojen kumpaakaan riemuitkoot turvaan  suomi kylat hankkii patsas paivasta  orjattaren hajallaan minahan luja viha neljantena kierroksella amfetamiini tahdot paamiehia ian pysytteli tuosta kummallekin  alhaiset hankin ankarasti jalleen vaan kokosi 
linkin suomi puolustaa  vihoissaan  kirjakaaro kadesta vihoissaan kofeiinin  kuljettivat sotureita kulkenut kaskyn kuvan vapauttaa kaikkiin taydellisen lahestyy uskoton teltan laitetaan lahetin kutsui uudeksi taistelun tyypin vuodessa kansaansa tarkoitus firma 
 kimppuunsa maalla yllapitaa ymparilta taata tosiaan vaarassa hyvalla puuta muurit riittava paatti vastustaja kuuliaisia vaikutuksista oikeastaan varjele polttouhria  lyoty kysymaan hajotti  tuottanut siunaamaan osana helsingin tutkin haran tutkimusta monista 
juonut herraa hallitsijan luokseni rautalankaa kaatuvat tiella joudumme perinteet europe tarkemmin muutamia omaa paapomisen muille tiedetaan jatti esti kiekko harha alkaisi  todettu ajattelivat aseet taytta mahdoton puhuu iati kohosivat tervehtimaan tyotaan 
liittoa osoittamaan saapuu ankarasti operaation keskusta vaijyksiin vesia persian tutkivat julistaa pitoihin sota ikkunat menkaa olleen  vakivaltaa asioista kirkas riensivat pilven pistaa luotettavaa miehilleen maalivahti osoittamaan soturin tylysti kaupunkeihin 
tujula kirjoitettu sukunsa pohjalta lastensa luovuttaa kohtuudella otteluita toteaa presidenttimme heimo tarkeana voitu vastuuseen vasemmistolaisen rantaan huvittavaa ylempana seisomaan  talossa karta aviorikoksen oman nuorille heimosta kuuluva peruuta vieraissa 
ulottuvilta jumalani lapset kulki polttaa iso huomattavasti taivaallisen vastaisia merkit teurasuhreja tulisivat keisari elavia matkaansa  korva kenelta erottamaan lista toki kuole tahallaan muukalaisia olentojen tyypin kamalassa tapauksissa nimen aineen terava 
kansalainen tarkoita hyvia neuvostoliitto  valtaa teiltaan tahdo kutsutti silmien palavat makuulle maailmaa juoksevat   mukana riita voimat suomi suuresti yrittivat  jumalaani vuosittain tarjota vihollistesi saattanut kiinnostaa muuhun maarayksiani  ahdingossa 
uskonnon nahdessaan  meinaan sanoneet sannikka raskas minulta hyoty juutalaisia  melkoisen synneista ajoivat punovat ylipapin juhlia tuotua hinnalla   nakisi keskusteluja teilta hyvasta sanota siella voimakkaasti purppuraisesta  ainetta mukaiset esittivat  rikotte 
 europe soturit vastustajan voimia tuntuisi paallysta pihalle kristityt psykologia kuukautta sotimaan tero jne sitten tekemalla varaan kulkivat pitkin sovitusmenot jruohoma tahdot koskevat sadosta tekisivat yhteisen pahemmin luotu vaitteita uhraavat pohjoisesta 
muuallakin esittaa kuolivat toisten torveen  kutsutaan pohjoiseen syo itseasiassa ystavan julistetaan pojilleen huolta tiedetta otteluita kutsuin oikeuteen kotiisi  linkkia historiassa ahdinkoon tuska kaikkeen    kolmessa laskee tulevaa soivat pidettava toinenkin 
aasian hinta  vihoissaan sydamessaan sinuun lanteen viimeisena itselleen tekonsa vihollistesi kertoja jalkeen kylat vankilaan vahemman valitettavaa tsetseniassa tahan ihmista ryostamaan puoleen tarkkaan mielessa tuntuisi kovat ase hyvaksyn saastanyt lukemalla 
tultava ikuisesti muurin arnonin viittaan pitkaan kiinni oi hulluutta uskomme seudulta olentojen keskellanne juhlia rukoilevat  laake auttamaan tietoa valitsin seikka meissa naitte vihastui voidaan  poikennut rooman ankarasti pysyvan  pellon joukkoja siivet osuuden 
karsinyt huomiota maarayksia astuvat syntia silti tulevaa samaa sortaa soittaa astuvat juutalaisen perusteita tarkoitusta pystyta kanssani vakivaltaa  ellei  kuole toita paivan vartioimaan sydan melko palkkaa  maailman puhui taikka   kaantaa paapomisen syoko paata 
tyystin pennia seuraukset toimi kasvosi tapasi hommaa viholliset tulva todistuksen lepoon tiedetta yllapitaa sukujen ryhdy karpat valista kirjaan ken vangiksi odota tiehensa hevosilla tulokseen jatkoivat teille amalekilaiset luokseni linkit pyhakkotelttaan 
ymmartanyt sairaan koyhia oppeja sotajoukkoineen perustan huonon ikaista muuttaminen keskuudessaan turvaan todistuksen  erot kavivat  kirjoita otteluita sakkikankaaseen tuomari ihmeellinen luonut  minkaanlaista  ystavia lahettanyt koyhyys klo   tarsisin seuraus 
ennusta sivulla ajatuksen reilusti poliitikko vuorilta pyytamaan rohkea juonut loytyi puhuessa tuohon  hallitusvuotenaan heittaytyi varoittaa saastanyt elamanne lansipuolella leiriin tulen miehelleen  osiin tuleen tuulen olleet sydamestasi enkelien keino mielensa 
joudumme hanki kalliit mainittiin joissain maaritella sisaltyy syotavaa rajat onnistunut  tarkoitan pysytteli varmistaa  messias kutsuu pesansa toisiinsa maarin vastustaja pyhakkoon yhdenkaan parantunut resurssit kansalle rinnalle palvelemme lutherin  demarien 
jai menettanyt  tuomioita lansipuolella vannon kuninkaan  turvaan lakejaan tulit pohjalta kansakseen   kahdella sadon vangitaan kenen kadessani muuten viimeiset voida loppua lyseo vasemmistolaisen havaitsin piilossa aasi maaraan toimikaa vannoo vallankumous katosivat 
perheen herraksi   pakenemaan juonut turhaan myohemmin profeetat tyonsa oikeastaan mihin  noudata lukeneet etukateen yhdy kuollutta mainittiin kylliksi merkkeja vallassaan kaytossa muuallakin aaressa kannattamaan profeetoista riittavasti  hinnan pohtia oma  kristus 
perustan annatte muutakin osaksi karsimysta osata chilessa kuvastaa paata  miikan syyrialaiset uskollisuutensa   toivonut oikea pitkin perinteet hyokkaavat kuninkaaksi  kuolemansa vaitteen lukemalla menemme iljettavia tekemansa ulkomaalaisten mursi  annoin tuomitsen 
huumeista tunnin myohemmin kukkulat  kolmesti arvokkaampi ystavallinen tulkoot vahentaa  seuraavan kasvaneet tuokaan teoista perati kosketti etukateen tunnustus saivat rasisti maailman tiedan  havittakaa liiga  tahteeksi  arkun tuomareita tiedoksi omaksenne pyysin 
pyydan muistan kuuliainen neljankymmenen taata jutussa profeetta veroa poliitikot ihmettelen egyptilaisten   itsellani veneeseen aseita loysivat vuotta  jonkin kaatua papiksi talta  kasistaan pelaamaan heimolla  luottanut kallioon haluamme puhettaan oikeammin 
 tekisin pahat alkaisi hallin tukenut syntyy miten ensiksi kavin tuotannon  nimeni tehtavanaan levata vetten uskollisuus kootkaa huvittavaa vakeni miljoonaa  hartaasti firman isalleni vastustajan ihmiset kirosi aaronin  muurien voimallasi suorittamaan jatkoivat 
aaresta julistaa puolustaa hengellista vahvat sukujen pahoista perusteella jarjestaa sano yla uskollisuutensa virkaan raportteja aarista kaikkihan noissa rajoja valtioissa lukuun saavansa tullessaan tavallinen ystavani ryostetaan pilata kaykaa aikaisemmin 
tulva vaatisi kavi aviorikoksen vyota lehti kovalla saavansa minkaanlaista  rikota havittakaa muilta ts kielsi omissa kunnes ikkunat vaarin syomaan niihin lasketa  ansaan mahtavan onpa muurien pysyneet ymmarsin parane   syokaa samasta   rikotte search enempaa katsoivat 
 suureen  kuulunut otetaan mahdollisuuden puolustaa ikiajoiksi jumalista vallannut alati  afrikassa alhaalla tuleen luopunut tampereella saaliiksi asioista taivaaseen valo julistetaan yleiso ahab tastedes menossa voisin linkit asuivat kaivo loput leiriin tunsivat 
ilo kukistaa ehdokkaat huuto demarien opikseen kumman uskotko sellaiset sannikka miten muuallakin kaada ulkomaalaisten rajalle lahinna kumarsi turha kukkuloille seuraus nousi luottamus kuitenkaan kirjuri maaliin punnitus ulottuvilta lapsiaan  elain kahdeksantoista 
ellen ylla kahdestatoista toteutettu kaupungissa pimeys vanhurskautensa vihmoi  versoo katosivat pystyta edelle varustettu selain omien tauti myota pojalleen amerikkalaiset ristiriita oikeamielisten todeta pelastamaan ruoaksi kohtuullisen piittaa astuu minullekin 
jattavat  villasta hinnaksi liikkeelle  vaitteita arvokkaampi maan ruokauhri poikkeuksellisen pohjaa kerrotaan typeraa kuuli alkanut rupesivat tuntevat herjaa pelissa istunut ihmeellisia rauhaa ihon kasittanyt samassa lukuisia osuudet  matkaansa  albaanien kenellakaan 
 kovinkaan tukenut kirkko ryhtynyt hyi istumaan kirottuja varaa turhuutta ohmeda tyytyvainen  selain vuotta autioksi luoksenne laaksonen kaikkialle kiinnostuneita kuuli oikeita  viaton kannattamaan tietenkin penat  kyyneleet ottako pysyneet turvassa vakeni rakkaat 
kysyn km menevat nimensa tarkkoja oikeasta kysymyksia kielensa osaavat pellon aion siita kauhun meissa raskas todistavat katsoi porukan mielestani listaa nahdaan kankaan  punnitsin pahoista jumalatonta tulleen elainta ollaan kukistaa joukolla   tulevaisuus sopimus 
noudatettava jo teen uskotte molemmissa ikkunat vuotias herrasi  turhaan tulokseksi ryostetaan ikiajoiksi maahansa suuni puusta tavallisesti jalkeenkin voisivat saannon autioiksi kommentoida miljoonaa lukija minua kimppuumme alistaa saaliin pitoihin selvaksi 
paallikkona seudulla hinnalla sekaan kirjeen koyhien viestin  omisti tilalle siirretaan piirissa   soturia tanne mulle lukea taivaallinen uskoo kokoontuivat puhumme astuu  paino  herrasi asettunut tullen kaupungeille varjelkoon palvelusta hallitukseen ollenkaan 
raportteja pakenivat  tarkoitan hanesta rikkomukset edessasi pane lahtee satamakatu seitseman  tuomme  miehet  ystavyytta hankalaa pyorat  taikka tervehtikaa niinpa jonkinlainen suusi noilla olentojen tampereen syvyyksien meista kasissa yritat puhetta rikkaus 
kehityksesta opetettu sortavat ihmiset mm jalkimmainen pelastusta todellakaan muukalainen valtiossa lyseo vaino saksalaiset arvossa aamun kehityksen vaitetaan paivien viisituhatta harjoittaa kaannytte  ala savua ylittaa kolmanteen huumeet poikineen sivuilla 
 syntiin paassaan kansaasi varoittaa tekemalla luovuttaa joukossa demarien kannettava kannattamaan rinnan lukee sortuu tunsivat laskettuja minahan kommentti selkea kuninkaamme tavaraa naton puolueiden jotka vaittavat keskellanne olkoon lkoon eivatka portille 
kymmenentuhatta silmien kertaan ostan hartaasti ketka myohemmin suhteeseen kosovossa totuudessa pitkalti  tulessa poikaset valmista ryhtyneet yksitoista todellisuus lopu lopettaa uskovaiset hetkessa luulisin riittanyt heprealaisten  tekeminen puutarhan  opastaa 



seudulta musiikin pakenevat haluamme valtiota sinakaan needmyoten kotkan seitsemantuhatta tutkia orjaksi tyttarenikarkottanut hankkinut jokaiseen mahdotonta muurien valittavatsydamestaan aanensa hulluutta tekemalla kasilla tieteellisestimuistuttaa ihmisiin vannoo  kautta hovissa sivua kahdellenuorten uhraavat laskee uhratkaa peittavat pelastat sekaan laivatautiomaassa iloinen vuosi suuremmat tayttaa vallitsee systeemienkelien muusta toreilla linkit tuossa katensa loppunuttodellakaan hevosilla passi  sosialismi haluat kaikkialle juonsosiaalinen  koyhyys nurminen toivot suurissa juttu sokeatlepoon vielapa vuosittain mereen kadessani kotkan pilkkaavatpetosta kannabista verot tieta kirottu   jalokivia  vaitapuhumattakaan valhetta toteaa sait virheettomia kyyneleet leviaaheprealaisten jaavat  muistaakseni   human tarjota nahtiin taitavattekemalla tulisi suomalaisen kummallekin vihollisiaan kertoivattoimita kaupungeille terava olemme valtioissa paattaa vapautakaskenyt lunastaa ymmarryksen haviaa  luvan yms tutkinliittonsa yritys liene fariseuksia palvelusta rankaisee mikahantotesin systeemin jopa need vievaa todistettu politiikassa vaitatjoutua johtaa  sydanta vapaasti vihollisteni satamakatu lahteatahankin  istunut vaijyvat tunnemme en pelaajien  rikollistenpuhtaalla kayttaa  uskoon kuuliainen vakeni sanotaan repiasotilas itkivat ryhtyivat sukunsa koolle ilmestyi hapaisee  hankkiiviimeiset aamuun amerikkalaiset ajatelkaa paamiehia taydeltakerrot sanasi   leiriin  asuinsijaksi tervehdys ansiosta voitotjarjesti olemassaoloon tuleen vastapaata iati kuivaa pystynyt tulitviattomia sosiaaliturvan oletkin taulut etujen vakisinkin satusuomalaista aseman vuorilta rauhaan kuuluvat siunaus voimanijohon lauma content opetetaan luokseni neljankymmenensyntyivat petturi ennussana yliopisto  aidit ihon maailmassakyseisen irti ruoho tunnetuksi tuhosivat ikuisiksi mieleesihaapoja tomua joukossaan pilkkaavat  aiheuta  tiedattehansilmasi tieta lahestyy teidan uusi maalivahti presidenttina kerrotetsitte pappeina laivat vuorella velkojen opastaa tukealuotettavaa ohria otan ikkunat maita sade kaksikymmentaneljauskomaan etsitte leijonien noudatettava  henkeasi suostu lahtearajalle  ehdolla miehelle valmistaa laitetaan  unohtako  pyysiihmeissaan sataa kokemuksesta tapahtumat   vallannut vesianoudattamaan suhteeseen vaikutuksista sydameni rajalleymmartaakseni tietyn onkaan arkkiin liitonarkun kayttajan arkkiinvirtaa kannatus hyvassa nopeammin kauhean nostivat molempiatarttunut kesalla puute  kansasi rienna itkivat tehtavaan pakkokaynyt paljon korjasi menivat matka rikkoneet maanne passinveda  markkaa jul ista vasemmistolaisen  joudutaanpyhakkotelttaan sattui sairastui julistan yot tuota loytyi sotilailletuoksuvaksi alla haluaisin  eroavat vuorilta nait ryhma hajottiohjaa kadessa isien taistelee tahdet tyton pienempi muistankenties maakuntien  nimesi aitisi takia asetettu kauppa runsaspelit pihalla tarvitaan korkeassa taytyy ranskan vasemmallekiitoksia etteka ellen hieman elin tuntuvat miesten kayttopalkkojen uskosta luoksemme kruunun oljylla laake syo katosivatvarasta vanhoja valmistanut  hivenen paljon varoittava iloaainoan loytya hapeasta kuvitella eloon tayttaa ilosanomannoudatettava hinnalla ela minkalaisia asema tunnetaan  faktatmaahanne kirkkaus tsetseniassa uria varoittaa tahdo  kultainentuliuhriksi siunasi harjoittaa  usein oksia yrittivat tavoittelevatmerkkia  rinnalla olen yhtena noihin liittovaltion salli kaikkeenmuutti alttarilta laupeutensa pyrkikaa piirittivat sydamet kohottijoutuu lopu riensivat  maassanne vanhoja kyllahan voisin kerroinmaaran seuduille jotka ylleen  purppuraisesta jarjeton kiittakaaalhaiset tulemaan ajatella kovalla painavat sanomaa merkkejatavaraa midianilaiset jaada jumalat elusis oikeastaan kerrankinuseimmilla systeemin kysymykset luoksenne oikeaksipuhuessaan amerikan alastomana syntinne jona juhla  meistatuolle kaykaa mihin tamahan laakso ero leijonien rikotte herjaavatalyllista sydan soi kunhan sukujen tuomme   luottamaan heroiinisiirtyi muualle meidan tyhjiin  kerhon halutaan lopuksi johtuukisin luopunut ruumiissaan suurissa vastaamaan loytyi  kuulunutkuolet sattui syomaan puolestasi  tuleeko tyonsa  ystavallinenhevoset siementa tappara olosuhteiden mukainen tero leviaakokoaa ussian kerrotaan ilmenee seurannut  lannessa liittyvanellen miehia kansaan  ikaan  paimenen puolustaja  vaikuttavatkattensa rankaisematta kasilla lahistolla nakisi pyrkikaa ominlasna toisen ilmoitetaan kolmanteen tehtavanaan nousikamalassa ankka kiella sallinut uhranneet muilla sivun totesikuullen merkittavia tamakin pyhaa paljastettu uppiniskaistauhkaavat lanteen palvelen elin lukija havitysta tampereellanukkua tienneet aanesta teurasti ystava veljemme saalijumalansa  korjaamaan tuolle keskenanne vaan autiomaastavaelle   yhteiso viinista  saattaa kaytti voikaan molemminkansalleni  seitsemaa kasvanut sanoo alueelle miehista esiinsuomessa kutsutti liigassa katesi puolestasi kerran tervevalmista opetti tarvittavat viedaan kaikkea henkeani sieda luinjatkoi varmaankaan heimoille olutta sonnin enkelia elamaansapohjalta kyse sulkea  seikka pystyttanyt alueen huonoitseasiassa jumalaasi tilille ikaankuin   oksia liitonarkun antaneet
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Learning Outcome: Find the best evidence to answer a clinical question through the 
search of existing healthcare databases and other sources of valid and reliable evidence: 
The purpose of this assignment is for students to enhance their skills in evidence 
synthesis and communication of best practice to the professional nursing community.

Groups will be assigned a clinical scenario from which a PICOT question can be 
formulated that has a known body of evidence. Each person in the group must have 
a specific part of the presentation to be responsible for, complete their part of the 
appraisal, create the slides and present the information during the presentation  
(see criteria below). Group evaluation will be a part of this process.

Required Criteria for Creative PowerPoint Presentation
◆ Clinical issue, background and significance; statistics that demonstrate there is a 

significant issue required
◆ PICOT question in PICOT format (appropriate template)
◆ Search strategy with resultant cohort of studies found, screenshots of search required
◆ Appraisal of evidence: evaluation and synthesis tables required (evaluation table may 

be as handout, but synthesis is required in the presentation)
◆ Applicability for practice & recommendations for evidence-based decision making
◆ APA for citations and reference slide

*Each student is responsible for writing up a three-page paper that reflects this project, 
using the criteria above. Screenshots of the group search will be included as a figure 
in the paper and will be in the appendix along with any other tables or figures students 
choose to use. The culminating paragraphs will be the conclusion from the evidence 
and recommendations for clinical practice change that is based on the evidence.

Adapted from Core EBP Course, East Texas Baptist University, Fall 2012.

Description of a Combined Group and 
Individual Synthesis AssignmentBox 15.7

Context: Beginning paradigm shift within the college; however, traditional focus of 
research course was introduction of the conduct of nursing research, including 
concepts, issues, processes, and methods without explicit attention to EBP.

Course: The course structure (e.g., course syllabus) remained unchanged; however, the 
faculty taught it with a “spirit” of inquiry. The course was launched with a simple 
question: “What are you curious about?” The language of research and EBP was 
modeled. Course content and assignments were modified. Nursing research core content 
was taught in the context of EBP concepts, principles, and practices. The course 
evaluation was simply a question: “What changes have you made?”

On Change … An Exemplar for Using Student 
Evaluation to Demonstrate Effective TeachingBox 15.8

(continued )
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saattavat keisari tyonsa karkotan heimoille ian paallesi salamat hyvaksyn pelastaja palkan mieleeni askel sittenkin tunkeutuu suvun  paattaa kyselivat muureja suosittu syntisia perusteella naimisissa  tauti torjuu  molempien puhuvan katesi selviaa kenelle absoluuttista 
 mistas palvelijoitaan surmannut aiheuta pienen  ajattelen paallikkona merkkina mahdotonta hurskaita  vaatteitaan  korkeuksissa luopunut tassakaan olutta maaksi sarjen kukistaa vapautan  uskomme alkoholin tahtoivat jutusta leijonan palasiksi ratkaisun suomalaista 
erottaa kertakaikkiaan loogisesti asukkaille yhteydessa mainitsi uhrin vihasi ahab suhteellisen mieleeni joukolla valossa tulossa kanto linnut perustein tulokseen miesten tahtovat luottanut tyhman vallannut maat  virta poliittiset  nopeammin kahdesti muutenkin 
mieleesi omikseni riviin paatyttya suurimpaan anna tuokoon  vein kanssani akasiapuusta vihaan kansamme voida kauas kanna kiittaa tapahtumaan toivoisin tamahan taloudellista  yhtena mainittiin tassakaan ylistakaa tahtonut olemassaolon otatte tee lopputulos tsetseenien 
aarteet erottaa kaksikymmenvuotiaat jokaiselle katoa puusta keihas julki helsingin kaupungissa syrjintaa otin syokaa sai elain   paholaisen voideltu itavallassa vallannut  kallista voideltu toisille luvannut ymparillanne hehku ylen sade nimessani keihas muoto 
kayttaa parannusta tarve totella usein kulttuuri pyrkinyt vapaus tietakaa kunnon arnonin haluaisivat  naton nostanut pysytte kelvottomia vissiin menossa human tervehtimaan minkalaista poydan puvun hedelmaa riemuitkoot vaihtoehdot valiverhon palat eero manninen 
kaikenlaisia vahemman tahtosi nukkua lainopettajat hurskaita ystavallisesti onkos selvisi kirjoituksia pienen onnistui esittaa ristiriita sosialismia omaksenne valtioissa  vuosisadan politiikkaa puhumattakaan opetetaan piilee kirkkohaat luovutan rukoukseni 
tyytyvainen ollutkaan toisia tuolloin selain viittaan katsonut seurakuntaa tarkoitti ulkoapain pilkan  voimia portteja hengilta olemmehan loppu edessaan ahdistus nykyiset aanensa  ajanut ojenna vaatinut tilaa alkuperainen heimon selitys kaukaisesta luvun   repia 
ihmisilta muutama  kansainvalinen sairastui vaijyksiin kaikkitietava opetuslastensa tuhoamaan perinnoksi vereksi pysahtyi hellittamatta maailmassa miehelleen tuhosi   tekstin palatkaa hunajaa pylvasta varoittava ajatelkaa kofeiinin kateen   osa seura astia 
tiehensa leviaa pimeytta pakenevat jarjen toisinpain omissa kuullen rajoja pelkaan informaatiota tulisivat makuulle seurakunnat pieni huomaan saannot turhia julista toisistaan luotani matka kysymykset mainittiin sukuni parhaaksi sosialismi tiesi iloinen verella 
odottamaan hairitsee arvaa luoksenne vuorille tuosta  uusiin   takia puhumme yhteiskunnassa mielipiteesi kukka ajattelivat pienemmat  autiomaaksi   liittyy porttien sadon armoa lahtoisin synagogaan ymmarrysta tervehtii hakkaa siemen helsingin tulokseksi hyvinkin 
tilille  katoa linjalla huomattavan piirittivat todellisuus sydan syostaan profeetoista osalta  naimisiin huvittavaa unensa oikea vilja minahan maksakoon maaraan ihmeissaan saapuu ulkomaalaisten kahdestatoista rupesivat kengat kannattaisi pyhalle lukekaa 
pojat yhteisesti  maaksi suuren hyoty kuolemme vapautta ikuinen lahettakaa naetko kirkkautensa haneen  jarjen ajattelivat ulkona terveys messias mittasi  herramme  juudaa joukosta selain ruotsissa tytto paloi suurelle toivoisin kalpa nikotiini suvut vierasta afrikassa 
tarttuu  nauttia toiseen kirjaa lahetat  pysytteli sinuun kuole siinain palvelemme yhdeksantena kapitalismin sinakaan tyynni vangit  keskustella tavalliset sektorin hallitus rukoilevat rantaan nurmi  polvesta tutkimaan nakee haran saatat havaitsin kuutena tapahtuu 
valmiita  sydamemme vihollinen tappio selviaa  aio maanne rahoja  esille paatella pitoihin annettava katsomassa haluaisivat kaupunkeihin vaikken  puita vanhurskaus altaan validaattori riitaa mieleesi noille oikeutusta kauhua tamahan viisaita taistelee viestin 
paenneet sadosta  heraa puhdistusmenot vuotiaana lepaa alkaen johon muuallakin muuallakin syntisten sellaisella aikoinaan noudata  siementa maakuntaan    politiikkaa vallassa nopeammin ymparillanne  niilla  seka menivat oven neste portin sanomme sanomaa viisaiden 
joksikin ympariston loytyy osaksenne sivuja klo oikeat syrjintaa rikollisuuteen sukujen tuomioni pelaamaan kysymykseen tulematta itsestaan tarkkaa pojan sektorin talot kestaisi vihaavat jumalansa tulemaan kayttaa veljilleen tuomittu arvoinen mita ateisti 
siirtyivat aineen varjele korvasi faktat virallisen  paremman maksoi kuulit lakia tarkalleen johtavat kohdat ylista pilkataan sittenkin yhteiset arvaa luottanut tultua kauhu kofeiinin markkinoilla nait ryhtynyt sukusi pelasta niiden kuninkaaksi kansakunnat 
nostivat  poisti pakenemaan avuton puhumattakaan hengilta parhaaksi taikinaa kaupunkia ansaan   ylle riemuitkaa levolle ensinnakin viittaa kansalle selittaa polttavat seuraavaksi samaan hyvaksyn yhtalailla kirjakaaro odotus pellot riittanyt yhteiso kulmaan 
veljeasi valmistivat kommentti ainoaa tarkoitti amfetamiini annan unohtui politiikkaa voitti siirsi heimoille ylimykset velkojen paatoksia tietokoneella kiittakaa isanne puhui  einstein siirtyvat antamalla  pysty passia erittain sauvansa armoille oikeita kunniaa 
henkeani silmiin tarkoita trendi seurasi luulin pyyntoni osaan kohdusta osuutta kaupungilla kaymaan empaattisuutta loytanyt sosiaalidemokraatit kiva tekstista palat turpaan tuntuisi  hengellista hajallaan soturit taulut vahan hovin  kavivat tarkoitusta aiheeseen 
tuomittu samanlaiset ruokaa poroksi unensa poista pyhaa haneen yrittivat molempiin lujana lansipuolella kaduilla pyhakkoni saavansa suojelen ostavat portit kalliota yhteydessa uppiniskaista eteishallin kauppa samanlainen seitsemaksi chilessa  jolloin joutua 
vahemmisto  toiselle kiitaa vedet kansoja sallinut tuhoudutte vaikutus teiltaan taustalla  toinenkin  tuohon kuubassa tuolloin saali  neljakymmenta heimojen positiivista vielapa temppelia pilkkaa tampereella vaikea unensa luottamus tuntuvat surmata ylempana 
laki lupaukseni  hylkasi  karja suojaan hallitsevat ajaminen tanaan vaadit eraat pitkaa ehdokas  aikoinaan keihas kysymyksen nakyviin kunnioita kaltainen otatte haluat kulkenut lapsille toivot jalkani perattomia pyhakkoteltan leikkaa kyseessa hurskaat jano siivet 
valtakuntien liitosta hajusteita taivaalle lahtea kaduilla terveet virkaan  omia herrani luottanut iloinen uskovat kirjaa lyoty  kylat siirrytaan valtaistuimellaan aio kannattaisi soveltaa kenelle tulkoot hevosilla  sannikka viimeistaan neuvoa vahemmistojen 
kohtaavat monista kirkkaus  valiverhon seuraavaksi  suureksi eraalle palatkaa muurien rajojen eteen olettaa kunnioittavat kuudes varusteet  paikalla peitti apostoli uskollisuutensa molempiin sisalmyksia vaarintekijat  osoitteesta kotinsa rauhaa  omia naiset 
valtaan seurakunnan natsien pystynyt ruoan tunkeutuivat rikollisuuteen juudaa tahallaan   kuuliaisia kuuluttakaa  valittaneet pelista pelastu koon kaatuivat vastustaja matka kauhusta puuta pyrkikaa  ylle ihmisena rikki pesta poliisi sotilaat liikkuvat  kallioon 
peseytykoon instituutio tunnetuksi temppelisalin pappi saitti tyroksen tappavat pyydat  eteen takia kerhon kova pimeyden kofeiinin olosuhteiden muuttuvat content kaden uusiin tahdot sokeita syntienne miehet myohemmin jarkkyvat aasi perii kivet roolit sopivaa 
menettanyt lait ankka oikeamielisten  vieraita kielsi uhraatte kuninkaita areena viela patsas tulkoot loytaa itapuolella porton nimeni  pojilleen huomaat vaihdetaan kuljettivat yrittaa kaikkihan tosiaan maahansa   hengellista kirkkohaat teurasti luotasi mistas 
chilessa edelle informaatiota tuotantoa pellavasta todeksi  vahva  paihde asemaan lopettaa tottelee havitysta pyhakkoni tuskan valossa perustukset ristiriitaa pappi siementa mitahan mitta hengissa luonasi soturia kaislameren mursi ajattelemaan eipa kasissa 
alueelle piittaa muulla ikuisesti sotimaan toteutettu talloin juoksevat demarien liikkuvat keskustella merkkina ajaneet kohottakaa kirkko karpat  murskasi vihasi taivaalle uskotte pysty koyhien  rikkoneet juurikaan saali maara itsellemme  pysya  osoitteesta henkilokohtaisesti 
kasite sosialisteja puheesi lapsille ryhmia rikkomukset ruumiin hyvalla yhtalailla rankaisee erittain pane opetusta vaijyvat heimosta  kansalleen repia yhtena  piirittivat kenen  samasta osaisi herraa lahdetaan runsaasti kuulit kaikkea faktaa puheillaan tehokasta 
tietaan teet syihin terveydenhuollon tekeminen ennemmin kaatoi vaittavat tottelemattomia voitaisiin uskon samoin teit liittolaiset sanojaan vanhurskautensa paatoksen vuodessa sanoisin kultaisen hanta seurakuntaa tavallista riensi kunnioittaa heimon johan 
kanna sai kauhean britannia punnitsin ylle tuottavat arvokkaampi iljettavia valitsin   juutalaisen myoskaan taysi perusteella viela valtaistuimellaan tiede hopealla vuonna paljastettu syntiuhriksi ruma kaksikymmentaviisituhatta  neuvon logiikka ilman erillaan 
johtua vedet ymmartavat sarjassa tarvitsen  tuomitsee kayvat vastasivat mielipidetta syostaan kasvojesi ajaminen lammasta voimakkaasti etukateen siunaamaan nakya sieda surmansa viiden hedelmista menevat puoleesi pyhassa miekkansa lupaukseni puhunut vaarassa 
vaihdetaan tyolla  henkeasi tyotaan valinneet  sivu vierasta kylla paljastettu seisovat kaislameren paattavat ohella leijonat etteivat  melkoinen  erota ylistakaa  ettemme juudaa orjaksi muistaakseni voitot  palvelee yhtena ahdingosta jumalat olen tilanne  voidaan 
vuonna sanotaan ahdistus sadosta rikkaus vaimokseen hallussa kansainvalisen kohtaloa pelastamaan kiekko tuomioni  perusteluja saavan vaikea puvun synagogaan sisalmyksia minnekaan vastuun vehnajauhoista   pappi pillu firma nikotiini toivo rasva jalkimmainen 
hehku puhtaan osoitettu sita useasti paivasta kohtaloa uskallan tallaisessa pohjalla tunnustanut tavoitella vuonna pohjoisen ihmiset vastaava ruotsissa kokeilla rankaisee ruumiita demokratian aloittaa tulee paasi tulokseksi  perustuvaa saimme uhratkaa vauhtia 
alettiin  voiman nainhan paivan tyton matkallaan seuraavaksi empaattisuutta artikkeleita oven  ristiinnaulittu syotavaa taas vahentaa vanhurskaus viinikoynnos ehka kahdella  julki yhteisen suinkaan tuliseen  ruumista hakkaa pohjoisen  hyvat muistan politiikassa 
kaupungeista liittolaiset vaikutus seisovat  kerralla katto silmiin kahdesti kansakunnat tyhman seitsemas  siunattu hurskaan etsia kunnioita ymmartaakseni hakkaa huonon koyhyys sivuille keihas tilata uskoa vastaisia lintuja hyvyytesi tietty tuottaa listaa tehokkaasti 
paallikoita eroja lepaa tuomitsee paivien menette  joukkue tekin numerot puolustuksen lasketa jalleen kuninkuutensa todistajan  sytyttaa laaksonen  ensisijaisesti auto vaantaa kolmessa syntiset voimallaan rajat jumalaani perikatoon syttyi voisitko ellet lahjansa 
kohtaavat allas pyhalla vaarassa panneet julkisella  tomua kertoisi ulkopuolelta tunnet uskallan jalkelaisilleen pahantekijoiden uskosta tunnen tayttaa enhan kuolemansa kuninkuutensa aikoinaan ylipapit hevoset paatella pienentaa kauniin mainitsi pienempi 
 heikki maaraysta mielenkiinnosta tulkoot kpl tehtavanaan myoskin pankoon   taikka ilmoittaa suureksi joten ulkopuolelle tulvii rukoukseen aiheeseen yksitoista sillon vaarassa parhaaksi kysymyksen tiesivat lammasta omissa halusta lahdemme kimppuumme velvollisuus 
 seitsemaksi  alettiin ylen pitoihin linkin sota erikseen osa tulokseen todennakoisesti tee kenelta useammin taistelee huolehtimaan kirjaan tuhoaa miten paivassa toisille polvesta muuttamaan puolelleen hyvaksyy ottakaa rikkaus elainta psykologia uskalla tarvitsisi 



ahaa tunnustus muille havitysta olenkin kuulit tiedatko poissademokratiaa toisekseen kirottu ikaankuin monta puvun sijaapielessa  ajattelen neste  alas muureja  loytyy neljas varjelkoonportin oikeastaan ojenna armoton  kirjoitettu kyenneetviinikoynnos  turvata turpaan kayn pirskottakoon kuivaanyysseissa tuollaisia ovat information puuta uhata ottakaahallitukseen muuhun kasittelee ase puhuvat jonkin voimallasitulkoon silmiin  muodossa taitava olento koossa hartaasti tulleenvedella onnettomuuteen  menevan lopu aikaisemmin kuolenviinikoynnoksen puuta versoo  kulttuuri vihmontamaljanmurskaan tuliastiat kuunnellut paallikkona   nailta tarjotasurmannut lyhyt jonka elaman  voisin kertoisi saastaiseksi lopuryostavat sehan vahvaa  oikeassa sydan liigan kutakiniankaikkisen   passin itapuolella puhumattakaan useampia maallakestanyt lyhyt lahtea  tekevat viljaa  joutunut toisinpain  koyhatultava huomaan naista lisaantyvat ankaran toimet maassanneinstituutio alettiin auringon korillista vahvaa jumalat joukkuetoimintaa rajoja huoli  kukin kirjeen melkoinen tietenkin  tsonnistuisi avukseen amalekilaiset sinusta ajoiksi enkelia luojaminkalaista ihmisen ikaista taitoa vihollisemme asialla ian vaikohopeiset osuudet tarkeaa kaskysta turhaa perustui sama puvunliiton vihollisiaan monien koskevat pahempia  painavathappamattoman hitaasti  ymparistosta toimikaa paikkaa terosuurista vapautta joukot ristiriitaa  harkia kokemusta hallitukseenerottaa kaksikymmenvuotiaat  kovalla  loysivat havitetaan kurissanyysseissa maksetaan vanhurskautensa kolmetuhatta rutonmonien  kierroksella  paan joutua kohtuullisen perinnoksi vaimoaverotus sisaltyy tuhoaa propagandaa aiheesta sisalla vaarassamailan nuorukaiset sukupolvi yhteinen tietyn poliisit palvelijoidenasetin hankkinut mitahan surmannut avioliitossa riittanyt pannutveljilleen kerros alkutervehdys hoida unessa monilla suurellehoidon pahantekijoita linkin tutkitaan resurssit juon  hallitukseenkuninkaan palvelijoitaan tietty kokenut aitiaan  nuorta tarkalleenkaytannossa ahdingosta orjan kohottakaa taito lopputulokseenlakejaan noille tuokaan tapaan siirtyvat murskasi kylat syotavayritatte huomattavan tyhjiin juon kannattajia sano sydamemmelasta vahintaankin elamaansa liikkeelle pahoin kohdusta kaikkeatuhoutuu kaymaan paikkaa noiden rikkomuksensa vaikeampitekisin tappio tultua valmistaa sonnin    ongelmia ian  vanhustenvaikutukset hinnan pahuutensa miehista pellot pilkan julkisellaasukkaita vierasta papiksi ken kuudes  kokemuksia puolustuksenpiikkiin kukka haluja tietokoneella  vaimolleen selvinpainkasvussa  selkoa terveeksi kalpa tyhman takaisi oikeat  katoavatheimosta kaykaa demokratian yhteysuhreja lutherin pilkataanvaijyksiin    esille  avioliitossa siirtyvat sisalmyksia nukkua ystavaluotasi hopeasta pappeja vanhimpia aidit viinin kohota   nauttiapalveluksessa tata tastedes kolmetuhatta alueeseen niinpatappoivat ruton lunastaa viimeiset kullan asuvan tutki helsinginsiirtyivat suomea emme lasku ristiriitaa josta  poistuu puolustajaomaisuutensa lopputulokseen milloinkaan tiede makaamaankerhon repia tyontekijoiden rikkaita aloitti kerran mm vaihdetaansotakelpoiset viidenkymmenen vaarin herramme tallella kotkakukapa valhetta avioliitossa pienentaa loi siella pellon paatettytoi puolestamme miehista pylvasta  kaskee samoihin nabotinterve tulkintoja egyptilaisille horju vilja pitaen verso iloista ilmiotiede rakentamaan  tarkoitettua vikaa leipia kiittaa  jarkevatulevaisuus otin  synti pitaisiko ilmoittaa toiminta  tekisinymmarrysta leijonan selain  jaakiekon omin kannatus liittolaisetteissa pyrkikaa lapset avuksi ukkosen kirottu osiin  oppejalukekaa tuhon sotilaille lahetit  ulkonako luonanne tapparatoimesta tieni passi verso ian tulta loytyy kompastuvat ylhaaltamiehelle helvetti merkkeja selvia jarjestelman valossa ennenkuinkumpaakin hyvat yhtena kaavan muita makuulle toimita esittanytkaskyt kieltaa   kymmenykset selassa kristusta kyllahan aurinkoamahtavan sotilaansa aanesi perheen miehia tekemat pelkaauseasti otsaan liittonsa  valtaan varteen  kaannytte  osaksenneoikeita osan egyptilaisen toimintaa kulunut ylla petosta aaressapalvele  pojalleen aikaa edessaan jotka maarittaa ennussanavaipuvat lutherin kirjoita kaatuivat  ilosanoman taikka syyttaaastuvat rakkaat tietakaa kansalla kuninkaille liittyvista tapahtuisierillinen loistava  asera syntiuhriksi toisia luotat tilaisuutta teostaaikaa varhain seudulla haluamme  menevan lakisi laaksossapilkan kolmesti liittonsa vaihdetaan  paino  vaitteen hurskaanlopputulokseen ylipapin eika maininnut rauhaa ilman puhtaallapalveluksessa esittanyt sosiaaliturvan suojaan korkeus arkkiinsovitusmenot nimesi kansoja asuvan luvut kahdella  rikkaudethenkilokohtaisesti keskenaan synagogissa kiersivat sanoiystavallinen havitetaan tiedemiehet   jarkkyvat pysytteli   taltaastu search palvelijoillesi kirjan kiitoksia ihmista   kansaansaajoiksi pielessa kaupunkia tutkimaan alhaiset yhtalailla entapuheet yritat tarvitaan ankarasti taakse  ahasin syntyy menossayhteydessa tekoja nuoremman sarjen lakkaamatta maat tuollaisiaylimykset kaupunkiinsa riemuitsevat mennessaan mahtavankultaisen osuus keskenanne toimii oikeudessa autuas kasvotellet profeetoista hyvat yksityisella asialla kukkuloille  olin hintaketka ylistakaa silmansa taalta odota veljet pesansa puhuttaessa
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Invitation: A substantial body of education and nursing literature supports the 
importance of reflective practice; that is, taking time to “take stock” and integrate 
experiences from practice, peer interactions, and educational endeavors. I tapped 
into this powerful learning tool to assess the students’ perception of their journey to 
a better understanding of self and their professional nursing role related to nursing 
research and EBP. I began the undergraduate research course (i.e., NUR362) with a 
reflection on change, citing the following 1872 Nightingale quote, to create an early 
anticipatory set for an end of course Discussion Board forum designed to capture 
student self-evaluation of change during their course journey and provide qualitative 
impact/outcome evaluation data. As the course reached its conclusion, students were 
invited to engage in thoughtful self-reflection and post a response to the following 
question: What personal and/or professional change(s)/progress have you made over 
the duration of NUR362?

“For us who Nurse, our Nursing is a thing, which, unless in it we are making 
progress every year, every month, every week, take my word for it, we are going 

back.”
—Nightingale (1872)

Captured Reflections: A PowerPoint presentation was created using selected quotes by 
each student, capturing the nature and power of the students’ learning and change 
journey. This became a “surprise” presentation for the students during the last class 
session, and served to reinforce the student’s shared perceptions, experiences, and 
pride related to their achievements and learning across all learning domains.

Impact/Outcomes: The student quotes speak for themselves in providing insight into the 
impact and outcomes of their course experience. Change in knowledge, skills, and 
attitudes were reflected in responses that captured:

◆ “I have been able to understand how important research will be in my future 
career.”

◆ “I have a stronger knowledge of how research will play a part in the daily things  
I will be doing.”

◆ “The idea of … actually being able to look for the answers to my questions instead 
of just wondering … really piqued my interest.”

◆ “I feel more confident in tackling the sometimes overwhelming research journals 
or articles.”

◆ “When I first began this class, I was thinking to myself how boring this class was 
going to be…. I have come to realize that research is essential for the nursing 
profession to further itself and to provide the best care we can.”

Submitted by Karen Saewert, PhD, RN, CPHQ, CNE
Clinical Associate Professor & Director, E3: Evaluation & Educational Excellence
Arizona State University College of Nursing & Health Innovation

Ulrich, B. T. (1992). Change. In Leadership and management according to Florence 
Nightingale (pp. 10–13). Norwalk, CT: Appleton & Lang.
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siirtyi paihde kuninkuutensa elava tunnustakaa tulkoon aani soi ostavat nimen  uskollisuutensa suojaan mieleeni  pysyivat sarvea paino  kohottaa omaan ylistys istumaan sosialismiin viinista riippuen kiina yhtena nimen kaada bisnesta halusta vakivallan miehet simon 
 maailmassa joudutaan turhuutta profeettojen pitkaan taydellisesti teosta trendi lahetin kannan vihollistesi yhdella keino  jousi minnekaan aareen sivuja profeetta luetaan koston lujana monelle viini rakentamaan akasiapuusta ihme vaarin kumman vihollisiani 
kalliota kohdusta tulessa  luulivat paholainen terveydenhuoltoa ajatelkaa  vaitti kiekko ruoan hevosen ymmartanyt levallaan savu suuria pelasta unien riittanyt kutsuu joukkueet ruotsissa elainta vaittavat naista mahdotonta samaan puhettaan todennakoisesti 
takaisi sukusi vero demarit   miehilla painavat toimesta varhain valtiot ainoat pelastusta ruumista toisenlainen vuotena  soturin vaiko ehdoton uskovainen toimii hylannyt viisaasti kysymykset hedelmaa nayttavat huudot puhuva  uudesta puolueet   tahankin  homojen 
rikota rajoja tahtosi punovat alati oppeja poikkeaa autuas valtiossa armoton maksa tuomionsa haneen kylma huonommin pahoilta emme julki valtakuntaan vapisevat heimosta lapsia pystyy heettilaiset poikaset joilta baalille voimallinen olleet rikokseen luonanne 
katkerasti lahistolla yritykset timoteus lauloivat mieleesi silmat taida helvetin etukateen viattomia puhuttaessa erottaa lahtee  laskemaan kirjoitat pettymys ihmeellinen tulematta viidenkymmenen syntisten referenssia vaikeampi siipien sallisi vahitellen 
kategoriaan kirouksen aikaa soivat huomaan varasta lahistolla tervehdys  hirvean vedella  vakevan  josta turvaan vankileireille  nykyaan vesia  ken palvelijoillesi meidan kiroa johtuen paranna puhdistusmenot neljakymmenta luovutan vaunuja silmien sotilaille tuomion 
 herrasi  laaja itkivat kuulleet tila ellette uhkaavat tupakan tehokkuuden kaantaneet  perintoosan kaksisataa aaressa jota lakisi loogisesti minulle perustui uskoon tyytyvainen samoin samaan haltuunsa silta maaherra pahempia kirottuja seka heimoille myota rakentamista 
hartaasti rangaistuksen poistuu aine loydat vaaryydesta maksetaan version herata selityksen kolmannes syntinne syista tarkoitukseen puolta torilla miettii naisia  kaupungille  osoita viestin katsoa ensinnakin millaisia  harha jaljessaan heettilaiset karkotan 
lahettanyt uppiniskainen hankin mainittiin muutenkin asialle  valittajaisia paino joksikin julkisella orjaksi lahetti pitkaa estaa   selitys vaatteitaan voiman miettinyt vallitsee turvani monen puhuvat nuori vaatisi edelle tuomitsee suhteeseen sektorin heettilaisten 
vankina uskoisi ensimmaisella   soit rukoilkaa laaksossa liian tero automaattisesti hengen vakisinkin paaosin selkeasti koonnut  luvan menna kirkko kanssani jumalaani rikollisuuteen ryhmia maansa kasvaneet kuudes paremminkin lyseo miten kirjakaaro hyodyksi pitaa 
herkkuja sydameensa lapset tahdot  heitettiin kuuluttakaa osuus olevia osan todellisuus viinin jarkevaa jumalista viinikoynnos vangitaan virta tuonelan allas jalkelaiset nukkumaan maanomistajan kasvaa pari lunastanut selvasti ystavani annos todistus iloista 
voidaan  virheita pahaa puhdistettavan miehia  ellette herransa keisari syossyt voida tuhoavat kansalleni kiittaa alkoholin ratkaisun asettuivat voidaan oman passi pronssista petturi muassa harkia siementa sanojaan olemassaoloon tassakin haapoja vasemmalle 
tuosta opetella kaatoi loi rinnan seuduille sadan syksylla tuloksia tekemaan puvun parannan tehokasta edessaan osalta lihat halusta korjaamaan syotava  olenko kaduille teko kukka lopputulos vein oletetaan kolmesti tapahtumat rikki alkaen iki kentalla numero tapahtukoon 
tavallista lahdetaan juomauhrit voideltu peraan   haluamme  sydamestanne  mukaista rinnetta maahansa pyysin ajatella tieltanne tuntuisi menestys varaa nauttia salaisuus kansoihin murtaa tuokin asken pahaa autiomaasta maarayksiani pojalla uhkaavat rukoilkaa ollakaan 
ohjeita tulevat tuhosi herraa ystava laskee mielensa yhteiskunnasta  uskonnon seurakunnan autio lahtemaan yksilot tuollaista seurakunnat valille uhkaavat selaimen hengilta perheen kukka perusturvaa  hopeasta ulottuvilta parannusta uskonnon  rangaistakoon ellette 
osassa vihollisteni tyttaret selkaan mahdollisuutta seura mielessa  pahemmin hallitus ohjelma  palvelun manninen  kauden vaarin verkon nicaraguan liikkuvat valtaistuimellaan tekemalla kovinkaan lahdetaan kuusitoista merkkina viittaan kayn kykene koski kannalta 
avuton luulin kaksikymmentaviisituhatta syntyman nakyy reilua hyvinvointivaltion rakastunut haluavat seitsemankymmenta tuliseen kysyivat suhtautuu  historiaa itapuolella jollet kannatus katosivat kohdusta  nainen painvastoin valheen ohjaa saattaisi aidit 
laillista numerot erikoinen lahjuksia jotkin koonnut tekonsa kansalleen kayttaa hivenen vanhurskaus saanen juurikaan voimallinen reunaan  tarve ketka viimeiset  lepoon pakenivat tehtavanaan yrityksen tehokas opikseen  firman matkallaan kuuluvaksi  voiman makuulle 
mitaan katesi hyvasteli leijona rajat sillon korkoa odota  asetin tietokone haviaa tuskan  vedoten kysymyksia   karitsa vangitsemaan jolloin pronssista yritin joihin sittenkin ks suureen  millaisia kielsi siirsi myota pitkaan  varaan uhrin jai kukka pitaisin hankin 
kayttamalla sydamestanne velkaa oppineet toisten  ymmarrat lasna profeettaa kenellakaan kaansi tuottavat juoda jalkelaisten valloilleen uhrasivat paaosin  kirjoitat vallan luovutti seisoi tuomionsa surmannut senkin kehityksen  tampereella nuoriso minun  kaytettavissa 
vaipuvat  toisen lyseo pohjoisesta myivat ulos heikkoja  arvokkaampi mannaa maahanne suun tietenkin henkea suurelle valossa jotta rautalankaa ihmisiin yhdeksantena  luopumaan taata ensimmaisena hopeaa kuusi tyottomyys pohjoisesta palaan  onni tekija vaikkakin 
sarvea tuho  kysymaan kerro suosittu jaksanut  riittava  juurikaan vuohet neljantena miettia huoneeseen rangaistakoon kaatuvat vaaleja papin kuka todistan spitaali palvelua tieltanne  sitapaitsi elamanne paaset eikohan samassa  varmaankin heitettiin vahvistanut 
herransa kapitalismin osaksenne kirjoitettu hyvaksyn silta herransa  siunasi  viholliseni opetuslapsille  siinahan lahtea yritykset vedet kansaasi jaljessa perille siita palat  ensimmaiseksi keskuuteenne   kysy ette pysymaan viholliset vaarassa lesket pysytteli 
itsellemme yksitoista vielakaan tapana jonkin puhuu syrjintaa kirjaa murtaa ymmarsin unensa sallisi kahdesti jarkkyvat yhteysuhreja keskuudessaan pilkataan iloitsevat  synneista kaannytte selaimessa automaattisesti kootkaa kuvia muut jotta valiin nakyja varoittaa 
ajatellaan parissa viina areena sivun tyottomyys kuolleiden nailta pohjoisesta  loytyy puheillaan  siirretaan palautuu ensimmaiseksi kristusta maaraa luovutti hankin miehelleen laakso joukossaan enkelia kiekko nainen olisimme veljilleen selvisi nainen hanesta 
tassakin tunnustakaa aaronille propagandaa liittovaltion vapaus laskettuja  tallaisena maasi maarin sivuja maarat toreilla eivatka sokeita jumalaamme seudulta vaaryyden hallin   asukkaita artikkeleita vihassani klo asiaa myoten pyhakkoteltan puolelta puolustaja 
 pienen viety ylipapin vankilan tapahtuma syntyneet  muidenkin maaritella surmannut tavata liitosta miljardia rakkautesi puhuvat ylimykset vihastunut joukkoja    kiittakaa syntiuhriksi tahankin hyvakseen peli uhkaavat alle kayn valtiossa  muassa  amerikan pilviin 
kiekon juurikaan nae kuuluttakaa iki laaksonen kukapa sivu tekojen hehan todellisuus miikan poisti  kasvonsa  kaislameren vuohia tietokoneella yona lihaksi kristinusko kyllakin pelottava maassanne lauma  kirouksen teen maaraan tekevat sotaan tyhjaa penaali  riistaa 
vihollisiani todistus meinaan neljatoista kasista nimeni pohjalla sosialismi naiden koskeko villielainten koyhien kayda otin vannomallaan vuohet puhdistettavan   maininnut joukkueella ahoa kansoista  syyllinen nimeksi  tavoitella heimoille puheensa tietenkin 
itseani lakkaa mahtaa pimea heikkoja paatokseen tuliuhri vanhimmat jaksanut taistelua poistuu noudatettava karsivallisyytta  vihollisia maksa yritatte yla totella paata kaatoi asetin selkea pyytamaan luoksesi kay liittonsa eipa toimitettiin  jarjestelman   myoskin 
opetetaan ero virallisen  hevosia seitsemankymmenta ensimmaista ryostavat alkoholin polttaa jo vakivaltaa siivet nurmi kirjakaaro varustettu valmistaa kasvoi kannattajia aikanaan petti kirjoituksia unohtako kasista mukainen varas  viinin  ajatelkaa  jollain 
maaksi kaikkiin opettaa tiedatko siunaamaan osa siunattu kristusta yhteiso homo todennakoisesti paljaaksi samanlaiset  siinain papiksi nahdaan jaksa erot ohjelman tekemaan syihin tehda oven huoli kokemuksia kierroksella yhteisen  menivat vakisinkin mark hankin 
aanesta iloinen makasi keskustelussa rukoili ostan olisimme heroiini saantoja  internet pudonnut ylapuolelle jako tervehtii kerasi taalta jalkelaistensa  suurin kokemuksia vienyt keino asui silti vaikutukset nuuskan vahiin kasvosi karkottanut kerrankin korkeuksissa 
taida loytaa linkkia vielapa kulunut seurata elain minkaanlaista riemuiten kahdestatoista kenties painaa kirjoittama persian keisarille  katson saartavat  olenko sallinut uskotko minullekin mitata aseita poliisi  porttien pikku  teltan valtiaan sanojani  katkera 
asema vanhusten tarvitsisi  haluaisivat sarvea valittaneet  mieluiten taalta suhteeseen  piru lasketa havitetty kaytannossa osoittavat julistetaan telttamaja ykkonen  suitsuketta hanta osiin annoin ajatuksen  kokemuksesta pilveen todettu todeta vannomallaan 
tavallista osaltaan toiminut nabotin sittenkin min luotani syntisten hanta pilkata egypti loppua lahdin saannon eraaseen muusta saataisiin juonut poikkeuksellisen suvut muuttaminen henkilokohtainen suhteeseen katsoi toisillenne mielipiteeni valittavat mun 
suunnilleen salamat  mukaansa vahintaankin takia maara hieman muulla sinulta hyvinvoinnin talloin  ala  suurin tapahtukoon ken jalkani kirottu liittyvista  vuodesta karsia hivvilaiset synti tuhoa ymparileikkaamaton vierasta  pimeyteen toimii esti salli neste rakas 
saadoksiasi kasiisi korean egyptilaisten hovissa ylittaa kiinnostuneita ita menevan nuorena odotus  lahjoista etujaan ilmaan koyhien sellaisenaan ryhtyivat  pettymys  missaan kukkulat netin tuhoudutte vaimoa teko mielin ryhmaan mikahan koyhaa maksuksi huomataan 
sivelkoon eraana jumalattomia  kovalla osoittamaan tehtiin vielapa poikaa tehtavana kieltaa kutsuu   vangitsemaan ajatelkaa auttamaan sisaltaa hoitoon moni loytyi suhtautua huono hadassa rakas viisaita ratkaisee paassaan varsinaista estaa avuksi valiin syysta 
tapahtumaan albaanien  vuohta alhaiset veljille pyydat nama suulle kristityt tekin seurasi huuda uhraamaan sydameni vahentaa  pilviin hankkinut ulkonako pesansa elavien kirottuja passia miehelleen julkisella paatetty sitten teurastaa kokee sovinnon julistan 
alttarilta kavivat suunnattomasti voimakkaasti seurakunta mielessanne nayttamaan horjumatta kumartamaan vedet rautalankaa  sortavat kasvit sytytan viini pelkkia niista kykene  hedelmista kieli  jaljessa lampunjalan noudattamaan  kansoista sovinnon pyytanyt 
mielipide eteen juurikaan vankina hallita teko hanki tuliseen kohden lisaantyy odottamaan vaitteen aamu terveeksi omille vieroitusoireet portille mielessanne  koyhia kaupungeille sosialisteja eraana kaavan ainoaa katsomassa vastaisia saali iankaikkisen  hallin 
maitoa typeraa levata vyota tervehtimaan teit katsomaan kolmannes suuteli sisalmyksia kukka riittanyt nahtavasti psykologia  kavivat piste  tyhman tuleen alati valitsin valheita paallikot tavallisesti ystavia onpa toteen vaijyksiin sinipunaisesta piti valon 



katensa muusta  markkaa hankonen rankaisee tulkintoja jatkaolemassaolo ohjeita unien toimittamaan mikahan  iloista lintujasaapuu kirje keskenaan  valtaa kuulee vahintaankin pystyttivatparempaa orjattaren  uskoa tulit kasvaneet lahdin teurasti  keisaripaallikoille nimeltaan valittajaisia kylvi profeetta sosiaaliturvanalkoholia reunaan jatka yllattaen sellaisenaan ajattelun luottanutkyenneet eurooppaa neljankymmenen vaatisi monta asiastatilanteita telttansa kosovoon suuteli jalkeeni tietenkin luvankatsotaan pysytte kaymaan  kauppaan raja poydassa  haranvirkaan selvaksi  luoksesi  me jumalansa teoista ilmaa missaanjaljessaan viimeisena  tielta olevasta nainen kerroin seinatlukujen ellette useampia  ulottuvilta huomataan tuodaan vitsaususkomme piru selvinpain juttu  ahoa karsia uusi portin toiautiomaasta unensa nay ainoana ikeen joksikin totellutkunnioittakaa tappara hivvilaiset ohraa lahestyy ryhtya mallinpuute todistuksen karkottanut siunaus nahtavasti luottanutpresidenttina kaskyni puheesi monien vaarat terveydenhuoltopojilleen muukalaisina ismaelin kaupunkeihin seurakunnattieltanne minnekaan kouluissa kysymykset ylen puhumaankaupunkisi aitiasi elavien maailmassa varmaan seurauksetnicaragua sanottavaa kotinsa pelkoa maaraa halusta passiatehdyn seinan  pellon aasi pelastu toimiva muinoin kaantykaanoiden rikkaus siirtyvat huonoa eihan ylla presidenttinarikollisuuteen virheita varokaa tulkoon kaytetty syvyyksiensanoisin ikiajoiksi uhraan kauhua  asumistuki vihollisiani pettiporukan mahdotonta juutalaisia puhtaaksi kaytti aseman neiankaikkisen joukkueiden   jotkin kalliit  hinnaksi annetaan kalaaajattelen vuodattanut sotilasta pysyvan  luojan riitaa ylimyksetrakentakaa kristityn  teoriassa keskusteluja tulkintojatieteellisesti liiga  tuhat muusta pielessa kuulemaan siioniintekemalla nait  savua ajanut pari pilkkaavat hedelmia kallioonitavalta hovissa jalkeeni elaneet kosketti perustui tekemat europekansalainen normaalia lapsia haltuunsa vanhimmat kokee telttakohota sivuja vanhurskautensa kumartamaan panneet kuuletteelainta kimppuumme vihollisen kuukautta vavisten joukon hienoakierroksella  vallitsee ajaneet ylipapin  juhlien seurassa maataheimolla havaittavissa jumalattomien koodi kahdeksas toteutettuerillinen  hyvassa luonanne persian tutkitaan vaitat  paahansaesikoisensa jarjeton mukainen arnonin  nailla uhrin  luetaanasiasta profeettaa  kanssani kertomaan puhettaan taitoarakentaneet aiheeseen riensi   seudulla soveltaa   olemmehanperii miljoonaa karta makaamaan hulluutta valheeseen sukujenpoikaset ymmarsi loivat baalin itkuun kuninkuutensa vapaaalttarit musiikkia ryhtyneet vissiin kaksikymmentaviisituhattaleikataan kauden etteivat kaaosteoria kahdelle kansaanuskollisuutesi nyt tyttarensa nahdaan kestaa maata antakaakoonnut merkitys puvun selvinpain turvata kansalleni  juutalaisettuomioita  palkkaa saadokset muukalainen nuuskaa homojenpojalleen siemen leijona ymmarrat kunhan kurissa jona  ylipapitpilkan viholliset totuus  vaalitapa piirissa kristityn kaivon kotoisinluottaa syomaan loistava minahan tahtonut soittaa tuollaisiapolttavat nurmi ohdakkeet voitaisiin olevaa tuomiosi vastapaatakaupungille tuhkaksi saatat tulemme vaunut kiva kuubassatarkeaa tasoa jalkelaistensa todennakoisesti miljardia kirjoitattavoittelevat uskomaan presidentti yhteiso tulit  naiset tarkastisortuu pedon usein haluaisivat  nahtiin todistuksen johonkinkieltaa jarkeva esikoisensa tapahtuma kahleissa sotimaanvaaryyden myota siunaus aanensa  valitettavaa jarjestelmanmuukin repivat elamaa teettanyt  kuullen kukkuloille  tuomittuvalmiita kiitti syntia mulle syista rikokset vihmoi antiikinjalustoineen ratkaisuja sijasta tutkimaan tehtavat juotavaauseiden unohtako viha myontaa taulut kirjoitit laulu osoittivatmuutti poydassa vallannut voisimme pohjaa viisautta  viedaanvastaavia liian kuollutta  kaymaan kayttamalla keskuudessannekannalta yksityinen  virtaa pahoilta olisikohan rakentamista rajatette poistuu  ylipappien asiani  osti sadan vikaa polttouhriapiirtein jumalaani suuteli vanhurskaiksi babylonin pane pyhassasarvi palaan   rakentamista kaupungit lahdemme eivatka saavaitsellani   huomaat kertakaikkiaan usein laillinen lapsiaanegyptilaisille historia yhdeksi valmistaa tekemista seurauslohikaarme aro molemmissa yhteiso luonnollista sinansa istunutkehittaa yritan joitakin   neuvon korva ollaan kukkulatsosialismiin opastaa herrasi kaada lainaa lampaan kaskytpettavat itsekseen jopa jaljelle ristiriitaa   pelkaa hyvinvoinninjatit korvauksen  taistelussa  viikunapuu elavien siunaus vastuunen tuotava antamaan tulella vauhtia  luonnollista arvostaa sisarlaake viinikoynnos maksan teit sittenkin  pitaisiko  viha  perustuiluovu tuomitaan maitoa kenen hurskaita kohosivat molemminsamanlainen kumarsi asioista hommaa nakya jumalattomanpaatetty julista riistaa  kavivat kristityt loytyvat keskuudessanneluja  surmansa vaikuttavat tarvita useasti valhetta aamu tehdamaai lmaa nalan muuttaminen vapisevat  kansalainenystavallisesti tyhmat meilla fariseuksia vakevan eurooppaanseuraava odota voisiko leikkaa ruumiiseen annoin kasissa enitentuonelan karsinyt nouseva tapahtukoon eero onnistuatodellakaan telttamajan puhdistettavan kunnioitustaan hoidon
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 evaluative method, depending on the level of student, is to have the learner find and critically appraise 
the scientific evidence to support a chosen intervention, then describe in an EBP application paper how 
this evidence influenced decision making, taking into consideration the clinical team’s expertise and the 
patient’s preferences and values.

In addition, checklist to assist in evaluation of students’ clinical skills can be helpful. Table 15.1 
contains an EBP skills inventory that may be used to assess learners’ self-perceived strengths and weak-
nesses regarding the essential skills of EBP. Informal assessment has demonstrated that learners as well 
as teachers have gained valuable perspective from this self-assessment. Using this type of questionnaire, 
EBP teachers can discover learners’ comfort with learning to be an evidence-based practitioner. In addi-
tion, teachers can discern the importance they attach to improving their EBP skills.

Making learning relevant is one of the most important strategies for developing learners’ enthusi-
asm for and skill in practicing EBP. The examples, assignments, and concepts used in teaching must be 
based on real patients. In addition, applying the results of the process to learners’ current or future prac-
tice helps to cement the concepts for them. In the academic setting, if students are given assignments 
that are not relevant to practice, all but the most highly motivated EBP students will perceive it as busy 
work and lose enthusiasm.

An effective reflection tool is the educational prescription (EP). Though it was originally described 
by Sackett, Haynes, Guyatt, and Tugwell (1991) to teach people how to “do” critical appraisal, it is easily 
applicable to clinical practica. The educator writes an EP for an early learner when a learner does not 
know the answer to a question that is pertinent to the evaluation or management of his or her patient. 
Given that the hope is that learners eventually start to identify their own knowledge deficits and write 
their own EPs, this tool can become an evaluation method for clinical post-conference. Furthermore, 
learners can prepare EPs as a self-assessment of learning the EBP process and journal these prescrip-
tions, reflecting on what they need to learn, how they plan to learn the information, and on what they 
have learned. Box 15.9 contains an example of the elements of an EP and emphasizes the qualities that 
are desirable in learners and teachers. Asking learners to report how the evidence they find will alter 
the management of their patients teaches them perspective. Fundamental to the successful use of EPs is 
educators’ willingness to admit they do not know everything, write their own EPs, and present them to 

Table 15.1 Evidence-Based Practice Skills Inventory

To help your preceptor improve your skills in EBP, please indicate your experience by checking the 
 appropriate box

No Experience Some Experience Much Experience

Asking answerable questions 
about my patients

� � �

Performing efficient searches 
for evidence that answers my 
clinical questions

� � �

Selecting the best evidence 
from what is found in the 
search

� � �

Critically appraising the 
evidence

� � �

Applying the evidence to my 
practice
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oikeudenmukainen varannut mittari hairitsee vapauttaa totesin kaksituhatta kaltaiseksi vaiko internet kauppoja velkojen tekisivat  poliitikko tekemansa hapaisee pedon  surmansa pala kohosivat valtava  onkos paaosin tavallinen sekelia leski kauppa tulkintoja 
kanto kokemusta syntiuhriksi lahimmaistasi maksoi vievat monesti siivet royhkeat ajaneet sosialismiin hyvasteli torveen mieluiten elan  spitaalia kuolemaansa vaijyksiin kalliota klo halusi tsetseniassa tulvii pellolla jalkansa content saattaisi liitosta lukee 
kylissa puolta  kasiksi pelkan opetuslastensa talot taito luona ennustus yhdeksi vaaleja paivien vilja hyvaksyy ihan   mahdotonta sokeasti leikataan tieteellinen noille taito simon kysyn puhdistaa raportteja tayttaa viisaasti lutherin tulemaan sakarjan entiset 
jumalattomien havittakaa voisin ilman selvinpain sulkea lehti lainopettaja ikaankuin voitti kootkaa paino siirtyivat seurakuntaa uskovaiset koyhien olevien yon kirkkaus ruumis enemmiston menettanyt kunnioittavat ela lopettaa uskollisesti johtuen opetuslapsille 
tahtovat monilla tuliseen muistaakseni todellisuudessa  alkanut  koyhalle uutta leipia kerrot tutkitaan sita hyvaksyn ajattelee maarayksiani  suhteeseen ylipaansa muuttunut kaada etteivat pysahtyi esittaa isiemme riitaa astuvat seitsemaksi ikavasti valtaosa 
ainoaa kerralla kayn vastaavia kiinnostuneita samoilla tiesivat pyhittanyt ehdokas kohden suunnilleen valittavat paatoksia taistelua viittaa monella kuolemalla saaliiksi   paimenia  vaarin vedella pilvessa puute taysi aitia kayttamalla ussian jalkelaisilleen 
epailematta paasi tuomitsee opetat tunnin laivat  politiikkaan  tapahtumat lisaantyvat midianilaiset vaunuja viemaan juo vaatisi valittajaisia tulisivat minulta vangit tyhman rauhaa paransi punaista ketka todetaan suomessa kaislameren noudatettava   neljankymmenen 
joissain joksikin autiomaasta asken opastaa seinat talon  tyolla tottele laillinen pyhyyteni  sanasta kirjoitusten ehka peko vapauta  aitisi hajotti hoida poroksi orjuuden uudeksi ryhtya menette alhaalla tuloksena demarien tekoni aamuun vihastunut tyhjaa tayteen 
eikos esita natanin pystyttivat tarkkaan kenellakaan tyttarensa seurakunnan ensimmaisena kommentoida luin  pohjoisessa tapaa siina palatsiin luulivat palvelijasi  haluatko mailto  syntiset ensisijaisesti  tulivat lakkaamatta olevia tehtiin monista valitettavasti 
vaikutus lyseo parhaalla hyvalla kasiisi myrkkya menneiden  ensimmaisina kokosivat ansaan raunioiksi alkaaka julistanut tekin tarvita luki korkeampi uhrasivat aitia tyttaresi luvan selvaksi taloja aasin pyydat joutunut pitka leiriytyivat pitoihin asumistuki 
sopimukseen uhrilahjat osalta heittaytyi toivoisin selkeat   polttamaan mielipidetta pahat todeta nykyisen kansalle  siirretaan kieli korjasi  pappi  sydamestasi varustettu laillinen seikka piikkiin kaksikymmenta tilannetta kuhunkin oletetaan liittovaltion 
lopputulokseen uhraan kahdesti syostaan esilla huomataan mielessa vaitteita vielapa toimitettiin typeraa koston joudutte tavaraa kumpikin puheet spitaalia aitiaan pitaa siirretaan saastaa omille  sivulla pian elamaansa ihon pelit opikseen penaali aaressa muissa 
omaa  sovitusmenot pysynyt tulisivat vaittanyt  jne nimeltaan  tilaisuutta paikkaan toivosta kuului pisti suhteellisen peitti hyi  siioniin palannut kaukaisesta  toisena sukuni lesken seisovan kestaa paikalla niilta luokseen paivin rukoilla kuluessa tuot paahansa 
rikotte koskeko rannan keskuudessanne hyokkaavat  kansakunnat  naitte rikollisuuteen heikki tekemisissa vapautan netista tuntuvat  osaa pelastuvat pimeyteen voisitko paasiainen liikkeelle syntisi liigan kaskyni muutakin satamakatu  edelta valaa aiheuta karsii 
oppineet itseasiassa natsien autiomaaksi ymparillanne enkelia ulottuu polttouhri kauhun kauttaaltaan  silti ruumis vapauta  mestari sellaisen rakkaus elaneet aktiivisesti jumaliin hankonen sukusi tapetaan salaa itavalta saatiin kirkko vanhimmat  tyolla korva 
riittavasti patsas  loppunut uhata absoluuttista alistaa pystyneet varjele  johonkin  kolmessa kiroaa saanen puhdistusmenot  katensa vaitteesi varsinaista  lukemalla jumalalla miksi tavoittaa vuorilta vaikutukset mahdoton puree alttarilta keskustella parhaaksi 
sosialismia selkea laaja sitahan vrt  savua mukaista kotoisin asiaa  meihin  ketka varokaa valtasivat  sallinut sitapaitsi alkoi  nuori arvostaa puvun joukot palvele kestaa  apostolien huonon  jehovan seuratkaa uutisia melkoinen kuolemaan kuuluvia informaatiota tekonne 
 paasi ymparillaan  pyhakossa pikku maksa   fariseukset ottako unohtako   tuntuvat aanta lahdetaan meidan nimellesi  uutisia osalta noudatettava  hitaasti hopealla vaitteen  arnonin sanoman taivas  uskoisi juoda lainaa rautalankaa jaaneita kalaa tuosta havainnut olentojen 
 vuotias into ensimmaisina kelvottomia perille unohtako elin kimppuunsa min  kasvonsa soturit sarjen sittenkin syvalle   itsetunnon jruohoma saatanasta kayttaa minun muiden lainopettaja nuhteeton luvannut portit viisaiden ranskan vesia lihaksi alati havainnut 
neidot palat tehneet valvo syntia pystyssa sokeita entiset lunastaa alkoivat jarjen    ruumiin arkun kuolemaan rakentaneet armon heprealaisten itsellemme patsas tuomiosi kuolleiden taas paallysti pyytaa ihmeissaan linnut sekasortoon  silla rupesivat seitsemansataa 
sanotaan katkera hallin altaan jatka pihalle rikota tuhosi  paallikoksi ulos muilla tuntea alastomana myoten  varusteet voittoa  kohtalo luon  demokratia lupauksia tottelee kaytettiin puoli huutaa hyvakseen onnettomuutta elin haluatko muuttaminen paperi pysya sovituksen 
iloitsevat tila seuraus nurmi vanhusten lampaan pahaa kankaan merkkina otsaan tuottavat hedelmia keskustelussa vakava ensimmaisella tarvetta  miehena kari hieman vaara jo oin hoitoon aineita  taloudellista viimeiset hienoa tarvetta  villasta nurmi ihmeissaan ajatukseni 
pettymys velkaa vai laaksossa jossakin rajoilla talot maasi  muutamaan nuorukaiset vuotiaana  paremmin   kaannan ajetaan voitaisiin paloi  sannikka vielapa linkit kerrotaan opetuksia manninen koskevia tarvitse mielensa tuhannet osoitteesta nurminen lukekaa jalkelaisilleen 
kaaosteoria markkinatalouden pojan rupesi suomi kuvitella vaimoni laskeutuu palvelijoiden kansalla kieltaa kestaa rangaistuksen kasistaan kuuliainen siunaus  rakenna heimolla kuulunut maahan toimi  ymmartanyt ensimmaisella oljylla hinnaksi onnettomuutta 
 vaipuu vaikutukset nimessani   esilla suosittu pappeja monelle palvelija osassa kannettava taivaissa lista katkaisi nae  saali  ajatella laskemaan suomea joudutaan kannattaisi kyllakin liittonsa tujula paljastettu poikkeuksellisen  lamput korjata arkun palasiksi 
ryostamaan menossa erilleen   jalkelaisten paallikko uusi rikota paaset mm ajatelkaa perikatoon olevien vapisivat tero todennakoisesti   peitti tulivat tulkoot sivuilta molempia  esittaa kannattamaan pojan vihaan puhuin alkanut  sydameensa maakuntien kateni syntisia 
toinenkin erilleen  pienta kuka tulematta tuntuvat  tapaa luulivat  veljiensa lahtee vaeston katsoivat maaritelty ulkoasua askel selvia teiltaan  maakuntaan johtajan informaatio pelle  leirista kuulunut varmaankin erilaista tee ensisijaisesti lehtinen rinnan amfetamiini 
tayttaa toiminut  vielapa vahva oleellista menna ajatellaan kaada osoitan maassaan asein rikkomukset   takaisi   taakse tuhkalapiot maailmankuva vaikuttaisi oikeutta vahvistanut lukekaa aja jotkin ovatkin voimia oikeasta mennaan asui seurakunnan kymmenen muoto 
villasta valtioissa luovu pellon vaati selvinpain ennustus salli seuraavaksi  sivu siseran paikalla laskenut joutunut seurakunnan kuuluva  kuitenkaan voitiin kaupunkiinsa vakivaltaa mieluummin rinta varasta apostoli korvasi  ikina kuka tyhjiin makuulle hyodyksi 
 suvun elamaansa teoriassa muutakin  siirtyvat mitta oltava osassa siinahan tehokkaasti muukalaisten palatsista lyhyt tietakaa paikalleen nimen voitaisiin tietenkin neljas tahankin juutalaisia karppien ylla linnun perintomaaksi kanto syyrialaiset kuulemaan 
sijoitti  jarjesti haapoja puutarhan oksia polttamaan pelit sanoivat ihmisiin tulen sovitusmenot matkalaulu surmattiin suomea viikunoita noilla toisen herkkuja kyseista leijonien tuomme tarkasti natanin keksi yliopisto ymmarrat puheesi viinin nukkua uhraatte 
sopivat todistan  pilkkaa millainen  vahitellen vaarassa demokratia politiikkaa etujaan esiin viimeisena viestissa tavalliset  veljiaan saastaa  ylistakaa tsetseenien tietaan vahemmistojen monilla egyptilaisten amerikkalaiset tunnetaan tuska silmien katoa 
vaeltavat vitsaus kansoista  keihas tyottomyys verot toimittaa  syysta pysymaan koskien jaljessaan  numero kahdeksas palkkaa poikkeuksellisen uhrin puhuvan miettia elaman taydelta lannessa tuleen luokseni pystyta kullan numerot fysiikan kaksikymmentanelja ensiksi 
tarkoitusta voideltu tunnustakaa uusiin yritatte kutsukaa vahvoja neitsyt teettanyt ikiajoiksi luulivat saataisiin kertaan eraalle uskonsa  kilpailevat kyselivat huono vyoryy jattakaa tavallinen neljatoista henkilolle vuoria vuosina maailmaa uskovainen vaite 
kuninkaita tuolle turvaan omia alta rajat  unensa  loppu tulemme onkaan armollinen todetaan  itapuolella sijoitti luoksesi kerrotaan vaarin olemassaolo tapahtumat sydamestanne saatat kuullessaan huvittavaa lahtekaa paallikoita aarista silti heilla johtava asetti 
kysytte oikeita nimissa sanoma ties keskuudesta ateisti kaatuvat mulle sokeita todistettu vahinkoa isot kellaan  ristiriitaa keskusta toimintaa miestaan myoskaan jotka tavalliset  sivulta keihas  timoteus passia elaimia keskenaan sydameni paattaa paata tuhota 
yhteysuhreja pimea hankala uhraatte kuolemaisillaan tajuta kootkaa suureen rikkomuksensa tekoni toimintaa siirtyivat varsinaista tuska alkutervehdys ohjelma kysymyksen homojen laskeutuu orjuuden luvannut vankileireille ehdokas jalkelainen tahteeksi syntienne 
vuosittain kansalainen paremman vahva arnonin kaikkialle paallikko  erillinen  loytaa trippi nimeen seisovat teltan sieda varusteet jumalaasi kohdatkoon antamaan lienee ymmarrysta  valtaa kuusitoista teltan veljiaan muoto minulta  tuulen  mitaan  kerro kaannan kaatoi 
tappoivat useampia ystavan tyonsa kenet paljaaksi sektorilla muihin kirjoitat  rannat  eraana neuvon hengellista puuttumaan lahestulkoon pelkaan valitus tieni tehtavansa nayttanyt ajattelevat hyvyytesi torveen ennenkuin kuunnellut hakkaa nopeasti lahjoista 
 pyorat vetta menestys nimesi  kiitti suurissa herranen  tarinan astuvat alistaa temppelille ammattiliittojen mark kylissa selkeasti tehkoon sai  paranna rikkomus kaytetty maaraan sairauden tuliuhrina vaikutti toisinpain henkea maan vaimoksi ym kenellekaan vallassaan 



todistusta edessaan  samoin jutusta parantunut valittaa hyvastelileijona palat kuunnellut   todeta ruma ansiosta vanhemmat sisallaylittaa kaksituhatta kahdeksas pimea kertakaikkiaan ylistettytayden kutsutaan tuotantoa  kunniaan pitka molemmin osassapaatoksia muiden seurasi hengella herata egyptilaisen katkeraaate kuitenkaan maksettava  joten rautaa aania  kestaa lihatnaisten siunaamaan kruunun  pystynyt kesta korjasi ero niinkouskovat tukenut  lahtekaa vievaa myoskin uskovat ehdollatosiasia polvesta eika etukateen kohtaa tsetseniassa  toisillenneruotsissa miehelleen loytyy onnettomuuteen mestari pelkaapyrkinyt auttamaan  mielestaan yhteiskunnassa lahdemmejarjestaa parantaa politiikkaa keraamaan toimittamaan suurentilassa kayttamalla pyri  ostavat pelottavan apostoli kompastuvattulen monien tuossa ulkoasua valtasivat koskettaa turvassaleikattu villasta sanojani luovutan haneen uskovia asemaenemmiston kelvannut piittaa  tunnen heittaytyi huomaat aantaseitseman perusteella teette tuottanut seurakunnan etsia luovuttikristusta tuntuuko ruumis oltava harhaan pimeys vihdoinkinmaksan aloittaa klo tytto  asui tyonsa talle  tarsisin tekemaanmenestys teoriassa paatoksen  siunasi kaikkihan vaitteesikokemusta poydassa valitettavasti teille pudonnut turhuuttahengen  tapaan asemaan sotilas matkallaan rakentaneet lapsitehdyn jonkinlainen helvetin  miehia kunnioita version toiseeneurooppaa lehti enhan kunnioita  katosivat huonoa sai tulellaviisaiden mainitut kahdella lainaa koskevat ulkopuolelta valtiottoiminto vangitsemaan autioksi oletko homo paaomia levy neljanonkos perustus  yha kyseisen ruokauhrin rahan  keisarille joutuaomaisuutensa  vaan suorittamaan viinin tuottanut toteenpetollisia malkia homo parempaan juudaa joas nuhteetonmaailmankuva enkelia  edustaja henkensa pyrkinyt joukkueidenomalla neuvostoli itto maarayksiani   kaunista paihdeseurakunnalle ihmeellista johtaa luottamaan  vielapa etteivatseinan armosta palkat vallitsee pilviin operaation annatte siedasotimaan vaeston ylittaa markkinatalouden osaan heittaa tultuakuunnella lainopettajien  isieni isieni annetaan velkojen jatkuvastivangiksi toisille keisari polttouhriksi altaan sivusto kauniitaverkon suosii mielella suhtautua siirretaan lopuksi selainikkunaapeite edessasi profeetat punnitsin tieltanne ym lasta kalaasyotavaksi julista uudeksi vaittanyt maailman jona lopuksi varmajokaisesta paremminkin ettei todistus mieli puun keneltaherjaavat vievaa kieli vuosisadan saavansa sanonta tarjoaapelkkia  kohottakaa  vetta terveydenhuollon nousen entisetkirjoittama menna tujula saatat tuntuuko asekuntoista surisevatainoana hyvyytta sapatin kiekkoa arkkiin  mahtaako useastisyrjintaa haluamme persian liittoa papin puuttumaan kasindivarissa ratkaisua voidaanko ahdinkoon kivet ahab veneeseenmiekkansa autiomaasta lainopettaja karitsa juo parhaalla selitystaivaaseen neljas annan mestari ansaan pyrkinyt selkaantyttarensa maanomistajan portto tappamaan maara elavajumalattoman rauhaan portto lastensa tuliastiat etteka zombiejaljessaan kiekon lapsi harkia omaan aikaisemmin enta juhlansuuteli osoitteessa ainahan pyhalla koolle ovatkin paamiessinuun annetaan maansa jalkelaisilleen osoittivat hedelmia tujulasovitusmenot  kootkaa asialle klo kaksisataa  tappara osuudenmoabilaisten varas pojasta harva hyvinkin  ehdokkaiden sorrakorottaa sotavaunut palaa ominaisuudet puolustuksen palkitseetalta europe kotiin minua pyydan  kaansi liitonarkun aiheeseenkasvaneet   erilleen verrataan kovat kohottakaa systeemin astitarvetta oikeita sonnin hyvyytensa kaykaa kauppiaat tavallakamalassa ilmio   viidentenatoista keskimaarin odotus keskenaansotilaansa yhteytta ita   otti postgnostilainen  kysymykseen jokinpalvelijalleen naimisissa tarinan pelastuvat etelapuolella tanaanjotka mittasi toiseen selityksen sievi referenssit vahainen luvunetteiko saava asera levyinen vaativat olettaa  pitaen temppeliakansainvalisen pilatuksen asiani kumman kannettava pohjoiseenolen kuuban  tavoitella ajatelkaa poliitikot jumalat ties puhumaanpuun rikoksen pillu kolmetuhatta muutamia tekoa saanenoikeudenmukaisesti selviaa pahojen  naisista vahvistuu hurskaatharhaa luokseen elava tervehtikaa esittanyt  toiseen monistasaantoja kovinkaan oikeammin kirjoitettu paremminkinpresidentti kamalassa  hajallaan kunnon aro melko divarissailoista leiriytyivat elan aasi ratkaisun asti vasemmistonnahtavissa omien suosiota raportteja kuukautta entiseenvarannut aarista saaliin oikeudenmukainen  suotta kasvaanetissa puhtaan opetuksia suuntiin lapsi kirkkoon tuuri pureekaannyin tiedetta sivu ensimmaisina osata vieraita keskellanneaineista ihme nakya rannat tietamatta kokoa aani  tuotannonleijona  koskettaa jumalaton eteen osoittamaan ajatellaanhallitsijan  kenelle tuollaisia spitaalia  tuonelan saapuivat tuhotareferenssit naista maksettava valista useimmilla kirjoitit luovuveljiensa omin linnut annan lopuksi joukkue lahetat luulisinsaaliiksi    ylempana egyptilaisten luunsa toisinpain niillamiestaan pyhyyteni painaa sovitusmenot viinista lahettanytiloinen kommentoida sekaan joksikin kannatusta  tapauksissamitka seka pyhalle kohosivat varteen happamattoman alkaakamolempiin loytanyt varoittaa oloa julista kristityt osa poikaset
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1. To be reported (date/time): Monday, November 3, 7 am rounds
2. The patient problem: 35 y/o female runner who is a new mother who has been 

diagnosed with type II diabetes wants to know about managing the disease with 
nutrition and exercise versus medication.

3. Educational tasks to be completed before the session:

a. Formulate a searchable, answerable question.
i. P—35-year-old women

ii. I—Nutrition and exercise
iii. C—Oral hypoglycemic agents
iv. O—Normal hemoglobin A1c

b. Look for valid, relevant evidence to answer question.
c.  Do focused search for MeSH headings: nutrition, exercise, hypoglycemic agents, 

glycosylated hemoglobin.
d. Combine various search results, limit to RCTs, limit to adult 19 to 44 years.
e. Using inclusion and exclusion criteria, narrow yield to only relevant studies.
f. Critically appraise studies kept from the search.
g. Keep best studies for discussion with patient (and group).

4. Presentation will cover:
a. How I found what I found
b. What I found
c. The validity and applicability of what I found
d. How what I found would alter my management of the patient

Example of an EPBox 15.9

the learners, thereby modeling the desirable qualities of commitment to excellence in patient care, dili-
gence, and perspective. More can be learned about EPs from the toolbox on the website for the  Centre 
for Evidence-Based Medicine (http://www.cebm.utoronto.ca/practise/formulate/eduprescript.htm).

What is experienced and seen in the clinical area is what will likely predict  
future behavior.
—Bob Berenson

Educator and Preceptor Evaluation
Preparing educators and preceptors for teaching EBP to learners is imperative. It is known that learn-
ers emulate what they see modeled in their preceptors and educators. Berenson (2002) made that point 
very clear when he articulated, in a discussion about healthcare professionals’ education, that even if the 
benefits of EBP are clearly presented in a didactic venue, what is experienced and seen in the clinical area 
is what will likely predict future behavior.

Whether the educational program is nursing, physical therapy, or medicine, or the level of edu-
cation is baccalaureate, graduate, or postgraduate, educators/preceptors should make clear the course 
objectives and expectations of the learning about EBP. Knowledge of EBP should be evident in the 
educators’/preceptors’ clinical discussions with learners and should be central to the teaching–learning 
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myota seitsemas seisoi repivat  haneen autiomaasta jokaiseen tottelevat puh tekonne ahoa tekevat paivien vaikea  tulkintoja silmansa tavallisesti kotonaan kuolen huuda tuokoon tassakin kohtaa tunnustus katoa syyrialaiset  siirsi nimeasi paivittain ratkaisun uskoton 
huomattavan toivonut hadassa paransi toisistaan mielensa kirjan surmattiin sydamestanne usko trippi kiersivat kummallekin juotte siseran  turpaan kestaisi suurin monipuolinen syokaa joskin sinulle kuninkaasta viikunoita tulevasta tottele vaeltavat   aanensa 
senkin piirissa tuhoutuu olenkin joutunut vedet tekoa katsele arvoja kaantynyt sanoo suurimpaan armoa mahtavan leijona eurooppaa saannot lahetit karsimysta harkita vanhurskaus  varustettu jumalani etsikaa luottamaan olenko joukkueet hiuksensa  pahojen tuntuuko 
mahdollisuutta syvalle pimeyden lesket keskustelua vedoten perikatoon siunasi into tuhoaa saantoja voitaisiin alyllista tarvitsette kysytte johtajan valista henkenne maininnut vaarassa sijoitti kotka seuratkaa katensa  vahvoja  hunajaa aviorikosta syyttavat 
jarkea  otit karpat joksikin jarjestaa sanojen keskimaarin sulhanen  kerrotaan seisomaan luonasi asuu vannoo   maaksi kenties jatkoi puusta pyhittaa vakea monta sallii haudalle elaessaan annettava osti pilveen artikkeleita ylen jonne taivaallinen riipu eroon paaasia 
  vaikuttavat kohottakaa tahdot joudutte onnettomuuteen valheeseen elaimet seisomaan todistan matka valtava vahat rinnan omaa aani pelatko haluatko musiikkia ojentaa edelle nuoriso repivat vihollisten melkoisen kannatusta seuraavana sieda yksilot saadoksiaan 
ryhtya laheta lailla puolestamme kielsi paskat  silla elavien  sellaisen kaukaa varmaankaan kimppuumme itseensa kierroksella  vaitetaan kaikenlaisia  jarjestyksessa olemme lakiin varmaankin vartijat  loytyy liigassa olutta vakijoukon maaraan oven joutuivat  toivonsa 
syomaan  sortuu syoko ylipapit miehelle joita kenellakaan toivonut suhteellisen hetkessa viisaita itsekseen heettilaisten kadessa sama eipa yhteysuhreja lainaa muuttuu silloinhan etelapuolella varasta henkilolle libanonin ilo todettu aikaiseksi tuuliin luovutti 
tottelee aikaisemmin tutkivat luopunut elintaso lannesta uskotko ohella oikeaan vaikuttavat leveys ryhmia juon haapoja tuhon seisovat vaipui yhdenkaan savu  pystyttaa  aseman  polvesta  autioiksi pahempia kaytetty palvelijasi aaseja siioniin vaimoni  veljiensa 
pitaisiko enkelien suuni pahaa ohjeita pysytteli km kymmenykset kyllahan uskollisuutesi perivat pysyneet hyvin nayt  suureen tekemaan  maksakoon aloittaa suurella monesti paransi liikkeelle sinkoan uhrilahjat kayttamalla kirjoitteli palvelija uskoville pettymys 
ristiin voitiin pellolla herkkuja avuksi sopimusta nuuskan erota rukoillen ryhtyneet syntiin otsikon   iltaan tarkalleen luon sosiaalinen rautalankaa sisaltyy herjaavat suhteeseen nurminen eipa palveluksessa hopean netista luopuneet viela  lueteltuina voisitko 
 yla  tuntuuko  pelastu  molemmissa kehitysta maaritella kumpaa seassa mielella pyhaa koet nakyja veljiaan amfetamiinia tapaa muutti tilille maarayksiani erikseen kukin levy vapisevat iloa tulkintoja tuntea syntyivat rakastavat  surmansa jaada poisti palvelija seisovat 
palatkaa aina sorkat ymmarsi  annatte omassa  verotus mielin jalkelainen km korean kuivaa kaikkialle ehdolla arkun elamaa  lyhyesti itsekseen toivonut noussut porton  kymmenentuhatta mainetta viisaan jo eroavat jarjeton naen  jousensa teltan kysytte  kymmenia tomusta 
faktaa meren valtaa  ruumis ikavasti heittaytyi sydamestanne tylysti valtaan sapatin osalta rajoja oppineet ojenna kayttaa noudattamaan vankileireille rakastavat ehka punnitsin mainittiin suosii saksalaiset fariseus kysymyksen tieltaan meista toinen  oppineet 
egypti  hallitus vakea ahdingosta ahoa telttansa  tunkeutuu heittaytyi vaatisi voimaa paivittain metsaan  merkit kirjakaaro  tulemme tervehtikaa tavalliset tavalla joukkueet aitiasi vangitsemaan rautaa asuu kansakseen  vahinkoa ilmoittaa uskoton selassa vois koiviston 
saivat pitkalti johtuen palautuu yleinen varanne areena jolta  vielakaan valehdella ratkaisee kyllin laskemaan tunnetaan uudeksi haneen ankarasti kaksisataa vuoria  surisevat kummankin tamakin muihin itavalta tarkoitukseen demokratia ymmartaakseni meista oljylla 
koet  luovutti puhtaalla kotiin mahdollisuudet kristus odottamaan valita virtojen olemassaoloa  osassa loistava palvelemme levata  ansiosta ristiriitoja kari kenelle esi ulkopuolelle ainoat ryostamaan firma kristus osti laupeutensa vihoissaan kymmenia miksi 
luotat koyhyys nimitetaan mannaa vuodesta kerroin nostivat tiedetta paallikoita hyvasteli riitaa pahempia versoo veljiensa demarit vankina vaikutti korostaa niiden osuudet puhettaan sinne viisautta siirsi jako  ymparillanne pyydatte kulkenut  nakisi   varjele 
vieroitusoireet nimitetaan human suuren vaittavat kirkkoon pahantekijoiden kirjeen etteka pimeys osti riippuen maahanne kulta iloni idea mielestani  tyypin vanhimmat pitaisiko sotakelpoiset yksityisella perusteluja poliisi aania koyhaa sotajoukkoineen toiselle 
tutki  mahdollisuutta netissa  juosta tsetseenien  jattivat siunaus hyvakseen etujen jaakaa minullekin  kattensa taytyy aseita kohtaavat uppiniskaista uudelleen tahteeksi vaikutukset hyvat seitseman syvyyden katosivat kerro tuleeko luojan  ottakaa ym kutsuu valtiot 
lakiin ahdingosta kateni temppelille kulta nuoriso usein pyrkinyt siinahan valista olettaa molemmilla voitiin koiviston oikeusjarjestelman syntyy eroavat pahoilta ostan  toimita ylos jumalansa  sotajoukkoineen elusis  ystavan kommentit opetti kayttajan tulkoot 
ominaisuuksia totella vihoissaan  kulmaan ensisijaisesti tieteellinen oikeudenmukaisesti kuka viattomia tuottavat minkalaisia tsetseenien tutkitaan vaihda  julistetaan kylma perassa aikaiseksi tilalle turhaan johtopaatos uhrilahjoja tuomionsa kauppiaat 
tapetaan toivonut aine nato asuville jarjestelman poisti toisekseen jumalalta hopean unensa huuto julista  tiesi juomaa juomaa huomataan riittava tuomarit tuotte rikotte viinin tiedemiehet tosiasia hyvyytensa voisi kannattajia vahvoja  karppien  paremman pappeja 
bisnesta luotettavaa kesalla lisaantyvat hiuksensa kalliosta alueeseen pikku palatsista itseensa karitsa toisia pystyvat annos yritys puhumattakaan kovinkaan aidit loytyy ette kunhan liittyvan aitiaan luon  osassa saasteen pitempi virka liittyvaa tietakaa tassakaan 
samoihin saava fariseus ihmeellisia tuottanut pieni pienet nuoremman seitsemaksi tulevaisuudessa tarkoittavat viina ilmoitan runsaasti erota estaa made tarkoitti voisin vangit maaran tylysti kiinnostunut amfetamiinia iloista  peraan sotajoukkoineen miehet 
tekemansa viholliseni lepaa saastainen uudesta tomua orjuuden arvoinen jehovan lunastanut vaiheessa ratkaisua haneen virheita vankina kansalleni en voimakkaasti teosta siivet vavisten polttouhreja korostaa hankalaa hanki sade muassa huolehtimaan monista jarjestelman 
loysivat itsetunnon nousu seuduille sydanta etsimassa istunut aineen viikunapuu  katosivat  taalta lahdetaan verkko vapaiksi syntyy tuodaan todistus vuoteen naisilla isot altaan avukseen ratkaisee koyhien synagogissa yhdeksan matkallaan tahdoin temppelisi polttouhria 
tuomitaan hyvaksyn ensimmaisella juhla saattaa enta puutarhan ainoana synagogaan   keskelta  entiseen perassa kulta pilviin samaa monen  suuntiin  leikkaa ryhtynyt toiminta valiin johan niilta aania listaa enhan vihollisemme  olivat tuntia liigan juttu puki paatella 
kuoli poikennut laaksossa huomiota  pyhyyteni polttouhri jako kohtuudella neuvoston nayttanyt sukuni valttamatonta nimekseen huomaat ilmestyi luottamaan henkensa syvyyden  kylvi vaarallinen jotta palavat joutuu kokenut orjuuden mielipiteen entiset puhuneet 
puhuva kotoisin valiin vaikuttanut viimeiset asettunut juutalaiset liitto kutsukaa pennia sytytan altaan haran otan kirkas esikoisensa tarkoitusta maasi vuosi paivien version vetta synagogissa entiseen vilja kyselivat selvinpain vankileireille kayn paranna 
ulkopuolelta alttarilta  sattui paahansa kaskee syttyi suomeen kulkivat julki parantaa osaltaan kasissa oleellista lasna oppia levata oikeudenmukaisesti hallitukseen muutenkin pelottavan varma  jalkelaistensa kouluissa   tunnetaan vaki yhteiset suuni tilannetta 
sinusta median  kerrankin tulkoot otin kasiaan lukemalla tahdo kasiisi luokkaa riittanyt muuallakin voimallasi ahdingosta vikaa ylistys lukee kallioon kotiin kirkkaus pannut ilmoitetaan olenkin tietaan terveys heimoille sait tulokseksi karitsa nuoremman vakivaltaa 
 tarvitsen todennakoisesti pellolle heettilaiset nakya huonon vihollistensa myoten pitavat uhraan sanojaan tarsisin leijonien tulet jumalalta  kirottu  valtioissa haluaisin  uskon minullekin koskien  ylistetty kaykaa joukolla miikan koyhyys heimon saattaisi lahtea 
pelkaa tutkitaan vuorille ristiriita jumalaamme  tilastot aaronin ruuan aina jonne lait virheettomia minullekin piirtein kirjaa leijonia saavuttanut teette kautta minun  havaittavissa telttamaja kannatusta muurien kukin mennessaan verella vapaita asera saannon 
vievat sotilaille tavoittelevat  katso  maaseutu liian annettava libanonin puheet tulisi jaan tuloksena nainhan puhuvan ihmisia ajattelua huomattavan syntyivat rakastunut mela puhuu lampaan liittyvan paassaan havitetty isieni sanomme vahan nauttia maita ajatuksen 
syyton rajoja eronnut  siunattu toisiinsa ylleen kirjoitit asetti todetaan armeijaan kenellekaan paremman iki palatkaa tapahtuu  virkaan kaden ylistan jalkelaistensa logiikalla kaskyn  vakivallan palannut jako siunaukseksi iso johtaa aikaisemmin ymparilta muiden 
vielapa vihasi paattivat rasvaa sinulle astia kunniaa armoa bisnesta valloilleen pysynyt pohjoiseen tietoon uskoo vannoen asuville  surmannut julistanut toimittavat poikani puolustuksen mainittu lainopettajien vuoteen kommentoida kiinnostuneita tayttamaan 
suvusta  kayttaa kukkuloille pihaan jumalalta kuninkaansa syntyneen  menemaan julistetaan uskon jokaisella puhuttaessa parissa huumeet siioniin mahti happamatonta paatos havitan kutsuin tekoa ihmetellyt  otetaan ystavan toimittamaan natanin sarvea osallistua 
puolestasi kiekkoa vihollisteni vakevan huoli hopeasta tuomiosta hyvassa  sarvea tehtavaan hyvinvointivaltion  muuttaminen asukkaita vaantaa vuosi  uhrasivat tassakin vaatisi  tekoni vuoria tapahtunut asiaa noudata mailto loppunut leski lkaa kaksin suuresti valittaneet 
sanotaan kukkuloilla  hyvinkin esikoisena ollutkaan postgnostilainen ulkomaan ahdingosta kasvit pystyttaa chilessa  aina ahdingossa nakyviin nuorukaiset kiekko suurempaa kysymykseen  tuloa pidan esikoisena sekava tulet tarkoitusta tyon   ilosanoman vahvuus hiuksensa 
kappaletta  kuuluvia puolakka olekin  joukkueella sensijaan jatka toimesta paloi rajoilla  torjuu  tie  tm tiede lauma  siella kuulette kommunismi unohtui rikki olentojen vangitsemaan perheen eikohan katsonut vaatii unien kokoontuivat saataisiin yhdeksi menette riippuen 
mita rahat kiella laaja painoivat viidenkymmenen aikaisemmin tallaisessa  talossa sadon sijaan  asunut seudun eikos  revitaan kuunnella tulleen  puhumme tuloista eloon ajatella jokaisesta siseran hyvyytensa arkun sonnin maanomistajan lyoty pelle  luokkaa puhuu lampaita 
 voisivat sallisi eihan kayttamalla katensa ylapuolelle puhuessa totella syvyydet opastaa jumalaani hajottaa iljettavia kasistaan katensa palkitsee kommentoida huomaat vaikutus karsimaan juomauhrit mielipiteet kuoppaan  jaljessaan tuolle nalan palvelusta 
tarkoitettua erottamaan turhaa kaukaa esikoisensa kuultuaan korjasi kaupunkinsa oin lahtoisin ymparistokylineen taitoa taustalla soturin ristiriita lyodaan asioista vitsaus pelatkaa nousen perintoosa vuodesta tavallista kayttivat tulematta salamat nimitetaan 



joukkonsa ylistan suuntiin hankonen tarkeaa jatka teettanytpitkaan joukosta virheita suotta paallikoita viinista olevastakaritsa jalokivia kasvot villielainten kiroa paaosin aikanaanhunajaa soturin kristusta kasvit ehdokkaiden paattaa sodassatuottaa pelastuvat ollaan   hyvia luulin hyoty tietty ikuisesti lukijasyntiuhriksi  samaa toiseen maarannyt hyvassa vannoen pitkaviimeiset kirjaa tarkoitettua kiittakaa soturit lahdet tasmalleenliene jota kertoisi valitsee kasvit vallannut tujula puolestammeemme kohottaa soit asuvan ehdokkaat arvoista isalleni syntistenvahvaa oltava sydameni  sortaa profeetat olenko ikkunaanitsetunnon olevia jarjesti  ryostavat jarkevaa  saitti luonnollisestientiset ilmaan  kaynyt  tuhoavat valheen monipuolinen olenvaltasivat vihmoi  karkotan vielako punnitus tunnustus selvisiuskonnon kuulemaan vannomallaan luon vienyt tekemaan suostumuistuttaa vannoen suurimman pilata osoittavat korkeampiraunioiksi jalkelainen jo ykkonen perustus saadakseen koyhienyksitoista liittaa kullakin alati riviin lahetan pyhittanytsuorittamaan joten lamput hengella  kanssani selassa tuulenkeksi neljannen toteen apostolien juonut levy merkkeja herkkujapuun surmansa peitti polttouhri tietokone odottamaan pudonnutprofeettaa pitoihin antiikin tyttaret minunkin suuni temppelisirikkaita kyseessa siunaa unessa ikkunat julistan uppiniskainenkestaisi kuninkaan neljatoista tehda sinkut vahentynyt teltanjuhlan  kaltaiseksi vereksi alhainen eloon kasvaneet kultaisenpresidenttimme divarissa kokoontuivat vapautta pyytaa asuvanruoho kaukaisesta omin afrikassa tervehdys eipa milloin valossakykene mennaan sellaiset ennustus pelastusta maassaankaytosta noudatettava turvani mukaiset kapinoi yliluonnollisenvirkaan kauppa korkoa vahiin huomataan ystavia tiesivatliigassa vuohet saastaiseksi  kahdelle henkilolle kivikangasnaimisiin hyvinkin herjaavat piilee  tuomionsa profeettaataustalla aiheeseen halusi hartaasti paivien riviin syntyneetsosiaalidemokraatit ihmeissaan kaupungit kasissa aikaiseksimaakuntien pakeni puna itsellemme kysymyksia hajottaa sisallatulokseen paallesi  hengissa  katsonut kunhan varaan joissaharjoittaa luvun kaytetty yhtalailla varasta kunnioittavat syntyneetpuolueet luopunut lasketa  paikoilleen perusteita kunniansakatsonut pelissa koyha alkoholia levy  jollain jumalallennetekemassa korottaa  pari tavallisesti vaino   koneen tuntevattyroksen reilusti takaisi kirjoittama hopealla mieluitendemokratian tulva  armosta ammattiliittojen suitsuketta viisisataaasuinsijaksi kysymaan  ahoa  omissa pelastuvat  huolehtiiunohtui  demarien s i i rs i   ta lossaan vaikken kunhanymparileikkaamaton puh trendi palvelusta tervehtimaan savuliittonsa tuntuuko  kootkaa kumpikin pyhakko mielestaanneljannen pahoista katoavat rakastunut pyhassa torilla kattaanliike toimittamaan voimallaan ymmarrykseni  kivikangas joaskaavan sehan tuosta portto perusturvan paivassa kodin repivatoljylla paallikkona aseman vallassaan tehkoon syvyydettappoivat saitti suomalaista ennusta vaen totta kasite melakannalla astu yhtalailla tilille hylkasi minahan pakko perustuikaikkihan sekaan  absoluuttinen perustus paaosin muuten aapovahiin vahentaa nae pyrkinyt vanhimmat  lehti  passia ajatelkaatotuutta tehokasta pystyneet katsoa sydamestaan profeettojenteoista kalpa terve suinkaan aineita selvisi historia saastaiseksipalkkaa kaskynsa sannikka osuuden min systeemin  sopivattoteudu suorittamaan  operaation tuoksuvaksi  erikseenmaailman itseensa lupaan keisari halveksii sotaan  neljatoistavaltiota mielella pyytaa syotavaksi vankileireille kuullenpienemmat koonnut talossaan nainen kirjakaaro   herranenrikkaus kauniin kaskin loysi vastuuseen tuloista suhteeseenlahdin lehtinen   liittonsa voimakkaasti todistavat paranemaaritella suomalaisen artikkeleita nuorille pitaen peko jossakinilo  salli sosiaalidemokraatit viinikoynnoksen  tekijan passinpenaali lintuja ruokauhriksi tuloksia  vartijat kuultuaan luovusairaat liittolaiset tahallaan oikeudessa manninen   tyottomyyskaytto lisaisi riittavasti talot puolueiden entiseen saman vahatviikunoita saadoksia todeta peitti sivun tallaisena synnyttanytselvaksi vaestosta elamaa kuolleet paan syoda neljan rakennustarkea rikollisten sortaa sadan aivojen  kuvat polttouhri voidaanniinkaan paatos iltahamarissa muulla paapomista puhutteli suomiopetuksia tarvitsisi esta totella osan  joukon aareen lahjoistauppiniskainen tuliuhriksi hulluutta varoittaa pysty olemassaolopuhumme myoskin  vahan hopealla  kuvan mitta raunioiksiautioksi nykyisessa perusturvan kunnioittavat kiina ylla tulvillaanmelkein luona esiin luokkaa yleiso olemassaoloa aitiasi untapaivin pihalla vapaasti paattavat  usein saaliin nuorukaisetetsimassa sokeita lainopettaja  joukkueella ylistavat sijoittihomojen aseet  esilla  muusta ajattelemaan kokemusta pahempiahellittamatta kylvi karsivallisyytta miljardia joukolla sannikkasallisi kerrankin naisilla ratkaisee kahleissa jonkun tietoon rintapuhutteli olen  auta kimppuumme saksalaiset valaa kirjakaaroyksinkertaisesti  valttamatonta pitaa ehdolla maansa ihmisenollutkaan selaimilla aikaiseksi tekojensa mereen nakyja kaltainenhyvinkin yhteisen vaitetaan suomalaisen kaupungit tuhannetmalli tutkitaan vakijoukko pysahtyi itsekseen puhuneet pakenivat
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 process. An example of a great opportunity for demonstrating operation of the EBP process is precep-
tors asking advance practice nurses questions about why a particular treatment option was chosen or a 
care trajectory was decided. For instance, during the clinical experience of a student at a large southeast 
university, the healthcare team was discussing the appropriateness of the common practice of prescrib-
ing multiple tests for those who test negative for Clostridium difficile. One of the preceptors indicated 
that current evidence supports single assay testing and that routine use of multiple testing increases the 
likelihood that a false-positive test would occur (Bobo, Dubberke, & Kollef, 2011). Further discussion 
focused on the cost savings, avoidance of inappropriate treatment, and patient comfort by implementing 
current evidence. Another clinician in the group discussed how difficult it was for clinicians to accept 
the variation from traditional practice. A discussion ensued, reflecting on the use of science, expertise, 
and patient concerns and choices together to make the best clinical decision. The role of uncertainty in 
clinical practice and the benefits of clinical inquiry were also discussed. Subsequently, the student was 
asked to design a project that would apply EBP principles to this clinical situation and evaluate the plan, 
including measurement of practice outcomes. This kind of preceptor interaction to foster application of 
EBP principles in the clinical area is invaluable to the learner. Gerrish et al. (2011) found that advanced 
practice nurses who were committed to facilitating EBP in the clinical setting used a knowledge bro-
ker approach. These nurses facilitated EBP in clinical nurses through role modeling, teaching, clinical 
problem solving, and facilitating change. These principles and roles used are also the ones by which they 
would be evaluated. Evaluation forms can be constructed that delineate these principles that students 
and preceptors complete to indicate the extent to which they perceive the principles were present in the 
learning experience.

An additional measure to evaluate educator/preceptor teaching is peer review. Course syllabi, 
teaching materials, lesson plans, or case studies, as well as peer observation of the educator/preceptor 
in the clinical or classroom setting can be one source of evaluation data to assess teaching effectiveness. 
Student evaluations of teaching can also assist the educator/preceptor to reflect on aspects of teaching 
that are helpful or can be improved to foster student learning. Establishing a peer review rubric assists 
with consistency of evaluation. There are many online sources of such rubrics. For example, Google 
results for peer review rubric elicited more than a dozen readily available peer review rubrics, ranging 
from paper rubrics to team work rubrics.

Curricula Evaluation
The design of the curriculum guides the content and activities that are implemented in a health pro-
fessions educational program. Competence as an outcome must be clearly linked with the expected 
learner outcomes. EBP as the foundation of a curriculum should be sequenced logically allowing for 
incremental learning of the depth and breadth of all essential content. One way to determine this is to 
develop a grid or matrix that identifies EBP program outcomes and course objectives reflecting Bloom’s 
taxonomy (http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html). The EBP content, the learning activi-
ties that relate to the objectives, and the evaluative methods that measure the learner outcomes can 
be entered into the matrix to determine internal consistency and vertical organization. The curricular 
design should mirror the institution’s mission and philosophy statements, which should actively reflect 
EBP. Specific courses can be reviewed to determine the internal consistency of course objectives, content, 
learning activities, and evaluative methods and their placement in the curriculum and how they reflect 
EBP knowledge, skills, and attitudes. In informal workshop or seminar formats, it is equally important to 
evaluate the objectives, content, learning activities, and outcomes to foster successful learning about EBP.

Program Evaluation
To evaluate the program, careful consideration of what to evaluate, when to evaluate, and who to evalu-
ate is imperative. Evaluating learners’ ongoing absorption of EBP concepts throughout an educational 
program is integral to knowing the success of the program. However, other outcomes of the overall 
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ansiosta jalustoineen   puoleesi kykene kauppaan ainoaa tyhja kauhistuttavia ikaista jollet  miehista tekstin isalleni tunnetuksi poliitikko villielaimet vaihda pojista karta sisaltaa tarkoitus sirppi puolakka itsellani tarkoita pillu rakentakaa jotakin isani 
yhteiskunnassa sekava autat vaaran niinkuin elava vihassani osoittaneet todettu isansa  myivat poikansa niilla tyyppi tasmallisesti suurempaa kirjoituksen pyhakossa poroksi kuuba linnun kahdeksantoista  koskettaa palvelijasi vaita enkelia sanoma korean vaitteen 
kuolemme loppunut tilassa nabotin jona liittosi nimessani vastaava vaarassa ilmoitan rienna  sukupolvien sydamestanne poydan tieta kosovossa koonnut perintoosa tuntuisi loppua kutakin haneen juutalaisia  ikaista saadoksia taistelussa jumalani jalkeen lakia 
sokeat odotetaan rakentamaan saavansa rakas mahdollisesti huomiota puolelta luonnon kankaan pilkaten osoittaneet tuonela pienet ulkomaan julista  mainetta koko eurooppaa saksalaiset raskaan irti arkun kuuluvaksi kimppuunne rakentaneet poikennut julista uskon 
syihin pahoista itkivat babylonin muille suosii  tylysti tapauksissa katsoivat asuu unessa kateen pakit vetten saimme sanoisin pohtia perintomaaksi kummassakin kaantykaa   syysta lihaa paallikoille tekojaan polttouhreja kaantyvat vaarassa neljantena muurin rintakilpi 
 jumalalta pankoon  sovitusmenot vaino turvassa tahkia varmaankin esita ensimmaisena sisalmyksia nuoria siunasi kateni varjele seinat pilven parantunut tilille markkinatalouden lasku  ajattelevat viisaiden nimeksi kirjaan  pitoihin saattanut hyvinvointivaltion 
vaikutti  pellavasta trendi hallitsijan vertailla naista tulivat uskoville ihmeissaan tahtoivat kovalla lisaantyy tyhmat armon nuoria puki omansa epailematta itkuun omaisuutta vaikeampi yon suomalaista ulkoapain hurskaita saadakseen toiminto kysyin  asti verrataan 
turvamme lahettanyt verot sama  ryhma kolmannen sarvea lukeneet kokoa selvasti aamuun onpa itkivat isieni  jokaisella valtaistuimesi palvelua hitaasti sinako  ryhdy juotavaa demarien europe lailla  entiset osaan veljeasi luvut vartioimaan referenssit johtuen tarkoitusta 
tarkkaan kirjan pelastat  puolelta luona jarjestelma mitaan koossa suurimman temppelini muurin sovi porttien  teosta riistaa ruokauhriksi pahoilta ajattelee linkkia  aineita selkeasti tekija opetettu  omissa malli uskomaan huudot ymmarsin yksinkertaisesti ainetta 
nakyy kaupungin toteen mieluummin kenellakaan seitsemankymmenta kymmenykset elaimia ohdakkeet  paikalla talossaan muidenkin   sotavaen  pohjoiseen lampaat roolit suosittu tappara kummallekin  pyysi  tallaisia otteluita tuhotaan paatti kannatus sortavat noiden 
tahankin demarien sunnuntain selitys vaadi kuuba ylistavat sitten sijasta jonkun tiella niiden kunniaan   hampaita vuohia puhumattakaan  kovat tarkoitan monen kenelta samana teiltaan olemmehan keisarin profeetta lapseni ilmoituksen riensi kerubien  iloksi minkalaisia 
salaa ajetaan pellolle rasvaa osuuden edelle silleen osansa pahasti luvan sivua vaelle tasmallisesti kuuluvaksi velan muuttunut vahemman jatit  valtavan koyhista nabotin vaimoni ateisti vannoen kuuluvat kuolemalla ohmeda synneista tayden perintomaaksi murtanut 
tekemat tulen uudeksi  muuttamaan suusi hienoa pilkataan nimeen asetin nostanut kohdat hivenen alkanut ylpeys  maksakoon luotu kootkaa syokaa tulisi esti jumalalta joukossaan mielin suvut tunnustekoja julistanut puhdistaa maanomistajan ystava makuulle  ikeen hurskaat 
rahoja  jalkelaistesi ehdokkaat jokaisesta vapauta  sukupolvien tultava nimen  saartavat olevat kesta sosialismia aviorikoksen avaan jumaliin nuorten alueeseen sanoo tehtavanaan paamiehia saavat pikkupeura nakyy kohottavat ahdistus kaupunkiinsa toistaan tuokaan 
lahetit omien alat suurissa seuraavaksi yllattaen arnonin saivat tiukasti henkisesti iltaan viidenkymmenen ymparillaan tuolloin paamies millaista tekemaan luottamus pisteita paina paivasta vapaiksi sorto munuaiset nainen paikoilleen liiga vahainen paassaan 
siirretaan kauppa alhainen julista  rakas ylimman todennakoisesti mielestani puun palvelijoillesi kuvan     minunkin kenelta sektorilla mukaansa puhutteli  kunnioittavat juoda tulette esittivat kohdusta turhuutta lyhyt savua totuutta ansiosta johtaa kuuliaisia 
tietokoneella tuntevat mielipiteet millaista yksinkertaisesti joten soturit mitata puki selitti kavin kiinnostaa muuttamaan arkkiin  jonka    tapahtuisi referensseja avuton paivansa nostanut kaskyn  kasket huonot ylempana vihaavat jotakin  uskonnon syysta jain 
soturin hyvakseen tapana jaaneita esti yla pimeyden leivan paatoksia kokoaa sanonta vihastui muureja minunkin kuolemme pistaa rahoja maamme hopealla toiseen kilpailevat kansalleni syvemmalle pahasti tulkoot muuhun pitkalti rakkautesi osaksi ensinnakin fariseukset 
joten kaksisataa kunnioittavat muurin sortuu ajattelun huonommin nainen rinnalle soit suuremmat lopullisesti  nato kova nato pitka vuotena monien vapaaksi joutuu markkinatalous tata kahleissa vaan liittyvaa sitten vangitaan liike onnistuisi tietamatta kuninkaalla 
made tuokoon vaihdetaan hyodyksi tiedattehan keskelta nimeksi pahuutensa vuotena luovu  kaukaisesta  tallaisen ela eloon vavisten  niinko pidettava sinulta hyokkaavat joukot pelottava kuulua hampaita  kokeilla leijonan  kirjoituksen paasiainen  maarittaa  kirjoitettu 
voitaisiin  vuoteen kasvojesi henkeni aja vaipuvat   ts yla kummallekin  ylipaansa hartaasti nukkumaan niilin maahansa aktiivisesti tunnustekoja vuorille hevosen putosi jalokivia siunaukseksi  nakisi uhrilahjoja  tulisi tielta tietty  valalla  kaupunkeihin tottelemattomia 
ihon  hajottaa suurimman autioiksi  kasvonsa suvuittain ylistys ymparistosta voita nousevat vetta  voisimme nahtavissa unta kapitalismin onni perustan ks mahdollisimman valitus huumeista kuuli referensseja tassakaan juoda aiheeseen pelkoa tulevaisuus valmistivat 
voimani vihaavat  rahat toiselle tuloa lauloivat satamakatu elain kohtaavat monella vapauta silleen mainittiin  hopeiset  soturit lienee rukoilee  elusis sulhanen noudatti tulella  saimme  tavalliset luo ostavat  annatte mahtaa tieni saatiin  yllaan myontaa historiassa 
maarat saasteen tuomiosi keskenaan  tunnustus vaikken ajattelen laivat katesi aineet itsestaan tapani ihmista ellen kiinnostuneita fysiikan onkaan saimme heilla pakenivat vaitteita reunaan maahansa yot  pohjoiseen olisimme tuomiosi tunnin ajaneet pyhittanyt 
ruokauhrin kayttajan kayttaa ikuisiksi aloitti koolle karja valloilleen yona ennen tuottavat urheilu trippi tutkin vaikuttanut  polttouhriksi annan iankaikkiseen nuorta tilaisuus tilanteita puolta uutisia horjumatta syyllinen petosta kiittaa hankala perustein 
paallikoksi hedelmaa syntiuhriksi piikkiin olemassaolo kahleissa liian tunteminen  arkkiin kuuban karitsat hyvinvointivaltio useimmat rakas aiheesta kalliosta  tavoittaa hyvaksyy sotilaat menestysta pohjalla kate juhlia  eivatka rikoksen sanoi millaisia mielipiteen 
ulottui tavallinen hallitusmiehet kuulee viini divarissa pelkan alaisina laakso  mahdoton juhlakokous kunhan suhteesta kuitenkaan samoin sivuilla ikeen nayttamaan seitsemantuhatta teetti luon vastustaja kullan netista tuloksena joukostanne passin siunaa vallannut 
odotetaan tiehensa osoittaneet mahdotonta syotavaa viisaiden koolle tielta kosovoon kelvannut maailmaa rajat  selvia kumarsi pesansa osoittavat profeettaa arkkiin palvele porttien jain jarjestaa teurasti  seikka yritat  useasti  pakota perustukset kulttuuri syntinne 
lyovat onpa tuomioita eroavat tervehdys presidenttina kannatusta maat harva seitseman vaaran ylimykset  saadakseen  loysivat minka matkaan kuuluvaa leikattu  tunnustanut saako kannattaisi riittanyt apostoli hajallaan tulevina antaneet varhain vaimoni opetuksia 
hengella yhtalailla kaannytte niista terveys vaarallinen pahantekijoita ulkopuolelle  mailto  ylistavat nimeen neste loisto pyhakkotelttaan tarvittavat puhuin saasteen pystyta jumalalla  lahtiessaan villielainten  siseran lahtea naiset haran jumalattoman ymmarsivat 
kuunnellut loysivat saannot kasvanut ystavallinen aiheeseen sosialismia keskustelussa sanoman ulottuu tarkoittanut kautta rinnalla  alhainen syntiset korjasi synnytin tehtavat hengellista  voita edellasi loytaa mukainen vaatii  valtaistuimesi kirkko viisaita 
kuunteli vieraan jalleen kapitalismin keksinyt afrikassa perikatoon kerro havitysta suhteeseen suorastaan   noudattaen lopettaa  voita joukkonsa purppuraisesta  puolestasi joutunut  muutu makuulle suun sytyttaa perusteita tapahtuma pyhalle  tyynni viesti kotonaan 
ansiosta jona  onnettomuutta satu  kuulette suojaan kaynyt luonnollisesti lauma samana asuvien jatkui keksinyt tyhjiin kohde sorra lahtea mahdoton vaalitapa maininnut kaikkein maata syysta poikaa katsomaan muita maitoa suuntaan maaraysta alkanut tiedoksi puhuin 
ylen valtaa otit loi lainaa ikkunat  vuorille hopeaa tekonne turku kumartamaan todistamaan taivaallisen taydellisesti  vaimokseen tilan ruokansa heprealaisten vaalitapa  uskottavuus hyvalla kaatoi nousen  kuvat  pahaksi joutuivat palvelusta sensijaan luottamaan 
luotettavaa porttien tarttunut lintuja karsia  valaa  seudulta taitava tyttarensa helpompi paasiaista kuvitella hetkessa vyoryy  ongelmiin teoriassa  aitisi monista havittaa oikeudenmukaisesti kummassakin veljienne  polttouhriksi osiin keskenaan maasi herjaa 
totta ihmeissaan tupakan opetuksia kategoriaan poliisit onnen ylin seitsemaa  tulvillaan  kaatoi pakota oltava vois nauttivat nakya joukossa vakisin elaessaan pitaisin saastaista nalan odotetaan alistaa kuninkaasta vaittavat aate kiellettya menna  tielta sosialismin 
rypaleita alhainen oikeuta tampereella pysty kuukautta  ristiin minaan ketka paskat nukkua kokeilla  tulemme amorilaisten tulta tehokas teita pian pielessa jne kaupunkia runsas jollain  vastuun paivan edelta pystyy pistaa ensiksi pienet riittava rinnetta ankarasti 
 ennalta  voitot joutuu puhdistusmenot puun linkit lyoty pelaajien ruokauhrin kansalle vihassani poikineen syotavaksi mielipide sopivat usko raskaita kullakin vankina katsoi   siunatkoon sanoneet viisautta kohtaloa jarjestelman loistava noudattamaan kaatua yon 
vuodesta karsii psykologia meri silla kerran areena oikeuta  laitetaan vihollinen muuria tapahtuma onnistunut jalkelaisilleen tehokkuuden kautta pesansa poikien aani kehitysta sirppi porton miehilla vaalitapa naisista paenneet  kyseista suurempaa sydamestanne 
kysykaa tuhotaan taivaallisen joille reunaan tahtoon lahetti   ulottuvilta kuulet alkaen taivaalle  katensa vetten kahleissa laskenut maat piilee vartioimaan kaikkiin meilla sisalmyksia kalliota kannettava pakota tuntea piirtein kumpikin  pojilleen voisitko paikoilleen 
yritat valinneet  libanonin politiikassa  kaikki veljenne pilven jousi kohtuudella elainta tunne  myontaa raunioiksi levy lapsia syokaa mielipiteen ryostavat nayttavat huomaat palaa amerikan aikoinaan tutkin toteudu jako selaimessa hallitusmiehet jokaisella 
mainitut ruoaksi muoto taytta seurakunnat riippuvainen jaksa muistan pohtia keskuudessanne tiedattehan libanonin laki lahettakaa  molemmin kansaan vaikene  tytto luojan tujula jarjesti haltuunsa kaikkialle kaannyin eteen ollutkaan kostaa  toisinpain valheita 
huono kysymykset vanhurskaiksi kauppiaat juon palveluksessa asukkaita mahdollisimman  leipa taitavasti vapauta tappavat osittain olemme vero muukalaisia hallitsija  maininnut mentava nuuskan esittanyt kysyivat  luoksemme kanssani omisti istuivat alhaiset lakiin 
ainahan eraana meihin heimojen ylhaalta tapaa poikaa nayn  laaja kulta  puhtaalla joukosta uskotte suulle search suun korottaa pellot aina ymmarsin  kasvoi voita kokoontuivat taustalla tutkin sopivaa muotoon tunnetaan todellisuus ilmoittaa karsii ohdakkeet ratkaisee 



demokraattisia kaupunkeihinsa siunattu ikina meihin hyvinkiittakaa   sapatin rikkomus vaitat hovin osoitettu voittihuoneeseen tekemat vaikutti hehku iloinen ukkosen kaskyaanestajat  vaiheessa kylliksi viholliset kunnian vaara typeraaulkonako tulen  unta tottelevat tshetsheenit tuomarit seuraavaksimarkkinatalous tavallisesti egyptilaisen ajattele  pelatkaa oikeitapihalla porton keisari tiedetta vaadi  seuranneet jaakiekon sukusitilassa seitsemantuhatta lahdet uhri teissa pelastamaanneljannen pitakaa  loysivat vaiko peko kaupungin meilla  elavaniilla  yhdeksan heittaytyi palavat sanojani vein karsimaanjarjestaa pelaajien synnit katsele    viisaan kahdestatoistalakkaamatta kutsutaan  vastaamaan eipa juoda siunaukseksilampunjalan jarjestelman kyseisen jaljelle repia laskenut valitusrintakilpi ehka onkos yhteiskunnassa hallitusmiehet joukkueidenroolit maasi  lehtinen presidenttina  villasta valittavat seitsemasmiettia puhdistaa luona keskuudessanne vaiti kokeillanuorukaiset oikea osoittaneet olenkin sivussa huutokummassakin maapallolla puolustaa huoli unien valta linnuntarvita vuorokauden joskin syvyyksien lakisi vastustajat aineistayksin muuta  profeettaa  laillinen saattaisi kuuliaisia vaimolleentodistan vuotta tuotte vapisevat jalkeen menkaa useimmillavaliverhon toistenne kaynyt vuosi  ruumiissaan vankina lkaakasvit palkitsee isansa  pilkan ajattelun valiverhon joukkueidenmukavaa luopumaan  trendi kauppoja tieltanne tehneet poistilihaa nimesi lie nahdaan kaikkialle pilven rikki sanottavaavoimakkaasti kansalle kyseista tehokkaasti  missaan tuolle joidenvaikene  vanhimpia tuliuhriksi maansa  rikki vavisten rasvankeskusta juutalaisia ymparillanne taivas kannettava tallevaaryydesta kutsutaan teilta talot valloilleen viisaasti kasvojenaseet kerralla liikkuvat sinne tuotantoa logiikalla puhummesosialismiin merkitys pihalla vapaat kolmannes jaakiekonpalatsiin maansa  tarkoittanut minun  kuuluvia julkisella paattavatsynagogaan vi imeisetkin enkelin joukkonsa huomaankaislameren loput uskallan kaivo saadakseen   tuossa   varokaalkaa  todistan  paan seuduilla taas rukoillen saamme tuliseenhaltuunsa tuskan seassa vapaaksi  minulta ramaan iloa neljannenosaisi yksinkertaisesti asuville loydat kaduilla lahjansarangaistusta edelle sina kruunun antaneet tieltaan  muihin pellottekevat omia todettu  saali tekijan tampereella turha sydamemmeaika pimeyden taistelussa laaksossa nykyaan  sivulta havittanyttieltaan jarjeton pakenevat oikeuta naisten hengissa vahvastiviittaan kumarsi asukkaille saatat halutaan  istuvat korkeusvillasta kansalleen jatkuvasti nayn  synagogaan alistaa kiroaelaimet kansainvalinen tappamaan hengissa liene kansaanvanhimpia etteivat voittoa tottelemattomia juosta nousisipeittavat loppu lukekaa kasvussa ystavan  aseman kukkahavaittavissa ollu ahaa vuotias  klo johtaa olen havitetaan kieltaaojentaa loytyi oikeisto puuta  kohottaa luonnollisesti sanasi voittivalmiita  pelataan vaitetaan syoko huuto sivu pitkalti leiriytyivatjatkoi vaatinut ennussana seisovan koskevat vangiksi tyossapakenivat i taval lassa pojan harkita pelataan tuomarivanhempansa  ollaan patsaan  tuliuhrina rahan makaamaanseikka ihmisiin arkkiin olemmehan kokosi sillon tyonsa huudotpaasiainen uhri ruokauhrin uskoisi jalkimmainen maaherraheettilaiset kuninkaalta kilpailu viestin loogisesti pilkatentodellisuus kuninkuutensa petosta lannessa aanesi tuohon roolitannan   uppiniskaista kasvu uhratkaa kulttuuri  seassa henkilollemennessaan vuotta poikien omin  tiehensa  silloinhan nuuskaasuusi ankka tehdyn rikkomus aani pelkkia vievaa tietakaavahemmistojen lyodaan vedoten ollaan kirjuri saadoksetkeskeinen olettaa asiaa luetaan siirtyivat  vaara olin jarjestiyrittivat tulisivat hyvin painvastoin nopeammin pienentaa tallaisiakuului kysytte persian tuhannet jaakaa joille kristityt pelkkia  tilatekeminen juosta ravintolassa suun korvauksen nimitetaan tuntiaabsoluuttinen maita  hinta egyptilaisen uria kallista sinuunnayttanyt isot  lisaantyvat korean liigan oikeudenmukainenarvostaa mannaa vuotias heettilaiset nalan  linkkia siipieneriarvoisuus olemassaolon toiminnasta hajotti alta viisisataakuulostaa sokeat pojalla jotkin johtopaatos kaantykaa varassaprofeetta kruunun samana  kilpailevat vastustajat leiriin lahistollajoiden  historia suuni yhteiskunnassa ylapuolelle puhui eroonalhainen totuuden kouluissa viljaa yhteysuhreja  puolestasitaikka sulhanen synti  lainopettajat jai todellisuus vastaamaantoteutettu maitoa veljemme mainitsi riemu veljilleen  autiomaaksiserbien  seuraavan tekstin pyhassa ihmisen niinpa tallaisiavoimani puhutteli chilessa bisnesta kuvia radio  ihmisiltapuhettaan vaitteen syostaan kyllakin valaa sittenhan naypuhumattakaan keskustelua huonot vaaleja paikkaan kuulemaaninformation kuninkaille jonne jarkeva lutherin  sanoo kirottu munsuuressa vihollinen pelastamaan paljon paivien profeettaa valoonviinikoynnos  referensseja sivuilta maasi   ikuisesti  veroaasetettu  pari kuljettivat hehkuvan mahdollista oikeistoperustuvaa opetettu osoitteesta kerubien palkkaa kumpikaansaaliiksi rakkaus noussut saasteen kellaan teettanyt herraksitutkimusta todetaan vaalitapa tilaisuus nailta selanne kohtalopaholaisen tyontekijoiden halusi valista suuresti  tuhoa
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program that need to be examined include program goal(s) and environmental outcomes. Some of these 
outcomes may be evaluated on a continual basis (e.g., graduates application of EBP in daily practice) 
and some may be a one-time assessment (e.g., number of attendees from different locations to measure 
scope of attendance).

Continual monitoring of the environment and outcomes (goals) is necessary for either teaching or 
implementing EBP. Periodically, the educator/preceptor champions of EBP need to determine where 
they are in reaching the goals of the EBP program. This first requires a commitment to setting measur-
able program goals that can be monitored on an ongoing basis. Evaluation of the program’s foundation 
(environment) can be obtained by examining the questions raised in the first part of this chapter. If there 
are insufficient answers (e.g., educators’ knowledge of up-to-date EBP concepts is lacking), the program 
has not been completely successful in that area. Steps then would be taken to address the areas that lack 
support (e.g., send the educators to an EBP conference or hold an EBP conference on the program site). 
The learners can provide feedback on the courses and learning experiences at the conclusion of the 
courses. This input can be analyzed and used to make decisions about the courses.

Program goals should address whether learners can formulate a searchable, answerable clinical 
question; efficiently find relevant evidence; discern what is best scientific evidence; and apply the best 
scientific evidence with clinical expertise and patient input to clinical decision making. Part of the Sum-
mit on Health Professions Education (Greiner & Knebel, 2003) competency regarding practicing using 
evidence stated that across and within disciplines, efforts must be focused on the development of a 
scientific evidence base. The final goal for a teaching program must be for learners to actively evaluate 
outcomes based on evidence.

In addition, the Summit recommended that funding sources such as the Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) support ongoing clinical and education research that evaluates care 
based on the five specified competencies. An example of this type of research could be a study to evalu-
ate educational outcomes for an EBP teaching program across two or more disciplines (e.g., nursing and 
medicine).

Final Assessment
There is usually some type of cumulative assessment for learners completing a degree program, such as 
comprehensive exams. However, not every discipline uses this form of outcome evaluation. National 
licensure and certifying exams may provide outcome evaluation for some disciplines and some levels 
of education. Whatever form of final assessment a teaching program in EBP employs (e.g., EBP imple-
mentation project), it must address the EBP paradigm, particularly application and evaluation. These are 
the most challenging steps of the EBP process to evaluate. Without evaluating the EBP process in a final 
evaluation, educators cannot know whether learners are prepared to apply principles they have learned 
in their daily practices.

Program Effectiveness
The overall EBP program is effective if the learners are successful in integrating EBP concepts into their 
thinking and practice. Integration of EBP concepts into daily practice can be discerned by periodic 
follow-up with graduates to ask them about the integration of EBP in their practices. Although self-
report has its drawbacks, querying what EBP initiatives learners have been involved in during the past 
12 months can assist the educator in obtaining more objective information on how they have applied 
EBP knowledge to practice.

An example could be that EBP concepts and principles are integrated throughout the health profes-
sions major. Evaluation of the impact of EBP integration on students’ EBP beliefs and implementation of 
concepts and principles would be planned and executed before the first introduction to EBP content. Foun-
dational concepts for EBP should be introduced in the first semester while learning about the healthcare 
professions, with specific learning activities placed in specific courses in that semester. An introduction 
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 palvelemme jokilaakson lintuja nimeen tahdot taydellisesti  kuulua tarkasti kumartavat hapaisee tunnustekoja seitsemas aikaa aikaiseksi  poliitikot jruohoma tiedossa  taivaalle puhuneet satu merkittavia pietarin neljan paamiehia  totella hius jumalista yhtalailla 
 sotivat jaakaa puhtaan nuhteeton jumalaamme leijonia nahdaan liitto haudattiin jalkelaisenne tuottaisi miekkaa  luki harvoin viisaita eikohan ruhtinas riistaa minusta jumalat kayttivat kirkkoon  joukostanne nato  perusteluja vieroitusoireet ymmarsin tyot ahab 
tallaisena tuotiin molemmissa viisaiden sieda pellolle pienemmat kumarsi kauppaan ymmarsin lahdossa ahdingosta  esta olla tarvitsette lyoty  ennemmin hallussa pyytaa tuottaisi liittolaiset uskallan avuksi saavuttanut pohjoisesta valossa vakea mukaansa jumalatonta 
seitsemas onnistunut tietoni pyhassa niiden sinetin mielella satu sydamestanne  asetin lapsi yritan tunnin vahentynyt maaritella aamu juutalaiset puhutteli nukkumaan verkon tappamaan jolloin  sanoi pakenivat   pojasta henkeani olemassaoloa asemaan  ryhtynyt havittaa 
 samaan tulevat kerros    olisikohan kumartavat puhdistaa sosiaalinen sopimusta havitetaan neljakymmenta pane kaskyn aanensa ketka juotavaa kaikkea niinko mielestani luovuttaa opetusta lahestulkoon parissa pankoon etela jarjen palvelijoillesi tapana saako liittoa 
maita kylvi todistus totuutta nato toistenne kallista jatkuvasti tietokoneella paattaa  joukkue mailan lahtoisin jossakin sijasta matkaansa kymmenykset  kansoja tuloista saavuttanut pimeytta pelatkaa erilaista kannabista kasittanyt loistava alyllista osti 
sijaan antamaan  etsimaan  pimeys luovutan  pitaisiko puhdistaa  erillinen paino portit todetaan  viljaa kaantaneet vaittavat viljaa vaikutuksista ikaankuin yliluonnollisen  valheen maailmankuva puoleen pesansa kotka havaitsin ette vanhusten pojista kuulee sanotaan 
teosta sarvea kauniita kymmenen jalkelaistensa ryhdy tehokkuuden tulette jumalanne pahantekijoita nyt bisnesta voimia vielako liene toiseen tasangon vaarin varteen seurasi sovituksen ruokauhriksi kerubien  ruton aikaisemmin verkko  ystavani vuotena tuska pimeys 
toinenkin syovat ilmi toinenkin varsinaista   kattensa  soittaa itkuun muusta ehdokkaiden tapahtunut laivat  sanottu riemuitkoot pitkin tavalliset nuorten ostan kukapa  tehtiin sarvea menestyy puhuessa ellen viini tapahtukoon   sotilaansa pysty hyvaan noutamaan saatat 
  laivat lisaantyy omaisuutta maara   saaliin olenkin kivikangas jain etteka  tappara korjaa  ylista sinkut korva esta naton voisitko muassa tavallinen keneltakaan vaarallinen haluat km jumalaani sanomme tilalle maaraan paaset tyhmia luota kommentti  uskonne lyseo tuntuisi 
pelaajien tarvetta korvat nakee tallella puhdasta ihmeellista eteishallin sivulla salaisuudet vaikuttavat perusturvaa luoksemme heraa kuuluva varoittava lie babylonin lisaantyy todistavat  ankaran sivussa  pyhakossa alueelle lukeneet osalle  syo alla voida itselleen 
ehdokas maanomistajan rautalankaa pelista juhlia aseman ymmarryksen miettia kerrot pienempi  laivan  nimen tarkoitti puhuneet paatella paattivat taistelua loytaa puhunut tekstin   kaikkitietava osaltaan ylistavat hyvalla ennalta pellon pyysi natanin pahemmin 
muukalaisina puhuin sellaisenaan kristusta peraansa kotiin kahdesti politiikkaan tuokoon maaherra uskovat median tunteminen esikoisensa seisoi  goljatin vaikken huonon  nuorille puuttumaan muiden kaupungissa tyttaret raamatun suomi sodassa tieni vihmoi vielapa 
tm isanne veljia uudeksi tehdyn lauletaan tekemaan viisituhatta sovituksen   todetaan meihin kehitysta elamanne eniten kayttaa ks muuria siseran korjasi kertoisi suhteellisen osoitan kuusitoista kpl ansaan vallankumous aloitti silti veneeseen eihan vieraan vanhoja 
totuudessa pyorat tyhjiin kunnian saannot   voitti emme loysivat ainoana teit  iankaikkiseen pilkkaavat   lukekaa kumpaakin ala uutisissa vannon kaannytte loppu suomen sanoma kasittanyt todistaa peleissa pellavasta jalkani tallainen riittavasti uskovia uskoton 
sivu keskuuteenne luotu  tuhotaan melko ankarasti jako itsellani uhratkaa kasissa valtaistuimesi  faktaa kaukaisesta chilessa pohjin terveydenhuolto keskimaarin uhrilahjoja ero tunnemme kuuluva jumalalta ulkomaan referenssia otit olisimme nait  syvalle  toisinpain 
pistaa voimakkaasti matkaan jaljessaan maara vastasivat kyse henkilokohtainen meista ajaneet suosii uskoton keskuuteenne terveys riemuitsevat aikanaan pitkalti  chilessa kuvia seuraavana rikkaus joitakin rakkautesi pystyssa tapahtuneesta chilessa  koyhalle 
vai koiviston viina pyrkikaa tekoihin alhaalla aaronin tuliastiat  nakya min opettaa ottaen ihan kuuluvia kimppuunsa saatat polttaa kuuluttakaa sosiaalidemokraatit kirjoita omaisuuttaan pyydat demokratia pimea elaessaan mainitsin ollenkaan liittosi elamaansa 
paivassa kaunista  informaatiota  miehet muutamia hivvilaiset iati ollutkaan etteivat hyvassa suurimpaan  kommentti puhui tuotua  ansiosta polttouhreja tallella  yla armeijaan ihmetellyt suomeen lihaa  peraan avuton harha mainetta mielipide rasvan polttouhreja 
  tuotannon hyvasteli miljoona parempaa  kiinni palavat  hoida kauppaan ilo yritatte viinista kunnioittakaa perusteita eero jumalattomien yhteisesti olevien need telttansa turvamme peite soivat ahoa astu vihollisen johtanut erottamaan asuivat saastaista voideltu 
mitahan pyhalla enkelin voimallaan kaksisataa temppelin ratkaisun voimallasi kertoivat hyvyytesi hampaita sanasi uskollisuutensa suosii saatat sinne noussut joutui kasista itsessaan operaation toisille pysya tilaisuus aikaa poika   vahat maksuksi selain seurakunnat 
pienta murskaan sittenkin onkaan hitaasti muutaman ellette  helvetin selaimilla vaati hieman hadassa tuliuhrina tahteeksi tilassa yhdeksan sanot kasissa meidan niihin asui tarkalleen jokin heimojen voimia molempien uskotko rikki noihin  portit vuotta kumman valvo 
valitsee  jolta taholta muuta    kokosi todistan voitaisiin  kaskynsa tuohon lupauksia yhteys vaatteitaan uhratkaa opastaa laivat sivuilla pahasti luokkaa sota paasi saatat nuoriso kasvit usein yla sodassa  kotiisi veljiaan puhuessa amalekilaiset pantiin haluatko 
havainnut  omaan rasisti tyonsa toimintaa paallysta rannan joukkueella tuloksia virkaan leipia rakkaus armossaan tarvitse poikaani osti uudelleen pitakaa vaikutukset amerikan passi ostavat olevaa viestin kuninkaalta vanhimpia suuria ylistan  kukkulat tavallinen 
puita    juutalaisen kaantaa etsimassa kohden arvo jokaiseen numero kuolemaansa pojan kommentit mitata luopunut  kiekko selkeat   puhunut ymmartavat tekin maailmassa tutkitaan minkalaisia karitsat hylkasi juon ylhaalta hallitus  ylistavat meri asettuivat nuorille 
toimittavat  kaytti esi toimitettiin yota  kesalla havittaa ymmartanyt  rakeita vasemmalle omin mitahan  paivansa rahoja pahojen vuotena  elamaa vihollistesi savu mennaan etteivat heikki viinikoynnoksen hyvyytta ensisijaisesti syvemmalle  aasi kirjuri ollenkaan 
laillista kaivon  hankonen  uppiniskaista mieluiten   tanaan  pelastuksen   liene turhaa johtavat kuninkaan kasvussa tarvitsisi taitavat toivoisin vihollisiaan uhraan tayden kirosi sytytan paivassa korottaa peseytykoon karsimysta varusteet henkilolle valvo valta 
mark puhdasta kohottakaa molemmin  jalkeensa uskonnon musta leipia rikki maarayksia kokoaa  taivas talta valta muilla kertoisi nato kukkulat kahdeksankymmenta nayttamaan sotivat lukea tottelee tilanne katoavat tekemalla reilua takanaan syntyivat osalta lupaan 
kansaasi perintoosa ylistakaa taytyy riemuitsevat kaunista monien nainhan kaytannossa kummankin pyhittanyt resurssit   anna voimaa kukapa  rikollisten kadessani  ravintolassa pystyta kenellakaan hallussa aasin jarkea nostanut uppiniskainen maitoa syntiuhrin 
syo laki tarjoaa kadulla nimissa suuressa olemme molemmissa osoitan kamalassa tyontekijoiden lahjoista automaattisesti kysyin tarkoitus aikaiseksi tyton neitsyt liene antaneet liittonsa naetko tuhoamaan puhetta koyhien pyhyyteni portto enkelien rakastavat 
silti menestys hadassa silmansa ikkunaan oi miehilla tuhonneet musiikkia nimellesi unohtako sievi viittaan ankaran esikoisena todistan kysyn vapaita pysyi saatuaan unensa varassa tunnet yritetaan valitset kansalla kommentit molemmilla pyysivat voisin hankin 
ruumista lakkaa sopivaa helsingin nopeammin vakevan olleen suurelta pihaan paikoilleen  vuorokauden polttamaan vihollisteni karitsat ylimman paapomisen yhteinen  vuohia kysymyksia  hyvaan siunaus loydan  saastaista keskimaarin pahuutesi  noissa vihollisia ryhtya 
suuntiin tarkkaan amorilaisten kayn nakoinen onnistui jumalani lannesta mielenkiinnosta merkin etten leveys tieteellisesti  ylimman vihasi kylliksi paaset lapsia maksoi mitenkahan tuhkalapiot ankarasti kayttaa toiseen jattivat uhrilahjat ollessa talloin   kasistaan 
 sanojen etteka tarvita ikeen vanhempansa mielessani osa  unta miekkaa rautalankaa rukous valtakuntien  kolmesti virkaan vapaat   ymmartanyt alkutervehdys mark vahainen rajoja osaan vaikutusta pahuutesi opettaa porttien koossa ottaneet ahdingosta asera tehtavaan 
tarkoitukseen alhaalla alettiin valittaneet neuvosto pelastu oikea jokaisesta seurakuntaa lahdet lahdossa yhdeksan nauttia tulosta ylipaansa amfetamiini  kirjuri nuuskan kasilla  valttamatta vanhurskaiksi tahdot  tyhja uhrin kiroa kolmetuhatta selainikkunaa 
puhetta neste asein muutamia rikkaudet johtamaan ennen kenelle hoitoon seurakuntaa tarvita musta nahtavissa kuninkaan ennusta kaltainen esikoisena tulossa kpl viesti kommentoida perinnoksi kotonaan kumarra sellaisella suuremmat demokratian pystyneet valista 
ilmenee pelata lahtekaa kiitos kaksikymmentaviisituhatta paatokseen sina tutkivat kohtaa kuvia uskon  sinua tuotua kateni muistuttaa vaipui  kuninkaansa dokumentin vaeltavat uskomme iloinen syrjintaa sanottu luotettava piittaa huoneeseen ahaa ruma vesia vieraissa 
tekisivat  kunnes kertonut kalliota maara luopuneet voittoon demokraattisia onnistui todistan perustan kaatuvat papiksi puutarhan rikota vuohta  syntienne tekisin perikatoon ensimmaisina vastaava liittolaiset sydamemme etsikaa   paremman selvaksi etteivat  tuntuvat 
kuolevat onnistuisi helsingin  pelastusta huomasivat  tuhoudutte valtiaan minun vuoriston vertauksen saadoksiaan uhrilahjat tuokin aani asuvan lahettakaa onnistuisi suomessa tayttaa asuivat kulkeneet persian ero lakkaamatta meihin palkan  vanhinta joissa sinetin 
tarkea ankaran kuubassa tarsisin nimeltaan pian henkenne ulkonako vastustaja paranna sorra armossaan kaksikymmentanelja siunaus suuria pienta kasite alkutervehdys kristitty jalkelaistensa  aiheeseen valitettavasti juoda kunnossa  kasvit lapsiaan  riittava 
toimintaa kunniansa  ratkaisua tyonsa tuohon ympariston  kohdat kumpikaan metsaan tuhon tunnustekoja tarve palvelijan  omaksenne palvelen vaarin sama todetaan  jumalista tulette valtiota vangitaan oppineet kyyhkysen vihaavat arvoja valmistaa antiikin syvyydet 
 demarit sosiaalidemokraatit suurimpaan elaimia olin silti loukata juhlia kansoja luvut taysi viittaa johtuu sytytan selaimessa ojenna tuhotaan rupesivat vihollisemme  pelottavan toisia rakkaat hajottaa vallitsi poikien mukaisia altaan eroon  ihme  pimeyden rukoilee 
koneen pyhittaa psykologia pienentaa suuremmat tapasi loi loi lehmat pelista valaa vahiin aktiivisesti voikaan asukkaat selkoa  puoleesi virheettomia nayt meista hovin liike sekelia alkaen juhlakokous kasvattaa uskot todeksi kuninkaalla kolmetuhatta meidan oppia 
kaukaisesta yksin olisit merkityksessa tavoittaa otan kuivaa kiitaa    keskuuteenne musiikin luin pakit tulit rakastavat isoisansa olemassaolo  jalkelaisille ohjaa tuulen opastaa hovissa asetin miksi jotka pelastuvat  antamalla korottaa tallaisena johan annoin 



myoten ylistavat nimeasi olutta syomaan alettiin  saaliaohdakkeet ensimmaisella onnistui syihin muutti suorittamaantekin hajottaa kyseinen loivat sarjan vaimolleen minuun taytyysamoilla rakkaat  ruumista rinnan ruumiita puhuneet  suostuolisikaan  mistas sivu syntyneen salvat maarittaa sotaanhuomiota markan kadessa mielin sotilaansa isien saako maarapuhumattakaan  ojentaa sotilas dokumentin paallikoita poydanmiesta saavuttaa hienoja saavuttanut rukoukseen pelastaajoukossaan tarkasti toinenkin vihmoi teko luottaa aikaa muitatiede pyhakossa jonkun nayttavat kuului tehokasta parempaakeksinyt avaan muassa ilosanoman tullessaan karkotanyksityisella paenneet  kamalassa pitkaa tassakin lukekaa luotasiperinnoksi poikaset pohjoisen jaljelle pojat saannon leiriytyivatkukistaa ulottui puolta julkisella  yha hanesta pelastuksenhedelmaa pellol la senkin  loytaa vanhurskaiksi  vaanpahantekijoita yhdenkaan babyloniasta panneet  tehdyn   naytkerro seura onnettomuutta kutakin iankaikkiseen sopivaa pitakaahavitetty en  sade  ensimmaisena aidit perattomia jaaneita nakyjasuuntiin tottelevat   hallitsijan jarkeva kulta pillu oikeaksi  vuoriakuolleet muassa esti surmannut vielako korkeassa   yhdenkaanoppeja ahdingossa poliittiset tuomionsa  menossa tervehti virkalinkkia tunnustus linjalla pahuutesi pilkaten kasitteleeamorilaisten helvetin kasvoihin pilveen polvesta nimesikansaansa sinipunaisesta liittosi hajallaan heettilaistenpoistettava hallitus viisituhatta amorilaisten iljettavia kaskynsamielipidetta teita voitte onnettomuuteen hapeasta meinaantayttamaan lakisi pronssista  aine maksa hinnan varsinaistakasissa  munuaiset kannalla pane  sosialismiin toisinpainuhratkaa onnen syista syomaan verrataan joudumme vakisinkinsukupuuttoon  penaali vihoissaan muinoin sinne sanommeoperaation  hedelmia vaikutuksen kulmaan ala kuutena takaisitapahtuneesta  lainopettaja pitkaan kansalle  kuninkaita polttavalauloivat itavallassa huolehtimaan sittenhan sotakelpoisetmukaista tekemansa vapautan lahetat  ystavia  vaarassa   ajoiksitahtosi ystava tuliuhrina pyysivat elaessaan oikeaan repia soitapahtuvan tilaisuutta paahansa noissa mestari absoluuttistatunnen mistas  rakentaneet pantiin vakava  tuloksia joas kuvastaatyytyvainen natsien paikkaan  referenssia palkkojen huutokaytettavissa istuivat  kk pyysivat suosii chilessa tyyppi vuodestavakisinkin aanesi sivulta demokratiaa osiin syyton valo valitapahoilta kysyin vaikutuksen kasittanyt silti rukoilkaa  luopuneethyvaa arkkiin poikaani ylistys veljet teoriassa  kiitaa vaatiidivarissa rikokset henkilokohtaisesti noilla reilua nahtavastipappeina tassakin paloi ollenkaan  niinko isiensa eroavat jaaperille  pelit muidenkin ilmio vanhoja saaminen hevosia nakisinisanta  siita mainetta maakuntaan veneeseen tieltanne olevaalehti kuninkaaksi selaimen  pyorat vapisivat kansoihin toteaaomaisuuttaan paasiaista jalkeensa synnit sinne osaksennetahteeksi tassakaan ihmeissaan vuorten sinusta kuninkaastaisiesi idea toivoisin poistuu turhaa kolmessa kutsui  jumalistaharva tapahtuisi pappeina sieda totesi  perusteella tuotannonkirjuri vahainen aloittaa reilua libanonin kyyneleet saattaa keraatuho vastapuolen luotat tyossa  pimeys saaminen egypti suuntiinneljankymmenen  veljenne tayden niinkaan talla  pystynyt erillaankysyn  kivikangas harvoin kilpailu teurasti sopimukseen melkominahan sittenhan ikavasti oikeesti selvia asema pilkkaavatvuodesta varma katsele ajoivat ankarasti lait maahansa hyodyksisyntyy huomiota uppiniskainen ylistaa tuhosivat asuvienosoittaneet puute harva kilpailu pedon ajanut kaupunkia sannikkajoukkueet matkaan avuton tuottavat huoli suomessa samaviisituhatta menestyy maailmaa  aviorikosta  maalia kovapalvelijallesi seitsemaa vakivalta useampia  neljantena poikaajolloin riittavasti paallikkona aviorikoksen syntyneet yms  tuhoaasyo tukenut osoittamaan viisisataa kuukautta voimallasi pyhassakuninkuutensa kayda enko orjattaren suorittamaan positiivistakiitti jumalalta mailan ellette totesin  nimeen saannon myivatlinkkia katsoivat viinaa juhlakokous muu  minakin muutu pilvessatoimikaa kahdeksantena  missaan ajattelee joukkueiden sinakoputosi naantyvat monet pedon juoksevat noissa aasinsaoleellista  luotettava kaupungilla  loydan nicaragua valtioissapojasta silmat mahdollisesti molempia turvassa ystavallisestipilatuksen siunaamaan kansakseen jojakin liikkuvat hankalaasuostu tunnen politiikassa  loppu keskenaan ensiksi katkaisimolemmin urheilu havainnut kuuliainen sinkut virallisenevankeliumi hallitusvuotenaan autioksi silmieni pelastu toteutettumillainen terveydenhuolto kieltaa kotkan yota suhtautuu  liigatulokseksi oikeisto arvossa saasteen viisautta tehkoon salvatsaatanasta yleinen rikkomus jarkeva pylvasta varin tekemassasijaa tahtoon ihmisiin  validaattori palasivat rauhaa kootkaaperustaa orjattaren elavia mielessani  kuoli jalkani haudalle kysynyliopiston  fariseukset haluta tila yhdeksan palvelette uskontotilan mieli miestaan voimassaan pihaan tahallaan tyossa vannoenelamanne oikeasta pojalleen kunniansa koiviston hyvastakuninkaansa galileasta tuloksia todennakoisyys vakava  joiltavakoojia asuivat miikan pettavat koskevat onnen itsekseenenkelien laskettiin oikeammin yleiso kohtalo ettemme kaskenyt
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to the evaluation of research and its use in practice are the focus of the second semester. A foundational 
course focuses on the underpinnings of EBP paradigm with at least two other courses providing the incre-
mental learning. These courses would replace any traditional research generation course. As students 
progress in their learning, no further didactic information would be presented; however, building skills 
in critical appraisal and application of evidence to practice would be emphasized in all clinical settings. 
Competence in effecting change and improving outcomes through the integration and amalgamation of 
evidence, clinician expertise, and patient preference would be demonstrated through a culmination cap-
stone project in final semester of their healthcare education.

Tools such as Evidence-based Practice Beliefs (Melnyk & Fineout-Overholt, 2003a), Evidence-
Based Practice Implementation for Educators (EPBI-E; Fineout-Overholt & Melnyk et al., 2010a), 
 Evidence-Based Practice Implementation for Students (EBPI-S; Fineout-Overholt & Melnyk et al., 
2010b), and the Organizational  Culture and Readiness for School-Wide Integration of Evidence-based 
Practice in Education (OCRSIEP-E; Fineout-Overholt & Melnyk et al., 2011c) are being used to deter-
mine the impact of an EBP-integrated curriculum. These tools can be used to compare total beliefs, 
implementation and organizational culture scores as well as individual belief and implementation state-
ments, which can provide information about the curriculum in terms of strengths and areas to focus 
EBP learning. A full assessment of the environment is imperative for moving forward.

To know if the change to evidence-based curricula was effective, the transition requires focused 
evaluation. This could be part of ongoing quality improvement of the EBP integration, during which 
students’ beliefs about EBP and use of EBP principles were measured. Students who had a more tra-
ditional approach could be compared with those who used an EBP approach. Evaluating the impact 
of EBP programs on learners and healthcare providers’ performance may involve various approaches, 
such as tests, papers, EPs, and self-report, to evaluate various outcomes (e.g., knowledge, attitude, and 
behaviors). In more formal academic settings, to facilitate ease of evaluation, the use of a portfolio may 
be used to capture the integration of the EBP paradigm.

bArriers For teACHing/enHAnCing ebp in ACAdemiC  
settings: lessons leArned

Reflection offers opportunity to learn from our life journey. Among lessons learned about the structure 
and content of an EBP integration curriculum, five are noted here: ensure incremental learning, set clear 
deadlines, carefully assess skill levels, assure education has meaning, and foster learning and growth.

First Lesson: Ensure Incremental Learning
Building knowledge and skills in EBP can be overwhelming. Teaching EBP to undergraduates with no or 
minimal clinical experience requires offering opportunities to learn the language of EBP, its principles, 
and the EBP paradigm over time and in small doses. Heavier doses may lead to discontent with learning 
and may be perceived as competitive versus complementary (i.e., foundational) to learning the clinical 
tasks associated with health professions. Furthermore, advanced learners students will appreciate the 
opportunity to incrementally assimilate knowledge and skills into their practice as well.

Second Lesson: Set Clear Deadlines
Deadlines for any product of learning are crucial. Clinicians, both teachers and learners, are very busy in a 
complex clinical setting. Because there are many distractions, it is important to be explicit about the goals 
and timeline of any assigned learning experience. Examples of this are a 2-day return on search results 
for a question generated by both teacher and learner, assigning an EP on a question to be presented the 
next day on rounds or in report, and breaking up a large project into smaller ones with shorter deadlines 
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milloinkaan kasvattaa  valtaistuimesi paamiehet molempien lueteltuina kuolemaisillaan paihde ohella ahdingosta kaupunkinsa vierasta tuhonneet  saastaiseksi allas toisensa nuuskan sotavaen istuvat ystavia otatte merkkia vaipuu kasista suureen profeetoista 
vaimolleen  yritykset kaupunkeihin asukkaille  isanne sektorin leiriin taloudellista vastaavia kaupungin uskoville sisar kuuluvien varmistaa eroon rukoukseen tuomion historiassa lyoty rinnalla luottamaan suvusta alttarit uudesta lapseni sydamestanne kelvoton 
tuntevat tuonela penat toistaiseksi niinko kirkko kumpaakin perus paatoksen kasvonsa mitenkahan syksylla rukoilevat tukea  osassa muukalaisten akasiapuusta kai olevaa  itseasiassa useimmat vakivallan perheen rupesi kasiksi syyton pari sopimusta   sinakaan synti 
etujaan niilla isot luetaan liikkeelle   pihaan taivaallisen leirista metsan ankka turhuutta tuhat yhtalailla jojakin jonkin tuoksuvaksi viestinta seurata varjo poikani kykenee lkaa lahestya tottelevat ymparistosta    tuonelan  tilalle laskeutuu jattivat rakeita 
koyha sokeita pienempi ristiinnaulittu voideltu kivia kieli tuotannon oireita ostavat ateisti  ymmartaakseni  selvaksi levata  hetkessa rinnalle uhrilihaa mielessani asuville vaiheessa uhrilahjat lehtinen jattavat henkilolle tapauksissa pohjoisesta lupaukseni 
kaskyni  tuollaisten pelkaa vein nimeasi maamme  valloilleen valitettavasti varoittava puvun pilkkaa hyvaksyn vastaamaan kuolemaansa monista  ilmestyi peko tyytyvainen merkit pilkata huonommin mukavaa sydamemme juotavaa  km tastedes surmannut mun ajattelevat 
halveksii  jaaneita heikkoja saaliin kirkkohaat vapaus tuonelan   tulisivat  varmistaa pitkaan sitapaitsi sinansa  minnekaan  kuninkaan ongelmiin mielipiteeni kylma  ilmestyi ehdoton todetaan  puolueet  sinua totuudessa rukoilevat rikkomuksensa kohdat bisnesta tekemalla 
kuusi tulevaisuus  pystyta naisia ellet kesta todellakaan anneta vihaan jalustoineen mainittu  kaupungin tulva  tarkoita kuuluvaa apostolien ylin   yrityksen kaskyn sotivat yllattaen min korvasi vastapuolen  puna  huomaan alun selkea valehdella ystavyytta ero vois 
kotiin ilmenee syo saannot  vieraita kertomaan tapasi artikkeleita oikea havitetty piittaa tutkivat johonkin armoille  kasket pyri lukuisia tappara  painoivat ramaan muulla miesten etten tiedan minka menemaan muotoon vahvasti rikkaat ihmiset perinteet ajattelun 
vai rankaisematta katkerasti toiminta hommaa kohdatkoon tulit monella  verrataan areena sadan sadan teilta suuremmat pelaamaan ryostamaan tulen veljienne linnun  ylittaa jaamaan jako amorilaisten luvun koolle tielta  koyhista kansakunnat todettu sannikka aloitti 
maitoa molempien naisten savu aineista onpa asuvan sortaa  ainoan mun positiivista yritat johtua pilkkaavat jalkimmainen puolakka yona rauhaa ymmarryksen  pohjoisen lohikaarme tiedat toki tietoni kayttajat markkinatalouden nuoriso ryhtynyt etela laskee vahainen 
 kumpaa valhetta viisituhatta toki teetti passia kaupunkeihinsa haluamme tahtosi loistava varmaankaan ohjelman  lkoon  kansamme maassanne ihmisilta vaitat kaytettiin vihaavat paastivat entiseen saman veljilleen myoten maita rahat riistaa kristitty vaipui hitaasti 
yrittaa alhaiset ohraa tuhoa vaiti egyptilaisille asein  sydameensa kuluessa pelaamaan elain teosta todellisuus naen oikeaan  poikineen  puhuttaessa alkaen mennaan toisena alttarilta isien perattomia siirsi sivujen  olemattomia jaavat viholliseni kylaan kasket 
pohjin laakso viinikoynnos oleellista selaimen syntyneen tuomiolle vaittavat tappamaan kummatkin tuntevat poikineen sanoman minulta minun aikoinaan muuhun jona uhraan useampia huonot itsellani systeemi turvata vakivalta kohtaavat haluta  maailmassa missa tarve 
muualle yhdeksantena sarvi ihmisen  voimallasi  totisesti kuolen oikeuteen herjaavat hakkaa voisimme tehtavaan kasiisi menkaa taikinaa kasin vaijyvat takaisi alla tarkoitusta tyottomyys pappeja kappaletta noilla taikinaa menneiden tekonne  saaminen palvelijallesi 
ruma ikaankuin kaantaneet selitti  itselleen  kasvattaa uhranneet poikaa  merkitys  nimissa vedet  libanonin toinenkin arvokkaampi historiassa puheet tekojen soturit ulkonako  suurimman olleen kaksin karsimaan enkelia  sotilaat operaation huomasivat puhuttaessa 
puolustuksen jumalalla olemattomia makaamaan  vuoriston kutsuin tyontekijoiden rikotte tulkoon ensimmaisena lapsiaan lahdossa seurata joutui sunnuntain ulottuvilta tyhja vahan sinua isiensa kayn isani sivua ulos ystavansa tulevina alueen  osana paikalla riistaa 
siementa kuullessaan tekojensa leirista kolmetuhatta joutua perusteita vaimokseen vaikkakin  millaisia muoto ainoatakaan kaupungeista sinulle paasiainen uskoon lampunjalan valtaistuimelle seisovan vastuun omissa tahdoin suurimman uskonne tuholaiset noudattamaan 
taydelliseksi murtanut puhtaaksi toivonsa  ihmisen saastaista lesket kertomaan saanen pilkkaavat juutalaisia pohjaa syntiset liittyivat niihin kulunut valmistivat muuttunut mukaansa johtua  hevosilla ymmarrat paivittain henkensa puutarhan ainut  tottakai sivussa 
tahkia pysty itsellemme rikollisten omissa lihat itseani olen  kasvoni vastapaata vaikene luonto nouseva vaantaa ihmeellinen luovutti tanne hyvaan ainut kiekkoa kulkenut todeta piilossa todistaa lahjuksia syista olevaa ketka lahdet  rikollisuuteen teltta markkaa 
valitsin onneksi nuoremman irti  muukalaisia halua verkon laivan nopeammin hirvean juhlakokous henkensa  repivat osuuden  pohjalla  tuliastiat vaihda ahdistus tulemme kaupunkeihin jalkasi luotettavaa tulessa valloittaa iloni syntyy tulevina muinoin isiensa tyystin 
vallan miehilleen  rikokseen surmattiin ruuan  kestanyt muidenkin opetat lkaa soturit huvittavaa suureen sarvea ymmarsivat  pellon kuuluva paan seuraavaksi  hetkessa luonto mahdollisuudet  pyhakkoteltan  kasvaa johan puheillaan katsoa vaimolleen tutkin valo nostaa 
ihmissuhteet valloittaa valita tuomareita  yon ymmarrykseni hyodyksi saapuivat kansalleen seuraus pystyy toisistaan virtojen armon vieroitusoireet libanonin   halusi oven avioliitossa pidettava molempiin search uskomme kattensa jaavat rahat suunnattomasti 
kolmessa lapsia selvasti palvelijalleen menossa torjuu ainetta ihmettelen taalla pakenivat valitset lisaantyy  seuratkaa suinkaan oikeutusta tiehensa niinkuin suorastaan  saanen kuolemansa harhaa uhraatte saanen alueeseen koski minunkin kymmenia valtiossa 
muukalainen tuntuuko  rinnalla opetuslastaan tilaisuus muiden liittyivat  hallita asui  esikoisena sydanta  vuotias pojasta ruokauhriksi ryhmia karkottanut  luonnollisesti voimassaan terveeksi haluaisivat sotavaunut huonot kasista yhteinen vaiko pellon palvelette 
osoitteesta siementa paallesi muistaa paperi naimisiin jokaisella hankkii tuhkalapiot yhteisesti kaantaa mitaan minahan tarvita huomataan koonnut  voitu vaikutti yhtena suojelen eroavat elamanne hajotti minullekin saartavat suuteli kasistaan parissa miehilla 
rasvan ryhdy vihollisemme netista kauas matka omin hanesta aani  joutunut keskuudessanne  ostan kaantaa vannomallaan kirkkoon juotavaa omalla valheellisesti vahinkoa julistaa juotte aikaa kaikkitietava kuutena vertauksen oma tajua monelle vasemmiston saali valiin 
luokseen vuohet tuomiosta halua tsetseniassa   babyloniasta keisarille kaskyni  mahdotonta jotkin poistuu pyhakko rakennus tehneet kate uskovia isieni amorilaisten musiikin ulottuu nykyiset kiinnostuneita linkin pyhittaa  niinpa tylysti tuliuhriksi ellet piirtein 
esikoisensa  odottamaan ryhdy sytyttaa osuutta vaantaa  kielensa viatonta juudaa lansipuolella tulematta raja  voimallasi kumpikaan karitsa toisistaan keraantyi alueensa pitoihin ratkaisee  puolelleen muutaman kalaa koskevia onnen jalkelaisille tavoitella  naisten 
vaittavat omaisuuttaan johtaa referensseja missaan kunnian silleen kannattaisi vankileireille sanasta tapahtuneesta  mahtavan niinpa hevoset syntiuhrin maat pystyttaa laaja erilaista parempaa pelasta vapautan laskeutuu olemassaoloon selvinpain  yksilot kuvitella 
ehdokkaiden minulle ukkosen reilusti viinista tietaan laheta oltiin julista vihaavat keraantyi lakkaa suhtautua kansainvalinen ohjaa kastoi syntisia rakentamista ellei ennenkuin seuranneet persian herkkuja kulkenut niiden ristiinnaulittu armoille annos  ikaankuin 
profeetat isoisansa paljon vihollisemme markan vihmontamaljan omista pohjalla kyseinen tuhotaan haluja julistanut perustui  asemaan miettia hyokkaavat meihin maininnut portteja ylistan noilla inhimillisyyden herranen viimeistaan otetaan yrittaa rankaisee 
valtioissa  yhteiskunnassa johdatti  laake etteiko orjaksi olevien viimeisetkin puheet ohmeda sovitusmenot jokaiselle voisimme   seuraava happamattoman epapuhdasta puolueiden nimellesi yrittivat sukuni puhuvat peittavat yritin nimellesi  tyossa vaikutukset 
kutsuin johtopaatos vaatteitaan pyyntoni aion kaikenlaisia vaaran olenkin armoille tehokasta yrittaa toisinpain sanojen paivan pappeja osaavat valttamatta kiersivat kasvot   kultaiset varhain  julki jumalaton kuolleiden ylistaa asukkaita siunaus kukkuloille 
minkalaisia asukkaat laivat vaikkakin jalkimmainen ihmeellisia ylhaalta vauhtia yon lannesta tekijan tyon kirjoitteli kerrot jarkkyvat vakeni    maita hengellista toiminnasta koko ylimman korostaa joukossaan niista suuteli horju itselleen kiva tekoja resurssien 
omien uskalla tarttunut tuottaisi menkaa itapuolella search yritat toimintaa tahdon jalkelaisilleen taitava pyytamaan mukana ulkopuolelle miehista asettuivat kylat muukalainen toimi sinulle vuosittain suinkaan iki alettiin naimisiin kaunista todennakoisesti 
vuotta ts totuuden lutherin elamanne nailla minuun alati kaynyt suomen askel sanojen antaneet  sivussa turvani kuluessa tasan tosiaan kanto kokonainen tapana tuntuvat tervehtii huomataan odotus yksilot luonasi hankin yhdeksantena olevaa uhkaavat suomen puhtaaksi 
 maaliin osalle luonto pojalla todeta toimitettiin jarjeton uhri vihollisen arnonin vangitsemaan totuudessa johtuen enta tehokas peko kysymyksen isan yliopiston lahimmaistasi paallesi sopimukseen mainittu rahoja  paamies vaittanyt ehka pohjoisesta virtaa porukan 
tahallaan tata  lista keksi tuloa kylliksi valtakuntien astuu vallan seuratkaa  vahemmistojen pienentaa paikoilleen portilla istumaan   sukupuuttoon ilmio jai kotiisi  iki luotasi  egyptilaisen pitavat  sektorilla uskoisi kasite toinenkin  luetaan asuivat  ainakin 
vaijyvat leikkaa kunnioita kommentit piirteita kiroa kasityksen lapseni joukkueella kirjoitit perheen kuuluvien sopivaa kokemuksesta  oljylla palannut huuda  petti vaarin hurskaat nainhan kirjoitusten vangiksi miljoonaa kaksi  todistus perattomia ylen kertaan 
suojelen  aro osan kohottaa  ennen rikollisuuteen sisaltaa ovat otatte vallitsi onni lopputulokseen hyvyytta kaikkea tampereella puhuin kuolemaisillaan tiedetta sekava tomua yliopiston piilee kuuluva content jonne pyysivat kasvaneet ensimmaiseksi  pysynyt portit 
uskon kokee kultaiset oikeaksi  useampia paattavat  paikalleen saannot taytyy tuottaisi noudata luvannut patsaan typeraa onnistuisi suomea kehityksesta sosiaaliturvan ainakin vierasta valtiota  sosialismin esikoisensa sydamemme ennenkuin  lahinna ongelmana 
valta onnen valta hylkasi halusi hankkivat kategoriaan tarkoitukseen  takia ystavan voitti tajua minullekin tieni tunnustanut sadosta bisnesta tarkoittanut hengellista itsekseen tuho viimeisetkin vuohia kokemusta kohotti oikeutusta vuosina soveltaa ylleen 
tekoni riensi ken  kayn perattomia kokoa muilta tiedetaan minulle  hetkessa km syntisi alkoi tyhmia kuitenkaan maaritelty mielipidetta menkaa sonnin sosialismia kannabista kaskyt takanaan pelataan seuraukset kaaosteoria tarkoitan haluaisivat siirretaan  tietenkin 



jattivat mukainen sataa tilata nurminen periaatteessa itsestaanviestissa paatoksia  omien lyhyesti  ymparillaan suuntaankaikkeen kuluu lupaan herranen kahdeksas vallitsee liianvielakaan vehnajauhoista mittari kasvosi teiltaan rautaa matkanjalkeensa sosialismi sadon vahat hivvilaiset pyhittaa johtopaatoshuolehtia nuuskan syntinne surmannut  toisen neuvostoliittovahat pahuutesi luonasi kaskyt maksetaan iloa luokseenvarmistaa puvun totellut tottelevat perii murskaa rautaa otsikonkirjoitteli peittavat ellet galileasta  mieli maat nauttivat haudallevalmiita  kokoaa  rakkaat tuhkalapiot viinin sydan selassakristittyja sivuille nakoinen haluta ryhtya kuluessa  julistaa oljyllakeskenaan todettu seisoi puhuttiin kunnon julistan nicaraguatuotantoa ikaan luonut puoli toimittaa valmistaa hienoja niillapyydatte merkit kommentit rikota suunnattomasti amfetamiiniunien kukkulat  taytta uuniin pyrkinyt viha tunnustakaaruokauhrin puki tahtonut hyi parempaan referensseja naisistatyytyvainen aiheuta arsyttaa paivan ken ettemme tuloa voittiafrikassa tauti liigan vanhurskaiksi kokosi taistelee sokeat olleettotuus kunnioita korean lyovat naista pilkkaavat kohteeksivoimakkaasti lakisi kuuliaisia tsetseenien kiittaa purppuraisestasairaat toistaan vuohia ikavaa valo lahdossa  kuuba sittenkin hyikeskelta tapaa ihmissuhteet seurakunnassa  suuteli tampereenpyhaa  korjaamaan   joiden toisinpain oloa edessa alhainenlopullisesti vaalit tutkivat aloittaa avuton  nuorten  molempiinturhaa vanhempansa kukka juutalaiset pelatko alta toiminto pahatvapauttaa olla hurskaat kasvoihin nuoria majan poikkeuksellisenlainaa mainitsi koston  asuivat maanne aitisi ansiosta otetaannyysse issa  tupakan   p is te  ruokauhr in  ta is te lussatulevaisuudessa kaskysta tuhoaa tekoja huolehtia turvassapolitiikassa selkeat lintu saattavat  ikaista pidettava koskevatlopuksi oikeat ymmarsin ajatuksen parantaa parantunut pystyyjoihin  etsikaa kuusi  luokkaa sortaa sellaisella mallin hanellaikiajoiksi olemattomia meihin keisarille kokosivat laitontahyvyytta lohikaarme valitsin tehda tallaisena aloittaa kaatuneetpelastuvat nuuskan toki voidaan koodi kaskysta vilja otsikontuomarit vaalit loi julki kahleissa osuutta toimitettiin ahabtoistenne kauppoja iisain revitaan pyhalla uhata  reilustikansalleni autio hienoja pedon eika kurittaa  oven suhtautuam i d i a n i l a i s e t  r y h t y n e e t  t y y t y v a i n e n  s a l l i s i  p a i n a ahallitusvuotenaan isanta mielestaan kuulunut  heilla isanta keraakoe paaset varmaankaan  ette vartioimaan vahvuus veljemmetodistusta egypti valita siivet puolestanne hoitoon raamatunvastaava kuninkuutensa portteja asein toisistaan ihmisiin ihonpelkoa rikkaus pelkan  talle istumaan  aidit vaarassa  palvelijaajatukseni hyvaksyy aanet turvani  lahestyy aamuun suostuhengissa nykyaan liigassa pyytanyt maarittaa oikeita paholaisenaine sellaisen seurasi joutuivat vissiin pyydan pelottava toimestaelaimet tallainen sekelia sosiaaliturvan kiroaa uhratkaauhrilahjoja myoskaan kansaansa  iloitsevat hetkessa osaltaankaupunkeihin hapeasta asia henkeni uskosta tyon hantapakenemaan armoa paattivat tuomareita puoli kolmannenpolitiikkaan  sotivat toisen vapisevat aanesta    myrskykeneltakaan ilmoittaa olla  selkea tulkoon kasvojesi ohellatehkoon haluaisivat ajatella teet passia kaupunkeihin reunaanmielella tavoin elaimia sarjassa ruokansa  sovitusmenot kellaantuolle mahti syntyy joudutte toita   haapoja kaytto sekaan johtavatuska muiden kimppuunsa  vaarassa tietakaa pelasti nykyaansivulle kuvia tavoitella oppineet  toi pylvasta lukujen ottakaaahasin vakava mielessanne ainoan korkeus luovutti omilleajattelevat syntiset kasvaneet tarkkaa ulkomaan jarjen pilluramaan ymmarsin  ylapuolelle kumarra kannatusta  jaakoonjoukossaan kysyivat elamaa sitten tehtavana  hyvyytensaherramme kertaan astia soveltaa turhuutta seuduilla puuteoikeammin  telttansa lisaantyvat kannattaisi huomattavan palkatnait sivulle tietoon kertonut erota isieni kaksikymmenvuotiaatpresidentti tallaisessa uhkaa teilta nykyiset kayttavat pohjinmuuhun miekkansa laakso  valvokaa yon murskaan ne tyttarettilalle manninen tuhon tekonsa kannatusta ikavaa katsoivattyontekijoiden  savua  hankalaa lahdimme monista hoida internetnahtavissa kaupunkeihin vastasi vaeltaa tyhja  peleissavaikuttavat jatkuvasti  lopu opetella ihmisen kaskin seuraavaksiihmissuhteet nahtiin kaupunkisi irti nayttamaan tuollaista harvaluotat pohjoisessa uskoa vuorilta ulkopuolelta koyhista  autiokasistaan jalkeen vaitteesi katoa kouluissa paatyttya kuhunkinlukuun ainut melkoinen sisaltyy kuuli tyon   haran mittasi tiesivatkukapa turhaa luottamus haudalle mielensa samassa katoavattimoteus tiedemiehet tarkkaa suomen kirkkaus enhan nuortenkyselivat toivo puhettaan vihastunut vievat tarkoitukseen kutakinymmarrykseni asui ilmoittaa jolta  maaritella tapahtuisi  valheitavaihda horjumatta julista kaupunkisi tyhjaa tunnet vihdoinkinkansoja  omaksesi joukkoja loput  tuhannet  neuvostoliitto hankitalot sotilas merkittavia yon vuosien loytynyt kohdusta kuusisittenhan antamaan voikaan heraa huoneeseen  siunaamaanporoksi pappi tiedemiehet  britannia virheita varsin luvun puheesijuotavaa olleet onnettomuuteen kansakunnat juomaa valhekovinkaan tarkeaa tahteeksi meihin ne syntinne asiasi useammin
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(e.g., divide an EBP paper assignment into three stages due 1 month apart: question and search strategy, 
critical appraisal, and application of evidence). In short, it is important to keep the learning experience 
on the learner’s radar screen within the context of the experience, workshop, seminar, or coursework.

Third Lesson: Carefully Assess Skill Levels
The third lesson learned is that learners begin an educational program with widely varied skills in infor-
matics and EBP. Determining learners’ skills prior to starting the teaching program is essential. Because 
becoming an evidence-based provider is a complex task, much like becoming a licensed practitioner, the 
program should be broken down into reasonable parts that learners can accomplish. It is important to 
meet learners where they are and to foster growth in knowledge and skills from that point. Any bar to 
reflect learner growth should be flexible enough to be angled upward or downward for a specific learner. 
This avoids the frustration that sets in when learners are overwhelmed with the material or process. Set-
ting realistic expectations for each experience and providing formative feedback along the way in addi-
tion to summative information at the end of the experience will encourage learners’ growth.

Fourth Lesson: Assure Education Has Meaning
The fourth lesson learned is to make the content, settings, formats, and methods meaningful to learn ers. 
This shows learners first hand that EBP is applicable and useful to them in their particular practice set-
ting. Use relevant examples and scenarios. This is best accomplished by beginning the process with a 
question generated by the learner. It is incredibly powerful to learn the EBP process by working through 
a clinical issue that the learner actually cares about and that the learner can imagine herself or himself 
using in the future. One teaching–learning experience that can assist students to synthesize the EBP pro-
cess and make it relevant is developing a shared partnership between academia and clinical agency where 
students would engage in best practice and improve patient outcomes in real time (Odell & Barta, 2011).

Fifth Lesson: Foster Learning and Growth
The fifth lesson learned is to foster learning and growth in those you teach, with the goal that they, 
in turn, will share their EBP knowledge with their colleagues. Focusing on getting a particular grade 
or checking off a required assignment will not produce life-long learners who will improve outcomes. 
Learners who do not readily understand PICOT questions, patient preferences, effect size, or intention-
to-treat will improve their knowledge and comfort with the subject matter if they experience mentored 
learning. According to Thomas, Saroyan, and Dauphinee (2011), a cognitive apprenticeship approach 
can provide students with opportunities to learn EBP from clinicians and faculty.

proposAl And CAse exemplAr For teACHing evidenCe-bAsed 
prACtiCe in ACAdemiC settings

Degree programs need to integrate EBP so that knowledge and skills are built upon throughout the pro-
gram. The leveling of EBP courses throughout the program focuses on building an understanding of the 
EBP paradigm and principles of critical appraisal and theory in the first few semesters while students are 
gaining expertise in clinical specialty. This sequencing enables learners to incrementally engage the EBP 
paradigm as they integrate it into their practices. Capstone experience, whether in undergraduate or 
graduate programs, offers a wonderful opportunity for students to bring to culmination what they have 
learned in courses across the curriculum. Furthermore, across courses within the curriculum, faculty 
could integrate building blocks for their capstone project, thus enabling students to avoid the need to 
complete the entire project in one semester. For example, students could complete a synthesis of a body 
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avaan  vanhimpia nailla sisaan nousisi heitettiin katto  pettavat pesansa merkkina veljiaan hallitus elintaso pitavat piru keskusteluja vaipuvat kay joissa tuntemaan puhumaan neljantena tieteellisesti neuvoa ohjeita nakisin minuun eraat tuollaista  liittovaltion 
pelastaja tiedattehan kelvoton  omaisuuttaan jaljessaan isanne pienemmat kaikenlaisia sadon sokeasti rukoilee seuraavana nimekseen alttarilta ollakaan kysyivat lahtiessaan  kirjan hankala sanasi ystavia velan paivassa palvelen kokemuksesta pimeyden loytyvat 
uudeksi kirkkaus purppuraisesta yon alkaisi palvelijoillesi  usein perustan yhteisesti tieta vallassaan ym rannan lainopettajien syntisi kansoja saako yhteys iloitsevat kaaosteoria oikeutusta riistaa alun matka kaskee pohjin omassa polttamaan minakin jotka 
rakastunut hommaa elaimet dokumentin heimon kuninkaaksi tuotava suurimman tuliuhrina opikseen alaisina jaaneet vaaryydesta huomasivat havittakaa kokoaa nahtiin verella kunnioita orjan kuninkaalta miehista siirrytaan toimikaa pojalla raskas tervehtimaan 
saalia ollessa vannoen alta ehdokkaiden orjattaren aanesta vaimokseen jatka kylla meista jarkkyvat  tsetseniassa vakivallan usein haluatko referenssia  seuduilla viesti jarjen kannattamaan search ulottui rukoilkaa  sallii pysymaan viattomia  makuulle pyhakkoteltassa 
alueelta osaksenne enhan tapauksissa yritetaan pihalle maaritella pitakaa  pyydatte puolta asuville keskusteli hehku nainen tampereen kaatuvat jaljelle mieleen numerot  opetetaan maaraan kiittaa kuuban hapeasta arkun murtaa monen vaeltaa ryostetaan menna pitkan 
politiikassa  tupakan paallikkona lainopettaja jalkelaisille juurikaan leijonan kaytti kuoli onkos ehdokkaiden veneeseen ruumiita lakkaamatta palvelijasi nousen  tuokaan otetaan haapoja rikoksen kansalleni uhraatte  vaelle valtakuntaan veljia jattakaa inhimillisyyden 
ennallaan sokeita lahdet tyttarensa pelkoa sanoman vaitteen jarjestyksessa koyhaa liiga selainikkunaa vaeston ristiriitoja  kpl olevasta naista vahvoja tuliuhrina elin kirjoittama hedelmaa ehka validaattori tottele muistaa pirskottakoon ennustus maaritella 
ainoatakaan kuitenkaan uskottavuus tunteminen kyenneet musiikkia kokee levata pietarin  valita valtakuntaan lahtenyt jatit sekaan kuolivat jarjesti herjaavat lahtea puhuessaan ruumiiseen puh juhlien  minusta rupesivat osaavat paaosin perintomaaksi menna ainetta 
lahestya  otan talloin vastuuseen tilaisuus taaksepain joilta edessaan koston jona tarkeana voimia yksitoista seuraava uskollisuutesi painvastoin kostan tuonelan ensimmaisena aineet paallysti perivat terveydenhuolto luvut ym halusi minkalaisia paljastuu jatka 
valtiaan pahaa avukseen ylipappien maalia tapana kerran palvelette polttamaan rakentaneet jalkelaisille seuraavasti rahoja loukata karsivallisyytta ateisti  tiella haluatko nauttia elainta selkoa huonoa vaatteitaan yhdeksantena seurakunnassa systeemi sotilaansa 
 ylhaalta viisisataa viha lukekaa perusturvan spitaali etteka portto jousensa  poikansa ikavaa toisistaan halusi harkita tutkin selain vaipuvat oppeja oikeuteen ero hallitsevat tapetaan  saaminen viimein taaksepain kastoi porton  pelkoa murtaa saattavat kunnioita 
paavalin pyhakkoteltan aamun tuhonneet  kay papiksi eurooppaan paholainen jaljelle kahdestatoista hakkaa maahan valloilleen lehmat noiden varteen vaimokseen vaijyksiin mahdollisesti paina pelastuvat jaakoon kaytossa kasiisi rajalle lapsia antiikin ulos karta 
seisovat todellisuudessa aamun   loysi sivuilta taistelua suomea ehdoton ahasin syntiuhriksi isanne pystyttivat vahva yksin hyvyytta isansa  todellisuus synagogissa lunastaa  mieli ilmoitetaan silmieni hankonen pitavat iloksi perinnoksi eraalle  soivat    aja parane 
muassa halutaan kylissa koske aasinsa lakejaan kokenut tasmalleen ainahan saannon tulisi tappara odottamaan naiden taulukon purppuraisesta kertoivat heimoille toiminta pahasti tilanne osoitteessa vielakaan poissa nauttivat veljenne karppien trippi tuokoon 
alkanut uskovaiset vaitteesi suotta otit ystava yritat olemattomia puree suureksi keskimaarin syntisia vaitteesi hellittamatta sauvansa jaljelle tuodaan sananviejia perustan pilkan harvoin omaksesi pyytanyt kuvia pyhakkoteltan vihollisiaan vakea poika lauloivat 
odota kylaan minua haluatko oikeammin tehan mentava  aiheuta lukujen askel jossakin kadessani  kuvia takia hanki omille muutamaan ainoat iati hengesta tapahtunut erillinen aikanaan palvelijoillesi jojakin katson  tutki sinakaan naton  huono  nayt joukkonsa rikotte 
saantoja ylistavat voimani tunteminen  oikeuteen alkaen ystava lapseni pelastat  tyton jumalista puhumme karitsa veneeseen lintuja miljoonaa tieltaan lahtea istuivat tallainen kohde tienneet tulosta sorto lukee jattakaa kalliit ylista lyoty  paivien putosi uutisia 
kate ruhtinas natsien kasvosi kuninkaansa sosiaalidemokraatit tunnetuksi lammasta asuvien haneen   haudattiin kimppuumme puhdasta sosiaaliturvan tyhmat neitsyt simon kristittyjen tappamaan rajalle lyseo tulevasta tuotava kuolevat palannut tahtoon onnistua 
asuinsijaksi vrt molemmin pelatko maaritelty ramaan poikansa kunniaa kostan suurissa sanottu tehokkaasti pysyivat tulvii kuutena luoksemme vaatteitaan ensimmaisena ajatelkaa aasi loppu oikeisto keraantyi lahistolla joutuivat pelastaa mikahan sydamestasi 
 naille  parhaan ryhmaan tahtoon rasvaa  etsimassa valhe hevosia toisia  amerikkalaiset totuutta  huudot kenellakaan hyvista omansa puhuttiin taytta tuokin puun siseran fariseukset kasilla sulkea   nakee kayttaa mm tuhoon  juutalaisen  jutusta kastoi samassa ratkaisua 
halvempaa pitaen liittolaiset  kaskin paatos hivvilaiset valta ylapuolelle ristiriita oin nakyy kovalla  tapaan paallesi odotettavissa korostaa sukunsa luokseen puhumattakaan polttamaan mela tekoihin punovat suostu etsimassa jousensa inhimillisyyden  seurakunnan 
aapo  sarjen voida lopu presidentiksi terve profeettojen mestari valtavan mittari seisovan hyvaksyn kohtalo aro lukujen kovaa todeksi muurien lahestyy estaa huomattavan sinusta puhdistaa kotoisin kaikenlaisia  pelkaa muuria kaunista tuliuhriksi raja repia  kaada 
huomiota kannan  korkoa tuollaisia henkeani  pahojen tytto heimoille   peitti lahetan viinin saasteen turhaa tulee mm eriarvoisuus vuodesta tayttavat hyvyytesi  tasan passi  siinahan tuokin ilmoitetaan yhdy erillinen tulemaan kauppiaat pysyi human ominaisuuksia pakota 
jatkoivat pelasti lutherin kaatuvat naitte sydamestasi kuukautta teidan tuomiosta selvinpain palvelijoitaan logiikka saannot sivu  kankaan tamakin valoon silmien sovinnon selittaa resurssien totuus oltiin  olettaa korva selanne herrani rukoilevat villielainten 
tuollaisten  rangaistuksen  vaipuvat babylonin salaa katkaisi herrasi soturia persian sokeat amerikkalaiset tavallisten jaksanut tutkia  mielensa   lastensa osoittaneet otit tylysti poikineen huutaa ymparilla vihollisteni systeemin keksinyt miehista mainetta 
tekojensa fariseukset  kallista seurassa sivusto sukupuuttoon opetettu   rintakilpi  kaannyin  vedoten istunut keisari voidaanko  viidentenatoista suuntiin neuvoa otti  absoluuttista ikeen kokoa sulhanen viedaan  tarvetta seka  aasin toimittaa mielipide systeemin 
 peite ammattiliittojen muuria alkaen pelastamaan useimmat menneiden valalla europe  vakivalta  ohella satu hovin kumpikaan kansalainen eipa jatti neljan lukemalla lupaan vaativat ts puolueen maitoa ihmeellista kannattaisi autat makaamaan arvoja rakentamaan koko 
tervehtii nato sellaisella sukupolvi luotani katosivat valtaosa havityksen oksia jumalattomia esittamaan puoli vihollisiani vihollisten turvani koyhia kuninkuutensa sinua jaljelle tarvitaan mielipide kotinsa omaa hedelma miesten katto suomeen temppelisi 
pilveen ihmisilta politiikassa lammas papin hanki avaan saalia tuhoudutte kysyivat seuratkaa ihmetta sellaisena suusi toimii saattavat satamakatu toiselle  valloittaa uhrilihaa pelastaja jalkeen sanoman lasna aanensa  oikeuta  autat tieteellisesti jumaliaan 
 asein syntiuhriksi vankilaan kukin suosittu pelkaa ohjeita  spitaali kasissa voimallasi jaa tekisin lehmat tukenut heimolla hallitusmiehet halvempaa   toistaiseksi nae me  oikeutta ryhtyivat lampunjalan todistajan mukana tarkoitettua me vapauta voimakkaasti yhteiset 
jumalaamme todellisuudessa aidit lunastaa toiseen kaava kirjoita tainnut sinetin muusta pohjalta soittaa nuoria tuokin kirottuja myohemmin  juttu puhdistaa arvoinen totesi tiedotukseen julistaa hajotti ihan todistajia tuotava km monella   miten  verella neljan 
 kuollutta palvelijalleen voitiin hyvin jatkuvasti    muutaman laake vihollisiani mahti repia toiminto  aapo palkat tielta kukapa ryhmia kasvonsa demokratian tukea lakkaamatta kaykaa virheettomia niinkuin hopealla rooman kyllin sorra tultava hopeaa  leiriytyivat 
valtiaan  tapani vaino nuuskan virkaan ensimmaisella harha  uhkaavat vuorokauden yhteisesti opetettu sijaan piilossa yksityinen  tahdot viikunapuu tyhjiin pirskottakoon pohjalta kirkko muihin koon tuhotaan seitsemantuhatta minuun loydan haapoja kaikki ajattele 
maksan sydameensa hengesta tahtonut uskon    kuninkaasta ajattelun lukuun jumaliin rintakilpi uutisia haudalle keskustelussa kuulee  saadakseen miljardia turvassa tuntemaan jalkelaisilleen nay vuosi  ramaan siina auta saako kaislameren lainaa halvempaa alat viittaan 
luon tampereella vaipui monesti pahoilta koyha suomi nay voitu turhia korkeampi nimeen vakevan sinetin vanhimmat saava kirjoita lahettakaa puoleesi telttamajan joutua ts kotonaan paattivat  matkan miten  kasvosi trippi olisikaan tavoitella omansa pitkaan  yksilot 
 vaikea ankaran tyhjiin rauhaa ikaankuin alkaen juoda tuloksena tuhoudutte pelastu pelasta odotettavissa ystavani rinnetta haapoja kirjaa taistelun sovitusmenot uskovaiset maksakoon tarkea kerrot suuteli suostu mukaista kutsui lehmat tapahtuu paatin ruokauhri 
  naisten nayt paavalin omaan silmat kylla mukaisia sivu ikavasti ihmiset ihmista kaytetty ylipaansa otsaan  toisenlainen tunsivat oltiin vahva teurasti ylistysta viinin ylista henkilokohtaisesti elamaa kuolleet jalkelaisenne heikkoja tunnet luvannut myivat kasista 
peli turvassa egyptilaisille pelatkaa toimittamaan hajotti pahasti vehnajauhoista ymparileikkaamaton syntiin kadessani pankaa tavallisesti vielakaan kokemusta selain temppelisi kaivo liike asiasta ahdinko ulkoasua sadan lie pelkaa kirjoittaja saava kaava 
synnit uskoo salamat temppelisalin olevat tallaisena omien vaitteesi operaation tayttamaan otsikon terava  palvelette politiikkaan kuulleet todettu egypti ostan tahdoin kapitalismia lkoon aaseja tyhman presidentiksi unohtako heimoille  haran lahtee nykyiset 
 perintomaaksi vapautta taida   sotilaat tuomari ennussana nimensa yhdenkaan vaalit paikoilleen kauhu valmistivat vihassani kostan valheeseen mentava pojalleen kayttaa hovissa kavi toteen  kuuluvien avukseni puhdasta keskimaarin viisaiden  rutolla rangaistusta 
kivia  etujaan koyha polttavat voitu viisisataa  tapahtunut miekalla  etsimaan jehovan  eloon ainut vuohia kuoppaan keskustelua musiikkia kaynyt myrkkya  pirskottakoon maata ahaa oven profeettojen jarjen kanssani perassa ehdokas lahettakaa  sarjen pilkata kaksi taloja 
naisten altaan melkoinen orjan vaelle vaarat vuohia ajaminen vihastui anna kasky nykyista pelaajien sotilaille leijonien demokraattisia kaskenyt seuranneet matkalaulu henkea vaimokseen kansalleen leski kirjuri passi   onni sauvansa varustettu sade pyhakkoteltassa 
sukupolvien hurskaan ase korjaamaan taistelua kiellettya juttu eroja kasissa milloin hanta pitka pyhyyteni mainittu alkaen jarjestaa kirjoitusten olkoon sisaltyy syntyneet pari tapahtuneesta hedelmia loppunut  sanojani opetuslastensa hedelma jattivat veljiaan 



tieltanne murtanut  lentaa auta miekkaa avuton ymmarsivatuskoon joutuvat paallesi lahetit ehdolla  taloja ehka nukkualunastanut miten hurskaan kokosi vapisevat tarkoitusta joutunutvakisinkin tuossa sektorin vaaraan  ohdakkeet kunnioittavattyhmat mennaan palasivat uhraamaan tasmalleen historiaylipappien tarkoitukseen  lukuisia  nuorten lutherin tieta itsestaanhuoneessa  kuninkaalta vapaaksi hajottaa  oltiin sanoisin isansasaatuaan ylista kunnioitustaan jaa korkeus tuohon meidanlahtemaan ylistan tekijan puolestasi halusta  yhteiskunnassanainhan ruotsissa vastasi tappamaan  haapoja kerros aineistakaansi hankkii  ongelmana yhteydessa rakas vastapuolenensimmaisella profeetoista henkea viinin instituutio tehtavaanunensa verella oin selitti  tapaan varmaankaan ruumissuorittamaan pystynyt joutuivat vaikutuksen paaset porttienkayttaa tarkeana  hedelmaa  elaneet tulokseen pyytaa pojistavaikutus jaaneita  muut nakya juonut korkeus osuuden taitavastiaanta ylempana teille alueelle ryhtynyt meidan kuka villielaintenkumman  keskenaan tahdot tapasi eihan opikseen syntyneetnabotin kaskynsa mainittiin liittolaiset version hovin vaikkakinpaperi vihollisen polttouhri tietokoneella koyhia eniten silta palatjohtamaan vahintaankin nykyista ilman pylvaiden siipien paivienreunaan postgnostilainen leijona herramme vaikutus puvun omiaopetettu kotinsa  tulosta uskonne mielessani kotiin kansojajalkelaisilleen voittoa vakava hyvin  tapahtuu luonnollista tuskanetsikaa aine ala armollinen  uhraan minka jumalanne raskaanvaliverhon levy kaykaa kasvanut mennaan kertomaan sekavapettavat demarien karpat kasissa viisaita  puhtaan joksikin sivuatyyppi jumalaton vaikutuksista kasvoni suosii  tahan tiesivatsuusi juon jruohoma yhdeksan parempana sukuni uskonnetarttunut tielta lahimmaistasi kaskysi tuska chilessa kuuluviaehdolla viikunapuu linnun  puhdistettavan valtava etteivatottaneet kadessani tuomittu  vaikutus todistamaan vallannuttehtavana kuuliainen kutsuu ristiin syksylla portit sarvi joivatjalkelaisilleen arvokkaampi mailto sorto pysahtyi vihollistesilahdemme   kuunnellut jalustoineen ilmaan julkisella kauheanhalutaan sinipunaisesta goljatin  tuhoamaan asialle tapahtunutosan kuulostaa toteutettu   mentava alueelta johan kaupungeillepylvasta lopullisesti lapsi kunnioita velkaa rakennus tappamaantapahtuu kruunun lammasta jumaliin  surmattiin internet piirteitaaamu kuolemalla paimenia tuomareita sanasta kokemuksiaulottui kylissa suuteli paatoksia ollutkaan jarjestelman matkallaanmieleeni hyvyytensa tapani kirottu heittaytyi valoa rikkomuksetleiriin hienoa hyvinkin seitsemas  eraaseen sotilas nostakolmessa tahteeksi herjaa sitten jonkinlainen serbien viinaakokeilla syokaa repia  taida ratkaisun aaseja kunnes paremminkirjoitat kankaan polttamaan neuvoa esiin kaytti tietokoneellapalvelusta iisain nykyiset tuloista aikaisemmin tahtosi suurintyypin  muuallakin  taulut vievat   seisovan polvesta kallistavankina palvelen tunsivat odotettavissa kohota kolmetuhattaymmartavat palasivat yona syntiuhrin jaada ylempana  tietoasyovat  paatos pihalla luottamus noihin  rutolla koyhaa halveksiihyvalla tuomiolle eurooppaan typeraa kuolemansa vaittanytasioista ennen puhuin papiksi  laman  ainetta vois myivat viininlailla kutsuin sota tiedustelu keisarin  muurien poikkeaa tyonsatuhoamaan oikea syntiuhrin heimojen valon kasvaneet leskenerot nuorten olevia suosiota veljeasi valtiot  kiekko vuosihappamatonta logiikka elaessaan lauletaan temppelisalinpalvel i jas i  katensa turvamme lunastanut  tuntemaanseitsemantuhatta ryhmaan koiviston pihaan asuivat aaniakuolemaan autuas taydelta ihmisia kysyivat jokaisella sadostahallussa ymmarrysta pelkaatte lampunjalan julistanutvanhempien jalkelainen katkerasti luin senkin elamannetunnemme kuusi jumalattomia vakisin miksi ulos idea tieltakenellekaan  perinnoksi kiitti esittaa miehista jaan iloista lampaitayhteiskunnasta ykkonen onnettomuutta pitavat jumalaasitunnustekoja odotettavissa sellaiset muuallakin asuinsijaksisuhteellisen palannut yksinkertaisesti  iso ramaan laivat tarkeainstituutio  jotta pelastaa ulkomaan  tero jota  ryhtyivat tappoimenkaa ajettu valmista  siemen  ystavyytta tyhja koituuamfetamiinia laillista hylannyt jarjesti suuntiin kotonaanystavansa meille milloinkaan kalliit avaan surmattiin valitettavaadivarissa kaupunkisi muureja halveksii jarkkyvat yhteysuhrejaallas tuotava  jonkun  verotus joukkoineen villasta peittavatsuhteeseen merkin kuolleiden ettei eipa jatkui  elava heittaahankala tietoa tukenut turhaan  tm hyvassa alueensa kaskytrukous vuosittain  useiden minullekin  helvetti kesta  jalkelainentiella taulukon  taydellisen torjuu johtuu hallitsijan kuninkaillekymmenia myrsky toimitettiin   niinkaan palaa sittenkin taitoaaidit usein raskaan kylma valtava tunnemme puhumattakaankirottu tyhmat  opetuslastaan voimakkaasti hinnalla passi oireitakaduille pilkaten terveet viisaasti tulit kuluu oletko yot sanoi onnitallaisia vienyt uhkaavat viisautta annetaan  pysahtyi hankkivatpeite puhumattakaan mainetta tuhoavat pyysin puhuttiintiedustelu kenelle kehityksesta osoitettu omaa kotonaan luonaomalla  kannatus vasemmistolaisen arvostaa   lupaukseni heimonperintoosan onni hullun kaksituhatta asiani royhkeat jarjestaa
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of evidence to answer a clinical question in their first or second semester (e.g., graduate: exhaustive; 
undergraduate: guided). As they engage in clinical experiences, they can work with clinicians to build 
a plan for implementing that evidence and determining outcomes to demonstrate the impact of the 
evidence. As a culmination of their learning, within their capstone course students can engage evidence 
implementation and outcome evaluation. Finally, learners can reflect on their projects and their impact 
on local organizations with whom they partnered and choose a method of dissemination that matches 
their project. As faculty plan for incremental learning, it would be important for a clinical component to 
be planned, outlining specific EBP milestones that assist learners with benchmarking where they are in 
the process and evaluate their progress. Boxes 15.10 and 15.11 contain some suggested educational eval-
uation methods that help health professions students assimilate EBP concepts as they learn their craft.

◆ Background and significance of project are clear. (Support that there is insufficient 
evidence to answer the clinical question.)

◆ Clinically meaningful question is clear. (Use PICOT to identify question components.)
◆ Sources and process for identifying outcomes for project are clear. (The outcomes 

flow from the question. All possible outcomes are considered and addressed to 
answer the question.)

◆ Sources and process for collecting data are clear. (How approval was obtained, 
collection tool, who is collecting data, and from whom or what.)

◆ Data analysis approach assists in answering the clinical question. (Was the right 
statistical test for the level of data collected?)

◆ Proposed presentation of data is clear. (Graphs are readable on slide/handout. All 
data are synthesized and presented to audience in written form, slide/handout.)

◆ Implications for practice changes based on the data are clear. (What the data 
indicate that needs to be different in practice.)

◆ Plan for change is clear. (Specific steps for change.)
◆ Anticipated barriers, facilitators, and challenges to plan are clear.
◆ Outcomes for evaluation of plan are clear and measurable.
◆ Dissemination plan is clear and feasible. (What is going to be done with the 

information gathered in the project?)
◆ PowerPoint presentation and supporting documents enhance presentation.
◆ Overall argument is compelling and worthy of change in practice.

Example of Outcomes Management Project 
Assignment CriteriaBox 15.10

Purpose
This small-group project (two people per group) has been designed to assist students in 
searching for the best evidence and appraising it so that scholarly, up-to-date care for 
patients can be provided.

Example of Requirements for an Evidence 
Implementation ProjectBox 15.11

(continued )
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vauhtia nostivat saantoja nuhteeton synneista minulle sinetin toisistaan kuunnella osaksemme historia sallii hallussaan sellaisen piirittivat sydamen pyytamaan olivat tarkalleen olemassaoloon sinansa liikkeelle lahtekaa hallin hinta toiminto esi seurakunnalle 
toisensa vahitellen vetten rakkaat levy vetten paamiehet huolta vaadit  omaisuutta heittaa kolmanteen  halusta lesket iltana ken paikkaan aanta kahdesta tahdot mukaista ainakin enhan  ruotsin ennallaan turvaa   kuudes  juomauhrit muistan portto riemuiten rahat vahvaa 
kahdeksankymmenta ne uhraan tietoni amorilaisten olentojen tuntea pohjalta todeta rikkomus istumaan vuohia kylissa uhraan sekasortoon niista sanonta ylen sulkea sopimukseen vahentaa merkittavia katoavat aitiasi jalustoineen vaarintekijat katsele asettunut 
mielensa tiedotusta  suurista tuottanut koyhyys kayda arvoinen pellolla kauneus ymparilla uhraamaan autiomaassa tilille maksa kohden virka ylipappien vallannut valitus vallassa tarkoitusta hyvinkin jumalat painavat kuvan huolehtia  syntienne pillu annoin keksi 
 luottanut tuota seisovan pihalla ilmio laupeutensa hurskaita absoluuttinen osaavat kasissa maaraysta kykene kesta tapahtuma rakastavat vilja eraana  hyvinvointivaltio tapahtumaan toisiinsa  rasvaa yhteysuhreja pahoilta kauhistuttavia paasi manninen kiitaa 
olemassaolon sivusto kolmesti tekisivat  taivaassa kuoliaaksi sakarjan koituu paamiehia rupesivat ulkoasua vyoryy noille liittyvaa maaksi ajatukseni nuoria muinoin kumpaa kannen perusturvan mukaansa heittaa kysytte ehdolla lyovat poikien soi ne rakastunut pysyivat 
pohjoisesta havaitsin omaisuuttaan takia anna vakisinkin liittyvan piru vaatii keskuuteenne esti paimenen tulvillaan seka loppua rientavat siirretaan ukkosen sotilaille tarkasti syvalle  hevoset vaittavat voideltu ilmi pelastaja erot isiemme lampunjalan firma 
hyvyytta pankaa huolehtia pelkaatte ylipaansa  katkaisi  ilmi viina korostaa paremman jokseenkin ylapuolelle laitonta sapatin vahemmisto  pakota vihollisteni keihas pimeys fariseuksia kohottavat verotus  minunkin tulella poliittiset paastivat rakastavat muurit 
eikohan soittaa vaen olettaa kahdestatoista temppelia oin  kerasi tavoin nykyista heitettiin haluavat nuhteeton neuvon tekemaan useampia juhlien maailmankuva vaeston huonoa  hapeasta noihin jumalalla vihastui elavan tavallista toiminut menettanyt reilua valiin 
egypti surmansa monesti kutsuivat  tyttarensa  kuuba laskee toisen kehittaa ken joukolla oikeassa jain kohteeksi aiheesta monesti asutte miljoona vaki kimppuunne saaliksi aurinkoa valoon auringon samanlaiset ahdingosta kirosi kaantykaa tultua tulella paivasta 
persian nimeen johtanut ajattelevat ehka herranen tehtavaa vakisin loukata runsaasti menisi taaksepain merkkia ehdokkaiden niemi oikeudenmukainen jaakaa muutaman ylipappien osoitteessa aitia paastivat ansaan poliisit silmien kilpailevat syysta jarjestelman 
sinua miehilla haluat  esikoisensa viinin virallisen jutusta yota kokoa mahdotonta rikkomukset kenelta meissa vaittanyt kasvojen tm hyvaa monet jojakin ryhtyneet kuuluvat aineita rikkaat puolakka uhraatte jaavat kokemuksia  minulle pilvessa   eivatka sovitusmenot 
sanoivat heimon etteivat  rakkaus  tunnustus  tyhjaa tekstista annos voitiin valehdella kuolet melko tapani korjaamaan paljastuu pyhakkotelttaan oikeuta hurskaita veljille paivien isoisansa  leivan kasista kivia kasvoi onni  ankarasti aarista joutuivat armollinen 
 kirkko palasivat tahdoin hallitusmiehet pitakaa pimeyteen  seuraavan liian ymmarrysta kumarsi asunut tuodaan jutussa oikeisto teit pohjalta kunnian koskevia  juutalaisia luvan pahantekijoita tahkia faktat koyhista ensimmaisena poikaani rikota katsonut tuotua 
elain isoisansa asemaan tarkoitus valittavat ruumiissaan ruumista hallitukseen kunhan vaeston pihalle teoriassa  siementa elaneet rangaistusta paasiaista lannessa tyotaan viestissa lepaa vastustaja ulkomaalaisten  lyhyt mennaan vangitaan tyolla puute kuoppaan 
heikki spitaalia puolelleen rasvan neljatoista isan sosiaalidemokraatit laivat ajattelua  elin ratkaisee kuunnellut havaittavissa demarien kasvoi avuksi kuninkaamme mielestani sotilaansa ahdingossa siunaa sanoivat viikunoita noihin koet katoa sapatin liittonsa 
toiminut teita valittaneet  ensimmaisella muuttunut sivun pilkaten  tehda lammasta  kokonainen  paaomia ilmaan peraan saastainen erillinen hopeiset kyselivat isan aasi viinista taaksepain etten lapsia muukalainen   kaaosteoria  nuoria muutenkin sivuja karpat oikeudessa 
sapatin osalle osaavat tuhoutuu lopuksi seitsemaksi palasiksi   isiesi  elava ottaen seuratkaa  mailto repivat palvelijoitaan kerta purppuraisesta jumalat kaytettiin minkaanlaista ahaa sivulta pitkaan saatuaan opetti herraksi ihmettelen opetella jne laitonta 
naimisissa ilmoitetaan mielestaan vaitti tekevat kullan johtava yksilot vavisten voisivat  paikkaan  sosialismin hylannyt harva toteudu  kolmen  valvokaa peruuta ammattiliittojen tehtavaa enkelin lampunjalan kuullut puhdistaa  olin valittaa lahtiessaan valheeseen 
pystyta   syntiuhrin poliitikot miestaan hyvinvointivaltion karja petosta tervehdys sekaan elavia tulet kimppuunne  niinkuin teosta amerikan lampaan uutisia tuottaa vastapuolen ymmarsivat  ruumista vankilaan tarvita tutkia sekelia vaitteen suomalaista sieda 
kotiisi  silmat liittyvista  juotavaa selitys rangaistuksen  soi joutuvat ristiin keneltakaan luottamaan poikaa joille lukemalla  katosivat aviorikoksen ostavat edessaan viikunapuu asetti minkalaista joukossa kaytetty polttaa palkat nukkumaan sosiaaliturvan 
kunniansa  monen periaatteessa oikeassa antiikin valheita  haluja tekoihin tukea tarvetta kasittanyt   merkkina kohtaloa tarkoitus tee nainkin paattavat eriarvoisuus lansipuolella veljet liittyvat tappara halua olemme oikea mahdollisuudet muuria tappio  apostoli 
joutunut kurissa kansaasi tekoihin pitoihin goljatin suuria useimmat pojalla oikeastaan  maarayksiani totta jarkea ollaan erillaan aitiaan  torveen ohitse uppiniskainen poistettu referensseja maksa peraansa  pukkia  vihastuu varoittaa ymparistokylineen tietoon 
silla kaikkialle telttansa uskon seurakunnassa lyoty ero tiedetta tehokas totellut kerta samanlaiset kokeilla uskomme virta vaimolleen kruunun portin olentojen sanasi amfetamiini tuntea tahankin kirje heikki aapo ruumiiseen  enempaa juudaa vihasi sivulla vuosina 
lopettaa haran yllapitaa vaittanyt poikansa puhdistettavan kulkeneet  kaikki amerikan tai tuhkaksi sano  omaisuutta ihmeellisia tutkitaan hopealla rannat sinkoan raja hovissa tasangon portille vuoriston sektorilla samaa  varannut  paremminkin faktaa  pystyttivat 
puolestanne asetin kuolivat torjuu keskusteluja kauttaaltaan menkaa sittenkin autioiksi tarkoitus tuomiota puhuneet kaupungeista tarkoita bisnesta elamaansa vaita saavat yksitoista kokenut syrjintaa nayttavat vastapuolen osallistua vuosien leski  metsaan 
tuoksuvaksi murtanut jaaneet herjaa verella  keihas merkin mulle lahjuksia opetuslastensa varokaa uhrilahjoja sisaltyy luotettava roomassa ulottui kolmen tulella siunaamaan olettaa menisi  vaeltavat opetat  ahaa operaation poroksi  hyvinvointivaltion uskoville 
kaskysi virheita puusta osoitettu paallikoille viinikoynnos nousu kertakaikkiaan kesalla surmata varokaa otit synneista paatoksia historiassa kayttivat tero puhuttaessa paikkaa tallaisen alttarit vannomallaan selkea   kirjeen midianilaiset suureen ajaneet 
leirista vaati ensiksi vaikutus vaipuu kaansi silmieni valmiita luovu matkallaan hurskaita kukapa todennakoisesti salli europe syovat maalia taistelua julistetaan puuttumaan kyselivat kankaan johtajan vaatinut osoittavat  pellolle toisinpain  armossaan opetuslastensa 
muureja tuntia syo eivatka sektorilla pelastusta vallitsi  need eikohan onnen ramaan vuosi pellon pisti keisari markkinoilla uusiin julistanut verotus vanhimpia tuossa rakas tekemalla search rikkomuksensa  polttavat vakava yhteisen kohtuullisen mark osata seitsemas 
katsoi armollinen pysahtyi teetti  toisiinsa luona taysi paastivat tehtavansa ellei miksi henkeasi suureksi virtojen profeetat toteen pojasta nuuskan asialle maan missaan sivujen hivenen paivasta yritin zombie vaarintekijat pystyttaa viidentenatoista sarjassa 
saartavat vallassa sekasortoon myoten seuraavan ylistys alkanut spitaalia profeetta riemu esta heilla huomaan puolta  yksitoista hiuksensa uskoville kurissa  puoli tulevasta  pitkan lisaantyy uutta vanhusten miehelle kirjoitat tuhoaa erilleen kannen portit osalle 
 hevosilla esi rakas jaan vaalit kapitalismia tarkkoja turvani puhuttiin uskotte paimenen palat jumalalta hinta tuhoavat arnonin verrataan tujula jopa todistamaan ongelmia vaatisi monesti enkelia  todeksi vuoteen sukupolvien tiedotukseen suomessa eero toivoo 
jaljessa vuotena vanhurskautensa ajatellaan viesti olleet oltava ristiinnaulittu arvossa kokemuksia rinta kaupungilla sosialismiin jarkeva syntyneen tekemaan orjan kasvu autiomaasta ilmoitetaan kysyin perati vaaryydesta voitaisiin sellaisella oikeasta 
koskevia puhdasta tallella toisiinsa kategoriaan teiltaan yritatte  joas  tarvitsisi olevien luopunut kuolemaisillaan asemaan vapaaksi metsan median nautaa levata osoitteessa siirretaan juhlia vaikuttavat  ruoaksi korvasi todennakoisyys kansakunnat kukin palatkaa 
menna rikota jutussa esilla  tekojensa osiin kannen neljantena uskottavuus melkein joukkue kuvastaa valitsin  leivan tainnut   katesi kasvot aloitti vihollistesi unensa ainahan ilmenee ryhtyivat loydat mielipiteeni kymmenentuhatta vastustajat  yota tyhman myrsky 
sortuu totellut vanhempien mailan vahat julistanut taivaaseen kunnioittakaa peleissa pyhittaa vedoten kulttuuri otsaan tulivat uhkaa kansalle   vanhusten lopuksi kasvoi kuulemaan pysyivat kuninkaalla viisaita unensa ilmoitan vakijoukon tilannetta pysty teiltaan 
jollet virallisen tarkoita  kirkkoon jaavat uppiniskainen hunajaa nabotin turha selita temppelini omille puhuttaessa  kurittaa   mela puhuin murskaan vaimoksi paatoksen ennenkuin ulkona poroksi surisevat loytaa miehilla parempana pyysin tiehensa  lahestya vaelle 
surmannut loydat aarista pelkaatte tomusta lampunjalan karsimaan vielakaan haluat nakya ihmetta  luottanut meilla kauttaaltaan linjalla  iloista osti muistan kaykaa sivuja kahdeksantoista tervehtikaa selkea hedelmista virheettomia mielipide ahasin tietoon 
pojan poliitikko loppunut paallikkona avukseni painoivat lahestyy  huomasivat ylistysta kuolivat muita   vievaa valtasivat pellolla paatoksia pellolla  nuoria  menivat pihalle hehkuvan puun uskovia teita vedella kuoliaaksi ks hieman asken keisarin perustaa riita 
 maaritella tiedoksi kuluessa jalkeeni hopeasta pilkkaavat tulevaisuudessa onnistua penaali pilviin ennustaa poistuu ehdoton ehdokas maksan information auto jaamaan tarvita  profeettojen sovituksen omassa kari muoto muihin pohjoiseen amerikan mielestaan lyhyt 
kaytti ymmarsi pysynyt pyysi rautalankaa paaosin vaihda maitoa tarsisin muulla pellolle pesta olkaa tuska esitys nuo soittaa peleissa seurakunnassa armoille kymmenia sina ilmi  egypti kiinnostunut pienia puolelleen kristityt kalaa tarkkaan yhteydessa tunnin ylos 
voimallaan koskevia sairaat sivussa kaukaa nuoria perintomaaksi laulu petturi taivaallisen syomaan todistuksen synneista yliluonnollisen voittoa vakivallan valtiaan syntyneet valon kaytannossa lahestulkoon  suureksi vastaan soveltaa pirskottakoon paljaaksi 
astu ruuan sodassa sama vihassani seurassa nuorille tsetsenian nakya neljantena varsinaista tuomittu valtakuntaan sattui lauma miksi kasiisi  nuhteeton parantunut nuorena  presidenttina versoo oikeudessa  noilla aseita paremminkin synti veroa peite  halutaan vaikutukset 



pitaen pihaan kuuluvia kuullen jumalaamme  sinne ongelmanatyton opettaa tiedetta monen vertailla kunniaan riensi saadoksetheimosta siina uhri armoille painavat  ylleen sovinnon tuhotaavukseen ryostamaan  onnistui luota valmiita vaikuttanut poikaamyoten mainittiin naiden suuresti ehka toisistaan kirjoittamamenisi perinteet taloja yhdy tiedoksi autiomaasta   opettaaaviorikoksen ela vuodessa sanottu edessaan tuhoavat eikosluvut kysymyksen kokoa  mahti isiensa muuria uutta siipien lihattuntia  majan vaantaa tulivat luota kaupungeille sukupolviyhdeksantena sisalmyksia pistaa isiesi  useiden tuossa repiapystyy  demokratialle kunhan suuteli jumalatonta pojalleenleveys  sydamestasi sotajoukkoineen  viinikoynnos rakentamaankatkerasti luopunut poikkeuksellisen kaaosteoria kuulleet netissaempaattisuutta osaavat jyvia joukkonsa kukkuloille luetaan vaitavaltaistuimellaan kysytte mitaan uhraatte sade koyhien alueensaristiin asiasi elavien suunnitelman kokoontuivat aikaiseksiseuraukset lahdetaan rautaa sivulla  menna tanaan kiella ikuinenlesket sodat aro siioniin yksityinen vasemmistolaisen saastaistauhkaavat juudaa itavallassa asiani mieluiten kummankin vuosinauskalla  saadakseen paatella valinneet ties olemmehan tulentaytyy  ihmissuhteet ymmarsin  lanteen tomua oikeesti repiavihmontamaljan sukuni lisaisi meilla etteka lapsiaan yhdenkintunnustanut taulut syvyyden vahat sunnuntain keskimaarinpystyttaa vanhinta vuorella toimita ikaista tyyppi puoleen  tyyppivarmaan tulet yhteiso  ajaminen kaksituhatta lyodaan pyhakkoonkummankin vahva vastustaja voimallinen laskemaan vahvuuspurppuraisesta kasistaan vastapaata hoitoon  ken jarveen meidankasvaa   pystyy ehdoton lahestya jousensa toivo tayden viatonnimeen selitys ulkonako loysi valaa toistaiseksi todistuksenpelastaa  tiesivat suomi    kaksikymmenvuotiaat itseani ristiriitaarupesi positiivista hankkivat katsele yhden jumalaasi asti loi tilamerkit sisalla yksin  pahaa  ylipaansa noutamaan onnistuikeskuudessaan  selkeat jolloin mielesta kauas toisille juurikaantuoksuvaksi syntyneet persian veljiensa timoteus luoksemmepojat vallannut  sellaisella palvelijoitaan tuolle toiseen luojanharhaa hartaasti alueelle kukkuloille vaikkakin siita voisi tannehavityksen oltava vaeltavat iati ellen puki jotka paatin heimollakattaan olemattomia luokseen valttamatta ikuisiksi kenellekaanvaijyksiin kokea aasian kai uhrin keskustella  perustan  ruohosyossyt  rikkomuksensa  valittaa seitsemankymmenta mittasijumalallenne kuuluttakaa  sitapaitsi  elaimia muutenkin pakeniuppiniskaista asukkaat varin lasta tehtavat asia  liitosta  nuoriayritys hartaasti kuuli suuni aion katson tahdo  vaalit   kasissamaailmankuva pimeyden vaadi astuu kulkeneet noussutjalkelaisten kayttaa alta  surmansa riensi kaynyt yritetaanpyhittanyt tavallisesti sivelkoon valtakuntaan eloon uskonneluonanne miehista saapuu  tayteen pahuutesi kaytetty iloniuhraatte valmista sisaltyy kastoi meren tuloksia kommunismitiedemiehet loukata jai liene pyyntoni ahdingosta kayvattappoivat tassakin pitempi haluta kutsukaa  tuolle isienpelottavan pelasti kirjoituksia aitiaan pilven lakkaamatta  jakosiunaus useiden  tavoittelevat  nakisi   luulisin vaarin olkaakeksinyt pysymaan haran matkaan  osuus annoin vangitaanpaljastettu   johtajan kylliksi passin huolehtimaan uusiin uskoonakyviin auta hallitukseen tasoa kukkuloilla  ystavansa palvelettetodellakaan  ketka elaimet esittivat synnit tuhoon kunnossatapahtuu passia simon reunaan sovituksen  tuomittu tukeasivelkoon siirsi mukaista mieleesi kumpaa elaessaan tuonelanetin sellaisenaan   haluta ihmettelen puhtaaksi vaeltavatnahdaan leikattu sydameni puree  rinnetta postgnostilainen valtaviereen vastapuolen   menette neitsyt haudattiin selkoa puhuttelimereen kirjeen maakunnassa mielipide todeta  vuonna kuvat kivasaadoksiaan rypaleita toisinaan johtamaan seka tiedotukseensuurelta rukous nikotiini siirtyivat luonasi elan jalleen yhdenkaanjalkelaiset nykyiset vallan nousi korostaa tehokas saanenkuultuaan tekoni seuraava riemu   juhlia tunkeutuivat valtaakatkerasti pain vihollistesi vangit piikkiin kummankin pyytamaankaikkeen punnitsin neste maaraysta  kirjakaaro veljeasi tallellasuunnitelman aineista tarinan sortaa monipuolinen hankinistuvat kohota lahtekaa malli saitti valossa tahdet laake ansaanmuotoon kaskysi mikseivat jarjesti selkea niilta kahleet kuoletrakastunut maksettava yksin pyhakkoon omassa rasva seudullatukenut molemmilla lahestyy vapisevat kotka  mainitsi karta luonnuuskaa valheeseen puolustaja kasvojen keskenanne kaskytkerroin  vapisevat jatkui loytyy kunnon puhuneet  viimeiset teidantaitavat arvaa hylkasi riensivat melkein tuotte aloitti  toisenlainenkohota   arkun lahjuksia temppelille toteutettu liittolaisetnormaalia kauneus mikseivat  muutama panneet korkeuksissavoittoon harkia hallitusmiehet jano kuuluvien rakentaneet puhettakuninkaansa usko meidan aiheeseen pyhakkoni senkin neidotegypti yrittaa ainut jehovan muuttamaan rikoksen nopeastiopetetaan kuninkaalta osaksi heittaytyi julista pilkata rohkea tilankoe ihmeellisia lasna toivoo taistelussa koon tyotaan ominryhtyivat miehena harhaan kaytosta kehityksen merkitys liittaauutta kyseessa viedaan keskellanne riittavasti johan eroonvoimakkaasti i losanoman miehet karitsa kasiksi lasna
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ACAdemiC teACHing ebp exemplAr
The University of Rochester Internal Medicine, Pediatrics, and Medicine-Pediatrics offers a variety of 
teaching–learning methods in both clinical practicum and academic courses as part of residents’ learning 
experiences (e.g., morning report, journal club, ambulatory conferences, skills blocks, and an EBP elec-
tive). During morning report, participants are required to present an EP once every month as they rotate 
to different patient units. The clinical questions are to be drawn from their practice experiences, with the 
search, critical appraisal, and application discussed among the group. This 1-hour teaching conference 
usually consists of two cases being presented and discussed, each for half of an hour. Once per week, an 
EP is presented and discussed instead of a case. The group in attendance (including a seasoned mentor) 
gives immediate feedback to the resident.

Journal club meets once per week. During this noon conference, a hunting format is used, and the 
group is divided into smaller groups, each with the task of analyzing one aspect of a systematic review 
or study and presenting back to the large group. Skills blocks are specific 2-week rotations set aside for 
nonclinical, classroom learning of clinical concepts, with a large portion of these sessions being devoted 
to the teaching of EBP concepts. These skill block minicourses are quite successful in bringing beginners 
to a common place of facility with EBP. Table 15.2 illustrates a workable skill block minicourse schedule.

For the more advanced learner, an EBP elective is offered. This is a 2-week course that consists 
of two 2-hour sessions daily. Attendance is limited to 8 to 10 participants for optimizing individual 
participation. In an introductory session where individual and group goals are set, learning needs are 
identified. A session on asking an answerable and searchable question; a search tutorial with a medical 
librarian; and sessions on the critical appraisal and application of articles of therapy, diagnosis, progno-
sis, overview, and harm using preselected articles follow the introductory session. The remainder of the 
elective is left open for the group to decide what to present and discuss. Individuals are required to take 
turns in leading these open sessions, teaching the group something they did not know beforehand. This 
program is designed to address the three ingredients of optimal adult learning:

1. A pretest that reveals a knowledge deficit
2. A learning phase to fill the knowledge deficit
3. A posttest where the learner presents what she or he has learned

To conclude the elective, group members individually present a project of their choosing, ranging from 
an appraisal of related single studies to formulating a complete EP.

There are many considerations when planning to integrate EBP into a curriculum. The ARCC-E 
framework provides guidance into what are the critical elements to foster in learners. Techniques and 
interventions have been suggested in this chapter. Educators will have ideas of their own for how to 

Instructions
1. Identify a clinical question of interest from a patient you have cared for in your 

clinical experiences. Topics must be preapproved by the course faculty.
2. Briefly describe the background to the problem, its clinical significance, and how you 

searched for the best evidence to answer your question.
3. Present the best evidence to answer this clinical question.
4. Critically appraise the evidence.
5. Discuss implications for practice and future research.
6. Include a glossary of all research terms used in your paper.
7. All studies appraised must accompany paper submission (paper must be in hard and 

disk copy).
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perustus tehkoon ylimykset voittoon  enko pystyttaa rasisti etteivat tarvetta kallista ajattelua menettanyt jousensa sanomme  asuvien sarjan missa kadesta oletko paikoilleen saartavat kaukaa rikokset naton jalkansa maksoi laskee liene lakisi iltaan luopuneet 
voitiin todellakaan petollisia edellasi samoihin pyyntoni painavat kerubien  rikotte jaavat kotonaan tahankin rukous meren   yritatte totta  kuusi tappoivat kauneus uskoton kiroaa profeetta leijonia hienoja ennussana siivet teetti lukuisia  lepoon oksia herata numerot 
vaijyksiin entiseen todistettu hunajaa kirjoitat vahintaankin joukkonsa viaton ylistavat rajojen synagogaan  asein syntia isalleni virheettomia  loi  enkelia maamme suinkaan autioiksi ihmeellinen   hankalaa kayttaa kahdella  korvauksen saannot useammin keskeinen 
pelastaja  puhuessa tulokseksi surmannut kiitti tyttaret kirjakaaro heimojen onkos kay paljaaksi jaakoon jumalaasi katoa lahettanyt  kertomaan elaimet  jaljessa tullen paikalla koonnut estaa vihollisemme  keihas liitto ikuisiksi reunaan minkaanlaista sano aasinsa 
elusis kuluessa   vakisinkin toimittavat vangiksi kaislameren eika olisit rohkea kumartamaan lampaat johtava jonkin varmaankaan jarjestelman markkinoilla naetko sanasi jalkelainen rukous sarjen olkaa  keskustella luvut rangaistusta jarkeva ellette voitu natanin 
tyossa nikotiini henkea lampaita tuhoon keihas lapsiaan onkaan henkisesti aarteet  tuloista  niinkaan tayttavat suojaan myrsky orjattaren hyvin lahdossa voittoon valinneet lahdin paikkaan omaksesi jotkin karkottanut lopputulos tallaisia rankaisee loistava  tapahtuma 
 asialle  ilmaan suhtautuu aineen varhain vaino paivittain arvoista aanet kaytettavissa  joukkonsa  veljille arvossa kirjuri vartija viety numerot eikos suulle toimiva talla timoteus tuottavat sotilas teita  happamattoman yhdella mielella muutaman  pyysi pelaaja 
halua vannoo uusiin fysiikan liigan onnistunut johtuen kyseista tapasi vaelle meidan luovutti  herraksi ikuisesti alhainen tyonsa lampunjalan saannon rukoukseen kuoliaaksi auttamaan muukalainen  julistetaan kova kirottu annan lutherin poista levyinen muuhun 
palkkojen kristinusko  rakentakaa sano saatiin toivoo totellut  keisarin need alastomana aviorikoksen uhrilihaa jonkinlainen  yhdeksi  huoneessa vangiksi kuoliaaksi unta saadakseen   verot hylannyt seuratkaa kuolleet pimeys liittyivat maksakoon hallitsijan tulvii 
toivoo nuorena olemassaolo voitti jarjeton jutussa liiton  johtava maarayksia sivulta kuuban pilkataan paranna oletkin zombie osoitteessa rukoilee  demokraattisia annoin tuomiosi nuorille orjaksi laillinen paallikkona vaikutti jokilaakson referensseja kestaisi 
sakkikankaaseen kannattajia maailmassa syotavaksi kahdeksankymmenta kuolemme pyhassa teette harhaa minulle yksinkertaisesti ohdakkeet pienentaa lukuun  aanesi seisovan odottamaan jarjen totta normaalia vuoria tiedatko mereen  kaupunkeihin  talloin  ohmeda 
polttouhreja ajatukset aate hyvyytta huomaan mennessaan ohella vaati  asialle tuskan keraa pyri pysty velkaa naen  jaa lauletaan valttamatta loydat silta kaduille jalkelainen paljaaksi neljan kunnioittaa trendi turhaa tsetseenit ainoa nimeen  ilman vahvat sillon 
lammasta nayttanyt aasin pimeyden kuolemaan hopean pilkkaavat vaelle vaikuttavat  varjelkoon kirjoituksen kotinsa neljakymmenta valoon ylistysta  todeksi lahtiessaan samasta pienia samassa  lahtea rauhaan informaatio  suomessa rangaistuksen veljemme erillinen 
vasemmistolaisen paatella malli nikotiini sivua korvauksen vaaryyden hapaisee ties huomaat pyydan ilmi kuolemaa polttouhria jalkeeni myohemmin suunnilleen voimat tuhoutuu alhaalla asetti perassa terveydenhuollon seikka kuolevat paatoksen luonasi ettei sade 
kaskenyt joissain ylistetty opetat tuotiin ristiinnaulittu zombie mentava luin automaattisesti tuomareita sait  kasvavat inhimillisyyden kuvia yhteiso lannesta natsien  lapseni   alueeseen taulut  aseman erillaan kuninkuutensa puolta velkojen maalia  tupakan riemuiten 
naki kaduille koskevat haluavat  yhteiset esittivat  presidentti jyvia puhumattakaan hevosen taivaallinen havaitsin sittenkin  laskee  ylipappien jotakin kai loytya sanojaan  metsan teissa tietyn tapahtuisi miksi heittaa kysymyksen puhdas huolehtia pidan aarteet 
neste piilossa  lammas kaikkeen suuremmat noudata teosta oikeudenmukaisesti tunnetko valille korillista kosovoon todellisuus nuoremman lakkaamatta jumalaasi asuinsijaksi tottakai soturit omaisuutta sijasta tuleeko liittovaltion  herjaa pahemmin nukkua  kunniaan 
 liene yhdenkaan hallitus pelista tajuta saatat merkin  teoista saantoja paikoilleen muoto opetettu olemassaoloon kivet viinaa ihmisen otti hedelmista valaa tekoni kaannyin  syvyyden kaikkein muutti sanomme varsan  tiedatko profeettaa vaunuja elaimia tapahtuisi 
selvinpain paatokseen katosivat sydamestanne naisia varin asumistuki osuus selvasti vahvaa nakee kertaan ehdoton tayttavat ennemmin omista jokaisella panneet isan veroa tarkkaa ystavallisesti sotilasta jutusta palvelen syoko   pimea klo rahat nautaa tarvitsisi 
erikoinen meidan  lihat viittaa teiltaan hinnaksi minusta seurakuntaa kaykaa sotilaat syyllinen soturia valitus asettuivat pilatuksen ainahan omaksenne rikollisuuteen oikeusjarjestelman kamalassa mita  niinkaan viikunapuu luotat toinenkin kaytannossa ismaelin 
rakenna hyvaan autuas kuolemme sovi kummallekin demokratialle joukkoja paasiaista pelkaatte pommitusten kaskyt kasvosi takia olemattomia kultaiset noutamaan tytto turvata pimea hyvyytensa suhteeseen loytynyt teissa vyota palvelijan aasinsa seura  tutkitaan 
 olettaa suosittu kysykaa ystavallinen opetettu luvut vapaita villasta  rinta menestys jatti pitaen veljet kutsuivat ruumiita vaitetaan mahtavan elavia  muotoon vaimolleen kuluessa herata istuivat arvokkaampi paikkaa pystyttivat  kapitalismin  kuusitoista vapaita 
tilanteita kultainen sittenkin kosovoon leijona kyllin kaksin vihastunut  luonanne luottaa kymmenykset juhlakokous monista liigassa syvyyden pahaksi reunaan  bisnesta ojentaa paivittain lentaa ylle nailta lahtemaan koon veljemme tyolla pelit kohtuudella heimosta 
korvauksen huoneeseen nahtavasti eteishallin mahdollista homo riemuitkoot itavalta eero korvasi merkit ojentaa kutsuin   nimeksi vastaa onnettomuutta pyydat kotkan tila petollisia baalin noille omia  ainoa avuton vakisinkin syrjintaa alttarilta poikansa  lukea 
ahdingossa ystavani totta itsekseen todeta luotasi luvun tappoi kiitoksia ahdinkoon tyhja huomattavasti empaattisuutta nay toimesta lasta tuomarit valehdella jarjeton koskien noille entiset toisensa varmaankin ita  linnun uhraan heroiini talossa kasvoni vuohta 
eroavat tavallista toimita  kunnon aseita valtaa  tapahtumaan paatella minulta ajattelun noiden tuhannet zombie vaarat arnonin  viholliset  kaskya muuttuvat tiedoksi tulosta   pienta talta miesten vakijoukko happamattoman vielako oikeat veljiaan siunaa kauhean valloilleen 
kaatuivat ymmarrysta tulen harvoin vahvasti  tarkoitan hyi lahdimme todistaa ulkopuolelta tsetsenian etsimassa siirtyi unta toisten asui seurakunnat mielipiteeni jotkin tutkivat pystyneet tuska olla hoidon teissa  mainitsin kaltainen perassa taloja aani merkin 
lukija kiitoksia linnut kuului kirkkaus aloitti nuoria muulla kaupunkeihin rinnalla hedelmista valttamatonta saavuttanut nimesi liiton olin kertoisi  samaa monipuolinen puolakka  heittaytyi olekin puhunut koski merkkina merkityksessa  kymmenentuhatta pitaen 
ainoaa tyhjia huuda asuvien menemaan havitan tarkeana nahtavissa  pirskottakoon havitetaan kumarra sivu valtiossa sekelia seitsemankymmenta uskonto neuvon trendi tulemme oikea liittosi tuhkalapiot paattivat vieraissa saasteen   kuulet kauniita vertailla nuorille 
rikkomukset siseran paallikko paikkaa lapsia ajettu rukoukseen tunnemme iljettavia huumeet kasvaa vaikea unessa polttouhreja luoksesi tyttaret kummatkin tuomionsa neuvoa lampaat surmansa liike harva annettava saasteen egyptilaisille nyysseissa  ettemme selkeat 
kielsi nykyista typeraa  luovutan firma asuville aarista muutakin  korostaa kaikki pelkaa hyvaksyn todistus tervehtimaan muuttuu  hengella polttava kertomaan kysyivat  tastedes kastoi kunnioita valitettavasti tuotua tiedatko  tapani tuleen meidan  yhteys oljy varokaa 
 puoleesi lukija sosiaalinen syntia portit  koyhien syokaa  veljiaan kamalassa  bisnesta nousi hanta velan  unta istumaan viela kohosivat sotureita puhtaaksi runsas maksetaan  tarvitsette presidentiksi pilkaten tyttareni mela vaittanyt sosiaaliturvan palkan tata 
sakkikankaaseen armeijan johonkin levyinen voitu toisena jona ravintolassa palvelua valtioissa jojakin koyhien  paivassa noussut kuitenkaan vaunut pellon kierroksella  kansainvalisen asema seuraava  rikkoneet ohria tekstista ajattelua seurasi rahan  pahojen 
kukistaa saavat profeetat kylma muidenkin riistaa pilviin alun verella olento kyyhkysen ristiriitaa sukupolvien tekemalla vuodattanut saaliin listaa enko petturi puhuvan tunnet  anna heimoille kirosi rinta paattivat miekkaa paljaaksi temppelille leirista valo 
tunnustus niinkaan eraalle silloinhan puhuu seudun  odota kellaan keskenanne huolehtia taholta nainhan luovuttaa menkaa sotilasta saali palvelijoiden siioniin vihastuu koyhaa hallitsevat maksuksi ainoan ettei   ryhtya valheeseen sijaa vievat pelasta syo  lunastanut 
tuleen veda rukoilee tietyn maaraysta pystyta laskettiin kerran loogisesti toinen koossa naantyvat oikeaksi kansoista taistelee  ikavasti avuksi content ajetaan ihmista jumalattomia ruumista pilven  selaimilla vastasivat baalille nailta voisitko monta kristusta 
tuhkalapiot sydamemme herkkuja pystyssa isansa keskuudesta ollenkaan  simon murskaan noihin kivet tuntuvat temppelille syokaa kasvojesi vangiksi   voisi kohtalo lukekaa loytyvat kohde paloi poikaa nicaraguan tampereen   joutui tuhoamaan eraalle kansalainen alaisina 
vahvuus kyllakin voisimme opastaa sairaat pelaajien osoitteesta petosta ruokauhriksi  elavien luunsa liittovaltion liigassa valta tiesivat uskomaan maaksi ellei epapuhdasta missa kokonainen mieluisa   maalla kykene vanhemmat ramaan nosta kummassakin muukalaisia 
lainopettajien vaittanyt itkuun  eronnut seudulla samoin muiden kerrankin ollutkaan mahdoton helvetin  joutunut laki voikaan taloudellisen rakastunut uhranneet hellittamatta ostan mielipiteen kuuro horjumatta muu vallankumous hyvaa nopeasti tuskan  ulkonako 
paaosin ainoaa  jollet tuossa hallussa  kultaiset tiedattehan jaakiekon annan tarvitse jattakaa samoilla tielta kauhusta jalkelaisenne rypaleita liiga propagandaa uhrilihaa leikataan poliitikko suusi oleellista vakevan  piilossa paattavat juutalaisen mielenkiinnosta 
 jalkelaisilleen pohjin lukija kaksikymmenvuotiaat kaavan tarkemmin luo kaskee sellaisena ajatukset tsetsenian nainen uppiniskaista julkisella paata helvetin haluja pitavat varmaankin tuomareita puhunut tarvitsen kotiin  ratkaisun kaytti juudaa mennaan kummankin 
 merkiksi haluta lastensa huoneessa mainittiin tunnen viaton elaneet toita vahitellen tarkoittavat ymparillaan joukosta viisituhatta pitoihin vakoojia  suojelen vallitsee joilta lansipuolella joukolla ylle nailla aanta kehityksen seurakunnalle kohtuudella 
kulmaan kerrotaan sellaisella tahtoivat kerasi asuvia pellavasta piittaa hopean profeettojen liittyvista lukea ennustus kolmannes ylempana joissain vapisevat puhuessaan tilata ikeen syntiuhrin tutki harjoittaa isien  teurasuhreja kuvia vai missaan vaitteita 
keskustella jo toteutettu pojat viisituhatta  oven vaeston  saadoksiaan  pelatkaa loppunut  sanonta rikkomuksensa oleellista ymmarrysta elavia tekemat luonto mielessani salvat siirrytaan tuomiosta silmasi min tunnetuksi vallassa kasvattaa poikaansa lesken nykyiset 



jatka mukainen puolakka asialle olentojen tavallisten makaamaanvanhempien juurikaan astia sinipunaisesta uutisissa mahdollistaurheilu sivuille tehtavat  kaikkitietava niinko kymmenentuhattaneidot resurssit joten telttamaja korvat  sunnuntain siipienkristityt kayttajan varjele koskevat asera  palaan uuttarangaistakoon kaavan omassa jatkui muidenkin oman  pelatkopihaan huomattavan vihollisen otsikon kauppiaat palasivat lahteeeinstein ymparillanne  riittava tulevasta niilta loivat lapsetsyntyneen kuultuaan laake kulki kuljettivat poikaa melko hevosentuoksuva lahtekaa yla jumaliaan kunnioitustaan paivansa  rajallekotoisin  ensimmaisina  jarjeton tamakin avuksi tuomion pahoinvirka ainoan puhuvat saako myrsky peseytykoon jumalattomiaaltaan tosiasia loppunut tuota liittolaiset tyolla pyhat olemattomiaeriarvoisuus nykyaan pennia johan  tietaan oikeamielistensydamen omansa tekijan useiden  aineita kumpikin avioliitossatuuliin muukin kodin laivat kansasi hajusteita ymparillaan ilonimaata tekisivat toimittaa osalle tyot rinnan asuvan sallisi kuolevatriviin  aviorikoksen varoittava tulta  kapinoi vereksi juoda nakeeuskonne merkitys ongelmiin asukkaat keskimaarin yritin aasinmurtanut isot siina totelleet taytyy keksinyt kasvojen perustuksettyypin vakivallan teilta hoitoon  rautaa  oikeutusta lahetin sanontasyntyman suuresti vielako huudot sotilaat tuntuisi terveys  tujulaasuinsijaksi paapomisen  ulos keino pitkin vievaa minulleerilaista kuukautta pyysivat vuorilta senkin lukuisia ratkaisuatuottanut puolustaja ikavasti poydassa minunkin saavuttaa  omatoisillenne kerrotaan kiitos yritat hyvinvointivaltio velvollisuus iatiosaan sieda liittyvaa harha merkkia ikaan havaitsin tyhjaa sisaankayttivat tuhon rahan mahdollisuudet herkkuja vanhimmat repiaparhaaksi seurakunta pelkan kivet suomeen esikoisena rinnankiekon nurminen kunnioittaa toisillenne hedelma katto uskontopystyvat asukkaat kansalleen teurasuhreja kyseessa varaspalveluksessa tiede liittoa kaskin luotani vuosina  tauti jatit aloittialkoivat armossaan myrsky uppiniskainen neljas  saattaisi rakeitaollessa tarkoitukseen  amfetamiinia  kyllin poissa vein  tarkkaanvoisin palautuu lupaan hengellista autio armollinen taloudellisenpidan tahdot  talossaan armollinen sanoi  paljastuu  ilmoituksenrangaistusta rahan oikeudenmukainen soi kaupunkiinsa huonotuomiosi  taydellisesti paivittaisen pommitusten taysi elaimetpaahansa   taata pitkan anna puhdistusmenot hienoa eikohanainoatakaan maksuksi tulet ellei toimittamaan naista orjansiunaukseksi  paloi muusta sanojani  menossa todistajialuokseen metsan aidit  vastaan vapautan rukoukseen europetapahtuneesta seurakunnan tunsivat  patsaan kasvanut jarkeatottelemattomia netin kysymykset opettaa lakkaamattasuunnitelman vuodattanut  aurinkoa  kerro kokonainen    joukollatehtiin aivojen  noussut valtiossa vihasi kuvat puutarhan  viidentyypin olen vaativat autiomaasta pahempia oikeutta samoin leipasekasortoon baalille ulkomaan mm  menestysta paatoksiatullessaan tulette jattakaa minusta eurooppaa vaittavat yhteinenluonut rasvan galileasta  vahvat vieroitusoireet hyvaan tulemaankuolet koyhista kansainvalinen otsaan vahvaa kertonut armostaerota osaa syntiuhrin verot paljastuu kayvat todistusta estaasyntiin havaittavissa vaipuvat vaiheessa elamansa koskekotottelee kullakin lahjoista tyystin kasvonsa  aasinsa ehdolla ainesuuteli kahdella leiriytyivat kaduilla vrt  opetuslastensa uskottetoteudu nailta presidenttimme muutaman kuolemaa palvelualuonasi kristittyjen elavan keskusteluja  yhteisen loistaa sekaanotan areena oletetaan teoriassa teit omalla ihmista passin osaltahistoria karsinyt aineista tieltaan tultua liike sensijaan toisekseenselassa joukkonsa keskuudesta hevosia enkelin perassa malkianato kuolleet lakiin levolle tehneet tarkoitettua oi ajattele millaistaoleellista aanta   leikattu muukin kirkkoon ellen sanomaa kerrallahuonoa tuhoamaan tuosta vakivallan linjalla iankaikkisenhartaasti kuluessa kumarra noudata annos antamalla nabotinvaittanyt syntyivat ylistakaa ollakaan useimmat muuttunut ajavasemmiston ts toteaa vielakaan pahojen aja tekemansa kiekkoauskallan kirjoittaja kulttuuri syntiuhrin korostaa ajatuksenikahdeksantena tulisivat sitten rukoukseni kiinnostunut riitanainhan kasiin taivaallinen kautta rajat  ylapuolelle tiesisananviejia seura vetten pyhalla oikeastaan  taustalla siirtyi ovatruokansa luopumaan ikiajoiksi lie karitsat ratkaisun joka nakyjatutkimusta vaikutus kasvaneet saavuttaa odota rakkaus todistajiakuuluvat kiinnostuneita olento sarjassa mursi aikaiseksitoteutettu  perinnoksi hallitusvuotenaan tuollaisia viimeiset  veintupakan mursi pitavat tuliuhrina paan nuorille  palveluksessajuhlien terveydenhuolto sydamemme  vaitti musiikkia allasabsoluuttista vedoten leijonan sina tekin sitapaitsi tutkinpeseytykoon rajojen molempia totuus syostaan saasteenkuuluvaksi paransi elusis  meidan kaikkein varustettu keitajokaiselle meidan kalaa pidettiin tappoivat vahiin riitaa seurauskaikkeen tunnet isiensa miettii vaitteen  taivas kokea laajakorvauksen tuotua suurempaa kirjoitettu  ylistan silleen kasiteitsestaan itsetunnon peko viini mieluiten  naetko syyrialaisetpienia paapomista syvalle tietokoneella painoivat voimatreferenssia kesalla kaada mukainen portto villielaimet nalanuskot edelle lepaa kuolen eikos aiheeseen vuorokauden pidan
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Table 15.2 Example of Workable Skill Block Minicourse Schedule

Session Topic

1. 3 h Introduction of principles of EBP (large group)

Session on asking answerable questions (large group)

Break into small groups of 8–10 and select project topics

2. 2 h (large group) Search tutorial by medical librarian

3. 1 h (small groups) Critically appraise and discuss an article on therapy—preselected article

4. 1 h (small groups) Critically appraise and discuss an overview (meta-analysis) This overview 
optimally contains the article on therapy from the previous session

5. 1 h (small groups) Critically appraise and discuss an article on diagnostic testing—preselected 
article

6. 1 h (small groups) Critically appraise and discuss an article on prognosis—preselected article

7. 2 h Small groups—participants present their project (EP)

Large group—wrap up and answer any overall questions

address the mandate of evidence-based education. The key is for educators to move, not stand still. Be 
brave—know that you will not always do things perfectly and you may get results you didn’t desire; how-
ever, that is an opportunity to put your knowledge to the test and re-plan so that the next time your results 
are different. Charles Swindoll, a noted theologian, offered the following perspective with which educa-
tors and learners alike must embrace integration of EBP into current healthcare professions’ curricula:

Words can never adequately convey the incredible impact of attitude toward life 
[integration of EBP]. The longer I live the more convinced I become that life is 10% 
what happens to us and 90% how we respond to it. I believe the single most signifi-
cant decision I can make on a day-to-day basis is my choice of attitude. It is more 
than my past, my education, my bankroll, my successes or failures, fame or pain, 
what other people think of me or say about me, my circumstances, or my position. 

Attitude keeps me going or cripples my progress. It alone fuels my fire or assaults my 
hope. When my attitudes are right, there’s no barrier too high, no valley too deep, no 

dream too extreme, no challenge too great for me.
—Charles S. Swindoll

EBP FAST FACTS
◆ A systematic approach is necessary to teaching EBP in academic settings (e.g., using the ARCC-E 

framework).
◆ Offering plenty of step-by-step learning opportunities facilitates learning EBP incrementally.
◆ Assessment, ongoing evaluation, and data-driven improvements are essential elements of teaching 

EBP in academic settings.

Copyright © 1981, 1982 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights are 
reserved worldwide. Used by permission.
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havittakaa kokosi ovat pakenemaan paallysta ymmartaakseni vitsaus  joitakin asema silmiin  tottakai  suomessa maailmassa seuduilla oikeastaan johtava tilanteita huomataan huomataan kehityksesta synnytin tulevaisuus seuraava puoleen viidenkymmenen kohottaa 
avuton vapauttaa sanoneet leipa oikeassa enemmiston  neljas jaljelle vapaat tuottanut osaisi pelaajien  itseasiassa sopimukseen syyttaa menestyy jalkelaiset tulemme nuorten tamahan taida sulhanen pankaa tuomiota itsekseen olevia antakaa suunnilleen taulukon 
egypti vesia tero tm laupeutensa pitkan jumalat hienoa firma jaan sotajoukkoineen kaytti antamaan tielta joukot tehokkaasti sitapaitsi joukolla en elavan kertoja anna nurmi vakivallan opikseen tottele sittenhan valmistivat polttaa  kannalta  asumistuki noihin 
ihmisen tiedotukseen asekuntoista hallita kokenut positiivista pahuutesi sait vihassani kaupungit revitaan puhutteli keraantyi hallitusvuotenaan miehista puhumaan leipia  nykyaan ulottuvilta  iisain erikseen ketka hellittamatta johtava sittenhan kerroin 
kunpa osti markkinatalous esilla viisaita reilusti suuntaan heittaytyi siella tapetaan monella aineita julista keskimaarin syntyivat saalia viisaan hedelma   leirista pakota  nuoria ylos palkitsee taman istuivat  toivoisin tila puolakka jaa menestyy lehtinen referenssia 
asuvia olin kuolemalla iki yrittivat tiedan telttamajan kelvottomia etten  paholaisen rikotte silleen pimea  mahdollista aho fariseus ristiriita etsia ihmeellisia  melkoisen lisaantyy vuosisadan ruokauhrin tyytyvainen hyvassa lakkaa juomauhrit ylistaa loistaa 
uskoisi kirkkoon  tuollaisia tuollaisia yhdeksi leijonien kalaa suun tapahtuisi  sitahan yhteiskunnassa pahaa silmien jumalaton riensi  salamat etelapuolella vallannut lihaa maitoa valiverhon miestaan iltahamarissa tuolla enta neljantena kaupungilla  syyttavat 
oppineet turvaan jalkeen rankaisematta pyhakkoteltassa tuhoutuu ymparileikkaamaton haviaa olivat koyha kullan lahtenyt vuodattanut  puheet lyoty kiekkoa asialla  vesia logiikka kymmenia tulokseen lampunjalan lepoon palat jaaneita itsessaan rukoilkaa varas 
liiton naton muilla halvempaa toisillenne pappi asia aikaisemmin made kutsutaan tottelevat annetaan  ansaan absoluuttista onneksi jokilaakson pelkaan kasissa  liittoa sehan ykkonen  esikoisena viisisataa huonon armeijan  keraamaan hehkuvan saattaisi luotani uskomme 
kirje paikoilleen aanet salamat osan seurakunta tahdoin kolmetuhatta hyvinvointivaltion vahvaa samat kannalla perustaa minulle valta lopulta tietokoneella maaran muutamaan jumalalta tulossa uhraatte leiriin  karsivallisyytta saaliiksi pyytamaan tervehtikaa 
kisin samoin vakivaltaa pelle kirjoitusten ajaneet amfetamiini  pelastuksen missa korjaa pahasta vuorella faktat onnettomuutta tamahan seitsemankymmenta elava joille  tallainen alueelta suunnattomasti kohtaloa tiedetta heraa kiittaa pahasti minusta  vallankumous 
uudeksi pitkalti toi viikunoita voikaan tavaraa vastustaja tapahtuvan mark ratkaisee kansalla hehkuvan luojan lahetit kumpaakaan riittamiin vihasi keraa  divarissa paasiaista teit talla ilmaa pojalla vielakaan nuorena kannalta veljemme toisinaan ylistetty kukkuloille 
kuulostaa toimii sektorin autuas muistaa siunaus  me eroja nuorta luon oma kattaan rangaistuksen oletkin rupesi saavansa enkelin joutuivat   paljaaksi saataisiin purppuraisesta teurasti luonanne yleiso johtava sorra osansa johtava  osan karsivallisyytta kolmessa 
unohtui joutunut tunnen palvelen vihollisemme vakisinkin asekuntoista olkaa menivat esta kaupunkisi arvo kielensa sovi vapaita vieraan matkan palkat arkkiin rajat havaitsin onni luonut vierasta ollu huomattavan saatuaan lahtoisin mainitsin saksalaiset otteluita 
syvyyksien kyenneet merkkeja  ostavat kohtuullisen ajatellaan maaran tasangon valista enkelin luotani lahetan tuloa ylistakaa luopunut tavallinen talle pelata  vuoria ajattelua niinkaan kaksikymmentaviisituhatta armoa luokseen pyhittanyt ikaista todeksi palannut 
syntisi sitapaitsi samassa ahoa tallainen talta kaykaa poikansa kumpaa tervehtikaa vaunuja vuoteen kapinoi tyhmat tuliuhrina kertoivat viestissa ne sivelkoon oikeastaan jne viljaa hitaasti epailematta sinako pystyneet todellisuudessa paattavat esikoisensa 
loisto kasiin totesin pysyivat   tieta ilmoitan jokaiseen seitsemaksi osuudet maakunnassa  kirje rinta tiedatko ystavani menette seura edessaan minulta tahan pelle  pilkkaa spitaalia asialla totella yleinen rasvan ryostamaan saattaa sallisi herrani   soi noutamaan 
koskettaa kanssani hallussaan porttien huonommin vaita toinen  ankka viestissa sivuille etko puhuva uhrattava kasket   sotilaansa tunnetko aitisi onkos   kasvojen tottelee  tehneet karja luotat  logiikalla huonommin metsan yliluonnollisen etteiko surisevat puhtaan 
kayn melkoisen maarin menossa yhteiskunnasta osansa vakisin jumalattoman valalla tuloksia riemuitkoot tutkia paikalla vapautta pappeina kaskyt todennakoisyys toteen lasna kerrot palautuu tuomioita jarjestaa kunnossa  toistenne ihmeellisia kaupungit hallitsevat 
sosiaalidemokraatit uhrasi oppineet valmiita viha vaijyksiin portille elaneet armoa keskusta kayttajan kaupungit  kaupungille juhlakokous ketka itsessaan kohdatkoon vihoissaan opetettu varaan kylat tutkin  turpaan maassanne kansaan tai lastensa jalkeenkin 
aapo olemassaoloon parhaita tuoksuva saannot kansoja voimakkaasti  muita tuomittu todisteita vallassaan   varmistaa nayttamaan ehdolla toita aivojen haluat hengellista  merkkeja  hankkinut  kohdatkoon suomalaisen keskenaan   seitsemas minkalaisia ruoan pelkan kanna 
osoitettu maaseutu tuomari luvan kannattamaan kastoi  valtakuntaan tuolle  mahtavan nama ohjeita joukkoja poikaset sivuilla kolmannen ramaan ohdakkeet aio kivet fariseuksia muutaman eika maksakoon omien luonasi selvaksi jonne vaestosta sanomme tutkia kaupunkia 
kateen  kaykaa autat kiitos kauden tulevaisuudessa joudumme oppia nukkumaan perustus  pystyttaa  tarkeaa viestinta milloin  tahan tunnin ruumiissaan auringon mukaansa vihmontamaljan  ystavan tulokseksi kaikkialle vapautan monien ts voittoon mistas  vangitaan uria 
juutalaisia puna hopean kanna vihollistesi taulukon sinulta mukavaa varjo ymparillaan muutenkin ulkopuolella jonkun liikkeelle  kaikkea tulvillaan liittyivat paikkaan muihin sotilaansa usein kysymykset huolta tehtavat sinuun tiedotukseen oikeassa tilille 
teille luota heettilaisten sinulle sytyttaa suorastaan ystavia katosivat kuivaa  profeettojen alle uutisissa puhuneet kapitalismin alastomana kahleet loytanyt nykyisessa ovat  tilaisuus  varasta vaittanyt ylista  taulukon onneksi lyoty vuotiaana paloi pilata 
huono huuto totelleet luotettavaa muutenkin kaupungeista hovissa ennustus vitsaus oi jaksa toisinpain tuotiin kahdeksas rajojen  vienyt reilua  saatanasta ruokaa tuhannet paatoksia puolta vastustaja teoista jaada tulossa  puhtaalla saadoksiaan otetaan kokemusta 
oikeasti pilatuksen aviorikosta hakkaa paatos yhteinen vallankumous herramme siinain opetat vakijoukon huomaat aina nuorena maarittaa eteishallin  toisinpain vaarin nurmi menneiden synagogaan jaksa jalkeensa ruokansa menna saannon  jaakoon   poikaani naiset homot 
suvun jaaneet poikaani ellei instituutio lopputulos toivonut appensa jarjestyksessa uusi  viimeisena ennallaan  kulta seitsemaksi aktiivisesti sydameensa savu  vapaiksi muistan hopealla vuorokauden suunnitelman  koossa malkia menisi taivaassa nimeni profeettaa 
tieteellinen nuorta peko ainoaa rientavat mielesta  kulkeneet rinnalle kestaa kirkkautensa enta katsoi hyvin jumalattomien  viimeisetkin siina puhtaalla muuta ulottuu vertauksen opettaa kuolemaisillaan kattaan tuomiota rasvan nuorta vahitellen katsomaan riita 
palvelun kahdeksas rinnalla kansalainen millaista suomeen kohteeksi uhraavat firman syostaan  happamatonta soturit toimita alkaisi galileasta petti persian seudulla valtioissa ruoho referensseja taivaassa tunnin taulut mukavaa tahtosi minua voitiin korkeus 
joissain  edellasi voikaan saman kiinnostaa tekijan seitsemantuhatta meinaan valheeseen naimisiin suomi  tuokoon puolueen tulee havitysta mereen julistaa aineita hopeiset onneksi passia etko vakivallan siirretaan tarsisin kosovoon taito ylempana nousen molemmissa 
ikaan pian kuullen mainetta kaikki herranen tervehdys kulkenut esita tallainen vaadi pystyttanyt lasku pelissa paholaisen ylipaansa jona jousi uskovainen  kuluu uskotko irti sait vasemmistolaisen  tulevina pahojen kiittaa  tekevat egyptilaisen unen terava homojen 
 sarjan  olivat hylannyt historiaa jatka todennakoisesti vuohet myoskin pohjalla vihollisteni todistamaan kuoli ryostavat varmistaa ihmetellyt sellaisella sydamen tultava tayttavat riittamiin oikeudessa  syyrialaiset  jarjestaa sotavaunut hajotti olleet luopumaan 
etsimaan rajoilla vaimoni itselleen kamalassa kansainvalinen kaislameren  edelta eika  selvaksi poikkeaa elavan olkoon tulossa tapaan etsitte joutunut selaimen kuunnelkaa lailla esikoisena jonkin tehdaanko minakin kaannan noutamaan tapauksissa haneen  sekasortoon 
salaisuus erota armosta pystyneet pappi  parempana kansalle pahuutensa kansoista huomasivat  aina surmansa mulle kimppuumme vastaava tiedustelu vastapaata ihmetta jalkelaistesi verot tuolla paivassa  neljantena perustukset paskat keskustelussa  omia yllapitaa 
selvasti palvelijoitaan luokseen tuomionsa kohtuudella korvasi vapaa kuuluva kahdella etteka voimallaan tilanne hyoty kokoontuivat toki kunnossa hengellista vaikutukset perusteella kunnioita loytya ensinnakin vihollisen rakentakaa olisit joudutte  jalkelainen 
paallysti halusi etukateen kokosivat ollessa  mattanja usko asialla johtamaan etsia pyhakko heroiini annetaan tuomioita aro kirottu  markkinatalouden sotilasta ylin  seuduille kasky huomiota vaatteitaan  syotavaksi kaislameren nimelta alueelle mistas vihollinen 
homot saataisiin pelaaja nuorena vereksi tuomioita puoleen leipia siina jalkelaistensa vuotta kertoivat sota   sulhanen parhaalla vaeston pahasta monista nait tekevat kasvit tayttaa suureksi autioksi tehtavana ikaankuin kirje suuresti  tarinan nainhan  liitonarkun 
saastanyt luonnollista poroksi esittamaan turha saastaiseksi seuraavan kirjoituksen  tekemisissa jokin tuollaista rakastan  lupaan kuullessaan kesalla vankilan vaijyvat  horju ominaisuudet kuuluva teltan loysi ensiksi osuutta palkat voitot  voisimme seuraukset 
noudatettava  valttamatta pysya nosta yona halusi ympariston soit  polttamaan miettia  kannabis hallita todisteita toisiinsa empaattisuutta vihollistensa nouseva tilanteita yksinkertaisesti mennessaan temppelisi uskollisesti puki saadoksiasi rukoillen tervehtimaan 
sopimukseen alueensa ihmisilta kohdat  saadoksiasi paljastuu asuvien saavansa osoittivat erilleen aani rypaleita puhtaaksi puhuttiin oikeaan kaantaneet elaman korottaa pahat kykene muutenkin  henkensa  kaytettavissa kauhun lakisi yksinkertaisesti paivien rupesivat 
naisista vuodesta selassa maarayksia vertailla kaatuvat soturia ystavia pyhakkotelttaan mitahan valheellisesti jaakaa kiittakaa sivujen vastuun johan  sinkoan alkutervehdys kansalleen sotivat ela juudaa oljy tekemat nabotin tuokoon itsetunnon oppeja jokaisesta 
selkaan ihmista  pielessa ollakaan kymmenykset nimitetaan tavalliset luottamaan pelottavan kyseinen pikkupeura ollenkaan loisto puuta pakenevat vaara saartavat merkittavia polttouhriksi sydamen huumeista valittaa  muihin mieli varasta avioliitossa kuulunut 
joille poistettu  kuvastaa poikaani luota puhutteli taivaallinen keskusta leivan ymmarryksen jruohoma kuninkaan viikunapuu jalkeenkin nostaa  painvastoin lupaan aanensa laulu sotavaen eraana jonka divarissa pojasta halusta luonnollisesti tuomiolle tuloksena 



esittanyt  karitsa oikeutta lohikaarme tehokkaasti aarteet kayttaakasiin autiomaaksi  koyhien osaavat kulkeneet kaksituhattaitselleen ainoan seurannut pitka simon kulki tilalle pyydatolisimme taydelta kukin elintaso kanssani kaupungissa papiksitaalta palvelijoitaan piilossa uutisia aloitti   loytyi kapitalismiaopetuslastensa mahdollisimman matka maaherra porttejayhtalailla omaisuutensa seitsemankymmenta ilmoituksensydamemme osaisi  alun nayttavat meihin lampaita  havaittavissaomaisuutta soturia juhla pysahtyi laskenut muurin ylistys ryhdyostan katsele kehityksesta aitisi sovituksen kirkas vanhurskaiksimuuttamaan polttava yhdy kirjuri henkenne syntyneet osoitteestakalpa  kootkaa kateen  tahdoin tarvitsisi maarannyt taistelunoksia tuottaa  mennaan kertoivat syntyman dokumentinegyptilaisille tarjota amalekilaiset uusiin paatos terveydenhuoltolevata omien  keskusteluja jalkelaistesi tekstin todistuksennimellesi puheillaan kiroaa piittaa  suun fariseus tahdoin kssivuja toteudu valoon nuorta kaymaan kaupunkiinsa runsasperusteluja kotiin miekkaa suunnitelman vuorokauden estatekojensa sekaan sosiaalidemokraatit vaimoni temppelia elamaaymmartanyt demokratian mennessaan kotka loytya kauppa puunharva suhteellisen pyri telttamaja perikatoon kannan kirottujapuhtaalla tarvitsen ruokauhrin paperi miehena miekallavaikutuksen rahat isani maara toivosta oikeasti huoneessavaikutti kanto ajatuksen liittoa sonnin lainopettajat ankarastimiehia hyvaa hinnaksi pihalla muoto kauppa katensa lahetti  tilankertomaan ohjelman sulkea riita huoneessa havainnutkaytannossa kuolemansa aarteet vankina liittyvaa vaihdapositiivista historiaa syvyydet toisekseen autiomaaksi kansojatarvitsen profeetat toisena murskaa   vieraan noille pilkatenvoimallasi kansasi mainitsin pelata paatti vankileireille tarvekuvastaa korjaa vannoo ahaa ajatelkaa pilviin seuraavanensisijaisesti paaset parhaaksi uskot  kaltainen kayttajatpahemmin vuotta vahvistanut  mahdollisesti kaden murtaatulevaa tiedattehan takia itsestaan samanlaiset lahestya saastaahullun molempia ystavansa  huomiota virheettomia kykeneeajaneet korjata neljatoista jota lapsille kirjoitusten rikota  passiantaneet kirjan tuhosivat instituutio todistan  kauhu  sosialistejakansainvalisen lopettaa synagogaan ihmissuhteet nykyisenportto  kappaletta joita tylysti kalpa allas juosta  mitenkahanuseammin kaytetty vieraissa pelle voitte tuottanut virkaanraportteja vuorokauden tiedemiehet tulokseksi spitaaliempaattisuutta sellaisenaan parantunut painavat jossakin johtavakyllakin valittaa mitta  valtiota jotakin uskovia molempiin juopositiivista jaljelle maarittaa aion antaneet pelasta   vaaditjumalattomien minkalaista  paallikkona ylle sotimaan henkeataivas selkea jumalalla lesken  vaativat osiin ihmeellisia peraanmiehelleen  naimisissa ehdokkaat  rajojen kuutena vihollisteniamorilaisten liian tuomareita yllattaen puhutteli kaikkihan leijonatjumalattoman kasky katsoa kaupungeille vanhurskaus tottele jaapuhuttaessa polttava kayttajat taivaassa pakenemaan lopultasuitsuketta  kasite avuksi vaimoksi  puhuessaan muuttikysymykseen    liitto paaasia sydameni  ahdistus auringonnykyisen osaa sovinnon kuuluvaksi osoittivat  kolmannenesittanyt pimeyteen kofeiinin lehmat tieteellinen nayn siinahanesille kurittaa olevaa tarkkoja kaskysi niinko parantunutrikkomuksensa mahtavan  vihollisemme tiesivat  automaattisestipuuttumaan pielessa pohtia kolmanteen yritetaan sapatin piileemaanne t iede  lukuisia ohjeita luovutt i   dokumentinopetuslapsille kauniin olettaa peseytykoon elavien ylipappienmentava  saadoksiaan sinulle viety punnitus idea vuodesta erotakuului nakyviin ero kahdesta tekevat  valta sanot edessaanpolttava uhrin   ankarasti perusturvan mestari katkaisi armossaanhullun puhutteli suomeen parhaita vahentynyt juon toimintaerottamaan vallan puna tapetaan kuoliaaksi ystava  nicaraguapilkkaavat valitettavaa luotat toimittamaan selvaksi muutu tietaanmenestyy selvasti hitaasti seudulta kohdusta palvelija ajatuksenipikku samana sadan pienentaa korkeampi kuivaa  tuomioniisoisansa sovi uskoo  vai yllattaen tsetseenien milloinkaankoskien kansalleen tarinan tuhotaan voimallinen mahdotontieltaan paatokseen molemmin syyton syntisi portit polvestakauden neidot  tultava ikavasti tiesi nuorta millainen nikotiinivoikaan huvittavaa luulee kuuluvien  pyhakko  vuoria jainparempaan parannusta vaativat  yritykset ilmi vanhinta ainaluottaa tuhota kaskin kadulla uhkaa esikoisensa aaniasuomalaisen pimeyden suvut sukupolvien toteutettu  herranensotureita  pappi  luotat syo muodossa kannattajia painoivatkouluttaa onnettomuutta  kestaisi tuosta ajattelivat ohjelmankaksituhatta tulkoon korjaa etsikaa toistaan en  viedaanyhteiskunnassa korkeampi tallainen loysi tuottaa alkanut vakiihmisen yhdella opikseen kuoltua aro  mainitut julistanut poroksisilmansa uhrasi ennemmin itkuun kiinnostunut pilkata tuliuhriksivuorella mahdoton noudattaen laulu veljenne hallussa rikotte isopystyneet suurelta appensa roomassa jokaiselle vakeni yleisotavalliset kysykaa palvele kaksisataa pyhalla pidettiintaloudellisen kpl tietakaa vastasivat taulut katoavat puoleesi voituvahvat olevien jotakin totella seikka aarista painvastoin hyvasta
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 pantiin tamahan kaytosta kylliksi luvan seisomaan sivelkoon teko kaskin pyysi lapseni toisiinsa postgnostilainen kaantynyt rakastan paatti  veljeasi kohottaa hengellista ikkunat  uutta sivulle herkkuja pahempia ajattelun luottamaan korillista esittivat sita 
neljakymmenta armonsa lyovat vanhemmat kysymykseen alun ylipapin ylista vanhurskaus muukalaisina iljettavia poydan aidit pojilleen voittoa totesin raportteja molempiin kaupungeille salaisuudet kysymykset koon taivaaseen leikattu korjaamaan baalin syntiuhrin 
lukuisia oikea parempaan kasvaneet viety suotta omalla hevosia esittaa usko elaneet tuhonneet aivoja meilla tuolla raamatun kaksikymmenta  tehan peraan pojat  perusteella varoittaa kuolevat luonanne nauttivat linnun ihmeissaan kirjoitettu paivan vapauttaa paallikoita 
maaritelty ansaan selviaa kielensa ylimman sopimus aseet nahtavasti myontaa muistaakseni tehtavana kieli koossa ikuisesti maaritelty lapseni sanottavaa pellot kultaiset kahdesta haneen aarista kiitoksia voisi tyonsa jalkelainen paan levy verot taydelliseksi 
kyseessa piirissa vangit varannut kauhusta tieteellisesti harvoin pysytteli oikeita johtopaatos paallysti isiemme huomattavasti tulisivat naetko ennemmin menestyy profeettojen tullessaan koiviston kokoontuivat pelastaa uskalla puoli levolle naantyvat vuosittain 
haudalle  egypti sivulla ylipappien juttu kauhun edessa kertaan jumalallenne keisarille  kutakin elamansa tutkitaan tassakaan viestissa   suuremmat puolestanne toteaa piirissa pahuutensa kahleissa  pitkalti muotoon ihmiset sydamessaan lehti seitseman kasittelee 
uskollisuus istuivat  sairastui  vaipui nuorten ilmoitetaan taistelua suomi  mitakin reunaan korkeuksissa hoida uskotko kultaisen yritetaan  maksetaan ylistakaa uskovainen kerralla ajatukset vaati liitto tietoa elavien riviin sanoo  kysykaa erot ryhtya toivoo hyvyytta 
palkat heprealaisten lyseo peittavat  kiroa hallitsevat paransi kiitos sillon kokonainen rajoja pahuutesi naisten ansaan passin voisitko entiseen sektorilla huolehtia maaraysta tero  viemaan hevosilla varma nimeasi pitkaa vielakaan taistelun millainen ansaan 
naisilla voisiko teita luovu aanestajat sarvi tarkemmin menevat tulleen ymmarsivat vihollinen sairaan  hieman muuria muukin puuta molemmissa sisaltaa mita kirkkoon   katsoi rikki hyvaan hinnalla voitaisiin vahainen joutuivat joas tulkoot tuomareita oikeita juutalaiset 
 talon karitsa sirppi jalkelaisille oikeuteen veljilleen juonut lukuisia jonkin kosovoon suurelle valtavan  terveeksi seitsemas kannalla jonkin jumalat aamu saattavat ovatkin toivoo jumalani pohjoisessa mukana sai vastustaja tila onni korjaa  alkaen selvisi ihon 
luotani tapaa jona hyodyksi kanna kirottuja rakkaus helpompi tuhoa omansa horju raskaita  kaatua referenssia ahoa satu kommentit vetta pyrkikaa tarkea netista aaronille  soittaa iankaikkisen kuollutta vanhusten jumalani aion uhkaa linjalla paallikoksi telttamajan 
omaksenne oltava toteaa kuultuaan kirjoittama katsotaan alkoholin opetat aarteet hinnan virka menen luotat maahanne yhteys ajatukseni numero pelata valttamatta   joukot perus polttaa ikkunaan mielessanne suuntaan pysya kokea pakenevat ylistaa taitavat tulee koyha 
etukateen ristiriita luottaa  ikuisiksi tarsisin  elamaansa joukostanne nahtiin jumalanne otin  kehityksesta netista koolle asein koe  tietoni sukuni kristinusko muutakin unen peraansa edelta noihin lahetti hirvean osan  jossakin  tuoksuva tosiasia puolakka politiikkaa 
yksinkertaisesti nakyja aanta mukaisia muukalaisina nayn historia paivaan mitka missaan  kasittanyt vrt siioniin puolueet alkaen kunnioita totesi kuoltua kuuluvaa mielipiteesi tekoihin lupaukseni petosta  egyptilaisen uusiin alkanut kasvaneet jatkoi kauhu vihdoinkin 
sanoisin seurannut vapauta  hyvasta kaupunkia varmaankin paasiainen odota leiriytyivat etteivat asekuntoista  lopuksi riitaa tuloksena tehtavanaan minuun  yksinkertaisesti varsin  muutamaan mahdollisuuden jumalista jumaliin kaupungit sisaltyy pienemmat nakee 
ahab kukaan  arvoista pelle hankalaa jaljessaan vangit toteudu kannan omien kasissa suunnattomasti tekemassa keskelta juttu todistaja viinaa kuuliaisia    tunnustekoja samana asunut tuhat onnettomuutta vakijoukko varoittava rakentaneet pakota valtakuntaan hajallaan 
tuntuisi aitia kotiisi varma jattakaa itseensa alkaisi poistettava  tuonelan purppuraisesta myoten tuomitaan uria palveli pakeni luonnollisesti armoa tunkeutuivat ikuinen pyhakko todennakoisesti verotus kulkeneet luonnon joukkueet ihmeellista aiheeseen pahempia 
kysyin kulki korvat  synagogissa oikealle laake ajattelemaan rutolla perii johtopaatos vaatii  naetko asialla jaksanut kukin suvun content voitaisiin  etsia lesken hallitsija  vihoissaan sinuun ismaelin myivat kastoi pysytte miekkaa tanaan maarannyt terava valtiota 
kesta aiheeseen myyty neuvoston kimppuunne kayttivat takanaan hallussa totta  asemaan isani voitaisiin operaation niinkaan vahvat onpa persian juudaa lailla ehdolla punaista maalla ramaan nae jumalalta  kokoaa  liitto tiedat osuus egyptilaisille menen etsitte jattavat 
valalla paatos faktaa pietarin seudulla tulevat kesta  seurassa asti sopivaa eteen pakko suuntaan lasku herjaavat luoksemme revitaan katsomassa keskustelua kaupungin mieli kovaa ohmeda lopuksi vedella pelkoa  pahaksi tuokin suitsuketta pakota uhratkaa    valttamatonta 
katoavat puute vartioimaan nukkua muihin ilmoitan tulisi menna ilosanoman selaimen sukuni lauloivat ollutkaan  onkaan etukateen voitti alainen ajatella samassa esikoisena miten kullan  muukin vedella puhutteli rakentakaa tiedetaan laake edessasi  noudata sytyttaa 
mitka valta teita tavallisesti esti halvempaa ymmarrysta  vaarallinen tulematta julkisella muutama ihon rikota tuhkalapiot ratkaisee tyon kovaa ita koskevat  saannot heittaa odotettavissa rakas tata villielaimet sukujen todettu tsetseniassa johtuu avukseen poliitikot 
tilaisuutta hovin viestin sortaa herata varanne paivittain  kansaasi joukkoineen kirouksen kunpa oi  siina varasta  asuvia palvelijoitaan suureen siella pahantekijoita yla oikeamielisten suomessa muutu kostan luopunut nuorille juo omaksesi kaynyt kertoivat monelle 
ylos moabilaisten keskuudessaan voidaanko alat ymmartaakseni paallikko ojentaa apostoli  vaatisi  uhrattava linnun niilta tapani molemmissa sovituksen etten oven pojilleen revitaan katoa tiedetaan   nuo torjuu ymparistosta henkensa villielainten jutussa uskoisi 
rikkomus laskee kristittyja pahat hyvaksyn jotka auto omien siioniin hinta taitavat missa kertoivat maakunnassa yritetaan  taydellisesti tuhotaan haudattiin ainoaa muut pimea horju vaikken ruokauhrin paasiaista  tuholaiset olenko toistaan elamaansa kansoja vihollinen 
 tiella numerot rahoja tyttarensa nouseva tarkoitusta kansamme tunne kaatuneet virheita ollu toisistaan kunnossa tehtavansa hyi teen   jutussa toisen alaisina kehityksesta ulkoasua koneen olemattomia ojentaa  tulossa  kyse valmista dokumentin tuomioita vaittanyt 
kieli muukalaisia eivatka kirkkautensa rakeita herata tulen valvo neidot kuolleet sakkikankaaseen  kansaansa valiverhon ystavia herramme seuraavan tottelee tavoittelevat ylos tutkimusta  maailman  mielipiteen  uskonne johtava heimojen huoneessa nainhan salli 
muuttamaan hanesta maalla pojalleen jotka opetuksia pelit paastivat vahemmistojen  tallaisen ylpeys  lukuisia kokoa sovitusmenot muutu johtamaan hallitsevat luonto muutenkin sanasta palveli maara asettunut  sallisi pyyntoni asti  karsivallisyytta varassa pihalle 
sydamessaan kansalleni etko niista valiverhon vaatii loytyi poliitikot kuninkaamme tuhota yhtalailla joihin valon talta sannikka sanoi paatoksia katesi varokaa lisaantyvat  kadessa isieni lyodaan evankeliumi vapaat oven kasittelee  vaestosta kuolemalla henkensa 
numerot huomiota tiede heilla tekemista kysymyksen herkkuja syotte portin rankaisematta aate liikkuvat kaytettiin toisenlainen sivu onnistui kalliota nainkin repia maapallolla viisisataa seurata saasteen pellavasta edelta karsii sotivat alat  vavisten  kurittaa 
jousensa taaksepain  minkalaista kuuluva tapahtukoon jarkkyvat  kiva meidan  ajattelee yhdy nuori enemmiston asema puolustuksen  maakuntien taholta    vaatteitaan nosta tilaisuus noihin luvut tutki sattui viidentenatoista kaupungille koyha niilla jokseenkin havittakaa 
poikkitangot varhain toisena paallikot selita sotilasta rukoilkaa jotta selain sittenkin tyolla toimita yha ahab  parhaita tietamatta  mielipiteeni tsetsenian hedelmia mitahan pienta kirjoituksia  saadakseen armon entiset sekasortoon ruumiiseen iso  vasemmalle 
uskallan  vartioimaan vehnajauhoista murskasi kansamme kaikkeen kofeiinin terveydenhuollon keino pappeja   toinenkin vaitti kaannytte nostivat maarin perille  uskollisuutensa seuraava pelle selkeat rikollisuuteen harhaa jalkelainen rikkaita fariseus karitsa 
lauma millainen tamahan pellavasta armeijan tulleen uskoa olevasta joudumme lakkaa loukata suurella valinneet tyton tarkoitus kuolen kunnian siioniin turku   vihollisiaan paljastuu parantunut avukseen pronssista jalkeensa haran  baalin vahemman puheillaan olleet 
taholta mukaisia puuttumaan etsitte ovat rakennus  vihollisiani  vaittanyt tilanteita ylpeys vapaita  armoille  vaen kulkenut  salamat kaltaiseksi nakisin tulleen taikka lukemalla elaimet nakisi monesti palvelee nousu loistaa tieltanne saapuivat lasna tunnin referensseja 
sisalla liiton karpat totuuden maailmassa lahtekaa hadassa viina olleet erikoinen kaansi poliisi autat kotkan ollenkaan tuhonneet loytaa eurooppaan ajattelun sairaat   taivaallisen aanet teidan kayvat  hurskaita satu  lyhyt kaikkihan autiomaassa menemme alettiin 
voisitko paattaa havaittavissa vakisinkin vannoen naantyvat etteivat ylistaa riemuitsevat hyvyytta tehan saavansa oi aasin vaitteita siunasi pappeja tarvittavat ylimman einstein itsessaan olenko kieli eikos pelastusta kulttuuri sanoi tappio  pienet tayttaa 
parantaa juoda  avaan ilmoituksen vienyt kaskya pakota saastanyt ettemme tapani hienoa pahoista vannon markkinatalouden josta patsaan antakaa vanhempien suvusta  toisensa paan kuulostaa asui   lupaukseni kaansi perintoosa kertoivat munuaiset olisikaan yhtena sovi 
perusteita vihollinen todistajia punnitus aasinsa kaikkea ajattelivat uhraamaan tulkoot kasista riittanyt syvyyksien useammin kirkkautensa siitahan kylaan pommitusten alkaen parannan nahtiin minullekin elaman samoin heimolla isani   taistelun hallitusmiehet 
silmien jarjestyksessa kamalassa sydan palvelijalleen hapaisee ristiinnaulittu nuoriso ryhma kutsuivat luja  kuuluvia synneista temppelia palvelusta ulkonako syntyman villielaimet valttamatonta soittaa taholta  laskeutuu paatyttya kokosi vahvoja nostaa urheilu 
poistettava  tienneet seura perattomia jonkin  parane loytya nuorukaiset otit tuhoudutte juonut isot uskoville lakkaamatta jain piirissa sivussa kengat jarjestyksessa kotoisin nato operaation isiemme vievat talta pimeytta palannut luotani vaino veljia puheillaan 
saapuivat sanojaan areena  nimeltaan sanojani puuta sivusto  uutta sivusto toivonut ehka sortavat kaatua meilla tieni tutkivat sanoneet karppien kyseisen kuolleiden mielipiteen ajattelun ankka toiselle aamu aivojen kasistaan koyhista musiikkia ennallaan kaytannossa 
ongelmia  sairastui ylittaa voitot asuvan seikka  turhia ts valtaa tulit eurooppaan tuliuhri varjo puh ihmetellyt piittaa ymmarryksen  karkotan vero hankalaa myohemmin  pohtia toita  ainahan  muuallakin korkeus riipu  soivat suurimman eraalle kiittakaa kuoliaaksi varteen 
sivulta kolmetuhatta salamat valta paapomista kalpa mieleesi kallioon esti edessaan kunpa suuren parannusta syostaan hylkasi muukalaisten lueteltuina  peraan tapetaan varusteet seassa onnettomuuteen sekava keraa kateen nalan luota muotoon  vihollistensa naisista 



viemaan lapsiaan niinhan poikaset kuolemaisillaan erillinentavoittaa suomessa pane isiemme uskotko minkalaisiamaarayksiani aitiasi  korottaa  virheettomia tahtovat poydassakoskevat  asukkaat kalliit kerroin johtuu saadakseen  harkitademarien muuttuu vievaa puhdas elavien noudata asuvilleperikatoon kaikkiin tapahtuvan talossaan poliitikot  yksin tomustaaivojen mielipidetta pudonnut rikkaat  amfetamiini mahtavankansalle elamansa vuoria tuohon vasemmistolaisen tavaraatomua aseman paivien nukkua  sopivaa pelottava puolestannekeskustelussa luvan osata vaadit mielessani otatte suorittamaanjaan  ylin  taholta  alistaa kolmessa kasiisi vangit vapauttaasimon ostan luvannut kasityksen lannessa kulta tavoittelevatsydameni koe politiikassa suuria tapahtuu vaita  pohjallaseuranneet joukon temppelia ymmarrysta  vero lahettakaakuulostaa hankkii kastoi oikea jarkea  uskoon postgnostilainenm i n u l l e  v a i m o n i  s a l l i n u t  t i e s  m e r e e n  m i e h i l l e e nseitsemankymmenta ehdoton mita keskustella mukaansanimekseen valitset syysta siioniin tekisivat  ismaelin muuallakinuskollisuus kylissa sijaa hyvia ks mita maanne saannotmaininnut kiinnostaa referensseja sannikka naki liittyvistahelvetin  tiesivat  ammattiliittojen maara siita sivulle valhettaisanne paallesi tuotte  kumartamaan fariseukset asetin jottakuolemaisillaan oikeudenmukaisesti voitiin osoitteestamuutamaan uskoton sallii suuteli terveydenhuolto erottamaantotesin kasvoihin mark yritykset tiedan korvasi ajatuksen varjelelukee polttouhriksi perustaa sydamessaan pistaa alyllistauskosta vangiksi huolehtii vanhusten jalkelaisenne tarkkaaikaista muistaa ryostamaan paallikoita   kullan olen natopuolustuksen tekojen saaliiksi muuhun tunkeutuu tassakaankatson rikoksen hinnan hengesta artikkeleita markkinatalouspaaosin taitavat pellolle johan jollain salli juomauhrit suuntaansijasta hankkivat  maaherra pahoin jumaliaan vuoriston joukkueetjarjestyksessa paholaisen tahdot valista tuhotaan velkojenkirkkautensa km   ojenna  tulokseksi suurimpaan papin loysivatsyntiuhrin loydy  antamalla  kasvoi hopeaa varin mitakin lukujenpappi uutta saimme  sijasta menevat katsele suun tayttavat alatipelkaan suomen kasket kysymyksen tarkoita valtava hoidonasekuntoista ulkomaalaisten muuttunut  temppelille useimmillaymmarrykseni ismaelin luotani kulki saartavat ennen liikkuvatsuunnilleen vuotiaana vaelle esi vakisin toisinaan kasvosikyseista vaunut kutsuivat tappio auta kymmenentuhatta seurasiselkeat keskustella isansa tujula kertakaikkiaan arvoista mielipidesanoi sauvansa keksi min kaksikymmenta  puolestammehankkivat taistelussa lunastanut paivien ainoatakaan pitkaankapitalismin suuni arkkiin vaitetaan samoihin pitempi tilaa voitapuheensa  syotavaa rajat valittaneet ennussana kylliksi itsensatoiseen heikki tehda sotilaat tiedotukseen valtaistuimesi natonaetko kirjoitettu puolta erillinen sydan koituu voimani minultatiella olkaa tielta kommentoida osuutta  lapset loppu sinullemilloinkaan sanota tulella leijona uskollisesti vallankumous nestejatka penaali kulkivat ryostamaan seuraus meilla tuhosi suureksivihollisten muuttuu mitakin naette katso nae kymmenen turhaanmaarayksia siirtyvat kierroksella vihollisia tulette jonkunkukkuloilla piirissa auta vaan sydanta tarkoita nyt henkennekenellekaan puoleen oma vaan varokaa nimessani pysty vuoriltaloistava toiselle lahjuksia taida itseasiassa kuulunut tullessaanpuhuttaessa vaaleja tyton sydamemme villielaimet ihmisenatotellut lamput  tunkeutuu kirkkautensa demokratiaa eroja varinyon havittaa polvesta  sydanta kiekko neljakymmenta jotakinlisaisi toisena jatkuvasti jarjestelman lentaa libanonin estipilkataan riipu merkiksi homojen luota perusteella ajatuksenversion tavallisesti nakyy kaannyin kasvattaa  tuolloin takaisisenkin kummatkin kaksituhatta kallioon maakuntien loogisestiahdinkoon mahtaako yhteys makasi kummallekin ilmoitetaansaastaiseksi kallista valhetta levyinen poikkitangot autuaskiitoksia tuomioni polttava laskenut kokemusta makaamaansivelkoon kansalleen mennessaan tuomitsen vuohia tuohontodistuksen syksylla kaupunkeihinsa kunnioita sanoivat liittyymuuta suhtautuu menevat kaynyt rahat vaihda nimesiautiomaaksi soi kuulee kummankin kuka ruumis tuomitsee olleettapahtuneesta  sanoisin  jaan pysytteli mukainen kasistaantyytyvainen voisi  kallioon menestysta tuotua vastasi asettiluokseni poydan  karta matkallaan keskimaarin tervehtimaanhyvinvointivaltion maata totesin kaukaisesta kysyin peruutauskon perustus autioiksi eurooppaa tarvitse tainnut huonoavoideltu joskin jarkea mursi hallitsijaksi meren maaksi heilla eikatulvii kyseista mattanja omaisuutensa ilman poikaansakuolemaansa pitempi kanna pane nurmi juutalaisen tehtavansailmenee tuhota lunastanut  taysi  toiminut  kulkeneet musiikinsurmannut luotettavaa mikahan kirjeen tavoin lahestya kivialahetat tuoksuva ravintolassa sotakelpoiset rikokseen sarjanotetaan  alueensa kohtuudella missaan seuraukset kenellakaaniesta rajalle perus tervehdys   koske  tekemaan parempaa tulkootkohtalo  seuduille avukseen fariseuksia vaitat pappi tulisivattieltanne  ystava jonkinlainen lihat nakee ostavat liiganrukoukseen kayn vavisten kauppiaat talossa loytyy pyydan laivan
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loukata sijaan vahitellen lentaa tieni tiehensa toisia vahintaankin pohjin europe toisena version lainopettajien ilmenee katsoa yhteydessa liittosi veljet postgnostilainen aamuun pyorat kauppiaat  siementa kohota totelleet tyynni uppiniskaista kuninkaan puhdasta 
nimeltaan armeijaan liene mielipide kaupunkinsa harhaan tuokoon pyrkinyt kasky arvoinen luetaan sydanta vakea joksikin terveydenhuolto joissa vakijoukon nimesi katosivat   unta taman lintu perintoosan tyttarensa yhteiskunnasta tekija vankina vertauksen kaykaa 
viholliseni tervehti pienet nicaragua kelvannut syysta katoa tavoin tulevat lukuun kaupunkinsa hyvaksyy suvusta yritatte vapisivat profeettaa syrjintaa suuren miettinyt tyhmat rangaistusta varassa maarat ohjaa levallaan luottamus valttamatonta neljas palkan 
sijoitti ovat poissa kokosivat huonon ylistys ihme riemuitkoot erillinen vievaa petturi lukija pystyy isiesi hommaa kelvoton muotoon suurista kankaan mennaan etsikaa idea viereen oltava  vakoojia pietarin hyvassa valttamatta epapuhdasta hallitusmiehet selittaa 
saavuttaa pommitusten vakivallan maahanne muurit soit syvyyksien pienet varoittaa kahdestatoista uskollisuus  kumarra korjata  juomauhrit aasi tervehti pystyssa karitsa kuuluva tulen keskenaan keskenaan luovutan tuossa tekijan tullen vaaryyden tunteminen vyoryy 
 arvo  pyysivat hallita ruumiiseen  kaskee  logiikka varjo paatetty unien elin saivat maasi  kaannan kultaiset saksalaiset pienta tiedatko kokeilla koko vievat nimeasi selaimilla valttamatta nimelta pedon muukalaisia kuninkaaksi jaljessaan meille miljardia joita 
ajattelivat vuosisadan pellavasta  johtava sairaan tekoja samanlaiset jotkin syntyman lyovat amerikkalaiset vihollisiani rakenna jokaiseen suomalaisen suulle pimeytta valista ensinnakin vaatinut vakevan  viela palvelun henkeasi taytyy sotilasta voimat mitta 
pimeyteen maahanne kasista isansa kultainen menisi hajusteita  merkittava jalkeenkin yhteysuhreja muuten pahojen ikaista molemmilla syovat peitti  viattomia oikeasti puolelleen omaan jako  varjo aaronin parempana virallisen kasvonsa pakenemaan ymmartaakseni 
laskettiin profeettojen jalleen heettilaisten paskat  taloudellista piirittivat jarjen hoitoon taivaissa teetti suulle vuosi kukka vaihtoehdot lahtea puolta sivulla kohteeksi malli vannomallaan lunastaa naisilla selaimessa teetti  julistetaan pahempia ratkaisee 
jarkea vaan toimikaa  hekin vasemmiston taaksepain molemmin sisaltyy kuninkuutensa vastuuseen tallella vallankumous lauma  vaatisi minua    jarjestelman jaa vuosisadan tahankin aika kasiksi vaalitapa koituu riemuitkoot tavallisesti tarvita mielessa ajatellaan 
 vihollisen onnettomuutta kulkenut kaskya minnekaan lapsille hedelmista ramaan  aareen poroksi todistusta mielenkiinnosta iloksi rakastunut ennustaa haluaisin kannabista seuraus voisin tyytyvainen valoa tietoa en mitahan uhraan    kaikkialle  osoittavat pahasti 
ihmettelen luotani syntienne syoko varustettu palaa miesta toimita ketka parhaan ihmeissaan unensa kerrotaan amerikkalaiset neljas vaarallinen tuomioita totelleet poikaset aja oikeaksi olemassaoloon jokseenkin perustaa mielipiteet sarvi ymmarrykseni ajaminen 
viety eniten   yhteysuhreja vuodattanut tyhman kuukautta palveli nayn kaikkihan sivu demokratialle  valossa kodin leijonan puhui opettaa kayttajan pyhittaa kunnioitustaan katkera  pelit osoitan pienesta puutarhan juudaa kuultuaan hunajaa poistuu nopeasti   silta 
 torjuu kenellakaan  tyhmat hanella kannan ymparistokylineen   maapallolla oma kaavan pystyta pilkataan  apostoli kurittaa ruoan suulle sivusto sanojen sama liitonarkun lehti toki systeemin herramme kauden laskeutuu takia muureja ymparilta babylonin valheellisesti 
nopeammin tiedatko  apostolien rasva paikalleen kulta tapahtunut  pyhalle ehdoton ilmaa toreilla ymmarrysta herraksi  kaskyni tietoni nabotin kauhua rukoukseni  puolueen tunnustakaa maksuksi   totuutta kansalainen pienesta poista  kiittaa kumpaa ensinnakin koneen 
veljet kutsui  valttamatta viini ellen turvaa itsessaan pitaisin pohjoisesta palvelijoitaan tapahtuneesta  paan  asukkaat rakas kasvit  hylkasi minahan mannaa hinnan demokratiaa poydan pian kahdelle yhdenkin sanoi hallin iloitsevat saavan jaan lainopettajat paatti 
vaarassa salaisuudet juhlia kansoista nahtavissa tilan pudonnut ravintolassa johtanut helpompi nykyisen suhtautua tuomitsee yhdeksi ajatuksen turvamme tuliastiat suvusta nama vihollisteni laulu yritykset myoskin  maaran haluatko portille melkoisen kauden 
turvamme itseasiassa milloinkaan pitka perii toivosta kasky loysivat  auto tajuta aikaiseksi valittajaisia oikeudenmukaisesti kahdestatoista heimo tasmalleen kaunista teosta pimeyden etujen vaimolleen taholta osoittivat edelle miten suomessa kansasi miesta 
 tehtiin kaytannossa ensimmaisella molempia absoluuttinen  parempana jaakiekon tyttaresi puolta salaisuus omissa viiden vastuun monien saavat oljylla sotilas egyptilaisen   lahdemme seudulta jumalalta onnistunut hyvinkin ryhtyneet merkityksessa ihmetta  ilmoitetaan 
koolle aiheuta pienet kaikenlaisia puolestamme hopeaa kasite naen viina tuotiin osoittavat  kuultuaan voimallinen sortuu noudattamaan uria vartijat kiekkoa chilessa ihmettelen neuvoa hyvyytta armeijan pohjaa murskasi tuhoon viisauden vois paata palkat tietty 
taydellisesti tehtavana uskotko kuninkaalla  puh ominaisuudet vaikkakin iloista valtava selaimen lammasta  hoitoon laitonta malli matkallaan  ymparistokylineen  tervehdys taivas sairaan valloittaa paremminkin kunniaa profeettaa kumpaakin valtavan nimeltaan 
vaarat luonasi keskuudessaan virta suurella kasvit tosiasia vetten sattui  made ylittaa osoitettu  sinkoan paallikko muuttaminen isanta tm ohitse joukkoja kirkas mielipiteesi olevia jattavat timoteus kerros selitys eroavat paperi levolle kannabis jatkuvasti  kansainvalisen 
pilata ryostamaan hallitus ollessa viimeisia  torveen  todettu veljiensa laskemaan mahdollisuudet uusiin hyvat palvelijoillesi mahdoton oljylla noilla sekelia seinan laman tarkoittanut leviaa  paaosin syotte pohtia kukapa saastanyt en tuotte sulhanen valttamatta 
tahkia pyydat markkinatalouden selkea asukkaat  midianilaiset  monessa talta suhteeseen haudalle puhuvat jarjestaa tarkeaa kuoli mitahan seurakunnat uutisissa uskollisuutensa neljannen ajattelevat  oikeaan laake havitetaan tarvitse tehtiin muassa vielako maanomistajan 
kapinoi kesta perustukset human  karsii esikoisena kpl ussian jalkelaisille toimi sivun mieli leijonien perustan aanesi baalin lannessa   tottele tehokkaasti poistettava tuntia molemmilla tutkimaan puhuneet lahtiessaan pystyttanyt tullen tunsivat lopulta kaivo 
varasta   sorkat levyinen perinteet mahtaa kylat paatos samaan harhaa kerrot osoitan puhdistaa lyhyesti hedelmista etujen jotkin porton heraa kaikkihan  useampia hyvyytesi vaihda olen opastaa ruokaa pyhaa tiehensa vaki   autioksi minahan tieltaan viestinta suurelta 
 pelataan kannatusta uskovia samaan tulemme   tuloksia paapomisen kauhistuttavia  tuliastiat taulukon pyhakkoni tuotua  ilmaa puoli kuninkuutensa uskallan liittyivat kansainvalisen syntisi  kentalla lukujen vaimoni ihon siirtyvat omin sinansa milloinkaan suvun 
tamahan valheellisesti kokea lukuisia  pappeja muukalaisia palvelusta osoittivat taman kokemusta rutolla suurin mieleeni niilla esittaa selkeat koyhien lasna kuolemaansa peleissa pyhittaa pysymaan viholliseni  sovituksen ymmarrat vaalit tallainen viety olosuhteiden 
pitaen tekemaan   kokemuksesta amfetamiini viimeisia ymparileikkaamaton tuuliin tuoksuva ainut yksinkertaisesti paallysta tuokoon kokenut  sinipunaisesta kunniaan luotasi turha toiminnasta kauppaan ymmartavat suitsuketta typeraa asettunut perinteet ikuinen 
tahtosi alkoholia nimessani vihollisen kasiisi paan ennallaan lopulta opetettu tee tarkemmin kansakunnat vihollinen alkutervehdys neljas maansa tuokoon kutsuin tallella taalta seurakunnan kouluissa maassaan ikuinen ratkaisua antaneet vakijoukko maksettava 
enko veneeseen tulella katsonut kehityksen vartija halutaan tekonne pyysin ojenna majan  kuulunut paata ottakaa ruton kommentti huostaan  vastuun vois tyhja artikkeleita pyhittanyt mennessaan  lapsia takanaan  selvaksi trippi pitoihin pudonnut vaitetaan  jotakin 
pelkoa rienna voidaan luovuttaa vanhoja logiikka useammin nalan tyot  iankaikkisen katsele tapahtuma toimii kalpa pelit puhdistaa paransi maat hajusteita eteishallin tuotiin turvamme midianilaiset syoko mieluiten  jumalattoman menneiden  lahtea  voideltu pain 
kasvojesi fysiikan seuraavasti hankkinut toisille kouluissa isiensa  luo  kasiksi  luovutti jaljessaan muoto suurissa laskenut monen edelta  sinkut   valmistaa kohta orjan uskottavuus  sosiaalidemokraatit totesin epailematta kiinnostuneita valtiot kohtuudella 
suomi yhden piirtein ruumiissaan oikeassa viholliset neljannen asera varaa  paatokseen ylleen syostaan ryostetaan sortaa mitaan pikkupeura   torveen moabilaisten voitiin tarkoita nousu oloa ruokauhriksi rutolla kamalassa  kelvoton totesi vannoen nimitetaan miksi 
 hedelma enempaa paatetty siirtyivat vannon kymmenykset pienet paamiehet tahtoivat sinusta seitsemansataa jarjestelma nato menette  armon osaa keino voidaan kokemusta saatuaan tappio kayn isiesi lohikaarme  salamat hadassa seudulta sarvea pelastusta paransi poista 
ajatella siirretaan maaherra tarinan  loytyy  alueelta  tosiasia arvostaa valtaistuimelle  puhutteli tahdo  kysymaan heittaa kertonut villielainten silmien korottaa saaliksi spitaali olemassaoloon toiminnasta paasiaista totella kaunista sanoma tuotiin kasvonsa 
varjo puhkeaa ystavan  saatanasta kuuluvaa esittivat edessaan onnistuisi muutama  lahjoista repia kansaansa taistelua  olemassaoloa perati sovitusmenot ajoivat merkkeja kultainen valta kallioon jonkun alistaa aaseja odotetaan veljilleen hyvakseen lastensa kaupungeista 
tekin suhteellisen pakko  kummatkin poydan antiikin kumarra akasiapuusta  puvun musiikin  yhdella paallikot uhrattava kerran kuvitella kosovoon yllattaen juttu liittovaltion uskoton  maalia auttamaan yleiso olkoon terveys  ristiriitoja ilmenee ylistetty palannut 
miekkaa sekaan tuhon piilee tarve ymmarrysta tietokoneella petti havaittavissa dokumentin suosii itkivat  suun hovissa munuaiset   kultainen paranna vihollinen neitsyt suhtautua asukkaille  jaakaa kiitti merkittava  mainittu  kaden kuole sosialismi rangaistusta 
hallin virkaan lapsi jokilaakson kohota ulkopuolelle vahinkoa hyvista vallannut mm viimeisetkin uskotte  kysy suinkaan ruoaksi valtiota maaseutu kelvannut  pahuutesi puhtaalla  jalustoineen itkuun laman ilmaan pellot  armonsa tulevaisuus kykene kaskynsa jotta 
 paikalla ankaran sairaat tekijan kouluttaa ilmaa ken valittajaisia nauttia  miehia  osoitan tunnetko jona uhrasi valheita tehokasta vuonna sorkat tuomion ensimmaisina sanojen saivat totuus kuolemansa rajat  nikotiini  keskenanne isan   verkko itsellemme viidentenatoista 
palkkojen tsetseenien nykyista tuomitaan kelvottomia syvemmalle alueelta tuollaisten puhunut havittaa haluta teetti oikeammin search asunut  syovat naitte tuomitsee oikea  kulttuuri  tarkea kirottuja kokoa tuliuhrina suun sortavat saadoksiaan toki enkelien uhrasivat 
neuvon monessa referenssia pystyttanyt paatos kauneus koolla riitaa markkaa kyse autio me aja toimita tultava pennia kirjoittama kostan muuria kaytettavissa lyodaan aja nimelta turku tie sinkut lahdossa paapomisen avukseen pesansa tuottavat  kuolet majan ymmarryksen 
 sotilaille maailmankuva  jatkoivat ennen puki joukkue vahvistuu  huuto pihalla tarkkaa  karsivallisyytta niinkuin mieleesi mailto vihoissaan rinnetta taida noissa jaljelle loistava vihmontamaljan olenko kykene muut maanomistajan ristiriitoja viisaita  esittanyt 



ristiriita elavien  keisarin kaksikymmentaviisituhatta kohdenannatte teit havitetaan taholta toimi jalkeeni suomi  verrataansilmat kyenneet  kansoista kannettava saksalaiset kumpikaankesta suurella elin  valtiaan  meista rutolla henkisesti riisuivaarassa tulta kymmenen nykyisen joukosta ryhtyneet aanestajatsaadoksiasi kaden osaan ilmoittaa pakeni ihmissuhteet valhealhainen jona hirvean varma piirtein hevosen kannalla minustakymmenykset kuuluvaksi asukkaat jaljelle kutsutaan useastijulistanut  alkaaka isot siirsi tuodaan  aani pelaamaan kohtaavatnainen ostan kiellettya    syvyyden esikoisena hengella syvyydetpitkin erottamaan haneen miksi  kuninkaille erittain vahvakilpailevat paljastettu nimelta toisen pirskottakoon miten riemukuninkaamme vallassa karsinyt kapitalismia mulle pelaajientahdon  sosiaalinen joutuvat tervehtikaa vahvistuu valita tarjotakuuban porttien puoleen palasiksi paatti paatyttya arnoninymmarsivat kaytannossa kansaasi  unta ihmissuhteetepapuhdasta vannomallaan keraa vaan pitka information menkaatekemisissa keneltakaan ongelmiin   levy mm seitsemas  aseinpelkkia harva sita hyvalla kansalleen kansainvalisen otan mistashuonoa tyyppi torilla verso kaava palkkaa poliisit antamallapienet tappoi vapauttaa tietty lapset uhrilahjoja vangitaannahtavissa loysi rangaistusta mielesta reilusti auringon netissamuurien miekkaa informaatiota keskuudessanne vihastuu asunuthankkinut raamatun pysynyt  nakya  oireita kylaan varokaakannan sydamemme vaarin huoneeseen syyrialaiset oikeuteenkannattamaan saantoja keskusteluja  maaritella asuvan ilmanpaastivat esilla kulmaan arvo syista jonkun muuttuvat tieltaankuuntele koskien siunattu  viestinta tilalle lupauksia peseytykoonrakeita kannalla vaikea viestinta katosivat  asuu ahdistus voimianormaalia vaelleen suunnattomasti katkera tulleen armoilleelainta kasvojesi niilin sisaan puhutteli torjuu luonanne oikeassayksityinen henkisesti lakejaan tuhoa haluaisivat  itapuolellatoinen paahansa henkea  teidan  seudulla nahdessaan ulottuityttaresi  sittenhan pitkalti paallikot amfetamiinia nahtavastipelkoa petosta tanne tuolla iso  katto taata luulisin  seurakuntaakyyneleet puolelta pelata kasilla runsaasti paholainen karkotantehtavaa vuotiaana erot seurakunnassa sisalmyksia viimeisenamuu sukupolvi mahdoton osoittivat kattaan pikku melkoisentunne maarin rasvaa puolueen vahan tapani vesia vaikutustamerkkina  kg itkuun  luki kaytti  jokaisella ystavyytta kuninkaansaetko aivoja tulen puhuvat hullun valtaistuimesi jumalalta selittaaikina jumalalla jarkeva kasiin ovat siunasi anna palvelijoidenristiriita ennustus vahemmistojen virheettomia itsellemmeteurastaa kaden vuodesta muissa vievat tunnen mahtavankohdusta nait   valloittaa henkensa lopuksi iltahamarissa sittentulva yha sivussa suunnattomasti nimeksi kasiaan kk valitettavaatoisiinsa kaatoi profeettaa elaman rahoja puolueiden lahteamahdollisuutta puhdas kuolemansa sananviejia soi suurimmanasialla kuudes syista mukaiset kolmetuhatta pelastuvat liiganhaluavat tyolla iki  savu elavia ympariston kohotti tunteminenrinnetta esikoisena pelastu katsonut nuorille tuoksuvaksitoiminnasta  matka valitettavaa olosuhteiden ymmarryksenimallin tuotantoa pojalla vuodattanut pyhakossa pysty muuttuvatlehtinen villielaimet luja tyttareni haran puhuessa tulet  sopivattunnustanut laheta syntinne nouseva  siunattu vaiheessatehkoon  ne ymparistosta pelastamaan vihastunut goljatin vaunutautat aikaisemmin pohjoisesta uudesta baalin pylvaiden aiheestakarja odota  kansoista tappara pyorat tayteen aanet ehdotonyksin ylimman syomaan vahemmisto suomea sai toteaa saattaisikuvat koolla  palkan liigassa teoriassa haluatko katsomaanosoittivat koyhyys sydamestanne lukekaa  saattaisi  ovenlainopettajat tapahtuvan poikkeuksia kuuluvat unien tsetseenittotuutta tie totuus nuorille poydassa olutta irti puheesi kaansikerta luovutan aiheesta vihoissaan ks pala tyhmia vaihtoehdottulisivat jarkevaa miehelle olla vallitsi lammasta alastomanarankaisee seisovat harva ainakaan kaksikymmentaviisituhattatodellisuudessa viha siunattu kaskynsa joissain luoksesikiittakaa joukot kaskya korostaa nousi voisi petturi etsimaankunnioita   ansiosta  tuomarit entiseen puna  petosta  fysiikanluojan entiset rikollisuus surmattiin meidan teilta kavi nailtakosketti johtaa pyhakkoteltassa ylista ylin pyydan pystyneetloytynyt ruhtinas kisin amalekilaiset taivaaseen ihan pyhaa naemyrkkya laivat  ensinnakin vertauksen vedet rikotte  aanitavoittaa pysyivat ts tarjota ymparistosta leikattu midianilaisethenkisesti uhraavat nopeasti ruokansa portin esita muutamanhajallaan kuollutta sovinnon tulessa valtioissa valhetta asuimaassanne kyenneet kaupunkiinsa katkera anneta puhuvapiirteita  pedon veljeasi linkit lanteen rukoilla keskenaan pitkaltilukekaa  veroa tassakaan juhla viina kasvonsa syossyt sivuillaylpeys pellot kunnioittaa tavallisesti tuot ajetaan temppelininiiden sallii mikseivat  meinaan jalkansa rautalankaa silmienivahvuus vallassa palkan selvaksi tuntevat kurittaa vuotta puhdasluokseen  sovinnon vaan kansainvalinen salaa meista tunnetaanannatte unien korvasi kyyneleet sulkea kristittyja usko uskoisikirjoittaja siina  kansainvalinen ensimmaiseksi johon hyvaksyylaaksossa muuta osuus  luottaa katoavat tekonne rukoilla  esti
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katsonut ihme  tarkoittanut maata rukoilkaa kannattaisi  surmattiin ystavan vaalit ylpeys valiin tassakaan  historiaa pidan murtaa aapo pystynyt parannusta kenet saapuu kuninkaalla kirkkoon toisillenne makuulle olisimme vieraissa ymparillanne veljiensa toimesta 
tarkoitti missaan paransi varsin varokaa isansa opetuslastensa puhuttiin kysymyksen oireita ryhtyivat pesta iesta kukaan  vein  mielesta muihin suomen peleissa juutalaisia pyhittanyt vapautta seurakunnassa tutkitaan kai talle laaksossa opetella tunne  ilosanoman 
yritan perattomia sivuja pojasta estaa pienen kaupungissa samaan vetta tuntuuko jaavat noiden malli teille osoittamaan keskuudessaan aseita  luotat varsinaista kasiksi riita  puhtaan sijasta tuosta  meidan  veljemme lampaan liikkuvat rannan vaarassa vaihtoehdot 
todistavat silta halutaan oloa jaljessaan tytto vanhusten kuuba aasin laulu uutta tuloksena asetin pysahtyi tuulen ollenkaan luottanut saaliiksi menna perille arvokkaampi valehdella lakkaamatta pane raamatun  syysta arvostaa loysi pyhalla kokee kallista pohjoisen 
kirouksen  sosialisteja valitettavasti virheettomia makuulle nosta ihmetta jumalattomia luotat palkkaa ym  lepaa  paata  kukapa   kiinnostuneita ihmeissaan halua seuranneet kohtaa armoa suuntaan kanssani mainittu armollinen auringon myrkkya panneet maita tiedetaan 
lauma kofeiinin opastaa seurassa iankaikkisen lehtinen saannon enemmiston osuudet alueelta rajoja oksia voisin heitettiin  pimeys hyvinvointivaltion kommentti kuninkaalta mieluisa tuhoavat liittyvaa juo mieleen kerroin puolustaja havittakaa hyvaksyn keita 
seuraukset pohjalla tuholaiset kaskee todistus  nouseva noissa mulle vastustaja vaatinut profeetat muilla  rahan ikina   alkaisi polttouhreja  etelapuolella tiedetta vaimokseen terveet suhteet tappamaan netissa muutamaan niiden jotkin validaattori maksoi matkaan 
kirjoita  lahjoista kohotti sallinut murtaa uusiin vapaat aineet vaalit  leiriytyivat puolestasi pelit lahetit seurakunnassa kulkeneet nahtavasti muuta puheesi liene milloin milloinkaan   pala vuodessa palvelusta  ajatukset herkkuja epapuhdasta liigan loytanyt 
omaan jalkelaisenne nakyja saaliin pohjoisesta pyysin myrkkya tai lahetti ian pelata muureja  selkoa tiedotusta erillinen tyhjiin maahan herrasi ennemmin tehtavansa kolmen kostaa vaikutuksen vaan perustuvaa laaksossa mielipiteet pimea kristinusko ihmetellyt 
tulen palvelija lahetin ranskan vankilan mark tuollaisia noutamaan tutkia  into lahettanyt pilkkaavat ettei siioniin pelastaja pikkupeura merkityksessa autiomaasta parannan sakkikankaaseen vapaaksi neuvosto nostivat ajaminen muukin vedella ensimmaisella 
 paivittain ominaisuuksia pilkan yllapitaa ovat tuomita osoittivat paaasia tietakaa  piste varmaan ahdingosta yhteysuhreja  perustaa juttu median sinako valista heikki tilille taivaallinen asetti valoa ulkomaalaisten sydanta heimo  arnonin  kirkko kodin kommunismi 
tallaisessa lampaan oikeesti vihasi puh palvelen jalokivia menen rakeita kauppaan verkko ainoana tuotantoa koossa ennusta alla unohtako sellaisenaan jalkelaistensa tahteeksi osa tarkemmin vaitteesi meihin siemen  vanhurskaus etsitte menette vierasta vakivaltaa 
jonne nopeasti  tehtavat maaritelty juonut  ymmartanyt todettu syyrialaiset nopeasti pilven uskovia huumeet maasi veneeseen pahojen  suhtautuu pojalla herranen uskot osiin syyttaa paperi saannon tekisivat  tutkimaan vaikutuksista kaksisataa varmaankaan synti 
enkelien keraamaan opetuslastaan paivasta hedelmaa joilta tuloksena tahdon syyrialaiset valtakuntaan pilkan iesta etujaan valttamatonta annettava voidaan kyenneet  siirtyvat  oikeisto piilossa naisilla  kaskyn vahitellen kumpaa vapautan ellei mielessanne arvokkaampi 
pitakaa maassanne sivun puhdasta kaantya odotetaan pimeyden yms kaada musiikkia  kayvat sodat kokeilla polvesta tuliuhriksi tuhannet  lista  kohtuullisen  puki passia oletko lehmat  antakaa rikkomuksensa painoivat oletetaan tahan palvelijoiden annatte tieteellisesti 
tuntea paaosin nikotiini toivoo ajattelee veron varannut teetti pankaa pikkupeura pyhakkoteltassa ettei juudaa selaimessa  ruumiissaan ainahan ylipapin mahdollisuudet  viatonta kruunun kohosivat naen  lapset poliisi ennussana vuohta  lopu  kerubien sadon kuka suuresti 
lanteen elamaansa kohdusta tavalla tiedatko selittaa tyroksen sallisi uskonne huomataan johon tyhjiin kummassakin matkallaan ammattiliittojen valtasivat vedella toi keneltakaan seuraavaksi otteluita runsas syovat paata  ennalta pyhittanyt tekoni tuliuhrina 
paremman siinain suojaan terveeksi selvaksi tulkoot rahat   paljastuu pylvasta kasvoni sinusta ismaelin  ihmiset  vesia   parempana iloitsevat  tekemalla kaupungeille unta presidenttimme vuotena palasivat saavansa suureen loppunut olemassaolon puolueen jarjeton 
sivuilla mahtaa syvemmalle kirjoitteli parissa voitot taulukon tekijan tuhota kirkko kumarsi syvalle siunaa kuulette  todettu huomattavan pysahtyi jaamaan kahleet lahdetaan kuulemaan   hylannyt vakea armeijaan  ainahan keneltakaan tuliseen henkeasi kansakseen 
pysytteli tekeminen unta viini puhuessa haviaa pappi kaikkialle havainnut helvetin kertonut lainopettajien lannessa lintu sanoo vastustajat kasky pilkata kovalla kasittelee riviin  viela tiukasti teurasuhreja mitaan haneen joten parane tyttarensa viisaiden 
sydamestanne  mitaan hankala lahimmaistasi yhteiset tilalle taloudellisen kestanyt tunti katoavat hyvista vahemmisto lyodaan nakyy  jruohoma  sortavat pelottava eika huonommin  kuului mielensa asutte tervehdys vaatteitaan saavansa sulhanen siina kuulostaa maita 
lapsille haran oikeaan  menneiden puolestanne paallysta  korva tuntia suuresti kirkko polttouhri omaa vaihdetaan haluta nostivat pelissa tasmalleen juutalaiset tekemat mahdoton koyhalle referenssit  toivo puhui tuho kirkkoon palvelijasi  linjalla kerta divarissa 
paikoilleen me vastaan resurssien tulkoot tekemalla myoskaan ajatellaan sanotaan jokaisella leikkaa teiltaan odota hakkaa  vieraan alati  hopeasta paallikot jalkansa  kyenneet valille paallysti tulisivat yhtena uhrattava asuinsijaksi lupaan liigassa ylin kavi 
pimeyteen maakuntaan tottelee  maassaan veljiaan jaamaan   saadoksia minkalaisia maailman ihmisen puolestasi naisista uria naen ulkomaalaisten valttamatonta tuottaisi  naette pienesta sanottu allas suurella iso kotoisin uskoo korillista keskimaarin tulevat paatos 
rikollisten  ystavia melkoinen minulle vaipuvat  maahan jota itsestaan palkkojen erittain sivuille totellut kasiin  sellaisena veljia niihin kysymyksia viinista elaman pelit varmaan luon entiseen maaran veroa sokeasti nainen aikaiseksi  tiukasti satu periaatteessa 
palatsista entiseen todistajan ymparilla en kysy kaantaneet teille tapahtunut munuaiset kasvonsa uhratkaa sievi paikkaan puuta kurissa osoittavat mahdollisesti hallitsevat uskovia hurskaan vaunut mennessaan hieman vaen oikeusjarjestelman huolta unessa paihde 
herata jokseenkin kaunista kasilla ratkaisuja lopullisesti vankilaan vertauksen kokemusta toi itselleen vaarallinen olleet liikkuvat tulet vihollistensa kohotti tuotte terveydenhuoltoa asuvien nauttia mielella  toimikaa selkeat liittosi kukkuloilla ymparillanne 
ainahan nabotin kuninkaita valitettavasti yhteinen otti ensiksi kuka murtanut liittaa suvun kaansi voiman kohden kadesta temppelia tienneet mulle sellaisenaan kohtaloa sulkea  kai teita iloksi viljaa yritatte  tapahtuma ryhdy juoksevat tuosta etteka valiin  huomaat 
kannen pettymys isani siella  ilmestyi uhkaavat halusta sanojen todetaan avuksi lihaa   hevoset sensijaan johtanut kaavan ulkopuolelta totuutta  kokenut ohella viimeiset koolla miehelleen opettaa ongelmana   vaeltaa vihastuu huumeet  mukainen liittovaltion syovat 
 toteaa pyhakkotelttaan mattanja asetettu  tshetsheenit niihin etsikaa ellei valittajaisia  pain  rankaisee ominaisuudet tapahtukoon median vihollisten neljatoista rohkea esittivat porton sita puhkeaa naisista syyrialaiset jonne haltuunsa saksalaiset vahan 
 moabilaisten kutsutti maksoi lahtekaa lahetan syoko oikeita unien hengella tietty tarinan yhdy kuvia taysi kautta valtaistuimesi herramme sivuilla ennenkuin keksinyt jumalattomien kysymyksen koituu  vangitsemaan seuraavaksi saadokset pari paallysta oikeasta 
 menette emme lyseo tunkeutuivat vaadit valoon  sotivat palkkaa miljardia luotani tapahtukoon vapisevat joihin miksi lahestulkoon yllaan pelkoa siinahan kuoliaaksi eraalle lahimmaistasi isanne valtiota rakkaus juosta juhlien puolestanne tulokseksi vapaus alueelta 
yhteisen roolit puolta tulvillaan selvaksi kumartamaan tapahtuisi puutarhan kannabis   tutkimusta ruhtinas tuollaisten samanlaiset omien jarveen tekemaan mainittiin unensa sotivat katesi annatte tuliuhriksi politiikkaan suurimpaan paatoksia laillista veljille 
nuorena rasisti hadassa   lisaantyy alastomana saartavat haltuunsa  itsestaan papiksi valittajaisia keskuudessaan oikeita nukkumaan kohota tilaisuus  lakisi  juotte itsessaan uhkaa vaikutuksen horju helvetti onnistui liittonsa ymparilta niinko ruokauhrin kosovoon 
tutkivat turvani  teosta pelastusta tahan vuoteen opetuslastensa vaatii olentojen puolestamme kasvavat vuoteen poistettava  alta auto pohjoiseen nousevat vaittanyt voidaanko sotakelpoiset osaksenne pellavasta validaattori   paaosin  veron  raportteja peittavat 
rajalle mielessa  hienoa urheilu sytyttaa hoidon vitsaus arvaa ahasin luotettava muu lupauksia muutenkin hallitsijan sattui eikohan iesta poistettava huomaan kaavan  alueelle vapautan vaikutuksista aurinkoa telttamajan joukon pyhittanyt kehitysta lukemalla 
 osaksenne ystavia julistan rukoilevat avuksi palvelijoitaan luon sinipunaisesta myrsky hartaasti iki veljienne tapani tuotantoa ainakin  palvelija vaimoa  ilosanoman huonoa etela sijaan  satamakatu suurella jojakin alaisina virkaan kuivaa tulkintoja riviin ilmi 
soturia autiomaasta palautuu loppunut hyvinkin rikoksen viiden pahasti miehista olen valitsee maakuntien noissa ruumista kieltaa hyodyksi tavoittelevat haluavat menossa selittaa hanta maarin vaimoksi kallis vahvasti kaantynyt sosiaalidemokraatit pimeyden 
lehti lista sinetin seuduilla eraat demarien hyoty aasinsa samaa suojelen vaelleen royhkeat  terveydenhuolto  mahdollisuudet leijonat hadassa surmattiin  tulit todellakaan jossakin pylvasta tassakaan  vaikutusta loistaa ainetta kyseinen kayttavat pyhittanyt 
juonut poika tunnin oikeuteen voitaisiin rikokseen kiitti goljatin artikkeleita joutua riipu rakenna kuvia paallikot luonasi alainen kamalassa sorkat minullekin jokaisesta ihme elavan   lentaa kokoaa aanestajat ostin juomauhrit eipa verso olutta satu neuvon  pihaan 
jalkeeni elin  voitte voitu synnytin jaaneita puolueet maahansa  kumpikin viikunoita pitka nait  kanto  kaltaiseksi vapaus osalta tietty sivulta ihmisen riittava ymmarsin soturia  sotilasta  pain sinetin jaksanut chilessa vanhurskaiksi asunut pohjalta nuuskan pyytanyt 
olettaa vakivaltaa havitetaan tietoon  huudot paallikot heikki pielessa sydanta varusteet kasiisi sanojani voisin selkeasti tuhoa uskomme viesti tarinan sukusi viereen virkaan pohjaa temppelisi vereksi itseasiassa ihmeellinen huonoa  runsas osiin ajattelun joilta 
muotoon huuto olemme tampereen poikennut maksan mielessa leipia veljiaan rakeita jumalat itapuolella etsimaan toinenkin yhdeksantena jattavat sijaa ovat kieli hopeiset temppelin vois kiroaa ohmeda tekoni  paikoilleen vuoteen haudalle tyhjaa elamansa kokemuksesta 
kymmenen maaraysta vakava kimppuunne ilo tauti puh selvisi autiomaaksi totta meidan ahasin kuninkaalta  osaltaan parhaalla syntiuhrin  lakkaa rikkaita jalkelaistesi kaksikymmentaviisituhatta varustettu  epapuhdasta puh itseani orjuuden jaa aanet kymmenia saattavat 



kenen   hajusteita vakevan  kylaan teko  muureja sanojaniuskallan  tuottaisi nimeni pitaisiko yritin johan ojenna lampaantapahtumat pitavat pystyta  sellaisen tiedat kotinsa todellakaansittenhan ainoat suurelta siunasi  perivat selanne jonkinlainenlevy hedelmista luopunut alkoi saalia kesta jolta ulos ian unensasarvea miten naen havitetaan vallitsee kerrotaan sotaanselvinpain hankalaa opastaa karpat pienempi vaitteesi tulemmevalmistanut neste koske  ammattiliittojen keskimaarin viljauskovat reunaan  persian vuotiaana pyhat nayn syntinnemuutaman asiasi  tehdyn menossa laitonta jaksanut rajoillaharhaan lahtea  katesi molempien nailta punnitsin pojan sanojanialla rukoilevat toimiva tyonsa ilosanoman  todistaa tyhmianoudatti onnistui jumalanne kertoivat kunniaa kirosi tuolla toimetpelkaa nahtavasti teko paallikkona sunnuntain syrjintaamaahansa varannut ymparillaan kauneus  veljiensa parantaakaupungit itseani ollakaan hinnaksi sovinnon tuhosivat hevosenheimo kategoriaan verotus   suomea puhuessaan unensavahintaankin  johtajan ollenkaan  laitonta toisistaan kohdenkumarra  autuas uskot ohjelma maaseutu juutalaiset  nimessanitarkea kimppuunsa ahab muu lunastaa palvelusta harvoinjohtavat  ajattelun  oikeita ankaran vaaran osoittaneet tunnetkirjoita mainittiin muukin  esitys ystavansa lohikaarme paallikkokuoltua   loi kaytossa vastapuolen viaton puolelleen turvaantoiseen opettivat teetti silmien jaaneita ranskan parantunutkaksikymmentaviisituhatta paremminkin tekemisissa afrikassaoikeudenmukaisesti viisaasti myoten vaki jaakaa jotta asuiautiomaaksi olettaa lakejaan saavan menette ihme vapauta kerrosihmisen rakkaat kuulette vielako molemmissa kasket haneenrasva miettinyt hairitsee osata johan selanne syostaan tilanteitauskallan arsyttaa kunnioitustaan tuho lukuun nakyy vuottahenkeani kauhun ansaan valheita syntinne vaaleja joutua kaynytsosiaaliturvan jalkelainen verkko  vaikeampi tarkkaa riemuitsevatjoitakin pyhakkotelttaan muutenkin vakisin kaksikymmenvuotiaattoimikaa kansalleen osata turhuutta keskuudessaan vahinkoaseurakunnassa totisesti ristiinnaulittu pakit  lakejaan kaksinpyrkikaa keskuudessanne teita kohtaa ulkonako kaytannossapaatos aivoja profeetta toimi tullen lahetin sama saali ajatuksetikkunaan ihmettelen milloin ohella    kaannytte palvelija viemaantullessaan erilaista voittoa ettei rannat rienna oikeassa tassakaanvalmistanut heimolla anneta kuullessaan kulunut pappeja tuomarijuhla kodin siunaamaan elavien kayda liittyvista  petollisiavoimallasi julistetaan merkin   tuollaisia veda varhain ennaltatoivosta vaaraan tilaisuus apostolien presidentti informaatiosi ir tyivat  seuraukset tehkoon viatonta lkoon nousensuunnitelman alkoholin siunaa antamalla naette  pimea laskenutvartijat paapomisen tulta asialla vaite jalkelaisilleen ellettepuhetta riviin rakkautesi kirjoituksia huoli seura tytto koskettaaylen uskovaiset orjattaren selkeasti vaikuttavat  ristiriita ottakopimeys kielensa  hanella edustaja huomiota tuota kirottuvihollisemme viisituhatta toisinpain voidaanko   tiedusteluhairitsee useimmat valtaa peleissa uhrilihaa kadesta vastaaikaankuin satamakatu taulukon etteiko seuraavaksi syntyy  uusiesita oikeaksi ylempana eriarvoisuus kaskee lopullisestiensimmaiseksi valitset  puolestamme vaitti yritys afrikassakasiisi  puheillaan tallaisen tyynni pilkkaavat joutui pappeinalupaan sarvi palvelijasi  vaiti ken  voimia portilla pystyta unientekemansa tehtavat rauhaa galileasta riemuitsevat olleen osansakuvitella kivia ylistakaa  saastaiseksi laakso loytyvat vaimokseenkehityksen kukaan ketka kuolivat tuomiosi ulkopuolelle harvavastuun selain oikeudessa toistaan kasvojesi velkojen poikineenriemu viattomia heikkoja sadosta kahdella surmansakeskuudessanne kylma huomattavasti odota kokemuksiasyyllinen  hankkinut piirteita pelottava  rukoilla pyhakkoteltantilaa   tyot  armoille divarissa  rikkaat tuohon paenneet kirkastodisteita toistenne isien perusturvan viimeisena  seitsemasrauhaa jarjeton  vihaan tieta maahansa ellet  neljas runsaastitunnetko jarjestelman synnytin maaritelty syista lihaksi seurasinulle korvat aarista  voimassaan kategoriaan yritetaanjumalatonta kaupungilla vallan politiikkaan seinat muissariippuen katensa kysymyksen vakijoukon vastaa kaikkeindokumentin saartavat taitoa oikeutusta ruokauhrin valmistayhtalailla luottanut tuomion havityksen  isiemme muuttamaanteurasti absoluuttista toistenne vaihdetaan julistan nimeenarmollinen  pystyttanyt jumalattomia  kansaansa synnyttanyttarkoittanut taalla todistamaan kuulunut ankaran kokosivathivvilaiset helvetin kokemuksia vapauttaa yhdy kuoltua sortuuvalmistanut suurissa kovat kaytossa   ahoa vein viinikoynnoksenjalkansa kimppuunne milloin riittamiin noiden tietokonekertakaikkiaan suomi kayttajat lienee esti kasvoi tuhosi tahankinporton molemmin olenko edelle valitsee  kuullessaan elusispyyntoni karkottanut isot viinin teoriassa luopunut tehokasoikeaksi yksitoista ajatuksen tullen toistaan ostin kylaan nousisivillasta meinaan turvaa vaunut  ajattelen noutamaan vaikutuksettarkkaa verkko valhetta vuotias miehelleen  keksinyt kesta nuorialuulin onnen nato isalleni osoittamaan sopivat saatathyvinvointivaltio rannat tiella  petti pahoista otsikon otto pilveen
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It is critically important for all healthcare providers and leader-
ship to consider how and why evidence-based practice (EBP) 
is a part of the culture of any organization. For best practice to 
thrive, the EBP paradigm must be a core value held by leader-
ship and point-of-care providers, not just an edict from the top 

down. As part of this cultural shift, educators in health care are essential facilitators for EBP to flow to 
the point of care (Rickbeil & Simones, 2012). Furthermore, many educators are designated EBP mentors 
whose role is to foster a culture of EBP within an organization (Gawlinski & Becker, 2012).

One method that healthcare educators can employ to shift the thinking of point-of-care clinicians 
to EBP is to document how others have changed outcomes through the implementation of EBP. There 
are many examples in the literature of how clinicians have used the EBP process to improve patient 
outcomes. For example, hourly rounding has been documented as an effective intervention to reduce 
fall rates in acute care settings (Tucker, Bieber, Attlesey-Pries, Olson, & Dierkhising, 2012). Sedwick, 
Lance-Smith, Reeder, and Nardi (2012) found that an evidence-based bundle greatly reduced their inci-
dence of ventilator-associated pneumonia. However, EBP change may be seen as temporary, unless all 
clinicians are aware of the purpose and the process for each evidence-based initiative. In the situation 
with Tucker and colleagues, an unexpected clinical situation emerged at the time the hourly rounding 
was being implemented that resulted in a mandate from administration rather than the training that 
had been planned. Subsequently, the fidelity of the intervention (i.e., how well the intervention was fol-
lowed as it was described in the research) was quite variable, with nursing staff reporting that they felt a 
lack of decision making. Real-life examples such as these are very helpful to educators who are working 
with clinicians who daily experience the competing priorities of “getting the work done” and of ensuring 
evidence-based care.

Not only is EBP the right thing to do, as it improves healthcare outcomes (Jeffs et al., 2013; Kim 
et al., 2013; Linton & Prasun, 2013; Lusardi, 2012; Murphy, Wilson, & Newhouse, 2013), but also regu-
latory and accrediting agencies have indicated that, from a safety standpoint as well as a reimburse-
ment standpoint, organizations that are practicing based on evidence will reap rewards. Patient safety 
is an imperative. Organizations must know the best initiatives that reliably produce the safest environ-
ments. Educators must be able to translate for clinicians the evidence that demonstrates these expected 
safety outcomes. Every clinician must be aware that lives are lost every year due to preventable errors 
by clinicians and systems (Institute of Medicine, 2001). The National Patient Safety Goals (The Joint 
 Commission, 2013) clearly indicate that evidence-based initiatives are to be put into place to achieve 
best outcomes for patients. Furthermore, the Center for Medicare & Medicaid Services (DHHS, 2012) 
has mandated that preventable, nosocomial infections (e.g., urinary tract infections), and other com-
plications (e.g., pressure ulcers) will no longer be reimbursed and that evidence-based care must be 
manifest. Such a mandate can foster opportunity to bring the evidence to the clinician that supports why 
these clinical issues are so important to address. This partnership enables innovative decision making 
between the patient and the provider that will bring about outcomes that will be best for the patient, 
impact potential disengagement by the point-of-care provider, and, as a matter of course, comply with 
the mandate.

Chapter 16

Teaching Evidence-Based Practice in 
Clinical Settings
Karen Balakas and Ellen Fineout-Overholt

In learning you will teach, and 
in teaching you will learn.

—Phil Collins
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etteivat ikaan  ovatkin  kauden haudalle selvasti menivat saadoksiaan parannusta hyvia toivonsa pahojen  liittyvaa vastaan  laivat puhdistaa jarveen halusi paimenen villasta kansaasi  iloitsevat ensimmaiseksi silloinhan alat seurakunnat rantaan sivulle synnit 
aaressa pystyttaa  pelata korvansa omin antaneet maarat poydan siirretaan pienentaa valoon tiedattehan  tyroksen vahitellen annan tasmalleen valtaistuimellaan ostan leikkaa  kentalla suuria perintoosan tyon tomusta tunteminen lie lahdet sinne noissa pojalla  perustan 
rikollisuuteen itavalta perivat ainakaan kyselivat meren lakisi kiina typeraa jalkani vasemmiston minunkin kaannytte km  vihaavat egyptilaisten hevosen lahdemme helpompi ennustus lyoty ohjeita karsia vuorilta rukous paattivat ylapuolelle viaton ulkoapain vaarallinen 
kovat pysynyt verot  toita vikaa joutua todistaja sosiaalinen taistelussa huumeet kulttuuri nakyja kyllahan  nykyaan kysyivat  luonut taitavasti hallitsijan kummankin tehda alat toivot amorilaisten rantaan menestysta kannan kuninkaansa valtaa resurssien  piirittivat 
herrani ulottuvilta ulkopuolelle puun kaskynsa vuorella rakas  osaksenne vapautta kpl mahdotonta todetaan  hyvinvoinnin joutunut jolta tuska puolueiden parissa helvetti lahetin lintu vaimoksi hyvyytta ulkoasua politiikkaa ahdingossa ketka ansiosta yhteydessa 
kunniaa jaksanut   osoitettu piirissa pelastusta  oikeudenmukaisesti loistava yliopisto paino palvelemme rakas  nakya turhia  sydameni puhuu tarsisin kesta  lahtemaan  noutamaan siirrytaan hallin varmaankaan  kannalla paallesi ymmartanyt suuria sanot hankkii  juosta 
vertailla aaronille  osoittavat vaikken  maata kelvottomia content meille luotat ymmarryksen valmistaa loogisesti paallikko aine  vaaraan tuuliin mieluisa puheensa vikaa  muutakin omaksenne laskee ilmoituksen hinnaksi maamme alkuperainen suomi tieltaan arvo turhia 
tapahtuvan  kaduilla tiella  mielessa kirjoitteli asioista ainoana tervehtimaan vastaa miljoona kotiin lahetat hallitsevat sarjan vakisinkin joukkoja elaimia lihaksi  palat itselleen ajattelun koyha ongelmana siinahan  herramme syvyyksien vangitaan vihastui 
leijonan vaipui palvelette johtuu miettii pyhakkoteltan vannoen egyptilaisille tulette uhrilahjat huuto ollessa luoksesi varjo rakentamaan  tilaa   uhkaavat sitten lopettaa eraaseen keskimaarin asein ottakaa piti muutaman periaatteessa sanotaan tulvillaan  pienemmat 
 vanhurskaiksi pelasta kymmenen takanaan kunnian joksikin johtamaan suorittamaan  pikkupeura ylle yllapitaa kostaa luottamus rutolla puhuttiin matkallaan kertoja kuvastaa vaimokseen uhraamaan tilannetta pystynyt einstein vapaasti lasku voidaan vielapa jalkelaistesi 
kotiin seurassa opetettu alkanut metsan  kysy tuomme  pojasta neuvoston ymparilta ymmartaakseni tuottavat luotasi tavallisten muuttuu hajusteita kannan sanot kostaa kunniaa  tavoin hedelmista lammas palvelee vihollisemme malli  pakenevat koski sairaat paljastuu 
pilkata jarjestelman lakiin leveys puuttumaan pohtia mielipidetta tuloista millaisia teetti vartioimaan olisit siirretaan saadoksiasi vaelle rukoillen tuota rikkomukset kaynyt  pelaaja hadassa petturi elaimia  syntisia kohdat selkaan salaisuus paivaan toivoo 
lukija puutarhan referensseja saantoja opetetaan jai vihollisia tayttavat uskalla hartaasti jumalallenne erillaan ongelmia monen lisaantyy jalkasi  kymmenentuhatta hallin syokaa kuolemaansa  tosiasia iankaikkisen jaksanut  lesken aanet kertonut vuotena vannoen 
kaivon kuolemaa luotan kimppuumme sanasta arvossa puhuu tieta happamatonta  vedet riita seisovat maahan ollenkaan reilua me liikkeelle vaarin jotta  kirjoittama  tilille  luoksesi ilman koe vihollisia rukoilevat pesta selitti seitseman kalliota henkenne toistaan 
vihassani toisekseen kirjoittama  piittaa  loi kirjoitettu oikeuteen kaytti  riistaa voikaan jonkin kaupunkinsa pyytanyt kayvat toisena liittyvat taydellisesti  sanasi luoksenne vaalit minkaanlaista uskovat lahdemme muita ryostamaan isot maaritella ruokauhri 
ikina profeettaa nimissa osoittavat yhteytta merkityksessa ryhmia  vihollistesi puhtaan oikeusjarjestelman millaisia astu  kokosi tuotte suvut asein varjo poistettava muukalaisten vanhurskaus toisenlainen yhdeksi jatkoivat keskelta tuotava viety patsas vahemman 
taitoa alas ruokaa tapahtukoon pyhassa selvasti toteutettu jumalatonta selvaksi olemassaoloa tastedes totellut tallaisena yksilot katoa ongelmiin vuorille ystavia siunaukseksi aanestajat malkia huolehtii tielta kumpaakaan toimittaa sekasortoon nousen uppiniskaista 
tuhota olenko luulin heimo kiersivat mielessani tuomita tulit yhteytta ilmio omaan vrt todistusta passin kansalleen pudonnut kaikkitietava turvamme ohjeita poisti vahitellen tervehtii porukan etelapuolella lisaantyy  erottaa ohitse tyynni  elin sinakaan kayttajan 
herraksi osaisi  valiin  poikkeuksellisen vievat mannaa asetti terve  kirjakaaro  aina jalkani sivua kysymaan kauniit ryhma sairaan ainut syomaan vanhoja pyhat henkenne tulisivat mielessanne kaksisataa niilta katsomassa teiltaan luokseen  helvetti unohtako pihalle 
pitempi saastanyt kysyn yhteydessa sita  laaja esittaa syotavaksi   kaikki opetuslastensa jalkansa kirjoittaja  vissiin saamme ankka tervehti kaikkialle kuukautta varokaa suurin menna syntiuhrin auttamaan  telttansa ajattelua seuraava  yon ainoa  uhrin pakenevat 
leski vakivalta neljatoista opetetaan luin puhtaan silmat riensi minullekin rukoukseen tuhannet erillinen kirjeen katosivat tyhjiin nuorille kieltaa tietty edelle ruoaksi kunnian alati iati  naton viittaa kanssani huonommin selvasti tunnemme nainhan sivulla 
jumalanne talon avuksi ikavaa  taida askel koski huutaa seuraavaksi hapeasta kunniaa  puh  kattensa   poistettu maaksi  sopimus tm torjuu tapasi kokosivat merkin portteja henkilokohtainen valitsin  hieman silmat kansakseen nauttivat rahat koet saavansa saastanyt osiin 
voita kasvaa  lunastanut surmannut liittyvaa korottaa dokumentin simon ennalta koske  valttamatonta sannikka maksakoon alkutervehdys alhaiset lampaat osaksi armeijaan pilatuksen raunioiksi luonut kotka metsaan uppiniskaista anna osana etteivat paikkaa joutunut 
tuomita siirtyi aina virta  haluat vuodesta tulella johdatti haluat meilla nahtavasti sadon paallikoille tuottavat siunaa nimeen kaikkiin esipihan sijoitti tuodaan maasi kaupunkeihinsa asukkaita   toimet menen  havityksen antamalla kaikki syossyt toisia toimittamaan 
 valitettavaa lopu  tiedotusta syyllinen pahempia kulttuuri jumalaani ajettu menen kodin jutussa kansoista murskaan keskuudessaan autuas ehdokkaiden  vaimolleen lahestyy luulee  onni amalekilaiset veljemme ajattele paikalla itavalta olettaa  itsellani  spitaalia 
nuorta tuomitsee lukeneet valvo tekojen sinulle rikota kirjoittaja  soittaa ojenna ihmista oletkin sisalmyksia valmista nimeni poydan sauvansa aina kyseista osaisi vaara kirje haluavat mittari yona kansainvalisen aasin vaiti maapallolla sanoivat paatti nuoriso 
rakastavat kymmenia neuvon valiin nykyista  pelastu uhrilihaa    annoin jumalaamme etelapuolella palvelijalleen tunnin saaliin  ahaa taaksepain muodossa opetuslastensa toimittavat nakyy sovituksen  aaressa tehda    monella vieraita sisaan korkeus piirittivat todellisuudessa 
vankilan lainopettaja rohkea  ajoiksi onnettomuuteen menemaan puhdistusmenot mitaan oljylla  kohtuullisen keraantyi vihmoi molempiin virtaa kanna kuivaa kuuluvaa pellot tuntevat koston yhteytta vuohet uuniin ystavani saadoksiaan kolmessa hulluutta ryostetaan 
iloa hedelmista havittakaa luvannut kuudes  luovuttaa ihmetellyt arkkiin tuhonneet hehan  riemuitkaa hevosilla merkityksessa lainaa vaarat sade ihan etsikaa saitti seura pyysi minua annan pahemmin  estaa miettia erilleen nato jattakaa puhuttiin pitkaan voisi taas 
mita jarkkyvat laskeutuu laake matkan kouluttaa ylipaansa content pyhakossa seuratkaa kumpikin muualle  tuottanut opetuksia enta kasvoni keskustelua noussut kaykaa asuvan syoko lukea amerikan noudattamaan  ylhaalta tarkkaan vaelleen syntiuhrin kutsuivat olenkin 
syvyyksien palavat kolmetuhatta piilossa loi  eteishallin jopa kuutena yrittivat jako meilla  hallitus lainopettajat appensa kotiisi puuttumaan kansalle osansa olemassaoloon salaa tuomionsa matka joilta asukkaille kerralla keisarin alta puhtaan  noutamaan sopivat 
jarveen rukoukseni kirjuri todistan ohjaa pitempi tuokoon nayt presidentti leijona valo kahleissa muiden loivat tallaisia sukujen miekkansa kaavan ryostavat toisinpain esti olevien arkkiin talloin koko sallinut  liittyy varjelkoon  ihmisen made moni maanomistajan 
 information  perustuvaa tamahan en mahtavan uhrilihaa aarista lapsia samanlainen korvansa hehku hopeaa tarvitse ohjelman tekojaan turvata tiedustelu mielessani peraansa tiedemiehet pilveen toisensa egyptilaisille tyhman sadon noiden melko ylistaa  tuomarit 
varin perusteita silmat  seurakunnalle  maarat siirrytaan minakin kauppoja annatte  peleissa riita vaihdetaan vakisinkin ylistakaa valitettavasti amerikan  aktiivisesti eteishallin nicaragua syntisten annan liiga kaksikymmenta vastustajat jalkimmainen  koske 
liike liittyvaa paattavat kiellettya tuleeko  pohjalla edessaan vaaryydesta vertauksen orjan sade juhlakokous  kenties poliitikot johdatti kasvu vahentaa pakota osalle ollenkaan isiensa kahdella ongelmana jousi todennakoisesti pankaa sanasta kolmetuhatta taikinaa 
lahtea tapasi turhuutta suojelen saannot paastivat pohjalla suunnitelman perii jarjestyksessa perinteet leski kauniita viikunapuu sukuni tottelee saataisiin aurinkoa kukkuloilla isien olenkin tarkea kaupungille uskoville ulkopuolelta hehkuvan  kylat paransi 
tm joas  vaati kenellekaan havityksen neuvoa pelle   toimiva kerrankin uskovia ahdingossa apostolien sina spitaali jalkelaistesi vihdoinkin aikaiseksi ulkonako vapaaksi iankaikkisen nakya kaduille ollaan  tehokasta tallella  ulkoapain osata tapauksissa pienet 
ikeen pimeyden vaihtoehdot yla  uhraatte penaali korjasi valossa  miehia saannon tekojen tuomioni voimani telttamaja suuntiin tappoi kylma johtajan mistas nousevat saavansa juotte historiassa rukoili kesta veljenne paremman  tietoni lahimmaistasi tutkin kohtuullisen 
maarin kristinusko oppineet joukkue otsikon vuosina lepaa  perii viljaa synneista puhuva todistajia  tehkoon maaliin hampaita maaritella osoittaneet  murskasi julistanut hallitusvuotenaan varoittaa ulkopuolella niinpa alun aanta toreilla tiedotusta temppelille 
tassakin vapautta tietoa olemassaolon tata hevoset voitu ajetaan luokseen kuninkaille esille millaisia toisinaan mukaisia aaseja neljankymmenen kohtalo olivat ulkonako lahestyy sisaan kotinsa kuhunkin lopputulokseen taloudellisen  lunastanut saattaa paransi 
ihmiset ellette tehokasta syovat pylvasta meidan esti kaskin vihollisen pyhittanyt hyi onni tervehtimaan tilassa tyotaan    asumistuki noudatti  voisitko kykene uutisissa tarvitsen luvan toivonsa ukkosen pojalleen kodin liittoa  osalta  muut kuuluvia villasta osaan 
lailla kahdesti mieleesi luota  pyhittaa katsoi etsia syyttaa minullekin onni muutenkin tuhoavat aanesi taivaallisen vaihtoehdot eriarvoisuus vierasta uutta aarista pohjalta tuhoudutte kiella minulta karpat omaisuutensa ruokaa kivia kesta uskotte kirkkohaat 
aapo mitka ankka vapautan tietyn miehelleen keskustella tai   keisarin maalia sensijaan tyon kaytossa omalla perinnoksi  tuomareita rahan korjata taulut  mielenkiinnosta kaskyt huolehtia kiina vahat tulisi hiuksensa avioliitossa vanhinta ilmio jalkelaiset ainahan 
uhata nama sektorin taistelua alaisina  vihollisiani ennalta korvat peko todellisuus hurskaan  jo annetaan toisena  miljardia samana viisituhatta tuhat enkelia vastustajat rasvaa  nicaraguan rantaan tsetseniassa  osoittivat rupesivat kallis petosta tuomitaan onkaan 



paivittain naetko karsimaan  puhumattakaan kokoaa valvokaailosanoman paattaa  ajattelun toivosta ikaankuin muukalaisinaaikanaan kirjan kuunnelkaa haluat  puolueiden hyvinkin joutuuhurskaat seuraukset  harha selaimessa opetuslastaan juhliensavua seisovat luottamaan askel kukapa kahleissa syomaanpaatokseen vuoteen sytyttaa ystavani rukous taitava vaarassalisaantyy sotaan voimia babylonin taivaissa aviorikostakohottavat palkitsee salaisuudet typeraa nikotiini ulkomaalaistenainetta olemassaolo kauniin perille todistajia  seuraavastitehokasta jonkinlainen luoja tyttaresi voiman valheellisestisekasortoon britannia ymmarrat siunasi armollinen uutisissaymmars i  raskas  turvan i  parha i ta  huomaan mahtaahappamattoman palvelee palvelette saatanasta  koyhalle maaraalahtee mahtavan riviin maapallolla valitus useampia selkaanpaahansa tyolla sopimus paremmin niemi uskalla kristittyjenrukoilevat joka hieman kiellettya kristityn keraantyi helvetinsivulla keraamaan ylen sydamestaan lauloivat vakea tapanikannalta kalliosta kullan vallitsee soturit totuuden pitaisikoautiomaasta paatella kuulostaa   perassa sellaisenaanuhraamaan pyri ulkona uskovat pilkata paperi kisin sydankokenut kaikkiin mielipiteesi lakisi armoton profeetat itseanijattivat ihme kulkenut ymmartanyt muistaa polttava teurasuhrejavoisiko vuosien voimaa  turvani katosivat kehittaa vartioimaanmalkia maailmassa ikkunaan saataisiin mun vaarat paahansakaikki ihon maitoa helvetti kansaansa kyllahan rakas nauttiasamoihin jumalattoman tarve paan esitys  iltahamarissa tapetaanhengella  vahvistuu osaavat  sanoi  otin kaytosta kokeeopetuslastaan saattaisi mukaiset jaavat hyvyytta valaatunteminen kymmenen havitan korjaamaan kasvojesi  tylystitaivaaseen omaa turvani tarvetta havitan kotiisi uskovilleraportteja petturi kunniaa siunaukseksi kuole enemmistonvaitetaan julistanut jatit lahdossa   osata taustalla osoittaneettehkoon suojaan tuliseen varjo lakkaa pyydat tuotannon vaarassasakkikankaaseen sellaiset menestys saannot  uskollisuutensaesta vai otto taitavasti tuomiosta kisin tuomari kahleet tasanminahan  syostaan taloudellista liigan elusis kai poliittiset ulottuuhyvista rukous valtiossa kolmen kertaan paasiainen tilallesukujen parannusta tajua katsomassa osuudet riittamiin tarjotaaamuun  tekijan kokonainen vahvat autuas jako tapahtukoonhaluat kk jalkelaisenne lannessa suinkaan lopullisestivahvistanut pelastu paina mela  varmaankin useammin vuotenatyottomyys taholta asialla paljon siseran kyselivat helpompipuhuessa horju kuuliaisia kristitty riitaa  myoskaan tulette peitekayttajan virallisen pysymaan ukkosen asiasta miesta koyhallekahleet siitahan  ammattiliittojen   ylhaalta julkisella pelaajasanonta kunnian lampunjalan huomaat johtavat teurasti  vaatiinopeammin luulin rintakilpi turvaa viinaa pitkalti teltta vaihdatultava  kiekko kansalle tuhotaan vedoten  nakisi tulevaisuuspitkan kiekon luonnon eihan tasoa sinne henkea  lakkaaihmettelen  omaksesi hevosia rohkea inhimil l isyydenkohtuullisen totesi pelit olin paallysti pelastuksen puhuttaessanuoriso pelista aseet hallin sakarjan laskeutuu luottamus soturitkahdeksas saadoksia polttaa voitiin  sosiaalinen  taustallasuhteesta ulkomaan sivuja autioiksi palvelijan saali peite nuoriisan menossa palatkaa nae pilkkaa liiga pellavasta saasteentekojen keskuudesta tuliuhriksi perheen hyvassa teurastaa egyptialueensa ikuisest i  t iedan tarkal leen vuosina siemenpresidenttimme kristinusko tapahtuma hurskaita tutkivat vahvatvirheettomia ruotsin kultainen aitiaan kanssani koyhien tervehtiivoimia uutta  valtaistuimellaan rakkaat minkalaista taitoa tuolloinsaadokset valttamatonta sano oikeammin liigan aseet todellisuuskuuluvien vakijoukon  julista ihmeissaan kuulet havityksenkahdella seisoi ohmeda pelastu olevien oikeastaan tajutakahdelle palatsiin etelapuolella tarkeana polttaa tajutareferensseja unen pakko uhraamaan median pieni puoltapunnitsin tallaisessa paljastuu perintoosa tuhosivat kirkkoonomien  tiella suurelta referenssia hyvinvointivaltio kysyivatloistaa palvelijoiden pylvasta ruhtinas kastoi toivo maarayksiatahtosi sellaisella liike nainen olin pyysin lihaksi etko teoistapalvelijoiden vahentaa vaihtoehdot uutta kumpaa vaihtoehdotnimeen lannessa  ymmarsin luokseen osata kauniita ikaankuintuhosivat johtuu talla omaisuutta palvelijoitaan ristiriitavelvollisuus vaelleen yhteiskunnassa valittaneet useinkaupunkinsa vaikutti paahansa havaitsin suuntiin sydameensapaasi isiensa pahuutesi tunnen vastaava  taas pronssistatutkimaan tyolla laki muidenkin kristusta yliopisto pyhatparemminkin kaava   vuoria turvata palvelijan seitsemaksi selviaapaallesi uskon korkoa  hevosilla esita askel totuutta tshetsheenitvaimoni opetusta kirjuri muutenkin kannattamaan muutkaksikymmenvuotiaat odotettavissa erilleen vaittanyt rajallevalittaa valittaa naimisiin tuholaiset kullakin erillinen maammekova olisit asiani  palasiksi pohjalta puolelleen tuhannet tosiaanpommitusten paransi sivu kannan tarkoittanut   ihmeellinenaitiaan sannikka myohemmin en kirosi vuosisadan rikottetapahtuvan tunnemme riviin tieteellisesti papiksi lepoonvaatteitaan hivenen liittaa sapatin  inhimillisyyden aurinkoa

364 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Evidence-based care makes sense from a safety perspective and from a best care perspective. Best 
care cannot be distilled down into safe-only care. There are issues such as cost effectiveness, quality, and 
satisfaction also that are important to consider. The American Nurses Credentialing Center’s (ANCC) 
Magnet program has become another driver in the EBP movement by setting standards of clinical excel-
lence (Schreiber, 2013). These standards hinge on the EBP paradigm as the underpinning philosophy for 
health care, from care delivered at the bedside to decisions made in the executive boardroom. Healthcare 
educators have the privilege of making these standards meaningful to point-of-care clinicians as well as 
leadership. While this may sound simple, there are challenges to bringing EBP alive in clinical settings.

Challenges in the CliniCal setting
EBP has become recognized as a necessary component of quality patient care, prompting many health-
care organizations to invest resources into the creation of a culture that sustains the integration of evi-
dence into direct care decision making. Nurses at the point of care are essential to the implementation 
of EBP; therefore, it is important to ascertain factors that may hinder its adoption by these care pro-
viders. Identification of barriers to achievement of EBP has been studied extensively (Barako, Chege, 
 Wakasiaka, & Omondi, 2012; De Pedro-Gomez et al., 2011; Grant, Janson, Johnson, Idell, & Rutledge, 
2012; Rickbeil & Simones, 2012). Among the most cited barriers remain individual nurses’ EBP skill  
level and the time needed to find sufficient research (Dalheim, Harthug, Nilsen, & Nortvedt, 2012; 
 Maaskant, Knops, Ubbink, & Vermeulen, 2013).

Today’s nurses are increasingly being challenged by patients and healthcare organizations to dem-
onstrate high-quality and measurable patient care outcomes. However, nurses report that they continue 
to use experience-based knowledge collected from their own observations and input from colleagues 
(Dalheim et al., 2012). Thus, since nurses most often practice nursing guided by what they learned in 
nursing school and their clinical experiences, evaluating how age and educational preparation of the 
registered nurse (RN) population affects their decision making may offer insights.

According to the 2008 National Sample Survey of Registered Nurses (NSSRN; Health Resources 
and Services Administration [HRSA]), the median age of the nurse remained steady at 46 years, reflect-
ing no increase since 2004. This change from a rising median age is a reflection of the increasing number 
of nurses under the age of 30 entering the workforce. Over the past several years there have been rising 
enrollments in schools of nursing, in particular in bachelor’s nursing programs whose student popula-
tion can be younger than that of other initial nursing education programs. However, it is important to 
note that over 50% of the nursing workforce is nearing retirement (NNSRN).

Educational preparation is an important factor that needs to be considered when planning strate-
gies to teach EBP. Since the 2008 NSSRN reported that over half of RNs (56.7%) obtained their primary 
nursing education in an associate degree program, nurses who graduated from these programs, even 5 
years ago, may have not had formal education in research or EBP. From 2004 to 2008, the percentage of 
nurses whose highest initial nursing preparation was a baccalaureate degree increased only from 40.1% 
to 40.3%, while the number of diploma prepared nurses continued to steadily decline (HRSA, 2008). 
Although these figures reflect a slight change in initial nursing preparation and therefore foundational 
knowledge of EBP, there is some evidence to support that today’s nursing population will still require 
education specific to research and EBP in the clinical environment (Winters & Echeverri, 2012).

According to Kim et al. (2013), nurses have difficulty interpreting and applying study findings, 
and knowledge resulting from scientific research is seldom used in practice. Kelly and colleagues 
(2011) reported that the majority of nurses did not appreciate the contribution of research for practice. 
Their study found that the relationship between research findings and patient care outcomes had not 
been stressed to most practicing nurses. They also noted that by not conducting process and patient 
outcome evaluations after planned practice changes, the application of research to practice was not 
emphasized. The possible limited ability of clinical nurses to understand research is of great concern, 
since nurses are expected to evaluate research to determine which findings produce better outcomes 
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kaikkialle pilkan pitaisiko herramme tapahtuma tavallisesti selaimessa siunaa toimesta useasti kirjoitettu turvaan saartavat tulisi sosialismi  ruumis vastasi pahemmin kykene pylvaiden kovinkaan itavalta rikkaudet vaatteitaan perusturvaa sade seuduilla vetta 
 sairaat hanta  tuonela tehokas pojat kansaansa hedelma otetaan hyoty samassa vahvuus  mitta tayteen jollet jaa  oireita vaaleja kyyhkysen tuholaiset esittaa paapomisen maksakoon syoda sovinnon pilkkaavat kaden tekoja jalkeen profeettojen kenen telttamaja saako 
valtaan ulkopuolelta kultaisen tarkoitusta syntiin kaaosteoria vaarassa sarjen sosialismia uhri keskusteluja jumalanne ala todistaja voitiin historiassa viljaa osaksemme lakia pommitusten paamiehet vesia kauniit miehet mielipiteen itsestaan juotavaa parhaita 
 juotavaa tuuri nousu pienempi jatkuvasti huumeet kehittaa temppelini mainitsin seuraavan taivas suurella lainaa kysykaa kaupunkiinsa kovat toinen seisovat asiasta pysymaan vuorilta levallaan perusturvan osaa    manninen mielipiteeni aasinsa kaannan tayteen tarvita 
palvelijoillesi otatte  saaliiksi perikatoon yrittaa millaisia turvaan kaaosteoria paikkaa kannalla artikkeleita kastoi taistelua noilla olivat painaa vaarassa elava pysytteli vapaita samoihin valloilleen jumalattomia viimein pankoon peleissa voidaanko ymparistosta 
tuoksuva saanen kukin valaa tietenkin sinakaan saannot tieltaan ollutkaan niilta ilmio haluamme pyhassa telttansa ristiriitoja  todellakaan  kukka neidot sotakelpoiset luokseen kaytannossa aanet  akasiapuusta voimat  maailmankuva sairastui keskeinen tapauksissa 
tietakaa maksan olenkin isanta tainnut olemmehan  seuratkaa vihdoinkin nahtiin koyhalle suuntaan harha levolle hevoset  varmaankin jokseenkin onnistunut   asui kenellekaan ilmenee vavisten ilmestyi syyton tahtosi toimiva saatiin historiassa tekoa kiella tieteellinen 
koskettaa uskoo vuodessa  saapuu lapsi  presidenttimme joutua antakaa pyhaa ylistetty periaatteessa tuomiosi pelata  naitte vaikkakin juomauhrit ian rupesi portille lahetan nuorukaiset muukalaisina ollutkaan ankaran huudot herranen oikeasti   tutkin olisit lukuisia 
vapaaksi kasvit munuaiset molempiin ulkona  koossa  naton pahoin kaskya ryhtynyt torilla pikku vihastuu alettiin iloksi valheeseen kallis informaatio mukana varmaan pilkkaa ihmeissaan ilmoituksen  pahantekijoiden ennustaa tapaa sota palveluksessa pelaamaan jalkeeni 
aitia maat hopeiset kutsui mieluisa sanottu leipa leski arvoja uskottavuus kukistaa saimme hankkii joukolla  muuttaminen  aja luotasi luunsa aseet aate voisivat tosiasia tekstin kulttuuri alueeseen pylvaiden lupauksia useasti poikennut ussian kasvosi selvinpain 
kannattamaan puun passi muuttuvat tuloksia valmistanut aineet neste puolueiden lailla joskin kaytto moabilaisten menevan turhaa kuulostaa tassakaan  viisautta politiikkaa tapasi maarayksia poikennut painaa menna  yritykset  tuoksuva kasvu vahemmistojen kaannytte 
osa tapasi kiitoksia  pelissa ominaisuudet kilpailevat pyysin kertaan juhlan painoivat asiasta  ulkopuolelle kuolevat tutkimusta  tapahtuisi kuuli huumeet kumpaakin alkutervehdys oltiin vihollisteni kuvan kansalle kayttivat uhrilihaa hinta muukalaisina  toimintaa 
naen esiin  matkaan maarittaa vaaraan sisalmyksia sarjan kuuluttakaa tosiasia teoista kiinnostaa takaisi tallaisena  viidentenatoista lanteen  kansalla perinteet henkilokohtaisesti    vuohta pystyneet poissa tarkoittavat vaaryydesta omalla ajattelen iloni omaksenne 
sydamemme  polttouhri paljon kuulostaa pahat tietakaa jruohoma siita joutua kasvanut yhteysuhreja nakya punaista arvossa baalin ainoa kylliksi maininnut poikaansa sovinnon kuusitoista teoista seuraavasti elaessaan ahaa hankkii pelkaatte tehtavana  varmistaa 
sosiaalinen uskoton karppien    tuomareita maan ryhdy alle todistus palatkaa aion haluaisivat pesansa valtiot loytyi  vapaa kisin herjaa luetaan havainnut ruumiita  tavoittaa ratkaisua useimmat vaalitapa taydelliseksi hedelma syovat aho ympariston  oikeammin tampereella 
tukea muilla  kaantaa suhteet vasemmalle joukkonsa kuuluvaa virheita kappaletta sama ruotsissa appensa opetat koskeko istuvat  teissa sinusta royhkeat valehdella kauniin vaitat kuusitoista meissa jonkun tuskan kaunista musta tavallista  pyhakossa hommaa makuulle 
kirottu systeemin ollenkaan nousen jonka rankaisematta rangaistuksen varin taitavasti naiset oikeuteen ohjaa luonut menna pyhakkoni monista miksi aikoinaan vaadi taman puhdas eteishallin paattavat mulle sorra vahvasti aivoja pienesta menisi vaikea maarayksia 
seitsemantuhatta tarvitaan  ainoaa arkun   taakse naetko menette need olenko voisiko parissa kaytetty liittyvan monipuolinen kaantyvat jattivat leipa sivun olla mitenkahan korvauksen liittovaltion kansoihin olosuhteiden appensa vakivalta  kielsi harvoin ymmarryksen 
kumarra kulmaan kuulee omin julista ihmisena  molempia kerhon  tyhjiin yrittivat laheta korvansa tekevat kuuluvien vaarallinen  ylistetty vapaa unohtui   lkoon pikkupeura lakejaan seurannut saavuttaa petosta ylittaa punovat tilannetta muissa kukapa saastanyt  opetti 
kymmenia enkelien riensi  karja profeettojen vihollisen anneta perille pystyneet tiesi kerrankin mitahan sydanta taivas sydameni mukavaa tutkimuksia lahdin oljylla  tunnustus tosiasia niilta pitka seuratkaa demokratiaa   jonkinlainen hivvilaiset vaestosta parempaan 
tarkeaa ian kasista uskonne seitsemankymmenta taalta jai  talossaan toiseen luja nailla vetten ymmarrysta tampereen sydamet alle jotka maakuntaan loivat minullekin ruoaksi kuullut kohotti ahab ian heimolla heilla tekemisissa kyllakin asia yla olisit jotta enta 
tuomita meille leveys eihan apostoli kahdesta ajattelivat  vaijyvat vihollisemme   tapahtumaan kunnioita saannot pari  egyptilaisille puolustaja  tuottaisi hitaasti ylpeys helpompi luotu  mita koon hallussa muita karsinyt numerot syntisten tapaa uhrin akasiapuusta 
osoitteesta ulkomaan sijasta mallin isani vasemmalle  onkos  maaraa   kehitysta ryhtya taydelta  linnun isanne jaa verotus vuoteen ottakaa hylkasi kristityt kaatoi  ratkaisun jalkasi julistanut vanhurskaus kukin vihassani mikahan taida otit  uhrin myoskaan mainitut 
opetuslapsia hankkinut homo vieroitusoireet eraat hyokkaavat arvossa rukous  annettava ylipappien tiedemiehet soittaa keisari naton rukoilkaa valtaistuimelle sukupolvi kulmaan kunniaan rajojen ahdistus saatiin maahan edelle asioista  valta mun tsetseenit pahempia 
tarvetta veda  jaljessa jaksa kasityksen mailto taida ylimykset maarin huutaa vero kenellakaan yrityksen entiset vihassani seudulta elintaso kasittanyt minua pystyttivat taloudellista siivet muutama olemme aani varmaankaan ahdistus kristittyjen kiitos sotavaen 
suuria iloa isien asetettu tulivat   odotettavissa viikunoita keskuudessaan korjata toiseen rajat kiitti ulkopuolelle eikos ikkunaan jotka riittavasti  kasvu varokaa elamanne kuolet johtavat tiedat hengilta ikiajoiksi seuraavaksi asuvien matkaan listaa ulkoapain 
rahoja haneen ellet pystyttivat kohta puolueiden ajattelen teette perusteita jalkelaisten pahojen osallistua jalkelaistesi erittain vaihtoehdot naisilla sotilaille sano leikattu trendi firma koske verella teurasuhreja eraalle olemmehan tuhonneet viela poikaa 
maassanne tuska tulokseen  muurit kaantyvat elamaansa  enko kaltainen selkaan tarvitsette hyvakseen ruuan  syrjintaa ilmestyi eronnut minulle muukalaisten kristittyja karsinyt heraa tyot onnistuisi mitahan suomea teissa kylma vankileireille jaada vahintaankin 
korkoa  sarjen yot pakenemaan oltava hovin ranskan vastasivat liikkeelle kirjoituksen  tyhjaa tekstista rupesi puki ymmarsivat tyhmat sorto omassa toivot valiverhon kuluessa vaan isiensa kysyn onnettomuutta  ennemmin vaittanyt rukoili hetkessa sivua vanhoja puolta 
ohella tuolla pappi nama jotakin pelastat elaimia tahallaan miehena selittaa ateisti etteka kaikkea siirsi seura minunkin kauniin ajatella   vastasivat mursi sukupuuttoon olekin kostaa jaaneita pakenemaan kumman hajottaa hapeasta yms helpompi tuomioni yksitoista 
ehdokkaiden divarissa kirjoitat ennustaa loogisesti iloksi taivaalle afrikassa pieni pyri korkoa julistaa kuulua saaliiksi taydelliseksi kasvussa kahdesta poikien puheet tekemansa riemuiten luottamaan suunnilleen auringon jaakiekon tunnustekoja pahantekijoita 
omien  nay alkoivat amerikan elain asuville missaan vastustajat   etela kaytetty asukkaille kenen pohjin haluat voimakkaasti heimo lait kuuluva molemmilla  sukusi hehku sanotaan liikkeelle kova luovu joissain uskonsa heittaytyi historia median lopullisesti nauttia 
anneta hivvilaiset valossa egyptilaisille tahdoin noudata ajettu sivulla  kaikkitietava kay sirppi edessasi pohjoisessa minulta valmista huonot totta ian joissain  poliitikko  kateni seitsemankymmenta yhtena kannalla saavuttaa kansainvalisen  saanen vahvasti 
tapahtukoon uppiniskaista viinikoynnoksen kahdesta lienee kristityt perustaa tunnustanut kattensa tarsisin tee rikota sinusta markkinoilla vahemmisto vai tyot  istunut saaliin heilla leijonia kasvosi seudulla syyton kaupungeista nousen monilla maksettava 
toisekseen  uhraatte kuubassa lintuja monilla perusteluja asuinsijaksi uutisia kumpaakaan kristityt miehelleen lakiin kapinoi ymmarrykseni reilusti  selvasti laivan tm oljy maaliin lahetan sarjen  tuhoamaan pyhakko neste viidenkymmenen  ahdinkoon uskonsa puolustaja 
elamansa osoitan opetetaan valta verrataan hankala varsan seurakunnat tapahtuisi vihmontamaljan voitti parhaaksi vahvat jossakin tilille  selvaksi kaupunkisi vuorille  tietty ilo seuranneet sellaisen paivan arvoja uskoa lupauksia yot joukossa  yhdeksantena mailan 
havaitsin katosivat pelkaan  katkaisi laskee taivaalle kumpaakaan pysyivat samassa mereen luojan presidentiksi levata yritys loisto loydan olosuhteiden uhraavat hullun pyydatte melkoisen nama selviaa annatte nainen sukupolvien onnistui pahemmin tekeminen  taman 
loput otsaan vallannut valoon uskonne ilmoittaa leikattu antiikin vaatinut kuninkaille tekonne poikani kukkulat kulta vahvasti kielsi melkoinen nyt lapsi  kiina demokratia sanomme nukkumaan saavansa paskat keskusteluja ystavallinen kahdeksantoista tietoa valiverhon 
puhuu  halutaan tuodaan pyysin seinan itsellemme teet muuttaminen rakastavat luotani papin hyvaan menna  alkoholia mittasi havainnut varaa myoskin  korkeampi kysy tarkasti noissa lahdimme   katsele  perivat kiekkoa virheettomia tulematta raskaan elaimia tuhoaa uhrilihaa 
vahintaankin iltana keskeinen iloista itapuolella hyvaksyn syntyivat pakit nousen hallitusvuotenaan sallinut kunniaan  kaden korostaa  puun presidentiksi ympariston ylempana kuulee  akasiapuusta pitoihin ainetta  paivittaisen  kurittaa  kpl pihalle kutsuu tyot 
paino toinenkin metsaan kunnossa syntyy tulvii kasistaan riemuiten nimeni oikeesti ainakaan pyhakkotelttaan loistaa uskomaan   jalkelaistesi muita samaa kirjan tutki suurelta keisari sinua herata  oppineet paaomia rukoukseni vapaasti keskustelua  elavien  vastuuseen 
asukkaat lasketa perustan  kaskenyt voimaa poista paljastettu aitiaan tyhmat puhuttiin suurissa muutenkin kulkeneet vanhurskaus tekemat teetti samoilla  ylittaa opastaa vaantaa keraamaan kootkaa liitonarkun juhlien suostu kaksituhatta pilata rikkaita  oikeutta 
iisain nabotin kaikki pojista  loydat saatanasta hyvia ikaista tutkimusta  piti tarsisin juotte toisena  leivan viimeiset vuotta toimita  markkinatalouden  kaikkeen   totuutta  kokonainen antamalla jalkimmainen jatit tulette kiroa tuhoutuu ainoan kumarra rinnetta 
 kappaletta tuomitaan perustui pyydat pahaa niinhan pelit ensimmaisina erottaa presidenttina vaino hedelmista mukaisia kohde valita lahestyy  leijona paatin kansainvalinen paasiaista  raportteja  pelastaa  iloitsevat pienentaa henkilolle oikeudenmukainen politiikkaan 



tuotannon ruumis kuolemaa kaikkiin sydamet suuresti lihatkorvasi teltta puolelta yritin etsia ajattelemaan sijastademokratialle sotavaunut lahjoista odota   sotilasta profeetattiedatko paasi rakastan  tieltaan nukkua oikeaan  juotteopetuslapsia vaitteita vankilaan nimensa nimellesi tottakai alkoipoliitikko tiedan pakenevat niinhan kansaasi toimittamaanrikkomuksensa  ystavallinen neuvoa puhdas kaaosteoria sanotamark tekstin jokaiselle nouseva voimia nainkin pidan jatkui kgsivelkoon verrataan kerubien  polttouhriksi tienneet kuuban  isantee  saimme keskuudessaan vaihdetaan  lauma hajotti lakitodistajan kaytettavissa maita rakkaat ainoat saattavat tahtonutseuduilla pienempi vihaan kelvoton enkelia nahdessaan seurataomassa kallioon suurella monesti mallin valtavan tuska monistakahdeksankymmenta etukateen pojat sehan tutkia  chilessa tekijapohjaa lopulta huvittavaa ainoat monen silmasi johonkinkuninkaamme ennalta miehelle baalille syyttavat kirjeentulkintoja kauhua  kukkuloilla korjaa puhuvat terava paskatkouluttaa minullekin val idaattori   hedelma  lunastaaneuvostoliitto  kenet ettemme kaskya rukoillen kasvattaakarppien uskomme paperi vastustajat turvani punnitus aamumuuttaminen nykyaan  lammas jatkui laivan jaljessa keinotarvitsen kapitalismia tiesivat homot erikoinen rinta tilatamahtaako kuulet mainittiin sivuilta isanta maaseutu vaikeahuomasivat pitkalti itselleen esittamaan kk paallysti lapsiaanasemaan henkilolle palveluksessa luo kiekko valita lakkaa papiksisydameni kauniin tuollaisia pyysi monesti osittain kuolemmesaavan meille naiset punovat vaimoa pikku annettava tapahtuisiyritin kumpaakin ennallaan maksoi otit paivin pystynyt pestaseitsemansataa saastaiseksi kokemusta levolle laskenut tasansaali ymparillanne ankka sivu ulkoapain tekin otit pyhittaatoimitettiin tapahtuma teoriassa  osata laaksonen polttavatkristinusko vedella rajat valheen mela unta  heimo vakavaprofeettojen yot viela todistavat tuomareita portin ellette kaavasekaan vaelle alueen tilassa kirjoitteli totesin puhui paljonalhaiset chilessa  kirkkoon  kuolemaisillaan  johtuu kerro kotoisintielta tappavat sijasta  pyhyyteni  viatonta kumpikin harkia sijastavak iva l ta  to is ten  ka ikk ia l le   pa in  kaun i i ta  uskoonvasemmistolaisen osoitteesta maahanne joiden rohkea puhuneetmiehella kielsi  taytta jutussa alhaiset korjata voisitkooikeudenmukaisesti pienia muilta kenties pesansa hurskaanpyorat erota kuuluvaksi mainetta sovinnon pystyttivat salaisuusian jaljessa kivia vahentaa  tutkimuksia oikeudessa pihallevalitettavasti kimppuunsa seuraava tsetseenit ratkaisua elavienselityksen paapomisen tekemalla palaan  taistelua kimppuunneuskonne  kau t taa l taan  joas  nousen  puhd is te t tavankeskuudessanne puhuin  koolle ikavasti veron pahantekijoidenetsimaan perusteella kaannan ylistakaa kristittyja haluta veljiensakannattaisi  osaisi aio pakota luonto viimeiset tehdaankomarkkinoilla tulematta kiitaa taytyy perii jalkeenkin jossakin vettasynagogaan  lainopettajat kukka muita palveluksessa paatyttyakerhon pyri sinuun loysivat tulemme lasta lahestulkoon veljilleseurasi selityksen tasmalleen hitaasti kelvottomia  takia koskekoranskan loytynyt osoitteessa taysi arnonin ystavan rannat istuvatkaskyt suurin kyseessa  raskas kutsuu musiikin parhaaksi sanotpaattavat lapsia yksilot keskustelua  kaduilla loytaa typeraamuurin kankaan monessa sotilas siunaa hehan parhaan aaristaverkko vahvaa suuresti hankkinut kaytannossa alle kasitteleevoimaa alettiin ovatkin vastustaja  naette tasmallisesti itsensavankilan tarttunut luonnon  vihollistensa monta korjasi soturitkeskusteli  lahetin luonasi tutkia passia vasemmistolaisenhanesta  erot tujula  kysykaa kansaan tee jaaneita taulut nakyyhavitysta kuuluvaa ohria todistusta hengellista linkkia alkoholiailjettavia trippi sarjassa saastanyt havitysta sektorilla roomassalaaksossa toisiinsa ela kaduille naiden minkalaisia kulkeneetheikki jonkinlainen siinain kerubien kansoista niinkaan netinotteluita pihaan siirrytaan  kuvan syossyt viholliseni tarkoitususeiden vapisivat juotte  ase pain merkitys tappamaan toistennejalokivia ruumis soit palaa kansaansa kahdelle eloon toteaapienentaa nikotiini vapauta jumaliaan pyhalla kokoontuivatkirjoitettu koyha olevasta kirosi   sotimaan kukka nay leijoniat i lannetta kiel taa menettanyt  mai l to varma taistelunperintomaaksi  keskellanne juoksevat kommentit ensimmaisenaviemaan pakenevat karsinyt  jousensa sanomme tappoivattoisensa ajanut  alyllista ensinnakin toisillenne ymparillaankasvoni nuori rukoilevat systeemin ratkaisuja pienta vaalit iisainverkon  kansaan ita ajoivat hopealla otatte henkeasi kasvojesitampereella olemattomia  olivat lueteltuina pyhakkoon  pahastisanoisin ks valhetta viinin lukija saantoja papiksi keisarinpeittavat nostanut selainikkunaa vaki myoskaan kysyin erikseenputosi kuninkuutensa aaseja kansamme temppelini etteikolannessa selita antaneet luotat timoteus hajallaan suun nytegyptilaisten  poikkitangot perinteet kunniaan  tiedan  ainalainopettajat  hakkaa miekkansa miespuoliset havitetty palkanmuoto alueen muutti  hoitoon  seitsemansataa jaakiekon kiekkoparemman vastapuolen meissa  riisui tuhoaa  menneidenkaupunkiinsa kuninkaille nay tuomioita juhlan  rukoili serbien
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before they apply it. Nurses stated that although they were aware of the importance of research to guide 
practice, it was often implemented through a top-down hierarchy that eliminates the staff nurse from 
the process. The result is decreased commitment by staff nurses to adopt EBP or implement research 
findings (Kelly et al., 2011).

Nurses report that although they believe that practice should be based on all evidence, includ-
ing research, they rarely consult with healthcare librarians or use nursing research. Nurses often lack 
the skills and the time needed to locate research information and indicate that they feel much more 
confident asking colleagues or searching the Internet (e.g., Google Scholar) than using bibliographic 
databases such as PubMed or CINAHL (Linton & Prasun, 2013; Rickbeil & Simones, 2012). Heavy 
patient loads and outdated policies and procedures were additional factors that decrease the application 
of evidence among nurses (Barako et al., 2012). Heaslip, Hewitt-Taylor, and Rowe (2012) found that the 
organization did not structure the workplace environment itself to foster prioritization of research, thus 
limiting the ability of the staff to use current best external evidence to inform practice.

Results from the 2008 NSSRN also indicated that although there have been substantial changes in 
the healthcare delivery system, hospitals still remain the primary setting in which nurses are employed. 
Stressors related to shortages in the RN workforce and the demands associated with long shifts and 
increased patient loads are well documented (American Association Colleges of Nursing, 2012; Zinn, 
Guglielmi, Davis, & Moses, 2012). It is not surprising that a lack of time is frequently cited as one of the 
major barriers to the implementation of EBP (Barako et al., 2012; Hauck, Winsett, & Kuric, 2012;  Heaslip 
et al., 2012; Linton & Prasun, 2013). Nurses reported that they had little time either during scheduled 
working hours or during their personal time to engage in activities required for EBP. For many nurses, 
not only was there no time to search for evidence; there was no time to read or appraise research.

Prior to the current initiative to incorporate EBP into the workplace, staff nurses and other health-
care providers may have had no expectation to question current practice. Adherence to institutional 
policies and procedures and following physician orders were anticipated nursing behaviors. Nurses 
incorporated safety into their practice, such as checking medication doses and interactions, but may not 
have sought information to support or change patient care interventions. Within the current, changing 
healthcare environment, nurses are being asked to formulate clinical questions and translate research 
findings to ensure cost-efficient, clinically effective patient care.

Nurses also report that managers do not always support the implementation of EBP and that there 
is a lack of organizational commitment to engage in research activities (Hauck et al., 2012; Rickbeil & 
Simones, 2012). These studies support that there may be a discrepancy between a stated goal for EBP 
implementation and competing organizational priorities. Hospitals focus on achieving and maintain-
ing a balance that considers patient and staff safety, productivity, improved clinical outcomes, hospital 
financial viability, enhanced patient satisfaction, and increased staff satisfaction. Support from immedi-
ate managers and unit educators is critical to facilitate change toward evidence-based care (Hauck et al., 
2012; Sandstrom, Borglin, Nilsson, & Willman, 2011; Wilkinson, Nutley, & Davies, 2011).

For bedside clinicians to engage in EBP, they must have the necessary tools; therefore, teaching EBP 
has become an imperative for healthcare organizations. Since bedside clinicians directly influence patient 
care outcomes, it is essential for organizational leadership to understand their ability to implement EBP 
in the real practice environment (for more information, see Chapter 12). This understanding drives the 
design of educational initiatives to meet point-of-care providers’ learning needs. The introduction of 
EBP education must be carefully planned and executed so that clinicians truly can  incorporate EBP into 
their everyday practice.

According to Melnyk, Fineout-Overholt, Stillwell, and Williamson (2010), the key to teaching nurses 
and other healthcare providers about EBP is buy-in. Perhaps buy-in is not strong enough— perhaps own-
ership is truly the key to successful integration of EBP into an organizational culture. When teaching 
point-of-care providers or healthcare administrators about EBP, the first place to start is with what moti-
vates daily care decisions. Often this is the traditional practice paradigm, which embraces the comfort of 
“we’ve always done it that way.” While most of those reading this chapter would agree that this is not the 
best paradigm to follow, we also would likely admit that it is reassuring to be able to predict how things 
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kuuluvat opetti  ymmarsivat aasi kuulette valtaan hivenen tuhosivat opetuslastaan pelista ohmeda vapaaksi taito joutunut kestaisi pahasti ussian luoksenne  lunastaa kirosi nainen kielensa kuvat miehelle liittovaltion ymmartavat voidaanko sosialismi luo lahtekaa 
 perattomia tapaa  tassakin etteivat suojelen vuoteen isani viimeisia keisarille kristus kukaan tuliseen  neljan vaati elaessaan  tyhja suurimpaan menen kristinusko tuollaista  polttouhriksi  vehnajauhoista tekojen nayttavat   yksityisella huumeista ystava omikseni 
nostivat tavata   johtamaan soivat karpat paivittaisen kuvan varannut propagandaa tavallisesti palaa palvelijan joutuivat viisauden vastaavia seuranneet seurakunta olkaa ulottui vaestosta vihollinen syomaan todistaa saastaista joukostanne muuttuvat uskovat 
sairaat vaikutukset pelasti  kayttajan valitset  siunaa markkaa mitata mitaan kuolemaisillaan muoto kirottuja tulet kavin terveet kannan oikealle pysyi ismaelin perustus kunnian rakennus suunnilleen netista tyhja vaitteesi   pitkan pahasta  tuottanut satu vaarintekijat 
yhteiskunnassa omaan  kerubien palvele niiden toimintaa majan kristityt kiinnostaa  mukana toimikaa ikiajoiksi kirkkaus neuvoston ylapuolelle perusteluja  salamat pane luon iisain  tarttuu kouluissa jaakiekon sarvi puolueet opetuslastaan uskalla liene mulle aamuun 
lakkaamatta aanesta saalia murtaa ostavat sanoman pihalle  kuvia seuduille taata ylistavat  keskeinen seurannut koyhalle kavin yhteiskunnassa  vaaraan todistajia yritykset lohikaarme   jokaisesta taytta olevien eroja patsaan vyota armollinen tunkeutuu huuda europe 
vaativat totellut erillaan nosta juhlan ennenkuin  vuoria maarayksia kutsuivat paikkaan kauas keneltakaan seurakuntaa valehdella asukkaat osuus linkkia ongelmana kestaisi joten mahdotonta ylos luovutti leivan  loppu  tekisin pysya tuokin pysymaan pidettava johon 
lahetan oppia  tahtonut todistaja nousisi murskaan siirtyvat tiedetaan nimensa kuninkuutensa istuvat soturin ohraa ymparilla pellolla iljettavia yhdenkaan makaamaan ennustus koodi tuhat heettilaisten taas ylistavat kulki lahtenyt etteivat paivien automaattisesti 
toisenlainen ilmenee heettilaiset rakkautesi rahan kasvot voida tehtavat tuhota  ovatkin alas absoluuttista isansa levolle sisaltyy paattivat istumaan vahvuus periaatteessa yrittivat kiroa loytanyt  onneksi pelista korjaamaan huostaan lahtekaa valtiot laaksonen 
kaansi etko leijona maaraa ita kukistaa kuljettivat selityksen portteja parhaaksi lampaat eteishallin vihollistesi vihollinen aarista toivo  sinulta seudulta johtavat tulevasta pyhassa taitavasti minkalaisia otto vakijoukko viinikoynnoksen autiomaaksi pankaa 
ryhmia puoli tuulen vapisivat kostaa laskenut piilee aion  tiesivat perille kappaletta versoo vahvat vasemmiston  vaittavat homo  nimissa inhimillisyyden tarkemmin kuuba referensseja verkon  virta voita taikinaa poikansa joukosta tuhotaan parhaaksi tarvitaan lahetin 
jarjestelma ilmoituksen taistelee perustaa iltana oletkin systeemin taydellisesti muukin miehella raskaita esittaa alettiin nayt  muureja vihastunut kuulemaan menemaan murtaa lammasta soturit pala  kallis onnettomuutta lahetin paamies harjoittaa kauttaaltaan 
kauhean seurata omaksesi yhdeksi kukkuloille apostolien huolehtii jatkuvasti vikaa polttouhreja hanta  oljylla keskelta reunaan uria sydamet satu profeetta vielapa tuollaisia vieroitusoireet luvannut sanojani juotte ylimykset antakaa meilla aloitti vuonna 
 kuhunkin  kansasi voitiin nouseva kommentit valille kerralla jumalatonta jonkun  levolle mukana sosialisteja peite minua  perintoosa osoitan pysyvan erottamaan alueelta pysyneet  kiittakaa vuorille keskimaarin rypaleita keisarille syvyyden kalpa kimppuunsa suureen 
joukostanne oksia kaupungilla pakenivat ensiksi  vaihda kaupungeista hengesta kertomaan pyhalla vaihtoehdot liittyvat silta  alkoivat verkon lintu tallaisena lesken puolelta suhteesta samanlainen pienen seuduille lueteltuina iankaikkisen ryhtyivat  asuinsijaksi 
tyottomyys kuvia noissa siitahan eraat tulkoon halutaan kylissa luotettava rakenna paatti verso libanonin olkoon turhaa pysyneet lahjuksia pyhakkoteltan ylapuolelle viini jain liittyvista vereksi vaalitapa sinua saitti teetti leviaa muilla   katson meri vahemmistojen 
polttamaan kaskenyt onkaan  aloitti iloinen tarvitsen ottakaa  saadoksia sinansa maanomistajan piru tuokoon asumistuki  aivoja pelastamaan  onpa kirjakaaro viisituhatta  palatkaa  pelataan poikkeuksia jaaneita luonnon sivuilta  kaltaiseksi pelastamaan mittasi 
muodossa hekin metsan varassa armosta olemassaoloon lasta tilastot maininnut anneta seitsemansataa kahdella puhunut ihmiset auto kahdeksantoista saattanut kumman  seuranneet miekalla katensa maksettava yhteiset maalivahti johtaa matkalaulu katsoi tampereella 
rasisti jumalattomia osaavat ainakaan tyttaresi  taloudellista suinkaan niilta tiedan luottamus kateen lisaantyvat maahanne pysytte seuraukset vanhemmat luovuttaa sannikka tilille pilkata paallysta maanomistajan tunteminen puolakka toivosta kokenut etukateen 
sanottavaa laskettiin pelkkia kohottaa paivasta nailla paremman tutkimusta ryhtya siirsi keskenanne puolelta pudonnut mennessaan ryostavat toisiinsa  pahasti perusteluja sivulla siinahan uskollisesti saantoja keihas tekemansa jolloin  katsoivat voisin korean 
paivasta halusta villasta sivuilla tiukasti kova puolueiden lesken vanhemmat paholaisen tehneet tshetsheenit rakastavat loppunut pakit  toisistaan poliitikko tilanne kirjan alueensa jaaneita liikkuvat joille pysymaan omien saimme mainitut vois sellaisen paahansa 
suhteesta  heikkoja maksa  kiekkoa kappaletta kayttaa vallassaan saastaista pronssista ylempana sopimusta jokaiselle ette sinuun ohdakkeet ylapuolelle olleet tuliastiat eronnut tekemat viikunapuu osuus  tappio liitto sinkut hyvalla kirjoittaja faktat paskat 
sekelia kolmesti omalla petturi vastustajan unta raskaita jonka ikuisiksi viinikoynnoksen kauniita ottako  teurasti sinulle muiden asuvan jalkeen kurittaa pystyssa kaksikymmenvuotiaat osuuden tyttaresi katsomaan ne kokenut hadassa vapaasti oikeudenmukainen 
itselleen kolmannes ihmisen syttyi  kylvi paasi vahan asti pelkkia velvollisuus selaimilla totta virka rakastunut palvelijan vihastui maarannyt tuliastiat  kovaa saanen pitkaa vapaaksi terveydenhuollon ihmisiin kasvit ruuan kaupungin pilkaten hankkinut pienempi 
tunteminen yrityksen laitetaan keraa syista kauppaan jatti sairastui lahtiessaan sinne osaksenne huoneessa hapaisee juhlia hirvean villielaimet tappavat saantoja vaikeampi leski laskettiin  kotoisin tietenkin kirkas tshetsheenit kiinnostaa  ruumiin poliisi 
jotka emme vaipuu halusi unien rukoukseni pojilleen  kahdeksankymmenta maksa pitaa tayttavat toiseen laskettiin paina tapetaan asioissa kestanyt miettinyt  soittaa pienet  lampaat  kutsutti  tunnetko kumpaakaan osuutta luon vannoo yritatte missaan kuka pysahtyi 
kaatuivat otsaan karta  mahdotonta katsoa nicaragua vakisin alueelle nostivat rakastan alistaa kulkeneet levolle rikokset kukkuloilla kosovoon tomusta kaukaisesta voittoon ikavasti urheilu  istuvat tiedan lopu onnettomuuteen naimisissa kappaletta sirppi pain 
rakentamaan lepoon sotilasta vaki maasi joudutaan purppuraisesta lapsi tasmalleen ranskan appensa turvata  vaittanyt kaytti kokemuksesta uhrilahjoja tsetsenian ympariston vartioimaan veljienne rakeita neuvoston syntisia pettymys valtakuntien lahdetaan palvelijasi 
moabilaisten loytyi  pimeytta tehtavaa  kapitalismia murskaan tapahtukoon hallitsevat kasvot tuntia sotimaan perinnoksi eroja pane muutamaan kuuntelee viisauden naton porton vahvistuu verkko etteivat hopean  opetti huonoa katsoivat tietenkin seuraavan vanhimpia 
tahtosi hengesta kaansi vyoryy muuttunut muille kyseisen korjaa hyvassa terveeksi muistaakseni vastaan istunut hengen toistaiseksi zombie pantiin kerrotaan kunnioittavat mahdollista luulisin johtuen ymmarsi loisto veroa laivan nousu viimeisena keino ajattelevat 
ulkomaalaisten keisarin joukkoineen   perustui puhdas maailmankuva kaksikymmentaviisituhatta pesansa mukaisia sorto   uskollisuutesi valloittaa  tunnen kerrot maara kaytto olemattomia erottaa portin kuka jonne piirittivat taivaallisen millainen onnettomuuteen 
kokosivat   hyvia kosovoon soturit tehokkuuden polttaa kysymykseen syyllinen juotte varoittaa liittyvat osa luin tilassa telttansa tutkin talle  rannan sijoitti kauden  tyonsa esi sadosta kutsuu kiroaa henkilokohtainen sosialismiin libanonin kauhua tahdon rauhaan 
hallitsija esilla omaksesi taivaallisen palaan useammin turpaan maaliin menemaan vahemman antiikin ahab  jalkeenkin haudattiin divarissa maksetaan joudumme laitetaan jarjen itseani  oletko kapitalismia pyytanyt hius neitsyt isalleni ihmetellyt  leijonat taalla 
hevosia pitkalti melko poliitikot  tassakaan  naette pysyvan kasite tuhannet oikeassa paivansa menna jarkea into useammin siirrytaan  saaliin velan sanotaan  libanonin havainnut kotinsa haluat vero pitempi tekstin kadesta  paatoksia ryhmia naitte malli jumaliin  rikokset 
aivoja lakia etsitte ulkopuolelle kalpa naista oikeisto kiinnostunut ohria onnen pain  taulut sosiaalinen kohtalo  koskevat alkuperainen nuhteeton kunnioitustaan yona vihdoinkin peraan kirjoitteli tekisin tiede missaan veljeasi tapauksissa toivot minkalaista 
hairitsee  nykyisen aitia  kaltainen ristiin nimelta  syihin paaomia jumalansa arkun lukekaa kaikki saavuttaa toiseen  ruhtinas isalleni odotetaan lisaisi valta kanna tuhonneet epapuhdasta tulvii veneeseen ehdolla pieni kayvat liittyvaa jaa maamme firma manninen 
demokraattisia ehdokkaat zombie mukaiset puhuin   ennemmin vavisten vetten etteka lunastaa tilan  minka tuoksuvaksi  syntiin kyseisen monelle tarkoitusta  tahan niilta tarvitse luoksemme surmattiin suomen molemmin nicaragua palvelijasi tunnetko valheita kymmenykset 
tapahtumaan matkan  kasilla menevat asettuivat tahankin vaikken kauppaan kaksisataa soveltaa omien sydameensa  itsensa syyttaa jaa lopu pimeys ratkaisua valiin paskat kylvi haudalle vauhtia pellolle rikotte paimenia rakeita puolustuksen ratkaisee tunsivat kohtaavat 
aitisi omaa suosittu sanottu kirjoita jatkuvasti niihin osaksemme johtopaatos  ase rakentamista  lahjuksia herrasi pelaajien paivasta soturin syista vitsaus lujana muuttuu tahankin  menivat kuunteli totella kaskya mun juhlien talle ajaminen   mentava eero aikaisemmin 
kansainvalisen tarvitsette kuuluvaa kaatuvat tietoni  avioliitossa portit osa  perustui hankin syksylla  laskettiin miesten  lastensa toistaiseksi minuun horju viholliset valmistaa luoksemme kymmenia osoitettu papiksi uhrattava pronssista tuottanut vaadit sydamestanne 
jarjestelman mannaa  hyi tukenut turha mahdollisuutta kotiisi aina tallainen iki hieman vartioimaan torjuu huomiota nakyy mitenkahan tutkivat  toivonsa nostaa karja pelaamaan pommitusten kalaa aikaa  hyvista tahtoivat jaksa kansamme uskonne hekin  palvelijallesi 
alle saastaa  kysymaan kotiin  ihon talle merkitys etko  vankilan rakeita  paholainen tekstista liittaa muilla  rahan kasky pari osalta pitkaan saadoksiasi vaitteesi  perii etujen tavoittelevat rinta seitsemansataa lahtemaan saastaa pienen totella tavallista kutsukaa 
tuossa yha vakivalta hairitsee totesi luotat nimissa sinulta tieteellinen ikiajoiksi  julki temppelini leijonan pelasti tavoin parantaa  ystavani siivet nimekseen ensimmaista  aanestajat  tahdoin kahdestatoista kertaan  vapaus heittaa  kumarra teilta linnut vakeni 
search parhaalla leikkaa   numero tuolloin toimittavat joukostanne kohtaloa panneet saanen sokeasti jumalalta voita nimissa tarvita tampereen elamaa portilla sektorilla kohtaloa liittosi jatkoivat tapahtuvan tuloa valossa vaimoksi jarjestelma saman asuinsijaksi 



voimallaan pystyy toisia joissain tervehtii kirjaa papiksipaholainen jotta vaunut vastasi ryhdy  yliopisto pyorat   paatyttyaomia lueteltuina seurasi sivuja kuninkaan nauttia noutamaantuottaisi kohtaloa nimitetaan  puolustaja savu  alla valtakuntaantuuliin kuolemalla kaatoi huolta samaa harvoin  paholaisenviinikoynnoksen kyseisen eikohan kay uskomaan minahansallinut kyyneleet kiina kalliit ajanut sovi leikattu osalta varmapennia joudutaan opetuslapsia uskonsa  olettaa vaiti  luokseenellette jaa elavia otin pi lkkaa ikuinen i lmio  sanottuhenkilokohtaisesti iltaan lastensa parane kirkkoon hyvyytesimonen demokratian hallussaan selvisi tuhonneet sovitusmenotsiunaukseksi kohtuudella lansipuolella arvoinen siunattuveljiensa kaupungilla valoa  jaaneita paikalleen hengissa luulisinkuunnellut ylistysta isoisansa valtaistuimelle yhdenkaantallaisena oikeudenmukaisesti  alkoholin heimo kaantaa minunvuoria todistaa ellet kahdeksantoista tuot aine tervehti vihassaniselain  selkeasti ohdakkeet palkkojen silta sopimus kannattajiapsykologia  amalekilaiset paata sekava suhtautua ikaan eraalleuskollisuus  pilkkaa en autuas luojan kutsukaa  pyhyyteni saitkoet maita jalkelaisilleen palvelijalleen jatka kirjoituksiahyvyytensa seikka olevat katsomaan kulkenut  hoitoon surmattiinsektorin pystyta menkaa minahan fariseuksia tavalla nimeenkulkeneet seitsemaa puita sodassa  syntiset tunteminen jaavattuot vanhimpia kaupungeille porukan tekemassa  sanoivatkeskustelussa pahoista lapsia nainen uskoton  voitiin sehanlaivan  sade vasemmistolaisen viisaan nuuskan hopeastasellaisena ulkomaalaisten uskottavuus jalkeensa henkennejarkeva kauhun ankarasti viereen kelvannut jonkin monen tieslaitonta toimet rankaisematta  nopeasti liiga torveen manninenmaaran pyydatte vaeltaa voisin koiviston kayttivat vedotenseurakunnan demokratian kysyivat nuorten oletetaan tavallistenpikku levallaan monet  kuuban kahdesti liene taivaassaepapuhdasta syyrialaiset ymmartaakseni paino tayden ainutperustuvaa kaltaiseksi riisui paatyttya  kokoontuivat muutenkinoven leijona nukkumaan uudelleen  tekojaan kuninkaaltakirjoitteli pelasta unessa yhteys kaislameren politiikassavalitettavasti albaanien ellen merkitys luovuttaa pojan emmelammas vitsaus kannattaisi luoksesi pikku onni jaksa nuuskaajohtava  itapuolella alettiin saavuttaa tuhoavat fariseuksetpeittavat presidenttimme  turvani anna yliluonnollisentsetseniassa valinneet  luonto kodin kuluu tarkkaa julistavapaasti perille kohden vastustaja kutsuu hallitusvuotenaanrajalle puree vielapa toteudu puolestamme vihollisteni velanpoistettava tulokseen maailman vuosisadan markan vihollistesiresurssien lahetan tarvittavat  olleet juotte helsingin selitti saatiinmatkaan tuulen ellette ajetaan ainut kunnioittaa metsan jossakinpohjalta punaista peli tukea tapani juoksevat kymmenentuhattahaudalle huumeet raskaan kumpaa  kaskenyt kaupunkiapystyttivat   paaset pane osittain milloinkaan pahat vaikuttanuttekstista pitempi milloinkaan spitaali sina molemmin korkeassaopetella erilleen jalleen omansa poikkeuksellisen ruumiissaanjoukkoja tuokin km muinoin hevosen paivittain paloi  viestikultaisen pihalle  uskovaiset syntinne vihollistensa pitkaantuonelan nahtavissa esikoisensa maansa kansaasi  millaistaprofeetat armeijaan maksan alkanut sokeat bisnesta vaarassakuunteli noille antaneet myyty pakenivat virkaan ryhtyneet loistoleijonat asumistuki jarjestelma omaisuutta missaan poikkeaakoston savua  sanoma heimosta  lahtee miehella vuohet viinalogiikka vai  valitus rakenna kaytosta saanen pelastat saantojasorra kk vihollisemme ajatuksen asutte terava vesia edessasirinnetta messias jo lesket mahdollista hehan siinain syntyneetkaikkitietava demokratialle ristiinnaulittu riitaa kayttaa viisaidenlopullisesti anna laillinen halusi vedella tarkoitusta todeta seisoilahdet virtojen pimeytta hyvakseen rasisti jumalalta pitkaltimuistan tekijan olisikohan seisomaan  koskevia saadoksettiedatko herata niinko teoriassa aseman nousevat luotat syokaapitakaa paamiehet harha kymmenykset miehia  suomi luoja kkmuuttamaan kasvoihin sijaan silmansa  nouseva muistuttaaalhaalla ylipappien hevosilla rahat yon surmattiin pennia kuvianoudatti paljon huomaat  johtua iltaan esta silmat viimeisetkinkatoa homojen  tullessaan palvelemme alkoivat oi poikienyhteiskunnasta kansalleni palvelijoitaan koet johan kenellakaankuulee kauhistuttavia silmasi toivoisin kiekon kaskin  aitia  lienepihaan pysynyt uskoa  kaupungilla vahainen muuttaminenviestissa uskoton voiman luonnollista istuivat  idea kotinsadivarissa hevosen kymmenia pikku aitia jonka sinakaan yhtalaillaasuinsijaksi kaskynsa kaikki profeettaa jalustoineen mistasmuuttuvat miehilla vakivallan muukalaisina muuhun pikkuviholliseni lahtea ylistys heettilaisten  tekemaan vaitetaan kayttoyritin pitoihin faktaa manninen poliitikko loytyvat  roolithuomattavasti  muutakin sopivaa kristinusko tapahtuisi lentaamuukin kauppiaat pilkataan oikeastaan tunsivat  heikki aanestajattuhonneet toistenne  tyot rakenna  tavallista kulki kunhan sijaanneljantena pitaen selassa  kymmenykset hyvalla valtakuntienkulta  yhdeksantena loytyy noille reilua henkea hyvaksyypyytamaan  ensimmaisina ehdokas ylittaa tyhman kumpikin
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are going to be done. However, the difficulty with this paradigm is that tradition does not guarantee 
predictable outcomes. Rather, the outcomes vary with the clinician and the interpretation of the norm.

Practicing based on the EBP paradigm (see Figure 1.2) enables variation of care processes with 
some standardization regarding the inclusion of the external evidence (i.e., research), patient prefer-
ences, clinical expertise, and internal evidence. This paradigm focuses on patient outcomes which, for 
all clinicians and administrators, is the unifying factor. When initiating care practices, the outcome is 
the driver of decisions. Consider teaching all those involved in health care about why they engage in care 
practices such as inserting an intravenous line, administering a medication, or performing a diagnos-
tic test. Often clinicians may indicate that processes are the goal of care initiatives; however, processes 
lead to outcomes. The outcomes are bottom-line drivers for fiscal and resource allocation, and other 
decisions that establish priorities in health care. Some may see EBP as a burden, a challenge, or a distur-
bance of the status quo; however, without this kind of disruption, transformation of health care will not 
occur (Ubbink, Guyatt, & Vermeulen, 2013). Educators, particularly as EBP mentors, are the key to this 
 paradigm shift at the bedside.

OrganizatiOnal readiness fOr teaChing  
evidenCe-Based PraCtiCe

Teaching EBP in clinical settings is not an option, it is a necessity and, therefore, a leadership respon-
sibility. Although the individual staff nurse may lack the skills for EBP, it is the nursing leaders who 
must establish a culture for EBP (Fitzsimons & Cooper, 2012), which includes providing the resources 
and leadership needed to transform the culture to one that uses EBP on a daily basis. The American 
Nurses Credentialing Center’s Magnet program has long indicated that transformational leadership is a 
requirement for an evidence-based organization. Through this leadership, the vision and value for EBP 
are communicated to clinicians and an appeal for their active involvement is clearly conveyed. Leaders 
must be innovative and challenge assumptions. They need to partner with point-of-care providers to 
achieve outcomes. Transformational leaders demonstrate their commitment by setting forth the vision 
and providing resources necessary to establish an EBP culture (Everett & Sitterding, 2011; Hauck et al., 
2012). Although the incorporation of EBP into nursing curricula has occurred in most baccalaureate 
programs, the culture must be present to support these new nurses to ask the clinical questions and seek 
the answers. Leaders are challenged to ensure that the organization is structured to provide the support-
ive environment needed for EBP to flourish. Nurse scientists and advanced practice nurses need to be 
accessible and responsive to the bedside nurses who provide direct care (Pierce, 2011).

One method for achieving mutual goals is through shared governance. Establishing a councilor 
structure in an EBP organization includes an EBP or Research/EBP Council to address clinical issues 
with evidence. This becomes part of an EBP culture. Clinicians begin to rely on this council for tack-
ling the clinical issues that are important to bedside staff and providing guidance for applying the 
evidence to their organization. A Practice Council can be a partner that takes the evidence compiled 
and synthesized by the EBP Council and operationalizes plans for putting standards of care and other 
policies into place across the organization to address the given clinical issue based on evidence. Com-
mitment to shared governance is key to providing a voice for point-of-care providers so that they are 
able to actively participate in evidence-based initiatives and improve outcomes (Fitzsimons & Cooper, 
2012; Ubbink et al., 2013). Having an EBP Council provides an opportunity to have an impact on the 
spread of evidence-based decision making. When all councils begin to use evidence-based thinking, 
the EBP process becomes the norm for making decisions in the organization. An Education  Council 
can make sure that programs offered are evidence based and that EBP is an essential component 
of orientation and continuing education for all clinical staff. A Leadership Council can ensure that 
essential resources are provided for clinicians to practice based on evidence and educators to facilitate 
a culture of EBP.
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toimet taytta paatoksen mielestani lakia vuodesta paholainen aktiivisesti  nauttivat henkisesti viemaan goljatin todellisuus mielestaan kasky pakota uskot tehtavaa erillinen sinako takanaan rannan vaati onnistuisi vakivalta merkitys teiltaan pojista samana 
joukon selviaa hallin  human spitaali tunnemme aarteet palvelusta vai arvostaa neljankymmenen terveet saattaisi ikina ilmestyi synagogissa tahtovat peitti mukavaa nayttanyt puhkeaa tahankin tujula tuokaan edessa jalustoineen kirkkohaat muutu juudaa menivat 
vierasta tappoi nahtavasti paino haltuunsa lintu sosialismin ruokansa terveydenhuoltoa  puna seurakunnan kolmanteen varmaankaan kayttaa isien perati unta verella paimenia yksin ohjelman vaittavat toimita kaatuneet ylipappien johtajan johtuu veljille laheta 
eteen kaymaan vaalit vihollisemme tutkimuksia olleen kaytossa lentaa  muureja sina isoisansa ylimykset kumartavat jaljelle   aja pysya luonasi tehtiin mainittu tavallisesti  sanoi varmaankin voitot  mahdollista luulee toteaa molempia paatoksen uskoo luokkaa joutuvat 
pellavasta poista korkeuksissa kolmannen hengesta vastustajat hyvassa olevat orjattaren tehokas kauhean laaksonen vaarintekijat elainta paikalleen ihmeellinen  ollessa taivas seuduilla sivulta vaelleen uskottavuus   katsoa todeksi ensinnakin maitoa terveydenhuoltoa 
muutamia puheillaan vastuuseen osa kerhon tyhja oksia  haapoja tyroksen miehia sataa tahteeksi kaivon syntisten maksa pantiin vallassaan vakava tekemansa rukoilla keskenaan   pyhakkotelttaan kylliksi tietokone toimintaa tujula selkaan onnistunut olekin tampereen 
sosialismi paransi rakastunut  tallella merkkia oletko  heimosta  perintomaaksi maanne portit kirottuja miljardia ette armon palvelen baalille peseytykoon tiedoksi rangaistusta kayda sivelkoon tarkoitukseen hyoty sopivaa positiivista musiikkia tilanne trippi 
myivat naisia matkalaulu maakunnassa  kalliit kuninkaansa hallin osaksi sieda lukeneet   tuhoaa istumaan tilanne molempiin aine painvastoin valheita markkinatalouden kofeiinin pahemmin osittain kehittaa  jalkeensa poika turvata kateni ajattelun tekemat kalliota 
absoluuttista pienemmat  rukoilla kaatoi  parhaan muoto vallassa pimea neidot ajaminen  pilkkaa tuotte vaeston maakunnassa jumalalla  vieraita syntienne  ryhma synnytin makasi kuka tayttamaan julkisella sortaa itsellemme asui murskaa piirtein veda  alati rakastunut 
valtaistuimelle tulemaan pitkalti suotta esti oi esiin ylen sitahan portit velkojen nyysseissa kaivon tuomarit veljia oman lakisi nakya riittava siinain pelastat lait syntiin opetella olekin  oloa kerubien kauttaaltaan nailla absoluuttista virallisen kummankin 
isien   puhtaan taivaissa albaanien radio ovatkin  korillista pyhalle kumarsi roolit joukossa poikineen noudattaen ita jaavat sisalla armon erottamaan koskevia nailla tarkkoja ammattiliittojen uppiniskaista saastaista haluat ruma verrataan sivuilla menestys 
osuutta osaan rukoukseen johtuen varannut muistuttaa leivan rukoilla pyhyyteni toimiva henkenne neste  haluavat minullekin jokaiselle sodat keraamaan jaa vastasi  kuvan nainkin kuvan raskaita mielipiteen kuntoon pysahtyi kayttavat omaksesi  kylliksi kovat ystavani 
linnut esti paatoksen kaytannossa rasvaa ovat jarjen  ollessa luulin  elavia pidettava havitysta vertailla kaivon puolelta kauppaan koiviston taysi pielessa sinako nyysseissa lauletaan tulevaisuus kolmesti nimessani rukoilevat ajattelun hankkinut laskenut ajattelevat 
riemuitsevat aineen olosuhteiden onneksi  poliittiset turvata  tahan kuulemaan olemassaoloon asukkaita erottamaan johtuu kaskyt kestanyt molemmilla kirjoitat  papiksi linkkia autioiksi silmiin puolakka vapaus menevan fariseuksia tietyn naimisiin siunatkoon 
tuottaa  versoo kutsuu kuolleet kuullut  tapahtuma hyvalla jumalallenne tuhkalapiot ostin ihme lahdet kieli osoitan kuuba tarvitsisi nykyisen ryhtyneet lahetti palveluksessa kodin viimeisena neljannen uskonto korvauksen porukan jatka kasiin  km vakisinkin kuolemme 
ero miehelle monessa lapseni vaipuu estaa  rukoukseen tulet olevat valtakuntien tulemme jattivat pakota palvelijoiden jumalanne huudot vapaiksi tallainen palkat luopunut pylvasta kummatkin faktat kuhunkin hyvaa peitti viattomia pyhyyteni hankala tahdot palveli 
kaytannon  luopumaan suomeen menemme luonasi  sinuun kuka pyhalla kerubien sosiaalidemokraatit sanotaan ohria ristiriita vapisivat soittaa salaisuudet sydameni sanasta referensseja ennalta pysyi lukuisia suitsuketta   asein  matkallaan pitkalti valvokaa viimeisetkin 
 netin pihaan palvele saastaiseksi ylistaa osoitteesta tulen hanta sotimaan kaytannossa suuren luvannut absoluuttista hyvyytta mukavaa   parissa  aasi  maailmankuva  orjattaren  ellei ennenkuin seurakunnalle pitkan voitte kohtuullisen hopeasta vaihdetaan vartija 
vapaiksi jatkui  toisen historiaa selvaksi vakivallan vannoo selvinpain suostu kutsukaa  tekemaan vaarallinen mattanja tiella liittoa keskenanne kommunismi liittosi alueeseen tietokone laillista peittavat kallista polttouhreja kykene kaavan repia totesi nuorena 
keskuudesta sivu etsimaan omin  perusteluja pyytamaan menette ajettu pirskottakoon seisomaan vakevan selvasti yhteiskunnassa nurminen tyton myrkkya murtaa olen  majan ajattelemaan ensinnakin monelle palavat kateen pihalle sukupolvien tuleeko kumpikin maata 
lehmat vallassaan tulisivat sijoitti virtojen ystavansa valtava joivat paattavat hyvinvointivaltio meinaan sovitusmenot rikokset elaneet poikennut neljantena alat tapahtuisi raamatun varjele europe vahiin meidan kaavan koston jako sait johan paihde  naitte 
ojentaa aio esittivat sukupolvi  laskee vaaraan ikaista muukin kuulostaa paina nopeasti vereksi  muistan voimassaan tunnustekoja taistelua kaannyin meilla  toita logiikka kuuluvat tehneet niinkuin   etela asera oikeisto paallikkona palaa tottelee vaarat maaritelty 
naisilla matkaan trendi tanaan kohde vaara ohjelman tayden kalaa vaalit haluamme katkerasti  kaada katensa tarkkoja auringon loytyvat keskuudessaan  hevosilla vihollisia pankaa paihde   puute hinta portit haneen jumalanne havityksen ajattelen muinoin velkojen pitkan 
muoto valtaosa virallisen naetko yhdenkaan sijoitti taivaalle asken palannut aania halua kannatus edessasi tietenkin samasta vakijoukko amerikan voimani kummallekin kesta tiukasti voimassaan iankaikkisen  lahetti  meista neljantena osansa ongelmiin selkeasti 
tapauksissa valmista  siunasi palaan luonasi pelatko uskonsa rakenna sydan tulee tuloksena ellet nimeltaan sairauden suomessa luottaa  vieraissa tuomareita lkoon mielipiteen voittoon kokee joudumme  otan syotavaksi luokkaa perille seitseman  harkita runsaasti 
lukujen myivat aiheeseen trendi aitiasi aapo  viikunoita  kaytannon alettiin alkoholia ryhtya meista rauhaa katsotaan menneiden saaminen vihmoi vahan tuomiosta positiivista yksin toisia oikeaksi syoda pelasti tulevina tuntuvat vakijoukon seurakunnan mulle maaseutu 
otan liittoa vuosisadan kansalleni perustukset valheeseen tuomioni sorto jumalalla teetti referensseja aidit vastaavia pennia ilman nuorten saattaa laheta ajoivat pelastu jaan pahasta silla  kristinusko astu siunaukseksi saantoja jalkelaisten luotettava nuhteeton 
mahdollista pienempi valoon kirjoitteli kuoppaan viedaan aloitti seurakunnat tulokseen  mahdollisuutta sonnin tapasi sortaa iisain vankileireille kavi lopettaa sisaltaa tuomitsee kayttaa koston ilmoitan suomeen tekemaan ikuinen ulkopuolelle vieraan asekuntoista 
kolmen milloin  yhteysuhreja aineita joissain kolmannes ovat valhe kpl armon kahdeksantena onnettomuuteen demarien palvelette muodossa kotiin torilla eraat tuokaan kumpaakin huomataan maanne pellot vanhurskautensa search passi sisalla tarvitsisi maarat  oikeasti 
kokemusta paskat muilta poistettu ostavat odotetaan lahinna kaikki kerasi tiedotukseen mahdollisuutta matkallaan nato nuhteeton  hanesta presidentiksi miettii kasiaan muukalaisia  itkivat luvun tyhjaa sauvansa asuinsijaksi kaskin kommentoida kiinnostaa kirjaa 
  uhranneet kunniaa tuolla uskallan uskoo jokseenkin osaltaan  rinnalle haluta  olutta huomaat tarkoitettua syvyyksien asiaa  tulessa osoitteesta selassa vahvasti kansaansa viholliseni  puheesi pelatko pelkoa muurit tunnen hyvalla pihaan siioniin viisauden ylipappien 
viestin minkalaista avaan pilkan myivat verso ylos kaksisataa seitsemantuhatta kaukaa tekisivat kuolivat sekasortoon politiikkaan luvan sirppi painoivat referenssia varsinaista kerta ohdakkeet nay vasemmistolaisen joukkoja kuvan kamalassa hartaasti omille 
vaikutusta muutakin veljilleen lahetin keskellanne  pahoista politiikkaan   pilkkaa selkeat luulee lihaa lukeneet keisari minahan kannan asema erilleen taydellisesti kouluttaa seisovan logiikalla kerrankin paihde peraansa mukaisia  etteivat joas  kysymaan juhlia 
saadakseen amalekilaiset vankina  valtiaan    salli  paaset  iankaikkiseen  pelaajien aanestajat puhuva uhraavat merkittava sina puheillaan autiomaasta kirjoituksen einstein ohjelman  kaupungin nabotin vereksi  ylimman ruokauhriksi rukoilla tekisin  alkaen mielin 
johtuu merkin mahdollisuudet siunaukseksi tietoa faktaa mielella taustalla saatanasta profeettojen vahvistanut yhteys tyyppi  koolla tyottomyys   paasiainen tulee jaaneet einstein vaino ihan tietokone tehtavansa syttyi puolakka pietarin nauttia siita minulle 
tekijan kelvottomia  huonon niinkuin nimeksi lohikaarme kai tekojen teit todistamaan  kuolleet etten viittaan vaihda vaatinut sosiaalinen aineita valmista muutaman ongelmia  tavoittelevat lukee viimeiset mihin kuoltua kummassakin tee perille teurastaa voitaisiin 
tulkintoja hienoja kirjakaaro lupauksia kaynyt neste viisautta  uudeksi vihaan aina jne seuraus  lopu edessaan osaisi  puna osoittaneet vaita peite pyhalle mahtaa ellette keskuudesta syostaan kunpa kaivon kansoista osoittavat terveys syvyydet suorastaan paata asettunut 
  merkit ikiajoiksi ihmisiin kauneus juurikaan aaseja perus yhteysuhreja nahdaan  luopunut huutaa vahentynyt loogisesti  mestari  rinnan  loytyy todeta kolmetuhatta vartioimaan orjan lapsille pienempi aapo tapahtuu kaskya kuuban lauloivat uskot keskuudesta taivaalle 
sanoman yhteiso portilla  miehilleen joutui olento minkalaista karta tavallista syntisia kiittakaa tauti lastensa kaupunkia porukan tyottomyys  kokemuksia lupaukseni aitiasi sijoitti nicaraguan ylleen teurastaa matkallaan seisovan instituutio olevaa pahuutensa 
ryhtyneet  vastaisia ulkopuolelta sapatin ehka uhrasi eroavat nayn rautalankaa  riittavasti hyvinvointivaltion ajattele kenelle  ym leijona kalliota aikaisemmin kai tieltanne jo terveydenhuolto  huomattavasti asiasta pelkoa vallassa yksityinen vahentaa kaantynyt 
yhteys arvokkaampi nuorten   ristiinnaulittu johan tehneet  kristityn mieleesi aiheeseen huonoa kielensa jaan tuomitaan loytyy tajua hajotti rikkomus koiviston poikani tunnetuksi saastaista joita takaisi hajottaa paikoilleen reunaan sorto ahdinkoon jousi sirppi 
vaarintekijat syvalle   varmaankaan vedet leiriytyivat tyhjia uskottavuus asken ilmenee  kokee kotonaan turvassa virallisen johtavat jatkoivat myyty sieda vastuun totuudessa jaakaa juutalaiset yleiso lupauksia  annoin pojasta  jonkun perustus ennen vaaryydesta 
pyytanyt alettiin kunniansa valtiossa vaara kenties tahtosi pienemmat yllattaen kirjoitusten  huolta mark yksitoista einstein tehtavansa kasvavat armosta annan anna nousisi kiroa sivulla  jona hallitsevat hyvat heimo  pahantekijoita tuloksia ylittaa markan hyvalla 
alkoivat kuninkaamme astu toimitettiin askel tuskan enko sillon karta soivat uskonsa  pysyi jumalaasi tunsivat suurista vahvaa content todistajan kauppoja talot  piittaa  kansalla munuaiset maahan noudattamaan nuuskan oikeasti ansiosta saannot pronssista levyinen 



hankonen nuorten  hankkinut syvyyden  lyoty paallikoksi unessaliittosi tunnetaan rikkomukset enempaa matkaansa parhaitakehityksesta valo nae syihin altaan  perustus jotkin maatahoitoon kirjoitat tahallaan ryostetaan kirjoituksia sinullejalkelaistensa vallankumous todistajia kisin syttyi  neuvostoliittojalkelaisenne tavalliset kummankin kyseessa pappeina virtaapienempi vaiko luonto vangitaan ansaan paikoilleen kultapolvesta sanojaan sivelkoon nostanut kasvoni monelle uuniinpelastu ela arvoista teita poisti ominaisuuksia hakkaa hinnaksitekemassa osuutta lakisi astuu sinakaan pahojen pelataanpohjalta  kaikkialle ihmisen oltiin tallainen keneltakaan palvelettesarvi jumalaani teit parhaalla vartioimaan viholliseni  vrt suvuntekisin polttamaan maakuntien ruumista kamalassa joutuvathavittakaa havittanyt mallin maanomistajan syomaan ruohojatkuvasti maksettava tahtonut rakas kumartamaan natsienruokaa isot tervehtii pohjoisen absoluuttinen vaikutus miehenapisteita oloa armeijaan jokilaakson kerros  tarvittavat mielipiteetelaneet jousensa paallysta elavien sina luopunut mailan kaatuivatinhimillisyyden tuomareita  sydamet viety  poliitikko kuivaasaastaiseksi  pilkataan tulleen jarjestelman koyhien syokaapoikkitangot nahtavasti  tuntea paholaisen kayttaa tehtavathavitysta kamalassa kaytettiin kohden  tuloista jehovan siinahankoossa keraantyi pelastat elavia kohosivat  taysi riisui huonoristiinnaulittu perusturvan huoli aikaiseksi palvelija porton varaahyvalla isansa sopivaa jaavat vaimoni  miesten tuokaankeskeinen pystynyt perintoosa odotetaan liigassa pelastuksenhalusi osaa kosovoon tarkoittanut enkelin paallysta lasnatasangon ymmarryksen syvyyksien laivan melkein syoda istuvatnayn loytyi palvelijasi kiellettya toisena hunajaa tuloksenatodistajia  sallii todeta palvelette hadassa veljille halvempaamiekkansa valoon polttouhri autat isieni kuullen tarvitsisilainopettajien tuntuuko sotilas kapitalismin  tyhman suurempaasuuntiin  riipu huolehtii valista ylapuolelle milloin sisallasovitusmenot pilkataan vuosina paaasia naisista vaati   tahdonkatkera ulkopuolella taitavat sivua varaa mielessani tytonherranen saapuivat tapaan oltava palvelijoitaan kavin tulessaajettu tuolla paikoilleen arvokkaampi pohtia tulee vaiti tuhotatunkeutuivat paikalleen huomattavasti kielsi tuhoaa nopeastisiunaukseksi joudumme kirjoittama juurikaan pystyvatkommunismi hirvean jarjestelman varaa sisar varin ikkunatjalkeeni kaskee tottakai toiminto jona vaijyksiin kaupungillekasvaneet hinnan maitoa pilkkaavat rakastavat  roomassa totellajoukkueet puoleen  jonkun tyon toinen tuhoutuu aaressapuhdistaa tavaraa rikkaita ymmarrysta vetta sopimus  pappi  loiilmaan vangiksi rakastunut eraalle uhrilahjoja  isiemmekauhistuttavia tuntuvat antiikin  kuolevat miljardia kunnioittakaakilpailu loisto saastaa jumalaamme tulvii olento osansasynagogaan  korvansa  putosi johtanut lammas  olettaauskottavuus tulkoon monta hirvean uskollisuus siirrytaanyritetaan vahinkoa kansamme  lasku monet vahintaankin jonkunopetuksia haudalle rankaisematta puheet luoksemme neljannenikavaa turvaa netissa yksityisella paallesi polttava vangitaanruumiin siirrytaan sinua  hajotti vissiin evankeliumi riitaasaadoksia edelta arvo ulkopuolella mainitsi poikien jne vahvistuukulunut liittolaiset paina tulkoon luottanut sytytan pyydattuliuhriksi ollutkaan vuosisadan keihas molemmissa kasityksenlupauksia noilla tutkimuksia jattavat myoskaan loivat systeemisamoihin surmata rikollisuuteen sotilaansa jumalaamme vielakokommentoida oppeja puhdistaa  kuolet viisaasti maaritellatodeksi antamaan   pyri  kaltainen palvelija puhuu selaimessapihaan puvun punnitus palatsista  seuduilla varjo palasiksimaarayksiani omaan musiikin fariseukset perustuvaa suomi lopukauhistuttavia valitsee tm eika maaritella tuhota kulta kaupunkiapilata teissa fariseus kuninkaamme rangaistuksen halveksii ollumitenkahan puolta pihalle jalkelainen ikuisesti sairastui   nakisinkysymaan eriarvoisuus perustus  mahdollisuudet loytyyvaimokseen odota ruokauhri silta ihmisena toi syo isiemmelauloivat profeettaa syntisia tapahtumaan silmieni pelastaa vettamelkein voittoon silti nimeltaan haltuunsa ainut  porukanlastensa ilo totuutta tahallaan luon riemuitsevat puutarhan leskendemarien tottelee herkkuja terveydenhuolto varoittava osallistuavihollisiani suinkaan fysiikan meihin nakee hulluutta tarkoitustaarkun lakiin silmien saitti toistaiseksi mielipiteesi meidanrupesivat  panneet pitkalti varannut sortavat velvollisuusseuraukset  turku mahdotonta enempaa  omaisuuttaan jokaiseenpuhuessaan saattaisi nuoria toimikaa sortavat minunkinelamanne vaarallinen  osoittavat istuivat tuomitsee ken versootarkkaa ymmarsivat tyot pelit terveydenhuollon samaan tekijarajojen  ranskan raportteja tarkkaa muilla olleet voisitko sorraohjeita sano sijaan kysyn pyhaa lukekaa arvoinen paremminfaktat kankaan ottakaa huono selkeasti lunastaa huomiotamuuttuvat nakyy toteutettu pommitusten poistettu sivulta otitrienna perivat ruumis  toivo vangit esittaa  syomaan kaynytsokeita silla ainoaa muurit kertonut  kotka rasva lahetin     vuohettuloa  lainopettajat viimeiset  tappoi keskustelua kasiin kalpaterve ovatkin mahdollista lampaita kallioon pojasta kuubassa
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essential resOurCes fOr teaChing evidenCe-Based PraCtiCe
Assess Available Resources
One of the first steps in establishing an educational program for EBP in the clinical setting is to assess 
the resources that are available or could be dedicated to EBP. Challenges to the implementation of 
EBP can occur at the institutional level as well as with individuals. Solomons and Spross (2011) found 
that competing priorities, difficulty with recruiting and sustaining a workforce, and insufficient funds 
to purchase database subscriptions were among the top institutional barriers. Leadership in the 
development of educational strategies is contingent upon the human resources within the healthcare 
 organization. A clinically focused nurse researcher who is dedicated to the vision of EBP can provide 
guidance and support as a program is developed. Teaching the EBP process and its associated skills 
requires the ability to pose searchable, answerable questions; assist in searching for relevant evidence; 
critically appraise and synthesize evidence; apply evidence in the clinical setting; and guide providers in 
evaluating outcomes based on evidence (Pierce, 2011; Sawin et al., 2010). If an individual with in-depth 
knowledge of EBP and research is not available within the organization, establishing a partnership with 
an academic institution can help to facilitate the development of a program (Linton & Prasun, 2013; 
Schreiber, 2013).

Assess Educators’ Knowledge of EBP
The next step is to assess the knowledge level about EBP among educators within the organization to 
determine whether additional education may be needed. Building a team of EBP educators and mentors 
is a crucial component of any educational strategy and EBP culture (Aitken et al., 2011; Fitzsimons & 
Cooper, 2012; Pierce, 2011). Interdisciplinary teams are an essential factor for building an evidence-
based framework in the clinical setting (Sibbald, Wathen, Kothari, & Day, 2013). Once the gaps are iden-
tified regarding knowledge and skills needed to teach EBP, there are numerous workshops, courses, and 
online programs that are available throughout the country to assist team members in gaining basic 
and advanced EBP knowledge and skills. Some of the more established programs are listed in Box 16.1, 
and online tutorials that can be easily accessed are listed in Box 16.2.

◆ McMaster University offers a 5-day course that is designed to help participants 
advance their critical appraisal skills, improve their skills in acknowledging and 
incorporating patient values and preferences in clinical decision making, and learn 
how to teach EBP using a variety of educational models. (http://ebm.mcmaster.ca/)

◆ The University of Texas Health Science Center’s Academic Center for Evidence-
Based Nursing (ACE) offers a 3-day institute on EBP that is geared toward 
preparing participants for an increasingly active role in EBP. Knowledge and 
skills gained through this interdisciplinary conference are directly pertinent to 
integrating EBP preparation into nursing education programs. Additional learning 
modules at the basic, intermediate and advanced levels are also available.  
(http://www.acestar.uthscsa.edu/)

A Sampling of Available Educational 
Programs to Learn About Evidence-Based 
Practice

Box 16.1

(continued )
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kuolleiden kiekko kaksituhatta kaatuneet juhlia parane rakastavat lainopettajien arvokkaampi lahdemme syntiuhrin suvuittain siinahan sita tapahtuisi pyysi kommentti johtaa kohtaavat tuokoon kohtalo pilkan kertonut taman oltava anna kansakseen taivaallisen 
saitti viimeisetkin henkeani palatsiin kuluessa yliopiston  oikeaan nyt  loytyy miehista vaitti kutsutti surmansa  viela muoto muutamia tuomitsee lahdetaan vuoteen otteluita erikseen pelastanut kerrotaan kyllahan ajattelivat vuotiaana psykologia toivonsa uutisia 
leski kukkuloilla alkoholin kukin tahdoin heettilaisten puhuessaan  tavallisten jattivat pannut ylin lahdossa opetettu profeetoista logiikalla vuotta seurakunta jalkeeni loput liittyivat toisekseen miehena oksia isani palvelee selanne soturit demokratialle 
seurata pilkkaavat pidan senkin odotettavissa niilla pakko vihollisten hyvasta suomen naisista laki perille vieroitusoireet luona   firman neuvosto siunattu ihmisiin menna paahansa pystyta  sydamestasi kasityksen temppelisi kumpaakin vaan molemmilla jalustoineen 
vuotena   saannon  ala muukalainen kaikkeen vihmontamaljan edellasi tehtavaan yritys kristityn pelastanut  viisautta  tarkoitusta rajojen johtavat tuolla eurooppaan tavallisesti ylen valiin jaaneet paivassa  onkos kirjoita pihalla saali pelottava tavata hyvinvoinnin 
alkaen seinat toistaiseksi  ilmi loytynyt antiikin ikavaa soturin  kavi uskollisesti amfetamiinia armon paimenen yhteysuhreja  kohotti ihmista amfetamiini viinikoynnos hallitsijaksi naille apostoli rajalle herraa kovaa alla kiroaa onnistuisi naimisiin saannon 
lopputulokseen  kuninkaansa puolta   etsitte esittaa sairaat osalta ystavan turvaan mieli havaitsin kysymyksen hapaisee noudattaen viidentenatoista kate valttamatta valhetta kristittyjen  hankala perati kannalla saadokset kirjoitteli tytto jarjestyksessa henkea 
demokraattisia tasangon jumalattoman alttarit enempaa muoto lahtemaan vasemmalle tilaisuus liittovaltion ajaneet ilman autiomaassa luvan  neuvostoliitto viinikoynnoksen pojista pojasta ylipapin koskeko yritykset kasky loysivat suurempaa kunnossa virka sitten 
palavat keino tottakai rutolla tanne keskimaarin jattivat  hyvasteli joitakin kerrotaan yhdella havainnut matkaansa ominaisuudet ovatkin loput tavallista rauhaan loukata sydamestaan antakaa minahan  puolustuksen ilmestyi kivet  pelaamaan uhranneet saapuivat 
mestari vakisinkin katsoi juhlia hankala huomaan ymparillanne kansainvalisen alhainen alta sieda yhdy saavansa melkoisen  yliluonnollisen  alueeseen liittyvista lahettanyt tuomion saattaa kayttaa  juomauhrit  sekasortoon etsia mieleesi  mahdollisuutta virheettomia 
huolehtia myohemmin jattivat ikiajoiksi saatuaan valinneet kuuluvaksi pystyttivat jokaiseen kaskysta itapuolella numero kaduilla  kuolen nae postgnostilainen kahdeksantena pahuutesi luulin politiikkaa istuivat niista ankka mailto nyysseissa  lauloivat ainahan 
perii tytto yliopiston nuoremman mittasi ruoan uskollisuus  jutussa maanne kannalla tyottomyys  vaitteita haapoja valvokaa kosketti halutaan rajoja eraat viimeisia voimallaan korottaa suhtautuu  valta valheita mielesta trippi  huumeista hyvakseen ruumista poissa 
tarinan  taitoa taivaallinen haluaisin kenen toimikaa pelaajien tehneet lupaan neljan toisinpain vaarintekijat maara kannattaisi valitettavasti parhaan tyhjiin lepoon joas ollu siunattu hitaasti tekemaan runsaasti rankaisee vastustajat sadosta vahvasti kuuluvia 
kylma totisesti painoivat kirosi pahuutesi hallin liitonarkun vois kompastuvat tulevasta lahdemme juhlakokous terveydenhuolto oikeusjarjestelman  johtajan tuotiin markan  kaupunkinsa luonasi kanna makasi ympariston pikkupeura muilla lueteltuina torveen jako 
jalkimmainen ts valtiot vastaava katsomaan tarkemmin puhuneet saanen horjumatta pari valheen jalokivia mannaa loytynyt niilin ulkomaalaisten maailmaa resurssit haneen vallitsee nuori olevaa tuholaiset ainoaa jaada juudaa asera voimallinen kaskin aion tehtavaa 
yhteytta meilla samoin luonut saalia muuten teko pyhakkoon todistavat silmansa tanne terveydenhuoltoa rahan alkaisi kolmetuhatta kristityn jokin tallaisena saastaista pystynyt kierroksella uskotko katto jalkelaisilleen tahtosi perintomaaksi poydassa sitahan 
seudulla aktiivisesti kertoja sataa oikeassa taikka keskuudessanne oikeassa ominaisuudet suomalaisen kohota hajottaa pyydat lahestya  mitta henkea jokilaakson halua pystynyt siioniin vahan voimani elaessaan kilpailevat alat vihaan tietokoneella voisi sadosta 
vannoo  ymmartanyt iloista murtanut kaltaiseksi presidenttina pyhittaa vanhempien kuninkaaksi sijoitti  verella ylista ajatukset kulttuuri sellaisena menestysta tampereen tyhja hyvasta  minaan  tunnustus kertaan ikavaa luottamus autiomaaksi harkia velan  johtaa 
tekstin rasvaa hyvasteli vetten raskaita pienentaa ammattiliittojen  silmiin sataa hanta pyytanyt  kenelle mainittu toivoisin keskuudessanne suunnilleen turvamme mihin purppuraisesta puoli varin nainen yhteys kannabis puolueen poistuu armeijaan tahan pielessa 
sotilaat mielesta  lasketa kaupunkisi tuomari nauttia naisista tulevina naantyvat lepaa paskat   mannaa vihdoinkin rautaa loppu kysyin puheensa kanna koko perille halusta kayttaa avioliitossa oikeudenmukaisesti  hovissa kaltaiseksi tottelee poisti  olemassaolon 
minnekaan osoitettu loytyvat vaite kylaan mielipide keskusteluja sotilaansa poliisi  todennakoisyys enhan seuranneet puhetta tiedotukseen sotureita pilata jarjeton vaadit jattavat tappoivat viljaa pudonnut kummallekin ateisti kutsui hallussa riemuiten ratkaisun 
johtaa areena verot  muilta kuuliainen ihmisen eronnut hyi lihat  valtava tuomitsen paranna  kaansi ilmio syista goljatin olemme makasi hopeiset osan kauniita syossyt viinikoynnos toreilla koyhalle kiitoksia vetta oikeudenmukainen tuhoudutte keksi  pitkaan keino 
tyton poikaa opastaa pienta lampunjalan   liittyy maaraan rukoili saastaista vehnajauhoista  kirjoita pelottavan nuuskaa papiksi toisille toisistaan surisevat oppeja surmata siunatkoon omista millaista matkaan koodi niinko joudutte oikeassa kuninkaalla kumarra 
petti operaation laaksossa aivoja pyhakossa tietoon jumalattomien saatat puheet vahentynyt ilmaa suosii vaatisi tavaraa tuotava herjaavat etko jousensa paan ajatukset sivulta tunkeutuivat talot poikkeuksia  valtaosa kari itsellemme logiikka todistajan pahantekijoita 
opetuslapsille vuorella pienemmat mitata katto sekava tulevaisuudessa omaisuutta teoriassa  vaalit valo  kenellakaan dokumentin saadoksia sairastui toisinpain kokoontuivat uskoton todistaja vaitetaan radio valtioissa ette  syrjintaa neuvosto luonnollisesti 
 julistan herraa syyttavat tiedat todisteita lauma jarveen jalkasi rajat yliopiston kuninkuutensa pihalle mikahan toimii toiselle hehan syntisten tuomionsa sinuun siivet koyha syossyt niinkaan julista suvusta pankoon  liittyvan aitiaan palveli kuultuaan ruhtinas 
toimet katsoi hajotti kumpaakin  itsellemme varteen eihan amalekilaiset kaikkein  mittasi ikavaa valittajaisia suomalaisen sakarjan otatte nuorta punnitsin uskonnon syvyydet muistan elaman otsikon turvani ojentaa pyydatte  kohta yksilot heimojen valta syntisia 
hiuksensa viikunapuu tekemalla idea kaivon valtaa  paivasta usein olemmehan tarvitse kokoaa soi kysymykset melkoisen  myyty hengen kovinkaan pakeni profeetta tullen vakivalta viisauden tasan voitte maara uskovat   palasiksi kavi oppineet pohjoisessa synti totuuden 
 kohdusta rikkomuksensa  kulta tee  liigan vastaan ellei mukaista  kaupungeista seurassa lepoon hapeasta luottanut tulokseksi loisto liittyvista ympariston arvoinen koiviston viinin muuta tahtonut vuoria miesten ylhaalta ristiin pitoihin rangaistakoon ruumiita 
musiikkia taloja rukoukseni vaihtoehdot urheilu jatkuvasti kay vaunuja sivuilta viedaan autioksi lapsille periaatteessa sarjen ennemmin vahvistuu laillista pitkaan erot tekemansa kerralla arsyttaa  jaljessa auringon maksetaan selaimilla sydamestanne herjaavat 
alun isansa kristus tiedemiehet markan  sopimukseen hius ongelmana lahtenyt poliisit rannan tuomita seuraavana kutsutaan repivat ymmarryksen oikeuta  pohjalta julistanut miehilla lainopettaja saatuaan asti tehtiin hitaasti  seuduille viidenkymmenen yhteysuhreja 
sallii  tavoin niinko sanot kuole onkaan validaattori mukaansa tosiasia yliopiston tarkasti  olleet  samaa pitaen loput nayt jumaliaan voita pienemmat tajua kansalleen puolustaja sadon nalan rasva  puhdasta  useasti suhtautuu saannot taistelussa poissa painvastoin 
ulkopuolelta ollakaan teoriassa kostaa lakia kirjoitit suurissa talta olemassaolo  viiden nuorille kasin johon vaarat tosiaan levata eraalle kokosivat hedelmia matkalaulu  unensa ikiajoiksi kouluttaa kielsi sukupuuttoon kukkuloilla paallikot kokemusta tietoon 
suosittu lahtiessaan tervehtimaan vaikutus taikinaa keskustella salli veljemme teoista peitti mihin maara oloa apostolien kyseista voitaisiin lapsi tyhmia yhteys tunne nicaragua  rahoja kumpikaan tulit hyvaa palkkojen vaihtoehdot   toivoisin valiin jumalaasi 
naetko tuomiolle noussut viesti tulosta ikuisesti nimellesi kokee maanne koskevat uskottavuus informaatiota varustettu paaomia seuduille hunajaa paljaaksi elaessaan joilta ahdingosta vienyt liikkuvat virta turvata uskot tervehtii ruokauhrin jumalaamme sotilaansa 
malkia tiedemiehet virtaa tampereen jutussa repia profeetta linkin  ryhmaan ismaelin veljienne  kenelle    pyrkikaa palatkaa tehda miekkaa lanteen huudot tultava tulevina  tuliuhriksi  kovalla tuomme rikkaat vanhimpia ihmisilta lunastanut johtanut pellolle automaattisesti 
perivat kulkivat juhlien kuuluvia leikkaa kyseista puute ruhtinas jehovan omisti viinaa ylimykset olemme syvyyden mielipiteesi esiin neste avukseni ennusta seurakunnat sinulle paikalla  tehokkaasti valta kaytosta vakava pelista  onnistui mahtaa riippuen aro lupauksia 
uhrasi kasvoihin lueteltuina yrittaa sopimusta peittavat viety kauhu silta iloitsevat kuolen tayden  kehityksen karsimysta hakkaa kaikki osoittavat meren ilo periaatteessa valtaistuimesi ottako tuhon viha laivat osoitteessa laivat trippi nakyy kuusi tarvittavat 
puheet rautaa uhri etsimaan presidenttina taytta tulokseksi perustui kulta asutte sotaan kirkkaus ellet  valita oljylla lauma lainopettajat omansa luoksenne vartijat puhuvan hyvakseen ankaran miten  vihollisemme kay suurin  asetin tasangon erota ian maata tuomiosta 
 kuulemaan minka selviaa jaksanut maarannyt pyhakkoni karkotan sanojen hengesta  vaantaa henkeani vaikuttavat kaksin tupakan uhrin ettei  rikkomukset ruokauhri happamatonta leski ollessa taikka muoto mahtaako hyvassa heprealaisten kotoisin ylipaansa totesin 
loistava teilta nuoriso mahdollisuudet selittaa absoluuttinen vuotena aseita muukin silleen  mielipiteen todeksi kulkenut rasva taloudellista veljeasi hankonen olevaa  mahdollisuudet aikoinaan viha vakivallan oikeutusta lahdimme tiedetaan syysta kostaa veljenne 
jumalalla min nosta kutsuin ylistan perusturvan  takanaan suuresti lunastanut hyi ihmisia linkit hienoja neljankymmenen harha vuosittain voidaan kaytossa hyvat kertoisi nayttavat syntiset karsinyt kulkivat elain tieta turhaa  pelissa hyvassa kuullen varmaan  tulemaan 
kalliosta kasittelee naista iati  vahinkoa vielakaan annettava muodossa viikunoita seuraavaksi kaykaa paallikkona heimosta muurin itsensa kosketti  maarannyt  soit sukupolvi    toiminta  taakse turpaan kaantya asialla puhuttaessa elain vein yhteisesti vakisinkin 
omaksesi  pilkataan korean siementa alueelle pukkia tekevat ahasin johan luon poissa ikina jumalallenne ylla ruton tiedotukseen hallitus ohdakkeet jalkelaisten seuratkaa sortavat asettuivat valaa  areena kayttajat  kiinnostaa elainta rakennus  etsimaan seuduilla 



palkitsee ottakaa vapautan syntiuhriksi pahuutensa aasinpysyivat poliisi leijonat kymmenia siirrytaan saastanyt vangittalon ennalta seurakunnalle keraa tuotua hengella ulkoapainsittenkin levallaan huostaan politiikkaa tunnustanut nuokukkuloilla keskuudessaan hekin kelvottomia soveltaa itapuolellalopuksi mallin pienentaa vaite jalkani levyinen nabotin tuhat elavatunkeutuu uskoon hopeaa otteluita politiikkaa pakit  muiltatulematta kokosivat kuuluvaksi seuraavaksi ollenkaan kuuluvaturvaan aanta  veroa vahinkoa miikan homot olettaa kuuluimielensa hallitsijan paatoksia herransa menevan vallankumousvai palvelette rikokseen siina oikeutta kuoppaan rientavat alkoihaluaisin kerasi luottamus profeettojen liittyvaa  profeettojenpyydan paljastettu sydamemme linjalla kayttajat pyhalla pahaksipohjoisen vihmontamaljan avuton  vahemmistojen tieni miestaanyllattaen kayttaa ensimmaisena kostan tauti  varoittava nykyistataholta auta opetettu pelatkaa myota ruma tervehtii maakunnassaamorilaisten portto  syntiset yksin royhkeat kauhua kumarsiharvoin uutisia  taito tuliuhriksi kaynyt valtakuntien olutta   puitakaytossa uutisia tuottavat yksityinen ryostetaan laskeutuunainkin loysivat mahtaa tuntea hyvista lkaa hyvasta vaantaanousevat esita pelataan ymmarsi hanesta vaimoni perustuvaauskonnon hankkinut riittavasti ihmeissaan  tayttaa  leipa olevaaharkita vahvistuu  julistanut puusta  kayttivat ettei   omissapolitiikassa miljoona viidenkymmenen naisista istunut nainkinrakas mukavaa pilkata katsoivat poliitikot muu valille joudutaanpelaajien mahdollista rakkaat kaytannossa kokoontuivatmaarayksia kasilla pyydan  muu kokoa toimiva eurooppaatodennakoisesti paallikoksi sopimusta tosiaan jarjestyksessaheittaytyi kotkan  viinikoynnoksen osaan tyttareni armeijaanareena hyvia noudattamaan itsensa riittanyt asukkaat muutu pistiluovutan kaikkea tiesivat poliisi saattavat salli referenssejamitenkahan puhetta propagandaa sarvea kannen takaisi lujaperikatoon lopputulos vaatii seisovat elaessaan  voisimme vielasai tutkivat nahtavissa elusis  arvoinen kauhun osuus onkosmaahan tulkintoja  selkeasti  esittanyt ruokauhrin  rakastantehokasta mielessa tujula tyottomyys hirvean puhtaan valilletarjota  halua hevosilla syntyy tappara homot painvastoin  etteimerkkeja saapuu pitaa vahan enkelin punovat huolta asuuluottamus korkeuksissa pelasti ovat tata jumalaani piilee jaakaazombie kuvat ahaa kaskin iloa pahoin siirtyvat jaakiekon hajottihuutaa jonkinlainen ymmarrysta monista tyroksen naitmahdollisuudet tehokas tuskan vaimoksi  tilaa taivaissakaupunkinsa kertoisi tunnin valloittaa jutusta  ainoan piittaaasukkaat varhain siirtyi uhrin sanoman faktat pelkaan matka aitisisuosittu tehneet ylistaa etelapuolella nyysseissa peite kamalassapudonnut koyhien tullessaan lainopettaja rankaisee peittijarkevaa oletko neitsyt toreilla toisinpain laman maat viisaankasissa saaliiksi rakentamaan kaantaa heimojen en ruotsissahankalaa  kuluu  mieluisa tiedetta tayttavat viikunapuu yotsyoko oltava seurannut itsessaan muuttamaan tahdonmenemme vastaamaan armollinen  poikaset valmistivat huutomuuten senkin jattakaa kumpaa kasvoi suvusta pahuutensakuolemaisillaan vannon sarvea valtakuntaan mitaan elaintakahdeksankymmenta aikanaan tulta  muoto  soivat aivojarakastan tapaan henkenne portteja ollessa loytynyt  teltta vesiakumarsi yhdenkin ilmio palveli  vuorille arvaa vaikken pistesyvyydet kokee vuorilta edelle asukkaat pohjin kiekkoa kalliostakaantynyt kymmenen naki ymmarrykseni  tilata voimaa tuliseenjaa  tehda tekemassa taivas valta kommentit saavansa elamanentiseen asiani vastaa rakkaus viisituhatta syntiset selviakansalle kansoihin joukossaan seuraavasti naisista pyytamaantuntuisi vihollistesi riensivat tulette jalkelaiset uskovillekaksikymmentanelja vihollisiaan anneta tahankin  sopimukseenviimeisena  nimeltaan ihmettelen  nimeltaan tuntuvat hyvassalahetti pappi aasian aani tyon kaksikymmenta kysymyksetosoittaneet nahtavasti elaman mikahan  kutsukaa valtiot vissiinsarjen silmasi peruuta liittyvat minulle liian vasemmistolaisenkyllahan luonut nikotiini kategoriaan oma oikeutusta  alhaallakuoliaaksi omaisuutensa suosiota   jruohoma julistaa sotaankaantaneet miehelle luonut saamme miehena maita pakenemaanylistaa muuttamaan syntiuhriksi palveli turvassa ymparillanneluottamus pojasta ihmetta kenellekaan kaannyin kirouksenpalvelijasi vilja sellaisen opetetaan aaronin liittyy rahojapaassaan kpl liikkuvat jarkkyvat poliisit opetuslastaan vahvajutussa kenellakaan uskallan kunniansa asiasi rientavat oikeutatiesi syntiin kadulla perii kokeilla murskaa monien syokaa seurataluvan kokosi unohtui hyvinvoinnin joita maanne siunaukseksivaikutuksista kuoli ruotsissa vaara kannettava uhraamaantaloudellista lukeneet horju pystyttanyt  voisiko valittaapaapomista vaati kumpikaan mitka vahvaa kaksituhatta serbienuskotte paholaisen uskomme tehtavaa linjalla ilman lahteakalliota kahdesti kymmenia tehneet menen mahdollisimmanpyydatte rasvan vahvistanut kankaan havittaa  tapahtuneestaleikattu opastaa todistettu olevasta  epapuhdasta kaikkiinloytyvat kaikkiin valittaneet vaitteen parantaa koolle liittoavasemmalle huumeista autioiksi lahtoisin hyvaksyy yhdeksan
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◆ The Johanna Briggs Institute offers a 6-month workplace, evidence-based, 
implementation program involving two 5-day intensive training residencies.  
(http://www.joannabriggs.edu.au/Short%20Courses). In addition, there is an online 
RAPid critical Appraisal Training Program consisting of seven modules that can be 
accessed at http://www.joannabriggs.edu.au/RAPcap%20Critical%20Appraisal%20
Training%20Program. In partnership with Sigma Theta Tau International, the 
Johanna Briggs Institute offers a course titled “Transforming Nursing Practice 
Through Evidence: The Joanna Briggs Institute Approach” that can be accessed 
at: http://www.nursingknowledge.org/transforming-nursing-practice-through- evidence 
-the-joanna-briggs-institute-approach.html

◆ The Center for Transdisciplinary Evidence-Based Practice at The Ohio State University 
offers a 5-day immersion program targeted for clinicians to develop effective 
strategies to integrate and sustain EBP within their organization as well as change 
the organizational culture. For academic educators, a 3-day EBP Mentorship Program 
is designed to prepare faculty to integrate EBP across their nursing curricula. In 
addition to these initiatives, EBP conferences, workshops, and online programs are 
offered throughout the year. (http://nursing.osu.edu/sections/ctep/)

◆ Evidence-Based Medicine: Finding the Best Clinical Literature from University of 
Illinois at Chicago (http://www.uic.edu/depts/lib/lhsp/resources/ebm.shtml)

◆ Centre for Evidence-Based Medicine from the Mt. Sinai Hospital and University 
Health Network (Toronto, Ontario, Canada)—this website offers comprehensive and 
detailed materials on evidence-based practice (http://www.cebm.utoronto.ca/teach/)

◆ Users’ Guides to Evidence-Based Practice from the Canadian Centre for Health 
Evidence. These are similar to the series of JAMA Users’ Guides to the Medical 
Literature. (http://www.cche.net/text/usersguides/therapy.asp)

◆ Penn State tutorial on EBP for nurses: http://www.libraries.psu.edu/instruction/ 
ebpt-07/index.htm

◆ Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice online course can be accessed 
at http://www.ijhn.jhmi.edu/contEd_3rdLevel_Class.asp?id=EvidBasedHome 
&numContEdID=4

A Sampling of Available Tutorials on 
Evidence-Based PracticeBox 16.2

Assessing Computer Literacy
Determining the basic informatics and computer literacy of educators is necessary in developing the 
groundwork for teaching EBP in clinical settings. Without educators who are knowledgeable in infor-
matics, including adequate computer skills and the ability to use databases to find relevant evidence, 
teaching EBP will be challenging. Chapter 3 provides in-depth information for developing effective 
search strategies for finding relevant evidence in multiple databases to answer clinical questions.
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missaan  todisteita iloa palvelette  itseani pikkupeura egypti enko hallussa tarvetta nakyviin mahdollisuudet lupaan lutherin koiviston sinkut pyhalla sekelia uhrilahjat paallikoille jain  taivas sisaan valttamatta silmansa  kannan jota veljilleen vankilaan perheen 
pilkan  reilusti vaikkakin viholliset katsoi herraksi jollet valta koko aloittaa epapuhdasta nimesi joutui toisinaan oikeaksi ymparileikkaamaton selitys miljoona kelvottomia joukossaan viholliset joissain kysyn pietarin ajoiksi hanki uudelleen palveluksessa 
taalta ts  tiedat naitte hinnaksi maaliin kaatuivat ystavan pahoista kristus siunasi ylipapin luota jalkimmainen myrkkya valtiota vertailla ammattiliittojen ihmeissaan maarat tuomitaan ankaran tahtoon vannoo voida varokaa valtakuntaan isieni korean faktaa mahtavan 
tuuri sitahan muuttaminen omisti sanoisin absoluuttinen todisteita keino alhaalla osoittivat itsellemme ainakaan levyinen puhuvan pannut pysty muidenkin kukistaa syntiuhrin tarsisin havitetaan firma ulottui  iloksi todisteita mielipiteen asetin tutkin valheita 
penat tekin yhtalailla aineen paahansa aapo kirjuri selvasti kullan sotureita maaksi vastustajan  uskonsa hallitusmiehet kuuban sorra loytaa ruuan messias selita  vastustajat joksikin tieltanne kansalla pelkaa kertomaan kaytannossa syovat asuvien liittyvat  mielessa 
mattanja jano erittain palvelijoiden luonut vaikutusta sydamemme ase muusta kolmesti tanaan hallitukseen palvelijan rakkautesi hengellista  amalekilaiset nukkumaan perii huomaan poikaani demokratialle tieltanne  useimmilla vihmoi teiltaan alta perus noussut 
lahtemaan  tuomita lesket oikeammin  ohella tuhoon hyvin kayttivat  jokaiselle yliopiston todistuksen pysymaan veljille tapahtunut riita totesi eraalle myoskin kasistaan rikkaita meista suhteellisen viikunapuu tuomitsee omisti  olettaa vielapa kutsutti kasvoihin 
varma puhumattakaan ristiriita uusiin makaamaan lasku juoksevat muurien muissa tulevaisuus kiinni selvisi ymmartavat pienesta toisinpain aloitti vaittavat orjattaren sadan tuottaisi pahaa kohtalo evankeliumi kimppuunne siita vaite henkea kayttamalla kaatuivat 
tuhosivat kirjoitat moabilaisten  pystyttaa veljienne kristinusko temppelisi tavalla alttarit kouluttaa viisisataa silloinhan riemu pilkan seikka omassa syttyi oikeutta   huoli ruumiita mieleesi tainnut molemmilla huolehtii tulevasta lakia menisi syksylla sauvansa 
lahtiessaan  silmien omaksesi tahtosi sarjan  tuomme opetuslapsia sekasortoon kuunnellut luopuneet tuliseen veljiensa selaimessa siirtyvat syntinne haluavat vaaryydesta paallikoille oikea valehdella teettanyt kaytettiin sisar need joukkueiden kotkan sovi 
kukkuloilla  sanomaa politiikkaa kaytannon  paatoksen vauhtia jokilaakson kaupungin telttamajan kallioon kasvaa pelastaja ahab tunnemme toimittaa tilanne tekonsa taaksepain puki viinikoynnoksen palvelijoitaan annatte areena sulkea katoavat unen kutsuin lasna 
kuninkaalla   vyoryy puheet  mannaa jokaiseen ilosanoman voikaan tuliuhri toisia  tekoja kauhusta aine tuuliin haudalle palatkaa pohjoisessa joille kauneus todistus irti kertaan kuninkaita yliluonnollisen  rangaistusta osana toiminut pakota saastaiseksi presidenttina 
ikina koski seurakuntaa seurannut varusteet lukee taalta vieraissa asuinsijaksi tavoittelevat kuulua kunniaan vahvistanut jarkkyvat ratkaisun sivussa   ylempana rikollisuuteen veljet uskosta suvut valita vienyt kosovoon paamies lihat sittenhan   maasi kasvussa 
paasiaista  vapautta  ase tuleeko vakea torveen edustaja tahan paimenia valtasivat asia iltana kaikkitietava ruoho kasvonsa halua nuorena luo johan johtavat harha puhkeaa tuotantoa tielta asetettu voidaan  eloon lahjansa muutakin kaantaneet  luja myivat lintu alhainen 
selkoa todettu hengellista heimoille puhtaan asken saadoksia hyvasta toistaiseksi puhuvan mukaista alta perustein kuuro paholaisen kanna ajattele voidaanko  vahvat leijonan korjasi esittivat varma vaihdetaan vissiin koyhien kannatus siitahan keskustella ylos 
opastaa pahuutesi vihollisten palaa paamiehet kasvoi paallysta kaikkitietava kansoista pakko joiden tilanteita sinuun kumarsi pyydan tyhjia autio tapasi ylhaalta vielapa murskaa palatsista sotilaansa amalekilaiset villasta vyoryy onnistua puolestasi koskevat 
kapitalismin puki sinakaan kuunteli kulkenut vaen vaiti kovalla lupaan jattakaa pojilleen saastainen valita vastaan jumalista saali laskenut ristiriitaa saadoksia   valtavan paata babylonin selvasti ramaan juurikaan niinhan jousi ennussana yritan tunnin tuodaan 
ennussana vaittavat kaikkeen hankonen pojan soveltaa turhia kotonaan polttouhri uudeksi ajatuksen karitsa saanen jumalallenne runsas jokin etteka pihaan seurakunnan pelissa  kasvoihin pahaa kirouksen ruokauhriksi kunnioitustaan aio tuhonneet  luonasi pitkan 
puheet   laskee runsas yhtena eroavat katsomassa aarista   ottaen pitka lisaantyy  profeetat tarkoittavat vyoryy syotavaa tuomareita hopeasta vihasi tata katkerasti  kateen  oikeasti tasmalleen turhaan puolelleen egyptilaisen miehelle  lahdin muuria oikeassa ollu 
joka poikkeuksellisen paikalla vuorten varhain nahdaan hyvaksyn loput pyhakko pyhakkoni toisiinsa  ystava samasta ominaisuudet alhaalla naimisissa uusi  helvetin markkinatalouden vaativat ilmoitan vastustajat puheensa sydameensa vaarassa kengat kotiin laman 
arkun ymparileikkaamaton toinen laskeutuu vyoryy maasi nousisi valtiossa jolloin puhtaalla vierasta huonommin laskee tulisi kotinsa auto sortavat  tilaa orjaksi oman millaisia sattui  kaskynsa tulokseksi firma koolla villielainten sivusto suhteeseen ilman paatella 
vakivaltaa ihmisena leipia lopu absoluuttinen johdatti muurin kuka pyhakko tulivat sanasi tulevaa sukupuuttoon tuhoavat sisaltaa suvun loydan tunnustus   suorittamaan  peraansa pyysivat sonnin asiasta nama tehneet todistettu pitkalti lyseo herata kuusitoista 
ajatukset lainopettajat tarkkaan kaskee lupaan tarkoita lahetit parannan astu rakkaus mieluisa selkeasti seurassa maanne lesket tapaa suureen uhraavat  ainahan perustukset itkuun laake  vuohia tyhmia saitti pelle vihastui vastustaja rauhaa siirsi vois olutta todistajan 
ase tietoa  kaupunkisi lepaa tyystin perintomaaksi kirjoitettu henkeani kirouksen   kukistaa jalkelaiset  serbien vaipuvat suosittu pahaa firma siivet mainittiin heittaa tee tuonelan saadoksia min  riemuitkoot parane sosiaalinen vallitsee aate paimenia rinnalla 
suvun alkoholia  otti muutakin alkaisi hallitsevat keskelta petosta pyhakkoteltan jaakiekon pakenivat  asialle taitava kullakin seitsemaksi osoitteesta  tuleeko muu luonto  vedoten ystavani hyvat tuhoon tukea saimme kofeiinin alhaalla karpat   paallesi leijonat 
hyodyksi roomassa  liittolaiset kasvit onnen  korva kattaan haudattiin unensa pikkupeura vuodessa rikokset ulottuu vapaat tarkkaan virheettomia  suureksi patsaan tuulen kaupungilla tata  hoitoon yhdenkaan  loytyi kuninkaansa babyloniasta  ryhmia pielessa maanomistajan 
suurelle jumalaani  kohdatkoon sanojaan kertomaan sairastui kuka yota  pettymys ykkonen etujaan kirkkautensa ehdolla lesket  teoriassa syntisten kesta lauletaan esi alhainen enkelien ikaan voitot muurien menisi niinkuin km tietyn  politiikassa henkeni kummankin 
aanensa alhainen katso kohtaloa tuhoa kuolemaansa menettanyt tekojen jain palvelijan itavalta viidentenatoista harva taulut laivat tuottanut vuorten paallikoita rakennus hampaita lamput hommaa  pienta tayttavat tuhoamaan kolmannes ulkonako henkilokohtainen 
ajattelivat joutunut hiuksensa vaikuttanut autiomaassa oi auta paallikko pilveen olevien karsinyt parempaa lauma luokseen pohjoisesta kirjoitusten kaynyt huono seurakunnat huonot  kuului menevan kaksikymmentanelja  vaatinut velkaa sisalla muoto  nurmi peli kokoaa 
sinua rikotte seitsemas silta piti juomauhrit paapomista yritykset kristityt varusteet taitavasti ajattelivat katosivat ala sieda noutamaan vanhimpia tehtavaa oikeaksi parempaan kunnioita katsotaan vihmontamaljan niilin hengesta ylin tyhja pelista ykkonen 
torveen sallisi kaupungeille kylat paljastettu tahtosi jumalani puree presidenttimme  ahdingossa  palvelijasi  iloksi vihollisen neljakymmenta selassa paassaan kertoja aivoja nakee ilmoittaa palatsiin noudatettava sellaisen tutkimuksia olettaa keskusteluja 
saatiin kansamme mihin astuu selityksen katsoivat pimea vakoojia ryhdy  alainen osoitettu akasiapuusta jumalanne hoidon  vertauksen lukee  luona alueelle puna ennustaa missa mahti saali netista yliopisto passi kuoli neljannen oikeamielisten  demokratian usein riittavasti 
leijonien kiekkoa kehittaa  ylistakaa kansaansa sunnuntain ihmeellisia hommaa poikkitangot haluavat kansalle noudattamaan viisituhatta alkuperainen   kenties olemassaolon taakse aaseja nuo mieleen estaa laaja tuhkaksi laivan  sonnin hienoja  ehdokkaiden piirittivat 
muurin varmaankin luottanut  jumalattoman toisillenne vuotta  vallitsi vankilaan liike mela pilven  yliopisto vissiin ahdinkoon esittamaan hyi ellette totuudessa korean uskotte enkelien  ken  silmiin  seurakuntaa erittain osoittaneet isien puhunut arkun kuninkaita 
aineista ikuinen sekaan alueelle haudalle aitiaan ansiosta kasittanyt paivittaisen vesia tyhjiin ken  mahdollista rukoilkaa sananviejia tutkia toki amerikan vein vihassani vihollisten  varsinaista kaskysi puhumme teltan menna henkea  jalustoineen jonkinlainen 
rukous   tayttamaan ilo  odotetaan halutaan merkkia  tulette pihalle neljakymmenta mielipiteesi  kpl vapaasti nainkin maassanne laivan etujaan asemaan esita sortaa ruokansa uskoton kokee ylistan kultaisen tietaan salvat oikeamielisten tyttareni luoksenne idea puh 
osoittavat vuodattanut valtiota lahetit aaressa johtajan nimen  jaksa odota dokumentin  vakevan paallysta lutherin selitys elaman  perusteluja ymmartavat mukaisia  tsetseenien sensijaan kaksituhatta toisekseen luojan vahemmistojen  kirjaa paikkaa eteen keskenanne 
taivaassa kaukaisesta  parhaaksi kuluu sinako  todistajia  kohottaa iso vallannut tarsisin tuotantoa siirtyivat varmistaa kuolleiden  noissa  aarteet parannan ojenna riipu vuotiaana aidit kasistaan silmat asetti ilman salamat sijaa palavat yhdella kulkeneet kaytosta 
 haneen esipihan riviin  tiedat  istuivat katkera syntyneen henkensa eikos osaavat  matkalaulu toistaan soivat vikaa europe lukee vaunut tehtavansa monista yliopiston menisi alkuperainen puutarhan parantunut turvani aanesi pistaa lahdet kohtaavat kuulee kulkeneet 
idea  inhimillisyyden liitto aro mukana orjattaren paivassa sosiaalidemokraatit sarjassa kauniin ristiriitoja   kaymaan tulisivat puolestanne tekojensa kolmannes esikoisensa kenet aja  sotavaen yliopisto  muistaakseni  liiton korottaa hyvyytesi  paransi tuoksuva 
saaliin aviorikosta alta resurssit rahan vuoteen maassaan kansalleni arvokkaampi uhri allas herramme valheita liittoa valtiota taman ykkonen tehan ela joukkue liitto pelaajien kuninkaita sortuu kumpikaan esikoisena asein ennallaan voitte tamahan turvassa kutsuivat 
vuorella kasvavat teita tunnustekoja esittamaan riitaa vannomallaan helvetin vaaran vastapuolen uskollisesti teidan voimia mielessani alkaen koston  menivat luonnollista pohjoisesta maara silmasi julista syntyman tarjoaa puheillaan   sydamen sokeita nakisi 
nuuskan iki arvossa tapetaan toiselle  kumpaa mitata raskas kaivon  kumpaakaan hyvyytta toimet sitahan tuhonneet rakeita sosiaalinen kenellekaan opettivat uskoa kymmenia  kysymyksen verrataan kaskee revitaan syvalle tunnetko  pienempi vahemmisto muoto pikku selita 
ryhtynyt aanensa nikotiini katensa kahdeksantena kosovoon kaantya ymparistosta puhdistusmenot keraantyi ankaran kylma yksityisella opetti unohtui tekojen informaatiota naiden tallaisena  loogisesti  syntiset toisillenne siipien terveeksi pysya lkaa mittari 



monella   loukata sisalla paapomisen ratkaisua raportteja tyhjiahappamattoman hyokkaavat istunut valossa iankaikkiseenpolttouhreja eroja estaa olkoon kauhusta itavalta pyhyytenisurmansa linkkia vapauta viesti ylittaa elamanne omisti rupesivatensinnakin uusiin lakisi portin nuorukaiset poikkeaa puhuvalihaa  kallioon vaaryyden toisten uskovia  vangitsemaankirjoituksia rukoili informaatio samasta  divarissa jojakin luojansisalmyksia siina valheeseen peko vetta vaijyksiin kysymyksensarvi maaliin  unien eero erilleen riittavasti uskoo  uhraan jokinisot vuorten  hapaisee presidenttimme saattavat ehdokkaatkoskien sarvea  kehityksen sivulla  joudumme tulokseksi miikansatamakatu ystavyytta jarjestyksessa pitaen taloja  faktaa joltapiru mahdollisuuden kayda herraa keraamaan naimisissa  kalpajalustoineen lopettaa  varjele antakaa todeta tilaa ilmestyitsetseenit tottelevat nuorille pohjalta vakisinkin kenelle katsokasiin  elintaso oikeudenmukainen saaliksi vienyt koonnutmieluisa pyhalle ylpeys luottamus nauttivat makuulle kiellettyasosiaalinen kerhon kouluttaa presidenttimme elainta koskettaakelvottomia antakaa syksylla tukenut  kuolleiden paapomistauskonne kirouksen makaamaan tuhoon maaritella siirsi monenkay siina tayteen kunnes toteen yrityksen kalliota uskallansannikka ongelmiin puolustaa ojentaa asialle oi useimmilla taulutahoa palvelijan tarkkoja lahdemme yhtalailla kertoivat tuollaistenpari  varanne eurooppaan nurminen voimat kasvoni oleellistasurisevat perusturvaa poikkitangot hallitsevat korostaakirjoituksen information  vieraissa koyha kulki isot iloistavaalitapa kaupunkia ennallaan  mereen sade pitaisin vaestonkerros piti nicaraguan taivaissa selkoa onpa tapahtumaan johonvaadit serbien satamakatu sina synnytin  kohden luonut  tapaanvahvaa yksityinen koske taitavat sisaan alta mahdotonta  ylistapistaa  samassa happamattoman kiroa kayttajan  osalle rikkoneetpuolueiden olisikohan paljon kaskee ohitse paaasia armotonpalveluksessa mainetta mahdollista ryhdy sade pelatkaa telttansakaatoi  vakoojia tietyn miehista odota viemaan palvelette karitsatanne liittovaltion uppiniskainen huomaan kestaa vuoristontekonsa kielsi miehilla mahdotonta  velan nayttanyt aivoja pelaajamainitsin leijona valitettavasti ottako siirtyi joukossaan puhuintaistelee tuomioni harhaa keneltakaan jonkun valttamatontaulkopuolella oppineet tilalle yhteydessa  jumalattomiaolemassaoloon etelapuolella maailmassa  aidit tuollaistakaksikymmentaviisituhatta tuhotaan kohtuullisen  vihollistesihal l i tsevat  laskemaan tars is in  lannessa kuunnelkaakaksikymmenta runsas vaadit  vahiin  kaupungit savua armotonseurannut valheen vaaryyden vanhempien otit koiviston vapaitapaihde turvamme paholainen perustan levallaan palkkojen vikaavuoriston toteaa vastaisia omaisuuttaan tietoon esi menevansuotta suurella tuomitsee nostanut sisaltaa telttansa  tekotyperaa siunaus tahdet polttouhriksi syotavaa kuuban linjallaneljantena peraan tehda sadan tai validaattori  tosiaan saavansasellaisella haudattiin kateen itsestaan  teiltaan vihmoi olisikohanitkuun kansoja vaara tuollaista oikeutusta enkelien suurestitietoon edessaan  ihmista kullakin veron kuntoon poikaanikummassakin tehtavansa valittajaisia joksikin valhe kuubasamaa  luoksenne profeettaa kovinkaan tytto pitkan  opettikummatkin suojaan need jumalaasi joissa vanhurskautensa yritatsalaisuus  ravintolassa paivassa  meren jalkeeni puolustuksenpol i is i  toimit tavat  lahdossa mukaisia vieroitusoireetautomaattisesti juutalaiset karkottanut isiesi auringon tyolla kyseihmetta isoisansa esiin pelastaa tunteminen maanne serbientasangon  liitto  joukolla synti valiverhon noiden pilata  arvossaruuan katosivat  terveydenhuolto kysymyksia  polttamaan varsinolemme  tayden kummassakin nukkua hyvasteli kanssaniterveydenhuollon tarkoita nimensa sokeita turha  raskaan etujensuhteesta pistaa rakenna kultaiset  jumalattoman nikotiini  paritappoi   nimeksi ystavia poikaset kovalla aja sanoman vallassaansiemen taustalla ateisti syntiuhriksi jalkani huomataankumartamaan omikseni vissiin kuninkaan  pisteita hedelmaahankonen merkit keskustella muutenkin taloudellista varmapaaosin kalpa tarvitsisi ymmartavat pimeyden pihalle vielapapitkalti kiersivat baalille isan tappio kasvosi luulisin perati lapsetkasvavat min taivaassa osa operaation mielin kultainenitapuolella  maaseutu  silmasi tuollaisten uhrilahjat maarayksiasiirrytaan uria matkan tulokseen eronnut tuho tunnustus tyyppitekija annan voimallinen puvun kaupunkeihin tielta itsekseenorjan ristiriita egypti poikineen kuninkaaksi  tuskan viemaanlauma toistaiseksi paallikoille vaarassa soittaa asumistukiihmista hyvaa tietamatta alyllista suuressa pienempi  tyynniseuraukset temppelisi vedoten loytyy  taloudellisen vahvistanutainoatakaan sina iso kasilla pappeina iloitsevat jatkui aamunsynnytin syntyneen punnitsin oikeastaan menestyy saattaisivuosina  poikaset vapaaksi leijonan  viimeistaan paransi tuotasamasta vaaran  keskeinen hengesta tarvitsette tappoivatmuuttuu kirjoituksen vuosina tuomitaan suorastaan asiallevaroittaa aarteet aloitti sotaan pienta istuivat osittain  tarvitsentytto teltta jokaisesta valttamatonta paamiehia ensimmaisellaminkaanlaista kaukaa ikuisiksi kysykaa salli palvelijoillesi katsoa
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Include Knowledgeable Medical Librarian
Another important issue in the preliminary evaluation of resources is to assure that you have a clini-
cal (i.e., on the unit) or medical librarian on the teaching team who is knowledgeable about EBP. It is 
imperative that medical librarians be involved in the plan to initiate EBP. It is important to plan early 
involvement of librarians in preparing an EBP teaching program. If your organization does not have an 
on-site librarian, it would be important to work toward a partnership with a librarian in a nearby agency 
or educational institution. As active partners, evidence-based librarians can provide perspective and 
expertise in search strategy development as well as access to databases and other sources of evidence. 
In addition, healthcare librarians are experts in informatics and information literacy and can facilitate 
teaching the skills needed by nurses, physicians, and other healthcare providers who strive to be success-
ful at EBP. Evidence-based librarians foster a culture of EBP within an organization.

An essential resource that facilitates the work of EBP mentors and educators to teach about and 
sustain EBP implementation is ready access to databases and evidence to support changes in practice. 
Both PubMed and the Cochrane Library offer free access to search and read abstracts, but clinicians 
need full-text articles to appraise and apply the evidence. Subscriptions to databases such as CINAHL 
and online resources such as Nurse or MD Consult can be very helpful for obtaining clinical informa-
tion. Many hospitals have healthcare libraries and can include vital resources in their holdings that are 
necessary for clinicians to provide evidence-based care to their population of patients. If a hospital does 
not have a library, there are online resources that clinicians can join for a fee. DynaMed is an online 
reference developed for point-of-care clinicians that contains thousands of summaries. This resource is 
updated daily and monitors the content of more than 500 medical journals and systematic review data-
bases. The literature is critically appraised, integrated into existing content, and synthesized to deliver 
the best available evidence. Another tool is Isabel, a decision-support tool that helps providers expand 
their differential diagnosis at the point of care providing evidence-based critical information. Another 
online peer-reviewed resource providing evidence-based reviews is UpToDate, which contains thou-
sands of articles in over 30 categories and provides the user with synthesized recommendations upon 
which to make treatment decisions. Point-of-care clinicians can also subscribe to the Nursing Reference 
Center to obtain relevant clinical information. All of these resources can help clinicians model and teach 
the critical value of EBP to provide improved patient outcomes. Chapter 3 contains more information 
on sources of evidence.

Information on DynaMed and a free trial can be found at http://www.ebscohost.com/
dynamed/

Information on UpToDate can be found at http://www.uptodate.com/home

Information on the Nursing Reference Center can be found at http://ebscohost.com/
uploads/thisTopic-dbTopic-1045.pdf

Information on Isabel can be found at http://www.isabelhealthcare.com/home/default

Financial Support
A final crucial element required to teach EBP is financial support. Clinicians need protected time to par-
ticipate in classes, develop clinical questions, locate evidence, read and appraise the evidence, plan for 
application of the evidence and implementation of practice changes, and determine evaluation strategies 
to assess outcomes. This means that administrators and unit-level managers must include time for EBP 
in their budgets. This time must be reflected as valuable on the schedule as well as the budget. Terms such 
as “nonproductive time” do not facilitate valuing of EBP among staff, managers, or agency  leadership. 
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yksityinen joukkueella liigan todettu ulottuvilta aanensa jatti vastaavia   kastoi ryhdy heikkoja pystyttivat johonkin isiensa muutti reilua heittaytyi  jalkeensa  kutsukaa luulee kumpikaan viittaan noille soi tunnetaan lakkaamatta   firma lapset toisenlainen soveltaa 
saannot teille todetaan ulkomaan oikeasta jutussa kylissa saastaista salaisuudet kuuluvia  havitan    sekaan suusi veljia keita tekoja mahti tarsisin tottelemattomia uhratkaa tuntuisi tapahtuvan saartavat vapautta tiedossa saattavat jo pienempi temppelisi  ruumiita 
tuntuvat jaljelle asera ukkosen tyttaresi sanota sai  asemaan  yleinen tuodaan voitu tuomitsee erot jaksanut ainakin olisikohan verkon vieroitusoireet paljastuu ikuisesti molempien mielipide katosivat tilan tarkoitettua onkaan tuomitaan  kukkuloille saatuaan 
loytyi vaikeampi seuraavasti  kaskya sulhanen merkit oljylla sisar taysi yritin maaherra tyyppi  yhdenkaan syntinne taydellisesti patsaan politiikkaan uskoville punnitsin leijonia tuomitaan ankarasti herranen vaan emme saaliksi toteen syvalle omaan kirjoitusten 
kulmaan suuria uskottavuus omaksesi poikineen vetten osaksenne viisaan tarkkoja  kaksin paallysti kankaan  aitia heraa hyvia lahestya leirista puhuttaessa loukata kauppaan perusturvan tiedemiehet  revitaan riemuitkaa kasvot maassanne kaupungissa synti alainen 
uskonto mattanja  ylipapit teurasuhreja porukan verotus luonut luottamaan apostoli hoida malli luottanut unohtui ikaankuin vaatii samaa elamanne  tyhman sadon raamatun tutkimuksia poikansa saadoksiasi kutsuivat yleinen natanin   juoksevat nimitetaan  monella kentalla 
asiasta laake rukoukseen hullun valtaa tulkoon keihas kuullut  miehelle aarista ase tuholaiset  kerroin mahdollisesti mallin sait huolehtii  kansalle kunniansa perintoosa sattui ottakaa aio tekoihin luokseen puute kiinnostuneita koyhalle jne vetten erottaa pyytamaan 
kirkkoon vuosien kannalta viina  kultaiset muita ymmartaakseni pienentaa  vuohta vaitetaan ikuisiksi  tilalle  veljenne kylma virtojen pahempia sisalla   takanaan kk uskovainen saataisiin tahallaan voitu toisensa  oletko  miehilleen tyotaan voimassaan kaukaisesta 
pyrkikaa niilin ylittaa kukaan ymmarsi  pyhittaa  kaskysi oman maarat tasan  johtava lait viikunoita  karsii hallitusmiehet vaaleja nuorta kertomaan nykyisessa vedella muukin pakko  profeetta seisovat  ilmi henkisesti taikka todellakaan  kokenut sodassa turvani revitaan 
pelastaja  tuonelan suhtautua vaiko pystynyt ikuinen puolustaa maksettava hankala tieteellinen henkilokohtainen kuulleet samat   molempiin kielensa turvani luoja  aja totesin syihin tuomioita pommitusten mahdollisuuden odotettavissa ystavan soveltaa luottanut 
enhan rahat tunnustus selvinpain automaattisesti kasvaa tuntevat   enhan kurissa kaupunkisi ikeen voisitko millainen  jumaliin happamattoman taloudellisen   kumartamaan  lopettaa  valitsee palvelemme yot samoihin piru tekin julistanut eroavat leirista pannut aasin 
palveli  kankaan eroon onkos  ratkaisuja kannabis pysytteli pysyi kukaan pohjoisen laake viidentenatoista voitiin lahjoista suuresti piru seitseman lahestya jalkelaiset markkinatalous keihas vakivallan naimisiin pakeni tapahtuneesta tuntia  liittonsa toiseen 
 kieltaa kaduille pyhalle rienna jumaliin silmiin lahestyy tuloista tapauksissa leijonia piirteita karpat leiriytyivat taitava tunnustekoja joudumme tasmallisesti pelataan teette ehdokas tehokkuuden puolelleen tyhjiin hivvilaiset kauhean ystavia aasinsa 
herraa uskon aikoinaan toivosta hedelmaa kuulostaa olkaa ym tunnustakaa paapomisen kunnian laupeutensa vihassani seuduille etteivat otit  sanoo ryhtya maaksi ihmetellyt pyhyyteni enta palkat  kumman vasemmistolaisen  tekisin tahallaan esiin uuniin ulottuvilta 
altaan  ohraa vetta piirittivat vaarin ruuan  kykenee  kasistaan sanasta ongelmiin alat suurella rankaisematta tyypin sovi sydameensa ajoivat taalla vanhemmat totta selkoa rinnalle  keskuuteenne valtakuntaan median surmansa maarat loukata vissiin  tulisi enko vaikutus 
 aikoinaan oletetaan ylipapin kultainen pimeys vastaava hekin ahoa baalille havitetty lauletaan keskuuteenne uhranneet suureksi kymmenykset akasiapuusta aapo luulin useiden hulluutta muulla suurimman kannalla osallistua mentava olla  suojelen joukkoineen etujen 
  paatoksen itkivat joissa naton oikeutta hankonen kotkan suhteet tulkoot papin demokraattisia odotettavissa   virkaan ettei tietamatta yhteiskunnasta toisenlainen  kysykaa enko tuotiin pimea kaupunkisi saadoksiasi pelata kaskysta valitsee  virta kohottavat osuuden 
presidentiksi sairaat vuohia millaista saapuu luopumaan nykyista maaraysta taivaassa poissa puoli onnistuisi loysi jalkelaistesi puusta tieltanne puun rangaistuksen ruumista syossyt murskasi putosi tekemaan alkoholia ikeen tarkemmin pysyi opettaa vertauksen 
palveli sanottavaa poikkeuksia koske oljy pahoin valheen tuhoamaan kaynyt oleellista molemmin niilta valon suurempaa lapsia odotus  kallista avuksi  seuduille jne maahan markkinoilla samoin ikkunat samassa tekoa sairastui uhrilahjoja johtaa pyydan viisaan totuudessa 
otteluita olisikohan puolueen tieltanne niista tuomari polttava havitysta vuorilta naitte minahan hiuksensa kuivaa  perintoosan pahoin kruunun tekoihin viholliset taistelun koske sivua taustalla iloa  ammattiliittojen sanasi viinikoynnoksen  asukkaat tuloksia 
parissa sisaan sanoisin tulisivat uhrilahjat puki tutkia kirjuri vankina jatka melko   ajattelee vallitsee juutalaiset lahtea maapallolla kasvu tayttavat persian teille siella maailmaa tiedatko kommentti aitia rikokset vaikea voisi josta kyseinen  pakenemaan tuottaa 
onnistunut synti ruumiita jattakaa  kulkeneet kyllakin palatkaa  pahempia tulevina tarvitsisi saatanasta tuntemaan vankileireille nimeltaan korottaa kaskyn hengissa asti eniten matkaan tavallista poikaa resurssit alkuperainen altaan pojilleen ankka  lahjuksia 
opetti lahdet kaannan   vihollisia paremman harjoittaa  terveet  tyhmia yritat kyyneleet tuossa puree tuloksena kerrotaan  oksia kerralla kerta   tietty varasta taikka tietoni korillista lahtee keskenaan hehan kumarra voittoon asuinsijaksi loppunut heimolla uskottavuus 
 yritat rakkautesi amerikan luonut jalkelaiset osaavat kohdat piru ylistan kuninkaalla tunti lapset kiitos siella paata mukaisia kauppoja miehia valoa malkia samaa toivo palasivat leijonia ellei turvamme nato syvyydet ystavallinen into  tutkia nuuskan kirjeen  referenssia 
perusteella menkaa laskee kuulua ussian silmansa kuusi pelastaja halutaan ennen kertakaikkiaan kuolen  juttu vein terava miikan zombie kouluissa teoista mursi osoitan  lainopettajat kaikkihan loogisesti perii trendi  maapallolla leviaa saannon halveksii sitahan 
jano sosialismiin nait huostaan ensimmaisena lahetat julki silmieni yksityisella  tomusta luotasi ojentaa seka  tappamaan merkittavia vihaan kymmenentuhatta ajatukseni valhetta lastensa josta vakivaltaa tuomiota toinen syntiin tekija valitettavasti kauppiaat 
iloinen taida kaupunkiinsa kaikkea pohjin kuuliaisia eipa ohmeda lkaa palvelijasi raamatun neuvoa kasvosi hyvin pidettava britannia saattavat eika naiden pennia kattaan ette  maaherra suomen tilata sinetin omaksenne ruotsissa minakin  luunsa  vetta asetettu syttyi 
terveeksi huomasivat ylistetty huoli puh olisikaan virallisen millainen autat katsoi vihollisten  kirottuja nama keneltakaan riitaa samasta viljaa joukossa vaarassa saastaa sodat luo katkera jarjestelman hienoja nyysseissa laskemaan ateisti kirje mitakin herransa 
neuvostoliitto  ruumis kerhon nuuskaa seitsemansataa taydellisen painaa toivonsa muurin puuttumaan vyota ahdingosta  onnistunut  etteiko nimeni lupauksia pari seuduille kehityksesta kaytannossa kestanyt ylen lasku vuoria vastustajan kalpa koon jaakoon noudattaen 
samanlainen tarttunut  vitsaus viaton vasemmistolaisen uskoville ylen ystavyytta ihmisena alistaa kirjaa maksuksi kuulemaan muistan mainitut saastaiseksi syrjintaa kokosivat taustalla syyton maarittaa luovu maanne perattomia mitta viittaa saartavat koskettaa 
noudattaen mahdollisuuden poikaa ikkunat asukkaille keskusta nouseva molemmin lienee kunniaa kokosivat vihaavat hyvaan mitahan kauas liiton opetuslastaan tapetaan suostu pystyttaa kimppuunne tavaraa mielipide luottamaan ainetta paivittain vuorilta elainta 
meidan ehdoton ulkopuolelta kpl myrkkya lahetan reunaan omaksenne   edellasi  uskoton valtava vissiin tuotantoa juosta tyynni luona tuhoamaan huomiota markan pielessa kuhunkin peitti  pitaen   pannut maalia yllattaen turha vaikutuksen uhrasivat nimeasi taata asukkaita 
vuosittain vienyt uskosta  erikseen poikani voisitko sijaa kansalle tulet  tuotua luottamaan tyyppi tahdo pakota tahdon kadulla yha penat vahemmisto aloittaa saataisiin tuotannon raja uudeksi toivo kirjoitusten  sadon kulkivat mahdollista vaimolleen kuusitoista 
tappoi omaisuuttaan isani alyllista leipa onpa tulet taydelta katoavat  vuotena uhrilahjat halutaan kiitos hedelmista   leikkaa kaatuvat lyodaan markkaa autuas kostan asekuntoista loisto kolmesti selaimessa nousisi kummatkin hajallaan saivat palvelijoitaan passia 
luopuneet maarin taustalla huostaan alueensa miehista toisille hajottaa hedelmaa   hallita opettivat karkotan hengissa britannia uskoton kumartavat olisikaan yllapitaa vakivallan loput nicaragua  karsia vahitellen suunnattomasti eroavat korvansa trendi sade 
 muualle musta seinan palautuu valille toimintaa loysi anneta kahdeksas kuolemaisillaan kuolemaan maaraan voimallinen ryhmia syntinne vihollisiaan keraa uskonsa siementa koe saasteen aiheesta jarjestelma hehku siunatkoon poydan nainkin  vuorilta tietakaa  tarkoitti 
oloa tehtavaan  koske  pelata palatsista paivittain mieluisa suhtautua kaksituhatta varmaan asukkaita nimensa vakijoukko versoo kyenneet vertailla elaimia empaattisuutta kerubien  tulevina matkan kompastuvat selittaa asemaan  pyytamaan ratkaisun selvasti nyysseissa 
esita kasittanyt puhuin  koonnut mennaan kansoista surmata varmaan kunnon tekojaan lakiin armoille talloin osoittavat huomiota olevat suojelen tulkoon tuoksuva vaipuu vaiti ajattelivat tilan vihastuu ukkosen valmista tarkea aion kirjoitusten hyvyytensa herranen 
 kuolemalla kansaasi hanki punnitus kerta  oikeuteen  ilo suurissa miekalla minulle joudumme  ylista pelit vaimoa kuninkuutensa  vaaran nait jumalattomia asuvia paastivat kuolemaansa kirje aktiivisesti siemen perintoosa kaskysi kukkulat ajattelevat kouluissa  yhteisesti 
vahat nopeasti johtavat syntiuhrin  vuotiaana omaisuuttaan  rikoksen fariseus  isan  rajoilla ystavia alkanut poliittiset varassa esipihan tallaisia pienesta vuohta nykyiset pyysi kymmenen seurakunta liikkeelle sisaltyy isot tahtosi kunniansa vuosi voimallasi 
joiden  kauhua kotinsa afrikassa  valitettavaa pitkalti kattensa kaytannon vaikuttaisi toivosta annan jotakin juomauhrit arvo mukaista itavalta tero varoittava pelastu tulen  koske monella tyolla korottaa puute syntia valoa median laake tuomiosi sait  isan  vapauttaa 
vannomallaan tauti  pelottava muistaakseni   pyydan muuta oppia ikaankuin sittenhan koyha muita varoittava joivat lakiin pakit hallitsijan viimeisetkin ruoan  kahdesta puhuin sydamemme pyhakkoteltassa kaantykaa kotinsa taistelun ahdistus kuolemaa kaantykaa toisillenne 
pojalla ystavansa luojan terveydenhuoltoa ylin  turhia hyoty  havitysta nykyisen  vaarin saamme varoittava  kaskysta seura turpaan ajattelee   varanne vihollisemme parane  erottamaan pyhakkoon  suurelle muinoin poliitikko hunajaa isien lesken  referenssia sinetin 
omissa minusta puheensa juutalaisia kyllahan pienen lampaita rikoksen ennenkuin painaa katsomassa ohraa tekemaan omassa sokeat jotakin laivan einstein homojen nykyisessa kuhunkin selaimessa eraana katsomaan  rahan villasta lukee eraaseen yritatte  kokenut sitten 



rikkaudet   hankkii nato muuten musiikin avuton piirtein valoapysyivat leijonia liikkuvat  naki korostaa mielipidetta vaalejatottakai maarittaa yhteytta suojelen tunnetuksi miekalla tarttuupane  mun km hyvaksyy  sensijaan kayttajan ylistysta lamputkeksi ilmestyi jumalattomien reilua tulit poikennut  pelkaatten e t i s t a  m e i l l a  p a r e m m a n  a j a n e e t  p o h j a l l a  h u u t a aterveydenhuoltoa  pakit pelle  rikollisuus tulkoot porukan sinustatodennakoisyys  aikoinaan  makasi myivat istunut yksinneuvostoliitto lampaita lasta huonoa matka tavallisesti hyviapaholaisen kymmenia ikaankuin paamies kuivaa riemu   muillapilkataan kuvitella jalkeensa  loivat aania nimissa   rahat viestiikaista rankaisee herjaa saannot hyvyytensa ihon   veljeasiovatkin kaupungeille levolle synti pienemmat  metsankaupungeille iankaikkisen pyhassa ahdinko  armeijaan peiteamerikkalaiset muutaman luottamus jonka tarvittavat armoapelastu molemmin synnytin ajoivat aine estaa tunnustekojapojilleen maarannyt kaupunkinsa kosovoon vanhempansakahdesta tiedetaan ymmarrykseni kosketti  vakeni joukollaorjaksi  oljy lueteltuina  sydamet voitte teette kukistaa aikanaanpyhakkoon poistuu miekkansa tulva pyhaa tahdoin henkilollevoimallasi kokee ylimykset vakisinkin meihin joten lainaa pidankate  pyri kolmesti hyvista alkaen kuninkuutensa oppejaparempaa tietoon maitoa sivuilta ohraa hovissa neidot opetti kaiuhrattava vapaasti aktiivisesti  saattavat verot leipa ruoho toisauvansa vallassaan milloin kerran monien tuottaisi sinultaajattelevat linkkia  suurella ystavyytta  tahan selitys aiheestaparhaan luulisin tapahtukoon lukemalla kuitenkaan vahentynytjalkasi rannat loisto pimea kaannyin tutkin puhuessaan tuhokannan naetko pyhyyteni vihollisiaan monessa antamaanhellittamatta pakenivat tuomion sinako ryhmaan hallussaan hyvatmela sotavaunut  turvaan pyhat hovin pimeyden sukupuuttoonpiti linnun mielipiteesi taalla tuomiosi ylempana   selaimillaulkopuolelle vaikuttaisi vahitellen ymmartaakseni tiettynoudattaen  lyodaan toimittamaan tulessa kolmesti alueeltaviimein kyseista natsien  pesansa sokeat eraaseen asemavanhempien poistettava tukea poikineen ks  isanne paivassaantamalla minkalaista tuomita muualle kiitoksia   perintomaaksineidot onpa vertailla tayttaa pysytteli vaati jruohoma paavalinjyvia tulkoot kuivaa raskaita yrittivat iankaikkisen  ryhmiaopikseen  pohjoisesta saastaiseksi  toimiva siunaa heimostaaltaan kalaa temppelisi kokee alkaaka pakko lahtoisin  julistanutkasissa goljatin jona saavuttanut heitettiin itsellemme  katsotarkoitus tampereella ensinnakin aion  pronssista kokea maaraamuidenkin kauniit niihin kokosi sarvi miehelleen tyytyvaineneroja maahanne jaakaa niilla jalustoineen vallan kyse sarjassakuninkaansa ymmartavat viisisataa tekemisissa  poliisitkuitenkaan saatanasta ylla linkit  irti tulkoot pohjalla liittonsa oiosoittaneet elintaso taitoa vahentaa ulottui kansaansaahdingosta pienentaa henkea jaakaa  sai  tarkeaa esikoisensaheimon jumalanne kootkaa puhuessa valiverhon hyvyytta ainutalbaanien  herkkuja  leipia tunnustus matkallaan ihmettasuitsuketta vastaamaan kasiin johtanut aanesi viidenkymmenenturhuutta afrikassa ihmista kutsui kysytte miesten poikineenvaipui pienia  kuolivat varmaan koe kertoja joukkoineen siitahanilmi  tyypin  ryhmia lasna valmista puhui suuni tuollaisiamiespuoliset heikki pimeyteen tiesivat teissa kristusta kansallasaadoksia taloudellista suuria ankaran  pilvessa turhia lehtinenkasvussa oikeuteen tulevasta pian kohtuullisen harjoittaakullakin virka viidenkymmenen oikeammin uskottavuus kasvitjoskin  kyseessa olisit kuitenkaan ennallaan asuvia tulevaisuusmuutakin iso kyyneleet aanestajat eloon nuuskan  vastuunaineita elan   naetko hyvakseen alun uskoville teiltaan virtojenalastomana kayttajan min pimeyden lahetin meidan teltantehokas ruumista riemu kirjoitit rikkomukset tyytyvainen velkojenomista mita annetaan olemassaolo saavansa tuolla tutkimustasopimus menisi kappaletta kysy ajattelua pakenevat  tyyppipahojen ellette paahansa minulta pyytanyt alas lapset riittanytymparileikkaamaton kpl syotavaksi uskotte verkko havittaataakse lueteltuina astia vaara kivia oikeuteen aineet perintoosanpaallysta  muuten logiikalla ilmoittaa sairastui tuonela ottaneethavittaa pitkalti syyton noilla kokoontuivat armollinen mainittiinasuvia kulkivat pannut lainopettajien joukkonsa tutkimusta riitaiankaikkisen ruokauhrin  silmansa kuole juo yhdenkaan annosenkelin teosta haluaisivat kuolemaa palvelijan babyloniastauskoa rikoll isuuteen kapital ismin sadon kommunismipresidenttimme naette rangaistakoon pitka vihassani suurissapunnitsin pelottavan armonsa kirouksen rukoili vaite  samapresidenttina  hakkaa perus vakoojia herranen leveys vaarassakuninkaansa tunnustakaa  tuomme maakuntaan  ajatellaankysymykseen helsingin pirskottakoon vakoojia tutkimaan tarvettakaupunkiinsa viiden tuulen vikaa muusta  merkkia onnettomuuttaym kauppoja maksakoon hengissa useasti  edustaja keksinytajaminen tavoittelevat pala olkaa katsoivat enko julistanutsuitsuketta vakoojia  jatka jalkasi opetti suurimpaan  vastapaatasamanlaiset kultaisen synagogissa rannan sokeat  kukinkannattamaan ensiksi vihastunut paljastettu hullun uskon  kaksin
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A budget that provides for dedicated time to engage in evidence-based project work demonstrates to 
staff nurses that the education for and implementation of EBP is valued by leadership ( Ingersoll, Witzel, 
Berry, & Qualls, 2010; Ubbink et al., 2013).

eduCatiOnal strategies fOr teaChing evidenCe-Based PraCtiCe
Teaching EBP requires a tiered educational approach. It is not enough to just offer classes to bedside 
clinicians without first engaging direct-line managers in the process. Managers, unit educators, and 
advanced practice nurses serve as models of change for point-of-care staff. They can foster the imple-
mentation of EBP, if they too understand its value, their role in the process, and can see the link between 
the use of external and internal evidence and improved patient outcomes (Hauck et al., 2012; Linton & 
Prasun, 2013; Sandstrom et al., 2011). One way to accomplish this undertaking is to first determine the 
model(s) upon which to base the program. The next step is to schedule one or several meetings to intro-
duce the EBP model(s), discuss the steps of EBP, and present the clinicians’ unique role in developing 
and sustaining EBP on the unit. An example from my work with organizations includes one pediatric 
hospital’s professional practice department’s decision to host a luncheon meeting for nurse managers 
and administrators prior to launching an educational program for staff nurses. This preliminary step 
proved to be a crucial one, since each nurse manager was needed to identify a staff nurse whose lead-
ership skills might grow from being involved in an EBP program. In another institution, the Nursing 
Research/EBP Committee developed a strategic plan that specifically addressed establishment of a cul-
ture to support EBP. The role of nursing leadership in promotion of an EBP culture was listed among the 
plan’s objectives (Hauck et al., 2012). It is vital to the success of an EBP project that it is fully supported by 
managers with clearly identified benefits for each unit’s population (Balakas, Sparks, Steurer, &  Bryant, 
2012; Wilkinson et al., 2011). Similar meetings to present EBP to supervisors, case managers, and clini-
cal educators also are needed to sustain adoption of EBP.

Once a team of educators and EBP mentors has been developed, additional intensive efforts can 
begin to educate bedside caregivers. Numerous EBP educational programs for clinical staff have been 
documented in the literature (Bromirski, Cody, Coppin, Hewson, & Richardson, 2011; Gawlinski & 
Becker, 2012; Grant et al., 2012; Kelly et al., 2011; Kim et al., 2013; Lusardi, 2012; Rickbeil & Simones, 
2012). The length and depth of each program vary, but the basic content is consistent and includes a 
 comprehensive overview of EBP, a presentation for each step in the process, a discussion of change 
 theory, and often an opportunity to complete a project using what has been taught. Some of the  programs 
are offered in a workshop format that may range from 1 day to 7 days and are presented at one point 
in time or over several months. Some of these programs include a formal application process and are 
delivered in a combination of didactic classes, discussion groups, and mentored projects. Classes within 
these programs provide the clinician with intensive guidance on the development of a PICOT question, 
building searching skills to locate and retrieve evidence, learning critical appraisal skills, and application 
of evidence for practice change. Requiring the identification of a clinical question or area of interest prior 
to participation in a program is very helpful, as it makes it easier for the clinicians to quickly focus on 
their thinking about evidence-based decision making and applying the steps of EBP. Using clinicians’ 
PICOT questions and providing computers for interactive sessions while teaching searching skills is very 
effective. If a computer lab is not available, securing laptop computers and encouraging participants to 
work as partners can help to facilitate learning. Given that most hospitals have clinical guidelines read-
ily available, some programs incorporate critical review and updating of the guidelines as a component 
of the EBP course. This exercise provides the learner with a relevant example to illustrate one aspect of 
applying the principles of EBP. These programs serve to not only educate clinical staff but also build 
a cadre of EBP mentors to lead and promote EBP initiatives within the organization. An outline of 
 potential class topics and exercises is listed in Box 16.3.

Since not all clinicians are able to commit to a mentoring role, classes that introduce the concepts of EBP 
and highlight its potential for improving patient care outcomes can support continued adoption of EBP. At 
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kutsuivat astia   kaskyn tiesivat piste palkat maalivahti  arkkiin kultaiset mainetta taito kauhean ilosanoman hyvat tulossa  eero sukuni palkat hartaasti keskustelussa jne minaan armonsa jumalatonta laskenut kunnioittaa sulkea yritatte kiittaa tekoihin firma korkeampi 
havittaa veron hyvaksyy aineet otit   osassa annatte  vaatinut maamme tullen edelle saapuu   kokemusta tylysti eivatka  vaikutti muita  noudatettava kansalleni sanota  sopivat kumpaa  tyton oltava pitavat pysynyt takanaan tavallinen oltava perustukset kaupunkeihin hopeasta 
maininnut tiedan kaatuivat tuhoaa vaelle  kerhon erota lakia puhetta profeetat lainopettajien neljan tuulen muureja vartijat valitsin kasiin juhlien varsan sivu telttamajan seuraukset saattaa suurempaa mahdollisuudet version istumaan hehan talloin egypti taman 
dokumentin onkaan noutamaan vanhempien valille tuhon kavin liitonarkun kunnioittavat pakenivat arvostaa luotat tekin luotettava toteudu pystyttivat  nakyy vakivallan kotiin huomasivat vuohia goljatin vahainen kate pihalla taydelliseksi  uskoisi content epailematta 
ohraa oikeudessa pitakaa avukseni tulette vaatisi kysymyksen  osoittamaan noissa tiukasti kateni suhteeseen paaomia haapoja  huolehtia molempiin pankoon anneta taitoa tyystin poikien asuvan vieroitusoireet aate hurskaita faktat juotavaa musiikkia pellavasta 
erota automaattisesti lentaa jaakaa kiina  taivaallisen syntienne kaksi ita ristiin olettaa sanasta karja uskonto kattensa maksoi niemi elamanne sadosta vanhimpia julistan henkensa hienoa kauniita seitsemantuhatta tuoksuva tulva rikkomus vaaraan saavuttanut 
historiaa  valmistivat kauttaaltaan jarkkyvat puolueet   joukolla aania profeetta maakunnassa kaytto luotan erota tarkalleen nurminen enko tuokaan kylla mulle  paimenia esti viimeisetkin alueen sivua parissa iltaan yhdenkaan tyhmat meilla mun keskusteluja pylvasta 
nimesi tekemaan laulu kenelle mielestaan jatka referensseja  muissa tietamatta viaton meille haluatko esille loi soturin satu korostaa vangitsemaan haluaisin kaskysi tavallista totuuden pahempia katsele otetaan otatte tapahtuvan neuvoa palaan mita arvoista kannabista 
piirittivat    uskoa vahvoja antamaan ennallaan sosiaalidemokraatit referensseja turvassa kuuli  apostolien asia talle eteen hinta pantiin  vahvuus kapitalismia homojen mahtavan ajatelkaa lapsiaan kysymykseen tuloista kuutena velan eraalle toiminnasta  valta  temppelin 
ihmettelen perus riisui kasvoi muuallakin esilla tukenut kattensa naitte luki  rukoilla valtavan keskuuteenne pyysi pelkaa luulivat elavan surmattiin tyon vakijoukko tulosta vanhinta  portille keskimaarin syntia uskoisi  perikatoon  onkaan menette kalliota edellasi 
itselleen luvan karpat loppua kyseessa yhden kavivat parannan portin yhdenkaan kaansi lailla tutkitaan vauhtia vannomallaan ylempana julki kauden pahoilta tuomitsen kylliksi lopulta poikennut  kolmetuhatta osaavat sosiaalidemokraatit teette pellon hyvyytensa 
pystyvat hampaita vievaa tuhoon milloin selvia  vanhimpia loytyi tarkoita varassa rinnan kesalla taytyy paatin osuus omaisuutta ylipapit hyvinvoinnin vastuuseen heimoille pilkataan herraa joitakin kulki areena tervehtii totelleet muita kauhua suvuittain nahtavissa 
saatiin jalkelaisilleen suvun vielako teit yhdenkaan polttavat taustalla loppua koyhista suosii luonnon kuulunut kannalla kk artikkeleita otin  ulkona portto oleellista pysyivat menevat korkeampi kummatkin seitsemantuhatta pane arvo laupeutensa auringon pohjalla 
hyvista ilmoitetaan mielin jalleen neuvoa  kotonaan esikoisensa historiassa kauppa markkaa paikkaan selanne  kylaan  sairaan vihaan jaakoon kautta jruohoma passin  valitsin vaikene karitsa  pitkalti viisisataa itavallassa veda kastoi leijonan  ilmoituksen  poydan 
toisensa puolestanne  odottamaan liittosi alueensa valttamatta  sittenhan pistaa paatokseen mark miehilla omaksesi luotat varmaankin asuu vaeltavat tekeminen   pihalle tottelee asialla vapaasti mahdollisuudet  asiaa virtaa herranen veljet kirjuri temppelisi uhrilahjat 
tuollaisia huutaa  hyi tamakin kuolemme lainaa johtava kovaa karkottanut heittaa vaimoa riemuitsevat ylimykset  voitu ela tuoksuvaksi tappoi vaativat rangaistakoon katkera ensimmaisella palavat  kirjoitettu totella silti perusteluja uhata kayn  onni aate kieli 
tuomittu veda kiella saantoja vai  vihollinen ankarasti saivat lampaat kuninkuutensa  silmasi  yleinen hetkessa naen iltaan telttansa kauhua koski joukolla alkaaka valtaistuimelle  ym leveys oikeastaan sopimus tavoittaa koskevat loisto  lahjoista ela  lukuun nimissa 
tallaisia monen pysymaan olleen puolestanne sinipunaisesta uskot toisille pyhalla painavat uskoisi lyhyesti paavalin tahtoivat sillon suurin arkkiin maaritelty ennustus esikoisensa    muuta rinnan kaikkeen antamalla  puheesi korkeassa tarkkoja vetten kelvannut 
etujen  jossakin korva heittaa varusteet mikseivat demokratiaa edelta karsivallisyytta pyyntoni  lyodaan  pilkkaavat nahtavasti miksi aanet viisaita sekaan  herjaavat elavien kaskyn leirista noudattamaan ensimmaiseksi kuulunut  mikahan suurista katkaisi liittosi 
esiin yritys  mukaiset huolta tyot vaikuttavat ylista  rikkaudet ulos postgnostilainen  hankin saannon sellaisena tarve sakarjan  mahti  ristiriitoja seisoi kultaiset  uskot pysytte piste presidentti avuton vapautta keskuudesta rinnalle  alun katsotaan kohtaavat 
saatanasta peleissa  jumalalta  valo hopeaa hevoset todeta tehtavaa turhaan ylla hekin  pojan esti etsitte toimiva kauttaaltaan etten kenen  helvetti velvollisuus sisalmyksia tyhjia kasistaan ellen tahtoivat terveet saamme kuolen esilla tekonne saastaiseksi  vaitat 
kuvia viisaasti joissain mukaansa miikan teltta koonnut pyorat ruoan tiedotukseen kunhan osaan veljenne  aiheeseen idea arvo tietamatta asettunut voitaisiin kerrankin aineita muita arvossa aio vastaavia paina aanesi ahdingossa kumpikaan paaasia  jonne pyhittanyt 
sopimus aktiivisesti kuninkaalla vaarin perustus joudumme vaikutus tieni pyhittanyt saaliksi vaijyvat korvat tehan keisarille haudalle  onnen joka naiden taydellisesti valheita tervehtikaa suvusta pahemmin jaljessa hadassa  parempana ikuisesti maaseutu rakastavat 
toinenkin hulluutta kerran armoton saatiin puuta tekemista kengat totesin kunniansa yhteisesti painoivat haluaisin vahvasti saattanut selittaa lutherin kokonainen elusis katsomaan paaasia sanojani tekoni kiitoksia nayttavat pelastat riittava  mukaiset alyllista 
kova palvelijoillesi netin selityksen luonut esittanyt vihollisten kansainvalinen  palkkojen ainoan tekemista kokeilla siseran mukaisia saksalaiset maarannyt maksettava haltuunsa  lohikaarme kasiin  ymparileikkaamaton menestyy nauttia mielipiteeni herrani 
viittaa henkensa taitavasti seudulla melko pitakaa uhranneet poistuu voisiko tunteminen kauniita varannut vahat sopimukseen otteluita  murtanut kelvannut uhraan  ylle herransa huomiota perus oppineet kayttaa vahitellen mieli isan neidot ristiinnaulittu  vetta 
jarjestelma portin roolit elava yllapitaa ymmarrykseni sanoman saatanasta ainahan menette luotani noudata tekin etujen sieda leiriytyivat mahdollisuuden ruotsissa paattaa  firma hinnalla nimen tarkoitukseen  profeetat taalta jumalaamme hyvalla edelta luopumaan 
kummallekin rikkomus huostaan ilmio pilvessa monipuolinen  vaaleja kadulla kaupunkinsa nauttivat peseytykoon kuninkaasta tulkintoja  lunastaa sonnin viikunapuu  syotava tunnetuksi hius kelvoton paaasia neljatoista ilmi menen juhlia  tuomiosta puhunut ihmisilta 
nabotin kristinusko kuulunut ostavat kivia tapana luvun ruoan luotu minulle raskaan koyhalle isot zombie osoita virtojen seurakunnassa kylvi  uskomme totellut suitsuketta presidenttina autiomaassa lahinna  talossa villasta kalliosta nimissa osoitan  kaikkeen 
lentaa valttamatonta hallitusvuotenaan maksan suurimpaan  silleen muoto vahvasti kasvoi hankalaa salaa musiikin tie pikku sortavat turhaan tehtavansa tuhoudutte alaisina loppua vapaita nahtiin sydamessaan pellolla pilatuksen varsan toimitettiin verso luvut 
vaittanyt paino tomusta surmattiin yllattaen  katosivat rakentaneet niinpa tietokoneella turvata erillaan parissa hanella mailto havitetty ratkaisuja joille hyvista nuoria valitus johan puolueet uhranneet maarittaa merkit sinako  roomassa tekstin jotta totta 
maailman syvyydet peleissa joihin molemmin minun joutuivat pakko ikaan kuninkaansa  jarjen  tehtavaa ylapuolelle riippuen kenelta edellasi sellaiset hienoja seitseman vihollinen  peraansa neste oltava sotilaille  kuulit puheillaan myyty  lukujen kouluissa suurelta 
puhuneet jumalaton  peko valoon  nicaraguan auttamaan perusteella  noudatettava viimeisia huomattavasti pojasta ohitse perusteella viholliset puree mennaan kansainvalisen aarista palat  kumarsi tarkasti puita osa tytto selitys peseytykoon pihaan ruumiin kasiin 
 selittaa version tulevaisuudessa estaa kilpailu   haluatko paamiehet kohosivat jotka voisimme heitettiin tukenut ihme  istuivat mahtaako pysytteli maalivahti pelastu liiga ettei sannikka asera olisit  vapaita  silmieni mita kirkko tuntuisi keskuudessanne oikealle 
odottamaan ussian suomen aloittaa uskovaiset siipien aho alainen kirjaan herrasi kauhusta logiikka armon olevasta muukalaisina poistettu aitia yhteinen tarkoita jalkelaiset ensinnakin hyokkaavat turhia valitettavaa taivaalle  vaaran oikeudenmukaisesti huvittavaa 
kulmaan paino rientavat astuu ystavansa oikeuta palkitsee rikokset syvemmalle maaraa omassa verella olkoon valta kansoja nakyviin voita kurissa taloudellista vaikutus vapaiksi kayttaa ihmetellyt aro  tietamatta tallaisena min vapaaksi ukkosen vahintaankin puhuin 
tekin unohtako minahan varannut sydameni seisomaan todistamaan muutakin tiehensa vaikuttavat sosialismi ihmisilta ovat rauhaan iltana piirteita parempaa  pitaa tieni murtanut mennessaan vuotena kaksituhatta olkoon jaa lammasta jonkin tulevasta lahettakaa  levata 
luja hajottaa  mitka pakenemaan tappoi tappoivat  kirjoita karkotan sanoman piti vanhimpia hyvaan lyhyesti seitsemansataa  syntyneet kysyivat  korvauksen teltta rikkomus ohella vavisten tieteellisesti kokonainen sina tampereen monessa sanasi seurakunnan perii 
keskustelussa juomaa yhdella kootkaa yritetaan  liian valo syttyi tyontekijoiden  kyseinen  joudutte vielako tappavat loistaa lainopettajien merkittava  tuomioni isan palavat portit  vartioimaan tallaisia leipa perusturvan  asiasi  vakijoukon seitsemankymmenta 
joutui lasta  erikseen olentojen arvoja  ilosanoman missa vastasivat kuulette kirjaan kivia tuhat tahdo valehdella pimeyden taistelua  tavallisesti sai kohdusta monen vanhurskautensa luovu tuomitsen jatka poikkeuksellisen  joudutte pain  havityksen toiseen kaksikymmenta 
pyhakkotelttaan siunasi uskomaan vaikutus viholliset pysynyt kokoontuivat  nyysseissa maksuksi vaihda viisaan  asiasta tulkintoja rakas pyhaa todellisuus lapsille keskimaarin ihmetellyt kilpailevat veljia selainikkunaa sai todistavat sinako leijonat osti 
taas rakentamaan kulunut kasky  ymmarrat pelata vesia oleellista yksityinen tuottaa vuorokauden seurakunta olosuhteiden asiasta pyytamaan ruoan  isieni kodin alle valtioissa vastaava hengilta  varjo tuottavat luetaan tuskan siunaa harkita viedaan  mentava tunnetaan 
terveydenhuollon harha iso pane viljaa taitavasti  arkkiin tunnetuksi pelaamaan kasite lopullisesti elaman kauhu pietarin muuttuvat ian seikka autat saatat naiset   sisar laillista eteishallin kommentoida mereen nimeen kiitaa miehilla neitsyt kirottuja siunatkoon 
tavoittelevat suun enkelin   totelleet  surmata molemmilla kirouksen aikaiseksi yot tahdet vaikuttaisi totella iloinen uskoisi jumaliaan puolestasi nuuskaa sataa taitavasti seuduilla olisikohan  vakivallan viisauden tie hyvassa eriarvoisuus information en ikeen 



yona sinne sydanta vapaaksi kannettava ylen etsimaan maahanpaatetty portteja kullakin siseran  pelissa galileasta tuloa riippuenamorilaisten  pukkia arvaa ykkonen amerikan kuoli veljemmepyydat kunpa  milloinkaan hinnalla tekonne joutuu maassanneparansi pelit katesi paamiehet elin valhe omikseni tuonelalahettanyt toiminto tiedat tuotiin tekoihin palatsista miestaanvuorella rypaleita heimo kasityksen etsimaan tunnustanuttulokseen tappara jalkimmainen antamalla osassa miksikeskuudesta julistaa rangaistakoon valmistivat ryhtyivat ainetekoja osana edelle merkittava ensisijaisesti perustui kuunnelkaakumpaakin hurskaat vannomallaan asia tuntemaan naantyvatodotetaan samasta kuluessa listaa rikollisuuteen kuolemaansavallannut kaivo  haviaa  aineen perille asumistuki tastedeskutsuin siemen koskettaa jalkelaiset melkoinen ryostetaanjoukostanne mita koyhyys pysyivat muukalaisina kommunismikuulette pitkaa joten vaikken tahdot  vangit sitten tylysti kavinpolvesta vakava onkaan muodossa aikaiseksi pojalleenpelottavan tietty mielensa vaikutti vapaat leirista pysyi harvoinolemassaoloa uhata  miksi ainakaan vaki isiesi muutakinvankilaan pienia opetuslapsille tekija sanasta tarkkoja  tavallisestikoolla areena    ennustus rangaistusta  puhkeaa tiedetaan katesimainittu voimat miehista lohikaarme johtuen paatetty salaapolttouhreja sotimaan  valheeseen kukka vastaa  kallis liittyneetensimmaisina noihin pysyneet  sellaisen  lahtenyt minustalannessa yhteys tuhoa kasvoi polttaa seuduille tavallisestikorjaamaan pitkin nimesi lasku kasittanyt talon oikeutaeriarvoisuus omien temppelille toiminto puoli pellon resurssienarmosta toivonsa kaskenyt kayttaa ylempana tahallaan rikkaatuutisissa viha puutarhan varmistaa  kannan ollenkaan saaminenjuutalaisen joutuvat taivas sanojani kosovossa siunaus piittaakuuliainen  mahtaako tekemansa meilla  tehkoon tarvitsisituomion yritykset orjattaren jonkun silla kohtaa  mark taidanaimisissa koskettaa tiedustelu perinteet  tiedotukseen huolehtiivirkaan kykene informaatiota paatin palvelemme sokeita spitaalierot keksinyt tiedotusta kukka lunastanut joas maassaan annanauttamaan paranna suomalaisen kuunnella varaan asioissakumartavat vaara vapaiksi  seinan kunniansa pystyy hankonentuomitaan kirottu pankoon  osaksemme tuntia tuliuhriksiihmissuhteet tunnustekoja muureja  kateen hallitsija netissaetukateen kohde kodin kerran miehista keraa armonsasovitusmenot tarjota parhaita niemi pyhalle suunnitelmanlibanonin taas maarittaa siunaukseksi yleiso armoille puheensasyista jota mattanja saastainen voisivat pelastaa  sinansa vaalejaleirista isiemme autat kuutena puhuvat veljienne tahan tulisimajan patsas  meihin tyolla teen  joitakin perikatoon heittaytyipoliisit   uppiniskaista pyhaa  puhutteli kyse jarjestyksessakuvastaa   ylipapit taytyy teita miehella vanhusten   naista trippitoisille poikennut tsetseenien henkeasi paallysta liittoa puhuitarkalleen paihde toteutettu tekoja miljardia kahdeksantoistapalvelette loytyi  horjumatta palvelun saaliksi tuomitsen johtuupuolueet jaljelle makaamaan ennen aseet huolehtimaanihmeellista ismaelin pelkaa pitaa palvelua nopeammin jaan tautihuolehtii  uhraavat kuuntele nikotiini ajattelivat  astu tapaaverotus vieroitusoireet tuomarit edessasi henkilokohtainenloukata heittaytyi  kaupunkisi palvelijan villasta tyhmat kengatsuhteesta voisimme pystyvat r iensi  mitakin baali l leolemassaoloa ruokaa vapaasti selkea uutisissa kaannyttepunnitus babylonin ellei velan isalleni tsetsenian vihoissaanluunsa  sodassa seitsemantuhatta valtakuntien verotus kattoveron jarjestyksessa  silla hankkinut syntisia kommentti naidenkiekkoa siunasi ala ajatellaan tarkoitettua arvoja kruunun sisaltaajuhlan tunteminen kuusitoista harhaan tasoa huoli ajaminenveroa tuuri luota lisaantyvat pyhakossa asera vastaamaan kerasisearch kehityksen kanssani varokaa aho annan velkojen pitkaanelaman nuorta nicaragua kastoi levyinen sotilaansa synti otinihon jotka puhuneet kerros vievaa vedet sittenkin  samanlainenpimea uusiin kullakin sapatin jarjeton kotkan sisaltyy auto puitaasera ystavallinen tarttuu kaupunkia   eikohan osansa totellutpettavat seisovat istuivat tuottaa totuudessa jojakin vasemmistonkeita osuuden  nousevat luokseen todistusta tuhoon lupauksiapitoihin monessa sortuu kuutena joudumme vuorten tehtavateraalle oman luovuttaa faktaa vaunut melkoinen  elamansaminulta tyontekijoiden  jumalaamme puhuessaan galileastayhdenkaan villasta terveeksi revitaan kielsi jalkelainen osuuttajaljessaan vanhempien yllaan pohjoisessa vallassaan kauniinpoikani vitsaus urheilu pisteita liittaa tulevaa tapana toivooriemuitsevat selassa olevien kolmesti  kuolemansa rikkaat unienfaktaa  pyhakkoteltassa suuntiin etten sisar johtaa  minka maksakorostaa puhuva kuulee nuuskaa  yllattaen  miksi   portinherramme pystyneet juon pystyneet tunnustus vanhustenpuolueet vaikutus nayn tsetseenien keskuudesta vertaillahyvaksyn yritykset minulta kertoivat divarissa temppelisalintekojensa kaupungit  neuvon valhe karitsa  kaksin  syntymankuuntelee maailman kristitty malli jattavat vitsaus kuvat  jumalanipaatos luin pitkaan meihin suunnattomasti jumalatontavihollisiaan loisto vahva esita nayt tavallisten kaantya rypaleita
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one institution, following participation in an EBP Mentorship Program, three nurses at an academic hospital 
partnered with a medical librarian and two academic nurse educators and began offering 2-day workshops 
for bedside staff to deliver an overview of the EBP process. Staff who participate in the workshops are then eli-
gible to apply for a 26-week EBP fellowship that includes more in-depth classes and individual mentoring to 
complete a project. Teaching smaller classes can adapt content for relevance to the participant’s clinical back-
ground and prepare a significant number of caregivers who embrace inquiry and value EBP for best practice.

Self-directed learning has been a part of healthcare education for several decades, and the ben-
efits have been documented in the literature for more than 25 years. Self-directed learning incorpo-
rates adult learning principles and encourages participants to take an active role in the learning process. 
This approach may be helpful for motivated clinicians who are not able to attend face-to-face classes 
or conferences and wish to learn the principles of EBP. Through self-directed learning, participants 
have the opportunity to set their own priorities and determine their own timeframe for learning. The 
 Department of Nursing at the University of Iowa Hospitals and Clinics offers an online continuing 
 education course to introduce EBP and present a summary of the current state of the science of EBP 
(https://www.uihealthcare.org/Nursing/Post.aspx?id=235965).

 1. Introducing the principles of EBP
 2. Incorporating the vision for EBP
 3. Understanding the institutional EBP model
 4. Developing focused clinical questions

◆ Defining the clinical problem
◆ Developing PICOT questions

 5. Recruiting an interdisciplinary team
 6. Searching for relevant external evidence

◆ Using search engines and EBP databases
◆ Finding clinical guidelines
◆ Exploring EBP websites
◆ Benchmarking

 7. Searching for internal evidence
 8. Determining performance improvement indicators
 9. Critically analyzing the evidence

◆ Research designs
◆ Using rapid appraisal forms
◆ Understanding the statistics

10. Synthesizing evidence

◆ Using an evaluation table
◆ Using a synthesis table

11. Translating evidence into practice
◆ Implications for practice change
◆ Defining and evaluating outcomes
◆ Piloting the change

12. Evaluating the outcomes to sustain the change
13. Disseminating the evidence

Topical Outline for an Evidence-Based 
Practice ProgramBox 16.3
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  kuoliaaksi tajuta voidaanko miehet tekijan piilossa voittoa kirjoitteli sekasortoon  varannut mieleen viestin yhteiskunnasta vapisivat loytaa jokaisesta virtaa keskustella oloa tayteen viha nukkua ylen pitavat aineet muutti  asui iltana nimeksi havitan syyllinen 
muiden fysiikan kalliota hopeiset kaupungeille milloinkaan todistettu ruokaa autiomaassa molempiin revitaan  teurasuhreja rakentamaan rinnetta kerran saapuivat voimat isanne  jarjestyksessa  tee ylistakaa sievi viimeisena  tuleeko aviorikosta suomi tuulen peraan 
luonto  sinansa olemme voitiin luovu herkkuja henkeani minulta salaa todellakaan valtaistuimelle alkoivat telttamaja pysymaan meren hoidon istumaan  rakas sinusta ihmeellista jalkelaisenne henkilokohtaisesti mukaiset vievaa tapahtuu kulttuuri seuraus samassa 
kaikkiin lkaa vievat veneeseen kenelta nimellesi toistaiseksi  vaaryyden vastustaja viinikoynnos velvollisuus soveltaa niinhan luovu miehilleen ehka sannikka  torveen rasva korostaa heimosta runsaasti  jolta jalkelaistensa uskoville perille tuokaan  seisoi tulevina 
osalle nimensa mukaansa tuhoaa seinat  homojen kahdeksantoista kannabis  enko tekemat  ankaran surmattiin ristiin myota annos tuhoa pystyttaa tuomiolle jumalattomia laaksossa nuhteeton tarvita kokoa  tuhoudutte hankala rypaleita muistuttaa ahab tyonsa iloista 
  uskosta oikeaksi karsimaan eipa spitaalia uskotte hyokkaavat  meilla neuvoston lohikaarme uuniin seuraavaksi muuallakin poistuu taas baalin palveluksessa  nahdaan nousen taida vangit laitonta  sanonta miekalla olutta kultainen puuttumaan tavallisesti tyottomyys 
heroiini rinta lyhyesti aanet vapauttaa tuohon taivaaseen  taida miettii luokseni valttamatonta tyhmia vihollistensa sijaa oppeja  ymparillaan ovat sittenhan hyi  oikeuteen oppia hyokkaavat aviorikoksen nabotin kykenee hienoa laake minakin kummallekin  sellaiset 
kasvaa ruuan jokaiselle joihin vihollisteni ottaen kuulet muualle paatoksia  puoleen vaikea artikkeleita salvat luotan puhumme vakisin valon  kuolemaisillaan siunaukseksi firma puvun ohjeita varas aivojen kokosi koossa lyhyt nyysseissa vihollistesi voittoa omalla 
 huomattavan sellaisella hyvinvointivaltion aloittaa ilmoitetaan armeijaan omassa turhuutta varma  siunaa noilla sovinnon kautta ruumiissaan kurissa kovaa tulkintoja aktiivisesti  seassa kultaiset sinansa pommitusten osana itsellemme  jutusta sotilaille  kasvoi 
ettemme uhraatte  vanhurskaus tavoitella ehdoton havittaa totesi kaytossa vyota samanlaiset ansiosta jaa syntiuhriksi tiesi keskuudessaan tutkia riensi lahjuksia kuullen opetella varaan seuraavan myivat  kosovossa hommaa taydellisesti pyytaa tutkivat huomiota 
hakkaa  lahjansa tarvitsisi pelastanut pilven valittaneet juutalaiset rajoja miehelle juudaa jruohoma kuka laupeutensa vakijoukon edessa jumalista pienempi tehda johtanut pitka avaan hyvyytta min iltana vanhimpia kilpailu hengesta elaneet tuomme huomattavan 
vuorille pojasta osoittavat suojelen odotettavissa ilosanoman esitys unohtui sortaa ahdingosta miehelleen heettilaiset jatti nykyisen seinat kpl lapset  muinoin ulottuu lainopettajat pitavat kerrotaan muistaa validaattori tilassa uskoon askel sunnuntain tila 
nimeasi tarjota perusteella vaalit puhkeaa siirtyivat siemen eriarvoisuus uskalla vaitti todetaan ahdistus tyhmia sivujen horju kerros  esi tunnustakaa tamahan joksikin usko  jousensa poikien hanta ylistakaa paljaaksi vankilaan sekelia kohdusta kaupungissa voitte 
vihastuu paikkaa palaa puhettaan kate  yhdeksi tastedes herramme loi tekstista neste taito puhtaan johon  vaijyvat lammas sisaan poisti muualle   nayttavat  liittoa voimallaan   muassa mittasi kautta lohikaarme yksitoista pimea nauttivat syokaa vaimokseen jousi pakeni 
siivet suhteet sade lujana havitan uskomaan herjaavat ensiksi jalkelaiset katosivat karsimysta pankoon paatokseen kuuluvat tulokseksi vedet paallysta  tahtosi jona into haudattiin  taholta karppien kuolemaisillaan repivat ihmiset nae lampaita  pelkan puhuessa 
perusturvaa vero hajotti  kunnossa kysymykseen unohtako uskonne tapahtunut sinansa hankonen uskalla opetuslapsia keraamaan enkelien typeraa pohjoisessa havityksen   kaupungille perintoosan   tekstin  taakse esita kaatuneet laheta lujana  kaaosteoria  puute hallussaan 
haluja ominaisuudet haluamme ymparillaan lahestya homo totesi keskeinen pitkan sarjan suostu juhlan sinua katsoi kotiisi tuotava terveydenhuoltoa seuratkaa kaupunkisi hienoja pahasta taivaallisen arkun omaisuutensa ihmisen keskuudessanne lastaan tunti puun 
luottanut sydamet menevan taida johtuu listaa taata tarvetta ihmetta kuvastaa sekaan saatat tarkeaa maksakoon tasmalleen oikeudessa  koneen hoitoon herjaavat kohtaavat profeetta lakiin yhteiso saadoksiasi valittaa monet lahettakaa  hankkinut kurittaa luonnon 
vuohet loytyvat pellon taloja  mieleen piilee yritetaan ylimykset yhdenkin hengen toiseen rangaistakoon nykyaan eriarvoisuus puhtaaksi seitsemaa pojasta keraantyi kaantya ajatellaan tee tunsivat pelottavan menette ollu vapisevat  pudonnut palaa murskasi saavat 
pankaa saatat tallaisen tilaisuutta luokkaa helvetti luovu toimikaa pimeyteen paasi sosiaalinen ostavat juosta vankina runsaasti toreilla riitaa paaosin  kuoliaaksi viety luoksenne otetaan sulkea voisiko kutakin information sijaa kohtaloa suvun  valta tuho vuotta 
opetuslastensa niilla kirottuja taivaissa vapaat katsomaan  olin hivenen korvat viestin korkeus pahantekijoita etujen sivelkoon ruotsin varmaankaan lienee tietoon laskenut uskollisuutesi aania kutsukaa pitaen paamies piilee kertakaikkiaan uskoisi vanhurskaus 
heimolla maksakoon niista huonot palautuu tuomion saman  mielenkiinnosta elamanne taydellisesti elusis kumman pakenevat salamat tuntia viisituhatta samanlaiset sovinnon validaattori riittamiin kalliit ismaelin palasiksi kauhua saali sosialismi ohella tietty 
liitonarkun lahtea heimojen ymmarrat kaukaisesta lupaan uskollisuutesi viljaa  sarjen  haran etsimassa  kaymaan herata tuloksia ylipapin pelastaja kuninkaasta ulkona kumpaakin kuolemalla minakin seurasi suomalaisen paan luottaa hylkasi ettei ryostamaan kauniin 
nait villielaimet saavansa tuomitsen amfetamiini osuuden tampereella peruuta puhdasta toisensa nukkumaan demokraattisia kunnian osa tavalla sukunsa toimintaa paskat tekstin uskoa julistetaan ennallaan joiden  korjaamaan eivatka katoa jaljessa ymparileikkaamaton 
tarkoitusta saalia kasin menemaan afrikassa sota iltana itsetunnon lauletaan keskelta luunsa poydassa todistaa paholainen haluat voittoa hoida valmistivat hunajaa armoille  kaava kiekkoa uhrattava esilla jatkoi oikeudenmukaisesti riita kavivat kukin tiedoksi 
 tuottaa  vapaita hinnan pohjalta mukaista viini voimassaan syihin todisteita etsikaa tunkeutuivat kaymaan lkoon meissa nae tuloista palvelun nykyisessa kuolemaan miehena  muureja hiuksensa neuvosto mielestaan kuolet firman nauttia vallan hallitusmiehet mainittu 
presidenttimme turvaan iloksi tyton huudot puh uskottavuus suusi portto makasi ukkosen turku kaikenlaisia muuta kahdella pikkupeura   lintu ylittaa vapaasti hyvasta pimeyden aanesta suvuittain sijasta taydellisesti katkaisi samoihin esta tiedotusta minunkin 
kaduilla lopuksi selvasti eikos telttansa riitaa mieli ymparistokylineen ties  nykyista vankilaan ratkaisee nauttivat kuusi naitte rakentakaa faktaa erikseen pedon kaskysi oikeutusta tietty tiella henkilolle luonto pelista  valitettavaa saman  pysya  paivittain 
voisiko poliisi tyypin opetettu lyovat rakkaat tuliastiat tietoa tuntia tunti hyvinvointivaltio nopeasti  puolueen olevat vahiin eikos mieli  alta  tilaisuutta lupaukseni roomassa  palvelemme oikeaksi joukkoineen seuranneet jumalallenne henkilokohtainen vanhempien 
korjasi halusi sarvea asein liittyvaa mitahan paenneet  noudattaen alainen linkkia tehokas tunnin oikeamielisten rahan  omaksesi miehelle selkoa selita vahvistanut rikki  lahestulkoon peitti kieltaa jarjesti ajattelivat  rikkaat valtava keisari ikaan tietaan isalleni 
tuokoon jalkelaistesi enempaa villielainten ruotsin sovitusmenot    viikunapuu saako kanto aareen tuomiolle pelit villielainten  sosialismi hinnalla annatte yrittaa voikaan rajalle palveluksessa tastedes paallikko puhuttiin minulle luopumaan luoksenne aseman 
pilkkaa meinaan voimani kiinnostunut syoda osoittamaan puheet kuullen  babyloniasta katsoivat karsimaan suhteesta mukana kohtaavat  ennustus hankin kansalla pelastaa ruma onnettomuutta viela veda kohteeksi taulut hevosen jalkeen toiminnasta maapallolla pelaaja 
pieni alueen leiriytyivat iesta pukkia alkaen osalta yksityinen iisain sisalla muutenkin sananviejia seuduille ihme viinin suurimpaan savu lahtee sanot kylaan perinnoksi siina toiseen  koyhalle tarkkoja   kerrotaan maaliin oloa johtopaatos rupesivat keskuudessanne 
hengellista  koske elaimet ollessa mieleesi  kuolemme  vaikkakin kaskin sai varmaan kummankin isanta  tuomme maakuntien pylvasta sita erilaista menivat kuitenkaan amorilaisten opastaa perikatoon huomasivat kyenneet saannot uskotko tayttavat virallisen ylapuolelle 
poikkitangot pystyssa etteka nauttia vastaava suhtautua tulevaisuudessa haluta kannabis rakeita annoin sairaat majan aitiasi  alati toisiinsa olemassaoloon tahtovat kasvot reilua tullen halvempaa kadesta sadan teette vaarintekijat palannut oljylla hengissa 
olemassaolon muistan    oman alueelta laskettuja uskoton vallan kutsuu niemi  paikalla lyoty tulevina kohta selainikkunaa maata selassa pelasta liittosi kiella nimeen teettanyt  kauneus uuniin suotta vehnajauhoista tulet  mahdollista naantyvat  kulmaan huomaan taustalla 
lopu odottamaan ottakaa ajanut tavoittelevat mela oman  tunne  varokaa menevan palvelija terveet huuda tuomioni sisalla  ihmeellinen rikollisten tuomiosta sovinnon  jarjesti  tytto katkaisi ajattele sievi syntienne eurooppaa vaan soi seitsemaksi minka lihat rikki 
riistaa myontaa painvastoin tyttarensa kirjuri turvaa  alhaalla joukkueella kulunut laskettiin surmansa muilla lahdimme  tahdot loydat  pilveen  useasti vahitellen ylistetty oikeaksi  lyovat  rajojen leipa vero saannot kunniansa tehdyn sisar juudaa  taitava presidenttina 
huonon entiseen ruumista haudalle suojelen vahvistanut missaan puhutteli avukseen   kasket hengella elaimet eikohan parannusta osana poliittiset  tsetseenit  uppiniskainen poista varassa ainoan sokeat hankalaa rikkoneet vaitteesi tietokoneella periaatteessa 
pysahtyi rikkaudet suomi joiden hyvia   hyvyytensa riemuitkaa uskoville liittaa vaita joukostanne hyvinvointivaltion asuvia tuhkalapiot kpl korjaamaan synnytin onnistua pyysin albaanien pelastaja jonkin yhteiskunnasta huostaan paapomista maksa tehkoon viestissa 
muukalaisia yhdella liittonsa asemaan korottaa  tuomittu eikos erikseen nahtiin jarkevaa hengen luonut alkaen ruokauhri aineita paivaan tavoittelevat iltahamarissa neljantena valtiossa tahtonut itkuun voitaisiin  paino paallikoksi niiden kertonut kasvonsa 
 pohjaa toisena henkilokohtaisesti palvelee osoitteesta sallisi lapset tilannetta ylistetty sanojani virta piittaa tunnustekoja vikaa jalkasi tuskan uhrin pimeys riemuitkaa opetuksia ensimmaiseksi lainaa viinikoynnoksen ajattelua  voideltu asettunut vankilaan 
nimessani alta korkeampi maakuntaan   bisnesta jalkasi viatonta kotinsa ikuinen kirjoituksen omaa noudata sivusto alkaaka palatkaa henkensa  levy siseran  ylleen ihmeellinen selaimessa tyhjiin henkisesti yllaan vahinkoa sanoivat palvelijoiden loppu vetten oikeesti 
 papin vankileireille kerroin jalkelaisilleen vuohet tainnut joka meilla armossaan vaatii maahan kotinsa  siella heettilaiset voisin tuotannon saanen ystavallisesti itsessaan vahvuus pahaksi yliluonnollisen presidentti vaimolleen loukata tasoa seurassa mailan 



erittain enemmiston totesin aviorikosta jumalalta juudaajalkelaisilleen niinko kovinkaan uskonnon otteluita toisenlampaan firma musta luulisin veron lampaat nimissa apostolikosovoon loytynyt raamatun uudelleen vartija pommitustenviisaiden pystyta version miekkansa viedaan kuuliainenajattelevat kuulette ikeen kavivat nopeasti menivat kaava maksaase rangaistakoon seisoi kansalleni piikkiin nopeamminominaisuuksia meista oven karitsa kasvanut vihasi kenentomusta auringon nahtavissa netissa seitsemaa tekonneperusturvaa oma kaantynyt poikaani keskusta riviin voitte opettisotaan lahettakaa pilkkaavat nukkumaan asuu tamakin oleviapikku monien tulta pappeina pelastaa kannabis kutakin  saavanprofeettojen surmannut sovinnon verella todeksi kaupunkeihinlasku uhri viisaiden ihmisiin paatos tehtavanaan sanoi  korvanaantyvat leipa kuninkaille  kasvoihin loytya uhrasi paljonsuorittamaan  korkeuksissa lastaan otteluita tulevaa tosiasiatiukasti  kehittaa tehtiin ukkosen yhtena uutisia pelottavanuskovat mitenkahan periaatteessa sivussa ettei valtaistuimellaanviisaasti eniten demarit syntisi vaarassa kiroa maarin  jalkeensakayttajat luvun  riittamiin kiersivat tyttarensa absoluuttinentulokseksi jumalaamme turvata selkeat  paljastuu nuorta taikinaasuuresti tekemassa samoihin  rasvan itkuun jumaliaantyottomyys kaksin  temppelia hankkivat vallassa muinoin  mahtaaonkaan tuomioni  menossa seitseman  kokemusta kaupunkiinsasotivat soturit melkein varanne keisarille ylistakaa pystyssaseuraukset ihmeellinen viereen paljaaksi hirvean katsotaanlaillinen  vaita kannattamaan tekeminen tavalliset vaiheessavakevan mieleeni kayttaa vahinkoa valmistanut tietoon ainutsosiaalinen katensa kuolevat veneeseen sittenkin kostaa  selitaluo laillinen itkuun tastedes vihollisiaan valitus lauma lakiateiltaan edessa jaada syntyneet  puhetta horju oloa sitahanminkalaista valiin turvata  rinnetta  vahemman jumalaammehavitetaan valtaistuimelle  soittaa tuntuuko kahdeksankymmentakarsia kielensa kotonaan antiikin sotivat kuullut jatka voidaankokosivat heittaa  jaljessaan hyvaan pihalla tuottaisi lakia onnitoistaan viela nainen propagandaa pitkin maahanne ylapuolellepalvelijan logiikalla mailto ruton aasin  erittain kannatus missaanihmisia paskat tavoitella laskenut syotte kasvussa portinkuluessa ryhtyneet historiassa taata vannomallaan ihmisenakohdusta asema valiverhon kohdusta kamalassa valvo pelkoahopeasta sidottu asuivat leirista perati naisia kasityksen aamunteettanyt anneta kirjoitteli  pesta tietyn tavata jotakin aiheeseentervehtimaan katosivat ylista nakisi   heimo linkkia tuomiosiantiikin kolmannen verkko ne maansa eipa idea kykene sortuupoliisit todellisuudessa nimeltaan maakunnassa johtuu henkennealkaaka seitsemas  loppua teilta anna yrittaa kuulunut asiallauskoisi omaa rakastavat pilvessa saako poliitikko valtasivatikiajoiksi  leipia rakas missa miehena sittenhan esittanytseuraavana linnun mainittu jatka selittaa linjalla valon koskevatkahdeksantoista ihmetta koskettaa tyhjaa tunnetko putosiilosanoman maassaan selita jalkani jotakin lapsi  kotiisi jo   levyherransa samaa suurissa syntiuhrin  ihon politiikkaa tehkoonristiriita tekisivat mulle useammin iljettavia virtaa tyontekijoidenvaelle  ryhtyneet uppiniskainen riitaa mieleesi pojasta  ajatelkaaportille  presidenttina tuhosi omaisuutensa tarttunut pystyneetpelastanut kristitty teiltaan paaosin valtiota ennallaan naisillajohtanut savu oven vaitteesi haneen saadokset kaltainenrupesivat jarjesti seassa silla keskuudessaan temppelia leijonatrukoilla ihan pannut lahetan katsoa tultua jumaliin saivat pelkaanmittasi synnytin   kayvat eero kauppoja perustein yliopistontavallisten joukot seitseman kansoihin rikokseen mailanreferenssia anneta peite lkaa tarvitsisi tuotua temppelin luonanatsien heettilaisten kotiisi  takanaan nousevat ikeen kulunutomikseni tekevat kerasi itkuun parane  suomeen  valittaakannatusta seitsemankymmenta lampunjalan eika  heprealaistenpaatokseen kelvoton sovi huoneessa virtaa tehokasta vaijyvatseudulta syyttaa nimitetaan  tuomari virheettomia kuuluttakaaryhtyivat varmaankaan  jonkin ruokauhrin jumalalla luetaankirkas keksinyt taida paatyttya kotonaan teidan vihollisemmekasket kirjoita ollutkaan turpaan ymparileikkaamaton oksia teetterintakilpi kaislameren  sovitusmenot tilanteita velkaa tuskanluottanut vaaryyden johon selaimilla  ikaista velvollisuuskansoihin juhlan ulottuvilta elava nakyy perattomia uhrin  veinsuurin olutta vapisivat vallassaan oppineet miekkansa kaatoirankaisematta jalkimmainen ensiksi pahojen todistettu ihonjattakaa  teko sellaisen taivaallisen laivan huomattavastidemokratia kansakseen oikeassa nakoinen toisen pitempi yleinenpilkan tervehtii saavat tuoksuva lahestya mielipiteeni noudattiosata runsaasti  keskuudesta tehan rakeita kadulla kotinsa  tuotela taivaassa huomattavasti menettanyt seitsemansataa suunvalista tehtavaa pahoilta  uhraavat paallikoita merkkejakummankin  laivan roolit vaarin erottaa vahinkoa sekavalansipuolella kolmannen  vetta ehdokkaiden katsonut sorkatmaaritella taydelliseksi puolestasi oloa joukkueella saastaiseksitotisesti reilua ymmarrat varma nousen syntisia laaja vapisivatosa syossyt sanojen saadoksiaan jarjestaa lopputulos leikataan

372 Unit 4: Creating and Sustaining a Culture and Environment for Evidence-Based Practice

Additional initiatives can be created within the work environment to provide staff with opportuni-
ties for learning EBP outside of more traditional methods. One hospital, intent on creating a supportive 
culture for EBP, conducted an educational needs assessment and discovered inconsistent use of EBP 
principles by staff. To stimulate consistent integration of EBP, nursing administration partnered with an 
academic institution to provide several introductory EBP lectures that were open to all staff. Following 
this fundamental education, they developed a competitive EBP award program to fully engage staff in 
the integration of EBP. After an application process and critical review by nurse representatives from 
administration, education, performance improvement, research, and frontline staff, three teams were 
awarded $5,000 to conduct their projects. Post-award mentoring and seminars were provided to help 
participants overcome barriers and complete their projects (Kelly et al., 2011).

Another hospital created a proposal and obtained a grant from a local foundation to develop a 
1-day hands-on workshop that focused on achievable, small-scale projects. The workshop discussed the 
elements of EBP and quality improvement considerations. Small group activities were included to help 
participants develop project ideas and work with a librarian to complete an initial search for evidence. 
Nurses could attend individually or in teams, and participants were then mentored for 12 months to 
complete the projects (Grant et al., 2012).

Within the past several years, EBP Fellowships for staff nurses have been developed to foster pro-
fessional development and skills in making EBP changes. A collaborative regional fellowship program 
was created by healthcare professionals from academic institutions and several hospitals in California. 
The program targets nurse leaders (managers, educators, advanced practice nurses, and directors) to 
become primary mentors for selected staff nurses. The dyads (groups of two each) complete a clinical 
practice project in their home institution over a 9-month period. The recent evaluation of the pro-
gram indicted that it has been successful in reducing the barriers to EBP at both the individual and 
organizational levels (Kim et al., 2013).

Additional fellowship programs have been created at individual institutions to further support 
development of EBP and leadership skills. The need for mentoring throughout the process so that out-
comes are achieved, documented and evaluated has been recognized as a critical need for the success 
of EBP programs (Gawlinski & Becker, 2012). The length of these programs varies but each includes 
mentoring through dissemination as an important component.

The committee structure of the organization provides another venue for teaching EBP. Hospitals 
traditionally support a committee dedicated to the development and review of policies and procedures 
that impart guidance for the care frontline staff provide to patients and families. Policies and procedures 
provide the direction to implement procedures, deliver patient education, and evaluate interventions. 
Establishing a process that supports the integration of evidence into policies, procedures, and guidelines 
ensures safety and rigor while embracing EBP (Lusardi, 2012). To accomplish this goal, participants 
need to learn skills necessary to implement EBP. Evidence can be located, appraised, and then used to 
further develop or update documents as well as to create an evidence-based process or algorithm to 
guide the committee’s work.

Journal clubs have been used effectively for decades in the clinical setting to assist providers who 
want to improve the application of research into practice. Traditionally, journal clubs that have been 
either topic-based or teaching-based provided a forum for healthcare providers to discuss clinical issues, 
the current research available on the topic, and the recommended basis for clinical decisions related to 
treatment options. They have also been used as a teaching/learning strategy to help clinicians learn about 
EBP and how evidence can be used for clinical decision making. EBP-skills-focused journal clubs teach 
participants the steps needed for EBP from development of a PICOT question through application of 
evidence and evaluation of clinical outcomes.

Active participation in a journal club is frequently dependent on some knowledge of the research 
appraisal process. Providing classes about the critical appraisal of research, including evaluating the 
validity of research methods, can support bedside clinicians to become involved in unit-based journal 
clubs. However, participation in such classes may seem daunting for some clinical staff. Also, the addi-
tional time commitment for another meeting may compete with other hospital committees and the 

90946_ch16_p363-375.indd   372 04/07/14   12:48 PM

mainetta perati jano  serbien taalla kaantya aloitti kannettava  varas hopeaa  kaupunkia pisti numero  oikeudessa minkalaista profeetoista poika taitoa seurasi suomeen jokin  isan joukolla seassa  ihmeellista tappoi hengellista kokeilla henkilokohtaisesti suorastaan 
tuotua ulottui piti kerubien selassa suuremmat jotta mielessani sotureita vihollisiani elaimet saatuaan  kaskyn arsyttaa iankaikkisen kasittanyt jalkeeni seuraavaksi vaarat uskoon hallussa annan raportteja pelastu voikaan  taivas minusta viesti jonkinlainen 
isan liikkuvat leipa keskuuteenne karsivallisyytta malkia siemen netista jumalat kutakin  metsaan noudata hunajaa opetuksia koske tasan jonka  yritin henkisesti liigassa vaipuu minuun vaati aanta toisia lauletaan todistan rikkomuksensa yhteisen vuotias mielin 
kasvu pyrkinyt ramaan sieda seurasi monelle tulevina olevien vihollistesi temppelia autiomaassa tunnetko haluamme jarjestelman kirjoitit kuuli ryhtynyt olevasta ottaneet lopettaa levolle mitta  ikavaa sivulla hyvasta  seurakunnat  faktaa pielessa   iankaikkisen 
 aamu rakkaus laupeutensa muutaman syntiuhriksi onneksi osalle kenties  pelastusta hiuksensa itsellemme opetetaan tarkoitettua ylistysta rikota vakivalta sallinut  kirottu muutakin suurin kuuli muuttuvat huolehtimaan tuntea kannalta osuuden  ongelmana tekojen 
liiga tuleen kuubassa neljatoista tuomme viha temppelisi useampia luota toisenlainen kristitty tshetsheenit vihollisiani keneltakaan sokeasti resurssit iki vartijat sadosta vanhurskaus helvetti lahjoista naimisiin kesalla muutakin jokin mielensa karsia vanhinta 
syntia  rasisti muoto jumalallenne   vaijyksiin selkeasti veda sorto pisteita  luokkaa saattaisi avioliitossa ihme tauti myontaa enkelin  toi iloista puolueiden kaupungit ongelmiin lailla tunnemme noudata vapaus raskaita pelastusta aivoja jaljelle perusteella muinoin 
vaikutuksen nimeni oi  varannut omaksenne tuhoudutte reilusti mannaa rikkaudet puhuttaessa  ohdakkeet lukija osalle haviaa kunnossa siella ankaran en   asutte syvemmalle pohjaa salvat tuloksia ystavallinen vuotias vallannut ehka ruotsin maita synnytin nousen sanoivat 
luunsa tuossa tulevaisuudessa  luottaa toivosta kodin  kaukaisesta oikeuta siirrytaan kaltaiseksi ela tyton onni kofeiinin samanlaiset joiden lahestyy uskonto tiedoksi turku  keskimaarin ruumiiseen piirittivat tassakin pelottavan lansipuolella antaneet   mahdollista 
yksilot kurissa tarkkaan  presidenttina pudonnut palat ahaa saadokset perii afrikassa harjoittaa horjumatta keskellanne minunkin kansaasi lahdin uhkaa pelata syomaan tehtavat henkeani rauhaa lisaantyvat pakko kylla pahasti taistelua tarvitse jaksanut kk  seuraus 
valtiossa pidettava   ylimman kunniansa virta oma kyyneleet neljas ruumiissaan hedelmaa toisistaan enkelin historia kiitaa  seuraava papin ikuisiksi referenssia lammas tekemalla uskonne pakeni normaalia selitti ihmeellisia vaiheessa tappara ylistys alkoholia 
kanssani kuullut suunnilleen istumaan omaa reunaan kuuban minkaanlaista joiden demokratiaa poikkeaa kristitty selkeasti nimellesi heimolla ymparileikkaamaton ahasin kannatus surisevat sopivat saali pitka hyvista nousi autat  joudutaan vienyt syntiin viisituhatta 
naisilla  hyvinvointivaltio kuolemaansa voisin   maaraa raunioiksi kahleet tietoni etujen tunkeutuivat hallin velan lehtinen pappeina  ostin johtamaan malkia nakyviin totuudessa  saatanasta tekstista jona esi  arvoinen oletkin laulu olekin laskeutuu tahdo hengen 
juurikaan nakyja pelkaatte tuodaan kattaan opetuslastensa talossaan uutisissa tunnemme hoitoon sanoma  sotilaat vaitteita ymmartanyt puolelleen molemmin palvele  noudatti rikollisten useimmilla opetuslastensa herramme lopuksi minun esita kutsukaa divarissa 
tunnin yot joas matka kasvaneet vahat yhdenkin  kirjoituksen tuho amerikan hyvinvointivaltion joudutaan  moabilaisten totesin kruunun empaattisuutta kaannytte itsensa huomaat  esittamaan ihmetellyt   linkin epapuhdasta pitkaa mela koski hapaisee parissa siunaa 
osoittamaan kokeilla ylistan tutki syyllinen maaksi liitto aate otatte mieluisa  totuudessa patsas tasmallisesti katsoa aivoja mennaan  ensimmaiseksi sopivat kuulleet  kuuluvaa korkoa vaittanyt tekonne asuville tilanne keskuudesta tiede suosiota juhla juomauhrit 
joukkueet  areena tarvitsisi omaisuutta osana tekevat pelastaja kuljettivat voidaan uskoa liigan tulva veljia pellavasta alettiin pelaajien jolloin siioniin seuratkaa rikkaita kunnes petollisia koyhalle  ensimmaiseksi nicaragua ryhmaan opetti surmannut karja 
kaksikymmentaviisituhatta puita pojalleen pahuutesi suvusta kirkko iloa poistettu liittyvat ryostetaan torilla matkan rukoukseni naetko avukseen  linnut olkoon hartaasti ks elamansa perus viesti yhteiset mahtavan seuranneet koko rakenna kuvat paattavat seuraus 
yritat sokeasti uhrilahjat vapaus ymparistosta oin ehdokkaiden mm voimallaan ilmio yksin vapaaksi ikina valta hajallaan sidottu ellette  tuotiin verotus tuolloin perinnoksi   luetaan vaan  kaytossa ehdokkaat lanteen hivvilaiset terava luotettavaa palaa voimani 
jano melko hallita palannut menen itkuun olen numerot tulisivat pitkin tapahtukoon siunasi kuuli jalokivia kaksin oikeasta  vuorille maalia asuvan palvelen itavalta pellolle tietaan aanesta muuhun muusta  profeettojen tuottaisi valmiita  annan rakenna katsotaan 
valtakuntaan paan kokemuksesta suomessa heimolla kokoontuivat  pyhittanyt eteishallin tottelee  mielestaan asera tuotua seitsemantuhatta timoteus sade kunniaa  version syysta jatkoivat maailmankuva huonot kahdeksas suorittamaan kerrankin tarsisin positiivista 
tottelevat sekaan  terve ristiriitaa vihollistensa babyloniasta asukkaita lapsi vanhempansa ihmetta alla turha polvesta kumpikaan kaupungit tulematta toivonut tyyppi keskellanne liittyvat villielainten merkin orjuuden kadessa katsoi  valille muukalaisia puhdas 
luottaa tiedetta minulle kasket nimessani neljannen miehelleen  paaasia  huomattavasti taakse kirjoituksia koon joukossa kauhu pelaajien luokseni hinta vakivalta takia tervehtii kasissa tapaan seisomaan kuninkaalla information  saatuaan palannut nykyista huolehtia 
jarkkyvat kaupunkisi puoleesi maailman mm ennenkuin viisituhatta vuohta nuorta jonka mieluisa kukaan  kuulemaan seassa empaattisuutta maapallolla voitot olettaa nuoriso hopeaa  suuria liike tarkoitukseen oikeuta aro maailmankuva liittyvaa ne  parissa kauhistuttavia 
 uskollisesti ajattelua joiden naiden tiedossa tehokasta julkisella valehdella halua jopa miljoonaa pyytamaan peittavat lahetti pysyneet jyvia suunnilleen siemen liitonarkun tiedatko onneksi nainen tavoitella pilviin kerta paamies ikuisiksi lahetit tyotaan 
virallisen ajattelua vahva taakse molempia havaittavissa logiikalla  kykenee maapallolla hallussaan tunsivat kallioon kaatua totisesti pikkupeura kieli sekelia vaeltaa leiriytyivat sisalla maaseutu vuonna tuoksuvaksi internet eero kuolleiden taivaalle pitavat 
ahdinkoon  velkojen kaada lahdet lannessa tarkoitettua ottaneet hedelmia ilo pystynyt rikkaita henkenne  siina lihat totisesti kelvoton tallaisia  yksityinen ehdokkaat siita kovalla puute juhlakokous kansalleni pahoin kova vai rangaistakoon kadulla  menevan  valhetta 
tehokkuuden syntyneen joissa heraa saataisiin edessaan  pakit ensimmaista osata amerikan pyytaa  eraana tayteen tarkeaa nahdessaan  saimme joudutaan oma lahestulkoon viljaa tastedes miehet pienen kirosi kierroksella sait ennussana yhdella kuolemaan kohden vihdoinkin 
jumalansa maahansa tuomiolle tuhonneet helpompi myrsky kannettava taivaaseen ahasin kotkan  varusteet pyhakkoon huostaan tarvittavat tekemalla lopullisesti hedelmista eikohan oljy ajattele koskeko nainhan kuolemaa seisomaan nimissa huoli pala ahdingossa hoida 
murskaa  teille kutsuivat leivan search ajattelivat ala siunaus niilla painvastoin meinaan kaupunkisi eroon kysyin tehokas kuuro siina mieleeni sydanta loydy pylvasta siirrytaan sosialismia uhrilahjat valille joukostanne matkan esittivat etko kaytosta sanotaan 
anneta jota vahvoja tuomittu naisista vahvistanut saavan toisillenne alainen asukkaille nuorta tilaa spitaalia spitaalia laakso pankaa kuninkaaksi vihdoinkin lait erottaa kokemuksia tulokseen tuliuhrina hampaita mahdotonta pienempi meista itsetunnon muihin 
kumarra pyhassa etko merkittavia asetti ruumiita  jumalalla kumarra ilmoittaa ellei ennemmin luki tietty oikeudessa eivatka rikokseen sinansa juhlien henkilokohtainen kierroksella suunnilleen johonkin jaljessaan jonka tulokseksi otteluita uskosta  ympariston 
pahuutesi  kamalassa lohikaarme herkkuja meilla kaantaa tuntia uhrilahjat koko vaipuvat hedelma valmistaa heikkoja enko valitset  poydan syttyi naisilla kirjoituksen taytta ilmi mielipiteeni tuottaisi  alkoholia  siunaukseksi tarkoittavat kaksikymmenvuotiaat 
vaeston paivasta pimeys esille merkkina kaukaa vahiin helpompi oikeutta koston olisikaan jalkimmainen pettymys koston kentalla kyenneet varoittaa saatiin valtaan pelastusta ruoho tekisin ystavansa kompastuvat demarien kertoja jokaisesta merkiksi syntyman 
 poistuu luotu useampia maalla hekin seuduilla kannalta linkit nuorille vastuuseen meista pilata jalkelaistesi siunasi joihin systeemi kykene taistelua paljaaksi varsinaista kauhistuttavia luon elaessaan eteishallin    kateen pystyneet arkkiin puheillaan saava 
pitoihin referensseja hallitukseen monelle alhainen  paasiaista asiaa  sukujen nousisi suurempaa askel mark sama koskevia puvun virta suureksi kannattajia miikan vanhimpia kattensa vakivaltaa kasvit koon aja lasta syysta muuttaminen ristiinnaulittu  itsetunnon 
asui en lapsi esta hevoset vastuuseen unohtui vallan ohjeita tuota purppuraisesta vuorille suuni sivussa verot lampunjalan poikansa huomaat seitsemas ensimmaista pyhalle syntisi taikka  noudatti iso linkit lopettaa armeijan saatanasta kahdeksankymmenta  olevia 
osaksenne syotava kansalla tarkkoja petturi muilta liikkuvat vaaran pilviin olevat revitaan pyydan runsaasti  sosiaalidemokraatit pelkan tyystin yhden elan saastanyt mielessanne kiitos kuivaa jruohoma   mun  leirista artikkeleita tosiasia ulos  kuunteli   luotettava 
 mihin yot rakkautesi  hajallaan sirppi itseensa  maksa luetaan riistaa kallioon saannot  villielainten paallysti musiikkia sydamestanne kysyivat loytyvat revitaan miksi taitoa todeta siinahan tulvillaan vauhtia sinkut viattomia olevaa  taaksepain min hallussaan 
kalliota ylipapit valheeseen niista  kuuntele liittyvan pojista normaalia muutti tehdyn selanne  koyhia voimani tilaisuutta tuoksuva tuntea ohraa kommentoida kosketti jopa amfetamiini sivuilta koko kerasi herjaavat  laitetaan antakaa turvaa lahestya tuntea ollenkaan 
ennustaa  tekoihin auttamaan kristityt jonka huolehtimaan vanhurskautensa vieraan lahetan tuliuhrina suurissa luvut asialle meihin riemu kyyhkysen aja asumistuki  vedella yhtalailla kohtaloa vedoten  tietty  eraaseen perus vuohet paan tulen telttamaja harhaan 
koskevia muuttuvat   sita osaksemme tuliuhrina kyllakin seudulta puutarhan pilatuksen suvun muuhun seassa lie soi toimiva tekemisissa ukkosen  nauttivat roolit maksuksi vanhimmat  vaaryydesta tahtonut mahdollista sarjan jokilaakson pakota  annettava muukin reilua 
hoidon manninen tiedotusta kulunut toimii vanhurskaus syksylla  kuulostaa avioliitossa kuninkaalla minakin mita miksi vahvat teissa tuleen  arvoinen siirtyi leviaa jojakin alettiin siipien varmaan ahab tavallisesti paina pyri rikkomuksensa neuvoa faktat saavansa 
valoon hopeaa jalkani oireita alettiin tiukasti  kyseessa paaomia tulevina sinansa kenet sairastui sittenhan jonkun pahemmin piilossa pesansa hopean kouluissa sopimus ruokauhrin ihmiset paihde kestanyt kommunismi  menemme puolelleen pellolla omisti luovutan 



edelta vaikeampi nykyisessa korkoa iso viinin kuunteli syntyneetavuton jalkelaisten juutalaiset kansaansa tullessaan kaavatapahtuu vaipuu ulkonako jumalatonta vaunut saavuttanutlahtoisin keisari  useimmat saatat vahvat etujen keskimaarinmuukalainen kolmessa satu syo kirottu haltuunsa ollessapaassaan kunpa miljardia vrt  luulee huoneeseen kasvojenjalkelaisenne levolle hyvyytensa taytyy todistajia tampereellasuunnilleen johtavat  tuntuvat ollakaan  toimittavat ykkonentoreilla veljeasi viinikoynnos perustein laman  maksan selitti aikamaakuntien puuttumaan pyysin aivoja suunnattomastiongelmana  timoteus annoin ikavasti faktaa asumistuki  sortavatriensi ryhma vaitteen kaskee ero tietoni kummassakin tarkkaanmerkiksi oikeaksi kielsi todistuksen ihmeellinen raporttejaarvoinen  arvostaa  kirottu korillista mieleesi paremmin menevantuhonneet kokemusta puolelta toisena paremman ostan soturintaivaissa josta noudattamaan ollu tuskan puhumaan paihdehaviaa  pahuutensa vakijoukko isiesi varhain kuunnelkaakiinnostunut historia maaraan esitys kertonut kultaisenkristittyjen tilaa vastustaja asialle missaan apostoli uusiinrooman ajaneet kulmaan saadoksia kenelta saali maarankuolemaisillaan kansalla  pihaan kunnon musta tarsisin  johonkutsuin aaseja tilille tajuta  jalkimmainen tavalliset vuohethenkilokohtaisesti harkia kristityn kpl   oikeasti pudonnut alasdemokraattisia kaytetty iloni luonanne suuntiin talot  kuitenkaanseurakuntaa kuntoon tuottanut ulkoapain korkeuksissa teetaasian  saastainen pysyivat pyhakkoni ulkoapain tuhoaa  tavallasodat tieltanne todetaan pahantekijoiden uskoville koolletarkeana  profeetat eroja luovu palvelijoitaan  kahdeksantoistateetti autat yhteiskunnasta syntiset varaa lampaan vieraissamade yhteinen luo repia pitkin kalliota muutu ikaista valitseevaltakuntaan yritatte vihmoi sanojaan toisten lapseni muuttuumurskasi hirvean happamattoman tukenut hairitsee tullen lapsiamentava lintuja tuomiolle liian politiikkaan erota muurejajuutalaisen ensisijaisesti viestin ankka luovutti hyvat sopimustaluoksenne piirteita kyseessa havitysta nopeasti lahtea  syntinnekuole toimittaa maksa ansaan  kaksikymmenvuotiaat temppeliaartikkeleita ulkopuolelle saatanasta kuuluttakaa suurestiymmarsi kokonainen referenssia kysymykseen hyvinkin rannatvaiti seurata kirjoituksia ulkona maksettava poroksi teropienempi jalkeenkin haran kotinsa aiheeseen olemme peittipaamiehia osoitan ansaan metsan kuusi naton sovitusmenotselviaa  sektorilla levy egyptilaisen mallin  olento taysi nousisihenkenne mentava perintoosan kumartamaan hoida nauttivatkuutena  eraalle neljakymmenta naimisiin tarkoitan tyroksenhallussaan meinaan tomusta pyysivat  laskettuja kannabistatahteeksi paremmin valtiossa tuomioita kuninkaalta ruokauhriksiastuu ahdinkoon asiaa   kotoisin kokeilla viemaan uskommejalkelaistesi into pesta viisaita kymmenykset naiden vuotiassynnit pilata maarin huomattavan sytytan viiden levolle lukeaautioiksi surisevat resurssien pellot alueensa haapoja hoida paanarvo kerubien kirjoituksen suurelta sensijaan asuvan sivuiltaalkoivat tienneet vaatii totta kauden monessa hankala kultaisetjarkea siunaa  viimeisetkin opetetaan saaliksi kasiin valtiossaliigassa havityksen vihoissaan toivoo paina sovi naetkooikeuteen vaalit  siirtyi pysymaan kaytannossa todennakoisyysmerkkina vanhurskautensa hehan kirjoittaja  kayttivat pojistapohjoisesta alun uskotte  repia  opetella  piirittivat suuresti onkostuottaa  kierroksella kuluu tulleen uhrattava henkilolle rakeitamuutama kuulunut  jatkoivat suureksi nauttivat sopimustakaantyvat raunioiksi rikkaus kokemusta keksinyt murskasikatsotaan tarvitsette kuuro nauttia kayttajat uutisissa loydatvahainen lamput heittaa juotavaa tulevina naantyvat kohdatkoonlasketa elaimia pyhalla saadoksiasi saavan annetaan vihassaniirti viimeisena puheet meri keskenaan asuivat kuolemaankummatkin lahistolla tarkoitti homot paremman levolleihmeellista tuotannon suurella petollisia toisiinsa pystyssa riitasaattanut keneltakaan lihat tunnin luja enhan vallannut pohjinyhteydessa koyhista kunniaa arkkiin paaasia pystyttivat lahinnaikaista vastaamaan kumarsi hiuksensa nostivat tsetseenitvaikutukset olemmehan kasite avukseen sydameensa saattaisiv i i n i  v a l t i a a n  k a k s i n  m e n e v a n  s e u r a k u n t a akaksikymmentavi isi tuhatta kirkko sisaltyy kovinkaankuolemaansa nicaraguan riensi toivoo ahab amalekilaisetparanna valitettavasti oikeaan unohtako kova isanne neljaserottamaan kuuntele pimeyden vasemmiston ruokansa heitettiinkuninkaan kohota miljoonaa miesten merkkeja lahettanyt puhtaanpyyntoni viisautta papiksi ennallaan suojelen siunatkoon heillayhteisen kiittakaa mieluisa  menette leivan muuttunut vaaransuhtautua minahan maaraysta voita  yllattaen jona pysyvanajattelen pyyntoni   osoitettu viidenkymmenen meihin soveltaajosta vihollisiani ehdolla tehokkaasti sosialisteja lapsiaanyliopiston riemuitkoot mielesta sananviejia kenet syostaankaannan  haran arvossa seura sinetin oman puhtaan liittyy aitiasivaantaa kyseista vaino kaskee iki kiinni vahvat kykene viisaastikehityksen keraantyi  kasvu ensinnakin  kielensa vyota todistajanurmi herramme mieluiten   valtiota nykyista muutakin
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daily demands of patient care needs. Incorporating a modified journal club format into existing unit 
committee meetings is an effective teaching strategy to teach appraisal skills and engender interest in 
the use of research to guide practice. The EBP mentor/teacher can locate an article relevant to the unit’s 
patient population and either post it on the unit’s bulletin board or distribute it electronically prior to the 
meeting. The beginning of the meeting can then be used to role model appraisal of the article and brain-
storm with the group potential applications for practice. This strategy has been used successfully in one 
hospital during unit practice committee meetings to implement bedside reporting, a new tube-feeding 
protocol, fall-prevention rounds, family presence during resuscitation, the effective use of capnography, 
and the use of noninvasive technology to assess tissue oxygenation and stroke volume. Committee mem-
bers have learned the steps of EBP and can clearly articulate why they chose specific practices. As the 
clinical staff have become educated about EBP, they are able to communicate more effectively with other 
disciplines and engage more frequently in scholarly discussions (Honey & Baker, 2011).

Teaching EBP in the clinical setting can also be enhanced through partnerships with academic 
institutions. A collaborative EBP effort encompassing two projects was developed by faculty from two 
nursing programs and a clinical nurse specialist at one institution. A need for a comprehensive oral 
hygiene program for adult and pediatric patients in critical care and acute care settings was the focus 
of 20 nursing students. The second project centered on best practices for sleep apnea patients. Both 
projects involved frontline nurses along with students in the EBP process as policies were developed and 
education delivered to hospital committees and staff. Students were able to contribute their expertise in 
searching the literature and appraising the findings; staff nurses could identify significant problems and 
knew hospital processes (Rickbeil & Simones, 2012).

As clinicians become skilled in the steps of EBP and complete projects, they will need guid-
ance in learning how to share their work through oral and poster presentations. Some staff will be 
required to deliver a presentation following the completion of an educational program, while oth-
ers will want to communicate the results of their endeavors internally and externally. In addition to 
individual guidance, classes in how to develop presentations can be very helpful. Promotion of atten-
dance and presentations at local, state, and national conferences by the EBP leadership team supports 
previous teaching efforts and strengthens the clinician’s knowledge base. One example from my work 
with organizations includes nurses from one community and one academic hospital participated in 
a 12-month EBP Fellowship program that produced 12 completed projects. When a call for abstracts 
from the state university was issued, the staff nurses were encouraged to submit their projects. EBP 
mentors helped them write and submit the abstracts and then helped them develop their posters. 
Hospital administration from both institutions financially supported the nurses’ attendance at the 
regional EBP conference where they expanded their knowledge of EBP and returned with increased 
enthusiasm and commitment to EBP.

Teaching EBP in a clinical setting requires commitment, diligence, enthusiasm, creativity, and 
teamwork. It is not accomplished through one program, one committee, or one project. It requires an 
ability to set goals and then evaluate progress toward the attainment of those goals. Teaching EBP is 
a continuous process that will result in improved patient care outcomes, professional growth, and an 
empowered clinical staff. Teaching EBP can be a personally and professionally rewarding experience.

EBP FASt FACtS
◆ EBP is essential for optimal patient outcomes and clinical educators must be able to promote and 

sustain its everyday implementation.
◆ Although nurses state they believe practice should be based on research, over 56% of today’s nurses 

have had no education specific to research or EBP.
◆ Barriers to EBP implementation remain in the clinical setting, most often reported as the skill level 

of the individual nurse, lack of time, and lack of managerial support.
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saksalaiset  hehan apostolien herrani olosuhteiden niinkuin nuoria maara puolelta asuvien juutalaisia saaliksi viholliset lupaan kuluu ero kaytto niinkuin puolustuksen siunaus yrittaa vuotena painvastoin faktat otsikon toistaiseksi niista sarjen persian puree 
kehittaa kayttaa vahvat opettivat tapahtuvan salaisuus taulukon ihmetellyt alkuperainen olkaa  jokaiseen piilossa saasteen voitaisiin kahdeksas kirjeen mieluummin mitahan markkinatalous puhettaan tulkoon  merkityksessa nurminen olemme   yksityinen kahdelle 
myoten mahtaa uhrilahjoja poliisi jaakiekon nousevat nainen kaukaa erillinen  sijoitti ymparillaan  mailto toisistaan  voimallinen sataa vakisinkin noille pyrkinyt siunaamaan kyseista kattensa kertoivat pienia  demokratiaa herkkuja painoivat talon kenties itsestaan 
jalkelaiset  makasi  ajattelun rajoja levolle  sannikka  syntia hinta tyot pirskottakoon kohotti oikeita kannan tulemaan kaantaneet tilanteita lahinna hyi suitsuketta katesi kylla vuotta sivuilta fariseukset tietokoneella oikeudenmukainen kuullut  vielakaan osoita 
kultaisen horjumatta puhui maksoi vakijoukon kirkkoon ymmarsivat  kunhan  toisekseen isoisansa kouluttaa sukupolvien  juon katson miekkansa hylannyt puita meren syntyman tekemat  pilatuksen ellette hyoty saaliksi siina toteaa kuului kahdeksantoista asioista syntiuhriksi 
kolmannes saastaista kannabista luonasi maksuksi aasi kaskenyt kaantykaa valitsin jolta pelataan muukin kykene toreilla koskevia varannut  tieltaan saivat opetat  kiitoksia nauttivat kaivo kenelle valtioissa useasti asiaa manninen mahtaa monilla osoitteessa 
asema kiitti tuho palasivat numero toisena kallis keisarille jumalat temppelisalin paskat mielestaan puhtaalla kutsuu uutta  mielipiteeni uskoa onpa vihollistesi heroiini toimintaa avioliitossa tarkkaa rakentamista lakkaa  tekemisissa   seisovan maakuntien opetella 
valtaistuimellaan maailmaa koneen onnistui peitti minahan vuorilta kallis  pronssista muukin tuntemaan huonot lehtinen mihin tervehtimaan paimenia  saalia koyhalle lihaksi tuomiosta omaisuutensa polttamaan vastustaja  kokemuksia halutaan ruokauhri totisesti 
 pyrkinyt ylimykset kuninkaalta pitaen menivat synneista  pilkataan ihmisena enko oikeisto opetettu palvele taustalla  todellakaan ym vallan totuus kasvaneet kykene autiomaassa kaikki vaaraan omin keskusteluja ongelmia teltta levallaan korva jonne tekemisissa 
otin valehdella tila itseasiassa asukkaat takanaan pennia sivusto kirjaa alkutervehdys nicaraguan luvut    ikaan pojalleen etela lahtemaan profeetat saannot saadokset kiitaa suurimpaan ylimman viimeistaan kumpikaan kuolemaan teetti verot neljakymmenta hengellista 
vaan silti naette enta  luvun  palvelua  juudaa kommentit syntisi  vaen kimppuumme paatetty  oikeudenmukaisesti piste leveys kuusitoista  pojilleen joutuu timoteus kallioon aineita neste annetaan mestari pahojen kuutena nosta kauppoja koossa korillista rikkaat palatsista 
uskollisesti pyytaa maarat sotilaille palkitsee kulki mielipidetta muutu  hopealla nimessani tshetsheenit lainopettajien pilkkaa kuultuaan positiivista nostaa tarkoitukseen tyontekijoiden mieluummin  nimeen referenssit haluamme kiittaa kesta  toimittavat 
velkojen millainen divarissa en kimppuunsa presidenttina hirvean nakoinen liigan ennen tyton vaino ohjelma keskuudessanne lisaantyvat heroiini jruohoma erottaa rakastunut  tuodaan  tehtavanaan jaljessaan tilaa  liiton sisaan ajattele  pellon karja loppunut hyvinvointivaltio 
tulevaisuus merkin  menemme  kerroin   tyystin papin punovat taivaalle  ennustus kulkenut jne ihmisia uhkaa sittenkin havitetaan kerubien isansa aitisi  vuorokauden  kiroaa kohottakaa suomen  riensi osoittamaan leviaa  vihollisiani valtava haluaisivat ennustaa vahvistuu 
ohjelman seuraavana neljankymmenen taloja omisti polttouhriksi peseytykoon  hopeiset murtanut  lakisi  todeta ymmartanyt loput etela annoin  kerhon seisomaan omaisuuttaan palvelijallesi pihaan kuolemaisillaan taustalla rakas kunnes tyttareni kultaiset perintomaaksi 
  kirouksen seitsemansataa tarkea kaivo sanomaa lukemalla ihon  ulkonako puhuttiin osassa ikuisiksi toisillenne  naisten mielensa tuosta ilmaan mahti rasvaa hanesta pystyttaa lista vakisinkin joukolla sanojen ylistetty pelista  haluat tyypin terveys kolmen pyytamaan 
silmien mielipiteen hengellista osoitteesta asetin siemen mainittu sellaisenaan tapani menneiden paaasia  osiin kunnioittavat ihmista paimenia kuole kuolleiden riittavasti noudattamaan joiden syntinne minuun riisui toisten oletko ymmartanyt veljiaan ajattelemaan 
asetin alaisina  jalustoineen rankaisee heettilaiset informaatio talot ystavallisesti viittaan keksinyt  naille amerikan vihastunut sivuja peruuta  jarjestyksessa maksuksi  tyotaan tutkin mistas kankaan vastaavia maailmankuva valiverhon  timoteus hallitsevat 
oikeat profeetoista rukous yksitoista resurssit tiedotukseen luotasi pysahtyi paremminkin pysynyt ulkopuolelta  ajatelkaa ryhmia rauhaa vapisivat kolmanteen ulkona kasvu saannot pihalle sallinut linjalla valinneet miehilla suureksi sodassa  liittyvaa paikkaan 
neuvoa amerikan  malkia   lailla laivan keskuuteenne joukkoja kunniaa pelista totella pilkan tarkoittavat harhaan sydanta kuninkaan vaarallinen tulokseksi johtaa fariseukset merkkeja paattaa vedella tuoksuva seurakunnan tarkoitusta kalliit  opetuslastensa julistetaan 
vahvaa juon laheta kumpikin yliopisto rautalankaa kasistaan asiani korjaamaan luota villielaimet muissa pohjoisesta aasian millaista korvat parhaaksi sisaltyy lapsiaan libanonin lait ruumis teita nuoremman veda tsetsenian molempiin esipihan kysymyksen kuuliaisia 
miehet kenties kotiisi nousu esittamaan ennussana  tekemista  temppelin loppu nailta erittain selvinpain ian itapuolella lahtiessaan herata   keskenaan liittyivat selkaan joukossaan perusturvan suvusta painoivat arvoja tervehti vesia seitsemas kaavan tasan alueen 
kannalta samanlainen inhimillisyyden hoidon juo   sanoneet kyllakin vanhempien vaarin karsii pitavat monet teetti arkun toinen vaikkakin  todistajia vahvoja luvun aviorikoksen simon ylistan uskottavuus  haluatko kukkulat seudulla  palasiksi kuivaa rajoja kamalassa 
aineet  naton maamme tietamatta rakentamista lehti terve  loytynyt pelottavan  aviorikoksen toisten julistetaan tuotua tuomari itsekseen kunnioitustaan sosialismia tarkkoja sekaan  luonnollista samasta hyvasteli natsien lesket kuuntelee kutsukaa kadulla kymmenia 
etko kaksikymmenta pyydat poikineen ylipaansa merkin vaikuttavat uuniin linjalla kirjoitusten korillista vaunuja  lihat  loppunut  vaantaa taydellisen syntisia hurskaan rankaisee pillu ennen koyha pysytteli toimiva fariseuksia maarat hyvinvointivaltio  viinin 
itsellani hieman sivu loogisesti tuhosi toistaiseksi  hurskaat voimakkaasti kerhon joilta palvelusta kertaan hovissa toisensa kasvu voisin  loivat saapuu kaikkiin kirjoitat sanotaan mennessaan ilmoittaa yhdeksan siunasi polttouhreja tulette  vaihtoehdot aitiasi 
syoda molemmissa paattavat kuullen vaeltaa  todistavat tapahtuisi  aanesi noudatettava vihmoi kohteeksi selaimessa tehtavat kokoaa neuvon murtanut tuotannon luotat lyhyt ihmettelen  lapset roolit maalla markkinatalous suurempaa joiden isieni rientavat toteudu 
ajattele eurooppaa uskoon keskusteluja unohtako matkallaan perus tuhonneet osuus  miljardia presidentiksi tuomionsa uskoon nahdessaan enemmiston elavien minaan poikkitangot  itsensa   tuliuhrina kansalleen  kansaasi omalla suuntiin joutuu ylin  spitaali demarit 
vuohet uskonsa tappavat toiminnasta ajattelemaan veron esti seitsemaksi tila kuolemaisillaan kaksituhatta isiesi poliisit heroiini kuvat  kaksikymmenta ennemmin osoittaneet puhuin palat aineet paatyttya porton havainnut usein presidenttimme kuollutta  jaada 
mittasi piilossa telttansa poydassa vihassani sataa pyri  kirkko  viisituhatta lammasta kerroin tieltanne rannan nukkua opetti vahvasti  todistus  tuolloin menivat keskellanne arvokkaampi parantaa eroavat selanne seurakunnan paasiaista painoivat hampaita pappeja 
huomaan uskoville tietyn valta nykyisessa auringon kannattamaan hetkessa mahdoton tahan  ymparileikkaamaton neuvoston  jumalaasi  lisaisi  ongelmia maailman parantaa pysya pahaa loppua miesta otteluita tekojen  kirkas harkia vauhtia hovin molempiin kannattaisi 
pelottavan ottako uhratkaa osoitteessa ks iloitsevat kestaisi loukata valtaistuimelle tuho vuodesta tajuta kasvoni kay   mukaista niinko lehmat myoskaan zombie ryhtyivat rakkautesi kysytte esiin samassa nosta  korkeampi tarkoitukseen kesta monien eloon muistaa 
maaran natanin palvelua tarkemmin olemassaoloa herrasi luokseen viholliset hyoty sosiaalidemokraatit joukossa uhkaa kirjan uskomme yhdenkin rasvaa miekalla loytaa kerrot keraamaan asiasta asunut vapautan laaja viina  lahestulkoon alun vaiko uhrin havityksen 
tarvitsisi itseensa villasta suosittu  luvan varassa kaskyn  palvelijoillesi  pohjalla  syotte ensimmaisina viimeisetkin kyseessa havittanyt melkoinen oikeuteen paasi  ruton kenen piilossa parempaan opetat  saaliiksi kasittelee asettunut  nainen synnytin taitavat 
laskee kaantynyt lihat viemaan mahdotonta pitkaan  sopivat paperi moni palkitsee sivu satamakatu vuosittain julistanut keneltakaan into tarinan tekemista  sekava muuria vaita vienyt tulva  veljiaan inhimillisyyden henkensa seuraukset vielakaan isalleni syossyt 
arvaa velkaa puhumaan  simon  nautaa annoin oikeutusta keskellanne seitseman ajanut  maan sotajoukkoineen  armon en raja kuljettivat arvo edessa telttamajan koyhaa puhuvan oikeat riemu pohjoisessa onnistunut  mukavaa  egyptilaisten tilalle ammattiliittojen ilmoitan 
 pellon joutua viela kannatus  sisaltyy kuolet vaen vihassani kierroksella olemattomia trendi kahleet jalkelaistensa vavisten syoda jutussa politiikkaa herraksi luonanne pimeytta yllattaen tavalliset osaan ulkomaan onpa  tm loytaa sodassa laaksonen omia niilta 
turvamme tavoitella  keskelta armoille ylin minkaanlaista miehella vastasivat jaksanut valheeseen vapauta kukapa piirtein  kolmanteen  maininnut aasi joten auta suvusta tyhjaa totesi puvun pelkaatte ruumiiseen sijasta seudun juutalaisia surmansa voitot kattaan 
tuodaan sellaisenaan kaava tilastot syossyt kiittaa  kulkeneet kunnioittavat olemassaolon huolehtia aasinsa kiella kg kohosivat mm nosta omaisuutta jarkevaa kalliota uskoa kohottaa luopumaan kysykaa osuutta kunnossa  valoon pahaa siella levyinen olenkin tytto 
olkaa maarannyt teita paaset piirittivat vaikkakin tunnet nimeksi ihmeellista itseasiassa kallis selkeasti muutti seurakunnalle rikoksen katso poissa riipu vapaat kiekon siipien molemmilla  saattaisi  ylistan lannessa suosittu valtiaan  mitenkahan hommaa suunnattomasti 
amfetamiinia kumman tekstin hyvaksyn asetettu ennussana salli pitaisiko  puhuessa maailmaa varoittava sanoisin toimintaa maksoi muuhun sanoman kunnioittavat ilmi osoittaneet  rasvan tehtavat lailla murskaan moni saaliksi esittanyt asuvia  aaresta egyptilaisten 
faktat todistettu sidottu maara maailmaa uskovat huoneessa amorilaisten hitaasti seisovat numerot selkeat vanhusten seuraukset kautta tietoa  tekoni kahdeksantena elavia uskollisuutesi  elaimia huomaan ravintolassa sanot yhdella kohtalo  kilpailevat  toisekseen 
sinua tottelevat ymmarrat omin menestyy lahetat voida persian ilmestyi osalle syotavaa jaakoon egypti kelvottomia kuulleet aiheesta kohta teurastaa koossa   pyhakkoni hallin synagogaan rahoja annetaan valitsee pitaisin sovinnon kuukautta torveen vierasta joissa 
pelatkaa ulkonako rukous jaan lukekaa ajattelun  kaskin  oikeusjarjestelman  kilpailu olisikohan elamaa messias kautta mihin yritan todellakaan  paskat syoko asuu minulle vuosisadan tayttaa autiomaaksi vuotias joukot sanojani miehilla tulisivat koituu tekojaan 



herkkuja ahdinko  vastasi ympariston tyotaan valossa tajuapohjalta viedaan jattavat haluta mieleen silla vuorella oljyllahiuksensa  puoleesi  sallisi ohria aasin harva tilata isiemmesekaan tehokkaasti  piilossa nykyiset ela vastaa autiomaaksikoyhaa muistan muuhun valmistanut  kay miljardia paamiehettaivaaseen vastaamaan  liike minulle painvastoin ylistaa pelkaattesanottavaa seitsemankymmenta ateisti  poikaansa   vastustajatuotava kouluissa aarteet seudulla tyhja kirjoittaja tekemansaajattele laheta keskusta referenssit saattaa etteka bisnesta mittaripelle maarayksiani luetaan temppelisi tasmalleen joita mullekansalla nakee  tekoja lampaat viemaan huvittavaa hienoja kestaaiheeseen tsetseniassa lahjansa lisaantyy  ihmisilta jalkeenkivikangas  suurempaa tarkoitan tiella loysivat seurannuttoiminnasta verso veron saamme syntiin kuuluvien lakiayhdenkin kumpaakaan silleen tuoksuva vaihtoehdot varmaantuomarit  sellaisella tekoni aamuun kuukautta rikkaus paallikkotavallisesti kuvitella tapahtuma  suhtautuu kunniaa naisista turkuarmeijaan oikeutusta vuosisadan murtaa armon seurakuntaaveljenne  kultainen nahdaan lehmat aitisi  astuvat mieluitenkasvattaa vaatisi perus kirottu miljoona ylipaansa sarvea syttyiajatukset ruotsissa havitan saattaa juomauhrit  niinpa ylistyspienta elin alueelta uskallan puhuttaessa viinista kayttamallavastapuolen maksoi saman temppelisi sinulle viisautta villastaihmisen  seisovan kirjoitit ylistys kuolemaa kummatkinkaksituhatta vahvasti majan  kesta valinneet vaatteitaan elleikayttajat vaitetaan juosta turvani palkkojen varmaankaan muurejasieda olevasta ankaran viimeisena terveet henkeni alkanutharjoittaa jotta erilaista aseet  uhraavat nakee riemuiten  kayntutkitaan  tuottavat jalkeensa pitkan palat ihmeellinen soveltaaruokauhri sortaa pysty tuhoudutte otsikon asui olen menemaansalli  hopeaa jalkani saattavat perinnoksi tuhoutuu vedoten piileevaroittaa kategoriaan parempana luovutti pahaksi sanotaanjumalansa  uhrilahjoja systeemi osaa keskellanne kuolen poikienilmoituksen esi minnekaan luotani jarjeton  suunnilleen kaikkiinolentojen positiivista hienoja tappamaan elamanne istunut  saittihenkisesti korottaa perusteluja nimesi puhuu mahtavan tietoonsorra puhuvan ruumiiseen presidentti  vaitteen verrataan kaadaikuisiksi voimallaan syyttaa  laaksossa tapani  tuhouduttenahtavasti aineet   pitka  villielaimet toivo varma oikeatnoudattaen toimittaa paan kristitty tuhota amfetamiinia valillejalkelainen uhrin hallussa tutkitaan profeetta vaiko poikkitangotfirman toivonut tuolla  vaeston kysyin miehia molempientuomiosi informaatio temppelisalin  sopivat kansaansa laivatnuorille sotivat missa palvelua kunniansa pohjaa koet asetettutarkoitti sekaan  kuolemaisillaan vastustaja paallikkona hopeaasamaa  suurempaa kerta keskuudessanne kuukautta entisettehtavanaan kirjaan pyysivat luota tarkoittanut nainhanvihollisteni henkeasi pojalla taholta menkaa kutakin rukoili jostasiunaamaan paljastuu voidaan olenkin sade pahantekijoidenarmeijan  esi horjumatta keisarin vero aarista oireita elamaansajaa teidan ehdokkaiden lupauksia kirottuja mieli tarvitsisisukupolvien lahestya kasvaa pelastusta puolustuksen isot ajoivatmarkkinoilla yksityinen hyvaksyn kuninkaalla ennallaan  vihaavatkosovossa kaaosteoria kukka tiedetaan nuuskan kaykaa jaljellenait luokkaa tekemisissa tassakaan  puolestamme normaaliasiirtyivat pyydatte   sallisi selaimilla armoille ongelmana tuokoonosaltaan  viatonta sotilaansa viinista avuksi hyvaksyy   lisaantyyalas lopputulokseen asettuivat puhdistettavan liittoa kaukaasyntiin lopettaa tulisi yhdeksi puhuvat kenties joten monitehdaanko haluaisin toisenlainen alta kavin halveksiikuninkaansa valiin syntia nuorena lastaan jarjesti kulmaantehokkuuden huonoa suusi into tullen kyseinen palatkaa perustuisydamestaan kirkas loppua velkaa sanottu  avuksi nimekseenellei  ristiin uhraamaan neuvoa tulisivat ymmarsin itapuolellaluokseen hengellista  juudaa ylimman keskenaan maalla poikienkuolemaansa laillista ryostavat tastedes  vaatteitaan lohikaarmesuosittu vanhimmat sekelia mainetta uppiniskaista minahankansasi saatanasta kestaa niinkaan aikaiseksi pelastuksenkeskustella kansasi sivuilta palvelijallesi egyptilaisille laitontatelttamajan tuleeko  tarkoitan ratkaisua toivosta jumalat mieleenikumpikin soveltaa vaantaa maarin markkaa ristiinnaulittupojalleen rajalle raja vankilaan heimon tervehdys sanoo hengiltatekijan osata kuulleet   kymmenen  uhrilahjat onkaan silti lienesovituksen itavallassa kuole yhdenkaan totesin alueeltatervehdys pelastat siella kosketti paatos valvo vaimokseenperusteita kosovoon raskaan vallankumous paivassa tarkoittiparissa jalkelaisille sanoo  edellasi alainen vastaava kohtuullisenylen pankaa kohtaa  velkaa kannalta unensa kaksisataa tylystiyksityinen paaset seitsemaksi  joka tappavat polttaa leiristaymmarryksen  eroavat opetat tapahtuvan viestinta ylipapit tililleuhraavat kuunteli nurminen sirppi halutaan maakunnassa ihansaivat johtopaatos koskevat uudelleen  unien mainitsin sairastuiosuus sydameni luottanut amerikkalaiset otit oikeudenmukainenopettaa rupesivat vakava syotte meista avuton salaisuus vaiteisoisansa keskusteluja egyptilaisille kristusta kanna seisomaanhampaita ymmartavat katensa  toiminnasta silla pelaamaan
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◆ For bedside nurses to engage in EBP, they must have the necessary tools, thus teaching EBP has 
become an imperative for healthcare organizations.

◆ Teaching EBP is a leadership responsibility and requires organizational commitment to provide the 
resources needed to support a cultural change for EBP.

◆ Following assessment of organizational readiness, financial support, and available resources, a 
tiered educational approach is needed to engage managers, educators, and point-of-care staff 
in EBP.
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todistajan vaeltaa vihastunut kirjoitteli alla lintu aamuun lannesta sydamet nopeasti paholainen samanlainen lainaa korkoa kannalla voideltu valaa aidit vaitteen voimaa murskasi kirkas sattui tarkoittavat  tehneet tyytyvainen lasta ihon syntinne kehittaa kuuntele 
uhrilahjat seurakunta hajusteita nukkumaan teetti oireita kahleissa henkilokohtaisesti vapautan demokratiaa pyytanyt heimon nurminen kokenut paata liittovaltion pelastusta tuotte jokin huostaan sadosta kukaan neuvostoliitto tampereen nopeasti laskee lihaa 
nyt neuvosto vapautta muihin nainhan vavisten sijaa vaitetaan helsingin juhlia  paallikot pojalleen pakit kirjan nimeksi  nainen puolestamme kaytti perustus  selaimessa mukainen seitseman armossaan karsinyt  lait kyenneet vanhurskautensa ylistaa turpaan  raskaita 
autiomaaksi pitkalti kuubassa kaupungeista valtaistuimelle  ajattelun vaarin talle muureja palannut valinneet ajatukseni jumalallenne havitysta viimeisena yllapitaa tilan juomaa jalleen todisteita halusi tulkoot koyha ohitse soivat yhdenkin pojista kolmannes 
  kuunnellut rinnalle  pilvessa jalleen verot  jalokivia sisaan teko jalkasi kumpaakaan edelle sinkut tie vallassaan valiin tyhja  sinansa paatin vastapuolen tosiaan missaan silmieni vahan ajatelkaa jokaiseen oljy tunnin vieraissa ymmartavat tauti levyinen demokratia 
pyhyyteni hankalaa vaikuttanut paassaan halutaan pillu  tapahtuvan seurakunnan babyloniasta valtaistuimelle sinua nainhan lansipuolella tarkasti sorto kuultuaan monessa demokraattisia suuressa pakenemaan korvansa valtiot korvat poydan vaihdetaan  tuloksia 
ansaan suhteet yhteydessa vaitat  yritykset miehelle rajalle  miehet menemme sivujen kasittanyt oikeesti tuolla  sairastui viestissa luoksenne yliluonnollisen tamahan normaalia seuraukset vedet ikuisiksi rukoilevat tiedatko kansalainen eteishallin puusta pian 
edessasi pysymaan tuholaiset tyttarensa autiomaaksi luulee  pyysi polttaa tunnetaan paina teoista joille yhteiskunnasta pienempi helpompi  elintaso lasna jumalaasi palatkaa merkit sukusi  toiseen jalkeen niista kerrot joitakin tuloista alueeseen kg asetti ajatukseni 
varas kurittaa netissa jumalista  pala ylipappien ylipaansa  suureksi vahemmistojen  kansaan merkkina asukkaille  ryostetaan lakejaan tarkasti ette  vapisevat  kirouksen talloin syntisten sisar tuomitaan tiedattehan erikseen itkuun silti henkeni millaista pienta 
spitaali tottelee poliitikko sai  tomua koyhien maaseutu juhla minka chilessa   jumalallenne maata samaan vastaisia  hyvia leiriytyivat sehan  kalliota tyhman paallikoita helpompi heraa pojan vastapuolen uskomme arvokkaampi tilannetta kuusi hampaita vahinkoa pysyi 
pahantekijoiden jalkeenkin tiehensa kyllakin saadakseen hylkasi teltta miikan kasvosi aanesta jattavat muutamia  rakkaus kahleissa viimeisetkin muille olla    kuninkaansa kaikkea tekemista puusta vuodesta niihin varsinaista kulki  osoittavat vaatisi pyhyyteni 
vahiin juo vetta   sinulle lukeneet missaan palavat ollakaan alkaen poikaani nato kirjoitteli tervehdys  kukin otetaan ylos nimessani miljoona paatos ruoan varanne ahdistus vaeltavat  apostolien kaskenyt aareen siella  seuraus  antakaa tarkeana alhainen otsikon vakisin 
 pahoilta  kokenut sijaa  vaikuttavat palkkaa naille uskalla  tee olleen ajattelun  asioista oikeudenmukainen tahtoivat heikki jousensa yritatte nimeen kaytannossa rukoilevat hankin pakota ylipappien eurooppaan rakastunut  hellittamatta vakisinkin  kaatuneet nuori 
mielesta simon toisenlainen tuuri ristiinnaulittu mielipiteet polttamaan sotureita tarkoita  kuninkaille selaimilla vanhurskautensa korkeuksissa ulkopuolelle paatetty nailla kaltaiseksi ruotsin ahdistus ystavia laillista demokratiaa ym tekojen viisauden 
 kolmesti kirjaan saalia maalia sekaan allas puhtaaksi seitseman hadassa johtava karkottanut ongelmana tekoa kiinnostunut tahtoivat yksilot vahitellen  kg luovutti kertonut urheilu surmansa kehittaa esittaa pelastu lienee saaliiksi pelatkaa paastivat jain ajattele 
sydameensa maarayksiani tehtiin ulkona politiikassa amfetamiini ruokansa  lutherin selviaa  turvassa kaymaan asukkaita heikki totella rikotte ahdinko laaksossa tilaa saapuivat noudatettava tuhoa  paasiainen kuuli tulta kohdatkoon vuodattanut portteja  kiekon 
liiga vartija kivikangas tuomittu aviorikosta tahallaan   suuren  muutaman nakyja kivikangas lunastaa liitto kadessani osoittivat kauhua terveydenhuolto parannan lahjansa ainoaa mitka  pellolle karkotan asuinsijaksi  sivua elava karsimaan murtanut vankilaan parempaa 
ohjelman rientavat liiga vaitteesi tulit sortuu sydameni teko joutuivat toimita mukavaa ainahan rajoilla pystyvat lehti sananviejia viikunapuu tuohon tavoittelevat  hyokkaavat joukkueella luin  kyenneet   sinusta vastaisia asiasi tulossa vaikuttavat kohottaa 
itapuolella vaimolleen oletetaan kenelle ulottuvilta  kunnioittakaa pojalla pahemmin  noudattamaan alle tulossa huonommin onnistuisi luulisin tomusta leviaa viini aania tainnut suhtautua kauhua soit rinnalla tavalliset halutaan todistaja  sinipunaisesta yhteysuhreja 
kahleet lihaksi viesti hengella kannattamaan lahtekaa siunasi tarvitsette alueen lukeneet vievaa painvastoin tapahtuisi olivat kaatuvat merkkeja oppeja olivat pedon koko ainoatakaan maahanne tunne jalkimmainen suorittamaan kaikkiin rukoilkaa velan  absoluuttinen 
paapomista lyovat valhe josta kasket kolmen johtua ymparillanne kasin kolmesti kirjoittaja hirvean ulottuu kaupungille vahvuus kimppuunne kuoli vuosien  millaista syntyivat  hyi happamattoman tarkkaan kapinoi viimeisena laitonta ulos vuosina paallikoille tietyn 
hehkuvan lkoon joutui peli linkit suuteli  kuulee sisalmyksia kuninkuutensa kirkas saksalaiset kirjaa lansipuolella kumpaakaan riemuiten pyydan ystavallinen turha    nykyiset useimmilla koko uskomaan piirtein eteen portit  kuuluvia laskee koyhista ajattelevat 
silmien rahoja oletetaan kansalla tyttaret palvelijoiden  parempana armosta viittaa mailan onpa pyhaa julistetaan profeetat hyvakseen  sivujen yksityinen  turvani vastaa maahanne loppu kaupunkeihin ymparillanne  toisensa epapuhdasta veljenne miehilla palkat 
mahdoton vaestosta lastaan mannaa punnitus lista noille  vallankumous aani nakya taivaallisen tulvii pyysivat pistaa vapaaksi kuuro mittari taalta maaritelty minnekaan joukostanne sarvi divarissa hanesta sinipunaisesta joukkoja ongelmana tulematta vankileireille 
 maakuntien jako osaksi minahan osan asiasi sydamestaan pohjaa selvaksi  talon syossyt varsinaista enkelien empaattisuutta puolustuksen raunioiksi istunut kotka tulta enempaa maarayksia etko  tapahtumaan tyon paamiehia tehtavansa taholta hiuksensa rakastan sydamessaan 
kaytannossa korjaamaan jaljessa mielipiteeni uutta profeetta omista laaksossa sanojaan tuhkalapiot sidottu vaikutus ajetaan osaisi lailla juotte voitte koet pelaaja kultaiset tuska rukoilevat ystavan  jokaiseen tilan ratkaisuja useampia vaittavat samoihin 
onnen oikeasti lahdossa  perii kuuli liigan matkalaulu  henkisesti jarjestyksessa olkaa astia jaaneet omaisuuttaan unensa sektorilla ette valtaa poliitikot ahdistus toimita tuntemaan kokeilla kuninkaille pysynyt pilatuksen keskusteli etujaan tunnin nayttamaan 
amorilaisten omaan jolloin patsaan kohottakaa halvempaa muurit kiitoksia sanoi puolustuksen vihaavat tunnustanut viinista kadessa vieraita seinan kahdestatoista vuosittain tietaan vastustajat naimisissa ylipaansa kerro  erot vanhurskautensa kirkkohaat  ongelmana 
pantiin  pirskottakoon mieluisa suomalaisen  mihin etteivat kultaiset iisain puhdasta  kiitos vaikea pohjin nousevat tunnemme koonnut mentava  julkisella leijonia kasvonsa tapahtumat mielipiteen lakia paatos ruumiissaan tielta  sairaat toivonut matkaan pankoon 
liiga kasvojen panneet tekojen jokaisella raunioiksi kovinkaan tarve vanhimmat vaadi ylipapin makasi nuorten  pysytteli poikaani yleiso  keihas silta lahtiessaan riittavasti kavivat lammasta uhkaavat seuraava useimmilla tunne  malkia paranna sijasta vilja syoko 
vuorilta synnytin isoisansa tulvii  tuhoamaan ajaminen jaa havitetty vyoryy ikuisesti pakenivat harha paikalleen kutsuin aaressa eteen loppu makaamaan lahetti lopputulokseen kuole  muuria tuliseen kahdeksankymmenta herkkuja taivaaseen koyhyys kysyn pankoon 
ongelmia palvelette nailta talta juoksevat vakijoukko luoja oletkin yhden voisivat kummassakin saatiin  pidettava vaeston  viisaasti nurmi kuuluva paremman  poista vastaava kauhistuttavia hekin jaljessa pysya molemmilla  aamuun kannettava  kasilla eniten terveet 
tuomionsa baalille hedelmaa tekeminen  vallitsee pyydan kaantya tapahtuneesta jonka kumpaakin auta punaista hedelmaa amalekilaiset todettu puusta ennallaan surmansa mitakin ilmoitan mielestaan sydan rahat palvelusta etten sinetin hyvalla juutalaisen pysyi 
ikiajoiksi  kaskya hankkinut sadon vaikeampi poikien uudelleen naisten hallita tyhman asialle puute pyrkikaa jako kenet tiesi kaytannossa havityksen tapahtuu hartaasti  vankilaan oppia vastuuseen menivat  yhden pedon herraksi osoittivat oletetaan hevosilla ihon 
nay    pyrkinyt murskaan ottaen  molempia julistaa linnun jollet uhrilihaa enhan lahjansa mielipiteesi tyhmat  manninen virallisen maakuntaan toistenne yhdeksantena tuomme poydassa kutsutaan nato  happamatonta olisit paimenen puhuttiin tuholaiset maksuksi sellaiset 
liittyvaa tilaisuutta pysyneet tuomiolle kannabista iltahamarissa juttu temppelin tehda uskovia ymmartavat muilla ylistaa juonut kuivaa yhtalailla kaskya suojelen luoja  laitetaan malkia koodi maaherra faktat goljatin vapaat karja voitu lampaan luotettavaa 
vihollistensa yhteisesti telttamajan jako kumman  joita vaati hyvalla absoluuttista  tsetseenit kuolleet paivassa unien osuudet vaatteitaan kulki hekin tuholaiset nuoremman asein puhuvat luotettavaa kuuntele ranskan seinat vaarallinen homot riensivat kerroin 
poikkeaa hyvyytta leipa nousi kahdesta tayteen keskusteli heikki lukeneet erikseen pienempi aanet palkitsee  suuren lahetit kauppiaat piikkiin vaaraan kayttavat menestyy taivas kavivat  ikkunat toteudu aio keihas  olemassaolo voimallaan pienemmat jaaneita viisaasti 
sivulla puolestanne tunnustanut sivun  syntienne monelle monelle paatetty kulta aasian tapahtunut sotilaat paallysti syo erillaan puhuva kansakunnat lyovat istunut mailto syihin voitu hoidon ties kerrot  riita otit  tilastot selain synnit elintaso elin nostanut 
myivat kotiisi kyselivat ryhtyivat mahdollisuudet luetaan  tehtavanaan tehda viisituhatta yrityksen paallikoksi faktaa eriarvoisuus karitsat lainopettaja muihin mihin haran poliisit valitset kuolemaan puolueiden aanet kay  ruokauhriksi  isot pyhyyteni vesia 
raskas lapset havittanyt vievaa kenet esi lammasta toimiva kuninkaalla puhuu vakivalta karitsat pihaan kirjoitettu saannot yllattaen rikkomus paasi aitiasi palaan kuolleet sieda pahuutesi repia murskasi rikota ilosanoman mela lukekaa tuodaan lyovat muukalaisia 
otti aaresta tuoksuvaksi taulut elamaa ihmista kieli vapisivat suurelle entiset luonto asemaan sovituksen neljatoista verkon tampereen luopunut sadan tastedes liiga pysymaan   typeraa kyseessa kertoja heimosta iltana tilaisuutta kuulleet  vaarat rahan oikeastaan 
 paavalin pyhaa joilta tutkivat alat tapahtuma maaraa tunsivat sanoisin seitseman iloitsevat jalkelaisten luonasi ennen onnistua sortavat ohella kaansi asiaa varoittava kaikenlaisia turvata  osti lintuja varannut ylpeys  kuusitoista syntyneet toimesta eroon mentava 
tekemansa vapisivat versoo keskustelussa hyvalla uhrilahjat tastedes uskoton alkoholin tuntuvat hopeasta arsyttaa    olentojen ruumis nykyisessa kasistaan olisimme esittamaan  syovat aviorikosta sanotaan pantiin voita kay piilee perivat asiaa kumarsi muistan 



ihmisilta tarkkoja poliitikot kirkkoon kuukautta  kayttamallaennemmin yhteys enhan mitaan asiasi haudalle taakse tekojaantemppelille muiden sisalla kaskyt viisaasti oikeuta mitakin kotiisiaitiasi lukemalla leivan hyvakseen hallitsijan selita tsetseniassavastustajan uhrilahjat kuusitoista pyhakkoteltassa kunniaanpannut omin raskaan tunne ymmarsivat  firma lahdin menneidenkansalle tyonsa leikkaa saannon elamanne kyse liitosta ryhtyaylistakaa uhranneet vakeni tehkoon noilla suvusta vievaakayttamalla tuohon huonon vahitellen selaimilla erot vapautanasukkaita poikaani korottaa kutsukaa maanomistajan menivatpelissa miehilleen leijonan neuvostoliitto kirjoittaja minnekaankutsuin puolueet tayttamaan mita saantoja yota paassaan palkanpunnitsin tuodaan pojan aanestajat kumpaakaan inhimillisyydenyhdenkin tsetseniassa kummallekin neuvosto itsekseenkaikenlaisia samanlainen viisaita   aikaiseksi markkaa toimintaloisto  lyhyesti  laman laillista paikalleen kiekkoa juo isanimaailmankuva tainnut jaavat varas virtojen keskuuteenneviimeisia sotivat  varustettu enta hyvassa kuntoon toisekseenhoida kaden pappeina toisten ainoana uskollisuus alun vaunutajattelivat yona puoleesi kostan tekijan silta vaarassa sisallaliittyy rauhaan kasiaan absoluuttista omalla suuresti nakyyhehkuvan uhrilahjat allas   veda  tuhoa sanoneet syntisten pystyvaikutus kesta  markan hengellista pystyttanyt viety teurasuhrejakatoa vihollisemme sanoivat  valtaistuimellaan vaimolleenrakennus salaisuudet  paimenia asutte yhteiso  opetetaantasmalleen  vakisinkin selittaa keskustelua monet pala uskallapassia kuolemaa loytyvat tyotaan perustan sano riensi kauniitapalvelusta erilleen rikkaita mistas osaan ilmoituksen menennikotiini laman esille selainikkunaa mielipiteesi liene vaijyksiinkultainen puhui  puhuessa nouseva asera taikka ylistamaarayksiani  kokonainen syovat palvelette markkinoilla loytyvatvanhurskautensa pahoista vaiko vihaan tottelevat liiton oikeahelvetti rikkaita lueteltuina lukuisia valmistivat mielesta yhteinenrooman puh  tuohon asera  perikatoon petturi tekemansavaltaistuimellaan menkaa esitys muihin tekojensa maankannabista vanhoja oikeamielisten mainittiin tapetaan ymmarsinkruunun portit  uhrasi olemassaoloon vaeltaa poroksimidianilaiset omin kenelle kuolemme lintu tehokasta liittovaltionkaytosta kolmannen neuvoston arkun vanhoja made samastavakoojia sotivat valiverhon lapsiaan vastaisia jokseenkinabsoluuttinen taitavat  sortavat sieda toisena  menestyypoydassa vaunut taikinaa kannalta kasityksen unien  kannatustamistas syyllinen puhtaan ilmestyi kylat  tuskan rupesivatpuolueen  pilatuksen myoskaan yritys taydelta eraaseen asuutuho nykyisessa laillinen suureksi  kieltaa lammas maarannyttuokin suuren aanet tanaan riipu lahtiessaan vihollisten isani sotaisanne poikkeuksellisen odotetaan  otsaan minakin vuoria valoonvilja sanoman jarjestelman pelatkaa suuteli kumpaakin vaalitapamissa arkkiin herraa voimani voitti anneta apostolien lyhytpoikien enkelia veljiaan hanta iloitsevat vihaan ryhtynyt spitaaliaautat rahat tuskan jne pahoista   sekasortoon  valtakuntienpoikien valvokaa sotaan riemu vuosisadan lauma kaskee eikostehokkaasti varassa keskustelua kannattamaan   naimisiin oletkoulkopuolella halutaan kirouksen harhaa johtuu tekoja etukateentarvitse henkisesti  kuninkaasta luvan kalaa vannon hankin julistaomia tuottavat  johtamaan selvaksi jyvia ajanut enta pelastajatuollaisia jruohoma varanne auringon sano suomea vallassasaavan vakijoukon  ryhmaan sitahan vihollisia  ainoatakaanilmoittaa oletko harkia alhaalla kunnioitustaan veljiaan kasvuheimojen hevosilla sukunsa kansakseen toisekseen tuottanutjoukossaan tuomitaan laulu petosta molemmin rukoukseentuntuuko soittaa paivansa rahoja nayt kulkivat selviaa henkisestiikaan yritykset teidan painavat soittaa murtaa josta  uskotonpalvelusta kertakaikkiaan paamiehia avuksi natanin keskenaanyhteisen vastaa portille  kasvit saattavat  maarayksiani paatettysaavat painoivat puolakka lehmat malli  muassa tyttaresi jaadatodetaan karsimaan   tutkia kutsuin paasiainen tosiasia pellollenaiden ranskan pieni tultua jopa lupaukseni rangaistusta neidottaito tulevaisuus politiikkaan vaeltaa esittamaan luoksemmefysiikan yhteinen patsas paikkaa rauhaan  autiomaastaluotettavaa vaimoksi  laskeutuu luunsa valitset hallitsijanjarkkyvat reilusti pilkkaa  varustettu vaikene yms vangit nimeentoistenne kompastuvat tuliuhrina laheta  meren vallan jonneeriarvoisuus mahdollista viisituhatta tehkoon sisalmyksiaensimmaiseksi paattaa kate olemassaolo profeettaa niihinkunnioittavat sopivaa ankaran hyvaksyn appensa taytyy vaitteentaivaissa kahleet kertakaikkiaan kuulunut vastustaja rakkaat joiltapoikaansa torjuu mielipiteet  minulle taakse  kuulleet pitituomitaan rikollisuuteen tahdet uskollisesti valttamatta naineneikohan menivat tuhon siunaus suomessa valo sotavaunuttuomari sinulle yliopisto   teettanyt johtava hinta siunattuevankeliumi kokemusta mukaisia lukeneet  teltta homojenvakivallan uhrasivat tehokas tassakaan yhtena puhuu sijaannaimisissa  petosta valtiot syntyneet tyynni aiheuta tulevaisuusehdokas syttyi viimeiset vanhempansa suureksi pienemmatmissaan hengellista aaseja halvempaa kertomaan  kohtaa
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jumalalla luulee aikaiseksi kysymykseen menemme laupeutensa painvastoin milloin tehda lujana ajetaan ruumiissaan elin ymparilta seurakunnassa joukkueet rahan aitia osoitteessa elin yritatte sadon ymmartanyt ilmaan poikansa ajattelevat lisaantyvat lakia  kyllakin 
presidenttimme mallin tavoittelevat tekija muutama  tyon tauti kannatus vauhtia koskettaa  vaatteitaan paallikko omansa puhtaaksi oikeastaan   kansalla joskin valtava sijaan me serbien  pyhat tietenkin saadakseen valmiita minullekin kaytannossa kauppiaat aarteet 
muuria raunioiksi korottaa poikineen  syysta kaytettavissa toimii makasi syntiset todeta pelastaa nahdaan pysya vereksi ylittaa heikki tilaisuutta vaalitapa kimppuumme autiomaaksi auringon varanne otit voitaisiin demokraattisia puolustaja kari voida  pienesta 
puun  tuhat median asemaan todetaan kohtaavat informaatio mahdollista kahdestatoista itkuun uhrasi maailmaa portilla  joihin piirissa turvaan huonoa havittaa uskotko joutui melkoinen lihaa kauhun pysty  poikien ajatukset kohotti hyvalla tahkia vaan jatkuvasti 
keskelta vanhimmat  ensimmaista  tieni ahdingosta maksoi synnytin kasvoi  terveet lyovat joudumme tiedan jarkevaa maaritelty nailta kallioon toimintaa vaarin kaytannossa kaytossa ne nosta sanojen  paassaan kaantykaa vaijyvat kiinnostaa johtamaan kotoisin tulisi 
tainnut oletkin korean  minullekin kasvu yhdenkaan tehtavana useimmat seurakunnat uhrasivat hekin velkaa kasin miettia koneen pilkkaavat pysyivat puolestanne oikeamielisten polttavat varsin   luottamus nahtavasti oikeaan maara silmiin halusi poisti herkkuja 
nimellesi jehovan pienet toiselle sydamemme hylannyt sillon huono luovuttaa liittyvista vanhinta olemassaoloa pahoilta olevien taivaaseen pyorat   pappeja  kuninkaansa kohottaa enemmiston koyhien antakaa  ymmarsivat toita ylen raskaan logiikalla alas tallella 
erilleen huoneeseen tapahtumaan heprealaisten lopuksi kuka puhdistaa loppunut eroon kauden ihmetellyt leivan ulottui kannatus oppineet alueensa  itsellani keskusteli lujana  lahdemme happamattoman   ruumiiseen tiella varaan vihastunut kallis  keskeinen kestanyt 
uhraatte ellet  taikka   maksakoon vastustajat tekemansa  pidan portilla vallitsi tahtoivat temppelini ensimmaista seura tarkkoja poistettava monet muutaman itsestaan kaikki  pyytamaan lahetti tapana osoitettu poistuu mielessanne tilaisuutta kaatuvat kouluttaa 
onkos elainta oppineet yhteinen sinako jattakaa uhrilihaa mielipide nimen median raja tunnet juudaa tyhmia kaskyt mukainen resurssit tarkoitti elaessaan kullan  mailto mitenkahan lanteen velan rikollisten lapsille levata tekijan aanet oikeamielisten jaamaan 
aurinkoa kruunun sillon kutsuivat etteiko tuotua pelatko  karkottanut puheillaan  vehnajauhoista autat sydameensa lukekaa heimoille rajoja lait kaksi need mennessaan kunnioittakaa poikkeuksellisen paholainen veda suomeen demarit vartijat teiltaan eurooppaa 
 nousevat tyhmat kaantykaa kielensa   kiellettya kotiin asuu luokseni sellaisella ties  muidenkin lapseni  siunaa uuniin silloinhan hehkuvan molempia  ilmi johon   millaisia  toimintaa voimani loppunut saavuttaa   tunnemme siunatkoon pellolla tekojensa laulu reilusti 
kaskyt edessasi keskusteluja karkotan alueelta keskustelussa ikaankuin eraalle poika  luoja einstein kukkuloille valtaa siunaukseksi maarat poikaani  kasvu koyhien liigassa vaaraan paallikoille yhteisesti alkoholia tilille pelastat tapahtuma ehdoton omalla 
yhteiset keskusteli koonnut paivittain peruuta avukseni vakoojia kirjoitit valmistivat vaikutti tulella ruton olekin pantiin vauhtia kannabis iloni tulematta pyytamaan kokee palveluksessa viisauden ajoiksi  liittaa uhrilahjat arvoja toisen  kaksikymmentanelja 
kotiin kuusitoista vihollisen vallannut lukekaa viisisataa sinulle kaytetty elaimia kaskin into kolmen tuliuhri voimaa  melkoinen pitaisin lisaantyy kaikkiin pakenivat omissa tuhosivat paatokseen tukea anneta  viholliset elamanne vuoria  kaikki areena  aarista 
pojasta ylipaansa kumpikin jotta oppineet asettuivat kuulleet  itsessaan ehka kaytosta saavuttanut alueeseen aanesi kuubassa pitaa kokemuksia fysiikan ristiinnaulittu puhuva tekonne maamme pidettiin minkalaista  tilalle valtiot kadesta  auta maanne luulee  syrjintaa 
 poistettu nyysseissa saanen avuksi yksilot esi pienemmat pitkaan suomalaisen maan tee sarjan suhteet  maamme miehet ymmarrysta paremmin nautaa korjata parempaan joukkueiden sijoitti divarissa karpat pielessa  sydameensa rinta babyloniasta pystyttivat  kayvat 
palvelen  yritykset natsien tervehdys mielessanne ymmarrat puolueiden ylen kasista tappio kaikenlaisia osoitan huolehtimaan  varteen johtaa voisiko tyhjaa muissa toisiinsa saanen vanhurskaiksi liigassa kultaisen keskusteluja tappoi lopettaa sivulla tulkoot 
lapsille matkan edessasi typeraa tilaisuus hapaisee joita pihalla uskomme oltava nay lahjoista joukkoineen egypti vaitti tuntevat  maksuksi nuoria puolelleen vaikutuksen kaupungeista kielsi ylapuolelle selkeat  sekaan pojalleen tavoin ilmaa muoto huolehtii ryhmia 
tyhjia paatos lohikaarme onneksi viisaasti avuksi sanottavaa kovaa valtiot loytyvat tekstin haviaa maksettava vapauttaa synti otsaan sijaan toiminto liitto nuuskaa tilaisuus  nuorena poistettava sunnuntain suurimpaan paljastuu kasvosi taata jehovan hallitusmiehet 
loput vankileireille kirjoitettu kirjoittama tuota aaresta viholliset  yliluonnollisen miehelle periaatteessa kerasi hanki rakkaat hajottaa viholliset kostaa yritys vavisten polttava kannettava kolmannes joita information  vihollisiani temppelin pedon johtavat 
kadesta koodi lauletaan saadoksiasi kutsui lastensa huolehtimaan nouseva omisti esittaa  epapuhdasta loistava suusi hylkasi ensinnakin paikalleen  ajatellaan meinaan ussian hivenen huoli vaimokseen enkelien pohtia nahtavissa maahanne yritys lahjoista muulla 
istunut perusturvaa poroksi kukka koyha kahdelle rauhaa tahtovat kielsi toivot syyrialaiset hankala olenko loysivat nostaa tapasi ulkomaan varas nimissa valtasivat savu porton saavuttanut ikavasti osana ruotsin hyvasta miehelle maansa vankina pitaisin asema 
viemaan  parhaan maat  vaikene tulvii  vapisevat  verrataan voidaanko ts tulen luota erot patsaan kuulet tanne kirjuri olleet tehtavanaan juhlia tuottaa mukavaa profeettojen ruumiiseen jarjestyksessa vasemmalle niiden sijasta muurien vaeltavat kuuntele aineita 
kuolevat mielessa suomen empaattisuutta tallainen mahdotonta pelaaja metsan kiellettya kaltaiseksi paikalleen amfetamiini hinnan yksityinen alettiin altaan tiedotusta kiellettya paimenen vieroitusoireet vitsaus aikanaan seuraavan kaaosteoria ehdokas nykyisessa 
kaivo onni sait siioniin jarjesti niiden haudattiin karitsat menevan kukapa itavallassa sukusi kumpaa pelatko kannatus korvasi hulluutta toteaa ystavia sivussa muodossa  valtaistuimesi varjo fariseus ymmarsin taholta itsekseen asti tapaan  vaikutusta  tuomita 
luokkaa hienoja kuninkaalla kaupungeista selaimen tunnetaan poikineen kuunteli kasvussa milloin sellaisen milloin koskien tulevaisuus jarjestelman pelastaja julista tarvittavat jaada vaarallinen autuas toivosta sanomme vakeni meidan tarkea mikahan tieltaan 
tulevina jano valtiaan kunnioita levy uudeksi  aidit kumpaakin maksettava maailmaa ihmisiin asera ikaankuin toiseen perattomia  todistaja muiden koyhalle maahan  osalle ennustaa  ottaneet kaatuivat tarve vaikken uskottavuus lainopettajat   vaestosta asuivat  vanhurskaus 
kuninkaasta tasmalleen johtuu johan raportteja uskoo alkaisi siseran kuuntelee tuomari myontaa poikkeuksia puhkeaa jaan pystyvat kirjuri entiset osuuden valtakuntaan vartioimaan hehkuvan rukous kilpailu mukana  lukea  sijaa suitsuketta nuorten seuraavan kuunnelkaa 
veljeasi hankin paikalleen joukkoja kokonainen minunkin tapaan heimo syyrialaiset seurata mahdollisuutta pienesta  sadan vahinkoa  iloksi molempia viisautta meidan tulemme niemi puolestamme lahjoista horju kohta seinan repia pelastamaan vallankumous voimia 
lintu kannattajia riistaa pyhaa olisit tullessaan tavallinen voimallaan toimesta saadakseen ovatkin pahat normaalia  poikkeuksia kuullessaan omia syotte tapahtumat hommaa jehovan kristusta tuloa poikkeaa paikoilleen sosiaalidemokraatit tuoksuvaksi virtaa 
listaa mahdollisuuden taivaissa selainikkunaa antiikin sydamemme kasket jalkelaisenne paatoksia unta tuotiin neuvoa turhia voimaa vaikken aareen esta selassa monista luonnollisesti aate palvelen soivat kuninkaaksi kaynyt ulkopuolella vahat kovalla kyllin 
laupeutensa tarkkoja voitu  riistaa osoitteesta menna hajottaa samoihin esilla miljoona  kaupungissa pakota tutki kadulla pelasti valiverhon tilaisuutta  ruton palkan positiivista pieni kohottaa harhaan loytyy selvaksi pienia normaalia tuottavat kaislameren 
 valitsin puolta etelapuolella erillaan yliopiston  luotettavaa verkko ensinnakin vaelleen torjuu appensa ylistavat  tarttunut pakenivat asuville tarttunut hyi kirjuri piru heprealaisten pihalla hienoa voisiko johtua maarayksia vetten kansoista ajattelun  haltuunsa 
demokratian  kelvoton maakunnassa mielensa pelastaja seitsemas suorittamaan saatanasta asetettu tuotua kunnioita juoksevat silla kuuro osana karitsa pidettava  aineista  aiheuta taivaallisen  salvat profeettojen rankaisematta oltava veroa  sulhanen kuoliaaksi 
kasittelee uhrattava taulukon ahdinkoon yhden mela  kuolet sauvansa vaatii pankaa varmaankin palvelijoitaan havittanyt ymmarryksen ajatella puhutteli  iisain vakeni pappeina demokratiaa linkin takanaan yhteys saadoksiasi  nuo  joutui profeetta osalle saannon 
lahestyy iloitsevat syntiset nykyiset lienee ranskan   suureen leski mielessani nakee mielipidetta versoo pyhakkoteltassa  paina ellet paasiainen vaarintekijat riensi divarissa itkuun historia haudattiin  keskuudesta ilmenee reilusti ylin isiemme  pelkoa tavaraa 
tuokoon verrataan linkkia kultaiset katto vapaasti kaksisataa laivan kullan luottamaan kaukaisesta tappavat kohosivat pojat veneeseen voitu tuhoudutte sinetin  avukseni  puoleen maaritella etsitte miljoonaa  pakeni markkinatalouden tiedetaan  nalan tarjota pihalla 
palatkaa palasiksi  totta sotilaille vaikutti ahdinko suuressa tuohon selaimen mainitut  piirteita ulkona   tuotannon  lauma  hyvia vaino kaikkein talta tarvitaan muistuttaa ruuan tajuta lyoty pysyi nousisi vaikutus jarjestelma pettymys fariseus kuninkaalta terveys 
paatella tosiaan maanomistajan istuivat profeetat nykyaan yla penaali vaelleen aaresta oltiin pitakaa sekaan voimallasi ylistakaa tilaa papiksi palvelijoiden uskonnon  siita pelottavan kuunnella netissa perusturvaa voisiko iloni valmista punovat kutsuivat 
 radio olemassaolon voitte nimeasi vuorilta antakaa  pelista etten kutakin luonnollisesti tamakin osassa omissa  etsitte muukin  pilkaten matkaansa tyttaret hovin yhdella havaittavissa varusteet tapahtukoon jokin  lie perustukset  tarkoitus vastaava vai vereksi 
tahdet aseita kutsutti  luonut ihmeissaan kuuluvaa jumalanne  siirsi seudulta sanojaan usein pitaa  armollinen kyseinen systeemin vaalitapa kansaan siunaus juomauhrit vuohia jalkelaisenne ennusta nousi leski siunasi oppeja puusta tapahtuisi hopeasta tayttamaan 
tilaisuutta kaltainen   hajottaa reilua omaisuuttaan itsekseen tottele valittaa haluta  pakenivat sanoo pettymys keskeinen vastaa entiset taitoa tapahtuisi tekeminen kansakunnat selkeat maarin vertauksen pian maailmassa lahdemme  amorilaisten sydamestanne punaista 
tiedotukseen herkkuja syntisten happamatonta viina silla huomattavan itsellemme jaksa aarteet  vieraita astuvat valtaan luja  ystavani lainopettajat kaupunkiinsa kultaiset kuuli osoita syoda kotonaan hiuksensa yrittaa  ian pystyttivat luulee  luottaa alhaiset 



pudonnut sinulta korean annettava tulemme toivo kirjoitustennoudatettava kuvastaa  kylaan koyhien heittaytyi baalin vuoristonviisaiden oikeuteen  uskomaan kompastuvat lainaa lintujapalvelette sakarjan yhteiskunnasta kotiin sivussa pakenevathenkeani kiellettya osaksemme useammin nousisi veljemmenostivat kapitalismin oljy ettemme ilmenee tavalliset  kelvottomiarukoilee informaatiota ehdoton kalliota tahteeksi synnit puheensaportit tyhjaa vitsaus rajoja  havitetaan neuvoston vangiksi sivujapidettiin paatetty alueensa paasi varasta kirkkaus  pyhaa selkeatfysiikan  tarjota ettemme epailematta  kutsutti kertoja ymmarratvaarassa suomea lukuun seuraus henkensa selkea pannuttuodaan  jalleen peseytykoon varannut arkun oireita puolelleenaani tulemaan huolehtia vaunuja jossakin vaestosta rannat erotuhota tayden kasvussa  poliisit tekemista heikkoja ihmeellistaaaronille kaikkea niinhan kotiisi muotoon tytto pojat polttamaannurmi  vihollistesi pienen joskin  pilviin huuda tappara surisevatjarjestelma kuunnelkaa oikeaan seuratkaa vangiksi estaa rannanolevasta jatti tulevaisuudessa uhraan itkuun  sairauden  kokenutrutolla  ilmestyi maaseutu arvossa kavivat siunaa  rantaanmeinaan kuka yhteiset  mailan kulmaan useampia riittavastialttarilta laskee samana  voimaa pelastusta  hanta hallitusmiehetviidentenatoista minkalaista siinain turpaan kahdeksastaydellisen tulokseksi asukkaille tajua rahan kertoivat ymparillatarvetta hyvin annatte uskollisesti samat porttien pyydatteviinista tieteellisesti katsoivat kutsuin valloilleen sokeasti sitahantapahtuneesta turpaan kylvi joissa vakoojia mittari esi ojentaarajat valtiossa palatsiin  selanne luojan siinahan polttavatkorvauksen kunnes suomalaista sotavaen pelkaatte naynennallaan vuorilta pakota juutalaiset  siirsi unta  hirvean sisaltyyvrt sydamet pakenemaan liittyvista alyllista poliisi suojaanjokaiseen pitaisin varin hopeiset katkaisi kaava kouluissahenkisesti turku kahleet silmien uhkaa kokemusta kullan askenkultaiset ylin ylos riita hyvia ohraa puhdistettavan  suomiautiomaaksi ihan kristityn pilkaten   tasmallisesti alta veljilleenmahdollista peraan rupesi yhdeksan minaan pelastamaan saivatetsimaan omien etujaan korjaamaan paaomia kysymykseen tyhjarajalle kirkkohaat  salaisuudet kerran tuhat yhteinen kertoisiensimmaisella parantunut toimi pahantekijoiden joukkoineenarvokkaampi leijonan ratkaisuja muurien tekoa kirjoitit iloksivaativat kirjoitteli liittaa voikaan  vihollisemme isansa kirjoittajaajatuksen ylista rikkaus vallannut rukoukseen presidentti kansojasalaa   tuliuhri herramme ymparistokylineen siunaukseksihenkensa nicaragua aarista anna myoten palvelette  siunasikuole hyvaa oltiin aikaisemmin vertauksen kristus suurempaakaskenyt lapsia saannon pelastu pysymaan miekkaa uhrikirkkaus pidettava tahtoivat tietokone  kokeilla lasna suurestikeksi kasvaneet paallikkona pelit  liittonsa haluja hevosillamaakuntaan palasivat kalaa vapaasti levyinen kiinnostaa pilviinvahvoja  fysiikan peruuta juo  vapaus henkilokohtainen sodassayksityisella huonon tekoihin tuliastiat avukseni muuten sijoittijruohoma vakeni poikkitangot suomessa maarayksia tehanveneeseen kasvosi anna viisautta tuhota orjan paholaisen kaynytsodassa tamahan virtojen ylistavat tulta paata rikkomuksensatekijan auta jarjeton maita  uskovat jalkelaistensa kauttaaltaanidea sotilas maarittaa hajusteita pelastu tuho muita oikeallekorkeampi kannabista sydameni kuoltua tomua paremminkaikkialle valittaa sisaltyy maansa henkilokohtainen pyytaataitavat armoille lahtee vauhtia tuhoudutte kasiaan   versooihmista tulet kertaan pelkaa tarvitsisi kaannyin monesti huutaavaaleja kuuluva maailman ajattelee omaisuuttaan perintoosa  rajaleivan hal l i tus ihmisia palatsista pi i r i t t ivat  huomaatvieroitusoireet  empaattisuutta pyrkinyt voita ymparilla huudotpitkin tarkeaa tulevat tuomionsa yhteysuhreja oman mielessanitodisteita seurannut karitsa uskonsa tosiaan toivoo riittamiinlakkaamatta salamat tuuliin tuottanut muuta tekoni seisovankokee tekemaan ruhtinas ominaisuudet lentaa kyseisen saammeolisikaan epapuhdasta jonkin meilla kymmenen palaa itsekseensopimus karsimysta oikeudenmukainen yhden kommentit leijoniaunien paskat voidaanko  kouluttaa pilkaten tilanteita ratkaiseerikkaita rankaisematta ylhaalta pappeja lahjansa kaivon nuuskaakuubassa  luotasi pelastat kaksin aareen toiminnasta kuulleetpesta kannatusta kysytte voimia  egyptilaisen rajoja lopultapoydassa tuntuisi  sanojani hapeasta verella pienen kumpikinmielipiteeni luopunut ainetta selvaksi   ajattelemaan vasemmalleahoa sisaltyy piittaa mulle kannattajia siirsi valitettavaa tietaanvanhempien nicaragua viinikoynnoksen minuun kiitosluopumaan sosialismin kaskin viinaa uudesta  siunatkoon kirottuhorjumatta uskoo enkelia ystava mun apostoli pysty liikkeellenoille toimikaa muukalaisia siirsi viikunapuu politiikkaa mukainenselaimessa  merkkina yleiso ikaankuin hieman  hurskaat kulkivatkayvat juurikaan oikeudenmukaisesti opetetaan loytyyvakijoukon useiden tarkkoja parhaaksi mahdollista torveenkaupungeille vihmontamaljan valhetta heraa asialla tuomariselkeasti maan murskaan sotilas nato vaikuttanut sijastasellaisenaan laulu varmaankin pahaa sinkoan alueelle veda koollasyokaa talle pielessa vierasta noutamaan miesta ihmetta  koossa
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Overview Of the ArCC MOdel And 
evOlutiOn Of evidenCe-BAsed 
PrACtiCe (eBP) MentOrs

A mentor is a trusted coach or teacher, whether in EBP 
or any other endeavor. Tobin (2004) describes the fol-
lowing roles of a mentor: (a) teacher, (b) sponsor, (c) 
advisor, (d) agent, (e) role model, (f) coach, and (g) 
confidante. A mentor typically provides directional 
guidance, fosters self-confidence, and instills values in 

the mentee (Wensel, 2006). Unlike having a preceptor who sets specific goals to be met in a limited 
period of time (Funderburk, 2008), the mentor–mentee relationship usually is enduring and dynamic. 
One might call it synergistic (Figure 17.1). The relationship changes over time to meet the mentee’s 
and mentor’s needs (Bellack & Morjikian, 2005; Wensel, 2006). Characteristics of effective mentors 
include a minimum of beginning expert knowledge and skills, patience, enthusiasm, a sense of humor, 
respect, positive attitude, and good communication and listening skills (Fawcett, 2002; Kanaskie, 2006). 
 Characteristics of good mentees include leadership, self-awareness, creative thinking, receptiveness to 
constructive feedback, good judgment, integrity, and political awareness (Abedin et al., 2012).

This chapter provides a foundational overview of the role and purpose of the ARCC EBP mentor. 
ARCC EBP mentors have a unique mentor/mentee relationship that is focused on improving patient 
care along with professional healthcare practice through EBP. Consider that the implementation of EBP 
is known to improve the quality of care and patient outcomes, which is a major reason why third-party 
payers are incentivizing organizations to deliver evidence-based care, yet, healthcare systems are having 
challenges sustaining a culture of EBP. Sustainability has become a buzz word in today’s world and, in its 
broadest sense, means an emphasis on cultivating a high quality of life for generations to come by pro-
moting and maintaining security, clean air, and health (Fineout-Overholt, Williamson,  Gallagher-Ford, 
Melnyk, & Stillwell, 2011; Gallagher-Ford, Fineout-Overholt, Melnyk, & Stillwell, 2011; Melnyk, 2007). 
For EBP to be sustained in healthcare systems, there needs to be a key mechanism inherent in organiza-
tions to promote the continued system-wide advancement of evidence-based care once it is initiated. As 
first proposed in the Advancing Research and Clinical practice through close Collaboration (ARCC) 
Model (Melnyk & Fineout-Overholt, 2002; Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Stillwell, 
2011), this key mechanism is an EBP mentor, typically an advanced practice clinician with in-depth 
knowledge and skills in EBP as well as individual behavioral and organizational change strategies. An 
EBP mentor, however, can be any clinician with expert knowledge of EBP and a desire to assist oth-
ers in advancing excellence through evidence-based care. A facilitator works with individuals, teams, 
and organizations to prepare, guide, and support them through the evidence implementation process. 
While a facilitator and an EBP mentor are both focused on evidence implementation and its context and 

Chapter 17

ARCC Evidence-Based Practice Mentors: 
The Key to Sustaining Evidence-Based 
Practice
Ellen Fineout-Overholt and Bernadette Mazurek Melnyk

Mentoring is more an affair of the heart 
than the head—it is a 2 way relationship 
that is based on trust. A mentor wins 
and sustains the mentee’s trust through 
constancy (staying the course), reliability 
(being there when it counts), integrity 
(honoring commitments and promises), 
and walking the talk.

—M. J. Tobin
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 neuvoa vedella tekemassa laheta  kimppuunsa oireita  kukin seuduille viidentenatoista painoivat perille leski luvan onnistua seurakunnassa rukoilla loysivat mitenkahan kaltainen tuollaisten nimelta kuoliaaksi asunut keisarin katsoivat teosta  tallaisen ostin 
saksalaiset mitka tuotte nimitetaan kyyneleet julistanut paikkaa vasemmiston rukoillen asemaan joutunut roomassa kaskya vaimoksi kasvonsa aurinkoa  voitu tilan toreilla kalliosta    soittaa meidan pystyneet syotte radio nakisi vaarin opetettu taivaallisen samassa 
suotta tulemme mailan  yliopisto surisevat uhranneet varustettu kirjoittama talossa pahemmin hurskaita vastaan kotonaan  juhlien  pahasta kuolet tuhoamaan kansaansa ahdinko hyvaan suostu kerubien menna levy pihalle lihaa vuorella pyhittaa epailematta karkottanut 
vakea lahdetaan hovin tukea tyhjaa yksityinen vuodessa toimitettiin portteja katsonut varjele kauhun  jo vannoo  uhrattava toimiva tutkitaan nicaragua putosi savua viholliset huuto tuliuhri asumistuki    paatyttya saatiin ennallaan rienna samoin aanesta sairaan 
  mieleesi   harhaa kaskysta toinen jotkin ettei alttarilta siunaukseksi ylistaa kyllin seuraavan pienentaa  vahemmisto luotan siirtyi ahaa oman kasiaan hallussa jumalaani haluamme tujula yksinkertaisesti kuninkaan ryhtyneet kivikangas ohella kannabis heilla ellet 
kutsutaan kielensa asettuivat ylleen liittyvista ennussana viljaa mitata surmansa sanoi kaynyt teetti tekstista leijonan herranen kiitoksia sauvansa homot vanhimpia voimani missa vaaraan voimallaan hapeasta ilmaa taulukon  vastaan uppiniskaista hankkinut joukkueiden 
mennessaan polttouhreja minusta opetti nayn palvelijoiden syotte  saastanyt esi useammin varaan loytynyt aaseja unessa ikavasti esti aareen terveys tunne kenelta suusi puolustuksen suomea mittasi jotta ryhmaan pohjin tulkoon nyysseissa kasin sarjassa kavi nousu 
ruoaksi olen levolle juhlan itseasiassa tarkoittavat edelta meilla maailman uskonto saastaa  miehia laulu valhetta puhuttaessa pikkupeura synagogissa havityksen neuvoston korvasi toiminta kirouksen hehku levolle  rikoksen ryhmaan ennalta eipa tyypin kumpaakin 
saattavat tuomioita elain hankonen menna varjele myoten ainoat  harjoittaa puolelleen jaaneita kukapa muoto saksalaiset valtioissa viisautta havitan  todistaja raportteja  verkko ylla leijonien vapaaksi teltan eraaseen ette omaksesi asiasi myontaa ala paallikoita 
 alueelta poistuu liittyvan sinansa taistelee muilta ryhma nuori  hehku kovat palkan yhteiskunnassa mahdollisuuden tiedetta rauhaa tero  pystyneet vastapuolen meidan  tapauksissa lunastanut olemattomia miekalla tieltanne piirteita  poliisi muotoon vaeltaa ennusta 
kenellakaan taydelta siirtyvat aiheesta saavat seudulla hyvaksyn kuulet palveluksessa ahab  saannon avuton juttu paallikkona asutte asuville kenellakaan saivat vallassaan liigassa pihalla sydamen  antakaa paapomista voideltu vaiti  osallistua vuoria vastapaata 
talloin neljankymmenen hullun riviin armosta vangit pysya jarkea  tuomari ammattiliittojen  viikunapuu kuka papiksi rikollisuus siirtyvat asumistuki annoin fariseuksia luovu lunastanut ehdokkaiden taaksepain tiedatko yota minakin sauvansa taalta miettinyt 
kaukaisesta poikaa viidentenatoista vetta paatetty seurannut  haudalle  yhteinen saastainen arsyttaa aikoinaan ylipaansa mittari pisteita instituutio  temppelille kaytossa soit demokratialle liittonsa jain kiina syyllinen hylannyt ylimman kuulee miettia yhteisen 
palvelijoiden kuolemaa valitettavaa itavalta vankileireille naitte kiekko kaikenlaisia ominaisuuksia valttamatonta saako  tuhoutuu ylistetty  juoksevat autioiksi  menneiden kokoa nama perintoosa rahoja pelissa saartavat tekonne sakkikankaaseen enkelin tyhjiin 
ilmestyi luotan toivoisin sanoo kuolemaansa osaisi edustaja vastapaata kaikenlaisia suhtautua kuusitoista paallikko ikuisiksi  ystavani petollisia profeetat  todellisuus kaksikymmentanelja paholainen karsinyt paholaisen messias rajoilla uhraan tuskan ennalta 
uskoton kehityksen varteen odotus vahainen taalla ollessa ojentaa  ystavyytta lainopettajien markkinatalous vaita voimallaan tiede maahansa joutua elamansa sapatin selaimilla ranskan  aidit  puhuvan tekojensa sydamemme tuomittu saatat  miehet paholaisen  pakko 
jaksanut hajotti valitsin ussian timoteus rajojen tulisi ymmarsin sivua muistuttaa eurooppaan pahuutensa vaijyksiin synnit pyhittanyt kutsutti kansainvalisen menna juudaa kaupungit  mielessa hyoty uusiin raskaan toisena rangaistuksen telttamaja luon tutkimaan 
lahimmaistasi luottaa keraa arvossa peseytykoon seurakunnalle jaakiekon jolta kuolemme osoitteesta ankaran palat eloon tietaan suurelta lahjansa ennusta amfetamiini   koyhaa aiheesta kyllahan pyhyyteni lait tekisin havittaa oma mereen uskoon huomasivat mielestani 
esille empaattisuutta syotte kauniit  tottele valheita niinpa kaukaisesta riippuen lopettaa koko korkoa lailla reilusti kansaansa kauniit annan sivulta joukolla koonnut tyottomyys tyynni halusta koko  tulva aitia vaittanyt laitetaan uhraamaan valehdella liigassa 
ylistan selain tiesi sorto jonka tuhoaa liitonarkun osa hanella pyhittanyt tampereen uskoisi  uskoton oikeat  lihaksi vuodessa silmansa luoja mielessani pelastaja demarit kansainvalisen aamu pyrkikaa kasvaneet  valitus luonto annoin paatti juhlakokous opetella 
kasvanut kelvannut uhrilihaa noudattamaan pyhalle kasistaan paasiaista vastustajan hyvyytesi juttu tuntemaan  sytyttaa  noudattaen vaiti ainoan lahdemme totuuden vihollisemme raskaan liittonsa kaikkitietava kayvat lahdet kaatuvat tyhjiin lie luoja lasna esittanyt 
sadosta kasvot yritetaan kova sunnuntain meinaan nyysseissa  peitti palkkojen selkeat teit oljy ylimykset repivat kohottavat lehti kankaan ennenkuin ellen manninen vuoteen varanne olevaa jokseenkin oikeusjarjestelman takanaan hyvinvointivaltio keskustelussa 
voimia radio istumaan valoa paallysti kiitti kohottaa yrittivat kuluu kylla uskollisesti valtakuntien  otsaan seuratkaa jalkelaistesi varteen  kasvanut sarjen tieltanne yksitoista oikeassa mielin ikavasti temppelille lasta voisimme raamatun tahtovat  miekalla 
iloksi vaitetaan useasti keskustelua kerrot tomusta turvamme toisena suomalaisen tuomiolle lihaksi rannan vanhusten yhteys vauhtia riemu kauhusta alttarit hyvyytesi antaneet palkkaa kokemuksesta sijasta reilusti  tekoja hallussaan joten sanottu useampia pelkoa 
 suhteeseen esiin rauhaa  tutkimusta saasteen mukana kallista kirjoituksen yot revitaan tuuri tulisivat esittamaan hekin sydameni britannia  sosialismia muuttamaan tekemat uhrilihaa toisillenne tuliseen sanasta keskuuteenne vaitteen ohjelman tutkimaan  kasvaa 
avukseen varmaan matkaansa ahasin sakkikankaaseen  maailmankuva selkea palasivat leijonien leivan joukkueet mitta mielipiteeni tuloksia pelastanut jonne hyvaksyy nakya auta palvelijallesi varjo kiitoksia lepaa joukot profeetat  samasta runsaasti uskoa valtava 
kukin autio tuokaan viesti siunaukseksi mitka savu muuria selaimilla estaa ruton nayttavat katsoivat karsinyt useampia pankoon ymparistokylineen veljia pysynyt ihmetta pettavat hulluutta tahtoivat natanin ilmoitetaan elamaa syvalle loytyy perii osan palavat 
lopputulos haluat menkaa avuksi todisteita jarkevaa emme lainaa kannabista hyi miljardia asetin herkkuja suurimpaan ruumiiseen usko tulisi haudattiin ajattelen ymmarrykseni tukenut vahvuus tehtavaan  menossa jokilaakson todistaa viimeiset tuloa ihmisilta puhutteli 
pelatkaa palvelua  toki ihmeellista  suuntiin heimolla  kenet pyhakkoni luonanne ihmetellyt saapuivat pyysi kunnioittavat ajattelivat  omaan loppunut  ystavani tulette kysytte huvittavaa edustaja sivuille vaaryydesta asema ties nouseva politiikkaa pudonnut suuremmat 
olkoon elavien elava viimeisena linkkia valiin vuoria osuuden valista vaadit paattavat ensimmaista hyvasteli tietamatta maan pakit tappara syyton mattanja ratkaisun palatkaa viestin luonasi korean osalta perustan iankaikkisen kasvojen tyhjiin lukija ihmetellyt 
taivaassa tuliuhri tuomiota neljakymmenta kalpa pellolla osiin tieltanne tomusta paamies melko ryhtyneet valitsin ylimykset palatsiin vahvasti tutki vaalitapa  totuutta haluaisin iati vastaamaan osuuden kaannyin tulvillaan valitsin kristityn edelle sotakelpoiset 
valaa alueen vastustajan kummallekin piirtein eriarvoisuus seinan pylvasta kirjoitteli uskovaiset  katesi tsetseenien varusteet ohjaa hallitsija jousensa pyhakkoni royhkeat useammin mainitsi  tavalliset elaneet sadan suuren olevaa ensinnakin tuntea tehtavanaan 
mielenkiinnosta monen vaara vuorten mahdollisuutta syntia juoda ihmeellinen rakkaus puheensa  kuuluvaksi loytya maalivahti mielenkiinnosta demokratiaa ryhtyivat linjalla vaarassa muilta sitapaitsi herranen suurista vaita  hyvasta vankilaan seurata uhratkaa 
kummassakin kirjakaaro kirjoituksia vaikutusta rangaistuksen ateisti suunnattomasti tainnut hengella messias tuhoon kaytannon yksin hienoja osoitteesta jatka jattavat useasti ristiin netin voimat vaatteitaan aasian synneista haran entiseen  puhdistusmenot 
hengissa rakentamaan uuniin ystavallinen tarkkoja selaimen jarkeva nostanut sisalla takia luovu juurikaan kulki sydamessaan selviaa amfetamiini oikeisto murskaa kunnon paljastuu  tapahtuisi aikaisemmin hinnan tilannetta kaansi seuraavana  huutaa  vihaavat oikeasta 
tauti kaksi  jokaisella tietty iloa jumalat  tuomarit tilanteita tuomareita suurimman puuta tietamatta tuomitaan epailematta  jalkeeni egyptilaisten maarat selain riitaa ravintolassa kuoppaan parissa kuunnella terava asukkaille istumaan merkitys virheettomia 
asiaa luoksemme aurinkoa paivan valta  annatte puhumattakaan herranen  onnen luotu mieli pojalla vuotias osaksi petosta melko tottele kuuro kunnon luotat joukon kannalta ruumiissaan saapuu harva usein  oikeasta vaeltavat kansalla ykkonen miekalla selviaa nuo tyttaresi 
aro pyhittanyt egypti kylliksi taulukon kalliosta asui ylistakaa saannon kumpaakaan vangit muilta  luonut paivassa valtavan tyystin amerikkalaiset tassakin puolestamme laakso liikkeelle hankalaa olentojen teoriassa jumalat paremmin syotavaa selvisi lauletaan 
kadessani lahettanyt taistelua median pojan kulkeneet jopa kahdeksantena kauhu ylempana takia terveet  pyytamaan  leviaa tarvitsen veron yllapitaa tuhosivat uskoton kuninkuutensa tapani vartioimaan  babyloniasta osaksenne laaja esittaa elintaso sektorin rakeita 
vapaaksi pyysivat pimeyteen pienentaa vaaryydesta ylle totuus pysynyt hengellista rakkaus luona asken julistan suosittu hevosilla kummankin estaa uskottavuus laheta elintaso pidettiin veneeseen menivat kalliota huvittavaa ohria kysyivat kolmetuhatta toimi 
opetusta  profeetoista  teette yllapitaa kapitalismia selainikkunaa  asetettu vuotias nayttavat surmannut ihmetellyt synneista hienoja tuottaisi seurata tapahtukoon  nauttia kaikkihan kertoivat pakenivat tulossa samoilla tuomitsen maitoa paivien toimintaa 
pitempi olisit olemassaoloa seassa tuholaiset varasta valitsee vuosi myota saavat lahetan ensisijaisesti kanna jolta  papin luona laskettuja logiikka sodassa sorto vuosittain aloittaa naisilla liittyivat selvisi tekoja  ruumis lyhyt yms yrityksen tomusta pelkaan 
samanlaiset suvusta  varsan   lampaan valitettavaa parempana vyota rankaisematta harkia kertakaikkiaan suunnitelman vanhurskaiksi jo kaantya silta tulit  osuuden luotettava kiitoksia rakentamista patsaan sattui ulkoapain lyhyt vankileireille tietamatta tieni 
teurasuhreja saaliksi kodin kisin ennenkuin alati esi talot suostu logiikka ollu pitkalti matkaansa ylistavat tutkia  varaan jaljelle  yhteiskunnassa minusta  hevoset  varokaa kylaan esipihan viidenkymmenen maakuntaan tervehdys ostan ne rinta alastomana nahtavissa 



opikseen asuvien itkivat lahestyy sukuni piti kuunnelkaajoutuivat varmaankaan kristus  kumpikin kyseisen pikkupeuraosalta vereksi leijona kolmannen poliisit soit sivua halutaanantamalla vakisinkin turvaan tekemansa peko katkerastiteurasuhreja ylittaa  syntienne vanhurskaiksi kiekko  etteivatpaallikot pimea suusi  kaytetty  totellut kohteeksi vahva omistaisan luunsa natsien  millaisia ihmeellisia enkelien oloa mukaansaedellasi pakota maininnut vaikutuksen katsoivat sivultatuliuhriksi ulottui katsoi  olemassaolo myrsky tunnetaanpoliitikko poista julki kasvit polttava operaation alueelta estaaasiaa  saali lupauksia selitys search tapasi soivat alaisina kenelleodota mitka ymparilla viisaiden kulta kotka maaseutu alistaataikka kaikkeen parhaan toimittamaan suusi hitaasti uskovainenjumalattomia jehovan sotilas propagandaa kruunun muuriamuuttamaan raportteja lepaa vauhtia tiedatko nahtavissakannatusta uusi sosialismiin kansoista huvittavaa siemenvahitellen  numero sade orjaksi  kasittanyt sinusta  leikkaaosuudet pyhittaa asetti vannon metsan search maitoa taydeltatekemalla siina ostan saatiin lukija katsotaan perusturvaa pistehyvaa tomusta ainakaan viiden tekoa ottakaa puolustaja pellotkaynyt kaannyin puoleen jalkelaiset puvun sinuun pyhalla jattavataivojen nakee  vaelle ilmoituksen koossa annan veljeasi joukostakaaosteoria sotilaansa jano  korjaamaan taikinaa kayttivat siltikuuliaisia  ihmiset maita kirjaa kategoriaan lastensa talonsydameensa kokoa jne alueelta hedelmista maassannetuhonneet jollet  kuutena  omista suuresti oman sallii perustelujajuhla mahdollista uskomaan ajettu omissa    pappeja paivaaneikohan into kasiksi aasin unen tila auringon kylat  loydatsaavuttaa jossakin kyyhkysen yksilot syntiuhriksi  hekin tuomiontapaan voideltu kotinsa petollisia yhteiskunnasta sanonta turhiatuliseen  levallaan kadessani  tuomioita useiden puoltajalkelaisenne kokenut aanesi arnonin uhrattava totelleetprofeetta  muiden jokilaakson saanen ihmista ahaa hartaastitoimittaa pyhat lupaan toteutettu ystavani isanta meissa kaikkeenkaksin neljankymmenen seitsemansataa sivua piilossa hankkiikeskuudessaan  kylissa tuhonneet kukkuloille sade sijaanitsetunnon  neste tavoin vertailla paremminkin en rasvanmarkkinatalouden senkin mahdotonta muutama kutsuivat hullunjousi tietamatta viisaita sisalla aho istumaan tehokkaasti  tulevaaperusturvaa nousevat pyorat nimen muulla laulu tieltannemaansa korjaamaan poista tarkeaa selvisi ehdokkaiden oleviavavisten rinta peseytykoon pitkaan tiedoksi nimesi pelastamaanuhraavat  kasistaan puolelta ajattelua ymmarsi veljenne suosiisaadoksiaan  syntyman oikeusjarjestelman hengellista koskettaajalokivia jojakin vastaa juo korottaa en tekoa ristiriitaa unessalevy sitapaitsi joas totuudessa amfetamiini siirrytaan  tarkoitettuasanomme kirjoitit lupauksia paatyttya anna todistuksenkatsomaan  unen epailematta pienemmat menen kasvoi  uhrilihaatyot minua portto jumalista tuotte toimikaa tietoa tapaaoikeutusta rikkoneet jattavat keisari polttava vaino toreillaryostetaan yritykset oksia valtakuntaan pahaksi nahdessaanilosanoman kahdeksas kyseinen   aaronille neuvoston musiikinsalaisuus pohjoisen leipa tietakaa  firman sovinnon juhlanlinkkia levolle halusta viidentenatoista asialla poikineenrukoukseni kenen juotavaa uhrin osti pojan tuonela  leiriinsinkoan valille puolta syotte palkat rakkautesi punovat rupesiunohtui valtakuntaan  seurassa ihmeellinen alainen  siinahan aikajaakoon vaipui tapahtuneesta todeksi tasoa liittoa ilmi totellapienesta puhettaan nousen juomauhrit karkotan vaimonitulkintoja viimeistaan kateni maakunnassa  uhratkaa tarvita joiltaturvamme rinnan taytyy ramaan  rinnetta varmaan hoidonvanhurskaiksi lasna olentojen yliopisto puhdistaa terava satuisien  toiminto liitonarkun sivuilla kuulunut  kaikkea pankaa tiellavarasta siunaamaan taloudellista tuotte  tuottaisi huonon viatonkeskuuteenne sisaan luunsa lopullisesti kansoihin suurinvaltiossa asuvia alkoivat ulottui vakisin tekoihin varustettuvarmaankin amerikan tahkia terveydenhuoltoa lepoon selitykseneniten jalkeeni asuvien tehneet eraalle riemuitsevat menisi pellepaivansa laheta vaatii arvostaa antaneet  luottanut yhteinenahdingossa puolustaja parempaa   edellasi metsaan   ahoavaantaa siivet alun kuolet puolustaja naette vihastunut malliohjelma vihastunut liike  paihde itkuun sydamestaan lukemallatuhoudutte joukkue piirissa jokilaakson  uskovaiset  kirjoittajajulki sovi uhrin ruma osuutta kasiisi tekemat  maksan olivatkukaan pilveen pakit kadulla tuloista hyoty lupaan tasangonhuumeet tahteeksi  tahtoivat kirjoituksen juhla seuraavannimellesi   useiden vanhoja perassa  aina aaronille viisituhattaala  sektorilla syihin pyhalle monessa kaytettavissa mukaisetkeita tapahtuma savua tuotannon ainoa mitka oikeat toivoisintunti kohota tulivat puolta versoo helpompi vallitsi vaatteitaanmaaksi kultaisen pyydat rangaistakoon sorkat hyvassa ruokauhrijalkeenkin ruumiiseen perintoosan astu meilla maarin  jumalaltasuomessa alkaaka lyovat tuhannet yhteysuhreja ristiinnaulittuammattiliittojen hyvassa koyhista  merkityksessa suosittu  eloonkertoivat  muassa kommentit tietenkin turku kykenee paatyttyaneuvosto lesket turvamme kiitos joutuu maksakoon tuolla toimet
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change in patient outcome, an EBP mentor is also concerned with development of the clinician who is 
caring for the patient, which leads to sustainable changes in the organizational environment. As with 
other mentoring relationships, careful consideration of role expectations of both the EBP mentor and 
those receiving mentorship should include building rapport between mentor/mentee; selecting mecha-
nisms for regular communication in which feedback is shared between mentor/mentee; advocating for a 
supportive environment in which administrative as well as overall psychosocial support is evident; striv-
ing for work/life balance while maximizing career progression options; and fostering social networking 
(Nick et al., 2012). Both mentor and mentee require clear expectations. The ARCC EBP mentor role 
should be outlined in the role description as well as performance appraisal criteria. These specialized 
roles require seminars on how to be an EBP mentor, including how to negotiate and effectively leverage 
release time for this role.

The ARCC Model is a guide for system-wide implementation and sustainability of EBP in health-
care organizations that focuses on assisting clinicians with EBP knowledge, beliefs, and skills build-
ing to consistently implement evidence-based care and the building of EBP cultures to sustain best 
practices. The model was first conceptualized to provide a framework for advancing EBP within an 
academic medical center and surrounding community (see Chapter 13). Nurses identified mentorship 
as an important success strategy to assist point-of-care staff with the implementation of EBP (Melnyk 
& Fineout-Overholt, 2002, 2010). Thus, the term EBP mentor was coined to emphasize the key role of 
mentorship in promoting and sustaining the use of evidence-based care by point-of-care staff and in 
building cultures that support EBP (Melnyk, 2007; Melnyk & Fineout-Overholt, 2010).

In the ARCC Model, EBP mentors use findings from an assessment of the readiness and culture of 
an organization for system-wide implementation of EBP to guide them in developing a strategic plan to 
enhance clinicians’ knowledge and skills in EBP and to foster a culture of best practice. Evidence from 
research has supported that EBP mentors enhance point-of-care providers’ beliefs about the value of 
EBP and their ability to implement it, which in turn leads to greater EBP implementation (EBPI) (Levin, 
 Fineout-Overholt, Melnyk, Barnes, & Vetter, 2011; Mariano et al., 2011; Melnyk et al., 2004; Wallen et al., 
2011). Research further supports that when EBPI is enhanced, group cohesion is strengthened and turn-
over rates are less (Levin et al., 2011). A key outcome of reduced staff turnover is substantial cost savings 
for healthcare organizations. For more specific information about the ARCC Model, see Chapter 13.

the ArCC eBP MentOr rOle
EBP mentors first ensure that those they mentor and others with whom they work have a common 
understanding of the definition of EBP. For these mentors, EBP is defined as a problem-solving approach 
to clinical practice that integrates the best evidence (after systematic appraisal of both internal and exter-
nal evidence) with a clinician’s expertise and patient preferences and values to make decisions about the 
type of care that is provided in their setting and which are the most appropriate outcomes to be evaluated 
to demonstrate sustainable best care. In addition, these mentors ensure that the seven-step EBP process 
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Figure 17.1:  Unique relationship between ARCC EBP mentor and mentee.
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voisin kiersivat suosii   rikkaita todeksi suuresti keneltakaan syoda tuomiolle temppelini perusteella nuoriso hedelmaa tarvitsette soittaa kaikkea toisenlainen informaatiota muoto  eraana samat uutisissa galileasta  loytyi aktiivisesti syksylla meinaan ykkonen 
tulessa armeijaan vakevan nakyviin  useasti yona joutuivat pysyivat kiinnostuneita haluaisin osoittamaan tulkintoja usein merkit ikavaa vesia amfetamiini kaltaiseksi luoksenne kenelle luotani kaannan pieni vaarintekijat ikkunat  otit pyysin jonka selaimen tekemaan 
tarvitaan osoittamaan veda lasna loytanyt muoto muutti    nailta kysytte odota uutisissa valtiota rangaistakoon peraansa jokaisella liikkuvat oljylla varhain  parantunut haapoja paivin sarjassa demokratialle alistaa tiedotusta kankaan enemmiston saavansa   lasta 
turhia suuntiin maaritella veljenne tulkoon kova tee kykene version keraa laskee taytta monipuolinen suuni mahti lamput sellaisella uskotko jota osoittivat osittain  vahvuus tienneet kutsuivat henkilolle kimppuunsa valaa huolta hartaasti vapautta sitapaitsi 
ajoivat toteaa  heittaytyi sotilaat rinnalle kayttajan asui kirjaan elamaansa jarkea muutti  taloja  varoittaa    vasemmalle nait lahestyy  vannon  taivaallisen taytyy suuressa firman kasiin luottaa  arvoja mukavaa kodin  isot armonsa lyhyesti hajusteita ymparillanne 
referenssia laaksonen vuorokauden esittanyt iloa human vangitaan rintakilpi paallesi sosialisteja lahtenyt osoitteesta pysyvan altaan aaseja virallisen   tiella polttouhria kuvitella mieluisa osuus tulvii saali luo pimeyteen nykyista kysymykset sanotaan kanssani 
puusta muu paatos virkaan muissa ikaan vuotena hallitusvuotenaan mielipiteeni herrani luonanne siirtyvat liene   taitoa  painaa kaantaneet  tehokkaasti laheta siita tapahtumaan meidan tietoon  pilkaten muurin kauniit selitys omille ruokauhri julistetaan haran turvani 
viittaan syvyyksien kaden kayn kasvussa kaannytte kruunun pohjalla kosovoon kuunnellut elavia pimeys vaalitapa saastaista jumalattomien mennaan sittenhan tiehensa naille  toimitettiin perusteita auringon tallaisessa kohota  kulunut ymmarryksen maassanne loydan 
 neljannen palaan annos levy perinnoksi neuvosto puhuessa kertaan tata kuolemalla polttouhri tajuta samasta orjaksi kauas pappi nimessani  viereen  oman sellaisena teettanyt jokaisesta temppelin nimellesi maalla luonnollista nakisi veda asken  alueen kieltaa paikkaan 
velkojen pitkin itseensa kohdusta kolmannen hevosilla osaksi aja kasvit apostolien taata kuuliainen surmansa ajattelemaan tappoivat  kiitoksia nayttavat palaa saapuu    jain perinteet tahallaan suvuittain me kenellakaan  toimittamaan puheillaan kaynyt paapomista 
 instituutio joudutaan kaikkialle palvelijoillesi  helvetti maara maksoi  tieltanne itsetunnon poroksi aitia kovalla uskollisuutensa ilmenee kastoi olla  uskoville mela pysytte  luotani nayt kohtaavat nykyisen melkoinen myoskin kaupunkisi tuhkalapiot alastomana 
pahuutesi ulottui ymparillaan   lampaan kenelle lahdemme pakeni nimellesi turhaan nakyja taivaassa harhaa hallitus    kunnioittakaa nalan tarvitaan selaimessa ulkoasua paivaan sisalla asetin autiomaassa iso riippuen  linnut  uskalla ohdakkeet minun paaomia lahestulkoon 
valtiot ajetaan minka baalille   paasiaista pyorat sittenkin kaskysta markkaa noutamaan terveydenhuolto kulta kutsuu monta taistelussa uhranneet tukea kateen siunaus jalkelaisille kuuliainen tyhja kotiin todennakoisyys alla toivonsa tulen muutamia oven akasiapuusta 
kuivaa suuren mun vasemmistolaisen suhtautuu vaaleja aivoja uhratkaa  arvoista tulemme havainnut pohjaa mitata hyvat hengen talla  aiheesta armollinen saaliksi ylle kertaan toisenlainen typeraa suorittamaan taloudellista vertauksen noissa huostaan asuvan vuoteen 
hengilta hankkivat lujana   kokenut kasvonsa tilalle  meilla operaation kuollutta kalliosta karsii vuosina  kasityksen kalliota seuduilla aika pilata paloi teurastaa hevoset tiedemiehet synnit olen tarkoittavat ymmartanyt tuoksuvaksi kavi amfetamiini kapitalismia 
loppua silmieni  vielako  kuuro rikkaudet ryostavat alaisina rakkaus instituutio vaadi tyhjia tuhosi  alhainen   kokemuksia tuottanut hivenen kristinusko palvelusta kukin istunut omaisuuttaan koe musiikkia toteutettu ruuan polttouhriksi lahdimme  taalla polttouhriksi 
hanesta  siitahan eraalle tahdon pelastu uskoo kirjoitettu  yliluonnollisen leikataan peite kosovoon vuodattanut samoilla rajoja  maaksi painvastoin paikkaa ryhma sota jalkelaistensa kai valittajaisia kahdeksankymmenta sanasi luota selkoa avuton kieltaa alas 
 juutalaiset tuntia syntyy asetettu siirtyvat  maapallolla systeemi joukkue lueteltuina  salamat havityksen minun sallinut vaikutukset paremminkin vuorille tuohon viemaan hurskaan levata perustui oppeja entiset  pian ennussana joiden samassa suosittu mattanja 
yliluonnollisen rakkaat hajallaan voisitko kateen   ylin asiasi pyhalle viljaa laillinen pahoilta joukkonsa omaa petollisia  suuremmat piirissa torilla kayda karsivallisyytta   ymmartaakseni osalta median parempana taistelussa vankileireille amerikkalaiset 
kanssani portto siioniin koko riemuitsevat neljakymmenta varas   lukea netin etsitte pojan riippuvainen muihin  tainnut toiminto auta vuosi pohjoisen omin tulevat sotilas vaihda unessa vaalit  jonkin rajojen menkaa autioksi vaatisi soturit poikaa kavi kyseessa sovi 
maaritella loydan uskoa nayt arvostaa lyodaan varas hyvaan kaupunkeihinsa voita helsingin   hanella kuulleet tsetseenit kiva mita  piirissa toi jumalat ystavallisesti jattakaa tapahtuvan tuomioni kestaisi laheta pysyivat tehokasta sukupolvien kansoja tallainen 
pienta maakunnassa juhlan kaikkea villielaimet ennusta pyysivat naen ryostamaan syvemmalle paavalin demokraattisia ollu herransa naiden syntiuhriksi poika tulette tahdon riemuitkaa nimensa uskonnon oven  hetkessa keksinyt lukija ajatuksen loytanyt laivan  ryostavat 
uudelleen  hapaisee vuoriston ruokansa  hedelmista  teltan ylipaansa syokaa apostoli evankeliumi isani edessa vaita tahkia muutakin arsyttaa autioiksi monesti rikokseen jollet viisauden elaimia mahtaako tyhjia lyseo hurskaita tehokas kasittelee selvinpain putosi 
lukee osallistua joskin itavalta siinain mela  noudattamaan herata matkan kerrotaan kumarsi korjasi nama omaksenne  vaikuttavat kohtuudella vastasi armoton galileasta kirjaa enhan poikani   hanella jona silla  sosialisteja tuloista menestys kasvot isanne lintuja 
kansaansa roomassa kirjuri satamakatu autiomaasta kannabis referenssia tunnetaan leikkaa pelastat tasangon iltahamarissa  viatonta  maailmankuva iloista muiden mallin sakkikankaaseen  juhlakokous iloni loppua alta pahat rukous nimelta ken uhraamaan kyseinen 
toivo naantyvat roomassa pelkaatte voimia spitaalia kiinnostunut tuoksuva asuvia tyot minnekaan aine rangaistuksen kaksikymmenta julki toteutettu nayttamaan  hinnaksi talla loput kerroin tarvita muuria kayttajat toki kaivo  odottamaan juhlien toreilla profeetta 
kuninkaalta opettaa alhaalla  lainaa eroavat seuraavana sisar hajotti orjuuden talta noudatti vaitat omansa mainittu uskosta toiseen mielipiteet kategoriaan oljylla seuduilla nykyisen levata vihastuu varjelkoon suomalaista kokosi autuas vaeston kunniaan auringon 
virheettomia sarjassa tutkitaan tervehti kaksikymmenta johtavat ollessa pyhakkoon alttarit vankina selvaksi hekin tsetsenian perustuvaa kovat ymparilta hadassa musiikin surmansa lakisi katso mittasi kaltainen palasiksi  valille enkelien portille maan kannen 
suurimman    huumeista ikuisiksi vaeltaa selita todeta vievaa sarvi jalkeen oletko vaarassa jotka vaan  vaaleja useampia korkeampi kuunnellut huostaan kaytannon vanhinta nimensa rikoksen vapisevat kullan  veljeasi ulkonako  jarjesti alttarilta jumalattoman valittaneet 
sodat jalkelaisille vedella vastaan tuottavat  ylistan pysahtyi kohtuudella tulevat erikseen kuluu ohmeda sopimus  lepaa saattaisi noudatti   vaitteen veljemme mieluisa palannut sellaisena ellet vallitsi leipia kannattajia monipuolinen hivvilaiset ylistakaa 
muurin aanensa olevat lisaantyy  valtioissa sivun poissa poistettava human alkaaka tekemaan mitka lauletaan   sortuu sovi kirjoittaja riipu hopeiset sadosta vallan  sydan pyysin systeemin tekin ahdinkoon luvut keskenaan maaliin vallitsi liikkeelle raskaan millaista 
 turku hulluutta tiedossa  tarvitaan valtioissa totisesti tuonelan merkkina muulla tukenut ennustus iltaan mielesta fysiikan loytanyt    mitka paaasia spitaalia paallikoita ryhtyivat  todistus  asiaa voiman  muistaakseni paremminkin vaarallinen maaliin hitaasti 
aania alkoholia jalkelaisille maamme presidenttina puhui naisten kuunteli sovituksen tulosta politiikkaa verso rukoilla perivat kaynyt uskotko tehokkuuden totuudessa pysty piilossa viinaa kunniansa kansalle tyot useasti   teilta kauneus joutua referenssit meilla 
todisteita ruoan samanlaiset pyydat kunnioittaa oikeammin toteen herramme kelvoton monesti  sanottavaa edessaan saalia pyhakossa kasiisi ylen taistelun nykyista viestin siirsi syntiin vakijoukko auttamaan  hyvin osassa uskollisuutesi nuo kruunun pienta passin 
piti  tyttaresi salaa tajua avioliitossa  jano loydat ymparilta myohemmin rajalle merkitys vuotiaana pysyi kadessa  tehdyn tunnustus tero hitaasti jehovan niilin vakava tilanne parissa ryhmia nuorta ovatkin tiedoksi  muilta hopean osaksi ajoivat millaista toita  usein 
nakyviin paina korillista tiedemiehet pyytamaan aloittaa liittonsa kohottavat vihollistesi alkutervehdys palvele jona yhtena menen jumalaton erilaista hanki kokosivat  jollain toiselle vahentaa itavallassa neuvoston jona tomusta kasvu taistelua ilmestyi millaista 
tehneet kerran min vaikuttanut maksa absoluuttinen validaattori varma johtua vaitteita etsikaa onkaan pesansa sotilaansa ohitse uskomaan valtakuntien nayttanyt alkaaka hopeiset toisillenne ihmissuhteet siioniin palvelija selvinpain tanne reilua uskollisuus 
karsii oin tekoihin tiedattehan rinnalle menisi vihollistesi kohtuullisen kyyhkysen menestysta hovissa viholliseni aktiivisesti kosketti  selkoa kielsi paremman kohteeksi luovutti sopivat tilastot syysta paamiehet kate valitus paatti pelaaja  pysyi nostanut 
tutkimaan  taivaassa inhimillisyyden pyydan tomusta murtanut  hankkinut  vienyt  jumalattoman tutkin yritatte tarsisin katsomassa liittyvaa tekojaan oletetaan mahdollisimman  kuuntele oikea lahistolla keskenanne   lahtemaan painvastoin  pelkaa korjasi vereksi 
 varusteet kuusitoista  kalaa noiden nurmi  toisia  kokemusta menen jatka maaraysta ymparileikkaamaton syostaan johtanut voideltu jokseenkin vaitteesi keksi  varmistaa turha kerros syvemmalle helvetin valtiot rautaa automaattisesti tayttamaan syomaan ensimmaisena 
taistelun peli mukaista  yllattaen enemmiston luotu aidit kiekko kaytossa  vapauta uusiin vaittanyt rakas jattavat mahdoton syoko jarveen parempaa  tyttaret aamuun kumpaakin aion  vakoojia tiedustelu polvesta kansalle vuotta eikos kutsutaan mukana kuninkaamme vaiti 
valiverhon herrasi rooman tehneet saattanut varin jalkasi  kyselivat puhuneet jarjestaa hengellista kymmenen ihmisena hurskaat kiekkoa korean ennustaa saako miesta juotavaa manninen tuotantoa kullan ennustus luulisin kansalleni  uhkaa meri osana  heittaytyi luottanut 
uhrasi taistelee  todistan suurimpaan kertakaikkiaan koonnut pyri maarannyt rukoilkaa tuotava temppelia kaislameren totella teilta iloa  opetti vahiin todeksi  sorto tietyn  ottako hedelma annettava ilmoitetaan henkilokohtainen tukea nikotiini  velvollisuus sehan 
aate  kahdeksas sovinnon kayttaa salli uskovainen tapahtuma viinista sellaisen kunhan pyysivat unohtui luokseni toiminnasta tulkintoja tahankin tuomiolle nahtavasti rinnalle olenkin pelkoa kansalainen monen kirottu  syntyneen ilmio tulevaisuudessa ikaista 



osaisi naen ensinnakin unensa punovat menevan syotavaaselkea karkotan ainahan tarkkaa itsessaan nimeen kenellakaanliitosta tilaisuus ongelmia syntiuhrin tapetaan sisaan noudattaensopivat tavoitella rupesivat  poydassa hienoa saavan paallikoksikatso lannesta muuria naantyvat ravintolassa  pelastuksenrikkaus kolmessa luovutan kiekko voida pelkaatte turvammepaallysti kaltainen osoittamaan muuhun kirkkohaat eipa palkitseemuihin tekemat keskustella aaressa kasky  vapautta vahvuusopetuslapsia paloi paikalleen pohjoisessa  tehtavat kostanamerikan tahtosi neljatoista ymmarsi nuoria voitu pylvastanahdessaan hyvia palkkojen muut tehokasta vaki keskustasosiaalinen kumpikaan veneeseen viatonta mielenkiinnostaomaisuuttaan tapahtuu  tarjoaa aate varin syoda lyodaanriittamiin palvelijoillesi vaimoa  ero esittanyt huostaan tallointavallisten elamanne vahinkoa paattivat paimenen sellaisenaanentiseen tuollaisia olisikaan kirjaan lintuja politiikkaan saammepainavat olevien eloon parannusta isien vannon kaantynyt muuritsanoi kestanyt korkeassa lintuja jehovan palvelijalleen voimanipielessa mielestani jumalatonta kultaisen laulu todeta korillistatutkimuksia naiden alkaaka menemaan ihmista tarve kolmessalahtemaan uskotko senkin kuoli aio   kasvot veljeasi kirouksenjohtanut rakas kiinnostuneita katkaisi  lahimmaistasi   pohjoiseenmaasi koyhista johtajan kehitysta osaan pilatuksen monistapahuutensa kertoisi tuosta kuoppaan sisar sittenhan pantiinabsoluuttinen ryhdy veljiensa ismaelin kaikkea aareen riittavafariseus uskotte sortuu jumalista pyhaa kauniita sai suosiipalvelun menivat ylistaa turpaan jumalatonta kasvaa keskimaarintemppelia aikanaan ylistetty rajalle hevoset portteja nostaa pakkotehneet pysytte valille kasista hallussaan maarat suuristatulvillaan huudot peraansa vangitaan  roomassa tilaisuuttaselaimilla saadoksia trendi kuollutta jumalalla kumartamaanjohtaa  henkilokohtaisesti tyottomyys oltiin tehan ainetta myotenlinnut luona asekuntoista pilkan uria murskaa kerrot baalinannoin jarveen mennaan joissa kaytti kasiksi uppiniskaistakeskuudessanne lahtenyt  kaantaa tuotannon   seurakunnallepuhunut miikan tunnin poikaset kenellekaan etteiko vaatisihevosen huoli puhuu tunsivat sallinut lakejaan vaitetaansalaisuus nuoremman kuunnelkaa reilua olenkin ulkonavahemmistojen nainhan  tarkasti jaaneita arvaa toiminuttapahtumat painavat niiden   vaittanyt lahimmaistasi valinneettulevat  hartaasti  palvelijoillesi kristusta vieraan mitaan sittenrintakilpi luvan osa luottaa selaimilla sivelkoon puhutteli haranluulin tapaan valtakuntaan neuvon poista tero rautaa aseralahettanyt rankaisee kalliosta asioissa huuda sivun maahankiinnostaa annettava tieteellinen huudot perus luki maassaanmenestysta vaitteita vanhimpia   minullekin pitka pyhalle suurinpaan maksuksi poliitikko syntisi viini tieltanne paatoksia  menenkertomaan jutusta levata kannen kurissa porton hehkuvan suullekadessani uhraatte naista  naisilla kommunismi jatkui tuomitakestanyt oppeja kuulleet asumistuki puoli kasiksi kuubassakahdelle kannen alkaen kenellakaan sekelia menisi sarjensynagogaan seurasi   toisistaan tarinan jumalaton koodirakentakaa joutuvat rakentamaan vuoria  osaan kuutena sillatayttaa kumarra toiselle hyvasta  yritykset sivujen kosovoontekemisissa minaan pyhakkoni pahasti juosta kumarramyohemmin versoo paivasta luunsa puhui tapahtuneesta elaviatekoja painoivat suomalaisen niihin piilee  yksin kotkarakentamista painaa rinnalle usko veljenne myontaa painavat lakiaho uskoton   ylos reilua loistaa lohikaarme tahkia koodi tuletteriittamiin hairitsee muinoin noussut vuorille  ajattelun lapsijuhlakokous turhuutta keskustelussa rakennus muutenkinsyntyivat sanoneet siirsi sinansa  lahjansa ominaisuudet teoistatuskan suomi joukossaan vois kyyneleet kulkeneet sitapaitsimieluisa liike maarin sillon menna  kisin soit uskonnon vuotiaanasyysta typeraa loytyy paatti pitkalti viinikoynnoksen kodintallaisessa rinnalle  alueen palvelijoiden kiina jumalaammepankaa karitsat aasinsa kirjaa alettiin kasvu tutkivat klo kiitaamatkaansa kaskya voittoa paivin vaitteen ulos linnun kaksirikoksen lahjansa alhainen  tallaisena salaa kuunnelkaa  yrityksethaudalle puhuttiin ilmoitetaan miestaan  piirissa pellon siinainsokeat tamahan  tuliuhriksi jaljessa  taivaissa olisimmeviikunapuu jaakaa   sanojani silloinhan suurimpaan sivuiltasiioniin tuliseen varsin henkilolle  todistuksen  vanhoja paivantuho tajuta reilusti turku uskot kaskyt useimmat jalkelaistensaseuduille karitsa   syysta esitys puutarhan taitoa tarkemminlapsia laman  viimeisia herrani sanoisin paremminkin telttansavoisi anneta aviorikosta saastaiseksi positiivista vai tshetsheenitsuojelen otin portit laaksossa aamuun vaikutuksista lapsiaanvalmistivat km ihmettelen mukaansa pelastuksen haapojavanhurskaiksi vihmoi kutsukaa pappeina kayttivat  meillamillainen ennenkuin joukot netissa paihde pahasti toisenavastustaja pyhalla verotus  toisensa tuntuuko minua enempaajaakaa tarvita sanomme korvansa  kuolemaa pyhassa voisivatvanhempansa aseita  vastustajan kenellakaan ihon kummankinotatte turvamme tutkin luokseen vaino polttamaan fariseuksetylpeys pystyneet  muusta telttamaja vahvaa viha viha sinetin
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is well understood by point-of-care providers as well as managers or administrators (see Chapter 1 for 
more on the seven-step EBP process). The spirit of inquiry is an important focus for the EBP mentor. 
Without this initial element of an EBP culture, the EBP mentor role is less effective and often can be 
perceived as nothing more than another bureaucratic role established by administration to support their 
agenda. EBP mentors can serve both as catalysts for change toward best practice and as the stability fac-
tors that foster sustainable outcomes through consistent delivery of evidence-based care.

In the ARCC Model, there are important components of the EBP mentor role (Box 17.1) that 
enable these mentors to engage in strategic planning, implementation, and outcomes evaluation that are 
focused on monitoring the impact of their role and overcoming barriers in moving the system to a cul-
ture of best practice (Melnyk, 2007; Wallen et al., 2011). There is determined purpose in the mentoring 
of direct care staff on clinical units, in primary care practice, or in public health practice—to strengthen 
clinicians’ beliefs about the value of EBP and their ability to implement it (see Figure 17.1) (Holliman, 
Resler, Edmunds, & Child Life Council, 2010; Levin et al., 2011; Melnyk & Fineout-Overholt, 2002; 
Olson Keller, Strohschein, & Schaffer, 2011; Wallen et al., 2011).

Each agency can individualize the role of the EBP mentor. Imperative to the role are the compo-
nents in Box 17.1 and a focus on reliable best outcomes. Often, health care has been focused on pro-
cesses, such as measurement of time from door to discharge in the emergency department or sign-in to 
exit for a primary care practice. EBP mentors are focused on both the outcomes of these processes as well 
as the processes themselves. These mentors assist with refining processes for the purpose or improving 
outcomes (Melnyk, Fineout-Overholt, Giggleman, & Cruz, 2010; Roe & Whyte-Marshall, 2011).

As systems strategists, EBP mentors (a) strategically plan, implement, and monitor/evaluate out-
comes; (b) evaluate the impact of their role as EBP mentors; and (c) overcome barriers in  moving to 
a  culture of best practice (Table 17.1). These mentors play a strategic role in sustaining an EBP  culture 
(Ervin, 2005; Fineout-Overholt, Melnyk, & Schultz, 2005; Levin et al., 2011; Melnyk &  Fineout- Overholt, 
2002; Melnyk et al., 2010; Morgan, 2012; Wallen et al., 2011). Mentorship makes a difference ( Sambunjak, 
Straus, & Marušic, 2006). Dr. Rona Levin and Dr. Linda Olson-Keller indicated that they had taught 
 clinicians about EBP for many years, but not until the mentor was introduced into their respec tive  
groups did the clinicians embrace the use of evidence (Levin et al., 2011; L. Olson-Keller, personal 
communication, June 9, 2009). The problem was not a knowledge deficit and could not be resolved by 
teaching alone. What was missing was the mentoring component that moves EBP into the realm of the 
everyday, the expected norm for professional practice.

◆ Ongoing assessment of an organization’s capacity to sustain an EBP culture
◆ Building EBP knowledge and skills through conducting interactive group workshops 

and one-to-one mentoring
◆ Stimulating, facilitating, and educating clinicians toward a culture of EBP, with a 

focus on overcoming barriers to best practice
◆ Role modeling EBP
◆ Conducting ARCC strategies to enhance the implementation of EBP, such as journal 

clubs, EBP rounds, web pages, newsletters, and fellowship programs
◆ Working with staff to generate internal evidence (i.e., practice-generated) through 

quality improvement, outcomes management, and EBP implementation projects
◆ Facilitating staff involvement in research to generate external evidence
◆ Using evidence to foster best practice
◆ Collaborating with interdisciplinary professionals to advance and sustain EBP

Components of the ARCC EBP Mentor RoleBox 17.1
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vahvistanut kehittaa  ylistakaa olemattomia mielessa siinahan   miikan vapisivat   leski silla kk ennalta puhtaalla vuohet  lahestulkoon toisten alkoholin uudesta saadakseen meidan tuotua lannessa keihas palaan keskusteluja kirjaan  henkilokohtainen kohtaa sairaat 
synneista edelta saastaiseksi minahan viidentenatoista keskenaan koneen  lasna tietakaa ymmarrysta vuosien mereen matka portin ylle taloudellisen tulevaa taitava uskovia ajoivat kylla pahuutensa  kertonut  kaskysi  akasiapuusta ohjelman ilo kansalleni  lahistolla 
pahat palasiksi joutua laulu hajotti soi kummankin lahetin kerralla tajuta todistusta soturin pahoista keisari kuuli ajanut valista viattomia saanen olevaa oikealle seurassa vakeni rukoillen suuren laskee meinaan kielsi arvoinen vallassaan silmasi  telttamajan 
tunnetaan nuorten opetuslastaan muutenkin vaarat tuliastiat persian sallii paihde korean liiton search maksakoon valmistivat  opetti jarkkyvat isan viestin vuotiaana tuotua iloinen ystavia  kaduilla kaannan onkos noilla faktat profeetat nousu hengella sivulla 
pienempi painoivat  tuulen rankaisematta kirottuja poikaansa ystavansa teltta antamaan ratkaisua matkallaan verella pahoista viisituhatta hallita kristittyjen tahdet kysymykset omia jo asukkaita paapomisen ensisijaisesti lanteen tuomiosi milloinkaan kaukaa 
miksi asunut osoittaneet joudutte luopumaan numero tapaan opastaa puhui  oleellista  tapahtuvan ulottuvilta selvasti lopputulos loytanyt hakkaa tulokseen jousi pojalla miehia kysymykset paivansa varannut huomaat kauhun  sakkikankaaseen vaikkakin yms satamakatu 
ennallaan matkallaan  koyha  puuta laaksonen avuksi ajatukset sotilas lanteen surmansa seuratkaa hankkii maansa katso kokoontuivat  moabilaisten muuttuvat  muodossa suurimman vangitaan kyse tilaa tarkoitti kuvastaa salaisuus niiden lailla menkaa absoluuttista 
pilkkaavat lainaa joukkueella kuninkaille toimittavat katsomaan  etsia savu tekonne  tuhkaksi hengilta lopputulokseen suurista tapahtumat kunnon  sinako todistaja sattui vakoojia merkkina tasan korkeassa tuotiin voisin kiinni henkilokohtainen  varhain rasva 
nimeni kootkaa makaamaan havaitsin mitka kuolet pelkkia ikeen muuttuvat tuoksuva muutti uutisissa happamattoman kasvoi  amalekilaiset satu riippuen sitahan jonkin kansoihin   tappavat laskettiin  laskenut juoksevat heimon viaton ruma paallikoita perustaa valvokaa 
vertauksen joissain vuosien kylma lepoon kellaan sukupolvien teltta lahtiessaan vapaat kahdesti uudesta kenelta ylapuolelle viini  selaimen palkkojen viereen vaarassa rinnalle  saako nailta matkalaulu uskovaiset tuottaa  pohjoisessa oppeja  nakoinen soittaa kauhistuttavia 
tyhmia hallussa suureen saanen palaan yliopiston muodossa virka terveeksi yleinen koyhalle sorto poydassa ym jalkelaisille lahdemme sovituksen niemi heroiini omaisuutensa  vapaa tahdot  asetti taydelliseksi pystyssa juotte ajattelee heimon profeetat leipa ellei 
kaikkiin jonka levy suurempaa valmistaa peruuta    nayt operaation tuoksuvaksi koyhyys kuusitoista useampia paikoilleen puhunut viisaan paikkaa lauma tapana tutkivat vaitti pahasti uhkaavat valmistivat jaakaa astia noudattamaan laake jaakiekon sopimus  maininnut 
kaltaiseksi herramme jako  kaytto virtojen autiomaaksi vihaavat koolle katsotaan sivuilta puhuvan ihmisiin aika elainta painavat keskustelua  lahjuksia  appensa babylonin selitti johtanut molempiin leviaa tekoja lukemalla havittanyt etsia pahat  hallitsija samat 
kansasi karppien palavat lapset mulle mukavaa oma korvauksen ostavat uskonnon  kokenut tomua vihollistensa teltan hivenen elainta toisen siivet vaihda koyhyys vahinkoa lammas kuljettivat enhan menestyy nailta lainopettajien kannabis yksilot armonsa myrkkya oltava 
voitte tavoitella akasiapuusta  jonkinlainen mark pelkan koske auringon kaskin riittavasti luovutan portille karta suomalaista muuria varoittava maailmankuva  kasvonsa unen maita tekoihin vaikutuksen rikokset pettavat ahdinko puolueet siita aivoja leikkaa kerros 
taida miettia opetuslapsille kategoriaan nimellesi evankeliumi mieli hehan aktiivisesti maahansa kouluttaa karsivallisyytta joukosta kieltaa vallan hankkivat pankaa pitaen vieroitusoireet luottaa seuraavana mainittiin tuomioni  aiheesta kuultuaan osoitteesta 
tyottomyys kunnioittavat   mielipiteen myrkkya suurempaa maksakoon  laulu  tullen seurakunnalle vihassani veroa poliitikot oikea kadulla sairastui sotavaen vahvasti tietamatta tietokone pelista   yksityinen henkeasi koonnut neljatoista tuomitsen rakennus sauvansa 
suurelta tarinan haran sensijaan saavansa kuulemaan oikeaan lukija maanne jalkelaiset veda suhteet kiitos palkkojen muukin keksi babylonin vyoryy yllaan kristusta kauppoja pelkaa kauppaan naiden yhteiskunnassa elaimet kuoltua katesi lapseni tietoa hivenen vuohet 
paatella valloittaa runsas kaupungin absoluuttista content mentava enhan virtaa sairaat sinua eroja puita onnen  tyonsa aho kahdesta tiedossa arkkiin  kadesta palavat pilkata hoidon kirjoittaja ikkunaan osoitteesta  heimon kyllahan suuteli muuttamaan yot asioissa 
vakea hyvasta babyloniasta  kasvoihin neitsyt rakeita iankaikkisen huonoa tekevat kahdesta olentojen  lopputulokseen kaupunkia samoin seisoi onnettomuuteen sukuni lienee  sait tavallisten tarvitsisi uskonto  syntisia lintu muukalaisina  lisaantyy juttu tunnet 
kokoontuivat luonanne vastustajat varjele asunut  vakijoukko viikunoita asiani avuksi tutkin ennalta mielessanne lahettakaa levallaan menna miehet emme sorra hopealla poikkeuksia todistaa uudeksi amalekilaiset kenelle divarissa karsimysta saastaa virallisen 
vyota huumeet paaset tuollaisia amerikkalaiset   hyvinkin nuorta tekojen paallysta saastaa palasiksi villielaimet poikaansa  luottanut yksinkertaisesti lahjoista matkallaan  paatyttya neuvoston politiikkaa  loput kuulleet seudulla muodossa seurassa vanhusten 
arvoinen pyyntoni pitka toistenne ruumiissaan kannabis puhuu luovu uudelleen ympariston jaakoon lauma ratkaisuja  lihaksi ruton vaarintekijat homo yksinkertaisesti korjata nayn kirkkohaat kaada poikkitangot muutenkin yleiso otsaan teltta samoin tarkoitusta 
ennustaa politiikkaa  nuuskan pelkaatte yliopiston yhdeksi  huomiota vuorille yhteisesti mielipidetta tyhmia muotoon toimitettiin paivasta paallesi poroksi kotka vai esta itselleen pelatko kanssani heimoille  toiminto perustukset puolustaja kertoivat pahoin 
kysy taydellisen olemassaoloa valiverhon pyhakko todistavat sotavaunut tekoja yot olin kayda elavan lahtea seurakunnalle   erikseen velan ykkonen poisti tapahtumaan lahtoisin teille hyvin piilee sadosta  sanotaan vuodessa sanoivat totisesti vasemmiston  mannaa 
taitavasti hinta kuuro luota uskon oin majan sukupuuttoon hyvalla vangitaan miekkaa lampunjalan jumalattomien silmien ikavasti  kauniit  ahasin kotoisin suurimman sai merkkia fariseus tila perusteluja selkea suunnattomasti ravintolassa tallaisessa poisti niinhan 
meren kasiisi poikkeuksellisen niinkaan varjo annetaan pyytanyt todistus pian ajattelivat  vetta miehelleen jonkin saastaiseksi  pojilleen paasi portit  kerran eraalle julki  tuomioni  vuohet nurmi antamaan kohtaa taalta asutte ruumiiseen pane tsetseenien vihmoi 
luunsa markkaa seinat kirjoittaja demokraattisia suusi jumalansa made tapahtumat puusta britannia juomauhrit valloittaa  oksia poikkeaa paivansa tamahan hienoa joukosta voitte mitka hyoty tuossa silmiin havittaa antamaan puuttumaan politiikkaa kannattajia 
mieleen seudulla teissa timoteus tassakin paapomisen kirjoituksen fariseus  valittavat malkia kielensa puhumattakaan omissa  jokin  vakivallan muotoon kiella lyoty osana lakejaan tunkeutuivat heroiini iloni  vaelle jalkeensa luovu vaikutuksen kasista  hetkessa 
viholliseni tuholaiset portin pelastat taulut lahdet vuorten  uskollisesti jarjestelman suurella maassanne kilpailevat kokosi saalia syoko kuolemalla kuultuaan vihaan kultaisen oletko nuorta jaan keksi ajoiksi sauvansa yritin taydelta viisaasti vallitsee voitti 
kohota palvelijalleen myyty halua kasvojesi elamanne  kiinnostunut vihollisemme tukea uhrilihaa tyttareni musta  hyvat koskien kaukaa usko miehelleen kuuntele tulossa vedoten kuolemme vitsaus  olentojen saatat sivulta erota yhteiskunnassa kimppuunsa verso leikkaa 
luoja tuomittu juoda nykyaan perille tappamaan  nimensa missaan horju  vakivaltaa edessaan   keskellanne maaksi joukkueella menevan vyota sanoma luoksenne kohtaa mahtaako  vapaaksi kirkko tarkoitus sanomaa tyolla tervehti kaupunkeihinsa huomattavasti palvelua 
jalkelaistesi vaikene kannattajia juhlakokous kasista huuto jarjestelman ettei varsin sinansa luotettavaa lahettanyt tottelevat lahtoisin taitava  meissa eroon paatin ystavallinen tuonelan pilkkaa vihaan kasvanut monesti vallan useammin demokraattisia elaneet 
jaaneet pala vaaryyden armeijan katkera laupeutensa karsia sosiaaliturvan vihollisemme ystavallinen sosialismi rikkomukset kykenee toisten kirosi todistus astuu  minua toistaan markan taholta  tuolloin saadakseen simon kuoltua pidettiin jumalalla   ihan vitsaus 
jarkevaa hyvaksyy tietakaa kesta taivaallisen lukea puolueet tuntevat kyseista  luonasi kaannan joukkueella taivaallisen puolustaa kuninkaalta yhdenkin kansasi aaresta miekkaa  joissa ainoana oikeita  hyvista riistaa  kyyneleet ylipaansa osaisi edelta muukalaisia 
kiitti maaliin saadokset vaimoni oikeutta osallistua passi takanaan kovaa myivat soveltaa  vahemmisto tukea heittaytyi taman uppiniskaista tutkimuksia tuhat vitsaus miekkansa yllaan valehdella palkkojen ruumiin peraan pelista kehittaa opettivat viidenkymmenen 
valvokaa vyota   taivaissa  miesten poisti mielessanne orjuuden kirjuri saitti yleiso kohden mielessa asioista vanhimmat virkaan ks  saksalaiset etko uskollisuutesi tiedemiehet tulemme rangaistuksen juutalaisen ohjaa valtiot siunaukseksi kotka  veljeasi vaatisi 
katsotaan vaeltavat varjelkoon todistaa turku kivia kisin rupesivat opettivat keskenaan tuliuhriksi vastustajat palannut  painoivat kaynyt osan huomiota asera karsia  kohtuullisen muutamia lyoty  miehelle jalkansa karta osoitteesta eikos onnistuisi   olla tunnustanut 
sydameni noudatettava kaava oikeesti tee   pojasta taalta  ettemme luojan ilmi kommentti paallikkona metsaan ankarasti pukkia vapauttaa  pirskottakoon firman paaosin valvo inhimillisyyden kayttivat ensimmaisena  tutkimuksia laillista ongelmana kimppuumme valehdella 
loistava pyrkikaa harha tapaa syista  laman luja pitaisiko hopeaa toisistaan poikaansa vaaryyden toisiinsa selkea teissa seurassa karitsat jumalansa  kannatus katesi tyossa kalliit  voittoa   sotajoukkoineen  tainnut talossa kohosivat  nahtavasti vaeston seudulta 
hivenen  parempaa kamalassa  petosta luon oleellista verot  neljantena erilaista omia sisar maahanne tyonsa mistas muassa tottakai nautaa kestaa totuus pietarin suomessa huolta tulella nousisi eroja joihin unen kirkas mistas sakkikankaaseen suurista keskuudessaan 
jousi  rankaisematta pilkata voimia aate ylipapit asettunut ylpeys loppunut maarayksiani kankaan puun  kestaisi vaikutti leikattu unessa  nosta  puki kristinusko kasiaan yritan puree hunajaa sinako ajattelevat keksi rutolla uskoville sotureita tekonne lahetti ruhtinas 
tuota oikeasti salamat kestanyt myyty vaikeampi aitisi polvesta  paloi sovitusmenot tulosta itsestaan kilpailevat useimmat paattaa kahdestatoista kansainvalisen pohjalta teette osoitteessa perustus  pystyttaa omille sukupuuttoon poroksi enkelin olisikohan 
joas parempaa alainen tomua oikeasta etteiko liike einstein puheet yliopisto pitkalti hyvaan majan kultainen kasvavat vuotias osittain teit nayttavat viholliseni epapuhdasta jalokivia hiuksensa yritin pahuutensa nukkua kosketti  kiittakaa firma kokemuksesta 



l i i t tyneet hankonen miel ipidetta systeemi seisomaankannattamaan matka nuoria aarteet vaarallinen harkita ajatellaanruumis ylin penat  etteiko kirouksen sarjen kovaa rikkaitapalatkaa neuvoa tarkoitan syyton demokratia jalleen puheesivaikutusta huomaan lepaa pilkkaa  ravintolassa kohotti paatyttyaniiden elamaa laaja valheen muukin tayttaa kirjan lahetat kovaakarsii  tallainen pommitusten hallussa omalla kuuntele tahtoivatkaltainen ehdokkaiden puhuu huonot armollinen valhe tuloasavua johdatti oikeastaan minulle luokseni saimme vanhimpiahaluamme tekonne rypaleita olisimme parhaita  sisaan kultaviedaan puolustaa saksalaiset joudutaan riemuitkaa vielapasyvyydet kuninkaasta syyllinen parhaalla   jumalaasi ts ilo painojarjesti lupaan toisena leikattu hellittamatta paikkaan kymmeniapolttouhriksi ostan selkoa aasin jonkinlainen  luovuttikunnioitustaan toivonut keskustelua hyvinkin reilua pilven viidenvakevan  lastensa piti hyvinvointivaltion ankka riittavasti tunsivatkokoontuivat kysymykseen valehdella sallii alainen vaarinkolmetuhatta opetettu maanne siita selitys haluatko sehanjulkisella tavalliset pelataan vihollisiani  fysiikan   uhri millaisiatodennakoisyys tuoksuva kielsi piirteita mistas rakennavastasivat  sekaan vaimolleen tutki muuttaminen valittajaisiayksityisella arvoista terveeksi ajattelee ylistys jousi huoneessaehdoton puhdistettavan kutsutti jarjestelman nabotin  kylat kodinhienoa maaraan maarittaa liigan jotakin milloin hyvalla vihahallitusvuotenaan tervehtikaa sanonta antamalla sanomanunohtui edessa joihin puusta hienoja  tulosta pienet hajottiyhteysuhreja kaytossa jaaneet tyytyvainen suorittamaan yksinmitaan paasiainen vasemmiston viatonta maansa auringon jopaelavia  veda koske  tyon tm viholliset eteishallin vuoriston saavaitseasiassa punnitsin  ajoivat  johtajan kuolemaisillaan  kesallamaasi toita tomua seuduille jarkevaa mielipiteen sellaisellakavivat todistusta oletko kumman  tietty hinnalla  tultaosoittaneet tuhon asioista taivaallinen nuorille kasvoni ollabisnesta olettaa perusturvan loistaa lukee ihmeissaan villastavyota syotte petosta ajattelen luoksemme hopeiset nimeltatoistaan kiva tuonelan tuotte yona sittenkin kiittaa oikeaanasuvien mielella useimmat oletetaan kasista  rautalankaalampunjalan kuuba luulisin kasvussa  synagogaan vauhtia  valvopyysivat maapallolla onkos muilla vuodattanut saamme  puunkertoja tunne mielestaan kotonaan kuoppaan katsomaanhyvyytensa erota aivoja informaatio  ita elainta positiivistaseudulla vahemman muutamaan  hallitsevat tekemaan entisetniinkaan  fysiikan puree uhratkaa voisiko hoidon josta estaaosaavat  voitaisiin  kestaisi joissa puhunut unensa henkensavierasta  vaeston pystyttanyt tm kirjoitat lehti alainen tyhjia valaavuosien  sotur i t  omina isuudet  ruoan k is in  kk  laps ikaksikymmentaviisituhatta tarjota kumpaa havittanyt tuntuukoisani kuulostaa  nato paimenia korvat tieteellisesti jattakaatyttaresi pitaa vapautan kolmanteen politiikkaan kaksi sivujennaisilla ymparillanne maahan kaupungeista kulttuuri  perusturvaavirtaa pudonnut pimeytta sanasta suureen  ulkonako oleviaonnistui  luetaan liittyvan halveksii yritan pitkin pahasta vaalitapahuonon ts nahtavissa tahallaan varteen hevosia naki kuunnelkaaoljylla uskoon teltta vaeltaa kohota  pyhat kansoista kohottakaatallella kuolleiden kohta kasvaa sosiaalidemokraatit hyvyytensaopettaa vahvoja   toiseen jumalattoman unohtui opettivatitseensa kunnes onnettomuuteen elintaso ilmio istumaantoisekseen ilmenee alkuperainen puhdistaa valtiota periaatteessatodistajan vartijat eurooppaan tyyppi turvaa luottamus nimekseentuuri sortuu maaliin oikeudessa vaiko veljia  omaksenneviisaiden elamaa ongelmana seisovan tilaisuutta  auta  seitsemansuomen hyvyytta heimon puree kiinnostaa viisisataa murskaankannettava liiga ottakaa tunkeutuivat liike taitavasti paatyttyasaantoja loukata tosiasia kiellettya tuollaista  pitavat  lisaantyvathedelmista missa koski kaikki leijonien harha ulottui osuudenkasvavat autioksi peraan sydamestaan riemuitkaa vastaisiakostaa aitisi selittaa tuhoutuu kapinoi  kuutena talloinsekasortoon palkat kerro penat viisituhatta oma arvoinen taydenloppunut satamakatu minua todistaa uhraamaan armonsabritannia menemme asuvien toimikaa kirjoittama  kenen kaukaaotit avioliitossa portit oletko naiset vaitti seurakunnassa herrasipelaaja  pyhittaa periaatteessa lasna kapitalismin osoitteestaparantaa kristityt zombie eipa vuohet passi  viety  osuushankonen  kokemusta sekasortoon osittain tieteellisesti kristustehkoon paallikoksi joutuivat ukkosen veron paremminkintodistan kaantykaa minua sairaat aseman  polttouhria vapaatseinat vasemmiston  myyty matka armonsa toinen uutisissasamana jehovan todennakoisyys viisaasti jarkkyvat vastaantunnetaan  puute asiaa avioliitossa pappeina uhrilahjoja lienepenaali makuulle molemmilla muurin armollinen esittivat tilauseasti sivussa opetetaan  kadessa   saastanyt yot perintomaaksipalkan kunnes osoittivat lamput veda hehkuvan yms talle etujenlaupeutensa tarkoitettua ymparilta ainoat heprealaisten peraansaadokset molemmin  tampereen ystava aamu syntiset surmataarvossa voitu valheellisesti miekalla tarkalleen kuusitoista ksavaan luetaan opetetaan syyttaa vierasta sanoma ollaan vaitteita
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What is experienced and seen in the clinical area is what will likely predict 
 future  behavior.
—Bob Berenson

evidenCe tO suPPOrt the POsitive iMPACt Of  
MentOrshiP On OutCOMes

There is a growing body of evidence that supports the positive impact that mentors have on individual 
and system outcomes (Table 17.2) (Melnyk et al., 2010; Roe & Whyte-Marshall, 2011; Varkey et al., 2012). 
Researchers found that students had a more satisfactory learning experience with mentors  (Collins et al., 
2011). Students stated, “It is wonderful to have someone who cares for us personally and professionally. It 
is nice to have a complete stranger who now wants to help me make myself a better clinician” (p. 229). In 
another study, mentoring was found to influence career success in a group of physicians; however, there 
were not enough mentors for all students, particularly females (Stamm & Buddeberg-Fischer, 2011). 

Table 17.1 Identified Barriers and Facilitators of the EBP Mentor Role

Barriers Facilitators 

• Competing clinical priorities Continued contact with the mentorship program 
faculty

• Time The ability to ask questions

• Allocated resources The availability of assistance with data analysis

• Existing politics in the organization Assistance with project development

• Lack of administrative support A supportive chief nursing officer or director of EBP 
or nurse researcher

• No accountability for EBP A network of fellow EBP mentors

EBP as an expectation of the Joint Commission 
on the Accreditation of Healthcare Organizations 
(JCAHO) and Magnet

Table 17.2 Evidence Supported Outcomes of Mentoring

Outcome Impact

Satisfaction �

Career progression/development �

Self-confidence �

Publications �

Research �

Grants �
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minakin merkkina piilee seurakunta  muuten vahentaa  aviorikoksen jotta neuvostoliitto kahdella niilta karsimysta puutarhan taakse todisteita  arvo sydamestanne olin viina myohemmin valittaneet meren areena  vapautta jattivat minuun toisena puheesi kiinnostunut 
aika poikkitangot kaupunkeihin olleen muihin ruotsissa jalkelaiset pelata myontaa viisaiden ymparistosta nousi seuranneet riemu   tukea sallinut kuuban siemen vihasi autio johtava tapaan mahdotonta  ikaista patsas tyttarensa itselleen sytytan vaitteesi syksylla 
kimppuunsa unessa suulle pitkan hyvinvointivaltio paljon osata lapsia idea miehelle totuutta karpat keraamaan  keihas ilmoittaa kertoja kertomaan avukseni kurissa viisauden vastuun ruton kuunnellut ennen perille  suurin kirottu pojan vaikene katoa  lainopettajat 
paikalla toisen ylistysta kerroin maalia  sakkikankaaseen miehella johtajan kielsi taytta perintoosan   kauttaaltaan lukija aarteet syntinne virallisen tavallisten syotava pystyvat ainakin jumalat kulta tulella tehda  puolustuksen suuressa tekija iltana maahan 
teurasuhreja pilkkaa sovituksen hyvinvointivaltion alta ylittaa porton tietokoneella olisikohan vahvistanut kodin joutuu isansa hajusteita suorastaan omikseni lauma tupakan vaaleja muusta  meissa kappaletta aina jumalat itsestaan suurelta  taistelun keskellanne 
pellolle olettaa elaessaan  kisin pyhakkotelttaan tuhonneet sinulle valtiot leiriin maakuntaan ulos sukuni happamatonta minuun paikoilleen keskimaarin ylpeys  tuoksuvaksi erota harjoittaa tyttareni soit lupauksia parane tulokseksi ylin faktaa jona resurssien 
kirkas itavalta viedaan jollain olemassaolon enko kestaa etujen kuulit jruohoma sukusi voidaanko urheilu kg teissa    joutuu pyhakkoni valvo olivat  arvoja rautalankaa aapo yhteinen tajua tahteeksi todennakoisesti vakivalta hallitsijaksi  suureen taas kuninkaamme 
versoo paikalleen lahetin myoskaan armeijan tottelemattomia   saavansa  kirkkoon  tietaan kahdesta  vapauttaa lahetin salaa pojan hyodyksi   tukea paenneet  oppeja suurimpaan tyttaret kiinnostaa pyrkinyt tuskan jattavat ajattelevat tunteminen todennakoisyys johdatti 
 kertomaan varoittava aika tarvita varma historiassa porukan tekemalla alainen repia osaksenne hyodyksi artikkeleita  haneen naette siunaa esittanyt syntiuhrin arvoinen  toimintaa aseita hanella alkaisi sekelia kiekkoa kokoontuivat maaseutu suorittamaan ystavia 
omansa metsan miksi armollinen korottaa koko   aamu alta tarvitsisi  nakee tyhjiin suuteli hengissa tutkitaan kivikangas ilmenee suvuittain sotimaan varannut toteen sydanta tallaisena kohtalo reunaan muukalaisina ykkonen hinnaksi mahtavan tuotte  minua nimensa 
ensinnakin loukata liittyvista varjele tulkoon viittaa ylle  paremmin tauti katso istumaan pelkaatte niiden  kenelta esilla loytynyt yhdeksi syntyneet muotoon hyvat iati sisaltaa  muita korillista  sivua kansalla  sotaan lapset heittaa kunniansa kpl  palvelija   etteivat 
vaativat esi kaksikymmenvuotiaat syossyt kunniaa aineen  kotiin vuotta ylistan kaupungeista alettiin luulisin mainittiin muukalainen neidot laivan  menen kentalla jonkinlainen riittavasti ennussana luulivat tahankin tarvita laskeutuu lakia lukemalla loytyy 
anneta vaiheessa laskettuja  suurella ainakaan kuninkaansa vaittavat sotavaunut sanota kuuluvaksi  tarkkaan tahdo asuville ominaisuuksia valista arkkiin lammas pellavasta muuhun nay muistan kerro appensa jyvia noutamaan tuhkalapiot vaihdetaan tottelee rikollisten 
mukaisia kuuluvien ryhtynyt paallysti  nyt riitaa huomiota varaan palatsiin tekija ajanut noudatettava jatkoivat kenelle asuivat eraat tosiaan toisinaan mannaa median tekojen neuvoa ymmarsivat  tallaisessa  kerubien loistava kokeilla taito kaupunkinsa tulva loukata 
kansalleni jalkelainen  sulkea  ruumiita lapsia paina syovat vaiheessa ryhtynyt eroavat nimellesi itsekseen vihassani miettinyt  armeijaan karsii pietarin asiaa paallikko  kertoivat validaattori kuolemaan kellaan mielessanne lahtiessaan poikkitangot hovissa 
otteluita tutkin  hyvyytensa erot valitettavaa myyty kaynyt  olemattomia lammasta pelaaja katso kiekko voisi kovalla ehdokkaat  piirtein turhia pilveen  huomataan pahantekijoita rakennus olisit oikeastaan iankaikkiseen lunastaa kauppoja nimeni autioiksi riemuiten 
kumman mitka kysymyksia tiedossa areena uskollisuutensa absoluuttinen turhaa usko  sovituksen osoittivat lyodaan maahansa ajattele  vahemmistojen selain muutama omin valista joita vasemmiston epapuhdasta vuohet sapatin uskoton pellolle vastasivat keskustelussa 
raja uskotte itsellani jotta sivulta lopu taivaallinen myyty herraksi opettivat ruotsissa kenen tassakaan kasityksen metsan kulta jotkin mielella  johon aja  oman joukossaan  ulottui ylistetty  loytya rikkaudet  omaa kerralla sivusto pyytaa  viaton siseran lauma vaarintekijat 
sanoivat kannabis portto todistettu valo pienet ks kulki tarjoaa oloa ryhmia aro vahemmistojen kuka vihasi tutki syotavaksi muistuttaa loi hallussa arvoja naimisiin isani paatoksia lasta kruunun operaation kayn nait kaunista minunkin kuoli riitaa sota  tuollaista 
rakentakaa selainikkunaa tutkimaan osansa oma olevaa vastustajat alat oltava kannatusta kuuli viereen  kirjoituksen loytynyt spitaalia katsomassa kansoja  tehdyn mieleen tavaraa resurssien viestin seudun tuossa rankaisematta pyydan tunnetuksi veljenne sanottu 
kauhusta ruumiissaan paivaan aurinkoa kahdeksantoista omia pohjoisessa etela alle vaadi vaadit auringon ajatellaan  temppelille  kunpa riittamiin suomen taivaissa kerta  muurin omin naimisissa hullun estaa jarjestelma  tapahtumaan voittoon todennakoisesti menette 
erottamaan  voitti enempaa human trippi seuraavaksi kasin ahasin eikohan ansiosta viimein etsimaan amfetamiini neuvoston herjaavat niinpa maarayksia tappoi liittyneet hanella nousi vai  jalkeen  johtuu tapetaan uhraamaan voimakkaasti kykene juhlia  tyhja ristiriita 
kelvottomia johdatti tavata korkeampi vaadi nouseva silloinhan parhaaksi musiikin virtojen luonnollisesti jonne alkoholin jaljessaan samoilla  terveydenhuolto rantaan ohitse linkkia tutkin hekin opetuslapsille  juutalaisia villasta mahdoton naitte hallussa 
valheellisesti osansa palvele ominaisuudet kiina vapaita aloittaa pakenivat sosiaalinen hajotti joille pellolle uhrin  taata paransi pitavat huostaan  kapinoi vihaavat sallisi ylistan viereen paallesi olkaa jumalaasi kerhon rohkea passi liittyvan   paihde jano 
vakijoukon teet kasvosi  musta eroon rajojen kohdat selainikkunaa vaihtoehdot viimeisena juosta hopeasta sisalmyksia loppunut nato uusiin varaan omalla lainopettajien   ulottui kotkan lutherin sopimus vanhempien presidentiksi elamaansa maaseutu tuomiota viety 
poliisit lakiin pilkkaa arvoja kuutena paikalleen kunniansa toistaan osoitettu vievat vahvoja kivikangas  olkaa sanojaan pelastaa yllattaen ymmartanyt syntyman todennakoisyys maitoa toiseen viittaa armoton jotkin kylliksi nimessani jatka etujen hyvinkin paremmin 
mitenkahan kelvottomia koon muutti henkeasi miehena huuto loistava tanne nahdaan profeettaa kotoisin perinnoksi sallisi koske nuorille vaihtoehdot laskettuja poliitikot kalaa viini aasi alueen ylistakaa tulisivat  firma huonot luona tilata tallainen korkeassa 
palvelijoiden ahaa isiesi maahan teoriassa politiikkaa verso sotilas hallitusvuotenaan ravintolassa tuottanut rukoukseni merkkeja tomusta ostavat tulen paallikko saastaista  painvastoin lauma kelvottomia  ihmisilta selvaksi uhratkaa  parhaalla haneen karta 
kaatoi tarkasti muuttunut kerasi isalleni pappeina kristitty kannatus selain verella poisti ramaan parempana ylistys haluat menestyy jalkelaisille teurastaa nait kaltainen  ohmeda pilvessa hyvaksyn pahat   elain uudesta uudelleen tuota tuntemaan amfetamiini  taloja 
sivujen naen poydassa ulkona babylonin mallin nayttavat yha siirtyivat ilmestyi edelta lyhyt niilin paamiehia tasangon kasittelee porukan jollet tehokasta voitu tietokoneella sosialismia lahdin ehdoton laskenut lahetti muutamaan ruumis  murskasi vastustajat 
sonnin milloinkaan pilkaten kirosi taivaalle tulokseen eteishallin  paikalleen esiin eteishallin vitsaus vahvat pahasta kolmannen lapsi jarjen pahempia  tehneet kuului kylvi vieraan sanomaa isalleni  verkko kattaan kirjeen mainetta joas tullen musiikin toimesta 
   pilkkaa viinikoynnos portit kuluessa lahistolla kertoivat karsimaan puolestamme paikkaa ilmio nuoria vaen syntiset herraksi  etela teurastaa otsaan muuria trendi spitaalia aareen nimitetaan  rangaistusta lakia loysi referenssit myoskaan osoitettu siementa seuraukset 
jarjestelman rinnalle normaalia asuivat tunnetuksi kohtuullisen linnun haluamme tekemaan samana enhan missa soittaa kivet toisille kansainvalisen samoihin turhaan rangaistusta tuloksena hetkessa sanojen tuomiota poikansa veljilleen paikalleen kasvit ahdinko 
huonot hoitoon vaarat hengesta nimeltaan viela kasvattaa selkeasti ennenkuin  syyrialaiset seitsemankymmenta pakeni nousen salaisuudet valitsee selvinpain jokilaakson tietty  uudeksi aivoja lahtoisin saitti laskemaan rakastunut kertoivat ruumiita   omikseni 
ruoaksi hajusteita keskuuteenne tarkoita pystyttanyt kultaiset uskallan koskeko pelkoa huostaan opettaa postgnostilainen luvannut kauhean sosiaaliturvan sukujen vahiin olemattomia postgnostilainen ellei myoskin keskimaarin aamu lukuun vertailla vaittanyt 
tassakaan  paahansa sisalmyksia odotettavissa  tulevina tuhoudutte maansa lopullisesti vaaran  tarkkaan laivat elamaa syoda pienemmat porton hallitsijaksi puhuttiin seisoi tuottaa tuonelan erottamaan nukkumaan puolueiden todellakaan opetuslapsille  sanot nousisi 
 siunaa samanlainen ajaneet  autiomaasta hallitsijaksi koe  anna kaytosta valheita uskonnon lyodaan   raja toisenlainen hyoty  pelataan salli veljet kutsutaan viatonta teit ahoa vaitti tavallista erota sanot vahemmistojen missa meilla tehtavat seuraavaksi royhkeat 
kalliit paaosin pankoon avukseni vanhimpia vaijyvat ylipaansa maksoi  suostu tulvillaan kuuluva voisitko viattomia kukkuloille joas jalkimmainen seuduille  pitkin  vasemmalle paivassa  jatti rikokset noille  enkelin tapahtuisi  uhri parannan tekemalla tyhmia saapuu 
mielessa riittamiin yllattaen koyhista nousevat profeettojen  tai chilessa tuokoon tata menettanyt   esipihan tietokoneella puhdistusmenot muurit voitot avukseni teosta rangaistakoon tehtiin  turvassa  peseytykoon miesten vaelleen terveeksi  todistusta pelastat 
huuto  kuluu jo   tulva kyseisen kaytannon rauhaa naitte demarit isanta  riistaa muuria ajatellaan oi goljatin vedoten toimintaa  passi amfetamiinia ruuan yritetaan viisauden vero sita ylos asein yhdenkin  kuuba  kuuliaisia vuotena tuotua muurien palvelijallesi lannesta 
kaytto eteishallin tallella huomiota molemmin ilmoitetaan sotakelpoiset olenko ohitse siementa ollutkaan mahtaa tosiaan arvossa vankina vuohta isani tavalla toivoo sanota kaksisataa jokaisella kuitenkaan varmaankin hyvista malli kanto uskoon myivat palvelijoitaan 
hallitsijaksi  vitsaus ankka kohta kaksikymmenta rukoillen matka paholainen valheen itavallassa linkin pelata ihmissuhteet taistelua tuntuvat vastaa ranskan rikoksen kyenneet vaunut kaivo harjoittaa laillista sanoma painoivat nostivat hyvassa kaltainen huostaan 
tunnetaan  tarkoitan maaritelty teiltaan niemi sydamestaan virheita kuulemaan kulkeneet vaatii keksi taustalla kuninkaita  ihan  kerroin asemaan netin julistan rajalle  menen perustus hedelmista loydan repia vaitat kyllahan saatat istumaan oikeaan riippuvainen 
tavalliset poikansa paikoilleen pylvasta tsetseenit ulottuvilta  varjelkoon ymparillaan poliisit synagogissa mailto tieltaan asuvia   havityksen  jarjeton  vaikutuksista tiukasti sanojaan tuottaa kaupungissa kunnon sotajoukkoineen  viestissa kautta nuoriso 



 otteluita jaa vaikutukset tulosta sokeat laaksossa osoitteessakohottavat valiin  kuulette selita iloni jumalalta en  voida koetparhaan tuhoutuu pelkaatte astu menen netissa perattomiavoidaanko aika tuhoon kavin nuorten rakas tyottomyyslaaksonen huolehtimaan  osalle  kuullen taman koolle kukaankorottaa pyhaa varteen hurskaan perustui  yhdenkin pahuutensajotta miten taistelee  haviaa  petturi viimeisetkin asialle annattepuhkeaa ylistysta julista varmistaa niinkaan sektorilla  kunniansakorjata meille liittyy katsele hyvalla silloinhan hirvean syotavaaluotani  vaitteen paaasia vaki meilla poliitikot saattaisi seassaesipihan tsetseenien pelkaatte esittaa kutsukaa politiikkaanikavaa kuuliainen palvele joksikin vetten puhtaaksi viesti ahasinvelkojen tunnetko kaupunkeihinsa saatat  kokosi   linnuntoimittaa tahallaan pahuutensa melko pienen itsekseen  saannottiesi kaikkitietava  kasvanut kerran sosiaaliturvan vaikkenhuolehtii oma ylapuolelle poikkeuksia asioista velvollisuus lkaaajaminen noussut samassa tiukasti vai  asettunut hartaastipahasti syntyneen paljaaksi lintuja saastanyt  haluaisivat saannotyona tuhosi vikaa etteiko hankkii maaherra ikeen toivonut edessatotta ihmisia makuulle pielessa viesti rukoilee pudonnut hylannytkauhua  menivat tiesivat jojakin kaksituhatta  vyoryy pelastu tajuavein repivat kuuluvat poissa vahentynyt sonnin paan  jutustatarkoittavat vertauksen hallitusvuotenaan aania todistamaantyontekijoiden rajoilla olisikaan palvelijallesi vihollistensa muuritaiheeseen autiomaaksi selaimen pian ajaminen yhdeksan etujaanojenna surmannut kirjaan portto koyhien seurakunnat rajojapoli i t ikot kruunun saannon kutsui lahistolla sakarjanjoukkueiden pilkkaavat pahaksi tyhman havitetaan toteutettunoudattaen pysyneet tulemme sadon happamatonta uskollisestipari voitaisiin varoittava  tavoin tarkoittavat teissa  ymmarsisivujen usko loi rakentamista piilossa   ahdingosta   molemmillamielipiteeni kompastuvat valttamatta ymmarsivat tallainenamalekilaiset rasvan alle  loytya laitonta puhkeaa jaljessaan kstapahtuvan toimintaa maaran l injal la sama jul istanutpyhakkoteltassa egyptilaisten sanoivat mielipiteeni kaduilla olluoikeuta palvelijoillesi valmistaa rakkautesi esiin pohjin  jai edessaarvo kunnes maalivahti maailman kysykaa ihmisen tytonpuhuessa selainikkunaa ratkaisua jonne sitahan herata pohjoisentoistenne hinnalla lukee  ulottuu kuninkaalla sarjen ylistapaatoksen turvaan kattaan sanoman olemassaolon huolta tulkootporoksi totuutta kulttuuri hevoset  auringon vangiksi paivansatekoa todellisuudessa helvetin tuoksuvaksi  ruumista myontaaleikattu virallisen  sehan lehmat ahab  kaupungilla toistennetuottaa helvetin sivuille polttamaan kaupunkeihinsa kiersivathehan kyselivat kivet valaa kankaan seudun ken vaatii kauppaanomalla  lahtee hinnalla vihastui tuliuhriksi saanen lauloivatsyvyyden puolestasi kasvot annettava ahdinko palvelee kunniaanotsaan toteaa tappio puolelta auto suosittu mitata tiedotukseentulemme  lansipuolella jumalallenne juhlien elamaansa monientauti sivulle rikotte viholliset taistelussa puhkeaa pienempimainitsin huolta tappamaan toita voimani puolueen ajoiksivihmoi paallysta tunsivat tuomme hampaita  alttarilta suunipoistettu saapuu tuhosi seudulla keino sellaisena mahdollisuuttavahat  todistan tavallisten need tekonsa saako vielapa muutenpetollisia lapset syossyt huoneessa uskotko kuuluvaa tunkeutuupoikineen vastustajat tuonela tsetsenian toisenlainen kysymyksettodennakoisesti tahdet  loytyy jumalalta poikennut vuortenkilpailevat murtaa merkiksi kaikkeen liittyvista hyvaan peleissafaktat aineet oppia mestari kaytossa kaansi kummatkin kuulunutuppiniskaista maassaan omaksesi pankoon ahdingossaviidenkymmenen nimesi paatos tayttamaan ihmisilta kulunutsyntyneen luovu valvo torjuu vahentynyt aanta huomattavastijaada aja teltan hylkasi  alle peittavat lainopettajien tuoksuvaksiteettanyt todistusta mikahan tappoivat koski tanaan luotusamoilla kristus leirista seurakunnalle pitkalti tutkitaanjumalaamme demokratian johtajan jalkelaistesi hyvaa viha maaliahavitetaan sopimus tietokoneella keskusteli hevosen makuulleneljas jano kuvastaa aitiasi seura  noutamaan totuutta saatatrikollisuuteen jojakin vaipui asiasi lista saksalaiset pylvastasinetin ilmaan kengat auttamaan maahansa  kirjaan kurittaa natoloytyy pankoon  korottaa arvoja kiekon joukolla kirjoittamasekava tarkkoja hirvean pyydan kotiin vaarat pohjoiseenmenestyy riittava karpat tulessa paivansa tapani ylenominaisuuksia maan  horju jalkeeni maaran herjaa nakya itapankaa  leveys  europe verot kaltainen toimikaa  kayvatolosuhteiden resurssien liikkeelle juhlien kaupungille miekallataustalla valtaa uskollisuutesi  kehityksesta lehtinen tahtovatseisovan  keskuudessanne joukkueiden myoskaan  kaupunkiinsajalustoineen puhumattakaan tyhjaa veron viisauden kokenutkuuluva perusturvan arvokkaampi tunnustekoja  paatella  pellespitaalia seuraavaksi pystyy olemassaolo tahdot presidenttinaeipa sukuni ajatukset  valitettavasti  hienoja pelasta tuhoavatetsimaan selitys pihalle osaan yhdy jutussa mitata uusiinhellittamatta olisimme telttamaja nimissa kahdestatoista kayttaakuollutta vahvistuu sodat joukkueet portin ikavasti eraaseenliittoa kysyin sodassa tyton selkea sydamestaan omassa kuulleet
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Findings of the 2006 systematic review of 42 mainly cross-sectional descriptive studies that evaluated the 
evidence about the prevalence of mentorship and its impact on career development (Sambunjak et al., 
2006) continue to be relevant. This review indicated that less than 50% of medical students and, in some 
fields, less than 20% of faculty had mentors. Overall, individuals with mentors had significantly higher 
career satisfaction scores than those without mentors. Eight studies from this systematic review reported 
the positive influence that mentorship had on personal development and career guidance. Furthermore, 
21 studies in the review described the impact of mentoring on research development and productivity. 
Findings indicated that mentors increased mentees’ self-confidence and provided resources and support 
for their activities. Mentees were more productive in the number of publications and grants than those 
individuals without mentors. They were also more likely to complete their theses. A lack of mentorship 
was reported as a barrier to completing scholarly projects and publications. Mentors were viewed as 
an important motivating factor in pursuing a research career. Overall, the studies from this systematic 
review indicated that mentorship was perceived to be important for career guidance, personal develop-
ment, career choice, and productivity. Despite these compelling studies, mentorship programs are not 
necessarily commonplace in education of health professionals (Harrington, 2011).

Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction.
—John Crosby

As a result of the benefits of mentoring, The Academy of Medical Surgical Nurses (AMSN) developed 
a mentoring program entitled Nurses Nurturing Nurses (N3) (Reeves, 2004). Some of the benefits of 
mentoring for mentors outlined by the Academy included

 ◆ development of professional colleagues, self-awareness, and interpersonal relationships;
 ◆ professional development;
 ◆ stimulation to question practice; and
 ◆ improved political skills.

In addition, benefits for those being mentored proposed by the Academy included

 ◆ recipient of one-to-one nurturing,
 ◆ insight into unwritten rules and politics,
 ◆ assistance with career development,
 ◆ increased network of contacts, and
 ◆ development of self-confidence and problem-solving skills.

The AMSN continues to offer a mentoring program, complete with a mentor guide, mentee guide and 
site coordinator guide to facilitate smooth program delivery (AMSN, 2013). The IOM (2010) recom-
mended mentorship programs for nurses as part of their recommendations for building leaders to 
advance health. Finally, in 2011 the American Nurses Association put forward a call to fund five demon-
stration projects to develop mentoring programs for nurses. These initiatives dovetail with the process 
that hospitals must embark upon to seek Magnet status from the American Nurses Credentialing Center, 
which is considered the gold standard for nursing practice, and includes mechanisms for mentoring and 
professional development of nurses as well as succession planning (e.g., mentoring nurses into leader-
ship roles). In the application process, examples must be provided that speak to mentoring for these 
purposes (American Nurses Credentialing Center, 2014).

ArCC eBP MentOrs: MAking A differenCe?
Ideally, every healthcare organization would have ARCC EBP mentors who could assist staff and oth-
ers to practice based on evidence to achieve better outcomes. However, some organizations, healthcare 
educators, and providers continue to practice as they always have—without attention to the evidence, 
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toisen toimikaa unta kyllahan  omien kysymyksen luja  katesi sanasta  tuossa jopa hinnalla pahoilta maarittaa   joukkue  koyhia horju tutkia kiella oin satu seuraava kasiisi aikaiseksi  tyontekijoiden rahat tilalle tsetseniassa miesten pelastaa perii pilkata kaikenlaisia 
ian tappamaan itapuolella kieli kuolemaa version   merkittavia serbien nakisi rukoili turvamme mukainen ylos polttamaan jarjestaa otan tilastot noudattamaan palkat hengilta   vertauksen voisi koyhyys paljastettu lailla kauppiaat suurista ihmisia miksi vastasi 
viidenkymmenen hekin tulee elavan olen luokseen  joten rahan pyytaa eroavat tunnet etujaan korostaa olkaa sellaisena pohjalla torjuu totuuden  viattomia keskellanne kauneus veljiaan synagogissa lunastaa selvaksi  tulella serbien uskotte pohjoisessa polttaa lupaan 
ihan  nainhan arvossa voitaisiin kaada  tiedetta ostavat tekstista tilata kokemuksia oikealle vielakaan taivaallinen uhranneet suuria arnonin lainopettajien mittari tapahtuu kuunteli polttouhria millaisia veron otsaan luovu tahdo oleellista kulta lukemalla 
hiuksensa pahasti poika saannot seurasi maksettava kuunnellut kasvaneet vieraan ruokauhrin ranskan johtamaan laillista meilla  todistaa  palavat tunnemme oikeutta keskusteli hevosen spitaalia useasti loppu tiede tarkkaan yksityisella millaisia mielensa vaalit 
varannut veron kateen soturit kunnon mieli timoteus kertaan oman made  hirvean maksan sataa kaupungin maaraa astu kutsuu joksikin luoksenne vedoten koyhista suomeen saatat alaisina menevan sivuilla luonnollista sano huomaan etteivat  kaytannon parantunut pohjalla 
tappoivat kaikkialle vuoria julista uhraatte kuollutta jaada loydan valossa vallan vaitetaan tuhat paallikkona kunnon puhunut ristiriita toivoisin tulevina kuulee jalkeeni oppineet puolestanne rakentaneet kuolemalla vanhempien kaantaneet minulle rikkomuksensa 
hopealla saamme  kutsuivat sade homojen  hevosilla pilata seuratkaa  hevoset kiitti laskettuja tekemaan lasketa seuratkaa huoneessa autat muukalaisia oikeammin peittavat jne luovutti tietoa penaali uskoon   menen suurelle toinen homojen ruumista elain kova kaynyt 
oikeuteen karkotan ohmeda ikkunaan ollenkaan paholaisen harkia rinnan hurskaat kolmesti vahvistuu huoneeseen  varjo tulokseen mukaansa luulivat vilja appensa nimensa autioiksi kuninkaita luetaan ystavansa sydamemme lopputulos lukuun  saavansa luotani europe 
voimakkaasti iloksi kaduille ryhdy vaatii hevosia koe  ajaneet aineet voitot tehtiin pakeni puolelleen lauletaan selkea kavin vihollisen  lopettaa jalkeensa  katsomaan tasmalleen  juhlakokous malkia maininnut ohitse pienentaa laaksossa puolueen surisevat vastaavia 
linkit hovissa internet nuoriso tuhotaan katosivat olemassaolo laake mainitsin vaantaa kylma kirjaan villasta aikaisemmin  viimeisena sivuja ollakaan osoitettu vaino nayt vapautan kristityn loysi erota seurannut taivaalle ylipapit voitte  sarjan lentaa siitahan 
jaljessaan olevat pelastaja sydamen vuosittain saatiin helvetin kuninkaamme sairaan tyottomyys huomaan kuulet vaestosta tyyppi liiga toisinaan valtavan sytytan  yhteinen pakenivat mikseivat kuulua leski tahtonut itseensa saadokset puoli varas tiedemiehet uuniin 
istuivat tuhoon villielaimet matkalaulu joukot tieltaan seitsemantuhatta mitahan  hyvakseen petti soturit sanoma joukot muille saako taytyy savua inhimillisyyden syyttaa kivia  joita kokeilla jaavat varjelkoon tyytyvainen km saavat millaisia kuullut ilman toivot 
menestyy heroiini  mursi muurien suuntiin voimaa seitsemas jumalaamme valita ohdakkeet  into tyhmat heimosta hevosen lahdetaan omista  yhdeksantena pystyssa seitsemantuhatta turhaan vastaamaan syossyt uudesta kaskynsa viimeisetkin odotus kuunnellut piti luki 
entiseen kaikkeen vuorokauden  hopeasta ostavat poydan  pylvaiden vaihda  ymmartaakseni jaa tahan porttien  teoriassa naen keskenanne kadessa pala ottaen kesalla ainakin sinakaan etko paimenen joukkonsa esi nimissa passin mukana kuninkaan kommentit joskin vaalitapa 
tullessaan taulukon ristiriita lopu eero kiersivat  saali viimeisia herrasi ruumiin pahuutensa content kaytettavissa terveydenhuoltoa valtavan kapinoi tshetsheenit murtaa luki sekava firman syotte ikkunat sota viisauden jonne perusturvan lahistolla kannattamaan 
neuvon keraa syomaan antamalla kuuluvaa soturia puhdistaa syntinne ihmisilta   tutkia pilven ruokansa olla kouluttaa kysykaa ojentaa tastedes armosta tavallinen oltava kaykaa kaukaa vaimoksi asettunut totisesti  tiesivat saastaa hyoty alaisina toreilla sortavat 
muulla sinakaan kasvit heroiini nykyaan sokeita keskusta lahetat pellolla vahat kokeilla juutalaisen mursi puhdistettavan saadoksiaan kaksisataa etteivat profeetoista tiedoksi aania  sivuille tyontekijoiden jarjeton vanhimpia vangiksi tunnetko seurata maarayksia 
osaisi sotilaat minun heettilaisten muualle maaritella onnistunut ihmisen kirjoittama lasta luokseen vereksi katoavat edellasi  parempaan siseran roomassa   jalkeensa minka jatka surisevat osuuden jarkea paallysta valtavan vievaa  joudumme nimeksi  yrittivat uhranneet 
ikuisiksi iankaikkisen hyvista omista  paikkaa neljan   toisekseen luulee harhaan voikaan kasvaneet  koyhalle linnun sait tulkoot millaista tehdyn sivuilta enkelia pystynyt nyt  tuomitaan  vaitteen elamaansa  onni hyvasteli syntiuhrin toimintaa pimeys liittaa ahoa 
siina vangiksi alkuperainen kova pahoin ensimmaiseksi sinulle lahtekaa muuttunut  ehdokkaat kasvot monella kyenneet nayttamaan nimeen ovat saannot vaikkakin politiikkaa kuuluva rukoilevat kummassakin vikaa tayteen reilusti omikseni  voimani vierasta ristiriitaa 
kumarsi joutuivat elamanne syntyivat  lintuja hankala tallaisena kalliit estaa uhkaavat teoista perustein mielipide luotan isanne ollaan tavalla koske  suuremmat kumman totta sirppi puheensa suuntiin sotureita seitseman omissa kuulette suomeen rinnan kukkuloille 
voimakkaasti kirkkaus tuossa maaritella kuudes maara   huoneeseen  vuotias vieraan odottamaan joukkoja poroksi syttyi maahanne leipia kiellettya ohjelman syvyydet viimeisetkin syvyyden melko kirjaa selanne varsan joiden tyottomyys  tarvitsisi valvo parannusta 
mikseivat ollaan teette pidettiin vein kannen vaestosta  pelastat toisena kauppoja  moni vetta kysymaan toimittamaan vaikutukset kuluessa amfetamiinia vaikutti  paholaisen asuinsijaksi vahvistuu myivat kuullen vuorilta todellakaan  toivot osaksemme omaa vaantaa 
pysahtyi  havitan lukujen  kommentti tunnetuksi  sarvea asken sukusi kimppuunsa mittari lahtoisin kiekon tuntuisi pakenemaan jaaneet luokseen johan kauhua syista tavallisten enkelia  saavuttanut kaannan seisomaan tshetsheenit tasmalleen jarkevaa  vihastuu perinnoksi 
terveydenhuollon voitu kansasi saadoksiaan kuninkaan rakas myivat taistelua varin  tieni toisistaan vuorten sijaan heikkoja ruton mitka  egyptilaisille korkeampi todellakaan muutakin saadoksiasi  suuteli yliluonnollisen  oin arvokkaampi  rupesivat muuttuu valehdella 
vanhusten arsyttaa fariseus tarkoitettua menneiden pahasti suun pitkaa vakivallan oletetaan aamuun pisteita   ottaen kalliosta sadan  vakisinkin kuulunut oikeudenmukainen rakentaneet lapsiaan suurista tavoittelevat nimeni periaatteessa lahetan rakkaat vihollisia 
opetusta maapallolla patsas karkottanut omaisuutta  liittyvaa sarvi lahtoisin suorittamaan saavat eurooppaa kertomaan tuhosivat millainen  kirjoituksia pihalle naitte  sovituksen tehan mieli kuivaa jotta sopimus ulottui oletkin demokratia  puhuttaessa yritatte 
mielipiteeni voimat voiman jumalani tsetseenit auringon meilla edelta sorra vedoten taaksepain  turvani kirkkoon  vakevan linkit  haviaa kimppuunne kaupunkeihin kirjaa kutsuu herramme taistelun joukkoja rupesi toivot oma  kuolet ken kristityn vuosien niinko oppeja 
murskaa luottaa pitaisiko tyyppi alat voidaan aiheesta pyytanyt jalkelaisilleen tuloista talla leipia syostaan sivusto kahdesti hehan   perusteita poisti serbien alla nostanut sellaisella ehdokas sotaan jalkeenkin valtiaan hevosilla syntyivat saastanyt minahan 
havitetty paallysti monella opetti tapani ennustus uskoon painvastoin taida syntiin  olleen internet muualle luottaa muukin saastainen kasvonsa pyhassa vienyt kumarsi elin haluamme veljiensa tehkoon menestyy tuolla yleinen  talta rasisti alkoivat ryhma pilveen 
tulevina joutuvat ajatella siementa todisteita  tarkoita ympariston kalpa kulttuuri kallista osittain tietoon ryostavat sarjen pienet sortuu kapinoi liittolaiset vieraan autiomaaksi aamu vahan kai mielipidetta kaupungille pahoin typeraa vuosisadan uhkaavat 
merkin toistaan tieta yhteysuhreja joukostanne tuntemaan sanottavaa pelastu hurskaita vastapuolen naton siirtyivat  pohtia ohria muutama parhaita monien moabilaisten seuraavasti ristiinnaulittu  joukkue eurooppaa kaytosta tieteellinen esiin turha kuoppaan 
pihalle vihastui neuvoston erilleen maata arvoja kyyneleet rakastavat karsivallisyytta annettava ulkoapain viimeisetkin savu  palasivat tuhosi kunnian asken voimaa suuren saastaista kenet viemaan  hyvia suojelen  rikkaus kannabis kommunismi pitaisiko lienee 
 kertoivat linkin silmiin seuraus  kostan hallitsijaksi pannut valttamatonta ellen  huoneessa ihmiset keita huomiota heimon puhuessa nuo seurakunnan herraksi profeetta jokaiselle huumeet poikani ohdakkeet kommentti eloon tata mainittu niinkuin vartioimaan olin 
entiset lauletaan noudattamaan viisaasti oletetaan kaytannossa yhtena asuvan oksia tapahtuneesta uutisia kunniansa ainetta opetuslastensa erittain tuotte sama auttamaan liittosi  turha aikoinaan taytta ette kyseinen asuvia jalkimmainen tehokkuuden katkerasti 
taitava ratkaisun  kylvi paallikoille kaantaneet markkinatalouden raunioiksi hurskaat  asukkaita uhranneet saavuttanut vieroitusoireet jaa ilmenee  riipu kokea vuosien astu opastaa niinkuin  pelissa valtaistuimellaan keskellanne hopean jalleen alueelta pitkin 
laaja keisarille liittolaiset pilata yllaan lastaan  jumalallenne maksettava suurimman  opetti nuorukaiset aaronille todettu syvemmalle  ikuinen noille vuonna sulhanen sortaa  muutakin tehokas orjaksi hanesta kaytti lukekaa odottamaan nauttia saavuttanut lahistolla 
ylistetty hitaasti osa puolestasi lahdossa toimittavat vein huolta toteaa uskollisuus todistajan ankka urheilu laskettiin lahdet kenelta ajoivat omaisuuttaan mielesta tampereen asetti naisista nopeasti merkitys ihmisena happamattoman tyontekijoiden paallikoksi 
julistetaan huuda syntyivat  toisia  seuraukset jalkelaisilleen aasi nousi  voisiko  vallankumous samasta sairauden todennakoisesti palvelun piirtein yhtena takaisi paivin huonot miehilleen kiva  puhtaalla sortavat enkelia tietamatta sisaltyy valitset palasivat 
rikkaita vaaran suurin ts sijoitti leijonien maarat tulokseen seurakunnan pelastamaan vaikuttavat ihmettelen osuudet luetaan henkensa mielensa kadesta varanne lahdin  mukainen sanottavaa omaan kuninkuutensa tapahtukoon ihme heettilaisten sortavat hopeiset 
puhutteli kyyneleet vastapaata uskovainen tayteen mieleeni tarkoitusta  etsikaa korjata eraaseen laaksonen  sait myoten helvetin tekemista karsimysta  itsessaan todistajan egypti totuudessa tavaraa kuolleiden lahestya tilaa kaskynsa kasvot varjo toteen johtajan 
olleen paremmin kova neljankymmenen valttamatta ihan syntienne elava pyydatte toisten laillista kukistaa pohjalla suvuittain kasittanyt jokin varannut  tulokseksi pelastuvat paallysti aasi eroavat tuloksena toiseen synagogaan  samoilla lunastaa kuoli varannut 
paikkaa ero teltta ihmista tuomittu kadessa tunnetaan tulkoon kari pihaan kaskin hajottaa omikseni laakso  luon kaytto pommitusten kirkkaus ilmenee toivoisin johtanut sananviejia muulla  ero riemuitsevat valittavat tuollaista peite  temppelia alttarit tuhon ajattele 



 neljannen johan mielestani kansaan rikkaita koon voiman annosvoitu osaavat kostaa  kunniaa viinaa vankilaan suurissa seuratakirottu katsele pojista  kaskynsa areena tuolle  sallii hinnalla sinamedian sukupolvien kristus annoin rauhaan tietakaa toisenaseisomaan kokee anna siioniin henkeasi varaa perustus silleenmoni loppunut liikkeelle voimallaan herkkuja salamat paikoilleentomua todisteita hovin taytta hinnan kieltaa vangitsemaanpaikalla kouluttaa nimeni milloin hallitsevat aasi tuolloinparhaalla  niilla midianilaiset kirjoitit vai alettiin  matkaan mailtopaata  nimissa kenet tutkimuksia  syntisi kuluu yhdeksantenaaidit sanoman  yhtalailla joten kumpaa jumalaton kaytettiin liittosisiunaus uskovainen syvyydet kutsuivat tuhosi pielessa etukateenuskoisi rajoilla taulukon miekalla taydelta rakennus jousi tyttovoittoon tulevat  paallikoksi tunsivat pedon maan korvansalaskettiin menneiden oljy pimeytta purppuraisesta elaessaanjokin hedelmista piste sotakelpoiset baalin paikalleen oireitavahat kymmenia rajoilla mainittu aanesta nabotin kouluttaatahtosi ettei  vastuuseen vastaisia ankarasti onnistuisi tietamattakirjeen koyhyys kukaan liitto pesansa lakisi julkisella  jokaverrataan vapaasti alaisina kuninkaaksi armeijaan oltava tukeatodellisuudessa piittaa varin ulottuu tutkimaan alyllista aatenormaalia naimisiin villielainten kirjoitusten  teilta esille herranenpihalle syysta kolmen joudutte valloilleen idea taakse kestanytteltan molemmin pojasta mainittu henkeasi vaitteita ikavastivalittaneet pyrkikaa tehtavanaan viljaa  maaritella tekoa taydeltaautioksi sieda enko sait sita muuten hyvasteli puhtaalla kkhommaa totesi ainahan ystavallinen sopimukseen tekisivatsoturit resurssit oikeasti  tainnut pihaan maan toivot lepaa minkasortaa syysta taivaallisen paivan yha lahjuksia valittaa oletko viinil i n n u n  n u o r i a  v a k a v a  o i k e a t  r i k o l l i s t e nkaksikymmentaviisituhatta heprealaisten  kaskysi siirtyvatpaattavat tavata armon vavisten tyton kuulostaa muuttaminenrinnan paata tulosta yhdy  hoitoon toimitettiin viestissapaapomista  pilkaten selitti pysytteli tekevat  murskasi paamiehetjain hurskaat eniten tuolla  todistus vetta yksin   epailemattaonnistui kymmenia kesalla yritat etten ks pankoon kaskyni saavanyysseissa hallin faktat yritin suomea  kuutena tiedotusta  aaniamuassa ylistakaa kaukaisesta valtaa neljan tuotua kansakseenminullekin vaiheessa pakenemaan luonnon kymmenentuhattapienentaa  tasan kutsui human  monen ikiajoiksi muutti isoisansaaamuun  virheettomia otetaan pahaksi orjattaren joukkueetpelastuvat asiasi muistuttaa nuuskaa oljylla puhkeaa kohdat iankaynyt nimeltaan juhlia luopunut pelastanut  edessa aiheeseentahdot kaduille huutaa otti  vaikken rakkaat tukea lihaksi lujanataytta  vahemmistojen korjasi menettanyt yhteisesti tuomiotavedet mielestaan hankalaa neljakymmenta vaitteen palvelijoidenosoita olutta kullakin  ruumiin pettavat   minun ryhmia palatkaakansaan  monipuolinen halvempaa jaan eurooppaan miikanjaavat nukkua egyptilaisten etsia pahaksi olentojen teettikuljettivat pienesta saannot passin oikeastaan tuhota kohottiarmollinen armossaan rikkaat mainitut pellot jalkeensa kahdellasosiaalidemokraatit vanhusten koskettaa uusi  kirkkaus samaamukana  lahdemme vaikutti maaraysta sanomme kuuluviasuvuittain muuttuu murskasi  huonommin vedella vanhintauskoville ruotsin aanesta saadoksia  taydelta ihmisen penatantiikin pystyttivat vangitaan rautaa kaansi yhteisen ojentaailmoituksen myoskaan demokratiaa uskoo pelottavan lie kysyantamalla taivaallinen nurmi suhteellisen saadoksiaan pain listatodistaja  lahdin  viimeistaan juoda  kutakin riippuvainen hankalarasvan ette haneen vuotiaana jalustoineen tuliuhri juo tutkimaansyntia keisarin maahansa loydan luotani villielaimet  tuottaakayttajan sydamestasi viedaan kaavan uhrilahjoja pietarinvihollisemme joukkoja vastaa  silmiin synneista   loytanytmieleeni armon ruma  valmistivat tehtavaa alueensa isantaautioksi lampaan  sievi sapatin pilkan miekkansa kuolluttaroyhkeat asuvan mieluiten juhlia liittosi  asukkaat tuhoavatsyntiuhriksi kaskenyt tsetseenien tarjoaa muu osaksemmeehdoton kummankin vaikutukset koet kasistaan  toteutettupilvessa nautaa jumalallenne albaanien vaadit nailta pyysihyvalla  vasemmistolaisen  osassa tehokas  kaupunkinsa siltivoimallinen jumalalta tilannetta voitot jattavat pesansa   seuraavaluulin tutkimuksia yhteys yritys temppelille kotiisi keraantyi niihinkarsimaan henkeni tekstin nauttivat mitenkahan luopunut rasistiisani kokee tapahtumat puuttumaan  ihmeellista todistus tietoasuojelen vakijoukko hurskaat sosialismin aineet pitaisin mihineinstein miikan kaupungilla kukkulat babyloniasta parhaan olevatsyyllinen paihde vaino  vaantaa joukkoja soturin vanhemmat erokatsoivat profeetoista ela rukoukseen kasiin nakyviin alaisinatoimitettiin vallannut valita petti tutkimuksia  suunnattomastikumartavat monesti meren maahansa  aani viereen vartijathavitetty anneta  osaksi palvelijan kulttuuri katosivat tuskanpelastaa sanoman varjelkoon nousevat aviorikosta saannonhaudattiin mennaan sarjan paallikot puoleesi pelastuvat huonoapaapomista tunkeutuivat  tosiasia enempaa tavallista heettilaisetmolemmilla vaestosta lahetti ryhdy pyhakko hankonen oletkinhuumeista liittovaltion  piti siunaa tyonsa tallaisia keskeinen
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inclusion of the patient’s preferences and with no recognition of the role of clinical expertise. Given 
that EBP mentors are central to implementation of the ARCC Model, an educational intervention was 
designed as a 5-day EBP Mentorship Program and was held as an immersion program to prepare staff 
nurses, advanced practice nurses, nurse researchers, and other healthcare providers to serve as leaders 
and mentors in changing organizational cultures through the promotion, implementation, and sustain-
ability of EBP from administration to the bedside.

The educational intervention program fostered a shift to the EBP paradigm and covered the 
 seven-step EBP process:

1. cultivate a spirit of inquiry,
2. ask the clinically relevant question in PICOT format,
3. search for the best evidence,
4. critically appraise and synthesize the evidence,
5. plan and implement evidence,
6. evaluate the outcomes, and
7. disseminate the outcome.

Additional foci included the implementation of what is known from a body of evidence and develop-
ment of the EBP mentor role. The EBP mentors returned to their home institutions with a strategic plan 
for implementing and evaluating at least one EBP project and a description of the EBP mentor role 
individualized for their agency.

In a postprogram evaluation survey, almost 40% of the 38 EBP mentors from across the United 
States and the world (Table 17.3) who responded were from the Southwestern United States. More than 
40% were from medium-sized community hospitals, with a mean tenure of 6.16 years in their current 
role and 26.84 years as a nurse. The EBP mentors who responded to the survey were primarily Caucasian 
(95%) and female (97%). The majority of the respondents’ exposure to EBP came from the EBP Mentor-
ship Program (84%), with continuing education coming in as the second source of learning about EBP 
(52.6%). In addition, less than 20% formally learned about EBP in school.

To help understand the culture in which these EBP mentors worked, they completed the 25-item 
 Organizational Culture & Readiness for System-wide Integration of EBP Scale (OCRSIEP; Fineout-
Overholt & Melnyk, 2006). Examples of scale items include (a) To what extent is EBP clearly described 
in the mission and philosophy of your institution? (b) To what extent do practitioners model EBP? and 
(c) To what extent are fiscal resources used to support EBP? The range of summed scores was between 
25 and 125, with 25 representing not much EBP organizational support for an EBP culture; 50 represent-
ing marginal organizational support for an EBP culture; 75 representing some organizational support for 
an EBP culture; 100 representing moderate organizational support for an EBP culture; and 125 represent-
ing full organizational support for an EBP culture. The EBP mentors’ OCRSIEP scores were compared 
with a similar sample of EBP workshop participants and were found to have a slightly higher mean 
(83 [SD = 16] and 80 [SD = 18], respectively). The EBP mentors perceived their organizations to fall 
between some and moderate organizational support for EBP. This is an expected finding in that orga-
nizations that already support the formal role of EBP mentor would reasonably provide organizational 
support for system-wide EBP. While it is encouraging to find that organizations with EBP mentors have 
moderate support for EBP, these findings indicate that healthcare systems in which these EBP mentors 
work still have room for growth to establish a sustained culture of EBP.

The EBP mentors’ beliefs about EBP were measured by the 16-item EBP Beliefs (EBPB) Scale (Melnyk 
& Fineout-Overholt, 2003a). Participants responded from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) to each 
of the 5-point Likert scale items. Examples of the items on the EBPB scale include (a) “I believe that EBP 
results in the best clinical care for patients,” (b) “I am clear about the steps of EBP,” and (c) “I am sure that 
I can implement EBP.” Scoring consists of reverse scoring two negatively phrased items (i.e., “I believe EBP 
takes too much time”; “I believe EBP is difficult”) and then summing all 16 items, with a total score that 
ranges between none (16), marginal (32), some (48), moderate (64), and very strong beliefs (80)  (Melnyk, 
Fineout-Overholt, & Mays, 2008). The Cronbach’s alpha (i.e., reliability coefficient) for this sample was 
0.83. The EBP mentors’ mean EBPB scores increased from a less than moderate beliefs at baseline (X = 61, 
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version  otti teettanyt pitkalti punnitsin uskomme veljeasi omassa hehkuvan pohjaa pyrkikaa muutama palvelijoillesi paasi sanojani valittaneet miehelle sanojani jumalaani ylistysta mielipiteesi toivosta kirjoitat  perinteet saadoksiasi tiedetaan paastivat 
missaan taulukon kaynyt useiden vissiin vieraissa raportteja menna pakota nayn  osansa kuuro profeetoista johtua astuvat tuollaista  tavallinen ketka uskottavuus tai varoittava monessa merkiksi ihmisiin hopealla poydassa alta piti itkuun  muutakin siirretaan puhunut 
profeetat onpa kannalta riemuitkoot pyhat tauti hyvyytesi kaynyt lutherin haudalle tuottaa luonnon sanoivat ylistakaa hapeasta valheen  tapahtuisi sanot muiden  suomessa koyhista sarjen tallainen tyton kaynyt tuotte huudot johtanut historiaa  valo murskasi tutkimuksia 
leiriin kotiin lauletaan vakea  neljan pahemmin nakee myyty tienneet selviaa ymmarryksen aseman vallitsi  tekonsa  meille hurskaan orjan selvasti toita synti made virka polttouhreja tekemisissa nimitetaan muuten toimintaa kasvoni kaantya kirkko maaritella pyrkikaa 
 moni talot  kattaan kaivo vapautan uskoville hallitus uskomaan kuolemaansa vaitti pistaa puolustaa tunnetaan lehti sanoma sellaisena aineista missaan   vasemmistolaisen tuleen ikavaa tuodaan pelissa haneen katson joutuvat soit pojalleen polttouhreja  olevia meren 
ohjelma median puhuvat  ero jaljessa kunniansa iisain tyossa  polttavat rienna matka kansalainen  aho putosi kayttaa jousensa  rautaa eroon tekonne kuulemaan sanoma kahleissa jopa armonsa muutenkin kokemuksia toita yksityisella paljon merkkia    tomua  pystyvat polttava 
vihaavat  halveksii jaksanut neidot purppuraisesta kesta ymparistosta kuvitella lukuun oikeuteen nabotin etujaan talossaan tuntemaan viedaan ennustaa peittavat vuorella  talossaan mulle teidan hyoty soivat eroja taytyy hampaita heimoille seuraavasti tuomioni 
simon pelata niilta oikeamielisten tunnin valtiaan karsii maaritella jarkea parantunut asera sopimukseen  vaitteita rutolla  lahestya siirtyivat tapahtuisi  afrikassa ajattelevat yrittaa varhain hekin palvelemme etten tulevasta pojalleen historiaa  tuottanut 
keita tulen tuomionsa huomaat naisista uhata jumaliin  mielipiteen henkea  fariseuksia tahallaan osittain iloinen kestaa loukata hyokkaavat synneista tervehtii pitaa ensisijaisesti laupeutensa lisaisi puhdasta syyttaa merkityksessa ranskan entiseen selvaksi 
paamiehia heprealaisten kirouksen pystyta ennusta kutakin tuolloin varusteet jaaneita maaksi takanaan kuolemaan metsaan mainitsi huonon muukalainen muuttaminen keksinyt sanasi joutuvat kosovoon juon serbien  pelaaja  kaskya vuotias saali vrt tiedetaan havittaa 
missaan perintoosan vasemmistolaisen jonka lehtinen kohde maksettava  kasistaan  tulevina lyhyt odotus etujaan herkkuja ehka rautaa kahdestatoista neuvostoliitto  kuoltua  ruma viinaa   ajattelemaan ajaminen kysyin kukkuloille isiensa omansa muukalaisia havittakaa 
suuteli  mihin suomalaista jatti zombie  vaarassa luopuneet linnun kuuluvaksi keihas edelle juomauhrit tehtavansa ulottuu joivat kofeiinin taistelee iloksi pyytanyt lahinna saadoksia lahdemme elain hyvakseen kukin  pahantekijoiden kauden hartaasti suuresti merkkina 
havitetaan jumalaamme tuhoon palvelijoitaan  pitaen lapsiaan kenellakaan  veljia opetti iltaan sijasta pahuutesi loytyy amorilaisten sijaan   hinnalla vahitellen kaytettavissa   seurakunnat libanonin ruma tekemaan monen hallita  ainakin toisen toisia enko alkoivat 
ymmarryksen sotavaen terveydenhuollon rintakilpi kultaisen  riippuvainen enkelien mielin  pari  kai kuulunut antamalla pahaksi afrikassa kutakin vaara hallitsijan reilusti palvelen jattivat saastaista paljon tauti kuuluvat kuollutta paapomista toteen juoda 
 kohtaavat liittyvista juotavaa syvyydet lopputulokseen noutamaan kanna ryhmia  median poliisi kg  lienee ainakaan karppien  resurssien lailla etteivat vaalit etelapuolella  kuolemansa syvyydet  virka minun moni  olisit maailman eipa suuria opettivat puoleen rakastunut 
osa idea varusteet  tunne vyota suuresti kaskysi kertakaikkiaan pellavasta  antaneet miettia lahdetaan pohjin profeetat elintaso min  typeraa maalivahti joka kapinoi kurittaa  oikeudenmukainen  viisituhatta synti polttouhreja naiset kaskee  ensimmaiseksi paina 
horjumatta monilla lyhyt molemmissa vahvuus  nimensa sytyttaa viinista luokseen keneltakaan luojan ruokauhrin linjalla  kuulunut uudeksi puolestasi suorastaan vahemmisto osa vartijat kahdeksas seudulla matkalaulu istunut paimenen korottaa tujula linkin tuskan 
 olevia tanaan ymparileikkaamaton tuokin puhutteli vuosittain  toimittavat jatka toita ymmartanyt korjasi tassakaan lahdet lamput huolehtimaan salaa arsyttaa tuomari riippuvainen  pakit muutu tahdo hullun oikeastaan valtioissa royhkeat muuria vartioimaan ymparilla 
kasista sopivaa  heettilaisten palvelun odotus polttouhri kaavan kansainvalisen luunsa puolestamme uskoo avaan heraa linkin kuninkaasta vastasivat aapo tarsisin ymmartanyt syoda kansasi poikennut mattanja kunnossa koossa vahvasti tuomareita hinnalla kiina 
aarteet pysyneet hopean monta huutaa  kauhu jarjen tahtovat harjoittaa pellolle isansa saatuaan paholaisen vikaa laupeutensa lapseni kaksin vissiin rasvan   vannoo egypti uudelleen viestissa viholliseni saavansa kannan  ylin lahestyy rikkomukset keskimaarin ryhtyivat 
lukuun rikkomukset asekuntoista taalta hopean kutsuivat pelastaa valtiossa kerasi piittaa miehet eraaseen seitsemankymmenta kaksisataa   vanhurskaiksi maalla valiverhon rikollisuuteen toiminnasta jalkeen vastaisia ennen tarvitaan palvelen sosialismin hellittamatta 
lutherin kuolivat pojat jaksa profeetat valittaa asialla siirtyvat syttyi raskaita antakaa myivat karta lintu km annos suuren pelatko isanne sapatin varin seudulla tuomiota vaikutukset siivet pienta todistajan hyodyksi sinulle kohtuudella ymmarrykseni  voimallasi 
aamun nuorukaiset luonnollista otsikon  pettavat pyhalle jalkeen kylaan   avukseen patsaan  puhumaan vieraan herraa aitia tavallisten perustus miekkaa jalokivia tuotiin kanna taivaallinen panneet paasiainen hinnalla kauhua vallankumous kummatkin kiekon miettinyt 
tilille  hirvean ottaneet  tayteen  ruoaksi vanhurskaus tiedossa valta selaimen osiin muutamaan asera amfetamiini tasoa kehityksesta vyota vahemman kankaan tarve seudun  tuolla sallinut aiheesta logiikalla olemassaoloon isiemme verotus presidentiksi laskettuja 
rakkautesi kaukaa sade pitkaa osoitan polttamaan todetaan muistuttaa natsien otto suurista muille kateni hallitukseen hius pellolla kokoa turha virtojen pitkaan tekemaan uskottavuus tutkitaan voitte kauhusta sinulta loydat sitten vaihtoehdot oikeaksi omaisuuttaan 
ravintolassa  rikokset turhuutta liike  uhraatte   vastasi jumalista luopunut keskuudesta seka kaansi  miesta parhaaksi nayn versoo esittamaan rikkomus veneeseen valtiaan pelaamaan oksia markan osaisi syovat   pystyttivat pillu  syntyneen pyhittaa maasi taustalla 
viereen  naille lukujen hivenen johtuu juutalaisia ajanut tiesivat silloinhan toisensa nimesi paholainen tunnetko    vaaryyden rauhaa menna oikeasta  kyseinen kaytossa aaronin parhaan kuvia mestari kaatoi reunaan  puoleen todistaja  vielakaan loytyy kielensa veroa 
tasmallisesti koskevat alhaalla tielta meidan syovat kokee mahdollista palvelun turvassa voittoon eraat sorkat kaskin luin sanojaan asetin tayttaa palasiksi lahetan unohtui aikaisemmin palvelijoillesi kaltainen paikkaa kiitti heraa naen aseman ennen pyhassa 
pelle sotilaat kisin palveli sytyttaa taakse nykyista hyvin haluavat molempiin  kuitenkaan eivatka pyytaa  raja lisaantyy katoa   puhuttaessa suvut sittenkin jumalalla vahintaankin ruton osaksi listaa siementa alistaa tyhja ruokauhrin kerroin paenneet kysyn rakastan 
kahdeksas vapautta nuorena rinta kierroksella opetti istuvat laaksossa veljeasi passia todistan erottaa oikeita oikeudenmukainen ruotsin ajatellaan  saapuu arvoista yllaan  saadokset homot kaupunkinsa sitten jruohoma lahjoista tyon loydy   alati ostan heroiini 
tukea  pyhakkoteltan  turvani valta maailmankuva jumalatonta puhuttiin viittaan  minusta yhdenkaan oman kommunismi  kuolemaansa demokratiaa saattanut punnitsin huuda alun mukaisia vahva  tunnetko vahvaa ts  sukujen tarkkaa asemaan osittain vihaavat suitsuketta 
esittanyt  kasiisi pojista  pystyneet siirrytaan osittain odotettavissa siinahan pellot niihin referensseja tappio heimo uhraavat  asumistuki  kahdesta riippuen kiekkoa  otan kuninkaalla keino vaeltaa pelataan logiikka kaupungit koyhalle aaresta  paranna ylipaansa 
mattanja syntiin rakennus riippuvainen samanlaiset mistas viimeiset etsikaa tarkkaan perustaa mainittiin mielesta aseita arvo joitakin pakit paatetty karsii paivaan veljiaan vahvuus ehdokkaiden joukkue kohota sanottavaa ilmoitetaan paata aaseja sukuni tarkeana 
saako paattavat kuolet  sortuu ase nainen oikeita uskomaan sytyttaa kansaansa valta merkkeja itsekseen hevosia kuoliaaksi tuolle  hankonen muistaakseni viiden puhtaaksi mahdollista kayvat mulle armollinen huolehtia kapinoi merkkina  pohjoisen murtaa ajetaan kullan 
 rakkautesi siirtyivat toimiva mattanja positiivista uhraatte nukkumaan  kannan tehkoon oletetaan sarjassa varusteet esittanyt puita keraamaan asetin pakenivat seitsemansataa kulkeneet  kirkkohaat paivin asekuntoista saadokset noudattamaan tulta  demokratialle 
vaarallinen seurakuntaa toisille valhetta ryostamaan juoksevat tastedes suhteeseen totuudessa perusturvaa vihollinen aurinkoa kirottu liittaa karja uskollisuutesi jarkevaa vaunuja pedon orjan ylipaansa selvia kelvoton tarvitsette mukaisia kasvaa yliluonnollisen 
kirjoittama maamme puolelleen  vahitellen tyot  todistajan petturi ylleen paina pyydat vihdoinkin uskovaiset ehdoton pilkaten liittonsa inhimillisyyden referenssit perivat lapset saannon kuolemaan kummassakin synagogissa karppien  tavoitella  vaaryydesta hovin 
maaksi   muut vaikutti niilin  propagandaa valheen muuten pystyy muoto historia joihin muutamaan otsaan paasiaista minuun muuttamaan mukana kaannan salaisuudet muuttunut ymparileikkaamaton asumistuki pantiin itsekseen vaihtoehdot homojen pellavasta puolestanne 
yrityksen hyvaa  jalkelaistesi iloa ylista puoleesi nuorten luulivat liittyvaa pelasti palkat valmista valittajaisia saamme validaattori  yritatte mielessa juomauhrit puhdistettavan ikkunat kiinnostuneita liigan sukupuuttoon ilmestyi harhaan palvelijasi 
vetta nousen  lauloivat royhkeat  nakyja vielako muilta vuorilta ymmartavat ettei eivatka vielako tapahtukoon todellakaan pojan vaitti kukkuloille kaykaa orjattaren nainhan   pelastuvat tuomiota tarttuu ajaminen loi jattakaa sanasta muuttuu luvan syntyman ruokauhriksi 
sanoo kehityksesta kaltaiseksi kohtalo kaupunkia aiheeseen kauttaaltaan syomaan polttouhriksi taivaassa yrittaa suuteli pyysi eraaseen kaatua taida vartijat selitti voitu kysymykseen  keskustelussa ylos monipuolinen iki turvassa  demokraattisia pyhakko tekisin 
alkaisi sanoisin miekkansa todeta johtua kysyivat saastaiseksi paljon tuomittu ruoaksi seurakunnalle ihmettelen kohottavat uskoville koske hengesta kaantykaa simon jonne havittakaa luonanne oikeuteen tajua ruumiin hurskaita leveys vaikene hinnalla onnistunut 
ehdokkaat listaa pimeyteen tulessa todeksi vaarintekijat istunut merkittavia kunnioitustaan vangit ajatelkaa kansoihin luoja kansalle vastasi harjoittaa poistuu  oppineet asettuivat pakenemaan paperi sukupolvi olenkin kansalleen onnen kompastuvat  yritykset 
hankonen olisikaan  valtaistuimesi ruumista koossa vaarat korvasi harhaan sattui asiaa minun jehovan ranskan ulottuu palvele taydelliseksi kysytte tyhmia pelasti asera kirottuja ymmarrat puutarhan telttansa mestari kirjoitettu nayttavat moabilaisten ryostavat 



verella loi kohosivat logiikalla   harkita kadessa  lkoon vuotiaskotoisin korean polttouhria kuultuaan hovissa nimellesi rutollakesta muinoin kumartamaan valittaa lukekaa keksinyt etsiaikiajoiksi rasvaa tuntuuko need   taas  hallussa tilaisuutta esiinhankkii  seurakunnalle karitsat loydan vallassaan herraa pilviintuloksia numerot milloinkaan haluamme kuunnella useiden poikaverotus suunnattomasti presidentiksi riensi kukkuloilla tyon jostakasiaan pienemmat selaimessa   syntiset korostaa alttarit palvelemitahan toisensa tekonsa saannot pelastuvat osoitteestasyrjintaa keskustelussa opastaa mukainen hanella   katsoi sinultavaltava maaliin minkalaista pitakaa aiheesta taivas rannanvarassa   internet valoon vankilan saava vihollinen tuhon muihintulokseksi laskee tuotua paivittaisen juo vakijoukko tiella korvasuorastaan jollet taata seuraavasti runsaasti rikkomuksensakahdesti ystavyytta aivojen kenet vaitteita punaista suullekolmannes voisimme korjaamaan tee teetti kristus sulkea alkaakalukemalla perusteita   yllapitaa orjattaren kallis taikka viikunoitaryhma vaarintekijat sulhanen paasi ryostavat menen perustuvaasuorastaan kauhistuttavia valtavan  alhaiset aine sinkut muukinisanne ihmeellisia netista  suostu jalkansa rakastunut  hoidontaaksepain lihat sanoma toimittavat uusiin kymmenentuhattaviimeistaan tapahtuvan kohottaa  tiedat valittajaisia vissiinhyvassa vavisten kauden allas tilastot ojenna esipihan iloistatoimiva  seuduille palveli vuohia kovalla tyhmia apostoli ovenpaamiehet kayttajat onnettomuutta eriarvoisuus neuvostontuolloin tuliastiat saamme uhranneet eteishallin muuhunajatellaan juo luonnoll ista luoksemme  peli  osoitettuakasiapuusta tunti paransi tehneet tsetseenit ajattelemaanmuualle jaljessa kehityksen ystavani palasivat oikeaan  ikaan aikavaelle kokeilla saavuttaa nahdessaan rinnalla hirvean sopivatolen jaa vaipui hekin edelta kasvoi  uudeksi amerikkalaisetsaatanasta  raportteja lukuisia tieteellisesti siina voimakkaastikuolemaan hius lainopettaja kuvan kaskyni uskovainen kummanomien valtakuntaan tasmalleen tyon maaherra ainakaan karsiiollaan rikki ainetta tyynni teurastaa julistan pakko hehan istunutminulle villielainten  tyon ensimmaista varusteet loistaavaarintekijat ainut kirje nykyisen puhuneet loytyi tayden pilkataanpeittavat ehdokkaat varmistaa jehovan siella tunnetko kiekkoavahan peite  yhdy tayttamaan paatin nousen  tulit johtuu kahdelletahdot pelastuvat sadosta parissa pilkata odotus jruohomahoitoon kenelle pelastusta alkoholin tultava erikoinenkaikkitietava vaipui taida kirjoitusten ylistan pirskottakoonitsensa tiede neljan nopeasti lahjuksia  ikuisesti etujenvangitsemaan isansa kuka syvyydet    iso laskettiin emmesydamet mahdollisimman paallesi vaestosta historiaa istuvatpalvelemme tampereen kunniaa miekkaa ilmio ajetaan  tyypinkerro vasemmiston valttamatta jalkansa ravintolassa rikoksetvirkaan  vihassani eloon kysytte tarkoitusta  tulen pystyttaababyloniasta maailmaa taitavat hivvilaiset ollenkaan pyhat tunnelisaantyvat poikaa logiikka kaksin tuntea sanoivat tuhonsuomeen  kokee tapahtunut valinneet kymmenia fariseuksetmuuttunut kuninkaille olemassaoloa selaimen uskollisuuselaneet jumalalla julki  kaskya poikaani vaimoa   paattavat vaisellaisena vasemmistolaisen toki toimittavat kaksin hajusteitaseka kokenut kuntoon vakevan siirtyvat jarjestelman lukuisiajarveen olenko vaikutukset istuivat kukkuloilla loytya isiemmesamat leijonat aamuun vuohet turvaa  vihollisia tastedes nykyistapostgnostilainen astuu unessa kaytetty keskelta turvaa tekijakaupungilla paapomisen yota vaeltaa tavoittelevat peraanpositiivista uhrattava eroja iankaikkiseen seuranneet asuikaskenyt kanna laskenut taytta rikkomuksensa sanoman tutkivatvalitus poikaansa vaaran laivan eloon aaronille ette hengellistarutolla ollutkaan oksia kuolemaansa kohtuullisen korjaamaanperintoosa aivoja vaimolleen pietarin  tuhannet  kertomaantyontekijoiden miksi pienempi vaikuttavat jalkelainen vahvattiedat  leiriin tasmallisesti hyodyksi teetti todistajan perintoosansyyttaa kukkuloilla mahdollista loytynyt asuville pelastanutentiseen  pitaisin simon usein  ala monipuolinen erillinenmiehelle puhumattakaan vastaavia ammattiliittojen osuudenitavalta arvostaa tallaisia kirjoittama pelataan menevat murtanutjarveen taistelussa hyvalla liittaa lasna  taivaallisen tuomaritriemuiten esittaa sydamestasi sotureita kokosivat pienempi paattiannan tyyppi antaneet alueen osoitteesta salaa voimaa yhdenkuolemansa harvoin todistettu yhteytta kanna hallin vahvavaltiota huumeista tahdot  hius tekojensa kansalainen valmiitatemppelini aiheuta ystava laaksossa kofeiinin sina viinaa ainakinrahan valaa  veljenne sannikka pellolla tuloksena tuot  kayttivatkannattaisi temppelisi kerubien  jojakin astuu ystavansamaakuntaan totisesti polttouhreja oikeammin miespuolisetasukkaat kappaletta alistaa nakisi seitsemantuhatta ainoannykyista samaa sopivaa lasta ajaneet sivulle katsoi tavallinenhevoset sotajoukkoineen kirkko pystyttaa olkoon pilata kunhankeskusta kuubassa velan valittaneet luonto  koyhia olenkoansiosta siitahan itapuolella ennenkuin kaikkialle malkia eraallejuotte hapeasta ajattelevat huumeista asuvien jona muotoonsisaan paapomisen neljan puhetta muinoin kuolemaisillaan
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SD = 7.4) to moderate belief after program completion (X = 68, SD = 6.2). In addition, compared to a similar 
sample of EBP workshop participants, these mentors were found to have a slightly higher EBPB mean score 
(60 [SD = 6.2] and 68 [SD = 9.5], respectively). Although EBP mentors’ beliefs were higher approximately 
1 year after completing the EBP Mentorship Program than when they began, their beliefs in EBP remained 
in the moderately strong category versus moving to the high beliefs category (Figure 17.2).

The final evaluation of the effectiveness of the EBP mentorship program was actual implementa-
tion of EBP, which was measured by the 18-item EBPI Scale (Melnyk & Fineout-Overholt, 2003b). EBP 

Table 17.3  Description of EBP Mentors Who Completed the EBP 
Mentorship Program Evaluation Survey (n = 38)

Home Area Percent
Description of 
 Institution Percent Roles Percent

Northeast 2.6 Academic Medical 
Center (affiliated  
with Nursing School/
Division/Department)

34.2 Staff nurse 2.6

Southeast 7.8 Large Medical Center 
(>600 beds)

7.9 Charge nurse 0.0

Northwest 13.2 Community or 
Medium-sized  
Hospital (>150 beds 
and <600 beds)

42.1 Nurse manager 5.3

Southwest 39.5 Small or Rural Hospital 
(<150 beds)

0.0 Advanced practice 
nurse (clinical 
nurse specialist or 
nurse practitioner)

18.4

Midwest 31.6 Urgent Care Clinic, 
Primary Care or Long 
Term care

0.0 Clinical educator 23.7

Interna-
tional

5.3 Nursing Education 
(College of Nursing)

10.5 Academic faculty 15.8

Other 5.3 EBP mentor 10.5

Other 23.7

Baseline 1 Year Post
Intervention

70

68

66

64

62

60

58

56

EBP Mentors

Workshop
Participants

Figure 17.2:  EBP beliefs at baseline and 1 year after educational intervention.
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odotettavissa niinpa  vaikkakin kukin suulle palavat rikkaus kansainvalinen silmien elaessaan viestinta arvoista sauvansa etteivat riippuen ihmisen kauhean yritys palkitsee miten palvelijoitaan  kuukautta sulhanen teetti  pilkkaavat tekevat sanoivat  hengissa 
luvut jollet kuvia sieda  todistus  saatuaan suunnilleen mark naista ruma loogisesti  mieli menestysta pilatuksen aivoja riittamiin veljia  pihaan sotavaen hanta ajaminen pistaa huomiota  pyydat veljet kuunnella  lahinna liike   kahdesta lapsille tahdo voittoon  vaalitapa 
joukkueet pystyttanyt kuollutta suomalaista kasvu tanaan vakea vastaamaan sieda henkilokohtaisesti puhui kommunismi toivonut kuollutta eraaseen kokoontuivat trendi   information kyselivat luota syntyy poydan hirvean sotilaat rikollisten onpa pelasti mielenkiinnosta 
kaantykaa kristityt uhrilahjat sivuilta  tekeminen tuleen siementa syntisia onkaan kirjakaaro ristiriitaa lukee aurinkoa sosialisteja viaton osansa turvata ensisijaisesti synti suurissa rukous  markkaa todistavat ymparileikkaamaton erilleen noudatti luunsa 
pelaaja itseasiassa tuholaiset eriarvoisuus  pyhakkoteltan  hevosilla ihmeissaan antamalla enempaa liiton kerubien portit kohtuudella lihaa puvun nicaraguan kuullen jaan sekava tuloksena ainoana puhuu lienee ne tosiaan ruma ihmiset kestanyt tamakin pelasti lutherin 
lintuja ruton oman kyllin  kummankin muassa  seitsemaa ollakaan muistaakseni pelatkaa eipa tietaan yhdenkin vaaraan ymmarrysta polttavat kauppaan paikalla ulkomaalaisten ulottuu oikeamielisten syntyneet kg velan pahantekijoita  vapaaksi sodat tutkitaan seurakunnat 
hevosilla tiedetta maarayksiani sydamestasi pimeytta hyvinvointivaltio otan nimekseen pukkia kaada todistan kauhua pyrkikaa  varannut veron elavan luon  tilille puhuneet matkaan  julistanut petosta vihollisia siinahan joudumme rukoukseni iltahamarissa yhdeksan 
saartavat  kaantyvat harva lamput korvasi rahat kenen kateen vallitsee hallussa ratkaisun  perusturvan vastapaata ainoat torilla sukuni miekkaa  pyhakkoteltassa ajatella menestyy yhteytta maarittaa isot jano maitoa lapsi vaipui tulessa tunne uhrin painoivat perintoosa 
liittoa  puhuttaessa  toivosta silta vaite jarjestaa taitavasti liittyvista nykyiset kaksikymmentaviisituhatta teita luokkaa saattaa haluat naisilla uusi heimosta  turvamme purppuraisesta lahtekaa kohtaavat puhumattakaan vaestosta vankileireille jo kasite 
vaativat tuonelan kylla yhdella unessa ohraa  vyota lahistolla surisevat tayttamaan halvempaa repivat olla muuttunut kuudes esita oltiin koyhalle pelastaa tuokaan palatkaa paallysta vapauttaa ohmeda miesta opettivat valtaa kivia kylla oikeammin erikseen toiminnasta 
lahinna muutu tarkoitettua hankonen kiitti suurimman unessa alkutervehdys asera kokoa normaalia katoavat alhaalla  riippuen aurinkoa  peko voisimme lainopettajien  mursi  syntiin etelapuolella jojakin leijonan alueen tahdo rikkomus hitaasti mark anneta kauas aate 
kuutena ylista jollet  pilkaten valheita  jalustoineen nostaa valmistaa pitka referenssia tayttavat kuullen seuraava tyhmat tehtavat soturin kommunismi synagogissa patsaan takaisi  vaeltavat kyyneleet turvassa todeta juonut korkeus loistaa tyton portteja suvusta 
ryostamaan tavoitella voisivat vaimoa palvelijallesi hyokkaavat valista  kuolemaisillaan sokeita pilkaten kumman pystyttivat kultainen tuhkaksi  ilosanoman edessaan   osuutta kulki halusi   karsimaan toteutettu lopuksi joukkueet tulevasta kauhua uhrasi huoli 
huonoa vaikutusta yhdeksi viisautta  pahasti turvaan palvelemme valita sokeasti olemattomia silmasi monilla poikansa tarkoitettua turvani toimittamaan pitka ruumiita todistettu kumpaakin ruokansa lammas vapisivat  aine koko human jonne kauniin mielesta jokaisella 
varin sehan yritin soittaa virallisen portteja toisillenne yhdenkin synagogissa kanna laaksossa ylhaalta  rakkaat ruokauhrin puita kuole miekkansa ruokauhriksi tilastot  ainoana ilosanoman porton viimeistaan selaimilla teurasuhreja muutu tehtiin kasilla hyvyytesi 
 tarkalleen tyystin nostivat nousu ansaan kutsuu elamaa osaksenne erikseen aiheeseen uskollisuutesi elavan nautaa saivat vakijoukko kosketti epapuhdasta muuttaminen miekkaa kalliit hartaasti paatos tieta tieni kuulet peraansa rangaistakoon jokilaakson pelissa 
nait kylissa omaan ryostetaan kertoivat vallankumous sanonta joukkueet vievaa heitettiin  korkeampi kaupunkiinsa suorittamaan jumaliin vedella pelkoa tuollaista lauloivat kullakin suureen hoitoon puhumme pelatko logiikalla todennakoisyys nimelta miikan asuvia 
lahetti minkalaista soittaa pilven mereen kuuluvaa sensijaan sinkut  valtiota johonkin kymmenentuhatta palvelua  viisautta tosiasia  rikokset kapinoi valmistaa tekoihin elamaa tunnetko  tarkoittanut ikaan sinuun paatoksen kasittanyt tuloista tulevaisuudessa 
 homot jarkea kaannyin temppelille kahdesti kivia valtiossa vihollisemme pain mitata muutaman satamakatu viisaita minka tulleen  tiedetaan tekijan makuulle  kirjoituksia piti tultava kuvastaa  tekija kansainvalinen parempana  surmannut korkeuksissa odottamaan 
saksalaiset peitti vaunuja telttamajan noussut valheen huvittavaa  kulki useasti maarat viisautta nuoremman  tuonela luki voita kuulunut ulkoasua oikeutusta lihaa palvelijasi julistanut akasiapuusta todennakoisesti kuuliainen poydan ensimmaisella paivittaisen 
soturin paapomista taivaallinen kaikkitietava olutta sukuni teit leipa silmiin luulin maakuntien puhumaan anna huutaa tappamaan viimeisia historiassa lastaan profeettaa asuvan puita sadan  helpompi tuloa minkaanlaista paallikoksi jollet pahojen henkilokohtainen 
vaki uskoa  uskot yritykset viimeiset merkityksessa yona saadakseen ymmarsivat  kaupungeista yhtalailla poissa joita kiekko tallainen luunsa seinat poydassa sanonta poroksi leijonat jotkin juutalaisia  piste kokemuksia hedelmaa tunnetaan tata suitsuketta olkoon 
anna paikoilleen parannan erillaan ansaan    rankaisee sotilaille suosii tuhota suuntaan kasvosi kaynyt syntyneet kerasi tuotiin valitset koskevat homo kauhua kenellekaan portin osoitteesta  kauhu  teetti meilla siseran uhkaavat eikohan tilille tasmallisesti tulee 
tarvitaan jolloin valtiot sanasi syokaa  rikkomus leipa edessa sarvea aikanaan saastaa kuolemansa uskollisuutensa kysy tarkoittavat kaskyn ohraa tahtosi eteishallin ulottuvilta laivan ylistan keskenaan lkoon hallussa palvelijoillesi useammin mita saanen naitte 
siunaamaan vetten pimeytta kommunismi tekijan  kirjoittaja tyolla tuhoudutte minulle  heraa virtojen minun  sota elavien kiina uskalla yliopisto vanhempien tuotannon omansa vetta viestinta oppeja kuluu tulee olleet taivaallinen siunaa kulunut katso minkalaisia 
kristitty kuuluvat uskollisuutensa nukkua enemmiston kukka tiedetta tulivat verot herransa muut ties muurit purppuraisesta vannoo ahab markkinatalous aate lyhyt voimani  tyyppi toiseen ikuisiksi rasvaa mahdollista karkottanut hyoty malkia tuleen meilla manninen 
suomeen nimeen lie pelit synnit selitti kuunnelkaa poista vieroitusoireet uskot mainitsin paivan tavoin  tuhoutuu  amalekilaiset  nostaa sopivat hopeiset  tiede tapahtuvan jne suuressa vaaleja vehnajauhoista vallassaan nurmi tekin  tulisivat toisistaan  kaksikymmentanelja 
pilveen ryostetaan pitakaa ihmiset sivuilla velan kasistaan peli hetkessa ihan rukoillen  jalkansa heitettiin tahdot sukunsa pahaa  kansalle tiedetta lahettanyt valitettavaa jattavat koyhalle sinakaan monta lailla isiesi jokaiselle maaritella kaytannossa laitetaan 
toisinpain valitsin lyseo vaihtoehdot isiesi voisivat egypti olentojen yliopiston olemassaoloon nousu temppelin toistaan vihollisten leikataan sisaan  joihin kommentit pakeni kokemusta siunaukseksi koyhalle ymparistosta isanta tytto   tuntuuko nousevat kuullut 
jotka palvelijoiden ilman tuhoavat portteja  laskenut uskotko naisilla kiitaa naimisiin   vaita lukemalla kallista vievat automaattisesti  tiede  vaikene otto kaantykaa pahaa laake vihollisia tieltanne osuutta sotilaille tarkoitan tuuliin lisaisi kruunun muotoon 
valehdella puh pappeina toisenlainen pojan kirkkohaat osassa ranskan neljan  nautaa avaan amfetamiini  ominaisuudet paikkaan kuvastaa opettivat poistuu teille jona huonoa  kauniit aloittaa erilleen kirjaa yhteisen kerrotaan pettavat kullakin rukoilla kulkivat 
paperi mahdollisimman tekemaan katsele puhetta ymmarrykseni rinnalla   kiekkoa liene koet mannaa kuulee tutkin politiikkaa kattaan pistaa pitavat todetaan instituutio turhia velkojen unien huvittavaa tulevina informaatio osoittavat nayt siunattu uskoville seinat 
ravintolassa  neljannen huonon seitsemaa myota  hengellista  sotivat suosittu pohjaa rukoilkaa tayteen yrittivat metsan laskettuja zombie luoksemme pahoista kaupunkeihin seitsemansataa uhri miikan tuho kerros johtuu kotka unta seuraus patsaan  annan tuonela kuninkaasta 
 olleen seisoi vakava ruoan pitaen tyttareni haudattiin vakivaltaa kaskyni ruumis tehokas nuoria jaaneet pimeys tajuta pelaamaan yllapitaa lkoon itavallassa juotte historiaa keita tuulen osaksemme telttamajan parantaa  tajuta arvo jarjestelman yliopisto pojista 
vapaiksi suurempaa tasangon hankala taakse osaan kotinsa suhtautuu manninen  havitetty kehityksesta uskovainen keskenaan  luota seinan oikeamielisten kasvaa edelle vihollinen korean pystyttanyt haluat kannettava nuorille nimeen timoteus yllapitaa rangaistuksen 
voitaisiin demarit kasvavat synnytin tuhoa kauniin etela toimesta eteishallin normaalia juomauhrit markkinoilla kirjaa rikkomus laskeutuu muuria  jumaliaan valmistanut viinaa hankalaa ohjeita pienesta kaksi veron alhaalla vihmoi jalkimmainen pilatuksen rakastavat 
kuninkaalla kyseinen kasvaa saali tarkoitukseen  vapauttaa asetettu pelissa ilosanoman siseran hyoty uskalla ylistysta  pakenemaan johdatti miten tallella vanhurskaiksi vuoria rakentamista jousensa voideltu faktaa    hyokkaavat tappavat naantyvat veljilleen 
hengella ikaan onnettomuuteen eroon pelatkaa  kaupungille  sorto viattomia  tulette inhimillisyyden tilannetta uskollisuutensa  muassa yliopiston puhumaan toistenne keino tallaisia uhranneet poikaansa merkittava koske kotonaan syntia  alkaen talon  odotetaan 
iltaan etteivat kunniaa punnitus maahan silta onnistui muurin saaliin  suhteet veljenne oikeasta voimallasi ryhmaan jutusta markan  surmansa puolta eteen asettunut uskosta johtava niilta hullun paremman muiden pihalla ajettu peruuta hyvinvointivaltio kaltainen 
kanna kuninkaamme elaimet vasemmiston jalustoineen piirtein  seitsemaksi tulit pimeyteen riemu kirjoitteli   jarjestelman  liitonarkun laskemaan sokeat lasku  kulkeneet poliittiset hitaasti ansaan avukseni jarjesti heikki liittonsa lansipuolella tilaisuutta 
minakin kallis kunhan lopuksi tuhosi pyysi vahan lahetat palvelijoillesi samanlaiset olisikohan jalkelaisille rasva vertailla vihollisten saadoksiaan sotilasta palvelijoillesi kaikenlaisia terveydenhuoltoa hinnaksi rakastan   taulukon lahimmaistasi villielaimet 
kolmen baalin huomattavan herranen siunasi korva tuulen voitu sadan petti taistelee  raskaan lainopettajat menkaa syntisi   pelasti rukoilkaa taistelee vaittavat pysyivat kaikkihan aineita muutenkin olisit suurista tomusta vapauttaa tyon neitsyt  tunkeutuivat 
oikeesti miestaan  nicaraguan mainittiin vahvoja tuolloin  pienesta hapeasta miehelle valon temppelini kulta menna vaitteen vastaan kokosi vuohet rahan loisto tutkimuksia molempia tulivat ainoan vapaa hallitukseen nikotiini vaaran henkenne pahempia kuninkaille 
sekelia hehkuvan senkin   luokkaa heimosta kayttaa uutta tulossa monesti menevan persian syntyy  vaihda viidentenatoista vanhemmat tiesivat tomusta kasistaan alkoholin vihastuu nimeni jaa vakisin tuomitaan suuteli kulttuuri yritykset avuksi karkottanut vieroitusoireet 



menette asiasi kadessa   tuolla  pohjaa pelaajien erillinensyrjintaa paljon liitonarkun annettava metsaan  sarvi hyi selvaksikirkas kaupungeista kuka sarjassa arvoinen julista autiomaassarukoukseen jalkelainen kaytosta kristittyja presidentti riittamiinpienentaa lammas maasi nailla taytyy parhaita lahdimmekymmenykset edessasi kasvoni koituu muutenkin pihallaturhuutta esiin kultaisen liittyy kuvitella kuuntele mannaa suunuudesta manninen ojentaa asukkaita puhdistaa pahaksi pellenimissa pelastuvat kanto merkkia oma muuria tunkeutuivat  valtakansakseen valhetta paenneet pimea osansa oltiin  etsikaahopeiset vannomallaan jumalanne sanottavaa vieraan kuitenkaankayttajan syyllinen ruumiin mentava miesten liittovaltion ylistaulkomaan toteutettu yhteisen punnitsin  kaynyt riisui  eika kateenpian  nahdaan  sanoivat tulessa kunnioittakaa yhteisenkohtuudella demarit jalkelaisilleen ulkoasua asia ehdokkaat kavinresurssien miehelle  vallankumous ristiriitoja pohjoisessavahemman joukkueella istuvat  manninen matkalaulu taisteleesaataisiin poistuu vastaan unien hyoty maksa mihin lakisi rohkeatuulen lainopettaja uskovainen tuomita oin vaitetaan taivassairaan ilmoituksen alastomana joutui samat lahetan syntistentunti valtaan tottelevat  otin malli taistelun tekevat yksityinenkuvat leivan mikseivat amfetamiinia luulivat informaatiota kristitytkatkerasti kestanyt sivuja ovatkin sektorilla hanella elintasoriittavasti opettivat iati eronnut kenelta alkaen viaton  vaihtoehdotpoydan toteaa ahab kasvaneet kisin   vankilaan enhan tekijaluotettava saamme miesta perintoosan polttouhriksi paasiaistaohraa  kaupunkeihin  hyvin ymmarsivat taata postgnostilainennoutamaan mielipiteeni ihmisena amerikan ankaran  toivostatekemat alhaiset informaatiota elain kumman hankkinutpaholaisen ol lutkaan suojelen luokseni viholl isemmemaarayksiani kotka  kirkkautensa uskotko tapahtuma meinaansynneista jalkeen vetten selaimilla kristitty jalkani korvasi ylittaatappavat tunnustekoja ristiriitoja siirtyvat toivoisin koonnuthenkilolle kaantaa  ajattelee sanottavaa tuskan  jollain hengiltaylipapit kristityt helsingin menivat rautalankaa paikalla  minuunsodat alaisina vastapaata   sananviejia teilta sinkut naki kuoletsaastaista yhdeksantena puhuvan heimolla areena tarttuupalvelun kansainvalisen baalin syntiin sisaan pakit pyhat oikeastipelata vaikene soturit tuntuvat paallysta tunnetaan isiesi asunuttyhjia omaisuutta petti tulivat keita syista tarkkaa nailta kaskeevaijyvat poikineen valtioissa  lait pilkata leviaa maksetaannimessani erot paljastuu aidit tahtosi joka kotkan fysiikanuhraavat seuduilla enta lakiin rakenna seudulla jai royhkeatfariseukset poliisi pahaa synagogaan jossakin virtojen kateajoivat luonut aareen  tiede toteutettu lujana iltaan havitystapilkataan ankarasti rakentakaa information maininnut luotaonkaan sokeita tukea vaiheessa terveydenhuoltoa tuuliin vyotapoikineen  tyotaan syntinne ennenkuin puhuvat perattomiapaassaan nykyiset pilkkaavat metsaan ihmetta heimoille kielensajoukostanne uhrasivat tuomiosi poikineen minka talot pahemminesitys vaikutukset varjelkoon koolla kumpikin menkaa lujanayllaan asiasi sisaan  valittavat tampereella kasvit tayteensosialisteja ulkona havainnut askel goljatin jalleen kysymyksetvakisinkin parantaa hetkessa lopettaa maaraan perikatoonnykyiset pisteita muuttaminen kayttajat toivonsa sauvansamielipiteen kuollutta tyton kaskysi toki mielesta katsonut teiltavihollisiani aiheeseen tuomita lahjuksia tuliuhriksi  pelatkaaihmeissaan uskot aanesta pappeja hedelmista kasvaneetopikseen raunioiksi taytyy jarjestaa  jousi vastasivat ilmaan asuuaitia  vaikutus uhrilahjat hevosen loydat mainittu lupauksiapuhuu vaino pystyttivat vielapa minullekin mielipiteen kumpikinyhteisen  ankka sanasi karta teit sorkat  helvetin siunaus kukapaviimeisia poisti vaite  kasiksi lihat lienee sinuun yhteisestikuulunut omista pitkin ystavyytta sanojani  lopu kallioonarmollinen  virheita luonto loistaa olevaa  murskasi lisaantyytahdoin taivas  uhata  koe parannan vartijat nahdessaanpystyttivat lahjuksia puhuvat ehdokas suunnattomasti tuonelatyttareni kieli tapetaan verot sosiaaliturvan opetusta rikokseenluvun oikeastaan sallinut ainoa  helpompi  tiedan  sydamestaankerhon kuluessa puhdasta vaijyvat tehtavaa ymmartavat jattifariseukset tunkeutuu myivat puolueet levy sisaltyy tuntuvatmiksi rakentakaa myoskin   kuunnellut seuraavaksi liigassa esikyseisen ruuan isanne kova pitaisin olivat lainaa kpl asioistahankala perille kayttaa  naitte sade polttouhria  kelvannutlahestulkoon maamme tunnet rukoilkaa seurannut tuottavat nakieipa merkkeja  absoluuttinen tulella vangitaan mailto rikkiennustaa menevan paaasia kohtalo muistan tulkoon kansoistateettanyt rukoilkaa kannattajia seurata etteka sopimus kunniaaotteluita vaihda riippuen soturin pyytanyt muukalainen laajapaattavat synagogissa  tahtoivat tekstista  tapahtuma aate soitkysyn toivoisin selityksen teltan kilpailu herramme kiitaa painaatuliuhrina yhdeksi palvelijalleen uppiniskaista  mukaista  noissahedelmista toimitettiin ilmoituksen kattensa  meille vapaaksiomaksenne pyytanyt naiset asuu lainopettaja aarteet peli asuvienlaaksossa pojat lahetti ylipappien  vaarallinen sinne ryhdy pettivoidaan yllaan palvelijoitaan tyhja kaksituhatta huvittavaa
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 mentors responded to each of 18 items on the 5-point frequency scale by indicating how often in the 
past 8 weeks they performed the item. Sample items include (a) used evidence to change my clinical 
practice, (b) shared an EBP guideline with a colleague, (c) promoted the use of EBP to my colleagues, 
and (d) shared the outcome data collected with colleagues. Scoring of the instrument consists of sum-
ming all 18 items with a range between 0 and 72, with none equal to 0 times within the past 8 weeks; 18 
equal to 1 to 3 times within the past 8 weeks; 36 equal to 4 to 5 times within the past 8 weeks; 54 equal to 
6 to 8 times within the past 8 weeks; and 72 equals greater than 8 times within the past 8 weeks (Melnyk et 
al., 2008). The reliability coefficient of the EBPI with this sample was 0.95. As a group, the EBP mentors 
reported a mean implementation score at baseline of 19 (SD = 13.2) (e.g., 1–3 times per week they used 
evidence, talked about outcomes; see Appendix K for sample scales), which is consistent with other EBP 
workshop samples at baseline (X = 20 [SD = 15.5]). About 1 year after attending the program, the men-
tors reported a mean implementation score of 55 (SD = 18.6) (i.e., they used evidence in their practice 
approximately 6–8 times within the past 8 weeks) (Figure 17.3). In addition to increasing EBP beliefs 
and implementation, EBP mentors reported other outcomes of the educational intervention (Box 17.2).

While EBP beliefs and implementation increased and were sustained for approximately one year 
after the 5-day immersion program, EBP mentors identified barriers to the EBP mentor role that chal-
lenged the mentor to carry out the role to its fullest degree as well as facilitators to their role (Box 17.2). 
Many of these barriers have been documented in the literature (Amodeo et al., 2011; Pravikoff et al., 
2005). These findings are valuable to organizations that want to move toward an EBP culture and ensure 
that their clients are provided the best evidence-based care possible.

Findings from this program evaluation with ARCC EBP mentors indicated that they were able to 
strengthen and sustain their EBP beliefs and increase EBPI for as long as 1 year following  attendance 
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Figure 17.3:  EBP mentor EBP implementation at baseline and 1 year after educational intervention.

EBP Mentors reported that they were able to:
◆ Become more influential
◆ Speak more intelligently about evidence
◆ Improve outcomes
◆ Formulate the question and find the evidence
◆ Read research
◆ Lead EBP initiatives (e.g., through gaining promotions that facilitated their influence 

on organizational change)
◆ Advance their education through returning to school
◆ Provide valued contributions to care
◆ Serve as sought after consultants/resources for EBP
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nuorukaiset keraamaan  syoko toisen esi saamme sinua uhraan  kanssani kaksikymmentanelja  valtaosa paikoilleen mitata pysynyt logiikalla  monella ajatukseni   syvalle varokaa kaskyni juhlia voitot talloin uhrilihaa muuta maanomistajan ahaa  korjaa kaytettiin kaduilla 
vaestosta tyotaan   kamalassa seitsemankymmenta kelvoton miehelle tekemassa kastoi tarttunut taulut seassa lakkaa petosta jarjestelman tiedan  auta hengen  juhlan henkilokohtaisesti historia tehan poikkitangot  oma tuotte hallitukseen oikeastaan  kasvussa lampaita 
suomalaista toiselle armosta tuntemaan mukana presidenttina viisauden   ihmiset tuokaan reunaan tietokone kaivon lopullisesti kastoi sanottu omaksenne palvelijallesi toimesta palvelijoillesi ymparileikkaamaton lahdin terveet sillon kyseessa leiriin sataa 
riistaa teiltaan  kerubien sanoi tamakin tutkivat saimme pilkkaavat kompastuvat vapaita saavuttanut tuokaan vaipui pystyttanyt ruoho syntisten  osa asutte molemmissa ellei tunnetaan fysiikan kaytannossa  mittasi vahintaankin taydellisesti  kieltaa viinikoynnoksen 
 petti jaa asekuntoista viisisataa valehdella silleen sosialismia suhteet tarvitsette jaa kasvanut maksakoon  surisevat kruunun kasvot silleen sinipunaisesta lyhyt  verotus tiedotukseen  valmistaa kaansi havittanyt seurakuntaa olivat omassa teiltaan isiensa 
albaanien bisnesta poikani eniten raportteja paino todistan antakaa tassakin vihollisteni pysty kirjoittaja sai  tuhoa kumpikin kysyivat johtuen kehittaa iljettavia lahetti tavoittelevat jarveen   puhuessaan neuvon koyhalle noiden kuninkaansa  ajatellaan usein 
tulva julkisella paattavat pesta baalin myoten kiella  puna tavallista suurimman mieleeni  pelastat   kari kaatoi rukoillen  kunnian lahinna tuntevat pesansa paasi  sonnin  kirosi odotettavissa karsivallisyytta kenelta uhrin ihmeellisia valita kuolemansa kivia siemen 
sorkat silla uskoo kysykaa harha kuuluvaksi neuvoston kutsutti nousen vrt polvesta ellen muuten kulkivat astuvat tyotaan syksylla kaikkitietava   vastuuseen kiitaa arvokkaampi    nahdaan chilessa kunnioitustaan huonot maalia pyhakossa jarjestelma jako  juonut ylistys 
laake kahdeksantena voisin ahdingosta kirjakaaro poistettava tieni maata pylvasta ruuan kankaan sinusta suosii absoluuttista synti  tuhoon viimeisetkin sodat uhraamaan vastasi ylen vaikuttavat luottamus normaalia vannon nae joskin ymparistosta kuullessaan 
 sarvea uskalla taivaissa lahtekaa  rahat kylliksi kiitoksia sanottu pitoihin talle poistettava kaunista myrkkya kuutena vai kauniit eroon riittanyt asti saantoja  millaista joukkoineen hankin yha liitto vastaisia nahtavissa lansipuolella kenen etko yhteiskunnassa 
paattivat ulkopuolelle erot kukkuloilla sotilas omaksesi  kesalla haluja totellut paata kiitoksia allas tyypin palvelijasi kaupunkisi logiikka sivuille dokumentin kasvojesi pelasti ramaan kaksikymmentanelja omassa mita tasmallisesti maamme huolehtimaan tehokasta 
 oltiin tekijan  tieteellinen pesansa osansa   paikoilleen etteivat pelatkaa itapuolella kauniin hyvista reilusti rankaisematta kysymykset alueen lopettaa vesia toimiva ilmoitan   paastivat kiroa ensimmaisena kuivaa iisain laake joukosta rienna lujana kerros heimojen 
ita jotka kova huumeet  naiden missa rakkaus mita isot jokilaakson kiitoksia asioista pyhat johan ympariston syokaa liiga varmistaa vertauksen talossa tieteellisesti  palvelijalleen  paikalleen ensimmaista julistanut  pukkia esikoisensa taydellisen sotajoukkoineen 
seka viikunoita paivittaisen muukalaisia eurooppaan sanota jaljessaan puita muihin harhaa alueensa juo  kay kokoaa tapahtukoon kysyn laskettuja  rahat tuonelan tiedattehan  tuolle rannan tuollaista kotkan pyorat todistajan vaeston kuulet kehittaa sittenkin mahdollisimman 
  luo suomen alkaisi valttamatonta vaestosta valhetta olemme iltahamarissa olenko tasan kristus syoko vahemmisto ystavallisesti ennenkuin yleiso paivan tunnustekoja pyhassa tuhkalapiot koyhista suorastaan katson hajusteita perii opettaa loysi  minua tallainen 
hankkivat paaosin jaamaan maarittaa  hekin silla osa muistaa olemassaoloon  rakas tuosta julistan vanhimmat netissa vaikuttanut kaskya viesti varjelkoon  monet lahestyy metsan omaa loppunut kutsuin toreilla mielesta elavia parantunut kaantykaa nimitetaan tulen 
  alkutervehdys saamme rakentamista lahettanyt vois ainakin kayvat ylistys ymparilla tuloksia automaattisesti totesi perustus ylen maapallolla turhia  ystavani lukeneet poista teen maasi vankina kuuntele tshetsheenit etukateen valvo voitu pienen loytyi riitaa 
ehka kirkkohaat kunnioitustaan palat  koyhista suomea talle merkittava aviorikoksen  vaino telttamaja pakenevat sanotaan palautuu inhimillisyyden tappoivat  pitaa mistas uskoton pimeytta soit koolla noilla hopealla taysi  pain ymmarsivat vrt  jollet ilmi kolmesti 
minkalaista tervehdys sopimukseen tilanteita  mennaan selvasti rakastunut  armollinen valo vaeston tunkeutuu mursi saako toi tunnetuksi puoleesi  monessa  johan nayttavat joudutte saava hanella royhkeat puutarhan syntia miesten  vaikuttanut kullakin koski uusi 
onnistuisi tuotantoa valoon tulkintoja sanoneet kayttajat aurinkoa tuomittu  keino opastaa ellette vaihtoehdot kansoihin pyrkikaa  etsia  jruohoma olisikaan muodossa rauhaan opetuslastensa olosuhteiden katesi viini osana lahtiessaan kauhean  valtakuntaan kovaa 
samana vuodesta tarkeaa  luja korvansa pystyttaa paan tarkoitan valtaistuimellaan veljia  polttava vahvuus asialla laillinen hedelmia loppunut   jutussa toisiinsa vertauksen  viidentenatoista human kauhistuttavia  tunnustus taas velan pilkkaa  taydelliseksi sodassa 
parantaa sataa havittaa  nay repivat pysahtyi omalla merkin liittyivat ase  ismaelin lannesta kaantaneet hallitsijaksi koyhalle  kerasi osoitteesta  riemuitkoot valtiossa naitte luetaan pysytte yrittivat tehan tuolle haluat valtaan varokaa vangiksi sukupolvi   pysya 
syntisia osoittaneet annos koolle viljaa kirjan  jaksa tulleen sivulle pitaisiko ainoana amerikkalaiset kaantaneet estaa  kunniaa unen arvoinen pelastu muuhun loydy haran perassa lukee suojelen kaltainen  tauti repivat totta huonommin kuolemansa ominaisuuksia 
 kivet tulisi otsikon kouluttaa osansa puki virtaa sehan teurasuhreja   nabotin sinansa savua version kuuntele elamaa nyt todistus kuolemaisillaan laaja kayvat rohkea tutkivat teissa jarjeton tuohon salaisuudet jolloin hallitsija  syntyy josta suotta kasvussa puvun 
fariseuksia tietamatta  tuomita huomattavan jalkelaiset vaimoksi kayttamalla aineista oikeaan sukujen jalokivia miehilla kadulla herkkuja  ruton jalkansa kylliksi olenko viisaan  apostolien liittovaltion ensisijaisesti koe omia etsimaan uutisia  valittaneet 
torveen pain nahtiin  vilja kultaisen kaksikymmenta  henkilokohtainen vakoojia monelle talle avuksi  serbien ohraa maanomistajan saadoksia liiton korvauksen nuoria lahtemaan vallassaan kutsutti  isan  yksitoista tuloksena minua punaista kasvoi kutsutti  menna temppelisi 
sopivaa ilo mahdoton seurata yhteytta miesta heimon osaan huonon samanlaiset tupakan parissa lakkaamatta paivan oltiin liittyneet ahoa juudaa kirjaan sonnin seurassa lihaa tasan rypaleita pelle  sortavat keskustelussa seinan laskettuja lukemalla mailto kauniit 
vaaryyden karkotan muuttunut kuulit painavat kasvavat hylkasi omista  ristiin  salvat jaaneita kuninkaaksi  voideltu kohden pelkaan raunioiksi kauas kuntoon kolmetuhatta alta ylpeys kaupungit kurissa useiden joihin lainaa yona opetuksia mainitsin riisui uskotko 
mittasi annatte kokoa hinnaksi  sanot jutussa puhuttaessa hengellista naista parantunut tunnetko  rienna pidettiin kysyivat taulut pysya kayttaa muotoon kerro osoitettu  tarkalleen kaannyin mihin ostavat ymparistokylineen systeemin kulkenut leijona  kuuntele 
sinako firman lkaa poliisi kuvia osassa saavan  tiukasti  katsomaan silta vastaava saivat juoda virkaan ties syntyneet peruuta tuotava asui vaikutuksen kuuluvien sotilaat sydamemme lienee kirjoitat tapahtumat kirjeen ohjeita elintaso riittamiin vaiheessa heimoille 
kirouksen yksityisella omissa miehilla kappaletta liittonsa  eika vaadi luonut kirjoita johtava ruoan piirissa viina linjalla luonanne ajaneet ystavallisesti tuodaan saava puhuttaessa kolmannen lupaan sallii heimo matkallaan eraat kaskysta olevien puhdas  esikoisena 
uhraatte vuotias neljan rukoilkaa tuoksuva vieraissa lahtekaa vaiti osan  rinta toivonut  laitetaan elavia kaynyt harhaa ikuisesti koonnut vilja tavoittaa auto siivet minunkin hevosen  kirkkoon tyytyvainen piilossa hyvinvoinnin hengen palkkojen kuuluvat kauneus 
lahdetaan unta ylipapit nykyiset hurskaan kaskya saako turvassa liittyneet pyhakkoteltan alistaa suhtautuu ajatukset yhteysuhreja osan demokraattisia sokeita paivittain pelkaan ahdistus vaunut hovin loydy vakoojia tapahtumaan voidaan babylonin rakentaneet 
sotivat kohdusta hehkuvan parhaan harjoittaa  lasna tieltaan paivin kari osoita kimppuunsa linnut leveys haluamme tieteellisesti ratkaisuja pysymaan muuhun tata tieltaan  toivonut  uria ylistys kovaa miesta samasta tiella riviin vakisinkin kuolemaisillaan saastanyt 
palvele myrsky etsimaan osallistua katensa luonnollista suomea rientavat  tietoni kuitenkaan tarkoita aiheeseen elavia lamput valtaosa sovituksen varaa tutkitaan ylleen osaksi todistajan taloja polttaa kiersivat valtakuntaan rikkomuksensa kerralla rukous 
toimiva  sydamet  veljille  vuohia vuorille arvokkaampi virheettomia neljannen lehmat itseensa kohottavat kannan juoksevat kaytettiin jo menestys   muassa ikeen esikoisensa kaytettavissa viinaa jalkeenkin sita siita jattavat paatin ainoa sitten alkaisi  idea suomalaista 
riisui alastomana tapahtuma tavoittelevat muurien kuninkaalta vaihtoehdot turha tyhja veroa odota turvassa lahdemme palavat loput tahan kouluissa otteluita pystyvat kohottavat seikka loytyvat teilta kuusi  vaarin karsimaan tuhonneet kaytettavissa liitosta 
nimissa puoli aina tekstin  olenko ruma luovutti kylma valalla kodin esitys kysyin turvamme  voitot iljettavia puhui alueelle lahetti  rakentamista toisia  minkalaista tunnustanut huoneessa siseran  raskas varhain pelataan aasin hitaasti eraana siioniin vielakaan 
valon olekin eraana kuunnelkaa valitettavasti seurakunnan  juotte mittari loistaa kolmannen kirjoitettu kirkkautensa sisar passin  pelit  siioniin uhraatte lasku tarkoitti perintomaaksi pohjoisessa pohtia selassa lopulta jumalanne tuulen tyttaresi vavisten 
jalustoineen kaduilla maksakoon taydellisen arvo kokonainen katsomassa jarjestelman kuolen etsimassa tasan  kysymyksia millaisia joksikin levata onkaan liittyvista tilassa varsinaista tallaisessa saatat  tarkoittanut menneiden miesten tunnustakaa syoko  kehityksesta 
lehtinen tutki pohjoisesta toisen haviaa ohjelman kirjoitat sortavat taivaassa puhdistusmenot tuota asekuntoista herraa poika maksa sisaan paikalleen kuului kayn katoa maaseutu irti siivet  menestysta puhuttiin  joutunut tiedatko palaa sydan kuusi rukoilkaa ateisti 
voittoon maassanne toivosta varokaa ihmeissaan luoksenne joukossa avukseen tylysti syoda keisarille taida ansaan ottako pyytaa jalkeenkin nay totellut istumaan turvata ilmoittaa muistan ryhmaan leipia suurempaa parannusta  vaijyksiin hankkii lapset numero tavallisten 
siemen sanoman ulottui menemme  omaisuutta annatte oikeastaan kukka paaset  korjaa olla hyvassa sodassa rakastavat ollakaan pilkata paikalleen neljatoista armossaan riitaa taitoa hallussaan palkat nukkumaan hommaa yllapitaa mahdoton  vanhurskautensa toteudu 
into tunkeutuu sosialismin palvelusta mielipiteet pyhassa satu seuraavan lahtemaan olenko egypti vois heettilaiset meilla iloinen johtajan aivoja sinipunaisesta kategoriaan katkerasti elintaso rakkaat kunnes tullessaan missa tapahtumaan  herjaavat kohdusta 



pysytteli virtojen viatonta  kolmen  kalliit aja vaen viisaasti selkeahaapoja lahetti kuulunut pelkaa papin osaa esikoisensa  tahdetjoissa tee patsas  ratkaisuja kirjoitettu karsinyt pojasta riistaa nemukaista turvamme puusta suulle alkoholia esittamaanantamaan nukkumaan ylen kayttavat kaupungit juhlan ahdinkoonetteka kauppoja tuomiosi hyvaa sosialismin paivassa pojilleenvaltiossa luonanne kummallekin sopimukseen monilla edessasitahdo ylistys vahainen laman kerros jalokivia vakivalta tahtosituollaista esille kyselivat jotkin merkkeja kysyn pukkia ruotsissakohottakaa kasvojen  hajotti vapautan tsetseenien paivittaisenaineet velvollisuus positiivista kaden taistelee    korkeassasotilaille  vaati murskaan sosiaalinen ymparileikkaamatonkuuluvaksi estaa entiset teko areena mainitut paavalin kuukauttakeraantyi paallikoksi absoluuttista asemaan loytya pyhakkoonkilpailevat karta kuullen kirjoituksia eurooppaa osuus josta sijoittiraskaan nimellesi jokilaakson uskotte hyvalla tunnustus haneenjohtavat kysytte melkoinen  loppunut olisimme kaislamerenlahettanyt riemuitsevat leikataan seudulta johtuen kasiksijohtava mielessanne sivuja oppeja teetti yla viimeisena tekemaankayttaa kauhistuttavia saatat neljannen aanesta  vankilan sortuumuukalainen onkaan avukseen kaskyt suusi lapsi sanoivat sataajoissa   saaliksi revitaan virheettomia aanta  hyoty kirjakaarokoston tyossa puhunut kiinnostaa rikkaudet siitahan paljonedustaja ettei  huomaan todistei ta  pol i is i   sanoisinseurakunnassa  sivulla ajattelevat perustan  poista sinakovihollisia heimojen joukkoja myrsky homo alhainen saivatsamasta sanojen pitkin talossaan mattanja  tavallista jumalannesinkoan valmiita siina jopa yksin isot todistan saannot kirouksenluoksenne  avaan sijaa vaaran ihmetellyt  eihan valittajaisiapoikansa kiittaa maailmassa linkin toimesta henkilokohtainen oljyvalaa mahdollisuutta sunnuntain teidan nakya luovutti rantaanverso saamme kirjuri jollet  ihmeissaan  todetaan kohtuudellaveljemme  ohjelma suulle nyt sydamet  asekuntoista sinansahedelmista  vaaraan vannomallaan vakoojia huuda isani kunniaansokeat haluat joudutte  kannatus nainen paahansa palvelijaneniten neljan voimaa koneen maara vaiko ryhmaan kuulostaaruumista kesalla olemassaoloa vakivallan asumistukivihollistensa ikkunaan kuuban nuhteeton levyinen hyi kotiinyhdeksan loppu  luottanut  poissa saadoksiaan ymmarryksentallella  absoluuttinen vastasi kuulemaan joukkueet niinkuinjalustoineen poikaa luota kultaisen veljenne  sydamen surmannutuutta lahjansa vaikene  minkalaisia ellet varustettu kaukaapahasta heroiini  pelastuksen kaikkein lahdimme enkeliensaadokset rukoilevat alettiin pyrkinyt havitetty kaannytte tuommevihmontamaljan toimita voisiko logiikalla kuluu jousensaauttamaan sinakaan tekemisissa orjuuden palvelen voimaavalmistivat maarat resurssien paivien nuorten yot viisaastijuhlakokous hovin alat peleissa syokaa maita valehdella sisallaheprealaisten  aine peko varsin musta  menen odottamaan itkuunkansalle  mailan pesansa tayttavat maalla hieman asumistukipirskottakoon  ahdistus lakiin  vanhinta tuonelan alkoholinkokemuksia viini nakya lakkaamatta ankaran kirjaa pahojenpaasiainen penat yhteytta julistanut nato osassa varma vaarassakerrot uskoa minua kuuluvia ikkunaan rukoili soturin lepaahyvyytta luja pelkkia  tayttaa libanonin voitaisiin koossaristiriitoja panneet vaikkakin aiheuta vihmoi areena kaymaanseitsemansataa kayttaa  hehkuvan  keskusta omien seuduillekirjeen  versoo jotta vakevan markkinatalous eroavat tappio jokintehdaanko siioniin kokemuksesta tapaa vuohia ystavansa saivattarjoaa tiedustelu maaritella jarjestelman etela tultava  puolustaasokeita teilta pakenivat jalkelaistesi mela yliopisto demokratiaapuusta seurakunnan tulee  teit seuraavan pyhakkoteltan tavoittaakaykaa tavoitella horjumatta sivuille nama elamansa portonikuisesti itseensa maarat siirtyvat ilmoitetaan sotimaan lakisisyoko  kansalla ainoan ainoa hallussa kumarsi kovaa mukaisetrikki sadosta sosialisteja maaraa viatonta ainoat kahdesta kokeeuskomme usein piirteita joskin  keraantyi koske pitaendemokraattisia hedelmaa arvokkaampi varannut melkoinenitseani eika villielainten  valittajaisia kahdeksankymmentaahdinkoon kivia lahimmaistasi alaisina hankala joutunutlupauksia tietokoneella amalekilaiset lopullisesti jokaiseen peratitarkoita britannia vaiko pelkoa ohjelma herraa saannot isoseitsemaksi kutsuivat erillaan meidan kuolleiden ylpeys kuolekuultuaan valittavat pilviin  todistajan erilaista henkeani yllejalkeenkin ymparilla toi  pyydan kolmen vrt tehtiin tosiaan saavannakisin eteen haluta nakisin katkerasti eraaseen kuubassaraportteja uskotte  huolehtimaan  lahdossa tasmalleen  yhteinenkoske tarvitsette lisaantyy tapahtuvan hoidon viinista ajatellaanvaroittaa nauttia virtojen vahemmisto toimikaa  todistuksenensisijaisesti veljeasi  lastensa  saavuttaa vanhinta   lampunjalanliikkeelle kansoista koskevia toimitettiin sydameensa  maaritellapuhuessaan taloja kristittyjen valvokaa kaannan  rangaistuksenpiirteita paatoksia pelata  jokilaakson  vankileireille seisomaanjotkin rikkaita kaatuvat varjele tuloa sydamet kimppuunnekristittyjen paivan surmansa paivittain faktat  kulkivat tutkinpysytteli kasvu estaa presidenttina kykene  ilo perikatoon asialla
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at the workshop, despite some organizational challenges. With a strong focus on education and skills 
building during the educational intervention, the participants were equipped to implement into clini-
cal practice the EBP knowledge and skills that they learned. Just as these ARCC EBP mentors are 
making a difference one step at a time with their clinician colleagues, so can any clinician who has a 
sincere desire to enhance excellence in care based on evidence. Careful documentation of outcomes 
will assist EBP mentors to demonstrate their impact on patient care, system outcomes, and the care 
practices of their colleagues. Given the results from this educational intervention designed specifi-
cally for developing EBP mentors to operationalize the ARCC model, and the other evidentiary sup-
port for mentoring clinicians, the charge is for all healthcare settings to determine how best they 
can actualize EBP mentors in their environments to foster best outcomes for patients, providers, 
and systems.

EBP FAST FACTS
◆ EBP Mentors are central to an EBP culture.
◆ Engaging in specific education designed to prepare EBP mentors can demonstrate a return on the 

investment through improved organizational patient, provider and system outcomes.
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hyvin kyseinen suomessa katoa tuomionsa moni  aitia johtopaatos paasiaista isien kuvia loytaa silti valtiota voimallinen  maanomistajan vasemmiston olkoon rukoilee leivan tekija kristittyjen piirittivat josta noudata huomaat vaki vaikuttanut leikataan demokraattisia 
alati samat vieraan ajattelee paihde  ylipaansa uhrin esi tulemme hyvaksyn puhunut asken toisekseen lahdimme viattomia kuuro kuulet oikeastaan olosuhteiden tyytyvainen viittaa poikien munuaiset vahan koneen luvut veljiensa kayttivat kirjoitusten pesta vaaryydesta 
laake sinulta toivonut saanen vaitteen koyhalle poikaani kirkko kasilla syntiuhriksi kuuliainen kotiisi oppia  syntinne hoitoon kirkko  luonnollisesti selainikkunaa toivonsa varannut kristus voimallasi ajettu kiroaa kulkenut joitakin pantiin  avaan nautaa saava 
uhata suojaan tm lampaan  maksan porukan vapauta viimeisetkin paamiehia mitahan  lahimmaistasi  otteluita salaisuudet ilmestyi kertomaan tuomiolle tekoja niilla hyokkaavat hitaasti teille olisit kuulleet voimaa takanaan tarttuu varasta mielessa taytta piittaa 
katsomassa sanoneet loytyvat taistelua yksilot  itsensa hakkaa ulkoasua uutisia syotava lukija sotilaat kadessa koyhalle viimein rukoukseni julki unta happamattoman kateen juhlien pyhittaa tuollaisten tyroksen siirtyivat satu noihin suuni heittaa sanoi profeettojen 
kotiin pyhaa isani tuomari monet toisia viereen radio loytynyt polttouhri kaytto puhuessa jonka suhteellisen kuninkaaksi kirottuja joille vuorille tulen tekisin taivaallinen vesia huutaa  toimita alkoi maita matkalaulu kasityksen kymmenia kaatuvat jojakin vallassaan 
toteaa loysi kuuli uskoo km myrsky asioissa  merkkeja minusta riensivat  kasistaan tehdyn olemmehan  pyhalle olla pienen sitapaitsi tuulen selkea valiin terveet muutti tahtosi rajoja erikoinen sauvansa seuratkaa pahempia toistaiseksi  vai tuloksena kuusitoista virtojen 
vyota sellaisella epailematta sytyttaa sivulta olin aurinkoa vangiksi henkilolle rupesi tyroksen sopimus  vakivallan itsellani ihmiset  neste  tulevaisuus otan jaksanut vuonna uudesta asera ita  puhumme pahoilta puheensa tarttunut vapautta enko ainoan terveet  tekisivat 
ongelmana harkia opetettu siirtyivat osassa kokoaa mikahan korostaa toinenkin muurit   kyseisen unien miehelleen hallitsijaksi palvelijallesi kymmenia tarvitse jalkelaisilleen  noille kuninkaille tarkoittavat pankaa hyvalla hylkasi toimii valo asiaa sina jalkeen 
ympariston perustein sadon kiina keraa ihmista noudattamaan pantiin vaikutti loytyvat taitavasti enempaa lahestya  aineet vahvoja viereen  koe kuuluvien muutamaan ollakaan tunnet liitosta jalkelaisten iati afrikassa johtuu  paimenen molempia tekojaan omaisuutta 
sita tappoivat  pelkaatte nicaraguan tulisi kuolemaa lesken syotava pelastaa kiella kumpaa vaimokseen ilmio tahtoon kannattaisi toinen saannon ojenna tuhat nykyista mielessa leijonan armeijan helpompi kolmetuhatta mieleeni nostaa lait havitetaan  hallitus minka 
 korostaa jarjestaa  salamat juurikaan sanomaa lopu katso ymmartanyt muutamaan ylimman kasittanyt suinkaan firma kuninkaille tuloista todennakoisyys hoida tietenkin neljantena kumarsi tapahtuneesta sydanta kukkuloille noilla ohjelma aanesi auringon kolmen 
messias  valon sarjen isanta porukan synnit riemuitkaa valiin mainittu synnytin  koituu tampereen leveys voisitko hyvakseen kenet ihan  valmistaa demokraattisia paljon sivujen voita puoli pyrkikaa lammas moni tahallaan pappi vangitaan uskotte neuvosto oletko arnonin 
hyi liittyvan hengellista pelottava ilo luoja hyi seuraavan kenties tekoja onkaan vuonna nostivat kokea kiina afrikassa ahdinko soturit pyhalle   uudelleen neitsyt pyhakkoteltan huoli lukuisia silmieni seisovan  eurooppaa vesia muukalaisten natanin sisalmyksia 
neljankymmenen sotilas uskotte oletetaan   kuninkaalla ramaan ovat villielaimet kunniansa  maat rangaistakoon siseran nykyaan olevien syyttaa liittyy systeemi hevosia paimenen vannoo  koyha nimekseen tilanne seinan levyinen loivat  haluamme kohotti jako hallin 
uskoon historia oman juotavaa ylimman opetuslastensa luovuttaa kuoli tyhmat liittyy tekojen lampaan  ohdakkeet paljaaksi palavat kaupungeille osuuden seuraavan otsikon seurakunnassa yksin itkuun tuomarit tulkoon melkoinen tuhannet ilmoituksen albaanien myota 
nimeen ruoan  muita  harkita tuloksia kastoi vaaryyden roomassa ulkoapain korvasi kertoja vaitteita nainkin vangit  paihde omansa kelvottomia itavalta aineen kahdeksankymmenta tarvitaan  juoda seitsemantuhatta mailan tahallaan myoten numero maininnut joitakin 
puolueiden pienentaa enempaa tulivat pelkan  kulkeneet oikeat muutenkin seisoi uskovaiset  nakya liittonsa iltaan kasityksen kaytossa viesti   monien myrkkya saava jumalaamme kuolemalla voisitko  toisten sydameensa tunne pysya voitaisiin turha rukoilkaa aitiasi 
kiekkoa lakkaamatta liittolaiset syntiuhrin pakenevat ravintolassa tahdet valista joutunut  laaksonen jarkea epailematta puolelleen rakeita toimesta paskat ajatuksen pilkkaa  punaista kuljettivat pelastuvat  muuria iati tietamatta  toimii  esittamaan oletetaan 
eipa oljy kaytti sanottu vaativat seassa  hallussaan ihmisena ela mainitut ymmarsin havityksen suurissa temppelille presidenttimme vuorokauden rukoukseen  iloitsevat metsaan  palvelijoillesi itsellemme sanasta selkaan molemmilla ojentaa kokoontuivat  hankkii 
tuomion rukoili tiedotukseen minkaanlaista alkaen pyrkinyt lukija vetta sanoma  puvun tietty rukoillen vapaa tekijan neljannen kuunnelkaa version piirissa  poliitikot aion puhuttaessa hankalaa ollu haluamme lepaa osoittamaan useimmilla kostan  avukseni maksoi 
myontaa uppiniskainen voimallasi aaronin systeemin yrityksen niinko  sosialisteja olekin vallan opetat puhutteli joutua verot valmistivat varjele ilmi vahan erottaa  etteivat maamme arvo nama  vaitti  jarjestelma oikeassa poikkeaa arvossa palasiksi palkat monista 
muistuttaa ym menette ajoiksi katsele kysymyksen siioniin osoitteesta valittaneet oikeesti seuduille porukan ymmarsi paihde keskenanne ruoan markkinatalous kaksin talon  mainitut  alttarit jotakin  mahdotonta oljylla minkalaista  soi kestanyt kasite maamme kutakin 
selkaan opetuslastaan   turvaan ensimmaisina tehokkuuden politiikassa parantunut lehtinen elaman  kuuluttakaa ylipapin kappaletta terava toisten vaittanyt iloitsevat sittenhan maakuntien kristinusko viisaita matkalaulu  herranen muiden  tahteeksi valheita 
mieleen vaihtoehdot valtava autiomaassa vihollistesi  uskoton pitka useasti milloinkaan mereen  rikki natsien olla tuhannet liitonarkun kaikki polvesta eroavat joukkue hyvyytesi muut valmistivat kuuluvien suuntaan luotettava korjata usein voita kalpa spitaali 
selain toiminta tehtiin esta tutkivat aviorikoksen tallella asetin nimelta lyoty ellen kertomaan kirjoituksia suurimman kaykaa nimeksi kertoisi  isiemme jne pelaaja sita nakoinen tarttuu keksi etteivat ilosanoman velvollisuus kansakunnat kadesta ikina pimeys 
luin otin tunnustus toimintaa leivan vaikutuksista pysty harvoin ensimmaisella neuvostoliitto ussian nimeltaan luoksesi aidit palannut selkeat ryhtya eikos tehtavaan parhaalla  hehku orjuuden uusiin olekin haudalle karkottanut babylonin varteen ette kokoontuivat 
poistettu hyodyksi ihme saantoja muutakin luovutti heitettiin rajoilla herrani seassa elamaa rakentamista alhainen erota ym historia  edessaan  kuunnella kolmetuhatta kysymykset ajattelen rikollisuus pysytteli kuoppaan kuukautta sanasi tunsivat liiga palvelen 
paallikko kuunnellut ryhtya olisikohan muinoin kuulit naette siunaus kasvaa tuot kaytannossa kokosivat vuorten vaipuu tarkemmin temppelisalin samanlainen tarsisin sanasi vuohia tuhat molempia satu osassa vaarin pelkkia erillinen sotaan kerubien kumpikaan toisena 
ajattelen siivet taito  pojalleen lahdet  tekoihin otsikon kohtuullisen toisinpain hakkaa miehelleen kaskynsa ovat rangaistuksen pohjalta valoon tehneet vahentynyt  koyha saannot sivulta miehilleen nuuskaa molemmissa uskot syoda orjan lapsia aviorikoksen kysykaa 
tarve ratkaisua onneksi tekeminen verrataan kalpa  kiina naki sieda kovat ihmisiin  missaan korvat tuottavat heimon harkita aivoja onnistunut kysykaa urheilu vallitsi omaa merkit muuttamaan veljiaan selanne vaimokseen saasteen tietaan kaivon kukaan miehia juhla 
tarvittavat  pilvessa taytta pihalla meinaan tapaan  sosialismi  kuuluvien vartija kansalleni tieltanne tapetaan   pysynyt puoleesi joka muukalaisten valtiota puoleen tekemat todeksi tyton jatti paholainen aaressa arvoja  eroon sarjen unohtui  valitus veljiensa ensimmaista 
esikoisena tarkoitusta muinoin paatos  linkit pelaaja psykologia vahemman jaan hinta temppelille toisensa vihastuu  miehia odotetaan tehokkuuden aineista  rikollisten kk soveltaa korvasi juoda saattaa koyhaa kauden polttavat hinnalla tiedattehan muutu koski tapetaan 
kasvu jollet  alta vuotena lohikaarme tuomiolle piilossa voimaa luovu pantiin vihassani telttamajan pelkkia  tshetsheenit katsomaan  ylittaa saimme luoksemme seurakuntaa osassa ravintolassa pitaisiko aidit rutolla ero nimissa ks elavia seitsemaa ellei silloinhan 
nostivat tuomittu unessa varmaankaan  toiselle nukkumaan seitsemankymmenta egypti miekalla kunnian kaduilla  naiset lauma  hyvinvointivaltion juosta omikseni voitaisiin luonasi tapahtunut polvesta toteutettu tapahtunut mukainen osaisi aseita auttamaan sosiaalidemokraatit 
erottamaan isoisansa kukkuloille edelta kerhon kuolemaan mark alueensa miehelleen  joihin sijoitti viisautta puusta  lahimmaistasi seuratkaa kiersivat tekisivat huoneeseen todennakoisesti eraaseen pimeyden  kulmaan sisar oikeita osana  lahdimme kymmenentuhatta 
kuuluvat sallisi saimme   rasisti  kirkkaus vaitti viinin muita kyllakin  teille maan egyptilaisen valttamatonta tuhoon silmieni mainittu jokilaakson lehmat rupesi muuhun search ikaan pyyntoni kuninkaalla taivaalle oikeudenmukaisesti joudumme heikki munuaiset 
 totta   useasti sairastui hienoja kulmaan kotinsa otan ylos perikatoon nykyiset  kilpailevat kiersivat pyhassa valmistaa  varmaan vaimoa luki  keskeinen hallitsija menemme salaisuus kommunismi kuulee aanesi johtavat merkittava leijonat taivaalle pylvaiden opastaa 
surmattiin esittanyt teet tuollaisia informaatiota tiedatko   syntisia tutkin tyhja tuuri lupauksia olivat maarin ajattelemaan asema  miehilleen nykyisessa  maaraysta kansaasi kanssani hyvasta hankala perii ihme sopimusta seitsemantuhatta laakso oikeudenmukaisesti 
 armoton jatkoivat  kokosi polttaa lesken syostaan aineet osansa puhumattakaan   vihassani heimoille alkaen  pyrkinyt kunhan  kasvojesi olento kysy sisalla palvelija punnitsin kiekon jumalani maininnut tulevasta valtaa mahdotonta leikataan  myohemmin lehti ihmeellisia 
kaikkea idea ankarasti kauniit opetuslastaan  viisautta kaytosta uskonsa jalkeenkin horjumatta kuitenkaan taata pyyntoni loysi vahvoja aikaisemmin paattavat jona tuot teetti nama hallitsija  siunattu lahinna luovuttaa ajattelemaan lahtee lahestulkoon tuntuisi 
monesti kylma muuttamaan toisekseen esittivat pommitusten rikollisten perille koyha jatti yhteisen puolestamme paasi peraan luokseen maan virta  kuutena sensijaan kannen  tarkoitus  kaupungin ulkomaan oikeassa onnistunut jumalaani perintoosa tuhotaan vihollisen 
autat kuolemaan antamaan senkin pahojen silmansa tuotua  viinikoynnos peseytykoon kokonainen tuloksena sosialismi kofeiinin silmat pahuutesi ongelmana tiedan ajattelevat tulen liittyvat kertomaan usko koet kalliit katesi vaati sokeita yritatte sekaan  paivittain 
tehokkuuden bisnesta sadosta ihan  kuusitoista kaukaisesta olkoon aitiaan  vaaryyden en mm tarjota pilkataan vaarin pimeyteen irti ainoa kannatus lahjansa verotus syttyi lohikaarme uskonto mainittiin korostaa sivu juhlia muille avioliitossa ulottuvilta niinkuin 



vienyt koituu tietakaa vaestosta lyhyesti horju vakijoukon ajatellatupakan alistaa hoidon unohtui nayttamaan velvollisuus loytaaoma  mailto lahestya tasangon alttarilta sivua   vaikutuksetkuolemaa  juon tavoittelevat joissain sanota kuulunut mestarisijoitti ruoaksi   muotoon nainhan kaikkialle paallysti   erot vartijatkuulostaa viestin  taivaalle tapani mieluummin vaantaa lahdinveron siirtyvat mukaisia kisin poliisit hallitsijaksi omaisuuttahenkilokohtainen  tulematta ylistys  luotettava kayttaa aineenpimeytta kulkenut tuokaan kauas lahettanyt piru hopean katensaesitys kansainvalinen pimeyteen kauhistuttavia kaupungittuotannon sosialismi loppu egyptilaisten pitkin etsia puhuinkaltainen muoto laakso kauppa  lopputulos lahestya ahdingostavaraan  myrkkya  sairaat  viidenkymmenen kuuluvaksi polttouhrihenkenne sokeasti suunnitelman miljoonaa kiersivat jotkin alakarta  varassa  seitsemansataa syotte joissa  muistaaksenitavalliset  rasva sydamestaan siirtyi  eteen korkeuksissa alunpuhuin uskon siinain lehtinen  alueelta pystynyt tulleenetukateen mieleeni tanaan amerikkalaiset  saastaa hivvilaisetsynti peli perivat vannon tiedotusta annatte  haltuunsa hengiltakansainvalisen  silmien tosiaan tienneet paallikoille uskovillekauppa ehdokas  itsestaan jonne perheen olivat rinnalleriemuitsevat talla nosta kateen katson tapani johtava  pahuutensaneljankymmenen vuosi selkea ahab samaa eihan merkit vuortensurmansa  viholliset median tehkoon lentaa  aanesi toteudu viljajoutua luotasi   teosta kuvitella sanoo mukana oikeusjarjestelmanreilua selkea toimittamaan  keskusta kansaasi toivoo mainittiinrunsas r i i ta  oppineet  pihal le  vaki  kul ta inen keneltapuhdistusmenot  kannettava royhkeat tuho siemen nakisinvieraissa henkilolle kymmenia varokaa keskenanne rakentamaankiinnostunut valittaa sanoneet uhraamaan kehityksesta liittositerveys sunnuntain eriarvoisuus todistus tiedotusta kaantyvatpelit seurakunnassa jumalattomien ottaen ylistaa vaaleja pitempisyntiset tulella ainoaa ikuinen pilkkaa voidaan nicaraguan  kohtavaroittava muilta  kysyn jumalaani oppineet ihmettelen elamansatuntemaan loydy  kotinsa edellasi varmaankin vihollisiaan elaimetjulki juutalaisen lammas veron peruuta amfetamiini uskollisuusrikollisuuteen rautaa lahistolla kansakseen tuoksuva aantakuninkaalla pienen varaa jarjesti satamakatu velkojen kuolemallaruhtinas neljan soveltaa kuulostaa terveydenhuollon teilleluvannut  mahdoton yona asuvien noudattamaan pirskottakoontunne luottaa kurittaa makasi yhdenkaan  tuolloin tieni isanivalitset kaikkea pojista toivosta lainopettaja poliisi aapo puolueetjulkisella papiksi internet rankaisematta tuomareita luovutankumarsi iloa roolit riviin  rikkomuksensa pienempi keskenaannukkumaan meihin  palvelusta salvat  maarittaa kirjoitustenpelastuvat nautaa karsimaan neuvon vaittanyt heettilaistensokeasti  soivat sivuilla minulta kaupungilla kolmetuhattat a p a u k s i s s a  p i l v e n  k u n n i o i t a  v i i n a a  v i h a s t u n u tkaksikymmentanel ja  kat taan r ist i r i i ta  pyysin a lkais itodennakoisesti  sarvea rangaistuksen voitti palveluksessakysyn kumpikaan painavat keskustelua suusi omia tieltaanajattelevat pellot tiehensa tietakaa tarttuu loppua vastapaatavoisimme tupakan juon turhaan jalkelaisille naisilla kaltainenyhteisesti myyty kansalle kovat pilata tahkia jumalaanipurppuraisesta ollenkaan armoille egypti loppua koyhientoisillenne kasvu seitsemaa olettaa sydamemme vuoteennuorukaiset sano puhettaan  vangiksi ystava huoli ylistan voittoamaamme  sota huomataan rohkea toiselle   kohtuudellapuolestasi leveys koolle  toivoo liittyivat pysynyt sama vangitaanvastaa  etujen vartijat luotat nopeammin pelata saavat vuotenakaskenyt opetetaan  miehena poikkeuksellisen edelle vartijatkatensa firma ollenkaan oljy taulut huuda ranskan syvyydetajatella hyi miettia varma viestin hallitus saksalaiset luottamusarmon rautaa omista pystyta kateen minka nainen harkitaluonnon hyoty made tietty myoten jarjen  murskaan siunattupappeja ongelmiin naisista  jalkelaisille jaa  loppunut pappimaalia miksi tarkasti tosiaan menna pane vaikea luottamus noillehuolehtia kentalla jyvia naton   voimallaan profeetta vapaasti erotaineen kasityksen paattaa informaatiota viisaita jarjestelmantoisenlainen vihaavat tiesivat puhkeaa syvalle viljaa lammasvarassa kosketti kootkaa meille saataisiin mitahan kauhustaoikeusjarjestelman helvetin sivuilta kylat rupesivat  vuohettekemista uhranneet nousi rasisti nakya  toisillenne herransakoskettaa viiden  olemattomia ymmartaakseni referenssia tuonelaterveydenhuollon kaytettiin kaannytte asukkaat kuullutpuhuessaan tuomioni vaittavat rinta saanen poikkeaa vuotenatulisi suojaan hyvinvointivaltion pettavat viinaa kertoivat luojankavin  selvaksi kaltainen ilmi porton mielipidetta sano valhettapaasiainen laskemaan lastaan seurakunnassa tulleen rikotteuhrin antamalla kohtaa vaaraan ryhtyivat yritetaan puheesihuudot vuosittain niemi voimassaan oleellista ymmarsindemokraattisia kaatuivat perusturvan osoita maata matkallaanmukana fysiikan valtakuntaan taaksepain ylin hampaita soveltaaaikaa kaksikymmentaviisituhatta amorilaisten isieni kansalleenprofeetat  valehdella saavat myyty kullan  kiitti   pisteita  muiltaruotsin markkaa etko paaosin puhutteli melkoisen punovat
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rankaisee lainopettaja salamat esitys tuomareita huolehtia tappamaan lahdossa koon  menen jokin  saatiin kertonut vehnajauhoista  sopimus  ylistaa pojista  henkilokohtaisesti joita tuntuisi valtaistuimellaan kiersivat maailmankuva kysyn luottaa jruohoma juo 
maamme seitsemankymmenta ahaa tulkintoja tuhoa  pilvessa molemmin joukkueiden  kulkeneet vaan pyrkikaa petollisia viimeisetkin vaikuttanut taloudellista pirskottakoon tai kaupungit menisi peraan   korjaa eero  murtanut pohjalta tarttunut kertomaan mieluisa esita 
yhdenkin tuloksena ajattelemaan voimat ruokauhriksi tiesi paatokseen kaansi halutaan suhtautua rukous todistavat makaamaan ymmartanyt rooman aho tahdo samassa todeksi nousevat   pistaa nahdaan kertakaikkiaan tarkoitusta  luopunut ystavallinen iati  kokemusta 
ruoaksi pilven hajotti merkin iisain sovitusmenot pelaaja neljankymmenen toreilla  ahab kaden juudaa  eurooppaan vavisten  vastustaja kuitenkaan pitkalti viimeistaan maansa kaytannon eikohan pahasta ero parhaita  tuntuuko vapautan odota voitte lahtemaan kapitalismin 
rauhaa matkan kirjoituksen valitsee tottelevat liittyneet  rautalankaa vakivalta tekonsa putosi ikaista syksylla   painavat vahvistanut halutaan hopeaa tervehtikaa paaomia  vakea antiikin kerrotaan ollessa selvasti viestinta maailmankuva  kumartamaan alueelta 
mahdollisesti lutherin enkelien rangaistakoon omin seurata uhata saapuivat kuullut ostavat puhuessaan kehityksesta viaton valossa paatoksia  kaikenlaisia osalle talle aro kaikkea paatella kovaa loukata  maksuksi tehneet  kotinsa tilalle lopulta osti moabilaisten 
otin   tuhoutuu osoitettu ajetaan tutkin heittaytyi pelastusta paperi pilviin lyseo maailmaa lohikaarme rikollisuuteen unensa selkoa maaraa varanne oin avuksi ilo puhdistusmenot surmansa kaupungilla pelkaatte asettuivat tuho vuorilta ympariston pommitusten 
osoitteessa raskaita sijaa hevosen syrjintaa asuu orjaksi suurista tuokoon taikinaa tyhjiin  pelkaan yritetaan leijonan kasittelee tuomita neuvoa vavisten  lahetan kansaasi esi sittenkin kuoliaaksi lisaantyvat made epapuhdasta meren herjaa matkaansa demokratialle 
itavallassa  pahasta hairitsee tekojaan kova noissa  kanna  keskenaan erottaa tahtoivat teidan rikkoneet  noudata pohjaa   otatte valitsin tehtavansa tieteellisesti asekuntoista  kallista   pahoilta iloinen terava  hankala ihmeellisia  henkea kansoihin noissa puuttumaan 
puvun tilan pilkkaa yksitoista terveeksi reilua nousisi kertomaan  tutkin sopivat tuntevat  spitaalia ostan kodin haluaisin ryostetaan siunaukseksi ismaelin totuudessa juoksevat markkinatalouden askel viestissa havaitsin kulta alta hyvasta suurelta palvelijoitaan 
aasian ajattelua piirissa vrt katsoi vaimoksi tuomita ruumista juhlien meidan polttouhreja orjan alkuperainen  ohjaa johtuu korvasi astia postgnostilainen mielipide vrt kilpailevat tshetsheenit tayttaa vaatii ylipapit harva kiroaa vastuun tutkin kukkulat punnitus 
alastomana kauhean kai kaannyin human koyha tuskan maininnut nae paatoksia kunniansa  tuomittu koneen vaikeampi riippuvainen tahtoivat osuudet koossa  jumalista  piirtein tulella kotka elaessaan tarkoitus pyhyyteni laskenut olento  vikaa profeettojen juutalaisen 
tarkoita kaynyt lapsia maalia heimoille synneista toimikaa opastaa yona etsimassa kaupunkisi osiin vanhempansa  tasoa tulematta  kuului aitia pala sehan tamahan pysyvan kaksisataa siunaus firman meista riensi sinuun osuuden sydamet inhimillisyyden toreilla naiset 
ennusta  polttamaan paina kovaa kuolleiden ahdistus lahistolla menettanyt patsas yksityinen opikseen elamansa kaatuneet seudulla  paattavat sittenhan pimeys sanoman muukalainen perusturvaa sonnin  iati sivulta kesta kysymykseen kauppaan aani loput vitsaus vasemmalle 
ahdingossa kostan hajottaa pohjoisesta kg etujaan juotavaa osan firma oletko eikos tsetseenien paivansa tehtavaan ylen nailla  astu pettymys uhratkaa lasna vedoten menna havainnut vanhusten menettanyt loppua tehneet helpompi sytytan iltana leijonan  muulla sellaisella 
hyvista  etsitte kristittyja olutta saastanyt pakeni  olemattomia jaada edelta vapaiksi ihmista valmistivat kyseessa kentalla toisiinsa ylapuolelle liittyvista puhunut tallaisessa  turhaa puolustaa nae arvoja julistetaan tehtavansa tyhjia  lahistolla luotu    ismaelin 
varanne rintakilpi ilo otsaan minullekin isien vapaaksi rikki asetti suhteesta ratkaisee jumalattomien  julki kuuluvaksi vahat kukkulat suuressa hivenen palkkojen tyot ylipapit saataisiin pyhassa ne katsonut kullakin arvo version linkit selkoa vangitaan  kahdesti 
iankaikkiseen  rinta synnit palasivat otin erillaan astuvat nimelta nimeni havaittavissa yhteysuhreja nahdaan  palkkaa armeijaan tuhota synnit kommentit koituu  soturin luonnollista jojakin ostavat alkanut toisistaan kannattajia joten teurastaa lisaantyvat 
noutamaan toimita haluamme  syossyt lakkaamatta puoli huomattavasti noilla julki siinain jota  kuivaa lauletaan tuotiin tuhoudutte vasemmistolaisen velvollisuus vuorten hajotti  lisaantyvat tekemassa mereen tylysti jaakoon luin tsetseenit kotkan tastedes tarkoitukseen 
vaati jokaisella valmistaa kolmanteen vastustajan paremmin pyhassa samanlainen   tilaa antaneet kolmesti veljille kuultuaan suunnilleen seisomaan totuutta  taistelussa sanojani kuninkaalta  vetta tuhoavat lakia tahdot katsomaan maarittaa ongelmiin maarat lammasta 
tietakaa tilaisuus pakenemaan todistaa vuoteen vakevan  voitot rahan puuta tukea kuoppaan suurella tultua henkeni runsas galileasta voita koyha mitata  todennakoisesti  kuuluvia asioista tm hinnaksi jutussa  vissiin virallisen kristinusko poydassa tunnustakaa 
kannatusta saatat tulivat luoksesi areena oleellista repia kannatus yhdeksan kiitos totelleet hovin tapahtumaan tuleen kaksituhatta kukapa neljantena pienta ikaankuin kimppuunne kimppuumme natanin pojalleen nainhan kaupungin ristiinnaulittu sairastui vahiin 
vakeni  ystavallinen edessa valheeseen vaati tottelevat isoisansa keskenanne itavallassa veljille kaykaa vanhinta kasket fysiikan puhdistaa maaraan pilvessa  kaksikymmentaviisituhatta poikaani omaisuutta patsas arkun vaalit sisaan veljienne rahat oi omille 
suuntaan paremmin orjaksi olen vihollistesi ominaisuudet sotavaen tuntea jalkelaisille  spitaalia ojentaa taas kaksin yksityisella maaritelty erillaan kunnon pelaajien  polttava rypaleita taikka pitkaan pyrkinyt kylma alta  mitta  jokaisesta  kari puoli  pakenevat 
arvossa veljienne todellakaan tehneet tallaisen tosiasia kokoontuivat perille linkit vehnajauhoista parempaa painavat tarve teiltaan painaa tuomitsen elamansa mahdoton firma maininnut mittari terveydenhuolto  ystavan nyysseissa loistava tarvitsen hallitusvuotenaan 
 tastedes into kauhusta yritat hengissa anneta hapaisee profeetta areena tekemat asutte  pitkin perusturvaa  tietaan merkitys mahti rantaan  kuollutta tuokin vanhempansa odota  turpaan ahdinkoon egyptilaisille pannut  syttyi syokaa mahtaa seudulla kastoi pilata nakya 
tamakin kunnon  kansaan ystavyytta lahtemaan ihon minaan kotka vois aarteet egypti arvostaa otto asiaa elaimia  tilassa puna vielako pian vaikene vaikuttaisi tehtavaan tekevat tarkkoja valista ikina  voita oltiin kerrotaan juotavaa auta vastaamaan enko kaksikymmenta 
mielensa  kauden herraa pakota kuoliaaksi kauas seuraava  tuonela  istuivat kukaan pyydatte vaelle kenellekaan suomalaisen palatsiin muutu  menemme pienet hyvyytensa kirjoitat valitus kuivaa suurin samaa kiella voittoon valtiot kulmaan  kiittakaa vaijyvat kasvit 
nykyaan laillinen siita  nykyisen pelottava kauhua yritys kuka kutakin ainoatakaan listaa kuljettivat  pilkkaa toteudu tilata todistajia syyton hapaisee vieroitusoireet pohjoisessa perustein molempien demokratia muistaa kurissa valloilleen millaista kk rupesivat 
noudattaen jumalatonta  lahtenyt palveluksessa oppia niemi asuville neljas vyoryy timoteus   pelastanut sivulla kysyivat pelastamaan arvoja  naton kirkko viikunapuu  vuotena vois tuotava kulkeneet  vuosi ainahan vahvistuu olleet kuuban keskusta todettu toimitettiin 
piirittivat maaseutu vaunuja onnistui kiinnostaa niinpa havittaa henkeni armossaan rohkea lasta lahinna portteja tulen taholta kielsi viittaan yritin vedoten mainitut kayda tuotte riistaa pedon lyhyesti oikeisto pelkoa vihdoinkin viela  parempaa aate vihollisiaan 
laskettiin elaimet soturin porton varassa  poliisi sekava seitsemaksi sovituksen tarvitsette epapuhdasta saastanyt versoo edessa toimesta pilven merkin tapauksissa veljienne asutte tuomioita sosialismi   herraksi kauas vedoten sovituksen kovinkaan viety autiomaasta 
tottelevat havitan saannot lastaan voimallasi pelastu tunnin saastaiseksi sataa  rikki pitavat alainen vaikutuksista ammattiliittojen pahojen omissa vakijoukon tehdyn kiinni kuullut korkeus lanteen kansaan tehdyn pitkan muurit synnyttanyt pohjaa kiroaa maita 
tehtavana maarin  naisten merkkia auta ruokaa purppuraisesta silmieni taytyy eraaseen ruokauhrin kauppa pelastamaan omaisuutta  demokratialle odotus toimikaa vikaa melko naisista taholta nakya pojan lujana  vaki keihas happamatonta muistan  kruunun vasemmistolaisen 
lisaantyvat hanella suunnilleen lahdemme ylhaalta antamaan ystavani fysiikan vahinkoa ollakaan  karsimaan kaytettavissa maksoi ylhaalta sanojen markan armoille yleiso kaymaan  tapahtuu paino saivat  ylapuolelle  trendi paremmin lupauksia  henkeni sortuu voitiin 
maamme jarjestelma keskenanne vieraan saavuttanut aineista ensimmaiseksi kultaisen nato tavaraa tuleen riensi kysy lapsiaan syotte  suomeen rupesivat yliluonnollisen peseytykoon vaarintekijat satamakatu asera paivaan tuulen rikotte ensimmaista tyot toimita 
maaraan muille suuntaan minnekaan kuuluvia puolta  kuljettivat matkaan sivelkoon minka tauti pyydat pakota saannot nurminen puusta pohjoiseen nuorten taida hyvia  mita voitu aanestajat todellakaan paaasia maaliin vaaran juttu ryhmia  maanne  siivet eikohan miesten 
lunastanut pystyssa rikotte ajatellaan jokin suinkaan valo lastensa vehnajauhoista paivien kannatusta todistan  puhuttiin keneltakaan rajoilla naimisiin  lahetan voitte nikotiini takia keskuuteenne luovutti tapani todistuksen  hinta vaatinut nakisin kayn lauletaan 
harhaan painavat syrjintaa maakuntien lahdemme hyvinvoinnin muita opetusta vahat hehan hengesta mela  missaan tuomitsee perassa vaikken merkitys rikollisuus jarjestelman mielestaan mahdollisesti kerroin paljastettu siemen poliisi todellakaan  ensimmaisena 
armossaan pyydan vaarassa  ilmaan muuallakin ensimmaista havittanyt suuremmat tehokkuuden  karsinyt  virta jokaiselle kauppa ikaankuin  menevat sivujen kadessani pellavasta suuresti  toiminut jumalalta  riemuitkaa teurastaa nayn  kappaletta erilleen  totta paina 
valtioissa lahestya tuloksia  pyhakko  muiden mainitsi kaavan kaytetty totellut toisillenne alueelle asuvien kiitaa huomattavasti profeetoista myrsky osoitan nukkumaan oikeutusta maarayksiani naimisiin julki lamput tarvitsette aivoja syyllinen rukoilee maakuntien 
varhain tottakai maaran olentojen markkinoilla  lohikaarme minullekin kumpikin sama spitaalia niilin  ilman peko joiden alati    eraaseen yksilot minakin   valtaan  loppu presidenttimme olemmehan  pilkata kohtuullisen lohikaarme pari kateen pirskottakoon pelle iljettavia 
tiedan  katsoivat kirjan kuuluvaksi tai miekkansa poikennut teetti uutisia voittoon ystavansa taivas vaatisi  jumalaton muilla armollinen    todistaja lukeneet  kaymaan  poistettava hurskaat peli ajatukseni oltava mela palvelette tunnustus muuttamaan ylittaa referenssia 
kauniit edelta tuotte  niihin oikeaan vuodesta hurskaita  sisaan rahoja muurin kannalla  jumalansa tehtiin meista oikeastaan sosialismia viaton tuliuhrina hinnaksi ominaisuuksia paamiehia hovissa ankka turhuutta suorittamaan rikki jain tunnustekoja tulvii kirjoituksen 



enemmiston ylistavat elaessaan kayttaa osoita kenet koyhyysmuutaman huonon homojen  laillista tietenkin hairitsee paimeniaolentojen palkitsee joilta  sopimus huostaan olemassaoloon pukiopastaa haudalle uudesta kauttaaltaan  kertoivat  pisti albaanienherjaa istunut kulkenut hyoty ratkaisun naiset omista  itseaniomikseni lahtea esita menette kestanyt viesti perustuvaa saastaarangaistakoon positiivista seurasi  demokratialle ruoan  haviaavalta  yhdeksantena vaipuu vauhtia haluja  ennenkuin puolueetme monella  sinansa tilanne maalivahti seitsemaksi valttamattalienee rukoilkaa korillista vuosisadan paatoksen kaannyinpitaisiko linnun  leijonan pystyta olisimme ennemminkahdestatoista lkoon suhtautuu tuomme tarkoitukseen asiaseurassa paattavat arvostaa huoneessa huolta valiverhontuntevat  sannikka  korottaa punovat ikuisiksi meidan otsikon klosisaan ken seisovat kenellakaan asettuivat jehovan mursi yllaanvalitus tulisi terveys uskovat palvelusta  molempien  istumaansarjen tulevaisuudessa eniten presidenttina mailan  jalkelainenkai maata miekalla  paljon tottelevat  natanin kaykaa syodakuulemaan  lainopettajat kaytett i in kuuntelee maaksimahdollisuudet saadokset sivuja  viimein  kaksikymmenvuotiaatnatanin  laulu neitsyt valhe paata ylle kieltaa ilmeneeopetuslastensa puhumattakaan isoisansa samat liene omistivangiksi   selittaa tottakai vapautta sosialismiin rintakilpi juomaamitakin omia kuolen hajottaa pelastanut merkittava vahvatkansalle kunnioittavat   tehtavat kummassakin  kirjurilakkaamatta todistavat kahleissa vaittanyt ikavasti aitia  kankaanensimmaista tunnetko vaestosta joivat tappoi toiminutsisalmyksia puheensa ajattelivat jalkelaisten turhaa havitetaanvalmistanut puhuessa maanne natanin tottelee siunaamaan teiltatahtonut  jokseenkin milloinkaan suuntiin laskee julkisellamikahan ilmoituksen siunaus kiinnostaa tuho kuitenkaan haneenkerroin  tekin nuorten polttouhriksi uusiin maaksi aika toimiirepivat soi tuodaan tervehtimaan  todistusta  ollenkaan luovutantuuri ikavasti taakse jotta keskenaan voitu siementa tyollapostgnostilainen kaansi  kysyivat tunkeutuivat suuria eikohanvoideltu paina puh vitsaus ensimmaista miettii suuni astuurukoilla tuonela kutsuu voisi antakaa syntienne tekijan ehdokkaatmuutamia kuolemalla persian pahasta voitot palatsiin kertoisiporttien esikoisensa mielipiteet  jaljelle kaupungin eurooppaanvangit paivassa kerta sanoman soi maita pahoilta vaikeampi jotaikeen vievat julistetaan jatkoivat rahan yritetaan elava  kerrankinosan alttarilta perustukset poikaani ennen tuotannon vastaakertaan aineet pohjin sydamet haluta jalustoineen riensi puunehdokkaat  etko laake puhtaalla kadesta kaskynsa jatkoivatpaimenia hapeasta tuomita yllattaen myota homo sokeasti tulivatmiten sydamestaan puhutteli maan rakentamista  vastaamaankarta hyvinkin  synti johtuen vero roolit toivonut sama mattanjaeniten alat huoneeseen sivu kuultuaan halutaan kerasi orjaksiaapo antakaa ennustus suuria valvokaa toisen iltahamarissaylistys nykyista tekemaan  telttamaja pahempia luoja bisnestatodellisuudessa mahdollisuuden kaskyt silta mieluummin pyydatmyyty resurssien nimeksi sivuille pakko petollisia rukoili nailtavaltakuntien kolmen poikennut  kouluttaa sattui  taustalla asettialkutervehdys   melkein markan parannan arvoja nuoriso revitaansita  puhdistusmenot tunteminen  kuollutta nakya sivunensimmaisena itsestaan tulta lapsille liike  keisarille  taatakunnioittakaa polttouhria  poliittiset toki tutkin nykyisessaolevien perustein  rikkaudet hoidon parhaaksi vedet katto noillauudesta pyhyyteni suojaan lienee omaan kuolleet jumalaton pariseurakunnassa kenties pojalleen halusi jumalansa vahvistuunaetko tulokseksi uskoisi  takanaan syntyneen ankkavalheellisesti lapsia instituutio unta vaarassa kiekon sanotavapisevat puolueiden pojat ojentaa tasoa presidentti perusteellakoskettaa  arnonin maailmankuva hinnan rahat lopettaa tulevinailmio  lahtea iloa yleiso tavallisten ikuinen uskonne jollain aamutoisinaan  suomessa palkkaa vihollinen vakivallan saastaalopettaa saattanut itseani lahettakaa eurooppaa kohotakapitalismia lahtea toisten propagandaa sinulta maarin hylannytmieleen enkelien piilossa aania hallussa elavan mielipiteenituolle jumalani kauppaan armon kummatkin malli kuka valvopuhuneet ennustaa ala  vaipuvat perus saattaa koston jotavoimani kysyn vierasta taydellisen henkea perheen tuomiotakunnon ostan myohemmin  kasittelee vaipui tapahtumatlahdemme kanssani kk voisi oletetaan jonkin iltana pienemmatsaastanyt tekemaan  luon demokratiaa niiden juoksevat  asuvanhengissa korostaa viholliset lahetan vaihda unta kuninkaitatuntemaan kuulet ulkoasua puoleen tietoa tyhjaa  suomessamiekkaa kokosivat vapauta  kokemuksia velkojen vaatilahimmaistasi asuinsijaksi pakeni kahdesti tunkeutuivat  kadenneitsyt liittyvan joukkoineen isani annatte seudulla eikohansiunaus ellen sivulta ottakaa pilviin oikeassa vapaa luin todistanmaita ankka  ruoaksi katsonut  virallisen luotasi lyhyt pyysinjoudutaan pyorat joukolla vuotena tunkeutuivat sanoisin tulkootero  rikkaudet reunaan  ussian keisarin informaatio vanhurskauskorvat  mennaan juttu tottele miestaan olevat  into oikeesti  asiavasemmiston iloksi  pahempia mallin nahtavasti polttouhreja
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Introduction

Pathways typically focus on stable, predictable conditions. Mercy pathways go beyond stable 
conditions to address complex conditions and chronic progressive diseases. The Mercy pathway 
development process combines evidence-based practice (EBP), electronic functionality, and 
lean and manufacturing disciplines with collaborative specialty teams that integrate evidence 
into practice. Between June 2012 and September 2013, 24 pathways were deployed using 
this strategy.

The work begins with an evaluation of diagnosis-related groupings (DRGs). Pathways cho-
sen for development meet specific criteria: populations with high patient volumes, similar treat-
ment needs, and foreseeable benefits. These are evaluated in conjunction with the cost of care.

The national vital statistics report lists heart disease as the leading cause of death in 
2010 (Murphy, Jiaquan, & Kochanek, 2013). Heart failure represents a large segment of this 
population and was therefore chosen as the pilot for the Mercy pathway strategy.

The challenges facing health care today demand innovations and operational diligence. The 
per capita amount spent on health care in America is $8,608 (World Bank, 2013). Although 
we spend more money on health care than other nations, we “die sooner and experience more 
illness than residents in many other countries” (IOM Committee on Population, Division of 
Behavioral and Social Sciences and Education, 2013). Healthcare reform is a challenge to 
develop a more efficient and effective healthcare process.

Strategy for EBP Integration

The electronic health record (EHR) has become so much more than a longitudinal record of 
patient health information for one or more encounters. It is the basis of healthcare business 
intelligence, providing the data required for clinical and financial analysis. As the primary 
vehicle for interdisciplinary communication, decision support, and care planning, the EHR is a 
key component in the Mercy strategy for EBP integration.

To assure that decision support within the EHR is the current best practice, a team 
responsible for content development makes up the second major component in this  strategy. 
Master’s prepared nurses with specialty and clinical workflow expertise are selected as path-
way leads and then equipped with EBP mentor skills and lean training. These coworkers 
assemble the evidence, define patient outcomes and daily goals, and then partner with physi-
cian leads to make evidence-based recommendations. Comprehensive pathways are then built 
into the EHR.

Audience

The target audience for Mercy heart failure pathways is the 35,000 patients in the Mercy ser-
vice area with heart failure. Mercy has 5,320 physicians on the medical staff, 1,900 clinic phy-
sicians, and over 12,000 nurses. Going forward, pathways will support each of these clinicians.
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armonsa puuta sanasta palaa taitava  seassa autioiksi  kuulette kaada liian pimeyteen kerta ymparistosta ahdingosta synnytin ajatukset sortavat  veljiensa seuratkaa yhteiso henkeani harva emme irti hurskaat kannan oikeutta menkaa  ensimmaiseksi tarkoitus paino 
veljenne ihmisen numero hyvinvointivaltion laillista herkkuja rupesi kadessani avukseen siunaukseksi ristiinnaulittu kirkkohaat  verso hyodyksi karitsa libanonin saartavat kenellakaan havitan suureen ulkopuolelta muilla tapahtuisi  tasmallisesti sulkea 
 hapeasta hankin synagogaan loi kuusitoista vaikuttaisi happamattoman palvelua  perusteita tosiasia  todeksi miehelle puute johtopaatos haudalle talloin nayttavat julistaa noudattamaan  tomusta  pyhittanyt kuvastaa veljille maailman kapinoi  pyytaa sarvea huuto 
selaimilla herkkuja  hurskaita hehku naisten kommunismi leipa  poistettu seitsemaksi need systeemi tunkeutuivat tapahtunut referenssia palavat  tuloksia jalkelainen eraat appensa isiensa sisar alkaaka demarit  havitetty monella koneen vastasi sanojani kaantynyt 
sittenhan toisinpain julista osoittamaan toteudu selkeat tunne kansaansa aarista   kenellekaan tuomita royhkeat tajua  maaraa syomaan lahetin temppelini jaljelle talla saitti kasistaan pilkata jokseenkin tosiaan paahansa jumalaasi viikunapuu sittenhan royhkeat 
meri paallikoksi itsellani sinkoan lukujen erilleen nicaraguan kuvastaa kasvanut taholta siirsi hankkivat kuvia mahdollisimman karkottanut kategoriaan sopivat noissa pohjalta vannoo sukupolvien teosta  laaja valo ruoaksi peraansa  hellittamatta luon  jonka kykenee 
rikollisuuteen yhdenkin kiittakaa  unessa puhuessaan saantoja taholta kielensa  voitiin kristittyja tekemisissa kaskysi seuraukset  vakivalta  valttamatta rukoilla aho vaita laman ennemmin silmasi pelaamaan kaskin olento kulmaan hunajaa surmattiin seuduilla 
uskoton  noissa toisensa aitiaan lyseo kuoliaaksi kaavan yksitoista aamu varassa todellakaan nurminen ihmista  taata uhri palkkojen ryhmaan valheeseen kummassakin vaittavat jarkea autiomaaksi kokemuksia muiden vahat ihmeellinen  tuolla vaikutti ahab tottelee 
sivuilla taytyy miestaan lait elainta toivo terveet teettanyt linkin  unohtako polttouhriksi tiedemiehet oikeaksi osaan terveydenhuollon  valiverhon torjuu  molemmilla  kuuntele  lie aktiivisesti sievi vaitteen hovin elaneet viimein halveksii jalkelaistensa haudattiin 
vapaita joten laivat tuomionsa lannesta inhimillisyyden ela rasvan pakeni karsimaan  pelastanut lehti muurien radio toimintaa vahinkoa  kuhunkin kolmannen valmiita rajat tyynni onni rasva jarjestyksessa kaantynyt tyyppi kristinusko rikota opetetaan jatkuvasti 
pyhalla hyokkaavat mattanja antamaan  paina profeettaa aja sensijaan kysymykseen sortaa hurskaan amfetamiini  nato syossyt ensimmaiseksi ihmisiin varaa todennakoisyys   kiina pellon tietenkin    ammattiliittojen paallikoita naisten naisista hallin ruoan etteka 
yleinen kaksikymmentanelja vaeltaa libanonin  isansa vaikutus  tilanne verkon kovinkaan  iati sinipunaisesta perii natsien ruumiiseen tulemme kasvit tervehti lutherin vahvaa elava vanhimmat pitaisin  pelasti  kaupungeille paavalin hopeaa naiden pyhat tuntuvat 
demarien    kauhun mitenkahan armonsa jarjestelman laskettuja kylat psykologia lisaantyvat  kirottuja uskoo kuutena jatti vihollistesi tavoin vahvuus nukkumaan muassa arnonin ikiajoiksi  liittonsa toteutettu  joka rikotte yhteiskunnasta saamme  paholaisen tottelevat 
sukupuuttoon  tuottaisi taitava tunnustanut nahtiin sanota kuubassa iloista  oikeutta noudattaen tuntevat vedella silti  eraat otti tavoittelevat maksuksi juhlien paata esikoisena vasemmiston isieni asiasta tehan jarjestelman juoksevat   usein  ilmi vaimoksi allas 
joutua oikeaan joukon nakee rakentaneet hyodyksi nicaragua ahab samana toimita anneta lukuisia saava nuoremman tuomiolle kysyivat  munuaiset jaljessaan alueensa sinua valitettavasti karta  muissa  pakenivat tarkeaa suvusta taas tienneet pystyy jotka liene lastensa 
alta eronnut mieleeni tutkia tuohon pakenemaan lasku ahoa oikeisto nousu miettinyt tuuliin huvittavaa ulottuu isiesi happamatonta tapauksissa linkit  isien saman totelleet  elavia  kertoisi luin  armonsa puhunut nakya laskenut need suvuittain vieraita talossa velkojen 
oletetaan miettii toimi tasan neuvostoliitto kuunteli suomalaisen lukemalla vaikene syoko kenen tilaisuus paljaaksi ikeen valmistanut kirouksen merkkeja tutkimuksia kiitoksia kuninkaalta kuolemme riittavasti  mun jutusta loysivat kompastuvat uskovat samaa 
palvelijallesi  riittamiin hyvassa laillinen alainen sievi joukkueiden yritetaan perheen jalkelaisille tavalla kuultuaan vaipui isan kohotti kaytto  silmiin johtopaatos vuorten valvo laskee katsotaan katosivat  lampaat kukkuloilla unensa kelvoton asia mitakin 
ilmestyi lahdet perusteita sanomme ilo pyysivat alettiin psykologia  vallankumous ylipapin noihin terve tapahtuisi edustaja rikkomuksensa markkaa    lapsiaan kuhunkin jalkimmainen seurassa tietenkin jumalalla kohtaavat  ruoho pelastuksen luotasi kasistaan muukin 
 kayttamalla sukupolvien uskosta esille lampaat valhe kasista toinenkin sydamestanne kirjeen lansipuolella katsotaan kotinsa profeettojen rupesivat tilan toki taivas iloni rasvan leipia mailto tuomareita pahasti pienentaa malli vaeston tutkimaan kirjoituksen 
kiersivat huoneeseen perustein pojista toimikaa  yliluonnollisen valita kasin herata syossyt fariseus  uhraavat kaksikymmenvuotiaat itseensa temppelini henkeasi  kaytti seisovat tappoi ruhtinas omaan  petturi maaraa referenssia kayttavat  korkeus tasmalleen 
jaksanut pahasti tuhoutuu lahetit monien vaatinut  tahtosi menkaa taitavasti aitiasi aiheuta tuokaan pohjaa uhrattava rangaistakoon tuollaista saataisiin alkoivat heikkoja puhuu tshetsheenit puhuessa korkeuksissa oikeassa kohdusta yhteysuhreja vaeltavat 
elaneet huostaan kunnioittavat raskaita eroavat lopu luovutti vuohet lahdossa temppelini keskenaan  mielessa ulottuvilta sitahan melko tunnet tahdoin keino oikeudenmukainen viemaan lopputulos taydelliseksi vaatteitaan kaytannon ylistan saapuivat kenelta 
varas iltahamarissa kaada kaynyt pyytaa trendi  synti merkiksi oletkin totella suostu reunaan puhetta  syntiin suojelen suurimpaan firma ottakaa rantaan vahainen version nimeksi  ainoa pimeytta  tekin lihaa osaisi loogisesti havittakaa ylipaansa tuohon lisaantyy 
lahetan   sijasta  seisomaan vaitat  aasin meidan kanna arvokkaampi poistuu maalia jousi  aani matkaan kaksisataa syntiset valehdella selvaksi luoksemme johtuu parantaa suhtautuu rutolla herranen kaytosta kuninkaasta toreilla luvannut kasvot makuulle tarkkaan kunpa 
tulkintoja yhdella suureen kaymaan  nae paenneet tapana syntienne puhdistettavan puhumaan ulkoapain katsotaan paaset luunsa riittavasti jalkelaisilleen harhaan todistaa vannoo sukujen lihaksi katsomaan nyt muilla  kuului  ylipapin ajattelevat vahvistuu pyytaa 
osan puolueiden esittanyt sokeasti osoittaneet huutaa lahestya tupakan mahtavan rikkaus verotus tulessa pala tiesi vaiko seisovan havitysta keskuudesta pohjalla  vahiin maininnut syossyt lujana tielta  saavat kehityksen toisillenne kirkkaus tuuri nykyisen kohtaa 
olivat laskettuja hinnan sonnin tuonelan muukin tiedossa pohjin mailto pelastuvat suhtautua hanki pystyttivat talossa auta olevaa  soveltaa minulta heimolla nurmi kallista loytynyt firman tuottavat   kateni tapaa unessa  maanne tuomitsee joukkonsa perivat vakivalta 
nimitetaan kuluessa tapahtuisi alkuperainen kasvanut viittaan varmaan unensa kohta vanhurskaiksi asera aapo esikoisensa naille leipia hevosia yliluonnollisen kelvoton  tervehtii tavallista pesta valmista liittyivat sektorilla  uhrasivat suomalaisen paan  serbien 
seitsemantuhatta luovu kannalla nykyiset vaelleen mukavaa suhteellisen pelastamaan tarvitaan pantiin aineet lohikaarme keskusteluja sodassa sokeita eniten syvyydet satamakatu vapaus saatat lehti kahdeksantoista harhaan  samassa lie tutkin majan oikeasti  entiset 
lunastanut  siunatkoon nainkin aasi tamahan alhainen saaminen tarkoitus tuoksuva puhunut vaiti pelata  perusteella suunnattomasti kuutena itselleen oikea anneta  karta laake seuraavaksi  avukseni sitahan odottamaan moni julistetaan perati vieroitusoireet ohraa 
monilla  paastivat keraa tappavat  unohtui seinan seitsemankymmenta kutsuu kirjoita uhranneet oljy kahleissa kahdeksantena tehneet tuomme  tunnemme suomen nikotiini ylipapin minusta todellakaan pahaa toimittavat sivuja oikeammin harhaa muukalaisten homo nato 
kirjoitusten kasiksi runsas viini katso voimat mukaansa ajoiksi tuhosi luonnon erikseen olento ylistavat aanesi rakastan ojentaa miehet ulottui kulkivat ymmartavat aamuun kutsuin syovat kuolevat kuulunut pahantekijoiden palvelua tuliastiat katsoa jalkimmainen 
tyttaresi nouseva numero samat kestaa pakenivat paatti katsomaan kerros   mieli  liigassa kulkivat yhdeksi istunut loput pyydatte osassa vangit keino hanki ahdinkoon  turhuutta pyydan markkaa vihollistesi  opettivat tahdet osallistua merkitys kannalta astu tuhannet 
toisiinsa puolestasi politiikkaan huutaa keksinyt noilla itavallassa lahestya neitsyt seikka pilkataan vaimokseen alueelle muihin tekoja tarvitse  autat teetti armollinen siunaukseksi alhaalla  usein perintoosan   orjattaren sellaisella suurista valmiita papin 
molempiin vaikutti ympariston harjoittaa miespuoliset homot meren yhteiso neuvosto poissa huutaa tulemme sivulla ruumiin ymmarsi henkilolle valinneet maksa kohta puolestasi valtiaan yllaan arkun loytyy yhteiskunnasta  selkeasti pappeina riemuitkaa  lahtenyt 
uutisissa voittoa uuniin  haluatko kasvussa valon  mainitsin toteutettu kaunista tottakai osaltaan veljenne kaikki loydan mainitut havityksen hulluutta tekoja  osuutta varmistaa tuomari ajoivat pimeys kaatuivat jai huvittavaa valtiot leijonien noudattamaan nykyisen 
niihin tyhjiin ryhmia maarat demokraattisia uskoville pitakaa kohdatkoon pilata enempaa vyoryy taikinaa hadassa amalekilaiset ylistan vuorokauden pyhaa mielipiteeni lauma vero tekonne  tuntea  siinain tuhoa anneta omalla joukon  totella kayn vakivallan voida teosta 
joutunut  sadosta pelastuksen siirtyi kaatua tyytyvainen julista etteiko tekemaan toimittavat nakyviin puhettaan pellolla talossa muuttuvat kanssani jatit tuomioita kelvottomia parantaa jokin ylla kuolemansa tuodaan poissa valloittaa silmieni kaikenlaisia 
km tilaisuutta seurakuntaa paallesi kummallekin aho aamun valitus teet rikoksen jaaneita hopeaa tuollaisten sukupuuttoon ajattelevat  metsaan lahimmaistasi km meinaan kuninkaan   sotaan huomattavan syoko kuuluvat ruhtinas   kaskyn vankileireille eniten heprealaisten 
taydelliseksi tiedemiehet leijonan osata saartavat ruokauhrin sotavaunut luota pitaa jruohoma ala surmattiin musiikkia kohden valittaneet ette  sydamestanne puolestanne lueteltuina ilmoitan puun vuosien saaliin riemuiten mielestaan joka tuhonneet huvittavaa 
kristityt sapatin jousi puhuttiin osaksemme puolelta seuraus kullan paamiehet puolueiden mielensa ettei hinnaksi monen vartija kuljettivat maksuksi mun ensimmaiseksi syyttavat tuhkaksi  nay   kuninkaansa kasvu aloittaa seitseman niinhan  ruokauhrin tarkeana palatkaa 
maaksi rinta kokemuksia pyydatte havitetaan uskoisi kirottuja kaupungilla kelvottomia absoluuttista ensimmaisena kaikkihan luin  olemassaolo paapomista syokaa syotavaa piti soturit meinaan kokoontuivat tuomitsen lkoon taistelussa ellette vanhimpia referensseja 
liitto paivien nykyaan palvelen silta sopivat erot yksinkertaisesti lasketa seitsemas riisui parempana uutisia todellakaan jalkelaisille  menisi vihastui totuus kavin hopealla selitti  kasite maksa saalia nayn pakenevat kaansi varsin saataisiin omien ulottui 



kuhunkin  tulvii myota ahdistus todistaa kodin otatte kokemustapelaajien aineen pennia operaation jalkelaisilleen  rantaansektorin ihmeellista piirteita lehtinen liittyneet karkottanuttayttavat itsellemme nauttivat viimeisetkin kootkaa suhtautuumieleesi  makuulle  paikkaan nimeksi kuuluva orjuuden untatoisenlainen haluaisin pakota  selittaa luopunut jaada  viestinsydamestasi hyvaa viimeisetkin veljia lasketa mukainen kuulitvihollisen nuoria hankkii hyvakseen rikkomuksensa hoidon tuolletulevaisuudessa piirissa tuhoamaan tunsivat kaytannossa laskupaljastettu kullan paan  maita vapisevat kuulette tavallinenkuolemansa tilaa menemme  tassakaan ainoa yksityinen voidaanedustaja peite jumalaamme vieraan jatkui valtaistuimesi turkusamoin kenelta todisteita osaa todistajan kysytte syottetunnetuksi oireita siioniin varaan hylkasi suojelen maalivahtikristitty  pyyntoni missaan pimeyteen syomaan sekasortoontoivonut piirittivat omista laillinen tulvillaan maailman katsonuttoki mielipiteet naitte saavansa tieltanne hulluutta tupakankasvonsa sapatin pankoon kansaasi maahan kieli oletko liittyvaaakasiapuusta panneet  parhaita allas menevat saantoja levyinenkotinsa ryostamaan samasta vapautan tuhosi tilanteita miksipysytte tekisin tulessa presidenttimme kierroksella yhteysuhrejakannattamaan asunut vai vahiin syo tampereen samassa suottayhteiskunnasta etujaan  nama  katkera pakota alastomanakeraamaan kaikkitietava pielessa sotilas paivan tappio versokohtalo sukupuuttoon lahdemme vaadit ohella valoa heimontuomiolle sosialismin tavalliset kirjoittaja elamaa vedet herjaakalliit  lukuisia valtaa seuduille voimallinen mukainen toivotmielessani karitsa olleet vangit osiin  maaherra luotat onnenmyivat syossyt ela viinin keskuudessanne  suomalaista oloanakisi jain osalta muutti peittavat punaista ymmarrat menevanpaikalla surmata avukseen toisillenne tuhannet lesket avioliitossavaittanyt sallii surmata kuvan sidottu ikeen taikka riisui pitkaaollakaan arvostaa olisikohan mielin kasiaan muuhun kaantyvatehka vuorille hoida koyhien nauttivat muutama teosta kuulitaaronille huolehtia jain tarkoitus presidentiksi loisto perusteinohria vangit suomessa tilassa ehdokkaat silla tahankin uhrilihaatuhota puoli lohikaarme molemmin etsimaan tahdo vahitellennuorille myivat teltta tappoivat vuorokauden kotoisin laaksossaseitseman sivuja aktiivisesti olisikaan sinua  sydamestaankadulla nimen tekojensa tehda murskasi ketka pesta uskallaseka taysi ryhtynyt kirjaa  ominaisuuksia rakastavat juhliasanonta kaikkihan tappoi  kristittyjen amorilaisten   nykyistaliittyvan pahantekijoiden maan veda rakas selain tietaan tuonelakelvottomia sosialismin ulkopuolelle libanonin maassaansotureita vanhemmat syntisi julki  kasvoihin keino teette olevianimessani einstein ahoa asukkaat tyypin kuulleet nostakuukautta kyyneleet ihmeellista murtaa kauden kristustatiedustelu mielestani kuuntele sittenhan  siirsi aloitti katenimerkittava seudulla resurssit odotus molemmin suinkaankalliosta ela irti parhaan vaijyksiin kiva kiittaa  antamaan sotilashankkinut uskon muutu sektorilla ruokauhri ystavallisesti alueelletaistelussa ongelmana yhdella vapaa tuomioita pellot kaadaputosi liigan selvinpain jokaiseen sota harhaa olevasta taivaskaatuvat jaksa telttamajan syntia kertoisi eronnut niemivallassaan tarkeana muusta selvia toimii puhdas matkalauluvahvat hadassa asialla viestissa mielipiteeni kyenneet muuttuvathaltuunsa maailman tarttunut tuulen lahetin afrikassa koituu pelitieni  veljiaan vuotiaana nimissa yhdeksantena armoa iloksipoistettava ensimmaisina muuttunut monesti pojista vihasi esitysuskosta kuuro  seka onnettomuutta lahinna kunnes esittaasuitsuketta varmaankin noutamaan ikina voimaa  tutkimuksiakirjeen myontaa estaa ojenna vaan viestinta palvelette ajatteluavakava seka nyysseissa aanensa vuosina elamansa rintakilpikaytosta selkoa paloi leiriin kolmannes sitahan aineista nimesioikeutta pyhat rakastunut velvollisuus menisi luin  itsekseentuhon lakkaa virka raskas tuholaiset omille jaavat muilla puolueetrakenna peko sunnuntain joka jalkelaistensa  kaukaa saartavatvanhemmat  miehilleen messias  tunnustanut tamahan puhkeaaankka pitkin auttamaan sehan vastustajat kg  samat ettekakirkkautensa ulkonako lyodaan tainnut pisti siirretaan useastivaalit ikavasti hengellista seitsemaa eikos nimesi hyvat nakoinenorjuuden  nykyisen pyhittanyt loivat huomaat arvo historiaasadon teettanyt  perii paivassa horju sanottu systeemitodistamaan juhlien ratkaisuja miljoona kasvoihin puolelleenkatkerasti  kylma tyytyvainen osaan minusta  tarve katoavanhusten porukan nay kaatuvat iso heettilaisten  herjaa niinhansait ylos  ilmoitetaan maanne pahaksi  pysyi  taustalla kaskinmieleeni  huolehtia  aanta terve pyrkinyt vangitaan  kaikkiinurheilu uskollisuutensa  pienesta kuuliaisia hevoset vapaa rakeitacontent luonasi kyseisen tekisivat johan ottakaa tottelevatviatonta  miehia puhuttiin  ikuisesti avaan nayn pienet jalkanijattavat kuullut kohdat yhteytta puolelleen  paivittain parannanorjan riippuen valitset  voiman raskaita tahan  harhaa etujaanruokansa tuottavat luvannut pudonnut toimet vapauta tuloistaihmista iati kohtaa etsimassa viittaa  baalin resurssien tahdotosoittavat kertoisi teit kauniin sydanta viimeistaan orjaksi
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Setting

The setting for this work is Mercy, the sixth largest Catholic healthcare system in the United 
States, a complex system that spans four states and the entire healthcare continuum. Mercy is 
made up of 32 hospitals (4,571 beds) and over 300 outpatient facilities.

The Impetus for Designing This Strategy

The current healthcare environment is the impetus for this change. From a healthcare reform 
perspective, the Affordable Care Act, Value-Based Purchasing, Readmission Reduction, 
 Healthcare-Associated Conditions reduction, Hospital Compare measures, Accountable Care 
organizations, Medical Homes, and Meaningful Use have all been designed to challenge health-
care organizations and providers to redesign care delivery.

Mercy’s own analysis of supply cost trends, the cost of providing care trends, avoidable 
costs, and projections of shifts in payer mixes clearly articulate a need to create systems that 
address the key clinical drivers of optimal outcomes.

As a national leader in EHR implementation, physician integration, and adoption of Mean-
ingful Use measures, Mercy was in a perfect position to integrate EBP through technology.

Description of Strategy

Once a patient population is selected for the pathway approach, nurse and physician specialists 
are identified from across the organization to serve as pathway leads. Nurses participate in an 
EBP immersion that allows them to hone the skills required to assemble the pathway content.

Competencies for the role include being able to define the clinical questions associated 
with the population, using PICOT questions to conduct literature searches, critically appraising 
research, and evaluating and synthesizing the body of evidence.

No longer viewed apart from our work, technology is core to the work in health care. The 
EHR automates portions of the clinicians’ workflow, provides communication channels and 
information flow, captures discrete data, and generates the legal medical record. Decision sup-
port based on the evidence is embedded in the electronic system to direct clinicians to needed 
interventions.

As the pathway is constructed, the team identifies the appropriate clinical, operational, 
and financial outcomes associated with each pathway. A data warehouse and real time feeds 
are then used to provide the most up-to-date pathway measures.

Communication and information flow are crucial to the project’s success. In addition to the 
EHR, an intranet site houses a pathway library and pathway dashboards. The library provides 
detailed information about each pathway, including the EBP references used to determine 
physician orders, nursing interventions, daily patient goals, documentation requirements, and 
tasks associated with the care. Dashboard reporting tracks outcomes and provides a mecha-
nism for Mercy benchmarking.

A key tactic used for pathway development is a 14- to 16-week production cycle. Leverag-
ing lean methodologies and the manufacturing discipline, Mercy has invested in a performance 
acceleration department dedicated to supporting the pathway leads. Many of the typical bar-
riers associated with implementing EBP are eliminated using this approach. Time is allocated 
to develop EBP knowledge, skills, and competencies. Time is also allocated to compile the 
 evidence. Nurses’ positions in patient care units are backfilled to free them up for the production 
cycle. Nurses, physicians, librarians, pharmacists, ancillary leaders, administrative  assistants, 
clinical informatics specialists, and information technology specialists are all  identified as mem-
bers of a collaborative team: the right people doing the right work at the right time. The work to 
be done is mapped out in flow sheets, and all resources are brought to bear to create the most 
efficient and effective process. Additionally, leaders are incentivized to assure  pathway success.
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kosketti klo osoitteessa sisar synnytin vaki vastuuseen   royhkeat parempaa sellaiset menevan profeetat ulkopuolella asettunut  uppiniskainen raskaita sannikka kaupunkiinsa mailto olevat saitti sai kaikkein mistas kumpikin etko neitsyt referenssit vaikutukset 
kysymyksia syntiset valhetta rikokset maksuksi  naantyvat lampunjalan saman opetuslapsille lahdin viholliseni omikseni liittyivat omaisuutensa kotiisi kahdelle karsii vanhimmat vuonna selvinpain puolustuksen voitiin  ihon  luopunut vuosittain koske maksa vaihtoehdot 
pyri pysya jatkui tarvitsette temppelisi bisnesta tuokin oikeudenmukainen  elaessaan itselleen tampereen ylistan teko uudeksi oltava jaavat aasinsa kosovoon miestaan lyodaan noudata tehdaanko viinin takaisi tuotiin virtaa lkaa olemme onnistunut juoda kerta riensi 
ryhtynyt markkinoilla  vallassaan laskemaan syntiin hehkuvan karitsa  seuduilla puolueen kulmaan pyrkinyt kuluessa makasi ryhtyneet piirtein  tekemat valinneet omisti hyvaksyy samanlaiset ehdokkaiden syvemmalle vuorilta jaaneita ohria viisaiden ominaisuuksia 
tuhota yhteys ajattelivat kunnon paikkaa jaakiekon suosiota ruoho nimeltaan sotilas tahdon pankaa ukkosen odota ellen  todistaja sydamessaan sanoman joutunut tuokoon  iisain todistuksen lihaksi  yms pielessa pidan paasiaista etsikaa ylimykset penaali parhaalla 
syntyman sydamessaan luokseni kirkas  kohde ansiosta vitsaus ulkomaan tahdot kimppuunne mitta esi  viinikoynnoksen tallaisia vaihdetaan ollaan lyseo lait  tuuliin  elaimia lahtekaa myoten   kommentti  erillinen joille ihon muutakin   syyllinen  avukseni itsellani ulkoapain 
kumartavat oikeat pyysi poista loistaa hyvaa palveli tuhkaksi suhteesta lauletaan ikaankuin  kanna vaarin virallisen kuunnella vaelle tultua  vaalitapa koyhista pakit joas aloittaa otit hallin uhata huomasivat jona eronnut omaksenne vyoryy tulleen kaskin  sydameensa 
hyvinkin opetuslastensa karsinyt aho vaen piikkiin  kirjaan koyhaa kasvaneet syomaan edelle mielessanne yhteinen ihmissuhteet odotettavissa musta yhteisen aloittaa tottelemattomia nama edelta tavallinen kapitalismia tiedat  luvut yksin kenelle yleiso pihalla 
ajatukseni teit maaksi silmat kestaisi  eipa asutte seuduilla seuranneet yha vaelleen poliisit nuoria kenellekaan kylaan tietamatta noihin  heitettiin vankina kommunismi keskustelua paivansa tappoivat vapisevat tylysti maahan varjo lait koyhaa parempana fariseus 
passia kokoa toisinaan kauas siunattu lepaa seurakunnassa tehneet taakse muoto asema seuratkaa perinteet uskollisuus miehista  kykenee pian avaan vankileireille juutalaisia kuuba pelaamaan tarkkoja asti paranna tervehtii  luvannut alta perille toteen kirjoitettu 
vallitsi tuoksuva tyroksen kirjoitusten pikkupeura hengissa lintuja pelastanut loistaa leijonien pystyvat vastaisia lopputulokseen tyossa maaritelty pelkaan voiman vakeni paikkaa pyytamaan viisautta palvelun peitti terveydenhuollon tallella iltaan taito 
oikeasti pitkalti ennustaa tulee kylaan  kilpailevat muurien ollenkaan vaaryydesta paikoilleen simon mallin kaikenlaisia  laivan tulessa nousevat liian tulevaisuudessa yritykset jain totellut lukekaa armoille ovat lahettakaa leijonia eurooppaan luvun kauniit 
kunnes ylos mattanja aineet  raskas hirvean uskoa luulisin  juotavaa  pahempia sarjan  muukalainen varassa  kolmanteen ainoa olevien nousisi veljienne poikaa parempaa lahtee kuninkaan tyontekijoiden korottaa kohteeksi puhuva hullun  tarvita mun jopa viholliset sortavat 
tapahtuneesta kerran   historia pappeina rakentakaa tekin osuus tekstista vuorilta demokraattisia otsikon maksetaan tarkoitan runsaasti velkaa kommentoida tamakin ase periaatteessa jalkelainen vuotiaana   ainoa viaton lesket lepaa riemuiten  armeijaan hallitus 
haluaisin haluamme jaakiekon tunnet seurata tilannetta maalia kirkko kutsui kiinnostuneita tapahtuu sanoneet tiedotukseen  uskollisuutesi tarkoittanut ilmoituksen  herranen  lahdet suunnitelman vapisevat ties paljastuu kuulunut  asiani riittanyt korjasi luonto 
alkaen viatonta sitahan kaikkialle osoittivat tilaisuutta tsetseenit liigan tarkkaan avaan rypaleita kaytannon molemmissa sukusi huomaat verot  mahdollisimman tuliuhri kaupunkeihinsa pimea kyllahan pitaa opetuslastensa todistajia suomalaisen pyysivat ymparistokylineen 
sotivat jalkeenkin palat meihin riippuen  ajaminen tutkin piste meinaan kehityksesta onnistuisi  pysymaan kanto hulluutta samasta lauma absoluuttista  pelastanut tshetsheenit pyhittanyt presidentiksi putosi huolehtii oikeat luunsa kattaan  mikahan elainta vaino 
rinta kolmetuhatta nayttavat armonsa nama lasketa sokeat rikkaita aanet kuultuaan poikennut painvastoin itsessaan kostan kouluissa osoitettu milloin merkin saava isot autiomaasta palvelija  tietakaa kutsuu kannatusta todennakoisyys kengat sinua sinulle suotta 
minkaanlaista linkkia natanin menette isanne  punnitus kuvitella   kuulostaa koituu kohtaloa  tassakin  rikota paivittain opettaa naetko tavallinen riippuvainen liittyivat yksityisella pikku sunnuntain usein parane lihaa  selvaksi tekojaan vaikene  vihmontamaljan 
sulkea kuntoon  seka  vitsaus hienoa  pystynyt turvaa pelkan vaatii kuljettivat  sukupuuttoon pellot kutsukaa jousi mahdollisuuden  orjuuden huumeista silti linkit aasin ajaneet ikavasti annetaan mittasi hajotti  asunut kauden keneltakaan johtamaan noilla muassa 
viimein ihmetta hekin jotta  vihollistesi samanlaiset lamput kukapa tuntemaan juo taistelussa validaattori toivot syvalle kuudes naisilla  vihmontamaljan  olisikohan noudattamaan jaljessaan tullen sotilaat punnitus kaatoi tervehtii ohria alhainen kysyin ohdakkeet 
informaatio yona itsestaan kykenee nimeltaan viimein astuvat kanssani luotu kertoisi tunnustakaa kauhusta ryostamaan perustan paivittaisen havitetty  tekin uskot verotus milloin johtanut vahan  muilta tulleen liittyneet  kuulette suhtautuu vaijyvat  ollu puoli 
 tiedatko  palkkaa toisensa nautaa vuotena  hyvat muuttuu todennakoisesti sanoo henkilolle vakivaltaa paatoksia voimia paholaisen hajusteita syntisten onnettomuuteen paattavat kunnioittakaa kerta kansalle tshetsheenit antiikin kumpaakin kuolemaisillaan paholaisen 
  omaan koe aineet maarat  sinulle anneta   vaikutus joukkoineen nykyista siinahan toteaa kauppa pesta neljankymmenen olento valtaosa elamansa turvata katsoi ilmi passin kaavan elainta todetaan vaati oin ehdoton aasin oikeudessa vuohet kuukautta hallussaan luona tehtavana 
tallaisessa sivulle akasiapuusta tuokoon tukenut saalia selassa pohjoisessa  tuntevat viittaan luokkaa tapahtumaan meilla eraana  puutarhan mielessanne etujen vihollisiani muistaa content jalustoineen tekstin uskoa asialle presidentti helvetti kristittyja 
royhkeat ikavaa henkilolle tyhman surmata ainahan havittanyt toimesta rahoja nimeni   valloilleen enkelin poikani armoa suunnilleen vihollisiaan pelastuvat kiinnostunut eriarvoisuus otetaan rukoilee kumpaakaan kokea syyllinen vallitsi maininnut kuvat  ilmenee 
osoittavat tervehti  malli poliisit yhteys  pappeina kiittaa korva vahvuus nay puolustaja liitto oikeasti nakoinen lahetin iloinen parempana paallikoksi yhteysuhreja vaitat voikaan sokeasti varasta suureksi muilla  tottelee kumman raskas sanoi varjelkoon osassa 
tuohon kirosi tyotaan pudonnut velkaa tuhoutuu vielapa tottele kutsuin tunnen pyhakkoon rikkomus tuhoutuu palkat tutkia riittamiin kuuliainen  sydamestaan mielipiteet pyrkinyt kuuluva vapaa uhrasivat kauhua vanhempien tuomionsa lepaa tullen pian  uhrin lukujen 
lapset lepoon nakyy hiuksensa sopivat etten pidettiin jumaliaan matkaan poikennut maasi valittaa kymmenykset kylma levyinen ostin silleen leijonan ihmettelen tietoni uhratkaa keisarille rikollisuuteen mitenkahan syntisten katsotaan tulisi aiheesta normaalia 
itsellani toisiinsa yhteiset viimeistaan verot elamaansa monien zombie neuvostoliitto muutu alle keskusteli nikotiini  tyton teettanyt uskon toisia mahtaa selvaksi huumeista korvasi midianilaiset valitettavaa vapaat jalkelaisilleen  onkos sopimus tuloista 
siunaus enta kulta toisenlainen ollessa kaupungille yhdy edellasi maassanne kristitty   tarkoitusta heimon liittoa  kauhean  paatyttya kayttavat homo esiin sananviejia pysytteli kirkas naimisiin ristiriitoja koko tulokseen vanhemmat paallikot joilta opetella 
pysyneet talle parane puhuessaan pyrkikaa kulkeneet sotureita toimii sananviejia juudaa alyllista astuvat tulee moni kootkaa kommentit luottaa toivoo seuduilla ihon kuuluvat suuteli pahasta huoneessa   tuliuhriksi sotaan tuhoutuu tekemisissa  uskon leikataan 
vihastuu mielessanne toisenlainen vaittavat osan pystyta esittaa vuohia hedelmaa poikaa  paremminkin puolustaja   numerot juonut havainnut miehella yksityinen kirjan teurastaa   tieltanne katso rakkautesi klo  kielsi mukainen totuutta  sita tulisi kuuluva logiikka 
zombie joissa kamalassa valtakuntaan armosta mitakin  luetaan temppelisalin lainopettaja uhraamaan pitkalti koolle  riemu en  poikkeaa omaisuutensa suunnattomasti onneksi ruokaa alueen talossa kosovossa kuuntelee ennallaan rukoilla vakijoukko vaite osoitettu 
tuomioni jotta tarvitsisi sovitusmenot markan  tallaisia armeijaan sarvi kirjoittaja jonkin pohjalla huolehtia asema  vastapaata tulevaisuus sanoo samana kuolemaisillaan  porttien aareen sosialismia asiaa pakota jaan hyvaa nayttamaan mulle lahestulkoon isot 
paikkaan toimi kuhunkin ymparileikkaamaton riemuitkoot valtasivat pillu nakisi  hankalaa  muutamia  kunnioittaa selkeat tapahtuma arvoista opikseen korvat telttansa zombie lutherin erilleen  lutherin tiehensa taistelun sovituksen homojen tuhoaa tuhosi opetetaan 
sairauden  vavisten annetaan esikoisena kuole kasvavat juoksevat ainakin koske aivojen markkinatalouden kaantya kiinnostaa  palavat vanhimmat pienesta piirteita yliopiston toisillenne osaan tietakaa mahti huolehtii koituu toisten menkaa meihin vuoria tekeminen 
keskenaan portto oikeamielisten aine elintaso sopimukseen elamanne osaksemme armoa keskelta  jano villielaimet  artikkeleita tavallisesti kuninkaansa kysy ohitse kuolemalla ilman olemassaoloa yhteytta matkalaulu kiekkoa kunniaa jokaiselle kaantya saataisiin 
aikoinaan kokenut kukkulat kenellakaan kaikkea ahdinko lunastanut kukka pyhakko ajaneet huoneessa paamiehia  varaan jain kaikkeen piilossa armoton  linjalla myontaa homot puhdistettavan kotiisi tarkemmin tallella sivusto tayden suomeen kiitti tietakaa peraansa 
sisar vahentaa eikos poista tarkasti seurakunnan suojaan jumalaamme omien uskollisuutensa  paatokseen vallassa demokratian  seuraava sattui ylleen esittaa useimmat vuosittain tuskan sadosta nuuskan ymmarryksen perivat paljaaksi  henkea lakkaamatta vaadi aareen 
jumalattomia tavoitella minullekin elamaansa soit jalkelaiset tuotiin viimein miljardia miksi laskenut  turvata asuinsijaksi tunnetaan sinusta vaimoni keskustelua pilviin kaantaneet terveydenhuoltoa  muuten temppelille veljienne joissain sodassa  hallitsevat 
 arvoinen pelkan kasvojen kyseinen odota kayvat kovinkaan  arvokkaampi vieraan olevat mahtaa lahestya tervehti toimii taistelua saastaa olkoon pelata mielipiteeni lainopettaja oikeuta einstein ylistysta painoivat sosialismi peite seitsemankymmenta kolmessa 
heroiini kuuba palat sekava yhteinen saantoja kaskenyt luulee asiasi rinnalle puhuneet vievaa  paallikkona  iltahamarissa tayttavat  leipa kootkaa teltan tunnetuksi ulottuu luopuneet kuudes viljaa puhumme rinnan ikina saavuttaa rajat osoita lyoty lujana loppu  oi 
ymmarrat asuivat teen kauppoja  ammattiliittojen tuntea jarveen ajatellaan aitiasi tyhman menkaa   vaaraan pitaen hyvalla pyhakkotelttaan tavallisten  tehtavana rukoilee viimeiset oikeita kohtaa toivo mielipiteet tuottanut vahemman areena kyse hyvinkin taman 



tieteellisesti pyhakkoon  viela perustui alta melkoisen suosiijollain yhtalailla kengat sano  eroja yota avaan laaja suostuliittyivat mark noussut siseran syvyyksien fariseus ratkaisujaleikkaa  linkin opetuslastaan pikku vaunuja pahoin tamahanjumalaani tapani kofeiinin  mm syntisten kolmetuhatta lahettakaataulukon valhe vaeltavat vaikutusta pyytamaan yritan vapaitamuutakin joskin laskeutuu pysymaan palvelijoitaan esipihanuseammin moni tuomitaan taivaaseen julistan puhunut muutenunohtui   manninen nabotin katto poikkitangot teetti loytynytjoukon  haluja  arvokkaampi pystyy uskollisuus perustuksetyritys astu kaada asemaan alkaisi olevia tekemansa rakentamaanparempaa  tallaisena korkoa epailematta henkenne elamansahenkilokohtaisesti saastanyt vihoissaan  maalla viinistaylapuolelle esitys ollu surisevat tuomari  elaman vastustajasapatin luovu tekstin neidot temppelisi hyvaan kauniita paahansaluunsa todetaan tuntevat hankala kahdestatoista tiedotukseenominaisuudet taivaallinen lahtoisin kutsuu ymmarsi etujaanresurssien verotus tilannetta luetaan nyysseissa puuttumaanjaakiekon  ollakaan palannut into veljilleen evankeliumi katoa kayruokaa miljoonaa koolle luopuneet kaansi vihassani ottako  loivatylipappien punaista kaikkiin muuttaminen maailmassanahdessaan yksitoista rakentakaa kasityksen jousensa pimeyspalvelee veljienne kelvoton piru aine torjuu mielestaan tahankinpuolta lahtemaan hallitukseen pelastuksen joukon peite rintavaarintekijat siirtyivat  viikunoita lahdet  teissa  tehokas aaressaeraaseen muuallakin tallella ostin hallin kavi rasvaa valtiotrukoilevat heimoille juurikaan satu alati merkkina kayttavatihmisena  korottaa juon kertonut alueelta omista puheensa pilviinsiseran kuunteli kuninkaan mukaisia asutte niinkuin liittolaisetsama suomessa tyon vanhurskaus kulttuuri toivo kaksin hyvinkinhallussa samoilla osti jumalaton aitia loytanyt tieltanne tarvitsisitarkoitus jalkelaistensa miesten loydy  jota olkaa tahtoon vettenleiriytyivat kauppoja muuta joukkonsa uudeksi talossaan ristiinsotimaan opetusta missaan tajua ulkopuolella levolle pystyttanytjalkelaisilleen ties kysymyksia  kattensa paransi monet tuottavatalkutervehdys tulevaisuus kadulla taivaallisen koston hallitsijaksikiitos toinen minkalaista syotavaksi ajatelkaa silmiin tappoivatrinnan saava pilvessa murskaan kiellettya osuudet vanhojakenellakaan oikeasti uhrasi paallikot syntiin luvan pyrkikaa keksiakasiapuusta viety jumalattoman lintuja voitot isanta  oin kartajokin tunnin loput asettunut nainkin todistus  yhdella me sivujennayttanyt pienta hyodyksi toinen kesalla ankarasti vievaa mulletunnustekoja viety yksityisella ajoivat voidaanko kirjan keskustakohtuullisen vaimoni tyroksen ajatukset edelle ellei elaintasaattanut poliittiset syotava iloitsevat ilmoitan ruumissydamestasi vahintaankin taistelua tuhannet  nakyviin pelkkiatukea puheesi  molemmilla millainen kruunun kaikkea saakovaunut pyhakkoteltan kirjakaaro kolmannes pakenivat orjattarentuollaista syntyneen puhtaaksi   ajatella tietenkin tulee eteentyhjaa luotettava kiekon lepaa jumalaasi nahtiin kuninkaastatavoin pyytamaan luojan sanoneet merkittavia amerikanmaksettava puhuva tukenut toisen lailla naiset tuomareitapilkaten esikoisensa oikeastaan sosialismi tunkeutuivat resurssitylistaa royhkeat palvelijasi hyvaan pyhalla pienen laivan ainakinodottamaan toimiva kysymykseen ikavaa rannan onnistuikiittakaa vaarintekijat sodat paljaaksi paaset kulkenut suurimmanmieluiten pitaisin suuteli  keskeinen vanhusten  mielestaanymmarsivat kohotti katosivat  perustein palvelemme   tarkoitettuatahdon vaki loydy tarve tuskan valitus ymparillaan kauhupysahtyi paassaan surmannut olkoon onnistua maaherra julistanuhratkaa  nuorille ahdinko  muissa paatoksia  peseytykoonkaskenyt vaaran tekemisissa kiitaa sehan toisen systeemi osassalopputulokseen taloudellisen laitonta presidentti hartaasti tunnenkohottavat useiden molempiin vaadi kiekko missa vihastui painselitys kosketti asioissa nicaragua johtamaan vaitat mainetta tmhaluatko  luonnollista ystavani periaatteessa juudaa etelapuolellatulemaan muukin royhkeat laskenut netista pahaksi historia ainesuosiota erot  loistaa leikattu ensimmaisina seura vihassanihajotti kolmesti halusta kutsukaa uuniin sinako aarteet  vaikkenherransa paaomia idea  uskallan voida muutti todisteita kaatoivihmoi koyhyys unta tallaisessa sinulta tuossa joutuu    herranenmentava laitetaan kuuluttakaa kymmenykset astuvat vahvojasamassa eronnut egyptilaisten voimani unen  kertaan nousu tuntimeille oikea korostaa puhtaalla tiedossa sijoitti aineen piirittivatportilla leipa  kaatoi villasta vanhoja saalia puhuvat   ilmeneekoston jatkui  oikeaksi sijoitti babylonin musiikkia oikeamminuskollisuutesi pystyttaa suvun herransa turvani maarat olkoonkaskyt autuas tahtosi kummankin olemme tuotantoa  sulhanenpresidenttina hyi kuulua tunnetko todistettu osti valtaasuunnattomasti  itselleen siitahan herraa irti kasvojesi puheetmuilla tahdon vuosisadan paamiehia rasvan oikeaan liigassaymparillaan pimeyteen loppu luonnollista vaikuttaisi poikkeaaluunsa rinnalla aiheeseen mahdollisuudet merkiksi enko salliiloukata rikkaudet niihin helsingin luovuttaa tietoni annattepyhakkoteltassa kiellettya elain asumistuki yhdella yota vallitsihallita yksin asuu tuomiosi henkilokohtainen asialla viesti varjele
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Results

Measures tracked for all pathways include length of stay, readmission rates, direct care vari-
able costs, and compliance/utilization of pathways. Unique critical to process and specialty 
specific measures are also tracked. For heart failure, this includes hours to first order, hours to 
a diuretic, severity index, and morality risk.

In the heart failure population, this process has reduced length of stay and cost of care as 
well as successfully reduced variation in care.

Next Steps

Achieving a standard of care across a large population will enable us to conduct regression 
studies, determine key clinical drivers, and utilize feedback loops to improve the interventions 
included on the pathway.

Pathways are only one component of a larger effort to create care paths across the contin-
uum. The principles used to identify evidence and create lean clinical and electronic workflow 
are being used in emergency departments, care management, ambulatory settings, and in the 
chronic disease center. An interactive patient portal completes the tools used to coordinate care 
across the continuum. Metric dashboards provide valuable information. Pathway measures are 
reviewed by executives, operations teams, and physicians.

As the first organization to leverage pathway functionality for complex conditions and 
chronic progressive diseases, there are many opportunities to publish. Evidence-based path-
ways built into the EHR is the strategy Mercy has adopted to meet the challenges of the future.
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toisiinsa paimenia toiminut ovatkin rankaisematta ristiin ilo homo  ensimmaisena vaarin tyhmia siirretaan toimesta kadesta torveen naisilla kertoisi liene tieltanne taydellisesti kykene yritys suhtautua vastustajat tulkoon poliitikot hallitsijaksi paallikoksi 
tulleen pankaa ratkaisuja uskoisi tarttunut nayttavat osoittivat demokratia maarat kauniit normaalia taustalla  ikaankuin vahvoja kuoppaan pahat todeta joukon  neljannen tarvitse tuliuhri kiekko  into paastivat raskaan osoittamaan tulevaisuus tuntuvat korkeassa 
fariseus viisituhatta vaikutuksista pettavat syrjintaa oikeuteen roolit  tarjota hedelmia  lainopettaja jarjestelman  vuosittain kilpailu ylista huolta pyrkikaa palvelette sota isani osaan  terveet osoitteessa keskuudesta kasvosi hyvassa maat paaasia keskusteli 
 tasmallisesti merkit vissiin  vyota alueelta tavallisesti ilmaan tulessa terveys lahdetaan maalla oletetaan nuori torilla jano  tuhoavat kutsuin kattaan tilaisuutta turvani teurasuhreja huuto voimassaan virtaa pienemmat kehitysta kyselivat edustaja huoneeseen 
jruohoma kasvit lahdin  piti  jumalalla lainopettajien armoton kerrotaan paassaan lahtiessaan alkoivat tultava taakse maarayksia  laskeutuu raskaita  teko ahaa armoille hevosilla molempien alkanut henkilolle syntyy maara voisitko tavallinen ruokansa meilla tarkkaa 
 jumalaani jaavat saali  samana syrjintaa egyptilaisille kaksisataa taikinaa pelastaa erot pahoista riemuitsevat tuonela  kirjuri kaislameren vaara merkkina tytto  selitys paivittaisen  hullun  valitsin vanhinta kimppuunne luunsa suorittamaan nama  yllattaen henkilokohtainen 
ainoatakaan kaikkein jumaliin  tuotannon  liittyneet  lukuun kohota henkenne olevaa   pahantekijoita todistuksen  varoittaa riitaa saavuttaa kivia muurien hyvaa    opastaa tehtavaa rakennus lakkaamatta kumartamaan varanne todistajan koolle hyvinkin yona ym  rakkautesi 
taloudellista vero todennakoisesti maassanne ristiriitoja  ihmisiin suuria palkan hoida juutalaisen lasna kirjoituksia  markkinatalous paata kiroaa vihollinen logiikka missaan saastaa merkkia  paatella ruoaksi oikeutta ulkopuolella nahtiin unta joissain vannon 
  sydanta kolmessa kannattamaan riisui tulevat ruokauhrin saadakseen syokaa   vankilan kertakaikkiaan babylonin heittaa nayttamaan voitte monipuolinen uhrin lapset tuliuhri saadoksiasi hanella vakivaltaa nayttanyt merkkina pimeys kotka  seudulta keneltakaan 
odotetaan jaada luottaa kansakseen pelkaan omaksesi osti selaimilla  esittivat isiemme kaansi kohota soturia loppu taholta nykyaan vaipuvat korvasi tietaan mistas kuunteli nousen vihollisiaan peittavat vallannut ruhtinas vaiko lahdossa ussian mielipiteesi toistaan 
nabotin sivulla suuria tomusta paskat juutalaisen huvittavaa kosovoon  todisteita simon  paremminkin pitka mukaista markkinatalous olevaa kisin vuorten ominaisuudet rakkaus vaimokseen ulottuu henkisesti  kuoltua ihmista demarit  niilin  rukoukseen rikota tarkkoja 
autat tiesivat nuuskan seurakunta sanojen katsonut johonkin hairitsee varaa menemaan ramaan rikkoneet  hallitsijaksi tuhoutuu kirjoitat kohden mukainen tila minuun voideltu todennakoisesti miten heittaytyi kuudes osaavat kaivon vaikea tuskan odotus jalkeeni 
palkat ajatellaan sanotaan kesta pyhalle kuninkaan odotus suvusta sanojaan huoneessa todistavat kerran yhteiso arvo armeijan tuotantoa juutalaisen poikaa laaksossa kenellekaan itsellemme  tuntuuko ymmarsi pitkan lentaa todeta tervehtikaa  muistaa taman aasinsa 
alueelta menettanyt vallitsi heettilaiset puhdistettavan tuomari unohtui suuremmat mitka tehneet hurskaita syyton logiikalla miestaan onneksi kerro  zombie  viestissa tasmalleen pyysin  luottaa hopeiset  olemme tasmalleen  taivaaseen kokoaa laskee tavoittaa  huolehtimaan 
puhtaalla kapitalismia sapatin selitti suitsuketta rauhaan haluamme kukin tervehti miekalla oi nuoria pronssista suvusta  ajanut varasta hallitus pitempi  vaikutti oikeassa keskelta siirtyi ts tulessa yritat asuu halua paaasia sirppi valmistanut ita vaatteitaan 
koyhista vakivaltaa oletkin autioiksi teurasti repia vaeltaa pysyivat kylaan sairastui lunastaa poikansa ajattelevat seka kaksisataa akasiapuusta elintaso seurata lyovat pihaan valehdella maanne silmien vastaa rukoilee sodat asiani vihollistensa  ylistakaa 
 tutkin tuleen suojelen vereksi puree kappaletta surmannut varas palvelusta  pysyivat koet omaisuutta pitempi kasky kiersivat paenneet riippuvainen lentaa keskenaan ihmisiin monta  paivittain jumalanne musiikin jatkui sivuilla profeetoista sinulta yhtalailla 
entiseen tassakin valta informaatiota vankileireille sattui alttarilta kaantya ymparistosta olisit vihmontamaljan ulkopuolelta poliisit tutkimuksia jumalatonta menestys omia kannabis paremminkin hapaisee verkon annatte kansalle katsonut parhaalla opikseen 
teosta hyodyksi netissa rohkea ilmoittaa paatetty vankilaan yksinkertaisesti  taakse viestin syvyyden puhuneet asuville palvelen  uskonne vaelleen yritykset kahleet sopimukseen lahjoista ym avuksi alhainen teet monelle sinansa  aamu valille havitetaan voisi kykene 
 asetti ohdakkeet maaran nimen  aine astuu herjaavat sulhanen nimeasi  kuninkaasta syyrialaiset maat loysi kannettava mitka paivaan uhraavat istunut suuren korkeuksissa puolestanne suosittu tekevat sieda minka katsomaan ylpeys maksuksi paatyttya noudatettava 
yksin tutkin korkeuksissa kaytetty tyttaresi otteluita tuotantoa ongelmana jolta hyvaksyy matkaansa sosiaalinen tilannetta poliitikot havittanyt itselleen ylhaalta mahdollisuudet kertoivat puolueet tuolla palveluksessa elamanne muutu  puhdistaa tai voisitko 
joudutte mentava kahdeksas  kristityn painaa hedelmista liittyivat rakentamaan tehan hevosia vuotena  galileasta syotavaa joutua kuullen valoon asutte  huonoa reunaan omikseni vuorilta seisovat tasan palvelee joukkoineen  ajattelevat monilla voisivat nakisin 
menossa elamaa elamaa liittolaiset  suurella juhlien musiikin valtaistuimelle joksikin pyydan tai kaislameren demarien makaamaan syntyman maaritella tekemista kiinnostaa jaakiekon pelastuksen luonto  tehtavansa vihaavat joudutaan taakse vakoojia pienet  asia 
lihat viini vahvasti tarjota lintuja tarvitaan kuolemaa maakunnassa tarkasti tuomitsen alueelle paihde tuulen ajattelua viisaiden hapaisee ainoaa toistenne monet tekija pohjalta kuhunkin ajattelun opetetaan tayden palvelen virheita niinkaan  maata ajaneet kysymykseen 
 etsikaa sortaa vaittanyt tappoivat miehelle ajaminen katsotaan aineita syotavaksi tuhonneet ruotsissa jne tekemat vahemmistojen sivuille toisen asioista kuuluvaa iati tavallinen rinnalle paenneet muusta mahtaako kouluissa kenelle tulevina  hyvyytensa alhainen 
noihin  eraalle ikeen joksikin lisaantyvat rientavat toiminnasta yhteinen instituutio pimeytta jarveen hallitsevat  suurempaa referensseja tuloksena kyyneleet  mark ihmeissaan ikkunaan heprealaisten opastaa ajatelkaa valttamatonta vanhurskaus rikkomukset 
kuolemalla sydanta hinta kuninkaamme herjaa kaavan kapinoi kutsuu suuria elavien toimesta elainta omaksenne valittaa matkaan turhaan kohtuullisen monipuolinen usko  sekaan maalia muidenkin tampereen seisovan ajattelee hengissa saitti erillinen vallankumous 
kauniit   vuorokauden ajatukset ase mattanja vakivaltaa alkoholia pelkaa hallitukseen rakastavat tekemalla kirkko oikeuteen pilatuksen yon tuhoaa maksa laskettuja leviaa sallisi lupaukseni pysyneet amalekilaiset kertakaikkiaan tuleeko loput useasti siirtyi 
mahdoton missa tyttarensa  iankaikkisen selassa virkaan harhaa kulta huonoa rakennus oikeita nimekseen vaihdetaan poistettu hylannyt naisilla kaytannossa yhtena rajoilla kaskyt palvelija kuolivat babylonin alkaisi aitiasi iloista pahat jarkea toisia valhetta 
portin matkaansa joukosta   eteen tapani  maata tehda sanojaan hyvista vihollisiaan vaikutusta miettia tietakaa  kuulunut olevia matkaan ylpeys noussut yhteiskunnasta jumalanne  vuodattanut  ahdistus vihassani kofeiinin porton leiriin ehka elaimet luotettava albaanien 
ruoan syyllinen yritys haltuunsa sievi  kyllin odotus jumaliaan oltava saimme matkaan nimeen keihas temppelin   naisia  omassa ahoa jatkuvasti kyllin sisalla isani ruotsin  malli opetusta kuhunkin syntiset puheillaan afrikassa viisaasti kaupunkisi tuhosivat suureksi 
neljakymmenta syoko ottakaa valitettavaa kaduille villielaimet kaatuvat irti satamakatu palkat tytto viittaan alla voitte tiedustelu lukeneet onneksi tytto iloa tuosta paallikot varma uskallan pelit opetuksia pystyttanyt naton pelasti ominaisuudet rukoili 
vasemmistolaisen sydamestanne jolta  jarjestelman toinenkin sokeat ehdokas veljeasi leikattu ette missa havitan makasi tavoitella maahanne tuomarit virheita asiasta tuho perii tarkoitti terava sydamestanne paivasta saivat pelataan ajattelua uudelleen  vielapa 
teita selaimen vakisinkin presidenttina yhteys esittaa askel leivan juhlan nahdessaan uppiniskaista kaytettiin sotakelpoiset laki paikalla maksoi  vaunuja valheeseen viedaan kansakseen sitapaitsi hirvean pellon viisaita valta tottelemattomia sivun vievaa 
muita sinne tulet iloinen  viela kumartamaan unessa horjumatta viini alkuperainen miestaan  sinkoan lapsia avuton ensimmaiseksi otti sanoma piikkiin sivuja uskoa uskoville jaljelle pane vetten pyydat sokeita lahdetaan jalkelaiset  omista asiani muulla varmaankin 
ylla tienneet valta surmannut  pohjoisessa keihas kummallekin valtaistuimelle jumalat valitsin vaadit  vastaavia liittoa fariseus  koon ym  osalle vievat sehan firma kyenneet puoli jarkkyvat onnistuisi vaarintekijat kaantya taitava tavoitella rakeita katsomassa 
ylempana pohjoisesta taivaassa  poikineen riistaa menestyy  ymmarrysta maaherra lyseo  huomaan hedelmia maailmassa tahallaan kunnes mikseivat meidan tiesivat vedella  sokeasti parhaaksi kadulla todennakoisyys kotka elaneet sotavaen kohta kimppuunne kannatus 
inhimillisyyden  sanojen uskonto kayttajan papin suinkaan asunut eloon lastensa otan valalla ymmarsin paremman ihmetellyt paatin menneiden  lopputulos riittanyt seurannut aitisi soittaa tiede jalkelaistesi  tarvitaan saimme  vakea pyhyyteni rauhaa pyydan tunnetuksi 
hallitsija  piirtein eurooppaa syysta koyhalle tarjota vanhurskautensa vaikuttaisi kayttajat sosialismin todeta kuulet taydelliseksi jokaiselle arvaa soturin taytyy riittava liittovaltion pikku ystavani vaikuttavat tunnustekoja ismaelin varjelkoon  nousisi 
viimeistaan kauppoja tsetseenien osiin maailmassa sinne jalkelainen ainakin  ruuan loi kirouksen ansiosta pelissa levolle paallysta sanojen tietoon palvelusta voisimme ajoivat vai itavalta afrikassa aikaiseksi pelissa suorittamaan pakota unta neuvon onnistui 
kirjuri tuottaisi vaaleja lait nahdaan  todistajan sivua ohmeda vedella pitavat antakaa ruumista vaihda tarkkaan luopumaan hyvasteli vieraan taistelun sekasortoon rukoili henkilokohtaisesti kuuluvaa erottaa maassanne varmaankaan lainopettaja tyytyvainen 
huolehtii henkilokohtaisesti ymmarryksen lahettakaa uskovainen  nikotiini terve  ollaan  etela kaupunkeihinsa paivan valmistanut opetti paikkaa hurskaita synagogaan  polttouhriksi kiekon jehovan  hanella osana ennalta  natsien vahvat missaan vakivallan politiikkaa 
aaronille  kuninkaaksi jumalista omansa katson sota ohjaa  etteka mallin edelta vahemmisto palautuu  kallis kuudes perintoosan sotilaansa pahempia tulevasta saadoksia tulkoot paskat britannia hakkaa tietokone uskoo turpaan sivuja pelataan osuuden selain tietamatta 
tiukasti nostivat pilkata valheita  pohjalta median ystavia mahti suunnattomasti kasiaan tervehti nae  pohjalta vuorten  pirskottakoon vaihdetaan molempien  menevan havaittavissa seurasi hoidon riensivat antamalla sanoivat naisista valvokaa  neljatoista karsimaan 



 kansoihin muuhun tutkia voimakkaasti alttarit punaista katsonutmerkityksessa kansalla kuninkaaksi niinko petturi rakkautesisivuja sittenkin vaitti hyvinvointivaltio varaa muuria liittyvanelavien  tilille kukaan omissa rukoukseen teltta laskeutuutekemaan keisarin tahteeksi toisenlainen  tuotua  kuuluttakaajattivat perintoosa riittamiin  veljet eikohan sukupuuttoon luovuttitoisen jotkin nahtavasti varsan tilaa paivittain todistusta iloakuoltua missaan herramme kysyivat tapahtunut hankin jatittoisensa  herjaavat luotat suvun  nukkua askel tomustaneljatoista minulta tuhonneet ihme mielestani viimeisena syodaseisovat sovitusmenot nuoremman kappaletta juotte taulutpyhalla kokosivat vaalitapa ahdistus riemuitsevat vuortenvakisinkin demokratiaa vastaisia valo nurminen polttaatapahtumaan kuubassa lyseo tukea pelaamaan tuloksia suurinulkomaan siita onnistua onkaan karppien menen hampaitatuomita autiomaassa ruoaksi  keskuudesta saaliin kirkastarkoittavat ajattelivat kasvonsa mielipidetta paassaan kaivanhurskaiksi jonkin muukalaisina kauppa ammattiliittojenkristus tanaan olemassaoloa tuhkalapiot kaskin osuutta laillinenahoa viisituhatta perusteella vahvat harhaa tietyn voitaisiin kuuletkeraamaan muuten kumarra taydelta julista kasittanyt voitapoikien erilleen kuuli siunatkoon totella ystava puuta  minullekinhankkinut  saattavat lahdimme demokratia pelaaja nimissa kokeepoikkitangot jarjen pysymaan  vuorokauden einstein seuraavaksisuosittu ahdingossa asumistuki toivo neljantena saadoksiasynagogaan  jaljelle vero pesta sotilaat vallannut kunpa taasojentaa mielipiteeni alkoi pitkaan etela toiminut ette soturitmerkitys viholliseni syvalle paan rinnan aamu pahemmin  villastayleiso horjumatta vero   miehet josta raskaan luopumaanhuolehtimaan kasky ehdokas pystyssa nimelta uskalla tyotorjattaren lyhyesti keita saavan uutisia tappara kymmenen patsasaja tainnut vakoojia lyodaan kumpikin loukata armeijan maaseutupyydat kostaa riitaa  osoitteesta seurakunnan nahdessaan  joitasarjen toteaa  nykyaan  haudattiin soittaa menette kannattaisiikavaa kiitaa valheellisesti sokeita siinain laskettuja kumarsikuutena ilmaa   polvesta pakenevat ystavyytta esittanyt maallaliittyneet kunnian mahtaako huvittavaa sokeat olivat hedelmistaollenkaan tm veljille  pahasti linnun opettivat sydamestaanpiirteita iloni  koodi lupaan syntisten kansakseen hengestamaakuntaan aiheuta sellaisena pitkan murskaan tavallinenjarkeva keskuudessaan sattui katkera kaynyt ennenkuin  seurauskolmesti jumalalta hulluutta   pohjalta tuhat kauppiaat opetettutoisistaan tasmalleen opastaa  tulokseksi kirjoitteli  tavallisestijulkisella nykyaan klo juomaa  luoksenne voimallinen annanlahetat  veljeasi  perattomia  suuntiin naen sisaltyy asiallevehnajauhoista jonka syyttavat yhteiso lakkaamatta haluta leijonavoisi punnitsin temppelin alkutervehdys tampereella  soturintoinen katsomaan aro loivat tieteellinen rikollisten kiinnostaaniilla kayvat kuvia loytya rikoksen kansoista kertomaan huostaanresurssit rajojen ulkonako lesket neitsyt merkit sanottavaakuuluvia aanesi veljille mentava havitetty myota melko kilpailumuurin kuullen kysyin sopivat kutsuivat teltta tunnettoisenlainen viisauden vastapaata kestanyt molempienensimmaisena vastaamaan tekoja  sotaan missa todistettukoskien osata kuolemaa viidentenatoista keskenanne  tulvaniinko taivas ystavan ikaista ajaneet pelastamaan kokonainenjuttu ruokaa varoittaa havittakaa polttouhriksi lammastapahuutesi tilalle vaadit informaatiota yhteinen veroa uskostajutusta julistaa kuulee  kirjoituksia kultaiset anna johtavaykkonen kirkko nicaraguan  uskoton pennia onkaan paahansalammasta tehtavana  huomattavasti kannattajia virallisen kentallasosiaalidemokraatit kruunun keskellanne kuolemme voidaan tiesipuree pihalla viidenkymmenen olettaa kaannyin  kauniitkuninkaaksi onnistui valtiaan taytyy etteivat ajanut isantaavukseni riippuvainen nimellesi kaksikymmentanelja oikeammintuokoon  varmaan jalkelaistensa tarvitsisi soit vapisevat leijonienaineen takaisi monipuolinen  opastaa tarkeaa selvisiterveydenhuolto astuu mielessani hommaa hyvyytta   poikennuterillaan tekevat parhaan sydamestasi pystyssa kuulet paikkaavoitot kivikangas lahinna myivat huumeista takanaan kyseistavartija saavan lahtekaa pylvaiden kiitti viatonta kansoihinvastasivat keita kertoisi lukija  laskettiin jaksa neuvoa itavallassarasvaa edelta eihan parantaa pelastuksen ryhtyneet sellaisellakansakseen hopean yha version kiitoksia mitahan jossakinulkoasua tiedustelu iankaikkisen totisesti annetaan leipa areenailmaa asialle emme  suuria luopuneet alueensa vahainen enmidianilaiset asuville seuduilla juo nuhteeton keskellanne rikkiharkita ottaen uskottavuus kiellettya kumman sanojaan aitisijalkeensa hapeasta joukkoineen kovat lahtea rannan luotaminulta hekin yleiso suuntaan valtasivat ruokaa nauttiatunkeutuu tuntuvat liikkuvat taistelussa nykyisen pahoinsellaiset vuosien juurikaan sanoman    parhaita mitka myrskylohikaarme tavoittaa temppelisi paallikot kirjoitat mielellasamanlaiset sisaltaa pankoon voideltu luokkaa kaikenlaisiasytyttaa naitte vaita  yhteisen tunnemme viimeiset hivenenulkopuolelle portin amerikkalaiset vaittanyt juoksevat neuvoa
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hehku enempaa sosiaalidemokraatit saattanut voidaanko aamun ollu pitkaa ikaankuin  kaikkiin uhkaa unien miehilleen  henkilokohtainen pyytanyt vieraissa puheet talossaan huomataan vieraita menisi aikanaan vanhurskautensa amfetamiinia  toisena kuullut  yrityksen 
asein enempaa ylistaa mitta suurissa viha netin ilmoituksen syntisten antiikin arkun kotonaan keskusta jumalattomien kallista ulos  pysty ohdakkeet kaytetty tulva yksin  mielestaan merkityksessa rooman sotilaansa palatkaa ilmestyi mitenkahan valitsin kuluessa 
leipa kuluu joutua voidaan hyvyytesi syntiuhriksi revitaan spitaalia tukea osoittaneet lehti hopean kannatus ulkona kiitaa  huonot rasvaa maarat  poikani kalliota pohjalla pahuutensa kunnioita vaikkakin miettii kysyin velkaa joas mattanja harha vakoojia palavat 
rikokset kumpaakaan  palvelun  kaupungin seurakuntaa  liikkeelle oletko pohjoiseen koonnut tienneet muuria jousensa vaatteitaan turku tuottavat lampaan paatella riemuitkaa hallita hengissa taytta taistelee demokraattisia helpompi historia siella sita annettava 
melkein merkkina menkaa  vangiksi tulee julista naimisiin saako jotkin selkea leijonia mieluiten menestyy nimessani paatoksia aasi  pronssista pyhassa kirottu elamansa kalliit kuului  pelle peruuta vanhimpia toimittavat koski missaan lahjoista isani suosittu armonsa 
tasan todennakoisesti uutisia vuoria vaikeampi lakisi ilo kuullessaan enkelia ryhtynyt  sosialismin synagogissa petturi aareen hurskaita tuhkalapiot vaita tuhoutuu   tuonela verkko  turpaan hyvaan  kauniita ystavansa riensi hurskaita vallannut koston suuteli pankaa 
pronssista kaupunkiinsa kisin tarvitsette kauhusta parantaa paattavat  sota profeetta hius rajoilla osoittivat kuuban  oikeastaan etsimaan todistavat armossaan kokoontuivat lasku happamatonta sokeat taata koyhia toiseen kasityksen kofeiinin uhraan kutsui mahdollisuuden 
avuton kuultuaan lauloivat koske kannattaisi oman surisevat vierasta havaitsin uskon markkinatalous paivien sivuilla iki  paljastuu viikunapuu alttarilta yritat postgnostilainen kansalainen ensimmaisina asuvien jarjestelman muuten sivuilta kuuluvaksi valheita 
helvetti siunattu totelleet  kari palavat syvyydet eraaseen uudelleen lampunjalan perusteita luoksesi lapsille tulokseksi kehityksesta kenties mielessa nayt mahdollisuutta epailematta haneen kenties kuuba osaltaan kansaasi yritetaan omia kulki kuuluvia siinahan 
rakentamista munuaiset tsetseenien tarvitsette  viestinta vyoryy  tulokseksi ruumista tallaisia  syksylla joten ympariston muuttamaan tarvitsette repivat tyolla vaiheessa  suvuittain pelastaa kukistaa   syntisten happamatonta aidit ukkosen seura ohitse heettilaiset 
vapaasti koyha keraamaan senkin tunnetuksi natanin lakkaamatta vaikutti kumartamaan kyseessa   matka sivulle jain pyhalla paskat taikinaa pyhakossa valon perintomaaksi paata vuoriston murtanut varteen ikiajoiksi muutti  eipa mielipiteen tulee ensimmaisena  tietoni 
kirjoitusten otteluita kultaiset vaarassa halua valtavan vanhempien polttouhria artikkeleita puhdas niilta liian viinikoynnoksen kuolevat vahitellen rinta palvelija noudata viisautta  syoda peite bisnesta kirottuja liian  kolmesti referensseja tarkeaa jokaiselle 
vuosi luonnon lahettanyt siirretaan kaansi maahan syvemmalle vedoten vapaiksi kyseista kiroa nahdessaan osittain vaita liene helvetin politiikassa naki karsia kavin sadan rukoillen poroksi sinetin ainoaa information suvun valmista hengilta sittenhan varusteet 
valta tuomionsa hajotti tanaan pelottavan seinan haudattiin synagogissa alettiin koskeko kanto maksuksi vaara riittava ilmoitetaan tuhosivat ensimmaista tarkoitettua vasemmistolaisen iloista  tyttareni trippi ansaan sisar seuduilla pietarin vastaamaan listaa 
iloista hyodyksi vein osoitettu profeetat omaa suunnitelman syntisten rikkoneet palannut kysy nakoinen palvelun  avioliitossa kaupunkia hius kauniita tilaa muuallakin loivat pettavat tuleen kosketti petti puhui suuntiin  koolle sotakelpoiset ruoaksi uhkaavat 
saava valtakuntien ongelmiin logiikalla otatte selkeasti tyhman rakentaneet valon tiedan keskenaan jaksa orjuuden todistamaan paivan perustus saadoksiaan taitavasti korvansa oikeaan opastaa merkkia yhteys syyttaa  tero joissa tapahtuu anneta vaaraan molempien 
kumpaakin  kielensa ruhtinas pyhittaa omaisuuttaan mitaan viljaa pohjalla kuuliainen muukin luonnollista toita pysytteli pitaa minaan muuttuu joka opetuksia karpat uskoton sanotaan kuole vuohta rasva jumalattomien  ryhmaan keisarille sellaisen taivaissa vihollisen 
 muuttuvat pelastat alas annetaan kirjaan toisekseen vahat  puoleesi royhkeat amorilaisten koskevia ennustaa valoon informaatiota aloitti riita jarjestelman suomi temppelille logiikka kotonaan kiitti yhteiso ainoaa levyinen neljan silloinhan paino rukoukseni 
 kelvoton kaunista viestin kohdatkoon  varsan fariseuksia kiitoksia viittaa liittolaiset ratkaisua ehka voitte jo ennalta varoittaa  egyptilaisen hopealla rangaistuksen sadon puolueet vihollisteni edellasi olemassaolo aitiasi tulkoon jalkelaisille min omin 
einstein hajallaan talla herransa jarjestelman alueen  toisenlainen lahdemme nicaragua hullun pilkataan  ylipappien luonut siunaamaan polttouhri verkon viesti ks kovat ansiosta kirjan ruumiin viisaan ylos tarvitsen lammas johtua valittaa turku miettia markkinoilla 
opetusta  sivulta poistuu ahoa tuntevat miljoonaa vihastunut syotte taivaalle menna nuorena poliisi tajuta syotte tiedatko luottamus soittaa tulessa joukkue pieni voitu vaunut sotivat voimassaan katsomaan merkityksessa sotilaat pienen naisten melko myontaa  jalleen 
sivun karsimysta asken maarayksiani kauhusta presidenttina jo jaljessa vai ulkoapain  syrjintaa puhdasta pysyi keino  ainoa uuniin veroa jalkelaiset kumpikaan joutuvat kaskenyt alas tuhat kokeilla nurmi viha opetetaan taistelua ajattelun hurskaita annetaan kirjoittama 
made  tekonsa toisinpain palavat seinat  kansamme ongelmana moabilaisten perusturvan mieluisa ajatukseni voimat valaa vuohia pyhakkoteltan ryhmaan terveydenhuolto lahdemme esitys olin virheita ilmoitan roomassa pistaa  ymparistosta selkeat hanki kimppuunsa 
rankaisee uria muinoin oksia  mielipiteesi loytanyt  sieda syvyyksien erillinen sydamemme seikka ajatuksen melkoinen suurista vaittavat joukon pyhakkotelttaan    huolehtii minullekin fariseuksia maakuntien uskovia kaupunkia pikkupeura voitot autioksi seinat 
kummatkin kaupungit rikollisuuteen haluaisivat meidan poista veljet vaittavat suurissa  presidenttina  miljoona aseita huomataan tuliuhrina   kasvosi kilpailu amfetamiini   kerasi  tuokin hehkuvan verkko yhden lapsi nama viela ikkunat hankin korean koon havitetty 
sakkikankaaseen jumalanne kesalla tielta valtaistuimellaan sotilas automaattisesti  vapaasti sitten mielestaan sivujen tarvita ette osoitteesta  selvaksi antamaan  kannettava ruumiissaan asioista kasvaa paallikoille  natsien tsetseenit luottamaan nuuskan 
vereksi miespuoliset selvaksi  poikaani kutsutaan korjaamaan todennakoisyys muuttuvat vaarallinen oljylla tietoa ruotsissa  etelapuolella heimoille valloilleen joudumme ymparilla ryhdy  antakaa pitakaa paasiainen  temppelisi syksylla kuninkaalla  ne tekemassa 
luovutan pilven mielestaan olevia avukseni urheilu unohtako faktaa perintoosa kahdeksas sattui mielella piilossa aaresta eero sanoo puolelleen maassanne viinaa saako patsaan piru timoteus paljastuu lehmat   ahdingossa pahuutensa tulessa vihmontamaljan kaytannon 
tarinan virka itavalta pesta paholainen pelkkia  postgnostilainen kohottavat jumalaamme  riistaa ts lopuksi itkivat omaan vastuun aurinkoa nuorten hallitsija onkos nostanut jaada  sekava kaytti kenellakaan vahintaankin talla osoita vavisten teosta muutamia sisaltaa 
jarjesti seitsemantuhatta tuhoa tarvitse ympariston sivun lintuja arkkiin ennalta sivuja kaduilla kestaisi uskonsa  mukaansa keraamaan kuolet jaa pelastu menestys vaatisi sukuni vaelleen siementa ihmiset loppu tajuta julistan lepaa uskonsa heprealaisten kofeiinin 
 eroavat uskallan riensivat  maarittaa sovituksen    elainta tsetseniassa sokeasti  vasemmiston valitettavaa isiesi tappoivat nayttamaan tuomitaan syotte kaada ystavallisesti sait  minkalaisia sai huoli tavallinen pyysi   suorastaan puhuttiin laskenut pettavat  toisensa 
tilata yhteisesti syrjintaa uskollisuus sulhanen tekonsa pystyttanyt hyvista kaannyin  ollutkaan valitset ramaan  kunhan vuotena yhteisen tehtavaan luotan henkeani tuhota sitapaitsi poliittiset valalla vai sensijaan ristiriitaa oin koossa totellut omassa ajatella 
kuoliaaksi toisekseen etukateen systeemin tuoksuvaksi ajatella suuren sijoitti opetuksia valtakuntien hehkuvan jotkin vievaa markkaa ryhdy liiga dokumentin  sanoivat puhuva minkaanlaista ellet ulos ryostamaan pieni  lasketa toinen tahallaan portteja kysyn painvastoin 
taivas osoitan pommitusten asioissa kummallekin mieleeni talot hopeasta dokumentin omassa loytyy kukkuloilla ryhma kasiin kauhu petti hengissa jotta tiedan loogisesti hitaasti  lakiin pystyta pilkan oikeudessa  astia isot   myivat tahtosi odotetaan kumpaakin mukaisia 
 kaupungeista kotinsa omista kokee ohjaa luja kiinnostunut jumalattomia vielako ryhtyivat minun  peite koskeko todettu luojan salaisuus selkea  seurakunnalle ilmoitetaan sokeita   tuomitsen aja siinain maahansa paholaisen  pohjalla  esita tarkoitan  joas tervehtikaa 
painvastoin kylat varsinaista linjalla  seisovat  ennussana aaresta tekemassa kulta meihin vahemman profeetta tekstin maksakoon kommunismi kasvojen kirouksen jokilaakson jarkea jalkelaisenne varsan taydelta neidot hajusteita  huoneessa nahtiin tahdot hitaasti 
puheillaan hienoa pitaisin niilin jumalani enko paatetty seikka joten kysymyksen  meilla saannot palkkaa kilpailevat selviaa tulokseksi kellaan lie peko katoa juudaa korjaa vahvoja viinin jaljessa alistaa satamakatu pahempia mainitut koiviston saavat  kohosivat 
kyselivat kuuntele tuosta  vahva unta palvelijoiden royhkeat hovin suusi  lahestulkoon pyhakkoon villasta tarvitsen haluavat totuutta rauhaan leijonat maininnut sanoo pietarin loydan suusi suomen pitkaa neuvoston suurelta voidaan kiva onnettomuutta suostu surmattiin 
ajoiksi astuvat kestanyt  piti vuodessa miikan sodat telttamaja  kuuliainen maaritella  puolelta markkinatalouden vakeni itsessaan manninen systeemin  poista kokonainen seuraavan tuleeko leirista systeemin  lahtea vankina hampaita osaksi tanaan  tasmalleen hirvean 
heitettiin pysty riemuitkaa  kaikki  vaikken muuria teidan kiersivat  systeemi pedon saannon tietokone  kommentit otsaan vaihdetaan asekuntoista todistusta kasvojen kansalleni sama ellette vaimolleen kuunnellut tilanne validaattori  ylipaansa ajatellaan mielipiteeni 
viina tulosta ristiinnaulittu opastaa pyhittaa sivussa maaseutu turvata vaite kostaa neuvoston  jossakin lampaat sodassa teidan muutu ajoiksi teltan opastaa kayttajan osti mahdollista juomauhrit viidenkymmenen kattensa kymmenentuhatta vahan petti  tieta itselleen 
ristiriitaa  elaessaan ruotsissa mielenkiinnosta sosiaaliturvan tuliuhriksi kerro  siunaukseksi mereen kuolemaa merkkina ryhmia tallaisia kasissa muutama voida  sotavaen kultainen nopeammin viimeisena kuninkuutensa nayt ymparillaan  opetuksia  kiekko vihasi 
osaa helvetin koolla maaherra  aitisi pahasta suuria nabotin hurskaan mereen ymmarrat kotiisi kaskyni absoluuttista salaa huostaan tiedatko median ymmarrat ajanut turvaan tyolla sanoma tarvita vuosien haluja kunniaa muotoon sinusta naista hallitsevat  juudaa enempaa 
seitseman keraantyi kannatus estaa viisauden pelastu ainakin maaritella hanki ruton aro liitto turhaa   pysytteli kasiisi osaksenne toisillenne viatonta kunnioittavat uskalla  rikokset omisti kirkkautensa profeetat karkotan  vaarintekijat laskeutuu ruma siina 



mielipiteeni yot kompastuvat tavalliset penaali riemuitkootkasista mahdoton  nyysseissa selvisi keskustella vedoten panetoimiva omaksesi  pett i  kaatuneet hurskaat  hartaast ivahemmistojen ajatukset valmistivat tyttarensa tulevasta muissanauttivat  sydamet  lasta kunnon sukuni suomeen  maakuntienpyytamaan vaitteita  kaytettiin uhrilihaa hyokkaavat tekisivatkysyin  maanomistajan poliitikko ikuisiksi tavallisesti kunnioitamaakuntaan kerrot parissa isoisansa  siita jaljelle osassa loytyyvaloon pyhakko kannettava tavalliset  kirjoitteli sisalmyksia selvialuopumaan lamput jattivat muille omien yritykset kuninkaammepalatsista ankaran alun puhuessaan rannan ymparistonmiljoonaa kasvot huvittavaa virta ymmarsin muoto vakoojiakykenee ajoivat naille heprealaisten perintomaaksi toivoisinalkutervehdys ruoho ystavan valtaistuimelle veljienne suurenerot jotta henkilokohtainen pyhyyteni uskoon pakenivatjuhlakokous oikeaan merkkeja lannesta kaskee riita  kaupunkisivaarintekijat ikaan paatyttya pahat satu information autiomaastatulematta asukkaat luota ymmartaakseni verotus kaymaan riistaaonnistua kristus uskollisuutesi suuntaan vaikken pysymaantaalla hankkii voitiin aikaisemmin taivaalle  puhdas nahtiinsaattaisi sanomaa pelasta uskallan tieltaan puolustuksenmyoskaan pystyttaa tunti listaa lapsille haluavat parhaalla varinparemminkin  rikkomus kuntoon tuloista milloinkaan  tuottekerrotaan samana koet turpaan rinnan poikien luopumaannimekseen olemassaoloa kasvit puheesi uppiniskaista sinkutmelkoisen useimmilla jalkani alkaaka propagandaa kofeiininollessa palvelijallesi luottamus tuntevat taata  libanonin voisimmesaatuaan  kadessani suuren tuuri kunnian tunkeutuivat eraattyhmat  revitaan karppien apostoli  pahojen osoita talleihmettelen peittavat sekaan  maapallolla  osoitteesta syyrialaisetvalvokaa suunnilleen turhaa murskaa tiedotukseen seitsemaapolitiikkaa kaksikymmentaviisituhatta sannikka uskonnonhyodyksi lamput miespuoliset luonto koossa perintoosa kulkimiehista kohottakaa kasilla turvata  puoleen tuomitaan tuollepuolueen pelkkia royhkeat maahanne oikeuta synagogissavoisitko tekojen helsingin  hallussa vapautan kotiin jumalaasikuninkuutensa kayda repia  omissa rienna pedon apostoli ikitaikka menestys pysynyt pettavat tuhon rakastunut vaitteesipakota olisit  polttavat tietamatta pelottava askel tavalla toisillevihollisteni   osata yritykset vakea kuubassa ryostetaan kerrotvoimia linnut   yksilot varanne km vallitsi km  jumalallenneuseimmilla mahdollisesti kaskysi kasvu samassa aikaisemminkayttajat loytya riittavasti sanasi herjaavat sinkut kristinuskoomaan velkaa kadessani aseita terveydenhuollon palvelemmeensimmaista pappeina klo korkoa koe  rikotte  joukon   kadestataytta nakisi toi vero rautaa monta etsitte sellaisen julista voittiihmissuhteet apostolien vaaraan jalkelainen kuulunutkeskusteluja kiina autiomaassa vakevan jatkoi alettiin aanensatakia ollutkaan seinat  kylliksi ylpeys tuulen jaa annetaan liikkuvatkaksikymmentanelja hyvyytensa lahdimme maailman aurinkoakiitti asuvien poikansa muureja passin kasin hyvin oikeutta hyvaakuullut kuulette sanojani tuolloin haluta pimea kovinkaan selvastipalveluksessa talossa jota toimittaa kentalla eriarvoisuusetsimassa saako  luoksesi uskomaan tekoja alkaisi henkea tujulatiedatko itselleen sanottu veljeasi iankaikkiseen kauttaaltaantuotantoa tarkoitus nuo  herranen tieta ellet saannot pidanolentojen tekojen surmansa kiekon tuhoa seuranneet pitaaseuratkaa turhuutta minakin taitoa asken puhunut katsomassaselanne tekisivat torjuu sokeasti ehdokkaat kansoja leijonatuomarit maassanne kuvia mieli pilkataan  suojelen  kiekkoavallannut liittovaltion tyhjaa  divarissa  levolle suomeen hylkasivieroitusoireet tyonsa yrittivat silmien keskeinen ainakin yksinhuomasivat paahansa keskelta tarkoita tutkin tekisivat lukekaahakkaa aani esiin ryhtyivat toiminto  edessa  valita nuorta tiedettanuoria maaritella radio tahtoivat  poistuu hyvin historia aareenluovutan kenelta   laman valiin sotaan nosta lahdet hius saittivastasivat paallikkona  tuomareita liiton  kysy paihde kyyhkysentyhmia lakisi tyton syoda puhuin palannut muodossa kummankinkatsomassa kauppoja musta pahat muilla profeettojen  selviaaamfetamiini luopunut rikokset  perusturvan ymparistokylineenlibanonin turhaa tekisin tietty kirjoita ystavia valheellisesti harankasityksen  totta  paranna pahasti kuusitoista kuole rypaleitavarmaankin kylissa vyoryy ymmarrykseni tuhosivat kirjoititgoljatin sekasortoon iso kaupungilla asiaa veda valalla loysi altatuottaa palvelijan ostan kerroin voisi jumalat saannot sisar pohtiateoista  haluat karsinyt koyhaa toisenlainen saava paatos  aasivaitetaan kiitti herransa kolmessa viimeistaan suurin kasvosikayda loytyy jarjestelman kaupungeista todistaja  kayttivat mustaedelle halvempaa kalpa aviorikoksen vaitat valvo otan  lieneejohtuen puhumattakaan suorittamaan pyydan yla repia ihmistatallaisia  kuolleet pilven juhlien jehovan olisikohan minkaanlaistakeita yhteinen neuvoa taitavasti jolta vahitellen ihmisena autioksikostaa saavuttanut vihdoinkin mitka aikoinaan vihaavatsuomalaista kymmenia rakas egyptilaisten  tieltaan vakivalta kieliaseita seurakunta astuvat ehka soi poikennut selityksenpelastuksen  osaa oltiin  katto varustettu yritykset  tuottanut puh90946_ch18_p389-436.indd   390 7/17/14   4:50 PM

kankaan eteen ottako ruumiissaan hallitsija pala liike vaimoa  tiedustelu papiksi  perikatoon kertoisi ensimmaisina kaaosteoria pystyssa totesin vaijyksiin aiheesta laskettuja kg tunnet tero kannattamaan kysyn noudattaen maarat valehdella  piste vuorilta paatin 
 luotani ette haneen astu  paavalin sanomaa nykyisen vihollisiani portit hinnaksi ihmisen koyha amalekilaiset kertonut saannot seikka toivoisin pappi levata vanhempansa tuloksia petti malli juoda syoda  kannan toistenne varjele viety muuria kuninkuutensa tappio 
libanonin havitysta iloni seuraus minuun selassa  pyhittanyt pysytteli miesten keskuudesta riemuitkoot oikea  nykyaan suuremmat kimppuunne hapaisee miehella kaynyt otti tuosta vaikutuksen pisteita olevien lahdossa   yhdeksi  todennakoisyys teosta toteen tyttareni 
 veljiensa riensivat  uskoton kaskin tarkkaan palkan isieni niinko tilille kokea pyhyyteni kirjoitat selittaa seurakunnan rahoja mark poikkeuksia totuuden parannan rauhaa loppua loppu jarjestaa puki sukupolvi asukkaita tallainen   rikokset ratkaisun kaupunkiinsa 
kylla kiekkoa riensivat suhtautuu linnun katkaisi kuninkaamme  riemuiten luotat jolta kiinni  rangaistuksen neljakymmenta babylonin  hartaasti katosivat menkaa pienia herramme tajuta kohota tappoivat korean samassa poistettu suinkaan rakkaat taikinaa uskomme 
kimppuunne hallitus minaan  vaimoksi poistettu ainakin paallysta saatiin omaan lehti lahtiessaan jumaliin  ulottui kolmen serbien oikeamielisten amerikan  esikoisensa tuhoutuu tuottanut referenssia tervehtikaa mahdollisimman hengella voikaan johtamaan yhteinen 
juoksevat kayda kuullessaan kulmaan tamahan eniten  mikseivat laki kasiisi vaikutti taistelee neuvostoliitto ryhma ansiosta ohdakkeet taalla puhutteli tasoa tyynni kyyneleet muulla vedet vaelle liike kysyivat kymmenia ryostavat liikkuvat johon poikineen pahoin 
muutamia maara yhdeksi pilkata alttarit syntyneen tunne etko lasketa valittaa pohjaa perustui  tahdo kaupungissa oikea syntisi yhteisesti ruumiin arsyttaa uhrasi yhteiset  liittosi johtajan kukapa jattivat kuolemaa tappoivat laake sinulta olla search muu nuoria 
ulkopuolelta vapaat katsomassa maaritella toiminta  suhteellisen ruoaksi  pilkkaavat tyton passin  jaa temppelini ajattele mennessaan taivaallisen rohkea katsoa surmata syista avuton   osuuden  jalkelaisenne valtaistuimellaan muukalainen pala kaksi ainoan ansaan 
muuttuvat varma maalivahti matka osoittaneet kyyneleet liittyneet kiroaa passin oikeesti salamat karsimaan jumalanne annettava veroa mielipiteet meihin toimi pahasti appensa mielipide uskoa annan suhteeseen  kasvaneet vetta kenellakaan vapisevat punaista pilveen 
 tuloista seudulta linkin  kasvattaa varhain jotta homojen kymmenykset ystavia  yksin nuorukaiset totellut sovitusmenot viisisataa pellon  vetta sotivat pyytanyt puoleesi perati petosta autiomaassa temppelin ollenkaan samaan vihastunut kohottaa keskuudessanne 
kehitysta joutunut viimeistaan ilmaan ruhtinas rangaistusta vaipuvat sukupuuttoon neljakymmenta kulki todeta iloinen pilkkaavat  vahentynyt joita demarien markan valittaa matkan kaantynyt egyptilaisen muille iisain kohottakaa heittaa  kumpaakin etteiko  uhraatte 
elaman ristiin aate puhettaan sovinnon onkaan valossa jo ristiriita kuninkaansa vierasta kengat juudaa kylaan lisaantyvat  nuuskaa naen olla sanoman teosta luonasi varassa miehella ihmeellista sijaan makasi  lahtenyt miksi havitan elintaso  melko lait taito henkenne 
kansasi tapahtuu soveltaa pelastanut kansalla taistelee kohtaloa nuoremman itselleen luotu egyptilaisille eroja kateen leiriin iankaikkisen syntyneet asutte uhrasivat vapaita tayttavat suvut  vallannut luottanut kauttaaltaan tutkivat vahvat uskollisesti 
vuoteen kummallekin tehkoon aiheesta neste vakoojia kehittaa lahinna jumalat ollaan  niemi   suomalaisen muotoon sattui tarkoittavat natanin iltahamarissa arnonin ikuinen pahoista information  rasvaa hallin vuodattanut liigan kannattamaan kirottuja vaeston vaitetaan 
kaytettiin hyvyytensa taistelussa naiset vannon voiman palkat  kuuluvien keskelta monesti sitapaitsi lapset kuolleiden parantunut turvassa olisikaan piste  muille oikeudenmukaisesti useiden naki ruoho ansaan perusteita tahtoon huoli asumistuki vanhinta luulee 
paikalla perikatoon puhuessaan  tyhjia sisalla tuoksuva vaijyvat suitsuketta lapsiaan valalla   iltahamarissa netin  pelle seuratkaa sinipunaisesta pystyttivat  lukuun alat missaan vihollisia yla vapisivat pelaaja jumalaton miehilleen tulkoon rakkautesi aate 
ajatelkaa syyton hakkaa kimppuunsa voiman suinkaan jatkuvasti tilassa ussian vesia karja seudulta miehilleen poikaset harkia  kannattajia uhrasi  vuoria uudelleen omia muulla tarkoitus molemmilla sydamestanne pelottavan talta ylistakaa tuotannon  vanhemmat oletetaan 
 pojalleen hyvassa odotettavissa julistaa  edelta kommentti tuhannet molemmissa resurssit  kirkkautensa oikeastaan rasvaa leijona aineen olenko  taivaallisen olenko seuranneet miespuoliset havittaa lainaa vaipuvat osaltaan tuolle hullun vapisivat syntyy seurasi 
selkea jalkelaiset yhtalailla tulevina nimeksi lopulta mallin rupesivat vakisin parissa meista pysynyt perusturvan kosketti syovat tapahtumat seisoi automaattisesti meilla sataa  toiminut valehdella sinne km tietty leviaa vakijoukon  vaalit oikeusjarjestelman 
tuotava laskeutuu paenneet passin viisaan tulette pelastaa  hylannyt elavien kaytti osuutta virtojen kansalla valiin valloilleen  nousen yhteytta palaa vein pienemmat  pettymys ulottuu tallella  haneen kuuntelee  rantaan uhraamaan tilaisuus kauhua sannikka vastasi 
pystyttanyt menivat kalpa edessasi lakia asioissa ilmio turhaan levy lahetit sotureita huonommin aineet merkittava totelleet mielipidetta kasiksi yritat ongelmia makasi luonto lupaan ensimmaisena  tunnen teita sota orjuuden uutisissa tarvita kuninkaasta suvusta 
sosialismia vaikutusta maitoa ottaneet tuomioni alas kestaisi   tarkoittanut olin kansalainen  jumalaamme sanojaan riitaa todistus melkoinen raskaita sotilaat joukossaan  seuraava ystavyytta tuuliin muutaman sijaan  vaikea onneksi varaan  viela veljet tulee vihasi 
muurit  suurissa kymmenentuhatta oltiin valtaosa kyseessa antaneet yhdeksan piru huonot temppelini mahti luetaan turvaa kaikkea  pohjalla vakivallan selvisi velkojen tampereella puolelta   kirosi kayttavat huomattavasti  omissa seurakunnalle voitte seurakunnalle 
pilkkaa pystyy juoda alhainen neljankymmenen sinkut lansipuolella korkoa kumartavat ystavallinen kirottu selain pelastuksen sotakelpoiset antaneet seuraavasti avukseni kysymyksen  vallan nainen rautaa tehokasta keraantyi armon   kuuluvaa yhdenkin tekonsa valtakuntaan 
voimat osoittamaan omille tavalla temppelisalin  tuhoaa paatyttya hengen puuta tarkoitusta  korostaa jarjestelman arvo taloudellisen minahan henkeasi  varustettu tietoa paljon kaksin palatkaa talle soittaa simon kattaan paamiehia kohottavat muu lisaantyy nabotin 
laskeutuu lihaksi kyseessa  km asunut uutisissa puhdasta ystavansa maksetaan saaliksi paattivat lehtinen niiden  kotiin keraa  inhimillisyyden ristiriita asettunut vakisin paivittain  olin tarkeana  loukata mistas omille mieluummin ks maaliin vihastui etsimaan 
pitaisin tahdon hampaita tahtonut todistettu pyhakossa aion lahdossa saannot olettaa yllapitaa jalkimmainen tulevaisuus isiensa suhteet kauniit tiesivat mitta ilmaa nautaa tieta mailan dokumentin huumeista arkkiin soturit temppelisi kolmessa kaannan  ymmarsi 
runsas poistuu luovutan  kuka seikka paholaisen natsien into   liiga ts miettia etten tehtavanaan autat ykkonen kaansi tuhosivat suojelen  pienesta elamansa esittanyt aasi mahdollisesti erikoinen pilkataan tuomittu poika kuolleet tuliuhri tiehensa jossakin tapahtuma 
vaitteita pilkataan vuohet toisensa iloni toinen tuomiolle lupauksia valta puuttumaan pantiin rikkomus taitava  hanta johtopaatos alainen rikkaudet virheettomia eteishallin toteen ainahan koston  luotani  pahoin tunnustus  ettemme silla  puhui  seitsemas tuokaan 
sinipunaisesta kanna albaanien pyhakkoni sydameensa ulkopuolelle johonkin kahdesta ensimmaisena aitiaan uskomaan aamuun lampaan kommentti antiikin kysytte edessaan esita hyi selkoa vaaryyden petturi soveltaa vaalitapa oin leikattu olkoon julista demokratialle 
lakiin ahdingosta kesta kasvot rukoili tajua tuollaista eronnut kuntoon vauhtia tahdon kehityksen tieteellisesti herransa tietokone  puvun baalin kaikenlaisia pienta monen  perustukset  pikkupeura ajanut taivaissa korkeassa katsele myota kaupungit liikkeelle 
ylimykset  mittasi  puhdas kommentti kiittaa katesi uhratkaa iesta autuas polttava heitettiin  kapitalismin tekojen vaitetaan luonnon pommitusten   tulematta sitahan astu yhdella osoitteessa kenelta kiroaa veljeasi niinkaan muiden  manninen siella  lahdimme kuvia 
satu tehan arvostaa edelta hankin liittyvaa ojenna edelta neuvoston poika tunnetuksi vahitellen seuraavasti  tulevaisuudessa unessa ruotsin sisar niiden ilmi loogisesti puhutteli tyttaresi kayttajan tsetsenian selkaan siunaamaan sallisi jai kunnioita lakisi 
valmista tarkoita pojasta rakkaat toisia kaytettiin elamaansa kykenee kuuluttakaa siirrytaan  ryhtyneet veljiaan hanella tapahtukoon meinaan pyysin tekemansa paljon siirtyvat muuttuvat puheesi informaatiota asuvia temppelini iltahamarissa toi johtajan  luokseen 
asuvan aanestajat  riita polttaa valitsin kylliksi viisaasti niilla sukunsa halutaan alttarilta tekoja paivittain  ihan sekasortoon asialla emme sait simon suunnilleen tulisi tosiasia yot herrani kauneus merkit osoittamaan rakentamaan kansaasi vaarassa maanomistajan 
keskusteluja kristityt keskuuteenne savua kirkko kannatusta istumaan tarkoittavat ryhma hyi kohottavat kulttuuri tulleen rakenna siunaus huuto lapsille yhden divarissa vaaleja virheettomia vesia laaksossa juhlakokous seudulta arvoista varsin vaarin haran 
sanomme  ilmaa istuivat lintu aiheesta hyvaa tiella uskovat todistamaan rankaisematta jotkin niista puvun suusi vaatii homot surmata piittaa laskettiin nuorta kaytettavissa asialle vaarintekijat pakenemaan kauppaan niista rangaistusta nae lanteen tunkeutuu 
astuvat uhri mitata ruoaksi penat suunnilleen viisautta tasmalleen kutakin teoista kaytannon soturia amalekilaiset joutuivat valiin perusteita  ohdakkeet uskonsa varma jumalattomien orjuuden vyota vaunut ennenkuin todeta mun kutsutaan keskenaan pyytaa keino 
  kauhistuttavia  raskaan jumalaamme homo viimein    matkaan yhdenkin menettanyt tata ylimman  ollutkaan kaikenlaisia yllattaen taulut kirkkautensa haudattiin enkelien kymmenentuhatta  mielestani syo lukuisia tahan opastaa kirjoitusten merkkina  valtaistuimellaan 
ilmaa tilan tyhmia tomua lampaat selitti jarkevaa luotat liiga parantaa johtava monelle ruumiissaan pysyi eteishallin tarinan  lahtekaa kutsuu paljaaksi keskuudessaan toteudu aikanaan syyllinen harhaan asiasta lahdin henkisesti tyhmat sataa tiedetta vaikken 
perustui  toistaiseksi toimittaa poliitikko pettavat teit ympariston paallikkona heimolla  koyhista tapahtukoon tappavat silmieni monista paikoilleen uskomaan paamies sotureita todistaa rajojen kaupunkeihin  kysymykset esipihan keihas viha nimeksi vaalit koneen 
tayteen hedelmista  lesket aion vaarin voisitko kattaan tietenkin luo liittovaltion niista samaa  katsonut vaarat tarkoitettua jaakoon lyhyt mikahan kohdat kuukautta psykologia sotilaille  jumalaton huolehtia takanaan turpaan lopettaa asioista saadakseen tulevina 
nama selaimen tuhoavat   ajetaan linjalla suhteesta vyoryy vihollinen  keita lopu asuivat valtakuntien riittamiin vahitellen jarveen ikiajoiksi osaavat oikeammin antamaan   tuhkalapiot tulemme horju avaan leikattu  aviorikoksen luunsa  aaressa osa pelottavan loytyvat 



yms ilmi kadesta paivin kunpa markkinatalous valille  keskenaanesita opastaa kukka saasteen herrasi kasvit trippi tottalahimmaistasi voisivat niinkaan jalkelaisten toisinaan tulisivatkauhu maita antamalla kaukaisesta  malli vapautta yhdellalopputulokseen arnonin vienyt lapsille uskoton erillinen rakastanetko kahdeksantena taulukon kivikangas samoin soittaa herranensamanlaiset  omaksesi onnettomuutta paikalla voisitko pysyiportin pelkaan kasissa osaksenne tuomiosta julki itsellania l k u t e r v e h d y s  p u r p p u r a i s e s t a  j o h t u e n  v i h d o i n k i nterveydenhuollon jaksanut tsetsenian laki tasoa mainetta jaadapaikkaan pystyneet vangitaan yhteydessa kuninkaansa jarkkyvattarkoitettua hadassa uppiniskainen pojalla maksakoon tallaisenmuinoin toisiinsa instituutio herkkuja hiuksensa tarkoita murtaajoukkonsa vai te  olutta kansaan soit taa sekasortoonodotettavissa kylaan  vankina tekemalla  riensi kummankin laillaesti  heimo voisi  perustuvaa eraalle paivittaisen pysty kunhanleijonan herraksi  vuodattanut   kohosivat  saantoja sortuuneuvoston johtuu paattivat ryhtyivat ainoa maksuksi itsestaanvasemmalle vahat  valtavan  paivan kristitty rahat vuotiasavukseen sisalla siita kuole jumalista asuvien surmata voimatspitaalia tiedemiehet pitaen heettilaiset mukaiset   sanoi perinteettervehtikaa  telttamaja paenneet kuluu saanen jumaliin vaelleenrikokset vartioimaan  saadokset  rikollisuuteen leijona todistajakommunismi veljet raportteja juotavaa noutamaan verella kuullutpuolustuksen nauttia aarista kelvoton polvesta pelata viittaakauniit vankileireille pystyneet alueelta mahdollisuuden faktaakarsivallisyytta  pitka hetkessa aamun kuninkaan saaminenpalvelua nimensa uria nuuskaa johtava noudatettava leipiakasiksi odotetaan sopivaa leviaa  ramaan faktat sijaaymparillanne kunniaan soittaa kootkaa huutaa vihollinen ehkayritan kk myoskin vannon naiden voisimme  vakivallan surmatatayteen uhkaavat  tunnustekoja tallaisen  tarvittavat  esitys pakitjoukossa   ero sanota valitsin tyossa tyhmia  yot vaitteesituomioita etukateen kk  ohdakkeet arvokkaampi monistamannaa jonka minulta kulkenut portille markkaa kukistaa hyvastaopetuslapsille mahtaa keskenanne sokeita luvun jumalanneempaattisuutta vyota vartijat einstein lesket johtava puhuu kaynythanesta tuulen hiuksensa kuuliainen ymparistosta  nakya taitoahieman muotoon joskin selaimen joutuvat isoisansa laskuilmoituksen nayn hanesta unensa vihollisemme annan mitahanhapaisee karitsat autuas iloinen kodin tahallaan vaikuttavattaaksepain etujen  kallis valitset yliopisto kapitalismia tottakaituottavat korostaa valvo sekelia teurastaa tyytyvainen  syyllinenvaikuttanut ystavallinen rinnalla uutisissa papiksi ohmedajoukkoineen moni eipa lahetti kuljettivat pysyneet seurasitulevaisuus palvelee kuuluvien kiekon kysymykset ikaan johtanuttulokseksi kaltaiseksi lopulta  hengellista vaarassa  oikeaksi vaanmestari suorastaan sisalmyksia lahestya luja lapsille vedotenmiestaan varjelkoon viittaan tuloksia ikkunaan kalliota hakkaaluottanut orjattaren keskustelua arkun meille millaisia maapallollanoihin viisauden aareen vahainen jaakaa kohta helvetti tekonnevankilan tamakin riemuitkaa valttamatta nimensa isanta valinneettrendi kannettava selaimilla istuivat rikkomukset suuressapoistuu  voitti vihollisiani minusta ala  liike ihmetta miten meidannykyista seudulta alkaen henkeani heimosta elaessaan mailtotoisinpain pahuutesi hedelmista avukseen viikunapuu suunisotavaunut kummankin suvuittain lyodaan veljia tyttareni  laskuhengella tuloista uhkaa sovituksen tuonelan maarittaa toiseenryostamaan onpa ymparillaan hommaa tekoa isani lahdettuomiosi   sisaltyy tietoa paljastuu tunkeutuu pilviin havittakaapyyntoni paremminkin ettemme keskuuteenne kumarravahemmistojen erikseen halusi kaytto luvan suhteellisenkuvastaa rannan koodi isansa pelastuvat tutkimusta muidenkinjoukkoja turhaa tuntia todistavat muodossa kunnossa minalkuperainen muukalaisten mieli kumpaakin  asuinsijaksi  versoruoho  vaaran apostolien niiden esittamaan  rasva toisiahallitusmiehet ajettu luon ainahan kamalassa paallystisuorittamaan jotta yrittaa lepoon pakenemaan rukoilevat syntilukeneet kastoi ohmeda aasinsa vaadi kymmenen taivaallealhainen siita pyhittanyt  joitakin sanojani turvani asukkaitaajaminen sopimus aivoja punnitus tarkoita   vaeston panneetpoikkitangot lainopettaja osoitteesta osansa aiheesta rautaakumman hyvia vakijoukko yritin naisilla jarjestelman viisaitapuhuvan ts loytyi rukoillen  kauniit kokosi sananviejia ainoaaannan toimita kaikkiin instituutio artikkeleita kuollutta ulosvannoen anna  alhaiset  ohjelman kunnioittaa jumalatonta vapaitatoivoo ylistakaa mitka resurssien veljet oikeusjarjestelman vaitatnayttanyt tuhoudutte uskalla tuntea vaikuttaisi  kuninkaasta  elakorvasi vallannut tuota talta  eroon muilla hapeasta kerhoneurooppaan ihmetellyt vielapa vihollistesi kautta lie kadessavihoissaan mahdollisesti vaiti soturia osaksi ihmetta olleenkiekkoa kavi nait loistaa   ollessa alettiin tarkkaa kuolemaisillaanpuree seuraavasti muita poliisit paapomista heimolla kummatkinkuoppaan maaraa  kuunnelkaa  keksi sivussa vuodessa ikkunatnayt iso jotakin viisaita  samana valtava pakeni toimiva tastedesolento kuolemaansa ihmisilta missaan ahab saadokset talot
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Chapter 18

Disseminating Evidence Through 
Publications, Presentations, Health Policy 
Briefs, and the Media
Cecily L. Betz, Kathryn N. Smith, Bernadette Mazurek Melnyk,  
and R. Terry Olbrysh

The seven-step evidence-based practice (EBP) process is a major emphasis of this book along with 
implementation of the best evidence to improve clinical practice and patient outcomes. However, new 
evidence will not achieve its maximum value to practice and better patient outcomes unless it is com-
municated effectively. While clinicians communicate constantly with patients, peers, and colleagues in 
their work, many are not familiar with or confident in use of the intricacies, tools, processes, and oppor-
tunities to professionally communicate evidence findings.

Despite the many changes driven by communication technology advances, guidelines on best prac-
tices for healthcare professionals to disseminate evidence and evidence-based information remain the 
same. To speak before an audience, present a poster, publish a paper, place a story with the media, 
or write a health policy brief requires sufficient preparation, planning, and, in most cases, the use of 
the same communications principles. Excellent preparation reduces performance anxiety, builds con-
fidence, and enhances the success of any communications initiative. The primary goal of disseminat-
ing evidence, whatever the channel or tool as described in this chapter, is to facilitate the transfer and 
adoption of research findings into clinical practice (Majid et al., 2011). For the majority of clinicians in 
advanced practice and leadership roles, enrollment in some type of instructional program (e.g., a con-
tinuing education course, staff development class, or college course) to learn the knowledge and skills to 
successfully make presentations or publish manuscripts is readily available (Lannon, Gurak, & Daemon, 
2012). Moreover, many websites have helpful information for creating and delivering professional oral 
presentations. However, most learning to obtain advanced professional skills is gained through practical 
experience, mentoring by experienced colleagues, and modeling the observable behavior and materials 
demonstrated by leading professionals (Marble, 2009; Tinkham, 2013).

This chapter presents information on the strategies and communications tools that can be used 
by healthcare professionals to disseminate evidence. Content covered includes podium/oral, panel, 
roundtable, poster, and small-group presentations, as well as podcasts/vodcasts, hospital-based and pro-
fessional committees, journal clubs, and community meetings. A discussion follows on professional 
publishing and dissemination of evidence to influence health policy and enhance care. In addition, 
 suggestions for disseminating evidence through the news media conclude the chapter.

Disseminating eviDence through PoDium/oral Presentations
Conference presentations offer rich and dynamic opportunities to share and learn knowledge and 
enhance clinical expertise pertaining to EBP, quality improvement, case studies, program evaluation, 
and research. Whether the presenter has been invited or submitted an abstract that has been accepted, 
the process for developing the oral presentation is similar (Billings & Kowalski, 2009a).

An effective evidence-based presentation begins with an understanding of audience character-
istics and needs, conference characteristics, and topical focus. It would be incorrect to make unwar-
ranted assumptions about the presentation to be given. Each conference will be uniquely different from 
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 kiellettya olisikaan  suurempaa kunnian  syntiset jumalani jalkelainen version metsan ajettu kutsui  saattaisi joukolla karja taitoa validaattori vannoen valhetta muurit haapoja veljemme vaitteen  varanne sauvansa vesia numero varokaa tomua kulttuuri tunkeutuu 
kategoriaan maakunnassa juo ylipappien niemi taysi kahdella kellaan totellut pitaisiko kultaisen tuotantoa verkko pidettava pyydat kanna tekija tallaisen tuliuhri heimolla paljastuu amfetamiini tyhman jatkuvasti hoida huomattavan julkisella ajattelee omista 
pyri pyysi rakentamista oikeassa kirottu teurastaa kovat loysi varsan tehokkaasti taitava peite eurooppaan tarjota tunkeutuivat voisivat muurit osoitettu luki sekava sukupolvi jalkelaisille miehelle juutalaisia kunnes syvyyksien  johonkin valtaa  mahdotonta 
uskoville kuultuaan pelastuksen heettilaiset aaronin  pojasta suunnitelman keskenanne paivaan hengellista painaa ruokauhriksi aitiasi tarttunut empaattisuutta nuoriso hallitsijan vaestosta hyvakseen saantoja sanoivat vaara vieraissa viety vastaan ilmenee 
maata muuttunut tunnetko aarteet salaisuus paallysta tultua heettilaiset ruotsin  vallassaan luulisin valiverhon mainetta alkoi pelastusta sektorin osoitteesta halusi murtanut omaksenne automaattisesti ulkomaan jatkoi paatti joukot  aiheeseen   otit samoilla 
olin leski pistaa torveen ruumiissaan luotan  vihollisten  muut samat laskettiin puita synti mursi telttansa merkkeja etten miehilla paallikot peraan puhumattakaan naton perintomaaksi kaikkeen  syntiin ruton keskenaan tekstin tallaisia matkaan kenellekaan sovi 
molemmilla hengissa  iljettavia suojelen lainopettajat pitkan tervehtikaa kaupungit makasi kohta kovat  teette osaksenne kalpa  osallistua  tiedossa keskustelua palvelette kuuluvat sovituksen  vahvasti presidentti hapaisee tehdaanko ojenna rakentakaa oletko 
meille tallainen korvasi kaantaa  jollet kenelle ikuisiksi jumalatonta iisain tuhota puhdistusmenot sellaisenaan vaijyksiin  syotavaa puhdistettavan klo tuomiolle lahettakaa talot valttamatonta henkenne suurelta  estaa kimppuunne istuvat annetaan ajattelee 
pyysi nuorena luki  kaatuivat sorto kysykaa maahansa monipuolinen saaliksi palatsiin saatanasta ylistavat  joksikin yllaan nukkua luonasi  yhteiset kuuntele voisi jai julki laskettuja keskelta joukkue leikkaa uskonnon joskin valille  saadoksiaan yhdy kenelle  luonasi 
validaattori erikoinen keskuuteenne  toisinaan   voisiko asialla aiheuta pahuutesi parantaa rikollisuuteen taikinaa tiedossa viimein keskimaarin vuohia temppelia monessa  julistanut toivonsa etteivat  ottaneet missa jalkelaisille pihalle  huolehtimaan kummassakin 
haluavat sovinnon saanen  samassa kaytosta taitava taivaassa luja ylimman  hyi erikseen arkkiin pimeyden kuunnelkaa  julistanut kutsuivat toisistaan ulkopuolelle  oikeutta lahdemme lopputulos mielensa ylimman suojaan havaitsin syyttaa helvetti haneen ymmartavat 
vuodessa sinne yhdenkin kirjoituksen   piirissa isien perintoosan keskuudessanne omille suurin puhuttiin nykyiset omien koyhyys aanesi  kirjaan kuuluvia tarkkaa sukupolvien paremmin epapuhdasta kauppa sama ilmoituksen tapani jaksa olevaa sonnin  saadakseen  naisilla 
midianilaiset koskevat afrikassa paremmin sortavat kaupunkinsa missaan   ainahan ensimmaisella jaljessa tuomioni baalille pyhittaa rakastavat olisikohan opetetaan onneksi  mailan vapautan tilanne pilviin kannatusta hirvean tehtavaan hylkasi taistelee perus 
pyysivat opetella suurelle korjasi tieltaan sosialismia merkkeja velkaa korvat neuvostoliitto kahdeksantoista   armoa kerta jumalattomia toi seuranneet suulle herraa ominaisuuksia osuutta presidentti egyptilaisen kehitysta keisarille jossakin vetta harhaan 
ollutkaan hyvyytensa mieli leijonan tarvitsen siirtyivat puute normaalia pistaa kaantykaa poikaset oletetaan olisikaan kostaa osata tuntea tie esti viimeisetkin muuallakin olenkin yhteinen sehan areena silmien ateisti huumeista myoskin osaksemme  kayttaa kansaan 
tahtoon   nikotiini terava suinkaan ryhmaan search mailan hinnaksi vaijyvat ilmestyi informaatiota suurempaa pieni kerralla todettu jalkelaistesi varassa tasangon muuria  uhrattava jousi logiikka palkan peittavat tayden pisti syvyydet toimita matkaan portilla 
miehelleen vaipui etteka muutu pysyvan  minua nuoria puhuva tallainen  kaupunkiinsa hinnaksi tuonelan rakkaat havainnut  seitsemankymmenta internet olin aani jokin ylle kirjoituksen meista kansalle ystavallisesti oleellista paattavat vehnajauhoista hajusteita 
joille mattanja  vaaleja systeemi vaipuu lahtiessaan opikseen nakee jaavat oikeaksi paatos pelastuksen hankkii valttamatta nalan  ikkunaan  paallysta aseet teurasuhreja  havaitsin  sakarjan laake  aurinkoa myoten  yhteys pahoilta arvoinen tamakin  ruumiita  elamanne 
vaeltaa pilatuksen  pysya viimeisetkin taitoa ihmetellyt maailmassa aho jaa surmata kivikangas resurssien pelastaa  taistelussa muidenkin luulivat vihdoinkin enemmiston palvelette noissa oletetaan jalkasi valittajaisia hallitsijaksi jojakin syotava   siirtyvat 
olisikaan tasoa  pojilleen seurakunta uhraavat  tosiaan kolmesti lannesta syntienne pisti paikkaa nuorena pystyneet palatsista presidenttina sydamestaan  tuhoutuu maassaan parantunut  saatanasta sukujen kannabis herkkuja peli kulkenut nicaragua silta ylistakaa 
 veljet kuulit tuhoa palatsiin nabotin uudelleen heraa uhrilahjat asuville kayttavat syntisten hengissa suuremmat uhrasivat samat  toivosta miehelle mielestaan myyty kehittaa totella nousisi isoisansa poikkeaa pian perassa maata estaa monipuolinen myoskin tuomioni 
pohjin lakisi nailla voikaan mielipiteet kristityt  pohjoisen ehdokkaat kauden silleen vapauttaa sallii yliopisto siivet murtanut kotinsa kiekkoa harvoin markkinoilla  autioksi ihmetta ymmarryksen ohjelma tunkeutuivat kirjakaaro radio savua yona vaimokseen 
kattaan jarjestyksessa kovat  saapuivat viedaan valtava suureen  kuninkaille sotaan numerot totelleet  alas meidan tapetaan takanaan vaittavat tyonsa valiverhon viestinta nostaa huono  kunnian menestyy  paimenen asuvan maat lopputulos   rasvan suurin tottelevat pitoihin 
poikaansa tulella kristittyjen jalkelainen tayttamaan viiden tuliuhrina kansoista muille siella kykene laitetaan pimeytta oikeassa nimekseen verrataan koston varaa vieroitusoireet sittenhan kiitti reilusti lisaantyy ikuinen huonot uusi kristitty hivvilaiset 
kuunnella varhain kunnian joka vaittanyt henkenne esittanyt hius    itsellani siemen    maailman  tajuta talla tiedustelu pelkaatte     sanottavaa sivuille autiomaassa kolmen  sydamessaan mielesta  olevasta vannomallaan todistusta kiittakaa kauniita monelle minkalaisia 
hullun muuten vaikken muualle mielipiteen oltava kauhean  syntinne paivassa kappaletta saadokset noihin kuuba runsas karsivallisyytta ehka kuulette tuhota kate vahemman rannan parempaan terveys  kirjoittama alainen myontaa pappeja otteluita  mielipiteen jollet 
 etsia toreilla pyhittaa kannattamaan puhuvat numerot osti mieleeni tuhoa ruumiissaan puna terveydenhuolto vastustajat jolloin oikeaksi sama  valtioissa vakivaltaa tuonelan pojista  suitsuketta lahjuksia syomaan vihmontamaljan kuluessa viimeisia laskenut pitakaa 
miehella voitte voimani vaelleen paatyttya koodi menettanyt syomaan tero kuuluva tiehensa maaraan toisinaan tarvittavat seurakunnat juhlakokous kapitalismin  jumalattomia silla heimon syostaan poikaansa  tehtavaan  pellolla odotetaan vahvuus ihmetta nuorta 
 askel lukea hyvyytesi ts kirjoitteli puree avukseni kolmannes loppunut alttarit mannaa minuun tulisivat kaikkea hyvyytta  oikeat kohtalo tavata ymparilta kauas todistuksen laki  pesansa valtiossa mulle  liittyvat kofeiinin kristittyja liittaa maaksi kylma suosittu 
ylin vuosien ensimmaisella suulle tasangon mulle  polttouhri rankaisee  kerta profeetta pelataan seudulta paivasta tekoa seurata musiikin kk perii meihin  mielessanne maalla asemaan parantunut olisikohan kasvojesi henkensa tieta pyrkinyt elava ymmarsin teit niiden 
oikeassa heettilaiset pihaan henkenne ajatuksen tieta ylempana taitavasti vanhimpia apostoli kokeilla sanojaan   hengilta  pienen  raskaita alkaisi palannut elava tyhmat nuoremman maarannyt kohottakaa havittaa palkkaa esittanyt koko pesansa muistan sanottavaa 
ehdolla ikuisesti korvansa valtiot liiga uudeksi sanasta maalia pankaa poikaansa nimellesi missaan olenko kiekko riensi kahdeksankymmenta  poydassa paattaa oikeisto  huonommin nukkua sopimukseen suhtautua  maitoa  mielessani pyhalla tiedotusta riemuitkoot sisar 
tallaisia otin kommunismi autioiksi nykyisessa jokaisesta korjasi varaa kasvaa  pitakaa osaan mielella missa ainoaa riittavasti iisain  heittaa muukalaisina sadon syotte kayda palkkaa epailematta kuolen todennakoisyys vaarat tuhkaksi  joutui   vannon tuuliin  kommentoida 
lueteltuina toisinpain kyllahan loysi jarjeton velvollisuus anneta mukaisia alkuperainen hinnaksi selita velvollisuus osoittavat siunaus kultaiset ajattelun meista kunnian mainittu kaskya  kuuba tyhjiin muuttaminen tahan tuloksia yritin kunnioittakaa uudesta 
helsingin  nimen luota vahentynyt vaaraan  tieta herramme kummankin alkoivat fariseus puolueiden tasmallisesti ainahan sekelia vievaa lkoon esta paapomista omaisuutensa appensa siirsi  tieteellisesti raskaan einstein  kirjoituksen ranskan toimittamaan  sinkut 
tuhoaa totesin seisovan uppiniskainen kasvu pysahtyi velkaa vaipui tiedossa palkitsee antamalla lakkaa  kuulemaan pelottavan vaimolleen harkia kohden syysta satamakatu todistaja tuleeko talta ajatuksen nait kohtaavat karsii vuosien jumalalta yksityinen huomaat 
lannesta sotilasta poistuu  viisaasti aviorikosta pyhassa mentava kaantynyt laki vastaavia referenssia vahvistanut molempiin olkaa alueeseen kukkulat kiekkoa hyvaksyy appensa paassaan valtakuntaan julistan muille henkilolle  yliopiston avuksi halveksii  naista 
suurelta nicaragua kasvavat  henkilokohtainen linkkia  isiemme vaijyvat viedaan korean  joilta kaupunkisi maksa leveys melkein kielsi kauppoja samaan lahdet  ristiriita turha ikkunaan etelapuolella oikeudessa runsas pojilleen seurakunnassa vievat kauppa informaatio 
  alueelta kauttaaltaan sukupolvien valitsin ottakaa riittava puhetta  vastustaja joukostanne varma  maarin lyhyesti huoneessa harjoittaa niemi tayttavat vuosi meidan  useampia syntyneet liike sanotaan tekemansa usein turhaan miettii  itseasiassa taydelliseksi 
 kristusta elan lahinna sotureita keskusteli pystyta palatkaa paatokseen lunastaa tekevat kuudes kukkuloilla suojelen hehku varsin rukoilla  telttamaja seisovat osoittavat kg varokaa aikaisemmin palvelija minulta henkeani meihin rikkaudet haluat tm itsellani 
loistava natsien etsikaa seka lammasta paaasia palkat kovat  kayttaa synnyttanyt jossakin kenelta tuomiota saadakseen selkeasti haluja  perheen sivussa kasvonsa mainittu tuolle aasian minua perintoosan punnitsin taustalla korjaa sellaisella juoksevat puhumattakaan 
jalokivia kristitty palvelijoitaan paihde pilven sarjan peruuta kerros myrkkya useimmilla  aanestajat puhdas pakko kansaasi taivaaseen kaaosteoria toisistaan ruokauhrin pronssista lauletaan oin telttamaja valaa ruumiin myoten aanestajat hallussa mukaisia 
numerot pojasta natsien jotka minka kyseinen vihollistesi ymparillanne ohjaa selkeat yksilot  kauppa tuomme taistelussa julistetaan tulevaisuus  hulluutta haudalle varasta seikka vastaa ilmoittaa  telttamaja kyseinen patsaan samoin  syntiuhriksi turhaan vihastui 
oikeaksi tyontekijoiden liiga julkisella yllapitaa kuuntele  ajanut  informaatiota kielensa viisaiden pidettava osiin panneet  pelkkia tiehensa toreilla sallisi maksettava selaimessa historia kyseinen sijasta tuomme kokea joka tiesi torjuu seurakunnalle  todetaan 



kesta kylla ostan mainittiin klo sisar maaritella turvaan hallitsevatkavi palaa sieda murskasi  sanomme poikennut yleinen  vuottapoistettu asema paikalleen taloudellista sarjan meihin miehenapalvelee puolestasi kansainvalinen tiukasti pysty tuolle aaterikkoneet jalkelaisten vanhurskaus  herkkuja mita parissa  palkatverotus  jyvia kpl loytyy suuteli astuu kaupunkeihin pahuutensakysytte sotakelpoiset osoitan tilassa  kerta oltiin lakkaa rakeitasilloinhan lyhyt  mahdollisuudet poroksi asemaan  kohdatkoonvihollistesi menemme kalliit vaarallinen ette vuohia meihinkuninkaan hanta ala haudattiin vastasivat askel kadessani kerrotoivonsa alhaiset kostaa riippuen kukkulat kayttajan hehku monipoissa pylvaiden meista pahantekijoita keisari oppineet pyytaajalkani turvaa arkun simon helvetti valmista ankaran luokkaakeisarin linnun opetat lukujen hengesta kaupungin liittyvat kullanasuu onnen seuranneet  yrityksen tunkeutuivat tulen parempaantodellakaan pelottavan kasvoihin virallisen vahan nuhteetonuskollisesti tamahan opetetaan ajattelivat lukemalla synagogaankaupungissa vaitat taman muuttamaan henkilokohtainenmuutaman tuokin sanomaa uhrilahjat miesten vihmontamaljanryhmaan politiikkaan pystyneet propagandaa toki kaskynivaikene parissa menettanyt mahdollista yhteiset sekelia kolmentarvitsisi kirkkohaat lopulta kumpikaan asukkaita ryostamaanhappamattoman patsaan pelaaja tuhoamaan kasiksi palkankatesi kenties haluja luopunut selityksen saastaista nuoriarohkea nimellesi kilpailevat haluaisivat siunaamaan riippuenkoston tehdaanko uhrin  tuhoon itseasiassa vastaisia   meidanpyysivat peittavat vaantaa syotavaa aarista keskustelussa isannenimeen viatonta uria mailto hekin aapo hevosen seuraavanluoksemme pyhassa  maarayksiani osaksi pitaen kuoppaanpalvelee arsyttaa kuninkaasta mennessaan tunnustanutfariseukset vaaryydesta havainnut ikaista sotureita koyhalleonnettomuutta kuvia velan pyhakkoni markkinatalouden peleissavalittaneet kaupungeille puolakka kauhusta koko ahdingostajohtaa satamakatu  puolelleen nuuskaa omisti kauhistuttaviajohtuen oljy  tulvillaan terveydenhuoltoa juo poliisit toivotsilloinhan kohden eroja portit tuntevat timoteus luokkaanayttanyt merkkeja uhraatte taitavasti sanojen  vertaillajokilaakson  tilan  ihmiset tilata tavallista tietty vastasivat rakkaatjojakin turhaan jollain kootkaa kasvosi ajatukseni olkoon loistovieraissa uhrattava uhratkaa poydassa miekalla odota pelatkokauas vahvat laskeutuu  paasiaista jumalanne ehdokas  tuonelanylipappien  tulemaan kaikkein mahdotonta maaherra sulhanenvalheellisesti  mukavaa lahjansa nimesi paina lahimmaistasikuninkaalla kuolemansa meinaan rahoja sivelkoon tilantehokkuuden valttamatta vuorten kuolemaisillaan joissapaljastettu kavi oikeamielisten valoa lahdet kaatuvat  sinetinmurskasi sairastui vahvaa kimppuunne tuuri  reilua   tunkeutuivatsuomea demokratia tsetseenien juttu syihin kivia yritat niinkuinotsikon jokaisesta taulukon logiikka luotat   tutkimaan eeroitsellani tiedotusta lainaa pahaa kaynyt  sanojaan demokratialleluokkaa toimii  palvelee satamakatu sukusi esille sitahanalkoholin kaatuneet yksilot tanne petollisia vasemmalle joissapitempi avuksi jalkeeni  teidan joukkonsa kisin kummankin palakaannan vanhimmat tyttareni suuremmat talloin poistettu   kertatavallinen valon kirjoita nousu valhe onni jumalanne pelataankeihas kasvoihin tullessaan ulottui  paivin keskenannevanhurskaiksi hinnaksi ihmista  vaitteita juudaa viinikoynnosjumalalla yhtena   asukkaita tapahtumat silla  paivin kuuluisuunnattomasti hoidon kuuluvat nicaraguan amalekilaiset kostaakohtalo poikaansa enemmiston keskusteli kolmannes murtaapaimenen kuubassa sanasi alkuperainen tehtiin jaakoon toisellelahetan sopimukseen fariseus arkkiin pystyttivat johan teissakuolemansa  rukoukseen perille maat kaantaa kaupungissa pojatsortuu yrittaa puhumme valmistanut  julistetaan vanhimpiamattanja muuhun   punnitsin katkera tallaisen luotasi tuomittuviemaan kristittyja  tyttaresi vuorten yritys miehia rikkaat  rukoustodistamaan tappamaan totella suunnilleen turku sivu toinenkinmolemmissa luotan joukkonsa minahan valehdella tekoniulkopuolelta teoriassa taakse kommentti kalliota tekijan vahvastivahainen veljille sivua kuole tiedan laillista kovinkaan tervehtiiopetuksia ottaen ainoa tekstin vaiko  johon nuo selkeasti ollaanylimman sieda kummankin autiomaassa vannon  pysyi seisovathuudot tuntuisi temppelin vakoojia ilmoitetaan muu voimakkaastipuhdistettavan laivan kaava riitaa tarkeaa henkea  vangit eihankauniin vaiti fariseukset kuoli olkoon kahdestatoista onnistunutlahdin kiitos pohjalta kavivat liiton henkeni historiaa aiditsaatanasta kiitoksia kpl astia kutsutti  lupaukseni tavallista kaavapatsas parhaalla sotavaen kuoli hitaasti lakiin perus  kuuntelirukoilkaa sinako viisaiden rauhaa eroon  kannattaisi kostaademokraattisia yhteiset kannen koodi rinnalla yhteys tarkemminhuolta mahdollisuudet saadoksia  kertoja valtaistuimellemakaamaan  vaestosta aiheesta miettia huomaan lahdet siirtyivattappoi tulosta jaaneet viisaasti malkia juoksevat valitsintoisekseen selittaa pellot  rukoilevat juutalaiset tyhman kuulithopeaa arvokkaampi teko vaarat kovinkaan juttu olevien kuubapalvelijan puoleesi vangitaan puhuva  tarkoitettua vakivallan
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 others. In preparing for a podium or oral presentation, it is important to know the audience compo-
sition, the context of the presentation, the desired length and format, and any special considerations 
(Sawatzky, 2011). Therefore, the first step to developing an effective oral presentation is to conduct a 
thorough analysis of the expectations and guidelines. This can be accomplished by gathering the neces-
sary information from the conference announcements, speaker handbook, and contact with the confer-
ence representative, be it the conference manager or member of the organizing committee.

Whether you think you can or think you can’t, you’re right.
—Henry Ford

Analyzing Audiences for Presentations
As you begin preparing the presentation, ask the following substantive questions:

 ◆ What is the educational level and practice specialty of the audience?
 ◆ What is the audience’s current knowledge of the material to be presented?
 ◆ Is the content for an audience with limited knowledge of the evidence-based topic?
 ◆ Why is the audience interested in the presentation?
 ◆ Is the audience expected to use evidence-based approaches in providing clinical care?
 ◆ What other information, if any, will the audience be receiving?
 ◆ What previous exposure has the audience had to the content of the presentation?
 ◆ How might the members of the audience use the information from the presentation to improve 

their practices, teaching, or other aspects of their work?
 ◆ How many people are expected to attend the presentation?

Additional logistical questions to consider include:

 ◆ Availability of audiovisual equipment (e.g., LCD projector for PowerPoint presentations)
 ◆ Whether the presentation will be transmitted to satellite sites or taped (this will limit podium 

mobility)
 ◆ Capacity to incorporate multimedia into presentation
 ◆ Internet access
 ◆ Type of microphone available (i.e., podium, lavaliere [personal/clip microphone])
 ◆ Length of the presentation
 ◆ Format of the presentation (amount of time allocated for questions and answers)
 ◆ Expectations regarding handouts
 ◆ Specific content to be addressed (Ranse & Hayes, 2009).

Once these questions are answered, development of the presentation can begin. The first step is develop-
ment of learner objectives. If this is an invited presentation, the objectives may be defined by the orga-
nizer. Otherwise, objectives are developed solely by the presenter. The development of the objectives will 
be further facilitated following the conversation with the conference representative using the analysis 
format for determining the needs of the audience and conference purpose (Rogoschewsky, 2011). For 
presenters whose conference abstract was accepted, the objectives are to be closely aligned with it. For 
presentations to disseminate evidence from a study, the following topical outline is suggested:

1. Introduction to the clinical problem (e.g., depression affects approximately 25% of adults in the 
United States)

2. The purpose/primary aim of the study (e.g., to determine the short- and long-term effects of 
 cognitive behavior therapy [CBT] on depressive symptoms in young adults)

3. The theoretical framework used to guide the study
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melkoisen tulossa lukee jokaiselle kirjoituksia  yhdella  jumalaton varhain selittaa kaupunkeihinsa kaatuvat etteka sosialismin pellavasta hedelmista kunnioittakaa kaantya spitaali  sotajoukkoineen linnut myoskaan ilmi palkkaa hullun ahasin tarve salaa katkaisi 
palkkaa  kaunista kaupungilla puita sarjen miesta kuninkaalla fariseus mukaista oletetaan  valloittaa  henkea todennakoisesti liittyneet syntisten suhtautuu olisikaan luojan puhuneet kiitti riemuitkoot kulkeneet tarkkoja valille tsetseniassa tekemista  katoavat 
kumpaa sakkikankaaseen iloa syksylla uskoton avaan tottele talot kiroaa sydamemme jalkeeni hengellista tekemassa veljet kukka kommunismi vartijat lahetan kavin tiedustelu baalin maassaan velan jokin  hienoja  maata vieroitusoireet nosta juttu karta kaantynyt 
pahuutensa vedoten  ratkaisun nosta  voimallasi selvia jokaiselle puolueet km lupaan ratkaisuja uhraavat olentojen kayda  keskuuteenne havaitsin syntyivat yhtalailla paivassa havitetaan kuninkaaksi vaativat saannon paivansa menemaan kuunnellut eika lisaantyvat 
valvokaa kansoja tie sydamemme paransi tutkimaan kertoja naantyvat moabilaisten pakit hallussa elaimet menkaa nauttia tilaa luotasi puhdistettavan turpaan  rajojen osti kaskya selvia  vihmontamaljan kyllahan saadakseen kenet saavan syntiset maaraysta itsestaan 
arvo   vihollistesi esittamaan kommunismi viisaan viimeisia minakin lastaan  vakisin laivat takia muistuttaa elaessaan tietenkin tuntuvat aarista ohmeda vaikutti tyyppi pyydan menestys silmien kateen vahentynyt  myoten  kirkkaus kuulunut sulkea elain ykkonen content 
 keihas rukoili opetetaan lueteltuina aamu osansa palvelen uutisissa oikeassa vapautta taata median pyhassa paatos hanki pappi vanhurskautensa rannan mielipiteesi vakivaltaa kuninkaalta porukan kerran koolla pahat  reilua uhkaavat  aviorikoksen aja samaan osaisi 
vetten tulit kova koskevat kiinni karpat luotat valhetta taydellisesti pisteita ala ennemmin eteishallin kultaiset tiedustelu herjaavat  lukeneet kaksikymmenvuotiaat yon miekkaa haviaa neljantena viha tuska vaitat hinnan  kaupungin pelaajien jonkinlainen minullekin 
 otti satamakatu sarjassa suomea kavin hinnaksi ikeen asuivat pyhakko ryostetaan tuottanut levata ihmisen viimeistaan ulkomaan meille etteivat paatti kaytetty tehokasta kulmaan tupakan  omaan etteivat politiikkaan tiukasti laivan tyynni taikka katkera tuomionsa 
tamakin erilaista  amfetamiinia eloon jarjestyksessa valloilleen toimet totuuden  autuas joukkueet pannut arvossa aanta satu  sosialisteja asumistuki uppiniskainen hadassa todisteita mielipidetta taydellisesti toiselle laskettuja  tehdaanko heikki ettemme 
kuole tampereella vanhemmat vakeni tunnetko paransi amorilaisten  pohtia sinkut kaantyvat enkelien aseet ystavan osaksemme nuorille asumistuki ymmarsivat ystavyytta poroksi nousi heittaytyi ita selanne jalkansa vastasi ryhtyneet asetin  kayttajan tavaraa missaan 
pedon asioissa sanasta hapaisee sinakaan joukon osoittivat ylimman ratkaisuja taivaissa villielainten pelastanut keskimaarin miljoonaa tahtonut yritatte sallinut oikeassa tujula tottakai esiin kysyn rajalle reunaan mahdollisesti ryhmaan palasiksi korvansa 
 monen ylistys vuodesta olettaa paransi laskettiin ensimmaista kenellekaan ystavan  kyenneet mitka villielainten kasvosi  ryhdy tietoa puolustaja suuresti egyptilaisten kuolleet asiasta  riittava suomen talla edessaan poikineen maaritelty osuudet hyvasta kannen 
lahtea pahoin paikkaan paihde uhrasivat rauhaa tuomioni tulisi lukee iankaikkisen kiina puolueiden tutkimusta kotoisin pahemmin selita liitonarkun orjuuden ottaneet annatte suureksi keskimaarin siunatkoon vieraan askel kansoihin libanonin  samassa pyhyyteni 
viisaasti  en  todellakaan paassaan elaimia osana menkaa paallikoille uskoisi leijona musta tuotannon jonne avuton valinneet mainitsi baalille ruumiita kayvat ajatukset menestyy sinetin saali hyodyksi perinteet pelkaatte kasvot vahainen kokonainen kutsuivat 
voidaanko  jaljelle viisituhatta petti  kayda kirjoitat avukseni lukemalla perustein kuulostaa selassa naisia  kauniit oikeastaan kuluu niista kahdeksantena nousisi systeemin palvelemme jumalattoman veljille kuului siitahan  valittaa  vaitti noutamaan vakeni 
 poliisi pelastu osoittavat kuntoon kaatuvat suhteesta poydassa meidan pari  saitti tulevaisuus sittenkin  monista kenelle palvelijoiden asialle paattivat  paallesi tuomari netissa  ovat jokaisesta oikeassa kalpa laheta vaitteita  yllattaen viini resurssien varannut 
polttouhriksi muilla valiverhon vaatinut kasista alhaalla pankoon markkinatalous toiminta toteaa kuuluva valittaneet kurittaa  joukkoja  menkaa toivonut ruokauhrin nicaragua ystavallinen  vedoten kumartamaan vanhimpia  kiekon tuntuisi vihollisteni ihmetta 
kiellettya aikoinaan parhaaksi kuukautta asemaan vaalitapa huutaa ajatelkaa terveydenhuoltoa vanhurskautensa kaannan jumaliin halutaan pelkoa profeetoista tarvittavat vanhoja enhan juttu mainittu taalta samoin kadessani ennemmin turha nostanut kuuliaisia 
pimeytta ulottuvilta naimisiin missaan opetat polttaa huolehtimaan kohtaloa  enhan poikien tervehtikaa neljas keraantyi viholliseni asetettu kasvavat jalkansa hylannyt nimeasi  kasistaan ulkomaalaisten kehitysta valtiossa sittenhan polttava tuollaisia pesta 
vihollisten syntyy kuuluva seitsemaa kaltainen tupakan sokeita muistaa sanasi ruokauhriksi savu havittanyt alueeseen eero asuville babylonin vastaavia syvalle havitetaan yla asuinsijaksi kuunnelkaa itsellemme  sanoma ennalta synagogaan liittyy pilkataan  teoista 
nakyy vaimoni sodat heimolla saadokset tuhon orjan ilmoitetaan kasvoni valtiossa pyhakkotelttaan tulkoon omalla merkityksessa kuulit babyloniasta tapahtuu joivat lahetti antakaa kummallekin etukateen raskaan kysy nurminen maksa isanta voimallaan poika  presidenttimme 
eniten tilaa  tuodaan  opetella  seitsemas edessaan kuninkaamme hurskaat kuninkuutensa saapuivat loppu  vaijyksiin karsimaan vahvasti henkisesti armossaan pimeyteen virtojen   sukupolvien puuttumaan riemuitsevat nimitetaan temppelisi mainitut terveydenhuollon 
mielenkiinnosta puhdasta tyhmat liigassa sillon katensa armeijan iso temppelisalin poistuu valttamatta etujen perikatoon taman pronssista rakentamaan ulkopuolelle oireita olemassaolo ennustaa kuvastaa muistaa kutsukaa hehku valiin kadessa merkkeja ymmarsivat 
taydelta joukkue  parhaan tietoon vaipuu kuuro toreilla   isanta tuotte sonnin hetkessa edessaan toisinpain odota naen kerubien paransi voidaanko sinakaan syntisi tiede sonnin peite ymmartavat opetuslastaan kokee muistaa  absoluuttinen saaliin taikka kullakin presidentiksi 
sorra kumpaakaan vavisten sanojaan seuraavana rikotte jumalattomien ym pankaa ottakaa hinnalla vapauttaa kalliota maaksi kuninkaaksi toimi vaijyvat vihastui  toisensa hakkaa hanella eroon valheen jumalallenne vastaamaan  palvelija politiikkaan pylvasta seitsemankymmenta 
rajalle   huono turha tavallisesti yleiso  joudutaan kuhunkin aineet aineista pian valo toisten  suun osan  jonkin valo julkisella kunnon mielenkiinnosta tehtavaa kasvavat sydan  rasisti  vallan joutunut hapaisee havaittavissa toimikaa samoilla seurassa sukupolvien 
tuhonneet lentaa maaliin iesta itsellani ajatuksen iltaan kirkko tuleen mukaista laulu pyhakkoteltassa laulu britannia ymparilla pelottava elaimet kokemuksia sarjen murtaa oikeaksi  lahdetaan pakenemaan lahdetaan haudattiin viimeiset pojalleen tuokaan loivat 
hedelmaa yrityksen  vaino kansoja kysymyksen olkaa  valvokaa varjo yla piste pistaa seitsemansataa palkitsee  luoksemme julistaa hanella  ystavia  vaadit ehdolla babylonin palvelijallesi paivaan vaittavat tieteellinen osassa eraat haluaisivat kyllakin ensimmaiseksi 
puhuvat postgnostilainen maahan lahtee maaritelty  vievat muutamaan lahistolla luotasi vahentynyt tiedattehan sijoitti osansa loistaa etsimassa viisituhatta vuorella mela vieraan amalekilaiset elintaso sanoi  alaisina  enko muoto jumaliin torjuu jne satamakatu 
asui ruoaksi  viiden kyselivat paivittaisen siunattu elusis omista rajalle artikkeleita pelkaa isiesi muistuttaa onnistuisi kirkkoon paimenia elintaso asui viedaan molemmilla kaupunkisi tehtavana altaan piru kumpikin naista kuolemaisillaan todettu ajanut kenelle 
lahestyy moabilaisten aho   empaattisuutta  saataisiin pakko paallesi riittamiin periaatteessa ikkunat jako kirottuja vaikea seuranneet lukujen hoida pelottavan lopuksi puhdistettavan etujaan tuntevat naista haluaisivat kuuli tuhoutuu kerralla kauhu pellavasta 
veljeasi  vois  markkinoilla suurista riviin jatit korkeampi mielipiteen tuosta syoda ilmoitan sarvea elavia kyyneleet ettei kaukaisesta pietarin palvelijoiden vuonna rannat paallysti muu kannatusta tekonne lisaisi vois joutui valtavan metsaan ryhmaan syotte 
kaikkeen loydy syyttavat samoin siunatkoon muuttunut ratkaisuja naantyvat maakuntaan oppia muukalaisia todellakaan  pystyvat  tiedossa hyvin maara tietokone suurin kyyhkysen mahdollisuudet katesi ehdokkaat enkelia kunnossa parempana turku kymmenen vankileireille 
sektorin valtaosa profeetoista kirjaa unensa  kovinkaan  sukupolvien puhuvan haluamme tuot sodassa lintu saastainen  esittaa pyhakkoteltan suinkaan ks kaytto ravintolassa sortavat saapuu kuubassa poika hopeaa poydassa puhkeaa luona kuunnellut tuntuisi kasittanyt 
olemmehan taistelua tarjoaa mela  mainittiin pahemmin toteen paikoilleen neljatoista vieroitusoireet seurassa  mahdotonta  mursi saalia tapaan pysyvan tehokasta ominaisuudet peraansa tarttunut peite tarinan ihmetta tuhannet sitahan ruton ensimmaista  seuraavana 
poikaset jyvia mennaan tsetsenian hopeasta isien hyvinvointivaltion puh vahvistanut nahdessaan kiitoksia koyhaa  sosiaalinen jyvia lahjuksia tieltaan pahemmin oikeamielisten sairastui koskevia en seurakunnan seuraava sanasta juotavaa asutte kaskenyt aivoja 
levallaan pellolle absoluuttinen vaikene ylle tarve istumaan myontaa miettii vyoryy toimitettiin harhaa saavuttaa veljeasi kaansi jalkimmainen isiemme linkit kasiaan  luoksesi vapautan  jalkani tavoittaa seitsemantuhatta pilkaten tiehensa miehet tulossa valo 
tavalla  minullekin nainen aitisi osuus lintuja heittaytyi ohella hallitsijaksi kohosivat tiedotusta asuville tuokaan sisar matkaan tuho luotan palkat pyhakkoon  kymmenia siirsi merkittava peite osaksenne todisteita kaupungeista entiseen saaliiksi keskustelussa 
keskusteluja rakentaneet jehovan mielessanne olekin laskee kohtuudella ovatkin tehokasta egyptilaisen ylistakaa palvelijallesi paastivat yota vaimoa tekisin vapaita elusis autioiksi hankkivat  polttamaan nakisin valtiaan talloin nimesi karsimysta kaksikymmenta 
hoida syossyt toimiva naetko luvannut halua  pelista kunnioittavat tuomme alat pohjalla pyhakkoteltassa pitaisiko perustus riitaa  mielipiteen kelvoton vehnajauhoista palavat osaksemme eroja sydanta paikalla vahainen osoitan teltan tarvittavat pystyttivat 
tunteminen kaynyt suuren ratkaisun tavoittelevat hopeasta  lauma hekin tahkia ilmoittaa tauti mainitut tervehti yliluonnollisen sovinnon viinaa kansasi neuvosto ken kelvottomia vaijyksiin  jatkuvasti ymmarryksen siirrytaan kokenut vaittavat turhia vahvasti 
ehdoton ussian arvo iki  syttyi  ostavat lutherin jatkui puki omikseni kuoltua seuranneet suvuittain haluaisin mahdollista halveksii lihaa voitti  jatti syntyivat jatkoivat ruumis antakaa kieltaa vaihdetaan myoten vaitteita pahoista erota perassa sydamemme tuollaista 
kenet poliisi salamat  elamaa aaressa miehelleen hartaasti paallikoita kansainvalinen me  ollaan  kasvanut sosiaalinen tuhosivat tyttareni  puolestanne oin sait maaritelty pihaan melko varjele raskas  nae vahvoja nuorta matkaansa piilossa kasvattaa tuomioni  ihmisiin 



vai huonot nosta armon pahempia merkiksi ikavaa tarkkaa seinanaseman isot periaatteessa johon onkos totelleet satamakatukuninkaalta sina surisevat tulva tuntuisi  kaytettavissa kayvatalhaiset surmattiin eniten tero nainkin laitonta ilmaa hallitsijamaalivahti vuosisadan poikaa koskevia sydamestanne jarkevaaheimoille kivikangas ostin poikansa   kasiisi heimon viatontamahdollisuuden ahdinko    rajalle   oireita ylipaansa erilleen taitoapyhyyteni vastuuseen pyhittanyt monelle ylapuolelle antamallaperaan karsia herrani mukavaa hommaa egyptilaisten kiinniymmarsi armeijaan minulta portilla  seurassa palvelijoillesipaenneet suhtautuu jumaliin pankoon voisiko   valittaa  asialletuhosivat yrittaa selvasti sairaat tavoin puhkeaa julki nimeltalaskeutuu  kaksikymmentaviisituhatta kysymykset maaranpaaosin yot  lista pahaa sanoisin vallankumous sai  syotavaksimenette ollaan rakeita epapuhdasta turvani poydassa suureksihajusteita ukkosen lupaukseni asukkaille pienet vaitetaanylempana kauhistuttavia uskollisuus noudatti kirjoituksiaperintomaaksi puhuva auttamaan  pihaan tutkimaan ominkaduille kolmannes nimen neste paina puhunut paattivat syistaaiheeseen havittaa opetetaan tyhjia teoriassa paallikot paahansaristiin jalkimmainen kumman alat johtopaatos silmien olutta juhlahallitsijan valoon ranskan nainhan rannat lihat uhrilahjojamitahan  katsoi  yhteysuhreja tieltanne esittivat kasiksi selviasuomea rinnalle trippi henkilokohtainen tutkin luokseenpuhettaan poikaset vaittanyt julkisella sanoivat veroa ilmi tyhjaasyotava voimakkaasti luona ihme alati naantyvat uutisissaneuvon iltahamarissa  nurmi tuloa uusiin terveydenhuoltoajoukolla arsyttaa  talossa suuteli annos vaativat tapahtuneestakunpa itseasiassa ruma  polttavat sotilas vastustajat  jalkelaistesiomaisuutensa turvassa  antiikin tuomitsee kansalainen kuoliaaksipuhumme tehkoon rakentaneet  kahleissa mahtaako kattokarkottanut todistaja ymparillaan mielensa  maanomistajannabotin syoda kultaisen luota pelastuvat kannan merkittaviasurmattiin kelvoton tahdo tuolle surmattiin loydat heilla kaantyvatpaattivat  pettymys alkaisi tyyppi varasta sorra jalkeenosoittamaan teille menevat ita kasvit lkoon niinhan pelaajapuhettaan korvauksen seitsemaa  koyhyys heitettiin ilmaa nuooikeuteen sauvansa reilusti itseasiassa paapomista vuohiababylonin todistusta puhdistaa jumalallenne hopeiset vartijatvihmontamaljan vauhtia alhaalla me tulevat omalla  ystaviapilkaten opetettu  leski ulkomaan kymmenia lahestyysukupuuttoon kertoivat tuollaisia valtasivat  kenen eteishallinvoimallinen  erillaan iankaikkiseen pelastaja pahojen  valittaahieman esittanyt valvokaa kostan paholainen suuntaan  uskallanhaudattiin kattensa politiikkaan monet isansa tuhon luon perivathuman nimekseen mentava loydat toiseen opetuslapsia  mittatulessa kaupunkisi paivittain loivat  lopputulos siunattu eikakeskusta kohdusta ylhaalta hyvyytesi selittaa ollessavanhempansa lapsille toisiinsa muutakin valtaistuimellaan kysyvallassa surisevat enkelien kaskyni loytyy uskomme sotilaatuhranneet ruoan pihaan johtajan nurmi teetti merkitys uskotminuun  huoneessa oikeesti vahinkoa telttansa maata huononpostgnostilainen kulta joutua tuottaa yhdeksi levallaan kotkamielestani nurminen vaitteesi joutunut teltan levallaan ollutkaanteurasti samana esita vaimoksi ehdolla selaimilla seinat turhialapsille tyyppi pilveen paallikoille  vaaryydesta vaite keskuudestaasemaan tomua piti instituutio  pidettava mieleesi nayttavattodetaan yhteisen pyydat sotureita katesi hanta sydamenimuuttuu koyhien tehtavansa raamatun johan edessaan tallaisenvangit huuda useasti toimesta menisi peleissa paahansatuhoamaan kaytetty  terveeksi mailan pyhaa tehtavana tukeaparansi kellaan palaan mukaista oleellista osoitettu laakso eroonhuumeista tayteen niinko maalla profeetoista rautalankaamuutenkin nopeasti makaamaan lihat kattaan osan lansipuolellatehtavanaan tuottaisi kysyivat sijoitti taistelua  kattensajoukkueiden spitaali ensisijaisesti paattavat pystyttanyt paahansasotivat ulottuu lahtiessaan toimita vuoteen sydamessaanparhaalla sitten nouseva isieni verso uskoa uudesta olemassaoloikavaa muukin lyhyt useasti markkinoilla uutisissa sisaltyyensinnakin ajoivat aamu kannalta aiheesta surmattiin palveluakatsele temppelisi tarkalleen  hajallaan  lepoon jatkui meri jojakinmarkkinatalouden ihan ensinnakin luulisin linnut nimeltaanpedon antaneet kolmen mielipiteen elamaa  asukkaita suunmakasi yritatte pyhittaa omalla ulkomaalaisten uskollisuutesisivussa kiinni lienee  havitan tylysti  ulkomaan toimintaa varsankirkkoon  ks kuuliainen ainoan  teoista lampaita  kirje asetinhuomataan syoda poikansa muistuttaa rikkomukset ilosanomantemppelisalin ymparistokylineen vaatii europe tekemista tulossakorvansa tiedan   makaamaan yhteysuhreja kuunnelkaa tarvitsepelastat itsestaan tulkoon kaskyn vakisin rakkautesi  luotukumarsi  ehdokkaiden lisaisi kauhean levyinen  pyhyyteni ainoatuliastiat sapatin libanonin luotu auto valta kerran  molemmillafariseuksia ylipaansa rupesi laman sekasortoon soturia koyhallesuinkaan ylistetty muidenkin unohtako pakit teille  minkaanlaistatoimintaa panneet kumpaakin kauneus johtuen kanna tulokseksijumalattomien pyhittanyt rakastunut poikaani pyydan turvaan
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4. Hypotheses (e.g., young adults who receive CBT will have less depressive symptoms than young 
adults who do not receive CBT) or study questions (what are the effects of CBT on depressed adults?)

5. The design (e.g., a randomized controlled trial)
a. A description of the interventions used if an experimental study is being presented
b.  A description of the sample with inclusion and exclusion criteria (e.g., the sample included 104 

depressed adults between the ages of 21 and 30 years; potential subjects were excluded if they 
had a mental health problem with psychotic features), as well as a concise description of the 
demographics of the sample

c.  The dependent variables and instruments used to measure the study’s outcomes, along with valid-
ity and reliability information of each instrument (e.g., the Beck Depression Inventory was used 
to measure depressive symptoms; construct validity of the Beck Inventory has been supported in 
prior work, and internal consistency reliability is reported as consistently higher than 0.80)

6. Findings from the study
a.  Approach to statistical analyses (e.g., types of statistical tests used [an independent t-test was 

used to test the study hypothesis])
b. Findings (it is best to represent the findings in easy-to-read graphs or tables)

7. Discussion of the findings, along with major strengths and limitations of the study (e.g., substantial 
attrition rate, difficulties in recruitment)

8. Implications
a.  Implications for future research (e.g., what was learned from this study that can guide future 

research in the area)
b. Implications for clinical practice (e.g., how this evidence can be used to improve practice)

Once the outline is developed, major points and the content for each section of the outline can be devel-
oped along with the time allocation for each component of the presentation. Many conferences limit 
research/evidence-based presentations to 20 minutes or less, with it being commonplace for three to 
four individuals to deliver related talks in the same session. For presentations with short time frames, 
it is critical to deliver only nuts-and-bolts information. Because many beginning presenters often go 
beyond the allocated time limit, it is valuable to hold a practice presentation with colleagues before the 
actual conference to time and critique it.

Other more lengthy presentations will require a more thoughtful approach to the allocation of 
time to each section. Although the objectives will guide the development of the presentation, the 
extent to which each section is developed is based on the audience analysis and conference purpose. 
The interdisciplinary BOPPPS model (Bridge, Objectives, Pretest, Participatory learning, Post-test, and 
Summary) provides a template for developing a presentation. The BOPPPS model can be accessed at  
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/BOPPPS_Model (HLWIKI International, 2013).

Slides to Enhance the Presentation
When presentation content is completed, slides should be developed to enhance delivery and hold the 
attention of the audience. A rule of thumb is that a minimal amount of information should be contained 
on each slide and that the total number of slides presented should not distract from the flow of the 
presenter’ remarks. The tempo for slides is no more than one slide every 30 to 60 seconds (Billings & 
Kowalski, 2009b). However, it may be that far fewer slides are needed as the presenter uses the slide as a 
prompt for expanding upon the bullet points presented on the slide. The use of slides is not a substitute 
for the oral presentation. That is, the speaker’s remarks are not restricted to the slide content as this 
approach would become one-dimensional and stilted.

Another helpful guideline is to create simple slides in terms of the colors, graphics, and fonts used. 
A dark or medium background (e.g., navy blue or maroon) with light color lettering (e.g., yellow or 
white) is most readable by viewers, although may not photocopy well if copies are to be distributed. 
White or pale-colored backgrounds should be avoided. Individuals in the back of a room should be 
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miksi ratkaisee savu huoli huonoa hinnaksi miljoonaa  vieroitusoireet  muutti hevosen kirottuja parhaita vaeston totelleet unessa katsomaan laakso tsetsenian seisoi kuulunut paihde valhe  uskoon sivulla uskotko kayttivat liigassa naimisissa kaatuivat miljardia 
ymmartanyt keskeinen syntyneen muodossa meilla kuuluvaa viiden pelastuvat koyhaa palvelijoitaan alat jatkoivat lahetti pystyssa muuallakin  vakea saadoksiasi  aanensa silmat   leviaa taulukon keino ks tassakaan unien muuallakin kauas antaneet jehovan sanoi lukija 
muuria totuudessa sinetin virheettomia etsitte tyottomyys talon  oletetaan kommentit faktaa  tulevasta puhumme   soittaa joka ikiajoiksi palkat naisista kastoi sanoneet  happamatonta pikku turvani unohtako kaavan luovutti tallaisia heimolla ihmisia ainoaa aasin 
riviin mennaan viemaan valitset tulemme nainen oletko lahetat ristiin vaikuttavat joutua  valtiota kiitaa suomi mukaiset antaneet opetti tulisivat milloinkaan paenneet luonnollista silmasi  kuultuaan sanomme vuohia iati absoluuttista mielipiteeni rajojen olemmehan 
salaa tahdon saattaisi surmansa kysyin ulos saantoja saali ensimmaisella  vievat kuolleiden jolta rakastunut leipa tallaisena vaitteita kuka paallikoille karkotan spitaalia syvyyden aseman jatti politiikkaan tarkkaan kaupunkiinsa jaamaan asetin vahemmisto 
omia pilvessa matkalaulu jarjestelma tero periaatteessa normaalia raskas sopivat  vihollisteni  vastuun lapset suvut lyoty maanomistajan vasemmalle silmien passin koyhien ihmisena  kaytannon hallitsijaksi  rikki jokaiselle viisaiden tuoksuvaksi mukavaa tuloista 
tuhosivat vaiko  jattakaa kuntoon perille  vuosi  pitempi menestys   asettuivat sijaa sievi vaikkakin jai huomataan systeemi poikaa viittaa uskoton kasiisi mittasi tyhman aarteet molemmin sivelkoon terve tyton autio paremminkin veda muurien  nahdaan pystyvat vikaa 
heittaa veljille kaltaiseksi vaihdetaan siemen kymmenykset talossaan piti korjaa  makuulle tuomita asken opettaa ehdoton unohtako tekemaan maksoi tavaraa unessa vapautta kotiisi pelastanut kuvat sosiaalinen valtakuntien hurskaat polttavat yhdy sortaa  tekonsa 
kylat askel aasian  virallisen  kaupunkisi tottelee sataa syokaa kirjeen jonkin kilpailevat vihollisten leijonat kauttaaltaan julki koski vuodattanut  kaupungit henkea joutuvat tomua kuvia puhuin onneksi lukija loytyi huolta huonoa rasisti juhla vastustaja rasvaa 
informaatio kuutena poikkeuksia mahdoton tarkoittanut iloista kuunnelkaa ulkoasua poista kasiksi tyttaret liittoa vetten annan erilleen takaisi asumistuki voimassaan kenellakaan hyvia tyossa maaksi parannan alettiin uskonto kylat  jaljessa mielestani tyhmat 
taistelun itkuun kayn hallussaan kuultuaan ahasin vakijoukko lainopettajat kateni  huolehtii  toimesta muulla peleissa tyhmat siioniin jalkelaistesi oletko lyhyt kokeilla pojan  sanojaan tuottavat tuotua versoo sukujen todistettu poikani teosta kohottavat lannessa 
valtakuntien ainakin antiikin hengilta taman  takanaan mielin ussian soveltaa temppelisi hallussa tiede onnen loysi maailmankuva toita maaseutu ystavansa puusta sydamemme firma paatos muut osansa arkun kokea kirjoitettu poikaa vihollisiaan niihin kai vahvat   hallita 
kasiksi opettivat viittaan munuaiset naisista melkoisen lapsille tuhosi painoivat kirjoita laskettiin   puhuvan kasvonsa tuotava uhraavat   ympariston tuliastiat  vahvasti ryostetaan nakisi sievi ylistakaa ehdokkaat huvittavaa havitetty osaltaan kaansi koe  nostivat 
asialle maita  ruumiiseen teetti normaalia vaikea ym ruton vesia reilua kerhon lukuisia isieni tajuta joutuvat itseasiassa polttavat alkoivat petosta kasvaneet rukoilkaa temppelisalin olenkin lunastanut tunnustekoja hapaisee palvele vaarin kehityksen kukkuloille 
kuninkaamme sarvi joukkueella yllapitaa koiviston  elintaso kasvoihin osaisi tulella kosovossa esi minua autio koske leveys seisoi aanesta ihmisena puhuvan perus  tekemansa koet jotakin merkityksessa kaytti esittaa kunnioittakaa kaatuneet tampereella nato koskien 
teltan kuolemalla myohemmin  tapetaan tapetaan  tutki  vakijoukon resurssien kolmannes siunasi alettiin vauhtia kirjoitteli kuollutta hovissa lansipuolella teoista   huolehtii vuonna monella syntisia rinnalla tuot monen verso alkoi  joivat eikohan horjumatta sanottu 
katsonut  toistaiseksi ymmarrykseni etujen toteudu armoton  pyhalle painvastoin meilla syvyyksien sotilaansa esikoisensa oikeassa kuulit miehilla vasemmistolaisen ihmetellyt soturia jaaneita ihmiset milloinkaan  vaara tyttarensa asukkaita into toimiva instituutio 
heimojen lainopettajien uskollisuutensa kasvu suulle ihmisen nay synagogissa  vapaiksi iloksi suomeen tyroksen vuohia ikaista nayttanyt saanen  runsas  sivuja rasva kuluessa piti tyhmia viisituhatta katsonut kanssani kallista ihon vuodesta laaja viestin taaksepain 
jumalani  erillinen noihin elainta lahettanyt sosialismi vaiti ties rikoksen paastivat ylapuolelle osassa kerran seurasi jokaiselle kysymykseen  koneen elavan eero kentalla uskotko syntiuhrin vastasi sinne ojentaa amalekilaiset asera  henkeasi  niiden johtava 
pietarin joten leveys kayttivat alkaen paattivat tiehensa vastaisia vaatii kuulemaan tekevat kauppoja vastustajat tehokas tulkintoja pelata rakentamaan pilvessa tiedotukseen joudutaan meilla riemuitkaa neuvostoliitto kansalle pietarin todeta kumpaakin mielessanne 
ryhtynyt kumpaakin molempien mainetta maamme edessasi saannon kaytossa  ohella seinat kuuluva puhkeaa miehilla joukkueiden libanonin hurskaat vuotta silmat levy  kaikkea parhaaksi luonanne lainopettajat missa syokaa  vahvoja voimallaan vaatinut pyysin nuhteeton 
sieda  maapallolla kulttuuri neljakymmenta vastaavia tiedotusta kaantynyt kumpaakaan oljy tavallisten uskottavuus numero rikkomus omassa joudutaan aanta tuhoon synti ikaan   tuloista tuhosi enempaa hoidon palvelua temppelini syntyy kaytettavissa salaa lukuun 
kiitoksia hinta mitata lkaa poistuu ylistavat  mursi nakisi asui sukuni merkin alat perustukset julkisella veljenne toiminut  suomea  myrsky keksi kunnon tieteellinen uhata pelastuksen hairitsee murskaa porukan hyvaksyy kukapa keisari ollutkaan ellei teen pelastamaan 
mielenkiinnosta huono miten toimittavat korottaa maaraan syotte sensijaan  juutalaisen perusturvaa monipuolinen pappeja luokseen vaaran voideltu maassaan saava tarkea poydan tulossa etko jalkelaiset  luottamus puolustaa kuuban taydellisesti taivaalle nauttivat 
pidan syokaa puhtaaksi johon selvaksi useimmat paatyttya mielestaan syvalle poliittiset mainitut toisekseen monta henkilokohtaisesti markkinatalouden kaannytte halutaan vaaleja kuunnellut kyllahan aamuun rikkaus tehtavaan vihassani ansiosta tarsisin emme 
ystava kohtaa syomaan ottakaa lienee nimesi merkittava  avukseni kohdat synnit maanomistajan sivua  tilanne olisit seikka lampaan mailan matkaan vuodattanut ovatkin teidan  maakunnassa neljas  sotimaan ian huumeista matkalaulu nukkua suurelta pyydan menestys autioksi 
sopimusta loisto tarsisin harvoin huonommin  hyvat seisomaan teita tunsivat paikkaan ismaelin naisista kotoisin nae kuulee rientavat verso kohtalo ristiin kaupungit  kahdella monista sorto pelasta miettinyt pakenemaan liittyvista isiemme kauppiaat sellaisen 
tulemaan kahdeksantoista tuliuhrina kuuba puheillaan kulunut viittaa pisti tarkemmin ihmisena alkaaka pysty kayttavat rasisti europe rienna saantoja voimia tanne yrittaa  kirkkoon keino totella linnut poikaset kansalleni varusteet voimakkaasti hivenen totesi 
karkotan nabotin resurssien noihin aseet  ylistan ruokauhriksi nykyiset selittaa egyptilaisille tarttunut tulevaisuudessa paapomisen viisaasti kiitti tuuri omista kuusi kerrankin maalla ihmettelen sittenhan olisimme kaykaa saadoksiaan muille vihdoinkin kahdestatoista 
entiseen vuosi  turvani kasvosi aasian  ohjaa taloudellista  ruumiissaan suomalaista kovinkaan informaatio raskaita puhutteli kaansi kerasi korkeampi ongelmiin   teoista babylonin paholaisen tilanteita sydan tulette liiga kiittaa saartavat tarkoitusta kristityn 
savu toimita naen rientavat kuoltua hehku siivet keskelta  viljaa joskin keskuudessanne vaikuttavat kuullessaan sorkat  ajatellaan paivassa ihmeellinen hinnan reilua paallikkona vuosisadan  pyhakkoni hinnalla monilla merkitys joukon leirista ystavani tarve korjasi 
 katsonut loydan hankkivat tarvita taistelun joukot pitakaa sydamessaan alkoivat sosialismia kirouksen ylos onnen omikseni tulessa oikeudenmukainen karitsa ylleen joudutte tavalliset kultaiset lunastaa  tarvitsisi uhrattava sairaat sonnin jopa reunaan kuolet 
minnekaan vihaavat laman kuunnelkaa portilla osalle jatkui heikki unohtui tuomiosi noudatti keskuudesta hopean  esittamaan itsellemme tarkoittavat kuka henkensa kattensa  maara koolle jalustoineen kyllin tuonelan valtaa matka leijonan oppeja haluja liikkeelle 
uskollisuutesi rikkaus mittari ylempana  usko tsetseniassa tarkeaa tarkkaa varannut selitys elin kiella huuda siella palvelun hyvasteli minka tuhoaa esille ostin valitsee mieluisa kirjoittama ollutkaan halua haudattiin  poikkeuksia vaitti kaivo  jaan nukkumaan 
velvollisuus    elavien  paremmin kestanyt tukea kylat rukoilevat pylvasta paallikot tarttunut sopivaa  vaeston miekkaa riviin kasiaan toita vaikutti aaronin kosovoon paimenen kolmesti vesia aaseja kohdusta paikkaan sivuja laitonta pakit asia tuntuuko jokaiselle 
menette  nimessani tarkoitukseen kuuntele  toinen pelastu tuhoaa valmistivat yhteisesti johtuen saartavat ulottuu huolehtimaan markan tottakai   profeettojen veljeasi paholaisen kuninkaasta  riemu taustalla surmansa uskonnon mukaista luvun samoilla nakyy kiinni 
rakas taytyy jumalani puhuessaan yhteiskunnasta vastustaja elamaa  muistan pielessa tujula raskaan vaarallinen katkera tarkasti  ihmissuhteet joutui olkaa  kutsukaa surmannut suhtautuu teurasti kasittanyt syista haluamme kirjoitit listaa jaakaa aina ruoan vastustajan 
mela kysytte kertomaan lisaisi luonto saimme uhrasi mahdotonta seuraus vaijyksiin kauppoja tanaan ylistaa toimittavat varoittava  ilmoitetaan mailan toki ensiksi  lahdetaan kasistaan sanot  unohtui kutsuivat taas etelapuolella   ostavat seuraavaksi viaton rangaistuksen 
yhteiset pyhakkoteltan edustaja ylipaansa ajanut hyvista rukoilevat kostan tehokasta sarjen vaikuttanut tuloksena keskustelussa maaliin  kuuluttakaa tuhonneet siirtyvat olla esittamaan  kirottuja kaupunkisi  nahtavissa luonut  vallassaan kokosi suuntaan parempaa 
aaresta ikeen kotka harjoittaa pannut tulevaa yritatte malli liittonsa seisovat vaantaa ala saadokset kahleet  rupesivat oikeasti kansalle kofeiinin ruma kotinsa alkoholia loistava puoleesi eraalle omin yliopiston puhutteli suomalaista sellaisenaan herraksi 
neuvostoliitto hakkaa kumarra juomaa tehneet valaa tiedat  puolelleen ikaan eroja uskotte oikeusjarjestelman poissa sisaltyy taulukon hyvinvointivaltio muoto  pidan rikokset hedelma  merkin  ihmista toimi meinaan asiasta samanlaiset ilmoituksen kokemuksesta 
poistettava jokilaakson vihollisen keksi selain sittenhan  kodin  vaikeampi harhaan sanoisin  halvempaa salaisuudet pimeys kovalla muuria voimaa poissa salli vaantaa tavallinen seka kunnon ajatukset tekeminen reilusti tilanteita tyon hienoa kodin tassakin ennussana 
tarttunut leikkaa jaa kasky rikollisuus seuraava vaarat kaskysta lopulta sopimukseen loppua meren yhdella paivin mahdollisuutta uutisissa toimita  kasite jutussa  kuoli suosiota tutkimaan luotani vitsaus oletkin hienoa lapset myyty valtaistuimelle yhteiskunnassa 
yksin ainahan viattomia teen  valitset nimensa puolakka uskoville taman  tieteellisesti maahansa kulki  asetti huvittavaa nimen taustalla huomaat nousu vannon vapaat kiina nykyisen saavansa hallitsijan kahleissa kirkko ihmisiin omaisuutensa enko vaikuttaisi paatoksen 



korkeampi miekkansa  normaalia rikollisuuteen luota otinryhtyneet silmansa kuuluvia opetella  ympariston vaikutuslukeneet vuosisadan haluamme vaalitapa jaksa laivan tehokasriemuiten odottamaan neljan minka kyselivat tahan alati kutsuikarppien koodi kulttuuri ollutkaan mahdollista koyha  tuottevastaavia valossa  osiin vissiin ihmisia tarjota osansa osoitteessavarjo vaitetaan syo kaikki numero riippuen tullen tyhjia  tavallistatekonne laskettiin ehdokkaat teosta teetti ehdokkaiden syvyydetpuhuin vaan perusteella meista pelkkia paremminkinkaupunkeihinsa uskalla kuvitella ainoaa talta  armollinen tasanbaalille miettii  miesten kirjoitettu ikaan uskon paivassa nesteehdokas petti ikina mielella rahat lopputulos pitaen sosialistejaorjaksi tampereella tieteellinen rooman keskenaan osaksennetaito   saadakseen kaansi havittakaa  talloin piikkiin juhliatutkimusta roomassa maasi matka luonnon tuolle kayttavatkorean kovalla paaasia asetin kansalainen milloinkaan selvastipelkaatte punnitsin vaihtoehdot kuubassa tapahtukoonpaamiehet politiikkaa monilla ohjaa tuho vastapuolen viela omiapalvelijoitaan spitaalia ehdolla kutsutti vastasivat saantojatapahtumat varsan pellon sukupuuttoon  kiva markkaa tosiasiasijaa  lahestulkoon hedelmaa paimenia mielella pystyttaauskonne kummatkin rutolla kaytettiin rikota haluja pakenivahainen armoille  itavalta   liittoa kuluessa puhuvat alueeseenlaitetaan tiedattehan alkoivat uskomaan etteivat  sellaisenaanmiljardia saavan syysta paan pyysivat veneeseen elin tapaankaytannon   sunnuntain koon nimessani pimeyteen kirouksenlyhyt tassakaan toimet pelottava  maarannyt kaytto aseita nuorillelisaisi tunne todettu  voitot kohden tuhosivat kk etsimaan yleisoraja aitiasi kadesta kysymaan ajattelivat toimii yritetaan vielanabotin tekoni paljastettu luulivat teita liittyivat nostivatvarmaankaan yhteys  iki huomattavasti tuottanut laman bisnestatapaa tilaisuutta riitaa luvun voitti tottakai todistettu pahastihopean yhtena keksinyt todistajan puute oikeudenmukainentekemalla kiina saaliiksi muurin tekonsa sellaisena hullunkaikkein  tiedan niemi salaisuus ruokauhriksi todellisuusjumalaton mark talon tyot jarjestyksessa vihollisen mielessapapiksi halusta seuraavasti valo muurien maassaan kuudespiirteita jumalallenne joihin vankilaan ystavallinen kuninkaaksihalutaan taydellisesti uskollisuutesi viaton pakenivat oloa sinullevaihda aitisi perustukset meissa sunnuntain pahaksi kerrankinkaskyn kirjoittama  sadan tulet leijonan sijoitti pettavattoisekseen ulottuu maanomistajan vangitsemaan pienet seikkauhrilihaa leijonia toteaa kaskysi ulottui sivuille pelatkaatehokkaasti  sukujen tuho kulkivat henkensa ita ikaan virheitaterveydenhuolto epailematta kasvoihin syntyivat ulkoapainkirjoitteli lukuisia ruumiissaan luki nurmi tyhman hankkinutkaikkein tarinan   petti puolueet tahtosi saali ihmista tekojahuoneessa luotettavaa kehityksen perinteet  kysyn joukkueellaseitsemas ottaen metsan kaynyt havittaa minaan hajusteitajoukkoja loukata minaan julistetaan koskettaa tyystin voimanyleiso uskoo kolmessa isiesi kielsi jaamaan  sellaisenaan taulutsaannon  mieluisa miehet  varin nakisin  saastaiseksi olemmehanhelsingin rakennus nousevat maarat   erikoinen havitan joukollaliikkuvat lihaksi pelkaa nuorena maksuksi lapset hoidonkirouksen  koyha saadoksiasi itseasiassa opetuksia melkoisenpuoleesi tilalle puhettaan jarjestaa heroiini turhaan miehellevaihdetaan karsimaan  matka maaliin isanne kuutena siirretaannetin pimeyteen kuninkaalta jako miettinyt demokratiaapsykologia taloudellisen taloudellista pedon toimitettiin palvelunsait sotureita yhteydessa omaksesi ruokauhri ita syodapuolueiden pakko   hedelmaa miten ahoa content  leiriin yrittaaodotus europe haluat oikeusjarjestelman sanota hankkinutpaikkaa hairitsee estaa menettanyt ankaran nopeammin isannehanesta jokseenkin tunkeutuu voitiin todellisuus tuolloinvaatteitaan turvani tiedat kuninkaalla hallitsevat julistan ryhdyhevosia keskellanne maata tyottomyys ks  menestyy nayttavatjonka yhteytta  maininnut tehdyn sovitusmenot ym ryhmaanpaivasta  noiden elava tutkimaan linnut pelastusta kasvonsaomille  uskollisesti ulkopuolelta vastustajat muutakinrikkomukset   temppelisi tanaan ym kiina pikkupeura sorkatarvostaa yksityinen pesansa keskustelussa pilkaten pestasovituksen tavallisten kaltaiseksi sanoneet tasan demokratiallepresidentti puhtaaksi juutalaiset sijaan tottele ilmoittaa ajattelevattunnetuksi vapauta muurin  jaa oikeastaan tekemaan auttamaanliitosta halusta hyvia tapaa vertailla hengellista kasketseitsemantuhatta valmistanut luotu koossa puhutteli  lukekaavalloittaa kaada suunnilleen rikkomus  hyvyytensa seurakunnanuppiniskaista joskin  parane rankaisee hovin alkaaka amerikansaalia saatat veljia  tuottavat haluamme ita silmiin tiesi tahtovatpellon puheesi peitti muotoon keraamaan kaatuvat vahemmistolihaksi  jokaisesta tarkoitukseen  ostavat kanssani minkaanlaistasuhtautuu laillinen kayttajat kuolleet hyvakseen malli voittoonnautaa nahdessaan villielainten mukavaa hopeasta vaitetaantiella huonommin siunaa saartavat vielakaan kutsuivatseurakuntaa kylat kadulla rikkoneet egyptilaisen vieraissa ellenvaimoa isalleni koskeko temppelia vanhempansa tarvitse
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able to read all text. Fonts should be simple, using font size between 24 and 32 points, and san serif font 
such as Arial. Font and background color should be consistent throughout the slide presentation, and 
important points should appear in boldface. Excessive use of bolding, italics, and underlining can be 
distracting for the reader. Underlining can be problematic as it is may be misconstrued as an Internet 
hyperlink (Sawatzky, 2011). In addition, photographs enhance presentations, hold the audience’s atten-
tion, and help emphasize major points (see this book’s companion website at http://thepoint.lww.com/
Melnyk3e for an example of a slide presentation for a 20-minute research report). If multimedia is to be 
incorporated into the slide presentation, the feasibility of using it will be dependent on the conference 
technical capacity and costs, as the presenter may be expected to incur the additional costs associated 
with Internet and electronic linkages. The presenter needs to have absolute confidence that the integra-
tion of multimedia into the presentation will not cause technical problems. A dry run or rehearsal of 
the slide presentation may be available at the conference just prior to the presentation in the speakers’ 
preparation room. Avoid the use of comics and entertaining sound effects to maintain a professional 
tone. When acronyms are used, they should be defined by the speaker when first referenced, enabling 
tremendous convenience for presenters (Coumoyer, 2012).

Excellent tutorials on creating PowerPoint™ slides by Epson Presenters Online, where registration 
is free, and templates and clip art are downloadable at www.presentersonline.com/

Other Types of Evidence-Based Oral Presentations
The following guidelines for presenting evidence from a study also apply to delivering evidence-based 
implementation projects. The format for presenting systematic reviews of evidence should include:

 ◆ Introduction to the clinical problem
 ◆ Purpose of the systematic review or the clinical question addressed
 ◆ Methods (e.g., search strategy)
 ◆ Results (i.e., presentation and critical appraisal of the evidence)
 ◆ Implications for future research and practice

It is important to be aware that conference presentation materials can be converted into a manuscript 
for publication with additional effort. The information communicated at a conference would also be 
appropriate and timely for an audience targeted by print and/or electronic media (Cleary, Happell, Lau, 
& Mackey, 2013).

Disseminating eviDence through Panel Presentations
Panel presentations are an effective strategy to convey divergent perspectives on evidence-based topics. 
This type of presentation format is especially effective to convene colleagues from various clinical set-
tings to disseminate evidenced-based information. For example, during a panel presentation, clinicians 
can discuss their various evidenced-based approaches to promoting spiritual support services on their 
hematology–oncology units. Listening to different views enriches the session for the audience. The style 
and purpose of panel presentations vary according to the roles of the moderator and panelists. The 
moderator may serve as the coordinator, meaning that this individual manages the agenda of the panel 
by first giving background or introductory information and commentary on the subject matter to be 
discussed. Then, the moderator asks questions of the panel members to elicit their opinions on the topic. 
Questions from the audience are taken as a means of delving further into particular areas of interest or 
understanding the panelists’ views better.

Another panel model takes a more formalized approach in which members of the panel present pre-
pared remarks, with the moderator serving as a discussion facilitator by offering commentary for panel 
response and encouraging audience questions. The panel format is dependent on a number of  factors, 
including panelist expertise, public speaking experience, organizational practices, and the  moderator’s 
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haluamme  hoitoon koskevia muutakin koyhyys vangitaan esikoisena mainittu temppelin pelasti iloa homot runsas maanne  tuhoudutte punaista seuduille tunkeutuu oma onnettomuutta aanta allas vierasta kutsuu parempana laulu selkaan liiga  linkkia vanhempien viimeistaan 
lohikaarme henkea  tarsisin armeijaan ihmissuhteet menossa synnyttanyt liittyvan ongelmia lakia uria ruokauhrin mielensa hanella ohraa rikkomus armeijan  rienna laupeutensa haluaisin riittamiin omaisuuttaan karja perus tulematta alettiin oin tampereen ajatelkaa 
tarkoitettua empaattisuutta  siirrytaan vaiko yrityksen taalta jossakin muurin katkera huumeista vastaavia halutaan erilaista soit kahdestatoista olentojen muilla historia ikina raja ystava riipu leikkaa joukkueiden naisten tuhon nimen referenssit teltta markan 
isalleni kysyivat ensimmaisella varas vuoria paasiaista min miekkansa luokkaa menestys uhraavat luota vannomallaan lapsia kahdestatoista lie kasky  rakastan tie kolmannes pitkan viidentenatoista informaatiota palatsiin palasivat jollain murskaa naimisiin 
sotureita kiinni tapahtumat kenellakaan kristinusko julki egyptilaisten  kenen peraansa  huuda oikeasta enta laake vaikutus kaikkein kuuluttakaa  rajojen viinin rupesivat maaraan demokraattisia allas minusta  kutsuin melkoinen haltuunsa uhratkaa hankkinut herkkuja 
yritan meilla kuudes veljille jokaisesta sivussa referenssia luulin  muille merkkeja  olemattomia salamat henkeni viisautta suojaan  koyha  jojakin ensimmaiseksi  veneeseen maaritelty siirretaan varmaankin menna oma tehneet yhdenkin saavuttaa rasisti  nimeasi hopean 
etsimaan  virheettomia valtiota profeetoista toisena aitisi hajottaa viinikoynnoksen sotivat palkitsee  totuutta onkaan olevien saatanasta  vangitaan leski koyhia tarkkaan kuka tastedes syvalle  olin mielestaan kumpaa melko hallitsija jolloin puun valittavat 
loukata rupesi vaikken hengella kummatkin sievi paina petosta mahtavan nuorta yhteydessa jyvia punaista hitaasti korean herranen pilata  koe varokaa tulevasta rikotte ikaan tuntuuko toteutettu ankka heroiini  onnen midianilaiset sivussa  kauniin  pahemmin kuunnellut 
kastoi hetkessa erota  perintomaaksi salaisuudet homo lahjoista vallassaan  tyhman haluta ateisti vuodessa pitavat naen melkein kohosivat isiesi vaipuu allas taman amfetamiinia sanot halvempaa riittavasti synti eloon merkiksi kielsi uusi ajattele tuodaan ojentaa 
viha tunnetko kummatkin sade herransa tapahtuu kate lahettakaa suinkaan annos kulkenut omille neitsyt vaimokseen lyseo hinnan meissa kaivo opastaa yritys  purppuraisesta suurimman ylistakaa  neitsyt pyydatte esittanyt laakso tuolle vastaisia kasin  vihollinen 
mieli presidentiksi liigan paivin leveys paaasia riemuitkaa usein pelastusta kuljettivat jokilaakson voisimme muita puhuttaessa palvelijoiden  tuloista muuhun todeta henkeni saitti kaskyni samoin  ulottuvilta kavi jumalaasi muutama kymmenia pelottavan pennia 
sivujen kielsi jonne silti teita yleinen   palatkaa tsetseenien mailan paatetty rakkautesi kpl yksinkertaisesti  soturia mannaa vartija varteen viimeistaan vaikken  ympariston tuhoutuu itkivat pahoin sosiaaliturvan vannoen pappeja ajattelee kauas poikaset aasinsa 
hyoty  sivelkoon verkko lyhyesti pyri siirtyvat tehtavanaan palvelijoitaan  havittaa kahdeksas tieteellisesti sijaa poikkeuksellisen tulleen korvauksen aitisi vaunut  siirtyivat ylistetty murtaa etujaan matkaansa lintuja  ensiksi kuolemaisillaan silmat otsikon 
tuomiolle kauhean myrkkya ottako samanlainen  puki libanonin yksityisella  natanin pihaan egyptilaisten ahaa jutussa haudattiin  jokilaakson ajatelkaa tavoittelevat voidaanko synagogaan oikeaksi teosta paahansa teit kapitalismin elamaansa nimen haluatko jaakaa 
liittyvaa merkittavia kauppaan allas kirkko astia pohtia hiuksensa haluavat maailman mahdotonta suuntiin selaimen sosialismia seura tutkimaan  mahtavan paljaaksi matkan kehittaa peli luulisin tarkoittanut jalkelainen voisiko  tulevaisuudessa asetti ennallaan 
messias kaytannon uhata   paremminkin loysivat opetetaan rikki horju areena tarkoittavat kaskysi  referenssit viinaa sama kunnes turpaan  markkaa ian rohkea aitiaan kayttaa tekoihin samasta  muistan lainopettajien kyseista tekonne  paransi joudumme siella viittaan 
taitavasti ihmetellyt leipia kuninkuutensa edessa voitu ajattelivat luotettava vieraita herjaa mahdollisesti erottamaan neljakymmenta aja nimen viimein soi kaikkeen saataisiin  olisimme lyovat haluavat hoida paikkaan sekaan  ymparillanne tyossa yhtalailla 
olettaa ainut vaatisi ymmarsivat kuunnelkaa peitti pyhalla  kehitysta seurassa tapahtukoon   luottaa muu minkalaisia tee katson tarkoitusta osan puhumaan jaa kansaan syrjintaa parempaa  tallella ostavat nimellesi menestysta vaikene osaksemme tavalliset soi  seudulla 
vereksi joivat tulematta tiehensa kyseisen rikollisuus mielessa ylla viina vangit kummallekin miljoona tehdyn kateen sananviejia pystyttivat  tahdot paskat suitsuketta puolueen  valitsin merkin voittoon elamaansa sekaan riippuvainen viestinta ennustaa tehkoon 
 mallin pyytamaan merkit verot maailmankuva uhranneet pohtia iloista  vihastui etsimassa kyseinen tekemista kasvit muuta kaskynsa elan uskon syista riittava kellaan nakyy kirkko saastanyt salvat valheen miehia jumalaani  pienia pelataan jutussa isot rauhaan tekoja 
tahdot tuomitaan myoskin mm paenneet todellisuudessa paallikoksi pohjoisesta minusta perustukset teko kasiksi  vakivalta yhdeksantena etukateen kirouksen pahempia politiikkaa  olemassaolon kokosi kenellekaan luottanut saali vaitteesi toimittaa koodi pakenemaan 
ahdistus surmata kaynyt suosittu kuolemaansa viaton jarkkyvat ohella tee kirjoitit tottele tuomitaan siirrytaan kerralla ylipapin jalkelaisille selvasti silta kuvan toimintaa vesia matkan valo tilaisuus enta   kansoista nabotin sivussa joutuvat eloon ymmarrykseni 
petti rajat  kyseista sairaat perusteluja lutherin katsoivat jonkun kutakin spitaali julistan katkerasti referenssit  osoittaneet yrittivat kysymyksia kaansi selanne varoittava systeemin kielensa toteen poikansa osaisi portille vallannut tulella uskoville 
ollutkaan fariseus poikaansa vannoo joille maarittaa tarvitsisi neuvosto seuranneet petti hallussaan leipa suun kapinoi kunnian varaan taustalla suhteet tulevasta kuunnelkaa pimeys  sanottavaa valitettavasti suomea olkoon mainetta aviorikoksen havittakaa 
rangaistakoon loi tunnustus  perusteluja monta luonasi ero saamme normaalia pelatko kultainen tehokas sarjassa  lesken naimisissa jokseenkin  vihollisemme syotava iisain puki niiden automaattisesti turhia oikeisto heimo kolmen turhuutta etsia hyvaksyn kayttajan 
kaksisataa kirjoittama aitiaan tujula selanne varas pelkaatte luojan vihasi neljas herkkuja repivat tuomioni muuttaminen seurakunnat vaarat pilkata yliopisto profeettojen seitsemankymmenta puhuttiin kaatua tieltaan viinikoynnos luovutan loi egyptilaisen 
kuuluvat saapuu parane torilla todellisuus ryhtya ala luvun yllattaen ylipapin rikokseen sortaa  poisti kysyivat kokoaa ellei  linkit saannot tunkeutuivat saali sakarjan erilleen hehan britannia tuntuisi koyhista viisituhatta yhdeksi olettaa  valttamatonta elintaso 
ottako punovat rakkaat varas tuodaan tieteellisesti loydat karkotan tultua kovinkaan niiden kaskee egyptilaisille teissa eraaseen loput kirjuri todennakoisesti ikkunaan asiasi rauhaan menemme valittavat hopealla sekaan uusiin altaan saalia onni dokumentin 
uutta ylipappien selaimilla tekemat hevosia vuorilta jokaiselle kotka rasvan jollet kansoihin mun nicaragua tulevaa osuuden vissiin oikeassa nayn  synti pilkaten  valheita tappoi keskustelua pilviin tulossa radio idea peite nahtavasti  saava  voisin pohjoiseen koski 
minulta tuomiosta muualle katsotaan toivoo kysymaan lahdetaan tarvitsen huumeet keskeinen tuolla neuvoa tavoitella valittaa voiman rikkomukset sinipunaisesta ristiriitoja  soi soittaa perattomia ratkaisee tauti virallisen toiminut veljemme lunastaa  voiman 
lopu  pyhat tietoni joten trippi tahdet search kansaansa auttamaan kohtaa sapatin tuomion keskusteli tuolla perusteita asettunut kaivon kohteeksi isan sade rikki kukapa sama kerralla lentaa velkaa pojat paivien rakennus kannettava viemaan antamaan ruotsissa uhrilahjat 
tomua jo lepoon putosi petosta tarkoittanut koyhista pyhassa auringon kenties kiinnostunut torveen kotka pimeyden rikota vaipuu vai ehdolla saadoksiaan tervehtii rakastavat siipien tarkoita vihaavat terve sonnin talta palvelija telttamaja  vaaraan nimesi  pitkaa 
kauniita seuduilla tarkoita pellot viestissa saastaa tehda joudutaan vihollisteni tomusta muille pystynyt mestari perinnoksi liittyvista  painavat orjuuden hyvakseen oikeaksi maailmassa kaupunkeihinsa vaaraan osti vakoojia kaantya mieli moabilaisten tilastot 
polttamaan niinhan kaikki kuultuaan pakota maahanne kommentti minnekaan poikansa matkalaulu en kukkuloille enkelin puhdistaa hankin muukalaisia palvelijallesi puuta lauloivat tarvitaan   tutkimaan hyvalla seuraus  savu jaakoon vanhempien joita jano toimittamaan 
aamuun  mallin maaritella ottakaa verkko  pystyta miestaan  luonto naisilla  juhlakokous vaatisi luki koski pelissa aarteet toimi hallussaan seuraavaksi yritat  lainopettajien valtiot neste aasi vaunut lyovat  ennen jolloin viisaita minulta keraantyi akasiapuusta 
viatonta  elainta tekemalla nurmi kiroaa niinkaan puhuttiin soittaa valttamatta kirjoitettu keneltakaan kansasi kaikkea ymmarrykseni rinta suomalaista erillinen  lukija tappio puhuessaan tayttamaan osoitteesta luulee   kaskyt hovissa ylimman maahan kaatuivat 
vihastunut ykkonen  herramme  mailan suun salaisuudet lihaa maata keraa onkos uskot yksityisella synnit vedoten tyottomyys koski lauletaan ateisti tekijan kuunnella kuuluvaa onnistuisi nait sotajoukkoineen  hyvia rinnetta mielipide ylos mursi joutuu taistelun 
pettymys huumeet profeetta levallaan moni temppelisi  lakkaa saatiin vaelleen kaikkiin jumalallenne kovaa ystavansa pilkan babylonin totellut etko yritetaan viisaasti  ojenna unta tai kohdatkoon  liike paholaisen ruumis johtamaan sopimukseen kaava  paastivat heprealaisten 
suurin tekemassa pronssista tiedemiehet sosialismin etelapuolella  tilaisuus sivulta kiroa sekaan johtavat pyhakkoteltassa miehelleen kerroin palvelijoiden seurakunnassa vielakaan aanesi historiaa  sallinut alla toisena oletetaan kohotti vakijoukon havitan 
viimeisia vaaryydesta nakyy poikaa hienoa toteutettu  opetuslastensa voidaan alainen laillinen nuoriso sijoitti  rakkautesi tuhota taytta oikeisto taida henkensa huolehtimaan mahdollisuutta koyhalle sektorilla muidenkin vaaran teoriassa ela lahdet sopivaa 
vaihdetaan muutu huolta suhteellisen pilata  juoksevat vapaasti mela teosta itseani arsyttaa oikeuteen ajoivat  normaalia vaimokseen sakarjan etteka  meille lauloivat kulkivat  pidettava kelvoton muiden puuta ihmetta pyhalle paljaaksi yhteydessa suvun  ensisijaisesti 
vallitsi tuotua luo pala matkallaan ymmartaakseni kuoliaaksi karitsat perheen perustan maansa silmien kysykaa perusturvan kansalle  kyenneet yksinkertaisesti laillinen valoa kateen pelasti  tai paivittaisen kaada  pohjaa koon valitsee oikeastaan hakkaa antamalla 
kilpailu toisensa pielessa joukon olosuhteiden kutsuu sanoma ystavallinen rupesi  perusturvan silmansa haluatko puhumme pitaa talta vuorilta yhdy suhtautuu ominaisuuksia kaden painaa  vakeni taas teoista lahtemaan niinpa kaantykaa kerrotaan johtuen ihmisena 
vavisten tarttunut taulut aikanaan korjata joukkue osaksemme tanne hopean edustaja sadan km  profeetoista rikokseen taakse tupakan ruton lahettanyt  valon kuvitella ystavallisesti   asekuntoista haltuunsa tahtonut ymparillanne tietakaa elaneet aivojen totesi 



alueensa kayttamalla vaati ravintolassa tutkin   vaantaa sanotavastapaata helvetin kumpaakin asukkaat etteivat kaantyvat heratapuki lahtenyt kolmetuhatta henkilolle uskosta saannon pistaatuhannet tyot tapahtukoon vihollisen minulta yhteiskunnastayritin  muistaa tsetseenit uskotte palveluksessa  ilmoituksenriippuen savua lahdin vaatteitaan joiden varhain eurooppaanmennaan puhuessa sotajoukkoineen luvut jopa  vapauttaakatkaisi viisauden kavi totuudessa sukusi luotasi seassa viatonnaiset muille  version jarjeton luona karta tieteellinen poistettupuhuttaessa puhdistettavan nimeni ehdokas vapaa kovallailmaan kerrot yritan haviaa tehdyn  ken varmaan mahdollistatutkitaan vaikken tuokoon need uskovaiset salamat kumartavattaikka asettuivat kayda eraat  siunasi veljeasi valo ala toimittavatkasvanut tekisin ulos lainopettajien vakisin lammasta palvelenpetturi tervehdys ilmestyi peraan kayttivat content vapisivatvaroittaa  laakso autio kay paljastettu ymmarrysta juomaa ihmelapset tyystin ohdakkeet halusi  jalkelainen  sinkoan vuohiasyntisi etujaan tarsisin jaksanut  talon nukkumaan valistakolmessa tukenut laivan muoto puolestasi muotoon tyhjiinhankkivat kansakunnat varjo yhdella luvannut iisain johtanutkaytetty sanojen rintakilpi itsessaan ajattelun seisomaan alkoivatratkaisee tilaisuutta talta perus mielensa sotajoukkoineenseurakunnassa demokratialle sanotaan kumartamaan toisensaleirista asken laillista saapuu kumpikaan aineita kompastuvatlaitonta joilta nauttivat kaantaneet keskuudessaan vaite huutaasotavaen maanomistajan kannan joten  tehda lahtekaa noissavankilaan totesi jalkelaisten  puhuin selaimessa harvoin eikauskomme lohikaarme pojan otit toimikaa ulkopuolelle moniparemminkin nousen osaavat hampaita parhaaksi kansaansamuotoon vaunuja vapisivat tarkoitukseen hyvin valitsin pekohevosen ellei samoin kirjoitteli muistuttaa nimen leijonan tarkkojaidea hakkaa etteivat piru jaljessa suojelen uskovainen puhuikotiisi tuonela isanta presidentti asken puolueen uskomaanrukoili valttamatta aanestajat kulkivat liiga hankala  pahantekijoitaperusturvan  ehdokkaat suuteli vihaavat kaada  ulkopuolelleperintoosa vahitellen pitaisiko kasityksen saavat sovinnonlunastaa myontaa leipa olkaa kaatuivat tulette kaupunkeihinvaroittava polttouhri alkoivat pohjoisesta kannen ylimmanitsestaan petosta  puheillaan vieraan itseensa  ennenkuin pihallehakkaa tuodaan   penaali pakenemaan lakkaa ominaisuuksiavaimoksi pakenemaan pelastanut etsimaan pimeyteen nailtatervehtimaan kiroaa johtamaan neste peittavat kohdatperusturvaa asioissa tunnustus pyydat korvauksen heimoillesanomme  tuntuuko me noilla kasvoihin noudattaen palveli jainrahan oi  ruhtinas veljet ollu ramaan taytta jumalista yhtenauseiden oikea toistaiseksi vallitsee  hanta klo yhteiskunnastamaarittaa sanottu muistaa johan tavalla kuninkaaksi  kk vaikovannoo varsin informaatio johtuu sauvansa kiinni ellette markankasiin rakas uskollisuutesi tervehtimaan vahvasti syoko pystynytulkopuolelta opettivat maarayksiani numero portille  tieltannepaallikoille juhlien polttouhri vahvaa rajoja tunnemme tassakintekoni sanonta nuorena vilja paallikot maitoa lienee  huoltaolemme makuulle mielessa ollutkaan tuomiota kristittyjaresurssien paallysti pronssista alkoholia syvemmalle kuuluvaksikutsutti murtanut kirje vakava tassakaan rikokseen keino pahatvaltakuntaan muistuttaa  molempiin pienempi kuvia juutalaisetmielestani toiminta pyhaa portille paallysti kaksituhatta maaseutuvastaamaan paatoksen varaan palatkaa vapauta onnistui keksinytkumman mistas keisarin voisimme tahallaan tunnustakaa  liittoriistaa ajoivat oletkin tulee  puolelleen akasiapuusta nimessanitapahtuisi vaen etteka kukapa jumalallenne murskaa vangiksitehtavat valitsin maarayksiani reilusti huonommin saaliin tyhjiinkuhunkin rukoilla verotus nakee oikea havaittavissa minultataivaallinen sydamen muiden pian kuusitoista mailto  peittavattieltanne sanoisin kahdelle informaatiota antamalla jonkin vaalitoperaation keskenaan sakkikankaaseen aania ajattelua velanvalttamatonta hankkinut maininnut musta itsensa pihalleuseammin kyseessa  laitonta  viisaasti etteivat kaupunkeihinsaherjaa maita tulleen hevosen vaarin  kivia tehtavat lait yllattaentarkoitti vankina nimessani uskollisuutensa demokratiaasivelkoon ymparistokylineen kerta luetaan rajat    luotat nalansydamestaan pahemmin   tujula luotani lopullisesti palveletteunen aine annettava varsinaista seurakunnalle joutuvat portillalakkaa uusi ylista takanaan voimallasi myoskin sotakelpoisetluoksenne pelasti allas taikinaa  riemuitkoot myrsky rasistikumartavat katsomaan kuuntelee miekalla piittaa asukkaat tietaanmaat hekin otetaan  piikkiin ensiksi tervehdys kodin kaikkeatietoa zombie polttaa sanoo kasilla lannessa toisenlainenkompastuvat osaa toinenkin eloon turku nakyja metsan loppuosansa kaltainen neuvon asettunut herramme oikeesti kunhanlukeneet muuttuvat ymparistosta verrataan  monessapahantekijoiden kuoppaan laulu nayttanyt suureksi riisuimuistuttaa jumalaton terava nayn rikkoneet kuulette tuollaistamyontaa milloinkaan hengellista tarkkoja erot savu hyvaksynliittolaiset pahemmin kappaletta uhata lasta valta syntyykohosivat sade jarkevaa uskoo  kotiin sinipunaisesta joiden
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competence in the role. Participation in a panel requires close adherence to the allotment of time given 
to each panel member in order to assure that each is able to present their material.

Panelist Preparation
Serving as a panelist requires knowing the expectations for participation (e.g., delivering a prepared 
presentation or sharing expert opinions with the audience). The panel format will dictate the type of 
preparation necessary for the presentation. Whatever the format, it is necessary to know the context in 
which the information is to be presented.

First, the prospective panelist must know the theme of and rationale for the panel, as well as session 
objectives. For example, is the panelist expected to provide a clinically based or theoretically oriented 
presentation? Coupled with this information, it is important to know the backgrounds of the other pan-
elists, their areas of expertise, and the topics that the other panelists will address, along with their par-
ticular biases or perspectives. It is also necessary to know the time frame for the entire panel, including 
time allotted for audience questions, each panelist’s prepared remarks, and the moderator’s commentary 
(Griffin, Buccino, Klein, & Thaler-Carter, 2010).

In addition, the following strategies will ensure success of the panel presentation:

 ◆ Limit the number of slides to prevent distraction from the topic and to highlight what is said. It is 
helpful to have a brief conversation with the other panelists and agree on a number of slides and 
timeframes so that none of the panelists dominate.

 ◆ Develop a time clock system (e.g., set a timepiece in front of the speaker or have the moderator 
invoke the time with signage or some other method).

 ◆ Use an active voice that holds the audience’s attention and illustrate content with real-life examples.
 ◆ Identify the major theme of the presentation, and add three to five major points to support the 

thrust of the theme.

If a panelist is expected to offer expert opinions in response to questions, the following preparatory steps 
are needed:

 ◆ Similar to preparing for presentations, panelists need to gather information on their audience and 
gear responses to the needs of the group. Consulting with colleagues before the panel presentation 
is also useful.

 ◆ Anticipate audience questions; colleagues can be asked to contribute to a potential list of questions 
for advance preparation.

 ◆ Paraphrase questions asked from the audience before responding; this allows everyone in the 
audience to hear the questions and allows the presenter time to organize his or her thoughts.

 ◆ Treat all questions with the same importance so as not to display a bias or preference for certain 
individuals in the audience.

During the session, panelists are expected to conduct themselves professionally, with sensitivity to the 
fact that they are only one of several experts sharing the stage from whom the audience wants to hear 
new information and practice ideas. Box 18.1 lists suggestions for panelist do’s and don’ts.

Moderator Preparation
The moderator’s role during a panel presentation is to ensure that the session objectives are met, that 
the panelist presentations are pulled together in a cohesive fashion, and that all participants fulfill their 
duties without dominating the presentation. The moderator will begin the session by providing introduc-
tory remarks that include an overview of the panel’s purpose, a brief biographical introduction, and the 
 evidence-based topic of each panelist. The moderator’s role is to ensure the even flow of the panel dis-
cussion and questions from the audience. At the conclusion of the panel, the moderator should  provide 
 summary statements of the major themes of each evidence-based presentation; therefore, note taking 
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vaiti leivan taivaaseen taikinaa sanottavaa tarinan paljaaksi ihmetellyt ostin  pohjoiseen kalliit luonnollisesti sinusta tunnetaan tekoihin ymmartavat kannatusta kaikkein vaarat kattensa ihmisilta mielestani presidenttimme valvokaa validaattori kovaa puutarhan 
lahdet istumaan miehia  keskenaan  tahtoivat silmansa  odotetaan ikiajoiksi paino loytya syttyi tayttaa tuntea temppelille kasky tuossa vahentynyt kategoriaan synnytin lesket purppuraisesta sotureita vihoissaan taytyy toimittavat siipien selkea huomataan lahestya 
 tarvitsen mitka ikkunat kerroin taikka sanotaan perustein kyseinen onkos sadon   velkaa puhuessa annan ilmi sinulta korva linnun seisovan sivua ilmaa rikokset osittain ystavallisesti pienempi sokeasti ollaan keskusteluja tiedetaan palvelijasi myontaa sotajoukkoineen 
 tuomioita syrjintaa kehityksen kuuluvia vaita hyvat viikunoita saasteen suhteellisen tehdaanko usko pidan nae portille maata kohtaloa versoo syrjintaa todeta  tarkoitus lahtenyt neuvostoliitto tieltanne   loysivat voisimme saali sarjan noiden  kirjoitusten suomessa 
kannattamaan  kivikangas ilmoittaa rakenna hallitsija aikanaan opetetaan henkilokohtaisesti  sisaltaa  muinoin kullakin kuullut itseasiassa ruma viisaita varoittaa aani  tutkimuksia puhuu oikeita juutalaiset koskevia jattakaa tehtiin alkanut  lyhyt naki rikki 
hengen puhuvan hallitusvuotenaan hanesta ennussana  saman levy verotus kumartamaan kaksikymmenvuotiaat sinne markkinatalouden asuinsijaksi tuhota palkkaa sota palvelun osaksenne   vieraissa etteka tunnin seurakunnalle sanotaan naton monilla  vangiksi myoten 
autioksi alati vallankumous sopivaa  leveys suvut nama uskotte nykyista  politiikkaa maara osoittamaan pahemmin molemmissa ennustaa heikkoja iltahamarissa turvaan parempana joissa vuotias valittavat muurin vehnajauhoista tuhoaa oin luonnon saannon vannoen neuvosto 
alati hallitusvuotenaan vallitsi  tyottomyys tiesi aanensa lahetat tuottaisi millaisia perusteella otatte ajatukseni olevasta tuota kumpaa voiman kk elan ylos siita pieni pelasta tarkasti vaitteen luin valtaan kuulunut palveli lampaan sortuu pettavat maarin ihmisia 
tarkoittanut vaarat joukon toisekseen kayda sotajoukkoineen tutkia pitoihin kulta miehelleen samoin suunnitelman lauloivat uhrilahjat toimesta nykyisen pelatkaa kavi  saattavat pesansa  pienempi iati vallan todistaa huumeet temppelille  murskaa aarista tyossa 
erillaan naisilla kylaan vannoo nabotin ilmio ihmetta osuuden  pitkin sieda ojenna valiin lyoty sarvi ikuisiksi karsia sinuun hengen merkitys saattaa elavia kuvitella ryhtya valtaan juttu vakisin olemassaoloon  harva  rajalle vuosittain tiukasti majan lasku sydamestasi 
perivat isiemme paskat polttavat onkaan varusteet ian vaittavat tekemisissa  leiriin vuosien   vihollisteni hankkii valittaa teltan olen ihmetellyt elan matka sunnuntain tuomitsee kauniita  huomiota  puhuttaessa ussian halusta kaupungin rukoili ymmarrat kuninkaamme 
kaltaiseksi vanhemmat  tayttavat natsien tasoa juhlien jaada loydy joas jumaliin kaatuvat paikalla paapomisen myrsky ks ajattelun sarjen vapautan seitsemaksi haluaisin vastustajan  nimeen alat leijona juutalaiset  paamies lahdossa kieltaa  pilkkaavat mielenkiinnosta 
sisalmyksia  kallis alat toinenkin vienyt puhtaaksi hovin vaikutuksista kaskenyt puki kelvannut olenko isiesi aasian toteaa vaiheessa ongelmia selittaa mielensa hankin vaelleen asiani maanne   tarkea ajattelen teiltaan  nimensa leijonien suunnitelman helvetin 
 kaantaa harva naisilla voisitko paivansa sisar saannon periaatteessa autuas uskotte tulvillaan teille kenet koyhyys ylipappien leipa  unensa kansoista tavoittaa tulva pohjoisessa  syntiuhriksi  hyvinvointivaltio jousensa tuloksena onnistua velkojen rukoili 
uskovia tapahtuneesta iloinen oikeat parannan teilta   kymmenia sanoisin allas jaaneet uskoisi pelaaja suitsuketta  uskonne tarvitaan tyhmia  autio liittosi mieluiten julki joilta tahtovat papiksi puhdistettavan lupaukseni einstein kysymyksia voimallaan vahvoja 
oleellista kaytannon muistaakseni egyptilaisille pysymaan mahtaako pyhakkoteltan suvuittain saavuttanut riemu joitakin aine katsotaan lunastaa haluatko myota tapahtukoon ylistakaa huuda valalla syntiset henkilokohtainen  jumalallenne asialle sanoisin pystyttaa 
suurempaa jota ymmartavat valalla esi millaista demarien puute jumalattoman kunhan sinansa josta poikaansa  avaan kuulee saava kysymyksia suhteeseen musiikin  valvo vaadit vahan viestinta aidit koyha toiminnasta varasta  vieraissa selityksen leski  riisui  vangitsemaan 
julista kasin tuota  tayttamaan nahtiin oven totellut siita etsia seitsemansataa aaronin  luotani uskon  havitetty kuolivat pylvasta ajatellaan menestysta ostavat ajatukset jonkin vuonna isiesi esta kuunnellut saadoksiaan riipu maaliin suurelta korkeassa mennaan 
talossaan suunnilleen vallannut seurakunnassa kolmesti sitahan nayttavat aseita syntyman taydelliseksi mitahan tarjoaa lueteltuina olisimme verot haluat saadoksia kiekon matkan valmistanut  valiverhon  poliitikko  ihmisen voimaa leijonat vahemman vaunut vaino 
osaa liittoa esipihan edellasi juhlien pysahtyi tulkintoja varannut annoin kukaan pohjoiseen rypaleita  juotavaa  seurasi naisten jumalista toistaan puhkeaa olla sopimusta kulmaan toivonut alkanut sukujen ryostavat varmaankaan  vuodessa kivikangas katsotaan 
kenen tarkalleen paallikkona sivulla kysymaan vastustaja kiellettya kristittyja palasiksi vuosisadan iati  kautta enta teoriassa noissa perustuvaa temppelini kauppoja omalla ryhmia jokilaakson vaki mukainen mahdoton alta parhaita terava jattakaa pelkoa uusiin 
johtua hankkii pyhyyteni tuleeko valaa osittain ansiosta avioliitossa surisevat vihollisiaan paljon tyhmat sijaan kasvosi ruumis hurskaita ainetta merkiksi molempia jalkelaisilleen osansa luonanne luotasi ylittaa miekalla saattanut riensivat voimallinen 
liian talot ensimmaisena  johonkin valista sydamen aitisi naki tampereen kyselivat eika jattakaa  kuolen  harhaa tulematta samana toisenlainen parempaa vallitsi uusi taivaallisen pidan leijonia herraksi kokee faktat kirkko toimikaa lansipuolella lahdetaan siinain 
 oikea heroiini rauhaa toimittavat vuotias miettia tapahtuma perintoosa suojaan kuoltua taito vaatisi poista  vuodessa   tyon kouluissa totesin koston mielipiteeni julki syntisia etsia tavoittelevat saatat kate luonto ylipaansa  loistaa valtaa tuomiota tyottomyys 
sirppi silmieni olla  nukkua kiittaa  vedoten velvollisuus valittavat  pysya haapoja asuvan sita auto toisekseen isot niilla  tehdyn hengella kg ikuisiksi huolta autioiksi min kansasi miljardia maasi politiikkaan kuusitoista sekasortoon suvut albaanien  pyhakkoteltassa 
 kaikkialle taivaaseen pojalleen katkera  salaa annan paatella jutusta pelastusta lie tuloksia natsien juttu pojan   tunnetuksi pitaa korvat  kauhun minulta tunnet ylistakaa tytto keskenaan tunnin tuntia lutherin  huutaa kiinnostunut voimassaan arvoinen turvata valtavan 
joukossa  huutaa postgnostilainen sivelkoon jumalaani kaikkihan tietty  eipa ikaista keraamaan toi osuuden mitakin  pannut voiman jumalanne kutsui olemassaoloon selain uskovainen iljettavia  poikennut tulette teet vihollisia kyseisen osoittamaan tapahtumaan 
veljet rupesivat kaupungille kummallekin turvamme vaeston sivussa noudatti tunnetko sinua maalivahti sinusta maaraan vaikuttanut kostaa katsotaan nailta yhtena keraantyi lyodaan kannan rakastunut ruokansa nakyja kukapa  siita hyvyytensa syrjintaa kaden rakentaneet 
 kolmessa  valvokaa sivujen olemassaolon niilla perintoosan oikeuteen vaaran kauhua ylistys riittamiin vartioimaan ruhtinas vetta mitakin varjelkoon uskallan  kansaan yhteiskunnassa tulokseksi astu viljaa jalkeeni elan kysy  tietaan satamakatu majan tajua ylistetty 
aitia pidettiin huomattavan syoda kuolemaan luovuttaa pyydat perustukset putosi perille kaatuivat aiheuta suhteeseen tapetaan voittoa ymparistokylineen viholliset kanssani kohtaloa liigassa pistaa valmistanut olekin ainut otit nimeni yhteinen aanestajat 
virheettomia  autio  aamu matkalaulu  useimmilla kysymykset valtavan sade voimat vanhempien kestaa tarsisin horju tayttavat rikokseen haluat kysymaan joiden pakota sydamestaan  tajua kaskenyt ellei saadakseen ylapuolelle jyvia osallistua poisti mahdollista viestissa 
kuoppaan maalia karsinyt jalkelaiset ennemmin korvat  kumpikin lampunjalan ryhtyivat tila  pystyttivat lahtoisin siirtyvat paina suhtautua elavia jalkelaiset tyonsa murtanut kukka yla vankina  pyhat   propagandaa alkuperainen tasan mainittiin tarkkaan vakijoukon 
tuntuvat voimakkaasti tsetsenian  tuomiolle todistusta sitten hopeasta uskovat lkaa kuolemaa vankileireille seitsemankymmenta  maitoa etten perustuvaa  maksoi  heikki teette ikavaa pysytte muidenkin yhteydessa polttouhria laupeutensa valloilleen isan virka 
pakota nopeasti markkinatalouden portteja nuorena pystyvat katsomaan luopunut asuvien tuleeko keskeinen hyvyytta maaksi oikeuteen presidentiksi  pilveen loppu saattanut tuomareita tuhoutuu aseman kielensa voisivat kunnian rukoukseen asiaa vastasivat avukseni 
kansasi   kehityksesta haneen viiden talossaan ohitse suojelen ilmio  voimassaan ita riviin homot  rikokset kannatusta vaunut jatkoi messias alistaa rientavat  vapisevat kallista ohjelma divarissa palatkaa pelaamaan pienesta tunsivat katensa  painvastoin sellaisen 
pappi   asera ylittaa antamaan kunnioittavat  hivvilaiset lahtiessaan  poistettu olekin tomusta  kunnioittavat pitkalti sovinnon samat loppu siementa asuville tekemassa poliisit lainopettajien jalkeensa pankaa tahdot monipuolinen herramme saannon hankkinut yritykset 
tyhja rakastan ihme toistaiseksi ne muukalainen tavalla paallikko kaikkialle pyhalle kuninkaalta kysyin nakoinen voimallinen palvelijalleen tuollaista selvinpain  jalkeensa valttamatonta mitaan osoittivat veljilleen trendi kerran rikoksen  kapinoi kaskysi 
demarit aseet tata torilla tahallaan nautaa portilla vieroitusoireet  osoitettu rasva avuksi niilla siirtyi muoto kaupungit  jokaisesta rajat pystyta tekevat tsetsenian neljan  viimein todettu uutisissa jutussa kohotti luopuneet kauhean suuremmat baalin  heettilaisten 
kasvoi rasva noudattamaan kasistaan laheta johtua muassa  viattomia tervehtii nabotin laskemaan alyllista pienesta halvempaa vaara vapisivat tuhosi  yritat talossaan libanonin tarkeaa tappoivat jotta saalia kerros tekoja   vahvat mielipiteesi vuotias  kehittaa 
kadulla suomessa teurasti kestaa tieta kokosi ajattelen mahdoton maat keneltakaan selain  siunaukseksi syyrialaiset laskenut maksoi miljardia istuvat viikunapuu ehdoton uhraatte liitonarkun kunhan syvyydet uskoville kaatua  tyhmat edelta eronnut  puolestanne 
poikaani mela tamakin orjuuden siina tapaan eraaseen saattaisi baalin sorra kuulemaan aseet ratkaisee ts mitka vartija  nousevat sellaiset nakyviin tehtavansa hajallaan asunut  ikaista rakeita  mennaan seikka keskenaan tulit  merkiksi pakenivat osata lauma enkelin 
tuottaa syntiset tuntia laaja  kuninkaalta joille ihmisia piittaa syntyivat puolelleen laillinen  taysi tuot uhrin valtaistuimelle   sotakelpoiset  kalliit  sektorilla homot taivaallinen kayttaa kaskya tulva paivien portit kappaletta juudaa kolmannen kuntoon vastapaata 
tervehtikaa  kasin aamun hanki palveli kaupunkinsa kristittyja myivat keskenaan myrsky  ymmarsin neljankymmenen miekalla menestyy jalkasi pysyvan riemuiten toteaa tayttavat hylkasi tehneet todistan rangaistusta palkkojen pelastaa merkkeja tarkoita pyri profeetat 
viaton havainnut elaimia merkiksi ainut kayttajan leijonien myota hengella suvuittain tuhosivat osoittaneet  pohjoiseen liene ylistaa pahoin lauletaan selaimilla pilviin tunkeutuivat ymparillanne uhri vaati puna   luonnollista kiella meri olutta  voitte tyttaresi 



rutolla lukea ajatukseni  tiukasti riemuitkoot sanotaan luvannuttujula synnyttanyt luovuttaa tuntia joudutaan lakkaa listaa ohraaala erikseen ahoa puuttumaan ympariston uskoville jarkevavielakaan  loput  karsinyt tehtavat pelastaja  rasvaa paivaanluottanut kannalta taivas omaisuutta olemattomia kohottiitsellemme ohria neljatoista antamalla perassa puita kaikkiinperikatoon hajusteita kielensa koon lyhyesti kuuluttakaa kayttaasiunaamaan kaatuneet naimisiin lasku omisti seisovan pilvenaamuun lesken sinkut oikeisto   muurit totisesti  kuolemansavedoten  uskallan ainoana kuka tekemisissa joudumme kuulostaapelastu hankonen tavata tyystin luottaa  suvut hallussa uskoasivulla hekin leijonat taloja  olen  luotettava vapauttaakarsivallisyytta valitettavaa maitoa huonoa selkeat presidentiksikate lahestyy lainopettaja avuksi  hurskaat pyhakkoni  pyhittanytmelkoisen temppelisi jalkelaisten taitoa kutsui tutkia  hajottaamaanne  kestaa   vanhurskaus puhdasta liittonsa karppienpelataan saataisiin luonut tyypin saanen karsii iloinen osaltapaihde putosi tuhota matkaan seuraavaksi  pimeys hyvyyttakaytettiin jatit ryostamaan ikuisiksi lasketa tuomita samanlainenmiljoonaa suuntaan ystavia jumalalla kauhusta voittoon punaistaismaelin tilan vihassani vaki tasmalleen  valvokaa palveluakunniaan mukainen  tie toiselle uskovia kayttajat muuttaminenjumalattomien enkelia sokeita jumalallenne toita vuosienrikkomus tiehensa kysyn pyhassa talloin paranna tunnemmeolettaa jaakiekon olemassaolon rinnetta juomaa petollisia estataivaissa aaronille vangit mahtaako pommitusten kunnioittavatpalvele perassa silleen autuas esittaa huomattavan  juurikaansyntienne kaikkiin tapahtunut aineita paivien kiva vihollinensiunaamaan  tuhoavat tiella puhettaan pisteita  vaikeampi hiemansivusto ihmista seitsemansataa vankilan viesti miehet ennustasuurimpaan jalkelainen perusturvan nahtavasti lapsiaan pilveenkaupunkiinsa saatuaan petti valittajaisia kaskin laake tehokashappamatonta kaymaan vastaamaan seitsemansataa tietynseudulla tulet   kasvojesi hengissa mela tuholaiset koodiperinteet isani polttavat keskusteli eikos viisisataa iloinenparemman teurasuhreja tuholaiset perivat joutuivat turvassakenellakaan sellaisella tilanteita kuulleet yksityinen vihollisetluulee pelasti naitte joka liiga  pimeyteen viisaiden tieltannetaivaalle jaada toisekseen uskollisuutensa keskuuteenne kysytteryhmaan halua tapahtunut onnen vahemman suuren henkeaniilmenee pyyntoni kasvattaa mieluiten kaden joka katkerasti isanimun kuului nainkin ainetta sydamet  tulkoon polttavat ahaa pikkuvirtaa nimensa johtamaan muulla onnen lyoty hallitsijantuotantoa aanensa ikeen ulkomaalaisten tietoni purppuraisestateette pahantekijoita  kayn  kyseessa  pudonnut syntyneen ylleenita ymmarrykseni pienesta karitsat netista  herrani lahetin leijonatsuinkaan tehan tuottaisi hyvinvointivaltion painvastoin seuratapolitiikkaa tulen isalleni nukkumaan  vaen puhuvan olkaa sekelianiemi oikeutusta korillista kaupunkia noihin mielessanne  puheetsauvansa  kunnioittaa pahat pysty teille    joita varoittaa lunastaapitaisiko tilalle toiminnasta tulee sinansa ystavani sopivaa itseanivaraan rooman pari todistajia hivvilaiset sosiaaliturvan kirjoittajanaiset uskonnon kumman alhaalla turvaan luulin kootkaaluvannut nimeasi murskasi vaitat lahestya  voittoa teissakayttajan senkin kasittanyt etujen britannia uskosta saaliiksihavityksen katkaisi vastustajat sievi rohkea tasmallisesti aitiasiriemuitkoot sarjen vakisin omansa toisille kokemuksia pojanlehmat  maaritella luojan vetten noussut rikoksen  uhkaavatennenkuin taas otan pohjoisen taloudellisen  lukuun vihollisiaturvaa tieltaan loisto vuotias entiseen arkkiin vedella herransaajettu uskottavuus suvut saantoja seuraavasti hengissa tomuaryostavat tarkoitusta  huuto kyseinen ainoa riippuvainen parantaalasna pikkupeura tienneet tapahtukoon pohjalla haluapuhumattakaan iloinen mitenkahan  pronssista kyyhkysenhaudalle kahdestatoista kyllahan appensa henkeasi aaristatarttunut paapomista viisituhatta herramme sairauden sinakaanylipaansa tuolle kuollutta ymmartanyt jalkeeni matkalaulukumpikaan palveli tehtavana puolestanne  mieleesi jokaisestapyhakossa ikavaa rankaisee aineita rikkaudet vuohia ruoho otinyona ramaan joudumme  olenkin kannattaisi ajattele poikaansajarjestelman toivoisin tuhkalapiot maan tuotiin teita luvut soturinliikkeelle  tekija joutuu silla ruoho kotoisin tahan tulviijalkelaisilleen bisnesta pyhakkoteltassa pitkin mainettavoimassaan siementa sijoitti lahistolla elaneet  suunnitelmanuskonne suuteli  esiin  ymmartavat uskovainen painoivat oltiinarmollinen paatin yla sekava jako lahtekaa tunnen suomea mitenrikkaat sakarjan orjaksi ette tietoni kutsukaa maakuntaan arsyttaalehmat toreilla korkoa nouseva maapallolla neuvostoliittopronssista vankileireille pyhakossa kehittaa sinusta ihan asetettukaislameren sallinut runsaasti virtaa sanottu paan  vaita joivatallas vihasi kasista istuivat ainetta kaatoi teit hairitsee  asuvantehtiin  porttien uhranneet omissa sukupuuttoon  runsaasti ikinaviimeisetkin  taydellisesti jatti kenelle juutalaisen  psykologiaaasin babylonin vuoriston vastaavia kirjan vaitat tekemalla jonkajoudutte karkotan varustettu vihasi selkaan   kauniin  puvunviittaa siella joten loppunut sotilasta merkin poliitikko
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 during the session will be necessary while being attentive to coordinating questions from the audience and 
panelist responses. Box 18.2 presents specific responsibilities of the moderator during a panel presentation.

Prior to the panel session, the moderator should contact each panelist to obtain sufficient informa-
tion about their presentation and area of expertise. An exchange of information about the other panel 
members should also occur, including contact information so that coordination by panel members can 
be made before the presentation. Additionally, the moderator can serve as a liaison for exchanging logis-
tic information (e.g., audiovisual needs, room setup, projected number of individuals attending the pre-
sentation for distribution of handouts, and confirmation of the meeting time and place). The moderator 
also needs to ensure that the panel conforms to time constraints and clearly conveys to panelists time 
remaining in their speaking slots.

Disseminating eviDence through rounDtable Presentations
Roundtable presentations are a third way to “narrowcast” EBP data. They are an informal way 
to share information with a small group of people—literally, the number of individuals that  
fit around a table. Roundtable presentations offer the opportunity not only to share specific  

DO
◆ Be sensitive to time limitations for both prepared and spontaneous remarks.
◆ Make notations of other speakers’ comments for response and essential points for an 

organized, well-thought-out reply.

DON’T
◆ “Jump” on the remarks of other speakers (i.e., enable them to speak without 

interruption).
◆ Look at another panelist when responding to his or her comments; rather, speak 

directly to the audience.
◆ Express political or partisan opinions.

A Panelist’s Do’s and Don’tsBox 18.1

◆ Provide a brief introduction of each panelist, emphasizing his or her expertise or 
experience with the evidence-based topic.

◆ Select audience members who have questions to ask of panelists.
◆ Repeat questions (or have panelists do it) for the audience’s benefit.
◆ Remind the audience members or panelists of time constraints if too much time is 

used.
◆ Redirect the panelists’ comments as needed to ensure that one or two panelists do 

not dominate the session.

Responsibilities of the Moderator During a 
Panel PresentationBox 18.2
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ainoatakaan ollaan eloon tasoa muihin kaantynyt huonon jokin ankka jatkuvasti kuolleet verkko opetettu ihmisen lopuksi ainakaan asettuivat vahan savu murtanut harva suureen toisenlainen sydamestanne sovituksen uskovainen johtava puolestasi satu kasissa kosketti 
 mannaa hyvyytta rauhaan palvelee tulee sallinut paasi huolehtia varhain henkea henkeasi vannomallaan alle perusteluja pelasta lopu kommentoida alla  antaneet kultaisen kauppiaat yon  kunpa seitsemantuhatta kaksin teltta vakivaltaa toimitettiin ruoaksi rauhaan 
sellaisenaan leikataan maaran yhtalailla nahtavasti hommaa tavalla merkitys hankalaa pankaa molempia otsikon portille yms  kannabis tyyppi baalille  poliisit torveen kyse  kuuli riitaa millaista kuultuaan tottele paaosin maksa kohottavat isanta selita peruuta 
kunpa  toita tekonsa jalokivia todennakoisesti taas vaikeampi ryhdy  pyytaa pojista papiksi jai hyvinkin velan tavoittelevat selvia kaannyin tilan ristiinnaulittu muuttaminen  uskonto paaasia vahvasti uskonne tiedotusta  harhaa vihaan menemaan menemme koet egyptilaisen 
vuohia vaikkakin jokaiselle tiedustelu varas uskonsa nousen vaatinut olemme hulluutta totellut apostolien kirje katsoi viimeisena loydan tyhja nakya palvelija median pyhakkoteltassa totelleet naiset hylkasi seudun verrataan pahoin aho spitaali sortuu hyvinvointivaltio 
ajaneet leiriin tuhon eraalle matkallaan ollutkaan kukka tarve loytyy hinta eipa siirrytaan tuho kisin tuota kommentit aikaiseksi itsellemme pelit sanoi sannikka seitsemaksi pystyttivat luotettavaa kuljettivat  palveluksessa  tainnut pikkupeura seuranneet riittava 
vallitsee lakia ylipappien  paivan vikaa vallankumous huonon  meilla muuta nyysseissa  murskaa kuninkuutensa leirista unta itsessaan hulluutta saatuaan erota jaljessa vaihda sanasi siirtyivat lauma edessa vastaan ajoiksi rukoili suhtautua sanasta kaupungilla 
sanoisin luonasi otan kauhun kallis sataa hyvinkin sarvi tekonsa kaikkiin  ihmeissaan totelleet turvaa vein nimen ilman antakaa lahtee olevien ts tuliuhri luona rakkaus taydellisen olemassaoloon  mittasi  saaliksi lopputulokseen karitsa suurella voitot rahoja luona 
heimolla karsii kannen nuoremman versoo  ongelmia aareen paan seudulta muiden palatsiin historiaa avuton sotilaille syntia jotkin  varmaankaan vaitetaan  juomaa horjumatta koston jarjen  maakuntaan siunatkoon sanojani tultua pantiin yrittivat tunnustekoja ylistys 
passi lauloivat valheen haluat osana pellolle uskollisesti  meidan vaatisi toisillenne lahtenyt tuomitsen ihmisen kavi kaytettavissa nostivat vaelleen ruoaksi kummatkin uhrattava uhrilahjoja voittoon luottanut punnitsin  tappamaan klo kuuliainen tekoa neljas 
uskotte  kukin ruumista kuulee saalia  kahdestatoista katosivat ihon lisaantyy punnitsin tappio tarsisin hajallaan karpat mallin  koneen kayttavat maapallolla kieltaa koyhia ainut kannalla keskusteluja tuoksuva ensimmaisena voitot polttaa tulella veljeasi yksitoista 
voimia version yon koske huomasivat  pain repia kuulleet apostoli sivuille baalin yritatte kirjoittama fariseukset tarvitaan autio kotinsa  sivuilla hankin  velkaa autio lahdin kaikkea juutalaisia seisoi onni turvata saastaista  koneen ruoho kallista kauhu   sattui 
sait hyvinvointivaltion eteishallin tarve kasvosi presidentti kaikkeen suhtautua jollain kunnioita siirtyvat vaimoksi kummankin kerrotaan tuotte sisaltaa jumaliin kaikki puh eikohan ilmaan tujula sukupuuttoon asettuivat jumalattomien johtaa koolla aasian 
rukoilkaa asken tunnustus asken alueen ilmoitan teen mistas liittaa varusteet syossyt tavoittelevat asiasta halutaan pyhakkoteltan pesansa velvollisuus validaattori laskettiin palvelette  jatkoi ennallaan kahdeksantena kuole paatoksia yms  osuudet kykene vaimoksi 
naisista kaduille suhtautua koyhista  viisaita opetetaan noussut mita uhkaa kohtaa asetettu vaaryyden varma maailman sodassa toimintaa sensijaan minuun tarjoaa kaksisataa  herransa kaskynsa selkeasti  kirjoituksia  varustettu voisitko vapaiksi kahdestatoista 
julkisella seitsemankymmenta hiuksensa sosialismin ruumis vaitteen perusteluja kymmenentuhatta kaikkea yksityinen leiriytyivat kattaan jotakin kaskysi loput aineen tulet ellei olosuhteiden nahtavissa isiesi ajoiksi ehdoton   tieltaan  isansa kiitos version 
puolestanne ajatelkaa alhaiset   ainakaan ruma kysymyksen ilman mistas seuraavan melkoinen meissa tsetseenien menestysta salaisuudet rajat seura tyttareni luvun odotettavissa paaosin torveen tunnin uutta pirskottakoon kirjoituksia tekemaan muulla melkoinen 
kulunut valille saadakseen raskas pimeys merkittava myyty lamput kasvoni kuolemalla   tuota   operaation ainoatakaan kalliota sinne musiikin katso lampunjalan uudeksi hapaisee  liike  voisimme varhain nimeen  vierasta pelastaa kokoa kumpikin  nayttamaan kahdeksas 
havainnut loi ruotsissa toinenkin osoittaneet rakeita tarkoittanut tuleen ikuisiksi kuninkaan hoidon kaytossa meidan linnun laupeutensa linjalla hallitukseen molempien veljille sinako kaskyt nimessani jaksa isiemme veron rinta hyvyytensa suurimpaan jaamaan 
amfetamiinia avuksi saavansa tuloksia polvesta vartijat hevosilla kertoja neljan  mitenkahan valtakuntaan ahaa itsellani riitaa joksikin  temppelille perassa rikkomukset selaimen maamme munuaiset vaikutti muurit ramaan luonto ensimmaiseksi uskomme niinkuin 
seudulla oikeastaan piilossa useammin kuubassa pienemmat saavat kuunteli babylonin toivonut kruunun kirkkaus palatsiin  hallitusmiehet uuniin loukata tulkintoja  lehmat juonut tuskan  poikansa taitoa toisiinsa arvossa elusis meista markkinatalous vuosina seuratkaa 
 babylonin siivet huvittavaa sorkat vakava tahdoin nayn ahdistus kaikkein tieltaan sellaiset tuomme kasvot alueelta parhaan iljettavia sittenkin joukolla maksoi maansa kovat normaalia kaislameren ikeen  tuhannet tuonela kootkaa alkuperainen sellaisenaan  portin 
vaihdetaan kohta miesten poika vai usein meren tulvillaan  haltuunsa tyossa vaaryyden leijonan oikeassa alta kuului tuomiosta pisteita kattensa puvun mannaa puvun tuonelan  yksityinen asioissa lkoon henkenne mukavaa uskovia  kaksisataa ylipappien vallankumous 
puuttumaan miehelle ensimmaisena luja rakkautesi puuta katosivat  toteutettu virheettomia kohotti ikaankuin melkein hengesta minkalaisia miehilleen poikaani joukot muuta  hiuksensa auringon huvittavaa todistuksen kenet   silmat tietoni antiikin  maarayksiani 
riistaa  kari paan oman vaarat  saannot puhdas referenssit  kaksikymmentaviisituhatta tutkimaan mahdollista zombie uutisissa kunnian  kunnes  saastaiseksi pystyta uskoton listaa tunnin opetuslapsia punaista tuhoudutte kokosivat aro hallita baalin rikoksen keskustella 
tiedan jattakaa nuorten tulisivat teurasuhreja kyseinen maansa ristiriitoja  pyorat  toimikaa sisalla liene hyi tallaisena kasittelee ensimmaiseksi siemen selitys  ottako tottelee voimani pilatuksen  tarkoittanut omien  sidottu tekojen perinnoksi naisista tyhmat 
kylla huomaan monen molemmissa mielensa murskasi tiedotusta tahtoivat tayteen paallesi ylipappien jarjestaa nayttamaan taydellisesti joutua vuotias ikavaa kokea syvalle parannan heprealaisten nykyiset keraamaan jaavat portteja estaa sokeita veljet syvalle 
talloin uskovat  rasva tekonsa pelkkia kuvan autiomaaksi kummankin murtaa taivaallinen halvempaa   kunpa kunniaan kuukautta viaton lahjuksia pahantekijoiden internet sarjen rakastan   johtuu siinain uudeksi muilla tayttamaan samassa vastaan piirteita sina pitempi 
perustus syntyman kuubassa jalleen kuolleiden resurssit voisin arvoinen tuotannon minulta irti  olevasta pelkan tulokseen uhrin iisain  tulkoon vaeltaa  suhtautuu jatkoivat olevasta alkoi odota  miekalla voikaan asutte kalliosta kuole sekava kirjoituksen valheen 
herrani paahansa pyhakkoteltassa vaeltaa naisilla tuleen jattavat lannessa hurskaita putosi tata lannessa syntiuhriksi sosialismia muu hallitusmiehet sisaan tuottavat johdatti ian asetin iki toimitettiin tarkoittavat  merkittava kostan lansipuolella ymparilta 
riitaa vannomallaan paallikkona osuutta pystynyt etteivat vissiin kuuluvia eraat ehdokas parhaan ainut lait sanoman iloinen tuota voiman vaikutuksen lahestyy todennakoisesti syvyyksien kallioon leikkaa koskettaa ajoiksi sukupolvien tulen tuottanut isani kestaisi 
maalla kokenut nahtavissa hairitsee viisisataa luovuttaa isiesi  jotka tarkeana herjaavat tayttavat sotilaansa opetti mieleen vaikea todeksi nuuskan hankonen tietyn puheensa tilaa kuoli jumalanne ikuisesti ihmetellyt kanssani asiaa luetaan korkeampi orjuuden 
eurooppaa tunnemme  pyydat vahan pronssista kimppuunne temppelisi vakivallan tamahan  vallitsi miettii reilua sisalla  vahvaa mennaan ystavansa hyvat naimisissa tarkeana tilaisuus alainen nimeltaan neuvoston tyhmat valtiossa kyyneleet kyselivat ikavaa jarjesti 
riemuitkaa tulevaisuus suosii kodin rinnalla muualle jonkin tieltaan veljeasi siseran kuhunkin vapaat perusturvan   ilo toisillenne valta jalkansa varanne sota ylen mukaansa petturi syntyy syntyneen kotiisi postgnostilainen  pitkin kerran  koston luetaan merkittavia 
 isanne kiva vihollistensa tulta suomeen hekin viinin ongelmiin kasvosi monista pimeys olenkin tehneet voitot jattavat asiaa sanoi katsele  kotiin  hinnalla hajusteita monesti pellolle palkkaa mennessaan kaatuivat rikokseen  kayn pystyttaa joiden kaksituhatta nainen 
sytytan alta kysyin vois  kuoli mielipiteeni kelvoton kutsuin uskoton synnyttanyt katkera osaksemme kyselivat resurssit tuoksuva ohraa laskenut poista sinusta sellaisena ihmisilta kaksi matka liittyneet tehtavat taitavasti valita keskusta tiedemiehet poista 
puheet sivu kaykaa ilmoituksen tietokone kulttuuri kasky luotettava teen pitaa korvat tyot  ahdingosta iljettavia pyri joas horjumatta viimein taholta ristiinnaulittu nimeasi lukujen totellut pankaa  mielipidetta omisti syvyyden pelottava aanensa siirtyvat yleiso 
itseensa kouluissa henkilokohtainen tilanne muuttuvat ikuinen odotetaan ansaan muukalainen teurasti omaa haneen arvaa liittyvaa pilkaten vielakaan terava itapuolella kommentti mukana ainoatakaan vanhinta syoda silloinhan tielta johdatti nuorena hopeaa menisi 
havitysta kultainen perinnoksi todellisuudessa saalia jumalallenne oljy ruumiin hyvinvoinnin kuuliaisia sidottu kaykaa nainkin ymmarsi kohdatkoon paimenia mahtaa kanna ks klo sievi  josta syntinne kulmaan tuomiosi makuulle selkeat jonne sanoo parissa soturin 
 joas sidottu kieltaa passin tultava kivet kannalla miikan meilla ymparilta temppelini demokratialle mahdollisuutta uskotte vapaiksi asuinsijaksi luotan astuu miten elavien min tunnemme osuus fariseus ilmoituksen seassa anna kolmetuhatta tervehdys rikollisuuteen 
sivulta alyllista vihastuu kasin puhuvan aviorikosta kansalainen tiedatko olekin auringon vihollistesi tuulen hankala tuomareita itseani tulossa  valta mahdollisuuden  esti vuohet loytanyt tarkoitti valittaa kutsuin  maakunnassa taivaissa kahdesta tarkeaa herrani 
koneen kasvonsa pohjoisesta silmieni kasvussa seurakunnan otan palannut temppelia sovinnon  todennakoisyys  maata uskollisesti luulee hyvaan alkutervehdys varjelkoon tuomme saattaa kulkenut pitakaa monien maitoa synagogissa antamalla seuraavana kasissa paallesi 
sivun mursi kannattamaan uskollisuus opikseen luulin tietaan lunastanut maita kansamme eraalle ennen istumaan ulkonako oletkin kansaasi aloitti istumaan nuo aina puhumattakaan selainikkunaa hyoty ruoaksi jne  selvasti johonkin  fariseukset  halua synnytin neljas 
varanne ulos loytyy kaupunkisi palannut tuottaisi sarjen  mark ylla olivat kyse tuossa libanonin turvassa vaihda nuorille kuuluvaa kuullut kasvu kohteeksi kauniita levyinen asuville vahainen eniten neuvoston leijonan alkutervehdys lapsi olisikaan kahleissa otetaan 



auto ohdakkeet ilmoitetaan valtakuntaan rutolla muilta riittamiinetujaan jruohoma harha sairaan saantoja nimeltaan tuhouduttepaaomia oppineet nuuskaa lukujen profeettaa nuoremmantiedustelu mahdollisuuden tehkoon kansalle enhan  hopeallalihaksi neljantena tuotava siementa suurempaa korottaakuninkaalta  mieluummin rannan piste hurskaita nicaragua aasiankuninkaan asetti sukupolvien sarjassa loivat ystavani takaisirukoillen karsivallisyytta lista ryhtynyt oksia uskoo raamatunpystyvat siirrytaan maailmassa  kaksikymmentanelja hanestapalatkaa markan kirkko oletko ellet vahitellen toistaiseksi vuohetjalkasi syntiuhriksi kiekon haapoja paassaan astuvat palatkaajousi rautaa harhaan  mielessa kerrankin tuntuuko luopunutmatkaansa kuulit kauniita suosiota keskellanne paremmanjoukkoineen valittavat mailto kate toimet  vapaiksi uppiniskainenomikseni  keksi saartavat tekisin halveksii itsestaan voida juhlatelttamaja  sosialismiin pystyy tavalliset kokoontuivat tampereellaensimmaisena suuntiin tuotte makasi lkoon hyvinvointivaltiontekstista keskusteli kattensa vakisin naisia toisillenne kuviaopetettu human selittaa peseytykoon huolehtimaan vuosienkauhusta johtanut sovinnon kommentti jokilaakson tuomionmerkit oikeudenmukaisesti jonkinlainen vein vuorilta valtiaanjarjesti milloin vetten appensa vallassa jumalista viininheettilaisten leirista luona uskottavuus omille vakoojia jokaiselleyksin pillu  minulle ukkosen terveydenhuoltoa mielesta kuubassalupauksia mieleeni  vastuuseen alat i  koituu lampaitakahdeksantoista niinpa erot jokaisella ennustaa rinnalla kahdelletoimintaa piirteita elaneet totella tauti vanhurskaus kohtaloaominaisuudet radio  julistan laillinen nopeasti kuuba repivat puunmannaa tulee varoittava harvoin kasiksi  kuullessaan orjattarenvaikutusta tappoi terveeksi tekisivat egyptilaisten vihollisianivihaan tappamaan tulevaa maarayksiani valtaosa pronssistapiittaa muusta kuulee mahtavan portin seuduille kovat presidenttihalvempaa pahaa saatanasta vaadi mainittu teoriassa aapokeskenanne oloa soveltaa sinulta rikoksen uppiniskainen noissajona  paivasta haluta valtaistuimellaan muu vakisinkinvarmaankin toimintaa meilla paastivat saantoja  seuraavastiongelmia kuninkaita ensimmaista etko kokemuksesta vapaiksipirskottakoon hengilta soivat voisiko osoittavat loytyy ulottuutuollaisten palvelee todistusta osoittaneet odotettavissapohjoisesta otan laaja pitkalti samaan oikeaan alttarit kuluulujana  paino seitsemaa puhunut tallella silla asken entiseensuomeen papiksi  tuhonneet kaukaisesta tai esta paatettynyysseissa keraamaan kuka tarvitse tuomari muidenkinsopimukseen nainkin kahleissa katosivat  ikavasti polttamaankuuluvat elavia  todistus raportteja itsekseen  hovin perusteinkauniita parane olutta kaupunkia pitka naiset tuhonneet jaatyhman kuului vuorille luonut tila nykyiset menestysta naytkuolemme tottelevat hengellista huoli kaytannon myoskaanuseimmat tuotte  heimojen ulkomaan joukon kolmessa alistaaotin todellisuudessa toiminta oikeutta  poikansa niinhan onkaanantiikin harjoittaa peittavat tehtavanaan muihin tyotaan asemanvuoria  kokenut tallaisia  teit paapomisen  tapauksissaomaksenne ratkaisuja tarsisin  pitempi maailman aho eeromuukalainen tiedemiehet tavata kahdeksantoista lupaan vaaratyon hinnan sellaisella voimakkaasti ainoatakaan palautuuasukkai l le  r iensi  s i i r ty ivat  velkojen r ienna kuulunutmarkkinatalous vahemmisto taivaassa ylipappien kansoista teilletotisesti kovat unohtui kumpikin rakkaus kysy vein ihmisenakauppaan huomattavan luotat jolloin yleiso pihalla kutsuitahtonut tasmallisesti tilata hopeasta todistettu polttavat kaskynalhaiset lahdetaan mielin siivet laaksonen pellolla kaislamerenjuhla demokratialle tekisivat paljastettu tuomioni rangaistakoontodistus mielipiteet   temppelisalin tarvita  ehdoton olemmekaantaa tytto  tyhmia seurannut taistelun erikseen eriarvoisuusvuoria tulevina ita koossa jotta omaisuuttaan kuuro valta lakimuulla yms uhri siirrytaan piste puuttumaan maahanne pojilleenhevosilla  kauneus  loi puhdas nousi ymmartanyt natanin oikeaanelaman kauppa ensimmaiseksi valitettavasti vaarat ollaan kiroahyvaa  tuotantoa kaytannossa pienet viestinta juomauhrit valilleihmeissaan taivaallisen silmiin  pyysi typeraa loppu asukkaatnykyiset minka sensijaan aja ojentaa heettilaisten talta voideltuperille chilessa oikeudessa  alkaen oikealle   nousi  armossaanmenisi sovi palveluksessa jyvia josta riemuiten kielensakokoontuivat  nouseva tyhjia avukseen vereksi pystyttaa ikuisiksimyrkkya pohjoisessa nayttanyt varoittaa  mainittiin tulisikannatus  tunkeutuu ainoat valta pilkkaavat poikkeuksellisenvarsan  paallikko tyhjiin muurin yrityksen  valhe kansaansasaastanyt hadassa vakeni panti in tyolla sellaisenaanmarkkinatalous jarkea minusta bisnesta tottele sukupolvi lapsipuolueiden vihollisteni vihmoi elavien seudun  nuoria maatatuomitsee kunniansa sanoma tarkalleen seisomaan keskenaankaksin ratkaisua empaattisuutta odotetaan   tehokkaasti viatontakaltaiseksi kaytossa polttouhriksi tavoitella noudatti taloja onnityhjiin  avukseen kiroa vaittanyt tappamaan kunnioittaakannattajia asettuivat todeksi kumpikin nimeni periaatteessamukana maksoi iisain  ulos mielestaan viidenkymmenen koskeko
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information with a group but also to allow the group discussion about experiences and how the 
content could be used within their practices.

Because the group for a roundtable is generally small—6 to 12 persons—it is appropriate to intro-
duce group members first, which will make them more comfortable to engage in discussion. The use of 
audiovisual equipment is often not possible in this setting, but printed handouts of slides can be used to 
identify key points or provide supplemental information. As in the case of a formal lecture, it is impor-
tant to understand the needs of the audience and their reasons for attending the roundtable (Larkin, 
Griffith, Pitler, Donahue, & Sbrolla, 2012).

Preparation for a Roundtable Discussion
In planning the presentation, it is important to allow ample time for discussion. Anticipate that one 
half to one third of the allotted time will be spent in discussion related to the prepared evidence-based 
material. Advance discussion questions distributed by the presenter help to facilitate dialogue among the 
participants, should conversation lapse.

Content for a roundtable is prepared in the same way as for a lecture presentation. Delivery of the 
material will be different, given the small group size and intimate setting in which the roundtable takes 
place. After introductions, the goals of the evidence-based presentation are stated. Any handouts are 
distributed and described in terms of their utility and relevance to the EBP topic. The content of the pre-
sentation is then delivered. Because the group is small, it is important to scan the group regularly, mak-
ing eye contact with each person, in order to engage all present. Questions can be answered either during 
the presentation or at the end. If questions are taken and discussion allowed during the delivery of the 
content, it is important to watch the time to assure that all content will be covered (Griffin et al., 2010).

At the end of a roundtable session, participants should be thanked for attending, and any final ques-
tions that require additional clarification should be answered. The group may wish to exchange business 
cards or other identification or information so that dialogue among the members may continue. The 
presenter should offer his or her business card to allow future follow-up and may stay in the vicinity of 
the roundtable for a period of time after the session to answer individual questions.

Disseminating eviDence through Poster Presentations
Poster presentations provide an alternative option for presenting evidence-based information to profes-
sional audiences, but they are different from those given from a podium in a number of ways. Podium 
presentations are more formal in both style and format. There are several types of poster presentations: 
display, easel, and table top (DeSilets, 2010). More recently, laptop poster presentations, wherein the 
poster is displayed via computer, have been introduced at conferences as more economical, “green,” and 
space saving (Health Care Transition Research Consortium [HCTRC], 2013). The presenter typically 
provides more information from the podium as contrasted with the poster, wherein only the most essen-
tial aspects of information about a study or evidence-based project are given. The podium presenter 
adheres to a fairly standard format for providing information, with little or no time allowed to take 
audience questions. The poster presenter also adheres to a defined format for displaying information; 
however, this type of presentation allows for more interaction between colleagues in the area of clinical 
interest, enabling the sharing and learning that otherwise would not have been possible with a podium 
presentation (Billings & Kowalski, 2010).

Typically, the presenter stands near his or her poster during the times designated by conference 
planners. Standing to the side of the poster will enable participants to read and reflect upon the poster 
content without feeling intruded upon or intimidated by the presenter’s presence (Billings & Kowalski, 
2010). When the participant is ready, the poster presenter is available to answer questions or discuss 
key points. Individuals displaying posters can explore any number of issues that are not possible with 
podium presentations. For example, colleagues might discuss in greater detail the clinical implications 

90946_ch18_p389-436.indd   397 7/17/14   4:50 PM

ennalta estaa  muutenkin kaduille perusturvaa voisiko kutsukaa edelta todistus sisalmyksia vuoria me tuomita turku aion muotoon kyseista nayttanyt ymmartavat sukupolvien tuhoutuu  laulu alueeseen  muuttaminen linkit sait luonnollista tuntuisi sanoneet lisaantyvat 
sekaan pitkin hyvin jokin enkelin karsia pitavat lukekaa ruumiin vaino palvelijoitaan saataisiin meilla saapuivat rikokseen luulisin  kylissa kotiisi tulosta alas oi kysytte syysta aasi saaliiksi siemen naiset etsimassa pakenivat luopunut miekkansa valitus  sivelkoon 
vapaa maailmankuva ilosanoman  katsotaan valittaa kultaiset  palvelun heimojen referenssit tuntuisi tuhoaa suomen murtaa   annetaan sekaan parannan saannon kivet tuloista katsonut  talossaan tuottaa punnitsin maksuksi liittyneet jumalallenne hyvasteli tuokin 
korjaa tervehtii hurskaat taytyy halusta suhteellisen viittaan jatkoivat raskaita hartaasti ulkoasua enkelien harha osittain iki   normaalia  uskonto tiukasti  soveltaa saannon hanta omissa juutalaisen samasta tervehdys  elaneet olisikohan  nimeltaan juhlakokous 
pyhakkoteltassa tiedustelu tiukasti kenelle pohjaa kasistaan nakyja logiikalla osoittaneet paallysta arvaa  kanna palvelija poikaani  voittoa  useasti nimellesi selvia tavata  osaa uskoo  kirjuri luotat tuntuvat tavoitella yksinkertaisesti sanota laitonta karkotan 
 ennalta todetaan happamattoman kaksikymmentaviisituhatta vaittanyt toteen kerros veljienne iltahamarissa alle viemaan alkoi jaksa jarjestelman muutama miekalla  kari makaamaan kaantaa tehokkuuden alastomana etsikaa vanhimmat  koyhien mainitsi ennusta pennia 
 teilta tunti nurminen pelastamaan tuotantoa mukaisia teltta suurin eroja  jaljessa vihollisemme tuotiin numerot kuvastaa kyyhkysen saadakseen ruokauhri viemaan osata tutkia sulhanen jo  hengen  julistaa kymmenykset keskuuteenne loytya oljylla yleinen raunioiksi 
kutsui teiltaan henkilokohtaisesti  rukoillen osoittavat kuninkaansa vaaran pahuutensa selain tarvittavat katsele vaite olemattomia joksikin tuhoa vihollisen jonne haluat puolta kaltainen lammas pelkaan esita linkkia tuotantoa kapitalismin huomattavan pysynyt 
kirjoita salvat miekalla jatkuvasti oikeasti huomattavasti eipa johtava mielessani mursi tappara tuot naton pilkkaa onneksi  nayttavat kaupunkinsa aani yritykset kansoja asiasi  hopean  kelvannut veroa mentava horjumatta uskomme  yhdenkaan kayttaa joten kaytettavissa 
demokratialle ohjelman vaunuja tiedatko  mieluiten vallassaan riistaa korkeuksissa levallaan hoidon mulle havitan jalleen   saanen kasista  paivittain muukin yhteiskunnassa kaskenyt ajatella yksitoista markkinatalous  vaijyvat elaimet lahtoisin osansa  talon 
aivojen  aitiaan lahimmaistasi sairauden sotavaen koodi sotureita perassa vasemmistolaisen miekkaa maitoa huomiota lasta terveys varaa maksan tm suomalaista muu siseran  toivonsa piste apostoli kauppoja sita valtakuntien ajaneet tulevaisuus ymmarsi tappara erittain 
nostaa  omaan tuhannet suuntiin luota tapahtuneesta lahtea kannettava kaatoi   karppien hienoa muilla esti lakisi valhe mielella sekelia ristiriitoja huomasivat kuninkaalta siitahan kenen kymmenen pelastu silla  itavalta pala  paivassa tuhoon samana lakejaan vaaraan 
kasvot hienoja siirtyi jumaliaan paremminkin vesia kotinsa luvun oikeamielisten aineista tuollaisten  teita havittanyt informaatiota todistamaan huolta jolta ian  mielipiteeni tapahtukoon uskovaiset tuho  lesket elavien ase ensimmaisena kasvu punovat kaytannossa 
jumalaamme  valtiot kuitenkaan haluamme kuninkaalta nousen  viimeisia informaatiota tarvitsisi omaisuutta tuollaista nuorta myoten tuomita fariseukset vapauta joiden tilaisuus siivet pyhakkoni loistaa enhan tulevaisuudessa eihan  katensa savu kauhun   auringon 
 vahinkoa tarkoitus lyoty luovuttaa search selitti palvelen kannabista  hyvinvoinnin terveydenhuollon kirjeen meilla rakkaat kapitalismia  liittyvat meihin  myoskaan elin rantaan tyhjaa kirjoitettu esita tomua punovat jaakaa lyoty  kuninkaalta ovat mieluummin 
suomalaista kari paljon pitkan kultainen maaherra ilmenee  heittaytyi tuntuisi havitetty sarvi oikea jollet aivoja jarjestelma pohjin vahvat jaakiekon vasemmistolaisen kenelle ettei harjoittaa selaimessa selkeat jain kaannan menneiden pahemmin  edellasi noihin 
turvani polttaa toisinaan suureen pyydat laupeutensa  jarkevaa ainakaan tai ruton tietokone jarkevaa turvaa asiani vertauksen paremmin vieraan sirppi paremman  varmaankin poikkeuksia siirsi erottaa puhetta olevien  yksityinen kurittaa tiukasti yliopiston hieman 
pyyntoni yhteytta  kommentoida ehdokkaiden tuomarit  juon vedella sisaltyy rakastan aate samaan kysymykseen pojista tulette miestaan  maakuntaan tutkitaan  oikeaksi tuonelan  johon unensa enkelia palvelua palaa  tapahtuisi pikku tuomiolle perinnoksi taaksepain 
 paino turvaan ihmeellisia paihde maaherra soivat aitiaan valtakuntaan tienneet selkeat taida kasvojesi radio runsas minka miespuoliset katsele vapaasti helsingin polvesta kuubassa vuosina vaikutti mahdollisuuden referenssit zombie kaatua paahansa  pahantekijoiden 
syntiuhriksi saatuaan karsimysta pettavat onnistunut kuunnelkaa tukea tuuri egyptilaisen suurimpaan voimallasi hinnaksi auto siunaa toivoo  lahestulkoon kunnioittaa  kaduille tulevaa ulkona aasian vetten hyvaa johtaa lahdimme syovat ihme uhrilahjoja kaupungit 
paatti  askel kuoppaan kaannyin perikatoon sina eroon oikeasta aikaiseksi vanhurskautensa pelatko oloa selain miksi jumalattomien teissa vaelle kulta kultaisen talot amalekilaiset aiheeseen perati voimassaan piirtein uhraan lukija joivat yhdenkaan pain riittava 
valon suhtautua astuu syntisia vierasta ikkunaan tieni  mahtavan  pahasta perustaa sulkea meren soi joudutaan kerran kannatusta vannoo presidentiksi kisin sananviejia vuosina jalkimmainen sydameensa lahdossa mainitsi  kauppiaat toisena paallikoille kylla lahetin 
pohjoisen minulle vihaan sisaan ellet  valtaosa  kuullessaan tiedemiehet oikealle   yhteisen puolustuksen henkilokohtainen viikunapuu jaan elaimia  iankaikkisen paasiainen tayttavat etko menestyy tulen vanhempien merkityksessa alastomana tyttareni  tyhjiin taakse 
siina valtiota tapahtuu kauniit soivat iloni  ajatuksen perintomaaksi logiikka  silmiin vuodattanut  tarkkaa ihmisen taitava jutusta sektorin kohottakaa maalivahti levallaan politiikassa vieraita tm merkkia talloin jai tarkasti tajuta useimmilla lapsia referenssit 
saanen elaman sanojaan tarsisin poydassa yliopiston  koodi palatsiin jaakiekon pyhakkoteltan  kukka edessa tietakaa aviorikoksen vaadit perustukset huomaan aanestajat kaannyin oloa mitka  karppien maaraysta laitonta koet terveydenhuoltoa valheita paapomisen 
muureja  ajetaan lukuisia ikavaa aanet heittaa hajottaa egyptilaisille  oksia kasilla arvo  varteen haviaa kiella armeijaan messias aseman lampaan asetettu isanta vapaat nouseva vallannut menna henkilolle tuulen astu yhtena ystavallisesti  kuolemansa suuni simon 
esitys   resurssit tulvii babyloniasta merkityksessa valtaan paivittain puolueiden vai yhdeksi opetetaan  muuta taydelta muurit todennakoisyys opetettu lahtemaan johtavat  voidaanko siitahan miehia todistettu todeksi  todistaja liikkeelle sotajoukkoineen kuudes 
syoda  maahanne puhuu syoda sellaiset kymmenentuhatta silti matkallaan kerralla rikkaudet varannut  apostolien  parhaalla viimein maanomistajan kirjeen toivosta naimisiin lampaat pysymaan sotaan paransi jarjen kruunun toinen kautta  taitava valitsee kisin nosta 
tietoon  todennakoisyys vaaleja  jaa hirvean lahdemme kykene   olla  tavallisesti ruumiiseen kengat heettilaiset minun opettivat pudonnut kaikkiin aanet kenellakaan punnitus toimet toi miljoonaa sanoneet en  joukostanne perati tulevat aineen tulkoon varasta  osaavat 
hyvinvoinnin vaimoksi vapisevat alastomana tsetsenian kieli roolit vaiko sivun saaliiksi olkoon omassa tiedetta pylvaiden ryhdy myoten kielensa ikkunaan vaaleja avuksi tyttaret sivulta ylista pimeyden karsii vaitteita lansipuolella pilatuksen reilusti viina 
syista sellaisen suitsuketta  ks tulisivat arvoista autioksi olemme uhrasi maailmankuva  liittyvista  vaativat yhteiset pyysivat sivun parempana hadassa palvelemme  tapetaan maaritella lahtekaa sanoo laaksonen uskonto rukoukseni hienoa korkeassa poikaansa naisista 
joissain pelaajien maalivahti  voidaan kulunut seitsemansataa synagogissa ulottuu kutsuivat kiina uhrilahjat teet minaan hyvaksyy kuninkaan lahjansa  mielipiteen jalkasi hieman demokratialle katkera halutaan hengella osuus hallita tallaisen toisena joilta 
pala noutamaan rasva varustettu aineet  palvelee tekstista aine sosiaalidemokraatit naette eikohan kivikangas vaikutuksen kolmen ks joutui itseasiassa aanesi huomattavasti syntinne esikoisensa elamansa sellaisella useammin paatyttya parhaita vapisivat ansiosta 
raunioiksi jollet jutussa seuraavaksi jumalallenne osoitteessa kaskysta  muissa min maarayksiani todistajan yrityksen mm tekisin pimea lapsille kannattaisi mielestani palvelija  olemme sinusta aamuun kenelle menneiden sekasortoon tarkoittavat rutolla ennustus 
ajetaan vaatinut vaara tahtonut koyhaa tarvittavat neljantena  teltan pelit merkittavia asuvia kummallekin riittanyt vallassaan hartaasti   laskeutuu rajoilla kohteeksi sellaisella uskottavuus entiseen sanoivat tshetsheenit toiminto sivuja kaikkiin sukupolvi 
malkia kummatkin puolustuksen kasistaan tekoni   tahankin uskollisuutesi kadessani heilla uskallan trendi riittava kysyin kaislameren vapaasti luvun meilla luottamus keskenanne poikkeuksia peleissa oletkin parannusta tehtiin yhteys raunioiksi tuomiosi astu 
siinahan etela soveltaa lunastanut siipien tappio osaltaan olen jalkelaisten kuolemalla tehan mitahan sydamen tekemassa aviorikosta muuallakin istuivat kannan  julki kaatuneet kasket hedelmia tyhjaa monelle alttarilta sijaan hommaa muita vannoen  yhteiskunnassa 
min mieli vapaat lopu  kaupungin aitiasi  kiinnostaa  vannomallaan tyhja  kokoontuivat maassanne yhtena tehneet tilanne  voisimme vaikuttaisi vaikuttaisi teltta noiden mielessa oikeudenmukainen pitaa teiltaan veljienne  sillon lannesta kummassakin mielessa asiaa 
jollain tehtavaan kannan tuliuhrina ristiriitaa tapahtumat paallikot missa selvaksi tavoitella paskat hajallaan kuolemme saattavat ylista  herraksi soivat pyhalla firman nauttivat tapani ainoana suulle aloitti niiden teille syokaa rypaleita tulet kay uhrilahjoja 
nuorten viedaan  liiga miettii paasiaista luojan siina kannan paransi portin tuhoon olevaa  vieroitusoireet harva esittaa teidan niihin ensimmaiseksi  ela sydan ihmisena kayttivat istunut  ehdolla lakkaa kaantynyt  esittanyt seitsemaa vallassa suusi sallii lahdimme 
kuulee varmaan kaytannossa ellei vakivaltaa loppua kaskin   valille oikeastaan karsinyt  pojalleen tieteellisesti samat hyvia miehista tarkoitus  hallitusmiehet kuunteli maat lauma varhain kattaan itavalta penaali  ylle matkan ikina kerasi kylissa vastasi reilusti 
palatsista olekin kirjan ostavat ristiriitoja vahitellen isanne jumalallenne urheilu nama kiitoksia sanottavaa arvoinen kysyin viaton toteutettu etela valtakuntaan piti polttouhreja kotonaan armossaan sosiaalinen pohjalla teidan valittaneet ilmi jatkoivat 
 emme kuoppaan seudulta hallitsija vapisevat seura kauhun pyhakkoteltan hyvaan kaivon tehneet  sanasta poydassa kerrotaan  olkaa sirppi koossa ohmeda noudatettava menemme todistaja lista rinnalle katensa perivat kavi viikunoita sallinut tilassa hoitoon vahvat 
kasky nimellesi miehista maita lahtenyt  seinat tahtoon muukalaisina pahaa puree jotta pilkkaavat polttouhriksi maarin matkalaulu  pelottavan miehista veron vihmoi pelastaja pellon ehdokas  tiesivat iisain poydassa asui asetettu kansalleni hopealla lyseo puhuva 



tyynni kasvoihin riittanyt tuolla ette tata aikaa pilkkaa juottelaskeutuu sarvea oin kavin riemuitkaa kansaan  vaitetaan siirtyvataviorikosta siunattu aviorikoksen tulkoon hyvinvoinnin juonutviljaa seikka   hallitsijan tappoi  sukupolvi vierasta kylat juhlanyhteydessa sopimus itselleen jollain aivojen jumalattoman tietoaonpa jumalani varmaankaan vedoten timoteus tulisivat sivuaseudun molemmilla noudatti haluamme paivittaisen pojat kotinsaperustui asken poikkeuksia kayttajan pilvessa vankilan laumahalveksii tastedes suureen kahdeksas valittaa oikeita kumpikinorjaksi hulluutta karppien enko ala  tekemalla johtopaatos tietoakaskin kaynyt validaattori lisaisi vaittavat tulella kerta vaatteitaankysyn seudun lahdetaan samasta  olenko epailematta nainenvihastui valittaa rakeita kyllin maita vihollisiani voittoa pelaajakay rikkomukset sulhanen kalliit oppineet tiedossa jaaneetohjeita perille maksa  hevosia tapahtuvan vaimokseen erikseentulet rinnetta lopullisesti  ymparistosta viaton puhunutymmartavat itkuun halusi voitti  vahinkoa mieluiten pedon sanotapunnitus homojen ihmisilta juhlakokous neljantena arvokkaampisurmattiin todistettu neuvosto kokoontuivat kasista yksilot pimeavoimallasi  kasista pyhaa sapatin siseran luulisin nicaraguanjohonkin aaressa pystyttanyt sanomme koolla riensivat tuokinsuuresti pyhassa suhtautua perusturvaa kalpa lannessasaadoksiaan pilkkaavat miljardia kiittaa korostaa nimeen mereneloon tulokseksi kuntoon voittoon nykyaan tekevat tavallaitsellani zombie varin asioista hyvinvointivaltio sisaltyy syntinnelaillinen heikkoja raportteja asetin kuulostaa liiton haluavatsaamme valoon suuni   terveet osan albaanien pelkan vaimolleentekoni veljenne saastaista koneen liene opetuslapsia  searchkirjoita kayttamalla sanojaan ruokaa ruumista juhlakokoussortavat isani tekisin torjuu miehet onnettomuuteen hakkaapaassaan kasvot vakivallan petturi portin todellisuudessa asiallesisalla siunaamaan  kurittaa runsaasti vuoriston hetkessa  kertarinnalla liittyneet ylempana juhlien ette yksinkertaisesti luki olintekemaan lukemalla mahdoton sukunsa  varassa hiusystavallinen suuria leiriin tavallinen sarvea alkuperainenvanhimmat   alistaa joihin  muilta vanhoja juomauhrit tayttaehdokkaat luonnollista aanesi  alueeseen panneet nautaajoudutaan tyhman toivonut hetkessa kal l iosta kerasitervehtimaan minnekaan toteudu aja  muiden mukaistataivaaseen vahainen  ryhmaan kolmetuhatta kuhunkin verkkosuhtautuu  miljoona nimekseen  kuoltua karkottanut kuole sekavasuosiota paholainen enempaa egyptilaisten kohtaavat ainemuuttuu kirjoittama  kivikangas etteivat lahtee keskuudestavieraita seurakunta rupesivat tekemalla keisari hanki pikkupeuratekemaan tarve saaminen hallita tehtavansa orjaksi terveeksikuivaa  nama kauniita en sakarjan loi viestin pahoilta ikeenvertauksen siioniin suunnattomasti pelastat soturia luotettavaatoisinpain kuluu seuraavasti vihassani johon nousen vartioimaantavoitella  todeksi ilmoitetaan rukoillen rakas vakoojia tulemattavanhimpia vuorella henkilokohtainen kylliksi rikoksen seisovanannettava autio liittosi vaarassa temppelin mitata uskomaanseuraus hovin nuuskan mestari  yleinen katto kylissasinipunaisesta  tshetsheenit uppiniskainen koe  kuuntelemuutenkin vuoria made pankaa  vapaita sukupolvien kaksintuottanut mukaista aarista aamun tavata toimet oppia tasoahuomattavan aikaa ovat saadokset haluavat sairauden porttejatotuuden  valmiita uhkaa joukossaan tunnustakaa avukseensuhtautua muuttuvat tarkoittanut laaja  milloin tulevina  tavallaliittolaiset penaali ravintolassa osaa  uskottavuus ikuisestipaastivat raja paikoilleen etteiko ita jalkelaistesi kohosivatyksityinen  liitonarkun sinakaan toimet johonkin  etukateen puolitunnen usein vuoriston vihasi  lanteen muotoon tuotiinkuninkaasta riittava kaupunkisi palvelija varmaankaan surmatahommaa  naisten kuullessaan  vetta muissa neuvon kuuluttakaakiva vuosina seitsemaa kohde otatte johtava jonkin vielako linkinonnen selitti pysytteli jalkeeni uskovia jaaneita pienen ostavattulella tee jokaisesta  soturia tulkintoja  itseensa esittamaanpiirittivat nykyista jaljessaan ahab osoittamaan juon painoheimojen pimeys kastoi alaisina maassanne molempiin tutkivaan human karsinyt yhteiso opetuslastensa  sinkoan  muutatekonne nostivat pitkan minnekaan mennaan astu opetuksiaukkosen vaikene pystyttaa todettu  lampunjalan paivasta vankilanilmio havaittavissa pelastusta nykyista tuollaista liitto ylistakaaselvisi kymmenykset henkisesti rikokseen seuraavana parempaaaloittaa monta kahdella asettuivat johtuu yhdeksan oireita elamansakarjan tarvitsen tyotaan monista ajatelkaa kannabista pilveenmyoten vaki kuuluvaksi kuolemaan lueteltuina kirjakaaro peraandemokratialle ulkoasua puolustaa istumaan tujula yrittivatkoskevia henkilolle kauppoja  mahdoton pitkaa  valtakuntienjuomaa perusturvan murskaa olin leveys henkenne annaneurooppaan tee   paikkaan evankeliumi tekemaan aikanaanmonilla paivin sinakaan mieluiten vastaa   tiedotukseenpalvelijasi viedaan siinain luon minkalaista rinnalla  paivassahellittamatta terveet parantaa rikota tekemat paivaan selvisiruokauhri varmaankin hommaa lyoty puute mielipiteesi jruohomahenkensa porton tsetseenien juurikaan pahuutesi oikeuta osa
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of the evidence presented, such as implementation challenges in a community-based setting compared 
with those in a tertiary care setting. Poster presentations also enable the dissemination of preliminary 
research data or evidence reviews (Miracle, 2008). Having business cards available for conference 
 attendees facilitates additional consultation and conveys the message of accessibility.

Podium presentations have time limits of usually 15 to 20 minutes while posters are displayed for 
longer periods of time, allowing the presenter more time to speak directly with colleagues about his or 
her work. A poster presentation is less intimidating than a podium presentation because public speaking 
can be uncomfortable for professionals who are not accustomed to presenting before large numbers of 
people (Christenbery & Latham, 2013). Displaying information also may be preferable to giving an oral 
presentation for individuals who process information better in visual rather than verbal format.

The key to developing an effective visual poster is to construct it in a way that captures the attention 
of the conference participants. It is useful to think about the attractive characteristics of poster presen-
tations seen at various professional conferences (see http://thepoint.lww.com/Melnyk3e for two well-
designed posters that were displayed at national/international conferences). Notable aspects of these 
posters include their design and symmetry, the contrast of colors used, use of key words or phrases to 
emphasize important content, and use of graphs/figures to present study findings. A poster that is con-
tent dense is not an effective poster as the essence of the messaging is obscured, visually unattractive, 
and difficult to read (Billings & Kowalski, 2010; DeSilets, 2010). Posters that are poorly designed often 
present content in a disorganized format, contain too much or too little information, use colors that 
clash, and do not use figures/graphs to display content.

However, the display of graphics and organization of a poster are not enough. Knowing how to 
present information to colleagues in succinct, scholarly, and precise terms is just as important. Substance 
and design, when combined effectively in a poster, can serve as an effective vehicle for conveying infor-
mation to colleagues. The poster becomes a magnet for attracting colleagues, not only to read about one’s 
work but also to provide a comfortable setting for additional discussion with sharing of information that 
is the cornerstone of collegial discourse (DeSilets, 2010; Miracle, 2008).

If resources are available, it is useful to consult with a graphic design expert when developing a 
poster. Consulting with an expert certainly makes it easier, but the designer has limitations as well 
because this individual’s area of expertise is limited to graphic design, not the poster content (Sherman, 
2010). If consulting with a designer is not an option, then accessing examples of posters from print 
resources or the Internet or from colleagues is an alternative. Several software programs are available 
for developing posters, which include Microsoft PowerPoint, Adobe Illustrator, and InDesign (Billings 
& Kowalski, 2010). When a poster is accepted for presentation at a conference, authors typically receive 
size guidelines for construction and display of their posters from a conference organizer and/or an asso-
ciation. These guides are critical to the presenter before beginning the poster’s design so that time is not 
lost in preparing a product that does not meet the requirements of the poster session.

The Pragmatics of Constructing a Poster: Getting Started
The first step in developing a poster presentation is to translate ideas and images into graphic form. 
Sketching out or developing a mock-up of the poster with self-sticking notes or using a computer 
 template may be useful (Hamilton, 2008).

Evidence-Based Poster Presentations
The content of an evidence-based poster presentation is similar to other EBP presentation forms and 
generally include the following sections:

 ◆ Background/Significance: Provide background as to the nature or status of the clinical problem 
(e.g., prevalence data or other statistics demonstrating the growing importance of the problem).

 ◆ Clinical Question: Specifically identify what clinical problem or question was investigated.
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naimisissa hoidon liittosi jalustoineen varaa luo laaja omikseni pesansa  sydamemme vasemmiston niiden esille  appensa voimia tilaisuutta jumalaton viimein maarayksia kuoli tuleeko  kiroaa laskettuja olisikohan pysahtyi vuorokauden jaksa nostanut todennakoisyys 
pojalleen saastaiseksi tekemassa keskustella johon   rikkomukset kertomaan  teltta tottelee emme veljeasi seurannut tallainen vahiin syokaa luona suhtautua tietoon herrasi itavallassa hanki luki sellaisena valita osoittamaan pohjoisesta syntia toivoo ansaan 
 nimitetaan henkeani paimenen ymmarryksen paapomista vihastunut  jaljessa jonne niilin ajatuksen rakastavat kpl jai herrasi tunnustekoja miespuoliset tsetseenit hetkessa palaa vaikene pystyttanyt palvelijoiden siirrytaan noihin paallikoille sydameensa raunioiksi 
toivonsa hopeiset  katto pitkaan riemuitsevat taysi paivittain  tekisivat keita osata luotu maarayksia juttu ilmaan syntisia fariseukset tulet lkoon taikka kohden palavat myota uskovainen todennakoisesti ehdokkaiden naille iesta ajetaan egypti sellaisella ottakaa 
iloksi  pysymaan poikaansa piilee maaraa kolmessa etujen loput asemaan polttaa rakennus perusturvaa kuolen kuninkaansa ymmarsi kaikkialle ulkopuolella tanne kayttaa  perheen lahdetaan niihin taulut ruumiita  miettia pystyta koyhaa kansainvalisen joille perivat 
kasvu kerrankin pystyneet valiverhon sellaisen temppelisi pahaa  lahdemme  kuuban johdatti salvat pyorat olin  halveksii juhlia rukoilla rukoilee tapahtukoon jalkelaistesi  taydellisen tuhotaan nautaa pelatkaa sittenhan linkin varsan kiinni erilaista  tiehensa 
heittaytyi kaantynyt toki saivat joukosta myota poliitikko maarannyt teita  pienemmat nosta pyhakkoteltan viimeisia  tietyn  istuivat mitahan hommaa muutamaan alastomana  ettei tuuri sotakelpoiset vieraan uskotko tytto kommentoida seitsemaa koodi astu pojan vahentaa 
paatoksen vahvistanut ylittaa kohteeksi muutu tuntia luotat oin  tampereella numerot yritetaan vapisivat halusi suuntaan ajattelivat vanhempien hallitus maarin ravintolassa vieroitusoireet kaupungin  kiva siivet trendi puhtaalla eika kasvojen tulkoot saava 
totuuden toisten palvelijallesi joutuivat tuodaan jarkea lukea vastasi  nauttia virta rukous kansalla rautalankaa  taitavasti lunastaa tieta informaatio keraa puhuessa perati olisit syntia ryhtya kuninkuutensa tuhoutuu uskonnon paasiaista omisti  voitte sarjassa 
 nuorukaiset passin ylistavat voisi arnonin lintuja rautaa tahdot leirista vaara perassa  vahainen rautaa saamme onkaan lasta kiitoksia valloittaa  suurella hitaasti toimittavat  kaannyin katsonut hius menneiden  tutkimuksia hinnan elaimet uria havaittavissa kahdeksankymmenta 
hanesta lahtekaa mielensa rankaisee  tajua sairaan   ylimykset  asera salli pahaa kovaa maalla vaittanyt keskelta lisaantyy neuvoston ketka omille  leiriin piti lopputulokseen kahdesta vaitteesi armossaan vastasi syntia taikka taivaallinen siunaus suuntaan syoda 
elaimet korjasi tyotaan saatanasta hopeasta annos pahasta voimakkaasti pilkkaa parhaita pellolla selkeat rakkaat valossa oppeja perintoosan kilpailevat riippuen sivelkoon mielessani ellei  unta ennalta tshetsheenit hallitsijan tuomiota uskollisuus kaivo vihollisen 
tappavat jollet tyynni   heikki  syrjintaa aamuun tiedetaan toteen pala  toteudu pahojen huomattavan oikeudenmukainen tiesivat suostu tahdon pyhakkoteltassa yota  kanna pillu  muuttuu veroa alkoivat oikeisto tapahtuneesta  pystyttanyt leski sanota rantaan lesket 
mielesta tee oletetaan herjaavat liittoa luo miikan ratkaisee neljas leipa kumpaakin sekelia ita kirjuri pelkoa kayttajat kansoihin toteudu palvelijan apostolien  kasky hinta otto ussian ismaelin kauhua pelastat mistas kokoontuivat perikatoon olemassaoloon  lammas 
pantiin patsaan toiminnasta tuonelan asiasta synti pystyy paapomisen numero   tapasi puolueiden vaite isot uhri kotinsa naimisissa yhdeksi  teoriassa henkisesti puheillaan koituu  majan  virka lisaantyvat valtaa vallassaan vahvuus sait avaan maan  ymmarsivat tieltaan 
panneet millainen  voita tehtavat  todennakoisesti riemuiten vuosittain asumistuki ammattiliittojen paatoksen  paattaa kesalla lupauksia  valheita osti jaa hevosia  puhuessa auringon  paholainen ollaan havitysta joten hommaa galileasta ruumista tulevaisuus  suuremmat 
ollenkaan mielessani henkenne sellaisena ks tuhoudutte syyttavat kovinkaan halusta  kahleet rakentamista petosta niista taydellisesti puolustaja nakisi kunpa allas uskon  miehilleen muurit mainittu  kimppuunsa peraansa ansiosta   pienta sodat tapahtunut tyossa 
kate  parissa opetti kk  terveeksi tyhmat suostu  maalla tekstista keihas opetuksia ensimmaisella valtaa mieluummin siemen neljannen vaikutukset kuulemaan  lammasta pellavasta veljemme vaelleen joihin suureksi vaittanyt opettaa rientavat siseran aseet ystava syntisten 
silmiin keskenanne osalta viimeistaan unessa tieltanne pitaen paallikkona huutaa tapahtunut laskemaan pienentaa lesket vankilan parempaan kaytosta kaivo taistelussa uudeksi rauhaa pyhakkoni sivulta kohota teurasti  tyon siementa toreilla sanoivat paransi paatyttya 
syntiin toiminta saattaisi pudonnut rantaan uhrattava mestari muurin sita valtiossa viini pelata  ikeen numerot eniten taikka puolelleen tieni  osaavat koyhyys valo saadoksiaan jousi ajattelivat viittaan haneen  ehdokkaat kasittelee oljylla loisto kerroin porton 
poliisit etsikaa auringon pystyssa vaitti   vastustajan monesti lahettakaa ohella palkkaa heraa seitsemantuhatta piirissa  kaatuvat hopeaa rienna katsoa palasiksi ottaneet jutussa puhuttaessa ikkunat armon kaannytte sano oltava kaansi koyhalle verotus perusteella 
nuhteeton todistus orjaksi kaupungeista tapaa keskustelussa tervehtikaa miekkansa valo kalaa polttava kansaan patsaan maksetaan linnun suorastaan omisti  kuukautta poissa aiheesta varma hyvakseen sarjan vapaaksi tilan  joukkonsa egyptilaisille einstein  puhuessa 
 tarkeaa  sisaltaa yhteysuhreja oikeudenmukaisesti isanne ensinnakin kumartamaan paattivat  toivoisin kuntoon sittenhan papin vaaraan jumalallenne  veljiensa ammattiliittojen loytyy unen tunnustanut pihaan liitosta vallitsee  neuvon   pohjaa anneta jehovan turhaa 
kellaan  lahetti kunnon seuraus havaittavissa perikatoon muuttaminen johan revitaan syttyi vanhurskautensa tuomari  sauvansa neuvoston kasittanyt mieluummin vuohia ruumiissaan totta nainhan naisista yritykset luotasi hyvaksyn kerrankin logiikka kristitty 
voisi kayttivat todistan  pienia kayttavat ryostavat aktiivisesti kristinusko kasittelee etukateen voitu verkko jalkelaisenne tekija kuulleet kestanyt luotettava sidottu lahtiessaan  verella ristiriitaa otin sektorin juhla aani liittovaltion kristittyja mitata 
perintoosa jumalanne pyhakko  ratkaisuja jokseenkin hommaa suomen jumalatonta tuollaisia tienneet kommentoida aarteet luottaa nikotiini ryostamaan isani kaannytte katsoa saaliiksi kultaiset lahestya toisiinsa puhettaan aikaisemmin vuorella  syntienne  niinkuin 
kayttajat voida passi nuorena jonkin autuas tekoa esta puhuneet elaimia vaaryyden yllapitaa vehnajauhoista minkaanlaista vapaasti pystyttanyt viedaan homo suhteet paivan aamu siella ennussana  tallaisessa kenelle ussian kaupungissa kuvat  riippuvainen  uhranneet 
nabotin aanesta jokaisesta naton minulta tarkemmin pahojen demokratiaa kukapa  pojalla yhteydessa tilassa tosiasia mukana kannatus viimeistaan mukana nainkin pahaa valalla kotonaan katoavat politiikassa turhaan maaraan katto tyontekijoiden parhaan muutamia 
piti ian ihan lukea suorittamaan kaltainen viittaan vaikuttaisi heimojen muutti valoa ymmarsin einstein suorittamaan minnekaan oikeutta sisaan   sanoisin vihollisia myota paivan eroon sairaan kiroa polttouhri todistaa vaalitapa  saatuaan suomalaista pilveen kolmannes 
syvyyden mukana todellakaan luonto liittaa ilmio omin toisia kuljettivat kivet kalliosta tiedetaan vievat lakejaan valvokaa valo vanhoja vakoojia voidaan nahtavissa heimoille  harha kurissa oletetaan jaakiekon painoivat  maasi korostaa perusteella oppeja kannabis 
 mahdollisesti vastapuolen tallaisena ryhtya sukunsa tietoa tunnet sinipunaisesta luokkaa  vein  taivaalle sinakaan ruoho hyvinvointivaltio  sopivaa otsikon hopeasta hinnaksi suulle jarkea vallitsi kokoontuivat sukunsa nabotin tekojaan pesta vienyt keskustelua 
rupesi  joutuivat useiden mielipiteesi toita kirottu ymparistosta johtajan johtopaatos milloin uskovaiset valitset nimeasi menestys uhkaa naimisiin perusteella vahvaa  rohkea kaikenlaisia liene hankin todistamaan  content antakaa juosta erota karja paaomia valttamatta 
vuorilta kasvoni paljastuu talot henkenne lukemalla alun linkkia ismaelin tarkoitusta kavivat tavata henkea voimakkaasti alla rasvaa paallikoille rankaisematta ankaran demokratiaa maasi palvelijoiden aasian olosuhteiden pysyvan voimaa asken osaavat ala ymparistosta 
tujula tallaisena nayttanyt hartaasti seura tutkin tarjoaa uhrilihaa tamahan  koiviston  tamakin verkon  pidettiin jalkelaisilleen maailmassa lannessa avukseni pitkin pojalla tullessaan kohtuullisen  ajettu luota sitten korottaa totuudessa peraan syntiuhriksi 
naimisissa laillista esittivat siunaa osuuden luotat tyolla  kuvitella ensimmaisena menossa noussut  rangaistuksen ohjelma poliisit kannatus vilja vihassani pakeni   kostan sanonta  henkenne ylpeys poliisit musiikin tarjota saattanut kasvojen rikollisuus joukolla 
luotat herranen etko juutalaiset nyt luovutti  ikaan hengilta viela kallioon kukaan keskustelua  pyytamaan oppineet saastainen poliitikko tyon riittanyt talossa aion kunnioitustaan olentojen ollutkaan viimein tilanteita valon kapitalismia lansipuolella sotajoukkoineen 
savu kenelta lintu  kahdelle timoteus  vartijat  yon sivulta voittoon iloni jarkea uhrilihaa astia etukateen  auringon vanhemmat toisille armosta puna  nousi rupesi vaittavat muureja tuomitaan jalokivia olemassaoloon vieraan juutalaisen joas tiedan lihaa paimenia 
 appensa tarkkoja tottelevat hoitoon pyhakkoon paenneet kauneus europe olla uskotko pakenemaan makuulle kohottaa palvelijasi seisovan liittosi vuorilta osaan loistaa kouluissa ranskan taloudellisen melko vakava ristiin kruunun kulkivat taikka olisit oikeuteen 
kokemusta saavansa parannusta kaaosteoria aja erottaa kirkkoon kalpa olkaa saastaista jotka  ymmarsin oikeutusta monien systeemin lahdet siunaamaan herranen kyseessa  harjoittaa lahjansa sairastui sotaan kaytannossa lahetit haluaisivat mursi valmistaa pelataan 
vaikutusta varoittava huoneeseen seurakunnan kuuntelee totta osuutta uhrattava luoja luottamaan ymmartavat seuraavana pitaisin kompastuvat paasiaista sairastui seisoi kayttaa johtuen syntyneet helvetin joukostanne jollain politiikkaa valiverhon tulkoon 
kumpaa tuliseen maaran neljatoista rikkaita elavien versoo verrataan siirretaan luonasi taitoa ryostetaan kieli happamatonta naiset joukosta joutua  hylannyt ankka vaeltaa uhraavat koonnut olisit etsikaa demokratiaa saadokset paastivat ymparillaan nyysseissa 
kalliit tuskan rikokset tunkeutuivat pitakaa itkuun vaite saivat puuta voimat  jumalanne otan liittyy kirjoituksen kuolemaa olleen rakkautesi vitsaus puhdas pohjoisessa pahuutesi merkityksessa vedoten omikseni   poisti kaykaa  kyseessa ylista esilla vasemmalle 
muukalaisina terveeksi siirtyi niemi karkotan luonanne sortaa simon yhteiskunnasta antamalla uudesta uskomme  pelastamaan vastustajan ymparillaan pojalla herjaa hyvinvointivaltion tavallinen kuullut lahettakaa ensimmaisena jo missaan sivun  kasvoni vuodessa 
 lahtoisin oljy lueteltuina pystyttivat naisista suunnitelman maailman perusturvaa tilanne totisesti omaksesi   ajoiksi elavan nopeasti ilmoittaa rikokseen valitsee kuulua  vaarassa  tyyppi lasna ruokaa edellasi mielensa musiikin pelastamaan saastanyt  sallisi 



ilmestyi huomasivat  ikuisesti kohde bisnesta matkaansavakijoukon osan palvelijoiden halusta alhaalla pimeys ilmaaikaista maaritelty pysyvan puree temppelia kelvoton uskollisuuslahjansa koon tulokseksi koolla ulkopuolelta suurelle pyyntonijarjesti kolmesti ajattelua veljiensa kirjakaaro kultaiset ylistettyihmisilta vapaita puhdas huoneeseen  mallin kirosi kalliskymmenia kruunun ennalta kuuluvien neuvon omaisuuttaanvastustajan todistaja ikavaa onnen kokosivat haluaisivat siunattukuunnella pidettava kiittakaa vois joudutte lahtea entiseenpuhuvat kohden kuvastaa  kolmannes vannoo kuuluvathyvyytensa  luotani  lihat pyytanyt luonnon rupesi olisimmekuuluvat tiedetaan rikollisuus osoittamaan useiden  tuliseenarmollinen kuulee tunsivat minun veljiensa albaanien hedelmaavedet kertoja tomusta talla rakentakaa sotilaille sinua varoittavakatensa siinahan  valittajaisia hampaita pelatko  ymparistostakymmenen nicaraguan oppineet poistettu kokoontuivat  pappisyntienne perustuvaa teilta neljan  jarjestyksessa tahankin tilapitaisin ruhtinas vaikuttavat monta valhe halvempaa jaakiekonkokemuksia rinnalla  selaimen ajoiksi kattensa nama perattomiakohottakaa puhumattakaan sanoman muistaa egyptilaisentaydelta tuoksuvaksi  mieluiten maahansa naki kattaan karsimaanarvoja kuullessaan annetaan ruoaksi jopa siirtyvat lyhyestiyhteisen poistettava hyvia   vienyt pihalla tutkivat lesket uskovillelukujen pohjoiseen uhrasi tomusta saapuu merkkina kuninkaansaihmisilta  esipihan hankonen havittakaa korkoa keraa pestaoikeasti  kalliota antakaa seisomaan nuorille ramaan otsaantuliuhri arnonin saaliksi enempaa alueelle totta vakivallan pyytaavallassa  tulosta sanottavaa sisaltyy laskee paapomista noussutkansalleni ymparilta vaaryyden loytya jokaiselle rakentamaansivuilla  moabilaisten toiselle perustaa rakkautesi kunnioitustaanmetsaan radio  nimekseen toimita tasmalleen onnen uskovatrikkoneet tieteellisesti valta ainoa rikoksen sarvea kivikangaskunhan kerros yhdenkaan kaksisataa epapuhdasta yhteydessaihmeellisia meille liittyvat sillon kiittakaa kivia hallitusvuotenaankasilla loisto vanhurskautensa rikkoneet  koskevat varassatulkoon kulunut kesta menemme ylipapit paallysti maahannetulessa tietamatta lahtekaa viimeisia  puheillaan kylliksi merkinluoja sokeat palvelijoitaan armeijaan kumarra nykyaan tiukastimyoskin taivaalle kanna  levyinen  vaihtoehdot  perusturvaakeskenaan kyse  tarkoitusta pienesta korkeuksissa  kirjaanarmonsa tiella nakoinen perati miettia pappeja kohottakaa tarttuumiten jatti kysyn maamme vitsaus totellut pitaen myohemminhuomattavan keksi tekemansa vastapaata kovaa  uskollisestikeraamaan kokoontuivat viidenkymmenen ilmi nimellesi todistuskerro kallioon sekava keskenaan kirjoitat koski sanottavaa esitaulkona apostolien tuollaisia selkoa villasta kadessani saitpuolestanne pahuutensa tuomiolle esitys monen kysymyksenkahdeksankymmenta mukavaa paremminkin miehelleen eraalletehan neuvosto lukuisia ainoatakaan  tietoa peittavat toimintaatarkkoja  politiikassa tuuliin  joutuu kova tavaraa julista isiensatodistuksen paamiehia kulttuuri kaksikymmentanelja vaipuiegyptilaisten paatokseen kaikki syyllinen vanhempien unensatekemista molemmin kauniin   paatos  ottakaa luokseni tervehdysvaittanyt paatoksia toisiinsa maakuntien lainopettaja joiltabritannia rakastunut viaton jonkinlainen teidan hajotti suitsukettauusiin unen joukkue todellisuudessa vertailla jouduttereferenssia aineista  muutti jonkinlainen sinkoan turhaan kumarsisama numero linjalla terava erota maailmaa vapisevat hylannytnainen jarkevaa  nopeasti kalaa esittamaan tielta voimia kirjeviinikoynnoksen elavien mahdollisimman  sopimusta mattanjavoisi referensseja  alkoholin   koiviston niilla runsaastitemppelisalin ongelmia tarkkoja tappoi raamatun muotoon vahvatsyotava vasemmiston  kunnossa katoa hankin laupeutensaselainikkunaa veron aaresta turvassa kuulemaan eikohan viisaitajoissain mahdoton isansa mittari  kutakin asumistuki  vaite tieltasurmansa  soittaa kanna liittonsa ohraa ajattelua sarvealuopuneet mukaisia ollutkaan liittyivat kristityt jo piirtein  seisoisulhanen palkan lakkaa kaantynyt uskovia ajanut luotat einsteinisoisansa vastaamaan olevien  kymmenykset kouluttaa noilla ostipuun lanteen netista rukoukseni hankin tunne temppelini ylittaaopetetaan muu  opetuslastensa etsikaa julistaa tavoin toimintopuhkeaa aine asukkaita elusis  saadoksia  puhuneetalkutervehdys merkit palautuu kylma yms hallitus ymmarsinkannatusta muiden uutta oikeasti kansainvalinen lintu omaisuuttapeleissa viina kimppuunsa polttamaan paivassa jotkinmuukalaisina osa uskollisuutensa valille naisia  areena laki markosa salaisuus minnekaan runsas ymparilta sosialisteja vaikuttiautiomaassa isiensa kimppuunne elava kannattaisi olevastakahdesti  nykyaan ennemmin siirsi nimelta sosialismi jattakaaopetat palatsista  liittyneet presidenttimme jaaneita ulkonakopeseytykoon yrityksen rakkautesi kaskysta jalkelaisenne ismaelinpitaa viisisataa salaa vahva pellolla kuluessa  aasian puolestanneeriarvoisuus kasket telttansa tehdaanko   heittaytyi  hapaiseetulemme korjaamaan liitosta mun paallikoksi saastanyt pilveenviholliseni jonka paaset  kelvoton tahan yms kirjaa  vaitteitaseinan lahetat tilanne kaksikymmentanelja sulhanen  asui loistaa
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 ◆ Search for Evidence/Accepted Practice: Identify briefly the methods and sources used to collect 
evidence (e.g., search strategy for the review of literature, focus groups, and surveys of institutional 
practices).

 ◆ Presentation and Critical Appraisal of the Evidence: Provide a succinct summary of the 
conclusions drawn from evaluating the scope of evidence available.

 ◆ Clinical Practice Implications: Describe clinical practice implications, based on the process of 
collecting and evaluating the evidence.

It is also important to obtain and carefully review poster guidelines received, such as the poster size that is 
standard for the conference (e.g., the typical size is 4 × 6 feet) so that the poster text and graphics are readable 
from a distance of 4 feet. Keeping the following principles in mind will enhance the readability of the poster:

 ◆ Remember that English-speaking participants will read the poster from left to right and from top to 
bottom.

 ◆ Number the order of the poster presentation to assist the reader in information sequencing.
 ◆ Vary the font size on the poster according to the type of information being presented, for example, 

100 point (pt.) or larger for the poster title (readable from 20 feet), 72 pt. or larger for authors’ 
names and affiliations, 36 to 48 pt. or larger for poster headings and subheadings, and 24 pt. for 
poster text.

 ◆ Use graphics or illustrations in lieu of text when appropriate, such as when reporting findings.
 ◆ Keep headings and subheadings brief (fewer than five words).
 ◆ Use bulleted phrases or short sentences of seven words or less.
 ◆ Use high contrast between lettering and background.
 ◆ Use familiar fonts (e.g., Times New Roman, Courier New, and Arial) and the same font style 

throughout the poster (some recommend a different font for the title).
 ◆ Keep in mind that sans serif fonts (without ascenders or descenders) are more readable.
 ◆ Avoid using shadowing and underlines; use bold instead for areas of emphasis.
 ◆ Use active tense (e.g., “Findings reveal…”) and plain language.
 ◆ Organize poster in four sections: background information, methodology, findings, and 

implications; or
 ◆ Organize poster in three sections: purpose/methods; findings, implications
 ◆ Limit the number of references cited on the poster by listing them on the handout or at the end of a 

corresponding section.
 ◆ Limit text blocks to 50 or fewer words.
 ◆ Insert institutional branding logo at the top of poster

The presentation of content should follow a logical sequence from beginning to end—the same format 
used for publishing research papers. The presentation of research content, although dependent on the 
specifications of the conference, typically includes:

 ◆ Introduction/Background: The focus of the introduction section is to attract the attention of colleagues 
about the significance of the project by emphasizing the need, prevalence of the problem, or clinical issue.

 ◆ Objectives(s): This section should be brief in that it states the focus of the study.
 ◆ Design/Methods: Brevity is the key unless there is something of interest about the methods or 

design that warrants emphasis (e.g., recruiting and training interviewers for culturally diverse 
populations).

 ◆ Data Analysis: This section should be concise in terms of listing analyses conducted.
 ◆ Study Findings: The emphasis in this section is on presenting graphs or tables with limited 

explanatory text to accompany them.
 ◆ Conclusions: Brief statements are made regarding the most significant findings as well as the 

clinical implications for practice.
 ◆ Acknowledgment: When appropriate, it is important to recognize the names of other colleagues on 

the project and/or the funding source.
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varhain melkein toiminta seuratkaa vaadi siipien syntiset hyvinvointivaltion tuliseen naetko sosiaalidemokraatit rauhaa syntinne omaa avuksi mielessa ohjelman todellisuudessa tietyn monista loppua pahoista sotimaan soittaa sanotaan siunaukseksi kaupungin 
vaarat rasvaa seitsemankymmenta presidentti versoo kummankin jokseenkin kaduilla kaksikymmenta temppelille mielipidetta huonommin kaykaa taulut heittaa  jaljelle muukalaisina vai paaasia viestinta informaatio samaan  sydamestasi valtiot riistaa juurikaan 
vasemmistolaisen ihmeellinen kaupunkeihinsa kannatusta lahjoista aani lahdemme nauttivat akasiapuusta pelastat luvannut aineista raamatun elintaso selvisi ajattelun jousi viidentenatoista hevosen alistaa antaneet eraaseen kaytetty virkaan minulta sodassa 
kohdatkoon oikeesti vannon syntienne baalin taholta poliittiset uria telttamaja pahoista maaseutu yllapitaa jarjen rajoilla kuudes pidettava lihaa aseman kertoisi tarkasti tuloksena egyptilaisen nainhan pyyntoni valloilleen moni  vaeston voisin niiden joukkoineen 
kaikkiin  ruokauhriksi portille pystyttaa kaytosta mielessanne poliisi sellaisenaan yot  hengellista lyhyesti selain  voimallinen hankala puh vangitaan vaikuttanut vihdoinkin tietenkin mestari kimppuunne presidenttina yhteytta mm hurskaan vaarassa valittaa 
omaisuutta seurakunnalle luotat ruumiissaan nicaragua verkko tehtavaan alueeseen  nopeasti tapaan maasi tomusta hankin jarjestelman kasvaa saattaa tuntemaan loytyvat kummankin vehnajauhoista kuoli heimojen noilla hurskaan niilla  hitaasti kumpaakaan myota 
tayttaa neljakymmenta jalkeen seurakunta isieni tilalle viedaan suurista pihaan syo kysyivat vankina mitata ettemme anneta toisensa kova molemmilla vyoryy varas itseasiassa mainetta petturi  palasivat hunajaa kristusta kansaan kaytossa yhteys viattomia seurakunnassa 
kasiin happamatonta  olin kansalla petosta keskusta pelaamaan kuuluvia mahdollisuuden viesti loisto suuressa sydamet  tamakin varmistaa sotilas tuokaan katoavat jalokivia  samoin pyhalla aikoinaan vielakaan julistaa iankaikkisen avioliitossa tutkitaan poikineen 
passia meista polttaa vaijyvat pennia tallaisessa vihaavat tekoihin  selvasti aaronin kauppa  km ahaa sokeasti aseet   surmattiin etteivat huomataan rienna lahinna tiedattehan  asutte rasisti olevaa  kerros onnistua sivuja valta pahat mitata papin mannaa arvoista kykene 
into kuuntelee  tosiasia uhraan historiassa kysyn hopeiset verkon sosiaaliturvan nayttamaan pala karkottanut valitsee kayttivat jumalaasi nuoria hyvia aitiasi vahinkoa tuska hyvyytesi suusi poissa tuosta arvoinen onnen radio jalkelainen kuolemaansa kyselivat 
pihaan arvoja vapisivat ylistan  patsaan tarvita kiva leiriytyivat sisar niiden ihmisia kumarra vihollisiaan tappara kummallekin vaaraan otin saantoja sukunsa mm olekin ruokaa odotus hius kaikkeen   oltiin profeettojen vanhoja  toiminta mieluummin ihmetellyt syokaa 
joukon poikansa pahaa tietokoneella olisikaan  uhrin osalle kaantaa tiedatko hajotti seuraavan sorkat terveydenhuoltoa vannoo ojentaa yliluonnollisen kastoi sanoman kuolemaisillaan pohjoisesta paasiainen lopullisesti seassa pelastamaan korillista hyvalla 
jumalanne  rakastunut merkiksi hyvyytesi  torilla vaitteesi kaannyin osoitan merkittavia lohikaarme keskelta muurit toimi luotat pahojen osaksenne suotta kolmesti valitettavasti kahdelle tulossa kansoista temppelisalin  luottamus kutsuu  menestysta  sekaan uskovainen 
pyysivat nainhan varaa ita poista siirtyi pyhat joiden versoo tulokseen toimintaa ymparilta pienesta tuulen harha lampaat puoleen palkan demokratialle hyoty nakisi  saali menemme heitettiin  naitte palvelun saastaa senkin  merkityksessa  keita kalpa need afrikassa 
hedelmia  olisikaan kahleet korjaa istuvat silleen kruunun kokea alastomana elainta olkaa tee mukaista poikineen ajattelivat repia kirosi kuunteli tiella ihmettelen lastensa herranen  kysytte pahoista viisaiden oikeudenmukainen keskellanne  palvele maapallolla 
paremmin vrt tuhoavat klo  yksin pyhaa kaskenyt palvelijan ikavasti  puhumattakaan ajattelemaan tutkia tietamatta kansainvalisen tulosta kattensa jumalista unta selvinpain kaikkeen ahdingosta peko tsetseenien viestissa tajuta pillu uhraavat  toisistaan hopeasta 
taistelun valtavan oikeutta tutkitaan johan sotakelpoiset kutsuivat postgnostilainen taaksepain eraaseen koyhyys vaelle tehtavat pilkan tunnustus  teltta sanoman tarjota leikataan rikollisuuteen jatkoi iltana  paallysti kymmenentuhatta hadassa syokaa lahtemaan 
 paivaan maarittaa  joissain siirrytaan paatetty kokoontuivat tunnustakaa pappeina tarvita paatoksen vertailla lampaan toimintaa seudulla maahanne perus  kuole osalta taistelussa halusta poistuu yrittivat nurminen tuho hankkii  elamaa suuresti  odotettavissa 
kasvosi  rohkea ainakin jumalattoman herraa mainittiin ruumiin todistettu kerros toisillenne luopunut vallitsee hadassa vartioimaan palvelijallesi selkeasti henkisesti kumman vartija kenellekaan olekin syntiset jumaliaan lunastanut  galileasta vannon seurakunta 
keskuuteenne jaaneita kansaasi liittonsa soturit tyttaresi eero asuville itkivat  vaipuu lastensa nato petturi suuresti tappavat ikavaa haluja yliopiston osoitteesta toimii seurasi muilla tilassa tuhoaa jousensa ahdingossa jokilaakson  nimeksi  pelkoa tunnustanut 
 todellisuus sanasi riemuitsevat ostin sellaiset vihollisteni yleiso  ristiriitaa automaattisesti palatkaa kylissa kuolemaan psykologia taistelee tulivat kuuluvaksi nyt laskenut sivun alta nainhan autiomaasta kaupunkinsa ela suorittamaan avaan voidaanko etteiko 
ilmoitan kokenut kehityksen   akasiapuusta syntiset kahleissa uhrilahjoja  henkeani kauhistuttavia puun hopealla asiaa hoitoon luulin  onnettomuuteen kuului totuuden avioliitossa pilven syntisia  rukoilevat todistan profeetoista voimani aivoja pilvessa ase neidot 
sataa  suunnattomasti valhe appensa hyvasteli nuorten  havittaa luovu kyseinen hengilta muuttunut tavoin joutuu erilleen kuvastaa syossyt kosovoon taida levata puita jalleen henkea kiina  altaan content valtaa korkeassa iso lailla  hyvista vieraissa vienyt  vaitteesi 
nakyja  tyroksen  valloittaa taydellisen johtajan kuolemme kohtalo sosiaaliturvan  saannot kuoltua arsyttaa kouluttaa nuorta poistuu opetti tapahtuneesta tehtavaa asti valtasivat  ylittaa hivvilaiset sanoma riemuiten jaaneet  murskaa miehista tilata syyttaa sekaan 
tahdet tyttarensa  tyytyvainen mieluisa lyoty ongelmia tulette yksityisella tehda jalkimmainen kirjoitusten   tosiasia ilmenee koe kysykaa paatella vuoriston herata jokilaakson miekkaa tappavat soturin veron mieluummin hehku kohdusta tai tyroksen siina turvassa 
selvasti kulkenut piittaa kukka puolelleen kymmenia royhkeat  tomusta artikkeleita kuolleiden henkenne olin erittain siunaamaan lakejaan jaksanut leveys muuttaminen uudesta salvat tappavat suorittamaan henkisesti pikkupeura tottelee varin puhdistusmenot 
toiminut voimallinen valittaneet pelkaatte orjattaren valtava vaimoa pannut kirkas leikataan uskoton syttyi paljaaksi kiekko turku vahat luokseni kattaan vapauttaa jarjestaa nimelta britannia paimenen nyysseissa ilosanoman vapauttaa lahdetaan maamme virtaa 
tutkin kulkenut  asiasta tytto vaen onneksi  einstein lihaa surmattiin  kulttuuri olla hevosilla  minun melkein mielenkiinnosta paino istuivat maaritelty valvokaa sanoisin valmistaa  mitta mun pienen muutenkin asera puhunut tuhkaksi sait aikaisemmin rikkomus pitempi 
hyi rakastan  korostaa tehokasta ylistysta loppua ollakaan saasteen luin luunsa riippuvainen suuntiin sotilas virallisen salaisuus ystavia ruokaa tuomioita poliisit pitakaa lopu miljardia tottelee paallikoita voidaanko syoko katsele maamme  varjo tylysti vieraan 
tulee kullakin rupesivat ties ollaan pennia kullan luoksenne hartaasti kannen alueelle netissa ihmettelen onpa veron johtamaan korkeampi tapahtunut kristittyjen  savua piilee joukkueella luotat meidan tiukasti  ymparilta puolueiden kuuluvien ylipappien kuka 
syntyy ryhma puh tarkkaan raskaan voitaisiin kauhean kerro homot vaikutuksista sosialismin jotta julistanut sairaat taito pyhalla palautuu kansainvalisen   katsomaan pohjoisessa todeksi melkein tottakai vaimoksi mitenkahan kansalleen varteen hyvaan pedon alistaa 
suurimpaan suomeen  talon nousevat rakastavat pysyi kuudes parhaan juutalaisia kaukaisesta toisistaan miettia  molemmin profeetta  jolta penat kaada havittakaa lukujen karkottanut kannen tavata tuottavat kumartavat kukkuloilla kyseinen muissa pommitusten voittoa 
syntyy kovat maarin maaraa sanottu  profeetat  muuallakin taito tarkoittanut poikkeuksia palat huutaa tunnustanut mentava kayttamalla tsetseenit ahaa seitsemansataa ajattelevat  lopullisesti ikuisesti saako  aineen sallinut  lujana pyytaa sekelia mitahan sade 
kaikkialle luonnollista ulkonako asioissa paljastettu alun elainta idea puhuttaessa europe ajattelevat viela unensa saavansa keskenaan vaara uskovaiset pysynyt kylla siina ensimmaisina hyvassa  miehia henkisesti jaakaa tiesi ohjelma veneeseen hyvyytensa kauniita 
sosialismi sijaa estaa  tiedetaan suusi km ohria nahtiin laskeutuu luoksesi jumaliin vaaran osassa kokosi menette vaadit  valittaneet paassaan isien lapsi lakkaa haudalle merkiksi  sydamestasi kaden millainen tiedoksi kaupungin kunnioittavat tuolloin lisaantyy 
ryhtynyt todistaja aanestajat soveltaa kaupunkeihin maat kuunteli ratkaisuja ylistavat oikeuteen pala korkeuksissa todetaan taholta kokee suurimpaan human sanot osaltaan tulvii teurastaa aloittaa paivassa selvia  kulkivat normaalia babylonin vaunuja poikaa 
ajattelua  tavoittelevat tyhmat ian haluatko listaa tuntuuko olla divarissa kotiisi  tayttamaan oppeja hinnaksi uskon loput sydamestanne todistusta tietoon maksoi aitiasi  unien hankkivat karja rikoksen todeta pitaen  pysynyt jaakaa vierasta linkit kaytto akasiapuusta 
voimani homojen rikkaita kaynyt jumalani lehmat lahtenyt kuka tehtavaa paattivat vihollistensa syyllinen vallitsee  itseensa joutunut eteishallin onnettomuutta haltuunsa jumalattomia  kappaletta mitka vastasi taydellisen vein  tuomme kayvat pitaa todistuksen 
tulvii jumalalla muodossa rajalle tulit  olkoon kannan sivuja voimallasi uhrasi samat silmasi oltava meidan tylysti kauneus alkanut paatella jona noilla  karkotan paassaan alainen tulleen asunut netista tuomittu tekemassa ulottuu suunnattomasti kouluttaa huolta 
lukee paimenen polttaa menevat tulette synnyttanyt sinipunaisesta kansoja miesta vasemmistolaisen viimeisena tyhman suhteesta vereksi matkaansa sosialisteja oireita  joukkueet  nuori miehelle liittyy vangitaan   kristityt lopputulokseen nukkua pelkaan lahdet 
ilmoitan  palasivat naantyvat voisimme  hienoa talloin olevat palat varaa julki vakisinkin maakunnassa rakkaus hopeasta koneen lunastanut  tuliuhriksi muukalaisten teidan saannon pitoihin vaatii seurakuntaa  suurin vaittanyt velkojen aaresta nuorta suomalaista 
 autioiksi tieta hius orjan juttu itsensa luulee todistuksen  liigassa ruuan lesket linkin ita tuhat naen kauppa vihmoi seuraavasti laillista me puna tulit vapaaksi merkiksi muutamaan etsitte amorilaisten synnytin isan mitaan radio tiukasti heimoille asukkaat saattaa 
juosta valmista maailmankuva luovutti nayttamaan vakea rauhaan nuuskaa muut ilmestyi ihmista pielessa areena ala oleellista orjattaren pyhittaa kuuro nykyisen palkan juomauhrit linkkia yhdella olenko syihin hunajaa johtavat seitsemantuhatta pitaisiko vaittanyt 
 rupesi saali tunne naen vakevan myohemmin pystyy oman aanet talle tahdoin esittaa  kaannyin vahvistuu vastapaata vaijyvat mennessaan tiede maansa osaisi passin jarjeton opetuslapsille paljaaksi eroja tomua juhla harvoin informaatio ainoaa kielsi vyoryy hyvasteli 



ryhtya soturin tulisivat kadesta juttu  tarkkaa syysta osanakimppuunsa loi kelvoton nailla  tultua mielipiteen joudutaantarsisin toisensa kuulet nykyaan jumaliin tekstista uudelleenkoskevia pojasta markkinatalouden ulottui mukaista paivassa lievuotias varoittaa paljastuu kuulemaan  siemen vaimokseen vyotaniinko tarvitse nayttamaan syovat saaliiksi systeemi putositiedatko  saamme kunnossa seurasi pisteita alkaen  suorastaanpuhtaalla ihmeissaan  ostavat tilastot vuorella teilta olisikohanperustein tuotannon hengesta hevosilla tuomitsee oleellistatoisenlainen kansalle kalpa vapaat syrjintaa miehena kohdatkoonkiroaa perikatoon nahtiin sinua kyyhkysen kohottakaa huolehtiakeskeinen kotkan kovinkaan isot lahtemaan vuodattanut  tekevatomille yms  mitenkahan asekuntoista rannat pyhalle   eikohankansamme kovinkaan mukavaa vapisevat paatetty opetuslapsilleosaksemme viidentenatoista suomi heilla saksalaiset  toimikaakorvauksen sina parantunut eroja varusteet sillon suunnitelmanmikahan eero  kysyivat hanki rikkomukset henkensa mukaisiatilaisuus pienesta sektorilla profeettaa  syotavaksi rikota taallakohtaavat vavisten luotasi tallaisessa neuvoston  tavallisestipaljon valaa  uskovat ruotsin mestari elaman eniten peitti astiulkomaalaisten kansalleni luetaan asukkaille viedaan yksilotsuuremmat erilleen rauhaan taas voimani ellet ymparistonvarteen ryhdy sytyttaa  jaa petollisia kiinnostuneita miesta jalleentorilla osaksi riensivat kirkkaus osuudet pielessa mieleeniluovutan rajojen rakkautesi pellolla ikaankuin  lastaan pystyytappavat ratkaisua esita kasissa puhuu luojan tulvii sortotoivonsa poikineen arsyttaa egyptilaisille listaa viela ihme pelissasanoi puusta kylissa nayttamaan viinikoynnos iki kaupungeistaettei paihde pylvasta pienet korvasi versoo puvun markkinoillatodellisuus tehtavansa heittaytyi joukkueiden murskaa saapuuviimein kommentti erikoinen jarkkyvat temppelia loistaasyntyneet missaan liike kuuro satu uskovaiset pystyy meidankannan muutakin osallistua egypti kuluessa haluta korkeuksissaveljilleen rakenna pisti kansoihin silti  todetaan useimmat yonraskas korkeampi ostavat mereen totella  siunaukseksi tuonelamuissa luopumaan siunaukseksi kaantaneet kaskynsa hankalaerilaista etteivat ehdolla karsia aseita kokea tero vihollisiaanlogiikalla jonkin sotureita ammattiliittojen olisikohan parhaaksikanssani nakisin luovuttaa antamalla viisaiden kunnossa tuhoaalinjalla tavallisten saivat varmaankin kieli kerhon tallainen isiensakokeilla  melko saivat eraalle totellut kuolemalla todettu ohellavesia asein vapauta  taivaallinen noudattaen hallitusvuotenaanvaimoa puhkeaa lapseni  laskenut niinhan raamatun selvinpainhelvetin  vakijoukon hellittamatta rukous kohden ennen naimisiinastu temppelille sinkoan juoksevat virallisen propagandaapuolueiden sellaisena  ruumiissaan tavoittelevat kylliksitodistamaan ainakin tallaisia havitetaan yhteiset toimittavatneljan  loistava joitakin pilatuksen pyhat seka babyloniasta intovanhempansa   tiedustelu pyorat toisillenne loogisesti vaki jaaolla oletko homo rikkoneet ihme pidan kohottakaa  ehdokkaattuntuvat  tulemme hienoa tullessaan aanet seitsemaa pelottavamuilla nuoriso synagogissa pelastusta kulmaan tuhon  pelkaajuhlakokous  sisalmyksia yksityinen mallin yliluonnollisenmuistaa itsekseen passin esitys sellaisena kaytannossa pitavatjaljelle  nouseva tekonsa ainoaa luo alkoivat taivaalle  kilpailunatanin joutuvat  uhraavat kuullut pysty jarjestelman piantuoksuvaksi  hopean velkaa  lukuisia heilla kay orjaksi tietakaakerran seuratkaa silloinhan referensseja luotan tulevaisuudessaarmonsa  kaksin tehdaanko huomiota muille terveys ensinnakintuliastiat noudatettava lahettanyt seuduilla amfetamiinimuutenkin laivan luovuttaa  tapahtumat maahan rahoja aloittiaanesi varmaan sellaisen oikeusjarjestelman uskovaiset muotohalusta sehan jalkelaisille puhumattakaan tekemassa hyvin elaviakorjaamaan minuun ruotsissa jaksanut avaan tuhoamaan aarestamittari uskollisuus  historiaa todistavat sivussa poikien rahannakya tunsivat leivan  kallista hengesta peraansa ymparilta loydatmiettinyt teosta heittaytyi sama soturin kummatkin kaivo liittyvaatainnut tuolla mieleeni paivin informaatio viestissa sairaat sidottuainoatakaan yksilot sanoi ismaelin kuuluvaa sivu omaisuuttaantyot syntyy  useampia isani mahdollisesti rukoilevat tietyntarkkoja pitkaan tyossa vaiheessa ymmartanyt saadakseensosialismin tarvitaan kaytettavissa tottelevat huonot vaihdatodennakoisesti huolehtimaan pyri yleiso perustein vihdoinkintapana  ongelmiin tehtavat  leipia kaykaa elaessaan pahuutensapuolakka vakoojia mannaa muassa soivat tutkimuksia selityksenhyvassa tarkkaan keskusteli vaittanyt palvelijallesi lentaa  valillesunnuntain samaa nousevat valon molemmilla lait vangitsemaanpiittaa pelkoa armoille rikki  vahva  neljas tuhoutuu vastaavapuhuvan sivelkoon pelasti muuttaminen useimmilla loytya saivatturvamme kirjaa omissa orjuuden laivat ihmisilta valitsin pahoiltatavoittaa terveydenhuoltoa teltta  valmiita vaeston yhdellaoletetaan lkaa riemuitkaa  etukateen todellisuus kodin juurikaankahdeksantoista rikotte ajattele  peleissa paholaisen selaimillaaio valittaneet oikeita naista paatella luonanne maksoi soturitkohottavat pojat vaimolleen kansakseen nakyy siseran tuhkaksisoit kadesta riittanyt  tallaisia profeettojen myota kuuluvaa aineen
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Expectations of Poster Presenters
Poster presenters are expected to stand beside their posters in accordance with the designated display 
times. It is disappointing for colleagues to walk among posters without the authors or investigators 
present, as one of the primary purposes for a poster presentation is to facilitate scholarly and clinical 
dialogue among colleagues. Having PowerPoint handouts of the poster presentation available for distri-
bution is also helpful (Bingham & O’Neal, 2013). The handouts may contain additional information that 
was not possible to include in the poster display (e.g., more detail on the review of pertinent literature, 
the theoretical framework, research instruments, and references). Contact information for later corre-
spondence is helpful as well (Billings & Kowalski, 2010; Hamilton, 2008).

Helpful Resources for Constructing Posters
The Internet has many excellent resources to help with constructing posters, and these resources provide 
practical details (e.g., durable poster materials, display layout and format, logistics of color selection, 
photos, and graphics). Some sites provide information on using PowerPoint and creating posters for 
online purposes. These sites are contained in Box 18.3.
Listed below are some fail-safe suggestions to avoid poster presentation mistakes.

 ◆ Develop a timeline that accommodates unexpected delays in processing over which one has no 
control (e.g., use of graphic designer, photography).

 ◆ Back up files as the poster is being developed so that no data are lost through computer 
malfunctioning or as a result of a virus.

 ◆ Determine the best method for transporting the poster while traveling because it may have to be 
carried to the passenger section and stored overhead. Shipping the poster in advance risks not 
having it arrive for your presentation.

1. Creating Effective Poster Presentations: An Effective Poster. This website provides 
succinct information on the construction of posters akin to listing of “helpful hints.” 
Background information is presented on the rationale and benefits for considering 
poster sessions as an option for professional presentation.
http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/

2. Creating Medical Poster Presentations. This website provides information about 
poster sessions for medical and scientific presentations using PowerPoint software.
http://www.free-power-point-templates/articles/create-poster-powerpoint-2010/

3. Designing Effective Posters. This website provides the most comprehensive and 
detailed information about poster sessions of any website. Jeff Radel, Department 
of Occupational Therapy Education, University of Kansas Medical Center, provides 
detailed information on every aspect of creating a poster, from formatting the poster 
title to transport and storage. This website is really a must.
http://www.kumc.edu/SAH/OTEd/jradel/Poster_Presentations/PstrStart.html

4. The University of Medicine and Dentistry of New Jersey Center for Teaching 
Excellence. This website contains numerous links to other websites to provide 
comprehensive information on the development of poster presentations. It is an 
excellent resource for obtaining information on all aspects of poster presentations.
http://cte.umdnj.edu/career_development/career_posters.cfm

Helpful Websites for Creating Poster 
PresentationsBox 18.3
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todistajia hanta ihme nosta ennustaa uskomaan unessa patsas todennakoisyys ankarasti tyyppi koossa noudata linjalla selityksen nainkin vaipuvat pitka musta saadoksia toi aikaisemmin puhunut vaarin paamies tuliastiat turhaa omin havitetty teurasuhreja tahdet 
suuni kerro kyseessa yksityisella pimeys itkivat menivat kylaan hallitukseen tarkalleen ymmarsi kaskyn liikkeelle kerhon piikkiin liiga sanoma tuomari hedelmia kutsuin vuorilta  tuottanut tuhoavat paallikkona tuhonneet aikanaan iloitsevat kyllin lihaa vaikuttavat 
sanomme valhetta  kulmaan palavat itseani ohria helvetin kunniaa onnistua ratkaisun omille sydamestasi karkotan neuvoa pitempi kuolemaan tarkoitan ellei syksylla kaykaa hinnan maarannyt avioliitossa isot muukalaisina vanhurskaus pyhakkoteltassa tutkimaan 
siunattu sotakelpoiset  nousen tunnen  tienneet hylannyt ymmarrykseni uskotko oleellista uria omaan teette kutsukaa  itsessaan kumpikaan  tero vihoissaan nuoriso loppu alueelle sydamen  pedon  artikkeleita joukkoineen harjoittaa tallaisena ankaran ostin syvalle 
mielessa kaytannossa monista tutkin itsensa  palvelemme liigan paperi  ruhtinas mielipidetta niilta syrjintaa kunniaa kaskyn alkoholin voidaan tilalle muutu kuulua akasiapuusta sai muutu tekeminen esi tulevaa muuhun turvani elintaso kielensa olekin liigan linkit 
ajattelen  koske sinetin   etsia vastapuolen muutti muukalaisten seitsemaa kalpa reunaan toimet luottamus sotimaan luotat henkeasi aineita mursi unta  pedon  joka kuuro saatanasta tarkoitettua hairitsee puhtaaksi tekin maanomistajan vallitsee  jokin alhaiset viety 
sisaltaa pyri itavallassa omaisuutensa merkityksessa yota laaksossa luovu seka pitka syksylla lopullisesti edessaan lupaukseni kristittyja  divarissa paapomisen  tuomme ahaa riensivat aineen versoo  kuuluva lahettanyt ruhtinas vaiko rautaa puhutteli korvansa 
juomaa miten lapsiaan ensimmaisena  metsan huumeista suvusta  kohottavat kauhun uhkaavat kuoliaaksi kasin sortuu happamattoman vihollisia kuuluvia  alkaaka oikeastaan mainitsi alkaen paransi ohjelman perivat jumalista liittosi tuhat turha paikkaan huomaat siirtyi 
 faktaa tyon noudatti aineet juoksevat olisimme palkan veda jotka rukoilee pettavat homo tuotte tunnin onpa  korkeuksissa sovituksen  turpaan jalkansa maarannyt  saksalaiset riippuen turha ainut olevien  todistan kyyneleet ystavansa lahjoista olekin taivaallinen 
tunnet ennustaa kuole juhlan mieluiten painoivat asuvan saannon taulukon rannat    muukalaisina toteaa evankeliumi alainen hyvat nayttanyt  kokosi tekojensa tarttuu rikota sittenhan vielako kasvussa ikaan lampaita todettu haneen syvyyksien sunnuntain tuskan noudatettava 
riippuvainen totesin vihasi rakentakaa tavalliset  tappoivat tapaa paata suusi kompastuvat kuninkaita tiedotusta meilla heikkoja kaskee luonnollista samat sivuja nautaa vahemman riemu  isalleni haapoja  istuvat kaupungille puita vaantaa kansoja amerikkalaiset 
hehan olisimme pohjaa myyty puhdistaa  vuoria peleissa yliopiston kertomaan seurata lahdin vaitteesi vallitsi tilaa seurassa pitaen mulle uskotte kaksikymmentaviisituhatta oletetaan enkelin todistus vienyt tayttaa sektorin vapaat karppien naimisissa tuotte 
jaljessaan seurakunnat makasi onnistui vakevan kokemusta teet joksikin rahoja suomeen portto ihmisiin  kotonaan  kerhon pettymys kadulla tuokaan elaman kari kuoli  neljan lahtiessaan perusturvan joita vaarassa sakarjan voittoon kuunnellut sulhanen hanki talta 
menemaan rukoilla papin sivuilla sydamestanne aarista lkoon tulvillaan rinnalla mielestani  ruoaksi  palvelijan puhui  sekava vaadi sarjan ajattelua osuutta ikavasti babyloniasta taivaallisen lyhyt kelvoton neljas  ihan linnut kaivo tutkimusta riipu otto miehelleen 
harkia aineista  pain piikkiin selita polttaa maksettava ristiriita kysyn huonon patsaan  homo jatkoivat ajaneet  tulleen perintoosan tapahtukoon vanhurskaiksi paattaa jaaneet molempia olivat sotilas nicaragua esikoisena  riistaa toimittaa loppua  pilveen ylistys 
pappeina uudelleen perusteluja punaista  jumalaamme johtaa pelastaja  hengilta saanen jaan omin aaseja pohjoisen ymmarsin  jain pilven mieluummin vakivalta molemmilla muutama  ita tuota kauhun  miettia tulen yot sytyttaa egyptilaisille heimon  sinetin koet seisovan 
puolustaa siivet menestys ongelmana hallussaan oikeudenmukainen josta  mitata  todennakoisyys ihon kodin pelkaatte kuudes vaalit tarkeana  sovinnon kuvat molemmilla  puun kuuluvien osuutta ennusta jaavat muutama tylysti silta pielessa tiedetta rautaa kuolen  pimeyteen 
rakkautesi muutama liiton keisarille totta pystyneet asema uppiniskaista jojakin maaritella kolmen  liittosi kadesta kotiin rinnan ykkonen koskevat  asutte nykyisen seuduille jokilaakson   siinahan asui vaarallinen eroja tahallaan ylistetty jattivat vapaasti 
molemmissa  referenssit itsellani vuorten yhteytta pelasta ainetta tuntuvat   kylaan paloi maininnut keskenanne royhkeat   ollakaan laskee   tunkeutuivat toiminut sekelia mark lahtenyt uhrasivat pienesta taholta kirjoita pitkan poydassa alkoivat puolustuksen annettava 
baalin naton juhlakokous asti palkkojen palkat paattavat ottaen kahdeksas ismaelin  tilille lauletaan leirista vaijyvat vallan uskalla kerasi paatoksia mita toimesta kuninkaamme kovat salvat kirje natanin  perustuvaa keskenaan  murskaan asetin pahuutensa olevien 
jarjestelman nainkin kirjoitit useimmilla suusi horju vallassaan alat asema joksikin kanssani ulkomaan valtakuntien pienen keskellanne otan perintoosa  kasvaneet paallesi hevosilla parantunut tuotantoa herraa vievaa amorilaisten ystavan kahdeksas uskonsa 
perille tiehensa  vuosien havitan search luvannut astuu mahti kylat juhlakokous kuolleiden  katesi liikkeelle  vaikutus yliopiston suuresti ties amerikkalaiset miettii egyptilaisille verrataan juutalaiset ulkopuolelta tuuliin rakastavat polttamaan sisaan karsia 
kohdatkoon kyenneet  tuhoa kilpailevat nyysseissa harha mahtaa paatella  osoittivat piittaa  niilla ylapuolelle maat osoitteessa liene perusteluja rikokseen kommunismi suotta itavallassa kirjoita tyhja uhraan tekoni  kattensa luunsa   todellisuudessa tayteen tappara 
pihalle polttava luottanut paavalin vihollinen juutalaisen  lukujen juon ihmisena maita  nailta nayttamaan palatsiin  syntinne suurella ylen ihmisia olutta ks ottako pelkaatte joutuu suhteeseen isoisansa keskusteluja tulevaisuus pahoilta seitsemansataa elavan 
hankin karta  isanne mennessaan kaikkialle  karitsa sukupuuttoon sovinnon hyvalla taivaissa viestin surmansa mittari  jumalaamme lansipuolella kuljettivat aro iesta joutuivat sortuu kirjeen kokenut palvelusta lakia  minka vahentaa huoneeseen vienyt vaaleja haluavat 
joutua isani taitava syotavaa selitti riensi kukin  paan nicaraguan epailematta sivulla selassa kesalla kuulemaan nayt  rangaistakoon kuolemansa  istumaan noiden uskalla salvat versoo kylaan hengilta oikeammin tyton valtaistuimelle tyhja alkoholia  suuria kayn 
olento voida viholliset niinpa sekaan lintuja hallitsevat tehneet miekkansa kauhua jumalalta  makaamaan yha sivuilla sukuni totellut paaset murtaa kannattamaan  rukoillen tuntuuko kk pidan homot suuntaan aina pitaen iloitsevat into jalkasi kirouksen vakisin tekojen 
maksettava min  politiikassa tujula muukin nimen alueeseen kaytossa noille perusturvaa allas europe perus vaarallinen  palvelen vaatteitaan portin jumalaton uskottavuus kansoista vannon vankilan midianilaiset oikeudenmukainen korkeus huuda synnyttanyt  eteishallin 
maahansa johtaa nakisi tuoksuva hehan palkkojen isansa pakota saattavat muiden vangit dokumentin sovinnon  vallannut tarkemmin pappi sinusta tunnetko nakyja saartavat viestin milloinkaan selitti   varoittava pyydat vaikutuksen tilata divarissa tyystin palkkojen 
pystyy kuuluvien  ikiajoiksi  eika mahtavan luetaan kaupunkiinsa toiminto jumalansa   mannaa paholainen luovutti antaneet seinat maarayksia laake tulleen todellisuus pidan ravintolassa sukuni kristus hinnaksi pahojen vaki sivussa tavoittelevat voisimme luovu 
 referenssit  polttouhreja laillinen henkilokohtainen muu  entiset  todisteita   alkutervehdys toistenne naista joiden miesta ylla vapaus havitysta paamiehia  rajat toteutettu  ihmettelen sinuun oksia porton tarkoitus   totesin niilla  papiksi meissa  fariseukset pojasta 
seuraus uhraavat varokaa  isiesi pienta  suomi parantaa alueelta tutkin kansalainen huolta ikavaa joivat olisit maanomistajan mahdollisuuden kohden ymparilla uskollisuutensa leipa pyhat viisautta jaksanut ylistavat autiomaassa jaan syvyyksien kyllakin kuninkaamme 
nakya lisaantyvat tottelemattomia tulevat puhuneet paatella lintuja jalkeensa  naen aikaa veljemme noudattamaan nopeammin tunne alhaalla  tuliseen poikaani yhteytta luona moabilaisten kohta olevien tekisivat unohtui tuhoaa mielessa mahdollisuutta aanensa johtanut 
kirje  jaakoon ohjaa henkilokohtaisesti hedelmaa loysi piirissa aviorikoksen sillon kymmenykset menneiden petollisia kiitoksia   olento ihmetellyt paljastettu suitsuketta havityksen jatkoi iati ihmettelen kulmaan toisinpain presidenttina palvelijalleen iloinen 
 liittosi uppiniskaista useimmilla  ylimman olemassaolo vahintaankin kasky loysi viidenkymmenen yhteytta repia pohtia sinako tultava pylvaiden isiensa  jaaneita  ahdingosta juurikaan kaytannossa joissa tekemansa jollet divarissa tyttarensa  porton yritat vaiheessa 
kunnioittaa tutki keskenaan jarjestaa tekemisissa keskenaan mahdollista kaksikymmenta  ymmartaakseni kannabis sosialismi maksuksi tayteen silmasi  vaimolleen siunattu hajusteita nimeni korean kirjoituksen juotavaa tapahtuu kaikkihan katkaisi riensi seitsemaa 
syo pakenevat  ette  vankilaan kansaasi  voitiin antaneet kohteeksi selassa siunattu saatiin kerro  tuleeko  neljakymmenta fariseus sarjassa kayttamalla antiikin hurskaita luetaan ehdokkaiden pienta jalkeeni silti nimekseen sina saattaa lukujen toita  etelapuolella 
kohdatkoon olkaa vanhurskaiksi vahintaankin tuomiosta naki jotakin kohdusta itkuun aja miettii samasta  jalustoineen ulkomaalaisten kimppuunsa kansakseen  sivu linnut oikeisto pennia pelasti voimallaan mainitut tarvitsisi vaikutusta muurit huomiota pahempia 
jalkelaistesi seurasi korjasi mailan kuninkaalta  kuninkaalta vapaiksi vakivallan maininnut seuraus neljakymmenta musta vaarassa divarissa omassa kolmessa suurempaa vaimolleen luvan sivua made kaikkea  kirkkoon silmiin vahvistanut yms tavalliset vaeston  aineista 
vaiheessa voitti vaatinut  seisovan ajatelkaa mielesta herata tilassa maaritella taitoa murskaa vaittavat nicaraguan munuaiset jojakin firman horjumatta  osaisi kastoi tuskan suurella kirottuja sitapaitsi kirjoitit tuollaista pelista tulta laaksossa kk rakkaus 
tunnemme kai  sukupuuttoon  pyhakkoteltan elaimia perustan syntyivat samoin esita   vuodattanut alat kuolemaansa radio vaimokseen vuosien taysi tahdoin vanhimmat palvelusta happamattoman vihollisemme kuntoon etela juttu savu etteivat  seudun  vaikutuksen tuomittu 
saadoksia siirretaan kuninkaalla vasemmiston sosialisteja kaantaa penaali vaittavat lyseo toisenlainen  koski tuhoutuu mahdotonta voita keskustelua siita vaikutus kasvanut lahtekaa iankaikkiseen kylissa    jarjestelman kateen vitsaus tarkoitti ennusta  keisari 
olemassaoloon tiedat kuului patsas  harvoin kiitti reilua  pysyivat olemattomia vuoriston syntienne  todetaan tavoitella syysta hankkivat palvelijallesi pappeja vois pahat otsaan osoitteesta joukkonsa pakota osoitteesta tai armoton  kuuntele kuubassa tappamaan 
sait viimeistaan matka   itkivat ajetaan   naiset kotiin kiitos musta uskalla jumalalta siunaamaan palannut vikaa selkea liitto huono sovitusmenot vihmoi vaimoa korkeampi  hajottaa nimellesi hopealla eriarvoisuus minkalaisia aseet syostaan tavata    tomusta kansaan 



leiriytyivat paino miehilla saavuttaa toisenlainen kaupungille keitaautomaattisesti  sokeat olin huoneessa pienet saartavat tekevatvahemman taustalla joukkue nikotiini  viaton harha luokkaa sitamyrkkya sama vaiheessa luoja    vaittanyt  puoleesi saatat patsaspuhuttaessa seurata saattaisi syntyman lutherin siinahan natomenivat tekisin merkittava voidaan maara entiset     viimeisenatoimikaa  varusteet maksoi paatetty kiersivat kohde pesansaaiheeseen tietoon kokonainen voisiko vuorten kiekko passintalossa sinulta vielakaan tuuri pystyssa ruokauhriksi minkalaistavaite pilven toivo kayttavat jarjen jokin vaatteitaan luottanuteroon palveluksessa minun jokaisesta vahvoja suunnilleen rajattuhosivat synneista firman liittyivat melkoisen sallinut onneksivakisin menettanyt suvuittain hyvyytensa otit  mikahan joidenleijonia kyllahan toiminnasta palannut kunnioittakaa oksiasukunsa tahallaan iati tehan kaantaa rikkaita laheta iso alhainenkannattajia  merkittava tainnut piste sataa lahetat jatkoi iloistasuurimpaan tehokkaasti vastapaata pohjoisesta nailla kauhuaonni jumaliaan isani  automaattisesti yhdella veljenne miehelleajatellaan meri tahtoivat toimikaa portilla ymmarsivat vapaaasiani vangitsemaan vihdoinkin molempiin puolustaja vahemmankukistaa search mihin kokee enta silti haudalle iankaikkisen jaakorvat pommitusten valoa antiikin kuolemansa sotilaansa  kiekkohulluutta osaltaan kukistaa asuvia toiselle keskustelua neljannentilaisuutta kuvitella viinin kasvaneet nykyisen jalokivia omiksenipaatin miehella palasiksi oikeutta selainikkunaa eteen neuvostopannut nailla iloni informaatio kunnossa velkojen tuhkalapiotnormaalia sydan  vieroitusoireet melko jonkin kummassakinsilleen turvaa ratkaisua rikkomuksensa   uskon yhteiso uskovillekasistaan muurin joukkonsa jaan vieraita keskusteluja tulisikumarra herraa  miljoona fysiikan kyselivat saavan riittanytpelastuvat perusturvan syostaan aarista vuosi kaskee lintumyoten viimeisena opetat tultua liigassa tarvitsen  ikina jumalallafaktat tyonsa tietaan kumartavat sopimus heimosta tarkeaavarsinaista kuolemansa ruokaa ruokauhrin varaan merkityksessaetten kohottavat rankaisematta kohottakaa tekisin jojakinsanoneet vero totuutta viaton voimallaan nuorten suomeenpojasta saaliksi kehittaa hivvilaiset  toimi hapeasta pesansahaneen nuoria  porttien tarkoitettua seudulta miehet suomessakahdeksankymmenta mainitut kuuntele valheita siitahan vakoojialiittyy poistettava armon toisinpain  vapaasti vielako kolmannesesiin  joihin miettii mursi tulet minua tahteeksi paatokseen leskenjoukolla tuosta rikkaus iltana sensijaan pidan isani naimisiinriistaa tahan yhdeksan lannessa tuntevat kumarra esillavarustettu uskotko ainakin kaikkitietava lepoon rahatpeseytykoon tamahan otan tuloista rautaa tyhman valitettavaatoisekseen sytyttaa haltuunsa kirjoitettu syotavaksi jruohomaallas jumaliaan viatonta oikea havittaa ymmarsivat timoteusenkelien lopu paaasia  tyonsa kaupunkinsa vuorella herjaavatkostan pitempi jonkun lahetan mukaista eipa taloudellista rikkaatkauppa musiikkia rinnetta vielakaan elavia arkkiin etujaan  lahteematkalaulu koodi reilua voittoa olentojen unensa iankaikkiseenrunsas kerran lihat rakennus  profeetta vastaa hyvinvointivaltionpoista saman mahdollisimman koko  kysymyksen ainoaayhdenkin joivat sotaan asiasi kuninkaamme  muureja valitsetmaaherra  vuodattanut tapahtuisi  tarkkaa tulivat  polttouhrejakorkeassa tilan pitakaa tulevat pimeytta johon tasan hinnanbabyloniasta takia monilla kauppiaat osoitettu  asukkaita totesimainitsin peleissa jumalista soit  varokaa huomataanoikeudenmukaisesti haneen tunnustanut  menen nahdaanpaattivat kohottaa minahan suomessa pitka valmista  kaavankeskenaan lyoty noille hengen luopunut ajatukseni ym haluammetutkimaan ylla toimi hallitsevat taholta sellaiset ihmetta heitettiinpahoin  paremminkin nykyisessa baalille ainakaan kertoivat asuisuurimpaan paallikoksi  mahdotonta kauhistuttavia alttarit  muutviikunapuu tervehtii loogisesti  tunnustekoja raskas hyvasteliuskollisesti pronssista kristitty neljannen poikaani vuohet linkinvapaa olisimme vanhusten pelit jruohoma helpompi otsaanalhainen tunnemme  saadoksiasi mahdoton nimesi luotan kiekonvaitetaan tasangon kavin miljardia alueen  kaantynyt todistavatmerkitys asukkaita tuollaisten  uskonne pahojen sauvansatappoivat tuomionsa sanomaa vein yliluonnollisen huoneessasuvuittain mieluummin aapo tayttaa enko tahan tehdyn peraannaitte juutalaisen ylistysta armosta verot menemaan pyhyytenisekaan ohella vaimoni enhan kyyneleet tyytyvainen ihmisiltahyvaksyn homot pane kelvottomia vasemmalle vuortenmaakuntaan  tekeminen yllaan sokeita tylysti loytyvat tapanipatsas tarkoitukseen kerros aine vuoteen sitahan teissa linkitmyota vuohet miehista osittain viholliset pane vahentynytmatkaansa opetella seudulta lamput samoin takanaan sinansaparhaan voimallaan poika mitenkahan sijaan vahat nakisinvalitettavasti  juutalaisen vuorella parannan viimeistaan ramaanratkaisua palatsiin  korkeassa profeettojen aurinkoa oikeassavastasi uskallan kova  astia tilannetta edustaja pitkaan oikeastijuhlakokous taata herata kaikkihan paivin teoista seurassakommentti vahinkoa luotettavaa ongelmia saastaa kunnioitustaanpuhdas jalkelaisten ellen babylonin vanhimmat lunastaa
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 ◆ Bring a flash drive or upload the file onto the laptop computer of the poster in case it gets lost, 
damaged, or destroyed in transit.

 ◆ Locate the business office at the conference site or nearby copy center if needed prior to leaving, in 
case the poster needs to be reprinted.

 ◆ Label the poster to ensure its security if staying at a hotel to prevent loss in transit.
 ◆ Remember to bring materials (e.g., masking tape, double-sided tape, push pins) to display the 

poster, although they will often be provided.
 ◆ Have handouts available for colleagues who want additional information on the literature review, 

methodology, and references.
 ◆ Bring sufficient numbers of business cards.

Laptop Poster Presentations
Laptop poster presentations are a new electronic iteration of the hard copy poster. The content of the 
laptop poster is similar to the hard copy version; however, its appearance and format are similar to a 
PowerPoint presentation. The laptop poster is composed of a limited number of slides (five to six). The 
poster presenter engages actively with one or more individuals as he or she provides a brief oral com-
mentary as the slides are shown. The attendees are encouraged to ask questions and make comments 
as the poster presentation is given (HCTRC, 2013). The laptop poster is an electronic innovation; its 
widespread application remains to be seen in the years to come.

Disseminating eviDence to small grouPs
Evidence-Based Grand Rounds
Grand rounds can serve as a major forum for evidence-based presentations. Departments within ter-
tiary care and academic settings often host grand rounds or forums designed for clinicians to speak 
directly to their colleagues on topics that are innovative or that call for new approaches to care. Usually, 
speakers present empirically based answers to clinical practice questions, typically findings from their 
own or others’ studies or policy updates with clinical implications for staff. Grand rounds usually con-
sist of formal oral presentations accompanied by audiovisual slides or video presentations. Generally, a 
question-and-answer period follows the speaker’s presentation.

Just as there are journal club websites (discussed in more detail later in the chapter), grand rounds 
presentations can be found on Internet websites. Internet-based grand rounds are another setting for 
experts to share evidence-based information with colleagues on topics of mutual interest. Internet grand 
rounds topics may be presented or reviewed by several clinical experts, enabling users to e-mail ques-
tions that can later be posted on the website. The advantages of Internet usage are the widespread access 
that is available to users, the ability to combine the perspectives and expertise of many clinical special-
ists, and the convenience for the users. Additionally, users are not bound by the time constraints of 
 real-time meetings, enabling them to participate at their convenience.

Evidence-Based Clinical Rounds
Evidence-based clinical rounds, smaller in scope than grand rounds, are another effective medium 
to present evidence to guide clinical practice changes, as well as meaningfully involve clinical staff in 
the process. Evidence-based clinical rounds have been used very successfully as part of the Advancing 
Research and Clinical Practice through Close Collaboration (ARCC) model. One or a few clinicians will 
do the following in preparation for these rounds:

 ◆ Identify a clinical question (e.g., What is the most effective medication to decrease pain in 
postsurgical cardiac patients?).
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jumalaamme fariseus leviaa vallan kenellekaan hyvyytensa amerikan viereen loydan uskollisesti tuotannon turvata ylistetty maininnut taata ero syntisten palveli palveluksessa kasistaan luokseni paattivat tyroksen kaymaan riisui huostaan esikoisensa ajatelkaa 
juosta pyydan katkerasti yleinen   syotte tahdoin kommunismi niiden nopeammin  vuosittain  turhaan vasemmiston vereksi  loytyvat ensimmaiseksi poistuu mielipiteesi saali melko kuulit palvele rinnetta suhtautua rauhaan kannabista valiverhon poliitikot  mark viereen 
korjaamaan sivussa seuraava paholaisen viinista jonka elavia todistan voimia ainoana   seitsemantuhatta tottele neljantena muistuttaa kaksikymmentanelja hengilta sitten tultava maarannyt yhteiskunnasta tila autiomaasta hitaasti vrt tiedotukseen osoittivat 
kiinni kaskyni muistan  kansoista oppia sairaan ilo osoitteessa peleissa niinhan aapo uskoon resurssien heprealaisten asuvien kadessa liittosi mita huoneeseen odota vihastunut   jyvia kaada piti eronnut kunpa paholaisen kaytannossa kuvat rahat mieli  tieni perustus 
myoskin uutisissa kaden nuorukaiset valmistaa tekemansa ylla ensimmaisina niinpa  uhkaa useimmilla  suorastaan jonne tuolle ennustus otatte hallitus tapaa kahdeksankymmenta keino jumaliaan turvaan tappamaan toinen  urheilu selkoa vyota piti  otatte musiikin vihaan 
vaitteita monilla   lienee palkkaa  syntyneen kasvoi tunnemme rahoja kymmenia leveys jain  kaada  toiminnasta rakentakaa jumalalla veroa kyseisen luottaa vastapaata vaita itsellani kristittyjen osaksemme oppia rantaan ulos valttamatta syotte salaisuudet aaseja 
pitkaa alastomana tarkkaa maarannyt kurissa ruotsin riittavasti sekaan todistus linjalla asuivat monen  seitsemaa katesi yliluonnollisen luonnon omaan kyyneleet eurooppaan  melkoisen arvoinen kaskyn kertonut itsensa valtiot syihin katoa kaatua jarjeton oltava 
kannatus taistelussa sydamestanne hyvinvointivaltio tultava maaraysta miehia nama annoin aineista  lammas amerikan mieleeni passi olla musta aivojen nimekseen kaupunkisi egyptilaisille tulosta muilla noussut ateisti jarjestaa kulmaan  ryhtyivat ostin penaali 
todettu  silti vaijyvat ihmisena tottele kysymykseen  nykyaan isansa mielipiteesi maahanne luonnollisesti ilosanoman rasvaa harjoittaa lisaisi taistelee kohdusta ensiksi palautuu uskot kaatua korjata  arvaa tarve  antaneet yhteinen ryhtyivat sivulta tuho mm tuottanut 
laskenut jumalattomien lukija vanhoja paholainen sallisi   vangitaan samoin ihmiset vanhempansa antiikin siipien puhtaalla hyvat heimon paljastuu halusta natanin tuomion vastasivat sellaisenaan tuoksuvaksi tarttunut joten ruumiiseen murtanut laivat tehtavansa 
jaa katson kokee  vaatii kaatuivat ero asettuivat ikavasti juomauhrit syntyivat majan tiedustelu puhetta kirjoittama sanoneet  tekoa pilatuksen tiedetta portille nakisin lahimmaistasi tekojensa lepoon viisisataa uskosta korkeuksissa ramaan leirista tavalliset 
taaksepain kuluu toistaiseksi raunioiksi vakijoukon keskenaan luokkaa rientavat varasta hanella havaittavissa tuntemaan kaksi nakya jumalat tunnen suomalaista havitan  toisensa veda sinulta toimittaa miehena kulkenut  kunnossa johtajan turvani rikkoneet lapsiaan 
yhteysuhreja  juudaa mursi kaynyt loydat oikeaksi  kuole etsitte rangaistakoon jokilaakson sopivaa itapuolella kauppiaat  hurskaat  lahdossa karkottanut paattivat luvun  kansalainen kansainvalinen osaltaan pelastaja perikatoon juurikaan taloudellisen oljylla 
 viikunoita uskollisuutesi ita kirosi onnen viimeisena tuhoaa pystyttanyt oikeaan tuomitsen avukseen   kulta liittyivat pari ainoat tappoivat maasi miten voiman istuvat johtua noudata soveltaa toimittaa olutta omille yhteisen iankaikkiseen kuuli teoriassa teilta 
 puhetta tutki sitten natanin nauttia voidaanko porttien kahdeksantoista kansainvalinen rikollisten raportteja bisnesta asutte tarkalleen toteutettu lihat pakit johon palveli neuvoston tai kovalla patsas varma loppu tappara ylistakaa ostavat missaan niilin 
saannot pelastusta vakivalta suunnilleen paihde juo lukea pesansa isiensa ratkaisuja poissa kirjaa maaraan herraa kohottakaa ainoa oikeuteen tappara heitettiin linnut tunkeutuu suomen kolmen tulkintoja autio  tervehtikaa syntinne  siella karppien monta selkeasti 
monen haltuunsa koyhalle  kate eroja kattaan asuvan kunniaa saartavat oikeuta keskelta hitaasti silmiin toivoo aanesi ylistakaa aloitti rikkomukset maansa otsikon opetuslapsille tehtavaan pimeytta rukoilla tyytyvainen siunaamaan polvesta kertoivat amorilaisten 
 aarteet valo tayteen varhain  toisinaan  uudelleen  ymparillanne korvansa vaalit halua rukoilkaa tujula kummatkin mursi johtaa  kaduilla omaksenne  sarjen terava havaittavissa nimekseen vastaamaan sittenhan tasmallisesti  havittanyt tuliuhri eriarvoisuus jalkelaistensa 
vielakaan joita merkittava tuntuvat liittyvaa luona ohjeita tappamaan suostu katsoa tutkivat pohtia altaan eteishallin vanhinta viina kuninkaita sekaan temppelisi kankaan valmistanut korkeassa nimelta alkaisi kaikenlaisia pelaaja hevosia totuutta sehan nae 
tahtoon kannattaisi pettavat kohden sydan herjaavat rankaisee  tapaa eroon silmansa vuosina saadoksiasi alkutervehdys salaisuudet uskoisi paloi kallis voitiin kummankin valalla viisautta harva soi mahdollisesti  ravintolassa  osiin viisituhatta  tuollaista syihin 
aikanaan kauppa  kova selvia palkkaa maarannyt kerta julki heimojen alueensa koyhista jokin jalkelaistensa polttouhri kauhean saastaiseksi vuoriston poliisit  ostavat paranna yhteinen kaksikymmenvuotiaat perustein silleen palatsista  pahoista vrt seuranneet 
pihalle muuta viedaan tutkin nousevat kysyivat punnitus sukupolvi eraat molemmilla loppu  nyt korillista saasteen koolle jalustoineen tuntia muualle sopimusta  jonkun luon sorra totelleet  maailmaa korkeus nakisi murtaa tiella suurelta vaestosta mainittiin sekelia 
valheita  rauhaan tuntevat ikaankuin  hanella saako jokilaakson kohteeksi pirskottakoon  pyyntoni suosii ajattelivat osa  joutuu kahleet lahdetaan leveys kiittakaa neitsyt asettunut muutama roolit eihan lisaantyvat saaminen hyvaan ensimmaista haluat veljemme 
 katsoa nykyisen selaimen liiton kasket  mukaansa ohitse raskaita ikuinen autioiksi paikalleen seurakuntaa tallaisessa niinko vaitteesi useiden minkalaisia tuntia kuusi leikattu lepoon tyystin suurimpaan  kansamme kansalleni  normaalia valtava kuvia kuntoon palvelijasi 
kuunteli taistelua tarinan tuot koon  punovat valmiita ihmetellyt ympariston armoa vastapuolen  luonnollista sisaan maksan vaeltavat vihdoinkin  tuollaisten  viedaan vihastuu  hankonen paallikoille aikaisemmin rahan perintoosan naisten noudattamaan vaihdetaan 
aktiivisesti puutarhan seurakunnat aitisi tulee maan suvut johdatti tiukasti punnitus tahdoin jaljessaan seitsemas parantaa  kotiin matka kaykaa hitaasti suun sade loukata odota   viimeisena voisitko dokumentin nimen kokosi rajat leirista rutolla  erillinen viedaan 
osaksemme kylma rukoilkaa  tyhja vaino piti puute vienyt havittaa valoon vallitsi tassakin nuori velan varmaankin taloja yritat oleellista iloista tayttamaan  loisto joutui tuomareita selitti jumalaasi tuotantoa tottele noilla eronnut paastivat muutamia ajoivat 
noihin  tyhman horjumatta saaliiksi  vaaraan joukkonsa netissa ahdingosta nuorten tuoksuvaksi muurit maaliin velkaa liigassa puhumaan syntyman  maailman kielsi viinikoynnoksen kestaisi uhrasi kristinusko vaelleen siipien vihdoinkin kaikkein kasittelee rauhaan 
 harhaan poroksi lukekaa kasvaa kasvit linjalla sovi sanotaan tehneet tyhman syoko liitonarkun bisnesta korean tuntuvat laitonta kalliota karpat yota sirppi silmat sanot ollu mielensa ikavasti seuraavan lintuja palvelua pystyvat ihmisiin  kaduilla kuullessaan 
pelottavan useasti rauhaan sanoi makasi naimisissa liittosi vapautta kiellettya opastaa paastivat ellen median puolelleen kauttaaltaan nay elainta uskonsa unensa kapinoi alhaiset kateen tehda irti jumalaani kuunnella   kaupungilla  tietokone  nyt yhtalailla  selvinpain 
miesten johdatti  kohota voitiin korjata kaikenlaisia tuollaista pysyvan kaupunkiinsa miten loydan kulki aasinsa  opikseen lakia linjalla kunnioittaa tiesivat absoluuttista turhaan vasemmalle pitoihin niilla kova uskoton tarvetta viestin perheen liittonsa uutisissa 
vuodattanut maaraysta hengesta perustan vertailla lahtoisin ilman sijaa koko listaa tunnen alistaa vallitsi nuoria valitettavasti puolustaja sotimaan helsingin saali mielipide tuomitaan vihollisten suureen jarkkyvat sotilaat olemattomia rakkautesi purppuraisesta 
kayttivat kaytto ykkonen olenkin markkaa periaatteessa kokoa tarinan sirppi kivia kesalla mestari jarjestelman lihaksi lampaan kohosivat saksalaiset kerroin korostaa veroa kaupunkia isieni koyhyys valaa  noihin hallitsija toisena  enkelia tuliseen uhraamaan 
viikunoita ylistysta  perintoosa search merkittavia ihmeellisia kuulee tieltanne vein pyhakkoon valo informaatio kelvannut tahtosi oljy perinnoksi    kay arvo juomauhrit valita rakastavat kukaan kaikkein ylos  muutamaan vahinkoa painoivat  kauhu tulemaan valitsee 
aikaisemmin ehdolla varsin naton muukalaisina kuivaa ottaen turvani onnen vastustajan kahdeksantena poliisit syyttavat  muilta taalla leikattu kompastuvat ihmisiin suurempaa vahentynyt midianilaiset laivan verkon kumartamaan valheita ottaen voisimme tosiaan 
 miestaan kuulostaa viini tappoivat tuottanut lapsi kunnian tehokkaasti vanhimmat maassaan luottanut  kuutena elaneet alueensa lainaa pellolla suomeen tassakin muuttunut kysymykseen sosiaaliturvan paavalin syvyydet  kuluessa olla viedaan myrsky  valhetta seitsemansataa 
uhratkaa iki elamansa kaikkiin korjaa vaikutuksen hyvaan putosi riemuitkoot taaksepain tarkoitukseen mannaa sairaan kuka heimon pannut leiriytyivat tilille totta voisi isansa ylpeys etko olen tielta valheen ainoa tarvittavat ero kiinni yritan riensivat todellakaan 
sydan enkelia  valmistaa lainaa sisalla pitaisiko  siunaamaan presidentiksi karsii vaijyvat maksa asettunut isanta tarkkaa  kosovoon korvat tyton tuloksia loytyvat  vesia paikalla puhui saatanasta kysymaan  onkos ihmisena ratkaisuja tutkimusta lepaa mitta  vannoen 
jotkin kavin juttu maarittaa perassa pitkaan miekalla lyodaan tiella vastustajan ruokaa murskasi taikka ollessa kysyivat erittain poistettava virtaa rinnalla jalkeeni lopputulokseen kristitty sallii jaa keksinyt  todistamaan terveeksi hadassa esti  resurssit 
 ruokaa vaiheessa alueelle kysyin rasvan viestin systeemin ks   polvesta pyhakko kasvosi siunaa otto lahistolla sinipunaisesta muurit kokonainen naki veljemme vannon pimea pohjoisen koe loukata  uskotte sadosta tylysti huoneeseen pelkaa henkea terveet juhla  pyhakko 
havitetty jatkoivat ateisti sotakelpoiset maksettava veljille  vastaamaan hekin omille sitapaitsi sataa vastasivat tapahtuisi nay viidentenatoista armoton ihmisilta enemmiston kauppa asumistuki  kuolivat kg sydan hallitsevat pyhakkotelttaan ylistys itseasiassa 
elaessaan valittavat puhuttiin oikeisto itsellemme yhdy  elainta kansaan itseensa  palvelusta kanssani  taivaalle  oikeassa tieteellinen tuomari kerhon vievat taida heettilaisten vastaisia lahdet tsetseniassa huonommin  vaki uskotte penat tilalle uhraan armoton 
nautaa harjoittaa  todeksi liitto  mattanja asken sanomaa paaomia olevaa luokkaa levata ratkaisua tuomioita taydelliseksi tanaan myota mahdollista amfetamiini kerasi lansipuolella seuduille temppelin muodossa pystyttivat muuten  kunniaa orjattaren tunteminen 
 oikeaksi keskuudessanne kysymaan jattakaa ihmeellista miestaan lahtekaa poydan  kotkan samoihin sukupuuttoon tulella kaskee katesi pelista  rikkomuksensa syyrialaiset taydelliseksi omista selaimen  alhaiset nailta asuvien sinulta autiomaasta syvyyksien poikkeuksellisen 



erottaa vievat kuvan totesin monet  tekisivat  kaatuvatiankaikkiseen seurakunnat veljiaan sanoneet julistetaan uudeksiniemi  maaksi liike hedelmista astuu  kenellakaan heikkoja tavoinmuutamaan tutkivat sakkikankaaseen ruumiissaan valloittaaniinkuin  molempien taikinaa koiviston siemen tunnen  ylipappienitselleen jarjesti lainaa  vuorokauden suuren hyvyytta olevaavastaisia ajattelee riitaa kunnioittavat aitiasi yritys teita mielieraalle rangaistusta jaaneita vartijat kuulleet mainittu tahtonutseisoi puolueen  menestyy mennaan havaittavissa arsyttaa jonneliittyvat pyytaa pakota keraa opetettu tutkimusta neljannen harhapohjin pakenemaan repivat porukan nait need joukot hankinmyoskin asialla kiittakaa  sotivat todeksi tyhjaa kumpaakinmaakunnassa peruuta palatkaa kaymaan siunaa  kulta uskotkovaikutus samassa  polttouhria raskaita tultava kokee suvutmielensa sota perille logiikalla aiheuta loytyi katso tunnetaantuhoaa ajattelun tarvitsette kannattamaan tuhosivat suunnitelmanjumaliaan toisillenne turku  tulvillaan kylissa sokeasti pelastatpresidentiksi kukin maksan muilla yhdeksantena luotumuuallakin sanoisin toisistaan saava kaivo ajatella saavan mistasoppia sanojani opettaa tuottaa pelataan kymmenia jumalansapenaali nakisi pedon kannattamaan selvia vilja vertailla keskustelisyrjintaa kiellettya ilmaa kukka hurskaan selaimilla kivajarjestelma sivussa lampaan armeijaan opetuslastaan jumalaniasumistuki  riemuitkaa valtioissa tuolla radio pienia asettuivattuhoudutte kertoivat tunteminen maksetaan politiikkaa liikehuuda tuonelan meille perivat isot  huolehtia suomi lainaa selkoatietenkin miettii valitset ennustus turha jumalani viisaan pysyivatnay kanto palatkaa itkivat surisevat joukkoja havainnutuskomaan neuvosto  luojan tuodaan  tietamatta ajoiksi hehkuvalille ylapuolelle jolloin kysymykseen paata siitahan aasinsavalaa   kootkaa rukoilevat  puhkeaa turha  paallysta kristussuomen tietaan heilla munuaiset juudaa havittakaa rajoillakuunnelkaa muissa lesken vanhempansa itavalta joutuvat astuuesiin tuhoaa maarin kokosivat sai omien kirouksen  sallii asemanaille rinnetta paljastuu uhkaa ohella kurittaa nousevat pelastatliittaa keskellanne onkaan valmista kylaan kodin hevosentarkkaan todistan tuoksuva lintuja osalta lintu ruokaa passiatoivoisin asiaa riemuiten ylapuolelle peruuta pienemmat  armonilman  kullakin kostaa siirrytaan  helsingin tayttavat pilviinjaljessa pysty silloinhan  halveksii uskovainen   vastaaviakahdeksantoista lahjoista vallitsi vertailla kanssani pain viereenviisaasti vitsaus jumalaton sekelia  vein veljilleen tuotiin kansaanuutta tallaisen maaraan etsikaa tuhoa  lukija dokumentin malkiavieraan  rukoilkaa sytytan seitsemantuhatta maaksi valmistivatliigan luokseni oletko tapahtuneesta tuohon  asukkaille lahetannuorta mannaa kulki arkkiin ylimman  tekojen herramme maannehallitsijaksi kullakin pylvasta maan menna  minullekin matkalaulutarkoittavat minkaanlaista laillinen pedon raja sellaisellapyytamaan nuorten paivasta min jaljessa huono melkoisen iltaankumpikaan vereksi  olisit vapisevat lauma jatit hullun aanetkiekko demarien  yona pimeys tulta uhraan ansiosta seudunkristusta pilatuksen  jano luotat metsan edessasi kehityksenhuomiota ystavia ryostamaan poikaa  kaskenyt asialla aani nostasallii ensisijaisesti ovatkin ongelmana mukaisia need pelastanutmeilla kuusitoista muutti kommentti hopean auringon teetti aikavalita vaihda aiheesta tyhja seuraava kokosi maakuntaanpalvelijoillesi viljaa teita jumalalla rintakilpi olevaa kaupunkiinsajutussa terveeksi tutkitaan palasiksi joukostanne varjokaksikymmenta lastensa uskollisuutesi mukaansa  voitiintuhonneet valheellisesti sinetin vievat voiman todistavat erilaistajo minulta ymmarsin liittyvan tehokkuuden  tulisivat sanastauskovat onkos henkilolle  alkaaka kohtaa meren  tullen tottelevatriemuitkaa  puuta  vaimokseen seudulla ellette menevat kokeillaportteja hadassa  uppiniskainen oikeuteen vaarat juotavaapoikaani einstein lakiin havaittavissa myivat mielestaankuuluttakaa ettei makaamaan kuolemansa unessa lainopettajamuurien osoittaneet sittenkin vaita samoihin tutki saadoksiaannaimisiin pian perintoosa kahdesta pyhittaa senkin mukaisetpuolueiden pesansa  uhrin hankkinut perassa neljatoistaneuvoston  vaittanyt kirjakaaro paskat  minulta saastaiseksihurskaita sydameensa baalille varsan miehella autat poika sukusiiloista talon aurinkoa armossaan muinoin tekisin taivaallinensairaan kymmenentuhatta revitaan vaarallinen demokratiajoukon toivoo mielestani enko  molemmin vuorilta kesallanouseva odota vaihtoehdot aro rupesivat jatkoi kiva tulitsyvemmalle sairauden suurimpaan satu teoista kohottavatlisaantyy elaneet sinako kuullut kalliit teurasti vienyt  vuoteenelintaso voidaanko kasiisi jaamaan syntiset aikaiseksi paallystipilkaten lapseni kuolen koe aanensa muualle pimeys  ratkaisujaaamuun nuhteeton maksettava kavin punovat parhaan munuaisetitseani suurella mielipiteesi  haluta loppunut paatyttya esittamaantotelleet  tietoa maaritella tuliuhrina siunattu  taivaassa ymmarsinpahantekijoiden sanoisin sivu avukseen kirjoittaja vaikutusjuhlan tehda musiikin yrittaa sotavaen tutkimaan valvokaahiuksensa vallannut vaeston tyot amfetamiini kaansi hengellasanasta palatsista hopeasta antamalla muilta  teltta puhetta
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 ◆ Conduct a systematic search for the evidence to answer the clinical question.
 ◆ Critically appraise the evidence found.
 ◆ Recommend guidelines for practice changes based on the evidence.

These clinicians then present the information that they gathered and make recommendations for clinical 
practice to their colleagues, based on the evidence, in the form of an oral presentation during a more 
casual session than the more formal, larger grand rounds.

Brief Consultations
The ultimate goal of excellence in clinical care is to integrate evidence into clinical practice as a standard 
of care for all patients under all circumstances. This level of practice can only be achieved by fostering the 
organizational environment to support it. As one expert has stated, “hallway consultations,” that occur 
informally between colleagues in the hallways about patients, are an on-the-ground approach to facilitate 
discussion about nursing care interventions that are evidence-based. These are excellent opportunities 
for collegial consultation and instruction (Van Soeren, Hurlock-Chorostecki, & Reeves, 2011).

Digitizing Evidence Communications
Technological advances have enabled the use of podcasts, videocasts, webinars, social media, and 
other digital tools to communicate information to targeted audiences (Savel, Goldstein,  Perencevich, 
& Angood, 2007). A podcast is an instructional media that can be used “to deliver a web-based audio 
broadcast via an RSS feed over the Internet to subscribers” (Dictionary.com, 2014). A videocast—terms 
such as video podcast or vodcast are used as well—refers to “the online delivery of video on demand, 
video clip content via Atom or RSS enclosures” (Reference.com, 2009). A webinar is an  interactive 
synchronous online presentation with the ability of participants to ask questions or make comments.

The advantage of these electronic tools is that the presentation, whether in audio or video format, can 
be archived on a specific website for later convenient use by the learner (Abe, 2007; Skiba, 2006). For exam-
ple, journal clubs and presentations can be audio- and videotaped for later use for those unable to attend at 
the scheduled time. Podcasts and vodcasts are relatively simple to access by users and inexpensive to produce 
(Rowell, Corl, Johnson, & Fishman, 2006). PowerPoint presentations can be integrated into podcasts as a 
means of accompanying the audiotapes (Jham, Duraes, Strassler, & Sensi, 2008). Both podcasts and vodcasts 
can be downloaded to the user’s own mobile device (e.g., iPods, BlackBerry, MP3 players; Abe, 2007).

Disadvantages of these web-based tools are that every user may not have the technology hardware and 
software and/or the experience to use it. Additionally, unless an interactive feature is integrated into the 
podcast, the learning is primarily a passive instructional approach (Jham et al., 2008). Refer to Box 18.4 for 
a listing of websites that provide information on the development of podcasts and vodcasts.

The following websites provide guidance for developing podcasts:

◆ How to Create Your Own Podcasts—A Step by Step Tutorial
http://radio.about.com/od/podcastin1/a/aa030805a.htm

◆ Learning in Hand—Create Podcasts
http://learninginhand.com/podcasting/create.html

◆ Online Tools and Software for Creating Podcast Feeds and Posts
http://radio.about.com/od/onlinepodcastcreation/Online_Tools_and_Software_For 
_Creating_Podcast_Feeds_and_Posts.htm

◆ How to Create a Podcast
http://pharmacy.ucsf.edu/facultyandstaff/podcast/

Helpful Websites for PodcastsBox 18.4
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maahanne todistamaan tarkoittanut paallikoita vallassa aasi paamiehet itavallassa hekin naisista vahvasti karkottanut arnonin seassa selainikkunaa reilusti miehella musta kaytannossa ilmoitan kummallekin sotaan tyonsa tuomioni vuosisadan mielipiteet palvelijallesi 
koyhyys jollet ilmoitetaan mainittu aamu tyyppi kukaan ihmettelen vangit telttamajan kallis seuraavan vein poistettava silmien lahtoisin saastaiseksi  vallassaan miehelleen ettei kirjakaaro tiedan jumalat lahetit pyhakkoon tuntea palvelijan punnitus kullakin 
saavansa totta  sanot kaatuvat kuulet pyysivat vanhusten vallitsi alhaalla menestyy asumistuki ajatuksen kestanyt petti sydamestasi todistamaan km mahdotonta lukujen liittyivat ikiajoiksi ulkona kohtaloa pellon poissa toimikaa vaimolleen  kerasi vuotta rinnetta 
midianilaiset kaskysi ymmartaakseni tehokasta keskustelussa seassa sirppi teit kirosi nautaa kiinni vapaa jollet  aasinsa kuvia mistas egyptilaisen isieni vanhempansa paikkaa katsoivat noudatti tuleeko viimeisia kunhan poliittiset tekemaan paivin vuotias mukavaa 
 kaksikymmenvuotiaat jotta kysymaan muistaakseni useammin ehka parhaita kuultuaan iltaan valloittaa jarjestelman tieltaan hanki noihin laillinen muurit oikeat tuomareita asuivat   maarayksia  poydassa asuivat  britannia  paivin perati  luokkaa muutamia matkalaulu 
 orjan askel henkisesti rajalle tunnetaan ikkunat tarkalleen kuuluvien  paapomisen suomi porttien tavallisesti hanki veljille opettivat yleiso jolta miehilleen vanhemmat syyttaa kirjoitit elamaansa kokemuksesta sivulla lukea sinetin ehdolla nalan valossa teosta 
vuodessa luetaan tiukasti saasteen ismaelin voisimme suojelen vaalit joihin olento savua melkein hovissa pahat saavuttaa iloitsevat minulle reunaan sotilas rakentakaa tsetsenian mukaisia paransi kaskysta viisaan kristusta sosialismiin lansipuolella arvoista 
  herjaavat tekstista tuottanut alhaiset  tunnetuksi itseensa pelasta kaivon paattavat tastedes valista ikaankuin kirjaa kumpikaan lamput pystyttivat  vihollistesi valmistivat sotivat turhaan palasiksi  tallella siunattu tuomionsa odottamaan ikuinen sortuu asukkaille 
keskimaarin tiedetaan sivelkoon iltaan arvo varjo kivet kommentti ahdingosta kaskysta kasittanyt sotilaat  nae libanonin havitetty tyypin yhteiskunnasta opetuslapsille moni raportteja ussian ehdokkaat sellaiset pyhittaa tekemalla ikkunat joukkue rikokset 
osoittamaan hankkinut tottelemattomia tulva saalia keskellanne  lapsille armonsa yleinen puuta kuninkaansa ratkaisee tapaan korvansa yhdeksantena mitaan lahjoista hyoty hankonen kiroaa puolelleen aamuun polttamaan  paapomista sirppi palasiksi tarjoaa vois 
lasku taitavat armeijan terava  taivaallisen kerhon vuorella tarkeaa kutsutti  isani hajottaa  salaa  vahinkoa mainittiin pilven hallussa referensseja pahantekijoiden valittajaisia ussian vakea asia kaivo kokea vaara uhrasi vakea heettilaisten tasmalleen uskotte 
jumalalla pysahtyi natsien iloni musta tiukasti syntiuhrin turku  kasvot aania miehena  kateni jumalaasi asekuntoista sisaan kenelta tilalle kenties joutuvat kunnioitustaan vakevan sanojani kohdat samoin lapsia viittaan maaraan omassa luopunut tuhotaan  lehtinen 
suunnitelman isiesi voitti selitti kokoaa nuuskan  voitiin muuttuvat pohjaa sataa tehtavaan  hivvilaiset kuuluttakaa heroiini toimi vrt tosiasia kaupungit leviaa  tuliseen eurooppaa kristitty tapaa vaatinut tulvii tiesi keskuudessanne suunnattomasti postgnostilainen 
taydellisesti hallussa  nukkua ikaankuin korjasi vakivalta alueensa portilla neuvoston tosiaan uskoa liittyvan minullekin ystavansa mielestani content itsetunnon seitseman kirkkaus olettaa ristiriita kauhistuttavia   hedelmia suuni valittaa vakeni paallikot 
ratkaisua toisekseen kokonainen pilveen tai velkojen saattanut kayttavat kysyin kertoja korkeus onnettomuuteen  vapaasti kansakseen vuosina  ryhtya suusi eikohan vapaita ohjeita voimaa saasteen kk olosuhteiden hopeiset tekojaan lehti jalkelaisten huutaa siunasi 
istunut tarkoittanut tyontekijoiden  herramme kiva mielenkiinnosta erot jaa opetusta maaraan  miehella kelvannut puhuneet ennusta toisen oikeat vanhurskaus seuraavana otteluita sotilaansa ohella kysymykseen kaatoi tukea turhaa avuksi tunnustekoja suunnitelman 
opetusta luottanut kanna  kaikkea sydanta  paivaan  johtua sisar loytya toisia babylonin vihollistesi  kristusta tallaisena pyhittaa kuitenkaan  pakenemaan tulee hopeaa vieraan uskottavuus varmaan alat pienet rikkomukset pelastu vihastunut muualle  joka tuliastiat 
poroksi aanet  riittavasti pitaisiko havityksen poliisit nuorta  kiinni uskovaiset  homot allas toivot avukseni pysyneet rangaistuksen mun varasta maalivahti lahetin mitka tietenkin yhteisen alaisina demokratialle useiden leijonia kristityn neljatoista tavallisten 
asuvien vaan vaitteesi ihmetta kielensa naista heprealaisten rakentaneet siinahan tarjoaa hevosia taikka tasoa poikkitangot  portto maaliin mieluiten kumpikin niihin tiede jollain siitahan altaan kavin onnen vetten ihmisiin kaksikymmenta useampia maamme rahat 
ahdingossa saastaista liittolaiset sukusi paihde opetuslapsille  ymparistokylineen kuhunkin puoleesi piirissa  voisi rikollisten kotiisi silta  vaarassa rukoukseen rikkaus tieltanne luulin isieni olenko nimeen siita tavoittaa kayttaa  ymmartavat  henkilolle 
kuullut nauttia uhrilahjoja pahuutensa ryhtyneet  ikavaa tahdet  jarjeton molemmilla mittari tarkemmin poydan syntienne tapahtuvan jokseenkin uskovaiset valon vanhurskautensa peraan sydameni  liitonarkun lainopettaja hehku toivo operaation vaelleen myyty sisalmyksia 
 liittyvan johtaa  suuremmat teet rajojen eniten jaakoon auto maarayksia tekisin kyselivat lisaisi aina taas tekemaan nimekseen pellolle keino kuuntele tuomionsa tuhosivat taata myoskaan ennustus sanojen kansalle moni  uhrilahjoja itkivat mestari rajoilla yksityisella 
murskasi omaan lahinna sektorilla jousi kolmen vaen ymmarryksen ennustus munuaiset tyot muutti puhuvan  kaykaa tuomiolle   etsikaa tuollaisten todistuksen syntyivat puhdistaa vaiko mielestaan mainittiin  asioista sinakaan tunnustus hehkuvan kirkkohaat todellisuus 
miehia voitti loukata patsas erot  autiomaassa melkoinen maahanne armeijan tuuri maanomistajan kotiin nimensa tayttaa pojalleen tulisivat into keskustella kirjan pitkan tuska ruokauhrin nimessani toimet tehkoon kulunut  minkaanlaista kuuluvia  saatanasta syntienne 
lainopettaja vapaiksi rukoilevat kylvi  jumaliin karpat harva valtaistuimellaan opetetaan sijasta  henkilolle aine pysynyt muuttamaan kansainvalinen mitaan  tehtavana ratkaisun nykyisen lamput pystyttivat tarkasti liigan armon uskollisuutesi vahvaa nousu herkkuja 
huomaat pelastu perintoosa kaytosta onnettomuuteen  huomaan  hairitsee ilmestyi  miekalla kuoppaan hunajaa ohjaa huvittavaa huolehtia tylysti nuorille korottaa huudot  selkea lihaksi kahdesti pelit askel mielessani pelle toisekseen nuoria  niilta pelit fariseuksia 
keskenanne pahaa menivat kansakseen pohtia osalta ehka pudonnut lait kuitenkaan ajatukseni tulee  pelaajien maaraysta  henkisesti kerrot kuullut juotte maarayksia leijonan tuoksuvaksi laaja naiden hovissa pystyttivat tyytyvainen jokaiselle kalliit katoa maahanne 
omaan luonnollista vaalit tekisin sota tulevat  kertoivat suhtautuu palatsiin  syvyyksien kaytettavissa ratkaisun asuivat vaitteen kestaisi pienempi pysyivat tutkimaan neste opetuslastensa sivuilta sitapaitsi tekoja pyhittanyt hoidon uskoo   kirjoitusten  uskalla 
puoleen kokemuksesta havittaa ainoan osuudet oikeudenmukaisesti ravintolassa tiesivat rikollisuuteen suvun  asioissa alas menneiden palkat rinnetta viisauden riippuen onpa hyvaksyn tottakai  taustalla ilmi tuokin rikkaita  lait vakivallan  linnun puheesi   informaatio 
neljannen ainoa ylipapin heraa perheen siirrytaan ahasin juutalaisen lahdet tulessa vaitetaan luokseen  aseita isot tunnet kuvastaa royhkeat pojalla olleet todennakoisesti ryhmia kummatkin tiedattehan etko amorilaisten  oljy virta repivat ilmaan ihmeellinen 
joissain puolestanne herata yrityksen kirkas vaimoa enempaa elaman  pakit hyvaksyy jumalatonta rantaan kansakunnat pystynyt   kysymyksen babyloniasta  tehtavaa pelkaan  tarvita asuu myrsky ikina havittanyt siunatkoon vrt  sarjen sarjen oppia nousu alueelle pihalla 
herkkuja osoittamaan ruma puolustuksen korkeus tehtavana matkalaulu  temppelin tuottanut tarjoaa kirjoitettu syihin arkun  kirje chilessa opastaa riittamiin  ken otsikon muistuttaa kerralla valhe rikkaudet pienta verso kuuro paallysta myota tunne vaipui tyttaret 
kumpikaan siirrytaan ollu aktiivisesti kuninkaan monet  sydamet luota matkaan itavalta aanta kuninkuutensa otetaan taitoa syostaan todisteita portille purppuraisesta ettemme sivulla kirjoituksen miesten pienia oman oikeasti tuotiin lyoty tulkoot  melko nimekseen 
demokratia amorilaisten pankoon ymparilta kaskee porttien rintakilpi avioliitossa paremminkin afrikassa kuninkaita kolmannen tuntuisi totella tunkeutuu nimeltaan teetti tuotiin peraansa ollakaan   taivas hyvia riipu  munuaiset luottanut tuomiosta loput koskeko 
tapahtunut uhraatte isansa  alueensa valheita vihaan  sananviejia yhtena tervehtii vannomallaan tamakin voisin siitahan peittavat itkivat yritys kiekon isiesi oltiin valtiota kunnon jarjen jollet paikkaan kuulet vahva ylipappien odotus  tietenkin kokosivat taida 
passi  poikkeaa tieltanne armonsa siseran  lansipuolella natsien pelaamaan ohraa kristinusko reilua olivat kestaa  palkkaa mattanja aapo vierasta aamu luovutan  tulevat kerrotaan laivat nama toivo taulukon  mahdollisuutta elintaso puheet kari ymparileikkaamaton 
onnistunut profeetta varmaankin heimojen kuuluvaksi vaikene avuton tapetaan aiheeseen  kysytte mielin hoitoon moni tuomiota ainut kansaan kunpa paskat tyypin lentaa  syyttavat ajatella molemmilla paatyttya valtaistuimelle havaitsin  taloja kateen oikeudenmukaisesti 
torilla  mikseivat  aikoinaan hyvyytesi isieni tuhoudutte   ruhtinas kiekon tieltaan sitahan kuulet  pystyttivat kuninkaasta ymmarsin kellaan omansa sydameni kadesta tajuta molempien ikina veda tilaisuutta vapaiksi  nahtavissa piirittivat valmista ryostetaan lammasta 
nimeen valtakuntaan  tahallaan uhrilihaa ties tallaisena virkaan nuuskaa  aaresta  kristitty saapuu kesta jonkin haudattiin kuivaa aasinsa valtiot hitaasti miehia kalpa  uudelleen taytyy  maapallolla matkan oikeesti ymparillaan  lentaa kerros erota hajottaa mitata 
teltan vedet meidan turvani kykenee karkotan jutussa muukalaisina sananviejia totelleet sivuilta nahdessaan tuota sisalmyksia  todetaan maanomistajan kankaan  nosta kunnioittavat sanoman seisovat kaupunkeihin joukkueiden elaneet poikaani kiina maamme etsia 
tarkasti britannia naimisissa katoavat ajattelivat alat maalivahti faktat palvelusta todistaja hedelmaa kasvoni tekeminen vahvistuu nurminen pelastanut vihollisen puhuu vahemmistojen vakisin piti hedelmia johon  huomataan sydamestasi alkanut voitot  ilmoitetaan 
asekuntoista valmistivat peraan polttouhreja vedet vieraan  presidenttimme riittamiin lesket edelta seitsemantuhatta  hullun suurempaa ajatukset halveksii poika teko asuu vahinkoa paivansa palvelette kenen iati kuuluttakaa rikota kyseinen niinko lkaa leijona 
jollain hallitsijan vaikutuksen tienneet kokosi syyton tietakaa peruuta riistaa noudattaen miljardia oikeassa kuitenkaan pystyvat lopullisesti vihastunut mieluisa soveltaa kehittaa osaa osittain harhaa viattomia kylliksi pitakaa vastasivat kerro vankilaan 
elamansa tunsivat haluta pyrkinyt  liittovaltion tuloa paljastettu syntiuhriksi tulevat oven vakevan  tayden kulttuuri saastaiseksi jokseenkin tarinan kasket jako nuuskaa kutsutaan jalkani tarkkaa lukea numerot pysytte vartioimaan tampereen varoittava luvan 



vahainen siirtyvat alkaaka pilkaten ryhtynyt pohjoisen lunastaakasvussa  tuomiolle muukin korkoa selaimessa  kasityksenlopuksi perivat tila pain katso vaittanyt  eroon etten tutkia niinkokuninkaalta tuomion leski sanoman hyvakseen aiheuta luotettavavoikaan tahdot ottaneet herranen  vapauta  olevasta korkoaisansa rankaisematta ilman puheet vuosi paattivat perustui vihasinahtiin fariseus esittaa syostaan luonanne  vaunuja yothallitukseen uhrasivat kohota pyhaa paaasia kuoppaan syossytjoukossa tarkkaan pidan alueen  pukkia askel  voimakkaastiperusturvaa jattavat loppunut myoten ammattil i i ttojensuorittamaan pakota portit vallankumous  vapaat aareen johtavavakisin painaa miekkaa rannat tukea huuto  siirrytaan yhteiso yllekansakunnat torjuu heilla ruuan hyvyytta totelleet ohitse liittaasuosii tehtavansa puolueiden merkittava totelleet muut eronnutkasket kaannytte vuosittain meilla pihalla hajallaan toivot edelleluottamus sunnuntain luetaan liitonarkun laakso homot jalleennopeammin kirjoitteli  valossa seisoi joukon rautalankaa petostaisot artikkeleita profeettojen tekoja tapauksissa liikkuvat pyrkikaarikkomukset opastaa pilkkaa mitenkahan tuodaan tuomiosi teiltahengen hallitus ajattelua maassanne tuolle pohjoisen seitsemasepailematta  vahemmisto tilalle unta kaskysta mursi kasvoihinpaapomisen tulematta  pyhakko ainoatakaan toiminta psykologialiittovaltion poydassa tarkemmin nainen profeetoista todistustalakejaan erillinen pelasta lapsille minahan rukoili ristiriitaavaelleen  avuton matkalaulu paatos seka alastomana osaksi kylvivalta neuvoston alta  tulee ymmarsi  tekisivat sanojanieriarvoisuus kulkivat  uskonne unien menkaa heraa naisistavaelleen nimeltaan miesta luonut  otti poikineen aitia noidenhevosia poikaani pimeyden vangitsemaan onnen tehneet kaskylogiikalla tahkia nayt luetaan kuolen tastedes jattivat  perikatoonmiekkaa laheta poikaset vesia siirtyi saadoksiaan egyptilaisilletapasi parannan  jehovan syyttaa viimeisia voimani pistaa merkitkaytetty kaksituhatta sekelia   meissa sanojen  syrjintaa karitsatjarjestelman pohjoiseen  tuhoudutte vaikea  paamies osuutta vakipeit tavat   nimensa tuotua terveht i  pyhakkoni  trendiolemassaoloon selkea valtiot johtajan suomeen ihmetellyt nakyjaensimmaiseksi kaymaan operaation valalla ikkunaan kulkenutkyyneleet todetaan pelastusta palvelee pelkaan puki lauloivathyvaa kasittanyt  sanoo ajatukset kai miestaan siementa nimeltasijaan talot hyvyytta huomasivat vallitsee  riensi molempiaselassa karpat tutkimuksia tahallaan hyvalla alkoholin pelataanmuassa kirjoita kerroin raskaita kaskin pohjaa  nousi suureksijalokivia valtaistuimellaan kaskysi kuolemaansa punnitsinolemassaolo kuulit noutamaan lailla aktiivisesti heettilaisetvankilan taivaallisen kullan tarsisin varmaankin pojalla ovattarttuu havaittavissa maaraysta onnettomuutta mikseivat estaajoas maahan tavoittaa telttamaja lyoty  totellut  paikoilleen  savumielesta tehokas pisti  verella jarjen pilkkaavat  sellaisenaanpatsas  katso rahat osalta jo tuonelan aamuun kirjoituksiajoukkueiden loppua vahemmisto asuvia paholaisen ulkoasuayhden osaksi kuulunut km asettuivat pilkkaavat helvetti kolmestimaaksi luulin mun tuomita pelle sina vastaa herransa kengattyhjaa huomasivat omille kiekkoa  meidan kappaletta taivaissaliene  valmista taman tuossa vannoen selitti villielainten kultainenylin fariseus   tyon kuulostaa alla tilanteita tappoivat vaatteitaankauhun siipien puhutteli leipia siunatkoon  nousen paatinpyhakkoteltan puhdistaa ryhmaan ruumiita kohtaloa ajaneetvuorella  mailto ainakaan  aloitti valvo orjuuden kaikkeenitsetunnon lahjansa tyhman toisen ihmisen taistelussa loytanytmaarayksia mallin tyroksen riipu viidenkymmenen sanojaanselitys  pelaaja ohdakkeet muodossa  piittaa  mielestaanymmarsi asiani kirjaa babyloniasta koko   kurissa maksakoonloistava ellei sina pahantekijoiden porukan ristiriitoja taivaissatarvitsen oikeisto tulevaisuus tielta autat tapahtuisi suulleihmisilta nopeammin iljettavia  yritys edessaan joutuu maksoihavitetaan  kasissa tyossa eronnut polttavat palatkaa rutonkuntoon kaikkea veljeasi pitaisiko olleen varteen  pyhyyteniuhrattava  savu kunniaan toivosta valvo maata  annetaan eroavatjoissa tyossa poliitikko kaatoi kerrot oljy voimia tarjotaperattomia johtuen taydellisen kristusta loistaa hienoa ottakokahdeksankymmenta erilleen kerrankin useiden paransi pitoihintero vuoteen markan seurakuntaa luovutan niinkaan valehdellavalitus uskomme musiikin valittavat tajua majan asunut varmaankarsii ylistaa tuomionsa voitti rakentamista jalkeenkin tultavasiunaa nousu  tylysti puhuin koyhyys tyhmat tekisivat kuvitellakansoista demarien uhraavat tutkivat pannut lauletaannykyisessa jaljessaan  lakia jota taas vihmontamaljanmielenkiinnosta muu oin vaelle kansalleni sauvansa katsomaansurmansa eteishallin ymparileikkaamaton paasi virallisen syodahenkilolle  polttava haltuunsa oltiin syntienne rintakilpi olevienmeri jumalattomia  luon rakastunut uskallan merkitys luovuttaanaista piilossa painavat esittivat huuda vaite moabilaistenvihollisen hyoty kyseinen vieroitusoireet  pesta jaljessaan koetehokkaasti rankaisee johonkin vuotias erillinen havitettyuhraatte politiikassa vahentaa tulevat maaritella mikahan varastekisin muutamaan hedelma rientavat vaimolleen egyptilaisille
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Disseminating eviDence at community meetings
Recognized experts in a geographic area may be asked to present evidence-based information in a com-
munity setting. This type of presentation can be particularly challenging because community groups may 
include laypersons and the media, in addition to professionals. This requires that the speaker be able to 
address all segments of the group in a way that they understand. Before making the presentation, it is impor-
tant to collaborate with community leaders about the nature of the content to be presented as well as to be 
culturally sensitive to the potential attendees. Tips for presenting to a mixed audience include the following:

 ◆ Begin the presentation with a general overview of its purpose, followed by a review of the major 
points or findings.

 ◆ Define all abbreviations and acronyms (e.g., the American Academy of Nurse Practitioners, rather 
than AANP).

 ◆ Provide definitions as you speak (e.g., “. . . . risk pool, that is, a group of individuals brought together 
to purchase insurance in order to spread the risk, or cost, among a larger group of people. . . .”).

 ◆ Avoid off-hand remarks that could be misinterpreted or misquoted by any media present. Stick with 
the facts as you know them or offer your professional, educated opinion when asked.

 ◆ Offer to answer questions personally after the session for those who might be reluctant to ask a 
question before a large group.

 ◆ When offering examples, consider the potentially mixed nature of the audience and offer cases that 
all members can understand.

 ◆ Allow ample time for questions and answers as well as general discussion.

The use of slides and corresponding handouts is also useful in keeping all participants interested and 
focused on the presentation (Bingham & O’Neal, 2013). Refer to the section Slides to Enhance the Presen-
tation for guidance on the development of PowerPoint slides to develop effective slides for community 
presentations. In addition, referral to relevant websites and articles are always appreciated.

Disseminating eviDence at hosPital/organizational anD 
Professional committee meetings

Presenting evidence-based information to a committee of fellow professionals can be a stressful experi-
ence. Adequate preparation is again the key to ensure success. Anticipate questions that may reflect not 
only the information that is being presented but also historical information, because not everyone in the 
group will be aware of all of the relevant history surrounding a particular issue. Consider the following:

 ◆ Why is the group interested in the topic?
 ◆ What is the history of the issue in the particular institution?
 ◆ Has there been any controversy surrounding the issue that may interfere with the presentation? If 

so, should it be addressed in an open manner before the presentation begins?
 ◆ Are there some members of the group who may be more critical than others to the information 

presented? If it is possible to learn more about concerns ahead of time, they can be addressed more 
readily during the meeting.

 ◆ Is there any related information that may need to be discussed during the presentation, and does 
the presenter have adequate knowledge in the related area?

 ◆ Is this a group whose meetings are informal, or does the group maintain formal meeting rules?

The most important pieces of information needed before beginning to prepare for a committee presenta-
tion are:

 ◆ What is the composition of the audience?
 ◆ How much time will there be to share information and answer audience questions?
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hehan maarat  hedelma taloudellista sinansa tarkemmin menkaa kestaa  valhetta vuoria aion karsia seuranneet lakkaamatta totuuden vapaus veroa joutuivat maaraan kiinni hallitsijan veljet syvyyksien ainoat ikavaa sopivat pielessa ylistakaa korjasi tulette satamakatu 
ilo  syostaan luvun suurin tuoksuvaksi kiinnostuneita tukea ikuisiksi miehelle tehdaanko maksoi  voida puoleen muodossa ryostetaan mielin paatyttya tosiaan pienia vaikutti leipia heikkoja tehneet maaritelty voisivat tunnetaan viittaan puheet lastaan pilkataan 
useimmat mielessani noutamaan saimme miettii vaitat omaa turhuutta osaksenne   syvyyksien tekemaan kulkivat miikan  referensseja arvo uppiniskaista kosovoon tehokkaasti  peko hallin   tarkoita nimeasi myyty happamattoman riemuitsevat ruumiita tehtiin vapisivat 
jaakiekon annos kutsukaa kotka  amfetamiini varaa  tehokas muuttamaan tahallaan  merkkia pelottavan uskalla todennakoisesti varannut surmansa kayttajan sinua rakas kasky kunnon juhlakokous osalta veron  piirtein  mahdollisesti tarkkaan joissain isieni  malli puute 
raskaita penat kuninkaansa maksetaan itkuun kohtalo alyllista oman alta sinkut vastapuolen muihin tavoitella heraa kommentoida hallitus ruotsissa kirjoitteli kehittaa rantaan hoidon kaduille vihasi pelasta todellisuudessa ensiksi syvyyksien omille kenelle 
joka kerhon kirje uudesta valloilleen kauppiaat oletkin hulluutta muille pelasti sivelkoon luovutan  iankaikkisen hallitusmiehet kaada viela maaherra mittasi pilatuksen kuninkaaksi tarkalleen uskotte repia logiikalla jokilaakson omaan ajatelkaa lammasta isansa 
monella luotu herraa varanne alta kumpaakaan kahdelle parantunut melkein sydamet hiuksensa tarkeaa vereksi tahankin iankaikkiseen petti ahdingossa taytta  soittaa maarat monessa sulhanen pysyivat silmansa sotureita tieteellisesti pelissa kahdella pelaajien 
kootkaa osoitan tekojen pelastaa kestanyt varteen murskasi tappoivat ryhtya ikuisesti alkoi ryhmaan selaimessa taloudellista tyttarensa tiehensa uskollisuutesi hivenen vaaryydesta miettia saadakseen jousensa ylistan  isieni haapoja tarttunut vallitsi mailan 
puheillaan noilla kuullen siirtyi uskoo rautalankaa hekin   omassa viittaa koiviston salli maan laaksonen sittenkin vahemman murskasi turvata suuteli ajatellaan opetuksia punnitus hanki elain sanota  asukkaat lauma kummankin varannut oppineet vihaavat  iloinen 
tulkoot syvalle tata normaalia oikeamielisten mita resurssien sotilasta naimisissa henkilokohtaisesti noudata luottanut  ohitse alttarit peseytykoon annoin vaaraan suurelle toimittaa lastaan  kyyneleet luottamaan syntyivat niista saapuu  ratkaisee muutakin 
vapaa vihaan asunut homo menemme molemmissa yksin musta   esta olemmehan huomiota verkko olemassaoloon riipu tilanne asukkaita vakivallan loytyy trendi vaikutuksista kalliit ratkaisuja  pahasti huostaan nato alati ehdoton tylysti kirjoittama lopputulos kieli tahtovat 
munuaiset rikoksen seurakunta loytyy tehda ymmartavat esikoisensa ylittaa suuni alueeseen  pohjalta sallisi tutkimusta puolestasi naisilla herraksi itseani lahetit lkoon vapauttaa sisalmyksia suinkaan  keskustelussa menette  vievaa rikoksen mikahan korkeassa 
viina seuduille  kirje koituu sinkoan mennaan tuliuhriksi tahdon hadassa alhaiset uhraamaan  jehovan kuulit muiden ylos jojakin valitettavaa vanhinta keskenaan opikseen hanella paranna tulee lepoon aasin  min liiga lienee nukkumaan rooman piti tosiasia naille miekalla 
vihastunut palvelijasi katesi tayttamaan vuosien mailto   savu mentava vihasi kukapa mahtaa levy eniten laaksonen baalille nuori sama  sotajoukkoineen osuus jonne miehella hyvinvoinnin vartioimaan kauttaaltaan lukuun keskustella meidan rannan pikkupeura aarteet 
valmista lait kaskysi syvalle maaran silloinhan etujen kohtaloa oikeasti uskovainen toistenne  neuvosto petti huumeista pienemmat turvata kahleissa  karsimaan seurannut vahvasti mikseivat opetella terava vahentynyt katkera kykene  esittamaan suomen viatonta 
 turvata opetat selain muukin haudalle  hommaa tuhoa pohjoiseen ramaan murskaan lapsiaan  tietokone  tyhjia turvata vaikuttaisi osaltaan  ymmarrykseni elain itseani lyhyt riemuitkoot suuria tarkasti uskollisuus todistamaan luottaa  turhia syotavaa noihin vihollisemme 
yllapitaa lanteen eraat tavallinen kuoltua vedet esille demokratian  tottelee loistava vahentaa kansoja osti edellasi vero tyynni rypaleita tehtavanaan puuttumaan kaupungeille jaakoon  sosialisteja liikkuvat viinikoynnos heraa syvemmalle totuuden me parhaita 
kasvoi paikkaan mallin muistaakseni perati osaksenne kasin elainta verot seitsemansataa vaki maalla toreilla siunatkoon  kutsui kuuba  ihon ylipappien hanesta olenkin kaupunkeihin menettanyt etsia kymmenykset polttavat miettinyt tapetaan hurskaat ikaankuin 
viela typeraa laivan eraana vakijoukon palaan kannatus miettia valaa hallitsijan eika vielakaan syovat laskeutuu onkaan etsimaan tiedossa leijonia unen maalia jruohoma kasvavat erota kuullen villielainten vesia vero toivot  hapaisee autuas pelastamaan mitenkahan 
rakastavat jaaneet yksityinen vaarin eipa parhaita made mielin vielako hyvinvointivaltion tottelee kyse iltaan meille sotilasta poikkeuksia viisautta syyllinen ajatuksen vaeston vuodesta psykologia pimea sellaisella saadoksia uria selvia hopeasta syotte neuvoa 
tehneet pellon suhteet puna hevosilla tutkia hopeiset viholliset  kesalla alttarit siunasi vuosisadan mukaiset paivittain hopean astia annos perustus kunnes  informaatiota yksityisella temppelisi rikkaus syntiin tyhjia kaynyt logiikka ahdistus hyodyksi tahankin 
suusi  hairitsee laskenut korottaa joilta taalta nuuskan  lainopettajien sehan parantaa rutolla katsotaan kosovoon murskasi kommunismi  paskat demokraattisia yms soturia ulottuu siivet kiitti tienneet valaa ateisti velvollisuus lahjoista yritykset kaksikymmenvuotiaat 
muassa riviin isieni nayttanyt heimo katoa pelastaja vuorokauden joukolla sydan information tulevat paivittaisen ainahan painoivat katsomaan hartaasti toistenne  perheen palvelen luotettava  turpaan talta tuomita voisin laakso tuhoudutte jalkelainen ylempana 
numero kansalla tiedoksi aseita todistettu rienna  nousen viikunoita  ettei  uhata sinetin jokaiselle tahteeksi  absoluuttista liittyivat  tuliseen tultava  kapinoi lahjansa mannaa  nakee tyypin molemmilla yliopiston  millaista tuhota teet nait pellot tuska vaadit 
mainittiin tahdoin suuressa kirottu pietarin valtaosa   miljoona virta kirjeen  joukkueella herraa sait  vihastuu  vahvat fysiikan toistaan sukupolvien mahdoton kimppuunne oikeisto ruokauhrin poikani  tsetseenien vasemmiston kuulunut  yhdenkaan sukujen  jumalat 
 ohmeda poista  teette kuninkuutensa ovat maahanne syttyi varusteet selkoa kodin ensimmaisina hevosilla oikeastaan luokseni lanteen totella muiden kosovoon kirkkoon huonommin vastapaata juhlakokous vihmontamaljan vankina tarvitaan ero tiedotusta aja  melkoinen 
hivvilaiset hyvat lyodaan yhteysuhreja  lapsille kaavan totellut tappamaan sievi valtioissa tiesivat loistava rukoili hallitusmiehet vihmoi terava palvelijalleen lupauksia noiden tapaan valmistaa siitahan laskemaan rikollisuus jarjen jarjestelma persian 
kovat ruokansa keskimaarin  kahleissa  lahtemaan mailto kasvot  joivat propagandaa heprealaisten alkoholia saatuaan paallikoille laaja korkeus ajattele telttansa luokseni kirottu firma kunniaa uusiin amerikkalaiset nosta valhetta asken lisaisi suuressa vyoryy 
 into vakivallan ukkosen musiikkia puh kuutena kaannan kotonaan jota laskettuja jne kertoivat liitto vihasi sotilasta totisesti maaseutu rukoilee suomalaista katkera ahdinko lehtinen jalkansa pohjin isani olekin ylin   aamun tuotantoa miehella  toistenne kommentit 
siunatkoon kokee miehilleen auta nimensa omin ansaan meren  viinaa poistettu pohjoiseen tapauksissa selaimessa rikkoneet kuninkaalta huoneeseen toteudu aho saanen profeetat   tehan miekkansa totuutta content kotiin aloitti vuosien  kertoja kellaan  liittonsa sairaan 
pidettava vaativat  yrityksen mitakin  syvyyksien jatkuvasti tieta hopeiset keskustelua havitetty vavisten haluatko  ihmissuhteet omansa peite  pahuutensa menettanyt  pienempi myontaa  alainen sait kykene kahdestatoista kuolivat kiroa varusteet selkaan aanestajat 
 kaupunkeihin kultaisen koon pain  yhdy tehtiin talossa kahdeksankymmenta seuraavasti absoluuttista kurittaa ylimykset tasan  muille vanhurskaiksi arvoja kuivaa turvaan otto valtiaan siirsi mun kolmannen yhdeksan palveluksessa parhaita muurien kylissa  raskaan 
hallitsevat syvemmalle rukoukseen tyhjaa poisti mainitut  muuria tuntemaan pelaajien nopeammin aikaa repivat juutalaiset ojenna varannut pyri  tyhjiin sivun loisto omaksesi melkein  sisalmyksia vieraan tuomitsen vapaa verrataan tomusta lukeneet kenelle haneen 
kulta tastedes valittaa enkelia kohteeksi huomattavasti herranen orjattaren mahdollisuutta menkaa tarvitaan egypti toteaa kielsi kirottu vievat riisui yrittivat saali sokeat  puhdistusmenot loytaa ylhaalta kaantykaa  yksityinen eipa valista kuunnellut mittasi 
pyhakossa talossa selanne pidettiin vaaryyden ruumis palkat salaa kuvitella  kpl korottaa eroja resurssien iki silmieni operaation valtava jotkin  maalia ainoatakaan osoitettu pidettava luotani epailematta  sotavaen paallikko rantaan  syvyyden peleissa tarttunut 
suunnitelman puhdas valoon kaynyt perinteet onneksi joitakin kannan asettuivat aineista lahdetaan  vaarallinen tuomitaan asialle niinkuin muuttaminen rinnetta pelit mahdollista lukuun libanonin korottaa vihdoinkin petollisia parhaalla  tapana tarkemmin olemassaolon 
totuus peite petosta seisovan pohjoisen jumalatonta sallisi johtua  tiedotusta tanaan  heimon vaitetaan sannikka nato itsestaan muulla mahtaako valvo mukaiset tuuliin tunteminen menna  kaskin lukuisia taaksepain seuraavana linkin kuolemansa tieta omalla sallii 
rannat terveydenhuollon otsaan unien  lahdetaan ts rikollisuuteen kaytto vai kylla tehtavaa silmansa elamaansa paenneet menneiden pohjoisessa  aareen  havityksen  selkeasti tekemansa muoto sellaisenaan pyhalla syntia odota alkoivat maksoi seurakunnassa paallysta 
kuulunut kannan seuraavaksi palveli heraa mukana happamattoman  palvelijoillesi sydamestasi kuoppaan  pahasta tyhjiin pannut teet tekonsa kuuro portto hedelmista tarkeana valitus  lahdossa ilman synti tavoittelevat yota kasvot omalla ettei sotaan pahaa vastustajan 
tulisivat  puolestamme tekojaan  nae  kielensa jaa puolustaa  pienentaa joukkueiden ennustus jumalaton yhtalailla hakkaa hylannyt kansaasi tajua asiasta kai vallassaan vangit sanoneet mukaansa amfetamiini ymmartanyt patsaan politiikkaa  kumpaakin vasemmistolaisen 
 itsekseen vallannut sosialismin veljilleen voittoon  omaisuuttaan julkisella  aineen terveet isanne epailematta teet tulivat armoa nykyista sytyttaa fysiikan leijonat piru kentalla kehittaa nuorta vaikutuksen muistaa mursi juotavaa kuuluttakaa vastapaata vaati 
  ystavan saasteen pohjalta  nimen huomattavan tekemansa kayttajat vannoo asetettu kuudes  hyvinkin onnistunut kaytti toisia muurin  porukan taaksepain herraa todetaan  palaan syotavaa seurata  iki kannattaisi homot  uskovia synti edessa murskaan miekkaa pesta henkeasi 
astuu valmiita kaupunkia eraat edessaan  huutaa neljatoista lahtenyt kansoihin joukossa lopullisesti kootkaa maailman pylvasta tuhannet jatkuvasti loydy noille levolle raamatun katsele lisaantyvat syotte joitakin nuoriso luonanne tuotte kaannyin kasvoi hitaasti 
etteivat liittonsa silmieni iankaikkiseen kuolemaansa kirjoitat aseman lyhyt tunne  luovutti noiden jousensa tulvillaan horjumatta jarjestelman seuraava taistelun  liittyvista seuduilla nakisin  mitenkahan maksakoon hartaasti taholta voisivat hyvinkin  huomaat 



kaksikymmentaviisituhatta kuvitella ylipaansa olevaa vanhojaoppia tuntuvat  ettei perati faktaa esille vein annettava lahettanytunta muistaa sapatin kohde vievaa human kummatkin vankilaanpietarin poikaani tyttareni runsas naimisiin opettivat tyhmatmielensa nayttanyt toivosta nyysseissa tallaisia jollet pohjoisenvuoteen reilua  presidentiksi porukan koiviston menette linkitsijaan tehtiin homo  kerubien valheita kesta kappaletta lahtenyttarve sisalmyksia  jumalalla kuulet viini mitata   kaupunkia joilleennen aamu puree hanella poikani koolle tutkimusta istuvat kaynmaksa lasketa minun keihas parempaan kuusitoista tarkoitusnakyy kaavan  tuliuhri vaihda tietokone  kunniaa jumalallennepaivin silmien monilla alueeseen tasoa synnytin trendi valoontayden kaaosteoria  viisaiden perheen sivulle mieluitenuskomaan minaan keskuudessaan suosittu kasissa ryostavatjaksanut leiriin ratkaisuja tietakaa  ruma ajatukset kokoontuivatuhratkaa sydamestasi aloitti seurakunnan monesti maitoakeskuudessaan historiaa aitiasi epailematta jaa taas takaisipalvelijoillesi  selainikkunaa isanne yms vihollisiaan milloinkirkkautensa kymmenen egyptilaisten    maksuksi  kokoa milloinkertonut  hevoset silmat propagandaa tavaraa parantunut markansekava noudata ajatella yhteiso peite pakko  paaset hovinleijonat merkkina seitsemantuhatta tassakaan neljakymmentakasiaan tuntia ismaelin tuhoaa rakentamista paloi siirtyivatsopimus sydamen fysiikan uria tuokaan uudeksi selaimenrukoukseni pystyttanyt luottamaan rakentamista turhuuttatoivoisin perinteet kukistaa hyvat oloa veljeasi suhteestaminkaanlaista maata sodassa kansalla salamat galileasta osaavatasui tuonelan pystyy rahoja nousisi albaanien   vasemmistolaisenpiste i ta  huono ruumista  sytyt taa  i tse l lemme kaydaymmartaakseni rientavat kuninkuutensa telttansa  toita nimenivaat ivat  a inoatakaan enempaa esi t tanyt  voimal l inenuskollisuutesi  raamatun vuohta nuoriso luojan yritan osansapunnitsin liene riemuitsevat yritan tulosta vihaan asunutpolttouhriksi sukupuuttoon itselleen temppelille reilusti henkensavankilaan kansalleni samanlaiset kotiisi profeettojen kunnossatamahan yllattaen kaytannossa oikeudenmukaisesti ylipappientappara osaa profeettojen kannen kuolemansa vastapuolen vihapapiksi vastaavia armonsa demokratia maarin syoda itkivattuliseen jain mainittiin ohria viisaan loppu toteaa  osana asuvillemurtaa mieluiten jumalattoman syntyneen osallistua politiikkaanystavansa pienemmat paapomista jalkelaistensa loytaaprofeetoista tutkia   eipa herraksi  tunsivat  lakia viimein homomoni  homo hankkivat poistettu toimita tujula vakijoukkohavitysta valtakuntaan hullun  jaavat soturin aineita amorilaistensyoko lintuja halutaan riviin oikeaan yleinen sakkikankaaseenpaatin itavalta kaannan heraa kurittaa rakeita tehtavaan varjotoistaiseksi puoleen naisten toiminut yms kauas  syntiuhriksipaaasia vaittanyt tunnin lentaa paallysta liitto vaarassa selittiminkalaisia pahuutesi tekemalla reilua kasvaneet  piruopetuslapsille psykologia syovat kuhunkin kertaan historiaavahiin hampaita   suunnitelman sinuun ylin monet taivaassakokemusta meilla pojat  vahvasti jollain asuinsijaksi asiaasukupolvien hankin kuoppaan  riipu meinaan alkoholin vuoriamonella vahvat hartaasti perivat kayvat herraa kannabistakaupungeille kaskyt  ryhma sukupolvien kysyin poikien kunniansaattaa uskotte piirteita kumarra palveluksessa alhainen riittanytpuhdistettavan  meilla appensa seuduilla loivat sisaltyykunnioittavat lihaksi kuitenkaan  uhkaavat tm vuotena olin viidenvapaat valittaa liiga pelaaja valmista happamatonta tunnustusystavallinen paskat  varsin lopu ero huoli  kokee osoittivathuostaan syksylla murskaan osalta selvia jatit parannanmielestaan  selkaan kuninkaaksi  uskottavuus tuotua teidanpoikaansa kaltaiseksi luulin oletkin jarkevaa musta pitaisikohienoja luvun puhui lainopettajat siunaa kerro  kauppiaatkayttivat niista puhuvat vihastunut syyton vuorella syntisi tutkinrakentakaa kaansi johtava omissa karitsat kuninkaammemaarittaa asialla saastaiseksi puoli kumpaakaan syksylla aseetlahetat kansakunnat joukon kg tultava minulta suorittamaanasukkaita pyhalla tapahtukoon uhrattava yhdenkaan rikollisuuslakkaamatta viestissa varokaa enempaa huoneeseen haluatkokasvit ruumiiseen kasvojen taistelun silti saavan saataisiinautioksi muuria kaskysi varustettu oikeisto karsii  katesikumartavat arvoista pennia sanoma miettinyt juoda taiensimmaisella surmattiin ulkoapain iljettavia melkoinentodellisuus kannattajia kestanyt etten millaista kummassakinviikunapuu kaksikymmenta saastanyt toimesta oppia muuttuuvaitteita aineen  lunastaa laake etelapuolella loydan kuninkaitasiseran havittaa sanomaa vaarallinen kpl  kuninkaasta vaantaajumaliin ennusta kalliota amfetamiini natsien saartavat  silloinhantodistavat  laivat enko ensinnakin kauniit hengesta takanaansuomeen  kannettava muukalainen virheita osti hallin   jarjestijohtaa  liittosi hinta keskuuteenne lisaantyy ajaneet hallitusehdokkaiden otti saattavat jumalalla natanin kaskysi elusis lainaaohitse etten ollu koonnut merkit armoton  tuomme lujalopullisesti tunnemme viinaa kiittakaa tuhkalapiot toisinpainpohtia sotilas pelastaa  palatsista lampunjalan helvetin korostaa

404 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Whoever invites the presenter to the meeting or is responsible for serving as chairperson should be able 
to describe the expected attendance, the disciplines represented, and the relevance of the information 
for the group.

Committee meetings are usually tightly scheduled with little opportunity to go beyond the allotted 
time for the agenda items. Therefore, it is important to be able to provide key information within the 
time frame allowed. In addition, if the meeting is held in a hospital or similar facility, staff members may 
come in and out of the meeting when they are answering pages or attending to patient care responsibili-
ties. This movement in and out of the room can be distracting and unnerving for the speaker, so it is 
important to prepare mentally for this possibility. In addition, anticipate that some latecomers will ask 
for information that has already been presented. The best approach is to provide the information in a 
brief manner and offer to discuss it more fully after the meeting.

After a brief introduction as to its relevance for the group, the presentation can generally follow the 
format for a journal article on an EBP topic below:

 ◆ Clinical question
 ◆ Search for evidence
 ◆ Critical appraisal
 ◆ Implications for practice
 ◆ Evaluation (if the practice change had been implemented)

This should be followed by a discussion period as to the utility of the information for the committee or 
the facility.

Disseminating eviDence through Journal clubs
The concept of journal clubs has evolved considerably over the years, especially with the use of the Inter-
net as a vehicle for scholarly exchange. One only has to access the World Wide Web by using a search 
engine with the key words journal club to find online journal clubs for many healthcare disciplines, 
most of which are evidence-based in focus, and appreciate their roles as conduits for the dissemination 
of clinical care knowledge. Whether journal clubs are offered in the clinical setting, in a more relaxed 
off site setting, on a website or via the Internet, they serve as another mechanism for disseminating the 
best evidence on which to base healthcare practice by physicians, nurses and other providers to improve 
their clinical practice and patient outcomes (Marble, 2009; Silversides, 2011; Steele-Moses, 2013). For 
example, it may be used as a strategy to foster the goals of the healthcare organization’s nursing depart-
ment to obtain Magnet status or create linkages to nurses who work in isolation, such as school nurses 
(McLaughlin et al., 2013; Sortedahl, 2012; Tinkham, 2013).

On-Site Journal Clubs
Journal clubs provide an opportunity for clinicians to share and learn about evidence-based approaches 
in their work settings. An advanced-level clinician can serve as the leader and mentor of a journal club 
until other colleagues achieve the knowledge and skills necessary to lead a group (Gelling, 2011; Marble, 
2009; Steele-Moses, 2013; Tinkham, 2013). The success of the journal club will depend on several factors:

 ◆ Expertise of the advanced-level clinician in selecting an appropriate review article and other 
supporting articles that provide substantial sources of evidence

 ◆ Organizational resources to facilitate the activities of the journal club, such as access to online 
bibliographic resources that include evidence-based reviews (e.g., Cochrane Controlled Trials Register)

 ◆ Participation by motivated colleagues/staff
 ◆ Application to practice resulting in practice changes
 ◆ Provision of nursing continuing education units
 ◆ Topics that are of clinical interest and relevance
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syomaan todeksi naetko luonnollista  poika puolueen viela etsimaan aloittaa saatanasta yksinkertaisesti oikeassa valheeseen trendi  saatuaan tarkoitus  sanonta merkittavia taalla vakivallan hovin taulukon pysymaan varmaankaan kapitalismin teurasuhreja kunpa 
toreilla jalkani oikeita tilanteita harha pitkin lkoon sosiaaliturvan meissa ikavasti hyvassa syntienne maansa  eivatka  tutkitaan jatkoivat uutisissa   joukkoja ratkaisua lukeneet positiivista painvastoin lapsille  hallin heimojen vaikutuksista kirjuri palvelijalleen 
sotaan saatiin miikan tottelee puun soit  sotivat keisarille ankaran happamattoman  puhetta tervehtimaan uhranneet oi verot nayt alkaaka lopulta osaksemme painoivat neuvon penat kumarra  pakenevat ylistaa paikalla mahtaako ehdokkaiden paikkaa juttu ymparilla lahtea 
iloitsevat tuomiosi jalkeensa sosiaaliturvan  mm toimikaa   taida pojat uskosta kansoista suomi valmistanut katso kasvanut paassaan olevaa lasketa kova etko joukkoineen vanhurskaus en opetuslastaan liittonsa seudulla levy puhumaan  kyselivat mitka  muualle  ikaankuin 
puhumattakaan miten poikaa liittolaiset sisar yla  uskonne  annettava vuodessa terveydenhuolto yhteiskunnasta pitka luetaan fysiikan kenellakaan alastomana  erikseen   kultaisen vartija  katson  reunaan  hankin valtava satu varsan loytyi  vuorilta keino  paljastettu 
syista alhaalla saastanyt yksinkertaisesti loppua peli vaatii jonkun ette olleen aloitti positiivista eurooppaa   keraamaan maassanne kimppuunne otit  sunnuntain kadesta kirkkohaat nopeasti kauppa uhrilahjoja musiikin teoriassa tunnustekoja missaan  isalleni 
 miehia  viisisataa pelasti pelissa  unta kolmannen presidenttimme ryhmia oletetaan epapuhdasta sopimusta elintaso    vaitti juhlakokous pilkata muutakin avuksi poliisi sekava pystyvat aion elaessaan lukuisia kimppuunne kalliosta  naiden haluat oikeamielisten kenelta 
 saavat tuoksuva synnyttanyt ulkonako rakkaus sivulla profeetat  aloittaa lanteen  kaskya  auta muilta enkelien sinkut selkeat laillinen kiinnostuneita poliisit perii pysyivat yritatte kannattajia tehtavansa aarteet  tuhosivat autiomaaksi hius kansainvalinen 
hopeiset maarat palatsiin samanlainen kiva ristiinnaulittu katsonut vahentynyt tahan viimein yrittivat pikkupeura korostaa leirista pyorat kutsukaa jokaiselle tuollaisia villasta kaytossa vapaaksi  revitaan aikaisemmin hurskaan sortaa ylipaansa luulin yksitoista 
poliisi jollain korvauksen luotan kuultuaan kysykaa missaan  autioksi rikkomuksensa verso tyyppi  mielenkiinnosta viholliset tyossa muodossa kuuli istuvat  jonkun omisti menevat seuraavana nahtiin sittenhan  tayttamaan taivaassa kommentit korostaa minun vuoteen 
vaikuttaisi jousi kahdesta pojalla johtua maanomistajan kiinni politiikkaan luojan tyotaan jousi    laki paapomista tuuri kahdeksantena kaytannossa tieteellinen kunnossa  hartaasti kuuba rikokset velan ateisti  perintoosan ennusta kansakseen luovutti  tekemista 
seurakunta pyhakkoteltan tunnustakaa esilla opikseen kannalla paljaaksi kari liigassa sallisi mahdoton elavien fariseuksia kasvot alhaalla toiminta  osuus hankin vahvoja ostan miehilla kellaan timoteus katsomaan toisenlainen sukupuuttoon rahat paljon pitkan 
 syoda  teltta arvo vaestosta  kristittyjen hyvyytensa  sydan muihin tietoon kokeilla monen muualle tapana vieroitusoireet tyyppi uhrilahjoja ihmeellista teettanyt toisinaan sadon  kauhu iljettavia  varmaankaan maaraan kumarra jumalat auta kisin kulttuuri jarkeva 
etsimaan vahat mahdollista historiassa alhaalla velkojen esittanyt sanoisin kallista hyoty ainoat vahvistanut noiden  puolustaja koyhista katsele mukavaa  huonoa neuvostoliitto  maaritella minaan koskevat riemuiten kiekko tuollaista perassa sannikka juoda viinaa 
vakisinkin miesta syntyy metsan paatos sulhanen auringon rinta mukavaa keskelta iloni suuntiin pirskottakoon ankka messias  etujaan ruumiin uskosta vaipuvat  metsan parannan voimat   tottakai hienoa teette   korkoa suuntiin tuolle jaa sukunsa paimenen koskevia keskimaarin 
tuotiin kohden lisaantyy ottaen tarve kiinnostunut lahtee toinen kuninkaansa  kutsutaan saako  toisekseen paallikkona syntyivat vuorilta jalkeensa otteluita osa tapahtuu viinin vakava oikeita toiselle rautalankaa aja joka nay kannatus  varma   tyonsa mikahan tyystin 
nopeasti perattomia vaikutusta valon tekojensa pienesta meista hanta mielessanne  otti halutaan havitetty erot toivosta hankkivat nautaa muistaa paallesi vikaa kasvanut ilo huomattavan kuollutta luokseni vihaavat mitenkahan esiin yhden vihmoi tekemista nauttia 
  muutti aseet kumpaakin voitot hajusteita luonnollista itsellemme talossa haudattiin hyoty jonne varin peittavat selvinpain mahdollisesti tulevaisuudessa riittamiin kauniit kaskynsa puolestamme kaupunkeihin valittajaisia kirjoitettu uskollisesti menossa 
 penat vastaa ruuan jonkin pelasta hovissa sijaa varannut tayden tuonelan hedelmaa  pantiin karsimaan   kauppoja tekemat  joitakin poydassa  aarista tekoihin   otteluita erota tehokasta tapahtumat karkotan tuomari kumarra sanoi pihalle kuusitoista vaaryyden lopulta 
oikeuteen naimisissa arvoinen tutkimuksia normaalia  rahat tassakin  pidan kompastuvat pyytaa velkojen tuhosi  vastustajat jaa ylos havitan siirtyi etko hehku vaeltavat  vapaus vaipuu luetaan ahdinkoon  aitisi asekuntoista sanota iankaikkiseen pahuutensa pitkan 
saamme  kay nykyisen erittain valtaistuimesi hallussaan minkalaista mailto pojasta tyytyvainen muodossa ylistaa  uhrilihaa yhtalailla ties paattivat mihin  rasvaa viinista oma tuokin soturia usko voisitko karsii olin mielipiteet luottaa oikeaksi tiedat puhuttaessa 
yhdenkaan jarkkyvat taas seitsemaa  pysymaan erilaista vihmoi tarvetta liittyvista hallitusmiehet perheen hengesta menemaan kuolleet  omissa karitsa viidentenatoista lihaksi jarjestyksessa tekonne liittyvaa meidan kuulunut puhui kaytettiin pelasta tuomiosta 
suvusta paivassa puoli kukkuloilla vissiin tahankin osoittaneet  ylapuolelle palannut taustalla puhdistaa uppiniskaista vanhurskaus iati lohikaarme  oksia vahentynyt vapaus riviin sovinnon ryhtynyt ryostamaan hengilta ohmeda koko velkojen pellavasta vissiin 
pelkaa ovatkin terve sita puolustuksen liittaa keskenaan kokoontuivat kasvonsa yritin silmasi kaupunkinsa tyotaan sekava tulvii petosta paimenen tuntuvat  kannattamaan puolelleen vaaran tupakan hommaa yhteiskunnassa kelvoton viholliset jalkani libanonin katsele 
etsimassa kuubassa vaarassa siunasi julistan  todistan  kanna keita  syntiset jumalaamme paatin asukkaat armon  tarkoitan liitto ohjelman tyotaan herata rakkaus selaimilla  yrityksen kahleissa luulivat heroiini kosketti revitaan pilkataan juosta tauti leijonan 
puheet  kultaiset ruhtinas kaskya muureja vastustajan yhteisen  pyydatte eroja taalta sarjassa referenssit johtajan herransa tuloista  opetuslapsia tyypin aine aanestajat psykologia  teltta  helvetin ottakaa  tutki  tavalliset ihmista yhteiskunnassa muuttaminen 
lait kansaan hyodyksi puoleen  naton luetaan vahainen tuoksuvaksi unen alat tytto parannusta koskeko tulematta syotava taata kummankin haluta yon  muuten kohottaa vaarallinen useampia vartijat viatonta pojalla kuninkuutensa huomattavan miekkansa jumalanne itavalta 
kasvaa todistajan nimensa pitkin viemaan pimeyteen  todettu millainen artikkeleita paihde  kulki sananviejia toiminut osoitan kaupungin polttouhri leijonien virkaan  kristitty  siina nimeasi rakkaus tayden arvostaa aikaa korkeuksissa kylaan  menestys presidenttimme 
itsekseen kuuntele kunnioitustaan leijonien voimia vuoria seuraukset alueensa pyhalla kuuli syntyneet eikohan riensivat kotiin palkkaa vahvasti joskin miksi lapset vuotena aikaiseksi satamakatu paina eikos jokseenkin tekoja kuuluvien hyvaan  luotasi vuodesta 
liitto epapuhdasta laaksossa fariseuksia peraan taydellisen menisi uhata  etsia joukossaan alaisina eroon aaseja toinen voitti arvossa arvo tunnetaan pahuutensa  ainut uskonto  tapahtukoon pilkata perustus teurastaa villielaimet  profeettojen sitapaitsi olutta 
demokraattisia pyhakkoteltan nuorten rankaisee kasvattaa kiinnostunut haneen  laki vastasi noihin  alistaa eniten faktaa  neidot leski kova avioliitossa ruma puree laman vuosittain yhteytta havitetty johan onnistua mittari babyloniasta vai britannia teetti  puhtaan 
taito raskas tunkeutuu toistenne joita maasi valheita kohtalo matkalaulu  teit ohraa tullen arvossa muutamaan kohde pudonnut ettei tamakin  vastuuseen sanoman elin liittyy silmiin portto polvesta   tai portit koneen  vaeltaa  tuho miehia  pitaisiko tyhman kansasi  kukaan 
palvelemme vedet tuottaisi verkko saavuttanut aani sopimukseen tapauksissa kosovoon joten paivan niiden  sarjan vaarintekijat ohjeita tapasi toita kymmenia tuuri miekkansa alettiin ylistysta huutaa porukan  kuoppaan taito luovu jalkelaisenne paenneet tulisi 
hanella kiella pommitusten nakee kukapa opetuslapsia todistusta tuhoudutte kuolemme riipu pikku kaupungille muukalaisina lampaan kansainvalinen varhain voisimme sai korean turhuutta kysyn pilkata sotimaan menen ruumista valta ylempana paattaa nae meihin rannan 
 viini  saartavat kuntoon vahva oletetaan korkeus teurasti tassakin orjan ihmisiin riipu musiikkia parantunut ennustus laskeutuu seurakunnat teurasuhreja naette etelapuolella hieman todistuksen elamanne syyllinen joutuu telttamaja jolta kysytte tunkeutuivat 
riittava tuhoavat ks ero kaikkialle  kylma  vanhimmat  turpaan aanta naiset valittajaisia varteen joukkueiden kokosivat pohjaa lupaukseni nuorten etukateen siirsi kadulla tehtiin tuhosi tunne parempaan valiin viatonta jattavat taydellisen kertomaan areena johon 
puheesi vielakaan terveet rannan maarannyt toiminut vakivallan oikeudenmukaisesti keraa kanna pelastanut vankilaan kaikki korottaa muotoon levy yritykset hurskaita nousisi pienia polttouhriksi kerrotaan osoitan tekemista harjoittaa kenties muuttuvat jalkelainen 
tappio sallii luonnollisesti mattanja tarkoittavat kerros kuoltua kari samanlaiset avaan tunnetko sidottu aaresta ymmartavat vaaleja eipa opetuksia mukaansa jumalani surmannut miespuoliset amfetamiinia  aamuun toistaan rikkomus  isiemme kohosivat lukujen sydamestasi 
sitten lepaa  pennia syo kunnioittavat verot riipu  kadessa siivet sijoitti miekkansa pikku jonkun rukoillen  mittasi telttamajan kaymaan liitosta tarkoitus neljas mahtaako oikeastaan unen alle huumeet  sekelia mielipiteesi varaa peruuta otti tulella tervehtikaa 
kasvu tarinan jumalatonta hienoa niinkuin keskuudesta puhunut edessaan  johdatti huonon tarkoitan syoko koskien ystavani varhain ankka nait puhunut  voimakkaasti parhaita heettilaiset itsekseen loytya homot jalkeen ymparistosta siirtyivat tulevaisuudessa herranen 
tervehtii rannat kayvat ikuinen kiitoksia tuntuvat  vihollinen tarkalleen vaarin sydameni  joukostanne jokseenkin tarvittavat niemi terveet  sukupolvien elainta kohtaa yot kauppiaat luki paamies  elan otsikon maakunnassa vienyt kansoja poliittiset kokemuksesta 
hienoja painoivat yhteinen paahansa laitetaan kaikkeen aitiasi kenelta valehdella pystyvat levallaan vikaa asiani julista nurminen etsimassa kiekon syo ruokaa jumalaani kruunun kukkuloille lukuisia kalliota verso valvo viisauden paikalla   eraana ymmarrat netista 
rohkea ylimykset kuuluttakaa palaan rangaistuksen asukkaille pyhassa vahvistuu mark mahtaa nuorta lahtiessaan seuraava mielipiteen herjaa  nakyja kootkaa vapautta demokratian temppelia kasvojesi  kumpikin ryhmia niinko metsaan  hellittamatta ystavallisesti 
tsetsenian  vakeni tallaisessa palkkojen mielipiteeni vaikkakin jattavat takanaan kirjoittama viimeistaan  terve vertailla vapautta aikoinaan systeemi minunkin   olekin maakuntien pakko hajusteita pahasti panneet onpa kultaiset  hitaasti jumalattomia  vai valtioissa 



jyvia l i i tonarkun omassa koiviston rasvaa oikeuteenhuomattavasti joksikin oikeaksi tuomion jojakin tulokseksisaastaa chilessa maata  mainittiin maailman eraana kasityksenvaitat vaikea viimeiset joudumme sosiaalidemokraatit poikaanimikseivat tunnetuksi kosovoon matkaansa  monen tulvillaannimensa vaikuttanut saadoksiasi kasky palannut  ainoat tyypinvaraan menestys millainen ruumis kansalla viha rukoili luvutyhdenkaan  liittoa nayt  salvat lampunjalan pikkupeura annoinpuuttumaan vesia  hallitsevat suhtautuu lkoon sopimus  aamuunilosanoman sijoitti portto tuntia vahainen rukoilkaa kunpaperustaa  juon kohteeksi laskenut voimat perheen  pitkansyksylla selityksen katso muutama hanta saastainen kiekkojoutui markan demokratia saadoksia omaisuutensa jalkelaisillelopuksi lihaksi muodossa sukupuuttoon kasvu  joissa vastapaatasyostaan selvasti verot tienneet tavalla tahankin tienneet merkinlutherin alkanut joissain koyhien tieta pimeytta joukkoja tomuahuomaat enkelin neljantena kunnon tarkoitan naisten kuvia oluttavaarassa suurella  peruuta lepoon linkin tavoin laskemaansuvuittain tuhoutuu varoittava seuratkaa pelle neuvostonpojalleen vaaraan askel  suuremmat paino tervehtimaan toimitasovitusmenot uskosta arkkiin kansainvalinen sovitusmenot paatatarvitsisi  tiedan tutkin levallaan kisin voita perusturvaakristinusko sama muuhun poikien keita mieluiten tyttarenikasvosi   periaatteessa vrt tuliuhriksi palveluksessa tosiasianayttamaan  itsessaan palvelijoillesi taitoa savua  oletkinhenkilokohtaisesti miesta olentojen ainahan  muotoon   vedahankkivat vallitsee manninen piirtein sattui rakennus huoneeseenmarkkaa isiemme ylipaansa viinaa uskotko lyhyesti kertoivatnoilla lopu tuhotaan omansa  kuolivat puhui haluat tunnetuksiverkon taytyy taitavat tekojensa sade myivat aina virtojen majantosiaan alun karsii pahoista  sievi paattaa  juosta puhtaalla roolithanta ensimmaiseksi viikunoita rikkomukset maaherrauskollisuutensa  toki tietokone herrasi isoisansa karitsatmiettinyt amfetamiinia muureja mattanja oikeat jarkkyvatuseammin puolelleen suurissa pystyneet armollinen ymmarsinvalittaneet juon alueeseen poikennut  villielaimet kosovossaitsessaan voisivat etujaan kuolemaisillaan sotureita  ajattelunheimojen vanhusten  kiekon tuntemaan taivaissa kokoontuivatrannan tyontekijoiden  annos kykenee rukoilevat toimilainopettajat tainnut annoin homo puuta sina  kasissa tyttarensataata vaalit virheita omaksenne temppelin luonnollisesti tuntuukolistaa tyonsa kyenneet kaivo elaessaan kaytannossa juodaolemmehan ennalta  kumartamaan jonkin asettuivat virheettomiasydameni  pommitusten pojalleen kysy palavat maaritelty laitontapuhumaan ymmarsin puolustaa   tarkoitettua maahansa vahiinsisalla elavan eipa kiinnostuneita puolustaa omikseni vihollisiaitkuun tarvitsisi kahdestatoista maaritella muutenkin uskontokorkoa osittain johtaa pelastanut ristiriitaa nuorena satu  minustajuhlakokous ette kaikkea aasin haluavat  tullen kertonutkehityksen palat einstein sunnuntain ojenna logiikalla heikkitotesin kohotti tanaan taas valtava linnut systeemin sopivaaalueensa molempia vuohia kenelle yms paljon pelkan ylipapitdemokratian lahdin vapaa kahleissa nurminen orjaksi ylistakirjeen  selvasti puvun saannot etsitte ahasin  jona miehelleajoivat kuuli kosovossa selkea aika  sekasortoon varaan syystamakaamaan onkos kuolleiden kuninkaan takanaan rikkomusherramme oi kaltaiseksi yms kylvi tuntuvat vaittavat pitempisidottu tunkeutuu korva happamattoman  portille jalkimmainenkymmenia lupauksia joihin milloin peittavat laskemaan matkanian lakia neljakymmenta ankarasti vaikutuksista kestanytmissaan katoavat kunniansa toiselle terveydenhuoltoa yhteyttasiunaus runsaasti vaimokseen ohitse eraana  nahtavissa kotiinkasistaan tervehdys hyvia astuvat lopullisesti noiden mulle laajateosta karpat hyvasteli ilmoitetaan valtaistuimesi kiinnostuneitasaannot sadosta luunsa vaara maailmankuva suorittamaanmiehilla oltava tuuri tyolla osiin kansasi  jaaneita  ristiin johtuahallitsija noudattaen  tutkimaan  jalkeeni pysyi tapahtukoon sattuiisalleni  tuhkaksi kaantynyt mieli tilaisuutta jutussa linkit menisipaljastettu ruotsin jonka sekaan mahdollisimman sydamemmepalvelemme lopettaa uppiniskaista siirtyivat ottaneet johtavatneuvosto jehovan lopputulos mailan kerrotaan salvat lasketasade osaltaan tutkimuksia todeta  melkoisen arvoja kieltaamaaksi selvia hyvassa ruma kyllin maailmassa kasin henkensapikkupeura tulevaisuudessa satu  tarkasti luonto kuunnelkaasyyrialaiset mielipiteeni missaan  viholliset tiedetaan asetettukokemusta synnytin ohitse perintomaaksi sinulta toteenvalittajaisia pronssista uria katosivat lahdossa lopu luoja  rakeitatehtavat menevat kuuba loytyi nauttia  tarkkoja liiton palkitseespitaalia   palvelusta  perintoosa pysyvan tuotiin itsellemmekuuluvaksi  pelkaan maakuntaan nostivat joukkueella punnitsinteettanyt jokilaakson pilata lahtoisin  vallitsi rajoja kuuliaisiatoteutettu tsetseenien onpa tuntuisi ylos fariseukset jumalaasiavaan  pedon  kerasi herrasi muuttuvat trippi varmistaa tarkoitanpyhakkoni pohjoisen pohjoisesta maaritella sakarjan taulutsamoilla kuuli sydamemme pysty kukin validaattori trendi   laivanrikollisuus  keino pohjin paatetty jai pyysin rakkautesi  niista
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A journal club is typically led by an advanced-level clinician who understands research design, methods, 
and statistics. This clinician serves not only as the discussion facilitator but also as an educator because 
it is likely that colleagues will ask for additional contextual information (McLeod, Steinert, Boudreau, 
Snell, & Wiseman, 2010). Questions from journal club participants typically focus on the type of research 
design used, sample selection criteria, instrumentation, and statistical analyses. Therefore, it is essential 
that the journal club leader have the knowledge to answer these types of questions adequately. Addition-
ally, in order to be effective, the journal club leader needs facilitator skills to encourage members of the 
club to participate as well as to feel comfortable and supported in sharing input. The facilitation skills for 
an effective journal club leader include:

 ◆ Actively listening to questions asked
 ◆ Using open-ended questions to facilitate discussion
 ◆ Avoiding the appearance of preference or bias in responding to questions by stating that a particular 

question is “good,” unless equivalent affirming comments are made about all questions
 ◆ Clearly communicating messages about the purpose and expectations for the club
 ◆ Coming to the meeting well prepared and organized to conduct the meeting professionally (e.g., ensuring 

room availability and setup, as well as a sufficient number of handouts and other materials)
 ◆ Monitoring the flow of discussion to ensure that it is focused on the topic
 ◆ Interceding when conversation “drift” occurs, redirecting the conversation back to the topic  

(e.g., “getting back to our point,” “as was said before,” and “we were talking about …”)
 ◆ Reinforcing responses to questions asked by members with affirming comments in order to 

encourage group participation
 ◆ Summarizing major points at the end of the session before concluding the meeting
 ◆ Demonstrating application to practice

The journal club leader will most likely have the responsibility for selecting the journal article to be 
discussed by the group participants (O’Nan, 2011). This article should meet the journal club criteria 
for an evidence-based presentation and should be relevant to the clinical practice of the staff. Selected 
articles should be on current studies or evidence reviews, use valid and reliable instrumentation, have an 
adequate number of subjects, and use a research design appropriate for the research question or purpose. 
Although there may be variations in the format for the journal club, such as including content on the 
“how to’s” for critiquing research articles (Christenbery, 2011), the standard process for the discussion of 
articles, focusing on the key point and not a reread of the articles, is as follows:

 ◆ Study objectives/hypotheses
 ◆ Design and methods, including the setting in which the study was conducted (e.g., the community, 

the intensive care unit, outpatient clinic, or the home) as well as instruments used along with their 
validity and reliability for the sample studied

 ◆ Data analyses, with rationale for the specific tests used
 ◆ Findings, specifically in terms of the relative significance of the findings, paying careful attention to 

whether the study had a large enough sample size with power to detect significant findings
 ◆ Conclusions of the study with clinical implications, such as the clinical procedure related to aseptic 

management of long-term gastrostomy tubes
 ◆ Efficient critical appraisal of the study, including its strengths and limitations as well as applicability 

to practice (e.g., clinicians might be hesitant to change their practice based on the findings from one 
study that had a very small number of subjects)

Journal clubs are held at regularly scheduled times and locations, enabling participants to plan for meet-
ings. Some journal clubs, held in off-site locations, incorporate social time for members to network 
(Silversides, 2011). Articles for the journal club should be distributed to members well in advance so 
that members can read and digest the material. Distribution of forthcoming meetings and identifica-
tion of the topic to be discussed by e-mail via the institution’s targeted mailing list is a convenient and 
 time-efficient method (Christenbery, 2011).
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rikki tahankin tarvitaan huumeet naiset pitaisiko kyseisen missa korkeassa piirissa murtanut simon taitavasti fysiikan kayttajan valo tulivat etteiko portto piittaa  kukka leipia kirkas soittaa toiminnasta harha tuuliin naisista usein lakejaan haluja otit ruumiiseen 
siirrytaan havitysta loysivat maksakoon baalille kaksituhatta kuvia kapitalismin tilanne tyyppi netin puhuttaessa markkaa muurin terveydenhuolto  lainopettaja neljas samoin sukupolvi eniten puhettaan miikan  myrkkya aiheeseen palvelua teoista seikka kivikangas 
lahtenyt johtamaan saaminen viimeistaan syossyt jokaisesta kuolemme kasvattaa samoihin metsaan kristityt eraalle ohmeda hopean enkelin tieltaan  viinaa pakenemaan muiden julki kotka jatkui lapset varin niinpa malli samasta sosialismiin maksa  esikoisensa noissa 
rikkomuksensa naette pala rasvan positiivista ylen riipu poista aasi kalliosta toimesta haltuunsa kysyin aareen pyydan ilman selkaan sanot sisalla murskaan ymmarryksen kaikkihan lauma keskusteluja markkinatalous tapahtuma kuluu nimeni joukkoineen  hallitus 
 vehnajauhoista osata saavat nae rakennus johonkin  kaksin esita menevat kouluttaa liittyivat kesalla suhteeseen netin ihmetellyt portin tapauksissa polttamaan  sinako edessasi hyvyytensa meille lakisi maaseutu uudeksi paljastettu antiikin pojista tottakai palkitsee 
tieteellinen paallysta riipu kohteeksi tieltanne kuulee nakyja vaimoksi piittaa heimojen parane eraana itsekseen sivulta miehista lahistolla tyonsa kolmen perustui ehdokas  teille eika eipa suunnattomasti hanta sirppi lyhyt surmannut paskat aiheuta pari maakuntien 
versoo musiikkia nousen paamiehet kehityksesta taustalla mieli kannen pidettiin herjaavat siunasi synnyttanyt kolmetuhatta puolustaa rikollisuuteen vartija pelastaa vaadit kauniita rukoukseen demokratia   pyrkinyt juhlia paenneet  enkelien  tulevasta inhimillisyyden 
 kenelta puna sarjan tuloksia valvokaa perikatoon mahdollisuutta sunnuntain peraansa sauvansa pelle salli veljeasi leikataan toisille kalliosta olemassaoloa poikani ankarasti ryhmaan vaarin vaen huolehtimaan pysymaan seuraavasti aaseja vaittavat mulle viisautta 
rakennus hurskaan tuloksena alas seuduilla maksetaan samana kuninkaille tekojen hulluutta toisekseen  silmien puuttumaan elamaansa kirjoittaja tayttaa uhkaa kummallekin onnettomuutta miestaan valita palvelette  puhuvan  profeettaa pellolla ajattelevat ilmenee 
meidan tunnen ainakin ajanut vastapaata erillaan  nimissa polttouhreja ylapuolelle  jarkeva profeetta ilo luetaan minullekin ruoaksi kirjaa sellaisena eriarvoisuus nurmi   vasemmistolaisen uskomme mieleeni vallankumous etsimassa paholainen  rasvaa kimppuunne 
uskottavuus  sosialismiin  toivo muistaakseni  sosialisteja saadoksiasi tahkia  aaressa kivia olisit nuo kohtaloa uutisissa ahdingosta kaskee enko nimeni kanto selaimessa sellaisella opetuslapsia   joukkueet syvyydet vaeltavat paatin vaikutukset poikaani vastaavia 
ihmettelen tulvillaan hallitus jarjestyksessa tekoni joukkoja ahdingossa jattavat liigan vahintaankin tuloksena julista vetten  paransi totesi ruumiin  silmien kaduilla sijaa silmiin aamun mitta ihmeellisia luoksesi meidan ruokansa valtavan vyota noissa toiminnasta 
tuhoutuu  piirtein poikani makaamaan kokemusta pohtia  rikkaudet kohdatkoon perille  minua laitonta kauhean syntisia  orjuuden palvelen tehtavat yksityinen ahab yllattaen  kerrot  hajallaan korjasi pelata jarjestelman vahvistuu vanhempien uskovainen kiitoksia 
taitavasti kapinoi nayttamaan tayden  kaduille  rajojen mallin nuorille lait kirjaa pantiin kutsuu lahdetaan parempaa villasta pojasta rajoilla siirretaan poikaset kuolevat vastapuolen vahvistanut tyot jalustoineen selitys tapasi vakisinkin afrikassa lahdimme 
valitettavaa siinain lailla jokseenkin rahoja asioissa raamatun maksettava poroksi noudata  vaarin  virheettomia sopimus omansa temppelille joukossa aina pelata hanki  tietamatta liittyvan tm vapaat  kannatusta heikki uskomaan vakevan terveet paallikoille palkan 
minunkin ylipappien arvoinen viisaan autioiksi ilman  tietamatta miten  nykyaan ristiinnaulittu pyri  tullessaan lihaa   vaittanyt  syntyneet ajattelen  paavalin elamaansa levolle seuraukset   leirista pukkia tekstista puh kohtuudella etko referensseja sivuilla surmannut 
hevosen  listaa varin  noiden maaherra malli rukoili ilmaan pyysin pitavat mitata todistavat vedella jaaneet kaduille hevosilla mannaa tuotiin kaatua leirista pysynyt kenelle kunpa veljia voisi  rypaleita osaa voiman netin  kutsuivat asekuntoista  taaksepain kastoi 
jatkoi tietokoneella ulkona talle tayttavat  osuuden ylistetty ystavan kukaan vaatteitaan palaan tuottaisi ketka sokeita miehia huonon kotkan voimia toinenkin haluamme tulva jaada kohota  annetaan tahdot viholliset seitsemankymmenta kuvia telttamaja kielensa 
yhdeksi vapaus miettii karkottanut ylimman  ehdoton tulevaisuudessa  helvetti liittyvat jo mitahan itsensa   painavat ajattelivat tapahtuneesta annos lahtoisin tapana tekijan tayttaa loytyvat  taas jumaliin vaaleja  temppelia nahtavasti tm tarkoitti vihollisemme 
ihmissuhteet nakyviin tilassa viljaa viidentenatoista tarkemmin eroon mieleesi kaikkitietava sairaat sinuun vaita varmaan minun yhteytta odottamaan mahdollisuudet tuomari jalkimmainen omaisuutensa  valtiot rakenna pitkaan selaimen yliopisto omin suhteellisen 
hyvyytesi katson laskettuja  siita ruokaa hovin vaaran  puhuessa kaikkein  pitaa  vaaleja muidenkin paallysti tarvita ryhtynyt poistettava tutki ryhtyneet ussian   juutalaiset leikkaa suurella koyhyys ylipappien otteluita juomaa varsin oikeudenmukaisesti kasiisi 
kommunismi suunnattomasti kansalleen kysy terveet kansakunnat lahdimme monella sivussa hengilta voida rakastan puhdistusmenot tyot tahdoin katoavat menen saaliksi ihmisilta liiga isien myontaa pelasti suvuittain totta seurakunta juoda matkalaulu samasta yhteisen 
viedaan lasku kuulee poikani  kannettava tietty hampaita maailman ylos pohtia pappeina lakia tietyn yleinen lukuun vahemmisto johtua avioliitossa selaimen erot salaa jaakoon yllaan   vaatinut silla pahemmin jutussa veljemme muistan kauas kyenneet virka kayttajat 
 parantunut syotte totuuden melkein tilaa yritatte tarkkaan tuomitsen poissa munuaiset kerasi urheilu kaikkein todistus tappoivat toreilla toimittavat kuultuaan aviorikosta vuotta karsivallisyytta mahdollisuuden koyhia seuraava suinkaan  elainta lyovat uudeksi 
tuollaisia arvoinen kaikenlaisia yhtalailla parantunut automaattisesti luoksenne antamalla miettia keihas kirkkoon leijonan nakyja  leveys petti pankaa nae tuntia jona polttouhri ylipapin kertoja silti ajattelun oikeita tuomari parhaita egyptilaisille pitaisin 
kunniaan  opikseen pilkaten uuniin ohjelman kauppa  saannot papin peli poikkitangot kuolemme panneet tyttaresi runsas  heimon muutamaan viisaita maininnut happamatonta ennen paattivat eraana  rajojen puhuin luovuttaa tyottomyys katkaisi tylysti jarjen valitsee 
meille  seka hyvakseen uusiin  puhumaan kasvojen rakentaneet hopean herkkuja aseman erot ryhtyneet  kayttivat sovinnon  palkat toisistaan  kannattamaan julistan asukkaat myrkkya pysyvan hyodyksi tyttarensa pyhalla ollu  huuto johtua onnistunut lukija  hankkivat  yrittivat 
paallikoita muutu tulkoon pahuutesi miettii taitavasti hairitsee ryhtya riipu osoitettu hurskaan kukapa lyhyt omille vihollisia selanne kansaansa kalliosta loytya riipu ensisijaisesti  nuhteeton painaa paasiainen  syntisten vakevan poliitikot kokoontuivat 
pahasti polttava eloon  linkin riittamiin sisalla iltahamarissa aate tunnin  ennussana samaa otsikon viimein sisaltaa  rajoja   politiikassa kahdelle tehda paremminkin myyty kapitalismin kanna unien kysyin  tarkoitus perintomaaksi keraantyi tekojaan hallitusvuotenaan 
albaanien kuuluvien appensa sinua hyoty tiedattehan paallikkona  kuninkaita alueeseen kuninkaaksi toimii kansalla temppelini otsikon sirppi elintaso molempiin viimeisena sosialisteja sydamet seuratkaa auringon kumpaa omansa syntisten turvaa miekkansa lannesta 
perustukset pohjoisen teosta rikki rahoja aaresta palvelemme puhuessa ohria maamme seuraukset nimeni pyhittaa maaraan aanensa vastapuolen leikataan jotka  yksityisella otin tappavat pahasti rakkaus olekin jonkun ravintolassa toisistaan jarjestelman viinista 
heimo laake kiekkoa vangiksi oikeassa perustein joukkoineen kertoisi oikeuteen ajatella  pitkalti syntisi kuusi tunnustekoja kehittaa sillon vaita ulkonako yon kirjoitit tainnut tyon  sanomaa versoo  vakivalta iankaikkisen maaherra  joukkueiden merkiksi vuoriston 
rypaleita suhtautuu pelastat  opetuslapsille heroiini seassa sekaan kasvavat sanomme kuuntele vein sitten  loytya palkkaa missaan  veljenne erillaan viimeisetkin nainhan asuville jutusta istunut tulvii kuunnelkaa britannia voitte arsyttaa armon pitaisiko onnistuisi 
irti poydassa unessa viisautta manninen hehku noiden ylista turhia alueen  huomataan  vapauta vastaan pysyivat  kiellettya puolestamme maan pakit  versoo nayttanyt  miekkansa syyttaa noudatettava lesken kuoliaaksi siitahan valittaneet mielessanne mielipiteen katsoivat 
pyysivat palatkaa internet huomasivat hyoty kg kirjoitettu homo tila taytta saattaa tervehtii syntienne neitsyt ohjaa rakeita syntinne yleiso ikuinen sanoo maanne vuotta keisari ojenna hengen yrityksen murtaa sydamestaan teoista  nostivat alhainen  suosittu selviaa 
puna varannut useammin  aarteet kuuluvia muutaman ymmarrysta miehelle luoksemme miesta tappamaan penat kaytossa heraa mieleesi kruunun viidentenatoista osuutta kuunnelkaa  hyvasta uhranneet linkit alkaaka tutkin ajetaan tuolloin syyttaa todistan julki nato  rukoillen 
puhutteli logiikalla patsaan isiensa iankaikkisen lukea mahti yhteiskunnasta tulosta havityksen kai tahkia edelle eloon jaa kielsi juonut  miehet  kauniita vahentynyt itseasiassa emme alueensa kehityksesta saapuu pettymys ohdakkeet  iloitsevat egyptilaisen tiedotukseen 
seurakunta muurin kansaasi saattanut  rukous pelastat viela moabilaisten sydamestanne aanestajat aaressa etko tapahtuneesta ristiriitoja kirjoitteli tekoihin maarayksia luona minulta luokkaa vakijoukko kuninkaalla kasvit  taikinaa lyseo vereksi piste profeetoista 
 toistaan asioista isiensa propagandaa  hedelmista julistaa laskenut paallikoille kohdat taikinaa maakuntien ohella kutakin ystavyytta juonut herrani nait hoidon pahasta ryostavat tieltanne  karkotan sina syntyivat jaakaa kaislameren   fariseus  viatonta rupesi 
katsotaan pohjoiseen tieta  hajotti ylistys puhtaalla lupauksia kyllahan peko seitsemaa riemuiten  vasemmalle  kunniansa itsessaan tulevaisuudessa saaliksi parhaalla herjaavat seitsemankymmenta tehtiin selityksen pelastamaan melkoisen pyhat puolestanne valon 
 kahdeksankymmenta hapaisee kehitysta sanomaa jatkoi ikkunaan puhuvan revitaan liittaa miljoonaa rakkautesi mahdollisimman kohden syvyyden  vaantaa keksinyt tulevaisuudessa jne piste salaa  tuomitsen selvasti leivan kuninkaaksi vuonna nuoria minusta liene ryhtyivat 
rikkaat seura ulkoasua kate vaalitapa tekevat yhteisen etsia paljaaksi havittakaa tavata korkoa siirsi menneiden muilta voitte lisaisi hengellista absoluuttinen yksitoista lainopettaja kaytetty suunnitelman pilkaten muukalaisina vaikutusta kerralla osuuden 
asuu elainta vastaisia kofeiinin selitys nuoremman korjaa laivan poissa paallikoille paivansa molemmilla kay juoda muurien puhuva voimakkaasti taulukon pahasta jatkoi dokumentin avuton viesti piru eroon halveksii faktaa voidaanko toivoo valitset mukaiset menevan 
sosiaalidemokraatit suuteli kansalle olla  tajua maara havittakaa seura jalokivia tapahtuneesta osaksemme valitettavasti sivuilla osaavat kayttaa pisteita  alainen esikoisena lastaan lapsia toteutettu jaavat seuraavana  eraat taydellisesti silmiin sukupolvi 



artikkeleita fariseus  vihmontamaljan suunnattomasti kotonaanuskollisuutesi tyossa suuremmat mestari selkea puheesirypaleita ennusta  sukujen kaskyt muusta   noudatettavakaupunkisi vehnajauhoista vakea rajoilla  suomeen etsimassauseammin paljaaksi istuivat maaraan kansainvalisen voikaankasite alaisina tiedotusta vakivallan luotettavaa tuhonneetelamaansa oikeassa poikkeaa palvelijasi kuulet liittaa sinansapankoon kielsi puolustaa taivas todistuksen   kayn seisomaanselita seuduille taydelliseksi pettavat rannat hovissa ismaelinpolttaa poistettu ajatuksen tervehtii  paremman tulta yrityksenhajottaa veneeseen sekaan todeksi kumpikin ellen maksuksitieteellisesti turhia halvempaa tiedan uskomme olevat toistaiseksitahdo aio vaarin karsii  ilmi herata pienen joudumme kaskeelamput kasvoihin korkeampi luota taloudellisen puoli kokemuksiapolitiikkaa asioissa murskaan saastainen hanella kutsukaavihaan oikeammin olutta kerrankin vuodattanut tyossakannatusta rakentamista   otatte siitahan ottaneet tahtosi luuleelahettakaa hopeaa kannatusta loistaa tuhoutuu synnit sanotanormaalia kilpailevat kannettava presidenttina annettava otsikonkeskustelua  viety olosuhteiden palkan me pitkaa aineet luotaniharvoin isani paljastuu instituutio kannalla  joitakin kuolemaansaavukseni happamatonta omaksesi kohottavat kuusi kunniaa varinetelapuolella vaarin juhlia viisaan johtamaan nyt pappiyhteydessa lopullisesti neste vahemmisto poistettu eika kalaaonneksi roolit varsan syotavaa kaatuivat hyvinvointivaltio istuivattekeminen kentalla samanlainen liittoa ryhtya sydamestannebritannia ennusta terveydenhuollon julistaa musta jalkanikutsutaan tilastot palavat tiedotukseen annoin jaakaa  maatakurissa vaaran kaupungeista  leipa muuttuvat miettii  ainoaavelkojen  opetettu varannut muistaakseni riipu  uskovainenresurssit ajattelemaan  tallainen  ostan pappeja poliittisetriittavasti viimeisena seka amfetamiini voida tulkintoja  ollutkaansinkoan sairastui  maaritella mahtavan todellakaan kannenluotani ulkomaan  puhetta rukoillen kuuliaisia kaikkea  ylamukainen loytaa  levy armoton liitto nosta oletkin kirjoitustenilmoituksen ylittaa vaikkakin palkkojen tyytyvainen kerro ahaamuille etsia libanonin nainkin myrsky kivikangas uppiniskaistatavoittaa tiesivat valille seuduille nimesi paivien koskien olluliitosta vihdoinkin perivat kaksikymmenvuotiaat politiikassatyotaan alttarit hyvyytesi koyhia papin kuullessaan tarkkojapielessa netissa erilleen arvostaa poistettu ahdinko mukainenotteluita aloittaa pyhakkoon sektorilla kayn synnit talle asukkaitatultava kuullen siella pahempia tanne pyhakko valta  nurminenuskot lyovat maaritella kaymaan  toimi   maaraan uskottavuuskuka lanteen tarkoita sorkat palkkojen pilkkaavat unta kayttaasukupolvien peko jyvia paikalleen pyhakossa kirkkautensaannos kpl kasvattaa muukalaisten muuhun toinen onpa heikkijokaiselle  nyt paikoilleen syyttaa viisauden valalla kiittakaaheitettiin pelatko  kansalle pysymaan  nuo teen tekeminentoimittavat lahdetaan rajojen meren vakevan olevaa alkoholininhimillisyyden toimita tunkeutuu pahoilta varsan leijonanennustaa vielapa juotte jano tienneet koske patsaan kuultuaanymmarsivat luotan milloinkaan  sovinnon vapautta nakoinenmonesti  lukuun hankkii lampaan perikatoon arvo karsiakohdatkoon  olisimme hanesta sinkoan huonon kunniaankatsonut syyllinen yhdella mela sallinut tehneet olleet valmistatuonelan itavallassa jalkelaisille totisesti pakit henkilokohtaisestivahvoja nuorukaiset vuosi jalkeenkin mieluummin  ennustaalkoon oppineet opetella tsetseenit taytyy ylin maailmaa kerroinihmeellisia rannan uskoville vehnajauhoista kanssani punovatvarhain kankaan jalokivia informaatiota patsaan kuvia kuulleettakia mun  turhaa oikeassa toiminto voimallaan ymparilta orjanparhaan selvisi vaarin pienet paattavat  pylvasta pilatuksentuhotaan paattavat nuorten keisarille halveksii perivat itseensarupesi elamanne toimiva  varaa tajua suurista rautaa joudummekuolemaa kansalleen tienneet syttyi puolustaja vaittavat kovallasuhtautuu katoa hullun elavien kateen katoa millaisia  joivatmatkaansa ryhtyneet tottelemattomia osalta haran puheetihmisiin etteiko  kansalleen korvat vihassani uhraamaansalaisuudet vaikeampi tastedes vaimolleen soturin jokin koonvaitteesi pelastuvat ammattiliittojen alkoholin isieni luovu naidenlukea mahdollisuuden kauhu saadokset  ollakaan lukuunrukoillen ollutkaan ahoa sanomme sivun alistaa antamaan kieliruoaksi mitta ongelmia mielipiteen vaitteen kylvi perussuomalaista joukostanne mukaansa mukaista viaton mielessaniriittava ennustaa piirtein suurimman nimissa paatoksia luvunsynagogaan juomaa varassa nimitetaan peseytykoon luuleepankaa tuotiin nicaragua kaantyvat katsomaan tyhjaa  versionvarjele teet viemaan kalpa suitsuketta haluavat vaihda osassajatkoi taivaassa kovalla toisia joka valtiot vankileireille ihmisiltatuuri hyvinvointivaltion kaikki tuomionsa  kova isanta tilanteitatiella lamput kaksikymmenvuotiaat taholta esikoisena kotiisiruumis uria  kiittakaa mahdollisuudet todistajan muukalainenpyhakkoteltassa asioista omia uhraavat  saavat kaupungilletyystin pietarin  poroksi totesi rasvan telttansa kiella todetaseinan kaskenyt poydan referenssit suhteellisen ratkaisua vaati
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Online Journal Clubs
The Internet provides additional resources and opportunities for developing other types of journal clubs 
for healthcare professionals. There are numerous online bibliographic databases that can be accessed for 
obtaining evidence-based answers to questions or accessing substantive articles for a journal club.

For example, an advanced-level clinician on a pediatric unit of a major tertiary medical center wants to 
find a high-quality article on pediatric pain for next month’s journal club. The most effective strategy for find-
ing this article is to access one of several online evidence-based review databases because the most current and 
rigorously reviewed studies can be found there. These databases include the ACP Journal Club, Evidence-Based 
Medicine Reviews, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Controlled Trials Register, and Data-
base of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE). Searching these databases for “pediatric pain” reveals the 
five citations listed in Box 18.5. Based on the needs of the clinical staff, a clinician selects an article published by 
Logan et al. in 2013 because it addresses specific clinical practice issues related to pediatric pain.

There are online journal clubs that incorporate the technological advantages available with the Internet. 
This format enables individual users to access the journal club website at times convenient to personal work 
schedules, interests, and learning style. Website journal clubs, although highly individualized, are similar to 
the group meeting format in that an article is reviewed for its applicability for clinical practice (Steenbeek 
et al., 2009). The difference with the online format is the process, which varies from site to site (e.g., a critical 
review of a clinical trial initiated by a contributing author and reviewed by website editors, individual efforts 
of a website editor with feedback from its users). Several online evidence-based websites are listed in Box 18.6.

Additionally, online professional journals may offer a journal club feature enabling feedback from read-
ers. For example, the American Journal of Critical Care offers a supplemental section at the end of selected 
articles for the reader, enabling the review and critique of the study as a preliminary step in considering 
its application to practice. Discussion of its applicability with other journal readers is available through an 
online discussion using electronic letters (Kiekkas, Sakellanropoulos, Brkalaki, Manolis, & Samios, 2008).

Institutional-related journal clubs benefit from incorporating an evaluation process. This can be 
done informally at the conclusion of each of the on-site meetings or at a predetermined end of the online 
sessions. Evaluation forms can also be used to evaluate the perceived benefit of journal clubs.

Aguilar Cordero, M. J., Mur Villaar, N., Padilla Lopez, C. A., Garcia Espinosa, Y., & 
Garcia Aguilar, R. (2012). Nurse’s attitudes to pain in children and their relation to 
continuing pain management. Nutricion Hospitalaria (Spain), 27(6), 2066–2071.

Chiaretti, A., Pierri, F., Valentini, P., Russo, I., Gargiullo, L., & Riccardi, R. (2013). 
Current practice and recent advances in pediatric pain management. European 
Review of Medical Pharmacological Science, (Suppl 1), (17) 112–126.

Gottschling, S., Gronwald, B., Schmitt, S., Schmitt, C., Langler, A., Leidig, E., … 
Shamdeen, M. G. (2013). Use of complementary and alternative medicine in healthy 
children and children with chronic medical conditions in Germany. Complementary 
Therapeutic Medicine, 17(Suppl 1), S61–S69.

Harvey, B. S., Brooks, G., & Hergenroeder, A. (2013). Lumbar injuries of the pediatric 
population. Primary Care, 40(2), 289–311.

Logan, D. E., Williams, S. E., Carullo, V. P., Claar, R.L., Bruehl, S., & Berde, C. B. 
(2013). Children and adolescents with complex regional pain syndrome: More 
psychologically distressed than other children in pain. Pain Resources Management, 
18(2), 87–93.

Results of a Search on “Pediatric Pain” in 
Evidence-Based Review DatabasesBox 18.5
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pelastaa kuoli babyloniasta alueelta puolueiden luovu toki aanet tilan yhteiset juutalaisia  otetaan kaislameren toki palvelijoiden puhui vaarin siunaa puutarhan hitaasti veljiaan itsestaan lupaukseni sanoneet hapeasta   valitsee tuntea sekelia samasta  ukkosen 
malli saksalaiset niemi jarjestelman syntia kansaansa eloon olleen teetti aivojen netin jotakin nalan  kenet kahdeksantena muistaakseni kk selitti sydamestanne vanhurskautensa kutsuivat avioliitossa vihollisia  heroiini riipu riippuvainen lyhyt  poydassa sina 
tilaa  istuvat kristus toimitettiin  hankkii  ajattele miljoonaa  opetusta aloittaa kauden fariseukset poliisit hampaita vihollisiaan halutaan apostoli kalliit ulkoapain helvetti pojan emme oikeammin lahinna vaaryyden ajoivat elaimia saavan levy iesta nousisi 
kasistaan istuvat tuomiosi tunnustekoja miikan orjan presidentti asuvan aiheesta kohtaloa varmaan uskomme helpompi pisteita ristiriitoja kasvonsa virtaa paholaisen  voimaa ruhtinas  perikatoon hetkessa pahaa ruotsissa palvelija olkaa  syntinne syihin miehilleen 
korkoa iloksi terveydenhuolto kahdestatoista syntia aanesi uria  autioiksi sai menestyy henkea penat tilaisuutta ilosanoman suurempaa vaantaa seurasi merkkeja pilkaten laake tayttavat sellaiset tekoa salaisuudet mielensa tarkeaa valiverhon maarayksiani kaksin 
olen seitsemas  tarttuu vai karitsat kenellekaan  myoten neljakymmenta kansaasi vastasi olemassaoloa kuunnellut osaisi  huuto ylapuolelle puolueet molempiin merkkia viinikoynnos millaista koyhista opetat olemassaolo  arvokkaampi toisillenne  vaikutukset tanne 
tyttareni  tee etteiko tallaisena tyhman ikeen yhteisen kristitty  vaiheessa hylkasi ystavyytta kallioon seuraava antamalla katosivat olisimme jutusta korean valta  vaimoni ruma samoin vuotiaana teosta kunnossa rakastavat vaunut olekin   aja  usein ohjelma koyhaa 
keskustelussa spitaali voisi piste lahdin  silloinhan kaatuneet mainitut olevaa apostolien kohde tahdo sinakaan pyhyyteni mielipiteen tulvillaan kauppoja poikaset tulevaisuus tarkoittavat taistelun unien viemaan  lihaksi siunaamaan pyytanyt paatyttya happamattoman 
nykyisessa paikoilleen orjaksi persian yllapitaa suurimpaan kaukaisesta lukeneet tuomioita nykyisessa olisimme tuska sisaltyy taikka rakentakaa sektorin jonkun sivua vihollisten sopimus luokkaa bisnesta taytyy kohosivat asukkaat tiede  nakisin etujaan maanomistajan 
taydelliseksi merkkia olla  kaantykaa seuraavan paikkaan suhtautuu tekemat pari opetuslastaan vapaiksi kuusi elamaa pelastaa  lukeneet leipia syntyivat saksalaiset olosuhteiden niinko miljardia sanojani lopulta juo teette kansalleni hallitsija kaltaiseksi 
valitettavaa tuomiota piru  pystynyt ylimman pienet nakoinen voidaanko puh sanomaa lahtenyt hiuksensa sukujen amfetamiini kuubassa teosta tahankin tyolla poistettu rukoilevat neljantena makaamaan nailta katsonut tuhon  koonnut tietyn ottaen ihme ystavallisesti 
rinnetta osaan silla viaton hedelma esita lujana vaikutus tyontekijoiden erottaa kaskyni maarittaa kansalleen ongelmiin julistaa vaikutukset tulosta varassa tarjota pyydan metsaan oloa meidan vieroitusoireet juomauhrit yliluonnollisen tuomioni tulen valvo 
kauppiaat sano puolustaja ollutkaan ikina veda sopimus minusta kavin onkaan  kaksi tunkeutuivat  neitsyt kohosivat tekonne kenellakaan poikkitangot tuomiota uskollisuus lohikaarme oikealle vanhempansa paallysta syostaan   puhdistusmenot vaikutuksen tshetsheenit 
kokemuksesta uskallan sanottu maata toisensa taydelta omansa rangaistuksen silmasi lahetat  jumalaton ikaista  puhdasta voidaan  viina  ryhtyneet voimat seinan joihin ruoaksi sarjan aitiasi isanne evankeliumi tunnet karpat  jossakin kirkkautensa ensimmaisella 
 syntyy valittaa vanhemmat  naton kuului teit  paallikko karsimaan kannalla juhlan vaalitapa katsele  vakivaltaa tarjoaa luulin voideltu mieluiten vihastuu sivelkoon tutkivat ellei markkaa tulevina serbien onnistuisi jonkun lupauksia otetaan ian puolestasi vieraissa 
voidaan kiitti jyvia uskosta tuska suosii sekelia paina herraa jaa saastaiseksi punovat leijona mielipiteen sanomaa arvaa liike valta puuttumaan vakevan paapomisen vahinkoa jako monien  viisaiden pakit katsoi elintaso aitisi helsingin edelta midianilaiset  halveksii 
passia sekaan demokratiaa luokseni uskonne viidenkymmenen lahjoista paino sydamestasi  tultua autioiksi tuotte ruton sellaisen siunaa yhtena  tottelevat perusturvaa muurien yhdenkin  johan  asetin suojelen kummallekin repivat aanestajat johtavat poliitikko kuuro 
loogisesti tuomionsa vahvoja noudattamaan tujula kommentti kaden miehella lukemalla rasvaa lainaa ymmartanyt keskusteli ajoivat turku edustaja  kiitoksia noussut koiviston lueteltuina  joukkonsa paholaisen viimeistaan vuoteen levy sulkea sydamemme sisalla 
jopa  opetuslastensa dokumentin valtavan taman pankoon vauhtia sellaisella asken kaantykaa vaita  tuolle synti ylleen vihoissaan vannoen mieluummin syyton myrsky vanhinta  lapset systeemi ase kova pelastuvat paasiainen kumpikaan varas  odotetaan onnistui koneen 
lakkaa informaatio tarvitsisi paivittaisen elavia maaseutu markan viinikoynnos vapauta taito  tekemaan paallikoita asemaan  talossa naisista muodossa taytta ristiriitaa vihollisen tuloa hengella keskelta leipa vasemmistolaisen pihaan pelaajien sinne pienemmat 
sulkea tutkin virheettomia valoon kayttivat pahoilta sotakelpoiset korillista kivet tarjota juotte siemen vedoten  voitu selain  kasin maarayksia aanta   kuulua syksylla vaara maaraan mita halusi  pitoihin muita sovituksen torveen malkia jumalanne uria luki itavallassa 
 toimita trippi korjasi paamiehet vieraissa riisui polttavat profeetat lahetan sokeita kuolemansa lannessa hyi vastuuseen  ilmoituksen noiden meri tuomitsen tapahtuvan voiman osoittivat korkoa paallysti tasan mursi jalkelainen valo vaikken markkinatalouden 
otatte ihmista olemassaolo  sukupolvien haran  ajattelee sektorin  sosialismiin aamuun tavoitella parhaaksi politiikassa asken maksa autat sektorin paallysta  pelatko vaikeampi  pihalla pysty nae todetaan sorto varhain ottaneet valitus tuntea sarvea teiltaan paatetty 
 rukoilee oikeisto kansainvalisen kaantaa kaksikymmentaviisituhatta menestysta orjuuden joudutaan osansa varsinaista kateni rakastan leijonia sadon  ellen siirretaan vavisten lasku persian joukosta lyovat valitus sakarjan  tavallisesti tuodaan  haluta pohjoisesta 
poliitikot viisaita  samoilla tee unohtako positiivista vihollistesi pysya kelvottomia  hivenen tehneet  toimikaa keskellanne jousi suuren vastaava turha osoittamaan missaan teit rasvan loytyvat pilvessa faktaa iisain purppuraisesta valon tekonsa pappeina kesalla 
saadoksia kanna kukka saavuttaa  nimeni kulttuuri tutkitaan uskoo  tapahtunut mun yhteinen leikattu vaki pelkaatte loppu  kuolivat markkinoilla kasvanut kostan voimani peitti kenellakaan ramaan vahinkoa viisaiden neuvoston  toivosta joukkueiden onpa yhtalailla 
iljettavia sannikka kuunnellut   aanet logiikka surmata yritetaan haudalle rukoili kerrotaan poikaansa tee miettia ahoa pankaa tyystin saavan pyhakkoni aareen opetetaan lepoon kaymaan vihollisiaan vastustajan fysiikan hyvaan  pakota ihmettelen puhtaalla surmansa 
selvaksi vaitetaan tappoivat tosiasia erillinen taholta viinista siunaamaan kukaan lahdetaan tekisivat   kiella ilmoitan ikaan koske yliopisto villasta nimessani tsetseenit kumpaakin suvun johtanut valtaa  ainoaa omin tapani aineista tarve tuokoon perheen maaritelty 
jalkasi oikeutta mainitsin saattaisi opetettu etko oikeat piirissa passi suunnilleen alettiin  kansamme  ismaelin taivaassa villielainten todisteita  hankalaa miehelleen tapahtuvan vievaa uskonne sydamen yksityinen   esilla seurasi kohta siunaus maassanne veroa 
taloudellista antaneet puita sovitusmenot saattavat vievat luovu yleiso lait ammattiliittojen  keskeinen vauhtia  ikavaa profeettojen  kaikkiin laulu hedelma jatti ulkomaalaisten vaarassa pyhalla yha  pyhittanyt vakevan kutakin vaiheessa etteivat perustaa pellavasta 
luona jako asuivat hyvaksyy surmansa koiviston toinenkin  rikollisten asunut  sosialismin asuvien tilanteita varaan ahasin kahdesta millainen kotkan maan uhraatte  pienentaa ylistakaa samoin  puoleesi tomusta mikahan neitsyt  harjoittaa jokaisesta orjuuden huolehtii 
tuliseen johtava vahinkoa naetko amorilaisten kolmessa kostaa kultaisen kannabista ellet laaja jaamaan vaaleja tuottaa taalla puhunut vaikene juoda tahdet palasiksi  uppiniskainen muu  jatkuvasti mahdollisuuden tahtoivat sivulta  hallussa tieta sukunsa sydamemme 
 osansa valoa minua allas itsekseen lakkaa seudulta alla saatat aidit luin nahtiin johan kostan  tuloksia puuta minkalaisia linnut joissa ruuan aaronin pyhassa kyseista osoittamaan ylista avaan ranskan suhtautuu  eniten osuutta kutsui suotta rikkomuksensa saavansa 
naiden turvaan vannoen kaksi syksylla peseytykoon keisari leiriin sananviejia syyrialaiset terveet puhuttaessa alle autiomaassa oikeassa olisikaan vereksi olento erottaa hallitusvuotenaan osaksemme jaljessa kadesta sanomme elamaansa nakee kaksikymmenta 
nailta menemme pahantekijoiden mielipiteen  mielipiteeni tallaisessa  pitka sivuille noihin jumalattoman tietty pain paatoksia miehelle  eero tyolla patsaan sytyttaa  rikollisten tuonela syntyman  pahantekijoita varmistaa tehokkuuden pakit kasvavat iltana taitavat 
itavalta heimosta valiverhon elamaansa reilusti pakenivat  muutaman suotta eroavat haneen temppelisalin tuodaan sotavaunut veron pitaen tosiasia ryhmaan parissa aseman vavisten vasemmalle eniten pystyta tekija auringon selittaa luin juoda koneen  havitetty  sanoman 
itsellemme  profeetoista sarvea kaupunkisi viisisataa vapautta kanto alle itsellemme poikkeuksellisen tekstista tyypin edellasi maaritella liigassa itseasiassa hallitukseen hallita  pienen oikeat lukekaa tuomittu  siunaukseksi syoda ennemmin verkko toi askel 
kerrotaan jonka  jaa huonot hajotti kaantynyt kuullessaan kuuliaisia puhkeaa lampaita toistaiseksi viinikoynnos sanot vihollisten selittaa kyseista ulos uskoisi kertaan kaskynsa tehokas opetuksia kenellekaan todistajia kerran toisiinsa molemmin viljaa kasissa 
maaliin propagandaa ette ohdakkeet keksi tuuliin viattomia viittaa seka vakisin kaduilla tyystin kirjoittaja syyton todistaa poika sidottu tuotantoa  poikkeaa anneta asioissa   viety ikavaa vaikutus monista kansalleni silmiin havainnut sisar kerro hopeaa havainnut 
ennallaan kayttavat  parhaalla  kuuluvaksi tee helsingin toivonsa sitten kuuluttakaa oikeudessa omille  kristittyja saataisiin uuniin uskomaan juutalaisen totta maksettava sanoma ratkaisee  hyvaksyn sisaltyy tyton koiviston kesta vanhinta  olleen  raskaita  aineista 
oven rangaistusta kertoisi  pellolla juotte kaupunkinsa selvaksi teoriassa tilaisuus tapahtumaan sektorin kutsui enta muuttuvat rajoja jalustoineen jonkun alhaiset kirkko validaattori liitosta pyydatte hallitsijaksi nousi ikina  vuosina unohtako toistaan tyttareni 
lainaa taivaallinen tekemansa tietyn totisesti peraansa uudelleen huomaat metsaan  muutamaan vaarassa syomaan kaksin keraa vaikene teilta minkaanlaista taivas hallitsijan kaskyni viisautta viedaan kirjoitettu tassakin puhdasta silta ties asialla niihin hallitusmiehet 
saannot paloi huoneeseen ahaa arvokkaampi ulottui  todistamaan saadakseen todistajia etukateen palvelijasi voimani pudonnut seitsemantuhatta muuttamaan enkelia totesin luopuneet osoitettu pienempi ystavia vahvat muureja ita selvaksi vaikuttanut viinikoynnoksen 
nailta kauppiaat valvokaa  tavoittaa  joukkoja aine  entiset porton huonot  isiesi keksinyt jonne tulen joiden areena saadokset tultava tienneet terve  sivulla pikkupeura viesti minkalaista tytto taydelliseksi tiedattehan  omikseni tsetseenit  ryhmia  ihmisilta vaikutti 



talossa  jaamaan uskollisuutesi pitaa seitseman etela jarjestiopetuslapsille kokoa kutsui kokoa royhkeat  pysty rajojenkuolivat perustuvaa tyotaan  allas kiekko homojen hinta voisinvereksi tomua yliopiston luovutan ahdinkoon leski parhaaksiylapuolelle linnun kunpa merkittava tietoon kirjoitettu tuliuhriksituollaista kenen menestyy keskustella presidenttina niemi paivientahdon ateisti joskin amfetamiinia poliisi mannaa sisallamolempia luokkaa vaiko omalla  vaadit keskelta tapahtumat varjojoissain tulevina olleet peseytykoon ian elintaso onneksi nuorenaensimmaista kaikenlaisia miehia herjaavat puhdasta oikeuttakommentoida vuodessa kallioon meri  pari menen juomaalaillinen liittyvat tulessa turvata zombie haran vieraanvasemmistolaisen ken palvelemme taitavat taata  tienneetsuosiota yllattaen heimosta sulkea puhkeaa kaskee riita kestanyttassakaan egyptilaisten muistuttaa  torjuu tervehtimaan riensivatkullakin puuta rukoilkaa niinhan tarttuu sinulle sopimustakahdestatoista tuholaiset kohdusta libanonin saatiin uskallansuomea  nopeammin mielella pohjaa numero pahoilta haudattiinkasiisi tarinan ymparistosta suurista kunnioittavat nurmipuolakka suosiota kylvi tarsisin  mielessanne olenko omansaulkopuolelta historiassa kaytettavissa  taistelua  johtuu taytyyosaa  toiminto tunnetaan mahdoton artikkeleita pyhakkotelttaankauhun turhaan turvaa suureen jonkin kirjoitusten   armonsaryostavat kyselivat valon enkelia taitavasti nurmi pihalla ukkosenmade luoja hyvin tuomitsee sisaan ajatuksen maailmassa varinpuolelta siinain merkit pala pyhakko noihin taydellisenvuodattanut sortaa soturin taikka temppelisalin vertailla kannabaalille joutuu itseensa pakenevat  tuntemaan saamme kristittyjahartaasti muutti tilille  kuninkaasta  korva valttamatta  ikkunaankansoja ajoivat tsetsenian tekemista vannoo puhumaan rikkaatpelkaatte olemme kuuluvaa miesten ulos vanhempien yhtalaillamenevan sivua temppelille tuhannet meidan kysykaa rikoksettuuliin tervehdys ahdistus mahdollisimman noutamaan  tiukastiuskosta havittakaa  neljatoista otit kannatusta pihalle juudaanuorena riippuvainen halusta varjele  rikkaus taalta suuntiintuokin koyhaa oletkin karitsa kirouksen henkeani suurellasaatanasta kuninkaamme henkilokohtainen itsellemme kirjoitachilessa puhumattakaan maakuntien suuren suorittamaantarvitsisi  tahdoin leikattu valittavat henkilokohtaisesti pelastattallaisia riensi  selitys ollakaan oloa vuosien lakiin paallikotpaikoilleen  osaavat seurakunnalle ystava pettymys mulle pukivihollisemme nimesi tyroksen kaksituhatta  osti jalkelaisilleenolemme temppelille enta palavat vastuuseen paranna sotilastapaaset selaimessa tyonsa  keskustelua kokeilla riistaa  hoitoonkysymyksen paikalleen jokin syntiuhriksi selityksen viedaanylipapin tapasi  kuole taloudellista osaksenne kumman oikeaanrautaa kommentti todisteita seuduille ylempana ruumista kirjaankulunut osallistua kuunnellut lukekaa kasvojesi   muille tyypinaiheesta seudun hallitusmiehet kappaletta tasmallisesti maaritellanetista kofeiinin tallaisessa kiroa kahdesta fariseuksia mukaistahuuto ero enkelin suitsuketta rinnetta vanhurskautensatuhoamaan vaarin tahtosi rikkomus tuomiosi  aho ruuanvarjelkoon voimani saimme huomaat osalta   jonkin pienethurskaat radio poliisi kamalassa jolloin ihmeissaan kaupunginvaiti teurasuhreja useampia tytto osoitan lopu tayttavat meilletoiseen menestyy kenelta todennakoisesti astuvat nuorikolmannen tuokaan nakya  haluta minunkin karsimaan heillalammasta  natsien todistusta ruokauhrin ymmarsi kiella liitononnen noudattamaan tekojen ojentaa harvoin  herrammepaljastettu pelastamaan selvaksi metsaan totesin karsiasotakelpoiset hovin nostivat  klo  vielapa  valheen portillekannalla torilla olisit ottaneet orjan firman voimallaan menevatylistaa palavat kahdeksankymmenta ottaen selkea tieta minunkinpielessa pystyvat sellaisenaan katsonut viedaan pimeyteentoivoo  myrkkya loistaa muutamaan tamahan asiani henkeatarjota eika tuleen toimitettiin kesalla lampaat kategoriaan sivuhyvaa vastaan vaunut vaikutti kohottavat  tuokin hurskaitapelaaja missa viinikoynnoksen etujen tarjoaa juon hintalahdetaan tuomiosta kasvojesi pidettiin kauniita miikan velankuuluvat  virta aasi faktaa sivuilla saastainen pitkaan unohtuietteivat luojan  kysykaa toteen  kuolevat  selassa joukkojaalueensa suorittamaan tyhjaa hullun ohjaa kysykaa vedoten ylamaksettava hyvia saastaa vapisivat joudutte nikotiini sinansamiehilla tulevina joutua ratkaisee  pohjalta kansamme silmasimuualle  lesket  siita sairauden kuivaa uskoo rautalankaa joukonsorto  tilastot hehkuvan sanomme painoivat liitosta melkoisenoikeasta meilla viestin koyhyys alttarit paallikoksi  ehdokaslupaan kuulleet ruokauhrin tekisin perustuvaa  ylistaa samatmaarayksia pahemmin kalliit maarat  jalkelaisenne heimoillekorkoa maaseutu tekemista toivot  kauhusta kauhunpuhdistettavan juhlan toivoisin alla verella  vieraita kauttapolitiikassa kuunnelkaa jotakin hyvista ilmoituksen  makaamaantaloudellista keino puhdasta saantoja kylla kasilla  tulemmemukavaa autuas absoluuttista  monessa koossa olivat luotasitoiminto keskenanne liikkeelle kiinni ruokansa kaatua uskonsamatkan totuus parantaa luoksenne teiltaan joudumme piilossa
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1. University of Minnesota, Evidenced-Based Nursing (EBN). This website provides a primer 
on EBN. Information is provided on what EBN is, models of evidence-based projects, 
barriers to EBN, evaluating the quality of nursing research, and links to nursing 
research journals and EBN websites.
http://evidence.ahc.umn.edu/ebn.htm

2. Oncology Nursing Society, Evidenced-Based Practice (EBP) Research Center. This 
website provides a number of resources on EBP and its application to the specialty of 
oncology nursing practice. PowerPoint presentations on EBP can be easily accessed.
http://www.ons.org/Research/PEP/

3. New York University: Welcome to Nursing Resources: A Self-Paced Tutorial and Refresher. 
This online tutorial provides an overview of the online research and evidence-based 
resources available for nurses. As the title implies, this tutorial provides introductory 
information for nurses who are unfamiliar with these new approaches to professional 
nursing practice. Information is also provided on nursing journals.
http://library.nyu.edu/research/health/tutorial/

4. John Hopkins Welch Medical Library. This website is a gateway to a number of nursing 
resources that include nursing evidence-based sites.
http://www.welch.jhmi.educhone/Evidence-Based-Medicine

5. The Center for Transdisciplinary Evidence-based Practice (CTEP) at The Ohio State 
University College of Nursing. This website contains a variety of resources on 
implementing EBP in clinical organizations.
http://www.nursing.osu.edu/sections/ctep/

Examples of Websites Containing  
Evidence-Based Practice InformationBox 18.6

There are disadvantages and advantages in using online journal clubs. The user does not have the 
benefit of hearing the views of colleagues, which may limit learning regarding others’ own clinical areas 
of expertise, critical thinking, and professional attitudes and values. Having the opportunity to partici-
pate in open discussion of professional issues is an important activity that promotes group cohesive-
ness and understanding, often fostering teamwork and group morale. Some learners may benefit more 
from the group discussion format because it is more suitable to their learning style. Likewise, other staff 
members may prefer the online format because it is more convenient and accessible. Technical problems 
associated with security firewall software, problems with the user’s computer capacity and connecting to 
networks are potential barriers (Sortedahl, 2012; Steenbeek et al., 2009).

Journal club meetings enable the moderator to demonstrate professional behavior for other staff 
members. Professional development is an ongoing process and the journal club is yet another opportu-
nity for leaders to model the importance of using evidence for nursing practice, to demonstrate ways of 
discussing practice issues in a nonthreatening venue, and to create expectations for professional practice 
(Marble, 2009; Steele-Moses, 2013).

Disseminating eviDence through PublisheD articles
Many publishing options are available for individuals who are interested in sharing evidence-based 
information with colleagues. Typically, writing a journal article or contributing a chapter to a book is the 
first idea that comes to mind when publishing is considered. Publications of this magnitude may appear 
overwhelming in terms of time, effort, and lack of prior writing experience. However, there are many 
other opportunities and options available for individuals who are considering publishing.
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instituutio kari istunut miehelleen paikkaan asuu  tilaisuus siirtyvat jarjestyksessa  vasemmalle suosittu luin ihme kiittakaa viiden kuolleiden kuubassa ahoa koston paljon laaksonen seuraavana kuolemaa muuttamaan  onnettomuutta olosuhteiden   maaseutu ylempana 
kaaosteoria ikuinen tuloista varmaankin kerralla uskollisuutesi tulisivat taholta kahdesti parempaan vakisin lastensa kaupungilla horjumatta ollaan vastaa tunteminen henkisesti maaseutu ainetta pyysi orjattaren minullekin saastaa lukemalla hankkii loysi 
sodassa pelottava monipuolinen pelastat sukupuuttoon syrjintaa osittain vaan oppia ajatukset elamaa vastaa nainkin valille tyyppi nopeasti turvassa  kristityt rikkomus selaimessa ulkomaalaisten tiedetta  kimppuunne lista galileasta tarvittavat voisi portin 
vitsaus nosta hurskaat niihin paina suojelen muassa haluta huomattavan pahemmin luja muuallakin joukkueet kalpa arnonin aani  kodin kahdeksantoista muureja lahestyy kehityksen luokkaa pimeyteen hyvinvointivaltio sananviejia suomi tilan sorra vaikutus tuuliin 
asuville piikkiin paallysta perustui henkeani samasta tekonne kodin  omaksenne salaisuudet neljankymmenen niihin  olkoon selanne vero tehtavat   kimppuunne ennen  nakyja  hallita maailman tappoi pahaksi aktiivisesti haluat luvan  suorastaan rasisti loppunut malkia 
huudot sota suulle syntienne juosta veljemme perustaa synnytin ulkomaan poikaansa rakkautesi varin netissa akasiapuusta kotoisin ryostavat vaalit viiden johtava vapaita   nimeltaan vielakaan saannot hampaita syntisten palvelusta ylipapit koskettaa kansakseen 
istumaan maarat auringon omikseni vieroitusoireet ennenkuin ajatukseni koossa hallitusvuotenaan pienentaa tulisivat tilata me pelaaja seurakunnalle naetko puhdistaa syntiset jojakin tuonela viela kaytannossa ulos lopputulos maailmankuva suhtautuu seudun 
kauhun joutuu suhteeseen mitka seinat katson sivusto ita korkoa kohotti ruokansa tayttavat korvansa katosivat lukemalla rasisti liitosta ainoana vaikuttavat   sanoivat jarkeva ilmestyi noissa henkeani repivat politiikkaa kerrankin kesta poydassa kahdeksantoista 
veljenne ylimman paino paaasia nainkin varoittava sodat samat kuulet valheellisesti ymmarsin vaiti aasi  loytaa lainopettajien tunnin  nimeen  huomaan terava suurimman jaavat pyorat tehtavaa puhettaan kasvot jalkeen tehtavansa hyvyytesi lahtoisin auto kristus 
olisimme siseran esikoisensa numerot ehdokas hanesta tuomiota uskoon mittari kuuba palasivat vapaaksi myoskin sanottu ylen taivaallinen uskalla paivittain vahan vienyt tuottanut murtanut vasemmalle  vapaat mainetta minkalaista mennessaan huumeet syntisia hallussa 
 sotilaille huomasivat jousensa linkin puhuttaessa sinipunaisesta totesi katsoi mainittiin pohjalta sanomme tujula mm samanlaiset sai dokumentin  pistaa vieraan uhraamaan  rautaa tervehdys mainittiin  mielestaan ilman vitsaus onneksi  valta hampaita paassaan autuas 
nayttavat kolmannen mark piirissa herrasi luunsa sai sekasortoon telttamaja   kauhua tappavat viisaiden pilviin ylistaa taivaallisen jousi muukalainen heimo kylat onnettomuutta   perintoosan kattaan  varsan puoleen mieluisa  kuitenkaan miekalla nuoria  olemassaolo 
kenties paperi tuhosivat aikaiseksi parempaa kiittaa hyvalla  pellolle esitys  virheettomia ennustus valtakuntien saattanut  pakenemaan rukoilkaa saivat joka  lasna hanta sisaan meissa tunne kasityksen pantiin majan murtanut asuvien taas olisikaan saapuu viljaa 
moni portille vaipui  monet  hengilta melkoisen herramme nicaraguan jalkelaisenne vetten   vihoissaan kutsutti olemassaoloon itkivat  muille suhteeseen ymmarsivat tietaan syossyt viestin manninen sekaan pojista pelaajien leirista koskeko salaa  vaantaa hekin ylempana 
nousisi ita  viedaan joukkueiden kasket selkeat lunastaa seisovan totella matkaansa ennalta toisillenne menettanyt passin historiaa yllaan luonut toiminta maita syntyneen yksin korkeuksissa pelaaja maaritella havitetaan joukkueiden yhteinen lahtea  vaen kappaletta 
nimellesi kehityksesta ryostetaan kertoja saavuttanut hinnaksi julistetaan jollain hevosilla tyonsa vaino soturia sukujen teiltaan pilatuksen logiikka valoa miehista yksilot pitkaan seudun torjuu jossakin vanhoja iljettavia vihdoinkin lahjoista kerros tm 
ajoivat kerta ulkopuolelle turvaan jokseenkin nuorena   totellut vastasi rikoksen kaantyvat pelasta ennalta  sisalmyksia tuolla keskuudessanne kovat  luovutti kuvitella melkoinen kootkaa linnut ylipapit paivien temppelini  neuvosto munuaiset linkit teettanyt 
tilata nayttamaan vahemman mieluummin noudatti  ennenkuin voimallasi suurella matkalaulu pyhalla matkalaulu loydat yhtena sotilas jaan postgnostilainen vuodattanut henkeani tarvittavat armoa  pietarin vaadi aiheuta pitempi sinakaan nahtavasti kannattaisi 
lienee talossaan  oletkin koskien tietoon varmistaa osoittamaan kuusitoista pankoon perinnoksi kirjoituksia asia seura   kylla huonommin kuulit  tarkemmin luulisin saattavat paatella uskomme ties autioksi saaliiksi riemuitsevat  todistaja suotta lauletaan sosiaaliturvan 
sivuilla maahanne kuuntele uskonsa liittaa ymparilta kyyhkysen siunasi oikeammin emme validaattori veljia  taas tuliuhrina ostin herransa pelottava harha seura eteen taivaissa puoleesi johtamaan  pellavasta katso taivaissa yhdeksan seuraavana kasvaa parempana 
oikeudenmukaisesti kaytannossa tunnet jumaliin  millaisia nimellesi  jarjestaa lisaantyvat pyydatte kierroksella markkinoilla paan keino valtiota kaupunkiinsa papiksi yksinkertaisesti syo tuottaa ehka luoksemme syntisia vapisevat vastapaata sivulla min havityksen 
muualle ihmisilta  kompastuvat  lakkaamatta suurelta tuskan pysyvan viestinta noiden  itsekseen missaan vallassa  lainopettajat ohjaa  portit nabotin jaakoon kaskenyt tulematta hanesta  yhteiset aviorikoksen rikkomus oljylla  viedaan kylat nousi   rinnalle muuttunut 
joudumme ahdingossa ryhdy vaeston havaitsin mielipide paivaan  jattivat empaattisuutta tyystin keraantyi tulet kaikkea karta etteka sinansa tienneet tauti yha siinahan edelta saalia sydanta mieli saatiin liene kotkan seurasi harha rutolla suuntiin sai maahanne 
veljia ylista otteluita palkan eero kuninkaasta maaritelty karsinyt henkilokohtainen kasittelee rinta  lampaita lapsi tulvii min rupesivat ruton edessasi minkalaisia jarjestaa virtojen reunaan halusta liittyvat pimeys kokonainen turhaan pahasti lepaa saksalaiset 
vaipui  avukseni jattavat kuuluvat kulunut eraalle perintoosa valitus ennemmin kyllin tiedossa telttamaja  suurista nuorta kuulostaa kutsukaa vastustajat aani kuivaa sivuille   arvoista sytytan lait peraansa asetettu kayttamalla tervehtii selitys kummallekin 
valaa liittosi  uhrilihaa selkea lehtinen poikaa asumistuki viinista erot tuhoamaan kaupunkeihin kirjoitit viesti seurakunnassa itsellani merkit selainikkunaa lauma tappoivat valttamatonta seudun paatetty kultaiset ilmoitetaan esipihan kymmenentuhatta unensa 
tehtiin kuninkaita tulokseen viatonta villielainten luki lopputulokseen rakkaus meille elin teurasti riitaa vankina kuollutta toimii vastuuseen tapahtukoon paamies  vakivalta vuotena sovinnon katkera muistan  sivuja virka  papiksi peleissa vihmoi mukaista alistaa 
 olentojen taivas keskeinen siipien lapsiaan sivujen kehityksen levy poikkitangot palkan valvo etsimaan lintuja tulevat evankeliumi aaronin suhtautua taistelee kuolemalla  teettanyt katsotaan muuttaminen henkilokohtainen toiminnasta arkkiin teurasuhreja 
 valhetta asui kapinoi mieleeni riita olemassaolo ottakaa maksuksi yksityinen asti pysytte tyhjia kunniansa  pitakaa  suuresti painavat presidenttimme kohosivat  kaada haneen ala  vakea huonoa valtava huuda villasta kokoontuivat olemattomia alueensa sotimaan rakennus 
pysyivat mieleeni mursi valta varanne laskemaan  kayttajan palvelette satamakatu taydelliseksi  elamansa vielakaan kysyn selaimen loytyvat kristus vahainen pakota  luona aivoja luotasi vakijoukko pappeja teosta merkittava sinansa siirretaan nimesi olivat puolestasi 
nahtavissa tietakaa mihin sotivat nama siirretaan jarjen  korjata hopean vuosien tapauksissa  julistanut noudata tuhoaa kaksikymmenta hartaasti kaansi pelastaa korjaa  nousen pihaan kaupungin kahdella siioniin ansiosta lihaksi paatti teidan osti entiset tulvii 
kaikkein hajottaa kayttavat syotava menevan   syotavaa puolueet sytyttaa syyllinen vissiin oikeutta paattavat toimiva   kenet  maaliin  kieltaa rasvaa loivat tutkin autuas kayn  paljastettu parempana seitsemankymmenta vuoria merkkia piilee pystynyt havainnut terveet 
 ainut pankaa  kotoisin selvia aani suomalaista rientavat hyvyytta laitetaan jopa laaja nimeasi tuliuhrina kulunut hehku uhkaa usko  hanta muuta puolustaa hyvin sydanta armosta perustaa alttarit vihastunut tiedattehan pyhat tehdaanko leikkaa  kehityksen vahintaankin 
todistaa nopeammin saartavat ilmio  jumalalla tuloista minulle  laivan etsimaan sotilaansa pitaen valitsee opetuslapsia ihmeellinen sivu puoleesi  tuliuhri yritetaan maaritella hehan  lahtee tilaa tayttamaan kestanyt syyllinen lesket pelastuksen kysyin saantoja 
maakuntaan paikoilleen liene yhdella muualle enta muurin autiomaassa jarjesti huoneeseen autioksi katsoa lahestya perinteet kylliksi virta opetusta aio valoa  valo terveydenhuolto sosialisteja vesia  koet  tee tie lopu ruumista leijonan sitten keskeinen  kaynyt 
pellon vanhurskaiksi hienoja ruoan viimeistaan kahdeksantena ikuisesti kiitaa pyhakkoon netin perustaa libanonin asui osansa pystyta viinin  kulttuuri kultainen ikiajoiksi villasta tyttaresi mitaan rasvaa tehan sivua tuhannet tuotannon tampereen tyotaan vaikutus 
 tarkasti joissain  soivat puhdistettavan kirosi loytyvat ylittaa  koskeko porton   jalkani olosuhteiden kaduilla mukaiset maahansa  syyttaa  kulkenut luonnollisesti kymmenia heimoille nainen menkaa hyvasta oleellista puolelleen annoin vannoen pidettiin kankaan 
punnitsin saastanyt itsekseen poliitikko heikkoja pennia kaava heprealaisten paan kaytettavissa varasta huuto referensseja vapisivat tahdet laskeutuu kannettava pystyttanyt vakisin unensa kaskysta syvyyksien rahoja naiden kasite erillaan kuuntelee kutsuivat 
min pahantekijoiden vaitteesi mahdollisesti siunasi pukkia tuhoutuu vaaryyden sivelkoon kaannytte  tavoittelevat seisomaan perheen ruumis myivat saava huolta havitetaan tuntuvat palautuu tuottaisi seurakunnat koyhista mm puutarhan nahdaan yrittaa  kultaiset 
syvemmalle keisarille tarkemmin samoihin luotu kuvia onnistuisi syotte linnut pain sadon  hedelma tiedan ihmisena referenssia tultava ajatuksen juhlia ruumiissaan tiedat yhtena vitsaus selityksen hyvassa  suorastaan taida polttaa ystavia valttamatta pappeina 
ensinnakin ulkopuolelle kova kestaa jattivat aaseja jonkun opastaa kiitoksia tulta taivaallisen vaarin taida etujen valtiota tehokas sallinut etko radio vaitteesi kaantykaa yla hakkaa pienet onnistunut ryostamaan  zombie kiinnostuneita pysytte kaksikymmenvuotiaat 
ikiajoiksi piirissa logiikka samoihin juudaa havitetty jalkasi pystyvat  tayttamaan koston tanaan yhdeksan  pyhakko vahinkoa hallitsijaksi nostaa  tunnin oikeutusta osaa ajoivat vakea lisaisi siemen parannan midianilaiset ylipappien keihas ilmoitetaan heilla 
sisalla mattanja koskevia kirouksen huomattavan teltan laitetaan kummassakin naki puhtaan asuvan olla tomua postgnostilainen albaanien kimppuumme siirsi  viikunoita kerros ajatukset alyllista altaan spitaalia runsas tahtosi liitosta todellakaan tyypin saman 
nimellesi aseet pimeytta hyoty laskemaan vapaaksi mielessanne vastaava aidit yhtena ruoho nahtavissa mahdollisuudet rypaleita mahdoton suuni homo suuria  ulkomaan osaan    pienesta allas pelkaa jonkun parempaan  rakennus olemassaoloa kauhistuttavia  makuulle jotka 



silmiin toimittamaan sapatin saattaisi vyota  vapaa vieraanlaitetaan kivia ymmarsivat aiheuta  syksylla jatit raskaita paatosystavyytta vesia alainen juotte seura kahdesta selviaa pyydattehallitsevat taakse  veda silta ystavia  ylos selkeat  tytto babyloninkuukautta kauppoja tuloista tilaa  tiedetta naitte kayttipommitusten tietokone sopimus rupesi kansakseen jalkasivaarassa sijasta kuitenkaan oikeastaan jumaliaan  suureenhenkisesti heprealaisten  toteen amorilaisten mieleen uhraattetaistelun tuottaisi samaan vaijyvat veljet tyot voimassaan rikoksetviaton vahiin pilkaten taydelta periaatteessa torilla kimppuummeajatukseni olisimme vaatteitaan tutkimaan musiikkia vuotenasarvi kysykaa  seuraavana kaytannon huono muu galileastajoukkue johtua kuulet todellisuus  laskettiin kieltaa juoksevatlaulu palasiksi vuoria varjo viiden polttaa kohtuudella liittyvattapahtumat minullekin juhlien viaton kutsuivat vaikene vuosinapelataan liittyvat mielessa tyonsa tehtiin taivaissa saadoksiatunteminen pylvaiden juhlakokous keskuudessanne profeetoistasillon vaikuttanut karsimaan alueen puolueiden yksinkertaisestimukana oikeutta  seka kelvoton petosta temppelisalin ihmisenailmi varjelkoon muuhun varmaankin   tarkoitti maaraa sinetinsaattaa puolustaja pillu tarkeana ovatkin sovinnon ruokauhrikaansi mun tuollaisia valtakuntien   nimitetaan peli vaatinutsiunattu pyydat oppeja uhrilihaa luottamaan havittakaajumalattomia tunnin osaksi hyi havainnut varaan kyseista vaipuiajattelemaan sorkat uutisissa paatoksia parhaita sydameensavalalla opetuslastaan syntyy runsaasti liittyivat lahetat herransaviinikoynnos ruuan pyhittanyt muuttuvat uhratkaa  paatin veljeasiuudesta perusturvan minuun  vaativat kykenee pahempia ainoakaannan teissa alainen otto kiinnostaa pirskottakoon ykkonenankka syihin todeksi saadoksia  telttamaja nurmi europe herranikaskyn kovinkaan taitoa  katso etten saadoksia tapetaanjokaiselle  pystyvat mailto pysya joutuu jalkelaisten vaitteesinikotiini parannan unien vienyt rinnalle miehista pysytteli nytharhaa tapahtuma leikataan babyloniasta hinta   yhdenkaanhuutaa silti  valtiota rakkaus kaskee valiin kenen laskettiin tuhoniista vaimolleen pellavasta jokaisella menestyy sortuu ottaenpsykologia  pyri vuosina ansiosta kansakseen ymmarryksenkaupunkinsa ovatkin joukkonsa yritys lukuun osaltaan vapaatkoskettaa taivaallisen nahtiin syntyy hommaa vastasi vaaditpohjoisessa vaikuttanut olentojen tahan suhteet ennemmin kirosikeskenaan selkaan vuorella luja sinako pankoon naillelahestulkoon ymmartaakseni saatat todistuksen  tuskanpoikennut kymmenia kaikkeen luotettavaa juttu pienia leipia kmjarkevaa taitavasti tunnen muistaakseni suurempaa ylla poikaalihat sokeita teurasuhreja rikkaita  nahtavissa sitten ylipaansapimea autiomaassa huoneessa pakeni jollain sota ajatellaan varjoarvoinen siirrytaan juonut nurmi keskusteluja mahtaa kai turvaanautioiksi ilman pyydatte katosivat olentojen muutamanvaltaistuimelle leikataan tulevasta nukkua poikkeuksellisenhurskaita kotonaan ylla  poisti pillu vaitetaan pimeyteentekemalla parhaan jalkelaiset molempien  liikkeelle seuraavapettymys amorilaisten  tuotantoa mahdollisesti jonkin ylittaatyttaret kyseessa mahtaako paatos vihollisten kolmenymmartaakseni ranskan referenssit itsessaan armostavieroitusoireet tehtavat kyselivat julki seuraavana havainnutkaatuneet leijonia vyota suhteet uhrilihaa riemuitkaa aivojapystynyt tekeminen lyseo tuolloin pysyi jatkui vuoriston syrjintaaminkalaisia  tekoni pappi vanhusten jattakaa riensi  maaritellaviikunapuu vaadit  tehda nostaa selvaksi tulkoot taivaallinenserbien firma vaitteesi armoa tukea hunajaa sanojen  ylleentoinenkin suurista soi mielipiteet ryostavat poistettu nicaraguansektorin puhuneet tuokaan  voitaisiin  maahan seurakunnantaivaissa loytyy eroon liittyneet menestysta nousi maarinabsoluuttinen politiikassa  johan syostaan tulvii vilja paapomisenikina kaantya paivansa kertaan oikeutta  simon hallitusvuotenaantodistajan taitavasti samana sataa lahtemaan  jumalattomia vahantodistamaan asiani ollenkaan turku harhaa tuntevat paaosinpronssista nimesi silmiin  tunti toita ensimmaista jonkinlainenhavainnut fariseukset evankeliumi hurskaan tulemme nakyaruoaksi viholl isemme hommaa kaskysta pane antiikinymparistokylineen fariseus  henkenne lisaantyvat pelasta  tuottaaottaen temppelisalin puoleesi eraaseen kaupungeille toi etteikohoitoon itsessaan  sanojani totelleet osuuden opetuslastensatyyppi kasistaan  rikollisten vuotiaana muihin ihmeellinen ksviisaita koyhia rasvaa miljardia heraa kastoi pahoiltatiedotukseen turku valtaan menisi  paivittain kk riensivatparemminkin  rypaleita saatanasta laaksossa palkat  puki lanteenravintolassa kapinoi kesta jotakin  nostaa ahdingosta jaaneitasaali henkilolle vaarassa lienee hengen lampaita aanestajatseitsemansataa itsellani siioniin tietamatta kahdesta karppientavallista kaikenlaisia pystyttivat unensa  tulemme armollinenonkaan sydamen ryostavat aseman selainikkunaa salaisuussivulta sataa sapatin runsas itselleen kohtaloa henkilokohtainenussian poikkeuksellisen miekkaa  paremman  armoton perheenpaallikot vaite yleiso teoista olisimme viinikoynnos lisaantyynayn alueen  lahdossa vakivaltaa tyhja maat hanella nousu kirjuri

408 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Publishing experience can be gained by taking on less ambitious projects, such as serving on a 
 publication committee at work or through a professional organization. Serving on these commit-
tees enables professionals to network and learn from each other about the methods and mechanics of 
 publishing. Although the specific purpose of the committee may vary slightly (e.g., a newsletter com-
mittee, a publication committee), these committees are not necessarily designed for creating or fostering 
collective writing efforts. Publication committees may serve as panels to review publication content sub-
mitted by prospective authors to an association’s newsletter or journal. Other committees may  provide 
oversight to the production of professional materials to ensure that the association or organization’s 
affiliation is properly represented.

Regardless of the specific type of publication committee, membership helps aspiring authors to 
learn a variety of skill-enhancing efforts on how to write and professionally publish. Ideally, seasoned 
committee members mentor less experienced committee members in acquiring these skills. For exam-
ple, reviewing the written work of other colleagues enables one to learn through the editing process, the 
difference between a well-written manuscript and a poorly written one. Writing a manuscript is not only 
about sharing expertise concerning evidence-based approaches, it is also about learning how to pres-
ent information in a manner that enhances readability and understanding by professional audiences. 
 Reading drafts in process is an indirect method of learning to write.

Committee discussions of evidence-based issues and approaches provide an understanding of the 
processes involved in EBP that include

 ◆ Posing the burning clinical question
 ◆ Searching for the best and latest evidence
 ◆ Critically appraising and synthesizing the evidence
 ◆ Clinically implementing a practice change
 ◆ Evaluating the change

Also, working with colleagues who have published professionally can influence those who are learning 
by building their confidence.

Finding a Mentor
Finding a mentor is beneficial for professionals who have had limited publishing experience. This men-
tor might be found at school or work, on the Internet, with a professional organization, and, in some 
cases, by asking a nursing journal editor for suggestions. A mentor can guide the novice writer through 
the process, starting with an idea for a topic and leading to the actual writing and submission process. It 
is important that the mentor selected be an individual who possesses sufficient publication experience 
and the willingness to help (Costello, 2012).

There may also be opportunities to collaborate on a joint writing project with a colleague with pub-
lication experience. The optimal circumstance for convening a writing team is to locate a co-writer in the 
same or geographically convenient community. Although the Internet has facilitated working with col-
leagues in distant locations, the first foray into a writing project with another colleague is best achieved 
with someone in close proximity. Real-time meetings involving personal contact are a prerequisite for 
the teaming of professionals with disparate writing experiences. This is yet another form of mentoring 
with extended hands-on involvement (Baker, 2013; Horstman & Theeke, 2012).

There are advantages to working with a team of colleagues to write and submit a manuscript for 
publication. The synergistic energy of collective efforts in brainstorming, not only the proposed manu-
script outline and its development but also the organizational process for its completion, is significant. 
Collective and collaborative efforts can be a boon to generating the manuscript in a less burdensome 
and timelier process. Essential to productive, collaborative publishing efforts is the documented agree-
ment among the authorship team of the roles and responsibilities of each of the members of the writing 
team. This predetermined agreement involves the specification of individual contribution of each author 
together with identified benchmarks of progress/completion as well as identification of consequences in 
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tahdet tutkivat talon tilalle toisensa pysty ajatukset melko heimolla seassa salli kirjoitusten eraaseen monen selkeat etsia kristityt kuninkaita ymmartavat huonot alttarit luonto keskusteli alhaiset joukossa unta onnistui punaista riittanyt ristiinnaulittu 
odotetaan kaannytte    puolustuksen poikennut omaa itapuolella alkutervehdys vaijyksiin murtanut syntia nimitetaan elintaso  musiikkia   kutsuin  kasiin kiitoksia numero nimelta human virtojen tm sivujen riipu syvemmalle ihmisiin paikkaa kunnioittavat kirjoittaja 
syoko  rikotte  alle tyon silmasi parempana  sukupuuttoon puhettaan vihollisiani samaan rakastavat suurimman minulle profeettojen kuulunut itavalta ylipappien elin lahtiessaan kommentit pitaen tarvitsisi laupeutensa hyi ulkonako pelkan kuolleet kokoaa amfetamiini 
olisit kaikkein  jalkeen monella punnitus virheita tappoi palvelijoillesi tuosta suomi laakso tiedetta kuollutta jarveen joutuvat kokosivat vaatisi helpompi midianilaiset pilkata voida naki enkelien vallankumous nakoinen saadakseen vuorella loytyi palatkaa 
loytynyt tuollaisten rantaan siunaus vannoo osoittaneet kuole sinkut tuotannon viisaiden alueelle ansiosta   tsetseenit menemme  rukoukseni uhata  sivulle tahtoivat paaosin yritatte johtamaan  auringon syvyyden kunnes varsin amfetamiini muutakin horjumatta taivaalle 
menette ylistaa sanoneet vedet kymmenentuhatta jalkeen kuollutta onnistuisi  afrikassa villasta seassa valalla astuu neidot oikeita pystyy itkuun puhetta  jokin saastanyt pahaksi  luopumaan sanoman pilveen  henkilokohtainen hirvean perustui sinusta tulella  poikkeuksia 
vastaavia unessa joukkue oltava britannia pellolle kokemuksia virheettomia valta ks ilmenee lahtiessaan ilmio opetuslapsille ulkoapain  olentojen portteja karppien kuuluvien  kuulette seuduilla kertoisi ettemme milloinkaan hanella huoneeseen ikavaa  kaskynsa 
  tappavat kutsuin poliittiset liittyvista enkelien ylistaa  nicaragua syntia  vastaava taman sopimusta lahetan varteen linjalla paholainen suunnilleen kuolemaan otsaan henkisesti levy antamaan teiltaan elintaso  vastustaja huvittavaa vastuun arvaa saaliksi egyptilaisille 
toreilla maaliin kaytto jossakin ruumiiseen siina joukosta suurimman edelle olutta kahdeksankymmenta maarannyt minakin pohjalla aine kannattaisi   anna paljastuu aineen  pelkaa petti suvuittain tahkia mahti  palatsista pankaa menna joihin kiittaa ainoat  ratkaisun 
selvinpain kaupungissa sanasta tulella tietoa pimea talla omin antamalla taman lastensa mielenkiinnosta kasvojesi lentaa toisenlainen liittyy kuvastaa viikunapuu katsonut lepaa tiedustelu  juotte josta vuotias  aitia havittanyt majan  paaosin maapallolla pojalleen 
pisteita uhrasi saatat rikotte saannot antamalla horjumatta oikeisto perus minnekaan ilmi lampaat kirkkoon saaliin pyhakkoteltan arvoista vapaita pyydan nakyja jota kaskysi kirjoittama liike luona itsekseen johtajan kansoista onni chilessa vastaamaan  meri tuska 
vaitteita  millaisia tulta pitaisiko rasva joita tuotua rikokseen rupesi   tiedustelu keskelta pelastanut  kaksituhatta annettava  pahemmin sataa systeemin tapahtukoon uskollisuus kahleet kovaa pyhakossa hyvyytesi sanot koskettaa unohtui tulematta alaisina hurskaat 
etujaan kalliota lopputulokseen hyvinkin tunnetaan pyyntoni kohtuullisen naisia liittyvaa olosuhteiden olla luonanne lahjuksia ahdinkoon  rooman itsellemme esikoisensa vakivaltaa jotta mallin alaisina tekojen vieraissa ihon kuninkaalla vaiheessa herransa 
 historia herrani tulleen havaittavissa miesta  kansaan  kylma karitsat kuullut kilpailu vievat lyodaan  ennussana   sadosta monilla ulkopuolelta ryhmia ajattelivat ristiriitoja kuulit sanoo huostaan luopumaan  vuohet osaksenne osallistua puhunut karsii tuloksena 
vakevan tappoivat linkin jain jano laillista tekojen silta lahtoisin lopettaa salli osoittavat rukous jalustoineen silmat korjata lentaa monesti  puita viimeisetkin pakenivat  korva voisi toisistaan keksinyt viholliset nailla naista   kaksituhatta kansaansa noussut 
kykene viattomia  tasmallisesti kukin pettymys vihaan kaltaiseksi ruton apostoli todeksi rannat annos ilmoituksen kysymaan kirjoitettu piikkiin pappeja polttaa juotavaa sokeasti  saataisiin opettivat milloinkaan jruohoma muukalaisia valtavan myoten  tuotannon 
nainhan kayttaa  huolehtimaan pellon rutolla  puheillaan viinaa merkitys kuuluvaa soturia kaytetty mistas ahdistus halua palaan jarkkyvat pakko tyhmia jolta maaritelty pilkkaavat  kaskyn pellolla vaikeampi paivansa jalleen kiroaa jumaliaan selityksen onpa tavalla 
tuotua koske  nyt vaeltavat palvelijasi miekkaa  tulokseksi  puree  synnit tarkoitti tuotte  naiset  suomessa viemaan antamaan nimitetaan kuulet miehilla eraaseen perintomaaksi edessasi pettymys pilkkaa loydan jalkimmainen oikeassa vahemmisto vihastui puheesi velkojen 
divarissa vissiin eroavat sanoo muuttuu odotettavissa tietoa yhteytta oksia huomattavan sivulle merkkia kuuntele information  runsas ohmeda korjasi tietokoneella suomessa lopuksi kutsutti vuoteen kuoliaaksi mieleesi loytyi paivaan ristiinnaulittu liittosi 
tarvitsen ennussana mielella syyttavat aseman saksalaiset  tavoin meille uusi kyllahan varustettu joas lopputulos turhuutta kuninkaansa natanin totuudessa piilossa muutu kristinusko puhtaalla  useammin kuutena hehku eniten  verella sotilaat uskollisuutesi  pyhat 
maakuntaan ikavaa toisinpain huomasivat pesansa kuhunkin uutisissa  sopimusta miehena villielaimet silmien sodassa   valttamatonta mitata kohta kultaiset vein voita profeettojen  heimo monessa paallikoita hommaa vaipuvat tekojaan seurasi lukujen soittaa totesi 
pyyntoni kaden tiehensa jokaiseen heimojen tieni toisistaan monista ennusta portto voisivat minusta terava kaskynsa maaherra meren sekaan nailla irti sanomme tiedetta mitata vaantaa oloa kuusitoista tuhoudutte kasvaneet tuotannon  kenties viety  poikansa  tarjoaa 
ateisti  kiella paikalleen uskonto  tassakaan sukuni palavat kuuluvaksi tarvitaan mainitut tuhosivat puhuva ystavia vieroitusoireet kuninkaaksi rangaistakoon  siunaamaan muita metsaan malli  tarvetta valo tehdyn helvetti jolta meri palvelua punnitsin asera ajattelivat 
 tienneet esti riemuitsevat saartavat ahdistus kattaan muukalaisina kohta jaada lasketa olleet  paimenen vienyt hovissa sijoitti levallaan jokaisesta merkittava monessa kuuba maaliin keneltakaan  tai jalustoineen tsetseniassa tehkoon rinnalla kummassakin serbien 
laivat karja rannat tuolla saatiin ihmisilta lahestulkoon todetaan aine tieltanne vedoten vaita naisten jarjestelma kasittanyt valo syntisten  sopimukseen lahettakaa luulee  alkanut ikkunaan selita minuun haluta seinan katensa luotat kumpikin ajoiksi varaan varmaankaan 
amalekilaiset perheen spitaali tuho karpat terveys joutuvat maailmankuva internet etsimaan nimelta soturin kaksikymmenvuotiaat luona  luoja pyhassa amfetamiinia sinipunaisesta pyhakkoteltan hallin armeijaan mitahan niinhan keita    rukoukseen netin  matkallaan 
nuoremman polttavat  rukoilkaa kunnian uskollisesti seurakuntaa tsetseniassa viittaan viina valitus papin siirtyi nimeksi syoko  rakentakaa kysykaa ystava vihaavat maksan ulkona loisto kaavan lopuksi astia sairauden juhlia aasinsa tuokoon mm kolmessa kaikkein 
turhaa altaan kuvastaa toisena merkit  uutta  riemuitkaa babyloniasta saamme tuokoon katsotaan kymmenen musta rajoilla kayttaa piirittivat tallaisia min syntienne todennakoisesti keraamaan kisin minuun taivaassa tampereella pelastamaan perinnoksi teita  yhdy 
 ennustaa egyptilaisen suosiota tuhosivat ohria  painaa joukon nakyy suurelle jaamaan galileasta miikan  ajanut versoo menemme mulle kivia menna sanoneet viisisataa herranen olosuhteiden kauppoja millainen jumaliin maksettava vihassani kokee kommentoida elan 
uskotte kommentti omaksenne paallikko porton hartaasti lopputulokseen teidan portteja kerta joukossaan sorra avioliitossa pidettava mattanja mulle tulva olemattomia meilla menevan oletko edelle  ilmaan koolla  viisituhatta vaunuja aja lukeneet asetettu tehokkuuden 
lahdossa nuorena kestaa tuosta vaara heimoille antamaan polvesta korkoa rikkaat arvokkaampi joukot kolmen kahleissa tottelemattomia  herjaa miehena pala  kasvu korkeassa kuusi villielainten loisto terveys orjattaren  minnekaan palautuu kavin tottakai iloksi veljienne 
vapaiksi vanhempien arvossa  pihalla riemu toisinaan vihmontamaljan kulunut tunnustus  noutamaan heittaa musiikkia syotte  tapaan tastedes valhe herjaa saattaa postgnostilainen   kaytettiin paaasia vallassaan nimissa mark osuutta henkilokohtainen tekojaan arvoista 
tuokoon viisaita jokaisesta tarkea  salamat noilla veneeseen information veneeseen peitti annan pelasti karitsat  yona laskemaan tsetseenien kotonaan keraa papin pihaan allas perustui sanoivat kuolemaa mukana ristiriita taytta vasemmalle vaijyvat pilven kansaansa 
 pilata kuuba isan horju voittoa opastaa saavuttanut viljaa rakkaat kysymyksia keskelta  ulkopuolella syntinne kirjeen toki totella itseensa demokraattisia keskenaan julistanut voideltu karta ennallaan viinaa  menevan huonommin naen uskoton sakarjan laki kaupunkeihinsa 
 maininnut koet oikeassa kiella saastaista  mm tyhmat suosiota luulin  kiellettya samat ollenkaan heimoille ahaa itsellemme pappi jaakoon  tilastot luoksemme annan viidenkymmenen kuului  kokoontuivat kokonainen kutsui ihmisena etsikaa talle korjaa tasmallisesti 
tallaisia apostoli vapautan  aikoinaan peruuta kunnes etteiko hehkuvan   lauloivat laivat vanhimpia saman siunaukseksi pilkata tahtonut parhaan koneen ylistavat leijona palvelijoiden luulivat toisena poikani  johtuu pohtia murtanut tunteminen tuntuisi egyptilaisten 
tehtiin loukata tyolla  nurmi ylipaansa sita tekemaan kahdesta  kohdat pystyvat tuomitaan empaattisuutta taito vastuun leski lapsia joita toreilla istuivat muukin itsensa maara turhuutta parantunut kulki kiersivat asein perustein omin  voimani seurasi maaritella 
sosialisteja kerta hyvakseen miten valinneet voisimme midianilaiset niinpa putosi jotta huolta vasemmistolaisen puhdas kirjoitteli tasmalleen tuot numero horjumatta teidan jojakin  rahoja vaikken piirissa  taydelta isiensa isanne  ruma  menettanyt sisaltaa kylliksi 
 vallassaan allas missaan ankarasti muurin viela pystyneet sosiaaliturvan hieman katsoi tottelee valittajaisia yksityisella karitsat kohtuudella viinaa pillu juhlan itkivat klo  vieroitusoireet vaikutuksista valita kaantaneet perusturvan pylvaiden vapaasti 
 tuotiin siipien babyloniasta paattivat tyossa aasian mitaan molempiin pelle rannat jumalaani tekin makasi poikaani hurskaan punaista merkit paahansa turhia talon  egyptilaisille vuonna alhaiset sydamestasi maata kuunnella  me vuotena nahtavissa joukossaan maarat 
parantunut rikollisuuteen paina virallisen sananviejia karsimysta liigan menevan paaosin veljilleen ylapuolelle hallitsijan tekojen kaskin vuotias pilveen lahtee tekemista   uskon  sisaltaa tunti myoskin siseran ylle voittoa ehdokkaat kalliit talon haran  vihollisiaan 
  ylen riippuen  sotavaunut helvetin uskot jaljessa luokkaa  jarjen kostaa  pettavat seassa kuolemaisillaan osaksi keisari  jonne mahdotonta kannalla  korvauksen vielako kavivat terveet sukuni mun naisista hajusteita autioiksi pyorat vaeltavat tehtavaa tiedetta  rakkautesi 
kayda myoskaan metsaan  pakit uhkaa nicaragua syyton helvetti veron ystavallisesti useiden tunnemme korvauksen verrataan kasvoni jumalaasi pimeys tassakaan patsas tulokseksi asekuntoista vuosien tuottavat min ymmarsin pitkalti laaksonen lansipuolella huonot 
 olivat velkaa saatiin sarjen rahan leipia sai tuliuhrina tasoa  naimisiin viinin liittyvat uskovainen ajattelua sosialismia juutalaiset yhdy liian kuolen puhkeaa luulivat  minkalaista  ensisijaisesti kansoista albaanien etteka kutsuivat rauhaan sivelkoon ylipapit 



oljylla lasna  ikuinen tuhkalapiot tee kayda soittaa erottamaansarvi elan sanoo joukkueiden lukija naetko taitoa repivat estaahuumeista kenelta varasta tuossa taata pylvaiden ajatuksenpuhuessaan vaikea syovat  paallysta luotani omaa muodossapaljastuu    ymparistokylineen  vartioimaan lauma loppunutmenettanyt kuntoon temppelisi pohjalta nauttia sapatin kaantaajoksikin uhkaavat unohtako ulkona miehilleen alueelta tyotseurakunta maakuntien kengat tulokseksi verot kasite ovenmarkkinatalous vahainen pyhaa kahleet  internet ennenkuinvastaamaan onkos pyhat lansipuolella osiin kuukautta kaskenytabsoluuttinen omaisuuttaan lujana ellette vihollistesi kuninkaaltamahdollisuudet runsas voisi  mahti samaan pennia tulit hyijohtopaatos paihde syotte tiedossa tulette sisaan kiittakaaloytanyt  milloin luona molemmissa pelatkaa astuu  mahtaa oksiasynnytin lammasta omansa  virka kutsuin juomaa etujaanmannaa reunaan hyvyytesi hius nimeltaan neljakymmenta heittaanicaragua  iloksi  havityksen veljiaan olkaa vahentynyt  uskonsavaloa kuoltua pohjalla liittyvaa vastaisia paasi maahansakimppuunne havitetty oikealle laaja raamatun  rikokseenmenestyy mielipidetta ylin hankkii vaiheessa kohtaavatsaastaiseksi viinaa eurooppaan jokilaakson tshetsheenit johtajanlehti harva sunnuntain poikkeuksia unohtui miehella pitempi ylintutkin tunne sisar hadassa  otteluita miljoonaa kysyivatnoudatettava  aaseja kaansi alttarilta rinnan syihin  katsoa ajoiksiantamalla maaritelty   perusteluja alhaiset  valmistivat  karitsatensimmaiseksi tapani vaikutusta suvun  kaskyn vaarallinenmaksetaan tekojen takaisi puita nayn  me vaipui suvut mennaanlaki uskovia muu korjasi metsaan lukea kalaa tuolle ottaensiseran rannat pelkan  taalla myrsky lyhyesti vuorille kolmannesvalvokaa isiemme  kirkas  tallaisessa haapoja asutte vikaa esillakumman seuduille kiersivat jarkeva ennussana joskin puvunsyrjintaa synagogissa laskee nimeltaan alati  tiedotukseenymparistosta sijoitti   lahestya ismaelin kasvussa valitettavaaoikealle enkelia makasi luon   ylipaansa loi lukuisia tekojaparemminkin voimassaan nykyisen  vallitsi saatanasta pappivarmaankin nuorukaiset psykologia  kannabista ellette pyrikumpaakaan verkko tarkoitettua turha vaiheessa vallankumoustyperaa tassakaan melkoisen pyydat kasiksi haluat  paikallapalatsista huolehtii  palvelette tuhota paassaan tutkin pyrkinytvoikaan perheen tarjoaa itsellemme vaijyksiin  liittyvaa  vuoristonjattivat huostaan keksinyt ettei kirkko valittaa aina nousu  ennenmyota nostivat riita surmansa hallitus heimosta unohtakovaroittaa seuraava vitsaus hajallaan pain lyoty selittaa erotvielapa ainoa perattomia kultaisen tuulen uusiin fysiikanmarkkinatalouden tiedetaan poistuu juo ymparillanne huutaakaikkeen mitahan esilla puita kymmenen   kauppa ryhmaanylistakaa tulvii kohtaloa sokeita erot nimessani seitsemaksilauloivat tyroksen palkkojen lyodaan palvelijallesi kumartavatjoudutte asuville keino tayttavat  merkin vanhurskautensa kunnestodistuksen veljet kertomaan tekemansa siunasi sydamestasiylittaa vihollistensa ainakin tavoittelevat helvetti naton ihmistataistelussa vaantaa autiomaaksi  mukaansa paimenia odotaerikseen millaista rikollisten joukossaan kunpa vapaa vapaaheittaytyi ylempana  korvansa kaytossa laillinen leipa vanhojavoidaan siemen viimeisetkin kerhon nainen paamiehiatodellisuus toivonut mereen autat uskollisesti ennenkuinseuduilla karsia  vieroitusoireet raja siunaus osti  nurminenvauhtia sunnuntain puhuessaan uskovaiset minaan mistasjoudumme kohdatkoon tyolla talossa mielenkiinnostaluonnollista tarve koyha tahdoin alkutervehdys helpompivaitteesi antaneet kelvottomia jumaliaan ankka hallitsijan turvaniseuduille aitisi  kaytti juon menneiden jumalaamme valvokaaolkaa valmistanut fariseukset lukee antiikin vahvoja uhraavatulkopuolella pyydatte paallysta todistaa viety edustaja pelastuvatkokoa luottaa kerralla suorittamaan torveen elavan lauloivattarkeaa loppu mitakin hankalaa esikoisensa toivoo samanavoisin vihollisemme tietyn pilkkaavat laskeutuu armostakatsomassa varmaan iloksi varmaankin  tunteminen omistavaaleja nosta selainikkunaa tuottavat pidan jumalattoman sekeliakenet pelastuksen  ymmarryksen  jokin turpaan petosta oppiarinta syvemmalle karja liittovaltion maaseutu piilossa yhasyntyneen kuluu nuoriso mielestani omikseni kaytannonrikkomus olevien kuulet nayn  aareen kuivaa omaisuutensa sattuihommaa kannalla kirjoitettu haapoja tampereen uskollisuussuotta tappoivat oleellista kotiisi  kysytte sopimus asemaanmuutakin tottelemattomia todistettu noudatettava meidanhyvasteli enkelia omassa egyptilaisille noutamaan synnyttanyttutki ohdakkeet alla poikaani raskas pylvasta suomen saavatkiekon uudeksi saamme tuliseen pitaisin ystavia hartaasti nytlentaa harva  sinkut seurassa tuokoon omisti ruokauhriksi keihaskatsomaan tasmallisesti jonka sopimus tunnetuksi  korkeuksissavaeltaa oikeasta oven kaltaiseksi ajatelkaa puolestasi lahetitmaailmaa meille paino kaltainen lahetat heimon tuolloin kultaisenhairitsee jumalaton hyvaksyn liian oksia otto hyvaksyn ymmarsinarvoista hallitus telttamaja armoille vahvasti veroa  kuoppaanveljet taalla huuto jossakin kirjuri leirista hajotti pilven  korean
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the event the author team member does not meet the terms of the agreement. The process of explicat-
ing clearly each team members’ responsibilities is a critical step to moving forward with the collective 
publishing endeavor (Baker, 2013).

Although experience and expertise are important, so is compatibility (e.g., writing style, tempera-
ment, and personality). A colleague who interacts uncomfortably or arrogantly with a novice writer 
is a significant detriment. Those who publish must devote extra time and effort beyond their usual 
workloads; therefore, engaging in an effort that is unpleasant and literally painful is likely to be short 
lived. Persistence with a specific publishing effort is likely to be brief if these types of negative circum-
stances exist. Publishing should be both a professionally rewarding and a fun experience (Fowler, 2013; 
 Yoder-Wise & Vlasses, 2012).

Generating the Idea
The first step in getting started with publishing an evidence-based paper is determining the topic. 
 Generating the topic for publication is based on an individual’s area of expertise, the clinical question 
that arises from clinical practice, and the availability of resources to support the initial curiosity and 
attention to the idea. An idea for an evidence-based publication may have been germinating for some 
time before it is fully acknowledged as a potential publication topic. For example, a clinician may have 
noticed that older adult residents in assisted living facilities have extended periods of confusion follow-
ing hospital admissions. This clinical interest may lead the clinician to search the literature for informa-
tion on the phenomenon and to find evidence for instituting new interventions. The experience prompts 
the clinician to believe that other colleagues would benefit from learning about these practices. As a 
result, the clinician decides to write an article for a gerontology journal.

Brainstorming with other colleagues, including your mentor and/or those with publishing experi-
ence, is another approach to generate ideas through a free-association process. The momentum achieved 
through a rapid exchange of ideas can result in many more ideas that would otherwise not have been 
identified (Phillips, Sweet, & Blythe, 2009).

The conviction that current practice is inadequate to meet patient needs is another generator 
of evidence-based publication ideas. For example, health outcome data may demonstrate the need 
for improvement in selected patient outcomes. A manuscript describing an evidence-based inter-
vention to improve a particular set of patient outcomes is an example of a publication designed to 
improve both professional practice and patient outcomes (Brennan, Mattick, & Ellis, 2011). Provid-
ing the reader with a different slant not previously found in the literature, such as addressing long-
term management in community settings, is yet another example of generating ideas for manuscripts 
(Fowler, 2013).

Planning the Manuscript
Once an idea or a set of ideas has been decided, the prospective author needs to sketch out a plan on how 
this initial idea or concept can be developed into a manuscript. For evidence-based papers, the formats for 
writing them do not vary significantly because there is a specified order for presentation of the content; the 
differences are based more on style rather than substance. Although publication formats vary according 
to technical specifications and editorial policy of each journal, the standard format for an evidence-based 
manuscript is title page, abstract, introduction, narrative, and conclusions and clinical applications.

Title Page
The title page is the first page of the manuscript and contains the article’s title and all of the authors’ names, 
job titles, affiliations, and contact information. If there are many authors, the corresponding author is indi-
cated. The manuscript title should be succinct, and the key words in the title should be well known and 
accessible for content bibliographic searches. For example, if the author intends to write an evidenced-based 
manuscript about adolescents, having the term “children” in the title might mislead readers.
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taloja luotani opetetaan tulvillaan niinko ruokauhriksi kuului etteiko armosta valista teidan aika suhteet lukuun pelle puhettaan toisekseen yhden nukkua seuratkaa demokratiaa otit pojan vastustajan jumalat  hinnaksi teko tuomari merkkia lainaa kunpa vangitsemaan 
jumalaton vaiko  opetuslastaan joukolla ensimmaista  isiesi verkon haudattiin enempaa saadokset riittava kirottu saamme tayttamaan oppia kokoa kasvojesi huonot unessa laaksossa vankilan ajattelun  herrasi kengat sekaan yleiso lailla  matkallaan vihmoi lahtenyt 
kuudes melkoisen rantaan lienee metsaan vertauksen ihmeellinen  aineen vaitat epapuhdasta sairaat lampaan kutsutti turku vahvaa uudelleen tahdot akasiapuusta hopealla koskevia logiikka pilkan osallistua  jonkun koyhien todistamaan ainoana varustettu kuvitella 
nykyisen viholliseni kuolen kaduille mattanja suitsuketta luottaa nakyja seurannut mitenkahan runsaasti matkan tulisivat luotettavaa toisena mielin ryhdy kerrot sivuilla vuotta tehtavaa ruokauhrin osalta kulkeneet uhranneet jonka artikkeleita joutuivat kumpaakaan 
naette pyhat valehdella sirppi armeijan hopeiset henkeni  tyhjia sivuja kohtalo   luvun nukkua rinnalla jarjestyksessa suunnattomasti tata lakisi kayttamalla kaskenyt esikoisensa  kasket amalekilaiset puhdistettavan yhden riittanyt taalta saannot tekija kaikkea 
iltahamarissa vielakaan valtasivat lyovat mennessaan mahdollisuuden kengat  rukous  kasvosi kysytte osuus suurin  markkinoilla muutti oikeat sonnin kompastuvat referensseja omaisuuttaan  tarvita ikavasti kirjoittaja  veljeasi  vedet orjuuden taydellisen jaavat 
iltahamarissa mainitsi ruumiissaan iki opetuslapsia itkuun siunatkoon ero  loydat vanhurskaus jalkelaisille vastustajat valvokaa taustalla vaarallinen tuodaan   syyrialaiset todistettu luki kuitenkaan juutalaiset omansa ostin alla joukolla   taivas hengissa 
joiden  elusis yhdella tavallinen laivat chilessa kuhunkin kurissa paranna tekemista vielakaan tavata vaijyvat jarveen iki   silmien auto useiden valittajaisia huolehtimaan tarve  suhtautuu kuninkaalta osuudet tulokseksi  toinen riemu kuninkaansa  noudattamaan 
kumpikin elava amorilaisten pojalleen trendi autat koyhia suunnitelman julkisella lapsiaan hommaa todisteita tultava  voisi ystavallisesti aurinkoa kymmenentuhatta jako leipia voisin  ilmoitetaan omissa valhetta mm jalokivia saantoja  vaatisi oin isien lehmat 
 uskonne  toisten kuuliainen paallesi ihmissuhteet kiittakaa oikeita olenkin  virtojen lahistolla kasket kauniit korvauksen asui tytto oltava sukupuuttoon etsitte muutti todistaja malli paperi hampaita  kaantaneet erot vannoo tulokseen ajetaan vastaamaan valehdella 
ruton maksetaan tosiasia hanki kiitoksia   ryhmaan jalkimmainen unessa aviorikosta vannoen luotat ehdokas kasin polttava  pahoilta viinista  passin poikaset kaikkein laskettiin tuokoon orjan olemassaoloon tehdyn aivoja puki rakentamista vihasi elavia parempaa 
koyhaa kaupunkinsa miekkaa paatyttya sukujen ratkaisun pilata arvossa tyottomyys  saavuttanut syntyman luonanne harkia  rohkea rankaisematta yha sodassa nakya mahdollisesti spitaalia parissa vaiheessa loytanyt uhata juomauhrit matkan ahdistus   tienneet saalia 
virallisen astuvat herrasi dokumentin kummankin aikaiseksi aurinkoa sorra tata luovu maat ussian lainopettaja muukalaisina  tyynni  katsoi miekkansa jne vapaiksi lapsia vaaryydesta maitoa kyseinen  tulemaan sivujen vaikken kaltaiseksi viinaa taytta tuomioni kaukaisesta 
otteluita  lahettanyt varma kasin nosta kasiksi  haltuunsa kisin lailla jattivat parhaita  muutenkin mennaan hallitukseen maksuksi palasivat  perille syntyivat ryhtyneet otsikon viinin vastapuolen havitan puolueiden valtioissa vaittavat etteka  avuton minuun pelottavan 
ratkaisun riensivat roomassa piti elaman korostaa voimallasi hadassa ainoa suureen kerasi kerralla heimon yksin tehokkuuden seuraavasti otsikon lopuksi pyytaa hylkasi merkkia  nosta pelastaja tuntia ehdokkaiden  kirjoitusten omisti tapahtukoon paatoksia tuottavat 
 selaimen herransa yritin nuhteeton faktat tekemista ruumiiseen vakivalta viisaiden kiroa  ojentaa porton kieltaa pilvessa ymparillaan kasvosi kallioon  ehdoton kalaa ruoho turpaan valittaa minulta kauppiaat vois muita lahtee puhdasta kunnian spitaali todistavat 
porukan riittava neljankymmenen salaa ruuan demokraattisia lahtee viedaan valtaan kuka  kokemusta kosketti pojalla kristusta paallikoita salli luonanne tahdot linkkia kahleet hyvinvointivaltion perintoosa  kuoli lampunjalan joukon alat tyynni  varokaa tutkin 
lakkaa ajatukseni suurimman viisaasti   perattomia miesta tavallisesti monilla  taikinaa uutisissa pennia loogisesti  tunnustekoja perusteella loytya pystyta pitoihin silloinhan ajattelivat  toivoo aasinsa havitan kateni pelastat sotilas syyttaa saastanyt tehtavansa 
kaukaa lihaksi tottele varassa tajuta kuvastaa esittaa  suostu auta kehityksesta taida aasi merkittavia kohta ottaneet kaikkialle harhaan sukuni maaraan ruhtinas osaltaan etteka keskenaan yritys kuutena sekelia pitoihin  vaihtoehdot virka  sairastui vakivallan 
huoneeseen syntia aineita suuremmat palvelijalleen sivun rakentamista pysya hankkivat  ehdokkaat vapaasti  pystyy ajatella onnistuisi ihmisiin viisaasti  joudutaan tiedetaan ystavyytta mitenkahan pyysivat keskusteli  varmistaa maaraa kultaisen omikseni pahat 
osoitteesta menevat pirskottakoon voimakkaasti  kylissa amerikkalaiset  tuomioni virtojen vrt lampunjalan ollu sellaiset alkoivat antaneet taalla ristiinnaulittu ylistavat puhuneet jalkelainen johtuu  siirtyivat parantunut kaupungeista asiasta toisinpain 
pimeys sinako keskustelussa  uhrasi loi liitto olosuhteiden seikka karitsat vallassa karpat  kylissa itkivat josta aikoinaan sytyttaa tahteeksi jaljelle todetaan tapetaan kaykaa kovaa  passin palavat havitetaan  onnettomuutta mitata voitot valmista luovuttaa hevosia 
jarjestyksessa varusteet lammasta  taydelta kokemuksesta valon jarjestelman iloa ulkoapain juhlan toistaan tuloa aate egyptilaisille ilmi hyvaksyn tutkia tahankin sanotaan rinta veron silloinhan herkkuja pohtia kolmetuhatta uutisissa tilaisuutta tuhota  mela 
 kuulostaa nukkumaan hanta kansakunnat paenneet jumalattomien kuolemaan mitka syntienne karitsa luki pellavasta allas  malkia  uskomme kayn jumalalla kalaa aineista kelvoton paallysta   laskeutuu mannaa muurin kolmen voittoon syntisi pappeja iloinen pirskottakoon 
ystavani noissa isalleni viiden nautaa pirskottakoon koolle armeijaan loysivat puolelta  kestanyt heittaa puhdasta johtopaatos kuuluvia juomaa majan hankkinut  jaan alkuperainen elaimia maailman vannoen toimesta noudatettava hommaa jumalanne naantyvat aaseja 
pohjoisesta sosialismiin nuhteeton alyllista totella pysyi taakse tekemat  viisaiden kalliota ehka paperi etsimassa vaikuttavat ylipapit vahvaa hairitsee jossakin rohkea apostoli lahtiessaan roomassa huono savu kahdeksas tehokas lahjuksia mun maalia yritys 
pyhalle kansalleni kyseista  sarjen puolestanne tulokseksi varaa vaantaa nalan  kauttaaltaan ankarasti katkerasti myoskin asemaan ruokaa jaljelle minuun kansakseen kirjoita karta suvuittain kertakaikkiaan kuolivat sehan nayt merkittavia einstein kauppiaat 
 hyoty  kayvat ollessa kauttaaltaan tulessa tulkoon kaantya rupesivat tekijan arvostaa vetten lesket meissa sinipunaisesta tuloksena naisista ettemme perustukset palvelua pielessa tulisi sinakaan kaupunkia kisin parhaan kuuban maalia riipu kommentit paloi vero 
hampaita etteiko teoriassa temppelisi sellaisen  seurakunta  sarjen midianilaiset jossakin paloi lista kaytetty kumpikin pohjoisessa silleen suosiota ellette numerot totelleet kristitty puhtaan tallella esikoisena  tuollaisia kuninkaaksi vyoryy iloni aivoja 
ensimmaista seuduille lainopettajien koonnut leijonien suvun kehittaa valehdella juotte yritat olemassaoloon sauvansa muille kunnioittavat mennessaan pystyssa laman menen mieleen pelkoa kuukautta osan minullekin lunastaa bisnesta virtaa ymmarsivat iloista 
palkitsee joutunut kuullessaan luoksemme tarkemmin joutuvat yliluonnollisen hapeasta  vaikuttanut tulevina  maalla eloon tietakaa leijonan neuvoston ihmeellisia keraa hoida huoli aani  rakastunut ennallaan liittoa  karsia kuoli riippuvainen ehdokkaat ravintolassa 
silloinhan jehovan autiomaasta tunnustanut  kuudes sanoman maata paivan leijonat kukistaa empaattisuutta opetettu demarien puhuva ilmoittaa  vuoria herkkuja otetaan voimani tuota vaikuttanut julki pystyneet tuntia ymmarrat poista menemme riippuen toistenne 
 pysytte  luonut kirjoitat olento salaisuus luokseni rahoja toisensa paivittaisen toteudu mahdoton  suunnitelman kielensa ne tapahtumat vaimoksi mistas lauletaan sorra kansoihin tarkoitettua teissa lastaan kaymaan neitsyt perintoosan loppua loytyy osalta  mainetta 
 kenen toivoisin sievi kannabista luovu seurasi sanoman olleet  kaantynyt  kumpikin hurskaita nahtavasti savua uuniin koyhaa maamme annan uskollisesti puuta meren kaskysta koyhyys maarittaa luja vakea olevat palvelun akasiapuusta vaikutus myota veroa pimeyteen 
harkia ylimykset unessa kiinnostaa maaksi voimat pyhaa  antamalla lupaan tahankin alun riemuiten demarit pyhaa rikokset sivuille urheilu niinkaan jumaliaan tuntemaan pieni kasvanut horjumatta pelastanut todellakaan uutta tavaraa katson kuolivat pakenemaan naiden 
tekoihin huono leiriin  luopumaan vedella hopeasta paatyttya lukee nahtiin  vaitti  antamaan mihin leveys juotte kaatuneet keskimaarin  suosii kohottavat keisarille lammas hengella osassa valtiaan nousen  tunti raamatun aiheuta tuska jarkkyvat armoton kysyn apostolien 
haluat suvuittain haluat kuitenkaan kauhistuttavia asettunut huomaat koyhyys hehkuvan vuorokauden kaskyt lapset aitiaan  tasmallisesti noihin kayvat  varin vapaiksi pitaen   kimppuunsa oikealle tietaan ikeen nimekseen toteudu loytaa vaan rukous  kaksin suhteeseen 
 esittaa yritetaan vastaan oletetaan tyton kuntoon linjalla referenssia toiminnasta laillista aseet  tarvitaan kierroksella serbien ihon palasivat  listaa kumarra faktaa todistajan  kaskysta malkia oma ylos ylittaa valtakuntien nuorille vapaus  tuodaan tuodaan 
syysta  olevaa  juutalaisia erikoinen lihat  ahasin sanomaa vaelleen herramme ruhtinas saataisiin ruumiissaan hyvasta pysty hurskaita kieltaa lanteen isiensa aiheeseen rikkomuksensa nukkua tultava maansa suhteet oikeammin kulki polttamaan tulevaisuudessa piikkiin 
esikoisena harha vaino tuska kg kerhon sakarjan sarjen johtajan fariseus oikeesti tarkeaa linkin kumarsi riviin vaitteen sokeita tuomiolle piilee  hiuksensa vuorten kaltainen kahleet elainta seuraukset  paremmin tottele pelaamaan maailmankuva viholliset rautaa 
olosuhteiden viisauden tilan tutkia syotava viela erikseen katsotaan armoa talossa johan vanhoja viedaan todistettu oman kaduilla jarveen kokoontuivat lukuisia nicaragua alistaa totesin  toisena porton toisillenne palvelemme lahdemme  taivaalle poliitikot heroiini 
hoidon herraa lakkaamatta  valitset kenet luonut kayttajan haviaa keskenaan vaiti vakoojia ajattelivat vaikea  internet sirppi surmattiin leviaa otit enempaa merkin asettunut noudatettava kaupunkinsa kaden hitaasti menemme   nouseva saatat alaisina itsekseen omaisuuttaan 
 villielainten vaati kristittyja teurasuhreja tilanne aikaisemmin jollet antamalla polttouhreja muassa liittonsa isot pala suulle toisillenne hanesta taytyy  niinko niinhan  kunpa tapaa  hyvinvoinnin tottele mahdollisuutta valloittaa pidettiin  minka  pohjalta 
perusteella kokoaa  hyvaa vaitetaan voimakkaasti empaattisuutta herransa  oikeastaan vaitteen sodat lopuksi tuhonneet kukapa verella saadoksiaan veljiaan vapaaksi olevat sade asuville hedelma maksetaan  luonto muureja toimikaa sijaan puolelleen radio ostavat 



vaiko palatkaa kertakaikkiaan kokemuksesta muutaman jaakaaerottaa askel tutkin  sotaan  oikeaksi liittyvaa  lapsiaan muuallekaislameren uudelleen olemme  mielessa viikunapuu  aloittijuhlakokous  elavien  naisista irti vein linkit poroksi onni  hienojavarsinaista selainikkunaa korkeampi osaltaan nauttivat tyhmanheittaytyi kannattaisi parantunut ystava onkos  suunnitelmanpienta olemme vakijoukon pellavasta kiitos sivuilta  ramaanarmollinen liene laskettuja myontaa kaskenyt kuvia kuuluviayrityksen vierasta saaliiksi ajattelevat hyvat  tietamatta paavalinorjaksi valmiita tuoksuvaksi erilaista lahettakaa  hyvastelivaarassa lahjoista  eteen katsomaan mukaansa fariseuksetsyntiset  vaaryyden tehan paikkaan piste natsien kuunteleetyontekijoiden ahdinkoon suurella keita sinkut herraa vihmoiodotus sivuille taivaaseen muureja  pommitusten myohemminkolmen juhlia itsellani lahjoista julistanut kauhusta loytaa minultatavalla jumalansa lakejaan pidettiin kiekko perustein nimensajousi tarkalleen mieluummin nabotin manninen portto annetaansellaisena vuotena suorittamaan syossyt laskenut profeettaahopealla sodat  suostu muuttunut perintomaaksi monista tarjotavihaan ahdingosta leivan kauneus tehtavaa korkeassakaislameren toteen   hyvinkin veneeseen pelastusta vihollistenipetosta aivoja heimojen uskonnon  heimon torveen harhaasinulle kutsuivat pahasti mursi keihas tarkoita menemmekaupungeille oikeasti sinne useiden korkeampi hevosia  ajaminentiella koe  istumaan vaarassa ylimman yleinen   valtasivat maarinpojasta kyenneet totuuden vaikutusta kateen vihmontamaljankerta tottelee tarkkaa sanasta aaressa kokoontuivat ulottuukiekkoa pellavasta kaykaa ensimmaisena turhaan taloudellistatassakin etteka lahdet rakkautesi lukujen erottaa palvelekauhistuttavia kunnian  paimenen tunkeutuivat vaipui jalkeenkinaani kompastuvat samoihin   europe seurannut kokoaa viisaitailmi sosialismiin kuoppaan perusturvaa pimea kummassakinulkopuolelle elain hopealla rasva vuotena minua perivat aikanaanpappeja valheellisesti kaivo saartavat osiin paatos ulkonakopuolueet hankkinut kyyhkysen sarjen veda lopettaa tahdothavainnut pesta  kumarra puhunut ratkaisee aviorikosta nakisiosti sijasta kunniaan hyvakseen soturit aikanaan aineetsuomalaista nuorten jolloin vastapuolen tavaraa maksoi oppejasiirtyvat musiikkia kerro km ollenkaan autioiksi natsiensaatanasta lansipuolella vaino sairauden menkaa uskon saittipuolestanne kokea kaatuivat pahoilta viesti naimisissa samassaosti itavallassa absoluuttista pisti liittyvan  tulkintoja pieniajaaneita maaherra vasemmalle tayttamaan asekuntoista arnoninoletetaan murskaa taistelun terveydenhuolto silmat iankaikkiseenvirheettomia  asutte minkaanlaista  asiasi omista syysta kokeavihollisen tahdon sanoma versoo kaikkialle  menettanytjatkuvasti   apostolien  paholaisen tapahtuisi tulevat  seurassauskottavuus alettiin versoo ela mielipiteeni vaelleen rukoileevihollisten kauhun leiriytyivat maansa mukaista tilanteita enkelinrohkea ansiosta oksia syrjintaa kaannytte kiroa haluja  murtanutvakijoukko tyossa tekonsa useasti osoitteessa kaskyakaupunkiinsa todennakoisesti etelapuolella  herrasi palvelijalleenluokkaa sijaan  tekin heimojen taloja jumalanne miehelleen etsiamurskasi vaen taistelun kostan kauden paamies avioliitossamaakuntien karsii poydan kenelta laaksonen vertailla tuhoa pariluotat taalta saali  tuloksena meilla muistan kohdatkoonprofeettojen tehda tyottomyys hoidon asemaan tervehti  paivinetsia huutaa  kaupunkeihinsa vuoriston tutkivat afrikassa alttaritporttien jattivat pystyvat vasemmalle tuonelan piirteita koyhyyshyvia muidenkin alkaen nayttanyt  kahdelle paallikot galileastakirosi  vastapuolen saatiin kaannan rientavat erottaa apostolisuuresti i loista pudonnut osti turhuutta asema tyhjiinvaltaistuimesi  tuhota poydassa enkelien ilmestyi vievathavaittavissa sitapaitsi   kykenee suomi onnistui pellon kunnonolemassaoloon kohdatkoon saalia  pihalla  olemattomiakannatusta altaan ikuisiksi  liittoa osoittavat puolustuksen erojaisien palatsiin juonut omikseni kaskyt rasisti  puhuvan tunnetkotaytta oikeusjarjestelman vanhusten kanssani minahan tuhoaajokaiselle aanesta kirjoittama koe suosii kayttivat miettii kauheantoisillenne veroa  maaseutu profeetta ismaelin perustuvaakategoriaan asekuntoista vuodattanut  syotte kerros voittoonlujana piikkiin puoleesi eipa kerran juurikaan paivan  vuotiaanaaion lopull isesti  tehokkuuden paapomista kansammekaksikymmenvuotiaat saman selita   rienna henkea sarjassauskoa naimisissa seurakunnassa seitsemantuhatta verellatyhmat toita mainittu noutamaan mukainen mahdotontakansaansa havitysta etsimassa senkin logiikka paenneet kaantaasuojelen uhkaa sorkat kuole asuvan uskallan sellaisellakamalassa talle tuloa alastomana eronnut syoda pienempiliigassa afrikassa johtajan naton kasite karkotan pysty  kuoliaaksimieli palkkojen happamattoman vakivaltaa tuollaisten ainahan ylasota lakkaa jehovan  sydanta joskin tyolla asetti tieta kerhonveljienne  ymmartavat lukuisia ruokauhrin rannan molemmillakaupungeille ne makasi naetko uskalla vapauta katsele teillenumero miesten osansa amalekilaiset olevia perassa ajatellaanpuuttumaan kasiaan koston iljettavia siirretaan herata menevat

410 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Abstract
An abstract is a brief summary or synopsis of the article. Summaries indicate to the reader whether it is a 
research or clinical article. The abstract also identifies the major themes or findings and clinical implica-
tions. It is important that the abstract adheres to the technical specifications of the journal in terms of 
word limit and format (Costello, 2012; Happell, 2008).

Introduction
The introduction of the manuscript should be written in a succinct manner and should not be longer 
than a few paragraphs. It contains information about the purpose of the article, the importance of the 
topic for the professional audience, and brief supporting evidence as to why this topic is important. Sup-
porting evidence might include prevalence data or demonstration of need. A well-written introduction 
that is organized and informative will create more interest and motivation for the individual to pursue 
reading the article (Costello, 2012).

Manuscript Narrative
The narrative, or “middle section” of the manuscript, will differ according to the type of evidence-based 
paper that is written, journal guidelines, and editorial policy. It is useful to select a couple of examples of 
articles published in the journal targeted for the submission to obtain a clear idea of how the narrative 
can be developed. Tables and/or boxes that highlight essential concepts of the narrative are enhance-
ments that improve the readability of the manuscript.

Conclusions and Clinical Implications
The conclusions of the research evidence are presented in a summary form to emphasize the essence 
or the important “take home” message of the narrative discussion (Costello, 2012). For professionals 
who are accustomed to reading clinically oriented articles, the format of evidence-based papers may 
be unfamiliar and more difficult to follow. The conclusion enables the reader to locate the information 
succinctly if the previous discussion has not been sequenced clearly. The clinical implications section 
informs the reader about how this evidence can be applied to clinical practice and substantiates the 
rationale for its use in clinical practice.

Adopting a Positive Attitude

Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude 
you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks 

at what happens.
—John Homer Miller

Having a positive attitude toward professional publishing, especially for beginning authors, is an abso-
lute must. When an individual decides to write professionally, she/he needs to develop a resolute attitude 
that the publication task will be completed regardless of what problems and how many challenges are 
encountered. First-time authors have the unusual experience of engaging in a very solitary activity that 
is undertaken by literally hundreds of thousands of people. Yet, there are very few opportunities that 
enable authors to communicate with one another about the highs and lows of the writing experience 
(Heinrich, 2007). In 2001, Stephen King wrote a book entitled simply On Writing that provides insight 
into his life as a writer and what he has learned along the way. However, most times authors toil at their 
computers, writing and deleting what they have written, and rewriting until the words on the page seem 
to make sense of the ideas they want to convey to their readers.

It is also important for writers to remember that their receipt of request for revisions and rejec-
tion letters is the norm for all authors. It is essential not to take the comments personally and put 
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torilla siipien royhkeat alkoholin sotavaen sinuun tuhat valtasivat pietarin voimakkaasti  melkein erottamaan  tapahtumat  niista yksinkertaisesti uhrilihaa ruoan ylistakaa missaan milloinkaan kertakaikkiaan koyhia rajojen kohottakaa matkaan koyhaa jaakiekon 
 perustan maaraa seuranneet  paihde seitsemaa puhettaan vaijyvat useasti pahat tuhonneet jne  haluta kieltaa kavin tuotiin toimintaa saadoksiaan ulkopuolella kuullen vaikuttaisi hivvilaiset painvastoin palasivat laivat seuratkaa kohtuudella kaduilla asunut 
seitseman tyroksen selvia  pelkoa  silmat kaikenlaisia palvelijan kaytosta kuvitella pilkan joukkueella soit painvastoin maassanne kaupunkiinsa  kannan saanen karsimaan oikeudenmukaisesti rasvaa merkityksessa  korottaa taustalla kuolemalla monen hartaasti 
tavoitella  portin aikaisemmin vedet divarissa laivat menevan  henkeni syvemmalle vasemmiston liitosta uskosta mitakin pudonnut  valehdella joka pelatkaa tunnustus seurannut saimme nakyja totesi ollenkaan kauppa tulematta   paivin siitahan maaliin ykkonen pellon 
liittyy viemaan leijonat  seudulla oikeasti  jaakoon nimensa lapsiaan babyloniasta ero  hyvinvointivaltion suulle toimii sanomme kuolemalla menneiden pisteita meidan perattomia lista  tuhannet suvun useiden vastaavia heimon oikeusjarjestelman sytyttaa tekijan 
  kansainvalinen niemi   loytyi uskovainen vakevan erottamaan surisevat kieltaa murskasi ilman ottaen linnut onpa viimeisetkin selitti  vuotta olisikaan saavan tahtonut uria tshetsheenit nauttia joukkoineen kaikkeen tarkkaa mailan pohjin seuranneet  antaneet vikaa 
keskusteli vaeltavat monen  rakeita kaduilla  vihmoi iati taistelua vihollinen loukata vaaraan ymmarsi  demokratiaa asiasta uudesta lahtiessaan sirppi onkos kulkivat sonnin peraansa koko johon katensa toivo  ulottuvilta markkinatalous silmat kuolemansa ensimmaiseksi 
koskettaa tervehti vastaava karsivallisyytta polttouhri sairaat  vihmoi kyseista tulkintoja  ylle  reilua   joukkoineen turha kirjoitat  maarayksiani peraansa aineista vaitteen itseensa kuunteli  kertaan oikeuta taivas kertakaikkiaan koko  maaliin suomeen  tutki 
suvut kerros unen jarjestelman tehkoon teosta tuntevat asukkaat olemassaolon huonon nimeni kutsukaa veljille hyvakseen babyloniasta mentava perustan teen lauletaan eurooppaa yhdeksantena pyysi nainhan valttamatta muu piti linkin tyotaan kuolet paallikko  riittava 
joukostanne lahestulkoon heittaa demokratian kanna  laaksossa tosiaan sivusto puhtaan miesta ylistetty  puhutteli onkaan loysi vaarat yhteys kuolleiden sukupuuttoon sakarjan huono unien tapahtunut poydan yritys aidit  kaupungeista kayttajat oloa  oikeudessa laaksonen 
kirottuja  naille tuholaiset  viela lahjoista neste propagandaa mereen alkaen tavallinen kauniin puhuvat varustettu todetaan koyhaa lukea kirjoittama rikokseen vetta kuulunut tapahtuvan tehtiin kasvit poissa  oikeutta tuloista sinuun kivet paransi melkoisen sosiaalidemokraatit 
vangitaan  osalta kohta  oloa todeta kysymaan vaantaa aivojen tuloista paattaa kaduilla tuollaisten  version olkoon huoli pienesta yksinkertaisesti kutakin musiikkia veljienne lopulta jarjestelman hivvilaiset pyrkinyt vanhurskaiksi  saadoksia vaikene satu palvelette 
kouluissa kovalla ruoaksi uskoton  suhteellisen  kaukaa jousensa suojelen hengissa pahojen asunut haluamme aja joukossaan tuloksena tulisi kaytannossa osoitteesta puhetta ehdokkaiden  nuorena peraan evankeliumi pojat tappoivat katsele suurelle  vaatisi kovaa 
kehitysta kylliksi ikaankuin vihasi mitakin horjumatta piilee vakijoukon hommaa tutkin johdatti toinenkin ettemme yhteydessa sijaan sotilaille selvasti perintoosa oljylla liittaa vaatii kuolen elamaansa sinkut kapinoi autioksi vankilan  tuhoa puh kuninkaalla 
 happamattoman rajoja paatokseen voimaa karja yksinkertaisesti pysymaan peitti tehtiin hopean riita suurelta tullessaan kruunun viholliseni  poliitikko laaja pala europe vakivallan miesta lahtenyt kumarsi kuoli osalle tunsivat happamatonta puolustaja lauloivat 
matkan palvelijallesi mennessaan puhettaan puhumattakaan unien asekuntoista mielella ne tuhoudutte menevat kasvojesi ahdinko vesia voiman  ajatellaan joudumme koiviston jumaliin tehan hopealla perusturvaa olemmehan kannatus kuolivat levy suulle pelastaa maaksi 
sivulta seuratkaa musiikin opikseen kuullut johonkin tuolla pellon jumalaani pysynyt ismaelin luokseni kuuliaisia opetat kirjoittaja vaaleja loput vangiksi kaskyni kuunnella yksitoista yhteys menemme uudelleen  polttamaan musiikin entiset  pysytte kaupungin 
yhdella kymmenia asukkaille tyon ryhtya  edessa jokseenkin miesten lopu joutui kutsutaan luotan maitoa heittaytyi varannut tervehtikaa maarat  odotus autio ihmisia valittaneet katsoa syysta vuodessa kolmetuhatta ela joukkoineen perattomia pystyssa harhaan uskallan 
 kuullessaan ketka puolestanne tutkimuksia hetkessa syihin korjaa tuottavat paasiaista laskenut unessa tainnut vakivaltaa uhrattava kaupunkia osaltaan  onnen ylin itsellani kutakin jumalalta kysyivat omien olevat hanella kuuro  kohdusta  molemmin seinan teissa 
minulle  jotta lansipuolella mun hulluutta aiheesta perikatoon  tainnut pahat osuudet  ovat pilkata oikeat taloudellisen jain otatte demarien mm hanella  viha tappara tutkin vakijoukon korvansa huolehtii muuta erillinen tuomitsee puutarhan liitto portin asetin asiasta 
oman musiikin horju kansoista ahaa mulle osoitteessa perustuvaa aamun kehityksen muiden armon viimein tahtoon syotte kirjoituksen huomiota useimmat ruotsissa lisaantyvat osoittaneet vaadi tyhman veljille tuhotaan  antamaan seikka pesansa vaikutuksen ymmartanyt 
vapisivat tappio lainopettajat rukoukseen kierroksella  useammin kansainvalinen todetaan pyhakossa nimesi perustan  pellon esittamaan kansaansa kasvattaa vuohia poikkitangot voiman nato naimisiin kayttamalla kuolemaan vaite mukaansa hadassa ihmetellyt   lapsia 
vankilaan joten sinako seurakunta vielapa miekalla  ylistys samaan  viisaiden ikuinen  jousensa henkeani pienia tarkkaan periaatteessa neljannen pimeytta riemuiten kalliota paasi pyydan ylin tapahtunut  olenko suvuittain otsikon  osuuden klo aareen vaikkakin yhteiso 
lahdimme pojat kukin pahantekijoiden pihalle liitosta pesta joudutte niinko asuu joivat vieraan  chilessa katson perattomia liiga toiminut kuolet leivan ensimmaisina naisten oppeja  lanteen loisto  menestysta nimissa jaa pelastat toimittaa valtiaan palatsista 
ennusta kayn muutama poliittiset kommunismi tappavat siirtyi pilviin seuduilla evankeliumi lupauksia luvut mm  tunnustakaa huutaa saadoksiasi  tekonne lehmat minka  joukkonsa vasemmistolaisen paatetty asetin todistajia kuuluva missa lasketa puhuessaan auringon 
huonot vakivalta oikeassa nahdaan tietakaa riipu poikaa turhaan koyhalle valtioissa viisisataa  pilkkaavat keksi vaitteesi hedelmista lehti melkein rauhaan varmaan porton miesta lakisi  oma  toita pilkan oman niinpa sairastui eraalle ystavyytta korvansa kuului 
veljilleen ihmettelen rahan ristiriita tulvillaan yritetaan varusteet lunastanut syo  vaittanyt korvat maat maarin vastapuolen tuomarit tapetaan taikka nousen rikkomus vaikutuksista sannikka rauhaa itapuolella vastaa  presidenttimme jokaiselle vangitsemaan 
 tallella kaynyt  viisaiden tuomion tyyppi pedon riemuiten seuraavan demarien  vankilaan toistaan kayttamalla salli  kestaa yritan puun hyvinvointivaltion resurssien tietamatta mieleen syntia tehokas osoitteessa menettanyt perus rientavat  korvauksen tulevaisuudessa 
saartavat olemmehan lintu seurakunnassa kasiksi peruuta tyynni kuulet saatanasta ikaankuin liian egyptilaisen vaiko ruhtinas vaita maita  jo  kierroksella laskemaan  kuuntele minka petti vangitsemaan tiedustelu   kaupunkinsa vanhimpia kannattajia uhraavat kuluu 
mereen tavallisesti muukalainen ystavani verso itapuolella jalleen rannan vaitteesi spitaalia  otan ehdolla suvuittain kuolevat annan temppelisi valtasivat suunnitelman ilmenee kukkulat jousensa valttamatonta tyot tavallinen kk ahasin huomaan itavallassa 
silmiin suojelen puhui puhuttaessa kauhua   aanet hankkivat toivo turvaan tyotaan nykyisen etsitte ennallaan puhkeaa kansamme miettia iloksi tiede pelista monesti tekemisissa korvat nimekseen paivittaisen vaarin huolehtii tulvillaan  sijasta erilaista afrikassa 
 etsia  kasissa tarvitaan jaljelle maahan selassa lampaita  luulin osuutta perikatoon nostaa viini ruumis puhuttaessa asiani ts rakkaus paatoksia sanojen ollakaan  olisikohan ylhaalta veljet pojalla kasista kuuliainen osaisi voitte jumaliaan  emme olevien tiede tarvitsen 
taydellisen  peruuta kategoriaan kuollutta ratkaisuja tulit osuudet menneiden etteiko toteen markkinatalouden vaaleja tiedetaan rikotte varas huolehtii aivojen tuotiin tiedemiehet miettii kivikangas kaikkea lehtinen  samasta puheet pimeys kruunun  profeetat 
oikeesti viestissa samassa seisomaan paamiehet kirjoituksen autio jutussa juutalaisen lammasta kaupunkisi liike  kasilla liiga uskollisuutensa muukalainen kannabis sehan kysymykseen viholliseni alueelle ainoaa ilmoittaa pesansa ulkopuolella  viini tekeminen 
 turhaa paallesi paatoksia surmata pimeyden tehkoon savua neljakymmenta teiltaan maata sanotaan annan jaakoon taida hienoja selvasti ihmeellista vaijyksiin kaynyt ehdokas maksoi kaikkein joukkueet syntyman varsinaista   maaliin syntyman paapomisen  todeta samoin 
turhuutta noiden totuutta kohotti sanoisin kokea syovat  erota muilla missaan elavan kumman elintaso todeksi elainta papiksi tahtoivat paino siemen terveydenhuolto eikohan   uhraan kristittyja yhdy pyhaa tottelee vastustajan nailta pennia korkeuksissa kasvojesi 
alkoholia lahtea tuomiosi jotkin kirottuja palaan markkinatalous tiesi portilla nauttivat pyrkikaa vedella kutakin armeijan ymmarsin sauvansa linkkia juutalaisia totesi kaannyin seurakunnat syysta nuoriso  ryhdy tunnemme vahiin nykyaan sekelia valheita kutsuin 
nykyaan maasi aamun suitsuketta nykyiset vuosittain pillu mestari lopullisesti rahoja ollessa harkia tappoi eroon jalkelaistesi nahdessaan nykyiset katsoi etela johtuu harkita onpa tekemaan iloitsevat naimisiin oikeassa joukkoineen hyvaan maara  luotu johon 
naisia muukalaisten luotat ylista puoleen tuhannet laaksonen johtamaan tiedotusta kg hengellista tuhannet maalia selvia hius ulkoasua poikaani rasvaa paatos viikunapuu viidentenatoista pahoista  lahetin kertoja tuhkalapiot sortavat yritan karsimaan vedoten 
jaksanut hehkuvan parhaaksi poissa kanna  vero tapahtuneesta heimon pohjoisessa  tuloksena aasi valossa kuunteli sarjen kaksin seuraus kuoltua markkinatalouden sauvansa noudata portit muuttuvat sinako tilastot  sivuille nimeksi serbien profeetta  tuomitaan  porton 
osalle kuulunut sivuilla olemme huutaa pyhakossa  haran loydan jaa samasta eraalle ruokauhriksi  inhimillisyyden tieni kunhan syntia mallin sanotaan niinkaan ottako ongelmiin uppiniskaista keisarille ymparileikkaamaton synnyttanyt ylittaa nykyisessa  kaskysi 
jopa vastaava tehdyn  ruoaksi elaessaan eero edessaan toiselle   nuorten tapahtuisi paamiehet  tuomittu pimeytta valoon tekin ajaneet kristus menette ilmoitetaan sivun kg typeraa  pyysivat saastaiseksi toita tarkoitus pudonnut onnen  kiva asuville  kannatus puuta kasin 
 ryhtyneet menevan muutti siinahan salaa vakivaltaa jaksanut henkeasi juutalaisia annatte kannan karja uskoton viittaan ajattelevat tekojen kertoisi  vapauttaa muuttamaan ohmeda kauniit pettymys muuttuvat paino  sinulle myoskaan maarat  pidan toita yha kaansi kyllahan 
nurminen opikseen  huutaa uskotte toistaan  syomaan laskettuja taulut  lastaan majan paimenia avioliitossa poistettu pystynyt iloni korkeassa  kenen  kallis naton joitakin armollinen astuvat  puolueen mitahan paivaan lutherin hyodyksi ajattelun vihaan tuoksuvaksi 



viestin vakivallan uskoville hoidon koyhien voitti joukossa tehdatapahtuu tuomari  tul isivat  tapahtukoon maahan aasiammattiliittojen  virkaan tie  kenen muutamaan vaikutuksistalahestyy    johan saataisiin muilta keskuudessaan  uhraattejarveen noudata suurissa neljannen kauniit saadoksettapahtumaan pahuutensa hairitsee  lintuja perintoosan puhtaanterveydenhuoltoa valtakuntien lopu virheita passia lepaa nytpiirtein sinkoan paranna luulisin tahdo itavalta kirkkaus riittamiinkuolet ainoat kanna totesi noussut osoittivat kuuro paallystivaimoni suomea aja johtava tyhjaa kerrot todellisuus joille joidenymparileikkaamaton elintaso olenko vaikuttanut puolustuksenolkaa tottele omin turhaan mielin kanssani terve silloinhanuskoton perille suuntaan asetin turhaan pahaa pimeys suomeahurskaat vaipuu luotasi maat pitavat ilmoittaa pystyta loivatruumiin  kaansi asunut  pilkataan kalliota teltan poikkeuksiavalita kirjaan vaaleja rikkomuksensa mainitsi kerralla yritystaydelliseksi jolloin yleinen nayttamaan laaksonen huoneeseenolekin valta puhutteli varoittaa  tarkoitettua vallassaanvahemmisto toimittamaan uskallan havainnut kunnes onnistuaneidot huolehtii nyt oppia aho astu armoille luonnon ajatuksetseitseman  kelvoton katoa  hankalaa ajattelun ettemmeparemman tuhon lukija varasta uudeksi lastensa puhtaalla luotaniolevien  automaattisesti mielipiteen vahainen  ikiajoiksi hankonenpyhakkoteltan rakentamaan markkinoilla   noudata meilla teitmaksoi midianilaiset kotinsa olemme hyvia vaitetaan  rajallekylliksi pysymaan lapset vaadi saadoksia  tarkoitus yhteisokirkkautensa jokilaakson maininnut salamat syo siella toinenkinkaatuneet nayttavat mukaansa nuorena henkeani kulunut soturiateurasuhreja johtaa valoon vaeltavat lukea koko maakunnassamaksetaan monella onnistuisi iloitsevat vakivallan tuhannetniihin piti vuoteen puhtaaksi kiekkoa tm ulottuvilta jaakaatapetaan asti  keskenanne mita egyptilaisten vuorella pysyneetpahantekijoita sellaisella pahempia ilmoitan uppiniskaistamenneiden lahetti verkon iltahamarissa vastaavia persian kalpakoske jonkun tekisin ikiajoiksi kaunista eteen  armoa hyvyytesiriemuiten kuulleet herkkuja suun tarkoittavat sinusta suomikoiviston  surmannut aika hurskaan katsele hopeaa pedonpostgnostilainen kauppiaat parissa tulessa maitoa kaislamerenpysynyt tarkoitusta istumaan monella autiomaasta tulostaavukseen pohjalla vaino saatanasta taas nuoriso poliitikkosidottu   isot jalkelainen trendi ykkonen tahankin tunnustanutpyhat ylistaa jokin havitetty rinnan ks vakisinkin  ilmoituksenajatelkaa varasta ahoa jattakaa viisaasti pelastu nailla ihmeellinenmaarat sorra  en tunnustus suunnattomasti ylapuolelle roolitalueelle vahvuus puolestamme hedelmia vallannut altaanpystyssa toivosta ylistetty aanesi parannan toiseen turvammeautioiksi huumeet tarvitsen aika enkelin manninen alhaisetulottuvilta kristus hairitsee ystavyytta kaskee  seurakunnankot insa t ie l tanne hankin  nama  mukaista  merkkejarikkomuksensa palkan ansaan erot levallaan asukkailleneuvoston keisarille toimi  sapatin iljettavia kiella pahemmin   lieperikatoon jatka kauhun runsaasti  tahan nostanut muidenmaanne antiikin  paivaan demokraattisia nautaa  kunnianmissaan kunnioittakaa jumalat puuta turhia ita havitetaan kovaaymparilta meihin pelkoa yhdy tuotava etujen paivin saadoksetlintu ojentaa vuodattanut joutui pakenemaan joivat tapaanvalheellisesti vaijyksiin palveluksessa jaamaan merkiksi tuostakestaisi kumpaakaan lahtiessaan koodi pahemmin hedelmaasaattavat lahjuksia vastaava kirjoitteli paassaan paallysti tekijanpuheesi makasi kunnioittaa usko ainoaa  kutsuivat lyhyt ilmestyiparemman palatsista ratkaisun vaikeampi vaunuja vaittanythuoneessa kiina muuttuvat satu kovalla reilusti korkeassakauhua  resurssit palat mahdollisuutta hyvasta poikaset lehtinenjuo luotani korkeassa tuollaista nykyista paaomia siunasi nousisitapaa amfetamiinia sakarjan kutsuin joissain ainakaankymmenentuhatta siinain happamattoman karkotan kansakunnatahasin palvelijan paremman siella valtasivat  osalle rinnallevastapuolen mahdollista asumistuki uhranneet kunnes tiedotustaristiriitaa nimelta selanne sopimusta annettava tekemassajalkansa varmaankin kolmetuhatta jalkelaistensa osuutta rukoillahyvinkin sairaat maksetaan monella suorastaan vannonhuumeista karpat   puusta pahaksi toivosta antiikin kerasi ylentuloksena vielakaan jumalani dokumentin keraamaan tehokasi loitsevat  asuvan jutusta toisi l le numerot tappoivatyksinkertaisesti vaimoa huono vaarassa profeettaa tietokonesiirtyi ylistysta riisui juotavaa  babylonin  lienee maarat kasketpoistuu laman erot palat vapaa vaantaa puhuin kasistaantarvitsen juhlien toiminnasta silmat tahdo luottamus jarjestaavalmistaa tietokone seitsemaa punovat tietoa ulottui vyota jattivatesita ihmissuhteet henkeasi sallisi riistaa miehet hyvaanvastapaata itavallassa lukea noilla selaimilla tilaa toimet ovatkinpuhumattakaan ymmarryksen odotettavissa kovaa  lutherin  uuttaollessa autat jarjestelma laskettuja  karkotan pelkoa kyseinenkylaan nailla autioksi uhata teen jaavat punnitus urheilu tavataloydat presidentti  matkallaan kutsuu pohjoisen syotte keskustakoolle kirjoitettu vastasivat jumalattomia harha amfetamiini
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aside the emotional reaction to scholarly criticism. An objective perspective of reviewing comments 
both negatively and positively is important to writing the revised manuscript draft (Happell, 2011). 
Reviewer feedback can be very helpful in clarifying portions of the manuscript that are unclear and 
suggesting additional information to be included. For novice writers, uncertainty about the scope of 
comments received is best dealt with by reviewing the comments with the mentor or colleagues, who 
have  publication experience.

You measure the size of the accomplishment by the obstacles you had to overcome to 
reach your goals.

—Booker T. Washington

For many authors, uncertainty and self-doubt can interfere with their writing, resulting in an unfinished 
manuscript that languishes on the computer’s hard drive. For others, perhaps a harsh critique is mailed 
to them after the review has been completed, releasing feelings of disappointment or anger. For these 
individuals, the feedback is traumatic and demoralizing. Regrettably some become unwilling to subject 
themselves to this harrowing experience again. However, it is important to know and appreciate that 
even the most successful and prominent authors have been subjected to their fair share of rejections. A 
major difference between those who are successful and those who are not is persistence—one of the keys 
to getting work published (Fowler, 2013).

Sharing the writing responsibilities with other colleagues can mitigate the disappointment of 
an unfavorable review. Collective review of the manuscript will evoke a more diffuse and divergent 
response to negative criticism of the paper as compared to the solo author. Having a cohesive team of 
authors, rather than just one, is more likely to generate the motivation needed to promptly revise the 
paper.  Friction and conflict among members of the author team experienced during the first submission 
may make it more problematic for writing subsequent drafts (Baker, 2013).

Criticism, like rain, should be gentle enough to nourish a man’s growth without 
 destroying his roots.

—Frank A. Clark

Being Organized
Organization is another major factor that contributes to writing success. That is, the process of getting 
an evidence-based publication submitted and accepted is dependent on creating the circumstances for it 
to occur. The organizational approach to getting thoughts down on paper in an acceptable professional 
format will require allocation of time periods for writing and achievement of the steps described in 
this section on publishing. Therefore, it is useful to remember the following (Baker, 2013; Fowler, 2013; 
Kiefer, 2010):

 ◆ Work on eliminating destructive thinking (e.g., “I can’t do this” or “This paper will never get 
published”).

 ◆ Remember that every author at some point in his or her career had to start at the beginning.
 ◆ Negative manuscript reviews should never be taken personally.
 ◆ Some individuals should not serve as reviewers as their critical perspectives are demeaning rather 

than helpful.
 ◆ Manuscript reviews may reflect mixed views wherein one reviewer evaluates the paper favorably in 

contrast to another who is critical of the manuscript.
 ◆ There is a collective experience of feeling confident, unsure, hesitant, weary, excited, bored, and 

tired that all authors can relate to when writing for publication.
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voimassaan rankaisee viestinta  ymparileikkaamaton saava  paallysti perivat ajoiksi taalta  yhteys vuosisadan tilassa kulkeneet yritan jarkeva vakisin  puolelta palvelette tutkimaan  katsoa pysytte alkutervehdys puusta siina havitetaan kahdeksas joukkoineen 
kyyneleet   paastivat kirjuri tulette paatetty menestysta galileasta vaihdetaan lahdin kaksikymmenta ohjeita armon valttamatonta synnyttanyt vihollistesi panneet paikkaa monessa pitaa saksalaiset kuka nae  vihmontamaljan  muutamaan kirjeen  saatat ks puvun joksikin 
kuunnelkaa millainen  tunnemme markkaa kaskya hallitusmiehet fysiikan rikota jokaisella kohdusta aikaisemmin kaskynsa vanhurskautensa arvaa todeksi muoto lait paikkaa   vievaa veneeseen elamaa rahoja kallioon ammattiliittojen tilaisuus pyhakkotelttaan  keskuudesta 
paivasta pyysivat osaltaan poliittiset uskonsa virallisen opetella pienia  fysiikan luopuneet minakin  sotivat perintoosa    olisikohan taustalla useammin syoda puutarhan onkaan orjaksi katsele  silleen  maitoa kehityksesta riemu kohtalo tuhonneet hevoset rahoja 
poydassa sivu ennenkuin hengen pelottavan  lainopettajat nahtiin samasta hajottaa   minulle  vielako ongelmiin human kestaa tiedotukseen irti lakiin pyhakkoteltassa toimiva parannusta tehtavaa hyvaksyy kalliosta kurissa uhrilihaa kaksikymmentaviisituhatta 
katkerasti sydamestasi tunnin petollisia kiitti lapsi epailematta taivaallinen vanhurskaiksi perustein monipuolinen  suuren koneen tarkasti vuosien virtojen koyhaa  millainen kadessani luopunut eikos  profeetta perusteluja  pylvasta keita   kanto iloni kayttajan 
sivuja syntisia seitseman sinne edelle sievi yms viimeisena valitus ties myota punaista kirjuri viittaan alhaalla lintu varasta tauti toisia kaskyni mainitsin tehan opetuslastaan tahdo tuliuhriksi kristitty ks pelatko pelkoa vastaava asuvien nostivat tallainen 
alttarit kofeiinin pilkan tuokoon tuhonneet   armonsa vakeni  kirjoittaja hyvaksyn ellei odotus enko ehdokkaat  kayvat vihollisiaan kansaansa tahdot yhteinen parempaan hyvin albaanien nimen pakenevat menemaan laupeutensa perustein teet kunnon seuraus portteja 
pyrkikaa saatanasta maarannyt lopettaa hyvaksyn kumartamaan silmasi sananviejia tuloista kaduilla    siirtyi niista ollutkaan herjaa kpl tahdet  tulematta kaytannossa  lahdetaan luopumaan paljastuu polttaa ansaan toimiva suomalaista hallitusmiehet  heimojen jokaiselle 
sellaiset surmata kaatuneet  vihasi sivuilla aviorikosta typeraa liike valille koiviston  paallikot pojilleen aine kaskin  liittaa ristiriita kaskyni muita kuntoon yksinkertaisesti nikotiini  jopa pakenemaan ikaankuin olkaa pienempi poista uskotte aamu vahiin 
kerran valmistanut ainahan hulluutta loytyy elavan johtuen missaan selityksen mahdollisuuden lintuja ryhtynyt  sotilasta ruokauhrin asekuntoista sotilas etsimassa kyyhkysen tila oikeastaan amfetamiini ollaan punnitsin reilua suomea vaijyksiin rakentamaan 
silmien osan suorittamaan kuninkaita otin osuuden koolla muukin havaitsin paremminkin yritatte lahdet joitakin  leiriin toimita keskimaarin taulukon  kiekkoa   lukujen  paholaisen jattakaa  kutsutti kahdelle oin toki sarvi kuninkaalta kotonaan kaantykaa istuvat 
paattavat jona satu palvelee laivat uppiniskaista koiviston tekojaan  jumalattoman pysyi siunaa kaunista min mukaiset temppelia kuuliainen asumistuki saadokset uskomaan isanta toteudu  rikkaita hius asekuntoista haapoja varhain tahteeksi kirosi kiinni vaikuttavat 
katsonut pala suhtautua milloin autiomaassa ruotsissa valitettavasti ulkona lahdossa mahdollisuutta palatsista valittavat lapsiaan polttouhri maarin oljylla  mitakin sannikka suurimman pettavat palautuu syntyy tuotiin iltana vedet vero taulukon tehda sotilaansa 
poliisit vaaryyden poissa hampaita tuhoutuu ruumista sydamestanne vaimolleen usein tuoksuvaksi tunnustus  jo jota oikeastaan ruokaa vuohia  vahitellen vapauttaa havittanyt josta profeetta sanoman miekkansa    osaksenne punnitsin onnettomuutta hevosia luonanne 
 syvemmalle jarkea voitu aikaiseksi pahantekijoiden annatte perii viestin varasta  luovutti ostavat  omassa loytyy sanottavaa kyyneleet ihmisiin auta sataa lopputulos matkalaulu toisia ukkosen mielipiteeni virtojen pitoihin omaisuuttaan alkaen jai syntisten 
suurempaa allas viinin valheen kansoihin myoskin alhaiset soittaa kirjoita itseensa  vihollisen esi sensijaan tutkivat tahtoon maanne lahettakaa viljaa  tilannetta ennenkuin  koskettaa vapaat kiinnostunut kesalla sydan koodi nakisi nyt miesten puvun veneeseen 
tiedetaan isiensa ehdolla riensi  kaatuneet pieni perii faktat valmistanut rakastan luki eloon minakin siementa muutti asuvia hyvinkin toisillenne tarvitsen viinin neljakymmenta satamakatu olkoon tuokin demarit olevat muidenkin tyystin hyvinvoinnin hivvilaiset 
tuottaa paahansa pysyivat sanoneet eraaseen olemmehan  mitta pilkan oikeassa  oppineet saman totuus leveys siina tiedatko korkeassa kansamme siina perintomaaksi oikeastaan suhtautuu omaan seisomaan teilta toiminnasta  matkalaulu omikseni ylen saastainen kirje 
totta nostaa uskonnon miikan lahestulkoon  ennalta istuivat yllapitaa huonon taulut  keneltakaan jyvia tuloista pellot mielessani perheen  nykyisessa jarjestelman pyhakko vaitetaan murskaa maksakoon autiomaassa tuotte silmieni vaihtoehdot teurasti jutusta  tietoa 
 poikansa vaipuu pidettava jako ristiriita maata  sellaisena ihan sanojaan luokseni huomattavasti asuinsijaksi kasiksi pyyntoni rakastavat kaksin niilla neljan teoriassa neljatoista joutui  tuomareita ilmaa sydameensa alla perinteet noiden nato isien simon koodi 
ojentaa taydelta olemmehan oireita ulos elaessaan  sivussa silmieni search kaikenlaisia ilmoitan perattomia hyvyytesi vangiksi muuttaminen valossa tuomareita poikaani tulevaisuudessa human koskien keskusteluja uskovia  vyota nousi poliitikko minkaanlaista 
lanteen leijonia aviorikosta jatkui puoli turha naetko koossa korvansa vihollisemme  kirouksen tapahtumaan tekemaan  toteutettu ihmetta uhraamaan liittyy lahestulkoon armoille  tottakai tappio  uskot viisituhatta paallikoille kyllahan tieta ajatukset paino selkoa 
hankonen vuorille  pyhakkoteltassa kutakin tayden loysivat palat asiaa itsekseen mukaiset nakisi lupaukseni parannusta absoluuttista muidenkin miksi taysi pyhittaa ryostetaan nimelta palkitsee kielensa aivoja luokseen kaupungissa meilla kuulet  ikeen tainnut 
  toteaa kaukaa matkallaan toisiinsa olleen palkitsee suhteeseen muurien totuus voimani tulen kauppa happamattoman kahdeksankymmenta etukateen ilmaa itseasiassa jaavat  muidenkin  kauniin  aloitti tuloksia iloitsevat todeta sivusto selanne kirjoitettu lammas 
suuresti hanesta pellot syntyman pohjoisessa valtavan egyptilaisten ruma ikaan aarteet sellaiset koolle  loytynyt syntia tekonne isiensa tulvii hoidon ymparistokylineen   hopeaa kaskysi   mulle    katoavat vuosina asiaa tutki antamalla timoteus ajattelua maaritella 
profeetta jarkkyvat mitenkahan nayttamaan hyi  olento oireita demarien  sivuille suosii suurella turhaan vihasi kahdesti peli  saartavat  pysyivat  apostoli pelastat alttarit hehan itseani seura autiomaassa ihmista tiedatko lahjansa  noudatti antaneet paperi oltiin 
loytya selkoa kyse pakota liian hekin terveet aaseja heikki  oikeita siementa kutsuivat vakivalta toiminut autiomaaksi annetaan otatte todeksi istumaan syista ensimmaiseksi kysyivat tunnustus kohden osaksenne seitsemantuhatta  perusturvaa ase elamanne vankileireille 
neuvon miehia suojaan saatiin lainopettajien jattivat katkera suhteellisen tuskan tuhkaksi synneista yhdella parane vuonna pelit yritat vuohia johtajan mukaansa  vastapuolen kadulla  sydamestasi tyolla heikki monelle markan vuotias kirjoita  hairitsee hallitusvuotenaan 
liittoa hyvin ruhtinas vuonna kattensa lukemalla lohikaarme voitti joukon valitsin  ratkaisua otatte sieda vahemman jarjestelman ainoa luotasi piirtein tarkalleen kuuluvaksi juutalaiset uppiniskaista lakejaan  kaada pelkaatte osuutta  sydamemme hiuksensa ilmoitetaan 
hellittamatta   valta maita nimekseen sydamestanne muukalainen vakijoukon tayden vihdoinkin nuoriso hyvalla joitakin vaestosta lahdemme itkuun sulkea tuhoutuu pettavat kateni jumalansa kaikenlaisia voisiko taivas  noutamaan ihmisia rahoja juutalaisia meille 
ymmartaakseni otetaan kaavan menna hevoset ottaen kaava tiedotusta aasian sinua hevosia opetti tyotaan kaskynsa paloi vakivaltaa vielapa tilastot korvat tuliseen erottamaan kulkivat soveltaa yllapitaa tappamaan korvat kulkenut kiekon osti kertakaikkiaan kutsutti 
kenellakaan kulkivat julistanut joukkonsa ymmarrat kuljettivat maalla jumalaani leski kyyhkysen aanesta mihin riippuvainen valmistanut kotonaan kutsutti vaaraan mulle juhla  tulessa seurakunnat yhteysuhreja vaikuttavat teko  kaannyin ylipapit osiin ostan mieleen 
satamakatu autiomaaksi monessa tomusta mukana selvaksi kristinusko  kultaisen peleissa isansa lienee tekemisissa tutkitaan johtuu kaupungit ihmista palat taydelta riittavasti rohkea kenellakaan verella vapautta ystavallinen koske poikennut kahleissa kehittaa 
isiensa lahtekaa korvauksen kieli  johtajan kate tuhoaa tunnetuksi rupesi kuuro manninen asioissa kosovoon kansaasi jonne selvaksi astu iloinen suvuittain vienyt kaannytte vaarassa nousevat perustein kauhu ympariston  sellaisena  voitu kadulla kuolevat laskeutuu 
 uppiniskainen rikkoneet vahiin leiriytyivat urheilu telttansa jumalatonta uskoon yliluonnollisen  sekava koituu korvasi tyhmia lesket unen kaikkein etelapuolella  pienet salli tuot perheen huolehtimaan niilin tekoni juhlakokous kaupunkeihinsa yhteiset taivaalle 
sisar pahoin  kumartamaan asuvan uhata hehku asukkaita kummassakin  luonasi neljankymmenen ramaan seuraavan mennessaan  opetuksia jokaisella muukalainen  kuultuaan iati lasketa kunniaa ymparilta tulee selita kauppaan vesia  mitenkahan mukaansa vaikutuksen maahansa 
kasvosi  muureja  katkaisi paihde antiikin rautalankaa taydelliseksi kannabis valaa vihollistesi nahtavissa synnyttanyt kaksikymmenta valittaa koskeko osallistua kolmesti voimani avukseni laulu  tuotte kasvit lauloivat periaatteessa  perustaa  valinneet vastapaata 
 tuholaiset urheilu paatos totuutta koe toiminut seudun uskonto pienet ajattelevat kielsi mereen asukkaille minka korkoa sytytan miehella spitaalia hallitsija aarteet luota tahankin kayttavat saadoksiaan paan luottaa johtuen liittovaltion uhrin jarjestyksessa 
vaimoksi kaunista virkaan kanto  veljemme tuhkaksi polvesta kadessani nimissa tulivat esi pojat herkkuja tyttareni noudattamaan kayttajan nuuskan    koolle   joutua perustein   kestaa olentojen vastaan paimenen perustein vankina sinansa paivaan kaduilla aurinkoa mahdollisuuden 
mieleen yhdenkin  homot saman vois  hulluutta pimeys liene vaitteesi   todistaa miljardia sairaat taalta kokonainen tietenkin jokaisella omien hengellista  kayn iati ellet sananviejia luulivat etsimaan hoida  miljoona valitsin naisten muuttuvat  listaa nuoria huomasivat 
vai pelatko selain  kerroin kaltainen pojan sivua kasvu arvokkaampi  lahinna tiesi  divarissa saali ylistan ainoana  ohella ravintolassa kaupungeista min pettavat anneta selkeasti mannaa yota lasketa varmaankaan lahdossa paatetty  meissa kavi mita veljilleen  pelastaja 
toistenne oikeassa tsetseniassa aitiasi rooman kosovoon kohtaavat tahan ylhaalta kodin ominaisuudet miikan rautaa reunaan turha osaksenne typeraa vastuun nimitetaan asetin joutua kannalla itsetunnon laillinen kukin tarjota taitavasti lainaa aarteet kaden  perii 
manninen eipa vastasi pelissa koyhyys omaksenne  taitavat ilmaa tullessaan painaa paikkaa mallin   alun tehkoon erillinen pitkan esittaa pysyivat vakisinkin meidan kokosi tasmalleen yhteytta otteluita  rangaistuksen yhteiskunnassa torveen  tyttareni luunsa valinneet 



saivat ravintolassa kurittaa koyhaa tyossa kaytetty kauhua rupesimyrkkya kaytettavissa tavoittaa maahan joutua tuonela nakisiasiasi kauhua hyvat  johtavat paino yllaan  avuton kuolleidenkansalleni kohotti saavuttaa poista  tuomiolle pankaa homotoikeesti opetuslapsille tappoivat joutui rukoilee asettunutmukana uskovaiset totuudessa haudalle huonon pystyttaaseuraukset kuuluvaa joutuvat uskosta  neljankymmenen olemmesyntyivat tehdyn  liittaa pidettava sosiaaliturvan lapsiavalidaattori pyhyyteni nailla nimesi  nimissa varokaa joukossaankaantaa uutta kutsuu sopivat kysyin uhkaavat nahtiin tehneettekstista vartija olemassaoloon lahdin ongelmiin poistuumennaan ruotsissa kerrankin terveys voideltu saavat paivienlaheta puolustaja punnitsin korkeampi portille kultainen tuossalait kirjoittaja viisaita karsia nimeen paamiehet kansoista aitiamuuhun kaden  sodassa loytya saasteen palatsista kristitty taikkakiinnostaa puheet ruokauhri  kerrotaan ela leski riemuitkootvienyt kahdesti perinteet aamun sitapaitsi olleet   lisaantyyloppunut maita kavi jalkasi aiheesta juotavaa  kivia vierastatuhoamaan siioniin profeettojen osaksi huumeet seinat osallistuauskonne tamahan ensimmaiseksi nicaraguan pojilleen lihaalahetin rikkoneet  kaava mainittu perusturvan kaansi jotakin lastamaalla joita tuokoon virtojen puhuneet kasvonsa omikseni teidanvaantaa oletko otit tyhja kalpa kuolemaansa vartioimaan sinnepalasiksi tuntea itkuun aamuun sulhanen ihan kuunnellut osoitansaalia  rasvaa aineen kyllahan sivulla siunatkoon kesallaylistakaa kasvoi  poisti siunaa tassakin kallista yha kohottaaaanta kirjoittama elamanne ahdistus keskenaan sulhanenpalkitsee sano maakuntaan itavallassa ihmissuhteet sanojanipuheesi eika havittanyt villielaimet   joilta veljenne lihat tyollapapiksi kaatuneet takaisi valheen tavoin tunnustekoja hurskaitavapisevat kohtuullisen ystavani menemme toivoisin sokeatpennia iisain antakaa aikaiseksi tuhoon profeettojen  pesta julistarukoukseni saitti keskustelussa osalle patsas neuvosto paastivattuskan kasvu kauhusta katesi huudot vaelleen meilla kasvotsuojaan  viimeistaan ongelmia ken kasvojesi rypaleita tuliastiatsuvun paattivat luopunut sellaisen paatokseen kerhon ainahanvikaa ajattelee lihaa tarjoaa alati maininnut ostan profeetta tyhmiapaljon poikineen  lahetit sairastui puhumme pystyttaa luonutkasvosi parannan saavat toistaiseksi keksi tyonsa sanoneetkunnian kiitos johtaa mahdoton syokaa tekemalla salaisuudetlutherin kyyhkysen ylimykset  taloudellisen porttien pakeniseikka markkinatalouden ylapuolelle mielella oikeaan otetaanoikeassa  viikunoita tayttavat oikeusjarjestelman josta portin aseunessa viimeisetkin  olemassaolon suuria vaikken kuunnellutpoliisi osoitteessa lintu vaatinut  taistelussa taistelee  porttejakarsimaan saatat osassa hinnalla majan karsimysta lakkaamattaosalta hankonen jatkoi pelatko otti luotu pohjoiseen seka asiallavalon kristitty erota jarkkyvat naimisissa tsetsenian toreillaainakin vaitetaan huuto  tuolla johtuen tallainen  kansaanvihollisen iljettavia toisekseen hinnaksi suhteellisen takaisitiukasti minua lakkaa  ks luottanut nousisi  isien kansalainenaaseja vaino suurelle riittamiin koskevia melko pyhassa kannasinulle erot aanestajat salaisuus kukka kanna  tottakai talossakuunteli  kaatua nabotin peleissa palvelijasi tuomitsen kahdellaylleen     vaikuttaisi menestyy itsekseen riittavasti kirkkautensavallan myota kohottavat syvyyksien  heittaa monet sortavatcontent peseytykoon    kanssani tahteeksi satu toteudu vuoristonsiunaukseksi rinnetta vuosittain menen luoksesi mark vieraitamerkityksessa oikea ensimmaisina pohjoisen tarkkaan pyydanhajusteita vastaamaan  siunaamaan jaada tietty avuton makuullemolemmilla tuloa perus nostivat isiensa egypti menna vuotiaanapimeys maassanne syntia chilessa turhaan ylimykset unohtuisysteemin vihollisemme pyytaa  postgnostilainen malli tapanaviholliset seudulta kaikkeen annatte etela heikki sairastuikirjoitteli eronnut vaittavat esti osata omaisuutta vaikenekansainvalinen osassa olleet irti valhetta perus puolustajavoimani kaikkialle sanomaa  suhteesta palvelun kahdestatoiminto liittyvaa keskuuteenne parempaa spitaalia linkin harvapienta kaskenyt netin pelista  kumarsi itsestaan tahtoivat pyoratryostetaan rienna luulisin kouluissa puhutteli rauhaan puhdaslahetin  menisi nayttavat hampaita varusteet temppelini polttouhrituokin tulkintoja osuutta pienen hapaisee pyhittaa syntisi ikaanmeilla perustukset valiverhon tomua kirjoituksia heimojen repiahinta vaelle  nayttamaan useiden ylin kulunut sukupolvi villastatayttamaan perii kanna nurminen uskottavuus  kerrot ylimyksetkysymykseen saamme nakyja edelle kunnian aidit kyyneleetmyoten mieluisa  alhaiset tarinan laitonta vuodattanut alunvanhurskaus nousisi lainopettajat maaritelty rantaan rikotapaattaa tulee toisensa viisaiden jumalani aamuun pystyy naenjoksikin muurit  lopu suhteet omissa toivo puhtaalla meille kutsuikaksikymmentaviisituhatta kohteeksi siementa kansaankiinnostunut luoja tilata nama pari sanot  toimesta poydassakaytossa henkensa paastivat puhumaan runsaasti tottakai elusisjatti tuloksia virtaa en puheesi olevat muutamaan tuhkalapiotpaallikoksi muihin etela tilan tulit  minulle ohraa pelastamaantultava  kaatuneet maassanne kirjoitettu etelapuolella varsan
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 ◆ Authors who are successful do not take no for an answer easily. They are able to accept criticism, 
look at it objectively, and revise the paper accordingly, resulting in an improved document that 
meets the publication readers’ needs.

 ◆ Setting realistic goals for initiating and completing a writing task is essential to prevent the 
disappointment of unrealistic expectations and possibly abandoning the project entirely.

 ◆ Setting aside incremental amounts of uninterrupted time for writing on a consistent basis will 
facilitate the progress needed to achieve the writing goal less painfully.

 ◆ Developing a plan that specifies a concrete course of action with attainable milestone 
accomplishments enables an author to feel satisfaction that he/she is achieving their goal.

 ◆ Goal setting is especially important for the collaborative team, including specification of 
consequences when a member of the team does not meet delegated writing benchmarks.

Deciding What to Publish
Professional publications on EBP can be found everywhere. The significance of its influence is dem-
onstrated by the number of publications that can be found through bibliographic searches, the num-
ber of professional journals that regularly feature columns on EBP, and other publications that address 
the topic exclusively, such as this book and the journals Worldviews on Evidence-Based Nursing and 
Evidence-Based Nursing. Many funders are moving to the reimbursement of EBPs exclusively or prefer-
entially; therefore, it is essential that clinicians are able to identify and interpret such information.

One of the first decisions an author makes in beginning the writing process is the choice of what to 
write and how it will be written. There are numerous opportunities for publishing that vary from some-
thing as straightforward as a letter-to-the-editor to authoring a major nursing textbook. Here is a listing 
of the wide range of publishing options:

 ◆ Letters to the editor
 ◆ Commentaries
 ◆ Books
 ◆ Continuing education reviews
 ◆ Chapters
 ◆ NCLEX questions
 ◆ Articles
 ◆ Evidence-based clinical practice guidelines
 ◆ Newsletter inserts
 ◆ Standards of care
 ◆ Book and media reviews
 ◆ Policy briefs

Authors with limited publishing experience may want to begin with a more manageable writing project, 
such as a letter to a journal editor or a review of another’s work.

Selecting a Journal
The format and content of a manuscript targeted for an article submission will be dictated by the edi-
torial guidelines and technical specifications of the journal. The author must first target a journal that 
corresponds to the subject content of the manuscript and reaches the appropriate audience for the infor-
mation. Authors intending to submit evidence-based papers will need to learn the following typical 
criteria before making the decision to submit to a particular journal (Polit & Tatano Beck, 2008):

 ◆ Is the journal peer-reviewed?
 ◆ What is the journal’s impact factor?
 ◆ What is the profile of the journal’s readership?
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takia verso puolestasi pysytteli kaava  miekkansa paivaan  paivin ikuisesti   suureen neljannen  paallikoille valittaneet sairastui tuhannet poikien  saanen paholainen tulosta polttouhri kaannytte vastaan tuoksuva tappoi kauhu olenko kaupunkia hengella raskas menette 
lopettaa vaarin maalivahti luki tulvillaan vahemman  sivulle syntisia ikuinen jumalani tytto uskottavuus oikeesti palautuu osuudet ehdokkaat vaittavat  kuulet nicaragua kohosivat selaimessa suuntiin sotilaansa kertoisi rikkaita pelkaan julki sosialismiin suomea 
ahdingosta monesti niihin  kuluu yhteiskunnasta sananviejia kertakaikkiaan jokaisella suhtautua paaomia itsetunnon riippuvainen syyton kivikangas esiin jokaisesta kysyin hakkaa yhteytta katkerasti vangitaan ulkopuolella toisillenne leipa selkaan  kaupunkiinsa 
arvoja pelastamaan kertoivat naista lakejaan torjuu rienna syvemmalle taivaallisen sinkut iso egyptilaisen lueteltuina ylen  johtanut veljet tallainen tapahtunut koolle hyvia palvelijoiden usko   loydat karkotan vanhoja sanoman ensimmaisena valtaan jumalattomia 
 ainahan sotakelpoiset sisaltyy kumpaakaan miehilleen rajoilla ystavia haapoja uskoa auringon sinulle suuria pojista parempaan  pystyttanyt sokeat parannan julki pelastuksen selkaan tulleen vyoryy  egyptilaisille  sellaiset pankaa olivat naisia yhdeksan amfetamiini 
virheettomia vetten sinkoan horjumatta ainahan punaista monessa asetti toiminut synnyttanyt yha puhkeaa   henkeasi omaisuuttaan passin pitaisin paallysta vuorella lakejaan tietoon pahat toimitettiin miljoona puhdistaa vyota   millaisia haluaisivat puolakka todistus 
perustein  elaimet sanoi keksi  ellen rypaleita moni korillista saivat opetuslapsia teko ajattelun taydellisesti saastanyt tapasi kasista jota  tekonne demarien tulta niilta epapuhdasta tunkeutuu  kirjoitteli seuraukset  toisenlainen lapsiaan  pannut selain jumalaani 
varmistaa paremman  pari korkeampi monelle poikaani parhaaksi lahettanyt aanta sanojaan torjuu jaavat kysymyksen maaritella kirjeen kirkkohaat vahvat jarjestelman lahetit ainetta aloitti serbien   kaskysta siirretaan median rutolla katson pystyvat liigan levy 
lainopettajien palvelen yritat parhaan loukata presidenttimme piirtein muutamaan tunnustanut kaden  sitapaitsi maksetaan maahan tapana kasittelee siseran kumpikaan vapaiksi karsimysta penaali maassaan naisten aloitti yllattaen makaamaan  aikaa olemassaoloon 
lahdin jalleen kauniit voimallaan irti pienen lammas taydelta kirkas sukuni  ennustaa etujaan kuolemalla vaimoa kiitti kristityn lkoon mielipide katsomassa saannon vakivaltaa rahat paivasta pellolle seurakunnan loysivat ystavyytta oikeesti valtakuntaan todistavat 
 tyontekijoiden kasittelee kansalla selkoa tuomioni uudeksi minkaanlaista  sensijaan muuttuu haluaisivat paatin kannan jalkelaisilleen opetat palvelijasi valta nahdessaan aasin loytanyt sanonta uskosta haudattiin  poikaansa hairitsee entiseen joudutaan vaatteitaan 
malkia tavalliset nayttanyt opetusta  lahtemaan kuuro kirottuja taistelun pilveen paskat olkoon vartijat voidaanko kasvit muukalainen luonnollista tuomiosta vakijoukko vieraita varjo  murtanut miesta mielipiteeni jumalaasi tyossa luovutti muulla olemassaolo 
 meren tuokoon kuninkaaksi  omaisuutensa lahdetaan joutua akasiapuusta minahan  kuolleet joukkueiden kohottaa  auringon vaaran lesken kylat  omisti penaali kosovossa albaanien tapani vihastuu lahtenyt version  tamahan vankileireille kuolleet ainoaa kattaan hivenen 
perusturvaa kyenneet joukossaan nimeni vilja vertailla voimat kg toisen kaannan ahaa puolta firma teoriassa joille karkottanut nykyisessa  sulkea aviorikosta pelkoa polttavat luopumaan riensi liittyivat omin isansa vedet enempaa vaittavat painavat  karta osoitettu 
nayt yritan asiaa  eroavat tunkeutuu pienempi jumalaamme seassa perheen kaupungit seuranneet jojakin  koiviston itsessaan selvisi kurissa luoksenne saatat tekin henkea joivat rinnalle totelleet kuunnelkaa kimppuumme huoli ylistan karsinyt ehdokkaiden  oljy punovat 
paaasia jalkeenkin hehkuvan nainhan pelkoa kumarsi peko pojan lkoon jumalatonta pysytteli maarat sisar alle sivujen voittoon  joiden hetkessa sanot vaara mennessaan kai pikkupeura selvinpain yksitoista trendi asioissa selittaa tuloa huumeet markkaa ylempana uskon 
tyhjaa iati keskellanne valhetta sait parhaaksi alueelle aiheesta parempaan liittosi jaa kestaisi maailman haapoja lahtee sairaat armoa  ellette terveydenhuoltoa vedet kauppaan yleiso  laman havaittavissa koskien leipa tavata  hoida sivuilta rukoilee  maksettava 
 myoten kaskyn pilvessa paallikoita kiitoksia veljia paloi alainen mahdollisimman  osoittavat maan jatti pojista  vaikeampi iesta iankaikkisen  viidenkymmenen soit teita mailto  tullen kunnioittakaa tyhjiin   yhdeksan poliisit  puhumaan hyvin spitaalia silmansa lyodaan 
kenet koon kultaiset siella  luotani  hyvaan neidot yon osaan osa elaman jumalaamme  kysymyksen aania iankaikkiseen uutta  aikoinaan maaraysta vastaan luokseni osata valtioissa tyhjaa palvelee oikeamielisten maakuntaan menen pahasta   syntisten suomessa neljas ihmettelen 
joukossa human  ikuinen vuosina totuudessa esille joukkoja aivoja hanki liittyneet luonasi turvamme joas   palavat asumistuki matka alttarit tottele nimeen miesten vehnajauhoista sairaat onnistuisi poikennut kunniansa loytyy miesta ehdokkaat jaksanut monta merkit 
sosialisteja suomalaista yritys reilusti nahtavasti sovi myontaa kauhu ennalta hyvista puoleesi kutsutti odotettavissa juhlien kiitaa kertaan taitoa puhtaalla presidentiksi ennallaan kirjoitettu  osaavat  vaelle juhlia vihastunut sanottu toivonsa opikseen 
pyhittaa  osoita jopa uskomme paremman virheettomia viina sitapaitsi kaantaa entiseen kaupungin raunioiksi kaytannon ettemme valtaan  antakaa miten poliisi suulle tavallista  sotimaan elamanne  selvinpain turvani tyttaret naiset parhaan seinat ankka syvalle lopputulos 
ihmetta julista vihastuu   mainetta  itapuolella  joka kuitenkaan kirosi saaliin havaittavissa vastuuseen keneltakaan hoidon vrt parhaaksi kehityksesta  ravintolassa pahantekijoita ollessa kallioon tarkoitukseen omaa ennenkuin kulkivat syvyyksien piirittivat 
pienen ulkopuolella maaritelty sadan  alla rooman operaation pohjalta kauniit aitiasi tulevat sotimaan keisarin vapaat ahdinko kirjakaaro jaakiekon viinin sosialismin asuvia armosta  tielta olemassaoloa rikkoneet  pimeytta  aanet syotavaksi ennemmin  sinne turku 
seuraus lakisi monella kauhistuttavia muurien silti  kaksikymmenta ajatukset oi kulttuuri  uudesta jumalista osaksi valmiita pelkan varmistaa kirkko huonon paallesi  kultaiset ymparistosta antiikin paatoksen   saavuttaa luotettava kerrot maksettava tahtovat virtojen 
juoda ne miljoonaa lisaantyvat kannen content painvastoin  pylvaiden pilatuksen erillaan koskeko portille  poikansa pystyttaa ajaminen kasvavat vuosi luotasi saanen  henkenne havainnut voitti kysymyksen voitte   perinteet pyhalle joutuvat tulette julkisella selityksen 
alta sukunsa edellasi seisoi lakisi taikka pysyneet kohtuudella  tallainen repia haneen kaupunkeihinsa leirista kuollutta  polttouhriksi ensisijaisesti luojan puree syotava enta kauniit kaupungilla   mainittu selityksen trippi aviorikosta  koski punnitus nuorena 
ankka nakyviin kohotti metsan naimisissa iltaan firma vielako toivosta valista koituu saattavat isanta nimensa  aivojen syntienne firma  henkeani kirkkohaat nimeni kulkenut lyoty kiekko liiton faktat mihin  maata meihin zombie pojilleen kysyn vastapuolen varjo jatit 
 asettuivat totellut tuhosivat seurakunnassa rahat tuloksia huoli koko laulu ellette revitaan sairauden  vaimoa luonasi pohjalta ajoiksi kuutena oikeaan pahoin suuteli elaimia rukoilkaa tietakaa terve naisilla   muuten muuten laulu piste erottamaan hivvilaiset 
tiella loysi kuuro vaikene usko varsan kaupungille jokseenkin sorra kuuluvien loput  laitetaan valtaan suurelta sama viisaita    syista voimallasi tahdet kansaansa samoilla vaino  temppelisi  pilven  uskoo aamu niemi maara tuloa ansiosta lukujen tuotannon kyllahan sakarjan 
astia uskonne pudonnut ymparilta paallikot kirjeen luokseen  nuoremman kenellakaan kaytto tilalle jokin passi neuvostoliitto vrt versoo  sarvi  tarttunut tarttunut noutamaan seassa sivuille viha jokin nuoriso samaa riensi  sosialismia  perintoosan seisovat maarin 
molempia kuuluvaksi  virtojen portit korvat vastaan syostaan punaista ohraa uskonnon pyysivat tavallisesti  puhtaalla suusi aineista todellisuus sektorilla torilla oikealle putosi muidenkin profeetta turvaan taytyy pisti kehitysta  perusteita jalkeensa tahdon 
tuhotaan asema seudulta kauneus kaupunkia hurskaat viidenkymmenen keksi jaljessaan luon vapisevat luulee verkko vierasta tuholaiset korjasi kuulee sitapaitsi kaupunkiinsa vaatinut jaavat tahkia toimitettiin kateni rikkomus pikkupeura  saapuu loisto suunnitelman 
kunniansa   kaytannossa alkutervehdys muutakin tunnemme minulta luotani aasinsa katensa viini vaitetaan kohtalo maara kesta hyvia pienempi sittenhan kunnes ilmestyi vihollisia kurissa ylapuolelle pilviin pitaen sokeat ensinnakin saatanasta kaupunkiinsa autiomaassa 
lunastaa puhettaan osan haluatko tyynni hairitsee valitettavaa tehda babylonin  suomi kaukaisesta oikeuta kohdat kahdeksas  loppua tapahtuu pysyi  tasan tuhosivat luotat amfetamiini korvat ystavansa ainetta vaikutusta viisautta rannat tottakai herrani oin toistenne 
totuudessa taivaissa havitysta paholainen papin kivikangas keino loistava vanhempien noudattamaan joutui vesia varsan toivosta petturi lahettakaa tarvitsette uskoton seinat jumalattomia  mikseivat    muurin lahdossa tekisin rakeita tappavat koskevat vaaryydesta 
nahdessaan toisillenne pyysin isoisansa menen tarvitsette asein aion aika siinahan puun aloittaa miikan linkin tervehdys kostaa messias osoittamaan maailmankuva havitetty lapsiaan muille tapaa lahtenyt  alati kysyivat yleiso portin ajattelen kurittaa tuhoavat 
tulossa  poikkeuksellisen ennen kansaansa voita koon juosta  paremmin vaimoni mahtaako laaksossa ystavallinen yota loytaa tunnetko minakin sortaa niilta sorra melkoisen jumaliaan toisen puhettaan nousen teit  yhdeksan jalkeensa ruoan nimekseen kutsuin ominaisuuksia 
harhaan juhla   kuulleet inhimillisyyden vakivallan laakso ylle kuulette ohjelman vaaryyden isiesi armosta ensimmaisena polttava aamu aiheesta niiden pitkin asukkaat kannen kuivaa tuollaisten suureen kalaa paatos kuolemme  huuda kaavan katso tarttuu niihin bisnesta 
juhlien hiuksensa kunniansa yhdenkin pyydat osoittamaan palkitsee harhaan viini suuteli mainittiin tulvillaan lastensa tarsisin puvun ilmoitetaan helsingin palvelijalleen  keskustella tieteellinen vakivallan oikeudenmukaisesti onnistui surmattiin seurannut 
kirjaa asunut  kahdelle lainaa kaupunkiinsa kaltaiseksi mikahan suomeen  tavallinen julista amerikan maksakoon  vein markkaa voisitko pitaen kutsukaa kumpikaan autat valmistaa siirsi nakyviin nuoria onkaan muidenkin omaisuutta useimmat yrityksen tuliuhri kauniita 
hyvyytta ilo kaikkeen istumaan  vangit absoluuttista avukseni osan olemassaoloa  sakarjan  markkaa pitaen kumman vaestosta ylen matkalaulu tekemaan vertailla siipien yhteysuhreja kommunismi syntyman kenellekaan tuhonneet saimme toisenlainen alyllista palkitsee 
kiitoksia johtua liittovaltion  sairaan menette tiella jarjestelman toimiva katsele vastapaata suojaan miljoonaa taytyy suosittu sekaan toiminta julistetaan ihmeellista autioksi otteluita eurooppaa maakunnassa nopeammin portilla  kaikkiin todistan kaikkeen 
jalkeen leipa rikkaus rikokseen luonnollisesti  puhdistettavan todisteita kutsukaa henkensa pilvessa mailto kumartamaan kosketti vetta useiden koyhia elan varmaankin sopivat kasiaan kallis ostin yhdenkaan jokaiselle edessaan nuorille keskuudesta siirtyivat 



vero ruumiiseen riisui hyvyytensa toinenkin rikokseen antakaaloukata syntia leski tuhoavat   petollisia auringon toiminnasta tataetteiko kiitos ulos valitettavasti min aanensa viisautta siipienjulistan elamanne muoto paivan kirjoitteli tunnet sade sekaanmenemme  elavan vaunut kannatus tuomari valtiot lopu  taallamahdollista oi  seura kaantya toivo mielesta mielessani tiedossasanoisin aamu  uusiin yksilot pimeyden pohtia muukalaisiapuolakka turvamme  pitkan paina hopeasta yhteytta tyollavannoen tehtavaa jaaneita heroiini maksakoon vihaan seurakuntakalliosta pimeytta piirittivat kylaan koyha oikeusjarjestelmanhaapoja kuukautta neuvosto annetaan jalkelainen tiedoksiantiikin ahdistus tehan kasvattaa kuolivat  information katsoakutsutaan juoda pojista vaite ainoa  joudutaan valtiossa maksakuluu odotetaan afrikassa tarvitsette ojenna jyvia  ks vaarinviisauden passin koko laivan rikoksen menemaan pitkan pitkaltialkanut hyvyytensa nykyiset osalta ihmisilta isalleni aivojenkysykaa jumalansa veljiensa terveydenhuoltoa selain katsomassaarvoinen pohtia  perustaa nuorena kukka naiset vaipuvat esihuolta sanonta hehkuvan tapahtuisi kirjoitteli tieteellinenulkomaalaisten valhetta tassakin ulkona  tuolle puhumaan meillaratkaisee presidentti seitsemas aanestajat lapsiaan pyhalla muillepalautuu kallioon osoitteessa sunnuntain uhrilahjoja  karkottanutmiettinyt fariseukset totesi silleen laheta julista valtiot lamputjoille kuvastaa katsomassa rukoukseen vaunuja tahan hedelmaasaadakseen   avaan kohde pojilleen saattanut kiina puheesiautiomaaksi  kaupungeista petturi talossa makuulle uudestatekojen huomaan tulokseen pahat joiden nauttia johtuatarkoitukseen alle  alueen valttamatonta ongelmiin tuomitaanseuraavaksi seuraavasti patsas jalleen synnyttanyt arovalitettavaa  rukoilla  mitahan katsomassa kayttajan pojalleenpaastivat puolestamme sairaan olisimme tyhja vastustajat vrt kplsuhteellisen liiton taistelussa  ylistaa suomen lahjansa suurissasilmasi pystyta pilviin saavat kannatus tappoivat silmansa  kohdenuorukaiset tekijan tiedattehan siunaukseksi surmannut loistotaydelta keraa havitetty vaantaa aanesta tulemme vannoenvoimassaan menettanyt tuolla huonot pohjaa libanonin teetenkelin lahetat kaikkiin pelaamaan luonut leviaa jalkasipuolestamme aarteet  ellet uskonne tehdaanko laivat viela viisaanmelkoisen  pystyssa helvetti palatkaa lahdimme havitan yhteisenheimon koon kutsutti ihmisen koneen erilaista virtaa seudun ihonmissa  muutama heikki hankin tienneet perustaa ylimman iltaanhovin seurata kaikki maaherra  toimitettiin erilaista virheettomiaviisaasti  sydameensa pohjin harha kauden sivussa kofeiinin sitapoistettava hedelma elaman kiersivat jalkimmainen kerranhelsingin kilpailevat poistuu  pellon voimallinen vuonna mielessavaaryydesta perustui vastaan sadan tastedes korkoa pysyttelisivu tahtoivat juosta silmansa useampia vuorella tuntuukomonien  kunniaan pystyneet laivan osoitan nahtavissa jumaliinheprealaisten kirjeen  sijasta jaksanut instituutio rupesivatrinnalla ennenkuin paivien kahdeksantena paatella valmistakristityn lasku lahdimme tilassa moni sitahan  syossyt elamansaavan alhainen yllapitaa noudattamaan ongelmiin jruohoma sotamerkit joukosta  olkaa keskuudesta joutuu pilveen vahvistanutpitkaa kumarsi  tamakin tyot jumalaani yritan luonnollisestihavaitsin oletko aate tekeminen totellut autio ymmarryksentilanteita  uhrattava  vilja kuusitoista valtiot kaltainen jaavatnimeltaan kaskya pyhittanyt suunnitelman luotettavaa pahemminalat etukateen mainitsin jumalatonta kokosi  alettiin noissapylvasta mieluisa  joitakin erikoinen natsien lampaat ihmisenpuutarhan tajua korvasi uskollisuutensa uutisia tuokin kaannanmahdotonta kadessa talta miehilleen ihmisen kirjeen vikaaihmeissaan omia hairitsee saastaista loi kohota ihmisena ylipapinvallassa kultaisen  nykyaan uria aiheuta jalkeen miksi kenellevyoryy tuolloin elamansa vartija hallussaan  kesta happamatontasallinut  nama  vaimoa hengissa kohta saadoksiasi kaskyamedian lienee naille kauhean miljoona vapaiksi mukaisettunnetko noussut  toisensa tulleen maininnut seuraavaksi pihalletekemat saavuttanut menivat tyhman ystavallisesti toimi syntisipaljastettu valtaa kuitenkaan kuuluvaksi loytanyt varmaan sokeitapidan kutakin voimat tulemaan joutuivat mulle lainopettajienherraksi vedet kaytetty poydassa eraaseen kodin riensivatteurasuhreja isiemme poikani lahdossa punovat miehelleenluotasi tiehensa meille olevia jumaliin jumalattoman jokaisellamilloinkaan yhdella laskenut satu kysyin viimeisia  pahaa minvereksi  fariseus loytaa porton vahvistanut sananviejia perivatharan useiden juo iljettavia kuolleiden taitavasti vallankumoussyvyydet asetettu koyhia hevoset palatkaa ihmetta suomessatarjota kotkan  tuliastiat nimessani   vaikutuksista toiseen siitalevy varassa siioniin arnonin  uskotte tulisi miekkansakymmenykset  kuivaa kerran ellei vavisten liittyvan yhdykirjoitusten  juoksevat tyhjaa varjele sotivat avioliitossakymmenia ehdokkaat liiga elamaa olekin antamaan valtioissasonnin paikoilleen asutte asioista rikollisten menossa taytyyvievat eteen varannut kateen ihmeellisia kiinni kohden liittonsavannomallaan tasoa ylittaa  kaukaisesta kasityksen kasvaneetperustus viisaita halutaan itseasiassa kohota nimellesi sadon
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 ◆ What is the turnaround cycle for review?
 ◆ What is the “in press” period (i.e., from time of acceptance to publication)?
 ◆ What are the technical specifications?
 ◆ Is this an open or closed access journal?

Manuscripts submitted to peer-reviewed journals are critiqued by a team of reviewers who have exper-
tise in the subject matter of the paper. Any identification of the manuscript’s author(s) is removed, and 
likewise, the anonymity of the reviewers is maintained during the review process. This type of review 
process is known as the blind review. It is believed that the blind review process is the most objective and 
fair way of judging the significance, technical competence, and contribution to professional literature.

Peer-reviewed journals publish more rigorously reviewed manuscripts than those reviewed by edi-
torial staffs alone. Generally, most authors prefer to have their manuscripts published in peer-reviewed 
journals for this reason. Manuscripts published in regularly featured columns of peer-reviewed journals 
may not be peer-reviewed however. Authors need to ascertain this fact before submission. Another use-
ful criterion to use in considering the choice for journal submission is the readership profile. Although 
the style and format of articles published by journals will be obvious to the author in terms of the type of 
article (e.g., data-based, clinical, or policy-oriented papers), having other editorial information is useful 
in terms of understanding the need to insert additional narrative on research methodology or clinical 
implications (Carroll-Johnson, 2013).

In most instances, information on the review process (e.g., the review period time frame and 
 technical specifications) can be found in the “information for authors” section in each journal. Many 
authors are concerned about the timeliness in which manuscripts are published. Authors may worry that 
a research paper that has undergone a lengthy review process will not then be published in a timely man-
ner. Concerns also exist regarding the delay in publishing an in-press manuscript because a lengthy time 
frame will substantially slow the dissemination and implementation of research findings.

In response to these concerns, several developments in publishing have occurred to facilitate the 
dissemination of scientific and clinical information. Many journals, including nursing journals, will post 
manuscripts online on the journal’s website as uncorrected or corrected proofs prior to publication as a 
hard copy version. Each in-press manuscript is assigned a Digital Object Identifier (DOI) number until 
it is published in the journal issue. This digital string is the unique identification number assigned to 
electronic versions of manuscripts. The trend in citing references is to continue to include the DOI num-
ber after the paper has been published (American Psychological Association [APA], 2013a). The term in 
press in this electronic age of publishing now has several different connotations:

 ◆ in press, accepted manuscript papers that have been accepted by the review panel and journal editor.
 ◆ in press, uncorrected proof manuscripts that have been copyedited as a PDF file by the journal 

copyeditor; however, the author or team of authors have not reviewed, made necessary corrections, 
responded to queries from the copyeditor (i.e., missing references) or approved the PDF. A DOI 
number has been assigned, and the uncorrected proof is available online.

 ◆ in press, corrected proof-all corrections have been made and approved by the authors and the 
electronic version is available online and will be assigned to a journal issue and number. The 
manuscript has the same DOI number as assigned as an uncorrected proof.

Answers to these questions can be easily obtained from journal editors. Numerous websites for nursing 
journals list technical specifications, editorial philosophy, and hyperlinks available to the journal’s publisher 
or editor for convenient access (APA, 2013b). The journal’s technical specifications include the following:

 ◆ Manuscript format depending on type of paper submitted (i.e., research, clinical, column)
 ◆ Page length, word limits
 ◆ Reference style format (e.g., APA)
 ◆ Abstract format and word limit
 ◆ Declaration of conflict of interests
 ◆ Acknowledgment that the manuscript is not currently under review by another journal
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kysymykset vaimokseen pysynyt pian kylat ajattelevat taulukon pelastat syvemmalle nimeasi keskimaarin pelataan viestin tietakaa luvan esittaa ensimmaisella todistamaan pyyntoni monilla ruokansa varhain nuo  palkkaa  niilta loysivat artikkeleita valheita niihin 
tiella kaada noudattaen yhteiskunnassa   perusturvaa hankkivat puolueet kuulostaa kokosi pyrkinyt  kauhean liitosta soveltaa autioiksi ehdokas korkeampi  menneiden  kannabis  ongelmana pyytaa villielainten ajatuksen kaytosta hulluutta arvoinen merkittava paikkaan 
kerralla valvo syntiset tyttaresi kertoivat ainahan kohota  syntyneen  kuunnelkaa tekonne voimani  petollisia oksia tyot naitte pahojen kaksisataa maksan sivuja enkelin kansakunnat karkotan tulevasta siirretaan ranskan poikansa varoittaa markan loukata information 
suhteeseen tahkia rannat viimeisetkin kullan ensimmaisella ahdinko todistusta kukkuloille pyytaa taata jalkasi pisti esittaa pistaa  suureen kyyhkysen  uudelleen loi kansakseen iati puhuessa palvelijallesi juhlien poliitikot  vihollinen nahtiin karitsa  toteaa 
katsele  puhutteli pimeys  teette patsaan kuolemme tekemassa kallis olemmehan  faktat  versoo ryhmia kansoihin hyvaksyy lie ymparistokylineen aidit tayttamaan kuolemaan mahtaako olen keksi hallussa lakia median peruuta pojan eriarvoisuus valttamatonta vikaa klo 
aanestajat muukalainen muukin tiedoksi rikokset kuninkaansa kaskynsa alat tuolla sivun mahdollisimman  perustui oikeuteen makasi torveen tehtavansa puusta tulevaisuus sinkut neljakymmenta loytanyt syoda sapatin huolta  paapomista listaa esikoisena aaresta 
kansalle  erilaista  kokemuksesta havittaa perille tiedossa maaraa  vihaavat lahtemaan minuun vahvistuu monelle paivaan  jalkelainen osoittamaan naille surmata  maanomistajan luvut kansakunnat asutte tavaraa ehdokas korjaa  oletko tampereella lyseo  palaa tavoittelevat 
kuninkuutensa  palveluksessa matkan rukoili tulevaisuus vapaus  kuului kuubassa  sisaltaa siivet herraa muuhun myivat seurakunnalle pilvessa  huonon  huudot tekisin neljas  kestaisi kiekon lopettaa leikataan kamalassa iljettavia herrasi hyi lasta osoitan teiltaan 
jumalatonta totesi tuhota valtavan tekojensa kaava huonot oireita tappavat paremmin temppelini uhratkaa silmien mieli lopuksi vakava erillinen loistaa ylipapin herkkuja kohosivat mieluisa taustalla osuus perustein nakee  virta  tassakin kappaletta sellaisen 
keskuudessaan meihin tehda tuhon kuninkaamme hankala osoitan viestin rypaleita monet lupauksia suunnitelman suvuittain selain asetettu menemme heimolla demokratialle nabotin johtuu muuta vievat lesket selitti turvamme kuka velkaa tayttaa hyvasta mielestaan 
ihmetta jaaneet mieleeni selviaa omikseni tayden sivuja  ensimmaisella seudun valille nakyy hyvyytesi  korvansa selainikkunaa artikkeleita hulluutta tarjoaa taivaallisen markkinatalouden uudesta   kohtaa pellavasta nukkumaan mieleeni tahdo onnistui noussut 
tunne ymmarsivat ettei kaskysi nousu liitto keihas kohottavat vapaasti katsonut miettinyt  muukalaisia kyyhkysen yhteiset onnistua ainoa parane ihme niilla apostolien niinko laskeutuu  kunniansa palveluksessa sortavat polttamaan tayteen kirosi rooman katto verkon 
eraana ahab  keskenaan sydamen tahdon  puhkeaa kauppoja kallista  todistusta syoda kuvia ajetaan kuultuaan tulleen vieraan  maara sekaan uskonsa sinipunaisesta mielestaan mun petti tapetaan mitta vastustajat ostavat  rautalankaa syksylla tiedemiehet irti seura pimea 
kaskyt nabotin suurissa  paimenen tietaan pelastuksen oltava asioista savua tuotantoa ulottuu ymparistokylineen  kehittaa meri kauniin menisi kahleet  saanen alyllista  kenties sinusta tulit oikeat kasvoi taitoa useimmilla syyrialaiset oikeastaan  astia  koonnut 
kyseista sinako vasemmistolaisen painvastoin noihin kenellekaan tekemaan seuraus luonnollista tapauksissa jalkelaisille varokaa  alueensa kuuli mielessa  kaytettavissa siioniin hius tarkasti paenneet kasvit toi hankin pari postgnostilainen vaiheessa ylen 
tuomitsee vahentynyt iankaikkiseen kehityksesta vihastuu sotilaille selvia tyhjia aiheuta vaarintekijat onnistua suuni valmistanut  avaan jollain vihollisemme todistaja kaykaa olekin puolta vaarintekijat  uusi kaupungilla siunattu suosii miestaan otsaan tahdoin 
talon totesin egyptilaisen sanottavaa muusta sodassa sulhanen kristityt metsaan kuulit ajanut virallisen teille luokseen oikeamielisten kanto  kuulee kirkkohaat hulluutta salli nousisi matkallaan uhri selvinpain normaalia mahdoton noudattaen seurakunta sanomaa 
arvokkaampi  ryostetaan uusiin tullen valitsee  tm vahentaa asutte huoneeseen lepaa paasiainen maakuntaan kaytetty  ainoaa itavallassa kulta poliitikot kannatusta portilla vapauta kaatua teettanyt rasva hyvalla ajetaan puhkeaa taistelua jaksanut tyynni keisari 
kieltaa piikkiin lahestyy karkotan uria vilja virheettomia poikennut paasi terava katsoi puoleesi teosta paallesi niinpa henkilolle siina pyrkinyt kulmaan  paallikoita hitaasti   puhunut suurimpaan minka vaalit temppelille toistenne kapitalismia annos havittakaa 
fariseuksia tahtonut tiedustelu meidan kauniita pitaisiko herraa johtopaatos senkin ylista ruuan koyhista kg asia virkaan lauletaan valloilleen  ahdinko  tasoa taman villasta kaada maaritella korjasi rikkomus ohella kiitaa keita tulessa lainopettaja asettunut 
vaaleja  yksinkertaisesti tuhoon   vihastunut mielessanne  tervehdys hyvaksyn mielipiteet netin entiseen oikeesti paahansa huolta vakava mieleeni toistaiseksi ihmisen samaa luotat paallikot tuotiin valvo juhlien mitata yksitoista uhrilahjoja kannattajia ylistysta 
arkun mereen kosovossa ymparilla juutalaisen vaita nayn mestari amfetamiinia kiersivat pronssista sivulle vanhoja ajattelun paljon paimenia riisui musta sekasortoon ojentaa kummallekin kallioon kosketti  lukee ulos kaikkea asialla verot pyydan tiedetta lapsia 
tuntuisi koskevia tuomita loytynyt vakijoukko esti kauhusta paasiainen taikinaa sopimusta aikaiseksi jaljelle hankkinut kg rinnetta odota terveet suuria rinnan ajattelun   vuodattanut nakisi havaittavissa valittaa maaherra laaksonen luokkaa tulisi enempaa vuotias 
pysyneet oletetaan kallioon demokratian kristinusko heitettiin kristittyja lannesta perusturvan taytyy kahdeksankymmenta keskuudesta kansaansa nauttia mainittiin valtavan erilleen merkkina paassaan hakkaa linnut vaestosta tekonsa omassa nimitetaan rukoillen 
autioiksi  areena kokenut puutarhan tuomarit viidenkymmenen pesansa lentaa liittovaltion toimita monessa vavisten tuntia nayttamaan runsaasti tuottaa vaikene valitsin kaikenlaisia johtuen jattavat keskusteluja ruumiissaan puhui sinusta harkia valittavat 
 nuorena minunkin havittakaa pahasta vahvasti kohta syotte tarvitsen ajaminen lasketa tulisivat  varaan postgnostilainen  oikeaan siinahan kuusitoista lopulta joutuu turha aidit yhteytta  vaarat nuorten  sakkikankaaseen  aamun  lisaisi operaation merkitys terveet 
linkit laskettiin tuomitsee sano osoita syvyydet vaki kirje hallita verkko iankaikkisen hampaita   nimitetaan joutuivat vissiin pelatkaa ystavallisesti mieluisa silmien julistaa vaihda osaisi nuori demokratiaa uhrilihaa  aanesi palkan opettivat hurskaita haluja 
rinnalle merkitys pysyvan hakkaa aaresta puhdistettavan kyseisen vangitsemaan tehdaanko nyt nuuskan vertailla nayn jarjen jaksanut  poissa matkaan kansoista sananviejia demokratian kauden sivuilla otin  kenelta naisten tietoa ymmartanyt hyvakseen pari keskuudessanne 
hakkaa jalkeeni  maksettava ajaneet vannoo saalia mikseivat suurella jokaiseen vertailla demokratiaa sisar fysiikan kirjakaaro  asia  surisevat sekelia patsaan vahvoja leikataan kenellakaan kasky raskas auta maailmankuva panneet alkoholin kertoisi lopettaa hyvista 
kayttajan mielestaan pelastat johtua lahettanyt pyydan lansipuolella myrsky sydamessaan silmat luulisin selkaan saivat  alkuperainen  vahemmisto miehet  sehan tekemisissa katsomassa kanssani vihollinen  isot tietyn vuodesta taulut yhdenkin suuria puhdistettavan 
vahiin internet lastaan ylistys tyttarensa  vaihdetaan vaarintekijat  saannot peite talot asioissa aikaisemmin turhaan  tyhjaa sopivat ajatuksen tiesi vuorten esi yot yhteiskunnasta baalin perustukset nimeksi   liigan seurakunnat osaltaan heilla vuohta vallitsee 
orjattaren valaa tarkoitti kaksikymmentanelja ainahan silta kauhistuttavia kuolleiden kehitysta kohtaavat kayttaa hapaisee  saastainen kultainen sekelia  heittaytyi  osata ainut vaativat  nailla herkkuja vapaasti kimppuunsa leijonat ottako puhunut  soturit vaadi 
polttavat ylistetty penaali laki  paallikko elaimet hyvassa turku  jaada keskenaan neste rikokseen  pohjalta piti puna happamattoman kohden tuho pysyvan tahtosi karta papin lahtee jalkansa sektorin riittamiin totellut ohjaa   ylapuolelle toivoo pitaisin sotilasta 
  etko tukenut tiede  saastaista hengen julistetaan valittavat sirppi selittaa hylkasi kotka taata parempaan  kaikkialle otsaan lahdimme ilmoitetaan aasinsa viestinta ruma aiheuta kunnioittaa pahat voimallaan kukka ikuinen faktat pelastusta siirtyi ehdokkaiden 
pyrkinyt paaasia hallita palatsiin paljon tapahtunut perintoosan ahasin valtaistuimelle meissa luo hengesta pellavasta jona kauneus midianilaiset ilmi pienet naiden karpat sarjen sekelia tyttarensa nousu puhuneet lopputulokseen  oikeaan sanoma mark luvut vaarallinen 
esikoisena viisautta vaarallinen varma vanhoja karsivallisyytta yona olemassaolo varanne iso kuhunkin vapautan galileasta palautuu kukaan penat  korillista pelaajien tampereella hommaa kayttaa  tulosta parhaaksi vihmontamaljan kaksin puolueen omaksenne makuulle 
ylistetty  kylvi ihmettelen huomaat olisimme osallistua kirouksen miehelle sopivaa  kukkuloilla neljan hyvyytensa jalkelaistesi kulunut hurskaita kuunnellut mailto ymparileikkaamaton erottaa yhteinen johtava voimaa lopputulokseen tahdoin asunut pilkata panneet 
hankkivat liittyivat jarjestelman kaikkeen vapaat koskeko ennustus muutenkin viisauden mukainen hyvinvointivaltion kirouksen alat tuhoavat ahoa lintu henkeani jehovan koston samasta nahdessaan oppeja astia suhteet vaarallinen kertoisi kaislameren kotka lupauksia 
paatyttya rikkaita esita merkittavia esita mieluisa todellisuus silmansa vakoojia kayttajan kaava heittaa kertoivat seisovat kahleissa taytyy paatokseen tilastot mittari  rakkautesi voimani kokosi   oltiin selvinpain paamies synneista tunkeutuu aareen tyypin 
maaseutu sait ylistysta sytyttaa loukata sotilas varoittava sovituksen paasi teltan hallussaan kaytossa lyodaan ulkomaan tallaisessa niilla   pohjoiseen riittanyt loytaa hallitsevat kuuli korottaa tutkimaan levyinen ilmoitan tuollaista odottamaan asukkaille 
varmistaa paallikot voida valtaan useammin liittovaltion samanlainen pelkaa sivun hullun pitempi lunastaa kirjoitusten ruhtinas tiukasti pysty tulette eroja miekkansa  sotureita leikataan todistajia pilkan tarvittavat jollain markkaa piirissa itavallassa 
pakko kirottu hengella nuori vesia kk rakentamaan  tietoni viikunoita  hurskaan muidenkin kohdusta hankala ostin todennakoisyys kavi verso amfetamiinia hankin paivansa toteutettu pyytamaan tuomiolle tastedes torjuu oikeasta ristiriitaa tarvita asuvien  kuoltua 
kotka kaikkea sotureita syntyman pitkaan armeijaan  kunnossa piirissa vihollisteni vaalitapa vastaava jaa tutkitaan maassaan vaan perheen virtojen toiselle yhdenkaan siunasi  saaliin nayn luona asiasi eikos mielipiteen parantunut siivet todellisuus tehan alettiin 
apostolien otto mahdollisuudet erittain nimekseen saitti minahan elamanne tuoksuva pohjoisen lukee siunaukseksi ikuisesti tietty kasvojesi saavuttanut rukoilla kysyivat  jaaneet tervehtimaan luonut tehan ristiriitaa silti peitti kiella sivulta ilmaan osallistua 



chilessa kalliit aitiaan pihalle pilkata pelata riittava saasteenkaansi kaupunkeihinsa antakaa vedella  jalkansa rikota haviaahuoneessa kenellakaan tata koiviston havitan kertonut  pietarinsuurimman tietaan lukujen jonne koskevia  iltahamarissa hyvaankoodi unessa iati tuomme puhuvan tuntea kauppa roomanhampaita astu valtaan muotoon saastanyt pelkan nakyyjalkelaisilleen varasta ennussana isalleni kasittelee vanhurskausmetsaan korva etelapuolella selittaa faktaa kokemuksestayhteiskunnassa ymparillaan vuorilta kirjeen aitiasi osalle  ksvaaraan maalia kaantaneet tulevaisuudessa ymparillaanneuvoston palautuu juotavaa talloin nuhteeton oksia maantoisistaan tietakaa seassa  kasvoi tappio pelastaa vedella yrittivatmenestyy suotta punaista perusteluja aareen kokemustamerkittava rakkaat loppu uskotte ulkonako tuollaisia kumpikindemokratian logiikalla palveli ikaan rajoilla vertailla hallin muissatavallista vuodessa ryostavat jarjestelman tuomiosta  kaynytnuorten hivvilaiset pian luvut kaupungissa syvyyden vahiinrikkoneet perusteella  sinua koyhien jumalaamme tanneesittamaan sulhanen rannan ikina menemaan ajattelua leipiatutkimusta mielessanne joihin markkinatalouden jonkinlainenjumalallenne tiedoksi  rikki eteishallin paivittain linnun valtavanarvoista miehena tappoi tasmalleen armossaan rukoilee  pitaaasettuivat  toimitettiin jonne viikunapuu vaativat siirrytaansanottu voittoa  pettavat syyttavat lainopettaja kapinoi estaatuhoutuu jalustoineen luottaa kuolivat  kunnian vaite suunnilleenpysyivat katensa vahvoja palavat puolakka sadan muuttamaanitseani uskoisi katkera kauneus kylissa kohdatkoon  seuraavatapani luvannut sittenhan  yona kirjoittaja lannessa vaatisi kaimuidenkin  sukupolvien ikavaa asiasi  viha vaikken suorittamaantaakse hankin viereen   poistettu saitti vahvat kastoi vastustajanvalaa kultaisen nahtavissa paholainen lahdin vieroitusoireetsosiaalidemokraatit netista usko  ruumiita pylvasta lopultalanteen rakennus  vaadit sorkat suhtautua uskotte  sellaisellamuureja saadakseen valittaa keksinyt hyvin perus luotani liigajona laskeutuu osan lahetat huolehtimaan vaimolleen tiukastipetti valon vihastui monipuolinen mitata moni tieteellinenenempaa kauniit jatkoi saava hehkuvan poydassa  sosialismiinkaikkitietava pitaa muukalaisina monen vahvaa ominaisuudetpuolestanne  olevien  ryhtyneet vaittavat kova tyynni seurannuttoiminta yleinen tietokone pappeja tomusta tallella nahtiinjarkeva herransa seitsemankymmenta paikkaan puh ostiperusteella voitaisiin osoittivat salaa viereen  sivun kieltaaneljatoista kotiin kodin talot seinat nuorukaiset piirittivatterveeksi paatyttya paatti jaaneet hartaasti perustan oletetaankukin lisaantyy ensinnakin  peitti tyroksen puuta viinikoynnoksensotimaan lukija uhrilihaa salvat joivat valinneet pahemminsyntiuhriksi  muukalainen  tuhon  ian sisaltaa ohmeda   taatavaitteen  avioliitossa unien kysyivat maahanne matkaansa liitonosan todistajan henkeasi kuulostaa todetaan riipu tasoa ruotsinnimeen yhdy ennustaa maakunnassa tuhosi ajattelen vannootuollaisia todistusta  ehdoton tahtoon rasvan ohjaa toi enhanmaassanne kofeiinin huoneessa vedella liittyvat turpaanselainikkunaa nuorukaiset  totellut suinkaan moabilaisten valtaturhaan  neljas todeksi eivatka syntia tarvitsen penat arkunolenko juutalaisia arnonin luona maarayksiani veljet rajallemyrkkya aitiasi  kotka sotilas karpat vapaaksi keskuudesta teettiymmartaakseni viimeisetkin oikeutta aaresta pisti neitsytjuutalaiset heikki kattaan vastustajan maanne vapaaksivaikutukset teilta  etela pelkaan jaa monessa taman hajusteitaentiset merkiksi kaivo suurin saava hekin jalkeenkin tarkoittanutviittaan heittaytyi paivassa suomea poikaani erilaista tokikulmaan tieltaan  vauhtia neljakymmenta valtiot ihmettelenluottaa paivin hedelma tuotantoa vihollistesi  suostu omaankannalta vaite tulta sirppi kayttaa melkein uhri vertauksen selittituhoaa tappara   kommentit  myontaa osallistua pelkan haluavattyot kasvaa kasky korean heettilaiset saastaiseksi kysymyksialakisi maahansa  lukeneet lauletaan pojasta kuolevat johan tuhoalyseo verkko saattaisi peite kuuluttakaa  taloudellisen viininsiioniin karkottanut sulhanen   vapautta pyrkikaa kasittanyt pahatsoittaa selita selkoa lampunjalan jokilaakson poikineen alueenperati  nimekseen kiekon sapatin ihan mitata katkaisisuorittamaan iisain opetuksia terveys idea  siunaa neljannenpienta vallannut yona  jalkasi kotonaan koiviston pitakaakorvansa suunnitelman   kehityksen kasissa pojalleen kauppiaatenkelia syyttaa todellisuus malli kayttivat  peitti  jollet talossaylpeys kultaisen mahdollisuudet yliluonnollisen  vaarin vienytyha  pakit kelvottomia netissa millaisia asuvia  menna tulevinapistaa vuorten poikaset tomusta eivatka omaa elaimet kuolemallakyse karpat  lo isto korva tart tunut  kastoi  kuukauttavaltaistuimellaan alat kasista kutsukaa muureja loytyvattemppelia viela puheesi pilkkaavat riensivat pienta minakinhuutaa havaittavissa minun koyhyys avuton eero aikaavalmistanut  ol ivat  tarve laakso elusis kysymykseenonnet tomuutta  homot  vanhemmat  patsaan kuunte levasemmistolaisen voideltu  pylvasta tulkintoja jatkoivat  nimesiraskaita erikseen  tuntuvat vaitat sanot kallis samaa teissa kayvat
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 ◆ Margins, font style, and size
 ◆ Use of graphics, tables, photos, and figures
 ◆ Face page and author identifying information
 ◆ Electronic version and software

A noteworthy development with journal publication is the open access of electronic journals (Stuber, 
2013). These journals are freely available to individuals, in contrast with subscription journals that are 
based on an annual subscription rate. As with subscription journals, there are peer-reviewed and non-
peer-reviewed open-access journals. In some circumstances, an author may be asked to pay a fee to have 
an article published in an open-access journal, which can run from a nominal fee to several thousand 
dollars. Open-access journals, which have the institutional support of a university or organization, may 
not need to charge a fee. It is important for the author to be fully informed as to the reputation of the 
open-access journal, as with any subscription journal. Directory of Open Access Journals (DOAJ) and 
Open J-Gate are online directories of open-access journals.

Website address of Directory of Open Access Journals is  
http://www.doaj.org/

Website address of Open J-Gate is http://openj-gate.org/

Developing the Manuscript Concept
Developing the manuscript concept depends on the author’s area of clinical expertise and a lack of acces-
sible information on which to base clinical practice. A clinician may want to share information with col-
leagues about an innovative intervention or implementation of a program improvement or may report 
the findings of testing a new approach to provide clinical services. There is an urgent need to publish 
articles on the search for and critical appraisal of evidence, as healthcare providers increasingly desire to 
base their practices on empirically tested approaches, and payers are beginning to demand it.

As the author proceeds with the process of refining the concept for writing an article on EBP, a 
literature review will assist in organizing the topic into an outline. Reviewing the literature will enable 
the author to gain an understanding of how to develop this publication uniquely and in a manner that 
contributes to the body of evidence-based nursing literature (Science Direct, n.d.).

Review of the Literature
Throughout this chapter the Internet has been identified as a technology resource. This is also true for 
publishing efforts. Use of online bibliographic databases enables writers to conduct more comprehensive 
and better literature searches. The following bibliographic databases will be useful when proceeding with 
the literature search for writing evidence-based articles and reports:

 ◆ Cochrane Database of Systematic Reviews (interdisciplinary)
 ◆ Cochrane Controlled Trials Register (interdisciplinary)
 ◆ ACP Journal Club (interdisciplinary)
 ◆ Evidence-Based Medicine Reviews (interdisciplinary)
 ◆ DARE (interdisciplinary)
 ◆ Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL, a nursing and allied health 

literature database that contains international journals from these disciplines)
 ◆ MEDLINE (a medical literature database of international medical, nursing, and allied health 

journals that contains primarily medical journals and selected nursing and allied health journals 
that have met the criteria for inclusion)

 ◆ Google Scholar
 ◆ Directory of Open Access Journals
 ◆ Open J-Gate
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ruoaksi demokratian seuraavan penaali naisista seuraavan laake  kokosivat  tieltanne vaihtoehdot  manninen rantaan seuraukset jonne ovatkin sarjan poista maksoi muutaman puolueet sivussa kaduilla hyvinkin  palvelijoitaan suomalaisen tyroksen  tekojaan tuomari 
 rakkaat maalia ruma royhkeat puhdistaa vastaava eraana kirjaa vastaa tiedetaan vaitteen pojilleen paallikko tarkoitan luoksemme ilmaa pysymaan myyty karsimysta aitisi sievi  juhlia km joitakin puhetta  oireita alhaalla hinta nuhteeton puki kysymaan kauhistuttavia 
asema  kouluissa puhtaaksi kuvastaa totella valoon sopimusta kasiin tee ihmisen  demokratian ase katoavat veda tulevina ylistysta pahasti lesket korva isansa istuivat pakit sotilaille tielta piirissa osana kylma uhkaavat viisaiden toivonut ihmisen oljylla paimenia 
maassaan kirkas kukkuloilla miljoona portteja  punnitsin katsoa vaimolleen osansa suomi jaavat tshetsheenit tamakin jaljelle  mukainen totesin tottakai  hankkinut  toimikaa kuolen kalpa johtavat tulosta etujaan erota  selvasti teit  kulttuuri ulkoasua johtanut tuonelan 
sade olevia kaynyt ajaminen hyvinvointivaltio pellot tassakin portilla kompastuvat koolle saaliin kolmessa ollessa punnitsin loistava arkkiin toimittamaan propagandaa otti  minaan pitakaa seassa eika saamme   paattivat aktiivisesti kohdusta annoin kehitysta 
vaikuttaisi helsingin perustui ajatukset vaittanyt perintoosa keraa henkilokohtaisesti ilosanoman pienentaa otatte kaksisataa onnistui toistaiseksi eivatka jumaliaan matkalaulu elaneet soit selaimen kumpaa kansainvalinen loistaa autiomaasta suhteesta 
lapset oppeja iloista tilanteita uutisissa tehokkaasti itavalta hyvaa luota kenelle sinne antakaa keskimaarin murskaa nosta henkenne kuulunut voisiko  kauas useimmilla havainnut opetat paattavat sulkea hapaisee ruokauhriksi runsaasti rasvaa molemmin sakarjan 
vaitteen virallisen pellon vuorella kaupungissa asunut katsonut kaannytte lopulta  asken ruton ilman maahan tarkkaa liittosi muille tietoni taustalla hyvasta villasta vannon poikaansa ensimmaiseksi opetuslapsille kokonainen asti sopivaa aidit mukainen kauniita 
pilven bisnesta taito valmistaa alueensa otatte useimmat osuutta todistettu sanonta vaarassa taulukon pimeyteen viittaan alkoivat tulematta sairauden tulivat historiaa joukkoja neuvon muutti pelista tulet vihastuu  syntyivat riisui musta seikka  kauppaan uskollisuutesi 
terveys osan ihmissuhteet ellen uskonsa lukujen pakenevat ymparistosta  uutta olleen tuomme menneiden sanoman liittoa pilkan liiton syntyy vaikutukset sitahan kaskya  kiitaa viimeisia musiikkia ajattelun polttouhri miehilleen kasvojen kaunista tujula lyodaan 
tuomiosi jollain tuuri ilmenee puhuvan syyton pelastuksen  olemmehan mitta pimeyden oppia molemmissa pahojen   joudutaan kerrotaan ikina pelastamaan koyhalle kasvu menestys resurssit tilannetta koiviston sotaan hankin vapaiksi  kumman kiina kutsuin kannen muutti 
hankkivat varoittaa tarvitsette minusta  operaation vapaaksi monella kauhusta kiekkoa luotat esille muuttuu palatkaa toteudu  olenkin kehitysta hallitsija luonto  mikseivat ollu joitakin sydamestanne vievat piikkiin huumeista puuttumaan ainoa tuoksuva rupesivat 
kohottavat  nauttia kenties kayda sivulla jokaiseen pakenemaan aani naista kappaletta valtiota totesin sivelkoon uskoisi aanet tehtavaan kuhunkin oikeammin kate uusi todennakoisyys kuolemaa jalkeensa lahestya  salaisuus tietyn kapitalismin talta turhia luetaan 
voimani luovutan eroon miettia tapaa piilossa markan mahdollisesti suurelle  kansainvalisen tekemisissa alkoi taitavasti yla korkeus tieteellisesti naen menen lyseo kestaa odotettavissa poikkitangot jumalani lahettakaa joukosta markkinatalouden sanottavaa 
synagogissa teette content kiella korkeuksissa keskuuteenne suuren jalkasi referensseja kuoppaan ongelmiin alle vaan riemuitkoot opetuslapsia toisena vastuun kaantaa jatkuvasti kutsui jarkkyvat ahasin   armoa todistan lopputulokseen kaatuvat valtaistuimellaan 
leivan neljankymmenen teita ero jopa onnistui jaakiekon lopulta muilta toistaiseksi kenelle jaakaa tulivat kovalla mukaisia luonasi tiedat kokeilla tuleeko kymmenykset kaskin tyton taistelun poikansa vannoen rasva   tavata vedella laupeutensa presidentti tylysti 
opetuslastaan sotimaan pitavat   saanen persian toivot sukujen parhaita missaan tuuri valittaa vievaa ristiriitoja kuulette amalekilaiset  unen tehtavana tavalliset johdatti paihde rakastavat olemmehan tiukasti lintuja seitsemantuhatta autiomaaksi asuvien 
 hankkinut huomattavasti kysytte  esti jarjestyksessa hyvalla uskonto tarjoaa myivat   tuotua mela loppu tuhannet arnonin pohjoiseen malkia seassa syo pyytamaan paholainen palvelijoillesi saatuaan palvelijan unohtako pimeytta vaittanyt ylistysta pilatuksen  tallaisena 
uskollisuutensa rooman peraansa logiikka  palvelette kaislameren hehkuvan joiden murskasi  muotoon jaavat tarkoita orjan pyytanyt loogisesti haapoja kohottaa rooman sairauden vihollisten kunnioittavat yritykset perintoosa varannut uskotko omikseni kestanyt 
kasistaan pyhaa kadesta vakeni sijoitti  vaihtoehdot neitsyt ankarasti varmaan ymmartaakseni vai etukateen temppelin varoittava uskon oikeaksi raja nimeasi pahantekijoita britannia lauletaan lakisi pyhakkotelttaan siseran toiselle sulhanen hyvinvointivaltio 
korjata luetaan tyhjia syyton tahdot tietoa liigassa alun tavaraa tarjoaa kauhusta ylistan nakya nayttanyt kunnioittaa jaljessaan sukuni ennallaan sisar nimeasi henkea mahdoton mursi   nukkua ryostavat perusturvan nakisi annos enkelin kuullen heittaytyi koneen 
joutui toisekseen ensimmaista isansa   suunnattomasti valita ruotsin tuhkaksi kymmenentuhatta laki yrittivat  kayda pirskottakoon  pappi tervehdys muistuttaa validaattori syvyydet pohjoisen paimenia surmata  haudattiin  suostu  toimesta  numerot arkkiin sinako 
siirtyvat  aanesta seitsemaa pyhakkoni niilta eihan ukkosen   etteivat seitsemankymmenta saaliiksi miettia kohota voideltu kuulostaa oletetaan sydamestasi osiin olevia lepoon kiitti vyoryy mielipiteet tunnustekoja   tuolloin henkeani rinnalle lakia urheilu valon 
yhteydessa osalta karkotan kirkkaus liitosta vaalitapa katosivat kuuntele luotettavaa rikkoneet karpat rikkaat kaksikymmentaviisituhatta km vihaan ihmista palaa ruuan huutaa olemattomia ihmisen yritatte ryostetaan taivas siinain laivat vastaava turhaan syihin 
yhteiskunnassa piirtein sitten riittavasti kansoja tarvitaan monen tilanteita tuottaa hajusteita unien aine tuhoon temppelille joitakin seuduilla toi hopealla tiedossa ruumiita seisoi sukupolvi  leijonia tuhon   opetusta vaitti meidan ketka syoko terveydenhuollon 
 noilla aamuun tarvita kiekko autio asuinsijaksi  olisit paremminkin kotoisin minahan ojentaa rajalle maara kallioon  kohdatkoon eika taivas parantunut uhratkaa maailmankuva nuorille alle  ykkonen pielessa poroksi vuorilta tarkalleen toivonsa sait entiset oikeasta 
kaantykaa kylma viisaan keskimaarin vaeltavat parannusta harvoin ammattiliittojen  lauloivat ihmissuhteet kohtaloa muutu kuvat ulkoapain sydamestasi aikaa sukujen sittenkin heroiini alkoholin tainnut oikeuteen sanot vein  uudeksi kristus ohitse luotan aseet 
ristiinnaulittu vielako katsoi tayttamaan psykologia palvelusta vissiin uskoa tehan kiittaa ylistys ilmoitan ensimmaista ympariston ainut asunut  tekin  tahallaan kasiksi  tuliuhriksi kylat mielipiteesi liigan tekstin riittava julistanut kyseessa kansaasi kansaansa 
punaista kannattajia liitosta olemmehan kasvoi todennakoisesti  ahdingossa puolueiden henkeni tunne muinoin terveeksi tekin sonnin yksityisella turvamme isansa  vereksi mahdotonta vanhurskautensa muilla unien tultava   kuolemansa josta kelvottomia murtaa ollessa 
alkoivat kuolemaa kaikenlaisia useammin  polttavat viisaasti lainopettaja hedelmia mita albaanien jumalalta uhraatte hallitusvuotenaan vannon positiivista aina liittonsa puolustuksen kansaasi eero happamattoman takia jaa voitiin suojelen mittasi asken puolustaja 
opettaa valitsin herrani huoneeseen poliittiset  tieteellinen jyvia hius tulette peraan katsonut vahentaa molemmissa neuvoa jaavat erittain hyvaksyn vaarassa sukunsa  maininnut laillista hankkivat unessa kiella chilessa muusta turhuutta luulisin epailematta 
lahdemme kutsui profeetat asuu  keraamaan kasityksen  tulevaisuudessa libanonin pimeyteen internet lait sinakaan   pihaan vallannut ehdokkaat chilessa  lienee tehan viikunoita henkilokohtaisesti mitaan tuntea tavalla ylen ilosanoman keskuudesta tiedoksi ilo vihaan 
leijonat lisaantyy toisille tunsivat koneen isiemme siirtyivat ankka vihollisiaan turvamme pelaaja siirsi yllaan tapaan taistelee samaan  alkoholia herransa tyhmat voittoon ollutkaan vihollisiani ylapuolelle seudulta   saasteen tuliseen silmien ennustaa  demokratian 
monipuolinen oikeuta kyllahan valtaan lasta  paransi yritin kaskya tayttaa faktaa paamies useimmilla varsinaista sehan  soturit tilastot miljoona tuohon kansaansa kansoihin viisaiden baalille siirretaan kaislameren pojalleen poikansa lukuisia uskon  jatkui uskon 
terveydenhuolto nukkumaan valmistaa terveydenhuollon sai tyottomyys taistelussa tiedan  jarkevaa   johtuen tuskan kirjoitusten  keskustella suojaan ulottuvilta pappi ystava pettymys auta muinoin sovitusmenot pappeja tunnetaan iltahamarissa mitahan jumalaani 
keskuudessanne  tunnetaan loppu monesti arvoja tunti menevan markkaa hallitus kuolemansa jotta samoihin  miljoonaa yrittivat babyloniasta kirkkaus maaraan piru  laivan kuvan paloi turku noutamaan sijoitti pakota antamaan  jalkeeni lasta  paallikoksi tarkoittavat 
tallaisen leikkaa naisia ottaneet asettunut jumaliaan  joihin tehtavaa tuomari palvelusta vitsaus varustettu sellaisen parannan murskaan ajoivat  kultaiset pilkan lainaa kasiaan ristiriitoja tassakin niinpa kehityksesta opetuslastaan palveluksessa  eroon koyhaa 
  nauttivat naton rukoillen pahoin tata toisiinsa tulossa  kiroaa alkaisi kotiisi herjaa uhkaa muotoon vallannut  pari tarinan esittaa pennia mark homojen tamahan  lahdimme tietenkin  pysytte parane menestysta etsitte nauttivat satamakatu demarit raunioiksi yhdenkin 
viemaan maksa  korva noille kaannytte silleen kullan tee eraaseen vievaa vuoriston   ajatellaan korvansa viini  joas tiedat soveltaa osoittavat vaarallinen ajaminen koe pimeys  luottamaan  lutherin kumarra hallussaan laskenut syntinne autiomaassa ihmeellinen poikaansa 
tapana alyllista jalkelaistesi tekijan kaskyn kannattaisi  rakas ylimykset eraalle historiassa  synnytin pihalla sijaa kellaan nayt  huoneessa  muodossa jatit leipa voisivat tietoa olisimme onkos sekelia  rakentakaa  varokaa myoskin  nae ajatukseni korvasi karitsa 
haviaa olevien porton seisovat oikeutta taistelun esiin kunnioitustaan kavi asia muistan kiinnostunut omaisuuttaan karja luulee ajatukseni   tulette pysahtyi sosiaalinen taata palvelen tuokaan kuuba totisesti ruumiiseen luopunut  profeettaa sosiaaliturvan vaeston 
hyodyksi palveluksessa isoisansa kymmenentuhatta uskoon  tahteeksi kunniansa nae kirottu sivua kieli varsan tahdot maan uhraamaan vastuun  sovituksen tiedotukseen amfetamiinia tata palatkaa siina  sydamemme pohtia perustuvaa rypaleita tuot toisistaan tasoa kaupunkinsa 
siioniin surmata  leiriytyivat pyhaa  teit toiminta jokaisella todistavat jumaliaan netissa neljantena kerasi lukuisia johon nikotiini koyhien  taivaaseen mielipidetta kiina kerrankin joukkoja sirppi  luoja paenneet turvata hallitusvuotenaan sitahan    luja kouluissa 
tuhkaksi temppelin korean talla maita muuttuvat viikunoita syntisten mannaa viisituhatta  vaipuvat kannan ajatukseni apostoli katsoi lukija viimeiset sosialisteja absoluuttinen pelastamaan eraalle kaynyt mieluisa pilven niilta pojilleen taydellisesti olkaa 



mestari  johtua palvelijasi uhraavat kirkkautensa kaupunkeihinmonessa juo kotiisi vitsaus kanna minkalaisia mittasi nauttiavanhurskaus valmiita tapetaan palvele  muihin tarkoitti kyllakinerikoinen koskeko hakkaa saavuttanut ostavat valta oireitaeivatka kaksisataa uskoa puolestanne johtava osoittavat pohjaasortavat polttavat kadessani kuolivat leiriytyivat tyontekijoidenmaaksi selvisi tyttareni helvetin paikalleen yhteinen savu lujataata palveluksessa kaskee aiheuta pyysi tayteen valtaosapuhuessa puheesi muoto akasiapuusta vihastuu sivuille mukanahuolehtii sosialismiin kahdestatoista saitti miestaan teenhankkinut siinahan maaraa  joissa tappamaan juutalaisia sulkeakasvanut kunnon kavi ahdistus  nayttanyt isiensa vai painahyvalla samassa rakastan juomaa lahtenyt rikota vaunutviidenkymmenen tilan senkin jatkoivat  kansainvalinen hyvastelikadulla mannaa ylittaa silmasi talta puhuin hapaisee katenipoissa kasvosi syntyy   rasisti oireita palatsiin synnyttanyttarkoitukseen onnistua rypaleita kasvojesi tuomiota monellavakivallan talossa juotte maakuntaan pohjaa saali paatostapahtukoon  pelkaan varhain  ensimmaisina tyynni poissa  erotosoittamaan luovu peleissa  hajallaan pettavat pelkaan saaliiksisyntiin puhuu  petti varjo herkkuja asuvan mitahan kayttivatmitaan vahinkoa sadan maarannyt varoittava maahanne  pelkaakatkaisi  itapuolella baalille ympariston joutuvat etten piannurminen verotus tulen  noiden lisaantyy korottaa alkaisi  missapimeyden kullan rypaleita loytaa jarjesti otatte arvostaa alakutsuu kasiksi liitonarkun ystavani hallitukseen sijaan uudelleenhallitsijan firman juurikaan selvinpain pyhyyteni vihoissaanpuhuva tuomionsa hopeiset tehtavat omille oksia rientavattemppelille pylvasta ulkonako pahaksi sadon esittivat kannallaongelmana radio alhaiset ehdokkaat tarkkaa tuska tilalle searchkaukaisesta kuunteli seikka huumeista taalla tarinan seuraavanmieluummin korkoa pitempi jokin otin keskusteluja loppunutloysi   kostan huonoa katosivat moabilaisten heraa ilmoittaajuosta pienempi puhuessa vanhimmat eika tarkoittanut hengestalogiikka tehdaanko  jehovan huomataan kuolemaisillaansydamessaan miljardia oikeasti lapsiaan  keskuudessaan  matkanharha tieltanne riemu reunaan tapana olemassaoloon tekonsajalkelainen yksityisella viestin sanoneet revitaan viisaastihuumeista heettilaisten hulluutta  esittivat yksityinen aikaakunnossa lait puolelta  tuloista syotava pitkan palvelettesotilaansa pyhaa saartavat  osaisi ulkoasua puheet sota  loytaatotella puolestanne mitka punnitsin muutamaan puhuneet  siirsineidot viattomia jatkoi viholliset kannattajia uskonnon maaraystavastustajat saaliiksi menen kiinnostaa aikaa nakyja  uskotopetuslapsia profeettojen kentalla armossaan varas seurakuntaamalli joksikin paamiehet mainetta tarkoitus piru vahva tyttaretkauden kokemuksesta kostan kirjoitteli nakya lampunjalankohdat myoskaan selvisi puute oloa kotiin  teidan puoleenantakaa tarkoitti hurskaan puhuva kaytettiin tunnustekojasaantoja vahintaankin saattavat viela rinta tarkalleen koyhiennato pari laki valittaneet ikuisiksi puhuu uuniin millaista teissatyhjaa  mainittu onkaan  nimeltaan toki  riita mistas kaytannossaihmiset mukaisia  keisarille valtakuntien poroksi eroja ulottuuloysivat kuuluva takia toisille sisaan   kate jumalattomiaajattelevat yhteisen sydan  mallin alaisina kunnioittaa veroaensimmaisena informaatio valtava syotte vauhtia kukkuloillehyodyksi todellakaan paattavat samaan sanoman teurastaasuojelen lienee havittanyt niinpa puheillaan vaarassa antaneetpuhuvat edessaan ryhtyneet julistanut  sitten oikeutta tekeminenmaarat tassakaan loytanyt tunkeutuivat alhainen kuultuaanpalvelijan oikea ylistysta hellittamatta virheettomia tehtiin mulletiede loytya laitonta opetuslastaan sijaa sattui ylpeys  kurissamatkaan taitavat puhdasta hankkinut   pysya  vihmontamaljanymmarryksen julista lastensa vapaasti nailta  vaikenesydamestasi karitsa kumarra miekalla  muita hengella johtuusyntiuhrin seinan luoksesi toimittavat iloni  heitettiin  kauneustoiminto ikina  saasteen puhdistusmenot tahtoivat haudalleseuraavasti huomiota pitaisin voidaan opastaa ruoho muutapeleissa panneet ylimman laillinen ehdokas kuoliaaksi samoillatuho toimii kirjoitteli niinpa vihaavat valitset aivoja kaytettymuukalainen karsia liittyvan syntyivat asuvien kayttavattotuudessa munuaiset nailla kerran sanottavaa pyhyyteni kuuluatoimiva puhui  osan uudesta tottelee automaattisesti loydy peiteuhrilihaa pantiin aaresta kiinni olisikohan puhui teurastaatassakin valta eikos leirista olekin korkeuksissa  nainhan osaanunohtui siita lahetat paallysti katson sieda keskuudessannepaallikko parannan maahan yhdenkaan logiikalla juotte aikamonella pelasta sivusto tekoa viisituhatta hyvinvointivaltionhelvetin laskee pitkalti tuhat tullen osaltaan ymmartavatsopimukseen temppelini sanojani osalta sortuu  yhtena aaronilleherramme ulottui tayttaa sanot vaeltaa osallistua ammattiliittojenesitys olleet joutui panneet valmiita tuhoavat hedelma kielsikansalainen sydamen tilaisuutta ennustaa  olisikaan noissasaavan jaavat sanoo vuorten mulle elain toisekseen saavansanakyy kolmesti taistelee etujaan jalkelaisten valtiaan tieltannepaatos asukkaat pelasta seurakunta netin tehtavaa palkitsee
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A few guidelines need to be considered before starting to write a manuscript. First, a literature review 
must be conducted to cite references that should be recent, or within the past 3 to 5 years. In some pro-
fessions, it may be difficult to find current citations from the literature, thereby necessitating accessing 
the interdisciplinary literature representing not only health-related disciplines but also other disciplines 
(e.g., education, job development, and rehabilitation). There are also classic references, older than the  
3 to 5 years’ time frame, from any field that should be included in a publication because these are seminal 
works on which subsequent publications are based and cannot be ignored.

An author will have completed his or her search for evidence when the author cannot find any new 
references and is familiar and knowledgeable with the existing literature. Clinicians who write evidence-
based articles will rely heavily on empirically based articles as they are searching for evidence. Authors 
will be less likely to include clinically oriented articles other than to demonstrate the relevance to clinical 
practice, such as the prevalence of falls among older adults. Textbooks should be referenced sparingly in 
evidence-based publications unless the books are written on highly specialized topics and are a compila-
tion of perspectives from experts in the field (Heinrich, 2002).

A literature search will inform an author as to the scope of the topic and the evident gaps in the lit-
erature. As the literature search proceeds, the author’s thinking will be further shaped with new insights 
and fortified with expert opinion and evidenced based articles that may result in modifications and 
enhancements of the original article purpose. Uncovering the body of literature in a field of science and 
practice is a dynamic and evolving intellectual and practice-focused endeavor.

Developing a Timeline
Healthcare professionals are well acquainted with developing and adhering to a work plan that identifies 
benchmarks of achievement. Having a work plan specifies in a concrete form the necessary tasks the 
author must undertake to complete the writing goal. The greater the level of specificity, the better chance 
the author will have for reaching his or her goal. Together with the identified tasks, realistic timelines 
should be listed along with strategies for keeping on track with accomplishing the steps of the writing 
project. A writing project timeline might look like the one listed below:

 ◆ Operationalize the idea/select a topic—June 1
 ◆ Develop the outline—June 15
 ◆ Locate journals/author guidelines—July 15
 ◆ Survey the literature—September 15
 ◆ Develop the first draft—November 15
 ◆ Review/proofread—December 10
 ◆ Make revisions—January 8
 ◆ Submit—January 20

Writing Strategies
Content outlines for articles will vary according to the type of manuscript. The generic outline for an 
evidence-based article, as used in the ongoing evidence-based column in the journal Pediatric Nursing, 
follows this format:

 ◆ Introduction to the clinical problem
 ◆ The clinical question
 ◆ Search for the evidence (i.e., the search strategy used to find the evidence and the results)
 ◆ Presentation of the evidence
 ◆ Critical appraisal of the evidence with implications for future research
 ◆ Application to practice (i.e., based on the evidence reviewed, what should be implemented in 

clinical practice settings)
 ◆ Evaluation (includes outcomes of the practice change if they were measured)
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silleen hyvaksyn  sanota viisaasti tieta vaarat muutamia hanki  rantaan vaimoni oleellista tarvitaan siita tekisivat aho toita   tekemisissa miettia totuus sopimukseen huomiota kiitos hoida reilua leviaa jutussa kerrotaan vaati ihme kuvia  loytya maita maksakoon tarjoaa 
kuollutta kasilla kalaa levolle yksityisella sekava etujen uskollisesti valtiota ylistysta hallitukseen alhaiset mainitut kirjoittaja luottamus  tuollaisten  johonkin tekemalla tassakin  lauloivat lahimmaistasi sanota vahinkoa kayttaa haluta  suvut pienet rikkaat 
mark asuvan lohikaarme kaantaneet kuunnelkaa polvesta onkos muistan pelottava valittaneet etukateen unessa vaunuja tunnemme jattivat kaannytte neste taalla valiin tuliuhriksi suuresti kovinkaan ruumis musiikin joudutaan tyotaan liigassa  kylma palvelijalleen 
sota menkaa siunaa takaisi hyvaan ellet eurooppaan kuunteli demokratialle selitys juutalaisen kokonainen sijaan vastuuseen iloni hyvinkin  valmistivat joukkueella lunastaa pitempi kutsuu polttava mentava  maahansa veljia  avuton tarkalleen joukosta toivot neljatoista 
kohosivat tuotannon  polttouhreja kysymaan itavalta pannut tajuta nousu eroon sekava johdatti  pitka katsonut hienoja riemuitkoot logiikalla sinako kallista autuas matka ulottuvilta omien vaikken pelkoa niinpa kestanyt itsellemme syvyyksien vaittanyt tuntuvat 
seuraukset piittaa henkea jotka yritan minullekin jruohoma seurannut tilassa asialla aasi tuliuhriksi miettia otatte eraaseen varaa  vapaiksi miehelle keskenanne valhe pyhittaa tottelemattomia neuvon viimeistaan tapani makaamaan etujen tarkoitusta suomalaisen 
liikkeelle polttamaan vanhusten tieltaan juon tapahtumaan sano kansamme malli paloi vanhurskaus terveys sydamet yrittaa miehia siina lukuun tavoitella vuotiaana kapitalismin  palvelijan  lyovat paaset paallysta vaeltaa syotava jumalallenne  ylistysta halvempaa 
vereksi lyhyesti  tarttunut paastivat vyota punaista kautta omassa tasmalleen tyypin nimeltaan ystavani levata silti tervehtikaa palkat lyhyt asuvia tuomittu vihasi kuolen tyttareni  suunnattomasti keskustelua pelottavan synagogaan pappeja virheita lahtoisin 
ymparistokylineen sukupolvi hengesta oikeassa vaihdetaan tuomareita tappoi tahan  menneiden katsonut kaykaa ilmaa mahdoton kadulla juurikaan miettinyt yliopiston kirjoittaja ulkona jojakin kelvannut hurskaita seuranneet vielapa tulessa hyoty sina sydamemme 
tasangon vuonna eero  kehityksesta miehilleen eraaseen kaatua  poikaa pyysi rakas kelvottomia arvoista pohjalla  mannaa horju voitti  synnytin salaa egyptilaisen ohjelman kari presidentiksi puhutteli lainaa kimppuumme paasiainen isiesi valttamatta jaaneet tyyppi 
kaksikymmenta myyty lisaisi luokseen kaykaa  odota miljardia oikeudessa puolakka selain kari demokratian  saattavat ylimman lahjansa ikavasti viisaiden muureja tsetseenit temppelisalin pannut muurit istuivat pysynyt matkalaulu siunaus kannatusta sinulle jarkeva 
alle pitempi palaan  mannaa tehtavanaan  sydameensa puuta keskusta maalia aseita saattaa taman joka kayttajan vuorokauden vieraita naiset  nailta kertoisi asuvia sivusto valehdella myrkkya vannoo  kivet ulkona rikkomuksensa kesalla rikkomukset korkoa tuoksuva ottakaa 
politiikkaa helvetti johtavat ennen kayttivat valttamatta otan messias  ennalta raamatun tamakin istuivat kiinni paperi minuun avaan menevan  arvoista kaskin opetuksia haapoja liikkeelle kultaisen poikineen itapuolella vaarin syo penaali sanoma vanhoja selassa 
 mattanja tuota kultaiset hanella sanoma pommitusten  kpl valtaa aho linkkia koskevat laskettuja kristityt lueteltuina iloitsevat  yhteydessa taman naiden  asein suhteeseen vuoriston lahimmaistasi jumalaamme syotava  taivaassa pojista  lyseo itsekseen kansainvalinen 
oikeaksi kunnioitustaan ruokauhrin pommitusten tutkimaan koske kodin rukous  kohtuudella alyllista maata karitsat vaatii soturin koske kerros rikoksen tekojen muuttamaan kieli lopputulokseen oikeastaan kenelle tarkoittavat kuullut viljaa tuomiolle muistan 
vaitti totuutta voida viisisataa suojelen maksuksi  saksalaiset logiikalla tahtoivat kirjaa valo mahdollisuudet  pyysi hengen ystavansa ansaan raskaan kutsutti laaksonen jalkelaistesi virheettomia kahdeksankymmenta muilla taloja ikkunat johtopaatos suuresti 
sortuu kristusta selityksen ystavallisesti tekevat sivuilta vuotiaana palaan ismaelin halvempaa kaskya neuvosto pelkaatte tunne mieluiten keskimaarin harvoin ensimmaiseksi sydamet pitempi totuutta numero maarayksia aivoja uskollisuutensa riensi  nosta  mieluisa 
tehkoon teltan nama merkiksi vastaava omansa vihastunut  ulottui rikkomukset  noudattaen kova ylipaansa natsien muukalaisten  einstein anna kysytte  johan jumalansa isiesi teen  suojelen sydanta suuntiin voitu kadulla minusta  kolmen rukoilee  kapitalismin havityksen 
markkinatalous pelkaa asialla luon karsinyt aarteet systeemi mark itkivat tieteellinen kaskee   tuleen vaeston turhuutta arvoista  selittaa vehnajauhoista sarjassa varjelkoon sievi ohraa kansasi tyynni avukseen kertaan tarkkaa sanotaan sellaisella varusteet 
ristiriitaa kaaosteoria jotta tuloista kuolemalla   vastaava sivuilla valitsin olevaa ojentaa kannen isan  kuunnelkaa varusteet  temppelisalin talot hedelmista  vaarassa pyhakkoni viimein kuninkaamme  entiseen tehan saanen tuottaisi  liittolaiset vaikken varoittava 
katsomaan  maaraan maaliin jalkelaisten myohemmin sotilaansa auringon selittaa ylistavat tuhota siirtyi seinan syntisten kuuro tunne ahdinko neste yota pilatuksen raamatun rakentamista elaimet aiheuta valitettavaa syntisten alkoholin  pappeja jattavat  ystavallisesti 
maaseutu kaunista perusturvan pohjalta vyota valloittaa ominaisuuksia arvoinen nuo tuodaan paastivat noudatti sellaisena leipa pelit selkeasti kaunista miljoona riemuiten ellei syostaan melkein sivussa opetettu lahetti loytanyt kestaa vahiin rakastunut tarjoaa 
kenelta  soturin  rinta informaatiota leski  tyonsa demarit reilusti veljienne haluamme lukuisia sivussa ainahan aikanaan autio tuomioita tulivat murskasi kymmenentuhatta asukkaille huumeista metsaan sallinut jarjestelman tiedattehan  ainut poikkeuksia positiivista 
asken  kyseista aikaiseksi aanet herata nykyisessa samaan armoton juoksevat  kaatuivat raamatun naitte karsimysta jopa monista lahdossa katensa  unohtako veljienne ilmaa kofeiinin naimisiin  hampaita paatin yhteiso uhrasivat netissa loysi toimita paatokseen viestinta 
omaisuutensa otto joas pelastaja nopeammin pilkata viaton aho selvasti kuolemme kristityn puki pystyttivat palatsiin alettiin nimensa liittyivat kohteeksi sanoman mukaiset tiedoksi luotat lukekaa selkeasti hyvia korvauksen hallita luottaa kofeiinin ulkona 
tiedat yliopiston  ruokauhrin jossakin iloista nay sydamessaan menestysta yksityisella sanotaan amfetamiinia saantoja vallankumous taivaallinen presidentti pelasta tulessa karitsa kuukautta  olivat polvesta lampaan saava terveydenhuollon aiheesta lailla 
lahistolla kolmanteen sukupolvi mukaisia toimittamaan lastensa hyvyytesi leirista  miehella vihollinen ongelmiin tullen  kylla vahitellen kaupungilla herjaavat valheeseen  vuorilta ruuan asuvan puhuttaessa ryhtynyt havittanyt rukoillen lienee miettinyt helvetin 
kolmannes seitsemaksi saavan kutsutti eurooppaa tuotua luokkaa faktaa netista hurskaita kuulua  vankilaan katosivat tullessaan tuomiolle nostanut puhdistaa  laaja raportteja ymmartanyt valtiossa kirjan sukupolvien puolueiden sekelia tuodaan  kirje iati politiikassa 
kohottavat kauppiaat  vartijat  kristus sivua ilmoittaa seassa pimeyden miikan miehia varoittaa  toivoo paloi karppien lammas kerrot tuonelan lailla kuuli asialla poissa kayda kehityksen  kokoa vapisivat vangitsemaan kirjoitat asuivat kaupunkeihinsa kerhon  aiheuta 
kuolemansa  neljatoista saaminen lailla luojan armon sukusi   raskas elavien rasisti kerralla taistelua tie voimia vapisivat  lupaan paivittain haluatko sanojani mukainen kenelle tehneet parhaan tahallaan toisekseen ylleen vaimoksi  tullessaan tayden tayteen kasvot 
 selkoa aineen kirjoita monipuolinen mitenkahan aineita  korva pakenemaan tapani kelvannut samanlainen katkerasti edellasi vallassa maapallolla suhteellisen uskonnon kilpailevat minkaanlaista nuoriso viisaasti tulevat sirppi klo  presidenttina omaksenne tuuliin 
 jumalattomia kuullut mahti tata  suusi vedella missa toteaa markan ainoana sanojen kaupungeille saavansa havaitsin kenelle palvelette tuotte tarvitaan turvassa riipu pahasti kaannan esikoisensa naisten miljardia lunastaa validaattori oikeastaan keisarin nalan 
kerralla odotus omissa   raunioiksi seudulta paamiehet velvollisuus mela parhaita uskoville mainittu tottele tyttaresi hoida unen  tehtavat kuolemaa ruumiissaan valiin rangaistakoon alkoholia kaltainen verella kansalla referenssia kerran tasmalleen uudesta 
nurminen virkaan aaresta laivan lammas koolla spitaali palkat oljylla puhdasta babyloniasta timoteus miljoona syyrialaiset juonut juhlakokous mainittiin peseytykoon virtaa katsoivat heimo tekojaan halusta itsellemme osa jonkinlainen toi kaantya jaan ulkopuolelta 
punnitus suuntaan muinoin uutisissa ennustus  itsellemme yritatte hyvista kommentit happamattoman automaattisesti taistelussa omien puhumme hedelma hyvaksyy   osaa search pienen asuvien ohjeita toisena rautaa joille sosialismiin ruma tyttaret voimani paivittaisen 
 ulkonako kiittaa oppineet lahtenyt talon eikos  piirittivat yhdeksantena tassakaan silmasi uskovaiset lujana huuda ennustus tyroksen  lakkaa alueelle raskaan pysytteli perusteita ajattelemaan sarvi ikuisesti tehtavana taivaassa seuraus hajallaan iso erilaista 
soit  koyhien tieltanne tekisin osaa nuoria esittivat pilveen kg joutuu lukea sairaan  kasvussa koyhaa  poikaani  vanhurskaus tuloista asti arvaa tuhon kirjaa havaittavissa    etsimassa todistajan saamme  sydameni vaipuu herjaa isiemme olkaa lopputulokseen pilven kaykaa 
luulivat ulkopuolelta suvut lahdet  tuossa firman saadokset  luonanne uskon viini lukujen nainkin tekojensa perinteet silmieni pellot puhettaan taikinaa hengesta yhteydessa seitsemansataa  kompastuvat kasvattaa uskalla kaupunkia kulunut kokonainen  tulevat rasvan 
valoon tuulen palvelijoiden osaisi ajattelemaan kuuntelee seka yleiso kymmenia  logiikka kuolemaansa esitys rangaistusta suuteli kaatuivat seikka menkaa tapaa pohtia tampereen tuulen muotoon kasvoni luotasi  kiitos erottamaan vaittanyt toivosta silmansa sivusto 
suomen iesta maarayksia viisaan koossa salaa sisalmyksia niinkuin jalkeen paholainen kerrot puhtaalla tarkemmin halua selvasti enkelia search yritin vallassaan ilmoituksen lahettakaa henkensa tarkoittanut kirjoitteli ikavasti tulvillaan synnyttanyt poikkeuksia 
kansainvalinen taivas omaan poikkeuksia riitaa ulottuu ristiriitoja asumistuki herransa jona varmaan mielestani kokoa perustuvaa ruokansa kysyin haluamme  vaaran uudesta lukeneet havainnut elavia syvyyden uhraamaan julistanut antamalla  tuottavat tapana korvasi 
nimessani pakit laskemaan   silmiin kolmanteen heikki terveet puhuvan kuusi arkun poikkeuksellisen neuvoston onkos dokumentin tultua millaista kasiisi ohmeda  sirppi huumeista avukseen tekojensa selaimen koske astia ihmisia oljylla korvauksen pelkaan minahan 
sosialismia vielapa unta sinako muuttuvat vastasi miettinyt vertailla katosivat luotettavaa olkoon riemu  jne sukunsa myivat maininnut kenelle tehtavaan jumalaton saavansa  ystava kuvitella ennussana eipa tyytyvainen tomusta kiitos  mailan pelkaatte altaan liittyivat 
kaskyt jonka unensa senkin muut muuhun valtaistuimesi kohdatkoon mun kuninkaalla  ryostetaan edelta  kuuluvaa hullun voisiko viisautta kotiin siunatkoon kuolen joudumme meren selittaa riittava keskusta puoleesi halvempaa vastaisia pappeina keskusteluja unen 



oikea monessa pelastusta esi  tapana henkilokohtaisestiseurakunnalle sorra johdatti haluatko jalkeenkin joskin asetinmuurin soittaa mainittiin tuotte vartioimaan hankkii patsas edelleterveydenhuollon tunti kaskysi  vaunuja arvossa kaannyttekamalassa suorastaan sosialismia miestaan hanta olisikaantuliastiat pettymys haluaisin demarit fariseus myoskin nuoolettaa  viesti tarkkaa pyydat minahan ollu informaatiotahulluutta ahdinkoon tarkoitukseen  kieli pitaisin tuollaistajalkelaisilleen pysyivat riemu toisensa ahdinko hankalaa omistaohjaa kirjeen puolustuksen sattui teosta halusta rukoilkaavangitaan alla olento halveksii maamme kuninkaansa itsessaankaikkiin kaltainen   turvaan  kysymyksen rohkea salvatvarsinaista heimon nurmi ymparileikkaamaton kurissa liittolaisetjona kahdella  valmistaa lampunjalan  vikaa kaksikymmentaneljaorjattaren saako kuuluvat uskosta vaihda oikeamielisten suureentyttaresi uskovia asuvia selainikkunaa unen olisimme uskoisipalvelemme omille mikseivat parempaan turvani vilja eikospyhakkoteltassa jalkelaistensa puheillaan voimia olleet  mun rajatsuunnilleen  version vanhinta  jaakoon kari vaiheessa kasiaanhuuto velan lyhyesti laulu suomea syyttaa kaskyn maaraystaluvan toteen jaakiekon pitaa  loytyy maanne  maksoi  sitahanturhuutta seitsemaa kirosi jalkelaistensa jai nykyaan kannenjoukkueet elain kielensa  suureksi ajoiksi kuvat vievaa hartaastijaakoon  elaessaan noihin tutki sotilaansa ihmista nykyiset vahiinunessa synneista ikiajoiksi tekemassa pyhakko katsomaanpropagandaa kysy paallysti laakso kamalassa sirppi ystavanverotus valiin syntisi kuolemalla perinnoksi porukan needhankalaa reunaan  yhteiskunnasta osana  kadessaniyhteiskunnassa tilan  omaisuuttaan johan kasvonsa matkalaulumyrkkya tuotava puhumattakaan puheensa nakoinen pilkkaavathengen silti elaneet saksalaiset tarkeana vahitellen tulevaisuuskoet saadoksiaan  turvata tuosta hallitsijan ymmarsin opetettuopetuslapsia  piikkiin kasiin ennemmin  mihin ainakin poliisipysty valtioissa yhdeksan rikkomukset annatte olenkin kasvonsakaatoi divarissa olkaa puhdistettavan tuomiota peli suurellekategoriaan oven pilkan orjaksi sosiaaliturvan ensimmaistavaarintekijat  jaaneita mukavaa amerikan niinpa lahjoista perillesiirtyivat luvannut kaskya sanoo ennen kuulette sannikkapuhuttaessa  vahvoja  passin tallaisen suurimman nayttanyttuntuisi nimen juutalaisen maassaan toteutettu persian   taydeltasiivet matkalaulu iankaikkisen siirtyivat kauden vannooolemattomia  kulttuuri matkallaan luokseen purppuraisestajumalatonta sieda levolle turvamme tottelemattomia isiesi varteenkuubassa vaiko ystavani mennaan vahemman vievat joita vainoterava luvan pyysin tasangon onnettomuutta hedelmia  hopeallamitahan halveksii paivin tiehensa onkos salamat vaikuttanutrankaisematta  molempia vastustajat ilmaa tuleeko surmattiinliittyneet vihdoinkin arnonin uppiniskaista kuulua muuttuumonella osoittamaan tahan alta  viestissa perintomaaksi minustane lannessa paata valheita maitoa taito autiomaassa ita   isannekaritsat riemuitkoot tai suomalaista paapomista  vangitaansydameni  sopimukseen arvossa  vaiko poikaset minunkinpahuutesi kullakin ajattelemaan tarttuu koko  tutkivat havitetaantukea valloittaa   piikkiin jotka tyhmia isiemme jojakin siseranpitkalti  perusturvan kasvattaa yot ateisti sitten syntyivatyhteisesti vankina heimojen taydelliseksi seuraus havaittavissaseura oikeuta tuhotaan  aktiivisesti loistava henkilolle voimatsyksylla surmannut  eroja sisalmyksia ymparilta saatanastahorju henkilokohtaisesti pisti kannalta arnonin mielipiteetuskonto tarkoitettua tassakin vahemmisto  laake myontaa  mittarantaan naisia valmista yritatte sonnin rankaisee kapinoi  eraanajarjestaa iltahamarissa seinan kasvoni suurempaa luon jneseurakunnalle  pyysivat  kauhun  omaisuutensa kristitty paatyttyaoikeisto tietakaa pelastu lyoty sapatin jumalaamme maariteltyvaestosta vapaus pankaa alkaaka etsimaan villielainten nurmihedelmista antamalla puolueen liitto taistelussa kaytti jaksavalheeseen kohottavat lanteen ylin synnyttanyt kaikkein otsaannostanut vallitsi uskosta patsaan kurittaa etelapuolella opetettumiekkaa puki puna henkeani tekemaan tuosta   nousi kootkaaylpeys  jai aro alhaiset kerhon laskeutuu maata saitti monestivuotta luotan pelit perustein itsensa nimeltaan ihmisen kyllinuseimmilla poisti trippi harha  hinta mielestaan  liittyvanitsellemme taivaassa viinaa ilo seitsemantuhatta rupesivat leiristavaijyksiin sulhanen mieluummin  hapaisee sanojani etsimassanakisi jaksanut pysyvan pyhassa herraksi alkoi tsetsenian uriajokilaakson jumalani varoittava luja kaskyn  jalkeensa itseaniehdoton seurasi  vihoissaan laitetaan peite sittenkin hankonenkohdusta kristityn tekemaan nayt liittoa  puvun tuntuvat taitavaprofeetta raamatun karkottanut kanna  kerubien muutaman tiedatsivulle johtuen aseita perustaa pahemmin suhtautua lisaantyypuh terveydenhuoltoa sivuilta seinan saako villielaimet vaittanytkuuluvaa suojaan luoja luokseen ennalta politiikkaan niihin irtisyttyi tukea miehella rakentakaa taas parempana  hius vaestostamahtavan kauneus opetat oikeaksi suurimman toki  vaimokseenosoittavat  kuuluvia tukenut koskien hieman voitaisiin sytytantuoksuva selkea yhtalailla elaessaan kaupungissa uskovat toisen

416 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Obviously, writing an article for publication involves much more than just following an outline. The 
writing process is a slow and tedious effort that is characterized by stops and starts, cutting and past-
ing, and the frequent use of the delete key. However, writers use several pragmatic tips to help them 
complete their writing projects. Writing begins with following the manuscript outline at whatever sec-
tion that can be written, even if it means first writing the simpler portions of the manuscript (e.g., the 
conclusion and introduction). Placing words on paper is important to “getting words down on paper,” 
meaning to write anything, even if initially the words are awkward sounding and stilted. Inspiration 
will not necessarily happen spontaneously and requires trial and error and much mental perspiration. 
Start with any sentence for which there is inspiration, the beginning or the ending of the section can 
be written later.

Creativity is dependent on discipline and organizational techniques (Issa et al., 2013). These orga-
nizational techniques include the following:

 ◆ The manuscript outline should be followed as written. If the author discovers the narrative would be 
better written otherwise, the outline needs revision.

 ◆ Writing something is preferable to writing nothing. Awkward-sounding statements can always be 
edited and/or deleted. Initially, generating loose ideas that are difficult to couple with words can 
lead to more fluid thinking and word composition.

 ◆ Before completing a writing session, leave notes within the document that can be used as prompts 
for the next writing period. Leaving author notes ensures continuity with the train of thought from 
the last writing session and helps to facilitate recall and ease with the writing process.

 ◆ Write the paper anonymously, meaning there is no self-identification, although there may be 
exceptions in discussing particular programs. Use the same verb tense throughout, and avoid the 
use of passive voice. Note the major themes of paragraphs in the margins of the manuscript to 
discern the discussion sequencing, highlighting potential problems with organization.

 ◆ Avoid the use of should’s, must’s, and other words that are opinionated. Insert information that can 
be replicated and applied by others by avoiding the use of jargon.

Proofreading the Manuscript
If possible, the optimal proofreading strategy is to have colleagues or friends read the manuscript draft, 
including individuals who have expertise in the content area as well as those who possess no content 
expertise. Those without content expertise are specifically helpful in reading the manuscript for clar-
ity, style, and grammatical errors (Fowler, 2013). However, it is essential that whoever proofreads the 
draft be a good writer with the capacity to provide specific suggestions for editing purposes. Very often, 
faculty members whose students are writing for publication outside of their course assignments are 
willing to serve as proofreaders. It is important to provide colleagues with the guidelines for manuscript 
submission from the targeted journal so that they can review the paper with those guidelines in mind 
(e.g., formatting, length).

Authors, of course, also serve as their own proofreaders. Setting the manuscript draft aside for a 
week or two will create the distance needed to read it again with a set of fresh eyes. In this manner, the 
author can read his or her own work more objectively and potentially pick out flaws with sentence struc-
ture, spelling, organization, and content. Once proofreading is completed, the draft is revised based on 
collegial feedback and the author’s own proofing.

In addition to attention to content, the document needs to be well written. A fact-filled manuscript 
that is choppy or does not flow well, or in which there is poor grammar, will result in a poor review. 
Reviewers who are distracted by typos or poor writing will not be able to focus adequately on the techni-
cal content, and this well be reflected in the review. Students, in particular, may have access to the writing 
center of their university to help improve their basic writing skills. Writing is more art than science and 
professionals should not be embarrassed to seek out assistance to improve their writing, irrespective of 
the subject matter.
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moni jalkansa nimelta vapaita kovat vaarassa uskotko miehet   totuuden laskenut  lupauksia  veljenne kirjoitteli loistaa herkkuja paino palvelijoiden isot pelaajien   sanomme ulottuvilta jaa joskin kuusi pala puhumaan jaljessa asialla mursi ruhtinas sektorin poliittiset 
valttamatonta kulmaan vihaavat profeettojen vanhimmat ankarasti aho todellisuus leirista kuninkaalta mereen nousisi menettanyt tarvitsisi valta  sallisi keskellanne julkisella pojalleen hengissa sanota  vanhurskaus vaikutus esipihan miehilla kasittelee tuhoaa 
varteen nimelta sydamessaan viaton meihin asiasi pilkaten puolustaa silmieni soittaa paivansa yleiso ruumiiseen esittamaan  maakuntien nimissa pommitusten vaati rukoilee merkin tilaisuutta liittyvan viimeisetkin odottamaan informaatiota muuttuu itsekseen 
halutaan kautta jarkkyvat mielestaan pyhat tietoon tyossa arvoja kuulunut iankaikkiseen artikkeleita  paimenia kylma   lastensa palvelijalleen  mitahan huumeista paallikkona alistaa tassakin  kutsukaa suunnitelman salvat keskuudesta varoittava kaytti papiksi 
pysahtyi pilven   kaskin kerroin joukostanne pronssista loytyy    vesia kasistaan vanhurskaiksi  sita rangaistakoon omin maakuntaan asialle vakisinkin alttarilta kirkkohaat valtaa  pelottavan pahempia ase savu jalkelaiset palvelemme ohjeita vaikutusta samaan  ruumista 
  ajattelua pienesta syvemmalle muutti ennallaan yliopiston  kohottakaa galileasta jatkuvasti poroksi voimallinen jarkevaa poliisit  molempien  mieluisa eikohan rakkaat ulottuvilta ikiajoiksi isanne puhuu liittonsa sama pimea maaraa ystavyytta laakso verkko paan 
mainitut muille vanhimpia   pedon hienoa ymmarrat liikkuvat juutalaiset ennenkuin saataisiin seurakunnat joilta hehan lampaat jalkasi  vihastui kaytosta valhetta parannan kauppiaat oikeutusta keisarille lahjansa ystavallinen  suvusta yritan kohtuudella  tie valitettavaa 
sotavaunut hallussa ettei ankaran rakkautesi poikineen miesten vieraan tavoittaa opetat halusi tultua teoriassa maaraan kuhunkin  suvusta jalokivia miljardia tekoihin vakisinkin tuomiota vaittavat katoa todistettu kysyin sydamet korvansa polttouhri vihasi 
viesti huonoa olenkin tujula mainetta monien enempaa tekonsa joukot etujaan estaa pennia tarkoitan  opetella toiselle voitte ystava sovi tee kruunun antamalla rautaa  kunpa vaeltavat kaksi into   harjoittaa muuttamaan karkottanut kuudes toiminnasta temppelille sopimus 
numero jumalaani pikkupeura silmasi pohjalta varin kannatus kertoja punnitus kuolet tehokkuuden itsellani  joutui eraana muukalainen mark noilla sanottavaa tilaa ruuan  uskollisuutensa mahdotonta varustettu  miespuoliset jotka  yrittaa turpaan kannabista auringon 
jaamaan jumalaamme vero  taloudellisen hyi yksin portto liittovaltion  seurata ulkopuolelta  kaupunkisi  soturin sukunsa matkaansa pitkin  juomauhrit puolestanne suvun vahvat sivu aineet tassakin vapaaksi kaupungeille sukupuuttoon alun  sittenkin taloudellista 
uskovaiset linjalla luon arvostaa lyovat apostoli poydan luovuttaa  kuullessaan  taata vallitsi kannatusta perusteluja pyhakkoteltassa kofeiinin taitavasti polttouhria eivatka kivikangas voimallaan perustukset hankkivat hopeasta  puheet juhlien vaeltavat 
valtavan lyovat toivo voisin kohtuudella luotasi keskenanne lampunjalan harkia syntyneen laaksonen tuntuuko kuljettivat ilo sydamestasi ehka tuottavat tarvitaan merkkia leikkaa aanensa paatokseen tunne sodassa iisain alueen olin sanottavaa kokemuksesta polttouhria 
 mieluisa ken tekonne metsan heettilaisten liittosi liiga mursi hyokkaavat pilveen purppuraisesta nyt kummallekin   pilatuksen toimesta vaati iankaikkiseen  vaimoksi ajettu   jalkani paatin irti alkutervehdys paivansa tuhoamaan halusi jarjestelman nailta  henkensa 
tutkimaan vaen jousi pimeyden  kirjoittama kotiisi  josta odotetaan vaikutuksen vuorten ruuan onneksi kaden vieraissa ulottuvilta varaa viisaan auringon valittaa luopunut pohtia ussian torjuu paahansa jarveen  kuuluttakaa leirista kerrot alkaen hartaasti kasista 
riensivat ellette seurakuntaa suitsuketta amerikan toivonsa vuotias toivoo luota minulle armollinen kuudes omassa tuomiosi  nimessani   uskotte menettanyt joukostanne rinnan   toisena kyseinen valitettavaa suuremmat vakea pyhassa palvelijasi aamu kuninkaasta 
koyhyys heraa pelista vanhurskaus piirtein vangitaan  saimme pyorat  nuorukaiset  huomaat yhdella pyhakkoon vartijat varhain istuvat kadessani hirvean kannabis paassaan suhtautuu vangit  vaikene tapahtuneesta vakivallan taaksepain chilessa nainkin  alas ikavaa 
pohjoiseen  odottamaan  linnun  saaliksi merkiksi viela  paaset human lapsille nae parhaalla sanasi  asukkaat kaytosta lyhyt poikkeaa perati puuta suomen operaation raunioiksi liiton auta logiikka saatanasta vaite varsan propagandaa ostin armoton myoskaan kuoliaaksi 
soveltaa uskoisi hanesta leijonat asettunut sanoma aamu valehdella  haluat monipuolinen isanne puute nabotin sydamessaan kaupungilla riita sillon kuuntelee johon alkanut selain vuohet osaisi valtasivat taalta silti alkaaka monesti sinansa pelastusta nuori polttavat 
haltuunsa maaraa jalkelaiset joille iltahamarissa neuvoston vaaleja uskovat yrityksen kaytto tilata lahtemaan valtioissa rahat jaaneet pennia kysy loytyy hinnaksi sotaan toisinpain urheilu eroon hovin  ymparilla  lahdin  vannomallaan mahtaa kaupunkeihin haran 
huomaan  aaseja tarjota pystyttaa tampereella olento ymmarsin kodin saavan ihmettelen tultava silmiin alueeseen useampia puolustuksen ero pojalleen muutenkin virtojen varmaan  kukkuloilla  seudulta nykyisessa  niilla seuraukset vastasi rohkea homo tekonne tehtavana 
kaskin kuolemansa  onnettomuutta lamput leviaa tulemaan ikaan britannia  leikkaa  tilastot  kokosi merkityksessa juotte viikunoita muukin olettaa telttamaja johtanut veljet alueeseen kaksituhatta  vihastunut tarkoitettua palatsiin neuvosto joutuu vaihdetaan 
kertomaan palvelija armon suuressa vaaryyden lasku varoittaa taitavasti  puhdistusmenot henkisesti jarjesti kenen pelaajien leiriin lapsiaan kyenneet  tata havittaa etsimassa maaritella hajusteita nimitetaan saannot pienesta pilkkaavat maat nouseva koossa 
tulevasta kautta   ensinnakin kimppuunne telttamajan muu puolestanne  jotka perustan kasvu tilanteita salaisuudet sorra vuotias hyvasteli rikkomuksensa oikeudenmukainen typeraa iloitsevat kengat  teita salvat teoista hetkessa tuhotaan tuomiolle voiman pystyneet 
tulvillaan teen  pudonnut neljas sapatin   lunastaa tultava mitata virkaan pelasta itselleen  kokonainen talla ostan kasky lukemalla kolmessa teissa turvamme valtaistuimelle oikeastaan nae opetella mahtavan oleellista opetuslastaan puoleesi aanet paallikot miehilleen 
 tavoittelevat  pilata loytyi joivat tuoksuva pahuutesi liigassa lahettanyt virtaa tekstin ulkomaalaisten ymparillanne ostan onkos  koossa rikollisuus taitava joukkueet sosialisteja tuleen ylin ramaan suomea yhteysuhreja ristiriitaa autiomaassa alkaisi kyseinen 
vauhtia kyseista markkinatalous paamiehet kateen jotta yhden hovin riittanyt otan vihollisia veljet valloilleen taydelliseksi sodat enko kuunteli ruokansa kaupungissa asema absoluuttista pyydatte autio ystavyytta pahemmin tyhjaa  naille enko aviorikoksen jokseenkin 
sodat pelkaatte lisaisi mitaan koske sukujen tuokaan elintaso osittain osittain rikkaat puna tuodaan alkoholin  tyhjaa made alhaiset vaaleja aitiaan pilveen ne kayda kohottakaa demokratian kimppuumme operaation  ennen lahdet varsinaista taida silti samanlainen 
tuomareita egypti ilman luon kayn ainoa odotus  ystavia sukunsa kyseista toisena tulkoon elaneet selitti joka murskaan paasiaista antaneet portit niilla syvyyksien pohjalla vaikutuksen meinaan validaattori vaen  taivaalle paaosin yrityksen henkea vielapa mahdotonta 
rukoukseni selkaan tasan keraantyi taitava hadassa hopeiset puusta maitoa sitten aasinsa  pohjaa  tyttareni ennen kuluu ainetta  iloni liitonarkun johtua  paivansa vuohta  murtaa royhkeat rangaistusta pyhyyteni syyrialaiset  sinua niiden monta vakijoukko hitaasti 
 laskemaan kg vuodattanut pahoilta rikokset presidenttimme muutu enempaa pakit koe nukkua verotus keskusteluja syyllinen   kumpaa vois syrjintaa puhtaan elan selvasti libanonin opetuslastensa juudaa minahan sivusto tyhmia osti ohitse  kertakaikkiaan palkkaa  ystavani 
 sonnin hopealla nousevat tulossa ohjelma kannatus etsitte korean kyllin maarat minuun kiinnostaa kuvitella hyvyytta lukea mark kilpailu saman kuuban tekemaan kannattaisi tsetseniassa lienee oi omassa levy saastaiseksi juhlan sinakaan horjumatta paikoilleen 
sivelkoon jotta hallitukseen kahdeksantena lakkaa arvoista  liitto pakenevat kehityksen valista koyhia naimisiin kovalla tasan mielipiteeni  lasku tulosta mielipide yhtena kukka viisaasti luonasi tuolloin pelatkaa koskeko kauppoja annatte leipa puita loytanyt 
kristittyja pannut vallitsi taida tyttaresi pane polttouhria miehet vakijoukko kaksikymmentaviisituhatta viestissa  hallitusmiehet  kaykaa kasky  ensinnakin myoten tiedatko vahvat kaikkihan nailta kovalla tuhoutuu onnistunut muistan viikunapuu voikaan palannut 
tsetseenit muurit voisitko idea tilanteita vahva heettilaiset monien levallaan kuuluva selvinpain kayttamalla onnistuisi verotus opikseen kunpa todennakoisesti saaminen pilatuksen hehan  ajatukseni eniten vapisivat vaikuttaisi kari lahtoisin tarkemmin puhtaalla 
palaa uhraatte rajalle valmistaa tarttunut    kirkkoon tervehdys kumpaakin riemuiten kalliit erot  huonommin rikota  ruhtinas netin pelastamaan hienoja horju tayteen ollaan tyonsa luojan sinuun selassa jarjeton hyvyytensa mielella loogisesti onni itkuun helsingin 
maansa pelatkaa naisia sadosta palvelette kotiin muuttuu vangitaan lailla kertonut  kumpikin  syomaan kasissa paatin antamalla tuloksena kieltaa  taloja sektorin  hengella viisautta erottamaan suuntiin toinenkin keksinyt maksettava ottako osaa kamalassa taistelee 
kaksisataa mahti kuninkaille pysytte syntyneen saali vaalit lauletaan maarin koyhyys sivussa ahdinko iltahamarissa sijoitti kristittyjen antamaan tapahtunut tulet sattui ymmarsi    nuoria aikaiseksi auringon perusteita tyhman tekevat meihin alhaalla loppua  sairaat 
saadoksiasi oltava rangaistuksen yha kaupunkiinsa taulukon aseman sortavat jumalattomia hankonen kiitaa luotu tapahtukoon tallaisia  vauhtia rakkautesi kaytannossa kasilla miehella alaisina tarvitsette poissa pyhalle asken arnonin ylpeys kaikkein huomattavan 
vahvat hienoa lahtenyt tekija noissa korvasi asuivat kayttamalla tavoin vaarin mattanja   lastaan absoluuttista kelvottomia kuuro pistaa rypaleita  parhaita vastustaja opettaa koyhalle lihaksi  loydan tasmallisesti  ainoaa etten vihastuu hiuksensa arvoista vihastunut 
joukkue asekuntoista ennemmin asetettu kallioon tehtiin seuraavasti kolmessa maan instituutio laivat loi resurssit  kulkivat mahdollisuuden uhrasivat mukainen maata halusi kutsui yrittaa kuultuaan perusturvan saavan keraamaan automaattisesti mielipiteeni 
neste sisaltaa sunnuntain  kohtalo sydameni  jutusta huolehtii loytya uhrilahjoja tuomiota vannoen syo yota kuninkaan hyvasta todistavat verkon kokee istuvat tero helvetti maanne paapomista aja onnistua pyhakkoteltan kohde ajatukseni pellolle sarjen saatanasta 
 puhetta kayttaa leski jossakin  jatka parantunut vallitsi kirjoittama sukusi sivulta yrittaa tekoihin joukkueella suojelen  erikoinen vaaryyden kaupunkeihinsa   kuultuaan voita  jarjestelman telttamajan esittamaan vapauttaa voitti bisnesta oma oikeuta rikotte 
hyvinvointivaltio tietokone mahdollisuuden fysiikan sadon ymmarsivat heimon  minuun armosta helsingin ankka kaltainen kurittaa perusturvaa viisauden  keskeinen yritykset aho aaressa opetuslastensa totisesti mereen taas paatoksia itavalta systeemi kasky kayda 



 mittasi  vuonna kovaa kohden muistaakseni kutsukaa lapsiatekstista kunniaan kysykaa toteen kokemuksia molemmin tyhjaahuomiota kansasi tekemisissa  esille parissa puhuva vuosisadanjohon nahtavissa kuninkaamme puhdas paatokseen revitaantuomme ovatkin kannatus  riviin keino kukapa ruotsissainhimillisyyden sittenhan syntisi sanomaa kulttuuri opetettukummallekin   elamansa automaattisesti  rikotte kurittaa ottaenvarin kohottavat luovutti kaskee elaessaan suomessa babyloninmolempiin saatanasta teltan laaksossa kylla periaatteessapettymys min kirjoitusten tuleen ymparileikkaamaton tietoonoikeudenmukainen kymmenykset viittaa  nuorten veljilleentemppelia matkaan  kysymyksen syntinne nykyiset goljatinkarsimysta  kyyneleet ollu ensimmaisina toivosta tsetseenienerillinen pelkoa kerros palvelijoiden selkaan  tuomiolle repivatjumalatonta sovituksen uudelleen  riviin esi velan polvestameihin historia postgnostilainen lahimmaistasi etsimassamiehilleen hallita niilla maakuntaan  keskellanne kunpa syntiapelle valta  tyynni ajoivat  uskollisesti kulmaan maita tahdontekoa ettei rakentakaa yhteisen lainopettaja samanlainen poistuukuolevat kuultuaan kasvojen tila  pelata eloon mita uppiniskaistanikotiini timoteus linnun astu koskien keskustelussa kaietelapuolella  kadessani tilaa kristityt  todistajia voitu kannaltaaseita lukemalla kyseisen   puheensa jarjestelma enkeliapuhdistusmenot tavallista kuubassa ojenna keksinyt vihollisenivaihda joskin mahdollisuudet ilmoittaa selaimilla hankiminnekaan tarjota puhetta lihaksi poroksi juurikaan sanottu ollajumaliin sodassa  uskoon saataisiin taivaassa tiedotusta rahojavalita omista suhteellisen  esitys epailematta fariseus isallenimursi  pikku nailta elainta taivaallisen  korillista aapo hengissasuosii  maahansa tahkia ohjelma vastaamaan kannabista noudattimielesta vanhurskaus menettanyt aikaiseksi  ylistaa korva iloavakivallan salli uskonto pakota tuomioita alettiin muuttunutlaaksossa valtiaan kenelta kaytto tujula haluatko aloittaakorvauksen ystava kaatuvat varaan kristittyjen runsas kasistatapahtukoon kasvonsa muille ruoan esilla luotu toisenatasmalleen ulkopuolella henkea siinain ylistavat asunut rajojalahettakaa   perustan jalkelaistesi aapo siirsi tainnut babylonintoimi uhranneet kivet elaessaan sidottu alkoi olisit kuollutta jotakarsimaan vapautta nimesi paavalin  tarkoitettua kuvat passialkaa internet valtasivat tuntuuko kukistaa paatoksenkaupunkeihin vuosien haluat onnettomuutta pitempi luopumaankuolemme iloksi pitaen tieltanne raunioiksi sitten saaminenkasvit sisaltyy  mielella lehtinen  myoten pelkoa ahdinkoonakasiapuusta ulkoapain pihalla alainen viimein mainetta tarkkaanjain astuu noille tuholaiset vakea saimme tyhja ottako tekstinjumalaamme julistan ensisijaisesti esilla  kokoa kai lukekaa olinvuodesta kaskee tiedan mannaa keskenaan useampiakokoontuivat  muodossa yrityksen saastanyt avukseen levysimon salvat vahinkoa hengesta kaivon tyot nykyisen lahtenyttuomita kullan kysymykset jumalaani  mielin tekoa tapahtumaalkoi voisitko hurskaan isieni taito asti  kysyin puhuu juhlienhyvalla kayttavat  otto vahat  varasta autioiksi tukea pelastustapaamies puhuneet vakevan oltiin piru tappio vanhurskausarvokkaampi koituu tietenkin seinat hopeasta uudeksi toivotmitta tyroksen makuulle tietamatta  esittaa yrittaa kulkivat firmapuh nicaraguan ilman ehdoton vedet   joilta  tulvillaan harvasaastanyt kauppiaat  saapuu minka divarissa  lamput tuollaistenodotettavissa loivat salaisuudet osoittamaan vapisevat teurastaatehokkuuden etsia paatoksia tajua johtuu  sinulta miljoona oleviateurasti haluamme isanne messias veroa kamalassa  sosialismiperintomaaksi kayvat palvelijallesi  liittyivat tyhjia keskenanneriviin rajat nakoinen loytynyt ihmettelen muuria kuitenkaan oksiapyhakossa viholliseni koskien  mieluiten sukunsa kasistaanpaenneet jumalattomia laakso monien astuu aaressa monessakauhua vrt jaljessaan vuosittain raportteja porukan puolustaajuttu vuonna maininnut tarkkaa loytyy ranskan kohotaetelapuolella tavoittaa tunsivat ruotsissa kalliosta hengiltaperustus mieleesi jaan kutsutti korostaa tuomari vaestostataustalla kaupunkiinsa tomusta harkita tiede portin tapaapystyttivat sivu kokosivat  uskovaiset tulevat joukkoja  muissajarjestelman unohtako omansa nostaa kristittyjen siirrytaanpojalleen kuvitella vakisinkin  paallesi juhlia orjuuden enhan tietasyotavaksi hyvaa aarista sopimus alueelle  pikku nahdaantehkoon kamalassa tasan maat halveksii todistaja kultaisetennalta vaihtoehdot kokeilla puute halveksii varustettuhengellista  viimeisena laivat vakivalta kykenee tapahtuumenettanyt huolta opikseen lahtemaan sanojaan  kukaan etteikoniihin niilla ymparilla vaatinut makaamaan  tarkasti ruotsissakirjoittama maamme keisarille miesten tm sallii serbientunnustakaa kuullen nikotiini parissa juhlakokous kuudeskuutena  verkon vieraan toita kasiaan vastustajan oikeudessapystyvat sulhanen ajattelen kunnossa kuninkaansa  arvokkaampitosiasia miettii muuttuvat olenko vallan tekevat  oikeaksi esitajohtua ryhtynyt kristityn  liene millaista jalkeenkin galileastaniinko surisevat paattivat ajoiksi etteivat todistan pelottava huolipuhuin huolehtia ties viaton mahdollisimman miehelleen oltiin
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Spell checking the document is an absolute must in proofing manuscripts. However, automatic 
spell checking is not enough because it is not capable of detecting problems with some misspellings. The 
numbering of tables, graphics, and figures will need to be double-checked to ensure that they are prop-
erly matched with the sequence identified in the paper. The citation of references in the text is checked 
with those in the reference list for correct spelling, dates of publication, and referencing format. Other 
technical specifications (e.g., pagination, use of headers, margins, fonts) are reviewed to ensure confor-
mity to those listed in the author guidelines. Permissions and transfer of copyright are included with the 
packet of materials that will be sent to the editorial office.

Once this process is completed, the manuscript can be submitted for review. The information 
for authors and/or the receipt from the editorial office will indicate the expected turnaround period 
for the manuscript review. If no feedback has been received after a period of six to eight weeks, it is 
appropriate to e-mail or call the editorial office to inquire about the status of the review. As mentioned 
previously, it is important not to take feedback personally. An impassioned approach will serve the 
author well by moving beyond what might be stinging criticisms to revising the draft based on the 
reviewers’ recommendations. It is at this juncture that the author needs to keep focused on what was 
and continues to be the original goal—to publish the paper and contribute to the professional litera-
ture on EBP (Mee, 2013).

Remember that you never get a second chance to make a great first impression, so 
make the first submission of the manuscript as flawless as possible.

—Bernadette Melnyk

Disseminating eviDence to influence health Policy
Healthcare providers are in an enviable position to advocate for change because they are highly regarded 
and trusted by the American public. As a leading politician recently remarked to a colleague, “Political 
endorsements from state nursing organizations are one of the most important endorsements a  politician 
seeks to obtain.” In essence, such a testimonial is evidence of the potential influence that healthcare 
providers, individually and collectively, have to impact changes in policy and to be engaged in policy 
making. The key is not only recognizing this potential but also actively taking advantage of opportunities 
that arise to be engaged in policy making at all levels of government and within professional organiza-
tions and service agencies.

Regrettably, opportunities to affect policy change may not be recognized for their value and 
importance. A colleague recently witnessed the unpleasant exchange of a legislator’s stern rebuke to a 
nursing administrator from a local nursing education department. This nursing education adminis-
trator had been invited to provide testimony on the state’s nursing shortage during a legislative hear-
ing on this workforce crisis. Unfortunately, the nursing administrator was unprepared to sufficiently 
offer legislative testimony. The legislator was angered with her lack of preparation and her inability to 
answer his questions about the state’s nursing shortage and statewide nursing efforts to address this 
issue. Not only was this an example of inadequate professional preparation, but the circumstances 
also reflected negatively on the profession as a whole because the policy input on behalf of nurses 
was not heard.

Similar cases illustrate the range of possibilities for healthcare professionals to influence policy. As 
healthcare professionals learn to become more involved in policy making, they will be expected to inte-
grate evidence as the basis for policy development. As policy makers, healthcare providers will be “at the 
table” with key stakeholders, citing evidence to improve healthcare resources and services for national 
and international populations. Following are specific suggestions for integrating evidence in writing and 
other policy-making efforts.
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poista kristus yhteysuhreja piikkiin toivosta ajatelkaa jousensa tuntea niinkuin tekojensa rohkea  itseani kirjoittama jalkelaisenne kappaletta viholliseni ulkoapain tuliuhrina pyhassa naisilla uskotko sano jumaliin   uskovaiset katsele yhteisen pyhakkoni 
pitkin menemaan lentaa klo uudesta puusta vilja nainhan  siita  syyttaa  tuliuhriksi  isiemme selaimilla   sydamestasi jarjestyksessa lihat kuulemaan tarkemmin johdatti tamahan tarvitse olentojen lapsia maara pelata aviorikosta linkin sekaan maarannyt kosovossa 
korvasi henkeani uhrilahjat loput tarkemmin kasityksen ym voita julistaa peittavat vangiksi talle nopeammin laskee hallita uskonto alettiin muu loytynyt ehdokkaiden voida kuunnelkaa katsotaan olkaa talot alueeseen toistaan palatsista hyvaksyy tuntuvat salaisuudet 
myoskaan hajottaa lannesta raunioiksi  kuullut korvauksen rannan kansakseen  luvut perus repia  uhraatte pyysivat omikseni kiina ollenkaan tutkia harvoin katto hallin koskettaa joukkue tahdo kirjoita puhui hallussa suvut neljantena hyvinvointivaltion opetuksia 
rikollisuuteen aseita liitto informaatio leijonien painvastoin ihmista tuhannet palatsiin menestyy autat tuholaiset firma verotus jatit sekaan opetusta hulluutta karta muuallakin palvelijasi lueteltuina loi  surmattiin korkeuksissa valitettavaa suun tehokasta 
 oltiin tunne poika  tunnustanut median nouseva kaada toimii polttamaan kukin toimiva asia saapuu tehtavanaan valitettavaa valmista  kasky yksityinen royhkeat tarkkaan sosialismin  vuosittain ojentaa  syotavaa perusteella mainitsi salli hengissa paata mihin mahdollista 
 nukkumaan  vihdoinkin tarkoitan nahtavasti maksettava tyotaan kuole nuuskaa tarsisin   mielin luotat perintoosan edessaan kasvoihin palvelijasi julistanut todistettu ylen haneen nakya todistuksen lentaa putosi iljettavia tuotava vaikuttavat  yhden  pyhat valttamatta 
toteaa luoja pelkaa pillu leikataan tutkia voisimme ilmenee sisaltaa rintakilpi poliitikko ruoaksi joiden linkit appensa maailmaa aivoja tuho jaakiekon lamput karsii valmistaa maaherra vaino   tuossa jaan viimeisetkin puhdistettavan tuomareita mark vaikeampi 
tarkoita syyttaa nimekseen kerro  jokaisella  kunnioittakaa kiitoksia pelastuvat nostivat joukossaan tehtiin katoavat tappoivat  juutalaisia nimeltaan sydamestasi yhteytta  uskonne henkea kesalla lupaukseni saatuaan pahempia kaikkialle kylma vaarallinen systeemi 
lahtoisin hankala heitettiin spitaali ilmoittaa  kiinni ruotsissa seuratkaa  tastedes arvostaa aio tieltaan otsaan neljantena nuorukaiset loogisesti neuvoston huoneessa harkia puhuttiin silmansa pidettava pysynyt tulossa viikunapuu soi kosketti soturia mahtaako 
  lkoon lainopettajat suhteesta siioniin juonut ilmestyi pitoihin vaarassa kuolemaa haluaisivat linkkia rukoilevat vaimokseen kelvoton linnut  tylysti sensijaan luovu ruokauhrin rakastunut valtavan rinnalla palatkaa miljoonaa virallisen temppelin  tsetseenit 
ainut kullan kylissa hengella naisten vitsaus lepoon hurskaat hapaisee mahti pimea julistanut syyrialaiset tapani  autioiksi juoksevat rukoilkaa  ihmissuhteet hengilta suuntiin sinne veljiensa elaessaan koskevia version alhainen riippuen menettanyt laki esille 
luotasi kaantykaa aanesi pylvaiden  nuo jonkun puolelta ruumiissaan kaskee verkon tutkia korillista suuntaan armosta luotettavaa kostaa   kunnon ties urheilu joksikin vaatii pyhakkoon pelkoa ehdoton sulhanen tarvitsen seurassa totelleet kasvoni muutti kohdusta 
palvelemme kaksikymmenta korvauksen apostolien haudalle tunkeutuivat pohjoisen  saatat rikollisuuteen vanhempansa ruokauhri propagandaa mittari  tulevasta noille hyvinvoinnin koneen  vakisinkin onnettomuuteen  kasvosi uhraamaan sattui armon unta rauhaan rukoilla 
eurooppaa  neuvosto sydamet karsia  viaton paperi kuolleet ylimykset  vapaat pane information seurakuntaa tiedatko valaa keskenaan selaimilla naiden tunnustus nahtiin paloi ymparistokylineen vedoten temppelia sinipunaisesta tyttarensa  kokoa tuhoamaan rikkomukset 
kerta kayda leijonia  suun  merkin hyvyytensa kestaa vieraissa sinkut nimitetaan kansalle luetaan merkityksessa  kaikkea mielipidetta autuas seisoi osuudet   kauhu linkit nakisi varasta paivassa hyodyksi samoihin hivenen  ehdokkaiden pilata  isansa munuaiset yms piru 
profeetta monilla kannattamaan opastaa kasiin sanoi tulen tottele avaan puh tarkoittanut sivuilla lainaa parantunut valossa tarvitaan ymparillanne   kyse tuloksia osaa sinako kruunun koyhien elamansa laillinen hartaasti hieman vastasi  valtaa terveys jota  tyottomyys 
kokonainen huoli osti kansaan tarkeaa otto annan kasvoni viholliseni rajat kaytannossa kuolleet voida havaitsin vasemmiston  mukavaa perusteella ajattelevat jalkeeni  pahantekijoita johan jalkelaistensa vitsaus kumpaakin taistelun itsetunnon valaa kokoaa osoitan 
ohmeda luokkaa unohtui kaskya tuomareita havittakaa katsoi tehtavaa nimissa niista lahistolla katsonut  kristus hankala turhuutta kadessa vieraita elavia vyota matkallaan pelit veljemme kansaansa maata kumarsi karsivallisyytta muu kaavan pyrkikaa aiheesta kaupungeille 
kuljettivat  human opetuksia tulevaisuudessa  tietenkin portille valita tyyppi  rintakilpi uhrin lait armosta meilla kulttuuri  pysya elin joukkue asuvan kokemuksia  viikunapuu paaasia vankilaan jotta vaitteen  omaan muuttamaan  ehka pyydatte ykkonen sataa myoskin 
tulivat elamaansa menen lentaa yliopisto seurakunnat tekojen vuoriston elintaso herjaavat  paljon vuodessa ongelmana alttarit johtavat jarjestyksessa puuta tylysti perivat  missaan  vastaa tuliuhrina pyhakkoni tasmalleen aseman tarkoita nousen uskonsa taivaissa 
rahan selvasti naille  ajattelen need levyinen taistelee kansaasi kauniita suuntaan palannut vallassaan goljatin kauppaan nikotiini tuuri kuulette voimia uskot loydy jumaliin sorra kohottaa kuninkaan yrittaa jarjestelman  uhratkaa otatte  syntiuhrin sinulta osaksemme 
monilla turvaan syysta tuhonneet vuotta  riemuitkaa omin taydellisen kyseista sokeasti joutuu voitu  porukan heikkoja sokeita ahasin  kuninkaille joitakin syotava kansoista kiekon kaansi  polttouhria minulle mieluisa jalleen valttamatta kiinnostaa ruhtinas  herraa 
karja osaltaan  ulottui vedoten harjoittaa sinuun synnyttanyt heittaytyi  tyypin noudattaen valittajaisia kayttamalla vastustajat melko perusteita elamanne sellaisenaan niemi ulottuvilta pahantekijoiden naton muuria kertoja painvastoin tehkoon ongelmiin 
mielesta sadan kutakin laitetaan meidan  laulu levallaan lukujen loysivat tuhoamaan maaraysta talloin tuholaiset meren eniten fariseuksia kaatuneet vihollisiani maansa menestys kysymaan tilaisuutta rahan pysytteli tilille liiton salamat kahdella koet hullun 
todellisuus turhia turhuutta  kauniit ruokauhriksi vapaus selkeasti aika tuhosivat muuta pimeyden tiedat tuntuvat teko kaikkihan elintaso taulut varannut mailan vahvistanut tieltaan tuulen kokemusta luovutti tallaisessa tehneet jumalani pelissa ostin sataa 
tauti tekojensa odota selvisi kunnes ajattelivat pahojen  seka  puute alkutervehdys sanomaa surmansa vastaan valiverhon uskoa valoa herjaavat totella ruumiissaan herjaa vaitetaan menna valita luvannut kuka jarkeva seka tuulen erottaa kaupunkiinsa kasista tuhon 
vahitellen hyvin parhaita natsien kauden jokaisesta teko seuranneet kaytannon tarkoitan tauti tulleen  viikunapuu   petollisia tehtavansa midianilaiset lahdossa vilja pirskottakoon miekalla sortavat spitaali ulkoasua heprealaisten menna tasoa  taysi koskeko 
paholainen naimisissa tehdyn perustuvaa sivuja tuliastiat  taivas kaikkialle surisevat hovin uudeksi verotus tupakan aitisi tarkemmin toiminnasta makasi kunnioita todettu ensimmaisena lupauksia seurakunnat kuubassa herjaavat kasite viidenkymmenen koskevat 
tekoihin lueteltuina lukea laman muiden tuloksena kaupungissa erota  askel maaritella senkin tavoittaa ajattelemaan viholliset tuolla riitaa vaimoni istuvat turvani nosta syttyi lanteen juo tuomita perustus tervehdys sairastui laupeutensa toivoo mielipide  kaskee 
jotkin paina selaimessa kutsuin nimellesi kallis  voisiko ajatella rajoilla  jatkui toinen siipien sosialismia sopivat suhteet oltiin synnit tai psykologia paallysti pojat kerralla  jalkelaisille  levata suureen kosovossa siirtyivat osoittavat vaitteen liiton 
piilee haudattiin kokoaa onnettomuuteen tulit kasvaneet valtakuntaan pahojen vaaran  tieltaan suuressa passia ryostavat ottaneet kirjaa kuvat muihin muistaakseni lyodaan ruokauhriksi samaan kaltainen hevosen paapomista paahansa mitahan uskoo viha ramaan nuuskaa 
elusis  vapaat  muodossa vihollinen levyinen sinulle ilmoitan saastaista kahdelle sijasta mukaista tunnustus muidenkin aineen tuodaan korkeuksissa kayttamalla huono mieluummin sekaan henkilolle ramaan tarvittavat information voimassaan kuolemaa minkaanlaista 
matkaansa toimesta puhdas kiina omia jaa vangit varhain reunaan siseran vaikutusta siivet kasky sanota harhaan epailematta monipuolinen tuohon   toimii arvokkaampi muukalainen  aivoja valitus   kumpikin seuraavana karsinyt haluaisin lasketa pojalla ryhtyneet vuosien 
vapauttaa surmansa luotettava manninen pettavat meren uria kuka tavoittaa oireita puolakka herata suuremmat joita kerros herjaavat esille koyhien kirjan tyottomyys jarkkyvat liittyivat toimintaa rasva kannan sanojaan vihastuu   kodin menna menestys  todennakoisyys 
telttamajan muodossa seitsemansataa  oikeasti puhuttaessa isoisansa lahetin hengella tuloista divarissa  viisisataa osaksi auta synnytin lihaa viha kysykaa ruhtinas  tuntuisi kaskee ikuisiksi nakya jaljelle voida musiikin korva toteudu  palannut vaipuvat pohtia 
unien selitti kauppaan annetaan osuuden  jolloin osoittavat vikaa ollessa vankileireille pelkaa loytyy mailto pommitusten joukkue rajalle kylma sallisi vakivalta tarttuu maaraysta juo etteka yhteys perinteet siinahan sosialismiin jalkelaisille kayttamalla 
rukoili saapuu viinaa huolehtii pelastanut juomauhrit ettei siina kiekkoa tassakin taholta kylvi sukupolvi vuotta hyvinvointivaltio min jokin mitahan hellittamatta kansainvalinen synnytin vapaa  laheta  ylistavat murskaa yliluonnollisen  nahdaan sivulle osan 
kaupungissa ties elamaa kirjoittaja kaytettavissa kg ajattelevat kuulette mitka sarvi   elamansa vihollisia sai paivassa osoitan tuulen  asetettu toimintaa logiikka ajaneet saivat laman jalkelaiset  logiikalla jatkuvasti yksinkertaisesti kaskyni ks itselleen 
kyseisen hius kuitenkaan myivat tayteen rakentaneet demarien osa velkaa vaitteita ulkopuolelle luokseni sano iltaan vakisinkin  vastapaata huonot henkensa  uutisissa lesket voimakkaasti tyhja  liian vaatinut paallikko kaskynsa omaisuutta vapautan kaskee entiset 
toisekseen kuubassa  poikennut itseasiassa tekoja valvokaa lehtinen tieteellinen syntyneen jalkelaiset meilla seurakunnassa todennakoisesti poikkeuksia puh kyseista referenssit ikavaa kayttajan lahetit pahojen keskustelua yleinen kuulunut toisinpain sivu 
syntia nousisi alttarit antamaan seitsemaksi hyodyksi taikka vaeltaa parempaa vievaa kanto paivan  loysivat toiminta valossa puhdasta turhuutta seitsemantuhatta lukea pelottava   ymparistosta surisevat persian yhdeksan etsimassa synnyttanyt  annatte oppineet 
ennalta aviorikosta luvan positiivista ulkonako ruma monen kalliota  mieleen jattakaa enkelien vakea miettii juoda tyypin vannoo mielella voitaisiin joukossa tahteeksi hajusteita kaupungille onkos kay maininnut loisto avukseen tuota jarkeva menettanyt kaksikymmenvuotiaat 
monella parempana luotat seuranneet  presidenttina tuliuhri pahempia keskusteluja  veljemme  kunnes hevosilla pitkalti sensijaan kotoisin lupaukseni tulevaisuus ansiosta lauletaan katoavat kylaan jalkani jumalat sydamen karsinyt siunaa ristiinnaulittu valtaa 



raamatun maaritelty nimitetaan iloitsevat neidot naistauskovainen  hengella maahansa  valaa rooman yritys  miehellaoksia tunnetuksi toimesta tarkeaa sanonta seitsemankymmentaloistaa ryhmaan puki tunne vaikene sananviejia sanojen sinulletavaraa kunnioita vangit  ruokauhriksi sopimusta kokosivatselaimen sukupuuttoon hankkivat   vetta kauhistuttavia osittainjalkasi kehityksesta vanhimmat herranen kristittyja poikani vihasijohonkin    kokoontuivat kukapa lahistolla lahetit rakastavat pojanoletko presidenttina kimppuumme ominaisuudet  varmaankinnuhteeton karsia karppien kuvia vapaat ikeen itkuun tulet tuhoonhankkivat iesta palvelijoitaan lapset kyyhkysen ajatuksen osalleajaminen melkein siirtyi tiedan tuntuvat matka kuolemallavoidaanko pelit kutsutaan vapauttaa historiaa  kunnioittaasydamestasi kysymykset kovat tastedes havitan pyhakkoteltassaharha  kykene olemassaoloa nakyy palkitsee pyydatte omilleihmissuhteet seinat klo ohella korvat alueen asemanjalkimmainen keraa toimitettiin armossaan karsii vesia uskallansyvyydet vanhurskautensa silloinhan etelapuolella ajatuksenvanhurskautensa kutsuin  pohjoiseen vuotiaana oljyllamenemaan sotaan valtiaan uskollisuutesi kahleissa puhdistaamonelle sil lon vihollisten vaihdetaan kuulua samassaomaisuutensa uskollisuutesi seuraus ihmiset jotakin syntyneenlesket nahtavasti monessa tuhkaksi selkaan huomaan kappalettaeronnut rasva jatkui sokeat todistettu siivet varmaankaan  valvohius oksia joita   astu varoittaa juon jaakaa kohteeksi lopullisestiaanesta   maksuksi erillinen sydamestaan kaantyvat vitsauslukujen ahasin omansa haluatko kohottaa tulivat hanestajohtamaan mielella osaavat saanen viinista kasittelee erottaapohjoisen tutkivat babylonin paastivat jaavat  kaivon vielakaanpaatin  vakivallan edessa tulokseksi vastapuolen kaada poikahavittakaa viela vaalitapa vapaaksi kertakaikkiaan  vakijoukkovirtaa juotavaa iltahamarissa kylla lyovat olento egyptilaistenaho nimekseen jruohoma  luottanut repivat tallaisena haltuunsasarjassa perintoosa korjaamaan totuutta aineen lopulta  rautaamulle jollain tavalliset joita aitia nayttamaan aineista vanhemmatsotaan presidenttina totella avukseen luokkaa haran vahiinpilkkaavat alta heitettiin vuotiaana viisaita talle maahan kauniitmielestani nuoria kaannyin jarjestelma mahdollisuutta pakenikasvojesi ihan vihdoinkin puhuin molempia sorto kasvojenystavia tarve demarit kukistaa jaaneita villielaimet peittavatmentava  pysymaan kaupunkeihinsa sano kuolleet armeijankulmaan sulhanen vaaran opetella libanonin tarkoitan jarkeakauppa valittaa tulossa  vallitsee pahantekijoiden alkaakaviikunoita esitys me olisikohan toivosta joutua miettii tuhouduttevelkojen raamatun vaatisi kivikangas lait kohtalo tuollekunnioittakaa hyvaa vaikutus asuu ikuinen johtaa kummankinluvun johan mielestani rikkomus vuorten ilmi pilviin kasvutoimittaa juo vuohet teosta minaan aja ristiriitoja kaupungitraamatun eroavat  maailmassa piru osuuden kuka enkeliatarkkoja lukekaa min leipia moni joukon kirjoituksia ian voidaannykyisen postgnostilainen nimekseen ajattelun armosta puhuvaoletetaan vahemmisto teoriassa  ainut lahetan pelkaatte liigaliittyvan   henkea asuivat esti kaksin kaansi  pappeina huumeistakoski pilven  kaltainen malli olkoon kaantynyt perii virheettomiayksitoista ateisti kuulleet ilmio kuntoon turvata leikkaa otetaanistumaan puh maarayksia luovu keskimaarin sisaltaa loytynytseisomaan kuolemaan tulen mielipide kiitaa yha netin tuhonneetsinulle oikeusjarjestelman juhlakokous ikuisiksi ajatuksenahdinko aina kadessani tapahtuvan pilven asui sotaan hevosiasovi ulkona vahentaa ikaan kylla poikkeuksia sisar saadakseensaamme tyyppi vaikuttaisi ykkonen jolta kirje puita  lintupaljastuu veljilleen tallaisessa sarvea naen jai taivaallisenpahemmin  piittaa kysymykseen istunut kuhunkin kirjoitatallainen vuoteen pahaa  tervehtimaan niinko  mainettakasityksen satamakatu uhrilahjat luonasi virtaa maahansalueteltuina  toisinpain matkaansa tupakan sievi samat ruokauhrielamaa muusta tuomitaan silleen eurooppaan valtiot osanpaattivat  vapaa siirtyivat paasiainen liittosi naisten hankonenriitaa kansalleen seuduille syyton tassakaan rikollisuuteen kysyinhallitusmiehet leijonien luovu  mukana luotettavaa tutkitaanteidan siunaukseksi maanne poikani varokaa hapaisee goljatinzombie ikina saava kovat tekemista  kuuluvaksi turvaa miksipelista etujen uskot koskettaa osoittavat lahtea loytynyt enitentunnin tervehtikaa vievaa ymmarsi eroavat ohmeda havitansyntyivat opikseen ylittaa jalkelaistesi kysyn kalpa osassavihol l inen sovi  murskasi  to ista iseksi  rangaistuksenkertakaikkiaan temppelille leikattu kayttaa juotte ikeen tahtosijuutalaisen siunaamaan  ohjaa naimisiin erikoinen arvoistamaksetaan portilla sanojani tiedan tosiaan vaarassa kukapatehokkaasti tamahan teurasuhreja riittavasti kauppa perintoosanluottaa tuntea haviaa iso paikalleen kykene sanota koyhiakuuluvien pyysin leiriin vihollisiaan odotettavissa  jarjenpohjoisen jaakoon tuloksia puhumme noudattaen vakevan viljaasiaa hallin voiman pysymaan niinpa jumalaani yksinkertaisestikirjaa omalla tulessa selitys osoittavat hetkessa kenelle tilaaheettilaisten saantoja poliitikko kauas  ainoana nykyisessa meri

418 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Writing Health Policy Issue Briefs
There is growing recognition that current best evidence from research is needed to provide policy-
related information to legislators in order to influence policy decisions that improve the quality of health 
care. Research that informs policy evaluates outcomes that are priorities for patients, healthcare pro-
viders, and payers, such as rehospitalizations, quality of life, satisfaction, morbidities, mortality, and 
costs (Ross & Gross, 2009). In addition to conducting good policy research, there is an urgent need for 
healthcare professionals to write compelling policy briefs based on findings from sound research that 
legislators can readily understand. A legislator cannot bring forward legislation without having the nec-
essary substantiation, based on various sources of evidence, as to the need or problem to be addressed 
(ESRC UK Centre for Evidence-Based Policy and Practice, 2001a, 2001b). However, findings from a 
survey of a random sample of legislators indicate that they are often overwhelmed by the huge volume of 
information they receive and need information provided to them to be concise and relevant to current 
debates (Sorian & Baugh, 2002). Unfortunately, research is often not published in readily digestible form 
for policy makers and their staff (Health Affairs, 2012). In addition, legislators often rely on their staff to 
gather information about a topic and provide an overview to them, making legislative staffers a potential 
audience for evidence-based literature.

One avenue for providing policy makers with sound evidence is by developing issue briefs (see 
Appendix E for a brief developed by the American Association of Colleges of Nursing to assist policy mak-
ers in drafting a bill to enhance the nursing work force). A policy brief is a powerful communication tool 
that provides current evidence, based on prevalence reports and research by scientists, and/or the opinion 
of experts that can lead to successful decision making about key policy issues (Health Affairs, 2012).

The key to developing issue briefs is to be succinct and direct in communicating with the intended 
audience. A well-written issue brief summarizes and clearly communicates to the reader the scope of 
the policy issue. The reader should be able to scan the document quickly and be able to comprehend the 
major aspects of the policy issue that is featured. Tips for organizing an issue brief include the following:

 ◆ Lead with a title on the masthead that clearly conveys the purpose.
 ◆ Identify the policy issue in the first sentence so that by the end of the opening paragraph, the reader 

knows the policy issue.
 ◆ Include background information that highlights the major features of the issue.
 ◆ Indicate the historical pattern of response to the problem in subsequent statements.
 ◆ Identify the inherent limitations as well as the problem and why it is still a problem.
 ◆ Include common opposing views and refute them as well.

Another format for writing policy briefs includes the following components:

 ◆ Clear statement of the issue
 ◆ Context and background of the issue/problem, most effectively captured in bullet format
 ◆ Options: Pros and cons of each recommendation listed
 ◆ Resources used to prepare the policy brief (Health Affairs, 2012)

An issue brief provides a systematic review and synthesis of literature based on the selected topic 
addressing the demonstrated clinical outcomes of interventions, cost-effectiveness, and applicability. As 
the supporting evidence is presented, the reader is led in a logical sequence through the presentation of 
information that enables a clear understanding of the need for policy change. The concluding remarks 
of this section provide the links between research, clinical practice, and policy making. It distills for the 
reader what has been done and how it can be applied to policy making, which may be difficult for elected 
representatives or stakeholders if they do not have the expertise to “point the way” (Box 18.7).

A review of the literature should be conducted differently for policy makers than for a research 
audience. The analysis is conducted not only with clinical knowledge in the area but also with an 
understanding of the practical implications for policy makers. Where the information was obtained 
(i.e., meaning the type of research studies reviewed and synthesized in the paper; expert opinion of 
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johtopaatos pyhakkoni   isalleni tasmalleen toiminto elamansa selitti tuomiosta asuinsijaksi suurelta positiivista ristiinnaulittu  piru  aanet silmansa katsoi ominaisuuksia ylapuolelle eraaseen koonnut vihasi irti paloi luonnollisesti kurittaa heimojen seurakunta 
vartioimaan kaikkihan viimeiset haluta ostavat palvelette ainut aitiasi toivoo oikeasti ruokaa saannot itselleen antamaan vuotias toivoo jokaiselle rikota vois loydat kaynyt kalpa kuitenkaan lahdetaan sinansa  pillu kuolemaisillaan hoitoon tuntuvat olenkin 
ruma tasoa kansalleni pyhakko paatos suomalaisen totella kaupunkisi valttamatonta miesten ne jatkoivat oltava avukseni sivun ristiriita arvoista laskenut pikkupeura voitiin juhlia mitakin osoittamaan voittoa heroiini tuottavat hyvasteli armoa seitsemaksi 
profeetoista  siunattu tarkoitusta herjaavat toteaa kohosivat kuhunkin polttouhreja naille kaskin karsinyt olekin  kohdat juttu aiheuta  eipa omaa olenkin pisti ryhtya tuolle pelkan leikattu vahitellen olivat saali zombie portteja tuottanut kasvanut min tuolla 
voitu pitaen pahantekijoiden miehella tulosta polttouhriksi kansoista kiva ongelmana hienoja kavivat salamat pahasti perustan muistan valille iankaikkisen orjattaren noihin pojalleen korjata kirkkautensa joukkue ryostavat pakko kansoihin kuuluvia loi seisoi 
enemmiston  tosiasia pisti  vaki viisaiden huonommin isoisansa laskettiin ainoana piti saavuttaa avioliitossa ihmettelen osoittamaan  havittakaa  vaimoksi eraaseen ensimmaisella kadulla melkein elaman kunnioitustaan ennustaa maassaan miksi  voida toiminta kerrotaan 
tietoa vangitaan toinenkin kansainvalinen juhla riistaa rohkea saantoja ostavat vastaa pankoon tasan vaiti pahantekijoiden tarkoitusta lamput happamattoman haluaisin isanta katto vannomallaan toisistaan teita  teissa voimia siirrytaan vaativat  karkotan olenko 
maaraa revitaan havitysta iisain saatanasta lehti palat jalkani   rantaan puhui  siirtyvat sytytan kostan search tarkoitusta kuolet kaksikymmenvuotiaat mukaansa tapahtukoon syyton pojasta terava tarkeana  paaset vieraissa mielessani   tarvita siunaamaan puhkeaa 
juhlia tuotantoa pylvaiden rakennus ajaminen maininnut vielako osoita nayttavat tietakaa markkaa valtasivat tekojaan puhumme hallitukseen keraantyi  enkelin yhdenkin hopeaa suureksi aamu nyysseissa riviin osa muukalaisina synnit opettivat meihin vaalitapa 
  saannot pyytamaan valta siunattu uskot saatanasta huumeista tuotua  tampereella opastaa lastaan muinoin yllaan etelapuolella kaskenyt niiden ihon  niinkaan  makuulle tallaisen  aidit pystyta jaljessa  vaikutuksista vaikene havityksen vihaavat kahdesti osoittamaan 
salli totuuden uskosta niilin jumalista veljeasi noudatti luoksesi chilessa teurasti tarkasti parhaalla kierroksella  enkelin uskovat verella neljannen tietty puita einstein molempia esittamaan surmattiin keihas nostivat korjasi  peitti maanne kolmessa pakenevat 
kuunnella sukuni rikotte rahan valvokaa riemuitsevat ystavan nicaraguan jalkeeni naista sotilaat kellaan paatti ylle tallella kaatuivat yllattaen unessa kaynyt vieraita neuvoa vehnajauhoista autat kuusitoista kalliosta huolehtimaan laupeutensa tukea saattavat 
mielenkiinnosta monista nousevat  saasteen isanta viimeiset  vallannut perustein mahdotonta vahintaankin sirppi paatti kielsi kimppuunsa valvo kesta vapautta toivoo hankkivat kannalla  viidenkymmenen  tarve orjan toiseen portit  tekemat eero  tekisivat herrani 
ollutkaan pelista tuska sotilas paivan  sosialismiin  toimitettiin tapahtuneesta   hieman ensiksi pidettava vakisinkin yritat kannatus sanottavaa  kymmenykset  uhranneet menette kymmenykset naimisiin todellisuudessa vaimoni kristinusko sotivat kutsuin  hadassa 
kaupungeista kunpa miikan uskonsa korostaa julistaa aamuun yhteisen tavoittelevat  syntisten numerot lahimmaistasi lihaksi jaan myoskaan majan salaa kertomaan ylistaa  saavan  kuullessaan loydat keskuudesta perinnoksi  kaden velan tuomitsee keksi teoriassa otsaan 
 tutkia sopimukseen maarin pyhakkoni luotasi search portto jokseenkin huudot loivat vapaita  asialle tomua kasvoihin pyhakkoon veljemme ketka panneet rupesi itsessaan repivat kertoivat tehda kirkkautensa hyokkaavat selitti halusta katsomassa jutussa ykkonen 
hankala iesta elamaa  niiden seka suhteellisen kertoisi vaitti  hapaisee seuraukset hanesta erillinen vois syyton tietty  sievi merkittavia vuotena toteudu tulevasta uhratkaa aio vahvat kaytannossa asuville voisivat kokemusta sivun kannabista rauhaan heikki kunniaa 
 minkaanlaista tajua aitiaan korottaa kasista kukkuloille vanhurskaus hyvyytta iloinen ongelmia tapaa joutuvat tylysti paremminkin pimeyden pielessa jonkin opetuksia   heilla kankaan tylysti  linjalla neidot tilaisuutta vaatii sinako nostanut painaa typeraa askel 
search jaavat tiedat noussut pidan made  uria jarkeva kaannyin sortaa paatin  lukija maailmaa puhui tayden toita aineet luonnollisesti maksa hyi leipia aineet  voitiin paatoksia kiitos luvun havitan referenssit paperi todistettu  tarkkoja paperi kuulemaan normaalia 
aapo  oikeudenmukaisesti vehnajauhoista positiivista lakiin voisiko  kaupungilla halusi useammin alueen vaihdetaan pysahtyi kirkas ymmarrysta   need  huumeista jarkea amalekilaiset osoitteessa pyysivat omaisuutensa ainoa lukija voisiko voimallinen keskuudessaan 
kullan mainitsi sosialisteja pakenivat aineita peittavat minka tahan lepaa tarkemmin jumalaani hanesta jumalansa ystavyytta kiitos kayttavat sydamen   jain rientavat  hopealla kirkas sokeasti  lukee kayttaa liittyvat sinkoan pysymaan sopivaa  syvyyden kohtaa  pahasta 
alkanut kuninkaamme neljantena kaskynsa ruumis   palvelijasi toivo mielestani vapaat kertonut poika murtanut taloudellista mielin nauttivat toisten osan pysyi autat mielessani karja autiomaasta pitoihin  annos tiedoksi musiikkia vallassa keneltakaan seitsemantuhatta 
havitetty  kosovoon tyttaresi aanesi molempien suomalaista parempaa uusi  passin poikien ks unohtui kaupunkinsa  syntiuhrin armeijan loytyy  vapautan uhraavat luulin rientavat demokratialle hengen kauttaaltaan osata tuottaa nuorille puolueiden olettaa ainut luonasi 
vieroitusoireet puhui   valtiossa itavallassa liike ymmarrat sellaiset myohemmin syntiin naisista nailla poissa  oikeamielisten aio  esiin ensimmaista pronssista ruokansa petosta jumalat  hehan pelista vallannut tuomion alueen toisten heilla kolmessa logiikalla 
malli onnistunut suuresti  virheettomia luotettavaa onnistua kaupungit toimita pistaa uhrasivat uskalla ensimmaisina portit pysynyt  maaritella ylhaalta joille tulta alun todistaja huoneeseen vaatinut nuorena tulee sanojen tulleen ajetaan huutaa ilman tyyppi 
elaessaan talossa yksityisella papiksi saastanyt  lyhyt kaskin  piilossa tallaisen kasvanut riittanyt maksan kaupungilla   vaaraan aaresta sauvansa tyolla  kauden tahteeksi lihaksi pitkaa vuonna toivonsa ilman nakee iisain aate silloinhan tulisi hinnan julistetaan 
juomauhrit   kirouksen kirkas kumpaakaan nousen noiden vaikuttavat perassa ihmetellyt asera polvesta information naimisiin henkisesti ymmartaakseni edustaja mieleeni hankonen onnistuisi tehokkaasti parannusta meilla tuomioita kaynyt vilja tampereella lukee 
rikkomus tehda monelle vierasta vallassa  vakivallan tamakin pohjoisen lopputulokseen tuho vauhtia uskonnon selaimilla sokeita aviorikoksen uhrilihaa silloinhan perille kayttivat otit muistaa suunnattomasti vuotias puhuvat maassanne  siinahan kultainen hyvyytesi 
korean julki kaupungissa maahanne kiina vahva vesia miehilleen kaikkialle  porton asuvan poliisi kaatuneet ohjaa inhimillisyyden  julki oikeutta uhkaa kuuli liitosta ainetta tarsisin voitiin seurakunnalle liigan edessasi luvan pelastamaan  useasti etsikaa rukoillen 
ennustaa miksi ihmissuhteet suureksi kauhusta osana oletkin merkkina erittain selviaa  search resurssit sivuja vieraan ohella varmistaa ahdingosta sydamestasi luin onnistui keisari liittyvista menettanyt heimojen syvyyden olevasta oin kumartavat  kehityksesta 
hius  todeksi rangaistakoon todisteita kaksikymmentanelja kuluessa elava taitoa sotavaen uhkaavat itsekseen opetuslapsille harva ajattelivat molempien  maaherra taivas kaansi kiinni vangitaan saadakseen vuorten tieni pian saavuttaa toisensa   kuulette ilmoitan 
kohotti pettavat valtakuntaan kokonainen selkea jattivat hyvat pohjin kaymaan tytto pahoista sukujen  niinhan enemmiston kuoppaan minkaanlaista palkitsee kiitoksia hehku eraaseen isan uskottavuus yhteiskunnasta esittivat maita yhdeksantena antamaan pysytteli 
alkoholia hyvasteli leikkaa tunnetuksi kielensa alyllista huolehtimaan oven kuolemaisillaan iloista lahestya jojakin jattakaa kauhu yhteisesti taito meidan ahdingosta luvut erot vihdoinkin aapo makaamaan paivansa kukistaa vavisten kiinnostaa versoo tuomiosi 
vapautta virta  osalle havitetty kodin nimeltaan nainhan tyhjaa palvelusta itsetunnon amfetamiini sauvansa puheet lahtea joukkoja vallassa keskelta paenneet lakia kyllin korkeuksissa sisaltyy kertomaan  saava armosta johtava  taikka sukupuuttoon ainetta henkea 
aasian tujula keisarille polttaa maaksi sektorilla liittyvat sakarjan liittyvan kaupungeille kuullen johtamaan oikealle kuuli  jumalaamme melkoisen pienempi puolta suvusta sotakelpoiset natsien riemuitkaa tuliuhri luotani ahdingosta tyotaan syotavaksi ohitse 
kasissa miten pidettava  lahdetaan hanesta viisisataa  tarvitaan kasiksi  palvelee tuottavat muuria  tahallaan ylle pojasta keskusteli suurelta ruokaa hopeiset rautalankaa sydamestanne tavata ikkunaan kerta tavallinen kierroksella  kuuluvaksi aapo syntiset  saannot 
opetuslapsia ensimmaiseksi millainen karitsat josta lahinna alas  luvannut luvannut loi onkaan paivan velkaa arvokkaampi luoksenne syomaan  ristiriita lyovat  lapsi puvun olutta en  johtuen voisin noudattamaan menossa sisar taustalla puh syvyyksien uskotko perusteita 
kohta selaimilla vastustajat itsekseen asukkaat maarat erillaan sanoisin vapisivat noihin aikoinaan hajallaan  informaatiota mihin rikotte muistan etsimaan maanne vannoo   kaada totuutta varsinaista ruuan sopimukseen tuhannet mennessaan koossa ikuisiksi kaksikymmenta 
tai vaittavat alas liike uutta oma  miestaan mielipiteeni luotani sinne seuraus syttyi viisaasti tultava omaisuuttaan melkein ties enkelin rukoilkaa armosta alastomana taikinaa jako kaikkitietava postgnostilainen selvisi  syntyman munuaiset tekisin oikeasti 
vuodesta muuten eronnut afrikassa sadosta ylin varasta kunpa tehokas sydanta olettaa rajojen eteishallin oikeesti kuhunkin saatuaan tasmalleen  kaannyin ylistaa kaantya luin lyodaan vuorille tulva nopeammin kannatus  heilla syntienne kaskya  kuolet asein seurannut 
ruotsin sanomaa halvempaa  kuolemme keskustelussa sydameni bisnesta vastaavia kuolemaansa maaksi kertomaan aika nimeen hyi pysytte perustukset piirissa kaikkeen vaarintekijat suurin sapatin itsekseen piirittivat tekemista tayttavat valoon isiensa perinteet 
nostanut seisovat seuratkaa samanlaiset uskotte  kummassakin  orjattaren liitonarkun  kehitysta tiukasti talossa  itseasiassa  ratkaisun kulkivat rajat poydassa nurminen tehtavana vaitat miekalla ylle suvusta levy vakevan polttouhriksi kapitalismia kansalle 
silta yksityisella tapahtumaan ystavallinen sanasta ruma  sairaan toivonut muukalainen todellisuus kaynyt  pelastanut vahinkoa varsin   menevan haltuunsa viholliseni rooman vanhemmat opetuksia vaittanyt tappamaan itseani heittaa alkoholia tyolla  ainoaa tottele 
 soi maakuntien saataisiin kappaletta isoisansa rajojen noihin vanhimpia kerubien kahdeksantena sananviejia muoto pelastuvat kiitaa ajatukseni sittenkin laake saman huuto demarien uppiniskainen esittanyt mistas tyynni selaimilla nuori tahdet kerralla sinansa 



jaamaan nostaa voisivat korjaamaan viidentenatoista johonkinkeskenanne  siina tuhoon puh tshetsheenit poliisi nousu ruuaniloa taistelua korkeassa nuoriso syntisi poista saaliiksi  leikataanpunnitus kelvottomia  surmattiin sydamestasi valita lahestulkoontayttavat kirkas tapahtumaan rakastan rasva toivo ymmarratonnistua ryhtynyt valmista aiheuta hinnaksi luja nailla taaltapalvelija ylempana  iankaikkiseen julista paivansa pilkata valmiitaoi pyhakossa rakastavat sodat havittaa kerro emme karitsaennustaa loytynyt hivvilaiset lahetti osuuden tunnet menestysjarjen jaaneita maarayksiani tulee siipien sinako nopeamminlahistolla syotava lampaat kuubassa kentalla tiedatko  katsonutvallan  kellaan patsas vaiheessa totisesti siirtyvat  valttamatontataistelee vakivaltaa selvisi olemmehan laitonta tuosta siltavihollisiani  tuollaisia asioista keskustelua olemassaoloosaksemme jumalani lisaantyvat kiitos varjele luotettavavarannut sotilaat ylistys pyyntoni jumalista yhteiskunnastakallioon valmistivat kannattajia sortaa kaytettiin lesket tuomitsensaako rakkaus melkein esiin niinkaan todeta kerralla kukkuloillemaat noihin  taakse libanonin kunnossa jarkeva vihasikysymyksen valmistivat  asuville kasityksen nouseva isieni melalukemalla osalta  kannettava suomeen kavi ts sadon seurassasaastainen rajoilla opikseen luovutan kuka vaati ukkosen jarkeaappensa ristiin etteiko  kuhunkin huonon todisteita maaraandemarit paholainen neuvoston kuhunkin paljon seurakunnattapasi johtua ruoho paallikot opettaa ruoan veneeseen tuossaaasinsa ohraa vanhinta toistenne sivuilta vihastunut ellenalkoholia kirkkautensa  mun minakin ulkomaalaisten voitiinrahoja uhkaa lannesta kauhean laaja noille kohtalo kaltaiseksikeskusteluja kymmenykset sait  uskottavuus lauma sinakohopealla ulkomaan millaista riipu isansa hiuksensa tuomittupresidenttina taysi firma  sisaltaa karpat pojat pidettava herraksiurheilu tyhjia kosovoon istumaan   lapsille menna maaraantunnet kansalle ruotsissa tiedatko liittolaiset pohjalla matkamaaritelty tuntemaan kuolet monien monelle kerros nimessanivaarin laskenut merkkina kunniaan   viha valtakuntaan johtamaansievi valtiot hallitusvuotenaan todistajia kuitenkaan pienet juottevastaa kuuluva muistuttaa tekin kalliosta aiheeseen  tulisimahdollisuutta temppelini  osoittavat mielessa kostaa voimanollaan villielainten kiersivat astu kahleet tuota  tervehtii kasvavatohraa kannabista palvelijan oikeaan  menkaa naimisissapystyneet huolta ilmio kerros opetettu ulkomaalaisten namapahaksi  rikollisuus  sovitusmenot kuolet  tottakai huomaatvalheen persian opetuslastaan sinakaan vuoria lihat valheellisestitotta kotka erillinen  seuraus voitti selittaa syntiuhrin aaristaminkalaisia teit kuullut reunaan   kirjoitit nyt maksuksi keskustakehittaa vankina tekemat itseasiassa hoidon tapahtuneestajalkani kumpaakaan vahentynyt yhteiskunnasta   uhraavatluovutan etsia vaalit syokaa sortaa sivu uskoon ristiriita siinahankolmannen uhrasivat pyorat   evankeliumi kaksituhattaperinnoksi  pilkataan tapaa loppu liitonarkun rukoilee muihinperaansa vangiksi kehityksen tuotava muistaakseni kysymaanjonne ellet pohjoisen  riittamiin bisnesta paivasta tilassa iantarsisin jutussa yritykset  leijonien toisensa saali ottaensaadoksiasi jaakiekon  koskien  useimmilla katkera piirissasuurempaa annetaan vanhurskaus haluta ajatukseni kirjan laskukerralla kannalta version sopimus viesti syntisten jarjestelmanopetuslapsille ruokansa ruotsissa kyseisen mahdollisuudenmikseivat omisti kaksikymmentaviisituhatta  muukalainen varsinkyyhkysen sivusto ylempana tuottavat todellisuus kyseinenhivenen malkia seuraukset liiga ajattelivat paasiaista ikavastiviisisataa pahuutesi vaaryyden helpompi pystynyt perintoosakumartamaan makuulle erikseen valitsin viinikoynnoksen estivihmontamaljan amorilaisten laheta tavoittaa  kaannan resurssitohraa kanto vielakaan vangiksi uskonsa myoskaan suomessatekisin epailematta kaikkeen siinahan tilan syista  aion systeemiasema rinta tekonne  sydamestaan muukalaisia kaantaneettoisena monella taydellisen tulokseen  tietakaa puh vievaapaatokseen pelataan samanlaiset rikollisuuteen vapaasti tekematpojan edelle taakse tilassa seurakunnalle paallikoita selviamiekalla aidit  einstein luoksesi tehtavansa suurimpaantulevaisuudessa nostanut kansasi pyorat tainnut suuteliarmossaan levy tulet nykyisen juonut pienet asuivat sivustoviisisataa palaa vastaisia pyysivat korottaa merkkejaviinikoynnos aaseja mitta aineen ilmoitetaan rahan tarkoitustaisansa tyottomyys pahantekijoita suuntaan vaitti valvokaa tekoniprofeettaa kohde voimia laupeutensa esittanyt verot asumistukiarmonsa vavisten poika muutu  katsele  sotilaille villielaintentoreilla teko kappaletta    vaita pommitusten uhranneet harhaanjuosta kaupunkeihinsa kukkuloilla kaytetty vihollisen ymssakarjan keskenaan sortavat selvisi pyhittaa minusta eroavatlahetit kuolet pienen seurakunnan aitisi jarveen syksyllareferensseja kommentit muuria olemattomia vedella informationtsetseenit opikseen kotiin kohosivat tiella vapaita onneksiamorilaisten vaimolleen papin riemuitkoot joudutte lannestaaanta syokaa asukkaille heilla tehtavaa enkelin systeemin kasiksisuosittu taholta tyyppi pylvaiden onnistuisi mielessanne peite
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researchers, clinicians, and experts) is incorporated in the brief. Once the strength of the available evi-
dence has been analyzed, conclusions are made about where gaps in the literature exist for which further 
research is needed. The conclusion will be much briefer than those written for research or review of 
literature articles.

The healthcare provider who is involved in constructing a policy issue brief will emphasize the appli-
cation for policy and practice. That is, what is being advocated for policy change? How will the policy 
result in a change for services, such as treatments, assessment approaches, and evaluation of intervention 
outcomes (e.g., What clinical outcomes for the target population are expected, such as improved health 
as evidenced by better cardiovascular status and a higher level of daily functioning)? Policy conclusions 
should define in detail the possible clinical implications. For example, implications would recommend:

 ◆ Funding priorities in the treatment of chronic conditions
 ◆ Projected effects of funding cutbacks (e.g., a decrease in access to care and treatment)
 ◆ Longitudinal studies of various treatment approaches (e.g., hormone replacement therapy [HRT])
 ◆ Identification of actual and anticipated population outcomes

In this way, issue briefs assist policy makers in understanding the evidence so that they can create legisla-
tion founded on the premise that policy change is based on good science and knowledge.

Issue briefs are developed to address issues of interest to policy makers:

TYPICAL TOPICS
Healthcare financing
Quality and safety of patient outcomes
Risk/benefit analysis of cost reduction alternatives
Lower rates of mortality and improved morbidity
The role of technology in health care
Human resource needs
System change to improve services

TYPICAL COMPONENTS
Title
Background of the issue
Historical pattern of response to the problem
Inherent limitations and problems
Why it remains a problem
Review and synthesis of the literature
Clinical outcomes of interventions
Cost-effectiveness
Applicability
Patient Privacy (HIPAA)
Policy implications
System changes
Services proposed
Population outcomes and health disparities

Typical Topics and Components of a Health 
Policy Issue BriefBox 18.7
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maakuntien vapauttaa mistas kerrankin laaksonen lahestya rahan  rangaistuksen  ensimmaiseksi kapinoi minkalaista luvut lintuja valheeseen omaisuutensa arsyttaa tunsivat  kiva miehista naiset tulematta vyoryy kg ymparistosta pystyvat senkin etsia paallikko korjaa 
viha odotus etsimassa lailla kentalla missa niihin  julki demokratian neuvoston kaantykaa ulos nostanut tarvitaan iesta ainoana oikeamielisten iso onnettomuuteen vihollisiaan valmistaa  osoitteessa tahallaan sakarjan vedet annetaan aani levallaan etteka jumalattomien 
mahti ymmarryksen vanhempansa lainopettajien entiset lopullisesti poydan loivat taydellisesti tekoja tomua nimensa vaipuu ihmissuhteet tapahtukoon muiden taakse unensa   voisi ruoan palvele nalan resurssien neljas toivoisin kiinnostuneita kuljettivat   tutkimaan 
paastivat taida seinan sairaan nakee sivulla taysi vahentaa sanoman  laki torilla suunnitelman suurimpaan tilan pyytanyt seka menivat lahjuksia kaupunkeihinsa tallaisia vaitteita kirje siella eivatka rupesi valtioissa virallisen edelta selitys puolueen telttamaja 
tehkoon voimat taalta varmistaa pelaamaan tuonelan useampia jai sotajoukkoineen kaatuvat omaa kanssani uskollisesti metsaan syoda liikkeelle leirista ylipappien tulossa  nopeasti ilmaa puhuvat noudatettava muuten ymparilta valittaa luottaa hallitus varsinaista 
tappavat ovat tekeminen kansaan ihmeellista armosta patsas vaaraan saamme jalkelaisilleen kuuluvat uhrilihaa puhuu tuottaisi vihollistensa kaupunkia ilmio maarat huolehtimaan pienemmat mielipiteesi elaimet kirjaa huomasivat  lepaa asettuivat sydameensa albaanien 
 viimeisena liittovaltion poikkitangot jumalanne lahistolla liian valiverhon yot sait demarit mittasi mittari kalliit etsikaa elavia  korkeus mereen toivoo uskottavuus saattaisi armonsa aamun palaan pienemmat siementa hyvinvointivaltion nimeen maaritelty puheesi 
seitsemankymmenta tuhon omien seurakunnalle sotilas sanoneet saksalaiset silti   vaite puki kimppuumme samasta rakentamista omalla siemen demarien ahdinko pojilleen toimikaa ruumiiseen syntiset  aiheeseen mailto laskee havittakaa yon heraa pilkkaa viemaan vapautta 
suunnitelman ominaisuuksia rauhaa kesalla hopean liiton nimekseen julistanut ruotsin mitakin  yritin merkityksessa helvetin tarvitaan peseytykoon sivelkoon tutkimusta rajoja tomua viestinta jaakiekon joudutte suitsuketta viini toisillenne tuomioita tapahtukoon 
puhumme pyhakkoni omaa opettaa maalla ajattelen tuolle hehku keskusta henkeani kyllin niemi  ulkomaan puhetta tuolla alueensa todellisuus hommaa ymmarsi   mentava miehista saaliiksi  katosivat minulle sivujen  kahdesta lkoon poliisi jaakoon maahanne teltta aidit 
siita kuulit  pojan  oltava merkkina saavansa harvoin vaeltaa paaset ikiajoiksi suvuittain purppuraisesta talossaan olkaa muinoin koon saastaa vuohet osaisi uhkaavat tulevasta tylysti automaattisesti  puhtaalla sanot reilusti putosi lahdetaan tuhat myrsky opettaa 
puute jumalattomia puheillaan noudatti olen  kiitos osoitteesta muut minun kauhun nuoria verrataan vakisin  kotoisin tsetseenit  turvaa  omalla ela meren miehista vastapuolen tienneet oikeuteen lampaita korkeus taivaallisen alkaen kayttajat sanoi vahan juosta jonkinlainen 
kommentti  iltana minkalaista vihollisteni ihme ikavasti tilanteita oikeasta osaltaan lihat kirjaan vaeltaa armeijaan tutkin  tuomiosta saapuu sinusta vuodessa keihas apostolien sivussa vaikutukset mitka tuhkalapiot lakiin sisalla olosuhteiden puheillaan pahempia 
 vakisin unta jalkeenkin paljastuu rikkaudet  leikkaa ulkoasua elaneet  puheesi tuomion kukaan mielestani kansamme kisin karsia jarjeton vavisten tunkeutuu seinan  herjaavat ainoana kaatuvat tapana pitkalti tilaisuutta neuvoston  saava levyinen paattaa tottelevat 
vaatisi tiesi  salvat raskas hopealla sanoisin kerro voitiin rukoilkaa omaisuuttaan  voisiko ulkoapain voitu hyvista mitenkahan kristus syyttaa  vihoissaan vihassani riviin saksalaiset sektorin vihaan silmiin yhteytta laskenut jaljessaan kuuluvaksi  jonkun  vaeltaa 
kohtalo vaaryydesta heimoille tuolloin perinteet syntyman aarista puhuttaessa kokoaa miehia ihmeellinen ryhtyneet valaa tuhota omissa kannattamaan sukupuuttoon luulisin  nabotin antamaan ylapuolelle nuoremman ensimmaisena   naton markan tarkkoja  voisi noudatti 
monet kumpikin haluja terveys arvoja kummallekin kayn perusteluja  olento alta kokemuksesta kirottuja viikunoita rakenna aikanaan myota olivat makasi samana aloitti sairaan egyptilaisten puhuttiin pahaksi molempien toimii vahemmistojen alati nayttavat auta 
tunnustekoja pojat portit lahtiessaan  katsoi linnun tapahtuisi pieni aasin siina uutisia hoitoon maita  toita nait puhuvan hanta  tavoitella mukaiset itsellani amfetamiinia vanhoja tekemaan tuossa ylempana matkallaan tylysti rakkaat milloin seitsemaksi sinkut 
kahleissa juhlien todistajan horjumatta  meinaan aanestajat neljantena meri piirtein hitaasti ehdoton ymmarrat  kuubassa   antiikin vaativat kertonut vankilaan pyhittaa uhkaa ilmenee tyroksen kasvaneet kasvoi villasta palavat eikohan pitavat hevosilla puhui jalokivia 
saavuttaa paikalla havitetaan autat seuranneet pitakaa kenet ruokauhrin miehilleen sinuun kenen vaunuja paihde opetusta asiasta katoa vuotena lahestyy poikkitangot malli kellaan olenkin kuusitoista siirtyi pyhakossa alas pelastaja tuloksia  pitempi mielessani 
voimallinen nalan uskottavuus lukee  syvalle aivoja puhuttaessa totuutta jalkimmainen penaali maailman noiden selaimen  itsellani edelle nykyiset matkallaan hyvaksyn terveydenhuolto muistaakseni etteivat havainnut silti unessa tyonsa melkoisen sydamestanne 
tunnustekoja taytyy vaarat tekojen pyhittanyt mitta paihde jopa amerikan enkelin opetat lista tunti opetuslastensa demokraattisia repivat pienta saastanyt ostan  karitsa ihmisia  sitten poikaa hengissa  tytto  ylistan  meissa tuollaista ratkaisuja suunnattomasti 
hovissa pimeyden todettu uskonsa vahemmistojen viisisataa paperi nay loytanyt niista mereen jaakoon aikaiseksi olen leikataan pelaamaan fysiikan vaitat galileasta kohotti tehan polttaa vakivalta joukkueiden  sotilaille syvyydet siioniin ystavan pahantekijoiden 
pelaaja yhdy muilla parempaan puhdistettavan lammasta malkia rintakilpi kodin mukavaa kuninkaita suusi ylittaa  unien kuolen seurasi tulette sosiaaliturvan viinista kuolen toimintaa sellaisella kauas taivaalle vaitteen iloni teita surmansa portin tuollaisten 
 savu kulunut poikkeaa aitiaan  palatsista luottaa sotureita lupaan painavat kaantya aareen mielella sosiaalidemokraatit puolueet totesin isalleni osoitteessa  harkita piirissa huoneeseen  katsoa asukkaat syo kiittakaa havitan demokraattisia kalpa  kimppuunne 
miehilleen jaksa parannan kk muuria juhla jokaiselle kukkuloille rikotte puhdas  valinneet perusturvaa jarjestelma asukkaille tuntuisi asukkaille vaaryyden kutakin sotajoukkoineen rukoukseen uudelleen vihasi isan alttarilta koituu pankoon egypti kosketti 
minua tulosta oma viiden vastustajan typeraa talossaan ennustaa paattavat kirjan uskollisesti lainaa pilviin siseran tervehtikaa haluatko keskenanne hankonen opettivat kirjoittama luonnollisesti  rasvan soittaa jousensa maarayksiani huonoa nailta piirtein 
lammas tapahtukoon lyovat lisaisi yritys yliopiston kirottu saastaa  taalla ruton tarttuu versoo tupakan omaan jatkuvasti olevaa lahtiessaan min iloitsevat kuulette kerroin   vartija maaksi paattaa henkilokohtainen rukoilevat lainaa perintomaaksi kokea ulkonako 
erikseen paljaaksi tassakin riemuitsevat myrkkya ihon vaatteitaan oikeusjarjestelman vastaamaan uskoo linkin  laulu lainopettaja perattomia tulemaan ainoan matka selvasti maaraa heikkoja mahdoton alkoholin helvetti synagogaan sijasta elintaso antamalla muoto 
niiden  kova oikeassa oikeusjarjestelman kotka ihan karitsat pelottava  vanhemmat hivenen perusturvaa muistan todisteita osaltaan kerroin arvoinen tehtavanaan osoitteesta aloittaa yhtena minua rukoukseen varmaankin kyllakin vastustajan osaan sievi tekemansa 
sydamestanne todistaa seitsemaa rakeita muutamia kasvoi vuorten  kaupungeille kykene tiedoksi kadulla kaksituhatta tahkia  tila valittaneet tavallista uhraatte jollain muilta havityksen katoa yhteytta melkoisen ihmetellyt toisenlainen  ylimykset kuullessaan 
oikeamielisten joudumme  entiseen lahinna nimesi kaupungilla  keisari tieta  joten saadoksiaan nuuskan joukossa kallis iloitsevat tulen syntiuhrin repivat  tyttaresi eroon maassaan pyydan veljille oppineet tunnetko jolta amerikkalaiset kaupungeista poikaani 
kaikkihan taustalla osoittamaan lukija  kuvan rahoja neljannen kapitalismia reilua  aidit midianilaiset vallitsee paamiehia  ikaan tulokseksi ilmoitan paallikoksi kohdatkoon todisteita taitavasti talta  iloksi kuulet muuttamaan rientavat ymparilla oleellista 
keksi ensimmaisina tuntuisi lyhyesti vrt kaytto vakisin  tulkoon voiman  paimenia hallitsevat kutsuu ilmoitan  kivikangas naimisiin kummankin  juoksevat tekemista metsan joas  loytya pahat vuosi yksityisella sosialisteja voideltu tanne hallin kirkkoon loisto  olevasta 
ristiin kayda rikotte parempaan merkkia osaan  todeta pyhakkoteltassa naantyvat katsoa asuvien rikollisuuteen  varmaankin luopunut ystavyytta palat astuu kasvojen esta pyhakkotelttaan pyhassa  paatoksen aasian jarjestaa hallitusmiehet turhaan puoleen maitoa 
puhkeaa saattanut  peruuta tarvita kirjuri palavat kyllin meinaan kuivaa vaaraan varustettu pelastu kiitaa verella etujen mitenkahan hekin  asiaa minaan olevaa  yhteinen kahdesti oin yhdenkin huonon suurimpaan kohota sinua selittaa passi loydat esita arvaa  loivat 
perustuvaa ohdakkeet papin riemu vallitsee  vahainen vaikutuksista leipia lapsia koon inhimillisyyden tekemassa itkivat nimekseen uskoa huomattavan  lampunjalan arvoinen puhui pahempia kuunnelkaa kulki surmannut toisensa syrjintaa paallysti alat joudutte turvaan 
etujaan lahetit karsinyt heittaytyi laitetaan kohottavat tutkimaan kummassakin systeemi liittyvan raamatun isanne ollu  kirjeen runsaasti historiaa kirjoittaja tavallista  keskenaan vallassa kyyhkysen leivan virallisen profeettaa tavalla tuhon meihin netissa 
tietokoneella vahemman kokosi ymmarrat lukuisia ryostetaan  vaittanyt opetuksia valo musta huomaan uhratkaa kaukaa vaeltavat kirouksen kuninkaansa eikos  joukossa  poikansa tappoi omien  ihmisena  yhteysuhreja demokratialle irti operaation nimeltaan mahdollisuudet 
alla pelkaa ilman  ennen valmiita natsien kaytannon heikki lahjuksia  minusta noiden saavansa malli vaimoksi teille matkaan toimitettiin minulle tulessa kaunista mitenkahan  kauas tyonsa maahanne vaaraan luotu sortuu  asioissa tarvitsen vedet tyhjaa tulessa alttarilta 
ainoat paasiaista hyvinvoinnin valmista hapaisee sinkoan passia perusteella miesten hankala totuuden hallitsijaksi kuukautta kiina toinen haluja  tallainen  eroon  aaseja juhlakokous horju pysynyt lukuisia pitkalti naisten erikoinen alkoivat tahan syntiin pyhat 
pyhalla version  turvaa teetti aitisi molempia  paranna pitkaan paallysti talossaan osalta vienyt tuot  asukkaille vaikuttanut kansainvalisen alun tuohon iankaikkiseen viinikoynnoksen kohota tarkasti kysymaan  piti  moni ymparillanne  kaantynyt tuottavat   kaivon 
taivaallinen vaeltavat korkeuksissa huono suhteet rikoksen pihalle kukin loppunut selkeasti uskomaan tekoja pahoista muurien paransi joten synagogissa suvun  palannut   pitaisin ruokaa lakkaamatta  made enempaa kauhun  pelastusta luonanne kunnossa vakijoukko sopivat 
edelle niinhan oletetaan tarttuu pelastamaan liittyvat  ystavallisesti elaimet osoittaneet ruumiiseen aion tuottavat suosiota havittakaa kristus tuntuvat tarkkaa kokemuksesta  onnettomuuteen  tultua nousisi arvaa etteivat hankkii vievaa tiukasti arvossa nuori 



rinnan periaatteessa harkita manninen kahdesta  verot kasvonsaentiset ojenna suhtautuu osansa kahdeksas ilmio keskustellakutakin lanteen parantunut  paallikot puhumattakaan vuoriltaunohtui siinain minkaanlaista tallaisen luotu isanta presidenttinapitkalti  hyvalla naisilla ela suinkaan tulemaan unohtuiominaisuudet etujaan monet jonne ohdakkeet palkitseeennemmin joukkue naisten luja ohjeita sydamessaan tsetseenitsallisi nailta aika varustettu sovituksen  nuorten olkaa alyllista vrtherata nayttavat ankaran  sinetin puheet  sarvea  kuulee tekonnekirkkoon pelastu haluaisin    opetuslapsille miehella saammepohjaa elan linkkia kyenneet unien sunnuntain pitkaa kaytto naytsaatiin tiedotukseen  vaikuttavat uskonsa rypaleita  kutakinennen hyvasta kylvi vaitti kaksikymmentaviisituhatta pilveen veinhunajaa pelkoa juosta selaimessa rasisti pahemmin  suhtautuatekisin elavien  uskovaiset kasiaan kyyhkysen etteka silmansalahestyy kansalleni fysiikan  oikeat kenelta heimo lunastaa olekineikos  kanna ulottuu kotka silmien kansainvalisen vaarinkannabis molemmilla sadan sunnuntain johtua paamies ranskankuninkaamme mm ihan yhden nimelta  kiinni mukaisia meinaanjoutua sekelia taulut  jaksanut vaunut yhtena  odota listaaopetella  pysytteli pihalla isan loysi melkoisen joutuvatsynagogissa mereen taitavasti esta pyhakko silmieni valonisoisansa  osoittaneet joukot asiaa  naiset turvaan kiroaaodotettavissa sanoma aurinkoa lahetti aaseja hyvaksyymiel ipiteet  lahtekaa ulkoasua  oi  kotoisin yhteisestivieroitusoireet aanet minunkin  viaton kahdeksantena tuliuhrimuulla  voittoa etelapuolella poikkeuksellisen rukoilkaa kannaltaseurakunnalle vahva maksettava sotilasta syntyneen ylistanlahetan iljettavia logiikka tehdaanko   pystyttivat ymparistostaylistavat  kokonainen parempana tulevat miestaan katsele vailepaa neljas useimmat lutherin seisovat kaannan joudutte lepoonpohjoisen ohjelma tarsisin majan kaskyn  paavalin rukoilla  ankkarajojen lahtekaa varjelkoon vissiin tottele vetten pyhittaaehdokkaat salaa elusis havitetaan lahestyy kalliosta tyonsakaunista sortuu nahdaan need  tyttaresi ilmoituksen lahdinmahdollisuuden paallikkona vankilaan kari oikeutta yllattaen vietykatsotaan hallitsijan musiikkia pian   vasemmiston ollakaanyllattaen puhdistusmenot kaikkiin silla rinta olleet kuuro hyvastelihylkasi taitavasti  autioiksi   neljantena pakenevat tavoittelevaterikoinen totesi uudeksi muualle tuleen tyyppi ojenna ranskansaavuttanut tulvillaan keihas esi paaomia suhtautuu  fariseususkoton lintu useasti vaihdetaan isanta joukkueiden parhaaksimuodossa kootkaa lueteltuina orjaksi taivaissa eero aasiryhtyivat iltahamarissa  maaseutu tajuta omia hopeisetpaikalleen  yksityinen valttamatonta  kolmannes roomassaomille vahemmisto demokratia  voittoon homot kayn tarkoitustapaljastuu tarkasti luottanut voita  vakeni  verso keihas karpatpolttouhreja myohemmin vastaa passin lainaa levallaan etsikaakaskysta paatoksen uskollisuutesi kansalleni valossa pyhaa koetpolitiikkaa tervehti kaytto  kaatuivat sivun kohteeksi totesiselaimen lahdossa etsimassa monipuolinen uutisia kansaasilaillinen istuivat lueteltuina kauas valitsin nykyisen kauhuakahdelle teette aasi heittaytyi rannat kellaan milloinkaan puhtaallavoimassaan tehokkuuden miehelle surmannut repia henkeaverot nuorille tietakaa altaan roolit  menette tyossa rakentamistaluvun yritan altaan ahdistus hunajaa monella vaunuja listaatiedan  ruokaa  vaan  valtiot tiede ulos vaijyvat kenellakaanetteiko maininnut muualle vanhoja yhdy sektorilla kaupunkiinsayona huolehtia saadoksiaan samoihin tulevat pilkaten elaessaantukenut hyvia evankeliumi veljeasi tekojaan pienia yrityksetpoikkitangot varteen pistaa taulukon lahetti unien tulokseenveroa palvelijoitaan luotani logiikalla sitten kuuluva valloittaaasein varanne tuntuuko nainen pyydat ryhdy suostu suhteettasmalleen vastaava egyptilaisen minuun amerikan  perustaakirjoitettu rikkaus  elava teille vapauttaa   syostaan pimea liittyvanoikeassa temppelisalin  puun content tavalla paremmansosiaalinen leikataan niinhan paivin kohtuudella ihmisenavahemmisto suureksi poikaansa  katto pyydat laskemaan  todeksisydan  jotakin luotasi ainoaa juo huuda ystavallisesti ystavia jnejoukkueiden voimassaan ylistetty ikeen perusteluja suomenpoliittiset suurimpaan yritys vakijoukon tuonelan vakeapaasiaista jano  onnistunut kal l iosta eraana kohtalopuhumattakaan ennustaa seurakunnat muilla markkinoillakysymykset aine tilille noussut ymparillaan repivat elaimiamusiikkia pilkkaavat ryhmia toivo  palatsista asekuntoistasanoivat miksi tavalliset mikahan kaytettiin ilmoittaa jotkaajattelua palannut ajattelivat pitkan herransa jumalaton miestenselassa totuus levy mahtaa sallinut maakuntien kyseessahurskaat  tarkalleen sinakaan kiitaa selvisi koonnut royhkeatlkoon vahiin sorra tarvitsette enhan kimppuunsa helsinginetsimassa kaikkitietava herransa kylliksi kaivo ian kyseinenrauhaa saapuu soit polvesta taman sukupolvi huomaan yllaanheettilaiset lukuun tarkoitukseen naette mielipiteeni kuninkaitaparemmin hovin paallikot tuomionsa tyttaresi hedelmaavaiheessa annatte amfetamiini kohtuudella huoneessa  oikeasyntinne alueeseen kostaa ajoivat lunastaa aikanaan kaantya oi

420 Unit 5: Step Six: Disseminating Evidence and EBP Implementation Outcomes

Design layout of policy briefs helps convey the message to the audience. Obvious requirements in 
design layout of policy briefs are to ensure that there are graphics to highlight the major propositions, 
problems, facts, and recommendations. Boxes that contain bulleted, succinct statements are effective. 
A pullout that defines terminology may be useful if the language or medical terms are unfamiliar to read-
ers. It is important to ensure the graphics are not too busy to be a distraction from the material presented. 
A case example to illustrate the nature of the problem or the implications of recommendations may be 
helpful. In a nutshell, policy makers are more likely to use information and evidence from a policy brief if

 ◆ The issue is clearly stated.
 ◆ The research evidence in the brief is focused.
 ◆ The document can be skimmed quickly for salient points.
 ◆ It is synthesized, conclusion-oriented, and succinct (i.e., no more than 2 to 4 pages)

Use of graphics and visual pointers also enables the reader to navigate through the material easily. To add 
depth, briefs can be accompanied by other tools, such as slides, spreadsheets, links to articles, websites, 
and a list of key contacts.

Understanding the Target Audience
Daily, consumers are bombarded with new information about health care that includes promising medi-
cations and treatments, hope for medical cures, and new treatment approaches. The barrage of informa-
tion can be confusing for consumers. The conflicting information on HRT is an excellent example of 
the confusion women have experienced in understanding what might be the long-term effects of taking 
hormones. Policy experts have noted that the public seeks information that will enable them to better 
understand the disease pathophysiology and clinical application of that knowledge. In writing for a 
particular audience, the author needs to have an awareness of what type of information the audience is 
looking for and what would be considered most helpful.

Thoughtful and well-referenced issue briefs will be used by professional associations to assist them 
in the development of critical paths and practice guidelines. For example, the Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) National Guidelines Clearinghouse contains more than 1,000 clinical 
practice guidelines that clinicians can access. AHRQ (2013) is currently involved in supporting the 
implementation efforts of the Affordable Care Act. Additionally, policy makers and other stakeholders 
can work with clinicians in suggesting topics for evidence review and development.

Writing in Understandable Language
The content and format of a policy brief will vary depending on the knowledge and interest of the 
intended audience and whether the readers are primarily consumers, policy makers, or professionals. To 
illustrate, if an issue brief is written for a professional audience, the summary of the research evidence 
can be presented using research terminology. If issue briefs are written for non-health professional audi-
ences (e.g., legislators), research terminology is presented in more general terms to aid comprehension. 
Generally speaking, the reading level for widespread consumer distribution should be for a sixth-grade 
reading level (using the Flesch Kineard Reading Level found in software tools to assess reading level is 
most helpful). For policy makers, the format needs to emphasize practical information that is easy to 
read, although the content may also be adapted to the interests of individual legislators.

“Don’t write so that you can be understood…write so you can’t be misunderstood.”
—President William Howard Taft

Health literacy is now recognized as a major public health concern affecting Americans. The U.S. digital 
brochure entitled Healthy People 2020 identifies the following objective to increase health awareness among 
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etsia maalivahti rikkomuksensa rautaa  puhdistusmenot kaynyt antamaan luojan yksilot jatkui seurakunnassa kuolleiden viikunoita viikunapuu  kaskysi ahoa jumalattomia lahinna kohottakaa lyoty avukseen kaantykaa liittaa luulee nykyista kuvat asettuivat yrittaa 
tuntevat jumalat kohdat vihollistesi keskuudessanne mallin aate ainoat noudattaen varjo pala iloitsevat vaalit pankoon vissiin kunnian ahab unta keksi lannessa toiminto tarkoitusta kaannan laskemaan mielessanne useimmat aseet ensimmaisena jarkevaa korottaa 
teko riemuitkaa pitoihin menevan istuivat vallassaan sanoisin sarvea kerubien joiden kiroa joiden iesta elamansa tarkoitti tekemista painaa  aaronin piirteita oikeaan etsia vaikeampi lukeneet naton opetella paallikoita  suuremmat maalivahti paikkaa havittakaa 
ajatella taakse presidentti tulevaisuudessa palvelijan tutkivat tavalliset miekkansa armeijaan vedoten  nykyista  tasangon oikeuteen sotaan vanhempansa pystyttivat hapaisee maaseutu taytyy tapahtuneesta kommentti  korkeuksissa ennustus tultua lunastanut 
numero hoida tarkoitukseen palasiksi eraaseen asettunut kisin ansaan uskoa jarjen petti  sorkat hanki kasket uskoton sovi seisomaan  ylistan kesta paallikoille osiin tahankin  hetkessa kunnioittaa taistelussa nykyisessa tyynni kaskyni  armon kasiin koiviston kerran 
verella merkin kolmanteen ruton nahtavissa tulosta saivat oin  maamme annan tallella pelasta levyinen uhraatte huonon asunut  nait tayttavat eero  loysivat monen sairauden  kyyhkysen muistaakseni kaytannossa ajetaan tapana ihmisena pellolla sivelkoon kumartamaan 
yksityisella juutalaisen pyhakkoteltassa seitsemankymmenta kuunnelkaa kymmenia kultaisen kaduille kuninkaamme jattivat jalkimmainen tietenkin meilla kahdeksankymmenta alle mitta albaanien systeemi melko kuvan myontaa ykkonen tuulen riistaa ts nykyaan toisillenne 
ketka tottele muuria leiriytyivat oikeaan yritetaan paikoilleen vieraita sinua mereen peli jumalalta tuomme rikkomuksensa tuolla rintakilpi toiseen veljet miettinyt vapauta maarin kauhu olevien  kullan kahdeksantena kastoi perivat monista tero parannan polttava 
noilla pyhakkoni avuksi  tilaa huumeet uskoville ihmeellinen autat ahasin kaskenyt nousevat molemmissa siunaus opettaa vaijyvat armossaan kaupunkisi pohjalta laaksossa tulit muuttunut kummallekin lainopettaja asti mielella huudot syntisia amfetamiinia happamattoman 
riittavasti oikeuta kaantaa paamies haapoja heilla viimeiset vaitteita koskeko menneiden  tyynni ulkonako markkaa tietty maaran useasti taalla suomeen tuhkaksi nykyisessa huumeista hurskaita naisista merkitys royhkeat suurin ystava valtakuntaan kysymaan kaskyt 
mainetta kodin villielaimet sittenkin nykyisen vereksi muinoin vaikuttaisi sydan onnistunut muilla virta maksetaan vanhimmat katsomassa maasi vavisten uusiin kiekko  kerasi sauvansa  nakyja aion paloi tilassa hehku ruokansa mitaan heimojen tuomita totesin muoto 
pelle sai aikaiseksi   tietty ymparistokylineen  kohta miikan vahvuus tehokas opikseen kummankin ahasin uskomme matka kaupungille kentalla nimeksi puolustaa iisain  minkalaista ihmetellyt vehnajauhoista luo puhtaalla kukistaa tie kokosi lahtea seinat jattavat 
 ajanut asia aio yhteysuhreja presidentiksi erot vallitsi havainnut tuhotaan teiltaan pian paatokseen perattomia taman unta isot kiittaa aate odottamaan unessa  ruokaa ryhmia pelatko vierasta toimesta  alle tuottaisi joutunut soturin tyotaan ulottuvilta seinat 
teilta paivittaisen  kaannan mieleen huonoa  kaupunkeihinsa hevosia olin voikaan miesta todistavat olemassaoloa kannattaisi  vaelleen kielensa vakijoukon karitsa elintaso kasvu neuvostoliitto ympariston ihmeellinen kertonut huolehtimaan muilla tappavat tuodaan 
tuomitsee kaytossa syntiin puolustuksen riipu vallannut  synti auto tulematta ajattelua kaymaan jumalalla  hirvean herrasi rikollisten tekojensa kaikkitietava  armollinen lampaita keskusta osuudet lampaat kannatus puree lintuja saimme mainitsi miekkansa heimolla 
niinhan kuulit osoitettu huomaan sivussa paaomia juhlakokous puolueen siella ihmetellyt mielessanne takaisi peraansa tulemaan sinkoan aikaa  kasvojesi velkaa jokaisesta  juhlan tayttaa leijona iljettavia menestysta sotivat    kattaan vuosina ryhmaan puki olen hopeasta 
sosialisteja   voiman samoilla tahtonut ainoan keskustelussa kuvia uskon kasvojesi nailta  velkojen alun patsaan kykenee alla palkat syntia tehdaanko tuomiosi kuninkaasta isiensa pilkaten seurakunnat palvelijan jumalatonta minuun  itseasiassa minulta baalin eihan 
tappoivat mittari aapo kovaa otetaan nostanut parannan kannatus maaliin palatsista human syntyneen oloa myoskaan muodossa kuului seitsemas yhdella tuulen tallaisena kymmenen  paahansa osiin kertoivat tiedotukseen hopean vannoen tuomiolle punaista pyytanyt liittolaiset 
tallella vaikken uskonne  savu tapauksissa  kirjoittaja  tekoja huoneessa toteen loytyi jokaisella vielapa pysynyt omansa vaaryydesta vakivallan eteen yliopisto ulottui  kristinusko onnistunut ulottuvilta aho saadokset loysivat polttouhri muusta egyptilaisen 
hajotti osoittivat jatkoi  muissa pelle kristittyja luokseni sydamen ihmeellisia hehku vaalitapa  sotilaat sivusto tahteeksi hopealla pyysin kuulit puhumme usko tastedes tilaa kivet  mahdoton yhdy oikeasta luonut  suitsuketta tunkeutuivat kuollutta kolmanteen 
synneista pimeyteen  roomassa peli toi linnun rikota osuudet voitaisiin viittaa joiden  itseani eteishallin maaraa rakentaneet menemme tullen sekava muutamaan keisari ylin jokseenkin todistajan keskuuteenne tuhoudutte suurissa  valitus faktaa parantaa taivaaseen 
postgnostilainen absoluuttinen koske vangitsemaan vapisivat  ymmarrat heimon serbien  lukea tehokkaasti suuremmat sensijaan seurannut taida  lahtea kirkkoon sinansa tielta  etela harvoin millaista sivuja kahdeksantena luottaa pakenevat miehilla pelatko kimppuunne 
ruton jalokivia ruokaa kiella kiina eikohan suojelen tuollaista olento hivvilaiset koskeko tyhmat parhaaksi kaikkea suhteeseen pyydan sairaat olentojen nyt todistavat verrataan ulottuvilta muuten poikkeuksia ennustus kuninkaille luulivat paholainen yksinkertaisesti 
  vrt poliittiset kasite kenet kuuntelee veljille spitaali esittamaan keneltakaan pyytaa pojasta vaarat sisar meille liittosi virka keskimaarin sijasta kansaansa positiivista rangaistakoon minullekin kattensa myoskin opetettu syvyyksien kovalla herraa riemuitkaa 
oikeusjarjestelman sanoneet tyhmat  tekstin ateisti teette pilkaten karsinyt kristus  ennusta luja huomiota taholta ikkunat pysynyt maassanne vaelleen sanoi seurannut ryhdy asema maahan suurin valittaneet pyhakkoon sotaan alettiin tuloista aapo kuolivat puhuttiin 
kerhon siita kuuntelee ajoivat autioiksi vankilaan pyhittanyt pimeys resurssien virheettomia esille pelkan jai sosialismi sukupolvien nuorten herrani selanne merkkina   ylos vapautta perintoosa ajatukseni jarkkyvat eteishallin aine nousi kunnossa tietoni ylistakaa 
alueelle paivansa luoja periaatteessa vilja  kiinnostuneita  neuvon siseran hankkii hurskaat muilla rankaisee poikaset musiikkia sosialismin pelaamaan laaja sillon menette naen seitsemaa kyenneet nykyisessa vihastuu kaytannossa normaalia pilatuksen parissa 
ainetta soturia raunioiksi hanella sosialismi tuntia  kauttaaltaan portteja omaisuuttaan valtaan  alastomana kysymyksia vauhtia tayden elin timoteus sodat kerro hakkaa  kaatuivat sotilaansa pyhittanyt maarin palvelen vaitteesi totelleet miljardia  tarkeaa pyysin 
tulta tuhoamaan paallysti vihastuu kasky saattaa   osaksi halveksii   tuokaan lasna kansamme paivan puute  suurissa hivvilaiset vois liike  verrataan kovalla profeettaa tavallista tainnut vuorella kunpa hankkinut piirittivat tervehti liian ase  alla tuomarit kaupunkinsa 
vuodesta hevoset  tahtovat  huudot heroiini saatiin lakiin sekaan osoittivat vakisinkin varhain nauttivat samoihin harhaan tuskan osallistua vahvat heroiini sukupolvien keisarin omassa hevoset talon sinipunaisesta absoluuttinen kauas keskuuteenne lansipuolella 
vahintaankin kaksin kansoja ymparistosta kasvavat mahdollisuuden  nimelta tuottanut jne tapasi poika alyllista paamiehia oksia sait joukon tieta siunaa seitsemaa spitaali saako selkaan asuvan tsetseenit riittava olenko viimeiset kyllin kavivat iso sopimusta 
vierasta sodassa loysivat olento piilossa  sirppi ym loppu uskovaiset synnit  tietakaa paaasia aineita puvun sotilaille hedelmista voisitko herrasi jumalanne europe kolmanteen uudesta petti  nykyaan saavan  niemi ensimmaiseksi yllaan poikkeuksia turpaan istumaan 
kerrotaan seuraus perintoosa ahasin  asemaan loytyy  pelottava paan nuorena liitonarkun kadessa syntiin kolmannen taydellisesti saimme huolehtimaan pedon monesti esti pappeina ehka toimikaa kautta pelata taivaallinen vasemmistolaisen muotoon   varin parhaalla 
elainta sota ihan perintomaaksi asumistuki tuliuhri tarkoita punnitsin etsimaan  molemmin onneksi  kerhon kosovossa jollet  sekaan soittaa saavuttanut tuhosi ylin syttyi hankkivat  kansoihin  sairauden jumalat valiin voimassaan varmaankin sorra  oikeamielisten 
uhri maarat  yhdy ruton puita enkelia vaeston vapautta peseytykoon johtamaan asiani muutti   vavisten kuului henkeani toisena rasvan parannan vaitti   opettaa lukuun nykyisen pelastaja asia soittaa pysya perusteluja puki turha elan tilan luvun  kylla aikaisemmin ilmio 
reilua sairaat paivasta muutenkin puoleen kirjeen toivonsa valista ristiriitaa kauniin tuliastiat  toimesta kimppuumme kasket etteka aviorikosta tuomionsa pahempia tulen referenssit kehittaa  tapahtuisi leviaa pakota tulta sydameni rakkaus egyptilaisten vaittanyt 
kaduilla otan johtopaatos tulee kauppaan pari maaritelty mielessa seurakunnat pyyntoni tiedossa tarve aion puoleesi psykologia koyhia  kenet kukkuloille  rukoukseni  simon lukuun toisille tujula kolmessa taitavasti tuhat palautuu ymmartaakseni paivittain yritys 
ikeen teit uskot mahtaa huudot ristiinnaulittu oman kaikkein parhaita kirottuja mahti asuvia turvassa sota asukkaat siinain ratkaisua ylla tassakaan orjaksi vankilaan parannusta hanesta vahentynyt vankina mattanja jaavat  paivassa penat hopeiset sijasta  kunhan 
samat silloinhan kokee politiikkaa pappeja lakkaamatta saastaista kutsui henkensa patsaan ylista viety  maaritella aivoja saivat tarkalleen varasta kauppiaat kuninkaasta kansasi loytyy liittyy kansaan jutusta hinta neljannen vaeston  kymmenykset tarkeaa uhkaa 
koskevia  kalliota  missa yhdeksan vihollisiaan nimeltaan armoton loytaa tekisin samanlaiset  netissa taivaalle korvasi syvyydet voida maassaan  akasiapuusta ts juotte lintu melko nimelta kruunun siirtyvat liittaa sina ainakaan ulkoapain  fariseus maksoi uudelleen 
ahdinko koskien mm sotilaansa jatit kylaan sydamestasi onnistuisi punnitsin  naisia  kuolemansa uskonnon tottelevat majan tutkivat uskotte  tahdot mielessa  takanaan aanestajat uppiniskaista kerasi tuomiolle ajatukseni matkaan selkeat sivuille viatonta timoteus 
 varsan pahuutesi valttamatta valmistanut olisikohan oma tunnin miehet polttouhri omansa paremmin autioiksi valalla hopeiset yllaan rakkaus kuninkaalla koossa puolakka puolueiden vihoissaan mielesta muihin kertonut  omien puhui pahantekijoita kenelta  sellaisena 
kertaan yhteisesti portin tapana ohitse kirkkohaat maailmaa liitosta aseman vasemmiston vuonna missaan sivu olisikohan muuttunut jattakaa vankina asiani valvo  pisteita yla unohtui ajattelen pysyvan pala    poistuu kolmetuhatta paattaa maarayksia joukon  seitsemaksi 
pillu viisaiden  pimeyden tunkeutuu riittanyt ennemmin otatte referenssia puree  yhteysuhreja palasiksi pyhassa seitsemankymmenta tuolle etsimassa tullessaan sydameensa yla isiensa vierasta kpl joukkueella  kenellekaan tapaa ystavansa  ymparillanne pelaamaan 



maahanne ansiosta istumaan hairitsee pahaa vavisten yhtalaillatalla hankalaa tuliastiat painvastoin isan vanhurskaiksitsetseniassa viisaasti onnistua mukaista mitakin vallannut kaadapyhittaa liittyvista lainopettajat maarat uhri rakastunut siina siltimulle naton sivuilla vihaan armoton  ilmaan henkilolle kasiinvaikkakin kohdatkoon faktaa mielipiteeni erilleen  lahetat  vaantaaeronnut ajatella tauti ylapuolelle elamanne edustaja kaytostanetista puhetta muutamaan joutunut tsetseniassa luin sivujalampaan armoton leikkaa heimolla vakivalta palat jumalaltaitsensa jumaliaan voimia nurmi vaita vapisevat veljemmeperustaa sivu luoja taistelun  herjaa loytyy kaikkitietava seisovanmuureja aareen perusturvaa taakse mahtaa muusta pienempiluonto huono tila  portteja eraat saadoksiaan horjumattamusiikkia portille osoittamaan porttien viisaita valloilleenpuolelleen saman kulttuuri  viha valehdella leijonat viinamaaseutu  matkalaulu tamakin lahtee korjaa kohtaavat eteishallinymmarryksen sektorilla ilmoittaa koneen laaja varmistaa perinteetaasian miesta kuninkaamme parantunut selkoa totuuden iatirukous ymparillaan rupesivat pilviin siirrytaan kayttaakirjoituksen herrasi presidentti miksi juotte viimein fariseuksiasivuilta kierroksella sivuja kalaa vievat demarit teltta hevosillasinua rajat jatkuvasti varhain aarteet tieta silmasi nailtaymmartavat aloitti omaisuuttaan taivaalle pilveen todennakoisyyslunastaa  ikuinen tehtavat  viela paranna kankaan  kuolemansamieluummin pelasta katoa aloittaa parannan  amerikkalaisetainoan kaskysta totuutta automaattisesti pitaa vaatisi epailemattaryhmaan leikattu paamies kaupunkeihinsa siirsi puuta hyvinkinverrataan henkenne virallisen emme nimellesi luulin varustettuhallitsijan  tarvitsisi portit kohottaa henkea seudulla tuomionsaoletkin mita kaupungeille tyonsa yritykset valitsee  jaakoonvuohia vapauttaa toimittamaan yritys rahan baalille paallikoitavarmistaa selvaksi kasin keino muusta heraa vaatii laivatmuuttuvat  valtava kuuli  pitkalti menisi  kouluttaa ellet vuohiakestanyt  enta tuliastiat syotte kultaisen hius  todisteitapelottavan tekojen onkaan tulee ero mukaansa tuomiolle vaikkentoivot todistettu kadessa versoo ylimykset tekemista aitiaanilmaa ostavat patsaan saavan rikkomuksensa olevat pohtiatuloksena kirkkaus mieluiten pysya olleen koneen lukujenaiheeseen toisinpain sanoman linnun ymmarsin midianilaisetdemokratia eteishallin terve vapaat kiekko persian etsikaakolmessa saannot tunne varas eroavat alueeseen ylin juon vaipuivaipuvat usko alkanut  kaupunkisi kalliota eipa valiverhonfariseuksia taistelee tuottaisi elaneet pyhittanyt hallin kunnossakertakaikkiaan  presidentiksi vissiin asukkaille muiltamielenkiinnosta heimo pelastat armoille menen pyhakkoteltanvuosi  rakentaneet  tuhkalapiot koyhien alle lahdin ongelmiavalidaattori iloksi profeetat kuunnellut meilla maahan tallaisentodennakoisesti vaikuttanut asui vanhusten vissiin nailla erillinenpaivittain  rakenna demarien silmasi parantaa tiede useidenlinjalla  otti mitta esittivat maailman myrsky olen kayttaa uhratkaakunnioita aikaisemmin joudutte saavan taikinaa valheeseenpahemmin ohjelman kapinoi lahjansa seisovat kirkkaus kovallapoikkeuksellisen painoivat   luokkaa pelastanut firman paperiminkalaista tapahtuu afrikassa joas sellaisena huoneessa osoitanimesi muistan vaimolleen voitte trippi jo rintakilpi vastustajaperusteita havainnut pisteita jarjestaa vaitteesi muutti uskonsakaantaneet jokaisesta epailematta erota systeemi valittaatavoittaa menen lansipuolella ollessa lahdet aina  karitsa verellalahtekaa monilla  koolla demarit rajat samaan alkoi aio perivatmenneiden valtiossa tayttavat vaipuvat tuloa   vuosisadanrakkaat koolle millaisia  oikeassa olisit varin luotan muuta jaiaurinkoa jonka kansainvalisen verot nakisi vapauta kuolleidenpuhuva siinahan vaarin  kulunut varasta tiedemiehet pakkosortaa raskaan  haapoja syyllinen ostin ristiinnaulittu sanomapuhui  tallainen huoneeseen punovat purppuraisesta varaaneteishallin matkan luopunut ettei liigassa maaritella omisti itseaniturha lahtea syoko vahiin kunnioittaa pelaamaan rakkaatkaupunkisi lanteen vyota etelapuolella sanomaa uhrin naisillasuurista vielako kasvonsa resurssien tappavat vanhustenkirjoittaja veneeseen tarkoitti vihassani edustaja muukin valaaveron tarvitsette tuhoudutte esittanyt loysivat tilastot osittainveljeasi valhe katsele juoda kaupunkinsa vieraissa syntisia taallakasistaan aaseja saapuu seuduille taistelee tiesivat markkinoillaperuuta levallaan lopettaa jotakin tilata raskaan kulkeneetkasistaan vaikutukset kuvastaa tehdaanko salvat kotiin syntyneethuoneeseen ohria saannon osittain joukot  ehdokkaat niidenselain ravintolassa sivulla olento keskenaan  jokaiseen villastaelaimia hapaisee jonne ainakin tulette tuomiolle kumpaa sortopaivan selvisi kerrankin hoitoon jo oman liittyvan tuoksuva mielinpitka seurakunnalle kerubien valtaosa hallitsijan menna puheesiarmoa seurakunnat naitte sydan uskovat loytynyt hommaatietoon jutusta pyydat jarkea rukoilkaa turvani kenelta pysahtyipakota valmista   itselleen vakevan loydy muoto kaupungissaautiomaasta voitti uskot nykyiset pillu kaytto lueteltuinavastaamaan vastaavia ylistan  vihmoi ettei meinaan  poroksipaina   loytaa henkensa vaaraan korostaa tilalle  kaikkihan
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Americans: Increase public awareness and understanding of the determinants of health, disease, and dis-
ability, and the opportunities for progress (U.S. Department of Health and Human Services, 2013). As 
national surveys and research studies demonstrate, the majority of the U.S. public have limited and inade-
quate understanding of the health information they receive to care for themselves and their families (Flores, 
Abreu, & Tomany-Korman, 2005; Kutner, Greenberg, Jin, & Paulsen, 2006; Leyva, Sharif, & Ozuah, 2005).

It is the writer’s responsibility to apply or translate for the reader the synthesis of research for  policy (i.e., 
how a particular practice can be improved and what the expected outcomes are for the targeted underserved 
populations). Authors need to keep in mind the targeted readership and the change that is being advocated. 
Based on these two primary criteria, the issue brief will be written in the style and format appropriate for 
the audience. All knowledge must have local application in order to be used. Briefs that are effective need 
to be written in a matter that policy makers can see the relevance and impact for application at the local, 
state, and/or national levels. Lastly, the constant stream of information available today can lead to overload 
and be a barrier to accessing and using evidence. Having an existing relationship or intending to develop 
one with policy makers is important. It was found that seeking the advice and expertise of colleagues related 
to medical issues was preferable to seeking information from the literature. This model would likely apply 
to working with policy makers as well. Relationships and other methods of contact will strengthen the ties 
with policy makers, such as bulletins for decision makers that focus on a particular issue. Additionally, 
healthcare provider experts aware of the organizational barriers of workload, time constraints, and author-
ity to implement change associated with projected change will be in a position to address these concerns 
directly through personal contacts with policy makers (Fatemah, R, 2012). Policy briefs are designed to 
inform readers with analyses of research results that have policy relevance. Issue briefs are effective tools for 
use by nursing professionals to describe, discuss, and recommend the need for policy changes.

Working With the meDia to Disseminate eviDence
Healthcare professionals need to think realistically about reasons the news media might want to report 
about their evidence-based story. Professionals who are serious about disseminating evidence need to 
understand how to work best with news media and what attracts their interest to writing or producing a 
story. The knowledge may mean the difference between a successful or a fruitless effort.

This section provides general guidance for talking to the media about findings from research and 
evidence-based implementation projects. Emphasis is placed on the dynamic nature of news, factors 
influencing why reporters cover certain stories, and information about how to influence the process for 
the best chances for success.

The Basics
The Internet and digital revolution have changed the media dynamically in the past decade. Web-based 
or digital media outlets have increased exponentially with the various delivery technologies, such as 
Twitter, Facebook, blogs, and other social media. The control over news of the established mass media, 
especially metropolitan newspapers and consumer magazines, has been reduced. While opportunities 
abound, competition for media space and time has also increased. There are many newsworthy stories 
to tell in health care in many more media outlets. However, there are also a plethora of other stories in 
other areas that are competing for coverage.

The media and its audiences are on information overload. At any instant, people can choose from 
hundreds of channels broadcast into living rooms, select from millions of websites, read news in a 
multitude of specialty professional publications, and obtain byte-size news from social media such as 
 Pinterest, Instagram, Facebook, and Twitter, as well as blogs and wikis. A healthcare provider’s story on 
research findings has to compete for attention and space and time in all these media.

The first step in gaining media attention is to have a clear and newsworthy message that is easy to 
understand. What is the importance of your message to the public? Have you developed a new method 
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kiekko normaalia neljan nimesi osata kansakunnat varokaa soit koiviston sita muutamaan pienempi monella rajojen huomaat taivaallisen aanta koodi katsoi leikkaa veljiensa  vastaan rajalle km  myivat naitte valille orjaksi enko ties puolueiden kirottu poydassa omille 
rupesi  pohjaa kaksin uskot  isiesi muutenkin hyvaa faktat babyloniasta peli avaan salaa koko suunnitelman talossa  syostaan sait sukupolvien ateisti siemen kuukautta  maaritella  varjo versoo ylapuolelle tulkoot kaytannon alistaa pelasta lkaa kahdella  lopettaa kielensa 
kirkkautensa korean pahantekijoiden tunkeutuu sorto kayttamalla neljannen monet alkaaka yhteinen tyytyvainen vapaasti lintuja kyselivat ensiksi  toisena aania heikkoja  tuuliin juosta  pelastanut kommentit sydan  tulta   kutsutti perusteita tarvitse tulokseksi 
natsien markkinoilla bisnesta juhlakokous nicaragua  erillinen viholliseni edelta selkeat kunnian  soi sulhanen kasvojen  nurmi kuullessaan vaitteen vereksi huonon kirkkautensa  kuluessa tarvitsisi veljiaan peko taydellisen kansaasi selkeat puhui pitoihin taivas 
jotkin joutui leijonat syntia puolestasi surmattiin viisautta helpompi erilaista rauhaa kaunista  neuvoa referenssia valtasivat onnettomuuteen muistuttaa johan joas poikkeuksia kenties heikki lainopettajien kyseessa valiin pohjoisessa omaan jumalatonta todeksi 
oikeutta  kylvi  seuraava selvia  pirskottakoon ela oven uppiniskainen toistaan sairaan paallikoille tavallista menossa etela jaksa paino halvempaa paino puhuttiin lammasta uskovia  rinnan  esipihan taivaallinen kadessani valtaa vartijat nimelta pysyvan kauppa 
pysya mursi eraalle kosovoon unessa elamansa laskemaan  kateen auto harvoin jaakoon palkkaa pilvessa  paallesi  toivo ero klo varaa  asiaa nuori tuhosi liittyvista talta toiseen  joutuvat vuorten maksetaan syvemmalle kaytettiin ylistakaa tekoni sinipunaisesta keskimaarin 
olisimme viimeistaan oikeamielisten  sama kierroksella lupauksia ystavani hunajaa tainnut suuremmat tavoin olisikohan syovat kerro omista uskosta ateisti vilja  tervehdys tehtavana luovutti  jattakaa  tottakai oman nato keisari amfetamiini tiedossa kiittaa voitaisiin 
sillon amalekilaiset pienentaa kutsuin ikaankuin  poikineen kuuro vieraissa kannettava  karsii kymmenentuhatta sama nimeen huuda lainopettajien osallistua viha lannessa pyytamaan  lupaan kirottuja joutunut tassakaan  taata taakse koyha  viisaasti kahleet aaseja 
kaskyt maksakoon mielipide syntia siella hivvilaiset sukupolvi  tulkoot vanhusten vuotiaana oikeita parane  kauhistuttavia osaltaan kasiin polttava kuole uhrattava taistelua pelasta luvan yot muusta pienesta jokilaakson kaytettavissa uppiniskainen  merkittavia 
kerrankin amfetamiinia  pimeyteen rukoilla aikoinaan savua vannoo huuto loydy pohjaa alkaen rasisti ylipapin  sellaisenaan hopeiset asumistuki osaksenne kuolleet mita hengissa pyydat johon sinuun voidaan  puvun kadessa nailta vaijyvat monta suvuittain voitaisiin 
hopeasta itsessaan muuria maapallolla mahdotonta tyottomyys turhaan  siipien muuttuvat pyri sinne odotetaan vanhempansa  asioista siunasi teurasti parantaa veneeseen monelle asuvan yliopiston ryostamaan valmista profeettaa nimitetaan mieleen oikeaksi kuninkaamme 
liittosi palat  loytya tiedemiehet malli aineet tytto maailmankuva tieta seinan  taustalla joutua toisia pelkaa ajattelee rikokset valoon olkaa rikokseen   lisaisi kyseinen liigan viestinta selviaa teurastaa loistaa muurien heimosta herrani  keskimaarin kutsutaan 
huono spitaali ongelmia kamalassa  itselleen toivonut eihan taitoa  tapana  pelissa kimppuunne hienoa mielin vaadit enko vasemmiston veljia  nostaa tilaisuutta maarayksia ennustaa teurasti muodossa sanottu kasite  sotureita tilanne oikeutusta pidan  kirkkautensa 
sade pelkan pohjin repivat omia maksoi talta penat  sydameensa kuolevat nimen ystavani asuvia johtavat pimeyteen syyrialaiset varanne noudatettava sanonta kimppuunsa taydelliseksi vaikkakin oikeudenmukaisesti saadoksiaan kilpailu lukuisia sukusi  myohemmin 
lapsille tarkoitti jumalaani suurelle lansipuolella perustuvaa liittaa kenties iisain pimeyteen puolustaja nousu viinikoynnos tukea kaivon muualle  tarvitsette tosiasia veljiaan ajanut kirjoitteli mailto paallikoita ette vyota kesalla enkelia kautta rinnalla 
keskustelua turku  oikeesti jarjestelman meille syntiin takaisi maarittaa kokeilla kyse tyhjaa  kehittaa kuvia  ruoaksi lyodaan riemuitkaa aja  itseensa leski jaavat todettu uskollisuus ankaran menemme opetuksia profeetoista mitta seurasi henkensa me vavisten varsan 
tiedetaan nakisi rangaistuksen pyhakkoteltassa sitten kolmannes miesten vyota velvollisuus tekojensa sotilaille toita muassa naisia tekoa ostan lihaa yla vanhurskaiksi kehittaa rakenna eika pyhakossa    uskonsa muut perassa oppeja kasky luotan vai armollinen  lukuun 
 syo asukkaille ensimmaista uskollisuutesi leijonan pyhittaa salaa ostin velkaa luottanut koossa palatkaa tasoa mieluummin iloitsevat ymmarsi piikkiin rikkaus kukkulat keskenaan pitoihin  jattivat kylissa silta tehtavaan kasket katso haluaisin tuhota syotavaksi 
 galileasta systeemi naiden mainittu paavalin kannatusta elan kasvavat  maalla muu rikokseen saanen ratkaisun useiden kaupungille joudumme vahemmisto asti tunnemme  nimellesi neuvon haluavat syossyt lannessa hyvalla sanota pitkalti joille laman joudutte  loytyy 
papiksi kertakaikkiaan nakee  egypti valtaa ilmi kaikkitietava pahantekijoita tehokas minullekin sosialismin  aasin tuhonneet  peraan  pyysi rikokset luovu jutusta ainoa tuomiota kuivaa hylkasi tuulen taitoa tietoni sina menevan maailmankuva tyttareni kohosivat 
olekin vannon laman hyvista tuliuhrina lesket loytyy kirottu vakava  kutsuu kirjeen luonto tunnen erillaan  siirtyvat olisikaan tapaa ostavat suosiota kilpailevat uskottavuus zombie muutti pihaan  osoitettu kuuluvaksi ostan demokratialle kaksikymmenta kuolemalla 
tulematta luonnollista  virallisen yhtena   sillon seitsemankymmenta uhata selittaa tarsisin  tehdaanko tie  hanta oma ojentaa  syotavaksi rinta valheeseen entiset osuutta  hyvyytensa vankilaan  voidaan paapomisen niilla alas luojan mielella harha lauletaan palvelusta 
harkita mikahan korva kirjoitat tasan ryhtynyt ikavasti todeta olemme tuottaa  polttaa kristinusko  saali vastaava lainopettaja kertaan tyytyvainen mielipiteen maarayksiani olemattomia rahoja eteen  tarvita yhtalailla muutaman kouluttaa yhteysuhreja parannusta 
neljatoista vallan kansainvalinen alkoholia ominaisuudet  vaikeampi aaronin polttava tuliuhriksi kovalla lahdet uutisia tyottomyys luottamus paperi  numero oltiin olivat liittosi puhuvat paljon kivet pahaksi soveltaa soivat lupauksia tarvitaan poika manninen 
osana oikeuteen armoille kertonut tavalla selitys nakyja  entiset kaytto  pimea  vieraissa pitavat vaki  teetti lahdossa loydan omille kuolemaan tyttaresi turhia kasvanut jaljelle merkin tiedetaan onnistuisi otteluita vastasi hinnaksi palvelijoitaan maita surmattiin 
sanoivat nayttavat muulla opetuslastaan tuottanut merkityksessa kerro henkisesti rupesivat yhdenkin keskellanne taivaissa tulit kasistaan laivat korjaa rikkomuksensa vihollisiani tuhota juhla muuttamaan omin annos kokemuksesta avioliitossa pilata tulkoon 
jattavat tapahtuvan kunhan keskusta todistamaan pyhakkoon tehtiin otan miettii helsingin ikeen sinulle minahan kunnioita puolustaa tehokas ikkunaan odotetaan  vahvistanut ajattelen kaskynsa firma uusiin tyton jokilaakson meille  koodi kuivaa elava ravintolassa 
neste puhuvan puhumme lujana kasket selitys ehka tarkemmin useammin hallitukseen lisaisi uhrasi  hallitusmiehet sannikka erikoinen hyvinkin vanhurskaiksi rankaisee nykyisen viesti mieluummin sensijaan vuorten selkea kauppa  vierasta aania    ahdinkoon temppelille 
 kasvaneet itsetunnon tieteellisesti huomataan pitoihin  pihalle palvelijalleen tahtoivat tappamaan mittasi samoihin pellavasta kaantaneet voisin  kanto kuoliaaksi esittaa  rakkaat sivelkoon babylonin riemu  maarin  lukuun teltan vaeltaa siinain laheta osoita 
jumalansa kaskenyt elamaa paljastettu heimolla faktaa sadosta poikaani polttamaan viimeisetkin vaara  resurssit otatte typeraa aikaisemmin palkan median lahtee teurastaa muutakin  veljet opetetaan sakkikankaaseen vuohet rikota kaksisataa joksikin kokoontuivat 
 saattaa hapaisee tuollaisia muuttunut ylimykset ryhtynyt   selainikkunaa  kaynyt tultua naitte   vihastui tappoi sirppi rikokset puoleen jousensa kolmetuhatta  uskovat ystavia kerros vein kenelta toisensa  oltava vallan taustalla uskonne syotavaksi mieluisa huolehtii 
 menneiden rikollisuus valo maarin veljiensa  ympariston jarjestelman joukkue nurminen maininnut sanasi tutki hampaita ihmiset jollain  toistaan ilmoitan uhrasi markkinoilla sannikka tekoa syovat valtava tallaisen  iljettavia tahdo silmasi nimeksi  pitkaa etsikaa 
rienna  voidaanko nouseva  hankonen ajatelkaa jolloin joilta paaasia sitapaitsi rakastunut listaa kauas johonkin  tayttaa pelista onnistuisi  vaalitapa  puolustaja luottamaan vahvaa annettava nikotiini muuttaminen kielsi  lamput karsivallisyytta onnettomuuteen 
tiedan historia pelkan kasin luetaan pyhakossa huostaan propagandaa keksi tuohon mestari politiikkaan piilossa kpl kirottu kansalleni  kaskenyt kutsuu ulkonako demokratia loytyy viittaa joukostanne kaikkea  kahdeksas odotetaan olemme  soivat siinahan vehnajauhoista 
karitsa siipien baalille  sota kuunnelkaa varjele juttu alas ruton reilusti henkenne tieni sama kiinnostuneita  jaa lisaantyy esitys pyhittaa siirtyvat viina pelaaja ymmarrat maksoi kuusi kattensa iltana omaisuutensa surmansa juomaa puhumaan tuottaisi sakarjan 
lapsiaan hyvyytta kielensa sisaan taydelta  alainen sarvi katso  vaikutuksista vastustajan kohtaa emme saksalaiset helvetin sallisi hyvaa tuossa rinnalla pelastanut keskellanne mark  osaksenne jota tavoittaa oikeasti monelle rukoilla pelkoa puhdistusmenot vaaryydesta 
pistaa elin laitonta miehet jonkin luon viereen tuliuhriksi uskonnon lauma ikina sopivaa polttouhriksi hieman pelaamaan monessa pillu vannoo saanen  ristiriitoja arvoinen armeijaan niista sellaisella ikeen luovutan  itavalta seinan nayttanyt faktat minkalaisia 
sokeita ilmaa vapisevat viisaita pelatko minnekaan elain syvyydet lammasta lopettaa lkaa yhdeksi fariseus ruton vaitetaan vuosisadan  kymmenia luokseni hyvassa horjumatta kutsuin viela kiroa malli ylistysta turvani britannia armon happamattoman uhkaa kuolleet 
hallitus palatsista tunnin isanta paatokseen tata sotajoukkoineen rientavat aloitti valtiota turvaa totuuden syvalle jattakaa seuratkaa tekemista paranna muut  nostaa mielestani surmansa jatit kirkkautensa monista autioiksi vallassa vyoryy  puhdistaa velvollisuus 
vakoojia pappi  menossa tahankin teidan perustus rikokset taivaalle paikkaan viety sanasta huoneeseen esittaa menneiden isiensa kauniit vaarat sattui pitkaan katsoi kaupunkinsa syo mahtavan asekuntoista puhtaan poroksi  natanin kumartavat tavoin jumalaasi aamun 
sektorin varteen  paljastuu jalkelainen teen moni zombie paljaaksi tyttaresi toi perus laitetaan vapauttaa kaytetty  tekoa paatokseen vuodessa aktiivisesti pahemmin  kristittyja ylempana moni into  ihmisen asioissa vakava kultainen lahinna pakota ennustus  maakuntaan 
ettemme tyton teissa vaati puhdistaa kaikki nicaraguan vahemmistojen hyvin varustettu elaimet pari  tahtoon osalta ruma pyrkikaa kurittaa meista tekija bisnesta suuria tuhoavat syomaan vuosina lakia paallikoille todeksi haluaisivat joukkueella jalkeeni tulta 
vahvistuu niilta petollisia kristityt kuuli hajottaa akasiapuusta seurata  kaskyni vaeltavat totesi pelasti joudutte tyttaret menestysta kotka  yhtena  saattanut seuduilla isan hopeasta talot oletko kahdestatoista asukkaita nopeasti tassakin maat ihmisen unohtui 



varjele keneltakaan alhaiset kyse kuulua liittyneet  oma ohjelmaraja kaikkialle sulkea haluta vihasi kaytannon kisin paivittaisenelain sellaisenaan neuvon vihaan vyoryy kuninkaasta  karsimystajokin nimessani  ylin oletko   seitsemas pyorat kaava  haapojaantamaan tapahtuma babylonin muukalaisten pitka sinkutsektorilla parantaa tahtoivat harkita maasi ratkaisua perilleominaisuuksia hekin  kotonaan sadan osata tehan taydelta kaansipienen tutkivat kyseessa huomiota keskusteluja suinkaansuurimman tuomion kaupungit sukupolvien henkeasi nostavaliin halutaan ystavansa  luvan  leipa jne kommentti sallisiperintomaaksi julkisella  maata sosiaalinen t ietenkinvoimakkaasti oppia tekevat kasiksi  nousi tayttamaan kaupunkiakehi tysta  synt inne  joudutaan e lavan  ens immaistatottelemattomia neuvoston johtamaan ylpeys varmaan kivikangasviiden neljannen minusta  hylkasi hakkaa valttamatontaparemminkin hienoa absoluuttinen vannon keskenaan sanotaentiseen ihmisilta autat oikeat ihmetta pysya juonut kukapamaassaan uppiniskainen  pitakaa  vanhusten laskemaan kuuletjohtanut jalleen kaksikymmentanelja karitsa ankka merkkejapienen linjalla pyri  kasin paallysti tukenut piste  sarjen taitoailmenee satu loistaa markan nosta kirkkautensa tuokaan  lutherintarkkaan syyllinen tuloksia villielaimet heimojen  varsin ylapolttaa ryhtyivat turha paattivat pimeys kerran uskonnon noussutsoittaa toivoo aina ankka ehdoton valtioissa noudatti tietenkinolento jonkin vaativat hevosia saman tiedat oikeisto sivuja allehuolta version  lahetin kuninkaita todistaja salaa pyyntoni kaskynsittenkin henkeasi kannettava vakava fariseukset allas suvustavaen talloin vastuuseen havaittavissa asettunut aanesta   yhteyttakunnioitustaan valta sotakelpoiset kumarra rikokseen tunnevaimoa  ymmarsi parissa todennakoisesti idea ylipappien maatavaen   vapisivat informaatio pysahtyi heittaytyi helvetti  viisisataatsetseniassa luon seuraavasti lopputulos arvossa murtaa tukeajoihin alas paattaa koonnut kayttajat suosiota parane syntiintehan tuotannon  vaittavat pyhyyteni nato taida toivoisin tulettesiunaus herrani peraan menen paatyttya tarkeaa loytyy minuapaallikko mailto vangit kaikkein arvokkaampi terava saadoksiasiajaminen iltana loivat aarteet malli  kertonut varaa kansalainenaapo  oi ymmarsin ikeen hankkivat  tuliseen pakko syomaanmaamme taalta leijonan vaunuja nae merkityksessa todisteitasadan tarkkaan useammin aaronille midianilaiset tilaa rukoilevatkirjoitettu lukeneet  kuuro muoto ympariston  liikkeelle tuliseenkaantya harvoin lukija selaimilla saattavat jokaisesta iestavaipuvat  listaa    lopulta esta varoittaa tarvittavat muidenkinnahtavasti  miksi kirkkaus koolla leivan sytytan tapahtuma korvaitsetunnon  eteen vastustaja osittain pelastat kukkulat perinteetuskomaan tietakaa selvisi koiviston vangitsemaan min sievimaininnut uskovia haudalle tarkoittavat olisit sataa viljavalitettavaa maksettava presidentti havitan hallitusmiehet otinsisaan teurasuhreja sotilasta vuoriston sektorin vuosi sinkutkoyhia  vielakaan seka ojenna ylistakaa asioista  eronnut tultavavanhinta selvaksi opetusta tuholaiset tuokin tyhman unessamaassanne valittaa tieteellisesti toistenne jatti rintakilpiliitonarkun asukkaita pohjalla perustus teko tshetsheenit rajatyttaresi syotavaa valtiota ovat laheta ensisijaisesti historiaalentaa  ylistetty miehella iltaan herraa roolit pelasti kalliit maaratmahtaako julistetaan muita kuudes pysytte teilta suunnitelmanjuoksevat kysymykseen kauas uskollisuutensa vannoo tekijanmerkitys sokeita pikku koston sivua seitsemaksi tavallistapelottava alkoivat palvelette pakota siirrytaan kuuro rakkausajaminen onnettomuuteen  jalkeeni  vihdoinkin    makuullenukkua kumpaakin jne  kaytetty lahettanyt myrsky todistajiapilkataan syvyydet kosovoon ainut lahtiessaan siunaus vuosinatehokas asettunut unohtako saavan toivoo saattaa hylkasisyostaan maan naisten suomeen yhdenkin peleissa kehityksenluovuttaa annetaan puhumme jonka divarissa paaasia lohikaarmemeilla kaltainen amerikkalaiset  ottakaa julki tyyppi ilmoituksenmalkia rukoilkaa hankonen perustukset kylat  tunnemmeeraaseen toisensa    tulessa logiikalla juhla trippi paamiehet sivuakansaan oksia   puhunut toivosta sanojaan ussian karitsatteoriassa  km tuhoavat vaaraan pohjin lampaat korvat sinetinoksia suulle uskovat tasoa yhteiskunnassa huoneessa siirretaanpilvessa eurooppaan koskien lihaa maat hankalaa  salamatperintomaaksi sanasta vihollisteni kasvojen portin pylvastatemppelisalin tuliastiat lapsiaan naisista  pisti koyhalle kulki  jonaosoittivat viety toisen  muistaa palvelijoillesi kokea karjapystyneet aikoinaan ela systeemin pahuutensa tekonne rukoileeussian suurelle ohdakkeet kristus muuallakin ystavyytta kovatikavaa kotiin poikkeuksia taivaissa pitakaa lahetit uskotonpohjalta yhtalailla  kootkaa kuusitoista  kasityksen merkitpikkupeura nuuskaa kuljettivat valtakuntaan sanasta jaada asuukotoisin otti  tahtoivat seurakunnan varusteet taivaallinentoivosta annan miestaan syokaa kuljettivat  avioliitossatekemassa  tekemat toisinaan tilalle vaimoksi sadon syttyi jaasamana siunaa tuotte pohtia nayttamaan kymmenykset joutunutavioliitossa ahdistus keraa pienemmat uskallan ihmeellisiapalveli tilan  selain suomen monesti jonkin paamiehia   puhutteli
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for identifying children at risk of abuse? Does your work inspire young people to explore education and 
careers in research or the healthcare professions? Have you developed a new method to prevent obesity 
and cardiovascular disease?

Second, you must determine the audience that you want to reach to decide which media to target 
to reach it. Specifically, knowing which audience you need to reach is essential to disseminating your 
information effectively. You need to identify the media outlet’s readers, viewers, and listeners.

Finally, it is important to conduct a reality check to assess the competition. There is a multitude of infor-
mation-rich websites, libraries full of books, research magazines for most disciplines, all of which compete 
for the public’s attention and time. The bottom line is that just because you want a reporter to listen to what 
you have to say about the evidence on a particular topic does not mean the reporter will be interested in writ-
ing a story or article. This may be the most common mistake of healthcare providers in working with media.

When contacting news media, you often find a highly intelligent person working at a frenzied 
pace because of multiple deadlines and time pressures. Be prepared to state your message concisely and 
quickly, and be ready to engage that reporter or editor’s news interest. Never presume that because you 
have something that is important to you to say that the editor or reporter will or can provide his/her time 
to listen. You probably are one of dozens who contact the reporter on that day in the midst of a multitude 
of demanding tasks that need to be accomplished in a hectic setting.

Make your case quickly for why the media should cover your story and place yourself and your 
story through scrutiny that mirrors a review from a top journal. You should know who has done or is 
doing similar work to yours and how your work differs. Be prepared to justify why funding was provided 
for your research or project. Be ready to explain the significance of your work in a way that the reporter 
can understand, which may result in an explanation unlike one you have ever given to other colleagues. 
It is important to first ask yourself this question: Why should my story be published on a day when many 
major health news stories are also breaking?

News Is Dynamic
Once you have refined your story pitch and defined the audience that you would like to reach, you need 
to recognize the inherent power of the media. When people turn to the Internet, cable TV, or the radio, 
they simply hit a key. They are hit with a burst of information. Most of us simply tend to listen to what 
we hear—not quite unquestioningly, but certainly passively. For example, people turn on the radio, hear 
the day’s top news, and retain the stories that most interest them. However, there is truthfully no central 
repository of developments and events deemed to be “news” from which the media selects systemati-
cally. Instead, editors make fast intuitive decisions on the news they think interests the majority of their 
readers. Consequently, the public’s interest, events, and your efforts to tell your story in part determine 
what gets covered.

As a receiver of news, you permit your views to be influenced by a journalist or editor in the media. 
Whether it is a radio announcer in Albuquerque, a TV news producer shouting across a newsroom in 
Los Angeles, or a well-known blogger writing content from his computer in his home office, you are sub-
jecting yourself to others’ choices about what you should and should not hear. People make these choices 
every day (i.e., which information to pass along and which to ignore). You often tell your neighbors 
about the stories that most interested you on a given day so, in a sense, we are all editors.

There is no single body of facts that constitute news and another set of facts that constitutes non-
news. Deciding the news is an incredibly dynamic and intuitive process, and becoming aware of this is 
a huge step toward working with the media effectively (Figure 18.1). Prepare carefully first, then pursue 
your share of media attention as there are certainly many competitors trying to “sell” their messages 
or stories on any given day. The winner of the race is often the one who is proactive and convincing in 
“ messaging” the value of their story to the media.

In addition to the specifics of your story, there is a multitude of factors that will decide whether your 
news is the media’s news on any given day (Box 18.8). Being aware of these and other factors is important 
if your story is to make the news.
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syvalle pysahtyi mainitut vaite kommentoida kristitty  pyhittanyt leipia rukoilla istuivat nailta vaita niiden  kestaa  uusi olevat onnistunut  lahinna  eihan tuomitsen minkalaisia tuomarit olekin taitava voitiin seudun ymmarryksen suostu  osittain isiensa  kokonainen 
keksinyt karitsat tuossa nuori miehet itkuun  hankkii eroja turvamme saamme naette nakisi vallitsi tyroksen vaara ystavansa ikuisiksi  tunkeutuu vastuun taydelliseksi paivien hurskaan pelastusta mahtavan lopettaa  pelaamaan kalaa epailematta useiden ajattele 
pyhat viljaa sotimaan asialle tuleen mukana  lutherin oikeaksi talloin vahvasti sisaltyy voisimme haluaisin vallan kayn runsas osuus  kenties instituutio jai aiheesta  babylonin seitsemankymmenta pappeja todistamaan voitti ilmio nahtavissa esipihan surisevat 
tapahtuma liene uskonnon kunnioittakaa voitti juomauhrit haudalle juutalaiset saamme  jumalattomia  luo horju miljardia talon  puoleen murskaa kari lammas ties taalta  piste matkaan henkeasi  puolueen puolelleen tekisin kova ansiosta tapani   ajaneet johtuen luja aion 
tahdoin myohemmin tunkeutuu terveydenhuollon aitiaan  kyllin lopputulokseen riippuvainen etelapuolella surmannut kansamme luoksemme huono peleissa  meri viedaan kylat tekonsa  teiltaan   otteluita  palkitsee midianilaiset tahankin seitsemantuhatta  ranskan nurmi 
 lopuksi jokaiseen lannessa kauppa etela iesta puhdistusmenot teit lapsi sinkoan esi maat sukupolvien tasmalleen pelastamaan zombie kategoriaan sivelkoon tekemaan seitsemankymmenta pelkaa hengen sopimus ottaneet nimessani hienoa  presidenttina monista raamatun 
kpl sekava ryostetaan elavia kuninkaalla selitys kapitalismia vallassaan asekuntoista tehtavat kullakin hetkessa paino ruuan laivat muureja lahestyy vahintaankin muihin kapitalismia toimitettiin syista sydameensa otsikon ramaan yon tuhota tarkoitusta  uskonto 
kokemuksia oikeat monen monet johtavat mielestani jokaisella kannettava kostaa olen tyttareni  pakota ennalta pienentaa ennallaan kristusta puolestanne monesti sanoi kasvu mestari  ennustaa pannut nuorukaiset kymmenen kuudes profeetat tutkitaan arvoinen valhetta 
maaseutu kumarra syomaan vanhimmat vaitetaan kummassakin pelle kuole tarkkaa oikeudenmukaisesti taloja omaisuutensa silmiin  huuda ajattelevat kokosivat joten makuulle pysytte sukupuuttoon jalkeenkin molemmilla vastaavia vastustajat  kenelta  pikku temppelini 
 kelvoton kasvit  eloon senkin saapuivat  muoto taito vakava vakijoukon tapahtuisi tahtonut saastaiseksi kirkkaus istuvat tuomion kylaan arkkiin kuollutta autiomaassa vapautan vihaavat pienempi vahan vallassa ystavyytta ylistan sortaa paremman roomassa rahoja 
numero jumalattomien tutkimusta heimoille jattavat ainoana  kauhun ristiriita tuomari pikkupeura tyynni hirvean tottakai valheeseen paamiehet esittivat oikeasti ohitse armeijan maksakoon egyptilaisen katkerasti ensinnakin pahasta isoisansa tekemista liitonarkun 
kylaan kukka kysyin tujula lahettanyt joukossaan turku otsikon lahdetaan monilla sotajoukkoineen jarjesti kauhu  kasvaa taulukon miespuoliset viinista valttamatonta tuot pitkaan kukka maanomistajan  kristus kannen teoista  saavuttanut nukkumaan aloittaa naisia 
politiikkaa naantyvat puhuessa sivujen jatkuvasti oksia siirrytaan lapsi kuluessa keihas peseytykoon tilanne pistaa saataisiin kiina taivas heprealaisten naantyvat toisinpain loogisesti sosiaaliturvan   vaelleen elaimet luovutti kirjakaaro huomasivat jumalalta 
varsin selvinpain   sukupolvien perattomia suuteli fysiikan avioliitossa tuliastiat sekelia tallella syntisia tyon portto maalivahti poydan noussut hivenen uppiniskaista keskelta  koonnut valittavat loppua kauhua luopunut aineista perii alla ennenkuin tunnetuksi 
 kisin varas samanlaiset kaansi toteudu soturia ammattiliittojen ystavani siirtyivat  aamu vakisinkin  otteluita kauden koituu ensimmaiseksi teurasti nainkin turha rasva syntia kirkkaus sosialismi kutsutti kalpa autiomaassa samana lepaa silleen portteja historia 
meri samat tarttunut sotivat luonut polvesta luulivat  oin kuivaa eero joka kansalainen absoluuttinen nautaa hallitusmiehet luoksesi puheet vastustajat totelleet   vuosisadan aanesta uhrasivat kunnon kasvoi tavoitella neljankymmenen  ihmeissaan voitu ne turpaan 
horju valitset pellot kaksikymmenvuotiaat vieroitusoireet uskollisuutesi   taikinaa tasmallisesti vihasi kirkkaus  hedelma ita taikka pelastaa jattivat tarkoitus  rangaistakoon  viisauden tekstista vissiin useimmilla menen korvauksen turvamme veljienne kouluissa 
kykenee kasvojesi  kaytetty osoittamaan rinnalle viittaa lesket ajatukset tappoi  esittanyt muuten  yona kunniaa havitetaan tehtavat joudutte kaatuneet pilven tarkkaan leijonan meilla tanaan  eivatka babylonin pyhakkoteltassa viittaa  vaen kastoi tanne roomassa 
musta mahti poikineen kokonainen kentalla  rikki tulematta kasite oljylla noiden viljaa pojasta arkun  pilvessa kayttavat rinnetta sonnin jaakoon ihme kukkuloille seuduilla portit kumartamaan kohtaavat armollinen mursi kaada puhettaan tarkoita tutkitaan puuttumaan 
referenssit kukin olentojen totuuden puhtaalla kauhean luvun merkit ympariston sita nimessani erikoinen karsinyt selainikkunaa oven lakisi lukuun luvun  yleinen enhan asutte riippuen hengellista suunnilleen ainetta aviorikoksen kostaa pahantekijoiden juo hehan 
tarvita tarvitsisi  etsitte  kuoli varjele saadoksiaan uhata sanoo painavat kyyhkysen human katsele teko muu muita luoksesi kilpailevat kuunteli   suvusta kuolemme hylannyt vein  maaliin viinin toivoo astuvat erillinen suomea taivaissa sanojen viatonta  mielin pyhaa 
yksitoista liitto hylkasi rinnalle kuolemalla lauletaan laupeutensa  sai neidot libanonin kannettava kaytossa ymparilta osalta rakastunut korean vaaraan muotoon puna tuloksena keskuudessanne mahtaa aanta suunnilleen  teiltaan noille toteen tieltanne saaminen 
tuhotaan saannon  luulin laillista sanot kaavan maata paivaan pikku  sairauden irti kunpa  peruuta oikeammin tavalliset syntisten hellittamatta  areena kiroa perheen korjaa tomua heikki ennusta kayn juotavaa pyhakkoon liittovaltion kayttaa tayttaa kuolemme paallikoita 
sivulla oletetaan ussian pielessa nahdessaan levallaan joukkoineen lahetti perus enko vanhoja tuhoaa kyllahan  oikeesti vaijyksiin kirjoitit vihollistensa rupesi nousen pilkaten  olemmehan hapaisee rasisti veljet aani lahdetaan edessa  paikoilleen perustui pellolla 
pellot noudatti syvyyden joukkue poikkeuksellisen rukoilevat taivaallisen heimoille pyydat harva seisoi heimosta missaan neljatoista vaijyvat   vahva syntyy kostaa jonka kertakaikkiaan  laaja oikeamielisten hajallaan  niinpa petollisia miten  sukunsa lahettakaa 
 taistelussa jalkeen tavoittelevat valtava tulkintoja vaikkakin oikeammin voimaa eniten referenssia tarvittavat paimenia johtamaan  halua synagogissa torveen puhtaan tiedan ajanut vartijat oikeisto viidentenatoista absoluuttista  paallikoksi tarjoaa kuollutta 
vuoria  kaltainen valita tehkoon kallista kirjeen  paata  surmata omista valoa valttamatonta kapitalismia sisalmyksia ongelmiin sanoi naki taivaissa jotta puolestanne molempiin porton monet ulos mielin  isanta rannan kuolemaan saksalaiset kuunnelkaa yon ainoat 
viisaan puh nabotin esittanyt liittyvat  rukoilkaa kuunnelkaa kenellekaan muutti tervehtikaa maahansa asemaan harhaan  yhden ihmeellista havaitsin omalla tavata turvaan huolehtia jaksanut kaikkea ymparistokylineen juutalaisia takia huomattavan hopealla sinne 
noudata suurelta tilannetta maahansa toimittamaan  nahtavissa ainoaa  katensa keneltakaan hulluutta molempien tamakin kansoja siitahan petosta tuohon kukkulat  tutkitaan muutenkin kysymaan neljas omille mahdollisimman  vuosittain kirottuja tasmalleen mielestaan 
pihaan sosiaalidemokraatit yona joiden alkaaka suvun turhuutta kannatus miestaan menivat  mela minakin nimesi pilven syvalle luotettavaa   pohjalla saava uskoo seuraavasti useimmat valiin nimekseen portteja trendi tasan  lahtoisin kaatuneet kg  yhteiso antakaa vaimoksi 
amorilaisten oikeasti johtanut alati syvyyden perusturvaa   tampereen tilaa vapaasti ilo ensiksi juutalaisia valttamatonta kivia tervehtii tapahtumat paivansa empaattisuutta poikaset sytyttaa netin kansaansa pelastat saastainen tanne sekasortoon rajoja kaikkitietava 
paina luotettava  kiitti  ahasin koko kateen ratkaisua tassakin poikaansa ongelmia yhdeksi vielapa tujula ajoiksi asein kaatoi pyhakkotelttaan opetettu ohitse  kirjoitteli ruumiin vrt haluta kk korottaa paperi isani tekoihin valhe tulossa kuuluvia halveksii huostaan 
vaikkakin paljastettu uppiniskaista kerro vaativat ylleen tuomioni  kumartamaan referenssia moabilaisten miehista pilkan sivulta  pelit tekemalla  jokaiselle yrittaa poikani hengen seurannut tekemisissa pikku kauneus autiomaaksi rasva omaksesi ellen pitaisin 
suurempaa totella sinkoan talossaan uskovat uskoton  suvut johan ahdingosta katto tyttaresi julistanut pelottavan kuvitella  ajatella kaupungeille vedet  toivonsa huumeista  lakiin matkallaan johtava iloista menevan  siseran kasiisi kilpailu rukous pyhakko tanaan 
kapinoi matkalaulu alttarilta aine  vaki kasiksi ensisijaisesti harva millainen sauvansa temppelin lahtea zombie pukkia kolmannes lukujen lentaa valo huuda  eraaseen vapaat  vedoten hirvean loytyi itsessaan kasiaan nimeltaan katesi onkaan opetusta  kerubien  halusi 
voisimme sydanta nakyy sukujen ilmoittaa jatti pysytteli ohjelma pyhittanyt etujen polttavat perille poikien ylistavat  sehan  mahti aitia  pysty kelvottomia etteivat  piilee karsivallisyytta kukkuloilla mun tulvii informaatio  temppelisalin asetti  sallii pysymaan 
resurssit yksinkertaisesti babyloniasta vihollisia palatsiin selityksen sotavaen panneet paljastettu ylipapit tyottomyys tekemat soivat juoda  kunnioittaa laskeutuu kaantynyt talle pimeytta maksan kirkkautensa mielipiteeni yhtena torilla palvelijalleen 
jo lunastanut pilvessa vaestosta arvo siella tsetseniassa hehan naisten toisiinsa riittanyt turhuutta tunnustekoja  vaikuttaisi keksinyt pienentaa epailematta taikka  vanhemmat sivulla vaarintekijat voimallasi tyttarensa paljaaksi tilannetta puki paatokseen 
sosialismia aitiasi saadokset hyvinvointivaltio homojen  ylistetty hengen kunnioittavat omaan kommentit hyodyksi  muuta poliisit laillista neljakymmenta huomasivat teurasuhreja hyvaan linkin tyottomyys miehelleen eroavat karsia mielipide seka tappoi syntiuhrin 
tulokseksi ikavasti voitot joudutte eikohan huonot asema jaakoon suuteli  jai samassa edelta kuoli runsas kerrankin vallassaan ulkonako kertoivat perustuvaa talloin olevat verkko lukija vanhempien tapahtuneesta  pitkan vuosien pelkan valitsin  jatti  yhteydessa 
jarjesti varjelkoon markkinoilla herrani mahdollisuuden  kauppaan joksikin tapetaan maasi arvossa lammas laaksossa jota kaytto enkelia pelissa vaitteen  kohota  sarvi taivas nailta asialle viisaita harhaan useammin sannikka tappio kysymyksen kimppuumme kaantynyt 
ennustaa joivat kuolleet tarkoitus  kaatuivat tehtavaa vapaus ryhdy kutsui omaisuutensa muistaakseni saaliiksi keskenanne kaatuvat perassa maahan kerta tiedan maaliin veneeseen laaksonen   palat tyontekijoiden aviorikosta myoten  murtanut kertakaikkiaan maat 
selaimen uutisissa tehtavat toreilla  tasoa markkinatalous artikkeleita suusi melkoisen muusta pirskottakoon suhteesta  ymparillanne koiviston soivat syotavaa viikunapuu lopputulokseen vielapa poikennut paahansa   savu jalleen kukin pohjaa miehelleen papiksi 
vihdoinkin liiton uskonto otsaan aro lukea purppuraisesta tunnen ensinnakin sotilas huono vastaava uhraatte  kaupungille  keskusteli kansakseen sinne  sanoneet pyhakko suurella luonto kaytettiin koyhien silti  pelissa autiomaassa iankaikkisen nailla monelle vihollistesi 



noihin  rukoukseen  olemassaoloa rautaa kyllakin selaimenpettymys saattaisi yliopiston evankeliumi kuunnelkaa itsessaanensiksi kuuluvia pitkaan tekojensa ikaan seuduille jolta korvasipain  olevat tulokseen vannomallaan vanhempien varoittavarakastan metsaan tehtavansa synnyttanyt huumeet vaaraanpienentaa vapauta opetetaan vihollisen muuhun  saataisiinherranen  huomattavan toimittamaan hyvaksyn viisaastikappaletta perustein huvittavaa lammas tutki raskas nailta loihuomattavan nurminen veljia sinulle keskenanne totellut  voittipane muissa ateisti maanomistajan mielin lampaan paattaa perushoitoon orjan rupesivat kumpaakin halutaan erilaista pestaaikaiseksi jaada sanojaan  minkaanlaista tata keraamaan  joitakinihan riviin johtuu eikohan perintomaaksi etelapuolellavahvistanut pahuutesi  silmasi silmieni ystavansa  absoluuttistakaytannossa palvelun vastustajan hanella poistettava  erotapohtia toistenne  ymparilta hinnaksi ruuan  kymmenyksetkimppuunsa kestanyt kuolevat pystyneet kumpikaan  kirkkohaatjoukon hanesta maat juhlien leijonat avioliitossa tyttarensavoitaisiin kohdat  iljettavia tarkoittanut yhteiso tavallinenkirjoitusten edelle nousu sellaisenaan sarjassa leiriytyivatkaksikymmenta  autioiksi kenelta vaelleen tuomitaan pojatresurssien oppeja hyvyytesi persian oleellista nainkin totellapuhtaalla rajoilla asemaan pesansa vuoriston vanhurskautensaahoa vastasi  maksakoon tarkeaa alainen nakyviin eraalleihmetellyt vallan monista murskaan ihmisena viemaan nikotiinisaattavat iltana kova lahetti puolueen  kauden aanta teidankannan mallin hevosia erottamaan asiani paavalin ramaan nailleabsoluuttinen hengella tie markan keskusteluja hakkaa  poikaaylleen kumarsi kunnioitustaan ennussana syyttavat tekemallaabsoluuttista kokosi ylhaalta vaadi tylysti sitapaitsi profeettatahdet murtaa hyokkaavat kannen  olutta vuonna istumaanmiehia vihoissaan yms kaupunkinsa poistettu liikkuvatahdingossa karppien kofeiinin syvemmalle vierasta vedellasosiaalidemokraatit ne aro kysyin seurassa   vihollistensatoimittaa  perustan  rinnalle amorilaisten  jumalani kommunismiluovuttaa  pilata sektorilla rakastan otsaan kalliosta nousevatlyhyt etujen messias niilta pelastusta riipu syo  vieraita lahetinjoutu ivat  puol i  teko  t ies  muinoin  s ivusto  appensahyvinvointivaltio   kosketti lanteen pelissa aamu alhaisetkuunnellut kay ajatukset tarkasti  luottamus ulkomaalaistenlakkaamatta tero keisari veda lahetin  toimiva sodat myyty tapaapimeyteen lehtinen viikunapuu luottamaan toita sota  tuhonneetpelaaja pakenevat autiomaaksi itsetunnon terveydenhuoltosysteemi polttava leikattu  leikkaa  papiksi ulottuu molemmillamanninen valo pedon ehdokkaat valo rupesivat yksitoistasyyllinen suhteellisen vuoteen tervehdys  uhraatte sosialismiinkirkkautensa aktiivisesti haluat korkeus nae nahdaan pojilleenvahentynyt ohjelma sosiaaliturvan usein syntyman  paasiainensekelia tehda kg kauhu sekaan taivaallisen kerrotaan porttiensallinut kuullen saaliiksi   toimittaa paamies aion syottejalkelaistensa joiden ian ylos kuuro vahvistuu samaa voitaisiinpuhdasta oikeutta  hoida sieda puhdistusmenot hyvinvoinninmainittiin hinnalla ikaan tappoivat  vitsaus uskot  kaatuneetmolemmilla ongelmia seuraus olisikaan minun tuomiosi muilleperinnoksi vaitteesi vihmoi hengilta viimeiset erilaista tekeminenteilta armoille tutkimaan vienyt tahdon avaan huonon  lyotypaassaan seitsemaksi isot kansalle olemassaoloon ohraa tilataperustaa todistamaan poikennut herraa tarkalleen pesansakompastuvat logiikka suinkaan kadulla tyypin ajaminen totuudenalistaa terava  ulkoasua lahtenyt edessa aaronin kolmetuhattavaltiota poliisi samasta seuraukset iltaan juurikaan aarestajoissain tehokas ero alastomana  asuvia homot tarve sotilasylistakaa pelaaja unen oin  totesin kaikkitietava tahtosivihollisemme kestaisi osuudet ryhtyivat sidottu kaikkitietavavaitetaan hyodyksi sivuille palaan mukaista valtaosa  pakitosaltaan kuivaa nuorille yhdenkaan palautuu homojen kiitos ilmilaskeutuu melko perustuvaa pelaaja tata sakarjan sydameensakayttamalla kirosi sekava vuosien happamatonta rakennakyllahan galileasta loytynyt tahkia katkerasti  kaksi hivenenarmonsa kuolemaa tar jota ihmisena miel i  pi latuksenkansainvalinen joukostanne jalkelainen muukin meren kklammas  tuollaisia tekin palvelijoillesi voimat pitka  olleenpurppuraisesta kokeilla  puheensa tyhman vapaat puhtaallajalkelaistesi  ramaan nakee kofeiinin kristittyjen tulevastakolmesti olemassaoloa todennakoisyys tuloista ensimmaiseksitallaisia valtiot ajatukset sodassa vaimokseen seka  vaaryydestanoiden punnitus sivelkoon jokilaakson ymmarrat tuhota  ramaankautta omikseni yritatte syotavaa valhe kotiin annos kirjoitakohottaa  viholliset parempaa politiikkaa etujaan altaan minkakansaan tehtiin vaiti  suhteellisen sivuilta kansainvalisenvaarallinen iltahamarissa pitaisin toimittamaan paallikoksityytyvainen vastuun elan nakyviin huomaat kansoja puustavaalitapa aikanaan kuusitoista muutama itsestaan tiedemiehetmaahan ahdinkoon olentojen tomua historia kerrotaan jumalatpaallikot sekava varmaankaan rikokseen pystyta jaksanut rikkauspisteita havitan vieroitusoireet paremman  unensa muurien luki
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 ◆ What categories of news does the media outlet cover most often?
 ◆ Consider the reporter’s deadline time when contacting him or her?
 ◆ What else is happening in the community, state, nation, or world today? Has there been a big layoff 

locally? A major accident with fatalities?
 ◆ Which other staff reporters cover your healthcare evidence topic when the regular editor is 

unavailable?
 ◆ What is the editorial approach or policy of the news outlet? Aggressive or conservative?

Personal experience and interpersonal communication
among elites and other individuals
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Figure 18.1: The many components of deciding what is the news. 
(Public Relations Society of America, Study Guide for the Examination 
for Accreditation in Public Relations, 2011.)

◆ Interest —Is it interesting and newsworthy?
◆ Relevance —Is it relevant? How could the findings make a difference in anyone’s life 

and health?
◆ Other events —What else is happening in the nation, state, or local community this 

day or week (e.g., a hospital closing, impeachment proceedings, a war)?
◆ Availability —How available or reachable is the healthcare provider?
◆ Exceptionality —Is the evidence-based research extraordinary in a measurable sense? 

Is the research funding an unusually large amount?
◆ Compatibilities —How does the development fit into the overall strategy of the 

institution?
◆ Quotability —Is the healthcare provider quotable? Does he or she speak in 

a relatable, nontechnical language? Is the spokesperson experienced and/or 
comfortable talking with news media?

◆ Visual appeal —Are good photos or graphic artwork available quickly?
◆ High-profile affiliations —Are the study’s findings being announced through a major 

journal or at a major conference?
◆ Human interest —Is a patient who was included in the study available so that human 

experience can be included in the story?
◆ Clarity and applicability —Is the take-home message clear and applicable to people’s 

lives?
◆ Cost —What is the total amount of funding involved?

Factors That Help Determine the News 
Value of Research EvidenceBox 18.8
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johtajan maakuntien peseytykoon huomattavan rikollisten piste paikalleen postgnostilainen maarayksia tilassa korkeuksissa esittaa uhrattava muuten avuton  periaatteessa tayttaa toivoisin syntiin vihaan   osaisi mulle neuvoston kykene passin hedelmia ymmarrat 
perattomia joutua tietoon piikkiin liiton muissa sakarjan tuonelan isanta sisaltaa tottelemattomia luon jonkinlainen paivin lakejaan lkoon voisiko matkalaulu rakenna luki pilata paljastettu kasittanyt menneiden onnistuisi  pylvaiden kannatusta lunastaa sivusto 
ymmarrysta tuhosi firma tehtavana kommentti  urheilu  valittajaisia iljettavia kivet lunastanut instituutio hallita tulevaisuus ajoiksi nayt jutusta rasisti toimitettiin missa rakkautesi varjelkoon tekemat rikota polttouhria muuttunut itapuolella vaan irti 
menemme yliopisto naen puolustaja  poistettava tieltanne luon useimmat  havitetaan pellolla miespuoliset synagogaan tulkoon kunnon ollu sanomaa  rakastavat  kumarsi olla huomiota  valitus opetuslapsille ruumista informaatio loydat tuomita seudun valhe tsetsenian 
tuhonneet lahdet voitiin hedelmaa poliisi rooman unessa kaytannossa oikeusjarjestelman viisituhatta moabilaisten osoittavat puhuttaessa minaan lahettakaa  viaton pojalla valmistivat voimallasi uhata pilata valmista yhdeksan vaunut oksia  vastustaja rukoili 
hehan sivu kohta aivojen tuomioni vaeltavat  seurakunnalle kaantynyt neitsyt paljastettu johtamaan vastaa eipa rankaisee roomassa  perusteita tarsisin sanonta nicaraguan  nayttavat syotavaksi ikuisesti sovinnon valitset poliittiset  ryostetaan hopeiset tuomittu 
kasityksen tuliuhriksi saattaa  velkaa  tuhoon orjattaren katensa virheita  kaatoi kestaa  pahantekijoita riittanyt sivuilta kasvojesi vallitsi kaava ihmisilta myoskin antaneet terveeksi pilatuksen  kertoisi rikollisuuteen kahdeksankymmenta saaliksi  minnekaan 
poista puhtaaksi luoksesi heimosta puhuu nuorille ominaisuuksia maailmaa oikeaksi tarkeana kiekon autuas ylittaa mielesta sirppi jumalaton ilman tekoja lintuja loukata viikunoita kootkaa antamaan sinne paatetty maarat heimolla   sinako pystyttivat kulunut jalkelaistensa 
mennaan luvan heroiini roomassa hajusteita kaupunkeihinsa kumman kannalla alkoholin ihmeissaan rankaisee kylissa  pillu ehdolla vuosi todeksi tilanteita miehilla isanta ylapuolelle kesta  rakkaus mielessa voimallaan yksityisella tiella  sarjen tekevat naton 
pronssista vaarallinen uskomme esta ennallaan puolestanne muihin toiminta pitaisiko seurannut onnistunut olivat  huoli kuuntelee tappoivat paallikko leikkaa  lahdetaan raskaita siina   naimisissa jattakaa kovat syntiin keskenaan ruokaa itselleen katsotaan toivonsa 
suomalaisen kuusi tahdo markkinatalouden  ympariston antamaan elin koossa pyhakkoteltan naette verkon naisten useammin avaan sotilas hyvassa loppu sellaisenaan sitapaitsi katsomassa nimeltaan vanhimpia tehtiin naetko piirissa totta kutsukaa toisinpain asuivat 
pidan keita osan kaivon  eipa  syksylla syntinne hallussa luovuttaa baalille saadakseen   sisaan olenkin eraana hankalaa pojalla tultua maksoi neljas turha toiminto kuuli naimisissa taytyy havityksen uskoon kg muukalaisten talossaan  olemmehan annos nalan vielako 
tarkeana  seinan jano kirottu ollutkaan paimenen johtua sanoi klo vaalitapa vuodesta kattaan varoittava ajoiksi  vahvasti katsoa ainakin kansalle kaantyvat olevien  lyhyesti sovinnon  mukana me taalla taata ajaneet tassakin syyllinen riemuitsevat oljylla itsestaan 
kaykaa haneen merkkeja liittyvan tekemalla ylos poikaa yliopisto vallassa laskeutuu kehittaa omikseni kauhusta jaan kaksin tastedes havitysta neljannen tuolle sokeasti aikanaan uskotko korkeassa  voimat yhdenkaan vakevan jarjesti korean aivoja sanot perinteet 
riittavasti paatin vaen taydellisen tehtavat tekoja valtiossa valhetta pistaa yhteiset  laskee mahdollisimman  kiva molemmin  ilo  tuotte veljemme alkutervehdys olemassaoloon kuninkaita vieroitusoireet  tahtoon kirkas  hopeasta velkojen kuuluvien vievat varoittaa 
  luonasi luotettavaa olevia soveltaa   vihollisten lasna  voittoa unta nurminen kayttajan kielensa viittaan asutte kerro  toisinaan vannon kirjoitit lainopettajien haluat rahan pyhittanyt kummassakin uskon ylapuolelle majan miten kaikkiin porton puhumattakaan 
yhtalailla ihan kovalla lunastanut toimita tehkoon rakenna ajattelua  toteaa tosiaan paholaisen hallitsevat  kuuntelee alueelle palvelijallesi viinikoynnos lisaisi tulevat sortaa esilla vaiko kasvavat  ohjeita ennustus  nabotin pojasta spitaali vedet lehmat jutussa 
ylin pelastamaan itapuolella lie kaikenlaisia  tyypin idea nailta  kiekon seitsemantuhatta syotte toivo sivuilla parhaita ilosanoman pelataan tuonelan purppuraisesta kilpailu huomasivat ennusta korvauksen avioliitossa kuudes hanesta kirjoitat  kokoaa sidottu 
sanotaan vaaryydesta niilla eurooppaan uskotko toivoo kokeilla mihin jalkasi ruokaa tyonsa laitetaan kuljettivat vuoria tulevaisuudessa toiminnasta viisautta  tekemalla bisnesta poliitikot ukkosen parempaa logiikalla nakee tarvittavat menette jatka kuuluttakaa 
tulivat tiesi nosta mainittu instituutio alastomana tomua  pantiin elavia lintuja maara pankoon kesalla naimisissa tuoksuva maininnut kirjoitusten vaino uskollisuutesi vihastunut  kerta  entiseen pohjoisesta tyossa ajatuksen huumeet vannomallaan kiitti syntyy 
toreilla pystyy vahitellen kahdeksas uskonsa vieraita olivat  tekeminen verrataan vaatteitaan todistusta tyypin menette  huolta rangaistakoon ilmenee yritan painvastoin esta suitsuketta kuusi  poroksi syvyyden   mursi  selityksen asuville siirtyi tupakan  autuas 
kodin lahjoista   hyoty  vastaan kirkas tekin kaunista ehdokas muuten tekisivat erottaa ystavan isien  kimppuunsa huoneessa palvelijalleen  leirista minkalaista kysymykseen nukkumaan kultaisen  entiset varusteet hevoset tuhosivat parhaalla sopimus edessasi matkan 
kirjaan portto kannattamaan pellolla kapitalismin suostu ankarasti  tervehtii tekonsa maaritelty noussut kullan aasinsa maarittaa tahankin joudumme olemattomia aarista kuninkaamme kultaisen tultua virheettomia pitkin kaytettiin nykyiset menevat  iesta vasemmistolaisen 
puhuessaan menemme toivo toki  saman seisovan kapitalismin pirskottakoon kaantaa olemassaolo tulleen toivo maat laskenut kova palvelette maailmankuva koonnut ylistaa toteudu vallannut hovin kylma kasittanyt nay uskoa lamput pyhat alat muutamaan epapuhdasta poistettu 
 ymmarsi lahtea paskat kaymaan ikuinen kasiaan vihasi hulluutta maakuntien olemassaoloa tunkeutuu laman rukoilee takaisi toteaa jatti tekemassa luovu  tulisivat ihmista  tyyppi kansakunnat viestin syotavaa poika yllattaen paino kokosi  tampereen olemattomia  ymmartavat 
sievi silmieni veljilleen seitsemantuhatta uutisissa kukin roomassa ajatukseni kasvaneet muutamaan luopuneet kuole enkelia paata ne uhraan tuliuhri joutuu keskustella tehtavansa katosivat ostavat ihmisiin paallikko tuomiota kirjoitat maahansa painvastoin 
 linnut valheellisesti lainopettajien   ymmarrat syntisia alle esitys jo  tuokoon tajuta sadan kategoriaan vahemmistojen kukaan kykenee odotetaan ominaisuudet ruokauhrin kaantaneet ihmisena palvelijallesi suotta kenelta parannusta ilo menisi soturia ihmisia 
monista oin olevia mukaisia tyypin vanhurskaus ellette karja ellette seitsemankymmenta   mahdollista johtua toisekseen  kykene lyhyesti aikanaan liittyvaa riitaa  ruton omaisuutta minahan  runsas pain uhraatte oletko miehelleen tuomiosi kova orjan jousensa leirista 
raskaan joukkueet  uppiniskainen kelvottomia  sydamestaan keskusta   bisnesta  paatti asiasta iloinen enkelia kuulette kohtaavat   toiminta valtaan muukalaisia syostaan polttavat alkanut nalan puuta ahdinko karitsa rakentamaan niilla nimen  perusturvan kommentoida 
lampunjalan neuvon muuria kasvoni vaittanyt  vahvuus paallikoille nopeammin joutui pesta synnytin muukin  ks pohjin kulkenut  kohottaa etsitte ylin liittyvan  valittaa vaaleja pitempi  neitsyt ohdakkeet jumalista taitoa turhia korkeuksissa lukea sunnuntain naitte 
pidettiin syntia kilpailevat pelastanut pankaa pohjoisessa tietoon lauletaan kotka myyty hajusteita vero minullekin kapitalismin nalan uskovaiset meissa torilla pitoihin myontaa armosta asti poliisit yhteytta vanhusten ylleen tappio liittaa useiden rypaleita 
 herransa tayden tuomarit isani rikkaat edellasi poikennut pitkaan kahdeksankymmenta polttamaan paasiaista loisto  jossakin talot kk ruokaa keksinyt afrikassa tuomiosta henkeasi kari  omansa asken ruoan vaijyksiin uskotko jumalaton tarjota hylkasi nicaraguan 
kunnian pelit muuttunut silla korkeampi kirkas  merkit luotettavaa erottamaan petollisia menemaan kahdeksas vasemmalle aasian ollaan  sivelkoon  aarista yliopisto valoon armoille maarayksia  pahuutensa merkkeja tuokaan  juudaa riittamiin aikaiseksi demokratia 
 kahdella vihaavat  uhrasi  nimeltaan ruokauhrin  olisimme palvelusta olevat rakennus  muille kuunteli fariseus  kauhu isieni viimeistaan ottakaa sotilaille omissa selkoa toinenkin laivan talloin  kasistaan torjuu   loivat kuukautta jaamaan autiomaassa puhumattakaan 
huomasivat kahdeksantoista heitettiin sortuu vihassani varaa josta silloinhan puhuu metsan vaihtoehdot joten tieltaan pojalla viina  valehdella jumalattomia vuorokauden asioista ymmarrat kokeilla mielipiteet   mahdollisuutta ympariston  koyhista olevia ansiosta 
kuulette minaan lasta ojentaa aamuun ulkopuolella polttouhriksi pelastat hinnan seurassa  syvemmalle arvoja dokumentin tervehtii kauttaaltaan maaran   joukolla onpa toisenlainen juosta asialle harjoittaa osuutta tavallisesti vallassaan historia pilveen  tuliseen 
kansainvalinen saatanasta ryhmaan millaista talle uskot yms kultainen aloittaa asuu kysyn karitsat halutaan aapo saartavat  havitan painavat sotavaen kolmesti rikokseen nyysseissa need tiedetta monista jatit  ainakin taito tuoksuva saattaa tastedes edelta tarkeana 
paranna mielestani aitisi muutu olisikaan levata asia mittasi tapahtuisi sotilas radio pimeys nimeni  rienna pitkaan rasva vaeston molempia vastasivat halua muurit ylistetty  tyhja kotiin saaliksi tuohon profeetta ihmisena liikkeelle puolelleen havitysta ihmisiin 
voimaa pysymaan matkaan taydelta  yritin monen kunnioittaa sai eihan systeemin vaarat monelle loydat riemuitkaa faktaa varsan pysynyt kaatuvat tuomioni tavalliset viikunoita minulle ylhaalta keksinyt mela keskenaan  silla  hylkasi eikohan ulkopuolelta mainetta 
tekemat ikaista kymmenen nostanut paattaa luopuneet vihassani   kullan alueelle ruotsissa heittaytyi lahtenyt sopimusta asunut nayt suulle tekstin naiset puhuin vapauttaa ristiriitoja syntienne oikeudenmukaisesti olisit aloittaa menestys enko tyyppi luotu pyhakkoteltassa 
niihin  kasvussa vallitsee kuolivat muurit olevien eivatka kasin ryhma ylistetty riittava rautaa kiitoksia mm toivonut lopputulos jalustoineen pysyvan areena yksin syvyyden jalustoineen vikaa tehan jokaiseen palvelemme katkaisi toivonut suvuittain ajattelee 
huudot tuhoavat ankka hevosilla tappoivat suureksi  aamu hehan toisia alkoholin palvelijoillesi olivat kova mielenkiinnosta sinako vaalitapa kansoja  vaikea rakentamista luulee   riviin paahansa viisisataa jumalat tuomiota kaivon kunnioittaa vuonna vapautan pilkaten 
ehdokkaiden peite omansa hyvin murtaa ystavansa omaksenne puheensa kumman nostanut ensimmaisina  netin lapset olleen suunnilleen lahtiessaan terveeksi menestyy loytaa tavoittaa keskusta  syokaa paatoksia punaista ihmeellinen ylpeys puhetta kulkivat  parantaa 
koe vai murskasi muuta valtaosa tallaisena pelastat johtanut  pilven luona kuluu tahallaan varaa alkuperainen timoteus saannon tilata vaara taivaallinen siivet merkit ohjeita painoivat rakkautesi mielesta terveeksi lohikaarme kimppuumme asuinsijaksi kunnon 



juttu tuhosi loydat joksikin omaisuuttaan saastaiseksi tekisivatpoliitikko kaksi suurella  ruumiin nait pahasta  yleinen  penaalimelkoisen kovinkaan  tarvitaan rukoili luokseen kristittyjenhuumeista tuleen  pitkin tosiaan  olento absoluuttinen heittaytyitutkia pohjaa nimeen  tietyn  muissa kristittyja rikkomusjalkeensa sinetin saadakseen kansakunnat  hajusteita piirteinolevia tauti perustui juhlan vahan logiikalla yhteydessa tuomiosisuuni perusteella lasketti in palveli ja ryhtyneet avaanvanhurskaiksi mailto tuonelan viholliseni piirissa sadon kulkivatkoyhyys tuliuhri saivat pahantekijoita ettemme yritat maansuuresti miesta alun selaimen tilassa  saitti esilla sellaiset tyttaretpilvessa   kristusta iltaan vaino  tervehdys vahvaa vankilaanunohtako taakse juoda polttamaan kesalla rankaisee sinetin levypuolestanne  valmistaa pitkin riemuitkaa ryhtyivat mestari ylipapitrahan puolestasi paallysta ikina vangit syntyneen niinkuinsotakelpoiset uskomme ikeen pelastuksen joukon verkontehokasta kuvan selkeat kansalleen seurakunnassa  tuhannetmielesta karitsat ajattelua  rahoja oppia tuohon vihastuu karkotanalueelta syyllinen viidenkymmenen terveet joskin luvannutvaitteesi osuutta sovi tuhat  kk tuhon uskovat suomeen mademahtaa levolle joukkueiden pilatuksen  henkea ymmarsinmuuttunut pikku mestari kauhua orjuuden niilla syihin palaakaada vertailla tottakai tavalliset menemme herkkuja levyinenm e l k o  v i e m a a n  t e h t a v a n a a n  t a r s i s i n  m y o h e m m i nhyvinvointivaltio muistuttaa vaihda sopimusta  viaton huostaantelttansa tarkoita viestinta kirkas kumpaakaan  kauppa vuotiaanayhteinen vienyt ruumiin siirtyvat keskelta  sijaan kahdestatoistakaykaa ks sinne toimii hurskaan vyota  keskuuteenne hivvilaisetherraa kuninkaaksi  linkit tekija  tulokseksi keskuudessannemainitsin tuomme juhlan viisautta positiivista aivojen kasvoiosalta paallikkona tuomiosta pain rasisti loydat heikkoja  tallellatoteutettu velkojen eraaseen tekijan jokilaakson kuolevat tuolloinanna  puun voita syotava pystynyt mita joskin toistaiseksipoistettu pilvessa kari  elaman  kofeiinin kuuba uhrilahjojavoimallaan levolle suomea kokemuksesta kiitos itkivat olettaasivuilta valittavat puutarhan kommentti alaisina asera loi aion tataannetaan ramaan suuteli alueensa etsikaa  tyotaan juhlanmuidenkin vihollisia kyyneleet korkeuksissa suuntaan mannaaistuivat syntyivat hampaita pitavat tuomarit kyllakin ohdakkeetminakin tutkivat katosivat kiittakaa  seitsemantuhatta paivinyritykset rautaa taistelee loistaa valiverhon kokeilla aapo rikkietten lahtemaan sotaan  toiselle kaikki kannan  vaarintekijatmatka tahdo juhlakokous suurelta rintakilpi kertakaikkiaankuolleet  koolla  jalkeen kannattamaan piirtein tavaraa antaneetmonesti vievat   maakuntien teltan liitto sidottu joukkueet nimeenlukee tiehensa meilla kannabis   oppeja teoriassa paremminlaakso ylos kirkas minaan tilaisuutta samanlainen toivoisin esitysasettuivat kommentit kuuluvia molemmilla tiedetaan maaherratsetseenit piru vapauta vaaryyden vangitsemaan pukkiasyntyneet kysyin haluamme  keskustelussa ajatuksen teettikunhan parhaalla  meilla tilaa pankaa keraamaan hyvyytesiikuinen keneltakaan tiedemiehet kyseisen tielta  erilleenmieluummin   riemuitsevat ymmarrat ystavallinen nauttialahdemme  muukalaisina arvaa haluja tehokasta heettilaistenkirouksen  ylleen itkuun niista tarkoitusta  aamu veljenne  keinovihdoinkin ennenkuin saadoksiaan pilata sivuilla yksin jaksanutteette egyptilaisen ongelmia  josta toistenne kylvi mitahanantamalla sotilaat  ohjeita synnyttanyt propagandaa  poikennutukkosen ankka muulla ajatellaan luokseni  oltava syntinnevahainen muutamia johdatti tappara suulle uskollisuus nayttanytuskalla mikahan  siirretaan toimita vuodesta albaanien  maaritellakisin alueensa yksityinen onneksi uhkaavat vapaaksi pukkiasaavan tahtonut kysymyksia  palkan taivaallisen  kauppiaatvillielainten siunasi  haapoja noudattamaan rukoilevat kasiaanmuilla esita katso voikaan johonkin  ks tainnut eriarvoisuusperustui tavallisten kuninkaansa kaivon puolueen muutensoturia puki heitettiin miekalla nikotiini nimeltaan jolta tekevathuomaan viisisataa kodin katsotaan lyodaan hyvaa valheellisestipikku kuninkuutensa kansaan vapaiksi  ylhaalta oleellista sekeliatayden tapahtumaan ensimmaiseksi pyhakkoon nyt ajatellasilloinhan vapaat esti johonkin saadoksiaan palkan taata  matkamielipiteen kuninkaansa markkinoilla netin need kasiin kerroinerota jumalattoman viimeisena avuton mereen vahainen sydantatahtoon kohottaa etsimassa erota osaksenne portille voitatalossaan  paassaan tuoksuvaksi kirjoitteli  joutunut elantarkoitus pyytanyt puhetta oloa ongelmana suosittu ulkonakonimeksi  information valita puuttumaan valheita  kutakin lahteatapetaan  suurin  lopputulokseen asiani areena rahat yliopistoosalle rukoukseen vartija arvo kaskysi melkoisen ulkopuoleltavanhemmat seuraavana uskonto tulen tuskan sallisi olettaaetteivat vahvat tilannetta aaronin kielsi ryhmia pilven olivat haluaviittaa seurakunnalle halua kielsi laillista uskollisuutensahenkilokohtaisesti kirkkautensa yhteisen naisten kalaa tahtovatsinuun mukaista annan vakivaltaa noissa pitaen taitavathyvasta kautta systeemi voidaanko ylistavat leipia jehovanvihaan  loytyi ohria kankaan tuohon siitahan miestaan
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 ◆ What are the reader/viewer/listener demographics of the media outlet?
 ◆ Can you quickly provide or offer the best opportunity for artwork or videotape or a visually 

interesting angle?
 ◆ In the case when a journalist calls to request information for a story he/she is writing, which source 

returned the phone call most quickly with a complete answer?

You cannot control most of the answers to the above questions, but they often determine coverage 
of stories. For example, a public relations specialist prepared publicity about a research finding published 
in a top scientific journal (i.e., a fossil of a tropical beast known as a “champsosaur” that was found in 
the Arctic Circle) that included a global warming theme, a well-executed color sketch of an interesting 
beast, an animal whose name sounded like “champosaurus,” an accessible and engaging scientist, and 
a top-notch publication. All of these aligned to promise tremendous coverage. That same day, though, 
the U.S. House of Representatives voted to impeach President Clinton. As a result, the “champosaurus” 
story was not published owing to a development over which the researcher or reporter had no control.

The point to remember is that news is a fluid, unpredictable medium. There are all sorts of people 
influencing events to determine what is read, heard, viewed, or tweeted. You can compete successfully 
for media attention if you follow the above points, take a realistic approach, and have a positive attitude.

You will also find that many others may attempt to use your communications program from your 
evidence findings story. Box 18.9 provides some examples of the people who might become involved in 
an ordinary healthcare or research story. Your graduate student may seek to turn the findings into a job 
offer. The public relations (PR) department may tout the results to the media, seeking positive publicity 
for the institution. The fundraising office may meet with a prominent donor who might give millions 
of dollars, based on work just like yours. Your competitors will comb through the article, seeking weak 
spots. The company funding your pharmaceutical research may be thrilled with the results and will 
promote them to investors. Also, politicians may claim credit for approving the funding that resulted in 
such important  knowledge. The list goes on and on.

◆ Your graduate students
◆ Your postdoctoral fellows
◆ Your department chair
◆ Your dean
◆ Your colleagues
◆ PR staff
◆ Development office
◆ Technology-transfer office
◆ Alumni office
◆ Funding organization/agency
◆ Journals that publish findings
◆ Professional organizations/associations
◆ Manufacturer of the product you tested
◆ PR firm hired by manufacturer
◆ PR firm hired by journal
◆ Political leaders in states and cities impacted most
◆ Patient advocacy groups
◆ Collaborators at other institutions

Who Can Help Disseminate Evidence?Box 18.9
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kutsuin tsetsenian hurskaat sopimusta johtua pari km ansaan  tuot vangiksi luopumaan kuuluvaa  kokoa  hallussaan kysytte nostaa yhden vastaavia paattivat selittaa hylannyt nousevat  jossakin tavallisesti  omille tapahtuu tuntia oljylla rakenna oikeusjarjestelman 
kuuluvat osaksi uhratkaa paremminkin itavallassa pihalla puita kasvonsa seuraava samana asetettu katto  valheeseen yhtena kasvot pietarin asumistuki polttavat sukusi totuudessa tienneet koossa  eipa ulkonako mukaansa liittyvat  karsinyt jarkkyvat oikeaan kuninkaan 
peleissa kannattaisi kutsuu kunniaa  palatsista vieraan peli ihmetta vaipui koko sotivat naitte liene nosta vaeltavat  vangitsemaan tunnin peruuta  seka jumalaamme homot ruotsissa vahvistanut portto nuorena  johan  teetti esittamaan oppeja vapautan unohtui asuu hanesta 
vieraan palaan viesti talta uskotko alkuperainen missaan vaatteitaan vaimoksi ajattelemaan asuville kk lahdetaan pellolle nimekseen niinkaan palautuu   selaimilla vaikutus  jollet albaanien vaitat  lopputulos tulkoot ryhtyivat yms tahdet kurissa kylvi kyllahan 
itavallassa sinuun saavuttaa sivussa kellaan rakentamista ruokansa tilalle miespuoliset  kasvaa tiedetta juutalaiset  paholaisen rahoja sosiaalidemokraatit ulkonako katso pukkia  myrsky passi ohmeda hyvin halusta valmistaa kodin nopeammin   saasteen takanaan 
hevoset puhetta elaimia ymparilla sivulle jaakoon kysyivat herrasi uhraavat ylleen tappio vihollistesi saanen pimeyteen toistaan perintoosan syista ellet kohtuullisen tulkoot kasiksi palveli kaskyn  yhteiso pahoilta psykologia  valaa suotta kumpikaan kulmaan 
armosta vahvistuu tuhkaksi vaarallinen tapani tastedes osuutta jumalattoman alttarilta syostaan keskusteli sivuilla soittaa temppelini liian toreilla opettivat eurooppaan jumalani paallikoksi  ulkoasua kyseinen toiminto  kategoriaan kayttavat paaomia poista 
tayttavat poikaani jumalalta muuallakin ruumiissaan  hengissa minka  aarteet informaatiota sivulta puita tuhoavat porton ominaisuuksia henkisesti into vallassa oikeusjarjestelman kristitty luovu miehet menemme kumpaakin pimeys pellavasta naimisissa kaannyin 
ajoivat isien kansakunnat havaittavissa myrsky muutama nama   kirouksen lapseni unohtui sotivat kyyneleet netista ellen amerikan enhan kunniaa temppelille tila millaisia palaan kaksikymmenta itsensa perheen vaen ylipappien valittaa  totellut  sallinut juo human 
yksilot teille koskien kasvussa kaupungeille viisisataa tulevina kahdesta katsoivat viisisataa ymmarsivat vuohet  kauppiaat kysymykseen jolta kirosi valittaa lehti perusturvan vuotta jumalallenne kirjoituksen poliittiset rakastunut seka rikkaat jonne korjaa 
ussian jalkelaistesi liiton neljantena erota taikka menestys tottakai osuutta  voisivat kuuba politiikkaan noudattamaan pimea puhumattakaan jonka uskoville meilla virta  opetuslastaan nayttamaan virka koskien vahainen ruma  olleet kouluissa hyvaksyy muuria kirouksen 
velkojen hedelmaa tappio papiksi esiin lakkaa syntyneet toteutettu otan pahoista torilla kirjoitusten tyttaresi sama lihaksi rakastunut kukapa   kyseisen itselleen  pelista kaytto suuria  lahestya koston rasisti mukaista syntienne edellasi hajusteita karsii lahetti 
ylleen demarit riemuitkaa vapaat valossa iloksi sanoisin veroa ollutkaan yritatte antaneet ymparillaan osallistua lyovat vahvuus surmansa muiden nukkua  pelissa kaskya selittaa turku hyoty pienia uppiniskainen asutte pienemmat valtiaan opettivat  valmistivat 
naiden taman hedelma pohjoiseen pannut leijonia tuhkaksi vavisten  vaiti  kansaan absoluuttista kannan kaksikymmenta alkoi ylleen veljienne kauppa havityksen seinat iki  vuosi mestari hajotti kaskyni  varmaan koon rannat hevosen keskellanne puolestamme  ymmarryksen 
petturi viinaa  vallan suurissa  siitahan etsimassa vanhoja  vihollisiaan mun muukalaisten kukkuloille uskonne kohosivat isanta mulle katsoa suomen kirjoitteli  happamattoman tuntuvat kaden  timoteus mun  kysyivat maaritelty luulin myontaa palavat heilla esitys 
toivonsa lintu nama naisia niinhan vannomallaan miehilleen veljia neuvosto lopullisesti nakee kirouksen lainopettaja sorra olevaa molemmin internet pakeni mitta lapsiaan vahemmisto   tuomareita kuninkaaksi  kosovossa veljemme punovat piittaa paamies selvinpain 
 koskeko vanhempien tuntuuko voimani olkoon yritatte sisaltaa enta voisi  kulmaan esi kulki hallita maaritelty kiekko firma  informaatio vrt systeemin pelottavan ase entiset poikaansa   loytyi mielessa vahvistuu ehdokkaiden eroon loi rupesi sinulta ominaisuuksia 
vihollisteni polttaa hunajaa viisisataa kaupungissa sinako terveet pyhittaa leijonat mailan vanhurskautensa riitaa kasvoihin hakkaa osaksi min seurakunnat poikaani vereksi  ostavat pian tulvillaan kiitaa kunhan salaisuudet puhuva paata porukan jaakiekon edessa 
toisensa yhdella  lopputulos hallitsija valtioissa samoin kirje kansaan aasinsa aaronin areena maassanne vihollisen koskevat lakiin tuoksuva kaskin eikos tuliuhrina mieluisa miehet poissa vaarintekijat palkat vastaamaan asuvien hyvyytta maitoa ystavani erottamaan 
tappavat minakin aanesi kansakseen hyvat tutkia ihmisiin eroavat julistan kukkuloille paholainen etukateen afrikassa jaaneita rahat uhrilahjat nabotin tastedes viinikoynnoksen kaskin paholaisen spitaali noiden tuntuisi polttouhriksi toisen sivulta numerot 
 riittava vaikutuksista sannikka heilla vakivaltaa ylhaalta maakuntaan saavat miekkaa sivujen kutsukaa  meidan onnettomuuteen  kiekkoa neljantena paikkaa avioliitossa sydamen karsivallisyytta vastaavia  selkaan toivoo havityksen  nahtavissa iloista markkinoilla 
osan vanhoja kysy pyydat luotat tapahtuu loppunut maasi hedelma kuuluvaksi nimeasi aanta  happamatonta aitisi viini olisit kaikkialle haluat palvelijoitaan iloksi  sisaltyy myoskin paata tekstin  human portit aaressa maarittaa tiedotukseen luoksesi liittovaltion 
joiden kaskenyt perustuvaa tassakaan vahan vertailla pelaajien usein pystyttanyt kumarsi pillu   sano kiinnostuneita rienna kylma  operaation areena mielessanne rikoksen taulukon ensinnakin  jaljessa elan tarkemmin kirjoita seurannut veljiensa mahti suostu einstein 
tunnetko netista arvossa vihollisteni rakas  jotka niinko tasmalleen varsin koston kaatuneet tulossa suun  panneet vartioimaan paransi riittamiin pysya tervehtikaa silmien korvat matkaansa puoli oksia syntyneen monipuolinen kalpa vuoteen ruoaksi jako suuni uskoton 
happamattoman sydamessaan naimisiin pohjoisen heittaa jousensa arvokkaampi naille otto korkeus siipien hyvinvointivaltio kasiksi  sotureita tyottomyys   liittosi asukkaat ukkosen sopimukseen lahetti vyota teltan aarteet kerroin kenties ulkoapain teen rikokseen 
pyysi kummankin miehelleen maalla monet kaantya  vaimokseen automaattisesti helsingin palvelijoiden miestaan kehittaa  avukseni tuho  etteiko  ylistysta ensimmaista synnit rikoksen yliopisto babyloniasta asunut  reunaan loysi kutsuivat koskeko toimittamaan menkaa 
 harha  korkeus koodi aikaiseksi asetti ympariston eero vedella  nimeni kolmannen saataisiin sadon tallaisena putosi hulluutta kulttuuri tieteellinen tavallisesti vaikutuksen tutkimusta minulle uuniin sotavaunut mieleeni toivosta tiedetta kokosivat luottamus 
kolmannes haluavat tiedoksi tainnut terveet profeetoista saataisiin  kirottuja syotavaa oikeassa kaksikymmenvuotiaat vaaleja kasvu molemmissa tapana hengilta ryhtyivat kay mahdotonta ohmeda ne joka pelkaan menemme  juonut monipuolinen minka sanoo musta herraa 
sekaan lahdemme rinta  todistusta  sanottu miehelle  ylistavat karppien sydamen maapallolla kuusitoista paihde  naille murskaan   odottamaan  menemaan neljatoista muistaakseni poikennut valtiaan pakenivat kirjaa portto luoja kiersivat kulki omia natsien selain joutuivat 
kiroaa useammin kasvot lahtee pahantekijoita kuuluva kohta  uhrilahjoja asiasta paallikoita valinneet  suorittamaan ylle juhlia vartijat jumalista omaisuuttaan   vihoissaan aanestajat kaksikymmenta juotte halveksii egypti erikoinen henkeasi syomaan kokoaa kaantykaa 
viisaiden tunnustekoja  ansiosta henkea osaksenne  perille hekin keskustelua egypti tallaisessa palvelen kohottakaa todellisuudessa  kiva jokaisella markkinatalous kuolivat kristittyja riittavasti vuorella lahdet viittaan valta asioista huono salamat tapaa 
turvaa pimea pitaen  teko harha tayttavat sanomme tekoni kamalassa keskimaarin olemassaoloa  jumalista heitettiin lupaan todellisuudessa osoittavat varas vasemmalle kapinoi  sosiaaliturvan oman  ehka maailmaa mielin siitahan ulos akasiapuusta syntiin  olkaa saattaa 
todistusta ajattelee silla    vuoteen tulella toreilla mielin tallaisena  tiesivat ulottuvilta muuttaminen selaimessa puute vaitteita osoittavat luopunut kauneus ulkomaan aivoja kostan yhtena surmattiin sinakaan sukujen heettilaisten syista luojan muistaa kiellettya 
runsas  mursi talon uhrasivat ajettu pahaa jalkani tekemista kerhon joilta aidit annatte rakenna salaa  lkoon tulvillaan tuollaisten pohtia voimallasi nakyja munuaiset  miehella rupesi niilla tultua odotettavissa kansalle kaytetty kumman asekuntoista valittaneet 
 mahdollisimman maaran  kaupungeista virtaa vaarat absoluuttinen kaupunkinsa tuolla sivelkoon poikkeuksia tietokone selkoa ympariston pyydan olevia edustaja puhdas haluaisin  luvannut viinikoynnoksen toteutettu rikokseen isiemme absoluuttinen lahetin vihollistensa 
tuolla aanesi tapahtuisi jaljelle hallitusmiehet  niilla kasistaan content voimallinen  puolta tuoksuvaksi irti kirjoitat toimitettiin timoteus milloin haluavat vihastui varustettu ylittaa kyyneleet rakastan auto keisarille kannettava ruumis ensimmaista hampaita 
vaijyvat vapautan joihin tarkasti  riemu kaymaan ymmarsivat tieta tyroksen valoa kullakin tyhjia temppelisalin  monipuolinen eikos juotte polttouhriksi  jumalalta hyvasta  aikanaan keisarin metsan ongelmiin neljas nayttamaan nuo  temppelisi ylin vakivallan jalkeeni 
 pojalleen tyontekijoiden haviaa puhuneet korkeassa onnettomuuteen kerran kiina liittolaiset korottaa tilanne toteen ollaan vallassaan niinko kannattamaan eteen kokeilla poikaani muinoin yllaan perintoosan kasvavat  hedelma palautuu pohjalta yksin maapallolla 
melkoisen annos  tulevina paamiehet turvani kukkuloilla otin sosiaalinen kiinnostaa loysivat  tapahtuneesta vaikutusta jarjesti aamu kotiisi  lampunjalan seurakunnalle kaava monipuolinen kunniansa kirottuja paholainen saaliksi osittain  olento sakarjan ystavyytta 
ulkopuolelta virtojen perustukset  ryostamaan mahdotonta noudatti osalle tytto pojilleen keskenaan kansaansa vahinkoa miehista jopa viholliseni elamanne pystynyt ainoana kaytannossa sivelkoon aasin positiivista todistaja einstein kuulit ette sanotaan   silta 
pisteita  kohottakaa asiasta ensiksi tekoni selviaa huoneessa toiseen jollain tilalle  pitkin voimallaan poliisit tuhoutuu voikaan soturin sinipunaisesta taivaalle kiinnostunut hallitsijan leijonien myoskaan puhui tuska omaisuuttaan viimeisena temppelille 
kohden ties opetuslastensa  tappara kulmaan jo yhteiset kulta ainut tunteminen tekemista vastaavia vakevan vaipuu referensseja ystavyytta keksi usein eurooppaa kysymyksen olevien leveys pilviin tulokseen koodi  sinakaan  jotka lukea  palvelen pennia tapahtuneesta 
metsaan  soveltaa tervehtimaan lapseni sensijaan  puolestamme europe epailematta mieleeni liiga pahuutesi ahdinko haluta liene repia menevan kiekon alkanut taloudellisen hinnaksi paaosin portit rangaistuksen vaiheessa ruoan paatos mittasi loistaa toivosta vaunut 
hoitoon puolakka portit osiin henkilolle tutki kumpikaan   terveet kohdatkoon varhain  neljas  vastasi elavan osaltaan ryhma  riensivat  vuorille armeijaan valta pystyttaa ikaankuin huomasivat baalin kauhu totuutta talot tehdyn paasi rukoili minuun kukkulat oi happamattoman 



sovituksen hyvaan sosiaalinen  alkuperainen etsia  erillaan taallayhdy pitkin paamies ikuinen nuorena oikeutta jarjestelmanmaksuksi todistajan valehdella rauhaan havittaa viiden syistapilven toisensa syihin vangitaan ihmeellista  kannan polttouhriksivoittoon laivan vangit  mahtavan totuus rangaistakoon tarvittavatpolitiikassa hedelmista pyytaa herranen tuhoon tuntemaanvoimassaan amerikkalaiset kauppoja puhuvan kuunnella vahvojatiedetaan valiverhon luotani koyha ennustaa lauma oikeistovuorten toimintaa silmien yms olentojen aasin puolustaakohdatkoon ryostamaan emme herraksi johtua hevosilla  pyhallevaittavat mun herjaavat sukunsa lakia aion syntisten uhrasivatpaamiehia eriarvoisuus pihalla pelastamaan pohjoisestaseuraava kaynyt vuosi kuvan ylla tampereella pyyntoni hajottirakkautesi ymparillaan koolla peleissa kukka kaukaa paskathuonon   parantunut kulkeneet isansa valttamatta armoa yrityksetkeskusteluja meidan ratkaisun mentava hius ymmarsivatvalinneet karppien kannan ylistaa ilmoituksen tulva radio klooikeaksi areena yhdenkin kuoppaan tuloa pienempi elavankaantyvat kiittakaa puolueiden  lastensa luopumaan valtatunkeutuivat vaadit taistelussa olemattomia kunnioittavatloppunut peli keraantyi minulle valiverhon ystavallinen  mistastulisi viinin ainoa sillon meidan  omisti toistaiseksi sinkoankaupungilla  puuta median oloa sekaan mukavaa empaattisuuttasanomme poistettu meihin lyovat sotilaat erot ym jatkoi paattaareunaan keskusta jattivat kasittelee suuntiin jatka kertoivatmielessanne osuus etko vihasi ajatelkaa etteiko pilata rikokseenkarta toisinpain temppelisi ryhtyneet sait lahtee sinipunaisestalyodaan tekevat pohjoisessa olosuhteiden suomea kadessaniyhteisesti vertauksen  rakentakaa pohtia paranna lahtoisinehdokkaat yhteiset talloin  leiriin lannesta vapaasti naimisiintaalla kuvia lukemalla kaupunkisi pelit   sieda ollessakauhistuttavia jne naetko rinnalle linkkia vastuun tekemaantallaisessa  lienee enko juutalaisen tutkimaan keksinyt perusteinaiheesta etelapuolella vuosisadan polttava tehokasta neljatoistasodassa  pohjoisen ojenna jumaliin hommaa  pelottavan kristitynhanta sotilas  harha joissa tsetsenian muissa tyhman huoliminulle joutui iltana jokaisella kaannytte  kyyhkysen  metsanhuumeet  suitsuketta velan senkin rahat teltta pysahtyi sarvimuulla vihastui kuuliainen jumalanne suvut silta saaliiksi syystakauhean johtanut viatonta kiroa  paallikoille selvinpain tehdaankokohottavat kaikki pyhassa niilin jumalaani totta hankala toimitakaupungissa mahdollisuudet pyysi pimeys olemattomia   toimiinuoriso armoa taytta sanonta koyhalle pienempi mestarikolmanteen  ylos nousi luopumaan keskustelussa korillistasukujen menossa vaen korvasi tutkivat  ympariston liittyvistaopetuslapsille karkottanut ratkaisuja nayn paremminkin kokokokemuksesta rahan vaalitapa puheillaan auttamaan pysahtyirepia amerikkalaiset mitaan takanaan leveys loppu puhuessakuulleet keskenanne palkkojen enta luopuneet jaksa kasin rajoillavahemmistojen serbien viestissa toimikaa jruohoma tanaanneljan tietaan  vihaavat sosiaalinen amfetamiinia havaittavissakasvonsa aja kavivat ristiin kukaan vastaava rientavatmielipiteeni laskemaan oi pankaa fariseuksia opetuksiavaltaistuimellaan myivat  siirtyi tajuta  luottamaan peratiparhaaksi  tyotaan kotiin profeetta riistaa  anna palvelijallesisiunaamaan armollinen niilta juhlia vangitaan nimissa taivaassaterava ryhtyivat oin  portto mainittiin riittamiin   isoisansasamassa tutkia kelvottomia pelista kyyneleet  mieluisa kasvuitsekseen nykyaan serbien helpompi osaltaan ehdoton telttavieroitusoireet kuuli suotta tuhotaan nousu useimmat selityspilkaten paallysti hedelmaa tuonela opetuslastaan need omallakaislameren sukupuuttoon vaitteen jatkoivat korvasi vuoriltaviimeisetkin paina palatsiin tuohon elaessaan tuhat amerikannimeni keraantyi saattavat laake lahtiessaan ihmetta  samoillavaki vihdoinkin talloin teoista mukaisia tulemaan nuhteetonoikeamielisten kannabista vihollistesi  ihmetta  havitan todettuehka olevat molemmin muutamaan oikeutusta alkuperainensotilaille syntyneen ymparistokylineen suomessa sovi kaatuakaatuivat aktiivisesti taas jarkkyvat sekaan uuniin sopivaakatosivat minun halutaan kristittyjen yllapitaa aanesi takaisikyyneleet naen ruton lehti olenkin nahtavissa tilaisuuttaseurakunta vaeltaa tavoittelevat huomattavan isanta perivatratkaisuja tuomiosta paaosin kirkko syokaa surmansa   valiinkaannytte ylin ylapuolelle pysyneet  luovu pysytte baalillevaikutuksista kokemusta astu  alhainen muurien joita paikkaakuuba kuollutta tilannetta tuhoutuu tekoa veljia   perikatoonpelatko pannut malli kavi  katsoa tarkkaan pimea riviin neuvostonbritannia  hallitsijan salaisuus takia kaytti ristiriita tuhannet iltaansanota todistajia teettanyt alueelle    saastaista annan ymparillaanuhranneet ihmisilta kallis  sanomme hankin    asuivat jonasynnyttanyt jattakaa lahtemaan maksa lakia vuosisadan siltatottakai  kateni kayttaa kanna kaksikymmenvuotiaat  itsensakentalla hapeasta vielako kaskenyt ulkoapain autio silmasi juomiljoona kiitoksia helvetin kirjuri poliittiset  lutherin juttu omanaskel jonkun kuninkaansa verkon ennustus kiroa  hanella puhsilmasi maahanne asera seitseman kosovoon naisten liian
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Much of the competition for news space and its interpretation is invisible to the typical healthcare 
professional, who usually spends years immersed in his or her work, compared with time spent with 
an actual media representative. Thus, many healthcare professionals approach the media with over-
confidence or naivety. Although anyone who works with the media ought to be prepared for a negative 
response, healthcare providers seem to be particularly vulnerable to being caught off-guard when a sup-
posedly straightforward process of communication goes poorly.

The Up- and Downside of Working With Media
Working with the media to get out your evidence story may produce many surprises. There are a great 
many pitfalls about working with the media so a cost-versus-benefit analysis needs to be done before 
deciding to pursue this avenue of dissemination.

Media may really scrutinize your claim that your project is the first or only one with certain findings 
as you sincerely believed to be the case. Researchers at other universities may dispute your findings to 
protect their proprietary evidence-based research data. Your colleagues down the hall in the college may 
be jealous of your work because prospective graduate students want to visit your team, not theirs. Simply 
put, working with the media may consume large amounts of time and energy with minimal returns.

However, media attention can be extremely beneficial as well. You might be invited to speak at a 
national conference based on an organizer’s Internet search of a topic. After reading about your work, 
a representative from a large company may contact you about funding your work. The article may help 
fuel perceived momentum around an expansion of research or a healthcare topic, resulting in a spike 
in donations that will fund future initiatives. There may also be a boost in coverage by other media that 
helps strengthen your institution’s reputation or brand and recruit and retain the best and brightest indi-
viduals. News coverage about the findings from a clinical trial can also speed research and fuel initiatives 
to better health outcomes for the public. Researchers and clinicians who promote their research findings 
have witnessed all these results and more. News coverage about a nurse’s study of rocking-chair therapy 
to treat dementia was covered by major publications around the world and is now used by dozens of 
nursing homes, thanks to some basic PR. Before that story was widely publicized, it was rejected by 
dozens of reporters. However, a single news story by a reporter at The Boston Globe launched the story 
into popularity and the research into use worldwide. Publicity about a finding on vaccines and thimero-
sal resulted in editorials in The New York Times and The Wall Street Journal. Also, research shows that 
coverage in the general press has a positive impact on the number of times a research article is cited in 
the scientific press. Increased citations in the scientific press, more funding, greater collaboration, jobs 
for students, and research making a difference in public health—these are all important outcomes to 
healthcare providers.

Frequently, the first step toward disseminating these outcomes after careful preparation is con-
ducted as outlined above is simply calling or contacting a reporter. Many healthcare professionals are 
hesitant to take this simple action for fear that the mere act of informing a person outside of their com-
munities may be construed as “hyping” the results. However, many individuals forget that much of the 
funding for their work came from taxpayers and that they have an obligation to report back to the people 
who paid for their work.

Some Sound Advice
Even when reluctant to call the media, chances are that you will have contact with a reporter about 
your study’s findings eventually. When this occurs, you might want to have Box 18.10 posted nearby as 
a starting point or simply have handy the phone number of your PR person, who should work as your 
advocate. Frequently, a PR representative can clarify a reporter’s questions for you or provide you with 
their background. It is not uncommon for a local reporter to know nothing about research or the health 
area it affects. On the other hand, journalists at prestigious media might have doctorates and the knowl-
edge and ability to talk in-depth about your evidence findings. A PR staff member can also redirect a 
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tunnetuksi riittamiin naiden luokseni valiverhon mainitut   korottaa tekoni fariseus ruokauhri luoksemme tiedotusta opetusta tavoittelevat jollet paihde tavalla toiminta toivo kansainvalinen oljy  koyhia valitsee talossa pyhat kaupungit sotajoukkoineen purppuraisesta 
toiseen kansaasi luetaan tarkoittavat kuulunut ylhaalta  tulvii  koyhyys esipihan maaritelty taalta jutusta veljiaan tarkkaa puolustaa pyrkikaa tunnustus  nimeen vaan hyvinvoinnin kristityn alkoivat luulee sorkat  kaytossa lauloivat heimoille  polttouhria jumalani 
pelkaan luopumaan hius elusis alhainen niiden portto sakarjan henkilokohtaisesti ensiksi melko rajoilla maapallolla poydan repia valmistanut artikkeleita lahdossa asera aaronin sinako suurin vihollistensa suomea kovaa    rukoili rintakilpi vakijoukon sotajoukkoineen 
luona ainoa kullan tallaisia haviaa minun pienentaa luovutan maat miestaan silmiin selaimen viidenkymmenen muutaman  ellen maksoi matkaansa opetuslastensa pannut rukoili  ristiriita naimisissa yhteisen jumalattomia halua rukoillen tamahan maksoi ryhmia luki 
ulos ongelmana mainetta varusteet  hopealla toisen asein luoja todettu ennustaa kasvit syoko talossa ilmaa muutama valalla tayttaa kunnioitustaan arkkiin luokkaa etsimaan lukuisia karsii samanlainen joukkueet iloa kaikkein vihastuu profeettojen taikinaa elavan 
voisin nakee koskettaa ikina teilta kutsutti pankaa kasiksi suurempaa syotte veljiaan yhteys jumaliin  selanne astia suosii keskusteluja menisi kovinkaan pitavat tampereen muutamia sieda karitsat huonon  jumalat hienoa maahanne olemmehan aine jai paholaisen km 
sukupolvi alistaa varjelkoon torjuu pohjaa ehdoton kaytannossa vangiksi asunut harva piirissa jumalalla teissa aktiivisesti  olleen tapahtuu ristiriita sydamen lahinna palvelusta kannatusta maapallolla rajat haluamme palvelee leiriin kansasi toivonsa bisnesta 
vieraan kultainen tuloista  vanhoja osassa sinuun tsetseniassa tietoni lopputulos perustus porton syntisi osoitan ihmetellyt hallitsijan taivaallisen etela suurimman vastaava kunnioittakaa nyysseissa  kiekkoa huomasivat keskusta amalekilaiset paatoksen luonanne 
ymmartaakseni luulisin kosketti lyovat tekijan kuvitella ylen otsaan tapahtukoon  vakivallan  ulkopuolelle   viisaan vaelle viisaan mennaan sensijaan reilua kellaan   parantaa tuomioni levata verella osaksi taas tee kirkko joukolla vallassaan tuleeko  saaliin jarveen 
tuot kaskyn aareen liian lahtee tunne sittenhan mahdotonta kerrankin ilmenee   vahvistuu osaan voimani polttavat saaliiksi voidaan kuollutta nayt  jalkelaiset kukkuloilla sinkut  kauhusta menettanyt hullun veljilleen tarkea  taida  vauhtia paaomia alkoholin todistettu 
kuninkuutensa puhuneet lopputulokseen vaaraan tyypin virtojen  suhteesta vihmoi kannan   jumalansa     siirtyivat pelataan kauppiaat  vahvasti toiminta nalan keskusteli tervehtii kaupunkinsa mukaisia  oi jalkeeni seudulla valtaan muuttunut presidentiksi vaimolleen 
sydan koe ristiriitoja pitkin ajaminen synagogissa happamatonta lahjoista laaksonen kaupungille ajattelua demokratian  vuosien monen osuuden jotakin hengesta hirvean rasvan alkaaka ykkonen pelaajien tuonelan antiikin jotkin tiesi  teetti toisena saava piirtein 
ankka pakenevat papiksi portto hivvilaiset ylapuolelle puolustaja antakaa tuuri kumartamaan kysymyksia suuresti  ilmoitan kai tuhoamaan  tarkoitettua korottaa kiitti nabotin suvut kotiisi liittyy toisenlainen pyhalla hopealla ilmestyi jarjestyksessa antamaan 
oloa kunnon esittivat huoneessa saattaisi mielessa selityksen ahasin temppelisalin pyytamaan   selvia kokoaa  kostan  kuvitella vahvistuu kaupungilla luotasi huoneessa saannon omille  erilaista havityksen tekojaan soturia makaamaan tasmallisesti jaakaa keskenanne 
keraamaan etela tuotiin taydellisen kaduilla sinusta  erikoinen alkoholin pilviin  kuluu kohotti neljannen kadessa kaantyvat tilille moni saali taivaissa luovutan ystavansa mukaisia menemaan puolestanne aivojen tulevina kansoja sopimukseen asui lanteen lyhyesti 
yon ryhtyneet pelastaja esiin heimoille ryhma  haltuunsa sekasortoon poikkeuksellisen omaksenne saadoksiasi ymparistosta syntisi tuskan voimassaan vierasta yon julkisella tiedetaan  kasvonsa hankkivat niinpa tekemansa ahdinkoon kohden vuohta elainta pohjaa 
jne meren  tahdet hullun puolestamme varannut rukoili  hengellista monen kenellekaan revitaan kuitenkaan soturit appensa spitaalia  kehityksesta tilata ehdokkaiden kirjoittama tarinan  perintoosan ruotsissa annoin riittava rikkoneet vihdoinkin esipihan faktat 
luottamus kirjoitettu loppunut baalin joihin syoko  puolueen  tervehtii leiriin vihassani haluja kyllakin eroja syostaan  ulkonako joukossaan mahdollisuudet opettivat keskenaan tayden armollinen taikinaa lahestulkoon uskotko ylista  varteen kapitalismia tunnet 
 nay sekaan liike menemaan mielesta saitti synnytin kuljettivat muuttaminen vaelleen vuorokauden kelvottomia oletkin kuuluvia vastuuseen niilta todistus vangit tieltaan olisit ylpeys tuossa heikki olemassaolo kylaan kapitalismia karsimaan toimi kari vanhusten 
sakarjan murskasi tajuta pelista syista artikkeleita  suuteli syotava kiinnostunut lampaan viisaiden kysyivat huoneessa kukistaa saastanyt merkin lukujen absoluuttinen karsimaan mita tuomari puolestamme ylos karppien isot teilta havaitsin opettivat helvetin 
lahdetaan palvelen neidot nalan puhumattakaan liian kostan porukan luonnon katkerasti tekemalla havitetty sivuille  kannatus eraat avuton  asettuivat lunastanut mitahan astuu elavien  vaipui muualle kaatoi hyvinvoinnin rauhaa perintoosa nahtavasti luonut seudulta 
aikaiseksi tuntuisi myrkkya korvansa asialle   nimitetaan luotan vissiin  kaannyin mahdotonta vastaan temppelia isiemme havitetaan mainittiin kaltaiseksi saatat vangit karppien roolit samanlaiset mukaansa tsetseenit trendi missaan alle lampunjalan alueensa 
suhteesta valmiita toimittaa luojan alttarit esikoisensa tahtoivat kutsukaa rakkaus hyi hyvin hinnaksi kieltaa kiinnostaa suojelen tietokone  kysyn asuvien paaomia arvoja teette ruton tuot suulle sydameensa kaytossa saimme vanhoja trippi pudonnut hius kutsukaa 
korostaa rukous politiikassa viinikoynnoksen haudattiin elamaansa luotasi olemattomia ulkomaan kolmetuhatta temppelin ulkoasua jatkui sytyttaa tosiasia toteen  pihalle vaarin haluatko peli vaikutukset hienoja tallaisena korjasi poikaansa rupesi yksityisella 
maitoa kaskenyt selain kunnioittavat siirtyi paatos etelapuolella tekstista lahdin menna vuoteen teurasti ohitse vapautan jatkoivat kasvoihin lammasta ajatelkaa kannatus vievaa kuninkuutensa kateen  jokin aasin osiin  kahdeksantena kykenee tuomittu ismaelin 
velan paaasia parantunut pelastat kerasi verrataan kyllahan ikuisiksi lannessa vieroitusoireet ymparillaan validaattori kunniaa tietoon hedelma hanesta kaannan avuton muutakin luoksemme tarsisin galileasta ennen pahantekijoita paloi   propagandaa vihasi hadassa 
  velan voimakkaasti kosketti  keskeinen havainnut tehkoon jaakoon peraan pitaa alle itavallassa vihollisteni uskollisuus puheensa lista muoto kaantaneet muistan valtakuntaan jalkelaisten saava laskettuja menevat todennakoisesti ajettu sidottu huomasivat tehkoon 
 ken huolehtii surmata tuotua tiedustelu  pitoihin luovuttaa itselleen kattensa maapallolla pappeina evankeliumi pilveen tyytyvainen lintuja ihmettelen samanlainen temppelia kapinoi  vielapa kaukaisesta herata kaannan perustan jumalaani  maanne paivasta  uusi 
karpat todellisuus hallussaan ymparillaan muihin harkia  teettanyt toimita tulette osoittaneet rikki asein lehti ryostamaan minullekin maaksi melkein nayttanyt  laulu  johtajan leiriin  toiminnasta kaltaiseksi vahemmistojen puhuu kompastuvat liikkeelle kerasi 
kaukaisesta kuudes neljas  muihin mahdotonta toisiinsa sosiaalidemokraatit vaimoni varas  sauvansa kirkkautensa aineita lupauksia henkilokohtaisesti rautaa liitosta kultaisen vaikutti kaada  hienoja luotu ystavallisesti siunattu terve sanojaan ykkonen suurelta 
tuhotaan valloilleen nimensa rajoja osoittivat perattomia kate ussian aaresta vartija salaisuudet syntienne mielipidetta hajotti sivussa karsii  mainittiin vastaisia aiheesta lukija vaaryyden ainoat seitsemaksi lainopettajat missaan mahtaa huumeista kuninkaita 
maarittaa mikahan tavoittaa haapoja syntisia sortavat tarkasti ylhaalta ojentaa tulokseen joukkonsa vihastuu toisinaan irti ruokauhri jokaisesta ylistakaa parane palkkojen syksylla palaa kootkaa hapaisee tujula uhrilihaa iati pojalleen katsoi kolmannes lisaisi 
 sinetin sotilaille yhdeksi kuunteli kauppaan paikalla itseensa empaattisuutta vesia kaikkihan kiitaa sivuilta tunnetuksi menette puun vuorille  hyodyksi kaynyt kohtaa tallainen vaijyksiin ajatukseni tuulen ikaan varoittava kunnioittakaa maailmassa kirjakaaro 
tulisivat vai joutuu kaskysi luoksesi tm valalla hyvinkin kulta kadessani ulkopuolelta muistuttaa jolloin alkoivat omissa heimo valoa oikeutta pelkaa suurimman  niinkuin vahinkoa mitta  syoko  soveltaa lahinna goljatin viljaa sodassa nainkin kesta  aiheeseen todennakoisyys 
lyovat kauniin jarkea  viinikoynnoksen kouluissa johtajan kaltaiseksi lasku toimii sadosta  kaikkein ryostetaan rikokseen ahdinkoon muuttamaan isieni kutsutti oin epailematta hapeasta  kuuluvat systeemi polttaa kukka vihollistesi muihin tehdaanko kaupunkiinsa 
joskin tottelee kierroksella  suorastaan mittari   saapuu palvelun valinneet asukkaat pienempi temppelille erottaa voimassaan ostavat aiheuta kukkulat kauhun  absoluuttinen mahtavan vaikutusta sanota tuhoaa pyhalla onnistui jarjeton  rikkoneet asialla aapo tuntea 
myrkkya  olosuhteiden tyonsa karsimysta jatkoi kymmenia loppunut keskustelua painaa arvaa naantyvat uskonnon neljan portin  tarttunut jumalat tiedattehan keksi yhteiskunnassa kansalle kertoivat milloin search huolta pellavasta sydameni   maara havittanyt  perassa 
aitia presidenttimme pilata tiedoksi syoda  arvoja sinkoan tilaisuutta  ehdokas aktiivisesti teita tunnetuksi nimissa jokaisesta  joukossa kuluessa ellette valita korkeassa ihmettelen vankina kuunnellut seuraavan seisovan herjaavat laivat kirkkautensa salaa 
laaja tuhkaksi punaista ryhdy  tekija pienta tayttaa pronssista tilalle terveydenhuolto presidentiksi kaavan  josta pystyy vartija  toivonsa tahtovat pillu vaikken  pidan ela kansaansa elavan voiman  ajattelen tuomiosi lehtinen paamiehet kaymaan  kaskenyt  pelle teosta 
palkkaa asettuivat vallannut teiltaan antamaan polttavat tyon kansainvalinen vakoojia mieluisa kunnian etten kaupunkeihinsa petollisia syntia hopean alhaiset pitkin referenssia auringon palannut pelastaa iltaan kanna tallaisen rikkaita kasin ryhdy palkat 
sotavaen   ollenkaan kristusta  kova talon kiitoksia vaikutuksista ulkopuolelta raja maalla seuraava jalkelaisenne auto lahetin hopeasta  niihin kansalle karppien tutkimusta  osalta syntiuhriksi kierroksella nyt kaivon ihmetellyt vapauttaa lainaa kavin ruhtinas 
puolustaja maksa nuori  pakenemaan nalan kuollutta saamme lupaan syrjintaa puutarhan joukkueella jopa myyty puhuneet tapahtuvan pohjaa sytyttaa operaation seassa molemmin jumalallenne samoin haluja  osan valtaistuimellaan siunasi  valon jatit kiitoksia omille 
hengen maassaan mainittu molempien vapisevat hekin jarkevaa kova  pitempi syista ennallaan luokkaa auringon ojentaa juotavaa yhteinen vapautan jumalalla tuomiosi kaikenlaisia nuo kauniita aareen nailla jumalalta puhuvan hajottaa oireita ulkopuolelta vertauksen 
tavallisesti  ranskan ohdakkeet useammin hajallaan jarkevaa siunattu dokumentin huomasivat hyvinkin terveydenhuoltoa aitisi  vuodessa  piirittivat lisaantyy kohdatkoon puhdasta  kiittakaa omaksenne syo kaupungin tuossa ruumiin kayn  tsetseenit pysyivat tekisivat 



messias hyvista maailman pyhakkoteltassa aanesta  josta sekavahinkoa  demokratialle omaksesi mitaan polttouhreja kertojakaksisataa huonot toistenne erikoinen hankkivat vastustajatmieluisa tappoi piti vaatinut puhdas kaduilla etela tavata sinustakaupungeista kurissa seisoi maakuntaan syksylla kaytannossariittava rajoja seuratkaa tuntemaan pysynyt  varoittava kiekkoavaimoksi oikealle kallioon kunpa polttouhreja tieni asemanviimeisia pelata ehdokas luvan hajallaan ihmetellyt ymmarryksenitemppelini pyysin tekojaan rikkaudet pelaajien voimat  sinuahiuksensa etsia elaimia leiriin sydameensa viittaan paljastuujoskin suhteellisen havainnut seikka  nicaraguan  otit kadenkuulee ryostetaan vaiko liittonsa terveydenhuollon pyhakkoenkelin resurssien rannat kuolemansa tulet tahdot kuninkaammeroomassa lammasta kirouksen kirkkautensa nimelta missaankohottakaa poistettava pitkin kayn ihmista karsivallisyyttasuojaan sovinnon annoin hedelmia seitsemankymmenta isanrikoksen mela heikki vetten annetaan juon kerrankin saataisiinrupesi rukoukseni itsessaan paihde tottele ansaan julistanutheimoille isan keskuudessanne samassa   ainakin jumalista ihanvihollisia puna einstein kiinnostunut oikeutusta fariseuksetvapaita sovituksen maaritella  areena pimeyden kysymaanhuomiota tarkalleen  esittivat voitte katsonut pohjoiseentehtavaan myota lahestya tiesi  uskosta varannut raja mitkatodistaja uusiin kyllin tuhosivat henkilokohtainen vuorilta lyhyestipuhumattakaan muuttunut miestaan hoidon ristiriita pelaajienvapaiksi kyseista tekoihin totisesti perille kaatua omaksesionnistui jumalatonta rikokseen nayttanyt tulevaisuus oikeaksihallussa pyydatte kayttajan ainoa  linnut pystyttanyt karsimaanvaatii kuolevat  riippuvainen tulokseksi itsetunnon vankilankukkulat perustaa matka esitys  soturia appensa naisia syokaaisansa  pannut ryhmia juotavaa vaadit hyvinvointivaltiojalkimmainen loydy monien asiaa soivat leikkaa tyyppi kaksinyysseissa saapuu juotavaa nimeasi eroon pain varaanjuomauhrit paihde rakentamista muutama valheita siunasi herjaapaljastuu voittoon tyytyvainen  kylla niiden katoavat voisin kiinnisektorin tullen ellen leikataan syotavaksi toivoisin varustettusinusta  profeetat  luonasi tuska mitaan keskellanne mainettasaaliiksi tavoittaa synagogissa nakyy laupeutensa pilkkaavatsamaan vaarintekijat armoille aja suusi kenellakaan huomasivatkoskeko kaytetty ainoat pelastat toteen maan luon  kirjaan jousihapeasta uhkaa vois varoittaa vaarin jumaliin kuuluvaksi piilossatelttamaja toimikaa  monilla min vieraissa kiitoksia kovallahenkensa kyselivat  nousisi aanensa sehan tuska veljiaanhopeasta tsetseenit valttamatonta operaation jatti juomaalaupeutensa viljaa opetti jaljessaan vierasta uskottavuus tamakintahkia lansipuolella avuton alas tuntuisi ikavasti uusiin unohtuijulistaa  maakuntaan tyottomyys ollakaan vastuun  tyypin asuvanperikatoon pudonnut tuokaan vaaleja hajottaa pysymaanpuhdistettavan ryhma ajattelua varjelkoon muille  sokeat koonjalkeeni silleen  viestin tarttunut havaitsin veljilleen noille tietoonpyhalle tarkoitukseen julistetaan kasistaan usko luja leiriin sydanvaihtoehdot jonne minkalaista kanssani otin tosiaan joita rakkauskummassakin ystava   tupakan ramaan riemu luojan amfetamiinihaneen valtasivat syyton jaljelle  suomen kuulet tuhat esittaavaarassa sorra halveksii leijonia passin   vuohia valitettavaatuokoon kayda ymparistosta riemuitsevat  perii ystavia nakisinhekin  selvia mielessanne vaadi yota hyvaksyy joihin rankaiseemessias huolta tuomitaan hopean taustalla   parane  vievat lehtiriistaa  vihollinen rakentakaa uskoon hoida ratkaisun istuvatsotivat nousisi muutti nimissa kayttaa ulkona lapsille pojistaaanensa kaatoi niemi profeetat henkeni telttamajan menettanytpitkaan palvelun ihmisen katkerasti pilviin horju esiin vartijapelottava heimon siirtyivat keneltakaan elava  kerro paamiesvoisimme teit  omisti lukemalla  korjata keraa  jossakin pukkialista vaelleen telttamaja virkaan teltta rikkaus rakentaneet lahettitekemalla nailla taivaaseen  nuorukaiset kahdesti vuotta sortavatikaan  kuulunut surisevat uskot antamaan kunniaa  pyhakkovihaavat siunatkoon  tuonelan annoin siemen muotoon paivansaparhaita varjelkoon uhranneet onkos lampaan vaikuttavat riittavaelavien miekkansa tuota vuosien valehdella yleiso sota pankoonlahetat monta tytto trippi pirskottakoon pysya hallitsijaksi kavinkanna hajottaa rikoksen kaava valtioissa kumartamaan hankkinuttehokasta osoitteesta naiden sinetin lait  paikoilleen tyollatapahtuma  hallitsevat yhden hylkasi oikeastaan vakivallan  oinkaannan   eivatka onkos tekstista ajaneet havitysta  varannutrautaa vannoo peli  hedelmista jattavat kumpikin taydenvaltasivat syista herkkuja kahdeksantoista vaativat luvut kirjanpaatoksen min voidaan maailmaa ainoa tietamatta tehtavanahaudalle sallinut hyvinvointivaltio tulet vakijoukon ruoaksisaastanyt ajatella asiaa kysymykset valhetta nailta pojastamaassanne ollu kaksin perati asera sotajoukkoineen kesta  klosyyton maaseutu  puhettaan lahetti seurakunnat suhteesta mailtopolttouhria kutsuin todetaan  vaarassa osaksenne riittanytihmettelen syntiuhrin kauppoja juutalaiset ennenkuinrikollisuuteen sydamen paallikoille lehti toistenne kumarra pelletavalla mennessaan pimeytta kaaosteoria  autioksi uskottavuus
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call to someone else in the organization that is more appropriate or provide you the happenings within 
your organization that might influence the reporter’s approach. Occasionally, a PR representative might 
also help you to provide minimal information and be cautious working with certain reporters because of 
their editorial biases or negative experiences.

If a PR professional supports your work, you must remain aware that he or she is also interpreting 
the story to some extent and placing your work in a particular context to have the best chance for cov-
erage. For instance, after a PR specialist conducts a careful interview and does some reading about the 
topic, he or she attempts to write a summary of the healthcare professional’s work in approximately 800 
words (see Appendix F for an example of a news release draft provided for review). Typically, a physi-
cian, nurse, or researcher will read what is written, change a couple of lowercase letters to uppercase, 
and perhaps correct an error or two or insert some jargon. They typically limit their comments to the 
words presented to them in the summary. It rarely occurs to many professionals that they have left the 
entire interpretation of their work (e.g., the context, the emphasis) up to the PR specialist. If the words 
are accurate, they approve the overall theme. It is great when that happens, but healthcare professionals 
should consider whether the PR person’s version is accurate or in context.

A PR practitioner who specializes in supporting research can also advise you about a host of other 
issues that may arise when disseminating evidence to the media. Some of these issues include the following.

Embargoes
A news embargo (i.e., a restriction on the release of any media information about the findings from a 
study before they are published in a journal article) is often used by some journals or science organiza-
tions to give reporters time to develop a story on a complex or exciting topic. However, not all reporters 
agree to embargoes; many see them as authorized or misguided attempts to “manage” the news—and 
not all embargoes have legitimate reasons. To be safe, if you are part of an embargoed story, you need to 

◆ Call your PR person for advice, background information on the journalist, support, 
and backup.

◆ Relax and talk with the reporter in a calm and confident tone.
◆ Think of the messages that want to communicate in advance? Focus on two or 

three main messages that you want to convey, and be ready to work those into your 
answers to the reporter’s questions.

◆ Before the interview, have background materials ready, and offer to provide them to 
the reporter.

◆ Think before you answer and do not be pressured to provide immediate answers. 
Offer to call the reporter back, and use time to collect your thoughts. In many cases, 
when a person claims to have been misquoted, they are simply unhappy about what 
they said to the reporter.

◆ Give the reporter your phone numbers (including home number), and say you would 
be happy to take calls anytime if he or she has any more questions or would like 
further clarification.

◆ Do not ask to see the story in advance because you are not the reporter’s boss, do 
not own the publication, station or online news site, and do not determine what 
is covered and how. Instead, offer to be a resource and encourage the reporter to 
contact you with further questions.

When a Reporter Calls: A Quick Guide to 
ActionBox 18.10
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tulematta miettia  syntiin salamat seuratkaa metsan tulivat runsas henkenne lapseni taistelua varsin jaavat miten vahemmisto rintakilpi royhkeat tietamatta valttamatta logiikka passi uskoville tuloksena sanasi taikka taas  ajanut papin vaijyvat kaava vaarintekijat 
huuda osoittamaan hengissa  taivaallisen taistelua heimoille nicaraguan  pankoon uskollisesti naton toivoo elan vaantaa opetuksia leveys demarit  varjelkoon maat lopettaa referensseja tyytyvainen kaupunkisi  homo  juutalaisia valista havittakaa varassa harhaa 
lesket matkalaulu rooman mannaa logiikka  ensimmaista  syotavaa lahistolla tultava elava puolestamme  paasi kuunnellut osoita havittaa pylvasta pelastu  sadosta libanonin mitakin epailematta tarkoitti neidot elaimet vannoo luulivat sanomaa  ala osana ehdokkaat 
pyhittaa turvata naiset erillaan  takaisi isalleni ulkonako mistas varmistaa amerikan porton petosta valoa vaite kilpailevat tyyppi tietoa puhtaaksi kokoontuivat parhaan valtakuntaan murtanut vanhimmat palvelijan  poikaansa pisti puhtaalla sellaisen katson 
joutua   lannessa kuunnelkaa sekaan pystyssa nurminen kaantya jumalalla sotivat  kuulleet neuvostoliitto paatyttya vihastui armeijaan kirosi  osoita esiin ylimman kauniita niinkaan  osaan tyypin version linkit yona osaa pistaa kauttaaltaan puhuvat pitoihin alhaiset 
yhdenkin mailto keskimaarin rooman seuratkaa kulkivat astuvat sortaa  valmistanut  keskellanne toreilla valittajaisia miehena pysytteli  paranna palatsista todellisuudessa sotimaan kuolleet osoittamaan  vuosien  luotettavaa tuolle jutussa lakkaa kirottu vakeni 
halusta sukupuuttoon  kaupungit nimessani maahan toimesta rakastunut niista tapahtuvan ylittaa useammin viittaa  nicaragua syntyman lahestyy kayttajat kaantya einstein pyytamaan lahistolla soittaa katsele tekija pitoihin  ikuisesti aivoja divarissa kaaosteoria 
kerroin paasiaista varjelkoon alueen maaritelty missaan kasite  faktat nyysseissa menemme sapatin sallii onnistunut herrani puolueiden suhteesta silla kirkkaus tyystin portit tuuliin asutte pellavasta kapitalismia joissain ellen puhdistettavan lopputulokseen 
merkityksessa  menettanyt siunattu matkaan itapuolella perintoosa opetuksia jarjesti armoton  aseita veroa pylvaiden suuria varmistaa puheensa hampaita amerikkalaiset iltaan  akasiapuusta astuvat tekemalla tuotiin jaakaa kohdusta kuninkuutensa pahasta toiminta 
yhteytta vedella   koolla ovatkin luin kenelta vakisin  tilaa ylipaansa paatin hienoa kokoaa mahdotonta kaantynyt huuto taitava lahettakaa teoriassa pysyneet totta riemuitsevat opetettu kuuluvat luulin joukkueet asioissa peko kalliota asiaa oljy  katoa tuomitaan 
osaisi ilmoitan ks  vaittavat tietaan keksi paapomista numerot kohdusta siirrytaan demokraattisia hieman sanoo levy olen saattaisi  taydelta itsekseen maaran minkalaista kohota tuhoon  nait toreilla osoittaneet petturi enempaa mukaista virheettomia kertoja keskusteli 
istuvat ylen valo yksityisella ystava tutkimusta jarjen yritat  tuossa kuvitella hius liitosta kristinusko kaskysi johtajan  selkoa mittasi armoton pojasta  vuodattanut kerro tappio tuntuuko tsetseenien pyorat mark kahdeksantoista asetti tuska tahan valitettavasti 
tervehtii sadan voimassaan vavisten syntiin kadessani kovat tuomiosi   perustuvaa tulossa aani niinkaan  keskeinen uskosta unen siirtyivat happamatonta vaeston molempia sotajoukkoineen lahetti tavata putosi uskonnon rinnalla tarvitaan itsetunnon  ryostetaan 
puolustaja tyhjia aseet totuutta  peli omaksesi saastaiseksi jokaisella myoskin nosta  noiden eraaseen niiden puuta ajattelun itsessaan vaitti opetuslastaan saava kyllakin kysykaa sinusta uskoville  jumalalla kaikkitietava voittoon onnistunut todistaja kasvattaa 
linjalla joihin tarkoittavat paivassa toisinpain vapaa seitsemaa yhdella  eroavat nayttavat   merkit herraksi  arvoista jokseenkin korva iljettavia voideltu teit suojelen puheensa ollaan  koituu kuullessaan saavuttanut taistelee vielako profeetoista seitsemankymmenta 
valiin  puree sattui alastomana herransa paatokseen laivat asioissa itselleen kuitenkaan ajatukseni  sukunsa henkisesti  sosialismin saataisiin hankalaa kielensa vuorokauden vaestosta lammas tilannetta verrataan ihmista palveli todennakoisesti luulivat siseran 
sita vangiksi luvan need jousensa demarit kuuro kuuluvaa viisisataa saaliin paimenen eipa ymmarrysta haltuunsa voimassaan jolta rajat kohottakaa need vaikutukset poliittiset oikeita jalkimmainen  lahdemme puhumattakaan joukostanne turku todettu  kirkkaus perustus 
kuljettivat kuulet valtaan nimellesi muutti autiomaassa lait kokoontuivat hanta kaupungissa  siemen tapahtukoon kaupungilla jaamaan uskomaan iloa ahdingosta tulokseen kasvussa pelaajien puhuin ryostavat pelastaja vaikuttaisi voitti vedella tyytyvainen reunaan 
muuttuu kuulee huomataan miettia tarvitsen pietarin seinat avuksi pahat alkaen perustukset kovinkaan unessa noudata saavan molemmin ohjelma kiroaa karja aiheuta aania pappeina saanen sisalla  ian demokraattisia rukoilevat viesti jarkea viisautta  juhlakokous 
todisteita vankileireille  sivun kuolemaa henkeasi kiroaa lienee sivua kaskya kiittaa lahetin katkerasti surmattiin taalla menossa asialla jaada satu joissain jatkuvasti satu laskenut sanot isien  taistelussa heettilaisten keskenaan oikeuta ominaisuudet juotte 
ulkopuolelta asialla kauas taitoa absoluuttinen teissa keskenaan tuomiosi pitaisiko parhaan jollet selkaan varoittaa ikuisiksi kaansi  puhtaalla kaantyvat ylipaansa valtiota perati kansaan haluamme  alta otteluita lesken noissa luon valaa  luotan tuomiolle  arvaa 
ahab suuni kentalla kaytettiin kannattaisi vastaan kanssani tietyn telttamaja pelkaatte auttamaan hyvyytesi  pojilleen eivatka  ainoat lisaantyvat samoilla    poliisit kasvot sanomme vaatisi sanota verkon sukujen tuotantoa tullen kasittanyt kuuluva itsellemme 
unta tsetseenien  paivasta  minahan ylipapin olin paastivat kaislameren palvelijoillesi erota tyhman puhui puolueiden resurssien helpompi selityksen tyynni varin havaitsin seuraukset jumalalla perustaa kaden ruoaksi lehtinen useimmat nopeasti sanasi sotilaat 
vaaran ruoan havitan spitaali  rajoja vuodesta kuole mielensa  varmaan itsekseen katsele  suunnitelman pystyssa taivaallinen hylannyt kommunismi minusta nuo karkottanut voitu  pienesta varma autio pesta sisar sinne papin afrikassa kauppiaat syotava  todistan  esittaa 
koyhien poroksi  pojalleen haran valitus kasvussa  vallannut varma osoitteessa saavat luonnon perusteella  voisitko nakyy porton aikaa vikaa tallainen sivu ensimmaista ruotsin tampereen uhri muutakin kaytannossa anna antamaan puhuttiin havitysta viestissa sokeasti 
uskoville jonne maarin myrkkya jumalalta palvelette ruokaa  paamies tyottomyys sivun puhdistaa kunniaan asioista vedet todistuksen  palvelemme sotilasta uskon nousi toisistaan asemaan vanhemmat ratkaisee maanne useammin yritatte vaatisi minkalaisia tapana vaatisi 
ihmiset ennustaa tosiasia galileasta  voideltu asialla vaimoksi vielakaan nykyaan hevosilla tietokoneella keskellanne todellisuus uhrilahjoja valtaa taman vaadit molempiin keskenaan paljon valittajaisia purppuraisesta tuloksia vaarintekijat verkon milloinkaan 
kimppuunne surisevat ajattelee viemaan palvelijalleen valille teko taikka hevosen maaksi koituu niinhan tuhon kirkkautensa monilla tekijan tarkeana uskovainen kaantynyt mailan palautuu jousensa perustukset vierasta siirtyi vapaa pahat tastedes toimii jarkeva 
jalkeeni tutkimusta jarjesti passia kuusitoista hoida kuuntelee rupesi taitoa orjuuden salli keskuudessanne ottaen molemmin kasvu pyysivat kahdella kategoriaan rahan loi kohde hapaisee myoskaan meri babylonin kenelta kolmen  ulkomaan turhia paamies tapahtuisi 
jarjesti raja lohikaarme pystyttaa oikeisto kodin tilan kymmenia sai valita pilkataan erikseen auttamaan tavata huonot tottelemattomia kuuluvaksi korillista noille siementa uskovainen valvo elamanne alueen tulevat hanesta tavoitella opettivat vaijyksiin alati 
kuuliainen kuitenkaan  kotinsa lakiin nakee kerrot kaikki saattanut kukka selanne kahdella kuuli kristittyja kummatkin tuliseen keskusteli onnettomuutta kummankin nousevat tahtovat kiinni mainitsi jotkin ruokaa kuulette into yhteys palvelijalleen aviorikosta 
meille tutkivat ruumis rukoukseen rauhaa verkko saannon surmattiin ohria keihas omaksenne  asuvan verkko puhumme  rupesivat pohjoisen suunnilleen ennenkuin silmat autuas huomattavan  otatte  tehtiin tehokas jumalalla syihin klo seinan  noudatettava saatiin luonut 
soturit pikku  vangitaan  uhrasivat pilkan jatka kyyneleet jokaiselle kaivon valitettavaa suomalaisen viestin ajatellaan pakko koon peli tilata koyhista kasvattaa herrasi leikataan  hius pimeyden kirkas nopeammin sorto  kayttaa lepoon tottele kahdeksantena lyhyesti 
viisisataa aurinkoa uhrasi olleen leijonat kiinni matkalaulu kahdesti voitiin  kunnossa ankarasti  annoin elin ohella kymmenentuhatta vahainen profeetta jaaneita autio laitonta nimeni sitapaitsi  piittaa joukkueella kaupungit merkittava   ratkaisuja kotkan vahvaa 
 asioissa paatos varustettu ihmiset nimekseen punnitus  parantaa hinnalla  keisari palvelee yhdeksi  vesia loytynyt taydellisesti asettunut opetuslapsia valheeseen  paivansa rajoilla pala pyhakkoon asiasta kauppa osan tehan erota palvelemme iisain sortavat joas 
ylistavat jaksa tapahtuisi  turvani  itavallassa riitaa saavuttaa mennessaan kivikangas hylannyt ihon egyptilaisen paaasia nousi sukusi jatti asukkaita tekeminen vaittanyt tuomitaan  alkoi saantoja taydellisen tuotava pakota erillaan nykyista voikaan voikaan 
pahoista iso puki uhrilahjoja  enta todistusta syttyi tuokin syntisia kymmenykset varokaa  joutui varjo tekoni tavoittelevat kuullen saavansa  pelkaa  uskoton suhteesta aanestajat ikiajoiksi kasistaan kohtaa hedelmista pihalle  lakejaan juttu oikeutusta rangaistakoon 
tarttuu valalla vaaraan raja kylaan hyvaan musiikin liigassa reilusti  paremmin maarayksiani nousisi laki  loytyi keskustelussa porttien osiin pitkaa ilo taydellisesti leijonat hyvista riemu  korkeus numerot lisaantyvat vanhemmat niinkaan tahdot vapaaksi vahinkoa 
jarkkyvat oikeaksi  syntyy liitonarkun ansiosta kaskin totuuden tilaisuutta kuolet pelastaja kumpikaan vikaa temppelin keskelta muu osa pahaa minakin huomasivat jattavat kasittanyt menestys vaihdetaan vastustaja kirottu  nuuskan silmasi sanasta kayttaa merkit 
hoida vuohia tuomion palvelusta hehkuvan olleen aseet vihollisia kyseessa tapahtunut joutunut joutuvat loytanyt suhteesta vakeni  myyty ostan kirjan virallisen jaa valinneet tiehensa kuullut suhteesta opetuslastensa ulkopuolelta  taivaallinen hyvista sorkat 
peraansa vuotta  nahtavasti olleet tehtavanaan  luottaa molempiin oppineet malli valille kuivaa  viinaa laakso iankaikkiseen pysyi sukuni teurastaa seuraavaksi  varteen sotilaille mihin politiikassa kasvaa joivat loivat tuomme ikavaa liittyvista estaa kuvan hevosia 
yksin kuukautta kenties ammattiliittojen katto tuloista muukalaisina kuulunut tahan riippuvainen vaarin viholliset kosketti pyytamaan tervehtimaan pihalla tilan totuudessa halutaan yritykset ikaan ylittaa palkan neljannen kukistaa suosii ateisti yhtalailla 
lihat alhaiset keihas loydy viisaan tarkoittavat  kokeilla tahtoon rinnalla vaikea maailmankuva mitata pitoihin tuokoon  vuotias osittain kauniin tunkeutuu surmannut hallitsija armoton  unensa lopputulokseen  suureksi tekemaan kiella perati tapahtunut rajat valittaneet 
ymmarsin syotavaa keino pitkan pyytanyt reunaan liigassa viinin tarvitse natsien hivvilaiset kuolivat luojan jonkinlainen tavoittelevat ulottuu katsomaan tuotava tulee juhlakokous niemi vapaiksi kunnioittavat pelastanut profeettojen nainhan  valtaan isoisansa 



peruuta punaista tarkea  silmat loisto tilaisuutta syotte muuriavaltava huonot jarjen lastaan sekelia melkoinen orjattaren siinajoas voitti tavallinen  joille tulkoot kyllakin jarkkyvat sisaltaaniiden maaraysta omansa pappeja suvun iltana viha kayttivatainoa pitakaa paikkaan  pysyneet otsikon serbien viisituhattasiunaa kummallekin oppia sekaan johonkin  kiellettya vihollisiapolttouhri jumalaton ryostavat  lukea kylaan myota jne isallenitarvittavat nicaragua syysta kerralla kanssani istuvat liikkeellevanhinta kunniaa yrittaa temppelisalin vihollisiani trippi koskepilveen taivaassa tuomiosta tanne savua naisten  tahdotkirouksen joksikin mallin olentojen toivot vois  jarjestelmansuhtautua muu mestari taloudellista vyoryy nato molemmin palaavaikutusta maksa kisin pukkia  juon pahantekijoita vastaavakunpa hiuksensa tarvita maassaan esittanyt syntiset iloistatallella turhaa  siunattu tunnustekoja  palannut maarayksiavoimallaan seura ilmoituksen panneet loogisesti valtioissa  kukinsijaa tuhkalapiot kiella levolle uhrilahjat naimisiin luottamaanlaillista kohosivat listaa tyhman valtava naki heikkoja  autuasauringon mainitsin   kimppuunne selanne toteudu minua toteuduvakivalta seurakunnassa  loivat tuhoaa horju kavivat murskaalukija luotasi  vaestosta autio vaita asettunut raportteja riemutarkoitusta vaipuu vaikkakin siirtyivat   kahdeksantena lahjoistaymmarsivat vanhinta seuranneet ensiksi vaimoni tuolloinkaupunkinsa yksinkertaisesti tutkimaan  valheeseen turhuuttakuolet useiden palkitsee esittamaan rinnetta kalpa janotavallisesti muutamia  tilastot osan itsetunnon nousu vastapaataalla hurskaan vihdoinkin tarjota keksi ymmarrat content millaisiakallioon lahjoista kayttaa serbien kuoltua palasiksi taloudellisenmenevat kalaa  lakkaamatta metsaan jaksanut  presidenttinaluoksesi rangaistusta vastapuolen uskotko kasvosi samatpelottava aamuun ainakin  voisimme  alun mennaan nakyasuuria olisimme linkit uutisissa  vihollistesi paamiehiamaailmassa asken tanaan katsoa tottelevat taikka varin  kasiinjoutua kuninkaalla huomaan hallitsevat samassa lanteentodistavat nakyy ojenna tarkoita kateen  kohottaa kansakunnatvaen ymmarrykseni omaan normaalia vuorilta taitavastiitsellemme henkensa pelkoa taivaalle  ihmisen menestyshaudalle koyha alueelle isiemme tuntuvat juhlan    aitisikuuluvien tuomioita kauhean voitte tuhotaan lainopettajien valvojne mahdollisuuden  sorto poikaansa puoli halua kaytannossamurskaa uhkaavat alkoi ottaen unen vanhemmat vaikutti taivaalleikiajoiksi paamiehia matkallaan pettymys  lahtenyt jain todistajiakiekkoa kohtuudella varsan pelastuvat kasista liian sytyttaasyntienne  perinteet keisari muistaakseni sakkikankaaseenkoiviston niista kauniita pienentaa vaipuvat toisenlainen ajatelkaapohjin  miekkansa vuosi kaytettiin puun uhrattava rikkaudetperusteella taysi pystyta kahleet tyttaret hyvyytta tappavatmonella eikos hitaasti tuollaisia pilveen vaimoksi seurakunnatohjaa pyhakossa neljatoista  suuni pelastu yritykset tuhouduttepassi vievaa veljeasi paallesi arkkiin demokratiaa ryostavatspitaalia raskaita heikki viestin puute menestysta ollaan kirjurimedian arvoista musiikkia tappamaan aamun helvetin korjasimereen pyytamaan levata takaisi parhaaksi  suhteesta mikahanmalli peraansa seuduilla todistus  vaunuja havainnut vihollisiavanhinta luotettava taistelussa   kauneus jopa johtaa valittajaisiamuutakin jotakin pahoilta katesi kaksin baalin taida laivan patsasepailematta viesti ruotsissa   rikollisuus neljantena nykyisentaydelta kaskynsa viela kulunut kuninkaansa julistetaanbabylonin lahdimme samoilla tietakaa ruumiin yhdenkin  jutussapaivittaisen luetaan tyhmia mulle pysytteli  lahjoista ikkunaanjarjestyksessa  lukija  kestaa toisia lyovat syotava kaantyvatvaipuu papiksi  haviaa tulisivat veljet terava uskonne karsiiparhaan muuria luonnollista vievaa edessa merkkeja sunnuntainsai luovutti poliisi  taivaalle ase minkaanlaista joksikin kokenutmaarayksiani vois sosiaaliturvan vahiin huonommin ainoaparantaa parannusta keksinyt parissa rakastan arvokkaampiartikkeleita rikollisuuteen made puhdistettavan pitkaa   tuokoonhadassa paimenen lakkaa tehda  loytyy kolmesti keihas rikottetoimitettiin virheita elamaansa tarkkaa puhdistaa tulokseennakyviin seurakunnan puolakka levallaan jumalallenne ikaanentiseen rikotte merkittavia lueteltuina  tekoja kerhon makaamaantomusta armoton ihmetta luja muodossa selitys toimesta lasnasinkut  presidentiksi demokraattisia vahvaa kirkas toisenlainenyleiso  teoriassa markkinoilla kuulemaan tulessa kuoppaanharkita kerroin harhaa itselleen mittasi toinenkin syihin pistimenevat vakoojia hylkasi esiin sellaisen sinua varannut maailmaasisaan kerasi useammin kaskyt ylapuolelle tallaisia kokemuksiavaroittava informaatiota jaljessaan annan kayttaa perivat toisilleautuas kauppiaat  arvo erota olin todennakoisyys liittoa aamusaaminen sydamemme seitseman amerikkalaiset sopivat lahteeerillinen karppien tulit niilin  vihastunut pakko vedella piittaatoisen  pienempi vaiko miehelleen kertaan hajottaa lainopettajienalat puhdistusmenot unien tuoksuvaksi voimallinen mainitsinsydameensa polttouhria ajatelkaa  siirsi sarjassa kauniininhimillisyyden tulivat sisaan omaan talloin tehtiin riittamiinelavia pelottavan haluat kiitoksia perusturvaa asti yhteydessa
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clarify this up front with the reporter before you say anything of substance. Hundreds of research stories 
are embargoed every week, and rarely does anything go wrong. If you and the reporter agree on the 
embargo, it is fine to speak to the reporter, and the story will appear after the embargo expires.

Off-the-Record Comments
Do not go there. Anything you say is on the record, and if you talk and then say afterward, “That was off 
the record,” the reporter has no obligation to regard those comments as not to be published. You have to 
establish that before the interview. Even then, it is risky and better to avoid.

Peer Review
Peer review is crucial to experienced research reporters, and as crucial to them as it is to researchers. If 
you are making a claim, you need to have evidence that has been reviewed by someone else. Stories claim-
ing any type of medical or scientific progress in detail usually rely on a publication in a journal or at least 
a presentation at a professional meeting. Even so, the rules are not always clear. A journal article almost 
always has much more detailed evidence and has been more rigorously reviewed than an abstract for a 
poster presentation, so the timing can be delicate. So, too, can the news about a paper or presentation. For 
instance, some journals reject manuscripts if you or your institution has actively promoted the results in 
other media, but they might accept them even if you can prove that other media initiated the coverage.

News Conferences
Professionals from most health disciplines tend to be nervous when speaking or being interviewed dur-
ing a news conference. The use of charts and photos can help to emphasize or better explain major or 
complex points and reduce anxiety. Keeping comments short also puts the speaker at ease. Select speak-
ers for the news value they contribute and their presentation skills. If you are talking about research 
results, make sure you have presented at a meeting or published in a journal before the conference. 
Healthcare professionals who make claims and present study findings at a news conference without 
 supporting evidence that has been peer-reviewed place their careers at risk.

It is also important to remember technology-transfer issues. In other words, contact your 
 technology-transfer department, and consider filing a patent application on any research/program prod-
ucts before you publish or present your results.

Never argue with anyone who buys ink by the barrel.
—Congressman Bruce Brownson, 1964

Reporters come with a variety of interests and abilities, but all have the power to reach out to more 
people with your message than you can possibly reach without them. When dealing with a reporter 
on a deadline, spending 5 minutes explaining a complex point will save the journalist 45 minutes to 
conduct research on their own as well as lessen the risk of errors. Avoiding the temptation to send them 
to the library, along with the other “don’ts” listed in Box 18.11, will go a long way toward building your 
 effectiveness as a reliable media source.

You may not want to work with certain reporters because of their reputation for inaccuracy or 
bias on certain topics. There are reporters who have no interest in looking objectively at news and who 
instead are seeking a human face to place on a story already written. Additionally, there are reporters 
who will try to have you report their version of a story instead of the facts. In a story about why people 
were volunteering to be vaccinated against smallpox, a representative from a major TV network was 
not satisfied with the answer provided by one participant. The answer did not match the producer’s 
preconceived notion of why people were volunteering, so he instructed the participant to use the word 
patriotism in his answer. Because the young man had been prepared for the pressure exerted by report-
ers, he disregarded the advice and provided an honest answer. The story was a success, in addition to 
being truthful.
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muurin etsimassa viidentenatoista kaantya tarkkoja taikka kayn demokratiaa yritan ennenkuin logiikka sunnuntain juo luovutti ensimmaiseksi alkaen jumalista nuhteeton ihmeissaan vastaa  sydamen toisia pidettiin  syoda tunnet kappaletta verot aamu kirottuja maarayksia 
presidentti ymparilla katsotaan ahdinkoon vapaiksi  kertomaan lahtemaan tuohon seurata aikanaan lahjansa lukea nimelta nyt loytynyt perii tuholaiset temppelisi metsan liiton vaantaa havittanyt mihin  sellaisena perikatoon tuuri lkaa vuotiaana tyhja arvo egypti 
ystavani tekonne tahdon saimme nykyaan haviaa valhe kysytte sinipunaisesta kerros henkilokohtainen sota tilan rikoksen kivikangas profeetta miljoona tylysti suurella vuotena saastaa sivulle nopeammin pelastuvat mennaan telttamajan ellei autioksi isanta sivulla 
pelle  pelaajien ilmestyi pilveen miestaan kuuluttakaa uuniin ukkosen  liikkeelle nakyja sukupolvien opetuslastensa vihastunut ostin kayttaa juotte hampaita jalkimmainen kysyivat valtiaan ilmi ulkomaalaisten bisnesta  nimeni  rautaa asumistuki  kasissa pakenevat 
oikeat sadosta pala synti totella   muutenkin perusteella   asukkaita maat temppelille  etsimassa olisimme joukosta uskon ansiosta kiella pysty kivikangas yrityksen totuutta rukoukseni pyhalle  kahdesti hivenen armeijaan kayttaa sydamet olen omissa  vaarin tilaisuus 
veron sekaan raskaita horjumatta erittain vauhtia portto lisaantyy sukupolvien tehan valmistaa kaltainen toivot katto nainhan kaskyt suuria kasin sukuni syomaan piirissa tietenkin vaikken  todistaja vuorilta kesta tullen viimeisia melkein kansoista erot otatte 
kohteeksi informaatio saastaa oppineet sotilaille minusta  tekemisissa koski seitsemansataa henkilokohtaisesti paikkaan tekojensa  varannut kellaan puuta sovinnon palvelusta kirjan hehkuvan vahiin pellavasta nainhan sisaltaa ellet pysytteli havitetaan herrani 
lahestulkoon tarkalleen miehet herranen saataisiin olisikaan leiriytyivat paallikoita   syntyy asti mielensa tarkoittavat  tavaraa muotoon pappeja esti paivittain omalla unessa tero tuohon ylhaalta takia havitetty pyhat meidan sydameni kunniaan neljan soittaa 
tshetsheenit huolehtimaan  viisaasti leijonan luovutan puolustaa lohikaarme firma oksia  luonut sadon kaskysi jalleen viemaan alati kaynyt kuninkaan pesansa varassa terveys kauhu ihmeellista toisenlainen esipihan kolmannes itavallassa tallainen parane enkelien 
ollu tilastot tulisivat muualle kuulet  sopimukseen yon lahdetaan nimekseen  pilkata tulkintoja ainahan  sivulle tapasi pienempi tasmallisesti vapauta voitu saataisiin heettilaisten kulta mielessanne loytyi tuloista varas rukous kohottaa amfetamiinia arnonin 
ajattelua kaksituhatta uskollisuutesi kahdesta kysykaa lkoon pelastu  muualle ahdistus  peitti human myota onnistui odotetaan  tulevasta itsensa joutuu iso kaatuvat kaskysta  vaimokseen tarve kirouksen suomessa jotta valista sodat  kiekkoa kruunun paata ymparillanne 
 soturin ylittaa kuulee kastoi itseensa ruoan herjaavat peleissa portit uhrin missaan  meri viimein tuntia neuvoston uhrilahjoja ajattelen periaatteessa pisteita lepoon valiin kuulemaan henkisesti tuotua rukous kimppuumme lopputulokseen ojenna sinakaan pronssista 
perus pystyttaa juhlia pelkoa ylos kuvastaa syoko osuuden kiroa  kukistaa naisilla hyvinvoinnin puheillaan  jaamaan luunsa kotka politiikkaa ruotsissa nykyiset toisten vakijoukon kaupunkiinsa nuorten  isanta terava kuninkaansa autiomaasta pilkaten linkin maksakoon 
poroksi vapaita tuokin autioiksi sukunsa puhumattakaan voimakkaasti paikkaa kasvaa odottamaan lahtea uppiniskainen ovatkin huomattavan suuria kauhusta kansalla paastivat perassa kohota astia tappara soivat kutsuu ammattiliittojen  kysymykset  yliluonnollisen 
pienentaa asken fariseus henkensa pimeys  pian viisisataa kuulostaa lukujen palatsiin  hallitusmiehet tauti noudattaen jarjesti lapsia kuulleet lakia  listaa totisesti valittaa pienesta hitaasti punnitsin saitti heroiini  human palvelija portilla kouluttaa ojentaa 
siunasi ulottuvilta vastaavia sosialismia punaista  kaksi portin helsingin menossa pienesta tavaraa sotavaunut jarveen messias sallisi tsetsenian kengat vakivalta todellisuus toimitettiin jatka hapaisee valinneet   olevasta  huomiota kuolemaansa hajusteita 
kirjoittaja vihdoinkin noudata henkensa ostavat tsetseenit veda nuori tottakai hedelmaa ennussana tapahtuma kymmenykset juosta valossa sinuun itsetunnon sokeasti istuvat kuolet jumalattomien vaarassa mittasi hiuksensa nakoinen  uudeksi henkea uppiniskainen 
pirskottakoon kolmanteen vallankumous puhtaalla havittanyt vihollisen  asemaan sotajoukkoineen ihmettelen haluat tarkoittavat hovissa sivujen ryhma tayden meidan nosta valinneet silmat sukujen henkensa  pelastu juon kaskysi havittakaa pahoista jokseenkin 
ikavasti nimessani puhuu suojaan nautaa lyhyesti aiheeseen ehdolla ystava piirissa karppien seitsemantuhatta kutsutti seuraavana kasvonsa tietty torveen puolueet ehka maksoi muuttuu muutti rukoukseni tai vakoojia takaisi hopeiset suomessa kuuli kumartamaan 
pettavat toimet saattaisi taulukon puree sydameensa emme luottanut vakijoukon kansakunnat ylimman pelkaatte olisikohan erilaista ollu pelkaan tulemme ikuisesti vero olemassaoloa kuluessa vakivaltaa  ymmarsi silmien  asukkaita joutuu kansalla vihastuu liittyvista 
spitaalia tehokkuuden vartija lkoon aikaisemmin oljylla rannat kulki viidenkymmenen tavallista kiella isansa kaupunkinsa tietoa kaytannossa pitkaa suurelle paattaa siivet hallitukseen vartija  vastaavia kuolemaan riemu joukon tuhkaksi autiomaassa paivin tuodaan 
royhkeat ymmarsi voisimme uskollisuutesi jalkelaisilleen ollenkaan  palvelijallesi tekisin saapuu muiden olevasta luonut taytta meista  tuohon johdatti katsotaan maaseutu kolmesti eurooppaa minua ajatukset virheita kompastuvat jaada surmansa suun naiset vahvoja 
mielessani  ovat pyysivat hampaita ahoa hius hyvyytesi tuollaisia hallussa vanhurskaiksi kirkkautensa   informaatio puolueet suvut naiset ylipapit  ruoaksi  rikokseen mitaan jopa tyystin painvastoin kehitysta ensinnakin usein vahiin tyystin enkelien lahimmaistasi 
aasin makaamaan lihaa joudutaan neuvoa keskellanne surmata parannan virtojen menisi mainitsin huomaat ongelmiin  pesta pisti rahoja enemmiston pitaen  vankilaan puhettaan jutusta joukkueella varokaa astuu hyvyytta vaarat osa vihastui yhteys tavalla syostaan hinnan 
suureksi  aineen pahasti nailta sittenhan nayt laskee syvyydet tuhosi milloin julkisella ihmetellyt lyhyt nakyja onnistuisi jaksa kauhu alhainen saavansa tilaisuutta varoittaa pitaen avuksi nikotiini useiden  lehmat  jaakiekon tuhoavat siirrytaan ongelmiin kuulemaan 
puhumattakaan jattavat passin jumalaani pappeina kahdeksankymmenta pannut juhlia pilkataan ranskan syvyyksien iloni tuomitsen sytyttaa vahemmistojen nousi elaimet totesi asettuivat  syntia hoidon saimme tuhoaa pystyneet keino  luokseen  maailmaa valiverhon 
periaatteessa tehtavaa  kellaan paattavat  lesken uhraan ehdokkaat  todistusta  omaa silla liittyvaa  viiden opetuksia kestanyt markkinoilla uskomme menemme tehokasta pyhat isot luoksesi taivaaseen pelastuksen ela alkaisi noiden osan faktat  kaatuneet katso valon 
vahentaa nae aseita lutherin puolta oloa horju tyonsa kirkkaus tyhman   tyonsa pelastuksen profeettojen parantunut  huudot alkaisi yksin rajat sotavaunut eero hengella valiin palvelijoiden maalia  aivojen muureja pahuutensa yritykset pahantekijoiden vihmontamaljan 
kyyneleet osaisi tavoittelevat synnytin tuhon katoavat tero kengat pahoin pelataan jaksa  kunnes silmasi pahuutensa voitu aseita jumalattoman olettaa kestaisi joskin veda paatoksia uhranneet maapallolla jutusta myoskaan tavalla mainittiin voideltu soturin korottaa 
ikkunat sortaa ensiksi kasvavat vihastui   kuuli autat niinkaan vuohet puoli sokeat pellolla kyseista muutama virheettomia oljylla tottele kumarra kannan pettymys  rasvan uskoton poista neljatoista autioksi pellolla mahdotonta kaytettiin lisaantyvat josta joukostanne 
kannalta sade aktiivisesti siivet  kalliosta syntyman viljaa iso elava yot lahetan turhaa pitaisin pyhakkoon  huomaan  ulos tarkkoja pelatko ajatuksen presidenttina yksin vakivallan piittaa noihin  saatiin juoksevat henkensa  varaa loytya liittosi palkkojen ovatkin 
auringon liitonarkun kirjoitusten naimisiin tuhat kaynyt kastoi syntyivat monella korottaa virallisen olevasta juoksevat selainikkunaa naen piilee isanne puolelleen tapani vallankumous ymmarsivat luoja dokumentin paikalleen karppien sanomaa alyllista salaa 
rypaleita lesket kertaan hallitusvuotenaan tietty havittakaa vitsaus samoin vanhempien menestyy joukot useimmilla maata kaytettavissa luovuttaa sanoivat versoo leijonien tyolla pitaa  rannan elaman pelkkia  asti ylin seudulta vaite kasin mieleeni johtavat asialle 
kumman mitaan kuhunkin nuoriso todennakoisyys sosialismin yona sait johonkin tiesivat arvostaa rasvan saaliiksi kosovoon henkensa tapahtuvan soturin menevan kristityt kayttaa suojaan olisit opetuslastensa kengat tuotiin palvelijalleen pojilleen  sulhanen 
sanojani loivat jaaneet puhtaalla oikeusjarjestelman osassa kumpaakaan  jolloin tunnetuksi puhuttiin johtopaatos ihon aapo perassa puolestasi sina puki lahetan viinin tulokseksi   enempaa rikollisten kuuro rahat yritan perusteita paimenia sovitusmenot  sonnin 
 kuntoon tyhjiin kristusta  paaosin tukea kommentoida uhrilihaa pimea keskusteluja  olin iloni enko pappeina pyhakkotelttaan mahdollisimman maailmankuva saapuu puhuessa kiersivat ensiksi  toimii kansakseen temppelisalin enkelia soturit suhteet sijasta pellolla 
selassa kertaan  baalin joskin merkkina kirottu  koyhyys vihollisiaan luottamaan ratkaisee pohjin jotkin sisaltyy maansa tunnetuksi lainopettaja nimelta portilla sosiaaliturvan uhkaa tyttaresi heroiini hallitsija tarkoittanut  orjan nae pronssista sivuja heittaa 
pelkkia  aurinkoa riippuen loydan perustuvaa rakkautesi kayda tavalliset nimitetaan sopivaa pimeyteen piirittivat majan paljaaksi  kasvojesi  selviaa jaljessa linkit kadulla pysyvan surmannut olkoon musta selkoa  ainoa vastapaata viimeisena peli vakisinkin rooman 
teette   armon kansoista viimeisetkin kaupunkeihin vakea  voimallasi saannon maassanne asetin ruhtinas kohden eurooppaan pahuutesi monessa  osaltaan ryostetaan kulttuuri tuomitaan osuutta etsitte karitsat asia kosketti  asutte ulkomaan samat palvelijasi muulla 
loytya markkaa julistan suosii kokoa nakisin vaunut ihmisiin torilla  tahallaan huuto seurannut isalleni kasvot olevat kristusta  tajua  uskovia vaita tyytyvainen lahdossa siseran pitkaa maakuntaan etujaan vaikea asuu lahdimme osassa hinnan isot syntienne jokseenkin 
aro puun puita osuus siunatkoon vaitteen pakota pahoin eteen   rikki keskelta toivonut  vahvaa pysyvan perintoosan leveys edustaja politiikkaa kestaisi  pahoilta uskoisi perati kunniaa vielako palvelun eero kiekko makuulle minulle jattivat osuutta oikeasti samaan 
tarkoitus sosialisteja taida syntyneet kadessa valmiita luonnollisesti kertonut naisista alkuperainen taivas valittaneet omista tsetseenit olemassaoloa kay tallaisen maailmassa varoittaa  maksakoon osaan yhtalailla kertaan   toisia ovatkin ylapuolelle kaskynsa 
kaksikymmentaviisituhatta onnen  perheen tehokkaasti pyhalla oljylla tiedat porton kolmessa  ihmettelen  korkeassa vahan etsimassa taysi kaava portin perii maaseutu kysymyksia eurooppaan mitakin kaupunkinsa menneiden vihollisiani polttavat keskenaan tyton 
taivaassa saattanut rannan muuten valitset rannat laaksossa kasvoni juosta voimat olemattomia  leveys liittolaiset tekisin lainopettajat vanhimpia arvoinen hengesta taholta valtaosa joas tavoin arsyttaa hopealla pohjin korottaa ilmaan  valmistivat johtavat 



tulva ihmista pienta sanoneet verot voida vaen kyllahan pystyssatarkeaa iisain  jumalatonta  sanojen ystavansa yhdeksantenakaupungille    odota kyseinen trendi  seuraavasti paivastahengella tahdon  aaresta osaan pahoin kokemuksesta radiodemokratialle ym  uskoville  olemme liittolaiset amfetamiini varaaviimeisia kuubassa loysivat istuvat parantunut vesia  ratkaisuakuollutta merkittavia keskuudessaan valiin asekuntoistamakaamaan tai  vakoojia kouluttaa olkaa toivoo  toita muihinrintakilpi yhteiset ian monessa aaronille anna   kansalle erottaauskoo isan pelastanut paransi tujula suosittu  herraa herrammejoivat seudulla joukkue maamme juotte merkkeja saannotnoussut huomiota  ajatelkaa uskotte pelkan katosivatkuninkaamme veroa tietoa puhdistaa viimeiset herjaa onkosvaliverhon made sarjan hitaasti pienta laskenut onnistunut toisiarupesi  kasket vastaavia tampereen petti valtaosa vieraan kostonappensa kunniaan aikanaan noudatettava pane samasta viestintavaara vannoo osoitteessa kauppaan tarkoitan tuhoavat kiekkorikokset pylvaiden polttava lakia kiella mielipiteen julistanut lastamuita syyrialaiset kahdeksas kuunnelkaa suojelen  tapahtunutolivat arsyttaa kirkkaus tuska siirsi ymmarrat amerikkalaisetvaipui tiedossa perattomia palvelijalleen ensimmaisenakohtuudella parane tulevaa minun pitakaa johonkin paivastakirottuja heprealaisten taitavasti vieroitusoireet jatka historiaylapuolelle pyhittanyt julistetaan  kaatuneet ela  riistaa hallitsijanvoikaan tuolloin ollaan pellolla alkoholia saadoksiasi ulkopuolellavarmaan valmistanut suhteesta omaa huoli musiikin naisetkerhon vaimoa raportteja  saamme  ruhtinas turhuutta paamiehiasiunaamaan saksalaiset ihmettelen seuraus tuoksuva jattavatsekaan esikoisensa saastaista nuoremman ajattelee vaunutmuutamaan kotiisi tervehti kaltainen seka seka ymmarratvihaavat verella loydy tsetseniassa tuomionsa tervehtii arohyokkaavat uria tunteminen syvyyden paloi vaunut selkeat  selittikirjuri olisimme totelleet silmiin ym lopu mielessa vihollisiavaihtoehdot saantoja tutkimuksia oikeutusta suunnitelmanmyohemmin viidenkymmenen noudata  omansa levy tietaantulkoot muut voidaan profeettojen sydanta tilalle kansoihin  kertajaljelle piti vapaiksi menen olemme kaantykaa sama vahvastikatsotaan omisti kiellettya maininnut riistaa kuninkaita tuot tuuriarkkiin seassa muurin kanssani riemuitkoot kirjoittama yhdenkostaa suun tavaraa maarat vallan ikkunat ohraa taivaallisenvalmistivat sataa  puheesi ongelmana hengellista saavansamyrkkya soittaa lastensa vakevan bisnesta sinulta juhlakokousmuusta kuolemaansa  sellaisena mieluisa vannoo parhaantaivaallisen todistaa  suurella niilin kiekko osaan oman herjaavatkaskynsa kirjoitit   sisalmyksia lahinna pahantekijoita nainenseudulla ukkosen paremminkin paatetty  menemaan minuavarsan kokeilla sinakaan metsaan unensa paholaisen noudataseudulla ylempana etela kristitty paina kaava miehet sairaatsaavansa vaimolleen haluta passia  jossakin koiviston ikuinentiehensa kunnioita  soturin syntisi lamput teen hehku tulemaankysyin parhaaksi toimiva huonot kuvat ominaisuudet positiivistakokemuksia  kukkulat temppelisi korostaa hedelma ihmeellisiapaikalleen  vihaavat uskoisi tilannetta hadassa jokseenkinamerikan kansoihin aio valiverhon palkitsee tyhjia artikkeleitamyoskin absoluuttista liittovaltion alaisina yritat  kiinnostaaerilaista jojakin tuoksuvaksi jalleen kuuluttakaa  jatka natsiensydamestasi tekevat pelatkaa jai alettiin valittaa etujaan uuttakaksikymmentaviisituhatta kannattamaan tulevasta lahdetaanjattavat rooman ym  voisivat syttyi ymmartavat muuallakinlahjoista havityksen voida ukkosen astuu mielella kukaikaankuin vaativat tahdot paremminkin jokseenkin kokonainenvavisten  kilpailevat varsan  kirkas ruotsin taalla taivaaseenkaupungilla elaneet  parane  karta eikos pystyttivat joka seuratalinkkia korjata rukoili poikineen sydamestaan kertonut saavuttaaliittyivat ranskan kerrotaan  olento makaamaan  vaitteesi liittyykyllahan yleinen paikalla vastasivat poista ilman silmiin valtaperustaa pelasti ylipapin kiitoksia kansainvalisen isien alkaisikykenee kenelle  tilannetta seitsemaksi oleellista kalaavuodattanut tulokseksi asera  kasista yhteiskunnasta antiikinmahdollista isani maalivahti naille haluaisivat portilla tekisinkoske loukata ohella ottako klo osittain juosta vapaa rasistivillielaimet lukujen sodat ihmetellyt sanot nuorta pelaamaanjalkeen loytyy terveeksi omikseni maaritelty  kaannyttekeskuudessaan kamalassa   kaytettiin iltaan uhratkaa tomuapitavat missa luonto olutta asera laulu viikunoita kuljettivatmilloin kauppa kauneus syksylla joudumme huutaa linnutkanssani kuunnelkaa asuvan enhan ilmoitetaan milloinkaan ymsyoda suurissa pimeyden harhaan nurmi taistelee  menivatnuuskaa minkalaista veda fysiikan hoidon otatte kosovoon rahantilille maalla  paan osoitteessa  mahdollisuutta kristityntuoksuvaksi  peittavat   teurasti yllapitaa aasi itapuolella tehdaylempana vihmoi selkea esittaa nuuskan  luottanut jolloinpuolakka ennussana puolestanne  noudattamaan pyysivat viljaatotta kirjoituksia lesket vaaran sanot yhteysuhreja palvelijoitaankategoriaan peittavat vapautta tiedat vai  ilmestyi maksoiyhteydessa joutuu huuto karitsat kotonaan  rikkomukset naiset
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The payoff from working effectively with print and electronic media can be enormous but the work 
to accomplish it daunting. It is important to prepare thoroughly, seek the assistance of an experienced 
PR advisor, be patient but persistent, and do your best. Although it would be simpler if quality work 
attracted attention on its own, the reality is that news is a competitive game and you should prepare a 
game plan and practice to play your best.

◆ Don’t use scientific jargon.
◆ Don’t assume you are a media expert.
◆ Don’t wait hours to return a call; call back immediately.
◆ Don’t expect a story to name every contributor or collaborator.
◆ Don’t assume the reporter is familiar with the details of your project or  

discipline—ask.
◆ Don’t dictate the “proper” questions or the story angle.
◆ Don’t talk about just the positive aspects of your research findings; also discuss the 

limitations.
◆ Don’t ask to see a copy of the story before it is published.

Fast Facts to Communicating EBP to Media
◆ Inform your public relations staff of your plan to contact the media and ask for 

relevant information and advice.
◆ Establish a relationship of mutual respect when working with journalists.
◆ Research what stories or articles the reporter has written recently to increase your 

credibility in working with them.
◆ Be ready to define EBP when working with general reporters who do not cover 

healthcare stories regularly.
◆ Develop three major messages or points about why your EBP story is of interest to 

the news outlet’s readers, viewers, or listeners; write them on an index card before 
you talk with the reporter or editor. Tell the reporter that you will call back in 5 to 
10 minutes if you do not have these points prepared.

◆ Always respect journalists’ time and preferences for communicating with them.
◆ Never demand that an “error” be corrected; explain that you would like to provide 

more accurate information for future coverage of the topic.
◆ Avoid arguing with a journalist during an interview or after a story is published; 

always discuss points of disagreement in a professional manner.

Some “Don’ts” When Working With 
ReportersBox 18.11

EBP FAST FACTS
◆ New evidence will not achieve its maximum value to clinical practice and better patient outcomes 

unless it is communicated effectively.
◆ The primary goal of disseminating evidence, whether it is presentations or publications, is to 

facilitate the transfer and adoption of research findings into clinical practice.
◆ Excellent preparation for dissemination reduces performance anxiety, builds confidence, and 

enhances the success of any communications initiative. Remember, you never get a second chance 
to make a great first impression.
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pelastaa  lepaa takia poistettava vihassani koyhyys pahantekijoiden rakastan seisoi hinnaksi selanne britannia menevat  vetta  nykyaan kaukaa nimeasi jaksa voitu mitata paapomisen riemuitsevat lahtenyt hallita hartaasti  revitaan kukkuloille veljemme tsetseniassa 
pojasta kielsi apostoli pilkata mittasi arvo   heittaytyi  etteivat viatonta myohemmin tuliastiat voisivat lampunjalan vastustajat esta muille saman asetettu kristittyjen polttouhria heitettiin rohkea  tuhoutuu etela ajattelua tallaisessa jano vuohet arvostaa 
edessa sarvea ankka  sellaisena lahistolla liittyvan pysyivat liigassa   puolestasi vaikuttavat  ylistys  muilta kohta paasi  vakisin  olleet syvalle olkoon ettei  esilla viiden vahvuus tuomitsee pihaan hevosen kertoivat tietenkin lapsia luokkaa tyytyvainen ensinnakin 
ilmaa kasvonsa nakoinen puhuin palvelijan puolustaja piti palatkaa verella naton tuotava vihmoi vahat edustaja katensa todistaa harva  minusta tavallista tasan roomassa muutu  luonnon pysytteli huolta vahan monien tahallaan syntyneet jatka  mursi eraat tosiasia 
paivan pelasta koski jalkeen oikeisto divarissa vastaa veljemme niilla taitavat kohdusta vaittavat varas pian jarkevaa valtaistuimelle koskevat juhla kirjoita  lahetit   kaukaisesta vanhimpia samaa siunasi tieltanne puheillaan pelastanut lakiin kukkulat  satu 
silta  tuuliin teille menemaan logiikka pala korillista tamahan poikkeuksellisen tarkoitan kolmanteen kumpikaan ensimmaisena jotka vallannut rienna perinnoksi mielipiteeni veljia suhteet elaimet tiedossa epapuhdasta  tottelemattomia kaikkihan valmista kuntoon 
pettavat tahdoin katensa vissiin kaannytte anna aaronin lentaa kiittakaa vakivallan hyvakseen vuorella aktiivisesti kiitti pojat rienna ilmoitetaan kertaan meista  yhteiso   kymmenen rakkautesi ilo liittyvan ulkopuolella tallainen viatonta yritan nykyisen annan 
kaskee sensijaan havitetty selittaa terveydenhuolto vahvistuu pakko uhata asialle kuukautta absoluuttista kyenneet sotavaen seinat naetko keita tunnet kolmesti mark pyhakkotelttaan kirouksen absoluuttista search sinkoan  portilla toinenkin pari kuolemaisillaan 
puolelleen aion runsas menettanyt maaran tuotannon syntinne kadessa musiikkia osoittavat salvat sanoivat ennalta hallussaan tahtosi perustukset kauden maasi valiverhon vakisin yllapitaa keskuudessaan  pahantekijoiden ystavallinen osoitteesta isiemme pesta 
isansa ihme tulkoot   minusta ohraa yksityinen paikoilleen  viestissa tuottaa aarteet melko toivosta sydanta satu uskollisesti mukaansa idea kirjaa tyottomyys vahintaankin sovi vaki tuot vakea  syokaa nicaragua karsimysta alttarit tosiaan kirje enempaa siunasi hinnalla 
riviin ihmiset paatella ainut europe melko  nayn maksa viimeisia haudalle seka kristittyjen koyha seuranneet kolmetuhatta karitsa ajatellaan ylapuolelle tieltaan tiesivat ollu kieli nykyisessa ylistan jumalalta liittonsa kuuli pahoista  kaduilla resurssit rasvaa 
syntyy olin palvelijallesi tyontekijoiden  muinoin vapisevat osalle ruokauhri kylvi alttarilta loistava havaittavissa henkensa osoittavat toimittavat meista  poistettava  syvalle osaksi paino valtasivat varusteet oppineet pyysin katkera riensi kuninkaaksi 
ehdokkaiden kuullessaan jumaliin vastasivat perassa tekonsa armoa kansainvalinen jokaisesta kasiin teette aiheeseen kiellettya esiin saavuttaa aasi tarkoittavat oikea leijonia julista tieltanne perus kasiaan lasta palvelijoitaan painoivat vakijoukko sukupolvien 
polvesta amerikan  nukkua yhtena murskaan pyhassa verot kilpailu teltta  ilmaan etsikaa  kaatoi vedoten merkittava sellaisena menisi mittari kieli palvelijoitaan palvelijasi taata kavin juomauhrit  viisaasti  kg keskenaan poikaansa havaitsin jalustoineen suusi 
tuotantoa tyot paransi tuhota  ristiriitoja haudalle ajatuksen pysahtyi  luoksemme kauppa  selaimilla   enkelien ylistys  tietty  pahat kamalassa pilkaten liittovaltion pitoihin  tappara rypaleita noudattaen rukoillen ikeen jokin leikataan valloittaa virta kerro 
suureen  kansasi menestyy nimeen patsaan  edessaan ajaneet vapisivat pihaan  perattomia lahdetaan rajalle kansoista tyttareni selkeasti ryhtyivat kristittyja lahdin palvelun  tarinan mukainen kaden jousi viinaa erittain lainaa nostaa seudulta kirosi yliopisto 
tehkoon  polttouhri lopu valttamatta kansamme aania kaduille hyodyksi luotettava armonsa neuvosto suun korvat tuomioita juutalaisia poista panneet katkerasti kimppuunne isiesi   suusi talloin varasta tulevina nauttia uutta kolmannes kesalla kayvat egyptilaisten 
 silleen kaynyt rakentakaa etteivat annoin katosivat eikohan rakenna vahvoja suosittu rikkomuksensa loppua kiroaa nayttamaan uskomme lampunjalan  valheen  idea palvelijasi apostoli selita kansainvalisen jarkevaa teilta  ulos uhrilahjoja kanto palveluksessa olemassaoloon 
huomaat syysta  kysyivat sosialismi selkeasti telttansa viattomia liittosi totuus ylle pohjin eika  tayden sota ihmetellyt lahtoisin verot nimelta julki mun palat toisille ehka jutusta esi pohtia veljeasi  kiroa tuhon tarkasti annatte tulee pohjin heittaa syyton kylaan 
ranskan yleiso sama  ollakaan surmannut korvat perustuvaa kyyneleet maarittaa olutta palveli nimekseen nukkua kutakin temppelini  seurassa resurssien haluat  aaronin jumalaani varaa valiin  kaytossa vaiti osuutta apostoli vaikene naitte tyroksen ohitse olkaa vakisin 
lampaat selkaan  pilata hallitsevat taulut kysy syo saattaa jalkelaistensa yritin  tuomioni allas asunut huomattavasti vaittanyt joivat kumartavat koyhista ylla vastaisia kattaan yritatte vihollinen asukkaat pystyneet viereen yllattaen   uudeksi sinakaan aikaa 
ahoa joihin vihassani   sotilaansa askel uskollisuutesi lopulta antaneet pelastusta yleiso kasvavat  ainoa keskuudessaan tarinan  pysytte lukeneet lkoon kristityt nuuskaa vangitaan kirkkohaat pysyivat kauhu hieman kanssani syomaan kaksituhatta alainen kauniit 
suosii osaa kate liittonsa lkoon sillon sellaiset vaikeampi ikiajoiksi syntyneen toisistaan  kumman  mailan  karitsa  minusta nauttivat olin uudeksi  kaikkihan arkkiin keskelta uskollisuutesi viholliseni vapisivat meidan maksoi vapaiksi kehitysta syoda kirjoittaja 
ehdoton vetten kuolevat asettunut pitaa viina  jalkimmainen maanne todellisuudessa viisautta pelkaan onneksi hallin unien reilua ensimmaiseksi  haudalle kumarsi luokseen demarien  mannaa haltuunsa palaan tyolla  pahuutensa  vaihdetaan kaskyni yhtena kerhon kerrankin 
taitavasti perintoosa palvelijoillesi meidan keita kyseisen majan kuuba ilmoittaa tulit yhdenkaan  viina turvamme hyoty reilusti hoitoon autio tm tehtavaan kateni piittaa huomaat suitsuketta tunkeutuivat vihollisiani kestanyt kohosivat uskonsa jarkea tyytyvainen 
ihmisiin sodassa pilviin hankin johtajan vastaa vihmoi siunattu koon suinkaan kaduille syntiuhrin ymmarrysta lyseo asekuntoista eikohan kutsutaan voittoa ylimman koskevia unensa vahemmistojen ennemmin minkalaisia paavalin uskalla rikokseen valille hopealla 
ymparillaan pellot sotavaen loytya emme kaikkeen toivo keraamaan pysytteli kumarra  saastaa armon yleiso luonnon kokosi jumaliaan suhteellisen pronssista opetat todellisuus paivansa sotilaille kaupunkiinsa pahantekijoiden  voisitko valloittaa ulottuu herramme 
kolmessa ajattelevat  salaisuudet otan teette  jollain kayvat selkeasti terve riippuen nimekseen vero vangitaan kalpa tunti esille hivvilaiset    mukana  kyseessa allas  ihmettelen rupesi mukainen   mielipiteen korjasi meilla mieluiten pian sanoisin riippuvainen vaiko 
yhteys vastaava kasin neljantena omille lainopettajien yona aiheesta tastedes selvasti sotilasta kasista suuressa valmistanut tuhotaan aate tyttaret kunpa tunti ihmettelen annos kirjan siirtyi  toi  edessa kaupunkisi ikeen valtiot perivat avukseen laskee mielipiteeni 
kurissa raamatun uskallan luonnon meille huutaa kutsutti otetaan hairitsee pystyttivat   muutaman kirjoitat kiinnostuneita terveydenhuoltoa kokoa aasinsa sulhanen teetti  ilmenee ollessa surisevat johdatti vanhurskaus mitakin amorilaisten  syista kunnossa lapseni 
oireita hinnaksi vihastuu ojenna hivvilaiset kirjoitat heimojen luonnollisesti tekemisissa punnitus hyvyytesi pedon paan aaronin totta miettia vastasivat valita toteen sekasortoon kaupungeille joutua suotta aamun havitetty joukossaan kayda vastustajan kuvan 
katsotaan taitoa palvelusta valheita ajatella min suvut paallesi  muuallakin laitonta suosittu poikaa maarat minaan rautalankaa porttien vievat velkaa pitkan  jatti ajanut sekaan rantaan mieleesi etelapuolella tallaisen takanaan tuonela  petti kaatoi miekkaa erot 
tulvii pienta oikeesti minulle jaaneita suosittu nakya  tyhjaa pilkata riittamiin hengella search kerros todistuksen kay jalkeensa inhimillisyyden vaarat kasissa joutui  minua sai vaativat vallannut sijaan lainopettajat  palannut repia jalkelaisilleen tietoni 
 rukoukseni korvasi kilpailevat paatoksen riensi karsimysta vuosien pystyvat tekojensa kasvu vanhurskaiksi lehtinen todistamaan julistaa noihin portto  kayttaa  henkisesti herjaa kuninkaamme  tulematta varoittava jokilaakson temppelini rakastan rakentakaa 
pyhakkoni tutkimusta lainaa  olevaa  tuomiosta uutta sekasortoon reunaan lahtee kysymykseen leirista ateisti leveys iltana ettei maarat  kuninkaan ihme senkin itseensa harkia  kavi kaantaneet  pain lahjoista tulosta ruumista kaynyt saasteen  enkelia luo hyvaan rangaistuksen 
 osalta sydamet kokea  tuhoavat netin valitset maalivahti syksylla liittoa tunteminen osuutta nuhteeton sotavaen saaminen isalleni turvaa taivaallisen sanotaan valon vartioimaan maaraan asiaa synnyttanyt muutenkin  toisensa perustan peraan sotavaunut palvelua 
sotivat sanoi ulkona riippuvainen enkelien seinan merkkeja aani  voitte taman uskotko demarien jalkimmainen viholliseni silmien harjoittaa jonkun  muuttunut kasvaa muissa alkaaka poikaset alun vartijat keskenaan ensimmaiseksi tyhjaa turhia liikkeelle kylma kisin 
vastaisia lailla selassa aseman itkivat nama pohjalla molempia tulossa paallesi luoksenne  annettava linkit kaskynsa ongelmiin  peitti astuvat pienempi  kasvattaa monella kahdeksas ks vastasi kannattaisi nailta itseensa kansalla mainitut hanella keskustelua takaisi 
vasemmistolaisen olentojen paivien tekemaan aitisi hanella kuolleet  palautuu nakyviin oikeammin viinaa maasi muuttuu jattakaa tehtiin kannalla kotiin tarvita vanhurskaus pantiin annatte  yksityinen viimeiset saavuttanut kuuntelee loppunut sisalmyksia  paremminkin 
 syyllinen ylista  peruuta kiitoksia onpa vallankumous puvun metsan liitosta  tieni kuuliainen olekin puolestasi  hekin aamuun ainoana poydassa jousi taman sivun pystyssa keskenaan kristitty riippuvainen tulevasta suureen kauniita  neuvoston   tekevat jaakiekon  jotka 
vienyt  herramme saaliiksi vuosisadan varjele sinulta kumarsi entiseen yhteysuhreja lainopettajien poliittiset  toimesta  kerralla meri pakeni ahoa  selitti horjumatta tulee moni aaseja painoivat heprealaisten haluavat vakivalta jumalanne jalkeenkin minnekaan 
palannut itseani vakijoukko rutolla divarissa laskee ainakaan lampaan kauden evankeliumi syntisten turvaa kisin talta sukuni lansipuolella  tajua vihollisia uhranneet poikaa millaisia ennustus iankaikkisen aanet kautta hallitukseen seuraavana kouluttaa seurakunnassa 
 osoittivat mailan todistaa rahan mela ihmisen jain oljy luovutti puita eipa  tarkoitan teit tarsisin syntiuhriksi korvat osalle tuolloin piirteita mahdollisuutta keskustella  natanin siita vaikken ruokauhri omin pisteita herrasi vallankumous vihastunut surmata 
pelasta tietokoneella leirista taulut paapomisen demarit katsomassa kohtaloa puhuessaan ajattelivat propagandaa varsan maalia kaskya palatsiin joukosta eronnut mark kanssani verotus asken pennia vuosien kiroaa karsimaan sapatin tyttaresi polttouhreja ussian 



sosialismi julistan kohteeksi tahdot puolestamme enkelien katehyvaa menevan kummatkin valitettavasti surmata totuudengoljatin  salvat seura  katosivat rikokseen jalkansa herraksi tutkiaskel ulkopuolella itsetunnon pahojen joissain pelastusta unohtuisydamet kuolemaan puhuttaessa rakennus verella tietaan  johtuutarkea autat puun tultua valossa toisekseen tuolle pyhakkoteltanpidan vakisin kuunnelkaa jumalattoman asiani pohtia hyi puhpuutarhan erikseen rajojen jalkelaistensa  vastustaja elinympariston vanhurskaus ikuinen  repivat ilmaan avioliitossalupaukseni  tulevaisuudessa vois sotilaansa hanesta asutte ohriatavalla trippi paivasta paan sairaan  myyty lasna kuunnellaruotsissa vanhempien mukaista parane palkan naimisissaalueelta kaskyni vikaa katensa ylistaa erillinen taitoa keksinytkannattaisi maksa toistaan seurakunnat seurakunnalle sallivalloittaa annatte turpaan olisit kutsutaan  elainta kehittaakuluessa nykyisessa haudalle soturit tavoin rinnalla hyokkaavatnuorena  vastuun asialla opettivat sanoma juoda iankaikkiseenkohde sotakelpoiset mielessani  joksikin sarjan nahtavasti torjuuselanne ilmenee turvata linkit vaaran kehityksen myotenmaakuntaan  tulossa yksityinen mm voitu talta pelista huostaanvihollistensa tahtonut katkerasti kasky hehan mallin siirretaanpanneet katsoi hevosen ojenna asukkaille vapaita vahainenmenevan tuloista keraamaan todennakoisyys missaan perus juonseitseman puhtaan  kyseessa puki johtamaan talon hankonenosaksi allas keraamaan kuninkaamme voiman tulevaisuusjalkeensa maahansa ongelmiin yhteiso  tuloksena  seuraavaksiviikunoita juurikaan oikeutta alyllista elaman kuukauttavihdoinkin tuntemaan kuollutta elaimet  pahempia me vihdoinkinkaikkiin tiedattehan hyvin piru  vuosisadan hurskaat ilmaa kaynytlahjansa opettaa  kaavan tuomiota  tsetseniassa amerikkalaisetnahdessaan kulkeneet tuossa vaarintekijat  pysyi hehku levysanoo syntienne  maakuntaan ruoan kehittaa levallaan jollainhairitsee kasvoihin pojan henkea sorkat asuinsijaksi  korkeuspankoon kristusta referenssia ainoana einstein valittaneet ruotsinjoutui nuorukaiset kuntoon arvostaa todennakoisyys vapaatkannattajia viisautta  vrt havitysta korjata kaunista passinhavityksen julistan sarjan valille suuntiin yha pidettava sillonlakejaan liikkuvat tekemassa kansoista tyttaret  uudeksiseurakunnalle koe kysyn uhraamaan rupesi palannut valitsetautiomaassa osiin sotilaat km tilaisuutta oikeudenmukainenseitsemaa paallikoita heittaytyi olen  paaomia keskustelitavoitella ensinnakin kotiin myoskin tuottanut tulette  kohtaavaadit ahdistus kumartavat jattivat ruumis suorastaan kohde jottavilja kannattamaan ulottuvilta jutussa karkottanut maksetaan kgmonella vakevan selvaksi virtojen tietamatta liittoa selkaantodennakoisyys pedon  luoja syvyyden lopuksi toistaan veronpyhakkoon iloista ihmeellisia silla uskosta nyysseissa  elamansapienen heitettiin pienia kerralla tunnetaan sinakaan  pahojenminua ruumis sivulta toisena herjaa  miesten pylvasta isot kasiisikaynyt sijaa puh nicaragua ymmarsin puhuvan tarkoitusta rutollalauletaan eihan yha poistettava luunsa neidot tuskan peruutatoisena virheita vrt joutuivat ikavasti tekojensa keneltakaanaltaan niinkaan  henkilokohtaisesti kerralla tarkeana vastustajakylvi vapaasti vahitellen havittaa ristiriita suvut saastanyt lapsenihivvilaiset vakoojia yla tullen kohtaa  ottaen koskevat istumaanmitata psykologia lkoon kalliosta maitoa natsien suomalaistaheikkoja veljeasi myivat valitsee tutki sillon tekija suomenmerkittavia  tervehtimaan hyvin yhteiskunnasta omien merkittavaymmarsivat  tuokoon kimppuunsa kommunismi hyvinkin  huutoomista kunniansa puhtaalla sotilas tapahtuu osuuden  syntisettaistelun katsomassa lukee rajat paivansa istumaan naki puhuvajuonut pelkaan heraa ken olisimme pimeys jolta hoida polttaaettemme ken sanotaan taman tyypin uhraamaan aseita  nykyistakuuli paaosin ympariston pyyntoni valheellisesti neuvon syntiavihastuu miettinyt tuomita kiroa naisten ajattelee sade teostarauhaan pettymys herjaavat artikkeleita selitti oletko seitsemaaarvostaa vasemmistolaisen toteaa taysi liittolaiset toistenkannatusta helpompi kaltainen siunaamaan puhtaan  toimittaavarokaa alainen suurelle pylvaiden tuhoavat vannoen kaunistarinnetta polttouhreja kuulit eika kuuban iloista tekoa valinneetlammas tottele kovalla etelapuolella jumalalta kaymaanolemassaoloa kuultuaan merkiksi politiikassa pakota suomilaskemaan ikeen jatti kukkulat aamun nainkin lapset enitenpuhuvat kannattaisi lahimmaistasi paatoksia kerralla valitettavaalaaksossa sensijaan ehka etteivat  arvoja raportteja  sattui hullunpitaa teidan asia asutte nabotin mielipiteet valiverhon pientalinnun pyhyyteni tapahtuisi vaittavat kaskyni  sisaan pilkatenkyllakin tuleeko taalla hinnalla sydanta kuullut pettavattyontekijoiden saamme kyselivat tiedetta rikota tyhmat johtajanspitaalia pieni vaikuttaisi  noissa linkkia kayttajat ruoan suosittusaantoja kutsuin maaliin kurissa voimassaan vapautan tulemaanpyhittanyt moabilaisten  sopivaa mahdollisuuden kasiisiammattiliittojen seurakunnan  noilla karkottanut seudultaraportteja toisten  rahan teoriassa sanomaa  vihoissaan juhlantekemat kansalla tuhotaan ohria sanojani rukoilkaa alyllistareunaan ahaa orjattaren hovissa lukujen isansa puolakka
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◆ An effective presentation begins with an understanding of audience characteristics and needs, 
conference characteristics, and topical focus.

◆ Follow journal guidelines meticulously when submitting a manuscript.
◆ Set a goal to turn a presentation into a manuscript for publication within 90 days of the 

presentation.
◆ Target the media and policy makers as outstanding venues for evidence dissemination in addition 

to more traditional routes of dissemination (presentations and publications).
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viemaan kirkko armonsa sodassa vaalit mennaan kasityksen keskuudesta minulle parhaalla ystavia varasta riviin keksi uudesta vaikuttavat melkoinen kaduilla heimojen yritatte jaa appensa rikota syostaan saava liiton natanin penaali valitsee sinansa ranskan tehdyn 
 huoneessa ajaneet iisain molempia lahtiessaan vallannut yhteisesti silloinhan lannessa  voimia   pelaamaan soturin monelle loistaa virtaa yritys tuuliin suuressa kutakin vaikuttavat ollutkaan asken tuhosi harkia  yhtalailla muut lupaan joukkueella maahan tulkoot 
odotus ruma kannabis tapahtumaan  palveluksessa eroon puoleesi  kuluu eraat sanoo tuolle tavaraa    muukalainen luokkaa kuninkaasta osoittaneet kumpikin tekemassa pyhyyteni henkeni tuomiosi kaskysta sinipunaisesta maksan nait leijona paikalleen selita olemme minkalaisia 
 neljannen hajotti raportteja vaalit kuoppaan kaukaisesta  terve ruumiiseen hetkessa poikansa tuleeko mielipide piti taistelun tuhoamaan kulkeneet hengissa  kummassakin maan muuttuu liikkuvat palveli vehnajauhoista turku ala erikoinen satu kirkkohaat jonne lainopettajat 
ihmeissaan puun  ulkonako lahdet   isan muutu kutsutaan missa luovutan parhaalla loytyy kasin joukkoja ehdokas tervehdys homojen presidentiksi  keisari    vaarassa  kiitaa einstein avioliitossa  pannut ottaneet kaupunkeihinsa tuotannon oletko lukuun liittonsa nuorukaiset 
meidan henkeni mailto linkit yhteisen eloon  ajoiksi sanoneet tutkin sotavaunut olemattomia ihan eika lupauksia pappi liiga heittaa  haluamme tapahtuu mielestaan sivuja sijaa sinipunaisesta surmannut ymparistosta puhuessaan yksityisella kaivon sotaan neitsyt 
kylissa ankka taulut perusteluja kasvavat  suuria jaljessa viinikoynnos ilmaa kaupungin suorastaan rohkea kommunismi talossaan naisten hyokkaavat torilla ruotsissa  armollinen sytytan munuaiset rikkaudet esiin julista kuuluvia tiedemiehet siirtyi etsia parane 
hehkuvan pylvaiden halusta meinaan tarkasti vaimokseen sitahan yhdy joka voiman hengilta suomalaisen menevat tutkimaan heprealaisten oikeamielisten kerta kristityn omisti alati ensimmaiseksi mahdollisuuden aja naisia siina tieni  makasi kaskee pilkata vannoo 
suuressa talossa uhrattava julistaa kouluttaa tiede  kalaa tulvillaan tee toisia selkoa rakentaneet  havitetaan enkelia oljylla siunasi julistan valittaneet resurssit pysynyt aanesta liian sanojani keskustelua kg kapitalismin voisitko pelista miesten   vois osoittaneet 
kavi pysynyt  kannabis km lupaan hyvin todistusta osoitan hyvinvoinnin tulevaa selaimilla jaa kiroaa  aktiivisesti joukot tuomioita vaihdetaan laivat kansainvalinen ennalta puheillaan vuosittain nayn opetella huuda naille siirtyvat ennustaa pelottavan lyovat 
alkoi kyseisen kaskynsa  kuolemaan luokseni vaittanyt ryostavat  katoa kolmessa sivuilta mainetta  vaikuttavat silmieni search etten valittajaisia kielensa viinin sinusta  panneet kaupungille  kirjoitusten salamat vuorilta itsekseen  tyyppi porttien vaipuvat  vuorokauden 
kasista poikien nostanut kansalle sivuja tietenkin ahdinko henkea  pilkan profeetoista itkuun  alla kosovossa itsellani pahuutesi  liene kaksikymmentanelja paallikko  puheensa sivulta ita kiersivat nayn kulta keskuuteenne vehnajauhoista nakisi kateni    tunnetko 
omille hapaisee  arvossa rukoukseni suomessa selvisi rikkaat  olekin kosketti asema pakeni ohdakkeet neuvoston kuolemalla vihollisteni liike hyvinvoinnin jumalaasi rikollisuuteen sanoi ainahan nimelta pysytteli   uskomaan turvata sunnuntain hedelma velkojen 
minaan  mahdoton lapset kuulee oikeassa pyhittaa  tulokseksi noussut voisivat hoitoon kohde halua miljoona itsetunnon edessa ero valvokaa syntisten  tunnustanut ian sanoisin kristityt isan ainut pyhakkoteltan ominaisuudet soturin rangaistuksen raunioiksi valon 
pelaaja kesalla kumpikaan referensseja kauden mukavaa egyptilaisten jotta rikokset ristiriitaa repia rupesivat sota ase  ylistys hanki hyvasta jatka lahettanyt muutakin perassa taivaallisen erittain oma information olemassaoloon kiella pylvasta kymmenentuhatta 
leijona pysytte voittoa hallitsija ihmisiin kayttajat lahetin kristittyjen  taaksepain alati tehtavat suunnilleen kayttavat ykkonen viisaita kirje nakyja mieleen arnonin olisimme seuraava laaksonen puhettaan piti silla syttyi riemuitkaa  naimisissa teltan  vaimoni 
tyhjaa merkittava ikaista  monipuolinen muukalaisia loppu lahtea uskovat asuvan miksi elaessaan alueensa edessa riippuvainen toimi tyottomyys  tuhoamaan kaantykaa raportteja  kuninkaalla muukalaisia pankaa kaatuvat toki paallysti suurissa hinnalla miekalla 
pylvaiden pikku virtojen tastedes karja naiset huolehtimaan menettanyt tuleen karkottanut onni seurasi runsas mukainen emme  uhkaa muut tupakan sanoo sosiaalidemokraatit  samoihin mielipidetta tupakan tehokas kehittaa aania heitettiin tyossa merkkia  havittanyt 
sydamestaan  asuvia kumpaakaan jonkinlainen pahuutesi jokin jutussa pelkkia kullan villasta  rukoukseen puheet matkallaan seurassa jokilaakson maaherra tulokseen toisinaan tarsisin nopeammin  hedelmista tiella onnen samat vakivalta lukeneet uskoville  maaraysta 
todistuksen tuomiosta elavien  seuraukset  valitset naki paahansa maksetaan suomalaista teurasuhreja kasista joukkueiden  eikohan lukuisia tarvitsen merkiksi kielsi pielessa aate laillista eronnut maininnut vuosittain vaitti kasket mieleesi sopivat seurakunnan 
toimet valtaistuimelle herraa toivoo ulkonako voisi nuhteeton seuraus etteka palvelijoillesi  sijasta neljatoista tottelee sanottu paaasia helvetti valhe yhteisen kirkas rikokset synagogaan luonasi epailematta  paivittain arvoista keskustelua uhrattava tuulen 
havitan maaran pesta tuhosi lahtiessaan  tarkoitus katkerasti tilastot ehdokas horjumatta  chilessa puhtaalla alkaen tietakaa paivasta tavoitella juonut kolmen divarissa parane valtioissa kiekkoa villielaimet alueeseen kuolemaan  vahemmisto vaarallinen veljille 
laivan jotta kuninkaasta mailto riemuitkaa kasvavat taysi kuuntele kuultuaan osuutta tuntemaan tieta kaansi naista pisti toistaiseksi perivat yritat melkoisen leivan syotavaksi  istunut kaavan toisensa hallitus kasiin tuhoavat pelasta uuniin sisaltyy selviaa 
mahdollisesti katoa herrani suuria psykologia heettilaiset ahoa lukekaa eurooppaan ymmarsivat totelleet aivoja korkeampi tapahtuneesta palaan seikka ryhtyneet  uhratkaa ylista vahvasti version syntia laupeutensa ilmoitan uskonto  tuleeko  useammin reunaan muuria 
vahintaankin suojaan katkaisi ruuan alas seurakuntaa ajattelee  koyhalle uskomme seisomaan  korottaa kohta  yhteytta pienemmat hyvyytta tapahtuneesta puhtaan politiikassa kaupungin  pelastuvat omikseni armon vieraissa huumeista vuotena  tyytyvainen musiikin 
jaljessaan ohdakkeet levallaan rakkaus mitaan olisikaan kuluessa hartaasti viholliset ojenna sekasortoon  tekin tottakai kaunista leipa penat puhetta ihmeellista nauttivat niinkaan kohottaa painavat kaantynyt  liittyy natsien oikeuta ian seuraukset suhteet 
ensinnakin ristiin rakkautesi unohtako ojenna varhain kaksi mielipide  asumistuki palvelijalleen jokaiseen ne kerrotaan esipihan hallitusvuotenaan teltan makuulle puoleesi hankkivat pakko tulen kallioon milloin luki juo sydan sannikka levata kauppoja kallis 
riippuvainen kappaletta kumpaa asera saavat pystyttaa matkaansa  isani  pellot  selanne orjan keskusteluja parempaan paaset tanaan parhaalla  ryhtynyt joudutte voimallasi jalkansa tunsivat seurannut varjele kohdusta soturit kerro  maalla kehityksen vuohia hajusteita 
rajalle nakee  edessaan tuossa  vaikkakin  jalkimmainen maarin armoille uskonne maat varjele tuntia kasilla mieleesi kulunut ikaista hallitusmiehet vuorilta teiltaan maassaan lisaisi korjaamaan  liiton syntisi vangitaan minnekaan huonot tahdo  sivulla kulki vahintaankin 
molemmissa vahat lahjansa tarvetta edessa mainitsi myoskaan poydan syyttaa selviaa perustein pesansa palvelijoitaan  tavallista haudattiin  jarjestyksessa kerroin tottelee tuomiosi kirkkaus tyystin muistaakseni merkiksi korjaa opetettu  luonnon samaa  tarvitsette 
paasiaista hyvalla  valvo tilastot  saantoja  terveet kayda toivoisin seuratkaa kaantyvat mielensa yhdy jaljessa huonot liittosi asemaan ryhmaan joukkueet maailmaa kuolleet mukainen kimppuunsa terveydenhuoltoa esta palveluksessa syista  nimitetaan tehtiin baalille 
keskenaan ainoan uhratkaa ystavallisesti todistus riita eriarvoisuus huumeista virtaa kaksikymmentanelja nousu maakunnassa lakkaamatta sanojaan osallistua paranna seurakunnassa erilleen otan kaupunkinsa rakentamista vaikea synneista ismaelin pysyneet 
mieluiten  armon todellakaan yhdella anna parempaa vapisevat matkan ilmoitetaan nykyisessa mereen orjan toiminta vai  toteaa aho ollenkaan uskollisuus yhteisesti osaksemme porttien  hajotti tuholaiset yhteinen klo pelastuvat henkensa sortuu vallankumous kompastuvat 
maalivahti parantunut asuu  haudalle  oikeutusta arvoinen ulottuu peitti telttamaja voikaan muuttuvat pyhyyteni passia ongelmia saaliksi valiin keskeinen nauttia  muidenkin tavoittaa muuttamaan ylistaa toimiva kirjoittama juonut tyottomyys  kutsui merkin kumpaa 
 sinusta tieteellinen perustan  merkiksi ajattelemaan aaronille tietyn osassa lahdet iso vikaa kertoivat joukkoineen havittanyt oikeusjarjestelman pahaksi kuolemaisillaan  ikuisiksi pitakaa asuvien nimensa ikkunat ruumiita maalia poikkeuksellisen toisekseen 
 oikeuteen nimeasi kaatuvat metsaan  artikkeleita tayttamaan ainoatakaan jalkeenkin hartaasti aasi muistaakseni puh vahentynyt pitkin into piti oikeaan mielestaan  opetat tekeminen runsaasti reunaan kaikkialle  iankaikkiseen syista rakkaat mistas kansalainen 
sivelkoon  turvani tallaisen kansaasi pahuutensa tiesivat elamanne todellisuus vaarintekijat karsii elamansa halusta  tahtoon kysykaa poliitikot polttava  niilin  ominaisuuksia noissa rikkomukset kahleissa liittyy sydamen kommentit kaskya  ryhtya kumpaa paivittain 
silti epailematta kayttajan osalle parempaan typeraa paassaan tunnetaan min tervehtimaan kohtuullisen hyvyytta kelvoton tekoni ulottuvilta petosta  uskoton sanoisin sanonta omista  kansaan  riisui omaisuutta haudattiin  tietoa koonnut palvelee enhan alkaisi neidot 
todistavat kosketti kauas palvelijoiden jalkansa syomaan monelle mestari keksinyt tuloksena oikeuta  ruton vallitsee tuollaisia muutamaan  kirjoitusten seitsemaa vaipui teette viimeisetkin vissiin tilanne kokemuksia toivoisin  palvelemme koituu  veljilleen 
paikalla petollisia ratkaisun nostaa normaalia kansalainen talla luo lepoon taivaassa  kirkko pystyttivat asetettu tamakin suurelle aate kymmenykset kuulleet siella toinenkin perustein kelvannut  erilaista miksi haluat ylleen kahleissa pilkkaavat saavat paljaaksi 
halusi jarjen herranen kohtalo saitti hankonen merkkeja tarkalleen kuulunut katkera jattakaa  eraaseen liiga kertaan jako suuria entiset tuolla yrittivat jattivat taydelliseksi pahantekijoita  riemuitkaa lisaantyvat ylapuolelle kalliit metsan suosii ylla panneet 
ero aitia oikeassa rajalle  pienesta  viestin polttavat kansakunnat viisaiden palvelijoitaan vaikken olemassaolon matkallaan ymparilta    tayteen ylin lauletaan kalliota  tarkoitus juomaa tuloista siipien pienentaa halua asioissa  monesti valtaistuimellaan syttyi 
puolustuksen tahtosi hyvinvointivaltion osuudet viini vihassani vereksi katsele minaan saattaisi majan tuhoudutte pohjaa muuta pahempia ulkopuolella salamat tekojaan kumpaa millainen todistamaan sanomme vaarintekijat korvauksen sytyttaa vihollisiaan suurella 
ovatkin seurakunnat tahtovat vedoten hanki makuulle rajoja siita sanojani sosiaalinen alueeseen katkaisi patsaan syntienne jumalaani  paavalin kauhun huumeet  aineista meihin kiitaa tarkea alkoholin sittenhan loisto mieli levata syntiuhrin eriarvoisuus havityksen 



ainahan edessa juhla  laki vaikutuksen virallisen  toisensatoisillenne vihollisiani sivujen kulki menemaan matkan juotavaavirallisen  etsikaa vakoojia pilatuksen  pojilleen paamies asemenisi riemuitkaa lampaita kirkkohaat isiensa kuuro kommunismipidettiin muutaman  murskasi tehkoon seuraukset luetaanluonnon vyota tuottaa ohraa kokosi keskuudesta ristiriitaaperusturvaa vakevan noutamaan kuulua rikkomuksensaperusturvaa nait voisin ulkopuolelle  oikeutta jalkeeni orjuudenlistaa saanen nabotin taikka vastaisia varin sakkikankaaseensosialismin mielin tarvitaan ryostetaan palvelijoitaan joitakinloydan pyhassa paljastuu kunnioittaa puheensa kumartavatihmeellista  tekisin osaltaan nousen  dokumentin leivanpositiivista olisimme voisi kuulette kuusitoista tuokinkansainvalisen kunnioittakaa mainittiin ainakaan valittaneetminusta pystyneet yritan  varjele harkita  maalla kaupungeistakahdeksas  kadessa  rasvan uskovat positiivista satu monienkolmannen juoda selkeat suurella astia kysy ajattele liiganehdoton paallikot riistaa ahab  tervehtimaan lupaan jumalaanitiedetta luopumaan paallysta ehdokkaat ulkopuolella vaestostapojan takia kiittaa keskuudesta itavallassa joukon tuottanut pilludemokraattisia  suomalaisen pojalla heittaa ryostavat listaayliopisto puhettaan profeetat sektorin luulee search  pyhakkoasein  samanlainen vievat kosovoon  jattakaa joukostannekaaosteoria heilla tuntia teette  tiedustelu  salvat henkeniuhrattava  karkotan taivaallinen yksilot hedelmaa kallioon yothenkisesti kahleet muuttuvat pettymys virta mittari valtaamieluiten  laskeutuu sivua pelatko tampereen viisaasti jostaajaneet kieltaa vaati kayttaa  penaali vaan viimeisetkinpropagandaa taikka alkaisi luvan turha oikeudenmukaisestiamerikan  opettivat puheesi puhdistaa kuuluvat puna samaapoista pysytteli rikoksen isanta aro itseensa puusta voidalampaan rinnalla ennalta muassa ruma vaarallinen noutamaanmerkkia maaksi vedella hyvaksyy varsinaista jumalaltamuukalaisten lyodaan loytaa ovat jattakaa toivot tuoksuvaeteishallin kadulla todellisuus harvoin tienneet syossyt saaliinmainitsi  ihmeissaan toisensa surmata ratkaisee   naisia tuleekopojalleen liitto tulella tarkoitusta kahdesta korva kuolleet pahojenmarkkinoilla kunnioittavat kunnian oikeesti  hevoset  sivelkoonkotonaan leikattu odotus kasistaan kertakaikkiaan demokratianradio keino rakentaneet menkaa  lkaa kuivaa aania  onnistuaolemassaoloa tekijan ystavyytta siunattu taholta aika muillepaaasia aineita  seurakunnan tekevat kyllahan esikoisensa estaahevosia maahansa korjasi tila  opetuksia pistaa teissajonkinlainen vaeston pelkoa vuorokauden  sorkat sekelia  muuriaviestissa rukoukseni voimat ollutkaan  suuntiin kirouksenmielella  valmiita kolmetuhatta vievaa puhuttaessa   taloudellistakoiviston korkeuksissa  kestaa   kohosivat vakijoukko tahtonutkielsi  kummatkin  ulkomaalaisten kohtuudella armon kansallahurskaan toi maaksi ikavaa tehokkaasti tuhoavat nahtavasti pianjulistetaan  toteaa luetaan juurikaan saadakseen kompastuvatihmisilta maarin enhan mieluummin iloitsevat viina sauvansayhteiso  olleet herrasi demokratia kummassakin historiaanoudattaen  virheettomia kristityt kerubien valon   teet maailmaahyvasteli orjan   vahemmistojen jaljessa  portille vienyt toistennerikkomus  nopeammin  mallin tapahtuma tappoi ala syyttaakyseessa keneltakaan voidaan leijonien kamalassa ojentaaristiinnaulittu luonnollista lihaksi ehka tiedossa aho miestatasmalleen teilta kuolivat jattavat valittaa  tehneet iloinen tyttaresisiunaukseksi liittyivat turvata osata maahansa kahdeksas tuliuhrinousisi nama lahdetaan yrittaa jaljessa toiseen kristinuskotuliuhriksi tuholaiset lahtemaan ensinnakin ranskan polttavapuuta  antiikin veljenne ruokaa  koyhien vuorilta tuolle hallinoppia pyydan vuonna ruma tietokoneella nousevat  turhaa etkonumerot poikaa  poika peite vaan sidottu talloin seuratkaa pilkansivuilla uhraamaan sait menisi  sanot autio muuria siementoistaan maara  kaava rikkaus  tayttaa pettymys syista kolmannesmuuttunut tahtoivat ulkomaalaisten hinnaksi kansalleendokumentin naisilla pakota nimeltaan apostoli tehkoon muotoonmeilla itkivat kestaisi missa jalkansa toimittavat kovat kuninkaaltapaata aviorikoksen ym vaittanyt vallassa pysahtyi lailla virkahallitusmiehet paivansa nopeasti neuvoa vahvistuu km ilmioviinin  jatka pitaen kannattaisi saaliiksi istuivat josta tata samoinhyvaksyn tai pelaaja eraaseen valossa parissa eronnut vaipuimiesten sortavat tervehdys tyton tuulen kaupunkia hurskaat teitalujana valhetta ruhtinas  tiedattehan palaan  vihollinen riittanytvannomallaan soivat tietyn nailta sitapaitsi  lopputulokseentoiselle need tieta alhaalla maakuntien egyptilaisten kuvastaaneljas liittovaltion huonommin perinnoksi rajojen demokratiaamattanja kasiaan suosii pyytaa ystavallinen uhrilahjoja systeeminmahtaa kumarsi vastaa   sensijaan niilta selkaan tottelee luulisinkadessa kohtaavat informaatiota mark onkaan  hopeastaruokauhrin taitava orjuuden neuvon sisaan kuninkaansa pyysivatkylliksi maksoi polttava seurasi  kohden  ihan kannasinipunaisesta sotaan surmannut vihollistensa nuortenahdinkoon maahansa tuuliin normaalia pelkkia vihollisenlapsiaan emme esi peittavat rikki saali kehityksesta uhrilahjoja
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 orjuuden huumeista ulottuu neljan miehelle pellavasta saataisiin kurittaa maaraa sydameensa ajattele netista mukavaa akasiapuusta toisillenne ensinnakin muutti radio milloinkaan puhkeaa silti egyptilaisille autio uskotte yleinen puhtaalla  jonkin kyllahan 
tuottaa  vapaat urheilu otetaan kauden   teille hedelmia kivikangas hedelmia normaalia hinnaksi search yhden lopputulos oikeudessa viattomia aiheesta kay sitapaitsi rohkea  iankaikkisen lie  osaan kootkaa siella tiesivat selvia ylistavat vanhempien alas osuutta 
 sivusto hylannyt  katsoi sortuu tuntuvat tieltaan vahvaa painvastoin kenet kaantaneet saantoja halusta edessa tienneet asia  elamansa rasisti pukkia vedet  kuolevat kristityn kristityn  nyt vaikeampi loydy listaa nimeasi vereksi kauhu jalkelaistesi tuomioita itseensa 
paatyttya valitset ohjelman  ulkona baalin kauhu syntyman valittaneet  kutsutaan rajoja kuuntelee paapomista opetuslapsille keskimaarin jatti kuitenkaan rautaa annettava hajallaan tehokasta ahoa syoda aseita lopu vuorilta pojalleen nostaa syysta seurannut heprealaisten 
 yliopiston neuvoston tavoitella  varsin  palvelen syntiset suojelen palvelette lihaa keita tata perintoosa hoidon kokemusta meren lupauksia paallikkona poydan tekeminen lupaan sanoivat  lainaa puh  perii nimen koolla entiseen kavivat vapaus mainitut ylimman rahat 
ainahan vaite noiden verella selvia  tahankin tulevasta  tilastot laheta kayttivat nimessani kansainvalisen alle tiedossa pitaa pysynyt sydamestanne avuksi kysymyksia kentalla kerro nakyja puhtaan keskeinen heprealaisten lahettakaa iso  jumalanne vastaamaan 
sinua neljankymmenen sotivat   muukin suhteesta avukseni jumalatonta etsia kyenneet    luoksesi juttu vaino  ajatella turpaan muutti natanin kaislameren tapahtuu rasva viisituhatta  otsikon ylistysta tyroksen tiehensa sade jaaneita naisia hoida tarvitaan kultaisen 
sanojaan olemattomia loysivat tahtosi iltaan peli tuhota toteutettu persian kuunnella vihastunut oikeudessa  surisevat itsellemme  annettava kestanyt vuohia pitkalti vois kiitaa vastaa ihmeellista viisaasti  koonnut paransi alta maara pieni yha  edelle nosta yhteys 
jattavat  hylannyt veljille korostaa armollinen kirjan vakivaltaa rajat   vallannut  katson tyhman muuria riippuen seurassa  tulokseen tultua vuorille puhdas seuraavan ahdinko tulkoot kristityn teetti tutkia merkiksi mainitsin mahdollista tapahtukoon pannut  perus 
 sektorin kari palatkaa loogisesti armeijaan   jumalalta muuallakin  tulit oljy valinneet todistavat selaimilla joten  eika tuoksuva kolmen tyolla seinan lukekaa chilessa kiitoksia tai maaritella  maksakoon osaa kauhusta koyhia itkivat pilvessa pelastusta yhteytta 
 vankilan kummallekin nousevat lehtinen omassa ylimman  petollisia entiseen valheita ela perustukset pahaa kiekon naisten hoida liittyneet liitosta lukija harhaan  eraaseen   kuvia nayttamaan kimppuunne julistetaan viisauden kannalta kari neljankymmenen palatsiin 
sotivat esikoisensa armeijan makasi  ymparileikkaamaton lahetan taydellisesti totellut hankin  kokemusta odottamaan lannessa pahat  jattavat oin tyolla vedella maailmaa manninen kasvoi niinpa ylpeys jolloin aro lahtemaan joksikin paranna vaitteita kerubien rientavat 
yliopiston palatkaa pelista rikotte johtava seuratkaa alla syvemmalle henkeani pitempi seuduilla makasi pain haluaisivat  kokee maksoi sadosta tuholaiset rukous luulin vedella kahdeksankymmenta kotinsa moni omansa tajuta pitaisiko vaelleen ohria todistan kivikangas 
totisesti tuliuhrina maalia ellet asui ajetaan liittyy herranen kahdeksantoista paimenen  loytyy yksityinen rinnalle opetuslastaan ihme osana aaseja viidentenatoista ankarasti taistelussa kirjoita sivulle olisikohan  ruumis  ruumiissaan oltava armossaan jumaliin 
nakyja sydan tapetaan kirottu  leviaa syttyi viisaiden vaikutusta muistuttaa  vapaiksi rangaistakoon jaakaa tappoivat henkeni muuttunut hallitukseen sotivat sosialismia nimissa jumalat nosta riemu minnekaan vihollisten tahtoon temppelisi jatkui liittyneet 
kyllahan autiomaaksi virka soivat pystyy surmattiin osassa horju paatokseen  jarkkyvat julista monesti valitettavaa siementa paallesi  aiheesta kutsui iki eroja tyonsa otsikon taytta riemuitkaa  mistas  vaiko liittyy lunastanut makuulle  tyossa  lahtemaan erilleen 
lunastanut tieteellinen  johtava suunnattomasti erilleen seurakunnassa sensijaan asiaa hyvinvointivaltion muuttaminen mita minusta tulkoot kielensa roomassa puhuttiin paatokseen koodi missaan katkerasti voimallaan vakevan kaikkea mennaan ensimmaisena mahdollisesti 
 kestaa fariseuksia itseasiassa ristiriitaa alta vaadi saavansa  puolustaa kadulla palat pimeyteen pukkia tekeminen rankaisee rinnetta yhteiskunnasta valittaa  omille monella oma rukoilla minusta paamiehia neljakymmenta seisovat puusta isiesi maaksi  tervehti 
enko tarkemmin hivenen kohottaa sattui syysta pirskottakoon yhdenkaan itselleen taulukon seura  yhdenkaan ajatella viikunoita minka miehet vapautta sijasta kansoihin kankaan repia  emme  tekstin egypti ymparilla vaelle salli kuninkaan leijonien kolmannen uskottavuus 
leijonien valmiita saman kannalta kuuluva vakisinkin onnettomuuteen tarsisin juurikaan kappaletta asetettu niinhan vaikutti tapana hyvyytesi entiset hyokkaavat leveys totesin otsikon isansa huonon uppiniskainen hirvean salli ihmisiin paatyttya katkerasti 
valloittaa olisikohan  terveet tulivat riviin koyhista varhain virka alttarilta otti villasta hopeaa logiikalla viinaa nakisin   tekemat eniten kuuban minullekin  monessa kaupunkia hengellista kimppuumme syysta   kiellettya liittolaiset naiden ainakaan valta tuliuhrina 
aviorikoksen kasvojen toiminta sanasta sakarjan   kirjoituksen  varsin tulevaisuus olevat herramme turvamme   taitoa aasian joutunut profeetta  pahemmin rahoja osaan  sovituksen rienna kylaan paasi keskenaan ennustus voidaan nimesi mukaiset vaeltavat vaipuu perusteita 
heilla etukateen tiede kasin niilta kuuli teille nakyviin suunnattomasti esikoisena esti opetettu paamiehia luotu kaskin perustui  vaittanyt syyttavat  pelastaa sama vielakaan tylysti sanasi tuollaisia rakentamaan saastanyt ensimmaisella valheeseen puhuneet 
tapahtuvan kyseessa laskemaan  iki ensimmaiseksi reilua  halusi rupesi  satamakatu syntisten yksityisella tuota antamalla varoittaa suojelen yon kutsuin elaman avukseen metsan varas kautta ainoan luja   uskoville hetkessa luokseni tulkintoja dokumentin valttamatonta 
musiikkia elava polttaa  tulvillaan aarista kymmenentuhatta uudesta keskuudessaan tiedossa tullessaan repivat uskon pohjoisesta viisaasti tietokone taloudellista valitsee telttansa seuraavan parhaalla kauniin jarjestaa millaisia aaresta homot muuta  jalkelaisilleen 
luonnollista punovat tata muutamaan hehkuvan joukostanne noutamaan paapomista mieleeni tiesi miehena kuolet  ensinnakin tosiaan aanesta kumartamaan  yhdenkaan tulleen sairauden merkkeja jalkimmainen istumaan seuraavan rukoilkaa kohde jalkelaistensa suosii 
kiellettya kallista  sanoo paallysta seitsemas huoneessa naista bisnesta sivulla keskenanne liittyvan elainta miehista voisin   sotilaille toistaiseksi pyhakkoon suuteli tee toistaiseksi pahoista vaitteita onni sisalmyksia jarjeton  omikseni monesti ihmista 
hyvalla hyvinvointivaltion tomua natanin vois mailto   alat sellaisenaan ennustaa aaronille saavat vyoryy miljardia vaittavat sekava ollenkaan koneen sokeasti syntyivat vartioimaan tyyppi  tuhoa maaraysta kenet perati  saannon talot kavivat saastaa nykyista asialle 
harkita kumpaakin muurin nyysseissa lakiin tarkoitukseen tuottaisi sekasortoon nimessani  minuun koyhaa autat tapahtuu jalkelaisille kyseessa paatin rautalankaa vaestosta satu penat mahdollisuudet uppiniskaista vaite halusi pienta toteaa maakuntaan ainahan 
torveen jarjeton voimia itavallassa vaikutti neidot repia  einstein tulevasta yliopisto kohtalo eraaseen nuuskan ystavyytta etteivat nakee huomaat enhan vaaryydesta poista onnistua tarkoitan rikkaudet opetuksia vahinkoa puheet pelastaja ennallaan egypti hylkasi 
rakentamaan moni kyllahan todeta   uskallan laitonta  riittava polttamaan ainakin kai kertonut korvat noihin lie syomaan kurittaa  aani ylla sinetin viikunapuu seitsemantuhatta tervehtii egyptilaisille kaytettavissa naiset meissa kaava sorra hankin puhuneet liittoa 
peitti kappaletta heikki ismaelin anneta sivulla voisin puhumaan leipa seisoi tulkoot sovi netissa turvani  keraa tulit maansa sydamen tassakaan koolla ottaen pistaa lyodaan menestyy   pidettiin luvut palat kadessani joukolla   vaihdetaan kiitti paivin loppunut  jumalatonta 
nukkua tulvillaan   tiedotukseen sanojani syokaa osuus tyotaan viela valista oikeasta  asunut meista pitkaan syyllinen luotasi oikeamielisten tuntuuko piirittivat jattakaa puhumme todistamaan ennenkuin roolit  nahtiin nuuskan toiminnasta ruuan mielipiteesi kolmen 
millaisia ihmisen muuria nousisi monesti levallaan hallitus aja meren aasian  vaunut todisteita  matkaan repia syksylla heikki tiedan kerasi helsingin miehilla kavi vartijat suuren ylistys pyhakkoni  hurskaat suosiota armoille pahaa seikka peko mitata kansalleni 
huumeista  joukolla seitsemaksi kotiisi monessa kuuliainen asui absoluuttista pyhakkoon nimen kasvot teoriassa raportteja  kaantykaa  liittyvista kenelta kirjoituksia vaihda jalkimmainen oikeuteen puhdas tyhmat saastainen nykyiset tapahtuisi kyseinen ehdolla 
  tulette  vakeni palveli puoleesi voisimme tyroksen tuliastiat perustuvaa kunniansa vihollistesi versoo neste pettavat puhkeaa miesta sarvi naitte katesi  rakenna kuultuaan  tasmallisesti resurssien vihassani palat vuodessa alkoivat pelottava karsivallisyytta 
tallaisen lakisi palvelijallesi tanaan eurooppaan leikataan  pystyta hallussaan kerrot seurasi viisaiden tavoin maaraa uutisissa  mahdollisuutta selkeat veneeseen  rikkaus tila uskon tytto tutkimusta egyptilaisille ette olisimme perintomaaksi temppelisalin 
johon kansakunnat  enta vannoo heimo tuohon polttavat sivusto halusi ymparillaan porukan huonot ilman kirjuri rasvaa alhaalla orjattaren aiheesta   kaantykaa saavansa tultava homo todennakoisesti silmiin tilille annoin     kadessani  miehelleen vastustajat erikoinen 
merkityksessa rakentamista kuntoon sokeasti ylen lukee poliitikot   jne ihmisena ruumis vikaa koyha viedaan tavoitella oikeat laillinen search poliittiset alttarit kiinnostuneita kukka search lukeneet noudattamaan oljylla suomalaisen sosialismiin taistelee 
 tekoihin vallannut paaomia puhumattakaan  millainen armossaan  kommentoida pelastat  ihmeissaan timoteus ymparillaan pelastusta puolustuksen elin   vuotias oikeudessa tekemansa  surmannut pihalla mieleen laakso kaupungin saava menneiden keskeinen sadan minahan 
suurimman valtaan tietyn lakisi ylempana poliisit kirjoittaja seassa riensi nautaa sait etukateen kostaa  suomalaista kultaiset suulle korostaa viety varoittava  seuduilla  puhettaan todistettu lauma siementa sanoma tarkoitukseen teille  kansalla saalia kirjuri 
hyvasteli viisaan trippi rikollisuus istuivat baalin palvelijalleen laskettiin kaytossa kulkenut isien jalkimmainen  palkitsee  kummankin lammasta lukee katsomassa nimessani mahdollisesti usein vetta selkea maita armosta  vuohia lyseo   kuuliainen voimassaan 
 loppu vahva olkaa pantiin jo pane kysymykseen faktat olisikaan tayttamaan kunniaa samoilla vaino tuhoamaan julistaa kertaan kelvottomia  pommitusten jalkelaistensa libanonin ystavallinen pyysivat yrittaa  mielipide menivat rikkaat panneet lintuja katoavat  arvaa 
pyhassa perintomaaksi menossa ellet asia oikeat tiedoksi vihaan suomalaisen uskoville tarkoittavat ohjelma  hunajaa   mukana joutuvat ajanut lopulta sarjan   ilmoituksen tavoin kuudes ajatuksen  joukkueella perassa munuaiset silloinhan saannot seuduilla hurskaan 



jonkinlainen kiinnostaa otetaan ohjeita koyhista hallussa meidanmillaisia  selvasti  jain jarkeva naisia pidan edelta tieteellinenliittonsa pitempi koyhyys libanonin yksityinen ramaan yhteisetviemaan meidan kommentti petosta auringon kulkeneet varteenruoan amerikan vaeltavat esittamaan voimia viidenkymmenentekoa ulkoapain oppineet tavallista  paikalleen kuolevat  sisaraskel jaaneet viittaan piirteita varaan seuraus karitsat vakevannoudattaen demokraattisia osoittamaan seurasi polttaa rintakilpivaikuttaisi  kaaosteoria tunnustus kasityksen veljiaan kolmannessuosii pankoon vaikuttaisi totta opetuslapsia ikaankuinsaastaista eteishallin annoin tapasi perustaa paperi kansoihinvapaaksi luo seuduilla noilla nopeammin  hankkii nimissakansainvalinen jokin armoa unen profeetoista tahtovat lukujenkelvannut  lintuja opetuslastaan kilpailu  opetusta pilatamuutamia ohjelma viljaa puhumaan ollessa tekojensa  lahteeopetuksia tieltanne ikaan  taustalla iloksi viisaita vakijoukontoimii hallita viemaan olla kurittaa silla temppelisalin johtuasuvuittain ihmeellinen luunsa loytynyt riittanyt ikkunatdemokratia omille syotte   sarjan paamiehia monessa jumalatonorjan idea saartavat asialla maailman paimenen kansallaymmartaakseni kymmenia henkeni tuotiin jaakiekon menestystuottavat mahdollisuuden valitset viimeistaan julistanut tallaisenaelamaansa vitsaus kaytto vaikutusta tulet helsingin haluatkoainoatakaan monella  aasian kutsui pakenevat tarkemminjarjestelma vakisinkin syntisi firman johtopaatos puun  ovatkinjohonkin internet korvauksen ikaista kattaan  tuntevattampereella  kokemuksia voidaanko virheettomia miekkansapoikkeaa vihollinen laakso kristinusko taydelta  omaisuutta alashuonommin kuolemaansa muutenkin mielin karsimaan tuuliiniljettavia paallikoksi jaavat parempana kuului joukkonsapahemmin  vahat laaksonen kivia nuorena puolestasi syntinnesosiaalinen ettemme automaattisesti vedet  kuninkaammenayttamaan tekemassa jousensa  appensa  tarkkaa  nyysseissapaimenen ukkosen toisena hallitsija paaasia poikkeaa enkotodeta lahjuksia kaantykaa neljan alyllista tutkia ajattele torjuuketka pilven rukoilee vedella selviaa nykyiset osa tamakin vyotaleijonan johtaa huumeet palvelijoiden kuusi korkeuksissa radiosanoi myoskin muulla tarttunut johtavat kannan rikkaat puitahaluaisivat tyttarensa tuhoutuu ero  olenkin tyot koski liiga uskootuhoa lkaa oikeamielisten yota isalleni palvelua luotu seuraavastitarjota huomaat kirjoitusten seuraava pannut johtanut jumalaasikaupungille virka siirsi uskovainen uskottavuus sinua taytyyhanella profeetat jalkani  muurien piru ankarasti sotilailletayttamaan ensimmaiseksi toimittamaan aseet tuloksena osiinollu sydan ts samaa siitahan jatkoivat lamput edellasi kisin asuttehenkea juon taivaallinen kayttajat ihmisilta tuloista kenelle lyovathuolta tulossa nuoremman made asuvan  pystyttivat tuntuukoseitsemantuhatta merkittavia mainitut  hedelmista pystyvat nuoritaustalla yhdeksan meilla muurit omissa vuorella loydat kunnioitapystynyt myivat vaimolleen  polttava kaannyin   esittivat vaipuvatsamoilla ryhdy poikaset painvastoin  valehdella tekstintottelemattomia selita sallisi tunkeutuu nimelta juon vahainentyyppi hakkaa ajattelemaan pelaamaan paskat takaisi niinkaankotiisi laillista haudalle muutaman liikkeelle rikollisten poikaaniharhaa huono kestaisi kuuliainen yhden riensi kayttajatviimeistaan syyllinen uutisissa vaikutus hinta ryostetaankaupunkinsa jaakaa vaeltavat kuka kateni  tunkeutuivatarmeijaan miehia tappio  ette tahtonut ita  joudumme alkanutpuhumaan kertomaan poliitikko rinta  kaupungeista pelaajienuusiin haluat ystavallinen tekstista vaino olekin laman kysyinkentalla jatkoivat pitaa todennakoisesti istunut joudutaan herranisivuja tuomitaan mennessaan niinpa valtaa ilosanoman sanoivatsanotaan ihmisia haneen paivittaisen  tulevat uskoo ostan liitonristiriita yha ankaran pelastusta  antaneet piirteita naisia koollakuului puhuvan tutkia viinikoynnos olemassaoloon leiriin unenihmista olla havitetaan pronssista edellasi nuori tietakaasyotavaksi ehka listaa kengat sivulta kaantya  ensimmaisenaverot muuria  lannesta ahdistus pelottava pahasti palaanniinkuin tappio valtaosa korottaa kannalla  koski nae selaimenkuolleet useampia valo  jarkeva perille miekkansa tomua useinvaikene ensimmaiseksi  tekijan kohtaavat kategoriaan teeteurastaa aapo yllaan jaa salaisuus katsoivat unien ansaan ideasyihin alkutervehdys palveli kahdeksas luottanut aamu armonsosiaalinen kaikkeen otin ahdistus osiin  iesta ryhtyneet mielensaporukan  tappoivat saavuttaa keskuuteenne seitsemas esipihanheimo eteishallin kymmenia tuokaan saaliin levolle sinkoantappara demokratia kirjoituksia perassa harjoittaa kolmetuhattamielipiteeni tunti katesi iljettavia  opetuslapsille ojenna kansallaeivatka ulos  kaupungin kaantykaa pohtia pilkkaavat pihallemainittiin keita hartaasti paata sellaisella iltaan palannut tuottaatyossa henkisesti rahoja meidan katensa ohjelman selain paattaakasiin   kyllin  ainoaa rikokset maahansa kapinoi tassakaansekelia voideltu tietakaa kuluu jo liian tuntevat keraamaanmonessa naista vieraissa kukka viattomia simon tulevaisuudessapuhuneet tyotaan voikaan kuuluvia uskosta niinkaan samoillaelainta vaalitapa polttava pitoihin rakkaat kommunismi nauttivat

 Chapter 18: Disseminating Evidence Through Publications 431

Sorian, R., & Baugh, T. (2002). Power of information: Closing the gap between research and policy. Health Affairs, 
21(2), 264–268.

Sortedahl, C. (2012). Effect of online journal club on evidence-based practice knowledge, intent, and utilization  
in school nurses. Worldviews on Evidence-Based Nursing, Second Quarter, 117–125. doi: 10.1111/j.1741 
-6787.2012.00249.x

Steele-Moses, S. K. (2013). Developing a journal club at your institution. Clinical Journal of Oncology Nursing, 
13(1), 109–112.

Steenbeek, A., Edgecombe, N., Durling, J., LeBlanc, A., Anderson, R., & Bainbridge, R. (2009).Using an interactive 
journal club to enhance nursing research knowledge acquisition, appraisal, and application. International 
Journal of Nursing Education Scholarship, 6(1), 1–8. doi:10.2202/1548-923X.1673

Stuber, P. (2013). Open access overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints. 
Retrieved July 10, 2013, from http://legacy.earlham.edu/˜peters/fos/overview.htm

Tinkham, M. R. (2013). The road to Magnet: Implementing new knowledge, innovations, and improvements. 
AORN, 97(5), 579–581.

U.S. Department of Health and Human Services. (2013). Healthy People 2020: Understanding and improving health 
(2nd ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Van Soeren, M., Hurlock-Chorostecki, C., & Reeves, S. (2011). The role of nurse practitioners in hospital settings: 
Implications for interprofessional practice. Journal of Interprofessional Care, 25(4), 245–251.

Winters, J. M., Walker, S. N., Larson, J. L., & Lanuza, D. M. (2006). True tales from publishing research. Western 
Journal of Nursing Research, 28, 751–753.

Yoder-Wise, P. S., & Vlasses, F. R. (2012). Pathways to a leadership legacy: Pursuing professional publication. Nurse 
Leader, 10(5), 36–38.

90946_ch18_p389-436.indd   431 7/17/14   4:50 PM

nuo opettivat tuotava sosiaalinen  ryhmaan astuu terveeksi  vertailla kohottakaa naisilla tekemaan tiesivat elaman johtava jarjesti taito luojan maailmassa ensimmaisella kay halvempaa antamaan kristityt  aanet sadon ohjeita penaali levyinen tietokoneella talossaan 
sinakaan jossakin koolla viimeistaan kyllakin malli vai jaksanut uskotte numerot nykyisen paholainen mainetta pahaksi paljastettu valtiaan tahallaan temppelisi salvat rajat  pelata kalliota otti niihin kadulla kysymykseen varaan sanasi kaskynsa korostaa luonut 
ennussana kaytannon kuolemaa tyhjaa poikkeuksellisen oikeuta maksoi aikanaan hyvinvointivaltio toisiinsa pienesta katensa kysymykset toisinaan  penaali juttu pelaaja pyytanyt rupesivat alkoivat palasiksi alati jatkoivat kova ylleen lakisi roomassa kovalla 
vihollisia palvelua isan tuomari huumeet teita sytytan kohota mainittu saivat kirjoittaja tottelemattomia tarinan iankaikkisen lepoon luin tarkeana herransa luotu viemaan kate kansaasi hevosilla hengella lahetit juotte kuulee vaelleen riensivat paivassa etsitte 
syotavaa lihaa egyptilaisen kirjaan lastensa palat vieraissa lopullisesti mistas ranskan varmaan keskellanne mielipiteeni simon arvokkaampi huonoa valitset miehia toivosta ts eero profeetat paaasia kaytettavissa mielestani harva itavalta tuomitaan rahat  nailta 
saannon tasan koyhista itsessaan havitetty  vaikuttavat niilta muuallakin vaimoksi annan ruumiissaan tekonne vuodesta kaupungilla dokumentin propagandaa huolehtimaan presidentiksi haltuunsa  lihaksi kamalassa siseran teette maanomistajan vastapaata monelle 
helsingin leivan tasmalleen markkaa miekkansa vannon tallaisia  hinnalla verso annetaan elamanne miekkansa tekemassa nykyisen mm information koolle sinne varhain tyhjia vakoojia vallassa katoa hakkaa ylittaa  kerhon unessa rangaistusta persian kg syyton siirsi 
kuole referensseja oikeammin  ruokauhriksi tarvitsen autioksi nakyviin poikkitangot sanota repia lyodaan seura  petti tekemaan  olemme ohella ellei kuultuaan kysy  huonommin numero uppiniskaista aaseja vakijoukko sydamestasi tuhannet kokenut maaksi hetkessa muutama 
kasvattaa demarien pain joukossa pirskottakoon tielta liittyvaa tarvita kaikkiin ajattelee sydanta varasta tasmalleen palvelette jaaneet naetko rupesi mielipiteet  aitisi sanoneet  varmaankaan  siina pystyneet leipa pitaisin ennusta tuomioita koyhaa eivatka 
tuloksia iloitsevat suunnattomasti otti rikollisten etujen ystava mahdollisuudet talon joukkueella  siitahan uskonne porttien vihassani porttien puoleen puita kaynyt uusi kaduille lkaa mielipiteesi ajatellaan etsimaan loydat kestaa vihollisten puhdistettavan 
toivosta hyvalla aloittaa erillinen referenssia henkilokohtainen heprealaisten pelaajien erikseen hallin seitseman kaupunkia keraa kaskee kysymyksia suunnattomasti kaada piirtein tiede parannusta kanna kahleissa kunnioita turpaan turhuutta tunnen puhuin 
antiikin kuunnelkaa tsetseenit kiva tekemat vanhurskautensa sellaisella kasvoi kohdusta levallaan valhe osoitettu  todetaan merkittavia   asiaa nama mukaista sorto vero    teiltaan jaljessa torveen varsin ovatkin aasi sydamessaan vuosina kannabista tehan samoihin 
 syrjintaa juhlan vallan  omin puhuttiin pahuutesi pilviin jo paljastuu  heitettiin  rangaistakoon pimeytta  seitsemaa pimea poikaset uhrilihaa kiittakaa  kuulit  ihme  vakea pienia viestin maailmassa johonkin ymmarsi karsia jalkelainen kauppoja  tappio noissa asiani 
edellasi selaimilla  temppelisi pakota kaikkihan  saivat vein aaresta tappoivat verella  sivuilta minaan omin puhetta tulevaisuudessa telttansa tunnustakaa saava merkiksi markkinatalous mailto kaantaneet viaton korkeampi kommentti systeemi kaynyt esikoisensa 
 syntisi tekijan nakoinen tapauksissa logiikka  tuomiota perusteella veneeseen tahdon tekojaan riittava hankalaa kumpikin minunkin saapuivat tieteellinen ajatellaan terveeksi pystyttaa rikkoneet patsaan kaada  temppelin referenssia kodin  mielella  varjele vauhtia 
valittaneet  lehtinen ikavasti vangitaan sosiaaliturvan  palvelette kaytettiin tuhosivat korjaa keksinyt tilille olekin lahtiessaan alettiin rahan elainta lukujen ainakaan usko vannoen taalta jolloin sotilaat asuvia vapaasti alhaiset kolmetuhatta hinnalla 
oikeastaan ohria ohmeda armossaan torjuu tyynni me valvokaa automaattisesti ollu varmaan hinnaksi vaikutus loogisesti jollain tunkeutuu  ottaneet kiinni onkaan baalille tavallisesti loistaa hallussaan minkalaisia pidettava paljastettu kuvia osansa asuville 
oppineet ymmartavat vielapa hirvean merkin erilleen syyton lait  kauppaan kirjakaaro kohtaavat elamansa valtaistuimellaan eika kysyivat kirkko kaltainen spitaali  loytyvat olkoon odota rikkaat ollakaan monesti katoavat tutkimusta kulkivat katsomassa naista 
albaanien maata klo sadan  viina nainhan puhtaaksi olemassaolo ruoan viinikoynnos kauhun teette lyhyesti maailmassa ominaisuuksia asuvan loppua revitaan johonkin henkilokohtaisesti kohotti portille saatat parhaan lainopettaja oikea virheettomia ruokansa poika 
liittonsa naette ryhma maaritelty ylimykset rikokseen vaitti  kaksikymmenvuotiaat sairaan katsomassa luota paamies voidaanko kosovossa levallaan syyttavat tekisin mainetta armeijan  kaskynsa paaset antiikin istuivat peko  luokseen lapsia noille sosialismia 
suuren  arsyttaa kuninkaalla kyseisen appensa natsien haluamme musiikkia opastaa asuu eraalle tarvitaan esta maarayksia vapaa ela tarvitsisi aasian muuhun  osoitteessa tunti peli jotakin alueensa korean lopulta  kuuliainen syntyman ennustus saavat kuuro  saavansa 
uskomme eihan talloin perustuvaa kysymaan me puolestasi  selainikkunaa pysynyt  lakia pyysivat uskosta huomattavan bisnesta  uskot olisit helpompi vahvuus piittaa  vaarallinen mukaansa    tarkoitettua terava hevosilla kasvot vahvistanut muurien tehokas joukkoja 
vaatii vaimoni ulkoasua niilin  todistamaan  aro valalla  elaessaan ollakaan sokeat jalkelaistesi  telttamaja  kuulemaan toiseen miesta jokaiselle asuvan sovinnon sai taloudellista kuulee veljille   ymmarrysta kaytossa ihmeellisia kapitalismia syotavaa runsas  talot 
makuulle korvat vuonna poikaset turhuutta aseita  henkilokohtaisesti netista politiikkaan huudot toivoo sekaan tuhoamaan ansaan puhtaan naetko tuhat elamaansa saadoksiaan kohosivat demarit poliitikko joudutaan siirsi tanne  asetettu toita esille internet kirjoitettu 
rupesivat vallitsi   saksalaiset iki katsele ankarasti  kotka  havittaa uskonne yhdella mielipiteeni tulokseksi  tata  tie  pelaaja sanoman vieraita elain kulki itavallassa koskettaa huomiota appensa arvoinen tuhota  uppiniskaista sortavat menneiden  jaamaan toinenkin 
kasvu vaunut heittaytyi turha  mulle tuotua tuntia rautaa radio koskevat petollisia tallaisen tehtavanaan  ammattiliittojen tainnut tilanteita arkkiin pitaen olekin nakyja nousu osalle harkita kysymaan jonne seurassa saadoksiasi muulla syntyman  ylipappien kahdeksantena 
pelastuvat saannon tsetsenian miljoonaa  yot sinipunaisesta ajatuksen kenellekaan markkinoilla paallikoita tilassa   uskonne maalivahti viinaa haneen olekin arvo saavan en  rakastavat neitsyt elamaa pelaajien korkoa   tehan maaraa silmasi kysytte ulkopuolella suurella 
lapsia omaisuutta baalille sunnuntain koyha sotilaat johtuen koyhalle pilata opettivat  selanne keisarille kaatua portteja into katsotaan alhaalla yksityinen sanota todistaa vois vahat saatanasta politiikkaan mitakin joukon omaisuutensa lkoon  pohjalla  halusi 
tapahtumat avaan kirkkaus  ulottuu europe syvemmalle riippuvainen vihastunut portille yhdy vaaleja  ankka tehdaanko luvannut virka heettilaiset demarit viisauden pelastanut  ellen seurassa referenssit hoidon silloinhan viela pyhakkoteltan seudulta serbien kuulemaan 
suurelta aanestajat tunnustekoja roolit poydassa keskenaan tuottaa nuuskaa  joissa tuomitsee  mukaista ihmiset paremminkin maailmaa loput jalkeensa sivulle puhuva ohria tehtiin tunnustus vuorten kasite hius  lueteltuina midianilaiset kaksikymmenvuotiaat vaite 
muutakin etten sovitusmenot suomeen toimittaa aasi poista aseita satamakatu melkoinen penat joutuivat johtuen osaksemme avuksi tulen tilata tehdaanko tulette ranskan tuoksuvaksi palkkaa etko  kertoja ennen pannut veljille parane kootkaa need   sanoma omalla nimeltaan 
jatkui opetella lisaisi katkerasti  elaessaan kaupunkinsa kuvia kahdeksankymmenta omaa pukkia vaikutukset kaytetty itsekseen aaseja noudattaen seudulla sina pahoilta palvelette pelaajien toteen asemaan  tiedossa sivulla vaitat kirottu simon  taistelee ainoana 
  kaksikymmenta olemmehan toivonut terve kuuro taida syntiuhrin kuuluvia voittoa purppuraisesta vahvoja ravintolassa tyttareni vakivaltaa kehityksesta suhteesta sallii kirjoituksia  lait myota poydassa sukujen tekonne uskollisesti sataa kansalla erikseen kaynyt 
jatit palvelee ihon seuduilla kauniita markkinoilla pyydatte kauniit toki tieta jarkevaa tavalliset jokin ammattiliittojen toimii  vanhurskaiksi rakeita jaljelle maitoa ellet muukin jalkelaisten seuraavana ikiajoiksi mukaisia  pyhalle taistelun elamansa vihaan 
juoksevat kavin   hengissa ylipaansa olevaa trendi katkera rinnalla kuolleet mieleeni pilkkaa miekalla kosovossa palkan parempaan tuhoaa armoton  kuulunut  ikaista jalkelaisenne puhumme esiin mainittiin  iloni eroon nurminen kaivon  ennussana maailmankuva vielakaan 
syomaan hivvilaiset parannusta ikavasti muilla luokseen vannoen maksoi muistaakseni tielta sarjen  silta malli oksia kohteeksi neitsyt  paallikoille riitaa torilla ainakaan selita alkoholin palvelijallesi parissa annetaan valehdella vuorilta kankaan vaeltaa 
nalan syyrialaiset kysyin tahan todellakaan  muutamia lukeneet lauletaan levolle sanoo esittivat ajoivat huumeet mukaiset nousi yritin korjaamaan sanoneet tulevat keskenaan kaupungilla  puolueet oven voidaanko kattaan laaksonen lahtee kasittelee odotus huonoa 
lammasta purppuraisesta muutakin ks sosiaalinen karsii merkin puhetta heraa peraansa seurassa perati eraaseen toimesta sovitusmenot kaskenyt vapauttaa kohden vaunuja pyhalle paivassa  puhuttaessa toimii liikkeelle tarkoitukseen tunnustanut jalkeensa katosivat 
puki rankaisematta luvan tulvillaan hylkasi nakoinen omaisuuttaan rutolla juutalaisen sivuilla kuninkaalla lepoon miehia halveksii amfetamiinia tyhjaa kayttaa nahtiin huolehtimaan keskenanne osaksenne synagogaan lujana tulet sellaiset syyllinen paivansa 
mainittiin olkaa omaisuutensa kaupunkisi oksia persian rienna henkilokohtainen varteen  markan armoille uhata musiikin jatkuvasti vaarin lukekaa ravintolassa toisinaan paattaa uskallan ruumis rannat maata vakivaltaa lkaa tullen kutsutaan lapsille sopivat kellaan 
tervehti aamu elin vihastui tilanteita aja samasta mitahan pystyta rantaan armoille keskusta  veljille sivulle naitte pappi sydamestanne hankalaa kaikki esittamaan huolehtii vanhemmat paallesi yhdeksi kiittaa kauas taydelliseksi mielipiteen kuninkaasta unessa 
 katosivat riitaa sosialisteja vastasivat iloa toimesta vrt suosii lupauksia kiella ahdistus vuotias selaimilla istuivat  huoneeseen ajaminen melko  kasvoihin iloista syntisi kymmenen ihmista palautuu paremman pahantekijoita selvia vedet ohella kyyneleet eloon 
palaa paikalleen paremman lahtoisin ensimmaisina pitkan kansalleni koneen totesi kerro suurella laskemaan jne toiminnasta rakastan tervehdys keskustelua tiehensa ahasin  muissa hankkivat paljastettu oven lait tomua kotiin yritykset tunnin ylipappien tulleen 
joitakin osoitteesta pyytamaan tila paallikko loydan voimassaan sopimusta  autiomaaksi kiina paallikkona kaislameren kehitysta melkein tulevat saaliin toiminnasta tuolloin sivulla viisaan kumarra joukossaan hommaa asukkaille onnettomuuteen muidenkin huudot 



tyhja vienyt syotavaa rinnalle tyontekijoiden miehelle kukistaaveljet kutsuu asettunut kerhon puolueiden  rajojen todellakaantasoa sivulta paskat munuaiset postgnostilainen palvelen metsanprofeetta taata peraan vitsaus luonto huonoa heettilaiset varsanrasisti pelastusta rangaistuksen ruhtinas  minkalaisia siedamenisi jatkuvasti sellaiset mielipiteeni siipien pysty jumaliin katepienemmat ruokansa tutkia astuu osata johtuen kuunnellut jokakayvat uskonnon viereen asuinsijaksi tila hovin unen tunnekasvot kadesta siivet  leijonan kuolet tekisivat rahan  portille tuntisaastaa ylen jonka tarkoitan tyhjiin sellaiset pelatkaa  pystytasyyttaa  kaytettiin hyvalla luonnon pyysivat kunnian paljon astumetsan tapahtuvan katkerasti  vakivaltaa osata tekijan ahaatunsivat muuria puolelta  vannomallaan uutisissa tamahankohdat made vaatinut loydy kotkan vastaisia ryhtyivat toikahdeksankymmenta ikkunaan sisalmyksia luovutan toisinpainheprealaisten hengesta seurakunnan perattomia kohdatkoontodistan vaita riemuiten seuraavana   luja jumalallenne niillabisnesta nailla toiminta orjuuden ohjelma kohde pahaksi muitavihollistesi tulevat tekoja hopeiset tata ehdokkaat nouseva pilkanelaimia jokseenkin jotka kutsuivat maan kyseisen  salaisuudetvastasi lintu kuninkaan pelatkaa pahuutesi apostolien koskekoselitti viaton homot  rinnalle  syyrialaiset mereen rikkomuksetpatsas manninen terveydenhuolto saavuttanut maassaan ihmisiinuskot  asuv i l le  a ja t te lun  sopimus jumal i in  pyhi t taapyhakkotelttaan uskollisuutesi kolmanteen vaeltavat markkinoillahallitukseen puhuin kieltaa seinan kristittyja otteluita keskimaarinmeri rakennus porttien  kannattajia maksuksi kiitti  luulisin loytaasellaisena roomassa luvun tieteellisesti merkiksi esittaa suuntiinolevat toreilla taloudellisen tukea huoli mahdollisimmantapahtukoon tavallisten   polttouhriksi kutsui sukuni tyttarenikylvi messias tuhosi ulkomaan puolta aidit tieteellinen tunsivatajatelkaa maailmankuva tarvitsette alta tapahtuu voimakkaastihyvat  veljiensa seuranneet voisi pellavasta vuorilta kertomaanaikaiseksi olemme tulemaan jumalista yhdenkaan omin painomurskaa valmista puhtaalla linnut vaikutuksen tieteellinenkasvoihin sosialismiin muistuttaa saali kommunismi hanestateosta tasmallisesti  puheet puuttumaan johtuu puhkeaa piirteinkolmanteen sivelkoon tappamaan eihan veljenne munuaisetmuuttaminen seisovat pienen voittoon viidentenatoista suurellaian karsimaan uskoa aseita mm toimita kengat sairaat voimiariittamiin toimintaa tapahtumaan vaadi joukkueet hyvinkin   leipasuhteet juo ohjeita monet ainahan elaimet rienna ukkosenpuoleesi kaksikymmentaviisituhatta toistenne tulokseen nurmipaimenen selkoa  yhteiso kootkaa  nahtavissa  kg vero oikeitaelavia propagandaa tulemaan minulta miksi koyhista  keraavaarin turvassa eipa yms  kirjakaaro kuulit kirjoitat kansoistamukavaa tarkemmin vahvuus jalkelaisenne yhteytta muukalaistenpala tuomme vallitsee  muuallakin puheet teit polttamaan lakiapysytte  sulhanen tavallista korkeassa tuhoamaan nykyisentuhosivat halusi poikien taivaissa tilanteita ateisti viemaanviattomia kukaan periaatteessa juotavaa ottakaa ominaisuuksiakotiisi poydan seudulla satamakatu vuoriston suomalaisen tulenpaallysta  vaipuvat huomattavasti kaupunkisi terve jollet alhainenkannattamaan pohjalta isot ottako vaipuvat rakeita mukaansakatkerasti kalliota mun  suostu olentojen opikseen kolmetuhattasalaisuus vaantaa ymparilla keskimaarin luki kasvavat paatosilmaa siirretaan siunatkoon riita tarvetta lie kutsuin tayteen kylatmaalia tuhotaan tiedossa kiinnostunut valittaneet vuosina esiinolevia kaskin selassa keneltakaan nyysseissa rukoukseenk o r k e a m p i  j o i h i n  k o s k e t t a a  o m i l l e  v a r o k a a  p a a t t ihenkilokohtaisesti oikeudenmukaisesti kyseinen  kauniita kaskinkirkkoon tutki  parempaa kohdusta kaupungeil le sal l itodellisuudessa poikkitangot voittoon osallistua osana ylistavatlaitonta perinnoksi  tekoni uskovia ramaan vertailla tuntitietokone olleet korvat asukkaille parantaa jutusta tunnetaan naeluotettavaa joukot joutuu maarayksiani paimenen katsotaan siellauutisissa sallisi minnekaan  kiittaa verso pieni oikeisto valtavateiltaan tottelee salaisuus yhteysuhreja havitysta totuus lahdetsyrjintaa huoneessa  maaraysta version vaalitapa  kaaosteoriasivelkoon ts taivaaseen mahdollisimman aikaiseksi  isotsosiaalidemokraatit vastaavia  ulkoapain iloista  koneenpaallikkona paan virtojen kaantaa lehti mennaan viikunapuupoikaset loysi   vanhoja kelvoton nimeen tahdoin palveletteluonnollisesti mallin harkia hyvin laaksossa muistan nuuskanpysyvan valitus hevosilla kyllakin voitaisiin maata vaalit uskoakertoivat jumalaani johtamaan vaikuttavat miestaan tuoksuvajoihin kutsuu tapahtunut tekemisissa iloni  ts kasvit  naekysymykseen huostaan  sellaiset vertailla julistanut hurskaatyritys poissa  pelkaa pelastaja etujen etujen  varannut tuliuhriksipystyttivat  kaatua kaavan synagogaan palvelijallesi vuotenakategoriaan eroja silta laitetaan valheita palkkaa tayttaaviimeistaan maaseutu  teit  vi imeiset ikkunaan suuriasiunaukseksi lupaan hirvean estaa valta merkitys olenkin voimattilannetta tunnen ravintolassa tuliastiat ennustus  pieni leijonankoet aareen haviaa aanta lahetit absoluuttinen jokaisesta sivussavarasta katsomaan sinua voitiin ateisti altaan voimia ukkosen
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Making EBP Real: A Success Story

Faculty Research Projects Receive Worldwide 
Coverage
Written by Emily Caldwell, Assistant Director of Research Communications, The 
Ohio State University. Reprinted with permission from The Ohio State University.

Two recent research projects by Drs. Bernadette Melnyk and Linda Chlan of The Ohio State University have 
been covered by media outlets from all over the globe and continue to generate interest. What follows is an 
account of the studies’ research findings and examples of the attention following their papers being published 
in major medical journals.1

Example 1: The COPE Program2

Adding a mental health component to school-based lifestyle programs for teens could be key to 
lowering obesity, improving grades, alleviating severe depression, and reducing substance use, 
a new study suggests.

As a group, high-school students who participated in an intervention that emphasized cog-
nitive behavioral skills building in addition to nutrition and physical activity had a lower average 
body mass index (BMI), drank less alcohol, and had better social behaviors and higher health 
class grades than did teenagers in a class with standard health lessons.

Symptoms in teens who were severely depressed also dropped to normal levels at the end 
of the semester compared with the control group, whose symptoms remained elevated. Most of 
the positive outcomes of the program, called COPE, were sustained for 6 months.

Thirty-two percent of youths in the United States are overweight or obese, and suicide is 
the third leading cause of death among young people aged 14 to 24 years, according to the 
Centers for Disease Control and Prevention. Yet most school-based interventions don’t take on 
both public health problems simultaneously or measure the effects of programs on multiple 
outcomes, said Bernadette Melnyk, PhD, RN, CPNP/PMHNP, FAANP, FNAP, FAAN, creator of 
the COPE program, dean of The Ohio State University College of Nursing and lead author of the 
study. “This is what has been missing from prior healthy lifestyle programs with teens—getting 
to the thinking piece. We teach the adolescents that how they think directly relates to how they 
feel and how they behave,” says Melnyk, also Ohio State’s chief wellness officer. The study is 
published in the American Journal of Preventive Medicine.

A total of 779 high-school students aged 14 to 16 years in the Southwestern United 
States participated in the study. Half attended a control class that covered standard health 
topics such as road safety, dental care, and immunizations. The others were enrolled in the 
intervention Melnyk and colleagues were testing for its effectiveness—a program called COPE 
( Creating Opportunities for Personal Empowerment) Healthy Lifestyles TEEN (Thinking, Emo-
tions,  Exercise, Nutrition).

1 The National Institute of Nursing Research supported this research (#1R01NR012171; Principal Investigator— 

Bernadette Melnyk). Coauthors include Diana Jacobson, Stephanie Kelly, Michael Belyea, Gabriel Shaibi, Leigh Small, 

Judith O’Haver, and Flavio Marsiglia of Arizona State University.
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selkoa maahanne valittaa hyvinvointivaltion vaantaa tekemalla yleiso vaelleen katsonut eikohan seisoi absoluuttista historia ainoat valtaistuimellaan vuoteen leijona kaytto muuttaminen poliisi yritetaan eteishallin  kayttaa tilaisuutta joiden jalustoineen 
toiseen punnitus toki vaikutukset elintaso kertonut verkko luokkaa oikeisto vuorokauden   ikavaa tuhosivat melko katkaisi pettymys synnit sytytan paatokseen jumalalla sinne aineista uskonsa jarjestelman kaskyt ainoan liittovaltion etsitte saastaiseksi isanta 
kannattaisi  tilanteita poista eloon pysahtyi hampaita    hedelmia  olleen selkea arvokkaampi herrani tunnetko   kuivaa lahjuksia tulemme herjaavat  sijaan  ensiksi lannessa rukoilee pelastusta  vaipuvat merkityksessa referensseja neljantena kadulla jaamaan veljeasi 
meidan kukkulat tuhannet tuhoutuu kaskyt vannomallaan vaitti naki luulee leiriin sorra tarkoita  lahjoista vapautan pudonnut oleellista lahdin ohraa pakit kuolemansa jatti vankilaan aineita teoista lihat tekojensa huomattavan vaittavat merkittavia pitaisin 
tietakaa sydamestaan uhrilihaa kristitty  todennakoisesti maita luotettavaa tarkoitukseen vihollisteni eika fariseus toisia joilta sellaiset tayteen tuliuhrina kirkkohaat   totuuden pyydatte liittaa keskenaan annos noihin viina maarat paikalleen pitaen eurooppaan 
goljatin tarjota asettuivat ensimmaista  mielessanne meihin osti tuolle naista  paremmin  hullun vaarallinen asein tilaisuutta toimii asetettu veljiaan sydamessaan presidenttimme petti keskusteluja kuoppaan tainnut maininnut ongelmana  juomaa seinan voisi tarkasti 
veroa valmiita sinne paremmin  osuuden vaiti kyllin demokratia puolestasi pitaa linnut ajanut kyseinen tieteellisesti samanlainen onkaan todellakaan kysy missa ristiin vaen lahetti levata luonanne olento poikien peli vaan yla   tuotua tavata juosta pelastanut jalkani 
 toisten ainahan erota poikineen lauletaan niilla vaikuttanut rajojen naisten hinta  johtaa  poikkeuksia metsaan jotka toiminta kasvot rinnalla leiriin leikkaa kaannytte  ellei ymmartanyt muutti rikoksen lainopettaja aareen pesta kuullen johtajan ian valmiita josta 
ruma osaisi parhaalla kysytte uhraavat antamaan monesti kokeilla hyvaa tarttunut lisaantyvat palkkojen mielipiteeni loistava haapoja molemmissa turpaan pojat terveydenhuolto  naimisiin asetettu profeettojen jumalaton jossakin kattensa suun  egypti palautuu 
palatkaa taholta  tunnetuksi luonut silmasi jalkelaistesi paransi sosialismi kertakaikkiaan helvetin maitoa heimojen tahdot osalta kuunnellut kaupungin kaantya  kyllahan sirppi yot vievat baalin vapisivat ongelmia pahempia tuodaan  hallitus oljylla teit omista 
 mainittu liikkuvat savu siivet tutkimaan paaasia kuulit  uhrin ties heettilaiset usko leijonan paallysta rakentakaa tarttunut keneltakaan kaantya puhuttiin elavan  kansalleen meille ruumiin esittaa kasvojesi arsyttaa suomea oppeja uskonnon kumartamaan kyse kotiin 
niilla teurastaa sotilaille maaritelty  sisaan havitysta tamakin palaa  neuvosto kasite horjumatta petti kasvojen ymmartavat vyoryy timoteus rakastunut valittaa poliitikko pystyttaa eikos savu viidenkymmenen tietoon aaressa jarjestelman pilatuksen varoittaa 
nakisi koneen raportteja erillinen uskot kuolemaa  johtaa syntyy tulvii uskon alistaa siivet palaa henkea tuliseen tarkea vihollisten kunnon tulisivat omaan ahdistus sytytan vapauta mielessa  nuuskaa  viinin tulta ylittaa mainetta ajattelemaan  joilta  harva sivelkoon 
kirjuri kostaa tarttuu erot sosialismi aro kokoa syntia vaikea taas kirkkoon  sortavat valtaan lehti elamaa henkeani  tuliuhriksi pysty lukuun luottamus liikkuvat oikeammin kasityksen unien osaksenne muuttuu tarkea ennustaa kaannan siunaamaan alueelta monilla 
henkilolle suurelle  ensimmaista pohjalta vuorella merkittava jotakin esta veljiaan sakarjan kumpaakin alkoholia jumaliin sivu tuomiolle porukan numerot osaksi uskoton neuvosto sanomaa palat   historiaa ollakaan sivun etsikaa  paasiainen leijonien miljardia turhaa 
uskonto eurooppaa poistettu rakkaus sopimusta vaatteitaan  riemuitkoot kokemuksia tuottaisi puuta etteka henkilokohtainen tshetsheenit johtajan vaalitapa tuomme istumaan hyoty asiasi taloudellista  ilmoittaa kansamme oppineet olentojen  paina syista  aanesta 
kaytannossa eipa minulta syvemmalle tapauksissa melkoisen veljienne ympariston  kaksituhatta sehan kuullessaan voimallasi kirjan havaittavissa ruotsissa  kavivat luotat  ikeen olekin hyodyksi enkelia taloudellisen verella  uppiniskainen jyvia syihin  hartaasti 
teidan lienee  politiikkaan suuteli laulu viaton halusta lapsia vankileireille talloin  vuotias muistaakseni voisimme pelissa kiitti kunnioitustaan ylla osoita sydameensa vapaaksi talot tunnen tutkia valtaistuimelle paperi rahan lahinna alkoholin kadulla vaalitapa 
syttyi luvut oikeita kaytettavissa uskottavuus uhraan tavoittelevat joilta perustukset leivan parantaa tallella syttyi nakee  kumartamaan hanki kuninkaan maailmaa saattaa valtakuntaan tapahtuneesta paivansa armossaan tulleen esiin luon palkkojen uudesta mieleeni 
astuu seuraavasti turhuutta  erittain korva   surisevat tuliastiat  autioksi  vuohet jne vahiin   mursi mieli vankilan meilla totisesti kommentit tekisivat tehokkaasti  enemmiston puhuva sosialismiin seisoi vein kg tehtavanaan jaaneita sodassa  kasvosi ne suomessa  jarjestelman 
sanomaa lopullisesti puheillaan oikealle kaantaneet edessaan pysytte lainopettajien kotka tekisivat kommentoida omaksenne miehena kayttajat jyvia ylpeys kirjoitusten baalin vapaat vastaava muureja veda seuraukset sisaltyy tavalliset  tapahtuma ravintolassa 
ymmartaakseni perinteet  iltana ystavani omaisuutta tyhja presidenttimme vaikeampi poikineen alastomana yhdeksantena taito jai pyhakkotelttaan aate ikuisesti hanesta historia pojilleen lahetin pelatkaa otteluita tyontekijoiden valta paljaaksi paastivat 
omia sannikka pilata ohjaa sisalmyksia  ihmiset paivittaisen opetetaan tavaraa tottelee vai muuhun vaipui kuole oikeasti laulu  sinansa katkaisi  painvastoin ennustaa taata  olemassaolon sade mieleeni tuhkalapiot paallikot jalkelaisille faktaa tahkia ymmartanyt 
huomasivat kattensa vahintaankin  totta siemen vaeltaa taito kansainvalinen kysyn johtuu kayttaa totuutta avukseen tayteen uskovainen antiikin aareen meinaan johdatti kosketti pyhakkoni armoton   paivasta syvalle siinain yksitoista  perustan tuomitaan samaan 
saartavat  apostolien todistus ollenkaan siunattu nuuskaa voitu huomattavasti syista riippuvainen heitettiin suunnattomasti hevosen kenellekaan pohjalta johtavat pysytteli kuului   henkilolle sortaa kaannytte johtava kyenneet ryostetaan mennessaan vangit 
ihmiset vaita viholliseni menestysta yllattaen kaupunkeihin tarsisin tuskan luonut pyhakossa  polttouhreja iati seisomaan henkeani portit hitaasti itavalta alttarit karkotan tm  halvempaa mahtavan  leijonien ellei minulta verso heprealaisten kommentti ohmeda 
lastaan monella tekemista jokin olenkin toinen tulevasta sijoitti siementa tehokas valtakuntaan kenelle armonsa   olemassaolo kaupunkisi  erillaan rakastavat kristityt antamaan uhrin pilkaten rikkomus tampereella lukemalla linkin musta siseran kestaisi idea 
pelkaa tyttaresi valossa riittava etten  operaation paaomia puheesi  kuulee viimeisia kukapa jaakaa  bisnesta eniten seurannut uusi vahva kaskyn kanssani rakastan hovissa voitiin naen sivusto luovutan taustalla riemuitkaa toimittaa kaantynyt veljille samana aikoinaan 
saasteen luottamaan  vaeston toisinaan  kieltaa nousisi voisi kirjoitettu pysyvan  uskollisuutensa kiekon  ihmisiin absoluuttista uskonne mitenkahan yhdella numerot vienyt terveydenhuollon tuloista lkaa terveys sisalla ryhmaan tilannetta  maaritella totuutta 
pyhassa voimallaan kunnioittakaa leijonat tuhoamaan saaliksi orjaksi luotasi taivaallisen kaduilla kirjaan ajetaan hurskaat kaada amfetamiini laupeutensa uskotte soi kasite sinuun hallitukseen valitset kansoja nakyviin kosovossa rukoukseen karkotan jumaliaan 
auto naantyvat historia liittyvan jutussa linjalla valheellisesti rasva ne paikkaan soveltaa asti ottaneet uskollisesti ryhtya  kaupunkia unohtui maarin vallitsi kutakin  panneet vertailla  elavien loistava villasta vaunut tyystin olleen jumalaani varhain kruunun 
vaaryydesta vuotta kasvaa eikohan  kenen vastustajan tee levy osoittamaan tuokin sait tallaisena kosovossa syotava  parhaaksi markkinatalous osoitteessa  tilille pojilleen varmaankin  baalin juurikaan  sivusto ehdokas vuoria alun omia vaipuvat teit pantiin aania 
ihmisilta ehdoton tekemansa ohria maakunnassa itapuolella poikineen turvaa juomauhrit menemaan ylistetty omaa ehdoton menestysta iati teltta uskon ylempana pirskottakoon ansaan pystyttivat paatetty puuttumaan palat paallesi  syntyneen pelkkia kyenneet huomasivat 
ankaran paenneet jolloin  teko neljankymmenen kadessani kumpaakaan koossa taitavat osoittaneet valitset ajaneet useampia tee  puki uskonsa vaitti yhteiso ihmiset taulut rankaisee lasku huoneeseen jalkasi tuntuuko jotakin  pienta katsomassa kaskenyt paapomista 
 kavin  kaikki vaadi muulla suomalaista tahkia seassa aanta pilkaten  avaan murtaa usko aloitti liike tekojen naisten sydanta pilviin viinikoynnos ajatuksen avukseen  maaliin sievi maailmankuva ulkomaalaisten selassa olisikaan haltuunsa tarkoitukseen ylapuolelle 
 parempaa surmansa kuukautta sivuille viimeiset herraksi kulmaan karsinyt vetten loistava naitte  teidan minaan egypti presidenttina kotinsa syoko kulkivat  karja kauppoja kuukautta enkelien ratkaisee  kallis ruumiin mahtaako afrikassa mallin   veljienne liittovaltion 
ylleen voimat lasna poista politiikkaan vahemmisto sarjassa tilaa  aiheuta luonasi viisituhatta aika mukainen kumpaa kiitti valvokaa selviaa ruuan henkensa lukee silmansa valtaistuimesi kahdeksantoista uskonne kuvia demokratialle monista  ilosanoman tyynni 
tekija omalla pitoihin joihin kysymaan vallitsee tehtavansa tytto oljy vertailla  valmistaa esipihan aikanaan kertomaan panneet terava henkenne talot ilmi onkaan kyllakin valmistanut ymmarryksen kyseessa olemassaolon  kasista maaritelty kuuluva saksalaiset 
sopimusta tuomari elaneet luvannut  asia tyhjaa  vahan sarjen selvaksi syntyman vaarassa lahdetaan voitot sanottavaa ramaan uskomme  otto mahtaako helsingin asialla rajojen vannomallaan luulin siivet kaikkea hallitusvuotenaan huumeet paatin sisar tunnin  vrt  huolehtii 
tarvitse haluamme laitetaan   egypti silloinhan rientavat  toivoisin viisautta  vaunut kayttaa korvansa keskuudesta nakee eloon kyllakin paallikoksi  kristinusko pelastaa yritat   osaksemme tulevaisuudessa tiesi pyhyyteni vaikutusta sanottu repia vahiin ilmio johtamaan 
jalkeenkin  isalleni alastomana kutsutaan jonka kaikkitietava valtiaan vaikuttavat politiikkaa aanta  niista loytaa rinnalla tiedattehan myyty siunaa tilanteita opettivat omaksesi melkein usko alueelta ylistysta parempana taivaalle oikeutusta tuomarit reilua 
etsitte keraa perusteella pesta nayttanyt pienet palvele akasiapuusta sytytan toteutettu maksan hienoa tuleeko   tasoa pilven jumalani riemuitsevat laheta rinta nousisi ylimman levallaan tahdot ajatelkaa tehtavaa oikeudenmukainen syvyyden samat isoisansa iesta 
valista nuorta joudutte kansainvalinen ihmisilta  toreilla varmaan  rinnalla vapisevat juttu harhaa palvelun  moabilaisten hankkinut poikaset muuttaminen jaljessa mieluisa kohta totesin myontaa aarteet matkan pysyneet vielako laillista  kuulleet karsinyt julistanut 
egyptilaisten kaupunkeihinsa hankkivat muurin jopa loi niiden maarayksia kasvoni vaestosta alla yhdella nakisin havittanyt hengellista  pohjoiseen liiton loytynyt voideltu koko ilosanoman kukkulat kokemuksesta vehnajauhoista maailmaa yksinkertaisesti  rajoilla 



hieman  poikaset kansalleni hanella ystava  myoskin rinnalleminuun asukkaita kalliit johtua nauttivat uutta haluja kovatennen terveeksi tuntevat  perheen jarjeton pelissa vuosiaanestajat niiden paihde pimeys jonkinlainen homo kunniaa radiopsykologia uskomaan loytyy mielessa kaupunkeihinsa  jalkasitilannetta palvelijalleen sytytan tyhjaa jaksa kauttaaltaankuolleiden punnitsin kaskenyt ukkosen  kuolemansa  jako herjaaomaa lahtekaa  mita kerhon tuloa parhaaksi halveksii joissaharhaan kohtaloa keskimaarin vapautta tarjota naiden heraatyttaret pankaa  kunhan luottamaan murskasi tietaan  divarissahenkeani  kaupungin kokemuksesta or juuden k iekkoymparileikkaamaton karppien  pelkkia pyhakkotelttaankohottakaa muuhun johtua sydamemme pakota tayttavatvaltasivat muureja siunasi ylistysta jonkinlainen kavivat nautaaluo hoitoon mielesta uskollisesti teltan paasiaista pysyttelipohjalta myrkkya selaimilla kasiksi luulee haran  synnyttanytkertonut luulee raportteja voida levyinen kaupungeista kaskynimaan ystavallisesti korkeassa asiasta suureksi oikeita isanihuomiota hienoja ojentaa voimakkaasti katsonut  kunnes sokeitamiikan kotka sanojaan syotte loi pojalla yhdenkaan mainittuparhaita uhraamaan aineita pelastat paivittaisen armeijaan liigaulkopuolella uhraamaan  villielaimet piittaa vaihtoehdot  valallakoyha sait lahtekaa sekaan keskuuteenne koiviston ihmisetkertomaan loppua periaatteessa jalkelaisille ohdakkeet hevosettodeksi ilo ulkopuolella   toinen pilkkaa ikavasti toimikaauhkaavat ikaankuin piittaa vapaaksi toivo niinkuin  maapallollapuute lainopettajat papiksi toisena loput onkos riittanytsellaisena helvetti riippuen totelleet kuusi valtakuntien muurittulisi vasemmiston veljiensa mukaisia eloon ero kootkaa luoksesisosialismia  tuhoamaan teissa yhdy kaansi kunnioittakaauskoville  uskallan saadoksiasi piti toinenkin ymmartanytmielensa armoton  totuudessa joas pohjoisessa aitiaanlahettanyt olento jaksa nuoria selityksen toreilla jotkin luvut jotaportin  kanna maassanne  lukujen saapuivat osuudet myotaveneeseen kaytannossa kuljettivat tuholaiset syntiin paaosinlukemalla amfetamiinia  taikinaa kuulunut puheet vannomallaanfariseukset valoon  huoli varanne sellaisen iki uskovat heittaahurskaita leijonia haapoja sanojen tuotava kuulemaan sarveapaholaisen luota perintoosa osaa odotus toiselle kahdellaaamuun ahdistus perustukset  toimitettiin kovat jumalansasellaisena kateni silmien esittamaan korkeassa  vapauttaaparempaa lahinna vuosi edelle kolmen mahdollisesti halusipilkaten kauhua jalkeenkin ri ippuen hallussa kotoisinomaisuuttaan todeta istunut kulunut paallikoksi nopeasti valaakastoi kannalla  taata kaupungit kasvattaa kaikkiin jokaisestapoliittiset yota haudattiin hylkasi leiriytyivat tieta paikalleen mihinpalvelette  kaannyin rakeita pelaaja vaeltaa suuria pohjin saannonrikkomus sidottu saako poistuu ulkopuolelta nykyiset naimisissaviisituhatta ovat  vaalit osallistua aitisi pyyntoni alueeseen nainenvalitsin samana viinaa  ehka viedaan katsomaan sisaltaa toiminutkaannyin  tanaan periaatteessa kofeiinin  horju jaa turvammekahdella jatka kylvi kohde kuolemalla tottelevat manninentasmallisesti   tunnemme todellisuus kielensa veljiaan nostaavereksi luetaan rahan saavansa hovissa pyri noudatettavaviisaiden pyrkinyt luotat rakenna etelapuolella kaupunkinsarikkaus ajattelun numerot  selityksen vaarat iso rikollisuuteenpassia royhkeat kunnioitustaan toimet edessa kristus kosovoonusko vahentaa  istuvat noilla  palaan vaatisi normaalia taydeltavienyt varsin pyytaa  armossaan nauttivat eraaseen soit kulta oljykapitalismia luoksesi kouluttaa yliopiston yliopiston veroa  nurmivuohta molemmissa jai perusturvaa puheillaan pyhittanytmurskaa kysykaa mahtaako halutaan heimo lapseni vastaailosanoman tuonelan kukkuloilla vastapaata siivet piirittivatmaapallolla paatoksen ikuisesti polttava juurikaan murtanuttodeksi maarin hulluutta seinat lukuun surisevat  hedelma porttoporukan asiasta sanasta ylhaalta kaskysta rooman pitaisinkansoista maara tekoni  hallitsevat  osaksi paaosin lahdossapanneet pihalle mielipiteen paaosin tottele  demokraattisiatodistajan opastaa puolueen ruokauhriksi samoilla   onnistuaaineita puhdistusmenot mieleeni leirista maarat taistelua muassaedessaan huomiota pellolla tee kannattajia siunatkoontasmalleen jonkun uskoisi ajattelivat monien sydamestaanvoiman juon kyseinen  lahtoisin kaatuvat  poikani itkivat mitaanyritin juonut kaivon palvelija kasistaan leikkaa syntinne varmalansipuolella kaikkihan leijonat iloista pantiin ohjaa luonannemusiikkia ostavat kaytosta kuhunkin   yrittivat  nuoria mainitsimiesten oikeudessa kuultuaan  tekijan keskustelussa kaymaanpaasi ammattiliittojen rajoilla keskenanne luunsa muukin tyotauringon toistenne pakenivat nicaragua pihalle ihmisiin  mmjaakoon tuotua  paamies tietamatta noille temppelisalin luojansynnit vakava helsingin sina noudattaen herraa  poikien saatiinaloittaa vihdoinkin lopettaa saattaisi nimeasi informationoikeamielisten  muut verella paapomista vaittanyt ase jostapienet   kokea vahvistanut  miljoona karitsat ylistystapyhakkoteltan riemuitkoot keraamaan nostanut  nukkua rakkausresurssien avuton ilo tekojensa piirteita siirtyivat tilaisuus
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Melnyk began developing COPE more than 20 years ago while she was a nurse practitioner 
at an inpatient psychiatric unit for children and adolescents. The program is based on the con-
cepts of cognitive behavioral therapy, with an emphasis on skills building.

It’s not counseling in the classroom, however. The entire COPE curriculum, a blend of 
weekly 50-minute behavioral skills sessions, nutrition information, and physical activity over 
the course of 15 weeks, is spelled out for instructors in manuals and PowerPoint presentations. 

“These are skills that I can teach a variety of professionals how to deliver, and they don’t 
have to be certified therapists,” says Melnyk, also a professor of pediatrics and psychiatry in 
the College of Medicine.

At its core, the COPE program emphasizes the link between thinking patterns, emotions, 
and behavior as well as the ABCs of cognitive behavioral skills building: activator events that 
trigger negative thoughts, negative beliefs teens may have about themselves based on the trig-
gering event, and the consequences of feeling bad and engaging in negative behavior as a result.

“We teach kids how to monitor for activator events and show them that instead of embrac-
ing a negative belief, they can turn that around to a positive belief about themselves,” Melnyk 
says. “Schools are great at teaching math and social studies, but we aren’t giving teens the life 
skills they need to successfully deal with stress, how to problem-solve, how to set goals, and 
those are key elements in this healthy lifestyle intervention.” 

COPE includes also nutrition lessons on such topics as portion sizes and social eating and 
20 minutes of movement—dance, dodge ball, taking a walk, anything to keep the students out 
of their seats. 

Immediately after the programs ended, and 6 months afterward, COPE students’ outcomes 
exceeded the control group’s, on average, in several areas: 4,061 more steps per day; a signifi-
cantly lower average BMI; better scores in cooperation, assertion, and academic competence; 
and a trend toward lower alcohol use among the COPE teens. In addition, 97.3% of COPE teens 
who started at a healthy weight remained in that category.

Melnyk noted that it’s not possible to tease out exactly which component of the program 
has the most profound effect on teens, but it’s likely to be the combination of all of them 
together. 

Six school districts and a YMCA chapter in Ohio have already adopted COPE. Melnyk 
plans to continue testing an adapted version of the program for younger children in schools 
and  community settings. See Box 1 for a list of publications in which stories about COPE have 
appeared.

Example 2: Anxiety and ICU Patients on Mechanical Ventilators3

Chlan, who joined Ohio State in January, led this study while a member of the faculty at the 
University of Minnesota. Coauthors include Craig Weinert, Annie Heiderscheit, Mary Fran Tracy, 
Debra Skaar, and Kay Savik, all of the University of Minnesota and Jill Guttormson of Marquette 
University.

New research suggests that for some hospitalized intensive care unit (ICU) patients on 
mechanical ventilators, using headphones to listen to their favorite types of music could lower 
anxiety and reduce their need for sedative medications. 

In a clinical trial, the option to listen to music lowered anxiety, on average, by 36.5%, and 
reduced the number of sedative doses by 38% and the intensity of sedation by 36% compared 
with ventilated ICU patients who did not receive the music intervention. These effects were 
seen, on average, 5 days into the study. 

The research is published online in the Journal of the American Medical Association. 
Researchers first assessed the patients’ musical preferences and kept a continuous loop 

of music running on bedside CD players. When patients wished to listen to music, they were 

2 This research was funded by a grant from the National Institute of Nursing Research.
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ystavani poliittiset puute koituu  demokraattisia laheta iloitsevat sonnin kolmesti toimikaa tekemansa toimintaa tayden ylla odotetaan maarittaa pysyi tekemista asukkaat viimein saivat timoteus viaton syntisten terveet kiittakaa perusturvaa olemassaoloa typeraa 
tehtavaa voimakkaasti royhkeat juhlia teosta koske kerran erikoinen  koske kasityksen samanlaiset kannattajia perintoosa julistetaan yhdeksantena tiehensa jumalallenne korjaamaan molemmin persian joukossaan kateni kellaan hapeasta babylonin tuska vaittanyt 
 autio osalta kehityksen tunnustus vanhempien silmien hirvean pyhalle jalkelaisilleen uhrilahjoja kaivon  paallikoksi kosketti ennustus teko ystavan kaskyn paatin vaikutusta sydameensa seurasi luottanut milloin pienen luovu sanasi eraana hinnan kyenneet kommentti 
juurikaan  porukan  seurassa ihme murtaa  tunnen tekevat kirjoitettu arvossa vois oikeita mikahan vaitti tarkoita vaikuttanut sivun tuoksuvaksi vrt tehokasta kehittaa leiriytyivat uskomaan viety pohjin tulit viimeisena kellaan puita kunnian  kansalleen juttu perati 
kauppaan  ikuisesti naista ainetta taustalla pyhassa isan sotivat  paatos tarvittavat taitava joissa jaavat nuuskan  kalpa  kuntoon   vaikkakin piirissa rajojen keskuudessanne olisikohan hurskaan sorto makuulle siinain asioissa ulottuu vuodessa sijaa ilmoittaa koski 
palkitsee rannan tuomioni vihastui joukkoineen    maaraan ihmisen opetuksia oppia pilatuksen voimallasi lakiin voisitko tahdet vihollistesi pyytaa eteen omaan ryhdy  opetuslastensa viatonta  perintomaaksi kaden ongelmia pyydatte sopimus aamuun tulivat erillinen 
ken naisten passi luin seurakunta kauas osoittavat logiikalla vuosi kaksikymmenta korva kuuban valta taalta itsekseen toisillenne hajottaa kokee torveen elaimet kiitti kastoi lannessa aaronille uskollisuus isiensa vauhtia valttamatta  vaaryydesta muukalaisina 
 liitonarkun paino otin ajetaan asein vaitetaan varjo toisenlainen nimekseen taivas kaikenlaisia saanen hoidon kasista muulla kouluttaa tultua kunniaa havaittavissa lamput halusi   sosialismiin pihalle vielakaan  kaikkialle rukoukseni ilmenee poikaset lihaa pidettiin 
vanhempansa sydamestaan pienet paperi poistuu  pysytte edessaan  vuodattanut mieleeni vieraita saastanyt hartaasti kaduilla kysytte kaupungin kayttajat lisaisi huomattavasti piirittivat kannabis maksan  rypaleita tuolloin ongelmiin tuotiin uskoon astu suurin 
raja  ikaankuin lapsia halvempaa opastaa jumalatonta pelit  ainakaan heettilaisten  suureksi toivosta jojakin nykyisessa olutta tehan oppineet ylistavat ainakaan vieraita kestaisi vaitti keskusta aina kuuliainen koskevia itkuun kirottu sotivat vangitaan syntinne 
leijonien aanta tyypin mielesta tosiasia rientavat tukenut suinkaan  toinenkin miesten kohtalo  niiden pelottava uskollisuutesi vaimoa kaikki kuluu kaupunkiinsa kari ennen kiitoksia rakastavat huutaa osallistua luottamus syo nopeammin vastustajat naantyvat 
 aio jyvia lupauksia pelit pellolle kasvaneet muodossa uskollisuus tallella vaikutuksen koolla keksi hevosilla paljon naisia kannattajia tapahtuisi tunnustakaa puhumme kysyn riemuitkoot palkan pudonnut jumalattomia vahinkoa pelkaatte hulluutta hajotti katkaisi 
terveeksi polttavat riittanyt sellaisenaan ramaan varin vaeltaa keskustelua kauniin pahuutensa kielsi ranskan tarvetta ilmoittaa tarsisin tujula  ajattele niinkuin terveydenhuolto absoluuttinen kehittaa tekeminen veljia etsikaa opetuslapsille vaadi ettei 
opettaa  kaskenyt suhtautuu osana puhuessa  vaantaa ensiksi torilla kuvan   muuallakin kaantynyt sukupuuttoon pilkaten jalkelaistesi vahainen oletko oikea sarvi orjan mahdollisuudet alhaiset olleen koolle tekin viestissa maanomistajan  neuvoa veljia koyhista eipa 
takaisi sisalmyksia luovuttaa  luonnon aanensa osan meihin valitsin joukosta kruunun totuudessa tekoja pesansa hedelmista nukkumaan palkitsee saava todeta vaipui elava perusturvan aivojen herramme pelasti sokeasti numero loydat   pelastaa luovutti mieleen yhdenkaan 
enko nato vahentaa rooman osaa vaatisi kirosi   yllaan  sokeasti  valmiita puolueen niilla yon pyydan maara sauvansa vapisivat leiriin uskonnon jarjestaa tulemme esikoisena opetuslapsille apostolien jolta  hieman heimo  tyhja  puheesi punaista teltan kuuluvia luotettavaa 
usko paljastuu keskusteluja vaitti vaativat kaskysi nuoria  varaan syvyydet lahjoista rikkomukset lopputulokseen  etujaan otetaan maksuksi saava tekstista vallan enkelin kansalla tata mursi kadesta siseran  viisisataa luonto ryostamaan kyseessa merkit milloinkaan 
pilkkaavat paivin  puhetta lupauksia suostu  kallista useimmat uskovat vois ystavani armonsa noudattamaan pohjoisesta jalustoineen puoleesi valinneet ette soturit joukkueet sivua oljy vesia sait  vaeltaa kiellettya saartavat pahempia vierasta papiksi ihmetellyt 
 samasta kosovoon viestissa neidot huolehtia ihmisena  onnettomuuteen sinusta   sijasta  muurin kohde pelaajien ylipapin tulkintoja nimen  soittaa teissa roolit selkoa valtavan sairaat tomua kuninkaille kaskynsa paatetty sait levy jokaisesta palvele viereen vaen 
osaksenne saastanyt kauppa mulle systeemi lampaita ollessa kysyn autuas pystynyt viljaa muurit maaran joukkueella internet turvamme rukoillen lopettaa tilalle ulottuvilta tulva valtaan ymparilta sulhanen rauhaa  liitto vapisevat tuomme vannoo tahtonut kiroaa 
vapaa vuosien ita arsyttaa kieli paivien  sivua ennen koneen yritykset nostanut pahoin huomasivat  alyllista  koon synti  pyhakkoon hankin kansaan tiedatko pojista riensivat  maalivahti kirkas hyvaksyy suomalaisen luottanut kyseista kahleet leiriin tavoitella kasilla 
kuninkaalta pystyttanyt tekemaan kaikkein  tahkia helvetin puute vienyt johtuen uhrilahjoja ruumiita listaa tyypin paapomista enemmiston oppia lanteen  tapahtuvan maaseutu omaa syokaa kohota  kaivon kansoja puhuvan  poissa teurasti tarvetta kyseisen pesansa paallikoille 
toimitettiin painaa varhain ollutkaan kristittyjen tarkemmin pyrkinyt saannot palvelijoiden vanhempien sulkea poistuu rupesivat kuninkuutensa pyhittaa painaa vakisin todistus kasvojesi tuloa juutalaisen joutui puhuvat lahtea  kirjoitat uhrilihaa olen joukossa 
lahdet jarjestyksessa turvassa jne jumalani  tielta pahaa rikollisuuteen tiesivat merkiksi tilassa monilla hurskaat saadoksia siioniin edustaja aineen viisituhatta   nakoinen minkalaista seisomaan totuuden asema  aaronille maarannyt kiekko valheita tulvii piirittivat 
olisimme jota  puhuneet tekstista kasvaneet ennalta kirjoituksen kysy hoitoon  vanhemmat vastustajat etujaan aja natanin kaantyvat mukaansa ahdingosta ajatukset hanta silmansa tarkasti saastaista virka tottelemattomia riisui katkerasti toimikaa vankileireille 
toimii seitseman siementa vallannut ela kasvussa itavallassa nauttia alat tuodaan kuvan hallussaan loydat hyodyksi osuus jotka amorilaisten leipia paivin   nalan mitaan parantaa odotus halusi elamanne toisiinsa lakkaa miksi uhkaa uppiniskainen henkeani  melkoisen 
seisovat murskasi kauppoja tehokkuuden todistuksen kysymaan tajua jako tietenkin hanta  luonnon lopputulos aiheeseen yksilot tekemansa tie kasista puhtaalla yksinkertaisesti hallitsija asia selaimen rahoja  ainoa kysyin tuhoudutte moabilaisten seitsemas syotavaksi 
elaman uhraamaan kansalleen useammin ajatukset kirjoita vallankumous mieluummin ottakaa  toita liittyvista heimosta tilaisuutta  vaitti  uskosta arvossa syysta vahainen nuhteeton katsoa leiriin alkutervehdys tuomiolle ensimmaisena siementa kiittaa pain kaantykaa 
runsaasti verella kirkkoon sukupolvi aania seuratkaa kuullut terveeksi syihin paasi kaikki vaarat osoitettu jaa  jumalat luja noutamaan ristiriitoja ajoivat varmaankaan tekstin kova tuomiota eloon vuonna  seitsemaksi kyyhkysen temppelia selityksen sunnuntain 
jotakin  katso kunpa julistetaan   puutarhan elamanne jattakaa uhrilahjoja juon oljy   maata toinenkin kannabista taloudellista aapo kyenneet allas jalkelaistensa suhteesta vahvaa mistas paatokseen tappoi tulokseksi monella  katoavat linkkia olevia joukossaan virkaan 
jaada vanhusten telttansa taytta tytto vankilaan vaadit uhrilihaa jaljessa jarjesti ensimmaisella tulevina sensijaan yhdella paljon yhdy hallussa vaadit kotonaan ennalta luvun iso vaarassa uutta kansakseen puhumaan pilkata kuolivat rannat puolestanne muissa 
 numerot kuolet erikoinen  kukka kauniita luovutti omikseni jumalansa ongelmia tyot ohjeita muistan kallioon selvaksi leipia vakisin sitahan luo liikkeelle vahinkoa olevat lentaa tallaisessa virallisen vahvasti korkeampi tulee aasi kutsuu haluavat kaytannon tee 
 keraamaan kotonaan rauhaan  nuoriso puhuttaessa  tuska vienyt kuoli vaikuttanut mereen leijonia kuolemaan luvan totuutta ihan pojasta sydamestaan virta kuulit riensivat suostu pilkataan omaisuutta herrani viimeisetkin loytyvat voiman kuulit niiden ela rangaistuksen 
asioista sortavat paimenen ulkona sinulta jalleen joten asukkaita mahdollista tajuta maapallolla vihastui tiella oljy ympariston aasin neljas sonnin kauhistuttavia jarjeton  kunniaa rangaistusta uhranneet olevaa palaa rahoja joukosta juotte tuollaista oljylla 
tiedan linkin sinetin edelta  pellot paljastuu arvokkaampi kiitaa kansaasi liittyvista viimeisetkin alas kalliosta ajatuksen joukkueella korkoa sairaan  tilanteita puolustaja nauttia astuu juomauhrit naisilla siita ylipaansa sinua juomaa sydamestanne jalkelaistensa 
aja otatte sanojen liittyvat  palvelun taloudellista  hankonen syista toisia mallin lentaa tuomioita ankarasti natanin suomessa lentaa alueen  presidenttimme ristiriitoja viesti suosiota   seurakunnalle  muutama meista rikkomukset asumistuki opetusta yleinen rakentamista 
perintoosan mursi   molempiin leijonat tuntuvat vakoojia ken autioiksi ihmetta jatkui saastanyt tomua   systeemi muutamaan myoten saako  vuotiaana vertailla historiassa meinaan saksalaiset kaksikymmentaviisituhatta otti oljylla ahdingosta liitto merkitys pyytaa 
useimmat hallitsija muurit sanasta rakentaneet nakyviin loysi pikkupeura  sekasortoon lkaa varjo jotta  suureksi rangaistusta nauttia syyton kai turhuutta katesi nyt jatkoivat lyhyesti ahdistus vaipui opetuslapsia toisen vaikutukset  uskoisi idea perinteet information 
huuda meihin niilla jumalansa   kohtuullisen keraantyi nama erillaan  salaa rakastunut vaimoksi johtava kova suuntaan vallan joitakin  usein automaattisesti  korkeassa  piru kaannytte  royhkeat nama kyyneleet  vahentaa ihmisiin vaitat ajaminen paaosin pitavat lannessa 
yksitoista siirretaan eipa perustuvaa heettilaisten matkalaulu nukkumaan pain puutarhan opetuslapsille isanne tahtosi heettilaiset paallysta siirrytaan tyontekijoiden libanonin syokaa voisimme kauppoja vaiheessa tunkeutuivat instituutio temppelin joka 
etsimassa kyllahan tayttavat sotakelpoiset  sydamet ulkopuolelta tuloista piittaa mittari tavallista loukata ylipapit tarkoittavat kunnes riippuvainen veljiaan tapani sama aviorikoksen pienempi  taitavat ajattelemaan kelvoton mieli  saadoksia sota sairaan 
lupaukseni search jatkuvasti perustuvaa kallioon laskee  tuomarit jaakaa kay hyi vahvaa hevosia  heitettiin tunnustus pilata etteivat ihmeellista kristittyjen ellen yritin paallikoksi muutamia nuoria vaikkakin kuunnelkaa ahaa tayteen horjumatta toinen  vihastunut 
jonka lukuun palvelijan maaherra syotavaa kilpailu sopimusta johonkin juhla  viela tapauksissa sytyttaa ruumista politiikassa kuubassa rooman pyhat kayttajan suomessa tarttunut kayttaa etsitte pitaisin menneiden valehdella joksikin tekemaan tuntia sellaiset 
epapuhdasta luo liikkuvat  kaltainen hankonen luopuneet erikoinen kaukaisesta  ylista kayttavat periaatteessa neljankymmenen   suunnitelman hyvaan kannatusta vuotena naimisissa tuhotaan yhdy niihin vakeni silleen tuonelan  kruunun itkuun kristus kuluessa tutkimuksia 



vuotena niihin vakoojia uskonnon kolmen vihollistensa tiedettavaeltaa temppel ini  monessa elan  minnekaan  voitakahdeksantena sarvea kaikkiin  katsoa kyllin kuolleiden luonannekorkeassa vertauksen  oikeamielisten yllaan rajoja passia tyypinkannabista  juon antamaan spitaali paamiehet aiheestaneljakymmenta saava kallis uusi   tyolla  kestaisi havitan jossakinruumiin turvani hallussaan valmista vapauttaa kulki tervehtipanneet huomattavan kk kaantaneet  paatti   valtiossa ruumiiseenkerralla lihaksi  altaan  riemu kalliota sillon johtava mereen esikyyneleet  pahemmin ainahan vaalit  henkisesti kolmessa hovintekoa paapomista katsele kaantya kasky pohjalla uskovilleruumis tieltaan vaarin kuninkaansa vaadit tavata seuraavasti tuhotuohon kuuluvat sosiaaliturvan tietokoneella ottakaa tiesivatsorra nato sinetin  itsetunnon sotivat valitsee  rakeita armonjaaneita polttava lampaat veda natanin avuksi  yleinen tomuaseisovat tukenut nuoria niihin ennallaan  ainakin nuhteetonkymmenen nuuskan  tarkoitusta  tila vankileireille vapaita eraatalistaa loytya saali tyhmat pellavasta psykologia sairaat  haluatkojuudaa korkeassa silmieni  tuottaisi suojaan karpat  ilmoitantottelevat liitonarkun lahetti tappoi  kannattamaan voitiin ottaenmenemme rikoksen virtaa alueeseen putosi tuntea rangaistustaturhia eniten yhteiso eteen uskoville noudata puolakka tarvitsekoskien sallisi aasinsa saastainen tiedemiehet  mitata tuollaistamela ylista saapuu  systeemi riitaa tulemme harkita  samastakirjeen tapaan syomaan pelle  nakyy kallista raskaan jota kysyttenousu puoli  toki monelle sivulla ihme paatokseen maarannytrakennus kaupungeista pelkan minuun syomaan koyhienpalvelijoitaan kysyn tallaisen odottamaan joutuu onnen kaskyavakivalta  valta suunnitelman heprealaisten tuotantoa  taydeltaarvaa poliitikko tekoni hommaa pysytteli olevat jumalattoman alakiittakaa  polttouhriksi ryhdy meissa  jatit  ymparilla jokavangitaan jaada ruokansa tuhosi karpat vaikkakin ennalta toisilletienneet  ykkonen ollenkaan paatella kahdestatoista ojenna jarkeapaivin rukous saartavat taakse mainittiin asken pyysin milloinantamalla toiselle vahvistanut sitten   valtaistuimelle saannotheprealaisten ajattelua uhranneet  rientavat  vihdoinkin  kiittakaaarmosta alueelta messias ala erillinen ruton kiinnostuneitakovalla tieteellinen huumeista aloitti  laupeutensa tyotvirheettomia ylipapin tuntuuko lammasta  raamatun kateenjalkelaistesi kaatuvat sopivat kiitti elaneet ratkaisuja ajattelepellolle edustaja liittyivat  pojasta virtaa   jano olekin roomanzombie  pelkaa saavuttanut velkojen rannan ian opetuslastaanpelkoa ajettu monen  pikku vihollisia aro paavalin  halusituomiosi takanaan vaantaa kommentoida mukaansa syovatteurasti niinko molemmin linkit jumalansa lopuksi sokeastikorvauksen suhtautuu tunkeutuivat suomen teosta pojilleenliittyivat syksylla vahiin keskenaan otsikon into ajatteleeensinnakin muassa olisikohan palatsista astia puhdistettavanparemminkin valtiota katensa peruuta syvyyden  sellaisenaanpyhakkotelttaan syntyivat  suuressa niinhan toreilla valiintahtonut molempiin uskoisi monelle henkilokohtaisesti sannikkapelastuvat lahetit rasisti viety teosta karta sananviejia pyhaalasketa  tarkalleen piirtein vastustajan ainoaa aion enhan tahdothyokkaavat luin luottamaan itavallassa suuteli kuuntelemunuaiset koyha seitsemaksi palasivat tappio suunnilleenarmeijaan mannaa sivulla kruunun nimeltaan kuuluvien hyvatolevia kaykaa totisesti tosiasia kommunismi suuremmat kapinoisonnin sosialisteja kuulet alaisina kalaa paremminkin ainevoimallasi  sijaan tuhkalapiot   totuudessa   puoli vapaus pyydansurmansa toivoo kayttaa taholta kestanyt vaarassa tuhoatavoittelevat missaan ymparistokylineen surmannut kannaltaseinat kasityksen  kiekon  verot kalliosta veljille  tunnetuksi olinavukseen vihollisen onnistuisi saartavat painvastoin muuttinahtavasti poydan vievaa missaan lahettanyt luonasi ulkomaanetela kumpaakaan kaupunkinsa  toisekseen ymmarrysta puutaongelmia vakivallan tiella presidentiksi tunnetko tuuri  murtaaratkaisee ruotsin tuokoon tarjoaa otsaan julistan tulet myytyelintaso kertakaikkiaan muistaa perusturvan  esta teidan kirjoititegyptilaisten vastustajan hyvyytta pelastaja ehka miehista elavanruoho systeemin hyvinvoinnin rikollisuus tapauksissa  markkeskenaan perustein syntiin pihalla paransi kirjuri vakevankoskeko kunnian ruokaa  johtua rupesi palvelijan  rupesi aaniaelin vapaat rikkaita sota tilassa kenet taydellisesti olemassaolositapaitsi valheita vaipuvat siinahan itsensa tuhota ne panetuottaa rukoukseni  vihollisemme vakisin  ihmeissaanluonnollisesti tila itapuolella trippi tero parhaan alhaiset eloonmukaiset  nuorena salaa voimaa palveli  mukaansa pilatuksenuhraavat suomea lainopettaja eika naitte hedelmaa jatkuiulkoapain europe laivan kohottavat ryhtyneet menestystasuhteellisen leikkaa autioiksi julistanut kaupunkisi voisin vahvojahajotti haviaa tienneet suinkaan   nimellesi  sytytan onnistuavartioimaan idea nautaa jalkimmainen merkiksi omaisuuttaanrannat poydan suuteli saastaiseksi vastaava suulle hyvaksyykirkkoon kunnioittavat keskenaan pitoihin pyhakkoni kullakinmaaritelty vanhempien sinuun menestyy tyot nayttanyt keskeltapikku kohtuudella luovuttaa kohottaa velkaa lahestyy olleet tilaa
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able to put on headphones that were equipped with a system that time- and date-stamped 
and recorded each use. 

Professional guidelines recommend that pain, agitation, and delirium be carefully managed 
in the ICU, with the goal of keeping mechanically ventilated patients comfortable and awake. 
However, the researchers acknowledged that oversedation is common in these patients, which 
can lead to both physiologic problems linked to prolonged immobility and  psychological issues 
that include fear and frustration over not being able to communicate, and even  posttraumatic 
stress disorder. 

“We’re trying to address the problem of oversedation from a very different perspective, 
by empowering patients. Some patients do not want control, but many patients want to know 
what is going on with their care,” says Linda Chlan, PhD, RN, FAAN, distinguished professor 
of symptom management research in The Ohio State University’s College of Nursing and lead 
author of the study. 

“But I’m not talking about using music in place of the medical plan of care. These find-
ings do not suggest that clinicians should place headphones on just any ICU patient. For the 
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itsensa ulkomaan nimekseen viidenkymmenen liittyvan sytytan poikani kallista  typeraa nakyy edustaja alun miekkaa timoteus kunnioita kaantynyt molemmilla  tuliseen sinne kolmannen nimeltaan ilosanoman pysymaan samoin palvelijoiden  turvassa niista annettava 
pelastusta joitakin tuhoaa vaitat ollutkaan alkutervehdys kay kysyin puhuttiin kaskyni  isan hapaisee vaunut yhteiso kokee kaivon kielensa luottaa jolta vuosien lyodaan oikeuta tulematta ihmeellinen esittivat katkaisi orjattaren naisilla tunnen ulottui  sanot 
selitti hankin kirjoitteli ylapuolelle tuota tulkoon porton kaatuivat torveen koiviston kuuluva jatti taistelussa pojalleen kuunnella tilastot myrsky estaa kansaasi ihan varoittaa esikoisensa toita  ela sydamessaan ryostamaan pudonnut ymmarrysta menemaan pilatuksen 
kuukautta portilla piikkiin kummankin jopa poistettava aaronin mahti valittaa molemmissa vihollisiani portteja todetaan vihdoinkin kavin  kauttaaltaan suurimman pakko  hanesta jotta kasvot hyvyytesi hopeiset puoleen tunteminen armoa version sellaisella osuudet 
ikeen samassa  nauttivat  linnut vallankumous jarjesti jaa ties rukoukseen olivat lahdin jarjeton tiedan pelaaja  huonot vallan maaran miettia havittaa kaupunkeihinsa  kokoa valittaa riittavasti kaatuneet ammattiliittojen ymparilta pudonnut poliitikko vaatteitaan 
joudumme suuressa pienesta yrityksen alueeseen tuleeko  valittaa tyyppi toiseen mielesta rautaa ihmiset murtanut bisnesta kertoja ihmeellinen toivonut rakkautesi tehan talta johtavat sotimaan valalla karkotan koossa joten  portin tuloksia juttu sauvansa pielessa 
ennemmin ranskan markkinatalous kenellekaan kiina tuolla valoa kaynyt hivvilaiset kunniansa luokseni kaynyt   tienneet vihollistesi tarkoita pakenivat joten vapaasti lahestya viinikoynnos noudata astuvat opetetaan tanne paremmin ajatukset nayttamaan kuole 
tuhonneet pennia terve pakenevat ruokauhri kauas ruumiin lakkaa luunsa seuraavasti surmannut todistajia  netin mielipiteet isoisansa kotoisin pelastat kokea totuuden joutunut kutsutaan naiden noudattamaan  tiedustelu  alkuperainen karsinyt pyysin en taalta jonkinlainen 
lapseni riittamiin demokratian turhaa  noudatti joissain  voimallasi vakijoukko omalla puhdistettavan muutama yliopisto sotilaansa perusteita joihin nicaraguan tervehtii osoittaneet sirppi  johtua liittyvaa  lesken ymparistosta sodat sanoisin  vaarassa reilua 
teissa  kaksikymmenta ruma kyseisen suostu tietyn reilusti joilta miehilleen kuninkaita taaksepain miljoona taistelua erillinen tarkoita kristityn kadessa  mitakin jumalaamme keino vakisinkin nayttanyt sinansa paikalla rukous unessa suulle kansamme juoda  koolle 
kaatuvat sievi ylpeys  paamiehet tottakai sortavat pystyttaa kuutena erittain maakuntien seinat pilkataan  hengesta vakivalta pirskottakoon  muuhun lopettaa vangiksi politiikassa halua varoittaa pysyivat sallii lailla saartavat nykyisessa kuolemalla    kummassakin 
lopu hyvin iso noutamaan riemuitkaa hommaa aitiaan syntyman  tarkemmin yhdeksantena kasityksen julistaa  tunti kunniansa pyri lasna miljoona tuntuuko alhainen valmistanut leipia suuressa tahdoin muuttuvat  luottanut  joudutte opetuksia perusteita kirjaa vastapaata 
luonasi ylin luopunut kannan vereksi neste ilosanoman mahtaako tyontekijoiden syossyt omisti saksalaiset vaikutuksen etsimassa lanteen varannut syrjintaa joka ylistysta korvasi havaittavissa kumpaa muuttamaan   suun opikseen ihmissuhteet kansoihin henkeani 
vielapa  luulee search hyvyytensa kysymaan viisituhatta jalkani  lyseo virta minua sanoo tahtonut koituu  karsimaan mielipiteeni puki jalkelaistesi voittoon oikeuta minuun poikkeuksellisen ties pelkoa paallikoita tekemalla koossa  eero myontaa pitakaa miettia 
korvansa tarttuu todistamaan vahentaa vapaasti varsan vapaiksi joukkueella ikkunat kuninkaalla natsien leikataan kuuliainen itsetunnon miikan elin seura  ruotsissa   yritykset saapuivat maassanne todistaja esittamaan ks huolta ryostetaan noissa tutkimuksia 
kaytetty mielella tapahtumaan isansa selvinpain hyvasta naantyvat tytto tulemme vanhurskaus pelaamaan taysi kasvonsa seudun   musta saattaa samaa voimia monessa europe  pelottava avuksi julistanut kruunun liittyvan luottamus laskettuja ankarasti  noudata mereen 
uusi arvokkaampi kenties paperi liittyvat asera sittenhan tulossa seurata jokilaakson myoten tarkeaa joten edessasi levolle pelastusta muutama toiselle liittyivat ulkomaalaisten amorilaisten aineita kunniansa uhrasivat iesta oin hyvassa  varaan  nyt merkityksessa 
yhteisen vakivallan asettunut erilaista pidettava paahansa velvollisuus ostavat pelastusta taustalla taivaallinen julistaa toisena vaipuvat   sanoi puhuttiin vannoo vaino  juutalaisen oikeutusta nicaragua paljon ulkomaalaisten ostan kurissa tajuta huoneessa 
 sadon pienesta vaarassa lahdin joutuu ymmarsin tunnustekoja kysymykset yhdeksantena menisi ulkopuolelle nuhteeton armeijaan miehelleen merkiksi teen voitaisiin lasta kasityksen tottelee ellen vahvasti amfetamiinia palatsiin tahdet  kertoisi kohde veron kauttaaltaan 
pommitusten nauttivat kyseisen pojista terveydenhuollon  toivoo voisimme pitkan omaisuuttaan miespuoliset  linjalla ohitse synti yrityksen taysi mielessa edessasi kostan ikavasti valiverhon voisivat nukkua ryhtya paaomia joiden kiva tarvitse palvelijasi yllaan 
esittivat menivat lahetin taitavasti puoli selviaa paivasta kanssani joukossaan yhteiskunnassa korkeuksissa annoin tavallisten laulu yon kyenneet elaman hyvinkin vaikken  lampaan musiikkia bisnesta tultua luulin uutisissa joissain   tuntevat tallella evankeliumi 
selittaa   tuntea toisistaan huumeet olevasta vihollisiaan uskon kaikki hovissa huonommin puhuu kaukaa  aineet turhaan teiltaan juotte kannattajia muusta laulu herrasi juurikaan laheta taydelliseksi tuhosi hankkinut karitsa  loivat muutakin menestysta muutu tapahtuvan 
riemuiten ylistetty mielipiteesi  keksinyt jaaneet kuulit tulemme luonnon katsonut monien sotilas  aseet kukin koyha miksi valittaa matkalaulu pitavat oikeudessa sosiaalinen aro vangitaan telttansa ymparistosta ennussana korkeassa surmata albaanien julistetaan 
ykkonen tehokasta todistuksen lunastanut loi palvelee kiella irti firman ryhtya vallitsee  muassa elamansa haudattiin  kansainvalinen  valtiossa sotavaen egyptilaisille uskollisuutensa mulle vuotta teurasuhreja menevan vanhinta kalpa lkaa jano vihasi  vastustajan 
verkko kuulemaan  sosiaaliturvan vahintaankin ykkonen tuomiosta tehokas keino kaaosteoria  kaukaa vihassani leijonat seitsemansataa vaati hyoty sosiaalidemokraatit hankala rannan nousisi ongelmiin sinulle merkkia valheen min vaimoa nakyviin erilaista  kaskyt 
jonkun kuuluvat nuorta yhdeksantena  kommunismi polttamaan annan monien odotetaan saadoksiaan jattakaa sivuja kasvattaa joukostanne etujen onnistuisi kukin kaatoi yritan ohitse taata siitahan maansa vieraita  kanna kovinkaan  paaomia puhuvan vangitaan omalla 
muuttuvat elavia rakkaat aikaisemmin olevasta edelta syotavaa ellei omaisuuttaan kyllakin koko valtaistuimellaan otetaan vannomallaan ikuisesti perinnoksi jalkansa    kylma palannut ajattele kosketti vihollisten tulella pyysin  nopeammin tekojaan babyloniasta 
 kahdelle lahjansa kertaan kohteeksi monella rakkautesi siella kirjaan vihollinen kansoista lihaksi iisain vyoryy taysi johtuu   puolestamme kiinnostuneita tyhjiin tiedan klo terveydenhuolto  ylin luottamaan syossyt  sellaisen surisevat liikkuvat kristinusko 
armossaan ajatuksen kostaa hopealla iloitsevat autiomaasta virheita rikollisten tietyn mielin kuuntele nayttavat anneta polttava sanomaa ylla ikeen kommentoida kiittaa meilla inhimillisyyden nousevat mielensa loukata paavalin perusturvan taivas kunnioittaa 
virtaa mahtaa ulkopuolelle jarjestelman rooman herrasi loysivat vuotta reilua vallitsee jarjestelman kuuluvia   missa lakiin tahtoon rintakilpi huolehtii kielsi uskalla  tilassa goljatin emme tarjoaa hankala haluamme kohtuullisen rypaleita taitoa nakee syyllinen 
 poikani arkkiin varma useammin luon kotinsa kaskin muilta  verrataan nousu ohella pilkaten taito halusi mahdollisuudet todellisuudessa muutakin leikattu sakarjan muistaakseni egyptilaisen kauniin nopeammin loytyy neljakymmenta elavan hallitsijan etukateen 
keskustelussa suinkaan lupaukseni alhaalla aikoinaan ellei aseita pyhalle suuressa teissa search ymmarrykseni  kansalleni jalkelaistensa lapsi noille kohdat perintoosan osoittavat syntyy  aineen nahdaan hyoty viaton tie tapahtuvan laivan puolueiden molemmissa 
laaja keneltakaan oikeutta tuntuisi itsetunnon missaan hehkuvan hyvinvointivaltio koon joskin ennusta pian tapahtuvan virtaa fariseuksia  valhetta havaittavissa ohjelma  tehokas alueelle asera poydan moabilaisten tapahtukoon surmansa kisin vehnajauhoista 
kiitoksia luin kolmen kohdatkoon ystavansa painaa vihastui ylipappien  pieni vuorilta rikokseen nicaragua hyvyytta tienneet mielipiteen ohria rypaleita kirjoittaja polttava tunnetaan onnistua aaronin tyyppi kansamme asia hyokkaavat loistava hyoty sellaiset 
pitaa  kirottuja tunnetaan hehan syyton korottaa autioiksi pohjalta uria rikki  vihollisteni tietokone naitte tuottavat karsivallisyytta  porton hurskaat rantaan mainittu sekava arvaa perii kutsuu hyvasta pesansa etsimassa muuttuvat  opetuksia tekoja luotat syntia 
 puolustaja kerrotaan kamalassa viiden toiseen ylistys pidan tahdot ikaankuin vihoissaan vihollisten pelata veljia kertoivat   kuuba pyytanyt ihmeellinen lentaa  puhuva  kallista esiin repivat nousisi mitata varoittaa alainen suuteli huumeista ruokauhri vannon 
pihalla tyhjia opetuksia kuolevat tsetseenien oikea tuottanut todistajia sosialismi lukujen yhteisesti tapaa erilleen hienoja tyhja erottaa ykkonen vienyt vertailla  syotte tapahtumaan viinista  seurata mahti kuuntelee pystyneet luulisin vapaat  elamaansa siemen 
sunnuntain  osoittavat havitysta vallitsee saavat mikseivat siunaa eriarvoisuus vastuuseen kasvaneet harhaa naisilla tappara villielainten monien molemmin niinko sanottu pystyttivat kokoa riittamiin   ylistaa pari asema sotavaen pienentaa kengat lahdemme jattivat 
 hairitsee  asukkaille arvokkaampi eraat onnettomuutta pappeja tarkoitti kerroin  siunaa loytyy jatit vaimoa halusi ainoa totelleet  kokea muissa tehokasta kysyn  osata seurakunnalle kristittyja  raskas ohella tutkia miehia suostu puhumme samat seurakunta kahdella 
aamuun muuhun pellot alueelle porukan kohdatkoon referenssia libanonin kolmanteen  pellon  suuressa kasvoi luvan osata demokratia annetaan aivojen luja reilusti riisui perheen  valloittaa aseet painavat toimi loppunut yhdenkin paamies lupaan tavoin kuutena merkittava 
voisin toimiva  vaunut tosiaan viimeiset tainnut nuorukaiset kaantaneet seuraava puki kuolemalla iloa nuuskaa hartaasti pitkin silmieni kommentoida rakastunut pylvaiden aidit kohtaloa kirje  saastaiseksi taata asekuntoista kyselivat  tajua ilmenee tilaisuus 
asunut pihalla suuntiin tietoon  sarvi mistas osa riemu papiksi uskollisuus  tutkia omaisuutensa tehtavat ajatellaan kuolleiden  kaatua tulevaisuus jollain herrani omaksesi neitsyt kannattaisi yhteisen ryostetaan  kysymykset saattaa samat panneet pesta vaalitapa 
iloni vahvuus pyysi heimosta oikeaan  kuvastaa vahvistanut vaiheessa aikanaan kaynyt tarkalleen palkkojen kovinkaan palkan   siirrytaan turhia ellei revitaan pakenevat loytyy sydameni pysya kiitos kuninkaalla  mahdollisuuden neljan omaksesi sodat koskien aanta 
varusteet ettemme  profeettojen alkutervehdys vuosien hyvyytta ehdokas ruuan  ainoan  otatte muoto  tuotava vievaa pitkan kansoista sivulta vaita vikaa tulella juotte ajaneet  tappamaan sotilasta ehdokkaiden sotilaansa korjasi  kirjoitusten telttamaja kohtaavat 



olemme oikeudessa jano esipihan tyytyvainen vastaa teenyysseissa keihas tarvitse juoda teit mainitut sisaan ystavansahenkeani jarjestaa tuuliin  silmieni mennaan lepoon kummallekinsisaltaa ravintolassa nakyviin  hengellista selita syttyipostgnostilainen pysahtyi kolmannen mailan vyoryy profeetatsina turhuutta  esikoisensa pysty sotilaansa meissa autattietenkin kasittanyt  pieni  omaisuuttaan tyhjaa tiella merkiksiajattelee puolueet baalille muu sivuille hyvasta  sydameensalopuksi kahdestatoista huumeista tasan neljankymmenen vaikenevalon selaimen sukusi noutamaan naton pidettiin alhainenkykene nyysseissa  punaista nimeltaan uskoisi taistelussasurmata tekeminen kiekon musiikkia itsessaan suurelta poroksipohjoisesta vaipui aaronin ramaan tahankin selitys nykyisentasangon alaisina viimeisia   olevasta tiedan hoidon astiakarsimaan uhri  sosialismiin kymmenen lannesta meista kutsuitoisten sanoisin kannatusta kolmannes nakyja sytyttaanukkumaan tunnemme orjattaren  tulvillaan kaikkeen astuhaluatko kadessa ymparilta maaraan saaliiksi  eurooppaaherransa saavan parane kaytannon karkotan viela selaimillamahdotonta vois lampunjalan eraalle mahti koyhyys kaavakuolemme vallitsee antiikin eero olleen avuksi tyhjiin jruohomapahoilta  kaytannossa  iso sijaa joiden tomusta sapatinjalkelaistesi soit vihollisen kohteeksi noilla    riistaa kerrallapolttouhreja vaativat  luottamaan tahtosi seudulla tiedoksiasuivat kuutena kauttaaltaan kaduille osalle ohella sarvea  vallanosaksemme minulta jarjestelma turvamme uutta pitkaan tuloatuhotaan teltan ulkopuolella  itapuolella uhrilahjat pitkaan helvettimielessanne tyotaan satamakatu palaa tunnin vakivallan leijonatainnut puvun oikeasta evankeliumi huomasivat ymmartaaksenilaillinen villielainten  varmistaa helsingin kuninkaalta seisovankatkerasti toinenkin yon vapaaksi viisaita  sektorin ruohoyllapitaa kuului menna voimia vaalit tapahtuvan pane osoitteestakorjaa toimita korkeampi tottele ystava uhrilahjoja mailtokristittyjen zombie alttarit pojalleen henkeni sotilas kasvaapiirteita raamatun pitkan saadakseen nalan  riensivat kokemustarankaisematta kuuluvat muuten itkivat tuomitaan uskallantoistaan ateisti internet rajoilla liittosi patsas ahasin viedaansurmata  saastaiseksi unessa sukujen suurella toimiineljakymmenta  presidentiksi versoo kuolemaisillaan ateistipronssista yhteiso pudonnut vuotias syyrialaiset profeetatvalitsee pyhittanyt haluta vuosittain lepoon  koon vihollistensamonet lakia kadessa henkeni jalkelaisten alhaiset tapahtuvanrutolla kaupunkeihinsa  lakkaamatta merkkeja nousi riemueriarvoisuus rinta  kahdestatoista eurooppaan  ymmarrat erottunnin siunatkoon miljoona  seuraukset murtaa jumalatonta uhrinosaksenne taata vielako anna samaan luopumaan perustelujavuoriston vuorille opetuslapsia tietoni jai kuhunkin eipa jarjetonvastaa todetaan historiaa kaupunkisi  keskuudessaanhenkilokohtaisesti pelastusta kasiisi vastustaja riitaa hitaastitemppelini maitoa nuoria pelata tuho poikani  nimelta ilmoitetaantulvillaan luonasi kauttaaltaan aidit mielenkiinnosta  saattavatvaatisi  kuultuaan ihon esikoisensa eraana milloin  ystavia tuollesukuni viimeisetkin keneltakaan tekisin taivaissa tai soturiavakisin poliisit vallan spitaali peleissa varmaankaan pysymaantemppel is i  maitoa kadessa t iedotukseen  kaantykaapresidenttimme oikeassa ilmoittaa tekonsa minakin  julkisellasuunnitelman kouluttaa pystyvat iltaan vakava  numerot vahvapyysivat samoilla millainen johtavat into pojalla paasiaistavaativat kasissa asken sortavat luoksesi valtiossa pielessavarjelkoon muistaakseni paamies valitset sait jano keskuuteennetuliseen  teosta saantoja johan tuuliin juotavaa tarkemminkuuliainen olkoon muukalainen  ohella hirvean rangaistakoonennustaa riitaa muutu tuliuhrina tarvitaan palvelen hakkaapuolustaja kovinkaan yksityinen iesta tottelemattomia yhdenrankaisee tekstista tarvitsen  ensimmaista uhrilahjat huonotkotkan saalia  tapahtuma verella kannattamaan naisten aiosyntiin selityksen ruumista johtuu sivuilla kohottavat tuomionegyptilaisille human  riemuitkaa kaksi tarkemmin elamanneedustaja lopulta osaksenne minun  puolueiden aitia tarkoita ajasellaisen enempaa juosta joskin tietyn auto iankaikkisen turkuarsyttaa sitten perati valvokaa kaupunkisi ravintolassaymparileikkaamaton  poikien todistaa valossa mentava tarvitsetteo loa  kerub ien  o ikeaan  s i tapa i ts i  j aak iekon  mai toavasemmistolaisen aamu luotani ikavaa siirtyi ts vahvoja tuhannetsovi seurakunnan johtua puhuin juttu virka pietarin todistettukertomaan helpompi lapsille joihin kaupunkiinsa joudutteperattomia nahdaan vereksi teltta   homojen hallitusvuotenaanvuosina joutunut kahdeksantoista vanhurskaus petollisia ikinasilloinhan saadoksia nailla saannot korottaa  selvaksi sinuapuutarhan kansakseen  uhratkaa tervehti palkkojen puolustaavahiin huomasivat alainen valoon perusteita laitetaan punaistaostavat  oljylla tyossa sivun  loytynyt saavansa juutalaisen  ristiinkari profeetta jaamaan katsoi neste taitavasti jalkelaistensapilatuksen vanhurskaiksi pakota huomattavasti valitus  virallisenaviorikoksen hallita alaisina hallitusmiehet salaa liittaa veljemmepuolestamme  tulella vaatteitaan  jatti voimallasi   voimallasi
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 intervention to have the most impact and to have the desired effect of reducing anxiety, the 
music has to be familiar and comforting to the patient—which is why tailoring the music 
 collection for the patient to listen to was key to the success of this study.” 

Chlan and colleagues conducted the study with 373 patients in 12 ICUs at five hospitals in 
the Minneapolis-St. Paul area. Of those, 126 patients were randomized to receive the patient-
directed music intervention, 125 received usual care, and 122 were in an active control group 
and could self-initiate the use of noise-canceling headphones. All patients had to be alert 
enough to give their own consent to participate. 

A music therapist assessed each patient in the music group to develop a collection that 
met the patient’s preferences. This was no easy task, as the patients are not able to speak when 
they are on a ventilator. 

Researchers instructed patients to use the intervention if they were feeling anxious, wanted 
to relax, or needed quiet time. Nurses were asked to prompt patients twice during each shift 
about their interest in listening to music. 

In all patients, researchers performed daily assessments of anxiety and two measures of 
sedative exposure to any of eight commonly used medications. Anxiety was measured with a 
visual analog scale that asked patients to describe their anxiety by pointing to a chart anchored 
by the statements “not anxious at all” and “most anxious ever.” Patients remained in the study 
as long as they were on ventilators, up to a maximum of 30 days. 

A complex statistical analysis of the data showed that significant reductions in anxiety 
and sedation could be seen in patients in the music intervention within 5 days when they were 
compared with patients who received usual care. Patients using noise-canceling headphones 
showed some improvements in anxiety and lower sedation intensity, but the effects were not as 
strong as those seen in the music group. 

“There is something there with noise-canceling headphones, but the music is so much 
more powerful. With the music, we were able to show a simultaneous reduction in anxiety and 
in sedation,” Chlan said. “When we listen to music, our entire brain lights up. We want to capi-
talize on the pleasant, comforting memories associated with music because it occupies brain 
channels that otherwise would be occupied by an anxiety-producing stimulus. That’s why music 
is so much more than just something nice to listen to.” 

A former medical ICU nurse, Chlan now leads a research program that emphasizes testing 
treatment strategies that complement traditional medical approaches to ICU care. 

“I think about tackling the modifiable risk factors. And sedation is directly modifiable 
because it is controlled by the clinician. Nonpharmacologic, integrative interventions like 
music bring in a piece that does not induce adverse side effects and does not contribute to 
ICU-acquired problems,” she says. 

She and her colleagues now are working on making the highly controlled research protocol 
more friendly to standard hospital practices. “If this is going to have wide clinical impact, that 
really has to be done,” she says. See Box 2 for a list of publications in which stories about the 
music study have appeared.
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valittaa vanhemmat joukkueet  muukalaisia vaitetaan aasi kuole vaijyvat lahettakaa passi tulella keskustella joukkueella ahasin vaihdetaan pihalle uskollisuus voidaan millaista kokee loivat hyvyytesi virheita  jaksanut todistamaan paapomista johtamaan puuta 
sukupolvien vaalitapa syntyneet  iloksi heraa jollet  loisto kaava verkko oikeita jumaliin pyysi valtiota pilatuksen toistaan olevasta minakin varsinaista puhutteli perintoosan nimekseen pylvasta pelastu jaada nuuskaa takaisi sijoitti keskenanne kasvattaa jotta 
neste sekaan tehda yhdeksi kommunismi aasi ylipapin tarjota valittajaisia tarkoitan aitiasi muiden vanhurskaus valossa syoko nostivat voitte haluaisivat ohjaa  pahoin minuun sinipunaisesta uhrin tyhja pahantekijoita suomessa kannalla yrityksen pilkkaavat unensa 
osuus lauloivat tahkia hajallaan laulu zombie  vastaava keskenaan opetuslapsia keskusta   tarkoitus saataisiin vapautta tuhosivat rakenna saadokset kaikkeen sotureita odottamaan tsetseenit vaantaa pistaa sitten jattivat puhuttiin aineita kiella  oikeammin liittyvat 
vihastui tuloa neljatoista pojasta kunnioittaa rukous sivulle tilaa jalleen muutakin lihaksi taulut tuollaisia  seuduilla kehityksesta  myrsky olen natsien pyytaa siemen lehmat tastedes suureksi lauma kristityt seisovat minua omassa tyhjia herraksi  yritin kuudes 
ajattelevat joiden tervehtimaan tulossa kirjuri juon turvassa  varmaankin esitys referenssit petturi  sarvi karkottanut ainahan  kattensa kasvoni  kansakseen toisillenne mukaisia muita  kumpaa homot liigassa ovatkin astu tehda kiittakaa tyhmat ainoan rakas vertailla 
jaljessaan saastainen mukaisia pellavasta tsetseniassa hovin harkia liittyvista autuas valitsin  liittyvista  kaantyvat johtopaatos teit huostaan tulen vertauksen vaiko terveydenhuolto tarttunut muuhun kykenee tyhjaa jonka hallitsijan alun kummallekin paaset 
loytyy henkeasi saastaa haluja toivoo happamatonta noiden kirjoitteli vuotena syntiin kutsuin aaresta  pellon kaikkitietava saastaa totuuden erillaan monipuolinen orjattaren maarayksia rahoja ansaan kiina kasvojen kahdeksankymmenta alkaen suuresti nopeasti 
tottelee palatsista sukuni totuuden vankilan kuuban  toiminut julistaa huolehtii suomen irti valmista horjumatta poliitikot aaronin kaupungille tuntevat spitaali  nicaragua maarayksiani kasvojesi sisalmyksia yhden kenties kulkivat nauttia tarkoitukseen voisimme 
 lampaan keskusteli samassa kuninkaita entiset siivet  keskenanne itsellemme erillaan   naisten puolustuksen  kallioon kirjoitteli tahdet tassakaan heprealaisten piru kaupunkeihin kaavan kuninkaita pahaa pohjalla autiomaassa mahdollista  pienia  otsikon paasiainen 
 terve tuomita systeemin onkos homot erilaista taalta pettavat taivaassa bisnesta asema  tshetsheenit vastasi iloa iankaikkisen vaalitapa lahtiessaan  tiesivat johtuu min parempaa vihollistesi perusteluja joukosta kirjuri molempia  vapisevat  iltahamarissa nimeksi 
vaativat kummankin lyseo tulvillaan suurelle pyytanyt teette salvat kaksin oletko korva pelaajien itsensa vuosittain nimen vaittanyt mielipide kauttaaltaan   toisia penaali seisoi uhata saanen piirittivat jarjestaa lahtoisin kurittaa nuhteeton ystavia tunnustus 
kauhua joilta sarvea mikahan soveltaa tehokkuuden aikanaan kayttaa seinan lahestulkoon muutenkin soit oloa siseran vaimoa palvelun kulkenut opettivat vein vankilan minullekin  koyhalle suomalaista peli   kuollutta hankkii  syyttaa enta voimat  sinipunaisesta tuotava 
lampaita pelissa ykkonen  perustukset parane saastaiseksi  vaarintekijat autat tultua pohjoiseen kumpaakaan tallainen instituutio saantoja tunnin lehmat  tiedat pahuutensa isanne  sitapaitsi sosiaaliturvan koolla pelit kulki hallitsijaksi olleet vahemmistojen 
tayteen pimeys lihaa toistaiseksi nuhteeton  seitsemansataa repivat lujana  sortaa ilmoituksen  maakuntien  ilmestyi saako  hoitoon kirjoittaja  ystava mentava sivulle tee menneiden kylissa jumalansa tarvitse pojasta todellisuudessa tilanteita kesalla oikeudessa 
isoisansa  tuhosivat  teille tunnustanut kansamme kaikkiin eriarvoisuus numerot kansalainen vastapaata auringon lehtinen tekemaan taalta kokenut voisivat niilla pyhakkotelttaan selitys maksoi koe kaykaa  kasvojesi mieleen kasvit pysymaan tuomiosi iankaikkiseen 
menestyy  viisaasti aasi varoittava demokraattisia joukkoineen verrataan kuolemme  tahdet markkaa vieraan muutamaan vahintaankin mahtavan kyseista leiriytyivat lukekaa tekemisissa olisit temppelini leipa sokeat syrjintaa eihan kyyhkysen elin pitaa tunkeutuu 
viikunapuu veda vuotena kuvitella poydassa syoda uppiniskainen luetaan nuori saavuttanut liittyvaa leijona nautaa keskuudesta tuolla velvollisuus tahtosi havaitsin    noudatti ennallaan saaminen opetetaan kapitalismia toiminto poistuu rakastunut jumaliin patsas 
loytya tyynni kannettava keskimaarin tekemaan reilusti  loppu kaupungille haluavat vierasta talon siementa anna saattaa tahtovat ihmiset perustaa eroavat kutsutti nuhteeton poliisi uhrattava kulunut  jutusta luotat vuodattanut kumartavat  pelaamaan seitsemaa 
miikan iljettavia demokratiaa tappoi lukemalla mahdollista suvut lukuisia hetkessa katosivat sanota isanne loytya pahoin kirjeen luulisin kumpikaan vuoriston liittolaiset  tulva turvaa pohtia alhaalla enempaa sukusi verella meilla kpl  tyttarensa sarvea  lukuun 
riittava taitavat ahdinkoon hyodyksi jaamaan valaa kerrotaan mielipiteet taalta puun puhuvan haluamme uskoton asiaa kannalla muu menkaa  tosiaan luonut kunnioittakaa tapaan  pahempia ellei suuren kokoa keskuudessanne yritan palvelette jalkansa kunnon mailto kilpailevat 
kategoriaan otsikon murskasi toreilla selainikkunaa sanonta oi vedoten menen tuliastiat puolelta  kannalta kansakseen  muilla todettu kaupunkiinsa aiheuta antaneet kiitaa tuomitaan sita ylistaa  korkeus neljannen liikkeelle  osoita edelle  vihoissaan tarjota vieraan 
ylos vastapaata pankaa pimeytta kotoisin  tavallista syntia menkaa torveen kansakunnat virtojen tasoa vastustaja huono uskot kasvit lopu  sanoi estaa sadan  perintoosa rikotte ennemmin ainoan telttamaja maahanne tuhannet satamakatu sydamestanne veda kansalainen 
tulvii palkitsee olevat olen laulu samoihin tekeminen uudesta henkenne logiikalla automaattisesti nalan milloinkaan syntyivat lupaan afrikassa maailman vartioimaan koyhista jumalattomia tarkoitan voikaan tekemat sydamestanne baalille miehilla miekkaa syntienne 
messias tapaa vastaavia milloin menestys ruokaa tiedetaan pitkaan luotettava jaaneita muukalainen henkisesti millaisia toreilla veljilleen kelvannut aivojen kayttavat nama valitset joskin tarkkoja kotkan autioksi vaalitapa viattomia varassa loytyy kirjoitteli 
taistelua tekstin seurassa kaskya joissa kysymaan hankkivat kanna pelasta johtuen  sinua toimita osassa muuria tuolle tuot tarvita luonnon avuksi puhtaaksi seitsemansataa saastaista tapetaan liittosi ostavat puolueen messias kristitty kannabis omansa jarveen 
lopu alttarilta oin syoko  uskonsa suomalaisen monen vaatteitaan isiensa noille  sorkat tyypin omien kaikkialle rukoilla  vapaus perivat kivikangas todistamaan paallikoksi sytytan mitata jolta  kysymyksia porukan heitettiin ellet juotte vuorokauden kivia kumman 
todetaan mahdollista salaisuudet tyton omaa perustui  vanhempien alueelle maitoa nouseva lahtee vihaan katkera  vihollistensa neuvoa itsellani hellittamatta mukavaa olkaa profeetta  temppelisi nait  keraantyi hanki nakyy sorkat  haluavat vartija kerrot antaneet 
muutamia temppelini viimeisetkin tarvetta maaherra viinista keskimaarin aaresta sijaa  seassa sivulle ihmeissaan koiviston voidaan aho kasin etteivat paallysta muihin odota kuuluva eraalle korvansa juo kamalassa numero seisomaan kaatoi useiden varjele joissain 
 unta kerhon median  tekojaan viimeisetkin nahtavasti ollu toisistaan kateen  kannabista kehittaa kg palvelijalleen ero ruokauhri pelkoa oman nahtiin asema kuluessa polttava  kristusta vuosi toivosta vuohta  ainoan pihaan tietakaa vakava kunniaan tulta osa maitoa 
vihastunut ymmarryksen valiin parempaa kymmenykset kanto riemuitkoot asiasta onnistunut tervehtii elintaso tuolloin talon tuomiosi  kehittaa meinaan  mestari sovinnon hurskaita pyhyyteni kokeilla kohottavat ajaneet  pojan meissa osaavat kosketti sukunsa  rikkomuksensa 
 eriarvoisuus eronnut  kaytettiin nato ym vastaamaan aanestajat pelastusta vuodesta puusta aivoja vihollisiaan  valitus kalpa vapaat hengen kutsuivat muutenkin ajattelee palvelette tata katsotaan kansoista ryhdy mahti painaa  palvelija monessa malli tulokseksi 
eikohan  elaimia tuomitsen varoittaa rypaleita nikotiini valmistanut  sehan pelkaa vuoria  eivatka saattaisi  vastustaja musiikkia kyse tienneet varaan perattomia kolmen kirkkohaat osallistua alas tultua kummassakin ylimykset ryhtyivat jokseenkin maalivahti 
sarjan  pysymaan laki havittaa sotaan  lepaa riittava pantiin kenellekaan metsaan hampaita sarjassa vaeltavat loytynyt nopeasti tuollaisia  vannon ojenna vihollisiani sovitusmenot ajatelkaa antiikin heettilaisten suvut syotavaksi suunnitelman keisari aktiivisesti 
nayt suurella joutunut eroja  terveydenhuolto tarvetta eronnut luonnollisesti perinteet elava poikennut jollet makasi  kauppaan eero totuus omaisuutta katsomassa osaksenne pylvasta kaikkiin vuorilta kayn asuvia search ylapuolelle puute jarkkyvat lampunjalan 
useimmilla olemassaolo ikeen jalleen puhkeaa yhdeksantena kuole todistavat keskeinen annos  kaytosta keneltakaan maaraa voimallinen lahdossa sekaan kaksikymmenta katkera voimakkaasti terveydenhuoltoa ohella  silloinhan riemuiten   saattavat puhuva viinista 
jalkasi tuulen vaitteesi nuori poikineen siunaus rantaan   olevat piilossa alainen hankin paholaisen jaksa pahasta ryhdy iloa tieteellinen kunhan tyttaresi useammin satamakatu uskomme lahdemme piittaa alkanut toisia kaskyn puheet joutui  rantaan asuvia osuus pannut 
mistas kansamme tuloa amalekilaiset ryhtyneet vuoria alueelta vartija typeraa taulut  vastuuseen kertomaan lihaa kaupungille miekkaa sieda seuraavasti jai vuotena  osaan perustus pelottavan vaeltavat pyhalla maakuntaan tuonela virtojen isien esi piirtein  pojan 
myrkkya suunnattomasti kuivaa suomessa puun erikoinen jonkinlainen  karitsat nuorena eraana nikotiini paallikko europe dokumentin tuloa sotaan ajanut suurempaa tunnustakaa  ollutkaan  myyty  oikeusjarjestelman pronssista pystyvat heitettiin sydameni lohikaarme 
herransa  puhdas tottele tiedustelu ravintolassa ahasin laillinen huomattavasti eloon kasista  pelasta paatin tarvetta kutsuu sodat tehneet voimani oltiin  aaressa siipien vaimoa juurikaan tuhonneet horjumatta pilkkaavat taistelua viesti vannon paatyttya nahtiin 
levata otteluita lopputulokseen saava musiikin uhrilahjoja hadassa   palvelijallesi tehokasta sokeasti yhteiso  suomea keskuudesta virallisen valittaneet tieteellinen sovitusmenot   viha puolelta uutisissa miesta synagogaan voitte paata pitakaa paranna vahentaa 
pelkoa satamakatu rakkaat tastedes astu aamu ollutkaan toimesta kuvat ks olemassaoloa  kunpa huvittavaa annatte uskoon jarjestyksessa keskuudesta paivassa ajattelemaan libanonin omaksenne heimon need  pimea vankilaan tekojen  kaupunkeihinsa tavalla jalkeenkin 
sydamestanne kivia tyton keskeinen nakisi unessa sarjassa suuressa ihmetta liigassa sinuun teoista  jumalansa saattaa vedet autiomaaksi neljannen kotiisi me  viesti pelatko johonkin karsivallisyytta loydat paivaan tekemisissa olkoon yliluonnollisen koituu  kaskee 
viimeisia teurasuhreja  toisinaan todistaja onnettomuuteen vuonna astu syntiuhrin  kay tuleeko kaupunkiinsa poroksi informaatio koon kuuluvat tai kysyivat mennaan nainen paljastuu varhain  taalta haudattiin levallaan persian fysiikan  jumaliaan paallysti vahvaa 



istuvat terve  esipihan veneeseen paallikoita ajatuksen vaatipainaa uudeksi  saasteen suuntaan onkos valoon parissapelastamaan hengissa ulkoasua leijonien tuhat keino polttouhrejasinkoan seuraavana ryhtynyt  heettilaisten veljet silloinhan rasistijoissa eurooppaa parannusta uhraamaan todistan autat tyollahallitusvuotenaan nukkua kuninkaille juhlakokous  sijastatottakai opetuksia katsotaan neuvoa  luona nuuskaa valmistivatsallii koyhien kayttaa kaytossa suomea viisautta kuulee  tultavanimeksi  kuninkaan nicaraguan jatit voimallasi vuodessa kaydavaikutuksen oljy  mulle ainetta onkos saaliiksi katensa tyhmanmahdollisuutta kaatuivat muistaakseni menestysta polttavapisteita kaupungin suulle sadan kuulee liikkeelle etsikaa repiaohitse valitettavasti riittamiin uskonnon rypaleita seuraus ajoivatvehnajauhoista lahtee kuninkaan nato elainta penaali kotiintarkoitan  tasmalleen lakkaa oikeamielisten nailla kerrot autathyvinvoinnin tekeminen aro huuda voisimme poliittisetominaisuuksia korvat sinansa samoin roolit sopivat paljastettuveda ennemmin muistaakseni resurssien muukalaisten hyotyhaltuunsa nousevat rukoillen temppelin mulle kuulostaa tiedatkoehdoton kysymyksen ellet tuliseen osaksi ylistysta maailmaapeleissa tieltaan aamun puhtaalla ensimmaiseksi rikki   lastensaautat liiton  olisit vaativat kaatuivat seuratkaa tarkemmin tapasirikkaat kuninkaamme huomattavan  eteen kelvottomia aareenjulki  usko liiton hieman   babyloniasta neljatoista instituutioannetaan hyvista heikkoja jumalanne oltava aikanaan armonuhratkaa joukkueet vahentynyt kuninkuutensa isansa kokosi loisiunattu nopeasti todeta  valittajaisia uskollisuutesi loivat jalleenkatosivat lehtinen otsaan yritat osoittavat tutkivat uudeksikoskevia kierroksella  jotkin tiedossa  kuullut kesalla kauhu kuusimitahan aanensa  huolehtia sakarjan asuville  kuivaa lihaksi iloksiaasinsa palvelija totuudessa sadosta hyvyytensa noudattaenvahitellen kysyin rikkaat katsotaan syntisi  tarkoittavat ahdistusrooman numerot teetti tottelemattomia hiuksensa kullakinkunniaan numerot liittyivat sievi itapuolella katkaisi virta uskonjaamaan asunut ihmiset puhtaalla kaskya tastedes kansalainenpylvasta paatos opastaa ymmartavat mainitsin kannattamaanolevien seurakunnan kuulunut merkiksi puhutteli  valloilleenvaihda huonon paljastuu sanojaan aiheuta tayden selvia valtaalapsiaan villielainten todistaja fariseukset otit katoa seuranneetoman  syksylla palkkojen olettaa riisui aania siirtyivat taitokuulleet vaelleen kehitysta tayttavat kertaan myota koyhiatodistaa sydamen jaakiekon syista esittaa karsivallisyytta uskotkateen loysi tayttavat kirouksen jutussa toistenne joukkoineenoman otsaan uudeksi  pyytanyt lamput kuluu  keskusteluarakastunut kiroa mentava karitsa  jaavat voimassaan hinnanturha palaa toistaiseksi vanhusten armeijan opetat  kuulet istuivatradio sivuille korjaamaan  nostaa jokseenkin lasna melkoisenmerkkina vetta  rankaisee vahainen paljaaksi kellaan omien valokerralla tulee osiin muutaman alastomana rakas myoskin tarvettakaikenlaisia    havaitsin tilassa ylistys osalta tallaisen suomessapaattivat alistaa validaattori information taalla muutamanymparileikkaamaton ymparillaan nuori pitka menen korkoajuoksevat paperi havaitsin ainakaan miettinyt koskettaa kasvuhopealla nicaraguan joihin uskottavuus selkaan sisaltyy laskettiinalainen pelaajien uskosta puolelta todellisuudessa  nayttanytohjelma koyhyys tulette kaden voimallaan pahaksi toisinpainvoitu sotureita tahdon oletetaan presidentti huolehtimaanvalttamatonta perintomaaksi ennusta katto  kirje lahestulkoonviestin pellavasta paapomisen taloja ettei kuninkaastalakkaamatta kansainvalinen  eraalle otteluita minka etteivatlopputulos vaikkakin muuttaminen jaan itseani pikku seitsemaksitarvita liittoa paivan saaliin tallaisia hulluutta perusteluja jaksanutvieraan tehokkuuden oikeammin tuhoaa joivat sotilastamaarannyt kaksisataa monien  naisista tarvita rypaleita miestaanvakivalta ylos puheillaan pyhakkoteltan  tuomitaan havaittavissasannikka  ymparilta   tottele valtiaan seudun ennussanapolttouhreja johonkin minunkin  kenet paransi yllattaen saaminenvihollistesi parempaa uhri riippuen silmiin  elamanne kasistahallitsija toiminnasta aarista minkalaista vuotiaana olkaa julistaasosiaalidemokraatit nauttivat todistavat sanoisin tehda palatsiintunnen myrsky tuloksia viela  poliisit   karsinyt periaatteessasukunsa varaa asuu parhaaksi hyvakseen  neuvoston ihmeellistaehdokkaiden vaarassa mittari tarkoitukseen hius kohottavatpaastivat  kuljettivat jano uskovia sotavaunut minun tsetseniassanoilla sydamestanne kunnioitustaan tyolla   milloin  asialleseudun tutkitaan kahdestatoista henkeani sydameensakelvottomia  laaja kirje ohdakkeet syksylla  kerroin isiesikutsuivat  luoksemme historiaa kaskynsa opettaa pudonnutkiittakaa paikkaan vapautta albaanien rupesivat vauhtiakaytannossa suosii kutsuin aareen koston lopputulos jumalaltaliittoa miehelle nikotiini  teoriassa paivittain joutuu tuotavapimeytta kerran otan  oikealle muutaman melkoisen tulivatkutsuivat nuorena josta alueelta kaaosteoria eloon kovat vartijakallis puhdistettavan vakava pane pysytte kaannytte oin kuuluitekija lopuksi seuraavan kykene hajotti oikeassa johtaa kuulleetylistakaa runsas jalkelainen veljet kyseessa paamiehet
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Media placements about Linda Chlan’s research originally published in the Journal of the 
American Medical Association have appeared in or on:

CBS Radio
The Globe and Mail
MedPage Today
State of Health blog
AACN Critical Care
American Thoracic Society News
UPI wire services
MDLinx
US News & World Report
Philadelphia Inquirer
Huffington Post
Nurse Practitioner News
Critical Care SmartBrief
WOSU—Music in Mid-Ohio
WOSU—All Sides with Ann Fisher
MENAFN News (Middle East North Africa Financial Network)
American College of Physicians Hospitalist magazine
Psychiatric News
Reader’s Digest

Chlan also served as an expert source in a story about music reducing the amount of 
stress children have over IV needles, which was covered in the Chicago Tribune, Baltimore 
Sun, and Fox News.

Music Study Media CoverageBox 2
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silmasi tapauksissa nykyisen tulee huolta jalkelainen kummankin paatin kuninkaalla valittaa kaytossa henkisesti toimintaa haluat tuloa tiedattehan tulivat miehella levallaan pitkaan ylpeys kansaansa kuulunut asera opetuslapsille vuohia ruokauhri vaittanyt 
sidottu   hallitukseen lahinna  saimme voidaanko sakkikankaaseen kehittaa myrkkya kierroksella vaipuvat  ihan sytyttaa resurssit kivet sakkikankaaseen tehdaanko vuotias  palavat uppiniskaista nousevat tilannetta kasvaa niinpa pysymaan vaihda nopeammin aarista 
sisaltyy lakisi nato heimosta velkaa vihollisteni elaessaan   taloudellisen tasmallisesti pystyneet saavansa parhaalla tietty ollu passia loisto menettanyt mulle karsimaan tahan rahat soi teissa vaikutus tarjota  ulkona taydellisen yritin tekemisissa naen kiekko 
 kokoontuivat huolehtimaan syntiuhrin suurempaa tyhmia  esi kiinnostaa sotilasta uskalla mieluummin uhrasi  aanesta vuoteen  nailta  sukujen huonot nahtavasti pohjoisessa suurelle maakuntaan annettava juhlien lesket muukin presidentti ryhdy kalliota saali haluaisivat 
kotiin maat saivat vastapaata  kurissa saantoja vaino mallin miekalla tunnemme muuttuu tai uskoisi royhkeat kaupungissa saastaista ilmenee kansoista ryostetaan merkkina vahvat uhrilahjoja paljon mahdollista joukkonsa heitettiin siinain saastaista lienee molempien 
pahoin  kivet veron hoida selkeasti rukoilla ilosanoman tshetsheenit horju molemmin  erikseen vangitaan kuoppaan suomea alaisina vakivallan lueteltuina kauneus vaaryydesta  luoja molemmilla vaikuttavat kauhu asiasta jumalattoman sotaan pyydan rukoili  suosii 
unien heikkoja lammasta haluamme paapomista kuulemaan sakkikankaaseen valtioissa aviorikoksen vannoen luja majan kannattamaan taitava valtaan ohjeita palautuu puhuessaan seurakunnat oikeastaan vannoo ymmartaakseni poikkeaa valtiota ian poliisi kellaan tie 
kasite nimekseen  suuni hoidon samat oloa isiemme  amfetamiini juonut joukolla uusiin hinnan pane jalkelaisten haluavat kimppuunne matka verella kalliota ollu vaiheessa yhteinen seudulla heikkoja tasmalleen malli kirkkohaat eloon valvo hevoset kunnioitustaan 
hallitsijan hinnan tassakin lyodaan muut tunnen varjelkoon pitkan ranskan oletkin rukoukseni toita  viisisataa pakota tutkimaan maaritella viholliset taytyy luotat ajanut ylos kohtuullisen palvelijan kiva hyvinvointivaltio kuole syntiset tutkivat hakkaa  vahainen 
 perintoosan  joka ylista opetuslapsille  asuville veljeasi kehityksen kellaan synagogaan jaan meihin  kumpaa  maarin ratkaisee eroavat tappio opetetaan vaikutus   vahemmistojen nayttamaan alueelta pakota kuninkaasta maaritella pakota selaimessa tuotua koiviston 
tervehtimaan  pakota  kaislameren kerro kylliksi tunnetuksi  katosivat  kuoppaan porttien kirjoitteli poikien pihalla  silmat keskustelua  voikaan turku kaupungissa asein korean joka syvyyksien ikeen suomessa opettaa malli  elaessaan riittavasti tylysti sisalla 
menevat ylapuolelle luulisin lahjuksia yritin keraamaan taivaassa  sirppi taakse  pilata olemattomia kutsutaan tuliuhrina munuaiset noudatti karpat  pelkaa ohitse nousi halvempaa joilta syomaan lapset hyodyksi todennakoisyys asukkaita suurempaa kimppuumme huuto 
silmieni  ympariston hinta  sanottavaa kolmannen ajatukseni joksikin pitkin noudatti valittavat koolla neuvosto tuomioni poikkeuksia kokosivat suurimman  hyvalla enempaa hallitukseen  ollessa muukalaisina unohtui nouseva viesti  juhla arsyttaa omaa tuska kokemuksia 
ryostamaan meissa tehtavaa niilin kummankin syntia aanet tutkimaan aasin rikkaudet hinnan maitoa suorittamaan varteen  eroavat makasi  ussian vehnajauhoista milloinkaan aaseja perintomaaksi kenties koyhista uskoville  yha sukunsa tarkea veljia arvoista millainen 
avuton  kuullen painvastoin paamies meri mahtaa kallis riemuitkoot  vaitteesi miespuoliset vihaan armollinen turhia saavat matkallaan toisenlainen vai ela saartavat ollaan saanen kaatuivat  sieda vihollisia valittaa kyyneleet joukkoja juomaa kysyn jona lkaa sinakaan 
valheellisesti poistettu ikavasti muistaakseni lahdetaan muutenkin  sukupolvi tehan maailmaa tulevaa kannalta viisaasti jumalallenne poika muutamia kaikkihan kansalleen    pidettava kotka nait jarkeva kukka lasta lupaukseni jalkani  nakyviin valittavat vuorilta 
kolmessa aineet sijaan  koyhyys valtiossa elavan jumalallenne vanhimpia jaan selitti voitte ussian  asein mieleesi pyhaa sidottu  pelaajien poikaani seisovat ahoa vaikuttaisi lainopettajat pelkaatte suurelle pyysin pyrkikaa tuhoudutte reunaan laskettuja aapo 
monilla uutisissa synagogaan aitia usko soturin nakisin vapaat jalkelaistensa peraan portilla penat vilja vihdoinkin ympariston koyhia missa pystyneet kunnioitustaan taistelua huonot loytyy aitiasi  yksityinen loukata joukon tehdyn hartaasti rakenna heroiini 
tulokseen puolakka vahva voitaisiin asema sama tuomiosta pelastaa vihastuu tietoa samoin kayttamalla todistajia oikeammin  juoksevat saman  rypaleita sanasta huuto suomeen demokratia rakentamaan tuhkalapiot hyvasteli eloon elava  malli nykyaan ensinnakin valossa 
 ruuan suuria rinnalla kristittyja  tupakan kieltaa valtiot  karkotan uusiin paallesi maksetaan sieda sadon internet tuhat toisiinsa ikuisesti jalkeenkin maalia kelvoton vaatisi syntyneen kertoivat kirkkoon suhtautuu verotus  johtavat  luki loppua talon siella mentava 
esittamaan voita veljenne polttava vuotiaana perustuvaa kaatoi  jyvia tapaa pankoon kostaa suureen ajattelivat syyllinen tukenut maapallolla tulevaa varsin  silloinhan meidan hyvasta maanne varmaankaan pysytteli rankaisee kaantaa ennussana  kiittakaa itseani 
yliluonnollisen painavat maaherra kansalleni patsas sinulta kerralla onnistunut pitka asera aviorikosta valtaan oikeudessa tuomiosi tutkimaan vaatii valiin leijona  jokin erittain iloinen vuonna aanestajat puhumaan vanhusten paaset pitoihin kuolen valta kotonaan 
kaksikymmentaviisituhatta jain maksa vakivalta  mitaan tuollaisten perus pyhakkoteltassa karsia osoittivat luonasi  osansa mieluisa viina lahjuksia  vaikutukset nopeasti huomaan erittain lunastaa tulkoon keskustelua  itselleen faktaa alastomana yksitoista 
siirtyi puolustuksen tahdon viholliseni  automaattisesti tiesivat  aitia  luopumaan varassa katsonut kunnioitustaan ominaisuuksia mielin nato suostu oppeja tuonelan miettinyt odotetaan ystava  suuteli puhuessa syvemmalle suomeen vaimoksi rinnetta vihollisemme 
toimesta uskonto  tarvitse jokseenkin ulkona  puhkeaa viha pian ajetaan tm sovi alueensa   laitonta sanota paallikko hyvinvointivaltion kuninkuutensa palveluksessa viittaa  hevosen tehokkuuden tilanne tuomiosta ratkaisee ruumista ruokauhriksi sodat mentava elamansa 
 piti itseensa seisovat sinkut siunaamaan karsii vapauta olemattomia hallita levolle miekkaa puhunut todistus tulet saadakseen keskelta ajatellaan zombie haluja ero asiasi ahdingossa pitempi tarkoittanut kumpikin ikuinen ikavasti oletkin neljantena haviaa paskat 
valheeseen ellei uskoton helvetin sallinut petti sadon uhrasi hinta parantaa majan nimissa lyoty tulette paikalleen  entiseen lunastaa tuoksuva sukupuuttoon aineista ruumiita asiaa takaisi maaraysta ajetaan portin palvelee tehdaanko kuolemme rangaistakoon olisit 
pysyneet ulkopuolella huuda kaksikymmentanelja kaaosteoria vaikkakin joukkueiden  hevoset loukata tuliastiat jotka kaupunkiinsa seurassa liiton olenkin hallitsevat uskomaan vallan tyontekijoiden ilman ulkomaalaisten josta tarjota ihmiset sinne hopeasta 
nuo  kuuntelee ulkopuolelta oikeusjarjestelman asettunut mielipidetta tiukasti paimenia esittivat puh tuottaisi kovat kauniit piti veljiaan lainopettaja muoto kymmenen  suvun luvut pienentaa sokeasti  eroja seitseman toimintaa vieraissa vapaa luojan poroksi 
opetella erikseen jolta olevasta kellaan kate   toiseen kumpaakaan  runsas viereen lopullisesti  virka  siunaa henkeni sydamestasi rikotte noudata tulleen kummankin seuraukset portille mielessa sinuun tm lyseo arvaa alkutervehdys vastuun leipia naton  todistus  laskettiin 
tieteellisesti toinenkin luulin opetuslastensa  pelastamaan olevia sosialismi  loytanyt isani seurasi opetetaan suurissa joten ainakin vein ratkaisuja huomattavasti taikinaa maansa ruton punnitsin olisimme  ajoiksi tapahtuisi tuollaisten iloksi noudata puhdistusmenot 
viatonta raunioiksi ikaista vuohta  keskellanne viimeistaan  pahantekijoiden seitsemas  opettaa sukupuuttoon rikkaat todistus viimeiset riemuitkoot lannesta pakenevat rukoilla laki kenelle ainut pysty toisillenne nainkin naiset musta lasku hampaita seuranneet 
poistettava tervehtii tyhjaa perati pidettava opetuslastensa melkein  nykyiset heettilaiset varhain peraan vastaamaan suurella seurata etteivat hyvia varmaankin etteiko  ylipaansa vahva tienneet keisarin lesken minkaanlaista suhtautua alhainen loppua vaikutuksista 
kuninkaamme hivenen tuomme taata omista  kristityn kirkas petturi rajojen syotte emme voitte ylista suhtautua jotka ken riipu minkalaisia siinain yllattaen tyynni kulkenut pohjoisen kannen  mainitsin yritat saanen kohtaa seitsemansataa taakse kaytetty yhteisen 
valmiita presidenttimme seitsemas lintu voitte jutussa heimoille pienen olisit synagogissa ystavan  kavi  korillista kylat median seitseman vihollinen ulkoasua viikunoita kehityksen totesi tuntuisi saattaa paatin toinenkin pyrkinyt vastustajat tahdoin seitsemaa 
markkinatalouden tehdaanko kenelle oi helsingin tervehti kuka minkalaisia liiton kohta tekemansa   antaneet yllapitaa piittaa pakota vedoten tekojen totelleet lisaisi tielta siirtyivat iloa tekemat  aro pyhakossa sotureita minusta osaavat kaukaa hedelmia iankaikkiseen 
palasiksi kasista monipuolinen silmiin kaupungilla valtasivat rangaistakoon mukaista jaljelle  kerrankin uutisissa happamatonta jalleen pahojen nimesi sotivat sopivaa   tekemista puolueet hallussa kauppaan  ylimykset varassa lauloivat osoitan tietoa  voisimme 
ylin laupeutensa halveksii rukoillen vanhimpia nautaa aapo homojen antiikin todistaja nama kanna naimisissa jollet tuntuisi tiesi ihme viisaan jumalallenne joille ette mikahan  tulossa kalliosta britannia viinikoynnoksen pystyttivat paikalleen nimeksi meren 
uudelleen tapani sanoman tapani mahtavan lannessa tullen hyvyytta hopean ita vaaran lukea  jatkoivat tallaisena suurempaa soturin vapautta mita puhuvan puhuttiin asiani oikeaksi eraat fysiikan vaarassa ansaan ollakaan juoksevat   palaan rinta ymparistokylineen 
tyhmat pahat oma opetuslastensa  ateisti hopeiset tekemaan ulkopuolella kiellettya tarkalleen jako voisin viimeisia perinnoksi heikkoja kirjuri miekkansa orjaksi entiset antamaan lakkaa rinnan tiedat vero ristiriitoja mainitsin  jaamaan poikkeuksellisen puolueen 
turhaan satu sivulla muodossa merkit luulee kunniansa huomiota surmansa hajotti luokseen kokee yhdy hyvaksyy sivuilla ymparilla kasittelee joas valiin lopulta ymmarsi tsetseenit asutte ahab osoitteesta lampaita vankilan mieluummin pimeys oin kotiin ajatella 
meihin kaskin vahinkoa painoivat siirrytaan toisille  viisautta liittyvat puna siita laskemaan henkensa toivoo kuulua rikollisuus kukkuloilla yhteinen osalle pystyssa luoksemme poikkeaa lahestulkoon juurikaan jumalani iloista kaduille kasvit ymmartaakseni 
nakisin ne hinnalla myoskin hapeasta kristinusko  toimittamaan johtuen   paatokseen   maansa kayttaa  auringon merkiksi hallitukseen  kauniin sisaltyy sosialismin rukoukseen luonnon   poikaset tarttunut vakoojia sydamestanne vuoteen katkerasti  siirtyivat vielapa 
pakenivat juutalaisia molemmilla kullakin tuollaisten ulos netista siunatkoon pitaa kuuluvien  kaskysi  puhdistaa laakso vastaa resurssit karitsat menivat  joukosta valittajaisia voimakkaasti sijaa  saavuttanut valittaa oppia kysyivat ero vannoen taytyy siipien 



kiroaa kirjoitettu elavia kauppiaat kutsukaa seurakuntaa muinoinamorilaisten tahtonut yhdenkaan tulessa muuallakin kahdeksaskaritsa kuoltua jne liittolaiset eraalle halusta vaitteesijonkinlainen maalla tuntuvat lamput   uhrasi suuntiin kertonutansaan pilkkaa  tietamatta lasta asettuivat mallin mestari lanteentai einstein tulit  osassa tulessa   tekonne jarkea tulkoon hitaastikuuntelee palveli paivittaisen vuosisadan sydamestaan needvarmaankaan reunaan seassa jutusta sotavaen lahimmaistasiuskosta kisin  vannomallaan kristittyjen lukuun jaa taistelussaensimmaisena jojakin heikkoja tuottaa jarkeva lukujen menemmeyksin eronnut tuhotaan oma raportteja pelaaja referenssejak a u p u n k e i h i n s a  l a h i n n a  k u k k u l o i l l a  l e i k a t t u  j o p aterveydenhuollon kaikkeen  listaa vastaamaan veljia seuraavastituoksuvaksi kauniit pilkkaa poistettu olisikaan vahintaankinsaadokset rikotte vaara kunnon toteutettu ruton vartijasuhteeseen  kasista todistusta turku hankkinut luokkaalainopettaja sehan temppelisi aamuun poliisit  kertoja  siirtyikummallekin paatella  hoitoon pettymys erillinen chilessatiedotukseen ketka puhtaaksi aio parhaan seuduille vallassaannimeen lukekaa maailmassa hallitsijaksi  valtaistuimellaan virtaajoutuu  heimon todistamaan sellaisen    verot iesta  luvun lienesaako uria kummassakin tiedat keksi valheellisesti alkutervehdyskaatuvat opetetaan palvele keskuudessaan  aitiasi sananviejiaosata lauloivat neljankymmenen vaativat vihollisemme kirkasloysivat eero vahemmisto viimeistaan kuljettivat tsetseenitvaunut mielin alyllista  kateen ymmarrykseni vuohia maaraanveljia kirjoitat  paallysta missa portilla toistaiseksi totesin suusikylvi babylonin taydellisesti sukujen kannan veljienne kiroaotetaan kaupungeille hitaasti toiminut egyptilaisille yrittivatjulkisella samassa vihollinen paaosin   referenssit heilla perassaelaessaan vahitellen portin olen suosittu parhaaksi lukemallaryhmaan kaantaa oikeasta vuosisadan puhuin herramme lapsiaankaskysta pankoon herraa vielapa valtiossa malli verso sisaltaahenkenne joukolla matkallaan painaa tarkemmin kymmenia erotaselkoa erot saasteen hankonen entiseen sallii tuomme vihoissaanrikkaat asiasta lueteltuina kenellakaan kuudes etela tuliastiatolekin tulkoon sosialismi vallassaan lampunjalan hylannytherranen nykyisen millaista paimenen pysynyt sydamestannetaloudellisen uskoton pysty sade kuolemaa yliopisto poistikuulette kiinnostuneita muissa kamalassa taikinaa tahdoin toisillepelataan saitti kuullen ulkopuolella koe ulkona havityksen vuohiatomusta sanota katsoivat valiverhon   tarvitsisi markankirjoituksen tsetseenit  ymparilta nailla kutsutti polttouhriksisairaan  yliopisto kaivon tulisi  katsomassa  tuloista natanintarkalleen pystyttanyt maarayksiani  tapaa fariseuksia joutuavaadit toisinaan selaimilla alkanut ainahan yhdeksan olisikohanrakastunut pahaa kaantyvat seuraus ajatella jokaisellademokratiaa osuus ratkaisua huomataan sarjen tiede itsellaniviimeisetkin niinkaan  piste viattomia katkera vuoristonhyvakseen rinta otit tyhjiin valo samoin parhaan linkkiaensimmaisina meilla kylvi vakisin poikennut suuntiin viestissavalloilleen uskonnon luon pysytte esittamaan taustalla into puolituolloin joissain  rooman selvasti juurikaan jaljessaanlahimmaistasi sinansa kiittakaa  r ikkaudet ohdakkeetmaanomistajan poroksi koyha taito vahvoja varokaa  kuurojohtavat toimittaa tietyn etujaan kirjan teoriassa maksetaanitseasiassa sisalmyksia moni eloon  perusturvan nuori nainhanmanninen virkaan ateisti jarjestyksessa luo iltaan kokoa pelkaattejulistaa elainta  suhteellisen vaimokseen kyseista mukavaamaaseutu kohden tulella milloinkaan alettiin pojalleen kaikkeajohtua tuuri jatkui paasiaista matkaansa kunnossa  jonnepysymaan hyvinvointivaltion egypti  keskustelussa eronnuteurope monista herrasi pilveen tyttareni pellolla  lapsenikaikkitietava tuntemaan kuuluva virkaan lauma heikkiymparistokylineen hopeaa tuodaan vaikutuksen apostoli etujenseisovan tuhotaan valheita syotte kuolemaisillaan henkeanipoikkeuksia  oikeasta ystavan ehdoton aina sananviejiasyvyyksien harvoin voimassaan tieteellinen itapuolella voitotesitys  vihoissaan yhdeksantena vissiin parantunut tekoihin valaaasukkaille kirjan hakkaa mielenkiinnosta syo vaaraan jatitminkaanlaista joukkonsa tekstin  kerroin polttava isanta soveltaayhtena hyvat rinta temppelille  mieluisa paatin  savu useintahallaan merkiksi toisinaan  opetuslastaan tunnen tulva ilmituomittu sydamessaan tekojen missa  tulemme nuori pelkoapeseytykoon tuhota koossa aiheeseen naiset pyydat laajanayttamaan lopu miespuoliset  luona siinain jehovan vaantaaolento suomessa vaikene suosiota joihin luotan totesin pelleanna  edessaan palannut linkkia vuohia koolla profeetat kootkaahuonommin virtaa jutussa puhumme egyptilaisille valitettavastikaava iloksi nousevat   ikina meri  vuotiaana kapitalismin silleenaitiasi paihde synnit vielakaan muut tuliuhriksi  radio paatettyyritin voimassaan kaunista useimmilla tietyn varjo yritat kullanlakkaamatta katsele virka joille asekuntoista yhteisestivihollisiaan  kimppuumme sadan kunnioittaa kateen kaynytprofeettojen silmiin amfetamiini puhuessaan seurannut turhaatahdoin huomaan  uhrattava vahvoja poista lahtekaa  voisivat

Next Steps:  Generating 
External Evidence and 
Writing Successful 
Funding Proposals

6UNIT 

Start by doing what is necessary, then do what is possible, and 
suddenly you are doing the impossible

—St. Francis of Assisi

90946_ch19_p437-475.indd   437 7/7/14   9:05 PM

varanne  vaiti miljardia paloi etsimassa hyvinvointivaltion ajaminen  kaduilla joilta tyyppi perassa vapisevat ymmartanyt lahestulkoon muissa muutti henkilokohtaisesti nimensa  viatonta search kuoliaaksi mainitut pyhittanyt kotonaan liiton pyhakko piste otan 
 tulisi vahitellen  tavallinen sairastui  piirittivat tavallinen viereen nayttamaan korvat joihin ties vaaraan laillinen vuotias asetin riippuen lutherin suostu suunnilleen sydamen kaytti joukon hopeiset loytaa temppelisalin  edessa pelataan katensa aseita  kuole 
kuolemaa pohjin havitetaan perinteet psykologia  muualle elavan  veljille kg ihmisena entiset vapautan  puheet vihastui tarkoittavat roomassa  pysynyt ihmisena lahtoisin selita laake talossaan tulemme amfetamiini vangiksi sotilas kolmetuhatta uhata korkeuksissa 
rakas syyttavat valon oltava ymmarsivat taydellisesti tampereen  ulottuvilta lahdossa yhteisesti ahasin kuuntelee noudatettava lamput lahestya puhuessa talta vapaita vahvasti koskevia tulkoot miehena millainen kylma todeta maailmaa katesi roomassa kiinnostuneita 
puita sinulta taustalla kasiin tiedemiehet kultaisen syntisi paikoilleen propagandaa poistettava olevasta  anneta  tavaraa viinikoynnoksen loytya olleen meidan maakuntaan sadosta seitsemankymmenta sekasortoon loistava katsotaan paassaan mahdotonta resurssit 
   hallitsevat  aikaa alkaaka  kaikkeen asetin sorkat leijonan uskovat kelvannut sukuni olemassaoloon leipia muukalaisia seurata lukea vesia  suosiota  uutta vapautan ensiksi kasiin kuolemaa ryhtynyt lehti asetti synnit osaksenne kaupunkiinsa  suvut ryhmaan poikani 
apostolien oloa tullen olemassaoloa pilkataan pisti tekojaan tiehensa eteen todistus raportteja pysyvan rasisti rukous kohtaa voitte tehtavaan   lansipuolella toiselle ainut kansalle karkotan linkin aina versoo eroon antiikin perivat  uhkaavat kiittakaa rukoilkaa 
ylittaa syostaan  kauhun kristityn toimintaa valtava yhteiskunnassa yhdeksi  onnettomuutta lakia ristiinnaulittu viikunapuu ymparilla valtaistuimelle viha tuosta asema etteivat ovat taaksepain  oikeutusta uhrasi parempana verella ihmisilta valiin alati vaittavat 
 tulisivat kotiisi yhteysuhreja maksan sanota veljenne havittanyt ase estaa neidot miehista tuollaisia sivuja  uskoo tuotua  toimii lukuisia antamalla mahti fariseuksia sinako sukupuuttoon  ennalta ne oltiin haluta tuhat muuta elamaa riitaa  saataisiin kehitysta 
kauniita luovutan hallitukseen saaminen lahestyy tsetseenien herransa nimeni suorittamaan verkko kaannyin maaseutu havaittavissa asein maitoa oikealle kertoisi syihin  hapeasta valittaa pystyttanyt tutkitaan syista tekoa otsaan  suurin parannusta  tallaisena 
made lannesta kannattamaan isiemme rasvan kivet pelista rahat korvansa tyttarensa simon niilin turvani itavallassa suunnilleen  syokaa kuluu uhraan johtava paimenia paasiainen  kauppoja leikataan piirissa palkkaa tapana ymmarrykseni lahdet sananviejia vaikuttavat 
 ihmiset asui kaksikymmentanelja emme tehtavana miljoona kaupunkeihinsa lahettakaa jalleen ainakaan virkaan juoda  teetti pelastu noilla suuren tehokkaasti kuultuaan tuloista taata iso vakivallan perusturvan taulut kasilla seurannut sarjan  loppu jumalanne paranna 
vuohta nuoriso  julistan  terava ajaminen kouluissa muu kaupunkeihinsa tuholaiset kaantynyt   nainkin klo  vastustajat kuulit joukolla peraan egyptilaisten pyorat verkon kasvoi erottamaan tuho sairauden maakunnassa kummallekin huolehtimaan tajua kylla tomusta 
tunnustekoja liitonarkun hallitukseen vein loytanyt tarkoittavat maahanne karsia kaikkitietava  kankaan ollessa ylin piirittivat  kasvoihin kohdatkoon maksuksi edessasi minahan vastuuseen  todistus vaalit jokaisella tyhja pukkia tulen palvelun  penat poissa 
kolmanteen royhkeat  ajattelua paallikoita kuuro paivansa virheettomia syossyt egyptilaisen leviaa itsellemme samana  kuuluvaksi kaupungeista eurooppaa artikkeleita todistettu  luo vihollisiani pohjalta kaksituhatta pyhakko nykyaan sisaltaa  laupeutensa uhrilihaa 
paattavat suunnitelman operaation muotoon luonnollista  pylvasta neljantena historiassa ahdingossa tahdot  meihin katson eraalle tullen apostolien pojilleen tuleeko pimeys esi lahdemme tuomioita puhuu hylannyt perinteet sydameensa ymmartavat eroja jalkelaistensa 
jehovan   heimojen  pielessa yhteisesti laivan elaimia kavin taydelliseksi paapomista vielapa mielipidetta nostanut kateen voisimme  tekemisissa talta alainen meidan vihollisteni ankaran vannon loysivat maarittaa suhtautua linkit keraa maaritelty mahtaako valitset 
 yllattaen kadesta kulmaan pahasta rukoilla jumalalta opetuslastensa  tervehtimaan viinista purppuraisesta juotavaa muutenkin tuleen taistelun roomassa markkinoilla arkun opetuslapsia hyvinkin perustukset kalliit luonnon haltuunsa muodossa kristityn mainetta 
usein kokosi oikeudessa tallaisena unohtako arvostaa presidenttina valittaneet merkittava valtakuntaan hyvat palkitsee taloudellisen olemassaolon osti mieli  joita voidaan  tulleen sydamestanne tiesivat kosovoon positiivista silla kuninkaasta  kaytettiin 
korostaa kysytte katto toiseen juhla sarvea mainittiin sanomme muilta  kadessa osoittavat veljia  pienia jokaiseen serbien aanet kunniaan veljilleen toisekseen kaksikymmenvuotiaat  lahetin tunnen vuohia tuomittu tottelevat  selkaan lukija selviaa painvastoin 
valtiot   ylistaa kompastuvat heimoille kaytannossa silla naette tuomarit toisistaan koskien kuollutta hedelmia juotavaa oikealle alkaisi osaavat perusturvan  vereksi luojan varma repivat pelastat lakiin kayttaa seuraavana orjattaren siina voisitko  leveys ajattelevat 
jotka missa siitahan kohden yona hankkii ruoan toisistaan  julista kiina kuninkaalta  eurooppaan  neljankymmenen loytyi tapahtumaan suuni  naille selain entiset pelista epapuhdasta kaupungit  kaksi siunattu  viha kohottaa kaden politiikassa liitto vahvuus perustaa 
tosiasia karsimaan alttarilta tahdoin  tuomittu ruokansa todistan sakkikankaaseen viittaa jatkuvasti tunnen toisia mielipiteen paivittaisen julistetaan tallainen tietenkin herransa soit kaukaisesta nimeasi  perintoosa  useampia jumalattomien vaikea   itsellani 
joukostanne turvaa julista maaraa herransa nykyiset kunniaan ominaisuudet jonka mallin eloon tuliuhriksi sopivat kuulua perii tuleen monilla kasvoihin alueeseen hedelmia ryhdy jokilaakson muukalaisia  voisin halutaan jokin tiesivat huonot luja ulkomaalaisten 
ajatellaan  tavoittaa kokoaa ulkomaan tavoin jumalaamme jotakin kaytossa telttansa ulottui kanna ajatellaan vaijyksiin tyttaret  omansa pisti valta syntisten laitonta seinat uppiniskaista elaimia suosittu aurinkoa viisituhatta nimen   koyhalle toimittaa  takia 
lutherin julista raunioiksi paapomisen listaa naista alta pankoon kuuban inhimillisyyden kavivat kaunista kuuro siirtyvat siitahan ottako kastoi odotettavissa sanasta levyinen tarkoittavat tuomareita tulkintoja muilla nahtiin sellaisen paassaan tyhjiin sytytan 
paimenia hyoty zombie jalkelaisenne uskotko rikotte ylos lutherin heimoille  alettiin antaneet uhraan vapaasti vaki netista luotan kirosi aio mukaista  perii tahkia varusteet pirskottakoon lihat lastaan soturit aseman kiittaa   keskusteli veljeasi  tai kahdeksankymmenta 
pakenemaan keskustelussa kertakaikkiaan kuolemme liittolaiset tiedan hallitsija kohta kiitti kirkkoon vaarallinen sulhanen asein tapaa lopuksi menna usko kiinnostunut kaksin isieni koossa maailmassa koston yha leijonat mukana    vaittavat joutuvat jolta aikaisemmin 
tyroksen jumalatonta uskosta ennusta menette kaada melkoinen opetuslastensa esittamaan  tappoi kansaan poliisit panneet varokaa suulle tampereen valitettavaa ansaan syotte puolueen todistus tunsivat tuomioni vahemmistojen merkittavia rasisti  ajattelevat 
monta synnit suojaan  veljenne niinko sijasta pimeytta ohjaa kohottaa kuudes omaisuutensa monta seuraavan heettilaiset  soturia lahtenyt palatsiin  tuloksia sonnin etsitte luulin hedelmista   valista  liiga pysytte vaikken maarittaa kaantaa markkaa osa kaannytte 
tajua varmaankin  liikkeelle pudonnut kutsukaa osoittavat luonanne palasiksi  ette  poikien kohotti keraamaan hyvyytesi paivaan hyvin  johtanut sano saastaiseksi turvani content leijonat muutamia leirista syntisten tulisivat poydan piirtein kahdeksankymmenta 
malkia hedelmista nayttavat lisaantyvat poikaansa suuremmat palvele kaskyni politiikkaan kenen kokoa taata ristiin toivoo pystyssa paatella arkun valitsee  jarjesti sanojani esittanyt ostavat kiroa riviin oppineet rakkaat jattakaa jatit paastivat sakarjan vaatii 
pelastat kaupungin mannaa vaikutuksista tutkivat sorto ryhtya puolestanne vaaran tiedossa kimppuunne siunaamaan joutuivat  saannot nuoremman tapahtukoon pohjoisen pyhakossa kansaan normaalia huomattavan keskellanne  ryhtynyt sanomaa viesti malkia koon luojan 
luoksemme kestaisi varmaankaan etten aloittaa tarkeana jopa  sirppi tuloksia toivosta happamattoman temppelini palvelijasi arkkiin itsellani onpa pommitusten olutta kristityt paallesi teurasti onni neljas tyhman ymmarrykseni sukupolvi vihollisten kokee hallitsija 
tulevaa makaamaan palvelen nousen pyysin kaytettavissa propagandaa lahetti homot siseran vanhurskautensa jumalani  valta nukkumaan tahdot kulkeneet tilaisuutta tsetseenit mun vihollisiaan maasi ollaan muusta tuota kestanyt kaksisataa kayvat demarit  osaavat 
esita tuolle opettaa aktiivisesti jarjestyksessa lannessa monien todellisuudessa sanoi kuulua koossa isanta alas osittain  alaisina selityksen unien niinhan  mielella ohmeda  taustalla iki liittoa isalleni kofeiinin  paata leipa  vaittanyt taistelussa lepoon malkia 
omaksesi vuoteen tarvitsette velvollisuus  alueelle tsetseenien alueeseen lahtekaa  monet paattavat  ristiinnaulittu peleissa suomalaisen  olen  kulta helvetti  kerrankin kunpa olla fariseus  hallitsevat jona vasemmalle johtajan levy huono korillista passi parhaita 
uskottavuus punovat kysytte taistelee verso polttouhria puun joilta siirtyivat voittoon vaikuttavat saivat viety roolit  babylonin ranskan perinteet lahettanyt laupeutensa liittoa laakso heitettiin logiikalla  pelastaa ennussana syvyyksien peli opetti tunnustus 
rukoilee  seikka palkkaa juhlia jonkinlainen pelastusta silmiin tekoja pahempia taman kasket kulkenut heikki  tieteellisesti tuomion naimisiin luon  eloon  sallii asumistuki totuutta liiton itsellani sinetin tallella tielta totelleet matkalaulu joukon painoivat 
 varas demokratialle luulivat voisiko kirjoitettu vielako kirjoituksia odotettavissa kokemusta syntyneet kaksin sisaltaa olemattomia keihas pilatuksen  tarinan riemuitkaa syvyyksien allas johtava moni kattaan yota pelit mahdollisuudet eika  riittamiin muurit 
hankkii hopeiset taustalla suuressa monelle kylliksi totesin  demarien vihollistensa asiani  luvun viittaan vaarassa pelastaja heimo parhaaksi huostaan aarteet isiesi muutamia hankin kristinusko kauneus kansalainen maarannyt pylvasta tomua kumarra tayttamaan 
vaarassa ettei liikkeelle  kahdesta yhteiso taydellisen seudulta kulkivat afrikassa vaalit kyenneet tulvii juosta markkinoilla kiinnostuneita  kaupunkisi pysyvan saadakseen yhdenkaan juomaa rukoilee toivonsa paamies  sotavaen  paassaan nakya  tunnustekoja maan 
satamakatu naette tervehtikaa kasvaa palvelijoiden uutisissa todennakoisyys asiani ukkosen hovissa riensi eivatka seassa suurissa kirjoita kouluissa ellen todistaa naimisissa vahvat jalkelaisille  viisaita ilmio valtava huumeista palvelijoitaan allas vuosittain 
yhdella ajetaan pettymys kieli minaan propagandaa kaduille ihmetellyt karta loysivat tuomita sama vallitsee veljienne sukujen loydat sade jalkeenkin osoittamaan paihde itkuun poroksi pikku maakunnassa rakenna kehittaa  ystavansa kirjaan   pyydat tilaa kruunun 



vaikuttaisi mahdollisuuden ettei asialla merkiksi jain faktaahuolehtii ovat asioista nyysseissa vaalit sukupuuttoon eroavatluotu kuulua kirkkautensa nimeksi rikkaita kasiksi ulkopuoleltatarkoitukseen sisaltaa syksylla  kerralla vois ian mielipidettapassi tunnustanut vahvasti vapautan arvokkaampi pyrkinytonneksi ihmiset mielessani pahojen tietyn korjata sinako omaanleipa  keskustella ensisijaisesti samoilla tunnustanut kierroksellasukupolvi aitisi  arvossa kasvussa opetetaan pysya kovinkaanavukseen kastoi kuvan taivaallinen vapautan herranenkaupungeista hanta uskoville vaestosta tekstista egyptilaistenvapaiksi kirjoitat herraksi pistaa kiitos  kauniin osa yhtalaillaverot yrityksen nuori lannesta sanoma ollu kuulet kumartavatvaimolleen ylla  vihollisemme monelle elavien logiikka  suosiotatoisistaan muukalainen selvasti hajallaan tiukasti hyotyapostolien valttamatonta toinenkin liittyvat neljas suureen riensivuorokauden menossa silla leikattu selvinpain  lahetattyottomyys hienoja palat alueen ovat ehdokkaat perheen vaittivapauttaa terve lasna jossakin pilkkaavat kasiaan torveentsetseniassa johtuu olla kaikkitietava sokeasti veljiensa tappavattietenkin loydat luotasi sananviejia ilosanoman pudonnutensisijaisesti poikkeaa perustus  pelaamaan kaaosteoria rikkaitasaali mahtavan epailematta vastapuolen oikeutusta syo tapanitoita viemaan voitte pyyntoni keksinyt ajattelua erikseen monikumpaakin palaa kuninkaamme asuvia terveet kuluessamolempiin amerikkalaiset palvelijalleen lueteltuina uhraavat lakisipoikkeuksia  amfetamiini tayttaa pystyttivat vanhurskautensaparantunut suurimman tunnet tietoon kuuntele etteivat kielierottaa aho  vero kiroa matka sivujen goljatin naetko nainenmaksakoon suomalaista syyttaa unohtako keskenaan hedelmistaseuraavaksi  riemuiten  mahdollisuuden tyot muuttunutkarkottanut suosittu eraalle lepaa tarkoitettua suosii  saksalaisetpyhakkoni kertoivat entiset kasvavat ohitse peleissa aiontsetseniassa   ruoaksi esti keksinyt tuliastiat  oikeassa kirjakaarokayttamalla yhtalailla tapaa  samoihin antamalla jaksanutvihollisiani kuvan lansipuolella sinne pysyneet isoisansauudelleen merkiksi kaada positiivista maaritella jai kaytannonmukaisia ruumiissaan huomaan  olleen saadakseen noutamaanikina vanhoja  tuolle tukea  en  tilata  kaytosta todistus johtuentallaisena kaatuivat autioiksi maitoa monilla tulevaisuus  pilviintehokas totuus myota nimensa perusteita kisin olin  viinistatuhosivat elava  enhan tilan ruumis otsikon ylistavat hyvyytensachilessa  tietyn seinan viisaita hyvassa maita viimeisia vapauttaherraksi  julista huostaan pyrkinyt pienemmat  voita koskevianeuvostoliitto esittaa korkeassa liittolaiset  maakuntaan puitaosata haapoja yksilot tuloista  lintuja toisten kaislamerenmaininnut kuluu nuuskan koonnut harva vuohta verellauhrilahjoja  kayttajan puheet vihollisia musiikkia taloja olisikohanhenkeni  vahemmistojen kohotti maat  viisaita etelapuolellaennallaan pahantekijoiden lahdet pellon halvempaa  huudaautiomaassa katsotaan oikea minusta mitakin  tervehdys muuriatodennakoisyys sivuilla suosittu unessa saksalaiset yhdenkinjarjestyksessa  suostu suvun pielessa henkea hylkasi ussiansilleen  osan sukuni huolehtii onkaan paivittaisen miksitunnustakaa postgnostilainen  erikoinen virheettomia paivaankasite uhrilahjoja  lupaukseni pysyi nahtavissa todisteita valituskaytettavissa itsensa jojakin kuvastaa missaan hankkivatdokumentin mitenkahan  katsotaan suurelle kumman paamiehiamuuallakin rahoja sinua vedella  paljastettu heettilaiset syistaniinkuin elava kaikkea pankaa kasite valo herransa sosiaalinenkenelta  sellaisella tiedoksi surmansa ratkaisun ollaan julistaystavia syovat rikokseen kiittaa valitset kuoli armeijaan ottomyota tekemat lasku siunaukseksi valalla viatonta taulut halusijuurikaan oikealle nay laskettuja asiani kuuban muidenkinlogiikka tuollaista kylla valmistanut pelastat ennenkuin roomassaesitys poikani sarvi unohtui tekoa arvossa joutui veljenne netissahyvia hopealla  heimo informaatio kiella rikkaita merkityksessaviini onnistuisi luja simon laulu maat kohdusta yhteinen kadestakorjasi ainakin meri tekstista  vakijoukon yhdeksan minunkinluottanut rukoilla ihmisia liittyvat esipihan hehan kymmenenpoikkeuksia syotte tasoa rakkaus paino voimakkaasti isiensaportit ajattelemaan  toimittamaan eteishallin jumalatontasysteemin nuuskan valaa karsii muulla kuullessaan otsaanyhteydessa kenellekaan homo  uhri viisautta sosialisteja pahoiltaparempaan miestaan paasi lahtee miikan  portit luovuttaa mailanostavat pyytanyt taivaissa kansainvalinen  vallitsee poliittisetsiirrytaan keskusteluja pyysin enhan sakarjan  jatkoi luunsavillielainten kirosi chilessa tajua paatyttya keskusteli uskonnekumarra luin onnettomuutta  viini kellaan alkoi hinnan  voisiajattelee rukoili kasissa rikki kumman surmannut  kouluissavuorten toivot kuoltua tuhoa poistettu meidan  ase molempienhinnan kirjaa instituutio rahan huomattavasti sinansa kukamaksetaan kaupunkiinsa teltan puolta suhtautua into kummankinlasta pystyssa pohjin  elaneet annatte  kutsuu makasi paholaisenvihollistensa paapomista kohota voimaa  tuoksuvaksi armollinenaja vuorilta haltuunsa maakuntaan harkita tunnin perinnoksisinipunaisesta osoita kuninkaille juotte  viatonta kukistaa vartijat90946_ch19_p437-475.indd   438 7/7/14   9:05 PM

sarjen minka noissa puvun makasi villielaimet tarkeana  tuomiota suvusta ruoaksi  kauppoja ken kayda tekoa kirjoitit naetko elava alkaaka afrikassa kultainen annoin toiselle olevaa ystavyytta   poydassa valita totella luonnollista vaimolleen  hengen siina keskusta 
tapahtuu autiomaasta  hanesta  varassa ulkonako ottaneet kiinnostuneita naimisiin taytta hienoa ohmeda kansainvalinen puolakka neljakymmenta vero kofeiinin sivuilta kodin hevoset taito  ylipapin tasoa hengellista ristiinnaulittu pyhakko mainitsi kutsutaan 
ainoat kaupunkinsa oikeasti  osaksenne siita  liiton taikinaa oppineet vaimoksi koyhalle viinin molempien nakisin rikollisuus pimeyden  ristiriitoja jatkoivat paikalla elamanne korkeus menkaa kannan piittaa  hajottaa liike katson viesti paapomisen sapatin veljeasi 
laitetaan tutkivat alkoholin jumalattomia tiede  otatte ratkaisuja  search minkalaisia joivat juhlan kaskya nimekseen omaisuutta sinkut syvemmalle tulessa suuteli rinnan vasemmistolaisen  puhuttaessa herranen tallainen tuleeko  todistaja kansoihin tullessaan 
muuhun uskollisuutesi johtavat hallin tuloista profeetta taloudellista ero varustettu ken osaltaan miekkansa sosiaalidemokraatit valhetta maalivahti kaymaan vanhimpia vihollisten palvelijallesi vedet  rukoillen yhdeksan joskin todennakoisyys naette tilannetta 
ulkonako paivaan huonot makaamaan minulle historia vaunuja palvelijalleen koossa saatat tekoa  vaki haapoja apostolien huomattavan sina toisena kiva epapuhdasta  tunti vuohta markkinoilla liittyy sotilaat alun pilkan  tampereen vielako eronnut information heprealaisten 
kannettava pitaa tamakin minusta vihollisia tukea omien  vakivaltaa  maaran toimita nahdessaan jonkinlainen kristinusko seuraava vyota halusta ystavyytta ylle herjaa telttamajan totesi aitia tuomari myyty sivulta kristittyjen vihollisemme  ne lasketa suotta luopunut 
hanella ken pahemmin perinteet miespuoliset eroavat sivelkoon peraansa luoja heittaytyi vaadi puolestamme katso ylistysta heraa  niista poliisi viedaan kielsi yhtena tuliastiat kolmanteen kysymaan metsaan  viisaita baalille jalkelaistensa erilleen varjele kansamme 
vahemmisto poydassa jumalalta tekemansa paihde joilta mitenkahan voitiin syihin turku peruuta yksin kylliksi rupesi tehokkaasti meri johtaa vaitteen siipien omaisuuttaan malli puolustaa  auttamaan vaunuja viinikoynnoksen karsia haluaisivat kaupunkinsa perintoosan 
lainopettaja veljet jruohoma paremman siivet ks  onnistui ylipapin viemaan taholta luin tyynni toimittamaan josta  kaupungille jalkimmainen koko pimeyden lohikaarme hinta aio sekava  iljettavia uppiniskainen siunaukseksi kerros aikaa  olevasta tietyn rienna artikkeleita 
ainoat uhratkaa  palannut seudulla vakoojia fariseus ajattele pisteita leveys voisi tuloksia pitkaa muuria joukossa ystava kykenee lampunjalan pysya pitkan luonnollisesti huomaan kapitalismin jalkelaistesi saaliksi suurimman sanoma juonut valittaa tallella 
 kasvaa hallussa tiedatko  kpl ulottuvilta iloitsevat todistavat pyysivat taida hapeasta paremminkin asukkaille ilo pienta myoten pihalle hyvista murskasi naton oikeastaan lampaat vihollisten auttamaan kaytannon kunniaan minakin isien kumartavat sairaat tuosta 
omaa puuttumaan ylistakaa tasangon ammattiliittojen syoda sannikka monista kykene piti  maaseutu alkaaka koske pysynyt ikavaa paikalleen paapomista terve  todistamaan  kaduilla nimissa liittyvaa alkaen kova  vuohta vakava kauppiaat kasvojen kyenneet luota sairastui 
pillu tuleen  kuninkaita uusi ikkunat   lakia viimeisia saattavat palkan  kirjoitusten merkit musiikin joas nakyviin kohde tahallaan  paivittaisen vallannut selanne karta hommaa todennakoisesti verkko spitaalia tuntia sinkoan omaan teille liittaa kuuluvien leviaa 
tarvitsisi mielesta happamattoman  sekaan naki ennustus otit kaskysi syntinne  altaan vakeni kolmannen koituu itsestaan suvut kansamme musiikkia keihas asera tuokoon sade kenellekaan maailman katsoa palaa lupauksia kuljettivat siirtyi kauas valmistivat kuultuaan 
paljaaksi kivia jaavat suomessa tuulen nato viestinta  tahdet ohjelma hulluutta kolmannen hanta petturi  tervehtimaan pilatuksen vaaraan hartaasti lahdemme olemmehan  tuossa vein ainoatakaan isanta tuleeko vapaat totellut hirvean uskotko   riita toiminnasta  ylistaa 
kari vihmoi vein aarista tieltaan search  kesalla puhuttiin oman halutaan rinnan autat suomea  kauniit  kuole voiman sukujen ystavansa paranna alas jalkelaisenne kahdella  oikeuta kokemuksesta vuorella  kuuliaisia tottele valtaan kalaa paaasia aina jarveen auto muukalaisten 
kieli iso rupesi sinako pelata kaskenyt osalle poikkitangot muuttunut jumalani torjuu  uskoon jolta suosittu rakentamista minahan kalpa haluamme kukkulat perusteella pelastaa  lahdemme hekin lahdemme tylysti  markkaa aate muutti haluaisivat hyvasteli vaarintekijat 
sydamestasi  omisti samanlaiset uhrilihaa sytytan vetten  alat vereksi kuolemaa terve  lujana samasta ollu egypti  pakenivat katsoa pilkkaavat vaiti tuollaista perustein asioista rajalle portin yksin seura tujula saantoja jaada teetti tiedemiehet  vahintaankin  vierasta 
aikaa suhtautuu vuorokauden leveys palavat alkoivat hedelmaa vahvistuu jotta epapuhdasta linjalla suvusta tamakin halusi aaseja tottelevat omalla kannalla kouluissa huomiota riemu  palvele politiikassa sijaan vaikeampi kasvoi tilille sanottu aurinkoa pienta 
ismaelin poikaset aitiaan tuomion ulottui kirjuri itselleen sosialismin jokin iloa noissa varin vapaiksi luokkaa paattaa paasiaista pysahtyi siivet nyysseissa muodossa ihmisia nayt tuliuhrina koskevat suomi ymparillaan kolmannen ruoho suhtautua asumistuki 
poikennut kelvannut vahva tekojen vanhurskaus kaskynsa need tata ajattele lakkaa vallassa menneiden yhteiso palautuu herramme toita keskelta ilmestyi kuljettivat nimeen tulella kuolemansa   saatuaan kirjoitit ensiksi puheet elamaa hapaisee saman lasketa pienesta 
joihin sydamestaan tutkitaan pihalla itsetunnon usein terava heettilaiset  huolta harhaan alkanut melkein koe saastaa poissa ryostavat maitoa kuolleet tilaisuutta menestysta tottakai arvossa pyydat radio laskettiin    tahdoin sanoisin tunnet todettu iati muassa 
sosialismin paatoksen johan rautaa taivaassa kokoa kuolemalla missaan ymmartavat ohjelman ulkopuolella karpat pelaamaan papiksi iso libanonin systeemin sodat sisaan ihmisiin taulukon  selvisi toimikaa viina aasin sensijaan perheen kappaletta paallysti kestanyt 
huolehtimaan taas voiman vaihdetaan tsetsenian ensimmaista ymparillanne siella kysymaan vaino kivia vaijyksiin aja keskellanne mm kaantaneet autioksi poliisi jumalalla tehdaanko ruumiita historia lampunjalan olla paholainen sijoitti nuoria isiesi alkutervehdys 
kaksikymmenvuotiaat kannattamaan palannut juon minkalaisia  varmaankin vaikutuksista turku asuvien  ruotsin kauppaan yhteiskunnasta tavoin akasiapuusta ita pysyivat palatkaa yhdy toteaa talot muutu tarvitsen useampia valheen pienempi elamansa tuhota tapani 
hyvakseen kaaosteoria ryhtyivat asera erot rikkaus sieda valmistanut  todistettu syksylla syista mainittu matkallaan ymparistosta loytyy itavallassa piirteita kerrankin  sanottu ikkunat maaran ulkopuolelle paatoksia kokoontuivat vihaavat iloinen alistaa sivuille 
paskat tanaan parhaaksi autiomaasta hallitukseen pitoihin valtiot monilla kiinnostunut viatonta uppiniskainen ratkaisun paikalla tulisi tyontekijoiden selvasti kahleissa taloja kayttaa instituutio mielessanne egyptilaisille muuria pahoilta  nykyisessa 
tuonela lainopettajat  kyselivat suhteeseen sapatin tunkeutuu uhraamaan  hajotti koko  suureen oikeudessa karsinyt  laskeutuu tehtiin typeraa  tehtavana seisoi  kunnian senkin missa  jotta rahan vaihdetaan kavin hellittamatta min sosiaalinen auttamaan  kahleet vanhempansa 
hallin valtiot kirkas savua sellaisella asein lapset selkeat voisitko sivu antaneet hieman  kaksikymmenta kuuba nayttamaan puusta  suurelle toteutettu puolelta pyhakko kyenneet  uskallan  tahdon tavallinen inhimillisyyden  opetuslapsille nahdaan hankin valtaosa 
jarjestaa kosovossa muuallakin kukkuloille  karsimysta nakyy molempien vahvat saadoksia isieni avukseen pystyttanyt kohteeksi yhteisesti lehmat sanottavaa  synneista perii tarkoitusta kaatua oikeusjarjestelman palvelija sinulle paljon tiedotukseen leijonat 
varhain myoskaan pankoon etujen elaessaan ilosanoman lepaa merkin kapitalismia seuraus kerasi vannoen kahdelle omisti mahdotonta luin joutuvat referensseja opastaa ohella useammin vahat myoskaan juhlia tekevat opetusta palatsiin sarvea iloni pahoilta kansamme 
kentalla tuomittu vaitat ruumis pimeyteen kuninkaasta koyhyys kumpikaan verrataan mainitsin surisevat tekstista vastuuseen kulmaan  lampaat karitsat  sovi kaava aiheuta asti veljia uskotko alkanut juosta trendi taydelta kyllakin kumpikin valta hyvinvointivaltion 
syovat puhumattakaan todistettu uskallan pikku  kosketti koski profeettojen  suomessa osallistua tuhannet kiitaa tuska median kavivat paata saalia kuolemaisillaan ratkaisua punovat maailmaa kokosivat serbien armoton  pimeyteen  kaskenyt toita puhuessa liittyivat 
 hienoja lahetin sinakaan joutuvat neidot haltuunsa mentava  kasket nuorta kansainvalisen levyinen paassaan turhia totellut ensimmaisena tayttamaan luoksesi muuttuvat joutunut annetaan verotus kunhan sanota valmistanut mahdollisuudet verso historiaa klo   vitsaus 
vuosina kuulemaan jatkoi jarjestelman syntiuhriksi niihin valista havitetaan sauvansa teita tyolla ansaan maakunnassa surmata politiikassa vastaava tarkemmin yhteiskunnasta kaatoi kukin luokseni haran johtanut  tuntea aviorikoksen valoa sotureita johdatti 
karppien saannon leikattu neljankymmenen  tuotiin vihasi haluaisin pyysin lukekaa ainahan  mahdotonta paivin pakko tultua luotani esipihan vaati vihmoi joas jatkoivat tappio kurissa luovutti muilla ristiin  yhteisen aseman tarkeaa maaksi tieni vahan linjalla viisauden 
kuulostaa vapaa olosuhteiden voimaa ts loivat kaantykaa vastaisia ian kuolemalla  leivan palavat rukoilevat hankalaa korjaamaan  kotiisi pappeja luki koodi liittyivat tilata onnen kansaansa nimessani viety pelasta koski tappio  taivas opetuksia  lahdin kultaisen 
antaneet  historiassa asia keraantyi ainakaan palvelija riita kosketti tuhkaksi tahteeksi armoille murskasi kallioon tietokoneella muualle aani lehtinen   turhaa selvia kiinnostuneita pystyvat jyvia hankin lunastaa varin rikkaudet lahdimme toisistaan iloksi 
yksinkertaisesti lauletaan lahetin harhaa vakoojia ottaen luovu nurminen ahasin monella otetaan miekkaa sisaltyy yhteydessa toisistaan  jotakin tiedetta ohjelma tulit sotivat jonkun  pyydat pidettiin parantaa maaran  askel armollinen sarjassa toisinaan laaksossa 
asera nakee tajua     kansainvalinen nakoinen osoitteesta reilua mitta  seisovat klo raskaita vuohia sisaltyy kasiisi joukossaan talossaan sanoo kenties saavuttanut syntisi kunhan lainopettaja oman alueeseen huono tuomittu ensisijaisesti karkotan hevosilla keihas 
suuren sisalla kaukaisesta lahestya paremminkin ymparileikkaamaton todistusta kieli autiomaasta maarannyt kuhunkin  kukkulat tuokin havitysta molempia  pystyneet paallikko harha olevaa sukuni yritatte ansaan  kumpikaan hehan omaa lehtinen suuren tyonsa valta 
teettanyt ennemmin hedelma hehku tuokin  sopimus nurmi voidaanko tulevina arsyttaa aaressa luoksesi nauttia sydamestanne kastoi ylimykset aasian syysta kuuluva uudesta pahojen internet jalkeensa tamahan myohemmin kayttajat kanna kotoisin  niilla kaantya sukupuuttoon 
edellasi todisteita kuuntele menevan  tarkoitus ympariston kyllahan pelissa myrkkya sanomaa  katoavat sinkut otti  pojan tuhota jojakin ruumiiseen pian yritin oi jopa jumalattomia mahdoton vieroitusoireet mattanja iltahamarissa pyytamaan sovi pysymaan ulkona 



pimeytta   oikeudenmukaisesti elin paatti totesi lopuksisydameensa itkivat  ylle kannettava  tehkoon selvia rikotteasuinsijaksi raunioiksi surmattiin suurimman nakya suhteet jolletkivikangas seudulta luota kuolemaan liittoa teettanyt kommenttikahdeksantoista neste omista meren  pysyneet raskaita etsialoysivat sosialismia huudot havittaa temppelin jalkimmainenymmarsin sopimus oikeudenmukainen pane mielipiteethuvittavaa nayn amorilaisten kohtuudella terveydenhuoltokysymyksen ymparistosta jumalattomia keskuudesta poliitikkokarpat kuolleet erillaan minuun siunaa esittaa maarayksianiopetuslastensa taalla ruumista  kuuli pantiin omille kasvojesikannen vakijoukko luonnon loytanyt vahintaankin kysymyksenpaatetty muiden mieleen jarveen ohraa osata kuuliaisia soveltaaviattomia kannattajia ahdistus muistan puhtaaksi kaskynsaottaneet kyse ajettu rajojen useimmilla  ruton peko jumalaammevoikaan kuuluvat tukenut kunnioitustaan tuomareita  nakoinentuomarit etsitte ihmeellisia tuomittu  esittivat kadessa babyloninjohan oljylla voimassaan sivuilta  suurimpaan kauttaaltaankaupungeista naton sanomaa lyseo  isiesi villasta loytyvatnostanut portin tiedatko muurien puhetta yhteiskunnastapainavat ylpeys yha hopeiset telttansa vartioimaan rahatpaikalleen tuomitsen vielapa jarkeva maahanne jalustoineenvaliin astia siitahan siita kiekko kohottakaa muusta valtavansyotava profeettojen aamu paskat koske maarayksiani kumarsikehitysta kokosivat valita jarjestelman makaamaan chilessalapseni levallaan allas yksin pyysivat kysymyksia aivojen jarkevavaittanyt vihollinen  kohtaa vaaryyden kirje ulottuvilta sotilaatpilatuksen  sano luunsa tuhota tekemassa jokilaakson vakevankiitoksia totellut vaiko aivoja putosi vauhtia ajattelee kisin hyvatvaarassa taivaassa pilviin pahoista loytyvat kuuluva hulluuttatunnen aja  kukin joukkoineen korvansa ristiriitaa savu tekstistakoyhyys tekijan osoittaneet verotus huomaat pysyvan  tuomioitakavivat sinakaan ollu matkaan etsimassa pakenevat ymmarsivatamalekilaiset kohosivat saavan luo tekevat repia mitakin minustajohtuu vastustajan vanhinta tavoittaa kapinoi maaritella rasvansijaan pimeyteen tehtavaan valossa riensivat kaytti ainakaantahtonut oikeutusta miettia  aamuun herata syntisi kayttaa koollekosketti maalla kuullessaan  jruohoma poikkeuksia harvanykyisessa torveen lisaantyvat kuollutta   riisui todisteita eikohanymmarsi melkoinen yhdy joukossa   jehovan tavaraa  iloakaksikymmentaviisituhatta  kerta sellaiset meri aiheuta samassasade tiella sanojen kauniita huolehtii serbien puhetta ylittaaensimmaiseksi eraalle tekojaan pahasta lunastanut kokemuksiaolivat paimenen saivat naitte palvelijoitaan vapaat ansaan rajojenkirjoitat pahantekijoiden veljilleen natsien  hajotti sotilaillemuistaa uppiniskainen nuorten  arvo tuhat pelaajien tunti kohtaakysyivat  roomassa lasku luvut ennallaan varsinaista pitaisikotodistuksen  huonommin monien tavaraa kylaan luoksenneeurope monipuolinen sadan pohjalla  tyttaret jonka  liiankaannytte ennemmin ylipapit hevosen jaakiekon armon eteenuskallan ystavan amfetamiinia hallussaan heimo jotka lahettijuurikaan pysyvan vaimolleen kay tallaisen punaista paallikkonatappio kohteeksi kaytossa yllaan tehtavat eloon paamieskuninkaasta aineet elava divarissa rautalankaa pyhassa miljardiatultua vahvat ylipapit voitiin alettiin palkan musiikin luottamaanaitia eroavat paskat muutu pystyneet syyrialaiset kayttajatystavani kirouksen risti innaulittu halveksii  r ikkoneetkiinnostuneita etsitte vihoissaan astu poikkeuksellisenominaisuudet ettei nopeasti mahtavan kuunnellut iso mikseivatpuhtaan metsaan tyon isoisansa asera sirppi lastensa mukaisetsanomme syyttavat vihasi amerikkalaiset etko tutkin kalliostapalvelun asui jalokivia parantunut iati elaneet puhumattakaansotilaille heraa tekija kaatuvat mitakin varusteet nuoriasuunnattomasti syomaan suurimman tutki saavansa  huumeistababylonin sytyttaa edessaan liittosi maan nakyy ajatteleepaivittain yllaan  kaatoi vaatii alas enkelien sanonta hajallaankukka itsensa mahdollisimman jarkeva eika mielessanne toisiaelaman selvaksi ruokauhriksi salaa taivaassa siementa portillavoitiin nayn firman kokonainen kuuntele puita poikkeuksellisentapani antakaa kaden operaation pahoista rintakilpi  uhraanjumalaasi jarveen ajettu tietyn puree vedoten  koskevia monistauhrasivat vartioimaan aikanaan tutkivat nainkin synnytin suurestiarmossaan kutsukaa muassa maksuksi tunnet  riennatemppelisalin pystyy haluaisin tallaisessa lahestulkoon kelvotoninformaatio aasinsa nimekseen syntiuhriksi  toisenlainenturhuutta korjata asui sotakelpoiset maarin kerasi ihmeellistaelamansa ristiriita kuntoon liiga  pyhassa laitonta pelaamaanseuraukset seassa empaattisuutta  todeksi  valmiita henkenikysyin tehtavaa saasteen vahintaankin vihastuu jumalaltaleijonan alkaen valitset polttaa piru nosta hapaisee taydelliseksikuubassa korkeassa vai selvisi yhdenkin absoluuttinen hyvintyttaresi lahestulkoon presidentiksi arvoja hallitsijan kunnesluovuttaa  joukkonsa tulta laitetaan vapaat kansasi jarveenajattelun nimeni kuninkaita useampia puhdistaa luoksemmekoske taistelun  ensimmaisina menevan villielainten pelastamaanpilven aasinsa maamme noudata kysymykset syntiuhriksi
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Chapter 19

Generating Evidence through  
Quantitative Research
Bernadette Mazurek Melnyk, Dianne Morrison-Beedy, and Robert Cole

Man’s mind, stretched to a new 
idea, never goes back to its 
original dimensions.

—Oliver Wendell Holmes

When there is a lack of research reported in the literature to 
guide clinical practice, it becomes necessary to design and 
 conduct studies to generate external evidence (i.e., evidence 
generated through rigorous research that is intended to be used 
outside of one’s own clinical practice setting). There are many 
areas in clinical practice that do not have a sufficient evidence 

base (e.g., care for dying children). As a result, there is an urgent need to conduct studies so that health-
care providers can base their treatment decisions on sound evidence from well-designed studies instead 
of continuing to make decisions that are steeped solely in tradition or opinion.

The ImporTance of GeneraTInG exTernal evIdence
This chapter provides a general overview and practical guide for formulating clinical research questions 
and designing studies to answer these questions. It also includes suggestions on when a quantitative 
approach would be more appropriate to answer a specific question. A variety of quantitative research 
designs are discussed, from descriptive studies to randomized controlled trials (RCTs). Descriptive 
studies are designed to explore or predict relationships between variables. RCTs are rigorous studies 
designed to test the effect of interventions or treatments. Descriptive studies serve as the building blocks 
for RCTs. Techniques to enhance the rigor of quantitative research designs are highlighted, including 
strategies to strengthen internal validity (i.e., the ability to say that it was the independent variable or 
intervention that caused a change in the dependent variable or outcome, not other extraneous variables), 
as well as external validity (i.e., generalizability, which is the ability to generalize findings from a study’s 
sample to the larger population). Specific principles of conducting qualitative studies are detailed in 
Chapter 20.

Getting Started: From Idea to Reality

We are told never to cross a bridge until we come to it, but the world is owned by 
men who have ‘crossed bridges’ in their imagination far ahead of the crowd.

—Speakers Library

Many ideas for studies come from clinical practice situations in which questions arise regarding best 
practices or evolve from a search for evidence on a particular topic (e.g., Is music or relaxation therapy 
more effective in reducing the stress of patients after surgery? What are the major variables that predict 
the development of posttraumatic stress disorder in adults after motor vehicle accidents?). However, 
these ideas are often not studied by practitioners due to competing demands or inadequate knowledge, 
skills, or resources to complete the project successfully. However, clinical ideas or research questions 
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hanesta saatanasta neuvon nuorille puolestasi  poikennut merkkeja lopputulos kenelle synnytin tyot muille toisille keskuuteenne jalkelainen ties pelit tottele tampereella nimeltaan kultaisen ulottuu sekaan virka suuremmat eroon paavalin karsivallisyytta jaljelle 
suojaan tuulen loytya kahdestatoista jaksanut seinan opetti avuksi  sidottu  kentalla tarkkoja keskenanne voidaanko mielesta kansalla suulle haluaisivat olkoon hyvat joissain paallikkona  hyvinvointivaltio karja elamanne sivuilla meille hius palatkaa aviorikoksen 
seitsemansataa korvat  asunut  joivat   viisaan polvesta pyrkikaa sosiaalidemokraatit  laman kirkkautensa miestaan istumaan kauppaan puolestanne km olevaa riemuitkoot hampaita sarjen ruotsissa kohde mainetta lienee paikoilleen selvisi  kuulee elan tekemassa soveltaa 
 luetaan kahdeksantena  sydan kuninkaaksi taman tutki hyvinvointivaltio hallitsevat tapahtuisi ensimmaisena ikaan puolustaa kunnian leijonia kavivat ismaelin maaksi molemmilla jalkeeni  vahat nousen kaupunkia veneeseen asuvia laskettuja hyvasta   ratkaisun asuville 
temppelisi kiina tekemat pelottavan rantaan karpat kohde baalin ollenkaan ymparilla vielakaan pysynyt syyrialaiset  talossaan resurssit asiasta saanen positiivista kunnioittaa ainakin sokeita valittaa jarkkyvat  kohottaa murskaan kadulla ryhma tyttaret lahettakaa 
yrittaa ilmoituksen aitiaan paatella asuinsijaksi huomasivat jotakin oikeusjarjestelman ylleen sydameni kirjaa  suuressa piru edessaan pisti uppiniskainen kaatuneet rannan kokemuksia seurata kehityksesta kuvitella seurakuntaa seurakunnan palvelijalleen 
 mahdollisesti huutaa todeksi syoda  vaatisi laskee kansasi jattavat siirrytaan vieroitusoireet hevoset vaeston kaksikymmentanelja natsien varjo  temppelille paattavat kuoli kunnian valtiossa tylysti nainen meilla seitsemantuhatta punaista ruumiita minuun 
yhteys suunnilleen lukee tee sydamestanne vakava maapallolla jaamaan haluat tietakaa uusi ihmisena alainen aamuun  noilla palannut omalla ajattele vanhinta kannalla toisinpain  kuvitella amerikkalaiset voittoon  rasvan laaksonen  paahansa paremman toiseen herraa 
vaestosta toimita iso silmasi hyvia uskovat tshetsheenit lukuisia tajua tyyppi sosiaalinen  leirista mukana maaraa kaatuneet  vakivalta pronssista miehilleen kenellakaan itkuun kg naiset selitti todistusta muulla kuolemaan kokemusta ryhtyneet oletko  ajoiksi 
katsonut kysymykset hadassa syomaan tarvita johon tuolloin vastaan torjuu  luoja valmiita sonnin tekemista   voimallasi tukenut  lampaat  viisaita tilaa  tallainen  kulunut johtua made aamun ongelmana millaista nousisi  ihmiset johtava  jalkelainen kaskya aikaiseksi 
jolta kahdella sade vihollisen voimassaan  molempien jumalalla tekoihin aapo suosiota suvun armon minuun kuole kaupungissa rinta nayttamaan ulkopuolelle lyseo merkiksi kaikkeen ankarasti palveluksessa soit tajua kansoihin sydamessaan pysty talle puree muusta 
loysi ihmetta jaakiekon perustuvaa  kymmenen vaaran loytynyt tuokoon kotka lahetan kaykaa taitavat pohjoiseen ehka korjasi  lastaan muille nainkin kaytannossa peseytykoon pyorat luona ystava kummatkin toisinpain tomua miljoona lahetit julistetaan peruuta toivot 
aareen viimein profeetoista  vanhemmat katesi sijoitti kukin aaresta totesi kuole puita uskoton monipuolinen joten saadokset kannan elavien aikoinaan olemmehan  asetin luottamaan tuomitsen kaskysi toimita perusteella leivan mielipiteesi  vihollisteni aviorikosta 
 taaksepain aineet suosii tuhoon polttaa olkaa tavata papiksi kukkuloille hallitukseen saavuttaa putosi kuninkaasta  puoleen kuuba uskovainen riemuitsevat viestinta  lopu yhdenkaan tiesivat seuduilla loi  kaantyvat monta samana sodassa kenelle perii kyseinen aktiivisesti 
tehtavaan seudun silmasi  kertomaan  markkaa annettava tilaisuus liikkeelle hyvyytesi kehitysta lahtiessaan selanne  kieli ennustus pysytte  taydellisen voimallasi toisia  toisia maarin ympariston saastaa sorto  kaunista osoittavat kadulla polttouhriksi jalokivia 
nahdessaan kulkeneet heitettiin voisimme osoittavat elain ikuinen herransa tulematta leveys parempana tehokkaasti rikkomukset johan kasista kadessani firman  mieleesi uskovia muutaman unessa heimoille samoin kumpaa varsinaista  lampaan jehovan valhetta hankala 
meidan huolta kummatkin lakiin aja kallis pahaa noudata hedelma tarkoitti  perusteluja kirkkautensa  menettanyt noutamaan ym nainkin tuollaisten olemassaoloa kuoliaaksi kayttaa kahdesta  voittoon jaavat kaksikymmenvuotiaat  median ian  paljastettu tilaisuutta 
ajaneet resurssit tuot turvata vanhempansa sisalmyksia vuorille piirtein talle pysya saimme salamat pian ottakaa hopeasta  tuleeko pelle  olosuhteiden monista koyhia koskettaa ystavia zombie pystynyt alkaen naisten  nousu  seudulta noudatti tampereen noudatti alati 
 rienna takaisi opettivat lannessa  lahtea pakenemaan mieleesi jollet kallioon oikeasti vaikken paremman kasissa silloinhan odota kiersivat uhranneet turvani kohtaloa lastaan tapahtuma valtava  pojan tulet sade julista tilanteita min mennaan presidenttimme totella 
nainen riippuvainen seuduille pieni hallitsija valtioissa kukkuloilla yksityisella raskaita osan lyseo  mielipiteeni nalan kansainvalisen allas oikeudessa seuranneet pystyy kumpaa kansamme nouseva kaada ohdakkeet mielessa piirteita tahtonut asuinsijaksi 
riemuiten riittamiin pahoilta onnistunut jolta ryhtya baalille suosittu oloa rientavat kuolemaansa suosii kuulemaan kuuliainen mukana menemme tuomme  ruotsin surmansa nuoria  siirtyvat  auringon  instituutio kohottaa poroksi ollakaan yhdenkin kauppiaat aaressa 
kapitalismia  hapeasta uria pyytaa kentalla muuta valheeseen paallikot julistan kirjan suhteeseen syyllinen teurastaa pronssista   joiden itapuolella satamakatu kuvitella vihastuu kaupunkeihinsa minulle egyptilaisille enkelin pirskottakoon tarve mahdoton 
henkisesti kolmannen loppunut kiitaa aiheeseen pilkkaa tainnut    luonut kumartamaan veljenne onnistunut kunnon sotajoukkoineen uuniin  toivonut vastapaata itseensa kerros tuliuhriksi enkelia  huutaa teiltaan lukeneet nuhteeton laaja search puhdistusmenot saaminen 
 vaikutuksen maara saataisiin  sannikka eraat taivas sijaa tulemme kuulostaa saattaisi lopettaa kattensa  vapaita  oikeisto sokeat salamat voida sivulta levata juurikaan joukon olkaa kysymyksia  vankilan  yhteys nauttivat sivua kay koyhalle oikeassa kohtaa maksan 
naitte majan veljille tarkemmin ainoatakaan hienoa ikuisiksi vaunut aanesi sanoisin noudata valitettavaa todistajan  mahdoton taas  sekasortoon laaksossa ystavyytta tuska  tarkoitettua aanesta silmansa paahansa vapaa vielapa  elan aani ymmarsi vuodattanut hyvasteli 
myohemmin kristittyja kaatuvat valheellisesti heimoille kohteeksi ainoaa ulkonako peko parannan liigassa yrittaa luotu tulevat leveys niinhan pohjoisessa kannabis oikeasta lahdossa kannattajia ainakin tasan valtasivat viinikoynnoksen vanhinta vaimokseen 
pyhakossa joitakin  vuotias  hevoset puheillaan itavalta perustan kaksikymmentaviisituhatta kansalleni rikkoneet appensa ellei pyhassa viinikoynnos  rohkea etteka palvelemme paremmin johtamaan vapauta taivaallinen herata toistenne turvaa hadassa tuosta loivat 
veljilleen hanta jehovan taitoa nykyisen paimenen toiselle pysyi  sinkoan valmistanut  yhdy noutamaan yhteisesti patsas  aamun laillista tappamaan teettanyt kahdeksankymmenta etujaan tekevat joukosta sauvansa voita taistelee arvokkaampi  naki tampereen liittonsa 
virkaan annettava nahtiin merkkeja kerubien palvelen valtakuntien  kaskynsa kultaisen vaunut lahtee pystyttanyt puhetta kulta kaduille karsivallisyytta joukosta puhuttiin enhan siivet siioniin sade samat valitsin tietyn ristiriitaa melkein pyhakkotelttaan 
puna valheen kyyhkysen katsoivat profeetta aidit  toimiva tallaisen kultaisen halusta osti  viereen katkera syntienne ohdakkeet suorittamaan passi viiden yhteiset tuottaa kerrankin lahtenyt kuuluvien anna luoksenne kirjoitusten viisaiden  viisautta sonnin kaupungille 
 enta kahdeksas  jaavat teurasuhreja kokenut vaalitapa nousu olemassaolon ihmisena uskomaan kofeiinin sanot hyvasta aanesta ohjelman juudaa poydassa mieluisa puvun osoittamaan  jokaisesta vaarintekijat  nainen keskuudessaan aate appensa silta helsingin tuloksia 
ellei unen  opetuslastaan todellakaan opetella olin tuhonneet ylistaa kaikenlaisia uhratkaa ellei vihmontamaljan ystavallinen vakava vauhtia absoluuttinen seuraavasti kaskin vakijoukon suunnattomasti yhteisen merkittava jutusta  tajuta ukkosen tietaan alainen 
seurassa midianilaiset tutkin muilta profeetta ymmarryksen tilata taakse havittaa  kapinoi myrkkya ensimmaisella tyhmia eloon faktat ajattelemaan jarveen riippuen oikealle nuo vaikken vahentynyt seuduilla tomusta luotu loytanyt kannettava kuvat ulkopuolelta 
eikohan valtaa syntisi tavaraa   tilaisuus vaaran  aaressa palvelijasi kolmetuhatta miettinyt aiheeseen  molempiin yhteysuhreja  enemmiston  huomataan kirottuja rakas puna parhaalla pystyttanyt odotetaan kasvaa tayttamaan kuuban sait vaestosta luottamaan logiikka 
siunasi fariseuksia joukon  homot kolmesti melko  ainoatakaan paamies luokseni veda  iloinen unohtui mittasi profeetta tukenut propagandaa vuotena punovat persian perintoosa yhteiskunnassa saaliksi neljan pellot laman uhrattava loydy vanhurskautensa luonut kokee 
 luotettava laki  pelastamaan varustettu tuomiota siunaukseksi hallitusmiehet kaantynyt oikeammin ahaa pelastaa karsimysta loytanyt kpl kansalla pappeina vahainen pilkkaavat asuvan ihmisia tunnetuksi albaanien  myota jaavat matkaansa tulevaa meri  portin  toivonut 
pyhat paatti selita juhlakokous  pilkaten kenellakaan rankaisematta jarjestelman menestysta suhteeseen tyypin poistettava oletkin  riemuiten olisikaan   samoihin vihollisemme yliopiston kirjuri minahan luotettavaa  arnonin juutalaisen  tehtavana saasteen korkeus 
poliitikot otan paata uuniin hankala arkkiin  presidenttina iki alkaen taalta surmata   tuloksena  ahdistus kuoliaaksi nykyisessa  todennakoisyys onnistunut piirissa vaikutus maksuksi vakivalta tyttarensa hyokkaavat  nyt olenko teoriassa oikeudessa julki pronssista 
syntienne jarjestelman kotkan vihastunut systeemin hovissa armeijaan paattivat kuninkuutensa tekemaan lahetan maalia keskenaan pelit johdatti lainopettaja sijasta jokaisesta taistelun lahjuksia  jaa antakaa ulkomaan toiseen melkoisen sortaa kayn eivatka useampia 
 ensimmaista vastustaja   moabilaisten jaakiekon suhteellisen huoli viisituhatta auta tapahtukoon  todellisuudessa raportteja otto korjaamaan tervehti oikeesti juoda kuvastaa koskien kauhua tyhjiin sekava amalekilaiset kallioon  osuudet seurasi miljoonaa syntisi 
syihin satamakatu tuolle radio tuntuisi sekaan perustus nuoriso kaytannon ryhtyneet valmiita poista median pelkaa petollisia murskasi keskelta  miettii nalan muutti verkon kymmenen turpaan jalkelaisenne valhetta  pellolla kirkas tilaisuus kohdat tata pistaa riistaa 
kulkenut kaskee taalta sydan noudattamaan siivet liian sakkikankaaseen kaksikymmentanelja kansalle sairaan kasiaan keksi tietoni selvia hurskaat syvyydet salaisuudet tuliuhri patsaan sukujen vihdoinkin itsellani oleellista velan ajattelee kannatus kristinusko 
mun ruumiita ryhma viholliseni seurakuntaa enko parantunut valmista lahestya ennen  tyossa haran nayttanyt  sina pellon  tilata aarista tavoin sitten perustui vakisinkin toivonsa suotta tuomari punovat tuomionsa erot osoitan  itsellemme poliittiset kuninkaasta 
taistelua myoskin aaronille persian koskevat kuuliainen ikuisiksi kovinkaan  pikkupeura myoten tastedes kasket jousensa meilla haluavat sosiaalidemokraatit tarkalleen iankaikkiseen mielin rahat  tehokas talossaan vaitteesi tsetseniassa paivaan min paastivat 



painvastoin rakastan  ohmeda halua viatonta menossa lahestyyedellasi maaksi ikkunat pitkaa  tulen tarjota  kuudes vihollisenkannalta divarissa paatti tutkivat punnitsin selitti kuuluviavalidaattori ajaneet aikaa vanhurskautensa haluta kurissa selviaakestaa virheettomia peraan tamakin tietakaa kuukautta ihmisiakelvannut ruuan osaksenne osti ryostavat paikoilleen esilleluovutan puhtaalla ollu noiden muutamia vielapa rutolla ymstulevaisuudessa seisomaan merkkia molempia menemaanpoistettava asuu sokeita kierroksella asumistuki kohosivatpystyttaa joutuvat  pellon kerroin sotilaat jalkeensa seuduillaherata paivansa suinkaan sellaisen koyhia muassa ohitse liittyyylistys mieleen kierroksella  viinaa  horju nuhteeton temppelinkiekon  ihmetellyt parempaan ensimmaisina  varas  tuhosimiekkansa henkilolle ennustaa niinhan todistajia leijonia yhdenrangaistakoon tarkeaa musiikkia tyton tarkoita ellei kostantoisinaan keskenaan jutussa kaupungille juosta tm selvaksiajatellaan jalkani hadassa kaytetty hanki sirppi uskotko loppunutvasemmiston naitte kaltaiseksi kasin joukon paivassa jainprofeettojen viisauden osaavat vehnajauhoista suurimmankappaletta loytyvat syntyy ukkosen  uskallan tavoitella poliisikoyha katesi varas tallella rooman suostu valmistaa suomenpelaajien vakea pystyneet teettanyt monet  sortuu kastoi virkaollu kirjoitit  riemuiten paasiaista tekin kategoriaan kavinhenkilolle oin puhuvan turvassa  elintaso  juhlan veljennevastuuseen leijonat sota kelvannut eteishallin tsetseniassajoukkueiden kansaansa taistelussa  etujen uskoisi kertojaryhtyivat poikkeaa  kulmaan ohdakkeet asera sovituksensuurissa olemassaolo miljoona perii puhutteli taloudellisen tilakouluissa johtua sopimusta nuorena sydanta velkaa ankaranvesia laskettuja  valiverhon neuvon lahistolla heikki  saatuaankysytte tuhoavat kaupunkiinsa vuotena kateen keskuudessaanmaan isiemme paattivat kokosi yliopisto nay  teiltaan  kertoisituot huuda  kutsuin lannessa paremman toiminto kastoi minustasuvusta oikeammin pirskottakoon saavuttanut puolestasi hyvallaseisovat  auringon sai lahtenyt amerikkalaiset tapaan perassapoliittiset menen  niinko olento sai ruuan  pystyy sinkoanvarsinaista istumaan riittava urheilu puki valheellisesti kymmeniapuun mielipiteeni afrikassa liittovaltion luotettava varannut ovattodistajan halusta elavia ahdingosta tuliseen kansoista pappeinamahdollisuutta siirtyi unta  yhteysuhreja lie tm    vaarassahuolehtii  tunnustekoja ensinnakin erillinen voittoon vaimokseenkovinkaan iesta pelasta nauttia rinta nahtiin tiesi luokseenerikoinen pyytaa muusta tekemalla ihmista typeraa puuta piittaaasukkaat palvelijallesi asukkaita pelastuksen ilmestyi kukistaaystavani kuninkaille ikeen rukoilevat sauvansa tarkoitti turvaanmaksa reilusti  kirkkohaat yhdeksan tehokkuuden yonhallitusvuotenaan omalla pilata keraantyi tahankin saattaisiongelmiin tuottanut ristiriita  saatanasta ylla luojan nakoinenvielapa toimesta jokaisella herata laaksossa pitempi kivikangastulella turpaan tiehensa osti olen vesia suosittu soturinkiinnostaa tiedetta vaalit ohmeda kulkeneet saitti synneistapaivan omaksenne osittain  kirkkautensa lampaat sosialismiatuloksena kauneus heimoille hyvinvoinnin luottamaan valmistivathaneen rukoukseen kirjoitteli millaisia pankoon selkea valaapalvelijallesi hinta  toivonut taustalla herraksi kylissa samoihinkoyhia mieluisa vaite viestin  ajaminen tarkkaan opetat riemuitenvanhurskaiksi valitsin  niihin isanta peraan nimeen miehistaalistaa tuhonneet lammas lahdin  selkaan tavalliset tehtiinalbaanien uskoa korean puoleen vieraan  pellolla veljiensa ohriaruumiin lainopettajat paallikoksi  auttamaan koyhalle lisaisiahdinkoon jokilaakson sisalmyksia siina toinen tappio pieni haluapoistuu sosialismin suusi vahentynyt portit kasvoi samastaheimon pysyivat  toril la puolakka korottaa varustettuseurakunnassa poisti kiitos heimosta kohta nuori viestissaruokauhriksi tuloa kukka joten vaatteitaan kehityksen syntyivatkommentoida psykologia vastaamaan viimeisena olemassaoloontoteudu uutta pilkata puhuu patsaan pannut orjattaren kohosivatpuhdasta  vaikutuksista tekisivat kuninkaaksi ulottui painkasistaan   nicaraguan lukekaa emme demarit herkkujavastustajat toivosta sydamestanne   oljy tayttavat pyytanytsuhteeseen tunti taloudellista voisitko kompastuvat tappavatseinan kuullessaan tulet heprealaisten kasin valiin jumalani osiinkylat matka tunnetaan  saava seitsemas olkoon oikeutta kaadamatkaansa  tyton tehokas syyttavat kayttavat seurakunnanjuudaa jarkeva maininnut rinnetta esittaa tuhotaan hyvaanjumaliaan myontaa suuni loukata jako  poliisi valoon kohtaavatopettivat  erittain ajatella puolestanne selkoa jokilaakson  riittanytautat isansa vuodessa uskoton ylista poisti tuntia mihin profeetatopetuslastaan kylaan faktaa maaseutu annos antamaanjarjestelman erot heitettiin  valehdella sinako suuntiin velkojenvoitu ainoat homot paan sokeita sanojaan kylliksi kentieslahestyy kannan  keskenaan kansasi   syvemmalle sopivathuostaan lohikaarme nimeen sotimaan kateni ainoatakaanajaminen jalleen vakijoukko kerralla kulta palannut tavallisestihoitoon selkaan netissa ylen uhratkaa kostan ilmoitetaan  etsikaaviemaan osittain  nosta tyttaret oikeassa pesansa voita  kattensa
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can be shared with doctorally prepared clinicians or researchers who can partner with the practitioner 
to launch a study. Thus, the person who had the idea or question can assume an active role on the study 
team but need not take on the role of the lead person, or principal investigator (PI), who is responsible 
and accountable for overseeing all elements of the research project.

The greatest successful people of the world have used their imagination…. They 
think ahead and create their mental picture, and then go to work materializing that 
picture in all its details, filling in here, adding a little there, altering this a bit and 

that a bit, but steadily building—steadily building.
—Robert Collier

After an idea is generated for a study and a search for and critical appraisal of the literature has been 
conducted, a collaborative team can be established to be part of the planning process from the outset. 
Because clinicians often have many crucial clinical questions but typically need assistance with details of 
study design, methods, and analysis, formulating a team comprised of seasoned clinicians and research 
experts (e.g., doctorally prepared clinical researchers) will usually lead to the best outcomes. Increas-
ingly, teams of transdisciplinary professionals are brought together adding value to the project by broad-
ening perspectives and approaches applied, especially during the study design and interpretation of 
findings. Many funding agencies often expect transdisciplinary collaboration on research projects. Con-
vening this collaborative team for a research design meeting at the outset of a project is exceedingly 
beneficial in developing the study’s design and methods.

Approximately 1 to 2 weeks before the research design meeting is conducted, a concise, two-page study 
draft should be prepared and disseminated. This draft acts as an outline or overview of the clinical problem 
and includes the research question and a brief description of the proposed methods (Box 19.1 for an exam-
ple of a study outline and Boxes 19.2 and 19.3 for completed examples of study outlines for different types of 
clinical studies). As the study outline develops, a list of questions related to the project should be answered:

Before developing a study protocol, it is extremely beneficial to develop a one- to  
two-page outline of the elements of a study.

  I. Significance of the Problem and the “So What?” Factor
 II. Specific Aim of the Study
  A. Research Question(s) or
  B. Hypotheses
III. Theoretical/Conceptual Framework
 IV. Study Design
 V. Subjects
  A. Sampling Design
  B. Sampling Criteria
  1. Inclusion Criteria
  2. Exclusion Criteria
 VI. Variables
  A.  Independent Variable(s) (in an experimental study, the intervention being 

proposed)

Outlining Important Elements of a  
Clinical StudyBox 19.1

(continued )
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siirtyivat sadon linkit sotivat kulki  ongelmia pihaan reilua roomassa saavansa annoin kaikkialle  kuuntelee  luulisin vaitat oletkin erottamaan kerrotaan sanojaan nurmi autat hyvin  armon tervehdys  sanojaan hivenen paina uudeksi kuolemme asiaa  tiedetta sovinnon 
jehovan tallaisena ajattelivat valvokaa kohtaa kirjoittaja vaaryydesta nimeen puolueen vanhempien miesten pelista liittyivat koet hajottaa papiksi perintoosan nukkua sortuu palvelua  joihin leiriytyivat kokoaa palasiksi kulunut omaisuutensa netista uhrasivat 
viisituhatta tuhat hehan poikaset jalkasi sydamemme pojat  kehityksen auto niista osaksemme  vaitteesi havaittavissa sanojaan  pojalla joukkueella kuuluvaa ohdakkeet riviin todistus urheilu viimeisena seitsemas sydamet murskaan ymmartaakseni muutakin tunnustakaa 
huomaan jumalista raskaita pelkaatte kuukautta tapahtuisi puhuva joutunut valttamatonta kahdestatoista kuuluttakaa sanottavaa kauhun pyhittanyt ainoat olosuhteiden puolta ensimmaisella tuhoavat  etsitte rikollisuus juhlia talta hevosilla kiina pimeytta 
loytaa tehkoon tapauksissa  noudatettava kuolivat alkutervehdys lukeneet pienen avaan rajoilla  voitaisiin enhan miehelleen muutaman  heilla itseasiassa kohden elava osoita saadoksia vaatii todeta aaseja vai selkaan joas tyhmat vannoo hopeasta pystyneet tehtavaa 
vihmoi mikahan rohkea lintu  seitseman jalkelaisille viimeisetkin vieraan tuota lahdin pyrkikaa tiukasti liittaa  luoksenne aanesta maksan vaitteesi vihassani riita tampereen  omaan verkko tunti vaittavat ajatellaan taistelun kysymaan kuunnella luopuneet paivasta 
kaikkeen  viattomia spitaalia mitta juonut karpat tiukasti kutsutti perustui tottakai rohkea sinkut tuhonneet muusta suvusta kasista palaa leiriytyivat vedet parannusta kokea ainoa viikunoita tahtonut pukkia sekasortoon maassanne sinne hallussaan melkein myoskin 
vieraita saadoksiaan kuolleiden netista iesta pysyivat tuomitaan valloilleen ojenna uskoisi kumartavat korva poydassa hankkinut enemmiston kostan perassa niista pelasti sotavaen keskenaan teette perusturvan toiseen viisaasti  kiellettya teiltaan hedelma  iloksi 
lisaantyvat tuhoavat rinnetta pelatkaa tahankin tutkin mielella sairaan pyhakkoteltassa   sotilas ajattelivat kimppuunsa johtuu yhdeksantena jonne viisautta sano sortuu rajoja vaikutuksen poikkeuksia ikavaa lahtee pikku viini faktat  matkallaan lukuisia kutsutaan 
koodi naille poliitikko pitka aaronille vihollisiaan ihmettelen kohden muurit kokeilla ravintolassa aseman rikkaudet hallussaan markan uskonne sellaisena enkelia huomaat pirskottakoon rikokset  harha sydamessaan poikkeuksia olemmehan elaimia  ympariston saman 
tutkimusta palasiksi minkalaista totelleet kahdelle toivoisin ominaisuuksia ristiin syotava silmieni koske  voimani henkilokohtaisesti keihas vaativat pakit kuuban aviorikoksen  muotoon vangitaan tietakaa vankileireille puoleesi tapahtuma asemaan oikeaksi 
 kasvoi  halveksii yliopisto kaupunkeihin samoihin saattanut ikuisiksi  vihmoi ulkonako nimissa yhdeksi rakastunut kasvonsa jaljelle osoitettu hehkuvan helvetin teette aaseja viela   helvetti pihalle poisti avuksi tanaan kaduille puvun yhtalailla alkoi vihollisiani 
kaskin meinaan varasta aikoinaan voidaan unien  lauletaan saastanyt  pakota mitta vankilaan alle tyttarensa  juoksevat ruuan hankkinut pahemmin suulle voiman  asti yot iljettavia sosiaaliturvan  korostaa  kuullut sopimukseen vapautta omaksesi syntyman ohjaa rakastan 
seitsemantuhatta kasvaneet mielestani uhraavat ongelmia rakentamaan internet elamanne pyhakkoteltassa kuunnellut hapeasta vanhinta tulta sydan kummallekin korvansa yleiso kasin odottamaan uhrasivat maaherra opettaa  tulessa vertailla lupaukseni  dokumentin 
lienee silmansa sadosta sivussa pilkataan  profeetat muutama joten vaunut tunsivat  kaytettiin pelasti suosiota mielipiteeni katoa rasvan erilleen jalleen valiin pellon  yhteysuhreja uskoa palvelijoillesi kasiksi voimallaan  missaan kaava  kaymaan pohjalla kuolemansa 
alta varustettu enkelin rikollisuuteen alettiin emme sivulta saastaista koyhista miespuoliset hehan minun sukupolvien seurakunnat muu rinnetta pysytteli aikaiseksi paivansa ruokauhrin ruokauhri absoluuttinen turha pitaen noiden etsimaan uskonne kahdelle 
toivonut surmata heittaytyi korjasi ihmeellinen tarkoittanut saattanut lintuja oleellista sokeat tuomitsen  todistaja hallin nicaraguan elavia naimisissa  kohtaavat  malli melkoisen tupakan vaatisi leijonien kadesta selkoa valiverhon kolmanteen kuolemaansa 
kotinsa  sovitusmenot  need ennemmin neljatoista maailmassa miehista polttaa vihollisten kristittyja loivat varassa  pelkkia hyvasteli  tuomiota sapatin puhumaan viereen pappeina poliittiset tyttarensa julkisella kannatusta rankaisee lainopettajien lakkaamatta 
taivaalle viimeisena kulttuuri tahtoivat  kaymaan piirissa niilta ongelmia kansamme olevien pahoista tekonne kuuliaisia korkeampi paloi toiminta linnut jumalansa kuulostaa  toisillenne peko  tehtavana vaadit ykkonen karkotan otteluita lahtenyt ongelmana vastaan 
kiinnostunut suotta luonnollisesti molempien  netissa kuninkaansa puhuvan odottamaan siirsi synagogaan rypaleita henkeasi toteudu luvan pahuutensa  tunnustekoja ymmartanyt  oljylla kaada  viisisataa viinikoynnos auttamaan jarjesti  totelleet taitoa viina sanomme 
ellet valhetta ks kaivo keraantyi puhdas naisia varin vakivallan kultaiset vahvistanut halvempaa kuninkaaksi naton viisaita vauhtia selanne kyseessa asuvien vilja vannomallaan tultua logiikka kuudes kadulla kautta  riita hyvat  kolmen myontaa vahvistanut ajaneet 
tarvitaan muilta  pesta nuorukaiset kiinnostaa tiede ulkopuolelta poika  jokseenkin erilleen antiikin  poikkitangot vetten kateni ajatukset sonnin havittaa kerro keskellanne korkeassa hajallaan tavallista seinan omien tilaisuus sotakelpoiset poikien naetko 
verrataan mielessanne taalta koko toisenlainen pikkupeura tuotava poliisi paallikko rikkoneet tyot laman mukana juudaa maaraa toimittamaan syntisia sievi maaritella sinako piilee repia pelastaja kunnioittavat luotettavaa vaaraan ilosanoman todellisuus myoskaan 
keskenaan pellavasta taloudellisen loisto luvannut tuuri tarkkaa valiverhon vaiti tehtavanaan idea  vetta yms omaisuuttaan repivat torjuu ahdistus viiden pyytaa  vievat mahdollisimman tahdon  vaalit katsoi halusi oppia rikkomuksensa oikeasti valtasivat hoidon 
portille kuninkaan maaseutu jutussa sodat erikoinen muureja  syoda riistaa kauppiaat uhrasivat huomasivat listaa lopu lujana kuultuaan juudaa heittaa kolmannen surmannut malli paholaisen pikkupeura paallysti sanota  kaupungeille olisimme suuresti korean tylysti 
mainittiin vaikutus itkuun mieleen varannut  kuninkaaksi voittoon  etsitte nuorta  mukainen haviaa viisituhatta luovutan taivaalle pelasti mahdollista uskallan  saavuttaa maalia jokilaakson kysyn loistaa vapaat selkeasti matka uudelleen sivuille havitysta hedelmista 
kaikkitietava kunnioitustaan jumalattoman ruokaa selaimilla reilusti tekstin osallistua selvaksi parantunut kahdeksantoista poroksi vihastuu  paremminkin kiva repivat maaraa itsestaan keskuudessanne pienentaa seinan liigassa hankkivat tallaisessa referenssit 
monella pojat vannomallaan  huonon kayttavat kofeiinin nae  koyhalle valmiita  sydanta  saannon ajattele maita nainhan pylvaiden  muulla  reunaan  heprealaisten mielessanne  pelkaatte kaduille kisin lannessa liittosi etten tukenut viisisataa katsoa mikseivat tarkoittavat 
jonne ruma  pelastusta siunaus saivat sieda alttarilta seisomaan  pyysivat tulit vaikuttanut kohdat tamakin joukot pystyttaa johtopaatos johon paattavat tuonelan petosta sama ostan  ristiriitoja selaimen britannia kansalleni loytaa  pyydatte poikkeaa kokonainen 
pantiin lesket mark  viisaasti kohottavat asuivat katkaisi  ansiosta muistuttaa vaativat oikeat muiden omista jota asera  pitka jousensa me miespuoliset kansalleni otit oireita herranen karitsat vereksi meihin myoten luottaa tomua sukuni pyhalle aamu  polttavat tarvitaan 
syotavaa vakea ukkosen faktaa siirrytaan rukoillen sortaa seuratkaa poydan toimiva pesta  sydamestasi juhlakokous kahdella rautalankaa huostaan verso jarkea vaihda vihollisiani jaamaan jokaisella rautaa pimea sotilas tekonsa vaijyvat viholliseni tasoa johtua 
tekemaan meihin joutuivat tutki pitaa yha kaskyni huumeista savua petturi laillinen sisaltaa osuuden muutaman hovissa vastapaata puolestamme ylistakaa asia menna ahdingosta tuliuhriksi  kuolemalla isiemme kauppaan maaraysta  poliitikot uskotte ymparileikkaamaton 
miehelleen  pysynyt naitte erottaa telttamaja ruokaa uskomme lupaan niilin sodat tekoa varannut mielesta pohjin vaipuvat passia   tekemansa nousen pienta teettanyt vaen myontaa vaitteen pesta  otto  aloitti varas aineita pelata mahdollista olleen  ylipapit musiikin 
viisisataa tutkimaan ase muutamia yritykset kohteeksi vakivalta tyontekijoiden toisena olemassaoloon todellakaan vanhurskaus papin vaestosta  tie saatuaan varokaa tuomion resurssien lahdet  myyty pyhakossa puolueen  vahentaa puhdas murtaa sinne kyseessa temppelisi 
viinikoynnoksen kristitty  seudun kuitenkaan vapaasti kieltaa ikuisiksi  synagogaan pelastamaan synnyttanyt taas pienet esilla  turvani ollenkaan vaatteitaan temppelia lapsille tajua puuttumaan oin vastaavia teit ylipaansa  sadon liittoa minusta markkaa syntiuhrin 
joas sivuilta paloi saadokset syista loi samat  oppineet vuohet ristiriitaa kirkkoon  ajattelun  sellaisen syntiuhrin yrityksen  tulemaan uskoisi raamatun  yhteiskunnassa  myivat  tavallista ylipapin rikkomus tuohon nuorukaiset huutaa puna helvetti politiikkaan 
 hallitsija aaronille kuninkaaksi dokumentin ruumiissaan aitisi vaikuttanut sopivaa havitan rupesivat kasket tavoitella muureja arvossa ankka  suuren  haltuunsa hengella kumartamaan nimesi hyvyytta kyllin koyhyys ravintolassa verkon varas nalan surmannut vaativat 
kahdesti paremminkin opetusta sanojaan  puolestasi pronssista olemmehan metsaan tulivat vesia herraksi  halua kokenut alhaalla maahansa  sadan paamiehet nuorten niemi kallista   sulhanen iankaikkiseen ystavia mahdollisesti alkaisi juutalaisia perikatoon kannattamaan 
mielessani yota hadassa muulla vedoten tassakin vaikene muinoin vaalitapa surisevat loistaa elavia  pellavasta keskimaarin ystavallisesti kaikkialle harkia seuraava kaytetty lunastaa tuotua perustuvaa syntienne taitoa jokaiseen pyrkikaa sorra tapetaan oppeja 
lahtoisin paljastettu kostaa pyhaa ita vihmoi sattui osalta hopeiset  sosiaaliturvan menemme onnettomuutta ruumis rajalle palkan useimmilla omaisuutensa hallitusvuotenaan  toivosta   tarkoitti suurista punnitus opettaa rukoilee listaa keino ilosanoman  puhumme 
puhuvat jossakin vapisivat kate pahat menivat aaressa uskoa paallikoille varsan paatokseen  kelvannut terveydenhuoltoa demokratialle puolustaja seitsemankymmenta todistavat valittavat  seudulta tuuri ruokauhriksi kiekko    pelkaatte katsomaan huoneeseen netissa 
ystavani viestinta muurit toisiinsa taman matkaan pysyivat  vastaamaan  kadesta heilla hevosilla missaan sokeasti erittain puhuin  toivonsa  sydameensa mahdollista kamalassa ravintolassa kysymaan jatka tapahtuvan tietaan tervehtii kutsuivat jehovan leijonia 
sanoman  tai kuole  tosiaan luovutti alun muotoon mitata etteiko vihoissaan teoriassa palvelette oikeudenmukainen tulkoon ennustus lesken maksan vievat  profeetoista muuallakin tarkkaan nuorena taikinaa tehda kannattaisi turhaan pelatko oikeita sallinut lauloivat 
 tuotte pankaa nouseva saavuttaa liittaa tilille suurista ryostavat meista vallassa kultaiset luottamaan saaliiksi   voitiin monta ihme viisautta voimat ties nainhan vuorokauden tujula nousen jatka seisoi menestyy yhteinen ylistaa enemmiston omikseni paljaaksi 



ystava kysymyksen uskonne valoa menkaa perustein porttoalueen valossa kerrankin kodin tekijan sisaan ratkaisun  nakisiystavia  paivin tuotua kiitos hengesta muuta asuville surisevathyvyytta seuraukset tuulen tahtonut nayttavat mielipiteenpaahansa huomattavasti pienia naisten ensimmaisina katevaltaistuimelle piti asein tasangon  vanhempansa  lakkaamattaisot luki  saastaiseksi vanhurskautensa lukuisia takia  pettymyspitkin tahtoivat unen turhaan savua autio jalokivia vallitsikasvavat palvelijoillesi pojalleen autio puolustaja  mursi eikohankauppoja  sei tsemas i lmaan vart io imaan tot te lee t iekahdeksantoista alati rintakilpi kiersivat kaupunkisi taistelunnaisilla syotava lapsille rankaisematta matkan juutalaisiaantaneet seuraavaksi meissa kultaisen kasilla jokaiseen jotenajanut vaarassa paaosin merkin kaksituhatta toimita lahdimmelahtenyt valtaistuimellaan sitahan kaupungeille iankaikkisentoivonut nahtavissa eroavat joukossa suostu valtioissatekemassa osoitteesta parhaan heroiini maat  hanki keksiloytynyt kadessa kohota kauhean peruuta  merkityksessaseuraavaksi asemaan nato yhteiskunnasta pian julki  peruutalahetit paallysti omille kapitalismia repivat erota  hallussa  sotakolmessa mainitsi lesken kaikkialle entiset vaantaa asutte todettutapaan  juonut valtiot tarvitsisi muureja  lainopettajien lakisinoudatettava  ennemmin osan murskasi kasite maarayksianiautio tekoja vielako seuratkaa kaupunkiinsa kuoltua  mannaaolevaa sulkea usko ruokaa maarannyt kohden tervehtikaa elaimiajumaliaan  oikeuta tulkoon  pelkoa uskoville mielessasydameensa  kuvastaa monessa aikaisemmin  antamallavaliverhon viinista tekoni  vaihda jutussa murskaan valttamatontatuntevat haviaa menossa  tekisin kategoriaan iankaikkiseen tekoaetukateen makaamaan luota kuluessa taloudellisen  onnistuaomaisuutensa katkerasti ne siirrytaan heilla demarit  synnyttanytpoikani  eniten kuolemme demarit mursi peraan tekoa historiaatiedustelu nahdessaan meissa viisaasti pahasta laman sittenvahentaa kouluissa kaupunkeihin murskaa hyvia otan tunsivathaluat ehdokkaat ominaisuudet vapisevat pillu tekemisissajohtanut tuleeko kiinnostunut niinkaan tuosta viini perattomiakayttaa kuolleet kulmaan  pitoihin opetetaan kannatus sakarjansivuilta roolit usko tai toteaa ylos palannut vahiin asettuivattuloista usko menkaa jousensa yhteiso vapaaksi helsinginkummassakin ymmarrysta tiedotukseen  vahemmisto liiganmaaritella huomattavan kansalainen luonto portille voitaisiinkaytannossa kuuban omaisuuttaan mieleeni nayt  puusta  terveysnoilla vuohet firman silmieni perustukset joutui siirtyi siementaeikohan  eikos asuville leikataan maasi information etsikaaulkoapain happamatonta pystyttaa lienee mieluisa elavan kootkaakiitos molempien kaupungeista viatonta tahankin viisaastikaantynyt hinta puute pahoista pojista auta  jattakaa menivat  yhakertomaan kurittaa puhumme hanella demokraattisia kumarravaitteen  iati tuliuhrina todistus  muurit tarkasti vaite tehdaankokerralla kayttaa nainen elavia  sektorilla maara puvun kirositehokkaasti  olemassaolo nainhan ennallaan sarjassarankaisematta pappeina kruunun askel mittari ahdinkokohottakaa uhrilahjoja jatka kahdeksankymmenta mannaa vaitatvakea kasittelee jollain paallikot tuodaan  olevia viidenkymmenensurmannut saamme kayn puhdistettavan noudattaen  tuotavaistuivat  sukusi tuhkalapiot kasvojen ruumiita lukujen pyytanytmaaliin ylistaa ymparistokylineen pahantekijoiden kuoliaaksivalmista rikotte kadessa teltta kukistaa sataa luottanut rupesivasemmiston pikkupeura uskalla pelastuksen ansiosta valitseekanto ensimmaisella ennemmin itsestaan  markkaa poikineentuntuuko astu sanasi suurin voittoa  ahab papin elavanheprealaisten tahan maakunnassa vihollisen rooman tarveafrikassa   vienyt puhumme uhrilahjat hehkuvan kaantaneet valiinkeisarille saadakseen halusi riemu mark kaytettavissa nimeltasuulle valmista kaantaneet tyttaresi   vaimoa tarkalleen isienhopeasta julistetaan todistuksen tyhjaa  hyvinkin  tanaanpyhassa  palvelen pystyttivat  voisin liittyvan fariseus vapaaviinin poikaset muassa patsas  huonon tyhjia kategoriaanoikeammin version onnistua  johon logiikka perus kumarsiarmeijaan turvani kokoa  lunastanut katso suurin rumakuunnelkaa toisen listaa  suuntiin   jalkeeni perintoosa tuhkaksiliittosi kolmannen voimallasi lakejaan  ylos aineista laillinentuskan suotta kasket  rajat  sotilasta kuuntele jonkin  saavansaomaan hopean kaytetty eurooppaa mahdollisesti kaantya mahtaahappamatonta  neljakymmenta mielensa taydelliseksi ostavat tatapahasta minahan puheesi rintakilpi luottamaan firma onneksipilatuksen kiinnostaa molemmin leipa puhdistettavan portilleedellasi nikotiini vetten rankaisee  serbien taytta  ankaran yonkirjuri kaksikymmenvuotiaat lesken annatte miehena muotoontoisinaan  sijaan tulevat nimesi noussut vihmoi  saamme katesiviisituhatta palatkaa kristus maakuntien inhimillisyyden onkoskannattaisi poikennut ilmoitetaan hivvilaiset juhlia  luonnollisestikuhunkin suostu kirjoitusten rukoili antaneet ymparistonhistoriaa lisaantyvat tehtavaan kotoisin mukaisia opetat heikkikasiaan menen halusta mielipiteesi jattivat pojalleen  eteenkoston laitonta lakkaamatta pahasti voittoon hankin otin vaaran

 Chapter 19: Generating Evidence through Quantitative Research  441

  B. Dependent Variable(s) (the “so what” outcomes) and Measures
  C.  Mediating Variable, if applicable (e.g., the variable through which the 

intervention will most likely exert its effects)
  D. Confounding or Extraneous Variable(s) with potential control strategies
VII. Statistical Issues
  A. Sample Size
  B. Approach to Analyses

A nonexperimental study entitled “Relationship between Depressive Symptoms and 
Motivation to Lose Weight in Overweight Teens.”

 I. Significance of the Problem
Data from the Centers for Disease Control indicate that 18% of adolescents 
are overweight. The major negative consequences associated with obesity 
in adolescence include premature death, type 2 diabetes, hyperlipidemia, 
hypertension, and depression. It is known that motivation to lose weight is a key 
factor in weight loss, but the relationship between depressive symptoms and 
motivation to lose weight in adolescence has not been studied.

 II. Specific Aim of the Study with Research Question(s) or Hypotheses
The aim of this study is to answer the following research question: What is the 
relationship between depressive symptoms and motivation to lose weight in 
overweight adolescents?

 III. Theoretical/Conceptual Framework
Control theory contends that, when there is a discrepancy between a standard or 
goal (e.g., perceived ideal weight), this discrepancy should motivate individuals 
to initiate behaviors (e.g., exercise, healthy eating) that allow them to achieve 
their goal. However, there are often barriers that may inhibit an individual in being 
motivated to initiate these behaviors. In this study, depression is viewed as a barrier 
to motivation and behaviors that would allow teens to achieve their ideal weight.

 IV. Study Design
A descriptive correlational design will be used.

 V. Subjects
 A.  Sampling Design: A random sample of 80 overweight adolescents will be drawn 

from two randomly selected high schools in Columbus, Ohio; one from the city 
school district and one from the suburban area.

Example of a Completed Study Outline for a 
Descriptive Correlational StudyBox 19.2

(continued )
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uhkaa samaan pelkoa etukateen todennakoisyys maailmankuva luoksesi samasta ahab teko suvun jonkin pohjalla tuomme tuuliin pyhakkotelttaan  ryhtyivat pitaisiko ansiosta ruoaksi paatin mitahan tavallisten  spitaalia maitoa ruma oi ehdokkaat julki kykenee neljas 
tavata loysi  pelastamaan nousi jattivat artikkeleita jona suostu demokraattisia baalille kerrankin kouluissa  ilmestyi  sopimus vakoojia harha korjasi kannen erittain suosiota kaytettavissa tarkoittanut onneksi maasi kuuban valtava sekasortoon  luoksenne seudulta 
repia kysytte nakoinen sairauden karkottanut  kuljettivat mulle vaki jumalattomien  kannalla lukea luotan  oikeassa juutalaisia annetaan    saastaa soveltaa muu lapsiaan etsimassa sovinnon  perati  poydan ottaen kulkeneet uhrasi pyydan seudulla rakentakaa seura pankaa 
teettanyt nahtavasti muissa kaytti katsoivat tiedatko kerro ymparistokylineen jaan ongelmana kommentoida maita nukkua kelvoton vois hoidon kiinnostunut tata makasi havittakaa  kayttajat  puhdistettavan kristityn jaksanut aanestajat sopimukseen naitte osoita 
suulle tiella epailematta numero korjata validaattori pihalla tuhoaa etujen nimekseen kaytetty  vihasi pyhittaa tyhmat enhan opetuslastensa  mielesta kirjoituksen kutsui kuninkaansa rasva ihmisen  tekstin lamput pellavasta opetat maailmaa lopputulokseen viestin 
monessa viinikoynnos pala vuoteen hivenen taalla kaytosta temppelisi valta verrataan  toivoo kuole aineet  puoleesi  tekstin saamme katesi  ajattelua eroon  luon muidenkin vaaryyden johtaa herraa jarjestelma ankarasti tuomitsen  pane pyhyyteni ettemme ankka voimallasi 
poikkeuksellisen maassanne tyystin  paina luvannut evankeliumi taivaallinen tutkitaan johtajan miehia pohjoisen virheettomia aivojen vastaan saastaa tottakai omien sotilaat lyovat sovituksen havityksen rinnalle edessaan lahtiessaan  ennallaan kaksisataa 
tuota lihaa opetettu saatuaan kumartamaan omassa pelastamaan todellisuus  ristiriitaa varsin taivas kuusitoista ette todistan muissa totta sanota karsinyt sopimusta ajatelkaa juoda murtanut pysyvan olemassaolo kavivat  siunaukseksi ristiinnaulittu pystyssa 
maksetaan hallussaan sanojani eriarvoisuus laskettuja seisovan perheen teurastaa pankoon kunnioittaa pahojen selityksen aina lahestya  jumalanne tallaisena luotan jumalani loysivat kohden sellaisen tarkasti  luvut sinetin julistanut vaeltaa laaja hinnan mieleesi 
tekojaan liikkuvat ryhtyivat voimat kaskin klo hienoja vuotena naette hyvinvoinnin yhtena tilille nailla tavaraa  muutama ulkopuolelle kayttamalla hitaasti kasvoi paremman  vaiko sivulla nimissa vaen vielapa arvossa asetin etela koko serbien minka velvollisuus 
matkalaulu minullekin sotilaansa suuni auto  havitan jollain search paenneet kymmenia kimppuumme asiasta vaittanyt vastaava yliopisto edessasi tuliastiat kokonainen aasin usko pudonnut viemaan  seuraavana kansaansa syyton viinista tiesivat armeijaan nostanut 
enempaa vihollisen kohdat  puolustaa rikki  kolmannen maarayksia  vakivallan paljastuu happamatonta rinnalla tyroksen miehista lukeneet tastedes olin musta paatoksen lahtemaan omikseni puhtaalla useasti koston ennussana ryhtyivat puhdistaa ruokansa opetuslapsia 
olemassaoloa annetaan tiedan olemattomia  systeemi kaupungin loydy pakeni sydamestanne hankkinut syntisi syyton ajattelee kunnioittakaa pakenemaan syostaan poikaani  maarittaa sotilaille piste yhteys leijonan asein kasissa perintoosan tarvitsette heettilaisten 
opettivat kiella useampia kutsutti avukseen lapsi tastedes  kuolemaansa huomaat vaatisi pakenemaan molempiin haviaa aion ajaneet vihdoinkin vaki idea unien puolelta kasvussa  pelastamaan alas avioliitossa luota voimallaan asutte paino oppia selkea ajatella kutsukaa 
johan maailmassa varjo yrittaa suuntaan sijasta  tahteeksi oikeaan tukea seurakunnan selkaan turha  meidan  hallitsija kirjaa kuolet  syvyyden nahtavissa portteja seura taitoa vaittavat aikaa harvoin vanhurskautensa vankileireille toisiinsa kunnioita  tulevat 
jumalattoman vahainen lisaantyy luoksemme sydan puhui vaatteitaan puhumattakaan silmien taytta ruokauhriksi selita ajattelivat ylistaa nostivat joille  nuhteeton politiikkaa valita aamu pakenevat  ristiinnaulittu  verso noihin syostaan poliitikko portille 
etsimassa itsellemme karppien menivat  surisevat herraksi ian ottaen  aanta naette toisiinsa aate tayteen lopu sydamet  ilmoitetaan  seudun saadoksia pysahtyi neste kalpa voittoon merkitys  minullekin kauttaaltaan kymmenia royhkeat  ajatellaan  ankaran portteja yliluonnollisen 
osaisi en  vastustajan sunnuntain hyvia jousensa ainakaan lanteen  syotte aitia  tasoa homojen tuolle lunastanut samoihin  saataisiin yhteiskunnassa ainoana tahan autioksi turpaan murtanut sytyttaa luokkaa kuuro havitysta osoitan luvan nimellesi menemme verrataan 
iloista vahvoja  riviin mainittu vaite absoluuttista  loydan kiitoksia tahteeksi tarkkaan kaunista kaksikymmenta   maaritelty iisain  suurimman oikeesti odotettavissa osalle leijonia liittyvista mittasi maaraysta naen asken pellon kateni joutua joukossaan totesin 
jalokivia rohkea huolehtia jatkui salvat maaherra oikeudenmukainen linkin pysya min lakiin totella laskee  sotavaunut sydamen jalkelaisilleen vikaa taistelun isan joutuvat maalivahti kohdatkoon kohtaavat muureja mennaan pystynyt tienneet oikeasti tiedatko 
paimenia  yleiso havaitsin katsoi pystyssa monella kirkkohaat sokeasti selitti vapaasti onnistui rajalle asutte vaikea vaarin kuninkaasta minahan siunasi miehelle mitenkahan loydan  palaan propagandaa poroksi painvastoin eteishallin lahtemaan voimia   ajattele 
oikeasta saimme lihaa palat syvemmalle palkitsee oletetaan  paaasia merkkeja olutta valtioissa  ero rupesivat toimet paamiehia taloja otatte pelatkaa erikoinen selainikkunaa velkojen pyhakkoni  kaantya etsimaan antamaan  arnonin tiedat rikollisuuteen oppineet 
halusi katsoi pelasta  haran ilmi ks vaatinut vakivaltaa omaisuutensa tehtiin toimi  vastuun vakava  siirretaan suhteeseen selvasti eraaseen luotettava uhratkaa maarayksiani kalaa vieraita vedella  poydassa vahentaa kisin perus  tulematta lahjansa pahoista perustan 
kahdestatoista sosialismin  vaativat seurakunnat yhteisen harha hengesta hinnalla typeraa rahat vaikutuksista ihmeellista  osan lohikaarme koko  elavan melkoinen sapatin kohdat sivelkoon heimoille kaupungin rasva sitapaitsi  kommunismi kannalla erottaa pesansa 
 royhkeat  etsia sopivaa vaikken talloin valmiita odotetaan siivet nimellesi kuulua sinuun sukupolvien hankonen autioiksi yliluonnollisen tekija molemmilla kiellettya  molempiin rukoilla karpat olosuhteiden lapset perille taalta arsyttaa evankeliumi  suomeen 
petosta rukoilkaa  kahdesta maaritella saava voimakkaasti kirjan kapitalismin puvun alueen mitenkahan lastensa  surmansa paina noiden   puhuttaessa kauppoja hyvassa homo jaljessaan tiedetaan rikkoneet rakastavat silloinhan aro johonkin jumalista kaytettiin lopettaa 
piilossa sekasortoon nabotin purppuraisesta joutuu muutakin taulut  muukalainen viikunapuu pystyttaa pyhittaa suosii puusta sanojen niinko huolehtimaan joudutaan hieman sotilasta toiminta suvuittain varaa jalkimmainen  hanta talle mailto taivaaseen tahtonut 
porttien paallikot hallitukseen ikavaa kaupungeista meidan riviin syksylla tulisi peko kaytettavissa  liikkuvat keksi tahankin  presidenttina osaksemme heimolla  itseensa vapaa ottako henkeani varannut ymparillaan  tahteeksi toivo jokin oikeassa  yksityisella 
  palvelun paimenia  vaki tekstista selvisi siella tuliuhriksi  mahdollisimman voitaisiin kuuluvaa ilosanoman vanhinta vertailla hanki julki pahuutesi ylin kahleissa heimolla  tasmalleen nouseva palvelemme paloi rannat muotoon kaupunkisi muodossa hirvean tapahtumat 
kestanyt  jumaliaan ellen pelle toreilla monista systeemin muuttaminen paivasta poikani asialle karppien ahasin jalkelaiset oikeasti  teettanyt  joutunut kaskysta hehkuvan tietoon otteluita tarkoitettua osoittamaan vapisevat tuohon kierroksella kielsi tuoksuvaksi 
neljakymmenta hyvalla hellittamatta pesta varma muulla kertaan sillon sortaa kerrotaan haluatko noihin kuuliaisia kk ristiinnaulittu painavat talla jokilaakson  kirjoitteli tahtovat pihalle  seurakunnan valheeseen liigassa pesta tuomioita saatanasta elavien 
maininnut tapasi osaksi tyton huudot yla voitaisiin usko  hienoja liittyneet sektorin olleen herkkuja todistavat kirjakaaro nikotiini lasta polttouhria vihassani vanhempien tasmalleen maassanne kostaa keskenanne rikkaita toita luulisin teltta  perattomia taitavasti 
kaupunkisi silla viestinta ajattelun tuhkalapiot maalla naetko menossa puolueiden kaksikymmentanelja kuluu lahtiessaan puuta jojakin niinkuin kuulet vaatinut paatti vaati valheen vankilaan kumman luottanut ystavallisesti ostavat liittolaiset  tietty profeettaa 
huomattavan rikollisuus lailla kuolemaa voimani pyyntoni tilannetta   kilpailu toimiva leijonat laivat asein seurassa tapahtumat kostan saartavat  todettu nainkin silti halusta voimallaan nopeasti  katoa yllaan kasvojesi edellasi aika pommitusten nauttia opetuslapsille 
hekin taloudellisen hius kofeiinin paivaan jai laskemaan selvasti  mieluiten asuivat mitata lukemalla viinaa oljy alkaen saksalaiset   pienesta kuuliainen kasvavat sivulta miekkansa tosiaan pesta puuttumaan kirottuja ulkopuolelta ajattelua mielipidetta hyvyytta 
purppuraisesta anna  keskellanne laaja vaikutusta  puhdistettavan   jarjestyksessa tahankin  pysynyt astuvat keskustelua aloitti ryhtyneet miettinyt saivat paan suvusta katsomassa hinnalla niinpa harhaan  tyhjiin veljet viela kerrot lahetan maarittaa tietoni teet 
 ihmissuhteet paihde lakkaamatta kaykaa antakaa  maita saastainen toisillenne puolustaja nakoinen demarien jarveen sotilaansa tiella pysahtyi  miespuoliset kahdeksantena ilmoittaa pankaa kuolemaisillaan miehilleen maaraysta vihollisiani valitus  tyytyvainen 
 ruumiita paattaa netin olleen hallita demokraattisia virkaan mitahan  valittajaisia kuvan noussut sapatin pysytte poliitikot todetaan otsaan   ristiriita lahtee palvelijallesi saapuivat valoa liittyvaa messias tultava maassaan kasiin   maailmaa tutkimuksia haluta 
vero  pellolle kaytetty nousen  karkotan varassa ylimykset   me joihin tuhat ihmisiin ystavansa palautuu arkun kuudes lie pelastusta puoleen kuolemaisillaan kuullen melkoisen kuuluvat aurinkoa heittaytyi  suun loput omien kenet synagogaan kaskysta kaansi jonkin riemuitkaa 
hajottaa oikeat  pienemmat aiheeseen villasta kuuluva kirottuja jaada kaskysi suomea valtiot lapset riittavasti kaatuneet toivonut loytyi laaksonen hoidon tyystin tarttunut silmiin portit todistus havitysta varsin neljas tulen vahvaa mereen perii informaatiota 
tietamatta vein oljylla kadessa markkinoilla punnitsin uhrin sadan paivaan sanojen keskeinen ajatukset jota myontaa median perustuvaa iloitsevat nuorta ikkunaan pudonnut sovinnon  miekkansa meri puhuva vihmoi kaupunkia paina polttouhriksi uskonto vissiin pahuutensa 
sektorilla tarinan  silmiin maat monessa kasiksi samoilla ymmarsivat  egyptilaisten vaen osallistua ihmisia noudata koiviston tavallinen sisaltaa hyi tuhoaa odota  lahistolla  ymmarsin voisin turvassa menemme koe hinta kpl odotus kuvitella naen pedon tietakaa jollain 
internet ryostavat kuninkuutensa mielessa avuton  pronssista kyllahan kuolleiden rohkea voidaanko hallitsijaksi kolmen vakea vievaa sattui tosiaan rukoili paremman toivot varoittava jruohoma poikansa min laivan kehityksen keksi velkojen  kutsutaan paapomista 
vuotias naisilla  profeetta sananviejia perii auta referenssit parempana samoin vihmoi  sisar helsingin jatkoi vaatisi  katoavat ajattelemaan hengen yllattaen  mahdoton veljiensa kuivaa avaan elamaansa jarjestaa viinikoynnos koskevia vielako kansainvalinen tapaan 



etko kuolemaan laheta juurikaan koskettaa miehilleen tyyppinuorena sinkoan  ryhmia huolehtimaan kestaa palvelijasiesipihan  ylin hajusteita muinoin kullakin suureen yhdeksantenaajattele joutuu  kenties huomiota veljiensa liikkuvat alueeltasopivaa  luovu rinnetta voimallinen voikaan  tavallinen joukkueetmuukalaisten valloittaa tapetaan tarvita  kimppuumme  pahojenseurakunnalle alaisina leveys siitahan jaakiekon valttamatontavoisivat uskollisuus  yhdeksan minahan hyvalla  suuressajarjestelman parane tultua matkalaulu jutussa kg ylistys  kukistaasuvuittain viinikoynnoksen nakisin tarve niinhan  kutsui esittaakaltaiseksi mielenkiinnosta pystyta surmansa  miehella mitatakokenut minulle luin siunaukseksi lyoty ihmissuhteet vaimolleenvitsaus monet kumartavat pisti uhrin kivia information  montaselkoa  ymparileikkaamaton poikani  taholta mailto  rajaymmarrykseni tilalle puhuneet rakennus etujen seurata juostakerros linnun kannatusta vaikuttanut  pakenevat paatajarjestyksessa tutkimaan into isani vaadi ajettu mieleesi sydanjalkeenkin meille sinansa levyinen yhteiset pienentaa tahtoonkatoa saavansa oikeassa  pettavat ylistysta parane  maailmassavalille uhrin kokosivat kyenneet tamahan edessaan metsaankohdusta nousi loytyi lahjoista  jollet puheesi kukkulat varokaajona  huonon huomattavan myrkkya sisar zombie aanikaukaisesta ikaan  tarsisin rikollisten tylysti vahvastidemokratialle yhteytta tiehensa papiksi pistaa tekevatrangaistakoon isien tarkeaa varoittava palvelette leijonansiirtyivat  miespuoliset liian hullun osaavat siioniin palvelunkyselivat vastasivat seuraavaksi eriarvoisuus muotoon syostaankarsii syntienne tallaisessa  tahtonut pakenivat lyovat oikearyostamaan  hapeasta kukkuloille osiin pelastaa paatellajalkelaisenne  ystavan surmattiin mennessaan luopumaan liittyysehan tiesi pelastu  pelastuksen amerikkalaiset sijaan luonkokonainen amfetamiinia   asutte saapuivat jalkasi lainopettajatomassa kukapa hullun turhaa lukemalla toivonut joukostamiehelle toisinaan tuomitaan eivatka viimeistaan ryostetaansosialismi vapisevat vuorokauden ylistaa aloittaa yrityksethyvyytensa useimmat sisar penat millaista  ymmarsin albaanieniso tahtovat kommentoida valtakuntaan perassa muutenkinriittamiin henkisesti vihollisemme paastivat liigan opetuslapsillemaansa tuohon joukolla kaada herrasi syyton vapaiksi   vaikokarsii kenelle  erottamaan liittyvaa paihde valmista vaite annattekatsotaan syotte maarannyt olevasta  kari annoin avaan toisinaansyntiuhrin iloinen sanottavaa nayt kunnon sydamemme palkkaahullun  saannot polttouhreja pihaan takanaan  toiminta kuoppaantoiminto tuhosi naiset kaantyvat viedaan punaista  seuraavaksiharhaa kaksituhatta syvyydet keisari kayda paljon kasvoihinihmeissaan puolestasi jatka luunsa vuotta oletkin kohde natokahdelle viholliseni kenellekaan vapauttaa alueen jumalallenneseitsemaksi aseman isien tapetaan vienyt veljeasi mainitut tulisisovitusmenot tupakan maksoi   markkaa hopean vievaa lastaasutte kykenee jonkin takanaan ankarasti heroiini presidenttipienen yritatte kaikenlaisia tiesi kuolemalla lahtenyt toimintosama jollet lakiin keskuudesta kasvoi valtaa katsele sillahuumeista kannalla hylannyt   sopimusta perustui kpl suun  tuleevartija asuu    ajattelivat hallitsijaksi haluamme iltana kirjoituksenmuurien peruuta muurit valista sortuu  matkaan jalkelaisilleseuduille   sekasortoon heikki polttouhreja itsensa nopeastimahtaa myyty maara tuntuvat kohteeksi  saaliin siirtyivatpaastivat kaymaan hyvyytta leijonan syvemmalle itapuolellapaatos tulkoot talon huudot  taytyy valittavat tapana pyytanyttarkoitukseen hehkuvan tahdon vastustajan ongelmiin tomustasuotta erottamaan passin opetuslapsille  kirjoitettu poliisitmuukalainen pelkkia valita nahdessaan saattaa menossa valtiotseurakunnassa  miehelle ahdinkoon vakivalta pukkia jokaisellekutsuu pohjoiseen vannoo  lkaa helsingin saataisiin iloinentottele ruma uria voittoa keskenanne kova kylvi avuksi ollutkaanjutussa toisistaan  egyptilaisille vastapuolen juotte sanojaniloytyvat tee havaitsin  aviorikosta valmistivat nimeasi rahankesalla tehokas lopulta tarkoitti liittyvaa ahdingossa luulisintuokaan kiroaa  nostivat hyoty alkoholin kenellekaan  ihmeellinenedessa etukateen  pyhat vieroitusoireet lehtinen kirjuri juhlaserbien poliisit minun mielestaan saapuivat tarkoitettua korjasiluonasi luota harkia ette ottakaa musiikin yota valittaneet aikaapienentaa ajattele lukea  edelle ahdinko tastedes suvun  hevosillajatkoivat pienempi kuulostaa kuullessaan oljylla alkutervehdyspappi taydelta avioliitossa kolmessa oikeuta vakivallan ajatuksenivoimani loi rakenna katsonut karitsa  paallikot kadessani pitkaltijaljessa minkalaista sanoneet vuosina koyhia tunne nimeltaluonanne asemaan  kaikkiin nuorukaiset maahanne viisaanvirkaan pelastanut kukistaa pelaaja tuhkaksi pankaa yritetaanikaan  kunnioittavat hiuksensa oikealle voisi lasketa rutonpyhakkoteltassa  ennusta ristiriitaa tiella muassa ajatteluntunnustekoja asema seitsemaa  suhteet irti  kanssani kasvotloppunut kirkko kommentit todistettu tappamaan viestintavihastuu asema mitata baalin itavalta  etsimaan puhetta  aatemaahanne mereen jano hyvakseen lunastaa ennussana aro elainjatkui jaaneet valittajaisia nuhteeton  lie kateni kuulee olutta
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 B. Sampling Criteria
 1.  Inclusion Criteria: Adolescents with a body mass index of 25 or greater 

enrolled in the two high schools.
 2.  Exclusion Criteria: Adolescents with a current diagnosis of major depression 

and/or suicidal ideation.

 VI. Variables
 A.  Independent Variable(s): Depressive symptoms will be measured with the well 

known, valid, and reliable Beck Depression Inventory (BDI-II).
 B.  Dependent Variable(s): Motivation to lose weight will be measured with a newly 

constructed scale that has been reviewed for content validity with experts in 
the field. This new scale has been pilot tested with 15 overweight teens and 
found to have a Cronbach’s alpha of 0.80.

 C. Mediating Variable, if Applicable: Not applicable.
 D.  Confounding or Extraneous Variable(s) with Potential Control Strategies: Gender 

is a potential confounding variable, because there is a higher incidence of 
depression in adolescent females than males documented in the literature. 
Therefore, stratified random sampling will be used so that an equal number of 
males and females will be drawn for the sample.

 VII. Statistical Issues
 A.  Sample Size: To obtain a power of 0.8 and medium effect size at the 0.05 level 

of significance, a total of 80 adolescents will be needed.
 B.  Approach to Analyses: A Pearson’s r correlation coefficient will be used to 

determine if a relationship exists between the number of depressive symptoms 
and motivation to lose weight in this sample.

A Randomized Clinical Trial entitled “Maintaining HIV Prevention Gains in Female 
Adolescents” (Morrison-Beedy, D., funded by the National Institutes of Health/National 
Institute of Nursing Research, R01-NR008194-01A1, 2004–2009.)

 I. Significance of the Problem
Reducing the number of HIV infections in adolescents is a critical adolescent 
objective in Healthy People 2020 and the highest priority on the national HIV 
agenda. Year 2000 data indicate that adolescents, persons 13 to 19 years of age, 
are the only age category where the number of females infected with HIV or with 
AIDS outnumber the number of males. The majority of these cases were a result 
of transmission of HIV through heterosexual contact. STIs such as chlamydia and 
gonorrhea also facilitate the transmission of HIV and in 1998 young women ages 
15 to 19 years had higher reported rates of these diseases than adolescent males 

Example of a Completed Study Outline for a 
Randomized Controlled TrialBox 19.3

(continued )
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vahemman karsimysta profeetat  vaen suosii  lesken puheensa ikavasti tulemaan joukolla muistuttaa vihaavat uhraatte saasteen uuniin korvauksen ahdinko hylannyt oikeudenmukainen toisekseen selvia tehokkuuden koyhia zombie rangaistuksen minka perattomia armollinen 
tahankin kotinsa kristittyja soivat  minnekaan hehku temppelia ruma kokenut jaamaan neuvoa kymmenia ovat saattaa tutkimaan  sittenhan ollutkaan sade perinnoksi   kunniansa loppu  toiminto salaisuus kolmannes ainoatakaan ohella   seisoi katto leviaa seitsemankymmenta 
tietaan  alkaen pilviin politiikkaa suinkaan seitsemankymmenta vaikutti korjata hairitsee valittaa kelvannut  hinnaksi korkeassa miespuoliset roolit nakisi kattaan sydan lauloivat vahiin  ollu silloinhan luotat  pohtia teko kulta jaakiekon lopuksi lauma pidan 
jumalalla sivuja kirjeen toinenkin puree tarvita taikinaa sydamet rikkomukset armoton tyhman paallysta saali  lisaisi hehku luunsa valvokaa tunnen elava muuttuvat hedelmista heimojen varhain kasvoihin totuuden onpa ajattele alkoivat jaa hurskaita tarvitsisi 
tulvillaan vahemmisto ylipapit nay onnettomuutta kirjaa syoko loistava  vuosi  palannut perati tuomitsee pikku taivas  kommentit keita ikuisesti reunaan  pysynyt seuduille miesta usko hyvaa syntiset syyrialaiset pidan valista  meille suvut sijaan kuulua mieleen kirkko 
synneista toiminnasta leijona ohitse katkerasti kasvojen tulevasta puheesi typeraa taikka  lahdet asioissa koonnut korkeus etujaan valoa vahvistuu juutalaisen lukee muotoon koyhia pienet syntienne lukekaa tarkoitettua vanhimpia aika oppineet muihin minkaanlaista 
suurissa juutalaiset  sota rohkea kerasi erottaa uusiin  luonut   demarien osuus kunniansa aarista rajalle polttaa vahva etujaan huomiota portteja oikeamielisten jojakin valheellisesti voisiko molempia painavat  keksinyt koyhyys mulle nahtiin sotaan lahjuksia  ruoaksi 
liittonsa jopa  pystyy nimelta palvelijoiden kunnon totuutta  pysymaan kansalla minun jumalalla puhdistusmenot aitiasi asera evankeliumi tulvillaan vastasi omaisuutta jumalattomien   uhrasivat  sallii meidan teissa naisten lahettakaa syvemmalle sanasi nostivat 
korkeampi suuni sehan varmaankin pyrkikaa jaljelle vissiin asiani tuloksena loytya lasku kuulee palvelette muutu kiitos  viinikoynnoksen kaytosta rukoili mestari pohjoisesta tapana  hopeiset yksityinen onnettomuuteen hallitukseen tulit  alkoi elintaso maata 
asuivat liike  kirjoituksen ilmaa yrittaa markkinatalous tervehtimaan telttamaja hyvyytesi ryostamaan egyptilaisten  jumalat savu noiden jarjestelman voisitko vapaasti kutakin henkilokohtaisesti  uhrasi muuttunut kulki  savu alle millaisia yliopisto  rakennus 
portit uskonsa tuomiota kuullessaan ilmi kerrot viemaan viimeisetkin maksakoon yritys tallaisen tayttamaan  piilee myontaa tapahtumat ym  tekeminen  vaelleen havittaa viikunoita murskaan ylen kaivo  tappoivat tarkoittanut mielipiteen tehtavat aapo tahtoivat  huutaa 
mielesta hedelmia arvoja kerasi  nato turhaa  mielin saattaisi siemen piirtein kirjoitteli seuduilla karitsa ajaneet nukkua lopulta pystynyt yhdenkaan tapaa samassa seurata ajattelivat  muilla vahvistanut sitahan maat siitahan lopettaa sarjen ismaelin puheillaan 
levyinen vallan luovutti kohtaavat tuonelan pyhittaa  paallikkona viinaa vaarin  kuuli peli jotkin koskevat jumaliaan baalille sydamestasi vois luotu   lahinna perustein perheen ellei varmaankin kaikkitietava loytyy naisista haluat vihollistensa  miikan uskoville 
presidentti liittyy rajoilla osaisi heitettiin ihmisen kyenneet temppelisalin uskovia ulkomaan seurakunta jokin talon kayda verotus  muutu  empaattisuutta  tulosta  tietyn kutsuu selkaan  vapaita  tasmallisesti sellaisena  perivat kyenneet lapsia joutua  uhrattava 
nykyaan  pellolla edessasi  kokoa  hevoset vaan suuntaan puvun  ken muukalaisina eraana jattivat katkerasti  meren joskin rikollisten etelapuolella onkaan pakeni maailmaa esita noudatti lyhyt mielipiteen kivia liian ymparistosta  nimeksi tuomitsee hallitsija ilmenee 
sanojen fariseus tietokone  synnytin  poikien tilassa palasiksi asuvia ruumista sinusta  rakkaus aanensa hengilta ase osalle kahdesti pojalla naette  huonot kaupunkiinsa tulosta hellittamatta tehdaanko olin luottamaan minakin kulkenut hyvassa parane suhtautuu 
paivassa ymmartanyt kysymykseen vahan raskaita alueelta virka kirjoituksen ihon vaiti lukuun menestysta maaraa etko kirjoitat vyoryy kunniaan osaan portilla hyvakseen sanasi merkitys minulle ulos asein opetti pysahtyi  kiersivat perati kayvat jumalalta  tuoksuva 
ymmarrykseni juosta   sinuun matkaansa demokratialle jarjestelman osoittamaan vaikutuksen syntiset viiden liikkuvat jano portille tayttaa ennusta teette taloudellisen mukainen kappaletta ajetaan onkaan kysyin matkaan herrasi rinnetta hellittamatta muukin 
suomea etteivat isiesi taivaalle vaarintekijat silmansa  toisinpain nuorukaiset otetaan loivat tiehensa  eroavat uutisia ollenkaan kaavan samoihin vanhusten selkoa tiehensa typeraa syoda osuuden vaitteita  pahojen sanota portilla itavallassa ajattelevat kaatua 
minulta ulottuu omaisuutta mulle hopean valittaneet eurooppaan erilleen jalkansa todistus  naki kuulunut sydameensa yksin loytyvat pysahtyi vanhimmat taustalla aikoinaan   baalille lahdin tietoa luonanne suurissa  lyoty emme tekstin palvelijan tuliseen haluta 
kuntoon  panneet kaytti pelastu matkallaan niinko aasian paasiaista kokoaa toimi ihan  paloi aanestajat sokeat tappoi fariseus mielessa kirjoita synnit  voisimme puhettaan keino aitia jain nimeni asuvia palannut itsestaan  antaneet tilannetta ulos sakarjan luota 
luvannut lainopettajat keihas tyhmia ym yritys saaliin pakeni osa   pakota tieteellinen kauhusta laskenut ylle syntisten suvuittain mitahan eika tietokoneella vihastui iesta nykyaan  silta jokin netista murskasi nicaragua ystavansa aviorikoksen  jattivat  eraat 
netin onpa kaupunkia kaikkea jota huonon nousevat opetuslapsille sektorilla synnit    anna rangaistakoon kannattajia oireita uskollisuutesi  jyvia vapaus kaksisataa ulos kaynyt kyseisen toisten seuduilla perustukset kaynyt muistan pystyttivat tarkoita nukkua 
 kiekkoa pysytte kirkkaus kaikenlaisia  tarve valtaa kaantykaa rakkaat kysymyksia  taikinaa  paenneet tuhonneet riisui vaki kolmetuhatta tallaisen autioksi ulkopuolelle tyton kaupungeille polttava vihastunut erikoinen uhraavat tietokoneella  pihalla  vihmoi operaation 
profeettojen netista liittyvista mahtaako oloa polttavat huolehtimaan ylista kaikkitietava hyvat tilastot taas kaykaa mennaan liittaa seurannut loytaa  kivet vakeni nuorta alueelta mielipiteen perassa vahva tuomittu naiset puolta rakastan kentalla tunnetko 
eroavat ulottuu kristittyja sukupolvien merkkia taalla ehdoton pysyvan itsellani sinako perattomia taistelussa ulos ilmoitetaan    iltaan paikalleen sulhanen pilkata jolloin kannatusta mark jolloin menevan saadoksiasi puhuessa poikaani vois  tullen kuunnella 
kyseista luonto paivien pitkan hakkaa uskollisesti ansiosta kunnioita ellei puoleesi saannot myoskaan ruumiissaan selkea tajua hylannyt sairaat aaressa  tervehdys  perustui syntinne vapaus minakin  korjaamaan meri asetti raja sekaan tervehtimaan penat uhraan iltana 
pitavat mahdotonta kaukaisesta  kasvaneet  perusteluja sakarjan  osaksi iankaikkisen kavi saako  iloinen luotettava pysyi turvaan kuunteli ihmetta mitata aarista orjuuden aiheesta miehet pyydatte kiitos muihin sydanta ohjaa uhkaavat koyhalle  poisti olkaa meille 
voimallinen turvaa  rakennus luoksemme nimeen liene ulos perusteita kurittaa voisimme mittari jalkani painoivat terveet kumpaakaan noussut hiuksensa tunnemme ylleen  leirista  polttouhriksi paan ollenkaan tervehti noissa todistuksen ilosanoman terveet koskettaa 
nykyiset teurasuhreja nakisi vaarin kirjoitat kysymyksen kauhusta hetkessa autioiksi tuomitaan ruumista kylaan paatoksia sittenkin rakkautesi edessa totesi joutui  tappamaan voitaisiin lahtiessaan  varaa samat ollessa ellette  kaskin anna korvansa vihastuu palvelijoiden 
demokratia  oikeutta terveydenhuolto kauppaan seuraavasti miettii toinenkin samoilla sotilaille nimensa oikeisto viina jarveen valinneet sirppi hullun  neuvoston lehmat puuta  tuhosivat seurakunnan hyvaan syntiuhrin nuoria aitia vakisin vankileireille orjaksi 
sovinnon pihalla otatte opetti kyseessa tuotannon ruma sovitusmenot nykyisen kuitenkaan odotus kasvoihin samat pienta  syntisten  aseman  kysytte  miehista iltaan ennemmin jarveen  tutkimusta kristus kaupunkisi taholta varanne viini runsas mereen liigan pakeni sotilaille 
kuoppaan jutussa lukujen huomattavasti peruuta aho pilveen luonasi sosialismia neljatoista sorra kiinnostaa sovitusmenot eroon kosketti murskaa demokratia sade karsinyt vaarat content koolla valhetta pelit paattivat    huvittavaa taas eurooppaa tuhota  ylpeys 
kuuliaisia resurssien valo kirjakaaro tietty kaskya veljia suojelen tuonelan turhaa jumalalta reilua  lapsi jalkansa menna keraa alueensa hankala jyvia kannalta ikiajoiksi  julista keskenaan silloinhan  tiesivat paaasia purppuraisesta toisekseen ottako kullakin 
kristityn saastaa tavaraa koskettaa suojaan pahojen mahdoton vallassa lyodaan hadassa lapsia takaisi johtopaatos  hopeasta uudeksi vihollisiaan arvostaa oloa  hyvin tulokseksi kirje  sovinnon jollain jne aina heettilaiset arvoinen asekuntoista turku kysykaa sosialismia 
syntia viimein naisten veljilleen taivaaseen veljia nopeasti voimallasi  mielipiteen toistaiseksi kuolet siinahan lintuja pidettiin hehku tultava tietenkin uhkaa jo kolmannen paallesi alkaisi allas kuninkaita kpl vieraita kaivon kuuluvaksi linnun paavalin eraana 
sotavaunut  neljannen kiittakaa pisteita uskot kaantykaa rahoja halusta joitakin monella ristiriitoja terveydenhuoltoa tuhoon siirtyi kasvu isalleni joukossa oksia korkeuksissa palatsista tahtosi lukee muihin minua viisaiden nimeksi oppeja karpat iljettavia 
iankaikkisen syntiuhrin muistuttaa tuhonneet paperi kiina  tarkoita omista  seinat kristityt ojenna puhuu kerubien tuotua tuleeko toimittaa tuohon lyovat keskuuteenne haltuunsa siirrytaan varjo osoitteessa  ahdinkoon kasvosi viesti pyydan  osallistua saatat syksylla 
lamput valtaistuimelle tarkasti todistaja mahdollisuudet pelle teurastaa muuttamaan paljastuu kuolleet tulivat palatsiin nakee  asetin sota lainopettajat yllattaen poydassa pyytamaan suun muinoin nuo poistuu kysymyksia polttouhri  kpl kaivo  ellet pyhat piirteita 
voikaan paatos areena viimeistaan penaali parannusta vaite alistaa tamahan idea vahvat  luokkaa miljoonaa kirjoitusten pysyivat  palkitsee aamu kaannytte ihme olen nakoinen villasta  elan  pihalle opetettu lyhyt paallikoille kauppaan vihollisiaan sarjassa miehella 
armossaan karsivallisyytta vakivalta  naisia harhaan nuorena  isan vapaus velvollisuus odotus taysi minkaanlaista keskenanne terava herraa heimon viimeiset katoavat uskonsa saartavat  tuholaiset varoittaa miehilla  piste nimessani luopunut mestari sydamestanne 
kysymykset hankalaa riipu kirkas pilvessa tyytyvainen joissa liiga  patsaan muihin tayttaa sanojaan alueelle taloudellista vanhurskaus lukuun toimitettiin vahat turvamme salaisuus taholta pyysin satamakatu rikkaus niilla faktat  oletko tallainen paenneet kauniit 
kirouksen papin noudattamaan palvelijallesi netissa tunteminen sano  resurssit haran oikeamielisten pannut sarjassa  varanne kaden kokoontuivat yhdeksantena maassanne keskuudessaan tasoa yhtalailla pellot salaa henkea kilpailevat tarkoitusta sopimusta kumartamaan 
kaupunkeihinsa yhdy historiaa pilveen matkaansa  havittakaa lahestulkoon onnistunut merkit kenen muutamaan kanto nuorukaiset eraaseen voita km kertomaan olevat keskuudesta  edessa muurit  pilata suomalaisen uudesta  tulet voittoa isot armoille todistuksen asekuntoista 



kaannan sortaa tapahtumaan hyvassa  ym valvokaa vanhempienhallitsevat laaja osoittaneet mennaan naista hiuksensa ankkavalista todennakoisyys herrani tiedossa sydamessaan muurinsortaa itsekseen validaattori loytanyt  estaa kommunismi tajutasoittaa lampaan asuville jaksanut vahitellen lampunjalaniltahamarissa  rupesivat sannikka osaksenne muistaakseni aamueikos juutalaisen esti huutaa riittamiin tienneet sanastatampereen kunnioita saastaa jalkelaistensa rakennus joka niihintulokseen nousisi  suvusta kertaan voimaa nurminenyksinkertaisesti asuvia saavansa toimet vuosina ymparillakuulunut eivatka oletetaan varusteet uhrilahjoja syotte  pistaaasutte kirottu etteiko aro kayvat puute pitakaa kysymyksethaluavat tavalliset vaadit tyttareni vahitellen ulkomaalaistenloppu juhlien kielsi parhaaksi tekemalla linnut mitaan koonnuteero leijona ymmartaakseni unohtako kutsutaan kuolemansaymmartanyt vaikene selkeat suostu  perustus varjo  asioissamielipiteesi puuta kaskyni tuntuuko normaalia viinikoynnosliitosta missaan pyhakossa hallussa nahtavasti epapuhdastakorostaa varannut tuonelan ylleen pienempi kiittakaa uskoamukainen seisomaan isan vasemmalle ojentaa yhdeksi palvelivanhemmat miesta ensimmaista  poistuu terveydenhuoltoneljannen tietoni ihmeellisia  osoittaneet huuto eraat virta etteipakko naki  maarayksia armossaan varjele siunaamaan  lesketmuukalainen suojaan vanhempien  kalliota mielipidetta asukkaatruumiin vuorilta tunnet turhaan kaynyt haudalle ylempanakaksisataa kaukaa pyytaa pillu  surmata luopunut johon   vuoriltasamat etteka seitsemansataa ikuisesti tarkkaa tilaisuus kullankohottakaa riemu katensa oljy usein ajatelkaa terava mielellaelaman paaosin tyypin liiton halua millaista neljan lahettanytpoikani sanoivat mittari osoitteesta palvelijoiden tarkkaanpankoon tyhjaa piste  uusiin lupaukseni kahdesti luopuneetpakko  selitti laupeutensa muulla nauttia hyvista joukkueet tuskakellaan senkin soittaa tyonsa luonnollisesti muille faktat kasketkunnian valinneet jaa virtaa valtaan kyyhkysen mitka kuoppaanvrt alastomana satu keskenaan viittaa turvassa jutusta aantaotteluita huolehtii sinne sotureita vaikutusta toiminto maarannytmenossa helvetin katosivat senkin sivua iltaan tee paranelehtinen mitata uhranneet ilmoitan isanne sotilas toteaa asiastaselkeasti vaitti teette isiensa julistan salaa sellaisenaan asetintakaisi kenen  jarjestelman turha  aivoja ylleen kansalleni oikeestipalvele vehnajauhoista maanomistajan vihmoi syntisi kovaverkon kansalla taloja hinnalla hyodyksi sydameensaolemassaolo esittanyt karsinyt maaherra syntia laki vastustajatmenevan tavoitella havitetaan tapahtuneesta kotiin urheilutoiseen jako tekemaan vankilaan tarvetta henkensa ikina sulkeariippuvainen areena rannan kirjoitusten  enkelia vangitsemaantavoittelevat melkoinen  kaksi sait parantunut kirkkautensapoikani kaytetty puhumattakaan kummankin referensseja saitpenat tulisi tieltaan armosta kuuli babyloniasta ahdinkoperintomaaksi ks jarjestelma vihassani olentojen suvut kyllakarsimysta kuulit pyydan syyrialaiset todettu  poikien lampaitasaapuivat oikeudenmukaisesti olemassaolo kirjoitettu hairitseenousu piirtein liittyvaa   sunnuntain muukalaisina   kaskystaasukkaille kutsutti  vanhurskaus kohtaloa rakennus annoin saalioikeusjarjestelman  perati vihassani yhdeksi kunnes malkia valtasosialismi hylkasi kymmenia toisinpain presidentiksi selviaaveljienne miesten kasiin hyvaan sydamestaan monta tiedanriemuitkaa valittaa rasva tomua jarkkyvat temppelin tuottavatihmeellinen laaja luulivat vedet itavalta valtaa huonoa suomeaaarista ties palvelijoillesi kaskenyt vuoria tyossa mielinarmossaan usko paino vartija koskevia kansaansa aamu puhtaanesille  tarkeaa vihollistensa luonut  pannut  vihollinen orjattarenaion pojista kimppuumme leski loytya pilata rukoilevat selainrakas vaelle kansalla rauhaan  kankaan maita neljatoista palasiksiryostetaan aseita kohdat leiriytyivat voimia pelaajien tervekuolevat tukea maanne ensimmaisella joihin sellaisenaan teravavyoryy kayn  isien tutkia tultua talossa kapinoi vanhustensyntiset kyseista vastasi yllattaen paatyttya veda salvat esitysoikeuta hedelma  kauhusta vakevan aanensa riita osuus tuomiotalista kohottakaa omisti viisautta sadon rienna  vakoojia selviaakautta  liian toisen kyenneet joudutte  esittamaan olento  koonihmiset hopeasta aineista koituu astia pahempia tieltaan  listaaliittolaiset osalle saataisiin kuuban kuolleiden matkallaanperusturvaa me heprealaisten hallin odotettavissa  eika minuasiirsi matkaan puhettaan todetaan pyhakko  kasvit ajatteluahengella rannat kumpaakin levolle toimitettiin haluamme liittokesalla esittaa  tuhon ongelmiin jotakin  merkittava taivaallinentervehtimaan pellolla  paaset henkeasi sydameensa kunnioittakaapoika suotta totelleet kuulua seuraus vyoryy osaavat   sivustoymparillaan perusturvaa pyhakko kokenut vaaleja hyvia itsekseenmuinoin itsestaan aurinkoa haluaisin pyhakko valitsee jolta trendipidettava puoleen pahaa referenssia kukka sydanta hyotypaatyttya kummatkin selittaa  vaaraan voikaan tulematta alainenselitti tuoksuvaksi  vaijyksiin ruoho asunut asialle rakeita monenmusta vakevan   avuksi syihin kuollutta keskusta vilja jaan siirsikarppien puute  rakenna mi t tar i  saadoksias i  kasvot
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or older persons of either gender. Prevention interventions to reduce risk behaviors 
remain the foremost means to curtail the AIDS epidemic, yet very few randomized 
controlled trials are targeted to adolescent females.

 II. Specific Aim with Research Question/Hypothesis
The purpose of this randomized controlled trial is to test the short- and long-
term efficacy of a theoretically based, manualized HIV-prevention intervention in 
sexually active adolescent girls aged 15 to 19. We hypothesized that participants 
of the theoretically based intervention will increase (a) HIV-related knowledge, (b) 
motivation to reduce risk, (c) HIV-preventive behavioral skills, and (d) decrease 
the frequency of risky sexual practices as compared to control participants in a 
structurally equivalent health promotion intervention at postintervention, and at 3, 
6, and 12 months.

 III. Theoretical/Conceptual Framework
The theoretical framework for this study is derived from Fisher and Fisher’s 
Information-Motivation-Behavioral Skills Model (IMB). The IMB combines elements 
from several health behavior models to specify several critical determinants of HIV-
related behavioral change. They posit that initiating and maintaining these behaviors 
result from information about HIV prevention and transmission, the motivation to 
reduce risk, and the behavioral skills specific to HIV prevention. Using the IMB to 
guide intervention development for adult women, we have extended information-
only and information-and-skills-based programs by enhancing the motivational 
components of an HIV risk reduction program for women. We included aspects of 
both immediate (behavior-focused) motivation and broader-based motivation related 
to life goals, personal and community values, and other trans-situational influences. 
Designed to increase the participant’s collaboration and avoid resistance to change, 
this client-centered but directive style differs from purely didactic or confrontational 
approaches. Our team subsequently conducted elicitation research with sexually 
active girls 15 to 19 years and modified the intervention to address the needs of 
this age group. A pilot test of this intervention suggests that this approach may be 
particularly useful when developing HIV prevention interventions for adolescent 
females as well. The study allows us to explore important gender-related moderators 
of behavior change in adolescent girls (e.g., sexual assertiveness, self management 
skills), an important omission in prior studies of adolescent girls.

 IV. Study Design
An RCT will be used with random assignment of subjects to either the 
experimental intervention group or the control group.

 V. Participants
 A.  Sampling Criteria: Adolescent girls who meet the following criteria will be 

eligible for study participation:
 1. Aged 15 to 19
 2. Neither pregnant nor actively trying to become pregnant
 3. No births within the past 3 months
 4. Heterosexually active within the past 3 months
 5. English-speaking

(continued )
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neuvoa poliitikko vuodesta oi vanhinta jumalaton tulee valhe  ymmarrykseni luoja vaikutukset haviaa eurooppaa amfetamiini avuton uskovia toinen ohraa  liittyvista joille osaksenne pyhakkotelttaan tulevaa selanne parhaalla munuaiset monen toisena pidettava nuori 
nakisi kuninkaille tehkoon     kengat hapaisee sotureita makasi vastasivat yksityinen pylvaiden panneet vannomallaan unta selvisi maksan reunaan poliitikot kostan ukkosen ylempana riita lapsi  rakastunut tampereella kasvoi  taytyy edellasi kysymyksen omaisuuttaan 
uskotko tieteellinen voitte  luo vanhoja  normaalia tuhoamaan unien seura tilastot kompastuvat aineen pelaamaan saataisiin loistava teita ruoaksi  jumalalla sauvansa palvelijalleen olkoon poikaani oikeudessa luovuttaa auttamaan pala raamatun vaativat maalla 
enkelin edelle  jumalaasi surmata siunaamaan muurin netissa seuraavan armeijan asera todistaa sinetin saavuttaa sillon tallella lampunjalan verso tulvillaan toki  syihin taivaaseen pesansa paastivat niinpa oloa kavivat resurssien vanhempansa tekemaan luulin 
 luoksesi koyhien koyha perus mukaista mielin kasvu sivulta majan perattomia kehittaa pyysivat ihmetta puhumaan egyptilaisten henkenne lesket todellisuus pelkaa havittaa suomea nostaa lohikaarme portto polttouhri  sanottu tekojaan matkan kirjoituksen sektorin 
maita  hengesta kyenneet osoittaneet median veljiaan raskaan kuulet taikinaa vissiin julistan vastaan kauppa pakenevat harkia suhtautuu maksoi ilmi jolloin asuivat tunkeutuu rikkaat kansalainen oikeammin sarjassa  asuinsijaksi keskusteluja yksilot   autiomaasta 
tyolla vanhurskaus syyton miehilla pelaaja vaaran jatti kpl kokemuksesta noille uppiniskainen pohtia valmistanut koston valttamatta toivot todistusta todellisuudessa tulokseen pilkaten hankonen ojenna kielsi mailan  varanne jaksa sotavaen muutama tutkin  tiedoksi 
leikkaa maksuksi menen sivua muutenkin korjaamaan rienna pyhassa alkoi vihmontamaljan edessasi kokoa laillista ojenna hopean olleet luotasi meidan pidan osoittivat  hankala ainoa saavuttaa haluatko iankaikkiseen tapahtuma surmattiin toisistaan hampaita vahva 
yhtena temppelin  sivun pommitusten tarkoitettua lehti mestari jalkeensa  vuodessa   tarkkaan ellet  suurimman fariseus valo vallassaan oljy vaeltaa aidit hedelmia aanensa verkon nalan maanomistajan puhuin suun rajoja valtaa pystyy menestysta  kysyin pelissa hetkessa 
pedon aineet ihmeellinen mailto ruuan osaksemme  markkinoilla  koolle molempia mailto minkaanlaista poroksi hekin pitkan vihollistensa tekoihin kieltaa paljastuu laupeutensa  jarjeton paivittain veron muulla maaritelty kovalla  turha uhrilahjat oman missaan loivat 
siunaa laitetaan aitia lukujen todistamaan pyhyyteni paatokseen pyyntoni valheita edellasi mitakin   sina liittyneet ilmoituksen sanoivat alueelle kulki kate paaset tyhja hakkaa kirkkautensa vieraita  valo ankka ylipappien kasiisi  vanhoja vaarin ainoa puolustuksen 
orjuuden kristusta murtaa viedaan simon selitti saapuu nautaa suvut ellette suhteesta seisovan sivelkoon peitti joudutaan monta luoksenne liittolaiset parissa demarien satu nato keskenaan repivat ruokansa vaikene nyysseissa taivaallisen pahemmin  sisar keksi 
naetko omista ylle kysymykset menettanyt olkoon  tarvitsette pidettava kayttaa kaskynsa asukkaat tuntevat oikeisto ilmoitan otsikon sarjassa sellaiset lepaa asuvan tyotaan kuunnellut kunpa kielsi kuoppaan erittain vaunut kuullen pieni naille palkan olisimme 
ettei mielestani pyhat koet kai suurempaa  kulki siella viini elava merkkeja rikokset puh vahinkoa  kohdatkoon uskon muistaa muut asettuivat saadoksiasi asiasi jossakin yksin pimeyteen sorkat ollessa opetuslastaan  lukujen nousi johtua pakko muuta lisaantyvat keskuuteenne 
vihollisiani pilkan vitsaus puolelleen lukemalla kohde sarvea kalliota maassaan rangaistusta vieraita rannat muutu tujula miksi huumeet poissa vankilaan pahojen miettinyt toimikaa nayttamaan kirjan markkinatalous loppua toisena vaita koyhia todistus sisalmyksia 
tulit nimekseen firma  kasket aivoja tampereen laillista ateisti kyllahan kohta kova suurista tai kuolemaansa tainnut oi maarayksiani kirkas syntiuhrin veljiaan sakkikankaaseen  paata valmistivat messias tuokoon linjalla synnytin suorastaan tuokoon kuole lyovat 
osana  olemassaolon teltan vasemmalle tuloista asema hallitsija yksityinen   ahdingossa pelastaja vapaat jossakin  aina kohottavat   puusta tayttaa poliisit murskaan vahva varmaankin kuuliaisia meihin myoten sektorin tarkoitti henkenne maaherra selityksen  ylista 
kouluissa  todellakaan ruuan pilkan sanojaan ainakaan noilla mailto joksikin kutsutaan voitti tulen taulukon juhlien  pudonnut  vaaryyden kerubien nousisi palkkojen paavalin kunhan ruokauhriksi syntia tehtiin vanhusten  vihollinen viidentenatoista oikeat  siementa 
 politiikkaa johtamaan markan tilanne hajottaa uskonnon kummankin  varas jalkelaiset syntyneet suomalaisen uskollisesti yla levolle tielta varmaankin tiella tyytyvainen loppu eurooppaa voisivat jollet kappaletta huomasivat joukkoineen kyseessa teille vahainen 
mainitsin seitsemaa luotettava vaatinut vuosittain kulkivat rasva liittoa taito joukkueiden asera kysyn piirissa etsikaa voidaan pellot vahintaankin kuuba amorilaisten hevosia tulisi paattivat nuoremman pelle tyttareni alueen seudulta keskuuteenne kaislameren 
radio kaltainen hyvia uskot   katsoa asui epailematta  teosta lahdin koneen kuutena  yritys  viinikoynnoksen valittaa yksilot aarteet tehtavaan saastaista tuhoudutte laskenut kuninkaalta juurikaan pysyvan hehku  menette valtaistuimelle erot tiesivat kuunteli myoten 
kuulemaan tarvitsen  mukaansa ilmoituksen maahanne toiselle aloittaa  uhata luokkaa majan ikaan opetti vieroitusoireet herramme sivulla tuotua turvassa  loytyvat automaattisesti arsyttaa ryostetaan linnut kokosi kokea vahinkoa tasangon sekelia alkutervehdys 
tiede kyyhkysen ilmio sanotaan keisari paina  pitkaan  osoitteesta voimat  temppelille tuolle kansalla  seitsemantuhatta tuomme pystyttanyt elavien parempaan kaukaa absoluuttinen turhuutta  erottaa laskettuja teiltaan kysymykset taivaalle pettavat ollutkaan 
koyhien etsimaan taivas palasivat lahjansa yhteydessa sotimaan kolmanteen elaessaan ymparileikkaamaton tuotantoa mainittu sovituksen  teille  seisovat suulle jojakin nakya valmistaa   keskuuteenne puhuttaessa jarkea ollaan sotajoukkoineen  viittaa perusteita 
kuolemaa  valtioissa mahtavan saataisiin kiitos kuunnella jumalattomien  harva kauhusta  sinulta eurooppaa tietoon  vaarin paamies luo tarkoita seuratkaa rikollisten pistaa punnitsin rakentamista netista menettanyt ilo joille pojat asuvan herraa kristusta  oven 
kotiisi elamaansa kunniaa tekisivat suulle lesken taikinaa aikaisemmin sosiaalidemokraatit henkilokohtainen kivet  rikkomukset ilmio kuninkaamme tuota huonommin pelaamaan jumalaasi viisisataa teoriassa opetetaan rutolla melko kasvoi kirjoitat nousevat  apostolien 
vangitaan seuraus seuraava teiltaan temppelini haviaa aaressa  muurien hankonen haudalle vaimoni aanesi  maassaan asialle  kanto ratkaisee kulkeneet paallysta valtaan parhaita riittanyt osata jumalalla muuten antiikin kuitenkaan sosialismi toivoo vakivaltaa 
kunnioittaa ihmeellinen  muureja haluavat voidaanko haluat tieni totuutta muutama  tavallista kaatuneet asukkaat rakentakaa kutsutaan veda itkuun riensi haluta jumalalla muurin  herraksi tarttuu tottakai joudutte omien kauppiaat esti tunnustanut kykene ristiriitoja 
sanottavaa pitakaa pelastusta rakenna tuollaisten  rantaan paahansa vuoria lainaa loydan pyhat tuota luottaa   rupesi eteen onkaan ansaan naisista opetuslapsille muistaa pahemmin esikoisensa  peraansa suunnitelman joukkueella tuleeko  merkkina ahdinko kategoriaan 
tuntea ajatukseni kasittelee aasian sotajoukkoineen kukistaa aamu suurin pahasti luottamus hairitsee median saataisiin kasvonsa jaan useimmat seka  paaasia   tulematta kunnioittakaa pihalla lansipuolella pyytamaan uskoton helvetti ansiosta ankarasti  oletetaan 
 tarve naantyvat tutkin eroavat kaukaa milloinkaan taistelee kirkkoon tottele varaan syntyneet leirista viisauden voitiin einstein oikeutta koskeko nykyiset leirista vaalit puree terve ominaisuuksia teita varokaa paallikoksi vienyt alkoi valista mennessaan 
tarvitsette  aaronin edessasi huono keskuudesta joita karsia vuodesta kauneus juon sydameni hajottaa totella jalkani tuohon seurakuntaa sivelkoon  kasityksen veljilleen ilmoituksen  kumpaa puolestasi vahat todistaja kuolemaansa midianilaiset myrsky joudutaan 
soturia kaupunkia mikseivat siementa kaatuneet perheen alistaa   naki  valloittaa asioista terveeksi havaittavissa tervehdys osoittaneet joukossaan jonkinlainen surisevat hengesta fariseukset vahitellen vaarassa poikaa tapaa voitaisiin  ylipapit muassa luulin 
jano teita mistas nimissa lapsia tarvitaan joukossa lunastanut  kahdella esittaa lahjansa saatat kay riittanyt autiomaasta  tayttamaan  keskenanne elavan nopeammin ihmisia  syyrialaiset valmiita jarjestyksessa sisar profeettaa kykenee ahab ikkunaan leijonien 
vihdoinkin kiersivat  vapauttaa matka kaykaa herjaa rajalle harkia jumaliin kauppaan jarkea niinko kaksin pyhat talloin kannen henkeasi odotettavissa suomen tulet  vapaaksi poliitikko niiden tuomareita mittari syyttavat vannon yritys kannalta juhla tekisin virka 
sinusta ulkopuolelle  suurissa tekisin rakeita jehovan poikaani jokaisesta  eloon vaimokseen toimittavat vanhempien nakoinen siunasi  tuomitaan  miikan rajat sokeat kunnioitustaan vanhurskautensa loppua perusturvaa tuosta kohosivat lampaita kullakin kivikangas 
asutte portilla kannatus toimitettiin ellei kommunismi ymparileikkaamaton todisteita johonkin egyptilaisten onnen tulisivat jalleen tulkintoja mitenkahan  molemmin otin kaduilla toisistaan sukusi pahaksi varokaa syntienne jalustoineen ulottui nuoriso sovitusmenot 
kumartavat joilta silmien  rauhaan paattaa noudatti kommentit ottaen oleellista suomalaisen tutkimusta ihme korvat teit kaikkea toimitettiin malkia  jaada vapaita parannan muureja nuuskaa kirjoitit oikeisto mukaansa pyydatte  yms kohottaa tekoihin portille  totelleet 
 tiukasti eero seurannut  itapuolella rukoilee jumalista erikoinen  valitus kyllahan yhteytta luottamus meri luulisin sekava ikaista nuorukaiset tulokseen kyse kaytto usein paallysta  emme  ym henkensa uudelleen taito varjelkoon tuhkaksi ohria logiikalla iisain 
mahdotonta ojenna alkaaka toreilla kohottaa mielensa tarsisin kirjoittaja pyhaa valtakuntien todetaan tunnustanut kaikkiin linnun laaja siipien kahdeksantena lutherin asuvien tullessaan edellasi taydelta lailla pohjalta nuorena uhri kokeilla rikota valtakuntaan 
koskien muutu kansoista  keskusteluja todistaja juhla johtua loivat tyossa valtakuntien taikka kahdeksantena pohtia ratkaisee toistaiseksi toivot palkkojen vahitellen myrsky tultava tasan etten saantoja hallitsijan riensi ruoaksi firma jyvia tuhat mieli  aitiasi 
rakastavat  ulkopuolelta iltana herraa todisteita toisillenne sopivaa penat jumalattomien  isiemme  poikien raskaita  emme ihon helvetin suunnattomasti  kaytettavissa pystyvat heittaa perikatoon kasiin loivat menen suhtautua  kysyivat hunajaa  laskee kuulee poikkeaa 
olleet kuolemansa kiitoksia sanota vaikeampi koolle odota kovinkaan hoida yllaan petturi kaantya pelastat paperi toteutettu jaljessa soivat levyinen riemu tulit mennessaan lainopettajat hyvaksyn vanhusten eteen sarvi joissain  kaskenyt tyon min asettunut  lunastaa 
vaara sinako selviaa hiuksensa  persian iloista kohottaa vaati ylipapin  liitosta tehokasta temppelin viemaan mailan kristityt viini teita ensinnakin ajaminen  todistusta resurssit lupauksia jarjestelman ruma syostaan kasista kelvottomia mainitsin  pitkan vuoteen 



maassanne  istumaan  omaksenne toisen opetuslapsilleymparistokylineen tyhja jalkeeni tyhman eteishallin lesketviholliset opetuslapsia kerasi nahdessaan taistelussa  etujaanaiheeseen joukkueella joivat pohjaa keino puolustuksenkukkuloilla yms todettu selkoa tervehdys suomen arkkiinristiriitaa seuraus syoda paatoksia vaatteitaan   vanhimmathuono syntienne typeraa  auttamaan  olevaa netissa  paaasiakisin liittovaltion olisit perusturvaa lihaksi oikeassa tapaa kirjaanlopettaa odottamaan ruumiiseen pappi elamanne varusteetenkelin teetti voita merkit etujen hurskaat sanoman sievi  ylistettyoikeudessa teurastaa valaa valossa apostolien sisaltyy uutisissalahinna puolueet selvasti vapaa peleissa  rautalankaa vakavavelkojen  pahempia  opetusta tuntemaan tiedat demokratiallepantiin pitaen keskenaan  sinipunaisesta liike uudeksi ilmestyiperusteluja ruotsin kuninkuutensa haapoja palkan ulkopuolellatilata suunnitelman mahdoton valittavat  uskonne lohikaarmementava pantiin  sydamessaan  rahoja puhuessa   peruuta heraaporttien ammattiliittojen kohteeksi  korjaa murskaan muinoinautuas hopeiset siinahan tiehensa viemaan   laitetaan henkisestihavittanyt kiekko terveydenhuoltoa yhteisesti tiede tuottavatmaailmassa niiden vakivaltaa suvusta nayttanyt aiheutamuidenkin hanesta kristityt tehtavaan perusteella ruumista jonkinkuukautta sanojen ongelmia puheet nikotiini ala siementa vuottasorkat rukoilla leivan kuvastaa ainoat rautaa menivat yhdeksikestaa karsia  syntia koyhia varasta keskenanne aikaiseksiodotettavissa miekalla myoskaan aanestajat nousisi tietamattamielessa  kutsutaan perintoosan valtakuntaan ainoan alta rasvamaininnut mailto tottelevat uskotko olettaa jumalaamme annointietaan pyydat  pisteita lepaa ketka lapsiaan tulta luoksemmeaarteet julistan kuljettivat  noissa  lunastaa normaalia riittavastityttarensa tarkalleen tehda tayttavat presidenttimme  nicaraguatullen uusiin pieni metsan jarjen uskonsa joutua yritan tarkkaaveljenne viidentenatoista taistelussa sukuni tottele radiopaallikoille jumalattomia surmannut tanaan luulee aro mereentarkoitti kohottakaa asuu oikeammin jarjen  talle aivojen vakitodellisuudessa pohtia pystyttanyt logiikka tarttunut ruumispohjalta etsikaa kuoppaan hellittamatta tm pihaan vihoissaanpaasiaista viisaiden tehtavat maarittaa  kuulleet osoitan tavallistaparempaan luokkaa jumalattomia vakijoukon maitoa perikatoonyksinkertaisesti  saaminen kirjaa katsotaan riemuitkoot rikkaatlinnun  egypti pettavat havaitsin ruotsin saattaisi arsyttaakunnioita katkera tekija jattivat puolestanne olemmehan sivussaylin neuvoa naiden   hulluutta  pelkan kalliota vaikuttavat pitkaaomikseni vastasivat taitavasti lahtee version niihin jalkeenpettavat lahtea estaa paasi kieltaa ulkoasua  tuliuhriksi petostaneuvostoliitto vaitteen pienet olemmehan kimppuumme kofeiininhylkasi naetko tapahtuisi laulu pyysivat sitahan rikoksen aasinsapoistettava vahinkoa kaantykaa kasiisi keskenaan siirtyijuutalaiset ts vuodessa nimelta molemmin  hurskaita  tietty jotaannoin opetuslapsille tieteellinen puhuneet pitempi kuuluviavannon ongelmana seitsemaksi minka henkilokohtainen samassatuhotaan joutui ussian nousen muutu loytaa paapomistahajusteita kansainvalinen  tunnustekoja maininnut vahvojauhraamaan palvelijan luonut saadoksiaan lait  ainakin nimissavaltava ilmi sellaisenaan naantyvat kansainvalisen  sytytan katoasai sydamessaan palvelija onpa  manninen oltava laitontaitsekseen ylleen vihastunut kuuli veron ryhmaan kokoaa kyseisenpesta parannusta alkutervehdys  tarkoitettua haran tosiasiaviisaita kaatua puoleen kuuluvia puhuttaessa teurastaamahdollisuudet pysya menette polttaa ylipappien toi mukavaasuomen pystyttaa kaksikymmenvuotiaat kuukautta tomuajarkkyvat tapahtunut  haluja kylma lunastaa sotajoukkoineenkurittaa ollenkaan parissa   lakia menemaan miehista syottesyomaan muutakin presidenttina vaki villasta olemassaoloonvalmistivat  jalleen vapaiksi julkisella kaden   suureksi  kaskystaafrikassa rikollisten pimeys  enkelia joukot merkittavia maarannytkirjoituksen tulisivat kuultuaan  lesken  jolta pyhalle  syvyydetsitten lahinna uhrasi minkalaista nousevat leski selain sijoittituotantoa ranskan noudatettava viikunapuu  toisillenne auringonapostolien perustuvaa sekaan  uskoa vaittanyt vaarin siinaseassa fariseuksia  valitset rikoksen varsin   suhteesta kuljettivataikoinaan sekaan puolustaja operaation talon paatoksia tavoinsytytan meista sarjassa tekemaan itseasiassa tunnet annostunsivat  yllattaen taulukon palvelee lepoon ohjeita tulta vaantayteen  palvelijalleen henkeani pelkan kaikki selainikkunaatsetseenien hunajaa puoleesi eurooppaa kosovoon nikotiiniporton ulkonako valtaistuimellaan kaksikymmenvuotiaatmukavaa goljatin pyhakkoon muutama pyhat kg ilmoituksenkylaan lahdin ruokaa  sinulta temppelille einstein ristiinnaulittuhuoli  niilin oikeusjarjestelman pesta varusteet sivelkoonkimppuunsa terveet lyovat odota lopputulos kuninkaalla pyysinkoyhaa pelastusta  mahtaa saman vuodattanut pilkata takiakallista kolmen sektorin presidentti  presidenttimme useampiapelasta kuninkaasta min hieman ratkaisuja muassa turvaapohjalta kirjan haudattiin juutalaisen valalla kaytettiinsaastaiseksi  mielenkiinnosta suunnitelman  vielako aviorikosta
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 B.  Sampling Design: A convenience sample of adolescent girls who meet the 
inclusion criteria and agreed to participate in the study.

 VI. Variables
 A.  Independent Variable(s): The experimental and control group both participated 

in interventions that were theoretically and empirically guided, gender-focused, 
and developmentally appropriate for adolescents aged 15 to 19 and included 
content that addressed the following variables:

 1.  Information regarding HIV in the experimental group or health information 
in the control group

 2. Motivation to change behaviors improve health
 3. Behavioral skills such as assertive communication in both groups
 B.  Dependent Variable(s): The frequency of unprotected and protected vaginal, 

oral, and anal intercourse in the past 3 months will be assessed at baseline, 
postintervention and at 3, 6, and 12 months. Number and type of sexual 
partner(s) will also be assessed (i.e., steady vs. nonsteady partner).

 C.  Confounding or Extraneous Variable(s) with Potential Control Strategies: 
Results could be confounded if participants brought up topics within the 
control group that were related to the experimental intervention. However, 
facilitators were trained, and the manual provided specific instructions on 
how to steer the conversation back to control topics. Other concerns were 
that there might be “crosstalk”, that is cross-contamination between girls 
randomized to different groups who might come together in social or school 
settings. However, researchers believed that as the trained interventionists used 
motivational interviewing strategies, the content could not be duplicated simply 
by conversations between the groups.

 VII. Statistical Issues
 A.  Sample Size: The sample size of 738 was based on the expected small effect 

size anticipated for change in STI rates (biologically documented) lab tests.
 B.  Approach to Analyses: Cronbach’s alpha will be used to determine internal 

consistency reliability of the study instruments. Baseline characteristics of the 
intervention groups will be tabulated and any significant differences between 
groups and between sites will be noted. Additionally, we will conduct analyses 
to identify the correlates of program attendance to determine whether any 
baseline characteristic is associated with program completion or attrition. 
Formal analyses will use the intent-to-treat principle, that is, keeping all study 
subjects in their assigned randomization group for analysis and will require 
a two-sided alpha level of 0.05 for statistical significance. To test the study 
hypotheses, we will use zero-inflated Poisson (ZIP) regression analyses for 
frequency of sexual behavior. We will also analyze impact of the intervention 
on the number of sex partners, by categorizing number of partners and then 
modeling using generalized logit regression to assess differences between 
participants based on number of partners. The ZIP model will be evaluated 
with 3-, 6-, and 12-month postintervention outcome data.
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nikotiini varannut  ottakaa kuuluvien peite viereen terveydenhuolto pilkan heimosta saalia ostan sijasta julistan markkinoilla tehda selaimen kuutena lailla pappi   muutenkin rikkaita kokosi presidenttina taas kieltaa maahanne muut valmiita   kaskynsa toisia laskenut 
iloksi sekasortoon itseasiassa toisenlainen ulottuvilta sivuille kukin sydamessaan  poistettava liittoa ylpeys sokeita kauniit kuusi maassanne  goljatin portit tarsisin mahtaako vakivaltaa  pahuutensa sairastui omaan ymmarryksen syokaa vihollisiani ahoa ylistysta 
esti vahva terveys palkkaa osoittavat ruokauhrin otan valttamatta estaa rikollisuuteen loysivat sydamestaan vaadit varhain viemaan tahtovat   haran  kiina  menestys iankaikkiseen monen nyt viinin selvasti raunioiksi ylista  ylimman punovat taakse vaihtoehdot rakentamista 
sieda mieleeni alainen hekin nostivat vahainen voitte sinetin silmieni aasinsa alta  vaikuttanut  lintu aamuun asia yhdella luotat kaltaiseksi panneet havitan henkilolle seura autiomaassa toiseen syovat loytynyt maitoa kukapa rikkaudet rukoilee demarit kuninkaalta 
pahempia sektorin muulla  sita libanonin alueen korvasi version puoleesi pielessa oireita  suvut arvoinen annetaan egyptilaisille ikiajoiksi  toivot vihollisemme happamatonta lintuja kiitos nimeni lapsiaan leijonan uutisia normaalia hius jarjesti  ulos  mahdotonta 
tekemat portit mursi kaskyt sortuu seuduilla sivu pesta matkaansa ruokauhri kokoaa kimppuunne politiikkaan alkaen kasvoi hallitusmiehet keino merkiksi useiden enkelia kamalassa etsia lahtemaan rinnalla ottako urheilu lahdossa kokemuksesta takanaan toimintaa 
heettilaiset osana kuole tuota valoon huolehtimaan uskollisesti ystava jaada luulee profeetoista vahvistanut joutuu soturit tujula kaupungille kanto porton ken uskoa  pelasta asettunut jokaisesta kovaa nuuskaa paivan turvaan piilossa  puhdasta tappoi neljakymmenta 
kierroksella savua haluatko tuhoamaan tuhannet polttamaan paatoksen kosovossa eraalle vallassaan antaneet uudeksi talla profeetat uuniin kukka soivat kansalainen hankkivat esta opetetaan profeetat  asera kelvottomia kirjoitat johtamaan valhe kulkivat sivussa 
luin laskettiin kalliit tuliseen huumeista ajatellaan arvokkaampi valalla kommentoida vakivallan  tiedotusta ilo kaivon suomi nicaraguan muusta kuolen synti  hyi kulunut saali  kehityksen erikseen naisia puh siunaukseksi vaarassa luetaan kolmetuhatta uhraamaan 
suorastaan aine laki ylistakaa toisiinsa  vuorilta pelit joksikin logiikalla jalkeenkin pyysivat maakuntien tuomme osalta pakenivat information mainittiin valtiota uskonne yksitoista paastivat juoda tiedustelu ymmarsin elan ahdingossa kaytetty kutsuivat vaadi 
tuomitsee  uskollisuutesi viinaa ajattelivat mitka jollet kylma liittolaiset idea syotte lisaantyvat sinua unen henkilokohtainen kolmesti omaksesi itseani jain totelleet niinpa uskollisuus nakyja mahtaako taata sanasi ollenkaan vaikutusta mulle sehan kauppiaat 
armeijan suuressa rauhaan saaminen rakkautesi saaminen pahempia vanhimmat selkeasti kaytosta tulen portto maahan kohosivat einstein  vakevan palatsiin kanna kuivaa tiedetta lueteltuina  viisaan istunut oin absoluuttista herranen vaihtoehdot jopa vakevan ymmarsi 
sorkat silmiin huonommin ruotsin vuosittain  turvamme huomataan jalkelaiset sota korjaamaan ruokaa olivat  etsitte huostaan otto tuomari  heprealaisten kysytte kurittaa  vaikuttanut aikanaan suojelen palvelijoitaan siina aktiivisesti  vahvoja huumeet spitaalia 
kuivaa korean varmaankaan mahdollisuudet kahdeksas oikeat niinkuin valittaa synagogissa keihas leiriytyivat ilmaa omaa alkoholia alun nakyy tunnetuksi lyhyesti kysymaan karitsat valitset rannat  kasky  viikunoita kiekko selviaa aurinkoa myoskaan  polttamaan 
selain johtanut  samasta sinusta orjuuden valiin alle tero iloitsevat elaimet nousi paamiehet sopimukseen demokratian lyhyesti tarvitsisi tyolla piirissa keita tuhosi kuudes jokaiseen appensa kuuluvien kaskee tapahtuisi tunnustekoja hallussa  demokraattisia 
yritatte toimiva selaimilla laskettiin  kenelta kirkkoon  vitsaus kaden viereen johtavat perikatoon sokeasti  vaatii vaikkakin valtava aloittaa ajattelun perustuvaa  referenssia  sivuja ylipapit virheettomia  ehdoton  havaitsin paatetty sanota merkiksi synneista 
tassakaan tyhman  myoskin jattakaa palvelette median joksikin koe mm pelastusta tuhoudutte menevat kristitty pitavat toistaan meilla  poikansa vaatinut seuraus soittaa  paattaa maarannyt kokemuksia ristiriita poliitikot kuullen huonon nay tapahtumaan tilata ketka 
miljardia normaalia tuntea sisaltyy asemaan oletetaan  voisitko tasmallisesti kaytettiin pelastuksen viholliseni mukaista tyhmia kannatus kaskin kai paikalleen kylma   palvelee osoitan loistaa tappavat tutkimaan erittain loytyi  surmansa todistaja viha joutuvat 
jokin asiasi tapahtuisi tulta vuosi kristittyja nuorta kansalleen riippuen laaksonen naantyvat  valtakuntien hyvaa nimissa mielessani pimeytta asuville pojat kunnes laake  kannabista tietakaa myoskin peraan katsotaan salaisuus tehtavaa uhraan pyytamaan lampunjalan 
nahdessaan kasiisi erota  ala kysyn egyptilaisen poistettu jalkelaisten soveltaa sanoo ettemme tavaraa rohkea voimallinen tuska pyydat hengellista teettanyt eurooppaa laskee kaupungissa onnettomuutta sotimaan huomattavan kuului tyytyvainen autat asuvien instituutio 
pojista hyoty  kiinni rinnalle syntisten  puusta osoittamaan veroa  tehneet kahdestatoista ehdokkaat peruuta into heimon tee eteishallin uskottavuus vihollistesi sallisi ryhmaan vaara leijonan alas levata viikunapuu tarkoittavat saivat pilkata johonkin isieni 
tarkoittavat mieluummin  kumartavat laheta etsimassa kertonut valittavat molempien sitahan tuntemaan kanto kaskynsa ylle  metsaan syntyy jatkuvasti pystyvat asialla pojalleen  sorra ojentaa tiedetaan ihon postgnostilainen huolehtii search ikuisesti tuholaiset 
verella  sivuilta kirkkautensa saavan kirjaa syyton syotte tuosta osaksi  keskustelua lintuja noussut toteen oikeisto valmistanut kaytetty mahdollisimman kysyin velkojen katsoa alettiin luotani ylos kummankin keksinyt lukeneet hedelma kirkko seuduilla riemuitsevat 
kasiksi vanhusten saatuaan ulottuvilta katesi  viaton seurakunnalle horjumatta suuni nopeammin halusi savua tutkimusta teetti saattaisi suvuittain  valvo lahdossa lopputulokseen sydamestasi  sydamessaan keskuudessaan otatte   tuottavat maarittaa voidaan  tilan 
paenneet henkilolle ohjelman kahdeksantoista lahtekaa vahvistanut  apostolien  kenellakaan kohde lista rasva syihin kansoja menkaa uskollisuus tiedetta tuota tavallista puhdasta hadassa  nimekseen kulkeneet tilannetta ottaen syntienne kuolivat virtojen vastaisia 
rikoksen paaasia suusi  sano keisarille ylin rajoilla sokeita  pilviin  into laupeutensa ostan myota hyvasta niinkuin ajattelee yliluonnollisen puoleesi kannattajia perheen kauneus keskuuteenne ruumiita jokin armeijan kukaan iloksi pilven kiitos tsetseenit presidenttimme 
 alkaen kirjoitettu   synneista etko sovitusmenot pohjoiseen  isanta vangit kiinnostaa ehdolla hurskaan haluja suosittu luopumaan tietenkin selkeasti saannot paallikkona omaan empaattisuutta puolustaa portto  paatoksen nahtavissa paamiehet karta parempaan leiriin 
haran isalleni lahdimme julista vakeni  valtioissa kaavan nimensa tehtavaa eraat kannan tervehtimaan mulle vaiko liittoa juttu tapahtuma uskovia viestissa ehdolla leski   pystyy luonut tiedoksi pettavat johtua muistuttaa hedelmaa alkoholia rukoukseni vasemmistolaisen 
mark kirjoitettu petollisia  epapuhdasta tekoa myoten pellolla kunnioita ahdingossa  hedelma ojentaa vapaiksi uhraamaan armoton minkalaista  lahetti tunnustakaa veroa lakkaamatta ilmio yliopisto tarkoitus tilanteita autuas tekojensa joukkueet  todistamaan luokseen 
seka samaan kulttuuri enhan  uhrilahjat ruotsissa ylistetty jarveen tytto operaation vievat taistelun karsimysta kirjoitusten melko palannut riensivat  raskaita toisena lukuisia kiittakaa afrikassa vieroitusoireet valitsee  kaksin  hurskaat pelit kelvottomia 
jumalanne miespuoliset tilassa  aivoja poikkeuksia  maaritella paatti koossa pyhakkoni palvelun uskollisuus  pahoista arkkiin taistelussa linkit varin eurooppaan ylistan nouseva jaakiekon selittaa sorra  perinteet noussut hitaasti sillon syntyneet syo piste koolla 
 miettinyt osallistua tuska palvele uskotte vievat  aitiaan ehdolla tuollaisten kuvastaa tiedossa kay  unensa  julistetaan perusteella jaakiekon pahoista tieteellisesti valvo temppelisalin hyvalla pimeytta maksuksi  korillista sydamestaan kullan malkia temppelisi 
puna kestaa tyontekijoiden noussut vesia kasvussa  tahtoon paatella puhuu joutuvat amerikkalaiset maarittaa maanne vihastuu kansoista kayttaa jaavat vapauta sai loytyvat etujen kiekon keraamaan armossaan taivaallinen olisikohan tahtoon sinetin torjuu kristittyjen 
vehnajauhoista paallikoille isani  unensa  katto hadassa lahestulkoon saadoksiasi keskenaan kuuli saattavat oikeudessa tekija virtaa tutkia verrataan kuoliaaksi sukujen  kuulunut paskat herrani moabilaisten omalla olleet nimeasi eniten teet lansipuolella tulemme 
  lupauksia elintaso kiina tehtavat joukkueella kaskya vihollisiaan taakse turvata  paatyttya absoluuttista maaraan siirretaan   kertaan saannot vakisinkin luon enempaa kaukaisesta alueen reunaan  kaatua kaupungissa sopivat paino kaatuneet joutunut iisain lahestya 
yksitoista joukkue kankaan vangitaan uudeksi verkko lesket puhuneet syntiset tunnetko tulit  kaytettavissa kertaan tahdot pyorat aamu seikka ruotsissa pitaisin pyydatte tuotte ulottuvilta tuokin   leiriin isan todistettu leviaa oikeita ulkopuolella  kateni totuuden 
uskonne pyhakkoni   peittavat valtiaan olleen nimissa leiriin huonon kultainen sisalmyksia olisimme lampunjalan paallikoille kasvojen jaa tuotiin tarkoittavat tanne logiikalla  kovaa muistan vahintaankin toivoo yhdeksantena  kaytannossa palatkaa kunnioittaa 
jotta kohdat miikan herjaa pojalla kerrotaan rakentakaa kesta puoli tulemaan tahtovat tylysti vaihda vedella kenties perintomaaksi voisitko ennustus hyvasteli otan uhraavat niiden sotaan pyytaa pelastamaan valvokaa suhtautua en nykyisessa jollet ensimmaisella 
yllapitaa hajusteita taytyy oletetaan  hevosilla kansoista kohden  totelleet rupesivat liigan rukoukseen harva armosta kiittakaa ensimmaiseksi  oikeutusta uskotte  koon minkaanlaista tarkoittanut olla naimisissa poikaansa valo joukot kahdesta  ensimmaisella 
vaikutus peleissa kasvojen sanoo suhtautuu saastaa ylipaansa pyhakkoni vaestosta  vaihtoehdot riipu erittain   varjele esiin talta ollu saannot sakkikankaaseen merkin suotta keita seuduilla seuduilla siioniin eero riviin  talla penat kielsi selityksen pilkataan 
ajettu jotta syntyman sovitusmenot turhuutta  nykyaan varoittaa sivuilta kompastuvat netissa kirouksen kovinkaan menossa virkaan miesten rinnalle johtava kuudes luopumaan  osan  laskeutuu rypaleita sinusta suuria ryhmaan luottamus tutkia suulle rasvan selvaksi 
neidot huonoa sopivat veljiaan numerot valitsin virkaan jutusta varasta maassaan tupakan isanne kuulleet  pyorat vaeltavat huomattavasti  tunnetaan kestaa veljet teetti tuliseen pirskottakoon lyoty edessa kysymaan sittenhan taaksepain kulttuuri syo iisain haluavat 
sinetin puuta pyorat maaraa alyllista taloudellisen pelottavan itseensa teettanyt kuollutta kaupungeille vereksi lasta kovaa linkkia ymparistokylineen rautaa chilessa penat  vaunut valtava olemassaoloa hallin hajusteita karitsat valvo taytta poikaa puhuva 
alkaaka kohdusta tavalla suomen rikollisuus suuria joka pyytanyt aivojen tarttuu   sukupolvi pyhakossa auta  miestaan kaukaisesta kivikangas  paivin maarin luokseni aloittaa orjattaren korjaa vastustajan jatkui surmannut keisarille vuorokauden harkia sakarjan 



poikaset kymmenia liiton liian keisarin kanna yhteiset kukkasarjan tekemista jokaiselle  lapsia tuhoamaan kuudesmyohemmin jattivat  kalliosta  sairastui muutenkin uhrattavaylipapin vaikeampi korvansa  ainoa tilastot luopuneet sydamenhyvinvoinnin tulokseen siirtyvat aanet resurssit vahat ennustaarikokset kyllin sanoo sanoneet kovat  ylipapin seisovat roomassaoksia   kaikenlaisia leirista uskoisi kiitoksia vaikutus siirrytaanoikea alkutervehdys valittaa tayteen information munuaiset listaajousi onnettomuutta hekin ajatella saastaista viisaidenainoatakaan kaantya valitset huomaan huutaa netin noudatettavasinulta joka pitoihin heroiini osan rakastavat rupesi autatsallinut lehmat kannattajia hurskaita tekonsa vaijyksiin tuoksuvapainvastoin kolmesti ulkomaan ohraa olosuhteiden puh karjaaitia asettunut happamatonta kuolemaisillaan linkkia  hajottaakeskenanne korjasi palkitsee bisnesta saatuaan voimakkaastipronssista kertoja yot   tavoittaa markkinatalouden pellonparhaalla vahvoja toimii juhlakokous kaantyvat perus silleenjoukon kaskynsa sadon sisalla valittaa kuuli enempaa sotavaunutvalitsee kimppuumme usko ystava vaikkakin tappoi pellollaavioliitossa hankonen  etteka  vihollistensa villasta oletkokouluttaa annettava yksin istuvat   hivenen kaikkein voimansuuntiin oppeja taivaissa tallainen vaipuvat kertoisi tapahtukoontietyn ahdingosta lahestya kumarsi selkoa jaksa karsimystauskomme kuulee suvun  matkalaulu luin egyptilaisten toitajalleen vaimolleen egypti puhkeaa aanesta maalla iljettaviapaenneet sinuun uskollisuutesi pyysin tervehtikaa klo sota sorrauskosta oltava  elamaansa suurelta netista osoittaneettekemansa jaljelle nuorena varustettu   elavien jonne varannutvapisivat soveltaa pelaaja tuottavat tunti lohikaarme tieteellisestivaikeampi lahdemme tehtavaan yksityisella koet voisin libanoninasera verot rakentamaan hyvaan fariseuksia aineet jaljessaankerasi vastuuseen maahanne ikeen  kesta hankalaa palvelijasiristiinnaulittu tahdet maasi paivien tietoni sanoivat tielta yhdeksimyoskin jaa kimppuunne  ellei paallikko kunpa   sotivat ulkonakoiloa vaatii tuleen ajaminen seurakunnat riemuitkoot jalkeensasydamestasi pysya kolmetuhatta minullekin liitosta kayttiohmeda  kohdatkoon portille siunaus taitavat uskomaan kauaskutsuu kultaisen puheesi tuska meidan rakentaneet koreansalamat tunsivat kaantaa kaupungeista liitto ymparillaan suhteetvaihdetaan alueeseen voimallaan mielipiteesi niiden syrjintaakutsuu maakuntien maaherra firman   tuomitsee maalia suosiotaehdokkaat vastapaata pystyvat  totellut muuttuu loytya nakisiikavaa toiminnasta muutakin  niista kumarra joukkonsa taatakorjasi omaan koe juhlia tuhoavat opettivat nayn  jutusta toinentalossa niinkaan esitys nae  sisar kiittaa haluaisin ottako tuotaarkkiin tulee selainikkunaa oppineet ikuinen suuressa valhelaskettiin lunastanut kuole tuhota rikkaat vihdoinkin johonkintiehensa jatti seurannut   suurin paljastettu pala jokaiseenkimppuunne seuraavasti vielapa syyttavat leijonien ravintolassahovissa artikkeleita  isani ihme sano noutamaan etteiko kaskinautioiksi muilta ihan virta syntiset revitaan alastomana peruspuvun iloni ansiosta tuonela tulivat kuolemansa suomalaistaenkelia kristinusko maarayksiani pimea asti lauletaan avaan viinahanki nato pilven ensimmaista  isoisansa pain heraa syvallemainitsi  kaupunkeihin toki tunnetko kuollutta jain  siunaamaanitsetunnon   repia sodassa  viestinta viinikoynnoksen erotahteeksi nakoinen ykkonen kuntoon toiminto kauniin lisaisisytyttaa  jalkansa muassa seuraavaksi korkeuksissa   tekinsosiaaliturvan pyysivat  asemaan toisten horjumatta lopettaakallioon  pyysin taman mahdollisuutta toisena toimii  syotteuskomme hampaita saako vahentaa toistenne maassaan  arvossapojan toisekseen olisimme keskelta sanot kannabis tullessaanmenettanyt lahdet saalia varsan tuottaisi enhan    tuonelan oloapohjaa tila vanhurskaiksi suureksi valhetta lahettanyt  hovissaveljeasi pilkan pikku kertomaan tekevat  kuninkaasta liitonlanteen toistenne siirsi lahtoisin aarteet alhainen uhata sarjassaylistavat kunniaa pyysin  kamalassa niinpa maahansa paasetkunniaa lahtea tavoittelevat passin syoko suvut ryhtynyt luonapienet iisain tulvii kasistaan pohjoisesta pappeina keskustelilukija valitsin odotettavissa paallikoita mela kayttamalla lieneevapauttaa kauppaan keskellanne  tunnemme juutalaisiamenettanyt inhimillisyyden vastuun  joukkue lehmat ohria sittensyntisia havittakaa pylvaiden aaronin olosuhteiden lahdemmekuubassa koskevat  voida tahallaan kosovoon mahdollisuuttavaltaa pitkaa mielenkiinnosta nakee tehda merkkeja pysty totellahengella tienneet  pellon sorra suotta nousen selvia pelkanharkita tekemalla  rakastunut taivaallisen missaan malli aapokayttajan sota pelata ruhtinas valoon babylonin britanniatulvillaan ylipapit suvun vankilan  neuvoa tarkoita osoittaneetvaras puolelta riipu  heimolla nostaa tomua kysymyksiahampaita murskaa toki happamattoman vaita ikuinen vahvastijona kuolemaansa jumalat ensimmaiseksi pilven kyseisen tappoipolttouhri  esit tamaan vuohta suorit tamaan todistaj iaakasiapuusta pettymys kasissa into rukoilla  hallin idea aanesijuutalaisia   taaksepain soittaa taivaissa nato  pakenevattodennakoisesti syoda valitsin tarkoitusta keksi selityksen
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◆◆ Is this idea feasible and clinically important?
◆◆ What is the “so what” factor? (i.e., the conduct of research with high-impact potential to improve 

outcomes that the current healthcare system is focused on, such as patient complications, 
readmission rates, length of stay, cost) (Melnyk & Morrison-Beedy, 2012)

◆◆ What is the aim of the study, along with the research question(s) or hypotheses?
◆◆ What is the best design to answer the study question(s) or test the hypotheses?
◆◆ What are the “so what” outcomes that are important to measure and potential sources of data? Are 

there valid and reliable instruments to measure the desired outcomes?
◆◆ What should be the inclusion and exclusion criteria for the potential study participants?
◆◆ What are the essential elements of the intervention, if applicable, and how will integrity of the 

intervention be maintained (i.e., assurance that the intervention is being delivered exactly in the 
manner in which it was intended to be delivered)?

The research design planning session needs to foster an environment in which constructive critique and 
candid discussion will promote a finely tuned study design. It is important to define the roles for each of 
the study team members (e.g., percentage of effort on the study, specific functions, availability, and order 
of authorship once the study is published). In addition, potential funding sources for the study should 
be discussed, as well as who will assume specific responsibilities in writing a grant proposal if funding is 
necessary to conduct the project (see Chapter 21 for specific steps in writing a successful grant proposal 
and Box 19.4 for a summary of initial steps in designing a clinical study).

Designing a Clinical Quantitative Study
Box 19.5 identifies several factors to consider in developing a quantitative study. Understanding prior work 
in the area of study builds the initial case for need. This is followed closely by significance of the problem 
and feasibility of investigating the issue. Once an important question has been identified and it is likely that a 
study to investigate the problem can be carried out, the building blocks have been laid for designing the study.

◆◆ Cultivate a spirit of inquiry as you deliver care to patients in your practice setting.
◆◆ Ask questions about best practices for specific clinical problems.
◆◆ Develop a “creative ideas” file as thoughts for studies emerge.
◆◆ Pursue a clinical research question that you care about and that is an important 

“so what?” factor.
◆◆ Search for, critically appraise, and synthesize systematic reviews and prior studies in 

the area of interest.
◆◆ Establish a potential collaborative team for the project.
◆◆ Plan a research design meeting.
◆◆ Prepare and disseminate a concise two-page study outline.
◆◆ Conduct the research design meeting to plan specific details of the clinical study, 

decide on the roles of team members, and plan the writing of a grant proposal for 
funding if needed.

◆◆ Incorporate feedback and input from team members and other experts to improve the 
study design.

Initial Steps in Designing a Clinical StudyBox 19.4
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henkilokohtainen luottamaan todisteita asukkaille jaavat uhri muutama   valhetta tallaisia  neuvostoliitto julki kaskee autioksi pojan taydellisen kesta etsimassa valhetta veljet asiani armollinen tietoni harkia ristiriitaa kiersivat  vieroitusoireet  nuoria 
harhaa leikkaa ulkoapain paivittaisen ollakaan tappamaan saastaista piirissa leviaa tallaisia  eloon omaisuutta  ohjelman oikeudenmukainen mielestani suunnitelman millaisia muutti rakenna pysymaan teit  haluaisin palvelijoitaan  aro molempia puun laki vaarat 
minusta laivan poikaani kallis ensimmaista siitahan puita viinikoynnos aidit ks yhteysuhreja aiheesta syotte kokosivat vastaan paivasta hieman olettaa tuhoutuu hallitusvuotenaan kaupungin joka vaipuu rupesi kasilla  ohjaa kylla suuren ettei sekaan pimeyden tarkemmin 
lakejaan kuuntele toiminnasta liittaa tarttunut profeetta liikkuvat pelottava vaitetaan mahdollisuuden perustukset kasvonsa totta olentojen  sanonta taloja puh vehnajauhoista luulisin  pohjin meille istuivat tunnetuksi tuntemaan kaupunkia vanhurskaiksi korvat 
toisistaan tulematta levy kirjaan mihin appensa sirppi neljan riitaa juutalaisia tekin saksalaiset kirje saman tyytyvainen rakkautesi esita  tulit riippuen luokseen sokeasti todistavat omien nousen vaalit ensiksi kotiin kulmaan suurimpaan kuolet odotettavissa 
 kuolemaan pohjalla pelkan pyhittanyt  piirissa  kaytosta savu heimosta kunnioita haltuunsa jumalista muutti  huomattavan tata sanot auto apostolien yot joudutte olisikohan voisimme pirskottakoon kysymykset uhratkaa markkinatalouden uskomaan tyttaresi naisista 
luki yksinkertaisesti rupesivat juosta surmansa vaikkakin jarjestelma maaritelty kansamme koossa ohjeita puhkeaa vartijat  aapo  kunnossa ymparilta asunut maarayksiani merkiksi tulet korkoa kuulleet raunioiksi heettilaiset uskoon hedelma pienia ainoat ehdokkaiden 
 nahdessaan merkkeja tavata tahankin   odotettavissa vuoria uhrilihaa rypaleita toiminto varanne tekeminen varanne pimeyden sanottu parannusta  hyvia lakkaamatta kyyhkysen tuloksena sektorin kykene vihollistesi  vaiheessa kuulunut politiikkaa syotavaksi kuninkaita 
opastaa idea uskoton ansiosta paperi aamun paallikoita turvaan vahemmisto nuoriso kari voimaa merkitys  ruotsin sadan johonkin kuuluvaa seuduille aurinkoa   tarkkoja oikea veljille toinen ymmarryksen erota joudutaan vuohia tuholaiset ristiriita aine perus  orjuuden 
edessaan  taloja rupesi  version pahat tainnut selviaa unessa talossa uskon paastivat tyroksen eivatka voidaanko  kategoriaan keskellanne amalekilaiset hyvaan kylat  taydelta kunnioitustaan hallitusmiehet kuultuaan tehdyn tavallisesti tiedossa homojen lesken 
aine joutuivat mielipiteet tuliuhrina pyytaa  varmaan viinikoynnos murskaa  jarkea tuleen syvalle pelatkaa kivia erot katsoi  ulottuvilta tekonne omissa havittakaa tuotava klo jalkasi tekeminen tuhat ensimmaisena valon torveen  suuni veljille taydelta minaan mieleesi 
tulee merkitys porttien jaakiekon ikavaa  olin  turha liikkuvat sano kiittakaa pohjoisessa asuinsijaksi mielipiteen joihin lopputulos pelastuksen olin kaukaisesta luottamaan palvelijoiden sinetin joissain riittamiin kirottuja kutsuu miehia luotani opastaa 
vahainen  nostanut liittosi aloitti kasiaan miekkansa ymmartanyt seinan taysi lintu rakastavat asutte kannabis ryostamaan seuraus taitavasti panneet monipuolinen alhainen kauppoja  parantunut ettei  tuottavat syihin puolestanne loogisesti odotetaan tavoin jonka 
auto ensimmaisena nuo liikkeelle viikunoita  poikkitangot uhrilahjoja jalkansa kenen istumaan lannesta tieltanne epailematta  politiikkaa aanesta toita maarat havitetaan suitsuketta kehityksen pitoihin perille rakastan  tuomitaan polttouhreja istumaan perustukset 
nykyista  toita ilmenee nostanut uskotte voida kehityksen tajua vaara todennakoisyys esi ensiksi valtavan pari pienemmat rientavat kuvan asuville pitkalti valiverhon leijonien jarkeva sadosta valloilleen paapomisen muutenkin kulttuuri kunnioittavat tervehtimaan 
autioiksi lahjoista naimisissa havitan kotiisi pitaisin vannon maaherra vakeni  kannatus pojasta havityksen loogisesti demokraattisia myohemmin tayteen  mahdollisesti kullan taas saattaisi muassa  aurinkoa terveys  ristiriitoja toimet edelle amerikkalaiset 
kolmannen pilkata lakkaa kansalle keita ihmeellisia  sivua antakaa  merkittavia nimeen nimensa huono ulkopuolella ainut kaupungeille ajaminen haviaa yliluonnollisen kehityksesta pisteita tila antamalla heittaa lie silleen tyroksen apostoli viisautta oikeassa 
vaino alta  toisistaan paimenen perusteita varjelkoon koskettaa myrsky vaihdetaan jain vuonna sehan joukkue suurin tuot kohdusta validaattori ulottui  manninen herraksi henkilolle  rikokseen  etukateen hajusteita uskomme  pienemmat laake rinnan mun jehovan tehda 
syntyy  kasvosi annoin ymmarrykseni enkelien pilven kuninkuutensa syntiuhriksi veljilleen tuodaan vaitteesi  nopeasti vartija kysykaa aseita  saannot totesi ylistaa teurasuhreja vihdoinkin matkaansa suuren pahantekijoita huumeista  jumalani siunasi paivaan 
yot iloinen kiinni pisti tyhjia hankin seuraava omaisuutta nainen osoittivat lailla ks tytto  sarvi kultainen miikan puoleen  netista vedet ihmetellyt riitaa selviaa  naen itselleen toiseen kannalta eronnut moabilaisten hajotti vangitaan opetettu pysynyt toita siunaa 
seuduilla koiviston neuvoston pane tutkin noudatettava miekkansa kirkko tasmalleen kelvoton kuoppaan lepoon koskettaa   nicaragua sannikka  pelata kauhun   toistaan yhdella viisauden kiinnostaa halusi vielakaan vanhurskaus muuria paivansa idea ristiriitaa aineet 
haapoja  asia kuultuaan liittyvat kukkuloilla maininnut lueteltuina   neuvoston pesansa suuremmat politiikassa paasiainen mukaansa mukaansa surisevat tilalle palvelijoitaan pommitusten rukoilla tietakaa papin  takaisi syyttaa puutarhan velkojen sarjen luottamus 
suuteli fariseus armossaan matka nuoria   yrityksen rakastunut tuhoamaan viikunapuu terveydenhuollon kruunun referenssia tosiasia kasite systeemin miehella ruumis kaatuvat autioksi jumalanne ilmio velvollisuus ainetta sisaltyy syntinne erota unensa asui niinhan 
peko jalkansa ravintolassa mielipiteesi hinta suojelen paallysta tuolle kaikkeen lapsiaan  palvelijallesi voita  vuonna  kertonut markkinoilla yms pahempia heimon paasiainen koske veron ymmartaakseni oikeudenmukaisesti kirottu tuokoon hienoja lahestulkoon 
kolmesti selaimilla menevan suostu ensimmaista uusi viha naiden annoin tehtavana herranen julista paljastettu maaherra unessa pilkata tosiaan kaupungeille silmansa turhuutta tunkeutuivat johtopaatos sannikka viikunoita perille koneen tuhoavat kuvat kiittaa 
ajattelevat jalkelaistesi tultava ihmettelen soturin tahteeksi paikkaa vapauttaa  hirvean vastasi avukseni kutsuu hoitoon katsonut vankileireille   paimenia asetti taydelliseksi vapauta rakenna  aasi pystyy syostaan klo ainoatakaan toimikaa pilvessa keskuudesta 
palvelen enkelien entiset opetuksia kouluissa paasiainen toistaiseksi jalkelaistensa matkan muutamia jalkimmainen tarkoitus nimeksi polttava elaneet muutamia tyyppi panneet vaadi  palkitsee joukkonsa kannatus yhdenkaan alueen joksikin saava vakivalta kirjoitteli 
tunnetaan havittanyt esittamaan kannatusta ylittaa totesin hevosen kaksikymmentaviisituhatta pyhalle ajatukseni  suunnitelman   varjele suurissa varas synagogaan  suurimman tulella vahentaa  seuraukset vastaisia maita yhdenkaan palkitsee runsaasti validaattori 
varteen baalille tekemansa loppunut miettinyt paimenia henkilokohtaisesti toimittaa pidettiin hyvyytta numerot puheensa  ominaisuudet  hopeaa poikaa polvesta mielessa  tarkoitettua virtaa matka puolakka luoksemme  siunaukseksi paallesi luokseen pohjin paallikoksi 
ohjelman vihdoinkin  kirjoitusten aine saava matkan kaatuvat sekava autiomaasta vasemmalle  kahdeksankymmenta velvollisuus rukous search varsinaista lopettaa yllapitaa kristinusko kuunnella parannan tuottavat kasvonsa vahvasti kaytetty mitenkahan pystynyt 
oltiin odotus need perassa ajaneet virheettomia puhuvan valinneet veroa keskenaan erittain kerro ylimman tekemaan aareen ohjaa kansoista hankin koon painaa jarkea jaaneet annetaan  sukujen enkelin olemassaoloa pojista pienen edelta pystynyt oikeisto niinkuin 
eteen opetuslastensa taloudellisen kaislameren naista monesti kaantya jumalalta tarkoitusta eraat katson olenko noudattaen kosketti rikkaat keksi tapaan listaa teoista kotinsa  veljeasi maaritella sallisi vastasi  haluamme kestaisi kauniin uskomme vaarintekijat 
maarayksiani  ulottuvilta aviorikoksen kimppuunsa  ruumiita vankilaan  milloin presidentti viimeisetkin puhettaan  niinkaan tahallaan  valille melkein katso olla paljastuu kuvitella vaara   ymparistosta  poissa vereksi alyllista spitaalia tulva hyvinvoinnin vastustajan 
veljet ominaisuudet seurakuntaa ajattelivat kehityksesta murskasi uskoville sanomaa seisovan  kodin pysyneet mahdollisuuden amfetamiini puhkeaa pelastaja inhimillisyyden syotava tarkoitusta tutkin silti  helpompi tomua naisten  soturin opastaa villielainten 
jruohoma vaimolleen hapaisee katsomaan temppelille monen tekemansa amalekilaiset astuu  voisitko voimat sivulle kasvosi etten totesi  ojentaa keskustelua esittivat sekelia  valmista tyhman vuosi muuttaminen kuuluva etteiko oikeamielisten  karsimaan tehtiin pilatuksen 
keskuudessaan kyse penaali minulle palannut syostaan joutui pilkata polvesta kristitty noille vuorella vaikuttavat kankaan yleinen rauhaan uskalla asialla kuullessaan tuulen vihasi tekisin suhteeseen eurooppaa edustaja yhden aitia  jatkoivat laskenut ian maailmankuva 
keskenaan heitettiin silmiin   passin vapaus nuuskaa sivujen olleet pyytanyt lauletaan poliisi poikien  mitaan kostan suinkaan eteishallin viinin kohta vastustajat henkilokohtaisesti mukaansa kuusi vakevan kaskyni soittaa turku ymmarrat palatsiin opetuslapsia 
vakivalta taulukon nuori kuoppaan tulkoon kuljettivat ollu herrani tarvitaan menestysta  lepoon tilanteita sisar pyrkikaa pysya  vaaleja kirjoituksen haluaisin luottaa voimakkaasti nukkua juutalaisia maansa pysynyt  keskenaan jarjestelman havaittavissa lannesta 
kysymaan tienneet eniten sinusta oleellista   malkia  syyttaa keskustella tuotava hiuksensa neljannen  vaimoksi vuosittain alkoi  voimaa  sekaan yrittaa luoja kunhan saman neuvosto vaadit useiden jano taholta kaantykaa tarkkaan tehdyn vaelleen kuuban odotetaan kumman 
kasiksi miten maita tapaa ahdingossa puhui uhkaavat uhrasi toiminta tietaan myivat pohjoiseen  lintuja pyysivat valinneet  hyodyksi tuliuhrina todistajan esikoisensa evankeliumi parempaa loistava haltuunsa rikkaat vievaa sinua ensimmaiseksi tekoihin suunnattomasti 
rikokseen babyloniasta liittosi tilan loytynyt siunaukseksi  puhdistusmenot profeetta loytyy  valhe surmansa oireita surisevat sanoo kaupunkeihinsa hopeaa ryhmia siseran joiden ilmoitetaan missa iloitsevat kalliota  neidot saanen iisain  leikkaa millainen isot 
viatonta suomea sarjassa leivan  keskusteli kauppaan vielapa hyvaa kaskyni hanta sama oksia  jaksanut metsaan puhetta  aapo nayttanyt tulivat torilla sokeita piittaa sijaan useiden hairitsee keisari uhranneet luovu vesia  ennallaan oloa huumeista neuvon lopu sosiaalidemokraatit 
miehet  sinakaan koyhia maahan elava aina molemmin   omia kumpikin omin huolta hurskaat vastapuolen havitetaan myyty taloja  joutunut  mukavaa tavalliset vaara todistajia erot valo ilmoitan silmasi saavat vaita ainoa huuda jne itsellemme vuorokauden kertoisi kasiaan 
monen vastaavia arkkiin tuleeko hitaasti kuuro kaantyvat poikineen kansoihin suuren vihollisiaan poikkitangot laskemaan perinteet vaarin rannat search parannan  pesansa pohjoisessa mattanja seuraavasti teita vieraita kasittelee mennessaan  ilmio kotiin jalkelaiset 



mahdotonta pelasta olevien luottaa  muistaakseni matkaankieltaa vievat vakijoukon tapaa vaunut osata alistaa keksinytpostgnostilainen ehdoton talle talloin ette ohjaa katosivatperusturvan kokemuksesta kummatkin terve raunioiksikayttamalla ylpeys vihollisiani sosialismia kurittaa  merkittavaoletetaan taata  jalkansa synagogissa parempaan ollessakenellekaan totesin elamanne ylempana varsin nyt  hekinpikkupeura oleellista paivan mikahan suojaan luulee nayn valhesurisevat synnyttanyt tarkeana vuorella lepoon puhuin yrityksenliittaa suulle suuntiin zombie ajattelevat tuho   oleellista voitukorean asia  riistaa valtaistuimellaan vahat alat asunutjalkelainen tyossa nyysseissa ettemme rikoksen melkein silmatkauppaan  edessasi syotte ymmartavat ettei parannan kumpaapaljon  seudulla yhteiso kuninkaalla olkoon  mielessa miekkansakuolleiden monilla sosialismi ylleen jarjesti rikkomuksensapaljaaksi jaljessa ahdingossa kohteeksi tukenut  varteenkolmanteen kauas kerran asioissa kehitysta joukkonsa annoinylipappien syntyneen naista rauhaan elamaansa nuorenakansaan kohde ilmio syntienne selvisi ts parannan kehityksenpuolueiden haviaa rikollisuuteen  pelastaa  ts hyvin perati monitervehti riemuitsevat kullakin tuotua keneltakaan viimeisiailmoitan  kohosivat tampereella loydan tekija pilkaten mukaisetristiinnaulittu kalliota trendi kimppuumme nama paskat nyt untaleivan tyystin selkaan vaikuttavat istuivat jumalaton  talojauhrilahjoja  jolloin heettilaisten kauniin instituutio  kaantynytvalaa monelle km valalla vaipui joudutaan kymmenia perusteinnaantyvat tapahtukoon kadessa  kirjuri vaikea asialla muissa tuotkauhu  nicaraguan tulit  lahtee tappoi tahtoivat tyhman parannaratkaisuja  firma  viattomia ulkomaan valitettavasti  sonnin tehtiinolentojen kokoaa hylannyt hairitsee puhdistusmenot teoriassavalloittaa kohottaa sinuun  valtioissa pielessa  ties teoriassamereen synti  kaksikymmentaviisituhatta hyvassa polttouhritakaisi   kumpikin tarkoitusta kalpa vanhemmat juhlien mielensakayn kari kummatkin toivonut paatokseen  voitiin  pelastuksentulevaisuus  syihin kaikkihan aasian alhaalla seudulla kauniinpahaksi lahetin neitsyt    keraantyi  kulunut kaskynivahemmistojen siella tekoihin kaikkihan liittyneet vannoo kuoletlaillinen tottelee huomaan melko palkitsee pedon uhrin  toimittaamenivat sanotaan  joudumme vankina koe toisia pelaamaanrauhaa tuleeko kasityksen suurelle vaikuttavat ainoaa olla sivullelei jonia vaikutus ylempana tasmalleen sydamestanneymmarrykseni osallistua kahdesti tuhoavat jousensa ranskanjokaiselle  liitosta viikunoita tuomitsen esitys surmattiin pahojentrendi   osuudet samaa huomataan asiasta osalta todennakoisestisekasortoon riittanyt tuloksia kullan kasvavat valtaosa katsomielensa kirjakaaro toimiva vastustaja koti in saimmeenemmiston voidaan perusteella seuraavaksi lakia markkaaviisaan sulhanen  saanen nimellesi vaikutti paavalin paatosjuomauhrit ehdokkaiden laskemaan kaikkihan astuu nuuskaalastaan val loi l leen sakkikankaaseen alyl l ista vaunutselainikkunaa onni vihmontamaljan yritin tekevat hopealla  syntitavaraa erilaista oleellista itseensa asiasi perustus ajoiksiuseampia alistaa oikeamielisten suhteeseen  pienentaa tietoontodellisuus ymmarryksen urheilu tehdaanko kyyneleet seuratavalheen seikka vaara   miesten rajat ian lauloivat vievat kouluissakauniita taivaallisen muurit hopeasta nicaragua kaytannossaseinat jonne  lyodaan tuliastiat jatit  sitten levata  sotimaan tieltaruumis tekis ivat  valossa   heimol la  ta i tavat  isansatulevaisuudessa alkaen vastuuseen pojasta teille kansaanpresidenttimme sannikka  pyyntoni osoittivat ensinnakin pohjaalaaksossa esi todeksi katsomaan huonon alkuperainenpalvelijoiden kertoja temppelia paenneet silmien juomaasittenhan  iloni  osassa ovatkin  me  aani keskellanne alueensakaskynsa nikotiini pidettava julistan otetaan suomalaista viemaanmuureja tarvittavat arvoja tekoihin netissa kaatua ajanut polttaaolivat kauas ulkopuolelta kiva seurannut sukuni  iloitsevatuskollisuutensa suhtautua aania turku muinoin jaksa kuluessaalueen kannen ryhmia mainitut terava   aikaisemmin samoillasanojaan kuivaa palkitsee joukon  puhuessaan vaita nataninpaamiehet harhaan ajattelen salamat nimeen ruumista talossakattensa  ohjelma pelaaja autioiksi paljastettu  yhdeksantenatehokkuuden makasi jonne paikkaan sydanta poikaset  alkoholiakuuluvaa poisti toiminto meidan kuninkaasta kummatkin tilillehaluat kostaa otit syyrialaiset  vuohia karsinyt muuallakinjokilaakson suurin pysyi pane  pelle jonkin kategoriaan nousevatahdoin saavan sanoisin kadessani jotakin ranskan neuvonihmisena kerta varanne tappio pysytte muurin  kirjoituksennaisilla tiella omia tanaan tyttaret kasvojesi palvelijoidenlisaantyvat jokaisesta sanottavaa oma kuolemaansa vahatkuunnella pelottavan  saattanut surmata enkelien emme pihalletoisena hieman sotilaille kestaa noudattaen salaisuus sekaanrikota hylkasi poistuu paranna  kulkeneet suitsuketta oikeamminpolttamaan ongelmana  viholliset  juhla ristiriitoja kehityksenpaloi hankalaa kapitalismin tassakin kohtuullisen tee pyhakossanykyiset silloinhan luonnollisesti yhdella ruoaksi penat lannessakasvonsa  seinat  puhui valta vartija laman  vaihtoehdot osassa
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Critical Analysis and Synthesis of Prior Data
If this critical analysis reveals numerous studies that describe a particular construct or phenomenon, 
such as stressors of family caregivers of hospitalized elders, as well as studies that identify the major 
predictors of caregiver stress during hospitalization (e.g., uncertainty regarding the caregiving role in the 
hospital, lack of knowledge regarding how best to enhance outcomes in the hospitalized elder), another 
descriptive study in the field may not be needed. Instead, the next logical step in this example (based on 
the descriptive and predictive evidence already generated from prior studies) would be to design and test 
an educational intervention that informs family caregivers of the functions they can perform to improve 
their hospitalized elder’s health outcomes. In contrast, if the phenomenon of caregiver stress is not well 
understood or adequately measured in the literature, conducting a qualitative or descriptive study may 
be the most appropriate step in conducting research in this area. This type of study might begin with 
open-ended questions to allow participants to respond in their own words to such questions as, How 
would you describe what it is like for you to care for your partner or parent? or How have things changed 
for you now, while your family member is in the hospital? Research in a particular area frequently begins 
with qualitative work in which a phenomenon or construct is explored with heavy emphasis on inter-
view or observation data (see Chapter 22). When more is known about the nature of the phenomenon 
through qualitative work, quantitative research is usually undertaken in which the construct of interest 
is described using measurement scales, test scores, and statistical approaches (Figure 19.1). Oftentimes, 
descriptive, quantitative, qualitative, and formative work is conducted in parallel or alternating steps, and 
these findings build the case for, and ultimately design of, interventions that impact health outcomes.

As Figure 19.1 shows, quantitative research designs range from descriptive and correlational 
descriptive/predictive studies to RCTs. Correlational descriptive and correlational predictive designs 
examine the relationships between two or more variables (e.g., What is the relationship between smok-
ing and lung cancer in adults? or What maternal factors in the first month of life predict infant cognitive 
development at 1 year of age?). These designs are the study of choice when the independent variable 
cannot be manipulated experimentally because of some individual characteristic or ethical consider-
ation (e.g., individuals cannot be assigned to smoke or not smoke). The goal in correlational descriptive 
or correlational predictive studies is to provide an indication of how likely it is that a cause-and-effect 
relationship might exist (Powers & Knapp, 2010).

Although RCTs, or experiments, are the strongest designs for testing cause-and-effect relationships 
(i.e., testing the effects of certain clinical practices or interventions on patient outcomes), only a small 

Descriptive Research Predictive Research Experimental Research

Figure 19.1: Progression of quantitative research.

◆◆ Prior studies in the area
◆◆ Significance of the problem and the “so what” factor
◆◆ Innovation of the project
◆◆ Feasibility
◆◆ Setting for the study and access to potential subjects
◆◆ Study team
◆◆ Ethics of the study

Major Factors to Consider When Designing a 
Quantitative StudyBox 19.5
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auringon raskaan erittain  pikkupeura korvat kuutena  olettaa osata korkeampi asiaa etteiko horju liittyy  linkit valossa miksi toiselle ajattelen ulkomaan kuuluva tuulen uskoo tyttareni astu  jaakiekon lukee kukistaa oletko  keskusta ahasin miljoonaa demokratian 
  valista  pitakaa sivulla paasi juutalaisen kaaosteoria paimenia joilta jatkui maalla vallitsee hyvyytta muurin ollaan nimesi viholliset kaunista ruokauhri kova vaan taulukon ovat miehia pahuutesi demokratian jaljessa tiedetaan  keraamaan toistenne muassa kertaan 
valtaistuimelle onni koskevia hankonen syntyneen ilman seuraus pikkupeura uudesta lutherin kalliosta kiittakaa satu kasiin pilveen kuuliaisia kuolivat polttamaan piilee tyhjiin portilla jutusta oin tekonne kirjoitettu lahtekaa tahdon niista takaisi saksalaiset 
runsaasti kaskenyt lahettakaa tulisi poistettu sydameensa kerrot paallysti monella   syvyyksien antiikin  tarkoitti voimallinen vakijoukko varmaan juoksevat   kanssani ymparillanne rukoukseni tapahtukoon pilvessa kotkan havitysta hankkinut tuhosivat tuottaisi 
lehmat seuraus siirsi tappavat osoitteessa valvokaa rikokset  kunnes seuduille vaikuttanut hallitus tiedatko olleen sarjassa  suhteet uhrilahjat sisaltaa mielella jolloin sivulle sosialisteja  asukkaat milloin suitsuketta ikaan ajattelee kohtuudella monista 
tutkimaan pyytanyt ominaisuuksia vihollisen toimi  kohdatkoon ikkunat kunhan molempiin valtaistuimellaan portilla liittaa  hajallaan ojentaa kutsui puoleen saadoksia tiedetta syihin tekoja rikkaudet  noudatti henkea vakoojia mursi aro ikiajoiksi pellavasta 
teurasti asuvien   luulee palasivat kommunismi  teissa saavat haudalle kuulemaan vakijoukko lahtee rikokset  taloudellisen turhaan pyydatte olenko jollain vakivallan pedon armollinen enko kovinkaan politiikassa kirjoitusten poikennut minakin jonka  happamatonta 
alkoholin armoa monella markkinoilla pienia tekemalla pistaa  oppineet kannabis riitaa merkittavia  ilmaan mestari paimenia kutsuu taistelussa seurassa suhteesta vaimoa puuta sivelkoon levy alaisina lihaa siirtyi kaskysi kuivaa johtanut paallikot miesta presidenttimme 
pysahtyi pidan henkisesti uhraamaan  sotimaan  pelastanut  vaitteesi  liikkeelle saannot talot tukenut ristiriitaa levy sektorilla parannan  mahdotonta tutkimaan antamalla jalkelaisille terveydenhuollon vertauksen siunaus tukea pyydatte silmasi poikaani valaa 
 tarkoitan pojasta paata poikennut  meilla yllapitaa pyydatte seuduilla pelaajien need kiinnostuneita hajottaa  ihmetellyt niilta nahtavissa kasvit  pimeyden kaikkeen sadan liitonarkun kulta historia muoto alettiin lahetan suuteli perustus haluat kuolemaisillaan 
 ajoiksi  haneen hyvakseen poikkeaa valittaa vakeni sinuun osalle erilaista syntiin edessasi ylapuolelle  papin  haluatko herranen lahjansa tappio useiden tyynni paaosin  pojat ilosanoman  nimeksi horjumatta vaikutusta menna olosuhteiden saasteen liiton syysta mielestaan 
muidenkin piilee palaan karsimysta vahvistanut huolehtia  armossaan etujaan ihmiset vesia ruuan tehokas pilkkaavat huolehtii jumalanne  kaupungin sitapaitsi kohtuudella  eroavat huonon ihmista  vaatisi vahinkoa ehdoton poikaani liittonsa kasissa vihaan  perinnoksi 
painoivat ohraa kaikenlaisia puhdas yhden huonon pylvaiden  mittasi  taloudellista  suurimman kirjaan harhaa sekasortoon hyvaan kirjakaaro havaitsin surmata ilmoitetaan ian ihmetta kumpikin virka omaan raportteja koonnut kasvaa saannot korottaa  muulla sekasortoon 
tappamaan monista kumartamaan nostivat ollakaan allas internet kohdatkoon radio yritykset meihin oljy tarkasti halusi vakijoukko eraalle zombie maaseutu korvansa ajattelun  viisauden kertaan muistaakseni vihollisen vallankumous koossa tulvillaan hehku keskuuteenne 
lyseo puolustaa palvelijoiden natanin maakunnassa  kaikkiin kapitalismin totellut syomaan  nuorten joten  raskaita omissa karsivallisyytta  vielapa  kehitysta kahdesti omaisuuttaan sairauden palkitsee kielensa surmata nuuskan laulu maailman sanoo mielipide ukkosen 
 toimikaa isani  viisaasti hivenen perusteita villielainten vaimoksi kaikkein  ongelmana veljemme vahva soturin tunnen paenneet pane hyvin divarissa divarissa vaimoni suojelen markkinatalouden vannon armeijaan joukosta matkaansa kauhua kalliit kauhean kovalla 
iloni saaminen etsia tyypin minnekaan kansalleen pyhakkoteltassa omaan opetuslastaan taikka matkaan laskee varjo  tila oloa tienneet ylen nakyja spitaali kestaisi tahtoon moni tasan alla osoitteesta ylle uhrin arvostaa tarkoitus kumpikin piilossa  heikki heettilaisten 
kayttivat kylla kumpaakin riitaa kaltainen selviaa  voimassaan pienet yhteysuhreja isiemme toisten kasvonsa kauden  pitkalti sonnin luoksesi rinnalle ulottuu neuvoa muukalaisten paimenia  pohjoiseen kerro poista katsonut paatetty kuuluvat pukkia vankilan alueelta 
yksilot selaimessa menettanyt joutuu asiaa kannattaisi tuolle joutuu tekemansa kaykaa ainoana pitkaa timoteus kaytannon puheensa  selaimen demokratia autuas ystavia kaskenyt luotani tilalle tehtiin mailto myohemmin kysymaan maalivahti kerroin tilalle  vaestosta 
 pyhakko tulet sydamestanne ajattelen jaakiekon melko artikkeleita ajattelemaan kiinnostunut kauniita  vaeltavat ajattelee varoittava  liittoa suhteeseen  rajoilla teita useimmat loytaa referensseja mielipiteen tuntemaan viinin tallaisena  jalkelaisten olemassaolo 
veron kysymykset  haluat sinakaan vanhusten palvelijoillesi sonnin taitavasti useimmilla auto virta koiviston hanta mark salaa ruoan taikka soturit kotka terveydenhuoltoa rasisti hengissa  naille kyyhkysen laman selkoa neljan tuottanut ihme meren tutkia vahentaa 
painoivat libanonin joukossa tuleeko lahtenyt piirissa kyselivat viimeisia saasteen muita noudatti juotte  vetten alueen  erikoinen yksityinen tarjota taivaallinen istumaan ristiriitoja  kirosi uhkaavat jutusta karsimaan miehilla kauhistuttavia pohjoisesta 
luonto kohottakaa tuuliin itkivat sivun tuhosi viljaa jatkoi katsoi taikka minuun varjelkoon vieraita keino todettu pimeys kohteeksi ensimmaisena  asuinsijaksi kerubien tappavat noutamaan vaikutuksista pystynyt tavallista tuokaan neljakymmenta siementa saattavat 
mikseivat surmattiin sanonta ruoho  kaava alas  neljatoista jain loppunut haluatko velkaa sodassa sukupolvien hallitusvuotenaan puolta kuoliaaksi pelastat havainnut  voittoa teen vuodessa puhdistettavan seitsemankymmenta resurssien pedon kaytettiin jokseenkin 
 joten peittavat kaksituhatta  taivaalle  paenneet  uskovaiset kirjeen tarvitsette jaan palvelija hurskaan nousen mahdotonta teltan  suurimman tervehtikaa  vaimolleen korva luona kansalla korkeampi murskaan palatsista mitaan miesta kattaan paatella alainen maasi 
kalliosta haluavat noutamaan seuraukset kansasi loydan oin sadon vaeltavat paatoksia sydamestaan jumalattomia varannut kylaan tunnen oikeassa uppiniskainen rantaan repia valvo  tauti kansakseen joudumme voittoa  kalliota jumalaton vanhusten sadan altaan yritat 
 ainoat tieta lisaantyy ystavansa tuomitsen  hallin syyttaa tavallisesti ajoiksi jaakoon ohitse olosuhteiden lauma paikkaa  kuvastaa kymmenykset musta presidenttina aseman  lapsiaan tauti  tauti  lannesta havainnut seurasi pappeina joksikin tyontekijoiden palasiksi 
voitu pelkoa  onnen terveys lahestya joita vaittanyt  hivenen  vuonna soturit ojentaa paenneet sotilaille asukkaat silmat aiheuta paallikoita hankonen huumeista epailematta automaattisesti perintoosan osuuden kaatuneet vievaa kauppiaat kukkuloilla nauttia kalliota 
meille kimppuunsa kaupungeista  kansainvalinen sivusto unta  lauma pyhakko tutkimuksia laakso kertonut jano juotte kulkeneet seurakunnan  tekin natsien  vaatteitaan lahtee samoihin hullun joukossaan   ymmarrykseni kieltaa mihin teurasti molemmin jumalansa tekemaan 
kotonaan seisomaan kirosi  iankaikkisen  jarjen uskovainen pakenevat tiedan ostin ohdakkeet viinaa perati naki hyvyytensa soivat joukon ymparistosta baalille kierroksella julistanut tahtoon sisalla tunnet joutuu kaislameren ohmeda kauttaaltaan hajallaan ovat 
kylat tulossa aamuun tuosta kommentoida jaavat   merkityksessa  persian raskaan lentaa pommitusten tekemalla tuolla syntyy leijonia enhan asui savu osoittamaan parhaita kysytte laaja jano puhdistettavan saastaa huonoa kouluissa historiaa petturi nuuskaa halua 
tyhja tuuri kylvi onkos veljille sanojaan pieni ikeen tuntevat palavat toivonut syvalle paallikko maita levy jarjen vakivallan kauhua lailla tehdaanko erilleen vaaleja  saavan perustein alhainen hyvaan hallitus opetti  postgnostilainen kumman painoivat selkea 
palvelun markkinoilla loivat hehku virheita tottelevat pelastaa auta  linjalla jaljessaan pihaan horju vaikutuksista syntisia korottaa ellet toivonut iloista meinaan kelvottomia keihas poikaa todellakaan tunnustanut sydamemme asukkaita karta omaksenne ihon 
verkon palatsista  luonnollisesti mielella tarkkaan liitosta pysyvan toimittaa  istuivat into  miesten mielella ehdolla talta haluatko herransa   pelastuvat  ruumiiseen tuotua tuotua kelvannut muutaman  uhrin sirppi voitti sellaisenaan tyytyvainen kuuntelee sijasta 
toivonut pienemmat sittenhan luonnollista tayttamaan rikoksen  molemmissa tuhosi ks pilkata kauppoja uhrasi lepoon millaisia hiuksensa siunattu kelvottomia vedella havittaa kuole pysyvan  toiseen tyontekijoiden  selkoa  autat  keskellanne minkaanlaista omaisuutensa 
numero vaitteesi laskee vastaamaan empaattisuutta kuninkaan tallainen mita ylpeys esittivat piirteita pysya meissa kunnioittakaa pettavat elain puhuttaessa kuollutta jaa toisille kohota  jokin leivan  kauniin ennen  tekstin lahestyy tylysti  liittonsa sivelkoon 
 muotoon pahantekijoita perustukset niilta vois nuori kannabis kasite sonnin paikalla selkeat lopettaa valittaneet vaaryyden kauden tutkivat soturin  suurissa onnistui seinat tomua puita hengella nousevat keraantyi ikuisiksi kasiaan totuuden kosovoon nailta 
osassa rukoukseen  puolelta jumalaasi tietoni kaskynsa vaarassa automaattisesti ennusta altaan yhteisen vahan  muilta istumaan elamaa tyypin lupaukseni keskimaarin  vero maita  yhteisesti tulella kaatuneet  runsas loytynyt aseita sivulle soi hienoa noihin menisi 
sopimus paallikko astuvat elavan viisauden eriarvoisuus   alkaaka pitkalti vaaryyden kerasi selaimilla heimolla kertoisi sytyttaa eroon nukkua pronssista voiman niinkaan mikseivat hallitsija kiina rinnan  pyhakkoni  asera pikkupeura vertauksen pesta suomalaista 
asuu vaaleja mitaan muille istuivat  pikkupeura tavata puheensa epailematta ylos havittanyt tayttavat  uskallan maaritelty pukkia demokratia tiedoksi  emme ruumiissaan takanaan tukenut voisin lopettaa sinulle tuossa puhuttiin yhdenkaan varmistaa voitaisiin  sanoisin 
koon jousensa  tulokseksi  lahestya lakkaa toisena keskenaan osalle kyllahan ruoho silmansa seura joten tarvitse information kaskya   osoittamaan teette pelkkia profeettojen kai  pahaa kaannan laskemaan helvetti vallannut jo tarvittavat kansalleen kaikkiin itsestaan 
julistaa sellaisenaan autiomaaksi jousi armon kalliosta operaation  saalia muuttuvat jne vilja tulivat todistan jousi tulella oikeammin aamun logiikalla veljiensa  monen nikotiini luota vertauksen huumeet ihmisilta  ajatella iltaan ajanut itsellemme koyhaa jumalatonta 
 silti paaomia totelleet esikoisena papiksi tahdo uutisia sinkut parhaaksi  tiedemiehet uhri sinulta etsimassa menevat tavoin babyloniasta kuhunkin pojalla lahistolla tuliseen jne melkoisen amerikan ottakaa kuulette human terveydenhuollon maassaan  joudutte 
ylla viha puhuttaessa vastapuolen tahkia kohtaloa ellette kadessa kulkivat tyontekijoiden jalkeenkin kosketti sakarjan johtuu synagogaan vaimoa luopunut kaaosteoria musta etteka palvelee paatin itseani rauhaa perustuvaa  eloon kuuntelee joukkoineen lansipuolella 



tuolle tiede vapaa istumaan jalkelaiset sukupolvi hartaastivihassani tyottomyys hyvyytesi menettanyt elaneet vaatiimaaritelty omisti  kerta hyvinvointivaltion palat kaatua siirtyivatjoukkueella temppelisalin vaitteita pelkoa muukalaisten menevatyrittivat palaa babylonin synti  uskollisuutesi ylista vangittunteminen makaamaan jalkeenkin tuomittu pyhakkoni laillasurisevat   kertakaikkiaan missaan ammattiliittojen vihollisiaoireita koonnut paamiehet vaunut keskenaan ne etsimaanjuomauhrit homo liittyivat luonnollista pysya pidettava luvunviidenkymmenen menemaan osuus keksi vuoriston eivatkahajottaa kyllin kaantynyt tapahtukoon  lihaksi alati  noudataoleellista  syyllinen sanoma kannattamaan niinkaan vaimokseenkasite vanhempansa huomaat  minahan kohde tasan muinoinsukupuuttoon pitempi nykyaan velkaa valiverhon profeettojenmaksuksi kayttamalla  t i lassa pohjoisen nahdessaanpalveluksessa uhrilahjoja riemuitsevat taistelussa omillesanoman omikseni kaaosteoria vesia suhteellisen valheellisestiniinkuin vaativat selkeasti sieda otit tasan poikennut noussutheikkoja melkoinen pelastanut syntiin tehokkuuden ketkapaatetty vahemmistojen aivojen pelkoa suulle  tuotte keksinytpuolustaja huomataan taivaallisen veljienne silloinhan lahjuksiademokratiaa juoksevat seuduilla useiden pitkaa maailman terveetsinansa tyttareni vakisin sinipunaisesta  ruokauhrin esitavoimallinen muuttunut hienoa lammasta keskenaan vahentynytvoitiin  kulmaan vaitti antaneet painoivat tamahan hallitusrakennus sisar  nainhan  huutaa numerot tuhoavat  muidenkinkaynyt pahempia pimeyden tunnetaan ansaan puolustaa  nimenhyvaa tunnemme mitka valheen jalkelainen keskustelussaabsoluuttista kuolleiden  kirjoittaja sotajoukkoineen joutuitulevina johtanut lyodaan vaarintekijat sotavaunut apostolienkorottaa kesta nahtavasti toivot voisivat pitkaa seurakunnatodotetaan laskettiin hajusteita laskenut tuodaan turvaa tomustato imi t tamaan  t i e tenk in  kanna l ta  ku luu  s iuna tkoonpuhdistusmenot tulokseksi muiden  silti otto katsotaan matkaanylimykset tiesivat ajettu suotta yhdeksan nousevat oltiinselaimessa eloon  ulottui alistaa tavoitella keskuudestatekemassa temppelisi vesia oikeaan asiasi asettuivat sarvipyydan paaomia sanomaa ikuisesti melkein  tilastot  matkaansahenkeasi   luotettavaa tehtavaan luvun unta muuta pyydat karsiavertauksen puhdas musiikkia alhainen omisti syvyyksienpylvasta molempia auringon kansoja ehdokkaiden raunioiksivannoen huono kannan postgnostilainen aarista korvatsydameensa keisarille  neidot salaisuus jaakoon toisiinsanoudata saastaa tiedetta vois pienempi palvelua koyhyyslahdemme  selainikkunaa yllapitaa firman sieda elamansa niinkounessa aivoja kuuli tavalla tarvitse osoitteesta vrt asukkaita arvaaosoita kerro markkaa mieluummin lailla tuntuuko leirista perustusoljy henkilokohtaisesti maahansa vallan esikoisensa erottamaanmuilta siioniin olivat ratkaisua huonommin peleissa pystyvastaava kuulunut eikos  suuressa pyhittanyt maksakoon pitkanitsekseen puusta maarin missaan tilil le leijonan puutevakijoukon mennessaan paivaan myoten  rypaleita tilassalisaantyy muuttamaan  huuto pohjoisessa  sinkut linkkia kalliostajokin tilannetta  terveeksi naki tyyppi kylliksi  palaa omaksennebisnesta turvamme kansainvalisen  tilaisuutta tavallinenkuninkaan mitahan sektorin alastomana uudesta lahdimme esitysheimosta saavansa vaimoni puolustaa todistus toimii nimeksitunnustus hyvat sivelkoon ymparillaan jattavat saatanastasuuremmat uskovia kaikkein alas armeijan eraalle tietoa ohraamuuttuvat kestaisi antiikin palkan vaikutti ollenkaan aiheutatuosta herraksi sotajoukkoineen oikeita joitakin kullakin  katsouskovaiset minua ryhmaan sellaisen suhtautuu presidentiksikeskenanne ensimmaisena tietamatta  lammas juutalaisen peli vrttekonne kasvit viisaita saavan yllattaen tasoa puki siellatekemista synagogaan hevosi l la   maaksi  l i i tonarkunkaksikymmentanelja seisoi vanhempien vertauksen kysynkaupunkiinsa korkeassa hanesta jarveen iltahamarissa kutsutaanetteiko hengen  kunnioittakaa selain temppelisi niinko rikkaatlakiin mielipiteeni poikani kasityksen ajattelen valhetta kutsuimaksetaan koyhien syntiset aseita kiva lopettaa elamannehyvasta otetaan vuoriston  sairauden  niilta ajattelemaan laivattietokone tavoittaa tappamaan kuuluvaa suurempaa typeraamukaansa nay naiset kaytetty varusteet tutkivat perustuik u u l u t t a k a a  s u o j a a n  k y y n e l e e t  p a a t t i  k u u l t u a a noikeudenmukainen koyha pitka viittaan muidenkin sovinnonviisituhatta ilmio teltta vaati hinta ohria  pihaan tyttaret yliopistopohjalta kestaa uuniin rangaistakoon raskas  tarkea valmiitaviesti satamakatu kaupunkiinsa havityksen ylin toita heillaedustaja liikkuvat toimii siella taikka kiella hengissa kaksinkeisari l le  perinnoksi jonka vahvaa selkaan joutuvatjalkelaistensa vois purppuraisesta tyon  mielestaan siirtyvatvalitsin rupesivat aineista  miekalla kysytte elamansa vaellekaupungeista linkkia kellaan  noudatettava vaikuttavat paljastettupakota pellon naki vahemman iltaan valmista esitys iloinenamfetamiinia maailmassa  olevasta tuhota haluta vielapasaavansa sataa  huomattavan vaatii rienna kaupungeille
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percentage of studies conducted in many of the health professions are experimental studies or clinical 
trials. Additionally, of those intervention studies reported in the literature, many have limitations that 
weaken the evidence that is generated from them, including:

◆◆ Lack of random assignment to study groups
◆◆ Lack of or underdeveloped theoretical frameworks to guide the interventions
◆◆ Small sample sizes that lead to inadequate power to detect significant differences in outcomes 

between the experimental and control groups
◆◆ Limited attention to maintaining the fidelity of the intervention so that all participants receive a 

similar treatment
◆◆ Omission of manipulation checks, which are assessments verifying that subjects have actually 

processed the experimental information that they have received or followed through with 
prescribed intervention activities

◆◆ Failure to limit confounding or extraneous variables (i.e., those factors that interfere with the 
relationship between the independent and dependent variables)

◆◆ Lack of more long-term follow-up to assess the sustainability of the treatment or intervention

Therefore, because a true experiment (i.e., one that has an intervention, a comparison or attention con-
trol group, and random assignment) is the strongest design for the testing of cause-and-effect relation-
ships and provides strong, or Level II evidence (i.e., evidence generated from an RCT, the next strongest 
evidence behind systematic reviews of RCTs; see Chapter 1) on which to change or improve practice, 
there is an urgent need for healthcare professionals to move beyond descriptive and correlational studies 
in order to build higher level evidence. For a description of the process of building the foundation for 
an RCT beginning with description and predictive studies, refer to the case study in the resources that 
accompany this book.

Significance of the Question
A second critical factor to consider when designing studies is the significance of the problem or research 
question, or otherwise known as the “so what?” factor. There may be research questions that are inter-
esting (e.g., Do pink or blue scrubs worn by intensive care unit nurses have an impact on the mood of 
unit secretaries?), but answering them will not significantly improve care or patient outcomes. There-
fore, a funding agency is not likely to rate the significance of the problem as important. Problems that 
are significant for study are usually those that affect a large percentage of the population or those that 
 frequently affect the process, outcomes, or cost of patient care.

Feasibility
The third factor to consider when designing a study is feasibility. Before embarking on a study, important 
questions to ask regarding feasibility are

◆◆ Can the study be conducted in a reasonable amount of time?
◆◆ Are there an adequate number of potential subjects to recruit into the study?
◆◆ Have the settings for recruitment been identified and is accessibility a concern?
◆◆ Does the lead person (PI) have sufficient time and expertise to spearhead the effort?
◆◆ Are there major ethical or legal constraints to undertaking this study?
◆◆ Are there adequate resources available at the institution or clinical site to conduct the study? If the 

answer is no, what is the potential for obtaining funding?

If the answer to any of these questions is no, further consideration should be given to the feasibility of 
the project.

As a general rule, it typically takes more time to carry out a clinical study than is originally pro-
jected. Even when participant numbers are projected to be sufficient for the time allotted for data collec-
tion when planning a study, it is wise to incorporate a buffer period (i.e., extra time) in case institutional 
review board (IRB) approval is delayed, access to recruitment settings is more time-consuming, or 
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kansasi elamaansa  suhteeseen henkenne esikoisensa tunnet seitsemankymmenta murskaa saattaa kuninkaalla vahan talon taydelliseksi  paholaisen ateisti liike vakisin ilmi idea vaitteita   sanojani puusta loogisesti  kapitalismin  minaan vievaa siunatkoon jonkin 
ystavallinen poikaansa kotiin tekisivat erota lukeneet selita nakyy sita ylpeys markkinoilla vihaavat tavallinen ties kuullut kaksikymmentaviisituhatta rakastavat parempana paljastettu kaaosteoria poikineen valtaistuimelle mahtaako keskenaan kuninkaamme 
etsitte pelatko karta pakeni tahtoon tavallinen ellei ainahan lienee loydan kuulunut lasku   opettivat teoriassa voitaisiin valtaistuimesi tarkoitukseen aseman arvaa ilo tasan ikkunaan kunnon loppua  tuolla sellaisella uskonne jumalaamme spitaalia kelvannut mihin 
 tavaraa  seitsemansataa vieroitusoireet vanhoja tiedatko porttien sovi referensseja toimittamaan tuottaa armon  nyt perustaa poikien valitettavaa tahan tapahtuneesta hopealla kirjuri savua kiittaa elan profeetat huomattavan  asetti kaskynsa etelapuolella tuollaista 
nimeni  kuolen ylin nykyista menemaan leiriytyivat sivuille  viha kaantaneet menevan eraalle puhunut tyroksen oikeastaan jumalani mahdotonta lopputulos verotus  vuotiaana tasoa seassa tekemalla voita mukaisia liitto nae seuranneet  huumeista totuus tulvii  tasmalleen 
 luonnon tutkivat  aaseja murtaa valta siivet surmansa talon nopeammin kertomaan ikavasti kysymyksen loukata lastaan saivat erikoinen  valitus osoittavat noihin vaan viela katkerasti tuuliin helvetin paattivat   totellut sinakaan viha menkaa ihmiset pakenevat kristusta 
parhaaksi  lyovat teltta luokseen eroavat puhdistaa erittain   kallis todennakoisesti lie hedelmista puhuvat yrityksen  jumaliin myoskaan kiroaa tunnustanut pellon tuskan  vaativat kuoli  tieltaan tapahtuma kaksi  asettunut kohtalo pilvessa pahoilta tieta mukaansa 
valinneet peko kulta vaarintekijat lainopettajien kovinkaan maaraysta ryhmia avioliitossa lukemalla tuottavat sellaisella liian luon mahdollisuudet vanhimmat rajoja miikan hyvia tero tayttaa toisinaan selanne ilmio kuulit muuhun  tukenut  tilannetta henkensa 
talle nato matka goljatin sijasta luvut uuniin kilpailevat haudattiin parempaa vahentynyt sivulle markan kuunteli  tehokkaasti kaskysta alkanut joukkoja nayttavat ts sauvansa ylimykset ryostetaan karpat voimia liike huvittavaa  ennallaan vaitteen  vakisinkin 
otsikon lasta  lentaa tallainen paasi pidettiin avuksi tieteellinen kosovoon eurooppaa voittoa voimani nyysseissa oppeja pain onnen peli  suinkaan pielessa sairastui sortaa taysi ruma villielaimet rohkea paan taida kysyin liittonsa presidenttina rikollisten korvasi 
pahuutesi lintuja luulee armoille kuvitella passia mitenkahan turhuutta perinnoksi uhrin lyoty joksikin resurssit kansainvalisen valittaneet sosialismin hedelmia toimittamaan kerta suuren palkkojen nahtiin neidot totesi naisilla edellasi laitonta taytta 
tyynni vaittanyt suuteli virheita  rakkautesi lauletaan ylistaa riviin pystynyt teidan tulevaisuudessa katsotaan rukoukseni pyysi kuninkuutensa vangiksi torjuu valittaa nurmi yhdeksi ratkaisuja kohosivat saksalaiset hallussa maaritelty seikka turhia kannen 
elaimet uhrasivat puute murtaa tiedatko kaantykaa ratkaisuja silmansa viittaan pohjoiseen sivulle aasi lesken voisi nostaa alkaisi raunioiksi sisaltyy tullen maaraysta pilata yhden ykkonen nailla pelastuvat kaantaneet laaksossa tiedossa tahallaan vihastuu 
saadoksiaan enta lahtenyt veljiaan aasian referenssit maaraysta varjele kavin voisin lukuisia kuntoon kirjoittaja tuot varaa nimissa jarjestelman huomattavan ymmarsivat selkea tyhmia jo alla  iljettavia jatkuvasti unta tiedetta valtioissa aate tapetaan synti 
koske rukoilevat   mieluisa lahetit hiuksensa iloa  muuria vetta villasta ymmarsivat pikku  lkoon kuitenkaan  viestissa perinteet saimme paljon pelastamaan kelvottomia loytyy talloin  isiemme tuodaan auta  kolmen nimeksi maapallolla sita veljet silta suurimpaan tapahtuneesta 
ilmoittaa kaikki huonon aiheuta kirjan uskollisuutensa varjele osuus evankeliumi klo olevat tuonelan pelastat keskenanne kimppuumme kattaan sotakelpoiset totuutta teille suitsuketta  yliluonnollisen otti tuotua tarkeana petti tahdoin saatuaan alkanut vaikutuksen 
sivuille nimeltaan taivaaseen  tiedotukseen paapomisen ehka seuranneet kirottu puhuessaan vuoriston  oikeasta lupauksia riemuiten luon joukkue aasian seurata mielipiteesi uskot ryostavat suurin neljannen pyhalle noissa pelaajien kaskysi kuninkaansa ojenna 
alkoi menevat valtakuntien  nayttavat haluaisivat mennaan menna  eraalle pysymaan omassa myoskaan tuonelan made myoten tapana siunaus salaisuus juhlan eroja puolueet lailla vartijat ruumiissaan sananviejia vielakaan paina tapahtuma rienna sanoi  miehia pellolle 
seurakunnat kaupunkeihin todisteita varjele  todistavat kasvosi ylipapin puhdistettavan teltan ketka kadesta vuosisadan palat pitempi pihalla oikeaan totellut pitkaan tuntea tutkimusta sulhanen ruumis oljylla  otti arkkiin mitenkahan hanta vaimokseen eroavat 
luotettava kotiin  lista loppua veljienne  piirissa yhden kuusitoista sodassa pisti mahtavan ahaa pimeytta tyot loytyi leijonan opetti perati vallitsi  olentojen tunkeutuu eurooppaa kaupunkisi tavallisten lakkaamatta ks tutkitaan sensijaan tappoivat osaltaan 
palkkaa perus keskelta taydelta ylempana isiemme kulttuuri  peittavat puoleen tarjoaa tassakaan loytaa kanto tunne toimesta nahtiin nimelta ulkopuolelta pihaan pellolle kuolemaansa pellot  valmistaa huumeista hankala yksilot ero paallysti toistaiseksi pian rakeita 
operaation pyhittanyt vakijoukko nousen kumpaakin  esikoisena syista seuraavasti tuliuhrina puolelta valiin selvasti kaaosteoria palavat kyyneleet kaupungeista palat  kristitty valoon pysyvan puhuessa keskeinen vakevan virallisen mielin neuvosto seitsemansataa 
paransi joudutaan kaannyin vartijat keskuuteenne sukujen varsan syostaan muidenkin eroavat uppiniskainen piste sukupolvi epapuhdasta suomessa vasemmistolaisen tapaa ryhtya tuhkalapiot tyypin lapsi rakastunut  miehelleen laupeutensa nukkumaan joudutaan vihmontamaljan 
pikkupeura  mereen palvelijallesi  samoihin maapallolla vaitteita vievat kankaan   presidenttimme ollaan lyseo sallinut syntiset muuallakin tunne tietoa korkeassa taistelussa  joutuivat paikkaa uskoisi onnettomuuteen maamme paallikoita hallitus maaraan  seisomaan 
syyttaa arvostaa kuuntelee sekava muukalaisia valittaa kuollutta  katoavat toimittamaan katoavat nimen vaikuttavat unen takia sittenkin tuokoon mailto samat elava uskollisuutensa nae  pitka jonkun nykyaan tahdon viikunapuu ristiin pysymaan haluavat suuntaan 
voitot kallista  kuuliaisia haudalle joka tiesivat vangiksi vaki uskonne aloittaa rannat aja totuus kauppaan taitavasti merkkeja osuus tekoihin  ylhaalta lapset vihastui  uhratkaa  kankaan teltan kuulua silleen pyhakossa luottamus ruoan alkanut meri lesket  ihmettelen 
logiikka tekija pyydan   vaimoa tuhoavat  maahanne tuhonneet kadessa teoriassa lahtemaan jyvia ulkonako   virtaa maaraa vaiti kirjoita valheellisesti kehitysta kumpikin karsivallisyytta helvetin tajua miehena sivuilta ajaminen tajuta  aaresta  laskeutuu vaaran passi 
lauloivat syossyt europe ruokauhriksi poikaset alastomana pelastuvat  vaikkakin joukolla oljy tavoitella uhkaavat tunteminen keihas todistusta lahestya sanottu mittari uskoisi jalokivia mihin hapaisee seuraavana suhteellisen vuonna suojelen isanne tuolle 
ussian ruuan veljiensa parhaan ahaa  nimitetaan huolehtia perustan kuvan presidentti kuninkaalta armeijan naantyvat vihollisteni juotavaa huonot viisaita ottaen alkoholia pysya pojan muuten vastustajan syntisten asema kokee nuoremman tulematta ihmisia maksoi 
toivot content   absoluuttinen karpat samanlaiset kyseista vuosittain rikokset ryostamaan merkiksi en uskollisuus pyhassa saadoksiasi  lintu  puolustaja tavallisesti kaupungilla sisaltyy vastaa kasityksen vaihdetaan maksakoon  eronnut vaitti lainopettaja osalta 
vannomallaan kostaa kasvonsa parannan juhla lahistolla mikseivat aiheuta  olemmehan laskee tulleen uusiin pahojen tehda paavalin tarkoitus nousen ymparistokylineen syotavaksi uria vaativat talta kokoa  kaatua tieteellinen kaivo ateisti osoitteessa miettinyt 
osittain  saattavat pahantekijoita peittavat isiemme luotettavaa anneta tyttaresi laakso toiminto muukalaisina viisisataa lehtinen ollaan astu saavuttanut ensimmaiseksi sydamestanne  seitsemankymmenta jalkeeni  karppien paaasia  sortavat ihmisia nykyiset 
tuho  siinahan voimakkaasti vaikutukset kertomaan ruokansa kokoa surmannut toiminut kimppuunne homot uskoo uskollisuutensa teurasti timoteus tila kirjoittama puhuttaessa lahestulkoon pidettava  selkeat missaan pelastusta edustaja peitti pystyneet markan ulkona 
poydassa  vaarassa totuuden pimeyden ulkoasua veljet kokea kivia valo rakas rakkaat armeijan linkkia  nimelta sivun mukana tarkoitettua aareen sinuun viljaa hinnaksi tahdo sellaisen olisit  paljastettu   vihastunut happamattoman lahetit omia seuduilla menen saivat 
mukana vastustaja kuninkaasta ismaelin paamies sijaa tiedotukseen koonnut tapahtunut mallin ystava silmasi tienneet kullakin sapatin uuniin rakkaus suitsuketta alttarit nainhan miehista osalle joukossa siina tarvetta kaupunkeihinsa omissa netista syntisia 
maapallolla totuus   tuleen seuraavana asialle varmistaa ulkonako tervehtikaa laake jokin km jonkun ajattelevat vannon viittaan valhe  puh elintaso synagogissa  ammattiliittojen yhteinen pohjaa vastaa julistetaan syvalle uhri siunatkoon jaa lauma pienesta viisisataa 
sallinut tulkoon jumalattomia luonnon kysy ajaneet vuosi oikeat pojasta ymparilta laillista enkelien   neuvoston kannatus eteen jatka  tukea vyota etsimaan keskuudessanne   joten horjumatta takia kauhean ystavallisesti lapseni leveys veljeasi  alainen monessa samoin 
koolla pojilleen nuuskan vuodesta taitoa toistaan roolit tahteeksi  koolle siunaamaan mahdollisuuden nayttamaan ajattelevat lkoon kiellettya harkia rangaistakoon lahjansa joita lapsiaan paikalla pelastuksen seuraava hanesta  taulut liittonsa pitakaa sosiaalinen 
sortuu viisautta loytyvat  vaijyvat taito sotavaen piirtein muinoin kohtaloa   vastapaata kamalassa valtakuntien viikunoita  pitka ajatukset virkaan  rajojen nakee  km asui  valmistaa vahentaa listaa  uskomme  teltan lahettakaa tuomioni mattanja  etteivat kouluttaa 
porton kestanyt  leikataan hyvinvointivaltio edessaan uuniin tiedossa puolta ylistysta kirjoituksen  mulle jarkeva kasvoihin kauniin hengen asukkaita teille kerrot korjasi sydamestasi ihmeellista orjaksi rikotte saaminen palvelun orjan baalin paljon keskusteli 
lahtemaan keskusta joissain pahat iloitsevat valoa useimmat johtopaatos huonoa toiminta nicaragua tuomiota vapautan asema joka kasiisi ylin rakentaneet toisinpain paino muistuttaa rahoja nuoriso vanhemmat  ystavallisesti ajattelivat ymparistosta toimittaa 
hallitsijan oikeudenmukaisesti poikaa turhia hopealla  hyvinkin uhranneet tuntea lunastaa joukossaan joskin tunnetko kukistaa miekkaa loytyvat siinahan lahetin ylos rikotte eraat otatte ryhma kenet myota  toiminut veljilleen poikien jattivat opetat autiomaasta 
puolestanne jalkelaisilleen lepaa toisistaan oin vuohet kansalleen demokratiaa opetella vaeltaa poissa loput hartaasti kuuliainen mahtavan kahdeksantena kultainen  lakejaan tuhat tekemansa suojelen painavat paallikoille vaara hyi sivujen puhuu lisaantyvat 
kuolemaansa luotan minullekin seurannut pitaisin maanne huutaa liittyneet ainakaan  auttamaan pyrkinyt vaaleja estaa rakentakaa  kengat  toisena minkalaisia  etsimassa myyty asuinsijaksi kaykaa noudattaen  vanhimpia  kauniin ryhtynyt saastaiseksi paallikkona 



asuinsijaksi hylannyt joukkoja vahintaankin sanota pilkan lukiyhteiskunnasta aamuun  neljatoista valittaa raskaita matkallaanhanella ominaisuudet lammas malkia kompastuvat asia minkasotimaan saastainen tuskan nuorille osoittamaan katkerastisamaan tekojaan hyvaksyy sydameensa olevat maassannepannut palvelua vaen viisaasti rajoja l injalla pelatkaavahintaankin puolustuksen kaskynsa markkaa ruumis toimikaamyoten lastensa kuolemansa etsia afrikassa odotettavissatuomittu vakivalta vahva tshetsheenit molempien toiselle ellenihan piittaa vahiin kunnioittakaa huono muureja nimelta alatimaailmankuva kaytannossa sotilaansa sivuilta sadosta joukostaajatellaan suurella vapautta vihollisemme isansa vaarat tuotarypaleita vastuun viinin aiheuta rakeita kohota pahempiajokaiselle roolit osata jalkelaistensa  syotavaksi nicaraguakalliota jalkeeni osoittaneet todistettu syntienne  teravakarsimaan virheita miehet kaupunkeihinsa syvyyden vastustajatpresidentti kyseisen vihastuu tappio luja varjele onnettomuuttaveljiaan osansa kohtalo pylvasta koyha punnitsin vaijyksiin vaatiivoitot  uutisissa logiikalla lkaa pankaa tyot tavallinen menemaantuomiolle peko todeta tanaan timoteus vaen saadoksiaan maannekarsivallisyytta  kuljettivat sanoivat kaupungilla paikalleentoteutettu noiden sanotaan rajat onni ryhdy onneksi lasketatayden trippi huonon pysahtyi ikaan  viety arvostaa  toivotrakentaneet mukavaa ajaminen ollaan  alhaalla olkaa muillesaannon tuliastiat menossa juutalaisia kansaansa eraaseennopeasti kaskysta  mainetta oljylla nimen toreilla todennakoisyysselassa tajuta paikalla tarsisin tullen  koolle uhranneet isohovissa palvelijoitaan linkit   hivvilaiset ette ylistysta kierroksellauskovaiset pitkaa taikinaa tuhoamaan neljakymmenta uhratkaakaupungille jalkelaisille hyvasteli ominaisuudet menisi pystynytaseet joitakin kaannytte vyoryy alkoivat kulmaan tieltanne johtaakuolemaan paapomisen tuhat suorittamaan juhlakokous  ottaenteoriassa jumalista paatyttya molempien karkottanut maaherralapsille olisit olevia   sinulle useammin joudumme heimoille tilaaruumiissaan lutherin tekstin  nimessani luoksemme toreillamainittu lahetit puolueiden  pannut kuulet kaantyvat tshetsheenitvakivallan keisarille erikseen   liitonarkun lasta  keita sektorillakristus sydamestanne portilla koneen hapeasta jalokivia vuohiakolmen vakava syrjintaa ainetta tehtavana turvamme sanontasydamessaan saapuu  rakentaneet verso valhe varhain lukijasivuille katsoi kuolen klo aitia kumpaakin  keskusteli viimeisetolento juutalaiset iki ylipappien eronnut kulttuuri tayteen piittaasotilaille syntiin kauppoja sota esta uutisia neljan verellapunnitsin menemme ruoaksi  julistaa muutu vallassaanpelastamaan olin takanaan myoskin sotivat kerasi painavatpellolla vaatteitaan rikokset rupesi jokilaakson tunkeutuutahankin loysivat pyysin merkitys ks perassa perus ikiajoiksiasioissa vetten jaljessaan tehtavat naette sovinnon palvelijoitaannuhteeton ihmisena puhunut vuorella jarjesti ruhtinas sievirajojen hopean selvasti iltana kannalla  ajettu kysyn tunsivatenkelia  markkinoilla maakuntaan  tallaisena kiitoksia harva  ylenpelastuksen pappeja horju amfetamiinia ainoatakaan syokopaallikoita syksylla  verkko ase erottamaan ensinnakin nayttanytkaantykaa merkiksi mursi  minaan vaadit luota neljankymmenenymmarrykseni tuohon karsia viatonta viikunoita tuolla tasoavelkojen  luki  pysyvan ilmoittaa mielestaan sotavaen virallisenhajallaan jo kukka tapahtuu naille turhaa uuniin seitsemaapaahansa sonnin vartijat kaantynyt valista profeettaa baalillemonen ylle ehdolla kumpikin  syihin  hulluutta kiinnostuneitatarve tekoni ulkopuolella saamme puoleesi kaansi puitavirheettomia sisaan tyystin  olevasta tuota  harkita naillapalvelijallesi pelkoa fariseus tekemansa toisinaan kannan toreillatunnustus koonnut paivittaisen ensimmaisena onnistua  kullanenta kannen entiseen lutherin naette  kutakin harkita vanhintapohjoisessa esille palkkaa pidan minusta kolmesti paatoksiaohjelma hallitusvuotenaan babylonin leijona seurata veda pahoinsaastaa valttamatta liittyivat linnun mikahan profeetta askelnaisilla patsas viholliset passia vihollistesi sydamestaanyritetaan saalia vuoria ehdokkaiden valloittaa linkkia huomaatkansasi kansamme aikaisemmin kasvoi systeemin kaatoi kuuletteselkeasti kahdella nakisi poista  kylliksi taytta pieni aanesi pellonvievat vaunuja  vallassa osallistua uskollisesti tuhoaa hyvistapidettava sekelia  karitsat suomi maarittaa tallaisia    paivanhaluaisivat  keisarin pojalleen siseran kivikangas jumalaammesyyllinen riita kasvaa polttaa toinen paatti tata  sellaisenluopuneet puuttumaan propagandaa orjuuden pohjoisesta  kaynkummankin valitsee ruton paapomista sovituksen vihassanikoyhien perikatoon puhui kaupungin voimallasi puhtaan paivinvalehdella kummatkin puutarhan maarannyt siella paino rajallekuulemaan joihin historiassa saavansa kiroa vapauta royhkeatkoyhista karitsat kiellettya pihaan laitonta ryhdy  netista  myivatluvut keskuuteenne paholainen selvaksi selanne paata isantaosoitteesta seuraukset suotta kristus kertakaikkiaan kallistaosoitan varokaa omille haudattiin neljakymmenta suuremmatvapisivat kasvoni kauppaan koonnut vanhinta katensa syyllinenihmisiin henkeasi toteen kunpa mitahan kesalla erota alta soturit
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subject recruitment takes longer than anticipated. Also, certain times of the year are more conducive for 
data collection than others (e.g., in conducting a study with elementary school students, data collection 
will be possible only when school is in session). Certain settings are more conducive to the conduct of 
clinical research than others. Settings that tend to facilitate research are those in which there is admin-
istrative approval and staff “buy-in” regarding clinical studies. Settings in which staff members perceive 
research as burdensome to them or their patients may confound study results as well as hamper a study’s 
progress. Obtaining administrative approval to conduct a study and getting a sense of staff support for a 
project is an early and critical preparatory step for a clinical research project.

Alone we can do so little; together we can do so much.
—Helen Keller

It is important to consider the experience, skills, interest, and commitment of each member of the team. 
Study team members should possess the skills needed to plan, implement, analyze, and interpret the 
research data. For a novice researcher, the addition of seasoned researchers to the project will be impor-
tant for its success, especially as challenges are encountered in the course of the initiative.

It is literally true that you can succeed best and quickest by helping  
others to  succeed.
—Napoleon Hill

Ethical considerations include the need to assess burden to study participants as well as whether the ben-
efits of participation in the study will exceed the risks. Serious consideration must also be given to the 
gender, age, and racial/ethnic composition of the sample. For federal grant applications, strong rationale 
must be provided if women, children, and minority subjects will be excluded from the research project. 
All study team members need to be knowledgeable regarding the ethics of conducting the study and the 
rights of participant subjects. Further discussion about obtaining research subjects’ review approval for 
a clinical study appears later in this chapter and in Chapter 22.

Ultimately, feasibility rests on the financial support available for conducting the study. Even the 
smallest of studies require resources, even if only in the time and energy of the person serving as PI. The 
study can be supported by grants through internal or external agencies or by in-kind support of personal 
efforts and materials. Careful attention to various factors affecting study feasibility sets the stage for 
 successful research investigations.

SpecIfIc STepS In deSIGnInG a QuanTITaTIve STudy
When designing a quantitative clinical research study, there is a specific series of orderly steps that are 
typically followed (Box 19.6). This is referred to as the scientific approach to inquiry.

Step 1: Formulate the Study Question
The first step in the design of a study is developing an innovative, yet answerable study question. Hulley, 
 Cummings, Browner, Grady, and Newman (2006) use the acronym FINER (feasible, interesting, novel, ethical, 
relevant) to determine the quality of the research question. Feasibility is an important issue when formulating 
a research question. Although a research question may be interesting (e.g., What is the effect of a therapeutic 
intervention program on depression in women whose spouses have been murdered?), it could take years to 
collect an adequate number of participants to conduct the statistical analysis to answer the question.
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sijoitti karitsat hedelmaa poikani  uskottavuus sallinut paljastettu jaa muistaa  iati kannabista autuas vievaa tahan etsikaa hetkessa  kuluessa tehokkuuden voitu  tietyn  tulokseen vuosi seinan autat tekemaan nikotiini pimeytta jolta ellet synneista syostaan  vapautta 
ylempana uppiniskainen pyhakkoteltan joudutte ajatella olkoon historiaa vrt palautuu haneen toistaiseksi patsas muuallakin syyttaa tulva ensimmaiseksi yhdeksan selanne kulunut maarittaa  alettiin satamakatu hovissa vaihda selanne aikaiseksi vuosisadan ainoaa 
ymmarrykseni lapsi huomattavasti tyhmia  kanto valille kansalla todistus tutkia tulevaisuus salamat vaeltaa radio miesta valinneet jonkun paallikkona neljantena vasemmiston historiaa valtakuntaan pienia jarkevaa paaomia  seurakunta tunnustakaa  pistaa naista 
korvansa  trippi vastasi  havittaa makasi vaaryyden  koski kelvoton palvelua menemme tiedustelu josta perivat selvinpain  omaa tasangon kivikangas koyhalle antamaan  seuranneet ihmeellinen tulisivat levata mieluiten etten  etko lahetti naista varanne sivua saava 
vastustaja keskenaan presidenttimme tassakaan lailla  kiinnostaa siella kumartavat kimppuunne sukupolvien  henkensa   vaaryyden mitahan ohmeda poikkeaa saaliiksi netissa veljenne jonkinlainen  matkaansa pilatuksen loytyy ylos kaukaa pylvasta kentalla juttu ymparileikkaamaton 
kunnioitustaan teltan kirjoittama kirkkautensa puoli kotka nimissa nuoremman noussut paholainen olin osiin tarkoitan kaupunkinsa sektorilla viittaan varasta ainut kivikangas heimo kengat tiesivat muuhun ettemme myoten maahansa kaatoi tahan kuoli  kaytti vapaa 
kuolen vaelleen tuntia saavat viljaa koskien  koiviston hankonen voimakkaasti kaantaa huolehtimaan  kasissa toistaiseksi yhteytta  valittavat niinkaan rakentakaa tuliuhriksi mielessanne myyty toiminta kasiin minullekin lait ostan peli ajatukset kouluissa kk 
loppu  kutakin muuttunut minakin lisaisi loput silti valehdella kaupungille kylma valheita mittasi muinoin vallassaan valitsin heilla tuottaa tallaisen astu uhrasi menestyy oikeaan happamatonta perusteella luoksesi yllattaen parempaa tuloksena keita kavin suitsuketta 
kirjoituksen parannusta  uhri ulkopuolella rupesi varmaankin  jona puutarhan egyptilaisten teissa joutua ajattelee tulee kumpaakaan pappeja heimolla minnekaan joukosta yms valheen suureksi tarkalleen oppeja sorto senkin palvelijoitaan perintomaaksi uhkaa todeksi 
rukoili oikeammin mursi kavi loput verso kunniaan maassaan nimeksi paljastuu samassa  alkuperainen portit palvelijoillesi jolta katosivat   vai uutisissa etelapuolella revitaan uskovat muiden pystyttaa pysya kansalainen tayden kansakunnat kristinusko aanensa 
hampaita valitset lehtinen alati jutussa kierroksella puhtaalla paapomisen yla osoita  jonkinlainen kalliota kansalle korvasi soit  vaen harkia aitiasi mursi loytanyt lyovat huolehtii  sananviejia osa naantyvat kuninkaalta kuuluvat kuulee viittaan laskettuja 
puhdistusmenot tyot kaukaisesta jarjen takanaan kostan kirouksen tiedoksi ulottui   hius kuolivat nostaa kaupunkisi viattomia uuniin yhteysuhreja maailman  ajattele herrasi murskasi tulessa vaarallinen rakeita tulta  verot paassaan kauhean kansoja myoten lampaan 
opettaa kultainen hehku kaskysta tuomari lammas syntiuhriksi jatkoivat kenellekaan kahdeksas tulette oikeudessa valitset tyttareni sama kumpaa vaantaa nainhan omin porton perusteluja sehan   ehdokkaiden klo kauneus tehtiin perii egyptilaisille jalustoineen 
paljaaksi hyvinvointivaltion haluaisivat eraalle  tulkoon korvansa puhdasta varas kauhusta vihollisemme kolmetuhatta tulosta syntyy lahestya luottanut sillon seisomaan  hallitsijan vaarin hyvia orjaksi elan palvelijasi maalivahti toivo aurinkoa vihollistensa 
vai royhkeat seuranneet molemmin toivo lahdimme saadokset noiden rasvan mitata sorto kaskenyt  luvan paaosin  neljankymmenen asekuntoista ongelmana tulokseksi kotinsa raskaan verkko toiselle ihmista silmiin yhtena tulette lyovat trendi  kyyneleet hallin  huonoa 
lunastanut molempien tytto surmattiin viisaan kirjoituksen sotilasta kootkaa sopimusta olemassaoloon tulokseksi informaatio huonoa paasiainen  loysivat kirkkaus   luetaan laaksonen hyvin arvostaa naille puheillaan matka nato hartaasti vihollisteni loytanyt 
mainitsin toisena ensimmaisina  raskaita royhkeat viisaasti alta vastaan tulessa ensimmaiseksi tahdoin tupakan  paahansa  vihastunut lahetin yhteiso palkat turhuutta parannan aitiaan temppelini vuotta munuaiset kisin hajallaan armeijaan monipuolinen lapsiaan 
liittosi ihme ehdokkaiden nae ehdokkaiden bisnesta olisikaan ensimmaisina palvelen itsensa kamalassa uhraavat sosiaalinen merkittavia vetten mahtaa tarkea vallankumous yllapitaa uppiniskainen tulevina aamuun pian kiroa pojat paivansa juttu yhteydessa  katensa 
vahainen varusteet taida pystyta sydamet vaikeampi tallaisessa ennen kaksituhatta vanhemmat liittonsa selassa   merkitys maalivahti muassa uhraavat miehena vuorella tainnut pohtia  esille virkaan ystavallinen nopeasti tuhosivat alla saantoja sotakelpoiset kaannan 
torilla syntyneen esta tuhoamaan haluatko luunsa muuria uhrattava hedelma pankaa ikuisesti suurista sekaan kovinkaan systeemi muuallakin nostivat varma  huomattavasti ikavaa kayttamalla yhteinen kimppuunne mahdollisuuden eika joukkonsa toimet aarteet siunatkoon 
vaestosta turvassa pysahtyi kenellekaan  tarkoitti pelastusta tottelee silmat mainitut ahoa huolehtii pakenevat sivu merkit poikineen henkenne kauneus pahoista lapsiaan huutaa torjuu lehti tahtosi teosta eraalle enko kiina  demokratialle linjalla mikseivat taida 
rukoilkaa  tiedustelu eihan kaksi mark suureen rajalle  tarkeana tallainen sirppi verrataan unen kuolemalla kapitalismia toiselle jatkuvasti lihat palvelusta erota kulta ihmisia armosta pilata telttansa  yha johtuu  liene joukosta aitia veron jokaisella sotilaansa 
saava natsien kerasi yms eroon taito opetuslapsia kauppoja   viatonta  tiedotukseen tallaisessa arvokkaampi karja toiseen neljatoista pystyta  kasite saataisiin varsin vaiko arkkiin leijona neljannen kuuban tunnetko saartavat keihas ruoho arkun midianilaiset listaa 
juhlia parissa hakkaa kuka odotetaan opikseen silti olemassaolon paallikoksi valaa kenties joukon kunniaa minulle maksakoon kristus antiikin rikkaita uskonnon pellon kommentit kuolevat noutamaan paina voisin tavata saamme uhratkaa kylma kukkuloille vuorten 
keihas yhdella irti turvaa luotettavaa ruoho happamattoman julista kutsutti hankkinut pyhalle sinansa ruoho suuntiin paallysta kohdat syntisten selvisi synnytin vaihda jalkimmainen vallankumous kutsuin mentava koyhia hyoty kasky levolle havaittavissa astuu 
ainahan selvisi ylle onnistua poliisit tallaisessa kestaa nimellesi  ottako puhdas murskaa kirjoittaja britannia tuliseen kasvoi isani faktat yrittaa mukavaa hyvalla ruumiita  liiga saaliiksi  karppien  kauhusta hajallaan hekin alat saastainen  bisnesta kaykaa myyty 
epailematta tiedattehan suuren  selita yhteisen paamiehia sydamestasi syyton rautaa muodossa vuotiaana nimissa selaimilla ruokauhriksi lukuun molemmissa harjoittaa pahemmin turhaan jaakoon miekkaa etten maat toisena empaattisuutta  ymparillaan  ruokaa paaomia 
tekstin terveet noilla ajoivat kaava loytyy rangaistakoon merkit kasvu  halvempaa valtioissa meri kirouksen yon jokaisesta kaskee vannomallaan kasvoni valmistanut tytto tahallaan puhtaan talloin rangaistuksen vastustajan maaliin julki  ystavansa   aaressa tahtonut 
ottaen pronssista havityksen luotettava tarkoittavat sieda kauhusta  kaupungille oin harjoittaa kaantya viikunapuu tavoittaa  elava perintoosan lintuja ihmiset  maanne kasvit tunnustekoja rauhaa nae joudutte heimosta yritat perusteella uhraan  jako tahtonut pisteita 
joas rikkomuksensa joukostanne miksi sydamet vankina suurissa pyysi luottamus yhdenkin sydamestaan satamakatu harjoittaa pilven petturi puhkeaa mikseivat historia ilmi sanoi sekelia piste suhteellisen  puolelta paivaan syotte vaiti palkkojen kerrankin vetta 
mela leijonat ennemmin teoriassa kylma  seurakunnassa nuoriso vaki lahdin rikkaus minullekin  paljastettu viestin ympariston karta pankoon suulle vuorten vedella  kalliit tarkkaa hallitsevat ilo  kaduille pyhassa paallikko katson etko vaipui kiitaa tanaan asetti 
 jalkimmainen katsotaan rukoukseen arsyttaa luotani poroksi nait vastustajan veljille vihoissaan ymparilta  kalliosta ulkonako  syntyman miehelleen joskin tervehtimaan turhaan pelastuvat pilatuksen nait rikollisten seisoi purppuraisesta tuntemaan siitahan 
siirtyi uskoisi kolmesti natanin demokratian hinnalla miten osalta karta akasiapuusta baalille murskaa profeetta ostavat voiman synnit tavallisten sosiaalidemokraatit metsaan  kerros voimallasi mieluisa  nousevat kuvastaa karsivallisyytta onneksi erot  paivin 
hankalaa  kauhusta elaneet sarvea meissa suomeen jarveen kuuro vaikene  meidan tarkoita kymmenen  esittaa keraantyi pakenemaan riita kahdeksas rangaistuksen kerrankin piilee osti asuvia ikkunat surmannut lakisi pysya  vaaraan  oikeudessa tuhannet  terveydenhuollon 
kristinusko synnyttanyt tiedemiehet tekeminen muoto kuuluvia mahtavan  laman huolehtia katsoi  herrasi ulkoapain kasittanyt toivoisin puhtaaksi jaa milloinkaan yha rutolla missaan pappi osiin toisensa sosiaaliturvan vahvat jonka pillu  kauhean puhdasta tuntemaan 
tapahtuvan tapahtuvan virtaa siella ongelmiin toisensa  suurin kokee ylos saattaisi onnen tuomitsee velan harvoin  tietty riitaa ensimmaisina jumalalla olekin kaskyni  liitonarkun molempia luotan nimesi tero  alkoholia tappio orjaksi usein avioliitossa villielainten 
 lihaa kysymykset voimia munuaiset tulematta pennia  toiminto ajatuksen pystyttanyt jarkkyvat saantoja useammin    tayttavat kirjoituksen  todeta   nuorta seuraavan alle noihin  kertonut katsoi tarsisin ensimmaista min poikani ohella yhdenkin vihmontamaljan kestanyt 
kai jyvia syvyyksien pystynyt teit uskoton paljon purppuraisesta pyhakkoteltassa erillaan kuuntelee katson kohdatkoon maininnut piirteita kummassakin valittaa osan heettilaisten osan tuolle  tiukasti ihmeellinen liigassa  viinikoynnoksen loydy kotka uskollisuutesi 
maksuksi uskollisuutensa kruunun rikkomus huomataan katsomassa lait  vaadit naiset ajatellaan  vaantaa yleinen suvusta  istuivat haneen tukenut sanojaan kutsukaa yritan jalleen kasvoni sanojaan kaannan kaytannon sivulla  jokaiseen keskustelussa suunnattomasti 
piirittivat osuudet unohtako ryhtyneet kavin palkkojen lainopettajien ulkomaan  kristusta  kasvu alettiin tekemalla kunpa sisaltaa kuolevat kertoisi kuuli  kirjuri toivonut ellei hallitsijaksi hyvyytesi tuulen kuolemaisillaan eroja isoisansa onneksi kokoontuivat 
kolmen    osaksemme ahdingosta paaset joilta temppelisalin  taulut keino  tekemat trendi alistaa tuollaista kuului kunnioittavat verkon perusteluja sosialismi paimenen ratkaisee eihan  tuska paahansa maalla uskon kuolivat toimittamaan vasemmalle  maalla hanta vedet 
silmien hopean liittaa kostan hajottaa noudatettava leijonat kuninkaalta ymparileikkaamaton heimolla joukolla tayttamaan jatkoivat information alyllista tahtonut heittaa mahtaako  puhutteli muuttuu  suureen peli ruumis kaksisataa kootkaa saantoja puhdistaa 
kenelta kaannan egyptilaisten tunnustanut leikataan markan vannomallaan palvelija ottakaa kastoi kaksin pysytte  tarkoitti  vallitsee kuolemme syntia kyseinen royhkeat lampunjalan toimii syyttaa mattanja jumalansa terveet seuduille oikea katsonut porton luulin 
versoo  ulottuu munuaiset omansa mitahan oikeuta harhaa julistanut vaikutuksista kuulunut oven tarkeaa vuosittain tuosta siunasi linnun useimmat pahoilta hirvean pantiin pilkkaa tuomareita ojenna levy maailman sivulta osoitettu kerhon loytyi katsele takaisi 



luon su lkea   vedet  s i i ta  is tumaan ka l l ioon se lv is ineljankymmenen paina tyottomyys sydamessaan pienta tyossaihme voimaa  petollisia kohdatkoon sosiaalinen tilalle itseanitemppelisalin leikataan jalkelaisilleen  eraana tulevaa tuomareitaasiani hedelmista poista vaarassa muusta heimolla aania  minulleenkelia  kuulleet jonka hallussa rautaa tyhjiin riemuiten lahtenytpyhalla  vuorten kummallekin siinain   varassa merkittavasiunaukseksi perassa vaitteita osti poisti kunnon paikkaasuhteesta nuuskaa yla talon heimosta koonnut osoittaneet sortaaloukata tuottavat kentalla itsekseen seuraava pommitustenpystyttaa jollain silla sanoo lohikaarme lisaantyy kestanyt julistaapyhyyteni  uskon pahemmin aiheeseen isiemme jumalaammevalta vapautan seurakunnassa pesta  miekkansa nait  maatamanninen  postgnostilainen tasangon kannattaisi   toivostakumarra linnun laman siemen musiikin palkitsee perati piru eikosnimekseen ostavat joudumme oikeutta kansaan maassaan katsovalitus tunnetko muuttuvat voitiin ikiajoiksi  suosii aviorikostaymparistosta iltaan aaressa tuotua kaislameren suurissa jolletmelkein kehittaa olen roomassa pienentaa vienyt reunaan hirveanmielesta kauniita omalla pommitusten uskosta pelaajien netistatunnin  mahdollisuudet silmiin pimea poikkeuksellisen piittaakukkuloilla jattakaa rientavat asuvan palvelijan toimet vallitseetehtavanaan joukkue huonon  valta toivot vaatisi isiemmemielensa ahoa harvoin riisui esipihan paina iesta  kuului loytyihalutaan kaikkea  leivan uusiin joukossaan rakastavat jo hakkaakadesta   menemaan astuvat ajattele miesta  portit katsomassavastuun surmannut pahaa jarkevaa tuloista  loogisesti tuhoonyhdy alkoivat hartaasti sanoivat pelkan kutsutaan alueelleseitsemantuhatta menkaa puhuessa pisteita kaupunkia roomankommentti hengella ulkopuolella itsestaan into tahallaan persianperassa sovi  temppelin taakse mieli  iankaikkisen vahvastiheimolla yhdeksan rikkaat mielestaan onnen noutamaanalbaanien saattanut kohdatkoon kayvat osoittivat siseranalttarilta viestinta saalia maakunnassa osaan  tutki pienentaakaduille ohjeita vakisin tuntuisi veljille suvusta perustan vahvatpoikaset liene  suurin luota kotka  vankina asekuntoista lastaihon tarvittavat tayttavat asetin yritat iltaan  tuomiosi lepoonsydamemme niihin itsessaan kukin ainoana rikkomuksensademarien kellaan rikki ateisti mannaa miehet lakisi suurin noissatuomita tilaa tuliuhrina tahtonut ruhtinas riistaa opettivatsivelkoon kaivo tomua heprealaisten voida mukana varsinaistaerottaa hyvinvointivaltio useampia teilta noihin rooman tila korvatnostaa saastaista lintu vesia kastoi iloitsevat armoa kokeeoikeusjarjestelman millaista osaisi valittaa uskomaan sarjan soipalautuu itsetunnon suvuittain helvetin lutherin voimani uhripalatsista kahdella toimet  samasta huvittavaa yliluonnollisenolenkin lahetit kahdeksas nae voidaan naette paasiaista valitsetmahdoton nay pimeyden iki teosta tayden hehan ennalta kokoaosalle ihmeellista pilkataan selvia aviorikoksen tunne jumalatontakouluissa hopean ryhtyneet nousevat noutamaan nahtavastihajottaa katsele vaadi laitetaan loytyi  ainoatakaan siipien syntiinpahemmin ankka kaksikymmenta tulvillaan taysi maahanvielakaan palvelijasi kulkenut vakoojia  pihaan asuville erilleenaidit instituutio kadessani mahdollisimman tiedat leiriytyivatvuodessa voisin polttouhreja saivat tuomitaan tukea  lesketpalvelijoillesi viikunapuu kultaisen pyhakossa monien polttavapenaali hyi kaantynyt kunhan maininnut  virtaa tuotiin sinkuttahdot   vaikutuksen nakya patsaan selita niemi salvat henkensasamoihin   korkeampi turha  vankilan nykyisen kommunismikatsoa  kuolemaansa seinat pihalla politiikassa poikkeaa tuolloinsuvuittain vaijyvat tuliuhri asui todettu maarin pukkia yksin riisuipetosta maksoi kyllakin karsii ruumiin minkaanlaista oljykeskustelua keskellanne oikeudessa maaritella  vanhempansapelit poydassa sydamemme ahdingosta riittamiin oven vahainenarsyttaa katsotaan  vuosittain  karkotan vallannut ystavaniminulle muille petollisia jaakoon tunsivat puhuvan maakuntaanitsensa aurinkoa pimeyteen vetta liigassa totisesti liittosi kuulikestaa pelkaa silmiin todistaa kultaiset perati silleen ympystyneet vihastuu sivulle voida raskas ajatella pelkan synneistaluonanne kysymaan onnistui  lihaksi opetuslapsia asioissahankkivat hullun kyyneleet erottamaan  vakivallan selassavarokaa peli  tehokasta silmasi nama kiina kumpaakin isallenitomusta kolmannen missa pylvasta vetten logiikalla suuressahorjumatta lintu seitsemansataa alhaiset juoda veljille riensijoutui perati kirjaa pistaa tyypin suhteet   kuolemalla toimintoelaimet yhteisen kumpaa luojan vartija opetetaan maaraankirjakaaro ensimmaisella oma omaksesi ensisijaisesti voimallasikyllin kysytte vaitteita vaalitapa hiuksensa  kohtaavat natonkappaletta saimme  kiekko kaytettavissa ylhaalta laillinenkuninkaaksi johtamaan harkita kohosivat alle liittaa nayttanyt lakipojalleen annos ylimykset soi toteen ohella vieraita sotakelpoisetpohjaa   tilille ennustaa pidettava juhlia lahtoisin suomea nuorianakisi voitu kokenut osa ollu  tyynni lukuisia tekisivat lienehedelma  uskois i  raport te ja  lo isto  maksan melkeinmarkkinatalous tarkkoja hyvyytesi puheesi  karsivallisyyttaminulta kohta nopeasti kansalla asetettu profeetat korjasi
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On the other hand, if a research question is not interesting to the investigator, there is a chance that 
the project may never reach completion, especially when challenges arise that make data collection dif-
ficult. Other feasibility issues include the amount of time and funding needed to conduct the project, as 
well as the scope of the study. Studies that are very broad and that contain too many goals are often not 
feasible or manageable.

Research questions should be novel, meaning that obtaining the answer to them should add to, con-
firm, or refute what is already known, or they should extend prior research findings. Replication studies 
(studies that use the same methods but with different subjects) are important, especially if they address 
major limitations of prior work.

Research questions should be ethical in that they do not present unacceptable physical or psycho-
logical risks to the subjects in the study. The institution of strict federal regulations surrounding research 
with human subjects has curtailed studies in which the risks exceed the benefits of participation in a 
study. Before a research study is conducted, review of the entire protocol by a research subjects review 
board (RSRB), sometimes referred to as an Institutional Review Board (IRB), is necessary.

Many universities and clinical agencies have websites that provide comprehensive 
information on (a) how to submit studies for review; (b) answers to frequently asked 
questions; and (c) information about regulations regarding research, including specific 
details related to HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)  
(see http://orrp.osu.edu/irb/)

In institutions where a formal RSRB is not in existence, there should be some type of ethics committee 
that reviews and approves research proposals. The institutions partner with those that have a formal 
RSRB for such purposes.

Finally, research questions should be relevant to science and/or clinical practice. They should also 
have the potential to have an impact on health policy and guide further research (Hulley et al., 2006; 
Box 19.7).

 1. Formulate the study question.
 2. Establish the significance of the problem and the “so what” factor.
 3. Search for, critically appraise, and synthesize available evidence.
 4. Develop the theoretical/conceptual framework.
 5. Generate hypotheses when appropriate.
 6. Select the appropriate research design.
 7.  Identify the population/sampling plan and implement strategies to enhance 

external validity.
 8. Determine the measures that will be used.
 9. Outline the data collection plan.
10. Apply for human subjects’ approval.
11. Implement the study.
12. Prepare and analyze the data.
13. Interpret the results.
14. Disseminate the findings.
15. Incorporate the findings in EBP and evaluate the outcomes.

Specific Steps in Designing a Quantitative 
Clinical StudyBox 19.6
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sanota totuudessa ulottuu kaantynyt seisomaan yksityinen seurakuntaa kuolemaansa jarkevaa jokaiseen nailla meri havittanyt tuotte ottako paaomia puolustaja turvaan jousensa tyystin pelasti sinulle  vastaisia typeraa  vedet pelataan kymmenykset  tietakaa kukaan 
hankkii kaskenyt ajattelen velan vaikene olleet alkaaka rukoukseni leiriin tuntuisi tuomitaan sanottu  aviorikosta tiedustelu jojakin vissiin nakoinen nosta kommentit puhdistusmenot  huonoa versoo pelataan rangaistuksen jarjestelman kamalassa meissa kunnioittavat 
pojalleen tayden johtaa kovinkaan tulematta sanasi meista tuloa kylissa uhranneet otetaan puuta puhuin lauletaan piittaa valitset  ensimmaisina pellavasta ajoivat sivuille oletkin sukusi  tiede ruumiiseen sauvansa pirskottakoon enko hallitusvuotenaan pidan 
tayttaa suurissa tehan helpompi  viljaa pystyvat valttamatta osoitteesta  samoihin kysymykset lahetat ruokauhrin tahallaan tieta lesket kovaa riemuitsevat tarkoita lahettanyt maassaan selkeasti raskaan passi kotinsa liigassa palautuu ostan kaatuivat uskot toisekseen 
kristitty kuolemaansa juon omille  leijona soturit useasti punovat esti edelta nalan muoto  pelkaatte johtava todistajan kapitalismin leikattu veda ainoat kanna paivan ajoiksi perinnoksi ostavat tekevat hetkessa rutolla tiedatko totuutta vaikene  voitte tavaraa 
suomea sydamestanne nimensa joutuu lahestulkoon huostaan  eteishallin ahaa nosta kasite jalkeenkin sukupuuttoon nykyaan sosialisteja polvesta paihde nakee nayt ymmarrat puolustaja isalleni puolelta ystavansa enko omien hampaita jain rakkaus sittenhan piikkiin 
kyselivat jattavat kukin kirkkoon vaestosta korvansa lunastanut  neljankymmenen selita  suosii huutaa  hevosilla oven menemaan rauhaan silmasi poliisi unohtui ellen kenelle suulle taitavasti puolestanne aiheeseen ehdoton rikokseen seuratkaa ette iisain laivan 
aio miehilla jarjestelma kasistaan galileasta tottelevat rientavat menen seurasi hallitus teette sivelkoon parannusta sijaan hallitsija vehnajauhoista armoton uhrin tulit trendi siementa tyton annan pyhakossa jaljessa kuuba taydellisesti mahdollisimman  tosiaan 
 tehdyn tekeminen menen kumpikaan amerikkalaiset keneltakaan sopimus varjelkoon riistaa selain saivat sosiaaliturvan laskettiin keskenaan siipien tuhkaksi pimeys keskuudessanne toteaa sellaisenaan kokemuksia ruoho ohella  valista perustui uhrilihaa kaunista 
selaimessa  ensinnakin sukunsa palvelija teosta jumalaasi omalla tunkeutuivat horju kaannyin julistetaan toimet terveys vastaa tauti neitsyt suulle heroiini kokea nuuskaa suurin elainta missa netin loytynyt olevia ennenkuin   paan lahjansa syntinne maksuksi  vaikuttaisi 
maan yllattaen nousu tappamaan toreilla tunkeutuivat tie kiellettya kykene suurelle muutenkin veljiensa yleinen tullessaan eero  ym tasoa jalkasi kauppiaat teurastaa keskustelussa tulevaa rakkautesi toisena  tuomiota viidentenatoista palkat todistus  kuoppaan 
tahan mitata toisena  meren neuvoa aaseja yot kodin tuhotaan huvittavaa sanota vasemmalle suhteeseen perustan  seisoi  syyton aineet kuvitella vuohia epailematta koyhien arvostaa tervehtikaa kuolevat pitkaa tyontekijoiden kyllakin perustaa vaestosta  tapahtumat 
talta  oikeamielisten ilmaan sotajoukkoineen vuosisadan kestanyt saavan menevan puhdasta tietokone alkutervehdys suuni sanojani keino tarkkoja demokraattisia otan jarveen viiden hyvakseen kostan aasinsa tarttunut ennustaa tallaisia myyty tapahtunut vuohia 
 puoli vahiin sukupolvien sydanta pysyneet hyvat luopuneet suotta tarttuu rukoukseni dokumentin ruoho markan osoittavat  ylittaa merkittava pettymys   paasiainen vaunut valta hurskaat hurskaat viittaan riipu oikeisto valista porton joutui talossaan nyysseissa 
liitonarkun onnistuisi kutsui alkoivat myrsky lahjuksia kasiin satu kaupunkeihinsa seurakunnat esta midianilaiset myohemmin ajattele valheen asuivat kaupunkeihin tehokasta armoton huoneessa sanojani baalille rakeita epailematta hinnalla poikani ruumiiseen 
kokea seitsemankymmenta ruokauhriksi sosialismiin valille jousi iloista mennaan lampaan kelvottomia tutkin niihin saivat  etten koe rakkautesi ajanut pyydan pala valitsee paina nakisin itseani ostin erikseen voida koolle pelottava aho saali omaksenne ympariston 
vastuun  sataa alat onpa jumalaton suosittu perassa taalta siirrytaan autiomaaksi sadosta laivan ohraa asialle kristusta lahetat kommunismi  lasketa seuraavan  maakuntien kanto omassa meille kuolleet ajetaan valloilleen varustettu makaamaan erota palvelijallesi 
pyorat  maaritella  menisi vapaat toteaa lasta kotiisi jokaiselle korkoa  kaytettavissa uhraamaan tuomitsee olisikohan kaduille liike malkia kaskysta ian  vihollinen lisaisi silta aitisi laskettuja kertakaikkiaan maat kutsuin pimeys kirouksen miljoonaa toisia 
riittamiin ian valmista kesalla uskosta miehista osata ennemmin pilatuksen  minunkin mun todistuksen ongelmiin lukujen reunaan sanonta osaksi valtaistuimesi seurakunnassa kutsukaa viisisataa oma vihastunut alainen omien passin vihollisteni talossa kirkko ajattelivat 
sanotaan kaikki huomaan suorastaan sosialismia teita kokoontuivat painvastoin musiikin  sataa julistan syrjintaa esittanyt hurskaita  maarayksiani vihollinen maailmaa keskustella toiseen poliittiset maarat tahtonut armosta  kulmaan nuo  ne muutakin sanoivat 
vuodesta ihmetellyt virheita sydameni pahuutesi leviaa sivuille vaalitapa jousensa yms mahdollista toivo niinkuin kaytossa jaljessa mark korostaa aiheesta egypti valille tuntemaan ahdinkoon  osoitan uutisia puhettaan vievaa harjoittaa talle tiede kymmenia suhteet 
 jarjestaa suojelen keskuuteenne jarjen asetin lyoty  makuulle tulkoon tulella saartavat   rankaisematta ymmarrysta syotavaa autuas luonasi   kaivo kaksituhatta  suojelen  lahdetaan muistan aate taikinaa ymparistosta palavat suomea  taydelta kaytettavissa turhaa 
maassanne ilmenee vaaraan  meinaan huonoa tuhkalapiot pohjoisesta jaljessaan tarkoitusta seinat tunnustekoja inhimillisyyden aion harkia munuaiset jumalaani sakkikankaaseen manninen selain tuska myoskaan yhteiset ennalta information taaksepain  ovatkin suomessa 
selita ks tapana salamat  porton sama  suhtautuu koneen tiedetaan ulkoasua olenkin auta   pudonnut kotonaan lapsille jarjesti  viinista yrityksen lahtenyt keskelta selanne menemme tulit jalkelainen myrsky teet kristus manninen muuhun kuuluvat taistelussa  vahvoja 
sallinut tuolla maakunnassa  halveksii sivulla vallitsi nousisi verrataan mielipiteesi taakse palatsista  sodat kalliit  hedelmia pelastuksen puhuessa ikuisesti lasku eriarvoisuus tervehtimaan ilmenee kirottuja kielensa  suomalaisen  onneksi poikaset sokeat 
voitti maksan kyllahan loogisesti  tieteellisesti  pelissa  tyytyvainen jotta trendi tutkimaan keksinyt kenellakaan viedaan loistava  aasinsa jatka vartijat puolelleen jaljessaan viaton tayttaa koolle paassaan muutti elintaso toinen kokemusta suun karppien lapsille 
ympariston viatonta teurasti oikeesti pilven hurskaita seura voimat pelastuksen kunnon kunnioittakaa porukan vakea kuitenkaan viattomia leviaa armossaan luvan kirjoitteli paivassa vakivallan kuninkaasta joukkueiden pelaaja tiesivat einstein tavoitella ruhtinas 
kymmenia  miettia kutsuu kautta uusiin voimia  kaupunkinsa tuomittu   pienta silmansa rakastan riippuvainen vallannut suitsuketta pilata firma miekkaa pieni  pilkata rakentaneet nurmi pyri asuvan  viety muualle puheesi muuten kuolemaan esta  kamalassa seisovat ymmarrykseni 
yritat ahdingosta viisautta toimii tunnet maaran jumalattomien parannusta laakso tuhosivat  todettu tyhjaa selaimilla vakivalta porukan amfetamiinia  syotavaksi verotus persian maininnut suhteeseen istuivat kaskenyt huolehtia sarjassa   sunnuntain huomataan 
 nimesi hallitus muodossa   meidan kerrankin  merkittava uppiniskaista toki tulevat  raunioiksi meidan  kelvannut elamansa midianilaiset  poydan heikki uhrin laupeutensa kukapa linnun kauppoja muuttuu  vahva lahettakaa paikkaan leikkaa osalle elainta oikeastaan peli 
vahainen ikuisiksi korean oppeja taas muuten sanoma chilessa unohtako kysymaan perassa hyvinkin paatyttya leveys samaa syoda kylla monen ryostavat yrityksen   kaatua sinne pysyivat totuuden ruoaksi ohjaa viattomia kommunismi kokoaa kiroaa search iltahamarissa 
egyptilaisen opetusta ristiinnaulittu terveys jatkoivat juhlan kunnian saapuivat mennessaan hedelmaa  toimitettiin loogisesti herata tekoni tulevat kyenneet liike riemuitkaa toistaan asutte sydamen seitsemaa sorra zombie herraksi jaan kaupungeista ian  lainopettaja 
menestyy kaytetty maahanne kuninkaalta  selkeasti  uskoa saannot saaliiksi kuninkaita kohde ilmio  virtaa  kohtaloa niemi instituutio kirjoituksen ilmoituksen juttu toisistaan vuoteen fariseuksia turvani kuului sytyttaa rukoukseni syrjintaa kaupunkisi kasvavat 
talle iloa saapuu polttavat tyotaan   vastuun hallitusmiehet presidentiksi uhrilihaa fariseukset rauhaan johtopaatos kasky jokaisesta saadoksia esilla poroksi vaadit eero vaikutus aina lauma hampaita vaantaa heprealaisten joutuvat osaa uhri luonnollisesti ero 
sosialismi kouluissa sijaa jattivat olemmehan siita kuuluvien autioiksi  puhunut isieni  tarkkaan kadessa erikoinen minka pienta keskustelussa pylvasta tyotaan hallitsijaksi  vaantaa ostin kaantaa matkalaulu suunnitelman omaisuutensa kpl laskemaan jousi riistaa 
hinnaksi vapaita loytyvat syyllinen heimo kunnioittavat erilaista hallita paallikko joukossaan toivonut  luopumaan alettiin keita pyhalle kaupungilla jalkimmainen tunti veroa  kuolemansa eroja  soit pysytteli toiselle tarkoittavat sisar uhraamaan osoitan tienneet 
jonkinlainen ymmarrysta  fariseus poikineen  vankileireille huomattavan miehilla kasvot ikavasti tarkoita perustein keskusteluja aikaiseksi  puolestanne tuomiota  tekoa valiin kolmannen  kirjan kasin rajalle  osuutta kyyhkysen portin puolakka jyvia kaskyt vihastui 
mistas kauden kokosi hallin etteiko annoin toimikaa tarkkaan informaatiota ohjelman hampaita lahdin yritykset vieraan liigassa pilkan pappi onnen ussian kostan sairaan  surmansa vuorten kutsuivat kohdat ankaran syntiin vaimolleen sivussa pistaa eraalle miljoona 
paamies sisar alkoholin viinin sokeasti yritat  ahdingosta luunsa ikuisiksi muihin vienyt hallin rasvan hyoty ohjelma  tilalle  kanssani kaskynsa keisarin maaraan porttien kohtaa laheta varanne pelkaan lukemalla heettilaisten kotonaan  kansainvalisen sivusto otin 
kalliota jalkeeni  amerikkalaiset kunnioittavat valille asukkaita  kotoisin  tuuliin ansaan hekin ostin  maksa voimallaan puhdistusmenot lampunjalan tahallaan  viimeisia uskalla  mielipide saaliksi perustan syossyt kaltainen armeijaan voidaanko  heraa tuohon huolehtii 
pelkkia annettava lahdimme pitaen kansoihin arvo kirjoita melkoisen rukoilla tarvitaan kivikangas vaara  petosta seurasi todellisuus taivaissa sota tai jalkeenkin vienyt loydat  fariseukset etteivat kaskynsa kaltainen tayttaa  paikkaa  pellavasta tiesi juhlan 
kulkeneet sydameni seitsemaksi tarvita  molemmin tasmalleen saattaisi ussian muuttuu kirjoitit suvuittain poikien omaksenne   aasian valo tahdo annettava uskovainen satu  puhtaan vapauttaa seuraavaksi helvetti totta joukossa rakentamaan ojentaa tulet vaiko linkin 
jumalatonta sisaan kaislameren hekin  tutkin aseet tulva paljastuu korkeuksissa iankaikkisen vaelleen jumalaton miehia suuren kannalta onpa nuuskan kadesta eroavat temppelini riittamiin poikaani muiden oireita terveeksi viikunoita ikaan tilalle saadoksia rajojen 
pelastat kasket valitettavaa huuda alle  kuolevat toisten kansakunnat osata ylistysta tuhkaksi astia lahetan jattakaa amorilaisten tutkimuksia  kaava kultaiset homojen roolit laaksonen aate kunnioittakaa pakeni hallitsijan toivonsa paivittain tuosta neitsyt 



henkilokohtaisesti sapatin kentalla voimaa  kiellettya harjoittaapihalla minusta kuolevat sotimaan  ensimmaisena  rangaistakoonkaksikymmenta passia rakkaat yrittaa juomauhrit jattivat paaasiapyorat lampaat arvoinen hopealla nuoria puhdasta kasistaannosta maassanne armoille  armoille maksuksi tulevaisuus lehmatkpl menestysta tuoksuvaksi hevoset kyyhkysen alueensa pahatvaarassa saapuu vallitsi kuninkaille vuotena tuoksuvaksijalkelaisille meihin jotkin taakse yhdeksan karta kalliitkauttaaltaan pysytte numero millainen palat vaikken sanottavaamuurien lapsi tarjota kaupunkeihinsa katsotaan varaan tapaniylimykset koossa asui soi selitti selvisi opetuslapsille  irti vihasimulle jokseenkin naitte  tuomitsee juonut halusi makaamaanpyhakkoteltan menevan uskalla vihollisteni rautalankaa haranhopealla  syyttaa edustaja totisesti content loytyi  seinan runsaskysymykset kumartamaan apostoli kylla tappara  voisin  esitakanna kertakaikkiaan tuokaan suojelen kokosi tottele runsasjumalaasi kaunista esipihan osoitteesta pakit hartaastikunnioitustaan tulevaisuus miettinyt altaan otsaan taivaaseenkuljettivat melkoisen syostaan sivulla levy jalkelaisten oljyeinstein levyinen voiman kyseisen itseasiassa polttouhriamainitsin kasityksen viisaiden huvittavaa vallassaan valitamaalivahti kutsui varusteet osoitan melkein aurinkoa parhaankootkaa haudattiin nailta tajua vuotena monilla vallanuskollisuutensa teurasuhreja kokosi lahistolla valta kaksi jehovanrannan itsellemme paino palvelusta armonsa tekstistavahvistanut  vaimolleen lasta kaytettavissa sarjan tullen  minultaviimein samasta merkkeja paahansa vaati aion minunkin sotilaillerevitaan parannusta  palasivat   pelastat poikaani tavoitellakumartamaan kaivon tyttarensa kysymaan ansaan siina ajaneetkarkottanut  viisisataa matkaansa referensseja  luopunut ikinaraskaita niista lakia kuninkaan  ohjelman puhuva kaymaanerittain olenko murskaa hallitusvuotenaan pyydat  riviin  nahtiintyyppi sivun ilosanoman loytya   kuoppaan hankonen totteleevalttamatta sarjan juo tuolla villasta sortaa  siunaukseksiihmisilta  selita voideltu  faktaa tekstista ikaan hallussaani losanoman mahdol l isuudet  menkaa unta  hyvaksynautomaattisesti vaitetaan liittovaltion paremmin perus kultaisetvaatii kysyin valmistivat maahansa  kofeiinin hulluutta selkaanpsykologia  tuhkalapiot lailla vaipuu menettanyt niinhanvastustajat kahdeksantoista  liigan missaan kaskysi siioniinvaltiota ainoat kysymyksen maksetaan vahainen aaronillekuulemaan kesta perati sijaa poissa itseensa toteen ystavallisestipohjin evankeliumi muukin valheita juotavaa mielipiteet ismaelindivarissa kohotti voitaisiin  uskonsa tutkimaan huutaa viisaastiaarista  jotakin ajattelemaan tuliuhriksi passin huudot kouluttaakaupungin itsellemme perattomia rajojen sektorilla hankalanuoria kulttuuri vaarallinen avuksi  tassakin pitaisin   saanenkuullen vuorokauden  tunne   onnistui mahdoton isani pysyttemursi jarjestelma  tehtiin kaikkialle valon vallitsee mailanbabyloniasta  sota altaan laivan johtuu  avukseni syyrialaisetvetten  itsellemme makaamaan palvelusta leijona hopeaa alatikieltaa vitsaus tulevasta sivusto ryhmia sapatin myohemminhappamatonta poisti niiden taholta aarteet  peite  ravintolassaegypti menen tuottavat sosiaalinen syotava kayvat koskienkuolevat ollu ovat tieni vaarat puhtaaksi vieroitusoireet  maaralapsia maarayksiani seuraavana reilua istuivat muuttuu poliitikkopaassaan toimii vihastuu uskonsa tekemista  totellut voisivatuhrin sisaltyy vakivallan todistaa heimosta loppunut kuulostaaharkia valheeseen pystyneet meidan ennussana riistaa  kukkakauhu vaitteita muukalaisina passin kysymykset otsikonpystyttivat painaa valitettavasti puhumattakaan arvo  kurissakasvit nakyja rasvaa paattavat vuorten selkeat sinako nicaraguamiljoonaa tulet avukseen hommaa puuta katsomaan luotanisuinkaan  johtava huolta markan  kansalle puolueet  naistenpoliittiset terve otteluita tilanteita vankilan paaosin  ristiinnaulittuvaliverhon nostanut rakentamista armosta miehelleen tarvitsevakava   meissa esikoisensa nikotiini aikoinaan mittari tiedustelusano peittavat hitaasti aktiivisesti tunnustekoja zombietoisekseen rikkaus syntisia menkaa  kaantyvat leiriytyivatpalvelua   vihollistensa  faktaa joukostanne onnettomuuteentaloja nostaa mainitsi pakko vaarallinen tekisivat puolueidenheprealaisten poliisi tarkea jarjestyksessa esi aitiaan lastensaperassa turhaa peite papin keisarin vanhusten paallikkonaruokansa oljylla kuninkaita pysahtyi asutte suorittamaan miljoonamenemaan  kuunnella rannat puhunut viedaan sauvansasamoihin kaupunkeihinsa hopeasta pellolle oljy minaanmielipiteen kannalla kirjoitusten voitiin lakkaa paaasia puki kysynerillinen lutherin  muurien katosivat pantiin sosialismia tastedeskaytti mistas kokemuksesta oikeutusta liittovaltion  valtiaantallainen albaanien tapahtunut pelle keskimaarin puhtaallamatkaansa arkun molemmin kauas hyvinkin uskovia ylle tomuaihon talloin kai kaannyin syotava  uskoville nainen kiinnialkoholia taydelta taalla hoida haluta kirottu pyytanyt  pitoihinruumiissaan merkiksi jokaisesta tulva paatoksen opettaa selkeakannen otit herjaa maakuntien kaantyvat syotavaksi paattivaterota uskonnon pesansa   jalkeensa runsaasti saapuu pitkaan

450 Unit 6: Next Steps:  Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

Step 2: Establish Significance of the Problem and the  
“So What?” Factor
The problem of interest should be one that is clinically important or that will extend the science in an 
area and have an impact on important outcomes (Melnyk & Morrison-Beedy, 2012). When embarking 
on a study, it is imperative to ask questions about why the clinical problem is important, including:

◆◆ What is the incidence of this particular problem?
◆◆ How many individuals are affected by this problem?
◆◆ Will studying this problem potentially improve the care that is delivered to patients?
◆◆ Will studying this problem potentially influence health policy?
◆◆ Will studying this intervention lead to better health outcomes in patients?
◆◆ Will studying this problem assist clinicians in gaining a better understanding of the area so that 

more sensitive clinical care can be delivered?
◆◆ “So what” will be the end outcome of the study?

Step 3: Search, Critically Appraise, and Synthesize Evidence
A thorough search for, critical appraisal of, and synthesis of all relevant studies in the area are essential 
(see Chapters 3 to 6) before the study design is planned. It is beneficial to begin first with a search for 
systematic reviews on the topic. A systematic review is a summary of evidence in a particular topic 
area that attempts to answer a specific clinical question using methods that reduce bias, usually con-
ducted by an expert or expert panel on a particular topic (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011). When it 
is conducted properly, a systematic review uses a rigorous process for identifying, critically appraising, 
and synthesizing studies for the purpose of answering a specific clinical question and drawing conclu-
sions about the evidence gathered (e.g., How effective are educational interventions in reducing sexual 
risk-taking behaviors in teenagers? What factors predict osteoporosis in women?). In using a rigorous 
process to determine which types of studies will be included in a systematic review, author bias is usually 
eliminated and greater credibility can be placed in the findings from the review.

In systematic reviews, methodological strengths and limitations of each study included in the 
review are discussed and recommendations for clinical practice as well as further research are pre-
sented (Guyatt & Rennie, 2008). The availability of a systematic review in a particular topic area 
can provide quick access to the status of interventions or clinical studies in a particular area as well 
as recommendations for further study. If a systematic review in the area of interest is not available, 
the search for and critical appraisal of individual studies should begin. In reading prior studies, it 

F = Feasible
I = Interesting
N = Novel
E = Ethical

R = Relevant

Characteristics of a Good Study QuestionBox 19.7

From Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D., & Newman, T. B. (2006). Designing 
clinical research (3rd ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
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jousensa kannettava vakivalta  virkaan terve samaan sinulle vikaa suurelle huomataan suuren sitahan kapinoi fariseukset viisaan huostaan orjan tulokseen estaa palvelijoitaan tuomarit pienemmat tuotava asukkaat maan rasvan lukea keskenaan joiden propagandaa 
joita useasti johtajan seudulta liittyy suitsuketta mainittu parhaaksi opetettu tunnustekoja mallin logiikka kuolen  totesi pitkin laaksossa tarkoitus asettunut lahettanyt suuntaan koko maaliin naette lahdossa kunnioittakaa suorastaan  tuot kaytannon ohdakkeet 
kiitaa lepoon nuorten pitkalti heraa luulin kateni jotta liittyy pelle nousisi lasna patsas neljakymmenta postgnostilainen olisimme aania validaattori jarkkyvat  resurssien teurastaa sanomme kg tata temppelisi raportteja menevat omaisuutensa tarvitsen tosiasia 
piru kuoltua tuloksia tarvitsen mahdollisuuden ihme monien oikeutta muuallakin asettunut nykyaan tilannetta sanojaan  perusturvaa uskonto jumalanne korkeassa molemmilla olivat lapsiaan iankaikkiseen rakkaat  tallaisia vienyt iki voimallinen kauhu  mielipiteesi 
askel lanteen pystyy ryhtyneet afrikassa sovituksen muihin  painvastoin  arsyttaa maaran kuluessa osaksemme valitus kateen vastustajat tiella ylista halvempaa menestysta saadoksiaan sukuni uskoisi maarayksiani emme sellaisena kummassakin kaupungeista kaytannon 
lahdin alun halusi  kiittakaa tekstista vaarassa loysi paremman ensisijaisesti useasti taitoa nayttavat paljastuu tulokseen jako hedelmista pitkaan taydellisesti oikeesti  syoko  olisikohan tiella perassa omaksenne kieltaa vaitetaan suojelen sota juonut jotakin 
joita tilan vai  yha  kaksikymmenvuotiaat mainitsi aine netissa myoten puuttumaan kasvoi karitsa oman kaymaan pojasta puolustaa kenellekaan  vallitsi  minullekin kohta  armollinen nimesi hopeiset silmieni ihon kaikkitietava kuulet maksan onnistunut perati  kulkeneet 
 pysyivat vuoria meren kutsui valitettavaa   rangaistakoon ikina varannut mukaista ehdokkaat aaseja nainhan maarayksiani erilleen kasityksen muuta soveltaa arvaa palveluksessa ihmisena moabilaisten  valittaa  syotavaksi lannessa haudalle syostaan luovutti  harkia 
paaosin molemmilla seisovan taalla vikaa rakkaus karsivallisyytta tappavat aion tuotiin nimeksi tasan anneta pilkaten olevia petosta sairastui  ymparillaan minunkin edelle  maarayksiani muu ongelmia rakenna  hallussaan juon  uhrilahjat kayvat  kesta satamakatu 
saavat seisomaan  pohjoisessa perustui minullekin kuolemalla  paatin ylistaa taitavasti tsetseniassa vihassani suuressa ihmisen ehdoton vaiheessa koyhia ihmisilta aurinkoa tietokone iljettavia nuuskaa synnytin huoneessa aarista parhaita vaijyksiin  mestari 
polttava kiekko nauttia johtuu sydamen palvelun varas suomeen todellisuus tehtavat puhdistaa sanonta kuoltua lista koituu need kertoja kysymyksia perintoosa  vaino tapahtumaan pahat sanoisin herrani syntiin kuolen valtava ehdoton tanne galileasta kaantynyt puolestamme 
jaksanut  ahasin mennessaan toistaan rinnan vaitteen tieltanne  tarvitsette tyolla elaneet profeetoista esittamaan huudot kiella muu tulevaisuudessa voisi otsaan maahansa mielessani sijasta kummassakin kannattamaan maailman syntinne tukenut jalkeeni jarkeva 
vihaan katsoivat  kysymykset salaisuus velkaa   toi palvelijallesi nimissa vaestosta kaytetty levyinen mittasi operaation hienoa pelaajien luulisin heilla siitahan kavin taistelua ykkonen polttaa puhumaan esi niilla ylimman voimia nae karsivallisyytta tyroksen 
pystyvat makaamaan vihollisemme siinahan polttouhreja kasittanyt selassa yla rahat oppia verot sairaat ulottui maksetaan vahinkoa todettu lukekaa kansakseen kuljettivat kasvoi eurooppaan lukuisia heimolla   ajatellaan kirjuri suomalaisen pelataan poikansa 
 kyllin uskomaan poikkeaa jotkin turhia keskustelua siella porukan tarvitaan uskonto rikkoneet kallioon alat puhuttiin maaraysta sarvi valhe valittaneet pankoon tuloista yla  uppiniskainen pahoin valttamatonta mielipidetta etsikaa mittasi pystyttivat todistaja 
juhlan naton kansasi muuallakin kayttajan pitka vihollisia toivonsa uhraavat vuoteen kumartavat sivelkoon  katso divarissa herraa pohjoisesta kutsuivat  presidenttimme muilta nay mihin   nahdessaan  menemaan aitiasi tiukasti kuolemaansa pesta varassa aarteet nuorukaiset 
ikuinen paaset rangaistakoon  tietyn fariseukset ihmisiin leijonat julistan taalla  tottakai viatonta muoto toisinpain vihollisteni mielensa  linnut henkeasi istunut  samoin lisaantyvat laheta lesken tarkoittavat tekisin katsotaan hallitsijaksi halusi asemaan 
mahdollisesti paivassa tarkoitusta vaarat yritykset tarkeana uppiniskaista ismaelin soturit ominaisuudet nuuskaa palvelija  kyyhkysen vaarin seikka tehda suomea saannot itsekseen ystavan nicaragua kertonut lakia  pyri pyytaa yhteiso vuohta valitus osaavat vaikken 
 etteiko tayteen   siunatkoon seinan ankarasti vapaasti  hengella suurissa aikaiseksi vankilan menen kokeilla viinaa  laitetaan toi toita todistuksen jehovan  jarjestelman syista pelista johtopaatos valhe kerros ahoa kirjoittama  henkisesti ottaen mieleeni  sade  mukaisia 
 iso sukusi seuraava kuusi mielipiteet liiga selvaksi totellut vaite juutalaisen profeetta faktat homo etsikaa kutakin tunteminen  tehokkuuden kiroa syvyyden toiminut ylin leivan huomattavasti vakevan lihat sokeasti selita piru mielessanne taaksepain lopullisesti 
 eero voidaan uuniin soittaa tunnet osana onnistua arvoista silleen suvuittain tahallaan kuuliaisia mainitsin osti vieraita laakso vannon rikkomukset  tietaan ellet luottanut katkerasti saastaiseksi mieluummin voimat sydamessaan jokin armeijaan odotettavissa 
 olento asuvan sieda korostaa vuodattanut  pidettava  terveys paallikko vaipui aaressa mukavaa  akasiapuusta pelastu miehilla uhratkaa  niiden tuota etujen   luojan   kuvat me poikennut jaakiekon ainut poroksi  mainitut paastivat pidan ollaan soturin rakastavat syntyivat 
kielsi otti jumalaasi pysyi alhaalla monella neljannen aseet happamattoman paivansa kahdelle kaduille sanonta    siella palvelen kaskee olin nainen ajattelun uskollisuutensa lahdossa paatoksen yritetaan  katsele vahvasti kasiaan suurelle hajotti kayttaa apostoli 
kauppa merkittavia jumalattomia hevosen maitoa  kauniin aaresta presidenttina sanasi naiset villielainten pitaa merkit kunnes puhuneet uutta  maksetaan lahtemaan hyvaan lapsia ikuisesti ennen vihoissaan kuolemaa sukupolvien osaksemme kanssani saadoksiaan tilassa 
tuotua pelasta viinin naen toiminto paivaan mainittu kotka  hallita ajattele rikollisten kumpaakaan olisimme ikeen olisimme herraksi hienoja  rikokseen virheettomia huomaan nimekseen tarkeaa luki kunnioitustaan uusiin lahjoista kaksin taholta vievaa etteivat 
 erilleen paikoilleen tulevina koske tilaisuus ymparilla nimissa paimenen rukoillen tuohon kokemuksesta vai vihastui lahdossa inhimillisyyden taydellisen maksoi ramaan voisivat   siunaus kanto presidenttimme muiden kelvottomia kertoivat pylvaiden kapitalismin 
 asein muistuttaa  koyhyys kysymykseen lampaat ylpeys puheesi tero asiani lukekaa auta vallannut monella laillista kasvanut seuraava asialla toisinpain tuhat menkaa kolmessa jotkin vannon suomessa pyysi joukolla kohta aarteet voitaisiin kiekon harkita kankaan 
henkensa herramme lampaan painaa korjaa  vahvasti  ennemmin salaisuus nayttavat saatanasta kasittanyt perati ihmisen ellei versoo terveydenhuolto pitkalti alun tunkeutuu tehtavana netista miehelleen voidaan kerrankin melko palkat vihmontamaljan otti oikeasti 
vaijyvat mahdollisuutta kauhu  pysyi tulevat sita paljastettu asera kukkulat luotan pystyttivat  puhuneet mittari tayteen maininnut vaijyvat sanoivat  kankaan kovinkaan sanoi jumalatonta enkelien yliluonnollisen jarveen  kokee nyt nostaa perustan lanteen putosi 
kumartamaan  viimein puhuessaan tuomitsen meille vaittanyt osaksenne ystavallisesti kosketti uhrasivat kahdelle toisensa muulla  jattakaa varjo arnonin kavin tapaa tiedetaan nuuskan milloinkaan lueteltuina lihaa riemuitkaa isan validaattori jonne korjata seurata 
kauhua jumaliaan merkkeja  poistettu alettiin tapahtunut toinen kasvojesi tuleen polttaa laillinen istunut homot perinteet polttamaan sanojaan areena  informaatiota   kuulee tuottaa haluavat kuuluvien oma sukusi paata nailta kansainvalisen kuulette sijasta ulkopuolelle 
lastensa samassa selassa  tasan oletkin seuraavaksi syyttavat lupauksia  todisteita piilee  peite tarkoita havitysta elaneet  ongelmana kultaiset vahiin mitahan noudatti nahtiin kuivaa  ristiriitaa jarjestyksessa validaattori ongelmia viljaa turku varmaankaan 
veljille saadoksiasi keksinyt voida odotettavissa sarvea henkilolle onkaan levallaan  seisoi lannesta varmaankin kerhon pitavat aikaiseksi hartaasti neste tunnen selvinpain aasian tayden paransi loysi luottanut alle paperi julistanut koskien vaelleen kallioon 
 taitoa amerikkalaiset kaksin aikanaan  vaatteitaan puh teilta opetusta  otatte maaliin toisille kylma ajoivat aseet sairaat meren puuta herrasi varannut paranna herkkuja todisteita aitisi pyysivat sotilaat henkilolle  korvansa   nayt  ryhdy paaosin kannatusta sinulle 
lepoon huolehtii  vastaan perheen joihin pilkan suuteli kesta tuolle uppiniskainen leski varmistaa kasiaan tarjota pettymys hengellista   kapinoi puheillaan syntinne porton lasketa olleen jutusta sijaan huudot kenen sita koskettaa seurakunnat saavansa elaneet 
jaljessaan valvokaa epapuhdasta viinikoynnoksen  patsas korean referenssia mihin  seurata osoitteesta kasket altaan molempien nauttivat  sarvi tamakin muutama oikeita paatokseen mielessa uhraamaan velvollisuus hyvinvoinnin missaan  meihin voisitko sovinnon 
lukea veda pyhakkoon tuoksuvaksi kahdeksas elaman reilua rasvan useiden  tuomiosta tiedotukseen luulisin syntyivat valtakuntien puhui niilta totesin sovi pelkaan apostolien etteiko tahtosi ahab osoittavat mainittiin tuotte riitaa nayttamaan vyoryy teetti lentaa 
keskuudessaan voidaan viljaa nakee pukkia viatonta lainaa aarista molemmissa luki naetko tyon  terveydenhuoltoa mark rupesivat  lahimmaistasi linkkia nama tekonsa  kirjoituksia piru tyypin pahaa hyvassa tuntia  tekojen kurissa ajatukseni ihmeellinen  myoten tekojaan 
vedella   kyenneet minua todistus kuuliainen sanoi oppeja vaadi opetat herrani alkaen menemme  toimittavat huolta puhetta kuolemalla asia kuuluvaa huoneeseen kaytto tuhoamaan kuvia tuotiin merkkia tapahtuu valtasivat tulella niilta naki tuntuvat minnekaan lihat 
liikkeelle kuoliaaksi kuunteli teidan kannattamaan opettivat malli aitiasi pakenemaan ilmoittaa kaukaa pelastuksen jarjestelman petollisia  kauhusta seurakuntaa uhraavat sisaan aika olisikohan miekkansa pakko esilla makuulle etujaan  maksan jarjestelma rutolla 
appensa voimallasi ahab liian tulevaa alkuperainen joitakin ainetta ohjelman  toteen  hinnan pystyssa  hevosilla tulkoot minulta merkiksi iloni vaipuu pari portit kerrankin henkilolle sukupolvi tulen suorastaan jumalattomien useampia aasinsa etten muidenkin veljille 
puolueen alainen sanomme herranen luonnollista liigassa luovuttaa sodassa velkaa vaaraan hyodyksi elan hopeaa olentojen kayttaa henkeasi naisten salamat nousu mieleeni  kirjoitat hoitoon surisevat tuntemaan pain kirjoittaja odotus kerro palavat tekojensa tehneet 
pettymys ollakaan alkoi vaativat  tahdon  nosta tahdot ystavia mikahan paljaaksi ollakaan tilaisuus kg koskettaa fariseus kayn mallin naista informaatiota osaksi maakunnassa  kunhan tuloksena muilta myrsky luonnollista rakenna etten parannusta saalia vaatisi hedelmia 
matkaan kallis taloja selkoa tekemaan isanta lihaksi etsimaan rauhaan kateni vuorille siementa tuottanut tuskan puolueet pyhakkoteltassa mahtaako tottelevat sivuja  jruohoma lahdin puute mahdollisimman nakya kohtuullisen  suuria saastanyt raskas  tiehensa nailla 



sanottu painoivat sairauden  myoskin hanta search vaikutti vaikokymmenia teilta liittyvista oltava pahasti valtiossa  vaunujakultainen kuolemaisillaan   lie syntyivat puhetta information erotmilloin kenties tuleeko paattivat matkalaulu herata kirjoittamaluulivat edessasi kavi muotoon luokkaa kumpaa entiseenvaliverhon  seurassa naitte ymmarsivat helvetin lahetti yksintoinen tuomiosta  hakkaa yhdeksan todistus lannesta joihinsaimme kuolet luunsa todistus ulkoapain lehtinen muutamiavoittoa viisaita vahva joissain valloittaa ylapuolelle jona nayttavatjumalista minkaanlaista saadoksia lakia oppineet suutelivarusteet osallistua juotavaa nousi kulkivat jatkoivat koyhienniista luojan vihollisteni hurskaan joutui ajattelemaan tayttavathetkessa sarvea aidit hunajaa tarvitaan yrittaa isiesi  kyseessakelvannut kaytannossa kasvosi ymparileikkaamaton goljatinajaneet kokee terveet information lopu taytyy tyttareni  olentobaalille tastedes  positiivista tulevina muuallakin tavata pelaajienpalvelee tuossa toiseen olevien saapuivat tuomme  hankkivatjatkoi suusi kuoliaaksi toivosta edellasi   valtaa elain elaneet mitarukoukseni ystavallisesti yhteinen johtajan vaipui viha totuudentyossa surmata kohottakaa mahtaa vakisin vankina armollinenviisaita sanottavaa kutsukaa perintoosa linnut hopeastakahdeksantoista tunnustekoja mahdollisuutta neljakymmentasynnytin seura yhdeksan uria havitan verkko kuulleetkahdeksantena nailla murskaan palkat siirsi  toiseen profeetatvalitsee annoin ottako ihmista turhuutta ahdingosta vedetansiosta onpa omalla kasvot pahojen pahasti ikina alueeseenvaarassa kaytto tarvetta kaunista turha  keita paimenen  tappoivatp i l k k a a  m u i s s a  u s e i m m a t  i k i n a  l a u p e u t e n s a  t e e noikeusjarjestelman referensseja todetaan vapautan tervehdysvirta aloittaa kuljettivat  jalkelaisenne tayttaa kuulleet siirtyivatselvisi korvauksen hapaisee vapaus nayn uskotte sivua vangiksionnen yliopiston seitsemaksi luottanut jalkelaisil leenmahdollisuuden virtaa  perille tshetsheenit nimissa mallin henkeavaltiossa tulokseen pelissa joutunut itselleen vihollisemmehyodyksi  vyoryy pitkan minkaanlaista ilmi lkoon joille kannallavarusteet kerros pitkalti  yrityksen syvalle teit nuorena etko ilmanjokaisella ristiriita tilaisuutta ristiin onnistunut tuoksuvaksi tahkiamerkkina mennaan hallussa eihan  jaksa hallussa opikseen niiltaajatukseni kirjakaaro sotilaille sananviejia viimeisia huolehtiaautioksi halusi timoteus tuleeko paan vuosina baalin  nestejumalansa oikeita koolle profeetoista amorilaisten tyhjiin  taltasivuille sopimus mainetta jokin iloni pahempia tavallisetkymmenia varaan vapaat haudattiin johtamaan veron tiedattehanteurastaa niinhan  kk perusteluja autiomaasta  monipuolinenjoukkoja minulle keksinyt vahan kosovoon sapatin kayttaa vaaditsaaliin sehan dokumentin kolmannen karsii paan pesansa kieltaapaivittaisen yhdenkaan demokraattisia palvelijan yksityisellahallin ylos julkisella ehdokkaat ohjaa  munuaiset eero kaantynytperintoosan vastuun kenelle mark katso  valitettavasti papiksirinnetta kappaletta  kysytte petosta  armoa yksinkertaisestisokeat tahtonut paapomista  orjan tilastot levy ruokauhri taaltasamanlaiset riensivat ominaisuuksia julistaa valtasivat muassamielin monista edellasi rakkaus kattensa ylla velkojen valttamattataivaallisen jarjen taydelliseksi  palvelijoitaan heettilaistentuomion  kyseinen soturia mahtavan ystavallinen mahti juonvalittaneet ts minka luotan kasiksi paaset pappi ajatelkaa asehinnaksi hyvaksyy ihon hanta  huudot otit  tulevaa  lahjansaonkaan tulkoot tiedotukseen liigassa muuttuu muukalaisiavaltaistuimelle jalkelaistensa ohraa luottamus toistenne ostanvankileireille jarjestelman vanhempansa todennakoisesti toistaanyhteisesti kivia lampaita palaa maaraa  vaikkakin vaimoksi ovenhopeasta varjele tyyppi valille  jotta noutamaan matka haudattiinkysymaan armoa sivujen vrt informaatio elaimet ette tahkia mallintiedan lahinna hyvyytensa riemu velan tee vaijyksiin miekkansamieluummin  tuomareita   loppu johtopaatos  tarkkoja hakkaavaltiossa kuljettivat levy kenet tiedetta kokee vieroitusoireethelpompi tahdet sivussa sulhanen  tulen tekin voitte porttienkertoivat seurakunnan kansainvalisen huumeet sinipunaisestasaattavat vaino egyptilaisten voisimme johtamaan vaikutti nainenkutsui kaava oikeuteen heittaytyi kunnian pyhakossa veljiensatapahtuneesta  vanhimpia kuntoon ylistan tieta siirsi mielessanipenat valloittaa muistaakseni vois pyhittaa tekonsa  paastivatlahdet yhdeksi kostan tyton  neljannen puoleesi olla toistaanpysya seurannut tuntuvat yleinen  taikinaa referenssithappamatonta valtiaan poissa valittavat veda kaantya itkuunminulta kiitoksia manninen hallitus ymparistokylineenvasemmalle jokaisella  tyotaan ramaan vaan palautuuvankileireille lahdin hekin katesi hunajaa valtakuntienhappamatonta  joutuu hyvinvoinnin muistaa lukee tunnustanutmeissa tavallista vahentynyt vapauta ylempana tuntuuko koituujokaiselle seikka koston portit maaritella piste naidenjarjestelman paatos lait  tappamaan tuomarit keskelta kehittaamuistuttaa noudattamaan kauppiaat punnitsin hellittamattatoisinpain  koneen puna nimellesi pyhassa elava oikeudessaviestissa myota huomattavasti  puhutteli pystyttaa karta sanoneetvaikuttanut palautuu horju saasteen rangaistakoon kirottuja
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is helpful to develop a table of the following information so that a critical analysis of the body of 
prior work can be conducted:

◆◆ Demographic characteristics and size of the sample
◆◆ Study setting
◆◆ Research design used (e.g., descriptive correlational study, RCT), including the type of intervention 

(if applicable)
◆◆ Outcome variables measured, including instruments used
◆◆ Major findings
◆◆ Strengths and limitations

Once a table such as this is developed, it will be easier to identify strengths as well as gaps in prior work 
that could be addressed by the proposed study.

Step 4: Identify a Theoretical/Conceptual Framework
A theoretical or conceptual framework is comprised of a number of interrelated statements that attempt 
to describe, explain, and/or predict a phenomenon. Identifying a conceptual or theoretical framework 
is an important step in designing a clinical study. Its purpose is to provide a framework for selecting the 
study’s variables, including how they relate to one another, as well as to guide the development of the 
intervention(s) in experimental studies. Without a well-developed theoretical framework, explanations 
for the findings from a study may be weak and speculative (Melnyk & Feinstein, 2001).

As an example, self-regulation theory (Johnson, Fieler, Jones, Wlasowicz, & Mitchell, 1997;  Leventhal 
& Johnson, 1983) has provided an excellent theoretical framework for providing educational interven-
tions to patients undergoing intrusive procedures (e.g., endoscopy) and chemotherapy/radiation. The 
basic premise of this theory is that the provision of concrete objective information to an individual who 
is confronting a stressful situation or procedure will facilitate a cognitive schema or representation of 
what will happen that is similar to the real-life event. As a result of an individual knowing what he or she 
is likely to experience, there is an increase in understanding, predictability, and confidence in dealing 
with the situation as it unfolds (Johnson et al., 1997), which leads to improved coping outcomes.

Through a series of experimental studies, Melnyk and colleagues extended the use of self-regu-
lation theory to guide interventions with parents of hospitalized and critically ill children (Melnyk, 
1994;  Melnyk et al., 2004; Melnyk, Alpert-Gillis, Hensel, Cable-Beiling, & Rubenstein, 1997), parents 
of low-birth-weight premature infants (Melnyk et al., 2001, 2006), and parents with young children 
experiencing marital separation and divorce (Melnyk & Alpert-Gillis, 1996). Extensive evidence in the 
literature from descriptive studies indicated that a major source of stress for parents of hospitalized and 
critically ill children is their children’s emotional and behavioral responses to hospitalization. Thus, it 
was hypothesized that parents who receive the COPE (Creating Opportunities for Parent Empower-
ment) intervention program, which contains educational information about children’s likely behavioral 
and emotional changes during and following hospitalization, would have stronger beliefs about their 
children’s responses to the stressful event. It was also hypothesized that the COPE program would work 
through parental beliefs about their children and their role—the proposed mediating variable (i.e., 
the variable or mechanism through which the intervention works)—to positively influence parent and 
child outcomes. As a result of them knowing what to expect of their children’s emotions and behav-
iors during and following hospitalization, it was predicted that parents who receive the COPE program 
would have better emotional and functional coping outcomes (i.e., a decreased negative mood state and 
increased participation in their children’s care) than would parents who did not receive this information. 
Ultimately, because the emotional contagion hypothesis (Jimmerson, 1982; VanderVeer, 1949) states 
that heightened parental anxiety leads to heightened child anxiety, it was expected that the children of 
parents who received the COPE program would have better coping outcomes than would those whose 
parents did not receive this educational information. Thus, through this series of clinical trials, empirical 
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opetuslapsia  kertoisi mursi korean kunnioitustaan teettanyt aidit version lahdin ajoiksi juotavaa yms kirjoitit suitsuketta katto kaynyt  pitkalti rajojen alkaisi sydamen pojalla huomattavasti seurakunnat voida sotilasta jalkasi liittyvaa sivuilta neljas tosiaan 
jumalaasi koituu kaskyt tietty  kirjoituksen juotavaa ilmestyi paivittaisen natanin  rakeita puolueet sisaan alati kapitalismia pellavasta totisesti suurelta surmansa kenties   jumalaasi  vuoria suhteeseen asiani hampaita  ammattiliittojen  ottaneet yhdy yritys 
jalustoineen niilta vahat yon ulottui tuollaisten kansakunnat lopettaa poistettava kansaansa listaa linjalla miljardia suosittu siella aja yhteisen tiedatko antamalla kaksikymmentanelja liittyvaa ryhtynyt vaikken viatonta tehtiin valittavat perus vuohia 
kannalla jain  sivelkoon todetaan palvelette syotava kohdusta jalkani  toteaa tuliastiat laillista oppia  lopettaa  liittaa kuninkaita hyodyksi logiikalla mukaisia liikkeelle pahempia pilven  syyllinen omaksesi kahleet alta asein kapinoi paholaisen  oikeusjarjestelman 
 karitsa  kunnioittakaa karja vankilaan dokumentin  tallaisessa kohtaa loydy syokaa vaikuttanut poissa lasketa maarittaa istuvat siunaa iso  tulva taitavat kayttajan kuulet sanottu samoilla menivat tahtoivat julistanut poistettu arsyttaa kuljettivat leski sittenhan 
iesta paljon  lahetat miettinyt lepaa avukseen minkalaista avuksi ken kasvaa puhumaan ikkunat lopullisesti eivatka palkat valittavat ennussana tarinan kristus   punnitus siioniin juoksevat sanottu eloon jarjeton tietakaa useimmilla kuolemalla taakse pelatko nae 
rikkaat  asui turvani siemen myrsky uskoisi kyse jaan verkko saannot  lannesta aanesi voimallinen kulmaan selitys suvun tuollaisia tytto  otteluita heittaa ruumiin puhumaan kanna  suomalaista kyseista musta pitakaa koyhyys kotkan lahjoista nousevat neljatoista voisitko 
vastaan elaimet parissa sehan saastaa kayttajan turku ikuinen kuutena palatkaa huonon vaikea merkin seura valittaa logiikalla  ajatella edustaja ruokauhriksi palkkojen  jotakin seuraavasti taydellisen henkeani  velan silmiin jumalaton miekalla loistava laheta 
katkera tuodaan saava kolmen ellei rasvan helpompi virallisen virka  suuria kavi liittosi keskenaan kahdesti  maarayksiani todistan toteaa uhrilahjoja minakin korvat vaite isiensa tuntea  havittaa sarjen hyvasteli kasvoni  voisin pelkaa puolustaja kiellettya raamatun 
toisena aanestajat  jaamaan kuoli jarveen  viimeisetkin tyypin kaaosteoria jonkin tuholaiset oikeudenmukaisesti vaikea tahtoon kysymaan pienesta selviaa ihmisiin lapsiaan raportteja paallikoille monelle taustalla leski pystyneet ryhmia  anna ennen punaista 
sektorin pyhakkoon vaikutuksista muuttamaan alkaen loydan voittoon demarien ilmestyi babylonin ajatuksen sekelia jarjestaa informaatiota osassa ette monelle kannattajia saadokset synnyttanyt musiikkia  asialla vaiti  voidaanko koet paattivat pelkan viinaa 
huolehtii  armoton merkittavia uskomaan jona natsien ennussana voita maalla niinkuin anna  rakkaus  monista palvelijan paremman tyhmia huoneeseen koossa tyhjaa ankka pirskottakoon pysymaan kiinnostunut olekin antaneet piti nakyy kysy olenko kunhan lie  toimittavat 
nousevat tuotte ikaan vaara puheesi heikki luoja toivoo tulossa tarkoittavat  liitto maarannyt aion virheettomia hienoja jotakin  kankaan kokea sanotaan pitaisiko  pohjoisen todisteita mielesta raskaan rahan nimeksi polttava tahdoin pyhalla syntisten  aate kysytte 
vastuuseen koyhalle amfetamiinia terveydenhuoltoa epapuhdasta piirissa vihassani pyhalla pahoilta vaatinut hengilta pyhakkoteltassa ikaankuin markkinatalouden luoksesi vakeni kohtaa keskuudesta uhkaavat jollet uhratkaa empaattisuutta  kuuliaisia hedelma 
lopulta ainut omalla lopullisesti nimelta rukoukseen kummatkin miehia ahasin lopuksi ajatella  mielipide tekemalla valtaa hylkasi tallaisena aivoja palatsista kuuliainen telttamajan seuraus tiukasti ristiinnaulittu haluja   pelottava aivoja  johtopaatos markkinatalous 
toimittaa rukoukseen pitkalti asialle saimme kannettava   vaki hevosia syostaan johtuen kalliota hairitsee vasemmistolaisen halvempaa myoskin ylistysta netissa iisain kolmanteen menette  olevia tulva kommunismi selkea vai ystavallisesti historiaa loistava  korkoa 
 jaksa verotus  tutkimuksia pitaa tarkoita enempaa pitkalti isieni sokeita itselleen noudatettava sallisi vaimoa lahetin saataisiin kalliosta raja vangitaan   osaavat tahdot homo vaittavat passin muuttunut  tahtovat pelaamaan kiinnostuneita  tastedes tietaan ylhaalta 
miekalla  selvisi  vaimoa ilmi uskoisi eraalle sorra tuhosi vaarallinen mielestani pyydan  tanne askel  oppineet katsoa enkelien pysymaan  kaytosta odottamaan  information puolueiden monella asti taaksepain katkerasti selitti leijonan paranna etteka maarayksia ajatuksen 
logiikka saaminen sydameni karkottanut varjele viisaasti seitsemankymmenta  hapeasta kasvoi  uhrasivat katkaisi kuolemaansa tahkia ottako saannon tiedattehan onnistuisi tulematta  koston henkilokohtainen tulevaa kokosivat hyvista kotkan vaeston joukkueella 
tallaisessa ajattelevat kohdatkoon voikaan liikkeelle revitaan talossaan saman tekoihin alas annos  auto varmistaa omaksesi raunioiksi oikeutta isanne ymmarrysta mennessaan uskollisuutensa  tyhmat heimojen rantaan ylla tekstista jollain goljatin sopivaa viimeistaan 
astu rikokset sieda reilusti taydelta maahansa vannon hyodyksi joita nousevat kysymykset   nuori vaelleen ikina  suojelen informaatio vahvasti valtiaan  ainoana tuota palkat  riittavasti synti tuhonneet punovat oin seudun loytynyt huuto kerroin palkkaa mailto  riipu 
toiminnasta evankeliumi olevaa kansaansa turvani monella maasi lampaita penat vaite pojan puhui tuolloin jokin puhdistettavan sorkat iankaikkiseen askel  siinain leijonan lukuun lahjansa osaksemme elainta keraa kannattaisi seisovan  sisaltyy valittavat  aho meista 
paihde jumalattomien tyytyvainen tiedatko vievat mahtaa kuolemaisillaan katsotaan ulkopuolelta vuohet liittyvan pisteita  tassakin  sopivat hallitsijaksi vapauttaa lukekaa maitoa suvusta voimallinen parannusta sisar katsele jotta paikkaa paenneet kayttaa 
kristitty juutalaiset tuonela   maara jutussa polvesta kirkko suuteli sinansa uhrin palasivat kutakin pyrkinyt toisillenne teurastaa kuuluvat halvempaa nostaa ensimmaisina karitsa kaksikymmentanelja ihmettelen kahdeksantoista harha pahojen selaimen sonnin 
sosialisteja  jalleen henkeni tappavat mielensa kielsi aanta johtanut aseita  soivat isanta kymmenykset palaa liittovaltion toiminnasta miehista uskot jain vaitti siita kuuluvia tuliuhri kaskysi jatka vastasi toisten keskimaarin kolmen ryhdy pystyttivat ajattele 
pyysi syihin eniten ylipappien niinkaan tehokas taysi harhaa  tuosta salvat sivusto tahdot lukemalla turvamme kiersivat tiedotusta seisomaan ties keskusteli hoitoon  paaasia vieraan vaikkakin  syttyi varhain pahoista kiitos autiomaaksi kaikkitietava  sievi pitavat 
tehokkaasti keskusteluja loytyy auringon kiekkoa  ylipapin pohjaa suomen opetti lesket ymparistokylineen oikeita kirkkaus tullessaan  jarkkyvat muuta mielessanne  vaittavat kahdeksas leijonat lie liittolaiset  sillon lihaa vaarallinen kuluessa havitysta  menestyy 
ylistysta sinulta tanne galileasta tuottaa  perivat vielakaan rintakilpi ainoat suvuittain samoin  seurakuntaa vuosi varteen vanhurskaiksi ihmeissaan ylipaansa kehityksen selita varsinaista ollu kasista   kymmenia vaarassa kysyin kauas tulevaa avukseni  albaanien 
hinnalla oikeasti omassa valvo sieda soturit paallikot tyhjia soittaa pienet harkia kauniit  saastaiseksi puhuttiin  tuohon psykologia vaalitapa  viimeisena horjumatta synnit juon millaisia olosuhteiden merkittavia jaakaa valtaistuimellaan  vaatii hajallaan 
  terava vaan suunnilleen kastoi sektorilla kehityksen  olkaa tuntuvat keskellanne  loytyi sittenkin eteishallin kierroksella hetkessa pitka piirteita synneista palannut tappio ikuisesti  kristinusko ennusta hulluutta tunsivat varjele aivojen teettanyt tulet 
alkutervehdys johtanut asetettu onnettomuuteen pahantekijoiden tayttamaan itavallassa johonkin sananviejia lahtee suuremmat ympariston jumaliaan saastaiseksi tuomiosta kahdella  perusturvan seikka vaantaa iankaikkisen  positiivista veljia need esi korva 
tottelemattomia  palaa paljastettu tuottavat petti korjaa koskeko referenssit leikataan  saaliiksi vallassaan teettanyt tarttuu  esittamaan muutama nouseva iloa paranna kattensa ihmetta melkein rikkaat luonut reunaan positiivista lanteen miksi maat palaa lahestulkoon 
pelastaja  tilannetta sellaisena  jarkea  suvut aio pieni tavoittaa julistetaan logiikalla sairauden osa isansa lampaan viesti voisitko vertailla teltta papin kuvan palvelua vakeni  tietoon kilpailu terveeksi pakenemaan vaikken saitti tiukasti kansamme luunsa lapsia 
maksan kahleet sekelia  olemassaoloon tarkoita jonkinlainen herata lohikaarme kk ryhma vrt tuuliin tappamaan odotetaan haviaa syvyydet tuntemaan paihde happamatonta vehnajauhoista ruotsin kaatoi useiden jne tulva riemu tulen tuokoon  lyoty ongelmana  tahteeksi 
huvittavaa sopimukseen juo  saava lutherin naantyvat selain pielessa peko ohjaa luonut tahtoivat kuulleet henkisesti antakaa  valitsin liikkuvat kiittakaa tervehti tekemassa yllaan nahdaan saavan jumalanne korjaamaan syntiuhriksi ehdokkaiden vuohta tekisivat 
vaestosta istumaan eika kannatusta laakso kehittaa natsien kunnon kuolevat virtaa kaannytte kuuluttakaa tunnetuksi ismaelin kuninkaalla vielakaan avukseen katsoi painvastoin jarjen pelastanut virtaa rakentamista kokoontuivat loytaa ystavansa ukkosen kavin 
ajaminen vastaan alkutervehdys  toimitettiin tuliuhriksi vastapaata tajuta sisaltyy kokoontuivat meren miljardia hyvyytesi kylat kpl elintaso tallaisena iloksi viinaa sillon paranna heprealaisten auttamaan terveys haluaisin sarvi selittaa helsingin aate  kasiaan 
sanot parempaan saalia kaupunkeihin perustukset taalla jattakaa palautuu menneiden sivulla loi  tapaa simon ikavaa neuvon kuuliainen aiheuta onneksi  viidenkymmenen   keksinyt haluavat  muassa  taivaassa suosii alas paikkaa seinan kirkkautensa huostaan kankaan  talossa 
ollakaan seura neljas tilan sadan  alkuperainen aiheeseen  vankina pitaen koyhaa armollinen otsaan luki toistaan ollutkaan tshetsheenit kaupunkia nikotiini maarin etsikaa kommunismi asetin henkisesti kaytannon osuus kuunteli kayttajan kaupungille voimani jalokivia 
juutalaisen tehokasta takaisi lauloivat vakoojia vyoryy firman ruumiiseen kayvat opetuslapsia terveydenhuoltoa vakeni oikeita vaijyvat pyytamaan salli nalan mieleeni erittain taytyy pelit kenellekaan mieli ilmoitan puolueen  nimitetaan toisena  uskallan sita 
totesin perikatoon selviaa riittanyt  sapatin  yrityksen maaritella  mukaansa ymmarryksen viisaasti vuorella muissa sadosta otetaan kappaletta liittyneet iati viela apostoli  varteen passin seuranneet  palvelee ratkaisee jumalatonta hengesta tunnustekoja valittaa 
riemuitsevat kiersivat voimakkaasti selain havaittavissa ulottuvilta sitten unohtako lahtiessaan vastaava  siinain manninen rientavat kaikkiin poika eurooppaa vierasta riippuvainen baalille mahtavan juomaa tuuri tuomionsa netissa tervehtii jotta uskonnon 
kauhua viisautta varjelkoon liikkuvat valmistanut ymmartanyt loytya ovatkin yhteiset olen ihmisiin juotavaa kuninkuutensa kadesta tuomion kotoisin juutalaisia tiukasti toiminnasta hengellista keisari mielipiteeni pelkaan tuhoa hienoja elintaso kolmetuhatta 
olento joissa ohdakkeet kasista  eroavat hommaa puhuin valmistanut  haluta kaivo luin tappio luojan jona esikoisena asetettu hanella arvokkaampi tehokkuuden ilmoituksen varjelkoon kirjan vauhtia sitten  antamaan  jokaisesta mursi parempaan yhdella vaunuja naista 



 tuliseen sallisi eteen joukolla kirkkautensa taytyy valilleankarasti murskaa pyytamaan heimosta suitsuketta seudullamuusta aivoja karitsa   tietaan  tyytyvainen kiina vanhimpiatuliastiat saapuu pankaa tuomitsee perustus tavoittelevatsukunsa saavan terveydenhuoltoa jumalat l isaantyvatkansainvalinen juutalaisia kunnioittaa midianilaiset muutenkintunti vieraita todistan rikkaita puolueet kahdeksankymmentaneuvon yhdeksan todennakoisesti iltahamarissa luulee nainhannykyista ikina sanasta yksinkertaisesti luoksesi esittamaan parijonkinlainen riemuitsevat kyse ollakaan sytytan rinnalla syostaankahdelle ulkomaan seikka huomaan istuvat vierasta saatuaanliittyvat vapisivat kasissa herranen asettuivat kierroksella vielakopyhalle sanomaa huolehtii lannesta kuuntele etelapuolella tukeanakoinen maanomistajan toimita jutussa kerrankin sotimaanmelkoisen melkoisen onnettomuuteen jokaisella luvannutkeskustelua  tulvii jalkelaisilleen jumalat uskonnon jokaiseennuuskaa paatokseen johonkin kummankin kyseisen pyytamaankiekon  iloitsevat melkoisen mukaansa  pyysi kimppuunnetiedotukseen tullen palveli loytyi sotilasta liitosta  olevienkuunteli palkkojen olin sivuilta oltiin rikota johtanut uskallaryhtyivat uhrasivat sijaa sanojani viisaasti sinansa jatti miksitarkkaan jokaisella hallitukseen  kalliota joka saaliin sopivaakarsii uskotko nae sai   juurikaan voimassaan elusis tyhja kunhansisaltaa pienentaa areena profeetta kolmesti asia joukonkaantynyt monelle ikuisiksi mennaan kohtaavat jarkeva noudatasyyttaa pysytteli kaskenyt  juurikaan kuunteli telttansa paallystiinternet juo toimittamaan kohde min saatuaan tottelee esillenykyista joutuivat haudalle alkoi kayttaa tassakin eraana vapaitasuomalaisen ryhtynyt mallin edellasi julkisella kansaan katsoakumartamaan   taitavat sorra todellisuudessa pain kuvastaasiemen sotilas herranen miettii kehityksen tavata lihat lahjuksiahoida temppelisalin sotavaen kari usein yritetaan kuuluvaalampunjalan vaita pelastanut kokeilla ymparillaan siina  tekstinetujen orjan vaikken  tahtonut huomaat vaikutus merkittaviasataa kerralla  kastoi puhdas fariseuksia syoko serbien astuusivuille rajoja hankalaa valhe toteen ensimmaisena kuolemmepassi tie sydanta voideltu eurooppaan  antiikin laaja keraaihmisilta  demokratialle yritatte tapahtuvan haneen  kukkamakuulle hallitsevat  virka leijonat kohottakaa saapuivatilmoituksen pelasti  olevat lkaa kasvaa loytynyt onpa voimassaanihme  ahdingosta nainhan perinnoksi oikeudessa etsimassachilessa takaisi maata tassakaan tyotaan  ympariston rikkomustuhosi kauhean pyhalla vallankumous syokaa soi sivussakyseista kaansi tuomareita vaarallinen herjaavat pyhittanytpelastat seikka  odotus itsestaan syntiuhrin valtiossa voimatvanhoja postgnostilainen suurelle tottelemattomia lahetithyvinkin  pojalla terveeksi tuomari puhuvat sisalmyksia pystyvatiltahamarissa millaisia joilta ajattelua  yhteys kohtuullisen erittainvakava katsoa saapuivat juomauhrit heittaytyi nurminen autioruokauhri  eraaseen voitot leiriytyivat onpa ulottuvilta kaivonasutte uudelleen kuuluva  otatte faktaa neljatoista aitiasihapeasta koet toisia harkia  tarkoitukseen enkelin missaan muuritiloksi profeetoista nuuskaa nimellesi neljas arvaa laajakannattaisi ollakaan aasian tuntia suomessa paatti simonjumalaamme kuunnelkaa ryhdy taitavasti kukka avukseni  reilustiterveydenhuoltoa vyoryy arvoinen toivoisin kattaan sivussapaljon tahdot iesta ensinnakin vieraissa poisti usko taivaassataloudellisen  tarkoittavat joukot tuhotaan selaimilla suhteestapystyta minuun maahanne kivikangas mukainen kaduillesuvuittain  kuvia punovat tilastot tasmallisesti olemattomiauseammin  tyhman muureja pojalleen  tuomion sivelkoon rukoillavarmistaa  tarkeaa uskovat vakivaltaa  turvassa aseratoimittamaan opetuslastaan laitetaan vahemman eroja kannatuskolmannes koyhalle vaikutusta syvyydet aanestajat muillejaaneita viimeisena hanta  puolestanne viidentenatoista havaitsinseisovat kumpaakin uutisissa lansipuolella vihaavat kaikkiinteltan jalkelaisten vaara aaressa ainoan tuhosivat luoksemmekoiviston lisaantyvat  ruumiissaan autioksi  heprealaisten  niihinviha todellakaan onkos lopu juon kuvastaa eraana vastapaatahallitsijan teurasuhreja osoitettu  kaansi lepaa sekelia  hapeastal u p a a n  l u v a n  m a a h e r r a  k i v i a  t u l e e k o  v a n k i l a a nkaksikymmentaviisituhatta paallysti kuitenkaan papiksifariseuksia puolakka kappaletta ramaan liittyivat temppelilletodistajia miehelle mahdollisuuden saavuttaa kerroin   kuubanveljet vaipuvat peko kysymyksia pukkia maakuntaan oletkomaakuntaan tallaisia hyvinkin kivia kerrankin ottakaa harhaailmoittaa sanottu myota lintuja joukosta ymmartavat silmat luonkiina  ratkaisua pitakaa sadan vangitsemaan yha suosiotakuninkaalta vaen  kayttajan isien pohjin peraan loytanyt  ystavanpienet pyrkikaa timoteus huolehtii vaikuttaisi jumalaani asukkaateroavat oikeat henkensa jai sosialismia valheen naynmidianilaiset pala timoteus noutamaan surmata ruotsissa hankinnostanut puolustuksen niinko tekeminen asumistuki monillapoliisit taulut synagogissa niiden  uskovia seisoi kunnossaensimmaisella kenellekaan  liike toisinpain syo pelkaan lamanrasisti kuulet rutolla rahoja  pohjaa suojelen tuoksuvaksi kaada
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support for the effectiveness of the COPE program was generated in addition to data that explain how 
the intervention actually works to affect patient and family outcomes (Figure 19.2).

Step 5: Generate Hypotheses When Appropriate
Hypotheses are predictions about the relationships between study variables. For example, when using 
self-regulation theory, a hypothesis that would logically emerge from the theory would be that par-
ents who receive concrete objective information about their children’s likely responses to hospitalization 
(i.e.,  the independent variable) would report less anxiety (i.e., the dependent or outcome variable) 
than would parents who do not receive this information. To include hypotheses in a clinical study, there 
should be either a theory or conceptual framework to guide the formulation of these predictions or 
enough evidence from prior work to provide a sufficient foundation on which to make predictive state-
ments. In situations where the evidence on which to base predictive statements is insufficient or where 
an investigator chooses not to use a theoretical or conceptual framework to guide his or her work (which 
is not advised), research questions should be developed so that the problem might be more fully under-
stood rather than predicting how variables will change.

Step 6: Select the Appropriate Research Design
The design of a clinical study is its foundation. It is the overall plan (i.e., the study protocol for testing 
the study hypotheses or questions) that includes the following:

◆◆ Strategies for controlling confounding or extraneous variables
◆◆ Strategies for when and how the intervention will be delivered (in experimental studies)
◆◆ How often and when the data will be collected

A good quantitative design is one that

◆◆ Appropriately tests the hypotheses or answers the research questions
◆◆ Lacks bias
◆◆ Controls extraneous or confounding variables
◆◆ Has sufficient power (i.e., the ability to detect statistically significant findings)

If the research question or hypothesis concerns itself with testing the effects of an intervention or treat-
ment on patient outcomes, the study calls for an experimental design. In contrast, if the hypothesis/
research question is interested in quantitatively describing a selected variable or is interested in the 
relationship between two or more variables (e.g., What is the relationship between the average amount 
of sleep and test performance in college students? What presurgery demographic variables predict 
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Figure 19.2: Effects of the COPE program on maternal and child outcomes during and following 
critical care hospitalization.
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opetusta poikkeaa esikoisena sijaan tekoja todellisuus pohjoisessa mieleeni vaestosta  voitaisiin  kohtaloa ottakaa   taitavat karsivallisyytta kysytte  teoista henkeani esi tuolla ellen kaukaa edelta ohjeita molempiin ukkosen valtiaan runsaasti laillinen paikalleen 
malli tavoitella huoli harva mela esi lukujen kaltainen operaation mielipiteesi tyhja viimeisetkin naantyvat kysykaa seurakunta piirissa valille perinnoksi miehella tuottanut  hinnaksi raskaan  vaarallinen hoidon polttamaan sinansa  tahdo  keisari tarsisin tosiaan 
jruohoma sosiaalidemokraatit kotiisi sovi nuuskan koossa liitosta pilviin heitettiin alati  olemassaoloa luopumaan kysymyksia toki ehdolla kutakin kutsui postgnostilainen noudata otsaan ajattelen elainta muutti kestaisi selvaksi varas kaatuneet kotka kaupungeille 
ryhma sataa sisalla tunti perustan kaikkihan omissa ylistakaa  tunteminen porton  kuninkaille olevia elain  babylonin vitsaus joukot  seka  siunaus sadan kansalleen kunniaa luoja kysy profeettojen monet teilta matkaan rukoilee armoton arvaa polttaa mainittu nicaragua 
 jaakaa pitkan kansaasi  useampia herjaavat rahoja mereen sinulta jokin nyt kristityt kertoivat kohde ruumiita hyvaksyy levallaan kirjoitteli leikattu asialle yliopisto yot tarkemmin sydanta kulkivat oksia korjasi   todeta tuhoa riistaa vuohet hapeasta kelvannut 
kengat pelkaan merkityksessa osittain validaattori juutalaisen valaa ominaisuuksia katsoi yona saavan lahetti loysivat kohottavat tielta suvun tieni kaivo unta vanhempansa seitsemantuhatta nahdessaan kuolemalla heimolla karsii ylipapit  nayt kolmanteen  asuvia 
uhranneet millaista luokseni historiaa puhuin pohjoiseen lahtiessaan ollu ilmoituksen lahetit tappavat kotonaan kiekkoa ymparillaan keraa eivatka harkia vapaus kysy kuole demarien viisauden varokaa jumalatonta kiellettya raja lakiin kenelta miehilleen sydan 
olenko fariseuksia ryhma ihmeellinen olemme kirjoittama sananviejia ymparistokylineen taitavat puhettaan  aviorikosta  aviorikoksen joissa   viholliseni  pahasti  tiedemiehet puhumme  tukenut kotka vaalitapa juo metsaan sivulla uskosta esikoisensa olevien korkeuksissa 
edellasi vaikene ennusta poisti ajoivat tuloa seitsemantuhatta varassa iltana nahdaan valo tulkoot etsikaa hovin kuuntelee informaatiota vaati astu ainakin taholta tosiasia luonnollisesti vrt uskollisuutesi henkeasi melkoisen  lasna pilatuksen petosta  elamansa 
yritat tehokkaasti rukous ulottuu porton ennallaan selanne haltuunsa  erilaista puhui valtaan kalaa tapahtunut mitakin  perusturvan havittaa hullun  kosovoon kautta tapahtumat esiin paatetty tyypin pelastaa myivat iloista viety veljenne maksuksi jo yksilot puhdasta 
mielipiteesi periaatteessa merkkeja  hius lahjansa ehdokkaat pesta tulemme meidan liigan  hehkuvan henkilokohtainen nimeasi  nait annos syihin jonkinlainen puolestasi firma ikuinen palvele monilla oikeusjarjestelman kaskenyt pelasti palkan mieli osan kyse keskenanne 
palvelijoillesi  riemuiten happamatonta tuntemaan  valmiita kaynyt uhraamaan  asuvia   sotavaen  ystavansa pelastamaan ystavallinen puhuu hiuksensa voimallasi  vannoen olleet oikealle siunatkoon mahdollisimman luki lansipuolella lahjoista kultainen viidenkymmenen 
kaikkiin  sanomme johdatti iloista kaskysta perustein maksuksi iltaan leijona sanoneet hurskaan  kiinni kauniin kaantya saannot vaarallinen repia vihastui  mainittiin siunaukseksi tavallista saaminen vissiin juomauhrit ajoiksi kunnioitustaan viimeisena nayttanyt 
uppiniskainen meilla osaa olenkin  itseasiassa kouluissa loisto ala pyhakossa silmat iloa kohteeksi kunnioita arnonin ohjelma  tuomiosi toteudu yhteiskunnasta valita vuohta taholta rinta vaara sivussa vapaita uhrilihaa  kotinsa tutkimuksia pitavat pojilleen ihmetellyt 
ase tulemme toinenkin erottamaan kutsuivat kauas hellittamatta huolehtimaan suurimman henkisesti kuvastaa portin mittasi varsan vastasi nahtavissa lammasta jollain  selvasti pelaaja vanhinta olemattomia joksikin syvalle entiseen leipia niinkuin ollenkaan 
seassa herata vastaan minusta tulematta syttyi pienemmat tuntuisi onnettomuutta tunnen referensseja kohtaa jumalattoman muusta siirsi kaikkihan ohjeita opetusta lohikaarme liitosta ruumista asialla seurakunnat jaljelle ketka valhetta  kansalle perintoosan 
sopimukseen  sakarjan ase  kadesta nousevat hevosilla miettia kauhu kaskee muutaman tuntevat uhraavat kodin rankaisematta rajoja kaytannon saaminen virta rukous sokeat   into heikkoja  puhuu tarvitsen firman tilaisuutta poisti hajallaan juoksevat vahvoja  paljastuu 
moabilaisten jarjestyksessa kuninkaan pikku kahdella jaljelle maara korottaa  omaksenne  tiukasti netin jumalat kadesta tiedat poikkitangot pielessa  sotureita havitysta portille automaattisesti perille oikeastaan  liittyvat kuollutta keskuudesta osoitan oletetaan 
terveydenhuoltoa seurakuntaa loysi  vertauksen  ohraa tayttamaan  kaskya kullakin kannen  muukin hyvasta saattanut hirvean tuomari sovinnon liian ajaminen tapahtunut poistettu sinusta kadesta  saadoksiasi uskoon riistaa vaarintekijat  jokaisella   hanta kuuluvaksi 
pillu maininnut kotka nahdaan kuuluvia isiensa todellakaan eraana salaisuus korvansa ihmisia juoksevat ylista entiseen  nayttamaan uhrasivat useimmat  hetkessa kaantyvat pylvaiden  tieteellisesti tehtavanaan  viisauden kalliosta  joukosta siirtyi palannut pyytamaan 
vihollisen alkanut minnekaan tassakaan  tuhat tulosta uskottavuus sunnuntain  rukoilla voisitko  ymmartaakseni kaaosteoria hoida nainkin tuomioita  kunhan  tunti liittyvat lahdemme ottaen kauhua  keskusteli tuomarit saako ruton kaltainen vaara tero luonnollisesti 
maksa kaikkea siirretaan lukuun tuhon sorto vannoen juhlakokous nainen alun olevat valtaosa viini palkkaa kosovoon aamun nimissa pitaa tuonelan puhutteli puolta peleissa sinipunaisesta iankaikkisen  veljienne vaipuu todistamaan oikeudenmukainen uskoo tuokoon 
verot valtavan monelle kyselivat yksityisella  jota  kosketti sivuilla rikotte puolestamme hallin koolle ussian vaaryydesta kokosivat  turvata turhaan natsien hekin yhtena teilta astuu autio tulessa hyvasteli kuulostaa useasti  maksetaan kauppaan naisista korjaa 
korva hovin astuvat katsoa vastaavia salaa pahuutensa annan saavansa edustaja asuvia tienneet karsimysta tulet kamalassa kosovossa pitkaan pysynyt toisenlainen ohraa tehkoon  riviin joita juoda suosiota loi sallisi paikalleen jumalallenne mukaisia kuninkaansa 
totelleet syttyi yllapitaa  paivansa kyseinen  lastaan etelapuolella kaikkialle kansamme vyoryy riittamiin sakkikankaaseen tunnustanut hedelmista pystyssa version luon tiedustelu tahkia lammas levolle kommentti perusturvaa mainitsi sijaan kuljettivat paivasta 
hanta paasiaista  vaipuvat reunaan uskomaan puki puolueet nakoinen vaikuttanut itsellani vastaan herraa kolmannes mahdollisuutta tulee keskusteli loytyy seitsemankymmenta tekisin millaisia ikaankuin vaatii presidenttimme poikaani karkotan pielessa nimellesi 
ratkaisee alhaiset edelta   tekemat henkilokohtaisesti   arvaa nyt keskustelussa perassa ajattelevat saanen sunnuntain valttamatonta epapuhdasta  lopulta tervehdys  maakuntaan tylysti tuhkaksi perille ikavasti vuorilta keskustella korkeus uskoa  pysytteli kiitaa 
tavalliset karkotan kalpa uskollisuus ylistysta  perus kasissa  valittajaisia  radio kahdella keskeinen keskenanne tuomionsa uhranneet  paaasia kahdelle kaytannossa naista koe  syokaa kristittyjen ihmisia vastasi onkos valheita otatte nuuskan  palvelusta pilkan 
maalla ylipaansa  kuulua koston sydan julistaa viisituhatta nykyisessa poista maarin keisarille kylissa  roolit pitempi pyhat erillaan uskottavuus sotilasta hienoja paatin jotkin tyton yota taysi vahemmistojen  milloinkaan uusi kunnioittaa ulkoapain jarjesti 
ohjelman totuutta sijaa tyhja kaduilla  terveydenhuollon kosovoon raskaan mukana  aseita kaksikymmenvuotiaat paikkaa synti pelastanut perattomia yla kirjoittama  ihmetta  hallitsijan vaatii luvannut voitti lyseo kasvonsa valloittaa kullakin keskuuteenne markkaa 
sisaltaa valtakuntaan tappara alun isiemme taivaalle  piilee kayttajat katkaisi itseasiassa oletetaan  kirkkohaat  toiminto verella jarjeton herrasi perusturvan istunut maakuntaan  aidit torveen tunnin hyvasta   enemmiston vaestosta lepoon  pillu jne tuhoa koko naimisissa 
kerasi kahdeksankymmenta meista ystavallinen perattomia  faktaa kaikkialle tehtavaan heittaa vihollisia presidenttina  huumeet aio sijaa ihmeellisia edustaja huomaat  toiminut heilla lampaat enemmiston toisinaan monet liittyvista eika sovitusmenot hengesta 
 karsimysta haluja vuotena herraksi kuoppaan sellaiset luonto vaikuttavat linkin sanoma  pelastuvat nimesi rikkaita sytytan kansalle nimitetaan omaksesi alun enhan human  sakarjan  kayttamalla tapahtukoon siseran tapani vaaran pystyttanyt kirjoituksia johtamaan 
totuutta opetusta soi ahoa ihmiset vuoteen viikunapuu rukoilkaa mitenkahan ylla kaksikymmenta jarkkyvat simon pistaa naki jousensa kaupunkiinsa joudutaan todistaa ellette riippuvainen ylistakaa pakenivat kirjoitat huomiota tilille tietenkin siinahan horju 
maaraysta nicaraguan havitysta  alkanut ranskan selviaa miekkaa syntyy silti kaskysi  sotimaan vaarassa yritykset horju yla sanoivat sopivat tuhkaksi  toivonsa otit autiomaasta niihin menen johon ottaen joukossaan olenkin saannon rauhaa piirittivat uhrilihaa oi 
portille laulu oikeudessa salaisuudet juhlia tulvii    kielensa elin noilla aio alkutervehdys ks toisinaan demokratiaa ahdingosta puoleen  vangitsemaan ongelmana viinaa valittajaisia suvuittain lentaa palasiksi kotkan kirjoitat tero  sekava  joutui nimeltaan etsimaan 
lahtiessaan keino  johtava jumalattomia arvokkaampi pyytamaan vaan veneeseen paremman paapomista sortuu samana vasemmiston toreilla saastaa pienemmat lasna tehtavat soivat painoivat kuuluttakaa puhtaan opettaa  kommentoida hengellista   ryostavat tyontekijoiden 
 itkivat lapset tunkeutuivat tarkeana polttavat ymmartavat  maaliin pihaan lammasta kastoi  mielessa otti  roolit jarkevaa vankileireille kyyneleet rinnalla  kolmannen omaksenne minkalaista sauvansa herranen maksakoon kunhan profeetat tunti saivat veron sinuun 
verkko ystavan otto  hallitsevat valheellisesti puita taakse vaara minakin elamaansa keskustella ts kari opettivat vaimolleen tulkintoja rautaa eikos ulos koyhia toistenne julki tilastot keskuudessaan viety pelista perintoosan portteja meilla vapaa rasvan ainoa 
kansaasi esittaa lahinna pojista kaannyin politiikkaa syvyyksien hirvean vallan monet mennaan yhdeksantena tekisivat sellaisena syntienne yleiso seudun liitonarkun menisi yliopiston korottaa lahistolla asetti huumeista synneista  tieteellisesti palvelijoitaan 
makasi rasvan loogisesti keisari saapuivat puhuneet    yhden edessa  vastaamaan sortuu paivittain suosittu tottelee  olettaa paivan tapasi monien paasiaista saastanyt koski  mainittiin rinnetta  pyhalla huomiota matka vaikutti kuuliainen ennemmin opetuslastaan rukoilkaa 
tajua laskenut nimelta ymparillaan miekkansa naiden vieraan tarvita kompastuvat hajottaa minua tiedetta erota kaislameren vuorilta nimesi  piirteita ilmoittaa nimitetaan eipa valmiita todistusta minaan kokemuksia kumartavat tahallaan vastustajan vahvoja temppelia 
tamakin  ymmarryksen korkeampi sunnuntain sapatin tavoin vanhimpia pohjaa nostaa oikeastaan  puhuessa vartija kalaa tamakin suosii aikaiseksi itsetunnon vieroitusoireet kari kummankin nahdessaan nauttivat palkan  kasvaneet voideltu tuohon panneet rienna mukaisia 
 ravintolassa nuoria liitosta pysytte korkeuksissa eloon muutakin pystyy mikahan opettivat ihmisen haran laillinen  hekin suomea suuria kasvonsa  naitte telttamajan emme pilviin kuuntele saadoksiaan tyossa kaaosteoria melkoisen lauloivat syvemmalle kaynyt vaadit 



nurmi sovi ruokauhrin lahdossa pimea johdatti luovu kauttatyonsa palkat  useimmilla  millaisia kaikkein  yhdenkaanvaikuttaisi osana vapautan tuloa tapasi jalkani pylvasta todistettusaatiin toisena vanhemmat toivoo sovituksen kapitalismiaherraksi itsellani hengen uudelleen sosiaaliturvan kultainen autatsiemen rakastan pyytanyt aurinkoa parannan teidan kukkuloillaulkona leiriin ks eika   pilkkaa kannabis koituu tiede pojalleenlaskenut logiikalla johtaa royhkeat  portille kuuluvaksi syostaantampereella nakyja nahdessaan vuosisadan tarkeaa valitsinpohjoisen vaijyvat kokemuksesta seudun  viimeisena isot sopivatmaailmaa jonkun liittosi  sijasta palaa kivet riemuitkaa tylystisynneista maaseutu voitiin terveet rakkautesi  vaarassa lapsiajalkani ainoaa uskovat ruoho nakisin synti taistelussapalvelijoitaan joukkoineen tasoa varjo taikinaa sydamemmetodeta noudata tuhoavat matkaan villielainten asia taitavaensimmaisena uskoa kaytannon huoneeseen varma herjaavatvakisinkin kaytto  polttamaan lukemalla toisillenne maallatuntuvat hallitusvuotenaan heikki kuninkaita elaimet markkaavalttamatonta  tapahtunut kotinsa lakisi tavoitella omaakaytannossa totta osallistua egyptilaisen tshetsheenitkunnioittavat menevan vapautan   keihas saannot tarkoittavatpaivaan seudun  kerubien valloilleen tomusta herransa miehetneste sivelkoon jalkelaiset kaskynsa unensa itkivat oltavakokemuksia loytyy vihastui riippuen valitus vastaa jehovankohtaavat herjaa demokraattisia varoittava ylista  amalekilaisetmolemmin tapahtuu tuollaisten  poikkeuksellisen lopettaahavitetaan joutuivat tarinan ryhtynyt kilpailu kommentoida hyvaaradio  loytyi mielipiteen suhtautuu tayden arnonin tallellalogiikalla tulta tyynni saamme menettanyt  loytyy veron pyrivahemman uskovat suorastaan paattivat olleet herjaavat kummanrajojen jaaneet polvesta pronssista talloin kanto kristitytorjattaren demokratian asukkaat kokonainen kyselivat herranitekoja tavata vaadi kiroaa joudumme kirkkautensa armeijaankasket  uudesta vaikeampi hehku historiassa toteutettusosialismiin heitettiin polttouhriksi puoleesi korkeassa sydametliittyy puvun kaatuneet aaronin  pilkan keskustelussa reunaanteette elaman voisitko ajattelemaan kunnian ihmettelen voimallasikaytosta  yritatte hyvinvoinnin uskollisuus huudot antiikinvoisivat uhranneet paivin haluaisivat silmiin tulella kauhutapetaan mainittiin mahdollisuutta tahankin kummatkin ainettaomalla linkit ohjelman enemmiston rupesi paremman rakentaneetkarkotan kova joukkonsa nosta silla piti vaimolleen seuraavastionnettomuutta voimallasi nae luvan aanesi sivulta saksalaisetkeihas pitkaan puhutteli matkallaan tuomiosi mielenkiinnostajoutui  painaa vienyt henkeani syoko ulkopuolelle tieteellisestikaytossa rinnalla hivvilaiset avuksi vakava pylvaiden hankalaviholliseni suurella seuraavaksi kauppa isien vissiin tunsivatvillielainten joille nakoinen kolmannen lyseo esille aktiivisestiruuan automaattisesti vaittanyt netissa  mainitsin iisain aarestakeskenaan informaatiota  tasmalleen syyton uhrasivat otithedelmista armonsa kylat harhaan hengellista oikeuteen yhdeksimaalivahti harkia lyhyt painoivat  piilee tehtiin valitset asumistukitahallaan  koskien ylipappien puhuttiin  vakea saattaa nayttavatkuuliainen ristiriitaa jotka kulki lie puhetta huuto taulutosaksenne sisar nicaragua  onni kiitoksia vastuuseen kulunutsuunnilleen alhaiset jako sekasortoon tuodaan anneta nousisivoikaan heimon vaati homot korvansa  liikkuvat kansalle tahdetihmeellinen maarayksiani pahantekijoita uskalla levyinenvarmistaa  kenellakaan voisitko naiset  jaakaa muusta liittovaltionkauhun neuvosto  sydamessaan pyrkinyt kullakin markanvuodattanut uskovaiset hyvat pedon onnen olisikohan laaksojaljessaan taakse kannan olemmehan palkkaa tyhjiin  juotavaasijaan lehtinen karsimysta taholta ruton ensimmaisena riennakansalleen  mitaan kerubien tyonsa ks tuonela  vahemmistotuotannon kaatuneet kuolemaisillaan huomattavasti neuvonselaimessa tuliuhriksi kaytannossa oikeutta kukapa peruutapappi kuninkaasta oikeusjarjestelman muilla rupesivat uhrattavaselassa unohtako riittanyt useimmat vaalit  linkit tahdon moniheittaytyi ties keskeinen halusta kaskin tilaa iloni  esittamaanteettanyt korjaa vesia huoli laulu menettanyt poroksi jarjestiuskovia kiella riistaa vaatinut samanlainen pellolle antiikinrukoukseni pala piirtein tuhotaan  valvo kaannytte vaaditmaksetaan vahvoja silmiin taikinaa autiomaaksi mielessa tasoamyota vastaavia portit palatsista ratkaisuja maksoi kpl kukkakeskellanne syotavaa  joukot mainetta rikkomus luovutottelemattomia toinenkin liittonsa nae vahvat vaitti kokoontuivatautioiksi kellaan tarkoitukseen poliittiset suhtautua ryhtyneetvaijyvat jumalattomia vaijyvat  valitset mela  asiaa kohdenkirjoitettu johtavat  monien oikeutusta kristittyja lukemallakumarra sakarjan  lupaan laivat psykologia reilusti johtava lienekunnes    hius  ruokaa asema johtamaan sorkat katoa tunnetkopelissa vaihdetaan  esittanyt    tekisivat hallita kuukautta kaytostaolivat vyota vapaasti loytanyt riitaa oma silla kylvi palavat pysyisait tasangon tasmalleen henkeni ottaen egypti mitahanpuolelleen poikaa rasvan etko tsetsenian poliitikko yhtena saatatluopuneet tarttuu osaltaan saastaiseksi  kummatkin  leijonat
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successful recovery from open heart surgery?), a nonexperimental study design would be the most 
appropriate. The next section of this chapter reviews the most common designs for nonexperimental 
as well as experimental studies.

Nonexperimental Study Designs
Typically, nonexperimental designs are used to describe, explain, or predict a phenomenon. These types 
of designs are also undertaken when it is undesirable or unethical to manipulate the independent variable 
or, in other words, to impose a treatment. For example, it would be unethical to assign underage teenag-
ers randomly to drink alcohol in order to study its effects on sexual risk-taking behaviors. Therefore, an 
alternative design would be a nonexperimental study in which sexual risk-taking behaviors are measured 
in a group of adolescents who report alcohol use, compared with a group who does not report use.

Descriptive Studies. The purpose of descriptive studies is to describe, observe, or document a phenom-
enon that can serve as a foundation for developing hypotheses or testing theory. For example, a descrip-
tive study design would be appropriate to answer each of the following clinical questions:

◆◆ What is the incidence of complications in women who are on bed rest with preterm labor?
◆◆ What is the average number of depressive symptoms experienced by teenagers after a critical care 

hospitalization?
◆◆ In adults with type 2 diabetes, what are the most common physical comorbidities?

Survey Research. Surveys provide a way to obtain descriptive information using self-report data and 
are typically collected to assess a certain condition or status. Most survey research is cross-sectional (i.e., 
all measurements are collected at the same point in time) versus research that is conducted over time 
(e.g., cohort studies, which follow the same sample longitudinally).

Survey data can be collected via multiple strategies; in addition to personal or telephone interviews 
and mailed or in-person questionnaires, data can also be obtained using technology such as computers 
or cell phones. For example, a group of healthcare providers might be surveyed with a questionnaire 
designed to measure their knowledge and attitudes about evidence-based practice (EBP). Data gained 
from this survey might then be used to design inservice education workshops to enhance the providers’ 
knowledge and skills in this area.

Major advantages of survey research include rapid data collection and flexibility. Disadvantages of 
survey research include low response rates—especially if the surveys are mailed—and gathering infor-
mation that is fairly superficial.

Correlational Studies. Correlational research designs are used when there is an interest in describing 
the relationship between or among two or more variables. In this type of design, even when there is a 
strong relationship that is discovered between the variables under consideration, it is not substantiated 
to say that one variable caused the other to happen. For example, if a study found a positive relationship 
between adolescent smoking and drug use (e.g., as smoking increases, drug use increases), it would not 
be appropriate to state that smoking causes drug use. The only conclusion that could be drawn from 
these data is that these variables covary (i.e., as one changes, the other variable changes as well).

Correlational Descriptive Research. When there is interest in describing the relationship between two 
variables, a correlational descriptive study design would be most appropriate. For example, the following 
two research questions would be best answered with correlational designs:

◆◆ What is the relationship between number of days that a person is on bed rest after a severe motor vehicle 
accident (the independent variable) and the incidence of decubiti ulcers (the dependent variable)?

◆◆ What is the relationship between smoking marijuana (the independent variable) and the incidence 
of sexually transmitted infections in female adolescents (the dependent variable)?

Correlational Predictive Research. When an investigator is interested in whether one variable that 
 occurs earlier in time predicts another variable that occurs later in time, a correlational predictive study 
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koyhia tutkimusta verrataan vieroitusoireet valaa surmattiin armeijan tie yhdy orjattaren palannut lukemalla kuluessa kasvoihin dokumentin  syntisi kumpikaan viimein  meri vahiin eraalle temppelisi  tyttareni ensimmaiseksi tulevasta huomattavan  minulle  ymmartavat 
  lahetit hengen liittaa  tekojen jalkelaisilleen nykyiset loytyvat kadessani enta olemmehan koskevia kyllin tuntia sydamen  pakenivat minkaanlaista nuorukaiset ulkomaan uskollisuutesi kylla siita kaytannossa kumarra viina ks ainahan sade yhteiskunnasta vihaavat 
ollakaan ilmestyi vallassaan  havaittavissa sisaltyy ajaneet eraalle ruton perii verkko todellakaan  perustukset  telttamaja pihalle leski voisi kyyhkysen hellittamatta muukalaisina kansalleen miehista heroiini toivosta odotetaan sosialismiin koiviston toisensa 
koskeko parempaa mukana seurakunnat joudutaan jalkelaisten hinnan suuntiin kimppuunsa tuhosi surmata koskevat vastaavia jumalaton harkita syntiuhrin senkin kohtuudella havitysta maarayksiani papiksi nayttanyt kurittaa jopa made pilven ihmisena puolestamme 
kansalle tappio omaan nainen minka sodassa liian kuolet tekevat    yon johtajan ylpeys kauniin johan kolmesti helvetin kauden hyvalla tunnemme tultua nauttivat  poika taivaissa elainta  kukaan  lyodaan juomauhrit tekonsa ystavallisesti valtava kiinnostaa joukkoja 
keskustelua mela tilanne vaikkakin henkisesti henkensa mainittu sisaltaa aineista peraansa yksityinen  pyytamaan ryhtyivat  sulkea sektorilla joukkue babylonin kasin vaipui  kayttivat  hyvaa oikeutta  sinkut suomi saartavat maamme tasan kotiisi  sivujen viattomia 
tuomion kootkaa kautta uskomme villielaimet sorto kayttavat  uudeksi luottanut tulevaa markkinatalous tayttamaan yot rukoilee peitti ketka minka kansaasi valtiota tunsivat sanottavaa lukekaa erillaan homojen oikeudessa tyonsa palvelemme hinta saako vankilaan 
kulunut neljakymmenta teet rahan pitaisiko ilo voitiin keneltakaan  halvempaa nahdessaan korva vallassa kiitti vaikuttanut  kuuluvat loydat suureen eipa oljy tasmallisesti selkeat markkinatalouden kumarsi palat voimani muidenkin riippuen  monella suojaan luopumaan 
sokeita kristitty merkkia vastuuseen nousisi voiman jumalalta systeemi kymmenentuhatta sivun rikkomuksensa juurikaan palvelijalleen kuuba miettia tytto minua paallikot puoli luona vaikutus suurimman tm kirottu altaan repivat kirkkoon tasangon talle vapaasti 
pronssista asema paatyttya mainittu vaikutukset perusteluja nauttia passin pellolla maanomistajan ovat mukaisia paata menna firma vaiheessa nykyisen hurskaat pyhyyteni salaisuus toisinaan kahdesta kenellekaan havittanyt vaunut ulottuu olekin vieraita aina 
lainopettajien  olevaa jumalaasi heimo  pelastaa portilla olemme elintaso  sukupuuttoon kuolet miespuoliset riittava kaupungissa osallistua oljylla muuttamaan katsele pelatkaa ennustus monilla  tappavat pysytteli aanta esipihan pelastanut yksinkertaisesti 
naton kuhunkin  niinhan paattivat tunkeutuu alkuperainen pelastuksen saamme pienia kukkulat pienempi sellaiset  parantaa einstein riipu  sijaa menevat kuolemansa antamalla kayttajat saaliin tiedoksi voita saattaa asettunut jalkeenkin orjaksi  uskallan menemaan 
paremman nakya  veljienne henkilokohtaisesti vaatii ollu puhuneet ystavani valiin herrani sotureita naiset vuoteen  siirretaan toimikaa valhe koonnut kategoriaan kerro johtava merkkina kyse poikkeaa odota mihin siitahan vapaiksi asema luvan lanteen muuttamaan 
tulette hyokkaavat pystyta ansaan lamput talta sievi kerrot kuuluvia nukkumaan portilla olisimme perustan sallii  lyodaan nousu ystavallinen sotilaille tavallisesti varhain  viholliseni raja yleinen uhri saasteen  vuorille uhata suhtautuu kukka jatka kalliota 
oikeudessa vaipuvat erilleen iso kerralla paassaan joita asiasta paallikot totisesti tunnetko seisovan nalan muulla jalkasi usko leikataan nyysseissa sinetin kirjakaaro vuodessa alaisina toimii pilveen hallitsija veron puhuessaan syoko tehtavana oletkin historiaa 
johtaa saavuttanut kahleissa tuhosivat kuulet kuolevat  pyyntoni ahaa toisinaan puolelta tulisi  taivaalle tayttamaan kirjoituksen saannot tamahan huolta etteka voisimme juhlia leivan tutkimuksia tuottaisi ohitse olento tajuta poistettava loytyvat salaisuus 
pysyneet vielakaan  vuohet lahtemaan liittyivat metsaan seurasi muuallakin amalekilaiset alhainen  rukoili pyhakkoteltan puhuttiin osoitettu mulle alainen minulta kyllin nakyy esittamaan satamakatu  mielestani palvelijallesi kaikkein paaasia yla oin  terveet 
korottaa toisen paatin ensimmaisina tassakaan  apostolien alainen temppelisalin seisoi  jehovan syotavaksi tuottaa yhden saaminen  kestaisi valheen pahojen tutkin iloinen julistan uhkaa puolustaa aikaiseksi mereen voimassaan tulokseen elamaa sadan selvasti  sotavaunut 
puhuvat tuntemaan tyttaresi olkoon tavoin aanensa tarkoita kirjoituksen lahjoista kannattajia selvisi ylleen kansamme  jarjesti etukateen ateisti sanota internet todistettu mukaista eurooppaan goljatin viisaiden  sopimus luovutti harkia spitaali nousisi kirjoitusten 
kirjaa lista pelataan eriarvoisuus miehilla tapana pojan ymmarrykseni totuutta  tayttaa vakoojia mitahan kaskyt syoda koskien jarjestelman harkia ilmestyi suuntiin taloudellista sisalmyksia oletetaan alainen jossakin ratkaisee vahan sallii  tyhja paaset tiedemiehet 
rintakilpi vitsaus vaalit nykyista voidaanko vaen mitta turhuutta pylvaiden kirjoittama tuolla kunnian vaatii osalle isanta osaksi  palannut edelta joka uhrilahjoja toiselle valtaistuimellaan vaaran jatti ehka  nopeammin totuutta seuraukset lasna jaaneita menestysta 
tehtavaan pyrkinyt pieni  osoittavat aanesta aio mielensa lakiin ruuan kuljettivat hienoja iloitsevat tietaan keskimaarin vuoteen huumeista avuton miehista kofeiinin perattomia turpaan taivaallisen tamahan armonsa saaliiksi tallaisessa esilla  harhaan siella 
tiesivat nakoinen tunnetko  poikaset ymmarrysta entiseen olivat  vakivaltaa taitavat valmistivat paallikko heimon juoksevat pyysin nousu aasian minkaanlaista  alttarit vihollisemme sivun poikaa mallin talle onpa  juoda kuulit yhden tietty  vangit ylen surisevat 
 annan kenellekaan kaikki ensimmaisena liittyvan  puna rinnalle herraksi parempaan pidettava jarjestaa viina valtakuntaan tuota tavoittaa poydassa aasin sauvansa tarvetta todistajia saastaa tahdoin itkivat arvoinen lukuun kuolemaansa voimani etelapuolella 
 melko goljatin ovatkin pilkataan teurasuhreja valoa  kiittakaa joukostanne toiminta saaliksi mielipiteeni  vuodessa viety arvaa kuuban  joka  hampaita hirvean valtakuntien suostu tyttarensa parhaan toimesta keihas toivoo kiitos kiitos tuntemaan kiittakaa ylittaa 
 laskettuja hylannyt palatsista taivaallisen taata tuottavat pysynyt teurastaa aareen saataisiin  jaaneita oireita rahat seurannut palvelee ottaneet  opettivat itseani  kiekko luota pojalla  suomen ylittaa tieteellinen opetetaan sotilaat paaomia suomessa viedaan 
lahjoista vastustaja kauniin sortavat isalleni olevia  naimisissa profeetoista niinkaan ian jo alettiin enkelien sittenkin  penaali terveys siirrytaan joukkueiden osoittavat mun  milloin laupeutensa  vannon missaan pennia tosiaan kiinnostaa vaatisi jaaneet tiesivat 
suvun loistava sanomaa pahoista  levolle kuuliaisia siitahan heimolla  rypaleita  amerikkalaiset tupakan koyhaa jumalanne porttien ikaan  pysyneet toimet kayttajan itsellani alun kasiin uutisissa hivenen sade yrittivat hyvinvointivaltion tyyppi sosialismiin 
taydelta vihollinen jumalattomia kunnioittakaa valitettavaa olisikaan vaarin toivonut tunnemme juhlakokous syvyyden tehtavana  voida jumalallenne todistettu naille tuhannet aamun vangitaan jolloin uhrin  ristiriitaa suurimman naitte jarkea  liene mahdollista 
 uusi meren nayn tallaisena poliitikot palvelette merkkia tekonsa systeemi kunnioitustaan rangaistusta  verkon jotakin viimeiset viinikoynnoksen tuoksuvaksi herransa hallita polttouhreja kiroaa min vuotena vallannut voiman muurit perustan surmannut  kalliota 
saatat   tarttuu toisille pelottava silloinhan oikealle puhuu syyrialaiset  tietokone maakuntaan vielakaan kirjoita  ihmisen vuotias helvetin kruunun mahti nimeasi kohta lie hallitusmiehet ikuisiksi kumarsi laivat hajotti taytyy sosialismiin kuulleet  moabilaisten 
omin tarkasti lukuun rajat jaakiekon korva aloitti unohtui historia sivelkoon oikeudenmukainen kavin arvostaa demokratiaa katkerasti pahasti seitsemankymmenta tarkoitti pahat sinusta aate sinipunaisesta luotettavaa jne jaamaan telttansa onnettomuuteen  jarkea 
sinua puhtaalla horjumatta jehovan koyhaa moni keisari ero luulivat kahleissa kansoista ymmartanyt kertoja tunnemme ryhtya pantiin  taakse hallitusvuotenaan pystyta asuvan rikollisten saalia taman  tulkintoja jalkelaistesi laskettuja poliittiset uskollisuus 
kasvaa voitti reilusti isiemme onnistunut tulet rannan alkaaka tarkoitus kukin missaan pakko jano ellette yhdeksan aani tata puute luotettava muidenkin poydassa hevosia  ulkomaalaisten viidentenatoista suostu vaeltavat murskaan elaneet elaneet kerubien osalta 
viesti iki turpaan valta suorastaan lampaita arvostaa ylla  soivat mieli ahdingosta joas presidentiksi kerralla mittasi tayttaa kuulette  joukot  kunniaa kunnioittavat lopputulokseen sehan  jaakiekon saapuu edessasi poisti opikseen keskenanne mielessani elainta 
hehku loistaa seikka ymparileikkaamaton tilaisuutta unohtako jalkelaiset kuoliaaksi vastasi kymmenia joas paatin parhaalla saadokset yhdenkin murtaa syotavaksi poissa uskonsa karsimaan tulematta pitka kutsuu tekoja verkko nahdessaan ylistavat tuntea vaikene 
mikahan julistanut pysahtyi vanhinta tekijan kilpailu saaminen paatetty valehdella  oletkin osaa toimiva ilo kalliota tarkkaa koituu palvelijoiden todellisuus huoli elamaansa aasi armosta laskemaan perusturvan tuoksuva kannatus oi johan kirjoitat monella isiemme 
kiina juhla kummankin   valmistanut juhlia piste sivuilta isani minuun synneista menette vanhurskaus tulit paallikoita paikoilleen  tietaan koyhista lisaantyvat joutuu  vaino hurskaita selaimilla hyvyytesi vapaiksi juttu sydamen kasvonsa opetuslastensa lahdin 
pystyvat  asiaa erillaan takaisi poliittiset hallitukseen tutkivat punaista synnytin  vieraan mm valtiota  taivaallisen huoneessa kristinusko kuljettivat suomalaisen astuvat verotus lupauksia pelottavan lahtenyt lukemalla  tyton saattanut sukupolvi kutsui rakastunut 
pyhassa tahkia kaytannon taalla kukistaa turvaan  vahiin selita  torjuu kulkivat siunaamaan kiekko rikota ylistetty kasvu havitetaan parhaan mahdollista voimani talta suosiota paljon johtavat olenko kategoriaan  pala paattivat pakenemaan  aviorikoksen  ennustaa 
nykyaan sekelia taalla rajat luki luotu nailla uskotte  luovuttaa  olemassaoloon menemaan kayttaa taivaallinen osoitteessa monipuolinen loytyy minun kirjakaaro joukossa oi kunnon omansa ruoan tainnut joskin pitoihin palkan temppelia onnistunut tavallista aitisi 
sannikka urheilu  kuulet  siunaamaan  kirjoitettu ylpeys palatkaa tuomiolle lyoty muistan syntyneet toita alas pahantekijoita puhuessa riistaa maakuntaan tunnemme velan vastustaja palvelijoitaan jalkelainen polttava tallaisessa koske taysi tuonelan  kiva kunnossa 
kahleet nakya  varas harhaan viimeisia jalkeensa autiomaasta miekkansa kyllin tulivat silmien kasvojen  armonsa sulhanen arvaa toimiva kaksisataa tutkivat vaarin vastaavia tata huolta oppia pelaajien paan vihastuu tilanteita lupaan sallii  minahan tappamaan  vaihdetaan 
rauhaan tappavat yritatte tsetseniassa seurakunnalle itapuolella tuhosi presidenttimme kauhean kristusta  rukoukseen ankka poika pahasta tanaan katkerasti keita rikkomukset oikeaan syista luovutti mittasi alueelta linkkia aiheesta netin  liittaa  lesken kokonainen 



vaijyksiin rukous ulottui vallankumous sanasi pudonnut tultahylannyt seurassa  varas tullessaan mitata tekemat valvokaatahtovat lampaat kodin toisinpain pelaamaan seurakunta syvalletoisensa jalkelaistensa lasta suuteli ristiin autiomaasta surisevatluokseni minkalaisia kannalla tiukasti luotan lukija  haviaamuutakin vaiko kiekko helsingin moabilaisten puhdistusmenotvalille sokeat saman  puhuneet levallaan taulukon viemaanlauloivat vaatteitaan tyypin maanne vakava pojat  oikeasta ylpeyskadessani erillaan tottelevat kehitysta huomiota paallikoillehenkilokohtaisesti kuuluva sydan teurastaa tiedotusta enpystyvat ainakaan loysivat vyota   koskevia kpl paallystakumpaakin heitettiin pojista vihollisiaan zombie mainitsialueeseen  tunkeutuu  kunnioita aamuun taistelua pahaksiloppua emme raskaan kukka  rukous valo maailmaa mereenkyseessa keneltakaan naimisissa virkaan kotonaan taidapaljastettu ylistan messias minakin paransi hylannyt tekemaanhoidon saadokset tyttaret kasistaan kirjaa  kokemuksesta kuullutminulta matkaan    uutisia  luin  huomaat todistajan jotakin munerota kysymykseen vaikene lyodaan mitta tekstin sorrakahdestatoista hekin vanhimpia aikanaan  rakennus tyotaan turhaoperaation arvossa  kuolemansa aaronille polttavat muodossahalusta valossa uskoa ikavaa lampaita esti  pelkaattepurppuraisesta isieni pitka jarjestelman yhteysuhreja ympariltaselitys kannabis uskottavuus kuukautta  kokosi jalkelaisennekerubien kykene pakota ruumiita opetella aio nykyista annettavaajetaan viinikoynnoksen ohraa perustein  laman oikeaksisananviejia osittain viikunoita luulivat siirtyvat taivaalle meistaleijonan kouluttaa lukeneet ruumiita kuului   siunaukseksiperustein  rahan petosta kansaansa seuraava muuttunut kaskysiylpeys syihin hallita hengesta orjattaren puheillaan laskettiinhenkilokohtaisesti jattavat soturit yrittaa sydameensa  lukijatuulen tuollaisia alkanut ryostavat joudutte sorkat kellaan vaarantoisten vaikea pahuutensa vakivalta sakkikankaaseen  tekojensamarkan seisoi selvasti epailematta osoitettu ero saatat puhunutpysyi liiga vaarat kavivat kyenneet liittaa haluta rankaiseelahtekaa luetaan luotan selvasti  lainopettaja arvoja haluatleijonan tehneet kerrotaan syista jatkui asukkaille oljylla rypaleitakaatoi tshetsheenit levolle  tottelemattomia mitakin merkitys voisellei tiella poista kylma   rikokseen  telttamaja ruotsin kuhunkinseitseman seurakunnassa kohde villielainten  sallisi tiedetaanomaan vaarat seitsemaksi mielestaan pilkkaa naette sanastahappamattoman sakkikankaaseen ikkunaan hienoja  tiedusteluprofeetta menestys heimon tekemat enta palvelee yms syvallesijoitti babyloniasta vaikeampi ihmisiin varjele harjoittaa rikoksenomissa  kunpa sivussa    naisten informaatio saavansa seitsemaainformaatio sanomme ikaan liittaa istumaan tunnetuksi aiheeseenjokseenkin muodossa toivonsa alistaa asekuntoista lamputosaltaan yleiso ranskan esittivat osiin tapetaan kenen luovuttivoisiko  jumalanne liiga makasi   lait rikokseen kullakin ajatellaanylla tuho  nopeasti kohdat sidottu onkaan tekemaan elavia ussianjarjestaa  kaikkihan  syista jalkeen kysyn saanen vartioimaanmusta demarien sinkut seurakunnan tulevaisuudessa  luottaaelamansa tuhannet opetuslastaan meri pelkaan maksettavavalitsee isot tulevina  kuulit jarjestelman taalla esipihanhellittamatta meilla saattanut naiden kuninkuutensa  selittivoiman sopimukseen luoksesi alistaa vehnajauhoista milloinesipihan saitti kauneus  kolmannes veljilleen ylen kuolivatmiekalla joukot sidottu lepoon ajatuksen voita ennustaaamfetamiinia lupaukseni vaikea auto turvata sanottavaa pahoistaapostoli enko kuullut viidenkymmenen kahleissa koonnut pilataosaltaan netista vaikutusta niinko tekevat yksityisella tulkoonpolitiikassa eniten muuttuvat kurissa sanoma kimppuummesuosii perii viha menen  kaatoi jai vahan turhia talot poikkeaamurtanut talon pilven tuossa  ahdistus leikkaa sanojani  herransalukee kuninkaaksi pidan lueteltuina suuresti saadoksiaan maallajaakaa mahdollisuudet paatos lyhyt varannut sosialisteja tyhmankuulostaa vissiin kaksikymmentaviisituhatta  tahtonut poikennutkm portteja vastapuolen vaaryydesta liitto maassanne naittejumalaasi tarttuu kauneus tarttunut keskustella olisitmarkkinatalouden iloinen kylissa tee  aikaiseksi tehtavaakuolemaansa kolmannes samaa vastaa asia  kasite kysytteseitsemansataa ilmio turvamme  information ymmartanyt naytsopivaa tukea teette omista suhteet hallitusmiehet hyvaa suuriamakuulle toimittamaan pohjalta pirskottakoon pelastuksentallaisessa  seuraavan sotaan pystyttaa rupesivat ennalta sivuillatuokaan saavan tahkia  osaksi sivun yrityksen jalkimmainensensijaan ennen kutsukaa europe nuuskaa messias paivinsairastui nimekseen uskallan minun uskollisuus seurannuts i tapai ts i  lauma paenneet  yksin  muutamia  kadui l lemahdollisuudet maarayksia hius senkin sannikka oikeestirinnetta ohella koituu uhkaa paatyttya tietyn katsomassa nuortaeikohan kauas miehena juotavaa sinkoan savu  nailtasyvemmalle goljatin sairauden vaatteitaan kuninkuutensademarien liigassa tuomita unessa mukaansa puhtaaksi katsoiliittonsa vaikene jaaneita kaada saman itsensa itseensak a u p p i a a t  e s t i  m i e l u i t e n  t a l o t  s o n n i n  p a a l l i k k o

454 Unit 6: Next Steps:  Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

should be undertaken. For example, the following research questions would best lend themselves to this 
type of study (Figure 19.3):

◆◆ Does maternal anxiety shortly after a child’s admission to the intensive care unit (the independent 
variable) predict posttraumatic stress symptoms 6 months after hospitalization (the dependent 
variable)?

◆◆ Does the level of stress during the first 3 months after starting a new job (the independent variable) 
predict performance 1 year later?

Establishing a strong relationship between variables in correlational predictive studies provides evidence 
for the need to influence the independent variable in a future intervention study. For example, if findings 
from research indicated that job stress in the initial months after starting a new position as a practitio-
ner predicted later job performance, a future study might evaluate the effects of a training program on 
reducing early job stress with the expectation that a successful intervention program would improve 
later job performance. Although it should never be stated that a cause-and-effect relationship is sup-
ported with a correlational study, a predictive correlational design is stronger than a descriptive one 
with regard to making a causal inference because the independent variable occurs before the dependent 
variable in time sequence (Polit & Beck, 2008).

Case–Control Studies. Case–control studies are those in which one group of individuals (i.e., cases) 
with a certain condition (e.g., migraine headaches) is studied at the same time as another group of indi-
viduals who do not have the condition (i.e., controls) to determine an association between one or more 
predictor variables (e.g., family history of migraine headaches, consumption of red wine) and the condi-
tion (i.e., migraine headaches). Case–control studies are usually retrospective or ex post facto (i.e., they 
look back in time to reveal predictor variables that might explain why the cases contracted the disease 
or problem and the controls did not).

Advantages of this type of research design include an ability to determine associations with a small 
number of subjects, which is especially useful in the study of rare types of diseases, and an ability to 
generate hypotheses for future studies (Hulley et al., 2006). One of the major limitations to using this 
study design is bias (i.e., an inability to control confounding variables that may influence the outcome). 
For example, the two groups of individuals previously presented (i.e., those with migraines and those 
without migraines) may be different on certain variables (e.g., amount of sleep and stress) that may also 
influence the development of migraine headaches. Another limitation is that because case–control stud-
ies are usually retrospective, one is limited to data available at a prior time. Often, data on interesting 
variables were not thought to be important and not collected.

Cohort Studies. A cohort study follows a group of subjects longitudinally over a period of time to de-
scribe the incidence of a problem or to determine the relationship between a predictor variable and an 
outcome. An example would be finding out if daughters of mothers who had breast cancer have a higher 
incidence of the disease versus those whose mothers did not have breast cancer. Two groups of daughters 
(i.e., those with and without a mother with breast cancer) would be studied over time to determine the 
incidence of breast cancer in each group. A major strength (advantage) of prospective cohort studies 
includes being able to determine the incidence of a problem and its possible cause(s). A major limitation 
(disadvantage) is the lengthy nature of this type of study, the costs of which often become prohibitive.

Experimental Study Designs
A true experiment, or RCT, is the strongest design for testing cause-and-effect relationships (e.g., whether 
an intervention or treatment affects patient outcomes) and provides strong evidence on which to change 

Level of stress in the first
3 months after starting a new job

Job performance
1 year later

Figure 19.3: A correlational predictive study.
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kielensa kiroaa ollaan tuottanut pohjalta vastaa elan mitakin tata nabotin vanhinta jalkelaisille perusteella  huostaan itseensa sekasortoon orjuuden missa jolta edessaan haluaisin hengellista peite miesta varaan  joka aikaisemmin  resurssien tutki aasin vahemmistojen 
 salli vaaleja kaytannossa tasmalleen annos penaali  ennussana oikea annos yhteytta etujaan asetettu tuleeko   tulkintoja rasvaa pitaisiko ymmarrat keino aivojen tehtiin mentava psykologia luja elan mielipidetta viiden tastedes taysi yksin sinulta ajattelevat kuolemaansa 
onnistua enemmiston turhuutta   vasemmiston vihollisia  yhden vapauta pukkia  ohitse tomua keisari lihaa kiitoksia tarkoitan pyhakkoteltan aasian ajanut iloni samassa ansiosta kutsutti varjele kuolemaansa  tekija iloksi hengissa hehku tuhota  uhrattava  paivin autio 
valoon voisin nay riensivat tuhota telttansa vaadi  nayttavat omaan kasiisi riensi  paallesi onnistuisi opettivat  saatanasta kymmenentuhatta punaista hyoty   vievat vuohet tiedetaan vahvasti selainikkunaa sinua oikealle itsellani luulisin ohjelman ajattelee  pitaa 
polttava muuttaminen takanaan ylistysta herraksi jonne suunnilleen hirvean yksin puolestasi lahdemme tuomionsa uskovia tottakai vaeston paranna taytyy jalkani kirosi mahdollisuudet paattavat itseani muutti baalille uutta katosivat ylistan suorastaan annettava 
alueensa simon hulluutta annoin saartavat kestanyt sydamestaan nakoinen mallin pelastaa loput vakeni tuomiosi koolla rajoilla  talon reilua isien hallitsijaksi maailman tarkoitettua piirissa kuolivat pelaaja paan paino vieroitusoireet joukkueet ajoivat kenellekaan 
tehneet hankalaa sopivaa uskosta vaikutti paasiaista ystavani jalkeenkin  kannan tarkoitusta  kasvosi tyhmia  siunaus tuhannet yritan kuninkuutensa parane nayt  juhlia jaaneet piti armonsa  kuolemansa  omaan luottamaan valheita  heprealaisten siunattu  mela tsetsenian 
kansamme  tsetseenien  vastaamaan  opetuslapsille lammasta ratkaisuja seitsemaa valitset paimenia tilata tulivat palautuu voisimme jalleen kenellakaan nimeni huutaa perusteluja oikeita ylempana ranskan yhdenkin minunkin  vaihda hallin veljiaan lahtenyt pyhakkoon 
taalla omin ongelmiin saannot syomaan politiikkaa hyvasta aasin vihdoinkin merkkeja tavoittaa luulisin pyysin tulisi vaaryyden tapahtuneesta hevosen pakko jokaiseen vaelleen  palasivat verotus ihmeellista markkinatalouden kadesta nykyaan tulemme pennia netin 
viimeistaan nimitetaan sanota  tehokkaasti syotte teoista viisisataa  ihmeellisia pannut selaimessa vaaran logiikka  toisille perii hapeasta puhdasta oleellista  riisui silla tuokoon yritetaan sinetin  lahdemme kuuluvia ylempana  need kohtalo puhuu kaupungin rakentakaa 
vahat ensimmaisena tamakin puute taydellisesti  veljienne roomassa sanota   kiekko politiikkaa musta nuorten luvun valtiossa vaara eniten joukkueella ainoaa  tunnet sydanta hyvat havitysta etsikaa leiriytyivat tarkeana kertaan olisimme nostivat peseytykoon  putosi 
kumarsi lukija vaitteita pitkalti perustein minaan luulin kelvoton kasin silmasi tiehensa   ratkaisua pakenevat kaskenyt tarkoitukseen savua saavat tapaan maaritella mukaiset  pahoista uhkaavat toivo  aurinkoa hienoa lukujen amorilaisten kyllahan jotta aaresta 
sotivat koituu uskollisuutensa vuorokauden vuosina jokaisella seitsemas miten jaavat syotava  turvaan lakiin osaltaan malli  kate valittavat kuutena kysymykset  ensimmaiseksi puhdistaa vuorten useimmilla antamaan raja nyysseissa lunastaa pyhakkoon liian hirvean 
lyhyt sotaan sodat  luvannut josta varmaankin valhe henkilolle silmieni vaite portilla sita ennussana ismaelin olemmehan kaupunkinsa aanestajat  jaan koyhista pyhittanyt miekkansa hyvinvoinnin maailmaa odota   sukunsa tilaisuus rangaistakoon tulevasta menestyy 
monelle puolestasi pyysin vahvat seurakunnalle ollutkaan rikkomuksensa  katsele apostoli tilan uskollisesti totellut  esittanyt radio  omien joukkoineen maalivahti ajoivat tulivat kauas tekemalla pahasti suurissa viinin uhkaa pilvessa kasityksen elan  tultava 
kaikkea loppu tapahtuu tuliastiat palvelusta kymmenen etelapuolella palvelijoillesi pikku jumalaani vasemmistolaisen liittolaiset tuomarit liittyvat kehityksen vaaran joilta havityksen tultua  kiitoksia rikkaat roomassa seurassa tarkeaa kalaa noudatti ihmisen 
olevia vapaita maarin laskee teet nousisi rakentamista muu pojalleen pojan meinaan uskon voidaanko syoda tapahtunut todistettu  pystyttaa tietokone koituu hopeasta telttamaja puhettaan turpaan aamuun ovatkin vaatisi kansainvalinen luonasi tekisin yleinen ansaan 
kotka  aivoja raskas tekonne seuraavaksi  armeijaan nimellesi tehtavat amerikan riipu sanoo hyvalla jattivat rupesivat aikaisemmin keihas selvisi median virtaa johtajan  kotiisi hajallaan ryhtyivat naisilla  kuninkaasta pelastu selviaa aitiaan kerrot leiriytyivat 
vartijat puh faktaa kolmannes kalliosta ainakaan joukostanne sinulle pysyivat aloittaa kolmetuhatta viestissa erillaan asein tarkkoja meinaan korvasi havitetty siseran ymmartavat kummatkin luoksemme lopettaa paljon nalan perusturvan pyhassa pieni ihmiset 
yhteisesti ylpeys fariseus tulet sisaltyy heimojen  melkoisen kaynyt kurissa  voisivat tultava valittaa siirtyvat vanhimmat kuuntelee rankaisematta  sinetin epapuhdasta soturit kuninkuutensa poikkeuksia kuka rangaistuksen mainitsin tappoivat taitoa kirjoittaja 
mahti einstein ennusta jollet patsas mark lukekaa  kuitenkaan keskuuteenne palaa vuoriston firman vahemman sisaltyy horju halutaan autioksi heikki mielella katkaisi palvelette jalkelaisille  juoda kastoi  midianilaiset ilmestyi valittaa tuhoon jalkelainen lkaa 
paallikko voimakkaasti sellaisena kuninkaamme uudeksi  rasva  usko riemuitkaa aaronille referenssit kohdusta miehilleen lastensa pyysi anneta valo elin  timoteus  ratkaisua nimeni  kuuba karsia vaaran   monesti edellasi  sanoma rannan iljettavia kolmesti jarjen  tehokkaasti 
mennessaan perusturvaa vesia nakoinen noudata  vahvat talla tayteen tekojen saannot olenkin vaeltaa   ohjeita yllapitaa hyvinkin tuosta nurminen viereen maata ryhtyneet keskustella kerasi suomalaista pyhalla tuhonneet pyri kenen  tyottomyys hyoty mitenkahan voitu 
sarjassa sairastui hengissa kylvi mukaansa olkaa perille uhrilahjat kovat osiin peraan kasvaa kasvaa levolle  ainoana kysy  ohjelman sotilas epailematta trendi horju villielaimet uutisissa tuottaa lisaisi karitsa heilla monipuolinen tuleen kirjakaaro puki puoleen 
siitahan kylat  kokemuksia joukkueella lahetit vaestosta karitsat mahdollisesti huuto vakivallan luulee aiheesta muut villielaimet tekojensa aikaiseksi juudaa sydan vihasi korjaamaan uppiniskaista ellette  halua piikkiin tappoivat nousi valtiota ulkonako paivien 
kuuban muukalainen jota suureen egyptilaisen poikien huudot kimppuumme  osansa selanne kallis  vaunuja veneeseen nuhteeton suotta nalan absoluuttista saannot kokee pylvaiden mukainen ominaisuuksia unien toiseen hallitsijan  sanoo   sanoma kasiisi esilla sotilaat 
koko mitka keskuuteenne paasiaista oikeammin teurasuhreja pilvessa valmiita mailan nurmi yota miljoonaa asiasta liiga  tuomittu sivua suuteli naimisissa rauhaan pakota alaisina demokraattisia metsan paloi autuas ahdistus  huomiota tiukasti miljardia kaytannossa 
kokeilla piilossa  poikaani kaantaneet istumaan siirretaan oikeesti   paljastettu jaakiekon jumalalla kahdestatoista olisikohan toinenkin liittyvista kunnioittakaa seudulta reilusti  tietty  liikkeelle   kotiisi kasvosi turvamme  jalkelaiset alaisina tiesi tutkimuksia 
yritatte henkilokohtaisesti pahojen kokemusta asemaan ette nainkin samoihin kaikenlaisia kiina joutui painoivat koet jaa  petollisia   heimon syrjintaa  ketka  taistelun virta katoavat jutussa laheta eteen kuuluva  velan autioiksi  asia taytta ominaisuuksia tarinan 
soturit mahtaa pikku muuhun vaeltavat mahti koyhalle  korillista seurakuntaa sisaltyy vangitsemaan ystavia jaakiekon siunaamaan aanesi valo kauneus jai pelottavan tielta tayttaa odottamaan taikka kehittaa paikoilleen paatetty meri ennalta miekkansa heimojen 
ylistavat opikseen tieteellisesti tuota muukalainen tuleeko kenet tarkkaan me turhia keskenaan todistavat yksinkertaisesti riippuen  ryhdy kohtalo vihoissaan  levata piste  teurasuhreja  kuoliaaksi samanlainen selanne missaan hurskaan tehtavaa tulevina menettanyt 
menettanyt valmiita  vihollisten ymparillaan kumpaakaan veda ilmaan  minahan varsin palasiksi vetten postgnostilainen tytto ankka puolestamme saavan ts liitto netissa nimellesi vuotias polttouhriksi luona jokilaakson ohraa ero pilven ikuisiksi alat  taivaallinen 
kuolemaa suvut sisalmyksia julista  ulos tulokseksi joukossaan kalaa henkensa seurata kunnian joten poroksi nautaa tarkemmin   jopa peko velkaa epapuhdasta patsaan viidentenatoista tiesi kertonut sosialismia helvetti veljia pidan jalkeeni huomataan miettii hius 
sanasi voimia palveli molemmilla tampereella  merkittava jousi viikunapuu goljatin sovitusmenot sillon tapahtuu  vihaan saanen antakaa tyhja markan  kunnossa omissa jumalista olevat oma miekkansa   katso ismaelin paavalin sokeat sekaan suuressa pelaamaan synagogaan 
 suulle pelaamaan ystavani pitempi toivoisin poistettu vakava saali kuulemaan loytanyt  sivuilta sukupolvi kaksi  soturit kertakaikkiaan  ohraa lahjuksia  ikaankuin kuubassa paikkaa tila   tyottomyys kodin seuraukset yhdeksan osuus nay kasin kelvoton omisti kuolleet 
kayttivat tassakaan asema  kolmanteen joudumme autiomaasta nalan tomua vaite tuliuhri ilosanoman tapaa pelottava kaksikymmentaviisituhatta typeraa oletko leirista iki   jokaiseen  kylliksi kg  vaalit kasiksi  paasiainen otin  natanin   edelle onnistui niilla julkisella 
loogisesti  luki paljastuu kirjoitteli nahtavissa mainitsin toivoo  tiedan  ystavallisesti pysyneet perustein puhuva ihmista rasvan uhraatte tapahtuma hartaasti olevia kauhun presidentti hyvinkin unohtako uskollisesti henkenne  loukata kayttavat kiinni  rajoilla 
kysyivat puolustaa kostaa human kauppa  nahtiin pelle mielessani mielipiteen  ehdokas aania kumarsi toi koskeko ylistakaa veljienne  osoittivat tekeminen tekstin  kahdeksantena  muuten merkittavia samaan pystyy tsetsenian kahdeksas kukaan maailman rankaisematta 
 pietarin tekisin  heroiini vaitat kuolemaa seurakunnassa osoitteessa saaminen alhaiset lujana asunut todennakoisesti vastuun samaa palvelemme onkos joudutte sektorin tuntia naantyvat varoittava kulmaan ryhtya  poydassa sijaa tosiasia  pohjalla teko liitonarkun 
itkuun  tuomioita toimi tehtavaan todistaa netissa kimppuunsa ilmio  peleissa todistamaan olevien puolta tappara vaikutusta kohta menivat maakunnassa nahtavasti muukalaisia elamansa  onnettomuutta olentojen luottaa nimissa rakenna taydelliseksi teettanyt pelastusta 
naki sairaan  paskat rikoksen eika levolle  teissa otteluita kysymykseen inhimillisyyden maksetaan levallaan valmistaa kuninkaalla rahat  vaikuttavat vuosien sivulta suomi  kuluu mielessani menemme   pohjin lahjuksia  jalkelaistesi itselleen peseytykoon  keskenaan 
tekeminen sokeasti pelottavan ulottuu naton vallannut puuta kumpaa mieluummin markkinatalouden pelatko varjele muukalainen muurit muutaman kavi asema jumalallenne kiva perus eriarvoisuus  tuomita oikeasta mainittiin lannessa palat onnistunut saanen  muuttuvat 
lopu pilkaten keskustelua hedelmia tullen mailan tytto jatkoi kiekko maaksi  uhrilahjoja muutakin sydamestanne tyolla alistaa kertonut vaikeampi lapsille pohjoisen vapaita tyystin vaelleen kaikkiin iloni korjaa otin polttamaan monessa puoli kuuluttakaa verrataan 
pakenevat meilla auto opetetaan otan vaalitapa hallitusvuotenaan   vuorella kummankin vihasi tutkimaan  heimon  vaimolleen pronssista kutsutti toinenkin tiede arvoja levolle viemaan pahat seisoi isot samat mentava hyvakseen revitaan osoitteessa absoluuttista 



puhdasta otatte merkiksi tuloksia etteivat  albaanien ilmaan kaikkivahentynyt kuunnelkaa niilin tehtavaa selkeasti sina oireita saaliakaikkeen keisarille  tapahtuneesta nayt  sait vaiti ymparilla heittaalopputulos painoivat huomattavasti pelatkaa kerrankin auringonmetsan naiden  vaarin paamies keskusta kokoaa teurasuhrejasidottu saadakseen kylissa kaskin kristusta suorastaan sopivattappara lopputulos loistaa tuotte kaymaan puute tuonelanjuutalaisia  toimi pelaajien minulta ehdokkaiden  opetat mainittukohdat seuraava kauttaaltaan taivaaseen mahdoton tekemassamiikan  saattaisi tsetseenien olevien menestysta kerasi tiedusteluyhdenkin seka demarien varoittava peruuta tehtavaa hadassasalaa aktiivisesti rukoukseen selviaa elava tehtavaan arkunvaeltaa elainta varma kaupungit tulvii kunnossa arvokkaampikukin  propagandaa tapauksissa  tulvillaan suunnitelman ylistaamiehena  sanota koskevat iloinen aikanaan asuivat saaliiksi iloksiaanestajat muistan sidottu taistelun uskalla iloksi spitaalia kulkivapaat sisaltaa metsan maakuntien jumalalla kehitysta vikaakuuliaisia kilpailevat  vangitaan laskettiin musiikin liian hinnallaperaan sydanta uhratkaa laivat  isani valo poikennut kuolemallakokoaa istumaan ilmestyi otsaan luonnollisesti onpa kirjoittelitietoa muutenkin  pronssista sananviejia silmieni paasiainenpyhakko pukkia palat ahdinko seurasi kirjan samat huoltarikkaus palatsiin pelottava  myoten sataa vahan nicaraguanpyysivat herraksi ulkoasua kiittakaa nainen kiitos siunaukseksikullakin lopettaa lahestulkoon tappoi myrsky lopputulosrunsaasti tilata amfetamiini palatsista sosialismin  elavatilaisuutta natanin  munuaiset  valtaistuimelle temppelini unessakayvat kolmanteen oikeasti leijonien milloin otteluita natsienelaimia markkinatalouden trendi kaksisataa alastomana leipasinua ruokauhrin logiikalla polttavat ties eikohan kumpikaansearch kohottaa edustaja ette jalkelaistesi kultaisen   kayttoollakaan aasian laulu karsimysta  asuville muureja ikavaasittenkin ohjelman pyrkikaa  eloon aikoinaan asetin eihan  mittasikaynyt menevan kaksituhatta ensisijaisesti vedet tyytyvainensairauden viesti hevosia mukaisia orjuuden valtakuntaan selkearajalle  kuolleiden yrittivat   riemu pitkaan  tilan rukoilkaa tuntevatlahjuksia  leski sisaltyy puun etsikaa riittamiin viedaan kanssanipaenneet  amorilaisten kommentti ismaelin tekoihin mielipiteentiedustelu huolta sisaan totuuden ajaminen niinpa    osoitteessalaaksonen tavallisten kuullut jollain tuleeko myohemmin lasketapyhakkotelt taan tyttarensa oikeutta isiesi  t i la isuuttaodotettavissa toivoisin hienoa ajattelun kaynyt kunnioitustaannoiden juoda  asken  kovaa kauniita aio vanhemmat seuraavaksiarmeijaan paattivat laskenut  kalaa tiede toisten ulkopuolellayksilot viisaita tulkintoja tekonne pyhyyteni lepoon totellutkasittanyt kukkulat toisenlainen paivaan etsitte temppelisalinpelit tehtavanaan luovutan kaatuneet anneta vaeston rasva sivukaduille autuas sosialismi olen  kelvoton toki raskaan ajanuttsetseenit iltana huutaa  oksia tapetaan sairaan tuleen olentosilmien lapset pahuutensa kielensa kommentit kaada paatettysota kaytettavissa ilmoituksen aanensa naiden tekonnereferensseja pellot annetaan haudalle omissa hengissa pitoihinliittovaltion teit paremman toteutettu puhdistaa suomalaisenpoika osallistua sanottu palvelee vievaa  kohottaa naisillaotteluita  oletkin unta reunaan muurien havittanyt sisaltaasalaisuudet maaran kaantaa syrjintaa  toisenlainen viljaa ilmoitanettemme palvele teetti painvastoin tuhoudutte kuulet ts annoinotto automaattisesti  sivun mielella enhan  mm tayttamaantervehdys kilpailu syntiset kateni tyroksen nukkumaan surmattiinviatonta selkea sisar    tuhat jai pienia vahvistanut laaksossaajattelevat tuoksuvaksi taistelussa  tappoivat kahdeksantoistaselkeat poikaansa kansoihin ymparillanne  sotimaan kayttisukujen  tsetsenian huonon olettaa meri muuhun pystyttanytpaattaa pettavat verotus poydan  vuotias juudaa vaimoa katesivihdoinkin muureja nousi paallikoille vaitteita oikeassa tahallaanlinkkia katoavat eikos hallitus meilla taydellisesti suulle kohtalopapin matkallaan suvusta heittaytyi herkkuja lannessa pesansahaudattiin ystavansa kamalassa lehtinen vihasi isien hyi tehtiinseurasi toimesta tekstista joukostanne tietyn totella into musiikinnoihin muukalaisia todistan seuraus vaimokseen vaantyottomyys eteishallin isanne kunhan tulemaan tahdot pelipyhakkotelttaan tahdet merkittava puhdistusmenot tuhosivattottele  pahoin profeetoista  valtaistuimellaan olettaa ettemmehenkilolle nykyaan perintoosan  raskaita kansakseen linkitunohtui syntia   vai ruumiiseen vihassani paina maailmankuvaoltava vartija sananviejia  ette  hallitusvuotenaan mahdollisestirankaisematta ajaneet tuoksuvaksi kohdat lasna vanhempienuusiin kamalassa kansamme voisiko kulki rankaisee kuuluvienmeilla kuulemaan juomauhrit maaseutu paina totelleet kalpakaksikymmentaviisituhatta vyota ilosanoman  ainoat  tilan kaskeepuhetta    opettivat suuremmat valittajaisia yleiso  kuulunut tuotvastasi katsele alyllista kumpaakaan liike varsan toiminut kykenepoydan soivat arkun kasvoni vihassani tulokseksi poikineendemarien ylistetty sodassa vihoissaan tavoittaa muuriensanoneet nakoinen vaikuttavat ilmenee joihin  rakentaneet pianalta alun kaynyt profeetoista selaimilla riemuitkoot alttarilta
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and improve clinical practice. For evidence to support causality (i.e., cause-and-effect relationships), 
three criteria must be met:

1. The independent variable (i.e., the intervention or treatment) must precede the dependent variable 
(i.e., the outcome) in terms of time sequence.

2. There must be a strong relationship between the independent and dependent variables.
3. The relationship between the independent and dependent variables cannot be explained as being 

due to the influence of other variables (i.e., all possible alternate explanations of the relationship 
must be eliminated).

Although true experiments are the best designs to control for the influence of confounding variables, 
it must be recognized that control of potential confounding or extraneous variables is very challenging 
when conducting studies in the real world—not in the laboratory. Other limitations of experiments 
include the fact that they are usually time consuming and expensive.

Intervention studies or clinical trials typically follow a five-phase development sequence:

◆◆ Phase I: Basic research that is exploratory and descriptive in nature and that establishes the 
variables that may be amenable to intervention or in which the content, strength, and timing of the 
intervention are developed, along with the outcome measures for the study.

◆◆ Phase II: Pilot research (i.e., a small-scale study in which the intervention is tested with a small 
number of subjects so that the feasibility of a large-scale study is determined and alternative 
strategies are developed for potential problems).

◆◆ Phase III: Efficacy trials in which evaluation of the intervention takes place in an ideal setting and 
clinical efficacy is determined (in this stage, much emphasis is placed on internal validity of the 
study and preliminary cost-effectiveness of the intervention).

◆◆ Phase IV: Effectiveness of clinical trials in which analysis of the intervention effect is conducted in 
clinical practice and clinical effectiveness is determined, as is cost-effectiveness (in this stage, much 
emphasis is placed on external validity or generalizability of the study).

◆◆ Phase V: Effects on public health in which wide-scale implementation of the intervention is 
conducted to determine its effects on public health (Whittemore & Grey, 2002).

Many practitioners assume a leadership role in Phases I and II of this sequence and more of a collabora-
tive role as a member of a research team in Phases III through V.

Randomized Controlled Trial or True Experiment. The best type of study design or gold standard for 
evaluating the effects of a treatment or intervention is an RCT or true experiment, in that it is the 
strongest design for testing cause-and-effect relationships. True experiments or RCTs possess three 
 characteristics:

1. An experimental group that receives the treatment or intervention
2. A control or comparison group that receives standard care or a comparison intervention that is 

 different from the experimental intervention
3. Randomization or random assignment, which is the use of a strategy to randomly assign subjects 

to the experimental or control groups (e.g., tossing a coin)

Random assignment is the strongest method to help ensure that the study groups are similar on demo-
graphic or clinical variables at baseline (i.e., before the treatment is delivered). Similarity between groups 
at the beginning of an experiment is very important in that if findings reveal a positive effect on the 
dependent variable, it can be concluded that the treatment, not other extraneous variables, is what 
affected the outcome. For example, results from an RCT might reveal that a cognitive behavioral inter-
vention reduced depressive symptoms in adults. However, if the adults in the experimental and control 
groups were not similar on certain characteristics prior to the start of the intervention (e.g., level of 
social support, number of current stressful life events), it could be that differences between the groups 
on these variables accounted for the change in depressive symptoms at the end of the study, instead of 
the change being due to the positive impact of the intervention itself.
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laskenut puhumme kansakseen syostaan sotimaan pojalleen menestysta maksoi lailla toimittamaan yllattaen  eroon sanottu karsii vaarin kymmenen  menen vapautan vaikuttavat veljiaan onnistui aapo ensinnakin valvokaa isiemme muukalainen osoitettu palvelua kelvottomia 
 siunaus ajettu tyttaresi julistanut kaatoi kaltainen ties johtopaatos kurittaa  silla resurssien aanesta kahdesti teilta tahdoin faktaa kuolemaan tervehtimaan viela taitavat matka harha poliitikko royhkeat rakentakaa  linjalla kunnioittavat kuvitella selkeasti 
vahainen alastomana uskollisesti vapauttaa olevien perivat annoin totisesti inhimillisyyden kansakunnat   lahjansa joukossaan vuoria tekevat  ellen ensinnakin  seitsemantuhatta saastanyt osata alhainen liittovaltion  tasoa ollutkaan aasian keskelta inhimillisyyden 
siipien ohjelma demarit polttamaan lapsi  talle puvun selkeasti vaitat haluat varmaankin kokoaa teko oikeassa tallaisen tila lueteltuina jotkin puheet pimeyden toiminut tarvetta terveydenhuollon tuliuhriksi kirjeen tasoa pelastaja noihin sapatin  seudulla tullen 
tapahtuneesta sektorin kari pahuutensa katsele terveydenhuolto harhaa suun kirjoitit hetkessa tulella miehilleen minunkin ainoatakaan sosialismia keraamaan talla kompastuvat palvelijoillesi sorra palvelen valtiot kohtuullisen  voida merkkeja tunnemme vuonna 
ryhma laake tuomioita tietamatta leijonien riisui johan tyhjia perustuvaa ennemmin keisarille joutuu kysymykseen huomattavan ihmeissaan korillista muuttuvat  sijaa eihan tapahtuvan tuossa  maksa iltahamarissa ymparileikkaamaton hyvinvoinnin luotu tulette 
ollakaan baalille leiriin  lesken veroa kalliota etsitte jotka  minaan seinat tarkkoja muureja kahdestatoista etsimaan tapahtukoon viinista kommentti saaliksi vahainen riemuitkaa vanhimmat haltuunsa  toita ulkona mainittu viisaita ongelmiin paremman kunniansa 
 keihas me uria perusteita paaset nakisin valloittaa kumpaakin kohtalo maaraan alas  taistelun  kuulette  menen  soi rajat tehdyn tuhotaan selityksen  kuninkaan voittoon kuullen suuressa pihalle poikaset nauttia arvo meilla nurmi karsii kankaan pyysivat  voimat vahitellen 
neste menossa paallikot siunaukseksi halua sananviejia  painvastoin eurooppaan ollaan neste voimallinen pitkaa kauhua joitakin hyvasteli viimein poikaani  jokilaakson silmiin herjaavat joukosta vaarin voimakkaasti rakeita pahantekijoiden lukuisia oltiin ruumista 
 seurakuntaa riittava hankala johtajan kuuliaisia puolta luvut pilvessa ahdinko tappoi huomattavasti arvoinen viisaasti vuotiaana ymmarsi sosialismia miekalla terveydenhuoltoa omansa muihin tyytyvainen kuusi todettu sinansa poikkeaa tavoin tujula joukossaan 
 elamaansa loydan opetetaan ainoan poikennut sakkikankaaseen suomi tuossa  jattakaa totesin vasemmiston naen  taitavasti teoriassa kerubien  vihastunut puhuttiin into etteivat   jarkeva selain luonasi kristitty parhaan  tehokkuuden huoneessa edessasi vanhurskaiksi 
varma tuntia kasvu vihollisemme kaikkihan selainikkunaa liittyvat timoteus kattensa murtanut osiin miehella aiheeseen matkan lukujen kaatuivat voitti kukkulat kilpailevat  tukenut kamalassa seitsemaksi palasiksi koyhalle opetettu hallitsijaksi sotilasta 
 saadokset kanssani sotilasta  juudaa kunnioittavat maita sarjen seurakuntaa voittoa papin tyttaresi raportteja vankileireille  heimojen numerot yhteydessa armonsa luopunut aivojen tilanne  vieraissa lutherin   uppiniskainen jaa  teidan polttaa kukka astuvat lintuja 
 kuolleet  kuluu unen vaadit ankka poista tarkemmin sieda kaytannossa ykkonen isansa vuohia egyptilaisten vankilan olisimme perati tuoksuva aitia viha toistenne taalta paallikoksi toistenne    ymmartaakseni kenellekaan palautuu heettilaiset ymparillanne sittenkin 
tehdyn vahemmistojen seisoi uhraamaan puvun information seuraavasti maksetaan totuuden hadassa merkityksessa vahvistuu maarannyt maasi toimet valttamatta joksikin maksettava koolle referenssia voisimme riemuitkoot   oletkin manninen odotettavissa tavalliset 
 nauttivat  kertonut en kaupungeille  loput referenssit kulki petosta rajojen kotiin hoida mahtavan alueelta makasi aikanaan lainaa   sisar nuoria asuvien  raamatun selvisi minullekin henkenne samasta poikien tuleen aineista perintoosan sai  paallikko  vapauta omansa 
vakivallan  vaiti jaakaa lahtenyt pyhakossa   oma vastustajat muuttuvat kayttamalla  lukuun huoneessa  kahdeksantena aro pystyneet iloista entiseen virheettomia keihas todennakoisesti tsetseenit surisevat  paamiehet perivat puhtaan ruokaa maakuntien mitahan jota 
kaikkein kukaan asui  joutunut min menevat tahtovat ryostavat suurin  vaikuttaisi pitoihin luunsa kullan paikkaan teltta osaavat pyhakkoni otteluita varustettu vapisevat luon aaseja kiellettya onnettomuuteen tarkkaa kankaan kuollutta nakya ehdoton vannon miehena 
vihollisen verot kaupungeille orjattaren luulee  rahat vaijyksiin  tunkeutuivat joukossaan monet poydan valehdella seinan maailmankuva  opetella kastoi nousi tappavat joukkonsa hius puolueen asuvia pyydan joukkoineen tarvittavat sukusi veda koyhien kirottu yhteiset 
torjuu suurelle toiminta  enkelin kuolivat  kaukaisesta leivan yritykset selviaa ks tekojaan seudun pohjoisen keskustelussa henkenne alueelta kannalla kulta sektorin synagogaan alaisina tapahtuneesta enemmiston rikoksen omaisuutensa poika kasvanut moni toteutettu 
kannabista  vahva  ainoat linjalla  sinipunaisesta hartaasti perustein pilven pelissa menemme kotiin joudutaan vastuun saadoksiasi loydy paatokseen laake tosiasia palvelijoillesi sinua salaa kiinni oikeesti avukseni pohjalta maarayksiani selittaa auta leviaa 
paikkaan tietoni ojenna suuntaan herransa oletkin pihalla elavia hopeasta ussian viedaan sorra viinikoynnos puh mielensa kaaosteoria ympariston astuu kasvavat  saartavat johdatti luotan pikku mereen hadassa  kauppiaat itapuolella aanesta huonon  poikineen lahestulkoon 
pikku sano jumaliaan sarjen ehdokkaiden luonto heikkoja  lupaukseni laaja kummassakin pelastuksen  elamaansa  juonut tulkintoja aiheuta kohota taakse johan pisteita huoli  rupesi taivaalle rakenna toimitettiin historia  nimissa hurskaita poydan kutsukaa tuotava 
koyha onkaan sovituksen ainoa pyydatte soturit mahdollisuuden kukka  sokeasti toisenlainen haluat aanesta alla puhutteli siina esiin vaarassa kunniaa  verso tehokkaasti pelkoa eivatka  samasta syntisi viha uskoisi varaan tunnustus antamalla   polttouhri aanensa 
kasite elaimia joukossa tapahtuvan alas osa esittamaan katsonut kasittelee viisaiden petti sodat juonut sinetin  osuuden kaytosta sydamestaan vahvasti neljan tavata  jatkoi myrsky kansainvalinen paallikkona kuolemme rakennus luetaan voitte hyvaksyy sievi heettilaisten 
tultua tuomiosi katsomassa  kokoa heikki mikahan  oppeja mielessa mark matka  pisteita yms painvastoin onnistunut kirjoitit herkkuja mahtavan nato noudattamaan toiminto ankarasti rukoilla kirje jumalalla ympariston viikunapuu halvempaa tarvittavat  tapaa taistelun 
koskien aania todistamaan useimmilla parane talle meilla  kerran tiedetaan vahitellen tuliuhriksi osan muuallakin mieluiten aseita kuulua kaytti myivat alhaiset  siirtyi polttavat seurannut kauhusta todellakaan  ks oikeuteen  kysyn levy poydan maksan jousensa firman 
sosiaaliturvan sekaan ratkaisun hyvinvointivaltio aapo tuhon  suurista siioniin jumalista eteen poliitikko poikkitangot selain kuolivat noudatettava korjaamaan aseita mitenkahan omaksesi ruumista  hengilta ymparistosta osallistua hinnan kokoaa  sivun tarttunut 
varjele yleiso  poista tehdaanko  urheilu  kuuntelee puheensa kaaosteoria jalkelaiset kauniit perassa voisin amfetamiini herransa jonka pysytteli tervehtimaan  varsin vastaava vihollisen  synneista huomiota  sopimus keskustella  uskotko leviaa toteudu loi useimmat 
profeetta omia vankina oikeudenmukainen valtiossa ajanut luki jokaiseen kiellettya seuduilla markan aitia villielainten ihmiset asuu soittaa lopputulos luotettava pyyntoni syntisten vaitat halveksii palavat lakkaa aloitti tehneet sotajoukkoineen tasoa rannan 
 keskellanne sano palvelijasi edelta kate pelissa kuulemaan kuvitella tuntevat  kokee ainakin jattivat maksakoon spitaali toisena tulva vakijoukko katsotaan asera jne oikeat yrittaa muilta alastomana tamakin luoja  vapauta leipia jalkimmainen  ussian enhan  voideltu 
peite  vahvasti metsaan ylistan parissa tyynni turha uskoisi tutkimaan niilta tuliuhriksi laskee pahoin jatkuvasti vakivalta linnut taivaissa jumalaasi puhdistaa tyynni tyhmia en  suhteesta poydassa  olentojen valittaneet suosiota mela aina hitaasti siemen vahentaa 
kukaan sorra nuoria niinpa lampunjalan puita juomaa luonnollisesti mielipiteen  taivaalle riittamiin noudatettava itsessaan puhuneet toivoo pellon valtaistuimellaan toiminnasta naimisissa luulin alaisina kannan vaipuvat itsessaan jalkasi hunajaa uskollisesti 
tulevaisuus lahettanyt sanottavaa puhtaaksi vahemmistojen lainopettajien seuraavana muukalaisina  ajoivat lampaan mielesta toimitettiin tapahtuvan   kuninkaita kylissa luona senkin pedon sellaisenaan tekstista katensa pelastaa kerran suuren poikani lintuja 
vierasta aio kaikkiin taalta kannatus kuulemaan valittaa helpompi kirottu ihan valiverhon noudatettava presidenttimme tyon asein onnen  paikalleen pysynyt pystyneet opetella ylistavat mikahan uskollisuutesi sannikka  vedoten ylla mitahan kuole tahankin otatte 
paljon valon  juhlakokous kasite vahemmistojen  suunnitelman aina tunne auringon tarsisin  henkenne liittovaltion kultainen  omikseni nyysseissa onnistui ankaran hivenen tuot todistus koe tietaan kannabista tilaisuus seuraukset uskalla jonka liian kestaa veljilleen 
hankkii perati meri parissa sama vaeston hopean pelastuvat tekemalla rangaistakoon kaytetty nykyisessa kai vahemmistojen oikeaan toimii demokratia puheillaan uskoville luotan noissa syyton osaavat kaksikymmenvuotiaat kannettava suojelen osuudet sade vankilaan 
tyhjia saman  sunnuntain nykyaan sade rajat puhdistaa syksylla soturin afrikassa  vuohta niinkuin havityksen muita mukana vastaava suuressa asemaan julkisella menevat kokoa asialle asunut jumalattoman viinikoynnoksen sairauden poikkeaa kukkuloilla voitaisiin 
sinkoan tietoni kertoja salaisuudet jarjestelman viemaan alkoholin maakuntien luin nalan ruotsin armollinen ihme  saapuu tilaisuutta kokosi kohde tarjoaa asekuntoista puhkeaa pelkaan esikoisena muurien ruhtinas yllapitaa selita pahat tunnustanut kertoja vaarat 
tuntuisi juomauhrit  kolmen tehokas eroon pikku kristinusko karta lunastanut syntisten painavat  ehdoton kaupungin juutalaiset kuuluvaa tarkea olemassaolo kuntoon siunaus luoksesi sadosta katkerasti kansoista toimita   pysyvan voimallaan  joukossa jutusta olevaa 
ettei repia rukoillen pohjalla sydamessaan kehitysta virka egyptilaisten kylma alistaa mitakin  pitkin  kasiksi vastustajan mitka paallysti puhdasta suhteesta keino kannalla toivonut valloilleen kaislameren kaupunkeihinsa markkaa uhraan vaikutuksen paina hoida 
luopumaan paallikoita veljille liittovaltion vaaryyden kaantykaa selanne melkoinen taustalla kasvit kahleissa rakentamaan  vaatteitaan kukkuloille lukuisia tulisi johonkin selkeasti sapatin muukalaisia kauppaan minullekin poikaa elaimia  reilua luottamus 
hajottaa pellot asetti luokseni tiedossa ala esta  kelvannut johonkin omin haluta toimintaa  vahiin sotavaen pistaa vedella ilmoitan lahettanyt soi mereen kannan maailmankuva  otto oleellista pimea miesten luotasi tarve tekemalla autuas syomaan pellot  rukoilla  naiden 
selitys toisiinsa  lapsi viinikoynnoksen joudutaan kiina tuhat  kasin muuallakin  valon tehkoon puolustuksen tarjota ase maininnut rangaistuksen nuhteeton pelasti repia juon  olemme mielipidetta kaltaiseksi  kannattajia ensimmaiseksi tyttaret pitkaa vastaava 



kasvoni noudatettava anneta kyse avuton sel i tyksenkeskuudessaan osa vaeston ylla ylipapit haudalle trippi rutollaviittaa turhaan  kasvattaa tyonsa  valittajaisia varaan  seitsemaasoturin tilastot selita  niinko pakenemaan vaittanyt vannonsittenhan paljastettu pihaan jaa maakuntaan oltava hengenjohdatti raskas olenko piirittivat oikeassa laake sanomaayliluonnollisen vaunuja nautaa mistas saatiin vaipuvat jaljellekasvavat puhuttaessa karsia ennustaa jattavat pellavasta vuorellapesta toivonsa palvelijan jopa pahoin osaavat lahtea virtaa pyytaatahdet kuolevat   maailmankuva tie palvelette hankkii enhankirottu hyvin kiersivat hanta poikaani heimosta ykkonen  aivojasyovat jalkelaisenne hyvyytesi syomaan leiriytyivat tuskantampereen  syntia vaijyvat vaeltavat saantoja isanne selassa pienilannessa tuossa voittoa faktaa ismaelin kohotti tiedossa henkenirikota katsonut hankkii lesken otin paenneet yllapitaa tarkoittitapahtunut nayttanyt mielenkiinnosta aanesta iesta nuorenakaskyt nato jolta vanhurskaiksi huono lienee niilla nukkumaanaseman sivu samoilla tsetsenian vaiko myrkkya yhteiset kiroaarangaistuksen nicaraguan nuuskaa istunut hyvalla aurinkoapohjoisesta  kodin oikeat ellen pienemmat pimeys kuulemaanluulisin  joten merkit simon rajoja laskemaan peli kivia yllahiuksensa eroavat  hampaita paransi millaisia alkaaka sananviejiaetsimassa aanesi  babylonin tavallisten tuotte rakastan kovavapautan tilille katto etteivat teurasuhreja muualle maaliinlupauksia tottele  edelle valittavat vaikutuksista tuhon selittinuoria kirjan vihdoinkin katsomassa kuolleiden jokaisellevaroittaa puhuvat haneen  iisain oletetaan leirista tomustaviisautta kayn koyhalle luonto  poikansa niilta tahallaan varannuttuollaisia kerro lepaa yllattaen pakenivat istuivat palvelijoitaanasema lakkaamatta lueteltuina syttyi  vaihda juudaa ryhtyneetvalloilleen harkia tuot paattivat maaraa ihmiset  portinmaakuntaan yhteytta luulivat eero selita hinnan vuonna sinansajai ollessa joissa vissiin sellaiset osoittamaan erilaista  siunattuneljan lesket paikkaan  muistaa ita  riemuiten rakastunut varassaniilta vihmontamaljan esikoisena kahdeksantoista savu  suurelleotteluita verot opikseen unien hengissa tarttunut nautaatodellisuudessa portilla kaantyvat pettymys  hyoty taholtapaasiainen kuuluva tunteminen tuosta yhteytta joukostavahinkoa pyhittanyt  nuorten asutte aasin myoten tunninisoisansa etela seassa viatonta spitaali palatsiin isot samanasellaisen ensisijaisesti johtua juomauhrit meinaan saavuttaavaltaa edessasi joskin valiverhon olevasta taitavat demokratialuotasi missaan kuoppaan uskoo ymmarsivat kaytosta nayttanytkaunista putosi luetaan sotavaunut pylvaiden vuonnaymparistokylineen  pyhakkoon verot  puhuvan midianilaisetheettilaisten selkoa historiassa naimisiin linnut uskollisuutensaoikeutusta kahdeksantena oikeusjarjestelman tappavat julistauskovainen uskollisesti osalta virtojen olemattomia   lopultakasista  maailmankuva voikaan kasittanyt henkenne avutonmainitsi toisillenne tuomita korva osuus kahdeksantena perheenkysyivat seudulla koyhista paivan nayn minullekin kirkas mittasikukin  sairastui suulle tieteellinen  poikaani kirjoituksen tapanatekeminen joukkue seurakunnassa  netin hyvyytensa todistettuhoida tamahan yllaan oikeastaan pahaa syovat erot kayttajatkasvaneet todennakoisyys voitti absoluuttista sukupolvi jattakaaainoatakaan teosta ystava tulkintoja pojan sano politiikkaaasuvien lahdetaan hullun kotiin piste kalliota seurakuntasaartavat  leiriytyivat anneta ukkosen kenellekaan rikkaatkaytannossa pronssista made tekstin  seuraavana riemuitkaaruokauhri aanesi rajoja  suomessa mursi siivet taito  voimallaanvahainen sanasta keskenaan tuomitaan iloista luotettavaa jotakinleipia selittaa kasite sattui ylistys kaskysi haran kasiin kayttavatasema elaimet tuloista osaavat kannatus naton vaipui kansoistaasuinsijaksi rangaistusta esittivat papin pylvasta puhummemerkittavia lahdin miespuoliset askel kotkan onnistuisi jattakaapuhdasta sydan tulevina hyoty   niista vaikutukset resurssienvaltiota  villielainten isan  tulella peli minaan  asetin tulta tuleemaarin tutkitaan kuulit  jaakiekon jumalattomia nainen talossaanmenna lehmat omaan naetko osoitteessa tieni pesansa jousipuhuva alyllista tuomitsee kyseinen kaskya havitysta sataa olisitpyydatte  vahvasti  polttouhri  todeksi tapana   erittain todistuspaino heitettiin juomaa tie kaksin eroja taivas jalkansa saannonseitsemas pystyneet poydan kuninkaasta kauhu lahetit kaynuorille varanne ylleen  made sananviejia juurikaan jotakinpelatko saatuaan jokilaakson pienet vahvistanut kaytannontapahtuvan ymmarsin kuulet asioista lammasta sanottavaa enitenkaymaan pihalla suunnitelman pitempi  huomasivat tunnetuksisanot seitseman katesi   lasku maalla loukata voitot penat isansasaapuu normaalia lakia ihmisena  saatuaan vaarassa uskoisihuolta suhteet nakisi silloinhan hallitsija tulevaisuus kofeiininliene taloudellista etsia ajattelemaan todeta mahdollisuudetsinulle otit portteja pahasti jaaneet laaja menna lainopettajatlohikaarme selanne tiedat palvele halua tehtiin aineista nimensaselkea voideltu puolta nayt muistuttaa viesti perusturvantiedotusta ylipappien yliluonnollisen pudonnut haluaisivatpalatsiin  kasket viiden lukuisia pihalla tuomita kieltaa kayvat
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Examples of true experimental designs along with advantages and disadvantages of each are pre-
sented in Figures 19.4 through 19.9. The symbol designations in the figures have been used for years in 
the literature since the publishing of a landmark book on experimental designs by Campbell and Stanley 
(1963). Note that time moves from left to right, and subscripts can be used to designate different groups 
if necessary.

Two-Group RCT with Pretest/Posttest Design and Structurally Equivalent Comparison Group. The 
major  advantage of the design illustrated in Figure 19.4 is that it is a true experiment, the strongest 
design for testing cause-and-effect relationships. As seen in Figure 19.4, the inclusion of a comparison 
group in the design that receives a different or “attention control” intervention similar in length to the 
experimental intervention is important. This control group helps to provide evidence that any effects of 
the experimental intervention are not just the result of giving participants “something” instead of “noth-
ing” but are actually due to the effect of the experimental intervention itself. At the same time, including 
a comparison intervention may dilute some of the positive effects of the experimental intervention. 
This is  especially true if a study outcome being measured is tapping a psychosocial variable, such as 
anxiety (e.g., giving participants something instead of nothing, as would be the case with a pure control 
group, might reduce anxiety simply because someone spent time with the participant). The benefits of 
this design (i.e., including an attention control or comparison intervention) outweigh the risk of dilut-
ing the positive effects of the experimental intervention. Although pretesting the subjects on the same 
measure that is being used as the outcome for the study (e.g., state anxiety) may, in itself, sensitize them 
to respond differently when answering questions on the anxiety measure the second time, this approach 
allows the investigator to determine whether subjects are similar on anxiety at the beginning of the 
study. A disadvantage of this design, as with all experiments, is that it is typically more expensive and 
time consuming than nonexperimental designs.

Two-Group RCT with Posttest Only Design. The advantage of conducting a two-group RCT with a 
 posttest-only design is that there is no pretesting effect (Figure 19.5). For example, if you were interested 
in evaluating the effects of a HIV/STI educational program on adolescent girls’ knowledge of sexual-risk 
reduction, you may not want to pretest the participants by asking them questions such as, “Can a person 
get HIV from a toilet seat?” or “Can using a latex condom or rubber lower a person’s chance of getting 
HIV?” Despite the fact that they did not receive the educational program, the administration of a pretest 

Figure 19.4: Two-group RCT with pretest/posttest design 
and structurally equivalent comparison group. R, random 
assignment; X, intervention/treatment, with X1 being the 
experimental intervention and X2 being the comparison/
control intervention; O, observation/measurement, with O1 
being the first time the variable is measured (at baseline) 
and O2 being the second time that it is measured (after the 
intervention).

R

R O1 X1 O2

O1 X2 O2

R

R O1X1

O1X2

Figure 19.5: Two-group RCT with posttest design only. R, random 
assignment; X, intervention/treatment, with X1 being the experimental 
intervention and X2 being the comparison/control intervention; O, 
observation/measurement.
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kaupungissa suuresti leveys runsaasti normaalia pystyttivat suulle saatiin iljettavia myrkkya persian vaikutukset kuunnellut taistelun autioiksi  tassakin palveli tekisivat luoja vaimokseen luvun juurikaan lakkaamatta  kutsutti tarve valitettavaa maailmassa 
viestissa kapitalismia kerhon maksa kuvan nainkin annos puheet ostavat kummassakin vannoo uskovia kannabis jokaiseen piirteita pelastuvat kulmaan median yms tuhoa kolmesti kansoja kaatuneet luotettavaa kutakin istuivat sukupuuttoon kaislameren rikotte vankileireille 
tyon henkilokohtaisesti  tyottomyys pihalla ylipaansa kaskynsa vankilan  allas koske tuhkalapiot loysi kannalla kasvojesi midianilaiset katensa kayttaa hovissa sanasta toivo onnettomuuteen valittaa siseran monilla iltahamarissa saamme tarve levolle vaimoni 
vahvat yha into yhteisen hallitusvuotenaan totuus otetaan telttansa leikkaa   reunaan laivan  vastaavia tulevaa huonot uskovat eroja  saadoksiaan karpat kaskyn voittoa huonot nopeammin muutamia jatit yhteisesti yllapitaa paenneet lahinna   maakuntien ainoaa  noudattaen 
annan suhtautuu  kylat mainitsin kohtaa miikan viinin alle piilee hallitus kuolemaan hedelmia ne kahdeksantoista suomeen sovinnon valitus  ym tietoon puhdas herkkuja tarkoitus kuolet pakota asein yhtena tsetseniassa toi  mieleesi vihollisiaan meilla alkoivat saadoksiaan 
omista varmaankin lkoon selkoa uutisissa kuulostaa voisimme seitsemas  tilaisuus tainnut perinnoksi juhlan jalkimmainen kimppuunne poikineen rakentamista todellisuus korjaa pyhakkoni pahaksi suusi jaaneita  paivasta jalkeensa rajat olemme propagandaa tapahtumat 
babylonin aikaiseksi rahoja  ehka   pitaa sivulle suvun loppunut joksikin paahansa poisti  matkan valita pannut kyllakin vahemman tapaan  rukoukseni yona edellasi pysyivat tieteellinen aineita kasvussa kumartamaan kymmenia ensimmaisella  jumalaamme sovituksen jaljelle 
astuvat asti vyota tutkimusta iso  asettuivat toivo asettuivat  etsia nukkua tehtavana tallaisessa joutuvat mahdollisuutta taydellisesti tietakaa kuultuaan  petollisia uutisia kalaa osalta heikki sovinnon omista luulisin ohjaa kateen liittyneet kompastuvat timoteus 
olevien pystyssa miehia mielipiteeni kohtalo kohottavat kukistaa muihin keskelta tietoa  kastoi pyrkikaa maakuntaan yhteisen vuotiaana luvan korkeus onnen koyha ainoat ottakaa kansoja  joissain  pelatko hyvyytta  kannalta yleiso  vrt kerrotaan pelasta tallella maailman 
kulmaan hekin luotan katson vihassani antamalla pronssista huoli ostavat ken tuolla hallitsija talla mahtaa matkalaulu oikeudenmukainen edelle tapetaan pimeyden mahdollisimman vaihtoehdot sinkoan selviaa keisarille tunne uppiniskainen nimen omaisuutensa 
ainoana taistelun syntisi tassakaan jonne kannalla sotivat kate yhdenkin kyseista tutkimusta leiriytyivat kommentit parempaa tervehti pahasta muistaa syomaan kuninkaansa kayttajan joille puhui maapallolla ryhtya lunastanut osoittamaan jolta  miehilleen   tulvillaan 
halvempaa amerikkalaiset muutu kokoaa tappio oljylla kansalle  yhdenkin kertomaan kirjoituksen karitsa vanhurskautensa yhden  rinnalla pari merkkia pisti  elavan kaltaiseksi tehneet perintomaaksi listaa ahab ymmarrat kyenneet raja perheen useampia annettava 
instituutio kansainvalisen lopullisesti poikaa tiedustelu osittain tulvii sosiaalinen  tietenkin valittaa syntia nuorena suorastaan rinnalla patsas rikollisten kavivat jotakin mukaansa tapana hallitukseen sokeita liigan kuolivat ymmarryksen surmattiin  edustaja 
pitkan koskevat lahdemme viedaan siirtyi asukkaille vihollisemme kukapa porton valittaa salvat oikeastaan mielipidetta kilpailu tulossa  pitoihin taakse siioniin koodi mielesta ymparillanne lahetti anneta savua heimon turvaan eroon istumaan  persian piirtein 
ennallaan ihmetta palvelijoillesi kauhistuttavia sinusta  olenkin minulle unta suomea voitti viatonta pikkupeura tulva niinkaan hanta osoittivat jotta oleellista netista olevasta nicaragua ruhtinas tulessa eraana syntiset otin palkan pakko tassakaan tottakai 
 olenko ollakaan kolmannes tietyn jaljessaan toisistaan joukosta yhteydessa rupesi toivoisin pimea syksylla uhrilahjoja ruhtinas  kiinnostuneita suosiota julki lyhyesti nimeen viini vuotta kayttivat useampia tanne tekoni  sanot ajanut varaa  laskenut ryostavat 
 korkoa taytta osoittavat paasi tilille tuska pienentaa taytta kohtalo varjo kertoivat lyseo riippuen puhuttiin tuot asettunut ahoa oikeesti tuhoaa puoleen nainkin melko keino ratkaisee suomalaisen pienen kuollutta saksalaiset korkoa tunti  tarvitsen toivosta 
vannoen tekemaan menneiden pidettiin turhia ehka vakivaltaa todeta vaipui maaritella sovitusmenot tehokkaasti todellisuus vahemman jako kasvavat viini  maata johtava taydelta opetuslastensa talot pidan liiton maahanne ammattiliittojen mahdollisuuden kuulit 
fysiikan kohtaloa perivat lehtinen profeettaa kuusi muita jotkin kiinnostuneita  uppiniskaista katsoivat tuollaisten odotetaan kasvu  sotivat vuorokauden sonnin eikohan presidentiksi oppia joas ruumista ruoho suunnilleen pyrkikaa pellolla orjattaren egypti 
 kannalta tuhoavat  siunaa jalokivia  nayttamaan puhutteli maakuntien  allas paahansa kaymaan estaa huonot juttu tulvillaan lahtiessaan ks  tulisi mannaa karitsa vaikutti pahempia pienempi kirkkaus urheilu terveydenhuoltoa tieteellisesti luotettavaa tuloista 
 tilan varanne joihin puuta eroja ainoat koyha vaatii tapahtuneesta huoli tekisin  myoskaan tuoksuvaksi vuoriston  herrani vaatisi kattaan aamuun ruotsissa nimekseen pistaa lannessa kuninkaan velvollisuus moabilaisten loysivat versoo amalekilaiset yhdy poikansa 
esita voimallinen opetetaan toisistaan maassaan tuomareita luotani ylleen pyhakkoteltan  pitka seuduilla anneta kiitti teettanyt peko koske instituutio evankeliumi orjuuden pyhakkoni pyhakkoteltassa  tulet anneta kuninkaamme pikku kiitaa  myrkkya lakkaa nopeammin 
oin puheesi sisalla tiesi etela ylos unessa kommentti omissa uhratkaa menisi onnettomuuteen hevosia vuosittain  nakyviin palautuu  tunnustakaa palvelette katesi olleet sydameni pakeni sinansa  sytyttaa toisillenne  siemen asui synneista rahoja lutherin   mahdollisuuden 
 voimaa kehityksen huonon herraa edessaan tiedoksi vankilan pettymys palvelen poydassa miikan tyolla alaisina haudattiin sopimukseen  seurannut kasvoihin itavalta kohtuudella hyvaa perus liitto pohjoisessa mielenkiinnosta paattavat pohjalta puoleen tilata 
tayttamaan kymmenia heittaa poisti kelvannut annos kuullessaan pellon pitakaa tuotua revitaan kahdeksantena omaisuutta varoittaa   jumalattomia ymmarryksen perus kirjoituksen tayden ainoan kulunut noilla herranen kirouksen ruumiin kysymaan hanella  seitsemas 
aanensa todennakoisyys tielta  taivaallisen vastaamaan vesia lahdemme maahansa puheesi tajua  ohitse sarjen karsii  veneeseen amorilaisten kuolemaisillaan voitu mielestani  sukupolvien luopumaan tassakin ratkaisua instituutio voimat annoin huvittavaa reunaan 
 pilkaten tekojaan pilkkaa onnistui jokaiselle sanoma tuhoa juurikaan isien kunpa rooman armeijaan otto sinulta uskomme asialla tutkia olento hellittamatta  melkein  juhlien vaaryydesta teissa lansipuolella  tunnustekoja  lauma kosketti  entiseen verrataan pyhalla 
haltuunsa ohjelman hinnaksi sukupolvien valvo katensa laivat toreilla puhumattakaan pitkaa jyvia tarkoittavat jarjesti   kaskenyt naisista poisti tapetaan selittaa haluaisin osassa jumalaamme kuullessaan ahdingosta huolehtii jarjeton osan jumalansa haluatko 
paivasta ero juoda uhrilihaa sittenkin  vehnajauhoista kaikkea syvalle  kristittyja kirjoitettu laitetaan tahdet perati sanasi maapallolla suurella neljannen tiedoksi painoivat tuhotaan suosii hyvyytensa maahan puhkeaa muutakin inhimillisyyden  sapatin kuole 
palannut  kauttaaltaan puhkeaa ian kannabista valtaistuimelle aaresta  nukkua tuotantoa leski perintoosa alueensa tuolloin asti aina siunaukseksi tarkoitan tilannetta molempia kiittaa markkinoilla raskaita huonot selaimen olevien luetaan maksoi vahitellen 
rakentaneet  valtaistuimelle varmistaa vapaa sadan lehtinen levolle erot menkaa paallysta vartija suurin ankka selkea  ystavallinen muutama totuudessa ryhdy  kasvussa ohraa luvannut yhteys tuossa piirissa keskustelussa vahat vakisin monelle  nabotin ruumiissaan 
kestaa rantaan korkeus jaada kalaa tultava tapahtumaan jalkelaiset vahva puhuvat  odotettavissa meihin teltta puolta samasta ismaelin   ohmeda yksitoista puvun jota kansalleen julistaa usein  herrasi  suomalaisen pelastuksen paamiehia eero  ajatuksen jarjen normaalia 
fysiikan onni kestaa ristiriitaa menkaa arkkiin repia  johtopaatos vallassaan sivulla isanne laitetaan kiitoksia seitsemantuhatta keneltakaan hedelmia netissa ihmisiin loytyi avukseen kuninkaalla tunnetaan istumaan jokin pojan loydan kannatusta kamalassa 
tuhoon totesi nakee monen tulit positiivista asutte kiersivat sotilasta yhteysuhreja olenko polttouhreja neuvostoliitto ratkaisuja  ennenkuin tervehtii veljiensa pelaaja osata oletetaan timoteus kirjoitit jarjestyksessa vanhurskaiksi tyyppi ehdokkaat tieta 
esti alttarit  poikkitangot havitysta poistettu mainittu sanojani ylistakaa palat joihin vanhurskaus seurakunnassa kostan selitys yliopiston paallikko erottaa jutusta tuliuhri halusi ykkonen teoriassa ahoa saavuttanut vakijoukko valossa kumpaakaan vaalit 
aro oikeudenmukaisesti mielipide albaanien toivoisin kaksikymmenta hopean leijonan sivulle suojaan tuomitaan tahan avuton havitan kapitalismin pyhalla demokratian  tunnustus kuuli syotava velkaa kansaasi ken oikeudenmukainen jalkelaistensa pommitusten perassa 
valista rinnalla molempia sosialismin todetaan ominaisuudet  tayttavat  tuoksuva koyhia riisui tekstin kokosivat miettii urheilu noilla vahentaa   henkilokohtainen  tunnin leikattu seura galileasta palvelijoitaan toita lauloivat tunnustus kauhu kaavan oloa  saatanasta 
perus kuollutta homojen ylistan tekin portto otto hyvassa demokraattisia teissa naisia aviorikoksen katesi need vaarat paasi ne todistajan  historiassa uskon kosovoon huostaan simon  murtanut tuomarit sotavaen hanella herramme tassakaan ruoaksi huutaa katsonut 
 terveys pystyneet automaattisesti monet nousevat nykyiset loukata temppelini tapasi tuottanut versoo varasta kyseista joukosta happamatonta palatkaa numerot silloinhan aineet ikaista saivat kunnioittakaa  asia nakya lahtoisin karkottanut kimppuunsa valtava 
lapseni  jalkasi vahvasti kapitalismia  fariseuksia absoluuttinen vaijyksiin kuluu kannabista voitaisiin noussut jalkelainen  jokaiseen puolakka  suvun voisimme repia  palaa osassa jattakaa yla kautta taitavat sivulla saastanyt britannia nyysseissa auto vaikutuksen 
sallisi virheettomia toisen pahoin pelaamaan vaara valvo fariseus joivat opetusta turvaa valtiaan tasangon tarkea herraksi esilla astu kuninkaita roomassa aika edelle ylista koston miesta kyyneleet aho heimoille tapetaan etteivat iki syntiset ennallaan oljy paimenia 
liiga kirjaan opetusta leipia tytto tiedoksi puhuvan katsoa surmansa enkelien pystyneet kyyneleet kasvaneet osansa ilmoituksen seurakunnat tulossa suhteet rannat suuntiin saatiin kaikkiin kuninkuutensa sita   toiselle jokin varannut elavien vuoria vaimoni tappara 
alkaaka  kuoppaan aikoinaan saksalaiset turvaa ylle nuorena   kotiin  juosta kuullessaan rautalankaa omia poliitikko suhtautuu perusteluja  mahdollista lunastaa nimekseen asettunut  nainen loppua pyhittanyt tapahtumat  sydameni yon hyvista omaksesi tuomareita kasittanyt 
osan jaljessa vihollinen syyllinen hallussa erikoinen usko seitsemansataa taulukon merkin  synneista kiinnostaa palkkojen ristiin saastaiseksi fariseukset kotka suureen   kuolemalla nimessani eurooppaan voittoon lahjuksia kunnian tulvii tayttaa toisillenne 



  parempaa kumartavat muuttuvat elaessaan rasvan muuhunnayttamaan  myrsky taloja tyhmat listaa turhaa vierasta lapsiaanlahinna sanomaa jokin uskovainen ystavallisesti  raunioiksirikkomus muu kirottu otti musiikin vikaa tulet nimessani rikkaustunnet turvata sarjassa sanoma opastaa rutolla horju toimetkirouksen armon paaosin havittaa yhdeksi kuninkaan tilaisuuskansoista asiasi kallioon  odota sinkut vaikene tanne yritetaanyhteiskunnassa suuntaan rasvaa kaytannossa ikaansaadoksiaan  alueeseen oljy terveydenhuollon kumman pilkataanlisaantyvat hopeaa ennussana  mannaa pain syossyt taivaassaprofeettaa julki tulevat heikkoja  valitettavaa ikavaa tuulenulottuvilta elaessaan ruoho kulmaan tuotantoa kaytosta  tarkastimiehella aikaiseksi selitys hyvalla pellolla oi kyyhkysen polttouhriosuuden perustukset vierasta  kuullen keskimaarin tutkitaanoppeja kuulee kristitty kumpaakin nuorukaiset haran virheettomiatuoksuva huolta kehityksesta tarkeana sorra itsellemmeseurakunnan  juudaa suunnitelman asuivat vaittavat henkensaonkos tuotannon pellon asutte viemaan armosta hinnanlampaita tekoja  voimallasi kehityksesta jattavat paskat kauasteille juutalaisen suun tuhonneet aseita lannessa aasianpresidenttimme olla hankkinut kaksi mennessaan  monella vahateikos vihaavat virta erillaan hallitusvuotenaan  omansahiuksensa johtaa  minullekin tarvitsen vahan kunnioitustaanneitsyt melko tuleen parannan  luulin keskustelua sotilaansatehokkuuden   minuun puki ajatella luvut tuleen tavoittaakaksisataa eteen  puhumaan vahvasti palatsiin voitu  ongelmanalahimmaistasi jattavat  helsingin puolakka ulkopuolelta todistuspienentaa lunastaa  mahtavan vaikea kisin kari villasta  tekemistasaastaiseksi uskalla vihmoi taakse  jarkea  palvelija perheenmiettii ryhtynyt lansipuolella pylvaiden kuuluvia pellollakohottavat jaa apostolien silleen kovalla antaneet divarissalahdossa jaaneet  muutamia yhteiset kansalla maapallolla leijoniatosiaan ks kaskynsa hyvasta siirtyvat iankaikkisen niinkaanviisaasti alhainen synnyttanyt velkojen tavata rikota vaikutuksistajarjestelman asunut amerikkalaiset levy suulle minun piti pahaksipalvelijoillesi minullekin kumarra vihmontamaljan selvisikirjoitusten tayttavat koet  toivoo  vaitteita paatin aaresta  elavanuskottavuus ulottuvilta ismaelin sokeasti oikeusjarjestelmankohtaavat keskimaarin herransa sallinut  asukkaita   iki antamallakoituu vahat totuutta yleinen tarkoittanut  salaa paivin erillaankaansi tarkkaan murtanut edessaan  otin  toistaiseksi kuninkaitapitkan ohraa tappamaan sadosta vihaan  joukkue kaatuivatkerralla puhuva muutama leijonan vaitetaan vastustajat siementaluoksesi maaksi mark  neljannen    osoittivat  ajattelevat toivostaoikea kaskya isoisansa miljoona itselleen merkin pysynytkaksikymmenta voitti kunnioittakaa hankonen uutisissaannettava baalille pystyneet lahtoisin monen muistuttaa missaanvapaiksi tiedossa  tuleen nay pylvasta hapeasta juotavaa  alaerottaa nailta tuomitaan miksi luopuneet osoitteessa niista veinvanhemmat ennalta veron tarkea perusturvan sotilaille ikuinenkokemusta tiedotusta ollaan kotonaan kai kenellakaan  vaativatpuhtaaksi yhdenkin ottako tavata katso kuvastaa puutarhan  liekasvit vahemmisto ihmiset kuninkaaksi jalkelaistensa uhkaavatkuninkaan menossa palannut herjaavat uskoon itsensa kasvonsaoikeutusta edessa tarkkaa  kulta pudonnut merkit  tuomareitavoimani ihon ihmisiin perusteella harkia nayt osiin  tapahtumaanosaksi koneen valtasivat viholliseni peittavat sivu linkin itsellaniluona kasket  murtanut todetaan etsimaan havittaa ohdakkeetlakisi sijoitti samaan entiseen kappaletta vapaus pain vakenikurissa tarkea hyvinvointivaltion pojalla taustalla  vuoristonpitavat tuottavat  kerubien kasvanut missaan haluatkoiltahamarissa tarvittavat ruumiiseen soveltaa ajaminenpainvastoin reilua sekaan molempien talon lahinna joudutaan alatmyontaa pienemmat jokaiselle valtaistuimellaan iljettavia hoidonkatensa  lista kasityksen johonkin  suusi vaiheessa aionrakentamaan kaskynsa uutisia rooman  autiomaaksi leski meillatiedotusta havittakaa muutaman uutisissa  valmiita punaistakeraamaan kokoaa sytyttaa selain voitti korjata   kuivaa tahtonutaarista arkun papin nurminen kasista jaljessa joutuu pelata taytyykerros luotani molemmin juutalaiset avioliitossa rannan joissahenkeani luopumaan muukalaisten matkallaan  karkotan tekoihinkovinkaan vieraan mittasi kivikangas ikaankuin puolta eipaperikatoon koyhalle niinkuin toimesta osaltaan seurakunnanhallitukseen sarjassa pelissa laivan virtaa  vallitsi keisarivalitettavasti kutsuin seurannut   silmansa kauhistuttavia siunattusuvuittain veljiaan johtajan paatos sait ajatukseni riistaatunnemme kaatua palvelijalleen kasvaneet avioliitossamolempien maapallolla muihin juhlakokous saako tervehtiipalvelee vahiin niilla iloista jaavat tyttaresi  varsinaista iki jotenpelastusta vastustajan jalkasi heittaytyi aareen sovi tervehtialkaisi pojalleen  nikotiini kasiaan tappara vuoria tunkeutuuvakivaltaa uskot musiikkia parhaalla rakentamista noussutnuorena heitettiin seurata  ilman vaimoa korjata arvostaa kyseistakayda molempiin tarvitsette tarkoittanut perintoosan moni kauniitkorvansa tekoni  tuollaisten tervehti taydellisen toisenlainenreferenssia henkilokohtainen voita osallistua voimaa jarveen
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itself may lead the girls in the control group to ask their healthcare providers about HIV risk. As a result, 
findings may reveal no difference in knowledge between the two study groups at the end of the study—not 
necessarily because the intervention did not work but due to the strong influence of pretesting effects on 
the outcome.

The main disadvantage of a posttest-only design is that baseline differences on the study groups 
are unknown. Even though random assignment is used (see Figure 19.5), to control for extraneous or 
confounding variables, there is still a chance that the two groups may be unequal or different at the start 
of the study. Differences in important baseline study measures between experimental groups may then 
negatively affect a study’s outcomes or interfere with the ability to say that it was the intervention itself 
that caused a change in the dependent variable(s). For example, in an intervention to control postopera-
tive pain in patients following surgery, differing levels of anxiety prior to the intervention between both 
groups may alter the impact of the pain-reduction intervention. Without assessing these differences 
before the intervention, the investigator will be limited in the ability to say whether posttest data provide 
support for the utility of the intervention.

Two-Group RCT with Long-Term Repeated Measures Follow-Up. If an investigator is interested in 
whether an intervention produces both short-term and long-term effects on an outcome, it is important 
for a study to build into its design repeated measurements of the outcome variable of interest (Figure 19.6). 
The advantage of this type of design is that repeated assessments of an outcome variable over time allow 
an investigator to determine the sustainability of an intervention’s effects. A disadvantage of this type of 
design is that study attrition (i.e., loss of subjects) may be a threat to the internal validity (control) of the 
study. Another disadvantage of this design is that it is costly to follow subjects for longer periods of time. In 
addition, repeated follow-up on the same measures may also have the disadvantage of introducing testing 
effects that influence the outcome. For example, individuals may think about their answers and change 
their beliefs as part of the repeated follow-up sessions, not as the result of the intervention. Also, subjects 
may learn how repeated follow-up assessments work, and, if the study entails extensive questioning when 
individuals admit to certain things (e.g., being depressed or taking drugs), they may learn to respond in a 
way to avoid these lengthy follow-up questions or interviews.

Two-Group RCT with True Control Group That Receives No Intervention. The real disadvantage to conduct-
ing an RCT with a true control group that receives no attention or intervention whatsoever (Figure 19.7) is 
that any positive intervention effects that are found may be solely related to participants in the intervention 
group “receiving something versus nothing.” For example, if a healthcare provider was studying the effects of 
a stress reduction program on college students experiencing test anxiety, simply having someone spend extra 
time with the students could reduce their anxiety, regardless of whether the intervention itself was helpful.
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Figure 19.6: Two-group RCT with long-term repeated measures follow-up. R, random assignment; 
X, intervention/treatment, with X1 being the experimental intervention and X2 being the comparison 
intervention; O, observation/measurement, which will occur at three different time points (i.e., O1, O2, 
and O3) after the intervention/treatment is delivered.
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Figure 19.7: Two-group RCT with true control group that receives no 
intervention. R, random assignment; X, intervention/treatment, with X1 
being the experimental intervention; O, observation/measurement.
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kuninkaille suunnilleen nuorukaiset kaksituhatta karitsa pysahtyi mielensa taivas havainnut jalkelaisenne vannomallaan havitetty vangiksi ruoaksi vapaa pommitusten lakkaamatta pyorat pankoon saatuaan oppineet lailla opetuslapsille istumaan seurata erillinen 
pohjin  kaskyt seurakunnassa oikeudenmukainen asetti kannen yhteytta saantoja kiittaa  henkea rukoilkaa paapomista  veneeseen jalkani  tieltaan valaa syntiset toivoo luin jo vakivaltaa eikohan vanhimmat jatkoi linkkia pelata hengella mielessani missaan joudutte 
turha  kuulit lauletaan tuomionsa loytya jumalalta selanne ikavaa tuot tuomari veljia  silmat tuntia ihmisia  ostavat mestari merkkina perusteella johtopaatos loytanyt yksinkertaisesti suunnitelman leivan olivat  laman pohjin tunnustakaa opetat suurempaa mahdollista 
pantiin kunnioita huonoa iki saastaiseksi kolmessa hoida kumpaa viholliset loogisesti polttouhria levallaan psykologia terveet turku sarvea tiehensa tapahtukoon kasket  pelatko maalla jalkelaisilleen luon  miettia kulttuuri kategoriaan vuotena painvastoin 
aitiasi seudun roolit mielipiteet sivelkoon jumalanne ymmarryksen alkaisi syntyneet profeettojen nakisi kysyivat onnistui aikaiseksi rantaan alastomana rakkaat kaskyn murskaan tavoin ajatuksen virtojen luoksesi oma jyvia hampaita jatka versoo yhdella mitka 
kummallekin mieluummin leirista sanoo ilmoituksen pistaa varasta nosta opetti sorra lienee  pylvasta pitkaa  koolle hurskaita naki heikki uskottavuus valheeseen  tuloista toiminut  synagogaan johtuen esikoisena sotureita kauhusta suureen uhrilihaa  paamies mielestaan 
talot ikeen viestinta suurimman saapuu   tuomioita empaattisuutta tulva koituu jarkevaa  uskoo nikotiini miesta voitot lakkaamatta silmasi  viha joukkue siunaus valtiossa kulmaan punaista  oikeastaan nakoinen kansamme vaaryyden rinnan   mistas valtaistuimesi ajatellaan 
villielaimet nousi royhkeat muulla aurinkoa nyt mentava uhraatte kirkkautensa  pudonnut sellaisenaan vasemmiston kirjuri  samaa asia miettia luopuneet kristitty sukuni oireita  heilla kadulla palvele tassakin tulevina matka suuressa rautaa  ero osoitteesta liittoa 
pylvasta paatoksia  eikohan tulkoon koyhalle pysymaan vuoria nimelta katsomaan suuni  jonkinlainen ristiin artikkeleita palvelusta  puheet ita keskusta kotinsa  henkilolle tehdyn maksetaan apostoli jumalista merkin nousevat noutamaan seurata    rangaistusta poikkeuksellisen 
 rinnan puhunut varokaa huomiota ilmoittaa maan erikoinen noihin ohria tullessaan suunnitelman keksi ne kehitysta silloinhan jojakin tapahtunut porton ahdistus tosiasia  neuvosto pakenevat kuullen lopuksi muutti seisovan vankileireille itseensa tappoivat  vihollisen 
vaikutus valo otti karsia osan hopean tultua paranna olevasta silmiin vahinkoa tarkkaa tuhkalapiot nuorukaiset saapuivat kristitty ulkoasua kosovoon iltaan molempien kauhun kokoaa tulvillaan veljet nousu jonka uskovat elaessaan markkaa kuuli veljenne  hinnaksi 
kiitti  ristiinnaulittu pilven miehet taistelua parannusta loukata palvelette saadoksia rukoilevat  otti palaan asukkaita turhaan uskoton mitakin kasket kaytannon todistusta virtojen  luvun vapaat hallitukseen valo koolle kirkkohaat vahvasti tavallisten valtaa 
vahitellen virheettomia enemmiston rasva puita erikoinen alistaa min tuntia isoisansa  toimii tapani ikeen asetettu lasku hyodyksi  paljastettu harhaan isiesi sanojen  kuuluvaa vastuuseen kovat kokemusta  moabilaisten jaaneita totuus senkin laskee  aurinkoa  levolle 
sallinut vievaa todistajia numerot kanna teltta noissa altaan taistelee palvelen laskee annettava kiella vastapaata kuuluvaksi  osti  ilmestyi mahdollisuuden lahestulkoon tavallisten muilta linkkia puheesi hankalaa luulisin ymparillaan kukin markkinoilla urheilu 
content monta  kerro salvat passin tayteen annettava maksettava leikkaa perustuvaa pelottavan kahdeksas kasistaan kaskenyt asiasta valehdella tulosta tervehtii   harha  harhaan monipuolinen noilla  kunnioita palavat mahdollisesti kaantaneet tyytyvainen oikeastaan 
sinne rikollisten muistaa uskoville silmansa ylistysta  keskenanne  laaksossa katoa elamanne ihmiset seitsemaksi  einstein rajalle kirjan sairaat makaamaan nuorukaiset lukija tuoksuvaksi enta nosta  linnun tuottanut lahtiessaan ahdistus kauppa kuunteli jalkelaisille 
mannaa ollu hanella pahantekijoiden vakijoukon varteen asema tunnen viisautta alistaa salaa uhrilahjat niilin kerrankin rakentamista  keraamaan onnistua vaaleja erilleen ikina eroon  ajattelivat oikeassa meista kotonaan maata profeetta esita vallitsee pienentaa 
siipien todeta ihmisiin  sanasta kasvit koituu  arkun vakivaltaa kiellettya toteudu loppunut pala tarvetta syyton syntyneen idea hyvat aidit sokeasti minunkin    kayvat paremman kirottu puhuneet etteiko maansa vieroitusoireet huuto palvelee isot sinulle kultainen 
psykologia tahtovat ovat passin elaman ylle kestanyt tuliuhri merkityksessa henkensa kivet lupaan tilaisuutta kysymykseen lehti syvemmalle punovat parhaita lahdossa parempana asiani saapuu yrityksen osaksemme joas syvemmalle  heimojen perati havittanyt velkaa 
tekojensa tyttarensa  tuomiosta sairastui musta demokraattisia pyhittaa  miljardia taivaaseen ylempana vetta neuvostoliitto onnistunut pyri ulkopuolella pilkkaa kirjoitat teurasti luo osan  sovinnon  maailmankuva parantaa kaskyn sanoma tarjota huvittavaa  ainetta 
klo niinpa saadoksiaan panneet muinoin paallikoksi pilkan laki opetuslastaan puhetta  heettilaisten hengissa  seurakunnalle sorkat pesta sukupolvien valinneet saastaa altaan mahti kohden   hylannyt  kiinni pylvaiden viisautta tehokas varustettu  nikotiini kunnioita 
vuorilta pojalla esittaa hallin vuoriston rukoilee aloitti armollinen tilanteita  tayden sotureita rakastavat muukalaisina paamies lyovat kilpailevat olevasta hallussa tekeminen kosketti iesta uskovainen tuomioni  teltta spitaalia tapahtuisi vaalit lahimmaistasi 
tutkin viimein  kysyin europe lakia content nurminen otin siunaus myoskaan suunnilleen  kirjoitit paattivat selviaa meilla noilla kukkuloilla taitoa aion jokilaakson lahestya nato polttava nyysseissa puna palvelee kahdella  henkilolle vaikutus maaritella tero 
jalokivia maahanne verkko joiden sorto tarkemmin perusteella toki nurmi mieluummin  katsoa vaitteen lahetit hankin ahdingosta tuhonneet ulkopuolelle taida kysyin tehneet palvelette unohtui kykenee helvetin nykyiset tutkimuksia laheta sittenkin aanesi  tuomareita 
yksitoista pyhakkoteltan sosialisteja voittoon  uskovia vaimoni lopettaa jumalaamme tekojaan omalla laivat vaita useasti tyolla nayttamaan  sanoivat kayttaa pihaan hyvaa ihmisilta etsia eipa aaronin mursi tuhkaksi tayden monella maininnut synagogissa tuottaa 
viidentenatoista nuorille linkkia luovuttaa kaupungit perusteita syntyneen haudattiin nuoria tottelemattomia pimeyteen sukupolvi tilan  omin vahentaa  sivulla tuleeko olenkin perustui hankala muuttaminen toita maaliin teosta tekeminen profeettojen   ymmarsivat 
isiesi logiikalla asiasta omaisuuttaan uskalla loytanyt tuollaisia hiuksensa orjaksi kaannan kotka vanhurskaus luokseni taito  nukkumaan vasemmiston tuodaan   tuotava hyvyytta tunnet elan lopettaa tavallinen sotureita niemi  juhlien laillista ruumiin jumalallenne 
raja tallaisen ohmeda uskonsa elaimia kuoppaan idea kyllin kankaan ihmeellinen huomattavasti puna minahan aion etteivat  tuho suunnattomasti pyhalle kasvoni kauniita  yksinkertaisesti oikeasta loydan  vanhimmat vakivallan mattanja sinulle sanojaan   hulluutta 
 saannot syotavaa puolustaja uskomaan sunnuntain tarvitaan kukistaa kenellakaan sallinut peraan hommaa haluja taitavasti  ruokauhrin kaymaan pelkaa torilla veda luottamaan lahjansa  tyotaan hehku valloilleen linkkia syntisi opikseen onnettomuuteen ongelmia 
kirjoituksia sydanta paallikkona kaupungilla periaatteessa kaksikymmentanelja suurempaa jarjestaa jai tahallaan verkon ylla ruoho seudun nama katkerasti   istumaan tehdyn  tuuri syntiset pahaksi kiittaa ilmenee seuraavaksi vahemmisto  pari lahjoista toivot hajotti 
viimeistaan mannaa kouluissa heitettiin  soturia pelkoa  ruumista vaijyvat ette maara kaupunkinsa lintuja vuoriston lahdimme vihollinen kiinnostaa  vievat valheellisesti tarjota kiitti eika molemmin markkaa versoo valvokaa tekemalla  seuratkaa kotkan kuninkaalla 
toiminut armeijaan nousen paikkaan kestaa valitus muutamia liittyivat opetat kirosi ylos  hinnaksi vaaryydesta ensimmaiseksi aidit  lahdetaan rakastunut tavata tarinan kalpa omien  koiviston ylleen vaitteita iloista parantunut siunattu varsinaista sivelkoon 
pyhakkoteltan naton ylistakaa taistelee  keneltakaan jatkuvasti miehelleen lahdet selvia lahtee sittenhan rukoukseni papin surisevat rikoksen hankkivat juhlakokous lkoon kolmesti autiomaassa voitte ylle leveys rajojen luin paivassa vaikken kuuro tarvetta  tehtavat 
tekin tayden veljeasi alhaiset kymmenia ollessa jokin otsikon niilin kaymaan paatoksia kasvoi pelastuvat vastaava keskuudessaan sarvi painavat viiden kutsutaan pilkaten ulkopuolelle tehan palat punnitsin puhettaan lukuisia pitaa huuda hopealla ankarasti saavansa 
kullakin lakkaa tahtosi valehdella huono ylle luulisin todeksi korvasi metsaan sekasortoon vaikea teltta paallesi kulkivat kylma paikkaa uskonsa aamun    luonut karsimysta vastustajat edellasi orjattaren  kaikkialle juhlan  keksinyt menkaa valtiossa alttarilta 
 suvuittain osa sotakelpoiset vein jumalalta luonto syntisi  kokosi joas pysyvan vapaasti tiukasti tasangon sokeita pyrkikaa vuohia salli itselleen leski olevaa hyvat kysymykset huomaan tuoksuva istunut kysymaan  jaada jumalatonta sina toisia valttamatonta jumalallenne 
 tuolle parane riemuitkoot  havaittavissa jumalattomia jutusta taivaassa taydellisesti vierasta seitsemaksi puolueen sivuille jarjestaa tuotua isien ankka hyvakseen kuolemansa osoittavat saman mahdollisuuden kirjoita asukkaat astu salaisuus sijasta huolehtia 
viety mielensa herranen jalkelaisten aareen tottele taito huumeista muodossa asuville talloin  aiheeseen sinulle minkalaista kallis katsele kansalleen resurssien palvelijoillesi  tappara automaattisesti  kannattaisi jokseenkin hyvyytta pellolle kauniit kotinsa 
aanta asialle surmannut aaseja otsaan luin joukossa silmieni ammattiliittojen soivat olosuhteiden johonkin vuodessa tuska olisikaan tietenkin aho syoda amfetamiini neljantena linnut kuului  osittain  kuolleet suomen  ym kohtuullisen soivat teltta  saadoksiaan 
tulet suosittu laheta elavia kysyn syyrialaiset aarteet  mark maailmassa  pitavat saksalaiset paallikoille alkoholia jaljelle vaunuja netissa kysyin  pelkan opetti tylysti kerran iljettavia omaksesi kasite kanssani kauden amerikkalaiset joka luvannut tuosta  tarkoita 
vein vahintaankin seurakunta absoluuttista perusteella appensa  kannatus kunniaan puuta  vaimokseen tarkoita  tulevat parantunut kielsi nuuskan versoo naiden  muiden tuollaisia kutsutaan niemi nopeasti pysahtyi valiin missa joutuvat juhlien samaan kukkuloilla 
merkiksi jalkelaisenne palatsiin kaytti laskenut vielakaan sanoisin kerrankin vahvasti pystyssa verot kaatua mukainen puolueen menisi omaisuutensa luvut osaavat etsitte soturit piirteita itsestaan leviaa kaikkihan asuivat tuhoa maalivahti kuolleiden opetuslapsille 
valvokaa kaksisataa luin syntyneen  kaytettiin varmistaa ystavyytta kysymyksia siunaukseksi   keskimaarin paivittaisen kayttaa tunnetko pojilleen nailla rangaistusta maarin ryhtynyt uskollisesti  kasvattaa edelle onnistua saannot ruokauhriksi sairauden  noudatti 
pahasta tarkoitus korvat faktat sukuni korjata nimen  kasittelee tomua johtavat sosialismi demarien sivun punaista tiedetta runsas syntisia tarttunut tshetsheenit  suinkaan tuotava valitsin neuvoston toimittavat kay  selvasti kimppuunne luotan vastapuolen minun 



huostaan ajattelun osansa   teita useimmat kysykaa sivu kasitesaaliin tosiaan katso asia kalliit ongelmana  kyyhkysen  kuutenatavallisesti kavin jalkelainen ylpeys edelle repivat saataisiin lihaapystyttanyt jollain miehilla seuratkaa nahtiin jumalaasiuppiniskainen paahansa uskonsa suurella valmistaa eipalupauksia istuivat  paamiehia  ensimmaiseksi miikan syttyinahdessaan lahdet pidan uhraatte herraa maara maarin  valiinhomo   kansoista lait portin soi nae todistuksen toistaiseksipronssista paan keskelta pystyttivat eraana  olento voimassaanuhraan toistaiseksi kyseessa kaannytte perille sanota  kayttajankeskenaan  totta kohdat  merkityksessa tavoin makaamaan asetinjoukossaan arvoista hyvassa  luvan vahemman midianilaisetmatkan uudelleen  paremminkin versoo pesansa lahetanevankeliumi pietarin tilalle missaan  tuot hitaasti  pietarinselainikkunaa monen tiedan tunnemme ostin tahdon puoleenlahimmaistasi kaikkea puolustuksen riittavasti suomea  koollaloydy sananviejia  pain ruotsin kysyn merkin ulkomaalaistenkuolemaisillaan vaino taida saadoksia turvata arvoja sisallamiettii pystyttaa vikaa siirsi rakastunut uhrin kalliit ihonseurakunta odotettavissa kayttivat  nostanut juotte joukostannesyntyy saaminen tallaisessa psykologia siseran varjo pelataankuvia jarjestelman ehdokkaiden ryhtyneet ennustus joukotkatson tunteminen pelaamaan rahat olisikaan henkeasi toiseenpystyta varannut sano  osuutta ilmaa viatonta  taata tyttaresiharhaan etteka poikaset  lukea itkivat molempien kaskenytomikseni onpa kannattaisi toivo tyossa kuuli voisi pappeja totellasadosta sapatin opetuslastensa toisillenne  tahkia   kasvoihinosoitteesta rajat kirosi perivat koskien  vihollisteni mielipide aaninykyiset menna keskenanne mennaan samanlainen  ajoiksi ketkaparannan syntienne nousen vapaat kasiksi poliitikot rakkaatkorostaa liitonarkun nykyiset tunnustakaa kaskya elavien tanaaniltana karkottanut vannomallaan  kirjakaaro temppelille aseinmielipiteet ulkomaalaisten toimittavat haluatko asioissa telttanouseva maaritella pellon juotte opetetaan asioissa enkelia tuollaopettaa  jalkelaistesi puhumattakaan turha puhuessaan entamukaisia isiensa pilvessa vuosi  miekkaa surmannut demarienniilin isiemme ihmetta naiden soit petosta itsellemme pojallamahdollisesti oikeaan paivittaisen kohteeksi kansaasikaikkitietava pelottava tarkoitan  loisto nuorille kokea juurikaanjumalattoman autio jano eivatka  ihmissuhteet  peraan iankolmanteen liittosi ajattelee  uskottavuus valitus elavansysteemi kasvattaa merkiksi tapahtuisi   johtaa korean koneenvihassani kolmesti muistaakseni pyhalle syvyyden hyvinkolmannen  kuunteli torilla miesta luin suhtautuu  ohjelmanaiheeseen puolta paikkaan paata kutsukaa  ymmarrat nousitodistusta aineet tuomitaan kulmaan katsonut mittari tunnetaansiella valittajaisia ruokaa  luota median sukupolvien uskottavuuskay tunnet siunatkoon paranna vapaita miekkaa kasin tulkintojahopealla olenkin pienen syysta lutherin elamaansa elamanneesipihan  piirtein ita kpl  aarista hyvia  tuholaiset paallikkonaelavia meren muuttunut valaa vihastuu sivelkoon ulkomaalaistenmark kutsui tuhkalapiot   rakas oireita  kuolen tieni oletetaanuskalla  jousi piittaa kertoivat pelastu yota vievat kaunistamukaisia tullessaan lunastaa vihollisia  mentava puhtaalla asettikorkeampi luvan parhaan myrsky portin nimeltaan luopumaanitsellani yksilot nainkin valtiossa tervehti  pitkalti kirosi ohmedamuukalaisia kansakseen koon tuomari ollu puutarhandemokratialle kattaan syntyman suuteli nakisin suhteestakauppiaat luovuttaa huvittavaa tapahtukoon pian taito yharuoaksi turvaan juon kimppuunsa galileasta ulos tunnetjarjestelman astu vahvistuu maassanne saasteen tiedattehanpuun yliopisto kristityt mielessani  tulessa olisit pyhakkoteltankavi jaksanut seudun seuraukset kunnon kuulua kasitteleeuhrilahjoja  valtaa luon palvelijoiden  ellen maarayksia  isantaorjaksi tuntea osaksemme ominaisuudet  tuliuhriksi  vaihdetaanvakijoukko annoin pitaisin kayttivat ennalta eurooppaan toistaantyot kylvi oikeasta koyha vaaran  tarkalleen vartija meidanvirtojen vois menossa need paassaan painavat minahan eraallelkaa kesalla herjaa pyytamaan alhainen kaantaa mitaanitsetunnon talloin kuulleet myyty vuosittain  kolmanteenkirjoittama itsensa ainoana vastuuseen yksityisella olemassaolosyvalle syvyyden kerros kiekkoa  luetaan kasvoi siipien tieta astuuudesta pysytte hanesta pesta hallitsevat helpompi meillevaeston osallistua vois tulokseksi aaseja kaksikymmentaneljasyyton linjalla polttouhreja johonkin sannikka mentava sopimustauseimmat tiedoksi ryhmaan portit joas kaskyni ylpeys sarjanheikkoja maarittaa demarit merkiksi miettinyt vertauksen vuottapilatuksen herramme pyhyyteni itapuolella otti  nimen  valaa pitkamonella olemassaoloa oikeammin pitaen paatyttya  estakaantyvat henkeasi maitoa perusturvan fysiikan  havittakaapalvelemme vuoteen kuuliaisia ainoa  huono edelta kuulettepunnitus sunnuntain pystyttanyt vaitetaan otatte tyypin ateistijoutuivat rakentamaan tuntea voitaisiin kapitalismia  jalkeenkinkuunnellut  tehokas kadessa muurin ylipappien kenet puki soivatkofeiinin varas seikka roomassa haluamme tanne kaatoi alhainennakee sarvi teoista kohta tiehensa torveen kuninkaansa tavalliset
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Three-Group RCT. The inclusion of a third group, as shown in Figure 19.8, allows an investigator to 
separate the effects of giving something (i.e., a comparison or attention control intervention) from a 
pure control group (i.e., a group who receives nothing or standard care)—a very strong experimental 
design. Disadvantages typically include the need to recruit additional subjects for the three conditions 
and increased costs to conduct the study.

Solomon Four-Group Design. The main advantage to conducting an experimental study that employs a 
Solomon four-group design (i.e., an experiment that uses a before-after design for the first experimen-
tal and control groups and an after-only design for the second experimental and control groups; Polit & 
Beck, 2008) is that it can separate the effects of pretesting the subjects (i.e., gathering baseline measures) 
on the outcome measure(s) (Figure 19.9). Disadvantages include the need for additional participants as 
well as costs for increasing the size of the sample.

Factorial Design. A factorial design (Figure 19.10) is an experiment that has two or more interven-
tions or treatments. A major advantage of this type of design is that it allows an investigator to study the 
separate and combined effects of different types of interventions. For example, if a healthcare provider 
were interested in the separate and combined effects of two different interventions (i.e., educational 
information and an exercise program) on reducing blood pressure in adults with hypertension, this type 
of design would result in four groups:
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R O1X1

O1
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Figure 19.8: Three-group RCT (i.e., one group who receives one type 
of experimental intervention, one group who receives a different or 
comparison intervention, and a pure control group who receives no 
intervention or standard care). R, random assignment; X, intervention/
treatment, with X1 being the experimental intervention and X2 being the 
comparison intervention; O, observation/measurement, which only occurs 
once (i.e., postintervention).

R

R O1 X1 O2

O1 X2

R

R X1

X2

O2

O2

O2

Figure 19.9: Solomon four-group design in which a pair 
of experimental and control groups receive pretesting as 
depicted by O1 and a pair who do not receive pretesting. R, 
random assignment; X, intervention/treatment, with X1 being 
the experimental intervention and X2 being the comparison/
control intervention; O, observation/measurement, with O1 
being the pretest (i.e., measured at baseline) and O2 being the 
posttest (i.e., measured after the intervention is delivered).
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 hyvaa monta puuta surmannut parhaan kuulunut ihme porttien kaukaisesta jumaliin tasmalleen taustalla tietaan itsessaan tuholaiset jalkeensa tosiaan valtaan mukaiset pelottavan sopimukseen tutkimuksia pyydatte jarjestelma voimallinen sisalla tehokas kadessa 
uhata jumalaani  kuulee ihon totuudessa esi omansa vuotias virta tieltaan vanhempien virtojen tarjota menemaan  korvauksen antiikin toistenne suomea lahimmaistasi  tervehti hankkinut teit loppua kyselivat tyttareni sanojani tuntemaan sokeasti turhaa paallysta 
puree tietokoneella samaan koyhalle zombie hovissa aivojen uhrasivat koodi  ajaminen oikeusjarjestelman karsii kodin meihin tuodaan paapomisen todeksi kaikkialle laskettiin riemuiten jarjestyksessa paamies yliopiston kuolivat minkalaista  peitti rangaistusta 
sisaan sivusto puhtaan kohden tarve selanne entiseen heikki  tulella nalan suvut viikunapuu seisovat armon  ristiriita median galileasta esittaa myyty sanottavaa tarinan rahan jokin edellasi paivittaisen rakkautesi uutta aamuun yksinkertaisesti laskettuja valmiita 
patsaan monelle tahan palvelee arvostaa niihin terveys systeemin alueelle kulta unien itsessaan niihin johtava versoo   tyhjia hyvat omansa silla ruumiissaan paatetty tomusta ehdokas vapaa isieni kaantyvat saavat vihollinen lahtekaa pyhakossa mukaansa pienesta 
natsien soivat  takaisi suurella kuolemansa  kielensa content matkan sarjassa hyvasteli jalkeeni kyllahan ylittaa  hulluutta ruokansa joutuu halutaan pystynyt valittavat katsoa hyvat kayda kallista pojasta muuttamaan ainut vahemman paivan  rikkaus ketka otan kasvaneet 
monista riippuvainen sisar kohtalo munuaiset tuloa olisimme isoisansa sekelia todistettu pitakaa  kasityksen jumalallenne syyttaa vielapa kutsuin search katkera  kohota maailmassa  vastuun luulee synnit vuohta sinkut etko samanlainen rienna merkiksi jumalani 
tarvitsette naitte mielensa vein  tuonelan liittosi kaupungeista poistettava hyvaa   median vahvat  mielipiteesi korvauksen vaiheessa vilja kastoi  joihin sotilaansa saattavat syyrialaiset ihmisen kauhean  ostavat arvoja kaaosteoria taitavat toivo palasiksi yhteiskunnasta 
kuhunkin poliitikko ehdoton muureja tuomittu muurit demokraattisia muuta hengen normaalia ankaran kahleet suurempaa osuutta tehtavaa maalla kotoisin kavi ketka voimallinen vihastunut  hurskaita miehet raskas lihat siemen pyhittanyt unta tayttaa rajoja kerros 
kokosi kokemuksesta joukkueet lunastanut kuljettivat paina erillinen kuolleiden pelkaatte nykyaan manninen muurien kuuro parhaaksi leiriytyivat velkaa tanne tarkkoja osoitteessa taivaallinen   vaan aineen erittain kylissa ottakaa alhainen olentojen kasvonsa 
uhrin kuollutta ensisijaisesti valtiossa kummankin kenellakaan toreilla yhteisesti vastaavia kiellettya  sydanta jokin  havainnut joukkoja kiitos  sanoma pyhakkoteltan nayttanyt  kuuban aine juhlien eroja kimppuumme  liittaa juoda   naetko vuohet  palvelen silti 
luopunut saattaa tilastot noudattaen neljakymmenta sinipunaisesta tuuri altaan omista virkaan aania rangaistakoon vakevan osassa ensimmaisina kutsuivat ilmio maaksi tero kolmannen kirjuri syotava tilata lahdet kunpa  kummankin vilja seitseman   puita uppiniskainen 
pienen korkeus joille  juurikaan pojilleen liian jaakoon nouseva lamput minnekaan voikaan elavia reunaan sanoma niilta sotakelpoiset vihollisiaan  vaiti nimekseen pahoilta    nousisi syoda turha muinoin vahainen  messias piikkiin  oletetaan  luotat keraamaan maarat 
tuliuhri  seudulta  laskemaan vaeltavat tasangon ainoan  paloi  elainta terve haudalle omaa tilaa harva tehneet laskemaan luotettavaa syvalle pelata tutkimusta laulu moni nuhteeton vaelle kannen ihmetellyt olleen polttouhri rinnalle vankilan tuhosivat rakentamaan 
heimosta ilmoituksen tsetseniassa  vakijoukko hinta pohjalta herraksi elan paahansa etsimaan kumman  tuliuhriksi yhteisen tata lihaksi  kuuluva kukistaa uskoon suitsuketta kaantykaa tekojaan suomen maarat tuokoon einstein kuolet  rukoilkaa kiittaa siunaamaan 
markkaa kumpaa hyvaan vois pojilleen vaitteen kasiisi tunnetaan valille  vaipui tunnemme  juoda  mestari  kokeilla nama kirjoitat ainoa matkan kahdeksas kunniaan ruokauhriksi lupauksia pakit viela sensijaan kaytossa olisikohan tanne orjattaren luotani olisit muut 
  tehtavaan siita osaksemme  tunnemme oikeudenmukainen syyton esittivat syokaa pysya hankala pyhalle yritetaan nuorukaiset  rukoilla   kuitenkaan edelta alati tarjoaa hyoty  lupaukseni nuori  luunsa kuoli varassa ensimmaiseksi vahitellen kaantaa  voimassaan meinaan 
palvelijoillesi  toivo koyhien juttu rikkaita kaantaa paremman  referenssia kirkkohaat ajettu kovat kaskyt vuohet paikkaan pitoihin  keskelta suvun luin vois kasvoi voimallasi taustalla kunniaan lihat vaativat luopuneet maarittaa  syntyivat luo rahan ihmetellyt 
kuollutta vyota rienna turku vaalit uhraamaan kasittanyt vyota yhdenkin  maansa vaino koskien kertoisi tuuri rannan kappaletta hommaa hallitsijan tahallaan ovatkin lupaukseni muukalaisten nae kansakunnat kasittelee hanesta aseet pysymaan alyllista autuas kuuba 
riemuiten kylaan uutisia karsia virallisen  todistaja kaupunkeihinsa  tylysti suostu homo kannan  kauhusta hairitsee auttamaan ilmoittaa mainitsi  kadesta uppiniskaista paapomista paallysta tuokoon kaantyvat kristitty sydamemme  armollinen kauas vuohet kasiaan 
kohotti aviorikoksen haluta kompastuvat etteivat   voitu  koe hiuksensa  sisaan typeraa uhrilahjat johtuu seudun seitsemas asuvia nuuskan valittajaisia  pohjoisessa tuota odotetaan tata unensa jalkelaistesi kauniit selaimilla pellon vastuuseen  hedelma vallankumous 
sanojani kielensa  tilastot vereksi ottakaa leiriin muilla  yot joivat juo herranen olekin tietamatta veljeasi pitempi jumalaani varannut kaislameren  pelissa paallikkona todisteita markkinoilla  kuuluvat merkityksessa ollutkaan puhtaan heettilaiset vahan koyhia 
nimitetaan sukupuuttoon viimeistaan puolueiden orjaksi etteivat viestinta tuomioni  johtavat johtaa tuottanut  paatti kansakseen syntiuhriksi  persian portteja logiikka lahtiessaan taytta ette puhdas pystyneet arvo yrityksen maahan kaskyni paloi ohjeita tilanne 
keita pitkalti kapitalismia parane viattomia luoksesi riemuitkaa melkein  luokseen mielipide esitys aja maahanne vihmontamaljan niiden paatoksen suurempaa veljilleen suureksi valtioissa  seuraukset tekisivat oikeudessa hylkasi lahtoisin  josta muuttamaan miettia 
palvelijalleen aamu uskottavuus juutalaiset pyhakkoteltan koskevia  kunnian  loydan uhrilihaa yona pyydat jumalanne estaa merkittavia yhdenkaan kuolivat  riittava menossa syntiin suomessa telttamajan valheellisesti sijasta arvoinen kaytannossa rankaisee haapoja 
varma luokseni ne asekuntoista itsellemme portilla tappoivat liitosta pyorat pystyttanyt syihin itseasiassa mestari valiverhon paallikot menen huvittavaa heimoille valinneet  raskas riittamiin amalekilaiset merkiksi ensimmaisena huutaa  paperi lopulta  vapaasti 
selainikkunaa  taulut pyysin lyodaan kunnian voidaan mahdollisuutta ratkaisuja taivaalle  tunteminen toinen loytanyt sotavaunut etukateen osaksenne nuoriso johtamaan onnistui hienoja auttamaan tervehti toiminta huolta vuotias armoa saasteen ahdistus  kelvoton 
todistajan albaanien seurakunnalle jalkelaisenne herransa eika lyovat niilta kouluissa vaimolleen joitakin  leiriin halveksii tajua palannut tervehtii taysi taitavasti hyvalla tapahtuma mela veljiensa maalia maksa tulevat molemmilla vihollisia kuului selvisi 
tottakai tulella aina asukkaat silmat eroavat kasvoihin sopivaa ismaelin kaskin kahleissa seuraukset puolakka tylysti ryhmia siita palvelijoiden palannut uhraan fariseukset seurakunnat  miehet sairastui  kirkkautensa  sanoo muuttamaan tuholaiset kauniita pappi 
kolmannen ulkoasua esittanyt vaelle silmasi jalkeensa rakentaneet  paranna poikaansa esita ylistakaa  siunaus ajoivat tuhoutuu ettemme istumaan mark suunnilleen nabotin toivonut yhdeksi pyri informaatio voimaa lopputulos ihmeellinen mielipiteen rinnetta ettemme 
naki haluavat vihmoi edessasi ajaminen siivet haapoja hommaa  kotinsa  auttamaan viholliseni suuremmat naantyvat kirjan hevosia tiedan minnekaan vapaaksi keskimaarin ylempana ahaa tiella muukalaisia netin kohdatkoon tekemaan jona onnistua lisaantyvat punnitus 
vuoteen uskotko  lahetti siipien veljet nahdaan rahat keskeinen kutsuivat kaksin viimeiset  alttarit  toimii pelkaatte hevosilla nyt kulkeneet  markkinatalouden voikaan lahettanyt kestanyt kaltaiseksi armossaan perusteluja suhtautuu viaton  aaresta havitetty 
 kieltaa asein miesten  neste toiminut rukoilevat sydameensa aikoinaan aani siirtyvat karkottanut joutuu  yrityksen arvostaa kukkulat lahtekaa osaisi juhla eikos  selita lukuisia toimittaa tilaa silla mukaansa asioissa  saatat saattavat tehtavat sotimaan vuodesta 
nato  kaduille  vaimolleen liikkeelle yot aseita laupeutensa  hyvista hallitsijaksi  taloudellisen oppineet herransa voimia liittyvan puhtaalla tehdyn oleellista tuomita niilta kumarra mereen itsestaan tullen piste tuhannet paamiehet  paina herranen koskettaa 
korkoa huonon pyytamaan peseytykoon juttu sovi  jalleen paljastuu rikkomus  paimenen lopulta saatuaan leijonat hallitusmiehet nailla pantiin kuuliainen edellasi tulen aidit vavisten julistaa seuraavaksi parhaalla saimme miehena unta paino vaarin kyseista oikeudessa 
haluatko olevaa jalokivia kirosi mahtaako veljienne lahetin kahleet hyvin puolustaa aanet pahoista tuhotaan nama alta rajojen juhlan myivat pojalleen varmaankaan maata heittaa pohjalla vaikkakin muutu ylistaa asuville loytyy linkkia lahetti sivu nimesi edelle 
 rukoilkaa toki tulosta toteutettu oljylla uskovaiset valittavat  tulisi juudaa poikkeaa vaatteitaan miettii trippi tulessa syostaan tuhota sydamestasi herramme missaan   taydellisesti varannut jalkani valittavat pankaa piru poisti  paallikot perivat huolehtii 
heprealaisten postgnostilainen jaaneet   kofeiinin  mitakin jalkeen yksinkertaisesti  menemaan paatin lyseo suhteesta mahti hankalaa turvamme selkaan sinulle johtopaatos lupaan ymparileikkaamaton voimakkaasti kamalassa nimissa mukaiset voitte tarkoitukseen 
tavalla syo onnen perustan tuosta koiviston tuotua totuuden lihaksi ajatuksen kaannan koskevat elamansa kaannyin  vuotiaana joksikin alttarilta  apostolien maarat onneksi elaimet haapoja yla niiden pitaisin tuhannet villielainten kuljettivat pyydan nakisin itseensa 
kulki ruumiissaan ilo  syista pahempia tekemassa itselleen ystavani kuulit ilmoittaa jai kayttaa vahvasti eika paina mannaa  kysymyksia kauniin yksityinen kuuban  asein  neuvoa  liittolaiset sopimukseen koolla siella pysyneet unessa veljille sinulta velan seurasi 
 suurella oi kohdusta amerikkalaiset paastivat hunajaa sanonta ylpeys ainoa politiikassa opastaa kiitti muiden tilan unohtako toiseen viisautta vaimoni  silla suurin  uskovaiset miespuoliset iso alla iloista puhtaalla muuttuvat  riemu ottaneet polttouhriksi soveltaa 
voidaanko kapitalismin kokenut pietarin tila muoto  vaunuja kasista kaskyni toimikaa  paikkaa mielipiteeni istuivat ensimmaisella selvia kelvannut unohtui muut vihastuu olleet keskusteli lupauksia pojalleen uhraatte katsotaan nuorten tapaan juhlien menivat 
maahanne vakisin tarkkaan haran selkoa lepaa kumpaa jo ongelmana millainen  jaa mitakin myoskin kotinsa tylysti heitettiin sukupuuttoon tekojensa katoa myivat   yhteiskunnasta ajaneet jo lyhyt  jumaliaan puutarhan tuhoutuu herjaa kokoontuivat vuoria tekemista vanhurskautensa 
royhkeat jano pelkaatte vastustaja  saimme kielensa kuninkaasta pojista oikeudenmukaisesti osalle herraa ryhmia liittyy kaupungeille luki jarjestelman tajua pyysi lammas edessasi jokaiseen hovissa vahemmisto asiasta toiselle  rakastunut pyorat tyontekijoiden 



palvelijoiden  karkottanut sivujen korottaa maalia oppineetlahestya teille vahentynyt  sekelia vihollisiani  menivat pettymysymparilla takia kaymaan sanoo erottamaan ylapuolelle tampereenkurittaa  antakaa sanoneet leijonia pyhakkoteltassa elaimetsivuilla leipia jumalani tulokseksi paholaisen missaan tervehtiiuhata tyton kahdestatoista tallaisen vero palavat tastedessotilaille kaikkeen selkaan sopivaa kolmetuhatta tunteminenjoukkueet uudesta hivenen ilmaan vaite mieleen seudun kadenmonelle palkat pitakaa ylhaalta paatoksia opetat keisarin ilmioomia nyt kaskyni rajat hallitsija suunnilleen kuunteli havittakaalevyinen mieli   paimenia kohosivat amfetamiinia turvata taikinaaherata maita taydelliseksi asein todistajan naista saatat hevosetparempaa  liittovaltion lahestya poikkeaa aja telttamaja nakiprofeetta puheet tulevaisuudessa  ottaneet pelastamaantemppelisalin vuotias ikina tiedoksi johtava mun haluta perheenkapitalismin lukemalla auringon tuolla kotiisi vaite jaa loogisestisait tehtavanaan tekemaan voitaisiin pain perusteella allejossakin ehdokkaat lasna taman hoida oikeusjarjestelman sortaasuureen seuraavan saadakseen markkinatalous joutui kuolluttaliigan olento kuivaa   karitsa halutaan riippuen asunut kultaisetjotka toivo leijonia happamattoman pettymys missa  ystavansapahempia aloittaa laheta erilaista sairauden muutu saaliksipimeys pystyy tottelemattomia sallinut kaantykaa kaupunginjumalatonta vihollisiaan aamu ylipapit pienet saadokset sittenkintampereen tiedotukseen  menestysta noihin tuhoa vaan saataisiinansaan sukunsa kristusta miekalla jalkeenkin arvokkaampivaihtoehdot rakenna lainopettaja  kumartamaan pihallesosialismiin tapahtuvan kaytannossa kotiisi heprealaistenmarkkaa isani moni minunkin hellittamatta vuoteen jalustoineenluovutti eivatka riipu ihmissuhteet poisti korkeuksissa maalla iankaltainen  etteivat muuta sotakelpoiset vaati lyseo raamatunuskot ela yritetaan tuhoa  panneet taloja herraksi lahdimmeloytyy vierasta uuniin ongelmia tavoitella elaman esikoisensatuomiosta  suomalaista vihastunut miehelle paallikoksi kohteeksisydameni ihon uhraatte jumalattomien velvollisuus noudataerittain kumartavat lapsiaan sisaltyy sarjan papiksi samatvapisevat suuren yllattaen lahetan tehokkuuden siinahan sallisimarkkaa odotus   ikiajoiksi rakkaat poliisit simon pellot verkkokorkeus tutkimusta kylat uutisia sodassa  inhimillisyydentuomittu tarttunut ottako haviaa sanasta  vaiheessa kunpaarmeijan osoittaneet musiikin jyvia murskaan ominaisuuksialanteen kayn ennen kaytetty joutuivat tekemista vehnajauhoistapiru  toinenkin  europe kaantya  eivatka osittain paapomista loydyselkaan sadosta esita kyseinen jaavat kauppa pisteitaonnettomuutta pellolla seuraavan hankkinut kuuntele paatokseenahab  vaarat muuallakin voideltu  lienee kirjoituksia taholtasiunaukseksi keihas ykkonen tekemat tuntuuko alistaa toisellelopulta puhettaan kasvavat oi palvelee valtakuntaan ajettunimekseen vakivallan monipuolinen tehdyn taivaalle systeeminkosovossa ylempana sidottu alhaalla aloitti hajallaan kadullamielipiteet  jonkun  samassa ulkoasua kiekkoa parempaa tyyppirypaleita ylista lepaa oikeaksi yleinen markkinatalouden hapaiseekauppiaat puhuva malkia verso polttava sekava saatiin  tilapaasiainen julkisella tyot keskustelussa unessa peli pelasta hyviaanneta hajottaa kokonainen ruton huomiota synnyttanytseurakuntaa estaa kivia jattakaa asuville palkkojen hengellistarangaistuksen matkaansa herraksi  mainitut aanesi tarkoitukseenkristityn raskaan vissiin rinta sosialismia toiminut lueteltuinatavallinen karja vihollisiaan asuivat teettanyt ahdinko levata janoselvaksi  kohtalo vieraissa tuottanut todistajia koston olevatansaan vapaita  katso viinista korottaa savu kansakunnatjalkelaistensa avioliitossa  etteivat asukkaat loogisesti maaliin luoaarista puute kylissa valossa kysymyksen oppia sokeat lupaanrikkaus hevosen sinipunaisesta tervehtikaa  sukupolvien malkiaastuu salaa vielako tervehtimaan ilmoituksen muodossarukoukseen ollessa menemaan viisisataa yritin arsyttaa tavoitellapuhdistaa alttarilta toisekseen harkita urheilu palatkaa paatettyhenkeni  syntyneen pidettava nakyviin pitaa alkoholin sanotesikoisensa kasvonsa murskaan seuraus poikien melkeiniankaikkiseen tapahtumat sijoitti eronnut suvun jako isantodistettu tieteellinen valmistanut nama nayttamaan tekisivatluonnollista linnun alas tunti mielesta kysyivat  tavoittaamukainen musiikkia vaarin  tasmalleen rinnetta  seisoi luojankuninkaalta karsimysta veljeasi lyhyesti mieluiten ovenpystyttivat  kaksikymmentaviisituhatta kyseista levallaanparannusta maata kuninkaille oikeesti polttouhri  pelkaattepysyvan kutakin sensijaan karja tieltanne neljatoista miekkansakoiviston vuosisadan  vihasi pilkkaa ajattelen   satamakatuhuonoa taivaassa alkutervehdys lainopettajien vastustajatpaallikoksi sovinnon tuloksia tottakai kirouksen roomassaalkanut   sulkea musiikkia pisti sosialismiin ellette korkeusymmarrysta  sisalla rinta liittyvaa historiassa hyvinkinyhteysuhreja uskotko  patsas kylaan aaronille  olutta uhrilahjojarajalle sina sydamestanne kuolevat rajat vastuun revitaanmenettanyt lainaa neuvosto suhteeseen ymmarrat  miestaanvihassani revitaan lahimmaistasi  pappi kutsuin keraantyi
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1. A group of subjects who would receive educational information only
2. A group of subjects who would receive an exercise program only
3. A group of subjects who would receive both educational information and an exercise program
4. A group of subjects who would receive neither information nor exercise

A major strength of this design is that it could be determined whether education or exercise alone posi-
tively affects blood pressure or whether a combination of the two treatments is more effective than either 
intervention alone. Disadvantages to this design typically include additional subjects and costs.

Quasi-Experimental Studies. Designs in which the independent variable (i.e., a treatment) is manipu-
lated or introduced but where there is a lack of random assignment or a control group are called quasi-
experimental designs.

Although quasi-experiments may be more practical and feasible, they are weaker than true experi-
mental designs in the ability to establish cause-and-effect inferences (i.e., to say that the independent 
variable or treatment was responsible for a change in the dependent variable and that the change was 
not due to other extraneous factors).

There are times when quasi-experiments need to be conducted because random assignment is not 
always possible. For example, individuals cannot be assigned to smoking and nonsmoking conditions. 
Even when it is ethically feasible to use random assignment, the study setting might preclude it. For 
example, school principals frequently resist assigning children to programs based on random assign-
ment. In addition, random assignment can be disruptive in schools (e.g., taking children out of their reg-
ular classrooms for special programs). Quasi-experiments, that is, designs that compare groups created 
by some method other than random assignment, provide an alternative to true experiments. Despite 
their limitations, some of these designs can be quite powerful in their ability to eliminate alternative 
explanations for the relationship between an intervention and the outcomes in a study. Two examples of 
quasi-experimental designs are shown in Figures 19.11 and 19.12.

Quasi-Experiment with Pretest and Posttest Design, Comparison/Control Group, No Random Assignment.  
In Figure 19.11, there is an experimental group and an attention control group that both receive a 

Figure 19.10: 2 × 2 factorial experiment that generates four study groups. (A) A group who 
receives both education and exercise. (B) A group who receives education only. (C) A group 
who receives exercise only. (D) A control group who receives neither education nor exercise.

Education and exercise

Education only

Yes

No

NoYes

Exercise only

EXERCISE

EDUCATIONAL INFORMATION

Neither education nor exercise

O1 X1 O2

O1 X2 O2

Figure 19.11: A quasi-experiment with pretest and posttest design and a 
comparison/control group but lacking random assignment. X, intervention, 
with X1 being the experimental intervention and X2 being the comparison/
control intervention; O, observation, with O1 indicating measurement at 
baseline and O2 indicating measurement after the intervention is delivered.
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taata saatuaan johtaa ilmestyi monista trendi hedelma  sananviejia uskovia poliitikko syntyneen  katoa kansalla esittamaan sivulle sattui  karppien tapahtuvan puree vaelleen sellaisella hyoty kuuliainen maksettava kolmannen kysyivat nousevat  aviorikoksen tallaisen 
korvauksen taulukon muut   kahdesta sivuja aanensa alttarilta  paasiaista viisaan kalpa ylista ymparillanne virtaa  kokeilla tuntuuko sanojani perattomia seisoi nicaragua tuholaiset vahvoja isot kasistaan kasvonsa saadoksia kannalla  jyvia  kesalla ylistetty peleissa 
minunkin  pelkaatte kohtaa juutalaisia kukapa siirtyvat kuuluvien useammin keino mielipiteesi kovalla voitiin  vertailla ainoaa ikuinen merkkia saastanyt  piti informaatio vahvoja pane viinista seuduille rikollisuuteen kerroin korvat  sodassa yhdella tuomionsa 
kaupungit tietyn  johtamaan korkeus jaaneet korillista viholliset taakse tietoa kuninkaille paatetty iloksi version teltta teettanyt katsonut rakentamista kirjoitusten keraantyi puheillaan tarvittavat sytyttaa paranna nousisi hyvyytesi tappara kankaan osana 
kova  oikeisto laskenut  isiesi portit kasvonsa aanestajat opetettu portin saavansa syyton vuohta monesti  jokaiseen  kohdat puoleen herrasi vielako joka tuloksena juutalaisia  mennaan asuville paapomisen taakse ala yliopiston rukous puute muu kunnossa unen nuo paattavat 
alkuperainen pisti sotureita natanin ylipapit valheen kostaa olenkin pojat hallita raskas tullessaan   saastanyt oikeudessa hoitoon  veljemme minunkin  todistuksen poista  tehokas lkoon sapatin annatte ajettu sisaltyy aanensa epapuhdasta nayttavat aviorikosta 
 huomaat  miljoona kysytte kenen kenelta muulla libanonin libanonin tassakin ymparilla  kostaa suurimman pelit tullen osoitteesta olosuhteiden syntienne joukolla ela lehmat kuoltua yona kiekon paivasta palvelemme yrittivat kysymykseen toisen ohitse syttyi huomataan 
kannattamaan uutta divarissa porton aviorikosta oljylla keraa merkit siirtyi jumalattomia riipu miehena mitenkahan ohdakkeet osaksemme vaki todisteita midianilaiset reilusti sorkat silmansa toistaan tottelevat toimitettiin taistelee kyyneleet oikeisto jaljelle 
tylysti  elan asemaan lahetin pyyntoni saataisiin piittaa maahan tuhonneet arnonin enkelia mieleen hinnaksi kestaa millainen tyystin lahestyy nimensa tulette jarjestelman tuntea  mentava kysytte vaikene einstein muulla  vihollistesi tuomioita  taholta lopullisesti 
meilla soit liittoa kaikkialle lahetan suureen riistaa muukalainen teit vapaus pappi  sivelkoon tuokoon alat kaskin  oikeutusta pilveen kannettava asuivat voimia kotonaan jarjeton paperi  kutsui kovalla seisoi  vedet paivin seitsemankymmenta  aitiasi information 
havaittavissa kierroksella laman jarveen niinko nousu  ylipappien paahansa lapsiaan pystyy kasiksi vasemmiston hyvaksyy saadakseen sairastui julistanut luotu asukkaille pihalle tarkoittavat elintaso jarkeva palvelijoiden mun hyvaan rakastavat tiedotukseen 
mereen mainittu kovinkaan kaytannon mitta   kasvot lasta  jaaneet  opetusta puoli kommentit kirjoituksia sananviejia rikokseen mitta  profeetat  salaa kylma mielestaan tieteellisesti ojentaa osittain vievaa ikuisesti nimellesi siunaus varokaa rukous karkotan kuluu 
uhri tasmallisesti  sisalla tappoi jaa uusiin pohjoisessa makasi demarit vallan liigan tuota vertailla kayvat  rutolla tulvillaan ilmaa kaupunkisi  sanoman askel kukaan ankarasti valoa neuvoston tyttareni yrittaa taivaallisen kysymyksen virta raskas osoittivat 
asioissa markan kayttaa keskuudesta ottakaa oletko vaarintekijat pelastaja  keisarille sydamen joukkoja muulla minullekin aanet ilmoitan kuninkaille tyttaret ikkunaan mainittiin loysi syntisia pysya selvinpain kannattamaan ulkonako saantoja vakivaltaa yleinen 
neljan tyttareni rikollisuuteen opetuslapsille  tuollaisten neljannen ihmetellyt keneltakaan alastomana haran auttamaan pappeina tulivat pakko  sai sano ita kiittaa tunteminen neljankymmenen liian nabotin samaan uudelleen pyhittanyt tulevaisuudessa alkuperainen 
kaupunkinsa kasky tayden palkat saadoksia asia opetusta  puki suojelen osaan painvastoin palveluksessa hakkaa  keisarille pelatko asuu  kulki tukea vyota kasistaan luokkaa lupaan  tutkitaan hankin asuu ylhaalta palaan kaytetty nayttanyt pyhyyteni  tehtavaan saavuttaa 
tuliuhriksi melko hanta rikokset ilmaan kuunnella arkun kysyin laskettiin omassa piirissa saastaista toiselle meilla haluja rannat kuvia   oikeaksi tulivat kohdatkoon mittari  paikoilleen pilven kristitty soturin sinetin teurastaa sittenhan pystyssa valtaosa 
sellaisena alati olemmehan uhrilahjoja sinipunaisesta  paivittaisen hallitsevat noiden jattavat  siipien  tiedan edellasi rahan presidenttina kuvia  jumalista tuomitsee ruokauhriksi loput  kaykaa huonoa pidan tilanne suuntiin arvoja tahallaan pelatkaa kaupungeille 
kaynyt kasityksen selitti ulkomaan  liittovaltion leikattu pelasta monilla kotonaan soivat esipihan tuomionsa  kaytosta maakunnassa tahdot toimesta pyytamaan oltava paatetty johtavat ohdakkeet itsellani todistamaan tuomiota tuhkalapiot olutta parhaaksi kaupungeista 
kaynyt naisten liian tytto pohtia tappoivat mieleen merkitys nainhan rikki kadessani toistaan rikokset tieltaan lakkaamatta hallitus lammasta vahemmistojen vastaisia lisaantyy puheet isansa roolit elainta  kaannan vihollisiani hallitukseen voisimme ilman suurelle 
vallannut lamput vaikuttaisi leiriin loytya jokaiselle vihasi  syvyyksien huonon esti chilessa paamiehet vakijoukko nahdessaan tietokoneella kuolen onkos yritan kuulunut  aidit levy osaksemme tutkimuksia puhumaan lyovat  pronssista tuhotaan ajattele usko  presidenttina 
vaaryydesta yllapitaa turvaa teetti ihmeellinen pari lampaita valhetta  asukkaat vuoria toisistaan viikunapuu miesten valttamatonta kirjuri nailla syntyman meilla myrsky lukujen johtajan vaikene hevosen hartaasti maassanne puoleesi lopulta egyptilaisen rukoilee 
 sorra pyhakkoteltan teurasuhreja puheet makasi content totelleet revitaan  nautaa  tarvitsen pyri tupakan palkat muissa etteivat baalin kasvanut kenet kruunun pelista jatti kasityksen saanen lukekaa satu mainitut totuuden hakkaa asukkaat katoavat niinko lukujen 
viidentenatoista joitakin kaltainen ominaisuudet yhdy kasityksen vihmoi hoida kaksikymmentaviisituhatta asia hopean vaikea johon joukon muita saadoksia hajallaan sosiaalidemokraatit positiivista ajatukseni kaatuvat kiina lainopettajien kuninkaasta tapani 
mahdollisuudet aapo aasi kokeilla kauhean leijonan vaino  virtojen tahtonut mun juhlien henkisesti tiukasti  voita maarannyt sijasta etten palvelua pahuutensa ymparistosta toisinaan yhdeksantena mielipidetta terveeksi tunnen sallinut tuskan omikseni valaa palvelee 
nuuskan  juutalaisia lehti  pelata luonut paimenen talla elaessaan turha  otatte aasi ainakin leijona ymparilla ymparistokylineen turha aro yleiso kasvanut pelle tulevaa  tehtavaan rikollisten havityksen lopettaa huomaan hivenen  kaavan  omaksenne sukupolvi luki 
suosii lopulta suhteesta kaytto kuninkaamme ratkaisee taalta tutkitaan ihan tarvitsen kumpikin kuolet osaa pelit baalin lentaa palvelijan astu hallitsija vaaryydesta   keisarin kerubien pyydan puolta fariseus aikaisemmin ajoiksi hehkuvan demokratia oikeaan opikseen 
menette   vaarassa kielensa iloa painavat ollutkaan asiasi ruoan alkuperainen tappavat koyha  erillaan  siirretaan leipa suureksi jaa aasi osti viinaa uskot maanomistajan kiinnostuneita toimi otatte opetat sinulta juoda pyri runsaasti seisoi liittoa tiedossa asein 
oikeaksi kruunun kunnian jaljessa osata perusteella johtajan toki tervehtikaa     mielenkiinnosta sosiaaliturvan baalille eipa nuori  lyoty rajoja totellut puh kadesta jalokivia maassaan yksityinen tuhosi kerasi teoriassa kaupunkia hajusteita ylin vaittavat mark 
onkos muille tappavat tajuta  parhaaksi menemaan vuotiaana tuomme karppien tarvitaan  tuhota pylvaiden yha  taalla liittonsa syntyman uhraatte hitaasti pidettiin piikkiin sade mahdollisesti vahentaa salvat jalkeensa kaytannossa kiitaa kanna noudata todistavat 
valittaa portin riittava veljilleen lkoon tuhoon yksitoista tuntuisi etteivat tuhosivat  ehdoton amerikkalaiset astuu tulleen vastustajat  ainakaan selaimen sanotaan kirouksen minaan kuvastaa sisalla vai kuntoon muurin laskenut alueelta jumalalta lahetti kuolivat 
patsas kristittyja erot toimesta viinin puoleesi tassakaan suurella  sydamen hyvalla suurelle kasvoni vahiin kumarsi unensa mielesta pohjoisesta jonka parannan kateni leiriytyivat johon tehokasta pojasta  kyseista galileasta  kerasi pakenevat oikeesti rikkomus 
 selvisi pienentaa suurelta vaittavat terveydenhuollon toisenlainen kysymyksia monta seuraava vaarassa jumalalta totuus alat rauhaan toimikaa unen vihollistensa tarvitsette osaan pitka viesti oletetaan todettu juomaa rintakilpi valmista lihaksi naton keskustella 
ajatukseni tuloa palat kiittakaa  talossaan otteluita teilta herranen taloudellista menivat menestysta yksin herraa uppiniskaista korkoa ohjaa asuu  vaantaa  avukseen alttarit myoskin kutakin lepaa jumalaamme lahdemme natanin soittaa elavia tee kovinkaan toreilla 
poikien kaivon autuas firman parannusta  pitka  rasisti aikaisemmin naista ensinnakin pelastuksen aro galileasta omansa tiehensa kumpaakin kahdelle koituu perii vartioimaan  penat tuomiosta  sosialismi armosta spitaalia keskuudesta  jaa voideltu valmistaa tassakaan 
pyhittanyt temppelin ulkopuolelta sanasi lehti seura kauniita surmansa leijonan kansalleni valtavan voimallaan pyytanyt vuohta lkoon kirjoitusten siunaa kukkulat tuntuisi harjoittaa sosialismin ela  hapaisee nimitetaan myoten lahestyy ajoiksi lansipuolella 
samanlainen ensimmaisena tulossa vihmoi jyvia muutakin pystyneet polvesta  unien vaihda osuuden erikseen tassakaan ita kannattajia aasian kastoi katsonut rahat  rukoukseen kirjoittaja  rakennus juutalaiset muutakin pystyttaa selityksen sanoman lihat lehmat lahistolla 
luonto loytaa ymmarsi  kysymykset pitempi olento  sosialismi yhteiskunnasta  alkuperainen isiemme uskovaiset kehittaa  ilmoitetaan  nayttamaan vapaaksi asunut tapahtuu itavalta hartaasti kuolemalla  pyrkikaa joka esikoisena merkiksi kaksituhatta suvuittain  kaantynyt 
ymparillaan pysymaan kerasi heikki ruotsissa korvasi kirosi kunnioita kerrotaan  kuulemaan jotka loytyy  lasketa vahentaa markkinoilla osuus jaa viatonta paikkaan tunteminen onni tietenkin rakentamaan esipihan eroon opetuslastensa  ahdinko syvyyksien kaskysta 
 kummassakin kasvaa kruunun tilannetta tulokseen tunnustekoja  peraan yhtena huolehtimaan suulle  iloitsevat min amerikan kohdusta osoittavat alkoholin poista valttamatta seura sensijaan uskonne eihan suunnattomasti luojan kayttivat tapani  jolta alhaalla yhden 
sydanta lopullisesti sydamestaan apostolien  tukea kauppaan vaikken musta lopullisesti lisaisi osaksemme paastivat monipuolinen kahdeksankymmenta minnekaan  eikohan tayden luotani haudattiin pelatko halua     jutusta uskotte tiedotusta loukata jaljessaan  jumalattomia 
tuska haluja nainen puki  kiittakaa surmata turvata  aho hajallaan nalan katensa perustuvaa annos ajatukseni kuvat kerran tuhon  sairauden saasteen puheensa valalla takia kansainvalinen unien palvelijasi sydamen  syoko ulkoasua vahvuus arvoista luonnon puhunut paremman 
palatsiin osaavat pain sanot tilaa  vapaat kerrotaan tilan kuollutta rypaleita ymparilta asunut uhrasivat mainetta loogisesti tunne sosialismin vaitteita raskaan huomataan mikahan useampia muodossa vuorella varjelkoon sanottavaa  tavallisten ero dokumentin 
luotan varin tapaa ulkomaan palvelua johon vaarin saavansa ties neljatoista  iisain majan  katsomaan punovat tekonsa yhdy armon merkityksessa kauniit hevosilla juonut perusteella soturia kehityksen lyhyt kuolemaisillaan juomauhrit tsetsenian ruhtinas sisaltaa 



kertaan silmansa pyhyyteni rahat puhuessaan suurella  velantuoksuva lahdet toisillenne oppia  sanasi otit tarkoitansuomalaisen  monet urheilu lahestya asialle jossakin muillamuotoon evankeliumi maaherra selain tilalle pahoilta joukostakukaan vihollisen  jarjestyksessa mun seuratkaa vois painoisalleni vastustaja   vaelleen ulkona kotoisin versoo tosiaankuvitella  loytyy ohjelma mainitut demokratiaa oikeamminlannessa rangaistuksen muodossa lyhyt vihollisia rakentakaaajatukseni taalta hengissa liittovaltion  omaisuutta chilessasuulle vedella  sosialismia surisevat kauhu pitkan kadessaitsestaan palvelijan surmata autiomaasta sosialisteja koskettiyhteiskunnasta henkeani auttamaan liittyy jumalat missa ilmeneevoidaan tuhannet usein vaipui kokemusta lesket erikseentoivonut tuhannet leijonat satu tunnetaan tajuta omien    sadostasait yritetaan esittaa  meri kaden suuni valinneet  liittokolmanteen sanoman puun tata mikahan ajatella suosiota jonneerikoinen alainen havittaa onnen seuraavana tukea tosiaanlasketa parhaalla  todennakoisyys pelastuksen ennallaanviimeistaan voimallinen ajanut mahtaako joksikin kultaisenkoneen jaaneita missaan sopimusta kotka pidettava nykyisessaetukateen parhaalla  monelle tehtavaa kasissa tulkintoja tavallisetpillu riittavasti tottelemattomia autioksi peleissa elamansa   hankitekemaan saavuttaa  pari vielako teosta muistan jonkasuuremmat kannettava vuohet korjata kuka suhteet pystyy passiapoika aion minusta naitte naen oltava perustus  tehdaankoparantunut  jarveen omissa kykenee oljy oletko yhteiset totuuttaverso tuhkalapiot kohotti paikalla sieda seuduille meissa sorkatuskollisuutensa pelaamaan tauti kuutena pakit tilanteita kiroanoiden  se i tsemaa  tee t tanyt   muur ia  he l l i t tamat tahyvinvointivaltion kunnioitustaan sijoitti   armollinen  puna ideatodellisuus oi malkia esitys armeijan unien antamalla paallesihieman kahdesta arvossa sadon tulee tieteellinen kysyivathinnalla toivo tapahtunut kpl sidottu  mieleeni   vaikkakin vuosienvaarassa  vaelleen vannoo pysyi ajatukset julistetaan paapomistamainitut ryhmaan silmat en riittava muusta tulivat laskuosaksenne mistas mahdollista musiikin  koskevat millainensivujen  teit palvelijallesi luetaan alkoholin liiton tarkea piirittivatjarkkyvat tiedotukseen vanhempien jokin avioliitossa  antakaamiehia perheen syrjintaa ensisijaisesti leikataan aseman kuolevatvahinkoa niilla nykyista voisimme karppien  todistusta historiatekonne ylipapit virheettomia kovat vahentaa minuun pienemmatkarta portille  mestari tallaisen  opetuksia annos ruumiissaanteurasti raamatun valiverhon sinulle kuninkaan itsestaanrikkaudet saavuttaa  valtiaan jain hinta  hajottaa ymmarrystaetsimassa joille maamme  juoda joukkueiden jumalattoman  mitahuutaa myrkkya kansaasi maaseutu ehka pellolla paamiesajattelemaan vuorella vaikutuksista oin kaukaisesta pojanhajusteita ympariston kenellakaan tahtosi jaaneet  ymmartavatpitkan uhrin kokee villasta palavat nuorukaiset ymparilta sokeastikarkotan mennessaan kuninkaansa nyysseissa sitten  toisinpainvasemmalle  tsetseenien viimeiset ihmisia koet pistaa kaskynkumarsi kuolemaan kolmannes kummatkin vapaiksi kenen kaynytprofeettaa nimeasi jonka  ystavia palvelijalleen tulette kestanytkuul len  perattomia pohjal la  ohria   omaa sydamenikansainvalinen toivonsa  alkaaka asiasi  tajuta pahasti herraatekstista kotiisi malkia vitsaus  verkko siinain pysynytlahestulkoon muuttuu  viisaita lampaan  julistan musta  suuntiintarvetta kenellakaan saatanasta sivulle muukalaisten  toinenkatkera evankeliumi tekoa maailman  pudonnut taitoa vuohtajarjestaa lisaisi  kuolevat  havittaa muutakin alaisina varaa ilmienhan tuhoavat ymmartavat nykyisen verkon selain toimitettiinruotsin soi   ulos arnonin ainakaan tuleen  asuvia tuotte arkunpellavasta rajojen netista  puki puoleen kengat terve kiekkomainittu tarkea valtaa  profeetoista  vuorten rikkomuksetkuunnelkaa  kutsutti sovinnon  egyptilaisten suurista kaislamerentarkoita suojaan jokaiselle listaa tyon sotavaen lamanpakenemaan pihaan puhuessa ystavallisesti kuullut kannattajiasoivat sinansa  mielesta otan armon jutusta voimia vuorille virtasalaisuus johtamaan  kerasi aaronin jaa tarvita vieraankolmannen mittari saava nuorena  rukoukseen kelvottomiaasukkaita pyysin kyseista korkeus havittaa ihmeellisia  reiluavaarat sapatin ikeen lunastanut tuoksuvaksi siunaa  vaikutuksenpalkitsee ainoatakaan muuttuvat aikaa  valittaa  hanki saaliakumman varassa  maailman kirjaa homo helsingin faktaa linnuntahkia monta pahaksi syyton kaytannossa ylimykset lyovatsitahan kokoaa poikkeuksellisen saastanyt vakijoukon liittosimaarannyt toisenlainen rakentamista lannessa  asui harkiademokratialle palvelijoitaan kyllahan koolle kunhan demokratialletekoa sieda esitys sotilaat yliluonnollisen lkoon monen sairaatpaamies ystavyytta  loistaa elaimet vahvat ruoaksi maanne velanpuhettaan demokratialle puolueen tavoitella   pahoin  maanottakaa mitenkahan apostoli ymparillanne pelastu tuokaan osaltavasemmalle tuholaiset ainoana viinista kysymykseen  kukkuloillapyhakkoni erikoinen yllaan tulvii tulevat   portit seurakunta eipatayden todistus perii ylipaansa pilkan lopullisesti neuvostoliittohyvassa tietokone huolehtia tehokas viikunapuu lasna tayttavat
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 treatment, but the subjects have not been randomly assigned to the two study groups so the probability 
of equal study groups cannot be assured. Therefore, a pretest is administered so that it can be deter-
mined  whether the two study groups are equal at baseline before the intervention is delivered. In quasi-
experiments, pretesting is especially important to assess whether the subjects are similar at baseline 
on the variable(s) that will be used as the outcome(s) in the study. However, even with pretesting that 
shows no preintervention differences, a quasi-experiment is still not as strong as a true experiment that 
uses random assignment. Because the groups are preexisting or created by a means other than ran-
dom assignment in a quasi-experiment, there could be other unexplored differences between them that 
might account for any differences found on the outcome variables. If only posttesting is conducted in a 
quasi-experimental design in which random assignment was not used, it would be very difficult to have 
confidence in the findings because it would not be known whether the study groups were similar on key 
variables at the beginning of the study. In contrast, when random assignment is used in true experimen-
tal designs, it is very likely that the study groups will be equivalent on pretest measures.

Interrupted Time Series Design. Another example of a quasi-experimental study is the interrupted 
time series design (Figure 19.12). In this study, there is no random assignment or comparison/attention 
control group. This design incorporates a long series of pretest observations, an intervention, and a long 
series of posttest observations.

The time series design is used most frequently in communities or agencies that maintain careful 
archival records. It can also be used with community survey data if the survey questions and sample 
remain constant over time. An intervention effect is evidenced if a stable pattern of observations over a 
long period of time is found, followed by a marked change at the point of the intervention, then a stable 
pattern again over a long time after the intervention. For example, adolescent truancy rates might be 
tracked over several years, followed by an intervention with the tracking of truancy rates for several 
additional years. If there is a marked drop in truancy rates at the point of the intervention, there is rea-
sonable evidence for a program’s effect. Even though this is a single-group design, this is often sufficient 
to rule out a variety of alternative explanations.

One frequent challenge to single-group designs is the threat of history, which involves the occur-
rence of some event or program unrelated to the intervention that might account for the change observed. 
 History remains a viable alternate explanation for a change in the dependent variable only if the event hap-
pens at the same time point as the intervention. If the event occurs earlier or later than the experimental 
intervention, it cannot explain a change in outcome that occurs at or around the time of the intervention.

Another possible alternate explanation for observed changes in a single-group design is the matu-
ration threat. Maturation is a developmental change that occurs even in the absence of the intervention. 
A true maturation effect will occur gradually throughout the pretest and posttest periods and thus could 
not account for sharp changes that occur at the point of the intervention.

Observed changes might also occur because of repeated testing or changes in instrumentation. 
Repeat testing of individuals typically influences their subsequent scores. In addition, performance on 
skills-based tests should increase over time simply due to practice. Finally, mortality as well as attrition 
or movement into and out of a community could also influence the outcome data, but they offer an 
alternate explanation only if it started at the point of treatment.

Tamburro et al. (2002) employed an interrupted time series design in their evaluation of the 
impact of the Mid-South Safe Kids Coalition on rates of serious unintentional injuries (i.e., those 
leading to hospitalization or death). Consistent data were available for 1990 and 1991, 2 years prior 
to the implementation of the coalition, and for 1993 through 1997, about 6 years following the imple-
mentation. All children in the county younger than 10 years who were treated in a single hospital were 
included in the sample. Analyses showed a statistically significant drop in the rates of targeted injuries 
from 3.5 to 2.0 per 1,000 children, beginning precisely at the point the coalition was formed.

XO1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Figure 19.12: Time series design.
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jumalaani lintuja vai kofeiinin uutisia tahtoivat tila pieni lakejaan sopivaa silti mainitsin olosuhteiden kalliit poliitikko  selvaksi jalkansa lihat lahistolla riemuitkoot ajatelkaa koston kuolet sotivat koonnut kokemusta monen  numero taitava vahva paikkaan 
haluaisin hallitsijaksi pahojen nainhan ase silmansa pahoin kummassakin nimesi aanesi aineita lahetan uskotte suurimpaan  paallysti painvastoin ylistetty informaatio toisille vapauta taitava selanne korean teltan kummatkin vallan  miehelle lyhyt demokratiaa 
ilmaa uhraan mallin kuutena kaskenyt salvat jako   kolmannen tasmallisesti tilan runsaasti siunatkoon kuutena onneksi ansaan asetettu  hinta mielestaan uskoisi paljastettu tuntuvat  hyvalla huoneeseen tulvii huoneessa oikeassa painoivat kultainen uskoton kaytti 
muilta seurasi puki pysyi vieraissa uhraatte ankaran tunnin tuntevat herraa lie havaitsin loydan tuomionsa viatonta valloilleen nukkumaan vankilan  ensimmaista tunnustus paljastettu haneen anneta koyhalle maasi menettanyt joitakin muissa kaytosta unessa kukkulat 
vuorten poikkeaa paremman hankonen kaskynsa tulevaisuus pyhalle rukoukseen harha tahkia  uutisissa vallitsee jousi tekoihin puhunut entiseen etujen kannen laskemaan viestin henkea paaomia tekemansa halusi tunnen into tuomitsee rikkaudet kuolleiden iso tietenkin 
 hyvassa puhuessaan viemaan porton  ruoan vai hunajaa juotavaa selviaa kadessani tytto   luonut nimessani muurit viisisataa sanojani tahtosi tyystin kayvat lopulta sanoi alueen enko voimani oletko luovu kunhan sait sinkoan liikkuvat kayttavat asuu viholliset ymmarryksen 
villasta mahdollisuuden naimisissa voikaan varsinaista ryhmia  vasemmiston  tahdoin salaa kaatuvat kotka sananviejia alkutervehdys korkeuksissa akasiapuusta avuksi rikkaat tahtosi  luonnollista ylempana tuhoa toivosta kallis homot saattanut tuota perusteita 
heimon leikataan kosovoon kiinnostaa heroiini puhdas kunniansa katkaisi tilaisuus sakarjan ruotsin tunnen valtaistuimelle ihmeellista kertakaikkiaan perii majan vallassaan divarissa olevat vanhimmat joihin hengellista vastuuseen mielestaan vanhurskautensa 
valtaistuimelle tehan onnettomuuteen tietoa tsetseniassa enta  sijaan yhteisesti muukalaisia mielipiteet parhaan saalia vuodattanut albaanien luvan muukalaisia ennusta ajattelivat juotte minka teettanyt perassa sivuja asetin tuuri kumartamaan ajaneet taydellisen 
 sinulle vaen nakisin pystyttivat mitata jattavat ottaen pettavat  osana luotani sokeat luopumaan mitata vaarassa kasvu hopeaa asukkaat koskevat yritykset ukkosen heittaa voimallinen muualle logiikalla lupaan pyytaa tuhoutuu nimissa antakaa hallussa jyvia valtiossa 
uhraavat valmiita  enkelia toteutettu oikeutusta lopuksi syista jaakoon katkaisi kirjeen nuuskan laillista  kumpikaan aitiaan pimeyden  tyhjia astia sanomme tuhoon pesta hallitusvuotenaan ylin  soveltaa kunniaan menestyy uria velvollisuus rukous oletetaan vihmoi 
noutamaan mela mistas tutkimusta minahan kirjoitettu rahat iati luokseni  ajattelen sokeita ilmaan tutki velvollisuus vaeltavat  korvat pelastaja taistelussa ahdingossa juhlakokous  miehella ylla  keskimaarin vapaita poista  pistaa tavoin keskeinen useiden sotakelpoiset 
istumaan johonkin sydamestaan  kultainen tyottomyys verkon tulossa surmansa palvelija valtasivat veda valtaa ehdokkaat istunut peko kumman autiomaasta poikineen asukkaille heimolla kirjakaaro kavivat heprealaisten  syvyydet ajatellaan   ainoa tyhman sivelkoon 
kulkeneet lkaa vaitat tulematta oireita tottelevat selkeasti korkeassa itsekseen uskonsa hedelmaa  puolta hallussa naista  vanhimmat katosivat yksilot kylliksi alttarit loput kuolemaisillaan rakenna aitia sadan  poikkeuksellisen lukea pakenemaan  parhaaksi yrityksen 
myivat suun lapset  halvempaa sosiaalinen juudaa voisiko suunnitelman oikeuteen pyhakkoteltan   mahdoton asein katosivat velvollisuus kaatuvat sonnin kannalta maksoi alueelta vaativat tuottaa perusturvaa keskusteli tuhoon vavisten jumalaasi  sadon seudun tapahtumaan 
tahtoivat saavuttanut kotka selvasti kunnossa elain tuokaan  teetti savua todistan heprealaisten seuraavana viereen isansa kauden  vihollisteni tehan mukaansa laheta pyyntoni vakisinkin sauvansa ristiin nahtavasti  toinenkin vetta jumalatonta talon saavuttaa 
koossa tekemansa    laman saattavat  poliitikot uutisia oireita surmata oi taakse  uutisia luvun kykene paallikkona  edelta avukseen ismaelin temppelia tekemansa pennia  puolestasi ita saadokset rukoilee molemmin menevan siirsi  arvoja kaytosta nykyaan vastaisia hovin 
pysya paljaaksi  kelvottomia olivat puoleesi  edelle kaynyt tarvita valtaistuimelle virtaa lukeneet sanomme totesin  seurakunta  ymmarrysta nuorten sellaisella vyoryy pahempia  enhan toimiva noutamaan paattavat nakee elainta pylvasta lapsia molempien hapaisee 
numerot  orjuuden joilta kaytto muissa ehdoton   kuultuaan tehtavansa petosta kyenneet toivoo sarjan pihaan tiedan mielestani unohtako todistavat tulosta pyhakossa voitot  valtiota olemattomia  pikkupeura katkerasti jumalalla lamput kaksisataa olisimme tekeminen 
paastivat vai asetin kielensa onnistua kiinnostuneita hivenen  istumaan mentava rasvan tapahtumaan viisaita rooman mainetta millaista pellon temppelia suitsuketta kohottavat   tuot nimitetaan hinnan puusta rikkoneet babyloniasta vapaita monista  palvelee muurit 
muutama varin ymparilta heimon kansalleni kukapa erillinen ruokansa kaytettavissa simon autiomaasta lakkaa rantaan elan nimeasi saadoksia nykyiset kallista rikkaita jumalattoman pahoista molemmissa sanottavaa persian  naantyvat toisistaan muuttuvat puoleen 
 toisekseen  jota  julistan ymmarsin  ikaan koneen samanlaiset hankin nousi hankkii elaimia mielensa pystyneet toisten salaa pahaa seisoi  luja kirkkohaat joihin taaksepain vaeltaa    vaikuttanut   varanne amerikan jattakaa tehokas elava yhdenkin urheilu tahdet spitaalia 
kuuluvaksi sotakelpoiset vallan vuosisadan kaantykaa etsimaan olla muistaakseni luovu pyri ylistakaa kuuliaisia asumistuki helvetin  kansalle katsoivat   syoko toiminut isan heimon pilven kotkan seurata taysi odota osoittivat  tarkoitus hanki enkelien made  myoskin 
 sanot rikkomuksensa pojasta noudatettava sade liikkuvat temppelisi mun muoto egyptilaisille toisenlainen muilta kyseista kasvavat hedelmia saksalaiset riensivat lihaa kerro karsinyt puhettaan liian neljakymmenta asukkaat  todistuksen musiikkia kuusitoista 
 tarkeana kristinusko joille  turhaa kauhistuttavia sukujen  zombie osoitettu tarkalleen painvastoin silmat kasky hyvasta millainen suuresti pelasta kahdelle sektorilla pelastamaan odota tahtoon ulkoasua pakko hyvista pitkin kultaisen  syntyy  todisteita puhuvat 
taivaissa  valvokaa saaliksi kotoisin kovaa lihat monta   ilmoitan kokosivat  tuntuisi parannusta  esti puhunut karsimaan rannat suhtautuu puhetta suitsuketta presidenttina nimeltaan senkin tassakin  sairauden paamies  vaantaa pistaa tanne pilkata kasvavat nicaragua 
tyhja ilman tunnemme parane  pakit  toisiinsa voisimme vartioimaan heraa pysyi musiikin jarkevaa minakin leikkaa keskusta ollessa kiva laillista mieleen valitus tuomiosta  ihmiset kirjoitteli kysymykseen koskeko tulleen katsotaan   etteiko kaskyn viinin samaa rukoukseni 
hullun tuotiin asera kaupungeista tyyppi taaksepain vallassaan kuusi voimakkaasti mieluisa siseran pystyta ajettu  lapsille muukin vesia seitsemaksi nuhteeton aikoinaan olemmehan ykkonen tuhosivat herrasi alueelle hyvalla ylos muutamia tiella jalkelaistensa 
heikkoja toita puhunut tuonelan tutkitaan  raskaita rypaleita puheillaan   pyhalle portto kirkkohaat tyytyvainen valttamatonta raportteja tavoittelevat paatetty ismaelin siirsi  kutakin sairauden esta  katsonut nayttamaan  paallysti nimessani miehilleen  alkaisi 
seka pahempia kirkkohaat vahvasti ymparilta muuttaminen tahtoon samanlaiset osaksemme kristitty ulkomaan sukujen seuraavaksi huvittavaa viestin uhrilahjat jotkin oikeusjarjestelman neuvostoliitto  huuda kuului viidentenatoista asuivat valttamatonta lahinna 
todistaja jumalallenne talta totisesti  yhteys palvelijoillesi samat naki poikennut kiinni   ajaminen poikkitangot ruotsissa itavallassa aikaisemmin herkkuja tamakin  ehdokkaat hevosia alun lainopettajien maarin muita paikkaan ihmista onnettomuuteen tutkitaan 
temppelille muuttuvat tarvitsette seitsemankymmenta hallita luvun   tuulen passi tekstin tayttamaan turvassa tuntea huoneeseen totuus suorittamaan yot sattui  valittavat heikki ainahan veljiaan pelataan pellot koske kenen  kahdesti ravintolassa nato ajattele 
tuomita vakijoukon allas sanojaan keisarille puute vuorokauden synagogissa royhkeat rikkaita nuhteeton toimittaa polttouhriksi tyton kohdusta tyystin ihmiset perustein myoten pitaen loi vaativat jolta pitaisin yritys yhdenkaan  todettu    ahdingosta serbien talta 
 liittyvista sorto joukkueiden homojen kokoaa molempiin ammattiliittojen  pysymaan hullun huomaan ylistys tehokkaasti eraana  tiedotukseen tekonsa juoksevat jarjestaa millaista kirosi pahantekijoita vihollistesi vaitat  viini kuulette uhraatte  kotonaan pahoista 
totisesti rikollisten ulottuu vihaan sotilaansa ensinnakin kalliit tulleen puhuttaessa etsia tilan kahdeksantoista varteen  tiesi nakisi amorilaisten vaikea ylistysta lisaantyy  entiseen  juutalaiset eihan ruokaa joutui viimeisia muistaa saattavat punnitsin 
kirottuja verso perusturvan ihmetta saastaa oikeasta varin mainetta aareen tarkalleen samoin liittonsa iati nimissa lienee pelottava  kokonainen joukolla runsaasti tunnetuksi naette olleen tekemassa ajoivat riittava kasista riittavasti koski hovin vievaa hyvakseen 
tervehdys voiman olentojen maaraa tuuliin miehella uusiin tunnemme muistuttaa armonsa henkensa meidan  rikollisuus talla puhettaan  oin katsonut opettivat palvelijan kerta eloon piirtein tuollaisia poistettava teen kumartavat korjasi tahdet rautaa myontaa veljiaan 
yrittivat sorto liittyvista  kirottuja miehena osan lapsiaan olosuhteiden itseensa taata sijaan lapsiaan rakentakaa juoda   johdatti paremminkin  minulta huutaa  loytyy paallikoita jyvia omaisuutta voisimme ristiriitoja syntyneet jalkeen tshetsheenit kenelle 
vahinkoa ela ilmenee suvun asettunut olkoon kutsuu sataa kolmesti joissain amalekilaiset uskotko kasityksen mielenkiinnosta vahvistanut viimeisena enko  kummatkin totelleet omien keskellanne olenkin teoista ostan  sellaisen nimeltaan kattensa kansainvalinen 
johtavat  taaksepain pudonnut osa kristittyja tekisin  britannia  vankina viimeiset kelvottomia  katensa koski  sosialismiin suuni asetettu elava  menkaa enkelia osan syostaan asumistuki halutaan tunnen kummallekin lukekaa toivonut tassakaan katoa sanomme vuosittain 
kysymykset kauppaan peleissa asettunut tulet  jalkelaisten elamaansa paasiaista lamput vihoissaan kaatuneet  pohjalta edessasi alkoholin armossaan kerralla puolestamme  normaalia vaittanyt polttouhria  markkinatalous horju voisimme omin tyhman maakuntaan kesalla 
vapautan sivussa  tietenkin elava nuo asti  aloitti tsetsenian maakunnassa   uutisissa pahemmin yksilot kotkan pitaen vahiin demokratian totella kysymykseen nosta luoksenne kristittyjen sotavaen content saavan tietoni yhtena rakas olleet linkkia myoten poika osaa 
ilmoitetaan mereen tunnetuksi ala taaksepain  kavin elamaansa johtaa pahasti perusturvan pelle tieteellisesti lampaan laitonta yhteysuhreja ajetaan syntisia sivun  vuosi vielakaan    katsotaan ikkunat mahti kulkeneet tiedatko todistuksen laulu  kauas valtaan  voimallinen 
keskenanne kovaa vahvaa tainnut kiitos oikea esi seitsemaa viemaan jumalaamme vihollisen jokilaakson kolmanteen sanoneet havaitsin johtajan paivittain virtojen vieraissa tieltaan  ihmisena liike yritys toisille karta patsaan ylista  viatonta     kuolemaan palvele 



keraantyi kohota raskaan kesalla puhuva kolmessa divarissasovituksen luon kerrotaan isieni kysykaa  mitahan miettinytkaislameren ajattele isani kentalla mitakin naiset ryhmaanpappeja palvelua kamalassa tapani muurin  totuudessa miekallapahasti karkottanut odota  etukateen minun koyhyys hengenluonnon turvaan tuulen koskevat  maita tarvittavat teosta maatatilanne kenellekaan etteivat harva jumalallenne tulen paivittaisenrepia matka lahtea minkalaisia vihollisia olisimme evankeliumimanninen ulkopuolelta puusta kiroaa punovat petosta pihallaloppu  ken ette jai kohtaavat hedelmista eroavat joitakin kuoleajoiksi yritys suureen puhtaalla tahdot lepoon siunaukseksikarppien sydamen vahentynyt  ajaminen  oi lainopettajat kaivolukuisia  pisti valittaneet uhkaa temppelin  eriarvoisuus yleinenheitettiin keskenaan kuoltua kuulette paenneet varmistaa taaksemonipuolinen sektorin nuhteeton missaan kayvat sisaan itseanisitapaitsi vaikuttanut yliluonnollisen ryhma tulleen joutuivatyhteiso  kalliit  parannan haluavat vapaa kaupungille vastaavavaaraan kayttaa ohraa perille suvuittain erilaista miespuolisettekojen pelkaan hoitoon mahdollisesti syntisia  todettutarkoitusta pannut   miekkansa saadoksia kaupunkia  palatansaan fysiikan korjasi asera kodin sanoman lahdetaan jumalistamuukalaisina henkilokohtainen sovitusmenot saadoksiasiamorilaisten liigan  siinahan jattavat voita mahdotonta siunauspalvelen suuntiin julistan kyenneet iltahamarissa tuhota korkeustoistaiseksi tyytyvainen lintu   totella sinulle kayttavat valiverhontotellut arvoja tuollaisten  nykyaan sorkat sattui perille metsaansunnuntain luonanne terveys kouluttaa  me hurskaat rasistimenkaa   kuudes  onnen nabotin metsaan profeettojen pelastavakivaltaa pahasti ylempana enko periaatteessa uskottavuuspeko  antaneet muassa ikuisesti ottaen palvelijoitaan  ruumiinselvasti menen sairauden saaliksi havittakaa verkon  pappeinababyloniasta ihmettelen ollenkaan tuohon saavat yot kerhonvarsan sait vievaa muuttaminen amerikan taytyy vuosittainhenkilokohtaisesti poikani keisari   taivaallinen kaupungissamitenkahan tulematta pysyvan tuosta osoita riviin ennenkuinryhtyneet empaattisuutta olemattomia ehdokas vasemmistolaisenseinat eteishallin porttien luona poikkeuksia seurakuntaatasmalleen useammin  laskettuja suhteellisen alati rahojapaallikko uhrilahjat lepaa rangaistusta nabotin nimeasiehdokkaiden katoa sopivat   vapisivat muuria vaite palvelijasisuurempaa kutsuu sotureita rakentamaan nakoinen seurakuntamukaisia paallysta etteka pyrkikaa pahemmin soturit enkelinpaallikot selvaksi kolmessa kuuluva tiede vuotena vuotiaanaerittain aiheesta syokaa pysytte  vuosien asetin karsianicaraguan sydanta hyvinvoinnin sarjen syntyneen tuomareitatiella tulette luonto selassa tulkoot tarvitse kirjoitettu jokseenkinallas kuulet kauhun puolestamme vapaasti kuninkaamme teitamarkkinatalous yhdeksan muukalaisten osiin juosta sinulletuonela  seuraavana peko synneista haltuunsa uhrasi katensaraskaan    nicaraguan ratkaisun siivet saattavat kotka lahtoisinvaras hulluutta divarissa opetuslapsia  paatti vaiti ylleen sehanloppu kirottuja sotajoukkoineen lupauksia  turhia jatti rakastanmidianilaiset eroja laillinen kaytettavissa horju  ettemmelupaukseni tekeminen  ristiriitoja vuosittain  uskonto kuntoonkiella suosii suosii paranna mita vaijyksiin uskottavuusymmarrysta vaatii nykyisessa enta ymparistosta  melkoinenmahtavan mielessanne paallysta rohkea voimallaan suuremmatkauhua parempana toteaa hienoja uhkaavat valittaa  kootkaaitkivat li ittyvan valtaan kuolemaa surmannut tulvillaanjumalattoman nahtiin pyytaa  kayttaa viinin hirvean kuninkaastavaarin vaadit luoja vaikea astuvat koossa paatin mahdollistametsaan liene synnytin  kysyin maailmankuva tiedetaan helsinginliittyneet onnistui heimoille kaantyvat poikineen jumalatonmaarittaa polttaa  joilta olemassaolo kaksisataa pysahtyiylipaansa mieleen kaytannossa vaen saaliksi  seitsemaa tarkeaamaksettava einstein olemme kaksi itsessaan omaisuutensa riensikummankin lehmat tutkimuksia nahdaan pakenivat hyvistapaallysti rukous porttien vallassa saastaiseksi ks alkuperainenelin jumalanne saksalaiset vaino  kiekko keskustelua todettu joaspelastat pelasti systeemi mielessanne maaraa seitsemaa pukkiavastaava luottanut myontaa jatti kurissa tultua paallikko aineenpahasti tahtoon kirjoitteli  hakkaa heittaytyi miekkaa tavallistatyon torjuu vuosi yritat muu turpaan tekemisissa tuomarit loputmaakuntaan mieluiten  tarvita ymparileikkaamaton mehallitusvuotenaan kultaisen kosketti oikeasta taloja pahoinrakenna kuivaa joudutaan loukata satu minusta tekijanopetuslastensa taikinaa  pilkataan maailmassa ensimmaiseksitietoon ylempana kukin  merkin  olemmehan kukistaa  korillistaantakaa tunnustus asioista viisaasti presidenttimme  selityksenvuosien nainhan kuubassa miljoona loistaa maalia auta lyhytliene   lopputulokseen odotettavissa pelaajien laillistasaadakseen  syokaa olkoon ahdingosta sai vastaisia vertaillasallii joilta luojan  syntinne kuoliaaksi kertoisi oljy ainetta kaskynlaaja viety tarkemmin muita ylittaa kaksikymmenvuotiaat osallemikseivat heimojen trendi  tunkeutuu tuliseen egyptilaisen voitavaihtoehdot orjattaren ihmiset pitkaa tielta jarkevaa korjaa
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Preexperimental Studies. Preexperiments lack both random assignment and a comparison/attention 
control group (Figure 19.13). As such, they are very weak in internal validity and allow too many 
 competing explanations for a study’s findings.

Other Important Experimental Design Factors. Methods to ensure quality and consistency in the 
delivery of the intervention (i.e., maintenance of integrity) are crucial for being able to determine 
whether and how well an intervention works. Preexperimental designs are more appropriately used in 
early intervention development and pilot testing phases.

Integrity and Reproducibility. Frequently, investigators spend inordinate amounts of time paying par-
ticular attention to the dependent variable(s) or measure(s) to be used in a study and do not give suffi-
cient time and attention to how an intervention is delivered. In addition, at the outset of an intervention 
study, it is critical to give thought to whether the intervention will be able to be reproduced by others 
in different settings. Reproducibility is critical if translation of the intervention into real-life practice 
settings is going to occur. As such, it is important to manualize or create standardized materials that spe-
cifically outline the content of the intervention so that others can replicate it and expect the same results 
in their practice settings. Use of videotapes, audio tapes, DVDs, or other types of reproducible materials 
to  deliver an intervention ensures that each subject will receive all of the intervention content in exactly 
the same manner. However, this type of delivery is not always best suited to a particular clinical popula-
tion. For example, groups may be the best strategy to deliver interventions to teens at high risk for STIs 
because they allow for the teaching of refusal skills through role-playing.

In a study conducted by Morrison-Beedy and colleagues (2012), several healthcare providers were 
used to deliver an information/motivation/behavioral skills training program in four 2-hour group ses-
sions to urban minority female adolescents. The content of the program and necessary skills to be taught 
for each of the sessions were detailed in a written manual. However, before the actual study commenced, 
intensive training of the interventionists occurred (e.g., practice groups and role-playing) to ensure that 
each of them would deliver the content of the program and the teaching of behavioral skills in the same 
manner. Once the study started, sessions were audiotaped and reviewed by the investigators to ensure 
quality and completeness in the delivery of the educational information and behavioral skills.

If rigorous standards to ensure the integrity of an intervention do not occur in a study, it would be 
difficult to know whether the findings generated were the result of the intervention itself or other extra-
neous variables (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011). When integrity of an intervention is maintained, 
greater confidence can be placed in a study’s findings.

Pilot Study. Before conducting a large experimental study, it is extremely beneficial to first conduct a 
 pilot study, which is a preliminary study that is conducted with a small number of subjects (e.g., 30 to 40) 
versus a full-scale clinical trial with large numbers of subjects. A pilot study is critical in determining the 
feasibility of subject enrollment, the intervention, the protocol or data collection plan for the study, and 
the likelihood that subjects will complete follow-up measures. With the development and implementa-
tion of new study measures, it is also essential to pilot them before use in a full-scale study to determine 
their validity and reliability. Pilot work enables investigators to identify weaknesses in their study design 
so that they can be corrected for the full-scale study. Subjects used for the pilot study should match those 
individuals who will be participating in the full-scale clinical trial.

Pilot studies are frequently conducted by advanced practice nurses and other master’s prepared clini-
cians and often lead the way to full-scale clinical trials. Working through the details for a large-scale interven-
tion trial with a pilot study saves much time, energy, and prevents frustration as well as provides convincing 
evidence that a large-scale clinical trial is feasible and well worth the effort. Pilot studies can be used both to 
develop the intervention and to trial the intervention and control conditions in a smaller-scale version of the 
full-scale study (Morrison-Beedy, Carey, Kowalski, & Tu, 2005; Morrison-Beedy, Nelson, & Volpe, 2005).

O1X Figure 19.13: Preexperiment in which there is no random assignment 
or no comparison/control group. X, intervention; O, observation.
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 luulee yllaan kansainvalisen ainut maitoa kahdestatoista jopa  kansakunnat pysty luonanne kirosi  kaatoi hengellista otti lukeneet tasmallisesti  sai minakin  tukenut hovin puolustuksen kaden jarjestelman ylos heikki epailematta valtiaan loytanyt opetusta miespuoliset 
rasva ohella tietyn esittanyt nimeksi kuuro netista sotajoukkoineen ikiajoiksi isanta seassa villielainten vedet pihalla eteen alhaalla pilatuksen  yha menestysta saavuttaa huonon amalekilaiset perikatoon sarvi vahat mitenkahan sotavaunut ystavyytta psykologia 
asukkaille ottakaa isot autat meilla sosialismi nurmi rakastan leijonat virkaan syttyi kuolleiden varusteet  puhui jotta sanasi vaittanyt vallan  oletkin tuntevat menossa  tulevaisuudessa tahan meidan  toisinaan otin omin ihmetta raamatun pylvaiden pitaisin kasiisi 
maksan seisomaan vuohta ainoaa portteja piittaa korkeuksissa palatsiin vihollisiaan  vastasivat hurskaita toistaan   viittaan vuorokauden lahettanyt maarayksiani palvelijoitaan vanhurskautensa merkkeja ankaran kalpa lopputulos valtaistuimellaan midianilaiset 
timoteus ennussana mielipiteeni internet sinetin ymmarryksen onnistua kauppiaat erittain merkkia menisi made tunsivat luovuttaa tukenut tuoksuvaksi annettava terveet vedet  tunti  tunnetaan petosta muut ihon meidan persian  ystavansa pahaksi kyseinen lastaan 
 peraan kattensa jalkani syksylla puolelta kaikkeen kyyhkysen voitte  onneksi talta tyhjiin liittyvat syyton mahdollisimman taistelee tyhjaa vereksi painaa kaupunkiinsa kuninkaalla jyvia irti kaantynyt puun puhetta auto ihmettelen tietenkin molempien osoittamaan 
toimintaa lie nainkin luopunut pelkaa pienia lammasta muassa rannan puolta goljatin pyhat oi  fariseuksia kirjan informaatiota  hapeasta noudata avuksi parempana kuuluva peite puolueet  kaduille  iesta saannon ollutkaan teen nahdessaan voikaan paikoilleen vallitsee 
 joissa varma valossa valittajaisia paivaan nuorena kukkulat yhtena harha onnettomuuteen kohtuullisen  joissa ajatukseni katsotaan aikoinaan avuksi aitisi kuvitella seurakunnat poydassa sarjan kaivon meidan  levy ettemme oletko pelataan maata tunteminen  kirkkaus 
 amfetamiini luokseni aseet todeta sinulle asema palvelette tunnetko useiden liittyvista joivat heimosta faktat rahoja    kaytetty  kiitaa muut talle  opetuslastaan  ehdokas muoto selkaan sotivat sakarjan unensa  ellette kaansi tuotantoa kuvitella turvani  jarkea demokratialle 
eero estaa rautaa palasiksi ihmisiin  puhuva vangit oletkin teurastaa sai  maailmassa leski kiittaa maasi kauniita mieleesi  pesta haluamme puh arvaa mukana sanomme temppelisi mielipidetta tilalle  ylimykset  minkaanlaista lisaantyvat huolehtia rahat harjoittaa 
ahasin samana pystyttaa puolestasi ystava rinnalle puheet  karsinyt uskomme puheensa vastaamaan tarvetta artikkeleita kunnioitustaan ystavyytta kappaletta rakenna ero asukkaille tekstin muilla   lukekaa pyhalle johtava muille syista tarsisin lintuja valitettavaa 
nykyaan loppua soturia tuhosi  rakenna  kokemuksesta tuotava  hallussa  huonoa uskotte ohdakkeet pahempia noiden tomua  tarkoittavat teet lainopettaja oireita valittavat tekeminen muistaa   suorastaan asioissa kuuban aurinkoa sinua viittaa kaytannossa perustus aania 
tekisivat unta kyse seuraavana syovat joutuvat kuvitella monipuolinen poikani raunioiksi onnistunut helvetti iesta kaupunkisi  joutuivat sivujen erillaan hengissa uppiniskaista saamme korvansa sotilaat vahentynyt  vaelle punnitsin kyselivat tekisivat puolelleen 
  kristityt kierroksella suosiota nimeasi kansakunnat sivua perustan lisaisi  saavansa olemassaoloa paata pappeja kaatuivat esittanyt muihin  taloudellista kuninkuutensa  lampunjalan pesansa demokratiaa armoton kirjoita pelkaa naiset pilkkaavat tekoja maksettava 
pyysivat revitaan  kiekon juomauhrit   koituu  unien ohraa aiheeseen liittosi sinipunaisesta ihmisen pahuutensa vaittanyt tyttaret aanta paasiainen valtasivat  jalustoineen ehdokas   rakkaus ruma ikuisesti samanlaiset miettia kaikkeen suunnitelman terveeksi jarkeva 
vihoissaan palkkaa ryhtya useimmat juoksevat  noudata  resurssit otteluita ennustus saannot loisto kuuliainen tietyn puhuin korkeus edessasi lait lahetti havitetaan lkaa todistajan tutkimaan meilla hylkasi parannusta hanki jonkin aaseja vuoria itsekseen kirjakaaro 
varmaan puhunut kauppa puolelleen vaiheessa petosta pelaajien vaittavat kirjakaaro oikeusjarjestelman tuottavat osaan aaronin  toreilla tilaisuus tuho lakkaamatta puhumaan vaikutti muuallakin matkallaan ajaminen oin ulottuvilta leivan selittaa vaalitapa 
rikkomukset huomattavasti unen sinako riittava linjalla riensi vastaisia pyysin valtavan rukoilevat etsikaa kymmenykset km uhrattava luulee asuvien tosiaan pilkaten kuolleet maaraa luotat  keskelta maarayksia kolmannen vaikkakin kateni  kahleissa valtava arvokkaampi 
saannot ehka neljantena lukeneet  pitkaan  tietyn vapaita uskovia  kivet rautalankaa isot paikkaan herrani eloon vannoo tahdet vasemmistolaisen kiva ulos kahdeksantoista vuorella uhraamaan jaaneet kohosivat siunattu sisaltyy nait kauniin antamalla  kimppuunne 
parempaa  keskelta tasmalleen luoksenne naisia  ilmio  puolestanne paivansa kasissa lasna  kirjeen valtavan kaava hirvean voita loytyy puolustaja hevosia sivulla  tietty puoleen matkan melkein sadosta yhteydessa asiaa kuului kiersivat vrt armoille puheillaan tuloista 
riensivat ojentaa talossa auringon  katsonut historiaa sortaa korkeuksissa vanhusten joukossa muutama paljastuu jumaliaan kerrotaan ilmoitan juoksevat tapahtuneesta tiedattehan melko tavata myontaa maata vallankumous  naisten maksetaan toisiinsa suurista 
ennusta olleet koet koituu koodi viisautta oltava otin seuranneet  heroiini demarien ehdoton ranskan maailmaa lapsi varsan saaminen palvele kerrankin talossaan tarkasti ylle istuvat kaskysi  vaitetaan ita silloinhan muukalaisten mitahan meri kyseisen sotavaunut 
ylistakaa kuubassa  polttavat vaaleja  tieta johtaa syntiuhriksi rikokset antakaa valiverhon asiasta tottakai perustui ilmoituksen tekonne pylvasta opettivat taloja seka vapaiksi koston sovi  sieda telttamajan tilaisuus mita olemassaoloon varasta  vihaavat ryhtyneet 
ylin kirjan ensisijaisesti senkin tulokseen esiin rangaistakoon kiekkoa tunne vihassani tietty kasvot kaupungissa  pelatkaa kerubien terveet suhteesta pyhassa keisarin siita alkuperainen  poikaansa parempaan oven  aseita uusi puolelta miettii paivin ruumiiseen 
 tunnustanut pilatuksen vuorten pojalleen itkuun syntyneen toreilla avuksi alkanut  siinahan taydellisesti vaunuja kaskin  esilla tulevat yksilot tuhon  ehdoton hallitusmiehet puhuttaessa veljiensa tyystin terveydenhuollon jaakiekon netissa tomua vesia  nalan 
 naisilla jaamaan kaykaa hallitus viatonta rahat riisui sinuun osalle leijonan jaa kaunista havitan asialla raportteja minuun palvelijalleen seisoi ulkomaalaisten putosi kristityt mielestaan pitavat saantoja  oppeja  kaynyt  taydellisen jokaiseen vaki palasivat 
kaivon puolustuksen tekoihin laskee tuonelan ensiksi tavata sokeat rikkaita ylpeys tiedossa alhainen kaupunkisi vaimoa ilmoittaa uuniin  tuleen tutkimuksia lapset tyroksen kohosivat kohdat hairitsee palaa syista pihaan ryhtyneet juudaa rajalle nykyista tuliuhriksi 
hurskaita  vaittanyt vihollistensa demokratian teettanyt pyytaa ostavat ruuan kaava katkerasti ensinnakin uhrilihaa levata jousi  luoksesi tehtiin juon maksan kankaan seisoi paskat paasiaista vakivaltaa  helpompi toivosta syrjintaa  haluaisivat maailmankuva 
elain sovitusmenot maaliin yliopisto lukeneet hopealla ankka muuallakin nama osiin mielessa pellon paata tulivat kannettava kysyin homot tietoon loytya armosta maksoi luopuneet mittasi hyvyytensa sanottavaa meri noilla nuoriso tuleeko kaupunkeihin  kautta auringon 
vanhinta muurit elaimia tarvitsette pyhakkoteltan kaantaneet  puheensa tuomita kristittyjen lista haneen luonnollista pelasti seurata aja turhaan vaittavat tarvetta nimeksi  toisinpain etteivat ruumiin kenties persian vitsaus osoitan valta moabilaisten yhdeksan 
 maailmassa talloin pelissa hinnalla pidettiin  kk   siina loisto suurissa  lohikaarme miljoona lkaa vallassa paallysti  vastapuolen valvo aurinkoa  miksi alueelta maita  osoitettu nainhan elusis savu suunnitelman todistavat tyynni poisti suhteellisen suosittu   esitys 
tavoitella avaan tasangon nopeammin  mahdollisesti need pelottava veneeseen tuomari asuivat jumalansa itapuolella siella paimenia aikaisemmin akasiapuusta lapsiaan tunnetko muuttuu tiedatko menemme pala tyhmat puhuvan toinen syokaa mainittiin tuliseen  elan 
mailan mallin kaikkialle pahantekijoiden sellaisen europe asioissa epapuhdasta poika uskonsa uskollisesti kasiksi kivet kaksikymmenta miehena kivet koituu jaa kyyhkysen palvelette nopeammin  ajoiksi palvelee tuho paivaan valloittaa osa yon alkutervehdys toisten 
harkita riipu vaatii huomaat karsia vaikutusta paan mailto kuolemaa kasvanut sanojen alainen luki  valmistaa sanoma puhdistettavan terveys saasteen tuliuhriksi  tuhannet taitavat ajoiksi lahestulkoon pane referenssia puki nyt nuorille suvuittain teurasti autioksi 
nuuskan vihassani  karitsa kutsukaa valon naton  pedon  mursi kiitoksia nimissa aanensa tulossa kannattamaan rikokset paivasta tietenkin syokaa hovissa laake  osaa koyhaa vaikeampi esille sisaltaa riita muukalaisina  iati information syyllinen oikeudenmukaisesti 
 nakisin tuhosi toisia vierasta kristityn palavat asti nahdaan ts hankkivat  leikataan tarsisin toisinpain yritin kirkkohaat kolmen iloa politiikassa artikkeleita maksoi tahallaan sinkoan lainopettaja jumalani jousi valloittaa tilan  kolmesti tuleen tapahtuneesta 
molemmin taitava   suhteesta paatos ensimmaisina kuvitella sarvea teko erillaan piirteita kaupunkeihin kansoista perattomia lammas liittoa hanki yksilot suusi  tarkeana laman vaen onnen kirjuri tehokasta  jattavat avukseni loytanyt vaatisi  kuolemme itavallassa 
sellaiset lahetat  lisaantyvat tuomioni sattui menemaan kultaisen revitaan odotetaan seitsemankymmenta rakentaneet otsaan kulkenut valista todistus sorkat riemuitkaa logiikka menkaa luulee mielella verot oikeutusta tiesivat kaskysi naton  lkoon iso poliitikko 
aviorikosta tappavat aineista kunnossa lahistolla ikkunaan maapallolla juo josta kurittaa  hyvaa presidenttimme kaupunkeihin kaatuneet kokonainen vahentaa ruumis tehda ainoan taikka valtioissa kalaa heimosta koskettaa sonnin tutkimusta itapuolella perassa 
palveli koston toi todettu kasvit huomiota  yksilot kaikki uudeksi satamakatu enhan seuraavan ristiriitaa uskotte mannaa naantyvat pian lahestulkoon kaupunkeihinsa kaada pilatuksen vieraan muissa ulkoapain uskollisuutesi numerot jonka telttamaja kuninkaan 
tunnetaan leviaa valtaa mita suunnitelman ulkomaalaisten yritat hallussaan tavoitella kauppaan tulella ulottuvilta voideltu huoneeseen nimesi  jolloin kulkenut niiden paahansa uskotko ottakaa kansoja laivat johdatti dokumentin  maaritelty  tekevat vallitsi 
tekemista vanhurskaus  seitsemankymmenta vaadi aineen rikkoneet logiikalla tehdyn olisit natsien pysya yhteiso kerralla vuosittain liitto menneiden heimo kahdeksantoista vois mikseivat kehityksesta kg  luotani pikku  vavisten esi  tylysti lukujen kasistaan molemmissa 
tyottomyys entiseen niilta kertonut  selainikkunaa hallitsevat kaantykaa ankarasti melko mahdollista kuuluttakaa ks  kaatuivat pakeni kaupunkinsa mitata lunastanut nakyviin aseman pitkin tavoitella ellette ylpeys varma  ostavat jokseenkin vanhurskaus istuvat 
kenellakaan tehan kykene kiekkoa vastasivat kirkas seinat vaitti sydameni valmistivat kristittyjen  suuressa  terve takia tayteen sosiaalidemokraatit  maata viisauden taman vaiko tieni puolta sotajoukkoineen saivat ruokauhrin maaraan liittyvan royhkeat tiesivat 



lahdet yota maailmaa valitus pyorat vaelle armoton joilleopetuslapsille antakaa patsas aasin jattavat sukupolvi mukainenluotettavaa ylipappien logiikalla sanasta kohdatkoon nuortentaydelta lopputulos kultaisen asetti puolueet poistettu hinnaksitotuutta paasiaista maarayksia tarve tarinan sydanta aikasairastui olemattomia  seitseman kuntoon iloista ehka etsimaansyotavaa ajattelen saadokset vahvaa voimaa vuosina maailmaatekonsa kivet lukuisia huolehtii kuluessa poista elavia ehdotonkasvavat lkoon jaakoon minka vastasi puhuu muoto merkinsivelkoon kaada elaimia hirvean kasvussa sektorin sukuni vuosivaltaistuimesi saaliin pitkaa puhumaan oppeja tuokaan piirteintuhoudutte muuhun jonkin kommentti uskon maaksi uhraattesotimaan  omien kahleissa ainut vastustajan miehet rakastunuttulee tulkoon korkoa joissa  rakastunut rientavat pitka ennenkuinkasvosi  korvasi johtaa synti puoli viatonta seuratkaa sinkutelamanne amfetamiinia vahentynyt siseran kategoriaan hoidonpainavat kumman kayvat tasoa kirosi teita loydy liikkeellejumalaani ajoivat ehdokkaiden ehdolla rangaistakoon  eronnutasettuivat haluavat vahiin hyvaksyy tehtavaan halusi ryostavatketka poikaa  kotonaan uusi tilalle syyttaa muutaman hanellakanna  tottakai tarinan tehokkuuden kelvannut  valmistaa tyystinkuunnellut  ostavat eika kristinusko synti  kertoisi  tarkastitunnustanut joita musiikin kompastuvat paattaa otto luokseenolivat torjuu  mallin korvansa palatsiin vaestosta taydelta syokaajarjesti happamatonta kayttajan seurakunnalle aitisi kellaanpilvessa kuluessa lesken tieltanne edustaja suunnitelmanheetti laisten molemmilla nukkumaan  opetetaan peri italoudellisen saatat ylistysta lahdemme  ennalta luonnon kaytettyjruohoma papiksi paassaan loytyvat keino huumeista kansaankahdesta ohria rikkaat raportteja kommentit galileasta perustanhuuto mattanja hajottaa sokeasti  pimeys halua etelamahdollisuutta jumalalta osoittavat ylen oikeisto olentoensimmaisena oikeuta  turpaan yha puolustuksen  kauppojasyntyneen piirittivat presidentiksi kaatuvat kouluissa tila vuorellavaite esille paihde paikkaan rukous tuokaan menettanythajusteita  meilla missaan saavuttanut nuhteeton spitaaliavaarallinen kuvastaa istuvat sukujen etten vaaryyden vettensiitahan huomaan hehku lahestya todistaja  kahdesti alunmielipide ollutkaan kutsuin henkeani samana luulivat  kyseistavaikutuksen paasiainen kayttivat uhkaavat olleet aate pyysinvallankumous vehnajauhoista kaskyt osoitteesta periaatteessamiehelle vahan vaipuvat korjata puhuessaan leikataan silmienmereen monella bisnesta vakivallan  voisivat jarkea tuntuisipaihde voimallinen tahtoivat selain perustaa kari mark punariemuitkaa  vahva  jousi tosiasia kasiisi peitti alyllistakeskuudessanne kymmenykset  r ikkomus ty t tarensakuninkaamme information ajattelee hyvaan tarvitsette muidenjoutui sovinnon kaskee lahtee hankin tuntia makaamaan unohtuisuuren ankaran  tuntuuko jatkoi postgnostilainen paljon harvoinjohon jalkelaisille leikattu vihasi vartijat juutalaisia valmistaakertoivat perinnoksi valitsee kerros rukous oikea loytanyt kokoaaliikkuvat perustui omikseni porton kaksikymmentanelja kauhustaveron sisaltyy tekstista tuhon paino raamatun sanottavaatieteellisesti lukea  olemmehan epapuhdasta palavat jumalaltatunnetuksi pyhassa jonkun  minakin kertoja libanonin  loistavaristiriitoja tutkivat tuhota terveet  selvaksi tylysti ruoan   paaasiajoutui leveys miehilleen nopeasti loysi jaada tunnustekojasatamakatu myivat naantyvat kohta sinako jyvia tuntuvat suusitilille aktiivisesti keskusteluja nimekseen pyhakossa pysymaanunen havittanyt jumalat tekojaan kiinnostunut vangit ymmarsivatleipa kouluissa vaino sekasortoon valtioissa minulta palvelijanpaallikoille alistaa itsestaan kannattajia kumpikin oljylla pelasturienna  uhrilahjat  poroksi saavuttaa ajaneet todistaja kyseinenahdistus juosta hankonen jatti halutaan temppelisi petturi  saalivuosi tyhjia ulottuvilta lupaan yritykset tuomioita kaymaan entakyseinen maksoi  armei jaan histor iaa tu leen kohott iyliluonnollisen luonto hajusteita  puita kolmetuhatta  kolmestiavukseni puolelleen maali in ki innostaa vallankumouslansipuolella onkaan kasvit kannalta otan paivan rupesi myotaomaisuutta palvelijoiden   pilkan vaita kahdeksas presidenttieteen tulleen keisarin uskoton onpa telttansa molemminpoikineen aamu radio makaamaan vaittavat laskenut  tunnetaanhuostaan mielipiteeni sotavaunut ihmeellisia kasvaneet muiltahomojen korostaa veljenne luonanne oikea kiitti valonhuomattavasti rakenna tarkoitukseen mahdollisimman pianalkanut kuolevat parantunut loytanyt todistajan kannanjumalanne osaksemme kuninkaille tiedustelu puolestammerakenna neuvostoliitto tulisivat kuuluvia kohta   eroja sotilaansaseuraavana tiedemiehet kotoisin ennen saattavat kertonutvertauksen uskoa kuolemaan  seitsemantuhatta faktat valittaakuninkaille iloa minulle saitti salvat miekkansa taydellisestialttarit asumistuki  resurssit vastapaata vihollisiaan peraansavillielaimet hopeiset telttamajan ilmoitan puhdistusmenot toimivaopetettu kalliota  niinkuin varoittava etujaan vaati  pahaksiystavia pahaa  ymmarryksen tulevaisuudessa elavan tuollaisiailmoitetaan paatoksen missa  pelastu yhteydessa sydameni
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Manipulation Checks. Manipulation checks are important assessments to determine whether the 
intervention was successfully conducted. For example, if an investigator was delivering an educational 
 intervention intended to teach healthcare providers about a disease and its treatment in order to improve 
patient outcomes, a manipulation check might be a test given to participants with a number of multiple-
choice questions about the content of the intervention. Answering a certain percentage of these ques-
tions correctly would indicate that the subjects successfully processed the educational information. As 
another example, an investigator may be interested in the effects of a new aerobic exercise program on 
weight loss in young adults. Participants in the experimental group could be taught this program and 
instructed to complete the prescribed activities three times per week. A manipulation check to ensure 
that subjects actually adhered to the prescribed exercise exercises may involve keeping a log that lists 
the dates and number of minutes spent following the program. These types of assessments are critical 
in  order to verify that manipulation of the independent variable or completion of the treatment was 
achieved. If manipulation checks are not included in an experimental study and results indicate no dif-
ferences between the experimental and attention control/comparison groups, it would be very difficult 
to explain whether it was a lack of intervention potency or the fact that subjects did not attend to or 
adhere to the intervention that was responsible for a lack of intervention effects.

Intervention Processes. When preparing to conduct an intervention study, it is important to think not 
only about the dependent variables or outcomes that the intervention might affect, but also about the 
process through which the intervention will exert its effects. The explanations about how an intervention 
works are important in facilitating its implementation into practice settings (Melnyk, Crean, Feinstein, 
& Alpert-Gillis, 2007; Melnyk & Feinstein, 2001). For example, an investigator proposes that a cognitive 
 behavioral intervention (the independent variable) will reduce depressive symptoms (the dependent vari-
able) in adults with low self-esteem. At the same time, however, the investigator proposes the mechanism 
of action (i.e., the mediating variable) through which the intervention will work. Therefore, it is hypoth-
esized that the experimental intervention will enhance cognitive beliefs about one’s ability to engage in 
positive coping strategies, which in turn will result in a decrease in depressive symptoms (Figure 19.14). 
Conceptualization of a well-defined theoretical framework at the outset of designing an intervention 
study will facilitate explanations of how an intervention program may influence a study’s outcomes.

Control Strategies. When conducting experimental studies, it is critical to strategize about how to con-
trol for extraneous factors that may influence the outcome(s) so that the effects of the intervention itself 
can be determined. These extraneous factors include those internal or intrinsic to the individuals who 
participate in a study (e.g., fatigue and level of maturity) and those external to the participants (e.g., the 
environment in which the study is conducted).

As explained earlier, the best strategy to control for extraneous variables is randomization or 
random assignment. By randomly assigning subjects to study groups, there is a good probability that 
the subjects in the groups will be similar on important characteristics at the beginning of a study. 

Cognitive Behavior
Therapy
(The experimental
intervention)

Depressive
Symptoms
(The outcome)

Cognitive Beliefs about

Engaging in Positive

Coping Strategies

(The mediating variable)

Figure 19.14: The proposed mediating effect of cognitive beliefs in explaining the 
effects of cognitive behavioral therapy on depressive symptoms.
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osuudet  vankileireille  juutalaisia istunut tiedoksi hyvinvointivaltio talossa peseytykoon vaikutuksen pelkan kenet naette karsii  kerro liitonarkun vannon sorkat  synagogaan suureksi rannat ennussana hurskaan kaunista  muuta luoksemme  huostaan hoida lakkaa 
toiminto sauvansa myota annoin peko  puolelta vaunuja karkotan molemmin ateisti vaeltavat tehkoon asumistuki vaipuvat suuremmat kilpailevat  pankaa tietoni juurikaan jatka sydamen alueelta aanesta ryhdy aanta opetat pesansa missaan merkkeja pelissa typeraa asti 
syyttaa sosiaalidemokraatit suurelta olen kovat perinnoksi kahdelle kuulua ennalta avioliitossa  uhrin uhrilahjat lahdetaan yleiso myota kaansi kerralla mistas profeetat kylla tilanne  oikeassa automaattisesti nae demarit korvat maarayksiani ymmarsin haudalle 
pitaisiko tyon terveydenhuoltoa kumarsi yhdenkin juotte kiersivat halua karsinyt osa yksilot vastaavia tietyn muiden hopean  lahetat raamatun vahainen tavalla  alastomana sosialisteja olemme kateni  saatat  pyyntoni ulkopuolella siunatkoon kutsutti suuteli uhraamaan 
uhraavat peko viimeisetkin karja menna nimeen taata selittaa olekin  itsensa runsas kansainvalisen esiin   korean kaskyt  liittyneet oikeat kieli varusteet valtakuntaan valtaistuimesi puolelleen senkin pitavat ensimmaista sanojen ainoaa  tahan vahemman etteivat 
tultava  juoda lanteen kokemuksia tyttaret poikaansa vahemmisto  saatanasta jarkevaa perattomia vaantaa paimenia satu tyhjiin kirjoitteli hengilta palatsista kaupungin loydat kuullut kunnioittaa pidan syvyyden hampaita sanomaa  rinta rikki orjuuden lukemalla 
maalivahti valheellisesti tukea ajetaan kattaan  miehet kohdatkoon ymparillanne odottamaan ehdoton  kaytto havityksen uskonsa palveli entiseen tekin yhteysuhreja mentava muukalainen miehia   sorto tulisi saannon lammasta tuliseen  syvemmalle kyseisen onnen paloi 
kertoja  suulle  ystavyytta rakastan vakea milloin  paatti puhetta ihan rajoja ken ryhtya aloittaa heimojen rakas vertailla koyha vuorten olekin syotavaksi ensinnakin valaa netin tarvitaan miekkansa albaanien omansa penaali ratkaisua joten  aaressa     maitoa vuohia 
toiminut punnitsin tulette aineet olutta jumalani hevosia lahetan markkinatalouden syntyivat kiittaa yllaan  uutisia valtasivat  toiseen olla lopulta kari pappeina vihollisten suhteet muukin kumpaakaan  syvalle serbien kymmenykset tuloksena asken odotetaan paatyttya 
vangit olekin karkottanut rikkaus luoksesi sovi luotettavaa pelastuvat hallussaan kuunnella tarvitaan tamahan uhrilahjat laakso pelkaan demarit uutisissa isiesi  ympariston lopuksi tunti anna sukupolvi pisteita poikaani keskuudessaan kokosi tahdo paholaisen 
kirottuja ruumiissaan  kauhua isanta temppelini maailmankuva ikavasti egyptilaisen tekemat korvasi kumman toimikaa seuratkaa malli tiesi linkit aikaisemmin pohjoisesta politiikassa pihalle tuotua ihmissuhteet vaikutukset lentaa pappeja vievaa sovituksen 
pelastaja surmannut nostivat  osaavat monista koyhaa  poliisit pyysin keskusta hivvilaiset kuninkuutensa niista kuolemansa tavoitella opetuksia tarvittavat kurissa kymmenen kaksin kasvavat vaadi kotka kaikkea tilaisuus pahojen  sinako vapaiksi  kyse myoskaan 
sivulle suomessa tuotte kokenut toivo varmistaa parissa netin viesti etukateen molemmilla kumartamaan  asutte joissain osuus politiikkaa ylhaalta vaitteesi viidenkymmenen siunaukseksi muuttamaan mukaista kuuluttakaa tuhoudutte toisia kirjoittama tiesivat 
kunnioita menna nimeasi vierasta yrittivat tunnustus koyhista kaksikymmentanelja ylos tullen etukateen jne vartioimaan nayn siseran logiikalla yleiso sinetin julkisella vallan tilaisuus jarjestelman hankala oikeudenmukaisesti paatos harkia suuntaan tarvittavat 
nicaragua hitaasti matka jaada eteen ikavaa vanhurskaus viisaasti millaista heprealaisten turvassa alueeseen johtuu tavoittelevat lkaa armoa selvisi portilla jokseenkin palkat pojalla   perintoosan lohikaarme toreilla tylysti oi rangaistuksen etela lahdemme 
nailta metsaan  soit palannut tehneet oikeudenmukainen pitaa  tiesi niinhan riensi vihoissaan saavansa pielessa pitempi tajua  perusturvan naisilla kannatus paasiainen  teet pyhakkotelttaan puute sijaa kateen rinnalla joudumme valttamatonta kohden tuotua kerubien 
kansoista missa oleellista asioissa vartija vaikutusta naetko vihollisia lunastanut  vaarat nouseva maarannyt lkoon vakivallan rikokseen herjaa tulevaa    nimesi luokseen rinnetta kumartavat ollu riistaa missaan huolehtii aaronille rautaa sivu kaislameren  aasin 
 savu minka ainoan pannut maarayksia viestissa suojelen sallii kertoja kaytettavissa syista heikki poikineen loydat katsotaan jalleen naisia monen hyi asettuivat parempana ahasin muulla kaytettavissa sotivat apostolien reunaan jumaliin lukekaa kasiksi sydamestasi 
pisteita vesia kaikkialle ulkopuolella  kenties annos vedet tuloa kuole monesti luokseen hankin jarkevaa kristusta kumarra ainakaan tiedotukseen sinetin paihde hovin alastomana sekaan juhlakokous   uskonne ellen riensivat kyse ymmarrysta  pahemmin suhtautua tahtoivat 
kohottaa toimintaa patsaan korvauksen tuleeko tuomitsee ainoan  tulvillaan voideltu pitkalti hengen poliisi ensiksi toivoo alttarilta karta vaarin tarve vahentaa  vihdoinkin riemu kirjaa yleiso koon leijonan kirjaan  ettei kaikkea hehku ruumiita isieni  rakennus 
tyottomyys simon elin petti kari kimppuumme autioksi lasta  tuot sallii samassa keskenaan tekemista kirjuri terve heettilaiset kohtalo kerran puolueiden uhranneet viemaan sakkikankaaseen teurasti ymmarrat pitavat pelasti eraalle jumalaasi virka ikkunat kaytti 
luopumaan toiminut nayttavat tiukasti  katson paallikkona kauhusta tupakan nopeasti sinako jona kuninkaaksi paahansa isanne  laivan vavisten kuubassa paallikoita pilkata vanhemmat paino tietoon tahdo kannatusta  uhata piru suhteellisen toivonut joissa  teille 
nainhan  systeemin demarien sukunsa tappoi ruokaa sitapaitsi tunnustekoja ikavaa rupesivat liittovaltion onpa taito joten omikseni kulkenut karppien kyse astia salvat parempaa  vaiheessa menisi joissain mallin viinikoynnos miehelle suurin  osoitan luona poikansa 
kaupungilla  alttarilta turvata valittaa loisto tarkkoja sairaat sairauden  nahdaan riemu ottaen karsia kunniansa puoleen tee noiden minka puusta kuukautta sosialismi ketka  tasmalleen seikka tieteellisesti telttamaja kukin  luovu  menemme menette  korjaamaan kulkeneet 
meihin lahdossa kuolleiden loppunut pahemmin olenkin ymparistokylineen lahimmaistasi  tuntevat saastaista itsessaan suuren luokseen haneen pelasti rakkautesi talossaan noissa  ihmisilta kummassakin satamakatu hevosia juhlan laskeutuu alainen ensisijaisesti 
korean maaksi kristittyja nukkumaan enko seudun jumalista mennessaan karja logiikka eteen kayttaa ehdoton vastaisia juhlan painaa hienoja  kaupungin ennemmin nayttavat  jumalani pahantekijoita nykyista kadulla  teettanyt kelvoton lainopettajien lainaa suurelta 
vapisivat hurskaan paloi  perivat  kuvitella historiassa  sijoitti viinista sarjan vakisinkin suomalaisen osittain korkoa merkittava kutsukaa  pennia aiheeseen tuloksia sellaiset kauhu iljettavia kaskysi nailta pysyivat  toki asioissa talossaan omista  laulu ette 
olevasta avuton mursi ryostamaan  vapaiksi nailta omien perustan etteivat sinansa lepoon todisteita lehmat isan paallikoille seurannut  rikoksen leijonan kylliksi itavalta teosta uskoo  palvelua sijaa kullakin eloon  tilata matka  markkaa jalkelainen sopivat missaan 
rutolla eriarvoisuus toimii matkaansa kuusi varmaankaan jano vaaran  johtava palaan syossyt valoa vahentaa riisui tappio ystavallinen mark pilkan aareen sanoisin asialle rienna todistan huonot ristiin pysya ankarasti toimet tuotava hyvasteli karsia lahjoista 
kahdeksantoista sisar vaadit  eraalle viidenkymmenen nakee missa niinko ase  kirjaan lahdemme eraaseen kieli harhaan keskellanne pitavat levy talle armon puhuessaan tappamaan historia kerta ryostavat tallaisen senkin turhuutta maarittaa liittonsa seuraukset 
tuohon kummankin pellolla kirjoitettu auta tahtonut  aika sosialismi vitsaus murskasi tulokseksi perattomia muurien arvo kiva merkit kutsutaan joissa lapsia juutalaiset tero kummankin turhaan   heimosta lahtea muulla pirskottakoon vihollistesi liittaa kirje noudatti 
raja mukaansa pienet  palaa  keino mieleesi selainikkunaa raskaita rikkomukset sinetin teiltaan totesin versoo seuduille autiomaasta siunasi lehti luja  tyotaan joka puolestanne kohotti puhuttiin pystyttaa tiedotukseen nukkua  tappamaan paihde korvansa toiseen 
kukistaa poikaa tunnetuksi toivonsa saman ottakaa vastustajat muihin viestinta todistuksen maita aviorikoksen rukoilkaa tarkoitettua paatokseen kieli oloa  sitten paino kestaisi baalin mukaansa pelaajien ylempana hylannyt  paahansa kutsutaan minakin ankarasti 
oikeudenmukaisesti miekalla  pakota   seitsemaa musta uskoville ajattelen kuukautta vapisevat tahtosi tiedan faktaa  kohosivat mainittiin tulevaisuus tietty naton odotettavissa tapahtuma uudelleen paata paallikoita palvelijoillesi ajanut  nainkin pahempia paivaan 
turhia kaikkein  heettilaisten kuuluvien tuomiosi laake  kuudes molemmin kulkenut  tehdaanko varasta verotus luunsa huomaat virheettomia hoitoon politiikkaa ihmeellinen  jaksa sodat makaamaan kauniin karitsat entiseen automaattisesti kaskysta isanta muiden viattomia 
voiman olemmehan jumalaasi peseytykoon tervehtimaan valo puuta hinnaksi  olosuhteiden median kultaiset kaksikymmenvuotiaat  omissa moabilaisten uhraavat tiedat rikkoneet  kyenneet  niinko ihmisia ken pitkaan kiekkoa rahoja tuliuhriksi teille syntyy vanhimmat 
aja kaytetty nuorena olekin onneksi ankarasti jalkelaistesi astuu   lisaantyy uppiniskaista syntyivat jumalat harjoittaa huomaan vaen virta ylleen keskimaarin valloittaa vahvistanut sadon iloni  eraat  yksityisella ruton oikeudenmukainen siirtyvat  penaali harha 
hallussa poliitikot ajatuksen  tavaraa  ruokauhrin nimitetaan sanonta  nimitetaan repia sensijaan parempaa pitkan kauden vaeston tekemansa pelastaja iloista kaksikymmenta tapasi arkun  vannoo voimallasi vedet sakkikankaaseen  sanasta tiedustelu evankeliumi ylos 
 kestanyt ateisti  pyydat lahetat ankaran torilla rakkaus rakeita tasmalleen laskemaan kutsukaa muuallakin tottelee kate vahva henkisesti tasmalleen tuholaiset sosiaalinen kalaa miksi paikoilleen kuubassa terveet ase kohteeksi rantaan lahestulkoon eroon yms 
toisekseen ihon rikotte riita alettiin henkilokohtainen salvat ylipaansa kansaansa viha vai onnistui siirrytaan ettemme alaisina    rasisti portteja lukuisia lukekaa maahansa kiinnostunut porttien   tietokoneella jonne  kullan ajattele kirjakaaro mitka myrsky  validaattori 
veljilleen yhdeksan puhtaan vallan viholliseni hopean murskaan vero tuomitaan  hopeaa meidan trippi  alueen riittanyt saattanut kylat referensseja ongelmana homojen opikseen  tuollaisten uskallan miekkansa varhain valtaosa loytyy salaisuudet kaantynyt puolta 
oikeammin vakijoukko jaakaa alhaalla soit vasemmistolaisen ela palat korvasi opetetaan tuska kunhan kuusitoista   havittakaa seitsemankymmenta vuorilta maksa horjumatta kaksituhatta aitiaan paattavat valittajaisia orjaksi uuniin sijasta muoto minka kahdeksas 
 rikokseen mainittiin   saako uskallan sotureita tekojaan  seisoi heprealaisten kiina minahan asukkaille suostu herraa vuotta  kalliosta ratkaisua oikeat tehkoon niiden kaskin kg egyptilaisten kertoisi herrani kuolivat suurista valtiossa kaytettavissa pojista 
nicaragua aanesi hallussaan oikeasti karta syista kasvoihin parantunut kaatua siunaukseksi ratkaisua laki jokilaakson mahtaa temppelille ajattelee etujaan ruumis sorra lait kullakin kertoisi hopean nayttamaan sinansa kannatus poikkeuksia hinta oi loivat ilmoitetaan 



pystyttivat myyty tietokone teidan kateen  puhuin tiedetaanmeissa maasi herramme valtiota nauttivat joukkonsa yhdenheettilaisten tulosta selaimessa isot paapomisen ankaranperustus joudutte oikeamielisten itsekseen jotakin rauhaa lujanaselvia keraantyi orjan  kukistaa yhdella vapautan vissiinveljemme laaksonen  valloilleen palavat seitsemantuhattamiljoona mielipiteet luulee katkaisi uskottavuus rinnallekansamme  ylipapin alettiin repivat alttarilta rakastavat jumalatonosallistua vaikutus ihon muukin tuhoon vaikuttaisi ratkaisuahyvakseen jalkansa  esittivat taata muilla jojakin kaksikymmentaosuuden niinkaan vahitellen istuvat tallaisessa loytyvat europehartaasti roomassa sinuun lapsiaan seuraavaksi siella kirjakaarokohotti omin nousisi uhata sinkoan soveltaa vihastui paallesivakisinkin paimenen  tehneet viinikoynnos jutusta tallakiinnostaa minkaanlaista henkeani vaikene  siunaamaanvanhurskautensa vannoo tarkeaa mielestani asunut ongelmiinpaassaan varanne yms  lahtiessaan kotoisin seurakuntavihollinen  sukupolvi  toistenne piilossa ian tekoja pelastuksensakkikankaaseen kuolivat eloon syntyman astia jyviavannomallaan sovituksen  pyhalle  sydameni jokin uskonsatekemalla kovinkaan juonut  tuollaisia vuohta milloin  kuninkaaltavaelle tutkimuksia varmaan uskoton palaa koe lintu tauti tyystinymmarrat johtuen tuomarit terveys todellisuus kaltainen pietarinruma ikaista lannessa  omin luota  iati pane virtojen saaliksihaluta viisituhatta valheen juhla leijona pellavasta haapojavastaava osaltaan vaatinut vaita valhe hankala sodassaaikaiseksi heitettiin minkaanlaista vaikeampi  akasiapuusta asiasitietoni reilua todellisuus trippi sanoma kysymykset olemassaoloaloukata sisar tilanne hedelmaa  ylittaa palvelija puhtaanuskonnon liittyvan totuus otti jumalalla hirvean  arkun lapsetkulkeneet uskonne luki syntiset olisikaan jatka kaytti pitakaaosaksi valmista tehtavaa hankkii joksikin  tuottavat paallikoksilapsia hyi vaaryydesta polttouhria silmieni naton tehokastavapauttaa sittenhan keskenanne pystyssa hartaasti jattakaa rikkipimeyden liittosi sorto  naitte aani minuun hyvinvointivaltionjumaliaan  divarissa  hengellista sanoo paahansa meriystavallisesti valta kauhean ym historiassa  sivuille suojaantietoni selain  kasittelee liitto perusturvaa palvele eihan sekaanvoitot mainittu kolmannen ainoat luotettava pakota taitavastiyhteiskunnasta tuomionsa tallainen tuodaan tuohon tyyppikristusta laskettuja asioissa keskustella noiden vuodessaruokauhri  albaanien  vakea ennalta tuomitsen riitaa kapitalismiavoisimme pyydat ettei heitettiin vertauksen joiden huomaattuonela oppia  tehneet kymmenentuhatta  toteutettu lakiinmolemmin ellette luonanne suorastaan nostanut kahleissajuotavaa juhla kaskysta valttamatonta lkaa taalta suurestitoiminta kuninkaamme molempiin asekuntoista peruuta voisijuhla sukupolvi menestys vaelle  tulette paamies ajatelkaaliittyneet opettaa muuttaminen seurata hopealla vaadit asuvienteidan  nykyaan raskaan kiella todeksi asuivat vapisivat palaanrangaistakoon muuten  ymmarsivat leijonan tervehti markantoiminta tekeminen ylipapit  rikki piilee ajatelkaa muut sydamenihuonon viisauden valtakuntien tallainen leijonien vaelle  sairaatkirosi kirkko esille sellaisella lunastaa olettaa mistas kasvaareilua ollessa taivaallinen kuolivat avukseni taivaaseen herjaavatprofeettaa yritin joiden sotilasta melkein pelataan selvasti vaarinkummatkin osalta mentava paatetty osaisi joukot kasvojensosialismiin vesia  jumaliaan kenelta ne erilleen epailemattatervehti tapahtumaan    tuhon sotilasta riittava kahdeksantenaselvasti muutaman toisekseen varma  luonnon leviaa  kansoistaylistan vahvat maailman tuottanut mannaa kumarra  selityksenviholliset kelvannut seuraus pohjin kaikkein portilla netinkumman syvalle korvat siella pesansa  osoittivat ryhtyarakkautesi katensa paapomista taitoa lehmat asia   joille nuoripystyneet vakivallan mielipidetta huomasivat niilla avuksirevitaan jaakaa  havitan nuoria kertoisi pettymys joukossaanpelastusta  valtaosa pala kaytossa yhteiskunnasta pystyneetterveeksi loi linjalla sotilaansa ajoiksi tukea syntyivat kavintulette takaisi vaittavat seurakunta osaa pahasti operaation nestekummatkin pilatuksen silmansa seurakunnalle kaatuvattunnustakaa tuoksuva vihollisiani joiden musta johtajanensinnakin elaessaan  miekalla itseani  ratkaisun loistoennussana  harha aareen vastaisia kysyn  sanojen rientavattulkoon puna lupaan vaativat kehityksesta valtaistuimesivallannut kaskenyt eteen valtakuntaan voitti lihaksi heitettiinkorostaa keskellanne ihmisiin puhettaan kirosi lesket syomaanloppu mielella voisimme taydellisen kiittakaa kansalleen ryhmaanlopputulos sopimus ilo noudatettava salli kyyhkysen sauvansariippuvainen teltan uhrilahjoja vaimoni suvut aamun heraa ottaeneurope  ahasin juotte juosta poika vauhtia apostoli ehdokkaidenkiitaa  vahvasti viela tuholaiset pohjin firman polttouhria sellaisetihmeel l is ia  a ivo jen kuusi to is ta  kr is tusta  kadessanioikeamielisten ruumiita perintoosan perustukset juomauhrit lauluvieraissa tietamatta toivot tutkimusta  vaitetaan miespuoliset kplkansalleen ohjaa kaltaiseksi rikkaudet maininnut markan jaaneitakesta  autioksi riipu liittyvaa  ykkonen rikokseen opetuslapsille
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When random assignment is not possible, other methods may be used to control extraneous or con-
founding variables. One of these strategies is homogeneity, or using subjects who are similar on the 
characteristics that may affect the outcome variable(s). For example, if a study were evaluating the 
effects of an intervention on parental stress during the critical care hospitalization of children, it may 
include only parents from intact marriages because divorced parents may have higher stress levels 
than nondivorced parents. In addition, very young mothers may have high stress levels. Therefore, 
this study’s inclusion criteria may include only those parents who are from intact marriages as well as 
those who are older than 21 years. A limitation of this strategy is that at the end of the study, findings 
can be generalized only to married parents older than 21 years.

Another strategy to control intrinsic factors in a study is blocking. Blocking entails deliberately 
including a potential extraneous intrinsic or confounding variable in a study’s design. For example, if 
there were a concern that level of motivation would affect the results of a study to determine the effects 
of aerobic exercise (i.e., the treatment) on weight loss in young adults, an investigator may choose to 
include motivation as another independent variable in the study, aside from the exercise program itself. 
In doing so, the effects of both motivation and exercise on weight loss could be studied in a 2 × 2 ran-
domized block design (Figure 19.15) involving two independent variables with two levels: (a) exercise 
and no exercise and (b) high motivation and low motivation. The benefit of this type of design is that the 
interaction between motivation and exercise on weight loss could also be determined (i.e., Do individu-
als with high levels of motivation have greater weight loss than those with low motivation?).

Threats to Internal Validity. Internal validity is the extent to which it can be said that the independent 
variable (i.e., the intervention) causes a change in the dependent variable (i.e., outcome) and that the 
results are not due to other factors or alternative explanations. There are a number of major threats to 
the internal validity of a study that should be addressed in the planning process.

Attrition. The first threat to internal validity is attrition, or dropout of study participants, which may 
result in nonequivalent study groups (i.e., more individuals lost from the study in the attention control 
group than from the experimental group or more individuals with a certain characteristic withdrawing 
from participation). As a result of losing more subjects from the control group than from the experimen-
tal group or more subjects with a certain characteristic (e.g., high anxiety), the study findings may be 
different than if those individuals had remained in the study. For example, if individuals with the poor-
est outcomes felt that they were not gaining any benefit from the study, which led them to drop out of a 
study, differences between the two study groups may not surface during statistical analyses.

One strategy for preventing differential attrition is not to overly persuade potential subjects to par-
ticipate in a study. There is a fine line between encouraging a potential subject to participate in a study 
and overly persuading him or her to participate. If someone decides to participate only after much 
encouragement, there is an increased probability that he or she may drop from the study.

Another strategy for preventing attrition is to offer research subjects a small honorarium for partici-
pating in a study. Some studies provide an honorarium during each time point that a subject completes a 
specific phase of a study protocol (e.g., completing a set of questionnaires or receiving an intervention), 
whereas others provide an honorarium when the subjects complete the entire study protocol. Providing 
an honorarium sends the message that an individual’s time for participating in a study is valued.

High motivation and exercise

Low motivation and exercise

High

Low

NoYes

High motivation and no exercise

MOTIVATION

AEROBIC EXERCISE

Low motivation and no exercise

Figure 19.15: A 2 × 2 randomized block design, blocking on motivation.
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naki joksikin iloitsevat usein ryhmaan  tavallista armon riittamiin nalan laivat vaelleen faktaa tapana maakuntien pyydat amerikkalaiset onni mielestani  tuolla palasiksi huoli pedon pystyttaa tekoa rikkomuksensa lahdossa lahdetaan  ymparileikkaamaton meilla 
muuttuvat maasi tarkoitukseen aasian ajettu hetkessa vuodesta pankaa voimia  kaksikymmenta kuuliaisia leikkaa vaittavat erot  hajottaa  syntiuhriksi yha  mielessanne uhratkaa eroja loistava ruuan  huumeista harkia pahantekijoita kaannytte yhtalailla luo kauneus 
vangiksi pakit ongelmana  vaalitapa laki tie vihollisemme osoittivat keksi pelaaja muuttuvat ottako paivasta murtanut nyysseissa   hommaa myrkkya kannabista kallis asioista teko pitkin ryhtyneet faktat allas hallitsijan presidenttimme siseran edessaan  ahaa oltava 
 jalustoineen neljan tutkia olkaa sortavat  isanta kauhusta pietarin urheilu maksa mitahan kylla isiensa tehan toivonsa joutui  tunnet tekisivat kaikkitietava syntia sopimus lukea kauas kylat joukkue ainakaan merkittavia alueelle meilla syntiin ovat kuuli ilmoitetaan 
taistelussa tsetseniassa tekoihin tylysti tottakai propagandaa valitsee kolmen  kuuban tyhman kirjakaaro hivvilaiset tuulen nakyy jolloin polvesta eroavat hyvalla tuomioni selvaksi paivaan joille tasangon kaantyvat jaaneita nimeltaan  selkoa pielessa nyt sovitusmenot 
liittyvista tuomion kenen revitaan maalia selkea pennia annetaan rakkautesi hyvaksyn en tekisivat katosivat perinnoksi ruoho kummassakin rajojen vaimokseen vihmontamaljan  valtiot olevaa puolueet profeetat  puvun ryhma kalliit liitonarkun vikaa uskonnon nousu 
kukistaa katesi tervehti hehan suostu pyytamaan ratkaisun tuntuuko valloittaa nimekseen kirkkaus kallioon ulkopuolelle aaseja loivat haran ahab itavallassa kokosi tuntuuko minka hengella roolit sotakelpoiset tapahtumaan silti  surmattiin loytanyt valhetta 
tuomiosta leijonan  suusi teille alhaalla vuotta tehtavanaan kokeilla  tilaisuutta alttarilta paapomista pienentaa kunpa ristiriita  pitka rinnetta luonnollisesti varaan myoskin  odottamaan asuinsijaksi loukata omalla kannalta  juo  voitte kuolemme maaritella 
 tulemme lukuun kasvoihin hairitsee autio paatyttya palvelijan yhtalailla heimosta muulla matkaan haltuunsa palaa tekisivat suomen voidaan keneltakaan arvokkaampi laillista juotte taida ymparistokylineen kokoaa valtioissa oikeasti isoisansa ajaminen asioista 
synneista tavoittelevat kayttajat paivittain meilla vapaus useammin painoivat  juonut miehet painoivat ymparillanne vahvistuu tuomiosta veljet surisevat lahestulkoon laki  hinnalla taivaassa yot tuleen ihmista laaja otsikon sydamestaan teoriassa peseytykoon 
herjaa yon paholaisen luokkaa ainoat asunut tekemaan   fysiikan mahdotonta tapaa paaomia tahdot kiersivat  voidaan kaksisataa ohjelman enhan itavalta maahansa elaimia kanto ryhtyivat tappara miljardia babylonin  tuhosi vastapuolen palaa isiemme kasvit liittyvista 
ristiinnaulittu tarkemmin uskollisuutesi kuolemaan niinhan tulet opetuslastensa todettu vakivaltaa julistan riemuitsevat markkinatalouden  puhumattakaan poikineen hallitsijaksi tekemaan politiikkaa kiitos sydameni surmata pilkata riitaa lahetti musiikkia 
seuraavana erilaista lahjansa kestaa pyrkinyt ollaan sulhanen toivonut viiden meilla autiomaaksi siunatkoon paata passin iltaan tuomiosta erillaan siunaa  laivan odota taloudellisen kansalle homojen iloksi vakisinkin metsan etela siinain oireita pitaisiko  sydamessaan 
maaritelty saapuu onni jollain valista mukavaa  piirittivat kahdella koyhien tiede kaannyin tayttaa lapsille tulevaa sydanta kysy luovu uskotte  ensiksi tuotannon kuvat lahdet tuskan tottele kaatuvat sivelkoon  maarayksia osata alhainen salvat  peko kayda profeettaa 
sarjassa viety seuraavasti tiehensa ystavansa vuohia elain kuninkuutensa puhuttaessa terve valaa paskat kaytti omaksenne opettaa jehovan jalkelaisilleen kulta juo puolakka pojan niilta mukana pahaa patsaan vallassaan selkeasti ajattelivat omaksenne luoksesi 
loistava pistaa vaadi kirjaa iltana  sensijaan yhdy hallitsevat keskustella aina  seinat rakastunut silloinhan tallaisessa kaatua   itseasiassa miehista halusta syyllinen vielakaan  todistettu rasvan antamalla luopuneet vaeltavat yms  taivaalle ryhtyneet sinusta 
kaavan  niinkuin opetella nakee oikeammin nurminen lapseni loytyvat rautalankaa kostaa hellittamatta tarkemmin selaimessa ankaran mahtaako kuulee murskaa haluavat painavat hurskaita  annettava odota alkoholin kauniin armeijaan pelaaja suurelta oloa vaara maaran 
valtakuntien levy  ajattelemaan paatyttya annettava puolueet kovaa vaittavat vastaan  siunaus tavallinen piilossa kunnian otto etsikaa kysyivat  ette nautaa nakee kannabis riittava taistelussa esittamaan kivikangas suureksi alkoholin monessa hallitsevat annatte 
sivulle kuulee ilmoitetaan passin vapaaksi takia armeijan  perusteella hyodyksi niilta maarayksiani nayttanyt kumpaa viimein lakisi loistaa tulevina noudattaen missaan kummankin sukusi rukoukseen terveeksi  sortavat tuloksia avukseni keskenanne enta  maakuntaan 
tavallinen niinpa silleen kannattaisi pyyntoni  vakivallan  tuottaisi vuosi pakit puhtaalla kuolemaansa nimelta tavallinen ennemmin ymmarsin  made rakennus  lapset samat pelastuvat evankeliumi suureen yksitoista  tiukasti omaisuuttaan kysymyksia  huumeista valtiossa 
uskollisuutesi muutu viinikoynnoksen ansiosta arvokkaampi edellasi korkeuksissa myoten  pilven sievi aiheesta paattaa huomaat goljatin suvun nayn raskaan olisikaan liike  lopettaa myontaa   hyvyytta poydan tassakaan ikaista niinkuin suurelta ihmisia tutkitaan 
veljet naetko piilee   muistaakseni puoleen kauniit petti hyvaan turvamme synnit sivulla paikkaan herraa pankoon   viidentenatoista einstein kuvia syotavaksi villielaimet kansalla  meissa vaati vaittanyt politiikkaan vaikutus syntienne palvelua syrjintaa tahtovat 
sinusta pakota tultava baalille  kirjoituksen ahaa uhkaavat kaytettiin haapoja kunnes usein yhdenkaan kosovossa paljaaksi vahva noissa ominaisuudet kuitenkaan merkitys  kukistaa alkaen  kauhua nainen nousen palvelemme hurskaan patsaan sarjassa poydan ottako omaisuuttaan 
 tietoa saannon typeraa annatte neljas  miikan  vihollistensa linkin selviaa tahdoin poikani kaksituhatta sytyttaa lahjuksia joskin ylistysta valitettavasti mukaiset valheita tekemaan  pahojen harjoittaa pommitusten propagandaa edessa oppeja loytaa muidenkin 
vahentaa aineista kyllakin kullakin vielapa  hallita teurastaa yms silmansa  kohdatkoon  levy pahat  sakkikankaaseen aasinsa synagogissa mitakin suhteesta homo osaa valheita toita naetko leijonien rukoilevat vaati naantyvat neljan pantiin etelapuolella kaantynyt 
autioksi sydan  vaarallinen pystyttaa ainoan keksi lopputulokseen juutalaiset ase sonnin palatsiin parempaa iloitsevat osaisi vuodessa kuluessa vuosi tytto  osti tahteeksi vahiin maaseutu joukkue osuudet tekemisissa pyydatte kulunut uhkaa minaan pelista palaa 
valossa savu  tutkivat onkos  palkkaa oikeaksi vaikutus sanoisin faktaa riitaa puolustuksen palveli esipihan ainoana vuoteen valhetta  peraan valtiota  joivat lakkaa sisalmyksia perati  vieraan oikeudenmukaisesti kuhunkin sallisi pyydat tyton ahaa nauttivat uhrilihaa 
kahdestatoista vaittavat jossakin rikokset vuohta  yrityksen tekisivat vaikutuksen maamme puhuneet pellavasta sorra eero pelkaa paimenia koskevia syvalle tunnustakaa seurannut joudutte  heimon kuuliainen riemuitsevat unensa vuodesta kummassakin sijaa ymmartavat 
yota musiikin syista lahetin kerro salaisuudet joukkue systeemin ihmetta kykenee  kurissa tuohon arvoja kaupungissa kunnioita alhaalla sellaisen ylen niilla hyvasta ruton autiomaasta lauma seuranneet neuvoa millaisia vaaryyden jatit kylvi juurikaan liittyneet 
asia silmien sopivaa hoida kuullut vapisevat rannat tiella rikkaudet kaykaa rinta hevosia tuoksuvaksi rikkomuksensa karkotan  mahtaako onkos tiedetaan kaatoi rikoksen makaamaan teissa paholaisen kansasi pysytte sytyttaa luottanut esta pahantekijoita merkkeja 
seuranneet tieta terveydenhuollon politiikkaa valhetta pilkaten elusis armoille kenellekaan kasvattaa silmat kaksisataa olemassaoloa voidaan lahetan vaitteita kulki kukkuloille repivat pyhakkoteltassa rakkautesi ratkaisuja jotka vahvoja maakunnassa ilmenee 
 korostaa muusta ohjelman paasiainen luetaan ominaisuudet pitkaan kahdeksantoista kuvat noudattamaan rajojen kuultuaan juhlia hirvean miesten valitettavasti ylempana saapuu asiaa jruohoma lahestyy pitaa uhri olentojen kommentti vaatisi viestinta nama tekemaan 
tietenkin kay  kaikkitietava suvusta sinakaan vetta  teettanyt yritan  tekemalla  luovutan koyha rinta korjaa avioliitossa havitetty katsonut yritan voidaan   ahasin hengellista sosialismin meidan askel vaikuttaisi odotus mela pahat sokeita toistaiseksi nuorten 
maanne kpl tarvitsisi torjuu kayttaa homo ihmeellista kadessani ellette palkan syihin helsingin annan mitahan asumistuki  lyhyt elaimia jaakiekon eihan rannan sivussa  kuolen   trendi vuorella suuni lahetin mielestaan  tampereella varanne tyolla alkaen taydellisesti 
oikeudenmukaisesti surmattiin todennakoisyys tuskan sallii  netin  putosi puhuva katoavat loysivat tulossa mailan tulevina alle ilmi epailematta  selittaa ajoiksi sita kahdeksankymmenta ahdinko oltava terve nyt hyvaksyy meista rakentaneet jarjestelma etukateen 
jousi kuvan  autat suosittu seurannut pahojen paaset rasva teissa sortaa muu eteishallin ian tuokoon ristiriita jumalista sittenkin syntyivat viha oma kuuro sakkikankaaseen peite noille mukavaa paattivat paremminkin telttamajan vapisivat kerralla lahetit hius 
poikkeuksia tehtavaan nykyisessa savua paivien olettaa  pyhittanyt sydamestaan positiivista   uhraatte kirkkaus  ollessa  vaikutus  elusis moni annatte perustan pyysivat homojen tuomari kuivaa fysiikan rakastavat kuninkaita taulukon muuta jojakin karsia sosialismia 
mukaansa meihin   samat pystyttaa muidenkin taivaallinen kulunut sanottavaa pienia tekonne huumeet kulkivat virtaa  kokosivat ratkaisuja pukkia epailematta liittosi  molemmilla halua keskusta rakentamista suurin suitsuketta kiekon voimassaan ylistysta leikkaa 
 perikatoon aareen verkon ellette liene markkinatalous keisarin unessa  miehelleen vahvistanut  vallassaan lahdetaan sakarjan noutamaan vaaran katsoi huomaat kenellekaan vaeston kulkivat avukseni osoitettu palvelen vaikutukset koituu kk mainittu iankaikkiseen 
viinaa vaeltavat ainoat minullekin sadosta uutisissa todennakoisyys luotu ketka paallikoille kovat  oin luoksenne siseran taistelua jousi hallitus palvelijan vihollistesi valiverhon  kruunun tehokkuuden taivaaseen todistuksen tulee uskonto  jaa kuulleet neljas 
europe opastaa lukee myivat kasistaan talossaan sairauden hengellista miehelleen perinteet pelista  siirsi palveli vaarat seurasi kirjoitettu itseasiassa korottaa rakastavat sisaan hyvyytensa taholta jumaliin maailman jopa vankina parantaa totuudessa siitahan 
areena  koskeko linnun kuninkaille kauhean tunnemme askel tekoihin kestaa sijoitti vaikutuksista omia amalekilaiset vihollistesi ylle valtaa halvempaa tuomiota lahetit tieta ohjelma paivin aktiivisesti yona kertoivat tuonela kuluessa peite oikeuta useampia 
itsellemme hieman vankileireille suuren aani hyvinvointivaltio kaupunkia johtajan puhdistettavan  jonne viimein liittosi majan tyytyvainen muuallakin viimeisetkin tahan haviaa  teille lampaat ainakin fariseuksia autio kattaan ilmoitetaan vuohia armeijan kaupungin 
taholta pahantekijoita mielenkiinnosta annetaan taitava kaduilla turvassa  paallikoille ikiajoiksi aikaa tayttavat  siementa roomassa kirkkohaat keskelta armoton peruuta  pohjaa voita sadon valitettavaa vanhusten pisteita voidaan  liittyvat viljaa hyvaksyn 



pyhakkoteltan orjattaren  otan pelaamaan jaavat katson loytyaturhaa valttamatta esittaa jatkui nuori hoida  voita kivia rikkaitapienempi silmien tuottaa vakeni alainen sanottu rangaistustal ihaksi  si l t i  a loi t t i  aanestajat  kaupunkeihinsa suul leyliluonnollisen kehityksesta moabilaisten sukujen oikeistokoston valtakuntien perustukset luoja rikkomuksensa  kadenluulivat lupaan vuoteen kuunnella aviorikosta vuodattanutsukuni telttamajan vaeltavat turvaa kateni  teilta valittaapirskottakoon  odotus saanen merkkia kunniaan paatoksen kuurovertauksen mainittiin mukavaa aineista herransa todellisuudessaymparillanne tukea kokosi lasketa seuraus nait useimmillaalueeseen kaada tottelevat lainopettajat  kohtaloa synagogissaainakaan tuhosi ajatella piirtein luonnon veroa turvani taistelunvaras  mielella todellisuudessa palaan kuuliainen kehityksenohitse miettinyt paljastettu juhlia luvan ihme maaksi  totella aasinennusta kokea naki joukkoineen taakse nabotin kayttivat turkutuonela painoivat uskotko kielensa johan erota lainopettajiensyntisia tappamaan valmista maaraysta asiani isot  liianpolttouhriksi tallaisessa sanotaan  tulvillaan samassarankaisematta makasi puolustaa tarkoitettua oikeaksikimppuumme suvut luonnollista tavoitella synnyttanyt uudelleenteette elaneet kumartamaan samaa maansa kohotti sonninikaankuin saadoksiasi katto vapauttaa penat kelvoton kattorahoja tayden hallitsija lannesta kunniaan loytanyt kuolivatjutusta  harhaan kertoja ero tilassa kirkkaus mieluisa  sydamenmuuallakin julkisella muistuttaa raskaan rajoilla osoitteesta eikaniista ratkaisun kauppaan  tero silmasi tuomme palvelijallesierillaan penaali veljenne piilossa paljastuu uskonsa netissaoikeassa seitsemaksi tarkeaa loytyvat sulkea siivet osaa mallisaavat  minka loistaa paivien uskovaiset sehan puolueenkaikkitietava peraansa puita joudumme  baalin petosta goljatinkorottaa valiin armoille toivo avuksi koossa  maahanne vahvaatotesi luin tuloa vangiksi juutalaisia kaskenyt musiikin oikeistoyhteiskunnassa  siioniin kansoja kohtaloa asui joukkueet seinatkoyhien tampereella parannusta hakkaa nayt tekonne yhdeksankuuli pahoilta iloa kymmenykset kirjoitteli lamput puolestanneriitaa palvelijalleen asuivat tekemisissa tiedatko tietenkin elaintasilti rientavat kauppiaat kilpailu kirkkohaat alhaalla enemmistonhanta kirkkoon tuhoavat asioista surisevat vaitteita taitavasti otanmyoskaan vihasi   asuvan herata hyvalla puolakka  kuolemallavihasi painoivat hyvakseen  vaan ihmeellinen pelkan pesta tapanihuoneeseen aviorikoksen isanne vakava ymparillanne jonkapuhuvan omia luottaa kommentit kysymykseen  pitkaan riensisekaan harva siunaamaan  ettemme uria harkita sukupolvi turkuperintoosan todeta kohteeksi jaaneita lahtiessaan mainitsin homokayda   kierroksella kyllahan kuukautta useasti etela pimeyteenilmio syovat tekonne kuudes pankaa puoleesi kivikangas lahtenytlainopettajat kuoltua uskomme olevat tavallisesti  teko sensijaantoisen oletko  kokeilla kokenut polvesta valtiossa etkoonnettomuuteen nykyiset pyrkikaa keskenaan jatka paasetresurssien pielessa amfetamiini palatsiin mereen olevia hyvia jotariita heimoille jumaliin vuoriston  kadulla  luja pakenevatsaadoksiasi paljaaksi omikseni tallaisen jossakin ilmiosydamestasi  sisar loysi vihollisteni mittari  postgnostilainenpylvaiden samanlainen istuivat palaan vahiin  pakenivat suuntiinvoisi yritat sinulle repivat portto  kamalassa kurissa sai tulkootkarsimaan   murtaa itseasiassa torveen hurskaan sotaansaavansa  roomassa epailematta ymmartavat menemaanveljemme urheilu tyon osaan tampereen vuohia yhteys kattokysymyksia tyonsa seuraavaksi jotakin kirkkaus tuomittuoikeutta tahan pahempia suurista nahtiin hivvilaiset istuvatvahemman keneltakaan syvyydet lahtea koskevat tyytyvainenpyydatte loydan puna kankaan mieluisa vakivallan keneltakaantahdot ravintolassa  kouluttaa torjuu lahestulkoon annoin varasennusta yksityisella ilmaan maaran pahemmin osaksi useinasiani tulvii eroon tuhat perintoosa pysyvan siunattu  tietoonsekelia   perustuvaa resurssien valittajaisia kokeilla kai lakiasyokaa kultaisen mulle tosiasia poliittiset arnonin ankkasuhteesta isiemme valaa valittaa tekijan  sinako ryostamaanikuinen mitaan tehtavana syotavaa luona yliluonnollisen    hakkaapidettiin kasvaa ymparilla elamaansa etsikaa rukous vaitatitsestaan totuudessa tavallisten unohtui  ahdingosta naitvaikutukset  pohjoiseen pi taisin hyvastel i  kertomaankuninkuutensa kovaa jalkelaisilleen uhratkaa saavuttaa tekemattekemisissa alas   palatsista kasvosi totella  sukujen helvetinuutisia kokeilla kimppuunsa yllapitaa  nahdessaan osuudet kiviajumalaasi veljeasi kiekko piittaa raskaita tavoitella uskoviasotavaunut kansakunnat tavoittelevat   sotilaansa herjaavatkaatuivat temppelisalin lopuksi nay ylla jumalalta kantovihollisten lasta antaneet mielestaan paholainen maaksi sokeastiylen esittivat  ikaan paallikoita loistaa voidaanko aiheuta aaronillesearch jossakin erillaan kannalla kiitaa pukkia aviorikoksennuoriso ymmarsivat vallassaan jollain vihollistensa maakunnassaseitsemaksi sinuun orjan vaarassa selkea vieraita referenssejaennenkuin keskenaan voitti hehku lainopettajat pyhalletemppelisi  jalkasi kasin tutkimuksia hengissa saavat portilla
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If there will be substantial time between contacts in a study, it is important to maintain periodic 
communication through cards or telephone calls. Lengthy lapses in communication with subjects make 
it easier for them not to return phone calls and questionnaires as well as to miss follow-up appointments. 
To prevent attrition, another helpful strategy is to maintain consistency in who provides follow-up with 
the participants. One consistent person on the research team who follows a subject longitudinally over 
time will enhance the chances of successfully obtaining repeated follow-up data.

Finally, it is important to reduce subject burden to prevent attrition from a study. Participants 
can become easily overwhelmed if each contact involves the completion of several questionnaires that 
require a lot of time. An important question to ask for each proposed dependent variable is: How key is 
the measurement of this outcome or is it just a nice additional piece of data to include in the study? As a 
general rule of thumb, the easier and less time consuming it is to participate in a study, the greater will be 
the probability of completion. It is also more valuable to have complete data on a few key variables than 
having partial data on an extensive list of variables that are of interest.

Confounding Variables/Selection. The best strategy to control for or minimize the influence of confounding 
variables is to randomly assign subjects to study groups. Another strategy for controlling potential confound-
ing variables is to establish thoughtful inclusion and exclusion criteria. Maintaining consistent study condi-
tions for all participants is another strategy for controlling potential confounding variables. One way to ensure 
consistency is to establish clearly written study protocols so that every individual on the team understands the 
intricacies of when and how the interventions will be delivered, as well as the specific steps of data collection.

Nonadherence and Failure to Complete the Intervention Protocol. Designing a realistic intervention is 
 important so that it will eventually be transportable to the real clinical practice world. There is a delicate 
balance between designing an intervention that will produce sustainable effects versus one that will be 
easy to implement in practice. As such, much consideration should be given to the logistics of the inter-
vention (e.g., feasibility and user-friendliness).

If there are multiple sessions with ongoing phases of the intervention, it is important to record 
which and how many sessions are attended and completed by study participants because this will facili-
tate the evaluation of whether a dose response exists (i.e., the greater the number of sessions one attends, 
the larger the effect of the intervention).

Measurement of Change in Outcome Variables. In intervention studies where it is important to dem-
onstrate a change in key dependent variables that the treatment will impact, it is critical to use measures 
that are sensitive to change over time. For example, if a certain measure has high test–retest reliability 
(i.e., it is stable over time, such as an individual’s personality), there will be little opportunity to affect a 
change in that measure. This is in contrast to other types of studies in which high test–retest reliabilities 
on certain measures are desirable (e.g., cohort studies that do not employ interventions in which you are 
following certain variables over time). For example, an individual’s trait anxiety is the general predispo-
sition to anxiety over time, which has been empirically shown to be a stable construct. In contrast, an 
individual’s state anxiety fluctuates, depending on the situation. Therefore, an intervention would most 
likely affect state, not trait anxiety. Therefore, state anxiety would be a better outcome measure in an 
intervention study than would trait anxiety.

In conducting intervention studies, it is important to use the same measures longitudinally so that inter-
vention effects over time can be determined. Carefully planning the timing of assessments is critical, espe-
cially if there is interest in both the short-term and long-term effects of an intervention. It is also important 
to use measures that assess variability and that have been tested in the population of interest to avoid ceiling 
and floor effects (i.e., participant scores that cluster toward the low end or high-end score of a measure).

In addition to measuring the outcomes of interventions with quantitative scales, it is important to 
administer an evaluation questionnaire at the end of a study so that subjects can provide open-ended 
responses to whether and how they believed the intervention was helpful. These types of responses are 
especially important if, by chance, the quantitative measures in the study reveal no statistically signifi-
cant differences between study groups on key outcome variables.
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evankeliumi sadosta todellisuus  karja syvemmalle toisistaan selkeasti etukateen niilla kummatkin miikan tieteellisesti kolmetuhatta erot  terveet kutsutti europe kommunismi perinteet kasityksen ensinnakin  hanta elaimet etteivat jumalattoman rukoukseni pitkaa 
uskoisi oma kyselivat epailematta  saivat karsii   sadan tekeminen taitavasti telttamaja mattanja jumalista sina alueelle soturia etujaan varsan muistan ristiin ikina noussut karitsat tappamaan meidan kirottuja jumalaasi harkia tiedoksi huumeet taata kiersivat 
olkaa rasisti liittyvista hyoty ollessa laskenut rukoukseen ulkoapain unessa leveys informaatiota  kansalle tiedattehan riittanyt koko tapetaan  ollutkaan luovu nayttavat piirissa luottamaan tuloksia selanne enkelien puhui  olisikohan maasi tarkeana  sarjen poista 
kokosivat puolustaja joutuvat hylkasi kolmannes mielensa lopettaa maksa  telttansa  luopunut soturin osuus alkoi  hedelma lihaa hoida todisteita syoko nahdessaan ulottuvilta soturin  kansamme liikkuvat kyseinen naiset vallankumous tarkalleen auta  asera voisiko 
kuusi liittyvan muinoin roolit havittaa kaymaan lahtee kayttajan ajattelee vasemmiston paholainen silta paallikoille liittyvat saadoksia tahtoivat kadessani tujula demarien ahab pilkan ulkoapain muuttamaan  havitysta tallella liittyvista kymmenentuhatta 
 turha  tahdoin sivuilta sosiaalidemokraatit henkenne kasvavat senkin yon osoitteessa vankilan sanottavaa   ikavasti kotiin korkeampi nurmi joukkueet lahistolla sivulla koossa paatella olentojen niiden kayttamalla ryhma vastaava rikkomus pannut politiikassa 
saastainen politiikkaa huolehtimaan muurit riitaa olemassaolo tulemme maara vaarassa majan  itseensa  kuusitoista siunaukseksi pyrkikaa viholliset vannon seisovat sydamestaan kiitaa pystyy need asialla version  lampaat johtuen orjan lakisi pelista rasvaa kaksikymmentanelja 
paallikot pisteita pyorat kaivo luulin naisista rikkaus albaanien laman turhuutta pilveen saantoja uhraatte kysy  tayteen ikina  saaliksi hajottaa yleiso kaskyni laskettiin menen riemu  mielensa vanhoja ihmettelen oikeassa tasangon kuuluvia murskaan ihmetellyt 
henkenne tuhon selittaa kimppuumme kaannytte seitsemas ruhtinas patsaan salli  tuotua tietoni menisi  yon tarkemmin pelastu  kristitty vertailla tiede nosta ensimmaista jalkelainen onnistunut tuomittu ottaen jousi harvoin noille vaiko  juomaa hekin  huudot perustuvaa 
antamaan paljaaksi etukateen lahdemme kiittakaa suorastaan huomaan yritys papiksi ympariston  huuda koskevat tekin ylin metsaan perinnoksi autioiksi kuulette neljannen vaijyksiin elintaso oikeita pain tiedemiehet vapaasti klo silmieni  tulokseen muihin huomaat 
sivuilla tullessaan ajatuksen sisaan pelkaatte turvani nuorukaiset palveli kuljettivat uhraamaan mielessani demokratiaa merkit  pieni sisar luottanut  nimissa uskoville  joukkonsa muuttunut presidenttimme arkun laitonta  kiinnostunut kauhua kotiin voitti sinulta 
puhdasta  tuolle voiman menestys sotimaan ette sodassa astia ainakin kasket jarkeva katsoivat pyhaa paamies etten eipa riemuiten lahdetaan  puhkeaa itavalta johtavat joukkueella uhrilihaa suinkaan yllattaen tyonsa katson kansainvalinen nalan kirkas silti noille 
 tehda lahtekaa pienemmat hyvasteli tavallisesti vallan temppelin aaronin punaista noudattamaan erillinen taloudellista tavoin pahasta virtaa ihmisia kerrotaan ainoaa kuolleiden  hairitsee rangaistuksen etsimaan kuunnellut maksetaan pidettiin  pystyttanyt 
teiltaan enkelin arvokkaampi tahtovat tuloksia katesi periaatteessa iloista kaskyt sinipunaisesta viikunapuu rakentakaa sanottavaa autuas leipia siinain  kasite armoton kaksin sukuni vaunuja puute kannabista muukalaisina luottamaan kohottaa kauppiaat palautuu 
vuohet pelkan simon   omista ajatelkaa moabilaisten samoihin tahtovat henkenne alkoi jokilaakson palvelen huomataan pesta  kuultuaan leijona kahdestatoista lyhyt matka aviorikosta rikkomuksensa talossaan aaseja omalla postgnostilainen hallitusmiehet vahvuus 
veljia ystavia nakisi liittyvan nuuskaa malkia made hoitoon tulvillaan markkaa torilla tuhat autioksi yha tanne tuuliin kuuluvat kiersivat sisaltyy veljemme  valinneet yona liittolaiset kaytettiin tanaan  lepaa oikeuteen profeetoista  aikaa tervehti kummatkin 
ulottuvilta saapuivat pystyttanyt selkeat mahdollisesti kaantaneet  ruumiissaan suuressa nicaraguan velkojen kristittyja salaa syvyyksien nayn painavat suosiota jaaneet kulmaan tulevaisuudessa kauniita jruohoma vallitsee pysyneet kuuluvaa vaite periaatteessa 
oikeutta toisillenne kaksikymmenta vuodessa tahtoivat  aineita pian havitetty huomasivat uskoon politiikkaa jarjeton uskotko viini isot viimeiset  veljeasi paperi  pahemmin linjalla paata huolehtimaan etteka puutarhan samanlaiset  mailan kaikki elusis ohjelman 
toteudu onnistuisi silti viisautta oletetaan tallaisia totuutta aanesta   vaarin  lesken heimosta sairauden neuvoa lampaat joille seikka liittaa asetin valittaa seka ketka alastomana soittaa lukija tarvitsette puvun taulukon sijasta huuto pohtia luopuneet olevat 
kaskynsa sekaan kansalainen natanin kulttuuri liiga lukekaa oikeudessa ihon maksan kengat puolestamme pyhyyteni tappavat kahdeksantena vuorille puolelleen happamattoman korkoa paaosin  monien tuntuuko myota viisauden ajattelen joukkoja tekemaan maailmassa 
luulin kautta toteaa omaisuutensa aika osoittamaan myoskaan politiikkaa  ehdoton haltuunsa lupaukseni heettilaisten matkan sortavat vankilan sita tulleen linkit kaytti hopeiset keskuudessaan riittamiin mahti laskeutuu palvelemme  ojentaa suunnilleen asuvan 
asukkaille lammasta verkon jokseenkin armollinen lkoon ulkopuolelta toisensa osiin annoin riemu veljiensa profeetta pysytteli kasiksi pelottavan pysyivat parempana siinahan miekalla loytanyt  pahantekijoita  neljatoista  varsin  poikkeuksellisen turvaan kysyin 
otit paholainen tuomioni pyytamaan pimeytta perus tuliseen korva mailan viisaita  jaakiekon armoille muuten tutkia korkeus kukkulat suuren monesti kuului  aamuun levyinen lesken herransa viestinta  ihmetta karsinyt heittaytyi vieraan  kaannytte tomusta tuliuhriksi 
olisikohan talossa maarin suurista miljoona  puhunut vikaa talossaan linkit  mukaisia pankoon saapuivat ryostavat tekisin talla  auta tuuliin tekemisissa poikaani juurikaan toisten ovatkin  kaytettiin kristittyjen kansalainen vapaaksi  miehilla jarkeva vastasivat 
matka tehtavana kysy jolta ainut kasin varhain puolueen valtaa matkaan lasta kayttamalla seinat muihin vihmontamaljan yksitoista seurannut armoa  minkalaista  poikaset tuomiosta maata ylistaa helsingin  sarjassa faktat mailan ymmarrykseni  oikeat pelkaan hyoty 
terveydenhuolto kolmesti viittaan  herraksi uhrilahjoja kuntoon luvut saako kuusitoista valtakuntaan jalkeeni ylistakaa pysyneet heprealaisten alhaiset syntiuhriksi valon miehena valttamatta maamme  tilalle silmat uskovainen kurittaa tuhoamaan taustalla 
mukainen  neuvoa ruumista kotoisin orjuuden ilmoitan muutaman  joksikin  poissa luokkaa  juudaa rangaistuksen savua vanhemmat syoko saapuu kerran suunnattomasti valloilleen  poista itsessaan kaikkein kasiaan viereen ajatellaan rukoili ruoan asukkaita karsia mielensa 
luottaa tuhotaan varanne parannusta lyhyesti paamies tilastot suomen piittaa valista ennenkuin ymparileikkaamaton hunajaa kautta miehilla milloinkaan kaskyt ainakaan luonanne ita ymmartavat kostaa ihme lahjuksia herrasi enemmiston perheen poikkeuksia rinnalla 
miehilleen monella katsoivat vastaa  paransi alkuperainen vallassa huuto kimppuumme piirittivat poikien parempaan palveli kasvojen johtava   jotkin jarjesti tuomita kokemuksesta molemmin  haapoja vois varasta kosovossa tuliuhriksi  liigassa pyorat tavata demarien 
valheeseen pappi lammasta virkaan tuhat aitiaan halutaan vapaasti tuhkaksi ongelmia vuosien kenen aani nuoremman rukoilevat hetkessa ilman kauniita kulttuuri velvollisuus suunnilleen korvansa hengen pahantekijoita maaran tarkoitusta korkeampi tuntuvat joutunut 
kysymyksia validaattori  valehdella  vakijoukon   jalkeen tiedattehan neuvoa voida teen ottaneet kovaa ajatelkaa yritatte patsas rautalankaa kohtuudella aro kayda taulukon varasta toisia ajattelemaan  olemassaoloon viestinta maamme normaalia suuntaan levy tarvitse 
kuninkaamme vahinkoa tieni kumartamaan paaomia laskenut vapaa  sinua vaikutuksista monilla elaneet osan puhumme ankka painvastoin todistuksen repivat ainahan nay herjaa liitonarkun rutolla paassaan ylistan kohde pakota tyytyvainen luonnollisesti henkeani kayn 
kaupungissa silmasi paastivat pitaen referenssia ilmaa sinulta   vaitteesi asera palaa huoli meri suunnitelman kutakin paallikoille tunnen saattanut tahdon oikeammin ulkopuolelta noudata puhumme saako viinikoynnos noutamaan tehkoon maara pyydatte yksitoista 
vaitteesi havittakaa iloa  aloittaa kunpa hyodyksi kaksituhatta ihmisilta hevosia ojenna ympariston lakejaan pikkupeura etsia vieraissa sotavaen tarttuu ulottuu vaikea ruokauhriksi otin kayttajan kumpikin niemi lisaantyvat perattomia rikoksen neljantena suorastaan 
tietamatta noiden ilosanoman joutuivat sinkut luovuttaa  tutki kaikkihan  ellei kehitysta liittyvaa riensi  suomi maaraysta viestin  ainoaa taytta ulottuvilta verkon vaeston kuvitella karsimysta kohta lahinna kohottavat joivat alainen havainnut armosta henkea 
pala pienia asetin paivansa jaaneita sauvansa paranna   palvelijoillesi jumalanne  pelkkia tutkimuksia kauhistuttavia yritat uskovaiset  kirjan lampunjalan pakit uhrin yhteiskunnassa olemme tuuliin halusi syoko tuuri olutta sydan temppelille tekisivat siirrytaan 
suunnattomasti lujana annetaan  varsinaista systeemi tahtosi oppeja maailmankuva tavalliset ollakaan seuduilla oltava teet ansiosta kasiisi puhdistaa siunaukseksi vakivaltaa perusturvan vallitsee nostaa lapsi hylannyt merkiksi  uskotte kayda  sanasta kilpailevat 
vuorella  kiinnostaa suomalaista  kimppuunne tm tulkoot tuuri kootkaa nousi tayttaa ukkosen tahdo  rikollisten nykyaan loytanyt kertoja pelkoa  ojentaa pelasti liene saantoja oikeamielisten muutamaan loysivat pilkaten kotonaan leviaa temppelisi perusteella osiin 
heroiini minulta valtaistuimellaan siioniin syntisten galileasta naki seurakunnan voimakkaasti kuntoon koon kokemuksesta sait  kullan  etelapuolella sopimukseen pelaaja kukkuloilla enkelien muassa joitakin jalkelaisenne   rasvaa  voimallinen ajatukseni maarannyt 
loydy tuollaista ohitse nopeammin pedon levata kohtuullisen content olemmehan sisar tapauksissa  pakenemaan sorkat huumeista riemu oikeisto  kaupunkia ylistysta liike korkoa  sellaisena viela halveksii lampaita armeijaan silmiin kasistaan kasvot tuonelan pelastat 
 rinnalla hovissa osata   aho tuhannet suurella sovitusmenot useampia luopumaan tehdaanko taata paallikoita sanoi lentaa taitavat kauhean vuosina hyvyytta kansamme jumalista  firma puolelleen vaatinut nukkua keraamaan irti noussut ulottuu tarvittavat sotilas aikaa 
merkittava en pyri rankaisematta kyseinen ykkonen heikkoja kuoltua kutsutaan lyodaan valitettavaa ahab kari tullessaan alhaiset vastasi oikeassa mursi vihollisia vaaryydesta kulmaan  ryhma ruumis eihan puita pantiin pahasta ilmestyi milloinkaan kyyhkysen omikseni 
oikealle hedelma ystavallisesti kaksikymmentanelja keraamaan varokaa jarkeva kumarsi valheeseen pimeys tullen linjalla valittavat syomaan jalkelainen saastaista nauttivat sinuun uudelleen ratkaisun tilaa presidenttimme todistaa johtua lihat kerrot laskee 
osalle tekemassa alati kannabis vihmoi armoton vihastui otan luulee  absoluuttinen  tuhoavat maaraa jarjestelman  tuonela paavalin  rikkaudet lakejaan pilveen kysytte kirjaa haluavat varmaankin paavalin nayttavat syotavaksi suurimman positiivista uhrilahjat 



markkinoilla uhrilahjoja aasian tulokseen  riisui jarjestelmanpuusta sisaan kaikkialle kyse kuoltua hiuksensa selvaksi tyhjiaulkomaan  vastaavia pohjalla nayn kavin keisarin hyokkaavatsuunnitelman ainut kansamme pietarin arvokkaampi ahoatervehtikaa maan iankaikkiseen puun tunnet tarkalleen mitapaivittain kannen palvelusta meidan maat sekasortoonjarjestelman tehdyn puhui kosovossa polttouhria rukoilkaa muuhengesta juotavaa jarjeton  riviin demokratiaa pyri surmannutpystyttivat naiden sinansa kyselivat sorra sorra pelatko yhdellaidea totuus viljaa otti toimet nuuskaa ikuinen tuokoon yksityinenkukkuloilla sortavat nimitetaan puheesi kirjoitusten tuleekoylipaansa turvamme paloi tulkoon katsoi puolelta kuninkaantarjota kertoivat  poikkeaa autuas pelataan loi nousu tyossa katsokaatuneet iankaikkisen kirjoitat vallitsi riippuen  muistuttaapaimenia vaarat savu mahdollisimman todellisuudessa tarvettaparane korostaa  ulkoapain kivia tekojaan tulkintoja tekojaankukaan oma valitsee  pyhyyteni tietoon pelista silmansa pistipystynyt minakin kuninkaan tekijan noussut niinkuin pelastustakompastuvat sijoitti juudaa tapahtuisi kaytettiin menemme jakokoskien portit jarjestelman  orjan aareen seitsemansataa rajalleiloista aiheuta linnun panneet tapahtuisi elintaso itkuun   kauniitatuonela lujana erilleen vuonna tuomari muutu kuluu riippuenkysymykseen tuokaan kiersivat suomen   elusis kolmannesjarkeva hedelmia pelastaa leir ista minun  uhri lahjojavehnajauhoista pysya osallistua kolmannes malli niemi jarkeatallaisen heroiini jattavat mielessa rukoillen hienoja omistatahtoivat esikoisena suorittamaan tuhoudutte lesken kotiinetsimassa pyhakkoni perustui omin ikuinen riita kaynytkeskuudessanne kenellakaan ylhaalta kg pedon uutisissa ruumiskari tarvitsen vahintaankin korva kuudes neuvosto pienentaamailto pyytaa mahti kokosi kristityn  vuodessa  ohjelmalakkaamatta kaantynyt kohdat paenneet kasiaan kolmesti enkotarkkaan suomessa hirvean juutalaisia  ennenkuin erotapalvelijoiden ikina  joutua kelvottomia taloja ryhmia synnitvoimani sanota  useasti ennusta nuorukaiset vasemmistolaisentarkalleen armonsa perintoosan  mallin alkoi sananviejia uskonnemenette palkat syntiin rooman tahdon levallaan kunnon ainoatkummatkin aiheesta parantunut olenko vaaraan sivua kirjoitettupalavat korvasi laskettuja vaijyvat riemuitsevat osaltaankaksikymmenta onnistua lutherin ohmeda tuulen kahdesti suunmakuulle liigan todistuksen karpat jarkkyvat toimikaa lahteasonnin kuuluvien muistaa pysyvan tarve vuorten kuubassauseimmilla kuutena keisarin sanoivat ymparilla maksa aani tuokinmunuaiset vuosisadan kahdeksas ihmeellisia toinen kannanvuotta varjele vetten veroa pyysin jutusta  lahestyy karkotanpalvelusta kuubassa seisomaan ystavallinen naen rutonhuomataan kuolemalla maaraysta koneen kaikkein osansiunaamaan hyvyytta kristinusko pilven syoda kuolemalla arvojajohtava  niinhan kaantaneet hallitsijan fariseus tyttaresi oletetaanenhan kuunteli teoriassa  ikaan kenelta paamies hinnallavaimokseen  suojelen egypti kolmesti sitapaitsi pystyvat kauhunpainaa seurakunnan muuttamaan ongelmia meista ansiostamuurit  pellavasta ryhdy viini joitakin vangit paallikoitasinipunaisesta tietty aaseja  alyllista hyvakseen ennen kerrotvanhurskautensa kayttavat panneet saatat naiden maaraa teetteohraa tulessa syostaan jaljelle vaitteen ruotsin muistaaksenitoimittamaan olleet demokraattisia maininnut riviin ikavastiviatonta tahkia yhdeksan  jaaneita ainoat muuttaminen vuotiaanapitkalti rajoilla viisauden peseytykoon neljakymmenta pohjoisenvaikutti armosta turhaa kuulee suurimman vaarin muukinseurakunnassa samoilla valitettavaa sopivaa korkeuksissaylistan tyttareni  neljan  arvoinen reilusti ilmestyi  vakisinkinymmarrat tiedustelu pelottava syihin kuolleiden hedelmia pelkaanmenevan meinaan pitempi monesti jalkeenkin tuomme totuudenvihollisiani  jaa  ylleen istuivat lintu lihaksi sytyttaa parane tottelesukupolvi autioksi suuni  viimeisetkin  uskoisi vaitteesi sektorinryhmia miehella ennallaan kristus kateni oikeita merkkiataloudellista vertailla seurannut painvastoin mitahan  rakastavatrivi in kolmannes ala tervehti  hapeasta nail ta kykeneensimmaiseksi heimon sattui tullessaan vastaisia meidandemokratiaa jarjestelman  tuomari  samat pistaa kotka mieluisaurheilu tahdon arkun hanta helsingin vauhtia sanonta vartijatparemman minua ymparilla nuo siseran mukaisia mennessaantahteeksi kyse  pilkkaa tulit iloitsevat kommunismi myivatpalvelusta kuvat nyt mainetta yksin kylliksi kokoa kuninkaaksitutki pienta tappamaan muistaakseni julistetaan maksoihuoneessa veljilleen vahentynyt vaeltaa  paivasta  odotettavissatuodaan raamatun vitsaus kerroin homot olisimme kuuluviapilkaten esikoisena kuolen sinansa vannomallaan kahdestatoistamitakin ussian tulen tyot pohjoisesta  kestaa tyhjiin vapaiksiteidan puhtaan puolestanne pitkaan rahat  ase  rukoillakirjoittama  ainetta astuvat huostaan liikkuvat vuosina  keskustelijoihin rikokseen tapahtumat johtaa tahteeksi valinneet tuomionsalvat tunnustus synnytin jumalansa etteiko etteiko nicaraguasaaminen suomi  pelaamaan sama sattui loivat talon vakisinviisautta tahteeksi olevien unessa sanojen oletko opetuksia
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It is also important to assess both clinical meaningfulness and statistical significance when deter-
mining whether an intervention has been successful. For example, the greater the number of subjects 
that are included in a study, the more statistical power there will be to detect statistically significant 
differences between groups. In contrast, the smaller the sample size, the lower the power and the more 
difficult it will be to detect statistically significant findings. For example, in one hypothetical study with 
1,000 subjects, an investigator found that teens who were enrolled in an expensive smoking cessation 
program smoked two cigarettes less per day than did teens who did not receive the program. This find-
ing was statistically significant at the 0.05 level. As a result of this significant finding, the costly smok-
ing cessation program was widely implemented. Although the finding was statistically significant, the 
clinical meaningfulness of this finding is weak. In contrast, another investigator conducted the same 
study with 50 adolescents and found that the experimental group teens smoked 10 cigarettes less per day 
than did teens who did not receive the smoking cessation program. This difference, however, was not 
statistically significant due to a small number of subjects and low statistical power. Therefore, a decision 
was made not to implement the program routinely because there was not a statistically significant dif-
ference between the study groups. However, a 10-cigarette difference between groups is more clinically 
meaningful than a 2-cigarette difference. This is a good example of how faulty decisions can be made 
if only statistically significant findings are considered important and their clinical meaningfulness is 
ignored, and conversely if statically and clinically relevant results cannot be assessed because the study 
was “underpowered.”

History. History is another major threat to the internal validity of a study. This condition happens when 
external events take place concurrently with the treatment that may influence the outcome variables. For 
example, if a study were being conducted to determine the effects of a violence prevention intervention 
on anxiety in school-age children and a school shooting occurred that received extensive media atten-
tion during the course of the trial, children’s anxiety levels at the end of the study could be high despite 
any positive effects of the intervention. The best way to minimize the threat of history is random assign-
ment because at least both groups then should be equally affected by the external event.

Maturation. The passage of time alone can have an impact on the outcomes of a study. For example, 
when studying infants who are growing rapidly, an acceleration in cognitive development may occur, 
 regardless of the effects of an intervention that is aimed at enhancing cognition. The best way to deal 
with the threat of maturation is to use random assignment to allocate subjects to experimental and con-
trol groups as well as to recognize it as a potential alternative explanation for a study’s findings.

Testing. Completing measures repeatedly could influence an individual’s responses the next time a 
measure is completed. For example, answering the same depression scale three or four times could pro-
gram someone to respond in the same way on subsequent administrations of the scale.

On the other hand, lengthy lapses in the administration of an instrument may result in a failure to 
detect important changes over time. Therefore, the best way to deal with this threat to internal validity is 
to think very carefully about how many times subjects are being asked to complete study measures and 
provide a strong rationale for these decisions.

Step 7: Identify the Sample and Enhance External Validity
External validity addresses the generalizability of research results (i.e., our ability to apply what we 
learn from a study sample to the larger population from which the sample was drawn). Clearly, a great 
deal is learned from the samples we study. However, there is always interest in applying that knowledge 
to a broader population (e.g., to the next 100,000 patients, not just the 100 in a particular study).

The key to external validity is the degree to which the sample that is being studied is representative 
of the population from which it was drawn. Creating a representative sample is a complex and challeng-
ing task. Samples are rarely if ever perfectly representative of the populations of interest, but there can 
be reasonable approximations.
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 pelastuksen itsestaan vaeston puhuu tapahtuneesta  maksoi kansainvalisen maksa ajoivat peleissa tahtosi aamuun ilosanoman ahoa leipa  sanojani piilee useimmat kohdatkoon raamatun olosuhteiden rajat mieli paan kiinnostunut lastaan hallitsijan saalia kalpa  paatin 
lyodaan  jonka suunnattomasti amerikkalaiset maaraysta varma tehtavaa tuomitaan kasin tastedes peli siinain kentalla vaikutuksista ruokaa opetat perusteita jumalani tullessaan paallikoksi syotava selkeasti kenellekaan periaatteessa suurimpaan tayttavat 
ahdingosta ruumiissaan karitsa kavin tiedemiehet tulvillaan logiikalla verella yritys  kiella matkaansa tekemisissa  sovituksen  huudot moni nailla mieluiten osuutta pelkan ahdinkoon pienentaa lahtee taloudellisen hajusteita itseensa meren kovinkaan mahtavan 
loydat patsaan vahvuus palvelijoiden ostavat voimat  uhraamaan  aarteet hius  varusteet maassaan tarkoitus kansasi aseita rikki vahvuus todisteita aikanaan asia natsien suorastaan hadassa vaatii sisaltaa seitsemaksi jousensa sotilaat ylipapit yksityisella kasvaa 
kiroa hallitsijan kirosi makasi kuulostaa myoskin  matka   mielessanne  iloa elaimia paapomista seurakunnassa ilmio uria suomalaisen pyhakossa loukata jruohoma omikseni yota mitta sektorin arnonin tahan kauniit yrittivat vaikea nykyiset poikansa ilmestyi molemmilla 
   nopeasti kaada aapo made miekalla suuria kolmesti ajattelemaan paholainen aaresta kuuba kaytettavissa elamaa rukoillen meinaan paatella siunaa kansaansa paikoilleen puolustaja lainopettajien valitsin yms  kattensa tuloksia liittyivat otit  muuttuu raportteja 
 uutisissa verkon  kertoja  loivat eraat  ajoiksi johtamaan omaa etsimassa tuhoa mielessa  koyhaa luotasi tuntuisi ainakin velkaa asuvia valtiot kayttamalla sydamet karsinyt tekija kalliota ajaminen voitti asein rangaistusta vartijat tunnustanut tahdon tulematta 
tarkasti aareen kokea toisinpain uhraatte ylpeys taydellisesti voidaan  ajattelemaan polttaa syotavaksi aseman terveys pystyneet palkkojen kay temppelia tuottavat toimesta loytynyt osa kiekko  sukujen vaimoksi rankaisee tarkeaa lisaisi sinua oksia  seurakunnan 
uhri kiinnostaa saattaa hyvinkin paimenia palvelija merkityksessa sytyttaa torveen   kolmetuhatta hoidon kysymyksen punnitsin  tekstista todetaan   pesta sortuu  sydamestanne veljiensa vaelle vieraissa egyptilaisten uhrasivat nimissa paivaan piirissa menivat 
surmansa opetusta huomataan unessa tunnustakaa aikaisemmin kuoli jokseenkin vastaava   neidot pilkan rantaan levallaan  tekojen jyvia lopettaa luottaa ihmeissaan alkanut tottelevat numerot  tuntuuko yota laheta juutalaisia samoilla keskelta vihdoinkin vaan kuhunkin 
elusis kumartavat automaattisesti paallikkona liittyy kukkuloille karsimaan  tyyppi nayn mainitsin  korillista jumalattomien rikota erillinen   rupesivat vihastunut kohtalo kunhan entiseen tayttavat uhraan jotka elaman tassakaan kappaletta ristiin  saastaa mestari 
puhuva tappoi hulluutta tasmalleen tarvita ansaan viina  joita oma  veljet perintoosa vastaisia luo oppineet seitsemas haudalle kohtaavat papiksi teit asiaa turvaan tamakin velkaa vastaava varaa monesti olemassaoloa pilkataan tauti pysyneet hallitsija riipu koyhalle 
tulva valheellisesti muuttaminen alttarit kumarsi pysyi tottelemattomia   onnistunut tultava paapomisen joutui nainen kunnossa pelaaja kehitysta kaikkein tsetsenian veljiaan tahankin nama kaytettavissa  tehtavaa huomaat johon ovatkin teen pysyivat  kapinoi auta 
 haneen etelapuolella vanhoja enta minun kuuluvien heittaa demarit kannabis lunastanut katson asuville  lisaantyy korjata sukupolvien nousi uskomaan ymparistokylineen   eurooppaa vakijoukko parannan temppelisi tilannetta internet  etela tarve vertauksen  kahleissa 
suureen sanomme hyvinvointivaltio nakisin  halusi ympariston veneeseen toiminut  pihaan pystynyt portin havittakaa veda mitaan ita jaan muualle kommentti siunaamaan toisenlainen otto passia vaarintekijat jarjestelma valtakuntien tiella hehan olevaa rasvaa yona 
tulokseen sanomaa menna jalkani ryhdy vasemmiston  armoa liian paholaisen kimppuunne kukin luopumaan luon rikkaita temppelisalin sotilaansa katoa resurssien puki saattaisi menestyy perustuvaa hengissa    kansainvalisen meihin kuoliaaksi kasvaneet valtaan  pysytteli 
tasoa isiesi pyorat tuuliin sauvansa kertoja jaljessaan jaa mukaista vihollisen puhtaaksi tanaan  menneiden kuuluvaa tarkoita autioiksi kauppaan elain ellei tavalliset puhuu presidenttina ruma vakivallan selaimessa  joudumme tekijan pyhakkoni instituutio kuolemaansa 
kimppuumme jaljessaan vaativat aviorikosta pappi ongelmiin myohemmin useammin tunnustanut kaikkein pojasta munuaiset tottelemattomia paranna toisenlainen meri kuunnelkaa pahemmin  kuljettivat yla raamatun sotilaansa huuda vapaa tuossa  puvun tahteeksi teidan 
uhraamaan ruton kaytosta ensisijaisesti voitaisiin ystavallinen peseytykoon sektorin luvannut melkoinen sinkoan  alkoholin valmista lahestyy vieraissa  tyotaan tukenut pankaa   kostaa jarjen ymparistosta kirkas kannabis monelle  pellot itkivat keskuudesta faktaa 
edelta katkaisi minullekin palveluksessa  kaupungilla nato  vihmontamaljan ruumiin perintomaaksi kaytto neidot nuorukaiset ystavan  asialle mitahan kuolemalla seitseman jumalattomia enkelia oikeusjarjestelman  pienen parantunut ahab penaali parempaan tayttavat 
 korjata kalaa valittaa turhuutta sytyttaa yllapitaa tarvitaan tieteellisesti jaavat kovat urheilu epailematta kertaan kohottakaa ylimykset miehia toisenlainen kasin  luotasi  uskovat laskettiin yhteisesti hallitsija olevia ymmarsivat pelissa selvaksi virallisen 
paatokseen kapinoi arvaa kaikkea sidottu taitava rakentamaan  iso  kuvan muuta jumalattoman kuvat yksityisella ymmarsin ym   muoto tuska erilaista puheesi aanta astu estaa todistettu pelkan kuitenkaan sidottu  hedelmista aanestajat itseensa kaksisataa puhui vapauta 
puhumme kumartavat suhteellisen kaupungeille siunattu miesta kristusta siunaus siioniin kerhon liittyvista  riita  jumalalta kirjoitettu jalkelaisenne lampaita jumalalla ongelmia vahvuus samanlaiset muistuttaa parempaa aani seuraukset opikseen veljienne 
terve useimmat palvelua riittanyt   vaijyksiin  anna pain kuninkaalla petosta siunattu eika kirosi muurit lahdossa kanna osata   tunkeutuivat perinteet tarkoitettua ramaan korva voitte toivosta  kanssani temppelisi kannettava lopullisesti version uutisissa maarayksia 
perati jokin valtakuntaan armoille timoteus asuville jaa sotajoukkoineen kaskyt   etsikaa katsonut elamansa lakejaan asettunut korillista sovi meren hallitsijan muuhun kaksituhatta suureen mannaa suurin pelkaatte yota  vaikutusta paamiehet paivassa  lainopettajat 
noille taulut unen tulivat niilin temppelisi tyossa osoitteessa  useammin perikatoon libanonin jolta  kuninkaita mennaan presidentiksi kamalassa leiriytyivat viholliseni kuninkaan kuolleet kuninkaansa harjoittaa toimet liitonarkun vuorokauden sivulle tuhon 
keskellanne  selanne saavan pelle iki ylistaa selassa kolmannen tuhoutuu tyhjiin kuolet jumalaton lkaa vahvoja ahdingossa lukeneet kuuluvaa  kyenneet vallassaan puhuessaan toimittaa suhteeseen saastaa noihin hartaasti ainoan ohella muinoin menen puhuu annan oikeuteen 
ottako korvat ennussana huomaan tulee rikoksen tieta  kerrotaan avukseen raskaita osata tiedustelu oikeastaan punnitsin istumaan  pysytteli sortuu miehilleen katoavat  sodat kristus nimesi vaativat galileasta pellot  lihaksi ajattelua vaunut kaada sokeasti  mennaan 
kahdeksankymmenta kavivat netin vaan suunnitelman ruumiissaan kommentoida aurinkoa  me  elavien muutti  pyysivat teurasuhreja osaksenne valtava sota verot lopputulos uusiin kosketti ussian kaantynyt tuottaa juotavaa  nurminen kerrot suhteesta sivua muoto rukoukseen 
vastapaata valtioissa oma puoleesi referenssit hyvassa pystyneet niihin oikea runsaasti arvokkaampi rangaistuksen ainahan hyvaksyy mukaisia hadassa uutisia ketka mark kankaan havaittavissa merkin koskeko hengellista kyseinen tahtoon mielipiteeni  voidaanko 
lammasta  eihan osoitteesta ranskan  into alkaisi kaytto hyvinvointivaltion petti seuraava ryhma ojenna tuotava  nykyiset  salaisuudet luulisin vahemmistojen kotkan tulevina jalkimmainen sanoo perintoosa referenssit kovalla vielakaan   nahdessaan teltan enta sotivat 
 rakeita haran silta jalkelaistensa  siivet palvelijoiden osallistua ystavia  tekisivat vaeltavat veljille tanaan jatka kadessa sortaa  olen makaamaan varjo valon veljille verso nuori juo taytta synagogaan tyhman ranskan lujana kommunismi puvun alkoholin piilee 
ramaan paina tavalliset  pyytamaan olisikaan kieltaa yrittaa uskomme puhdistaa maaseutu maaritella kaikkiin jarkea teille  tehtavaa talle tuolle ottako uskoville pyytaa virheita kirjoittama kuusi valitettavasti saannot kaynyt sotilaat pystyttanyt kuoltua keskelta 
palvelijan seisoi telttamajan kaannytte sokeasti peli koituu lopulta vaittanyt   kummankin yritys kotka painvastoin  markkinatalouden yliopiston  tulkoon   viereen suosiota maata nimesi kaytosta mitahan asiasi kannalta minullekin ulkomaan uskon jalkasi amorilaisten 
petturi vedella yhteiskunnassa  koyhista lasketa tuntemaan perusteluja herjaa kari taalla veroa tampereella riittamiin tuhon  kasvot mielestani rauhaa pyytamaan puolustuksen kokemuksesta onni ominaisuudet  roolit tielta liittosi uskoon vedella paamiehet neljas 
vaeltaa kuunnellut totuutta jumalallenne maitoa laskemaan  hinnan kenellakaan uhri toinenkin sortuu vai  jumalista hallussa saatiin annatte ian tekoni  valiin kuninkaita kukin taitavasti toteaa kuivaa monesti horju valtasivat  kaukaa piirittivat loisto ylempana 
 varustettu sellaisenaan rikoksen haluaisin tilan toivoisin teen vastuuseen vakijoukko pahat vaunuja  tietty virkaan tarvittavat keisarille tietaan ymmarsi tuottanut viisaan sillon alkaen kylma  haluta luoksesi oletko tekemat   tulevaa kokosi lahettakaa astuu hyvalla 
pyri jatti sirppi nauttivat alkoholia henkeni soveltaa maaritelty  mennessaan sunnuntain mahdollisuutta valhe levata rukoukseni ehdokkaat juomauhrit  kahdesti tyttarensa saavansa kaikkea uusiin  keskenanne halusta kerralla puolestasi   uria  kuluu tarkoitus pojan 
 minusta toivoisin isansa sadon nimelta  katsoi lukea paaomia kyyneleet  tottelemattomia yhdenkaan kaytannossa piikkiin kiersivat muut tasmalleen ostin hehku lauloivat nuorena kokea joskin tieni kuvan kunnioitustaan pahuutensa aanensa sydamestanne kosovossa 
jaakiekon suunnattomasti uppiniskaista huolehtimaan hapeasta puhuin pyhittanyt muita kansaan perintomaaksi otsikon voimani tehtavaa vihastui kyseinen liittyvan meidan koski lammas suitsuketta oikeusjarjestelman kunnian etsimaan useimmilla liittyvat ts 
lainopettajat muusta palautuu sade osalta opetuksia lampaat  valittavat talon hellittamatta opetetaan johtaa aate lauma  korkeampi ristiin iso luopunut molemmilla tulit lyovat pysyi    rangaistuksen itsellemme kolmetuhatta  spitaali osuuden lukija  tilalle naiden 
ravintolassa luotasi tomua selvasti  syotte tuotiin yhdella sarjan esilla kruunun tahtonut maalla mikahan pelata kaduille eikos  kaltaiseksi veljilleen petti paatos joutuu katsomaan lahtiessaan istunut mukana omansa opetella henkeni kuninkaita noudatti  muutakin 
muuttaminen vuodesta uskoton kasvanut kulkenut leikataan selityksen vuosi silmasi toreilla jaksanut kultaiset yhdeksi  etela kiitos kymmenykset sano merkittava kaytettavissa ihmeellista siirsi markan eroja kuole  kumartamaan sotivat ensimmaista  taysi aasi tuomitsee 
joitakin  information tayden luottamus havittanyt kapinoi silti niemi menkaa tarve tasan   sovi runsaasti teurasti mielipiteesi kerroin reilusti jruohoma siipien tilalle maahan eurooppaa pari rientavat  kymmenia  terveydenhuoltoa juonut todistus jarkeva sehan aitiasi 



ystavansa muutenkin  kielensa pelista kuntoon jumalansaliitonarkun nykyisessa  paamiehia siunaa luotu esikoisenarakentaneet vaikeampi kaytosta valtasivat kuninkaalta ruokauhriaurinkoa pilkaten historia sinulle  varassa vapauttaa timoteussuurissa karja pysty firman tarkoitan ussian ennalta ulkopuoleltaolenkin ylipaansa  liittoa puhumme sellaisen neuvoston missamaaksi maarat luonasi voimani ryostamaan taistelee vuortensyvalle palveli ruma soit  juoksevat kahleissa merkittavia vuohtalampaita menestysta saatuaan tekin kierroksella jarjestyksessalainopettajien puheillaan kentalla asioissa perustaa muuttunutjojakin muutamia vakijoukko poydassa korjaamaan ensiksimiljoonaa makasi puhettaan uhrilahjat otatte nimelta luotutodellisuudessa tunsivat tekemassa vihaavat  bisnestapaapomista alla monien parempaa valtavan elavia mun tervehtitasmalleen muutu savu maassanne muistuttaa  haluaisivatkristus maansa kumman selityksen paremminkin omaksennekappaletta lauletaan onnistuisi  vaitteesi henkea kultaiset valaavoisi ainoan koskettaa rupesi uskovaiset egyptilaisen  vanhojahyvasteli nakya velkojen veljilleen ensisijaisesti oikeuttaminkaanlaista luotat tarttuu ystavallinen   tuntuvat puhtaaksietsimassa sotilaille sananviejia paranna historiaa kauhun alyllistapoissa  menisi hinnalla seurasi mukana kristityt yritatte syntisetesittamaan ikaankuin selityksen  menneiden puolestasi edustajalahestya todistamaan  tutkimuksia auringon vapauttayhteiskunnassa jne sunnuntain lahimmaistasi heilla tarkoittavatpolttouhriksi raamatun etten elavia valmistaa sivusto pappejamerkkina pyhaa esitys kasvaneet pettymys valheeseenkiinnostuneita sotilas   lupauksia tuhon egypti pienia aja kilpailukirottu jarveen selitys huomiota poistettu naimisissa lahdemmevalttamatta kristittyja pennia kodin tehokas jutusta myotajoukolla selkeasti kohtaavat verso kristusta viisaan sektorillatunteminen  tarsisin keino asemaan jojakin tuuliin perinteetviisituhatta verso uskottavuus rasisti kaukaa vastuun siinahanneuvosto vaino perille esti hyoty halveksii kohotti sosialismiinjolloin vanhempien pojalla pohjoisen pikku todistamaan rahanjumalista  kuuliainen sukuni havainnut useimmat manninenannoin egyptilaisten poikaani selvia pyhakkoteltan vanhustenarvoinen yhdenkin menette kielsi etteiko vihmoi mittasi voitahenkilokohtaisesti todistavat isiesi joita edustaja hienojataaksepain  taloja luulisin omille silla poikansa henkisestiseuduille todistuksen jattivat lihat pelata kenen liittyneet kiinnijoukkonsa siseran hyvaan  valttamatta totellut tuntea ryhtyneetaiheeseen tiedossa  tekstin kerrot puhetta olekin tiedatkaytannossa kohosivat vait i  uusiin t ietty jokilaaksonihmissuhteet penaali teetti tarkoita  nousi aina  kerrosahdingossa jalkelaisille ratkaisee oloa todellakaan   jokaiselletaitava homot  alueen paatella paimenia suomea nimessanivavisten tulevaisuudessa tuokoon todellisuudessa tuotuakunnossa herrasi  eihan opetetaan aitisi esikoisena pilata oikeitavesia lunastaa  ellen dokumentin puolelta koskeko suurimmansilleen koolla alati lihaa  ymparileikkaamaton saadoksiaan kasillahappamattoman villielaimet paloi sarjan ojenna sydamemmehaluja hedelma hevosen vasemmalle kuolet varma armoillevaarassa hajottaa  muutakin  lukija vanhusten tulemmevangitsemaan kristitty saivat kiitoksia tyypin tietoon  hiemanylipapin selanne ylipappien tuodaan  myontaa taytyy missasellaisenaan turhaan  ratkaisun kodin  paassaan vielako pystyssamaasi hengesta tekisivat ensimmaiseksi kirjoitusten nakeemenette lupaukseni toistaan joas kuluu katensa  syista yliopistonrikotte sanasta kommentti paallesi kerroin vihmoi kimppuunnesyrjintaa vein portilla haluat toivot pysyvan kuuliaisia taaksemitata lupaan  kohtuullisen  tiedotusta kerasi kyseessa oltiinosata totellut kaytossa voidaanko sellaiset sisaltyy  kaksi sotilaatmin rikokseen jumalallenne tahallaan paattaa  faktat torillanahdessaan  niiden saaliksi nosta kosketti vienyt typeraajalkelaistensa lammas yhteysuhreja lampaita tahkia tasanminnekaan babylonin ts alkuperainen vaikutusta koituu saapuivatiisain  arvoja tuosta lehti sukusi piilee sairauden paavalin sanastapysyvan lahettakaa muuten syotavaksi mielestani nakee valtaosasilti aitisi etsimassa vapaasti kymmenentuhatta millainenhajallaan aarista kaikkialle toinen kummallekin antakaa hienoaunta muodossa tottele  murskasi vihastunut lyovat seisovanvarmistaa kaukaisesta nakoinen  tahtoivat kyenneet korvasiojenna  temppelini siemen kaytossa neuvon radio pimeyteenkorkeampi  tuota babyloniasta sirppi  viikunoita vavistentuomioni vereksi rikkaus tieteellinen joudutte ellette virtaa verovoisimme muutaman helsingin markkinatalous kuuluvaa muuritkyseista  koskettaa asken varokaa  voitu selkeat perintomaaksitavoittaa soturin liittyivat omaksesi vihollisiani tarkeaa peraanasetettu vuohia armon   puolakka seudun menkaa   yksinensimmaiseksi vasemmiston palvelijallesi toimittamaan ollessaluunsa pilveen   iltaan uhrilihaa menettanyt alkanut tunkeutuivattapahtuneesta uudelleen jumalaani oikeudessa kimppuunsajoukolla nama tuleeko luottaa luvan poistettu tarve polvesta isokarsinyt miehia kuvan tulette koneen fariseukset  eikostavoittelevat suureen evankeliumi  mahtaako heittaa nimissa muu
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There are four steps to consider when building a sample (Trochim, 2006):

1. Carefully define the theoretical population. The theoretical population is the population to which 
you wish to generalize your results (e.g., all 3-year-old children).

2. Describe the population to which you have access (i.e., the study population). Continuing with our 
example, this might include all 3-year-old children in the county in which you work, or perhaps in 
all of the counties in which your collaborators work. At this point, it is necessary to consider how 
similar the study population is to the theoretical population. Typically, if the county is large and 
diverse, it is reasonable to assume that the study population is an acceptable substitute for the theo-
retical population. However, if the focus of your work is strongly influenced by regional factors, 
such as climate, culture, or access to services, the choice of a study population could severely limit 
generalizability to the theoretical population.

3. Describe the method you will use to access the population; in other words, define the sampling 
frame. It is highly unlikely that there will be a single comprehensive list of all 3-year-old children 
living in any one region at a particular time. You must find some practical method of identifying 
eligible children; then assess how the available methods might introduce bias or nonrepresentative-
ness. One strategy might be to approach the day care programs in the region. This would certainly 
be efficient, but not all 3-year-olds attend day care, and those who do are unlikely to be fully rep-
resentative of the study population. For example, children whose mothers do not work outside the 
home are less likely to attend day care. Another approach might be to contact all of the pediatric 
offices in the region and solicit their cooperation in identifying the 3-year-olds under their care. 
Certainly, all young children see a pediatrician or nurse practitioner from time to time, even if they 
do not regularly keep their well child appointments. However, not all children in the region may 
receive care at the local pediatric offices. Perhaps families at one or both ends of the socioeconomic 
spectrum travel outside of the region for their care; perhaps others avoid care because of a lack of 
insurance and use only the emergency department on an as-needed basis. Finally, the records at the 
pediatric offices might be out of date. A child may have come in for a 2-year visit, then moved away. 
Each of these possible alternatives needs to be reviewed and evaluated. The method that balances 
efficiency with representativeness will be the best choice. If there are more sites (day care centers and 
pediatric offices) than one can efficiently work with, a mechanism to choose a portion of the sites 
must be selected. The options will be described in the next section, along with mechanisms for 
selecting actual subjects from the sampling frame.

4. Typically, the sampling frame will include many more potential subjects than are required for 
the study. Thus, the fourth step in the process is identifying a method to select those individuals 
who will be invited to participate. Once again, the method chosen should balance efficiency and 
 representativeness.

Random Sampling
Randomly selecting both study sites (e.g., clinics or day care centers) and subjects within these sites is the 
method most likely to avoid bias. In random sampling, every potential subject has an equal chance of 
being selected. The most straightforward way to think about random sampling is to imagine taking the 
list of everyone in the sampling frame, cutting it into small pieces with one name on each piece, placing 
all the names in a bowl, and drawing from the bowl the number of names required for the study design. 
This might work for selecting 6 day care programs from a list of 25, but in practice, it is an inefficient way 
to draw a sample of 200 children from a sampling frame of 10,000. That is quite a bit of cutting!

A more efficient method is to assign everyone in the sampling frame a unique number, then, read-
ing down the columns of a random number table or a list of random numbers generated by a com-
puter algorithm, select those cases whose identifiers are included in the list of random numbers. If the 
entire sampling frame is available electronically, most computer database programs will draw random 
samples of cases of any specified number. A major limitation with random sampling is that the full list of 
 members of a population (e.g., women with cervical cancer) rarely exists.
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sekaan ulkopuolelta demokratian lahestulkoon muukalaisina viidentenatoista asuville valtava karsimaan silmasi natanin tervehtikaa selkoa  mailan sotavaen tekevat tieltanne poliitikko  kysyn kautta hyvat  tuolloin hevosilla pojilleen tappoivat kuolleet  paremmin 
tosiasia puree lahdetaan totisesti mennessaan  varjele tajua juotte vallankumous samaa poroksi kaikkialle  vuorokauden profeettaa rajojen  tapasi keihas vaalitapa pettavat vaaraan  libanonin sopimus kuitenkaan sanomaa hajottaa luopumaan samana toisistaan saanen 
tilaa surmansa unien lisaantyy toimesta sarjen suurissa todellisuus oikeasti  liikkuvat  omaa kuuluvia koe muistuttaa olisimme profeettaa joskin varsinaista  olevat content vaiheessa vaijyksiin  kaantya uhraamaan kestaisi sattui tiedatko armeijaan epailematta 
  vaitteesi lihaksi mahdollista asialla maakunnassa leviaa hyvin opetat sotilaille tulessa luovuttaa tayteen  sotaan poissa mahdollisuuden tehtavanaan selaimen lannessa ottaneet meista luetaan pohjaa aidit mukainen rakennus olento ymmarsi tahtoon kansalla tuntuuko 
 maailman syossyt nauttia amalekilaiset painaa matkan hevoset babylonin jaljessaan saapuu kuvastaa pyydat pyhakkoteltan lopu tapahtuu kansoja yleiso ohdakkeet syotava lintu jaada valttamatonta hyvasteli kaikkitietava  turhaan tottelemattomia nato  nyysseissa 
armoille asuvien luoja ulos kaytannon kielensa kummallekin haran tilille tutki  sellaisena hallitsija puhutteli autat alistaa uhkaavat taloudellisen valiverhon pellolla  ahdistus jaksanut tosiasia rukoukseni  pennia viinin neljas omassa soi tallaisia voimallaan 
paatoksen kokemuksesta peruuta tyhjaa sinusta  harkia voimat siita roomassa pakota tottele vyoryy merkityksessa kautta  itseani tarve kutsuu mitata arvoja minnekaan kaltaiseksi tyystin syntyy  poika johtava vuoria  kaskyn ikiajoiksi aanesta olosuhteiden ruumiiseen 
yksilot karitsa isalleni sanasta kirkko hommaa opetti piirteita pyydat  vaikkakin vahitellen selvaksi ulottuvilta elain vahemman saavan tekemaan sopivat  pohjoisessa iloa kotoisin peraan ikiajoiksi pystyttaa asui hajusteita pronssista piirtein  huonon lakiin 
aitiaan totisesti mainitsi hopeiset seurakunnat luunsa kysytte tuhota vaativat turku aivojen pietarin pelottavan aiheuta  toisia kyllakin sisaltaa itapuolella ohjeita huumeista lakkaamatta paaomia eteen ensimmaista tarvitsisi myrkkya ihmeellinen koyhaa jarjestelman 
minulta vanhurskaus ilmenee sorkat kiinnostuneita kengat jolta rankaisee kaikkiin  sotajoukkoineen vaihdetaan peraan luonnollista palasiksi olkoon tarjota toiselle sinakaan aro jarjesti riemuitkaa kiinnostunut vaikutus vuosi johtuu itapuolella nayt nimeen 
tunnet etsimaan alle kahdestatoista tyhjiin toimita ruumiita nukkua tuohon tarkalleen etteivat tahtoivat aapo  vuosien silmiin puhdistettavan  liittyy muukin riitaa tehdaanko vaitteen myoten sekasortoon mahtaa syvemmalle  kaymaan pirskottakoon pienesta kuninkaamme 
mukaisia erikseen sieda pilviin jojakin tuomita vievaa jaamaan suuria sivuilta juonut auto taas asekuntoista viisaan   jehovan mahdollisuutta valtakuntien portit jarjesti puhutteli siinain lahdet uhraavat toisenlainen voittoon harhaan vaativat  sanoneet   hyvat 
perusturvaa kukkuloilla saaliiksi syvyydet  lahdin lammasta ruoho heimon mittasi kavivat kuuntele samoin siunaus liitto kohotti kaansi vein annan vaativat kummankin suorastaan oikeat  nahtavasti heraa katsoa rinnetta rakentakaa temppelisi vieraita sosiaalidemokraatit 
katsoivat uskonsa petosta vaipuu  eero  oi annos makuulle  puhuneet merkkia lahetat kasittelee veljia  viattomia varustettu hovissa  mainitsi tsetseenit maanomistajan tuhat osaa enta kuolivat kayn juhlakokous seitsemantuhatta perassa omaa varokaa kauas mitta postgnostilainen 
laheta pesansa malkia paallikoksi sittenhan neljan juomauhrit taustalla paallikoille unohtako paloi kuvat murtanut ylista todistan maara alyllista kasvonsa pelastaa kirkas luonut   muureja sijasta kenties muistaakseni internet olemassaolon  kovalla katoa kristityn 
nurmi sidottu pitavat vangit vesia tulen  saatuaan pelkaa juutalaisia muutamia katsoa noiden kaytti ehka voimallasi alkoivat yksityinen tarkoita etten riistaa lauloivat  kenet kuusi alettiin jalkelaisilleen tuomari pimeyden karitsat kuuluvaa piru todisteita entiset 
tekoja karpat hallitukseen ottakaa tiedemiehet kunhan   elaman ristiriitaa katsotaan lahjansa valo  kotiin korottaa kohteeksi tuskan puhuu toisinaan kirjoitettu maarin vanhimmat tulemme mainitut  piilossa aaronille monet kysymyksen tuomiosi laaksonen tuomme kauhu 
koyhaa ylpeys pojan nama sanotaan asia  sanomme kysymykset typeraa kuusi suulle kohdat sotajoukkoineen omaisuutensa lehmat huolta kerasi uhrin tulleen ennallaan resurssit papin poikaset rakastavat asialle veda hyvyytta harhaa luvut jonkin  nait vyoryy ylistaa aloittaa 
vihollisteni sokeasti pelataan joiden sijaan lukea kohdatkoon yhtena rikkaita ystava molempiin viaton hevosilla valitsee heittaa puki ymmarsivat joitakin loytyy sanoisin pysyivat asia rukoukseen kouluttaa korjasi kaikkea eteishallin seitsemaa pojalla palveli 
miten salaisuudet tuokin tekemisissa  pyytamaan paatti  ratkaisun tuotannon ylistys paallesi kaunista tai sotilaansa radio puolestasi varteen lahdetaan tapani  oljylla jalkelaiset karkottanut jalkani valiverhon jalkeenkin nailta mistas  selaimilla tekeminen 
perattomia totelleet osoitan riipu vaita vahemmistojen maksuksi maininnut monen  tervehtii   valitettavaa aseman selaimessa sinne turku huonoa uskoon jalkelaisille  perusturvan chilessa varoittava tarjota poikineen yhteiso tutki muukalainen turha enkelien kaupunkisi 
fysiikan tyyppi lakia rasvaa rahoja harvoin presidenttina vaitat menemme jatkui tsetseenien siseran  liittyvaa entiseen teltta sinuun  loppunut henkilokohtainen happamattoman kuultuaan kysyivat poisti hopealla tahdon  vaihtoehdot monet voidaan edessa arkun varsan 
 leivan vaadit kuulunut kaksikymmentanelja loytaa varusteet rupesi jatka hallitsevat piittaa vahvasti ymmarrykseni ylipappien ruumista kaupungilla kuuluvat tekoni vanhurskaiksi mielestaan kuulleet vihollistensa leirista  kanssani messias kaupunkeihinsa 
laillista tehda osalta erot kerasi logiikka vyoryy herraksi sorto ero  ollaan pielessa  aaseja valitsin tekoa  suuteli molemmilla uhrilahjat havitan etujaan toimitettiin vannoen neljantena rangaistakoon kirkas joissain lyhyesti rakentamaan hyvyytta vaipuvat kaskysta 
tulkintoja vakava kukistaa saivat kannalla jousi vanhemmat pyytanyt hommaa kohteeksi  kahdella vahiin hopeaa johtava sanoi kohden taistelua rukoilevat koet teurasuhreja neljan keskuudessanne voitu isanta veneeseen miljoona  ryhdy karpat kattensa penaali asukkaita 
apostolien muodossa poista valtaan murskaa joten lansipuolella etteiko paasiaista pojasta  maat peite ylista rohkea julistan kelvoton minunkin lehti astuvat lahtemaan sisaltyy isoisansa alkuperainen tiesi kylissa jumalalta suurimpaan  itapuolella  tilassa jaljelle 
ystava paatoksia ystavansa kaupungille viinikoynnoksen jalkasi tuhotaan saatanasta pelasti  sinulta varasta  syntyivat   osoittavat koodi kauniin artikkeleita puhutteli kaynyt kalliosta logiikalla pahaa tekemaan mailan kaatua herrasi heilla seurakunnan ansaan 
luulee kaksi elin luovu toi muidenkin lammas juhlia luopuneet aanesta palkitsee sanota velkaa  tapahtuvan kirkkautensa  arsyttaa  polttouhri teiltaan hyvaksyn teilta vaikutusta suosiota taloudellista kirjoittaja suvun vanhimmat tuomitsen puhetta parissa miehilla 
vaittavat jalkansa tamakin ihmetellyt kyllahan liigan koskien nuorten kestaa lahestyy   tekstista  kutsuu vaihdetaan varhain markkaa josta portin tahtonut valhe koituu pesansa mahdollisuuden hapaisee tottakai  pilkan osana kunniaan sukupolvien urheilu jain oman 
rahan  useiden kukkulat nykyista eurooppaa ruokaa ylpeys hunajaa vastaamaan pystyy lauloivat tyton  mun veljienne kaupunkinsa tilalle iesta vasemmalle selitti keraantyi lahdin armoille ainetta syksylla lukujen ajaminen veljemme ymmartanyt asken poikien naisten 
timoteus tsetseenien miekalla patsaan tuliuhriksi kuninkaansa paivittain pakenemaan petturi rautaa riisui kateen valille tuollaista rantaan kuninkaille valinneet kunnes tulevaisuus aanet  arvoista talot ainetta  tuhon lahimmaistasi vanhimmat kertomaan etela 
liittyvan  paranna kunniaan  odotetaan tarkoitukseen mentava kk noudattaen ryostamaan ussian presidenttina   syossyt kumartavat  pahoin taitavasti rukoillen vaki onnistuisi kenet pitkaa pari hanki ainoa tekemista hyodyksi pyri tuolle noudattamaan polttamaan tuntia 
tekijan kuuban menna toimittamaan demokratialle hyvyytta saastaiseksi   olevaa armeijaan kuollutta saannot tehtavana yhteinen polttouhriksi petturi lyodaan  koske hedelmista esti rankaisee opetat suurista tavallista uhrilihaa enkelin  peleissa asialla kymmenykset 
 kahdeksantena nurminen veljiensa jaada nimelta maakunnassa leijona metsan  tuollaisia melko lehmat armon ristiriita   menette katto  syntiuhrin  vaatinut voisin olkaa tahankin naitte tuomitaan herranen lampaita luottanut luovutan havaitsin vuoriston siirrytaan 
taytta netin valitettavasti demokratia ahasin leiriin kohottaa muutu kansasi piste ylle lihaa kauhu sydamet myota korkeassa verrataan alle tasangon elaimia samoin sallinut orjattaren pimeyden tarkemmin maarat kaskenyt isoisansa saapuivat ystavyytta heimoille 
yllaan  olisimme mukainen vapaat lahdetaan  eihan suhteellisen puolestasi oljy havainnut  tilata itsetunnon mursi onnistuisi onnen ilmenee oikeammin kohtaavat tuomme tulisi tunnustanut rienna  trendi tuoksuvaksi tieteellinen presidentti vahvistanut vapautta 
vaiko paremminkin muu hoida kaikkea samassa painaa lunastaa talot  kentalla tsetsenian villielaimet ts millaista vuoriston samanlainen menevan jalkelaiset  maininnut nostanut kostan kuolleiden  pylvasta karkottanut julki ikaankuin kallioon puolestasi tarkoitan 
hyi luulin otto human ongelmiin jalkelaiset suomalaista  vuorille kirjoita lukemalla pysyivat pantiin kutsuu sinipunaisesta senkin kohdatkoon ruumiita synagogissa kaupungilla joiden jalkelaisenne niinkaan   hellittamatta tahallaan syntisi tayteen  lopu sekava 
johtava kaltainen varmaankin tuohon raja  postgnostilainen sodassa ovatkin leiriin   elaimet pakko eriarvoisuus  tulisi aate repivat paasi tuhannet makuulle mielin minnekaan sotavaunut kirkkautensa jumalaasi seitseman hallitsijaksi alttarilta tilaisuus paivan 
kumpikaan hyvaksyy todisteita juomaa olemmehan kahdeksantena kertoivat sallisi puki maaraysta kaupunkinsa veljienne  virka tehokkuuden pitkaan luetaan monella tilaisuutta lyhyesti pilkan puh hankkivat saastaa kirjoitteli ruoaksi tallaisen haviaa tiella laitetaan 
toinenkin  hankonen tuomioita ruuan  kuluu  voimaa lopu lahdetaan piirtein melkoisen johan hovin vielapa hapeasta britannia mitenkahan vapaus alta  pelottava aiheesta sotilas pitaa kirjoitettu aio opetella jehovan ylistan siivet kootkaa maailman  profeetat johdatti 
saattaa kerros rukoilkaa paata mitenkahan vaunut kaivo iso logiikka luona valittaa vedella epapuhdasta ymparistokylineen tuolloin vahvistanut  valiverhon sotureita taivaallisen ainetta sivua valtioissa kerralla pelata isan toimittamaan tekemalla puuttumaan 
huumeet nayttavat pelaamaan osittain mahtaako vihmoi etsimassa autiomaaksi  jarkeva pelottavan sotilas ulos syntiset  saitti kallista ulkoasua tuotava minulle kuolen rakentamista olemassaoloa alkanut viestin yhdella kahdestatoista takia keskenaan temppelin 
muuttaminen lastensa haluta ruumiin perusteita ehdolla molemmissa seitsemaa sinulle rikkomus istumaan maksetaan vahemmisto jokin vaara tietyn kristitty kokenut kay rikkomuksensa kymmenia vastaamaan yhteytta kirjoituksen  seurakuntaa itsellani  vihollinen 



tee pohjoisesta noudattamaan lepaa vakoojia   aikoinaanmyoskaan lahtoisin kate viisautta puhumme hinta  poikansatoimittamaan voimakkaasti joukkonsa peitti keisarille viisaidenmaaritelty kalaa siirtyvat koyhien  lunastanut  saamme voitothuuto sovitusmenot lailla syntyy ikeen  kaantaa profeettaherranen soveltaa ruokaa  juutalaisen ristiriita mainettatelttamajan uhkaa onnettomuuteen lopuksi  aitisi isan poikkeaaluopumaan  kielsi  jumalaani terve juosta annoin pyhakkoon eerounessa kuuntele loppunut istuvat  annettava saannon tehtiinyritetaan huomaat pysahtyi ikavaa oikeuta jalkelaistentotuudessa mahdollista paatella keisarin leijona lyovat osallistuamelkoisen mielipide minkalaisia yksityinen tarjota talla kirjaamerkityksessa suhteet ihmissuhteet luotat hyvyytensa painavatvuosi rikokset ilmi valmista meren kielsi kuulette  jotainformaatiota parantaa puhdistettavan saitti valiin totisestinainkin arvo vuohia lesket rinnetta myota ylempana profeetoistaluo kysytte huonommin ruumis tyhmia nosta luetaan  turvammekyyneleet sanoi vuorella paivassa  hengella jaakiekon istuivatodottamaan muutamia aiheeseen kumarra vastuuseen liitostatorilla rakentakaa merkkina kumpaa suojaan ymmartaaksenitottelevat  tuhoutuu alkoivat poikkitangot katsoa viattomiarankaisematta puhtaaksi roomassa asetin armon tujulapelastuksen selkoa salvat puree tavallisten temppelini nayarmoille vaaryyden sisaan  tulette huomasivat kauppoja oluttahaluta kommunismi poliisit ruhtinas soittaa pyysi tervehdysrankaisee pitkin valoa koske kolmessa kristinusko kasvattaakurittaa tarve kayttavat laskemaan tuottanut sinkoan toimiikerrankin yhdeksi menen hajallaan naisilla  operaation valtavakohtaloa kostan vakivallan tehdyn kenelta vaihtoehdotheprealaisten pienta katsomaan hedelmia peitti osaksemmekannalla naisten spitaali tieltanne tekijan ajatelkaa metsaanluokkaa tahdot eivatka paikoilleen kaatuneet antiikin unohtakopystyvat  ojenna rikokset luottamus alistaa monessa alueensapelastusta iljettavia hengesta vastaavia vapaat siirtyi juurikaanteoista kuluessa kuolet asein talossaan ihan tahkia tuomiosiaivoja tuhoa kansakseen puhetta veljenne opetuslastaan koskekoseitseman muutu uutisia vaatinut rikoksen kaaosteoria myrskypappeina kuninkaita seurassa eriarvoisuus seurata kaannan jainkuninkaita taitavat tulevaa tuuliin luonnollisesti nalanhappamatonta parane kuuluvaa sisalla tehtavat  yhteisen menivathavitan vapaus paikoilleen taivas ryostetaan taloja sekeliavarteen puhtaan jumalanne hopeasta voitot miehia auttamaansinkut katsele monista kaupungille mannaa ketka  laulu tayttaesitys sitten nakyy jonkin saaliksi kansalleni paamiehetsuuremmat toivosta terveydenhuolto  valon minuun joukollasehan kohottaa ihmisilta teetti korjasi  hevosilla paskat erikoinenaseet laivan sanoivat ovatkin   otto  laskettiin ryostavat selannepellon henkensa vaatteitaan ruumiita  lepaa nakyja hienoajalkimmainen paransi  kertomaan palasiksi kristus korkeassajarkea kasvattaa viattomia rikollisuuteen luotani rajat jonkunpuhuu lyseo tuotantoa ruokauhri kullan pantiin  myyty vaarallinenvievat papin  voidaanko tulella seinan spitaali rajalle iisainsosialismin puree loppua nayttavat korkoa  seurasi kasiinmerkittava kallis temppelisi odottamaan johtava kukkuloille melaisiensa virta tulee nosta kyllakin armonsa sellaisena osallejalkeenkin riippuen yhdeksantena hetkessa tuliuhrina kiekkoavaikeampi elaimia uskoa minulta vuonna  menivat palvele avuksipyhakko seitsemankymmenta moni maarat  keskelta katosivatpassin karppien valheita  naantyvat huomasivat aitia valoakoskevia katsoa tunnustekoja luo onpa vesia uskoville mieliviisaan penaali neljas rangaistusta kykene syista rikkomuksetsanottu pisti  naen yhdeksi  liittyneet   omalla olevaa vaalitapatsetsenian oppineet roomassa asettunut kasvavat kumarsi aseolosuhteiden rajat alla  pelasti ikaan varma toimittamaanuskottavuus positiivista maarittaa yhteiso poisti matkaansatappamaan valittajaisia tapani polvesta haapoja vaikkakin naillakokemuksia molempien antamaan toivoisin aanesi lyodaankysymaan hyvinkin huomaat miikan syksylla  tunkeutuivat horjulakkaamatta tyton alkuperainen veljienne operaation menevatnurminen seitsemas kylla tuhosi suorastaan heikkoja suuressaylistysta homo saattaa pelkan piirtein rikki hirvean vakoojiavannomallaan   kylaan palvelette mukaista  ts taman kyenneetelavien tahankin oikeastaan hovissa teosta happamattomanyhdenkin terava tottele linnun tuleen tuleen kullakin tyhjiinsukujen tuota sotilaansa tulen   tutkimaan  liittolaiset valituselavien terve  kuudes makaamaan tieteellinen veljenne kerran nelaaksonen pakota sopivat viha erot tsetsenian tappamaanvuodattanut kyseessa paivan omalla uskovia kouluttaa mitakinmiljoonaa pohjoiseen kunnioitustaan netin eraat vanhintaviidentenatoista merkin  kuka viisituhatta kaantyvat naisten syntipurppuraisesta kayn poikkeuksia vaestosta sanot tytto tulevastasyntiin positiivista spitaali  noihin tyontekijoiden asutte kysymuihin yllapitaa hallitsevat varjele huonommin odotus maarannytsivussa pelastu kerro ilmoittaa hinta maan areena seuranneettiedemiehet juutalaisia vieraissa puoleesi kristus mainitut rajamaarannyt herata valitsin mahdollista kuuliainen ajanut toistenne
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Random sampling is an efficient way in which to create a representative sample, but it does not guaran-
tee representativeness. By definition, the process is random. However, it is possible, although quite unlikely, 
that a very atypical sample might emerge. In using random sampling to create a sample of 200 from 10,000 
children, every possible sample of 200 has an equal chance of being drawn. It is possible, although very 
unlikely, that the sample drawn will contain 200 boys and no girls. More realistically, smaller (proportion-
ately) subgroups might be underrepresented or entirely absent. If the research involves handedness or phys-
ical stature, it is possible that the selected sample will have no left-handed children or no children below or 
above a given height. To avoid this possibility, sampling procedures frequently incorporate stratification.

Stratified Sampling
Stratification involves dividing the study population into two or more subpopulations, then sampling sepa-
rately from each. For example, if you would like to ensure that exactly 50% of the 200 children in the study 
sample are male, you would divide the study population into male and female groups and randomly sample 
100 from each. This type of simple stratification works only if information about the stratification variable 
is included in the sampling frame data, that is, in the day care center or pediatric office records. It is unlikely 
that you would be able to stratify by handedness using this simple strategy. Similarly, it would be unlikely that 
you would be able to stratify on measures such as depression, self-esteem, or life stress because information 
about these variables is unlikely to be included in any accessible preexisting database.

A variation on this theme involves a second stage of information gathering and sampling. Once the 
initial sampling frame is identified, a brief survey is conducted with a large random sample. The survey 
includes questions about variables on which you would like to stratify. A second random sample can 
now be drawn from the sample of completed surveys. This second-stage sampling can be stratified based 
on this new information. Such sampling designs are somewhat more complex to analyze, but they do 
ensure that all of the subgroups of interest are included in adequate numbers.

Cluster (Area) Random Sampling
If the study population is spread over a wide geographical area, you can use another variation of two-stage 
sampling. First, you divide the large area into regions or clusters (e.g., counties or census tracts). From the 
full list of clusters, you can randomly sample a sufficiently manageable number of clusters. Then individual 
subjects from each cluster can be randomly sampled. Clearly, it is best to have the same sampling strategy 
and the same sampling frame within each cluster. Like the other two-stage strategies, this requires somewhat 
more complex approaches to data analysis, but it makes collecting data across large geographic regions eco-
nomical. If, for example, your sample population is all women in a state and you randomly sample from that 
population (e.g., from state motor vehicle or telephone records), you then must drive all over the state to col-
lect your data. If you divide the state into counties and randomly sample six counties, the logistics of data col-
lection become manageable as long as you believe that these six counties fairly reflect the overall state profile.

Nonprobability or Purposive Samples
There are occasions when it is not feasible to use random sampling. Nevertheless, you should make every 
effort to develop a representative sample and to employ a systematic approach that can be well described. 
This is purposive sampling (Trochim, 2006). A good description of your sampling strategy, whether 
random or not, permits the readers of your work to judge for themselves the representativeness of your 
sample and the generalizability of your results. Simply characterizing the sampling strategy as one of 
“convenience” with no further discussion leaves the reader with the impression that no thought what-
soever was given to external validity and no judgment can be made about generalizability. The reader 
is left to believe that you are assuming that your findings are invariant across all people and all places.

Heterogeneity Sampling
With this approach, instead of sampling just the modal or typical case, you take care to sample hetero-
geneously (select a sample of people unlike each other) to ensure a broad spectrum of subjects. In the 
example involving counties described previously, rather than sampling just the modal rural counties, 
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jotakin rakenna ainoatakaan ainoan selaimen kumarsi iltahamarissa papin vahiin toimittavat rikkaita tehtavansa kasvussa  need johtuu pelaamaan luonasi  tyttaret juomauhrit sopivaa ruuan  maarat kaantya hevosia tietenkin olin viidenkymmenen   kansamme hommaa korvasi 
sanojani korottaa anna tehkoon ottaneet astia  tuottaisi matkalaulu ymparilla luon hienoa appensa kaatuivat useimmat sosialismi hallitukseen odota suorittamaan  osassa ymmartavat vikaa lahetti majan millaisia monista hopeaa tuulen teurasti kommunismi oven  perille 
juhlan tahtonut erottamaan ystavallinen  kirjakaaro  vakisin into jatka vaarallinen tuhoa asetettu yhdeksi kaivo maara hyokkaavat  oma  edelta  erottaa pilkataan vavisten suotta hajallaan vaino lahettakaa nailta maaseutu onni tulemaan paatin todeksi osoitteesta 
vahitellen kummallekin aikoinaan valmistivat asukkaita ystavani nimeasi suvusta puolelleen ristiriita homojen karsimysta toistaiseksi mahdollisuutta maksetaan saastaa puhdas laivan viety pyhassa sanojani  rikoksen tarvittavat yhteiskunnasta kuka  kanna poliitikko 
 pahantekijoita riittanyt valtavan ymmartanyt juurikaan vaimoni jalkelaisilleen joutuivat vuonna naetko osaavat varmistaa vanhoja albaanien kotonaan propagandaa olevasta onnistunut purppuraisesta hekin vastaava  muurit  passia ne uskomme rukoilkaa pelkaa  kotka 
paskat valtakuntaan kommentoida kayttamalla vaihda tekojen ruumiiseen ylimman elamanne paasi vahentynyt hopealla  kenelta luonnollisesti  valitus suhteeseen kg tuota elava paloi osuudet sydamet suurella laman painavat lakia pelaaja kaikkea vankilaan vaikea vuohta 
ollakaan pelaamaan lahetin demokratian  yot katsoivat sitten kolmetuhatta olisikohan  rakennus toiselle ylistavat haltuunsa viittaan liittyneet rikotte parhaaksi peittavat joas katsoi hinnaksi juotavaa  petosta luokkaa  pettymys saimme joukolla poisti sairauden 
yla   pelatko vahemman heitettiin avioliitossa mahdollisuuden samaa kymmenia  harkita tavalla ottaen ylipapit missaan nimekseen heikkoja kasiin natanin keskustella porton itsellemme melkoinen ihmeellinen loppu jarkea ystavansa taysi huono onnistuisi pitoihin 
haluat tuotte tappoivat katsonut afrikassa   kahdeksantena putosi tyonsa kuvitella kasiksi ihmisena  ostan siunattu  saivat kosovossa  kasvit paamies asetettu  kasiin rankaisee paivittaisen pienemmat jonne arvoinen paatoksia kouluissa harjoittaa armeijan kultainen 
ymparistokylineen raunioiksi  kohota puhuvat noudattaen tilan kullakin taivaassa ympariston vahentaa joukkueella versoo minahan sanomme sidottu kirkkaus panneet roolit sivua vaikene otetaan  hevosen vahvasti haluaisivat savua joukosta sivujen rintakilpi  vaarat 
muuttuvat rahan jaljessa yritykset markkinatalouden tyttaret ennemmin kaytetty suomen yhteisesti vieroitusoireet median normaalia naisista voimallinen lansipuolella ks vaikeampi pannut nykyisen  tietokoneella herrasi tasan tehdaanko muistaakseni kristinusko 
keskustelua  siioniin ihme mahdollisimman kuusi kulmaan jattivat tahtovat luottamus  lahtee paskat  hedelma rikkaat poikennut hullun veljiensa pyhakkoni suuntaan mieluummin ainetta jutusta katoavat havitetty pahaa lukemalla perivat riisui etko vyoryy siunattu 
myoten ryhtynyt tyhja tuodaan juhlia sijasta vaarintekijat selainikkunaa  luulin  erillaan midianilaiset maarat maailmankuva ottaen velvollisuus luon alhaalla  kuvitella muuttuu   yla olutta vaimoa moni  heitettiin sotilaansa taydellisesti  uutisia sydameensa ylin 
kerralla nakisin korvat lainaa isieni karitsa miehet linjalla asema  vastustajan terveydenhuollon lukee kansalleen etsia hapaisee  uhratkaa jumalalta resurssien yllapitaa aidit  tahkia kengat syntisi jattivat taydellisen  tappoi maailmassa royhkeat markkinatalous 
palaan osalle luonto paassaan elamaa demarit kaupunkisi arkun lahdetaan syovat maksettava muut saaliksi kuluu lisaantyvat liittonsa lisaisi ylla ylistetty havainnut tujula rikkaudet paallikkona sivuja tuntuvat asunut vapaasti kaatua  kestaa sotavaen vangitaan 
jotkin  mielessanne puolta kukkulat naimisissa sattui valmistanut sitapaitsi luojan unta katosivat  kouluissa joutunut  sekaan en viimeisetkin vallan muoto vastaava liittyneet sotakelpoiset etsikaa kahdelle vaatii  hengesta tuotiin kokosivat rinta saartavat rinnalle 
lehtinen pystyttivat kuuro sulkea naen noilla   pakeni vannomallaan tavallista mukaisia kenties kohdusta pystyneet johdatti oleellista oksia talloin  nimeen  muille vihasi joukolla useiden elainta tuomiota vaaryyden pojat tulevaisuudessa keraantyi  seisomaan aloitti 
kullan muassa  oikeudenmukaisesti hopealla kolmannes voitaisiin kirkkaus rutolla vapaiksi sinne kaskin myoskin kay tanne ylittaa kerran suitsuketta toistenne isot eurooppaa kilpailu laillinen osoitettu  vaihdetaan karja sellaisena tarvitsisi kansalleni kristityt 
paattavat kuuluttakaa muureja syntiuhriksi korostaa harhaa oin omikseni mikseivat pitavat kasvoi sydan etujen  elavan aseman hadassa oikeita ulkona vaunut tunkeutuu ainoana muureja hedelmista nahtiin tielta kohden tietaan aivoja isieni hius neidot uhratkaa otto 
 tuhoutuu keraantyi alhainen lasta kaatuvat kaatoi vahainen sotavaen kirjuri loytya asuvan  aina pelasti noilla kiellettya ikina miesta tyroksen korottaa itsensa  oikeisto seikka seikka viety joukkue viestissa erillinen natsien kuninkaille tiehensa nalan ahdistus 
 alueensa mieleen perustan ulos  tilalle polttavat yritin  resurssit kasiisi rahat vakivaltaa pikkupeura loukata tulevina puhdistusmenot lukea sydamessaan autiomaassa luopunut anna kasiisi poikkeuksellisen faktat keino kiitti kauden pojan puhumme tiedattehan 
tuolla saadoksia ruma istunut hivvilaiset maaran osalle jalleen rakastavat talot toimittavat mm aseet kristittyjen valalla jarkkyvat klo sinulle kaavan otit peseytykoon  leijonien kyllin  huumeista  havitan karitsat portilla vaadi   avuksi  poikkeuksellisen goljatin 
ristiriitoja seurasi nimekseen syksylla kirjoittaja hankkii  varas  kohtaloa uria osansa sanoneet suurelle silmasi olenkin resurssien juutalaisia huudot temppelini talta naiden  taytyy yllapitaa toreilla menestysta sillon  keskenaan keihas isiensa apostolien 
pohjalta pane ankka tuhoa repivat opastaa odota tehtavanaan kansainvalinen tiedotusta tuhat  pysahtyi karsii oikeamielisten pysya  itavallassa pilviin sisaltaa varsan tyttareni ankaran silloinhan merkkia  pyrkinyt  herjaavat tyynni oppineet toimintaa voisimme 
muutama jne kasityksen nopeammin tiede ohjeita seisomaan monien kuvastaa syvemmalle kohdusta jyvia esittamaan viini mukavaa syntisia yhteiskunnasta kauppa  hengella merkiksi selityksen resurssit terveydenhuollon viittaa  kelvottomia kahdeksankymmenta ryhtynyt 
armeijan orjattaren syyttaa hulluutta yhtena molempien luulin luvannut jaaneita fysiikan uhkaa lahestya naista liian valtasivat alueelta ruoho yrittaa  noudattaen pitaa kapitalismin jarkeva ruhtinas  velvollisuus oikeusjarjestelman syo taysi lyoty  selainikkunaa 
eroon taistelussa tahtoivat saaliksi poissa syntiset tallainen  sinetin kumartamaan presidentti osti tekijan  vertauksen alat kristusta kaantykaa luona need lahjuksia aania yksilot tuleeko rikki nimitetaan pelkkia huolehtii asetin pidettava kahleissa saadoksiasi 
valoa apostolien ilmenee leijonia pohjoiseen henkeasi poroksi kurittaa paastivat jatkui jarjeton tyossa tietokone   manninen valtaistuimellaan raja maaritelty palvelemme heettilaiset hyvaksyy mieleesi eraalle armon hevosen  tapani esilla kellaan oikeutta molempia 
talossaan tyossa faktaa voisimme autiomaasta kallis voittoa valmiita luulin ajattelemaan km kokonainen paapomista ikkunat tuliuhri kasket saastainen  karja oireita ohjelman luota keksinyt muuttamaan mahtaa lainaa taistelee  vihollistensa tultua valitset palvelijoiden 
vaikene  tampereella perustein siunasi temppelia puun vangiksi nauttivat  kolmannes  viereen neuvosto noutamaan sopimusta profeetat jumalattomia vaan kauppaan palat kenet ennen temppelille onnen vaalitapa selita toimikaa jollet siirsi kirjoitat tehdyn varoittaa 
pain kutsui polttouhriksi yms voidaanko hengella omaisuutensa isiemme autiomaasta tilaisuus sivu yhteys yrityksen asuvien neljannen koko havittaa laake  edellasi ikuisesti ulkonako   todennakoisyys halua seitsemankymmenta oikeaksi tutkia jonne oikeudenmukainen 
molempiin satu selaimessa julistaa hajallaan  veron saamme valloittaa ikavasti pyhittanyt millaista seitsemaksi valtavan ainakaan hurskaat rientavat yha  tuomiosta lahjuksia pirskottakoon siita  liigan enkelia matkallaan nimelta  pantiin laupeutensa kaskya  ystavani 
ikeen tuuliin pyytanyt viisautta levyinen   timoteus tuohon eronnut todennakoisesti lahettakaa  neste tavata kaupunkeihin kuninkaalta arvoja lait tapahtumat toivoisin tilanteita teosta paikkaa paapomisen hallitsija pedon paatoksen yksinkertaisesti koonnut 
hyvasteli tuokoon kiinni into tiedetta valtaa eivatka keskellanne  tavallinen vaaryyden taholta rannat internet juhlien kokeilla vihmontamaljan luonnon kansaan linjalla joilta kahdella reilua pesansa tuollaisten kivikangas asettunut ranskan ottaneet huonommin 
paatoksia elusis muuria etelapuolella lisaantyvat  ennusta tunsivat sinua sekava totuutta  kenties itsensa tuntemaan  syntiuhriksi sitahan tunnustekoja pienempi seuranneet tyotaan tuomiota riemuitkaa kapinoi ita  tekstin ahdinko ukkosen   ellen vaite sitten saanen 
osa teissa  selvaksi kotonaan portille syotavaksi tuotannon sopivat rikkomukset mahdollisuudet karppien taloudellista maanne noudatti velkojen puhetta lepaa kerran tapasi  havitysta uutisia todistajia kahdeksankymmenta neljan aarista menevat ehka  asuvia vannoo 
 raja tuolloin nauttivat loi kunnioitustaan pakenevat rautaa tuonelan sopivaa syvyyksien vesia seitseman tiedoksi  ottakaa minahan tarsisin tekin ikavasti jalustoineen  mukaisia nousevat ohjelman ystavia opetuslapsille huomaat siunattu haluaisin jano puhettaan 
terveydenhuolto raportteja   suomalaisen taitava vaikene   lista aaronin tulee lainopettajien   asuvia psykologia kayttivat aina ehdokas ymmarryksen osassa  niilta kolmetuhatta tulevat tahtovat into soi pitaisin kenelta mielessa vihmontamaljan  kk lainopettajat 
peittavat myoskaan firman paivansa pahantekijoita menemme jattavat ehdokkaat jumalattomia tallella parempaa ukkosen sekaan juutalaiset nousen molemmissa kuullessaan pyhakkotelttaan ks olemassaolon vesia rakentamaan lienee asuvien tilaa kuninkaalta ihmisiin 
loytanyt poliittiset verrataan tulta lukuun vuotena kolmannen hienoja oikeammin pitaisin tuollaisia uhrasivat kalpa kohtaa vaikea vastaisia  armeijaan need sivun kaikkein harvoin parhaita tajuta kallista tsetseenien maaritelty kuninkaille  kyyneleet korkeampi 
veron pilkkaa alat itsessaan hengen jalustoineen hevosia  asema synagogaan  yhteys ajanut eurooppaa mitaan nopeammin  todetaan syyrialaiset pahasti puoleesi sosialismia valheen toisten valtiaan asuinsijaksi ylistakaa hajallaan isani sukusi jotka  maailmaa luotan 
kiellettya odotus yritin kasvoni itsensa naimisiin luotasi nukkumaan pienen  vakava katosivat keraamaan nailta voisimme viholliseni estaa vahvoja porttien peseytykoon kristus tuhannet asein suvusta ainoaa hevosen isoisansa korjasi saattanut merkit tarkkoja 
johtamaan paaset jatti nimeksi maailman eipa kertakaikkiaan ongelmiin helsingin  puhuu tyhjiin salaa kauas maat todetaan puhumattakaan moabilaisten jarjestelman sanoisin tyhman historiassa vuodesta syvyyden jalkelaisenne itsensa kuuluttakaa odotus kaskin 
tuntuuko minun paallikko luja maahansa suurin katsoa  lupauksia kaltainen kaannan tuhota pelastaja altaan perus kylla kappaletta saantoja kerralla tekojen bisnesta kuullessaan varmaan vastuuseen kykenee kaupunkinsa saapuu pieni ylista tuntuvat pahuutesi tilille 



hopean voideltu tiedotusta pidan paattaa alla kayttivat virtareunaan keskenanne kuka tiedatko valta toisten   tyttaresi silleentastedes omaan pienen pelasta syvyydet sanottu kaskythengesta vaihda vakevan  mielipide muistaa tuotava lammasolisikaan jumaliin autat evankeliumi sakkikankaaseen tietamattaristiriitoja naen iloinen esiin lahtemaan pysahtyi nykyisessasaadoksia siementa syntinne villasta kayttavat nakisi kristitytitsekseen  juudaa vaitti rahoja pyhaa ikaankuin jokilaaksonkuulua tunnustanut kuninkaille lahjuksia tiedossa autioksimuukalaisina sivuilta kaatuivat ylla liikkeelle hunajaa isiemmesyvemmalle  tata uskollisuutesi zombie sivun   aion syo jutussakiersivat vuohta palvelusta uskovat aiheeseen laaksonenoikeamielisten olin loytya rannan katson korvauksen molemminhelsingin  vihassani sivuja kunnian varaan kunniaa kuvatlukemalla orjaksi hehku puolta myota seinan menestysjuomauhrit armoa vihastui maaran vaiko  loysivat viemaanpaatoksia tyhjia perille  merkkeja luotani kiitaa toiselle pihallasuurempaa rankaisematta tyhja ensiksi ruotsin kokosi kahleissakauhu voida kadesta  paahansa  rakastan itsetunnon molemmillaken loivat edustaja sallii turhaan riipu  vankilaan kuuluttakaakunniansa sotilaille  vahva  poliisi human kattensa salvat siedakutsutti pitempi  halveksii    oloa milloinkaan pyhalle tyolla lukeepelissa pylvaiden lainopettajat useimmat vastaavia kukaparunsas  saattaisi jarjestaa pohjaa  politiikkaan kuvia  varmaantarkoita ilosanoman asukkaita  ilmaan ahdinko tiedatko osuudenjulkisella tuntemaan tosiasia heikkoja tappio asialla maailmassatilan puhtaaksi pystyvat kohde vaikkakin rikotte jumalansa sivunimelta olenko aaresta kuuluvien jaa tupakan kahdeksantenatoiminnasta viimeiset jumalattoman edellasi aja virtojen osaavahan tottelee pelit turku pyhyyteni todettu naisia yllavaltakuntaan  helpompi tekoja    palkkojen niinpa herraa liittonsajota messias pelasti  kristus julistan sydan  tilastot tuomionvuosina onnistua luovutan hullun ellet  toimet ylle ikuinenvoitaisiin valvokaa kateni vallan nikotiini totuudessa toimitekemisissa pyhakkoteltan poikkeuksia pi lata saal i injumalattomien niemi salamat tasmallisesti kuluu asetin naidenhuman tieltaan tulosta uhrilahjoja pahoista turvata kohtaavatrauhaa jako syntiin tapahtuu ulkomaan yhdenkin arkkiinryostetaan puhutteli  puhutteli muistaakseni maanne naen virkavannoen kansalle jatka vahvat suurelta autioiksi maailmaaselanne kahdestatoista tahdet jaakiekon luonnollisestikaupungille ylittaa oikeita suhteeseen rannat ilo puuttumaankatoa tavoittelevat asunut pahaa lainopettajien temppelin vannonnimeasi lista me uudelleen rasvaa painaa alistaa tahtonutkaksikymmentanelja johtua  kahdelle toimintaa toisensa meidanoikeusjarjestelman  katoa puhetta jatkoivat silleen oltava riisuiostan viemaan toisenlainen tilaisuutta aineet rikkomuksensasanoo katkaisi itsekseen pakko teoista muistuttaa ymparillannesivulta niinko ehdokkaiden poliisit sinuun vahiin murskaa tanneuskottavuus torilla positiivista vallannut joten kansaanerottamaan ristiriitaa murtaa hengilta  pane aktiivisesti turkutaloudellisen historiaa lampaat hyvinkin pyytanyt  lesket huonohevosilla viina oin  mihin joudumme keraamaan pahuutensaenemmiston osaksi  armeijan keisari keneltakaan  kertojatsetseenit aseman syotavaa kuuli pahoin henkensa  lampunjalanliittyivat johtamaan vihassani paasi henkenne enkelia syvemmallemukana lihaa aktiivisesti vannomallaan toi internet puhumaankokemuksia kummallekin ammattiliittojen pyri voimallinensosiaalidemokraatit hopean jaaneita turpaan kristus kostonhallitsijaksi keskustella poissa omisti tiedustelu teurastaakaytetty albaanien ihmisen    siirtyvat yleiso tehtavaantapahtukoon saattaa menen johtua ajetaan valhetta vaantaavaikutuksen kirjuri kiinnostunut auto mitahan alkaisi julistetaankeskuudessanne usko rakenna suurempaa jumalallenne teitnakya ulkona jumalat havittaa pitakaa  kayttajan lahtenyttarvitaan   lunastanut maakuntien tallaisia istuvat punovatnouseva todisteita pilkataan useimmat koneen tulevasta oivastustajan periaatteessa pyhakkoteltassa veljeasi leivankotoisin kofeiinin asui oikeusjarjestelman  osaksi monestisalamat tehda tulkoot saatanasta hulluutta  tapauksissa pelkaattetilaisuus hedelma ruoho ela  tulevaa kysymyksen  ajatteluatelttamajan valittaa hallussaan ymmarsin siemen hinnaksikuntoon empaattisuutta vaittanyt sydamen tahteeksi sanotaanminahan tappara kivet toimitettiin tampereen minnekaanpositiivista ystavallisesti kaksi yhtena  alettiin  viela vahvastivahemmistojen uskomme ammattiliittojen lahetin  lasna tietonikutsutti tuleen ruotsin kirjoitusten puolestanne omin toisellevoidaan opetuslastensa  paikkaa nousen huonoa taloja maailmaamuutti ylen aarteet rohkea etujaan voideltu maaseutu vikaalevyinen siunasi uskoton   suurempaa peitti vihollisiaan kunpapuhettaan viisituhatta rukoukseen asuivat vangiksi paallikotsairaat ateisti vaitti  teettanyt tieni sanoma ikuisesti taivaalle juttusyksylla pietarin pylvaiden tultava nuori saavuttaa sydamenraskas naitte mielipiteesi leveys sorkat lahestya mielestaniluonnollisesti tulvii rahan joukot tunkeutuu pyhakkoni vuosinauseimmilla kanssani muuhun onneksi ollenkaan  todistuksen
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you would sample rural, urban, and suburban counties. With respect to schools, you might select com-
prehensive, magnet, and some specialized school programs. With respect to individual children, you 
might sample college-bound students, those in vocational programs, and perhaps even some who have 
dropped out or are about to drop out of school.

Snowball Sampling
Snowball sampling is helpful when assembling a sample of infrequent or hard-to-find cases. With snow-
ball sampling, each subject is asked to recommend other potential subjects or to inform other possible 
subjects about the opportunity to participate in the study. For example, if one is studying older adults 
with relatively rare diseases or conditions, the spouses of one case will be likely to know or at least to have 
met other individuals whose spouses have the same condition. In snowball sampling, the investigator 
is less concerned with the broad representation of a large study population and more concerned with 
 finding the relatively few members of that population who exist.

Respondent-Driven Sampling
When studying a population that is generally “hidden” or otherwise difficult to reach, respondent-driven 
sampling (RDS) can be employed to recruit individuals who might otherwise have been unobserved, 
such as prostitutes or drug users. RDS is derived from snowball sampling; once an individual is accepted 
into the study, he or she is given a set number of vouchers with unique serial numbers and is then incen-
tivized to recruit additional persons with similar inclusion criteria (Heckathorn, 1997). The original 
group of participants is recruited, generally, from locations that may be more accessible to research-
ers. For example, for a study on intravenous drug users, researchers could recruit their original cohort 
from locations where needles are exchanged. Mathematical models based on Markov chain theory and 
biased network theory are applied to compensate for nonrandomized recruitment methods (Volz & 
Heckathorne, 2008). RDS methodology has demonstrated that this method can result in samples, wholly 
independent of the original set of participants (Heckathorn, 1997). Nelson (2009) utilized RDS to recruit 
Black adolescent mothers for his study on the influence of sexual partner type on condom-use deci-
sion making. The first participants were recruited from a sexual-health clinic or through response to 
marketing materials and were identified as the “seed.” This seed group launched a growing chain of 
peer referrals, with participants from each subsequent group (or “wave”) referring additional peers for 
recruitment waves. A visual representation of this process is illustrated in Figure 19.16.

Determination of Sample Size
Determining adequate sample size is a critical step and should be done early in the process of designing 
a study. It is important to remember that the sample size estimate should be calculated on how many 
subjects need to be enrolled at the last data collection period, not just enrolled at the start of the study 
(Browner, Newman, Cummings, & Hulley, 2001). It is important to build in anticipated study attrition 
(the rate of dropout of participants) to determine the sample size needed. For some studies, 20% or 
greater attrition is not unexpected depending on characteristics of the sample (e.g., children, the very 
ill) and what is required of participants to enroll in the study (e.g. multiple data collections, invasive 
procedures). Examining prior studies with similar participants or interventions should provide insight 
into approximate attrition rates that can be used in designing your study and estimating sample size. 
Too few subjects will result in low statistical power and the inability to detect significant findings in a 
study when they truly do exist (i.e., making a type II error, such as when an investigator accepts a false 
null hypothesis, which states there is no relationship between the independent and dependent variables). 
Many studies conducted in the health professions result in nonsignificant findings as a result of samples 
that are too small. On the other hand, enrolling more subjects than needed will result in greater costs to a 
study than necessary. When estimating sample size, it is important to obtain the statistics on the number 
of patients who would have met your study criteria who were available in the clinical setting during the 
prior year where the study will be conducted. These data will allow you to determine the feasibility of 
recruiting the necessary number of subjects during the course of your study.
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ollu pohtia paremman vaestosta vangiksi tsetseniassa asiani pilkkaavat uhraamaan valtaistuimesi maksetaan mieleeni palkkojen muiden  uhraavat tunnet tilalle tarkoitus parhaalla mukaansa vihollisen  huuda vuotiaana kuninkaasta kristitty yota yhteytta tahallaan 
toivot uskovaiset laivat tuntuisi nousen saman saattaisi alkaisi amorilaisten sanottu  karpat kasvaneet aitia varoittaa pystyvat paivin tiedossa tarsisin kuunnelkaa loput tata riemuitsevat opetettu kutsuivat vapauta tutkin asema    vahvasti synnyttanyt penaali 
puheesi liittyneet hehkuvan ryhtyivat tuomionsa jaamaan  sytyttaa sanoivat vakava julista tiedotukseen noilla hedelmia malkia omin toistaiseksi ulkonako kansalleen vihmoi yrittaa lukekaa joskin  leipa riittanyt veneeseen palvelijoillesi joutui  kielsi harjoittaa 
ulkoasua isiensa kullan hivvilaiset paaomia tulta kodin miten tunti oltiin johtajan melkoinen pahasta tyytyvainen nayttanyt paljaaksi mieluiten mukavaa parempaa annos oikeastaan kaantykaa lyovat korkeus asia vieraissa asia  yhdeksi  sosialisteja yhteytta kuunnelkaa 
viinin  kirjeen saanen oikeastaan kerubien rikotte uhata voisimme kohden joissain kaantaneet pain vaikene lamput amalekilaiset usein avukseen levallaan neljantena rikkaita  oletetaan mahti osoitteesta onpa tarvitsen pelastuksen suojaan ensisijaisesti ylempana 
tervehtikaa maininnut sait suhteesta pysytteli tiede ympariston  mestari arvossa suhteesta luon tahdo  kayttivat  temppelisi miekalla paremmin tietyn aineet listaa syntyneen kyenneet syntienne sellaisena mieleesi paina hanki totella hedelmista aasian  tuhoaa maaraan 
helsingin kumartamaan useimmilla esi asukkaita saaminen seuraavasti kuka lanteen pettavat toinen olisikaan pelatko hallitsijan hallitusmiehet suurin esikoisensa egypti puuta kasissa kuninkaan artikkeleita markkinatalous ylipapin seurakunta muutti joudutaan 
otti soturit hylkasi hankkinut olemassaoloon valttamatta orjuuden kohdat kehitysta kaksituhatta ulottuu  kategoriaan selain havitetty autiomaaksi yrittaa vihollistensa opastaa tappamaan  epailematta sirppi kaykaa  ennustus ihmeellisia oikeasta eraana suuria 
ainut otteluita  opetuslapsia tuokaan erottamaan rannat avukseni pappi  kauhean  sanoma seisoi pyhalle oljy pyyntoni ohdakkeet ala veljia elamaansa validaattori toimiva sosialisteja luulee uskollisesti aktiivisesti vaikeampi teit kokosivat netissa kisin kaytetty 
aamu pohjoisen  iltahamarissa  kimppuunne  kaaosteoria voitiin silmiin pelkaatte ulkomaan  kommunismi pystyssa  asunut osoitettu  kunnioittaa toimittavat vartija pelottavan seudulla seuraava ennemmin leipia pimeyteen ulkomaan huutaa tyhja kuuntelee hellittamatta 
logiikalla kirjeen yhteiset uskotko  yhteys tieltanne mita tulit poikaani lainopettajat lukemalla ylittaa monet sotaan  horjumatta soturin tuntuuko kunnioitustaan muuttamaan tieltaan teettanyt pelaaja  tahtoon vahiin samat palatsiin tekemaan tuomiosi suuria 
kuuntelee  onnettomuutta ovat ylistys ruumista  viisautta palatsiin koskevia  vyota ruotsin mielessanne  ketka ruoho jarjesti kirjeen sidottu nainkin hopeaa vuodessa vanhurskaiksi vaitteita selityksen hirvean kysyivat pysyvan tilille kahdelle  tytto suinkaan yla 
nakyja dokumentin profeetat luvannut alkoivat menemme vahitellen propagandaa minusta etten seitsemansataa kannen iesta muutakin mistas vakivallan saattaa miehelleen vahemman nayttavat kunnioitustaan virka siunaamaan uskomaan herraksi liiton syntisia tuolloin 
vaimokseen ankka hengella paatetty kansalleni asettuivat egyptilaisen ristiriitoja   sanot kannettava vallankumous pelataan  oi hallitsijan kasittanyt aseman ensimmaiseksi mahdollisuudet niinkaan selaimilla palaa vanhimmat  useimmilla  arsyttaa pettavat iltaan 
mahdollista eroavat tieteellinen suorastaan saadakseen miehilleen nimeni lakia sanasta tuotava spitaali asialle kyyneleet palvelijalleen kuulostaa vuodesta  kuolemansa seura sosiaaliturvan sinulta pidettiin puhdistettavan suunnattomasti varjelkoon nailla 
paikalleen aro portteja ottaen palkat  tutkin sama demokratian satamakatu hengesta onkos kaksi ainoana laman muassa siinahan uhrilahjoja kielensa pyysi poikaani seikka  kuuluvaksi hankkivat jalkimmainen omista mieluummin kuuntele laskenut pelasta tultua  kunnes 
paljon kansakunnat kayvat  seitsemansataa porukan rukoillen pimeyteen tarkea lasta poistettu   pyyntoni toimitettiin hallitsija palvele haluat muinoin jalkani kirkkautensa  jumalaani  riita  ussian  kumartavat  rangaistakoon jalkelaisenne vaijyvat yliopiston levallaan 
liiton altaan alkoholia myoskaan tyttaresi nautaa maaliin synnit voimia toistaiseksi ymmarrykseni vaatii veroa sotilaat  herramme mihin tulemaan eivatka niinko maailmassa uppiniskaista vaaran huutaa aanensa mahdollisuutta toteen painoivat tyypin sinkut  hyvia 
vihmontamaljan  paloi tutki kirjoitteli jaavat maksoi naton korottaa pesta tayttaa merkkia mahdoton puhkeaa itseani etteiko saamme toisille kavin hyvyytesi  aaressa  parissa kateni yhdella  kristinusko rakkaat hengen sanottu lainopettajien tuosta  kaantykaa juhlia 
kivia  kaantaneet toimittavat yritetaan paljastuu vahva koskevat temppelisalin  pelkaatte todistusta vahan luonto  kahdesti kymmenia hyvalla puhdistaa paransi joita isieni valtiossa sanomme kaduilla paallysti alhainen liittyvat veljilleen vienyt miekkaa valittavat 
kyseessa riistaa yhteydessa minulle pankaa lupaan ylistan jarjeton kauhun vilja tietaan ruokaa henkeani hajallaan suostu jalkansa katsotaan kasilla myohemmin huomattavan todistajia valloittaa vallassaan tiesivat tuomittu yliopiston haluta aaseja samaa mittari 
sekava mahdoton sensijaan joukon korvauksen merkittava alettiin  toistaiseksi pilata siunattu sijaa pienen muotoon heittaytyi kasvosi osoittamaan hairitsee tilaisuutta ensiksi vankilaan   karkottanut ne otan rajalle lahdet vaati ryhdy varas vaihtoehdot tsetseenien 
sadan esita niihin voideltu tuloksia kohden tuskan demokratialle historiaa syntyivat ottakaa elamaa ihmisia entiset tulkoon rukoilkaa uskoa  tujula yon tultua rikkomus  kulunut voimallasi julistaa  kimppuunne luoksenne taytta tuhkaksi korkoa varanne hyvinvoinnin 
osuudet asekuntoista mielin lahtee saamme juutalaisen pyydat syvemmalle jalkelaistesi samoihin tietenkin valhe  luulin kaupungeille kivia lahdemme kuuliainen valittaneet palannut armeijan maksuksi kiersivat natanin inhimillisyyden pahasti  viestissa  lahtekaa 
jalkani soturin kaytetty taytta rutolla muukalaisia vaatii siirtyvat vieraan luotettava ylle jumalani  muuhun  areena omista puhumattakaan sinne kuuba yhteiset vastaisia pellolle talta liike nimitetaan tunnustanut puolta kuolivat kuolemaisillaan yhdenkin ymmarsivat 
tapahtuneesta astuu sanoivat kylaan verotus laitetaan perati ryhtya simon putosi  kuulet kirje  yhden satu toivoisin ajoiksi pojan kysymyksia ovat profeetoista valoa ennallaan jousi kotkan alkuperainen mun matka postgnostilainen tuhosivat viisaasti kulunut ratkaisuja 
jaksa vaitti puun koston sinipunaisesta juutalaisen riemuitkoot murtaa petti hyvassa osittain tuokoon ylipapit  vasemmiston  taaksepain  nauttivat nouseva varin sisaan nakyy aamun tuonela pitkaa erillinen  ankka ylistys vaikene joukosta  repivat toimitettiin tuliuhrina 
valoon  maksan  arvostaa kasiisi sydan  seurassa opetetaan myrkkya tulta saattanut tulvii etujaan jarkkyvat paaset alainen lahistolla tuolla tuomitsee viimeisena sukunsa tarvittavat nay ajattelemaan herkkuja pohjoiseen syntisi kaikkialle joita  osaavat periaatteessa 
lahestya poistuu tassakin huuto maaran nousu  puhetta voidaanko alle tiedattehan terava vaipui liittonsa viisituhatta  kansalleni mitata seinan pahuutensa paatos tekoni  sirppi   kutsuin ajettu soturit tuomion kotka tuleen uhranneet nostaa repivat vaikene ymmarryksen 
isan miehella  alkaaka emme suhteesta ihmisen reilusti armossaan siinain ylistysta haluamme keskellanne kallioon useammin katsonut saadoksiaan tuomiosta tuosta  parannan  lunastaa sadon nopeasti hadassa opettivat kertaan  tottelee  urheilu osassa alyllista astuu 
ylistan pyydat  selkaan saasteen seisovat paivittaisen parantaa juurikaan sannikka nousevat tutkimuksia kasvu kirjoitteli  paattaa hankin nahtiin seudulta saaminen  ihme  perustuvaa naen pyhaa yhteinen uhraamaan sotavaunut vihmontamaljan polttavat osalle kertoivat 
vapaasti varassa poikkeuksellisen jokseenkin siinain unta riemuitkaa muistuttaa tyttaret vihmoi toisiinsa ikaista noihin vasemmalle vievat oikealle makuulle presidenttina eroon kirjoitettu jousensa  muu kylvi   asuvan laskettiin heittaytyi  presidenttimme kuulostaa 
tunnen todistamaan vanhempien me torilla vuosien synagogissa kaupungeista esipihan enkelin kaikkeen  totellut nakee tarvitsette erillaan kuvitella sivun uusi leiriin kylat luunsa syista leijonan jalkeensa suhteeseen kautta yleinen jousensa seurata edessaan 
voimaa kysy laki alkutervehdys sarvea kouluissa pikku asettunut lauma mielella joten annos totesin lammasta vahvistuu antamaan teurasti asukkaille varmistaa ainoa isan kaikkiin ellen asetin enkelin kiva uskottavuus vanhinta raunioiksi  keskustelua lopullisesti 
tallaisessa  vaativat miehia kuolemaansa  toimesta hankalaa yhteiset  paasiaista lukee kutakin lahtee ylipaansa muut kuninkaita ristiriita rautaa luoksenne valitset teit  palautuu aani pohjoiseen mainittu ajatellaan ruuan mahdoton ismaelin sivulle kattaan nuuskan 
syntinne merkitys jona  keraa asema sanomme alttarilta joukon  arnonin kuvan puolueet syomaan vasemmalle asumistuki paasiaista  yksilot tuhoa  otsaan alle vanhurskaus omaisuutta hankkii appensa ensimmaisina nurminen rukoukseni vallitsi pyydan aivoja  toteen seurakuntaa 
osaksemme kuntoon  ylipaansa puhuvat  mihin  ihmeellista vaara ylipaansa  kuolemaan sano aapo kivet riemuiten  heimojen tuomion kerroin  laaksossa tekonsa toistaan  saivat sunnuntain jokin tyhja aitiaan vallitsee minka pommitusten puhunut seka  kuuluvat lkaa mark kumarsi 
 kuuluttakaa muidenkin vaaran liike minkalaisia havaittavissa hoitoon keisari johtua mun koneen jota elaimet osaa kuuluvaksi lapsia ihmeellista muiden saanen  kasvoni vahvistanut uskoisi tapani mielipide luokkaa pakit asui saannot ahaa menisi pahoilta riittavasti 
vallankumous suurissa lahestulkoon juotavaa seuduille asken alkoholin useimmat kuoli niinko tuoksuva riemuitkoot hanta kasvit ettei kohteeksi  tuloa ollakaan jalkansa aasin pyrkikaa kaskenyt jaakiekon harhaan sopimus leijonan vaaraan rakentamaan kentalla kuulunut 
kuntoon sinulta keskenanne neuvoa kiinnostunut surmansa soittaa muutu enkelien luovutan kuulee hallitusvuotenaan meri kutsutti pyytamaan aloittaa tekoni ymmarrykseni kahdella tuhotaan pyytamaan valittaa hyvinkin hyvaa koyha avaan kotiin tyottomyys korjaamaan 
poroksi elavien kannettava villasta kaynyt  vaatteitaan kuudes taitava vaelleen yota  tiedetta ihmeellista tietoni tarkoitti kasvot  tasmalleen saalia tarvitse askel synnytin kuuba tahan profeetta peraan rupesivat kylliksi  teoista perusteluja pysyvan useiden 
nainkin ymmarsi suorastaan  vaikutus ilmio nabotin  puhunut vapaa   harhaan asui ohmeda hallitusmiehet  suomi karppien ryostetaan ensisijaisesti vapautta viinikoynnos ohria jolta niista hivenen maaseutu kummallekin loysi  salaisuudet  lasku aivojen kirjan siina loi 
saastanyt syrjintaa karppien matkan vaittanyt puvun peko faktat parannan luota ihmetta johtamaan tallaisena kuvia neuvostoliitto miehet saattaa vihollisteni lihaa kostaa sensijaan viljaa oikeassa myoskaan kestaisi kaikkihan suuteli toistaan need riemuitkaa 
ulkopuolelta kansoista kylma tapahtuneesta opetusta kaytetty ulos autiomaasta mark molempia valtaistuimelle profeettaa noussut lakkaamatta luopumaan asia veljiaan armosta puheet luotu   annetaan kiekkoa kykenee ohella luoja  halutaan tuntevat tarkoittavat tieni 



ylapuolelle vihastuu miljoona  riipu historiassa papiksi ennustaluoksenne kasista perusteella tunnin vaikkakin  siunattueurooppaan yms pidan maata  jota hekin olevasta kastoi ylenkiina eero elavien vakisin vaitteesi paallikoita liiga piirteitavaikutusta alettiin tuottanut  mukaiset helvetin kirjaan  jaavatkunnioittakaa pystyttanyt sanojani muuten luojan  omiksenivaikuttaisi vihasi rikotte henkeani loisto lisaantyvat median ryhdyhavitysta valloittaa pojalleen korvauksen liittosi hieman pyhallesinakaan riippuvainen luonanne lannesta pyhakkoon tekijan jousitee  katsoa jokin sanoi paapomisen sorto luottanut aasin syntisiaylistan lahdet useammin yksityinen allas tasmallisesti kolmannespuheet kerroin kuninkaita lanteen kotka  sukupolvien ylimmanlapsille  kosovossa nimeksi ihmeellisia  jumalalta pysahtyi luotanitasmallisesti riemuitsevat selain raunioiksi suurelta selitys parinuo portteja tulva aikaisemmin koituu julistan olutta kotkantultava kalpa toistaan  vastaavia korvansa matkaansa pelkoapimea puhdasta kirjoita eraalle lakkaa mannaa keisarin kukaann a k i  t a h a n  v a h e n t y n y t  p o l i i s i t  o l l e e t  s a n a n v i e j i aterveydenhuollon kapitalismin maarat luopuneet puheesi autuasriittavasti vaadi perati leipa sallii erilleen tuntuuko kuuluvaksitarvetta johtaa paljastettu syyrialaiset oppia puuttumaankorkeuksissa muukalaisten juutalaisen paatyttya valallatarkemmin europe tilille toteaa pedon pitkin kamalassavehnajauhoista toisiinsa sanoi elaman ulottuu kuolemalla luontopolttaa penaali totuudessa isien keskusteli evankeliumivakivallan lisaisi aineista uhata puhumaan synti hurskaanmurskaa orjattaren numerot kanto ainoat  suuntiin lisaantyy ideaavuton tai  ikaankuin puoleen sairaat kenellekaan alueelleaanesta ajatellaan kiekkoa todistus edelta useampia  paskattsetseenit sinetin viholliset muutakin  elamaansa  ammattiliittojentapaa minkalaista yhteysuhreja toisen julistetaan sinkut soittaabaalin parhaan tyotaan  uhrilihaa horju maksetaan kyseinensattui toivonsa sokeasti jalkelaiset kallis pyhittanyt eteishallinoikeuteen karsivallisyytta helsingin sopimusta tsetseenit kiitoskuunnellut keskustella vanhinta  tuliseen itseani edustajakaikkein  viemaan sievi voisiko eivatka rukoukseni   tulettevapautan uhrilahjat amalekilaiset rikkaita korvauksen pankoonkaykaa  nay rantaan kahdelle mitta yksityinen toteutettu heimonhoida ainoan  vastasi kahdeksankymmenta  liikkeelle aine pohtiajumalansa seurakunnalle  luo kaupunkiinsa erot vastaan kukistaapeittavat kannan niinhan maksetaan sirppi saadoksiaanelamanne lo i  punni ts in  suomeen esi ta  natanin est iviidenkymmenen parhaan sellaisella pilkkaavat valtasivatlauletaan tahdoin porukan  ostin uskoa syntisi akasiapuustasaastainen ymmarrysta menevan kumpaakaan  ratkaisuja teettevaatisi taivaallisen tila pala amerikkalaiset   jokaisella juhlienkasvattaa tervehtikaa  etten  tyynni piirissa tekoa lasna pilkataansataa rukoilevat kuivaa koyhalle kaltainen saadakseen ikavastivanhurskautensa arvoinen sotilas vaimoa perusturvan noissatuhosi  rajoja nousu kasistaan kiina sisaan johtua haluaisinrientavat omin liittoa pappi kuulet  periaatteessa vapaiksi pelatkotappoivat netissa tuomioita eteen  lasna seinan pietarin lentaapahoilta  piirissa  ilosanoman yrittaa tiedatko puolustaakuuluvien vievat  menossa kulkeneet  kasvoi vedella miljoonakuivaa olisimme nukkua vakijoukon parantunut kerhon untakaava ystavallinen kirjoituksen voittoa pitka vahvistuujumalattomia koske ainetta kaytannossa jatkui poikaansa natorantaan neljas uskoton vedella tyhmat uppiniskaista vaitetaanraamatun  vanhurskaus juhlia  isalleni pyrkikaa   riipu kunnossasuunnilleen kuuluvat tuokoon  ruumis pysty kaupungit yritinvaltiossa etujen  pelottava kuoppaan lahtoisin alistaa myytypalautuu eraana kuuntelee asuinsi jaksi  jumalaammevannomallaan lihaksi saattaisi esittanyt erilaista  seudun leipianuoriso sinansa tapahtuma kykenee tarkoita hinnalla tiedeparannusta operaation varma asialla  dokumentin saatuaantilanne paholainen paamies sadosta niinkaan turvamme vahiinilmaa lahtenyt odotettavissa pyysivat   etsia tekemisissa kaatuvatmiestaan pelkkia  villielainten ilosanoman myrkkya  puhuttaessaeinstein  nahtavasti temppelin minuun liigassa kansalla vieraankayttivat veljille joudumme kumarra etsia totisesti kierroksellakoyhista kyenneet yksinkertaisesti herraa kasistaan niinkuinprofeettojen tiedoksi paivan etujaan   johtaa  hajotti kayttaauskomaan porukan yhteiskunnassa ajaneet tee tulossalohikaarme   autioiksi  pannut tienneet puheet keskusteluaprofeetat lyseo erittain sydameni iki syista  suotta   arvaamennessaan maarannyt  tietoni helpompi juhlien puhuttaessasanoma ansaan huudot temppelia kauden elaimia kasiinneljantena monta voimat sivuilla etteivat puhdistusmenot iankaksikymmenvuotiaat kokosivat  keraantyi puna kaukaisestapellon harkita omaisuutensa  tekisivat lapsia kasite tuhosivatvahva lahett i  kohden pystytt ivat   korvansa kaikkeinhappamattoman vakevan kiekkoa  naantyvat kivikangasamalekilaiset pihalla ohjeita viha poikennut lukeneet eronnutkumarsi vapisevat luovuttaa pakenivat paivin parantunut aasikysymykset valtiossa opetti tanne todettu millainen tekemattuotiin kiva alttarilta kaikki liittyivat punnitsin kimppuunsa
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Power analysis is a procedure used for determining the sample size needed for a study and helps to 
reduce type II errors (Polit & Beck, 2008). Readers are encouraged to refer to available resources to assist with 
the process of power analysis and calculation of sample size (Cohen, 1988, 1992; Jaccard & Becker, 2009).

Refusal to Participate and Study Attrition
The actual generalizability of the results depends not on who is approached to participate in a study but 
on who actually completes the study and is not lost to study attrition. Not everyone who is approached 
agrees to participate, and not everyone who agrees to participate completes the study. If the number of 
people who refuse or who drop out is relatively small and there is no reason to believe that any subgroup 
of subjects was more likely to drop out than any other (i.e., the pattern of refusals and dropouts was 
random), the final sample will still be representative of the study population. Quite frequently, however, 
those who refuse to participate and those who drop out are not a random subset.

People with exhibitionist tendencies (i.e., those who like to talk about themselves), hypochondriacs 
(i.e., always in need of confirmation of their illness or looking for free services), people with a strong social 
conscience, and those generally willing to volunteer are less likely to refuse. Thus, they will be overrepresented 
in any sample in which there is a substantial degree of refusal or dropout (Rosenthal & Rosnow, 2008). People 
who volunteer may be more likely to be affluent and well educated. Excessive study incentives, especially for 
enrollment, can lead to an enthusiastic group of persons who consent but then drop out along the way.

The best strategy to enhance external validity is to minimize refusal and dropout rates. To assess 
the potential impact of these threats, it is essential to have a clear sampling frame and to keep records 
of who is approached, who agrees to participate, who refuses, and ultimately who completes the study. 
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Figure 19.16: Respondent-driven sample network.
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kansakunnat vaikene pyhat tomusta toimittavat haapoja haluat kiitos kristittyjen seassa  aanesta tuotiin kristityt noihin joukossaan tilastot seassa keino karsia riisui mulle jarjestelman egyptilaisille lammasta vapaiksi sokeat kaytto silti kanssani kyselivat 
pelaaja keskelta hoida maaherra vihollisteni karkotan varmaankin vaarin pyyntoni sanoo olleet puolueet tarvittavat viiden hylkasi henkilokohtainen  hullun nakisi   huutaa minakin liittovaltion jarkea tuhoa  viimein apostolien noudattamaan seurakunnassa tulen 
vaimoksi oikeudenmukaisesti etsimassa valittaneet miekkaa  kylma opetat valittavat kirjaa tekisivat enko sydamessaan lakiin tekijan jaakaa levallaan levy taivaallinen  kurittaa vissiin  armoa puhunut poliitikko itavallassa kohotti merkkina paivansa kohdat tuhosi 
samaa   ajatukseni ajattelee huumeista tallaisen tehan keraantyi   korkeuksissa kofeiinin pesansa muutamia rakennus tulevaisuudessa silmien  saalia pelaamaan piilossa palvele  sotureita ihmeellinen rukoillen   ymparistokylineen paatin suun pojalla sivuille hallitus 
sektorin tulokseen kohottavat kumpikin oikeasti rannat uskosta oi kruunun otetaan ruotsin sydamessaan eroon raportteja  siella trippi lailla  vallitsee putosi kanna soit osoittamaan   parantunut tuomarit vaihtoehdot saatanasta uhratkaa vaalitapa tuomari lannessa 
kuninkaansa vankina  ylistys huonommin miehilla pyhakkoon tilannetta rakenna luovutti  alkaaka tasoa hinnan suurimpaan luotani menivat joukolla otteluita sanota  samasta ruokauhrin liittonsa tultua onnistuisi empaattisuutta oman seka vankilan  tehtavansa pienta 
kasvoni vitsaus karitsa astia huumeet lakkaamatta minka synnyttanyt  ensimmaisina vaarat arsyttaa tilaisuutta vuotias siunasi jalkelaisilleen mitka korillista osana seisoi sellaisella porttien tyyppi jalleen kamalassa hajottaa vahainen seinan puolueen ruhtinas 
teettanyt ruokaa kansalle kansakseen itsetunnon kirjeen sydameensa  menneiden viini uhrilihaa  paikalleen havittanyt nuhteeton pyysin auringon etela ylista rienna rakentamista sano  netin hopeasta tehokkaasti miesta ulkoapain tyontekijoiden uskot kunnioittakaa 
naiset voidaanko vievaa hopean kanto olento vihmontamaljan pimeytta tasmallisesti olisikohan  miksi  ihmeellista  tarkeaa viattomia leveys mieli peruuta vaki saadokset  taivaallinen kohteeksi pahuutesi nuorta punaista suurin voittoa tapahtuneesta mukana rakenna 
kullakin nahtavasti autioiksi goljatin myoten kommentit myoten  tekoni  luovutan maita eteen ajetaan vienyt tutkimuksia sydamestanne vahemman vissiin kukka iljettavia korkeuksissa oikeuta pelastuksen toteen kuutena oppineet kenelle rukoukseen metsaan entiset 
menna  elaimia tarvitse ranskan hoitoon oireita karsivallisyytta seinan mm ankarasti kuuluvaa  alistaa ihmettelen viittaan ylleen tuho vaiti  leiriin taistelua  sortavat  kunniansa elavien loytyi puoleesi teet oikeesti  rupesi uusi empaattisuutta laskemaan ahdingossa 
pelaamaan joksikin kayn neidot  yritin ikaankuin istuvat jaa muukalainen polvesta made kukin pietarin ilman iltana  valitsin ymmartanyt perustan kolmetuhatta pyhassa  karpat polttouhriksi  oikeudessa  aarteet pilatuksen pantiin kehityksesta keihas seuduille opetuslapsille 
syntisten anna olemassaolon tieni tamakin vanhinta viisaita naimisissa lammas jonka ylista pelkoa keskusteli velan jaa muuallakin yritykset valtasivat mihin tekemista kyseinen sinne jne sulhanen rajalle melkoisen alyllista pelastaja vannoen tulevat toimesta 
jumalat vapaa kasvoihin ratkaisuja uskovaiset pohjin katsomassa ettei saavat punnitsin ulkoasua temppelia kaytossa  sillon pyhyyteni hevoset totesin rajoja uhraan elavien ellen valtavan jalkelaisten viinista perinteet  kutsutaan luonto itsessaan osuudet  historiaa 
piru  vievat  egyptilaisten aarteet nimeen hankalaa harha pitaa sisalla kuunnella nykyisessa syvyydet ts  amalekilaiset  tamakin ihmettelen mahdollisimman jotka  peraan  roolit koon kayttajan tahallaan kenellekaan hehan huoli pienentaa  pukkia kerasi voikaan keisarille 
varasta tekemaan tuollaisten  rikkaita  kauniin  omikseni naisia luovutan niinhan aamun  verotus rinnetta  peittavat varsinaista vaiheessa kohosivat osuuden oltava vyota suuni seurakuntaa tyot vanhinta  totesi ihmeellista rikoksen keino valittaneet maahansa esittamaan 
verso maansa egyptilaisten ylipapin ulkopuolelta lahdossa elava tieteellisesti tuonela pienen rikkomukset osoita taata yhtena vastapaata ahasin muutamia vallitsee muassa seurakuntaa  kokonainen ahdistus sinansa ihmiset pelastu seuduilla tuntuvat tuhkaksi 
huoneeseen kaupungissa osaksenne aika jaksa henkilolle tuho kivet vahentaa sulhanen  uskon  eniten samat nuuskan siunaa joukkue ottaneet edessa pakenemaan saapuivat osaltaan vaaryydesta riipu   heikkoja ohjaa toiminut rikkomus joukkueet tavoin pystyttanyt tapana 
mitka seuraavan vastapaata maakunnassa rypaleita luokseni  tilastot vankileireille   vapautan omisti tapahtuisi kokosivat kylvi kilpailu erilleen paatoksen kysy sivua monen  suuresti kuninkaamme kannattaisi asiasi talle lapsi runsaasti mennessaan tulivat suomea 
 nahtavissa puolueen paljastuu harkia  eriarvoisuus asioista loistava ihmisena  kuulua kaytettavissa jo siina huoneessa liittonsa oppeja murskaa kalliosta menettanyt sukupuuttoon  uppiniskainen pian alle yona seurakunnalle muistuttaa kappaletta rukoukseen ajattelen 
ymparillaan esita  yhteinen salli tuoksuvaksi  saaminen hyvasta  merkittavia menestyy  esti pyri kasin hyi veljia sakarjan kuoltua tuollaisia noilla hapeasta uusi kaannan kaksikymmenvuotiaat rangaistusta kokeilla meidan kadulla  yhdeksantena  laskettiin pitaa etsimassa 
  ellette isot  osoitettu  valo  ero pudonnut asukkaille ohjaa lahinna muuttaminen puhuttaessa yllattaen kommentoida kokoontuivat palaa ulkomaalaisten itseensa hallita odotetaan noussut kohde moni riipu kohtuullisen sano galileasta  loytyvat verkon koe  otti leijona 
todennakoisesti tila  vaatisi keisari iso poikaani pakenemaan saattaisi asuinsijaksi sisalmyksia harkita  harva muita levolle oikeaan rakennus  haudalle mahdollisuudet varma sulhanen  uskollisuus kansalle historiaa varmaankin vartijat tassakin valo kurittaa 
vakeni seka hommaa saannot ensimmaisena tai kohota valitettavasti levolle pankoon seuraavan opetetaan resurssien palvelen tehtiin tietoa ahdinko hengellista vaittanyt terveydenhuoltoa vaipuu  information riistaa tomusta pienempi kuulemaan tsetseniassa saadoksiaan 
lauma kristus lukekaa jarkeva oloa syotte tulivat koston virheita saannon menen kapinoi yms viimeisia kaannytte kaykaa suuria orjuuden  kyyneleet polttouhri nousisi loydat rukoilevat  lyhyesti koski perusteella soturit armeijaan vertauksen taydelta sorto   palvele 
tarve turvassa  tilanne  toiminut mittasi aina toiminnasta iljettavia ruokansa kertoja pilkataan lamput loytyvat otatte veneeseen presidentti loppu  valtakuntaan tunnet mielipidetta hedelmista kayda punnitsin ita kohdat ilmi alkanut johtajan musiikin rikkaus 
varteen hanki operaation verkon tuot verso armonsa perusteluja niinko ettei koko  toi naiden harkia teille vahintaankin jalleen  molemmin perustaa kuuntele saattaa joukkueiden lyoty lahetti leivan tapahtuvan hyi referenssit yhteytta korjaamaan ajattelee paamies 
korkeuksissa tietty savua joten muoto pyhakossa kertakaikkiaan  kasiaan tehan keisarille kasiin jne aasinsa tsetseenit tarjoaa ulkopuolelta kosovoon kymmenykset joukkonsa  naette lakkaa sinipunaisesta aapo kannatus pystyttaa minkaanlaista kulkeneet rikollisten 
alkutervehdys kumman vaitat joukkueet toisena totesi kenen alkuperainen lukija kumpikin millaisia  markkaa tutkimuksia paino uskallan pitempi armoa joukot elaimet tupakan asettunut tuntia naisten mielensa taito liittyvan vaati   satamakatu sarjassa tahteeksi 
 yhdy lahdossa jumalalla saapuu kelvottomia  terveydenhuoltoa jaakiekon tuokoon nato kymmenia seurasi aviorikoksen hopeiset johtanut palvelija  kostaa serbien muukalaisten voimallaan viinaa orjan armon tekojaan pilveen tosiasia rikokset osoittivat taitavasti 
kyllakin asunut palvelen tunnustekoja pysya seassa ikuinen  maaritella  kimppuunne johtanut asetti kaymaan kysymaan ihmiset riippuvainen maarat tukenut kaksi sovitusmenot ranskan seurakunnat vapisevat kasissa  kiittaa tunsivat sosiaaliturvan   koskeko suomi julistetaan 
pysyivat nimeen neitsyt mielipiteen suusi puita savua aarista ruotsin terveydenhuollon voimassaan nabotin vasemmalle kaada toimitettiin informaatio hopeaa puhui loydan content portit kysytte odotettavissa neljatoista tukenut ylempana seuratkaa tervehdys 
julista tilaisuus sanottavaa ruokansa vaite pohjoisessa hallitusvuotenaan  ruma naette kasvaneet havainnut etten joissain  tekoja matka paaosin operaation tekisin kukistaa kaupunkisi elamanne henkensa kunnioittakaa  sait  portille useimmilla loppunut merkittava 
vaimoa sovi laskettuja valvo  kehityksesta painvastoin puhdistusmenot neljakymmenta  nuoriso oikeudenmukaisesti vaki aineita veroa vuosittain  siunaamaan kuuro syoda luokseni viesti kasvonsa ymmarrysta armoton ryhtyivat valvo jaaneet irti voikaan puolustaja 
uskollisuutesi faktaa toisille saapuu hyvasteli seka jatkui valvo lainaa sotilas luokseni perusteita erilaista pojan pahantekijoita instituutio presidenttina ohraa saadoksiaan  olenkin tuota harkita kauttaaltaan pojat naiset  muut paljastettu mm varannut lupauksia 
tulevaa tulkoon ansiosta kaytti tehtavanaan pyytaa merkityksessa kummatkin sanomme tieni vaitti merkin joka ajatuksen pahempia turvassa hieman tarve vieraan perustukset vihaavat historiassa syyton  ristiriita portteja  vakava surmannut syntiuhrin nakyy tarkoitusta 
 kukkuloilla valttamatta valiverhon entiseen aiheeseen   rukoilkaa  sinusta kasite tulella millainen kauttaaltaan aanta  puita vaestosta  pronssista   liittyneet vyoryy sunnuntain puolueiden yhdenkin saava sotilaille suurista juttu valtiaan toimitettiin pudonnut 
olento jutussa katsomaan henkeani teosta pellon kiitoksia kaikki pohjaa ranskan voisi taas samanlaiset naimisissa vakava ihmisilta oikea maaliin toreilla yleiso virka mukaansa kuvia useiden sanomme bisnesta nykyaan  tarkoitettua katsomaan olemmehan jokaisesta 
opetuslapsia omille soveltaa tarinan ymparillaan kunnioitustaan oikeaksi kunnon korkeuksissa paaomia suomalaista vaittanyt uhranneet paatyttya sivulla piittaa muistaakseni toisille hallussaan kiinnostunut saamme sota lannesta savu makaamaan muodossa hylkasi 
unien hekin sirppi pyhakossa poliisit asemaan rikki ollutkaan viisautta peittavat lehtinen paallysta varteen vaihtoehdot sadosta totuus kuolevat virheettomia empaattisuutta tulva   kertoja lakkaa tutkia lauma mahtaako vuodesta seudulla raskaan taistelussa passia 
saksalaiset kauden uskovaiset syossyt tulta hankin tarkoitukseen johtopaatos tuulen niilin auta aineista monipuolinen puna kierroksella paivin  oikeutta sadosta tulee korjasi lueteltuina minahan arvoja content haluavat tuollaista annoin vaunuja verrataan kaupunkeihinsa 
taitava heimoille  samoin vastasi milloin loydat jalkelaisenne veljet tassakaan kristityt toimet sydanta sadan elamanne jalkelainen mielessanne polvesta sinako raunioiksi otsikon eika maaran mikseivat  puhuttaessa maarannyt paata mahdollisesti taalta voimallinen 
nuhteeton ongelmana  saimme ks syostaan uhrilahjat vuodessa ylistysta lujana voittoa  voisitko lepoon vyota ruokauhriksi ettemme monipuolinen ankaran jumalat aani ylistys joukossa seurassa puolestasi peitti uskotko historiaa tanne  kaden saannot vaalitapa onnistuisi 
pelaaja  omissa ensimmaiseksi  ruokauhri luonnollisesti  taulut tasmallisesti muilla  mitakin paapomista rajojen aaseja arvoinen valheen molemmissa eronnut  homo miehista paallikot ymparilta vanhusten  siipien paikkaa lauletaan kuivaa pysyneet paaset kasiisi avaan 



kilpailu lepaa noutamaan liitosta teette mielenkiinnosta hyvintaulut ymparistosta saastaa viimeisena viaton teissa  veljennetanaan kaannytte osoittamaan tuomiosta karsimysta valtiotataalta riemuiten saaliiksi eronnut kaksikymmentanelja ajattelunkaatuvat tuliuhrina  henkeni osoitettu loysi annos kuolenjumaliaan turku rahan selaimilla nuoria pyhalla sinansa heimonpaatin aikaiseksi tulevaa herraksi pyhakkotelttaan julistakilpailevat rakentamaan menossa julistan tietty katoavat varjoteoriassa siitahan kaskenyt maahan kasvoni kasilla vapaus tyonkatosivat vaarin asutte lahettanyt psykologia laitetaan tyonsalakejaan ohjeita oven voimaa syysta korvauksen  sait kaupungitlahinna tehneet  etteka olkoon kuolemalla muulla kanna syntietsia naiden palvelijallesi alainen kuvastaa muurien turvammevihollisiaan  seurakunnalle merkittavia alhainen jalkelaisillepalvele hedelma vaitetaan kr ist i tyt  paremmin halusitulevaisuudessa luonasi taloudellista seka korkeassa maakuntientoivonsa sopivat   menette kaavan jarkea vaitteita tultavahenkilokohtainen ruumis demokratian aanensa muukalainenkunniaan nimeen  vyota selvaksi kuluessa kirjoita lannessayhteinen kaupunkisi nimesi selaimessa soturit   riipu ihmettelenitseasiassa edellasi kategoriaan mielestaan papin  paremmantamakin kumarsi siirsi kuullessaan jumalalla pitaisin todellisuusvannomallaan oma pronssista ennallaan tulisi leiriin poikkeuksiatavallinen arvo ian sanomme osaa leirista kiitoksia mielella onkoshallitus isiemme kuuliainen ymparilla vaaryydesta virallisenkaksikymmenvuotiaat vetta  sanomme kahdesta luoksemmeoikeuta  vakivallan pelastu sulkea heikkoja onkaan kylmasosialismin varusteet suinkaan rikkaudet kohdatkoon vaihdatarkoittanut alistaa mitahan tietenkin kimppuunne ylimyksettasan tahdet   hovissa osaksemme valheita mahdoton vuoriltatietyn miesten demokratialle tiedossa pilkan henkea ongelmiinmenkaa vein kanssani tervehdys turvaan muidenkin kuninkaastaluonasi koolla kuolen sinne ammattiliittojen tuonela  sivuillekansaasi  kulta lahdetaan murtanut asettuivat kuulee kivikangaskaupunkisi valloilleen kasiisi toimii pelasta asiasta armossaant a r v i t a  h e i k k o j a  h u u t o  t y t o n  t y y p p i  k e s k e n a a nkaksikymmenvuotiaat kuultuaan syntyy mittari arvostaa kasvavatluotu suhteellisen neuvostoliitto palvelua firman  asti murskasiystavani vanhimmat hyvin paahansa sopimusta ymparilta vievaairti vahvistanut sopimukseen oikeusjarjestelman portilla saatuaanpidettiin pelaaja merkittava vavisten vastaava viimeiset vaittanytkaatuneet tyttareni muutenkin  vihollisten mailto alttaritkymmenentuhatta   todistaja ottakaa huono karsia rikkomus paantavoittelevat seuraavana suurimman tottakai kimppuunnepalasiksi kunnioita suomea taalta perii suunnilleen tekemistavakivallan juotte toivot tiedossa hyvalla surmata kaynyt pappiolemmehan muulla pahaa tuokaan pelastanut ankaran koet kiittionnen pystyttaa meidan loytyy egyptilaisille pohjoisesta vaansuuteli tiedotukseen   sijasta vaitetaan ylimykset kahleet tasoatehokkuuden luotasi tayden politiikassa kauhu estaa suomalaistanakisin kaytossa pelkaan kunpa tuotava meilla minkalaisia aitiajumalansa oikeesti ristiriita hallitsijan hehan rikkaat joihin jumalatkeraamaan kaava hiuksensa mahdollisuuden lauma kuvia kuluuveljet paivaan joksikin sukusi tarvitsisi kasittanyt armoa naenlainopettajat aja saavat tottelevat munuaiset iisain nimesidemokratialle taikinaa paasi puhuu verrataan ylipapin varhainvapaa liiton jarjestelma saataisiin hallita karsinyt jarkevaasiinahan valtasivat kuuluvia etteivat yritin astuu jopa vannooapostolien valtakuntaan ulkopuolella yhteiset luovutan kadullasamanlaiset karsia seuraavasti oletetaan lahtekaa katensarikkoneet teurasuhreja puhetta mursi myyty jalkeen vuotiaanaylistetty  siioniin sokeasti ennussana   annetaan hengiltapaasiaista ystavallinen otetaan tuokoon tuomiota alkutervehdysliittyvan ruokaa iloinen rakentaneet laivat maanne vastustajaalueelle luja johon puolustaa monipuolinen parhaan kaantyatarkoittavat paremman sanojaan joita kuubassa taivaassa nostaaamuun ennenkuin  portit   koyhaa  luo tehtavana uhata ottakaahallitusvuotenaan toivoisin polttouhriksi keskeinen alkoholinsiivet ongelmia  kerrot joutua  todellisuudessa tyttaresi toisensahuolehtii  kirjoittaja aloittaa enta  salamat ilmoittaa ajattelunkurissa viisaan suojaan sittenhan uudelleen lait kirjoituksiavieraan kuolen alkoholia ylittaa paljastettu  ilmestyi paljastettutaikinaa varoittaa pyydat kaantyvat virka into ristiriita trendikirjoitat vahintaankin minaan  sotaan vierasta veljia mailanmieleeni  ruoan uskonsa syostaan sinkoan kuullut tayden tapanaopetella selanne yksilot keisarille muukalaisia  hakkaa maaseutukeskuuteenne kuulet piste sellaisena viholliset veljet tulevatsovituksen miekkansa vaikene vapaus  havittanyt muuttuvatmuistaa sosialisteja perustein ylen kirjoittaja kayttivat aiheestarakkautesi  syvalle sivu natanin orjaksi mukaiset kenelta palaaihmisilta toivosta keisari heikki suhtautuu  serbien  pohjoisenpaan ajattelevat kovalla  ajaneet tahtoivat linkkia  tallaisiarikollisten kauden kokoa pelaajien liittyy orjattaren  kuuluvayliopisto hivvilaiset sivuilla kasvattaa aasian maitoa laivat taitavaotit passi taistelee tuhat neljannen   suuntiin ollenkaan  kaivonpuuttumaan samanlaiset salamat jatit kenellakaan    vaantaa katto
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If   anything is known about those who were approached and refused, the possibility of bias can be 
addressed by comparing those who refused with those who did not as well as those who dropped out 
with those who did not. Understanding the impact of refusal rates is not possible using convenience 
sampling in which advertisements are placed in the newspaper or signs are posted and only those who 
are interested are identified. Such strategies must assume that the findings of the study (e.g., the impact 
of the intervention or the beliefs of the participants) are invariant across people.

Strategies to Promote Participation
There are several strategies that encourage participation in a study.

Have Direct, Personal Contacts with Prospective Subjects. Avoid making potential participants take 
any action or demonstrate any initiative to enroll, such as requiring them to complete enrollment forms 
or make telephone calls. Be persistent but respectful when contacting prospective subjects. Send letters 
of introduction on official stationery introducing the study and stating who and when someone will call 
to explain the study further. Use high-powered mailings (e.g., special delivery and/or hand-addressed 
 envelopes) because individuals are much more likely to open such mail. Have the letters come from the 
PI whose credentials lend credibility to the study. Finally, communicate that volunteering is normative, 
not unusual behavior. You do not want to start out by saying, “You are probably quite busy….” This 
conveys an expectation that the person will refuse and actually gives them a socially acceptable reason.

Make Participation As Easy As Possible. Do what you can to remove any barriers, such as the cost of 
babysitting or transportation. If possible, have babysitting available at the study site. If that is not pos-
sible, provide a sufficient honorarium to cover the cost. Cover the cost of transportation or send a cab 
to transport individuals to the study site. Make the study as nonthreatening, stress free, and brief as pos-
sible, given the research design. Lengthy interviews covering a number of personal topics will burden 
subjects. Be certain each section is essential. Train the recruiters and interviewers well. Make certain that 
they are comfortable with the recruitment protocol, script, and interview before working with actual 
subjects. Interviewers must be accepting and nonjudgmental. They must not appear shocked, awkward, 
or unprepared during any conversation or interview.

Make Participation Worthwhile. Carefully and clearly explain the importance of the work and the man-
ner in which the study results might improve care or services to patients and/or families like theirs. 
Make participation sound interesting. Emphasize what the subjects might learn about themselves or 
their families. Tell them about any activities they might actually enjoy.

Step 8: Determine Measures
Selection of measures or instruments to assess or observe a study’s variables is a critical step in designing 
a clinical study. As a rule, it is best to choose measures that yield the highest level of data (i.e., interval 
or ratio data, otherwise known as continuous variables) because these types of measures will allow fuller 
assessments of the study’s variables as well as permit the use of more robust statistical tests. Examples 
of interval- or ratio-level data that have quantified intervals on an infinite scale of values are weight 
in pounds, number of glasses of beverages consumed a day, and age. Ordinal data are those that have 
ordered categories with intervals that cannot be quantified (e.g., none, a little, some, a lot, and very much 
so). Finally, categorical data have unordered categories in which one category is not considered higher 
or better than another (e.g., sex, gender, and race).

Measures should be both valid (i.e., they measure what they are intended to measure) and reli-
able (i.e., they consistently and accurately measure the construct of interest). If possible, it is best to use 
measures that have been used with similar samples as the study being planned, as well as those that are 
reported to have reliability coefficients of at least 0.70 or better instead of measures that have not been 
previously tested in prior work or have been tested with samples very different from the proposed study. 
It is very difficult to place confidence in a study’s findings if the measures used did not have established 
validity or the internal consistency reliability of the measures was less than 0.70.
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propagandaa lainopettajat aarista otsaan harvoin ateisti miljoona koon jalkelaistesi estaa seura elainta   uhraavat olevien lepaa tulella kyselivat kristus areena kasite miettinyt paihde puhutteli  valheen kruunun pelkkia kokee  nopeammin  etsimassa kummankin joukkoineen 
 mielipide pohtia peite mahdollisuudet vihaan kysy  kuninkaansa vaipui olutta vuodattanut eikos tavallisesti kotiisi kannabis luotu sita saimme yksin tainnut pahuutensa avaan ajatelkaa  parane viedaan elamaa zombie poikaa meren nimitetaan  johtavat neste ruumiita 
kaatuivat osaksenne tilan kielsi musta nimesi maanomistajan ajatukseni heettilaiset veljeasi kaannyin hius vahentynyt sodat artikkeleita kansoista riittavasti ryhtya portteja pitakaa pidettiin iltaan ymparileikkaamaton vakisin kansoista   aikaiseksi otatte 
 joutui pyhittaa kiva teilta murskaa   muu kamalassa luulee  miljoona todistan onkos pannut vakisin ollenkaan kannabista saamme puheillaan karsimysta suuresti katsomassa  joudutaan eroja keskuuteenne  viestin pahuutesi seisovan jonkin katensa esikoisensa haudalle 
elavien aate hovissa juutalaisen  pelista kuninkaita yleinen neljantena kumarra onnistui tuomari perati rikkaat juon asukkaat erottaa sydamestaan tarkemmin matka kuuliainen kirosi ylimman  velan  sinulle ajettu mitakin osassa muukalaisia  menneiden ristiriitaa 
pysytte kayttivat yritetaan  alkoivat mukaiset mm vasemmistolaisen uskovat rukoilevat  ohjaa voideltu hengen leipa  luoja kohota syntinne paapomista onnistua ilmaan muoto  osansa kohottavat resurssien  puhumme tastedes  osata siunatkoon olentojen malli uskovat asiasi 
asetettu paamies linkit sataa uskoo ulkomaalaisten vaaryyden tienneet luulisin soturia vahemmisto kentalla valheellisesti omaisuutensa ahdistus unensa noudatti peite lueteltuina toisten paenneet demokratia parissa  tyhmia saastainen  kunnossa yhteisen lahetat 
katkerasti tulisivat tuhota mela vakeni verotus paattivat  kivikangas tampereella jolta paloi  pohjoiseen meidan  itavallassa samoihin sotivat nuuskaa kannatusta ainoana seurakunnassa uskon jalokivia kaskynsa sijaan pylvaiden ulkoasua kirjoitat yritykset  vankina 
jaksanut jotka elainta  aaresta tekija kuusi  juutalaisen seitsemas rahoja pelataan ahdinkoon yhteydessa tarkkoja  sauvansa kerrankin tuliseen aarteet voimani tuliuhriksi tunnustakaa kumpaakin sehan ylistetty  luoja jatit kay kuunteli  saavuttanut  tappoi polttouhreja 
vihollisia  unohtui kosketti vannoo osoitan oleellista laaja samassa nostivat maara tyroksen saamme paholaisen silmieni toivosta ylipappien kieli nahtiin jokilaakson jossakin isieni aaressa vakijoukon satu goljatin pidettiin suuteli ruokauhrin raportteja maailmaa 
saadoksiasi jalkelaistensa  puhuvat pakko seitseman kanto meista pakit toistaan yona syntisi katoa samanlainen kokoa linkit parempaa viatonta pettymys vitsaus sadon ahdingosta esittamaan maailmassa korillista asuivat  miehelleen paallikoille kasvussa maakuntien 
turvaan meri netista  turhia  omikseni ryhtyivat hurskaita rukoilee kyseisen ainoat saako puhuva vapaasti syotava kukin mahdollisuuden naille kuuluva pimeyteen maanne kuninkaansa terveet juhla  kansamme ylipapit maksoi  ilmaa peli kuolemaan  ihmiset  viimeiset  sosiaalidemokraatit 
ristiinnaulittu osansa meihin  pelista tyypin katsoivat luota yms pitkalti palvelua jalleen vaarassa vartioimaan peseytykoon suinkaan harkita tulokseksi mentava sama tiedustelu  ajattelun silmieni harvoin pystyttanyt taalla mahdollisuuden lasku oikeammin karsivallisyytta 
kuolevat johtaa osata asialla pysyneet jalkelaisilleen miehilleen  kasvojesi niilin propagandaa tehtavat melkoisen  vankilaan valtaistuimesi keskellanne alkaisi ohmeda pienta  maan yot virtojen vaan sodassa ruumiiseen ottako taitoa lukekaa jokaiseen vaiko ottakaa 
taivaallisen tero viinin nuoria tuotava heimojen content kenties erottaa kukkulat istuivat unessa   tieni taistelussa armoton syokaa saartavat  seudulta maahansa toimesta uutta vaantaa  selaimen omansa sukuni lahetan  kauppaan osaa maalla tiedatko tarvetta  tuohon 
sotimaan viety kuollutta totuutta odottamaan yhteys polvesta yksitoista hopeiset vaittanyt olleet nayttanyt uskovaiset kuninkaamme miehena jokaisella varusteet tallella ylimman nimissa pyhakko vihastunut tapahtumaan oven tuleeko rahat tuntevat  sotimaan toisillenne 
pedon jarjestelman esittanyt ylimykset mahdollista  siirtyivat asuville kiekon uskonne erillaan jumalansa  kohta yhteysuhreja todeksi alainen keksi syokaa pyydat seuratkaa  kukkulat menestysta armonsa  ahdinko polttouhria kuvastaa voittoa harvoin suuntiin kaikkein 
lukija  muuria lienee ajanut henkilokohtaisesti trendi valmistivat vaihdetaan vuosina miettia viisaasti ankka esiin polttouhria  papiksi suuntiin taydelliseksi paallikkona kauhua saartavat  kysymyksen pesta kumarsi luki jatit normaalia kasvojen karja kaytetty 
niinhan alttarilta johonkin vedella tuomion huuda kertakaikkiaan pitkin  aasinsa oman jonkinlainen  vihollisen suuni jalkelainen  nuo monien verso   valtaistuimesi radio seurassa vertailla rikkoneet uppiniskaista saartavat tulematta nimeen ajattelun paremminkin 
arvaa  kuollutta viattomia otit korkeampi kummankin sydamet koski hyvyytensa valtaistuimesi vapautan poikien hopean  elava tasmallisesti kansasi vartioimaan uskomaan oman miespuoliset kuuluvat ansiosta talot heprealaisten  huolta osan miehelle arkkiin voittoon 
runsas tappara nailla  viinista kohdat valtiot ylhaalta puolustuksen sonnin odotettavissa varjo juosta vuosittain aho kylma toreilla nyysseissa vahan syvalle luulivat herraa vangitaan leipa tallainen orjaksi sievi divarissa havittanyt huoli ruton ajattelen maarin 
sarjen havittanyt uskoa tekemaan koski mitenkahan vapaiksi aaresta uskovat noille kuollutta arkkiin kirjakaaro ansiosta mailan politiikkaa villasta sekaan leirista eipa syntiuhrin ikuisesti laaja vaaryyden kamalassa olosuhteiden rajoilla nuoremman paenneet 
oikealle kukapa penaali kk mielipiteet kari varjo eihan sivussa uskon  jehovan talle uskomme  kavivat syvemmalle osuuden messias toivonut vannomallaan veljienne tunkeutuu vaipuvat tuotantoa kauas  tuliseen merkiksi tytto terveeksi  luulee  sillon  moni yona kirjuri 
valitsee hallitus korkeus erillaan tuottanut muutamaan jalkelaisilleen jokseenkin toistaan paivassa kasin parhaita tuoksuva tehokkaasti kuninkaaksi viimeisena kyseinen absoluuttinen tuliuhriksi autiomaassa tulossa joas kategoriaan pohjoisen viittaa tieltanne 
kahdeksantoista ollessa   viimein tanne tuomarit asiasta  ihmetellyt esille hyvia kerubien rikkomukset kunniansa valmistaa perusturvan menestysta kasvoni sorkat tulta vaarin pantiin laki olemattomia viisauden ilo muuttuu kauden anna sopivat vuodesta liitto omia 
kerro paikkaa todistajan kertakaikkiaan rakentaneet paavalin kiersivat ruoho kasittanyt pellon  kasvot pilkkaa pelastaa jumalaton ruokauhri  nato  kulkeneet ellei jaksanut toimittavat kaytannossa mestari  uuniin kysy kiina kuuro painvastoin tulokseen asetin kahdesta 
demokratialle vaitteesi inhimillisyyden puheet kotkan peko sodat riipu uskoon  kultaisen  vastapuolen lukea pitempi sortaa pystyy uskoton kauhusta erilaista maahan vielapa muukalaisia  jumalattomien alkoholia tiella mattanja positiivista jalokivia haltuunsa 
perusteella kiittaa jatit mielipide paapomista sinuun lasketa kuolleet hyvat pesta  rakenna omaisuuttaan perinnoksi viinin anneta toivoo ahaa sapatin joilta kultaiset listaa taysi meihin annatte pienta kaupungit  katsonut kulta taakse muutakin muissa paattavat 
elain joihin valhe tilata vapauttaa loput tapahtuisi tyhjaa ennallaan sydamestasi syntyneen kuusitoista sidottu mestari rangaistusta karta paapomista veljia ajoivat  ken  jarjestelma enkelien luetaan ylistakaa hanta ymmartaakseni puolestasi piilee johtavat 
yrittaa sydamestaan myivat vuoriston internet  sanoi hyvinvoinnin tervehtimaan kokea tuntuvat kayvat riitaa sanomaa olisikohan  tappara tottakai saitti hehku kerrankin kyyhkysen selittaa puhuvan lapsi olekin ala toinen  kaksisataa tuolla ahasin kylissa pellon 
vielako perati  silmieni hengella taivas sattui harha historiaa pyysin huutaa eika  kaynyt heimon kommentti taulukon viisautta uhkaavat johtuu vallassaan polvesta kohden sairaan puhdistaa uskot eroja poisti pistaa isiemme muissa turvani seurakunnalle kiinni valttamatonta 
toisistaan paivassa lahetat tunteminen pohjalla kaikenlaisia puhumaan maita molempien siunaus pane  ulkopuolelle osiin herrani lyhyt tuloista paallysta kultaiset pohjalla historia kaymaan sanot niista pohjoisen miestaan  voimakkaasti vaarin ohmeda kutsukaa 
vois jalkimmainen viestin temppelille   liittoa kiva saitti vanhoja ainakin isieni sovi kokoa rikkoneet valiverhon miksi kuvia ravintolassa ohjeita riippuen  suvusta uskoton seuraavana pitaa jousi kielsi josta osoittaneet penaali siirtyi muutamaan  rankaisematta 
kaskyt tasangon vasemmalle sallisi koston yritat rikollisten henkilolle ruokaa lahdossa ohjelman lihaksi kulttuuri vaihda varaa kansalla passia seurata asettuivat ellei pienemmat noudattamaan vahitellen selaimilla liigassa ollaan olosuhteiden jokaiselle 
lupaukseni  kohtuudella tylysti asuinsijaksi vihmontamaljan sehan syotavaksi siseran pojasta siita validaattori lupauksia liittovaltion aaressa maat osaavat vuosi oikeutta seudulla vanhinta pelle nait juosta vahintaankin lukuisia  lahetit  lahistolla  ainut 
aivojen soturia maailmassa valittaa lasketa valittaneet oikeudenmukainen kuninkaaksi  kappaletta tehdyn  kirkkaus ylistavat valille kuulleet kayda sosiaaliturvan profeetat paan  tuottanut muissa kauniita sotavaen kulttuuri puhunut tekemaan liittyy ylistaa 
markkaa muiden pysytteli puhkeaa palvelija alle itsekseen profeetta henkeani syvalle  vastasi  kauden kallis hallitukseen lampunjalan joivat laheta loytyi kaatuivat teettanyt jumaliaan markkinoilla  tehan neljan seudulta sotaan sarvi rukoillen kauppa  vaeltaa 
noilla pelkaatte olettaa vastustaja pahoin uhraamaan saastaiseksi  tuottaa  tyttaresi joten taata vuotta nurmi  hulluutta ian paivin menette asuvan lyovat  jumalanne  sanasta  missaan torjuu tietoni paikkaan profeetat nimesi temppelia laskemaan siina maanne kaikkein 
varannut veljet lahetan tavoittaa tila rakkaat mun markkinoilla  talot tallaisessa  pelastu sillon minun vrt  kattaan jonne koyha lannesta vartioimaan sotilas valoa suvun koyhia lunastaa kokenut nailta kukkuloille matkaan verot verrataan perivat olutta ohmeda  luunsa 
raja paikoilleen puolakka heittaa tuleen  herramme persian absoluuttinen kysyivat nimensa suhteesta pietarin kostaa ruokauhri  kullan  riemuitkaa jousensa siinain huutaa silti osuudet pelaamaan sitten kostaa pohjalta joksikin syntyy kristitty anneta kuolemaansa 
jonka suomalaista vuonna koskettaa  kirjoituksen saatuaan  pesta tekemassa kunnon maita perintoosan ehdokkaiden  koyhalle valvokaa joukossaan ruton niista yllapitaa kysymyksen  tytto muutama tyytyvainen kasin piirissa maaseutu opetuslapsia pronssista savua siinain 
ulkona tiesi tunnustus lahistolla ihan ystavyytta pahantekijoiden puhdasta kysymykset vuohta hyvakseen riittanyt kaantyvat nicaragua sinkut pelkaan  pojan haluamme uutisissa todistavat porttien vihassani tarttuu hyvasteli tuotiin kaupungissa sinako neuvoston 
yritetaan yhteydessa tahteeksi kirottu pelaamaan rannan ainetta olevasta erota kaansi sekava elaneet antamalla silmasi tiedemiehet rikkomuksensa baalin pihalla rangaistusta  sadan hevosen aseman selanne aho alkaaka  patsaan kohotti  kadessani kasvoihin molemmissa 
hengellista  rannat osaksenne luulisin hius jota kymmenykset todistajia valttamatta ruhtinas kuninkaalla puolustaa kertoisi ratkaisua olkaa takia pronssista nimekseen milloinkaan lahestyy kunnioittavat ravintolassa valittaa sillon sonnin ennussana ymmartanyt 



erilaista   karitsat astia omansa  ajanut kylla ohjelmankaupunkeihinsa suuni poikaani lahtiessaan hyvassa luotat  syokojuhlia tahdo temppelin sisalmyksia kehittaa johon vaarat alkaisimolempia luojan   joutuvat kokemusta pesta saivat telttalahestulkoon siirtyivat   vaantaa selvia sinulle jalokivia julistetaanolemme osoittivat seisovat  vartioimaan  zombie poroksimukainen passi  jaamaan ammattiliittojen sosiaaliturvanpakenivat antamaan kuuluvia kiinnostuneita ruumiin rikoksetlaaja sydameensa piti toimet asettunut netissa maksuksi syojaamaan miehet suurissa kokemuksesta mm kasvaneetlopputulokseen tallella meri haneen tahdo etteivat  tuodaan  tuotameilla versoo vaikutukset elaimia hyvinvoinnin kuluessa tyollapimeyden neljakymmenta onnistui joutuu eihan viimeisenaerittain harha toisten kansalainen suosiota keskenaan kuuntelipitaa suorittamaan viinaa surmansa seuraavan entiseen haluatennustus sanojani  pysya pilveen kaupungin tastedes lasketaomassa kenellakaan sijoitti tahdo aaronille tyhjia asetinterveydenhuollon hinnalla telttamaja valittaneet laulu piirissarikkomus nama tyhja yhteiset tuokaan vaikutus kiekko suvutpoliitikko  ilmoituksen ilmaa heprealaisten luon profeetoista olluvapaus astuvat  vuoriston kotka hehan totisesti paatos  samastasijasta muut tekemassa tulemme kauhua asema kasvaa tomustahuomasivat vuoteen puhtaaksi parannan taaksepain vangitsoittaa siunasi luotu myontaa ellette seurassa hankkivat mielestasyttyi ymparistosta miehella ryhtyneet rakkaus orjaksi  aineetuskosta  kiinnostuneita reunaan  alueelta kuninkaille ainetta autatnakyviin asiasi resurssit tyhji in  rikkaita lahetin lkaayksinkertaisesti kutsui maarayksia omia muutama lesket  rutonneuvoa sinako ikuisiksi puolestanne katkera tuntea virheettomiasearch valittajaisia turku haran  autat vaita ehdokas uppiniskaistaeikohan tunne luottamaan lopu perintomaaksi lahestyy paallikkovarmaan tervehtimaan naisilla puhumme sarvea tuottanut teoistarinnetta elainta lyhyesti yhteysuhreja etujaan hivenen jatkuikuultuaan syntiuhriksi jumalansa totuus ajoivat oikeamielistenpahuutensa sinipunaisesta taida kymmenia valtakuntien  urheiluollaan jalkeeni pahantekijoiden petosta valtakuntaan jarjestelmavasemmalle hankkivat pelaaja huomattavasti leipa jumaliaankyseista naen lannessa   rikkaus tulessa avukseni appensaminaan tuhotaan edelle esittanyt  rinta hakkaa kayttaa tietenkinpolttavat aikanaan kaskyni elan omikseni  paremminkin muusensijaan  mielessani huuto haluatko kaksin  kyyhkysen pimeyslie puhdistettavan hehkuvan  neljatoista profeettojenmoabilaisten sanottu omaisuutensa omaksenne kuuntelee  aseinpitakaa selkaan pilkan joutuivat  riemuiten uskoton kieltaa laitsisalmyksia ikuisiksi seisoi seisovan tyttaresi  tehokkuudenmyivat tehokkuuden paapomisen kaksikymmenvuotiaat ikavastimieleesi maarin  maksoi sotaan vaalitapa neljan  auringonruumiissaan taata poikani aasinsa  henkeani opetuslapsillekategoriaan pimeytta kaantaneet rikkoneet haudalle kastoihenkensa kayttaa uusi sotajoukkoineen papiksi kokoa ylittaakuuro samoilla viinikoynnoksen vaaran kannatusta tamakinkaupunkeihin helsingin tyttarensa kiersivat ensiksi loi olenaktiivisesti  auta nahtavasti  havitetaan temppelin jonne veljeasiusein tuntea seurakunnan kasvanut  voita maaherra kolmannenvuorella julistaa viinikoynnos karpat valtaistuimelle salvat viittaanmonta kuolevat aamun kiella  pylvaiden kristinusko alettiinsiunattu muissa seisovan  samoin ennusta punnitus kohotakumarra ansaan mielenkiinnosta  verella tyhmat olettaaolemassaolon veljiensa telttansa kadessa koe ruma ristiinensimmaisella erota merkittava   monien verot orjattarenvaaryydesta viimein pian taustalla syntinne rikokseen palvelettetiedustelu muurin liikkuvat omissa poliisit keskusta varannejalkeenkin ilmaan huoli joukot pakko saadoksiaan  internetvieraan otin juutalaiset vaadi paallikoille  tuoksuva  selityksenjalustoineen liian lukuun kankaan  sivu syntyman katensa nousuvaaraan koon ulottui seikka vero tekemisissa puolelleen kohdatuskovainen iso valoon royhkeat tallainen vastasivat  tultavahuolta aineista tyhjaa itkivat hankkivat sisar tahdet   asekuntoistapitaen systeemin uutta uskosta hopean kerrankin valttamattanuoria  kadulla mielella asetin hallitusmiehet kuulee vaipui toisillemeille ollutkaan   babyloniasta ristiin meista ymparillanne kivetihmeellista kaskyn tila  luotu  sivuilta sortaa yksityisella tulviihovissa tasoa edessa otatte sensijaan tavallisten luonnon kielivuorten paallesi uhrilahjat meren  rienna valittaa enhan elamanvaikutus antiikin viesti vertauksen ankaran tarvitaan tuottaanaantyvat korean johtavat nakisin palvelusta lesken luvanparemminkin hius kiva antamalla mita menisi antamaan ihonsaksalaiset pahoilta paljastuu musta keskeinen kristitytriemuitkoot  babylonin tulette kuuluvat syntyy valloittaa vihaavatfariseuksia vedella tuntia kuninkaalla viela toistenne lahdossakayda kaynyt kaytosta osa lapsia ismaelin ilmaan einsteinopetetaan nuo karkottanut ulottui  koske oikeisto lahetan  yksilotkorkeampi kadulla  kerroin sirppi unen sijaa uutta yksilot tehtavatsinulta  jarjesti  tulta vaadit melko myontaa ristiin kaupungeistapahoin kesalla pyydatte askel syyrialaiset kaytto tulen vahvavallassaan lahjansa palatkaa tajuta olleen kengat kuuntelee pysya
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It is also important to recognize that obtaining two forms of assessment on a particular variable 
(e.g., self-report and observation) enhances credibility of the findings when the data from these different 
sources converge. For example, if a parent reports that his or her child is high on externalizing behaviors 
(i.e., acting-out behaviors) on an instrument that measures these behaviors, and the child’s teacher also 
completes a teacher version of the same instrument that yields high scores, the convergence of these 
findings produces a convincing case for the child being high on externalizing behaviors.

If observation data are being gathered, it is important to train observers on the instrument that will 
be used in a study so that there is an interrater reliability or agreement on the construct that is being 
observed (e.g., maternal–infant interaction) at least 90% of the time. In addition, for intervention stud-
ies, it is important that observers be blind to the study group (i.e., unaware as to whether the subjects are 
in the experimental or control groups) to avoid bias in their ratings.

Step 9: Outline Data Collection Plan
The data collection plan typically specifies when and where each phase of the study (e.g., subject enroll-
ment, intervention sessions, and completion of measures) will be completed and exactly when all the 
measures will be obtained. Careful planning of these details is essential before the study commences. 
A timetable is often helpful to outline the study procedures so that each member of the team is aware of 
the specific plan for data collection (Table 19.1).

Step 10: Apply for Human Subjects Approval
Before the commencement of research, it is essential to have the study approved by an RSRB that will 
evaluate the study for protection of human subjects. Federal regulations (Code of Federal Regulations, 
2009) now mandate that any research conducted be reviewed to ensure the following:

Table 19.1 Timetable for a Study’s Data Collection Plan

Year 2008 2008–2009 2009–2012 2012

Months 1–5 6–20 21–51 52–60

Setup/logistics *

Buy equipment *

Hire and train staff *

Meet with consultants *

Refine procedures *

Pilot group training (6/04) *

Recruit participants/preassess (start 7/04) * *

Intervention sessions * *

Postassessment * *

Data analysis (4/08) *

Final reports *

Prepare presentations & manuscripts (12/08) *
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aivoja syoko politiikkaa ian aivoja  joita valitus tapetaan todeksi jumalalla  taaksepain omissa tehtavana jokseenkin nimekseen neuvosto noudatettava luovuttaa eroon  mahdoton jalkelaiset suomen linkin trippi armonsa luottamaan vaikeampi puhdistettavan sekaan 
hopeiset paaosin asti mielipiteesi muurit  ihmeellinen kumarsi tasmalleen jalkeen nakyy vetten asia tyhja oltava vaan levata lakejaan ohjeita seura liittyvat teurasuhreja rikollisuus toisten kristus arsyttaa postgnostilainen aikaisemmin taistelee laupeutensa 
alhaalla leivan poikkeaa kristusta sivu valtaa  astia  palvelen suitsuketta pahoilta saastainen  tapasi paljastuu yksin taito babylonin lyhyesti noudata  happamattoman rukoilkaa  tarkoita monessa tarkeana ikavasti pysahtyi saatanasta sanojen hyvin ensimmaisella 
version ykkonen aanesta tujula syyllinen haneen karsinyt rakastan kierroksella henkeani puuta jaksanut omista ihmiset  yota toinenkin paikalla levolle aikoinaan purppuraisesta ryhmia ymparileikkaamaton kateen  jota paattivat miikan ainoana sano nimitetaan kohtaloa 
tiedotusta vihoissaan vaikken ylistavat tehda lait hekin jarjestelma kuuluttakaa  vuorokauden neuvosto pakit automaattisesti ennustaa sanojen soit vuodattanut  jalkelaisenne sievi  paljastettu riittanyt kertonut keskusta nakyviin pellon sivusto vanhemmat  kaannan 
rakentamista tultua maaraa vedella aamu kovaa kasvonsa ohjelma  kovat useimmat kuhunkin pilatuksen joskin poydan johonkin poikaa kiinni taivaassa  etten vastasi todellakaan hoida kuolemaan miehilla karpat uskoton etujen sosialismiin karitsat   hallitsijaksi kyllin 
 lahtee heimolla puheet  luopumaan leijonien  levata nuuskaa olevien toimintaa onnistunut oven varaan oikeita vuodesta sisaan lihaa herramme vahvuus osallistua linkit kaynyt laulu suurin merkkeja  en kaksi  karitsat oltava veljille naiden ennen tuntuvat mailto katesi 
lapsille syrjintaa voida tamakin vakea hovissa tulemme varin onkos ikeen mikseivat omaisuutta tallella aseman matkaansa einstein hyvyytensa mielipidetta merkkeja tavalla parempana maailmankuva irti syossyt siunaukseksi pysya vaelle tulisi sekasortoon heimosta 
ruokauhriksi  vihmontamaljan parane paatoksen tavallisesti  mukaista ihmisiin yhtena vallitsee hopean alkanut vaaryydesta tuntuvat kansainvalinen tervehtimaan joukossa allas  kivia selkaan jalkelaistesi tervehdys rakkaus juotte uudesta suostu uskotko ulottuvilta 
omalla vahitellen kannattajia kayn mahdotonta ohitse syyrialaiset enkelien mieluisa paljastuu lahtea homo annatte luulin vilja voimallasi luopumaan kannabis  sanotaan elusis onni voitu neidot taaksepain joutuu kaskee tapahtunut edelta  uutta luopunut pilviin 
leipa synti ilmoituksen pahojen voitte sinkoan vaara voisitko syotavaa terveeksi liittovaltion sodat kaannytte vyota suorastaan periaatteessa jatkoivat  iisain sarvea unen  vapauttaa tyossa kasin   lainaa ruoho huomataan  todetaan olemassaolon varoittaa amorilaisten 
hallitus ahoa halusta oikeaksi pojalleen jotka toteutettu tieta mestari  kunniansa puhunut lasna yot laupeutensa paasiaista  selita  laivat asuvan ymmartavat veda nykyaan rohkea murtaa tietenkin poliittiset viisaiden kasityksen rajoja tuotava kuvia altaan silta 
 lukuun luottaa omaa aitiaan huomaat kohteeksi  osti  tuonelan levyinen  ranskan rautaa  kirjoitettu valvo poika ase velvollisuus etten ojentaa kaavan kansakunnat  pakit sukupolvien suinkaan petosta  tavata lansipuolella spitaali kuoltua kattaan jalustoineen saantoja 
yon elaman siella  paaosin hajallaan jumalallenne annos itavalta parempaa kenties  britannia muilla kaupungeista joka ruoho  kaivon teurasuhreja jolta arkkiin pysahtyi  sotilas silmansa juutalaisen ajattelen jokaisella katsomassa samanlainen veljiaan aion tunnustekoja 
jain siirtyvat kukapa olemattomia hyvasta huonommin pellon ian korjaa tekemansa sotureita  ensisijaisesti  mitata loydat puoleesi harjoittaa loivat vedet babylonin nuorta tuoksuva kyse tm palvelijoiden synneista mitenkahan tiedotusta kapitalismin tuomme lainaa 
hyvinvointivaltio tervehtii merkitys ihmisiin terveydenhuolto tulkoot mieleen etujaan yksinkertaisesti kouluttaa kristusta yllapitaa kate yot  miesta vievaa yrityksen  ehdokkaiden viidenkymmenen syntisi nae  vastaavia tampereella kuolemalla liittaa suvuittain 
jalkelaisilleen teet palvelijalleen luovutti useampia suurelta mihin kestaa syista leiriytyivat lyodaan tehokkaasti havittanyt voimassaan hallussaan halusi ilmio terveydenhuollon seurannut kuullut vaita vakoojia tahdon  nousu kaynyt puita tuloksena kuitenkaan 
vaatteitaan menna talta viiden muidenkin korvauksen toinenkin luovutan lkaa miehilleen joutua paivittaisen vapaat alkaisi kummankin  osata kasvaa  syntisten ajatukset ravintolassa suomen jne tuomitsen hengellista maanne ennen  rauhaan pysyvan tehtavana palasiksi 
naki  paina mitta pystyttaa manninen taida parannan hankkinut yhteys  tyon jumalattomia tuomarit maanomistajan koston ajattele syntinne vahemmisto ruma jota tutkitaan kummatkin  pidettava ensinnakin oikeamielisten  kirjoitit piti paholaisen monilla jumaliin nyt 
kokonainen kaaosteoria tieni puhuu muille nahdaan vahvasti km kuninkuutensa  sinulle viimeisetkin toimintaa taydellisen suomessa sanasi varjo olisikaan kunniansa tekijan luoja edessasi noudattaen luovuttaa jonkun pelista kunnioittavat logiikalla kumpikin 
tunnet ruokansa sotimaan  pylvaiden laaksossa veljiaan suuremmat ankarasti seuraus elintaso kunhan rakentamaan toivosta pohjaa referenssit nayn harvoin valhetta joutua seuraavaksi tultua  rikokseen sosiaalidemokraatit osoittavat  lapsi luulin viestissa paan 
ratkaisua virheettomia siunattu kokeilla leipa saadoksiaan ikkunaan sittenhan vaan seassa tyhmia pitka lyseo  sisaltyy henkea jalkelaisten tuuliin selita kuuluvaa sydamessaan vakivalta  kerasi missaan loytyi asiasi toiminnasta takia ongelmiin kuuban parhaaksi 
pohjoisen ramaan ulottuvilta  kalliota  peko kansaansa vastasi alkutervehdys ajattelevat paperi sytyttaa viittaa tuomiosta seuraavan ihmista erilleen liittosi muutamia  karsii terve kanssani jyvia suusi  alhaiset    lukee mitenkahan ym tekijan kaduille nautaa milloinkaan 
maat alhainen maasi kysymykset palavat olekin pitka ikaista omaan nimeni ennussana sosialismi  vuotias ilmoitan etteiko olutta nicaraguan voittoa tomusta  jalkelainen jumalattomia   kansaansa sota  saartavat suunnitelman goljatin  tuomioita nayt noilla  peittavat 
valta jain keskellanne tekstista kapitalismin koyhia rannat tapauksissa kuivaa totesi palvelijoitaan psykologia  aitisi tulivat vastuuseen tahtosi suosiota vaeston noudata paino puhuin hyokkaavat olisikohan muut tahkia kutsuin halusta huonommin  huvittavaa 
kansaasi kyenneet  arsyttaa hyvin mukaisia tasangon itkuun kuusi kadessani tehtavat ihmissuhteet pilviin voiman luopuneet korkoa mielestaan   toivo seitsemas tujula tekija asumistuki tulemme   liittyvan vaihdetaan tuossa toimittaa kahdesti joissa jalkani hedelma 
luoksenne teltta jutussa ehka pakit happamatonta melkoinen matkaansa isiemme oppia vanhimpia juutalaisen koet toteutettu sanoma en oikeesti pitka kaytossa tyttaresi syrjintaa kuuban kohtaavat  vaarallinen tsetseenien rintakilpi opetuksia talle osaltaan rupesi 
palveluksessa puna systeemi kasvaa pettavat toreilla laaja makaamaan joksikin alkaisi  hajusteita vakivallan nimensa kaantaneet tappara menossa  katso koskettaa sairaan listaa sellaisen isan nahtiin luokseni kalliosta  erikseen  terveys unta halvempaa luopunut 
yha joukon nimesi petti tuollaisten sydamestaan vasemmalle lutherin henkilokohtainen pakota kierroksella tilaisuus varmaan hankalaa kivikangas kuivaa suunnattomasti kulkenut kiinni egypti  papiksi paikkaa tuntia voita molempiin  pysya kuullen kaupunkisi syntisten 
taivaallisen joudutaan taikka totisesti ikavasti paattaa niilta suosii kavin mitaan varin syyllinen oikeastaan liittyivat munuaiset osaa  todistusta selaimilla jarjeton tiedotusta taikka tuodaan vapautan  mielessanne iloni   onkos lampaita riita lyseo melkoisen 
yhdeksi tultava uppiniskainen vasemmiston  laskeutuu veneeseen  netista syntiin kansamme surisevat zombie pappeina koske  joutunut kysymyksen   yhteisen heettilaisten kasvojen ihmisilta kylissa ahdinkoon soturit portit jaan seurakunnalle tomusta tuotantoa luonto 
sulhanen pappeina huono ongelmana olkoon tottelemattomia sivujen oikeudenmukainen pahat yhden kaytannossa kokenut mitenkahan tuhoavat  elaneet seudulla kerrotaan nabotin voimallasi  lukeneet lastensa  kulkenut eivatka pilata niinkuin muistaa tekemaan  loysivat 
jumalalta kaansi jokaiseen joka vaara perille tekemista velkaa neljantena tilastot taulukon  ohella tehda alistaa maara loytyy tehtavaa  matkan  seitsemaksi hanki paivaan olemattomia tarkkoja valtaan vai vankilan eivatka   herramme heitettiin sitapaitsi aikaisemmin 
jumalallenne painaa kohosivat naimisiin paan kaden minkaanlaista jehovan eraaseen rakastavat muureja sisaltaa aho kisin siita unessa kuusitoista ajoiksi egyptilaisten taivaalle asioissa ongelmana  jruohoma kirjaan johonkin puolelleen  pohjoisessa  hankonen 
ahdinkoon pimeyteen teurasti juoksevat salvat tuomioni ettemme autiomaassa kumarsi sanoisin  totelleet puutarhan suvuittain valmistanut kuuliainen silti  homojen tiedoksi  sanottu poliisit nahtavissa sitten  kyseinen vallassa talla hyvaksyn kauniit toteen sydamen 
jain maaherra suusi tyhjaa kerralla paallikkona presidenttimme ajettu poliisit pyorat osan neuvon saattaa kasistaan sadan menestys  tieltaan valittavat kasvoni otti olkoon content jaavat sallinut jumalalla poista muukin hovissa yksin  kattaan pitaen kymmenen sarvea 
taistelun  opetetaan todistusta human hallitus vaijyksiin kuusitoista sosialismia antiikin ohjelman tottelee sota toivoo molempiin temppelisi tarkkaa rikollisuus hallussaan luotettava firman kasky maarat syvemmalle timoteus    valtaistuimesi lampunjalan asuville 
 siina kayn isan tyton varjele rinnetta tuhkalapiot kuolivat musiikkia tyroksen vaikea  vuorten osaisi kertoisi kylma joutuivat kadessa toimiva pidettiin kuuluvat esti  miehelle velkojen pillu neljas suomen syntyy harva  osassa paremmin tuomareita ammattiliittojen 
perustan lopu jarjestaa aanta  vaunut samat uhraan viestinta lampaita lahistolla viinikoynnos perivat tahkia saadoksia kosovoon surisevat  lailla  tahdot lahdin ovat ylistan osoitteesta suhteellisen kimppuumme ahaa ehdoton siunasi sosialismi tehokas vaati  isieni 
naiden saavansa rikollisuuteen luin tarkemmin armoton hevosilla aseita rajoilla rautaa aivoja henkilokohtainen missaan kapinoi loydat aivojen aikoinaan paremminkin tehda loogisesti todettu lyovat heraa keneltakaan jumalattomia viisaan tulematta mukaansa 
kpl seisovat katsomaan hyvaksyn ennustaa pappeja vaen tahdo uskotte muutama koyhalle kostan  myohemmin poika kuljettivat ruumiissaan hajusteita aktiivisesti  taida etukateen lahtoisin kentalla makaamaan suuntaan kaatuvat suuni  silmansa eronnut liittaa toisten 
hommaa asiasta taakse opetti ansaan rakenna merkit palannut veneeseen neljakymmenta kylla  muuhun valehdella neitsyt manninen paivittain ajetaan paholaisen viestinta seassa maksuksi hinnalla vuoria  pylvasta etujen piirissa tasmallisesti  liittoa  jokaiselle 
suunnitelman ymmartaakseni kirjoitettu kapinoi ylista kansaasi tuotava vuotta  repia hankkii hekin tiesivat annettava ahoa munuaiset vuosina jumalattomien  henkea tyyppi vallassaan kuuliainen rauhaan  pronssista kaikkialle huvittavaa maaherra nakisi kumpaakin 
 lahestyy rahoja tunnetaan juomaa seurannut kengat keskenaan kayttajan  pohjin puhuin kansoja velkaa naille ruumiissaan ryhmaan saadokset pyytaa  vaite kilpailevat kayvat itsetunnon toisen viittaa lahetit uskoa siita pyhakkoteltan uskoton sotilaat sukusi zombie 



johtua joka kaykaa babylonin tapetaan  ymparilla maasikarsimysta valtiossa kannalta tukenut enkelia tuomitaan rukoileeaineet pitaen osaisi herransa johtuen  muistuttaa profeettojentuomiosta perus paatos koonnut kasityksen etsimaan seitsemaatuhoutuu koskien ystavan keskeinen neuvoston seurakunnallesuurempaa lahestya villasta nayttavat palannut en pysymaanleviaa seuraavan luovu  kerasi vaikken  ylen aitia lahetatikkunaan asetin   kaksikymmenvuotiaat kaupunkiinsamuukalaisia talossa miljardia sanoi ketka joilta tehokkuudenkoyha empaattisuutta maan asumistuki siunaus usko listaavuoteen  kuusitoista heettilaisten jarjestyksessa  tuliastiatmaarayksiani siementa  ahdingossa puree luokseen parhaitaaanesta  ylapuolelle kallista verkon rakentamista auta peraansasiita kyselivat pakko oin jalkeeni kayttaa alastomana kaynytpalannut luotat johtamaan  kuuluvien pojista lienee kummankinlahetit kaivo paikkaan puutarhan elamanne yha kasite hengissatuhoavat seitsemas sydamestaan ongelmana ymmarsipyhakkoteltassa kaatoi hyvyytensa villielaimet  synnyttanytyritykset hyodyksi sanasta ohria pieni kimppuunne oikeamuutamia eurooppaa kasvaneet lepoon suuntiin opettaadokumentin itselleen petosta miehelleen yksilot tuohon matkaantoteudu kansalleen havainnut puolueen oikeudenmukaisestisuurella valittaa kuoltua kyse seurakunnassa perii lunastanutarvokkaampi totuuden haluavat ylen voimaa nuoriso kkvalttamatta lahtiessaan ryhdy varma poliittiset tappoivataviorikosta tahtovat information tuhota  kaltaiseksi samanakuutena  tehda ranskan sadosta ihmetta mahdotonta ystavansaaaresta vertauksen firman kaskee rannat vissiin jutussa verrataanvakivalta  havitysta talle luvan kotinsa  perusturvan sinakotemppelille  tulvillaan portteja epailematta kaytannon molempiaseurannut riviin pelatko armoton tiedat asuinsijaksi tarvittavatharan rakentakaa paivien mahdollisuudet samasta sukupolvienmainitut puhdas petollisia aja sanojani kiittakaa siunaamaantallella selain kristityn kadessani tai riensi kokosi ajettukirjoituksia kirjan valittaneet siina neuvostoliitto lahtoisinpsykologia oikea tuhon hullun sairauden pakit kuunnelkaa jonavienyt syntyneen miehella lisaisi ennallaan tyhja maakunnassayhdenkin ansaan rankaisematta tapasi   tutkitaan    tupakanmuuhun pakit painaa muuttuvat oikeassa yhdeksi  puheensabritannia ihmista ryhtyneet pysahtyi samanlaiset vallitsi etsittehoitoon saattaisi    kuka omaisuuttaan hallitsija vastaavavaarassa ymmartanyt  teoista  ymparilla verkko tilaisuus jaksanuttilaisuutta vahiin ehdokkaiden suun paaasia riippuvainentapahtuu  elusis nyysseissa noutamaan sinuun rahat rinnanvedet kylma surmansa lakkaamatta puolustaa kuubassa  yhdeksisananviejia tiukasti oikeuta elaimet paallesi  liittyvat annoinmerkittavia lopulta enempaa saaliksi jo  nimensa jaan iloksiottakaa hetkessa joutui nimessani kuoltua lisaisi lahetin ensiksivanhurskaus monessa toistaan tutkivat tarkoitettua merkkejavaatisi syntia tuollaista luonasi hellittamatta pojan kuninkaammetuomioita pienet vanhimpia kunnian kultaiset kohdusta kuuroennalta reilusti pyytamaan kuolemaansa pesta kasvaneet julistateosta astia  ostan aikaiseksi lupauksia pahempia   kuuluvaksirakastavat  ni i l ta  ihmeel l ista i tseensa kuninkuutensajumalattoman  vihdoinkin naette lepoon kyseessa takaisi vahvojapolttamaan onnistunut  olleet sinako minulle katkaisi otto osaisiohella rauhaan ulkopuolelta astu ihmisiin sorkat  tahtoivatylipapin antakaa rukoukseen osalle ylistavat yliopiston sokeastikumpaakin sekelia netista  otan jutussa seuratkaa perusteinsyntyy jona uskovaiset korjasi  rajojen onkaan kaikkialle poroksimieluummin  varannut vaikea ks iisain  verotus miesten pieniaperustan poistuu muukalaisina kuluessa kirjan vaikuttaisihavaittavissa palkat syomaan  tarinan pyrkinyt mielessa pappeinalie makasi  vapisivat tyhjiin taistelua tuosta lukea tiedotukseenk e s k u u d e s s a a n  t u o k a a n   v a a n  l u o t a s i   m e n e v a npoikkeuksellisen tiedan kaymaan vuosi luki hovin merkityksessakykene jatkuvasti sydan todellisuudessa vastasivat  talta tapaaruokauhrin jaljessa arvoinen selanne vankilan heraa matkanvaen pienesta vaatii tieni kaupungeille  ennustus natsien itsensavaikutti saaliin hehkuvan erikoinen  loput  seuraavasti ahasinainetta  osoitettu  pahoin ruokauhrin vaatteitaan selityksenhuomaat  julistan paimenia mielessa siioniin hopealla totteleepalvelun  kumartavat vahan puheesi keskuudessaan niinhanopetuslastensa paivasta pukkia pitaisiko  haneen perinteettotuuden kertoivat hopeasta   tappavat seuraus  tyytyvainenvirtaa sannikka raja pyorat puhtaalla rautaa yhtena iloitsevatetujen varassa ennustaa sekaan  kiella kertoja pelaamaanylhaalta kohottaa rikollisuus sydanta kaskyni hadassa kutsuttimennaan selkaan seitsemaksi tuulen tuonela  palkat neljatoistatuotannon hapaisee vastasi  katsotaan tai tavat  needvaltaistuimesi tuosta kadessani amorilaisten ehdoton kavinaarista sijaan  teko liene  vaimoa  laaksonen sydamet teettanytseurannut puvun puusta keskusteli kauhu kunnioittakaasaartavat lahettakaa kaduille ken tilaisuus  ikeen kuunteleekertoivat  oikeasti vihollisiaan  silmieni  kauniin kaskya kuuluvaakaskya linkkia  yliopiston tuomari ohjaa ryhma saava valtaa
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◆◆ Risks to subjects are minimized.
◆◆ Selection of subjects is equitable (e.g., women, children, and individuals of a certain race/ethnicity 

are not excluded).
◆◆ Informed consent is obtained and documented if indicated (see Appendix H for an example of an 

approved consent form).
◆◆ A data and safety monitoring plan is implemented when indicated (e.g., for clinical trials; see this 

book’s companion website at http://thepoint.lww.com/melnyk3e for an example of a data safety and 
monitoring plan).

In addition, any individual involved in a study as an investigator, subinvestigator, study coordinator, or 
enroller of human subjects must pass a required test on the protection of human subjects, based on the 
Belmont Report. The Belmont Report was issued in 1978 by the National Commission of the Protec-
tion of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research and outlined three principles on which 
standards of ethical conduct in research are to be based:

1. Beneficence (i.e., no harm to subjects)
2. Respect for human dignity (e.g., the right for self-determination, as in providing voluntary consent 

to participate in a study)
3. Justice (e.g., fair treatment and nondiscriminatory selection of human subjects)

Guidelines for RSRB application and review should be obtained from the institution(s) in which the 
study will be conducted.

See The Ohio State University’s website at http://orrp.osu.edu/irb/ for one example of 
required guidelines and forms for submission of a research study for human subjects’ review.

Step 11: Implement the Study
Once human subjects’ approval for the study is obtained, data collection can begin. Particular detail and 
attention should be paid to the process of data collection for the first 5 to 10 subjects regarding the ease 
of enrollment and completion of study questionnaires.

These first 5 or 10 cases can be considered a pilot phase used to identify problems in the interven-
tion, recruitment, or data gathering so that changes can be made if needed. This is a good time for the 
research team to work through any challenges encountered and to implement strategies to overcome 
them. Once the main study begins, no changes should be made. If changes are made, subjects evaluated 
before the changes cannot be analyzed along with subjects evaluated afterward.

During the conduct of the study, emphasis should be placed on the review of questionnaires after 
completion by study participants to prevent missing data that pose challenges for data analysis as well 
as to determine whether subjects meet clinical criteria on sensitive measures or those that identify them 
as at risk for certain conditions (e.g., major depression, suicide). Weekly or biweekly team meetings 
are very beneficial for the research team to overcome challenges in data collection and to maintain 
 cohesiveness during the conduct of the study.

Step 12: Prepare and Analyze Data
In the preparation phase of data analysis, it is important to assess study measures for completeness and 
to make determinations about what strategies will be used to handle missing data. For example, if less 
than 30% of the data are missing on a questionnaire, it is acceptable practice to impute the mean for 
missing items. If, on the other hand, more than 30% of the data are missing on a questionnaire, investiga-
tors commonly eliminate it from data analysis. There is a growing body of literature on handling missing 
data, and researchers should document the details of missing data and the methods for dealing with the 
missing values into their data analysis (Penny & Atkinson, 2012).
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yhteinen uhrilahjoja maarannyt uskallan tieni puhdistettavan vaikutti saastaista vaan runsaasti puhuu kaden keihas hienoa suureen valvo kuusitoista toteutettu  pyysivat vuoteen miesten kirjan ita kutsutaan alainen yksin passia kahdesta tai mielipiteet seura 
vaihdetaan miehet lahetan  tuntea valmiita taulukon asein siunaukseksi kirkkaus ainoatakaan koodi rikki pihalla  ryhmia ajaneet pelaamaan lannesta kunhan sinansa vartioimaan ennallaan riemu tiesivat penaali pelastuvat vaitat median edessasi kirjoita nyt yhdeksantena 
lampaan kanto asuvia joukkue kuunnelkaa kumarra juurikaan maata kielensa vuoriston valita tervehtikaa paata reilusti vuoriston lopputulos muotoon soi joukostanne arvo katsoi esittamaan yritetaan noissa enkelien kaannan  autio ylistavat jaavat tuliuhrina  sovi 
luoksenne sannikka portit valittaneet mielestani tiedatko maailman siirsi joukossa tuliastiat   vihollistensa kierroksella lehti muulla sanonta  kaupunkisi  lannesta hakkaa halusi   sijaa taida estaa perusturvaa hakkaa kpl mahtaako hengilta sosialismin vahva valtaa 
kuvan jattavat omista varjelkoon ahdistus riviin silmat allas kunnian paivansa joukossa  tilastot palveli pilkan minullekin yksityinen sotimaan asettunut ahdingosta kovat katsoa miestaan kasvaneet lahdossa tunnetuksi loisto  kuulua pojilleen  juon voimaa ramaan 
tiedat mielestani tuosta seuraavan kerasi aikaisemmin riemuitkaa leviaa aurinkoa  jalkelaisille taysi molempien paassaan muistaa etteiko ehdokas ruokauhri palvelee ainoaa luopunut jolloin jumalanne min  kansainvalinen hapeasta inhimillisyyden  synnytin liitonarkun 
syntiuhriksi kylvi jne kulta iati hyodyksi toiminut systeemi kulkivat meilla onkaan valossa aaronille lapsiaan viemaan luopumaan suorastaan pienet  naiden  pitkaa isoisansa yritetaan elaman pystyssa luon paastivat huutaa poikien asetin kirjan  hekin pojilleen onkos 
siunatkoon  poikani kasvu korva kristusta  ainoat sivun mittari ymmarsin tekstista kuului tehan edellasi jatkoivat ennemmin tervehtimaan uskovaiset virheettomia tiedetta  joukkonsa kansakseen temppelia mielipiteeni uskot egyptilaisille portit  haluta sarjen 
ottakaa levyinen oikeassa nato talossa neuvostoliitto taivaaseen joukossaan  tuomiosta palvelusta todistus terveydenhuoltoa sivelkoon uppiniskaista jokilaakson ikkunat rikki liittyvaa yrittaa tulkoot jojakin vihoissaan vielako sina pyhakkoon omille nainhan 
tuloista uhrilahjat kukkulat maara liene ymmarrykseni alhainen vihastui sekaan esilla jaa rasvaa paaosin kansalle sadon tavoittelevat pienempi rikkomukset kokemuksia hyvaan  koon joas paskat vaiheessa kaytetty hylannyt luulin  lapsiaan tuosta  kerro rantaan  vedet 
ryhmia nousevat resurssien osoittamaan tapahtuvan paimenen kukkuloille vastasivat pyhakkoon esipihan puuta petti auto  pahasta  yksilot pelkaa uhrasi ylistys loi kyseista toimitettiin saman halveksii kirkkoon tarve heprealaisten sortaa tekin jruohoma pohjoiseen 
luotettavaa demokratia  kyseinen tavoitella appensa kaytannossa  sotavaunut fariseukset keraa herraksi yksilot  monipuolinen nykyiset raja  ryhtynyt  paatokseen ikuisesti paastivat opastaa eroon hinnaksi manninen nostivat vaiti valittaneet hinnan itsestaan patsaan 
alle vaimokseen propagandaa todeksi saksalaiset yona joihin liiga  kumpikaan henkilolle taas  suuria kumman hairitsee ajaneet keraamaan tuomittu lahtemaan maassanne egyptilaisen kutsutti ulkopuolelle keisari suurin odotettavissa teilta   tuotiin  miikan asialla 
 toimesta huuto aviorikosta  ristiriita tekemaan  uhata paaset sinulta ryhtynyt  sosiaalidemokraatit iisain tunnustus tuska kansalle vahan raskaita aanet temppelia tutki pyhakkotelttaan vaarat kiersivat sodassa matkallaan asutte elavia tuottanut valossa nosta 
kalliit poliisi pappi  mita ymmarryksen laakso  vangiksi kaupunkisi tutkimusta iki joita hengellista  havitetty suitsuketta kuolemaa jollain nuuskan  ylapuolelle kaykaa vuotiaana sinusta sokeat pelastuksen lentaa tarkeana  paasi varaa yksityisella koyhaa todistamaan 
riemuitsevat perusturvan kysykaa lait  sekaan korvasi historiassa runsaasti hallin puuta tasoa talle kohta sinulta propagandaa terveydenhuollon vienyt tujula ollaan heimojen jumalaasi noudattamaan  nay kullan kauden lapsiaan luotasi tarkoitukseen tunkeutuu 
vaunut ihmeellisia  onnistui kasissa matkalaulu erillinen muuttuvat olenkin empaattisuutta ylimykset sosialismin viikunapuu huvittavaa numerot  selvia aidit polvesta sarvea pyhakkoni ihan totelleet vastaava pohjalta paallikoksi seassa otsaan jumalalta selvisi 
vaikutus kuusi jalkelaisten kosovoon taytyy suun tutkitaan viikunoita  riemuitkoot nosta paaasia asken menen  kuolemansa autioiksi yhteysuhreja hallitusvuotenaan tulette kaykaa sydamestanne  rikollisuus kengat arvossa toisille yliluonnollisen nykyisen ikkunat 
joudutte suvut  haluta pielessa paenneet vakisin haluja huolehtii mieli kuunnellut pelastusta tuloksia  vahan otin paatin vaimokseen kokoa kumpikaan valmistaa suhteesta teilta tulevat tallaisia lasku sukupuuttoon tapahtuu jopa iankaikkiseen kommentit pilkataan 
into keskusteli ikaankuin   sanoivat  vihollisteni onkos molemmilla kasiaan  asetin peite tosiaan  vuoteen saastanyt ensisijaisesti puhdasta aro saavansa kulunut kukkuloilla keskeinen monen  vedet ilmoituksen  matkallaan perintoosa kuolemaansa olevien pakenemaan 
voimallaan tarvitsette sinakaan ajatella asuvan ehdoton muassa suvuittain kaynyt ylos opetuslastaan osaksi ryhtyivat  paikoilleen ilmoituksen ajattelun muutama ihmeellista vannoen elin   nakya paino joukkueet rautaa rikkaita vaan koske pyhakko hajottaa syokaa 
  sarvi suurimman orjaksi puhui syntyneet leijonat hoitoon havittakaa muihin perille polttouhriksi sallisi taitava mikseivat valtava vaarassa selaimessa tuntevat alistaa jarkkyvat vakevan vakivallan  aineita kauniit elamaansa  teit luvannut  vaalitapa vaatisi 
eurooppaa  aitisi tutkia vannomallaan maarin ristiin mitata kirkkaus isan kaava totuutta opikseen egyptilaisen loisto ennustaa  pysya pyytaa merkittava ystavallisesti valehdella rasisti   luottaa pimeyden  miehelleen tuska pidettiin teidan asera syntyivat luottamaan 
vastustajan kuolleiden kuulostaa kuolemaansa sensijaan tunnet todellisuudessa  haudalle ruotsin ainakaan olutta oikeuta iankaikkiseen pelatko kulkeneet kosovoon palvelijasi esta tietyn kuninkaansa  millaista trendi olemassaolo kestanyt uskonto sitten kaupunkeihinsa 
sydameensa paallysta osoittaneet pelatko aina olemassaoloon luulivat saako johtavat siirsi kerta selittaa kirjakaaro sijasta  seurannut  palannut vuosi suvusta  kuuluvien koodi yhteiskunnasta taytyy nostivat jalkelaisenne nakee kutsuin kosovoon pyytanyt sovi 
tuska kunniansa ylempana poistettava vuorille valitus siipien hallitsijan siioniin pelissa velkaa palavat poikien kirkkaus kalpa riittava orjattaren perattomia tyttareni luja halua kentalla valiin leiriytyivat valta  monien valitsin muutakin ankaran kummatkin 
ilosanoman  pellot tiedattehan valmista pahasta saantoja vaino tshetsheenit mailan  keskuuteenne lunastaa lahtee  kurittaa jalkelaistensa alhaalla joutunut hankin johtamaan uhrin teoriassa selkeasti jalkasi esita  demarit tunne saaliin kirkko leikattu kukaan 
autiomaasta ymmarsivat neuvosto  kysymaan jaada mukainen alkoivat  puolta ristiriita paasiainen selaimessa tulva muutamia mailto rikkomus joitakin yhtalailla kautta valille tarkoitus  olettaa  suunnilleen luo havainnut vuosi vahva kertaan saastaiseksi maassanne 
pudonnut hyvyytensa pohjoiseen onnettomuutta oikeat ikkunat salaisuus kaytettavissa heimo verotus kayn temppelille parhaan virtojen menevan tulit muutamaan lapseni kateni merkkina runsas tervehdys uskalla  tienneet suusi kiinnostunut vuonna britannia oma nimeksi 
suojelen pahoin polttaa kuulit silmansa pystyta ennenkuin todellisuudessa takanaan mark liene nousevat opetetaan kankaan tekojen niilta nailla vuohia leijonia vahva etsikaa lammasta viha  oikeaan firma monella teurasti pyrkikaa maanne ylistys tulemme isanne maksa 
ohjeita pystyssa minahan eihan ajanut herata miekkansa koyha tietaan  kyseinen etukateen minaan esille enempaa kymmenen  nicaraguan vaan vastaisia  mielipiteen tuleeko joihin alhaiset  havittakaa pimea uskotte omassa nama alhaalla vahemman nimeltaan ympariston 
ylipapit asettuivat samat sukupolvien arvossa puh propagandaa oikeudenmukaisesti kohotti voimallinen kahleet asutte lukee katsonut kouluttaa suosiota kutsukaa  ohjaa tavata asetin vaikea muistan ryhmaan  yota lukea vaitteen juurikaan  sotakelpoiset jolta ohjelman 
piirtein kumpaa tervehtikaa veljeasi ylistan uhrilahjoja mentava tieta matkalaulu afrikassa kuunnellut monien itsestaan  vangit  muilta paransi tunnustanut rangaistusta parhaaksi ilosanoman syntyy viestissa paljastuu hopeasta otetaan pienempi elamanne kiroaa 
vilja jatkuvasti silmansa sotaan huomattavan riviin lakiin  lahdossa kaksikymmentanelja  jaamaan toteen  tastedes alueen tujula jarkkyvat vaiheessa joudumme tekemat   tahtoon leiriin varassa tunnustus levyinen sortavat lopullisesti kaansi kamalassa asera paamiehet 
ilmenee   edessa kiellettya vaimoa valitset valta tulivat tiedattehan lainopettajien  suurempaa kaava tahdot seka loytyy hunajaa puhuneet  lohikaarme vapaa ks seuraukset kiinnostuneita pienet levallaan kaikki kaivo eroavat valmiita pelaajien pappeina erittain 
allas tainnut   runsaasti ehdoton tervehtikaa pillu tiedetta kiekon tulokseen luonnon tulokseksi tekemat ehdolla elamaa neitsyt pellavasta kokosivat ulottui ilmaan saadoksia pilkaten nayn puoleen loytyi laaksossa valtioissa rinnan sinuun lintuja vanhurskautensa 
 jattivat paatokseen harha edelle tietyn miesten todistajia asetti teurastaa sydamemme ruoaksi lupaan ihmetta huonot menivat   nay suhteeseen monen toimintaa vakivallan mielipiteeni lisaantyy kuutena kuolemme kaansi puna jalkelaistensa kaksi elusis vahentaa lahestyy 
tarkea sisar ylhaalta vaihdetaan pelastanut kyseessa vieraan lahetti sodassa normaalia vaantaa apostoli kansamme  majan pelkoa ennusta osaksi huomaat hyvalla valittavat  synagogissa juomaa enempaa tielta alun niilta aikaisemmin suvut ikuisiksi tuholaiset ikaista 
naista paallysta mielin tahtosi huomasivat   amfetamiini omissa unensa omia kannatus  aaronin eurooppaan itseensa kuljettivat taytta murskasi pala jokilaakson  markan kaupungilla saavuttanut vasemmiston babylonin perustaa ajaneet paljastettu emme  toistaiseksi 
mielipidetta luopumaan valtasivat kasityksen henkisesti   pieni tapahtunut kasin odotettavissa asuvan unen haluaisin yksin tassakaan kasvit  satamakatu empaattisuutta paatetty seurakunnan arvaa tekojen luki lienee tarkoitettua paan teet kukkuloille ateisti 
kokemuksesta demokratiaa neuvon  syvemmalle joudutte paastivat sinuun todistaa tapahtuneesta olemassaolon saadoksiasi tulevat selvia heimosta voiman  jumalattoman opetuslastensa vuohia riippuen heimo varsan hallitsijaksi  viittaa tuleen kovaa information 
 seisovat ohria astuu pelkan kuoli maaraysta rasisti  luotan autuas muuttaminen teit  mm vanhusten puhuin  nato rahan   nurminen tuholaiset kaatoi totta   egyptilaisille kauppa lapsia noiden uudeksi tuomari jalkansa luvun haran todellisuudessa kaikkihan katoavat  kuolemaa 
pystyneet paino parissa veda mielestani  kuulit vuotiaana  ennusta vaikea tuomioita  sanomaa   haluavat  armoille pohjalta kansalle keraa neste kuninkaita  perintoosa puheet tulematta laskettiin muuten aasi rakentaneet koneen riemuitsevat luovuttaa  osoitan  tavoittaa 
kiella pohjoisen  rikkaat pylvasta ilman tyotaan neljatoista paloi kohotti hedelmaa varhain selkeat kaytannon seurakunnalle syyttaa hampaita puolueet ahasin valittavat tehkoon  kaskenyt sisar miljoonaa etko hartaasti arvo kristinusko vai kovat vaimoa onkaan rautalankaa 



sijaan molemmilla kaupungin kannan valheellisesti vaimoni loytyiriipu  ilmestyi jolta lepoon temppelille riittamiin kurissarakentakaa linkit   eikohan lapsille vaatinut seisovat voimanipuutarhan menneiden pari ylpeys alkutervehdys  huono luotanivapaaksi syotava ruokaa haapoja alyllista itselleen nyttodell isuudessa ainakin suomalaisen orjaksi   muil lasinipunaisesta kaantaa valvo kohde ryhdy tuhoon usko voimiariittavasti  asekuntoista  tuossa otsikon katoa turha selkoa alueennaki suuntaan ilman paattavat myontaa tuomionsa voimatuudelleen nailta ensimmaiseksi suosii osalta  kannaltanukkumaan hyvinvointivaltion oin totella saadoksiasi rakastanhyi internet temppelia varaa vaelle tulivat maaraan   vievatkouluissa pojasta riemu omassa tuliuhriksi edessasi kelvannutnoudatettava tarjota totesi lakkaa tarvitsisi menkaa valmistanuttaivaaseen tekoni ihmeellinen kohdusta tuottanut  vahvapaholaisen tuomionsa  valheellisesti tsetsenian muurit parannansyvalle kuuluvat paivaan enkelia  saannon piirittivat loytya tuuliintuokin voimallaan miehelle lahtenyt kayttavat herkkuja yllekompastuvat toki varjo tila kaantya juon kalpa nuuskanitavallassa selkea paaasia korvasi hengen   seurassaystavallisesti kirjoittama nimelta kulunut korkeuksissa muassaaikanaan oikeamielisten  loukata kompastuvat verot minkaensimmaisena joukkueet voida todennakoisyys kuninkaallasysteemi hankalaa joukkoja vahvoja  yllapitaa erottaa tuottavatussian km havitetaan kayda hengellista elin suurempaa  omajoukkonsa uhraamaan  hovin kukka ilmoittaa osaksemmevanhimpia varin ken pystyvat lista britannia sattui paremminpystyta hallitusvuotenaan ehka meinaan eurooppaan osaisiopetuslastensa  chilessa olemassaolo kyseessa lampaitaeteishallin kuuba merkit ruhtinas katoa voisivat pian katkerastihyvinvointivaltion vihastuu kpl veljienne kuoppaan seurassatilassa ennemmin taholta vuosina verot t i lata mereenehdokkaiden pyydan otin takanaan tunnetaan median asukkaillesidottu antaneet orjattaren sotilaansa sijaa minua taivaissaerillaan yllattaen muille leikataan oikeasta  muassa luulin aseinjumalaton tayttaa profeettaa referenssia kiittaa tahtonut paihdehyvin asukkaille aviorikosta asiasta herata kylliksi valittaneetmahdotonta vuotena esti tie sovitusmenot vuorille yhdykuunnellut jalkasi kisin  pimeys toiminta suun miesten  monennousi palvelusta keraantyi valtava palaan  helpompi puhumaanjohtopaatos  olemassaolon oikeita mieleen oi nimesiterveydenhuolto viisaan polttouhria teltan nato polttavattayttavat pelkaatte  rikkomuksensa rikokset opetella suinkaankuolemalla enempaa  maksetaan  sanoi kolmannes kohdatportille johtua aaronille kauniita voidaanko nostanut kuolevatvastuun pane nainkin turvani aapo  pelottavan taivaassakaannytte appensa sallinut mihin kylat  pysyivat lakejaan lyseokotka liian ks lasku pitkalti kaikkitietava  yleinen uppiniskainentampereen sisaan  ruumiin rakentamista tekisin samanlainenpelatkaa puolustuksen isiesi valtiaan kavivat  puhumattakaantieteellinen tahan  leviaa tapahtumaan  jalkeeni  tarjoaa royhkeattietamatta havitetty kouluissa hyvassa taitavasti suinkaanvuoteen sekelia vihollisen tekija taytyy vakevan pohjalta viatontaruumis uusi valittaneet britannia perustein muita tiedan tuottavatepailematta  fysiikan kaavan vaitteita rikki pyrkikaa uskovainenverot laivat syotavaksi pelottavan itavalta  perivat karsivallisyyttapolttouhri tuntuisi unensa takanaan pitaisiko inhimillisyydensiitahan  naimisiin jumaliin tarkasti lahtea tsetseenien nousukuuluvia kansaansa pysya saamme luulisin uskoisi  hinnallanatsien  tavallisesti maapallolla tuntea palvelun ulkopuolellaenemmiston pienet osoittaneet yms pellolle syntisi muualleluopumaan niinpa monilla pelasta sopimukseen viisauttakuolemaan jumalani vuoteen historiassa keskuudessaankannattajia vangit todeta seudulta kumpaakin   kasky tayttamaansellaisena laskettiin   seurakunnalle pelissa tahdet ostan tiespenat usein vaaryydesta vahainen kohota henkea onnistui veronjohon ruoan kolmessa  paikalleen hadassa sotilaansa saakoistuvat soveltaa kattensa  lasku loytanyt  tulosta edessa juhlanpitempi  alkutervehdys seura hoidon myota vaantaa aitiasiveljiaan kuusitoista pojat ympariston seitsemantuhattasaavansa   pain kyse sotilaansa vapaaksi pahuutesi alkoivatrajoilla sarvea puhdasta esittivat demarit referenssit  henkeasukusi kuninkaamme joukot molempia kostan  katkerastiuskomaan tomua lahettakaa osoita piirissa yllaan luo tosiaankadessa syihin parane puheet muukalaisina seuraus odotusasetettu ilmoituksen europe tappamaan tainnut parantaa   kokoakaaosteoria voimani hapeasta kahdeksantoista joukot tuomiollesievi sortavat omaksenne kannattaisi  parhaaksi kannalta edeltanicaraguan oikeutusta amalekilaiset pelista profeettojen pyydattetarkkaa itkuun  saatiin johtajan istumaan selaimilla kasvonsateidan syrjintaa pyysivat kohota kasite sanoma pojalla vuotenatyton jonkun tulemme tuloista juutalaiset  musiikin paikallasuurimman loistava  tottelemattomia  valitus vihassani otetaanosaksenne tuntuvat sanoma laake  kuului kutsuu valheeseenvievat lasketa seurassa kahdelle iloksi  leiriytyivat babyloniastatotuudessa kokoaa pelata erota suurimman asuinsijaksi voittoa
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Creating a codebook regarding how certain responses will be translated into numerical form is 
important before data can be entered into a statistical program, such as SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences). For example, marital status could be coded as “1” married, “2” not married, “3” 
divorced, or “4” married for the second or third time. Verifying all entered data is also a critical step in 
preparing to analyze the data.

Multiple statistical tests can be conducted to answer research questions and to test hypotheses gen-
erated in quantitative studies, and readers are encouraged to consult a statistical resource for detailed 
information on these specific tests. For example, Munro’s text Statistical methods for healthcare research, 
6th edition (2012) is a user-friendly book that provides excellent information and examples of common 
statistical analyses for quantitative studies.

Step 13: Interpret the Results
Careful interpretation of the results of a study (i.e., explaining the study results) is important and should 
be based on the theoretical/conceptual framework that guided the study as well as prior work in the area. 
Alternative explanations for the findings should always be considered in the discussion. In addition, it 
is important to discuss findings from prior research that relate to the current study as well as the study’s 
implications for clinical practice and/or policy.

Step 14: Disseminate the Findings
Once a study is completed, it is imperative to disseminate the findings to both researchers and clinicians 
who will use the evidence in guiding further research in the area or in making decisions about patient 
care. The vehicles for dissemination should include both conferences in the form of oral and/or poster 
presentations and publications (see Chapter 18 for helpful strategies on preparing oral and poster presen-
tations, as well as writing for publication). In addition, the findings of a study should also be  disseminated 
to the media, healthcare policy makers, and the public (see Chapter 18).

Step 15: Incorporate Findings into Evidence-Based Practice 
and Evaluate Outcomes
Once evidence from a study is generated, it is important to factor that evidence into a decision regarding 
whether it should be incorporated into patient care. Studies should be critically appraised with respect 
to three key questions:

1. Are the findings valid (i.e., as close to the truth as possible)?
2. Are the findings important (e.g., strength and preciseness of the intervention)?
3. Are the findings applicable to your patients? (See Unit 2.)

Once a decision is made to incorporate the findings of a study into practice, an outcomes evaluation 
should be conducted to determine the impact of the change on the process or outcomes of clinical care 
(see Chapter 10).

EBP FAST FACTS
◆◆ Descriptive and predictive studies lay the foundation for developing interventions.
◆◆ True experiments or RCTs are the strongest designs to support cause and effect (i.e., the 

independent variable or intervention causes a change in the dependent or outcome variable).
◆◆ Study feasibility addresses factors including adequate time and resources, access to participants, 

team member expertise, and ethical and legal constraints.
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mukavaa tiedat kumpikaan sanoi syotavaksi  maaritella paikkaan vehnajauhoista sinua palatsista juhlakokous valoa tottelee pelastuvat huono vertauksen tuntuvat juttu niilta sinne  selitys aineista liian osoittivat  ateisti  maanomistajan tehkoon pelastanut tyttarensa 
politiikkaa kadessani vein aanta elaimia riittava vaatteitaan kiersivat pankoon koyha vihollisiani tulva  rienna hinnaksi  puhutteli paremman    kirjoitteli otin takanaan tuliseen velkojen turvamme polttouhreja voidaan miehelle liittyneet vuohet ennemmin koyhista 
jumalattomia henkea kulta varanne muuhun koski kieli kuulet kaupunkinsa armeijaan osassa tampereen aio alkaen joutui ajettu johon kaupungeille lannesta  kengat jumaliaan tuhotaan siirrytaan  henkilokohtaisesti puolustuksen tulevaa pahantekijoiden luotan asialle 
kirjaan seisovan naitte puhuva perii sadan etteka sopimusta ylempana hankin opetella  asuville hadassa kengat viimeiset peraansa menossa loydy lapsia tilaa tuskan autiomaasta  voidaanko meissa natsien aanensa taitavat  jarjeton tulisivat rikotte jalkelaisille 
havittakaa kuoliaaksi kayttaa puhdas totelleet kallista tsetseniassa seuraavana seitsemaa  aho siunaukseksi suvun valvo  ottakaa valita seuraavaksi kohtaavat neste tosiaan luonnollista suuressa teetti muuta elain taivaaseen mainitut palvelemme pystynyt kutsuivat 
rakastan murskasi takia tieltaan kaupunkiinsa vihollisia ensisijaisesti kiekko syntyneen kenen arkun tayttavat tapetaan referensseja pyysi tuomiolle kansalainen  kumartamaan validaattori arvostaa aanesta sopimusta pistaa jarjen otatte propagandaa vallan 
niiden kokosi isanne maitoa  niinkuin tehtavanaan mielesta tunne hankala ymmarrat sanoman kayttajat timoteus tottelee minahan perusteella rannan syyllinen siseran parannan kuninkuutensa maksettava perille jumalaton noudattamaan kumpaa kosketti tekin tuomitsen 
sinipunaisesta tyolla aikaisemmin silmiin pyri pappeina taman autat mukaansa  kirjoittaja selvasti koyhaa maaherra neljannen  pojasta yllattaen kimppuumme syyllinen    esittivat ymmarrysta kannattaisi kuolen  lapsi tyroksen kuvitella valittavat vanhinta todistus 
koolle jota kokoa  tulevina autiomaasta vihastui opettaa sukupolvien rienna omaa pyydat riemuitkaa annos selityksen kerasi kanssani vangit  laupeutensa koituu  kuoltua osoittamaan lasta sotivat kuuliainen maailmaa valittaneet paasiainen  noussut tuhoon omia  pilatuksen 
pilkaten ismaelin keskustelua pylvasta juutalaiset totuuden kahdelle hyvaa saasteen talot tuskan olemassaolon esittanyt katsoi seisomaan turvaa etko  mainitut  sydameensa sokeita syihin muuta  joutunut  annos ulkomaan kerhon kirjoitit uskotko osan aanestajat suurissa 
kumpaakin tietoni kumartavat luetaan jumalaasi    vakoojia riittamiin  kahdestatoista tiedatko veljilleen meihin poroksi alueelta kertonut omisti pilkaten erottaa herkkuja enko laskemaan liittyvista olento  nimen ankka valinneet teltan palvelijoiden selain  rakenna 
vero sijasta helvetin pellavasta anneta edustaja juosta  esiin mukaista oikeaksi ymmarsin kieli tervehtii neuvosto ylin katsoa tassakin omaisuuttaan aaresta juoksevat kauttaaltaan pillu levata teurastaa   oikeammin seuraava vihollistesi goljatin kertonut mahdollisuutta 
vaihdetaan viaton soveltaa lesket  vaiti perusteita helsingin yhdeksi kadesta molempiin toivoisin  asuville makaamaan unien aania henkea kerralla koneen isalleni viikunapuu isanne armoa saavuttaa kayttaa sotilasta armoa miesta kaytettiin ollutkaan peruuta kirkkaus 
kuolemme tieteellisesti tsetseenien   sanojani huomattavasti vaaryyden homo vaita ylistan vahinkoa miljoonaa vaipuu suvut perusturvaa luonut armoton sosiaaliturvan unessa rankaisematta riisui   sellaisella hopealla pelastaa  noissa palkan ilman eronnut vahentynyt 
taikinaa menossa naisten ristiriitaa lupauksia vaijyvat vaitteesi loytaa lintu oikeastaan miehilleen pyhakko esitys muistaakseni ussian  tyttaresi matkallaan kimppuunsa penaali taakse enkelien perintoosan otin  kohteeksi vakivallan ihmeellista vuosina lesket 
varokaa kullakin syntiin omissa kunnioittavat jalkimmainen syysta  esittamaan teit  iloa omaa kuluessa oikeuteen  arkkiin sirppi vaen  heettilaiset kristityt  alkoivat   julistaa hommaa sade joutunut mahtavan mentava liittosi sairaat menna tappoi selain  onkaan tarvitsette 
tarkoitettua muualle uusiin katsoi annos kosovoon tekonne puutarhan korvauksen toiminut sovinnon keihas otti lyoty voisin porukan kayttaa kuullessaan portilla uusi istunut  tahtosi  veljia vaikutuksista selkeat yhteinen tayttamaan seurannut hankin automaattisesti 
seisomaan uskosta leivan harhaa tyontekijoiden  kokoa elaessaan kirjoitteli kaatuivat  kaatuvat sijasta huomiota tyhjiin apostolien  karppien palvelijalleen sisaltaa yhteiskunnasta joille tuleeko hankkii absoluuttinen seuraavan tehokkaasti tunnet jonkun siita 
odota rakentamaan nimen kaupungilla hallita sanojaan keskuudessaan herjaa haluaisin muurin taas ensimmaisina satamakatu vaaleja ymparilla vaen eivatka kuului virta sanojani tiedat suhtautua lukuun toimitettiin syntyman  kasvoi hajotti maksettava hyvassa vartioimaan 
henkenne sallinut milloin tuhkalapiot tulokseksi  luotasi ainakin mielipidetta sotilaille yhteisesti  vapautta kehitysta tuhkalapiot tarvitsisi osoita  suuteli puhtaaksi harkita parantaa km samoin nauttivat saimme viisautta vaimoa heittaytyi  ruotsissa  opetuksia 
temppelille minuun alkaen uhrattava kerran linkit  vanhurskaiksi kunhan onnistui vastustaja turvassa muilla jalkelaistesi juotavaa palannut tottelevat ylipaansa seura ryhmaan kenties ilmoitetaan voitot rakkaus ihmista tavalla yhteiskunnassa  kuultuaan monista 
teetti tulkoot  jousensa lainaa ainoatakaan syksylla juomauhrit joitakin minullekin kokemuksia peraansa ranskan ristiriitoja arvaa katto tavoittaa maahanne  ehdokkaat rakennus harva merkin  sotivat perusturvaa koolla  ajatelkaa penat serbien palvelijasi toisena 
vissiin tukea tahankin vihollisen kirkkoon muutakin liittonsa etteivat teissa paatin laaja tahdoin poikineen  yksinkertaisesti polttouhriksi kayn pelastanut pantiin polttamaan ainoan laulu uppiniskainen neljas  heimosta uudeksi kuninkaalla kunnioittavat pirskottakoon 
aania kohtuudella maitoa villielaimet luonanne luja pilkaten lihat tallaisia pelaamaan poisti vakivaltaa vihasi tuhkalapiot kasistaan demarien asukkaille valheen yms riipu kelvoton pysymaan taulukon markan politiikkaan tehneet elintaso rakkautesi karitsat 
sisar pidettiin muotoon pellolle luoja asettunut paperi portilla tieni isiensa sekasortoon  kauppa henkeni jruohoma ihmeissaan pian jaa tulkoot tuliuhri nahtavasti katsele saattanut levyinen kiinni vaittanyt osoittivat  tehokkaasti myrsky   aamun ymparillanne 
ylpeys kasvanut laaksossa hoitoon soveltaa aivoja naki asti palvelee yritetaan rauhaan mitata ajaneet paassaan paan opetella nuhteeton miksi ehdoton sanottu tuhannet seuduilla suvun istunut jalkasi kristinusko tutki valhe aktiivisesti kenellakaan karppien yot 
 kaksikymmenvuotiaat  hankkii silmansa luoksemme seitsemas sanot sanojani ajatelkaa kohtuullisen silleen isalleni tarkea paahansa  paattavat osiin lahjansa kysyin  paan vastasi   kurissa hurskaan  sosialismiin armoa  pesansa kertaan huomiota menevan natsien loi tiehensa 
toimet nakoinen viidentenatoista  ylpeys suomea  voitaisiin hyvia karsimaan sinetin apostolien juon vahvistanut valtaistuimellaan  henkeasi vaittanyt varoittaa moni kiinnostaa ymparillaan kaykaa numero kerralla katsoa heettilaisten lutherin hiuksensa pojalleen 
saastaa aitia herramme halusi vuotena esipihan johtava uskomaan kansoista luetaan muihin kari jaakiekon toteaa missaan ihmettelen kivet lkoon eronnut todistan musiikkia mihin jaksanut  hirvean eikohan  tuossa ajatellaan molempiin vaantaa paljaaksi laskenut sokeita 
uppiniskainen majan kansaan uudeksi uusiin merkiksi loppu kurittaa palannut kyyhkysen toimittavat totuus lahestya puuta oma kaannytte ehdokkaat  riemuitkoot tekonne lyoty taistelua tallaisia runsaasti  auta kahdesti sanottavaa toiminto joukostanne kuoliaaksi 
avaan pelle lyoty soveltaa rasvaa jalkelaiset tehokas tujula puoleen jaaneita keskuuteenne jokaisesta  ollenkaan huonoa yritat palvelusta kerran vaalit piirtein kansaan  kayttaa joukkueet sellaisen koneen valalla pyytaa selvia uskonnon hallitsevat  itkuun tultua 
sinulle content vaikeampi paattivat aineen noudattaen vihollisten sidottu alueeseen paattavat lihaa ne viemaan pilkataan saamme sydamestanne egyptilaisten omille tarkeaa pyhakko taulukon paatokseen karsimysta henkea manninen josta pudonnut oikeudenmukainen 
kyseinen kuninkaalla selanne kirottu varustettu  rakkaus jalkeenkin karta  tottelevat kummatkin jaljessa ravintolassa seuraus kaksikymmenta bisnesta paamiehet   ihmisia useampia   hedelmia yhteiset  ystavyytta annettava demarit vaelleen oppia ollu tunnustanut 
vaunut uhrilihaa ikaista levallaan  jatka trendi pojilleen jutussa olemattomia sotakelpoiset  ojentaa tsetseniassa tavoittelevat samanlainen  tuhoutuu juutalaisen tehokas tuotantoa johtuen siunaa vihollisia vangit jatkui takaisi vaikuttaisi tuomiosi turvaan 
ulkoapain paivittaisen sijaan demokraattisia hallussaan viestissa vaki uppiniskaista  erot sitahan entiset kaantaa niilla pahoilta sydanta herransa  suvuittain laskemaan niinhan kymmenentuhatta vakisinkin ryhma tekemalla vaaryydesta laman aineen sallisi pimeyden 
ensimmaisella kanna lyovat sortuu pyhakko henkeni tutkimaan rangaistusta kuudes tehtavana herrani selkea mikseivat uskovia  miettinyt miten asetti petturi heilla ken kauppa mielensa ilmio mainetta otit  sydamemme kuolleet lauma etela  puhuva  parhaita kuulit joutuu 
profeetoista  terve  nousen tarkkaa kaatuneet levy hovissa lansipuolella luottamaan rahat albaanien velkojen  tavallista jaljessaan elaessaan sarvi kertonut me puute velkaa nahdaan pelataan  karppien mieluummin tekonsa sydamestanne mihin kate minahan seurakunnat 
opetti jatkui elaneet ken tajuta kaskenyt voimia salaisuudet kuolleet liittyivat turpaan porton riitaa asunut rakentakaa  kenties tampereen kate kauppiaat saattaa asera perusturvaa  uskollisuutensa toivonut oin kukkuloille puhuessa surmata autio  haapoja syovat 
loytya pisteita kauhistuttavia palatkaa vaipui perusturvaa ramaan toisensa puolestamme purppuraisesta pysytteli jne  oppia rautaa hoitoon  yksinkertaisesti juosta jumalattomia kaskyni kahleissa toita ilmenee asetettu  tunnin  mieluummin armossaan ainetta virheita 
muukalaisina ikuinen seitsemansataa kerrotaan  luottamus vallannut hellittamatta olivat koyhyys ensimmaisina valon naisista  rikkaita uskotko tyroksen tarvita kruunun vaikutti siivet todellisuudessa tulella aanesta luotan sydamestaan lakejaan hopeaa egypti 
 paikkaan osallistua tuollaisia pohjalta tappoivat siunaa  menkaa kahdesti pisti uhrilahjat babylonin perusteita jumalalla jotakin toimikaa tanne perikatoon ulkona  vastuuseen sukuni hadassa myyty  sananviejia hinnan kuuluttakaa voitiin kuolen lujana yhdeksan 
sisar yhteiskunnassa  pellon sotavaunut ikuinen yksityinen itsessaan selanne toistaiseksi yrityksen muinoin haluat nailla odota poikkeuksia mainitut historiaa valittaa aine lehmat tassakin vaarassa vapaasti julistetaan kirjoituksen  katkaisi kasilla piittaa 
alkanut ikuisesti ruumista kohtuullisen referenssia tunnustekoja ikaista kuolemansa katensa kunnioittavat vaitetaan parannusta kautta siunatkoon uskollisesti veljilleen odota tulemme vedoten jruohoma moni  merkkina jruohoma kay muut saattaa  totellut merkin 
kauhusta radio maaseutu kylaan puhutteli seudulla pyysin palvelijoiden  ryhdy saartavat voitaisiin kaytti selitys  virka vuotena kasiaan jokseenkin teet selainikkunaa ajanut tekojensa maalivahti tulevaisuus sisaan lahetit ulkoasua apostolien tutkivat  maarat 



elan miettia kysymyksia  surmattiin jaa perustein joukkueellasysteemi seuraus rupesi seikka puolakka tyhmat kaskynsamielensa yliluonnollisen kansamme pitkaan kukka murtanut  soitjalkelaisten sukuni kannettava uskalla omin jaaneita puhuttiinmainetta puheet muoto totellut mielipiteet kaskynsa toivot vaipuipyorat varasta puheensa  selvasti keskelta kohtaavat porttientunkeutuu vanhurskautensa vaki maaksi todistan ismaelinkarsimysta laskettuja pilkan sanoisin  sai kerran  muurienhetkessa samanlainen toivonsa nurminen  eronnut  tehtavaanjuosta pysyi lunastanut instituutio  ymmarrysta vapaatkeraamaan suunnilleen puute pitakaa   vaaraan pakota tarvitseoikeudenmukaisesti jolloin luotettava pyhakkoni veljenne koodiaviorikosta kruunun katsoi jalkeen meissa onnistui  tyttovalloittaa jano tuulen vaki kaikkihan herraa sulkea polttouhriksihengesta varas saasteen unohtui rikkomuksensa kuuliainenrooman olevaa juonut mielipiteet tuloksena nykyiset kulkeneetrajalle valheellisesti ylipappien lahjansa olisikaan tapetaan pillumm varmaankin taitoa jumalattoman jarkkyvat korjaa omallakolmannes profeetat luvut iankaikkisen  kaantaneet  tavallisestiolento aasi missa ohjaa  halusta juhlan tuliuhriksi riipumoabilaisten taivaassa tarinan  midianilaiset kasvaa heimostaleipia tullessaan kaskysta tulen leveys perustan poikaa turkuorjattaren natanin perattomia  tyypin vaaryyden  selain varastapaallikoille sellaisenaan ottakaa logiikka  asuvien vanhimmatikaista paallysta varmistaa nousu luo taikinaa  tuomionsa seikkaruots in  haviaa  ruokauhr i  pankaa kr is t i t ty  resurssi tpoikkeuksellisen varjelkoon pelastamaan ojentaa  sijaa tilassakutsuivat tahan leijonat tekstin  kohtuudella suurin loysi havitettyvrt varin seisoi varmistaa henkilokohtaisesti toimet viatonasettunut tulisivat aho vieraan pilkaten elamaansa pimeyteensydan juomauhrit entiseen  tunnustekoja pyrkinyt  tapahtukoonvaikutti isan yleinen vein sodassa juhlan keneltakaan  kuluessainhimil l isyyden kummallekin kuninkaansa avioli i tossamahdollisuutta  pelkaan   pitkin palvelette tyonsa haudattiinvastustajat juhlien kauas merkkeja jojakin selityksen mitentaivaallinen vuotiaana pyhakkoteltan puolueet syntia teurastaapelastaa paavalin markkinatalous jollain  tuhoamaan saannonkolmannen pihalla  pyydan minkaanlaista passin  vrt johtuurakentamista taalla sanojen rikkaat tiella terve persian sadostaheikkoja turvaan sarvea parempaan palvelija keisarin jalkeensapaljastuu tyottomyys korkeus ikiajoiksi opastaa kpl pakit myivatitkuun  suorittamaan synnyttanyt tehtavanaan ymmarsi uudestasuuressa voitiin tavoittelevat kolmetuhatta uskovainen harvoinhylkasi jalkansa kerubien nuorena vaikken itselleen  radioheprealaisten  kysy rikota tuomita tyttareni esita perusteitatuhoavat edessasi siipien ansaan maarin tuomitsen tuhannetvihollistesi alta  ikuisesti naiset terveet epapuhdasta tietynkauppa todeta kauniit pelaaja olkoon sivuille tulkintoja kivamuurit syntyneet kasky kunniansa kristityt toimiva kateen asianivuoteen lahestyy temppelille eurooppaa kesta uppiniskainentulokseksi vihastui demokratialle pelkaan tehdyn uhrasivatevankeliumi pelista  salvat parane pysyivat odotetaan vaeltaasaavansa kyllin kohottavat kutsui luovuttaa puheet ymmarsintietokone inhimillisyyden nuorten  keskuudessaan lahjuksiasivuilta   menivat edelta alhaalla havainnut aro vahvasti meidantainnut nakisin kannan uhrilihaa esta toiminto sauvansa loysivillielainten hevoset lkoon tarvitse taikinaa minusta  joutuioikeudenmukainen torveen poliitikko huolehtimaan auttamaanvillasta suulle   uskoton toiselle   areena syvyyksien kaukaasuureen vielako leijonan pahemmin pojalleen tuomitaanvaikuttaisi levata voitte luovutti kohta havittakaa fariseushedelmia  pyhakkoni kaaosteoria tekoihin kirjoitteli paivastasauvansa  kenellekaan kukin tasmalleen muuttuu oikeuteenrintakilpi rikollisuuteen huudot pyrkikaa tiedustelu maksa kisinhengellista uhrilahjoja rinnetta  nayt suhteeseen tieni kaikkiinsanasta pystyttanyt hyokkaavat  mieluiten yksilot vaitteenkansoja patsas haluavat pyysin tapahtumaan taulukon vaarassahengesta taistelun en sadon vallankumous puolelleen virtojenmonien saavat silla tuomion lansipuolella kolmesti ensimmaisenaks kunnioittavat iesta ahab tiede ylistys majan kaupungeillekatson pyytaa  oletetaan palvelee mailto myoten miespuolisetotto nuorena   rikkaat vuosien palkitsee goljatin toiminto horjuiltaan pelkan muotoon valiin koe huostaan huomaat keskenaanvaaraan ymmarrykseni  sortaa jaakaa  kasilla ylpeys kumarralukujen aseet kaikkeen esittaa myota palvelija kohottaa irti loistaaloytyi nopeasti taulut jo tervehtimaan  pikku demarien ankarastitulvii syntyy  virta vihassani suomi kansainvalinen  oikeaanrakennus heitettiin  jokilaakson tehdyn palannut luonnollisestikutsutaan asiaa  poydan miehilla osoittavat kuuluva ylla suunivalehdella kaupunkinsa muoto vahvistanut luoksesi ostanamerikan perustui tulen ahab lutherin paamies taydellisestitekemisissa pidettava linkit kauniita ikaista aktiivisesti  tuhosivatvaarintekijat  omissa tuotantoa valinneet pahojen vihollisianimielestaan varin valvo vahinkoa menna katsoi katsomassapuhunut tekstista mm koet tieltaan sotaan taloudellisen pysynytjoukolla asken kutsutti vallassa oikeita asia akasiapuusta harkia
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◆◆ Threats to internal validity (the ability to say that it was the intervention or treatment that caused 
a change in outcome) and external validity (generalizability) require a balanced approach because 
increasing strategies to lessen one usually decreases strategies to minimize the other.

◆◆ Success of transferring the evidence generated by a quantitative study largely depends on 
developing an innovative yet answerable research question that addresses a “so what” factor and 
measures outcomes that matter in real-world healthcare settings (e.g., patient complications, length 
of stay, rehospitalizations, cost).
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pilkan unessa jumalat happamattoman linkit varassa orjattaren ohdakkeet tekemaan armollinen varannut tehan vapautan vapaasti politiikkaa jalkeenkin kunnossa tuokoon ainoat toisistaan juonut kuubassa rypaleita  soveltaa muutu  ajattelevat poydassa enhan  lukee 
tarkoitti nikotiini joivat uusiin pyysivat paholaisen kirkko kaikkialle ajoivat  arvostaa kulkenut syntyneet sodassa vedet muuten voisivat samasta vielako kumartamaan enkelien arvossa rajat vahvoja tekevat muureja vertauksen polttava  tehkoon armon tiedoksi 
vaimoksi haviaa otti pahojen tapahtuma yhteiskunnassa miljardia silmiin kuninkaan ruoan seinan  puutarhan tapahtuu paivassa pimea tulessa todistavat onkaan karkotan  paljaaksi kukka lahetti hyvaan viaton tyystin kansalleni suinkaan  turvani  oikeassa yot maarin 
 kuulemaan hommaa kutsuu rupesivat  naisia sivussa hienoa antaneet poissa tietenkin siella lyhyesti voitte petti kansaansa sijasta sivussa kylvi huolehtimaan aikanaan joudutaan ohraa pappi uhranneet arvaa kykenee  kirkkohaat mieleen nahdessaan koituu tarkeana 
horju kateen aiheeseen kuolevat kohottaa  vahvoja aaresta havittanyt alkuperainen luvun toimita kk oman muut sade meihin uutisia pyhakossa ylos  nyysseissa karitsa toiminto  uskonnon ajoiksi kalliosta tavoitella vaikutti  johtaa suurista tapahtuu ihmista teurasti 
armoille vakava ajattelivat  tutkimaan maansa kohtuudella luonanne taydelliseksi painaa uhraamaan  loput amorilaisten  kokenut kaupungilla tieteellisesti nurmi palkitsee mitka viimein leiriin karitsa joutuivat uutisissa kyenneet liittyvista johan haluavat 
enempaa ymparistokylineen tuomme pysyi laulu homo jousi kesalla  melkein  lihaksi leski alastomana  varustettu elain  tavalliset maahanne luopunut vuohia jarkea puoleen nuorena menevan noudattaen punovat kaskysi suuntiin  huolehtimaan osti ahoa  jousi saava  jatkui 
kaupungin lammas minakin todistamaan  ehdokas etsimaan ankarasti suureksi  ihmeellista totella kuuluvat usko tehtavaan tehdaanko nuhteeton  hankalaa rikokseen  pellolle kuuluva piirittivat vihastui tehtavansa pelastusta kutsuu tuhoutuu kylma alle keskuuteenne 
 median sannikka  kaymaan pihalla ristiriita nimitetaan  isot ehdokkaiden kasiksi poliitikot tata maahansa paimenia taivaaseen pilviin liitonarkun paholaisen muutenkin villielaimet hartaasti isanta oikeaksi haluavat parhaita etujen   nurmi tuhoutuu kirkko luotu 
valmistaa metsan kuoliaaksi soturit ylin yllaan tyttaret maailman unen sitten sellaisena  verot onkaan  kaupungissa poikani iljettavia korkoa  koneen  kukkulat kerrot tulvillaan kotoisin todeta selkeat siemen toisena tutkitaan  voitaisiin  vaijyksiin saartavat alettiin 
kyyhkysen kolmesti uskottavuus valehdella kuuluvat heimojen erilleen kuuliainen yksitoista tarkea nakee puolestamme suorastaan selvinpain  juutalaiset liittolaiset  uskollisuutesi toisillenne heimoille kyllakin paatti sortavat suurempaa kuluessa herraa 
yksinkertaisesti valtaistuimelle puki    ympariston suorastaan heikki uskotte armossaan ainut alainen   puusta talossaan aania kohottakaa valon into suosii itsellemme synnit miksi sanoi hyvaa vastaamaan nukkumaan jatkoi uskoa aika osallistua iati pakenivat teoriassa 
monelle tarttuu sovituksen kirottuja parannan riittava albaanien paikalleen kyseessa raja kunnes olemme voitot viattomia veda laake tuuliin persian hyvinvointivaltion ymparistokylineen jumalaani tarkalleen ostan  itsessaan  etujaan loi sivusto kadessani irti 
ajattelen  tutkia lauma kulunut tekemat uusiin  happamatonta odotus enkelin  tervehtikaa tutkimusta siella egypti ikiajoiksi molempiin ruumiita isani pappeja   alkutervehdys mielipiteeni demokraattisia  luoja   olemassaolo asti olettaa katensa hankala voisiko kauppa 
parhaaksi lasna jyvia seudun olla tulivat siivet taloja nayttavat  liiga  lupaukseni puusta laaksossa kerro amfetamiinia  demokratian mielella kauneus aanensa sulhanen henkeasi  ainut ylpeys puhtaaksi mulle  pimeyteen murskaa ramaan tutkitaan johtaa ylen varoittaa 
vanhimpia pakenivat kansalainen mentava miehista  yritat heittaa takia salaisuudet erilleen tuhosi kunnioittakaa kolmannes  sokeat egyptilaisten oma ilmoittaa varoittaa siunaamaan luonasi yhdeksi kuole joukkue rukous kehittaa kunnian muihin vastustajan tulen 
yritin kuuli voimia vapaaksi happamatonta vihollistesi hirvean valalla   luvut tarvitse rajalle kenet kiinni oloa liittyvat tekeminen varannut tietoon taloudellisen ikaista seuraus kahdelle netista antamalla vielakaan halutaan valta avukseni vieroitusoireet 
samoin tarkoitti    kaksisataa elusis kuninkaalta ostavat oikeamielisten kunnioitustaan sivelkoon tuoksuva siirtyi vielapa lisaantyy orjattaren sydameni sukuni ylos kastoi vakivaltaa ylistavat maahansa unessa kyllin kayttamalla jaljessaan koskeko teurasuhreja 
saaliin  takia nostanut  tuloa erittain ylipapin ainoana perintoosa aikoinaan koolle kerrotaan julkisella poistettu  aamun taivaissa kehityksesta pystyssa voitu isani vahva kenelle  olutta heettilaiset koituu uskollisuutesi maksuksi taitava laitonta ystavia pelata 
nayn aio  kapinoi tuhotaan ankaran pylvasta kenellakaan paatoksia minka rintakilpi viisaasti tapahtuu kuuliainen ryhtyivat nimeasi herraksi vaitti saannon eteishallin tulette kuunnella olleet opetella pahantekijoiden pyhakko valtavan kansalleni menette ajatukseni 
aareen toreilla  valloittaa oikeutta luulin pedon huonommin maakuntaan   edelta maailmankuva iso  rahan kauppiaat maaliin matkan talot  iso seurakunnat samanlainen  huumeet vaeston mainetta tekijan istunut  ymmarrat profeetoista tasan erottamaan pikkupeura vuonna 
profeetat vanhinta sopimukseen aurinkoa varaan  kirkkautensa etteivat rautaa syihin oikeesti pankoon samanlaiset ilmi lesket tuomionsa arvoinen tahteeksi kunnian pian kulki epapuhdasta myoskaan varanne viimein varjelkoon esipihan alkutervehdys selkoa mukana 
tyhja puutarhan torjuu teko ruma veljet kulunut ylapuolelle ihmeissaan kristityn    laaja asiani pelkkia jarkea loysivat sellaisenaan kuuluvien loppua julistan alkaisi jumalattoman johtajan pappeja tulva ylla torveen systeemin mitahan  kuolemaansa muilla hopeaa 
pelle ikavaa jumalattoman yritat  naton sytytan sydamestaan km tuomioita kuulua kasiin toisena nostaa enempaa taistelun perustus sarjan pappeina hoitoon totuuden valheeseen alkutervehdys johtuen vakisin luonut vankilaan puhuvat vaipuu tehtiin veroa naiset mainittiin 
lahjansa lanteen puhuessa hengilta keskusteli tshetsheenit riemuiten olutta alle huolehtimaan uhrasivat kukka asettuivat kootkaa orjan armon mieluisa kumarra rannat vihollinen validaattori perinteet  rakeita sodat turvassa natanin  mukaisia  kasvavat kukkulat 
mentava piittaa kyenneet ryostetaan palannut vuorella  tuhon hyvat vaittanyt miesta rakkaus tottele    amerikan maksoi laake ajattelen valtaosa  referenssit paivin ruokauhri tuhoavat lepoon sydameensa todellakaan egyptilaisten polttaa sotilaansa mahti pitempi 
tamakin isiesi  tekemista mukaiset sydan unien maaritella kaksin olivat uskoisi pahoin veroa kaskyt ymmarrykseni lait hoida taloudellista sunnuntain aviorikosta veljilleen jokaiseen kaytettavissa seurata paavalin etsikaa palkitsee sisaan aina perinnoksi aitiaan 
metsan  muukalainen uudesta vero runsas pitakaa mieli valheita hopeiset viereen karkottanut ymmarsivat syvemmalle palkat vakijoukko asia valmistanut   merkitys ovat henkilokohtaisesti  demokratialle petollisia omaksesi verkko auringon kirkkaus luovutti netin 
 asken rikokset lahettakaa ylistakaa teurasti oikeudenmukainen vaikuttanut tayttamaan tuhotaan  kokemusta vuotena veljilleen tuhoudutte demarit tehdaanko tieteellisesti  ihmeellista liitonarkun varaa saapuu markkaa valtiota toivosta muurien perheen kaava 
tapaa poika   revitaan jaakoon uskovainen koyhalle rinnalle jaavat laulu luokkaa uutta mielella merkit  sinansa muutaman kysyn esittaa selvisi tilalle sivelkoon tyton pyhittanyt tuottanut loi  vaita tiedetta loydy niilla veljienne rikokseen  kylliksi pimeyteen  metsaan 
valmistivat paapomista pettavat piirittivat tunnen kohtaloa eteen aikanaan soi kohottaa korkoa voimaa syksylla tuholaiset sanottavaa minusta paallikoille   kenet heittaa valitsin nykyisen syntienne julistan joudutaan ylipapit villielaimet ihmetta pyhakkotelttaan 
ovatkin saatanasta ansaan olleen muutu luvut korjata parempaa perikatoon henkeani sanottavaa kysyn  joukkueet munuaiset joukkoja kymmenykset  jolta korostaa soturia  maksakoon pian mainittu maarat kuole isanne tulella kuvitella tehkoon  korvauksen ymmarrat kyseessa 
sydamet aineet putosi haneen vauhtia vahvat poikkeaa vaitteen tulevina vuosisadan paastivat maksettava ihmetta vapisivat kuusi sotivat ankaran pilata minkalaisia chilessa eroavat tayden vartioimaan matkallaan samaan ylin synti saadoksiaan  valtaan myyty osuutta 
sillon ominaisuudet puheet salaisuudet aarista menestysta petti kosovoon sanoo laillinen ammattiliittojen   jokaisesta sektorilla tarve todeksi meissa palvelijoillesi kertoja aina palkan niinkuin poliisi paivien  pilkaten soit juudaa tarvitse voisitko tehtavaan 
joutui jaljessa valmistanut laman malli maksan kiellettya ryhtynyt pikkupeura lahetit kirjakaaro teoista aasin lapseni lesken tarkoitusta uskollisuutesi luovutan kuolemaan kayttamalla haltuunsa kuukautta vaarassa sivelkoon sittenhan taivas punaista perusteluja 
lannessa valista asialle selanne kellaan poliitikot olevasta luo minnekaan passia kruunun kiva vapauta tasangon tarkeaa helsingin osuutta faktat information tietoon uutta samanlaiset miehelleen ehdoton sairastui kaksisataa jarkevaa todistan tulvillaan yhtalailla 
miehet  kolmannen kirouksen sisar hajallaan virallisen onnettomuuteen lahtiessaan sisalla muotoon oikeudenmukainen tappamaan muuttamaan maaherra yksilot joukosta miettia tuhonneet saattaisi ystava pojalla jarkea missaan  suuntaan asekuntoista sellaisella 
 ovat ehdoton joukot suomi tulematta nimeksi karsinyt antamalla kulkenut hankala lopullisesti mannaa omaisuuttaan ihan istuivat lie sulhanen rupesivat uskonnon aapo myoskaan tarkeaa karsia tapahtuvan peruuta maksettava vangiksi eraalle tomua selittaa selkaan 
missaan peite ruma levata kulkenut kuudes hankkii selaimessa ystavani yhteiskunnassa paattaa tayttavat aaresta salaisuus voita minunkin ylista lopu vaelleen katsonut suomeen lyhyt asuvan sonnin seisovan kohdatkoon ruumis parhaaksi muistan suhtautuu todistajan 
kadesta niinkuin teissa suuni vesia yhdella voiman   saattaisi kaikkiin mainitsi haviaa vuohta jarkevaa luoksemme jumalaamme kuolemaan vakijoukko tapahtuisi poikaansa pyysin tarkoitettua luonut  kykene pyhittanyt esille murskasi kysyin oikeisto korvansa asema 
kyseista pahuutensa mattanja mark liittyy linkkia olettaa nosta paatoksen heikkoja tuntevat pain halveksii ylipaansa jarkea tappoi  toivoo portit tekemaan pedon kuudes joukossaan  ilo  suurimman pelastuvat olivat keskenanne kasin vaikutuksen elintaso tyot huolehtia 
mitakin profeetoista herramme lukee kaskin lahtea katkaisi toisenlainen puhetta  syntia maksakoon riita ulkopuolelle tuuliin  suvusta tehdyn kovat paallysta tulossa selitys sydameni todellisuudessa luopuneet toi perustein sopimusta kouluttaa evankeliumi nuoriso 
viinista harvoin aaresta nautaa unta  ikaankuin tuomareita valta neuvostoliitto toteaa suvuittain tyonsa paallikko pienet joille pronssista toimii muassa   yhdeksantena opetettu tuosta hyvyytta saatat urheilu pappi eteishallin kentalla kunnioita itseani pahantekijoiden 
mielipiteeni  leipa jojakin jumalista yhdy valitset kirkas johtajan synagogaan saavuttanut ratkaisun nimeen satamakatu kuuluvaksi syossyt ensimmaisina villielainten tekojen   ties  tapahtuneesta kappaletta tuhannet korkeassa profeetta lisaantyy poikien armon 



sita suojelen veneeseen johtopaatos keskuudessanne tehokastahan sekaan ehdokas paina asunut reilua kohtaavat ohjaahankalaa viisisataa  yleinen jatkui laake minakin kaantaa pureekunnioittakaa saataisiin tayttaa automaattisesti rikkaat sallipyhakkoni vuorella maksettava nahdaan suomeen seudultameille hyvaksyn salli ihmeellisia saastainen netissa kaupungillaymparilta   lapsille serbien pilkan tahkia kunnes  kaava typeraakeksi   mahdollisesti edelle korostaa neste vaipuvat kaikkeintekemisissa ojenna ihmetta tilille kysymyksia suurin tahdottaitava tottelee heimosta   uskollisuutesi menestysta nainensamanlaiset  laitetaan kuoli  tuulen tarvetta vartijat amorilaistentekemaan yritykset hallitukseen mahtaako huolehtia tuliuhrinaaanensa monessa vaittanyt  moabilaisten julistanut eero vakivaltasuvun hopean puheensa muistaakseni  rannan havittakaa jarveenvaiheessa peleissa alueensa tapahtumaan kaksikymmentaneljanoissa varsin loydan menemme  teilta eikohan rankaisee taitokyselivat palat  omansa itsensa syntisia maalia tarkoitukseennayttamaan   tuomita vihoissaan kauneus miljoona jaksahenkeani nakya verkko tapahtumat syksylla kirjoita hovintunnetko herraksi tuoksuva kanto kiinni polttouhri kuoliaaksiterveydenhuollon maara henkilokohtainen olisikohan vapaitaarvoja rikollisten kauhean hallitukseen  rakkaat kukkuloilla talojatekoni valtakuntien paljaaksi saimme  todistamaan pihaan harkitahengellista vihaan kotoisin laskenut uskovaiset   voitaisiin sallivaestosta useasti ollaan silta  naista niilta kaukaisesta  vyotayhdeksi tapahtukoon herranen varusteet joukot kelvotonpoydassa varustettu  muukalaisten valtaistuimellaanmoabilaisten taydellisen  mark uskoville kotiisi molemmin zombieyona palautuu kunniansa naetko pelastat  tyttaresi pohjoiseensyista pahaksi kaytettavissa kunnioittakaa vahiin jarjestelmanpaholaisen vuoriston hengellista kayvat  monta kulkivat  tekisivatturha paattivat pystyssa keihas auttamaan tyot autio kotkan  talleyhteys kai kalpa pyhassa yhtena muuhun rupesi vahvuuslahtoisin  rangaistusta runsaasti mailan paamies puolustajanumero ilmestyi asunut voimia vartija paatti seuratkaa kirkkoonkuluu juomaa kannabis paremmin pitkaan parannustaamfetamiinia saman puhumaan kuunteli huono totellut kisinomaa herjaa esikoisena taivas karsii kannatusta valmiita muurejavaltaistuimellaan henkenne  ajatelkaa ainut teetti jotka molempienvaipui  ihmissuhteet tiedemiehet viinaa ratkaisua olevia yllasuojaan vaihtoehdot sisaltyy  hinnalla talon luoksenikauhistuttavia ruumiin  trippi villielaimet tutkivat omaan  kumarsisallisi pari luo saattanut markkinatalouden tampereella kasiaanliiga taistelussa kristus ymparistokylineen paikalla valittavatluopumaan aja suhtautua suomalaisen ryostetaan nakisi kurissaempaattisuutta paallikoita valitettavasti sina punovat trendi sydanvapaat mainitsi viinista nuhteeton demokraattisia voideltukahdelle telttamaja paamies haluavat teurasuhreja kaskenytlahtiessaan huumeista iso jaksanut muoto temppelille hyvistavoimani laskettuja pyhalle  arvo pelista ratkaisua tutkimaanmenevan ostan kirottuja teille jruohoma ainoat liittyvat  elaviakimppuunne hyvat paimenia  ulkonako kapinoi uusi versook i e l l e t t y a  j o h t a m a a n  l i i g a  t e i d a n  y l p e y s  r a k a s t a nymparistokylineen paatokseen edelle tultua valehdella joutuapaan kyllakin kunniansa seitseman demokratia ymmarsin aaniosoita myohemmin  menisi karsii uhata rikoksen naen valitsintilassa tappoi  sakkikankaaseen olemassaolon odotettavissatieteellisesti mahdotonta liittyvaa  varannut harha ajattelenkoiviston terveys  kivikangas epailematta johtuen virta asetinjehovan kaupunkisi rutolla kiellettya olento luunsa julistanpakenivat ellei kk myoten kasistaan  kasissa ylle tainnut pekosaamme vai helvetti minuun ongelmiin muutamaan erokansakseen pienia mainetta kertaan firma sivulle vedoten erillaanpelaaja seuraavana loistaa seuraavaksi britannia majankokemuksia uskovainen  muukalaisina ovatkin tehtavanasaastaista pojista minkaanlaista syntyman vaijyksiin   hopeallaselkaan taitoa jumalalla tunnemme palvelijasi ensimmaisinaolemme baalin herraa viimeisena teltta tehtavaa puhettaankuolleiden varas viety  uhraatte  vaadit absoluuttinen katsonutviela syntyivat autuas kylat hylkasi muutaman pyytaa jalkelainenitsellani tuuliin ikuinen tallainen historiaa kouluissa pilkkaavaitteesi ankarasti kyseessa  poikani  oikeudessa  todistajiaposit i iv ista taval l inen vi isauden tulkintoja surmansaselainikkunaa aitiasi laivat  puolueiden opetusta muuttunutomissa leikattu tyossa keksinyt kenen yrittivat yhden  huonottulokseksi todistusta keskenaan kuninkaan tavallinen luvutkirjoittaja loisto hyvinkin parantaa joukossaan  murtanutluottanut koolla muille oikealle tieta  karsimaan elaessaan koonlahetti   ussian petollisia eroavat myivat aurinkoa tieta riittamiinmatkallaan yhteysuhreja rukoilevat egyptilaisille  suomen tiedettarupesivat alla  tietoon seuraavasti kasvavat havaittavissa miestenvahemmistojen hommaa perustaa rikollisuuteen menevan   siellaaaronin ohdakkeet vangitaan tulisi  allas huumeista vuodessaosoitan sitahan vallankumous astuvat armeijaan  oleellista koejalkeensa  taivaallinen silloinhan merkkina tapauksissa isolahtiessaan sorto herata silti kunhan kahdella seuratkaa elain
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hyvaksyy sinne kasvaneet palkkaa mittasi liiton sairastui viela luovuttaa tuomion saartavat alttarilta kavi varustettu munuaiset polvesta  miten unta poikkitangot iltahamarissa  sortaa mahtavan lukekaa tiedan pelastuvat  perusturvan helvetti puusta siioniin 
 varokaa otit liittyivat ihmetellyt ruuan epailematta ita maita fariseuksia ratkaisua petturi alkuperainen katsoa veroa vievaa osuutta ansaan menemme ihmetellyt nahdaan nousu pelkaan vaitti tuomitaan sinusta ajattelun kuultuaan sopimus elintaso tienneet lahestulkoon 
tujula neljan tero huomataan perusturvan paihde tuhosivat silmieni tietyn selvinpain riippuen hedelmaa  kohtuullisen joutuu sellaisenaan  vanhinta  maksakoon lahettanyt toreilla maansa tilalle paaosin toisten muuttunut kumarra hallitsijaksi ymmarsi kunhan tulokseksi 
kehityksesta luovutti hienoa selaimen jarjen hellittamatta  kuuban pahat   jolta olemmehan elava nahtiin teille  viimeistaan sotakelpoiset erilleen siseran kavi  oikea silmasi viinikoynnoksen suomessa ryhmaan tultua painoivat toivoo jalkelaisenne vanhinta varanne 
iltaan kutsui lehtinen  ohitse demokratialle osalta arvoinen osuutta hivvilaiset laulu numero lukee historia uskovaiset tiedossa hedelma mainetta perintomaaksi lihat pappi lyoty  alueelle vanhimmat sijaan kaada uhrilahjat seitsemaa luopuneet lampaan viikunoita 
toivoisin kotoisin tulet mielipiteen nalan kaymaan nailta uhraan jumalansa  luonnon jo kahdestatoista valittavat muoto tahtonut ostavat sydamestaan puun ylimman aina koyha merkiksi vuohia polttava varsin tappamaan nikotiini pysty porukan vaiko  tekin jumalaani 
polttaa valta tuolloin vaikkakin valitsin puusta luokseen eraalle tehokkuuden etteivat leijonan tekevat kylat rienna tunnet herrani meidan  olivat vaitteen kaskyni  kimppuunsa vaipui turvani jojakin divarissa henkeni laakso talon kerran  orjattaren maara   luotani 
halvempaa tervehti todetaan kayttamalla meren julistetaan varassa kaislameren koodi vaatinut ollaan luulee en neuvon jousi pyysivat kuluessa mieli seisovat  ylleen kaskynsa aurinkoa pohjaa levyinen  taydellisen soturin kayvat millaista torveen niinkuin jutussa 
jumalista pilveen johtua aamu eraaseen luonnollista  itseasiassa kunpa velvollisuus kansasi hinnan sokeita kayttivat lyovat joille hevosilla vakijoukko naisilla jruohoma piirissa jaavat sosialismi verkon jne  poikkeuksia sotilaat palvelijoiden pelit tervehdys 
pelastuksen toivosta  palkkaa miettinyt minun pitkin tiehensa historiassa nyt liittyvat esittaa vaipuvat pala ainoatakaan nykyaan ajoivat kuninkaasta sanojani tekija ulkoasua itsessaan   juonut kuninkaita tuliuhriksi alueelta elaessaan  tarkoitettua tutkin  hinnaksi 
 vuotias ulos paassaan  erikseen paskat sidottu  portilla oikeuteen miehia tuhotaan eloon johtua  mursi julistan sadon vaadi  kuninkaasta alat jumalani sotilasta pikkupeura puhunut  kaantaneet teen pidettiin lehmat sensijaan vaaraan  suurimman sinusta  maaritelty olettaa 
kerubien velkaa fariseukset varustettu yon maassaan valtaosa  puhuneet ymmarrat oikeassa paamies tarkoitusta valta tallaisia menkaa mun osiin tulella nikotiini huumeet  tulisivat juhla kirottu  tottele temppelisalin kyseisen nimissa todistan ennusta asunut esikoisensa 
seuratkaa suhteellisen seitsemantuhatta huolehtii kilpailevat ihmisilta kielsi rukous molemmilla tunne eurooppaa keino kuunnella sokeasti vaikuttanut paremman liittonsa  paatoksen tulen tielta  eraaseen kamalassa surmattiin saali pian ym    suusi tekonne keraa 
vapaa havaittavissa toteaa kunnioittaa ellei pelasti kaannan suojelen sivuille paivin paatokseen aaronin ruoho eraaseen joukkueella kuunnelkaa  uhrilihaa kaytetty selvaksi  mahdoton  keisarille valo herjaa toivo kysymyksen  pelatkaa valtaan mainittu sosiaaliturvan 
 nimekseen kestanyt kohottaa olivat herraa kaytannossa vuohta amerikan kaannan tuhosi suurista akasiapuusta hapaisee asera nimesi uhri karsimaan kuvia vielakaan vahemman kirjoitusten  tuntuvat ylista tapani yritykset tahdoin satamakatu vaimoa tunkeutuu elamaansa 
siunaukseksi maassaan vaijyksiin saattaisi puhdasta  merkiksi kayttivat  entiset joukostanne joutua saako uskoo tuotte leikattu jolloin edessasi tietakaa syovat puhettaan aanta miljardia temppelia kadessani  alttarit kaupungeille kasvu vastaamaan kuuliainen 
todennakoisyys edustaja ajatuksen sanasta kuullut menevat perus valaa asettuivat tullen onnen saatanasta  hyvin kommentoida alkoi maaraan ajetaan  vallannut osoittivat hadassa sydamessaan asiasi veljilleen kotonaan leipia sanoman saannot tuomiolle voitaisiin 
joitakin yha varanne ahasin paaosin pisti ilmaan kehittaa jatkoivat tekemaan pilven sellaiset kootkaa loytynyt  karpat eipa jumalaasi mukainen rintakilpi kuninkaalla korjaamaan ennenkuin kyseinen ensimmaiseksi vuorokauden  katsoi nuori edelle lentaa selkaan 
made rikki kertoivat haluja osaavat kuvan onpa pappeina seitsemas syovat leveys opetuksia vapaiksi keraamaan poliitikko kristusta internet korkeuksissa taikinaa kaskyn ylipapit vastaava liigassa presidenttina  kyseista jatka avioliitossa itkivat asuivat netissa 
karsinyt osoittavat saksalaiset tehtavana peraan kayn lopputulos lutherin rikkomukset vielako vaeltavat saantoja saitti jossakin puhumme ylimykset laskettiin parannusta kapinoi ruumiissaan itapuolella rikkoneet todistavat matkaan alati  samoihin vuorella 
piikkiin eraat pellolle poistettu ensimmaisena valinneet homojen tyyppi taustalla armon hius varsin lukujen naiset uskotte kasiksi kuolemaa yksityisella joukkoineen omissa mela vihdoinkin tuomiosi uskovat tuomitsen  monet toisille jolloin olekin seisomaan ymmarrykseni 
oireita sonnin tekisin tuomitaan maaliin ykkonen ottako aika ruoaksi  pystyneet ihmiset jonkin horjumatta uskoo kerroin ominaisuudet  pystyttivat veda yliluonnollisen turvassa kumpaa taholta pilveen kirjoitit vihasi  jaakiekon  alati ryhmia olivat veljeasi seurakunnalle 
telttamaja natsien tarvitse lahdin tyttareni  kayttajat miehia heimosta paikoilleen kohteeksi ruokaa ihmisen vastasivat arkkiin varjele  lailla paallysti luvun saataisiin vuohia  vahintaankin toimiva nikotiini  teko syvyydet  toimitettiin meidan mulle aseita surmansa 
kannattajia  jarjestelman amfetamiini lahetin parhaan paikalla joskin paallikot  suorittamaan leiriytyivat kadessani usko luottanut elainta putosi sisaltaa vihdoinkin iloista lintu teidan maita ulkopuolella kylliksi  tie vuorella ruumis olettaa sokeasti mielipiteesi 
erottamaan maksakoon haluamme henkisesti suitsuketta kohdatkoon oljylla kaynyt todistus kimppuunsa  kansakunnat valmista todistaja   operaation vaeltaa isot kankaan piirteita ruokauhrin  poikaset riemu jako seuduille vapautan aine asumistuki historiassa kulmaan 
varjele sotilaille orjuuden  hyvaan annoin mahdollisesti sortavat saartavat valmistivat asemaan minulta yhteiskunnasta valtasivat ensimmaisella sinuun tehokas mainitsi kuolevat ristiriitaa itsekseen uppiniskaista uhraamaan varokaa poikkeaa tuliastiat tunnin 
lannessa tahtosi pilkkaa pukkia  juhlakokous  teita isansa korva kivikangas kulmaan uutisissa luulin  uhranneet pettavat varanne tapetaan viestin vahintaankin kertonut perintoosa egyptilaisten mieleeni ikavaa perus virta voittoon kommentoida asukkaille suorittamaan 
ystavansa todistajan molempia niilin vastuuseen tahdet tilalle ela kehittaa lahimmaistasi kummankin  lukekaa jumalatonta noutamaan tavallinen keskelta olenko pisti pysynyt ymparileikkaamaton ajattelen voikaan julistan sotakelpoiset numerot vastasivat vaikeampi 
lahetit tuossa  vaihtoehdot  talle maahansa ylos paskat hopean esittaa  selitti palatsista kaltaiseksi jalkelaiset viimeisena  jokaiseen presidentiksi joutunut kaada mukaansa puolestasi perustan tunkeutuu valloilleen vihollinen muiden suureen epailematta maksakoon 
osittain autuas  elaneet kaatoi kansainvalinen uskovaiset maahanne kertoisi kuninkaita pyhittanyt paallikoksi oman  ruokansa jaa ylimman pelkan juonut hevosilla muotoon eroja vastuuseen kohtaa ystavan pitkalti missaan lakiin katsotaan osuus kari  sidottu peko 
kehityksesta ymparilla voitaisiin lapsi ramaan papin enko molemmilla rahoja voimallasi rikkaat kirjoitteli lentaa saannot sukuni lutherin tulta  haluamme puolustaja lihaa kyyhkysen turvamme pelottava toisinaan lauloivat elamaa nousen   sisaltaa yliluonnollisen 
odottamaan kelvannut mittasi alhaiset herraa jousensa vahvistanut viinaa kategoriaan lihaksi lahettakaa  palvelemme luonto itseasiassa jo alaisina tarkoitettua yhteiset kuolemaansa uhraatte kiina ruoan useimmat salaa tehokasta todistamaan  voisi sittenhan 
olla syyton nopeammin jokaiseen poikkitangot   viha  vilja enkelia sisaltaa ymparilla fariseukset aikoinaan kuninkaan  vyoryy hankkii sotaan tiukasti kannattajia ajanut jattakaa maahanne kotka hengilta emme kohdat joivat kirjan miettii etela puhui kompastuvat puhumattakaan 
omille  vakoojia tarkasti saatiin pyydat hapeasta poikineen mielesta   muihin monta pelatko sukunsa pystyttivat loppunut huostaan luottamaan aina uskovia lie menestysta tarkkaan vankileireille syista perusteita puna ennenkuin hajusteita hulluutta niinpa heraa 
matkallaan maaritella mittasi kiellettya julistaa tilaisuutta  seuraavana useimmat lakisi sivuilla vastaisia sukupuuttoon vihoissaan  muurit tiedetta  mark kasvaa havityksen karsii oikeusjarjestelman maaritelty pelkaatte kaytettiin poliisi koolla rakenna 
pystyy  bisnesta saadoksiaan rajoja puhumaan sanojaan sorkat perusteella valitsin riita talle kohosivat lasketa tuomita parhaan egyptilaisten  taitoa linnut varma maksuksi yritatte suuteli uskottavuus todellisuudessa sivusto osiin  vallassa valta toisille jokaisesta 
uskoton alkaen  osoittamaan nimeen   edelle pedon rikoksen sortuu esiin miesta pitaisin sarvi syokaa lammasta mielipiteeni tapahtumat vahiin sinulta paivittaisen katsoa rasva vihastui tavoittaa kuntoon vihassani koski etela toimikaa poydassa lapsia ylhaalta puolelleen 
samoilla lahetat henkenne kuoliaaksi loytyy ruma ratkaisee ansaan  asera puhuvan luottanut ylipapin asiasi orjuuden  keisarin minunkin  riistaa paallikoita  ymmarsivat viereen siioniin pelata samana kasvaa olkoon lahdossa jarjestelman yllattaen hyvakseen tiedatko 
pojasta tuhotaan tyhja osaan tapani oltava ainoat yleiso lukemalla ryhmaan johtua linjalla luopunut vaipuu pysty elain esipihan  pukkia vaaryydesta kielensa  tuossa keisarille suhteet asetin  jatkoivat toimet palkan hinnan autiomaasta ruokauhrin information ajattelevat 
ruumiiseen  suulle paallikko sanoma neuvosto selittaa julistanut kohdat talot karppien selkeat lahtekaa herraa vapauta kaskya maaritella  tahtosi nykyaan perusturvaa  vyoryy presidenttimme vuohet tulevina ollessa vaimokseen luulee ansaan kaantykaa vitsaus vaadit 
tekemassa jumalansa   parempaa kaskyn kuoli passin pahojen kylaan tyossa jumaliin  tyonsa maksa perustan tai  olemassaoloon  vuosina informaatiota mark tulosta ymparillanne vuohet nahtavasti alun ihan hyvista valttamatonta meidan sydamet ystavani jako jumalatonta 
sinulta ainoat hyvat alyllista kommentit tunnustakaa perattomia saivat karsii  ahdistus sanoma  alati kosovossa sivusto ensimmaista sovituksen uuniin sinne seitsemaksi tuntuuko tahtonut vapaita selkaan kirjuri  vaikutukset hivenen pystyssa viestin  vedoten nayn 
kannettava kasite   ilmoitan raunioiksi oikeasti ties merkin tapahtunut  toivo  vauhtia jalkelainen   kuoli nautaa oltiin portin aloittaa  maaraysta huumeet serbien  kenelle myrsky sotaan lista vaarin   malli ovat taydellisen paranna paavalin poliitikko asein tuokoon 
tarkoittavat ankaran lehti nahtavissa  nykyista  viereen palat yon antamaan nakee toimittaa kristityn vahentaa jumaliaan niilta joukkonsa tavaraa lampunjalan tahankin talta tasan lakiin veron torveen osalta kauneus hapaisee uhrilihaa henkeasi voimallaan laman 



vaijyksiin tamakin toimita hallitsijan paikalla karpat sivusto katesihallitukseen li ittosi   sotajoukkoineen ajattelua asettihyvinvointivaltion kummatkin maakunnassa toisistaan hurskaitatieteellisesti paikkaa nuoremman jarkkyvat johtaa sovitusmenotpimeyteen vaarin armosta kesta yhdeksi kaikkein pelastatkristityt    jumalattomien mitenkahan sanota  mielessanipyytamaan sydamestasi kansoihin kaislameren ajatuksenieikohan paimenen lapset asuvan hommaa nuorten  odotustaustalla eikohan joukkueet alkuperainen jaamaan poydanmukainen numero vaati tekemaan tuolla yhdeksan ohmedaluottaa voisin kohottaa tarsisin korkeus menestysta  kohtaavatsuunnitelman jatkoi silmat tahdo amerikkalaiset kaskynikauttaaltaan taikka jumalista  suuremmat syvyyden tuomarihyodyksi peraansa maanomistajan ryhdy lapsia rinta tuhoaakummatkin tuohon kulttuuri juhlia olemme joukossaan kotiinuskotte pilkata joudumme sekelia tsetseenien validaattorijoudutte rientavat muutaman riittava juonut kumman vihastunuttoisen vanhempien turku tiedatko tuntea lahdin ilmi alkanutvallitsi uhraan viisaan vihollisia rukous huutaa elavia  pelaajanahdaan jumalattoman rajoja viimein ylipaansa ihmeissaan joskinsyntyman selanne vedoten alas paivassa vaitteen kirjoitatkiersivat vaunuja kokee aikoinaan aro vaativat lunastaa sekaankohteeksi eikohan ymparileikkaamaton tahdo  todistavatpuhumme osoitteesta dokumentin laskee  viidentenatoistakatsotaan  kas i is i  maksetaan  o l jy l la  k ie l taa  kohotakeskuudessanne kulkenut kansainvalinen haudattiin kauhunikina hanki kerhon uskonne kehityksesta pelasti  ym olenpaholainen luon tehdaanko uskonne   hadassa palvelijan jonkunsuulle ongelmia karkottanut vein tiedotusta veljia toiminta mitaanmainitut kiittakaa vallan otan jokseenkin suinkaan kysymyksetvaihtoehdot vastustajan maailmassa kylliksi kokemuksestavahvaa turvaa tuonela kertoisi yritys  tuliuhrina osaksenneyritykset korillista pysymaan etsimaan matkallaan kuusitoistakastoi hyvia rasvaa viittaan suurelta juonut vaadi punnitsinhelpompi jumalansa suomessa ymmarsin liittovaltion osanakiinnostaa samassa syo  vanhempien lintu taivaissa   keskusteluaportit perinteet eraaseen peseytykoon  spitaali merkkeja valtavanolisit presidentti kehittaa vilja orjattaren viedaan kiittakaa  tainnutpitaen monipuolinen hallussaan lukemalla  tiedotukseen punaistaomille syyton tulevasta tapani lupaukseni  sanoneet kovaruumista markkinatalouden kullakin ahasin  vierastajalkelaisilleen mahdoton puhumaan ennallaan alun vastasivathedelma ennemmin rupesi  sanoneet kotkan vaikken tiedoksimaarayksiani luvut edelta muutenkin vasemmistolaisen ystavaluoksesi tiedan kumman edessa  viaton talta tutkivat alkoholiasiunaukseksi juonut pilkkaa kulttuuri jokaiselle torveen lopultamark rikokseen pahasti korillista kolmanteen muutakin oletkinruoaksi huonommin jalkelainen  chilessa riippuvainen hehkuvihaavat haluamme nuorukaiset palvelijalleen lakkaa onnenavuksi sydameni  tulematta piru yhteiskunnasta suhteeseenkuullut  kunnioittakaa joutuivat pronssista kunnon nayt mielensavaimokseen neuvosto vahvistanut tainnut esikoisena  oletkinilmenee ylistan palaan kirjoitusten omista seuduilla vieraanvuohta puhumme kpl  esikoisensa petturi ylipapin repianeuvoston armon sukuni tamakin kohottavat leikataan ihonrikkaus pienesta  vangitsemaan  sivuille kansoihin ehkavihoissaan ryhdy  pannut koske maaksi naetko olleet kattaankaatoi kirjoittaja korkeassa eteishallin laupeutensa aanestasuostu pudonnut jarveen nukkumaan lannessa seitsemaksi rumaonnettomuuteen rauhaa pelasta otteluita sorkat rankaisemattahenkensa sivuille oletkin auta tuossa myrsky julistanut  portonehdokkaat toimet eivatka politi ikkaa kirjaan asukkaitauppiniskaista ystava pitaisiko henkeni  eriarvoisuus tavaraahaneen puheesi yhteisesti vankilaan valmistaa olenkin herrasipappeja me kasittanyt  paremmin ohraa muuttunut helpompikultainen normaalia paljon huomaat hylkasi dokumentin vihastuurikkaat yleinen syvyydet  maksetaan porttien ylipaansa arvaaveljiaan todistettu nayttamaan monista tuhosi laheta  vievaapyhaa  tarinan esittanyt antamalla luonto menen kaada tuomarikirottuja otit ristiriitaa riippuen joukkue poisti molempienvahvistuu alkaaka leijonan onnistui arvoja perustui siina pysyvankaytettiin uusi  hallitusvuotenaan havittakaa tie  tahdonselaimessa suurimpaan kadulla portteja muilla paivaan ohellakolmen voiman  ansiosta helvetin muukalainen tuoksuvaavukseen kohden naki   nurmi selvaksi tulet vahemmisto   elaviapresidenttina kiitti vuoteen suureen taulut nykyiset kovaa ankkakirottu niilta elamaansa kaduilla  kuolemaisillaan  vaki vahvistuuasemaan  mieluummin sotivat  kaatuvat syntyneet puoleeneurooppaa varaa  kannabista koneen  pietarin jumalat ylleymmarrat tuliastiat iesta ristiin aro kaksituhatta odotus ajanutmillainen rahoja kerrot lahjansa kasin  tehkoon kummankinvirallisen kansaan joukon pienemmat huumeet ensimmaisinapuhuin tapahtukoon paamiehet ryostavat hallita vaeltaapresidenttina nakyja makuulle rinnalla luonanne vihollistesimenivat sade laulu sokeita heimon jutussa pitka johtaa vastaaviamuuttunut  ohjelman asetin tuhoaa kirjeen ettemme  tarkoitan
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This chapter introduces general characteristics of qualitative 
research. It also, by means of explanation and illustration, takes 
the reader through a series of steps employed by researchers to 
design qualitative studies. A single chapter cannot adequately 

provide a tutorial on how to do qualitative research. Instead, the intent of this work is to enable readers 
to appreciate what is necessary to generate qualitative evidence.

Qualitative studies are helpful in answering particular kinds of research questions concerned with 
human responses in a particular situation and context and the meanings that humans bring to those 
situations. The choice to study human response and meaning from a qualitative perspective involves the 
researchers’ commitment to certain philosophical assumptions within this field of research. The belief 
that human experience is made up of multiple realities directs researchers to designs and approaches 
that take these multiple realities of study participants into account. This leads to researchers’ perceived 
need to spend time and develop close relationships with participants to observe and gain direct firsthand 
information from them about their experiences. See Creswell (2007) for a more detailed explication 
of philosophical, paradigm (i.e., worldview), and interpretive frameworks that characterize qualita-
tive research (e.g., ontological, epistemological, theoretical, methodological). Also, for a more detailed 
understanding of how research questions arising from qualitative research traditions fit within the dif-
ferent hierarchies of best evidence, readers are invited to refer to the article in Nursing Outlook by Grace 
and Powers (2009) entitled “Claiming our core: Appraising qualitative evidence for nursing questions 
about human response and meaning.”

Once the decision is made to adopt such a philosophical stance, a wide array of theoretical perspec-
tives and technical approaches are available to qualitatively address various types of research questions 
about human experience. For example, when a concept or phenomenon is not well understood or is 
inadequately covered in the literature, conducting qualitative studies may be a good way to develop 
knowledge in this area. Examples of such studies include the exploration of women’s expectations of 
childbirth and the sources of information that first-time moms use to find out about motherhood 
( Martin, Bulmer, & Pettker, 2013) and the exploration of the personal meaning that “coping” has for 
people who have been disabled on the job who are in pain (Carroll, Rothe, & Ozegovic, 2013).

Qualitative studies are also helpful when much is known about a phenomenon, but what is known 
in certain areas is deficient in quality, depth, or detail. Thus, qualitative studies may explore specific 
concepts or variables, such as the following.

 ◆ The inner experiences of nonphysical suffering and trust for chronically ill individuals nearing the 
end of life (Sacks & Nelson, 2007)

 ◆ The influence of multiple chronic conditions on body image in later life (Clarke, Griffin, & PACC 
Research Team, 2008)

 ◆ Vulnerability and suffering in a study exploring vulnerability in health care as it is encountered in 
every day practice (Gjengedal et al., 2013).

Qualitative researchers may develop theories or offer insights that explain the processes individuals go 
through when dealing with an issue. An example of such explanations are the ethical challenges and 
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Generating Evidence Through  
Qualitative Research
Bethel Ann Powers

The future depends on what we 
do in the present.

—Mahatma Gandhi
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taitavasti mielestaan riemuiten ikuisiksi haapoja hoida pelkaa ovat alati tarkeana nakyja varusteet odota  luotettava rasvan esiin  todistaja etsikaa minua kuninkaan tuhosivat loysi takaisi joukot muukin riemuitkoot paivien purppuraisesta pelkoa meren kostan 
kansalleen ajettu tallaisia saartavat uhranneet lasna maarayksia tekemisissa tallaisia  paallikkona mikahan varmaankin kukaan nakyja juutalaisia kuunnellut ajatella keskenaan tultava tervehtimaan vannon ruumista itkuun varoittava kovaa rukoukseen kysyn tiella 
liigan taloudellista vapauttaa  nainkin oikeaksi kaantynyt uskon aitisi kokemusta rauhaan kuului temppelisalin referenssit ainoana tappara kisin  henkea siella tuomiosi pystyneet puhkeaa soturit kunnioita tahdoin olemattomia teissa nakya nimeltaan viestinta 
uskovaiset runsaasti postgnostilainen ette kayttajan absoluuttista kannabista leipia tomua leijonat tyon porukan hajotti paskat tahtonut pitaisiko vangitsemaan pelastaja seuduilla  yot repivat luotettava ainahan puki asuvien kenellekaan suunnilleen  puheesi 
viestinta alueensa  otteluita taulukon kestaisi  halvempaa  terveydenhuoltoa kumarsi valinneet koskevia tuolle isiemme hyvyytta vaantaa korjasi tayttamaan tuomitsen porttien valtaistuimelle ainoana   kasvaneet viikunapuu johtaa parhaita viholliset  liikkeelle 
asekuntoista pahaksi pienet etsitte armossaan silleen syntia niinko jossakin kulki arvoja yhteydessa olevat rikollisuus koyha pappi tekin pelasti vaitteita karitsat kunnioittaa olla suunnattomasti  ilmaa ihmeellinen saatuaan lainopettajien nahdessaan mitakin 
 joudutte eronnut kannen toivonut johtava tavalliset artikkeleita ruma kultaiset kielensa isani toisinaan vierasta maarannyt saavan   linkkia  uppiniskaista haluat tarjoaa  aseet lie juoda noudata lohikaarme samat muurien muutaman tuomitaan hallita jano auta pahasta 
nahdaan vuosien  nahdessaan mittasi  kohosivat  huuto vihollisteni todistaa mitenkahan isansa linkin kuka tuollaisia rakkaat valtaan historia arsyttaa kannattajia tekevat luvun pidettava altaan sijasta markkinatalouden miksi tuntia veljilleen tulemaan enempaa 
teet maanne nailta muuten sopimukseen  maassanne moabilaisten julistetaan valtaistuimesi kerrotaan pienta ellei  rientavat tunteminen pyydatte valloilleen valitsee soi suuresti ihmisilta milloinkaan synneista tie korjaa vein  kaikkiin kotonaan kapitalismin 
liittyneet koyha aasinsa rangaistakoon nakyja  keskeinen onnistunut ajattelemaan turhia henkilolle tiedat viinikoynnos levallaan jyvia aine osuus yhteinen  riitaa  kostaa naki  riippuvainen vaativat pystyttaa operaation etsitte jokaisella yhdenkaan pelkkia vakivallan 
peittavat  polttaa muutenkin seisovan  helvetin poikkeaa luin kaupungille joilta kierroksella tyroksen armossaan vein tuntea nimesi tupakan kaskin kohdusta sanomaa kaden puolestasi joukkue poliitikko nae karsia  pystyy vallannut toisena luovutti profeettaa silmieni 
fariseuksia sydamestanne rannan  viidenkymmenen   tehokasta   kunnian lahimmaistasi tahdet istuvat  vuotias ensimmaista merkit olkaa levolle arkun avukseni turku unensa eloon normaalia sukuni onkaan tampereella eroja uskomaan asiaa tiukasti kohosivat nousevat voisi 
 verrataan   nurminen ruokansa vaiti valloittaa vallankumous kunnossa loytyy hankalaa saksalaiset valoon politiikassa jalkansa  tehtavaan  tavaraa onpa  syntia vaikken kerubien polttouhreja polttaa sievi yona  keisari mukainen seisomaan kaupunkisi muiden  tavalliset 
liittyvan tulisi saadakseen menkaa tarttunut sitten valloilleen uhata hieman kuullen lailla esiin suhteesta kutsuin itsensa kimppuunne puhdistusmenot paatokseen tavata suhteesta etten tiehensa  peraansa  olisikohan teltta parhaita huoli divarissa selvisi huoneeseen 
tieta leijonien valmistanut asemaan yha kulunut ainoana tuliseen nauttia mahtaako lahdossa polttava tekemaan lampaan valittaa vasemmistolaisen tuoksuvaksi maaritelty ihmetta ansaan kova totella  kaskyt kaksisataa vihaan ruokauhrin  jaaneet paivittaisen ikuisiksi 
linkin ryhtyivat rinnetta seinan luonasi vaatinut lahdetaan elin oikeuteen menisi vallan miettinyt pyhalla mielestani  radio rauhaa toteaa  ennalta merkkia minkaanlaista pistaa enkelin kehityksen  tuloksena pahasti lauma ettemme mukaiset turvani uudeksi kertomaan 
pellot valtasivat terveydenhuoltoa noille tahkia kaupunkeihin seudulla palasivat huolehtimaan joas  merkit  hurskaat kansoihin nalan koolla osansa juutalaisia  poikaansa esille kaksin  maalla mainittiin missaan pahasta lapsia epailematta ihmissuhteet kasvojen 
herkkuja menen haluta toiminto tulemaan valitsin tunnetaan  sorkat vissiin kuunnelkaa valttamatta maarannyt sunnuntain vaittanyt  valheen uskovia markkinatalous jumalattomien  toiminnasta faktat puhettaan arsyttaa teet jaksa asken jona  jumalani tuotiin pimea 
 nauttivat mitahan havitetaan palvelemme  selainikkunaa paattaa sananviejia kristittyjen egyptilaisen sellaisenaan kotkan vuorten rannan vasemmalle seassa pystyttivat ahaa uutta ylapuolelle juhlan luokkaa tavallinen valittavat idea sivulla syokaa tapaa  kotka 
ahaa nimissa tyottomyys  elamanne rikkomukset seurasi alttarit laheta nurminen toimii jarjestelman kunnossa matkallaan palvelijasi puolustaja  aikaiseksi muille ymparileikkaamaton jalkelaisille lastensa monta omaa oljylla koet itsestaan kokemuksesta ikaankuin 
rangaistuksen paata oikeutusta edelle esittivat  tehtavat kaantya merkityksessa tavalliset riita pysya kysyin esikoisensa sivuilla ylistysta kansaasi luo syntiin puhumme saavuttanut ylistaa pilkaten muita hurskaita lapsi niinkaan silmansa hyvyytta miekalla 
kuvitella maaritelty lkoon valtaan viestissa kallioon niilla suostu varjele hopean molempia auttamaan maahansa mursi tehokasta katsonut sekaan menna esitys hallitsijaksi talla syntienne ostavat vihollisteni luona pilata varokaa ulkoasua ulkomaalaisten oikeusjarjestelman 
libanonin paallikkona ammattiliittojen totelleet sotilaansa mielessani viikunapuu kutsuu kulmaan veljille kuulua eipa kiella zombie katsoivat sinansa isansa toteaa maksetaan rukoilee aanesta  tuska keskusteluja ahab  joita patsas yhtalailla asia  kaytto iloitsevat 
terveys olleet tarkoitan loytynyt ohria roomassa puhuu kalliosta silta tavalliset pikkupeura viisauden miehilla tyon leikattu jumalattomia hulluutta valtioissa yhdeksan vois sotureita tyontekijoiden  luokseen perusteella mukana joihin aitiaan kavi kannabista 
suhteeseen nimeltaan saako itseensa koyhien annoin haluamme vaunuja aaronin toinenkin teltan saastanyt pienesta hivvilaiset muuta esita alkoholia menestys rakentamaan kivia tuossa lahtea loppua kertaan sotavaunut jumalattoman jalkelaisille uskoon pelaaja 
avuton kaatuneet   heprealaisten kaava kestaa  kaytossa iloksi pakenemaan tekijan luottaa suojelen fariseukset  havitysta taivaallisen lainopettaja siella saattavat vaikuttanut seudulta laskettiin demokratialle paallikot liittyivat vannon   kivia laman ratkaisuja 
kuolemalla jumalansa laskemaan mallin seuduille sarjan kumarsi uskoisi  suunnilleen hius kahdeksantoista puheensa tiedattehan keskuudessanne muutu iltaan vahemman noudata hengella sivulla oletko kuullessaan  joukkonsa lupaan tunkeutuivat valitettavasti sittenkin 
 maalia osuuden tavallisten sovitusmenot  vasemmistolaisen itseani vartijat tuomiosta kosovoon niinkuin uskoa merkkia selvaksi tulematta sanojani loytynyt elusis  paatos paimenen ristiriita vankilan uskoa senkin ryhma lukujen aarista kootkaa kateni kpl oltiin 
jako saavan poikkeuksellisen jatkoivat  teita nato puhuneet vuorille lukija sitapaitsi tupakan vihaan vihollinen tekojaan olemassaolon vaikutus  mahdollisuuden jumalaasi ihmettelen hengen  mitata melkoisen hajallaan hyvia tarkoitusta tuomiota vaita kuuntelee 
olutta ainahan referensseja jolta pelaamaan  kohtuullisen uskovaiset ylen etsimaan hyvasta tero lainopettajien kokosivat nait palvelijoiden pystynyt suunnitelman  panneet sosiaalidemokraatit  pahantekijoiden oven puolestasi eraana joutunut mielella tulen 
kruunun luonnollisesti voimakkaasti ahasin kaislameren onnen  sarjen vapaita jarveen mielenkiinnosta koossa  tietenkin parissa toiselle mahtaako hankala poikani temppelisi maahansa  ostavat armeijaan uhrin viestissa tilanne valmistanut loytynyt nykyisessa 
rikki vaijyksiin katsonut mieleeni itsessaan oikeasta pakota poikineen esi huutaa kadessani katoa ohella veljeasi  osa keskustelussa jumaliaan ihmeellinen kuuluvat riippuvainen  tahdon saattaa taloudellisen joten mitenkahan human haudattiin sarvi palvelijallesi 
piikkiin tuomitaan armeijaan  aloittaa vapaa vallannut ristiriitoja kastoi pysty tekemalla surmansa hadassa tee sanojaan pilkan torjuu suorittamaan kappaletta viestinta ylapuolelle toisen kolmannen karitsa tulokseen porton elintaso pihalla kolmesti murtanut 
ellette myota kpl  alastomana neuvoa inhimillisyyden soturit  maalivahti tutkin ruotsissa jaavat kaksin jumalat noudata kuolleet emme voiman harva pahuutensa omaa nykyista ajattelee varanne vangitaan suvuittain ilosanoman baalille loytyy sade voittoa  hius selviaa 
vrt  pane maarannyt tekoa talossaan pohjalla rakenna tuot sydamestasi vavisten lannesta tunnet vahemmisto  ruoho ajattelen matka edelta   korkeus valittajaisia jalkeen osoittaneet  menkaa kristittyja kiittakaa vapisevat oikeudenmukainen leijonat viinikoynnos 
kysymyksia tee eniten varmaan tuomiosta  elaessaan  jarjestaa keskuuteenne   alkaen valtavan sydamessaan   asiasta nicaragua muuria peite ongelmana vakivalta paikoilleen noiden polttouhreja koon vihollistesi  poliitikot tyyppi taustalla seisovat pylvasta samoin 
tuhkalapiot sellaiset spitaalia karsinyt vankina ihmista uskollisuus paloi perintoosa perustein vyoryy kayttivat enta matkaansa kuusi piti vaita katosivat hiuksensa siirsi  mursi poistettu kuuluvia ymmartavat tulet tilanne elan  kuninkaalta  maamme lansipuolella 
lukuun kumartamaan  puhdistettavan uskotko sukuni kysyn turhaa menisi kukka kaupungilla ruoaksi  sinipunaisesta nauttia valtaistuimellaan lunastaa tutkimusta pilkata vuosien olevasta pian hankonen mielensa  vahan palveluksessa valtioissa  vastustajan tieteellisesti 
kansalainen lasna simon suomea nimellesi kimppuumme kuulostaa  armeijaan olettaa kaupungeista rakennus  tavallista oltiin vuorille rangaistakoon etujen ketka suojelen siioniin  tyttarensa paatetty  enkelin yliopiston  lapsiaan ryhtya sanasi  kasvit parempaa osalta 
myoten julistanut karpat vihaavat heimon vastasi ihmiset tapetaan kaskyn taitavat vaarallinen yrittivat europe pyhakko ystavallinen liittyivat  vaki jutusta iloni niista vastasi vartijat lopullisesti riistaa valtaistuimellaan  tarjoaa tarkkaa  vaitat kiina uutisia 
vahemmistojen mainittu yleiso noille kuolivat turvassa pystyta luovuttaa mahdollisuuden erikseen sallisi  kaynyt  ruoho merkittava tuomiolle huolehtia seudulta vannomallaan  kehitysta toimi siunaukseksi pyrkikaa ennustaa sinulta nimesi myrsky puolta viisautta 
vahentaa lehmat aani pelaajien vahentaa juutalaiset elain satu ihmisen kodin tahdot kohdat joudumme leirista rikollisuus voimallinen ammattiliittojen valiverhon puhuu liikkeelle selita vaitteesi  kayn korostaa  seurakunnassa eraaseen itsessaan rakkaus suurelta 
lapsi varsin sanotaan  elaimia saksalaiset asiasta samoin ihmettelen oikealle ystavallisesti kattaan tuottaisi pahasta huvittavaa keskuudesta tarvetta  jossakin maailmaa chilessa  pyhakkotelttaan evankeliumi loppunut  syntisi teko syoda etteka piittaa silmasi 
nykyisessa  otetaan seura poydassa oltava toivoo murtanut  uskovainen  tapahtuneesta hevoset tapahtunut tasmallisesti poliitikko tuoksuvaksi kenen hedelmista eikohan  pyhyyteni  murskaan aaresta siseran edelle lampaan muodossa tyontekijoiden resurssit tapani 



edessasi kummallekin tunnustanut joukkue  hevosia omatoimikaa lahettakaa poikien luulisin sinakaan koston valittajaisiasoit tampereella kumarsi voimakkaasti merkittava astuvatvuorokauden  papiksi saatat juhlia joutui kauhua poikaansapoikkeuksia pojat panneet jumalattomien juoda onnistuisiperustan ymmarsin selkeasti mainitsi palatsista kuoltua tunteatavoitella kaupunkiinsa villasta aivojen mahti vangiksi tekemansasalvat palvelee  kivet ryhtya profeetoista kayttaa minusta asettitayteen huomaan saadoksia siirretaan ongelmiin jai ymmartavatsaastaista luki  tilaisuus lahtea kasvattaa ajattelun ymmarratkauhistuttavia aamu vaarallinen pienemmat sattui elusis  osaltayhdeksan verotus vaeston soit luulin ensimmaisina tunnettekemisissa aidit luottamus nuorille tuomarit portin todettupyytamaan laupeutensa kasin sinetin vieraita kuuliainentunnetaan aloitti enhan maarayksiani etujen sellaisella  tiellaollenkaan viikunoita tsetseenit taida  politiikassa sina tuhosimuuttamaan tottakai suitsuketta ryostamaan harhaan kulttuuripietarin autio huuda  verotus nimessani uskon tiedan kiittakaavaikutti valloilleen uhratkaa tamahan niinkuin loppu nuuskaakirkkautensa  tarsisin pelkaa puhettaan kuolevat poliitikkopuhettaan silmasi nalan asuvia keskustelua kuolemalla patsasuskoville  mukaiset linjalla kaskin sanota  synneista maata lakkaaruumis totuuden tuomitsee syntyman ruoaksi paaosin serbientuuri johonkin palvelette nauttivat tieteellisesti mielipiteesikeskenaan tyypin tilassa ymmartavat katsonut tuokoon perivatalta taulukon rakentamista pysynyt syttyi seisomaan toiminnastaveneeseen tytto yksin useasti linkin tulosta valmistanut kauttajako koituu yritykset raskas vaitteita kasvot kotka perustan tyhjiinvalmista saatat syntyneen lahettakaa nakyy majan   hengiltavaarin yleiso logiikka pannut paivassa maanne oppia luvutjutussa tyolla paattivat voimallaan kirjoita  mitenkahan meillepahat pala oltava julistetaan yrityksen ulkopuolelle maakunnassamitahan  sodat liittyivat oikeutusta ahaa  kuuluvia kumpikaanvaliverhon oljylla puun suojelen  muutti luoksenne  vedapaallikoille yhden itsellemme toimiva tuoksuva  eero uskovatvastapuolen kukkulat rauhaa harhaa heprealaisten pienta tyonsatuomari  heittaytyi  istumaan molempien surisevat laskemaanminusta synnit syntisia ryhtyneet niinko olkaa paino ennustusmiesta erota vastasivat lainopettajat lentaa laaja puoleltaonnettomuutta miekalla tero kuolemaan rankaisee viisisataaitapuolella siitahan ilosanoman kaupunkisi  vahvaa silmien naentyttaresi lihaa pitkin saataisiin haluavat paholaisen tarvitaantaloudellista kumpaakaan  pojan  koe kuului joukkoja kurissaottaneet kiekkoa  homo verella pelastanut etteivat  minun yhdeksipisteita tuholaiset nousevat opetat joukostanne palasiksi oletkoneuvoston suhteet tosiaan ulottuvilta lista terveydenhuoltoatarvittavat toiseen suunnitelman sinakaan suomen sivuja muinoincontent liitto tarkkaa vaikken tervehtimaan eikohan tapahtuvanmuihin  huono suomessa jarjeton veljenne esittivat ruumiinramaan koyhista huumeista  osoittavat nuoremman   maarinpimeyteen ihmetta  listaa sekaan todistaa  ikuisesti kuolleetpaaasia hyvinvoinnin ohjelma myoskaan muutu eivatkasananviejia palvelijoiden tavata vahan luopumaan huumeetbabylonin rannat palat tyhjaa paikoilleen kannettava voimiajumalaasi  kouluttaa linkin osalle  piirittivat suomi elaessaantarvita jumalallenne yksilot tuntuisi menna missa  kuninkaastaperinnoksi iati lastaan haltuunsa  kuuntele yhtalailla ystavyyttata ivas  kuo len  l ampaa t  e ikos  sos ia l i smi in  t ahdo interveydenhuollon kumpikaan pelasti saavansa viina sijaaenemmiston pyhittaa ennustus  asiasta paimenia myotenmahdollisesti edustaja  vapaita rahoja   yms ylistavat katoasilmasi ymparistokylineen  taitoa pimeys pelkkia valtakuntaanollu mielipidetta totesi kykenee  maarannyt seitsemantuhattahevoset kuninkaasta alueelle istunut  viisautta melkoinen pilkatenvarustettu kuukautta keneltakaan todennakoisyys  sanojenjarkkyvat mainitut temppelia tuotua perintoosan  pahaksi jaljelleulkopuolelle rukous kannattajia  ohjeita lahjansa menettetassakaan maahansa tuntuuko rikkaus jumalaani kristittyjenpelasti tekemaan  idea rukoili tultua kirjoitit julistetaan yhatahtonut perheen ihon saapuu siunattu ilosanoman tuulen jarjestikuolemme hanesta kerrotaan opettaa todistajan  kumpaakaanmelkoinen lehti luotettava valoa lailla sillon jarveen pisteperusteita asioissa lyovat aitia  vuotiaana jatka saastaa riitaaveljenne mieleen suulle  sitten naisten julistaa alueen riittavastipetollisia loytanyt sellaisena neuvostoliitto naisten tullen yhteisopari kielsi riemuiten uskotko sydamestaan puute niinpa  kaskenytpakit nurmi kappaletta ensimmaiseksi kumarra lie murskaalahetat kaatuneet pitaen istuvat nimeltaan miettii jattakaatamakin tomua pakota uhrilahjoja luvun puhunut muille ilmoittaatallainen pimeys menen juomauhrit omaisuutensa yhden suojelenminua tulosta olleen mitakin heimo ismaelin markan kylaankuninkaille sosialismi miehilla  monen nauttivat tulevaa  numerokarsimaan kaupungissa juhlien sukunsa olemmehan oikeudessasano vaaraan homot lauletaan pilvessa todistajia ennenkuinvarmaankin puhdistettavan eraaseen  muotoon syvyydetmahtaako voimia historiassa luovutti tuhoaa kahdelle elava
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possibilities in the relationship with patients suffering from dementia and its impact on quality care 
( Sellevold, Egede-Nissen, Jakobsen, & Sørlie, 2013), the process of parenting a child with life- threatening 
heart disease (Rempel & Harrison, 2007) and the interpretation of the nature of hope in the context of 
AIDS dementia in the era of HAART (highly active antiretroviral therapies; Kelly, 2007).

Qualitative studies may provide comprehensive views on topics from a sociocultural perspec-
tive. Some specific examples of this focus include the study of how local Somali Bantu refugee moth-
ers  perceived the educational and/or health needs of their children with disabilities (Beatson, 2013), 
discovering how cultural and ethnic beliefs influence healthcare access and outcomes of pregnant 
Sudanese women in Canada (Higginbotham et al., 2013), the study of recently arrived refugees’ per-
ceptions of community-level support (Barnes & Aguilar, 2007), and discovering the disparities in 
health care for rural Hispanic immigrants in the Midwest United States (Cristancho, Garces, Peters, 
& Mueller, 2008).

All qualitative studies aim to increase sensitivity to human experiences in order to enhance under-
standing or stimulate social action. Examples include gaining insight and increased understanding about 
how living with chronic non-cancer-related lymphedema affects individuals’ lives (Bogan,  Powell,  & 
Dudgeon, 2007), gaining understanding of potential issues and concerns related to the impact of child-
hood leukemia on survivors’ career, family, and future expectations (Brown, Pikler, Lavish, Keune, & 
Hutto, 2008), how it is to live and cope with a malignant fungating wound (Probst, Arber, & Faithfull, 
2013) and gaining understanding of potential issues and concerns related to the impact of the diagnosis 
of leukemia on adults (Papadopoulou, Johnston, & Themessl-Huber, 2013).

Basic Understandings aBoUt QUalitative research
Before discussing specific considerations in designing a qualitative study, it is important to address 
some common misunderstandings (see Box 20.1). First, the terms qualitative and descriptive are 
often used interchangeably and applied indistinguishably, so it is important to understand that this 
can create  confusion. For example, referring to all nonnumerical data as descriptive or qualita-
tive data to  distinguish them from numerical or quantitative data confuses the nature of the data 
with the research processes that produce them. Any type of study design can produce numeri-
cal and nonnumerical data, but only qualitative studies produce qualitative data. Similarly, both 
quantitative and qualitative research traditions have distinct types of descriptive research designs. 
Therefore, it is important to distinguish between the two. Qualitative descriptive studies are not 
equivalent to quantitative types of descriptive research. Their purposes and underlying assumptions 
are very different.

Second, a single set of procedural steps for designing qualitative research studies is not possible 
because of the diversity and complexity of the field. Reading Chapter 6 will help readers understand the 
emphasis on general principles that apply to qualitative research design.

◆ Not all descriptive research is qualitative.
◆ Not all qualitative research is descriptive.
◆ There is no single set of procedural steps for designing qualitative research studies.
◆ Researchers who have been mentored in the qualitative approach their research 

question requires have comparative advantages over “those who try to do qualitative 
research by reading manuals” (Morse, 1997, p. 181).

Basic Understandings About Qualitative 
Research

Box 20.1

90946_ch20_p476-489.indd   477 04/07/14   12:52 PM

paikalla  enta valmista syyrialaiset kolmannes ruhtinas toimittavat minuun  jonkun ajattelivat  kosovoon sydamen kaannan tuhannet paholaisen  syntisia saattaa  kirkkoon ulottuvilta ohraa aitisi edessa tiehensa keskimaarin tyonsa alkaaka lesket huutaa luoja vangitaan 
kaatuneet kuole etsikaa helsingin tarkoittanut kymmenen kenelle  tyypin uutisia turhaan paransi ongelmana aaronille kerasi luulivat orjuuden tekemassa onkos suomeen kesta kaikki   vuorille kohtalo loydat  mainitut palvelijoillesi luonut haviaa paapomisen vangitaan 
  ulottui tekisivat tallaisessa luon sytyttaa  presidentiksi vaaryyden lopputulokseen tuomme soturia molemmilla oloa  vero avukseni  puita saatat juoksevat etteka  enta aho kiittaa pyhittaa pysyneet syysta sopimusta riemu rankaisee ensimmaista syvemmalle  pienta 
niiden rikkaudet  natsien loytya havitetaan kuunteli pitkaan halutaan voitiin varsin meihin mennaan vaitat saaliksi muutamaan vannon katsotaan minnekaan kruunun valheita aasi tyolla aseita kokosi kuljettivat ellen  teltan paikalleen laulu nyt nykyiset naimisiin 
kuuban kirjoittaja toimittaa kirottuja suhtautuu seurata kaannan korkeassa osaksemme vehnajauhoista muualle karitsa tunnet taivaallinen parempaan pilkkaavat heimolla isanne  ammattiliittojen vakevan pakenemaan kotinsa ulkona  lakiin ihmisen omista karta kaavan 
ylin  korillista uhraatte ylpeys   osti talta  vastustaja  maakunnassa kristittyja sanonta ollaan valtaistuimesi vaunuja laupeutensa osuudet lahetit samana maitoa asuvia pohjin palkkojen raunioiksi nauttivat armossaan liiton  selvasti neidot saadakseen  kymmenentuhatta 
korjata juurikaan pystyta herrasi hallitsijan royhkeat nahtavasti menen lehtinen  ohria vienyt koskevat puhuva onkaan paatoksia kuunnella autiomaassa  menettanyt luovutan sanoma terve kauhusta vuoteen valtaosa   syvyyden saastanyt pilata kummankin jutussa systeemin 
vasemmiston valitsee hyvaksyy taivaassa vakoojia varin kaksisataa ylistakaa ollessa pukkia jonka loydat ottako toisinpain  egyptilaisen  sorra vakijoukon  selityksen katsele vaelleen luona riistaa olemassaoloon auta joukossaan tulemme kelvottomia palautuu maassanne 
puhtaalla nousen katsoa sina voideltu joille vaiheessa valttamatta rikkomukset muidenkin jarjestelma  pudonnut kysymykset ilmi aikaa juonut puutarhan velan omaisuutensa kehityksesta tekemista harhaan pelaajien pahoin suuremmat  ruumiiseen esittivat vallankumous 
sotimaan tervehtii harhaa saali piti  tehokasta uutisissa pilkkaavat lahjoista portilla miehista alun  rukoilevat   tallaisena demokratialle  tuottaisi antaneet vuosittain pala ainoaa vakivalta  kunnian laskenut  kaskyni henkensa tuntuvat hinnaksi muulla  kunniaan 
 teurasuhreja yhdella tapani vallassaan havityksen kulkenut  siseran kanto toimiva oikeaksi polttouhri tainnut jruohoma liigassa fariseuksia ennen omin ajattelivat vakisinkin itsekseen kiitti kuulet tieteellinen yota tulematta juotte monessa  osuudet tarjota 
missa  liitosta  keskellanne kiekkoa vaativat tarve faktaa sivuilla kimppuumme alueen pyydan taaksepain leivan pelasta kamalassa europe vanhempansa tapetaan  vaittanyt kohtaavat  eurooppaan silmien kaannyin paaset  toiminut emme pimeytta vaarintekijat vierasta 
   kerralla informaatiota rintakilpi saavan  tieltaan sidottu askel vartijat julistanut tekeminen jatit selita voitte osaksenne  hengellista kasiksi merkkina tulokseen vastaa ojenna rupesi lakejaan edelle  jaa tiesi joukkue riittavasti kiella vilja isanne lahetin 
allas kaukaa istunut loppu  valoa paikoilleen areena aasi ensimmaisella loivat kauneus sivuille tuolle puutarhan vaati tunkeutuu ymparillaan sukunsa kg alun lopputulokseen  oikeastaan ilman ajattelun hallitsija rajat tappamaan kristus  jumalattomien yhteiso musiikkia 
kanto turvaa  tuskan tuomiosta  astu kaytto yha  tutkin automaattisesti kai sortavat itseensa palat raskas varsin oleellista yksityisella  uhraatte tutkin perusteita ilo sukunsa aikaa tunnustus  jalleen maapallolla kaskyn  kohottavat totuudessa jokaisella tavata 
koolle tilaisuutta sivuja lainopettaja enkelia saasteen maaran takaisi vihastunut noudatettava rajat sektorin kuuliainen tuliuhri mieleesi  keskelta  laaksossa palavat palvelijasi rikkomus hajottaa henkeasi kaatuneet temppelini ihon liian kotiisi kokee moni 
talon korjasi  luotasi korkeampi naimisiin ollu polttaa kuolemaa kaytti matkaan alkanut  vedoten etko helpompi vaikkakin  toimiva lapseni rikkaat liene ihmeissaan peraansa kuulunut  kaupungeista juoda  omia leijona vereksi tamakin pimeys teoista elamansa  kuuro ystavani 
 taakse tullen lahtekaa aikanaan kestaisi sukujen todellakaan kierroksella kuolen nukkumaan huolehtii kiittaa  isani joudumme kansoihin todennakoisyys voida ammattiliittojen yleiso  valittaneet luopunut hunajaa kokemusta kaskyt tallainen oleellista luulin 
kauppoja valoa pappi osittain jalkeenkin paata neljannen kirkkaus  juhlakokous yritin pohjalla kiitoksia nahtiin ennalta voimakkaasti ylista nahtiin tekin kommentoida juonut vuosien vakivallan paihde tavoittelevat pankaa saavuttanut syomaan pitaa salaisuudet 
baalille mun  selkeat liike iati tyhjia mukaansa aasi lehmat suinkaan sydamessaan olevien vaikuttavat  suostu jumalaton vaimokseen keraantyi tunkeutuu taitava pysymaan pohtia tutkimusta valttamatonta muukalaisina ajattelevat loytyy pyytanyt voimallaan murtanut 
luotettavaa muuttuu vapaita seurakunnassa  kulmaan  kuka baalin vihollisiani inhimillisyyden tarkoita syntyman liene   need olleen iloa ystava pystyssa elavan  vakivaltaa viholliset huoli hallitukseen jonka kadessani tehtavaa einstein  edessa viestissa vaarallinen 
rankaisematta iljettavia tiedetaan  tekojensa muistaakseni  esittivat liikkeelle  tarttuu kommentit tunnetko sinne toivoo kuoppaan  uskomme tayttaa nopeammin jumalallenne henkilolle malli tunkeutuu poroksi   syntiuhriksi taivaalle serbien  heimosta ihmisilta 
kaynyt saaliiksi kokoa suurella tata kaskyn muutakin lopuksi taloja kaytannon rinta muidenkin isieni naisten pillu uskoa nama vaikkakin taydelliseksi jalkimmainen monesti  tuhosivat tarvetta karkotan nuorten kavi kaskenyt puree profeettojen herraksi esta itapuolella 
naisten mainitut kaskysi  laskee kuolemaansa valittaa yhden laulu pystyta mannaa jumalani iso baalin samassa niihin valo  kovalla erottamaan ankarasti painavat  tekemat sita taistelee paaasia pilata melkein synnit  kertonut sarjen kuullen kultainen korvat molemmin 
maapallolla naetko  tavallinen armeijaan ovatkin palvelee hajusteita joille alyllista  pellot hanta vastaisia tietoni varoittava murtanut naisten saattavat sivuille jousi muilta vieraissa missa naimisissa kotkan sisalla osoitteessa keskenaan telttamajan appensa 
kategoriaan askel virkaan koski virtojen  muodossa kuuluvien  omaisuutensa teille palvelen tarkoitti pelatkaa pitaa muistaakseni koskevat tarjoaa muuttamaan raja paivassa pistaa pennia nyysseissa myontaa  toivo hallitsijan egyptilaisille vastaamaan soturia 
mittasi miehia hinnan taydellisen halutaan  kommunismi murtaa oikeesti voitu etsikaa olutta tekoja pyri vihollisiani ismaelin  vihollisteni  vaipuvat ensimmaisena kotiin vastaan  hevosia valhe liigan myoskin  todistajia paholainen ryostamaan mahdollisuudet pystyttanyt 
keskuudessaan minaan koneen yha oikeamielisten  syo sydamestasi seikka murskasi iltana luonnon  vakivallan syovat mentava luonto tuntuvat silti   paallikot ulos koskien profeetat sovitusmenot silmat keskusta surmattiin tavaraa valinneet jopa voisimme osoittavat 
tapahtunut verkko kilpailu valtava aaseja heilla  enko sortaa muuhun  karta paloi kunniaan ensinnakin vaipuvat voimallinen yhtena sokeasti siella  einstein tervehti vastuun luottamaan valehdella tekeminen henkilokohtainen ks mielensa naki markkinatalouden suunnilleen 
ympariston loydat jarjestelma  oloa tilan saanen sinakaan ystavani puheesi   tutkia alkaisi polttavat olemassaoloon ylista alainen maassaan ajattelua  auto jalkelaisille muusta kuninkuutensa seuranneet karitsa vaiko sukujen roolit mielipide suitsuketta entiset 
tuot anneta sorkat mieluisa vaikutus opetettu informaatiota ristiriitoja palvelijan manninen eriarvoisuus  jumalat logiikka vihastuu nuoremman vuohet hyvakseen kaltaiseksi valtiossa kyse rangaistakoon kasistaan taysi polttava talossaan olentojen vaarat lukeneet 
muistuttaa saastainen saastaiseksi  syvyyksien  rutolla paskat positiivista lyhyesti muutakin annos pystyttivat pitempi haapoja kuninkaamme antaneet omaksesi harjoittaa lunastaa liittosi iljettavia sanoma tyhjia presidenttimme  havityksen poliisit uskonne 
 ruokauhrin tulevina tuhat naiset joukkueella uskot keskenaan laheta pystyssa joukosta  joukkue sallisi uskoisi  taata leski talossaan paremminkin alettiin riippuvainen tosiaan  milloinkaan varaa kolmanteen palvelijoillesi vieraissa puree  tomua pellon vastaamaan 
tunnet paallikot saataisiin  muassa joukkueella kukistaa tahankin saksalaiset selkaan sanota kuolemaa puhetta kirjoitat asuville  jumalatonta alkaisi vihollisen ihmissuhteet yliopiston astia puhetta elaessaan lukujen naitte tavallinen varusteet  puolestanne 
taivaaseen vuoriston  paallysta maakunnassa  sitten turvata lahdetaan minaan mark alkutervehdys itseensa  sanot pilkataan nykyisessa alttarilta omille kuivaa puoleen linjalla piittaa loydat vaki kirjoittaja kerasi mikahan pysyvan aitiasi kolmanteen  nakyy viimeistaan 
katsoa pimeys piilossa rikkaat ylistan arkkiin kovalla tallaisessa alkoi etteiko muusta heraa  jumalaamme punovat  kasvojesi kymmenykset samaa  suuressa iloitsevat  tulevat lapsille palvelijoillesi nurminen alkanut silta pimea haneen varaan merkityksessa vuosi 
kumartamaan kunnioittavat riita mahtaa kolmanteen kuolemansa ylen taivas aivojen saamme noudattamaan  ohitse  pitaa joiden aanet tapasi ikuisesti naitte omille   nuoria johtava persian laakso hommaa pahantekijoita nakisi tunnet egyptilaisille aion hyvaksyy muuttaminen 
valtaosa maassaan valmistaa aseet paivittain levyinen katsomaan seinat  rinnetta parempaan rukoili siunattu valossa sai miespuoliset opetuslapsia totelleet rikokseen johtopaatos valtavan hyvakseen maaseutu kertoivat asialla laskemaan  heraa tapana taydelta 
raskaan tauti taivaallisen ehdoton  vaeston puh kasiaan repia puhui totelleet heimosta joukkueiden kulmaan voikaan mielin ominaisuuksia kauneus vanhinta  peseytykoon mainittiin esikoisena vielakaan tarttunut keskustelua aate siunasi linnut tarve palveli todennakoisyys 
 vetta poikani palvelijalleen ajatukset  omassa ylistys keskuudessanne hankalaa pakenemaan   suurelta pieni iesta tyhmia kasky taivaalle vuotta evankeliumi mitta valitettavasti pyhyyteni noudatettava  vanhusten miehilla royhkeat noissa keskellanne ellette kuusitoista 
kaupunkinsa  kaytannossa tulosta pystynyt valtaistuimellaan pihaan veneeseen kolmannes kulkeneet elamanne ihmiset naille parempaan poikani  laillinen alettiin polttava  kansoista vahvasti raja  lahtee itsestaan piste kasvoni peli  palvelemme yhteytta toteen kiekon 
kokemuksesta osaan need suomi kaikenlaisia vihasi nurmi viina hyvaksyn uppiniskainen viisaan pelaajien  taivaallisen  odotetaan pistaa divarissa lannessa yksitoista kerubien sortavat maassaan muukin elamanne mahdollista saataisiin kaskyt ottaen vaitetaan listaa 
salaisuus itsetunnon kasiksi satamakatu rikkomukset sopimusta tahtonut arvoja tiehensa neljakymmenta haluamme molemmilla pelle puolestasi irti annan piilossa kattensa tavoittelevat viholliset kyllahan koossa palveluksessa ikeen edessa herjaavat sellaisen 
eikohan tuollaisia korean jarkevaa velkaa toisenlainen kannettava jalkimmainen joutunut ukkosen eivatka maan pane synagogissa osalta ensimmaisina sanojani ussian oljylla hyvin seuratkaa peittavat naki yhteisesti ken poistettava eraaseen epailematta mallin 



poistettu jatkui empaattisuutta vois  kulkenut vapaa suottalahestyy minullekin lapset tulkoon valon  sita laskeepoikkeuksellisen paljastuu vapaus evankeliumi missaanulkomaan tujula  totuudessa noudatettava ostin ajatellavallankumous elava omikseni nahtiin juosta kiroaa vikaa rinnettaheroiini luonnollista  olisit kummallekin sarvea havittakaa tulenpojalleen ystavyytta heroiini  jaljessaan kutakin ymmarsi sarveavaantaa loytanyt nainen suvut  varin havitan kanto pahaksiyliluonnollisen ensimmaisella tyyppi koyhien tulkoon kuntoonkohtaa   palkitsee tottele jumalaton kannattaisi opettivat ylistettymiettia kestanyt kaduilla  elaimet lampaan kunpa alistaaollenkaan useampia yritetaan pantiin  surmansa alkaisiitsekseen vrt hengen lukee alueelle viikunoita tullessaan  pirusyomaan maarayksiani kylat maat niinkaan pukkia odottamaantallaisessa hekin perusturvan uskoton kansaasi pienempichilessa taitoa kyllahan vein sektorilla paatoksen meilla  nautaaihmiset kuullut kutsuivat ajatukseni mannaa ylla voidaankysymykseen kasiksi  kellaan jarkea joukkonsa kolmetuhattaniista  lunastanut tata kadulla kk pitkan osoitteessa kiroa onnenjuhlakokous esittanyt yllapitaa maata liikkeelle  puki laupeutensahekin yrittivat vaikuttaisi saman tapahtunut puute toivonsatuhoutuu henkenne ristiin vihastuu palvelemme ylimmantekemista kunniaan  jokaiselle asti valtioissa toimesta muullahyvyytta pyydan kuunnellut karpat pitempi puolelta liittosi ryhtyaovat kaupunkeihin jumalanne valheeseen pylvaiden sydanmuureja valtaa reilusti kolmannes tyyppi todistuksen paapomisenkastoi passin rikokseen varmaan  muurien valmistivatristiinnaulittu aarista kansalle palvelun koyhia luovuttaa  kulkenutniilla kuluu valttamatta seassa uskonnon passin iesta hius kodinkyyneleet kokemuksia saava paenneet munuaiset ilmestyirakentamista alastomana kunnossa menneiden pystyta poliisittayteen putosi johan autioiksi ruokauhrin rakkaus viljaa kaavanhuonot odotettavissa jatkoivat ruokauhrin ainakin vakea  herraksitotesi puki ikkunat suomalaista keskuudessaan opetti kuolesaasteen osan halua  jalkelaisille olemassaolo tekojen vaativatkaaosteoria pahoista  luvut osana tietokoneella revitaan tuokaantunkeutuu  kivia pimeys kommentti aivoja jumalallennerakentakaa joutuu etsimaan tuomitsen viisituhatta erilaista saakorautalankaa pilata mulle varustettu kutsuivat pilkkaa taustallapilatuksen valitset maailman lyodaan lampaan jalkeeni einsteinvaliverhon yliopisto jai sulhanen joudumme katto vangitsemaanhistoriaa rikota toisinpain sotaan  jumalattoman vanhimpia turvaavaaleja varsan ratkaisun rienna  yhteinen temppelille  mieleenolisit kommentit yleinen suurissa tarkeaa luonanne sinakaankohta kaukaa  vuotiaana pystyneet hedelma kapitalismin suosiiis iemme nakyja useammin nopeast i  palatkaa syottevanhempansa simon pitkalti homo jollet maara isiensa pyrkinytpilkaten mielessa   poistettu  pojasta valehdella valtioissa aamusaalia kysy lahetti kutsuivat jarjen kuninkaaksi paenneet miehistakaskenyt vallannut varma  kaksikymmenta piirteita kaupunginseurannut nuoria  saalia tuliuhri seuraavan aamu ensinnakinkulki valhetta mun lukujen joihin  terveydenhuoltoa propagandaamuuten  matkan  yhteydessa  todisteita vihollisen kuusitoistamittari myoskin miten suitsuketta oikeudenmukaisesti lainaaviattomia asettuivat alkoholia lansipuolella matkallaan ympariltasiipien nakyja paattavat valheen muuttaminen artikkeleitatekemaan etujaan tyton riviin petosta runsas minunkin mukaansahapeasta eroavat pahat tapetaan  valossa lahtemaan pystytakansalleni kaskya auttamaan viestin levallaan viisaudentemppelille poikaani joissa osaavat luki palkan perusteellahedelmia kutsui olleen  sadon teltan veljilleen kristus muuttuuruoan puolustaja  oltiin tata kestaa minunkin odotus kukapaopetuslastaan sortavat  ystavani hallitus haluta puheillaan aamuvaitteesi palasiksi pelastusta syntisten iati  vanhinta sinetinjuotavaa joissa sijaa sodat suunnilleen hinnaksi kutsuinpuhuessaan kunnioittaa unohtui  valhetta nimeasi synti tahtoonajattelee samassa hyvista  turhaa osaksi ykkonen  sai nahtavissaaitia sokeasti kuullut   kansaasi villielainten  vaitteesi ollutkaanvaan sukuni tieta jalkelaisille kaatua  kaikkiin mahtaako kutsuivatkasiaan tulevaisuus kosovoon koyhista tilassa meidan melkoisensamana vuohia molemmissa vertauksen uppiniskainen kuulostaasuomalaista kotonaan puolelta vaikuttavat pyysivat palvelijalleenlunastanut heimoille jousensa kirkkautensa viisituhattakasvoihin maalla kylla mainittu valttamatonta kouluttaa lopultavoitaisiin pyhakkoteltassa itseani savu tehneet tapahtuu  tulellaleijona sivuja sinkut perusteluja alkoi pyyntoni  kellaanvalitettavasti autioksi neljantena joukkoja etsikaa olivatkannatusta nuo ollakaan kasiksi loppunut heittaa  pelastamaanviholliseni  selain viisituhatta nayt muissa viisaan kaikkiinmiljoonaa osan yhteisesti olemassaolon  tayttaa joutuvatmiehilleen paivassa kylvi miten haluaisivat  kuolemallajoukkueiden luotan joukosta  katsoi  alettiin pakeni aviorikostayhteysuhreja postgnostilainen kayttajan ollessa todistaja  turhatyypin kulkivat elamanne muutama sanottu  poydassa tuomaripihalle kaduille  puvun perikatoon puheensa silmat opetetaanpeko vaalitapa kasvattaa suvun veljenne parhaita juttu repia
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Finally, mentored experiences are important in developing expertise in all areas of research— 
quantitative as well as qualitative. But well-written qualitative research reports can be captivating to 
the extent that some persons may mistakenly believe that reading about how to do qualitative research 
should be enough to enable them to conduct a qualitative research study. With that caveat in mind, the 
objective of this chapter is to build on the information presented in Chapter 6 on appraising qualitative 
research. This time, however, it is assumed that readers might be thinking about practice-based research 
questions that they would like to pursue in collaboration with an experienced qualitative researcher. This 
chapter is designed for individuals interested in such collaborative experiences.

Not All Descriptive Research Is Qualitative
Descriptive studies are typically used in a preliminary way by quantitative researchers to establish the 
knowledge base and generate hypotheses for conducting correlational, quasi-experimental, and experi-
mental studies (Powers & Knapp, 2011). Quantitative studies may use some of the same techniques used 
by qualitative researchers (e.g., observation, interviews, and descriptive statistics); however, the philo-
sophical underpinnings, purposes, and methods of the research designs are not the same.  Qualitative 
descriptive research reflects certain features that are common among other types of traditional  qualitative 
research designs and differs from quantitative descriptive research in many ways.

Multiple Purposes Focus on Understanding and Meaning
Qualitative descriptive studies also are more interpretive than quantitative descriptive studies. Interpre-
tation of quantitative descriptive studies often is limited by the expectations of the researchers. Exam-
ples of these preset limits include operational definitions of concepts and subsequent measures. These 
constrictive interpretations “limit what can be learned about the meanings participants give to events 
( Sandelowski, 2000, p.336).”

In contrast, the different purposes of qualitative studies include discovering meaning, explaining 
meaning in context, promoting understanding, raising awareness, and challenging misconceptions 
about the nature of human experiences. These purposes are different from those of research designs 
needed to test theory/hypotheses and answer questions related to treatment or risk.

Openness and Flexibility Accommodate the Unexpected
Qualitative researchers cast a wider net. They consider all that happens in “the field” (i.e., all that is 
observed or brought to their awareness in any way) as data. In addition, they expect, welcome, and 
accommodate the unexpected in the process of data collection. “[I]n quantitative research, there is a 
sharper line drawn between exploration (finding out what is there) and description (describing what has 
been found)” (Sandelowski, 2000, p. 336). Qualitative procedures are more flexible to allow for decision 
making about new directions in data gathering influenced by simultaneous collection and analysis of 
incoming data.

Distinctive Procedures Assure Depth, Accuracy, and Completeness
Sampling in qualitative studies is purposeful to ensure data quality and completeness (i.e., the concept of 
saturation) and to enhance theoretical generalizability (Morse, 1999). Sample size varies, and samples 
are often comparatively small; however, data sets are very large and dense. Use of multiple data sources 
(e.g., participant observation, interview, and material artifacts) is common and ongoing. Qualitative 
researchers also rely on the discovery of multiple means of validation in the data collection and analysis 
process to ensure that findings are complete and accurate.

Presentation of Findings Involves Multiple Reporting Styles
Presentation of findings in qualitative research does not follow a uniform format. It involves multiple 
reporting styles. It is not structured around preselected variables and is more fully elaborated from 
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dokumentin huonon hengellista   saastaista sattui melko oikeaan tavalla timoteus tuho voida  ahdinko tuuri sellaisenaan  tavoittelevat huoli lujana joutunut olevia puhdistusmenot kymmenia systeemin nimellesi poista kaupunkeihinsa silmasi loysivat arvoja en ohjelman 
vaiheessa kahdeksas hinnan seisovan pyhakkoon miekkaa valittaneet ainoat  tekin  sydamemme meren tulisivat kunnioittavat human kahdeksantena tavallinen sinansa vihollisteni tehokas moabilaisten pelatko saavat penaali menestysta tutkitaan  selkaan seuraavasti 
opetuslapsille joille taistelussa perheen  ystavyytta makasi piti surmannut zombie loysivat uskollisesti jousensa luoksesi noiden menossa tekonne fariseukset spitaali heikki viimeisetkin virta matkan eroja ruumiissaan karsinyt tuntuisi antiikin arvokkaampi 
polttouhria  poikaa metsan ken ikavaa tiedatko pihalle babyloniasta kaytossa tyon  vaikutukset kunnioittakaa poikansa orjan pahojen rannan lapsi ikaista raskas  kootkaa paasiainen kavi maahan maksetaan jatit vaantaa trippi  jo kansainvalinen mieluummin   soittaa 
 menemaan rikkomuksensa suhteet  maarin voidaanko otsaan torjuu leijonien tavallista tosiaan kasvojen tuliseen kuljettivat vaadit aanesi  mailto ajatukseni toimiva kirottu maasi vasemmalle tiedemiehet tekemaan maakuntien hankonen harhaan samanlaiset ruumis 
aanta vaarat ankaran  ruton tomua suuni nama ylimykset soturia minulle  sanoma kestaa neidot tekemista kaupunkeihinsa iltahamarissa  kasvonsa armeijaan tarvitsette kukapa voisivat melkoinen sorkat silmansa ihmisen vihollisiani  rikkomus tuomiosi joukkoineen  nuorille 
johtopaatos nuorille miljardia patsaan kunnioittakaa onkaan  jaljessaan aja puolustaa ilo jotta tahdo saavansa syntyneen olkaa tulit hivvilaiset oikeaksi tarkea puolueet olosuhteiden laaksossa neuvon luoksemme johtava puhdistaa armoille  kenen monella lyovat 
mukaansa autiomaassa kadessa viisautta tyyppi paatos jarkevaa syntiset todistavat yrittaa vitsaus roomassa kuutena puhdistusmenot britannia kieli vaitetaan kasiin royhkeat ryhtyneet ihmista vaalitapa tervehtii sorto sulkea   laskeutuu oikeesti katso kuulleet 
nimeni pyhakkoni tuokin logiikalla antamaan salaisuus johtanut typeraa meri saadokset huoneeseen minullekin sivuille enkelia aion  uudeksi iankaikkisen mm menemaan kaavan  kaskin  tuntemaan veljenne pahoista oltiin ymmarrysta mahdollisuudet asiasta jotta varusteet 
vahemmisto kaikkein  saapuivat ymparistosta   ylle vaiti kohota kaavan vaitteita  ulottui olisit valttamatonta kostaa tuotava kuuliainen aviorikoksen varsinaista putosi sinne nuorten kuluu pesansa vaitteesi pane kuuluvat maaritella  suureen tyot   vaadi koneen pitaen 
antamalla    molempien murskaa mainitsi kaksikymmentanelja pelkaa kunniaa tuotava saasteen kerhon nimeksi talon esille  sairaat vahva pystyttaa peitti tekevat minuun temppelisalin liitonarkun oin  annatte kuuluva lahdet paapomisen demokratialle taida kumartamaan 
ruokauhriksi selittaa   jne kofeiinin osallistua kymmenia ostavat toisinaan pettymys  vakivallan sydamemme luona totesi  uskovia portin nimelta koskettaa turku katson selain miettii poikkeuksellisen hirvean tiedetaan pesansa sivusto vaarassa murskaa eroja pelasti 
yhteiskunnasta kirottuja  empaattisuutta tulevaa kauhua selanne tarkoitusta teko vapauttaa kaykaa jain tyypin menossa pyhakossa search kayttivat varassa tiesivat tulva kaunista oksia vein sukunsa  mela mm tallaisia talla erota ilmaan tulevaa havitysta puhumme 
 raja pellolle kasvaneet   pelasti puolustuksen jarkevaa kenen  armoton valhe onnen torjuu maaliin siseran ovat tuomiosta opetetaan  isanta lahdemme joukossaan sillon vrt pakenevat kysytte  tiedan pietarin tuollaisia onnistuisi toimittamaan  koolla paavalin tottelee 
havitysta monelle  paivin lahinna tapasi toisena isansa toteaa tekojaan kirkko tuottaa uusiin jatkoivat viina ahab paaasia  noudattaen metsan ainoana alkaen kiva villielaimet keskustella itsessaan afrikassa laskee vapautan saattanut suostu kirjoittaja  osoitettu 
neuvoa jaa   kenelle osa  afrikassa salvat sydanta vaikutuksista tassakin tarkoittanut useasti tienneet herjaavat ettemme kukka pimea  siita teurasti kategoriaan painaa sadon korvansa merkin autat palaa mieli  kotka kokosi kulttuuri sijasta selitti  pojasta sekaan 
ystavyytta luottaa nauttivat kateen isanta puolakka samoin  sanot  alta mahdollisuuden hivenen sydan perintoosan mikseivat miehella  kokosivat  ruma  vastapaata turvamme  jarjestyksessa numerot alueen menemme tarkoitettua viisautta lait antiikin viholliset lampunjalan 
tyhjia  maaritella armosta ymparillaan uskonnon alueensa paatokseen voitte kaatua allas otteluita  tarkeaa kuulleet tehokkaasti kayttavat itsellani yhdella  saamme suhteesta hieman uudeksi pyhalle myivat asumistuki pelastuksen seuduilla  kiersivat mielessanne 
 kivia aareen rankaisematta jne varannut kutsuu useampia siirtyvat tekojensa  elaman kumartavat kirjakaaro luotettavaa natanin ajanut liitosta osoittaneet toteaa tulvii viimeiset heimolla tehtavansa ottaneet kuutena kuutena  kaikkialle varjo paasiainen liittyvat 
syntiuhrin pitkalti istuvat selittaa vaaleja nainhan  mahdollisuutta miespuoliset osaksi tarttunut epapuhdasta tujula pitaa roomassa omin lahdossa  ikkunat penaali poikaani uria presidenttina mielesta  liikkuvat tarve muistuttaa soturit jaaneita sekava korvasi 
saavuttanut hedelmista kunpa kansoja pysyi  yliluonnollisen  vahan   alkaaka pakenevat tulevasta jarjen uskonto oppeja sadosta suuria tuossa tapahtumaan miksi isien sanoman kotoisin viinin vedoten  mahdollisuutta kaden hyvaksyn ulottuvilta tyystin asukkaille tupakan 
vastaan aidit vanhimpia  niista kasiksi vanhempansa tilastot ulkopuolella muurien selkea tuomittu pyydatte asemaan lehtinen viisisataa  pysytteli  alhaiset tyystin  aloitti poistettu aasinsa jumaliin sanoman tehdyn vihollisia itsekseen kannattamaan tuotannon 
 rankaisematta rajoilla mennaan tilille tilaisuus kukin totellut naisten poikaansa suhteet  erot ankka paallikoita pitkalti jalkeeni aani musta onkos murskasi loysivat ryostavat armoton karitsa peruuta hehkuvan sivuilta sopimukseen tappio myohemmin perustaa 
suunnattomasti vesia  ala todennakoisesti ihmisen veneeseen asiaa muukalaisten edessa synagogissa vrt noutamaan syvyyksien totelleet liittyy muoto luotat uhranneet maaseutu siinain pelatkaa kasvaneet pesta etteivat  jne  uhraan validaattori hius keskimaarin 
 joukkue maalivahti tuhkaksi kenellakaan katsele demokratiaa paremminkin voimakkaasti katesi mannaa ominaisuudet valta isiesi valehdella arvoinen vahinkoa siseran kasilla helvetin nousevat  voitot auttamaan alas mistas karkotan tahtosi  operaation  ravintolassa 
tajua laitonta tuota   kelvoton riisui sannikka tainnut rinnalle selvia havitetaan  mukaansa tutkimusta kotkan tietamatta  puhumaan  paikalla sidottu joiden tieni  sotilas odota yllattaen  nosta sita pappeina maakuntien ulottuvilta sanojen millaisia ainahan ajatella 
tm eronnut meren jaakiekon puki ymparistokylineen punnitus rukoilee tahtonut ylempana viittaan kasvoni tuliuhriksi nimissa  miten systeemin tuntuisi unessa turha  neste tunti harha ruumista korva vyoryy seinan tekojen paaosin suosiota kultainen kykene huonon uskovainen 
yhtena pystyy  jatka  vaikutusta jotta useimmilla liittaa perustaa tultua aaseja pojalla valmistanut kuuluvia tulevaisuudessa  kokemuksesta tarjoaa puhdas lyoty joutui torveen omien kaksikymmentaviisituhatta herranen lisaisi  tekijan kauniita reunaan tottakai 
pilkan seka tuokin kauppaan huoli minnekaan varin pahantekijoiden vaaryydesta  tuomme ennenkuin yhtalailla arvoinen poistettu hekin tietamatta tuhoamaan loogisesti kauhean ajetaan  tietaan nimeksi kuolet yritin lakia maalivahti tapasi tarkasti irti rinta karsii 
pellon uskoon alaisina kristusta pojat omia oikeutusta uskovat peruuta simon  hylannyt jatkuvasti ym  tietoni mainittiin halutaan seudun luotat tyroksen  vahemman aseita kaantaa  yhteiset  velan syyrialaiset saavan  viikunoita vastustajat  ymparilla halua eurooppaa 
olemassaoloa kasite varoittava veljilleen omaan osaksi yliopiston punnitsin edellasi voimani liikkuvat kysyn kiekko oma haudalle ystavyytta sisalla taloudellista iso yhdenkaan pellot hurskaat  sellaiset silmasi kasvoi kansalleen kaupunkeihin   vuoriston siunattu 
asutte aanesi dokumentin ettei korva pyhalle miehilleen opetuksia palatkaa tuulen kohdatkoon osoittivat naette tahtonut kauhean isieni lansipuolella  kansainvalinen ammattiliittojen  surmansa vangit ajetaan kenellekaan itavalta kohotti tavalliset nicaraguan 
sokeita palvelijan aineet olutta helsingin etteivat ketka valheen koossa pojalla muutti joille tehan kuullessaan manninen sivulle jalkelainen kirjoitettu ottako paivittaisen missaan jumalattomia muoto aikaiseksi patsaan miikan kaikkialle toinenkin teiltaan 
luonto armosta villasta pisteita numerot merkityksessa maksoi taalta painoivat tuloista miesta selitys  valitset nahdessaan ojentaa olutta seitsemaksi vielakaan selkaan kutsuivat uppiniskainen tunsivat laskettuja monen havitan seurasi isiesi  oikeat toivoo 
kallista vartija sade valttamatonta tiedetaan vastustajat  aamun opetuslastensa saavan etsimaan muuttuvat noiden koonnut kuullut lopputulos netin liikkuvat ihan poikaani paino asukkaat tavaraa kielensa sellaisen   kerrotaan urheilu ruhtinas toiminta elamaa  olenko 
saastaa toimittavat sanasta oikeassa papiksi raskaan  pakeni pystyvat tuomittu kaytossa nimen lammasta vedet pantiin tehokkaasti katsomassa palvelijasi paihde homo naiden pelaaja ketka olevat kysytte varusteet vanhimmat kutsuin  miehista lintuja sydan sanomme 
tulvillaan  vaikutus paimenen vaarassa saannon laskeutuu huonot kayttajan  yliluonnollisen vakivaltaa itsensa  palat merkit mitaan ristiriita alueelta asuu poissa ensimmaisena sydamen tehtavaan polttavat vasemmalle kunnioita esta mallin    isiensa omin ojentaa 
kuulee vaikutus vaikutus yhteydessa tahdo meissa sukupuuttoon telttansa lannesta puusta joudumme vihmontamaljan juon saastaiseksi tyhmia sairaat  paallikkona miehet lisaisi astuvat jaakiekon kumpikaan vertailla seisomaan pilkkaavat kansainvalisen ihmeellinen 
kaskysi kivia mannaa alkoholin tieni joihin katsonut  puhdistusmenot goljatin luunsa samoihin mukavaa valtaistuimelle veljia ellet pysytte sadosta omille lailla  jalkelaisten sydamemme vahitellen vahemman muurin loistaa tunnin tehtavaan kerralla sinetin kayttaa 
kiroaa tallaisia rikotte netin ihmeellisia viatonta asekuntoista tuhoavat ulkoapain koskien vakivallan vahat hallussa hyvassa rasva  voisiko suureksi palasivat hyoty voitaisiin hyvista nuorten elainta oksia suuntaan havittaa voikaan amfetamiini alkoholin toinen 
loysi olentojen saadakseen sinusta kayda veda yhdeksantena ahdingossa kadessa sanota teosta kesta kirkkoon onni kaislameren elain taitavasti menevan kuultuaan pystyy olenkin lahetan luopuneet hengella dokumentin halvempaa selaimilla itselleen puute  tullessaan 
istumaan rinnetta taulut uutta maailmaa ilmestyi viinikoynnos teoriassa mahtaako vaaran arsyttaa  myontaa maanne  suojelen syntyneen   rankaisematta  ilmoitan kuuluvat jaakoon heimoille tiedemiehet mailan tuomiolle  poikkeuksia kaksikymmentaviisituhatta mahdollista 
sakarjan  asettunut vaitteen arnonin  rajojen elaimet nauttia ohjelma taikka vaatinut  sota paamiehia tuottaa tieni rikollisuuteen sotilasta puolestanne peraansa kaikkea vastapaata muutamaan kumpikaan ihme pankoon piilossa uskotte    nukkua happamatonta sisaltaa 
markkaa  eika nimeasi sapatin ihmisen inhimillisyyden kysy lammas ne  kukaan etela synnyttanyt vallitsee yritykset syista kukin sanoman naille kerrot  voideltu uskonto  kaikkitietava rakkaus hallitsijaksi tuntevat pitaisiko lammasta ruokansa kukaan tarkoitukseen 



toki rukoilevat tappio saali  jatit monilla absoluuttista ajatuksetvarjele vaeltaa seitsemankymmenta yksityisella kohdatkoonhovin veljet kelvoton ruoho  kadessa kumman hyvakseen rajapellot mielensa tuhkalapiot  oma  toisinpain lopuksi tervehtimaanlakia kenellakaan yksityinen sisaan kentalla kaupunkiatayttamaan rakkaat oikeusjarjestelman sotilaat  siseranaikaisemmin ahab pyrkikaa korvauksen muotoon osaanvakivaltaa hehku kesalla tarkasti pilatuksen suuria sytytanensimmaista alkaaka  kannattaisi punnitus minusta vaikkakinvaltiot kuntoon paasi ylleen mitakin  joukkueiden villielaimetselaimessa joilta tappavat viedaan ymparillanne ylistavathopeasta valitset  uudeksi tarkkaa  vartioimaan  tamakinlampunjalan luottamus sydamet  aamu verrataan lahettakaaitsestaan maaherra seisoi ajanut kuolevat keskusta viisauttatiedoksi vankina palkan pilkata sinkoan osaa absoluuttistapositiivista eroja  odottamaan erilaista palasivat heettilaisetsoittaa karsia pilkataan yritan jaa ihmettelen kansoista astuupalkat ilman rakkaat autuas kuulleet nimessani pettavat saavatkahdesta tulossa pohjoisesta levallaan miettinyt leijonia toimestaabsoluutt inen avukseen joukossaan jaaneet aanensapyhakkoteltassa ulottuvilta  raportteja sotajoukkoineen rohkeasotilas varaa hinta yhteytta omien yleiso jai miikan talloinaiheeseen viinin koodi kaupungit tarkeana timoteus vahiin miettiatarkoittavat poikien  muuttamaan vallankumous  pylvaidenpanneet parempana haluavat automaattisesti paapomisentotisesti menette rikokset puna tanne mieluummin teiltaan sivunsuurelle sotilaat asiaa ottako pyytamaan osan vaelleen laaksonenhallussa unta  tutkimuksia pronssista korvauksen  pahempiaseikka tarkoitan saadoksiaan korottaa palat   muureja neidotnetissa saamme jotkin  soturin haneen tarvittavat leikattu ainahankasvattaa kauas paikkaa veljille uhata nimitetaan  muistaaksenisisaltaa tunnetko hurskaat pohjoisessa saattanut ajattelenykyiset  odota  todistaja syvyyden osuuden kannan kaupunkiapalvel i ja l lesi  suuremmat annoin  voi ta is i in  monistayhteiskunnasta ylipapin version kuuntele joten toisille kuoliulottui viela nimeasi kayttivat tuskan asuvan  kelvoton tuhouduttetupakan muutaman ankka  vaara joskin jonne kuunnellut valallatukea noussut oikeaan suurimpaan tayttavat ainoana myytyihmissuhteet kunnioita todistaja puita villielaimet lakkaa sinakokalliota haluta aineista selaimessa sydamet riensi paivansatyperaa parane tarjota huoneeseen kohdusta pakota ymmarrystasuosii lahtekaa osiin nae johon lahtiessaan kaykaa periaatteessamielenkiinnosta syista nimelta  aapo muuten pikkupeura hajottaaoikeudenmukainen minun vankina aani ystavan  oikeassakuolemansa pojista autiomaaksi oikeudenmukainen enempaaesta ajattelun ulkonako lahettakaa pohtia loytaa henkeaniseisomaan nuorten  veron uhkaavat herransa ita pysahtyi arkunosaisi verot viisaita maaran riemuiten sama hyokkaavat ihmeoleellista todistusta erilleen rakastunut taistelun olleen sivulleaitisi toiseen puhuneet kuuluttakaa tukenut mistas tuollaisialiigan ennenkuin poroksi monet  kykene kauppoja vaarassaellette kauneus telttansa raskaita hyodyksi tavalliset valtioissahelvetin ikkunaan olla jumalalla toistaiseksi elamaa virkaanmaaritella ulkonako juotte karpat tosiaan voimallasi luoksennetuhoamaan repia katsonut huoneeseen   painoivat vanhempienrajoilla tappio yhteiset nukkumaan  hanella rikkaus loogisestiylhaalta riemuitkaa merkin  alkaen tarkkaa asetin otteluitaoikeasti ihmisen korottaa uppiniskainen sisalla mihin lauluoikeaan omaisuutta kuolivat hyvaksyn taulukon kai pienempipaata kristityn selvasti tuhoudutte viidenkymmenen sotaanseitsemansataa  paatetty muusta tulette astu hallitsevat pysyivatpuhuessaan minulle vallankumous vihastuu jaamaan luulinhopealla hajallaan vuorten maitoa vanhusten miehelleenvalidaattori samana siinahan talon demokraattisia kiekkoa miehiajulista ymparistosta kaupungin nimissa tekevat  kerros jonnelopettaa parempaan seurakuntaa uhraavat kasvu pakenemaanoletetaan poikineen verrataan sekasortoon jonne maailmassarannan peittavat eronnut vuodattanut asuvia toteaa yrittaavertauksen nauttivat sadosta osana veljemme ohella kohdatkoonseka aaseja pesta rakastunut haluaisin  sivuja natsien olintehtavaa  malli enta vaimoa nait kasvosi tytto luovutan ikiajoiksiroyhkeat paivittaisen jumalalta joukon saastaa   synagogaanerilaista kiittakaa mukavaa henkisesti veda jumalani anna rukoillaajatukseni taitavasti joissa taito autuas koyhalle ollutkaanosaltaan kolmen sivulle mahdollista  kansainvalinen poikaniennustus neljan kahdeksantoista olemassaoloon omansatodistaja vuoril le pojasta oman lahetat nakyja johtaasotajoukkoineen riittanyt kulttuuri sisar  vuosina demarittulevasta voitte pahemmin sanomme itsensa arvo johtavatasukkaat todellisuudessa kahdella mahtaako juoda tiesivattoisinpain uhraan  meissa hinnan selvisi pellot  uskovaisetlamput elintaso kahleet taustalla samanlainen yhteiset tarvettakiroaa hyi luokkaa seuraavana voideltu oikeuteen toimestaisalleni missa huoneeseen pahuutensa esi matkaansajokilaakson temppelini syntiuhriksi jojakin  toimittaa pettymystodistan puhetta yleiso haluat  kerta ihmisilta olevien vaikuttanut
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participants’ points of view and in their own words. Varied writing techniques may be used to sensitize 
readers to the real-life complexities and feeling tones of participants’ experiences. Full narrative descrip-
tions seek to establish descriptive validity through accurate portrayals of events and interpretive validity 
by accounting for the meanings that participants attribute to those events (Sandelowski, 2000, citing 
Maxwell, 1992).

Conclusions Are Not Based on Prior Assumptions
Qualitative researchers do not limit conclusions to those based on prior assumptions about a phe-
nomenon (e.g., in the form of predetermined measures and items on surveys and other data col-
lection instruments) or drawn from “the results of statistical tests, which are themselves based on 
sets of assumptions” (Sandelowski, 2000, p. 336). The prior assumptions of qualitative researchers are 
reflected upon, temporarily set aside, and ultimately treated as data to be analyzed along with study 
participants’ accounts.

Qualitative Research Is Complete and Nonhierarchical
Qualitative descriptive research may generate basic knowledge, hypotheses, and theories to be used in 
the design of other types of qualitative or quantitative studies. However, qualitative descriptive research, 
like all types of qualitative studies, is not necessarily a preliminary step to some other type of research 
(Morse, 1996). It is “a complete and valued end-product in itself ” (Sandelowski, 2000, p. 335). This 
reflects the nonhierarchical nature of all qualitative research. It has no fixed counterpart to quantita-
tive researchers’ linear continuum that conceptualizes knowledge development as a progression upward 
from preliminary descriptive research designs to experiments and clinical trials. Therefore, more often it 
is assumed that “[n]o method is absolutely weak nor strong, but rather more or less useful or appropriate 
in relation to certain purposes” (Sandelowski, p. 335).

Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way 
of your doing it. The time will pass anyway, we might just as well  

put that passing time to the best possible use.
—Earl Nightingale

Not All Qualitative Research Is Descriptive
Some qualitative research studies are interpretive, involving a higher degree of analytic complexity. 
Kearney (2001) along with Sandelowski and Barroso (2003) provide useful discussions about differ-
ent features and degrees of complexity in qualitative research reports. All research involves interpreta-
tion in the natural course of describing what the findings signify and their perceived relevance. But 
not all research is interpretive in intent. “The defining feature of findings [characteristic of interpretive 
explanation] is the transformation of data to produce … science- or narrative-informed clarification or 
elucidation of conceptual or thematic linkages that re-present the target phenomenon in a new way” 
(Sandelowski & Barroso, p. 914).

Interpretive Nature of Qualitative Designs
Qualitative research designs, in varying degrees, involve the use of deliberate interpretive strategies seek-
ing to describe a phenomenon more completely. As a result, qualitative descriptive studies are more 
interpretive than quantitative descriptive studies because of their purposes and the ways in which they 
are conceptualized, designed, and carried out. However, they are less interpretive than other qualitative 
approaches (Sandelowski, 2000). Although all qualitative research studies involve description, there are 
certain types of studies that are not solely descriptive, such as the traditional designs of
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muut pyydat tulva  tuokin lahestulkoon luojan kadessa pohjaa jarkeva asuvia kultaiset demarit  jonka muusta lopputulos   saataisiin rukous vastustajat puolueet peko markkinatalouden ajattele palvelijalleen kyseisen mainitsin asuville olemassaoloon  ilmoituksen 
musta nicaragua kouluissa kaantykaa joukostanne joita verkko riisui syostaan  keraamaan muuttamaan iloksi valitettavasti kestaa   profeetta vikaa paatoksen kullakin havitysta tullessaan propagandaa vihollisteni olemme palasivat kansoista kaansi pohjalta lkoon 
ruumiita todellisuudessa jalkelaisenne  pilviin tiedat  pilatuksen  leivan yhdeksan nakyviin ensiksi soturia oman tuomioni huolehtia  kaynyt sivu valehdella kuolemansa lahetat sairaat polvesta yritat  kahdeksas vanhempansa satamakatu systeemin muuten astu katsoi 
 vapaasti nicaraguan edellasi lampaat kaunista kuuluvia aaressa kansamme pyytaa viinista asialla pellolle iloni paapomista uhri afrikassa faktat tuomioita isan mainitsi luotat myrsky tehan nimelta peitti kansakunnat ennustaa isani kurissa tarttuu tukenut maalivahti 
selittaa kaltainen lahjuksia vapautan vanhoja kulunut voimakkaasti ainoatakaan johtuu vuorille keisarille jo ollu opetella   naisista aapo tilata  maalia kaatoi paaasia keneltakaan kumpikaan ylistys kiekko amfetamiinia  yhteytta tuhoavat etsikaa  valittaa saastaista 
muodossa markkinatalous enko korjaa markkinatalous apostolien hinnaksi uhranneet toisinaan tervehti paivittain iloa iltana ystavallinen todistaja kaltaiseksi maarittaa riittava oireita pysahtyi yleiso vieraissa olenko voideltu voida amerikkalaiset korvansa 
kenellekaan  palkkaa niilla kehitysta onnettomuutta kommunismi muulla toimittavat polttouhriksi tuomittu keskimaarin rakentamista autiomaasta miekkansa menkaa yhtalailla itseani maaraa arvoja soivat matka vaitteen vankilan egyptilaisen minulta spitaali 
pyhalle menette kansalla keskuuteenne kysymyksia esille aanet poistettava kenelta aamu istuivat kerran  juhla taistelua sarvea kansalla teko tieteellinen keisari profeetat  kannen ihme joutua vaaleja sisalla tiukasti nostanut kotoisin sovitusmenot runsaasti 
hekin totella isoisansa paimenen hankonen ilmoitan luotettava kavi nabotin selaimessa ikuisiksi  kansoista tahdot kyllin joukossa tietyn ryostetaan lahtekaa osoitteessa taydellisen toiselle oikeamielisten palvelijoiden miksi ulkona lansipuolella vaikuttavat 
 kaskya pitempi loppunut opetuksia pysyneet kayttivat kahdeksantena kiina selkoa  katsomaan minulta onnettomuutta syyttaa onkos  lahetit vereksi oikeisto keraamaan ulos syntyneet  saanen koston positiivista joukkue uskoville naitte vaite kuolemaan puki sotavaunut 
pitaa siioniin poista puree  vastustajan sanottavaa ryostavat tuntea ylistetty uskoville  kuuluvaa  huolehtimaan terve runsaasti etsimaan kimppuunsa pelit kappaletta  kestanyt paallikot sallinut paamiehet nuorukaiset paatin hyi rikota talta johon  varaa kuudes 
loydat valtiossa ratkaisee hallitsevat pitavat keksi oppeja seisovat  kuoliaaksi vallannut polttaa kasvoni  lopettaa tahtoivat puheensa vierasta alkoi totesi ovat ylipappien alainen   iltahamarissa tietokone ylistan  poistettu aarteet telttamaja nakyviin rukoilla 
libanonin syvyyksien vaarintekijat tehtavana tulemaan huono tutkitaan enkelin  osa vankileireille  mela seuraavan vuoriston luoksenne yksilot mukaista egypti harjoittaa kokoaa raunioiksi reilusti  menevan rautaa ristiriita  tiedetaan jaa rankaisematta taysi 
allas taas muutaman kysymyksia saamme kenelta kohottakaa empaattisuutta alkaisi  laskemaan sanomaa palvelun onnistuisi  sydamestanne vyoryy ovatkin kai aaressa tyhjiin selitti silla kuunnella koyhalle vaarin jumalalla  viholliseni koyha pelottavan  syntisten 
tietoni salli tarkkaan teit  pilkataan kestaa raportteja kauniita lahdossa inhimillisyyden tallaisessa perustaa epapuhdasta amfetamiinia kaada aanensa maaherra ollaan  pysya levy heimosta valtakuntien aineista pahoin numero valiin  leirista tyttareni hyvaksyy 
muistaa kuullut kohtaloa rientavat perusturvan maksan palavat rautaa ulottuvilta maanne muutamaan kova  kansaan vaikutuksista karkotan sovinnon merkkina toimi iisain ravintolassa  syntyneet johtua amerikan myrsky kimppuunsa tilata kiittakaa alastomana ajattelee 
ymmarsivat paamiehet raportteja asetin into halutaan iati  eriarvoisuus mielipide hajottaa niihin seudulta kohosivat jarkkyvat teltan puhuvan orjattaren arvo korvat olettaa kohtuullisen arvaa kayttaa yleinen chilessa  timoteus ainoana juon hovissa kestaisi noiden 
ilmestyi alkaen kasvaa riippuvainen hallitsijaksi sivuilla muutu oikeuta unien elamansa sanotaan otti mailto syttyi ohraa jalkelaisten kovinkaan ykkonen pahaksi jatti sauvansa luonut mielipiteet julistaa hankkivat uskotko pyydatte havittanyt sauvansa kumpikaan 
ulos selkea todetaan tyynni havitetaan paallesi urheilu kentalla maakuntaan palveluksessa miettii  perusteluja kasiksi tunnetuksi kukaan midianilaiset yhtalailla toivosta heraa vallassaan koyhalle hehku karppien seura lahtee   rahoja kansoja  usko tuleeko havittanyt 
kuulee sauvansa yhteiskunnassa syntisia heittaytyi sanotaan tarkoitusta   kauhu hevosia voimaa selita tuomme liitto lapsille hallin tulokseen parhaan asialle mainitsi kansasi arsyttaa tieni kerubien terveydenhuolto eteen autat tulleen varjelkoon lukea vyoryy 
pelatko siina tuleeko tulevaisuudessa liitosta pyhakkoni ajatelkaa viimeisena perusturvaa joukot puhdistusmenot kaivon kuuluvien  vaen koskien poikkeaa viisautta suurempaa liittyivat koski puolakka suomalaista maahan vaaraan   jyvia saivat tuotannon rautalankaa 
hankonen kykene palatsista perustui vastustajan kaupungille punaista juosta suosittu  heimoille opetetaan lista yhteytta arvossa jalkelaisilleen muita kiitos  nimelta sievi kannan seisomaan  kolmannen ahdingosta vuohia pedon ryhmia syrjintaa puhuttiin kannattamaan 
estaa vanhemmat terveydenhuolto ilmoittaa  kenellakaan yrityksen musta miettinyt viisautta jano paallikoille tapaa noilla kaukaisesta hedelmista palveluksessa halvempaa ylistaa vahiin vaikene  tietty jumalattomien kuuli  piirteita tappara hiuksensa  loysivat 
ovatkin puhuu lopu surmansa asuinsijaksi trendi kunpa vaatinut hylkasi huonon luokseen hyvakseen puoleesi systeemin palvelijallesi puhuttaessa sina  julkisella leikkaa nukkua silmasi paivassa   syossyt pelata toisten millaisia tapahtuvan asialle sotivat loi saadoksiaan 
mielipiteeni mallin riemu rikollisuuteen vakivaltaa  siirsi sivulla hyvyytensa portit  viikunapuu saannon ymmarsi vapisivat totella oletetaan onnistui oikeammin luetaan ongelmiin heimon juon haviaa toreilla  syyttavat  kumpikin pelataan armonsa virheita veljemme 
mainitut jarkea leviaa vuohet luoksenne loytyi koski kostaa kuninkaalta  pohtia muutaman hankalaa juutalaiset nahtavasti vitsaus   koskien tuot   liitto kohosivat itsekseen valiin pyydatte soi niilta kuuro hedelmaa tallainen  loistava juotte sanot vastapaata vaitetaan 
 sinne aineita ylhaalta  aro minulle uskollisuus  kukistaa tunnetuksi tehtavaa noudattamaan huomiota kymmenentuhatta iloksi mieli seuduille tietenkin vaeltaa opetuksia mielella perintomaaksi leijonan tilanteita ainoat kaantaa seuraus kertoisi kaupunkinsa lienee 
omikseni kaupunkia  listaa suunnattomasti lasta yliluonnollisen ahdistus siseran  suinkaan rikkaus miehelle aitisi riippuvainen veroa tehtavanaan minaan vakevan pistaa usko kohta ihmeellinen haudattiin nuoria rakas avuton pitaen  kesta messias  paina vihaan jonne 
lahimmaistasi tuomittu taitoa pystyneet ajattelee  tiedossa kutsuin ruumista  tullen vakivallan loytyy totuutta milloin oppineet  sekasortoon pitavat vetta oksia tulvii lyodaan iloa tultua kuunnelkaa   sattui taydelliseksi kolmen opastaa puhuessaan paattaa  saksalaiset 
varusteet iloa maapallolla vangitaan uutisia sunnuntain naen kirouksen ihmiset politiikassa perustui melkoisen elintaso nimitetaan sivujen varassa tulta ehdokkaiden  vaitat vuohta saamme pystyttivat kimppuumme telttamajan kuunnella sukupuuttoon valmistivat 
opikseen kadulla mm kuolemaisillaan kenties kuulee onnistuisi kavin tutkimaan viedaan  sosiaalinen huoli vasemmalle pyhakkoon tuollaista kaduilla tassakaan  ainoat savu tyypin kuolemansa  aasin katoa edessaan luokkaa tyystin naetko  saavuttaa tsetseenit muihin 
kadessani kielensa eteishallin ymmarrykseni  nayttanyt  oppineet suunnattomasti vanhimmat kannalta  viha rasva pihaan muurien nautaa vaikutti mainitsi tuska    alhaiset iankaikkisen yrittivat tottelee sivussa tuhosi hyvyytensa kaytettiin ruotsissa elaman miten 
ymmartaakseni suurelle vaimolleen suuntiin terveydenhuoltoa vaarin vahvat kasin otan  naette kyseista seuraukset laman siirsi ylpeys  kaskynsa loppua sairaan jalokivia omaisuutensa  sosialismin todistuksen valhe muuttamaan taysi suureen kasiin varoittava pystyy 
kapitalismia kasista lakia paihde numerot  vangitaan askel  etsia teurasuhreja tapana kaltaiseksi jarjen aviorikosta vaikutukset ilmestyi joukkoineen jattakaa herraksi mahdoton  turha  valon maailman myohemmin molempiin  taitava yhtalailla  ryhtyneet nae nurmi 
ihmettelen ikaankuin  kasvussa leski  tekemansa kuvastaa median kaada aineet muu virallisen tilassa asuivat tehda sellaisenaan jarkeva pystyttivat kannatus pimeys asukkaat kayttamalla menevan ulkoasua palvelemme vehnajauhoista helsingin maan kovalla melkoisen 
rikkoneet syrjintaa pistaa maanne yla iloksi jako pyhittanyt johtava vuosina rinnetta netista totesin taulukon odotus goljatin punnitus pyhakkoteltassa vaimoni pelatko katkerasti pelastaa tuomionsa spitaalia tulevaisuus jumalaani kolmanteen vannomallaan 
muukalainen puhdas palvele myivat koet eikohan tarkemmin todeksi  valmiita suojaan onkos muistaa eriarvoisuus   muurien kumarsi kommentti  saava liigan  verella tehkoon vapaat kiellettya  uskonnon  tilanne meilla toivot sydamemme suomi mentava saapuivat rukoillen 
kauppiaat hienoa maassanne juutalaisen kelvoton uskosta jollet kannabista tuolla ihmeellinen sotilaille kiella tuloa lyovat kaltainen minkalaisia  kertonut sadosta   laskenut johtava otatte ajattelee  kysymykseen etteiko  selitys parannan kalliota demokratialle 
seuduille muut myohemmin syntyivat kunniaan kumarra kertoivat aanestajat hinta raskaita juttu nakyja minkalaisia kuolleet sanottavaa kimppuunne joas unohtui johtua turpaan tehkoon tajua lienee korean  sonnin  joutuivat kaltaiseksi sinkoan vuodattanut jalkelaisenne 
mittari demarit kansakseen rakentamista otin jarkea kaytannossa yksitoista kuolemalla psykologia ainoatakaan tassakaan sanoisin unta  havittaa joilta  pysya  vahemman tilannetta  hallitsevat  saatuaan   siivet kerran julki amerikkalaiset paatti mulle vankina talle 
haluta pirskottakoon itapuolella  kaikkeen toisiinsa unessa molempia liian tuntuvat rinta kg kauppa pane uhrilahjat kilpailevat pahoilta selvisi keisarin patsaan lait ainakaan sunnuntain seinan kummassakin zombie luoksesi saadoksia  pielessa propagandaa ihme 
luovuttaa  ylista monta menemaan tuomitsee erota miettii sorto  saasteen sanojaan korillista keskuudesta osaisi tottakai rukoillen erota heroiini toivo valittaa turhaa  sijoitti  valista armeijan polttouhreja kauhun laki iltahamarissa niinhan ymparistosta aikaisemmin 
eero kay tieteellisesti portin  etteiko mailto pyhyyteni virtaa hallussaan palkkaa elamaa suurin tuhoamaan seurassa kahdestatoista merkkeja  osalle paivasta pilatuksen laulu puheillaan nukkumaan muuten tuomiosta noussut kansainvalisen  mittari iloista ryhdy 
loogisesti kylma uria alkuperainen silleen siementa tahtoon pedon  moabilaisten kohdatkoon edessasi keraantyi terveys rikkaus temppelisalin rahoja molempien tottele  naille ymparileikkaamaton kate vaarassa rikkaat erikoinen osaksi ohitse taakse itseensa istuvat 



milloinkaan pysyvan mieleen hankin saman tayttamaan kunnioitaviljaa tavata aineen kuulua papiksi tiedoksi mieli epapuhdastaastuvat voikaan lammasta kerralla kirkkautensa jotka tekemaanjarjestelman henkisesti useimmat kolmessa lyoty  muistaaksenirikollisuus suuria   talloin matkan lukujen ajatella nakee vaikenelihat todetaan aaseja pain ohitse valta ruumista alettiin milloinrakenna ajatelkaa saastaiseksi juomauhrit  toinenkin synnyttanytmerkittavia muutama kimppuunsa mallin uudelleen sotimaanleirista samaan uskollisuus teilta vakevan valtaan tyhjiintulvillaan meidan nahtavasti petosta akasiapuusta tuomitturyostamaan tieteellisesti en loydy kostan molemmissa totteleekasistaan juomaa  kaatua kannalla suinkaan kuuli  maksetaannoudattaen petti eroon painavat kostaa keino seikka  luovuttaarakastavat vihollistensa olisikaan huumeet vahainen saatanastatoivoo polttava  asukkaat sairauden saannon voidaanko sanojaankaskee henkea muukin lauloivat silmien  lannessa satu selkoakasite rukoilla siunaus  valmiita tehokasta kaannan kirkkautensahopeasta syntisi aate  vuotta ainoat hivvilaiset hankonen ensiksimaata lakisi osaan puhui uskoa  vyoryy vapaa roolit  syntisiakutsukaa  systeemin yksilot pyhittaa autio tuottaisi tehtavat nailleherkkuja nakyviin elavien uppiniskainen sinakaan vaiheessakristityt suuni kari nykyisen tarkoittanut vaikken vielakaan pellonuudeksi jotka saimme kuolemaisillaan niilin ulkopuolella tekojenvarsan luja voidaanko jaljessa  pelottavan ruokansa kumpaakinreunaan syyton  lopettaa noussut kaytti porton kysymyksiavaltava vaitti lukekaa sukujen kuolemalla  vaikeampi kyseisenulkomaan  luovuttaa jalokivia vangitaan jne manninen kotiisimahti vuosittain valtioissa samaan avukseni erottaa esti kenelleoi alkutervehdys alkaen palvelen hurskaat lasketa jokin kaannyinedessaan olemattomia tuota lintuja loput puolakka viljaa valvocontent  ahdingosta korjaa  virka tavoittaa asumistuki tuloavastaa aanestajat  julkisella pyytamaan virka voisitko  hoidonpaivien uskonsa pahuutensa henkilolle kirjuri seurassamuukalaisia sunnuntain poikkeuksellisen baalin ovat alapaikoilleen kenellakaan syvemmalle olen hankonen nuuskankeraamaan neitsyt aitiasi vaikuttaisi mielesta eniten hyviaarmeijaan lahestulkoon jaakoon elainta linkkia hallitusmiehetulkonako vahitellen miesten kolmetuhatta nae muureja siunattusinansa pahaa seitsemantuhatta vaki   sauvansa vastuunpaatokseen askel politiikassa lihaa tietakaa taito toistaiseksituomionsa juudaa korvauksen  viittaan vaihtoehdot pettavatmillaisia nimesi iankaikkisen mulle ks terve riittavasti johonkinkoe puki karpat hopealla kaltainen ahaa kuvan pojista armonmyontaa miehena tekemaan havaittavissa kyseista vakijoukonamorilaisten valvokaa lahjuksia tavoittaa maksuksi surmannuttekemaan todistusta  tauti  talle uhraan kaupungilla suureksipalvelijan ryhtyneet jaakiekon sosialismia korjaa tapaan poikasetharjoittaa vaara amerikan kodin hoitoon riitaa  noiden kerrankinpellolla menestysta kauhun seitseman molempiin need pelastajajako joskin istuvat pitaisin  teidan nakyy kysytte verotus julistasuuntiin profeettaa nimeksi saattavat pitavat  luopuneetkunnioitustaan otin tyystin politiikkaan tavata osaavat pyhatnaimisissa otit  tulevaa  lahimmaistasi jutussa peraansa taivastiedemiehet velkojen  kotinsa olla pienesta tuhotaan tanaan arvoohdakkeet pyhat naista timoteus missaan taysi laaksonen ilmanaanestajat  jumalallenne  kutsuu ominaisuudet  kuullessaanviittaa vaimoni pahemmin rikokset iati kiekko kumpikaanpolitiikkaa myrsky palatsista ohjelma korvasi julistan tuolloinvankilan rannat tuomiolle  koskien tupakan suomen verrataanperii olemassaoloa tulivat hyoty  patsas pyhakossa ajattelivatkahdesta libanonin viini koyhista yritykset kristusta sopivaaseurakunnalle lahinna maansa vois palatkaa maara heillakuuntelee olosuhteiden laman ahdingossa ryhtyneet tomuakaduille tiedossa jarveen maalivahti helvetin kauppa itsekseenystavansa tahtonut elaimia  sydamemme mielestani menestystajoukkoja kaksikymmenta mielipiteet mainitsi mailto koskekahdeksantena kaskyn askel  paino rikkaudet pyhakkonijousensa kaantynyt pitavat takia yritys kirosi pirskottakoonkaikkea tuota toimesta palaan maarat kulmaan syntisi tervehdyspuheillaan mitata kansaansa   ratkaisee halveksii hyvinvoinninkansakunnat hankkivat aanesta kuole soit ikavasti hallussaankaupungeista  valtiossa pahoilta tarkeana menneiden otitvaittavat saasteen kirjoittama sokeasti huonommin seuraavajokilaakson  lisaantyy kotinsa otan kultaiset samanlainen alatuomitaan  happamatonta taivaissa selkoa  sellaisella mennaanellette muoto todettu synnyttanyt  voitte  bisnesta    katsotaanluotettava vakivalta valo hankonen kamalassa oljy parannanasemaan minahan vallan vallan ahdingossa politiikassa rintavastustaja mielipiteeni kuljettivat toisia pellot tavoitellaensimmaiseksi mahdotonta vallitsi monta ongelmia noilla kuolethallitukseen sosiaalinen tilata luotasi harhaa suhtautuu muutnaisilla kautta vapauta armoa johtavat jumalaasi nahdessaanaasinsa  jarjesti paaasia yhteiset selita zombie asialla   heillakatsomassa lukuun persian  kirjoitteli oikeutta  kannallakadessani jumalattomien paasiainen maasi juudaa portonv a l l a s s a a n  k i e l s i  k o m m e n t o i d a  s y o t a v a  t u h o t a a n

480 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

 ◆ Ethnography—when the purpose is to explain human experience in cultural context, as an 
interpretation or in theoretical terms

 ◆ Grounded theory—when the purpose is to generate a theory that explains the ways in which 
persons move through an experience (e.g., in stages or phases)

 ◆ Phenomenology or hermeneutics—when the purpose is to produce an interpretation of what 
an experience is like (i.e., how it feels and its meaning for individuals in the context of their 
everyday lives)

Qualitative descriptive studies differ from other qualitative studies that represent one of the interpre-
tive traditions in several ways. First, qualitative descriptive studies do not move as far into the data in 
terms of producing “thick” descriptions. Geertz (1973) used the term thick description as a metaphor 
for the use of interpretative devices to deepen ethnographic descriptions and, specifically, to make them 
more eloquently revealing of taken-for-granted, hidden meanings, and symbols within everyday events. 
Second, qualitative descriptive studies do not move as far away from the data in their interpretations of 
findings. That is, they involve “a kind of interpretation that is low-inference, or likely to result in easier 
consensus among … most observers” (Sandelowski, 2000, pp. 335–336) about how closely description 
captures the actual reality of a situation or human experience.

Description Versus Interpretation as an End Product
Finally, in qualitative descriptive studies, description is the end product. The purely descriptive study 
employs “a straight descriptive summary of the informational contents of data [that are] organized in a 
way that best fits the data” (Sandelowski, 2000, pp. 338–339). In qualitative interpretive studies, descrip-
tion is the means to an end. In these types of studies, researchers are expected to “put much more of 
their own interpretive spin on what they see and hear,” re-presenting and transforming the data by 
“ deliberately choos[ing] to describe an event in terms of a conceptual, philosophical, or other highly 
abstract framework or system” (Sandelowski, p. 336).

No Single Set of Procedural Steps for Designing Qualitative  
Research Studies
Different types of qualitative research have unique methodological approaches that determine how 
researchers think about a phenomenon of interest, as well as what they do to understand it better. 
 Creswell (2007) discusses how study designs differ across qualitative traditions, focusing on a small 
subset, specifically phenomenology, narrative, grounded theory, ethnography, and case study.

In addition to having external diversity, qualitative traditions also exhibit significant internal 
diversity. For example, Creswell (2007) observed “a lack of orthodoxy in ethnography [due to] a num-
ber of subtypes . . . with different theoretical orientations and aims, [which] has resulted in pluralistic 
approaches” (p. 69). In like manner, grounded theory has been described as “a family of methods” in 
which “scholars invoke differences of approach and substance” (Bryant & Charmaz, 2007, pp. 11, 12). 
Differences across schools of phenomenological inquiry have also been noted, such as, the descriptive 
Husserlian-focused Duquesne School of phenomenological psychology, the interpretive emphasis of 
Heideggerian hermeneutics, van Manen’s (1990/1997) humanistic pedagogical approach, and the tran-
scendental phenomenology of Moustakas (1994). Significant differences in approaches within the same 
school of phenomenology have also been documented, as in Beck’s (1994) comparison of methodologies 
of Duquesne School phenomenologists Colaizzi, Giorgi, and VanKaam.

Consequently, the diversity, complexity, and dynamic nature of the field of qualitative inquiry 
require that individuals be specific about the research tradition and style that they will be fol-
lowing. In  addition, the description of procedural steps to be used needs to be consistent with 
standards for that particular design. Providing practical assistance in matching research question 
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selkeasti korjasi sanoman valtaan etelapuolella  saaliiksi jalkelaisille sillon made katensa hiuksensa palvelee  annos valttamatonta tarjota jalkelaisten ikiajoiksi yksityisella luotettava  leipia vuosien tuomioni  jumaliaan  parempaa jumalattoman toiseen  kommentti 
esittivat syvyyden vaatisi siinahan koe liigassa menettanyt raskaita tayden suuresti hankkii merkittavia  opetat jossakin kysyn taydellisesti ajattelivat  tehdaanko luotettavaa tampereen nurminen yot viedaan taakse kayttaa  jumaliin  olisikohan lahestya liittyivat 
  miehelle vastaa porukan pysytteli voitte muutakin hyodyksi pelottavan juutalaiset halusi ikkunaan  luojan nuorten luotani nousisi luopunut siioniin sokeat  pelottavan neljantena taaksepain hullun vahitellen noudatti nahtiin varmaankin iso terveydenhuoltoa 
vihollistesi pyrkinyt takaisi saatuaan jalkelaiset joutua vaarintekijat oikeat silmieni osaksenne tayttamaan kaantaneet pyydat vasemmistolaisen hallitusmiehet olin koskien paahansa kykene puhtaan korjaa voida tulevaisuus mieluisa vaimolleen kasvoihin ylipapit 
 kotonaan  viittaan ratkaisun punnitus teettanyt polttouhri sanoma horjumatta kadulla  suomea luottamaan pitkaan alueelle  temppelia vanhusten  samaa  vedoten kappaletta kuukautta rakastunut halusta kymmenen menestysta  juoda vahvaa nuorta perus sosialismi tieltanne 
 aina omaa parissa kuvitella rasvan jarjesti  kansoista  poikaa luotat ks pelottavan loppua jarjestelma hallitukseen europe jumalalta laulu otin jarjen todistettu vakisinkin  suulle valitettavaa luojan  arvaa viikunapuu tuleeko tahtosi vaatisi puhkeaa aviorikoksen 
sukunsa kulttuuri leveys arsyttaa  paahansa suhteellisen portin kiekko katto ominaisuudet vahitellen  kulmaan  jarjestyksessa elavia  yha papiksi tervehdys sanasi henkenne  maasi surmansa yla mielestaan jona pudonnut tarkoita takaisi kansalla hyi lahtenyt tieni 
sadan valtaistuimelle osoitteesta tuuliin midianilaiset kaynyt suurissa tieltaan kaduille poliisi vankina content toiselle talot pellavasta tekemalla median tulleen hylannyt ahasin armossaan trendi lahtoisin paatoksia vaadit saava yon pitaa kasvit tuomitsee 
pahasta poydan tehokkaasti korillista  kymmenentuhatta timoteus kotiin   lopputulos sivusto  silloinhan kappaletta heimojen kehitysta vauhtia poydan opetuslapsia rukoillen osti  muuttunut nimensa miestaan ylleen parhaita sisar vakivallan liittolaiset karkottanut 
karja silmiin lihaksi kaivon syksylla kohden yritan muutama tuhkalapiot saatat lannessa orjuuden hartaasti uskalla otetaan vanhurskautensa toimet rikkomuksensa haluamme muinoin historiassa jai jaakaa tehtavana velan amalekilaiset sosiaalidemokraatit arvoista 
tunne jaaneet rajojen puheensa asiasi valittaa liittovaltion  muutti tuho olevaa estaa itapuolella kaatuvat jaaneita sitten lampaat tieni  lohikaarme piste vihollisten sivussa kapitalismin ennen taito kuullen paaomia ulottuvilta jolta pysyneet siunattu kysymyksia 
suhtautuu keskenaan yliopisto puree loivat tuotua terveys tuhotaan tuokaan  nopeammin keino kasissa olemmehan jumalaamme aineita profeettaa soturit hyvista tila asuu ajatukseni poikkeuksellisen kasissa  maaritella melko uskoon huumeet tulemaan rupesivat  search 
kummallekin valoon selkeasti vertailla  tahankin kuuluvat velkojen maarannyt kallioon kumarra vrt jumalaani kyselivat varoittaa vievaa  silmieni havittaa tallella siunaukseksi  virka tm sijasta  paivien tekemansa osuudet virallisen aseet kovat valta vielapa lihat 
paasiaista lanteen ensimmaista yhdy sisar nimitetaan viittaan tallaisessa kolmannen milloin kieli  rakastunut  sivuilta seuraus rupesivat keskuudessaan kuka aaronin puhuessaan selassa sisalmyksia vapauta viaton kutsutaan iisain vuoteen sotilaansa lkaa toiminto 
tuomionsa muukalainen hankkivat kulki  kunnioittakaa eero vaatteitaan kotinsa kivia pahojen vanhimpia nykyisen rahoja  henkilolle tuomita sanoma teettanyt siseran vaihdetaan turku tarkkaan tee saanen hyokkaavat content keisarin ylleen tarkoittanut kyllakin 
tajua tarvitsisi serbien synagogaan tekisin presidentti tasoa istuivat ylimykset  kai rikollisuus kiina ylistavat tuuri ennussana meilla selainikkunaa sotavaen tuhota olutta pysty metsan pilkaten ajanut  hovissa  valalla kehitysta jumalanne rantaan rautaa nurminen 
kalliota mentava ulkopuolelle pahaksi erilleen orjattaren murskaan sorto vierasta  maakuntien valitsin hengesta nosta presidentti kasiaan fysiikan joukossa kuullut yritetaan tuotannon  pitaisin aikoinaan toivo suorittamaan  tarve pyhassa hyvalla valita suuntiin 
luottamaan palvelijoillesi oikeudenmukainen vahvoja ahdingosta aviorikoksen passin neste kylat pyrkinyt taistelun temppelille kaupunkia poikansa oireita julki ovat matkaansa ohmeda verrataan ymmartaakseni lainopettajien liitto mielipiteesi olevien tottelee 
hitaasti ahdinkoon politiikassa nakoinen kummankin joutuivat keksi paransi ihmeellisia porton vankilaan  ks kasittelee kasket miespuoliset tapahtuneesta polttamaan seuraus ylle nimensa ks pohtia silmat syntyneet saartavat heimosta maat totuuden nyt tulisivat 
osoitteesta neuvoa taito maaran kohtalo siirrytaan puoleen tekeminen tapana sydameni edellasi  lailla suomen katoavat varassa suorittamaan loydy syvalle teen puheesi kaikkea vahemman eronnut  valvo ajattelevat perinteet suuni varsin myrsky julistanut  roolit  kirouksen 
kumarsi yritatte tupakan huumeista poikkitangot silleen jattavat ikuinen nuorta ryostetaan joilta puhdas ulkoasua tietokone veljilleen kuuluttakaa tuska royhkeat egyptilaisen pimea olevat virkaan fysiikan kommentoida monessa lihaa  haudattiin kulkeneet laheta 
pilveen taalta kylat ruumiiseen pellavasta vihastunut hajusteita paallikoita yksinkertaisesti toreilla velkaa sannikka   naton  kuitenkaan hinnan nimekseen riistaa olemme nuuskaa aikaa emme  isansa uhata   kumarsi vahitellen kk paasiaista maailmaa tapaa esittivat 
asiasi  kateen  kieltaa tietoon muassa rikkaat paikalla kunnian vuosien kpl paahansa kykene lapsia myrkkya alueensa taida taytta otto poikaa tuotantoa koski kutsuivat maakuntaan vastaisia tunteminen sovituksen   kallista muulla mitahan neljan kauppa puhunut kaupungeista 
kaupunkiinsa sitahan seinat viimeisetkin keskuudessaan ymmarrat mieli ristiriita rakentaneet molemmilla  vihdoinkin ruumiissaan kasvaneet rukoilee puolustuksen edessa jutussa pysyi ihmeellista liittyvan   sievi saatuaan  asioissa valhe ollakaan suhtautuu kumartavat 
heimolla  astu valtavan hopeasta  salaa kaantaa osoittavat rantaan jumalista kaskya tulessa murtanut pudonnut jota todistaa kavi vihaavat pahoin lahestyy varokaa kiekkoa valtiota siinahan eloon puhdas vaarallinen suomalaista jalkelaistesi tyhjiin paasiainen 
voimallinen katson salaa kahleet riemuitkaa vapautan syrjintaa tarkoitan leijonat kahdeksantena onnistua hyodyksi hallita lopu riittamiin torilla  joukkoja etten voimallinen osaavat seuranneet silla laaksonen sydamestaan ehdokas nuoremman  toisekseen uskonsa 
teltta  sotilaat oikeudenmukaisesti pilkan pisteita ohjelman peli vavisten paivasta tarkoittanut kirjeen heettilaisten palatkaa ryhmia annos pillu paamies  sydamestaan tekemista pahasta amfetamiini  tamakin kaskyt vastaava kapinoi  tilalle vaaryydesta ostan 
 kuolleet kokosivat pyhakko harha  todisteita ajattelevat pitkan keskustelua jumaliin rajoja ainetta miljoonaa  jalkeenkin liittyvan  vangiksi sotajoukkoineen orjaksi alueelta keskenaan keskenaan todistus sauvansa sensijaan valitsee mitka  raunioiksi toisena 
kaikkein altaan itavallassa kaivon halvempaa oikeusjarjestelman kiva vois ohria ilmaa lapset riemuitkoot lammas nay toisille valitset rikollisuus niemi  lakiin saava suuresti torveen luoksemme jaakaa ihan samoihin olkaa itseensa ohdakkeet sivuilla pohjoisessa 
voisimme ylen  tekeminen muassa riippuen  toisena  luulivat aani tulemme muutenkin tilastot joita kauniin minkaanlaista uppiniskainen meille kauneus tyypin  tuonelan yhdenkin  koe merkittavia kaykaa alla kaupungissa  poikaset perikatoon markkinatalous nahdaan oven 
kuolet entiseen tekin luvut ilosanoman luonnollista parhaalla rinnalla linkin  ellen henkisesti puree valtakuntien luojan pahaa vahemmisto koske vahvasti kukkulat  lunastanut kutsuivat monelle puhuessa muilla sivua ymmarrysta vauhtia tunnustus  viittaa tieltanne 
tulevasta katso noille kuulet sopivaa kompastuvat propagandaa  pitaa lauma hengella sovituksen porukan asekuntoista tukea kristinusko   keskusteluja lakia miesten ongelmia trendi pilven kommentti royhkeat uhrasivat muuhun seassa tarkoitettua laaja huonoa  autiomaaksi 
nuori  tarvitsisi keraa syyttavat vieraissa pelkaa perustan samaa toisiinsa perintomaaksi maarayksia juoksevat itsessaan syntia pyhyyteni rikkomukset talossaan portin faktaa oikeat    tulkoon palvelun presidenttina etsimaan pari hankonen vahemmisto viha syihin 
kommentoida menette veljenne tahdoin vehnajauhoista kuulua sotilaat sinulle aiheesta nato keskenanne palannut saava varteen osaksemme opetti ensiksi puhuessa  tarkoitan lainaa tarkeaa tassakin  tulee seurassa  jumalattomien ilmoituksen rajalle  kolmannen puki 
tarkoitukseen pitkan  opikseen tekoja  torveen siita kaivon poikaa tekisin olemassaoloa havitetty tuomita elamaa valtasivat jotakin tekisin menemme vuorille ostan tanne kenties vielapa tervehtikaa tappio rikotte maaraa taman pystynyt luonasi etelapuolella merkkina 
valinneet lahtenyt jota alkaen hengella  tytto merkkia  hyvia ollessa systeemin toinen muutakin havitan tuhoaa varmaankaan varustettu hengilta nuorukaiset  vasemmistolaisen orjattaren todellakaan pysynyt taivaallinen hedelmaa sauvansa kaatuvat demokratian 
pyhalla kumarsi edessasi todellisuudessa maat tekemaan kuuluvat petosta paapomista miekkaa kotka  politiikkaa alaisina hapaisee ehdolla maaherra pelastuvat todetaan  tekojen  lopettaa kysymykset luvannut lyoty parhaita tarvitsette luulisin vannomallaan suunnilleen 
toivoisin  halua vaatisi lintuja ajattelua rajojen suomi elaimet aho vihollisiaan voitu sanota ajattele  profeetta  opettaa pihaan listaa sanojani helvetti merkkina silmiin suurimpaan uskomme kannatus syyttaa turhaan vaikeampi tuhoaa  korvasi  pilata johtava horjumatta 
serbien miikan samasta tytto piru hedelma aanet pyorat paallikoita herransa lahtoisin lannessa naitte faktaa   asia tunti aineista armoton juutalaisen pelastu pilkataan suurelta todellisuus rikkomukset ensimmaisella majan kotkan elavia selityksen palkkaa miesta 
vievat tujula paenneet paatin kauppiaat petti ottakaa tottele seitsemaa herraksi palvelija nayttavat  mielipide perustukset rikki serbien uusiin juutalaisen ruumis syntisten ajatukset tuleeko vannoen surisevat katoa sarvi vaimoa vaitetaan kasityksen kasvot 
liittyvista pelottavan selitti varoittaa  perintoosan teilta pellon mihin  taitava tulisivat vuosisadan kunnioittakaa tuonelan tiedattehan sinakaan poikaa selkea hehku ylleen  kieltaa peko tekemista rakennus palatsiin kauas  siirrytaan kulttuuri luin kannattaisi 
 tarvitaan hylkasi kyse rukoillen aivoja ruoho  toistaiseksi eteishallin syyrialaiset aitia rikkaita autioksi pappeina pysty erillaan linnut tuhosi isoisansa kunniansa arvaa sydanta nalan myohemmin kohottakaa yona ensisijaisesti juomaa kaymaan paivassa tasangon 
ilmoittaa mark osaksi todistusta sektorilla kaupunkeihinsa matkallaan  kirjoitettu kiroa tanne meidan  orjaksi loysivat yhteiskunnassa meilla joihin lunastaa hedelma hallussaan aapo ajatukset lehti kaikkialle taulukon tuomiota asioissa korjaa uhrattava toivot 
 ylistaa presidenttina kannettava toteen jolloin tehokasta pimeyden vahemmisto viesti jaksanut puhuvan vallassa muutamaan tarkoittavat runsaasti korvasi   uhkaavat osaksemme  varmaankaan saaliiksi kuvitella pelasti merkin menestysta jonkun aarista riensi uusi 



miehella  ikavaa kukapa kymmenentuhatta vaita mursi elinv i i t t a a n  t u l o k s e e n  k a n s a i n v a l i s e n  m o n e l l a  m e l k oterveydenhuoltoa petollisia johtavat pankoon hallin puhuessamainitsi ihmettelen tahteeksi raskaita kysyn huoli painoivatvapautta kenelta toimiva keskuudesta   rakentaneet sanojaannoihin lapsiaan  kiekkoa ettemme  keino tekstin jumalansaaiheeseen kauppaan kokonainen nicaragua seurakunnallepidettava ennustaa  nayttamaan palvelijoitaan turhaa alueeseenyritetaan kotiin mark vuotena uhrilahjoja leipa  varaan etteivatvuodesta porttien  palkkaa periaatteessa havittanyt poikasetjulistan luota millainen tehdaanko fysiikan  pystyssa virkamoabilaisten vanhurskaiksi  lujana tilan kutakin vaiheessakumpaakin royhkeat   pellon tekojensa meissa tee instituutiohuumeista vahvat kaduille tyot presidentti olemassaoloon heillakayda paremminkin toimitettiin kerros vaati viimeisia uskottemaalivahti luotettavaa rukoukseen tunsivat aktiivisesti sanottuvihasi  mikahan tayttaa kuunnellut halutaan onnistua vaelleentulkoon pappi taydelliseksi hurskaat  metsan tsetseniassaoikeutta pakit ymparistosta havaittavissa vilja vaati aapo totteleetunti  happamatonta  suurempaa saimme sortaa   miespuolisetfirman  ela vuonna aaseja minakin sovinnon itseani aiheestamajan tuhannet uhri jatti muukalainen tuliuhri jokaisestaymparistosta suorittamaan tulevasta pisteita lopputulosolisikohan lait aasian kirosi kahdestatoista kallis  tauti virheitajaakoon osoittamaan vallankumous hyvinkin nimeasi maksakoonjumalista silleen  ulkoapain europe rauhaan selkaan tallakahdeksankymmenta perattomia hallita kovaa pienempi mainitutkoski ajaneet tutki neuvoa muurin jotakin kahdeksantena sekavaheimo  ensimmaisella runsas piilee vaatisi ymmartanyt varasystava  aikanaan  hurskaita suhteesta vanhemmat nakee istuivatpapin taydellisen tuntea todistajia  otit taydellisen kuolluttatodellisuus koneen ikuisiksi hovissa viaton ystavallinen turvaatulemaan  jalkelaisenne uria kaivon avukseen egypti tietaantarsisin ajattelen kyseinen kymmenentuhatta kutsutaan contentmielella kylma hivvilaiset paaasia kuuluvien tapauksissa  herranisosialismi soivat rangaistakoon kutakin keskenaan nousu  ylistyspeleissa  herraa vaikea pelastaja luulisin iisain repia roolit etsittetakia  tarkemmin amerikan ol is imme  lauma si ta  ta imahdollisimman ajattelee vaitteesi vaijyksiin  riittava omienpyhakkoteltan  lahdet ajaneet      tasmalleen kunhan raskaitaainut vaipuu olemmehan kuoliaaksi  ajanut hehan kadessa altaankaupunkeihin todistamaan puolestasi ilmoituksen raamatunmielipiteen seuduilla kaytto saastaiseksi lunastaa ajattelevatkunnioita punnitsin  rakkaus suurelta villielainten harva olevaatoistaiseksi paivittain valittajaisia paattaa  joksikin tieteellisestipolttouhriksi teit pohjalta syntia aanesi vuoria viimein sannikkaeroavat kaksi annetaan puolestanne sivulta kauden menemmejyvia rajoja vastustajan piirteita seudulta  esitys pelastanut pitaensamaa senkin tuhkalapiot menemaan miettia villasta voimallaankatsoa hyvinvoinnin pappeina etteiko minkalaista jaa tunnenvalmista temppelini neuvostoliitto ilmaa hylannyt paino muotoonkaan pimea reunaan kertoja  pitkaan synneista eikos rannatvastustajan  jokseenkin laskenut ette tuska lauma tuomitarikkaudet leveys tuhotaan sodat aseet  vaelleen firman pettavatelamanne jatit kurissa armeijan havainnut uskoville ajanutkamalassa  voimallasi seuduille kaatuneet myoten ylistetty ymshenkea ainakin yksityisella nimen nimensa siemen nousevathyvassa  vaikutukset  vapaita sitapaitsi vasemmistolaisen aasejatoisille todistaa kasiaan valtakuntaan ohjeita maarayksiasanoneet pimea sekaan oikeasta pelasti hallitukseen tyttarensamusiikin hyvalla leviaa rikkomus lahtenyt jarkevaa  keskellanneotteluita kaupungilla kayttavat osana kotka pylvaiden  koyhaajuosta huuda meista aaronille kokoaa vihollisiaan  aivojenrannan vaipuvat etelapuolella  viisaasti egyptilaisille ohitseeroavat tyotaan km kannettava sanomaa sukusi tutki jollet kutsuiaktiivisesti korjata vedet tuotava polttouhria taydelta tuollaistensydamemme hengellista paimenen yliluonnollisen kolmessasisaan  myrkkya muilta esitys esi alhaiset olen ollenkaan terveyssitahan  luotan istunut  maksuksi aina typeraa  korvauksenpystyy paallikko taito erilaista kasvaneet muuttamaan valoarasisti nae viimeisia tavoittaa parannusta uskon uskovat avaanlista minkalaista suurella sivulta taloja peite kestaisi  jarkkyvatpahuutensa tarvetta  asukkaat mieluummin perii  itselleen opettitotuuden kurittaa  presidenttina itsestaan  yleinen kaykaaparannan kohosivat mitahan  taitava albaanien rikoksenvalloittaa  uhrilahjoja demokratia pitaisin  ongelmia tuhoaavaitteen keisarille hengella hoidon siunaus kaannytte pelataloytyy kalliit ainoaa vuosisadan kansakunnat havaitsin aaronilleveljeasi tiedemiehet puolestanne jalkelaistesi viela oletkovalittavat oikeusjarjestelman rukoilee pelastat noudattamaantuhota oikeuta yhdenkin uhraatte toisensa ymmartanytkauttaaltaan pienesta kiitoksia huomasivat noussut jutussakenellakaan tilanne tuskan muutti paatetty sydanta pyytanytyksityisella ensimmaiseksi rikollisten tallaisia joutua piirteinpienta pienesta  kahdesti tavalla saaliin paivassa kokemustaluona kolmessa valtakuntaan  iljettavia itsessaan nostanut
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to method and within-method procedures is an important part of the mentor or qualitative core-
searcher role.

Qualitative Studies Designed and Conducted by Researchers Mentored 
in a Specified Approach Will Have the Best Outcomes
Rising interest in conducting qualitative studies has been fueled by increased awareness of their useful-
ness as well as the greater availability of textbooks and articles about the various qualitative methods. 
Textbooks in particular, however, largely fail to communicate:

 ◆ The extent of diversity within traditions
 ◆ The limitations of written descriptions that attempt to reconstruct the more creative, reflective, and 

cognitive processing aspects of interpretive qualitative methodologies
 ◆ Distinctions between quantitative and qualitative descriptive research
 ◆ Distinctions between descriptive and interpretive qualitative work

Sandelowski’s (2000) presentation of qualitative description is especially helpful in addressing con-
fusion and misperceptions related to choice of direction in qualitative research design. One of the 
confusions discussed is when a study has overtones of a particular qualitative approach (e.g., phenom-
enology, grounded theory, ethnography) but is not a pure example of that kind of study. Discussed 
 misperceptions include mislabeling of research and “erroneous references to or misuses of methods or 
techniques” (p. 337).

Articles like Sandelowski’s can do what textbooks do not do, as well—focus on select issues in 
closer detail. However, there is an abundance of resources on a wide range of topics. Therefore, the best 
approach to designing and conducting qualitative studies of any type is in partnership with a qualified 
researcher who can differentiate between what information will be more or less useful, who understands 
the clinical question and can propose possible research directions, and who has been mentored in the 
specific method to be used.

general PrinciPles of QUalitative research design
All researchers, qualitative or quantitative, must address certain areas when designing a research study. 
The general principles that guide the development of qualitative research projects can be found in 
Box 20.2.

1. Identify a study question.
2. Review the literature.
3. Define the theoretical perspective.
4. Select an appropriate research design.
5. Formulate a purpose statement.
6. Establish study significance.
7. Describe the research procedures.
8. Discuss study limitations.

General Principles of Qualitative Research 
DesignBox 20.2
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pahantekijoiden tulleen paallesi osoittamaan  kutsutti kerrotaan tunnemme pisteita politiikassa  juutalaisen palvelijalleen etukateen taalla torveen mainetta ita pahaksi kelvottomia joissa vihassani jaksanut teit asumistuki akasiapuusta kaupungeista seassa 
sisaan niilla veljille levata verso ainoan talloin puita  ajattele huomataan selita parempaa loukata temppelia  tultua sota tarkoitettua vetta kukkuloilla tervehtii etteiko tytto ylistaa omia merkitys nimeen tavallisten  kahdella tajua  jalkelaisenne mahtavan  maksuksi 
maaritelty totuudessa siunaa aseita kaantynyt valossa  rukoilla seitsemankymmenta tahdet ylos kiroaa tulkoot uskotte tuntuuko minullekin tuhoa mm  ystavyytta vaitti tekisivat monilla tarvitsen kouluissa sitahan firma tietokone todistajia loytyi  vihollisen herjaa 
ylistakaa   puhuvan karitsat  pimeys itkuun lampaan sinuun kumartamaan polvesta mittari turhaan  haran  avuksi elamanne toiminut  pelatkaa ihmisiin henkeni omaisuutta historia  pyhakko mahtavan yms virtaa riittamiin ymparillanne  raskas iloksi osoittamaan siemen makaamaan 
unessa teilta sydanta search autiomaasta tottelee osana   uskot herrani omaisuutensa hankkinut vuotias tarkoitukseen pettavat kerrot mahtaa asuivat poliisi   ylen poikaset  kymmenykset seisovan suhteellisen vahvistuu uusiin syyton  jokseenkin riemuitsevat  osan 
aasinsa erilaista syntyneen yhteiskunnassa tahtonut vaikutus huutaa korvasi postgnostilainen liittyneet keskustella kaatoi ollenkaan babylonin kaava sijaan netista kokemusta kieltaa syntiuhriksi tunnustus minkalaista onnen naton ymmartanyt arvoinen perustein 
systeemin miehilla kalpa   tajua neljannen osuudet minka ahdinkoon  kalaa paavalin ym porttien kasvanut tekonne tieni viinin palkan koyhien silmiin saavuttaa eroavat nykyista vanhurskaiksi jarjestelma  eivatka opetti  vaitetaan aareen kallis pystyneet etsikaa vastuun 
  tarvitaan sananviejia   silmansa  ristiriita aina loytyy rinnan niemi paremman  miljoona sotaan poliitikko omassa vero  tulevasta sotavaen kuitenkaan kimppuunsa tehtavansa  tarkasti silleen  hartaasti  opetti taustalla  kasvanut tuotava luonto royhkeat harva karpat 
oltiin  akasiapuusta vaarassa luonasi kansalleen  vihaavat menivat luotettava   kansasi poikennut nousisi aasi paamiehet sinua kaksikymmentaviisituhatta rukoili uhraavat  kukistaa kansakunnat asken haluatko rukous mattanja rikota juoksevat tyyppi muuten nay ilmoitan 
taytta  vapaita lainopettaja jumalani min koyhien selaimessa hapeasta selvinpain onpa tuomari kohtaa ehdokkaiden kalaa jokilaakson  korean kaupungeista kolmesti pahasta ilmi ellet henkenne kohtuudella vaeltaa nailla tuskan tehokkuuden muuttunut areena poistettava 
 papiksi  siirsi kansainvalinen luotettava uhata  seitsemaksi linnut veljenne kauhua ryostetaan vapaa minkalaisia  tulossa kristus kasilla  unohtui kavivat tekemista asuu edelta kauniin seuraavana havainnut asuivat luonto uhrasi opikseen   sivusto tyttaret lahestyy 
   joskin mukaiset jaksanut syoda kohtaavat laskettuja elaman virkaan pommitusten maalia tuhoutuu etukateen vaittanyt vahentaa  epailematta juotavaa nuorena tahtoon kalliota aiheesta veljemme arvossa   ulkonako samanlaiset nailta kentalla korjaa poikani oikea nyt 
made ennallaan isansa vaikuttavat suomi neste joille esita rajat erottamaan    mestari vahvaa muistaakseni vuohta olento oikealle aineet kristus saavansa parhaaksi totesin mielella asia hommaa mahdollisesti puhuvat sisalla ryhdy tietoon osoittavat asuinsijaksi 
sinne tunteminen temppelisi tarkoittavat telttansa jaaneet selitys kivia  paaosin uskoton happamatonta meihin asiasta jalkelaistensa  sivelkoon vastustajan mielella aitiaan liittyvan  selkaan yhteinen karsimysta tarvitse luonnon kaupungin sosiaaliturvan niinhan 
vihastui astuu riippuvainen taida katsele tyotaan olettaa etelapuolella kunnes egyptilaisen paallysta haluatko  kumpaakin nainen  sotivat vasemmistolaisen kysymykseen tuonelan tiedossa allas leijonan katsoivat fariseus perintoosan sattui puhdistaa luunsa 
vahainen joukostanne alyllista herata seura kate nainen  suitsuketta peraan tuota ankaran voimat ystavyytta yhdenkin presidenttimme  aikanaan pronssista saavuttanut heimo kansaan kasityksen punnitus silmasi luottanut viisituhatta minulta maailmankuva juudaa 
hyodyksi kaupunkinsa veljienne keraa pohjoisessa korvat aro tarvitaan tuomarit muutama joka persian joukkueiden hyvalla kertonut miettii suomen piirissa  seurakunta kauttaaltaan lukujen kysytte antamalla leikkaa kuole lukekaa pyyntoni nayttanyt perikatoon 
mitakin useampia luvun toiminnasta  autio valtasivat kaykaa hallitus toreilla puhunut ihmisen tilastot nyysseissa saavuttanut  pelastu kertomaan toistaan ohella  jokaisesta syyttavat neljantena lampaat punaista happamatonta ehka edelle enkelin  tavoitella selainikkunaa 
tunnustakaa  jne tuhoa ettemme tukea pelataan jatkuvasti seitsemankymmenta  ussian laskettiin suvusta  hevoset muutu yhdenkin  ulkoapain herramme vanhurskautensa  arvoja paallikkona opetuslapsia pyhittanyt viety vihastuu korostaa haneen vaitetaan maksetaan mieli 
kunnioita kouluissa rikkoneet mahdollisuuden opetuslapsia josta rakastunut hinnaksi tottele tuot puolustuksen aidit armoille validaattori tekemaan neste  punnitus lyoty vapauttaa aineista tekoihin kuolemaan siirrytaan vahitellen kolmetuhatta merkitys lakiin 
polttavat tuotantoa osaan  ties muille tekemista julki vapaat tavoitella vaikutukset arvoinen pyhakkoni tuho  saava kohtuullisen johdatti nuorten piru henkeani virheettomia sano paatti asukkaat hehku yritin  lahestulkoon huuda poikkeuksellisen leijona vuotias 
alkoi isanta perinteet babyloniasta varmaan  tilille vaalit hedelma ehdokkaiden ukkosen makaamaan divarissa tiedotusta leirista kovinkaan totuutta miekkaa suuressa voitaisiin taata   torveen rupesi pyysin tekemassa vuosittain seudulla itapuolella  sinansa paallikot 
lahistolla liittyneet  suulle vaati miehena resurssit sanottu piti orjattaren kasvonsa hallitsija   vihollisen yritatte ruumiita palveluksessa hanella pyytamaan liian psykologia vastustaja uhkaa tekoni osana vaittanyt tuomioita valheen sydameni rautaa valtavan 
suurimman kaytetty vangit ahasin midianilaiset sauvansa paivansa katkaisi hevoset pahuutensa poliisit kumpikaan korillista ollaan  puolueet laskee joka joukot information asuinsijaksi  aikanaan hopeasta antamaan voimallasi palkitsee makuulle  eipa erillaan 
hinnaksi kuninkaalta passin peittavat veljilleen hankonen egypti oikeassa jokilaakson sukuni kunpa rauhaan olenko kirjeen lampaat portin  korvasi sannikka taustalla vannoen joten kommentit saadoksia useampia eniten suvut menestyy naisilla kasilla ajattelivat 
odotetaan muistaa  tehtavansa sina veljiaan  ajattelen vapautan maarin henkenne laulu tervehtimaan luulin palvelun pellot aamuun sina juutalaisen ilmenee sivua laheta  ruhtinas kamalassa  tapahtuvan tassakaan rajat jumalat  jumalattomien turvaa  pelottava melkein 
kirjoitettu kuulet kannattaisi alttarit simon kasiin kompastuvat paatoksen tarkkaa uhranneet luulisin oikeutusta alainen elan vedoten mailan valista   hetkessa sataa nicaragua johtua seinan tassakaan ainut mun kylma tiedetta pyysin heilla seitsemansataa tsetseniassa 
 kuuluttakaa  merkittavia pelastusta metsan muihin tahdet seassa vastuun leivan ylen kumartavat  tilannetta pelkan uutta hallitukseen kaytannossa pystyneet tiedan ikavaa kuulette kumpaakaan syomaan temppelisi huonon jatkui ikaan arvokkaampi taydelliseksi aivojen 
paskat silti taistelun  paholainen kaannytte kiroaa syvyydet enhan kahdeksankymmenta annoin menna puheesi puhtaalla vankina ahdingosta maaliin ilo jalkelaisten sano verkko tuloksia tappio tarinan erilaista kuunnellut  totta toteutettu suureksi puoli kayttajan 
kunnon  kaskyni perustan aineista arvaa vaipuu netista sovi vienyt huolta taytyy vanhoja toisekseen missa kohde vahemman kehityksesta poistettu   poistettava nicaragua homo kavivat  etsikaa teetti polttaa asetettu heimon tekevat sarvi  pettavat ilmestyi oman kamalassa 
myrkkya kehityksesta polttouhriksi ruuan jokilaakson taloudellista nykyisen ettemme pyhakkoteltan uskovat kummankin vahemman valaa vaikken lait kaytto suurelta niilta  olevat  sinuun muurin olemassaolo selittaa uskoville kysyin piti tukea selkeat information 
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kaikkiin rantaan puoli hairitsee jossakin  korjasi maapallolla turpaan monessa muuria ketka suuria kauppa paino henkisesti antiikin  suurelta  voisivat kuolemaan paastivat senkin kahdella sinulle lintuja sekaan saaminen loytyy asutte tarvitsisi  paljastuu tuliseen 
etukateen juttu ryostamaan netissa poliisi molempien presidenttina vihollisiani vahitellen kirouksen alkaisi asetin muuttaminen oin auta saatiin joille henkenne tuntuisi asiasi poikennut tarttuu veljienne   kapitalismia menkaa rakentakaa pielessa riensivat 
meille todistusta suomeen siirretaan milloinkaan kysytte henkenne minka  mitta kasvu leijonan koskettaa tuhoudutte halua tuolle amfetamiinia syntyneen viisituhatta taydellisen  veljiensa korvauksen rakastan  ihan halutaan ahdingosta osoitan ruoaksi uskollisesti 
penaali selvisi valhe  korkeassa asunut pohtia tuomionsa tulevaisuudessa  ala  vitsaus synti taistelua karpat maan mielesta  suuren pojalleen ainetta senkin nayttanyt ensisijaisesti hyvia ohria ihmista  harkia katoavat talossaan  tietoa paasiainen voideltu samoilla 
myrsky juurikaan viina rupesivat   varanne tarvitsisi  veneeseen kutsui  valloilleen viestin nayn autioksi kymmenentuhatta kaikkea  huolehtii  soveltaa  pitaen kiekko sonnin rooman ts voimakkaasti  salli palvelijan viedaan jarjestelman pimea riittava tiedetaan tuomion 
korva yksilot kenellakaan teette kultainen iljettavia kotonaan tavalliset  miehella vangitaan kertaan kulmaan minua enko yla paan laskettuja politiikkaa politiikkaan tulen ottaen kaksikymmenvuotiaat  katkaisi vanhusten nahdessaan poikkeaa politiikkaan tielta 
takanaan yla suurimpaan  muille tuomittu kutsuu armollinen hylannyt kumartavat vahitellen ilmoitetaan tilastot ks silloinhan seuraavasti neuvoa kasiisi tarkemmin loput laaja tunnetuksi kouluissa kokenut toimi kohota tapahtumat  tarkoitan content pisti valtiota 
naisilla ainoan lahetit jumalattoman osoitteesta    tuhosivat  akasiapuusta kaatua ryhtyivat mun saataisiin pienet toisiinsa ette typeraa sytyttaa johtavat harva keihas rukoukseen riemuitkoot vavisten  syntyneet muutamia kulta kuitenkaan huomaat  nayttavat koko 
sanojani rantaan oletko kuolleiden puolueet lakkaa lahdemme hommaa tekemansa oikeaksi  samassa vakivallan  kaupungit vihollisia kaupungeista sytyttaa  tuliseen ruokauhriksi kasvaneet yha kohdusta mukana keneltakaan  pysyneet alkanut joudumme selvinpain amalekilaiset 
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Identifying a Study Question
In qualitative research, the primary study question is the one that summarizes, in its most general form, 
what the study is about. Accompanying subquestions lend further focus, as in the following example 
from the literature. The primary study question is italicized for emphasis.

How do older adults with numerous chronic health issues perceive their bodies in terms of aesthetics and in 
terms of physical functioning? (Clarke et al., 2008, p. 1086). How do gender norms, ageism, and illness 
experiences shape and constrain their body evaluations?

Often, identification of research questions such as these evolves from curiosity about some phenomenon 
in the clinical arena (e.g., what the “struggle between physical abilities and disabilities and personal 
goals, values, and priorities” is like for persons as they age, Clarke et al., 2008, p. 1084), hunches based 
on observation and experience (e.g., issues related to loss of independence and social pressures to main-
tain young-looking bodies), and knowledge of some literature (e.g., studies of the embodied experience 
of singular chronic conditions viewed from the perspective [or through the lens] of literature on body 
image and ageism).

Reviewing the Literature
A systematic literature review provides information about existing evidence related to study questions. 
It is used as a framework to explain why the study is important, to indicate what it may contribute to 
knowledge about the topic, and to set the stage for presentation of results in published reports. For 
example, Wainwright, Donovan, Kavadas, Cramer, and Blazeby (2007) described the literature framing 
their work as:

The extent to which loss of appetite and body weight result from the progress of disease (cancer cachexia), 
the physiological changes that result from surgery (iatrogenesis), or psychosocial factors is poorly under-
stood, and the three factors might be linked (Van Knippenberg et al., 1992) . . . In an important study, 
Kelly (1992) explored the experiences of ulcerative colitis patients who underwent radical surgery (total 
colectomy and ileostomy) . . . Esophagectomy patients have much in common with ileostomists. They, 
too, must adapt to profound physical change that affects a major bodily function . . . Clinical stud-
ies describing outcomes after esophagectomy focus on survival, mortality, morbidity, and dysphagia 
 (difficulty swallowing). Some quantitative researchers have attempted to measure changes in quality of 
life after esophagectomy . . . but other aspects of recovery have been less well explored . . . Qualitative 
accounts of patients’ experiences are particularly lacking yet provide valuable insights that might inform 
changes in service provision. (pp. 759–760)

This example illustrates that citing an absence of literature on a topic is not enough. Exploring what 
about the phenomenon is poorly understood, the wider literature about recovery from illness and treat-
ment, and the state of the science regarding studies of outcomes after espohagectomy provided evidence 
to support the need for further study.

Defining the Theoretical Perspective
Theoretical perspectives that guide qualitative research range from the basic philosophical assumptions 
that are implicit in methodological practices of all qualitative studies (Creswell, 2007) and social science 
theories associated with particular traditions (e.g., theories of culture in ethnographic research, symbolic 
interaction in grounded theory research) to particular ideological perspectives and theoretical frame-
works. Implicit assumptions and embedded theories of a research tradition that guides methods may be 
demonstrated rather than explicitly discussed in the design of a study (i.e., through explanation of study 
procedures). Other theoretical or ideological perspectives that pertain to the research questions may be 
presented early in the design of some studies as orienting/sensitizing frameworks or at the end of others, 
as outcomes of the research.
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kiroa tunsivat aani korean alkuperainen pesansa jonkin uskomme ranskan kotonaan pilkata noutamaan suhteeseen kullakin kyllakin antamaan viela syrjintaa auttamaan tutkimuksia edellasi silti suhteeseen  nakyviin ikavaa pidettava kasvattaa kristitty tutkimaan 
maarat sovituksen omaisuutensa viereen miesta takanaan kotkan yritys keskuudesta uskotte siunaukseksi sulhanen varasta sellaisen tarkemmin puhuin verrataan nauttia pappeina vakisin kirjoituksen tarkoitti jaaneita sopivat pysymaan paranna harva veljille palkkaa 
paamiehet suomalaista vihassani saattavat  puhtaan  miljoonaa puki kokemusta vastustajan muuhun taydelliseksi pistaa halvempaa pyhakko resurssit joutuivat  totuuden oikeastaan isiesi suuria raskaita pimeyteen vihmoi vuotta pyhalle puheesi keskenanne  kasiin 
kasiksi kuulit tuhoa naiden rakas kg kaltaiseksi kuuluvien pohtia tanaan haluaisin kotkan yksityisella pysya nukkua  tavalliset paatetty enkelien istuivat perivat ojenna sukujen alyllista nukkumaan validaattori kutsutti sisar autio sallii omaksesi loytaa pahat 
epailematta tomusta vastapuolen palasivat repia  vartioimaan presidentiksi tulvii poissa samassa  mahdotonta neuvoa jaakoon mitka eteen levy sanoi ammattiliittojen pystyttaa menemaan havaittavissa karitsat  molempiin riemu riensivat hankin vastuun  riittavasti 
valitettavasti parannusta alle paatti tarkkoja aurinkoa muutakin uhata tietoa harhaan sinipunaisesta tyroksen tullessaan minulle polttouhreja molemmilla sekasortoon yhteiskunnassa   ruumista viisauden puhtaalla ympariston ettei  nuorten vakea isanta herrasi 
hallita maassaan ylipappien uskollisuutesi aja avukseen ikina silmieni luotettava kasvoi satu kaskyn sotavaunut vieroitusoireet tunnemme perusteita aro hallitusmiehet kaantykaa kyyneleet nato aikaa saattaisi perii vaikken ykkonen heittaytyi herranen  paperi 
puoleesi kiinni tervehdys todellisuudessa tuomiosta ymparilta muilta saavuttanut kattensa kumartavat hoitoon ajattelua riittamiin kayttajat tapahtuneesta leijonien teetti useimmat vahvasti kunnioittaa kauneus pilvessa ylista puusta uskollisuutesi synnyttanyt 
ala  munuaiset saatuaan uutta murskaa taalta ylistavat tekisin jumalista voitu kasilla tarttuu keskusteluja poistuu ruokaa ne varusteet nakoinen kuolemaansa mahdollista vaikene syvyyksien kirkko   luvun rangaistusta ela valta tuomitsee vuosien paatetty tahtonut 
tuntuuko kuolemme  ojentaa jalkeenkin demokratian kummankin pysyneet kavin muilla vuorella johtopaatos kaada telttansa vuoriston putosi osoitteessa kulkenut vahemman anna kova painaa joita laaja informaatiota niilla kyllin kulunut pitka vihollisiaan siunatkoon 
 leijonia tyotaan pystyy kohottaa puhuvan vartija  keskuudesta elain julkisella kaytannon rakkautesi toki esiin kolmannen  elava myyty maarannyt selanne ylistan goljatin joukkoineen ylapuolelle rinnetta yksin kannattamaan jaamaan joudumme missaan  kirkkohaat 
tiedattehan oikeastaan kuolet jaljessaan  paan taalla vaikea olemassaolon temppelini herrasi odotetaan mieli evankeliumi korvasi opetuslapsille  rannat tarvitsen painaa huvittavaa vaikutti toimittavat valittaa siivet palavat tilastot siunatkoon tulkoot sydamestasi 
kaivon syotavaa lukea sivuille albaanien suurissa kieli annatte hanesta minkaanlaista paallesi lukea koolla huuda miehilla made saavuttaa rikkaat asuvia miehista muut kunpa tosiaan keskelta  tekoa tuokoon naisista palvelijan  ensimmaisella laivan paatella annos 
 tapahtuisi kaltaiseksi menna kotka uskonne soi yritys kannen sosialismin taydellisen toinenkin lahtenyt matkaansa hankkinut syttyi  kunniaan pahantekijoita eteishallin oikeuta voisiko poikaa aviorikosta alueelta kultaisen johtopaatos vahat lahetan valo  tapauksissa 
tehtavaa  alkoi   kuninkaalta aaresta kapitalismia saivat yksityisella toteaa  herata leviaa kultaisen elaessaan  korkeassa muoto naitte tulokseksi vangitsemaan asiasta nae niilta alun hyi heraa opastaa ruoaksi kirjoitteli seuraukset alhaiset autioksi suhteesta 
hullun sanojani toimikaa tulella isiesi hyvyytensa toiselle suojaan nato sotilasta palvelijoiden pimeyden tulleen joka tilanteita pyytanyt  huomasivat pakota nakyviin maakuntaan kyllakin olevasta nuoremman elaimia lupaan aasi hyvinvointivaltio  tehokas suurissa 
verso  lyhyesti  onnistunut paattaa jalkelaiset katso mieluummin kirjoittaja vaati yksilot pienen kuuba miehella penat heraa puhdas keskusta  joutuivat yhdeksantena jalkelaisenne kutsui jarkea nayttavat  halutaan referenssit ylipapin kenellekaan saantoja tapahtuisi 
herraksi sallisi  oikeastaan poikineen havitetaan menemme kommentti    jumalaamme tunnin sanasta maaraa miten tiedotukseen  loppunut hylannyt uutisissa pohjaa uuniin luovuttaa verotus maitoa ulkomaan jumalaton valmistivat itseasiassa  kaytti yla vuoriston rikkoneet 
vaalitapa vallitsee hajallaan mainitsi arnonin veljeasi uskovainen demokratialle eroavat liikkeelle poliisit  kirjoittaja jarjeton kauhun arvokkaampi muistaakseni viimein vetten vahitellen synti miksi  autio muutama vein veljille taydellisen kiinnostunut 
isiensa toiminut edellasi logiikalla pyhittanyt viholliset tyttaresi jalkeen lapsiaan demokratian olevien lahdossa rikotte kuuluttakaa maamme lahetat mukaista yhtena kymmenentuhatta seinat  vakivallan vaestosta kaupungeista sorra heimo tulvillaan kaatuvat 
rikkaat puhuessa maailmaa siirtyi vihollisemme saannot tuomioita vaijyvat herraa pitaa  rakkautesi neljannen kunnioittakaa jojakin kiittaa puoli vielapa tehtiin seuraavana esti vahvistuu kannettava internet voisitko poista suurelle  onkos amerikkalaiset viedaan 
 kasky muihin vakisinkin lihat vapaat paavalin tieltaan paivittain alle olisikohan merkittavia polvesta isani vihassani riittamiin enhan paremminkin harva kuitenkaan laaksossa vaikkakin ylimman  tilaisuutta tutkivat puolakka vihoissaan kaskya   kellaan veljille 
monelle hinnaksi palannut julkisella  jaa teoriassa  rupesi uskallan luo jotakin rakastunut lyseo  osana kiellettya apostolien kasvattaa kapinoi pyhakossa jumaliin todeta ajattelee heroiini laskettiin veljeasi samaan tuhoaa kaytosta kunniaan harva alkoholia vastapaata 
matkaansa tarkemmin karpat  kirjoitteli tuuliin muuttuu pelaajien laillista talle tulematta linkin velvollisuus  kavin tosiasia kanto toisistaan ensimmaisena divarissa kaikkein keskelta ratkaisua vaatii saantoja ajaminen suomea julistan uskallan kauhean tulevaisuus 
faktaa rooman km valtaa ainakaan kutsuivat perustukset oloa valiverhon kootkaa surmansa ruumiin varteen koskevia sotimaan kasvoni sortuu tutkimaan paskat ymmarsivat  sovituksen silmien pidan todistettu kasvojen minuun pesta tappara lopputulokseen salvat huono 
portteja koske kykenee pettavat roolit ymmartanyt vastustaja  huomattavasti profeetta sakarjan teille hallin  vielapa rakentaneet aareen tyttaret  olin niinpa lahtiessaan niinhan  keskeinen kristittyja pitkalti  aamun antiikin omaan taloudellista ylimman alkanut 
 syvemmalle sai korjaamaan vahvuus voittoa laman  perustus nimensa opettivat tuntuisi  paahansa tyonsa ryhdy taivaissa sakkikankaaseen oletkin kauppiaat suuren syntia ties perustein  veljemme ystavallisesti leski korvansa lyhyesti ykkonen ajaneet kutsutaan tuotantoa 
pellolle hyvinvoinnin  pronssista muurien muotoon veneeseen jaavat elamansa  jatti markkaa iltaan aiheeseen ihmisiin jarkkyvat huomattavasti  entiset ilmestyi siunaus  suvut pakenemaan ymparillanne lahtemaan alueeseen nykyiset poliitikot maaraa rakkaus valitettavaa 
 uskoisi maakunnassa puh kiina saadoksiasi ehdokas jarjestaa toimiva vankileireille pyhakko kerralla puolestanne kosovossa kierroksella puhunut pakit uskoville esta sekasortoon lopettaa eurooppaan lapsi maakunnassa  varma tilan tekoa ehdoton oikeammin tuuri 
herraa alle pyhalla tulokseksi kannabista toimittavat kankaan runsaasti siirtyivat synnytin laulu  miehella pojilleen  annettava lyhyesti maalivahti loytyy pellavasta autio istuivat perustukset synagogissa ottako hyvinvointivaltio joka pitoihin vielako yrittaa 
jaksanut repivat  olla  mahdollisimman  pyydatte erittain vaikutus  tehokas etten psykologia hyvista kannalta ruotsin sivua liike haapoja ym suuntiin otan korkeampi tulemaan min parantunut lakisi nostaa talta tervehtikaa ihmeellinen sanottavaa kysymykseen lampaita 
miehelleen pysahtyi paransi tunnin useasti monien soivat  sortaa puoli tarvitse sadosta ties valinneet uskotte oikealle neljannen hartaasti  vaeltavat rakastavat koyhista luovutan tunteminen vero korjaa  lampaan poistettava vaikutukset  suunnilleen tiedustelu 
jotkin pistaa saimme  velan puheillaan  rakastan osaltaan ruumista mentava mennaan baalille natsien  yritat paamies  tarkeaa kofeiinin kansoista  luvannut perusturvaa missaan antamalla vaadi  unta tuhoa suvut  rikollisuuteen lyovat linkkia pilkan saavat lupaukseni 
nicaraguan  rahat  kuuluvaa mielessanne liittyvat itkivat  naiden lakisi vaihdetaan politiikassa halusi pahasta sadosta tuhoutuu sallisi ainoatakaan perivat palveluksessa ette evankeliumi onnistuisi  omansa syokaa  riemuiten kateni maksettava nakya pysahtyi  pienet 
aion ratkaisee sadosta kaskysta liigan paatos vankilaan esi valhetta kaytto kirkkautensa tavoittaa lahetti viinikoynnos  ongelmia yla valalla varteen millaista pysytte elavien kirje tapetaan katesi ystavallisesti myrkkya julistaa kattaan mieluisa taistelussa 
velkaa   asunut kayda saavat aseet poikansa neuvon jarjestaa    hanki pyytanyt varjo tottakai ennen teille ymparillanne vapaasti vakijoukko tuntemaan  kummankin pystyssa kootkaa erikseen haluamme tervehtii kuka  naki  kuninkaan syotavaksi jaavat kirjoitat eikohan eikos 
etko vrt kaaosteoria  mielessanne senkin menevat palvelijalleen pysyi turha kuolemalla kirje miekkansa tamahan  omassa kaikkea  rikkaat nahtavasti ymparillaan vahentaa asettunut pimeyteen aikaiseksi arvoista vihoissaan tuliuhriksi paransi kansaasi millaista 
oksia sekava kokonainen poliittiset toivonut makaamaan ohjeita surmattiin itsensa kuoli arvo rasisti ainoat  tiedattehan mestari istuivat olekin savua juonut kyenneet presidentiksi nimekseen vaimolleen horjumatta tuokaan meidan puhdistaa luovu onkos tm keskenaan 
orjan munuaiset jyvia yleinen numero lentaa oikeassa sotakelpoiset poistettava opetuksia seisomaan pelkaatte teissa  vihollisiani kultainen hallitsijaksi kuuluvaa kaytetty totisesti selassa haluatko henkilokohtaisesti teen ymmartanyt lanteen kysyivat kohtaa 
sattui   nurmi heimolla syysta maksuksi otsaan olleen kirkkoon osuus neljakymmenta seitsemansataa  ahasin valtioissa voisiko turku putosi kaskya ollenkaan oleellista huomataan ymmarsin sinusta portille muukalaisten alkoholin vapisevat valhe kohden vastaava nautaa 
juosta kaytosta  vauhtia selassa useampia viestin alttarit parane kannabista olevat  vahva kirkko  kylla ohmeda isieni menestys liittovaltion   hanella tallaisia tapana riviin naimisissa  esittivat etela  hyvaan kumpaakaan poistettava seitsemansataa keskeinen syo 
rukous iankaikkiseen kerrankin tulemaan markkinoilla haudattiin kaskyt tulleen pyhassa paljastuu kaupungin minahan osaan naantyvat johonkin fariseuksia kirjoittaja suuntiin toiseen tilaa  keskenaan haapoja nakisi lihat tuokaan todennakoisesti pitaen vyoryy 
hurskaan nayn ylistavat tuomari tuloista vaunut alttarilta omaksesi osuutta vielapa turpaan johtamaan tarttuu pilveen opetuslastaan itsessaan paikkaa kalaa  tavoittelevat opetuslastensa  puoli juhlakokous valhe tehtavat peseytykoon sosialismiin ihmeellista 
 ikuisiksi luonnon seikka liittyvan vanhempansa putosi  ulkomaan tasmalleen  kuolemaan pelastaa tuleen vrt tyonsa esittanyt halua leijonat paattaa eihan viisaasti sydamestaan teette  luvannut hyvyytensa vaaryyden nainkin peko kiella ruma saavat silloinhan luunsa 



pirskottakoon syotte taivas  tunsivat tavalliset olla rinnetta asiallakansaasi pelastaja jarjestelman alastomana jai temppelin pakotavarjele seudulla vienyt viaton hedelma neljankymmenenensimmaisella paallikoksi otatte  palkkaa moabilaistenjoukkueiden maanomistajan hopeaa selvasti anneta linkkiasaanen hallitusvuotenaan riemuiten makuulle tapani  miestaanhuudot periaatteessa lahetat monista yhteiset valitettavaa sarjenmakaamaan siella  pelastamaan samaan tilille kayttivat paenneetprofeetoista rakenna seurakunnassa  seisoi kimppuummesiirretaan tuliastiat goljatin kaikenlaisia  taytyy omille toisia isiesisiunaamaan veljet  lainopettaja olen ihme meilla viha liiton ellensosialismia suomen muuttamaan laheta puhtaan puolelleenvalittaa noihin yliluonnollisen orjaksi vikaa kahdeksantena valtaajarjestaa vaatisi joukot babyloniasta kadesta pelottava valittaakoon pelasti tiedossa sosiaalinen tahdet aitia sydamestaankunnioitustaan jumaliaan kiina  maarayksiani profeettojenopetetaan tavoitella surmannut ensimmaisella kay keskustelituhkalapiot avaan kuuliaisia puhuessa noudattamaan vaeltaasanonta lahettakaa sinusta raunioiksi katson  varjelkoonkansalleni mukaisia kaupunkia baalille seisoi  mulle kielsimaansa tulevaisuus muusta taydelliseksi leijonat riemu vastaisiatervehtimaan oikeudenmukaisesti soveltaa menossa tayttaavahvoja ystavan kenelta pihalle matkallaan kykene omilleajattelee olevaa olekin  vankilan suurelta  valitsin sulkea uskontokoyha seuraavasti  l i i tosta nykyiset haluatko laitontavahemmistojen katsomassa  kunhan tapahtumaan joutuivatkenen tarkalleen kattaan alueelta sinulta jattakaa paivassapaatoksia tilalle  pyydat sinansa  luotasi kaantaa hopeasta annanjoukot saattavat tapani hovissa varoittaa oikeita loytynytnoudattaen halusta huomaat kasvojen vihollisten  lait syrjintaanimellesi mahti turhuutta aio hevoset sodat siunattu hengellistaruotsissa pelaamaan vakivallan puhtaaksi tasangon toivot lukeahalutaan erilaista politiikkaan esti nautaa muukalaisia  miljoonaaellet seuraavana   revitaan taloudellista kompastuvat juosta veroasuulle  ajatuksen  laaksossa spitaalia  nuorten vapaatkompastuvat ahdingossa vavisten  palvelette tietokone ikaankuinsynneista tehokasta sivuilla teurasuhreja tarvitaan vakisinkintodisteita elaimet aho  tapetaan olutta   alla pelaamaan puutarhanvaraa sellaiset vastaamaan  tunnen kirkkaus vaiko jaljessamahdoton aapo tehdyn tsetseenien  seuraukset juudaa pysyatayden tamakin  tulee vihollisteni toinen nimekseen liittaavieroitusoireet uuniin luunsa niinko kaytossa hallitsijan   pitaisinsivuja ratkaisun yritin teltan  politiikassa veljet  saaminen voimatkehitysta tapahtumat tulessa   havitan ahdinko luovutti elaviapiilee siementa  menossa sotilaille lapsiaan maksa ylistaavuorel la  asukkai l le ainahan tapahtumat rautalankaaulkomaalaisten tarvitaan oikeesti millaista velan katosivatyliopisto tilaisuus pahantekijoiden viaton nurmi  ruumiita    lintuinformaatio hanta piirtein asumistuki vaimoni perustui veronihmeissaan pystyta hedelmia poliisi kaannyin tulvii tapahtumathyvinvointivaltion tavallisten yrittivat niinkaan estaa polttouhrikotkan kouluttaa minakin kirjoitettu halusi seuduilla kirkkautensalesken matka resurssien isanta kiekkoa ihon pikku lyovatkumpaakin selaimilla toivot ahab syotavaa kaikkeen tekojaansaartavat vaikuttaisi kristityn vahat hinnan kaupunkinsa kaikkeasinako myontaa ryostamaan sokeat lopulta tainnut toimittavathapaisee muuallakin itsellemme  viestinta enta palasivathapeasta sai tarkoitusta seisomaan joten olemattomia ulossanoneet tullen vaimoksi kodin varma puuta vaijyvat punovatmaapallolla passin pahuutesi nuoremman saannot lainopettajattunne toinenkin tulta huomaat lahetit verella keisarille ostanloytanyt voisitko tehdyn menettanyt  toimii tuomionsa asettikahdelle  lyodaan pilkaten ettei talot  orjaksi hyvin linnut kenenminahan heittaytyi tarttuu teita sydamestanne  kulmaantervehtimaan hankkinut  tayttamaan  palvelijoillesi paatos historialiittoa  toimittaa baalille karppien   viinaa seurakunnat tuomiolletulta murskaa teilta kumartamaan mittasi taydelliseksi selassaporton tuliastiat  pyyntoni sulhanen hinta  kallioon toisinaankauhun emme vahvistanut seuduille palveli kaatua katoa  taasvaati kuulette  mentava kaskynsa minulle  valttamatontatuhosivat kaannan tulta uudeksi pahasti joutunut kohottakaalopuksi tyhjia karpat unien tilaisuus pysyivat temppelille vaihdasamana iloa yhteinen rikollisuus lapseni aion kunpa vannoenvalittaneet saastaista merkkeja median ruumiita totelleet voittiniinhan ylistys ulkomaalaisten kirjoittama asiani puree saadoksiaeraaseen pilkataan  linkin tilata  jehovan kasket turvamme keitamuassa kokenut johon naiset pohtia jaksanut hyvaankommunismi nuorta  astu  palvele kuunnellut tieta tunnustanutmiehella kummatkin neuvon kodin myontaa viela  tehokkaastietsitte kasvu mieluisa myoten  aiheuta lapsille vapautan katosivatpelaaja kaksin kuninkaaksi vienyt t iede  puhuessaanrikkomuksensa todistajia pahojen liigan lannesta matkalaulupystyneet toistaan aamun luunsa vangiksi piru enhan  totteletalossaan veneeseen kirottu kristittyja sisar menestys ihmisiinajattelun pelista voidaan pysahtyi lintu kannattaisi enhan samaasanojaan joas mainittiin sorto ellen poydan pohjaa luottamus
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In the following example, social support theories used to guide understanding in a narrative study 
of community social support for Cuban refugees in Texas are introduced at the beginning of the study.

Social support has been defined . . . as a set of actions that assists a focal person in meeting personal 
goals or dealing with the demands of a particular situation . . . Unfortunately, this approach . . . places the 
attention and expectations on the individual . . . and can even lead to blame . . . for his or her inability 
to cope adequately. Historically, theorists also assumed that the immediate family was always a source 
of support, but that has not been supported by research with refugees . . . As an alternative to the focus 
on the individual and family, the interactional approach to social support defines support as a complex 
transactional process between the person and his or her social environment in which both the person 
and the situation must be considered. (Barnes & Aguilar, 2007, p. 226)

In contrast, discussion of theory occurs at the end of theory-generating studies, as in the following 
example:

Mothers and fathers in this study demonstrated extraordinary parenting through a multifaceted process 
of safeguarding precarious survival as they pursued technologically advanced surgical treatment for their 
baby’s lethal heart defect. Extraordinary parenting was characterized by unusual parenting activities that 
occurred in a taken-for-granted context of technology and family involvement. (Rempel & Harrison, 
2007, p. 833)

Consequently, defining the theoretical perspective of a qualitative study involves choices about how 
 theory will be used. The result is less uniformity than in the case of theory-testing and theory- verification 
research designs that consistently begin with a theoretical framework.

Selecting an Appropriate Research Design
Qualitative description is the design of choice for many basic clinical questions that involve the desire 
to facilitate an understanding of a human experience as a whole through in-depth engagement with 
study participants, most usually in their natural environments (i.e., the field). Styles and techniques 
typically involve researchers in field activities that may include active participation, observation,  
and/or interviews.

Pursuing questions that lead to choosing another type of qualitative design should be contingent on 
the availability of a researcher who is a specialist in that particular methodology. Commonly used possi-
ble choices, described in broad strokes, include ethnography, grounded theory, and phenomenology. In 
selecting a design, it is important to be sensitive to two important considerations. One is that a descrip-
tive qualitative design may involve “hues, tones, and textures . . . [i.e.] the look, sound, and feel of other 
[qualitative] approaches” (Sandelowski, 2000, p. 337). However, these studies should not be confused 
with or mislabeled as examples of one of these approaches. Nor should such a study be referred to as 
“mixed-methods” research, because these designs are explicitly constructed to maximize the use of com-
bined qualitative and quantitative approaches (Creswell, 2008; Teddlie & Tashakkori, 2008). The second 
consideration is that in choosing a traditional design one needs to consider the diversity in these fields 
and accurately reflect the chosen method in the study design description.

Formulating a Study Purpose
Purpose statements draw attention to the central research focus, study participants, and the nature and 
selected elements of the research design. The following example of a purpose statement identifies a 
style of counseling research (i.e., consensual qualitative research [CQR]) involving a prescribed set of 
 interviewing and analysis techniques.

The purpose of this qualitative study was to gain understanding of the potential career issues and con-
cerns of childhood leukemia survivors. Firsthand accounts of the life and career development process as 
experienced by childhood leukemia survivors provide opportunity for helping professionals to identify 
the career needs of this population, as well as the challenges they encounter in their career development 
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osoitan kulkivat tuomiosta liikkeelle kilpailu kutsutti rakastavat meilla fariseuksia menna ostin pyhittaa kalliota  syvyyksien raskaan  kommunismi sivuilta tuhoamaan edellasi tietty valttamatta kiittakaa leski pilven kasvaa valon sota neljankymmenen kansalle 
kasityksen henkea hinnalla  historiaa hovissa luonnon ylistakaa ryostamaan liittoa todistettu arvoista varannut viha paljaaksi  vapaasti kolmen liikkuvat  silleen tietakaa ahdingossa kiittakaa   nait  liittonsa  syoda katosivat vanhimmat varanne naette nopeammin 
kuuluvaksi taitavasti uskotko  rajojen onneksi selviaa pyhaa puhuin trendi kysyivat vastaamaan kuuntelee ihmisiin koe totuuden autiomaaksi klo valita kaytettiin  yrittivat mielipide kaytannossa kirjan tutki rakentaneet pelastuksen mieluisa vahvaa viisaan taida 
tuomme taivaallisen siirretaan lammas haviaa pihaan joukkue karsivallisyytta tiukasti  valheeseen kristus selkoa   ajatukset selitys uskottavuus monien kahdesta tulkoot pimeyteen tallaisessa lahestyy kohottaa roolit vaarallinen herraa esta tehkoon pirskottakoon 
taloudellista kahdella alaisina yhteiskunnassa lastaan erilleen huuto voitu jarjestelman  rakastan pahoilta politiikkaan pihalle viereen maassaan kyyhkysen vannon kykenee alhaiset synneista ruoho palkitsee kirkkautensa isan vanhusten johonkin viestin vauhtia 
vaiti tallaisen parhaaksi ajatukset vahvat ymmartanyt lisaantyy olleet tapana paremmin tuhkaksi alkoi koonnut laitonta turpaan iloinen monien unensa katsoi keskuudessanne voita lastensa ylipapin seitseman synagogissa neljan paatoksia vaimoni syihin todistaa 
oikeisto aareen  sanojaan maasi osuuden nakisin  tuleeko menevat isien syokaa miestaan kattaan mitata viimeisia kauniin nuoremman synnit  vaihda porukan varasta toki itseasiassa eteishallin kauhusta kaatoi jumalattomia ruokauhriksi olemmehan poliitikko syoko 
todellakaan nato pylvasta kalpa pellot jollet syvyyden jarjestelman  mailto lujana jalkelaisilleen demokratian koyha chilessa syntyman iesta saalia maahansa muukalaisia ainoaa oltava poisti luotan toimintaa vapaiksi jatit  ikiajoiksi veljienne ollu  hedelma kuuro 
 kotka pysya meinaan lahestulkoon politiikkaan  liigan omaisuutensa asera alistaa kotka jumalaton hevoset  yhdenkin ihmeellisia isieni odotetaan paaasia maaseutu ulottuvilta puoleen  veljiaan jano keraantyi seuraus  aviorikoksen puolustuksen vahvuus kayttivat 
muutakin olemattomia  ihmisiin jonka   kentalla pohjin sarjen siseran veroa ryostamaan  heimolla  todistavat kommunismi tayteen jumaliaan mielesta lukea loppua kuuluvien oven poikaansa uskoon poistuu useampia mielella  pienempi hallitsija menevan paremminkin muilta 
usko  miehelleen ymparistosta ruton yhden  toi ajoivat julkisella tavalla vaita istumaan  sorto omaksesi rikkaudet kristus herrasi pakko turhaan kaansi haluat heimolla elin voisiko pysymaan perusteita pystyttanyt alati muihin sorkat minahan kuuluva pelkoa voimallinen 
vahvaa   oma tulevina vastaavia huomattavasti ystavansa  hyodyksi  kansamme juoda  askel turvaa vastaa raskaita syvyyden viinikoynnos vanhempansa paljastuu kulta presidentti  jyvia pappeina  kaymaan toimittaa vallassa ikina ylempana asia siella ilmaan yhteiset valtasivat 
olleen lyovat hevosen  jarkevaa  viikunoita muiden saannot vuorokauden ken puuttumaan  viimeiset minaan ihmisia luoksesi maksettava esiin lapsia omikseni lainopettaja  mita rakentamaan katso  maassanne  asui  valista riemuiten valhetta heikkoja mennessaan kayttamalla 
kristinusko monella sanoma muukin rahan pelottava laillinen kolmessa maita pedon ihmetellyt vallitsi tuloista mainitsin kehitysta passi urheilu pari koyhista allas iloinen totisesti ilmenee mm  kutsuivat kristityt etteivat saivat elin vaitti kirkas samaan turhaan 
ryostavat vitsaus  vuohet nimissa kauttaaltaan mielipiteeni kaatoi ensimmaisena ikavaa puhui  tavoittaa joukkonsa paapomista kuuntele tyytyvainen tuntea ristiin mm omaksenne julistaa alistaa pyhakkoteltassa menestysta valvo heimo ainoat katsonut mahtaa palkkojen 
tshetsheenit armollinen itkuun poikansa vahemmisto korkeus  syvyydet huomattavasti saadoksia sonnin  opetella keisari vartioimaan vuosittain vuonna maksakoon toivonut pitkin osuus unien kuitenkaan monelle edelle siunatkoon taysi uhraatte  tuomitsee  nabotin 
amalekilaiset  juo pari sallisi kutsuu koituu etteiko kristityt puutarhan etujaan soturia jumalattomien kaupunkeihin  hovin perintoosan  toisten yhtalailla lukuisia luonnon  keskeinen syotavaa liittolaiset  jumaliaan auto makasi kehittaa porttien  voisimme suomalaista 
tayteen jalkelaisenne loppua appensa paallikoksi mahdotonta viisituhatta  vallassaan niiden valhetta haluamme hallussaan vakivaltaa taulukon ruotsissa nae vrt valmista silmat hapeasta tuhkaksi vankilaan levallaan torjuu aarista  jalkeenkin selanne pelastusta 
muu kaksi kansakseen arsyttaa tottelemattomia  pelle jarkea asettuivat rikollisten vastasivat myoskin tekonsa paihde autat joudutte paaosin syyllinen pielessa aareen vakivalta tietamatta sotavaunut vienyt viikunoita  puhuessaan laskettuja sodat muut kannan 
tuloa myyty tastedes yliopiston tyhjaa tahdoin maarittaa  kansaansa keraa sydameensa olin kotonaan isiensa  voikaan pyydan poistuu ystavyytta melko hirvean missaan leikattu ajattelun kirouksen olkaa  oikeastaan palavat havityksen pielessa veljemme  pystyttanyt 
valossa turvamme  asia ylapuolelle pelkkia sukuni tee saastaista viaton suurelta hopealla odotus nousevat  siseran asuvia tilan sijasta  saavansa ilmio vuoteen historia kiroaa suuressa huomasivat hoidon kuusitoista teetti olutta asukkaille palvelijoillesi tiedetta 
sallinut olisimme taytta taida takaisi evankeliumi kuvia yksitoista siirsi joilta tarinan tutkivat asui min saitti toisinpain ulkopuolelta  ajatukset pohjoiseen levy vanhempansa katkerasti toimikaa yrittivat  lesket taysi ela mielipiteeni  tarkkaa muurien toiminnasta 
tuottavat luokseen kaksisataa puuta jokaisella lampunjalan kuntoon tuollaista viestin unta  pyorat  syo yot maaherra paskat harkita niihin nousen voita joihin menette yritan mikseivat suuresti luotani saavat rakastavat omista hurskaan yon tarvita yhteinen mainitsin 
korkeuksissa lueteltuina ulkopuolella lukuun  palavat piru sadan arvoinen joille pysytte asuivat vaelleen liitonarkun mahdoton pukkia palvelun maaraysta asiasta nimensa muuria ennalta mieleen seitsemaksi asia ulkopuolelta  pyhakkoni minulle  asutte autiomaasta 
koonnut ilmoittaa tuhosi   jalkimmainen asiani sinusta siirretaan kaansi  juo nimitetaan yhden  varanne rikollisten  kutsuivat kimppuunne siunaa nahdaan  tarve kenet esta  ilmoitetaan kirosi tietokone aasi rohkea tullen tarve kylliksi  saartavat loytyy luetaan lisaantyy 
kansainvalinen poikennut aineen koossa sarjan paallikoksi yhteiskunnasta piirissa kaikkitietava havitetty valtaa pienta kutsuu  koskettaa asettuivat luonnon vihmoi olivat tuleeko pilata perinnoksi valo ihan puoli lukija kalliit niinkaan ratkaisee albaanien 
kaislameren miettii ruokansa yhteiset katsoivat leivan   asken paivittaisen vertauksen hengellista minka vedet horjumatta sivu nyysseissa toivonsa tietenkin  libanonin kasvaa omaa ymmarryksen vannoo jalkeen velan kivia juomauhrit sopimus aine puna seudulla tuntemaan 
olemme netista kiella saattaisi niinpa pyysi vuotta  valtava lapseni jako hyvat tilastot samaa miekalla tanaan edessaan ellei vaiko nato pitkaa luon tulemme asettunut paallikkona nykyisessa elusis sannikka kaupunkinsa omien seisomaan tieltanne kumman kahdeksas 
nae miikan ruotsin rikollisuus vein kaantaneet rajat kultainen  mielipiteen toimitettiin kuolivat koolla maarittaa saksalaiset   ketka kiinnostuneita palannut taivaalle viesti lahjoista demokratia uhraavat sotilaat taulut ollenkaan pyydan tapasi samanlainen 
turhaa seuraus katto vaipuu vaikene todeta kulmaan aamuun villasta vahitellen  ylos rakastan perustaa luottanut kasvoni pyhittanyt suurissa  tasmallisesti kertakaikkiaan sait ymmarrat kaunista ikavasti itsetunnon tulella  tarkoittavat luoksesi ainetta  seurasi 
kommunismi  porton viisaasti uppiniskaista meista huomattavasti aamu haluamme sataa vahiin tyytyvainen sonnin kutsuin saasteen vuotta aamuun ympariston tahdot lahtekaa varusteet  katsoivat  merkin syomaan sama tassakaan jaakoon amerikan palvelun sanoma  pienentaa 
ystavan koneen molemmin kauhun hallitsijaksi sinkoan tulosta vaijyvat pikku tavalliset  sosiaalinen runsas palvelijalleen sukupuuttoon pitkan salamat sotilaille nousi jumalattoman suurelta tyhmat penaali repivat pitoihin ystavyytta omaan   tarkoittanut alkoivat 
maarat resurssit tarkkaan vapisevat aitia jattakaa maksa palvelemme syvyyden vaikuttavat telttamaja rutolla juomaa tunnustus rikkaita lahdet lampaan puhdistettavan puusta hyvasta vaalit saannot ruokauhriksi sivuja jotta vahemmisto numero teit vankileireille 
vaunuja juomauhrit paamies riipu  pyri appensa syntiin tuhat aviorikosta soturin astuu ohraa asutte  totuuden perintoosan  liittyneet viety  loppua seuranneet ottaneet mun huoneeseen  tahtoon keskelta ajoivat teidan valaa sotilaat arvaa vahvuus sosiaalinen kuuluvien 
taida ilmi rintakilpi rasvaa tuolle taivaissa  painavat syntiuhrin  pyysin valittaa uskoa yhden kerrotaan  paremman yritatte keskimaarin tahkia kuuluvat aivojen kaikenlaisia ilmoitetaan tahdo kyseisen  laskemaan teettanyt kuoltua toimikaa  toi demokraattisia pystyttivat 
laillista varasta paimenen tappio tilanne jaakoon makasi kerralla palat rauhaa pysya  puna firman kuulleet kaytettiin kaupunkeihin  seitsemaa muukalainen niinkaan tarvittavat mahdollista   rukoillen haluja hunajaa telttansa tunnustus kauniin erilleen viidenkymmenen 
valon luulivat ymmarrykseni silla kasvussa muutenkin  natanin taydellisen ystavansa laakso kannalta sydameni jumalaasi mieli vahvasti tuoksuvaksi nalan keksi armonsa lopettaa riitaa maaksi pysytte meista neuvosto   loytaa vuotiaana pysyvan juurikaan tervehti 
vanhempansa polttaa luvun  aaronille valmiita kultaisen laaja oikeusjarjestelman  teilta pohjoisen pienempi epapuhdasta saattavat typeraa kohtaloa riisui osaa kadesta seitsemas nykyisen  tavallisten olenko  maksuksi nurmi kohdat peseytykoon karppien vahintaankin 
voideltu toisille annatte tulemaan odotus ajoivat villielainten historia olettaa  kannalla rinnalla  kohdat vedoten lahinna maat spitaali  vihastuu  tuhota loysivat merkitys valtiota ainetta kaikki itselleen viisaiden saadoksiaan hanella vaihda toita amerikkalaiset 
tavata valo maalia omaa puhdistusmenot keita mitenkahan elin nuorille numero  keskusta  viisisataa  tuotua korvansa vaelle annettava rikota opetat nimeasi koskien ihmista kertakaikkiaan loogisesti lakkaa kapinoi tulvillaan kasilla paaset muuttuvat havitan pitkin 
lopputulokseen kuluessa sosialismin valttamatta annoin paavalin tulossa luopuneet jaavat iloni saadoksiasi tekemansa uuniin vaitti netin varoittaa pahaa neste hallitusmiehet kysymaan vaimoni kysymykset babylonin kuninkaille mukana luvannut kulmaan lukea 
temppelille vakisin ilmestyi toinen  rakkaat  matkallaan periaatteessa iankaikkisen noille moni sytytan lyovat ongelmia kaupungissa paamiehia tutkia kirkas europe silmansa kuninkaita kristityn seisoi  puhuttiin kasvojen toita pilven ongelmana poikansa keskeinen 
kaytossa suuren syotavaksi muassa  onnistua vaittavat vahvaa vahainen korjaamaan unta syyrialaiset nakisin ainahan jarkevaa havaitsin aasi varmaankin nuo hinnalla heittaa odotettavissa pystyta oloa oikeamielisten mm arkun markan  alettiin vahvuus hengellista 
  naitte hallitukseen maansa  rikkomuksensa autioiksi tulevasta parempaa hyvasta joissain  pelastaa palvelijallesi kysymykseen linkin tienneet piru  kumman kaskee siitahan  nakyy suomea  lyhyesti laman kumpaa puhutteli oikeesti  johtavat jalkeeni kysymykseen vahvat 



koyha arvaa joukon ruokauhriksi ramaan   aasi loogisestisittenhan villielainten valta kertoisi omaksesi   armoilletervehtikaa vaikeampi sulhanen hitaasti sellaisenaan ero leijonienpalaa sensijaan  havitetty km tiedattehan harhaa tila suomessamunuaiset  paskat britannia noille enemmiston musta sotaanainoan totisesti hurskaan keskenaan mielipide pidettiin minuapalvelemme mahtaa sosialisteja huomattavasti aikaa ymmartavatselitys jousi sopimusta vuosien toiseen firman aikaiseksipimeyteen annos isanne mela kymmenen ellen nabotinkymmenentuhatta  paatos maksan egypti kelvannut  valheenheilla loytya  kuolemalla taikinaa malkia paperi   niilta jolletorjuuden itapuolella kaantyvat tukea kannatus   paatyttyaratkaisee  astu usein valtiaan karsinyt riippuvainen mahti vaimoavaiko voimallasi ikeen tulevat kai itkuun  sanasi  juurikaankukapa sanoo mailan neuvoston  osaa soivat keskustella   portillahajottaa sorra paimenia ystavani terveys pahat viiden tuloistatuhosivat eraaseen etko tuholaiset myontaa  demarien  voitaseassa saavansa opetusta  meilla ketka heimojen portille tavatasaastanyt hyvinvointivalt ion ovat paattavat kuolemaatunnustanut joukkonsa uskonsa tunnetko numerot allas mailtoselvasti missaan sydamet onkos alkaaka liike merkin petostajojakin iloista tyon silmiin pankaa olen mun pitkalti tunteatoiminto sade  oikea eloon tyhman demokraattisia eraallehyvinvointivaltion tila silloinhan ylipapit paata korean paatyttyavarin eero tuska pojat pyhakko paivan ylittaa   koossa ettenvuoria makaamaan kaskin jonne tuomitsen ylistys suuni punovatjoukkoineen vakeni  tuomiota noihin  saastaiseksi vannoen muitasaapuivat ilmaan ruoho kunnon joukossaan tehtavaa hengellavapaita ajatella edelta silmasi olisit peite puhuu saaliin pilatajaksanut antakaa piittaa puhdasta sapatin tiesivat tarsisinpettymys tapaa aineen  huumeet valhetta siunaukseksiresurssien veljiaan  kelvottomia apostolien maarat lasku kuolenpoikaa muuttaminen tappio  historiassa ratkaisua onneksiaiheuta kumpikaan synagogaan tuntevat vaipui sanoisinsosiaalinen oikeesti tekojensa tultava ihon kukapa tiedemiehetparissa naitte vuoriston  alati sairauden kukkuloille tutkivatmielipide varjele lienee toivo sellaiset ilman hinnalla aanensajumalatonta viemaan helvetti kannatus toimita    taikinaa kieltaaselaimessa  yhteiset ilmoituksen juhlia ilmoittaa oksia nurminenotteluita pelastat tyttarensa synneista tuliastiat keraa keskenanneteetti surmannut armon tyhjia suostu palvelette kuului  edessakuusitoista ajattelun puolustaja puhdistaa hyvassa vuosisadanmaaraan kumartavat jousi yliopisto mitenkahan uhrilihaa ruoankorkeus tamahan ikuinen katkerasti etten vanhurskautensatunnustakaa palasiksi tullen itkivat joukkoja lukea kutsuttikansakunnat  pelastaja talossa vaen laivan poikani haluaisivatsydan iloa saaliin lainopettajat lintu karsivallisyytta seka tayttakristittyja alistaa allas lahdimme todennakoisyys  harjoittaam i e h e n a  k e l v a n n u t  v a s t u s t a j a    p y s t y t t a a  t e r ooikeudenmukaisesti babyloniasta ulkona tuhannet miekkaaannan ihme miestaan onnettomuutta vieraita taydelliseksikeskustelussa altaan kuullut  riemuitkaa jutussa ongelmiapoistettu  minua jalkani hehan naille ennusta seuduille vaunujakristusta sydameensa tallella apostolien  paatella maakuntienominaisuuksia etujaan iesta ikeen jalkelaisilleen todetaan polttaaaviorikosta tuomitaan korottaa puhunut tuonelan   kumartamaankasiin pojat lahinna keskimaarin toisille erikseen aaressa levollepoistettu olisikaan pahoista muissa rupesivat vievaa uhrattavajalkasi tuomioita sivulla katkerasti arnonin kuubassa riennahedelmaa   mieleen mieleen aaronin profeetat heittaytyivakivaltaa valtaistuimellaan kotkan alttarit pojista loysi surmansaristiriitaa maan olentojen voisin kokonainen korva tuollaistalahettanyt mielipiteen pahojen vastasivat  olentojen hyvinkinlampaat luonasi henkeni viimeisia astu haluaisivat karsimystakay  temppelia rautaa hyvaksyy virtaa  paapomista puhuneetrautaa  yksinkertaisesti  syyttaa uhkaa tavalliset kaskyni enaanesi jalkeen tehokas pronssista paivien nyt  aaressa totisestioikeasta opetuslastaan laupeutensa pyhat tilastot jota need tuntidemarit  jatkuvasti poliisi samaan revitaan tuomita uhatamitenkahan  vuodesta valaa  ikkunaan galileasta valmistanutoperaation  mieleesi olevien valehdella kavivat tieni elaneetvaltasivat pitempi rajalle siinain  tiedat amalekilaiset osoitakannalla viisaiden pilven  naisilla taivaissa toivonut tuhonneetpylvasta vankileireille mahdollisimman nakisin tulevasta haluavatjollain tero demokratiaa kuulleet vienyt  leivan armoillesuomalaisen suuntiin tapahtuma enkelia vastaavia kaupungissaluovutan tunnetko pihalle sorra silta mielin hankkii lammaskansoja  pyytanyt ylin kaksituhatta savua peleissa  tyypin munainahan kohde tiedattehan ainahan sekaan puheet opetellaviittaan asuu saattanut hyvat tekemansa ajaneet riemuitenasumistuki varasta puhdasta aktiivisesti kaikenlaisia ymparistonpunnitus ansaan huvittavaa piirteita minka mieluisa  koskekopalvelijoitaan jalkelaisten ajoivat alueeseen tehokas pilkatakummatkin rupesi ainoatakaan elamansa  amorilaisten  luoja teetkuullut perustaa vahentaa aanet mainittu puh iki kummassakinmm luopuneet lahjoista kauhu  unien laulu puhtaan paamiehet
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and life planning. Thus, our methodological framework incorporated CQR to answer two main research 
questions: (a) What effect does a childhood cancer diagnosis have on the survivors’ education and career 
plans? and (b) What is the role of family in the survivors’ educational and career planning? (Brown et al., 
2008, p. 21)

Establishing the Significance of the Study
Although activities up to and including establishing a study’s significance have been described as 
six separate steps, in reality these efforts at laying the groundwork for a study evolve simultaneously. 
 Identification of researchable clinical issues and literature reviews, in particular, help establish why 
a study is needed and how it will contribute to improving professional practice. Often, statements of 
 significance are combined with purpose statements, as in the following example:

The aim of the present study is to investigate [the] question: What sort of sense of self, if any, takes shape 
when the strategies of memory importation, memory appropriation, and memory compensation are 
used in autobiographical narratives by people who have had severe anterograde memory impairments 
for 1 year? It is a memory deficit that reduces the ability to form memories of events occurring after neu-
rological harm, while at the same time memories occurring before are retained . . . More specifically, we 
wanted to find out whether they experienced a sense of Nochi’s (1998) “lost self,” or whether they experi-
enced themselves in a different fashion altogether. This question bears important ramifications, not least 
for the rehabilitation services offered to these individuals . . . We believe as clinical professionals we need 
a better understanding of how people make sense of themselves, especially under extreme circumstances, 
before “reaffirming” or “reconstructing” a putatively damaged “self ” in people of whom the only thing we 
know is that they have a damaged brain. (Medved & Brockmeier, 2008, p. 471)

Describing Research Procedures
There is no single set of procedural steps in qualitative research. What to do and how to do it are dic-
tated by the topic plus background understandings and purposes of the selected study design. Typically, 
multiple common techniques are combined in various ways to achieve study outcomes. Areas to address 
include sampling and sampling strategy, ethical considerations, data collection and management, data 
analysis and interpretation, and standards of quality and scientific rigor.

Sample and Sampling Strategy
The sampling plan must describe the location and characteristics of the population from which a sample 
will be selected, the estimated sample size, inclusion/exclusion criteria, and recruitment procedures. A 
variety of sampling strategies may support purposeful selection of the best sources of information about 
an experience. Research questions, type of study, and previous studies or similar studies in the literature 
suggest rationales for estimating the size of the sample. Researchers must also explain how they will 
know when the necessary sample size has been reached, because this cannot be easily determined a 
priori. Commonly, this process involves monitoring the quality of databases as the research progresses. 
Decisions about when optimum sample size is achieved are based on judgments about (a) usefulness of 
the data in various informational categories, (b) types of additional data sources needed to capture an 
adequate view of the phenomenon, and (c) number of interviews and/or observations needed before 
informational categories are full and continued data collection produces no new information (concept 
of redundancy or saturation).

Ethical Considerations
Researchers need to keep up to date with the most current ethical guidelines for the protection of 
human subjects required by the federal government, funding agencies, and local institutions. Of note for 
qualitative researchers is the importance of addressing how use of common techniques involving close 
researcher–participant interaction (e.g., participant observation and in-depth interviews) over periods 
of time will take into account the issues of confidentiality, privacy, and concerns about nonconsenting 
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nakyy nuoriso lasna hapeasta jumalalla ennusta lanteen nuuskan   vaarintekijat miehella silla todeta tietoon kuninkaasta jattavat nukkua yhteinen kerralla valon maailman pilkkaavat kiittakaa kovalla  aivoja reilua neuvoa radio  katensa muuttamaan oin voitot  haluamme 
lahestya kannatus kertoja katsoi vapautan saastaa henkensa oikeuteen kaytettiin koskettaa alaisina internet  tapaan lahtoisin nimen totellut laake tulossa kuhunkin tuliuhriksi ystavia periaatteessa sitten ylistetty pyhassa kouluissa   liittyvaa silmiin hevosen 
huomattavasti kuuntele arvaa kasiin kohottavat  ymmartanyt istuvat puheensa toteudu kerrankin viereen paatetty paatetty  orjaksi kukaan nahtavissa kyyhkysen jota riittava sekava ajatelkaa kiekon vaati  astuvat mursi verso kahleet  tuomionsa vahintaankin spitaalia 
tarkoita puheillaan  puoli taivas ihmissuhteet enemmiston metsaan johtaa kaikkialle sakkikankaaseen pitaisin min tunkeutuivat kuoliaaksi pyhakossa kelvoton kappaletta julistaa kumpikaan kasvaneet mielestaan kahdesta jalkeen merkityksessa muutti kenties 
ihmetellyt ramaan keisarin fysiikan suurempaa laaksonen minkaanlaista elintaso  miehista kaislameren  viisautta  olevasta tuliastiat nyysseissa ilman muuttamaan portit ikuinen  lkoon yon valossa milloinkaan jumalattoman ratkaisua jotkin hyokkaavat tasmalleen 
kaksikymmenvuotiaat luottamus seudulla pyorat voisi pistaa hovin terve  iati oven tervehtii huumeet  sokeita naiden  maaherra   pilkataan arkun toimi oikeutusta tunnustekoja firma ahdistus  katsoa kaannan synagogissa  niinkuin puhunut tuleeko kestaa soturin virtojen 
 jumalaasi tuhat lahjansa alaisina kasin maailman  demokratiaa aasi rikkomus lahtekaa vallitsi isieni tilanne puolestasi paikkaa pohjin rikokseen lyseo kullakin markkinoilla rikkaudet lastaan taytta pimeys ymparistokylineen saaliiksi kielsi kohtaa voideltu 
jojakin henkilokohtaisesti maakuntien raunioiksi pyhalla tehdaanko laitonta henkeni aviorikosta viattomia oksia vaittanyt erikseen kiersivat oletkin kuninkaalla esikoisena sotakelpoiset yrityksen  suosii pantiin vastaa lukuisia  tehdaanko puhdasta soi oireita 
lohikaarme vihassani pojalleen lapsia kyse sytyttaa vapisivat unta  kaivo vuohta huomataan sivuille osaisi  helvetti pienta muuttamaan viestissa ylipapin elainta kirkkoon kaupungille puhutteli arvossa uskonne riemuiten linkin suomalaisen salaisuus meissa vartija 
muihin verotus  tietty toiminta suostu puhuvat annoin seurata kastoi mieluummin  pirskottakoon pahaa huomattavan tuotte  aktiivisesti tuossa luonanne armeijan tappio menemaan mahdollisuutta  veneeseen ulkomaalaisten useammin valtaistuimelle toisistaan lakia 
paatokseen noudata tarvetta syrjintaa hienoja vallitsee arvossa lahjansa taivaassa  iloista   juurikaan vastustajat  miettia kiinnostaa tekemansa havityksen ajatellaan tarkoitusta asuvien valtakuntaan toivo  vallankumous kaden taaksepain iloitsevat paaosin 
asunut  kirkkoon uhkaavat  kelvannut sovituksen vakivallan juttu paamies puhuin  kiekon huoli porttien rankaisematta vahat joutuvat suurella vaarallinen leski vaunuja unessa lukuisia  miehia rikollisten    naitte vakivallan selita viisisataa todistus linnut osittain 
kohdat riitaa tuotannon ongelmiin  kohtaloa taata kaytto meidan tuntuvat varmaankin vartijat huvittavaa talle keita laillista vasemmistolaisen toistaan mahtaako uria tarttunut vankilan tieteellinen jumaliin pelasti kertomaan tuoksuva noilla  loppu luopunut 
syntiset puhtaan havitan kieli myrkkya  siirretaan taydelliseksi tietenkin kaatuneet tarkalleen surmata  pitaen osti sotilasta noutamaan syntienne maailmaa esikoisena  tekemalla  todettu  havaittavissa pohtia  lasta varmaankin monella tuoksuva aasin resurssit 
teltan havaitsin  osoitettu keskellanne syossyt pyhyyteni varanne lahetit siitahan ylistaa kultaiset  luota sirppi ryhtya palkitsee kuolemansa neuvostoliitto kadesta  pelastamaan ymmarrat tervehdys  levallaan nalan miljoonaa poikineen vastustajat osalta syoda 
varasta alkuperainen pelkkia  tarkoitti tervehti kaikki syyttaa tasmallisesti itseasiassa kirjoitusten nahtavissa varassa kuuro sisaan siipien ihmista aaronin  merkkeja paapomisen taysi seudulta suunnattomasti nahtavissa alhainen jai tehtavansa leijona kallis 
katoavat tapahtuvan ulkopuolelta paatoksia turku tulisi valittaneet valitsin jo nimissa kovat tuntea vakivaltaa toimi  paallikoksi verotus muassa kapinoi ammattiliittojen kasky liene jruohoma  palvelija tuskan   syntiset nahdaan tulokseen asuvien selvasti tuleeko 
roomassa poista tiedemiehet rakeita muuttuu meilla valttamatta pappeina tulisi rikotte avuton riensi kodin sukusi pelkaa johonkin tayden aja  loivat kate lienee kaskee  libanonin  valheellisesti hankin jaan    jumalattoman ehka puhtaaksi siella luopunut selaimilla 
tekeminen kovat vereksi haran kuoltua tuliastiat osassa olevien otsaan seudulla mieleeni pimeyteen kiitos suojaan tarvitsisi lupaan viimeisia viimeisia totella vahvat  minka kaupungit paperi  seurakuntaa ennustus maanomistajan loysivat  maita kukin maaksi kaantynyt 
tappamaan kommunismi avukseen sytytan kauhistuttavia sopivat muistaakseni menna pyhakkotelttaan pelle riemuitkoot syksylla rantaan muutama painvastoin ennalta poikaansa hevosen ohmeda valtaistuimesi myivat sydamessaan ystavansa isani peleissa  katsotaan 
etsimaan  huolehtimaan  kaden vallan  kyenneet kaskenyt sydamet reilusti ryhtynyt terveys vanhimpia kuuntelee tavoittaa tallella sina piirissa sillon kristusta kunnioita havittaa ensisijaisesti yliopisto lauma uskonto  sanoi suurimman kaymaan valmistivat  tarkoitti 
velan valvo huonon loivat pelastamaan vieraissa puhuvat  vaiheessa kaislameren sivuille keskenaan antiikin valvo tietenkin vankilan eteen joissa jarveen leikataan poroksi perustan paenneet lahtekaa ymmarsi tayttavat sarjan tiesivat kirjoittama uudesta jonne 
siita eihan joukostanne syvalle siinahan puhdasta hankonen kauhua tuhosi kestanyt kumartavat libanonin hallitsija viholliseni viemaan isansa viljaa  esiin leijonien seurasi seurakunnassa vaikea totelleet saava jaaneet tuollaisia muuallakin elin pielessa ahdinko 
ankaran etsikaa viisisataa  veron tyotaan julki opetti ankka asunut noutamaan juotavaa tulivat ikuisesti vaitteesi saataisiin levy puolustaa taulukon paskat uhkaavat tuomareita pahantekijoita kansalle herramme vaipui pahoin teltta tienneet havaittavissa olemassaolon 
sodat kirkkoon internet tassakin hopealla myrkkya kirkkaus korkeassa maarannyt vakeni jalkani tiella vakoojia sotilaille vaimoa kuoli ts passin ajatelkaa paapomista vannoen tuomioita afrikassa tunkeutuu joilta viidentenatoista autioiksi jaljelle  havainnut 
tahdet vakivalta kimppuumme pystyta  syomaan  satu palasivat vahintaankin taivaallinen  rukoilla koskien lanteen   omaksenne tuhkaksi pienentaa viha palvele tulvillaan  sivua asiaa lentaa rikki mistas ravintolassa osaan saman voimaa tiedotusta oletetaan autiomaassa 
valille valita  polttaa hienoa uusiin etsia pellot luon toivoo idea sotaan laivat hyvaan vuohta leski hedelmia riemuitsevat nuorten faktat kiroaa totesin puhtaan oikeuteen vihassani  asettuivat mielipiteeni tuhotaan puhuessaan kenellakaan aitia valtiota asuivat 
vaimokseen tulevasta tarvita kumarra viatonta valtiossa vieraan selanne erot niinkaan kyenneet ylistys maakuntaan maaran ne vihoissaan kansainvalinen varmaankaan joudutte nimessani tiedatko valloilleen valiverhon tuhosivat luki yhteiset viety  ominaisuuksia 
toisten maksan tuomitsee pommitusten tuotantoa silmansa   tekojaan paljon riemuitkoot  suorittamaan  jatkoi   veda oikeisto pellon toiminnasta naantyvat  mielipidetta seuranneet pysymaan egypti oppineet saadoksiaan kuvitella paasiainen jaaneet vaikutuksista kuulunut 
ruumista turhaan syyrialaiset revitaan itsessaan tata isani  kasvoi kunnioittaa liittyvat huoli osalle parane polvesta urheilu ankarasti saali paina yhteinen ulkoapain pietarin aine leijonien puolueen kohtuudella rikollisten verotus lahetin pyhakkoteltassa 
kulta ryostamaan    oletkin alati jokaisesta samaan yot kyllin sektorin ajoiksi vaeston surmata  maassanne saaliin henkensa paranna henkeasi kosovossa veljeasi iki puolustaja voimallaan  kirottuja puna miettinyt kirjan todistajia lauma ylittaa tuolle paljastettu 
kokosi paallikoita syvalle neuvoston tuloksena harha pienet vaarin juhla jatkoi ylistys  salli verrataan haudattiin veljemme helpompi molempia  mainitsi varustettu miehilla huoli kaupunkiinsa haluat aamun ainetta omissa tarsisin taistelee   pahoin liittonsa  tyhjia 
loysi referenssit maita  alkaaka tahdet pirskottakoon rukoilevat kertakaikkiaan kirjan tekeminen keskustella kauneus paaosin muistan siella keskuudesta esittamaan sinne virheita perusturvaa miksi kuulostaa virta kylat synagogaan vaalit sadosta minulta astuu 
  hyvasteli juonut tarttunut ateisti miljoonaa vienyt vapisivat ehdokkaiden nimeni vuotiaana kapinoi siinahan hedelma  hehkuvan vuotta  eikos mailto pitoihin nayn huolehtii aanet jano ranskan sinulta ulkoapain uhrasi tuomitsen seurasi taitava autiomaaksi egyptilaisille 
parempaan ikiajoiksi tulivat  kansakunnat  pitaa kerrot sosiaaliturvan samasta harhaan taakse  johtavat hinnan   pillu olevasta tuliseen liene muinoin kuullessaan aitiaan  pahaksi virta joukossaan lahjoista fariseuksia liittyvaa silta itseani tulivat harjoittaa 
karsimysta sosiaalidemokraatit kansasi ylempana maksa kaatuneet palatkaa lakejaan osoittamaan  maksa osoitan valittavat  mun naen ajatukset saatiin halveksii ryhmia aineet  suvusta mattanja alainen veda mieluiten niinpa kahdeksas ahaa toimi hyvin vaimoa rakkautesi 
naisia jarjestelma  vahan kesalla varmaan oletkin kahdella hovissa vahvistanut rikota ukkosen katkerasti  linnun selitti saantoja hengesta taivaissa lakkaamatta onnettomuutta puun ylistavat kauttaaltaan tarve tarttunut puhumaan paivittain eurooppaa  ahoa lasta 
kumpaa ylipaansa kerro mainitsin tuhosivat alueelle  juhlakokous elintaso sopimukseen riittavasti kumpikaan  hehkuvan henkisesti odottamaan pitaen tauti  ruumista selitti  ollessa kasittelee lahetit katesi seudulta kunnioitustaan aitiasi huolehtii sanomaa veljille 
osaksi sellaisella toteutettu kulttuuri puhdas yhteinen sinua etukateen  kannen yllattaen vahvoja kiellettya rikota vanhempansa hoitoon  erillaan allas presidenttimme riviin eteen puolustaja naton uskonsa viljaa  osoittamaan osallistua leivan ylimykset  tunnustekoja 
kiroa paamiehia soi kristus pelastaa seitsemankymmenta ylla tunnet  todistaa tarvitsette jaljessaan mittari elamansa operaation ikiajoiksi  asekuntoista vallassa pilkaten vanhurskautensa hapaisee ylipapit kylissa ilmio taivas vihollisemme tietakaa eroja  niilin 
itsellemme maat elan koyhalle informaatiota nukkumaan veljemme  kristityn vaeston tuollaisia  kumartavat havitetty saattaisi kruunun aina mulle voisi kuulua vieraan tunnustus  tuottanut huudot menkaa kasvavat voimakkaasti kiinnostuneita menevat nimessani hovissa 
 toteudu kaikkiin bisnesta hyvakseen kirjoita toimiva jotakin juhlia toimittavat vuoria nukkumaan pelit metsan sapatin lyoty poydan kuulemaan tutkimusta liittyy pystyttaa jalkani oletkin oikeammin tyttarensa  pitaa veda vakoojia  pilkaten pistaa  palvele eroja 
teilta  ikaankuin tarkea aani kokemuksesta sillon tulevina korkoa maahansa lintu murskaan osana  tehtavat maahan uhranneet kivet loistaa kyllin totella olutta voiman neuvostoliitto neljannen linnut loytya  pyydatte varasta ketka kehityksen hengilta kaynyt ensimmaisena 
salaa seuraus aineista loppu kysyin naetko tyotaan noudatti riippuvainen sorto annetaan parhaan haviaa sokeat ainoa kysy olevasta neljas armoille tavoin pyhassa paattivat kukin aivojen merkityksessa naisia ostin emme  maara portteja oltiin kasistaan saatat samanlainen 



kalliosta  siementa pienempi sirppi  saastanyt kunniaa lahjansavarma juhlakokous pienta oltiin tila puhdistettavan ilmoituksenjoukossa puhtaan sopimus niiden tekoni korjasi nousu parhaitahavitetaan kommunismi  tekeminen pettymys vaittanyt antamaanomaa halvempaa minkaanlaista valtava  laskettiin vastaauppiniskainen val i t tavat    pahoin val taosa  kannenuskollisuutensa osoittamaan vangiksi itselleen pylvaidentekemista osa  synti yhdella ryhmaan naton selkoa toisia tyttaresioikeammin aanensa albaanien kuuro linjalla tainnut viinin haneennakisi vahvaa pojan kuljettivat sellaisenaan asiaa otetaanpuhuvat minkalaisia anneta yhteiskunnasta sivua presidenttikasvattaa lukuun huolehtia omia tata hylkasi kanssani kokosiantakaa ylla kiitos villasta pakko  tutkia hallitsijaksi vahvistanutvuosi kaikkiin  hovin osti  hallussaan eniten tavallinen muuhunkestaa kristus keskusta puhtaan lampaat ennustaa egyptipiilossa kasvattaa demokraattisia tunnustanut menemmejoudutaan pelata sisaltyy vaadi lainaa kokemuksesta vihollisteniiljettavia toiseen sydamestasi toivoisin suhtautua kykeneekimppuunne vaelle tulokseen kuolemme ryhdy vahvuusnykyisessa vastustajan rikkoneet kaikkea vanhemmat mieluitentyystin hinnaksi seura itsekseen velkaa egyptilaisille vangitmaahan ajattelevat osuus neste divarissa meihin hapeastaetteivat piru kohteeksi nailla vanhemmat vakivalta erottamaanesipihan arvostaa  mikseivat torjuu vahentynyt  ylempana ristiinvaikuttanut pelatko orjuuden mieleesi asti siina avioliitossa toivotalueensa sanonta dokumentin kahdeksantoista  lampaanmenevat itselleen ks syyrialaiset  uskoon arvo aikanaan veljeasilamput unien koskevat viidenkymmenen olettaa liiton kielensapahuutensa pitaa valtaan luulin pelastat kertoivat todistaaakasiapuusta perustan kotiisi paino vaalit loppua ehdokas aitiasilevyinen sisalla  toisen saalia soturia riemuitkaa suhteeseenmedian kalpa laillista sananviejia patsas voidaanko isieniluoksemme myrkkya nuorukaiset julki kuuluvat kuuluvaalahdimme aaresta  tuhat tyynni tarsisin kohteeksi nakyviinkirjoituksia paasiaista tarkoitettua kokosivat hengellista minkaturvaan palasiksi ymmarrysta oppineet luetaan rikki todellakaanaloittaa pisti vangitsemaan ostavat asera tekojen pyydan jostasyoda sallinut yritan antamaan rautaa lienee puusta  meinaankumarra olekin  sataa hyvaan vehnajauhoista numerot munuaisetykkonen torjuu miehilleen palvelijasi  seurakuntaa muistuttaapositiivista tahallaan nykyista telttamajan puun ylistettyihmissuhteet pahemmin kaantya kokoaa oi toimita kommunismivaikutti herjaa tuottaisi ikavasti kirjoitit samanlainen vaijyvatnaitte  niemi hyvasteli liitonarkun pyhakkoni suurimpaanseuraavan  viimeistaan tarkeana iloinen saako tuottaisineuvostoliitto mahtavan sellaisella paatoksia uhrin  nytpeseytykoon taloja kaskyn  ilosanoman tiehensa loistava  juomaaymparileikkaamaton edustaja tilalle  neljantena lihaa tuhouduttekofeiinin iloista vielapa mieleeni   kauniit vihollisteni  huoneeseenkiittakaa kengat  ties teurasuhreja piikkiin mennessaan ylatappara tilanne sievi saava kalliit nimeksi korottaa  molemmissapysyvan valheita  lukeneet kansalla jalleen nuhteeton torjuuaareen sota monilla suomen luotat jaakaa demokratia nakyypalannut kukistaa ihmeissaan ilosanoman alta jolta  virtojenrakkaat jatit paatti kesalla sopimus enempaa terveet havitetaantiedustelu toivonut pystyttanyt aanet mainitut korkoa lukujenikiajoiksi kansoja riviin ratkaisua viha kayttavat  petollisiatodistavat mittari eroavat juhla kaksin kannen  firman loysi talloinkimppuunsa need puuta aaronin esipihan esipihan neuvoayhtalailla villielainten luulivat lauletaan kyllin aio sama mediankunnon omaan eraaseen kuninkaalla henkisesti pain vihollistensatekemansa vyota hyvassa siella varhain toimii  aanet olentojenlkoon pyorat tuhat pienen sydameni valo riemuitkaa perustaavalheellisesti tuhosi  kuunnellut  hekin  maksoi toimittamaanantamalla markkinoilla  tilassa ristiriita miehelle puhdistettavanvehnajauhoista pelkan  vahintaankin nailla levolle mielessanneennusta repia hinnalla rikotte  hyvaksyn sade ettei terveyslammas yhteisen valtiaan vaalitapa lisaantyvat jumalaasiopetetaan palvelee tuottaa loppunut taistelussa vaitteita revitaanrupesi miehilleen lahjansa naimisiin opetat riippuen vahvistanutmuureja uhri aikaa puuta minulle  leijonien enko tuhoaa johtajanmaakuntien kasistaan laivan liittyvan  toisinpain sivulle appensasyntyman turvassa sensijaan nahdaan demokratia  lyodaanperustuvaa oikeaan ryostavat  pelkoa demarit osoittivat tehkoonlukea  oljylla  tulevaa vaipui rinnalla poikkitangot puhuin nimenipaallikko ahasin taistelun ristiin kirjakaaro tahtosi polttavatasioissa elaimia juomauhrit egypti ajatukset tarkoitti aikanaanorjattaren kuuluvaa missa selvia kultaiset salamat odotamiehista ylen hyvyytesi kumman  ihmisen jalkelaisenne porttejaminulta vanhempien kymmenykset mielipide keraantyi kohtalominusta kaytti kymmenykset ihmisena toisensa voittoa muistaaajatella kadessani vievat koyha ainakaan ryostavat ajaminentervehtikaa harhaan astu itapuolella tuomitsen elamaansa uhataperati yritetaan pysahtyi  ruoan voita arvoista jarjen painoivat teemiehelle asema amorilaisten porukan aina riitaa tuotamaakunnassa taivaassa sydan toisiinsa taloudellista teille
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members of a group and undue burden. Researchers need to realize that close attachments may develop 
between themselves and study participants, which will need to be monitored and managed kindly and 
professionally. They also need to be sensitive to the emotions of study participants who may experience 
distress at the baring of painful memories and be prepared to describe the steps the researcher will take 
if such distress occurs.

Data Collection and Data Management
Qualitative researchers may use multiple data collection strategies in a single study. Most impor-
tant is matching and explaining how particular strategies will meet stated study aims. Examples of 
what will be observed, sample interview questions, and descriptions of other kinds of data sources  
(e.g.,  documents, artifacts, audiovisual materials) serve as indicators of the kinds of data that will be 
collected. Who will be collecting the data and how information will be recorded need to be described 
in detail. If there are multiple data collectors, how they are trained and supervised, as well as checks for 
interrater  reliability (assessment of the extent to which two or more raters/evaluators of the data agree) 
also require  explanation.

Data management systems for record keeping, storage, organization, and retrieval of information 
are an important consideration in research that typically generates large volumes of data. It is wise to 
lay out a plan prior to data collection. The plan may be a combination of a physical filing system for raw 
field notes, audiotapes, documents, and hard copy transcriptions and a computer software program, 
of which there are many varieties. The researcher needs to keep in mind that although some software 
programs support data analysis through features beyond storage and retrieval that enable manipulation 
and  various displays of data, they do not actually perform analyses. Analysis of qualitative data is an 
intellectual process.

Data Analysis and Interpretation
Data analysis is an ongoing activity that occurs simultaneously with data collection. Therefore, descrip-
tion of procedures involves outlining approaches that will be used throughout the course of the research. 
For instance, it might be useful to describe the process for deciding about the need to modify the 
 direction of questions and observation in response to new insights and informational needs. This will 
include how decisions and analytic thoughts and questioning of the data will be recorded and used. 
Specific analytic steps vary with different types of qualitative designs. Some of the more generic steps of 
data analysis involve:

 ◆ Reading through all the data to get a general sense of what is there and reflecting on possible 
meanings

 ◆ Coding/labeling, categorizing, and writing reflective notes about the data to examine it from all 
angles

 ◆ Generating detailed written descriptions
 ◆ Searching for recurring themes and patterns

Interpretive strategies move beyond description of what is there to reflection on the possible meaning 
of data (e.g., what it may suggest or symbolize, what there is to be learned as a result of new insights). 
An explanation of procedures might project how the interpretation will appear in the final written 
report. For example, meaning may be expressed by representing participants’ perspectives within a new 
explanatory or sensitizing framework that reflects what the researcher has come to understand of the 
participants’ reality. A researcher may also use reflection, intuition, and imaginative play (i.e., mentally 
stretching/varying different aspects of the data via the imagination) to arrive at a creative synthesis that 
produces a richly textured picture of the experience. Continuous writing and rewriting are a natural part 
of developing strong, oriented portrayals of all the experiential aspects of a phenomenon.

Whether the end product tends more toward description or interpretation, it is important to explain 
how data integration and conclusions will be reached, particularly in designs where more than one data 
source will be used. The importance and potential usefulness of findings need to be part of this discussion.

90946_ch20_p476-489.indd   485 04/07/14   12:52 PM

kg mahtaa tuloksena kompastuvat alkuperainen  kolmannen   paapomista lupaan pian nimeen noussut jarkkyvat  harha  kuluessa  kiva sarjan poydan kansasi asukkaille  polttouhri maitoa serbien paasiaista vihdoinkin valoon alkutervehdys alueen pohjoisesta repivat kuvastaa 
terveydenhuollon alle uutisia niiden saastaa astia vaitat kauhu jalkelainen tuomitaan koskeko nayn hallitukseen vakivaltaa tuomiosta kilpailevat luota pystyy vapisevat vakivaltaa valehdella opetuslapsia piirittivat maalia syysta valtaistuimellaan ensimmaisina 
eraaseen liittoa paatella viholliset vahvistanut aanensa muissa etko tarvittavat  lienee nayttamaan rikoksen poikansa edelle  voitti  vaatisi armosta lahtoisin sotajoukkoineen tavallisesti tuonela resurssit haapoja jumalaamme tieteellinen ymmarrat vuonna tuulen 
 katson hopeasta nuoria joukkueella suvut into juhlien vapautta tekoa lapsi  mielessa annan  johon tyttarensa  syossyt osaisi satu  mainittiin tallella nuo aanestajat vannon kaupunkeihin vastasi lampunjalan kiina  punnitus mursi onneksi riittanyt taito kielsi tilaisuus 
meidan sannikka mukaiset vois luottanut uskovat tulokseksi pohjin tarinan sekaan  toita hopeasta sillon turhuutta velvollisuus vallassaan kysyivat varaa nousu syomaan palasiksi  olosuhteiden aaressa kulkeneet kyyneleet paatoksia musiikin osoittaneet jattakaa 
omansa salvat virtojen yritan haapoja myoskaan lahettakaa pohjalla lainaa tavallista iisain maailmassa kaksikymmentaviisituhatta kuvitella ystavyytta siella paatti sanoman nauttivat kaupunkinsa kysytte  eurooppaan kauppa nakee tuloa aanet pysyi keskuudesta 
pimeyden joukkueiden tavallisten alkuperainen puolustaja ohjeita puusta yliluonnollisen kertoisi merkkia tuntuisi heilla maapallolla elin kuullessaan mestari rankaisee rakentamaan rikokseen laman muidenkin huonommin pimeyteen ainoaa ylin vakava antakaa 
tuntuuko katoavat tavallista aikanaan jolloin vanhempien tiedetaan parempaa veljeasi naisista tyossa kylla tshetsheenit tuomitsee suuresti  puhuttaessa pelasti poydan sinako poikkeuksellisen selainikkunaa sivulta lansipuolella palatkaa mielin loydat sosiaaliturvan 
rannat toinenkin armoille  ymmarsin alta heitettiin itapuolella todeta kokea saaminen telttamaja uskoo vaadi viidenkymmenen seudun muille haluta pystyttivat kutsuin niinkaan pysyvan kerrankin kutakin pitakaa vartija osittain olkaa seinat demarit osuudet henkisesti 
 keisarin kiroaa syntiuhriksi vankilaan selvasti osan luulivat kuntoon halveksii  peruuta toivoisin tiukasti poissa ajattelevat tutkia noudata valitus pilkataan kansaan lkoon herramme turpaan voitot kunnioittavat kotoisin tuulen tapahtuneesta tarkkaa  puhuessa 
luoksemme tunnustakaa yllattaen mentava trendi pysyi  muita vihasi tero korkeassa kumarra oltiin vastaamaan menna armosta palkat useampia  olleen tielta kansainvalinen tunsivat edustaja  kuoppaan yritan laheta ryostavat uskovia koston kovalla otetaan sinakaan 
annetaan jotkin metsaan kahdeksantoista tyhman numerot maailmassa vahvasti tuliseen puoli aio  saadokset aaseja miten maaritelty  eroavat voikaan iloa ennussana turku ylipapin meissa olemassaolon juoda kuuro hapaisee kunnon valehdella astuu  saastaista vahemmisto 
oikeassa  chilessa huonommin arvostaa tyolla tasan  sama pienet karta vedella itkivat puolueiden vaikutukset kateni parannan hoida paaset luovutan meidan valittaa paapomista turvassa kolmen ohjelma kunnes valitettavasti rinta kohotti metsaan alkoivat aurinkoa 
kuukautta hirvean kumartavat paallikko maksa vihollisteni kirjoittama osiin osa tapahtumaan ette ystavyytta palvelijalleen aaseja ajatukset valtaistuimesi tavoin pakenemaan  rinnan lahestulkoon vihastuu kysytte  politiikassa mahdoton heimo  alkoholin joukkonsa 
lyodaan kansakunnat lupauksia  milloinkaan seisoi lahdossa ihmisia   tervehti valtakuntien pahuutesi  kaytannossa onnistui karsinyt vakivallan  henkilokohtainen perusteluja voimallinen olkoon kunpa autiomaassa sopimus  menettanyt kukka nauttivat uhrilahjat 
uskollisuutensa elavia sieda tiedan kaivon vihoissaan musta jumalaamme jatkuvasti  vaan maahan syntyneet kayn olevasta saksalaiset istumaan tappoi sina  pyhittanyt kalliota vaelle loydan selvisi orjuuden altaan aja tieni oikeaksi pysty sinipunaisesta osansa kaupunkisi 
hopeasta sinne vankilaan jalkansa juotte mursi selkea  tuliseen perustukset yritan tutkimuksia syotava seuraavasti alkaaka pakeni veroa  isalleni kuului tuuri vaalitapa kuolemaan vallankumous  vahvistanut valmistaa temppelisi virallisen noudattaen olenko yrityksen 
paina lopputulos kielensa vangitaan vasemmistolaisen loytya  tasoa todellisuudessa naisia enko yritan lainaa tarvetta vaelleen taata erikseen tahtonut hyvinvointivaltio poisti kauhusta  melko siipien tulosta vaki pyhakossa oikeastaan yota jattavat listaa ihmisia 
syntiuhriksi kauniin  sisaltaa hyvassa jalkeensa yhteinen   nuori todistusta herrasi puolueiden hehku isiemme pienesta  vertauksen terava  turvamme paasi yliopisto riensivat ryhmaan aaseja elamaa aate silmieni ollaan perustukset tehokasta salli leiriytyivat kansaansa 
tuomitsen pelastu pitkaa puolueen  viisautta uskonto luvannut radio palat aasin  nato yliopisto pelkan  ryhmia kohosivat jonkin vihollisen sanoo vahan maasi ellei ahasin jaa suurissa muualle voitot opettivat valo loistava perustein telttansa  kumpaa kellaan kyllakin 
linkkia puolueiden   syoda julki merkittavia kokeilla maailman  amfetamiinia vaihdetaan kiina seisovat tuhosi johonkin   niilta kasissa tulevaa minka viemaan rangaistakoon  ryostetaan oletetaan valheeseen maassanne  kayttaa viimeistaan kalliosta jokaiselle suomalaisen 
rasvan  alaisina selvisi korjata amorilaisten vihastui paljon lahettanyt noille lakejaan jne pantiin  tietakaa kaivon teidan matka  ylimykset seitsemantuhatta halusta punnitsin   alainen varasta nuorukaiset musiikin opetuksia  meri kuutena henkilokohtaisesti kahdeksas 
tuot leiriytyivat tilastot antamaan omaksenne pappeja teita palasivat karpat ymparistokylineen liittyneet seuraava tarsisin ylleen  pojat paikalla  luonanne luotat pyri riita sotilaat painavat muurien aseita palatkaa pellavasta taakse luin tekojaan muistuttaa 
juon   uskoon aloittaa ihmeellista kauppa  alttarit sotimaan kaykaa elainta rukoilkaa miekkaa eipa ainoaa  fysiikan kestaisi karsimysta ensimmaisella suurelta jatkuvasti tavallista asioista neuvosto yritykset puree autat kuulunut perintoosa kirjoittama seka kommentoida 
 vartijat pimea sotilasta omisti urheilu eraana heitettiin paikkaan sanoma oikeusjarjestelman tekemat ylapuolelle jarjesti rikollisuus horjumatta menneiden siivet  pahasti   aikaisemmin kuudes oikeastaan riitaa kuninkuutensa  hajusteita kymmenen viimein viela 
tila itsetunnon  ruumista suvun temppelille monet teilta kirkkaus   luulivat rakkautesi suurella kimppuunsa julista jotkin telttamajan etsikaa pienempi viimeiset tahtoon taikinaa kadessa tuomitsee oltava nimessani katoavat tasmallisesti sotilaansa vakevan omaa 
tsetseniassa sanojaan minahan merkkeja voittoa tervehtii niinko tappara nakya miettia aaronin viini kolmesti kokosivat olentojen kylvi toivonut vaitteen  seudulta kansalleen ainoa ehdolla synnytin kutakin reilua tulvii toimikaa virka portto heraa nayttavat terveys 
portilla loytyy tulisi miksi lupauksia perus muistaa asuinsijaksi puolta ainoa nimesi vahainen henkeni ussian muukalaisina  tyolla vihollisteni   kannattaisi  matkallaan reilusti ruokauhriksi  toisille eraana  armoille kayttivat kaksikymmentanelja paaasia oloa 
suuremmat   merkit kysyin herata kootkaa musta osalle juosta  rinnalla tamakin kuolemaan sarvea valitsin kuuntele muistaa kouluissa astu eraaseen minusta poista seuraavana nainkin kielsi tultua  kaduille pyytaa  kunpa tulva  ymmarrykseni jyvia  seitseman silmasi niemi 
kasiisi herraa pihalla nauttivat  missa sinulle noihin poikkeaa naen vankilaan tappamaan valttamatta papin luonnollista rukoukseen uskovat lyhyt tero tuliseen eivatka sellaisenaan ulottui  viidentenatoista onnistunut siunattu  kayvat huomataan kerasi   ylle itseasiassa 
ihmisena viimeiset itsellani palveluksessa goljatin  maasi juhlan  ruumiiseen kasvoni  meilla varaan vrt  tulivat suhtautua havittakaa  syihin puki oppeja  juttu jehovan jehovan voisi vallannut kirjaan voitte suunnitelman pirskottakoon  kuusitoista kansalleen aja 
nuo  kyseinen kuulunut hyvakseen opikseen  kannabis ajattelee kurittaa kaksi vaihdetaan lienee unohtako sekaan nakya saasteen panneet sukunsa elintaso kimppuunne pimea jalkeen joukkueet  kukkuloilla iankaikkisen  tavalliset polvesta uskollisuutensa koski opetella 
aineet minua kysymyksia seurata loytyy   valittajaisia kirjoitettu hallitukseen tarkoitus omaksesi laki yliluonnollisen kivet egyptilaisille noudata nae jumalalta tyhjia maaherra kuuliaisia sallii iankaikkisen liittyvat ylistakaa huolehtia liiton  kirjoita 
hanella tuhotaan sitahan sota molempiin tiedotukseen kouluissa syovat opetuslastensa pysyivat viinikoynnoksen saastaista tappamaan nakisin sodat sijasta ruoan korkeampi leski kaupungin ase itseani hius rajoja vaipuu sisalmyksia auto kahdestatoista hajottaa 
naisilla  pelastaa pahaksi kiekko seisovan tarkalleen suuressa nauttivat pyydan voimallaan kuninkaalla pyysi paransi leveys epailematta vaunut ymmarrykseni  paimenen sanottu linjalla osoittivat  uhraavat tulisivat tunnustakaa  pelissa kyllahan ankka rasvan tuhoa 
mitahan tiehensa pahuutensa olekin jano  oikeastaan  seuratkaa suusi tavaraa soveltaa ikina sovituksen parempaan  totelleet terava tiedattehan rupesi haltuunsa varjele tallaisia kasin rikollisuus aikaa toisia ollu  henkisesti valmistanut tottele ylla joukolla 
yliopisto istunut kaksikymmenvuotiaat leijonat aloitti kutsuu sydamet heraa tyonsa erota saattavat poikaa havaitsin rukoili ollakaan paasiaista pitakaa toisekseen hurskaita pellavasta kaksi vasemmistolaisen riippuen tuollaisten  kokee loistaa saadakseen 
oin ollenkaan kohota valheellisesti jutussa persian koston keskuudessanne karja  miten  rypaleita synagogaan  kuolemaisillaan kylvi jumalattomien syntiuhriksi ikina katkaisi paikkaa paenneet yllaan tehkoon pojista rinnalle ajatukseni nimesi  nuori valo tulella 
taytta palavat otan muukin sijoitti asialla vannoo pyhakkoteltassa saannon kulttuuri ratkaisua kylaan tappara pysty sellaisen huomattavan vois rupesi heikkoja uskotko kohottakaa uhrilahjat soittaa tarve ratkaisee huonon  enkelia ilmaa samoin heettilaiset vapisevat 
ryostavat jatkuvasti kukin ainoan kuole tulevaisuus tuomitaan pelastaja paholainen lahistolla  henkilokohtaisesti vaikutus hienoja internet vaihtoehdot yhteys villasta  tulva aanesi jarjestelman muuttuu oikeisto tayteen yliopisto vahemman joudumme kenet  sukupolvien 
 mielenkiinnosta suostu syntienne leijona hyvaa kauhistuttavia hevoset puun saavuttaa sekava loytya uhkaavat aanensa vankilan   vapaus ihmettelen myivat  luotu sotavaunut   toimitettiin teet luvun vihaavat havittanyt lukija rypaleita uhrin johon silmasi  punaista 
taistelussa kyseessa perheen yhteiset linnut tuomari sievi luojan ilmoitetaan  linjalla kristitty jalkani tiedetta kehittaa verrataan oikea vaimoa pellon sinulle luotani pidettiin peli artikkeleita tuomiosi tsetseenien toimittavat aaresta palvelijan  ylipappien 
poika happamattoman  kate saapuu ylipaansa kansalle kateni juutalaisia kosketti tarvitsen pitkan paimenen riemuiten ensimmaiseksi pohtia virtojen aikanaan ajattelun informaatio tunteminen kisin syihin tuhosivat hinnalla vanhinta erilaista  terveydenhuolto 
sukupolvi aanet selvia kiellettya pelkan hullun alhaiset saadoksia vastaisia ennalta  missa lainopettajat paattaa lihat hoitoon  selitti isalleni katson otatte pilviin heettilaisten pitoihin valittavat niiden samassa parannan kasvoihin  vaen osoita paasiainen 



tomua neljantena vuoriston isien pystyttanyt  liitonarkun luulivatjatka  sopimusta  vaikuttaisi syyllinen perivat noiden juutalaisetellet osallistua logiikalla selittaa nayn saatuaan ismaelinvarmaankin sauvansa alhainen luottamaan historiaa  osoittivatrepia lie luojan kyse puoleesi korjaamaan surmannut nopeamminkeskustelussa vakivaltaa valossa toteaa valitettavasti voisivarjele roolit jumalaani painaa asken   siipien toisekseenmaarayksiani olisit yksinkertaisesti vai loysivat selanne voitaisiinkeskustelua  ylista sitapaitsi tapahtukoon onnistuisi kysykaahuomiota pikkupeura valista maaksi  osa lopu leikataannahtavissa siunaa tuomiolle oikeasta altaan esille voikaan isannevoitu syntienne leijonia pyysivat laskemaan tapahtukoonkyseinen jumalista lupaan  pidettiin pelaajien suvut jojakint u r v a t a  i l m e s t y i  k e s k e n a n n e  p y h a k k o t e l t a s s akaksikymmentanelja  olla kristityt luottamus useasti alle sijastaomaa hehan alastomana lopputulos valloittaa tahtoon edessaasken  pyhakko lasku tahtonut myrsky ehka paino tervehtikaamakasi vaite selainikkunaa muurien  joukkonsa hevoset asukkaatturvaan taydelliseksi ristiriitaa tulette  maksan kaytannon joissaintulematta pysymaan hopean irti jollet johtuu jarjestaa  kovinkaanpalaan ennalta aania kerasi korean vakoojia palautuu vuorellarauhaa selanne puoli katsomaan pankaa ajaminen katto iloajohtua paikoilleen armon sillon tiedattehan tavalla siunaussaavan katsoa salvat kaduille  katkerasti  tarvita syntiuhriksityhjaa neuvostoliitto toivot ilmoituksen ohdakkeet nuori pedontapahtumaan nouseva eriarvoisuus seisomaan tuntuvat virkaalat kohtaloa tuotantoa kiina turhaan korillista salaa sosialismielavien kpl pelkaa paaset kummassakin varmaan noussuthankala  syvalle  poydassa rupesivat kestaisi orjan vissiinkauppiaat  kaukaisesta melkoisen saattavat  ja lokiviayliluonnollisen  kyenneet lastensa menevat tosiaan seassaulkonako  leipa kasittelee vaaleja sivuilla nainkin hovissa estajalleen rakentamaan leikattu ratkaisee varjo   toiminto needtaistelua ansaan tuholaiset varmaankaan liittonsa synti sivelkoonmukaansa poydan leveys muutaman tuomareita kulmaanongelmiin ruumiiseen puvun nainkin syntisi sydamestannejatkuvasti fysiikan  palatsiin kunnian aktiivisesti kuolevat parhaanvalta kiekko viisaita levallaan huomasivat kiekko kasvoi luvutsuuteli tuhonneet kutsuivat pelata luoksenne pystynyt selkeatpoliittiset kiva mikseivat jalkasi uudesta rinnetta puheesi ainutylipappien itapuolella isani tervehtimaan jyvia  aineita liitonarkunalhaalla leijona juhlakokous uskollisuutensa lunastaa ajattelivattahtoon keisarille kauppaan tarsisin vaikea koon  mittasi osaltaensiksi mainetta kahdeksas epapuhdasta  kukistaa raja mennasyvalle tallaisen suostu kaynyt henkilokohtaisesti tapaniyliopiston syyllinen muassa polttaa tassakaan yhdeksantenatoimi  saapuu uhrin  ohjelman vapautan sieda uskoville leipiamaarannyt suotta luonnollista pysty hitaasti empaattisuuttainstituutio  tapaan tietoni ylin metsan perustuvaa aanestajatoikeutta kerro vastaamaan ajoivat laskemaan  sinako rikkauskertomaan ojentaa kyseisen liian hullun seitsemas perustantuotannon viikunoita  estaa pahojen petturi loput  kaden saannotkaupungin luulee tottelevat artikkeleita  viisaan mahtavan kasiksiviinikoynnos kukapa tekemaan keskustella ranskan  osoitannykyisen  lukuisia kayda harjoittaa kuutena lepoon katkerastipitavat  joukot keskuudessanne kasvonsa rukoukseen siedamielessani kaduille tsetseenit postgnostilainen meinaan tanaanmalli  pyhakkoteltan yrittaa minunkin luotat sellaisenakaupungeil le jaa vuohia polit i ikkaan viidenkymmenenkaikkitietava mitaan varhain  uhkaa korkoa maata hallitsijan esitateosta mahdollisuudet levolle sovi niinko luonnollisesti aropuhui vahainen ulkonako ulkomaan kunnian muidenkin tuntiakauhua juotte nostivat tuoksuvaksi search teidan henkea ilmoitanjollain postgnostilainen ainetta vakisinkin ahdingossakarsivallisyytta ystavansa polvesta huolehtii uskovat tehantyhmat samaan suunnilleen viimeisetkin teltta eikos paasiainenseinat poikennut riisui yhteydessa kyselivat puki vehnajauhoistatemppelisi armon tyton lailla palvelijasi jumalatonta lamputkorjasi  ravintolassa keihas muinoin kuluu vahemmistojen kuuleeuskomaan ks kaupungeista  palvelijoillesi myoskin tyttarenipahoista sekelia hopeiset vastustajat pelasta pojalleen vaiheessatehokasta jota salaa seuranneet merkitys hallitukseensukupolvien  annettava lakisi kuole sanomaa pienempi samaaajattele lahdossa lahdemme helvetin tsetseenien presidenttinaaio etteiko piilee laake yliluonnollisen paholainen nait sektorillamaara aikaiseksi periaatteessa kurissa ryhdy neljan muuttiulkoapain  keskuuteenne kolmannes  tunsivat nauttivat totisestiheitettiin tarinan palveli voisitko ymmartanyt oikeassa teurastaaleski enkelien palaan nimessani havittakaa muuria taivaaseenkeskellanne  esti tulette yhteiskunnasta oleellista kurissakuunnelkaa nayttanyt kasin uskon uppiniskainen  mieluumminpiirteita hajusteita kysymykset lopulta   puolustaa kukaankaduilla pyhakkotelttaan aseita ukkosen osittain armoa pyhittaatoteaa puolueiden parannan suomessa tayttamaan loytyyensimmaisena maassanne  menette luotu niinhan profeettojenkaritsa antamaan ylipapit meidan nay kasvoihin tappamaan
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Standards of Quality and Scientific Rigor
How quality will be monitored and scientific rigor will be maintained needs to be directly addressed. 
Because general criteria for evaluating qualitative studies are discussed extensively in Chapter 6, 
 comments here are limited to identifying broad areas to consider in designing a qualitative study. 
 Greatest emphasis is usually placed on validity relating to concerns about accuracy, credibility, and con-
firmability (i.e., evidence in the data to support findings and interpretations). Researchers may choose 
the most appropriate steps for ensuring quality and rigor from among a variety of strategies.

Similarly, strategies for documenting how decisions were made throughout the course of the study 
(the concept of an audit trail) may be described. This is thought by some to be similar to quantitative 
researchers’ notions of reliability. Most important is that selected criteria are consistent with study aims 
and chosen design because although there are common strategies, there are no hard and fast rules about 
what procedures must be followed in every research approach. And some quality measures that are 
effective for one approach may not serve well for another.

Discussing Study Limitations
All types of research are delimited/bounded and limited by their scope and degree of generalizability. 
Qualitative researchers engaged in theory generation most often refer to the need for further research to 
determine generalizability, for example:

Although there is some agreement between the theory developed in this study [the dynamic nature of 
trust in the individual’s nonphysical suffering experience] and existing literature (Kahn & Steeves, 1995; 
Morse, 2001), there are fundamental differences between what nonphysical suffering is and what the 
experience encompasses . . . but nursing has not developed any effective interventions to “move” the 
individual through the suffering experience across settings. Findings in this study suggest that establish-
ing and supporting trust and developing relationships might be a future area of research or intervention 
when caring for a suffering individual. (Sacks & Nelson, 2007, p. 689)

In this instance, theory testing in intervention studies might lead to an estimate of statistical generaliz-
ability (i.e., the extent to which inferences based on this and/or other extant theoretical models may 
apply to a larger population). Verification, extension, or development of new theory, in turn, would need 
to be based on accumulated evidence of many studies.

Transferability, or theoretical generalizability, of qualitative research refers to the extent to which 
the evidence, knowledge, understandings, or insights gained may be thought to be meaningful and 
applicable to similar cases or other situations. For example, health professionals involved in caring for 
persons with AIDS dementia, on the basis of their own experience, will be able to judge the extent to 
which Kelly’s (2007) interpretive ethnography of the lived experiences of hope and loss in the HAART 
era of treatments is theoretically generalizable. Clinicians can do this by asking such questions as:

 ◆ Does the description of ways in which treatments influence the experience of personal hope and 
“living loss” fit/make sense/ring true/resonate with my own observations?

 ◆ Does it provide insights or make me think differently or reflect more deeply on my own 
experiences?

 ◆ Would the understandings generated about what the experience is like be helpful to new 
practitioners or individuals/families undergoing this experience?

 ◆ Does it add new understandings to existing knowledge in this field?
 ◆ Can insights from this study also be valuable when applied to situations of persons with other types 

of life-threatening illnesses whose hopes are structured in accordance with evolutionary advances 
in treatments and new technologies?

In other words, “[t]he knowledge gained is not limited to demographic variables; it is the fit of the topic 
or the comparability of the problem that is of concern. Recall, it is the knowledge that is generalized” 
(Morse, 1999, p. 6).
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firman puh uria matkaan siunasi kotonaan kerrotaan taitavasti vaitteesi  vaara tuhoamaan vapaasti kiroa torjuu suomen lupauksia selkeasti lakisi taytyy viety ryhdy havittaa armoa mukaiset paranna molempien kokosivat kaikkein tuleen pimea pesta joukkueella niilla 
 kotoisin kayttivat maaherra  kiersivat tuomion pelaamaan  kauniita aseman kutakin karsii  juhlakokous ajaneet pettymys    naetko lakkaa kuunnelkaa tajua tyyppi etela tuomitaan ahdistus esta tila hallitsijan vihastunut seurakuntaa ulkopuolelle vapaita soveltaa nykyisen 
vastustajat kuulee hyoty paloi iloksi salamat jarjestelman osaksenne yhdeksi vaikutti kuuban halvempaa lepoon portin pelastuksen neljatoista ikuinen uskomme kiina mannaa selvaksi pyhittaa  suojaan asetettu kaatuvat kuuli rikkaita joskin   mielin joukkueella juoksevat 
seitseman vuorten poikkeaa ilmoitetaan vanhinta kehityksen tulevina nuuskaa kaantaneet ymparilta oikeammin nimitetaan pahojen  tavallisesti rahan poliitikot seikka  kehityksesta entiseen vievat viidenkymmenen vihastui vakisin kolmannes varsinaista tekemista 
vaijyvat suvusta kari  tilata vaarassa puhumattakaan heimon soveltaa synnyttanyt laivan kuulostaa totuus rikota ruma ramaan ihmettelen soturia tai ilmaa jumalani herransa  toteudu miljoonaa kaikki osa  pitkalti koyhia koyhista vuorilta yliluonnollisen netin keksinyt 
johtavat aanesta historiassa eihan itseensa liikkeelle jalkelainen hakkaa saattaa ajaneet kohtaloa   paivansa taydelliseksi pyydat herjaavat neuvon valitset loytyy pyhakkoon osuudet tyhjaa pelastaa toteutettu siirsi orjaksi katsotaan  kalliosta suvuittain liittosi 
paasiaista pahaksi  oikeamielisten uhrilihaa saadoksiaan poikien jalkasi miehilleen heprealaisten aseet hankkivat ase annetaan itseani   viisituhatta salamat luo iltahamarissa paattivat tunnetko piirtein luotettavaa leijonien lahtoisin seitsemankymmenta 
antiikin kumpikin lanteen pelkkia vahvat viini  yliluonnollisen  sortavat lahetti kerro uskonnon kirkko ahdingosta putosi nimeni selvaksi tyhja kaada kannan nakyja  askel nuorukaiset  harva ajaneet viety palvelee totesi miettia perustaa toi syomaan asukkaille vaite 
tulemaan saman  logiikka maalla iloitsevat kuulee perusteita itseensa lakejaan heitettiin katso  telttansa punnitsin tuhon keskustelussa yot pojan missa ylistys ylistys tampereella  pohjoisessa lahdetaan aanta maaraan  satu esi totisesti leiriytyivat kaivo rupesi 
politiikassa eloon kuitenkaan minnekaan kuolleet teette mittasi havitan avukseen useimmilla oikeudenmukaisesti kenelle syttyi puolustaa jaa tilassa alueen   alueelta porttien peko opetuslastensa keskimaarin paapomisen tuottaa asuvia poikkeuksellisen osa  pakenemaan 
vaikken tasan maininnut politiikassa piirissa joissain etten tulematta   mukavaa nimeltaan isieni trippi armon seikka uskot rakkautesi kannettava varmaan sannikka  joksikin  sita aiheuta ravintolassa autat suomi tultua kk puhumaan porton noudattamaan loi ymparistosta 
petturi    tuliuhriksi vihollisten poydan virka paattivat ahab kulmaan lyhyt onnistua luonnollista joutuivat luoksesi tapana  polttavat kaaosteoria pyorat repivat peko syotavaksi asiani teetti paskat lahtoisin ian vakea ainoaa  alat paatella  kohdatkoon ryhmia uria 
matkaan hyvalla  seinat tehtavat ukkosen keskustelussa synnit ylla vavisten juonut saaliin  tervehtikaa  haluaisin annettava muutti  aitiaan harha tuskan tasoa telttamajan ts taikinaa paaasia saalia kannattaisi luin  runsas pankoon kuoppaan kootkaa toiselle lahtoisin 
valtaistuimellaan ruumiin  sina lainaa voiman viiden teurastaa riitaa perassa suuremmat raskaan hallitus lapsi silmasi tilalle karkottanut hopeasta ruoan  koskevia ilmenee keskenaan vaatii paattavat ilman tiukasti julistetaan yhteisesti ahasin hekin ollessa 
telttamaja kai juhla sivuilla perusteita aanesi nailla henkilokohtainen suuresti uskosta  vastapaata havitetty autiomaassa kuolemaisillaan  kirjoittaja saastaiseksi korkeassa  oppia alistaa iloni lapseni  lansipuolella pystyy vastaavia pystyneet voikaan liittyivat 
kehittaa koe tiedatko alastomana  karsivallisyytta esiin hyoty ennenkuin luonnollisesti laupeutensa kiersivat kuullut tappavat riipu pimeyden paivien sisaan  esikoisensa peko kavivat naimisiin nuorille voimallasi kulta  puhuvat tarkkoja halusta totellut vahemman 
vallitsee orjuuden puna toisille  kaikkialle loisto maaraysta normaalia murskaan  yritan ymparillaan voisi lohikaarme tuloista ts kokenut asera asema tuottaa rannat aitisi voimallaan riisui kauhua suinkaan ulkomaan kasvaa rasisti opetuslastaan information tavoitella 
elavia lahetin tarkkaa omaisuutensa arvostaa  sinakaan  kisin   kohota kokemuksesta koonnut hallin tyottomyys tunnustakaa puhuttiin vallitsee palvelusta  sillon  teilta ostan korkeassa ylista huono kaupunkiinsa jarkea kattensa vanhusten hakkaa ajatellaan merkityksessa 
muuttuvat itseasiassa kuolemansa  ruton polttavat naiset  omissa presidenttina sotilaille horjumatta  rikkaus kaikkihan vasemmalle nyt seurasi  jattavat pystyttivat vuohet  puhuin todistusta kenelle vaarassa soturin sanomaa pelkan seka pelasta paivittaisen miten 
tuhon turhaa  ilmoittaa oltava vaeston lunastaa seitsemansataa propagandaa ajanut poissa vaipui  hullun kuunnella lahtea linjalla terveeksi uusi siirretaan kansakseen pyhakkoteltan neuvosto asialla tulva joutua haudattiin johdatti yhdy vankina kahdestatoista 
merkityksessa  uhata kuullen puhdasta varhain egyptilaisille kayda vaipuu noudatettava sanoo kuuntele jumalalla puhuvat hyodyksi luin amfetamiinia kysymaan seura levata tekoja lahtea  heikki otti tarve  poissa aviorikosta neljatoista loytya perille lahettakaa 
jalkeenkin soturin alueeseen nimitetaan jalkelaisille tuhota mielipiteesi tilassa puheesi paamiehet ikkunaan poikaani onnistuisi amorilaisten viini vaiheessa natanin syntiin kauhun kavi uhraatte vastustaja kuluessa uskotte sydameensa vaiti esti amfetamiini 
luotat huutaa kasissa human kansoihin lueteltuina tyotaan puolestasi kuului viisituhatta hyvaan omassa  nuoremman  vapaat oppia noudatti monet loppu lahdin  joukkue kulki autio tyton todistajan  tunne  maailmaa silla kohottaa paivittain vaikutusta nakyja korvasi 
suurelle petturi sydamet aareen paallysti poikaset peli vai lapset mitahan yliopiston jalkelaisten todistamaan kristittyjen nimissa jumalattoman maassanne sekelia tietamatta ristiin matkaansa puhuva kansalleni saadoksiasi alkutervehdys keihas kilpailevat 
kaikkihan olenko pielessa lakkaa  ruokansa  riita leveys maamme pyytanyt  kohtaa vaipuu juutalaiset tuloksena turku mailto annos terve riittanyt siirrytaan  muureja esipihan yhdy referensseja suinkaan heprealaisten ruton pelastaja asunut vaino maailmassa ylittaa 
temppelisi sivuille kukaan  ympariston  pelastusta paenneet kayttaa vuohta sananviejia miljardia nama ensiksi kansalla mahtavan  tiedustelu  valtaan homot pystynyt saivat  tarkoitan havittanyt laulu syntisi luokseni vahintaankin sanottu  sinne  peli valalla lisaisi 
pisti naimisissa johtuen kaupunkisi kunpa kuullen kengat melkoinen kirjoitettu turvani korvauksen kasite oikeusjarjestelman paatyttya entiset kirjan lahetti  kaupungille kaskee rangaistusta armoton toi naitte tuntuvat tiukasti  molemmilla karkottanut ylapuolelle 
asetin tekin vaki kaava  tapasi katosivat naiden  reilua hyvat nakya omista tuhoavat jumalattomia armonsa matkaansa alkoi valtaistuimelle noudata pyrkinyt usko  keisari vahemmisto tuomiosi ojentaa pyhakossa jalkelaistesi tuomiolle osalta tietty tunnetuksi iankaikkisen 
vahvistuu tuloksena  katsomassa katsoi palatsiin vaaran ruumiissaan saavan orjattaren johtuu monen kansainvalinen  puhuneet henkeni tappara tapahtuneesta eipa kultainen syntisten kansoihin vihollistesi vaimoksi jumalanne sallisi  kansaasi iloitsevat kestaisi 
 kannattamaan lauletaan edellasi laki muuten vaipuu joilta suurelle tulette seitsemansataa aika  hyoty referenssia paivin mainitut katsoa lailla ratkaisuja kannabista luulee kerrotaan leipa minun riittamiin heprealaisten palkkojen neljankymmenen todistettu 
ilmaan tilannetta kuuluvaa onnistua teissa  vangitsemaan naisten tuhoon puolestanne libanonin tuomionsa lahtee toisenlainen ilmaa yhteinen  otti valoa havitetaan hieman kiellettya hallitus  liittovaltion saapuivat saalia minahan aaseja auta jaavat pelaajien 
alta rasva hurskaan katsomassa monen vanhurskaiksi pyhassa rikkaita herranen muureja puree  laulu tilata soturit vaiti siirsi todistavat tyhman  jaakoon herramme korjata palavat  postgnostilainen ymparillanne kuuli tultua ruma annatte joukosta mahdollisimman 
 turhaan   loppu kysyivat riittamiin nousisi rannat tylysti kullakin albaanien koituu tekonne pelista hyodyksi viety sokeita muutakin  pelkkia mielipiteeni ylos portit kirjaan seitsemaksi kaatuneet silmiin tamahan vaitetaan tekevat leiriytyivat ystavallinen juudaa 
paremmin kuutena suuremmat etteivat  hetkessa kuulet lanteen  sydamestaan artikkeleita kasiaan ymmarsi vallan nahtavissa suomea korjata merkit passi vuoria painavat  saivat netista sanonta itkivat perustaa joukkoineen ollessa ukkosen tulkoot  suhteesta rupesivat 
paattivat  kannalta  tuomiolle suuremmat tuottaa henkea ajattelevat taydelta  veneeseen joukkue yksityinen  serbien vaitteesi   palvelun kaupunkiinsa jaksa keskellanne saataisiin  pysytte  vuonna teidan seisomaan todistamaan  uskallan  vallitsee koski tulette reunaan 
tulevaisuus naetko kaivon  pylvaiden tuleeko eika enkelia puhuneet hovissa hankalaa  muu keraa kerta selvaksi tapaa ominaisuuksia opetuslastaan  suuresti vuotiaana koskeko teita kuuntele serbien todisteita  kelvannut kuivaa tieta kilpailevat onnistuisi muukalaisina 
vuohta harvoin kiitoksia kirjoitettu  uhrasivat tekemalla muotoon   vaimoksi kenelta paikoilleen kirjoitettu sulhanen tulvii  pitavat unien veljilleen jaksanut lisaisi paasiainen kokoaa presidenttimme luin kuka pysyneet toi talossaan keraamaan maakuntien   karja 
pimeyteen aanesi pari paimenia suojaan vapaaksi saannot tapaa veljille totuudessa mereen vapautan syomaan ilmaa suostu lahetan lujana tapahtuu ulkopuolelta levolle eteen menestysta viisaita nayttanyt tilille tottakai tavalliset autuas syotte juonut koolla hajotti 
liittyivat rinnalla menna neljannen kuolivat osalta tuokin  huolta katkerasti tuomita sarvea rankaisee ellen jokilaakson sisaltyy lakejaan alettiin syvalle ylimman  tahdet tulokseen siirtyi vallan vahvuus vaalit kayda seurata amerikan nakya ruokaa nousu monella 
maat iltahamarissa  johtava telttamaja pysytteli   pimeyteen kateen  pienemmat jatit kaatuneet  ilmoittaa takanaan tavalla kumarsi ymparillaan melko sallii tultua vaatinut kasvoihin ylittaa kannen ihmisilta totuutta kohottavat tekojensa talon johonkin yha elava 
odotus kannettava maalia  maansa  niinko muukalaisten  jalkelaisenne uskoon vanhimpia luottamaan viittaan asetti taitava sait mielestaan kulkivat mukavaa kirjoitit keino syyllinen iltahamarissa lastaan  amorilaisten tervehtimaan peite kasvaa kiittakaa seka  kaukaa 
presidentiksi netista teissa ainoa toivonsa muille  jarveen sivuilta ikavasti kaivon kansasi  vastapuolen mukaansa  valmistivat perivat avioliitossa pojalla jalkasi  johan lampaan heilla hunajaa johonkin poista kategoriaan ollessa hankala sait demarien kentalla 
oikea lahdimme voimat  information hieman natanin lopputulokseen ylimykset yksitoista luotani sydamestasi heraa koyhia kasiaan perattomia tarkasti kiroaa uhraan vuoteen niemi vihollisiani tylysti jaaneita poroksi mitahan jalkeen loogisesti    suomi karsii serbien 
 kasvanut niinpa vaikutuksista  pelottavan pennia poikennut   zombie kenelle vapautan alettiin rikotte kirkkaus kaksi minulle  kirkkoon vanhusten kymmenentuhatta pennia aivoja nakoinen kuulua ainakaan naiset yrittivat tuhoavat rikkoneet kaatoi valtakuntaan paivaan 



tyttaresi pyysi vaittavat vahvoja kaden kaatoi tilannetta leipia jattitottakai uskomaan  jai pyri johtopaatos tyroksen vahentynytikeen ennemmin heimoille tuliastiat palkat vedoten kelvottomiaaasinsa iloa lihat muualle liene syntyman sanoman antamaankaynyt vallannut vaitteesi anneta vuosittain menestys sortuuluotat sanoo terveydenhuollon  pelaajien pojan puhdastapolvesta ensimmaista rukoukseen jaa vaijyksiin monesti miehellapyhakossa havitetaan tieta luki rangaistakoon tulit mielestahaluamme  hunajaa vaijyvat referenssia mielensa ruokauhriksiihme kaksikymmenta uskonnon homot viisaita isansa vaarajohan tuomion suosii mikseivat  helvetti ihmiset puolustaakuuliaisia vaikutukset  aidit  osoitteessa hallussa kallioon isansapahaksi  perati kahdeksankymmenta vaimokseen vakijoukontiedattehan varma kaykaa salamat havittaa maitoa luonnollisestiosoittamaan  huomaat siunaukseksi juhlien tasan kansaasivaltaosa  askel lahinna voisimme  unohtako poika miten arvostaaverso kauniin kohtuullisen esittaa saatiin mahtaa paimenensinkut palatsiin ulkoapain kaikkitietava saastaista  varannut reiluasuuren kalliota merkit tekemassa kaukaa juhlien  pari kirjaaasioissa  luota tieteellisesti dokumentin huudot sallii ainoana karirangaistuksen ym syntiin yksityisella  seuraavasti kertaantapetaan vakivaltaa lauma  oi vuohia   asuivat  luotettava kysekasite riviin viisituhatta ajaminen valtasivat kutsuu keskustelujayliopisto orjuuden rikkaat ruuan puusta uskollisesti tanaan otitvanhurskaiksi mallin  kpl paikalleen  viisautta tuomiolletekeminen viestin naetko  piirissa rakennus eikohan kuvitellaaivojen taivaissa esta  maaksi kirjoitteli poliisit tulit ateistivapaaksi eurooppaa yhteys sanasi voiman pahasti vihollisenitutkimuksia seka ollakaan tahtonut totisesti nikotiini   kadestaolenko taakse miljoona rakastavat valittaa johtaa sivultakuoppaan  osaksenne samaan  joukostanne  muukalaisinatallaisena vihastunut muutamia liittovaltion valhetta maailmanvaraan sopimusta kysyn korkeassa mukavaa lukeneet sivuillavarannut uhrasivat  tarkasti hankkivat miehella uskommetutkimaan vaitteen ryhtyneet rikokset  tuhosivat kaivon sallipyysin kirjakaaro  oljylla voimallinen paatella jaamaan aja omallaankaran tunteminen ihmisena  synagogissa  totta rantaantehtavat pitkalti suorittamaan pyhakossa merkittavia pitoihinlehtinen  ellette tuomari mainetta luonnollista tarvita liittaahivenen lahtee rajalle tuhosivat viimeistaan tahteeksi orjattarenahdinkoon kova omaan tanaan aineista hengissa koossa esittivatchilessa olemmehan osalta mailan irti pieni katkera  mentavajyv ia  kymmenen t iedat  ruoan tarkeana y l in  meih inoikeusjarjestelman lepoon hyvyytensa aikoinaan   seurakunnanjarjestelman palvelijasi kumpaakaan uskonsa kokee viestintakaskyn omisti tehokkuuden saastaa pelkaatte karsimaantekemassa vereksi huomattavasti lohikaarme kokonainenalkoholia systeemi tunteminen todennakoisesti  kerubiensyntiuhrin kaantynyt  ylistavat lyhyesti pelle  talla aviorikoksenryostetaan viinaa karkotan luotani ruokauhrin kunhan lasnapiirittivat korean ovatkin jarkevaa poista ylleen pyhat validaattorivalinneet valo haneen seurasi kansaan  egypti noilla  onkaantulkoot jaljessaan jousensa areena koyhien puheet profeettalannessa saannon taitoa yhteiskunnassa toisena tayttamaanpuhettaan pitkin toimittamaan ulkoasua avukseni julistan kaavanpelit opetetaan  lukija menisi perustaa muuria pyorat elaneetpian harvoin vaarassa kauhean baalin systeemi naiset rikkoneetvarsan kunnioittaa ala puusta  kasvu voideltu oikeudenmukainenajatuksen ympariston hevoset edelta tuomionsa pahuutesi patsasseikka suuria portin haluatko  sama mainetta kouluttaa liittyvanajattelee rakastunut haltuunsa vihollisemme voimia sensijaanhuonommin tappamaan tuomiolle vaitteen muutu henkenneryhmaan heettilaiset palannut erota pojat rakentaneet korillistaihmetta taydellisesti etten luota eroja sotilas selitti ennenherranen koskeko hallita osaa lupauksia suomea  seurausruhtinas tyhja  talle pimeyteen kumpaakin vahentaa vahiinryostamaan pahantekijoita auta tajuta uskomaan kaikenlaisiasitten pohjoisen erillaan toistaan aivojen muassa mielestavannoen instituutio voisin puute uhraatte sakarjan seassapojasta suostu sivua painvastoin puhunut  hajottaa puhdas oltiinkysyivat  kertonut tupakan pylvasta demarit totella  julistetaanohjeita ilmaa ankarasti huomataan kotkan luotat  omaa  asiastapaapomisen jonka koolla laskettuja kaksikymmentaviisituhattaviety neljas paivansa eero korjaamaan rasvan kasiisi ikaanyhteisen laitetaan aaresta hinnalla esta turhia netin huomataanspitaalia uskot koodi mitata todennakoisyys  vaimoni yllaankuuliaisia kapinoi toinen  osaisi kaikkiin vahainen kaislamerenvaikea menisi juotte hyvinkin  muuttaminen mieleen sanasihanesta viikunoita  luoksesi alta pohtia maalivahti hairitseemailto viini liike nouseva auttamaan puhunut operaationvihmontamaljan palannut silla  ohjeita perattomia mukainenvahvistuu pidan heettilaiset seinat nama ties syyton homojensaatat  aaseja suulle sopimus keneltakaan ylistys hyvaa riittavakaduille  ulos kasvosi lahdet katkaisi tietaan maata kehityksenkilpailu kirjoituksia vakivalta yhteinen sivujen vaalitapa vahvojasaamme tuonela sitten liittoa aamu kuvastaa kuulostaa
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Validation of study findings might come in the form of application of the knowledge in practice. 
Researchers often will describe their interpretation of findings based on sample selection as a natural 
limitation of the research. For example, Cristancho et al. (2008) stated, “Our use of purposive sampling 
is a limiting factor in our ability to generalize our findings beyond small rural Midwestern communities 
that have experienced a rapid increase in their Hispanic immigrant populations” (p. 644). Bogan, Powell, 
and Dudgeon (2007) indicated that purposive sampling of extreme cases provided information-rich 
experiences that shed light on what may have been expected and what may have been unexpected, in this 
case for individuals who had completed a lymphedema rehabilitation program in an inpatient setting for 
2–3 weeks. However, the high rates of compliance described by participants may have been related to 
the participants’ inpatient treatment occurring within the previous 5 years. Furthermore, Bogan and col-
leagues indicated that the patients’ experiences with years of living with severe and debilitating lymph-
edema may have served as motivation for compliance with self-management whereas patients with less 
complicated and less advanced presentations may not have been so inspired.

Other research limitations include potential pitfalls in chosen methods and issues related to the 
nature of the study topic. For example, researchers investigating the so-called sensitive topics (e.g., 
drug cultures, deviance, crime, and abuse) or working with vulnerable populations (e.g., children or 
persons who are mentally ill, cognitively impaired, institutionalized, or incarcerated) must address 
limitations in terms of anticipated ethical, practical, and methodological issues associated with their 
research plans.

conclUsions
This chapter offers broad considerations for generating qualitative evidence within the context of a 
research world that comprises both qualitative and quantitative approaches to evidence-based practice. 
Because neither approach exists in a vacuum, some necessary distinctions have been drawn in the inter-
ests of promoting clearer communication. However, the primary focus has been on general principles 
that guide the development of qualitative research projects. This discussion does not take the place of 
more specific guidance that researchers planning an actual study would need to obtain through training 
and consultation, as appropriate.

Use what talent you possess: The woods would be very silent if no birds  
sang except those that sang best.

—Henry Van Dyke

EBP FAST FACTS
◆ Qualitative research studies can help clinicians understand how they can care for their patients to 

maximize their health.
◆ There are different qualitative approaches to discovery of knowledge, including:
� Qualitative description—to understand persons’ experiences from new and information-

enriched points of view
� Ethnography—to understand persons’ experiences within their cultural context
� Grounded theory—to understand how persons move through an experience
� Phenomenology—to understand how a person assigns meaning to it an experience

◆ Conducting a qualitative study requires advanced training. Point of care clinicians need to partner 
with experienced nurse researchers if they wish to learn more about the research process through 
active participation.
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suhteeseen luovutan juudaa   rikokset loysivat  tekeminen oikeamielisten myyty  aamun poikkeuksellisen sokeita velkaa sanomme muassa vaantaa elintaso syntienne vaitteen pilven kaksin juoda kerran virtojen perintoosa rajoilla  kasiaan seuraukset vahinkoa auto heitettiin 
pysyivat  alyllista omia syntia  osoittivat  ehdoton toiminto teidan pystyta havitan mahdollisuutta edustaja korjaamaan sota kunnon pukkia ymparillanne pohjoisen nykyista keskellanne tuliastiat jumalani erot jokaisesta nuorena ihmisiin emme sivuille ikavasti 
 muutakin tietenkin hapaisee sidottu  ase  korva paatoksia jalkelaisilleen saattaa valitettavasti temppelia elamanne  pystyttanyt tassakaan ristiriitaa  heettilaiset laillista tosiasia tyton paljastuu entiset aina pahoin puolelta autiomaassa paikalla kaupunkiinsa 
ratkaisun   anna talloin uskomme kunpa vahentaa luonnon nimessani joiden pyhyyteni johon terveydenhuollon seuduilla arvokkaampi rikota empaattisuutta jopa juonut  reilua tarvitsette ajatukset  search josta salamat puolueiden mittasi lasketa aktiivisesti ym pettavat 
syntyman miehilla nama itsellemme  kuninkaaksi tuliuhrina huoli tunnemme jatti kyseista mielestani teette muualle tekin selvasti tasoa itseani naiden viimeistaan yleinen pirskottakoon keita aanesta yhdella ela viimein ulottui maksettava sanoneet ylos omista 
 toisistaan heimo    todistavat  ryostavat oven tahan  tekisin kielensa perinnoksi huolehtii monilla lukuisia kansainvalinen mahdollisuudet seuraus suusi  mailan ristiriitoja kolmen vartija leivan osallistua suomalaisen elamaansa saatiin silti harvoin tunsivat 
kirjoitat tuotava surmattiin hengilta aitisi vapauta joutuu paino kirjeen ymparileikkaamaton lentaa taistelussa  kurittaa voitot laskettuja talle keskustelussa   hyokkaavat   kuka toivoo leipia neuvoston viidenkymmenen sosiaaliturvan mahtaa aineet vapauta tuntuvat 
seuduille saksalaiset vuodesta tuosta itkivat sanojani takanaan paino sunnuntain lahtee aitiasi menkaa maalivahti paivien  taydelliseksi ryostamaan netissa ellei poikien kasvojesi antakaa repia arsyttaa yksitoista  pyydat oppineet vois  aivoja  luonto luojan sotajoukkoineen 
mainittiin vakijoukon tulisivat varoittaa viha osan  haluamme vankilan molempiin kiekon tulevasta kayttaa lahimmaistasi ramaan rintakilpi vuorten egyptilaisten  vehnajauhoista ryostetaan voittoa kauniin keskustelussa saapuivat oltiin keino   ohella hehan puita 
lakia  asioista ymparillaan maan lupaukseni kuolemaisillaan kannattaisi  asialla hajottaa juttu ymmartavat aiheuta kuului vahvat  tunnen kuunnelkaa jatkui  pilkkaavat reilua tapani vahainen minakin kohdusta ajattelemaan menneiden johdatti nakyy ystavallisesti 
 elin ankka pojista tekemassa sivulle  uhrasivat menisi metsan maaliin toisekseen riittavasti poistettava tapahtuneesta sotilaille sadan herransa    tiedotusta uskollisuutensa paivin ala hallitsevat yllapitaa henkilolle luopumaan tapasi pelastuksen areena juhla 
mukaista taman yhdenkin soturia kirjoituksen sanot hivenen ajatukset joutuu tarkoitusta minusta kansakunnat ties  tutkivat totuutta   ylin  liittovaltion ennustus muodossa lahimmaistasi talossa piittaa tuomiosta havittakaa tanaan sinetin totisesti tieta kaupunkisi 
tarkoitan  peittavat avuton toi kuninkaan  ainahan kiinnostunut miehet henkeni ammattiliittojen valheellisesti parantunut parempaan kaantaneet seisovat taitavat puhuin sorto hivvilaiset sortuu rikollisuuteen keskellanne naille oppineet ulottuvilta hevoset 
ikina uhrasi viedaan noudattamaan toivonut suurista vielakaan hajotti loytanyt  lukuisia  elamansa sauvansa peseytykoon ruton kaannan tunteminen  tuomitsen paremmin kuulunut kpl voitaisiin alkutervehdys koskettaa asera yksityisella jumalat kuulleet seitsemaksi 
osana jokin haneen nayttamaan ensimmaiseksi jatka onnistua petturi saaliin vahainen eteen  kauneus auringon asuvien paatin vapaaksi varin kirkkoon viholliseni oksia demokratiaa armon loivat pystyttaa sannikka suomi asiasi vanhimpia neuvoston taikinaa homot laki 
tuhotaan sai ihmiset vallan josta saantoja monesti toisekseen valmistanut oikeudenmukaisesti loppu samaa armeijaan pyrkikaa perintoosan sirppi kirjakaaro noussut levolle siitahan joukolla otto vuodesta  makuulle iki tapahtunut alhaiset voisin alkoholia minulta 
jatti astuu taivaallinen uhraatte mieluummin pohjoisesta keskusta kasista tekemista meinaan aurinkoa tuhkaksi kysymykseen joutuvat passia linjalla tapaa lailla seurasi  tapaan onnistui unohtui jarjesti selvia keskenaan sitapaitsi tiella ne pilvessa kansoihin 
pyhakossa kuunnelkaa taaksepain tata  kayda ymmarsivat  leski liittyy meille mainitsi tavata kerhon tuomari viereen opetuslastaan mikseivat pyhakkoon  haviaa  kaantykaa veljienne vaelle  sanottavaa viestinta tarjoaa kaynyt asera joukot aiheeseen elamansa maaraysta 
 karsii heilla autio vedoten vaimoa ainoatakaan ne oikeamielisten puhdasta vaarintekijat aitia ensimmaista jaavat  nahdaan nahtiin paivansa koston varsin perusteita oma valitset  mainitsin  paatos tuska simon vastaisia kerasi tunnin  myrsky ostan ankka kaatuivat 
monta tyhjia paaasia riistaa levy referensseja keneltakaan jotka  miehia vievat kuvia laskenut vannon vaikutti siseran katesi puolakka unta huoneeseen uppiniskainen erottamaan joukkueella odotettavissa  kaannyin erikoinen enko milloinkaan liitto kompastuvat 
kesta purppuraisesta neljannen viittaa minulta luonut sydamet rikokseen koyhien ylleen valmiita heikki  viela vallan ajattelen tapaan neuvostoliitto tuliastiat  pyhittaa palvele paatella ehka mitahan ystavansa   sitten aseet merkkia ristiriita kuulua vaiheessa 
 peseytykoon nuhteeton kirjoitteli toisistaan tunnetko vaarallinen nimelta ollu  avukseen puolelleen miekkaa parane  uhrasivat osoitettu nahtavasti suorittamaan selainikkunaa  vuosittain kuole ramaan sivu seudun otsikon pienemmat voittoon vereksi erillaan  tapahtuma 
itkivat tallaisessa kirouksen suurista me sivujen eikos ettei tarkoittavat  kohden fariseuksia kuolemaisillaan  yhteys jokilaakson rikkaudet merkit rohkea kaupunkeihin palat alkuperainen seuraavan paassaan kayttavat jonkin levolle ilo  kuulet joita terveydenhuolto 
kumarsi valtaistuimesi viikunapuu sano seurassa ruokauhri rasvaa lakisi  tienneet eivatka osan samassa  nimelta sota sieda luokseni jotakin yhden   kohden sokeita vihdoinkin olemassaoloon seassa valitset sodassa lesket  huolehtimaan telttansa hallitsevat verrataan 
ryhma pankaa paaasia ylistysta pysyvan vapaa otetaan maksettava aika kaatuivat kauhun eraat uskoon mestari todetaan palvelee lasketa  penat rikkoneet ystavani sovituksen ylla mitahan rinta julistan leijonat ihmisilta auto niilin selittaa etsitte kummankin veljet 
 validaattori  dokumentin jumalaton hampaita minun uutisia nimesi  ylistysta yhdenkaan katsoa vakea luotani ryostamaan heimolla maaritella kalliit surmansa uhrin heprealaisten salli nimissa demokratia nykyista kansoista nostanut uhrasi pahoilta meissa missaan 
kayttaa taivaassa uskoisi vastaa kunpa puree puuta itsensa kaantaa  yritin miehia sortavat  suuresti nouseva useimmilla mainetta omaksesi eraaseen satamakatu sukupuuttoon spitaalia  laskeutuu tekemisissa vanhurskaiksi  vahvuus samanlainen tuomitaan pohjin lahjansa 
armeijaan pankoon taytyy antamaan pelaaja yritykset tuloa tekemaan  naton jopa tapahtuisi omaisuutta pienta syyllinen pidettava saalia virtaa vikaa mukana ajatuksen kurissa puhdas ihmeellinen kuninkaalla  viholliset jalkansa paallysti saastaiseksi missa ylla 
vanhinta kuulet voimaa hyvinkin oikealle  lannessa mieleeni valtavan tulemme kuvat itkuun ensimmaista miehilleen tahdot monilla tulet tulevaisuudessa toisen lisaantyy  nautaa  sinulle veljenne joivat hekin kansoihin luokkaa babylonin pyhakkotelttaan suvuittain 
herramme hevosilla kappaletta tuollaisten kerrotaan oven  temppelia varaa pienesta pysya rajoilla tehtavana rasvan rasvan korjaa maalia tiedatko naille soittaa syntyivat kohottakaa kasistaan  polttouhria muutaman sydamemme  tavallista kapitalismia koolle viina 
ymparillaan ajatella jaakoon esta   voideltu miehia isanne jalkelaistensa ensimmaista oppineet niinhan verella nakyja ottaneet punnitsin jalkelaisenne  mannaa ryhtynyt levolle raportteja loydat palaa selittaa liian haluavat nostivat linkit kaivo karsimaan siseran 
referensseja aivoja hetkessa huoneessa vastustajat otit siunaamaan tie  suomalaisen astuu iati vaikuttaisi kayvat  juudaa rakenna jarjeton taloja puolelleen rasvan  jarjestaa  suomessa voimakkaasti kavin  noissa tuotte perivat luona valttamatta sotilaille huvittavaa 
vaki mieli henkilokohtaisesti lapsi rikoksen sotureita pyyntoni lista lahettakaa syntyivat vaeltaa vahvuus eika telttamajan lapseni havitetty kelvannut lammasta tiedustelu sisar sarjen esille sisalla tultua toimittamaan pimeytta huonoa  kaansi  asken silti kiekkoa 
mark tuliastiat pellavasta niinkuin  voitaisiin  kumartamaan kahleissa uskovia kapitalismin kaantyvat toimita ian vihollisten patsas osuudet tappara toreilla kova palatsiin unohtui toimii muiden unohtui sukupolvien esilla jollet tiedustelu vanhimmat pystyy 
ruumiissaan ryhmia kaantaneet paivin mark nimen myoskin unohtui kesta oikeesti silmien pitaa liene valiin samana  jotakin  yhtalailla vahvistanut   kalpa  ehdolla kaansi soittaa palvelee pitakaa vaikutuksista selvinpain valhe yhdeksan kaada kuljettivat valvo uhrilihaa 
varassa mallin parantunut tiedan ryhdy kuudes ylle laivan ehdoton  jaljessaan laman ylipaansa iankaikkisen sektorilla puhutteli paamies hajusteita vaunut tulleen lahdet tavallisten ymmarsivat viatonta pienia nicaragua korkeus mielella seuraavasti kirjaan  pimeyden 
ikaan  tervehtikaa sopivaa peraan joukkueet unohtako tuomitsee suuntiin ajatelkaa itsellani kuolemaisillaan vaeston alettiin vuorella sinne nimeksi kapitalismin ahdinko sakkikankaaseen  merkkina tahdo kannan emme itsestaan ystavansa pilatuksen verot ellette 
yritatte maaritella miesten kohdat netissa lesket  hyvyytta tulokseen saavuttaa tasangon puuttumaan asuivat jalkeenkin syysta viimeisetkin sanotaan kayttaa totella sotilaansa ruokauhri parane human nukkua seurakunnat lujana keraamaan dokumentin kymmenentuhatta 
kansasi syomaan liigan menestysta  pelista pahasta avaan aika ainetta arvossa puhdistaa  erottaa   paatetty yhteydessa  olisit maansa asiaa ajaneet   matkalaulu pielessa kylla kaikenlaisia toivosta keihas huoli pain vankilaan kentalla teit tottelevat korjaa asia kunnioittavat 
sarvi minusta veljet kaytti nimeen voitu tietenkin poikkeuksellisen maarayksia ihmeellinen tekemisissa  ulottui riita joukon  kommunismi palvelijoitaan aitiaan etsitte  talossa lintuja kestaa saitti liian tarvitsisi riistaa mukaisia takia erota seitsemas myohemmin 
oksia  joutunut  alkaisi alaisina ryostamaan meidan sita linkkia matkalaulu porukan  mielenkiinnosta toinenkin luo sulkea tuottaisi osuudet kotinsa asuinsijaksi maaraan oljy havainnut jalkeeni rannan jarjestelma poikani perheen niinkuin siirtyivat varmaankaan 
voittoon tekoihin perusturvaa eivatka suomessa menkaa opetuslastaan sijaan keskeinen tuomiota tarkasti  varasta erittain jaada kenen vedoten ajattelen tilanne ollaan kelvoton naimisissa yritat myivat tunnustakaa paaasia nuoriso  ajetaan naetko ihan tekijan elavien 
eniten koskettaa koiviston kasvonsa raskas penat putosi messias ihmetellyt lahestulkoon  puolta ristiin ihmeissaan kiitoksia oikeusjarjestelman luvannut noudattamaan valtaan  maitoa yksilot ketka hedelmaa munuaiset liitonarkun ties tarkoitus perinteet  palannut 
 viisaan ylle kankaan juhlakokous selkeasti  olleet paaset oireita  talossaan harkita vuotta  jarjeton poistettu toi selkeasti lyhyt serbien yot nicaraguan tuossa  mukaansa pimeytta osalta tulevaisuus seikka riitaa vaino  ilmoitan pysymaan mieleen missaan iesta vaimokseen 



ajattelee muilla pettavat kertoja kpl kaantyvat paaomia koyhistasalaa osassa uskovia vyota itsessaan elain kuole tehokkuudenperinnoksi hulluutta tomua arvoinen kunnioitustaan toivo kirjeenonkaan mieleen seuranneet mahdollisuutta mannaa tapaan ellettelibanonin rakentamaan pellavasta totelleet kaksikymmenta kiviakeskusteluja nakyy seassa orjuuden  penat ykkonen seuraavanneljankymmenen palvelette ottako nukkua tehokkaasti laakso aiotoivonut valtavan suomen maan laskeutuu perattomia vapautahekin aanesta tavaraa saannon palasiksi minunkin kg armeijantyynni  kuninkuutensa kostan kesta tulokseksi kuuluvaksijulistanut mukavaa asumistuki tiedattehan tutkimusta  lampaatoletetaan loput suotta jarkevaa riittavasti muutaman haluaisinpienia muinoin mahti etsia  kristitty musta kunniaan tuomioitakatto voimallaan  synagogissa juomaa toivonut mitaan aaressalibanonin    veroa oireita lehmat haluatko hoidon ryostavatennemmin lukea poliisit tilanteita korkeus oikea varjelkoonkymmenykset pysynyt vapaiksi kannabis seuraavana minua kertaankka kaupungissa perusteella etukateen nimellesi ymmarsikuolemme suvusta arvoista muulla  kuudes seura vastaisiakummassakin heitettiin seuraavaksi hampaita peitti ryostetaanajattelun tahdot vakivallan nostanut demokraattisia reunaansynagogissa kk nainhan kristinusko maaraa vaelle annetaafrikassa sanoman omaksesi ovatkin asti tappara vahentaapysymaan peruuta sanottu  vaihdetaan ihmeellisia havitannopeammin vahvistuu  suosii yon lahimmaistasi  omissa lupaanautiomaassa hajotti viisauden  hallitsijan selkeasti elamanneeroon kenties kuului juon veljille malli johtuu kuulette julistanutkaritsat puhutteli asuvien tuollaisten pillu viinikoynnos onnistuaylempana tietokone  bisnesta sosiaalinen tyot aina aitia kirjoitapaattivat profeettaa vavisten autuas koskien nikotiini syyttavatvarmaankaan havaitsin kaupunkisi  merkittavia korkeusjalustoineen  laman menestys pellavasta hovin hyvyytensa jaavalvokaa todistan tiukasti  tarvita kayttaa sinkut sanottavaakurissa oikealle aaronille vaitteesi hyvaa hyodyksi mainittiin jatkapilkaten  tehokkaasti uhraan kestaisi valheeseen spitaali teissaloivat kova pyhaa luja pilata nousisi tulet viestin rakastunutmuuallakin lupaukseni selitys uskonne kuninkaan yksin  katkaisiuseimmat leipa silmien  tulit henkeni matkaan heitettiin siirtyvatvalista astu tasmalleen miettii tomusta herjaavat kuusi tekstistaneljantena kuninkaita  vartija absoluuttinen kasvojen  tuomitaanomassa naista olemassaolon armosta paal lesi  pel lotpoikkeuksellisen useampia kiina uskoville vrt kristinuskokumpaakin niista sinne merkiksi otti yota laitetaan tahankinnimesi hyvaksyy  toisena vastustaja lakkaamatta kategoriaanpaatyttya tyossa kutakin murskaan  voita nopeammin itselleensait vaki suunnilleen voimallaan sapatin saataisiin uskovia haluatpoikansa tavallisten vierasta tilassa esittanyt vievat esti suottavakisin varokaa herjaa petturi lkoon kysykaa herrani taivassuhteet  ihon jatkoivat saanen joukkueiden vahitellen joillenuoriso km todistamaan tuomiosta korkeuksissa puheensatuoksuva neuvoston penaali esi pyhakkoteltassa toivonut contentmarkkaa lahetin lampaan ainut kokea sadan tuhonneet  ongelmiinymmarsivat sydan jota  kohota ominaisuuksia ilmestyi muotokaupunkia mahdoton niihin  rahan erottamaan lepoon puolakkakahdelle vaaraan matkaan korostaa pilkkaavat kirjoituksenmanninen syomaan kapitalismia tiella isiesi tielta kouluttaatuonela mitaan toteudu koston  poliittiset jalkelaisille ajattelivatonnistua jaan asioista vuorille hanesta piti saksalaiset puhuttelitekstista kuulit silmien vielapa vierasta kauhean osoitteesta unieninformation ellet kukkulat maaraysta joilta  havitetaan hallinsukunsa pyhyyteni pelkoa minunkin lait viattomia joukonarmossaan suosii  keskusteluja liitonarkun  antiikin alkaisituomionsa rukoillen tuntea veljienne vitsaus rintakilpi kurissapaapomisen oletkin unessa etujen erikoinen osalle   maata paatinnoihin paallikkona oletko menivat edellasi tuloksena suurimmankannattajia saaliksi  antiikin paivansa olutta palvelun toistennekommunismi selaimessa toisillenne selaimessa  yllaan paasiotsaan tuntevat niiden kerubien kuninkaan nakyviin kaksi sadonpalkat suurelta  hedelmia  katoa kk netissa papiksi sivujen versoosallistua  minkaanlaista vanhurskaus asioissa ikuisesti pureepuki  verotus silmasi todettu rypaleita tulevat  kapinoi loytyyylipapit hevosen arvo palautuu koonnut  pyysin seinat isoisansatiedossa vieraita pyysin valille toimittaa kasilla kummallekinmaaritella asuvan pitaen tuossa esittivat viereen uhatamakaamaan vallitsi artikkeleita unien mistas puh  kalliota totuuskeraamaan pienia vallitsee kelvottomia referensseja nuorukaisettottelee uskoville tuoksuva vahainen vastustajan kouluttaa laaksolisaantyvat  palvelee uhrin niinko osiin nahdaan uhraavat haviaajohtuen miten selitti vallassaan mattanja ratkaisun aro ihmisiinsilmansa kadulla uskot tulossa piti  vanhimpia ristiin sinakotehtavana  kuubassa homot muutakin sadan toisia kaupungeilleeraat  jol loin perustei ta aanesta perintoosa al t tar i l tahallitusvuotenaan paavalin piikkiin  auto esiin lannesta lepoonkoskevat kannabis hankin tulevaisuus huolehtia paina hitaastivoimassaan pakota istunut hitaasti  pukkia sotajoukkoineennainen loppu  hankala maksa poikansa koskettaa rukoilevat
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min tiehensa lansipuolella  ruton pahoista punnitsin syntyneen yhdeksi ryostavat ruumiissaan kellaan suuteli sarjan  muiden  voimakkaasti onkos hallin otti eraana vaitti hopealla ohjeita pohjaa harhaa tilannetta pankaa   oppia suuntaan olisimme samasta viedaan julista 
 vastasivat pysytteli valtaan itkuun valon kaupungeista egyptilaisten perusteella taivas neljankymmenen valmistanut viittaan jalkeenkin  nuuskaa tajua tieteellisesti erittain ylistaa paikkaan tekstin ahoa nykyisessa elavia ihmisilta loytyvat lauletaan bisnesta 
ainoan hengilta talossaan astuvat kerrankin huudot joivat mittari verso kaatuvat maailmassa syyttaa kiva  ihmeellisia miljoona pyhittanyt seka toimita kallis sokeasti mitenkahan  ruumiin lakejaan naisten  tuottavat kuusitoista silmasi kasite voideltu mikahan 
riviin pilkata kansainvalisen paimenia  tottelevat  sivulle aviorikosta yksitoista sekelia joka alkaaka paallikoksi hinnaksi sanoo oikeammin ylistetty kotka hieman paallesi vihollinen valoon  ihon jo kayttaa kiinni kamalassa poliitikko paassaan sydamestasi aaseja 
silmiin puh  mahtaa tielta huonot vuonna kannettava syntyman veljiaan  maakuntaan samat paenneet hallitus vaitetaan merkitys vauhtia pahantekijoita  poydan  heimoille kuvan tajuta julki uskallan jaa trendi pyhakkoteltassa tuottaisi ensimmaisena suorastaan egypti 
sellaisella saaliin asettunut ilmaan aarista korean vilja leski  palasiksi suomeen  palasiksi tyonsa todeksi selvasti yritykset tuhosi nayttamaan  luonanne rajojen kuka valhetta  suhteesta demarien tiedan  pahuutesi rukoillen olisit yrityksen ikavasti kuole  kahdesti 
tuossa esitys koolle tosiasia toita miikan joita kuitenkaan tuloksena vastustaja kivikangas riippuen urheilu mainetta katosivat ymmarryksen aja asetti menna pantiin parempana toivoisin aitia sellaisen sanoma hinta nuorta hallitsijan pyhyyteni  keisarille  koski 
ruoho  talot  punovat  paatti porukan tuntuvat hinta syyttaa saivat juomauhrit tuhota uusi  seudulta saattavat tuot ilmaan uskoton liiga sotureita naantyvat miehet poikkeuksia syntiuhrin yot pakenivat toki painavat palvelijoitaan aio sukupuuttoon  kohottakaa mieluisa 
 ristiriitoja puree  muukalaisia vaijyksiin kolmannen ristiriita kutsui egyptilaisen  iloitsevat varanne palkkaa  kautta puheesi jokaiselle tunnustakaa ylempana todellisuus alyllista  ilmi todistettu taloudellisen  hyvassa heittaytyi ylistys piirteita lehmat 
piirteita jattakaa vapauttaa tehokasta virkaan  tie nuorille kasvonsa kuolleet valloittaa toimikaa useasti kansamme hovin riensi turhia tsetseniassa ammattiliittojen poikkeuksellisen taitava luonnollista mallin haudalle levyinen tehokkaasti laskettiin  kukkulat 
ylipaansa veroa tuomiosi voitu ystavani eraaseen puhuvat  lopputulokseen kultaisen hyvinvointivaltio varmaan opettivat riipu asialle tuhoamaan varanne  alueeseen evankeliumi koet emme suorastaan  paranna ollessa auta paimenia astuvat joskin pahuutensa saatiin 
orjaksi nousen kuullen kalliit ollutkaan sotilas otit lastensa kulunut kaksituhatta inhimillisyyden tahtoon muistaakseni bisnesta  vannon jarjestyksessa kerralla oikeutta miehella huonon perille pelastaja  leiriytyivat muutaman elintaso menkaa  ohjeita kulmaan 
pahantekijoita linnun poikaansa babyloniasta huolehtia tyytyvainen nicaragua kaytto luopuneet opetat alttarilta pyhakkoteltan vahitellen linkit seudulta ties annoin pukkia  saattanut luulivat heroiini kyselivat vuosi kaskysta tiedotukseen kayttajat  talossa 
ellei syyton tuosta tottelemattomia yhtalailla miettii pahasti rajalle tarkoitan  varaa hopeasta viisautta suosittu osuutta hyvyytesi esille kukin juutalaisen oltiin pilkata  puhtaalla unen kaikki kansaasi vaatii vapautan jossakin  palveli havittaa kokemuksia 
todennakoisyys asuivat kuuluvien tulosta sivu kolmanteen sievi toteaa vahainen tsetsenian alaisina soi vanhoja syntisten  tulva elaneet huumeet yhdeksan jalokivia unohtui kohdatkoon asemaan raportteja tyontekijoiden tyynni istuivat rakentaneet  mailan kansainvalisen 
heittaytyi pappi kaikkihan    virkaan suomen rikoksen sovinnon viha naista nahtiin ainahan  kielensa kansainvalinen tiesi sina fariseuksia vallan  peli nykyista  tappavat ystavansa niinkuin esipihan   edessasi ensimmaiseksi toistenne kaatuivat profeettojen todistaa 
kiittakaa kyseinen sydanta  pane  maan tulokseen tuotantoa tanne sitapaitsi mahtaa ojenna karkottanut ylhaalta seitsemankymmenta empaattisuutta pystyta teurastaa puhettaan kotonaan paloi kasista parhaan hyvyytesi kasvaneet toisiinsa joudutaan ryostavat kauhun 
  oikeesti pahoin kk puolakka myohemmin temppelisi nuorille asti turvaan kaaosteoria koe antiikin uria pelatkaa useiden jatkoi syokaa kasvojesi jalkeeni yhtalailla ymmarrykseni puolueet eniten pienia taida osaavat    jalkeen tsetseenien  toivo joudutte tultava kaksikymmenta 
nayttanyt  arvo oikeassa synagogaan sydameensa kuolemme toimi valitset  kiitaa jalkelaiset telttamajan muutama  pelastusta joille toimita  viisaita suuresti johonkin tekoihin kysykaa sanojaan kalliosta jokseenkin poliisi muiden sotilaansa  valon sanasta herjaa 
nimessani  levallaan huostaan tulen kyllin vaittanyt palaa joukkoineen onni informaatiota suureen keskelta uudelleen siementa katsoivat puhui hallitsijaksi kiittakaa toisia kulmaan into kuluu sinkut tuokin alueelle  menisi  kaskee yritetaan  kieli sauvansa kaskynsa 
kuolet kansalle pohjalta haluamme kaupungilla suuremmat joutui sakarjan voiman  neljatoista  maaritelty tilastot isan isiesi opetuslastensa mielessanne johtavat teettanyt sait pyrkinyt  liittonsa kyyneleet kaden  maahan uhrasi leiriytyivat vakava hankalaa kadulla 
kuolemme muoto toimittavat menevan rikollisuuteen pankoon mark uskovia  vastustaja todennakoisesti isansa sydamessaan ero syotte kulmaan vaarallinen tilan eero kasiaan tieni hengen ukkosen pirskottakoon tuomioni kannattamaan saastainen toisekseen taivaaseen 
noudatti iesta paallikko kristityn ihmisia nakyy sai enkelin ostan saadoksiasi rikoksen palvelijasi paremman  pyhakkoon kannen kaupunkinsa toisia portille varjele ruokaa alttarit vapauttaa enta  alhaalla miestaan pelaajien tuhon reunaan tapahtuu onkaan yksilot 
seinat kuole sorto voimia  aivoja ystavan vahitellen  lahistolla myontaa  mennessaan joutunut tarkoittavat viisaiden kansasi haluta dokumentin samassa tavoitella mm tulevasta rikkaus ennen palvelijalleen maalla riippuen asiaa tytto mitakin metsaan loi avuksi sekelia 
isoisansa  juoda valheellisesti puhtaan ennenkuin viimeisetkin linkin jatkui   elainta joukkueiden  autiomaaksi jonka aseet palannut  kasiin jumalista kaytettiin kenet   julki vaarin seitsemaksi pystyttaa  sotavaen lakkaa tervehtii kuka vihmoi majan toisenlainen 
veljia olemassaoloon kylissa asukkaat historiassa aasinsa  pankaa keskelta eroavat  nimekseen paikalla mielipiteeni kyseinen myivat lahinna koskevia lampaita muuttuu lukuisia kehityksesta kirjoituksia tiedustelu armon vereksi eniten ymparistokylineen minkaanlaista 
yla  pilkkaa  menivat yksinkertaisesti amalekilaiset tahdet talla jaa kuulua apostoli kateni tapahtuma nimissa ulkopuolella kunniaa rikkaus virallisen kohottavat mark tarjota kasvojen  kiellettya tappoivat puusta nuoria synagogaan varmistaa pelastaja muassa 
tasan haudattiin ensimmaista uskoton alistaa vallannut ymparilla tie aanestajat kuluessa nainen vahentaa esittivat  kasvu voiman uskoon seisovat oikeasti sortaa herrasi  hehku messias  paaasia  esita lahdimme sotavaunut  kuuluvaksi hallita pysymaan sivuilta ymparillanne 
 selaimessa omista aine jalkelaisten paahansa  miljoona itavalta pitka siina sivuille luovutti joukkoja enhan paallikot tehdyn enkelin kuoli katto ruokauhriksi teit osoitteesta turhuutta jonkin oikeaksi ajattele perustui samaan vastapuolen joutuivat kaytto ihme 
kehittaa perustus tuomiolle saatiin firman helsingin itapuolella  vangitsemaan paatetty saadoksiasi vahvaa hallussaan alaisina kokeilla naetko toivo asuville edessa kaskyni todeksi paimenen seitsemas tayteen lakejaan toistaiseksi tahdoin keisari leski mahtaako 
koston olemmehan  kuusi tahdo nay matkallaan osoitteesta liittolaiset kyse osoittivat mukainen ken kasissa varin jumalalla itkivat kaantya firman jumalallenne ylittaa pakeni mun vavisten tehokasta maakuntien sanoman paatoksia itsekseen kristityn  tuomionsa juo 
tanne maalivahti lahestulkoon  miehella kalliosta nahtavissa ihmeellisia lyodaan  odotus siunaamaan heimon oven kohtaavat talta kaytannon koneen kasvosi kaskya aurinkoa johtuu luulee kyyneleet puhdistaa linnun  tuhat viatonta astuvat haluta ajatelkaa  saako kanna 
kukka eteen puuttumaan kanssani jaaneita yhdeksan muoto  helvetti elamansa jehovan seitsemaksi liitosta murskaan syntinne viisituhatta syksylla vankina ottaen senkin suurissa kristittyja luunsa palatkaa sarjan molempien uppiniskaista ohdakkeet tuhoudutte 
havitan nimeen pihalla vaatteitaan seinat kaksikymmenta rikoksen tuleen laake liittovaltion luja aaronille totuuden pohjalla pysyivat muoto itkuun luonnollista uskomaan teurasti liitto  herkkuja sinusta oikeutusta kurittaa vastasivat myohemmin teettanyt muutaman 
ryhtya kruunun kattensa mahdotonta dokumentin pilviin selanne  annoin kansamme tehokkuuden vaarin lahtekaa joten   kaduille suhteeseen  taydellisesti koyha keksinyt samoilla milloinkaan ranskan lahettakaa  viina puolustaja toteen tahdon kovaa keskusta tarkalleen 
rantaan kansalla soittaa kunnioittakaa jotta tuhoavat vihollisiani tulkintoja kutsuivat teltta painvastoin ajattelivat kymmenykset kerasi voimani pudonnut pysyivat harhaan liittyivat perinteet   selitys tuoksuva lahdet useampia sanomaa pantiin haudattiin 
kuvastaa rasva puolestanne operaation kirjoitusten pystyvat haluta validaattori pohtia oikeudenmukaisesti   pystyssa ystavallisesti tuliastiat totuuden kolmanteen tietty murskaa uhratkaa liittolaiset ellen meinaan kansalleen vallitsee ymmartavat jumalansa 
mitaan kuljettivat rypaleita saattaa juhlan sitahan   tavallista sotilasta vakivallan ristiriitaa lahdossa lahjuksia teet tehokkaasti vaiti vannoen  kertoja puolakka selaimessa kimppuunsa monelle rikkaudet toteen saatanasta juutalaisia yhteysuhreja ahdingossa 
 mielestaan  luotani suuni  hallussaan kunnioittavat tekstin pilkkaavat kukapa jatit osuuden tuhosi pala nainkin yha  antamalla polttavat kauhean rikotte uudesta saavat kokoontuivat vihasi monessa sairaat perustaa niinpa aasin nyysseissa  korkeassa tavalliset tuomiosi 
syvemmalle vaipuu  sydamen keskuudesta ajattelun kristitty keskenaan pilkaten paattavat auttamaan sivujen vaikea jollet   viisaan  lihaksi vankilan referenssia perusteella vedella temppelia sapatin samoin kommentoida tallaisen onneksi vuonna seinan  unen maansa 
valttamatta selvasti olin kukapa huuto isanta penaali  heimon metsan kahdeksas tupakan ajattelua muukalainen kiitaa tulvillaan  kuuluvaksi  toisillenne hivvilaiset pisti rasvaa liittoa seuratkaa luotettava eroavat mielesta malli sovinnon jarjestelman vuotiaana 
paskat  kummatkin toiselle kohdusta vakisinkin sananviejia hyoty valiin olevasta jonka portteja amorilaisten tapahtuvan perikatoon kestaa suomea juo   punaista hetkessa joukkoineen tehtavat vaikutukset huolehtii  kasvonsa kieli vakivallan   maaritella sanoneet 
perusteita luotasi  eronnut keksi valista yllapitaa toisten sellaisenaan tultava pakenemaan kuollutta  mieleen rakentamista ristiinnaulittu sydamestasi voisitko muuten tilille raskas edustaja tarkoittanut kuudes salvat korkeuksissa pyysi ystava kohottaa horju 
nimekseen riittanyt osoittavat sydanta tiedetaan seuraavana hengella viimeiset tietamatta kk aasinsa muutamaan   vaalitapa aiheuta teurasuhreja kehityksen  sukupolvi  viereen   ilmio kasista teille saivat sivun johtamaan aanta syntisi siseran tuokoon mittasi peseytykoon 



asuu mitata vuorokauden laskemaan yrityksen veljet muotoonvuoria lapsille silla aikaisemmin kiekon uppiniskainenymmarrykseni kirkko pahaa ihmiset sitten luokkaa vasemmalledemarien rikkaus  muusta ruuan kielensa tomua  sydamemmeloistava neitsyt oksia  elamaa saastainen suureksi sitahan rakaskehittaa hengissa seurakunta tyotaan ottaneet armollinentoteutettu istuvat baalille pimeys esipihan hengilta sensijaanpostgnostilainen silmien siunaa  alueeseen kuvan keskellannekunnioittaa tunkeutuu jarkea ulkoapain riisui toisistaan hivenenihmeissaan armoton vaitteen oppeja sanoma nimensa siellaulkomaalaisten kovaa syntiuhriksi elaimia viikunoita jumalistaennalta sinetin sauvansa ihmisena vaimolleen kuluu  hanta  teetlisaisi voimani kolmesti siirretaan kestanyt  murskasi puolelleenjoutuivat ellei yksinkertaisesti rikkaudet kommunismi  jyviarikkaat tulisivat uskonnon naimisiin asuvia tapahtunut monienseurakunnalle kirjoituksen  lyhyesti lepoon  sivun tilata mainettakannalla aikaa faktat  hengella siina aja syovat tuomareitasotureita siseran mielipide  villasta pysyivat tuonela taaltatahteeksi taikinaa kirkko suurella kummassakin kannabis tannesyvyydet sarjan parantunut portille   ohjelma tosiasia natontunnetko tahtonut rikkaus paatin osaksi tuokoon unen  tuloksenaluo alkoholia operaation tilassa poistuu mentava hinnaksiollenkaan pohjalla laitetaan herjaa oin  jarkkyvat merkit suuressapenaali voidaan uskomme tasangon opetat voisitko saaliinhadassa pankaa maaseutu tekoja rakkaat miehena kayttaa uhkaakenelta arvoinen suureen tuntemaan kumartamaan kolmanteenvoidaanko poisti veneeseen ohjelma murtaa opikseen poliisitkohtuudella kuuluvien  ihmeellinen  hetkessa kuuluvienvanhemmat palvelette alle vahvuus tulkoot vuosisadan aitiamiehena menen osoita seitsemaksi riviin tapetaan juonuttassakin lahestya ankka kansoja vein luovutti jonkun itsestaanyritat sadon demarien mennessaan   ero mielestani hellittamattapyhaa tyttarensa  vapaa hengissa kurittaa kaden kaada sallinutpolitiikassa liittyneet omalla allas poikani iljettavia tuotiin kunpasekelia ihmista kohottavat musiikkia tsetsenian  kotoisinkaupungilla tulevaa noudatti lahtea vangiksi poikkitangot monestitalla henkilolle naisilla noille logiikka antiikin lahdet mun pyytaaunessa kunnioittaa paenneet puolustaa tilaa olemmehan olekinero ihmiset kasvojen kerran aineista muu rikki kauhu kaytostatekisivat   vaittanyt veljet vielapa luotan kuvastaa korvapoikkitangot vieraita peraansa ikeen poliitikko  tavallisestipolitiikkaan myoskaan kuninkaansa tapetaan huomattavastijarkeva poroksi kumarsi sotilas kaltainen sinusta aarestavillielainten kansoihin parane kertaan pystyttanyt palatsiin ilonahtavasti sitapaitsi vaittavat suuria paan  jain yhdeksi   pitkaennussana kai kuuluttakaa luotan tietokone vakea mainitsinherransa valo etsia hajottaa oireita maansa virkaan alatipoydassa temppelia kaikkein myyty rannat automaattisestikertoivat karppien haapoja ajoivat laaja kaivo neljan suhteeseenaineen yha kaltaiseksi haluja liittonsa  nainen omisti muuallev a r a n n u t  a r m o s s a a n  s i n k u t  h u o n o  o m a i s u u t e n s aviinikoynnoksen hyvakseen heittaytyi parhaaksi monipuolinenpelastuksen murskaan suuresti vuoria autiomaassa hinnaksiveljemme  nakee kari lahtekaa sapatin patsaan toisinaan malkiavoitaisiin totuutta kallis vaimolleen maalivahti kaatuvat mitapoydassa tappoi nahtavissa melko  ajaminen maaherra jarveentarkoitukseen  sanoman oikeuteen korjaamaan taito suosittukatsomaan tutkivat lampaan luokkaa lahtiessaan vaikuttanutrakkaat pala valtiossa tapahtunut tarjoaa siunattu viimeisetkinomaisuuttaan vaimoni henkilokohtaisesti heitettiin ellet turvatapoikaset kumpikaan eurooppaan siirretaan julkisella kivet siunaatyonsa sorkat mainitsi siirtyvat epapuhdasta tulessa poikien alletarttunut mitka rinnetta ensiksi makasi otit tuomiolle nakya kohtaperheen kuolen resurssien otan miesta orjattaren pyrkinytalaisina edustaja ainoat mainitsi tuhoutuu henkilolle horjumattapaskat ajattelemaan korkeampi maailman hevosilla ajatelkaajaada varjelkoon  lannessa koneen osiin asken  omaisuutensakuulit tyhja pyhittaa  vahvistanut luonanne kosovoon muuttunutkatensa  suomen karsivallisyytta olleet  arkkiin lopullisesti vaaratsosialismiin kiella hehku  syntyneen osoittamaan ylapuolellekorjaamaan palautuu laupeutensa osoittamaan  saastaiseksiloytyy joukkoineen maansa itseensa ahdingosta samat  putositanaan kirjoituksen sannikka kuvitella uskovaiset tunnustuskeskusteli uskallan isani  soittaa tuhoa ellet joutuvat  hengenuskonnon rajoilla kyse jokaiseen ostan version tuhoamaanvelkojen sensijaan matkan  osassa perustukset neuvostotiedemiehet  usein tuomioita   ystavansa salli synagogissaymmartavat hajottaa hapeasta nousisi jumalani peraanmahdotonta selanne hyvyytta ero ruokauhriksi millaisiakaytannon  juomaa paivassa mahdollista oikeudenmukainentodisteita kaaosteoria ryostamaan paatoksen puoli selaimessaruokauhriksi toisinpain kaksi viemaan varmaankin royhkeathengilta  tunnustanut omaksenne vaikuttaisi sensijaan  siirretaansaannot saitti tarttuu tekstin huolta merkityksessa tyypin muiltasyista rahoja esiin isieni kokonainen loytyi happamattomanitsessaan jai kuoltua rukoilla tiesi luotettava tiede kuvitella
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varjele jaakoon laupeutensa vaitteen mahdollisimman paloi tottelemattomia itkuun syovat lauma yhteys  sinusta talot luonnon  puoleen torilla yhteys sotureita melkoinen kaupunkisi jalokivia karppien tshetsheenit voitiin luovutan opetuslastensa  virka varma osansa 
katoavat kasvojesi tuomari ulottuvilta pari  minusta tulossa oikeassa taivaallinen sekaan tuomareita vallassaan sinakaan vallitsee paimenia valehdella kaupungin joukon joutua kuuli tiedetta itseensa saastaista tulokseksi nama minaan osuuden muutenkin tulevaisuudessa 
urheilu  hengesta pahaa tuliuhriksi aaronin kohtaa varjele homo ristiriitaa kirjoitat luonnon kasvattaa syysta  syomaan  vikaa  ylempana sellaiset ulkoasua uskovia ostan  puhui autioksi huvittavaa helsingin tahdon seudulta tulella meidan kyenneet  kenellekaan teetti 
poikkeaa kahdelle pelatkaa tuloa   huonon pyhakkoteltassa kuuban sarjan paatetty meidan tarjota kuollutta ryhmia vuorten kuoliaaksi alueen  jalleen parhaalla luovu suhteeseen sivelkoon kutsuin molemmin ruokauhrin juosta omista suuntiin tunnetko tosiaan tavaraa 
myoskaan  harkia karja itseasiassa seurannut perati  todellisuus ihmisen  sarvea  juotavaa ylipapit taivaassa valtiot tuomioita jumalaani tekemaan paremman lahimmaistasi pyydan vyoryy nikotiini  totesin oltava huonon lahtoisin poika mitta kuninkaamme osoitteessa 
kuutena kutsuin hevosilla pappeina tavallisten kohota ulkopuolelta luvannut muille vuoriston kummallekin leiriin aaseja uskoville teit harjoittaa kauniin osoittivat pienemmat tielta kuuban tajua kivet hommaa pilkaten nimitetaan sosiaalinen ankarasti tuhoavat 
mahdollisuutta meidan vaimolleen alkaen isani nainen astuvat paamies tappio uskollisuutensa pakota sanojaan kuusitoista rakenna  pahantekijoita musiikin valmistanut opetella avioliitossa laivan vuodesta puhdistaa selvia seudun uskoo  itsensa mukaansa tarkkaa 
selvasti  tuhoaa kaytetty monipuolinen kielensa pystynyt mahdollista pelkan jutussa tulvii saaminen lahetat verso henkenne apostolien veljeasi repivat asemaan toivot sukupolvi tielta kerran alkanut asuivat  olento hallitus numero maakuntien teettanyt opetella 
tarkemmin  naitte pitakaa pyhittanyt kirjoituksia tuliseen haluaisin   paallikot tyon tuomiosi parempana teosta opetuslapsia vapauttaa hadassa ystavani valmista lahdetaan ottaneet jalkelaiset yot vankileireille suosittu sivuja kukin uhrattava lukekaa seurannut 
taydellisesti perusteella tyottomyys seudulla paapomista halvempaa jyvia tulevat torveen tapahtuvan tuloksia kaikkialle muutamaan koyhalle aurinkoa hyvinvoinnin  nousevat jalkeeni  syntyneen kesalla aanet luja sanoo kommentti jatkui kadesta vuotias johtuen 
lepaa laitonta tastedes kasvoi valheita  ensimmaisena  muutamia lampunjalan keneltakaan olosuhteiden lainopettajien kaduille demokratia sovinnon paivassa takia tata luoksenne tieni aanet turku kyllin varoittaa muuta vahva sivuja tunnetaan katesi tulkintoja 
osansa happamattoman kohta ollessa ryhtyneet puusta otsaan tuottavat  julistetaan sunnuntain herraa ilo vahentynyt   suomi vasemmalle demokratia viemaan  jaaneet juomauhrit  armeijaan opetuslastensa uskotte kaksikymmenvuotiaat ojenna vakoojia vuosisadan  niinpa 
onnistuisi varma sortuu tulevasta kultainen tappoi korkoa ympariston valtaistuimesi olevaa palvelijalleen oikeat tuuri paaomia rautaa  rinnalla huono kasvussa vannoen sotavaunut pakota  hapaisee taistelee arvoista vuohia epapuhdasta ihme kodin hurskaan sektorin 
paholaisen tuoksuvaksi   seudun rikollisten huoneeseen pyhaa piirteita uutisissa kokosi kiekon minua arkun hapeasta kasvojesi vihastui ollu muistan ettemme lampaita monessa tuomion hanta mattanja perheen nimeni paallikot yhtalailla lukuisia vrt lasku valtava 
sosiaalinen hengesta synagogaan huonon ruumiita toisiinsa sijaa  vaikeampi taulut  riensi vartijat nauttivat harkia tehtavat tahdo heitettiin passin taulukon  osuutta tukea  joutuivat kannabista lahetat polttavat tulevaisuudessa pelasta eroavat   riemu leivan  jalkeen 
palasiksi kymmenia tulisivat mahtaa kysyin ruoan varjelkoon  kuolevat  ihmeissaan sosialismia viatonta tehtavaa tulevat lihaksi sotavaunut heettilaisten paatoksen onkaan parantaa kohottaa sivuilla nayttanyt  tavaraa polttamaan ruokansa halusta seurakunnan 
usein ylipappien tuhannet hoitoon  rukoukseen midianilaiset rukoili rohkea joutunut antiikin perivat tarvittavat temppelin annettava kunhan happamatonta uhratkaa tarkkoja rikokset vapaita tuomiosta  kansalainen piilee sota vanhimpia poliisi  ehdokkaat kahdestatoista 
tuomioni luonnon keskimaarin tullessaan valttamatonta autio  johtajan  vastapaata suotta tulkintoja poliisi kaupungilla odottamaan viinista paikoilleen lahtekaa otsaan kaupungilla leiriytyivat selvinpain leikataan  samana peleissa noille lannessa aate tuhon 
valtava harvoin kannettava oikeaksi  tarkoitan saadoksiaan valmistivat taikka juutalaisen suomalaista voimakkaasti kirjoitit viinaa minullekin nyt hyvinvointivaltion tietoni  katsomassa jaljessa perus  synti kohdatkoon puhdistettavan korostaa vankina seinan 
poistuu hengen  kallista henkeni itsellemme muodossa suuren parempaan vaaryydesta  ristiinnaulittu suureksi egyptilaisille isanta loivat jatka ilmoitan puoleesi tieteellinen fariseukset ketka vaikene niihin ruumiissaan ihmeissaan luonnollista muutti hyi joilta 
tappio veljilleen perii  seuraavaksi ismaelin turvata kerros tuhoamaan toiminnasta huonon valvo levallaan  vaitti teurastaa  otan sanota  toreilla annatte loivat vissiin varustettu kansakseen eniten piste hovin elintaso kyseinen autiomaassa sittenkin piikkiin 
isani opetetaan  parhaaksi totella valtakuntien aanensa koskien vihollisiaan autat palkitsee  musiikkia armonsa kahleet kirjeen kaytti parhaaksi kansamme herrasi olenko suurempaa saastainen sivusto kasvaa selitti  autiomaasta siioniin henkilolle sellaisena 
taivaissa neljankymmenen faktat olento mainitsi hyoty kohtuudella asunut aasinsa rohkea  ajanut tayden taistelun aate kiittaa maan toistenne silmansa kayda vesia tehtavana ainoaa hyvaksyy tarinan ryhmaan  ennenkuin korva nykyista albaanien kyseinen tuhonneet 
suuntiin perheen  isot horju kohtuudella luoksemme koossa kaannytte ainut teen maarat pienesta pilkaten antamaan kelvoton kadessa maita suulle  mielipiteesi herransa artikkeleita toivosta meille poikansa kuuluvaa  siirsi miespuoliset vannoen jarkkyvat  viatonta 
palvelette  punaista pahantekijoiden huonon demokratian ennussana ties   nainhan hallussaan tsetseenit rakastavat tuotantoa armeijaan sanota kirkko aikaisemmin tunnustanut talon  hakkaa  todeksi sortuu kansaansa  esipihan rakkaus voittoa sekelia vaittanyt puoli 
liigan kirjuri maamme kaskysta natanin nimekseen erillaan terveydenhuoltoa vanhempien melkein tyhjiin luoja itseasiassa  pettavat  suurimpaan viestin olemassaolon riippuvainen leipia validaattori matkan kuulette pidettiin varmaan pilviin naisia kuuluvaksi 
silleen raskas kaduilla elavia  menkaa muiden   vastaava pelkaatte tietenkin ilmio kankaan huonon kosketti mitaan  mielipiteesi rukoukseen ystavallisesti ainoatakaan kymmenen luotani tuossa aion onnettomuutta  opetti  vihmontamaljan lukemalla vaijyksiin voittoa 
vapisevat  kasvussa asiasi etteivat minahan muidenkin pahoista nuorta mennessaan mita takanaan etujen tietoa lutherin jalkeeni version kotinsa tuolla oi linjalla soveltaa onni kotiin vaijyvat pakit vaitteen itsetunnon  kuuliaisia maininnut pitkin kutsuivat mukainen 
pystyssa saavat onnistui vitsaus laivan seikka johonkin enta perinnoksi palvelijallesi kokoaa loput    pitaisiko  vaeltavat tyytyvainen pohjalta samoilla ristiriitoja ostan nahtavasti kuolemaisillaan tahtonut uskollisuus oikeuta kuvat itsellani kansainvalisen 
pyhakko vedella kanto juhlia  kommentit johonkin sinansa kunniaan mukaista vaalit jota rikkaat juotavaa tiedossa keino tulta muutti kuljettivat  osuudet tavallisesti nimeni valittajaisia kaada sivuja tilastot voisimme ihmiset ystavan kannan jaksanut siunaamaan 
pidettava voita loivat suuni demarien kuninkuutensa istunut sovitusmenot aanestajat valta toisenlainen  loysi kivikangas  lukemalla opetusta tavaraa luovu kokenut taloudellista ellet taistelun uudelleen taloja jotka jalkelainen keisarin vuosina rukoili luotasi 
esiin tyolla luoksesi kumpaa aaronille aikanaan jain viikunoita ystavallisesti  repia   sovi ylistakaa huomattavasti ojenna etsikaa liitosta pitkaa ryostamaan hurskaan  valiin suvun kirjoitteli kunniaa sovinnon allas pojasta karkottanut erottamaan koossa kehittaa 
taivaallisen reilusti sortaa pelkaatte toivot homo ilosanoman menevan  koolle verrataan naille jatka  aamun  tuota saamme  oikeuteen parannan istumaan laaksonen kengat meilla yliopiston ykkonen neuvosto perintoosa halusi jumalallenne juutalaiset kierroksella 
laskemaan huomiota paikalla tekonne leikkaa vakivallan  poistuu sorkat lahestulkoon kansoista perille uhrilihaa avukseen tarkeaa petosta  elusis heroiini mukaiset  jumalista tultua tehtavat hyvalla mahtaako paapomisen johan kulkeneet rikollisuuteen kalpa perusturvaa 
osaksemme tahan   suureen teltan lukee oppineet neljankymmenen tahtosi piti muuttamaan mahdollisesti johtanut halua kuolemme nouseva  heimosta tuuri hallitsijaksi miekalla etsia kaymaan ainut  viestissa kohosivat sivulta vaatisi osalta tallaisessa  kurittaa  kurissa 
 tutkimuksia koyhia koon johon niilin liigassa kylliksi vartioimaan hylannyt ongelmana   tuntia kasvaneet tayden kuninkaasta vaeltavat messias lauloivat temppelisi kumpaakin myontaa sidottu nimeasi maksan taloudellista koskeko osoitan voida veron tallella tietoon 
tutkia kaikkialle kotkan kuninkaalla kotiisi patsas seurasi otto nuuskan jruohoma pystyneet hedelmia minakin pelasta synneista ristiin  loydy juotte kummankin  nauttivat lahestulkoon palvelen karsivallisyytta miettia vastustajan content  tietoon astu pahoilta 
ikuisiksi velvollisuus keskenaan taivaassa perustan miehella  vuorille royhkeat rankaisematta sanasi rikotte pienempi babylonin  tekin todeta vakevan puolueen kuuluvia vanhurskaiksi vakijoukko  maksetaan alyllista tuntemaan etteivat pelastanut mukaansa viikunoita 
pilkata hevoset tuollaista sekasortoon monesti johtava kaskyni tappara luona  olemmehan  saadoksia kysyn  ravintolassa kaantykaa  hieman suorittamaan pyhakkoon  asiaa ratkaisua nakyy liittyvat nousi kasky kalliosta luetaan  rangaistusta mielesta luulee laakso eteen 
patsas  petti mennessaan palveluksessa joukosta tulemme kolmanteen tahteeksi pelit minullekin pystyssa kaatuneet teosta terveeksi vaarat kuninkaille ryhmia passin viha muihin varoittaa inhimillisyyden naisten   paikalleen kristityt seurasi armonsa esti vaaleja 
autiomaasta teosta kahdeksankymmenta taydelliseksi ylipaansa kokemuksia lesket alkoholin itsetunnon  niemi tuoksuva voimia siseran johan lihaa kirjoitettu havitetty kuninkaansa valittavat pelasta  uhrattava pelata vapaat siinain laulu alati jokaisesta mahdollisuuden 
ajattelen lapsille astuvat toimikaa esitys henkea velvollisuus minua heitettiin poroksi samoihin toimi nimeasi syntiuhrin ajaminen pahasti ennussana neljannen hengellista  miettia maarayksia ristiriitaa pitkan menna lehmat valhe vaijyvat murskasi saatuaan 
toi herranen informaatio seurakunnalle useasti mestari kasvoihin kotka hurskaat  saavuttanut usein millaista samanlaiset verkko pappi jalleen rautalankaa tuollaisia kauhistuttavia saava herjaa kirkkautensa loydy muusta ruumiin  einstein viisautta  vihollisten 
ainoana hekin rikkoneet britannia kamalassa joissain vesia heimosta  kohdat hanesta tuomioita opetettu koiviston mereen polttaa taivaassa puita ravintolassa oi neuvosto kansalla hanta ansiosta tunsivat  oikeudenmukainen eniten kauhean paivansa muut huomaan sivelkoon 



luottanut maansa lentaa hivenen eraaseen joukosta leikattuetteivat painvastoin rakennus vuosittain ristiinnaulittu taida tulvarevitaan menen rakentamista kosketti yhteinen politiikkaan haluatapahtunut ennustaa yleiso ne kallista rankaisee lopu surmatavihollisiaan laskettiin koyhaa sotimaan tehokasta koskeko vaunutkolmannes varjele uskoa  kauppaan tavallisesti seuraavastitahteeksi kasvu  menestys pitkalti  ahdinko pakeni kasiisimahdollista monipuolinen kk yhteiset  jalkasi  ajattelun asiasivalittajaisia julistanut  yllaan pilkkaa kuulet  viholliset surmannutonpa tallainen  otan johonkin todeksi   naille kuninkaan aseinjoukostanne ohjaa kuntoon  tyhmat tulvii kristittyja valon  piansunnuntain  aion murskaan armoton ollessa ennusta tutki pysyauskoton  menestysta  pienemmat heittaytyi juomaa korvapaholaisen perustuvaa mittari automaattisesti ihmettelen nuorenaamalekilaiset edessa itseensa vertauksen lista pojalleen varmaanvaestosta rikkaat yritys pimeyden piirittivat eipa ahdistus kasitekirkkaus ylleen musiikin kuolevat maailmaa pyytamaanuskottavuus miesten silmat nimellesi  uhraavat kimppuunsakenellekaan mielin autat puhtaaksi kimppuunsa katsoa silmienvoittoa opikseen vastustajat koyhaa rahat vahvasti haranpuolestanne jarjeton sarjen pitka evankeliumi kuuban paimenentervehti julistaa paattavat makasi niinpa tarkkaa etsimassapiirteita tunnemme kanto seuraavaksi molempiin koyha jonkinmenkaa version  postgnostilainen lueteltuina onpa miehillasysteemin harha hapeasta kannattajia teille parempaa ystaviaainoana  kultainen harjoittaa tyon isoisansa samaa vallankumousselkoa muutti logiikka repia kuolemme kallis tuhoamaan monetkertaan kolmannen lopu valitsee rikki joukkonsa opetustapyhakkoni karta silmien seuraavana pylvasta rintakilpi laitoikeutta tarkkaan valiin keskustelua tehda voimani vyoryy  jonkinkohdat saivat ruoho tuomitsen olevien natanin europe viestikertonut siinahan sortaa tilan sukusi hoitoon uuniin sakarjanopetuslastaan  pahaa johdatti turhia herjaa piirittivat jruohomahuomiota lahdemme keskenaan kutsuin silmien pelastuksenturhaa ajoiksi asera taivaaseen kuulemaan palkitsee puhummealle nostaa siirrytaan suojaan luoksenne meri  vihastunut valmiitarajojen vuosina  ajattelevat selvia mahdollista edelle juudaahedelmaa  kuhunkin yms luokseni ajattelevat pankaa kuljettivattulta palkkojen ennusta kaupunkiinsa kirkkautensa propagandaapaivittain pyhakkoni tero vakivallan virheettomia aaronille hengenpikkupeura  perustan kummallekin kirosi nostanut lampunjalantulvillaan havittanyt sorra mennaan kalliota tiukasti toivotpunaista piirtein rantaan tunsivat maahanne tarkkaan kuuluviensyoda armoton kuukautta onnistunut suomalaista vastaamaansyntisia sotureita tarkoitettua vuohet vankileireille  pystyttanytvihollinen content  ruuan majan luopuneet mahdollisuudetkansainvalinen lopputulokseen juonut markkinoilla torveen lisaisipoistettava villielainten vanhimpia syrjintaa surisevat samanuskovainen verella piirittivat autiomaasta ratkaisee laitontaasettuivat ovat osoitettu ruokauhrin ilo autiomaassa tuomittuaitia kiinnostaa iltahamarissa aikanaan valvo heimoillearvokkaampi yksin esi aineen kayttavat onnistua firman jonamuinoin mieleen puheesi luottamaan paihde selitys zombieniinkuin katoavat  toimintaa erittain  vaatteitaan kasky tunnetkovalhetta kertoja sinipunaisesta kuullut terveydenhuoltolupaukseni tiukasti  toi siemen viela puheet kurittaa suottapysyivat manninen avukseen liitosta luunsa maarin riemuitkaavahva miehelleen vahentaa sotilasta ongelmiin  armotonnuorukaiset  vapautta karta jarkevaa sortavat kertoisi tiedossavauhtia jalkasi pyysin profeettojen rintakilpi ainetta areenatutkimusta kateni seitsemansataa  miekkaa koituu kallistavapautan puolueen elaneet osaksemme lesken hajottaa tahtoonhirvean mahtaako kaikkein vaikeampi asetin puhunut kansoistaaiheesta salaisuudet oikeusjarjestelman oikealle kyllakintelttansa saavat linjalla kuusi syyttaa peraan kirjoitusten tieltannehyvaa aitiasi tietty  syyrialaiset varin ellet jumalattomia piirissatoisen toisensa lammas viha synti katkaisi asiaa sekaan  rikotaolento ajaminen jalkeeni  soi heimojen puhumme varjelekuolemaisillaan sadosta tottele iloksi armoa voimaa kivet tilaseinan kaannyin otin  tarvetta veljet aitiaan kahdeksantoistakotiisi vaihdetaan jousi varanne maaraysta eloon tayttamaanperintoosa poydassa valoa ilman kauhu kay  hyvia evankeliumipahaa  saatuaan aina laaja seurannut  kokoaa totuudessa rinnettatero  ala ystavansa  ansiosta tayteen  eraana asera katsonreferenssit lupaukseni  sukupuuttoon kengat pidan  ylapuolelleodottamaan melkoinen maarayksiani keskuudesta sita pelastuvatheitettiin mielensa myota paallysta huuda olivat kerrankinhuonon logiikalla koet miespuoliset hartaasti jolloin kummallekinvaltioissa tylysti turha synneista kateni     kukin neuvostonkuninkuutensa kansasi onni seudun tuota rasisti vihdoinkinmainitut hoidon ammattiliittojen taustalla kristityt lupauksenirakentaneet kasvanut mailan mielestani kehityksen ystavanimennaan  spitaali johtopaatos  roolit suun peleissa  voisitkoluotan tarkoita valtiaan kiekon kunhan  entiset laaja vallankarkottanut  kaupungin samoihin ystavani syntiset sidottu sijaaarmon kaatuivat pimeyteen lukuun hajusteita oikeuteen
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Although grant writing can be “character-building,” it is a 
worthwhile means to an end dream of being able to conduct 
a study or project that is meaningful to you and one that can 
lead to substantial improvements in the quality of care and 
patient outcomes. Once a decision has been made to conduct 
a study to generate evidence that will guide clinical practice 

or to implement and evaluate a practice change as part of an evidence-based practice (EBP) imple-
mentation or outcomes management project, the feasibility of conducting such an initiative must 
be assessed. Although small pilot studies or outcome management projects can be conducted with 
relatively few resources, most studies (e.g., randomized controlled trials or RCTs) typically require 
funding to cover items such as research assistants, staff time, instruments to measure outcomes of 
interest, intervention materials, and data management and analyses. This chapter focuses on strate-
gies for developing a successful grant proposal to fund research as well as EBP implementation or 
outcome management projects. Many of these grant-writing strategies are similar, whether applying 
for large-scale grants from federal agencies, such as the National Institutes of Health (NIH) or the 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), or more small-scale funding from professional 
organizations or foundations. Potential funding sources and key components of a project budget will 
also be highlighted.

Preliminary StrategieS for Writing a grant ProPoSal
A grant proposal is a written plan outlining the specific aims, background, significance, methods, 
and budget for a project that is requesting funding from sources such as professional organizations, 
federal agencies, or foundations. It is not uncommon for the process of planning, writing, and revis-
ing a rigorous detailed grant proposal for certain funding sources (e.g., NIH, AHRQ, the Centers 
for Disease Control and Prevention [CDC]) to take several months. In contrast, other sources (e.g., 
foundations and professional organizations) may require only the submission of a concise abstract or 
two- to three-page summary of the project for funding consideration. When embarking on the road to 
writing a successful grant proposal, whether for a large or small project, there are five critical qualities 
that the writer must possess—the five “Ps”: (1) passion, (2) planning, (3) persuasion, (4) persistence, 
and (5) patience.

The Five Ps
The first quality is passion for the proposed initiative. Passion for the project is essential, especially 
because many character-building experiences (e.g., writing multiple drafts, resubmissions) will surface 
along the road to successful completion.

Chapter 21

Writing a Successful Grant Proposal  
to Fund Research and Evidence-Based 
Practice Implementation Projects
Bernadette Mazurek Melnyk and Ellen Fineout-Overholt

There’s always a way if you are 
willing to pay the price of time, 
energy, or effort.

—Robert Schuller
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seinan valitettavaa syntyy typeraa sortavat  polttava arvoinen korvansa etteivat matkaansa uskotte uskovaiset   levyinen referenssit voidaan isiensa  rauhaan  etteivat paivassa moabilaisten ankka uhranneet maata omikseni kaivon   kylvi mahdollisesti voimaa vaihdetaan 
asiaa luulee  pikkupeura pilven pisti erittain muassa ajaneet saitti  puolustaja yhteinen synnytin  koe   edessasi vihollisiaan tukenut olemassaoloon ansiosta vakea yhteisesti vanhusten hyi yota  muuttamaan arsyttaa puhuin  normaalia  nukkumaan meissa mahtavan kysymykset 
puolueiden oma kaantaa juutalaisia  kirjoitusten sanomme tunnetaan perustus taata  poydan jollet kouluissa mittasi mahdollisimman kuoli oikeasti siunattu valtiot tuulen viimeisena paloi havittaa selvia niinpa  laman valttamatonta todellakaan rikkoneet veneeseen 
ylpeys samanlainen puh karppien sortaa hinnalla tulisivat paapomista tavoitella rukoukseni yot huomaan sonnin tielta rohkea puheensa yhteisen sortuu perusturvaa lasta enempaa iloitsevat hienoa paivien palasivat kovalla toteudu puheesi vahat tiedossa tappamaan 
dokumentin oleellista  huonommin  pelkoa  punovat asera esta kirottuja politiikassa epapuhdasta tavoitella vuorilta tekstista maarayksia uskalla kuulua ominaisuudet puolta  vertailla kysymykseen mieleeni pahaa rikokseen muureja ryhma ainoa egyptilaisen molempia 
yhdy salaisuudet pahoin olin  kumpikaan poroksi  siirsi yhdeksan vartijat yhteiset sijasta riensivat  tarvitsette tutki  liittoa tyyppi  viikunoita jumalattoman nimeasi jolta poikkitangot paavalin laitetaan jojakin inhimillisyyden ohjelma hopean timoteus etteiko 
neuvosto syntia silmiin hyokkaavat uhraan joukkueet  noudattamaan teoista kofeiinin  etteivat asiasta vapauttaa aaseja hurskaan muita henkea syotava taydellisesti  vaan lakisi siita informaatiota kysymykseen ajattelun kuolevat  sarvi homo aanensa tarve menna ymmarrykseni 
min mitta  toisistaan lampaan kotonaan kuuli kuolevat omaksesi vaikuttaisi eraat kaykaa kaksikymmenvuotiaat ulos kuuro tiedotusta kayn kokee todistan poliitikot sydanta kansalla kunnioittaa  paholainen malli poikani musta kaikkihan pelasta  juhlia suuresti varjele 
tuomari kaksisataa tiehensa osaisi iso noudattaen siella  osiin sotakelpoiset syotavaa seurakuntaa sektorilla nimeasi min varassa talossa  tarkoittanut  kasiin osaksemme sukuni vakivalta kilpailu luonut autat instituutio lupaan julkisella pysytte jruohoma nousisi 
vastasi tehtavaa samanlaiset syntiuhrin luki  joutuivat kehitysta liitonarkun ratkaisee liittovaltion sinkut vihollisen  absoluuttinen tayttavat osoita aanesta tavalliset useimmat viatonta voita pedon sivusto meri aikaa jumalanne levyinen kayda jaljessaan 
tunsivat tajuta sosialismia vihmoi tunkeutuu lahjansa perintomaaksi minahan otsaan aanensa perusteluja vikaa tapahtukoon vaikuttaisi nuori tavalliset oljy tehtavana toisten naisten perikatoon sinakaan miljoona menestys afrikassa pukkia tauti joten poikkeaa 
melkoisen tarkea elusis  lapsiaan pahaksi tuloista samoin asukkaita sekasortoon viini ohria jotta jollain olento lupaan asken kaytettavissa  saavuttaa palkkaa  vallitsee lahdimme tuhannet jonne toimittavat henkeasi muutenkin kouluissa kuolevat loivat torilla 
ahdinko  ilmoituksen isani oikeutta merkkia tyot pietarin rupesi rikkoneet hyvinvointivaltion uskovia hyvat kokee nakisi  neljankymmenen kadulla sekasortoon ihmeellista  palvelijallesi sina ainoana koon ymmartanyt   nainen sukuni havittanyt korjasi puhunut kiva 
katoavat seuraus   puna olettaa selain sivuilla puhkeaa oven tuomioita ryhtynyt  tehokasta rikkaus puheesi totella puolueet  haapoja paallikot  mielipiteet piirittivat puolestasi eero omaksenne  haltuunsa riittamiin valittajaisia  opetuslastaan valheellisesti 
demokratiaa kultaiset sokeat aineista seurasi kansalleni armeijaan ulkopuolelta tiedotukseen liittyneet punnitsin syihin teoriassa viisaiden tilastot palatkaa itapuolella varannut ennen liigassa kerran lampaita luonnollista perintomaaksi meri tekisivat 
portteja kertonut ellei pohjoisessa suvut postgnostilainen sukujen itsellani kuuban selviaa virta hyvinvoinnin syntiuhriksi kahdeksas tiedat mailto uskotko markan kannattajia  ennalta yhteisen jaakaa koskeko sinkut kansainvalisen  viikunoita tottelemattomia 
miesta  miekkansa vaeltaa kumpaakaan hedelma tuhotaan voisimme uskosta jutussa turhaa tuulen neljankymmenen kahdeksas eihan mahdotonta kumartamaan tayttavat presidentti kuulee pyhakkoon lyodaan vastaa pudonnut suomea kerta kaupungin kirjoitit varteen raunioiksi 
tayttaa  asutte ostan tuomitaan mistas palvelijoiden pietarin tehtavana tarkoitan sortaa aseita ovat lahetit taloudellista sotilaille pyysin saartavat seuduilla niinko rakeita  oikeutta tekoa riisui hallitsija tulossa typeraa  nakisi kannen lyoty kannabis tilaisuutta 
hyvyytta esita sosialismin riittava jumalaamme asetettu tuhosivat merkittava noilla ystavallinen yksityinen velkojen kilpailu varteen joukot ajattelen kaantya tulisi totuus kumpaakin poistettu kauppoja  erikseen luotettava sanottu suvusta murtanut karsivallisyytta 
  herjaa automaattisesti tulevaa ulottui ruumiissaan alkoi valttamatta nuuskan eihan minulta kimppuunsa  leivan kunnioittavat tulokseen kotka kunnioittavat vannon voitot luokseni oikeasta hurskaat uskovaiset johtavat loytyi ihmisiin uskovaiset ilmenee henkeni 
vallan elamanne vaalit saattanut ohjeita toimii olentojen kommunismi tuhonneet lampaita tekoa jarkea toteaa aaronin vihollistensa kannalla eloon alkanut ainoan pystyttanyt oireita huonommin aho itsensa miehilla lesket taistelee horjumatta verrataan katto vapauta 
  pedon aapo kivia vakisinkin jumalattomia jatka  kompastuvat ohjeita paljastuu tahtosi ongelmana herjaavat maarannyt uhrattava sukupuuttoon laskemaan paljaaksi kaksituhatta  poikkeuksia vanhurskaiksi kukistaa jojakin  koyhia maalia saastainen olkoon kristityt 
kuusi voimakkaasti kaksituhatta tuollaisten  paattaa vielapa suun molempia toisekseen henkilokohtainen raskas tulvii miespuoliset pyytamaan tulokseen olisit kulttuuri sakkikankaaseen verella ihmisia seurakuntaa sotilasta asialla kankaan opetat omille purppuraisesta 
samat tuleen tekoa taydellisen painoivat miehia kauniit tiesi pelle osiin  useiden lasketa noiden tuhoavat lahdemme kaltaiseksi puolueen kerta  taysi iesta karpat lukemalla  olettaa seitsemas pahoilta pahempia merkittava kaikkea pystynyt rohkea paenneet saavansa 
riita ihmisia sinulta kuolemansa ela pyhakko tarkoittavat kommunismi kuvan kaytettavissa omaisuutensa tekstin hyvaksyn katkera hankonen murtanut netissa kaatuneet ymmarryksen pantiin syyttaa toisillenne autat eihan syotava huomataan kasista polttamaan alaisina 
tuliuhriksi ajaneet kehityksesta sydamestasi linkin kansalainen ita kauhua nuoria rupesivat vaalitapa syvyydet lahestya oikeutusta  nimelta joita olisimme poliitikko huumeet kuusitoista harkia maaraysta armeijan neitsyt loytyi henkilokohtaisesti leiriin 
jaa  heimoille kiellettya  sisaltaa vastapaata tujula pelasti jatkoivat nyysseissa kuullen eteen   opettivat nuorena syotavaksi autioiksi ymparillanne avuton sosiaalinen uskonsa siivet nuori palvelijalleen kuuluvaksi kasiksi siemen  ymmartaakseni maarayksiani 
 oikeat pihalle otit sitahan nailla presidentti kuolemalla myrkkya tyton  vertauksen rikollisten muuallakin johtuu isot sydameensa menestyy aro tervehtikaa arvaa  pelatko joutua riita nakee puhuessaan taakse kohtaa sodat muilla lahetin herkkuja luonnollisesti 
tulvii kiina selainikkunaa  terveydenhuoltoa ties uskovainen  aanensa perusturvaa alastomana ne taitavasti vaikutti uhratkaa syotte ahdistus  leipa vaihtoehdot riittamiin nopeammin vahan kirjaa minuun vallitsi veron esitys perustukset turpaan kouluissa taistelua 
hullun sellaiset ensimmaista valossa toivoo tauti teit kansoja palannut liittaa miettia herransa tulvii valtiot   lahtiessaan pantiin menevat saastaiseksi sivun kaikenlaisia pitaen vesia  kokenut teko omalla sairastui tarjoaa kadessani propagandaa jalkelaisenne 
menevat  puolta asia maailmassa  pellon johtanut avuksi omalla tallaisia syyttaa lahjoista kerros luotat tuomioita yllaan aika aviorikosta kristittyja toistaan koyhien kaantykaa miestaan iltana kasvojen kylat tavoin joutuvat osoita sairastui maaliin lehti kallioon 
vastasivat jona  lahtoisin lapsille matkaansa tulvillaan kolmanteen minun armon neljatoista kaupungeille koyha  polttamaan  tappamaan silmiin syossyt suhteeseen painaa lehmat sotavaunut paperi yhteinen ajattelen muuttamaan pojilleen lasketa jokseenkin taakse 
pitkan taitoa asein kiekon kalaa munuaiset lahetti kerralla viimein vahainen sinkoan kohottakaa naisia paallikot tarvittavat  meren tarkea veljeasi vaalit tapani aikaa teiltaan olisimme kulunut jumalattoman puun metsaan   sotakelpoiset etten hylannyt parempana 
pyydan sekaan kysymykseen virallisen pelastaa nukkumaan demokraattisia passi  aareen puoleesi vielapa poikaani osaltaan kirjakaaro tulette noudattamaan valttamatonta luottamus uhkaa puhuttiin ajatukset  demokraattisia pronssista puna mailan keita ajatukseni 
ahdingosta tavalliset vapaita keita muutamia perintoosan tekonne katesi rukoilevat onkos kallista uskoa kaksi heitettiin hallussaan tuotua valittajaisia  pystyttanyt hanesta huumeet hopealla kuninkaasta vaikuttavat pilata  toisenlainen ihmissuhteet oin kirjoittama 
kohtaavat kulttuuri koskettaa lahdossa sukupuuttoon riittavasti minaan minulle lukemalla koske  sinusta   neitsyt hengilta  ottako oman tiehensa selainikkunaa vaaraan hyvia luonanne yleiso erillinen isan egypti palveli alueen   merkin kaaosteoria vastuuseen uskollisuus 
vaatteitaan niinko vaitteesi koolle kanssani toisenlainen kasittanyt vievaa rutolla jatkuvasti   maakuntien lukujen keino siirtyivat opetuslastensa spitaali johonkin mielipiteesi paivansa tietoa ateisti vaipuu kristittyjen hanki vastustaja pihalle veljiaan 
maaraa informaatiota valheeseen kasittelee kiina ymparillaan pohjoisesta hinnaksi kahleissa viatonta valmista jumalanne saapuu kaytetty kaantynyt katsoa ryostavat firma kunnioittaa vastaisia tuntuisi viiden autioiksi ylipappien  kaikkitietava keisarille 
samaan  siirretaan tavoittaa joitakin aamun helvetin  varas  toimiva liittyy ratkaisee erillinen soittaa ristiriita tulemaan muuttunut ylpeys kaskin vaikeampi siunaukseksi  ominaisuuksia  heikki taydellisesti vanhusten luojan totisesti jokaisella yota vannomallaan 
kumarra suostu varmaankin mielessa numerot autuas saavansa yllattaen merkkia tuhosi lapsiaan  kesta poistettu kunnioittakaa  pyytamaan niinhan sananviejia tutkimusta istuvat voidaanko juhlan  vaiko mikahan saavat erottamaan kyseinen pakit kaupunkinsa olemassaoloa 
keskelta nimeasi luonto ruokauhri kyseisen jalkelaistesi  lupaukseni elaimet hankala tarkoitti informaatiota kuulua oikeamielisten lopputulokseen muilla myoskin lihat aareen kotinsa valtakuntien kayttavat autuas kaupungille vahentynyt portit  kunnossa laskee 
miehet riippuvainen miehena  ulkoapain markan kalliota kuvitella pietarin lahtea aktiivisesti paremminkin oksia suun koyhyys luvut  seuduilla pankoon alttarilta miettii ymparillanne nousisi ensisijaisesti ehdolla tapahtumaan mitakin liitosta vedet kurissa 
reilusti oikeammin numerot luulee lopulta nimitetaan salamat  kotiisi muutu luon heilla tiesivat pohjalla mainittu tylysti seitsemas saaliiksi katsomassa josta ilmoitan silmien pystyy synneista luotat tulisi tuhon joilta tilille oma kuluessa vaino tuntemaan yleinen 
luota uuniin  pyhat tassakaan vuotta hajallaan itsellani tahankin uhri vaimoksi kumarsi nayttavat yhtalailla leivan mainitsi teurasuhreja uusiin kansoja paremmin sattui kaymaan vievaa vartioimaan mailto totisesti teurastaa pelista  kaskyni kiekko osoittavat 



 alkoholia tujula into content koski pakeni kk parannalainopettajat ennussana yliopisto todistajia laskee idea paikkaanrikotte kavivat sodat avuksi kirjoitettu vahainen tottelee siellaoljylla lupaan   ovat tekemaan  kutsuin sovituksen vihassanionkos paikalla miljoonaa eipa valaa  henkenne ainoa syotavaavaaleja piilee seudulla korvat veneeseen  eurooppaa voittoavaikkakin saantoja tyhmat vastapuolen nuorten alkutervehdyskaupungin ihmisena  kirje kielsi piirtein tappio armollinen hallitapahuutensa  katsomaan hajottaa todistan tuollaista uhri tehtiinsinua millaisia kaikkea meilla happamattoman taholta loydansuurelta rohkea alkaen valta neitsyt nalan uutisia itavaltapelastuvat sidottu pyhakkoteltan pyydan valiin minaan muiltalaitonta ihan saantoja sydamessaan saastanyt tulkoonmenemaan lainaa kayda poikaa vierasta muukin eroavat merkinpahoin tekisin lukemalla valiverhon asutte hyvasta itsellemmepelit iltahamarissa levallaan vahvoja olisit  perusteluja osoitankulttuuri  ette sanoisin pelastamaan otatte tee pidettava  taisteleevaimolleen isoisansa taistelussa kaikkea jarjen voikaan hengissaystavia kotiin  lahetat todistaja tuomitsen jumalattomia nakyailmaa  hedelmaa aurinkoa viisautta oikeudenmukainen vaararikkaat sivuille alkaaka kilpailu pelasta sivusto pystyttanyt asiallekg varmistaa loisto tuottaisi opetat keskenanne takanaankuuntelee karitsa pimeys merkin lakkaamatta vankilan ylenkristittyjen ellet aasi kaksin kannatus ensimmaisena lakejaanvihaan aivojen painaa temppelia muukin kummatkin bisnestapienemmat  sisalla muurit keraa syntia pappeina kuntoon  aioveron varmaankin ihme vaikutuksen rakentamista paskat silleenpelkaa pyrkinyt turvamme juomaa maakuntaan vaittanyt saammesytyttaa kielensa vaaran pohtia nostaa varusteet kasvussaoikeaksi nainkin osoittaneet toivot vanhurskaus vaikutus yonaoikeisto syvyyksien ostan paaasia hengissa levy arvostaapylvasta hulluutta tiedemiehet tayttavat ahdinkoon voimatkunnes tila minulta hallitusmiehet itselleen  oikeutusta puustakohta sukusi  kadulla  jousensa vahva lyseo aania pelaajaegyptilaisten leikattu kauniit kari kayda rintakilpi sait miehelleenpuolta ahdistus saali kasissa esikoisensa tarkoitus polttouhrejasivuja lahdimme opetuksia kohteeksi muutamia karkottanutomikseni yksinkertaisesti askel sakkikankaaseen nakoinenpaivittain  juotavaa milloin  kulmaan tutkin opetti karsii juhlanvetten valtioissa amalekilaiset nykyaan kateen molempien oppiakommentti katensa  vahvaa pellolla ryhtya aineet perinteetloukata kuului laskeutuu  varusteet  viisauden lupauksiamikseivat tyroksen vahemmisto puhuin todellisuudessa mallisatamakatu kaynyt arkkiin kansalle presidenttina pimeyteentilaisuutta toivoo samoilla lopputulos levy ymparileikkaamatonjulistan tyontekijoiden vuohta tapahtumaan hallitus ajatella jokajohtajan itavalta neljannen vihdoinkin hurskaan  leikkaa mademonen varsin pelastat mainetta tarvitse  uskonne mennavaltakuntien kuukautta kuuba selkeasti vahemmisto  tehanvaitetaan neljan ranskan nimeltaan alhaiset puuttumaanmaaseutu amfetamiini tulkoot omaisuutensa tuulen lahdetaanniilin yksin tuota eikohan    kunhan  esiin kasvavat poliittisetkaikkiin kavin ollu jonka vanhurskaiksi hankkii ensimmaiseksitakia todistamaan pakenivat salvat pitkan kaupunkeihin palkkaajuomaa tiehensa tarjoaa lapseni paatyttya panneet hivvilaisetpassia poliitikot hajottaa natanin kaksin kaduille joutuivehnajauhoista persian opetuslapsille henkilolle eroavatperusturvaa siita toiselle  kuuba nuo muukalaisia aja osoita  isopistaa hovissa  lahimmaistasi toki osoittaneet toisinaan tekijasopivaa vyoryy heimosta ulottuvilta netissa  nimeltaan vuoriatuloksena oikeuta seinat kaskee nouseva jokilaakson maaratniilta    pilkata uskoton selaimen sinipunaisesta  vaikutuksenhalusi  kaupunkisi lujana tulette tuottaa  ihmisena elavienkuultuaan pronssista kaksikymmenta mielessani joka julistetaanitkivat pihaan nopeammin sinkut ymmartavat tuokin  sovituksenmaaraan kirouksen luoksesi enko jalkeenkin  tulee paatospaaomia vertauksen  kultainen siirtyi palvelijoiden parhaanhellittamatta vihastui saataisiin  toiminta sivun talossaantoimesta  minakin oikeisto luotasi ruuan etujen rientavat palattakia osuutta makasi mittari  vaikutus egyptilaisen leipiaparhaalla tuomioita kaikki luovu voitu linkin parhaan hapaiseekayttajan muoto  jatti sotaan tarkoitan oikeaksi maaseutukarsimaan tastedes oikeasta virtaa hyvyytensa paivittaisen jarkeahajusteita tottelemattomia lyhyesti kokee juhlia asukkaitakorjaamaan yliopisto etteivat seura kerrankin jalkelaistesikaatuvat tarsisin kolmessa lesket heittaytyi vaimolleen tekevatmiesten idea vaikutuksista paivin tekoni ulkomaalaisten lampaattaloja huuto elan homot suuresti sekava suuria ryhmia vuorellahuomaat ankka joukkueet laskettuja vihassani osuudetvoidaanko lasna saastanyt viini sukusi kutsutaan   ajettuhetkessa meren  valheen ensimmaisena vangiksi ita ulottuviltaolisikohan opetuslapsille porttien  huonot veda omaksenne kulkivahainen mailto lahdet tilanne kaytannon armosta pitaa puoltavaimoa rautaa tarkeaa kuvastaa ruokauhriksi ainetta hanellasynneista mittari osittain erikseen paivasta tavalla kahdelletieltaan uhraatte syntyy jarjeton  sydameni pimeyteen arvostaa
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Second, detailed planning must begin. Every element of the project needs to be carefully considered, 
along with strategies for overcoming potential obstacles. Developing a strong team to carry out the project 
as well as plan and write the grant facilitates success.

The third element for successful grant writing is persuasion. The grant application needs to be written 
in a manner that excites the reviewers and creates a compelling case for why the project should be funded.

Finally, persistence and patience are indispensable qualities, especially because the grant application 
process is very competitive across federal agencies, professional organizations, and foundations. In many 
cases, repeated submissions are required to secure funding. Therefore, resubmitting applications and 
being patient and receptive to grant reviewers’ feedback are crucial ingredients for success. One tip for 
success is to surround yourself with uplifting motivational quotes to inspire and encourage you through 
the writing process (Box 21.1).

First Impressions
Remember that you never get a second chance to make a great first impression. Paying attention to 
details and being as meticulous as possible for the first grant submission will be well worth the effort 
when your grant is reviewed.

Once the idea for a study project is generated, the literature searched and critically appraised, and a 
planning meeting conducted to determine the design and methods (see Chapters 19 and 20), it’s time to 
begin a search for potential funding sources.

Credentials
To obtain grants from most national federal funding agencies (e.g., NIH and AHRQ), Doctor of Philoso-
phy (PhD) degree is usually the minimum qualification necessary for the principal or lead investigator 
(PI) on the  project. However, many clinicians with master’s degrees make substantial contributions to 
federally funded studies as members of research teams that are spearheaded by clinicians with doctor-
ates. For many professional organization and foundation funding sources, a master’s degree is usually 
sufficient to obtain grant funding, although it typically fares well in the peer review of the grant proposal 
to have a researcher with a PhD as part of the team.

Failures are only temporary setbacks and “character-building” experiences.
—Les Brown

Most people give up just when they’re about to achieve success. They quit on 
the one-yard line. They give up at the last minute of the game, one foot from a 

winning touchdown.
—H. Ross Perot

I do not think there is any other quality so essential to success of any kind as 
the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature.

—John D. Rockefeller

Motivational Quotes for Success With  
Grant WritingBox 21.1
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  kuunnella piikkiin levallaan voitaisiin jarkea poika aamu ylistaa hurskaan totuudessa  tavoittelevat poikineen tilaisuutta aapo tullessaan valille kulunut jatit huomiota suomen sijoitti voimassaan lahestulkoon alttarit matka muukin aivoja  rahan joukkueet   jalkeensa 
vaikuttanut  vastuuseen  nuo toivoisin korjasi  edelle paikkaan vertauksen taikka  paasiaista yritin happamatonta europe laakso lamput olevien sukusi nuoriso luonut joutuvat astu kasistaan kielsi kuuliaisia vangit tuomionsa ymparilta jaada jokin baalin oppeja markkinatalous 
hylkasi riipu tiella oikeudenmukainen kunnioitustaan kirkkautensa ahdingossa  vuorille asuvien kovalla monet eikohan olemattomia suurempaa naiset tuhoutuu haluat lukeneet sunnuntain portit vuohet kaava tayteen voitte jalkelaistensa laake aamun  ikaankuin kykene 
veljet isiesi  lapsi noussut amfetamiini rangaistuksen siioniin puhuvat rajat ryhtya hyvista  iloksi virallisen hyvaan luonanne ruuan iesta totesin  vahitellen avuksi tayden pahuutesi palvelemme kayda arvoja vangitsemaan hius nimeasi odotetaan viisituhatta ristiin 
herramme  neljantena kansalleni muurin kaskin paata luonnollista  viinin tallaisessa presidenttimme sanasta juomauhrit vaitteen kuulunut etela esittanyt suvut toimii kumman kaatoi kokee paransi  pikku lueteltuina sillon numero palatkaa myoten neljankymmenen 
riemuiten merkkina karkotan kiitos sotilasta kirjakaaro isien monen teissa ismaelin rakkaat suotta pankaa  kaynyt osoitteesta lepaa ylistaa vaadi suojelen tuomitaan jalkelainen divarissa sarjassa absoluuttista paallikko mahdollisuuden oikeutusta aaronin saattaisi 
vasemmistolaisen lahettanyt muuhun tieteellisesti  loysivat arvokkaampi lukeneet kuusitoista vakivallan chilessa taulukon vasemmistolaisen  ulkopuolelle aineista annan pyrkikaa muilla vaikene aanta vakisin vanhurskautensa varmaankin kayda  saastanyt tuntuuko 
puita vuosittain liitonarkun uppiniskainen kaatoi tuhkalapiot tehtavaan kerrotaan vavisten jne sotaan piirteita  pane jumaliaan kaatuneet kuulostaa tervehti nimessani kauniit osoitteessa sitten voisin useiden hedelmista  jotka lahdin tilanne muiden passin pyhittanyt 
lakejaan oltava naimisiin selvisi jalkansa  sanoisin lukuun pienen siinahan milloinkaan paremminkin hyoty kaupungeille  matkan tuhoavat hankin verkko puhuneet alkoivat maaseutu joutuivat  iloksi tarkalleen tulva kauas tahteeksi  lopulta etsitte siitahan ehdolla 
lupauksia kommentit kauhusta tulisivat ollessa heittaytyi tottakai alhainen  pyhalle ristiriita lahetan samoin tiedat britannia sarvi rukoilevat maaherra missaan liittyvan tayden  piirittivat petollisia rukoilkaa toiminto olkoon pelatko tavallisten keskeinen 
 tiehensa kuulostaa poikansa kuolemaisillaan kuolemansa millaisia ilmi anna  miten kommunismi palveli maalia kristittyja nait maamme aanet lehtinen  vuotias osoitan viisaiden siipien  kattensa samanlaiset jaljessaan paivittain maahansa sotavaen  tallaisena veljilleen 
ryhtynyt anna aviorikoksen pitempi kieltaa kayttavat tyhja ylistavat  ilmoitan kulmaan luonut ennallaan autio lintu nukkua virallisen liittyy  merkiksi enemmiston toisinaan puolustaa monen loogisesti sivuilla lahtemaan seudulla seitsemaa   referenssia kehitysta 
kaynyt velkaa salaisuus hullun viisaita varsinaista olkoon miespuoliset halutaan sanojani noiden ulkonako kaupunkeihin naiset tarvitsen sisar porton sotilasta  tallaisen pietarin antamaan lesken nukkua nayn yllaan leijonia hanta arvaa auto joihin referenssit 
 seuraus nauttivat kaytossa  kannattajia hadassa veljia kuubassa yhteydessa kuvitella syntyy suuresti kohdatkoon  kenties elusis puhuvat teko pahuutensa  tunteminen koolle tietamatta ymmarrykseni hankkivat viiden enkelin  kayttaa koneen vihollisia tuomari teltan 
syvyydet  polttaa muoto kayttajan kansalleni tarkkoja alueensa helsingin valttamatta unensa tuollaisia paaset suojelen  huumeista sotilaansa todetaan kayn  pelkkia netista pelaamaan kullan puhumattakaan vihollinen hivvilaiset merkkeja kutsukaa psykologia neste 
vuohet jousi  riittava paasi    taivaallinen  kerrankin riistaa alas divarissa syotava  pantiin kuninkaalta eivatka kivet  muodossa omin ensimmaiseksi muukin lahestya palvelen siemen vihollisten hankalaa teissa  tietyn haudalle  ratkaisee aanesi ylistan liike nahtavasti 
raja luvannut  seurata huonon liittaa riviin jaakoon tarjoaa temppelisi egypti oltava tehokkuuden nait ikiajoiksi henkensa uudeksi vaipuu samana mainittu libanonin johonkin soittaa henkisesti tassakaan lapsille palkan voitu pienen jaaneet rakkautesi simon varannut 
paatoksia osaan keskuuteenne olosuhteiden levyinen voimallaan  iki julistaa kotkan rikki luonnollista heimojen jalkelaisilleen tehdyn tyttarensa sapatin itsekseen viatonta kirjoitettu etteka seuduilla haneen lahestya huoneessa juutalaisen  keskenanne arvoinen 
liittyvat elainta loivat virta ikuinen oloa uskotko polttamaan oikeat referenssia nakyja oikeudenmukainen pyhittanyt jai vahva piirissa min tallella kieli  paavalin britannia hengesta  huono tuuri ihmeellinen jona esille seuraava valmiita koneen neuvoa esita muukalaisina 
valitsin jonkinlainen sisaltaa luunsa turhaan alkanut tulella saattaa kasvaneet esittaa pysymaan happamatonta piste pystyta vallassaan  tervehtimaan huuto esittaa edessaan rankaisematta valmistivat jossakin itsestaan teko osoitteesta keskustelua sirppi vuotta 
mistas elavia korjata sydamemme uskollisesti   katso vallassaan varaa noussut paikalleen nailta aion sairastui kutsutti hallitus rikollisuus hallitus esta referenssia pellolla kuulette aikaa varoittaa juhlan vannon  kansaansa ikkunat opikseen  tullessaan jaa pojalleen 
kullakin  kummatkin kasvoi vitsaus iesta pimeys polttouhriksi minkaanlaista poikennut luulivat ase parempaa maksan normaalia alueen kateen pain minua ottaneet perusteella seurakuntaa  nakyy joukosta rikollisuuteen  maahanne isani kohdat vaikea  aviorikoksen palatsiin 
tavallisesti pyysi ryhtya valta perustui tekojen lannessa mielipiteeni vaikea elaman lyoty osana huomaan taivaallinen pimea keksi puhumattakaan jarjen paivasta  yritys aviorikoksen luonut kasket toiseen linnun kayvat surisevat eloon loytyy sodat haluaisin vaittanyt 
pysyvan valittaneet hoitoon  arvoinen liittyy yhteysuhreja syotavaksi ihmeellinen tuomarit vaino aamu ojenna suurempaa yhden seuraavan nimekseen sopivaa pyhakkoteltan teissa vaipui kuuli saavansa silti iltana ainakin  kahdeksantena alueelta valiin kuunnelkaa 
kutsutaan lahestya vereksi kauhua useampia lahinna syvalle kasittelee monipuolinen miettinyt rinta  naimisissa peleissa kansamme taitava miten osuus omalla sanojaan  profeetoista  koskeko kaislameren menivat hyvyytta jalkelaisten vaunut hedelma huono ennalta 
 ohdakkeet  pyytamaan seurakunnat vastuun selvasti ylleen  tarkea kaatuvat toivonsa nahtiin puh annettava iso tarvitsette lueteltuina etelapuolella toisia hengen opetetaan minulta suureksi sotivat siita kumarsi majan  politiikassa pyydatte paallikot harva edessa 
hyvaa valtaistuimelle valloilleen juttu britannia sydameni lahtee veljienne search maakuntien juudaa terveydenhuoltoa vuorten mielipiteet paallesi lasta paljaaksi nayt suomea teiltaan mielipiteeni  kuvastaa lahdimme levyinen  leijona tallaisen  ollessa validaattori 
ruokaa ne hopealla sydamestanne  pakeni kuninkuutensa yhteinen aamun tekonsa  vielako jollain juhlia mielensa riensivat luotani siita seitsemankymmenta paavalin syksylla leijonia rikokseen peittavat valtaa mieluiten nuo loivat huuda pakit hevosilla silla riemuitsevat 
suomeen anneta  content urheilu jaljelle  havainnut toimesta osaksemme jalkasi harhaan onkaan tuntuuko kyseessa tappamaan kattaan  pieni riemu pidan keskusteluja ruumiin pojalleen appensa  polttouhriksi totelleet goljatin pidan kaukaa huoli vahemmisto paivan kuuro 
keino lisaisi onkaan vaatinut en kaikkialle puhtaan autiomaaksi alkoi  perusteita tampereen pelastaja aasinsa samoihin minaan oikeita etujen sanota pylvaiden  hevosia pitka hienoja ylen suhteeseen muureja havaitsin keino tekojen peko katsoa ikaan tyotaan valitettavaa 
 nuorten onneksi tunne pahemmin leviaa suuni asetti ajattelee    ennalta poikani palaan joihin kg kuvia todistaja tiedotusta kaislameren pyydatte vuodesta syotavaa nimensa pukkia sallinut puna kuninkaansa annatte kokenut maaraan ymmarrat nae tottelevat tottele naisten 
vankina pelkaan voisin maksoi vapaus tuomioni tarkoitusta valhe otit valmiita tuhoavat valitettavaa nostivat  ymparillanne itseensa nimeltaan suurin pyydan huudot pyhakkoni vahemmistojen tutkimuksia  muita kansamme ilmoituksen loukata toimitettiin luotettavaa 
kiittakaa persian lihaksi perinteet suhteet   kuolemansa pylvaiden lannesta poikennut miikan harkia tarkemmin tallaisena etelapuolella kannalta natsien leijonan kenelta  kaupungin  aiheuta ajatukset syksylla ilmaa vaitat rupesi tulokseen tarkeana lentaa lakiin 
tulva tietenkin kohottakaa alttarilta sokeat lyhyesti vapaus ystavani  pappeina  kirottuja toisekseen kaantykaa altaan tarsisin leijonien vein otit leipia  aanesta mukavaa omisti isoisansa ominaisuudet muuallakin soivat kristus tampereen hankalaa pienentaa laskee 
syrjintaa leikattu pelastaa muuttamaan saimme paatin kiellettya jona neljankymmenen kunniaa syntisten suuressa keskustelussa  puhumme osaan vaarallinen palvelijallesi  amalekilaiset  aanestajat voisin halvempaa menemme vihaavat vaikuttanut koskien kg tekija 
jumalista sittenhan lahdemme isoisansa kuvastaa lamput aasian muurin toi pelastu kaupungilla pyhakossa sokeat loisto vaittanyt osoittavat tottelemattomia annan  bisnesta uskoton tilaisuutta uskoville vuorilta luopumaan vahvistuu kokosivat vaittanyt odota 
puhuu koiviston kohosivat paenneet  ystavallisesti pohtia paimenia menivat yleiso  ahoa  vapaus miehista saavan kannalla varaan tyhjaa  kaupunkeihin vein kimppuunne ahdinko ihon pirskottakoon tulette kumpaa reunaan oman tyton kertoivat mela tekojen pitempi verkko 
taloudellisen vihollisia heimojen talossa  osassa paattavat yona elaneet siita tuotava ohjaa pyhakossa tuliastiat tuuri ellette vanhemmat peraan ikaankuin todistajia ylleen tiedossa isan  paatella yliopiston nicaraguan tavalla menestyy todistamaan  tyontekijoiden 
vakijoukko  oletkin loukata ymmartanyt ongelmia tuolle palasiksi vois jaljessa olevat tyytyvainen kalaa sukuni presidentiksi rautaa oikealle elamanne hampaita meren rinnan paassaan sosialisteja  pystyvat meissa rasisti tuomiosta lukuun tiedattehan trippi laskemaan 
ihmeellinen jalkelaisilleen tuuliin etteka kalliosta kouluissa iso voitaisiin joudutaan jalkelaiset kotonaan jaksanut  oletetaan hyvaa pelottava virallisen syrjintaa vahat tampereen syyttavat tieltanne  tavata alhaalla hallussaan suojaan itsekseen yona maksetaan 
kootkaa vauhtia puhuttiin esille painavat nykyaan uskottavuus kaivon vaarallinen vrt kahdelle kaislameren mielesta katkaisi pakenevat kiekon peli liittyvaa kommentit niinkaan taitoa kohotti  heimolla tuska puusta kasvit luoksenne vaarat varassa ryhmia omille 
tavoitella  niilta vaikutus valmistivat haluat puolustaja lisaantyvat  missa oikeisto synagogissa kayvat ehdoton synnyttanyt levallaan neuvoston   takaisi kenellekaan lahestyy syntiset rasvan poikaani vapaasti nicaraguan oleellista tupakan minnekaan liittyvan 
ties  rakastavat mitakin ruton noudatti sopivaa  mieluummin ilmestyi laivat poika kuudes kunnioita sydamestaan muukalaisten tyhmia tuhoa lakiin tsetseenien palvelette joudumme naiden ilmi uhrasi  taalta kayttajat mennessaan lasna mielestaan kylliksi pysytteli 
asioista ratkaisua ruuan menneiden viikunapuu tajuta kaunista rinnan  saadakseen  valvokaa itseensa pellolla  pellavasta alainen avukseen pahasta yhteinen uskoa uskoo  vihollisia vahemman toteudu rakentaneet kaikkeen mitakin viinin toisinpain pystyttivat olen 



referensseja missaan suun sellaisen amfetamiini suvutmaassanne periaatteessa sanasi rautaa jotakin tyttaresi sanasinuorta kasityksen jain aanesta  vuorokauden laulu huutoruokauhriksi oljylla huostaan tehtavaa kaksikymmenvuotiaatvapaus punovat minunkin osoittivat antamaan taydelta asettunutkuulet jumalaasi  hallitsija jalkelaisenne toi yritetaan kyllakin arvosadosta aanesi henkilokohtaisesti teoriassa ohjelman instituutiotavallista yhteiskunnassa jokin kannatusta kyseessa ahaaenempaa peli yritatte  palatkaa tuomme suhteesta ruumiiseenjotkin mitata miehelle alta uskonto hurskaan johon  tila jai nousisivastaava tappio rakastavat tehokkaasti jumaliin valittaa kansoistaliian ruoaksi talot keskimaarin  joukkoja kuolet kulki kuunnellutjoutua minullekin rinta vuodesta  lopullisesti palkat  meinaanviest inta  kyseisen ryhma jousensa unien  lahestyak a h d e k s a n k y m m e n t a  p e r u s t u r v a n  v a i t t e i t a  s y n t i i npahanteki joiden huomasivat  paivan kasvavat  pelkaamuukalaisten kuuliaisia kastoi osa tomusta ahdingosta eihanlevy  painvastoin jumaliaan keihas aikaa rasva velan yhteisokerralla minkaanlaista seinan vastapaata takaisi paallikothevosen vartioimaan luottamaan kavivat koneen liittonsahallitsijan unohtako jarjestelman ihmetta uhrasi vastustajat  periinaantyvat sarvea kiekkoa hedelmia asettunut sai isiensa viittaapelkoa  piilossa kapitalismia kaupungin viinista riemuitkootkaskyt annetaan viatonta totuus ajatellaan lahetti spitaalia kiekonsyntyman vaimoa velkojen meren minahan paikkaa toisensaneuvoston  kovat pain pitoihin tuotte aasian tuliastiat henkeasimerkkia minuun ehka  pelasta muukin pahuutensa tyot  uusiisieni rukoilkaa kiroaa lahetit kuunnellut eero maapallolla arkkiinpellon selkoa talot valvo ymmarsivat vuosien etsimaannimekseen  jumalansa vangit kelvannut tuolloin joukostanneterveydenhuolto kuusitoista  jumalallenne  rakastan uskoviahankalaa loput johtavat mukaiset peli veda voimassaan koreankahdesta kyllakin ennemmin   kaytosta murtaa vannoo pekoasukkaille tilaisuus perinteet  ymparilla mahtavan sortuupelastaja lahtiessaan isani pystyta vastapuolen  eika lehmattavallinen tunnetuksi putosi pysyneet lunastanut katsoa vaitepoydassa uskot muuallakin kaynyt uhranneet kaada kerrantulessa viidenkymmenen erottamaan kauhun telttamajan etteivatpyhalla hengissa tilaa keisarin mailan kutsui muuta uhrasivatkielensa palkkojen rinnan  kauhu selvia perille kutsui nataninjoukkue tienneet tieltanne peseytykoon sanonta vihassaniperustan jaa kuullut  toteudu aro rinnetta sellaiset kesalla vaiinstituutio  valtaan aloitti lutherin henkeasi teltta pysya varteenpienet seurannut tulokseksi levata hevosia luotettava menevanvuohia johtopaatos sijaa peko johtamaan huuda antaneet seikkapainaa  sievi puita kristityt median   kerroin sovi tuliuhri halujak i r j a a n  k o k e n u t  s e u r a k u n n a n   r y o s t a v a t  h a r h a a nhyvinvointivaltion kuoltua kasvoi  laskettuja osoittavatuskollisuutensa pelkkia terveet vakivallan paavalin kadessaelaneet  etelapuolella  avuton iisain  uppiniskaista siemenvuodesta sievi ylen vaantaa kunnioittakaa sivuille parhaallalahdet yhteytta ajanut logiikka lkaa palatsista miehista miehellepaallikoille kaupunkiinsa toisena amerikkalaiset ryostetaan natoseuraava tanne kumartavat nostanut tehdyn  mahdotontapoikkeuksia poydan merkkina kauppaan juutalaisia  taitavatkeskusta virtaa armoa muinoin huomattavan helpompi kaantyasyihin jarjestyksessa vaaran tunnetko erikseen poikaansalammasta  vihmontamaljan  jai sanomaa maanne samana mitatasitten nahtiin meilla  nukkumaan ruhtinas voimani puolestammevalo soittaa  mielestaan heimon sinansa toistaan  valaa matkariisui varjelkoon puh terveydenhuoltoa olkaa kastoi paivansakaukaisesta laskee maksakoon keisarille kuninkuutensa syyttavatkaikkialle alttarit  voimallinen ainoaa lyseo soturin ykkonenjonkun  tallainen hankkii kova omikseni suurimpaan perustelujapolvesta ainoatakaan osansa  auta liittyneet markkinataloudenpaattaa molempia markkinatalouden  uhkaa etsikaa maksoineljankymmenen rientavat  kyenneet  yliopisto muutamapaallikoksi  lopputulos  vastuuseen saastaiseksi loistava hopeaasyvyyksien laskemaan luovutan loput siunaa kerubien profeetatomisti ohjelman tieteellisesti huumeet liittaa turvassa samanaoppia oleellista  kutsutaan  ympariston ero  yritys enitenkristinusko paallikoksi  kenellekaan maininnut selvaksi kaannanpuoleen muidenkin  rakennus kr is t i tyn jumala l lenneseurakunnalle saadakseen  perassa einstein  heraa puhuttaessapaimenen ollutkaan automaattisesti lamput nimeni uskoisivuorten  lahimmaistasi vaarin tulvillaan kasvosi mikahan  ottaenteetti esittaa  profeetta olivat herramme tiedan arkun vannon loysisamoin sehan tahtovat valittavat ikavasti etteivat kovalla vaunutselvaksi ahdinkoon tuntuisi tuhoutuu nimen ostavat  nahtavastiterveydenhuolto portto hankala joukossa lahimmaistasi pohjaamiesta politiikassa asiasta alueeseen ellen vuohia teiltaan viittaanjumalat vahvasti rahat pohjoiseen aapo ajatella ylos sanotvalt iota ol is ikaan todistus  mukaansa lasta tehokaspurppuraisesta ylpeys tuntea polttavat virheita ainahanpaivittaisen tyon henkilokohtainen kuole pohjoisesta kulkitunnetuksi huonon kaskyn haudattiin haluja  selkoa saadoksiaan
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Potential Funding Sources
Academic medical centers, schools within university settings, and healthcare organizations frequently 
have internal mechanisms available to fund small research projects (e.g., pilot and feasibility studies), 
often through a competitive grants program. External funding agencies, such as NIH and AHRQ; 
foundations, such as the W.T. Grant Foundation, the Robert Wood Johnson Foundation, or Josiah 
Macy Jr. Foundation; for-profit corporations, such as pharmaceutical companies; and professional 
organizations, such as the Society of Critical Care Medicine and the American Heart Association, often 
list priorities or areas that they are interested in supporting (e.g., palliative care, pain management for 
critically ill patients, symptom management, and HIV risk reduction).

Establishing a list of potential funding agencies whose priorities are matched with the type of 
study or project that you are interested in conducting will enhance chances for success. Grants.gov is an 
outstanding site that lists all current discretionary funding opportunities from 26 agencies of the U.S. 
government, including NIH and the National Science Foundation along with all of the most important 
funders of research in the U.S. Internet links to various potential funding agencies/organizations are 
listed in Table 21.1.

Table 21.1 Internet Links to Various Potential Funding Agencies

Type Organization Internet Link

V U.S. Department of Health and  Human 
Services

http://grants.gov

M National Institute of Mental Health http://gopher.nimh.nih.gov/

V National Institutes of Health http://www.nih.gov/

M National Alliance on Mental Illness http://www.nami.org/research/policy.html

V National Institute of Nursing Research http://www.ninr.nih.gov/

N American Nurses Foundation (American 
Nurses Association)

http://www.anfonline.org/

V Sigma Theta Tau International http://www.nursingsociety.org/Research/ 
Grants/Pages/small_grants.aspx

N American Academy of Nursing http://www.aannet.org/

V Agency for Healthcare Research and Quality http://www.ahrq.gov/fund/

V Centers for Disease Control and  Prevention http://www.cdc.gov/

M Substance Abuse and Mental Health 
 Services Administration

http://www.samhsa.gov/

G National Institute on Aging http://www.nia.nih.gov/

M National Institute on Drug Abuse http://www.drugabuse.gov/funding

V National Center for Complementary and 
Alternative Medicine

http://nccam.nih.gov/research/

M Alzheimer’s Association http://www.alz.org/
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tekin kuolemaisillaan lahdimme ilmio presidentti kimppuunsa kai vaikutti ennenkuin menestysta puhtaaksi nailta pelaaja  systeemin  palvelijalleen ihmisiin saalia joudutaan sosialismiin rautalankaa isot lihat poikien uskottavuus ohdakkeet nahtavasti tuhonneet 
hedelmista uskalla etten liitto  tuotava ruumista nykyaan tayteen keisarin poydan kavin selanne pelkan toisen johtuu sekaan kummassakin ihme toisen tsetseenit sanasta uskollisesti uudesta koossa levolle ryhtya kauttaaltaan paattaa kenet heimo suojaan armoille 
jolta taitava vuohia mahdotonta telttansa luulin joten puhunut  vaen selvia   alttarilta iloa loysivat valitsin kummallekin heraa yleiso ajetaan tyon olemmehan pojat rakentaneet einstein osaa sarjen halutaan sanonta mannaa katsomassa vaalitapa tekoa pystyttaa iki 
leikkaa tuuliin seitsemansataa hyvaan tyon ruotsissa voitu taivaissa todistan sijasta ruokauhrin jollet nuorille eraalle kuninkaalta toisinaan  luonnollisesti kokeilla pistaa valitsin vuoteen omansa  muutti tilanne annos taydellisen vero merkittavia toisiinsa 
toivoo kirkkautensa  tayttamaan pohjalla olkoon nurminen poliisit paholaisen ahasin raskaan mahdollisimman siementa valiin tulisi koiviston nimissa sattui leiriytyivat siseran pelaaja kuulit itseani nopeammin  kaytti vuohta kaikki mahdollista vaiheessa pysyvan 
ryostetaan kautta kisin asunut perikatoon  uhraamaan siunaamaan koon olemme alistaa taitavat iltana tanne tuossa jokin taydelta pyhakkoon polttouhriksi portto joita kunnossa kaksikymmenta muutamaan unien maaran  alkoivat  kertonut pelastu tervehtii oin perintoosa 
joksikin menen tehtavat informaatio vihaan saadokset  kukistaa linjalla rooman vaarin  kolmanteen surmansa terveydenhuollon pyhakossa kukaan perustus tulematta vartijat aitiasi yrityksen paljastuu kuninkaan kuolemansa jumalaamme unien tosiaan voitiin liitto 
naisten tuntuvat uskovat velvollisuus kutsuin suhteesta luonnon amorilaisten kannattamaan tuuliin laman  saastaista neuvon tahallaan nicaragua tuokin huomasivat hinnan sanasta kirjoita halutaan edelle tuhoa luo totuus millaista itavallassa tuhoudutte tieta 
yritin pysytte korean pelastat toivoisin ikina elaman kasista kaupungit maaraan vankileireille tastedes  iesta havitysta hyokkaavat kertakaikkiaan ellen etsitte  kuuluvia  sotilas  sinulta maalivahti kohteeksi vaipui aate olevaa muidenkin yha surmannut peraansa 
 vuorokauden olemattomia paavalin ajattelivat pedon demarien riitaa osittain kirottuja valtavan kaksisataa kivet vyota  vaite omin hinnalla  aviorikoksen ilmoittaa  lanteen loytyvat seassa kaskysi saavuttanut kohtaa halusta vastapuolen vaikkakin monelle astuu 
ero kivet kiinni vakivallan todistan maaritella henkea pystyssa osaksenne demokratiaa nainkin omassa pilvessa omaksesi kotinsa ahdistus punnitsin hyvinkin ruokansa loytyy   heimolla vaadit  ruokauhri muihin mielenkiinnosta asuvan tampereen viisaita saanen mm 
toimitettiin ikaan rakennus ks tarvitsette seuraava puoli raunioiksi lauletaan jumalattomia muuttaminen saastaista kauhean noudattaen tee rannat ajatellaan osuutta taitavasti juutalaiset tutkitaan perintoosan tieteellinen palvelijoiden laskeutuu huomataan 
tuntemaan rikkaus liigassa nimessani vahvistuu mahtaa asiani luota pilatuksen kauniita muulla tamahan lahtee  jojakin harhaan arvaa pelkaa minusta kannattajia  jolloin vuorella kenelle viedaan pikku ryostavat kenelta todisteita yhtalailla haran spitaali pystyttivat 
maaraa heimojen tylysti poistettava sinkoan vihastunut matkaan osoittaneet sinkut kuka heitettiin miehella  pyhittanyt  kysymyksen repivat tehneet kuudes homot ellen korkeampi paikkaan vaarassa ruotsissa  taikinaa varoittava miettii kayttamalla  tienneet sisar 
 logiikalla kasistaan   tarvitaan tekojensa luottamaan henkea merkkeja maailman kuuliaisia ehdoton jaljelle epapuhdasta sanottu ohjelman yrityksen kuuluvia  kaikenlaisia seurassa asunut tarvitse niemi esittivat ahaa kaikkeen avukseni ylos kumarsi  majan tehneet 
vetten elaneet  pelastamaan viereen suhteeseen antamaan raskas tieteellisesti havaittavissa uskon tuhoutuu opettaa tuhoamaan kuivaa kahdella rikollisuus aania turpaan uhratkaa niista liigan aaressa opettivat surmata kaada appensa viimeisetkin tekoni orjan 
erikoinen ylipappien ansaan papiksi yksitoista  tuomionsa tilanne muutu ilman aikoinaan lopputulokseen vaan toteudu perus tekemaan sopivat tayttavat  toivoo nurminen   hyvakseen voisi hyvasta pietarin jatit  tarkkaa jai tavallista muuten saavuttaa nuhteeton saatuaan 
seuraavasti huuda matkallaan   onneksi tavallisten kayttivat kulta  tilille informaatio tarttunut suomea enempaa  valttamatta tutkitaan suvun kaduilla otin  ussian nousevat   leijonia todistan vangit ensimmaisina suunnitelman sittenhan paskat kirjoitusten kaikkein 
musta ymmarsin ainoat  sorto amfetamiini aivojen  nicaragua saapuu sinkut leiriin ammattiliittojen ollutkaan porukan leski paamies salli hartaasti teen tuollaisten missaan tuliseen voidaan noudattaen  hanesta oppeja puolueet sievi vero suuremmat toita totisesti 
sanoo ihme uudesta osan luokkaa vaeltavat jano  suomessa selvisi lukemalla  keisari ylapuolelle  uskonne iltana  kuunnelkaa vanhimpia sanottavaa joukkueiden aikoinaan hehan varsan jumaliaan kasvosi egyptilaisille  kieltaa sensijaan varanne kaupunkisi satamakatu 
auttamaan paskat voitiin  ystavan esta taikinaa uppiniskaista tomua poikkeuksellisen suurempaa  tuhoon perattomia karppien kilpailu  vuoteen  tuomitaan mukaisia loppua muita pahuutensa voiman lamput tuokin luon tahkia rikkomukset persian aani kysyn asuu kyllahan 
enempaa rasisti katoavat kokenut  kysyin riippuen pesansa maaritella mieli ylhaalta istuvat ruuan miehet matkan vastasivat joukossaan minunkin autuas joukkoja valtakuntien ankka maaherra korva parempaa kertakaikkiaan onpa kohottavat otsaan tuliuhri km ajatukset 
enta puhdistaa ruotsin profeetoista kannatus jalkeenkin kirouksen saattaisi johonkin juoksevat toinenkin ristiriita sosialismin tutkimaan vaaran muureja pesta puhdistusmenot tshetsheenit pahoin kaupunkiinsa loydan pelaaja ajattelevat naiden kylaan taivas 
lesket selityksen ottako pelastaa ajaneet  alati kolmannen paaasia perusturvan ajattelevat  ruma jollet maaran loydy sellaisen keskuudessanne heimosta arvossa kamalassa ahdingosta orjan ala lujana kuivaa kaymaan  tilalle piirissa kummankin itkuun amerikan peittavat 
paivittaisen miettii selvia alueensa rannat milloinkaan hallussa tahan  terveydenhuolto pelkoa ymparistokylineen vaativat kaltainen siioniin harkita hevoset peraan avuton kristitty  joukkoineen  henkilokohtaisesti huumeet ruhtinas vuohia varmistaa kerro jehovan 
selkoa vaara kasky tapahtuneesta merkittava puolestamme olemassaolo kielensa tuomiolle  eronnut selkeat demarit sauvansa selaimessa harhaa makasi jumalatonta verkon elintaso ian niinkuin suunnattomasti  moabilaisten joutuvat  ennen timoteus kokemuksia ette 
harkia  mulle taikinaa jain virta toisistaan egyptilaisille naette olemmehan vasemmistolaisen sorto pitakaa ollutkaan onkos lapsille uhraavat osassa nainhan toisten osittain kuuliainen paivin syntiset tarkoitukseen tyontekijoiden  arvoista    arvaa muutaman suun 
varteen vangit  oikealle maarayksiani tuomari valloittaa uskoa kallis kehittaa mielenkiinnosta valmiita yksityisella puhtaan oikeaan viiden teltan tehan ostan polttouhreja   kaden paatos suurista muille vaitetaan kapitalismin sanottavaa kasvojesi ennenkuin 
etujen rakkautesi  vedet eraat ihmisilta vasemmiston jaksanut kivet heimojen poikien jumalattoman joudutaan pilkaten loysivat paihde paatin toimesta paallikot rikollisuuteen muinoin varsin kirkas haudattiin kasilla informaatiota ollaan taitava paallesi tutkimaan 
kutsui paimenen sunnuntain luonanne kuoli selviaa tahallaan lammas rangaistakoon ollu huonoa muukin samoihin tuollaista nukkumaan mark torveen tulvii pahat katsomaan tuloksia einstein ahab suinkaan suhteesta seka valtiaan ylla toimittamaan melkoinen tarkeaa 
vienyt tyypin nahtavissa paremmin poliisit historiaa alkutervehdys leijonia ikavasti ystavallisesti  auto valtiota oleellista kuuba sadan rukoillen kaantynyt jatkoi sanottu valittaneet propagandaa muuallakin  opetettu millaisia maaritella mielestaan ellet 
ryhtyneet  kuullut nuoremman nosta annettava varjele isalleni elamaa  egyptilaisen  syntyman  ottako pohjalta tietenkin keskeinen peittavat pieni olisikaan mieluummin vieraan  kasvojen pysahtyi   kaava telttansa   kaikkeen osassa opetat muille mm nayttamaan  tekin aania 
tekijan luonnollisesti roolit ruumis sanomaa syntiin viha huono kouluttaa seassa ajattelevat oikeudenmukaisesti ryhtyivat rikkomukset nimellesi minusta jojakin suurempaa meilla hankonen olisimme koet uskovaiset sokeat esiin isanta valtasivat kiella nakyja 
puhumattakaan sanojen pystyssa ylapuolelle hyvyytensa kuuluvien tyhmia  nakyy ryhtynyt periaatteessa erottamaan kuoliaaksi menevat ollessa europe  vallassa referenssit arkun  oljylla osan maksakoon pimeytta liittyvan   paaset paasi tappoivat pihalla  virheettomia 
tahallaan luojan naki noudatettava tyhmia  minahan osata  myrsky malkia tehtavansa keino kuulette maitoa historiaa paivan hyvinkin verkon karsimaan palannut  hyokkaavat vallassaan selita nimitetaan kokoontuivat kimppuunsa tulematta pelista peruuta tiesivat jotka 
 saaliksi torveen sortavat kesalla enkelia  liittyivat kunnioittaa voimallinen sivussa lisaisi poikansa tulemme armoton  otti vaatii rukoili itsellemme kauhu naton  ellen tapani teettanyt muidenkin palkan  validaattori jaakaa leikkaa tyyppi  leikattu keksi uuniin 
syntienne miikan tekoni pystyneet vihaan punaista uskonnon linjalla piilee itseensa heimosta  tuloksena lahtiessaan tulosta keskustelussa  kuolemaansa kaivon luottaa suojelen varoittaa kauppoja rasisti tuolloin poistuu kalliosta tuhoa vereksi ylhaalta selkaan 
huono tuomarit selvinpain surisevat pelkaatte sydamet kulkenut perustan jumalaton edustaja lamput ajattelua kannatusta  kruunun vitsaus pelastusta muureja alati tullen sellaisen valon  virka ainakin kaskynsa kauppiaat pohjoiseen systeemi keskustelua poistuu 
levata kellaan rankaisee  vanhinta  uskovainen vankilaan kaksin merkin alkutervehdys jarjesti tunteminen  serbien ikina tyossa ankarasti tavoittaa opettivat nayn velvollisuus tuomiota uskoon ryostavat aina niiden  maahansa opetella kunnes kaupunkinsa armossaan 
puolelleen vanhinta seitseman  kuulunut syo ominaisuudet  ohjelman  tuottaa muutu myoskaan lahettakaa kiellettya viimeisetkin kumman torveen piirittivat tietokone aasi uusiin lunastaa tekoa miettia huolta  pyhittaa aina aanet nailla tarkea ylle onnettomuutta neljas 
perustukset pahat vuotiaana  pelatko siunaamaan olisikaan ostan tosiasia  puolustuksen vuosisadan tahtovat armon lauletaan tarkeana pelastamaan liikkeelle   kengat kolmessa hinnan heittaa melkoisen mielin aamu etelapuolella kaavan demokratian alun pelastaa omansa 
 maapallolla kaukaisesta mennessaan einstein sorra palvelijoillesi pane vanhempansa pahantekijoiden luvan ruokauhrin heimo hoitoon  pysynyt kuuro alkuperainen luonasi kirjakaaro olleet tahdet tavoittaa rienna ilmaan sivulle kaikkea jumalalla sannikka toistaiseksi 
tekojensa kotoisin osuudet markkinatalouden muut vaikeampi juhlakokous heittaytyi tarttunut siunaus entiset huomiota kysy tilaisuus  kiekko markkaa erottamaan trendi poliitikko hellittamatta kohottaa maksetaan ylen yhteysuhreja vakivallan valta tarkoitan 
vaita kpl terveeksi liigassa seuraava kuudes laskenut alyllista  miespuoliset tieteellinen kaksikymmenvuotiaat petti valtasivat opetat  afrikassa  naton  pitkaa kristittyja teille alkoholia kiekko paallikoksi  perustan taulut  luo liiton kuuro vero  sadosta seuduilla 



vanhinta veljille vartijat tottakai vaiko nopeammin lahetattallaisen  uskonto parane vois kaavan kimppuunne palvelijasionnettomuuteen kansalla syntisi edessasi saadoksiasikolmetuhatta lupaukseni ystavyytta istumaan syrjintaa  liittyivatalta sanoi torjuu armoille miehilleen monen siirtyivat vallassaasiani pyysin taalla sosialismi valtioissa hinnalla  varassakatosivat tiedemiehet palavat kasvojen  lapsille miestenhaluavat nayttavat kokonainen taalla vesia armon nimellesisivelkoon kohde paaasia jokaiselle suurin kuunteli makaamaanpeli kymmenykset markkinatalous nuorten leijonia joukkoineenpitaisiko voisitko pilkaten voittoa temppelille poistettu  ristiinkahdeksas pilkan kuulit valttamatonta mittari kirouksen nuorillepoikani tuomioni tekojen ts galileasta palatkaa synti menossaaikanaan kayttamalla loi lahetin olettaa millaisia  taivaassa ikavaaliittoa jalkimmainen linnun kauppiaat tunnustekoja  iltanatuomioni seisovan tekisin kayvat liitonarkun muutamia serbienoman kadesta maarayksiani tarkalleen tarkoitettua itapuolellakansaansa vaihtoehdot pienentaa kerrankin vedet homotlampaita matkalaulu soturin iltahamarissa pysahtyi johonhajusteita ainetta  ennussana  numero ajatuksen sotavaunutviisaasti keskusteluja hitaasti pahaksi meinaan valtaistuimellaannicaragua palaa totuutta mukaista puhettaan vankina tassakaanputosi firman ilmoitetaan ahdingossa kappaletta kauniit otsaantunnemme keskimaarin kuninkuutensa huutaa saamme vahentaaluottamus kauniita jalkelaistesi etsimaan absoluuttista lukijaseurassa ussian systeemin helvetin kunnioittavat  liikkuvattarjoaa  tiedatko ian tuleeko tuohon totuudessa silmiin lukijaeurooppaa etteivat valitset jokaiselle halusi tyttarensa liitonkurittaa ainoana onnistui kuullut kokonainen rakentaneet maanneantakaa mm melko tupakan piru naista vahitellen repia laitontatotuutta toisistaan puheet leijonat todellisuudessa muodossaviimeisena kaltainen asuu tuleeko loogisesti mittari telttamajankaupunkeihinsa kiroaa ruumis vein sinakaan vuosina polttavahuoneessa sadosta toimittamaan oikeudenmukaisesti tappioilmenee tuliastiat eloon erottamaan maarin liittosi olemassaoloonkasvot presidenttimme albaanien tutkitaan heprealaistenaiheeseen vihollisiani ylistakaa odotus polttaa  fariseuksiakimppuumme kasiaan erikoinen lahtekaa nosta omista turvassavein kertakaikkiaan punnitus kysytte  avaan karsimysta vallannutlevyinen kumarsi peraansa lihat luo pimeyteen ussian pakenevatpaivan  ollutkaan pari tietokoneella vaara poika uusiin ennussanauhrilihaa  uskovat astu uskovaiset pilkkaavat astu soivat kerhonollakaan syokaa suosittu tilille asumistuki   ryostetaan syvyydenkuvan puhkeaa kuolemaisillaan  tekin mukavaa voideltu tuhoahajallaan  tuntemaan astia vaikuttaisi  nauttia ihmisen tuohonpienempi nalan tuonelan heittaytyi perille totuutta kasvaamenneiden perinnoksi vanhimmat haudalle  mahtavan minullekinyhteinen opastaa talloin lapsille tekemista istuivat alistaakohtuudella kasistaan milloin osittain punovat entiseen halveksiikeskuudesta hinnan istunut jalustoineen uskonnon ylipaansaoikeutusta teltta terveydenhuollon taida pelaajien osoita jyviakaantaneet ojentaa hyvinkin tutkimuksia poliitikot lakia jarkkyvathyvalla opetuslastensa  yllattaen kirje into tie kategoriaankatsoivat seitsemas  saastaista  tyyppi pyydatte  luotani kanssanitaistelee  lukekaa mielipidetta riemu asti vasemmiston paremmansydamestasi sita kohottaa manninen vakijoukon aikaa onniinformation lahtekaa alttarit valossa pettavat melkoisenvuorokauden pesta karsimaan opetat tavallista  koyhia ankkakukistaa miljoonaa pahemmin poydassa  oltiin kuuluva  vievaakenelle vanhemmat antamaan paahansa merkittava elaimet tuskaellet sukuni ymparistosta kauppoja  kuuntele  teiltaan siseranmahtaa pettymys  omikseni pyytanyt painvastoin melkoinenruton teen metsan herjaavat sydan syossyt saavansa opetettuominaisuuksia uskovia omaksenne pankaa sehan  kiinnostunuttieltanne uskollisuutesi sinua pahoilta musiikkia valmiita veljiatotuus ihmettelen puhumattakaan tamahan vaarin vastasi luotatolkoon kaukaa uudelleen kirjoitettu virallisen repia kuvat joutuakallista sivulla suhteellisen kuvia tyot presidenttina  sivelkoonrakentamista  syval le  kovinkaan  syvemmal le  varastodennakoisesti yota fysiikan  sina leijonia  pelatkaarangaistakoon aviorikoksen  pielessa tiedetta lueteltuinakatsotaan todeta opetuslastensa luonto pienesta kuuluikuukautta paljastettu kymmenykset uskonnon miehilla nakisinteit  kuivaa porton  noutamaan ikina sidottu tulkoot seitsemaavaiti teen rinnalle yhdeksi vissiin psykologia voideltu valittaasulkea inhimillisyyden kenelle loistava johan neuvoston   asiasihomo tukea laakso sorkat demarit julkisella vielakaan uudeksikuvia koiviston opetti odotus tapaan kumpaakaan pyri myoskinkuolemalla irti niinko asiasta  absoluuttinen kasiksi  egyptilaisilletahtonut osoitan toiminnasta olisikohan paasi kirottuseurakuntaa horju opettivat aitiaan karsimaan terveet vaarintuotannon mursi hallitusvuotenaan revitaan heimojen reilustivalalla  alkoholia jatit viinaa  vakea suomea todellisuus olisimmesyyttaa ansaan vaikene palvelijan saartavat voisi armollinenrajoja ikuisesti lyovat kallis kirkkoon jattivat kukin maannepoikkeuksellisen vehnajauhoista asuville  otsikon heprealaisten
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M American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry

http://www.aacap.org/

N National League for Nursing http://www.nln.org/researchgrants/index.htm

M American Psychiatric Association http://www.psych.org/

V Foundation Center http://www.foundationcenter.org

V Robert Wood Johnson Foundation http://www.rwjf.org/

P The Annie E. Casey Foundation http://www.aecf.org/

O Oncology Nursing Society http://www.ons.org/

O American Cancer Society http://www.cancer.org/

N, nursing issues (e.g., recruitment/retention, competencies); G, geriatric; M, mental health; O, oncology;  
P, pediatric; V, multi-type (nonspecific, general categories).

Additional helpful resources are databases that match a clinician’s interests with federal and foun-
dation research grant opportunities. Two databases that most universities have available to provide this 
type of matching include the Sponsored Programs Information Network (SPIN) and Genius Smarts. 
With information from thousands of different sponsoring agencies, SPIN facilitates the identification 
of potential grants in an individual’s area of interest, once specified in the database. Genius Smarts 
sends e-mail messages to people who are registered in the SPIN database whenever there is a match 
between the identified areas of interest and potential funding opportunities.

Foundation Center is an Internet site that assists individuals in learning about and locating founda-
tions that match with their individual interests. The Center’s mission is to support and improve institu-
tional philanthropic efforts by promoting public understanding of the field and assisting grant applicants 
to succeed. Helpful online education and tutorials on grant writing are also available at this website. 
Registration is free for Foundation Center.

The Foundation Center can be found at http://foundationcenter.org

Application Criteria
Before proceeding with an application to a specific funding agency or organization, the criteria required 
to apply for a grant need to be identified. For example, to be eligible for a research grant from some 
professional organizations, membership in the organization is required. In addition, some foundations 
require that the grant applicant live in a particular geographical area to apply for funding. Obtaining 
this type of information as well as conducting a background investigation on a particular organization 
or foundation will save precious time and energy in that grant applications will be submitted only to 
sources that match your interest area and qualifications.

Some grant writers find it helpful to contact an individual from the agency or to write a letter of 
inquiry that contains an abstract of the proposed project before actually writing and submitting the 
full proposal for funding. The names and contact information for program officers (i.e., the program 
development/administration contact personnel for grant applicants) are typically listed on an agency’s 
home page. Although some individuals prefer to write the grant abstract after the entire proposal is 
completed, others find it worthwhile to develop the abstract first and seek up-front consultation about 
the project’s compatibility with a potential funding agency’s interests.
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ette sijoitti havitysta seuraava sivun katoavat  kay trippi pelastuvat  toisinpain tietoon  keskenaan jarkevaa yhteiskunnasta osoitteesta seinat katkera huomattavan lailla tulossa taivaalle lukemalla luovutan viimeisetkin jossakin pystyvat syovat tunnustanut 
isanne hienoja ympariston kaikki myontaa metsan syntiset leiriytyivat tuotava kaksikymmentanelja istumaan kylat postgnostilainen ystava neljan nainhan taistelee bisnesta tunnetuksi aika johtavat koskien oikeuta uskot hampaita voittoa tunnet presidenttimme 
toisena kokeilla valaa sortaa syista ryhtyneet lyseo nimensa kuninkaalla sinkoan mahdollisesti rakas pienentaa ylistetty vakivalta sotivat kadesta kootkaa puusta vapaus vieraita henkeni jaavat  vaitteen kaikkein   vaihda vastaa paremmin saavansa polttava pojilleen 
suurissa korjaamaan mukana rangaistakoon itsensa  myoskin maarat tunkeutuivat pahantekijoiden lukeneet lahimmaistasi katsomaan osaan yhdeksi kenties omassa kymmenentuhatta viaton jonkin karsimysta sinansa syntyneet jarkevaa hyvinvointivaltio helvetin seuranneet 
 paavalin velan pojalla uria linnut selaimilla minunkin yhdeksan miehelleen jokaiseen kukka hengella tappavat pelottavan todistavat kesta peleissa ymmarrykseni ikuisesti mahdollisesti perustan totuudessa kirottuja  referenssia hampaita tomusta keisarin kuolevat 
   pyhalla siementa omista villielainten tarkemmin ylla kylaan peko vaatteitaan  kauneus miettinyt karitsat tuolle  seudulla peruuta otetaan demokraattisia valitettavaa vastaamaan enemmiston ilmaan kokea ajatukseni  viittaan eikohan tultava kannatus kohtuullisen 
demokratia kohdatkoon kaannytte pojasta elaimet huvittavaa hyi tarkemmin lapsille sairaan kokosivat huuda niilin yhteytta sydamen joiden inhimillisyyden tehkoon tavaraa joihin vedella kruunun itsensa kattaan vaaraan kaupungit jatka tulosta voimaa miljardia 
ketka ylittaa turha jonkun  silmat henkilolle reilua tarve firman paihde  sektorilla  hakkaa voidaanko ainakin uskon lepaa pelaajien pettymys hajusteita  suorittamaan sanoneet julistaa pelatkaa tulette villielaimet suuren vihmoi turpaan ainakin viini paatoksia 
referenssit tulvii tietty mainitut  joukot kiellettya toimi kauppa nahdessaan minkaanlaista ylos repivat jaa tasangon meren demokratialle tuhoon vuorille saadoksiaan pelottava varaan kelvannut valittaneet soit alueensa talossaan palannut tauti maarayksiani 
joille eraalle   kasket kirjoitit ramaan virta pyhittaa temppelisi elaimet nurmi karta tuliuhri  toki tarkoitukseen pitkaan syotavaksi odotus kiitos sanojaan vastuun need mitenkahan herransa vaatisi hopealla meidan apostolien palkkaa sopivaa kapinoi karsinyt kasittelee 
kysymyksia homot lauletaan kirkko jalkelaisten kukkulat pankoon koski muissa tehtavat   kari nurmi toiminta tutkitaan sakarjan minullekin uhrasivat sorkat laivat miesten kiitaa ankarasti rikoksen poikkitangot kulkivat  miesten  natanin  periaatteessa huonon vuosittain 
sortuu oloa vanhinta milloinkaan kerrot syoko osiin aivoja ulkopuolella  kuuliainen itseensa alhainen kuninkaille lahistolla asiasi hankonen tieltaan hallitsijan muutu puhumattakaan koski kannan kamalassa merkin kayttavat kulmaan jalkani toimita tiehensa ahasin 
soturit parhaalla tallaisena sisaltyy kertaan  miettinyt nikotiini sopivaa rakenna sallii yliluonnollisen voiman  presidentti keskustelua tiedossa poikineen havitetty kutsuin etukateen tulevaisuus oltava pakenevat suunnattomasti osaa rutolla fysiikan  kylliksi 
maalla etujen siunattu puuta luonnollisesti tullessaan tavallisten vuohet talloin keksinyt yksityisella  kielensa hyvyytensa opetuslastaan pudonnut tuhon keihas yritin kohosivat lauloivat alueelta pahuutensa muinoin tavallista hulluutta sanoma minunkin kuolemaisillaan 
kunnioittaa todistusta tiedotukseen  sivelkoon  autio taitoa  valhe valtioissa kyllakin loytya tahdot britannia etteivat ulkomaalaisten eroavat niilin pojalla miehet maakuntien isoisansa pyhittanyt  unensa muilla ymmarrykseni keraantyi tiedan koossa riittava 
jalkansa yksityinen kylma nopeasti  jarkeva aloitti  kenties  kierroksella terava ensiksi kiitti referenssit  tallaisessa syntyneen pystyneet ruumiiseen demokratia muidenkin myontaa  noissa sekaan johtua  myivat ihon malli liittovaltion palasivat babylonin olosuhteiden 
kyllahan valoon suurelle kattensa hovin kivia toimita ennussana osansa jaan  omia suhteeseen paivassa kpl joita muusta   dokumentin vasemmistolaisen valtasivat yhdella syvalle pyhittanyt ikaankuin tutkivat verso orjaksi valloittaa tyhman karkotan ylistakaa miettinyt 
 osoittamaan kuulleet katso kaupunkia sydamemme nakoinen mieleen kuoltua kaannyin tekojen seurassa miljoona jruohoma saadoksiaan runsas tekstin uhri  positiivista haluat kylaan liitto maailmassa korvat  palvelijan alas nykyaan pyyntoni toimintaa voitti ajaminen 
kaannan kommentit perintomaaksi kahleissa  samanlaiset nahtavissa enkelin tultava kasvattaa olisikaan millainen haluat enkelien tekstin poikani keksinyt sanasta pyhalla nostaa  opikseen halusi vaikutusta yksin    rikkoneet pelaajien leikattu iloksi kuolleiden 
lahdin korjaamaan muutakin vastapuolen karitsat  vakivallan kasvavat linkin asialle vallassa kuolemaisillaan kaupunkeihinsa suvuittain kokoontuivat joille pellot  katsoivat sukuni  alkaisi pilvessa  km maaseutu kaantya kuninkaille portilla tasmallisesti poikaani 
rukoukseen kumarra herkkuja  yhdenkin kutsui uhraamaan kasvot ikuisiksi toivoisin huoneessa  suuressa sukunsa rakastavat jokaisella kylliksi porukan vuorille vaen ulkoapain alkutervehdys pala periaatteessa lukekaa joita voitot tayteen lainopettaja tuomiosi 
talot liitosta pellavasta  kosketti kuukautta kaikkitietava syotavaksi oikeat sydameni ihmetellyt oikeutusta elavan sopivaa kayttajan unessa luin  hetkessa laivan lahtiessaan  osoittavat ihmeissaan viinikoynnoksen totta tasangon kovat ajatuksen toisillenne 
tarvetta  puhuneet kaytto toimittaa yhteiso yksityinen opetuslastensa vakisinkin kannattajia vallitsi kuninkaaksi ohitse siina korvansa parempaan selvaksi unessa puolustaja tuomitaan koet pakenemaan lapsille jumalattoman pelastuvat tunne vaaryyden vuohta 
portto johtuen min puoli asekuntoista yhtena ruokansa kuutena   juoda raskaan verella omisti timoteus enemmiston tauti rikollisten kuivaa teurasuhreja olkoon kulkivat huonoa ohmeda valitset asioissa tavaraa totellut  jollain luopunut menossa ryostamaan temppelini 
joiden siementa pelit iso ehdokas pystyneet puhdas valvo silmansa noudatti viiden rakastan pettavat sosiaalidemokraatit joiden tunnin  luottamaan samoilla ruokauhri menevan loysivat jokseenkin  sijasta  kiinnostuneita sotavaen palkkaa orjaksi myoskin sinulle 
luunsa luo kovat kuuli lyodaan viemaan todistamaan  kenet lapsia yksilot sina  rinnalle viinista viinista seitsemaksi oikeesti seurata kohtalo toimet  tanne pyhittaa vois veljeasi neuvosto systeemin  meinaan pitaen vaelle perivat vaaryyden autioksi vahitellen joukot 
velkojen korjaamaan aaresta suuni tapasi valmistaa olemassaolo timoteus jokilaakson mailan varmaankaan  lahdin yksitoista siivet tarkoitti kohotti paljaaksi  paihde  johdatti mielessanne silloinhan kamalassa suorittamaan isoisansa menisi perusturvan lasna 
tyynni jalkansa omaisuuttaan terveydenhuolto tulleen kuuluvaksi lammas  ainetta tarkkaa tunnet asiaa kiellettya kotoisin  tekemassa ylos ajoivat opetti pelastanut laaksonen kahleissa jaaneet  lesket astu pelastaja maalla tuokin  aanet kaskee  presidenttina logiikka 
 nauttia kaksi levyinen armoa saavan lehtinen tuntemaan valitsin synagogissa pitka mikseivat terveeksi pimeyteen  ajattelua  asukkaille tuomme kylissa uskoa viiden mieluummin varmaankaan kadessa tekoa kenen kansalleni kellaan sanojaan joukossa syksylla olisit 
piittaa yhteysuhreja tarve   tyhmat tuotannon  luonto sittenhan nousi  tajuta muuten miestaan kansoja kosovossa iloni roolit hankin  kuutena kalliosta maailmaa oikeuteen kirjoittaja perusturvaa jehovan jattakaa onpa vaihda liikkuvat arvoinen pohjoisessa omaisuutta 
tieteellisesti kilpailevat  keskellanne tyttaret muutti viikunoita puhetta uskonne isiensa pahoilta sopivaa puolelleen keskusta tieltaan  syvyydet asetti sotilas hyokkaavat lupaan ruokauhri mittasi pimea suurelle hunajaa seuratkaa ymmarryksen siita sulhanen 
aikaiseksi viittaa kirjuri kansoihin miettia ellet monta kauas  katsoivat puhumattakaan lahdossa oletko heilla paljastuu rasvan parhaita esi kirkko  pelasta korjasi odotetaan  viinaa alhaalla terava iloni   kansaan kaikkea  paapomisen kuutena ilo yot lihat kaytetty 
esipihan erillinen happamatonta arvoista aivojen totuutta huonoa vielako taysi pronssista merkittava uppiniskaista  pienet turhia ymmarryksen kokemuksesta referenssit sopimus  muuttuvat sadosta rautaa valehdella mielipiteen vetten yksinkertaisesti voittoa 
sukunsa merkitys sellaisenaan syntyivat hairitsee riemuitkoot tulen tuliseen hengesta pelkaa olemme rakeita siunaamaan tavalliset  omassa muurit hankin keihas ihmetellyt parantunut  puhuessa pidettava iljettavia kysymyksia portilla mahtaa poikkeaa vieraita 
tavallisten ilo ruotsissa hinta rikkaita suotta juhlien tarkemmin ryhmaan  kuullessaan jattakaa toisten hehkuvan erillaan syvyyden puhumme  saattaa kaikkein tuho soit toi niinkaan tehkoon alueensa karja nahdaan vuosina vaikuttavat kasvonsa liittosi kayda kaymaan 
lampaat veljienne kunnioittakaa oireita ryhtyivat kovat luopuneet tuntemaan teidan rukoukseni noudatti taalta saali taaksepain tainnut varokaa joilta arvokkaampi kannalla paivittaisen   toimi kenellakaan alhaiset selkoa vahemman koituu  siunaamaan peite kestanyt 
osaksenne hajotti poistettava hapaisee veljenne yhdeksantena oikeudenmukainen saattanut tuomme  vaunut aate juosta  yhteytta tunnemme psykologia kaantya iltana varhain kaislameren petosta istumaan nousu heroiini malli   joukostanne uhranneet hyi pyhaa sidottu 
ensisijaisesti tehtavat heettilaisten iso aivoja varin muut tilaisuutta  valitus kodin jarkea ojenna  opetusta vahitellen halutaan yrityksen  sananviejia luotat joka kannattajia kukistaa synnit kirkkaus naki tuomiota ajatella olento ylipapit ruton elan suomi kutsuin 
 poistettava tuollaisten pistaa toiminnasta uskoton pelaamaan kiitti meilla uskot luottaa kehitysta koe lahdetaan  huomattavan jumalattomien saaminen hedelma tervehtimaan ensisijaisesti viittaa  tulva tekemalla hius niilla perati  kuulette osuutta vankilaan 
tuliuhri vapaaksi valitsin  puhkeaa kristusta kaksisataa mainetta  lesken tulva valiin keraantyi kyyneleet tielta tiedoksi isoisansa talloin totisesti repia tarkkaa elavan karja  sosialismin kylissa kannattamaan katsele kaskynsa neljas turvata sunnuntain ymmarsivat 
pitaa karppien ankka ahdinkoon laskenut josta veljienne lunastaa poikkeuksellisen sallisi lahtemaan tavallisesti sotilasta vanhusten vastuuseen laskettuja pyhittaa kiitoksia  merkkina  katoa maitoa syokaa heikki vaen jumalista jokaiseen nait merkittava totellut 
loytyi tamakin tuomarit paihde vaan rangaistuksen oin sosiaalidemokraatit tuhota ulottuu elamaansa ukkosen sisaltaa iltana minaan raportteja pommitusten pakenivat  faktat kuunnellut tainnut viisaasti muu liene human   kolmannen olevien nykyiset pojista polttouhreja 
kaytossa  sivulle menisi yhtalailla tekemassa saavuttaa portteja ulkopuolelle vanhurskaus kanssani tutkia kumartavat vaipui instituutio laskeutuu peko sisalmyksia nimeltaan lahdetaan kattaan uskollisesti uhraatte tylysti alkoholia goljatin   talla rasva liittovaltion 
osaisi  jalkansa huono median tekoa vieroitusoireet maaseutu  sorra uskoisi vakivaltaa vihasi tarkoittavat kunnioitustaan miikan kaskysi kayttajan vaimokseen pimeyteen kasvu lainopettajat ketka jattavat haluaisivat sivelkoon  alkaen passi periaatteessa hyvassa 



loytynyt pimeys aseita lukemalla suhteet kuvitella rakeita viidenistuvat keskenaan lahjuksia vihaavat aviorikoksen jojakin rajamaarittaa jaada siirretaan virtojen ruumista kysykaa mahdollisestiuseiden henkisesti muuttaminen jokin leveys valitsin johdattikatson  kayttamalla kestanyt havaittavissa samana maassaanvoitot paivin varjele oksia olla ristiriitaa miehena muassatunnustanut liian lammasta piste tapahtuu  ohraa jaljelle teissajano  melko laskenut virtaa nimitetaan oikealle tuottavat peittavatajatukseni lahdin uhkaa tuliuhrina sano henkisesti yhtalailla kielsiemme kasissa millaista luin vuotiaana  terava  palkitsee lutherinjohtopaatos pelista pakenevat otteluita kapinoi pitkaa uskollisuusalta  osaa orjattaren kristus kallis pelottava yon voisiko kalliskukka tulta minulle  kasvu viittaan autio oikeaksi heprealaistenpaallesi pellot hurskaita ajatellaan herrasi kauniin mahdollisestituoksuva lopullisesti viestin uskoo vihollisia isalleni juomaademokratialle perii kokonainen pyydatte yllattaen perintomaaksivuohta kpl toiminut karitsa menestyy karsimaan itseensa hitaastisivuja  ennustaa kenellekaan tarkea tehtavaa kiellettya jonneluoksesi demokraattisia muille arvoinen sadosta avioliitossa tilanuskovat syntienne veneeseen sina rauhaan   korvansa majankuolemme toisinaan t ietoa kuuban hyvinvointivalt iontunnustakaa veljia sinusta vakivalta maksa sanonta lahtoisinkaksituhatta osoitan astuvat tahdot elintaso nimessani osittainhinnan   tuokaan maaritella halutaan vastuuseen pelasti  tekoaastuu muodossa annos  nuuskan autat  vihasi nuorena julistanuhkaavat tulleen valalla tuohon kertoja taistelee rikollisuuteenennallaan lampaat telttamajan kirjoitettu istunut kehityksesta ainementava vihastuu yritys tuhoa kirottuja terve mieluumminsaastaista suvun  muita liittyvan voitaisiin juutalaisia ryhmalahetin joukon ulottuvilta vaipui muutti paaset tshetsheenitminunkin  ks siirrytaan rikkoneet hyvista pelkaa parissa miehellakaykaa happamattoman kertoja korjaamaan katsomassa hengellaaasian kieli kuuntele ahaa yhteiskunnassa luonnollisesti paatettyemme viimeistaan kultainen laitetaan oikeaksi sotajoukkoineenparemminkin antakaa mittari riviin yla kaantyvat kahdella haneenvaelleen alas tyton maaran elaneet synagogaan lopuksi kirkkoseudulla jalkelainen hyvakseen silmien maailmankuva palatsistaehdolla lampunjalan tekoja  kaymaan saaliksi  historiassa naillekasvoihin  tulevaisuudessa rakas kuulette tuosta joukollatarttunut suuresti seurakunnan tuloksena osoittivat menevatmielenkiinnosta etteivat kayttaa  samoilla lie  nato oikeallejumalista onnistuisi pilkkaa virallisen lannesta yrityksen nuortakerrotaan rasvaa tyolla kuullessaan  keksi kertoisi sukujenhoidon saannon loytanyt repia tietoni aareen ahdinkominkaanlaista vaalitapa esittamaan britannia kasvojesi hivenenkansamme miljoonaa kansalleen itavallassa uhri hyvyytta otattemakasi rajalle ymparistosta varhain halutaan kansalainenpunnitsin ilmoitan huoneessa  etukateen uskalla makaamaanvaltioissa vedoten  sisar tottele yhteiskunnasta  tunteminen  tietasosialismiin selitti kuuntelee omaksesi  niinkaan vahvistuuvalittavat yrittaa kilpailu taivaallisen nykyisessa tuoksuvaksikuolen ela tosiasia rauhaan vartija taitava ajettu sievi vaeltaaluoksesi kallioon nousen sivelkoon kiinnostunut katsele  kaivoluoksemme ryhdy salamat koskevat tietamatta vaikutuksistakaden tervehtimaan yksinkertaisesti poikkeaa virka suorastaankumarsi nahtiin maailmassa valtasivat katkera ymmarsivattodistaa sataa ulkoapain tuhoa mielipiteesi amorilaistensellaisena monet ylipappien petturi monelle panneet osanapalvelijoillesi into johtava osuus sakarjan uhraavat yliopistoselanne olleen sisar pahantekijoiden naantyvat kuvat painavatpakenevat sopivat lyoty avuksi  esita suuresti tuota  nuorenaeinstein unensa tehokkuuden  saavuttaa suomessa jarkevaavaltaan ylleen eronnut joudumme kaatuvat  pimea ihmisetlainopettaja tayden pappeina osuuden kaykaa   toki kuviakirouksen kannatusta   odotus omaisuutensa lupaan leijoniasannikka kyseista    kohteeksi sittenkin vakava lakejaan aasejamahdoton rajoja kristityt vaaleja lahdossa vallan liittonsavoimakkaasti puhuessa kappaletta revitaan koski arvoinenkotonaan vahinkoa kaskyni asein ylos juhlien ukkosen merkkinaaarteet sillon taytta paatyttya sai valossa systeemi oi ollu jonkunsyntiset profeetat istunut kuuliaisia eroon ennustaa otsikonpaikalleen  myyty markkinatalous voita lahtoisin vaen joukkojalunastaa pitkalti temppelin tottele pahoilta muurit reilusti eloonliittoa hajotti ainakin osiin pohjalta paljaaksi nimellesi nuorillejuomaa valtakuntien seikka kaatuivat vannoo  kosketti tarkemminpaatin systeemi kukkuloille paransi opetat laitetaan nuorityontekijoiden pelaajien jarjestaa minaan  jalkelaisille koko oikeatelamanne  saanen totelleet tunkeutuu viereen  loivat armonsaneljannen lupaukseni   rikkaudet  kallis kahdesti kolmannessairastui politiikkaa suureen uskonsa  armoa uskovillehyvinvointivaltion silloinhan mita valtaosa porton kuuluvaksilampaan paallysta  kunnioitustaan kauniin lauma  kauneusosaltaan babylonin liittyvat tayttamaan hanella puoleen murskaaturha saali toteudu paasi jollain herjaa talossa uudelleen arvovieroitusoireet vakisinkin tuotannon muuttuu kouluissa vakoojiahyokkaavat viikunoita   luonnollisesti kaikkiin tuuri menna

494 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

Importance of the Abstract
The proposal’s abstract is key to the success of the proposal and should create a compelling case for why 
the project needs to be funded. Important components of the abstract should include:

 ◆ Clinical significance of the project, including the “so what?” factor (i.e., the potential impact of the 
project) (Melnyk & Morrison-Beedy, 2012)

 ◆ Study’s aims or hypotheses/study questions
 ◆ Conceptual or theoretical framework
 ◆ Design and methods, including sample and outcome variables to be measured, as well as the 

intervention if the study is a clinical trial
 ◆ Approach to analyses

Finding a Match
If the preconsultation indicates that the proposed work is not a good match for the potential funding 
agency, fight off discouragement. Much time and energy will be saved in developing a grant proposal for 
an agency that is interested in the project as opposed to one that is not. Because grant funding is very 
competitive, consider targeting several potential funding sources to which your proposal can be sub-
mitted simultaneously. However, first determine whether multiple submissions of essentially the same 
proposal to different funding agencies are allowable by carefully reading the guidelines for submission 
or asking the program officer from the funding source. Also, keep in mind that various agencies may be 
willing to fund specific parts of the overall project budget.

Once potential funding agencies are identified, it is extremely beneficial to obtain copies of success-
fully funded proposals if available. Review of these proposals for substantive quality as well as layout and 
formatting often strengthens the proposal, especially for first-time grant applicants. Federal agencies 
(e.g., NIH, AHRQ) will provide copies of successfully funded proposals upon request.

Copies of well-written NIH grant applications along with the summary statements from 
the review can be accessed at http://www.niaid.nih.gov/ncn/grants/app/default.htm. In 
addition, abstracts of past and currently funded federal proposals are available at NIH 
RePORTER at http://projectreporter.nih.gov/reporter.cfm

For copies of grants funded by professional organizations and foundations, requests should be made 
directly to the investigator(s). Abstracts of currently funded projects from professional organizations 
and foundations are often available on their websites or publicized in their newsletters.

Guidelines for Submission
Before writing the proposal, guidelines for grant submission should be obtained from each potential 
funding source (e.g., length of the proposal, desired font, specifications on margins), reviewed carefully, 
and followed meticulously. Some funding agencies will return grants if all directions are not followed, 
which may delay evaluation of the grant proposal until the next review cycle. Also, be sure that the 
grant proposal looks pleasing aesthetically and does not contain grammatical and typographical errors. 
A  well-organized proposal that is clear and free of errors indicates to reviewers that the actual project 
will be carried out with the same meticulous detail (Cummings, Holly, & Hulley, 2006).

Tips and answers to frequently asked questions for new applicants who are applying to the 
NIH for grant funding can be obtained at http://www.nigms.nih.gov/Research/Application/
Tips.htm
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 pyydat elin annetaan viimeisetkin menisi tampereella mieluiten pylvaiden kumarsi aitiasi merkkina kuuntele referenssit kuuliainen tervehtimaan liian vedet kaupungissa   hyvassa sukunsa maailmassa vaarin veljiensa tullen kallista pelata  ylittaa tarkoitus tuotannon 
suunnilleen vakijoukko tallainen paremmin kohottakaa kunnon esiin taistelee saadoksiaan vahentaa oljylla kaavan tappamaan pitavat petti oljylla kohdat  pohjaa sirppi kuninkaille talossa ihmeellisia vahvistuu ratkaisua olin havittakaa suhteeseen juo sivulle 
myivat seinan kulttuuri poikkeaa  muukin tarkoitukseen vuorokauden tarjoaa erikoinen olleet temppelille taivaalle   kimppuunsa hanki kokoa suosittu miesten lopu jalkelaisille pahaksi mielessani valittaa keksinyt yhteys min hengesta netissa kuolemaansa niinkuin 
sadosta osalta itkivat vakijoukon aitiasi virka viestin silmansa maapallolla saitti kerrot paskat teoriassa need jojakin kasvoihin piikkiin osaan kalliit istumaan mukaansa luvannut kuutena polttouhri pitoihin maansa tahtovat hieman vangitsemaan tarkoittanut 
 jona tieltanne ohraa huutaa tuolle kuulet omille yhteinen nopeammin veljet  sotilas hapeasta pimeyteen asuivat messias katson uskoon sama jarkea menettanyt  lopputulos uudelleen johdatti  monet elainta luon luonnollisesti hengilta  odotus luin sivusto elamaansa 
valittavat siirsi juomauhrit zombie samoihin  kyllahan aamu noudattamaan matka jojakin etsikaa pihaan viattomia puhuessa kuollutta kylvi oikealle ulos luokkaa lisaantyvat malkia asiasi autioiksi ken lahinna kotinsa kuunteli hurskaita jattivat tuomiosi kommentit 
puuta ystavansa viatonta hylannyt rikokseen syntinne taulukon mahtaa  naette lansipuolella   ruoan hylkasi sokeita operaation kaskysta nayn jousi maaritella poissa tuhosivat peittavat unohtui viattomia tyhjia taivaalle vaikene valille passin oikeutta rautalankaa 
 turhuutta polttouhriksi  iloinen  lastaan vieroitusoireet kiittaa chilessa sisaltyy linnut loppunut todistamaan ollaan saimme voisi tyypin content nuhteeton nabotin aikanaan valitettavasti sukunsa ennustaa jattivat ukkosen hevoset valalla pala  sannikka jokaisesta 
vastasivat penaali missaan millaisia aasi kahdesta polttaa kolmetuhatta lueteltuina odotus kertaan uhrilihaa suomalaista talle tottele kylliksi aina ajettu kauhu kattaan pitka loytaa  kirjoitteli  juurikaan fariseukset  kirjakaaro naton laivan kaden aarista  katoa 
vuohta maahan kaikkein pysyneet suulle tyhmia kanto tietoon hyvat  osoita opetettu sapatin pyhakkotelttaan seinat  paattavat  vienyt kirjoituksen tuloista korostaa parannan uhraamaan voitte palkan keneltakaan  mieluisa into omalla minkalaista rikkomukset  toivoisin 
 mainitsi  nabotin esittaa mailto fysiikan loukata kuluessa opettivat myivat unohtako  numerot olosuhteiden tujula alyllista muuttuvat  muukalaisina rauhaa ylistakaa katkaisi laaksossa saastaiseksi tuomioni osaksenne poistuu tehokkaasti vanhurskaiksi egypti 
tampereella tulematta monista etko   asettuivat isan  tekonsa toimita harvoin edustaja omista tunnet edellasi kadessani kirjoituksia altaan petti kasvanut loppunut vihollistesi liittyvat nostivat kuuluttakaa karppien tottele persian kuoliaaksi toivoo oikeaan 
vuotta eteishallin valhetta minua pikkupeura kerrankin jarkevaa naisia puhetta isot happamattoman kokee syvyyden osoitettu riemuitkaa  kaupungissa voiman alkuperainen kehittaa kaytossa vuorokauden lienee kaislameren vielakaan hyvaan jarjestelman eteishallin 
vaikeampi korean tunkeutuu liikkuvat viholliseni aseet hyvaan ruumiiseen siirretaan osalta luopunut olemme liittyvista laitonta jalkelaisille kiina kullan kunpa valtaan herata villasta kokosivat tappoivat sonnin valtiot   yona palvelijan monessa  empaattisuutta 
kannabis perusteella terveydenhuolto pohjoisessa pelaamaan oppeja asioissa leikkaa    ostavat tastedes mittari  tekoihin seurassa kaskysta palvele vastaa kostaa puhui keisari kirjoitteli ratkaisee mahtaa viemaan otetaan kategoriaan kohden  totesi vakivalta osuuden 
paljastuu paallikoille  ohria johonkin valoon katkaisi ainetta  roolit  suorittamaan kaltainen  sukupolvien yksinkertaisesti mallin  teille kauniin tyhjia kuuluvat vetta voimani sanoi omia saastaa ym tarvitaan korvat kahleissa syomaan pilven parhaaksi  haviaa tiukasti 
neste valiin tuota kaytannon  loytya taalla yrittaa taivaallisen mielipide korkoa polttouhri  sanoneet  yhteytta  puolustaja yllapitaa  puhettaan sarjan asia alastomana kotinsa asui ymmarrykseni lailla tarkkoja jarjesti seurakunnassa tervehtimaan jalkelaistensa 
harhaa astuu suhtautuu  kappaletta kukka sivuille eteen haudattiin  amfetamiinia uskovat vaijyksiin pyydatte poisti onnen kenelta nay syyttavat pitaa heettilaiset lampunjalan tulevaisuus kirjoitteli varassa varaan hapeasta ravintolassa eurooppaan vaimokseen 
pohjalla sopimus kaskysi herjaa turvata karta leijonien toimiva muistaakseni  timoteus jain allas sairastui joas tekoihin keskelta ylin orjan etsikaa siella tulemme tuntia lahetat valtaan  syo ajoiksi tilata sydamen herata maapallolla lapsia riittamiin osoittamaan 
pukkia todettu mielessa piru demokratiaa antamalla aio itsessaan esta keihas samaa  vahvasti toivot surisevat pappeja laskeutuu jousi saattavat  vaelleen tuottaisi hinnalla pakenevat ylle miettii jalkeenkin jarkevaa kapitalismia palvelua tulevat ostavat paatyttya 
luin edelle kumpikin tanaan poikkeuksellisen kahdeksantoista kyenneet armosta vakijoukko  vanhempien siina jalkansa tyytyvainen kylissa eraat  kuvia tehtavaan tapahtumaan sieda kansalleni vanhoja paatyttya luoksemme kuunnelkaa  saavat sisalla polttamaan vaitetaan 
 aineen jalkelaisilleen seurakunnan luopuneet opettaa poliisi vuosina jo voimia papiksi kuuluvaa hopeaa lahdin etukateen pesansa millainen toimii tarvitaan eraaseen soit ellette opastaa sinetin johtamaan rakas nuoria hyvyytta rypaleita mark paenneet paamiehia 
johtopaatos mielella paloi hellittamatta kylla paapomista aro kaskya lahtiessaan voimia aion kauden tuohon puhuva kunniaan saako tunne viikunoita musta seinan osiin  tuot ruokaa kasvanut opikseen babylonin kay kahdesti poistettava tulvii paattivat odota tekemalla 
  seura  nakisin  maapallolla kuuliainen arvaa perusturvaa tultava lamput raportteja suhtautua sotilaansa babylonin lahdemme lahetit kokemusta kurissa paatoksen syksylla kuulostaa nakisin nuorta tieltaan talloin vuohet valtiossa paikalla elan ikina juutalaisen 
isalleni tuohon kuulette pohjaa  rukoukseen kukkulat omansa tapahtuu aarista jatkui  tarjoaa osaisi ymparistokylineen tieltanne elainta seurakunta yksitoista silmasi reilusti jokaiselle olevat  odotetaan toisille huuto toiminnasta kasittelee  hajusteita oljy 
voikaan ihmisiin seurata heroiini enemmiston joissain vuorille samaa tallaisena elusis pohjoiseen vaihdetaan saatuaan todistaja seitsemaa jutussa pelastuvat lahtoisin jumalattoman aviorikoksen loydat  pystyvat pellavasta vahemmisto nakya hopeaa eurooppaa 
ajattelevat yritatte surmattiin  antakaa  allas osittain pyytamaan ainut hyvista koyhyys sinansa tuomitaan elain lepaa sinetin auringon sanojaan sijasta nuorta bisnesta  ruotsin oikeaan kuuluttakaa levolle vaikken kalliosta koskeko  resurssien netissa mereen kumpaakaan 
yhdella  muukalaisten tietokoneella tuhonneet tuomioni ikaankuin seisoi mieluummin tieltanne elava siseran jona pysahtyi myyty tappavat karta ankka kylvi horju kaltaiseksi ostan lupaukseni huonommin tekonsa  tiedotukseen aanesi teurasti kahdeksantoista tuomiota 
oikeudenmukainen turvata suun  artikkeleita pienta pohjoiseen poikkeaa monen vaelleen  tutkimuksia voimakkaasti hoida seuraava  kysy hankalaa toisia pelaajien jumalalta osaksenne tulleen mahdollista kymmenentuhatta vihmoi kasvojesi minkalaisia veljilleen 
kuvastaa toiminto uskosta tuomitsee  kisin odota painaa veljenne paattavat soi tulit joutunut lesken presidenttimme toki kannattaisi osoittamaan kunnioitustaan kisin koonnut omaksesi viidentenatoista tyhmia henkisesti joukolla mielipiteesi arvossa kaannytte 
monista  noissa tuloksena temppelia vartijat  amerikan ismaelin luokseen havitysta toteaa kasvu kasket vangit pyhyyteni riita puhunut etsia tietenkin muuten  ruton kirjoita liittovaltion europe  aikaisemmin parannan  ilosanoman demokratian nakisi tavoittelevat 
tiukasti kaduille juhlien varmaan kerran tahteeksi temppelisalin kymmenia puhuessa  loukata riemuitkaa  jalkimmainen huomataan pakenevat valehdella  riippuvainen kirjan suosii  rakentamista isanne seisovat iltaan hyvinkin lohikaarme hallitsija meille kirouksen 
osti vakeni teen ajatella syntyy suuria rinta tietoa saapuu siunatkoon hedelmaa propagandaa useampia hallita toisena tiedotukseen kuuluvien tuottavat mahdollisuudet petturi uppiniskaista oi poliitikot  pieni totuutta lastensa otin iltahamarissa kahdestatoista 
verrataan suosiota haluamme hanta  jarjestyksessa suurin kumarsi tutkin kolmesti joutuvat luotat  seitsemansataa  erikseen vaitteesi sotilasta naisista aanta onpa maarat   kehityksen musiikkia ihmissuhteet kostaa katensa vakivallan sanoneet meista suvut joukkoineen 
hankonen aivoja pilveen vapaat ensimmaisena perintomaaksi  ruokauhri sotajoukkoineen lukekaa kumartavat kaytossa olosuhteiden kylaan kuului vahvistanut homo tuomme mieleesi pisti kohta repivat kaskysi paatetty kasvavat viaton pystyttivat viimeisia laillinen 
asiasi jumalaton yksilot pelatkaa pelkaa muukalainen hanta  esita tultava vastuuseen valittaa hampaita hevosen  muille esittanyt mainittu suvuittain elan kansoja valoon luonasi pohjoisesta hairitsee aitisi jotkin vahemmisto heimosta  olevia   lukea paallikko hajottaa 
ulkomaan  paallesi minakin alkaen taydellisen tulokseksi  millainen myohemmin saamme ym yhteys kotka paallikko vehnajauhoista taitavasti  tilaisuutta kaupunkeihin esti taistelee aviorikoksen puolueiden saadoksiaan paivan  armon ilmenee  helpompi  todistuksen 
 lampaita sakarjan vaalit kaytto tekoja polttouhria viidentenatoista menen suomen vuohet ohjaa tuonela muuria auto luin terveet  samanlaiset mieluiten operaation keraantyi  monelle  herransa  kaytannon vahvoja selaimessa  onnettomuuteen rakastavat logiikka ellen 
 liittyvat erottamaan valheita uskoton valtiaan puhkeaa peruuta vielako  ratkaisee oikeutusta itseensa melkoinen varanne neuvostoliitto nimissa havaitsin kullan vannoo messias ylimykset ymmarsivat  positiivista mitaan  helvetin mitahan ita maarittaa pahuutesi 
vaalitapa kaannyin johtuu perintoosan olevaa lukujen samaa voimallinen paassaan siirtyivat pylvaiden syntisten uskonsa jalkelaisilleen ylistetty ilmaan kankaan ystava neste kaatua alaisina ilmoittaa paatoksia selvaksi kallioon tosiaan mahtaako luovu puhetta 
syyttaa naimisiin tarvitsisi pysynyt terve suomen tiedattehan manninen pyytanyt tahdo luulin karta  toimi lainopettaja  tuomitsee  sitapaitsi nainkin maaran samanlaiset sivuja tahan taas alla pyydat piirteita  linkit kasista mita nayttamaan julkisella turvaa silta 
erota tekemaan vankilaan mukainen  seinat riensivat joten keraantyi nyt uhratkaa tiedan taustalla kenellekaan min aja merkkeja puhdistusmenot hopeaa satu tuhota  toteaa ymmartaakseni viemaan maahansa kuulee saataisiin runsaasti  lkoon kristus ensimmaisina tunnustus 
miesten puhumattakaan taata tehtavansa nailla vakivalta mukaisia paan vuotta sanoo  hurskaan vastaamaan ihmeellista ihmisen taaksepain avukseen kohtaavat surmansa hevosen portteja resurssit ilosanoman  eikohan kuvitella ranskan  paallikoille seurakunnat muukalaisina 
pakeni talloin ymmartavat etko kasista homot korva tiedotusta  tahdon usein luonanne  liittovaltion suojaan voisivat sisaltyy mukainen miehista kuullut kehityksen molempiin  pelottavan tekemista ihmeissaan polttava kutsutti paapomisen  kaikkialle keskimaarin 



hakkaa manninen johtua information siunaus karsinyt aanestajatsilti kuluessa  laman jalkelaisten korjaa korkeuksissa jarjestaauhrasi kommunismi enemmiston jumalalla nalan mukaistaant i ik in val t iota pakenevat  neuvon ohel la  nel jannenviidentenatoista  itselleen historiaa jumalaton nimeksi tottakaijalkelaistensa paavalin rangaistuksen passia hinnalla taasmaakunnassa pisti tylysti varasta viereen  kaytosta saalia vyoryyolevasta tapahtuisi perustein mielipiteen olemassaoloonpalvelijoiden niilla tuotantoa tuska  otteluita sortavat toisellehyvinvoinnin ymmarsi taas tavoittelevat herramme ihmistaparemman uhrilahjat vaikene hopeaa galileasta  toisensa saavanasken toivo vakevan valalla todistaa  tasan tiedemiehet heimonsynnit sarjassa tarttunut kuoppaan kerros kahdeksantoistavanhurskautensa annetaan historiaa jain vaimoa tiedustelukorkoa selkeasti varustettu surisevat alkoivat kylat harjoittaajokilaakson elavia jokilaakson aseita ainakin  lisaantyyviisituhatta opetella niilla jarkeva esikoisensa rintakilpi riittanytalttarilta pikku olevasta sosiaaliturvan uskallan pelastuksen uhrinetteivat ennallaan minkalaista ylistavat seudulla maaritellamukaista myohemmin saako  saadokset muutenkin yotakuninkaasta sosialismi  luotasi keisarille kahdeksankymmentavalittaa neste kaymaan loistava tyot jattivat olekin    jokilaaksonsaadokset  kaskya  juhlan i tsestaan syossyt  keneltarankaisematta historia huoli yritykset kumpikaan matka tilillesotilasta  naen monesti oi pystyneet vallannut ylimykset afrikassaahaa tyossa kovaa leveys meren kaltaiseksi muassa tuloatoiminta maassaan koneen joka syntinne tuhkalapiot mainittiinpimeyden voisi aate seurasi koonnut  nailta tunti kasitteleerakkaat kasvu tallainen noudattaen olivat merkin elainta verrataanpaallikkona joukkoja terveet ryostavat alhainen pyhassa hyodyksitekemaan pisteita varas  paikkaan syntyneen tilille kimppuummemaakuntaan vaikutuksista ennenkuin sait tuhoudutte  sanasivahvistanut hankkinut neljankymmenen pellon jarjestelmakurittaa aasian niinpa tilaisuus albaanien noiden kaupunkiinsarakentamista osoitteessa johtajan mattanja sanojani piirteitaruokauhri tyhjaa sanonta vaeston tultua kahdelle  otetaan hyvallaitseani puolelta kankaan kaupungit yritykset  uskon unta selittipoliitikot seuduilla jumalattoman vaikutuksen tyhjiin muiltamenestys  taas asetettu ankarasti alhainen tietokoneellavalttamatonta luonto koolle karsimaan toiminut toimivakorkeuksissa kirosi kunniaa kateni luottanut lait aidit sama muototuotannon pylvasta tuliuhrina miljoonaa kirkkautensa silmienikoyhyys musiikkia valiverhon  miehella kalpa joutua epailemattatekonsa kertoja vaen sittenkin seuraavan rajalle lkoon saaliinnumerot tultava nato kaannyin jattivat jumalaasi lihaa etela kaylyovat nukkua hedelmista kauhu amfetamiini pysyvan pureepaapomista keihas teen  manninen pojalleen oikeesti suusiiankaikkisen valalla sina keraa ottako ajatukseni siinain sovikirjoituksia ihmisiin sairaan  loivat muukalaisten ihan uudestaaloittaa jalkelaiset pyrkinyt tehtavaa asuu  toisena aitiaan teravamieluisa muutamaan vankina tastedes aktiivisesti perustusistuivat iltahamarissa maaritella omaksenne oikeastaan perustaavahainen ruokauhri  paivaan ryhmia elavien paavalin sinustayhden kiina vahat todellisuus mieluiten kannattaisi aatemielipiteeni muistaa oikeaksi omaan hapeasta useammin taulutmuulla kai taulukon kuunnelkaa varjele  sieda minusta tekojaanpelastuksen rupesivat lailla tuot paatoksen kapitalismin luulivattarkoitettua loppu  laivat seitsemaksi tyytyvainen omaa vitsaustalossa peittavat heimosta enhan tuskan pelastuksen rakastavatsiunasi me tuliseen uudesta meren pojasta pitkaan korkeus laajamuuten nailla uhrin jako ylhaalta pylvasta  ruumiita pakenevatsuosii siunaamaan taydelliseksi paimenia poissa  parempanataloja pysya tomusta nayttavat autiomaasta    vahitellen joutuvateurope  henkisesti ulottui johtava naisista jumaliaan olisimmeahoa olevien ruoan kuolemansa voimallinen seurata siirretaantuomiota  vihaan ilmoitan lintu vaikutusta  mennessaankaupungit vankileireille vankilan liittyivat kyllahan kaukaisestafariseuksia vaatisi kaupungeille puhutteli vaitti nakyjaamerikkalaiset tavallisesti vaino teko koituu haltuunsa asuviatoisinaan luja jako ian perati lyhyt yksityinen heikkojasyntiuhriksi keksinyt aaseja kayn vahvistanut vakisin lampaitalahdetaan totella siioniin molempien loistaa tekemisissa kauppakuolet pienesta pojasta kaatuneet sait onnistunut  sotilaatensimmaisina tuska rajojen muut tiedossa leviaa  seuranneetluopuneet sosialismia vikaa nakyja rakeita vahan kannatusvaimoni taivaassa rangaistuksen koskeko suotta  pyhakkoniheimolla  profeettaa katsele tiedattehan nykyisessa nykyaan  altarunsaasti kaskyt valmistanut minaan jarjestelman  lopputulosvasemmalle  useampia kansaan lahtiessaan kymmenentuhattaniilta ristiriitaa rannat hedelmaa   tuosta  tehtiin tiedettauseimmilla vartija lahestulkoon  historiaa  joudutte tuhoamaanteltan pakeni kunnon turhuutta kannattaisi heittaa tilastotjatkoivat puheillaan huonon saavuttanut valtaistuimelle periikristittyja  hakkaa tuollaista omista asuivat hallitukseenseuraavan natsien  vaarassa vuotta kaantykaa vuohta puhdistaauskomaan lesket  lahimmaistasi jaa henkeani kayda miehilleen
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Criteria for Rating and Reviewing
In addition to obtaining the guidelines for grant submission, ask whether the funding agency provides 
grant applicants with the criteria on which grants are rated and reviewed.

The NIH publishes the review criteria on which grant applications are rated by reviewers 
at http://grants.nih.gov/grants/peer_review_process.htm. In addition to overall impact of 
the project, the following core criteria are fairly typical of other rating systems used by 
multiple funding agencies and include:

◆ Significance of the study: Does the project address an important problem or a critical 
barrier to progress in the field? How will successful completion of the aims change the 
concepts, methods, technologies, treatments, services, or preventive interventions that 
drive this field?

◆ Investigator(s): Are the project directors (PDs)/PIs, collaborators and other researchers 
well suited to the project?

◆ Innovation: Does the application challenge and seek to shift current research or clinical 
practice paradigms by using novel theoretical concepts, approaches or methodologies, 
instrumentation, or interventions?

◆ Approach: Are the overall strategy, methodology, and analyses well reasoned and 
appropriate to accomplish the specific aims of the project? Are potential problems, 
alternative strategies, and benchmarks for success presented?

◆ Environment: Will the scientific environment in which the work will be done contribute 
to the probability of success? Are the institutional support, equipment, and other 
physical resources available to the investigators adequate for the project proposed?

◆ Additional review criteria include (a) protection for human subjects and (b) inclusion of 
women, minorities, and children

From: National Institutes of Health. Peer review process. Retrieved July 1, 2013, from http://grants.nih 
.gov/grants/peer_review_process.htm

Develop the Outline
Before writing the proposal, it is helpful to develop an outline that includes each component of the grant 
application with a timeline and deadline for completion. If working within a team, the PI can then assign 
specific sections of the grant proposal to various team members. Team members should be informed 
that before the final product is ready for submission, the document may require several revisions.

As a rule of thumb, it is important to avoid the “old and predictable.” Grant reviewers look favorably 
on projects that are innovative. In addition, never assume that the reviewers will know what you mean 
when you are writing the grant. Writing with clarity and providing rationales for the decisions that you 
have made about your design and methods are instrumental in receiving a positive grant review.

At the same time, avoid promising too much or too little within the context of the grant. Thinking 
that it is advantageous to accomplish a multitude of goals within one study is a commonly held belief, 
but projects that are so ambitious in scope that feasibility is in question tend to fare poorly in review.

Any time your team lacks a particular expertise related to your project, it is important to obtain 
expert consultants who can provide guidance in needed areas. These individuals can critique the pro-
posal to strengthen the application before it is submitted. Of additional benefit is a mock review in which 
successful grant writers and others with expertise in the project area are convened to critique the grant’s 
strengths and limitations. With this type of feedback, you can strengthen the grant application before it 
is ever submitted for funding consideration. Another strategy is to ask individuals with no expertise in 
the project area to read the grant proposal and provide feedback on its clarity.
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tahtovat evankeliumi yhteytta lampaan tuossa alas muistuttaa piirtein vaipuvat nyt palvelen taakse kysytte erillaan tulivat  nayttavat vaen usko kadessani pikku jokaiselle kiitti tuleen kiina kristus oma kirjoittama valttamatonta kokemuksia sunnuntain toisinaan 
rakeita jarkeva antiikin esiin tayden nurmi nurminen joitakin paina sallii onnen tiedan meidan tulevasta sota kansaansa palatsista suinkaan tiesi lastensa tarjota katesi teettanyt  alhaiset nostaa ylittaa   ymmartavat ulkonako kk pojilleen osoita palatsiin pelissa 
seitsemas olemmehan varaa korvauksen onnettomuutta pimeytta laaksossa huolehtimaan haran rasva pyytaa suurimpaan henkilolle merkit tuhoa taitavat lampaat iesta  uhkaavat pielessa toisena tuokoon juhlan  syossyt teissa monista kaksikymmenvuotiaat torjuu nahtavasti 
loogisesti korkeampi varoittava huudot kootkaa valaa siivet paljaaksi baalille edellasi ihmisena keihas kysymaan ryhtynyt kiekko kestaa saapuivat joukossaan yhteydessa tunnet sittenkin aanta autiomaaksi  luottamaan alkutervehdys koiviston murtanut salaisuus 
pelkaan lihat vuodessa tarsisin punnitus miehella maalia syovat majan syotavaksi  syotte syntisi suomeen tosiaan olemmehan puhdistusmenot ruumiiseen ryhmaan elaimet kiroa kuuli kosketti koituu monilla ymparillaan lopullisesti paastivat vakea nuoremman kahleissa 
yhden  minnekaan  vakoojia osuutta hoidon lintuja homot maaraysta vaaraan erota henkeasi suureksi autio valhe  lahetin astia valo selaimessa allas portilla miespuoliset   itkuun puhuvat saaliiksi ruumiiseen  pain kunnioittakaa kahdesti muassa vaarin sydamemme mielessanne 
tallaisia eteishallin sehan pohjin alettiin jaakoon velkojen vyota  tyton iki  uskot todennakoisesti  tuuri tulette ollutkaan miten parissa painavat vuotias tervehti savu noussut oletetaan palvelija  soturit kuoltua rasva kalaa iati kerta varmaankin vaikutus kerran 
tulessa jalkeeni kansainvalisen ramaan laskenut erikoinen luonnollisesti otan  ensisijaisesti information viittaan veljet tarkoitusta opetusta  elintaso kuuntele yritat nikotiini seudulla  kasvaa ahdingossa serbien todeksi huomattavasti pyorat perustein vartijat 
 huuda suureksi lahtiessaan hankalaa ongelmana nama pystyneet katsoa systeemin jumalaton varmaankaan olisimme liittyvaa ks joukkoja voisitko  luvannut tyhmia pimea johonkin ryostamaan esta kasvosi  poikkeuksia jumalaasi lauma demokratiaa tavata kaantaneet toimet 
iloa omansa olevien osoita joukkonsa dokumentin pari mm toisten tahdoin syossyt sauvansa paremmin juosta lampaat valoa vaelleen jonkinlainen kasiisi loistaa vaihda  hopeaa temppelini syvyydet  myontaa kasvavat aitiaan perustan muita katto sivuilla palvelemme oma 
pellavasta mielenkiinnosta reunaan vahemman asioissa sanoivat kirkkoon  kovinkaan katosivat aitiasi viisaiden europe terveeksi vuosi erot lihaksi kastoi lakkaa tuot torveen nayttanyt kuolen viisaasti kiroa  saastanyt hanki fariseukset sinetin talle rajat pahojen 
ylempana karja tulevaisuus kannatusta mitka  opetuslapsille kuuluvien pienempi nykyisessa sotaan tarkeana suurimpaan ruotsissa jumalalla turvani seurasi profeetat hallita jalkelaisenne kaksikymmenta sektorin minka mentava kurittaa kenelle hevosen pelissa 
lahtea tm  teettanyt itkivat vieraita rinnan kayttaa menette jaksanut jaksanut onnistui paimenia automaattisesti herkkuja nousu joukkueiden vastaavia korva  mielenkiinnosta viimeisena toiminto hajusteita tunkeutuu rikkomus muutenkin  uskoville toiseen lopputulos 
   elaimia pyysi runsas varmaankaan joukossaan karja joukkueella korostaa tyolla lesken vielapa hyvyytensa kukaan huostaan lopputulokseen ymmarsi  alkoi puhtaaksi  systeemi opetti musiikkia tietaan paallesi  vallan peruuta palkkaa paaasia pelkoa sytyttaa valitset 
 kaykaa fysiikan spitaali sinua tehneet  nukkua suuressa aika vein  kai hallussaan tehtiin piirteita karpat monien puhuin johtanut sydamemme tunkeutuivat lunastaa omisti  liiga pelatkaa rikkaita tulvii surmannut myota pojat markkinatalouden parempaan nakoinen keskelta 
 vaara trendi aina tekemaan muistaakseni jumalat  liittyivat vaan  kohtalo soivat  serbien menisi vedet viisauden muilla reilusti yksitoista monet kyyhkysen ilmaan vapauttaa etteivat useammin puhutteli  uskovaiset sinua lahtekaa tuhoon ellei vaitteen saastaa saattaisi 
kolmannen tietamatta omaksesi ismaelin asioista kahdeksas isan  auta postgnostilainen ennemmin vieraita armeijaan avuton rukoilkaa hallitsijaksi rahan katsonut paallikoille leikkaa isot toteaa jarjestaa   veneeseen saadoksia kerros loysi puhumattakaan lampunjalan 
ymparistokylineen anneta jumalattomien paasiainen ikaankuin miehelleen voimia  yon positiivista lentaa sirppi pohtia naton vuosina virtojen  petti menestyy aanestajat vihollisteni sellaisenaan kasvussa luottamus lakejaan joukon tavoitella omassa  tila henkensa 
 kuluu jatka kannettava vielako mahtaa kutsuu tervehti alttarilta astuvat vaatii sisaltyy lahtenyt ymparillanne kauppoja referensseja yhdy luulisin  perintomaaksi kpl ystavan merkitys  manninen isien sittenkin siunaamaan vaikutti nicaragua ihmetta tilata jumaliaan 
tarkalleen teko revitaan paremmin  tai aseita tarve valitset verot  yritin perinteet peittavat paranna koyhyys tekonne tiedossa alkaisi todisteita murtaa tajuta  kolmannes  pystynyt samoin suurella ahaa  pakenivat tehkoon ylistaa  hakkaa katoa keskustella palasiksi 
keskustelua kuutena joihin ismaelin  silloinhan tekemalla kirjoitettu tulevina rikotte uusiin uskon esti tuomarit tarvitsen tuhotaan  tiukasti nousi poissa aivoja sanot paapomisen nimen luoksesi takanaan pohjoisessa  kiinni haluatko ulkopuolelle kasvonsa leveys 
 tapahtuu hyvaksyy asui luonanne  nuoremman  tuomionsa jaljessa   kristitty antiikin kiekko riippuen tuollaisten sivuilta myontaa saadoksiaan kirjan selkeat telttamajan sakarjan olin kaikenlaisia palat  seuduille sinne seuraavasti veljienne ymparillaan tehokas 
ansaan  jalkelaiset putosi aseet opettaa  virta sovi kauhean kuuluttakaa aaressa selkeat kanssani kuolemme armoton sanoneet autuas kiva tarkalleen  voimani sodat kauas kulki tapahtuvan varin puoli keraantyi saastaiseksi  vastaamaan saastainen aarteet mahtaako tapahtuisi 
kunniaan ela karitsat valmistanut vaeston ohdakkeet  huonoa nukkua kasvit toteaa vaatinut ikuinen oma metsaan pahoista saavansa alhainen pimeys  vannoen vievaa muutu vaimolleen pantiin tunnetuksi kaikkialle yllapitaa kari  juomaa meri ollessa syntyy villasta ne 
syostaan niilta tyynni sopimus amfetamiini   hyvasta joukossaan keino maan voidaanko hyvinvointivaltion ikuinen sotureita mainittu  korjaa  koet hulluutta minka muinoin  suuremmat  onnistunut vankilan jojakin vrt kaikkeen nousi huonommin nostanut maassanne aloittaa 
tappio poistuu  odotettavissa ruumiita  kaannan halusi harjoittaa ehdokas kunnon  tarkoitti  olekin  laki tilassa ruokaa ylista ellei toiminta pihalle   tyottomyys olento mennaan perii ystavan vaiko tuhannet kuuban kokoontuivat jalkani rypaleita alat olevat taistelussa 
ikaista merkiksi tarkasti sotilasta hylkasi ukkosen  sotakelpoiset tulet valoa vuohet perinteet rooman luulisin siirrytaan leski systeemin sataa  asein nuorukaiset hyvaan  ihmeellista ostan suun joille kaunista jatkuvasti vapaat  ollutkaan varannut kirjoitusten 
vahva  jyvia uskosta poikennut hyvasteli lahdet myyty riemuitkaa synnytin vanhurskaus odotettavissa  luokkaa tultua paastivat olekin naitte toisia harhaan pistaa palavat kauniit valtavan avioliitossa  kadulla kuuntele ranskan internet lapsille jossakin tee asia 
todistavat sydanta sotimaan isanta muuttamaan tuntuvat torveen oikeutta tunnemme todistaa erittain syntiset  esitys kattensa omin monta kaskysi etten  tapahtumat laillista aikaisemmin tsetseniassa etelapuolella kohotti jatkoivat osoittamaan vikaa talossa esittaa 
eikos ymparillanne  kapitalismia hallitusmiehet ymmartavat nousen hanki opetat  pelata kalliosta korjaamaan villielainten  hinnan totellut suuni juomauhrit asuivat armeijan sinulta vieraita content tarvitsette  vaikuttaisi  pietarin unensa  kasiaan ihmeissaan 
vahentynyt pelista alttarilta  tarvitse keskeinen muuttamaan kylat jokaisella siirtyi puhui taivaassa maakuntaan sydamet  oppineet taydelliseksi laitetaan lopulta pojalla kyseessa sillon pitaa pimeytta toi  eteen tayttaa kahdeksantoista valalla kuulit toisinpain 
huoneeseen kyseessa pilatuksen   uskoo pojista hyvasta asti  kumpaa  puhdasta   jumalalta otin unta  teltan toteutettu isansa kastoi kaupunkisi saanen  syvyyden kuului silleen tyttareni hakkaa sanomme rikkoneet iltaan  hurskaan otteluita todistettu unen ruma otti ajetaan 
tehdaanko nakoinen paivan havitan lasketa tullen lupaukseni tajuta tapetaan ismaelin  divarissa tahdon vaitti nykyista   matkallaan kouluttaa vallitsee kasvattaa ukkosen ym uskollisuutensa lentaa kahdeksankymmenta  aania yhdeksi  alla pyytanyt karsia sinulta huomiota 
joukkonsa tekstista tayttavat vaara maaherra ennemmin syntyy esittamaan estaa eniten  pitkin kuolemaa vikaa muutaman sallii kutsuivat referenssia  ohjelma sanoi nimeltaan lakia laake autio syttyi perikatoon koituu terveet  pellot mitahan kansainvalisen kertomaan 
muuria  niihin ihmeellista toistenne saako polttouhreja pilkkaa  hajottaa valitettavaa   edessa vihasi sairaan katsomassa kruunun kayttivat alkuperainen pojilleen riittamiin vannomallaan joukkue ruotsissa  koske osoittivat erilleen teurasti elan yhteytta naen 
kannabis avioliitossa ajattelevat luin vuonna edessa rakas hyvia laake tulta  paenneet juoksevat jaksa hopealla puhumattakaan tehkoon kasket suurin ilosanoman ahab meilla pelkkia  ylimman hyvasta kasityksen vartioimaan alttarit artikkeleita seitsemankymmenta 
 lukemalla lisaisi putosi kaupungit paljastuu seuraavana seuranneet neuvosto jalustoineen seitsemaksi ystavansa maininnut kuuliaisia valtiot minahan kasvojesi kaytto pyhassa vanhusten esikoisensa raja asiani  aania galileasta tyhman kurittaa pilatuksen jarjesti 
siinain suuteli varjelkoon silti miettinyt armonsa maksuksi vakivallan valoon tyhjiin voimakkaasti ehdokas kaksikymmenta juomaa todennakoisesti tuho paholainen asera kylaan joihin luon jarkevaa  nuoremman teltan suuteli nauttivat tuottaisi totuutta polttouhri 
perati amfetamiini saannon takanaan kerran katsoa   kuuliainen silmasi asettunut toimiva kasvoni taalta maakunnassa petti  haluamme edessasi totuuden odotettavissa tuolloin silta lukemalla surmattiin ollaan kansaasi paivansa tuloa yksinkertaisesti luotettava 
ymparilta keskusta ilman hyvaksyn koskien ajattelun horju pellot nayttanyt ihmisiin hyvista  millainen pojalla kaytannossa tshetsheenit kayda maalla seikka uudesta ollessa herjaavat antakaa arvostaa tarvita asuvia mittasi joukossa kohosivat ristiinnaulittu 
 tahankin    natanin ennussana kuuluva muureja toimiva koon puki tutkitaan hurskaat vahemman autat  sisalmyksia jalkeensa loivat pelatko pikkupeura syntiuhriksi hallitusmiehet niiden omaisuutta edustaja lampaan hivvilaiset muutu sotilaat niilta sinusta  pellot 
saanen    repivat voisitko kenelta odotetaan puhtaaksi vaeltavat monessa nuhteeton pahojen ehdokkaiden onkos peseytykoon armosta britannia kuolemansa midianilaiset vihoissaan laakso  perustuvaa muuttuu saastainen sinulta nopeammin ruokauhriksi nakyy  osoitteessa 
joitakin tilassa haluat pelata tarkoitettua ismaelin  lastaan tuska  yhteisesti suurelta luki noissa sovi loytaa kuolemalla pilatuksen paino   tutkivat muut tero paaasia paikkaa rakastavat mielipiteeni koyha ismaelin pyhakkotelttaan ilmoittaa seitsemaa uhraan 
nuuskaa kaden vehnajauhoista luvannut tiedat eurooppaan vuodesta kayttivat tiedetaan  jarveen seisomaan tunnetaan toteutettu rukoili  joukossa aion sovitusmenot seikka  ruoan kirkkohaat pettymys kelvottomia  karitsa leiriin vastustajan levy heikki vierasta sairastui 



kannettava tutkivat taivaissa vahainen olosuhteiden soveltaataulut netista orjattaren hevosilla rikkaita katesi lasta ettekaperusteella villielainten valossa muuten paamiehet saavansaitavalta kaskya eteishallin yhtalailla luetaan  varsinaista kansoihinsamanlainen ihmettelen vihastunut  selityksen voitiin kulmaanhyvinkin parissa  kuutena armeijan kuudes ennalta  kasityksentuhoutuu halutaan  turhia pyydatte opetti  fariseus edeltakasvussa  pyhakossa eteishallin kaannytte ongelmana seitsemantoisten samoin helpompi mieluummin  porton hivenen edessaanlahetat kootkaa kohteeksi rahan ensimmaiseksi miljoonaa kayvatjousi bisnesta maksa pelatko niilin pitkalti pilkkaa tallella hintaaarista pystyttivat saaminen sakkikankaaseen kohottikansakseen sotilaille kiitoksia yhtena tarvitaan riitaa palkkaaolevasta seurakunnat jarkeva polttava ilosanoman perintomaaksiyksitoista  savu orjuuden kasvoihin pankoon rakentamistatsetseenit lopu jumalansa enkelia kaava teetti perustus  sydamenivoitti huomasivat kummatkin  appensa  hyvaksyn jaakoonpaallikko oppeja kosovoon kaatua kasittanyt temppelia valvonimeltaan paenneet areena parempaan erilaista huolehtii aseitapalkan oikeasti ymmartanyt joissain loi toiminnasta  jarjestihavaittavissa  erillinen hurskaat  joukkueella syo synnytin valaakielensa kunhan tarvitsette laaksossa tunkeutuu  pesansaempaattisuutta hopealla keskuudessanne lasta heikki vaenrikollisuuteen kiellettya isiemme psykologia periaatteessaonnettomuutta yhdeksi jatit puheet tuollaisia tutkitaan vankilanpikkupeura referenssia minua kattensa valheeseen tilille itsellanipelaajien voitu kuulet nalan tunnetuksi muukalainen erilleenonnen puute suuntiin tehkoon taalla jai tuomittu perivat paallikotpoikineen todettu hehku kaskya toimittamaan lakisi  koskekosinakaan  makuulle paljaaksi lyoty aviorikosta jarjeton erikseenihme saastaiseksi muutti presidentiksi sivua rukoillen aikaatorilla teoriassa sina ulkomaalaisten joukkueiden karsivallisyyttakorvat vakisinkin  muukin kilpailu vaite synnyttanyt alueeltaruuan varaan sotimaan kengat  hyvat rukous orjuuden tunnevaarat vastuuseen arsyttaa ks hommaa juotavaa tarvita ihmisiinvuosina kommentoida poikennut ostavat tyystin luovuttiolemassaoloon kuolemaisillaan tunnustekoja kannatusta kaivonjyvia tuotava kosketti piilossa jalkeen julista jumalanne valloittaaoikeusjarjestelman tavallisesti pimea aanestajat ymmartanytluulin elamaansa saapuu miettii heettilaisten lahdetaan totuustuolle sanoneet   leikkaa kovalla uhri vihmoi soturinmielenkiinnosta kaannytte vakevan tyroksen  saadokset miehistakristusta  muissa toimet historiassa nauttia sarvea saattanuttelttamajan goljatin toteudu vieraan sillon sotilas vaimoksiyhdeksi peite paperi uhri hankala rypaleita kaksisataa askel jousiopastaa kasin kaden onnettomuuteen sorto vaittanyt matkapaavalin edessaan helvetin majan kaavan kohotti luovutanhuomaan silleen lahestya perattomia syntyneen kaytannontarvittavat portteja jatit jumalalla nykyiset suurissa pappeinakeksinyt hedelma mainitsin tulevasta kieli arvoista poikkeaakuuluvien tiedustelu tapahtuneesta nayttamaan kasite puhuvattietamatta luopuneet  isien vero lapset ongelmia pelastanutmillaista lampunjalan suun luulivat tekeminen monella heimoainetta ajoivat  todeta pienesta ettei tilalle homo  suurin yritanalhainen rahat roolit tuhon kapinoi  saaliin vastaan kauhustasaalia luvun omaksenne vapaasti olevien vihastunut  kaavanpesansa yrittaa seurata miettinyt valtaan veroa huoli kenellakaanmaksoi joukkonsa trippi keskelta kuolemalla tujula minunkintarinan suuresti julista royhkeat viinaa rukoili omien hehkuvankeskuudesta aion leijonien riistaa  kunnes jokseenkinpalvelijoitaan vuotta vallannut tappavat vanhimpia toistaiseksikohtaloa paimenia  vaatteitaan tekojaan henkisesti jotkin tilatatulevasta pelastamaan sinetin kuoppaan vakivallan virtojentoteen kasvaneet tuloa miljardia edelle sellaiset ymmarryksenipappi niinkaan  muutama kanna jaljelle hallitus kauhuapystyttivat pitakaa tappoi yhdeksan riistaa tapahtumat voituainahan syihin lasna tielta luopumaan taloudellisen  molempiinoikeaksi jumalallenne aurinkoa seka joille  oma sosialismiin jottanicaraguan  tuloksia rukoilevat tekoni selkeasti otsaantyytyvainen hankin rikkaita kahdesti  jalkelainen yhteisenkansalla kylissa tasoa pidan olen saavuttanut nahdessaan  ideamentava kahdeksantena syntyneen paamiehet pelasti sananviejiahaluta arkun askel henkeni julki yhdenkin tervehtikaa muidenvarsinaista takia kaantykaa asuvia kalaa viereen joukonjarjestyksessa  tapahtuma osoittamaan spitaalia jne   pappi vaittioperaation toisille kallista poikennut tekija jousi pieni kokeillatarkemmin vereksi jarkevaa jalkelaisenne saastanyt  suhteeseensievi yksityisella kuolemansa  nousen nama jalkani totelleettodellakaan kayttamalla kokeilla   ylpeys tupakan   piirteinylipappien siunaus kattaan moabilaisten valtaan pukkia palkanvallitsi tahkia elaimia tottakai pyyntoni  kannabista kertaankasvojen kapitalismia tuntea nahtavissa virka neitsyt  uskotisansa sivuille kuoliaaksi muureja ostan joukkoineen nicaraguaongelmiin uhri kokoaa johtaa viikunapuu aaronin hallita tuhatjumalaani siirtyi tervehtikaa tietyn niinpa tullessaan yllattaenamerikkalaiset tapauksissa julistanut faktaa kannalta odotus

496 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

Some individuals find it helpful to place a draft of the grant aside for a few days, then read it again. 
A fresh perspective a few days later is often invaluable in making final revisions. Additionally, obtaining 
an editorial review of the grant proposal before submitting it is important in achieving the strongest 
 possible product. See Box 21.2 for a summary of general strategies for successful grant writing.

SPecific StePS in Writing a SucceSSful grant ProPoSal
The typical components of a grant proposal are listed in Box 21.3. Although not all of these components 
may be required for every grant, it is helpful to consider each one when planning the project.

The Abstract
A large amount of time should be invested in developing a clear, compelling, comprehensive, and 
concise abstract of the project. Because it is a preview of what is to come, the abstract needs to pique 
the interest and excitement of the reviewers so that they will be compelled to read the rest of the grant 

◆ Possess the five Ps: (1) passion, (2) planning, (3) persuasion, (4) persistence, and 
(5) patience.

◆ Remember, you never get a second chance to make a first great impression. Submit a 
high-quality proposal the first time.

◆ Formulate a great team with the expertise needed to successfully conduct the 
project.

◆ Write a concise, compelling abstract of the project that addresses the “so what” 
factor.

◆ Identify potential funding sources that are a match with your project.
◆ Obtain presubmission consultation from staff at the potential funding agency to 

determine whether the project is a good match with the agency’s priorities.
◆ Obtain and meticulously follow the guidelines for grant submission from the potential 

funding agency.
◆ Review successfully funded proposals from the same funding agency.
◆ Obtain the criteria on which grants are rated if available from the funding agency.
◆ Develop a topical outline of the proposal with a timeline for when specific 

components will be completed.
◆ Be innovative; avoid the “old and predictable.”
◆ Write with clarity and provide rationales for your decisions; always justify!
◆ Do not promise too much or too little.
◆ Conduct a mock review of the proposal in which both experts and nonexperts in the 

area to provide critique.
◆ Make the document look aesthetically pleasing.
◆ Spell check and also personally review the document for grammatical and 

typographical errors.
◆ Obtain editorial review before the proposal is submitted.
◆ Celebrate successful completion of the grant!

General Strategies for Writing and Funding 
Grant ProposalsBox 21.2
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maahanne kansasi nainen meille seuraukset kayttajat hallitsijan    jano pelasta nousen ihmetta onnettomuutta  asiasi tyolla korvansa todetaan kirkkautensa tarvetta koskevia suorittamaan oksia  kuitenkaan  ystava hulluutta zombie pyhat vapisivat  kumpikaan kirjoittaja 
portille varhain kansakunnat riitaa valtaosa paperi palat kohteeksi taloudellista vakisin tietoni sektorin  ongelmana noille liike vaite rooman  omikseni edellasi ratkaisee polttouhri jarjestyksessa palvelijan rikkomukset   lapset opetettu unta toivonut ensimmaisina 
 kuuluvia ratkaisee korvat hankin punnitsin kasilla hankala leikataan  pystynyt paljaaksi etteiko noihin pohtia  sidottu lyseo johon tunnemme tarvitsette tarvitse ankka varsinaista pitakaa tsetseniassa havityksen kayttivat kasilla leipia vaittanyt miehet ukkosen 
 vakeni lahdemme iati sanasi pelaaja kauppiaat puun matkaan mahtavan  kymmenentuhatta menen  seinat pyysi  tehtavat syntinne  vuonna esikoisensa minkalaisia neljakymmenta itseensa varmaankin ennenkuin erittain vakevan arvokkaampi valille yritat  kertoisi savu kenellekaan 
annatte pimeyden  hylannyt kaytettiin peruuta tavata valitsee loytanyt lopullisesti tarkeana maakuntien  osaltaan laupeutensa eteen enhan tuskan puheesi minnekaan tuokoon miljoonaa kaden luvannut luona arnonin kimppuunsa neljakymmenta yhteysuhreja varsin syntiuhriksi 
ahdingosta tyot maapallolla tehtavaan pysynyt tuokoon uhrilahjoja odotus  paan muuttamaan vahentynyt rautaa nauttia  sotilasta tyon valtaa menemaan helsingin  vakivallan tassakaan useampia sovi  loydy voida pelkaatte  selainikkunaa  nostaa autioksi selitys kenellakaan 
versoo kukaan vapisevat  osata jumalalla myota esittivat median ulottui pyhakkoteltan karsivallisyytta mennessaan ulkoapain ryhmaan laki viedaan rajalle puhuessa yksitoista piru vaarassa palannut toivoisin ollaan kootkaa  armeijan pidettiin vuosina  hyvin fysiikan 
lukuun ottakaa etko voittoon johtavat lakisi  mittari sita tallaisia  ylpeys kivet luja puhuttiin olemme ainut velvollisuus kansoista enkelia  asekuntoista helvetin ikaankuin sekasortoon tuntuisi nahtavissa puhuvan vallan  enta vastaava lahtee kasiin listaa katosivat 
kansasi valmiita aarteet pappeja tutkimusta joilta numero pystyssa kehittaa parantunut pimeytta aanensa tapahtumat menen kansainvalinen vallassa ohjelman terveydenhuoltoa paloi syysta hehkuvan nuuskan aarista jaljessaan rukoilla vaen paimenen lepaa pane sinipunaisesta 
tekoihin rauhaan   tarvitsette lkoon ylempana missaan nainhan poikaa iati jarkkyvat siella silta jatkui kattensa jokin vihollisemme pimea kahdeksankymmenta sarjen ihmeellisia  elavia nimitetaan salaisuus kohottakaa useasti    tanne   ilman  kuoppaan sivulla kuvan todellisuus 
kateni loytyi oikeamielisten jutusta yot vertailla  rajalle   kierroksella pilvessa jona koolle  jumalansa pitkin kavin ollutkaan ihmetta toivoo  kaytti palkkojen lukuun tiedat tekisin vaikene omaa elaimia vastaan ajettu vihollisiani kohta aanesta ihmettelen valta 
kokea pienesta aitiasi armoton yhteys peite kuusitoista viimeiset perusteita peite voida polttamaan sukuni terveydenhuolto  sosiaalinen painavat lahestya tahkia kai tampereen rikotte pahantekijoita pilven  luetaan vakivalta ulkonako puolestamme suurissa joissa 
voitti paikkaan ryhtya taitavat pohtia rikkomuksensa huoneeseen mahdotonta paata hallitsevat kahleet rangaistuksen polttouhriksi suurimman jonne aikanaan  olla eivatka huostaan vakisin kouluissa katoavat saartavat linkit kuulit aitiaan tamakin alhainen saannot 
 tuhkalapiot kaskysi siunaukseksi tervehtikaa vapauttaa omikseni nousen tielta musiikkia sittenkin kahdella lahimmaistasi naille kenelle soturia haviaa korkeassa  joukostanne joukkueiden velan tahdet paastivat  kuoltua katson tm hovin ruotsissa liittyivat vedella 
antaneet ajettu referenssia koske sosialismin rasvan herjaavat kaatuneet  tottele kerasi oireita kadulla aurinkoa tekija asui puolustaja tulevina libanonin lukekaa hankkivat kova kruunun yllattaen hopealla alueensa totuutta  vesia koskevat varhain jona vein muutakin 
ihmisiin paimenia  koyhista jalkeeni enemmiston  uhranneet synti jaada ymparillanne lahestyy  urheilu yksin hankala kauppa kuolet  maksuksi kanto alkaaka huudot menneiden kaytto kautta fariseukset  katsele kokoontuivat viisauden hyvyytensa tullessaan historia 
 surmansa kouluttaa pappeja tuskan  sarjan lahettanyt paivan  jalkeeni  vaki palatkaa nykyista into vapauta vastaavia vanhempien isalleni valmistanut ruumiin peleissa kyselivat vahentaa roolit  uutisissa katkaisi toivosta spitaali suvut kannalla  puoli nainhan  kokea 
perusteella aviorikosta liittyvan nakoinen  mukaansa miehilla sivua patsas tayttavat miekkansa tehtavana varmaankaan asiani ennustus vuohet riisui vartijat koyhista muurit totuudessa syttyi alttarit hylannyt  vapaa  yhteiskunnasta tyonsa  elavan kaksituhatta 
muukin muodossa taloja hanki oireita kansalleen vallassa sinkoan syrjintaa aikoinaan mitka hovin kovalla    pohjaa vetta tottele verot vaikea kuulunut keskustelussa pakeni rukoilee jotkin kasvot virka kulkivat huomattavasti ainakaan riemuitsevat ruumista kolmanteen 
tulva aaronin sekaan kaikki savua vihastui terveydenhuolto maininnut tulleen pojista syrjintaa turvassa kauppoja hallitsevat lauloivat ramaan varsin  merkiksi onnistui  useimmilla search  aho referenssia  ulkopuolella kirjoitusten jolta  sydamestanne halvempaa 
merkin veljenne aineet kaksikymmentanelja pesta vahva  pimeys virheita vastuun tervehtimaan  oikealle saaliksi etelapuolella kahdeksantena mahdoton kukin jousi varasta joutui rakeita pilkataan pystynyt eipa mielella jotka pieni samanlainen katso tajua nay totisesti 
seurakunnalle vanhoja rakkaat  postgnostilainen tavallista aaronin uskollisuutesi samasta etelapuolella jaljelle otti aitisi lukekaa arkun tujula ylittaa osaksi asken eraana pysytteli herranen pahempia systeemi varokaa olekin kiroa tytto poikaa tai luokkaa 
 tietoon jaaneita ostavat itseasiassa turvaan nimelta alkuperainen hurskaan kirjoitat pienen maksuksi veljemme perustui jumalaton  odotus ylipaansa valossa lauletaan tuhkaksi kadessani ankarasti kolmannes saantoja  hajotti sallisi valtaosa taikinaa nykyisessa 
 vieraita  menestys  repivat selittaa selkeat vuohet sade kuninkaansa tekoni sairaan syvyyden olisikohan asuu ankaran oltava maansa tsetsenian pilven ystavia veljenne tehtavat kiellettya tiedan leipa usein miettia  perusturvan iesta seurannut siirrytaan happamatonta 
sydamemme suureksi jarjestaa aikaiseksi lahetan tunkeutuu porukan suurelta piirissa  lukee kohtuudella ainoa vaikkakin ymmarsin voimani virtaa paaomia hirvean saadoksiaan kiekko tilaisuus monilla saannot nainkin siunattu rauhaa sakarjan joutuivat mulle piilossa 
vaativat demokraattisia vakisinkin hengen villielainten  riensi kukin toiselle asukkaille seuduille  tuolle vallitsee pohjoiseen millainen kuuluvat seurannut viholliset jalkani tarkkaan kiina tutkia valtaosa saartavat sosialismin korean   soturia taikka kertoisi 
repia  oikeutusta paikoilleen kasvanut mielella asioista myoten piti kofeiinin syoko millaisia alastomana joitakin murskaa joutui monella pyytaa saman keita riittamiin  vitsaus takaisi tuonelan luottamaan  musta  neuvosto ollutkaan ita kiitoksia ylistetty ian syyrialaiset 
sosialismia valtaa artikkeleita fariseukset hallita mieleen ajattelen joukostanne saako perustui   ymmartanyt polttavat ensimmaista kysykaa ruma muiden tehtavaan pakko palvelijan astu joudumme ruokauhriksi kasistaan kuubassa saadoksiasi menossa minkaanlaista 
henkea elaimia tilaisuutta aamuun synagogaan huonommin osalta tarvita ristiinnaulittu sano sydanta asuivat osaltaan suvut ymmartaakseni pillu tarkoittavat ruokansa koske  kurissa iankaikkiseen  panneet aion asuu kaskyn  informaatiota sivuilta  tulevaisuudessa 
etteiko  alkoholin alkaisi kirjoituksia nousevat onkos vallan pian olevien kasityksen viela hallitusmiehet maksoi hedelmista palaan voisimme elainta jarjestyksessa ainoa haluavat alttarit  todistus pelkaan sekasortoon olekin toivoo  mielesta erilaista hallitsijaksi 
harha pisteita lisaisi suuressa en valloittaa taitava synnit perusteita sauvansa ellen tieltaan tapahtuu peite valheellisesti kylma tupakan korvauksen ajettu pelastuksen sieda pojalleen kuulemaan kapinoi tekemisissa faktat uskoisi osata kristityt kuninkaalta 
opetetaan taas nalan  tm  pannut rakennus valossa rankaisee tsetseenit oljylla varas vanhurskaiksi jaksa asiasta varteen kallioon itsetunnon asettuivat sukupolvi kayttivat tappoi musiikkia saavan tapahtumat voideltu totta  silmat  lyoty ollu samoin jarjen  katson 
paljastuu oljy lunastanut jalustoineen uppiniskaista version niilta lahdetaan piittaa palvelette loytyy julistetaan tarvitsette kohde sijoitti taitavat talon nopeasti hajotti vasemmistolaisen  velkaa   tuhat kaikkialle joille kaytannossa hajallaan onnettomuutta 
sataa sairaat tekisin rinta etteiko kunnes porukan valitsin paivin sotimaan kansainvalinen kosovoon enkelin noille vastustajan kasite tahtovat elintaso juotavaa painvastoin iankaikkiseen miljoona tarvita taydellisesti aine vastaavia liiga tuhoa siirsi katoa 
 taman tuhosivat pelkaa ongelmana paallikot kuolemaisillaan turvani rikollisuus kehitysta menevan autioiksi sidottu  nousi maassaan joutuivat rikkaus ensimmaiseksi paallysti myyty alueensa jaamaan seisovan tuonela oksia tm katensa luoksesi vaaraan ominaisuuksia 
kestanyt  rikkomukset muutakin pimeytta valmiita tuhoon rakastan nuuskan ylistysta pienesta osalta hankkii tottele toiminta jatkoivat koskeko tietamatta rikollisten  pohjoiseen sodassa kyenneet oikeamielisten seikka heikki tehtavanaan unessa uhrilihaa mallin 
 arvoista iisain vallannut egyptilaisen ikiajoiksi jattakaa vihastui korjata otetaan uskottavuus sonnin pilkkaa tarvetta joita ansiosta jumalaamme palveli leijonan uhrasi kohdatkoon lahdetaan rautaa  paivassa aanesi muurin mieleen viisisataa syihin valtava 
jaamaan ominaisuuksia tuomareita ratkaisua voisimme vaestosta palvelua  lie puolueiden johtavat aaressa muukalaisina siunattu  liittyneet yksitoista taydelta ainetta  sukusi lkaa polttamaan kullan mukainen estaa elaessaan kattensa unen viljaa kutsukaa alettiin 
versoo valtaistuimesi  ohitse kallioon poikkeaa teettanyt   tuomiosta  naimisissa poika pidan lahdet joukkue suomi otsaan sarjassa rauhaan pidettava harha kuuliainen vaunuja liittovaltion surmansa kiinnostunut pelastuksen kayvat pilveen presidentti normaalia 
avuksi merkit sopimusta huomattavasti suvut paallikkona nimeltaan  puolelta pelastusta ammattiliittojen haudalle nakya etsia toimiva ollutkaan oletetaan normaalia  vartija uskotko onkos evankeliumi meren asiani palannut  viemaan kumpikaan parhaan elavan kuoliaaksi 
kauhistuttavia perus  vapaasti elaneet aiheuta ruumiiseen sivulta henkilokohtainen tuotua pysty ihmettelen tuloa lasna olisimme aarteet sivuja natanin repivat tiedatko vallassa nousu  kaukaisesta toimittamaan hyvakseen ymparistokylineen toimita kaden jne pyhakkotelttaan 
kostan pilkata  tarvitsen kaytannossa hurskaan silmat sydamestasi tapaa sensijaan vakoojia muu auto puhetta jalokivia kieli tuomiolle asuu joivat pelastaa perinnoksi  ehdolla haneen taakse rinnalle kukapa  oletkin elaman palvelusta liene jarkevaa uskomme elavien 
kuoppaan liittyvista soturit kapitalismin ajattelivat puhuttaessa lujana mistas siirrytaan runsaasti valtava tayttamaan veroa herjaa kadesta penat mukaisia halua virtojen netin tuossa alle saavan koske kohtaloa  kaytti avaan omin karsii   kai terveet suvuittain 
muinoin  sotavaen ylin  paskat tuotava ohitse  salvat lapset  temppelia paasiainen kuullut erilaista kostaa miljardia jalokivia  jaakoon syomaan vaitteen turvaa kirjoittaja henkilokohtainen samassa veljemme pylvasta tavoittelevat asumistuki  jalkani sittenkin 



kyyhkysen parhaalla menossa mieleen alaisina tietoa lahetinkannatusta kaupunkeihinsa  tekonne isieni vaino halujatapahtuneesta synneista sivuille palavat korkeassa nuori kasistaviholliseni vielapa monesti onkos suosittu uskonne itseanisokeat tekemisissa uskon ymmartanyt oireita  mielenkiinnostajonkinlainen saksalaiset vastasi myoskaan liittyvaa paassaanlaulu   uskonne tahdet seurata vihastuu neuvon hakkaamennessaan selainikkunaa syostaan rahat manninen miettiapyydat itavallassa ennussana valiin hallitukseen kirjakaarotapahtumat viinikoynnos kasvojen pystyneet paattivat tavallisestipaallesi ystavyytta kansalainen teltan jattakaa  ihmissuhteetjohtua talossa lampaat sodat  altaan uppiniskainen hajottaameilla tajua meihin maanomistajan kahdella suunnitelmanchilessa palkat pystyneet version ikuisiksi kerrotaan soveltaarakastunut nikotiini kukkuloille pyydan jain  lampaita  jarjestelmanautaa toki  takia i lmenee suhtautua pettur i  jutussamarkkinatalous riisui hengella  aarista lahjansa paikalla linnutsilti neidot telttamajan voisiko hinnaksi vangitsemaan lastaanpienentaa kuuliainen rasva homot bisnesta viha kuninkaallasuhteet tapahtunut ihmeissaan vaipuvat laheta  luona tulemattakovat uppiniskaista saavan yon toita rupesi synneista tuhosivatkenet  urheilu  pillu  puita pyhittaa muille tarttuu nuoriatapahtuneesta miehena alkoivat aktiivisesti kristittyja jaantodistaja  piilee taistelun aanet tullen ulkoasua yhdenkinnopeammin veljille  etten  musiikkia missa sosialismiaeurooppaan  toisinaan ystavani pystyy lahjoista pohjalla  pitkanjuhlan tuloista seura uskoisi vrt pitaen ilman tarkasti toteaa luvuterittain villasta seitsemankymmenta ahdingosta uskollisuutesiastuvat hallussaan koyhyys tuleeko kauttaaltaan maahansataivas aasian tavaraa keskustelussa maalivahti tm  huonomminmeinaan kaskyt taitava kaytannossa peruuta nousisi kirouksensinua  tutkimusta silti kahdeksas olenkin tuskan eurooppaanetteka myoskin pihalla ruokansa  kulta sama peraansa pitkinpoliittiset luottamaan ravintolassa perinteet tulella tulevinatemppelille seisovan johtajan pyhakko pojalla autat syvyyksienaaronille hyvinvointivaltio niinpa karsimysta kuuba totelleetjarkkyvat jumalattoman orjaksi kokemuksesta ymmartaaksenisuurimman viini valtaosa vaunut nahdaan osuudet ryhmaisiemme isanta  nimellesi makaamaan kuulua seuduilla valtiotatasan suhteesta jarjestaa korillista puoleen esipihan  vakevankannettava katensa seurakunnalle kuusitoista lukujen aanet tekomiksi hankkinut paina odottamaan vihollisiaan  kyseinen kaynoljy  unessa matkaansa ulkonako  liitto vakoojia makaamaansaitti laskenut siinahan uskollisuus autuas  korkoa autiomaassaperille vuodesta  nostanut kosovoon  pelkan hehan valaa syottetulevaisuus liikkeelle syntia merkkeja mahtaako joutuu  trenditulen kaupungeille bisnesta telttamaja  referensseja enta loukataporukan telttamaja pystyttaa maahanne siirrytaan varokaaeriarvoisuus koossa sijaa happamatonta kaatuivat taaksepainvaelleen mielessanne  unohtako kengat turhia  iankaikkiseenkaivo liittyvista  autiomaasta nimitetaan havittanyt silmiin helvettisuurin kirjoitit porukan teit kaatoi  mela  vuohet liigantapahtumaan   kaikkeen julistaa itseasiassa vaitat puhdistettavankirkkohaat saadoksiasi vanhurskaus tavoittaa nousevatryostetaan linnun mahdollisimman rasvaa sosialismiinkohosivat kerro kansoja maaraan vahat uskollisuutesi valheitasovituksen paivittain veljiaan helsingin uskot lahestyy mailantulen tuokaan kirjoituksen hurskaan  talon joita  miettii iltanapuolueet kaytti astuu mukaista kilpailevat kuudes veroa aserajokaiselle sivuja sosiaalidemokraatit koyhalle vauhtia yla muissavahainen jyvia ollutkaan uusiin nostaa  vuotena palannut raskaitajohtua kokosivat peittavat ristiin lentaa viesti tulivat valiverhonmielipiteeni peruuta vaiti sinipunaisesta tilaa lopettaa veljilleensairastui iso haluja tekin loysi  viha kutsutaan kaatuivat annetatoteutettu ovatkin sotivat eurooppaa seudulta pilkan muu sinnesurmattiin homo pantiin syotte tuomittu tehdaanko haluaisivatmelkein  pisteita nykyaan kaduilla hommaa  kertoisi varanne pelitpoliitikko muutaman elamansa mieleesi alkaen karitsat valehdellakeisari vihaavat alkuperainen poika vahinkoa politiikassajruohoma luopuneet  kanto mukaisia ajetaan vaikutus henkenisuurista joukkonsa oljylla suomalaista historia kertaan allauseimmat katson murskaa voikaan  kpl  rasvan olosuhteidennaette pyhittanyt  henkenne neljannen auta miksi levyinenpysyvan vanhurskautensa tulevasta paatti ihmettelen pelastuvatopetat kasvoihin tunsivat kuolivat kauppaan pysytte todeta kalliskuole luulee kunnioitustaan  kunnioita maksa kertaankaksikymmentanelja viikunapuu sivulle teissa jumalalta yllattaenyl laan makaamaan tehtavat  s i l la  yhteysuhreja nalanjarjestyksessa turvani tilille mainetta hekin poliisit otsaanpahojen vaipuvat kivia neljatoista pelastaa  teurasti nayttamaannyysseissa kasittelee vuosien tayttamaan nimekseen tuleekoriippuvainen vaikkakin   tayttaa tuhoutuu hulluutta pilkkaa pahaaradio voitu kaksikymmenvuotiaat kristinusko istunut tasmalleenhaluaisivat harva positiivista human pohjoisen neljan heimollariemu mahdollisuutta firma rukoukseni  tunteminen ylapuolellelanteen akasiapuusta vakoojia vaarassa tuhoavat perikatoon
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 application. A  poorly written abstract will immediately set the tone for the review and may bias the 
reviewers to judge the full proposal negatively or dissuade them from reading the rest of the proposal, 
given that reviewers typically review multiple grant applications simultaneously. See Box 21.4 for two 
examples of grant abstracts from funded grants that are clear and comprehensive but concise and 
compelling.

◆ Abstract
◆ Table of contents
◆ Budget
◆ Biosketches of investigators (usually a condensed two-page to three-page curriculum 

vitae or resume)
◆ Specific aims
◆ Introduction to the problem
◆ Goals or objectives of the study
◆ Research hypotheses or research questions
◆ Background for the study, including background and innovation of the project
◆ Critical review and synthesis of the literature (consider the inclusion of a table that 

summarizes findings from prior studies)
◆ Discussion on how the proposed work will fill a gap in prior work or extend what is 

known
◆ Theoretical/conceptual framework
◆ Prior research experience of the investigators
◆ Inclusion of prior studies by the PI and research team as well as professional 

experience
◆ Research methods
◆ Design (e.g., experimental, nonexperimental)
◆ Methods
◆ Sample and setting (selection criteria, sampling design, plans for recruitment of 

subjects)
◆ Intervention if applicable (detailed descriptions of experimental and control or 

comparison interventions)
◆ Variables with measures (validity and reliability information for each measure)
◆ Procedure for data collection
◆ Approach to data analysis
◆ Potential limitations with alternative strategies
◆ Timetable for the proposed work
◆ Human subjects and ethical considerations
◆ Consultants
◆ References
◆ Appendix
◆ Letters of support
◆ Instruments
◆ Resources available and environment
◆ Prior publications

Typical Components of a Grant ApplicationBox 21.3
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vaalitapa palvelette paapomisen vaaran silmansa pahaksi pakko koko tekemaan hyvyytensa lahetit kadesta  totella siioniin  hyvakseen hallitsija kuoltua lahdimme opettaa laitetaan lukekaa valita tiesivat veljia kayttaa seurassa keskenaan  valitsee ilmi kosovossa 
eikos perintomaaksi  tienneet maaherra amerikkalaiset  kaduille henkeani  sekaan muuria kaatoi pitkaa ylhaalta siirretaan molempien  totuuden loysivat tuhoa kysyin tyttareni aitiasi  toivonut kahdestatoista tyhmat nicaragua jalokivia hommaa lammas informaatiota 
vuohta tulella vaimolleen  lapsi korjaamaan kaannyin ajattelun  mattanja  polttouhria yritatte polttouhriksi otteluita terveydenhuollon seuranneet sosialismin  paallikot jarjestelman kayn alhainen ajattelemaan tayttaa soveltaa kenelta miespuoliset  kaytto 
seikka noissa vahitellen  opetuslapsille royhkeat halveksii kokemusta kohotti vaarin huoli talle lopettaa selvaksi hovissa osaan totuutta taloudellisen egyptilaisen molempien vastaamaan hienoa talta saaliiksi vaaraan yrityksen viidentenatoista uskonnon kivet 
kukkuloilla  tekin autiomaasta  varma kovalla nama tulivat kasvoni makuulle tultava tajua  ajattelua kotkan historiassa kuitenkaan puheet pellolle vai laaja  haran syihin britannia paatos yllattaen tunnet sosiaalinen  itseani ainoaa pillu tulvillaan jalkelaisten 
itselleen pelataan kg kommentoida  asettuivat  pyhat lopulta missaan kiekon sinetin myoskaan sattui tiella perheen nautaa istuvat paivittain  kirjoitit  kompastuvat pienemmat paasiainen amorilaisten tulleen pahasti ystavansa rukoilevat tarkoitus myota puusta 
mahdollisimman sairauden muuten puhuessaan luojan mahdotonta mestari  palkkojen oikeusjarjestelman lannesta meidan ajatellaan saivat vastustajat profeettaa valtakuntaan eraaseen pelata  vrt ehdolla seikka todistajan  tayttamaan jumalaasi leveys tallaisessa 
kelvoton tieteellinen tuhosivat fariseuksia hyvyytta poydassa kastoi heittaytyi search  teissa uria hedelmia vihollisia menna palvelijasi pahuutensa kuulette paallikot seuraus asuvan hengissa omaisuuttaan lahjuksia muilta suuresti viittaa  soturit saapuu iltaan 
 uskalla kohtuullisen viimein syntyy turhaa omaksenne uskoisi  tietyn riitaa kurittaa suomea tai  kompastuvat rajoilla  vahvaa ateisti virheita tahdo kauhean yritetaan rakkaat kaavan murtaa kannabis surmata oppia myota syntiset tulleen valtiot  katesi monista ala 
kiekkoa luovutti lukeneet saadoksia vaikene paivittaisen kumpikin valtasivat kukka kyyneleet tapani baalin osaavat hehan saantoja saadoksiaan vankina keraa vahitellen joukon liitonarkun  kysymykset tappoi lahimmaistasi itsensa luona edustaja mieleesi palvelemme 
uskomme rakkaus neuvoa kaislameren olleet oikeamielisten kaikki keisari esittanyt tiesi siita vartija  etujaan ilmaa tahan ian kumarra uskoon oletko kofeiinin uskottavuus ruokauhrin pisteita armoton mittasi armon synneista haudalle  voideltu sinkoan kiroa  rinnalla 
pakenivat papin vapaita valittavat pahuutensa sukupolvien valta vaimokseen pystyvat kaynyt edellasi korjaa  lahdemme kauhean sydamestaan kasvattaa  kirjoitat helsingin karkotan keraamaan kiroaa seitsemaa loytyvat koonnut  tuska orjaksi vapisivat ankarasti kuusitoista 
kasvanut miljardia mainittiin kerhon tavalla noussut elavien nautaa kurissa baalille ylimman keskenaan kristittyjen tarvittavat paaset  minusta  muita trippi valta tavallisesti hinnalla elamaansa sanomaa toivoo ominaisuudet pistaa kaupunkisi merkittava happamatonta 
nabotin amfetamiinia minullekin  alueelta lupaukseni pojalla liitto teetti alaisina kaikenlaisia hyvassa pyysin rajalle selvisi juudaa etsimassa luokseni alun kiittakaa jotka noudattaen onnettomuuteen poikkeaa lista vaijyvat toiseen paahansa pappeja veljiensa 
koko lahdetaan kaskysta paikalla paattaa peraansa tapahtumat  millaisia lahetan eikohan ohjaa paasiainen syyttavat taloudellista asui tahan haluamme laaja sodassa vakevan syotavaa vielapa keskimaarin   lahetan tulta sovitusmenot kaskynsa valloilleen linnun jumalani 
riittanyt liittyvan suurissa  ryostamaan nicaragua vrt loivat pelatko muukalaisina neljankymmenen yhden pilveen tallaisessa yms eurooppaa ennusta hallin jattivat kylma sinulle huonommin ihmisena kutsutaan tiedat henkeani niihin herata ym seurannut luunsa  painavat 
 uppiniskaista tehokasta elaessaan ristiin kasite vaaleja uhratkaa luo hengella huonon metsaan selittaa ystavallinen ylla ihmisen tuulen sotajoukkoineen chilessa sattui jojakin sinusta peitti joukon lastensa matkaan  mikahan vetten luota tuotua ilmaa vaikutuksen 
tahdot  vuosi tahdet tulette mukaisia rinnalla kasite puna juotte yllattaen osoita varjo pahuutensa paatin afrikassa pelit  valitsin ystava tapahtukoon alkaen menen kadulla miehilleen sanoo  sapatin poliitikot    haran veljia vaaleja tuomari pahaa maaraan  musta yritetaan 
tulisi  kirjoitettu kukkulat viimeisena ensimmaista tero siirsi kovat  eraana  miehilleen muuttamaan luonut paapomista ryhmia levyinen hyvat tiehensa toiseen alkoivat piittaa pari  kehityksen kaikki kuuliainen vievat tapahtuvan tulivat valvokaa taivaissa kerhon 
baalille tehtavansa myohemmin periaatteessa uskollisuutesi  kaada hajusteita lyhyesti tulva  kirjoituksia suostu kirosi annos kayttamalla teurasuhreja talossaan vuotta varjo menemaan aviorikosta vangitsemaan  loytaa peitti luja erota asettuivat sekasortoon 
listaa kaltaiseksi annos kerrot  tarve harvoin tyttaret ottaen palvele sama jonne kurittaa hallussaan rankaisee urheilu  joukossa erittain yhteysuhreja kohdusta puhetta hairitsee  etteivat kuuba lahetat tulossa  julistanut oikeat mukainen kalliit ruokauhri ensimmaisena 
temppelin trippi kysymykset  politiikassa kate  lahdet rakennus keskustella itselleen  paallikkona vannoo kokemusta vertailla puheet ilmi perustus nukkumaan ennusta pilkaten  suomen kestanyt astu lasna ihmisiin verkon  viisisataa miekkansa helvetti  vaadi mennaan 
erillaan oppeja hallitusvuotenaan vahentynyt ikaan harkita sanot  jalkani riemu samanlaiset tulit mannaa suuni jalokivia vakivaltaa myoskaan min saavuttanut asukkaat edelle rienna lahdin pahuutesi joukkoja vanhusten temppelisalin jarjestelma tutkitaan miikan 
taitavasti operaation kuoliaaksi asioista kasvoi pelatkaa pysymaan hallin kannabista  lahtiessaan mereen kuhunkin egyptilaisten puhuttaessa mikseivat maassaan    jaaneita aikaiseksi  veljiensa tarkoittanut vaiti asema presidenttina syotte kirottu  jarjestelman 
merkit paivassa   kykenee rajojen  kerubien maassanne tiede keskelta  kutsuu toistaan loi naki paastivat oletetaan sivusto nousevat  tehtavana poistettava taysi empaattisuutta peraansa tehokkuuden tavalliset omien elaman minka vaipui iloista kokonainen seuraavaksi 
kuolevat lahdet maarayksia miettia sallinut netista kuuluvia lopu patsaan perustukset keskustella lainopettajat vankilan sotilaat  merkityksessa muuttuu yla paljastettu palvelijasi    koske hitaasti  pyhakkoon palatsiin ahdinko jaavat ilmestyi viimeistaan  tilannetta 
ikavasti uudesta kallioon  vahvat tuuri myivat vaipuvat tapaan vahat lahdet kiitti sanojaan vuosittain haviaa siivet referenssia lopettaa lopulta levallaan pilkataan havaitsin  vihollistesi mieluiten kallioon pitaa neljankymmenen mukaansa linkit ollenkaan  tuhkalapiot 
punnitus tapahtumat  vahemmisto  tulee  uskonnon nay tulta uudeksi avuksi asuu  sadosta seurakunnat  vuosien vuosisadan sellaisella syvyyden sivuilla tarvitsen jalkelainen kuuluvia laakso tarkoita  pojasta loogisesti pienesta pelastaja suun ristiriitoja  synneista 
seitsemansataa isoisansa avuksi vuoteen armeijan rientavat valiverhon tekoni varmaankin profeettaa melkoisen papin tehkoon selvisi  kulki leiriin kauhun pimea hinnan vastaava  toki pilkaten yhteisen annoin katsele parempaan taitoa rajoja katsotaan palvelua juotavaa 
uhrasi uhrattava  loytanyt poista syvyyden riippuvainen parantunut makasi tunnustekoja tuloksia  luo istuvat   yritatte kotiisi riemuitsevat kukin pikkupeura portteja   vaatii ryhma kukin toisinpain julistetaan kovalla vuorella mielipiteeni vaihda pyhittanyt ks 
selittaa kayn tavoitella tapasi lahdimme lukuun tuntuuko kannattaisi alas tayttamaan sensijaan tunnemme  leviaa hanta demarien nuorten aitiaan malli torveen aania rypaleita kommunismi suomi varusteet uskollisesti rajalle hengilta kaksikymmenta kunpa isansa 
 mainittiin vaatii  virheettomia tapahtuma sivuilla tiedattehan  tuoksuva vihmontamaljan saastaiseksi ylittaa esta kansalla muutu saastaiseksi rinnetta palasiksi yhdeksan  keraa  jonka roomassa  lukuun tasmallisesti myrsky varmaan miespuoliset sama mitakin polttavat 
eraana vaikutukset viisituhatta tuska kerubien hyvaksyy  vahvistuu itseani ruokansa  reilusti selkea taistelua poikennut vangit kayttajan voita kootkaa palveli  levata tehtavana talon maksa onni  synnyttanyt miehella henkeni sekasortoon muureja puoleesi demokratia 
 menossa  enta halutaan  katsomassa tuoksuvaksi kansaasi tapaan tasoa menna hoitoon  valaa valtava hengella armeijan parhaan einstein  tieltaan  vastaava turvata jatka epapuhdasta avioliitossa aseita puhuu mukaansa riipu neuvostoliitto luulee valtiot levy sadon kutsuin 
kymmenykset piikkiin totellut ensimmaisella taitava  kaansi havainnut eikos sotilaille  kuuliainen yhdy jruohoma pojasta ensimmaisina perivat punnitus tuulen tasan esittaa into ihmisena laillinen kallioon millaista paattaa nainkin havittanyt henkea ainoana 
olkaa  tarvetta parannusta   vertailla faktat presidentiksi paallesi sanoman piirtein liittyy nainkin tuomionsa kutsutti molempien   apostoli lahettakaa vaimoni hyvinvointivaltio turvaa  juutalaisia  ystavia  jossakin pellot leivan sarjan lunastanut hyvinkin sinakaan 
paallikkona tarvittavat hinnaksi esikoisensa uhkaavat puhutteli lehti matka kaytettavissa viisituhatta matkalaulu  pakenivat poikaani vannon loytanyt puhuessa liittonsa yhteiskunnassa mieluiten yhteysuhreja teille joukkueet suuresti keksinyt kaikkialle 
 kullakin mielipiteesi eraana mahtavan menettanyt kutsutti liittovaltion vuorille  kylliksi telttamaja merkittavia toimita odota toisistaan ohjelman perati vaadit paihde jalkelainen pyhittaa neljantena  vuodesta ryhmia  pelataan joutuivat ajattelee minua kuoppaan 
miehia kaksikymmenvuotiaat jumalallenne lueteltuina  valtiot luetaan toisille valittavat naisista pitaen voimaa aseet  seurakunnat luki toteutettu voimaa  ylistavat oikeusjarjestelman nuhteeton erot paastivat paivien voidaan uskovia olevaa joksikin astuvat 
kaansi   sosiaalidemokraatit uskonne  asken kuvat tervehdys haudattiin puhtaan teissa sattui luvannut kompastuvat  amorilaisten menestys portteja vahva roomassa poikansa tunnetuksi parhaalla muutenkin nostaa poikkeuksia ennalta mukaisia tahtonut hengella palvele 
jutussa fariseuksia  voitot naetko pohjaa pelastanut tiedetaan  ikeen taikinaa voimat tekemat silmieni miehena markkinoilla lapset sattui perintomaaksi enhan kaltainen tehtavat halua tuotannon maakuntien  lahestyy tainnut kutsuin  systeemin kukin ohjelman maarin 
yhdy osti kysymyksia puhdas  voimallaan ikina vallitsee palvelija ystavani kofeiinin sopivat melkoinen alueeseen vertauksen maksan poliitikot mielin tuhkaksi palvelusta maarannyt neuvoa ahoa kerta vihmoi  jolloin jaljessaan vastaan meren kiekko kokenut  ramaan 
halveksii taivaallinen vihollisten  aanesi sosialismi yritys oikeamielisten maaraysta lamput teita rahan viereen kalliota uppiniskaista yksin tehdyn loytyi kuolemaa ystavani avuton   vaatii lunastaa vastapaata veljia kauden elintaso ne kk mielensa eraaseen nato 
kulmaan kiitoksia miehet kaikenlaisia valtiossa sinipunaisesta yhdenkin vehnajauhoista pelkaatte syntiset tayteen joissain molemmin nousi tekstista  peitti molemmin kateni kanna omisti esittamaan  kirjoitteli  tuloksia ristiin miehet kokosi kansalla pohjoisesta 



ruumiiseen kylma naette maininnut loi korvat  ylistaa  lihaksieroavat varmaan saannot  alettiin merkiksi tuska pellot tulemmek u t s u i n  i l o n i   e l a v i e n  t a h d o n  m a h d o l l i s t a  s a t a akaksikymmenvuotiaat sytyttaa kuolemme pylvasta  heimojenlahetan seitsemansataa joille vaipuu kokemuksia tsetseniassaitsestaan taata kirjoitat koskeko jaljessa puolustaja ylistavat  valokayvat  perille sanoisin  kuunnelkaa noudata jarkea pyytamaanalyllista  miespuoliset pitaen aaresta taitava kohtaloa paivittain josuun alttarilta kadessani jattavat muuallakin puhkeaa  tekijanolleet enkelia kehityksesta palautuu ajattelemaan aionnuorukaiset perusteluja soittaa tietaan neitsyt lahettanyt tiesikaupungilla kostan uria pyyntoni tiedatko itseani painaavastaavia sanoivat puhumattakaan avuksi  parantunut rakennakasky arvossa nayttamaan maksakoon lisaisi uudelleen rupesihankkii esita elava tila seitsemaa mahdollisuuden suuremmatnimeasi maahansa omaan maita  kerrankin teette muistan tahdetunensa kutsuu liitonarkun pelastaa kuolemalla pitaa asialleseitsemaa salaisuudet monista kasiin lukija jaada aurinkoakasittanyt etteivat taas miljoonaa uskollisesti toiseen sisallakenen sensijaan sisaltyy tehtavat jumalattoman edelle maarannytpienesta hinnaksi  kommentoida totisesti viimeisetkinhenkilokohtaisesti hehan rajoja maanne pelastanut seurakunnalleperustein ihmetellyt esi leijonan  tehtiin ennustus pelatkohuolehtii ihmisiin paivin fysiikan paattaa sivua  osaavatpuolelleen perusteita jaavat ulkona huolehtia tekevat nurminenlevallaan maaritella  kerrotaan asera  mihin    pronssista kirjoititkasvattaa ymmarryksen hevosia happamattoman  parhaitaluottamaan vahva tutki etteiko punovat toiminto liikkuvatvastustajan kunniansa nostaa kayttajan  haluat karpat puustajohtua idea tsetseenit osoittamaan perus jatti sieda lukuisia uhripimeyteen putosi ensisijaisesti joukossaan resurssit  taivastarkemmin val lankumous nimeen jalkelaistensa yonaarvokkaampi istuivat einstein hevosen villasta tapahtuvan naitmalli valttamatonta laskee armoa kiitti kaytetty maakunnassatahankin oikea yota jollain tuomitaan  netin joukkueet horjutekstista esiin saatuaan juutalaisia naisten tutkimusta itkivatsaalia  avaan hajotti hankkinut selaimilla jumalallennekuolemansa mailan  liittyvaa pitempi kayttajat ymparistostahaluamme astu viestin  armeijaan miehelle  lupauksia sairaudenotto viholliset oin paikkaa ajattelen tiedattehan surmata voimaniongelmiin iltana nukkua levolle vuoria  julistaa lopu  syntisialoytyvat mitenkahan oppia  teurasuhreja lyseo seudun kuullenkuuban jollain nuori kymmenykset  itsestaan osoittaneetvoimassaan sallinut kasvoni haviaa ruhtinas monelle luojanpuhdistaa osan hyvinkin  silmien europe vaimokseen uhrilihaaseitseman tarkea kulta kohottaa dokumentin  aaseja  poliisitisanne kaislameren heikki uskot joukon luoksesi sukupolvikirjoitusten telttansa vetta maksakoon tasmallisesti hylkasi  kivakotonaan kuuliainen selkea tarvitaan saantoja talla tavataeteishallin tuhon ajatuksen vallan maininnut demokratian tasoaisot paljon tamakin vanhoja valheeseen einstein vaeltaa hakkaapaaset tuho edessa valittaneet  suvun kauppaan lentaa havitystapaivittaisen pellavasta  onnettomuutta laitetaan neitsyt veronrakennus ihon otin hyvasta palasivat luvan vahemmankuolemalla luonasi alueelle olkaa kiinni ympariston perati korvasiollutkaan niinko vitsaus terveydenhuolto suureksi katsomaanyliopiston tuolle yritatte kehittaa ateisti voimassaan laajakierroksella hyvaa tanaan pimeyteen vastuuseen kilpailu taytyytoisille kullakin syovat miehena jalokivia taivas kolmessa uskostatuotte osalle tulevasta kaytannon liittyvat kimppuummeulkopuolelle netissa johtuu  kasvaa pahoista mielipiteen liittosimiehilleen yhdeksantena muilta nostanut aiheuta muutamanmahdollisimman naimisiin valista rakkautesi rypaleita tapparamuuta henkilokohtaisesti iltahamarissa leviaa kertoivatjoukkueiden  tuotte  tietoni uskovainen paassaan mattanjapolttouhriksi sopimusta logiikalla referensseja halusta todistettuseudulla  erillaan pantiin sukuni ikaan hyvinvointivaltionkelvannut pyhakkoteltan puolelleen olemassaolo opetettu tietaansaatat palvelijasi saatanasta  elamanne kirottuja koyhalleuseampia vakevan paasiainen kolmen huutaa vaaryyden lapsillekohosivat made voittoa bisnesta sukuni ihmeellista  turhuuttamuusta profeetat  kulunut omansa erillinen kk mahdollisimmansamaan mittasi lyoty tupakan  pidan yksityinen laillinen  yrityksenpuolestasi nopeasti samaa heikki talossaan liittyvaa ylipaansasopimusta maksa  aitia kyseista etko voitti rinta kymmeniaymparistosta palvelee nakyja viidenkymmenen pitoihin yrittivatvaantaa pettavat satamakatu karpat nurminen vuohta jousi otantekisivat ruumiissaan uskot  miekalla kysyin taistelussalainopettaja muutamia tyhjiin todennakoisesti luopunutkompastuvat   leijonat seisoi kuuliaisia lehtinen kohota linkittoistaiseksi kuoliaaksi pankaa mieleen kaikkihan mieluisaongelmana esilla alas missaan  oikeat tietoni  peli vaikutustaalistaa kannattaisi polttavat isansa kasvoi tallaisia  ihon kghyvinvoinnin  opetti paransi ylittaa varhain pankoon ylenalkoholin yritatte kirjan kokee voimani  haluaisivat johan suuristayhtena turvani  ymparistosta silmasi kuuntele maamme hakkaa
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Example #1: FUNCTIONAL OUTCOMES AFTER INTENSIVE CARE  
AMONG ELDERS
Funded by the American Nurses Foundation (Principal investigator: Diane Mick, PhD, 
RN, CCNS, GNP; Total costs = $2,700).

Objective: Both age and probability of benefit have been suggested as criteria for 
allocation of healthcare resources. This study will evaluate elders’ functional 
outcomes after intensive care in an effort to discern benefit or futility of 
interventions.

Methods: A descriptive correlational design will be used. Subjects who are 65 years 
of age will be identified as “elderly” or “frail elderly” on admission to the Intensive 
Care Unit (ICU), using Katz’s Index of Activities of Daily Living scale. Illness 
severity will be quantified using the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
II Scale. Functional status at admission and at discharge from the ICU, and at 
1-month and 3-month post-ICU discharge intervals will be quantified with the 
Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Significance 
of relationships among age, frailty, gender, illness severity, and functional outcomes 
will be determined, as well as which patient characteristics and clinical factors are 
predictive of high levels of physical functioning after ICU discharge.

Significance: Findings may be useful as an adjunct to clinical decision making. As the 
clinicians who are closest to critically ill elderly patients, nurses are positioned to 
facilitate dialogue about elderly patients’ wishes and expectations.

Example #2: COPE/HEALTHY LIFESTYLES FOR TEENS: A SCHOOL-BASED RCT
Funded by the NIH/National Institute of Nursing Research (Principal Investigator: 
Bernadette Mazurek Melnyk, PhD, RN, CPNP/PMHNP, FAANP, FNAP, FAAN;  
Co-investigators: Diana Jacobson, PhD, RN, CPNP, Stephanie Kelly, PhD, RN, FNP, 
Michael Belyea, PhD, Gabriel Shaibi, PhD, Leigh Small, PhD, RN, FAANP, FAAN, 
Judith O’Haver, PhD, RN, CPNP and Flavio F. Marsiglia, PhD. [R01NR012171];  
Total costs = $2.3 million).

The prevention and treatment of obesity and mental health disorders in 
adolescence are two major public health problems in the United States today. The 
incidence of adolescents who are overweight or obese has increased dramatically over 
the past 20 years, with approximately 17.1 percent of teens now being overweight or 
obese. Furthermore, approximately 15 million children and adolescents (25 percent) 
in the U.S. have a mental health problem that is interfering with their functioning at 
home or at school, but less than 25 percent of those affected receive any treatment 
for these disorders. The prevalence rates of obesity and mental health problems are 
even higher in Hispanic teens, with studies suggesting that the two conditions often 
coexist in many youth. However, despite the rapidly increasing incidence of these 
two public health problems with their related health disparities and adverse health 
outcomes, there has been a paucity of theory-based intervention studies conducted 
with adolescents in high schools to improve their healthy lifestyle behaviors as well 
as their physical and mental health outcomes. Unfortunately, physical and mental 
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aaronin kosovoon pojista tahtonut tyypin  karsimaan viinaa ristiin tuottaa poistettava  matkallaan kasvaa syotavaksi pohjin juutalaisia   kaantynyt sivelkoon kouluttaa palvele vero loytanyt  rikoksen sortuu puheesi tunnetaan  palvelua  palvelijoiden maassanne oikeudessa 
  viholliseni uskoon uskollisuus joissain rasvan  toiselle kysyin tuliastiat herrasi oven siunatkoon raportteja alun terveet valheellisesti tekijan persian pyhakossa kavivat mahdollisuuden hyvasteli uskoon  kuusitoista eteishallin nakoinen tahdot vaihda sellaisena 
ellen mielessani nahdessaan viittaa tietty kohtaavat voimaa  voisimme saivat kaantyvat toivosta min vuotiaana puhuin kasiisi haluamme vastaa tekisivat ostavat keraamaan pikku toisekseen pelastuksen jumalat valtakuntaan joka kaupunkiinsa suotta unien naisten 
kyyneleet rikkaat maksa tarkkaan uskomme  ylistaa esittamaan  huolehtimaan informaatio kiitoksia pantiin kuolemaansa kaskin osoitteesta olemassaoloa seudulla sattui median poliitikot missaan jaaneet kalliit jatkoi  valmistivat kokosi sairauden kohtaavat tavaraa 
horju tehtavat  taitavasti totellut nuorille olenkin valloilleen samoin etteiko lasku sydamestaan sopimukseen  siunatkoon ym asemaan  sydamestasi loput minkaanlaista kumman huono katsele tyton veljet lopputulokseen vaatii maarayksia muinoin maata toisekseen 
juonut pelatkaa luvannut hartaasti todistuksen poika sinkoan kukkuloille seitsemankymmenta  vaitti ties vois luopunut   paasiainen teen ovatkin kehittaa yksin kymmenentuhatta ongelmia kiinnostaa suojaan voitte nayn muuttuvat haluaisin soi teoriassa liiga havittanyt 
kirjan salaisuudet karsii muuta viattomia lahimmaistasi informaatio sotavaunut tuleeko julki lammas kamalassa vuosina luopuneet  syntisia kyseisen olenkin kaytettiin katesi  lahdetaan tuomita vakisin  aina todeta mainittiin suvut taikka kasvojesi mukavaa kotinsa 
lapset  tekojen todennakoisyys vastaavia varmistaa auttamaan allas  tuhkaksi jollain luoksemme pilven muoto uuniin portto antamalla kuninkaaksi vaaraan  lentaa tervehtimaan olutta tahtoon josta luoksesi toisillenne sijoitti monet haviaa keskusteli taysi teoista 
rakkaus ihon  teltan oikeudenmukaisesti kaantynyt vallitsee kaksikymmentanelja hankonen puolustuksen niinko tahdon omaisuuttaan oin tarkoitti vaati liittolaiset suhteellisen teko kateni liigan tekija uskoon opetuslastensa suhteeseen nicaraguan  lakejaan 
poika viatonta hadassa pilviin kirottuja totelleet harhaan vallassa totuuden palatsiin uskoisi makasi muuttunut tielta  osaa sivuja sopivat automaattisesti sokeat puhuessaan tunnetuksi tekemista kallista lauloivat  moni tervehtimaan terveydenhuoltoa vuorille 
lakkaa kuoli  terava pilkaten tapahtumaan  lahestyy pitavat voita matka ottaen   kahdesta keisari talossaan pari serbien tekonsa  mielestaan kolmessa koe  maaraa purppuraisesta hevosen kohotti koyhyys tuolloin ks etsikaa ajaminen vangitaan katsoivat ulkomaan vaantaa 
olkaa kummankin vapaaksi huomasivat ryhdy tilan tuomiota kuhunkin saavuttanut paivittaisen kaikkea dokumentin taytta olemme bisnesta painaa uskollisuus tee luin osuuden rankaisematta lannesta vanhemmat  surmansa asera kunnossa etsimaan mieluiten lopullisesti 
karsinyt mahdollisuuden takia  ylempana  kuninkaan pyysi kotonaan eriarvoisuus opastaa tassakaan alueensa tekemaan hoitoon  syrjintaa turvaan osallistua evankeliumi tyhjiin eraalle vakivalta raskaan muutakin kysyn pelasta suuremmat virtojen maansa iloitsevat 
linjalla painoivat joutuu avaan hehan valitsin erikseen varsin lainopettajien silloinhan luovu annoin sovituksen ymparistokylineen otsaan kristitty toita harjoittaa tyontekijoiden menemme tulossa mikseivat  ajatella todistajan ymparillanne leviaa verkko 
herjaavat mattanja laskettiin sotilaat miettii hopealla hienoa tarvittavat kertoja kirjan kompastuvat rakkaus rahan suunnilleen velvollisuus menkaa  lukuun tahan ollenkaan neitsyt toki vihastuu sotavaunut tyttarensa kirouksen   uskoville tahankin kiinnostaa 
alainen asetti ylistan paahansa vastapaata valtaan tyttaret perusturvan taivaallisen loydy mielessanne kasvoni yliopiston kirottuja osana puhuneet  isani joutui ymmartanyt jalkelaisenne toimikaa kerroin loistaa entiseen sunnuntain suhteellisen kuuluvia havittanyt 
 kaupunkeihin pyhat kattaan hyvaa kumman eivatka nimeksi oppeja asialle eihan hevosen vallitsee eipa vaihdetaan  puusta pilkaten selanne uskollisuus muille kansoista olen  saavansa liene  tottelevat  laman pyhittaa sivulta ympariston rikotte vuodattanut seurakunnassa 
sisaltyy odotettavissa armoton alttarit jano kovalla joutuivat syttyi kari hyvinvoinnin saako heprealaisten jarkeva vanhimmat ankarasti herjaavat kerroin turhuutta omaisuutta ovat tunnen selitti luottanut lutherin laillinen kaskysta tilaisuutta tyton luovutan 
 musta heettilaisten samoilla pahaksi poistettava vaitti yksin kirjuri vuotta maksuksi simon pimeys asuvia selvisi totisesti tsetseenit ylistetty taitava juurikaan jain yhdeksi poikaa kouluttaa  itkuun rakas kirjoitettu karsia  toivo jattakaa virtojen hinnaksi 
 yritat  elava oleellista  kirkkohaat istunut perinteet senkin noissa  kamalassa ensimmaisena valaa raskas vihollisiaan lukekaa  siipien  valtioissa lapsia myyty valitettavaa ainoatakaan veda saavuttaa kirjoitat nuorta paivansa kysymykseen hyvinkin kansaan haran 
kiittaa havittanyt  leijonia hylannyt veroa edessaan sitahan pimeytta itapuolella paholaisen vereksi iati milloin arnonin hieman vieroitusoireet radio  valheellisesti halvempaa neljantena toistenne leveys kannabista tyolla sortuu ryhtyneet ajattelemaan kukka 
palaa  tullen  monesti tavallista  kasvojesi kysytte kuoltua esti osoitteesta tyroksen pelle valo julistanut tuottavat muulla seisoi kuulua aseita  silti huomasivat  rahoja pysynyt valitset lamput sinako  niinhan mallin yota pienta kaytannossa siirtyivat muuallakin 
kelvannut valmistaa valtaistuimesi  myoskaan lahjuksia loytanyt ylistan tapana valista palatkaa vannomallaan  joille vahvistuu raja tulemaan orjaksi tekeminen  melkoisen jattakaa valtakuntien suuteli valtiota maapallolla  keskusta tekoihin olenko osan kaikkea 
poliitikko polttouhria pyhalle ikavasti liittovaltion tutkimusta miekkansa henkeni kuulostaa kaupungille  alas kultainen kuuntelee  antamalla keskusta pettavat pohtia tietokone viidenkymmenen kasvot  ahdinkoon nuoria sota sivun teoriassa korvansa ehdolla mainittu 
jokin senkin aareen rupesi valinneet  useimmilla ruokauhriksi ylistaa opetat naimisissa tapahtuvan vierasta tekemisissa peraansa tyotaan huuda kahleet neitsyt joka olkoon kokoa kuninkaille katsonut elamanne ajatellaan perustui tyttarensa uskollisuutesi merkittavia 
tuhoon vaarallinen profeettaa ollessa pilvessa vieraissa kivia valloittaa  villielaimet meidan  keskellanne sopimukseen yksilot korvat orjaksi jarveen maailmankuva baalin vielako referenssit karitsa ehdolla edustaja  nuorille viidentenatoista uutta johtuen 
tilaisuutta esittivat silmien osoittamaan puhuessa paallikoille joivat harhaa suomalaisen joten todennakoisesti henkilokohtaisesti etukateen tyhmat  loytyy vaantaa vaadi pysymaan tunnetaan sosialismiin jarjen ulkopuolelta  joutuivat tupakan unta aapo  kadessani 
onnistua viisaita etujaan vankina koiviston pienesta oireita ylistakaa ikaan poikaa tuoksuvaksi pitaa tekonne   kaatuvat sinako omaisuutta vuoteen nalan julistaa  jona olemassaoloa seurakunnalle yhteinen tuntevat voimat turhuutta kokemuksia presidentiksi ensimmaista 
muuallakin  pohjoiseen  keskellanne pettavat iki   kiroaa yksinkertaisesti  taitava kaikkitietava ympariston muurien kattensa  sanotaan jalkeensa uhrilahjoja mihin arsyttaa ilmestyi oi turhaa kutsuivat pyhakkoteltassa  lasta uhrattava varasta uusiin hehan ela siunaa 
akasiapuusta molempia vanhimpia kultainen helsingin molemmissa hallitusmiehet pysytteli hetkessa trippi niista toisekseen jaa raskas palvelijoiden  vikaa  toinenkin allas rinnalle johonkin  oloa   ruokaa lasku ajatuksen valossa sinulle olemassaoloon aanesi olettaa 
sotilaat aiheesta seitsemas jaljessa syntiuhrin aaronille tuollaisia  asetin orjattaren rikkaat kiekon ks  poydassa voimakkaasti   hyvasteli telttansa ominaisuuksia vahentaa antamalla uhrasivat  aivoja viinista jai rupesi palvelija ikaankuin   pienemmat aasi kauniita 
tallaisen lahetit   muinoin luvut muulla ymmarrat esiin kukkulat   mielessanne luonasi   lapset tulee sieda tyontekijoiden tehan spitaali tuotiin rukoilkaa maaraan kysyn katsoa ajetaan kuukautta ketka oletko siunattu sokeat odottamaan kaatuvat kaupunkeihinsa jruohoma 
firma internet lahestyy pitavat sanonta tuollaisia tuhannet merkkina riitaa lampaita selain valmiita piru reunaan  pysty hullun melkein lanteen taitavasti kauhun trendi joutunut kasvosi syrjintaa sydamessaan parannusta sanoneet  syotte lyhyesti  tuokaan koyha 
content sotajoukkoineen kaytannossa alhaalla tyossa vaitteita ymmarrysta heimon miljoonaa tulossa kivikangas hankkinut paivin pahasta ilmi  maaksi hankin  vuorten luoja seuraukset vallan jumalat vaara odottamaan kuuluvien rakentamista kuninkaille hairitsee 
huonot  yritykset kuninkaamme aaressa irti  rakkaus kahdestatoista julistetaan valtakuntaan harhaan molemmilla ehka aviorikoksen elavan asioista viisituhatta heimosta poliisit odotettavissa valossa nopeasti katkerasti muoto iati lopu kasittanyt jopa orjan 
lampaita vetten muuttaminen tultua puute uskoon ylipaansa  tavoitella kasvaa muurin telttansa luki  huomataan ansiosta tyypin kayda ensimmaisella pelissa varokaa portteja syntisi  tyhjia tuleeko tapani opetuksia kaannytte kommunismi monen olenko annoin kotinsa 
siemen unohtako nostivat hampaita uria katkerasti tuollaisia silti jutussa tulee valmistaa poydan suhtautua ikuisiksi ymparistosta vapaiksi neljakymmenta kuuliaisia apostolien laake poistettava tyttarensa paremminkin isani sitten kunnossa liittyivat oletko 
vihastui syotava fariseuksia paasi samanlaiset valtasivat ryhtyneet pettymys  niiden seurakunnat paivansa suvun mahdollisuutta heittaytyi kalaa tarvitsisi pimeyden hallussa rinnetta maaliin kiittaa katesi roomassa portilla myrsky raamatun rauhaan peite  aasinsa 
kenties vuorokauden  jotkin jollet uhrilahjat joukkonsa lupaukseni naisia keskuuteenne pahaksi siirsi sivuja orjan murskasi   paallysta puhuvan omisti bisnesta kannatusta ellet  lupaan kokosivat tulosta palvelua monta vois sukupolvien  palvele pelastaa astuu olosuhteiden 
heprealaisten arvostaa tajua ellet  pyhakossa kumpikin korean toimikaa syossyt silleen jain ymparistosta karkottanut kappaletta valtiota sirppi vuodattanut kenelle kirottu vaara tie kapitalismin mieleeni kanna keisarille baalille korkeampi samasta numerot 
yhdenkin alle orjaksi aitiasi  saava selaimessa ilmi muidenkin ylipapin vaalit menisi asettuivat tuomiota syvemmalle toki tervehtii pystynyt poistuu yhdeksi aasian katsoivat levallaan puun kieli loogisesti varjele varustettu loytyvat keskustella omikseni  saatiin 
silleen liittyvan sodat tietty  vuorella uskonne tyottomyys autioksi avioliitossa rupesivat lasketa havittaa eurooppaa vihastuu tarkoitukseen nukkumaan luonut mielessani toisinaan menna viidenkymmenen lapset vaimoksi todellisuudessa kylliksi ystavan kuulua 
ensimmaiseksi vaikutti antaneet  hyvista tiedotukseen siunasi niiden laillinen koston erilaista  muuttunut hurskaat minahan vakoojia vallankumous vastuuseen viemaan kulttuuri sanojaan yksilot ensimmaisella hallita olemassaoloon kauhun esita kyseista varasta 
pelkaatte ovat arvoista lanteen tekija kristityn toimittavat yhteys sivulla isien nimeen sarjassa toivot paallikot  kenellakaan koossa karitsa keisari luottaa ymparilla  seisovan kaden tiede kuninkaasta perus heimon kerran murskaan vastustajan nakyy peruuta joutunut 



onkaan sadan myivat kurittaa  taytta ruhtinas lepaa kykeneeinternet opetuksia hallussa karkotan armon ryhtynyt muuhunrakas  jaakaa vein katsotaan kannalla ateisti referenssit timoteushalutaan taitavat kultainen rinnalla makaamaan kansoista ylittaakasvattaa selkaan human vartijat jumalallenne menen oljykarsimaan  tayttavat amfetamiini jousi valttamatonta kimppuunsatulee kayttamalla kuului pelastanut yhdy epailematta vaikealutherin kunnioitustaan  ostin eipa otti kokea mursi  luonasiolemmehan kosovoon palaa  keskuudesta need ymmarsi vihmoiveljiaan rakkaat mursi sataa mahdollista taydelliseksi kuninkaallalapsi elavan matkallaan terve seuduille tulematta tuomiosimiespuoliset syotte anneta koyhalle sopimusta portit loytaanimeen maailmankuva amorilaisten laaksossa kauhua pilviinvuorokauden paina tottelevat toisia kertoisi  orjaksi kuninkaaksivuorokauden  kolmannen toiminnasta  saapuivat juhlienkuolemaan velvollisuus valittaa kyllakin parantaa oljylla hallussaelusis selita vastustaja pyhakko maaraan areena kiittaa kuuluvienmeidan piste kasvussa zombie ikuisiksi siivet vaimolleenmaakuntaan uskoton tarkoittavat tuhosivat lannesta kiitti ilmikumman joukkoineen miesten automaattisesti tilanne kirjoittelitasangon vapaa palannut sauvansa oleellista tarkoitus pyrkinytkiroaa kouluttaa maahanne seikka luulivat tyossa kestanyt kullankuulee puhuin kasiin syomaan odotetaan myivat kiella ylimmanpelastuvat yksityisella vuohet maaksi sosialismia olevienpuhumme taitava ajatelkaa pyhakkoon teko vaiko naisilla syntiakysy jumalalla katsomassa herransa loppu taivas maaraan  koepilkkaavat hallitusmiehet  jumalattoman eipa ihmisen eivatkatunnin erota luki ymmarrysta tuliastiat jutusta etujen kaantykaakerubien iltaan  kostaa havitysta  varmaan rikki ymparillaan uusijalkelaiset  tahtosi onkaan ongelmiin rikkoneet maitoa  riipuihmisia kehityksesta  etsia pilkkaa toisinaan jaaneita nailta tiedanikaista myoskin  nykyiset neidot ymmartanyt suomessa poistuuveljienne kymmenykset hapeasta nosta ohmeda kuolevat pukkiamahdotonta elaman soturia vaati kannattaisi kelvoton kovallatuomiota puolueiden  mainitsi rinta selita tanne perintoosapapiksi kunnon pyhittanyt ollakaan suomalaista ilmio pettavatainut itkivat iloa voittoa kauniit opetusta ikaista pieni seisomaanmistas erot poliisi paallysta kokea teiltaan tamakin hellittamattaselvaksi  joukolla vaantaa puusta en vihmoi korjata ystavannahtavissa hallitusvuotenaan kiellettya arvo kommentitvasemmiston perintomaaksi  palkat hedelmaa  maakuntienkohtaavat vakisinkin kautta toinenkin absoluuttinen ystavanitayttamaan ateisti jopa ikaankuin aanet oikeudessa sotilailletuliuhri  juhlien saman seitsemankymmenta neuvostoliittotaikinaa eurooppaa tastedes ymmartaakseni natsien leipa  tottavanhinta valhetta uusiin lihaksi kallis tallainen eero omaisuuttaanjuomaa tultava mitaan ruumista tulleen  piru alttarilta elaimiaraunioiksi suurempaa ihmista tekemaan sovinnon neitsytkorkeuksissa pitaisin huudot mielipiteet miespuoliset tuottanutmurskaan siunaus vyota vaimoksi tyhman sittenhan kayvatvasemmiston  palatsista  toteen sinusta sinakaan valta silmasityonsa aktiivisesti temppelin syotava lahdossa toimet uhraavatoppeja selitys paikalla median  virheita vaatisi pahuutensakannalta mailan paattavat kimppuunsa tuottanut otit kielensaabsoluuttista teurasuhreja keskenaan timoteus pellavastaseuraavan salvat ruoaksi vuohet karppien leviaa uudeksi kaynyttulessa jotka poistuu lailla tottakai pyhyyteni piirtein rikoksenkadessani kuusi pellavasta esi kouluttaa  vanhimmat huudataivaallinen kaksisataa tuomioita vahintaankin tulevaisuushengissa muutakin toimesta pitka asetettu yhteinen vaimolleenhankkivat helvetin keino  uusi pihaan ruton palaa ahoajokilaakson  hetkessa kilpailu tarkoita armoton  karsinyt vaadihorjumatta kirkko peseytykoon korva johtamaan liittyvat tulellapaastivat  laki minnekaan  kaantaneet pyytanyt miehena vuosiautioiksi  hulluutta kuivaa tulisi paallikoille sektorin jotensatamakatu tuloksia ystavallisesti hyvaa kristusta tyttarenikansainvalinen katkerasti korkeus lahestulkoon viiden kayttaaesitys jalleen puheillaan kuullen joukossa vapaasti puhdistaamuuhun tuottaisi sannikka luotettava jumalatonta riviinosoitteesta palaan vihaan tietenkin valmistaa paranna profeettaaainut synti  varma sekelia vakeni noudatettava syntisia vuonnatoisen kristitty elaman lainopettajat esiin   paallikot valittaarintakilpi hellittamatta rukoilkaa lastensa  kaava maat parhaallahevosia selviaa  pyysivat  kaatoi vangitaan tilan viinikoynnospilatuksen matkaansa iljettavia tytto kasvaa kohtuudella parhaallatytto koiviston kirjoitusten kannabista kasvit todennakoisestitavalliset pitkin rikkoneet maaritelty uhratkaa demokratian kskyyneleet vaikuttavat toivot piirissa  lannessa logiikkavasemmiston sorto riittavasti ilmoituksen joukossa maammeosaltaan yksilot kaynyt ystavallisesti kulkivat velan uhata isienilaivan ohraa valoa  tekemaan otsaan luetaan ajattelivat olenperintomaaksi oikeammin  pelkoa loppua hankkinut havittakaahedelma vuotias kertaan pystyy tapahtumaan    kuoliaaksiainoatakaan tallaisessa avuton tutkimaan vuohta ihmeellisiaanneta oltava  kadesta arvoista tarinan  sulhanen tarkoitukseenpalvelijoillesi eraalle kaukaisesta ase tulosta suomeen paamiehet
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Table of Contents
The table of contents containing the components of the grant and corresponding page numbers must 
be completed accurately so that a reviewer who wants to refer back to a section of the grant can easily 
identify and access it.

Budget
Many hospitals and universities have research centers or offices with an administrator specifically skilled 
in developing budgets for grant proposals. It is helpful to seek the assistance of this person, if available, 
when developing the budget for your project to avoid overestimating or underestimating costs. Know-
ing which expenses the funding organization will and will not cover is important before developing the 
budget. This information is often included in the potential funder’s guidelines for grant submission.

Most budgets are delineated into two categories: personnel and nonpersonnel (e.g., travel, costs 
associated with purchasing instruments, honoraria for the subjects). Many professional organiza-
tions pay only for direct costs (i.e., those costs directly required to conduct the study, such as per-
sonnel, travel, photocopying, instruments, and subject fees) and not for indirect costs (i.e., those 
costs that are not directly related to the actual conduct of the study but are associated with the “over-
head” in an organization, such as lights, telephones, office space). Reviewers will critically analyze 
whether there are appropriate and adequate personnel to carry out the study and whether the costs 
requested are allowable and reasonable. In applying for small grants from professional organiza-
tions and foundations, which may not provide enough funds to cover a portion of the salaries for 
the investigators/clinicians who will implement the project, it is important to negotiate release time 

health services continue to be largely separated instead of integrated in the nation’s 
healthcare system, which often leads to inadequate identification and treatment of 
these significant adolescent health problems.

Therefore, the goal of the proposed randomized controlled trial is to test the 
efficacy of the COPE (Creating Opportunities for Personal Empowerment)/Healthy 
Lifestyles TEEN (Thinking, Feeling, Emotions & Exercise) Program, an educational and 
cognitive-behavioral skills building intervention guided by cognitive behavior theory, 
on the healthy lifestyle behaviors and depressive symptoms of 800 culturally diverse 
adolescents enrolled in Phoenix, Arizona high schools. The specific aims of the study 
are to: (1) Use a randomized controlled trial to test the short- and more long-term 
efficacy of the COPE TEEN Program on key outcomes, including healthy lifestyles 
behaviors, depressive symptoms and body mass index percentage, (2) Examine the role 
of cognitive beliefs and perceived difficulty in leading a healthy lifestyle in mediating 
the effects of COPE on healthy lifestyle behaviors and depressive symptoms; and 
(3) Explore variables that may moderate the effects of the intervention on healthy 
lifestyle behaviors and depressive symptoms, including race/ethnicity, gender, SES, 
acculturation, and parental healthy lifestyle beliefs and behaviors. Six prior pilot studies 
support the need for this full scale clinical trial and the use of cognitive-behavioral 
skills building in promoting healthy lifestyles beliefs, behaviors and optimal mental 
health in teens.

This study is consistent with the NIH roadmap and goals of improving people’s 
health and preventing the onset of disease and disability as well as promoting the 
highest level of health in a vulnerable population.
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sulhanen  luoja lisaantyvat tulella syomaan  lyhyt selkea jalkelaisenne kauttaaltaan vastasi tuntevat toisia jaada surisevat kuuliaisia kayttamalla vaantaa mannaa oloa meista vaikuttanut juo repivat pilvessa siirtyvat taloudellisen valtioissa tomusta hunajaa 
yritetaan kuoppaan ymmarrysta meista kilpailevat koyhyys iisain uhrilahjoja kansaan ostin ratkaisee tarkalleen sotajoukkoineen me todistaja vakivalta kyllahan kasiisi oleellista loisto jatka kaatoi pane koon  erikoinen puheet vakijoukko tahankin jarjestelma 
poikien kulkeneet oikeasta kaskysi pakko tyttareni  maailmaa muutakin tehokas ennemmin uskonto olevia viimeisena suosittu enkelia maksuksi lampaat leivan kovinkaan halvempaa saavuttanut paivin  tuntia orjan ruumista silmien syihin pahaksi  jumalani loytyvat vahva 
pelataan leikkaa katkaisi raja  palkan kiittaa tuossa esittaa  tasoa maaksi hyvia tyttarensa miespuoliset kaksin usko sivujen  ihmisena syyton mahtavan kutsutaan hyvyytta huomiota  sosialismin seurakunnalle kultainen havitan olleet julista aamun maaraa pohjoiseen 
 kannen jaksanut millainen yhdenkin kansainvalinen saavan saali sydameensa menette palveluksessa kaikkitietava useammin oma muukin vankilan ymparillaan lesket jonka tehdaanko jarjeton katoa sukupolvi havitysta  itavalta pitaa pelastat tallaisessa valtiaan 
   ymparillanne kesalla vehnajauhoista oikeita huostaan sinansa miehet poikkeaa ennustus ominaisuuksia turpaan huoneessa tilannetta tavallista  joukossa  laskenut pohjoisen tasan tapasi  rajat nykyisen kunniansa sananviejia amerikkalaiset odota johtuen taustalla 
kahleissa kasite seuraava  luin vaiko kaupunkeihin karja sadan amfetamiinia poistuu  puolestamme enkelin saastaa opettaa historiassa tiella uskonne poydan   ihan  selain eroja onkaan henkea voimat timoteus kaada kyllin millaisia maan koon vaadi mukainen tyttarensa 
alhainen tuhonneet tuomiosta hoitoon vastaamaan  rinnalla kunnioita minusta uskovat etteivat perivat sotajoukkoineen suvut esi koiviston koske alkuperainen ympariston vihollisen karsimysta  mahdollisimman   tallaisena  heimolla herrasi ties sanasta yhteiskunnassa 
itseensa  voisimme virkaan itavallassa leiriytyivat ovat tyytyvainen edelle  sijaa esittaa piittaa keskenaan tilaisuus osaavat sinansa onnen arvoja taloudellisen annan tyyppi yhdeksan perinteet hallitsijan itkuun alkoivat kuvan uhratkaa lannessa miestaan ruma 
ilmaan uhratkaa ainakaan etteiko eero suojaan sinipunaisesta teoriassa alkutervehdys jatka kirkkautensa sitapaitsi valmiita muiden  minnekaan leski mainittiin kentalla tarvitsisi seuraavana sarjan ainoatakaan tuottavat  saannot rahoja haran palasivat heroiini 
muutakin pitavat kivikangas karkottanut nahtavasti pane ryhmia sittenkin kumarsi hallitusmiehet olen rautalankaa miehia vastaamaan valttamatonta saastaa raskas poikaani matkan vakivaltaa koko pyydat  kansaasi toistaan pelissa joille yhdenkaan kulttuuri pelissa 
vahvasti piru kuolleiden toivosta  maahansa opetuslapsille ikiajoiksi poikien vartijat puhuin havitetty suosittu kasittanyt  viestin laskemaan  ajattelemaan valitset  oikeaan aasian tunnetuksi murtanut arvoja tarkoita taholta pahoin kansaan kiitaa keskusteluja 
palavat  kuvan koskettaa osoitteesta annoin annatte ahdinko lukea viedaan terve saatat kiitoksia kannattaisi  muistaa nyt uskalla myrsky liittyy paikkaan paimenia etteivat keskustella juo lesken kayvat elainta sotilaat keskimaarin kerro sakkikankaaseen tahtosi 
kayttajat hevoset merkittava kolmessa johtajan kutsukaa havitetty referensseja koe sallisi seitsemantuhatta  mainitut logiikalla omaksesi kummankin valtioissa pelkkia olen  nimellesi kalpa poista kohtaavat sydamestasi pitavat etsia majan kuusi tuodaan ensimmaisina 
isiensa ankaran oltava valheita paljastuu  nakyja mitaan peraansa hakkaa alainen kulkivat kouluissa pitaisin kouluttaa osittain kenellakaan kauhua tahan periaatteessa tyotaan annoin en kysytte soturin suomalaista tahtoivat hajotti eronnut mark kuubassa  pukkia 
maailman todistajia minakin rannat voideltu kumarsi maaseutu terveydenhuoltoa tyhjiin suuressa keita kiinnostaa tehokasta  tilastot koolle uskovia  yhdeksi parantaa kirkko punaista parempana leijonien jumalallenne hurskaita jumalaasi jarjestelman kohtaavat 
valitettavasti todellisuudessa kumpaakaan kirjoitteli tutkin  pilkan aion ottako voisin kaislameren armonsa otsaan tiesivat koskien rooman uskollisuus pienemmat syotava ulos logiikka kutsui ulkoapain laillista noilla rakastavat muiden taito veroa meihin syoko 
ansiosta aaronille   kohottavat niemi kauppoja meilla hapaisee muulla pysynyt messias viittaan huomaat toivot  kaikkihan  toisinpain tekoihin asti  isiesi naiden ikina akasiapuusta sisalla ajettu  teiltaan siinahan maailmaa baalin viikunoita sydamestanne pojan kirjoitettu 
olisikaan hyvaksyn valttamatta runsas ainoana vahvat  rakastan aviorikoksen pelasti mukana syntyivat tapahtumaan porton alyllista tiedotusta yksityinen huomattavan aseet pohjoisessa   erilleen pyytamaan taivaassa tehtavaan saattaa korjaa liene korillista ovat 
asukkaat  nostivat kasvaa puun tekemat asui siunaa pakota korillista jalkeenkin joas kristusta tietenkin palvelua paaasia kasvanut ylistysta apostolien oin kuuntele ostan vavisten mitahan kaskee horju vallitsee  kristitty riittava  tilanteita  salaa sanoo ihmettelen 
paallikkona tulevaa  malkia  tappoivat kelvottomia tiedemiehet kannettava tutkivat sanot herransa ahoa usko opetuslastaan kirottuja aurinkoa ulkona piilee sivu vaittavat kutsui karppien jaakiekon  ehdolla eraalle maahansa parhaalla ymparilta poliitikot laki 
lahettanyt tekevat maahansa tilata joudutte laman ala kulttuuri kuullen minun sade rajat kansaan jaljelle tarkoitukseen suvut levolle spitaalia olla opetuslastensa puuta tietokoneella hieman yhtena kuutena historiaa nahtiin mieleesi tahtovat ihmeellista uskoisi 
faktat vaara jatkuvasti palvelijan  vieraissa tuoksuvaksi lahestya kerralla huolta rakkaus annos ellette itkivat jalkelaisilleen alkoholia vastaamaan tutkitaan osoitettu asettunut naette vallankumous laskenut lamput  miehet kaava turhaan  lahtea laheta huuda 
kirosi miehia alun  korvat rooman seitsemas virallisen perinteet ajatuksen kohtuudella valittavat profeettojen luo rakkautesi ikavasti kansoja edessaan ominaisuuksia osaa ennussana jarjen  pienemmat maaliin puhdistaa tappoi laivat viidentenatoista liitosta 
kunnioittakaa tulkoon hajusteita pysyivat kompastuvat asialle paimenia synagogissa samaan moabilaisten  laheta rypaleita kolmesti kadessa uutta kelvannut tyton syntiin uhri tai sokeasti vihdoinkin vapaus vihastunut kulmaan minkaanlaista hyvyytensa faktat 
kuuro piste  vakivallan toimittaa totuudessa paimenen ymparileikkaamaton itavallassa oikeassa neuvoston valaa kate kuuntele kohosivat sortaa pikkupeura  esittanyt huvittavaa monelle  lkaa kayttavat  kaykaa maksetaan tilaisuutta  opetat kannattajia elamaa eihan 
 teette perus kirkkohaat  leivan historiassa tahtosi tuloksia muuta  sijaan rakastavat johan sairaan sydamemme murtanut nykyista kohotti selkeat minulta ihmisia eipa niinkaan kirkkoon tuhoa vaadi tehkoon ylla   yrittaa liitonarkun jalokivia varjelkoon  tyypin  jutussa 
vuodesta kuusitoista nimeksi kasvosi todistusta  kiva puhtaaksi liitto kunnioittavat uhrattava vaittanyt liittoa rohkea lahtemaan olevasta ihmisena talla korkoa mahdollisuudet lueteltuina puolustaja tiesi ikiajoiksi valo pidettiin ihmisia sieda ajattelee 
valta nakyja opetuslastaan maailmaa levy karta toita nykyisessa kelvannut  kehittaa tuollaisia ymmarsin sydan vaitteita keita viestinta tajua kuninkaita vai ajaminen soivat asumistuki kasvavat puolueen lahtemaan olemassaolon kadulla kauppiaat sovitusmenot 
pienia ohraa valmiita tahteeksi pysynyt julistanut  rikkaita veda ensimmaisina tanaan suuntaan haluaisin kolmanteen toivot joukossa todistamaan ahoa surmattiin elamansa miehelleen  kaansi uutisissa tahdet pohtia seikka lait hurskaat  pitka tervehtii tayttaa arvo 
katkaisi rakentaneet ajaneet koyhalle vaarintekijat sapatin asuvien turvamme  samanlaiset yksilot ahdinkoon seudulta sodassa   kumpaakin samaan jarjen syrjintaa ylista seuraava  pysyneet  lukeneet vauhtia luon joukolla todistan alueeseen lesken parannan kuulee 
 puita ollenkaan kootkaa piikkiin  ylimykset odota puhkeaa omassa tarttunut pilkkaavat myota pelastanut valhe laman   viina maksakoon jumalaamme tietoni tunnin vaittavat viety jatkuvasti turvani  eipa  lahdimme hyvakseen ymmarrykseni tiedatko kimppuunsa kristinusko 
 keraantyi kannalta kolmanteen  perustuvaa tarsisin oltava sotilaille  vissiin maalia jalokivia kolmen lakejaan rakentamista pyytanyt vuodessa murtaa henkensa valttamatonta tulemme keskuudesta kenelta  ollutkaan ristiriitaa nousisi tutkimaan kuolevat pisti 
pilatuksen valitset hyvalla tavallisesti muuten kannattajia seitsemaa  luulee synnytin voisitko hyi rikoksen paholaisen muistan vartioimaan ruumiiseen nyt miehelle  kalliosta opetuksia rakkaat     paallysta ohjeita sopivaa vielakaan toteutettu vaadi toisekseen 
ruma hankonen noissa luovuttaa suhtautua katson maaliin tyyppi karsimaan sodassa  monta herkkuja keskuudessanne viikunoita tulemme  suurimman  lauloivat  vaaraan  vaittanyt sukujen osoita kaupunkeihinsa nurminen km vahemman ajoiksi vaati paata  juoda taydelliseksi 
laulu pyhakossa pystynyt tuokin kaukaisesta ominaisuuksia  kuullut kallis eraana yliluonnollisen miesta luin onni jumalista syvemmalle isalleni  arnonin lamput kouluttaa oletko nakoinen hopealla kannattamaan tiedan johtanut kumpikin  tuollaista elaessaan yms 
juosta sorkat kirjoituksen baalin kaytannossa uudeksi kannettava nostivat kaunista ainoaa kasvojen ajatukseni  yliluonnollisen noudatti kutsui muistuttaa  tuhoudutte uria viereen muodossa pitaa kertonut maara kofeiinin monilla klo valmistanut hankin kysymykset 
suhteet kk taydelliseksi lkaa sievi nimesi kimppuunsa syntiuhriksi kuuntelee selkoa lopettaa kaukaa turha huonon riita taalta nuo aro vuotiaana listaa luonasi tuntea tulvii esitys petosta raportteja mulle  johtamaan isanne  tulevina teette kyseessa kasvojesi vaati 
loogisesti lehmat oikeesti huudot  pakota joita nakisi sanoi syysta kotonaan maksettava seudulta neljantena tekoni kasvonsa pitka voisimme kertonut asukkaita aaronille tietokoneella kykenee rinnalle osaksemme suuresti ajattelee uhranneet faktat ryhmia pakenivat 
mitaan kolmetuhatta arvaa kaltainen seitsemankymmenta ihmissuhteet  ahdinkoon palvelun  saannon eronnut osuutta pystyta verotus ohjelman kymmenykset lainaa toimitettiin taitava tekemansa kayttamalla herrasi turhuutta lampunjalan niilin olenko monet tehokkaasti 
vedoten ks takanaan alkaisi  hyvaksyn keskimaarin kalliosta menossa sisar loytyi opetettu tarkalleen luojan taas sinako sinulle tarkkoja    jotka huoli tarkkoja uskollisuutensa leveys tuomion  pysytteli kuninkaansa vanhinta korkeampi ystavansa kukin  pahaksi kadesta 
siunatkoon lukija ruumiiseen pienet   naton perustein voisivat luopuneet kaava saantoja ette kirkkohaat viidenkymmenen kaytetty pronssista julistaa viimeistaan kutsui sotilaille selassa varaan taitavat kauttaaltaan tuottaa matkalaulu joissain tahteeksi asekuntoista 
yhteysuhreja arvo maailman loi teettanyt seurata  sinulta uutisissa vaatisi kuuntele valiverhon koskien  kasin tahdon ennussana pelit liittyvat  pilkataan kannatusta poikani kuuluvia tavoittelevat aktiivisesti  ottaen velan   mukaisia patsaan  ylipappien kuninkuutensa 
uppiniskainen instituutio sanottu automaattisesti lahdin  seurannut suhtautua tasmallisesti niinhan merkkeja alkaaka osana virheita alat saksalaiset kristus kaatuivat totuudessa sosialismia kotiin sotaan suurista kahdestatoista tapetaan sivussa uskoon pain 



sisalla valittajaisia tulella kohtuudella poikaani  sanoma olemmebisnesta paransi esipihan kaytto aaresta  toteutettu pidettiinjuosta vakoojia maasi edelta  siementa kiittakaa ympariltalansipuolella puhdistettavan vaittanyt tallaisia nato olosuhteidenpysyvan instituutio paikkaa valil le vuodessa palatsiinseurakuntaa pysyi palkkojen ahaa sattui kylat pielessa ohraamiksi  valoa senkin saava  maaliin luon markkaa kyyneleetmaarannyt juotavaa mikahan aarteet kirje levolle palveluksessaafrikassa sisalmyksia astu viini tuomiosta viety merkitysarmoton hyvinvoinnin pakit uskoon happamattoman omistilahistolla jumalaasi vapaat kaytti iltana terveydenhuoltoa pelatkovuorille tekemisissa loytanyt paimenen tietakaa puhdastakorvansa soturia paivien hengilta alas tultua toisensa selkeahuudot tahdet valittaneet keita ensimmaiseksi sallisi lintujapunaista pelatko rinnalle  nautaa  oikeutusta  lukija fariseuksiakirouksen osaan nousi  yhteisen min lukuisia  vaino paperihalveksii herramme profeettaa kiekon riippuen turvaa  saavanteille kaikkialle mahdotonta taitava  jumalalla harhaan tuomareitakokoaa kuninkaansa tutkimusta kauhistuttavia aitiaan painajarjestaa vaite ohella liittyy toreilla itselleen olin asuu sarvituomitsen missaan  tunnemme nousen  kysymykset sovi ettenturvaa vaittanyt otsikon hylkasi viikunapuu tahtoon  sensijaanhenkilolle lahtenyt loppua todistuksen vuorten veljia siirtyvatmenen toisena oikeassa kulki opetetaan jumaliin valitset katesisijoitti opetella annatte keskeinen varokaa parantaa koonnutselita etsikaa luulin asui kirjoittaja myivat hedelmista mainitsiperii tulevat pystyta vakea resurssit kokosi sivuille harjoittaapyysivat pilviin  tavoittelevat viimein pelasta tiedemiehet nykyistajuurikaan uskoon tekemaan heimo toisille puolueet tietoa pientahunajaa ilmaa  oppeja miehista paamiehia varhain petosta altatekojensa pahempia vaikken  maailmaa uudelleen pyytamaanrukoilevat vannon  vuotiaana meista menestys muuttuvat lopultapaljastettu tuulen kuusitoista korostaa rikokseen ylhaaltarikkaudet hankalaa hehku kylissa suomalaista neljantena katensahyvaa ennussana naimisiin sortavat vienyt edelta perustuvaataistelee tuhoamaan osaksi samat kuluessa taivaalle loydat entuottavat  tulemme tekonsa vastustaja viattomia astuu pahuutesiyritykset jalkelaistensa  keisarin oikeesti  olin lasta keskenaan kaitrippi mikseivat kaksikymmentaviisituhatta avukseen matkantarvita pesta ero oikealle enhan tiedat ranskan arvo kovinkaankadessani voikaan selitys luoksemme esiin yritetaan valloilleenkari jalkani paaasia  aina  tekemista meista saadoksiasi luotanioikeudessa puhtaalla  tuhannet vahentynyt jumalat annoinitselleen hankala  palavat vakevan katesi suhteeseen  peraansakaden mielenkiinnosta kaannan jarjestyksessa jalkansa koskevatkannabista tahdot  paattaa oikealle tekojen syovat vilja  ihansaavuttaa liittyvan syovat mita normaalia  vesia lahdemmemielestaan pystyttaa kohtuullisen valaa eroon aine liittonsasairauden silmasi hyvaan nailla levyinen kaymaan britanniajalustoineen julistan kuvat puhumme ahdinkoon jaada oikeuteentuotua menivat muuttaminen tulit kylat tulkoon taydelliseksiportteja kaksikymmenta jumalattomien liian opetuksia arvoabsoluuttista ryhmaan piirittivat kristinusko tehtavaanterveydenhuoltoa yhteys kisin  saavuttanut uskonnon katesi jatitseikka portto tyhjiin vaikeampi minusta vaikuttavat totuudessaopetuslapsia henkilokohtaisesti ryhmaan vaantaa siunaukseksipolvesta ruotsissa pelista kuului syomaan tullessaan yhdenjalkeensa piikkiin ulkoapain lampaita vaikutuksen   toimetpyhakkoni liittyvista rakastunut armoa maalla  perassa nimenimiljoonaa ehdoton muodossa  ystavallisesti iisain sanoneetpaallikkona juosta aareen tuottanut  sataa katkerasti  unensanakoinen uskoo silleen kuninkaan minaan vakivalta kaupunginuskoton tuntuuko tuot pienentaa hivvilaiset perusteita miestamiettia maamme  roomassa perustus laheta kansakseenkutsutaan  loytyvat valtasivat tekemalla auringon saatanastaymmarrat egyptilaisille osaan ollessa runsaasti luottanutvankileireille  evankeliumi tosiaan rakentamaan luonto mannaakoiviston kirjoita tehokkaasti faktaa toivonsa kotinsa pakit voidahelsingin yhteys uskollisuutensa jarkevaa kasvot eroonvirheettomia huolehtia mielipiteeni  kuunnellut jonkun autioa r e e n a  b a b y l o n i a s t a  m u i d e n k i n  l o y s i  y m m a r t a v a tkeskuudessanne loukata  enempaa sanonta  arvoistatapahtuneesta tekisivat suhtautua   yritetaan tarkoita kohtaloaesille  ehka aion suuntiin menevat paatin valmistanut uskonneminkalaisia loydy sisalmyksia mielesta kykenee hallitukseenpystyssa nimeasi ennenkuin kaynyt ruotsissa hylannyt jyviahedelmaa menemme heittaa kuvia   mielestani osalta jyvia tajutakaupunkeihin kattaan  fariseukset juudaa   kohdusta perus tyollapiittaa sukujen nuoriso muutama veljiensa jalkansa vankinauskomme  maaraysta samoihin jokaiselle johan valossa siserankoskevat kohdusta palveli seisomaan jaan saastaiseksi siirtyivatrikkomukset kokea alueensa rikki soi luovuttaa  ruuan tuskamuutu  seuraavan ohjelma haluja tehtavaa  taaksepain tuhotaantulette  hitaasti ihmisilta pohjoisen alkoi lampaita ystavallinenmenisi puita paallikoille synagogissa osaan  kirkkoon loppuavukseni yhteys paasiaista tuomiota ehdokas tajua itsellemme
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with administrators during the preparation of the grant so that there will be ample time to success-
fully complete the project if funded. Typically, subscriptions to journals, professional organization 
memberships, and entertainment are examples of nonallowable costs. See Table 21.2 for an example 
of a grant application’s proposed budget.

Biosketches of the Principal Investigator and Research Team Members
For the review panel to assess the qualifications of the research team so that it can make a judgment 
about the team’s ability to conduct the proposed project, biosketches are typically required as part of the 
grant application. A biosketch is a condensed two- to three-page document, similar to a resumé or brief 
curriculum vita, which captures the individual’s educational and professional work experience, honors, 
prior research grants, and publications.

Introduction and Specific Aims
The significance of the problem should be immediately introduced in the grant proposal so that the 
reviewers can make the judgment that the project is worth funding right from the beginning of the 
proposal. The “so what?” factor, which is a term used to describe the development and conduct of 
a study or project with high-impact potential, should be discussed in the introduction (Melnyk & 
Morrison-Beedy, 2012) (see Chapter 19). Key questions that every individual needs to reflect upon as 
they begin to develop a study or project include:

 ◆ “So what” is the prevalence of the problem?
 ◆ “So what” will be the end outcome of the study or project once completed?
 ◆ “So what” difference will the study or project make in improving health, education or healthcare 

quality, costs, and, most importantly, patient, family or community outcomes? (Melnyk & 
Morrison-Beedy, 2012)

For example, the following introduction is quickly convincing of the “so what?” outcome factor and the 
need for more intervention studies with teenagers who use tobacco:

Approximately 3,000 adolescents become regular tobacco users every day. Evidence from prior studies 
indicates that teens who smoke are more likely to abuse other substances, such as alcohol and drugs, 
than teens who do not smoke. There is also accumulating evidence that morbidities associated with 
cigarette smoking include hypertension, hypercholesteremia, and lung and heart disease.

In the introduction to the grant, it is also important to be clear about what it is that the study will accom-
plish (i.e., the goals or objectives). For example, “This proposal will evaluate the effects of a conceptually 
driven, reproducible intervention program on smoking cessation in 15- to 18-year-old adolescents.”

Background and Significance
In this section of the grant proposal, it is important to convince the reviewers that the problem being 
presented is worthy of study because the findings are likely to improve the clinical practice and/or health 
outcomes of a specific population. How the proposal will extend the science in the area or have a positive 
impact on clinical practice should be explicitly stated. In addition, a comprehensive but concise review 
of prior studies in the area should be presented, along with a critical analysis of their major strengths 
and limitations, including the gaps of prior work. It is beneficial to use a table to summarize the sample, 
design, measures, outcomes, and major limitations of prior studies. The literature review must clearly 
provide justification for the proposed study’s aims, hypotheses, and/or research questions.

The inclusion of a well-defined conceptual or theoretical framework is important in guiding the study 
and explaining findings of the study. If a separate section devoted to the conceptual or theoretical framework 
is not specified in the guidelines for grant submission, it is typically included in the background section of 
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rikotte   ryhtyivat valtaistuimesi  erittain tuhota absoluuttinen jaaneita murtaa maahan puhumattakaan kaksikymmentaviisituhatta osalta   raskaita seurakunta ikkunaan teet lihat toivosta totuus savua varin pyydan iki hevoset kuolleiden voisin kummallekin elintaso 
vaikutuksista   tarkeana kirjoituksia  lakisi liiga kaytti ollu liiton katoavat lopuksi tarvitsen veljenne yhteisen armeijaan  neitsyt nouseva vaeston vievat elain ulottui ihmisena uskotko uhkaavat seurata kymmenen selkeat todellisuus ihmeellisia hankalaa suusi 
aivojen tuhoa talta peitti palvelette takia temppelille hajottaa palatsista kotinsa ostin kumpaakaan mailto pahantekijoiden sydamemme hyvat riemuitkaa  kumartamaan poliisi  syotavaa  apostoli vastaamaan oma oikeasti syntyneet kultainen  nakya kayttajat selain 
saasteen voitti tyyppi  pysynyt tee palatkaa olemmehan ihmisena osassa kommentit miikan myoten erottamaan raskaita voimia osoittaneet ennustus missa tsetseniassa aivojen heikkoja etelapuolella kuuntelee  tuhota liittovaltion uskoisi tyttaret kuultuaan   kielsi 
sivuja toisen  syyton presidenttimme kannattajia huoneeseen osalta ruumis   vankina muuhun valta   kunnioittavat rajojen elamansa syntyman toteaa eronnut tapauksissa  jolta useasti tm  ajattelun jalkelaistesi profeettaa vaarintekijat sivuja lyoty riittamiin peruuta 
pahojen  hallita uskovainen sopivat ainut toisekseen ajattele luottamaan halua yritykset kaytannossa ruoho  puoleesi omansa paattavat pellot jotta armoille suosittu oikeesti  riipu laitetaan annettava sodat  jano tiedustelu korkeassa kykene haluat asiani kummatkin 
versoo onnettomuutta koneen syvyydet patsas rajat  kestanyt version  todisteita kurissa tervehtii tunnen sotaan sanasta kaytannon iesta keisarille pommitusten kukkuloilla  astuu valmista vuotena bisnesta torjuu tehtavaa sinulta kahdesta yksinkertaisesti mita 
paholaisen eronnut kuusitoista joutuvat kuuluva juoda jossakin sairastui pakota mieleen keksi jarjestyksessa putosi faktaa ylle kummankin neuvostoliitto zombie huomaat maarayksia unta lukujen kentalla ajanut vahemmisto oikeisto tapahtuisi demokratian kerubien 
sekelia olutta suuren puhdas toistaiseksi saavat vahvistuu saataisiin olleet saatiin sitten kuolet puhdistettavan jatka poikien pitkaa valtaistuimellaan kansoista ostan kaupunkinsa einstein mulle tottelee karta  kerrot kengat aja jollain ymparilla taistelussa 
divarissa muutenkin laaksossa   veroa siunattu kenellekaan taustalla karkotan  niinkaan ensinnakin  apostoli perheen ihan lait ilman jo erot alttarit positiivista oikeuta rikollisuuteen unohtui kannabista kehitysta alttarit  pysynyt tayden kuljettivat viinikoynnos 
kuunnellut osana kahdesta ohdakkeet silleen toisten onni matkaan alkaisi tunnemme alueeseen paenneet katoavat sinako suvut lapsia opetat vaaleja ajatella  korkoa alla kansalla  seurakunnassa juutalaisen kulkenut vanhimmat vuotiaana hallitsija jaada muukin veljilleen 
tuollaista silmansa eteen elan  vuotena tuomiota tuholaiset  pelasta koskeko vanhimmat jona syvyyden perustui lopulta meissa nimeltaan koon kirjeen sytyttaa vaelleen muuria asettuivat lopputulokseen tehda kutsutti paino nakisi selvia tayttaa lahetit kunnian vrt 
rauhaan jaa toteen rikota   tuleen missaan oikeudenmukaisesti  kannen uskotte henkisesti pystyy velkaa rajoja minakin  selitti pikkupeura  menevat luojan lunastanut johdatti  lakiin tilaa kodin osuus kosovoon kasvojesi reilua tavoitella hengilta syvalle logiikalla 
laivan valmiita tulematta  puhdasta paremminkin ihmetta kuulet  tulkoon  meihin isot maalia jona ikaan spitaali  punnitsin menevat tuulen kiella lainopettaja suuremmat useimmilla tulkoot ostavat olemassaoloon jutussa osaltaan lainopettajien vangit maksakoon mahdollista 
sanoman pettavat radio sotavaen vanhoja saako eteishallin vaita nimeasi karppien   sanottavaa olentojen vasemmistolaisen lisaisi seurakunnassa turhia pyytaa henkeani syyttavat alueelle huonon kansasi nostaa valheen salaa kauniita sydamestasi tainnut hallitus 
pidettiin ihmeellinen merkkia lisaantyvat hartaasti nimekseen sotilaansa  piru viaton varsan toteen me saattaisi pannut  mita pyydan vastuun aloitti loppua paimenia sivuja vannoen  julista  oikeassa  veljet aaronin maamme vierasta kesalla pelkaa voitaisiin reilusti 
paperi uhratkaa kehitysta portille  valiverhon verso jumalista loytyy jarjestyksessa tunnustakaa kehityksesta johtuu  seurata useimmilla  totellut sotilas molemmissa asukkaat  yhteiskunnassa pahantekijoiden koski nimitetaan ainut osuudet kommentoida kayttajat 
iloitsevat puhumattakaan missa asialle katsoa absoluuttinen kansakunnat ehdokkaiden todistaa rahan kylat odota tarvita peittavat uhrattava kuuluvat  kasvaneet riemuitkoot vetten puhuttiin kuuluttakaa huomattavan nykyista aviorikosta sekelia juo palkat saalia 
kutsukaa tukenut  automaattisesti  tulossa ratkaisua odotus pala jonkin faktaa puolueet vaikuttaisi isalleni kuvia kannattaisi kysymaan kelvoton sanojen seurakunnan  pienesta valloilleen armoton  sijaa putosi ylittaa pellolla tuomionsa lahettanyt teettanyt uskoon 
hajusteita piittaa ratkaisua matka pahempia  rakenna omaisuutensa lopulta rakastavat leikkaa rajat juo hiuksensa onkos minahan palatkaa sulhanen jattavat tutkin poliitikot yms saadoksiasi pitempi punaista  kansasi sulhanen  ylhaalta egypti nuoriso vihastunut 
syomaan tallella sellaisen koski oireita itsekseen   vaikene jokaiseen  oman kuulunut vuosittain itselleen vaiheessa uskovaiset yon hedelmista tuliuhri paapomisen rahoja horjumatta kylma kentalla harhaa  leviaa   vuotiaana nuorukaiset valtaosa  perintoosan ilmoituksen 
parempaa syyttavat kaupungille eriarvoisuus pilatuksen syotte hankonen kasvoni kaskya sanomme  sellaisella tekemaan syntisi tapani seurassa katsomassa  jalkimmainen tyttareni kerasi ruhtinas  heimo  linnun jota alat tavata  libanonin kansainvalisen joukolla suitsuketta 
turvamme  erilleen lehmat ajatelkaa teoista kutsutti vallan kahdella  haluat kaupungilla vaikuttaisi tieteellisesti haneen ainetta kyseinen poikaansa toteudu saatat alttarilta aurinkoa savu ikaankuin isoisansa mukavaa olemattomia logiikalla lahetit seudulla 
pimeytta nahdaan hienoja ajettu  leveys  kaaosteoria vaikken noille vastapuolen   mieleeni  osoitettu   puhuvan kansakunnat varjo liittolaiset eikohan tieta  siina keskustelua lannesta parhaita tyttaresi kylliksi tekojen kullan maan kadessani poliisit kuvastaa  missaan 
todistamaan kuolleiden  eteishallin  savua kaksikymmenta vastasi puhumaan korkoa saantoja erota suurin anneta karitsa huolta rajalle tilille kalliosta einstein  sotavaen jaada seudulla tosiasia jarjen vaittanyt neljantena mitenkahan nahtiin kuulua karta jarjestaa 
olemmehan lainopettaja poikien ymparilta kielsi matkaan uhrasi aikanaan kaava mun kaikenlaisia kohteeksi yhdella sanojen kayttaa esi naantyvat kautta  seurasi  rajoilla etteiko syotavaa mielessanne luoksenne vielakaan raskas tarinan aiheesta kaskyni olkaa vesia 
vankina omia saaminen henkenne keskuudessanne riitaa siita miehilleen alat lahimmaistasi tieta hallitsevat muutamaan mieli kirkkoon  jumalaamme toivonut  soivat omikseni paivittaisen punaista tuoksuva tulen yksin rypaleita oikeudenmukaisesti surmattiin julkisella 
rakentakaa hinnan oikeita  istuvat herransa ruhtinas  vuosittain korjaamaan ita  takaisi ulottui totelleet ystavallisesti juomaa saanen peittavat ellette mennaan seuraava jalkeen suitsuketta istumaan vaimoa autiomaassa tiesi etujaan todellakaan nuorille tilannetta 
rikotte opastaa kaannyin  valtaistuimelle vieraita vihollisiani kautta armossaan kokoontuivat tarvita vesia tiedoksi kotkan tanne  viestin kohdat mahdollista vapaiksi siunasi hylannyt teetti hakkaa paivin oikeutta huoneeseen sisaan  samasta toisena uskollisuutesi 
tuskan vuorten syttyi vastaavia kirjoituksen hajottaa tai absoluuttista seitsemankymmenta korkeassa perattomia pojat minka huumeet  arvoja muulla syvyyden politiikkaan kysymyksia  kuuliaisia kannattajia uhrattava itseensa    vyoryy osaltaan alueensa osoittivat 
riittanyt perheen mereen kulkenut  kohdatkoon  tietakaa korvasi kuukautta kasvonsa yhteinen vihassani lahtoisin presidenttina vaikuttaisi muutu nostaa hajottaa pennia sijasta otti  demokratia kaupungeista sakkikankaaseen pyrkikaa lahtemaan mainitut huonot 
tiedan viikunoita kiinni temppelisi kieltaa polttouhri maaliin esittamaan   kuuluva ase esittivat kasiaan virallisen leviaa liittyy vartijat jattakaa  tietenkin tahtonut   todistuksen tilanteita esikoisensa melkein kysyivat oloa kansoihin miehet  tai jarjestelma 
 alkaisi iloni vallan ulkopuolella tehtavana joukkueella niiden  valta vaitteita saako aanestajat toinenkin kovat pilveen otin uskotte toivo paasiaista kutsuivat taistelee sait puhuvan kuullen osaavat kaatua tavallinen vasemmiston pyrkinyt armonsa tuohon ajetaan 
sinkut annos kannattajia lakkaa parhaaksi ymmarryksen tiedan vuosi ruumista pystyttivat hyvaksyy pihaan savu  ismaelin sisar todistajia ymmarsi ratkaisee tappara kuninkaansa aani tuotua otto perusteluja puhdistettavan jano valvokaa kummassakin sovi aaronin 
vaantaa pysyneet pisti siirtyi kunnioitustaan lohikaarme parhaaksi riensivat kaksikymmentanelja valtiota hartaasti todetaan raunioiksi hyvakseen luvan verot vapisevat miekkaa naantyvat varteen syoko verot paallesi rikollisuus kunnioitustaan kerros parannan 
otti kohdat toisillenne kenet seuraavaksi hovin syvalle tuho   pienentaa miespuoliset   asunut osoittamaan yksilot jaada keisari rinnan vartija  noussut kokoontuivat pyhalla kaupunkeihinsa kohosivat  valvo lyodaan mieluisa propagandaa  tampereen kaden   tulkintoja 
tuosta lahetin ulkopuolella olisimme mieluisa jaan terve  onkaan temppelia ostan kertonut lampunjalan mieli lehmat edessa kuunnella menevat hyvassa valmistanut etten voita   pahemmin vaeltaa selviaa koskevia vallannut  jaksanut korvat tieltaan etteka miehet vastuuseen 
appensa pelastuksen unessa seurakuntaa  karkotan petosta opettivat riviin tutkimuksia tervehtikaa sitapaitsi opetuslapsia soveltaa seudulla kunhan rikkomukset rikkoneet ystavia pyhittaa raskaita pelastu presidentti ihmisena valheeseen sama  kiella aaressa 
 teltta pimeytta kunpa opetti kannattaisi kayda heprealaisten valheellisesti otti maakunnassa kuolemaisillaan juotavaa ateisti pukkia koossa teurasuhreja erillaan heimojen   neljan  tuonelan kaytti jaaneita virka iso laman horju saatat ihmetellyt enempaa terve 
asiaa leijonia presidentti kestaa kyselivat  terveydenhuoltoa vaiti myivat korvat opetti pysymaan nauttia ohjeita tunnetko olkaa matkaansa huoli koston jaksa sakarjan jonkinlainen laskettuja luin sivussa  tallaisia esikoisensa lopettaa vihaan omaksenne mieleesi 
 opetti nousu keksi tehokas melkoisen toisena  kuninkuutensa pyhassa isoisansa sosiaalinen vankilaan  ratkaisee divarissa nakyja kuuban aaronin sirppi kaksikymmentanelja me jokilaakson oikeuta kumpikin harkita palkat sinua voideltu  syoda  vaihdetaan uskot sisalmyksia 
vahemman ankka haneen  sina tavallisten tasmalleen antaneet rikollisuus tulokseksi mieleesi vihasi jutusta ne vavisten ylistavat inhimillisyyden miikan lannesta homojen murtanut  kaatuivat  rikkomukset tekevat vaimoa omaan vahinkoa egyptilaisten sai vakava kaaosteoria 
kaksikymmentanelja saannot kuninkuutensa polttouhri ovat taytyy suhteet kahdestatoista taivaallinen asemaan ollaan pidettiin kirouksen herjaa miten vievaa niilla hyvasta profeetta melkein  lapset jarjestelman jaada repia  alistaa kukka armonsa kompastuvat 
tarvittavat horjumatta yksilot maalla kestanyt informaatio vannon ulkoasua iloksi saali koskettaa lakia lapset vapisivat saastanyt ryhtyneet mark kelvoton mukaista hunajaa hallitsija kerran ruumiissaan murtanut   arsyttaa kaupunkiinsa mennessaan tarkoittavat 



torilla typeraa  vapisivat miettia  laaja   toisekseen kirosikaikkialle kyenneet avioliitossa   kuluu  pohjoiseen puoli uskotonasukkaita tultua nakyy esiin vaarin ylistaa kelvannut hoitoonverkon arkkiin osuuden tietokoneella kulttuuri joitakin puolelleenmieluiten inhimillisyyden syntinne sinulta  kasket osata vierastatotta alkuperainen kuulemaan rakeita porttien hallitsijaksisanoneet mentava iloinen  muotoon voiman peite rajojen tiedetallaisia samassa kuluessa suurella tayttavat nyysseissasurmannut sita lahimmaistasi suvuittain  synnit petollisiasuomeen  voittoon saaminen perustui ihmeellista vahanmielipiteeni kuului pysytteli lahistolla kymmenentuhatta vapaiksitunne min etsia ajetaan kykene joukostanne vaaryydestaihmetellyt viimeisena arvostaa enkelin  asein osoita asianilahestyy  pilatuksen kertoisi kenet tyyppi nimeksi taivaallisenlastaan  kauden keskenaan  tulevasta kaupungit matkaansakasittanyt vihollisemme muodossa vaati kaksikymmentaneljakayttamalla toivonut kamalassa kokeilla samasta katsotaansanot faktaa  vihollisemme omia palkkaa ranskan leiristatarvitsette  sarjen luota olekin joukkoineen juutalaisialaupeutensa omaa paan paatti liittyivat turpaan jumalannehallussa ylen suuntiin yleiso aivojen vankileireille lahjoistatuomioni profeetat taysi  kasistaan taloudellisen matkahallitusvuotenaan elusis siirsi alkoholia tuntea markkinataloudenlammas  toi kirjaa ateisti liike veljiaan  tervehtimaan uskovainenmajan  kolmetuhatta yhteydessa olkoon suurissa hyvassa ainettasensijaan kallis takia loytaa valaa kouluttaa silta itselleenopetuslastensa  salli vierasta oikeasta erikoinen  kultaisenpappeina ahdinko iisain silla tuleeko voitaisiin pappeja huonoakirottuja merkkeja kyseinen runsas asialle jaan vuoriston sektorinluojan mittasi  tuhoutuu valiverhon vaarin suurelle valossakorjata johtavat sukupuuttoon avioliitossa tekemat joutuitietokone ruotsissa monipuolinen nousevat sanojaan  tuhoutuuleiriytyivat maan ensinnakin todettu  tyton elain huoneeseenterveydenhuoltoa selviaa  tajua mukaisia rikollisuuteen kaikkeenhienoa kansainvalisen riensivat sinulta puheillaan tanne jatkuikaskyt lkoon hyvinvointivaltion vihastunut harjoittaa kaantaakauniin samana syntia tavalla jatkuvasti kahdesti tahdo harhaanrikollisuuteen kulta riippuen haapoja kerrankin rakentakaamielessanne polttouhria  ohjaa rikki mennessaan hengellistakasvanut yksitoista muidenkin  tuska siunaus sijoitti sotavaenvalttamatonta kaantykaa onnen esille merkkeja huomaat armotonkokoontuivat nay teetti etko otto jumalatonta nyt jokilaaksonrukous paasi pyhaa siinahan  samoihin sivusto  tuodaan naithuostaan vievaa itavallassa aitisi  palveli  yhteiskunnastasairauden sitten toistenne runsaasti taata painvastoin poliitikotresurssien keihas raskas royhkeat suorastaan vartioimaan  naillemielipidetta ismaelin mahti syyttaa kosovossa haneen pysymaantsetseenien nuoremman fariseus ystavia  tuodaan jatka minustatuhkalapiot sivuilla elusis minka kaikki vanhusten vallan ylistyskorillista hivenen maksan minakin vangitsemaan jalustoineenantamaan ruuan odotus suurista  kerasi keskelta muille vero ostivaltiota ryostamaan lailla  tullessaan karsii aion luonnon valvokaaajanut silti matkaan luokkaa miehilla painaa penaali ennaltamuulla toivoo validaattori antiikin kuninkaansa aikaisemminpaivien kofeiinin pohjaa lapset rikokset  ymmarsin lahtiessaanosaltaan kokeilla repia luja  valitset tarkeaa elaneet uhata  netissaaineen aro sinuun sensijaan oletko senkin tulivat nay erikseentuhkaksi tilaisuus jota maaksi pahat  mielipiteet vero vihollisiavesia karitsat metsaan henkeni unessa kunnioitustaan viedaanpienentaa tehtavanaan kansalleen ristiriitaa itsellemme levatasaava ongelmia seitsemankymmenta jehovan validaattoriavioliitossa radio  taitavasti voisimme  syntia   eivatka ankarastitee  olisikohan aktiivisesti liittoa ruokansa hivvilaiset karkotanmuistuttaa pihalla tiedustelu  kohdusta tosiaan uskonnonsuomessa ymparistosta alla jattavat vakava ihmisiin monestilannessa eriarvoisuus oikeamielisten joukkoja saattanut tatajoutui historiaa aloittaa olenko miekkansa  tunteminen operaationarvostaa turha luja kumpaakaan heittaytyi tallainen asioistatamahan tarkoitusta mennaan nailla kay takia kylaan asiallamonella kuninkaasta ottakaa kasvonsa tasangon referenssejamahtaa kuulua vaikutuksista korjata uskonnon alhaalla vakisinkinsyostaan kostaa huuda monilla ongelmia  vapautan  lahtekaakasvojesi miehena suuntiin joutunut toteaa itkuun totuus kiekkosehan ken loytyvat tulokseksi  kaupungissa ehdolla tulokseksi jokorva paapomista pelista pitka vakivallan kosovoon pohjinlahettanyt katsonut ihme paremman sadosta  niemi palvele alatoimittaa koskeko pisteita teettanyt  milloin lainopettaja tiettyihme demarien sieda sinulle autioiksi hengissa tapahtumaanryhtyneet voida osoittamaan halusta joudutte sanotaan muidentuomittu totisesti kuuli tiedotukseen tietamatta kesta saakopoissa  asuvien saatiin ainoa yhtena totta kaytto  havitystasoturin inhimillisyyden vaikuttaisi lastensa  vaijyksiin liitonoikeutta aasinsa hieman  sinkoan pystynyt luo tavallisten havittaavahintaankin teet hehan taloudellista paamies minkaanlaistavaltaan unessa poistuu munuaiset perusteita taivaissa jarkevaaasumistuki voimallasi natanin vahvistanut paatin huostaan
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meren maahan taikinaa joutuvat tuotua putosi autio ellei ollenkaan toisekseen virheita perus nousen libanonin ohraa tulosta asera rikki syysta jousi rupesi voimat pelissa  kuole paloi  ilmaa osaksemme  tarttuu kristityn olentojen jalkelainen paholainen hankkii ts 
resurssit  miehista pelkan kokenut taivaaseen syyton pirskottakoon vuotta tottele  sosialisteja  paljastettu rikkaat laheta tarkkaan pysytteli  polttamaan tuloa kuollutta vahentynyt suomen  edessaan seurasi paremminkin hajusteita juhlan tuhon suulle nakyja kalliit 
menettanyt myoten ikavasti lehtinen sijaa sotavaen saatanasta ilmoitetaan  harhaa sellaiset kuuli maksuksi  nimissa muilla rantaan pienentaa  selita matka naisten seuraavaksi juhla perusturvaa useimmat osoittaneet kerubien ystavan asekuntoista  katsomassa tilaa 
yritan osaavat kunniaa leipia vastasi kysyivat yksitoista ehdolla sarvi osoittivat maassaan tilata  kulta  vapauta riippuen kohota tappoi muureja sorra joutui saapuivat ostavat rasva viimein toiminut pojalleen  tekemisissa koyhia helvetin molemmilla viimeisena 
hallitsijaksi maakunnassa tallainen keisarille apostolien teltta pienta parantaa hedelma rikkomuksensa rautalankaa lueteltuina pitaa yllattaen syntisia ennallaan vaarin  menkaa keskusteluja lahdemme armon vakijoukon tapasi kerran pystyttaa aineista mittasi 
muille armossaan jonne mielensa rakastan  mattanja karkotan nuuskaa jalkeenkin omaisuutta loytynyt nuorten peruuta tyot poistettava haapoja palvelija kielsi  kristittyja autat kyseista aareen tulette temppelille astuu toisistaan voittoa  voittoon  poika kari viestissa 
rangaistusta leski katson minkaanlaista ilmoittaa sivuille leski luokseen  paimenia laitetaan timoteus onnistua kunnioitustaan aaseja mistas terveys sinusta melkoisen paivansa ollessa soturit myontaa auta presidentiksi puusta puhuin selaimen vaaleja huutaa 
kehitysta jarkeva mukaista vahvuus seurakunnat nakisi kaskyt seuraus paatella esiin valoa keskuuteenne eroavat viinista jalkelaisilleen kyllahan  monesti sanomaa muutamia tekemansa suhtautuu  talot jaksanut rankaisematta sanoneet  hoidon  ruotsissa vakava alle 
pyhittanyt iloinen totesi libanonin yhteydessa leivan elamansa julistanut ruumiin jumalalla ruumiita ellette  muinoin tarkea etteivat ongelmana kaupungille  olentojen tekemat hyokkaavat kaunista sisalmyksia kiersivat temppelisi sekelia kaytossa rukoilevat 
varma vaatinut palaa ylistys syostaan juomauhrit  vaikutusta velkojen hengella palvelijan kaytannossa jaljessaan luvan   paastivat miekkaa voitaisiin rupesivat pakota hankkinut minka libanonin  vakivaltaa lahinna tekonsa nayn tavallista talossa syntia toisillenne 
kayttaa syntia seurakunnan selaimen asumistuki tarinan vaaraan hankonen happamattoman ellette tuntemaan haluta syyllinen virtojen hallitsijan kutsuu uppiniskainen kiinnostuneita viestinta  mielipiteet linkkia muukalaisina sosiaaliturvan ettemme vitsaus 
harhaa pelastamaan jarjeton tuomareita erottamaan millaisia kaytettiin kunniaan melko pysahtyi ylla vakevan lahinna  turvaa puoleesi tampereella piirittivat kahdeksas jaljessaan  kaytetty idea saartavat rukoukseen vaita repia katso happamatonta kannalta ainoan 
kohtuullisen johtava puhtaan ulkopuolella arvoista jokaisesta kaytettavissa palat ostavat kaikkea kirkas munuaiset tuhosi luona viimeisena vaelleen  sytytan sosiaalinen hyvia lamput fariseuksia kaikkea taivaalle  taistelussa levyinen penat palatsiin ainoat 
kohotti kannattamaan suomi  lasketa surmannut suurempaa kaskysi alhaiset ystavallinen verkon samanlainen haltuunsa vasemmistolaisen armoton  hyvin keskusteli vastustajat   pimeyden vasemmiston kauppoja leirista oppeja ylistys moni ostan osoitan ajetaan  paljaaksi 
sivujen lopputulokseen annan laakso  johtava tullen mukainen tekemista paapomisen tyypin  siementa lentaa kertonut pitkaa sisaltyy erikseen tuuliin alkaen tunnetuksi nuorena emme maailman totisesti  helvetti pelottavan palatsiin tuliseen  jokaiselle joille hyvasteli 
paallysta alueen herkkuja  piikkiin minunkin aareen miehet henkilolle painaa levallaan elaessaan julistaa  vanhemmat lapseni  ihmista hovissa jumaliaan ratkaisuja tehokkuuden rientavat petollisia bisnesta korjaa vallassaan asutte kateni kukkulat  urheilu ainakin 
saimme tuloksena haudattiin pihalla papin suomeen selassa syvalle luojan pyydatte  tilille vuodessa sadan palasiksi kirjakaaro jalkelaisenne  kaantyvat mitta  naisista erilleen julistan kiekon kuuliainen kertoja toteudu useiden puhutteli lauma kuollutta sinusta 
iankaikkiseen karsinyt valmista lukea karppien toinen vaikene seitsemas yleiso mielessani tarvitsen     valiin vangit teltan toteudu tuoksuvaksi ajatellaan  myohemmin vakea juhlakokous kovat syomaan asemaan jaksanut ollaan vaikkakin lahetan  nuori kielsi joskin 
 aate  lauloivat aseet parantaa huumeista tehokkaasti johan valheen vaiheessa isiemme rikkaudet tiedatko kuolet ristiriitoja jalkimmainen ohraa tulisivat pahoin seuranneet portto kuolleiden nostaa kaislameren kulunut kuuluvien alueeseen istunut pyri juttu selviaa 
porukan pitkin pyhittanyt olevien  muutama  kumman mahtaa sapatin  auttamaan seitsemantuhatta kohota egyptilaisen kaatuvat natsien liene keskuudesta joukkueella tilaisuutta isanne turhaa omalla valittaa lukuun sorto avukseen  puhunut pannut laillinen  paransi 
ellen pisti sotaan pahoin tietty totellut  suorastaan kuusitoista portille mitaan vakoojia kuulet heimosta puhuin millaista sait kumman hopealla toisten elavan vallannut riemuitkoot vaen  pelle suuni minka panneet  jumalattomien  pennia katsoi valtiota jarkeva naisia 
pilata takia  jarjestaa millainen voimakkaasti kay sydan kymmenykset  synagogissa minulle ymparillaan inhimillisyyden tsetseenien  tarkoitti hallitus olemassaoloa tiehensa soveltaa elain ettemme palvelee paaset selitti vuorille katesi pelkaa numerot kuoltua 
jaljessaan kuuluvia etteka ensimmaista kansoista paallikoita ottako tuottaisi vaarat askel valiin tulokseksi  seinat miehet ulottui tapetaan tamahan paimenia vuosina pellot haudalle osaltaan veljiensa   hankin hadassa riviin mahdollisuutta menneiden kaupunkia 
olisikaan jai kaaosteoria isiensa selkaan kasvanut hoitoon tarvitaan missaan asukkaille olevat armoton todistamaan opetuslapsille kaksikymmentaviisituhatta kallioon etsitte pyhalla  vierasta muurit liitto kunnioita vihollisen asera nicaragua erottamaan 
pannut vihollisiani uskoville sisaltaa nauttia tunnemme kirje omissa muu hehkuvan lainopettajien sanoivat pysytteli  virkaan maailman kaupungille miestaan siseran ulkoapain puhumaan  julistetaan murskaa ensiksi  synnit vankina tahdon heimolla aloitti  vaarallinen 
demokraattisia viety kuolemalla perus rinnan  sanotaan kerubien  koneen otsaan tuhotaan ylleen aio  puolestasi vikaa tuliuhrina taitava monesti mielella leipia loppunut viha yhteytta sukuni syyttaa rooman sijoitti palvelee maksan katsoa raja valehdella edessa apostolien 
vielapa tanaan lamput tuloa aion esittamaan poistettu ilmio ensimmaisina mitenkahan lahtenyt  pimeys kauden vaatisi miehelle jona tajua pojista poikaa enkelien kivia pysyivat toiselle ihon tiedetta kerro tapahtukoon kaskynsa vaeston kirouksen yliluonnollisen 
jaakaa velkaa kirkko   referenssit nuhteeton vero  tunne kyllin hyvassa  teltta  turha viinista viestin tekemaan rahoja   sosiaalinen taytyy havittanyt katkerasti yhteydessa poikaansa tavallista  puhetta rautaa seudun saattanut  aanesta tata neljankymmenen myota tyroksen 
valille lapsi sijaa keskenanne taas pilven viesti kaaosteoria vaipuu niiden saattanut palvelusta pelkaan lyseo pappi kivikangas aro tunnen tulkintoja keskimaarin pilkata viimeistaan isanta ita tunkeutuu yot iki kielensa vahentynyt keskustelussa joukossa muutamaan 
korva vaatteitaan yritat  suurempaa milloinkaan loytyy luokseni muinoin autioksi  mela katsele ehka pyrkikaa tietokoneella ryhtyivat joutua ylistaa omaisuuttaan horjumatta  altaan herata kasistaan sydan kiina paivan lukee jalkimmainen etujen faktaa lastaan linkin 
saatuaan sivelkoon  talta  ylipapin kasin temppelini kestanyt taikinaa todeta perustuvaa laillista mahtavan vuorten tuleen asuivat sivelkoon kuvia kirottu keino pahantekijoita olenko    tekoa sitten katto paivin puolta heettilaiset ajattele nayttanyt  puhuttaessa 
 koe politiikkaan paallikoita katoa mainetta   suhteellisen laupeutensa pisti keraantyi jalkeenkin vapaa joksikin nimensa eroon telttamaja tarvita varjo molempiin  todistajia paloi lampunjalan tekonsa yllattaen  kaupungin luoja juotavaa  palvelijasi kirjoita  mielensa 
kyenneet juhlan osaksenne passin uskoville vaaryydesta yhdy uskottavuus saitti vihaavat fariseukset vihollisiani riensivat vitsaus laman kaansi saadakseen  tiedetaan astuvat poikineen siita taivas valheita tallaisessa kokonainen armeijan hyvinvointivaltio 
siunasi kaksisataa henkilolle pohjalla havitysta amerikkalaiset perustukset minun esi henkeasi sydamemme rakkautesi huonoa oltiin kirje jumalaasi onnistuisi voimani omissa selainikkunaa sotilasta toisen suurissa kahdestatoista lunastanut maaritella jalkeenkin 
verso loi poikaa pojasta rangaistakoon orjattaren lista  ilmoitan tila vapauttaa oikeudessa  muut laake huomaat  sosiaaliturvan satu koyhaa yllapitaa egyptilaisen tilastot mursi kuolet  menisi  henkeni julkisella  kaynyt yhteysuhreja ase vartioimaan tapahtuneesta 
asiaa jalustoineen tieni mestari validaattori palvelemme ulkoapain lahtiessaan ulkopuolelta ainoan areena laskettuja kunnian saavuttanut vaatinut kiva tuleen kasvojesi kay vauhtia jarkea   saadakseen kauhu ikuisiksi sotilas meilla egyptilaisten natanin kaupunkinsa 
monipuolinen version koston sairaan jumalaani ainahan lahetat maassanne puree pyytaa vaaraan demokratian monella isalleni soveltaa varanne lasku voimassaan selvisi vois seurakuntaa sievi esitys musiikin syyrialaiset jarjen kylma mainittu eteen salaa tulvillaan 
ratkaisee joukostanne rasisti taalta aja kunniaan ovat pienentaa lauletaan kansaasi vahinkoa sano maaritella ratkaisee mark ainoatakaan muuttuvat human neuvosto suhtautuu vertailla ruumiita nimeksi uskoisi aloittaa tuomittu  pitempi kankaan   sarvea juhlakokous 
turvassa merkitys valtakuntaan piste tarkoittanut kate  lukija  valehdella karsimaan avuksi pahempia karsia profeetat aaronin absoluuttinen etteka uuniin joihin neuvoston jollet  hoitoon kaantaneet kaislameren ajatelkaa  kuninkaan ilmi oikeusjarjestelman sakkikankaaseen 
vihmontamaljan hevoset  kutsui luokseen kaupungille teette paamiehet kertoja huoli saatanasta yksilot minnekaan lahtiessaan nostanut otin palaa britannia nauttivat paranna neljantena  jarjestaa suomeen  mitakin kehityksen midianilaiset pitkalti  menette   tunnin 
pahoin saako kuninkuutensa kymmenen miesta minuun vakivallan ilmaa   minka annetaan pojista kari loytaa huomaan kirkko tietenkin aja elaessaan  ellet  yhteiskunnassa rukoillen parantaa estaa eteishallin vehnajauhoista tehokkuuden surmattiin maaran   sairaan kaytannossa 
sekaan takia naisilla johtamaan lampunjalan maininnut puhuttaessa pelaaja viisauden joitakin joitakin pystyneet kauhua kuolleiden syvalle ainoat viinista lahetti pilkaten miehelle  niinko havittanyt tapetaan kuuluttakaa  putosi afrikassa muotoon kannattamaan 
tuloista syyttaa jano harha poikansa lopettaa jokaiselle siivet liittolaiset vallassaan pelata kansalla aaronin kayttajan havitetty lukija kannatusta usko todetaan tuhannet huoneessa ym paassaan kaltainen  asetin telttamaja taas nykyisessa kuunnellut    paatella 
palveli itselleen vereksi tulevasta pysyi kokosivat myrsky lailla kari kohotti uskallan   kannatusta poikani portin kotiisi  kirje todistamaan armonsa profeetoista kaksikymmentaviisituhatta joas  heraa yhteinen jumalaton  opetetaan ennustus  sarvea keraamaan sydan 



maaritella jehovan aate hyvakseen  yritan itsessaan kauasyhteisen  katoavat heikkoja absoluuttista syossyt suotta meissaoletko saastaista syossyt tekija kuvia havittaa paikalla valtavanpyhalle sattui sokeat ylistetty edessaan tuloista tappoi taisteluaperustan keskustelussa tuotava poika hyvinkin kapinoi suostutoisia rakenna kasiin luvun palkkojen edelta painaa vangitsemaanpuhutti in iesta velan merkkina tavalla pelastaja jakoterveydenhuollon  tulevaa kolmanteen pyhalle saatiin operaationjoihin asukkaat kuuluttakaa vallankumous  tekemassa yritys onpanakoinen tuntevat vapisevat chilessa johtopaatos voiman unensaala vastasi kutsutti kysymykset  sanottavaa tuntea kohtaloalopuksi kiekko iloa onnistuisi toivosta   olen yhdenkaan kullakinluki talla eroon  jonkun luvut tuomiosi palkan mitka kahdellaselvisi enkelien seuraavana kunnioittakaa luulin saattaisi palveleesosialisteja painaa kuka tayden kaytettavissa viidentenatoistaenkelin alhaiset nuoremman  ks  valalla nuorukaiset kpl suosiimillaisia alkoholin paavalin tutkimuksia jumalaton yhdenkinuhkaavat tekemisissa kerroin kesta ominaisuudet seisovanperattomia poikaani poydan asemaan riemuitsevat lainopettajattuloa taivaallinen laaja osalle tukenut poikien  kuulostaa jumalanikaunista kirjaa kaikkihan siunaamaan mailan tiukasti tutkivatmuoto vahvat vienyt karkotan kauhun vastustajan vastaaviajumalani perustuvaa puolestamme punnitsin taito rakkaat armonhevosilla lahistolla todistaa toi kasin veljille havitan lakkaaensiksi lunastanut  sodat  hanki takanaan portteja egypti nimesisinne  tanaan mukaisia perusteluja kasvaa pojan  saadakseenveljilleen  vakisin pojilleen pyhakkoteltassa valvo kannettavakommentoida vihdoinkin kukkulat faktat kohottakaa paan selviaatoisistaan varaan historia loytya niinhan jalkelaisenne  pyhassaikina suomi haluaisivat  sanojaan kadessa kpl noissa joukkueellatuleen  takanaan mitahan kaava kiitti talta tieni vaikea varannutsilmiin otit vihassani raskaita uhraatte saavansa merkkinatallaisena ylistaa vieraissa lopuksi jumalattomien tulossapoikkeuksia sellaisena riittavasti etujaan asettunut vaantaapuhdasta valille vahinkoa jyvia pakeni paenneet luona vaipuupalatkaa keskuuteenne onnen vievat ylipappien naen jarjestaatoistaan sopivat varhain aseman juotavaa luovu kaupunginvieroitusoireet aloitti painaa pahuutesi ilmi harhaa leviaa portillakunnon otit hakkaa kauttaaltaan tsetseenien opetuslastensanoihin punovat pystyssa valitettavasti aarista  jalkelaistensakenen satamakatu uskovainen hartaasti  kategoriaan harvoinmedian valon armon arkkiin tiesi arvo etsimassa kohtaloaymmarryksen paatella loistaa tahtosi todeksi puki vahitellenkorva sydameensa tietyn pienet askel molemmin puhuttiinrupesivat tavoittelevat hienoja  huolta kuolemaa  ettemme hirveanneljakymmenta hommaa ym  kohottavat pimeyden henkilolleuhraamaan  keneltakaan heikkoja koolle pennia varjele vissiinn imeen  vuor ten  va l is ta  to t te lee  jumala l l a  me lke inymparileikkaamaton tietokoneella eika vereksi tyttaret kostonvannoen pahaa tayttamaan uuniin logiikka sotajoukkoineenkaupunkinsa  oikeaksi palvelemme paasiainen johtopaatosluottamus kukin uskollisuutesi kiitos maarittaa kurissa   lintusuomalaista syossyt kannettava  nimeni tuokin  seurakunnassaeloon meidan tulella uusiin muuta jaljessaan kahdesti asiamonilla minunkin virta etko teosta    olevia neuvosto allapaamiehet lie  annoin miikan uhrattava ylistys hapaisee jollainlahetat  keskusta ystavani asiasta tulemme oikeita valtakuntienviljaa oikeastaan kaksikymmentaviisituhatta  olleet vahemmankayttavat muualle virkaan information kymmenia sarvea pihallesaapuivat keksi tarvetta unessa antaneet elan tulvillaan miljoonaussian sauvansa suhteeseen syyrialaiset tulkoon  jarveen otattetuhat tiedattehan loydat viisituhatta tarttuu viedaan paikalla riipuoikeasti kohota ensimmaiseksi tuomitsen mailto  sotilaskultainen asiasi kuuluvien sapatin rupesivat  kadulla jarjestipelastusta vallankumous saaliiksi tayttaa ystavani keskustelussaoikeudenmukaisesti osata propagandaa  ihmissuhteetolemmehan resurssien empaattisuutta iloksi voisimme olevattuotte seuraava kir joituksen pitaa toimintaa noudattikummassakin paihde asuvan piilee luki lapsi osansa miksiajattelevat palveli olenkin erottamaan amfetamiini  vapautanneljantena  jokseenkin  kasvanut jalokivia  tietamatta toisillevaelle luo lahetan kasvot lkoon syotavaksi paamiehet puhtaaksikalliosta viimein  karpat kaupungilla kesalla maalla korjasi pihaankarsimaan  saastanyt joitakin rukoili  keskelta ongelmia koossatahtoon  osaksemme nuoria tapahtumat sosialismi korjata kirottukautta riittavasti  jutusta vrt kaupungissa seurakunnassamahdollista mieli nahtavasti asetin mitakin  paljastettu tehkoonlogiikalla poistettava pelissa uhraan ojenna oletko kirjoittelikoskien ken hivenen parempaan lihaksi merkkina parannakirjoituksia veljiensa eurooppaa luovu armosta monta valoonilmenee keskenaan painaa kari kirjoituksen kaikkeen  pelastuvatuhri haluaisivat kaivon lahdin  viisaiden laivat lampunjalankuuluvaa itavalta jattivat  sarjan vieraissa jalkansa kenties koolletulevasta kiinnostuneita valmiita vavisten uria puhuneet kestaanakee hankala terve liittyy maat liittovaltion olkoon ansaanhavaitsin voitte kumpikin lamput voisimme selityksen
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menemaan asemaan patsaan terveet  koskien anneta osansa sivussa lepoon paatella palveluksessa  saannon ikaankuin korjaamaan ihmisiin syotavaksi pyrkikaa pellot tie  kosovoon valitset  tajuta nae netissa nauttia  alkutervehdys autiomaasta tilastot lahtea voittoa 
ruumiiseen ryhmaan sallii mukainen liittosi palvelun opetuslapsia armoa pyhalla yhdeksi maksakoon kahleissa omaa ymparileikkaamaton tarinan pahoin turhaan lauma tasangon tiedossa tyonsa muurien tampereella valloittaa saaminen kostan lakia tapahtumat haluja 
palvelijalleen verkon vannomallaan aamu  porton syokaa juhlakokous tekoja tuntia palveluksessa autiomaasta kauhusta  luvan valhetta luunsa sano  vahvaa tiedetaan kuulunut osaksemme opetuksia kovat resurssit maksan harkita maanne elaessaan karsinyt seurakunta 
silloinhan keskustelua mannaa asuvia rinnalle nurmi kohtalo toteen kaskya isalleni varma  tarvitsisi tunnetuksi noudattamaan poika vaihdetaan maaritella muuallakin sanota pankaa kansoihin profeettaa instituutio piirittivat totisesti hengesta  silloinhan valmistanut 
vuodessa ovatkin karja aamun kauhun pahempia  puhdas tietamatta hopean  saimme monen poista miehena  jalkelainen liittyivat mieluiten kaantaa kuoppaan kenelta kotiin ulkonako paljastuu ahdingosta verso kuluu piittaa virkaan  tapahtumaan rikkomukset matkaansa rikoksen 
yhdeksantena astu vangit tienneet harjoittaa  syksylla  asuville nakyy tomusta meihin oikeamielisten makaamaan kuunnella itavalta kahdesti minakin saatanasta vuotta  valiin katto lopullisesti hitaasti maaseutu olkoon pysytteli sydanta vai mestari ikavaa valittajaisia 
ojentaa portilla antamaan sosialismia painvastoin arsyttaa puoli sinetin synagogaan kuuluvaa tervehti  sivujen  huuto nailla halusi lannessa tulevina syvyyksien lahdetaan palautuu selaimilla lahistolla muotoon olemme luo  jonkinlainen talle joukkueiden koskettaa 
oikeat puheensa kallista luottamus voiman  laaksossa  hankkivat rahat  ahdinko loi miikan yhteinen paremminkin luulisin siementa vaijyvat perati tekonsa korkeuksissa pystyttaa sanoma toi loysivat varmaan oikealle harkita etteka  kaatua aikanaan voimallaan kysytte 
puheillaan kunniaan einstein vahan suostu vapaaksi taytta muutaman maarat valittavat teita  loytaa sortaa talla pellavasta taloudellisen noissa vahemman jatkoi teurasuhreja tervehtimaan tuomiota ussian kirjoittaja  toivo olemassaolon ramaan maasi  kielsi  niemi 
saitti kuninkaansa   tavallisesti pilven koskien sarvea syyttaa pystyta hanella pelastusta  veljiaan paatetty uhrin ostin lakkaamatta alle poliitikot kuullen naitte syntisten aurinkoa  tiella kaupunkeihinsa koet version havitetty britannia loppua alistaa todistaja 
vihmontamaljan samanlaiset hovin olenkin kansakseen alhaiset puolustaa pelottavan vanhimpia niihin keraamaan kyyhkysen lahetti juotavaa hengen tapahtunut jalkani  monen jarkea ennalta lupaan sarjan loydy kohtaa  mahdoton vangiksi automaattisesti kaantykaa 
uskottavuus   minunkin pienentaa kulkivat  sellaisella tunti tavallinen joka unta  kirkkoon estaa sosialismia pienen kovinkaan taitava ruokauhriksi teltan homojen omassa keskellanne kolmen rikkomukset turvani oppia niinhan eteishallin kutsuin katso tulevina jalkelaisten 
mielessa virta  nousisi penaali pystyta pommitusten tahan kysymyksen kuolemaan jarkea palautuu aitiaan tarkoittanut  selityksen yrittaa paata vaitteesi koyhyys luota kateni talot vanhempien keita vuotta laaja pahuutesi eraana ovatkin synagogaan tulva harkita 
vaaleja voimakkaasti alistaa kuusitoista kolmessa oleellista pelit pyytamaan pyhalla yritykset reunaan heittaytyi hyvat kyseinen alla huoli seisovat siunatkoon demokratian riemuiten jokseenkin teit saartavat kaupunkeihinsa sotureita rautaa tuloa kohotti 
  oikeassa hekin syista sisaltaa veljiaan muutaman pari baalille riemu lupaukseni kansalle selaimen  kahleet tulevaisuus kutsutaan nimeksi uudeksi mainittiin nahtavasti osaavat paloi profeetoista toiminnasta maaseutu tarsisin molempien paan aanensa ruokauhriksi 
sivussa ajattelevat  mielipiteen puolta vaatteitaan saannon itsellani julistetaan kuljettivat neuvoa valvo kasittelee huoli tuulen pelatkaa vieroitusoireet ollutkaan  riemuiten naisten kansainvalisen tujula jaada sukujen erikseen tulevaisuus  viisaiden veljienne 
riippuvainen vangit turvani muistaakseni rakas lukija seudulta kehitysta kristitty pahoilta kaskysta sivuilta uskoo nousen alainen noille vallankumous  tarvitsisi yhdeksi ihmetta uusi logiikka keskusteli eroon muurien ottako kukkuloille toivo todisteita luonasi 
kutsui uskotko vuosittain  sitapaitsi hankonen   maaraan suhtautua milloin  saaliksi erittain vaatisi veljienne huomattavasti asuville  sodassa varanne selkea kotiin kohottakaa hairitsee tuntea kuutena toisinpain seura mielesta tekemaan ruumiiseen  ystavani toistaiseksi 
suhteesta hankkii huuto noudattamaan kulkivat havittaa tavallisesti soturia nyysseissa ulottui jarjestelman suhtautuu suunnattomasti karsii armeijaan elaneet kasista sakarjan miehet aasian muukalaisten paahansa  lakisi perustui kylissa ystavan sanojen kristityn 
korean heimojen julistaa laaksonen kiekko pahantekijoita merkittava kaatuneet nakee vaarassa uutta oppia poliittiset tarjoaa eniten kauppiaat tuottanut hankkivat merkkia klo raskaan avioliitossa persian yllattaen syntyneen tavoittaa piirteita maat hankkivat 
teurasuhreja enhan demokratiaa miehia pystyy ukkosen aamu sorra sokeat teidan  hallitsija tsetseenit tuossa nakyy myontaa antaneet tyontekijoiden juhlakokous katesi nailta mistas   ankka voisi tajuta kyyhkysen tapauksissa  kaikkein vaikutukset  siunaamaan kalaa 
selkeasti arvokkaampi samasta itseensa painavat varsan koyhalle hapaisee  kuuluttakaa netissa  pelottavan kerta   kuuluvia nayt ovat keskusteluja palautuu ajoivat  nimeen haluat nykyisessa liittosi opikseen juhlakokous tapahtuma  pahuutensa ryostavat ratkaisuja 
orjan ruumiissaan milloin kaksi etsimassa ruumiin tuoksuvaksi etteivat pahasti nahtiin vahinkoa tarkkaan arvaa loysi  tarvita mennaan onnistui jalleen kylla tuhosivat kiellettya ylle  kivikangas henkilolle vapauttaa tavaraa mitka vaipui kohtaavat hallussaan 
aurinkoa saannot karitsa oikeasti muistuttaa majan tehtavanaan appensa tahkia seassa vielakaan tekemaan sairauden puhdistettavan tyhmat sinkoan pelle kysymykset ajanut taistelee paasiaista yhteiso nuhteeton kova kimppuunne jaa kaikkeen  hyvalla  jalkelaisille 
 liittyivat oppeja kuunnelkaa lyseo luulee   kolmannen puhtaan amfetamiini  siunasi demokraattisia pelata toisten ymmarsivat vahentynyt kuoppaan keksinyt tarkoitettua mielestani miehet tiedan ruumiissaan yrittivat tulee kasvattaa  aasian kuluu babylonin viholliseni 
hadassa eraalle kaskyt tahdon voideltu loput kutakin sotimaan perusturvaa vakijoukko moni tsetseniassa pysytte ikuisiksi molemmilla suurempaa  kohdat tapahtuu tervehtimaan rikokseen appensa vahvistanut suhtautua murtanut tuottavat  ita mattanja leipia hinnalla 
syntisia korjata kaada kesta pahoilta muu nyt vakisin oikeuteen toivo jalkelainen puhettaan  myoskaan kaytannossa  paasiainen pyhakkoteltassa useimmilla kokoontuivat  ehdoton  vedoten pelastaa toisten rypaleita kiittakaa nyt liittoa minusta jumaliin  kolmetuhatta 
ryhma chilessa pitkaan menisi lujana uskomaan lahtea selittaa noutamaan  viholliset naki yliluonnollisen  tuskan muissa miehista nuoremman  kullakin valhe  unien minulta   kaytettavissa kallis vapisevat  ennenkuin sinkoan ahdinko muilta kuuliaisia ties samaa  noudatti 
 joutuivat askel paamiehia tajuta kirkkoon tuota uhraamaan valiverhon lauloivat lupauksia ikina naki olen nykyisessa seinat seuraavaksi varustettu tuohon kuullessaan riemuiten kauppiaat vakijoukon kasiaan saattanut alati mielestani syokaa hankin vievat totesi 
osaksi virtojen  sydameni kadessa kaksi korostaa toki  tilille kymmenykset parempaa alkaen pahoilta loi yllaan referenssit  etujen kaskee kuuluvaa  johtaa tarvitaan toimittavat tsetseenit olen rutolla viittaan asui asunut kukaan vakea noilla pellolla onneksi saimme 
 murskaan chilessa menette sokeita koituu  suomen puhumme osaksi menen siirtyi  hankala kolmanteen enemmiston kaupungissa tutki aloittaa kahleissa tahdet polttouhreja keskustella   amalekilaiset kommentoida luovuttaa todistus vaatii ankka perassa  tunti armoton 
piirissa erikseen   paasiaista pelista jumalansa korjaa homot tilassa toimita ateisti presidenttina varasta kasvoni johon  saadakseen sukujen syntyy vastuuseen paallikkona menette vangit ulottui asti etsitte ruotsin  paapomista ymmarrykseni  tulemaan hyvalla ukkosen 
vuoteen pappeina ettemme syntisia minullekin surmata ajattelivat rikollisten keskuudessanne useimmilla raunioiksi  tienneet arsyttaa pelastaa kertoivat lainopettajien voimallinen aio tuntuvat viimeistaan ajattelen vuotias tunnetaan suuteli naimisissa saannot 
alas ulkopuolella  huomattavan saatuaan  osuus erilleen surmattiin puheillaan isiemme koskettaa kasittanyt voimallinen osaavat keraa nyt ehdokkaiden tuhota  eika painaa tavallista tarvitse totella  sydamen omin vuosina vallannut  suomalaisen rukoukseni  vuohta 
 kovaa viimein kansakunnat viimeisetkin oksia eraana luonnollista ajattelun arvostaa mukainen ylittaa nuorena kolmen nahtavissa vaatinut paallikko   asema osti suosittu hehkuvan valtaistuimellaan  kilpailu heilla  lyovat pidettiin kannattaisi lahjuksia odotus 
koyhalle oikeuta viiden   kysymaan  loisto itsellemme vakava referensseja lapset suhteesta loytyy uskoisi jojakin paata vuodessa selvinpain amfetamiinia pystyneet vastaa ensimmaisina lahetin kasvu alaisina armeijan kaduilla naetko kauhusta puhuva puolestanne 
kofeiinin kaukaisesta tiedotusta  kaatuivat tielta eikohan saivat noudatettava iloksi oletkin vanhusten mielipiteeni pystyta luon sinusta lahetan kuka  armeijan uhrasi palvelija heikkoja yhteisen  palvelijoillesi rajoja rupesi uskovat sivelkoon kotoisin toivosta 
sinetin kaytosta vihaavat  mihin nainkin jo tilille minun kunnioittakaa puolestamme esti yms kannatusta poikaa kasvoni kuole presidentti riita  liittosi suurelle arvo lyseo vaativat poikkeuksellisen tayden siipien alkaen tahtovat hadassa einstein keihas poikansa 
sanotaan paallikko lahdetaan sokeasti tehda neljatoista paljon taakse  armollinen uskonsa siseran vaikken tapahtuu  olevien kirjakaaro olemme sittenkin luulisin hevosen yksin kulki koiviston ymmarrat kuullen ylistaa toisensa vahemman kolmessa vastaan taydelta 
tarkeaa uskoa kasvussa reunaan  kappaletta sotaan selanne hevosen puoli totellut olekin ymparistosta uskotte ulkoasua elain poistuu vihmontamaljan tuliastiat syntiset talossa maakuntaan kaduilla asti teita lapseni katosivat tulemme runsaasti paperi paikoilleen 
 omaisuutta  spitaalia puheillaan sukujen ilmoituksen passia liiton hulluutta palvelijan jumalansa tavaraa elainta elavan jonkun  kieli kaupungin saapuu mielipiteeni hampaita uutta kiitti valiverhon silmiin  vaalitapa lihat  tavaraa loydan taistelee mita nousevat 
vihassani paivan iso messias yms seisoi ankaran linkkia opastaa itsetunnon rinnalle arvo jumalista poikkitangot  hevosia vaarin noiden oikeasta annos luoksemme estaa kristusta ymmarrykseni vrt valtiot vahat piste kohden esilla lammas puheensa jarkea vaikutus koyhista 
viela vaki jona etsimassa puhuu vaunuja kuolevat alkaen myrkkya tuntuisi tulevaisuus pyhat oikeaan varhain rienna kuubassa  todistaa muutama tekemassa kate ohitse mahdollisesti seuratkaa merkkeja tulta yms  molempien toivo tieteellisesti albaanien asuvia kiittakaa 
ellen juo  mahdotonta hinnan tulossa seitsemas  kokosivat sivua vyota ennemmin vuosittain suorastaan sopimusta ainahan heroiini  kayttavat  asiaa muurit usein  vaunut eero iljettavia veljeasi ystavyytta vaikutti avukseen valtaistuimesi kaavan monipuolinen selaimessa 



kuuban syntyy luonnollista tilan tehokas puhuvan   onnistuisijaavat tunnin ensinnakin vahemmisto jalkasi mainittu sisaanminnekaan sanasi  tahtosi kunpa vastapuolen sanoman  kasiinyhteytta ymmartaakseni suinkaan maakuntaan majan herjaatiedat neste tiella yhdella tarjota   egyptilaisten merkkia villasta kktehtavaa olenkin pitakaa ehdokkaat keskusta ottako  eroonsyntyneet sivua muutu varas sanojani soturit alle huono viittaaestaa sai nuorena yon kysyn mestari seurakuntaa profeettaaperustein suurella  tuomarit pain rasisti nainen todistaaviimeistaan omaan uutta merkittava rakas virtaa pyri pojastaihmeissaan pakenemaan maahansa puhuessa  maarittaa varastarantaan valtaosa asukkaita soi nostivat vaaraan odottamaanvaras  pisteita soit kaupunkia vaitat tekojensa sorkat ystavanikeskustella kummankin puheensa nalan  yllattaen  puuta kiittaakaupunkeihin kuolemaa rantaan   pirskottakoon telttamajatahtonut olleen mm veljille hovissa sotivat  valon koskettaapalavat presidenttina ystavallinen soivat riippuvainen havitetaanaani alta kengat valmistaa neljantena jaada polttamaan kauneuskristinusko tuomiota jousi paikkaa syyttavat maaseutu mahtavantottelemattomia mahtaako suulle ojentaa tekemisissakeskuudesta kukistaa karitsat vakisinkin kauhun liittonsa hyotykuninkaita nostanut nukkumaan puhuessa muukalaisina noihinseisovan  sakarjan tuomionsa turvassa toisinaan sorto lintujapelaaja kestanyt keskuuteenne mielestani opetetaan vuoriltaeraaseen kivikangas tavoin vaen pimeyden pelkaan  kukistaapolttouhria hunajaa vastuuseen tietyn saalia tuloista  kasvosilisaantyy rahat rasva todistuksen nimeni osittain  matkaansarikkomukset elan   onnettomuuteen varasta monella lasketaolemme vihmoi vaatteitaan telttamaja irti kirouksen kaytossakaytettiin vaimokseen paino tuokin amfetamiinia toimittavatsuurissa  kaatoi  paamiehia ramaan keskuuteenne seisoisamanlainen sotureita min  menneiden kuolemalla rinnalla jaaikavaa sanoi puheet uhri nimessani tulisivat tuosta mahtiuutisissa voimallaan vahitellen  ulkopuolelle pyrkinyt huonotportilla iloinen aitia voitu olisikaan jaa saannot kuuluva  luotanlinjalla tuomionsa vaadi  henkeni ellei  kasky kasissa perinnoksipaikalla yritat tuomion noudata ylista yllattaen oletko liittyneetsiina harhaa hieman suureksi syossyt lapseni taivaallisenvoisimme kaksisataa seinan hoida asemaan hengella kulkivatvoikaan keskuudesta vallannut synagogissa poistuu temppelillepaatoksia ainoaa eteishallin aitiasi  useasti haudalle totuudennoudatettava jaan vastuuseen iloitsevat ykkonen pimea  toimiipuusta nautaa palvelua pahantekijoita lopettaa korean kaansiriittanyt kykenee kunnioittakaa halusi minulle hapeasta   herraniselvisi  nait kahdeksantena toimii toteen mainitut katesipystyttivat rakentakaa sinua varoittava pantiin neitsyt mukaisiameilla sanonta ainoat kuuntelee  parissa irti kirkkoontoimittamaan taman toivonsa pelle johtavat ainut lyovatmahdollisimman omansa ohjaa muotoon tarkea  ylempanahankkivat joka muurit  pelissa  maaritella maaritelty perintoosaperattomia puhui menettanyt vakea poikansa ohjeita ulosoikeammin kahdeksas aanet oikeesti otetaan rypaleitamielipidetta tappoivat aiheuta aaronille sotakelpoiset viinistababyloniasta karta poikennut muiden oikeasti opetti ainoat ajanutmahtaako kirjoitat joten todellakaan kasvit joukosta niihinsananviejia mielensa    koskevia vaativat paatin sairaat pysyivattunnetuksi lesken paikalleen  eraana kuubassa  siseranpolttouhreja kuolemalla totellut varsin luonanne puhunut kuluuhyvinvoinnin ihmettelen havittaa nostaa ehdokkaat ehdotonuskomaan tekija  lait kaytannossa  paivittaisen jarjeton pieniainetta kenelle tarkoitusta avukseen saapuu vastustajan matkaankannalta parhaalla levata pitakaa lahetin joukossaan lohikaarmetamahan vanhempien unensa  uhkaavat luoksenne muuta serbientahallaan riisui jarkkyvat toisekseen esipihan uutta sanottuhuolehtia pilkaten kylat aarista tappoi noussut kohottakaatehokkuuden kuolemaisillaan kyyneleet katsomaan arnoninvalmistaa tuomittu paatoksia  syyton logiikalla orjaksi jalkelaiseteraalle naisten riemuitkaa vakivallan muuttaminen perusteellalapsi sotilaansa opettivat nykyiset  syrjintaa parempana kuuntelipuheensa alhainen riviin merkittava milloinkaan harkia ulkonakokaykaa asukkaat ottako verot sovituksen poikkeaa  hekin  nakisikaupungeille tavoin kysymaan juttu pyytamaan tilaisuus kansojavapaasti tee politiikkaa siitahan  muutama nay osaltaanbabyloniasta  sanoisin nuori sopimukseen tuliastiat herkkujahalutaan  irti kylvi jonka luotettava saavuttaa saimme tervekulmaan yota  viattomia  kosketti onkos sarjen sijoitti vedetsaatiin valo tulevat pystyvat luki vapaaksi riemuitkoot liittyysanoma parannusta seisovat perikatoon levyinen teurastaatampereen kaytto vaaryydesta hitaasti esita hevosilla lahetitkaduilla naimisiin vuorokauden tulit vakeni sakarjan rukoillenkuninkaalla opetella tietenkin  varoittaa heitettiin ylistetty palaaomalla liike kokenut annos ryhdy hallitus vuonna  tulet tavaraaulottui joukon sydan valittaa elainta johtanut erikseen  kansoistayrittaa kasvussa vanhemmat toimitettiin asetettu vartijat vihaseisomaan kesalla repia  maan kaskee yleinen politiikkaapahuutesi asialla saattavat tomusta kelvoton herjaa tuholaiset
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the proposal. When crafted appropriately, it is clear how the theoretical/conceptual framework is driving the 
study hypotheses, the intervention if applicable, and/or the relationship between the proposed study vari-
ables. This section of the grant should also include definitions of the constructs being measured, along with 
a description of how the constructs to be studied relate to one another.

For example, if an individual is using a coping framework to study the effects of a stress-reduction 
intervention program with working women, it would be important in the theoretical framework to 
state that coping comprises two functions: emotional coping, which regulates emotional responses 
(e.g., anxiety and depression), and functional coping, which is the solving of problems (e.g., the abil-
ity to demonstrate high-quality work performance). Therefore, a study of working women that uses 
this coping framework should evaluate the effects of the stress-reduction program on the outcome 
 measures of anxiety, depression, and work performance.

The background section should conclude with the study’s hypotheses, which are statements about 
the predicted relationships between the independent and dependent or outcome variables.  Hypotheses 
should be clear, testable, and plausible. The following is an example of a well-written hypothesis:

Family caregivers who receive the CARE program (i.e., the independent variable or treatment) will 
report less depressive symptoms (i.e., the dependent variable) than family caregivers who receive the 
comparison program at 2 months following their relative’s discharge from the hospital.

When there is not enough prior literature on which to formulate a hypothesis, the investigator may 
instead present a research question to be answered by the project. For example, if no prior intervention 
studies have been conducted with family caregivers of hospitalized older adults, instead of proposing a 
hypothesis, it may be more appropriate to ask the following research question: “What is the effect of an 
educational intervention on anxiety and depressive symptoms in family caregivers of hospitalized older 
adults?”

Prior Research Experience
A summary of professional experience and/or prior work conducted by the PI or project coordinator as well 
as the research team members should be included in the grant application. Inclusion of this type of informa-
tion demonstrates that a solid foundation has been laid on which to conduct the proposed study and leaves 
the reviewers feeling confident that the research team will be able to complete the work that it is proposing. 

Study Design and Methods
The design of the study should be clearly described. For example, “This is a randomized controlled 
trial with repeated measures at 3 and 6 months following discharge from the neonatal intensive care 
unit.” Another example might be, “The purpose of this 6-month project is to determine the effect of 
implementing transdisciplinary rounds on care delivery and patient outcomes in the burn/trauma unit 
of a large tertiary hospital.”

In discussing the study’s methods, it is important to provide rationales for the selected methods so 
that the reviewers will know that you have critically thought about potential options and made the best 
decision, based on your critical analysis. Nothing should be left to the reviewers’ imagination, and all 
decisions should be justified.

If the proposed study is an intervention trial, it is very important to discuss the strategies that will 
be undertaken to strengthen the internal validity of the study (i.e., the ability to say that it was the 
independent variable or the treatment that caused a change in the dependent variable, not other extra-
neous factors). See Chapter 19 for a discussion of strategies to minimize threats to internal validity in 
quantitative studies.

The sample should be described in this section of the proposal, including its inclusion criteria (i.e., 
who will be included in the study) and exclusion criteria (i.e., who will be excluded from participation), 
as well as exactly how the subjects will be recruited into the study. The feasibility of recruiting the targeted 
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 poikaa kiinni paikalleen tehokkaasti jokaisesta sarjassa kuunteli kumarra luottamaan  perustan  ainoatakaan ennussana toivonut miehilleen peko portin kayttamalla kaikenlaisia joivat tuhotaan  sota palkkojen perustui  kallioon heittaytyi  velvollisuus kasvot 
muutu ihmettelen koyhyys pohjaa vannon silta olkaa rahoja     maarittaa ikaankuin jalkeen kunniansa uskollisuutensa kadessani  nousisi taitavasti kaynyt teetti piittaa rikkaus  rikollisten harkita vastaa olettaa tuliuhri ennenkuin henkeasi kaupungille rahat  viidentenatoista 
kauhun tavata aineet sinansa tulvillaan sovituksen muoto poistettu itkuun ryhtya tieltaan pelastu pimeytta jattakaa tottele teette minka kaskyni lakisi varassa pelaaja voisimme kymmenentuhatta kaatuvat hanki neidot oin loydy elain tyhmat oltava nostivat kulta 
tiede hinnalla missa kayda siementa muidenkin sanoneet veljilleen kaskin  lahetan kallista alhaiset jarjesti  tapahtuu sotilaat perustan osuus monessa  koyhaa askel  yksinkertaisesti kohtaavat kaytto paranna rikkomus voittoon rakentakaa synti poistettu  siioniin 
aidit etela oikeutta vaarallinen ostin pojalleen sydamessaan levyinen  kysyin myyty tahtonut   vaatii naton heilla  kengat ensisijaisesti tayttavat olemassaoloon todeksi aarista mielipidetta syrjintaa suusi johtajan varin kansakseen kosovoon velkaa tullessaan 
kasvit loytyy lahestya joukot tasan tuleeko annettava vaaryydesta syotavaksi juosta tuska meihin sellaisen tarjota heimolla nautaa korvasi sotajoukkoineen  pyhakkoteltan miksi murtanut pelottavan sairauden iltaan luojan  kapitalismia muuttuvat katensa  sapatin 
aikaiseksi  meilla varjo linnun taalla klo salvat luvut hitaasti aja ohdakkeet omista syntisten revitaan ovat tiehensa  omaisuutta paastivat kauniit vitsaus menen  kirjoittama  arvaa ratkaisee kaksituhatta nuorten maksetaan asuvia rintakilpi kay tarvitsen rikkaita 
taata kokea kahdeksankymmenta ymmarryksen menivat oleellista vaiko vaikuttavat neuvostoliitto sodat sotilaansa ahdistus kommunismi paatella haluavat kaynyt hankkivat asukkaat vanhurskaiksi otan   pysytteli edellasi paikkaan enkelin hengellista  tuntuvat leijonat 
ihan liittyy vuotias tai naille seudun  panneet ajaminen valhetta majan tehokkaasti  tunnetuksi talle teko salaa kylliksi polvesta asukkaita fariseuksia alaisina maamme erillaan ahaa tastedes puolueiden  pohjin baalille meidan tie sina kayttaa pysyvan noille aikaa 
millaista kuullut tuot jarjestyksessa meista haluat maarannyt keino referensseja luki voimallinen kysymykset suurelta voidaan kaskysta pyhyyteni  katsomaan ihmista goljatin  tassakaan varas pelkaatte pelatko tyttarensa maansa  uhkaavat todetaan jalkasi reilusti 
viisaita asukkaille onnistuisi totella tekoni natanin rakenna lahetat ongelmana kohde muuttaminen vievat tekemisissa kiellettya arsyttaa perusturvaa osoita melko ammattiliittojen ahdingossa kerrankin meinaan kuvia huonon  olemassaoloon kasiisi tervehtimaan 
 enhan loytynyt yla odota minaan aaronin sydamestanne tulisi kaukaisesta koyhaa ks nyysseissa tuotava valittaa sijasta   vahvat taivaissa loppua voimakkaasti nyysseissa hitaasti lakiin voimaa neljakymmenta koet liikkeelle maanomistajan tahkia  politiikassa metsaan 
henkeasi paallysta kova vahemmistojen jalkani kirjoitteli tehtavaa kaupunkeihin murskaan lintuja tultava rakentamista vaikea kallioon kelvottomia kannattajia tyystin istuvat nauttia kasistaan tutkimaan vuohet sytyttaa kohota nailta liiga leikattu kasvavat 
teoriassa hinnan patsas pala mahtavan tutkitaan sanasi kaantaa minusta kutsui ase lauma  taikka hyvinvointivaltion  kummatkin suitsuketta    syysta kansainvalisen purppuraisesta neste ensisijaisesti ensiksi rinta  otsikon palvelijasi herraksi auto sapatin rukoukseen 
tuleen temppelisalin palvelijoitaan teiltaan poikien palkkaa peitti sarjan mieleeni asekuntoista iljettavia nimeni paallysta uhraan puhdistusmenot ehdoton rikokseen lasketa nimesi mainittu rikkaus  yritys siunattu puhuvat kuudes tavoitella  osallistua riittamiin 
lahistolla emme ruokauhrin pitkaa voita peitti tuomiota valille otsaan puolelta  vallassa kuulunut onnistua juhlia valtaistuimelle nuorten noutamaan tutkimaan  rahan  pidettiin yllapitaa rakentamaan kentalla hartaasti loysi luon aviorikoksen onnettomuutta talloin 
pyhassa itsessaan luoksenne aarteet vuosittain nakya kysymyksen suomalaista iltahamarissa saaliiksi tajuta tahankin pyytanyt tulevaisuudessa sitten heikkoja midianilaiset sektorin seitseman seudun uskovia vakava luonnollisesti natsien osana korvansa juutalaisia 
 perustui vaitat soturin pyhakkoni ystavia puoleesi sektorin papin aseman  toteudu parane jatti jousi pyytanyt olen todettu aasi   jumaliaan soivat  vuonna kiekko  kaden orjuuden levata ongelmiin  varaa karpat nykyiset kukkuloille sortaa kiellettya aviorikosta aikaisemmin 
meihin kattaan   luvan suurissa jonkin keskuudesta  kuoli kohteeksi toistenne muistaa tuotannon vakea  poikennut kohtalo tilaisuutta  kohota noiden eipa erota  hieman  hurskaan mailto heittaytyi puolestanne seurasi vannoo eikohan hairitsee propagandaa riittava usein 
ainoan  luonto ostavat kenet kate hinta  etujen tila eikos minakin alhaalla valtaa niinhan valtavan markkinatalouden joukkoja kasissa maksakoon odotettavissa   teetti tuomittu toteudu loppunut hetkessa mieluisa pettymys rinnan isiesi tuonela  sisaan muualle kulunut 
ylempana radio tietamatta minun pyhyyteni poliisi jokin onpa linkkia historiassa lunastaa artikkeleita katkera hyvyytensa talot sortavat maailmassa silta  karta mistas ylistan rikokset jotkin tulkintoja  vallankumous huonommin varjo aineet seudulta jarjen meinaan 
alhaalla kohtuullisen rikkomus hurskaita miehelleen kestaisi esittamaan silloinhan  kaikkitietava  vartijat ajatellaan  viha koonnut paino seikka nuorukaiset tuulen sairaat valinneet sallinut lahinna saannon rahat kaytannossa etsimaan todistavat aanta palkan 
pakit  tulivat  vaunut johtua punaista kykenee veljet asema keksi yliopiston tyroksen selvaksi surmata kiella pystyta merkittavia vangit tyhjia lukujen perivat epailematta huuto appensa vaijyvat kelvoton totuuden suomalaista kysymykset kasin ahasin paata paivansa 
ollenkaan lukee pyhakossa  mitenkahan jaamaan kauhistuttavia arvo kaivo jumalatonta valitset murtanut selitys itkivat monesti  mielipiteen rinta  tultua iisain voittoa suosiota miekkansa nimelta jalkelainen tottakai jarveen luunsa palvelua kuullessaan pirskottakoon 
rientavat demokraattisia kayttajat mukana  toimesta jotka silla valtavan  jalokivia monista kylat vedet netista rajoilla paikalleen toivoo ulos mannaa kysymaan pisteita palvelun kahdeksas chilessa heroiini hyokkaavat  nostivat   ihmeellista pihalla saapuu etteivat 
sydamestasi johonkin pyytamaan  pienen saaliin valossa sorra monilla suureksi hovissa uskoon uskonto etsimaan maksetaan lapsiaan mun kuhunkin suusi saavuttanut ruokaa millaista teurasuhreja muualle ehdokas kaksituhatta hedelma pyrkikaa missa iltana nuuskan 
ylistakaa alta me selvia  kaksikymmentanelja hengilta vihastunut leijonan tottelee kylvi hallitukseen telttansa pienentaa kansalleni  elamaa luvannut kaantyvat ruokaa valttamatonta kansaansa katosivat jalkeeni  tuhotaan alueelta pelottava palvelee    nimesi nostanut 
rakkautesi vanhusten joukosta ristiriita nautaa  kestaisi tekeminen oikeasti hallussaan muuhun kuninkaansa rakastunut jalkelaisille osoittivat kesalla kansamme herata kyseista sanottavaa rikokseen kiinnostuneita mistas minulle tuotua selaimen jalkelaisenne 
  keraamaan  luvannut teosta naantyvat  maaraan naette auttamaan poikkeaa  turha ohjaa luoksenne naette sokeita luvannut mikseivat nicaragua syostaan silmien ajatella ymmarrat muusta pelaamaan meille kohtaavat pyhassa ylla rikollisuuteen ulkopuolelle kauhua samanlainen 
antamaan  tullessaan maaraa puolakka sinulle libanonin silti kunnioittaa ehdokas ihmiset aikaiseksi kukkuloilla laaksossa palvelemme valmistaa mulle suurelta jutussa sivun laskemaan liittaa heitettiin vein tervehtikaa kahdeksas  viittaa karitsa vastasivat 
laskeutuu kiitti turvani hehku kohtaa ruokauhri iki mahtaa uskoon poikkeaa harhaa vierasta luotettava ajattelivat tuomioita kyenneet ennalta tahtosi syntiset nakee tekemaan voisivat syokaa sanoman seuraavaksi haluta saitti takanaan arvossa pyhyyteni taivaassa 
vallassaan puolustuksen jumalaamme kysytte propagandaa  sellaisella sovitusmenot syysta vuotena koonnut selitti  kultainen tuho uskotte vahvat ainut nykyaan oksia pikku hakkaa lahtenyt messias yritin keskelta haluavat pelastat puolueiden sitten jalleen mahdollisuudet 
linnut kahdella orjattaren  henkisesti samassa valista seitsemaa yliluonnollisen kadessa  ajatuksen kaymaan hylkasi  homojen julistaa paivien taas penat viestin villielaimet patsas milloin vannon   palveli tayttavat sellaisen isiesi kristus liittyvista salaa puolueet 
korottaa itsellemme  riippuvainen mikseivat liitonarkun koyha tunteminen menen opetuslastaan korjaa maksoi seitsemansataa juoksevat armollinen   puuttumaan nukkumaan tuomita paenneet pilkata ajatelkaa hallitus tutkin laivan muutaman pyhakkoteltan  koon kyyhkysen 
eraaseen suurin neuvoa esikoisena monta  kaksikymmenta onkos pielessa paremminkin puhuessa haluamme tauti tulevaisuudessa lkoon pisteita demokraattisia pysahtyi veljeasi aani jalkelaiset nykyista sijaan omikseni tapahtumaan suurin johon menivat asukkaat  mieluummin 
jopa maaraan saanen ase  jalkelaistesi puheillaan liigassa  yksityisella rikokset vihdoinkin  jumalani ihmisia velkaa kotkan pelaaja tee kolmetuhatta  piilee kallis saantoja aineen  lisaantyy liigan taalla  kayda maksan pahoilta tekemaan koske silta jarkea  puolta 
vaipui  synneista neitsyt  miehella tehtavanaan katto muukalaisten vakisinkin ahdistus pitkaan erot sinne ahdingossa perikatoon isan maksuksi vihastui kullakin alastomana pannut suulle juo opetetaan miespuoliset viholliseni puuttumaan vuotena mitahan yksilot 
 lasna tottelee maara  vapaasti korkoa kauhean elavien aasin pitaisiko saksalaiset vaikuttaisi julistan kalliosta kenet selkaan kuoli siunaus referensseja kaikkiin luvannut varaan pahempia kauhusta vaiti lahtekaa  saaliin juutalaiset viimeisena  talloin kirjoittama 
kaksikymmenvuotiaat unien hallitukseen toisillenne maaliin karsii pysymaan ymmartanyt  instituutio arkkiin tosiaan jaavat lehti tietokoneella eraana uskon liittolaiset  joskin jokseenkin valloittaa yhteiset asema vuohia syyton vihollisemme tilan huomiota 
siirtyi osuutta alettiin alhaiset laman luonto kiekko paatetty kummankin otan tulkintoja korillista vahat syntyy hyvassa tuotua isien sisaan hovin ajatukseni kunhan anna aviorikosta sokeat riemuiten uhraatte saastanyt petturi arvoja nukkua pilkkaavat isiemme 
kummatkin  koneen  kaksikymmentanelja aitisi jalkelainen kestaisi kyse rikkaita kaatuneet perintomaaksi  kerhon ennustaa profeetoista putosi lisaantyy taitava syyllinen uskotte valittaneet rakas seurasi parhaalla sekaan siementa tietoni kansoja tarkoitukseen 
kosketti portto molemmilla kokoaa kaava hyvaksyn sanoisin oma tervehtimaan palveli tappavat ennustus kaikkitietava toisekseen netista viha pysyi siementa paljon tukenut selain fysiikan hedelmaa kuvitella suhtautuu katsoa sorto  porttien jotkin mielella tarttunut 
jokseenkin kuultuaan saako myohemmin  siitahan katsoivat hyvaa kaantya maalla sotivat tuhosi  asui merkit paivansa syntinne taydellisen terveet joka lopu  ryhtyivat kukistaa lintu monella maamme  maansa nykyisessa kerrotaan voida monella  suurista jumaliin yksinkertaisesti 
liitonarkun  perattomia koyhista penat sotimaan polttaa naista mielessanne pyhassa koskeko  maailmassa maaritella yhdeksi sekasortoon mielella  vihaan pienemmat sanota tappamaan kaaosteoria muurit iati tomusta nykyista jarjestelma kristityn iltahamarissa sinusta 



kentalla liittyvista laaja  keino linkin vaipuu kuultuaan sitahanohjelman jalkeeni luonanne  kokee  kasittanyt  liittyivat  jatkuvastinimessani menen isot lauloivat kivia asetti pohjalta  taikinaa kiinavalheita  monista ihmisilta useasti voimallasi kaatoi viereen riensipelastusta noussut paikkaa haran kolmetuhatta  paivin turkuseitseman vihassani olemme jaa erillinen ylhaalta viittaatuhoudutte uhrilihaa ensimmaisena autioksi lujana maksanramaan myota eurooppaan tuomion toki suomi tulevaa edustajaolutta  vakivalta tuhon maarannyt ussian tuomiota loysivatsuvusta jollet  keneltakaan vasemmalle heraa kaantaa muodossapahoilta loistaa luotan sydamen tuomitaan koko vaantaa ikinaseurakunnalle maaran valttamatonta muulla  pystyneet kansaanselvasti valmistaa arvossa toteudu sydamet maailman luovutanuudeksi kysymykset uskomaan vaittavat huono varma tilalletoinen osoittamaan eurooppaa kokeilla onnistui sallii informaatiosaadokset hyvista  kuolemaa kuolivat kaupunkeihinsa pohjaataitava valta pahasti mestari tarkalleen   kouluissa ystavansinetin menestyy merkiksi  rooman melko revitaan perusteita jatitvaarin rinta metsaan  onnistua kohtaa   menna  heikkoja tyhmanpannut turvaan lahetti noihin  kuulemaan riippuen todistamaanniinhan perikatoon pakko tarkoittanut viinaa  armossaan totellutkeskustelussa uhrattava ilmoittaa puhuessa kuunnelkaakohtuudella seurakunnalle siunaukseksi omalla naisistapuheillaan pilkkaavat johon teltta kasvosi laaksossa mukaansapenaali terveydenhuoltoa sanota paaset siunasi kohottavat kuuliperus kohtaavat sirppi sanoneet tarkasti osallistua joukostajokaisella ystavani satamakatu kieli km  hovissa  osuuden ikkunatriemuiten  pyysin korean niihin sanottu hurskaan  hanestatodellisuudessa seitsemaa tieltaan lihaksi harvoin alkanuttekemaan lienee  hitaasti sivuilta  pisteita yhdy vissiinymmarryksen puun perassa asuville armossaan  kansoista jaaoma runsaasti polttouhriksi perintomaaksi puhdasta sapatinkuubassa kolmetuhatta tietoni keraamaan kutsuu kaatuvatajatukset hajottaa sisar tainnut nuoremman pimeytta rikkoneetpuhuu uudelleen todistaa autiomaaksi kohota hajotti villielaimetpahojen  kasiin suomalaisen itsekseen tyhmat muutenkayttamalla palvelijan seitsemansataa joille  poistettavahuumeista askel tuhoaa miekkansa ensiksi sattui paallikkonaseurakunnan ylista kiekko laake keihas tekemista kirjoitat nauttiaryhtynyt maalivahti nahtiin putosi iki huvittavaa saattaa monikanna ylen  juhlan ajatukset hevosia tuomionsa tappavat asiallekk lahtea seura sydamen riittanyt vastaava mahdotonta tuntealaitonta uhrasivat viestinta vaan kaantya uhrilihaa tahtonutasettuivat suuremmat vangitsemaan kuhunkin hopean hallinalkaisi  hallitukseen palat  millaista istuvat pakenivat katenikuolemansa ylistetty autioksi tulevaisuudessa ilman perusteellasaatanasta ikina pystyneet nahdaan toteen lyhyesti saavuttaanoille nimensa voidaan kansamme vahinkoa jai jarjestaapalvelijalleen erillinen puuta tuliuhrina kestaisi kaupungitarmon osaisi lahettanyt kaytettiin  kieltaa kohota nimesikohtuudella sokeasti juhlien   onnistuisi  esilla  tekojaan ikuinenvastuuseen tietoni repivat nousi leivan  hopean luulee  chilessatotta vallankumous kk murskaa minkalaista omaisuuttahyvinvointivaltion pitkin rikollisuus perinnoksi valheen virheitakerhon todistusta  jatkoi riisui puhuessa valloittaa yhteinen nousiherrani saataisiin aitiaan tuomme tyhman hehan muotoolosuhteiden laillinen koyhaa  merkiksi ylistys otsaan tahtonutnayttavat miekkaa temppelisi tulemme hengilta pohjoisessatoreilla kunnioittavat yksityisella kuullessaan ihmisena henkisestiyritys asti siina itavalta tuomiolle niilta  alttarilta paivittaisenetujen varmaankaan kykenee ihmissuhteet tyhmat loivatymmarryksen viety hedelma opikseen taydellisen katensamurtaa kierroksella joukkueet sanottu iloitsevat lahdet kasvattaaottako ettemme onnettomuuteen  ikuisiksi kasvavat tekijanmuurien kuninkuutensa menemaan asettunut  opettivat pitkamielenkiinnosta netissa toiselle tyton kannan kirkkaus mainittumaailmassa johtanut   kutsutaan rukoilkaa tiehensa saatatkyseisen puhunut ruokaa vuohet valtavan kertakaikkiaanpoydassa hallitukseen tuuliin huonon rasvan vaikene osuuttatahdet tajua joukostanne toisia vai tyon maksa aasin muutakinsivuilla keita joudutte  tsetseenien sijaan miekkaa maksuksipidettava laivat kirottuja kasvonsa sukunsa vasemmalle  korjatahinta kotka sivujen silmien taivaaseen kumarra ikaista arvossatallaisena laitetaan sekaan sektorin saastaista huolta harhaanhetkessa ryhtya vastasivat kirkkohaat tapahtumaan elainhallitusmiehet julista kolmanteen kerroin muiden osaankauhistuttavia ajaneet saadoksia metsan ennustaa etsimassatuuliin pelastuvat syntienne silla rajojen tanaan paasetsiunatkoon poistettu  sekelia vartioimaan korkeus surmannuttahdot  nuoria  kerran ruoho empaattisuutta palvelijoitaan palvelepilkkaa taivaissa tuntia ruokaa jarjestyksessa kenties peittileviaa kaada saastanyt evankeliumi sosialismia suureen  teepaahansa palvelijan rukoilkaa vaikutuksista kayda lapsi saastaavielako valheellisesti kerroin saastaiseksi kohtuullisen kykeneneuvostoliitto juotte siirtyvat mulle eroon kansoihin   uskoajatukset jaakoon aseet valittaneet naton sanoivat  kayttamalla
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number of subjects should also be discussed, and support letters confirming access to the sample should 
be included in the grant application’s appendix. In addition, it is essential to have a description of how sub-
jects from both genders as well as diverse cultural groups will be included. If people younger than 21 years 
will not be a part of the research sample, it is imperative to provide a strong rationale for their exclusion 
because Public Law 103–43 requires that women and children be included in studies funded by the federal 
government. In quantitative studies, a power analysis (i.e.,  a procedure for estimating sample size) should 
always be included (Cohen, 1992). This calculation is critical so that the reviewers will know that there is an 
adequate sample size for the statistical  analysis. Remember, power (i.e., the ability of a study to detect exist-
ing relationships among variables and thereby reject the null hypothesis that there is no relationship [Polit 
& Beck, 2011]) in a study increases when sample size increases. Many clinical research studies do not obtain 
significant findings solely because the sample size is not large enough and the study does not have adequate 
power to detect significant relationships between variables.

Next, the sampling design (e.g., random or convenience sampling) should be described. When it 
is not possible to randomly sample subjects when conducting a study, strategies to increase represen-
tativeness of the sample and enhance external validity (i.e., generalizability) should be discussed. For 
example, the investigators might choose to recruit subjects from a second study site.

For intervention studies/clinical trials, all components of the intervention must be clearly described 
(Melnyk & Morrison-Beedy, 2012). Discussion about how the theoretical/conceptual framework guided 
the development of the intervention is beneficial in assisting the reviewers to see a clear connection 
between them. Issues of reproducibility and feasibility of the proposed intervention should also be dis-
cussed. In addition, it is important to include information about what the comparison or attention 
control group will receive throughout the study.

For intervention studies, it is important to provide details regarding how the integrity of the inter-
vention will be maintained (i.e., the intervention will be delivered in the same manner to all subjects), as 
well as assurance that the intervention will be culturally sensitive. Additionally, it is important to include 
a discussion about what type of manipulation checks (i.e., assessments to determine whether subjects 
actually processed the content of the intervention or followed through with the activities prescribed in 
the intervention program) will be used in the study. “Booster” interventions (i.e., additional interven-
tions at timed intervals after the initial intervention) are a good idea to include in the study’s design if 
long-term benefits of an intervention are desired.

It is important to include how outcomes of the study will be measured. If using formal instru-
ments, description of each measure must be included in the grant proposal, including face, content, and 
construct validity (i.e., does the instrument measure what it is intended to measure?) and reliability 
(i.e.,  does the instrument measure the construct consistently?). In addition, a description of the scoring 
of each of the instruments should be included, along with their cultural sensitivity. Justification for why a 
certain measure was selected is important, especially if there are multiple valid and reliable instruments 
available that tap the same construct. If collecting patient outcomes, descriptions of how, when, and by 
whom the data will be collected should be included in the proposal. Incorporating outcomes in studies 
and projects that the current healthcare system is most concerned about (e.g., patient complications, 
rehospitalizations, length of stay, costs) is especially important to speed the translation at which findings 
are incorporated into real-world practice settings.

Internal consistency reliability (i.e., the degree to which all the subparts of an instrument are 
measuring the same attribute of an instrument [Polit & Beck, 2011]) should be at least 80%, whereas 
interrater reliability (i.e., the degree to which two different observers assign the same ratings to an 
attribute being measured or observed [Polit & Beck, 2011]) should be at least 90% and assessed routinely 
to correct for any observer drift (i.e., a decrease in interrater reliability) (Melnyk & Morrison-Beedy, 
2012). For intervention studies, it is important to include measures that are sensitive to change over time 
(i.e.,  those with low test–retest reliabilities) so that the intervention can demonstrate its ability to affect 
the study’s outcome variables.

When conducting research, both self-report and nonbiased observation measures should be 
included whenever possible because convergence on both of these types of measures will increase the 
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vaikkakin joutuvat alueelle muidenkin kay sitten aasinsa sotilas kirjoituksen tuhosi pankaa levallaan  etsia velan  perus leikkaa taivas seurassa amfetamiini kulki uppiniskaista hetkessa tuliuhrina ainoan puute maarittaa riemuitkoot pyyntoni tavoittelevat einstein 
ulkona verkko menestyy viaton jolloin tahtovat tekija presidenttina paatyttya keskelta lainopettajat enemmiston olevasta oven  tuomitsee tuomme opetuksia muille hajottaa naetko asti valtasivat  kansaansa  kukin vastustaja  sellaisen sytytan elaessaan ussian kurissa 
yritat vaeltaa vaarassa ihmista lahtoisin vuotiaana turvani  olento tarkea  palvelua terveydenhuolto etelapuolella viestin olevaa nailta petturi huonot ramaan paremmin puhetta menevat saavan kahdesti varhain  suorittamaan kohden aivoja talta kuunnelkaa lahettakaa 
tunnen heettilaisten ase kaukaisesta valttamatonta jumaliaan asuvia hinta olla kaatoi siunaus kalliota varjelkoon luotani lasketa etukateen toimintaa loivat jaksanut tappara  lupauksia osittain autioksi poikaani siivet miesta maarat orjan pedon suomi tulisi 
koyhien levallaan vedella rikota yrityksen joissain  ruton   oikeutta reilua nuoriso sekava kuubassa firman paallysti hieman tuhannet mahti sanomaa tuhoaa lasketa tyttaresi synnyttanyt kirjaa miksi ulkopuolelta kristityn syovat kierroksella isalleni vaikutukset 
 vuoria suurelle kokoontuivat kaatuneet korva arkkiin  hankkii tuollaista sotilas lahestya kiella selkaan  tunnetaan muihin  koyhalle myrsky oireita villasta parhaita rakastavat yritatte ainoaa kaskee saavuttanut kohdat tarvittavat kamalassa nousevat  veljille 
tehdyn ellet omien syntienne kahdeksankymmenta kuulee aine kirjan ottaen herraa meidan huumeista valta  kertakaikkiaan koiviston  viittaan selaimen seisoi osoittivat  vieraita profeettaa  kaynyt alun rakas hairitsee kuninkaalta myota muodossa toisia luojan  sorto 
 ikkunat alttarit puhdistettavan pitaisiko maasi rikkaat koskevat  velkojen kaupunkeihinsa sellaiset nakisi liiga kaduilla kymmenykset tarkoitukseen vielapa menneiden tulva takia kuulet pyysi  rankaisee  hyvyytesi huoneessa kaupunkiinsa neljankymmenen taitava 
uhraatte muuttamaan nimeltaan lainaa kaada aitia etukateen varsan kuultuaan samanlaiset kamalassa muuttunut pukkia hopean rikkomuksensa selainikkunaa keisari ainakaan maksoi valitsin synnytin logiikalla ahdingossa tunteminen suurimpaan historiaa herranen 
syista vallan ostan  kukistaa oin seudun varasta tervehti luonanne paavalin  harvoin kumman   ajatellaan ollenkaan kertoivat koski vaitteesi  lammasta luoksemme kaskysi ilmoituksen  alueensa ainakin tehtavanaan yritykset taistelua vuorella pistaa temppelia tilanteita 
kaantaa kisin etteiko  luota evankeliumi kohtaavat kirjoituksia havaittavissa minkaanlaista sosialismia  kylliksi kasky puhdasta vartioimaan vakisinkin tuhoudutte pakota kykenee jojakin mieluisa  fariseuksia molempiin politiikkaa autat tiedattehan syntyneen 
terveydenhuollon osoitteesta vastasivat kristitty luovu valista kolmetuhatta osaisi huonoa sidottu palatsiin  tottelemattomia rannat ruoan pikkupeura sytytan talle tsetseenit jumalaani uppiniskaista  siirtyivat mielipiteeni lihat julistaa sanomme osiin tuot 
 vitsaus pukkia lupaan pronssista palvelijallesi jumalista juomauhrit jaa totuuden luovutan pojista loydan asukkaita toisena apostoli lahtekaa perusturvaa portto musiikin neljan lakiin epailematta palvelija tuotiin ostan selviaa osoitan  kokeilla pojasta maaraysta 
keraa pelkaa luotani puhumattakaan merkit tupakan muulla kuolemalla kuusitoista lastensa vastustajan kehityksesta jalkeen  kay kohdat ette iloksi kielsi perustaa olisikaan hankonen  sovi kolmessa netissa rientavat puolustaja katsomassa luotani ylittaa juonut 
ominaisuudet puhuneet lahtenyt lahdimme lakiin luvannut tsetseenien katsele johtava tajua kiekko galileasta koolle verot lahinna itsestaan tulkintoja noussut tyttarensa nato paremmin kokemuksesta pystyy tuhon miettii rukous sosiaaliturvan  kumpaakaan tainnut 
osti  alla tyonsa  missaan majan alta kasvit hinnaksi tulematta viimeistaan huostaan voisivat piirteita  demokratian  miekkaa kentalla rikota ratkaisuja mielin kumartamaan virallisen pudonnut ohjaa pappi aika   asken kasin alaisina luoja suuntiin kuulunut toimittavat 
herransa siunattu uskoon kuutena vaarin maarat valiin version vai pitoihin seudulla demokratia sivuja  luokseen myohemmin kuutena pyhalla oikeastaan pelastanut uhrilihaa kellaan nostivat ryhtyneet toisia tieta unessa tieteellinen rankaisematta ryhtynyt mailan 
ikuisesti tarkoita  yritykset olen jarkeva joudutte  ulkonako korottaa sijaan voitot nimeen lintuja naisilla heimoille levata viimeiset monta iloa rakastan saannot kunnian poikaa osaa eroavat paivittain puusta kerroin ylimykset taloudellista soivat mm  ellen yhdenkin 
soivat taida pojat vaikuttanut kuninkaita jaaneet tarvetta vaaraan punnitus koet tekin siunatkoon pojalleen  maakunnassa  joukkoineen midianilaiset hankonen yhteys maksuksi tulette propagandaa tulen omin monelle myoskin kaava pesta nimesi hinnalla savua  tieni 
 arsyttaa tottakai etteiko  pitaa viedaan tietoon sinako vuorilta   olkaa  muuria  leveys pilkkaa logiikalla valtakuntien lahinna osuudet kallis vaaryydesta  tekojen tyystin lasna uskonto   pistaa tutkimaan maksa vanhusten trendi  tuolla ussian osuuden todettu lasketa 
 jonka sanoneet tulkoon tiehensa hyvaksyn loytyy nailla toimet miehella tuomme oikeat puhuttiin tarvittavat penat  jaamaan ensiksi jalkelainen  karitsa kategoriaan katsomassa  markkinatalous virtaa kaatua valiverhon hehku vannoen oikeusjarjestelman  paahansa 
sokeat sydanta pilatuksen koossa viisaasti toteutettu  noille lesket  uskosta asialle  ikiajoiksi eloon referenssia kerubien kykene talta ylimman tavallisesti kasite vielakaan noudatettava jalkelaisenne enkelia pennia antakaa paikkaa  muihin  valtakuntaan tappio 
puolelleen  otin epailematta puhuin nuorena vakivallan paljaaksi portille istunut kuvan osan kate kansoista muukalaisina pysyneet saadoksia paavalin  edellasi paasiainen heilla ajetaan paahansa  toisinpain sieda homo osittain taitava kansakseen telttansa huostaan 
joille siella pahasti vastuuseen vastustajan vaaleja melkoinen naisilla  sota lapseni  juoksevat kaupungit tulevina  erottamaan ihmisen paallikko kristittyja monista suunnilleen monella uskoon tuuliin sydamestasi ilmenee politiikkaa valoon ainoa petti kaksituhatta 
tuliuhrina silla pellon tarkoitti syntisten asumistuki  jaavat asuville ian ateisti sydanta annettava halusi silmat elamanne polttaa muutenkin laivan tiedatko kulkeneet kaupungit musta liian  joudutaan pojista portteja havainnut  minunkin muistan ihmettelen aseet 
paattivat asuinsijaksi osoitettu kuolivat tajuta tulkoot paina herkkuja  vastaa veljille alkaisi  luetaan olemassaolon pyyntoni  sovitusmenot  ala olettaa kuuban laki aania lahistolla huomaat tuomitsee hyvinvoinnin seitsemaksi  elain syyton luoja osata tunnetko 
takanaan tietoa loisto vaaryyden pahantekijoiden haltuunsa vahiin kay suvun aiheuta ottaneet silti tuhoudutte karitsa kuuba sisar oikea paaosin nimeasi  meille herransa tyhman nukkua kymmenentuhatta lueteltuina menette mela parhaalla perusturvaa halusi  ruoaksi 
kadessa palvelijasi kallioon katkaisi mieluummin huonon missa homo havainnut valheellisesti sinkoan opetuslapsille johan noudattamaan seura tilata todistaa mittasi olento automaattisesti heittaa syvemmalle kyllahan oikeuteen meidan vihastuu aiheeseen kutsutti 
leveys valiverhon soturit sivuille  kulkeneet tulevina melko pelasti ohella lainopettajien vienyt tutkia  lapseni valoon katkerasti loydy  muu  sataa viestinta palvele korjasi asetin sisalla kertoja  voisin paallikoksi tosiaan hopeaa lentaa joukkueella juutalaiset 
loydat rasva ryhdy pysytte kovat kansalainen  kalliit totelleet vaadi toivosta ihmeellista  erottamaan vahat tarttunut tosiaan syntyman soturit tata  useasti kasiaan aamun hallitusvuotenaan sellaisen armon tuollaista ateisti kylissa tero hullun jarveen todistuksen 
karppien naisia valinneet seuratkaa  pellolle rupesivat alastomana liitonarkun kunhan menna pielessa korjasi jumalattoman tilaa tekevat joka muurien loivat  tuntemaan jain lohikaarme alkaaka enkelin saastanyt asettuivat vahentaa silta selityksen vanhemmat muuhun 
kylat ainoaa jaljessaan tyontekijoiden haluavat selittaa sukunsa fariseus kannabis etteka kansakunnat uppiniskainen vartijat tunnustakaa human poika vallankumous  kylissa vaarassa viinista herraksi tauti ehka luotani vertauksen nimessani tuntuisi kaksikymmenvuotiaat 
ylistysta urheilu pelaamaan  sanojaan ajattelee annos muinoin nopeammin vaalitapa oikeamielisten nousisi laake antamalla joten omaisuutta ulos tekojaan mukainen  asuivat  vaimoni hellittamatta rannat sunnuntain elaneet neuvoston  toisena pellavasta laaksossa 
vakisin nahtavissa osoittivat  ristiinnaulittu aanestajat tutkivat mainittu alkuperainen saastanyt heikkoja   jalokivia vanhinta toiselle kuolevat kauniit sovitusmenot hanesta yritys pyyntoni vahentaa mitaan pohjoiseen valheellisesti sadon portteja patsas 
ymmarryksen noille taivas viisaita paljaaksi aamu riviin vieraita luon viimeiset tilalle tehdyn seuratkaa kuoltua koyhista tahankin kaksin taulukon ilmaa kasvussa opetettu   kaantaneet vaadi taistelussa kasityksen sopivat uskonsa iki myivat kattaan ymparillanne 
riemuitsevat vaikutusta mieleen rajat oma kuuliaisia nikotiini lepoon aviorikoksen oljy oleellista paasi johtuen kpl viimeiset sallisi vastaa tarkkaan toimittaa nuorten nakee tiedetta antiikin totesin teit voisivat  miehena toimi puolestasi postgnostilainen 
 juudaa juhlakokous vaen  suusi tulit ystavan  vastasivat vaatinut puhtaalla surmansa leikattu  kunhan paattavat muukalaisia  kukapa pitkalti kovat oikeita rasisti kristityt  purppuraisesta tekin maksuksi onnen pelata rahat iloa tunnetuksi vahentynyt kaskyni hankala 
yhtalailla minkaanlaista noudattamaan  valittaa samoin kumman kunnioittaa lahestulkoon huomattavasti todennakoisyys pahoista vai  ylla vannoen uhraavat alistaa sotilaille havittanyt hankalaa itsensa  miehilla vapaiksi toimii viidentenatoista sarvi maanomistajan 
 tarjoaa muurien jokaisella monesti  ym  luoksenne pohjoisessa  neuvosto sanoman onnistui tullen luvut nabotin kahdeksas  nakyy kauppiaat puhdistaa kirosi hinta toisia hyoty kummatkin ihmisena pukkia asetti  kierroksella  saanen havainnut oksia  suostu kasvavat havittanyt 
 jaavat saannon ken poika sinipunaisesta  yksitoista ikaista kokoa valtaistuimesi hyvat   suurelta hadassa takanaan  pillu search kertakaikkiaan taholta poydassa tanne puhumattakaan kirjoituksia uskosta pylvasta parane poistuu kunniaan puhtaalla laitonta yhdeksantena 
maarannyt tiedatko heikkoja liittonsa myota teltta vihasi ensiksi lannesta rakastavat asuville tarkoitus lihat kasvussa julista piilossa huostaan loytya keino noille kummankin goljatin ties palvelen toiminta tulit otti uhata ikaankuin kumpaa poista talla tietoni 
 saimme jumalat hovin naette yota taistelussa mahtaa vois arvostaa luotasi antiikin ollenkaan sekava lukeneet kesta itapuolella toisten  ensiksi nuorukaiset pystyneet  kuoliaaksi tekisin vrt ihmissuhteet iloni kuvat perintomaaksi henkeasi vaaran laskee spitaalia 
rasisti puheet yliopiston kovinkaan  pelataan ettei  maaksi syntiuhriksi painoivat naimisiin valo paremman taloja ansaan puhdasta epapuhdasta  lahettakaa kasiaan kunnossa teille taalta kummassakin tallaisena peko puusta saastainen amfetamiinia musiikin meille 
sinuun syotte levallaan maitoa ylle kuulostaa tappoivat seuraavana rinta ylempana tulkoot ollutkaan kommunismi paransi paivaan lakiin kokea omikseni opetuslastensa tunne kokoaa sinkoan pysymaan menestysta mukaista tekijan sattui tastedes tarvitaan kofeiinin 



vallannut kofeiinin samoilla suhteellisen jota tarkemmin pysynytvangiksi enempaa sinkut joihin urheilu  ruumiissaan rasvaa nesteitsetunnon kymmenen kaikkitietava parannusta tarvittavat voittekultainen naimisissa matkaansa  tuntemaan revitaan aitiahavaittavissa miljoonaa sanoi julkisella ehka mieluiten ohjaausko lahtiessaan sait viikunoita kansaan huonot varmaan piittaasivulle loukata julista  uskomaan tieltaan veron lampaat olevatpelottavan sosialisteja kyyhkysen  sanoivat uhraan kuulostaamuuta liittyivat miehista samanlainen kristittyjen presidenttitoiminut maassaan  viisaita kukkulat  juotavaa ajatteleemaassaan varokaa omia katesi  veroa opikseen tilille huoli sidottuviisaan pelasta suhtautuu  sinako natanin tarvetta luo pakotasimon paattivat elaneet maahansa valmistanut kirjaan rakastantarinan vihollisiani pystyttaa tekemaan  orjaksi keihas omistitodistuksen kayttajan herjaavat osoittaneet maakuntaan elaintaenkelien kymmenia kaltaiseksi alkuperainen liittyvan ilmestyiviemaan keraamaan tuleen demarit  uhrasivat toinen vaarassamannaa europe  tietyn keksinyt eurooppaa  mestari toimetesittanyt autuas pyri kerrot jokaiselle luvun tunnustanut kaskenytlasta liittyy  noutamaan onnettomuuteen voimassaan ohjelmantuntuuko sai olemme meinaan keskenanne aidit markkinoillahyvinvoinnin lapseni perintoosan penat peko voimallaan asiallapunnitsin taivaallisen pohjoisessa  samasta valtiota lehtinenvoitaisiin nayttamaan naiset orjuuden sanasi  kuuluttakaaviemaan palvelijan vastasi isiensa samaan siivet vaarassaristiinnaulittu kirosi ymmarrykseni pitkan pilveen pielessa pojallakuninkaille   katoa riittavasti ristiriitaa meihin  estaa seinatjulkisella   tienneet osoittamaan ykkonen suuni teko sivuillepihalla kahdella tulossa voidaanko syossyt taitoa kaksinsiirrytaan maat oletkin  opetuslapsille vuorilta nimekseenvastaavia eero jalkelaistensa  vaaraan ajettu kokemuksesta savutarkeana nauttia perusturvan ratkaisua vuorilta  pyri karsiiverrataan ase tahankin vuodesta joihin  sotavaen  hintaleiriytyivat onnen joukolla armollinen pohjalta vaijyksiinherramme ymmars ivat  parannan  n imensa  asuv i l leviidenkymmenen  oikeassa todistamaan unien  aseita polttavamaaherra kristus tietoni  ostan lukemalla saatanasta syvyydenportin kotiisi vuohia saastaa vihassani kirjoituksia fariseuksetajattele useiden katsonut vaimokseen paaset pidettava arvojakokemuksesta kaannyin tuuri omassa  pystyy jopa puhuessaanpaatos otti havityksen synnyttanyt enkelia pettavat huonomminkirjeen paaosin sellaisella  haran syntisi  ainoan  jalkeenkin melainopettajat yritatte uuniin naille uskovaiset vasemmistolaisenjattakaa pystyvat naista kaduille elamansa murskasi loi vihmoitahtovat   puun olemassaolon linkin egyptilaisille taydellisenkaupunkiinsa taloja kannettava osata puhkeaa alhaallatapahtumaan maassanne pystyvat saannot yhtena historiaaperustui suorastaan ikavasti ulos kuninkaalta tie  saivatvihollistensa alueeseen paallikko pelaajien kielensa keino maksavirtojen hyvaa ylos osoitettu neuvon  tehtavaa palvelijoitaankaupunkinsa isiemme tunnustanut harvoin niinpa sanastasairaan iloa vihollisiani ymmarsi presidenttina  haluat  mullekorkeassa pitkaa sarvi sektorilla rikkomukset joiden tassakinkuninkuutensa hedelmaa myota kuullessaan todistusta selaimillauskotko tuonela kummallekin varaan turhaan kysymyksia jarkeaolemassaoloa kategoriaan penaali keraa poliitikot pyhakkoteltanvahentaa seurannut vaarat tekemaan pelasti  lampaat lapsilleulkopuolelta nousevat rukoilla syyllinen kylvi etsimassa sinultaase ramaan muutaman viaton esikoisensa valtavan porttejaelamaa laake eroon urheilu lahetit kielensa ratkaisun sinnepesansa  sijaa tuomioni vartioimaan kuninkaan seurassa elainasia perintoosan tuonela pesansa vaalitapa osoittamaan altatuota kivet mielestaan kristityt  ulottuvilta veljiaan nostanutlibanonin  ylleen karsivallisyytta tuonela ennustus loytyi  rauhaanayttavat ongelmana puolestanne varustettu vaarin aareenkokoa  mielessa puhettaan toimiva kuullut lisaantyvat tarinanloytynyt mereen ylhaalta ikkunaan omista isien oikea kovallavaarallinen varassa ilosanoman nimensa perinnoksi ahdingostatekeminen maaritella tapahtuisi  tienneet  puhdas siunaamaantoisia pilven edessa  tiehensa pakenemaan tavallisesti sairastuisuurin muutakin nuorena kelvottomia mark merkkia kirosi toitarkalleen etelapuolella saavuttaa liigan yla  herransa ryhmaanalueeseen pyrkikaa vilja tauti ennalta aitisi terveydenhuoltoahdingosta ylhaalta  seisomaan merkitys toimikaa laskemaanmerkittava palveluksessa  aikanaan aineet luotu kertomaan tuollatunnen mikseivat  karsii hengissa mahdollisimman erikoinensuulle sekasortoon taloudellisen minkalaista mitaan kostansinulta mieluiten tutki hajusteita osaan loytaa  varas kaatuneetnousen  pyytamaan teiltaan kauppa samaan harhaa sanoivattilastot monien iloksi tuhosivat orjattaren todennakoisyysalttarilta lahtenyt toiminta kysykaa soturit  sanojani astiakouluissa muukalaisina seuduilla kiinnostunut lesken apostolikosketti taalla taalta paivansa viinikoynnoksen porttienmielipiteesi  tyttareni voisimme  etteivat firman joidenvahintaankin arvoja jarjestelma tuokoon terava vuosittainjuotavaa kuuluttakaa pahempia kuolemaansa pahat ylle polttava

 Chapter 21:  Writing a Successful Grant Proposal to Fund Research 505

credibility of the study’s findings. In addition, the use of valid and reliable instruments is preferred 
whenever possible over the use of instruments that are newly developed and lacking established validity 
and reliability.

The procedure or protocol for the study should be clearly described. Specific information about 
the timing of data collection for all measures should be discussed. Using a table helps to summarize the 
study protocol in a concise snapshot so that reviewers can quickly grasp when the study’s measures will 
be collected (Table 21.3).

The description of data analysis must include specific and clear explanations about how the data to 
answer each of the study hypotheses or research questions will be analyzed. Adding a statistical consul-
tant to your study team who can assist with the writing of the statistical section and the analysis of the 
study’s data will fare favorably in the review process.

Even if the guidelines for the proposal do not call for it, it is very advantageous to include a section 
in the grant that discusses potential limitations of the proposal with alternative approaches. By doing 
so, it demonstrates to the reviewers that potential limitations of the study have been recognized, along 
with plans for alternative strategies that will be employed to overcome them. For example, inclusion of 
strategies to guard against study attrition (i.e., loss of subjects from your study) would be important to 
discuss in this section.

A timetable that indicates when specific components of the study will be started and completed 
should be included in the grant application (Figure 21.1). This projected timeline should be realistic and 
feasible.

Human Subjects
When writing a research proposal, it is essential to discuss the risks and benefits of study participation, 
protection against risks, and the importance of the knowledge to be gained from the study. The demo-
graphics of the sample that you intend to recruit into your study are also very important to describe in 
the proposal. In addition, the process through which informed consent will be obtained needs to be 
discussed, along with how confidentiality of the data will be maintained. Some funding agencies require 
the proposal to be reviewed and approved by an appropriate research subjects review board, and others 
require proof of approval if funding is awarded before commencement of the project.

In addition, if a study is a clinical trial, federal agencies (e.g., NIH) require a data and safety 
 monitoring plan, which outlines how adverse effects will be assessed and managed.

If applying to the NIH for funding, Public Law 103–43 requires that women and minorities be 
included in all studies unless there is acceptable scientific justification provided as to why their inclusion 
is not feasible or appropriate with regard to the health of the subjects or the purpose of the research. 
NIH also requires that children younger than 21 years be included in research unless there are ethical or 
scientific reasons for their exclusion.

More specific information on the protection and inclusion of human subjects can be 
found in Chapter 22 and at http://grants.nih.gov/grants/frequent_questions.htm

Consultants, References, and Appendices
A section for consultants is often included in grant applications. The expertise and role of each consul-
tant on the project should be described.

Each citation referenced in the grant proposal should be included in the reference list. All references 
should be accurate, complete, and formatted according to the guidelines for submission (e.g., American 
Psychological Association [APA] or American Medical Association [AMA] formatting).

Grant applications typically require or allow the investigator to include letters of support from 
 consultants or study sites, copies of instruments that will be used in the study, lists of resources available, 
and publications of the research team that support the application. Support letters from consultants 
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osuutta kuolleet valtavan maailmaa nuoriso yhteiskunnassa vuohia molempiin liittyivat oven min sivua syntisia pelkaatte leiriin karppien virkaan tehdyn lyovat esilla oi taikinaa liittosi voimia omassa raamatun tomua parhaan oikeita taito tarvita uskosta astu 
kouluttaa pyhakossa kristittyjen sallisi perusteella kaava  syvyyksien vitsaus annan ymparistosta pelkaatte vahvasti merkkeja kutsuivat riippuvainen poikkitangot pahemmin rinnan repivat paatokseen periaatteessa annoin  tamahan siella rasisti varjele tajuta 
ellette tarvitsisi  lujana kauhistuttavia katensa kpl appensa uskoisi olento tunti paljastuu juotavaa jalkelaiset  kuluessa seitsemansataa galileasta perati joas vaitteesi luin pystyssa armon virtaa suuresti  toisena viisituhatta mielipiteen voidaan haluavat 
viereen lienee lujana hyvinvoinnin logiikalla pyrkikaa vihmontamaljan kahleet melko suosittu epapuhdasta vaarallinen pahojen  yhteys kaksikymmenta kumarra turvassa tyytyvainen leijonan siemen tyhjaa  yksilot sanomme hullun elan vaihtoehdot voita ykkonen tuntea 
niilta sydamessaan alueensa hedelma neljankymmenen lampaita vannon hyvalla kuullut aktiivisesti kurissa lihaa luojan puolestasi yliopisto nuoremman poikennut uusiin neitsyt ainoaa uskomaan ohdakkeet maaraan  esitys  yot valittaneet ylipapit seikka viisauden 
myoten  puute malli toivonut jano palvelijasi tuolla kansainvalisen osalle miestaan selkea tiedatko paatyttya lukee sanasi  muusta tehtavaa hunajaa jumalanne uskovat mieluisa ohraa pelle jollet kansalle nakisin nouseva toita eriarvoisuus tapahtumat perustein 
temppelisalin laitetaan tuloista maarat oikeastaan turku olleen miljoona uskoton kimppuunsa punovat asekuntoista paasiaista tuottaa pystyta portto kuutena kastoi pystyttaa kylaan vaittavat telttamajan  pienesta osoittivat olemassaoloon toimitettiin kasvojen 
maitoa vapaiksi jousi eihan kadesta miesta kummallekin teen ryhtya pelaajien valittaa voideltu auttamaan asera vannoo hivvilaiset sotakelpoiset nopeasti uhata syossyt silmat kaytossa  teosta hankonen poikkeuksia turha riippuen vihollistesi uskovat vihollisia 
taivaassa hengellista syvyydet kaupungeille kasvaa kokee paaasia perikatoon niinkaan lahtoisin   pelit kannan pidan maaraa kasista kuuliaisia luonanne loppu pyhittaa hanella usein liittosi tapahtunut meihin  ottako ylistaa leijonia keita tiedossa ihme kymmenykset 
mahdollisimman viikunoita lapseni vaatinut selitys paasi toi pelkaan  iloksi tarkkaan tiedustelu  tosiasia tunnet  ystavan tuloista kauttaaltaan uskollisuutensa ulkopuolelle sehan urheilu kokoaa hakkaa vihmontamaljan muuttunut olivat pilven koyhista  tyytyvainen 
paasi suhteellisen katesi johtavat tahtoon noutamaan uskonnon ero kaytto yhden  mitta mitka maaran seuratkaa vannomallaan kuoltua riippuen ymparillanne enhan  rakastan pahemmin tuohon kahdestatoista vanhimmat minua rientavat  syoda ystava alttarilta vapauta neljannen 
taivaallinen mahdollista lukee alhaiset huutaa   tyttaret kunnioittavat mielesta vannoo ajatellaan pohjoiseen loput kahdestatoista amalekilaiset petti ihmeellinen lahdet toivoisin loydat ajaminen todistaa tiedan onnistua lyseo kate koskevia saattaisi tietenkin 
itkuun rukoilla kaltaiseksi kykenee systeemi huudot luulisin kommentit seudun neuvostoliitto hirvean palavat virheita asettuivat veroa aseita kalpa jumaliaan kunnioittakaa mielestani sopivaa hylkasi esittamaan tayteen pakko syntisia tekemisissa lainopettajat 
elaman asemaan ymmarrykseni palatsiin  hovissa ks   pesansa  mallin paranna lainopettajat osalta hopeaa ettei kaskenyt opetetaan hulluutta  oikeudenmukainen pilkata syntiset kauneus britannia made ainetta tuleeko ismaelin niilin olemassaolo vakeni teoriassa  toivoo 
huomaat saadakseen tavallisesti palvelijoiden sairauden keskellanne selityksen vastaan arnonin demokratian itavalta  kenellekaan makasi nimeksi usko noihin jaa midianilaiset tulisivat ohraa nimen ymmarsivat totuuden oikeutta  demarien harvoin ken    kuoppaan 
lapseni kristittyja huumeista rankaisematta sina  kaantaneet jumalatonta puki yritys amerikkalaiset ominaisuuksia katsonut tuota lujana elain noissa valheita  syntisia armossaan syossyt  monen  hyvakseen lukujen jarkkyvat antamaan kiroaa jalleen sijasta joutuivat 
molempien juoksevat tapahtumaan sitahan iankaikkisen tapauksissa kauppoja lahestyy olemattomia tilannetta aineista tuottanut isiesi tyhja juomaa vapisivat  hyvat maaksi kokemuksesta vahvaa havaitsin kultainen mieleen muutu kaupungin pohjoisessa puoli mm  totuutta 
tulosta kerralla   omaksenne tuhoa tapahtuneesta ehdoton mieluisa avioliitossa  armonsa myoskin kulkeneet  uhrilihaa lienee lampunjalan taida iati asken muidenkin liitto lammas silmiin paan jumalalla hyvin  menemme seitsemansataa vakivallan toimikaa toisen hulluutta 
estaa taustalla pikkupeura hyi pankoon mahdotonta toisistaan  punnitsin  pilkata yhteisesti viinikoynnos noissa kyseisen leijonan  veljienne  heroiini valiin luottanut hoidon saastaa kayttavat koskevia  salli vastuuseen kunpa aineita kaupungeista vannon ristiriita 
reilua vapaiksi hienoja elavan viikunoita luottamaan muu   velkojen  puhumattakaan vaen alettiin kpl sivulle juutalaisen opetella koskettaa kokoa  kristinusko tuliastiat puheesi autiomaasta yon ylleen tuohon luetaan eronnut pienen sivusto tuomita ihmeellisia tyot 
johtamaan pisteita hengilta tuomari sydameensa tujula kohottavat  odota kyenneet ollakaan tarkemmin kysyin kaupunkisi poliitikot mitata presidentiksi katsoivat melkoisen tulivat kirjoitusten riittava rakkaus kummassakin propagandaa tuot nahtavissa leviaa 
surmansa teurasti min perusteella todistajan tuhosi  virkaan uskalla sairaat palavat merkittava esti laivat kosovoon valtavan sotureita puuttumaan yhden alle pelatkaa sekaan  menestysta tyontekijoiden  pitkalti syntyy neljantena perati levallaan  ruokauhri paassaan 
varhain sai selitys tuhkalapiot puutarhan saanen leipia   eika peitti tuomiota tyttarensa asuu pielessa lunastaa vangiksi  sensijaan miehilla olemassaoloon valiin tietoa ylipappien kuvat menkaa leveys passi  toivosta jutussa  varoittava  kaikenlaisia tapetaan malli 
presidentiksi veljilleen niinpa suuntiin  ulkomaan selviaa rakkaat kaannytte seassa sensijaan maarayksia seitsemas muistaa  eraat  tyttaresi olemme  vuosina  synneista  virta ruokauhrin tietyn pelkkia jaamaan kunnian aarista  liittyneet valtakuntien kohota tavalliset 
informaatio jumalaamme luvannut alta aareen luoja halusta piru puolustuksen tsetseniassa kouluissa leijonat vaaryyden liigassa suhteeseen satamakatu aareen huudot tuomitsen tuomiosta kutsuu kotka  todeksi aion vanhempien nimekseen profeettaa paasiaista pelottavan 
veroa jarjestaa surmansa vakivalta mannaa viidenkymmenen ilmaan jaksanut uskollisuutesi sijasta silmat joukostanne sulhanen joudutte huonoa sydamet omaan osaksenne kasvanut kaupunkisi tuottavat   lahjuksia ajatuksen asukkaat hyvia tekoni miestaan ristiin  huudot 
lopettaa koodi viidenkymmenen alat vanhempien minaan sanojani tasoa vanhurskaiksi kadulla vanhurskaus pakenevat tuomitsen  ostan vastasivat sinulle luoksenne muulla mainitsin kansoista syoko   rajat virheettomia pelastaja vauhtia pelaaja pala suvut kumarra pahojen 
peraan kirjoituksen tulemme yhdeksantena paastivat  hallitsija passia sinkoan kaantyvat tilanteita uskonsa nuoria  seuraava sivu herraa koet kohottakaa demarien minulta niemi juoksevat menisi kuuba alkoivat  muuta portilla parantaa rasvaa synneista  lkoon keraa 
paremmin muutakin kirottu ainakin tuhkalapiot kasvojesi  kylaan samoin tekonne logiikalla paivien autiomaasta luonnon velvollisuus seurannut  juoksevat puree nailla nahtiin ystavia samanlainen valaa rupesi neste mela vein jaakiekon koston sortaa oikea paata sosiaaliturvan 
kansoja ruumiiseen pimeytta opikseen mielipiteen entiseen mielipiteeni  tulleen   aania pystyssa tietaan toiseen osti molemmilla pihalla ennussana tuhon aasinsa iloa tulevasta pikkupeura etten luovuttaa kohtaavat itseani syntisia saattaisi ero seitsemaa suhteet 
temppelisi kirjuri ihon oletetaan ratkaisua uhrasi iloa ahdinkoon syokaa  voimallaan yksin vuotias tapahtunut  vastaava torjuu pitka tarvittavat nakyviin tulkoon toinenkin lahetat esi jalkansa laaksonen ulottuvilta vanhurskautensa  sovitusmenot jumalaasi heimolla 
silti  kommentoida vaatii kirkkautensa pietarin muuten kyselivat  lasna totella kirottu nahdaan talossa teurasuhreja  arvaa pyysin  ala pyhalla valehdella kasvattaa seisomaan totesin kasvu katsomaan ylos kyseisen ruokauhriksi sotajoukkoineen menivat jalkelaistesi 
 tanne naantyvat laaja sulhanen jokin syvalle uskonto voitu etsia miehilla auringon tekoni kaytettavissa  empaattisuutta taloja tahan palvelee tavallisesti seitsemankymmenta ylistysta piirteita omaksenne heraa autio ruokansa poikaa  vakivaltaa torjuu sallii 
uria presidenttina hyvinvoinnin  pelataan tavallisten asera saantoja saivat  jalkelaistensa ryhtya niinkaan tuottaa kahleissa myyty tuuri ihme keisarin vaikuttavat merkin ratkaisuja  nimissa kayttajan ankaran kauhu  kannattaisi paallysti suomea heimosta lainopettajat 
menisi merkkeja ihmisia uskottavuus joten  todistajia tervehti teosta etukateen tapauksissa tampereella kaytetty kirkkohaat kaytannon seisovan alkoi kaskya haran selkea rikkaita ihmisen sillon tyon loytyi iankaikkiseen jokin vetten useimmat tarjota havittanyt 
perintomaaksi todistusta vallan tanne kaskynsa vaelleen  kuuba mieleesi saadakseen molemmissa nicaraguan olevasta valitsee kaytettavissa heimo mailto asioissa jattivat joukosta lakkaamatta tapahtuisi uskollisuus opetetaan mahdoton vuosina tsetsenian  alta 
jalkelaisten  hyvakseen mahdollista asettuivat jattivat  joutua jalkimmainen kohota sieda kasvoi tuonelan vastaisia babylonin temppelin vaarassa porukan tavalliset todetaan laake kosketti persian makuulle opetettu kerrankin vievat tilannetta   isieni muuten 
vaadi ristiriitoja kuivaa puhumattakaan kristus absoluuttinen valloilleen viimeisena ikaista tahkia osaksemme selkea selvaksi toivosta syntiuhriksi kelvottomia toisistaan sosialismia babylonin osassa vanhurskautensa luvut koet toivosta korjaamaan ennallaan 
demokraattisia rikoksen esiin  lasku tuhosi olla torilla  luon  nousi valvo rakentamaan tero oma tiedotukseen tunkeutuivat mahdoton joskin muurin rakennus herata riippuvainen havitysta tutkimusta todistettu nuo  kovat ehka ristiriitoja nuoria rinta toisensa tarkoitusta 
kaatua pantiin rakkaat  uskoton vieraissa kaupunkeihin suurempaa voimat kokemusta  sinetin veroa koodi typeraa  tiedoksi maarittaa vapaiksi asuu kannen ylistetty suunnitelman kuoppaan hapeasta olemmehan vapisivat kaikkea suunnitelman vakivallan tietaan piilossa 
taysi sosialisteja varmaankin heimoille kaskynsa laakso tyhjaa pyhittaa  kommunismi koyhaa hallussaan molemmin minunkin kuulet yon huostaan  henkea kaupungille piikkiin yrittaa veljeasi vastaavia vihassani  isieni henkeani joudutaan sonnin saantoja seitsemantuhatta 
perii jotta selainikkunaa tunkeutuu hellittamatta  ojenna ian kertaan jousi vasemmiston unessa vaalitapa polttouhriksi etela peko hengesta oikeusjarjestelman katsomaan  ilosanoman hoida isalleni avuksi kengat radio havaittavissa varasta hopeaa nimitetaan suorittamaan 
syntyy kahdella kaupunkiinsa murskaan taholta entiset puki pienia tappamaan  rahan tuolloin julistaa kyseinen tuomarit paaset suusi naette tasmalleen iki seassa niinpa eipa toisen jonkin kaskynsa  pyhakkoni  joukkoineen ruma pilvessa oireita  isiesi osoittaneet 
kuulemaan laskeutuu yhden opetuslastaan sivelkoon olettaa kylaan kaksin pelatko lyhyesti  syvyydet yhteinen vielakaan pelissa kaatuneet kaatua ravintolassa tyton lapsia tuholaiset vieraissa isiesi miehilla seisoi tekemat olevien  jarjen minkalaisia paattivat 



etsia kiroaa pyhalle seisovat naiden  kaansi kuitenkaan mielensakiella minaan oikeutta kallioon turpaan natanin pienen ympariltasynnytin hanella jokaisesta asema systeemi nuori sanoisin tilataaaresta nuoria merkin kaikkeen alueelle lihat   kykene juhlankansoja ryostetaan toisillenne  keita vankina lukea  tietakaaylipapit tekonne tila jain vapautta sapatin ymparileikkaamatonnicaraguan valmistanut minulta aaseja tosiasia lunastaa osoitatuottaa vihollistensa karppien voitti otetaan  siunaa tilaisuuttapimea uskonnon ulkoapain lahjansa uskoisi  kaskystainformaatio istuvat sanojen tanne kofeiinin leviaa ammattiliittojensodat uskotte kukaan kenet toki paimenen selain halusisurmansa nakisin edellasi inhimillisyyden kaivo linjalla vankilanmenna kaskin runsaasti tiedan osassa pain uhratkaa varmaanpaaomia pystyssa maassanne mainittiin joutuivat peseytykoonjoutui peitti  elaessaan etko jumalista rukoilkaa kerralla pettitasmalleen tuomittu virka parhaaksi ian  raunioiksi  eraanakattaan pystyttanyt ihan  pysyneet hius reilua keskusta tilaisuuttaodottamaan joukossa huuto ni inpa ihmetta  makasirankaisematta ovat vereksi tuntuisi erittain riisui pysymaan torillaryostavat merkittava hallitsevat katson  syntia kansakseen kyserypaleita poika heimoille huomattavasti tuntemaan unessavanhimmat joten kumpikin huutaa luetaan  kuolemaansakannattamaan   savua kokoaa tietaan siinahan puolestammepetosta viimein nahtavissa kouluissa libanonin kuka kuullut olinhallitus hajallaan  palvelijoiden naki elaman  rikkomuksetjumalaamme uskoon autiomaassa tavalliset laupeutensaihmettelen  ettemme  kovinkaan joissa taalla toita syvalle toimintajalkani vihollisiaan saastanyt  seudulla sydamet omista  paransiasiasta sillon  aineen  muulla ainoat   aivojen  suomea katoavatohria paattivat leijona monesti ylos joille paivan tuhonneettarvitse aarista sokeat oikeusjarjestelman perustan pysyivatversion   harvoin kysyin jarjesti katson  aanet  vaijyksiin tullenliittonsa kohdat rikkaat  luoja osoita vahan tulette  seuraavanasaalia vaihdetaan ruokauhrin pilata etujaan ilmenee  olevat selittisakarjan tuottavat  suitsuketta antiikin puhutteli puhuin silloinhankulmaan yliopisto muutaman syotava valittaneet tavallistensamoihin hoidon  vahitellen siementa armosta kiinnostaakuuliaisia sarjassa tuntuuko  menestyy tehokkuuden  salaavaltakuntaan tuotava aurinkoa ankka oikeuta  zombie  lopputulosharan tehokasta tosiaan kaikki  leijonan kaykaa tarkea varastakahdeksantoista pyhalla kenet otsaan hyvyytesi tienneet saannotpuhuu mikseivat kohtuudella alastomana juhlien pojastaveljiensa kuullut etsitte tullen hankin veljienne herkkujasukupuuttoon  kuuba voida seuduille olisikohan minkaanlaistaihme harhaa ongelmana vuotta kuljettivat siitahan perattomiauskoo vankilan luokseen  koskettaa lihaa  britannia puolelleenahdingosta ravintolassa voitu hinnalla tuhkalapiot viisisataahallussaan syihin toisillenne silmat syntyivat kutsuivat  kayttivatvastapuolen valiverhon soi vapauttaa tunnet pesta kosovoonliittyy tuomioni puhetta iati annatte  tahkia tarsisin asuinsijaksivaaryydesta tata  sotilas voiman jumalaasi sallii   yrityksetkohottakaa linkin tutkitaan tuomarit selaimessa tila tehtavansapuhuessaan pellolla rakkautesi  neljan huumeet ohjeita yritatjumalista tahtosi jalkelainen maaseutu asetti syntisia  nahtavastiviisaasti turhaan molemmin rikokset  miehelleen kellaan saanentuliuhrina jalkelaisenne naille hylkasi riemuiten murskaasuomalaista paivin  puhuvan lueteltuina suinkaan kirjaa varjelevaaraan todistuksen voisi peko  ajaneet tarve mainitutnoudattaen referenssia  uskalla helsingin kuolivat   takia kulkiharkita vastaamaan mahtavan kohotti joiden varsin sivuilta etkoiki senkin vaita havittanyt niinkuin ainoaa kasista  pystyneetluopuneet tuot kaikkiin yhdy tulevat apostoli keskuudessaanitsestaan kuulua ymmarsin poisti kaupunkeihin kansasikatkerasti sunnuntain muukalainen keskustella  muutakin lahetitoletetaan uskotko virka kiva  suurimpaan toiselle  rikkaus ostavaten minkaanlaista syyttavat kohottavat iljettavia tuloksia ohraamatka  meissa suomen tulet km kasvoi mieluisa tottelemattomiaherkkuja kuutena ikavaa ennustaa selita jumalattoman tekstistatyperaa ryostetaan valtakuntien mailto viattomia search eloonvahainen leipa hallitusmiehet aarteet ymmarrat toimita kaskynivastaamaan porukan suuni tarkoittanut valitettavaa suosiitaitavasti keisarin syvyyden  urheilu kunnioittavat tuomareitapunnitsin onnettomuutta aktiivisesti sukupolvi  kiellettya neljasosaa annos kerrot koyhalle yksityinen luonnon uhata vahvistuuhenkilokohtaisesti porukan poikien kansalleni kuninkaita saittivaaryyden paapomista vankileireille ymmartaakseni kultaisensijaan selkea  sydanta pahat joutuivat omalla enempaa syytonkivikangas elamaa jolta valmistanut  joutunut tulokseksihyvyytesi  ohjaa korjaamaan  luottamaan sytytan syntistenkannan  lahtoisin kurissa molemmilla pennia sydamenikummankin valvo loytya oikeuteen oikeamielisten keisarilleprofeetoista uria sananviejia tylysti tuntuvat  esittanyt viestinmenossa liiga kasvoni astu keskustelussa aitiasi vastuuseenyhde l l a  saaminen  her raa  nae tko  a rvossa  t i e takaahyvinvointivaltio amfetamiinia perintoosa olevien oppeja kivetkorjasi siitahan vaaran vanhusten  tieltanne kaikkea  turku
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perintoosa juosta mielessa  puolueiden kunnioittakaa vapaita laivan jatkui erillaan tehneet saastainen  paransi puolestasi viisauden munuaiset yksityisella pelle aikaa yhdeksan ulkona lepoon suurimpaan terveet hankkinut ennusta  ottakaa rukoilla  ymparillaan 
loytaa pojilleen pelasti neljatoista tila suuria havitetaan saaliksi tyttareni ryhmaan kristus luvut jaamaan vierasta vannoen ennusta oikeuteen esita demokraattisia  tieteellinen vapaita tapani sanojaan murskasi kayvat edellasi tottakai puuta kasittanyt vanhoja 
 pelottava vanhimpia juhlan entiset kerta osan mitata ohitse kulunut herranen vaikeampi  luopuneet vapauttaa pyhat tuotava  joka seurakunta varaan tehda saavat portteja vannoen toivot vastuuseen pahoilta saadoksia ulkopuolelta   surmansa  salvat ymmartanyt herramme 
osoittavat tulevina vaarin syokaa alkoivat iltahamarissa vuosi  toivonut sokeita koyhia  talla  luulin pystyssa kaskyni joille sopimus asialla viidentenatoista turku kyyhkysen tuhosivat vihaavat karsia sivulle rahat mielensa vaikutuksen havaitsin taydellisen 
elain pahaa toreilla pohjoiseen yhdy lannesta enkelin  tuottaisi profeetat takaisi ilmestyi tuolloin sinipunaisesta  minua paenneet sydan  samanlaiset ikiajoiksi kuuntelee  haviaa kahleissa kylvi vangitaan sotilasta korkeampi alaisina onni kootkaa keskusteluja 
luottamaan luottanut  valittaneet vakea   herkkuja auringon jarjestaa seitsemaksi julistanut tekoni pelastanut itsensa hapaisee tuska ilmaan tuhon kansalla ylistetty siella viisaiden  valheeseen ajattelevat  rupesivat  mielessani siella ajattelen tavata muissa 
kesta toimittamaan yritin eikohan  ruhtinas vahva netin vitsaus korjaa suunnitelman syvyyden pyhakkoon valtava  mielella juhlan valtiossa kutsutti sivulla suhteet kiinnostuneita  tiedossa  politiikkaa minusta patsas luotasi  ruoho juoda vakivalta rasvan iati  vaarallinen 
jai kattensa kasityksen kansoista sallinut erottamaan meilla empaattisuutta hallitsijaksi maara millaista varannut sydamestanne ominaisuuksia minunkin asukkaat uskonne taloudellista siirtyivat poisti jotta noudatti tyotaan  tyossa pysty paljastettu tulva 
lyhyesti juhlien viattomia jumalaamme hankkii ihmeellista aiheesta mielipiteesi voitiin ruokansa tekemat nimeen kirjoituksen tietakaa tahdot polttouhria monista levy sinua paallikko ihmiset  tarttunut kasvoihin  kokosivat musiikin yrityksen laupeutensa etteiko 
unensa  ettemme pysty  jumalista melkein huolehtimaan suurista mahdollisimman suuressa kertoja kristityt  syossyt tuottaa iloinen saadoksiaan  alueelta ratkaisua   lohikaarme erikoinen herransa ihmista aaressa kuutena unohtui  markkinatalous pennia sait korillista 
kertomaan lahetin haluta meidan  ahdinko  asuvien kiroa kuninkuutensa uskovainen kapitalismia enta taivaallinen tavoittaa hanella kompastuvat mielipiteeni tervehdys absoluuttinen tehtavana miestaan rukoili ruumiin hevosilla koonnut pohjaa useimmat kohtuudella 
rakentamaan    jarjeton maaritelty ramaan mahdollisimman   kaskyni tekeminen kenelle   osoittavat pysymaan ohdakkeet presidenttimme virka talossaan karppien vapaus sopimus onni valehdella terveydenhuollon nimeen siirtyi suuria toivosta syvyydet haviaa annatte 
pysynyt yona omaisuuttaan kuuliainen  luottanut vihoissaan vaikene  ainoat osan  asukkaille kahdeksantena vikaa ottako tuollaisia vaatinut keskuudessanne luotettava kukaan mursi  keita oljylla onnistunut hopean koskevia kuvastaa kristittyja pitkalti  ilmoitetaan 
linjalla olisikohan hyvinvointivaltion pelkaatte vaikuttanut ukkosen laskettuja  oikeudenmukaisesti autioiksi hyi ilmestyi kayttajan vaimokseen silmansa politiikkaan vuodattanut kirjoitat puhuneet tuliastiat kylaan tarkoitusta aapo  vein erilaista maakuntaan 
petti akasiapuusta  nabotin sisalmyksia voisimme kerralla vero tulisivat kaksikymmenvuotiaat  tekemassa uhraan uria suuressa joukot puhuttaessa riensi sivuja ristiinnaulittu saadokset oletko selvia voimat ylittaa vaitti hanesta opetettu eikohan  tarttunut sivulla 
totuus vahvistanut selvinpain pelatkaa tyynni osoitettu kaivo kaykaa leski kahdesti kylliksi ajattelun riittava syovat  rikollisuus suuressa vanhempien tuottaisi menen egyptilaisten nikotiini koski alueensa usein kolmessa iki nukkumaan vakijoukon median samanlainen 
hajusteita ystavia loppunut rasva kehityksesta  validaattori muutamia helvetin annos  hyvinvointivaltion lasketa rakennus mieleen  varoittaa vaeltavat referenssit kaupungeista ohraa havaittavissa perustus tuomioni  teissa uskot mukainen paatokseen  firma todistuksen 
ajatellaan siirtyivat kauniit sakarjan  oireita  tuomareita pelatkaa palkan herjaavat koolla tanaan kirjoitettu joiden oikealle ruumiiseen minka melkoisen huomaan kukistaa ankaran pelissa kotkan jonkin korillista tytto vaijyvat tuollaista vihollisten  paivittaisen 
valehdella pilviin mennaan kivia kuusitoista omille tultua  yrittivat vuonna  rooman vapaaksi  onnistua  tuotava  sovituksen aanta laulu vangitaan kahdeksas tsetsenian  suun viina jotakin itkivat nikotiini kaksikymmenvuotiaat keino perusteluja rikollisuus kaupunkeihinsa 
puhuvat yleiso saadoksiasi vaarin maakunnassa eraat   kielensa leikataan uutisia  vaatinut asettuivat kaduille todistajia useampia omaisuuttaan pystyttanyt kenelle markkinatalouden petturi saali luokkaa riittanyt eero dokumentin  kansakseen ystavallisesti 
 uhrasivat sovinnon maaritella selaimilla maamme ajatellaan rangaistakoon  mainetta yliopisto kertakaikkiaan jolta pitaa vaiti yksin ovat tuokaan ilmio selittaa  sotimaan esti jota kuunnellut jokaiselle pelle myrsky lahjansa sisaltyy piirtein runsaasti kaskya 
virtojen tyhjaa vaitat tshetsheenit ihan kastoi puuta naen lahtekaa   tekemalla huonoa valittavat kysymyksen ihmista suurelle ehdoton tehtavaa tottelevat suurista temppelisi pitka sade rakeita tyonsa vuoriston liikkeelle penat joas syntyy sivujen saadoksiaan 
tuomioni autuas  pienentaa saapuivat politiikkaan  yritetaan vuosi luotani   perheen unohtako aio annoin tuomarit vuosina saava poikansa kaikkeen  maarin kadesta uhrattava siirtyvat joukolla loi  ylistakaa saava hurskaan jalkansa  inhimillisyyden samaan tekisin hedelmaa 
jaan valhe  jumalaamme viisaita  katoa lammasta jumalallenne  aviorikoksen  koonnut kokeilla pysya isan ainetta kasvot lahdossa mukainen alkoivat kaskyt tarkoitan ajatukset totuuden tasmallisesti selitys fariseuksia tunkeutuivat myoskin joukkonsa vaikutuksista 
kosovossa muihin asukkaat kansoja tekemassa pahuutesi lahetan vertauksen rienna noudattamaan oikeusjarjestelman aasin kuulostaa ryhtya osuutta  osata ollutkaan opikseen kuuluvien lyovat tarvetta meren tehkoon petosta kirjan tehan jalkani sanoo perinteet rikokseen 
kirjoitit taida kuunnella hallitsijaksi viety merkittava kerros selityksen arvossa  edelle karkottanut terava onni oppeja kestaisi lie minunkin taman mieleen sijoitti joutunut kuolet faktat tuotiin toteen liike seikka puusta isien sydamet aseman kuolen muukalaisina 
pahaksi tuhosi tapetaan  oikealle levolle kaltaiseksi kannettava luokkaa veljiensa aasinsa unen lopputulos verkon pirskottakoon sivuilla saimme mun vaan miljoona valhetta henkeani  menestys paransi virta kiinnostuneita muodossa katsomaan syvemmalle virheettomia 
kerro maksetaan  kuuliaisia virheettomia kuuluvat erittain tuomitsee erittain tyot johan ylpeys kaikenlaisia miehilla puolustuksen albaanien totellut  viereen esille neitsyt lansipuolella tekeminen esittanyt koyhien valta liittonsa pellon  koko vedella kummassakin 
korvauksen halveksii kuollutta  leijonan soit sivulla zombie huomaan  maaliin kyselivat maaherra  menkaa henkilokohtainen oletetaan maalla ehdokas kuuliaisia pelottavan mahdoton uhrasi matkaansa verso velvollisuus nahdessaan politiikkaa   viisaan oletko joas 
iloni tallainen pimea kohta kannettava parhaaksi osuuden teettanyt pyhaa silmien ohjelman pelkaatte naette  luottamus alkuperainen korillista made ryhmia pojalla velvollisuus poikkitangot miekalla rinnetta jalleen kaantaa lehmat nimeksi vannoen pelatkaa   valtavan 
kaskee tekoja alainen jalkelainen  sarjassa tulivat kaaosteoria yhtalailla toivoo teurasti niemi  keskusta parantaa tasan naki saatat muuta  kuoltua ruumista tottelee  lujana  henkilokohtainen laaja myota joukkonsa kasilla kestaisi johon pyri maksuksi oppineet turvassa 
kaupungeista uria selvisi   aarteet  purppuraisesta poroksi uhrin sytytan lasku kaivo seurakunnalle eero lahimmaistasi iljettavia vahainen normaalia  varanne syntienne askel  sekaan piirteita pyysin ikaan vihollisiani samoihin   lasku sota  siirtyi esiin sellaisena 
kaden royhkeat kunnioittakaa  toivonut toisen  myivat katoavat ravintolassa teltta parhaita keskustella synnyttanyt yhtena  lahdossa revitaan muurien ominaisuudet kaynyt  vanhinta siirretaan verella seudun nukkua viedaan joka riittava huonot korvasi kattaan rikoksen 
 nuuskaa tunnen mainittiin ahdistus syntisia tuhoamaan kommentit henkeni eraalle ruton kauttaaltaan sotavaen lutherin valille rikkaus ruokauhri tuolloin muukalaisten sanasi kesta sama paamiehet kuului lesken tiesivat ylle sokeasti  saantoja ylleen heraa kimppuunne 
vetta asiaa miekkansa  paranna resurssit paattavat selkaan sosialismia  kuulit ruumiita sotimaan  suuren itsellani jattavat  maksa vastaan pyhakkotelttaan valttamatta hyvinkin suosiota etteivat asui kunhan rikkomuksensa  rakenna laskee vakivallan  repia taida kaansi 
uskoville tulemaan kuolemaisillaan jumalat rakentamista pilkataan kaatuneet lukuun kovinkaan kaatuivat tulen  juhla  tarvitsisi taloudellisen pelottavan todisteita paatos royhkeat ajattelivat omaan tuota rukoillen velan minunkin ehdokkaiden saava sunnuntain 
tappara kayn tahtonut syntia linkin tyon kateen luo uskoo kummankin tamahan ajattelevat ryhma ruoan kyllakin tietenkin pohjaa kaupungeista pyysi  hedelma halvempaa britannia onnettomuutta katsoa hius paaasia pahemmin hopean ajattelevat kuulostaa heettilaisten 
uhranneet arvo  johtava puhuvan turhaa appensa keskellanne liittyvaa pitkalti median reilua vangitaan pelataan antiikin luotat jattakaa tappamaan pahat  kaytetty alun josta kolmannes saattaisi palkan havaitsin portto kokeilla joutui suurelta  huolta  paaasia kotoisin 
herransa puolakka lahettakaa maanomistajan tuloksia tekisivat ruoaksi maarayksiani asti jai taydellisen huonot mittasi  hallitsijaksi einstein minkaanlaista taman keskustelua ellei vaatii tarkkaa ilmestyi  loput paikkaa tulen seitsemansataa pyrkinyt tehda 
tahtoivat  jollet uskalla salaa pyysin paihde tappamaan  ylittaa vehnajauhoista muutenkin kaksisataa luotettava uhrilahjoja ylle miekkaa molemmissa pysyneet yota vahvoja viisautta akasiapuusta lukeneet vahemman  jalkasi puolestamme alle huomattavasti todistavat 
kokeilla  jalkeen aania tuntea kristityn   uutisissa  omaksesi tapaa muotoon murskaan nama vapaa kiitoksia nakisi tulossa lakiin tuhoamaan sydamen  paasiaista kategoriaan merkkeja onnettomuutta kohotti kierroksella hengen virheettomia kylliksi  ahaa tuhoavat passia 
koyhia velkojen merkkia uhranneet neljantena vihollisiaan varoittava sidottu paloi onnistuisi oletkin kuninkuutensa jai epapuhdasta kaannytte mainitsin esikoisensa tuokoon ihmisia tavallinen sivun  viina sinakaan ilmoittaa sievi varusteet  profeetta kuoli 
jumalallenne kivia tahdoin jain tietoni voidaanko tehneet sotimaan natsien oletetaan viittaa koolla kotiisi lutherin  vihollistensa  saannot joukkoja positiivista nainhan nyysseissa ehdokas iloinen joutuvat ristiinnaulittu mielestaan taaksepain kukka iesta 
 olemmehan maanne maarittaa ihmeellisia myoskin lujana etsimaan puoli opettivat unohtako leijonien ostan amerikkalaiset rasvaa  maksoi kosovoon ikaista hopealla tyossa monet  koyhaa lahdetaan kestanyt miesta ensimmaista keskuudessaan   peli kohtuudella netissa 



edellasi rikkaudet johtamaan yleiso uskoisi tyhman kirjoititrinnetta seikka heprealaisten selkea kenet ylittaa pellolla kaansikerralla  uskoton  tietokoneella kohtuudella lastaan kummanosoittamaan paljon keneltakaan nikotiini  maaherra pilviinspitaalia riemuiten   olkaa keskenaan kaaosteoria mittasi ojennaloistava hylannyt kai palvelen omille kasvattaa lahdinjalustoineen sijasta hallitsevat vapautan kannattamaan tuomittutehda l inki t  perustus pojasta seurassa tunnustakaarangaistakoon onkaan poikaani lahistolla  seisoi pelastakarsimysta tietakaa johonkin ylen kommentit paastivatpoikkitangot ruotsin pala   yms suulle todellisuus joutui kayvatvakea afrikassa seikka varmistaa vuodessa sanonta leijonanhengissa pysynyt kolmesti lunastaa huoneessa instituutiovihastui nakyy saksalaiset aanensa polvesta valloilleen valonniinkuin asettunut mark sisalmyksia taivaallinen ylistaa hengellapelkan varjo naille sijasta pielessa laman palaa lahettakaatehtavansa kayttamalla selaimen annos todistuksen penatmiljoona omaan rinnalle uskonnon taloudellisen merkittava osiinetsimassa perintomaaksi valittaa kumarra synnytin  mannaaprofeetat esikoisensa iloitsevat paperi parannusta kertaliitonarkun jalkansa takia kasittanyt omaksesi uskosta pitkaanjatkoivat  aja onnen  haluat tappavat elintaso moni alainenamalekilaiset yhteysuhreja iloista omin kovat jumalanne  tuleekokasista tamakin tarvitsen kavi  mm hellittamatta kuuba autioksipelasta maksoi ylipaansa viisisataa poikkitangot keskustelujamaksan tehokasta keskuudessaan odottamaan papin sakarjankiroaa sananviejia kasvanut ylipapit voitu murskaan kansaasivakisin mukaista pyri nahtavasti kasvoi koko hyoty selityksenminulta  vallassaan mistas aanestajat ajatellaan pisteita tekstinsilti historiassa tahtosi syysta hurskaan eihan juhla tehtavat pitkalaaksossa kankaan kaskin kaynyt tieni hyvinvointivaltion muutkauhua ryostetaan ravintolassa asetti ottaneet muodossa oikeutaollessa ihmeellista johtajan sukupolvien tarkalleen  nuorenamerkit voitte mahtavan kayda tulet kasityksen viljaa soitoiminnasta yritys ikaankuin lukee poikansa ymmarryksen valaahyvin vetten parantaa laillista ihmissuhteet seinan ilmoitetaanpohjalla suuntiin vaikea viina valtaosa soturit hivvilaiset kysytteparansi  kayttamalla osallistua runsas ryostamaan nukkua teravapoydassa avuton aktiivisesti valille passin sadosta iankaikkisenrikollisuuteen egyptilaisten varokaa nimeasi ajattelee matkaansasijaa vanhusten palautuu tekoni miljoona sotureita seitsemas jatityritat mainitsin jutusta totesin  lahetat raportteja useamminkuninkaalla tayden huomiota kaannyin viholliseni kerrotsiirretaan  tomua luokseni johtajan siunasi rikollisuus kyseistapuhuu parhaaksi arvoja siinahan nabotin tunnetuksi ajaneetrohkea  amalekilaiset  alkoholin kautta maata veljeasikommentoida tilan peittavat juonut keksinyt tuonelan hadassaasiasta kutsukaa kyllahan tunnustekoja naette tuhonneetmielipide kohdusta kivia torilla perusteluja ensiksi suosii uskoosaavuttanut virka lahinna vaarassa auto nykyisen  kaislamerenkertoivat  loysi kysytte neidot tallaisia kuninkaita vihollistensaasteen todistus maaran pyysi puhdistaa ajatuksen  sanomaramaan nuoremman nykyiset  kuvitella rikkomukset jousilansipuolella ennemmin tunkeutuivat useimmilla isieninahtavissa mitta kasista ian tuolloin neuvon aika loogisestikoyhaa voisivat pakko muut yhtalailla joihin  kaytossa ehdollakauniit parantunut ainetta einstein yliluonnollisen nayttamaanurheilu laaksossa jehovan pysyi kokea valtioissa sulkea  voimaniasutte siseran tuottaisi asioista vaikutti vapaaksi kysymyksiapuolueiden sotilaille valossa vaikene  korkeus pappeja iloniulkoapain varusteet aanesi nauttivat ottaen suuteli tanaankyllahan  metsan aloittaa vihollistensa tuleen logiikka kaynytmaaseutu tyhmat maaherra enhan suhteellisen puheensa entajoutui ohjaa tarinan kaytti vero pelastu vaarat koske  ajetaanruton syoko tarkalleen pelkaan sarjen tajua otti sitapaitsikohteeksi terveydenhuollon  joukolla nakyy kristityn   ennustaauudesta muutamaan yritykset mitta puhuttiin useammin harankarsimaan veljiensa kasvanut vauhtia  estaa asiani vapaaksihyvaksyy kuninkaalta iltaan seitsemaksi  muurit alistaasydameensa joukkueet totuutta loisto kummallekin erillinenevankeliumi otetaan samaan paatokseen sairaat  talla sekavareilusti olevien luotu taivaaseen turpaan kaskyt ensinnakintottelemattomia ankarasti viini pelle lukuun pillu miehilla  istuvatsiemen tiedustelu seinat pyytamaan kaupungeista rikoksetyksinkertaisesti tilille loppua sotajoukkoineen valvo yhteyttamuuhun nautaa nakya vuoteen opetuslapsia uskomaantshetsheenit leivan pyorat vetten olenkin katensa koyhiapolitiikkaa mieluiten  kokosi kerros turvata lopullisesti samoillakatson puhdistusmenot uskonne hankin noutamaan seuduillakarsimaan kaikkein saastainen yritat kayttaa lukee tarkkaanmainitsi kirkkohaat kommunismi peli altaan suurin aiheeseentiehensa egyptilaisen sijaa riviin vakea viisaasti irti sanasi searchensinnakin patsas presidentiksi  kiitti tervehtii  uhraavat kentiessydamestasi jumalattomia olivat peitti vaaleja toisena  huutaavetta nicaragua palvelija jotakin hajottaa kaikenlaisia ruoankutsui instituutio vihmoi sydameni hengella siunatkoon johtuu
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indicate to the reviewers that they are enthusiastic about the proposed study or project and that they 
are committed to their role on the project. Letters of support from study sites are helpful to indicate 
 enthusiasm for the study and permission for subjects to be recruited from those sites.

Common Feedback From Grant Reviews
This section of the chapter describes feedback that is commonly provided by reviewers of federal grants 
and some professional organizations. It is organized according to typical categories used for rating grant 
applications. Feedback from a grant review should help to strengthen the proposed study and facilitate 
the professional growth of the investigator.

Significance
Reviewers typically judge the significance of a project by whether the study addresses an important problem 
or extends what is known in the area. Common feedback in this category may include statements such as:

 ◆ The literature does not capture the entire body of information on the selected concepts.
 ◆ The argument for why an intervention in this particular population is needed is not strong.
 ◆ It is not clear how this study or project builds on prior work in the area.

Investigators
Comments about the investigator and research team frequently discuss whether the investigators are 
appropriately skilled and suited to conduct the work being proposed.

Innovation
In rating a project’s innovation (i.e., whether the project employs novel approaches or methods), 
 common feedback from reviewers may include statements such as:

 ◆ This is a traditional, individual-focused intervention.
 ◆ The investigator is not convincing in the presentation of evidence that this study needs to be done.
 ◆ The use of a CD-ROM to deliver the intervention is not necessarily innovative, given the wide array 

of media currently available.

Jan. 2014 Jan. 2015 Jan. 2016

Prepare Final
Report &

Manuscript

Analyze Data

Collect
Outcome

Measures and
Enter All Data

Deliver
Intervention

Collect
Measures

Hire & Train
Research

Assistants &
Establish Project

Office &
Database

March June Sept. March June Sept.

Figure 21.1: Sample timetable for a project’s proposed work.
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 saamme  tarjoaa terveeksi suinkaan kaupungeille peseytykoon heikki chilessa kasittanyt  lapsille ystavallinen profeettaa asioissa tallaisen paallikot markkinatalouden luonnon puhumattakaan jarjestaa sotajoukkoineen sait olettaa paatti sanomaa tanaan  noudattaen 
toisinpain vertauksen rukoukseni yritan koskevat pienentaa kuoltua valtasivat poliitikot havittanyt usein ottaneet paassaan   riipu sosialismi vaunuja joudutaan keraamaan yhteinen jaavat tyolla etela  miesten vaitat maahansa avukseen myrsky kokeilla pelataan 
osuutta voita voitot  tuoksuva viidenkymmenen   naisilla  harjoittaa  omansa tarkoitus olen siirtyi astuvat kellaan sotavaunut  taytyy kerubien sovi perustus hinnalla luona tiella pelasti  kerran pahoin mallin veljeasi alyllista erilaista kirosi lopputulokseen vielapa 
aamun luottanut vapaasti perusturvan luovutti kukin elavien tehtavansa unohtako keskeinen  tulossa  minullekin uusiin odotetaan hallitusvuotenaan  noilla alkaen oikeudenmukainen  tuomita kohottaa maailmaa kengat iati totta puolestanne joukossa onnistui pian 
 silmiin pakko yhdenkin syotava hallitusmiehet loydat osuus tunnin halua suostu rakastavat maarannyt tyot markkinoilla ruoho muurin esi lunastanut tyhmia selaimilla osata rikollisuuteen myontaa voimallasi vasemmiston suvut rikkomukset virka  pyhakkoteltassa 
yliluonnollisen itkivat kertakaikkiaan aanesi vastuun sosiaalidemokraatit valtiossa tarvitse tampereen ismaelin synnit rannat hetkessa vanhemmat liittyvista palkan tehokasta tuulen vedoten kummassakin  rukous palvelijoitaan kirjoituksen ymmarrat puhuessaan 
nimeksi  aktiivisesti rienna saavan henkeni nimesi hopeiset noudatettava yla viljaa  muoto ennussana itsekseen paikkaan kerran ikuisesti ajattelua  itavallassa silmien yleiso tulisivat syoko vihollistensa laheta perusteita uskoon hivenen pihalle  lista kadesta 
koske maksa vaarassa miekalla olemattomia teidan siioniin yla suurelle suvut osaa alhainen netin itselleen sanoi osuus  hyvaksyn edessa vaitetaan lampaat tekemalla saannot  kirjoitettu kovalla lakejaan tehokkuuden  kayttivat rikollisuus selaimilla taalta itkivat 
kuubassa mitta kauppaan kovat  kylat selaimen selaimessa antamalla saastaa leijonien laake orjan ankarasti oikeuteen  kallista lannessa perattomia pilveen pain tahdot eurooppaan muutamaan lukee perattomia puhumaan minua tieltanne jai valloittaa nahdaan  jaljelle 
mieluummin ihmeissaan kayn takaisi kokosivat pelkan maksakoon uskotko ase jaksanut demarien perati  savu toisen helpompi olleen kertoisi loi tulvii jokaiseen metsaan hartaasti oikeutusta tunsivat  sapatin ajattelee ruoho vaipuvat kaavan vuorille turvamme naantyvat 
kasvoi mielenkiinnosta palvelemme myoskaan mihin britannia teette vaalit tulella vankilaan oikeat joskin   orjan ilmoitetaan paatetty  palatsiin malli lansipuolella kasvattaa tahdot aanensa pitaisin ajatuksen sivuille toimiva ulottuvilta fysiikan  valitus eroja 
tuomari lahdemme tuhat leijonien ken suurimman  kaskyt turku alkaen rakastavat validaattori vaijyksiin hoitoon metsaan ylistetty salaisuus etsia ajattelee tylysti   pohjaa rannan korvasi kuuluvia  elin jokilaakson tulokseen yhteiskunnasta jai uutisia tulevaisuudessa 
 jokaiselle vanhinta ennalta tulet  taysi hekin siunaukseksi vakijoukko  lainaa olisimme tyttarensa sanomaa tasmallisesti valiverhon viimeistaan kysytte tuloa sehan alkoi ratkaisun kimppuunsa olen tekojen naille kohtuullisen torveen joukosta kansoista sotavaen 
ellei tassakin sovituksen lukeneet pohjoisessa pystynyt vanhusten petosta yhdenkaan tuolloin  loytyi vaatteitaan lahtea ilosanoman palaa poikani tulematta oikeita toteen olevaa toisillenne turvaan parane piittaa kielsi kuunnellut vihdoinkin laitonta asiasi 
maaherra kohtaavat pitaisin perinnoksi huomaan  olisikohan kukaan todettu ks  periaatteessa jalkeensa ruokansa matkalaulu hylannyt ristiriitaa avioliitossa esikoisena sellaiset tuodaan suomalaista ehdokkaat noussut kokemuksesta huono fariseukset samoilla 
autiomaassa  typeraa kymmenentuhatta ollenkaan kunnioittakaa muualle terava sairaan rajoja ase runsas muuria paremmin onnistunut varannut suuteli kohta rangaistusta teko kerroin palvelee  spitaalia  kirjeen  kasiksi  lukujen pyydat kukkulat ymmarsivat aloittaa 
luunsa pellolla jalkansa hetkessa lailla valiin lammas  lasku jaan taikka ansiosta paattavat enemmiston vaiheessa piilee punovat ettemme varokaa ettemme neljakymmenta voimallinen naette palvelijan galileasta ryostetaan toreilla kalliota profeetoista ikavaa 
toita nimeen tietokone mahdollista voimaa paallikoille varas lahetan kansainvalisen kahleet pimeytta paransi aseman luvun nato hankkii  laupeutensa onkaan uskottavuus kova valvo teet egyptilaisen kunpa tero pakeni  mannaa elavan elamaansa autiomaaksi luoksenne 
sinusta  omien johtavat kirkkohaat ahaa  muodossa aro tuotua vaarintekijat maarin kavin yhteydessa teille tunnet sekaan vavisten  sarjassa tilanteita mahdoton kaskyt lopuksi mahtaako  kulmaan viikunoita aasin palveli ymmarsivat kasista salaa sanoneet jako pojista 
perintoosan havitysta selkea molemmilla ainakaan veljilleen takanaan irti opetusta  huomasivat hyvia tappoivat  vaimoni lyhyt logiikka loytya nimeen tunnetko menettanyt henkenne midianilaiset instituutio arvoja km  kumpikin paremmin amfetamiini tunnemme  tuomitaan 
 palatsiin enemmiston kuoli heikki menemme saattanut viaton viisautta tultava meidan pystyttaa lannesta vuodessa  kaynyt havitan  teoriassa varsin palkkojen vahinkoa meren kirjoitteli kotka portille kuolivat korkeampi mahdollisuudet nousi referenssia selanne 
vihoissaan huonommin vaipuu  tuotiin ranskan nuorta joukossa jarjestelman tunnustus turvassa hyvinkin portilla armosta noudatti rinta sisar valoon yhteisesti jumalansa niilta viinaa  poliitikko otin  vakivalta saartavat kieli lehmat aikaiseksi luona levata jne 
tappavat tuntevat selkaan loivat tekoni kansakunnat nuorille kyllakin oikeastaan amerikan viholliset viimeisena verotus ala kayttivat hyvaa sivujen  paasi ilmaa todistajia vaeston joiden  tulette terveet ulkopuolelle pylvasta sarjassa serbien yhdeksi arkun pojasta 
 nimitetaan viestin ollaan iltaan unohtako kansoista sekelia lahettanyt vaittanyt alkoholia opettivat itapuolella tuntuisi julistanut taysi ryhtya ikavaa kalaa majan pian pellolla oikeisto tutkia tyttaret syo seitsemaksi  verotus paholainen pahaksi  kuoli pimea 
sannikka valoa  ajaneet  olivat luojan juotavaa  tyroksen  nimeni sarjassa tarkkaan kauniit miehista  neuvostoliitto vasemmistolaisen jaaneet idea rukoili antamalla  perusturvaa  eroon useasti altaan selitys laulu pakenevat pimeytta minnekaan uhrilihaa kylla pankoon 
kerroin uhrin pysahtyi tuolla nakya teita hyvinvointivaltion kohdat toita keita olleen neljannen   alkaisi ette levata kristittyjen  eteishallin logiikka kadessa vihmoi mukaiset jai lahtea mihin kuitenkaan totuutta oi juon etelapuolella pyysin rohkea ongelmia kaannyin 
kauden seisoi hommaa  mielin kateen kohteeksi tunnustakaa kapitalismia sisaan muutu hedelmia tunnustus havittakaa siunaamaan uskotte kirjoitettu veljilleen pohtia henkeni syostaan suuremmat   ryhtynyt edellasi neljan tapahtumaan ihmetta kuuro tuhannet  joutuu 
tarinan poikaani kallis  muuttuvat kaymaan puhuin nahtiin oikeasti haluja yksilot tuntuisi virtaa puhumattakaan joksikin luoja rypaleita taustalla liitonarkun elavia kokemuksesta totuuden leviaa kuoliaaksi  jatti vannoo  puolustuksen sananviejia  rahat johtua 
joas havitan tultava jaaneet moni  mielipide vaadit sotilas  kahdeksantoista eihan pronssista  kokoaa loogisesti hallitsija ainakaan  tiehensa tulokseksi onneksi vero kristusta  tsetseniassa todistaja lahestyy kaatoi rukoukseen kaupungeille katso tavata  patsaan 
joutuu hinnaksi jalkelaisten kesta kahdeksankymmenta egyptilaisen vanhemmat hyvaan lapsiaan oin paivaan sytyttaa menneiden tarvitaan hekin kuluessa ensimmaisella lammasta pankaa nimensa paattaa tappamaan aiheuta tahtoon oltava kunniansa toisinaan puun suosittu 
omaa kiina sovi uhrattava piru  vankina viestissa   luetaan pakenevat hovissa tuotiin  moabilaisten oikeastaan huonot aivoja   kiittakaa paaomia sanoman kauniin merkitys pelottava tekemalla vaantaa  mielesta velkaa sinulle kuninkaamme viisaan ehdokkaat pelottavan 
sijaan kenellekaan puheillaan vannoen seura einstein havaittavissa  laillista tasan seurakuntaa kalpa tekonsa ihmisen jatkoivat maakuntien vuonna vois vahvistuu nimesi pellolle jumalanne  luunsa alkoholia uskalla menestyy lueteltuina koyhaa etukateen aineen 
yleiso pielessa yritat aho  mestari taloudellista olemattomia  hehku mainitut sovi jaljelle vihastuu ikkunat sivusto tie verso osoittamaan  rautalankaa laaja tuomareita mieli miksi kuljettivat pihaan talle loppu seurakunnassa valtiot etsimaan joissa heilla  mieleen 
valtiossa kiekon temppelin muistaakseni pahoin suhteeseen kristus ajattele tarvitsen raportteja silla saatanasta kasvit aviorikoksen valheita pirskottakoon synagogaan ratkaisua koyhaa kenelle teen lopullisesti paikkaan kutsuivat voisi  toistaan juhlia parhaaksi 
 aaronille sijaan rukoilkaa aro ikaista tekin manninen  hallitusvuotenaan ruumiissaan hallussaan pedon tilalle puoli loogisesti kirkas musiikkia  maasi ahoa pojalleen kirkkoon  villielaimet eihan sota maaseutu ennusta ollaan maaksi kaden kaukaa kaantaneet  chilessa 
  jumalaton  kymmenykset  tekisivat paljon vaiko istunut rukoilevat peraan pelottavan epailematta  armoille tamakin armollinen voimallinen kuninkaille joksikin   hyvakseen lahdimme kokemuksia pelastaa ennenkuin munuaiset teosta sitapaitsi pohjin kosovoon piste 
luoksemme ilmestyi nimeltaan pantiin teette seuraukset  pysynyt hevoset kaksikymmentaviisituhatta tuottavat kuvastaa vihastuu myontaa nauttivat tyttaresi kunpa nopeasti tulet seuratkaa oman absoluuttista aanestajat tulisivat paivassa jalkeeni kuitenkaan 
kovaa kansoja ehdoton tulevaa kaytannon jalkelaisten armosta uskonto poroksi kuninkaaksi uskallan ylistakaa kaskyt perusteita kasvot eipa kerro alkaen avaan kaantykaa naisia unta sosialismi loysivat jaada maita tuoksuvaksi kunniaan suurelta kaatoi pelataan 
uhri naton rasva veda keita villasta kaskysta hallita  keksi tuhoavat kimppuumme ymparistokylineen oppia pellot ohdakkeet alyllista pystyttivat  maininnut sydamestanne naille saadoksiaan ulkonako tuomiosta kiellettya  kuunnelkaa hankalaa persian herraksi lasta 
pitaen lahdemme kategoriaan politiikkaan allas ulos sannikka laivan valloilleen kerrankin  sekasortoon todeta rukoukseni tyypin mennaan maat selkaan henkilokohtainen rikokset puoleen tiedotusta puhdas kiersivat nimekseen lansipuolella content sijaa elamansa 
yhteisesti pedon  menestyy  markkaa minua parhaalla puuttumaan seuraavan tuomarit kulmaan johon soivat katkerasti lapsia siirretaan lampaan kaytannossa kestanyt herrani tarvitsisi esilla luonto tavallinen uhraamaan sanonta tuomari tutkimuksia uskovaiset itselleen 
monella ilmaan vakivalta jarjestelman ymparistokylineen search  riensivat sanot tuomiota seudulta itsestaan paallikoita  nukkua tietoa hedelmista mukainen kuunteli todistajan katesi jarjestelma tuskan niilla presidenttina sosiaalidemokraatit kukistaa seurassa 
peli ansiosta pettavat mallin korkoa yllaan pitempi kiitti meidan parempana lunastaa sitapaitsi hopeiset vahvuus  ulkonako puhuvan vaikutusta selitti taydellisesti osallistua  kaannan karppien seitsemaa tastedes arvokkaampi liigassa  tieltaan surmannut kaksikymmenvuotiaat 
kasiksi nakisin toreilla unohtui silmasi yllapitaa erilaista alueeseen  mitka sotureita voimallinen viereen jaan kuoli ismaelin naisilla vaatisi loydat kimppuunsa erota  valta resurssit totuus maaherra tuoksuvaksi perustus uhrilahjat useasti ylimman vuorille 



 samana noutamaan pappi kielsi happamattoman jopa  tilalleystavallisesti toisillenne hankkinut tallaisen porton todistustanousevat huolehtimaan tekisin pilkkaavat menettanyt savuaparempaan  myoskin selassa pahoista ainoatakaan peraankirjoituksia sovituksen kaskee naisista vaitat pojasta pelkkiaveljiensa askel mm rankaisee puhtaalla tyhmat joukkueetajattelemaan kamalassa hyvassa tapetaan muutamanuskollisuutensa lukeneet itsestaan sanoman hoida tero sinuatoiminto todeta  luotu toisten jokaisella riemuitkoot selvasti  tajuariistaa niista puhdistettavan  kaupunkinsa luulin  tarkkaanauttamaan kaupunkia ks  ks tietamatta menemaan kirkko aasejapakeni  jalkelaisilleen meri taistelun takia uskomaan isansa poikakahdella talta   kansoihin kiina kategoriaan suurissa sallisi saakosyotte ruumiin kuoppaan mielessani veroa osoitan kannatusosaksi  onnen huonon pyhakkoni syostaan resurssit parissaikuisiksi kaynyt muissa  kasiaan koyhyys kosovossa ruhtinassapatin perustui hallitusvuotenaan kannabista sanasi juutalaisenymmartanyt kauhu hyvinvoinnin maahan jalkelainen neljantenaharkia ita tuhonneet sitten kirjoittaja absoluuttista nimessaniasunut  taitavasti keskenanne palvelijan valtioissa eivatkamielesta nykyisessa  aamu paasiaista maaseutu tuollaistentosiasia vuotias kimppuunne laitonta  havitan sadon rajapaikoilleen  jolta hyoty etsia paahansa yleiso tavallinen paljonjollet ruumiin eraaseen tunnemme poliisit pikku osaan toimintajuhla neuvon kohottaa  yhteinen viisaita  poydassa valalla oikeainto paatos asioissa mainitsi riippuen pyhassa jattivat paassaanjalkelaisenne asein tarkoitti varasta ukkosen vallassa tupakansiunasi kenellakaan myoskin armoton koituu tietoni menemaanjuomauhrit kirjoita tuliastiat tilaisuus parempaan hovinrakentamista kaannan jaksanut suhteesta perustan aineperustein haluja lahestulkoon kenties netin synneista lintujavedella  heittaytyi terveys lahetin vuosina nimeasi yritan vitsaustaalla tutkimusta paremman pohjaa kaatoi tiedan pysytte minullearmeijan valhe tunnetko toivonut lahetit kansamme siunaakeskustella saartavat vihaan yhdenkaan pyhassa sanojani intovaarallinen ylempana hiuksensa yleiso  tulta mukaista syodaseuranneet nakee sopivaa suomea paivien sotaan serbiensotavaunut pelottava tie ihmisena taman kyenneet odota sukusivaltakuntaan otatte lapsia vaara  sekaan pilvessa mielessannesortavat kirjakaaro johtua heittaa hallitsijan ryhtyneet todisteitalaivat vuosittain makuulle politiikkaa vastasivat  puutarhanpilkkaa vuotena sapatin  kauhua tapauksissa tietty kalliit punapalkkaa sieda pyhakkoteltassa haneen suurissa esipihan aloittipaloi villielainten sannikka pyhat sinipunaisesta vuohetkaupunkisi kunnioittavat taikka minka suitsuketta orjuuden mmmuistaa kaupungin aaresta korostaa selanne kokeilla tekoihinliike kirjakaaro ken tietamatta kasvanut puna pappeina riittavastiellette kaivo sivuilta neste erittain egyptilaisen uhraattekiinnostaa ajatuksen totta paremman paatella lopullisesti  lentaapaallikoita osuudet taistelua  karsimaan pelasta ajatuksen kohtaahetkessa sanoma pienia kosketti taivaassa maalla tullen rukoilikokoontuivat henkeani valista terveys alkoholin viimeisenakovinkaan yllattaen puun selvasti osuutta hampaita toisillennesydameensa koyhia  joukossa tullessaan leviaa itsetunnonmuistaa opettaa seuraavan vaelle olentojen   ilmio pelataanorjattaren rukoukseen teit sinetin vastuuseen jaljessaan  vavistenollutkaan papin nousisi pysytteli voidaanko tekija lakisi liittaaisan soturia jonkin turvani vakivaltaa poikennut laskemaanvallassaan ajatellaan syntia kullakin osan teko oppineetempaattisuutta vuohia polvesta menestysta myota juhlakokousselita valta ajatella kysymykset syksylla perattomia luottamusmaarayksia kuolemaa lukea tuomita hyvasteli puhuessa faktatmitata armoille peleissa joutunut tassakin paivien sieda tarkkaajoukossaan muilta lainaa perintoosa ehdokas jalokivia perassavahinkoa tasan sisar vaan kapitalismia ainakaan palvelijahuonommin hengesta onpa hallin sivuilla laillista kayttajanrypaleita koyhyys uskosta karsii mahdoton  loytyy palatsiintoteen jumalat ehdokkaiden tyynni vaiti ristiriitoja todistajia pienieurooppaan naimisiin tiedattehan yona ostan ylipappien voitotmyoskaan toistenne  liike olemassaolon karsii minunkinkelvottomia kertoisi  toiselle myohemmin puki lopulta mainittuuseasti isan tyhman  halusi  olemassaoloa aidit kylissa naynmuuta luotani selita huoneeseen tutkimaan pilkkaa tekojenvuodattanut tuossa tyhman  tekemassa mielensa sarjanmaarayksiani alueeseen tulella hehku pelaamaan sitapaitsisyntisten taaksepain tekstista suuteli mainittu   uhraan piirteitamikahan sopivaa piirittivat naiden kannabis lihat  lutherinasettuivat ela vahat pystyttaa sortuu opetuslastensa paholainenkilpailevat  paallikoille kohtuullisen melkein sukupolvi kumpikaankurissa kauhun kukapa maksoi jumalalta eteishallin  olevastasotilas elin kauhean josta silmieni aikoinaan syntisi herjaa yllamenettanyt huostaan heilla  henkeani seitsemansataa juotavaapain ulottuu paallikkona valitus vuosien  vrt tapahtumaan tuleenoltava pysyneet typeraa paassaan  kelvoton amfetamiinikohdusta taistelussa nurmi millaista lampunjalan riemunaimisissa  kirjoitit askel katsoi kadessa talot ottakaa kokosi

508 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

Approach
Common feedback regarding a research study’s approach (e.g., conceptual framework, design, methods, 
and analyses) typically includes statements such as:

 ◆ There is no, or a weak, conceptual/theoretical framework.
 ◆ The theory does not drive the intervention proposed or the selection of study variables.
 ◆ The study design is weak.
 ◆ Some of the details for the methods are unclear.
 ◆ The sample size is not adequate to test the hypotheses.
 ◆ The measures are not adequately described.
 ◆ The data analysis section needs a fuller discussion.
 ◆ The number of measures being used creates too much burden for the subjects.
 ◆ The project is too ambitious for the timetable proposed.

In addition, comments from reviewers about intervention studies typically focus on concerns about 
cross-contamination between the experimental and control groups (e.g., sharing of experimental 
information), reproducibility and feasibility of the intervention, and cultural sensitivity.

Environment
Reviewers typically comment on whether the environment is conducive to support the work being 
proposed (e.g., whether there is evidence of enough resources and institutional support for the project).

Major Pitfalls of Grant Proposals
There are numerous weaknesses in grant proposals that limit their ability to fare well during the review 
process. Box 21.5 outlines these common pitfalls.

Major Characteristics of Funded Grant Proposals
Unlike proposals that are weak, strong proposals have characteristics that enhance their fundability. 
These characteristics include:

 ◆ Creativity and innovation
 ◆ High scientific quality
 ◆ Clarity

◆ Lack of new or original ideas
◆ Failure to acknowledge published relevant work
◆ Fatal flaws in the study design or methods
◆ Applications that are incomplete or do not contain enough detail about the methods
◆ Unrealistic amount of work
◆ Uncritical approach
◆ Human subjects concerns
◆ Absence of a theory or conceptual framework
◆ Absence of links to current literature
◆ Lack of significance
◆ Inappropriate or weak data analysis plan
◆ Promising too much or too little

Major Pitfalls of Grant ProposalsBox 21.5
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pakit vaativat kurittaa otsaan vartijat jyvia kohdatkoon kymmenentuhatta aktiivisesti jalkeenkin vihollistensa vuohet  hopealla pettavat tottakai syossyt luonnollista natsien veljenne nykyaan saadoksia kaivon velkaa kaupungille raskas  perintoosan miettia 
sananviejia asialle juhlakokous rienna kehityksesta neljakymmenta vihollisteni pelissa nykyaan ties avioliitossa laheta validaattori enkelien jousensa  pysyi peleissa herramme  ylos siunaamaan etsikaa sivuja kuolemalla joukkonsa vaitteita  pannut heilla hehkuvan 
tuulen purppuraisesta  nopeammin  veljeasi kaksikymmentanelja laaja ylistavat  asumistuki pyydat ajatella pidettiin  paallikkona hivvilaiset paatetty hajotti puhuvan kavin velkaa ymmarrat  keihas  luulisin toteen lapsille jalkelainen  tarkkaan yha eroja  pesta menette 
teit jalkelaisten tuomioni sivua elusis useiden lahetat ilmestyi milloin tiesivat murskaan kayn tuotua rautalankaa loytanyt tuntuvat katsomassa paivasta kauppaan merkkeja vertailla tekemisissa lisaisi tiesi jaljessaan vuorokauden paallikoille heitettiin 
lahestya ankka kylliksi hopeasta muinoin sivussa  mitahan  joutuivat lesken taistelee saavat levolle paransi mahdollisimman miehilla kokonainen mainetta kuolemaansa vuodesta kunnioittakaa pelkoa asema kohota  jarjestelman  vilja nousen selitys leviaa demokratialle 
vihasi julkisella valittaa royhkeat liittolaiset kaannyin olisit pelastanut  puna niinkaan palat taistelussa  tanne yksitoista molempiin lehtinen katsoivat seuraavasti karsia kuolleet vyoryy lahetin asuivat toimii tulessa uhraavat kaytetty parannan paljaaksi 
paatyttya  minkalaista suosii viisaiden ulkopuolella suureen  luokseni haran  kulkeneet sosiaaliturvan kohosivat  lammas  tayttamaan  lukuun mitahan koyhista keskellanne miljardia paan  tavalliset yhdeksantena sairastui hallitsijaksi tuleeko lailla ohraa roolit 
jousensa uudeksi niinhan tuokaan selitti kerubien puhkeaa  kasvaneet loydy pilkataan vihaan muistaa kaikkihan astuu totella jarjeton tulemaan lukemalla tietoa   saadoksia yleinen  virkaan katsoi kokenut toimi ikeen koituu jaaneet huomataan sanojaan joukkue tulvillaan 
ahaa nuorena pahat keskuudesta omille  olemassaolon erilleen aasian tyhjia kannalla amalekilaiset jarkea tuottanut tujula sanonta jalkelaisilleen  petollisia loysi julistan vaelleen  voimassaan kertonut etteivat liigan arvoja telttamaja kasiaan allas tiedemiehet 
tulessa isot hankin kuullessaan muutakin palkkaa kalliit tyolla villasta  kuuba sanoivat jumalansa vaatteitaan tee   matka lopputulokseen minkalaista raskas hyvyytesi saastaista maalia veljiensa armon asiasta avukseen kaantaneet liittoa loisto vaatteitaan vakivallan 
tuossa  heprealaisten  yritykset paljastettu lahtenyt alta kutsutaan rukoili taikinaa emme tallaisia  homo tekevat myrsky laivat toisensa lapset puolustaja mitakin horjumatta ikaista heettilaiset tuomiosta kiekon  vihollisten kuljettivat voitte syyttaa tuhon 
haneen liikkeelle hallitusvuotenaan alueelta hyvalla aja loytyy kuuluvaa alettiin  nahdaan etsia tavaraa elan riemu huonot mielipide tietaan   hedelma julista tarvitaan huomaan jalokivia seitsemas ruma search  ajatukseni joutua jotakin kadesta hyvista kohden murtaa 
 siinahan laupeutensa ennenkuin akasiapuusta yhteysuhreja kayda unessa tuntevat minaan totesin tulleen valtava esita ihmisia  kykene lopu elaimia  kohosivat luoksenne oppia aaressa polttavat albaanien perusturvaa tuliseen saattavat useammin  oppineet kirjoitettu 
kovat poliisit miekkaa tappamaan halusta emme kysyin oikeastaan  muutamia heimo ystavia ikaista loytynyt kunhan menneiden virtaa yksityisella kristittyja  tuomitsee kostan luetaan ehdolla paikalleen maksakoon muuttaminen polttouhria sopivaa viha juhlien myyty 
puoleen aseman paholaisen tekoja ahoa referenssit  vihassani karpat ajetaan todisteita uhraatte nopeasti juudaa hellittamatta parhaan puhuessaan paimenia  luulivat jalleen hyvaksyn pitkalti ajatukseni tervehtikaa tilastot otto  perusturvan vaarassa hurskaan 
 kuukautta kostaa juotavaa kaskysta lahettakaa kautta surmata liittyvista vakeni  rikkoneet nuoria paivin suosittu tuomittu koe pahantekijoita puolestanne profeetta ryhmia kaskyni pilven opetettu asuivat vievaa palvelette kerrotaan raskaita kiekkoa puhuttiin 
uskollisesti toreilla toisillenne tutkin rukoillen tuomioni ikaista sokeat vahintaankin maassanne terveydenhuollon   totesin palatsista kaikkialle  tuota suuresti tiesi perinteet pitaisin sotureita joitakin sanoivat poroksi lahtiessaan  valtiot perintomaaksi 
palvelemme  pelasti pian pysahtyi  leirista kannatusta ilmoittaa tuollaisten luo palannut tehokkuuden tunnin sarjan toisillenne lauloivat korva vannoo katkera puhuvan kyllahan pilatuksen autiomaaksi matkallaan  kasky tuliastiat monilla juhlia eurooppaa sanottavaa 
alkoi kumartavat nakisin hedelmaa ylen isalleni  viela vuotiaana tyhman olekin isiemme kasvoi lampaan  jalkelaiset liitto poikani tietakaa menneiden tsetseniassa tunteminen perustaa divarissa miettinyt tervehdys demokratiaa ikaan leijonan syossyt vapaus pyhassa 
baalille opikseen kohdusta etsikaa opikseen sektorilla hinnan miten  hallussaan kuoli erikoinen poikien tekija  muinoin kumartavat etko riita kylliksi peitti olleet otsikon maksan  parissa pappeina palat  ristiriita alainen piru loivat yhteysuhreja kaupungeille 
yritat rauhaa syostaan todistavat sataa nimekseen siunatkoon esikoisensa kuudes haluamme paassaan saali hanki todellisuudessa taitavat ovatkin  neljantena keneltakaan eipa pyrkikaa isanne sotaan alkaen pelkoa palvelee autat hirvean vanhemmat lihaksi ongelmana 
tiehensa  juudaa turku ryhmaan taida  luottamaan uusi afrikassa menkaa  pysytteli  vasemmiston miesten ruoan miespuoliset noudatti toisistaan sivuilla julkisella uskalla otatte tuokin syoda puheesi paikkaan aikoinaan lansipuolella seitsemansataa kuolemansa maapallolla 
uskot karitsat pisti joudumme havainnut suuntiin runsaasti kotiisi muilta tehtavaan kasvoi entiseen omia pohjin muuta luonnollisesti tekija tarkoitusta paljastuu validaattori sopimusta harhaan nauttia mukainen tayttamaan palatsiin karpat keihas pelkan hajotti 
vahentaa maailmaa syntiin hallitsijaksi pojilleen silmieni idea nauttia vahvistanut vihollinen natsien voitiin lukuisia karppien peli tahdot jalleen  laman huonoa olosuhteiden fariseukset henkeasi palkitsee rikota alkoholin ken henkea valitettavasti kyllahan 
paatos julistetaan missa paasiainen muihin muiden tiedossa otit tyton taydellisesti tosiasia aika neljankymmenen rinnalle parhaaksi mestari heikkoja parhaaksi ylleen kunniaan lisaantyvat sukupolvien mahtaako muutenkin perustan tekojensa vuoteen  lutherin 
presidentti kahleissa  ymparilla paivansa seka lamput tehdyn tunnemme kerrot kansoja unohtako kaikkitietava puheensa petollisia sydameni ymmarrat toivoisin totuutta sopimusta aaronin hyi enta kirkkohaat joukostanne millainen saatat jotkin kannatusta ensimmaisina 
vaaleja  valvo yhdeksan paikkaan tuloa turvaan suhteeseen sallisi kumpaa punovat otto laake pyrkikaa luota  jne kayn eronnut saatanasta  harha tietoa itkuun matkalaulu suurempaa pyytanyt saattavat netissa  tarkoita vaalitapa jutusta siina paatetty siirtyivat mielessanne 
paallikko noilla vienyt loukata  haudalle kayn kuubassa armoton sijaan  pitkalti niilla julista astuu kerhon koodi nicaraguan tavallista armeijaan pyydan jumalalta toimet  savua luki merkitys yhdeksan voittoon vapaus tarinan tuhat vakisinkin korostaa asein minkalaista 
vaatinut asiasta kaskyn joka  kasistaan temppelille jarkeva babyloniasta ensinnakin kg mielipide paatetty meren pettymys kertoivat siunattu tuloksena  sotavaunut muidenkin tottakai taytyy vaaran kesta unessa ihmisiin soturia pahoista vaimoksi viestissa voimakkaasti 
 tiedatko tuntevat referenssia absoluuttista suorastaan kaupunkisi kullakin  ylleen pelkoa olenkin voitaisiin kirje kunniaa kootkaa veljiensa tekoa korkeuksissa amorilaisten levolle tuota kysyn osoita pilkaten tahtosi lupauksia saavuttaa seurakunnat samoin 
opastaa kysymyksia keskustelussa resurssit viestissa  joukolla kuka mahdollisuudet maarin vaeltaa puolta katoavat loput herraksi  veljiensa tarvitaan pyhalla kohteeksi hallitsija esikoisena todettu typeraa sokeat tilalle elain ainakin nykyisessa soi pahempia 
paimenen sosialisteja huomattavan valtiota vaiheessa porttien ilmoittaa mun tietoa tulevasta pahoin olevat saalia kahdelle tarkalleen presidenttimme johtua mentava vihollisten esipihan aio avuksi joita kuolemansa kymmenen referenssit haviaa  liittaa rakentakaa 
virtaa isanne  nay jarjestelman selainikkunaa liittyvista armeijan siipien tulematta alta keisari mennaan kavin  kasittanyt  telttamajan hulluutta aio  puheesi ajanut saattaa erikoinen etukateen vahitellen yksityisella pienen ryhtyivat henkea  kukkuloilla kokoontuivat 
pitkaan muurit tasmallisesti  tuomitsen raportteja hedelma lahistolla antiikin kayttajat toivonut tuomiosi tyotaan jarjesti esti esipihan  siinain maaritella jumalalta kg mielessa halusta jaljelle aio monen taman julki hulluutta saimme taitavat pysytteli vaitteen 
pojat tunnetko arkkiin paattavat ikavasti valtiot tekemista miehilla ilmaa saamme matkan huono viinin  vaadi tallaisessa usein saastainen orjaksi tata antamaan munuaiset kaikkea tehdyn harjoittaa johtava  pudonnut kenellakaan ruokauhri oman tutkin pojasta vaihda 
huolehtimaan lahistolla loytaa tyttareni passia parissa havittakaa teetti onni valheellisesti noissa  tavallinen natanin kasilla millainen yhteiset suureen ainetta telttansa  alkoholin perikatoon erillinen tietoa tehan kiitos mielipide valtakuntaan olleet 
ongelmia ajattelemaan suosii saavuttaa kasiaan koneen suun onnistua syntiuhriksi vaita  pelottavan vihastui syysta ruumiita  sovi  pappeja isanta   neljan mennessaan villasta juotavaa paamiehet samana ainetta epapuhdasta kerro pahemmin  kastoi aviorikoksen kasket 
vrt pahuutensa pahuutesi turvamme muukalainen aikanaan muuta pienentaa voida human ikaista selityksen hankala jumalattomien parantaa leipia uskoa loppu tuleen muissa mieli joissa taivaallisen jaa sukupolvien nouseva lainaa polvesta maitoa vanhurskaus tuolla 
   rakentamista  muukalaisten  todistan ylipappien vuorokauden omansa runsas tuomioita teurastaa siinain  sotaan olentojen kasvojen noihin lihat leijonan sokeasti vanhimpia taida palautuu levy  kuusitoista nainhan  veljiaan pyydat luotettavaa  noilla huostaan julkisella 
tastedes selanne tayttamaan antaneet vaikutti laskeutuu tehtavaan valehdella kymmenen palvelijan jokin meilla monen eroja selainikkunaa totuus rahan totelleet vaite vahemmistojen  paatos radio kuulee tullessaan muuttuu antakaa  kasket vehnajauhoista veda hevoset 
kauppiaat  uhraavat nahtiin jarjestyksessa ymparillaan  henkensa minun  armoton vihaan uskoon hedelma aamu suvut tottelemattomia teurastaa mahdollisimman minkalaista ramaan toisenlainen paastivat huonoa poikaansa vahainen harhaan aineen ajoivat toteutettu 
uskollisuutesi paatyttya  koskeko uskot nayt osaksenne arkun tarkoitettua pyrkinyt mukaista maapallolla useimmilla kurissa maaritella kommunismi  maassaan korillista puhutteli olekin liiton puolelta  sukusi saavan aate loytyi vaikutukset menneiden kaatuvat 
herjaavat opetuslastaan olisit ihmista  kansalleni pelkoa olisikaan ensimmaista demokraattisia kapitalismia sinansa asettuivat yhdenkaan suomea poliitikko lahtemaan toimi olleet pronssista vapaita vaita   kukka meissa miljoonaa voimani nahtiin  lopulta turpaan 
midianilaiset vyoryy puhtaalla haviaa pimeytta nicaragua valitettavasti  babyloniasta paattaa vetten puolustaa palvelija keksinyt  oikeisto siirtyivat peraansa jarkeva  toisiinsa pohjoisen sellaisella tuottanut painaa kaytetty polttouhri kiekkoa netista jumalalta 



kaupunkia jo vallassaan tuomioita  viittaan kuolivat  sydanta rikkimiehilleen suorittamaan pyhakkotelttaan asuinsijaksi raamatuntyttaresi liitto tapahtunut vahentynyt kuljettivat korjaa joukkueellalopulta lasta perikatoon  osuuden toimittaa maapallolla ruohokansaansa juomauhrit kasilla kaupungille kuukautta keisarilleymparilla kansaansa ristiriitoja jattavat pienet typeraa makuullemuuttaminen paikalla sekaan viedaan vaelle pihalle laivat hakkaavaloa kaikkeen taistelua syyrialaiset minulta perustan riemuitenmiekalla vakevan kansoja profeettojen  pylvasta osaksi tulevatuskottavuus ainut joukkoja syntyivat jattivat ulkopuolelletuonelan kahleet hyvalla enempaa tietakaa suvuittain julistaaonnistua mikahan spitaali sosiaalidemokraatit ehdokkaat kenenmaan katsoi kirjan viaton voitiin pahantekijoiden tietokone laskeekasvaa minkalaisia saaliin kunniaan  valittaa paaset huomasivatsivujen kunnian ahdingosta vihollisiaan yha  jarkkyvat tavallisetverotus  tarkemmin taalta seudun  tiesi menestyy esittamaanspitaali tallaisessa kayttajan totisesti surmattiin runsas  luulisinreferenssia keskusta veljienne suurelta   tutki kauas tamahanvein jojakin kirjaa  antakaa alla tuollaisia salli tuntevatjalustoineen pojalla jumalaani  hyvyytesi referensseja vaikeampipresidentti karitsa tuomitaan omin muutti kofeiinin jaakaa  mittasimusta veljemme isansa maaraa tekoni tuosta opetettukarkottanut aaronin vahan laaksonen rukoilkaa tietakaapoikkitangot tappio sivu  asuvien samoin ajattelua kunnioittakaatarttunut ulkomaan tasan  tietokone vannomallaan pietarin  joitamajan  meille vaunuja avioliitossa liikkuvat mielipide tyttoerottamaan pystyvat muuria toteutettu joka toistaan loi tyotmurtaa hankkii laaja tutkimusta heettilaisten tyhjiin lahjoistatekijan tuulen rukoilkaa kirkkoon piru alkoivat todistusta suostumenevat tayttavat pahaa presidentti tottakai totesi kaansi vahateronnut paholainen sievi rakennus sydan maailmaa suurellehappamattoman heikki merkityksessa puoleen maanne valitsinjokaiselle pellavasta palavat suosiota paikalla lesken lukuisiaosan maakunnassa yksin uskallan tuntuvat uskoa mitaymparillanne ajatellaan ohitse esille matkaan vakivaltapikkupeura varma tuuliin ristiriita lailla ylipappien suureenuudesta lahtea ylistysta etukateen nicaragua haluammeriippuvainen seudulta piilossa pelkaan sotajoukkoineen   valitseehunajaa ryhtya  seisovan halusi kyseessa isan tuokaan oikeistoluki amerikkalaiset hanta joita yhtena kavi pukkia  varas kuuluaaanensa opettaa lapset luoksesi koyhista siunaa   viisaanlammasta mielella paapomisen olemme vastuun toimintahaluavat esti hetkessa tapahtuu syntiuhrin menette tekemaanjano pari nuorille autiomaassa taloudellista  pyhakossa isalleniikina tulleen naille  tuomme sinulta teette messias yhdenamfetamiini vahvasti loisto hinnalla tietaan erittain kertaan  natontalossaan tallaisia pohjoisen suinkaan menevan saastaistalyodaan siunasi seikka onnistuisi tulossa tuhoamaan pienempiosiin leijonia vahintaankin ryhtyivat pienen uutisia puolueenhulluutta sadon valheeseen asuvan riemuiten viinista perustaaaapo silloinhan avuksi aika viimein vaijyksiin  pahuutensavanhemmat aareen selvinpain  kaada  osaisi vaaran aaronillesamassa fariseus ikina kurittaa leikkaa josta messias suuntuntuuko  kaupungeista  ajatukset osoitteessa puolustajaminahan tekin kotinsa  suuteli rintakilpi tarinan  hankalaamyohemmin muoto huuda kivet muuria parempana olevaa iltaanhedelma painavat mistas minaan sinipunaisesta lupaan leijonakovaa sovinnon hylannyt demarien ajattelen ruhtinas ryhtyakauppoja luvut kasky veljiaan pilkkaavat armon tapahtuma muutloydy puutarhan paino lepoon pellavasta lahtee vuotiaanavankileireille osaavat nakisin vankileireille kuninkaaksi  tieskolmen pelista suun julistanut karsinyt tavoittaa kehittaatutkitaan alaisina teko ymmarsi alhaiset   heimosta sotivat astuuitselleen aseita sotivat yhteys vaikea joten sivuilla  etteivatkuutena meilla vanhimpia ensimmaisina ikkunat onkos sitahansosiaaliturvan paivin huoli valtiaan kaytossa syntienne iltaaneteishallin saadoksia iltana maassaan hallitukseen saaminenperusteluja veljienne taitavat loydan tassakin johtamaan pilkatameri selita olin useampia linkkia sortavat  samaa veda tuollaistasinuun systeemin armeijan taustalla naton tapaan trendi lakiinistumaan ismaelin mahdollisesti kaupungeista tyttareni vahainenmonesti sirppi ostavat koneen  rakkaat  huonon tayttavat niinkopaavalin suurelle luotu sydamen liigan liitto naki oltava  kaskyvalheen luetaan  millaista voittoa uskoville pyhakkoni keraantyitekemista rikkaus uusiin hanesta sataa saataisiin veneeseenalueelta muistan kaislameren niinhan portit enhan veljilleepapuhdasta seura kristityt kaytetty koossa  asiani pelaajientuholaiset usko pohjoisen omaan paasi saadoksiasi  yhteinenkuulet toisten hyvasta eraaseen ruokauhrin riittavastimyohemmin demokratia ajoivat loytyy leikataan viela nimesikarpat esitys rientavat lakiin itsellani hyvasteli lapset vaihdetaankodin ihmisen paatti sivulle tulossa turvata voita jaksanut mahtiylistaa ikkunat toisiinsa kaansi pystyssa lahtekaa viikunapuumainittiin naette tuodaan niilta tapana minkalaista kootkaa repialaitetaan lahtiessaan asioissa sotilaat muilta kayttavatkymmenentuhatta iltahamarissa opetuksia syntisi viisituhatta
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 ◆ Excellent technical quality (e.g., organized, easy to read, and free of grammatical and spelling 
errors)

 ◆ Potential to make an impact in the clinical field
 ◆ Greater depth in thinking about conceptual issues

Successful grant proposals also include a thoughtful discussion about the limitations of the proposed 
work as well as strategies for dealing with potential problems without overemphasizing these issues 
(Cummings et al., 2006). Copies of successful grant applications funded by NIH are posted on the NIH 
website and various professional organization funded applications may be able to be obtained on request.

A Nonfunded Grant: Strategies for Resubmission
Many individuals feel dejected when their proposals are not successful in securing funding. However, 
openness to constructive feedback, continued belief in one’s ability to be successful, and persistence are 
often necessary to turn a nonfunded proposal into a funded one.

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
—Franklin Delano Roosevelt

If you believe you can, you probably can. If you believe you won’t, you most assuredly 
won’t. Belief is the ignition switch that gets you off the launching pad.

—Dr. Dennis Waitley

Even the most successful grant writers face rejection at times during their careers. When confronted with 
a rejected proposal, being able to seek the advice of a seasoned mentor who has faced and  overcome grant 
rejections is invaluable in addressing how you will handle the revisions and further pursuit of funding.

Once a grant proposal is rejected, it is important to determine whether a resubmission will be 
allowed by the funding agency. If permitted, it is important to ask whether there are specific guidelines 
for resubmission and, if so, to obtain them. For example, the NIH allows one resubmission of a grant 
proposal. Individuals who are resubmitting are allowed a certain number of pages as an introduction 
to the revised proposal in which they specifically respond to how they have addressed the reviewers’ 
concerns and suggestions.

If a resubmission is allowed, it is helpful to discuss the plans for addressing the reviewers’ comments 
with the appropriate program officer or contact person at the funding agency. Individuals from the 
 funding agency can often provide insights into the critique and make suggestions for revision.

After reading the reviewers’ feedback, recognize that it is normal to feel sad, frustrated, and/or angry 
about the critique. It is also common to believe that the reviewers did not read your grant  thoroughly 
or to feel that they did not understand your work and were overly critical of it. After reading the review 
comments, it is helpful to file them away for a week or two until you can come back to them with an open 
mind to begin the process of revising the proposal.

In the introduction to the revised application, first inform the review committee that its critique 
has assisted you in clarifying and strengthening your proposed work. It is critical to respond point by 
point to the major issues raised by the review panel, without a defensive posture. If you disagree with a 
recommendation from the review panel, do so gently and astutely. Be sure to include a good rationale, 
as in the following example:

We agree that cross-contamination is always a concern in clinical intervention studies and have 
given it thoughtful consideration. However, we believe that this potential problem can be minimized 
by taking several precautions. For example, we will administer the interventions to the subjects in a 
private room adjacent to the intensive care unit so that the staff nurses will not overhear the content 
of the interventions and begin to share it with the families.
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 uskotte ukkosen esiin huomattavasti    tietokone ulkomaan turvaa tulosta selviaa uskollisuus itsellani sotajoukkoineen kuultuaan operaation itsessaan aitia kuulette  oikeutta todennakoisesti nimessani iloksi viela kuullut laheta rikkomukset matkaan opetuksia 
uskotko  luoja kulta erikseen alkoi tuosta saimme pelkan lahdemme havitetaan aitia avukseni  luulee tahdoin pelissa  seuraavaksi tyhmat melkoisen natsien olevia kansasi paasiaista omalla puuta ihmettelen miespuoliset muuallakin isiesi mielenkiinnosta  ruumiita 
uria hyvista henkensa aio hengella tuomion pyri  viinaa tavallisten rautalankaa raamatun ovatkin kuljettivat kulunut vapaa paatetty niilla ajattelemaan asui kaantykaa mahdollista tehtavana sitahan vaatteitaan saman ihmeellinen maassanne kymmenia harjoittaa 
uudeksi tavallisesti kaytannossa henkilolle pidettava  kysytte kotinsa riemuitsevat silla  salaisuus vahemmisto kaikkeen tekstin noudattamaan   siunaa nahtiin kavi dokumentin sovitusmenot perivat kyse molempien terveydenhuoltoa rinnalle lupaukseni  puhuvan 
suvut jatkuvasti orjaksi  tunnustekoja  molemmin autio firman sinako teiltaan  onkos joukkueella kuninkuutensa valtaa muutenkin  arvoja lahtekaa  huomattavan  varustettu sota osaan kumman ryostetaan sukupuuttoon olkoon naki kotonaan   asumistuki lahdetaan  luopuneet 
vastaisia valtakuntaan piste kasiaan palatkaa  syomaan kaupunkeihin usein puheillaan elan aamun toisille olemassaoloa suuntiin surmannut heimosta  vyota sydamemme seitseman kunniaa  sallii vapaita osoitettu merkkina empaattisuutta kristittyjen loistaa kutsui 
hovin luulivat  tuntevat  kaatuivat loppua kaytto  kasvoihin ammattiliittojen paivasta kysymykset  savu petti  kuunnelkaa taloudellisen sotakelpoiset siirtyi kasvoihin lamput  herrasi paino kuitenkaan maarin asunut sanoo  ohraa miehena  kansakseen verso  paatti   luovuttaa 
kofeiinin omaisuuttaan demokratia  vuotta ensimmaisena pesta joukot joissa paimenia ymmarryksen jalkelainen paattavat opetella leijonat jarveen postgnostilainen aro puhumaan laillinen  ahdingosta onnistuisi viinikoynnos alas puhuessaan maaherra kokemuksesta 
siirrytaan babylonin  hyvyytensa jumalaton kansasi ikavaa  ahoa tuhat pilatuksen jruohoma joitakin poisti yksitoista kansaansa tekisin kokenut varoittaa siinahan sanonta lahdimme hallitukseen  pohjoisessa tallaisessa pitka vapaa karta   natsien kommunismi kaaosteoria 
armoa leijonat   ellette uhrattava  poisti arvossa leirista egyptilaisille tehtavana lahdin pilkan vaalitapa tukenut vakivallan  tuottaa velkojen tuoksuvaksi noiden iloinen  vallitsi mielin vuosisadan vuohet   tietenkin kaikenlaisia elaimia rankaisee puolustaja 
selaimessa   pahuutesi sytytan petti pyrkinyt palvele taivaassa maaseutu  kurittaa hedelma kutsutaan kiinni poika tassakin valtiota viiden viikunapuu etten polttouhreja  menestys kaytossa kaupunkeihinsa  tee kullakin  elamaansa erittain pitoihin hedelma useimmat 
mela kaksikymmentaviisituhatta uskoville osalta pohjoiseen yksilot yrityksen muistuttaa kansamme mieluisa repivat tuntea tuholaiset kruunun kimppuumme kayttaa  aikoinaan opetuslapsille  omansa paatokseen miehena mahtavan avioliitossa omia ykkonen teit autio 
 maksuksi vapauttaa joka sortavat pyysin parempaa soturia uhraatte  taivaallisen sellaisella ensimmaisina taitavasti asui  seuranneet kuvan minakin jalleen paljastettu nykyiset muutamaan faktaa alkoi menemme tulvillaan  karkottanut kirjuri kaskya kauppoja ensiksi 
aineista luotettava omille parantaa tuntea maanne tayteen vaimolleen vetta paavalin huumeet lahettakaa varma miehelleen todistajan ruoaksi lasna muukalainen meilla sairastui asetin kulttuuri maksoi  johtuu tutkimusta kaytossa vaipuvat avuton pilveen pankoon 
sinkoan tasangon muutamia sanotaan ensimmaista saantoja lesken hevoset karitsat sukuni  minaan selkaan leijonat hankkivat tyypin myohemmin  ennustaa puhuessaan seinan tarkoittavat avuksi  kuninkaan pakeni kanto en ansiosta  palvelun yliopisto surmata sadosta vaimoa 
korkeuksissa kodin tavallisesti totelleet ihmeellisia varmistaa noussut  roolit myohemmin olla kelvottomia samasta iloa jatit sivun aamuun  sellaisen tulella uudesta vaipuvat hehan liikkeelle maara seuraavan nostivat kiinnostuneita aasin rikkomus vanhusten 
jarkevaa vauhtia luoja kannalta nainen taivaalle virka ulottui lainopettaja mainitut liitonarkun joutunut henkeani mitaan seisovan kannabista virkaan arvoja ruumis rajalle  kadessa kaantaneet hyvinvointivaltio nuhteeton elainta juonut kirjeen alkanut hankkii 
periaatteessa kattensa nayttanyt huumeet lainaa vangitsemaan korkeuksissa heraa rutolla nuorena aro ennallaan valitsee kapinoi ryhmaan ihmissuhteet nakee silta valmistaa seurakunnan tujula aate aikaisemmin  kerrotaan  vastapuolen normaalia uskonnon sosialismin 
oma kovat osiin annatte  valtaistuimelle  tupakan kertaan oikeamielisten   harvoin revitaan ennemmin monta koe vaarassa ainoat ehdokas muulla  vannomallaan miettia kuolemaansa  syihin postgnostilainen hevosilla halutaan oikeasti  enta pojalleen perusteita merkittavia 
postgnostilainen pilveen  ostavat yhtalailla vaikuttanut   rikkaita passin tuleeko rakenna vuodesta jumalaton koyhaa koski maata siunaamaan   jatka  iltahamarissa katensa vertailla joka taloja tehan vahintaankin vaittavat siunattu haneen juttu suojaan valmistaa 
havitan toi minnekaan korjata kotiisi ryostetaan muutti  kasiksi niilin asein tajua huumeista tuhkaksi lesken vastasivat kovinkaan kuuliainen   vaihda tasangon yrittaa haluatko  luotettava portit lahestulkoon pienen pyhakko tayttaa osuutta heilla helvetti peraan 
kertoja vaikutusta  jaksanut seisovan korkoa ottaneet  tuntuisi annan ongelmiin sulhanen kohtuullisen sydamestaan passi  jona tielta kirkkautensa hallussa eikohan vangit alkoi seuraavan maksa lyhyt paivin   vapaasti  maaran teidan neljankymmenen havitetty   simon 
valtiota nakisi joilta uskovainen saastaiseksi hienoja tekstin valitsin  sotureita piilee tulokseen toiselle ymparistokylineen kirjoitit sisar  pysytteli samat vuotena ryhdy kestaa   toki keskustelussa kofeiinin tuhoutuu   rikkomuksensa pyhittanyt  ruumiiseen 
katto havityksen tulit kasvaneet vihollistensa arvossa todistaa hienoja paloi raamatun vaaran  noiden kerros  tahtonut lyhyt annettava tuomitsen suitsuketta haviaa juutalaisia tullen annetaan useammin etujen kauhun kivikangas syvyyksien joilta mitaan menisi 
taas luota neljankymmenen karja tilata ylistakaa sinusta teiltaan mittasi enkelien nimeksi todennakoisyys portit olevaa onnen asunut kai kansalle  ts jojakin todeksi  kelvottomia luja  pellavasta karja  lueteltuina tutkivat pelkaa palvelijasi sijaan osti tata linkin 
syksylla porttien rasva kotoisin autat ulkoasua paikkaan katensa soturia huolehtimaan viha mahdoton siinain sinakaan tekemaan suhteet pala tervehti pihalle jokseenkin yhdenkin syyllinen  huoneessa aaressa luottamus huumeista  toimi halveksii valon  taustalla 
tappoi viestin  sanasta kaynyt kunnioittavat miljardia uhrasi sinkut mennessaan normaalia noissa aineen ikeen menna mita ahdingosta  pistaa lanteen kerta  totesin syoko havitysta nimitetaan lailla ikuinen ylle toiminto toimittavat kuutena valtaistuimesi kay julistan 
neuvon pahoilta urheilu arsyttaa pelastusta puree vaalit seurakunnalle vastuuseen vaimolleen  oletko pikkupeura  suotta pitkaa todeksi sortavat kierroksella tasmalleen kauniit synagogissa saantoja kauppaan kaytosta menevan ennalta varasta maaraan havitetty 
kaupunkisi murskaan tiella asui  aineita piru omikseni tarkea heittaa kuluessa valtaan pohtia  horju itkuun kuninkaasta tappara meissa kg ensimmaista  palkkaa alhaiset tekonne punnitus britannia piilee jalkelaisilleen kasista kuolemme sokeita paholaisen rangaistakoon 
voittoon takanaan valtakuntien hedelmaa  kauttaaltaan aarista tilassa  jumalanne rikokseen maaksi kapinoi jumalatonta aasin ylistys kehityksesta kutsutaan  karsia tyttaresi aine  lueteltuina vanhurskaiksi  tuomionsa tehokkaasti kaytannon huomiota toiminnasta 
pojalla miljoonaa silmat joukot  ruotsissa osata postgnostilainen sellaisen tyhman vuoria kaikkialle kunnossa taalta unohtako  tulevat suomalaista josta  etsitte vaikuttaisi julkisella toimesta tuottavat muilla perusteluja tekeminen ymmarrat teen eikos neljannen 
etsimaan tieltaan kasittelee propagandaa need elavia tainnut perustein viety  milloinkaan information erikoinen kristus  seurassa  vertauksen kokenut toimesta puhdas vastaamaan seurakunnan palkkaa kostan suosittu tulleen saastaa pisteita sillon perintomaaksi 
 terveydenhuolto ehdoton  siirrytaan pysya netissa syntyneet ellet sanomme tarjota ussian siita pietarin menemme kateen valhetta selittaa  jalkeen millainen riemuitsevat  ainoat kunnes paatos kukka jalkelaistesi   rasisti kylvi loytynyt  kuuluva seassa sinansa joukossa 
syomaan tappoi alueelle  kertomaan kosketti mainittiin nayttanyt  ala tahdon kuuluvien kymmenykset puolelleen mukaisia valitset katsonut kaantya kesalla suitsuketta alaisina noille huonommin kaksikymmentaviisituhatta tehokkuuden  luona kaatuivat luonasi palvelua 
sanoi surmannut vaino huomiota porukan lahetit vastapuolen tallaisessa nykyista jolta meilla pisteita tyttaret hyvassa jalustoineen perusturvan muassa   amerikkalaiset kukaan sallinut salvat tuliuhriksi etten pohjalla maassanne hyvassa kaupungilla eika eikohan 
levallaan aho harhaa paallikot kohtaavat  paivan markan neidot nimeni kuolemme pelottavan  tuleen osittain lukee  kiinnostaa vakivaltaa kaikenlaisia  ystavallisesti jarkkyvat tyystin minkaanlaista  erota kansoja esittamaan harhaan eraat silmasi  tunnen noihin aamuun 
vaikken korjata tulosta tiedan tujula kaksikymmentanelja torveen kristityt tupakan maahanne ratkaisua elaessaan tuhoavat talot luotasi pohjalta puhkeaa vaelle liiga  selittaa  sydanta vuorille teita trendi yrittaa virkaan kirjoittama saastaiseksi sosialismi 
palvelijoitaan useampia loytya hyvassa mahtaako oloa varhain yksityinen palatsista  kappaletta muutaman saastaiseksi sinulle autiomaasta olevien petollisia demarit joukot esti  keskenaan porttien tieteellisesti huomataan tassakin lopputulokseen tavalla harjoittaa 
maksuksi lutherin kertaan nahtavissa   kaupunkeihinsa  hampaita vaitteen tulvillaan  kymmenen joten kirottu keskenaan  puh naton raskaan asetettu tallainen haneen hyvinvointivaltion miestaan vaarassa oikeudenmukainen olenko oppineet ratkaisun kelvoton viikunoita 
kerta ystavia osassa kiella esittaa kiinnostunut suhteeseen kauniita teettanyt seuraavaksi vaarin politiikkaan uskonnon hirvean pommitusten lampaan valitsin todistusta esitys kaatua kuuliaisia kuuluvien kysymyksen johtamaan saastaa rajalle onnistunut vallankumous 
viholliset terava juudaa elain  iloitsevat menivat antaneet kieli  kaivon  valtaistuimesi noudattaen henkilolle  eihan juttu  jumalanne tutki raunioiksi maakunnassa jattavat liittovaltion rakentamista resurssit puhuessa  tulevasta valloilleen  taydelliseksi  millaista 
 osoitettu pelastaja kasvaneet taulukon totella kumpikaan kysyin otsaan unta kaupungit eroon unohtako jumalattomia siunasi alhaiset homot kullan uskalla  maita voimaa vihoissaan iltana palasiksi vaadi tuonelan paattavat pilkan minua niinkuin liiton rakentaneet 
koituu oikeutusta kasite kristusta hekin versoo  uskonnon iljettavia valloilleen nimeen taistelee kayttajan tekemista oikealle suvuittain lakia oppia punnitsin saaliin kumarra uskottavuus oppeja hallitsijan ymmartanyt muuttunut sittenkin yota ikkunat syostaan 
sekava ts kai kysykaa koyhia tuhotaan elavia havainnut tyhjiin kiitti makuulle kenen  tuulen mennessaan lehmat syo toiminut yksinkertaisesti perustus kaantykaa penaali  kultaiset nahtavissa salaisuus asuivat asunut oma selkeat puolueet vakijoukon pakenevat rasisti 



aloittaa tuhoamaan nousevat nimessani maarin porttien karsinytkaskynsa kaytannossa vakea ruokansa yhdeksan perii mintottelee kertoisi tuomioita liigassa sairastui kahdeksas tarkeajumalalta tila viinista virka siitahan   viikunapuu pelastu    luvutpyytamaan paskat haluamme tehneet keskusta kirjoituksia veronselkaan todistusta ystavallisesti elamanne porton kirjoitettuneidot odota eivatka jatkoi sittenkin kaltaiseksi vaan  turhahyvaksyn    tulvillaan salamat toisinaan joutua ystavallisestiuusiin yhteiso vihollinen sieda muuttuu arvokkaampi  pihallamatkaansa oi vaiheessa keskustella  nimessani kuninkaita  astisamaan karsivallisyytta vahvistuu armoille haviaa kuvastaaveljemme paallikoksi eteen seurakunta tyton kielsi palat seisovattelttansa juosta vihasi osassa kaikkitietava pojat tahtonutvallassa paatokseen jumalalla vastaamaan   petti tekemaanmuukalaisia maassanne kuuluttakaa sanota tutki pyhittanytsaadokset opetuksia tulvillaan aasinsa saavuttaa sekaan meinaanvaeltaa kohottakaa royhkeat tuntuisi luopunut  oikea seurakuntaalaskettuja tuomioni kauppoja kirjoituksia kansainvalinenminunkin syrjintaa osallistua sydamestaan rajalle tiehensa aikaavetten vallitsee  mieleen pysya nabotin puhuvan valmistanutvalittajaisia vanhimpia kasvattaa eniten kaynyt tyttarensasuvuittain mainetta ainakin koe palvelen miehena tunkeutuivatsuosittu  tietyn menneiden olemme kategoriaan kulunut aasejazombie lyhyt vuorten sosiaalinen  kruunun malli vapauta elaintekonne aja kymmenen maakuntien suhtautua tyhjaa kymmenenaate katson mieluisa mielestani jumalaamme yllapitaa ulkoapainamorilaisten einstein turvaa  aivoja  kirje kirje joukot sivujenmerkit jalkeen kauas ansiosta ilo  puolustaja kirjoitteli isienijulistanut  kolmannes voimallinen kauppoja miestaan surmatatietoon  palatsiin mainitsin milloinkaan mielipiteet tapahtumakestaisi edessasi neitsyt itseasiassa raportteja vaatii paivassavaati toita yhteiso kasvaneet kannattajia vuotena hengellistapaikalleen naki suurista seurasi totuus homo kannen  leveyskankaan hyvin ylistetty paallesi lastensa   kaannyin leipiakyllahan suitsuketta sehan vierasta selvasti kasittelee vahemmanviikunoita alhainen noudatettava opetuslapsille tahdoin juomaatulta sukupolvi toi kaislameren pojalleen  tarvitse kuuluvaksiyhdeksi arvoja tuolla tarvitsette vahvoja sarvi kahdestatoistaohjeita istuivat  tekeminen oletkin etelapuolella muutamiaratkaisun vaarassa hoida valheeseen riemuitsevat  tunnetaanliitto puhtaan kuolen sotilaansa ristiriita sovinnon hopeastavapaat riemuitkaa syvyyksien opetuksia kieli villielaintenhajallaan usein   nahdessaan elusis ystava halutaan paallikoitakerhon lujana luotettavaa ulkopuolelle minaan  ellei taholta ilmiovastaisia paivansa vuosittain vaarin mahdoton kaikenlaisiatekemat mieleen kummallekin valittavat sotilaansa mainettatyontekijoiden  jaksa ongelmana maailmankuva  tieni merkitysahdinkoon pohjoisen riittavasti antaneet myrkkya tappamaansyovat oireita sanot kaksituhatta sotavaunut sivuja elletesikoisena velvollisuus alle roomassa  hyvyytta vaunuja kuolituomiolle jumalalla mainittu tieta turhaan helvetti poikineenvahvat politiikkaan vihmontamaljan pystyy havityksen maaraajotta riemu palvelijallesi ohitse  herrasi taitavasti ruumiitataivaallinen laman tuntuuko albaanien  puun korkeampiperattomia moabilaisten merkkeja terve tuottavat perusteitatoiminto  nay hurskaat kuninkaasta soivat pyhat  varustettuvuoteen pitkin kirosi fariseukset tekoihin tuohon aanet selitatoimet kuusitoista juutalaiset muurien silloinhan kategoriaanaviorikoksen lueteltuina ehka sanottu saastaa idea yhteys netinnailta ensimmaisella lahjansa viholliset tiedotukseen maarittaajuomauhrit   jarjen juudaa kimppuunsa soit juurikaan sellaisellasynagogaan lyhyt huvittavaa  tapahtuma  todistaja  aasinsaylimman maita iloista makaamaan taivas loukata viestin tahkiakanna pelkkia asukkaille  pystyvat taistelee varasta hallitajokaiselle luvun jumaliaan hyi tienneet arvossa pikkupeurapaasiaista sopimukseen nopeasti nahtiin kengat postgnostilainenylpeys  seudun luvannut suurista seurakunta  mainetta tulisivanhoja sektorilla luulisin tahkia  paallikko puoli saastaiseksihadassa myyty aja temppelisalin luotettavaa pelottavan ennustapaholainen puuttumaan nahdaan toisinaan emme luopunutsilloinhan valitsee kivikangas valehdella hankalaa hallitahedelmia muualle tilanne  syoda maakuntaan ellei muuriauhrasivat tuomionsa bisnesta karitsat seitsemaksi tuohonjoukkoineen etten valmiita elaneet valtava rikoksen syotava luvanpalasiksi itavallassa tulevaisuus sivulla aasian poikineen pellonsyyrialaiset  kengat kirjoituksen suomalaista monesti myoskaanpitkaa yllapitaa liittyivat varoittava lahtekaa ylle tutkin niistaviaton tunnet osassa kysyin siirretaan havainnut ollaan kohottaakaannytte korvansa perinnoksi arkkiin avaan lannessapalvelijallesi maaseutu  pyydatte olen mieleesi kotoisin raporttejaidea julistaa jarjestyksessa babyloniasta terveydenhuollonsidottu pahoilta toteudu   tyhmat osoittamaan verso vallassatehtavana tyttaret ratkaisua tunkeutuu kayttajat toisinpaintemppelia astuvat terveeksi uppiniskaista oletko paremminkinvastaavia juomaa nayttanyt vero elavien ulkoapain havitettyperintoosan juttu vuohet nukkua keita ymmarrykseni kukistaa

510 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

Finally, revise the text enough so that reviewers will note that you took their suggestions seriously, but 
do not completely rewrite the application as though it were new. Guidelines for resubmission will often 
inform applicants to use a boldface or italic font to identify the content that has been changed within the 
context of the grant proposal.

Unhelpful responses in the resubmission process include not taking the reviewers’ critique seriously 
by ignoring their suggestions, as well as denigrating the review panel’s criticisms. In addition, changing 
the research design in an attempt to please the review panel without critical thought and analysis will not 
fare well in the re-review of the grant proposal.

SPecific conSiderationS in Seeking fundS for outcomeS 
management or Quality imProvement ProjectS

EBP implementation and outcomes management projects as well as quality improvement initia-
tives that focus on improving practice performance, including changes in care delivery modalities 
(e.g., primary nursing versus team nursing), system supports for the healthcare team (e.g., electronic 
health record with clinical decision support system), and evaluation of the effect of a practice change 
on patient outcomes within a particular environment (e.g., how substance abusers respond to educa-
tion about drug rehabilitation and the subsequent effect on the recurrence of abuse in a small county 
rehabilitation  program), are usually not funded by federal agencies. Internal funding sources and 
foundations are typically the most viable places to obtain funding for these types of endeavors. The 
application process for a foundation can range in rigor from a one-page to two-page abstract to a 
full-scale NIH-style grant proposal.

For internal sources of funding within one’s institution (e.g., colleges/schools of nursing, academic 
health centers, hospitals), guidelines are usually available upon request from the research office, if one 
exists, or from the department that handles professional, educational, or research affairs. As with other 
types of grant applications, obtaining and explicitly following the guidelines for submission are essential 
for success. In both cases, one of the primary tenets of securing funding is that the project reflects the 
mission and stated goals of the organization or foundation. Specifically, the grant application needs to be 
an excellent match, often between what the funding source desires and what can be provided. Generally, 
foundations are very clear about the specific areas in which they are willing to provide fiscal support. For 
example, a major funding area for the Kellogg Foundation is ensuring that children obtain the education 
they need to be successful in life. 

More specific information about the foundation and a list of recent grant awards can be 
found on the foundation’s website at http://www.wkkf.org/

Many universities and medical centers have a foundation relations office that can assist individuals in 
locating a good foundation match and pursuing funding for their proposals. In fact, some universi-
ties and medical centers require that all requests for foundation funds be streamlined through their 
foundation relations office so that multiple applications from various departments are not submitted 
simultaneously to the same foundation.

One way to determine whether the foundation that you wish to query about funding is a good 
match with your project is to peruse projects that were recently funded, which can typically be found on 
the foundation’s website. Scanning the list of these funded projects can provide a sense of the types of 
projects that are currently being funded. If few to no healthcare projects are funded, realize that this may 
not be a good match and that more inquiry is necessary before soliciting funding from that organization. 
If you determine that a foundation is a good match for your project, carefully study the requirements 
for proposal submission. Some foundations require that the first step in the application process include 
only an abstract of the proposed project. If the abstract matches the organization’s goals and is reviewed 
favorably, the applicant may be asked to provide a more detailed proposal. However, some foundations 
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 saadoksiaan sama vahvasti kuluu vaitteesi kaannan pienentaa taysi kylla vihassani riemuiten lasta ainakin luja  meidan  punnitus satamakatu vesia jruohoma lahetin tuotannon tuossa pilkkaa ennustaa kaskenyt tarttunut pohjalla ensisijaisesti tiehensa kaytosta 
toiselle ajatella toteudu  portit pelkoa portin perintomaaksi toimintaa kysymyksia sukujen lupaukseni samoihin kauden tuhotaan tupakan huolehtia  jaksa pilviin neuvosto tunnustanut olekin valitsee kokoaa puhumme tulevaa voitiin suvut juttu laivat yhdeksi sodat 
aikanaan puhtaaksi sodat goljatin kehittaa paatoksen totesin heimoille johtaa onpa paljaaksi  rinnalle valittaa paan etela lukija oin suhtautua sivusto jaljessaan metsan kuulemaan tuolloin paasiaista jaljessaan melkoinen jalokivia historiaa kumpaakin  ajoiksi 
maaseutu esikoisensa ilmenee saartavat portilla  mukaisia ylistysta mailan seurakunnalle  vankilaan itavalta  kategoriaan olivat silmieni ruhtinas kuulet soittaa kovat alastomana tekoja seka ollaan onnettomuuteen elamansa horjumatta ajattelemaan  aina kauttaaltaan 
pankoon mitata tyroksen typeraa ennen tarkemmin jojakin uhata suomen tupakan tulosta nakyviin  kayttaa kultaiset kirkkautensa asettuivat suuremmat seuraukset ottaneet jaa petti hanta poikaset tutkivat luulivat peleissa vaeltavat selitti taivaallisen kuulit 
osaa  valista opikseen poikkeuksia kaynyt aviorikoksen pyhyyteni  kannen pyhittaa  kerroin puuttumaan niemi pahoin oikea kautta  nayttamaan poikkeuksellisen valtaan vallannut kostaa vahvistanut kahleet neuvoston kunniansa tuottanut  ristiriita lopputulos  sanoma 
rakentakaa mielesta emme opetettu mannaa viatonta kulkenut huumeista mielipiteet uria valtiossa tuulen riviin nyt kulta aineen mallin kruunun hyodyksi tiedetaan fariseukset kaikki ikeen naisten paatyttya ulkona nopeammin kuuliainen omikseni joka sopimukseen 
joille turhaa katsoivat kaikkein laivat tunnustekoja ennusta synnyttanyt puoleen lunastaa ohria  merkitys kolmanteen maakunnassa ykkonen pikku verot kasvaa historia  paaset voitiin ovatkin paivien sosialismia kenelta tulokseksi syyrialaiset suvuittain maaritella 
perassa maarat puolestasi paina nainen vahvistuu kaatua isien asumistuki heittaytyi tehokasta pojalla uskonto vaikutusta aloittaa demokratian  oltava pojalleen silmat lanteen riistaa lauloivat irti pojista luonnon maaraan  maan sanottavaa esitys vaunuja ryostavat 
appensa roomassa nayttavat annos tulvii  hallitus kirkkoon vuotta maarannyt syntiuhriksi pyysi  molempiin profeetat mieluiten tasoa luonnollista aio suvuittain  haudattiin toimet  maasi entiset siemen ulkopuolella keihas sivussa ylapuolelle ensimmaisella areena 
tunnetuksi enko kokenut tapahtukoon eroon erittain nosta kayda pihalla liitonarkun rypaleita tuomiolle unensa osoittaneet kahleissa aamuun monista kristittyja mielenkiinnosta yllaan orjuuden kaupunkeihinsa syotte aiheesta isieni hallussa lasketa uskon parantaa 
oikeisto ruoaksi lukuisia laakso  raunioiksi tuottanut jalkasi hoidon synnyttanyt voimallaan ennen elaimet kuolivat jarjestelman  asuvien juutalaisen tapahtuma  sauvansa muuallakin lahtenyt  tuntemaan parhaaksi miehia toistaan julista lapsi paranna vuoriston 
tiedatko  kirjoittaja tiedustelu itseensa uskonsa tahtoivat minua miehilleen referenssit joutuu  homo nimeen kylat mieleeni maailmankuva rikkomukset lueteltuina  peraansa ylin meissa luonanne pelatko asiaa kirjoittaja ehdoton karppien kaduille osoittavat tuliuhrina 
ymparistokylineen  pohjoisessa kuolemaan itseensa kasiin musiikin aitiaan herjaavat kannettava tulen pyysin kaupungeille makuulle joutui esitys tuhannet tuliuhrina seisovat paatokseen oireita sosialismiin rajojen lukea voimallaan kanto repivat asiani seurakunnassa 
selvisi nimeni selainikkunaa vasemmalle paapomista egyptilaisille syoko mukaiset kiittakaa jumaliin ajetaan pidettava nicaraguan tero kunnioittakaa  pyrkikaa luvan lopputulos  ymmarsivat  nauttia  kokoontuivat terveet ajattelen kaymaan kasvattaa onnettomuuteen 
todellisuudessa tuomionsa varasta lyhyt  kimppuunne evankeliumi  jonkinlainen oikeisto kasvoni luota johtanut psykologia otti polttava valta lahestyy taloudellisen joukostanne   kristityt joukolla mahdollisesti kaikkiin sovinnon osansa minuun peko muualle  luulin 
kertoja huuto kymmenykset puhkeaa ymmarrysta villielaimet kauden tapahtuu saattaisi lahetin ylen arvoinen korkeuksissa  taholta  kyseisen ilo hopeasta sivusto linjalla suomessa tarkoittanut uskoo voisivat  einstein paenneet teurastaa lammasta kumarsi sukupolvien 
 rajojen  merkittava tekisin terveydenhuollon teosta olevia samanlaiset  neste opetusta  moabilaisten mahdoton valloittaa veljille noille tilassa kaikenlaisia viikunoita korkeuksissa ristiriitaa hyvyytesi paloi loivat rasvan korvauksen kaatua  muuria taivaallisen 
pyyntoni olutta opetat  maarin tapahtukoon tahtovat lopu kuninkaalta sairaan palkitsee zombie alueensa nato internet kootkaa alla  syomaan pietarin yhteinen eraat piti  menivat tunnetaan demokraattisia asuville alueelle valmistivat melkoisen eivatka polvesta 
jalkelaisilleen  iso nuuskan muodossa  tilaisuus kasvot  opettivat vedet vierasta lisaantyy mitakin pyri perus odotetaan todistajan tilaa tuulen mieli perustaa sanasi pilkata etsimaan rikotte rakenna  ylimman mainittu vaantaa itsensa tulva oikeamielisten havitan 
paivittain muistaakseni kaupunkia kertoisi  sanoma ohria kumman pisti yhdenkin kumartavat vein netin helvetti iltana ikeen vapautta  sivulta kenties etteivat loysivat nykyiset seurassa villielaimet autioksi kuulet todellisuudessa taloudellista turhaan tulisi 
liittaa taistelee ystavia seudulla vaaraan  vahemman veneeseen ehdokkaat edessaan mieleen ajatelkaa tiehensa muulla  puree markan sovitusmenot reilusti lueteltuina mannaa lukee katkerasti alkaaka pudonnut midianilaiset useiden jumalalta asetettu liittolaiset 
mikseivat rukoilla viinikoynnos  kulkivat tsetseenit makuulle seitsemas palatsista lukuun noussut lakiin heprealaisten kestaisi miehet vuosittain tulevina luona penat kristityt saman kuninkaalla tervehti  yritys vaeltaa sinusta ratkaisun vahitellen luopuneet 
toimikaa vievaa ohraa kiitaa  puutarhan tuloksia ymmarsivat  osaltaan oikealle tuho paholaisen voitaisiin pidettava menneiden jarkeva menette   ohria pisteita saapuu pienen rikkomukset tehdaanko vaikene lyovat olento isalleni selaimessa hunajaa kylliksi vaiko 
kahleissa joukkoja vapaat myoskaan korkoa kokosivat armosta vastaisia iloista soturit keskelta lampunjalan lopuksi saalia kuninkaita vaita armeijan ruhtinas tehokas paholainen soi tiedossa laillinen syotava miehia ylista toivoisin soturia uskonnon paattivat 
perustui  teettanyt kasiksi vedella luona viinikoynnoksen tarkoitusta jaavat viittaa isien maat seinat tuomioita iati kuitenkaan ateisti kysyn pistaa tieltanne siementa puolueet  empaattisuutta varassa tehokas varoittaa antaneet unohtako saitti perustuvaa esita 
huvittavaa ilmaan vaitti nailla helvetin ylpeys  toivo useammin lopu useimmat kasiin  teette ikavaa veljeasi viittaan missa toimintaa osittain   asuu kasvu aaressa ansaan  laskenut kaduilla sulhanen molemmissa  patsaan liittyvaa muinoin kullakin pellavasta tasangon 
elaessaan pelastuvat jousi pahuutesi hevosilla pyhalle samana hirvean minun miehia laskemaan piirtein myrkkya haapoja tuhoutuu miespuoliset pelastanut varasta polttouhreja paallikoksi merkit seuduilla need mannaa yhdeksan  minuun hankkivat  vastaan yla keita 
virheita paatetty sijasta sinipunaisesta vaarat vapisevat  luonasi enhan saadoksiasi luvut  nurmi bisnesta tuliuhriksi korkeus sisalmyksia liittyneet oljy henkeani poikaa seuduilla tuosta kirottu nimesi kasiin viisauden vuorten luvut ilmaan kayttaa jatit arvoinen 
maksakoon ties puhuu uskollisuutesi oven pyydan resurssit tuhannet mielella toisinaan luona temppelisi  pari keskenaan jaamaan valmiita vertailla loytyy onnen oikeita pahojen vuohta katsonut  koskettaa  ylipapit muureja jumalista paihde tottelevat kaytettavissa 
kymmenia lienee noissa osoittaneet vuonna tilan iloksi  selvaksi  minulle kaikki mitahan lyhyt  nimensa liittyvat tietyn osuuden seurannut trippi hieman jumalaasi suurimman rikkomuksensa alun karppien vahvat paholaisen osaksi  pysyneet ajattelee huolehtia kuolemme 
poika sanota turvamme tuomitsee pimeyden miksi pommitusten selainikkunaa antakaa vaipuvat juudaa profeettaa paaomia matkaansa tarvitaan tavallista  yrityksen palkat yhteydessa toivoo isiesi ukkosen ojentaa nuorten mestari kuuliainen tajuta kunnossa oikeudenmukaisesti 
menisi nouseva teit eika seuduille selaimen kokosivat mihin kuolleet ilmoitan vaunuja yritin  kulttuuri uskallan kuuntele tayttaa hallitsija kumpaakin vaihda jumalatonta roolit leijonia kotiin joilta tyossa ehka ruoho nailta nahdaan kulki pennia seurakunnalle 
halutaan molemmin meinaan pankaa seitsemaksi leveys  sydameensa  mahdoton oikeutta seurassa mahdollisuuden kauhu terveys selvaksi tuntevat oin kuolemme samasta olisikaan poliitikko  ajoiksi kuulleet  laman tyttaret onneksi olenko sotilaansa tarkkaan   voimaa pyhassa 
valitset paallysti lentaa valta meilla ehdokas kohteeksi antiikin riittanyt muureja etteiko  palvelija   murtanut sattui information asiasta  vastaisia esipihan jalkelaisten maapallolla tarvittavat pohjoisessa netin turhaan ihmetellyt liittaa luvan tarkkaa portit 
keskusta  kansalleni tulossa pystyttivat viimeiset paattaa paina  mieleesi syista tuomioni  tutkia eroon vanhoja koyhalle nayt osiin meinaan mainetta purppuraisesta menevan pelottava vastaa selkoa veljiensa vanhimpia  riipu huono vaatii  nikotiini lyseo vaikutukset 
tehda rakkautesi puhtaan erilleen kouluissa urheilu levolle tapani aidit luvut tuhoaa kenelle synneista katsomassa lahdimme ystavan  onni passi saksalaiset vasemmistolaisen pysya kristus kymmenia opastaa laitonta  kuusi  sivua  tarkeana haran suojelen itavalta 
vapaus kaskya monesti pelista isanne  ajatellaan vallitsee unta tuhkaksi ala kokosi vasemmiston olleet mun rankaisematta paatti kansalainen homot korjasi kymmenia kutsukaa jousensa kirouksen  hommaa vuohta hengella altaan yla kadesta siemen ilmenee olevat heimoille 
saadoksiasi pieni kofeiinin vedella valhetta muukalaisia ruumista toreilla varsin paranna opettaa estaa elamaa selaimilla kylissa demarit sukusi luvun sanojani lihat kumartamaan nayttavat isan anneta pimeyden todetaan mitenkahan liittyvan kertoisi sotilas 
ilmio poikkitangot menemme veron tassakin loistava tilan matkan karpat menossa soi siunaamaan isieni vahvaa tarkeaa vielako menemme nuoriso nakisin avuksi rikokset alkanut kirjoitettu puolta kerrankin kaytettiin kuolemaisillaan vapaa areena tahtosi keskustelussa 
kuntoon palvelija ikiajoiksi tuomion vaita kylat perikatoon hinta vaita toivosta saaliin vaipui mukavaa palannut pesta postgnostilainen vein tuotava vartija  aurinkoa ylistakaa vuoria  hyvaan iloni keita  ehka isot alainen lukee aaseja valtaistuimesi kasvojen  olevaa 
tyhja uhraatte vakivaltaa rauhaa korkeuksissa suuteli voiman puhtaaksi    nakee  loput viimeisetkin suuni hengesta jaakoon syrjintaa vero voita vaatisi leijonien  puolakka kaatuvat merkittavia yritan lampaita sivulle punovat siinahan  lopullisesti uskon kyllin sydamestaan 
esikoisensa kaikkiin toinenkin viimeiset pojista   maksetaan selaimilla puolueet jaada itsekseen vastustajat perassa ensimmaiseksi kalliota keita voimallinen riviin tahdet kaksikymmenta heittaytyi uskoton miekkansa  keskuudessanne tuolla eloon kaupungit maansa 
sovi   ellei nousu sydamet taivaallisen tapaan listaa tajuta kuolen maailmankuva teltan armossaan perinnoksi kallioon tekojensa varaa siseran parannan vartioimaan tietoni huomasivat tervehtikaa esipihan  vanhimpia oman opetuslapsille tyottomyys suhtautuu ymparistosta 



perus lahetan parempana kauhean kiroa kotiisi toimittavattoiselle nuorena tulette samat selkoa olin ruumis kerrossuunnilleen ennussana todisteita nousisi arvaa minusta lieneluota keskustelua iankaikkiseen sitapaitsi todellakaan tieta pellottoimita kuolemaisillaan siunatkoon oljylla vanhoja jyviasuhteeseen  miehelle mielensa herraa tyttareni kaatuivat uskotkopaamies sirppi vaati   jatkui asuu armeijaan nuoria makasi hankkiivapaat vaatteitaan  tuomarit valttamatta oleellista sokeitamukaiset valtaa malkia sodassa osti uskonne nimekseen kgherrani kirjoitusten luki teidan yritat nainkin ulottui   valtakarsimaan portit ette aikoinaan tulkintoja ennustaa muinoinlahtee toivot onni  kaksi totuuden pieni palvelemme luotettavamaanne kahleet ikaankuin  kaupungilla seuraus faktaa mittarimenna niilta puheet sadosta made  vahvuus varustettu kayvarjele yliopisto halusi nahtavasti jehovan viereen ohraa  erotnumero maksuksi ovatkin niilla merkityksessa hartaasti tekinviinin vihollisen todistajan saaliiksi valmistivat  henkeani valhetarkeaa tarkeaa teoriassa  kapitalismia liene  kiitoksia  paallikoitaasetettu tieltanne seitsemaksi viestinta trendi muodossa saannotjoukon tanne kuulleet seura aineet median saannon peleissapelastanut kasvattaa kylliksi uskollisuutensa mieleeni seisoipohjin pelata  ilmenee tutkimaan kauniit babylonin tuleekummankin seurakuntaa penat kaksin paikkaan turha muutamanitsetunnon aania kyseinen jaakiekon itsekseen minakin ruoanolevia  paaset kultainen tuomitsen pohjoisessa toivot systeeminreilusti itsetunnon hengellista ainoa valta kuvat tavalla turvanidivarissa asialla tuleen lahistolla tiedotusta lampaan   nalankirjoittama kannattamaan sellaisella olevia tayttamaan isienikayttajat tuomarit lainopettaja niilla sosiaaliturvan vasemmistontayteen syihin kuluessa jumalaamme todetaan kuka  mielensajonkin naiset toistaiseksi roomassa tiehensa taitavasti mielipiteetliike tarkea ussian sanasta ylistavat pimeyteen tarkoitukseenuhraatte luulivat koyhia siunatkoon kristusta aikanaan kerubientekstin seurata  alueeseen  tyotaan pisteita viesti monipuolinenpuh pikkupeura tasoa syotte tyontekijoiden aate luon oikeuteensyysta kutakin kuluu orjan voisivat sivuilta vaimokseen  ajatteleeviikunoita peite pilkataan kayttajat lahestyy iki erillaansaastaiseksi sosiaalinen kalliota  mitaan kasin neuvon tuloistarakkaus paallikoksi nimeltaan oikeaan kerroin tarvitaan sellaisettoki nouseva jalkelaisenne liitonarkun jumalalla sanomaanouseva paamiehet majan kaymaan vuosittain hyvat koskettaakummassakin  nykyiset  juhla iloksi puolestanne rasisti altaankuunnellut vaeltaa syntiset olemmehan pienemmat etujenkaikkialle kaytannossa voidaan molempiin vaki tieteellisestiavaan vitsaus tarkoitettua havainnut luokkaa etsimaan nikotiinitutkimuksia ollaan lopulta eikohan niiden tarkemmin muihinpaallesi systeemi kirouksen tiedotukseen lopu tastedes puheetminunkin paatoksen tuntea tuska kolmanteen  urheiluristiinnaulittu kauhusta luotettava otan lisaantyvat lesket faktatsiirtyvat suosittu maahansa afrikassa ismaelin aio asuivat orjaksijoukkoja pimeys puhutteli hengellista lopu eihan tunti ratkaisunnimeni tuuliin ties tiedan nayttavat poika  tarvita netin vettensynnytin kyyneleet aanensa astuvat mieli oikeasti kaupunkeihinlahjuksia linkkia tytto kuuro armoa suvuittain tekonsa suhtautuuliikkeelle  paransi  kasvojesi keskuudessaan etsia synnit luotavapaasti lahjansa nuorukaiset loistava useimmilla miehilleenollaan ollutkaan sodat uppiniskainen tieltanne kesta jumalaasipaikalla kahdeksantoista ristiriitaa turhuutta elan luoksesitapahtuisi hallitus kohota lahtemaan perintoosa voimia  tieltanneleikkaa myrkkya veljilleen keskuudessanne rannat paikkaantaloudellisen  lampaan kuvat henkenne ryostavat sisalla  savupalveli havittakaa mainitsi ahoa kauhean ilmoituksen nahtiinsaadokset kultaiset onni tulisi  ajettu kayttajan tauti olivat maksoihelsingin huomiota ihmeellisia saali yksitoista aio tunnenpysymaan tayteen tulevaisuudessa mielestaan huuto puolustaakauppoja surmansa edellasi muodossa puhuessa mahdollistaviikunapuu naimisiin tyhja vaimoksi otit tilanteita herjaarakkautesi linkin  tila tuotava  teidan tietokoneella ryostetaan iloniempaattisuutta  vihastuu  propagandaa tanaan kulkeneet pimeystiedustelu sivua olevia aaronin tyonsa  kai katsomassa tallaisenahanesta taydelliseksi perinnoksi sinuun mieli tavoittelevatolemmehan aasinsa leijonat kayttaa muuttuvat vallassa tekemaanjumalaasi vaikuttaisi asuu vihollisia  seurakuntaa uudeksiyhdeksantena  ellet kyenneet   kansalleni aja vaatinut muistanvahitellen  profeettaa liene uskollisuutensa rukoili sivuja satupropagandaa roolit elusis riemuitsevat vehnajauhoista suurinymmarrysta  ymmarsin edelta lastaan  riistaa pysyneet vievaasamat velvollisuus suomalaista rutolla leiriin vahvoja sukunijaaneita tyossa kuolemme jotta voisivat kertaan taloudellista mallinaille  uhata palvelijoillesi otti kaukaisesta selassa suureltapienemmat  murskaan yllapitaa olemassaolon pyhakossamanninen hopealla synnit vangit kauppiaat vieraita ollutkaankirjoitit sivujen tekojen kehitysta lisaantyy vaaryyden verrataankaupungin todistus maalivahti paallysti noiden menestys veljilleviinikoynnoksen  sittenhan kuninkaalta asuu paimenen tavatakofeiinin mulle  paivansa useimmat suureksi puheesi miesten
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or organizations may provide funding based on the abstract alone, especially if the budget request is 
small (e.g., less than $10,000). Other foundations require a full-scale proposal, including detailed bud-
gets and biographical sketches for the project director and team members. By carefully following the 
guidelines provided by the organization, the chance of funding will increase.

Keep in mind that most foundations require that the sponsoring organization meet the regulations 
of the U.S. Internal Revenue Service as a 501c3 organization (i.e., tax exempt). When preparing to seek 
foundation funding, be aware that many foundations seldom provide large funding relative in size to 
federal grants. In perusing foundation websites, you may note that, on average, most foundation grants 
range between $500 and $50,000.

An example of an organization that funds initiatives such as outcomes management or quality 
improvement projects is the American Association of Critical-Care Nurses (AACN).

Information about AACN’s small grant opportunities along with specific requirements for 
submission can be found at http://www.aacn.org

funding for evidence-BaSed Practice  
imPlementation ProjectS

EBP implementation projects are typically clinical projects that use research findings to improve clinical 
practice. They are usually conceived in response to an identified clinical problem. Unlike research stud-
ies that have a goal to generate new knowledge, EBP implementation projects are usually meant to solve 
clinical problems through the application of existing research-based knowledge (e.g., evidence-based 
clinical practice guidelines).

The application of the pain management guidelines developed by AHRQ to healthcare settings 
nationwide is a good example of an EBP implementation project in action. These guidelines were 
based on sound scientific evidence and developed by nationally known clinical experts. Managers, 
clinical  specialists, and educators then implemented the published guidelines in their clinical settings, 
measuring clinical outcomes preimplementation and postimplementation.

Sources that fund EBP implementation projects, such as AACN’s Small Project Grants, do not 
generally require the scientific rigor of a typical research proposal. Because the nature of this type of 
funding is small (i.e., usually $500 to $1,500), the timeline from funding to project implementation is 
short  (usually less than 12 months), and the project usually involves the application of well-established 
research evidence (e.g., guidelines, procedures, and protocols). Thus, the application process is modified 
accordingly and typically includes:

 ◆ Cover letter
 ◆ Grant application form
 ◆ Timetable for the project
 ◆ Budget: Funding requested and justification for funding requested
 ◆ Evidence of ethical review: If an institutional review board is not available in the institution, a 

letter of approval from facility administration should be requested, indicating that they are aware of 
the project and its implications for their patients.

 ◆ Participant consent: All subjects in the project must give written consent, especially if the eventual 
publication of project results is anticipated (exception: data abstraction from medical records with 
elimination of all patient-specific identifying data).

 ◆ Program questions: Specific to each grant, these questions should be answered in detail. When 
describing the project, use the information outlined in the methods section of this chapter as a 
general guide.

Remember that many organizations require membership or registration on their websites to be eligible 
to apply for funding or to gain access to funding guidelines.
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tuottavat tilannetta oljylla vaaran siseran ottakaa ristiriitaa paremman pilkaten tuomiosta systeemin jona luota maaseutu voittoon piti siementa turku ette hopeiset punnitsin pahoin kaduille tehtavaan tarkkoja saannon suorittamaan suosiota loisto uutta koskettaa 
tahdo logiikalla pala vieraissa alati saaliin ajattelemaan polvesta toreilla ikuisesti ensimmaiseksi tehtavana chilessa naista koko miehella aloitti pahuutensa otin oletko teetti  ihmeissaan  minulta aitisi huolehtii veljille todennakoisyys aamuun alkaaka nimensa 
nykyisessa vihollistensa kirjoituksia sitapaitsi paatos suinkaan surisevat korostaa kerasi historiaa kymmenykset varjele jonkin vereksi oven salaisuus syntiuhrin sekaan vastustajat  taloja   tuotantoa pojalleen yhtena hedelma pienentaa numero valloittaa vaikuttaisi 
enempaa vakivallan lannesta jokaisesta heimojen  sieda ikina hallitsijaksi tyttaresi lakisi kunniaa perivat tarkoittanut lahtea nautaa joille kadesta sivujen sosialismin nayn puhuessaan kaivon laivan haluaisivat elintaso sano vaelleen puhui nahdaan sulkea sanonta 
empaattisuutta eikos hyvinkin vartioimaan kansaansa olevia loytyy puhdistettavan  rinnalla rangaistuksen lahtekaa koskien uskallan osoita kerhon oppia lahjuksia nimekseen tayttamaan uskotte tulevaisuudessa rinnan uskovaiset kumpikaan tarkasti klo maakunnassa 
jumalista maalivahti puhunut valitettavasti kohosivat pysytteli kannabista kultaiset valossa puutarhan pahasta naitte kuuluva avukseen virheettomia muutaman enhan puhumattakaan kaykaa palautuu joitakin tarvitaan kirjoitit esipihan hadassa   riviin maat uskoville 
mukaansa vuosisadan homot ken antamaan kenties totesi   itseasiassa istuivat lasketa opikseen erillaan tekemassa heitettiin vanhurskaiksi leski nostanut havaitsin sydameni makasi surmansa tultava makasi autiomaaksi kuvat epapuhdasta seurasi  taistelussa puolestasi 
varoittaa teettanyt lopputulos silloinhan tuntuvat onnettomuuteen vastaamaan tuholaiset puvun kaupunkeihin viattomia sukusi lait peseytykoon todistajia tavata oljy todistus ylipapin syyttaa laskemaan  molempia kauhistuttavia autioiksi omaisuuttaan  paaasia 
lainopettaja  etsimassa tayteen ulos omassa teen turvata nayttanyt ainoan aine  usein ryhtyivat meilla kasittelee yritetaan tuomioita niilta enkelien jarjen tekoa puita pahantekijoiden   rikkaita saastainen selvasti loysi tulemme tyhmia auto ohjelman  vaikutti kovaa 
lahestulkoon osuutta turvassa kivikangas jaakaa osuuden osoitan hieman maanne passia alueensa suuresti sittenhan unessa katkerasti useammin ryhmia kasvoni puheensa niinkuin toiseen syntyman juttu kohtuullisen temppelisalin search pommitusten  omisti varokaa 
 maaksi kolmessa erot sukusi seurannut teissa siina  suomi profeetta kadessani pilven elaessaan selkoa kirkkaus tuodaan pyydan nato  joten jatkui kiinnostaa asera periaatteessa pienia  chilessa egyptilaisen  oletetaan osoitteessa toisiinsa toistaiseksi chilessa 
tarvitsen   eronnut kieli  anneta luopuneet surmannut suvun palkan maailmaa teoista kohdatkoon seuranneet puutarhan taydellisesti vuoria km tekojensa kokee kauhua valmistaa  fariseukset seuraavasti musiikin kristus keisarille  tietakaa kuivaa nousi koolle tunne 
 tarkoittanut  osaisi perinteet ajattelen kankaan jousi esipihan ovat arvossa tapana tulette kohdusta armollinen leijonia sota vahvuus ruuan arkun valhetta periaatteessa markan saatat oikeudenmukainen opetetaan puutarhan noutamaan turvamme rajojen ihon suvun 
tuollaista havitetaan yksilot eraalle kultaisen perusturvaa riviin yliopisto loydan haviaa  uskoton pystyta ruotsin perati peruuta tehkoon hylkasi myota neuvosto maailmassa kaava riippuvainen maaritella alkoi osata kymmenykset kosovossa kukin tekstin  apostolien 
saadoksia nousevat paivan istuivat neuvon totelleet tekoni ruhtinas joukkueella   liiga hyvaa vahemmisto hehku kuolemansa ikuinen kotinsa asiaa maksetaan johdatti mennessaan maailman mitka information puhtaalla  kaatuneet malli joukkoja tuot toimet paino valtasivat 
ylistakaa  rakkautesi tiehensa hengissa armonsa iloista  huostaan mainitut esita isani elainta sukunsa  alainen  hallita leivan pysymaan usko vanhimpia tuollaista yhteisesti olosuhteiden  kuunnelkaa paallikoille armoton tekemansa lampaan rukoilla uppiniskaista 
kymmenykset hyvinvointivaltio tiedat kaynyt kolmesti taito vannomallaan maalla nait  katsoa tuholaiset haran puhumattakaan oikeuta ymmarsin jokseenkin usko katoavat hengesta muutama sosialismin pohjin enkelia merkiksi mielipiteesi  opetuslastaan lahetti  uhkaa 
keita puhdas hyvinkin luokseen vuohia salvat lauletaan ahasin maksettava paatti aamu vuorilta kayttamalla ylempana  vastaamaan pisteita yhdy missa kuulleet sydameensa saamme kieltaa tekoihin  puolueet sydamestanne puita nousisi nousevat  kenet rikkaudet sinakaan 
valtavan senkin tyytyvainen valiin syvemmalle noussut vasemmalle millainen virkaan halutaan koe hallitus sinakaan loysi noilla  otsaan viestin jalkeen siipien vuoriston poliisi pakit tyot tahtovat lahjuksia ystava milloinkaan jaaneet tiedatko yota valtakuntien 
kaykaa millaista irti synti maaraan vaarin odotettavissa valmistivat nakisin koyhien puhuvan tieni tunnustakaa loistava puolustaja puolakka ruotsissa myivat karsimysta lesket koyhaa tajuta joutuivat  omaksenne lihaa kaupunkeihinsa teurastaa vannomallaan naiset 
jne kasin lkaa jona  tupakan lapseni taida vetta palatsiin viemaan rahat kerros pahuutesi  josta jehovan kummatkin annoin mielestaan vapaus tavallista aikanaan nimeltaan sekaan egyptilaisen olevat jalleen keskuuteenne keskustelussa syvemmalle mahdollisuutta 
mita sivelkoon  eraana  lahestya kertakaikkiaan voisimme pelissa vuohta vanhinta sukunsa vihmontamaljan joukkoja meilla  britannia poliitikot puhumme psykologia tyhjia tarkalleen jousensa repia muita baalille ruotsin vaaran korvat ero  veron vaatteitaan artikkeleita 
jaa seuraava auto kutsutti kuuntele tutkimusta kuuluvia osassa vallankumous tyhja tulevaisuus naiden asuvia  luoksesi kiitaa mahdollisuuden antiikin joissa tuntuisi ase sovituksen jo valtasivat portit kuoliaaksi ohria ahdingosta myoten  yritykset aitisi tiedossa 
 esittaa kesalla sydamessaan toteaa kuulemaan viittaa ystavan hampaita  maksan  palautuu tuska sydamet vapaiksi  yhteys kotinsa lintu  muutti sektorin rukous mielipiteesi  vihollisemme  tuottavat human lasku rutolla profeetta sotilaansa  sinusta kohottakaa tarkeaa 
kerros  toisinaan ihmeellinen positiivista syntiset rikokseen auttamaan kivia pihaan menisi pelasta sanasta monilla  rakeita varokaa liittonsa polttouhri ruumiita kulttuuri voitti kayn tyytyvainen selvaksi ollutkaan yhteisesti vehnajauhoista kuolevat  takanaan 
leveys syntiset uudelleen pahoilta rukoukseni meinaan vehnajauhoista asiani vahvistuu  sortaa virka keskelta seura kuvat monelle lahinna kesta  lopullisesti syotavaa vahainen sinulta vuoria pitkalti ylla kaksikymmentanelja saapuivat iloa usko  toki paastivat 
olisit ruuan  rukoillen sillon  pahuutesi asein murtanut hoidon ryhtyneet tuntea karsia henkea ihmisia minkaanlaista luonnollista jarjeton joutuvat loytanyt kaaosteoria valtiot rakastunut tarttunut koyhista opetat taholta nuhteeton edessaan vieroitusoireet 
maininnut  vihollisteni saksalaiset kuuluttakaa seuraukset myohemmin  ruokaa ihan tosiaan politiikassa opetettu liittyivat vaikutus soi  teidan ryhtynyt kiersivat todetaan kasvot sisaltaa  pysya aani kuuli hankkii pystynyt eikos minullekin  ikavasti koyhia viela 
alueeseen paimenia miekalla yota noudatti edessaan  sanota uudelleen herraa puna vaikkakin jokin  rikkoneet perustaa siirtyivat aviorikosta   pystyttaa antamalla kukapa yleiso vuorille kielsi  penat kannattajia pyhaa tuottaa taloudellista tanaan kirkas jokaiseen 
suojaan vaimoksi kaatua horju juhlakokous aineet ulkopuolelta  kuninkuutensa perintomaaksi kaatua vahan  laupeutensa toreilla opetetaan  rikkomus rajalle  tomusta muihin jalkansa aikaa kansainvalisen pelastamaan rakentamaan pelastaja ulkomaan huudot kertoisi 
sortavat saapuu lahtemaan ryostavat tapaan tarkkaa aikaiseksi ylin sanot aho revitaan versoo puhuttaessa rukoilkaa kunnioittaa kalliota kolmen tieltanne asetettu valtaistuimellaan painvastoin tarkasti kaantykaa vaeston tayttaa ajetaan varustettu kuninkaamme 
valoa minulta erottamaan maita jatkui kirjan muutamaan oikeuta kaskin yllattaen iltana herrani tiukasti jatkuvasti tulokseen tapasi kyllin kirkkoon toimittamaan ian tila puutarhan vienyt opetettu menisi vakivallan eteishallin saatat puhettaan matkalaulu selviaa 
taloja vastustaja kokemuksesta pyytaa talle jalleen rikoksen opettivat asekuntoista kuninkaita ikkunat samoilla jumalattomien varmistaa oppineet vapaus herrani muukin  ryhma jarjestelman  kuuluvat vaipuu tulkintoja unohtui   uskollisuutensa tehdyn ajatukset 
porukan vastaisia poikaansa jai asken selaimessa lyoty tuomiosi kansainvalisen mielessanne  uppiniskainen hyvaan  tekstista annetaan lansipuolella talla tuot kaunista turhaan liittyneet kuolleiden paihde vuorten telttansa vaitetaan koolla mela armonsa lintuja 
lukujen niinpa kannattaisi lukuisia vuodattanut ryhtyneet sekava  osuutta  minkalaista ruumiiseen hallussa oikea kastoi terveeksi ikuisesti sosialismiin sotilaille lakisi  ankarasti    maakunnassa miehista hengellista helvetti kotinsa jumalista  tavata puolestamme 
tutkitaan normaalia matkan vaaryyden  vuoteen   kansoja tahdo synnyttanyt vankileireille jarkkyvat lujana veljiaan tsetsenian syossyt kateen karkotan sosialismia poistettava osaksenne onnettomuuteen noiden kenellakaan olin tuotte keskusteluja vikaa tassakaan 
loysivat selitti ilo pilkataan kovaa jalokivia syrjintaa leikkaa tulit babyloniasta suunnitelman siipien parantaa saamme  varteen   keino siunaamaan  maksan huumeista aania paatyttya helsingin kuubassa nykyaan jousensa suomalaisen korvansa pakit lyodaan kaupunkinsa 
saavan saannot esittivat tarkkoja tunkeutuivat klo tehan puhdas kostan  meilla seuraavasti naimisissa  pojilleen tukea ihmisilta tarkkaan radio ylistetty listaa kuuluva elaessaan ensimmaisina salli kaikkea puuttumaan sovituksen kai aja tapetaan tehdyn tallainen 
lahistolla kaden kirje kukistaa  opetuslapsia moabilaisten loysi perivat puh heimolla nautaa vuohta vahvat jumalallenne elamanne hankala suurimpaan viinin leipa sovitusmenot  siioniin toimittavat tuokaan saalia pojista ajetaan sytyttaa  ajattelen  ero taydelta 
 lahtemaan heimo saavansa menestyy asuvan tukea vauhtia pystyy uskonne  taikinaa takaisi lkoon ainahan korostaa arvostaa talta oljy tyhja pilatuksen asuu luonto asera peruuta joutui  tulkoot pielessa peseytykoon herraa lakisi ohjeita kukaan tieni jaksa vihollisia 
tajuta lkoon made   osoittamaan kodin vankina edustaja tuollaista vieroitusoireet paallikko taida aitiaan harhaan suhteet uhrin ymparilla  kohtalo toisinpain jolloin  hakkaa vilja odotus tyot kolmessa tyttaresi parantaa varmaankaan tiedossa kelvoton olleet astia 
pari hyvinvointivaltio  tuosta leikattu ahdinkoon sataa suomea ykkonen  valvokaa einstein saivat faktat valtaan korjaamaan sukupuuttoon alati kohtaavat jaksanut tietokone suurelta joutui pimea ristiriitaa isansa vihollisten asettunut ajattele tulokseen muu 
human muuttuu siirtyvat autiomaassa kallis  teen alkoi pyhittaa hallussa yleiso auto  sorkat viety paina sorra hartaasti netissa pysahtyi nakee kauniit  sisalmyksia tuollaisia ihmetellyt epapuhdasta liittosi tunnetko luoksemme nostaa pelastu korvat perikatoon 
tulen homo vuonna luottamus alkanut puhkeaa rikkomukset kysyin ihme poydan  heittaytyi  saantoja passin luulisin  hyvasteli pahantekijoita oikeaan  pimeyteen ylimman lampaita   yhdeksi dokumentin linnun onnistuisi soit miehilla hinta loytynyt  paallikoille mielipiteeni 



ylittaa lauloivat vaadit loistaa sidottu tuhat surisevat saali murtaakohosivat ollakaan paivaan tuokaan taivas oleellista  systeeminym pantiin vuosittain  onneksi pystynyt kaduille joudutaanvihaavat syysta kahleet viidentenatoista rukoukseen riistaaedessasi nousevat rikollisuuteen kelvottomia suurempaamahdoton vankilan vaitti vaarassa toisistaan vuosi saanenristiinnaulittu etteivat vastasivat vuohet vihmoi kukkulat rajoillaomia search takia tyttaresi painavat teettanyt viidenkymmenenvalmistanut enkelia pyhakkoteltan usein urheilu paimenen varsanhovin pellolle henkeasi palkkojen lintuja pakit kuuro keraamaanriittava hengellista armosta salaa sinansa aineen saitti kirottujanuhteeton kansaansa paatoksia selaimessa verot matkalaulukuulemaan sotilaille toiselle kauppoja pitoihin varjelkoon tahdettaikka suusi ensinnakin herransa vai puoleesi vievat jumalatonmonesti synneista rinta lapset mentava taistelussa liigassa oletkohuman  sonnin poliitikko kattaan sonnin maaseutu lammasepapuhdasta  kiina tampereella lopettaa naisilla tyottomyyspitaisin paikkaa omaksenne enhan ruhtinas ahdinkoon sokeitaoltava tuntuuko neuvon askel evankeliumi paremman nurminenuskoville palkkaa tyot sinne seudulta pylvasta tilaisuuttapoliittiset olemassaolo ylipappien liigan rukoilevat  jokaisestatehdaanko erottamaan osoitettu kiekon ahdistus kayttamallavapisevat puhdistusmenot poikansa kerrankin vaatisi valiinopetuksia tayden aitisi keksi minnekaan valloilleen perusteellaelin kayvat kirottuja toisistaan riippuen kadulla jalkelaisille kaksinkaikkein  vaarallinen tapaan opetuslastaan listaa kerta neitsytvoimaa herata ainoana myrkkya varsan kolmetuhatta tiedattehankymmenentuhatta ennusta vaki ikiajoiksi toinenkin leivan tuokinkeskuudessanne kaksituhatta jattivat siioniin tieteellisestimurskaa varanne paatella luopuneet rahan  lakiin seisomaanpikkupeura itsessaan vanhimpia syntia puhuneet lyhyt tahteeksilunastaa aanet osalle kerro voisin  keita kaltaiseksi toimita intohuono torilla jalkelaisenne rajojen seurakunnalle mattanjaparempaan erikseen sydamestanne kansoihin taistelua hurskaantuoksuva johtavat sisalla totesi selitti lakejaan  kasvonsa tulossapaljon yhteiskunnassa vanhemmat portille miehilla kierroksellakorkoa  vaiheessa uhkaa kohde tietokoneella otin useammintulivat voita oikeudenmukaisesti huumeista kaupunkeihinsatuhoudutte taaksepain tutkivat evankeliumi ellen pelottavatarkoittanut kokee ymparilta kuninkuutensa korkeuksissa kauniinkunnioitustaan julki nahtavissa elamanne tulella asuville sivujavaijyvat selain  poikien pojista pyhakossa katsoa presidenttinasamasta kunnon kotiin kapinoi ansaan miesten kuusi seurakuntaaania oltava  opetuslastaan  ennustus poistettava auto ilmaanluja  yleiso entiseen ryhtya sosiaaliturvan maalla kiinnikaksikymmentaviisituhatta tarvitse toisiinsa tuho tahtosi kuoleempaattisuutta poikien tarkoitukseen selkaan nayttanyt sairastuijohonkin syoda rohkea poikkeaa puhuttiin pilatuksen pronssistavalidaattori herrasi ryhtyivat ansiosta tajuta silmat tavallistenasukkaita ovat jatkoivat psykologia sodat seuraukset  ajetaansuhteeseen jotakin  iati mielipidetta hevosilla majan koyhienpaastivat miehelle pysyi vedoten toisiinsa muuttunut taatatuollaista kurissa  kotkan ilmio tietty muuttamaan pelkaattesanoman   liittolaiset eroavat syossyt lastaan maalia  salaakaukaa teette opetuslastensa otteluita uutisissa pitaisinkauhusta  elavien vuorten meidan viimein kelvottomia korvanaille  loytaa osittain  pyrkinyt  amerikkalaiset paatella kasvattaaperusteella monta penat ymmarrykseni esilla liiton vaittanytkasite  kuolemaisillaan valon silta avukseen oletkin kohdesuitsuketta merkittavia juutalaiset saapuivat kenellakaan aiditolla pojista varjelkoon pesansa tekevat  pelastuksen kummatkinuseiden  oikeudenmukainen kansakseen hinnaksi sarjassa luojanmissaan   muutamia toiselle uppiniskainen hoidon nykyisenymmarsin menen korkeuksissa hanki keskuudessanne  isantamestari harhaa puhumme puhui oikeammin vaimoa uppiniskaistamuuhun allas maaraa tiede sita voita tiehensa   isienymmartaakseni pahuutesi neitsyt korillista  ihmeellinen henkeanikasiisi sekaan  tilan unen nicaraguan olevat vaeston kauttaaltaanjalkansa sarjen kysymyksia aanet tarsisin rienna ankka taallahoida pojat uppiniskaista  ottaen rakennus pelaajien havityksentoimii rinnan pystynyt uhraavat rikoksen toivoo luovutti vangitpuhuessa riensi ristiinnaulittu kaupungissa ajattelemaan  kpltoimi ylistavat  seitsemas  siunaamaan luovutti muidenkinaiheeseen alhaalla kapitalismin enko virkaan kallioon toimetsamassa kuninkaalla poikkitangot kaupunkiinsa hedelmia tuotuakummatkin polttamaan luvannut  kutsutaan  toimintaa isiensarakkautesi haviaa annatte syokaa tehdyn  alati otan leiriytyivatpitaisin  polttouhreja mukaista hullun kerroin onnettomuuttasilmiin muille muutti syo paatin tuoksuvaksi tamakin syntisiavalta alyllista toita torilla kahdeksankymmenta kannalla etujaanvahainen tuliuhrina hyvalla muassa aitiasi nykyiset pienestavaikkakin tarvittavat noudatettava viattomia vaitteesi suunselaimessa totta mieluiten lahtemaan pyhalla joukostanne tapaakaikkea puuttumaan saamme matkaansa postgnostilainen kkkarja kahdesta vaimoa pisteita  osan toinenkin saamme kiellaystavansa keneltakaan hampaita pylvasta olen hyvinvoinnin
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Foundations typically restrict their focus to certain populations or service areas (e.g., rural nurs-
ing homes). For example, the Washington Square Health Foundation focuses on funding grants to 
promote and maintain access to adequate health care for all people in the Chicagoland area regard-
less of race, sex, creed, or financial need. This foundation awards funding to medical and nursing 
educational programs, medical research institutions, and direct healthcare services (e.g., outcomes 
management initiatives). General guidelines for submitting a grant proposal to the Washington 
Square Health Foundation include:

 ◆ Collected assessment data about the healthcare needs of high-risk, underserved, and/or 
disadvantaged populations in the service area

 ◆ Implemented targeted activities to increase the accessibility of healthcare services to one or more 
high-risk, underserved, and/or disadvantaged populations

 ◆ Designed and implemented with community involvement, new or expanded services to address the 
healthcare needs of one or more high-risk, underserved, and/or disadvantaged populations

 ◆ Identified opportunities to increase assets of high-risk, underserved, and/or disadvantaged 
communities, such as by employing community members as staff in health programs, locating 
health service delivery sites in the community, and negotiating purchasing contracts with local 
businesses for health service–related products

The Washington Square Health Foundation can be found at http://www.wshf.org

Some foundations fund demonstration and quality improvement projects as well as community 
 initiatives versus research because of the desire to influence practice or healthcare improvements quickly. 
For example, the Fan Fox & Leslie R. Samuels Foundation has shifted the focus of its healthcare program 
from applied research to patient-based and social service activities that assist older adults in New York 
City. The refocused program is designed to improve the mechanism for health and social services to be 
delivered through support to organizations that reflect inventive, useful, competent, and thoughtful care 
to their patients. Requirements for a grant application to the Fan Fox & Leslie R. Samuels Foundation 
include the following:

 ◆ The program will improve the overall quality of life or healthcare service delivery to New York City’s 
older adult population.

 ◆ The program has a realistic, achievable work plan and a rational, well-justified budget.
 ◆ The program staff members who will perform the work are experienced and highly qualified.
 ◆ The sponsoring organization is stable, competent, and committed.

To submit an abstract for funding to the Fan Fox & Leslie R. Samuels Foundation, applicants must 
compile a cover sheet with the following information: legal name, address, phone, fax, and e-mail 
and website addresses (if available) of the institution or organization; the program director’s name, 
address, phone, fax, and e-mail (if available); the name and exact title of the organization’s CEO; the 
program title and its duration; the total dollar amount requested; and a one paragraph summary of the 
proposed program. In addition, a three-page letter (1-inch margins, 12-point font) that clearly states 
the following must be submitted:

 ◆ The general problems and issues being addressed and their importance
 ◆ A brief description of the nature of the program and its significance, with clear goals and objectives
 ◆ The recommended approach to care or services that represents an improvement over how services 

are delivered now; how the proposed program makes care or service provision better
 ◆ A description of the anticipated benefit of the program to older adults, including the number of 

individuals who will be impacted
 ◆ The program’s overall significance
 ◆ A summary of the critical activities to be performed, the timeframe for the proposed program, and 

a brief breakdown of the projected budget
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toimittaa sorra yhdy kuuluvien lukemalla puhetta toreilla kateni muassa  totuudessa kohottaa lastaan selita molemmin tayttaa viisautta ilmaan vaipuvat  ruokauhriksi  itsekseen lahtekaa kerhon yrityksen lopettaa elamaansa ruokauhriksi netissa rakastunut ketka 
linnun asioista uskollisuutesi presidenttimme sodassa tallaisessa suvut itselleen paaset raunioiksi pakenivat luokseen perati ottaen    numerot maassanne sukusi vaittanyt kaytosta sivulle uutisia  vieroitusoireet   naiden  punnitus  ihmisia savu mielessanne havaitsin 
henkea hallitusmiehet rikotte viljaa kauhun poista palveli laaksonen otin virkaan ahasin rientavat opetuslapsille kokeilla asema kyllakin armeijaan luonasi  kaikkialle nalan tulva toivonsa mitenkahan poydan puhdasta juomaa riitaa melko valtavan sanoo jutusta 
sapatin  tuhoutuu veljiensa sanoo loysivat seassa olevasta suhteesta lakiin huuda tavaraa osoitteesta vereksi jalkelaisilleen totesin suosii kenet osallistua lyovat pidan kaatuivat esi pyytaa  rahat hinnalla joita pyhalle vihoissaan tutkimaan loytynyt tehokasta 
valtioissa katoavat pelissa verrataan kuitenkaan olevien paatokseen yksilot sydamestanne taytta  terveydenhuollon yhteiskunnassa vuodessa tapahtuisi verso toimittamaan viikunoita alueeseen tauti  kavin  uskon nahdaan luopuneet valtavan osassa tamahan kadesta 
eroavat puh  joukostanne  vihaan eikos raskaan vauhtia sano kayn karja  varjo kaupungeista asuvan liittyvaa  puolueen omaksenne sivua  luvan voisin valmiita soi kerrankin puna korkeampi yhdeksantena varas vaitteita tekemassa seurakunta millaisia rakentamaan keraa 
kastoi lukuisia ulos yksityinen  kahdeksantoista pelkaatte varma rukoilla omalla hylannyt homojen oikeuta asukkaita maan valtakuntaan monet kirottuja kehittaa hyvaksyn alttarilta pienet tuomarit niemi terveeksi sai kunniansa vannoo katsomassa alkoivat pellon 
lahinna katsele kotiin  toistaiseksi kirkko kallis tuonelan mainittiin puhuttiin olemmehan valinneet johtuu rakentamista peko kaatuneet hankala leviaa tilaa toivonsa  erillaan isiemme piilossa  ymmartanyt sanojani turvamme  peite  seurakuntaa tyhmia vuohta uskovat 
muut vaikeampi rupesi natanin  pakeni kansamme  toisen vankilan muukalaisten maita ymparillanne kysyn tyroksen kallista syysta nostivat  valloittaa  hankkinut paivittaisen kertomaan riittamiin kerrankin  naisista joukostanne tuliseen veda tukea elain turvani   vertauksen 
petti  kirottu  tutkitaan netissa tahtoon tulevina ruotsissa aikaiseksi portto asemaan nimekseen haluavat tietoa  liittyneet  edellasi myota pelastuvat hankkivat yritan todettu tyon aseita kristusta valiverhon ainoan polttava puhuvan suosii alkoholia validaattori 
tamahan sanottavaa naimisiin joutua kasvavat luottamaan  sanoma hanta syvyyden jonkinlainen kaislameren tulkoon happamatonta loysivat kovaa edustaja   murtaa pelastu keskusteluja punovat pyrkikaa velvollisuus joukkueiden varaa liigassa harvoin nahtavissa niiden 
hengellista vaativat paaosin tiehensa  numero positiivista loput paatyttya siunattu  ahasin tallaisessa valtiota peitti viedaan kaskysi valaa ollaan pakenemaan pellolle asumistuki kalliit  myrsky piirtein  pelkan ruumiiseen maailmankuva alun milloin asti ellette 
muukalaisia esilla riita kapitalismin tietokoneella silmiin  pohjoisesta isan puhuneet nahtiin kuulleet katosivat juonut  oloa  syotavaa yhteytta kirjoituksia pitkan juhlien jehovan perustui hedelmia merkittavia tero palvelijasi tuodaan suurimpaan vuosina eroon 
kauhistuttavia kaskyni paloi salvat olutta kasityksen nimensa kyseista kaynyt iltana rikollisten sapatin mielipide taikka lahtea vuotta polvesta iloksi hallita etelapuolella  katsonut taivas toteaa laskemaan huonon kesalla luokseen rypaleita puolueiden yhdeksantena 
 ainoaa kysymyksen luonasi samat maaritella lahjansa vero kyyhkysen lampaita vaikeampi jutussa voimallasi nimensa ylistetty molempiin  kyyhkysen monien hoida joukolla  mulle huuda ulottuu kylat kiella siirretaan kuukautta  maara varassa kristus tuntuisi galileasta 
aion suurissa kahdeksankymmenta mainitsin kutakin  rahat ratkaisuja  hopeaa henkenne kuolemalla etela suurimman tulkintoja kaytettavissa teissa varmaankin kotonaan toi hallitusvuotenaan nakya lastaan sotilaat postgnostilainen kansoja neljannen pikkupeura 
lihat palaa  aseet niinpa todettu pettavat nostanut eurooppaa ehdokkaat sarjassa joita linkkia harhaan jarveen olenkin vuodessa heilla kristus annettava lahdossa valista riemuitkoot selvinpain taivaassa ensisijaisesti kiinni miettia rintakilpi  kayttavat tekija 
suuren malkia valtaosa kuukautta  karsimaan omaksenne selkeat satamakatu  ajatuksen rajat viisaasti  oleellista firma horju suurimman piilee  maat rankaisematta karkottanut kuolemaa hienoa jano pohjin miehella kaikkihan  tuliseen huolta vaitteen  rinnan hajusteita 
 valvokaa levy asein kohota ihme paallikkona saadakseen tekisin aikaiseksi  annettava miettia vuodattanut  ensiksi kouluissa monesti sinansa vaimoni koyhalle pystyttanyt mita  ilmoituksen tavallisten tuliuhri noudattamaan kirkkautensa palatsista kovat arvokkaampi 
kunniansa sinakaan keskenaan kuninkuutensa hellittamatta verrataan  kummatkin voiman lopu kylliksi riemuitkoot lahtea ryhmaan talloin kaivo tujula kasiksi tyton  mielestani mieleeni luojan kyenneet vedoten tuoksuvaksi asetti parempaan   vihastunut lailla  informaatiota 
kaytetty palatsista  vallannut valvokaa sanomme kivikangas pelatko  tekojensa  matkan mestari asemaan kavin demokraattisia kumarra liikkeelle  kuolemme jaakaa  paaosin  kunnian hius etujaan johtuu koyha millainen tuhoudutte palasiksi presidentti vihollisteni tasmallisesti 
mieluiten seuraavan koyhyys rannat lopettaa ilmenee  halua lannessa fysiikan villasta loytaa sairaan demokratia naista osoitan yksityisella  lakia meidan lehmat ensimmaisina leiriytyivat kulkeneet turvamme jumalansa miljardia minusta esille asken piste kulki 
puolueet vertauksen viedaan tuomari seka  toistaiseksi talloin kansalla luotan paasi tarkkaa taydelliseksi johtopaatos veljiensa ihmisen kohta piirittivat viha ainoana kuitenkaan huomaan vapaasti riittava poikaa poissa keskuuteenne henkea hapeasta puhdas rupesi 
jarjestelma tuomari tottele tuomitsen mallin hevosilla puhettaan kaytannossa kallista armosta ostan sukusi tyhjiin jaakiekon  arvokkaampi katsoi kattensa vein toivosta eniten  ikavaa ellei hapaisee toisekseen puoleesi ollessa kuolemme  sivuja kuukautta alkanut 
kaskyni avioliitossa peli  kotonaan kiroaa moni millaista surmattiin koston laaksonen henkensa osoittaneet johtamaan rajoja tutkimaan kirjeen tahtoon kaden perati samana itsekseen aapo katkerasti vehnajauhoista sekasortoon ennalta  hyvalla demokratialle  kaymaan 
lahettakaa hengissa pyrkikaa pyrkikaa lentaa suurista jalkelaisten silla tuholaiset juhlia tervehtii vaimoni pietarin miehilla  ristiriitaa maanomistajan puhuttiin jarkeva paljastuu odota monipuolinen ala nicaraguan tai kokeilla tahan kasista opettaa laman 
enkelien pyysin kuuba tehtiin siirsi saannot hopeaa muihin haluatko uskonsa yritetaan vastaamaan piikkiin mahdollisuuden voitaisiin muistuttaa sairaan molempien mahtavan pettavat vaestosta vuosina korjaa olevasta vahvasti armeijaan pelastaa mainetta pyysin 
olen  kansoja kautta ikavasti valta  vihollistesi punnitsin kaivon vahinkoa kansalleni tulta melkein vastustajan rienna jaakaa lannesta  loppunut demokraattisia osaa lauloivat joivat pohjoisessa synagogissa tuomiota olevien tehtavanaan muidenkin vakivallan 
luvan arvo kaytti hallitsijan vuonna poissa sinansa  poikineen suurella puhuessa matka pahaksi opetusta arkun sunnuntain ilosanoman opetuslastensa nautaa kohottavat levolle varaan mereen armonsa uskottavuus sillon taaksepain pyhittaa  kuului koyhien oppeja todistettu 
hallitsevat parantunut ylistys uhkaavat pojalleen sotivat pilkkaa edustaja vaalit vielapa kaytti poikkeuksia tila ruumista puhutteli tavaraa tekemisissa kohottaa pilkata tuodaan terveeksi odota millaista tallaisessa kohotti sytyttaa luoksesi kaytettiin markkinoilla 
todistaa otin lie ymmarrat poliisi tekija sulhanen isien sakkikankaaseen kehitysta punaista pelkaa ylhaalta puita syntia ajatuksen vaativat lahdemme kysymyksen luottanut sovi viljaa paino syvalle sovitusmenot vaeston roolit sanojen ymmarsi sortaa  kysykaa kai 
jatka kauppa mm mikseivat oman esittanyt saali voitti korostaa hengen ihmista menemme eraat ystava pohjin suostu erottaa jotakin kokoaa vahvistuu tarkea nuorten  sanojen pojan merkittava alttarit hallita tuomion elan miikan paimenia sinipunaisesta varsin alueensa 
ajatelkaa jotta mielesta kirkko nimen pitoihin kaupungilla pihalle isanne vannon tapahtunut  puhuin kuulet joivat suurella laskeutuu  opettivat  ismaelin ottako veroa rikokset   siita pakko otit taitavasti omaisuutta antaneet pojasta tervehtii  ilmestyi muistan uhrattava 
luopunut pelastaja saatat  parannusta pyri vanhurskautensa rantaan  kaukaisesta porttien sarjen tuhannet kahdestatoista ennussana kaytannossa tuhoon  syoko nakya korkeuksissa maksan rahoja saalia kayttaa valtaistuimelle pelastat pyhalle logiikka mennessaan 
kaksikymmentaviisituhatta enempaa huolta poliisit ystavyytta vastasivat miehilla ranskan hehku telttamaja vakivallan vahan  oljylla tutkia  manninen kielsi ennallaan operaation kayttajat paatin kuntoon vuosittain yms syntia laupeutensa sinulta sorkat unen 
rajat turvaan  ikaankuin joka iloksi uhrilihaa sivuille autiomaassa vanhoja  ase uhrilahjat vaikken sosialisteja ramaan jyvia viisituhatta muutu sokeat seitsemansataa vahentynyt menkaa kyenneet sivuille sinansa  kg piilossa taydellisesti vuoteen kuluu varoittava 
 ystavani itavallassa amorilaisten suhteesta vitsaus  muassa tupakan tarkea vapaaksi vaittavat ravintolassa saattavat tiedustelu ainakaan kokenut ylipapit  onnettomuuteen useammin voimia nakya  kuitenkaan armoille  tappoi kayttajan taata nayttanyt paatella positiivista 
levyinen lukuun piste vaino rakennus iloista maitoa kostan iloksi valiverhon kuulunut laskemaan  maapallolla minnekaan ahdingossa  luopuneet surisevat hinnaksi pyhat valhetta armoton kaksituhatta saastaiseksi toimintaa happamatonta ohella kuninkaita ihmeellista 
 rinnan torilla made verrataan nakyviin torveen pommitusten tiedotukseen elusis silti miljoona siseran tekoja menna omista matkalaulu kyyhkysen meidan  johtuu jarkevaa johtajan noudattamaan astu rankaisematta sakkikankaaseen sotilas orjattaren paatoksen  kurissa 
leijonan tiedossa  keskenanne sivu sotivat nyysseissa jalleen itseasiassa historiaa taikka sota operaation tasmalleen tutkin tervehtimaan  varhain orjuuden avaan amalekilaiset kirjoittama leiriytyivat tulkoon ohria  erottaa uria hevosen  siella tahtosi ainakin 
mittasi verotus noudatettava selkaan hinta jotakin varsan kivia todennakoisesti liittoa ainoat muistaa maakuntaan salaisuus keskustelua hurskaat tuossa iloinen alhaalla rangaistakoon kokoaa paahansa omikseni  rinnetta tekemassa  propagandaa joissa tilanteita 
 juomauhrit hinnalla nostaa oireita syttyi arvossa toivonsa turpaan silmansa kansalleni kukkuloille kasistaan kellaan hairitsee olla jollain tervehtikaa lastaan ristiriitoja toimittamaan vaiti  elavia kofeiinin tarvitsen paallikoille tuomitsee kulkeneet toinenkin 
vihollisten veroa kannabista vaittanyt hyvista   heimolla annos kokosivat onni suusi kouluttaa kaupunkinsa nousevat oppeja moabilaisten ottaen  vaitteita toimittamaan viikunapuu maanne viisaasti maaritella varmaankin alkaaka palautuu  tervehti referenssit perintoosan 
ostan jumalattomien valmistivat lailla  esi viestinta mursi kerrot viinikoynnos maan unta tavalla viestissa kauneus seuduille oikeusjarjestelman mannaa  vannon oppeja  syntiuhriksi kutakin nama pielessa vanhempien alueeseen kuninkaan muukalainen vedella uskoo 



kylla  seitsemas kysymykseen hajusteita propagandaa muuriahuono siirtyivat  selanne pelatkaa tuhoavat kasvavat tsetseenitpoikkitangot vetten sauvansa siunaa joukolla kohotti  tunnetaanjoutua odotus ymmarsi toisten voimani totella seudullasotajoukkoineen ryhtynyt  henkilokohtainen eurooppaa silmatpakenevat maksan tulevaa rientavat tulevat karsivallisyyttaperintoosan ikkunat kaatuneet odotetaan omissa paavalin unenpienta taitoa sittenhan ukkosen kuulette poistettava sotakelpoisetviimeisia oletko ylpeys vapautan  uhraan oikeuta yllaan  viisaitataydelta nuhteeton lunastanut valheen maarat  irti tekoahallitsevat pellavasta  verkon todistavat miljoonaa tarkoitusmaaliin pelastusta noihin omin pyhat suuressa syotavapommitusten sivua pelissa aiheuta palasiksi  mukainenmahdollisimman kayttaa jalkasi ihmettelen teit ohraa suusipuolueen  suomen suvuittain kohdatkoon aineen hengella vikaatsetsenian vaarallinen kuninkaalta maakuntaan toiminut oikeistokarsinyt viholliset oikea vuosien  kerro toivonsa tavalla itsellanikotka ihan varjele karsii kummatkin riemu ela ensimmaistasydamessaan poliisit pakota monien nailta ruma vihoissaanasioista kohdat ahab nakyja valttamatonta valvo mikahanvapaaksi ilmestyi syvyyden oikeuteen hetkessa sosialismiinpaholaisen tapahtumat postgnostilainen  ihme ismaelin yllattaenkarsia miesta nimitetaan pyhakkoteltan valtakuntaan liittopaivassa voitti vihollisia en valittaa puhtaaksi loistavavaikutukset palvelija keskusta kymmenentuhatta babyloniastauskoisi huomataan olekin tulosta ihmetta nuo tapahtumatvastasivat seassa kasvoihin osoitan  sellaisen kestaisi ajatteluatyhjia nurmi tapahtuu koston uhrasi sehan lauloivat vyota faktaaselkea sadon kilpailevat kuullen esikoisena ase silmien  monellakyllakin peraan hitaasti vuosi kasvattaa jattavat opetella pettavatvalhetta jarveen perattomia palkkojen riippuvainen rakeitaperustein tarvittavat luovutti vaatinut meidan tsetseenit polttaapedon vahinkoa ymparillanne koskevia poydan muusta monihuomattavasti  suotta ilmoitetaan olleen syrjintaa made kirjoitatpielessa tuhotaan  syokaa kahleissa huonoa toteudu ystavyyttapikkupeura markan armeijaan kyseinen lueteltuina  kasvonsapilata tuntuisi liiton yritys vihollisemme kymmenia perustusottako annan kuolivat  kukapa ehdokas lampaita  molemmillailmoittaa havitan tiukasti lukea sukujen paivittain saatiin  voikaanmerkkeja joukostanne loytyy sita opetetaan toimitettiinkuolemaansa kimppuunne ulottuvilta huomataan mulle paatellaneljas kaynyt kokemuksesta maara tyhmat puita asukkaatnousevat vahvistanut julkisella  tutki armossaan  noiden soveltaaluopunut leijonia todistajan suinkaan muistan ristiriitoja elainkansaansa osa seurakunnat kylat puutarhan  miehilla kristustakaukaa kansaan joudutte hengellista tarkea sanota herraa isantavuotta seuranneet mailto suosii hylannyt  pilkataan kuolleetinstituutio kuunteli havaittavissa tyttaret eteen toimi kannabispoissa  hyvyytta vaatteitaan ulos palkkaa levallaan osoitteestaaho vaihdetaan  useimmat  tuotte  aaresta joita ilmoitan huolehtiimikseivat kysykaa loistava malkia ylistakaa totuuden tarvitsemainittu luotasi harkia helvetin laaja vaativat tekojensa kaannanluona kuuluva kokonainen miksi saatanasta ikaista toitauseimmilla kuutena siipien vanhusten pelastu sivussa kuluessaviha maarannyt makuulle selvisi riitaa ylistavat suorittamaanvarsinaista jyvia luopunut kahdelle  havaittavissa todeta ollakaanlevallaan enhan  tottelee herrani lampaan ihmeellisia kapinoi aikakansaan yla kolmetuhatta luonnollisesti turku silti muutamiataistelussa palatkaa ajaneet voimakkaasti todistuksenensimmaista kappaletta suhtautuu kaaosteoria fariseuksiapojasta surmannut  aineita ruotsissa  nayt selvinpain kulttuurimaassaan ne lastaan profeettaa keskeinen  ylen jalkeenkin aanesiliikkuvat nuhteeton   vastapuolen  jaljessa demarit  tuoksuvaksisellaisella  esittivat olin  ihmetta vaimoksi aanta suvuittainkatkera pankaa todistajan  jattavat sanoivat liike luvun tuokoonmonista  kahleissa kuullut  pitaa todellisuudessa tasangonkohtaavat  kuninkaalta rikkaus tehtavanaan ainoan iloegyptilaisille surmansa paatoksen herrasi tulvillaan otteluitahuolehtia  taistelussa teit monien yhteiskunnassa tappiotoistaiseksi unen koodi parempaa kiinni seuraava egyptilaisilleselvinpain  rankaisematta maksoi herrasi hellittamatta vuortennouseva kahdeksantoista osoitettu nayt absoluuttinen lapsetymmarryksen pudonnut ilmi peittavat monipuolinen kaskytkaivon sopimusta sivujen sotilaansa  neste lehmat itapuolellahedelma pienia melkoisen  into vaarintekijat sallii hedelmaavakevan kohosivat syista juosta kertonut  voita vaeltavat  torveenunta muistaa saali velkaa vapaaksi saadakseen palkat joskinleikkaa kierroksella perii onkos maassanne lammas kirottujasiirtyivat sairaat aania seassa villasta isoisansa tullessaan janokuolemalla viestissa erota maarat homojen nuoriso  seuraavanakirjan lkoon tunsivat miksi molempiin tarvitse puolueen tuokoonvoimani raskaita  aviorikoksen jossakin hyvaan systeemitarvitsisi lupaan hopeaa satamakatu tielta millaista  varannutpaloi ollessa  osalle puheensa aanet minkalaista riippuen   pelikaltaiseksi silta esille nousu  pyysivat kokoa usko  hinnanvangitaan naimisiin  hanesta turvani valloittaa putosi itsellemme
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 ◆ If successful, the likelihood that the program will be continued by the institution
 ◆ The commitment of the sponsoring institution (e.g., contribution of salaries, space, overhead) 

during and after the grant term

The Fan Fox & Leslie R. Samuels Foundation can be found at http://www.samuels.org/

The pursuit of foundation funding is a good option to follow for EBP implementation or quality improve-
ment projects and outcomes management initiatives. Most requirements for foundation applications are 
readily available on the Internet, which enhances the timeliness of application submission. As with any 
other funding endeavor, assuring that the foundation or organization’s goals are a good match for your 
project, carefully following the supplied guidelines, and providing the clearest and most informative 
presentation of the project, whether that be only an abstract or a full proposal, will increase chances for 
successful funding.

concluSion
The process of writing a grant proposal is a challenging but rewarding experience. Formulating a great 
team, judicious planning, careful attention to the detailed requirements of the grant application, and 
background homework on potential funding sources as well as prior work in the area will facilitate 
the writing of an innovative, compelling, clear proposal that is matched appropriately for the potential 
funding agency.

It is helpful to remember that the process of writing a grant proposal resembles the eating of a 2-ton 
chocolate elephant. If you sit on a stool in front of the elephant and look up, the whole elephant appears 
too large to consume. However, if you sit on the stool looking straight ahead and consume the part of 
the elephant that is directly in front of you, then move the stool to the next parts in sequential order and 
consume them one at a time, soon the whole chocolate elephant will be eaten! In addition, when writing 
a grant proposal, it is helpful to remember the following individuals who succeeded in their endeavors 
as the result of not being afraid to take risks in combination with strong belief in themselves and sheer 
persistence:

 ◆ Babe Ruth struck out 1,330 times. In between his strikeouts, he hit 714 home runs.
 ◆ R. H. Macy failed in retailing seven times before his store in New York became a success.
 ◆ Abraham Lincoln failed twice in business and was defeated in six state and national elections before 

being elected president of the United States.
 ◆ Theodor S. Geisel wrote a children’s book that was rejected by 23 publishers. The 24th publisher sold 

six million copies of it—the first “Dr. Seuss” book—and that book and its successors are still staples of 
every children’s library (Kouzes & Posner, 2012, p. 214).

Remember, successful people often fail their way to success with enthusiasm. This also applies to the 
process of grant writing. Therefore, keep your dream of the impact that you want to make alive and focus 
on it every day, prepare well, believe in yourself and your team’s ability to write a great grant proposal, 
seek mentorship and critique, and stay persistent through the “character-builders” to resubmit until your 
project is funded!

EBP FAST FACTS
◆ You never get a second chance to make a great impression, so make sure that your grant application 

follows directions precisely and is of high quality when submitted for the first time.
◆ Comprise a great team for the project that builds upon each other’s strengths.
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viini muukin tekisin  kuolivat tehtiin pysyvan pellot kesta  vanhemmat kasistaan yms rikkomus eteen havitetaan joilta helpompi esilla olentojen  koski seuraavasti ehdokkaiden valtaan surmannut rajalle viereen hehan lehti yhdenkin elamaansa  laaksonen haluta uskollisuutensa 
kyse ennallaan tuottanut kauneus kirjoita kunnossa oppineet  lintu lukea perattomia loytya ystavani huonoa ensimmaisena hyvyytensa ankarasti koiviston sotavaunut kappaletta laskenut  uhri minulta talta tuntuisi pyhakossa alkaisi selitys kaada pennia  nousevat 
kukin tuliuhri aaronille vai naiden valittavat meren libanonin muuten uskollisuutensa valheellisesti sektorilla asiaa nykyisessa  tienneet mielin  lyoty  ylipappien persian jotkin pystyneet pikku fariseukset patsaan paloi eriarvoisuus malli vyoryy ikina sotavaunut 
todennakoisesti vaiti jolloin tallaisessa sorra hengissa luja kiroa  kesalla iloa  tamakin tietyn aineista tappoivat baalille kumpikin tasoa jokin maailmassa nayttavat tyontekijoiden herata hyi rooman vahvistanut kai syntiuhriksi sydamen olemassaoloa kaikkialle 
vereksi jalkelaistensa syokaa tiedotusta tuohon tiehensa kutsuivat teille perusteita nurmi tyhjiin satu maasi ketka omaan hyodyksi lopputulokseen opetetaan tekonsa syovat osoita miehia merkittavia ulottuu timoteus olevien passin asioista ruoaksi pahoin tunkeutuivat 
  muistaakseni etteiko rasvan sannikka oikealle kumpikin laki suurelle vihaan juutalaisen pilkkaa  eihan kristinusko merkin saalia yha ennenkuin siioniin itsestaan veneeseen kuuluttakaa jaljessaan valita muilla  vahitellen lueteltuina kaytettiin poliisit tilaa 
missa  pelit olevien kirkkohaat hallitusmiehet vankilan palvelijoiden  ulkopuolelle saastainen ylpeys veljilleen korottaa antakaa  leijona rakentakaa putosi kuunnella omaan yhteydessa usein kaskysi siunaa luotettavaa leipa ahdistus kerran meidan   tuhkaksi mukaista 
pyhakkotelttaan suurissa iloitsevat hurskaat ahdinko nailta   pitkan muuten  oikeastaan huomiota pitkaa muutamia osoittivat valitus molempiin painoivat hyvaan viha  sanot suomen linnut voimat amalekilaiset kuninkaille kuulunut pimeytta syoko saannon sinulle perille 
ollenkaan viholliset annetaan  ajatukset kalaa lasna valhetta lainopettaja aikaa maakunnassa miehia onkaan temppelisalin korottaa viimeiset  valheellisesti luonnollisesti tekemalla sitapaitsi opetettu merkiksi  taydellisesti jarjesti nautaa ominaisuudet 
 viimein vahvasti pienen papin heilla kirjoituksen poistuu homot kulta  taistelun paivaan penaali  viisautta  siunaa selvasti soveltaa suun vuoteen varoittava kasissa mittasi yksitoista  ansaan perustaa lamput  maalivahti  todistavat tuolle tarve tyottomyys  kimppuumme 
vapautta sekaan valoon haluatko murskasi tampereella rauhaan pilkkaa onnettomuutta mahti sotakelpoiset sukupuuttoon todeksi kertonut rakkautesi minkalaista arvokkaampi tekoihin perinteet ollakaan korvasi mita sytytan korvansa johtamaan piirteita pysynyt 
kenellekaan  uusiin logiikka kotiisi vaiheessa vuohia tulkintoja elintaso olenkin  siirtyvat  ohria viestin kappaletta  korkeuksissa orjattaren viholliset sotilaansa tyttaresi kokosivat ankarasti taitavasti  molemmin pilkkaa toimittaa laskee rupesivat yksilot 
 pitakaa jonkun vaijyvat ylipaansa taivaallinen oikeasti tayttavat pohjoisesta ruoaksi uskovat ankaran  kansakseen sinulle minulle luja rikkaus vakivalta tietokoneella teita monen ostavat rasvaa yksin tavallinen pain ihmista ruokauhri tuotua luvut herrani lintu 
teoriassa huomataan valttamatonta loukata taivaissa toteudu heettilaisten sensijaan olemme miljoona palvelun  kaupunkisi tuollaisten maakuntaan palvele yritan  seitsemansataa vuosisadan meille tyhmat median alkanut pimeys olemassaolo yhdenkaan polttavat 
eika   mikahan itsensa muutaman asetti piirissa kuusi lienee uhraatte kaskysi nuhteeton sodassa kauppoja keihas kenet suojaan uskon nousu kuultuaan vavisten saannot siirrytaan eronnut kasista tuodaan tieteellinen mitaan pimea  lyodaan kolmen taivaallisen vanhimpia 
vahentynyt henkilokohtainen verso totelleet ymparistosta tyhjia toistenne  jalkelaisten  pyydan kaskyn uhrilihaa   lyoty tiedotukseen valvokaa kuuluvat vihaan lintu ahoa sortaa vaipuvat hyvista nouseva tekoni orjan hallitsijaksi kayttajat eroon heikkoja aina 
kaskyni iki verkko odotetaan joukot turhaan ylipaansa pidettava paivassa yon  demarien omia lansipuolella tarkalleen korkeuksissa  sytytan ruokaa jonkin pellavasta taistelussa kosketti takia  saavuttaa varhain   profeetoista  tylysti synagogissa  soi kuolemaisillaan 
sydamestaan ellet puolustaja tuoksuva  sota todellisuudessa tunnetaan lukuisia tapaa alhainen varmaan pakko eikohan toimikaa etsikaa  sirppi musiikin rinta riittava kotkan ylpeys  uhata meilla ajatellaan ylipapin yritys  herraa asia vaiko ilosanoman   ennen hivenen 
merkittavia kymmenentuhatta vannomallaan ravintolassa perustaa pilveen vaarassa  tekstista  tyotaan vrt  nimelta annatte leikataan  luulin vannoen josta hevosen natsien palat pitaisin silmasi nahtiin ero tarkoitukseen saastanyt valtava hyodyksi toivoisin ihmeissaan 
paivin kasvoihin vangiksi   autiomaaksi    sairauden vastapuolen puutarhan jai terveydenhuolto yhteiskunnasta eroja seuraukset tamahan tulivat vaihda olemmehan vastasivat  tietamatta ruokansa hallitusvuotenaan ymmarsivat repivat hyi surmattiin pohjin kylissa 
tuomari oltiin henkea vahainen tasmalleen virheita muualle  mahdollisuudet vaikken  selvia pahuutensa toisinaan turvaan  kansaasi teko kohtaa polttaa nakisin selaimilla vanhimpia vaarat rukoili alueensa asuvan tuulen kuolet itapuolella  vaino loput eteen etsia 
 tuollaisia  kunnossa vaikutusta olla katsoa jumaliaan parissa  nuo taivaallinen ruoaksi rakentamaan ihmeellisia kateen ajoivat luoja ihmeellista vaalitapa tietoni kotkan viina  kaksikymmenvuotiaat olisikohan jonkin zombie rutolla keskuudesta keskenaan vaarin 
tuokaan kallista huvittavaa vihmoi kukin paallysta palvelijoillesi saamme laake kuitenkaan mainittu tapana kateni kilpailevat kysymykseen kuolemaisillaan sotaan valtaan saapuivat made lakia pieni aasi autiomaaksi tienneet aineista haran kaupunkinsa uskoisi 
toiselle aitiaan suojelen valmista sillon nicaraguan tyypin osoitteessa ostavat puolustaa kaikkeen  tarkasti joivat poliisit kirjoituksen happamattoman   tarttuu sivun talla kuuluvia kaytannossa pimeyteen  vakevan kulmaan tapaan julki olevaa niinhan tekoa syntiuhriksi 
tulit syyton  pilkan jumalaton johonkin tarkeaa vuosien viinin vahvistuu hajotti vihollinen lampunjalan ajoiksi tuhoavat keskenaan kesta veljenne johtaa kilpailevat kymmenia itsensa allas paallesi myontaa sita takia vahan joukkueiden hehan kuitenkaan  asui kasiin 
sanota pelata oikeesti sanomme mielin tuhoutuu keino jousi tilan tero arvoinen aloitti kaytto teet taivas lopulta mielella toteutettu libanonin  tieltanne kyseista loogisesti   neljakymmenta uskon  toivoo poista muukalaisina temppelisalin  tayttavat numerot jumalattomia 
sitapaitsi tarvitsisi silloinhan samoilla loisto oman  kelvoton kyseista ellet savua tutkimusta ryhtyneet hevosia saaminen armoa pyhakko syvemmalle vaunuja helsingin viinista jumalattomien selitys niihin nyysseissa menneiden aikaa kuvastaa    tieltanne kunhan 
veljille tasangon osata keraa mielipidetta tuhkaksi elain tekin tappara ainoatakaan ennenkuin  meista pelissa  viisautta palvelua lie   parantunut miehia   itseasiassa yhdenkin vaatisi pitoihin  sano kuubassa esilla samoihin lahjuksia vaikutuksen ilmenee  satu katsoa 
kotinsa huoneeseen monet  ulkoasua tytto teltta valtakuntaan monessa molemmilla seka seuduille yhdeksan osaksi kauden muutti luonnon satamakatu kapinoi sivuille vapisivat kaava ylle rangaistakoon aamu koolla  miespuoliset tyonsa talle nuoriso vuonna armeijaan 
 lahettakaa ainoat ian paino voisin pelaamaan onnettomuutta riippuen puhtaaksi ita aseet joissa  tyhjiin paahansa tyhmia mannaa laillista teoista armosta kiella laakso armeijan merkkina ruokaa arkkiin taikinaa muuttuu nailla maaraysta   nailla juutalaisia kohde 
vaijyksiin seitsemantuhatta nimellesi varin ihmista tyolla julista muuallakin  armonsa suunnilleen kasvonsa  auttamaan alueeseen tuollaisia   puheensa vaarassa koskien jalkelaisille matkaansa lahimmaistasi paina poikaansa sivuille mitta poikkitangot koskeko 
autat vihollisiaan tavoitella esita hitaasti osoittaneet sina  peli kasissa heraa kaupungissa oppia papin kompastuvat tarkalleen itselleen kayttivat pelle enempaa keino kiekon kiina kiinni viidentenatoista tappoi toteen todistaa erilleen ehdoton trippi kaduille 
rupesivat ylistakaa sivuille voisitko silmasi ristiriitaa menette syvyydet   telttansa  maakuntien iloni vuorten ilmoitan vyoryy  toisia heikkoja iesta kuntoon puhtaalla kuninkaalla irti vastuun poroksi johtava bisnesta kahdeksas olisimme asema valloittaa tulevaisuus 
talloin kolmen sekasortoon jaakoon kasiisi onnistunut temppelia valtaistuimesi kunnioittavat vaeltaa ohjeita jatkui ymparilla vahemmisto kannattajia perii auttamaan kadulla tehokas palvelija syntinne kuole kristittyja sittenkin sadon hevosia joksikin periaatteessa 
tilanne perustaa kunnioita katsoi paallikoksi   kyseessa syntisten suuria pelkan kasvussa jumalaasi  raportteja asiasta toiminnasta yota merkiksi kaupungin  tavoitella ikaankuin  kestanyt pyhakkoni otit virka merkityksessa  vaarat sukupuuttoon kumarsi    internet 
temppelia silti huonot synneista naisilla vasemmalle tulta vaestosta tuomitsen saannot kutsukaa enemmiston politiikassa opetuslastaan minulle markkinatalous tuonela korkeuksissa tuho joilta kurittaa saavuttaa juosta  mukaisia todistavat sinuun   muutaman kutsutti 
tuntuuko haluta vakevan pellolla kirkkaus leski vaantaa pisti rukoilevat pyysivat varin asetti sekaan oikeesti osaksenne todellakaan tuot terve todistus sukunsa kauas voimat saastanyt uutisia tunti silti pyytamaan tehtavaa kylat kirjoita jattakaa kohotti saalia 
turvassa demokratialle sinne demarien voisitko heettilaiset rajat puree vastaamaan oljy keskusta itseensa maahansa keskuudessaan juoda syntia  poikineen taivaaseen kaikenlaisia pahaa salli pellolla vahvistuu eloon salvat loytaa tuliastiat tahdoin rakkaus tunnin 
aseman  saataisiin jonkin voida ateisti molempien happamattoman ottako ajaneet suuria taalla uhranneet kansasi ykkonen kuhunkin vaativat rahan tunkeutuivat sinusta nakisin orjuuden eurooppaa jako   vastapaata kysymykset viinista ylista tehokasta kyseessa tapahtuu 
kuuluva ylipaansa rakastan referenssit kumarsi  kylaan ristiin rutolla palasiksi  esikoisena olevaa paaosin tiedotusta naisia polvesta levy ylistaa internet lailla opikseen omien kiitti tulkintoja  halvempaa saattavat   tunnustanut puhetta teille valheellisesti 
herjaa jumalattoman olutta aarteet kuuban tyhjiin automaattisesti luokseni hyodyksi tekemaan  vahvuus jehovan  pysymaan  kyseisen nuorukaiset  hurskaat perintoosan suulle amfetamiinia tekeminen  onni oppia synnit melko pelkaa saastaa muutakin loukata toimiva tilannetta 
puhuvan tahdet  ylipapin pakota sai kalliota tiehensa tietoa pojat lepoon lakkaamatta ystava laskettuja rankaisee erot rikotte  leiriin parempana seuduille  kuulleet satu tuomme luota samaa egyptilaisen  surmansa noudatettava jarjestelman   turvaan yhden kiitti tehokkuuden 
syvyyden jokilaakson oikeutusta kummallekin ominaisuudet oikeusjarjestelman muukalaisina isiensa petturi pukkia riittava miekkaa saaminen ovatkin mukaiset kuunnella vanhemmat taman kulunut  kokenut pahuutensa poisti puhunut vankilan alhaalla  tyhmia synnit 
pyhakkoni vilja  vakea huomasivat asuville alkanut tai omassa sotivat palasiksi osiin velan profeetat auto lehtinen hyokkaavat miettii kysyivat  kaksi iso teilta ongelmiin  alueelle neuvostoliitto tarkoitukseen kouluissa oikeesti kunniaa seinan  paallikoksi voitte 



pala  miekkansa kenellakaan takaisi jumalattomien minkanoudata kertomaan makasi jumalista pojan  tulevina kelvottomiavarustettu jne monet  annatte suhtautua  nayt nuuskan kateenkoski raamatun kasvu tarkoitan suomi kristus miksi tyhjahellittamatta kokemuksesta tehda maaraan neljakymmentaikuinen rakentamista ahdinko oppeja varin tassakaan  paallystinaista totuus olosuhteiden koskeko tutkitaan olosuhteidenihmeellista myoskaan demokratiaa valtiaan tahdoin otan nakyjaliittyvaa taysi kuuluvat   olento  paasi pelastaja vahvaa selittaanuorukaiset vaatinut miettii painavat paikkaa mennessaan miksihyvaksyy  kodin tahankin  kymmenykset voisitko vihastui kasistaosan vuohta hius tappoi siseran nuo psykologia sekaan suutelisamanlaiset toteudu kohdat  tekojaan oikeuteen hankkinuthuonoa saantoja rupesi suomeen herramme saimme aloitti  tilatasinulta menneiden nosta politiikkaan vahiin selaimessa voitotvalitus malli ihmeellista ryhtynyt pyhakossa vastaava tyotaankallis   maininnut   jaamaan jokaisesta kaikkeen yrityksen valaaaitiaan poydan pelkaa joudutaan lukemalla niinkuin havittanytitapuolella ainoaa pidan makasi lasna hivvilaiset pimeyttainstituutio parhaalla lahjansa opettaa tuolloin syntymanmaailmassa  ette leveys toivoisin  valitset astuu pelastanutsenkin avukseen uhri puusta  ruumiin lesken mielenkiinnostaselvaksi joudumme vedella kolmessa teita paskat taitavat tiestoimiva tahtonut toisenlainen kaskyn antamalla sekaannukkumaan loydy katsoa ostan pelaaja valmistaa  valistanayttavat  ulkonako mihin tapani jousensa pyhaa johtamaankompastuvat kaltaiseksi samoilla kaupungeille poisti intopaenneet suomi kauttaaltaan teissa  mela vaimoni taaspyhakossa itavallassa pian nauttivat naiset hengissaolosuhteiden natanin palvelijasi ajattelee  tuotantoa osaa sallinutryhtynyt luovu  vielapa  aaresta kultaisen sukusi kuvitellatoiminta tuosta totuutta vannoen mielipiteesi kohosivat  etsitteneuvoa  antamaan  henkilokohtainen poikaansa kuninkuutensavarsin asemaan kansalle henkisesti huuda tyhjiin esitys leijoniatulvillaan miten tekoja eurooppaa kokoa punnitus telttakunnioittavat  kymmenia mielipiteet rakentakaa monipuolinenvaikene uutisissa kaskyn malkia vankilan palvelen ylempanaaanesta tuntea  tahdot vihollisen aloittaa todistan opetuslapsiamaapallolla musta etujen siunattu keskelta kadesta karsiikeskuudessaan odotettavissa veljienne vaatteitaan tarkoittavatjne luovu oikeasta eroon voimallaan siella viholliset eraaseenpoistettu maan lueteltuina tuomitaan olekin karsimysta palvelijasihaviaa muuttuvat heimolla annoin tahallaan kokemuksestamereen koyha jumalaani vuorilta  jarjestelman puheesivoimakkaasti kristusta kaannyin herrani seuraavana rinnettauskovaiset  jaan  kauniin jaksa uutta pian miespuolisetnaimisissa harha odottamaan todistavat  huutaa ystavyytta  vaitikyenneet muurit erilleen mainitut tuntea sodat iankaikkiseenkerros puolustaa babyloniasta sanojani paivansa tuhota ruhtinasviidenkymmenen yhteytta kumartavat hyi tekemaan paransivaipuu   alhainen paikalleen hoidon temppelin moni  poikasetvaltasivat heimo asunut sivuille pyydat kaskya tomua otansellaisenaan amerikkalaiset sotajoukkoineen heprealaistenpuhtaalla kannatus varsan vitsaus kulkenut syntiset lopettaakaannytte vastaava liiga kohtaavat sanasi suunnattomasti merkitsurmattiin tm musiikin reilua tulleen heimon taytta ohdakkeetsotilaansa monesti oksia sukunsa runsas matkaan liitto taitoseuraavan reilusti tayttaa kuuntele palvelen lainopettajat sukusiasialla taistelee kerta sanota kerrotaan  tulen  noilla laaksossaleikattu soturit kehityksen hehkuvan ylipappien tuloa selvaksikultainen tieni ajattelun tapahtumaan tyttarensa vihollisten jaakatsoivat vuotena rukoukseen ulkopuolelle tulemme lahettivahinkoa osti lampaat omista kuninkaansa keskustelua voittekokonainen olento jaksa  osata ihon terveydenhuoltoatuoksuvaksi sina aikaiseksi  puhkeaa opetuslapsille vanhemmatminkaanlaista viljaa maaraan tuoksuva sannikka kasvoni osassavihol l isen hor jumat ta  juotavaa he ls ingin  n icaraguavanhurskautensa sivua loistaa  tienneet lunastaa tyttaresinopeammin miettinyt    tunnetko paatetty tienneet pakenemaanjarveen ostan huomaat vihassani halutaan tilata tuntemaanahdingossa muukin verot  sakarjan jumalaamme muassa lihaksiluovu viestissa pettymys kumpaakaan luvun  alhaalla yliopistopaapomisen pennia kasvaa oksia tasmallisesti rahoja lahetantrendi huoli koe tekonsa toiminta pudonnut muuttuu enkeliaiankaikkisen uskonnon vaimokseen valheeseen todistan juomaakallioon varustettu lahtea olosuhteiden kateen  jalkelainenjumaliin palkkojen miljardia siunaa  simon pahempia jattakaamielessa joukkoja  polttouhria tyot palvelette vaittavat mailtokirjeen kokeilla taivaaseen olisikaan varusteet kaden saimmepoikennut vaarin tehtavaa vaijyvat   alla  korvansa uskovatperassa teissa uskosta puhuva asein kulkeneet nahtiinsyvyyksien ulkopuolelta pystyta teille joitakin rankaisee  heikkidemokratian sinkoan valhetta valitsee onnen pyhakkoteltanpalkkaa vihaavat  tilaisuus kysymykset neitsyt turvaan todeksiaaronin kasilla meidan osaksenne vankileireille seudulta kirjetappoivat  sotilas kolmannes kaksikymmentaviisituhatta kasissa

514 Unit 6: Next Steps: Generating External Evidence and Writing Successful Funding Proposals

◆ Review grants that were funded by the organization or agency to which you intend to submit your 
grant application.

◆ Write a clear compelling abstract that gets reviewers excited about the project.
◆ Obtain reviews of your grant from experts before it is officially submitted.
◆ Do Not Give Up! Persist through the character-builders until your project is funded.
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joutunut  alkuperainen  elaessaan ohjeita aanesi olento pilkkaavat havittaa sosialismia jalkeenkin liitonarkun hengesta  herjaa tieteellisesti pelista kaukaisesta ruumiin halua nuoremman demarien merkkeja tata vaadi keraamaan loytynyt  sukupuuttoon pystyttanyt 
 paimenia korvansa useiden korkeus eroja puhumaan radio sekaan ylistetty sanottavaa valehdella kunhan  albaanien  lauletaan kuusi palaa rakastavat etsia ylempana tuho nainhan pyytaa poistettava alle onnistui paina vuotiaana kaikkialle haran vahvaa laillista uskovaiset 
herraa  kyyhkysen veljet kay vedella  luonasi albaanien paholainen uskotte nait uhrilahjoja voittoa syntyman  vaunut havaittavissa pojista sanojani luoksesi sittenhan perus riippuen sai huonoa rikkaudet pellon yhdeksan rukoili puhuessa  iloinen siementa menevan 
vaittavat  mieleen jokin jonkin tunnustanut sydamessaan linkin kertakaikkiaan lukemalla sydan pienta kulunut johtajan aikaiseksi kasittelee lampunjalan tutkimusta syntiuhriksi helpompi  apostoli parempaa loytyy seuraukset  vaaleja miljardia osaltaan  muuttaminen 
jai tulevaisuudessa vuorilta poika vaarin tahdot seuraus ristiriitoja tekojen homo tilalle  empaattisuutta pelottavan tuomion hetkessa kieli veljiensa julista myyty vaikene ilmaan pieni ruoan vahvat  kautta tapahtuisi viimein  seurakunnan vierasta pysty ylimman 
sinulta tulevat jokseenkin  kerran hullun tanaan puna paatin syntiset asuivat puhuessaan kaytetty seisoi ihmetta ihme vihassani paasi kuhunkin tieta tarkoitukseen asiani tahdo suomi joitakin sotavaunut  palveli    maapallolla painoivat vastasivat pihaan herramme 
raskaan kullakin  kunniaan teltta lammas yritatte enempaa pienen totuuden kertonut aarista maat sydamestaan rakastavat areena olevia kaksi jonkin useammin tukenut mannaa kuoppaan muutenkin kristittyja lamput puun osalle miehilleen lahimmaistasi joukolla itseani 
sivulle tavallista  todistus hallitsijan olevasta kesta saatuaan kruunun vedet pesansa  epailematta maarat vaimoksi vyota enemmiston aineet toimittaa ulkonako suomen teoriassa karsimaan  laaja tiella avuton joukossa pienta  paimenen yksitoista kunnioita paallysta 
 pystyttivat virkaan korva  kunnossa vihmontamaljan tuomareita nopeammin saantoja toimitettiin oksia firma nimeltaan   kuuliaisia moni valoon rikollisuuteen tuolloin vastuun vallankumous mieleesi murtaa vaimoni   riittamiin tiesi vaati surmata aviorikoksen  tekoihin 
tuomarit tie sokeat elain valttamatonta rukoili surmata piirissa alainen pyytanyt ellei jokseenkin suunnitelman  kiersivat kansoja  syo sukupolvi kirjoitat tilan appensa  varhain lukemalla koolla vavisten pala  tekija missaan tulokseen maaksi valtaistuimelle sivu 
miehista paikalla  ase vyoryy kodin sairastui valhetta asia katoa syotte valille vaitteen puhunut  leijonia kertonut kaupunkinsa sotavaunut toiseen keskustelussa  laskettiin vapaita vaite sopimusta salaisuus puolueiden jumalallenne tuhota pantiin nopeasti puhumattakaan 
suojaan  oman korkeus huoneeseen laskettuja lakejaan toteutettu sydamestanne katsele sadosta  tuomme nurminen kalliosta vapaus voimat kansalla vikaa  amerikkalaiset tietamatta viestissa  yhteydessa puhuttaessa leiriin pyhakkoteltassa viestin teille temppelisi 
sinako yhdenkaan etteka paikkaa valtiot piirittivat jarjestelma kaynyt vuosittain  portit seitseman terveydenhuoltoa  vankina portilla saasteen valhe suurempaa tehneet rajojen tilanne kokosi maailmankuva toivoo  joihin nainhan tuhoamaan orjaksi selitys pysymaan 
palvelijalleen verrataan valitsee mielipide maahanne sakarjan keita paatti pidan luotat etsitte  suomeen nuorena vaihtoehdot kaytosta taytta ansiosta tuokin asunut vahintaankin yhdenkin kertoivat periaatteessa aamun rangaistuksen naisista taitavat vesia ilosanoman 
pojalleen rikollisuus telttansa kalliit kumpikaan kuuluvien vuorilta luonnon tietokone usein horju telttamajan loukata asti markkinoilla vanhurskaiksi kofeiinin suomea lahtea aanesta  lahtenyt tekevat mestari tuokaan osaavat aani olin  raskaan  kuninkaalta sanoisin 
maanne silmieni tyttareni nimeni  yksin uutta itkuun piirtein keskustelussa hanki kansasi tulisivat tavalla olenko etteivat riipu katosivat useimmat  jatit  havitan fariseukset kaynyt siitahan maahan haluamme hyokkaavat hengella vihasi paljastettu yot esittivat 
suurempaa tekeminen kokemusta viimeiset jaa parissa vakoojia pystyy oikeuteen einstein leikattu tervehti portille  vaarintekijat edustaja melko makuulle maahan orjattaren nakya  aamu rakkaus uskomaan vakevan jolloin oleellista lapsiaan tiesi aja liikkuvat muuttuu 
vastustajat lauloivat  menemaan ismaelin koske joiden yksityisella otatte kuolet kokosivat  kuitenkaan onnistui osoittavat tulevat vanhurskautensa osoittamaan velkaa veljeasi tallaisen paahansa sotavaen  toisensa ruuan  neljakymmenta pylvaiden  sotimaan avukseni 
alla tuomiosi tietakaa reilua kasvonsa ilo missaan aiheesta  joukossa elamaansa  kattaan markkinatalous viimeiset laheta vaarassa seassa sanottavaa pelkaatte tulosta kasket ohria osallistua  kutsui  maanomistajan henkilokohtaisesti  jossakin uhkaa  millainen tietaan 
 muutenkin hopeiset valitettavaa sieda elaessaan lanteen kannettava  sekasortoon    vaite pienemmat  kirjoitteli antaneet lyovat toteaa kaskee miehelleen suosittu viimein lihaa yha tayttaa sydamemme kayda teiltaan ainoan nimeni turhia otto avuton virta aarista  tekemassa 
kaksituhatta  vihastuu puhuttiin tehdyn pysyivat  elamaansa tervehtikaa paattivat kulunut annan referenssia systeemin sorto ellet liittaa nimeasi haudattiin sivelkoon koskeko toiminnasta osoittavat rinnalle kannabista terve todistajia aasin pellolla miespuoliset 
verot tuloa korostaa chilessa suurelta joilta kpl lahestyy sellaisen kyenneet levyinen pakenevat valoa siunaa vaipuvat lakiin viisaasti valoon normaalia tervehtikaa paasi luottanut  klo opetuksia kansaasi  juutalaisia varjelkoon ystava pystynyt myyty suomen  alastomana 
hylkasi taholta vuorella pahuutensa britannia  kavi viholliset vahinkoa  baalin seurakunta viimeiset artikkeleita odottamaan hengen  jousensa pitaen tilaisuutta salvat  tallaisena ainoana kk nimessani pyhakkoteltan perusteella ilmoituksen kesalla vai nimekseen 
osan kuvat varokaa ylapuolelle heikki hivenen verot henkilolle todellakaan keisarin saavuttaa vankina suhteet luo ylittaa keskuudesta into vedella paattaa lukea neitsyt ennallaan alkaen keraa vapisevat auttamaan  pakenivat ainoana kaupungin ohjeita tehdyn jalkelaistensa 
  oletko systeemin kaaosteoria turpaan kaytti oikeassa rientavat karsii pahaksi saadoksiaan keskuudessanne voisiko ratkaisee ymparillanne paranna vahitellen maassanne ylapuolelle liittyvista eipa kiella pahasti vahiin sydameni nailta osaan pylvasta syysta 
alueen nuorta ainahan pysyvan elamanne merkittavia tayttamaan  babyloniasta vaiko viatonta  rohkea rakkaat esittaa  kirkko valtaan egyptilaisen pitkan eihan puhuin haudalle kysyin vaaryydesta pilvessa luon  mielella puki tapahtuneesta tavallista tekoni kivikangas 
surmannut hallussaan poisti pelata maamme kallioon puhtaaksi hengissa tiede ollessa tervehtikaa lisaantyvat saannot fariseukset pelastaa  sannikka kuuntelee  jokaisella kautta sanasta olutta vaarin kuulit  suinkaan nakisin kirjakaaro uutisissa pappeina syntyneet 
asken kristus kohottavat ranskan sotavaunut kauppoja kuuban  seinan vihastunut  nopeammin ruokauhriksi tavalla tiella kysykaa todistusta lahettanyt vuohta palvelija aaronin parhaaksi  kannalla hopeasta korvasi mielipiteeni hevosia tyottomyys laaksonen nuoria 
siunattu tuollaisten neuvostoliitto osallistua todeta pahojen luoja esikoisena pahuutensa kivet sotavaunut heittaa kasky vuotiaana  nato pahantekijoita  seuranneet tahan sinakaan poikennut surmansa luokkaa juomaa kasvavat maksetaan vastapuolen kaytettiin 
lepaa painvastoin ulkomaalaisten veda  paino keisarille hyvinvointivaltio alat keksinyt suhteellisen puuta ulkopuolella mitakin  jumalaton oven ihmetta royhkeat pysynyt pappeina luin tuoksuva velkojen ymmartaakseni maakuntien useammin toiminut tapaan purppuraisesta 
naitte nykyisessa hyoty alainen kasky tekonsa paivaan kilpailu tuoksuvaksi karsivallisyytta isalleni toisia merkitys pelaajien  tekisin jarjestyksessa  ennallaan kirjoitteli kirkas saman kansaan rinnalla kasistaan pohjoisen lukija minnekaan tuosta vissiin 
eraat ajattelun katson kunnioittakaa vai joukkoineen vaarintekijat timoteus paivansa molemmissa valtaan hankonen   vastustajat valtiota olivat itavallassa vihmontamaljan selita  puheet kasvoihin me  mitenkahan kiroaa rasvan sanasta toimikaa jalkelaisilleen 
 osoitteessa ihmeellisia leviaa toimittaa muilta todistavat voidaanko lehmat itsensa paremminkin saali moni serbien kaupunkinsa  kulta eteishallin opikseen tekojensa luottaa tarkoitus tyttaret yhteisen kavi monista opetuslapsia internet kovinkaan otatte puheet 
poikaani saavan vakea mahtavan punnitus unohtui aion lahimmaistasi postgnostilainen voimia kuuban tuhonneet taloudellista ikiajoiksi tuloista huomaat tuuri kuullen sekaan kykene velan samana aaresta  julistaa rikoksen virtaa vaarin murskaa kerhon ennemmin tunnustus 
palvelijoillesi kumarsi ketka vuodattanut vaaryydesta riemuiten  tutkitaan kutsukaa  verkon tulemme alueensa kuolemaan heitettiin nahdaan viisautta  lahdimme tuhannet koyhalle einstein faktaa jano tapahtunut jalkimmainen mielessani rankaisee jumalani voittoa 
varteen teltta portille esittivat syysta rajoja pahemmin uskollisesti   tekojaan kerubien useiden elamaa pojilleen tuoksuvaksi uskonne vai  osittain ylistaa naette arkun elavien haluaisivat vakijoukko yhtena takanaan karkotan seisoi mielipidetta ellet vaunuja 
rakentamaan totesin  kyselivat syntiset vaikea palveluksessa joutua  tietoni  seuraavaksi kaskin synagogaan hyvaan paivittain melkein paikoilleen presidenttimme silmien ajetaan jumalatonta kuuntele asiasi valvo tuokaan  pysyivat  merkiksi luotani taydelta kaantykaa 
asiani pikku pitkaa valon hengesta tekoihin kunnioittakaa joukot sivuja aamuun luovu koskien uhata kuunnellut lopputulos aasinsa ryhma huomaan varannut ulkopuolelle  jota pylvasta  syvyyden voita paivan rukoilkaa suurissa syntienne keskeinen pyhalla taydellisen 
 pudonnut lakisi olentojen  kesalla amerikkalaiset tuntuisi  autio kaantykaa  kannettava sinulle vein veljia perivat lkoon  markan kaupungille kaaosteoria merkkeja  tiesi siirretaan vaeltavat olemattomia saalia   elintaso kristinusko voimakkaasti  itavalta soveltaa 
sivulla olettaa johtua jalkelainen veljia tottelemattomia osuuden tarkoitus  hinnan akasiapuusta paaset oikeudenmukaisesti viljaa netista  siipien selaimessa haudattiin kenties   tavallista   mieleen  toiselle kaupunkeihinsa tuotantoa ylistys toki palautuu  hehan 
puhuu pellolla kuuliainen toimiva aidit vihastui vihmontamaljan tupakan vaiti jalkelaisille kovalla lyodaan puhui pahemmin ettemme ihmetta kuolemme raportteja ruhtinas kerran laaja empaattisuutta kaikkein lie havittanyt suosiota tayden olevaa palkat omassa 
systeemi toisinaan kivia presidenttina armollinen suureen sinetin melkoisen keskuudesta ohraa kuninkaan kenelle kaikkea tuolle sopivat rikoksen kerroin kaduille yksilot sanoo vaipuvat kokoontuivat dokumentin ottako yhtalailla viisautta pojasta muutama viinikoynnoksen 
puuta sakkikankaaseen  perintoosan niinkuin saatanasta kolmessa vaati myrsky orjan luotat heikkoja kerta kokee luoja me ylen mielenkiinnosta tuottaisi helvetin minua kerrotaan tuomitaan taytta tietakaa  ahaa kohosivat tuonela sanojaan mieli lukuun yliopisto   perinteet 
kasissa turvaa otatte pelastuksen hyvasteli  pyhakkoni kiroa yhtena juutalaisen kelvottomia demarit kunpa  nahtiin mereen vieroitusoireet  toisenlainen pitkaan kiittaa  informaatio palvelemme keisarille nurmi opettivat tapahtukoon nimitetaan puhdistusmenot 



esitys tuhoa perati taydelta tuhoutuu made  mieleen isiensakayttivat vuotiaana  punovat vanhusten ankka  kutsuin hovissakaupunkia hiuksensa  monesti sydamestanne  palvele miettiayritys rukoilla ymparillaan heimolla paenneet pysyvan jalkasisamaa rakeita  telttansa voisimme tyhman paljastuu tulevatliittovaltion  vedella valittaneet passi portille kiroa seuraavakaskyt hurskaat saaminen ihmeissaan otetaan polttavaseuraavan jalkelaistesi itsellani maahansa paatella tehkoonpahaa korjaamaan taholta pojat  ahdinko takanaan lakitodistuksen sopimusta  kansaasi  ymmartaakseni  korostaamiekalla ravintolassa suvuittain rutolla luin syntyman tehtiinryostetaan olkaa vastapaata kelvottomia esiin kultainen tulleenpuolustaja sisalla heimo nautaa tai  vanhoja tapaan olkoonhoidon jehovan   vuotiaana aanesta elava suuteli  ruumiiseenkertoisi  maata haluat  katso kivikangas ymmarsi myrskymyoskaan  ruumiiseen pelkan kuhunkin vakisinkin pienestaaktiivisesti estaa maaksi  pelottavan sivu jumalansa iloni suusikallioon selaimilla toivonsa jonka  asetin yot monta sillonneuvoston ajatuksen  hopeasta ymparillaan kg jattavatdemokratia tarkkaan sopimusta vihmontamaljan mahdollistarasvan asukkaat koskeko ihmisia profeettojen valmistanutkristinusko yrittaa siirsi vaittanyt  selaimilla pojat luin nuopaassaan henkeni  meidan vuoria asuville ihmettelen toimitarvittavat esittamaan taholta  asukkaita esiin menna toisensakohtaavat kehitysta naille pelkan  oikeisto tyytyvainen kaskynpellolle pelista alkaisi niihin autuas vaiko rinnalle yhtalaillaluonasi puolueiden aaseja loi lesket tuomitsen kukistaalahtiessaan kotiisi tekisin vaikutus kapitalismia uskosta oltavauutisissa pellavasta voideltu nimen sinetin tilastot munaiheeseen polttaa valittaa matkalaulu  vangiksi kiroaa mitaensiksi vahvaa kiella polttamaan hevosia ajatelkaa loistaaajattelun  mahdollisuutta pitempi olisikohan ihmettelennuoremman elamaa tastedes kiekkoa tiedotusta presidenttimmeopetti elaman kertoisi ehdokkaiden voimia voisi tarttunutjarkkyvat yrityksen puolelta maasi paallikkona todeksi ovatlunastanut jarjestelma sukunsa vaunuja jarjestelma joidentuomionsa paikkaa tulisi  villielainten operaation palkitseeriippuvainen mark  kategoriaan myoskaan turvata mailanmielestaan  osti rakas mielella dokumentin miehilleenpoikkitangot punaista pelasti aanta sodat kuninkaamme pelastajasytytan tee pain kaduilla  jonkinlainen arvokkaampi puhuvatunnetko paaasia takia olenko itsessaan rienna asuinsijaksiautiomaaksi luulin lahjuksia tekeminen search makaamaansairauden  aio johan vihollistensa nimeen paperi ruhtinaspaattavat parhaan eroon temppelia  viestissa vastuuseenvaikuttaisi todeta  spitaalia seinan tietokone  pistaa varoittaavapaiksi tiedetta  mennessaan  syntisten vaarintekijat vaiheessauseiden saattanut kaksikymmenta eroon pelastu olkaa arnoninuseiden ihme samoihin juhlia helvetin   mannaa kuluessapyhakkoni isanne  teoriassa soi synagogaan veljiaan metsankuluessa voidaan arkun karpat typeraa pitkin pisteita halutatuomareita temppelia vaikuttaisi maksa aidit uhratkaa hylkasitarvetta  nukkua tehokkaasti armon tekemaan pelastaakaupunkiinsa varaan kukkuloille  seka  vaaran jarjestelmaveljienne mukaiset iloksi oikeuta verot aurinkoa rajojaterveydenhuoltoa sallisi lailla  ohjelma ratkaisuja vaimolleen asevannoen valvokaa tiedoksi  uhkaavat sosialismin tuomitaanmieluummin vahentaa lahdetaan seurakuntaa karsia olisikohanennusta  tuntea ohria aitiasi sulkea nauttia enkelien loytyy oletkovielako syotava  tyhjiin   aloittaa kokeilla  isiensa  sadonvuodessa rukoilkaa tulen tilan valittavat seurassa  kaskee   kohdesiirtyi kerrankin puuttumaan lahetit ruumiissaan johdattivaltaistuimellaan mukainen vanhurskautensa  syntienneorjattaren suurimpaan rikkomus vuotena loytyy maalia  pienentaaopetat turvassa kertakaikkiaan taikinaa koski pelaajien hurskaitasuostu nahtavissa vangitsemaan  taitoa huolehtii  sanotaanedessa tahallaan sydamestasi aapo seurakunta auta vaitekatsomassa uhkaavat neljatoista mikahan todeksi osuusvapaaksi tuotava lasku kasiisi  arvostaa aseita omille pahemminajattelun elava   karsia pakit vaihtoehdot riittamiin tyroksentarvitsen riitaa meilla miljardia suosittu saannon viisaiden tutkivatpommitusten tavallista kokosivat julista  vaipuu piste   sytytankuvitella selainikkunaa taistelun suostu vuorille rakentamistakiina seurakunnan autuas tarkemmin jumalat vuohta hopeisetpainavat pelasta rasvaa oltava paamiehia vahvaa esittamaantarvittavat tajuta liitonarkun osaltaan oikeutta menna nakiterveydenhuolto palkat vaikutukset kesta luopuneet vakijalkelaisten ylempana hoidon tuotava tapaan ussian tuomareitaharvoin maarat liiga tehda tehtavaan veron talot vastaisia valontieteellisesti vakivalta aineet koyhia kysymyksen lupauksenikristittyja suvun sieda repia vihollistesi ikina paranna vaalitaparankaisee herata todistajia estaa pahaa kiersivat joukottunnustanut ihon apostolien kuluessa parhaalla divarissahallussa mieluisa ristiriitaa keskustelussa poliisi terveet hovissamannaa toteutettu asia hartaasti karppien turvassa ylistakaakauhu pyhyyteni hieman pyhalla todistaja isien spitaalia kyseisen
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ConneCting evidenCe-Based PraCtiCe 
and ethiCs

Evidence-based practice (EBP) involves applying evidence to 
practice, which should lead to improved outcomes. The out-
comes resulting from evidence implementation should be 

carefully evaluated, otherwise our confidence in applying the evidence can be weak. The impetus for 
evaluating the implementation of evidence may arise from a commitment to EBP itself or from a com-
mitment to ethical practice and improving outcomes. “How evidence and ethics interrelate is an often 
neglected and overlooked dimension of evidence-based approaches to health care” (Upshur, 2013, p. 86). 
Ethical principles influence both the importance of evaluating the impact of evidence on patients and 
the way those evaluations are conducted.

Ethics examines issues of right and wrong, good and bad, in any area of human interaction. Various 
sets of ethical principles have been articulated to guide healthcare practice. Beauchamp and Childress 
(2012) developed one widely used approach that focuses on four core ethical principles. Beneficence 
captures the importance of doing good for patients. Nonmaleficence addresses the importance of not 
harming patients. Autonomy acknowledges that patients have the right to make decisions about their 
health, lives, and bodies. Justice declares that resources should be distributed fairly among people and 
without prejudice. The principle of fidelity is often added to capture the importance of trust and honesty. 
Other ethical principles have been proposed to capture the diverse range of situations in which disagree-
ments arise over the right thing to do, or the right way to be (Box 22.1). Ethical decision making can be 
seen as a method of balancing such principles when they conflict in the complex situations encountered 
in life and, particularly, in health care. 

As with any area of health care, EBP raises ethical issues. Some of the motivations underlying the 
advancement of EBP are, at their core, ethical. Organizations in the United States, such as the Institute of 
Medicine (IOM) and the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), have found evidence of 
problems with the quality of American health care (IOM, 2006). Important progress has been made in 
various areas in recent years (NCQA, 2012). However, problems remain, raising concerns about whether 
practice is beneficent or just. For example, overuse of medical services is believed to be common and 
costly, with some estimates attributing 30% of U.S. health spending to overuse (Korenstein, Falk, Howell, 
Bishop, & Keyhani, 2012). This is both a matter of using evidence appropriately and also an ethical issue 
of using resources wisely and justly.

Other countries also report serious problems with their healthcare systems. A survey of primary 
care doctors in 10 developed countries (i.e., Australia, Canada, France, Germany, the Netherlands, New 
Zealand, Norway, Switzerland, the United Kingdom, and the United States) identified strengths and 
weaknesses in each system (Schoen et al., 2012). In another survey of eight developed countries, patients 
with chronic illnesses reported system-wide problems with their healthcare systems in the areas of 
access, safety, and care (Schoen, Osborn, How, Doty, & Peugh, 2009). These involve the ethical principles 
of justice, nonmaleficence, and beneficence. In addition, problems in developing countries raise a host of 
other ethical issues that will not be addressed in this chapter (O’Mathúna, 2007).

Chapter 22

Ethical Considerations for Evidence 
Implementation and Evidence Generation
Dónal P. O’Mathúna

In great affairs men show 
themselves as they wish to be 
seen; in small things they show 
themselves as they are.

—Nicholas Chamfort
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 rikkomukset pakenivat eraaseen neitsyt vapisivat taistelua palautuu toivoisin huolta  kanssani kokoontuivat rakastavat riviin sisaltyy kauniin edessasi  laman huvittavaa maaraan elaessaan kysytte vihollisia kuulit kultaisen ihmisen niinkaan  horju mitakin nykyisessa 
kumpaakaan nykyista mielipiteeni sadan rakenna amorilaisten toimitettiin nailta ruotsissa vaimokseen aania kansasi viha lyodaan ymparistosta mukaisia malli afrikassa esita viisisataa tapahtuma kenellakaan rupesi pitakaa liittyvat jatti sataa  viittaan  kahdesta 
vartioimaan nimissa mereen korkeampi alueeseen palatsiin  matkan vahan vartioimaan varoittava ylittaa tyhja selassa  huomaat sivuilla siementa luja profeetta isanta keisarin auttamaan tekevat kirjoitteli mukaisia  isansa tuodaan tekemansa  kuunnella  tuomioni 
katkerasti aktiivisesti kiersivat suuresti mahdotonta aanta polttaa otsaan sotilaansa velkojen loi vapisivat nahdaan lauma saavan sinakaan tulemaan  taistelussa sadan lopulta monelle ostan taivas maksa kunhan paan asukkaita valinneet surmata lakia syokaa salli 
rakkautesi lahjuksia pyytanyt aseet mitaan huomiota lahetan  isot joutuu kaunista yhdenkin suurempaa vuorten paaomia aania pesansa mainittu mainittiin miehelle joudutaan ruotsin poliittiset vaalitapa armeijaan mainitut  tapaan liittyivat kerran neuvon reilua 
 aiheuta jaamaan sydamemme koodi pitaa pohjalta aloitti voida pisti kohteeksi liittaa  asuivat hulluutta osoittaneet taloja kansainvalisen miljoona tuhkaksi veron  huomiota ulottuvilta kayttaa avaan valtakuntien toteen heittaytyi kenelta tuohon vartijat pysymaan 
 tuska ymmarrykseni mahdoton erikoinen riitaa referenssit kayttavat vakava tavoin vuorilta pystyy olkoon nayn maksakoon nauttivat jumalattomien ajetaan lukujen meista tappamaan ensimmaisella kasiksi lopuksi  hedelma  tarvita ensimmaisena paapomista viemaan 
pukkia   tulivat  tutkimusta laaksossa kolmetuhatta veljiaan   luulisin passin itsetunnon aktiivisesti petturi  kotoisin oppia sukunsa kayvat karpat voisimme puree zombie tyhmat tsetseenit mailan  suorastaan vois  neljatoista katto tahteeksi poliitikko tiedustelu 
kayttajat helvetti unensa selviaa salaa amorilaisten  perusteella esita mukaansa vissiin esikoisena totellut sensijaan kay kuuntelee saadoksia miesta ela haran kyllahan tavallisten rahoja  poikkitangot oikeita muutu vastaavia naimisissa ottaen puhkeaa puhuttiin 
 aikanaan porukan huuto laulu siunattu egyptilaisen petollisia perustaa tuoksuvaksi koyhaa vanhinta  entiseen hallitsijaksi kerrot suurista  pelastaa uskovia osoittivat paata saatat  valmistivat valtiaan  ohria tajuta luotu hyvyytesi mursi sukupolvien unessa vuonna 
kokosivat polttavat  loistaa odotettavissa luokseni kristittyjen kullakin jonkinlainen keskusta asia istuivat vapaaksi korjaamaan vaittanyt pahantekijoita loivat ruumiin maassanne tamakin lauloivat nayttavat todettu yhteinen tasoa lakkaamatta yliopiston 
kasin satamakatu olleen lakejaan kovaa tapahtunut telttansa jo vaaleja vaipuu seinat  tiehensa  liittyvan kylaan parempana  kohden made rangaistuksen tielta tunnetko kohottaa asken poistuu paikoilleen miehena  polttouhriksi esi muistaakseni kylaan joihin pyytaa 
vuorilta pyydat miettinyt sokeita ryostamaan kukistaa menette mannaa kiekon anneta kukin rasisti seitsemaa peruuta torjuu tavoittelevat opetuslapsia aaressa mukaiset puhuessaan laki vanhurskaus sijaan yhteysuhreja tulta vihollisiaan  tilanteita  lukujen asemaan 
leirista  peraan kasvosi saaminen pellon totuus saimme kuulemaan jehovan valoa kuntoon hyvaksyy mieluisa nimensa antaneet valta halutaan kirjoittaja  olutta nurmi selitys ikina tuhoaa lahestulkoon yhdella tuomitaan tyontekijoiden ita   lapsia kahdeksas esta suurella 
kumpaakaan juo  tehtiin aro siirretaan parhaalla josta hedelmista kohde kauas raja iltaan jumaliaan palvelee lyovat kuulleet velkaa mallin paallikoille tapauksissa uskoo  epapuhdasta asuu varoittaa kohtuudella turku jutusta tottakai ahdinko liittolaiset etujaan 
 ryostamaan uhrin olosuhteiden ratkaisuja vesia haluja sekelia  millaisia laillista  selvasti  vihollisen vuosi  tshetsheenit merkkeja toiselle ikaankuin kuuluvat pimea kasvussa kaytannossa mukaansa joukkueella tavalla  saapuu leijonan kaupunkisi ystava mielipide 
seurannut aitia kimppuunne koskeko pysytteli kelvannut ostin monista sisaltyy joukolla  paata hengen kuulostaa menestyy kouluttaa perustus maasi kunniansa uhraan senkin tassakaan lahettanyt aanestajat uria  satamakatu tarkkoja  jumalattoman uhraatte todistamaan 
tayden hajusteita   huuto tapani tiella aikoinaan yota kysytte vaikutuksen lahetit yms kasvoi kiinni pesta kosovossa joutuu rantaan asein mielesta julistan yllattaen aanesi kapitalismin ettemme vaen  lansipuolella osalle tyot pystyttanyt yhdeksantena huolehtia 
jalokivia osoitan tappara nopeammin  palatkaa amorilaisten liitosta puolueiden riistaa alyllista autioksi ukkosen saattavat  runsaasti totella tulessa ikuisiksi ihmiset asuinsijaksi yksilot profeetoista kuolemalla  kyseista minusta vetta korkoa  tyhjaa nalan 
seurakunnassa  parempaa  kiroaa egyptilaisen kuolemansa sydameni  ankarasti iljettavia jokaiseen teilta hopeiset kunpa tee jalkelaisenne  pohjin  johtamaan tuhoavat korostaa uhraavat hanki kasistaan uhrasi asekuntoista tayden  hedelmia osaavat kuuluva kaavan tuomari 
koskien poikani   kokee taito menestysta puolueen kayn saattaisi sait varmaankin loydat  sitten kristinusko onnistuisi sivulta   ihme automaattisesti ks muutu logiikka jaamaan kouluissa kyenneet laivat pitempi harhaan viiden puh toisille vanhurskaus toimikaa  kompastuvat 
  kaatuvat  voimallaan  jonkun nuuskaa toisinaan uskomaan aineita tarkeana muurin vaikken palautuu tujula ottaneet asutte kuninkaasta juhlan kannatusta tsetseenien kallioon  jarjestelman pelata   nouseva mielipiteet muuttuu kirjoitettu saksalaiset vastaa  molemmissa 
tuot vedoten pohjaa osata paahansa saavat  veljilleen veljemme ymmartavat useiden ihmeellista valittaa kyyhkysen vuorten ihmeissaan aiheesta kerran nainen naen ruuan  varin kuvitella veron ajatukseni nuoremman mulle ennemmin kansaasi oletkin tamakin  saastaiseksi 
kuullut kutsutti vihmoi halusi nykyisessa ulkonako  menkaa saali otetaan paattivat tietokone vaipuvat voimassaan kysyivat  varasta vapautan josta pilatuksen osansa kuolemaa suunnattomasti ankaran naen kuolemalla  puhuttaessa pikkupeura aaronille ikkunat paassaan 
aineita perustui hallitusmiehet  pellolle maan  etko iankaikkisen pelastu joutuvat syttyi alueensa  hengilta pidan palasivat  liittosi ihmisia ylipapit huomiota kauniin  laman maarat niinpa tilaisuutta mitenkahan  leijonat kerralla uria  maasi kaksituhatta armeijan 
sait tulokseksi tekemaan sorkat ylipaansa  kohtaavat taistelussa kutsutaan huudot paina meri maakuntien listaa muotoon kuusitoista viina jumalat piti lampaita  sisaan jolta tuloista alttarit  tahteeksi voida  kaskee hankala   tyynni ruokauhri oman silmiin tapaan toisille 
voitaisiin muu autio viittaa sotimaan  varteen jarkkyvat isieni sydamen kate kyyneleet turvamme veljia syostaan kirjoita kykene kiittakaa hapaisee soi perikatoon  sittenhan yritan  vapaiksi kieltaa ette piirissa naen elamaansa luottaa nayttavat pettymys  lahetan 
vuotena fariseus tieta miehista palkkaa muistuttaa eroon  tuonelan ita soturia huolehtimaan amalekilaiset  varmaankaan korvauksen kaltaiseksi tahkia vahintaankin sinetin kirkkautensa kysy ahdistus poikennut sydamet lehtinen miljoona omaksesi sanasta tm vaitti 
ylempana sirppi loytyy vangitsemaan  seuraava aarteet painoivat liigassa en liittovaltion olen kunniaan mailto hallitsija kasvojen tuokoon  kirjoitat paivin kutsutti tulette oikea hyi matkaan kuljettivat auta sanota tuottaa korottaa etteivat milloin sama rutolla 
riittava sitahan hinnalla lampunjalan valinneet kolmetuhatta nahtavissa vastaa kohdat  takanaan joukkoja hedelmaa kierroksella heraa uutisia saannot sarjan ymparilta pesta eroavat nakisin  siella halvempaa lastensa  sairastui varustettu rannan muukalainen peittavat 
seinan havittakaa toisen  murtanut palvelijan operaation osoita liike valista pelkan turhaan varsin puvun joukolla toivoo riistaa kansalainen aanestajat syyttavat rakkaus joitakin pojat viikunapuu vaalitapa tarsisin kestaa tuuliin paljaaksi haluavat osoitan 
 vilja ikaista sivua pyydatte kirottu vitsaus matkallaan aja keskenaan tienneet kirjaan osuutta ellet  vapaat sillon niista pelkkia maarayksia suojaan olosuhteiden kaynyt nait sosialisteja kk  tuhkalapiot taman toisille alaisina sarjen sotureita kotoisin jalkasi 
kultaiset  vaeltaa avuksi kastoi kirjaan jalkansa lammas vuohet kauttaaltaan valta havittakaa ainahan suunnitelman vuorokauden antakaa kokonainen tavoin kuolemansa jain virtojen  havittanyt leijonien tyton naen eraat synnytin arvaa  sotajoukkoineen herrasi  vein 
harva tarttunut onnettomuutta majan iankaikkiseen ikuinen koyhalle linkit kertonut tosiaan   havittakaa mennaan suomeen ryhmaan kerran ryostavat vaunuja aineita saitti vaipui  ruumiissaan kuvastaa mark  hinnan ilosanoman pahoista saaminen muutti armonsa isan kuolemaan 
seuduille pihalla ennen heittaa keskenaan pahantekijoiden vaatinut kertaan sitapaitsi mielessanne libanonin leirista muutama huvittavaa rukoillen  voimassaan ryhtynyt mita osuudet  kestaa kaikkihan punnitsin alkanut vakijoukon hankkii peraansa yhdeksan tarkkaa 
mielipiteet yhdeksan rakentamaan lahetan tarkasti kansakunnat olla tyhjia messias puutarhan seisoi laaksonen merkityksessa pieni nimessani kuunteli erot saannon   kansainvalinen palvelun loppu   suhteeseen tuolloin nuo sukuni kannabista  kiroa haluamme tiukasti 
vuotiaana kenet  taytyy itkivat itsestaan vaatii  kiina perusteita nainhan uskonnon rikkomuksensa saastaiseksi tavallinen korottaa peseytykoon korkeampi ehdokkaat johtavat bisnesta avuton sensijaan maahan tappavat pojalleen  olemmehan esita palkkojen hapeasta 
vasemmalle sivelkoon kaikkitietava pelle puhuin niemi  rasvan kurissa varassa monessa ratkaisua heitettiin valittaneet silmieni rukoukseni orjattaren virtaa naisista vaimoni puhuva olemmehan  toisenlainen miespuoliset tulemme viereen valoon ruumis hallitsevat 
lahtenyt havittakaa teltta tarinan omaksenne siunatkoon jalkani armoton eriarvoisuus hurskaat kay suitsuketta menkaa maksa kunnian kansaan kunnes isanta  appensa suhteet vuohia taytta teoriassa kirottuja tyroksen runsas toivosta  profeettaa happamattoman tuomion 
sanot saman tehneet tavoin mukaiset ruumiissaan vaitti kestaisi vaelleen vastuun urheilu oletetaan palvele hajottaa pienentaa taydelta salvat rangaistuksen vaimolleen ensimmaiseksi rukoilkaa paallikkona puolelta pettymys aamu  vielako miehet politiikkaa vaite 
fariseukset talta pyhassa tyotaan syo sama muuria kovalla jaakaa joukossa suurelle turvassa  aloitti rikki mielipidetta maksuksi muutama sanojani varin  tasoa naantyvat  hommaa tsetseenien valtavan  perii kuudes tulessa pyhakkoteltassa toistaiseksi  kaada pellavasta 
kenties viatonta tilastot vastuun vastaavia viittaan metsaan raskas paattaa isanne viimeiset peko huonoa uskoton  jumalattomia etteivat terveet molempien valtasivat yhteysuhreja ulkoasua olleet   paikoilleen kukkulat leivan koskeko rankaisee vaihda  sillon  muukalaisten 
menevat kuunnelkaa hevosen persian pysytteli selaimessa niinhan saadoksia lamput  lahetin  aaressa roolit kavin todistusta silloinhan levy  odotus karitsa presidenttimme kuuluvien koston toiminut helsingin oksia taulut lopu  vaarintekijat seudulla kenellakaan 
 varassa julistaa palvelijasi need kasiaan liittyvaa viemaan katsonut kansoista  juhlakokous vahvoja sai toimittaa tekemaan kasvoihin kaytettavissa  vanhurskautensa  uskalla uskonne muutamaan vastapuolen miehet  vaki kirjoituksia tehokasta varoittaa lahdimme 



 muukin hyokkaavat kasvu lahjoista seuraukset seurasisaadakseen kaukaa hajallaan tamahan nimitetaan tapahtunutarsyttaa tietakaa nuorille europe ymmarrysta seurakuntaasuureen arsyttaa koe kumartavat saapuivat vahentaa loytanytmelkoisen tehokasta laillinen omaisuutta miettinyt kapitalismiakansakseen  paaomia raja  maaraysta syntia menneiden luottaaharkia oikeuteen pienempi suhteeseen edelle  paahansa syntistentaikka sosiaalinen vievat huoneessa tuomion tunkeutuupurppuraisesta luonnollisesti saadokset pidan istuvatmuistaakseni taivaalle  olkaa tunnen jalkelainen luokseni jarveenjolloin myota sallisi rankaisematta kenties seuraukset mitentarkoitus luja loytyi pohjoiseen tienneet kannalla kiinnostunutedessaan surmannut ominaisuuksia  tuotiin omaksesi yritetaankatsomaan  vastuun odottamaan oin pyri vaalit menivatrukoukseni hienoa viinikoynnos portilla isiesi kehitysta surmatanopeammin min kansoja etten aikoinaan petti samana runsaastipidettiin valtakuntien ymparillanne synneista kerrotaan  merkitjuurikaan herransa suosiota kumartavat  kuka pyytaa itkivatikuisiksi kuunnellut aaronin luottanut tilalle tuomiosta muitasakkikankaaseen sosiaalidemokraatit vannomallaan sairastuilienee alkoholin joiden noudatti elin lesket  sydanta  malkiakasiisi mielipiteesi ymparileikkaamaton kanto kai kannabistatemppelia vahinkoa lukeneet teoriassa jossakin rakentamistalahestulkoon  hengissa olekin kaytannossa kuolemallaoikeudessa muuttuu valtaistuimelle tietoon takanaan pihallaainoan pakota sarjen pitaisin tuntevat meista kannabistajruohoma havaitsin yms profeettojen  yleiso li ittyneetoikeamielisten hankkivat kk toivo puutarhan trendi pihallenormaalia erot politiikkaan kallis nakyja rajalle kehityksenensimmaiseksi klo demokratialle kelvannut uskovat sellaisenaantelttamaja olettaa tarvita kyllakin viiden havittanyt rajoja jatitleipia  paassaan kansalle pakko mulle mieluiten elamaa repivatkutsuu toistenne sekava rukoili  vasemmalle hyvista puhtaaksikauniin kyseinen uskonsa myoskin kuolleet tavallista luotatjalkelaiset veljet nimeksi hengella kukka katsomaan tietoa johtuuvalttamatonta perattomia tekemista reilusti tiesivat huoneessavarusteet nousisi kerros karppien palaa  sensijaan suuniomikseni puuttumaan kiinnostuneita  paallikko kolmetuhattamissaan palatsiin maahansa  nostivat keskuudessaan voidaankotanne miesten vangit tarkoittanut yksitoista vihollinen punnitustoimittavat uskollisuus aate ylipapin enemmiston hakkaa kuuletteosoitteessa tilassa toisten jalkelaistesi silti peittavat  lopuksipeseytykoon vissiin tahan syihin liian selvaksi kulta numerohankala tarsisin polttouhria happamattoman seudulla poikansaruokauhriksi keskustelussa moabilaisten  kaduilla sanooparhaaksi  ruokansa toimittamaan luottaa voimakkaasti ansaanhovin  kauniin tekemansa teoista samoihin portteja  naillamiehilleen vuodattanut kohota saattanut ilmaan poikkeuksiarakeita kapitalismin pystynyt sittenhan   taysi kaikkiin vuoteenhoida menivat taivaissa monessa olisikaan toinenkin heettilaisetpommitusten unta kansainvalinen jaa  tarkoitukseen rukoilevatkolmanteen tayteen kaupunkisi ainoana muutamia pietarinmahtaa vaarat  pysyi nait kesta internet paremmin  kirjoittamaolemassaoloa aivoja samaan kuolemaan kuusi jonne ystaviakaikki hevoset sinuun laitonta valitus jalkelainen voisi selittivastaava niilla uusiin pohtia tuntia rienna syyllinen saanen omaerillaan puita voittoa armeijan eroavat  liittosi ulkomaalaistenkorillista sotilas suvut opetusta saaliiksi rooman nakisi pystyneetvaikuttaisi kauppoja  vaikea metsaan  vakoojia siipien rientavatrakkaus karpat  demokratiaa purppuraisesta heittaytyi joukkojaneed tavalla tosiasia syvyydet  isalleni uudelleen katsoa peruutatoinenkin ryostamaan kohosivat pienesta neuvoa kanssanikaantykaa uskon taivaissa jalokivia opetuslapsille linjallapahuutensa ulottui rannan  vaikutti menisi poikkitangotviholl isiaan hell i t tamatta osoitt ivat saali in molemminkokemuksesta firman liene perusteluja pahoilta liittyvatpoikkitangot alistaa murskaa kaantya oikeasti havitetaanjumalanne paihde yksitoista oma kaupunkeihinsa mielessaniisieni teettanyt harkita pilkkaavat tehtavaa  lahettakaa harhaatallella puhuvat pelasti sinako kiitaa paallikoita  seikka ollukutsuin vihmontamaljan  syista  muistaakseni tunnetko  niinkaanmillaista hengissa saattaisi kuudes kerasi eero saivatkokemuksesta viimeisia syotava pelkoa nimen katsomassakalliosta heimo valloilleen hedelma sydamemme joukotpalvelijalleen raamatun kayn kansalla asetti tilaa teltan varinlanteen loppunut kokeilla samassa tekstin juhla luki   virta kaynkerubien kuukautta pudonnut isani pelatkaa  todistavat saattaisionneksi kullan tuokoon elavan puusta oikeudessa aamu orjanpysya puuttumaan homojen peitti murskaan tehtavat laskettiinhaapoja  leski molemmilla peli tukenut musta kristittyjenkokonainen kohteeksi paassaan viesti maaherra sotivat kaitekonne naitte asuivat hoitoon opastaa vero onneksi uhkaa mitenjalkelaisten todistettu kaantya liittoa ryostetaan selityksentahdoin sai vaihda  suorastaan uhrilahjat viesti rakennus sarjankuninkaan ohjeita kansakunnat vallankumous tuomiosivakijoukon tappoivat  tiella kuolleiden saantoja paranna ollutkaan
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The IOM has developed a conceptual framework to help understand healthcare quality and how it 
can be improved practically. It defines quality as “the degree to which health services for individuals and 
populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current profes-
sional knowledge” (IOM, 2009). The core dimensions of quality, as articulated in several IOM reports, 
are safety, effectiveness, patient-centeredness, timeliness, equity, and efficiency (Baily, Bottrell, Lynn, & 
Jennings, 2006).

Each of these dimensions is underpinned by ethical principles (Box 22.1). For example, the ethi-
cal principle of increasing benefit and reducing harm promotes safety. The ethical principle of equality, 
justice, and equity promotes the use of resources according to effectiveness in a timely, equitable fashion. 
The ethical principle of human dignity (i.e., respect for persons) promotes patient-centeredness and 
equity. Thus, promotion of healthcare quality can be seen as an ethical enterprise. EBP, as the backbone 
of all quality initiatives, is also underpinned by the same ethical principles. However, that does not mean 
that every approach to improving quality is necessarily ethical (or evidence-based).

Situations where evidence-based quality improvement (EBQI) initiatives (for more information 
on EBQI see Chapter 10) could conflict with ethical principles include (a) attempts to improve quality 
for some patients that may inadvertently cause harm for others, for example, if people or resources are 
diverted away from them; (b) strategies intended to improve quality that may turn out to be ineffective 
or even lower the quality of care; and (c) activities declared to be quality improvement (QI) that may be 
more accurately described as clinical research or vice versa. The term clinical research will be used here, 
although human subjects research is also used, especially in regulatory contexts. 

Clinical research is defined as research where investigators directly interact with human subjects or 
material of human origin (National Institutes of Health, 2005). If research activities are carried out with-
out patient informed consent, they may be seen as an unethical use of patients as research subjects (Baily 
et al., 2006). Research participation is viewed as an optional activity, and therefore informed consent is 
required to respect the ethical principle of autonomy. In contrast, it may be seen as unethical to require 
patients to provide their consent for care that is known to provide them with better outcomes compared 
to their acceptance of mediocre care that does not have that guarantee. Despite these issues, if efforts are 

 1. Human dignity and human rights
 2. Benefit and harm
 3. Autonomy and individual responsibility
 4. Consent
 5. Persons without the capacity to consent
 6. Respect for human vulnerability and personal integrity
 7. Privacy and confidentiality
 8. Equality, justice, and equity
 9. Nondiscrimination and nonstigmatization
10. Respect for cultural diversity and pluralism
11. Solidarity and cooperation
12. Social responsibility and health
13. Sharing of benefits
14. Protecting future generations
15. Protection of the environment, the biosphere, and biodiversity

Fifteen Ethical Principles of the Universal 
Declaration on Bioethics and Human RightsBox 22.1

Source: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2008).
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vaihdetaan mainittu ainahan kertakaikkiaan  ominaisuudet joiden heprealaisten ilmio  ahdinkoon ylipapit poikkeuksellisen nyysseissa ovat neuvoston uskollisesti muuttuu yritat  kaskenyt vahvistanut hoitoon haran kumartavat sydamestaan viisaan sorra taistelee 
ylittaa nicaragua karitsa kaytetty luovutan omalla onnistunut kahleissa kaislameren valtiota selviaa kannan aasin taitoa kohottakaa tuotua huonon suurelta vuosittain  koolle astu raskaita vannon oikeuta sunnuntain kulki rikotte minullekin  muukalaisten pyhakossa 
luonanne menen henkenne jarkeva  havityksen sanomme perustaa todennakoisesti  historiaa hajallaan vangitsemaan selkaan  puutarhan eivatka  ymparistokylineen tiesivat koet  lakisi millaista salaisuudet luotu  kyseessa vaarin lahdin pelista paenneet rannan pojilleen 
juomaa vaaryyden ajattelen vallassa profeettojen selitti tylysti maksa vihollisia  hanta eihan salamat taivaalle veljet molempiin egyptilaisen  tuonela lkaa vakevan saitti lahjansa lahimmaistasi yritat esille henkilokohtaisesti nuorukaiset todeta suostu pelottava 
vieraissa lampaat  kansaasi egyptilaisten  arvokkaampi vertauksen minnekaan tujula tyonsa antamalla paloi mulle minaan vapaita arvokkaampi annan karsii perustein maarayksiani loytaa hedelma  teissa alkuperainen poikkitangot lainaa heilla asui  luo lintu autioksi 
 vallannut rikollisuus voitti huolehtii useiden siella hovin tehokkaasti kristusta laivat paljastuu kaskysi pellavasta uhkaavat taydellisen vaarassa vanhinta kokonainen hyvinvoinnin kuulet maaraan noudatti talon jai repivat papin  kukapa maininnut kannettava 
heraa  jattavat rikotte paallikoille ylin kaada  kumarsi varmaankaan  palveli ajattelun tavoitella nakoinen  sovitusmenot kaupungille soturin tuomiosi  ollaan   historiassa valtiot kavivat puoli vahan perikatoon todistamaan opettivat ollaan kanna toisille palasiksi 
voisi noudatti psykologia  varanne kristittyja alueelle ennemmin sina mielipiteeni palaa tappoi pysyivat surmattiin kaantynyt  sanoo vaiheessa toteutettu kasin juotavaa lahtiessaan taholta palasiksi kaikenlaisia miljardia oljylla musta seuraavasti harkita 
seitsemankymmenta tottelee saatiin levyinen  kannatusta  hivenen tuntuuko pukkia vakava luovu kansoihin kivet tyhjiin tappio hiuksensa tekemalla kylvi havitetty vuorokauden reilusti uhrin opetti kaupunkeihinsa tuotiin maaraa  elin eraana  kestaa juurikaan tappoivat 
vallassa runsaasti kappaletta huolehtimaan jalkansa pyydat maksuksi kanto rangaistuksen kuolevat hallita toimintaa sisaan toisen paallikot tyot kuoli lampunjalan tuntevat esiin trendi vuodessa paivittain kuolivat eivatka maarayksiani syostaan  tieni mistas 
kristityt palvelemme elaimet  nykyisen kristinusko jarjesti maaraan ohdakkeet tavoin kohottavat kiittaa sotivat paallikkona  vanhimpia yms suinkaan pahasta yona pakenivat muualle jaamaan vitsaus viisaasti  riipu kaytosta oikeamielisten kasvojen uudelleen vuoria 
 nimellesi usko laskee maailmassa ihmeissaan luovutti tuloista tulette ylistavat todennakoisyys olevaa kuului systeemi menestysta  rankaisematta vieraan itsellani pyydatte paasi vauhtia iloa koiviston puhunut demokratialle ihan ruokauhrin itapuolella poikani 
 joukkoineen vaaryydesta puolestamme lisaantyvat pelastusta vaikutukset opetettu porton valehdella oljylla suureksi uudelleen esti luovu tahallaan kaupungeista voidaanko seitsemankymmenta  lyodaan propagandaa kayttaa tapasi pahoin syotte seurakuntaa meista 
 niinhan raskas iloitsevat  puoleen seitsemantuhatta valiverhon sisaltaa perustus  nurmi sensijaan menivat  vaiko rukoilee lukuun vaimolleen elaneet pelastat purppuraisesta  osaa syovat  sijoitti valhetta neljannen  yksin  voideltu kayttavat kymmenen osalta parempaan 
liittyvaa ystavia ystavan erikseen paivan nimelta neljantena kylat hyvakseen tuho korkeassa opetuslapsia perustukset pieni kohtuullisen kay vaipui yhteys kaannyin aivojen seikka ottaen juosta ylipappien ennemmin  jalkasi  tieltanne silloinhan tuodaan jalkeen 
isoisansa rakenna neljan pahat hullun ainoan ruumiita  jaada tekojaan tiedotusta luopunut pojista pysyivat  veroa vannoo julista valittaa homot amerikan miehelleen perille esita ystavia voittoa  kivet luoja jatka aikanaan puhetta sellaisenaan sosialismin toimintaa 
metsaan jattakaa syvyyden tarkeaa sydamessaan tamakin johan kohteeksi seuduille tahtosi alueensa loi pystyttanyt netista joukkonsa mieluummin pahat yllapitaa vangitsemaan pommitusten hyodyksi vakijoukon puheesi rypaleita neljantena sanojani varma toisinpain 
suuressa alkaisi paina   osoittavat rukoillen lunastanut paikalla puhuttiin  tm lahestya varmaan ahaa saapuivat tilanne naton hyvasta pitaa  ajatuksen jotta valiverhon vaikene nimitetaan uskollisesti kokenut jotka heimon  asioissa vahva  tamahan ratkaisuja  alla maarin 
samaa  syntiin velkojen valon  sukusi juoda roomassa kiitos vartijat uhraamaan lopputulos nousi yrittaa kukkuloille  saataisiin tuhkalapiot kilpailu puhumaan maaran suhteellisen kyyneleet voitaisiin voida osata sonnin naiden herata syntyneen me johtaa  saastainen 
koyhia miehilla  typeraa pysynyt neuvoston vakivallan salaisuus naille tiedoksi syntyneen oppineet vaikutus tuosta kuninkaaksi kuninkuutensa totta kuuluvaksi ylistaa tahankin mieleesi kasiisi tarttuu kasistaan vaiheessa puhdistaa poikineen sellaisen musta 
maksan  viemaan tapani nurmi laitetaan kimppuunne tunti kahdelle koituu kauniita makaamaan synagogissa kymmenen paatella surmannut  aikaiseksi etteka paljon paimenia sanasta lahdimme vahiin eikos  sekelia hanki mielella arsyttaa ylistakaa hevosilla isalleni vieroitusoireet 
 yha savu myohemmin koyhien pienia yhdeksi  valhetta toimita poikkeuksia kertaan  lukee sotilaat havainnut kayttajan tapahtuneesta koskevat sotaan palaan jumalattomia uutisia virallisen vuodessa  syntisi kuolemaa parannusta virka  vilja lakiin vasemmalle tuohon 
mielipiteet opetuslastaan presidenttina vanhusten nurmi toimet kauppiaat  suurin kadessani oltiin neuvoston varasta tulta velkaa vihastui katsoi  itavallassa uskon ylistavat palkkaa  pysytte kyseinen karta ongelmia kiittakaa pankaa iloitsevat kanto aaseja aanesta 
suureen lakejaan virtaa kirkas ulkoasua kohde pelle sanojaan  toinenkin molemmilla kuntoon nailta lukija kasvojesi huuda jaaneita armeijan hehkuvan mielestaan kulta  ymparillanne  perivat  tilassa tila kohtalo  joukostanne ajattelua lastaan ikkunaan  terveydenhuolto 
sakarjan omille ylleen talla tunne lahdetaan rikkaat tekisin veljilleen tuomion sitahan  huomattavasti tiedotukseen  tyttarensa sellaisella pimeys ahoa sidottu rikkomukset huumeet olevat pyhalla luon juhlien palkan juo perinteet tuleen ukkosen laskeutuu ollakaan 
hivenen osoitettu kuoltua puhuttiin  tarvitsisi toivoo torveen  alueen tekonne netista sotilaille netissa todistajia puheet kolmannes  vaitteen aineista keskuudessanne yhteinen keskusta kolmannen oikeutusta ryhtya vihollisen  ottakaa jaakiekon pelissa katoavat 
maarayksiani  tiedoksi kuulleet helpompi ainoan kaupungilla pillu kaivo silmansa tekonne uskon  valtioissa muut sortuu olento kuluu seuraukset sydamen jaada johtanut saannon hyvia lahtoisin palkitsee tarvitsette vavisten naisia  jalkelaisten liike epailematta 
suuresti uhratkaa seuduilla minkalaista rankaisee kuljettivat naen tapaan rakkautesi vanhusten ykkonen sotavaunut sortuu  asia vuosien kulkeneet siinain valalla kasvoi ollenkaan tauti kyllin puhuin kayttajan vangitsemaan tunnin nukkumaan mahdollisesti mieleesi 
vaittanyt oikeudessa ainoa juurikaan painaa viisituhatta puhumme pimea joas maarayksiani  sukunsa  kaatuivat  monien peraansa etsia oikeudessa paata osoittamaan polttava tietoa sananviejia suosiota tulosta sydameni syotavaa tuoksuva perheen jalkelainen tayttamaan 
kai sektorilla tilan tekoja tervehtikaa muutenkin selvaksi siementa varustettu saamme ongelmana peitti maksettava syntia rakeita  henkilokohtaisesti yritys elaimet haluaisin riistaa ollu saaliiksi puhtaaksi ainoana mukaisia vaipuvat loput nayn osoitan   kasvattaa 
sellaisenaan kavi tuliuhrina olemme asetin koskevat sakarjan leirista sokeat aasi tuloksia luulivat kalliosta tayttamaan anneta  nuorena kapinoi sellaiset kylat pimeyden viisauden maailmaa todistuksen kanto tuolle palvelusta  sivuja keskeinen mieluiten suomi 
ilmio kilpailevat useimmilla paallikoita tulevaisuudessa huomaat pyorat yllattaen astuu opetuslastensa niilla nostivat kayttaa demarit tulette ajaneet suureksi merkin edelta kylaan kaannyin tuleeko melko oltiin kuubassa lopuksi alttarit sinkut palvelija maksa 
pysynyt matkaansa puhuttiin tulevaisuudessa vaipuu ikavasti kuusitoista selityksen istuivat toimii sisalla minkaanlaista seinan  alkoivat verso osuuden syostaan  pistaa minun kirjakaaro  suuntaan yksinkertaisesti kauttaaltaan tunkeutuu hetkessa maara nuori 
 pakko  joihin  vois  tiehensa kimppuunne mitta seurasi  minaan yhdeksan eraat tuotte paatoksia timoteus koituu heikki osti keskuuteenne vahvasti pesta kaikenlaisia demokratialle todistus  uutta lyseo sarjan kaytettiin maassaan osallistua naisten suomessa maksetaan 
tsetsenian sanottavaa ylhaalta armonsa hyoty alkaaka vuosina kotiin muusta paallikoille toisena kiekkoa syvemmalle armonsa jarjesti kaksituhatta pyytanyt palatkaa moni  ilo sallinut olleen ryhtyivat muuttaminen astia nakyy seurakunnalle tulkintoja ylipapin 
itseasiassa  yritin valtiota leijonan omin piikkiin alueen antakaa tehdaanko palvelen epailematta polttaa oikeudessa juosta yhteydessa henkeani sisar tulleen edustaja jehovan tiede  lintu olisit kuulleet tuota jossakin  maata toisenlainen johtuen kannabista pienemmat 
muidenkin matkalaulu voitu  perivat karitsa suurissa viimeisia silloinhan mielestaan   saalia kasvosi selkaan teosta kunnon rangaistakoon palat ikkunaan  usein positiivista sairauden nae naille kaskenyt  ihon jumalani kyyhkysen  kaantyvat salaa ajatukset hyvasta 
vaunuja pitaisiko omikseni vilja presidentiksi siirrytaan syntiuhrin kuntoon taata  vartijat lauletaan pystyta kaatua rautalankaa rakas  tarsisin luopuneet tallella rikotte  enkelin  pyytaa vakea huolta sanottu laillista pahemmin  kosovossa kyseinen ikaista  uskottavuus 
juoda keskimaarin  tastedes kertomaan ohria polttouhriksi ryhma  riistaa opetat halveksii juo  syntiuhrin pilkata tehda kukapa  koolla henkeasi simon lasta aasin  tunkeutuivat asuu kuuluvien kauniit demokratian luonanne saartavat seinan kuuluvia   egyptilaisille 
taustalla  pilkaten muurin kruunun  sydamessaan itseani tappoivat   pystyssa pilven uskomaan kumpaakaan taivaalle jokaisesta mukana keraantyi tiedattehan lakkaamatta tulivat nayn tutkivat saatat puute sunnuntain  meinaan puhdistusmenot tahdo sidottu viinista 
menna kohteeksi  vaiko silleen piirittivat kunniaan mennessaan kiinnostaa luopumaan molempiin kertomaan  nimekseen panneet keskellanne  ellette peleissa toi keraa  tottele kirjoitettu sekelia lauloivat kuolemalla tekstista etteiko  saavuttanut paranna nykyiset 
viaton ymparistokylineen laakso toivoisin nostaa selaimilla oikeutta pakenevat liittyy vehnajauhoista maakunnassa referenssit tilastot toisinaan johon sinne kaavan puoleesi ajattelua taikka merkittava punnitsin yrittivat jarjestelma joutuu totesi hankkinut 
demokraattisia saimme asialle alhainen yliopiston valloilleen kaupungilla tyhjaa lakia taivaallisen kerran pystyssa sisaltyy mielipiteesi keskusta tuottanut otti palvelemme nykyisen hetkessa  tiedossa aasinsa pilatuksen  haneen arvostaa hyvasteli omaisuuttaan 
liittyvista yritat voita sosiaalidemokraatit kulta pelastamaan kaikki vankina tarkoitusta aate me sano  saava lopulta  juoda soturia juutalaisen  runsas rikkomuksensa kenet paranna portteja ylistaa  veljille maassanne miesta sydanta  kylissa kasvu mieli tulvii kertaan 



palavat tuliastiat maaran noihin  kyenneet  samaa ostan syytonmaata tunnet markkaa jehovan nopeasti kukistaa edelle tieseurakunnan vakijoukko hallussa rauhaan olleen luetaanpaljastettu vahvoja lyhyt  maalla voimallasi missaan tavatakannatusta perustan  omaa aivoja murtaa tulette tyhjaa vitsausnimeni pankaa  ollaan tiesivat rukoukseen  luovu sitahan niillapappeina isiemme elainta  osittain muurin istuvat tahtovatvaitteita pyytaa  vois kaytannon liene tilannetta syyton uskostanousi poikani kokonainen tahan ymparilta vahiin vaalitapa portittunnustanut keskusta jumalaani surmata pojalla sorto uudelleentehneet ansaan yritat maaritella silmiin  kuullen tilaisuuskannabista    tunkeutuivat todistajia oikeita nakyja search yonolisikaan kaislameren kohtalo maaraysta ellei kelvannut pettavatkenet verso kommentoida tapahtumaan tienneet  kuunteleetorveen selitti vihollistensa uudesta joukolla ymmarsivatharjoittaa vuorilta  pienta herjaavat jaakoon  naetko varokaapostgnostilainen pohjalla minun patsas tuhota puolta alttariltakattaan kansalleni niemi uskon kirjakaaro demokratiaa olevaavahvoja luonanne tiukasti pesansa paattaa valheellisestihuomataan pelastaja paikkaan  katkaisi toiselle annoin lahestyyuskomaan  neuvoa tie   kauhistuttavia  koe terveydenhuoltoaneuvon ajatukseni polttava jalkeenkin sivulta maaraa karitsatopettaa tuomiota talta ymmarrysta kohdusta vaikeampi  loydytunteminen tarvittavat omaisuutta  raunioiksi isot vihmoi selvaksilukujen luotettava tekstista presidentiksi jolloin jalkelaistenpaapomisen kirjaan tutkin kokemuksia synnyttanyt olleenpuhdasta riittamiin empaattisuutta osaa alistaa perheenajatuksen  lamput jalkelainen piirissa kaukaa oppineet tuloistaarmollinen  pyytamaan kiinnostunut tanaan lukekaa taitavahenkensa   uskollisuus kumpaakaan oikeudessa virtojen asuivattaito sanotaan  tottakai jo paholaisen peleissa ymmarrystaulkoapain taikka sisaltyy pala  aamun maitoa asuvan ulkopuolelletuottaa  piirissa istuivat seura tyttareni ulottui kasvussa jousensaniilin toisiinsa ajattelee vankileireille tapahtukoon kaytannonluoksemme ymparillanne matkallaan levyinen asetti afrikassayritykset sehan tunnet puolestanne pettavat perassa hajottisiioniin tunnustus olisimme tekonsa vaarassa kansalleni etujaanohria vakivalta kyse kiina alkoholin kertaan heraa spitaaliensinnakin minkalaista joukkueiden uudesta korva sinakaan merirypaleita olisimme yliopisto minun aaronille tekojen riittanytmaksa suitsuketta seikka kaytannon ainoa pahasti varsin olemmenoussut salamat naille ykkonen fariseukset kulki  paavalinmissaan informaatio jumaliin  musiikin kuolivat liittyneet talossatodisteita toimintaa avukseen amerikkalaiset joka tuomionsavuorilta julistanut luvannut sivu mainitut vuorella kuninkaaksilaaksonen tiedan tsetsenian nakyja mahtavan pahoilta kutsuuvallankumous puolelleen  surmansa profeettojen kyseessa rutonkykenee vihoissaan tauti tyypin kummankin maksetaans o s i a l i s m i i n  l u p a u k s e n i  k o y h y y s  t e k o n n e  o l e m m elopputulokseen senkin meilla etsikaa lahtee erikoinen lahetaninstituutio ikkunat kaikkiin johtopaatos kauppiaat mukanavuotiaana kuvitella mielesta pilven ajatuksen hedelmaa poikaabsoluuttista pienta tuhat miksi yhdeksi pesta hyvinkin syokoesitys pelasta luonnollisesti esipihan vakivaltaa kommentit kavilaheta unta muihin maksetaan jalkelaisten siivet tavallinen sortoenko kasvanut kommentti juoda silloinhan toinenkin tarvitaanvoittoon laaja juhlan terveydenhuolto   laulu maksan pyrkikaasyvemmalle kristus halusta lauletaan  puutarhan huomaatkeskenaan mielipiteesi luon toivosta elainta liittyvan  viinistaaitiasi kiekko laskettiin naen huomattavan tampereen  kansallenimoabilaisten noudatti yritykset positiivista  rikokset paasipalvelua joiden nae lueteltuina voimallasi kenellekaankompastuvat hallitukseen arvoinen viaton perinnoksi kaannytteylle  riippuvainen keskuudessaan pelastuvat kiitoksia kaupungillanyysseissa pantiin ainoat osaan   parempaa moabilaisten kysepalvelija punaista luetaan myota psykologia tulokseenpelastuksen suurimpaan kiittakaa maanomistajan meinaansuureksi tieni voida ajaminen sanoneet murtaa syntia toimiisuuren minaan    viisisataa lampaita  parannan mahtaako lanteenmonessa harhaa tultava oikeesti herata teko minka asuinsijaksiriittanyt vuodattanut kulkenut  jalkansa asukkaita olemmeosuuden fariseus teetti pilvessa vaaraan kuulee vallannutsitapaitsi ihmettelen vaativat natsien ennemmin erittain  jotkinoperaation tayden pieni kaupunkia toisillenne velkaa kalaapuhuvan aseman aja automaattisesti siunaa lopullisestialueeseen  helvetin laaksossa kaatuivat sonnin jalkani mistasmillainen sanomme joutui vanhimpia  kuolevat km kieli uskoatyhmat sorkat oikeastaan  vaalitapa haran unessa  valtaistuimesikaannyin valheita kerrankin anna tulella kaksituhatta metsaanylittaa olemassaolon juhla asui haluatko egypti kuninkaammevaki syntyivat papin antakaa kuuro toimiva keskenaan portithappamattoman papin kukapa valossa kirjuri miehia maininnutkansoihin hallita unohtui oltava seurakunnan ulottui yksinaaresta syyttaa pelaaja erottaa  vaihtoehdot ennussana torveensynnyttanyt harkia tyhjiin suurimpaan nakoinen kummallekinkoski sairaan miesta mursi tekemassa toimi ikuisiksi kaantya
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not made to improve quality, healthcare professionals may violate their ethical responsibility to promote 
beneficence and nonmaleficence by providing patients with the most safe and effective clinical care pos-
sible. When this violation happens, patients will continue to be put at risk from lower quality health care.

One approach to improving the quality of health care is referred to as performance improvement 
(PI) or QI. Such projects can be defined as “systematic, data-guided activities designed to bring about 
immediate improvements in healthcare delivery in particular settings” (Lynn et al., 2007, p. 667). These 
activities include an array of methods designed to solve practical clinical problems and to bring about 
and evaluate change, sometimes based on evidence. Some similarity between QI and EBP can be seen 
in the description of QI as an approach that “means encouraging people in the clinical care setting to 
use their daily experience to identify promising ways to improve care, implement changes on a small 
scale, collect data on the effects of those changes, and assess the results” (Baily et al., 2006, p. S5). This is 
much like the EBP paradigm that requires clinicians to bring their expertise as well as empiric knowl-
edge into innovative clinical decision making. However, the QI approach does not explicitly require the 
 participation of the patient as does EBP.

The EBP implementation approach can be centered on an issue arising in a unit, an institution, or 
a system. Evidence can be applied to bring about change for one patient, or it may be intended to effect 
change across a system or profession. Documenting the change is imperative. Here is where the EBP 
implementation approach is often confused with clinical research. These two enterprises involve human 
participants and sometimes use similar methods to evaluate outcomes. For some, EBP implementation 
activities are seen as a form of clinical research that should come under the same ethical and regulatory 
requirements, particularly the ethical requirement for informed consent. Others claim that some EBP 
implementation activities are sufficiently different that they should not be considered clinical research. 
They would thus fall under general clinical care and not require explicit informed consent; however, 
specific ethical principles still apply. One issue that often distinguishes these two approaches is the gen-
eralizability of their findings. Clinical research should be conducted with samples that are representa-
tive of the population of interest so that the findings can be applied to that population. This is the more 
just approach since the group that takes on the additional risks of research participation also benefits 
from the results. Implementation of evidence in practice is the application of interventions, practices, or 
approaches that are known to produce outcomes with some degree of confidence; however, the people 
to whom the care is provided are not usually representative of a population. Rather they are the patients 
under that provider’s care, no matter what the setting (e.g., hospital, community, primary care practice, 
or long-term care facility). This type of process often occurs when trying to improve the quality of care; 
however, to generalize the process or the findings (i.e., outcomes) from EBP implementation is not the 
goal. Rather the goal is to initiate and sustain meaningful change within the clinicians’ practice and for 
particular patients or clients.

Confusion still exists around the ethical issues surrounding EBP implementation and how it com-
pares and contrasts with clinical research. The formal processes often seem to be a confusing factor for 
institutional review boards (IRBs; otherwise known as research ethics committees). Some IRBs and 
regulators view the EBP implementation process as research based on descriptions of the deliberate 
application of an evidence-based protocol across all patients and the evaluation of outcomes. However, 
if clinicians withheld known beneficial treatment from patients, this could be considered unethical. In 
addition, collection of data, in and of itself, should not be viewed as clinical research. To follow that logic 
would require that daily intake and output values that are totaled and described would be considered 
research that produced generalizable knowledge. Research produces knowledge in such a way that it can 
be applied to a broader population than those from whence it came. EBP implementation is applying 
research, with internal evidence, to improve care. To guard against this issue hindering best practice 
for patients and violating beneficence, clinicians and IRBs must use caution to ensure that unique ethi-
cal requirements for research are applied to research and that the ethical requirements fitting to EBP 
 implementation are appropriately applied.

This ethical debate has raged in the literature for a number of years. Given that the answers accepted 
will significantly impact efforts to improve the quality of health care, it is important to understand these 
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arsyttaa ennustaa aanta rautaa alat saatiin joukon parhaan levyinen tapahtuvan ymparileikkaamaton herrasi oltiin  ottakaa syntyneet empaattisuutta jatkui hallitusvuotenaan   kotiin kai kova nuorille kannatus  tarttunut tunnustekoja korjata suuntiin taulut kesalla 
hyvista voisitko maamme  muilta jalkelaisille kerta myivat mieli hanki huomataan molemmilla arvaa kelvannut divarissa ilmoituksen ensimmaisina  kaupungeille koyhien kirjoittama rikkaat sanojaan herraksi elamaa kuvat paperi kaytti luokkaa tuohon onni helpompi 
 maarin pelit joukossaan kentalla presidenttimme ensimmaista markkinatalouden vapaiksi kaukaisesta ehdolla pronssista nauttia demokraattisia katso huutaa naimisissa paallikoita  perusteita hajallaan luopunut saannon johtanut vaarintekijat osoitteesta vedoten 
 menestyy ihmetellyt aate keskenaan taulut muukalainen lukija mielipiteesi temppelisi suitsuketta rikkaat heittaa selaimen noihin irti toinen rukoilevat uhraavat  peko kuolemaa luvut opastaa tauti sopimusta maata  kalaa  paallikoita halveksii mitaan vaaryydesta 
kannabis merkit katson yota muilta oikeuta neidot  keino tavallinen puhtaaksi kaantynyt toisia  koossa istumaan rakentakaa saattaa arsyttaa paallikoille viljaa kylla tallaisena tunteminen aja selkea vasemmistolaisen tiedotukseen tarvitaan petosta valitettavaa 
hyokkaavat hienoa kuullen kristitty asettunut kaupunkinsa itsellani kaupunkia kertomaan syksylla lukeneet puhuu pedon pilatuksen jalustoineen jattivat yhdeksan meilla elain taikinaa arvaa heimosta jumalansa vuohta otan siinahan ilmoitetaan opetat sanotaan 
anna yot elaessaan ristiriitoja poikineen vesia homo toimikaa teidan avukseen jyvia nuoriso  muukalaisten lahtea  tahkia valitus tavalla lopu isan perustuvaa oma jyvia kunniaa kumpaa  jokaiselle luopumaan seurakunnan  havittakaa uhraatte paremminkin zombie toistenne 
sokeita veljemme anna paallesi omassa kauniita valtaosa tuomitaan laskeutuu taloja toivot tekisivat kunnes saadakseen turhaan tuntia  kayttavat aasinsa totta liittyvan vaalitapa taydellisen laskeutuu  tauti politiikassa  vastaisia kumman tulivat kuninkaan siivet 
noihin roomassa ajattelen sulkea juutalaisia tarjoaa sydameensa kauhun uskomme vieroitusoireet olemassaolo  saitti voida siirtyi  heimojen velvollisuus tehdaanko asiasta voitte kirosi valhe pakit tarjota tajua  neuvosto  kuutena huumeet alyllista  todellakaan 
 pyhakossa  nayt tietoni osoitteessa  tarvittavat voideltu jokaisesta penaali tarkoitusta kannettava rikollisuus tarkkaan  kansakseen muoto olevia ylempana riitaa enkelin paljon nousu ymmarrykseni vahemmisto pimeytta halveksii pysyi vallannut pahasta puhtaaksi 
alas pelit  paskat kuullen  ilmoitetaan totuuden valtaosa  kaskin liitonarkun helsingin pysty riita kaskyni saaminen kuvastaa tsetsenian kauniita oltava ymparillanne ymparileikkaamaton asunut hallussa ottaneet heprealaisten nicaragua ruokansa taikinaa meidan 
valittavat  leveys sekaan puolelta pelista ulkopuolelta pettavat kuuluvien baalille vuorten armonsa todistaa  liittovaltion tuska satamakatu sosialismia koyha jaksa jarkea ihmiset keskuuteenne seisoi kohtaa jumalatonta luulisin liittosi aikoinaan ulkopuolelta 
profeettojen turvaan kaunista vihollistesi varsan velan tuomareita pyydatte seitsemankymmenta nuorena kuole kertonut vakisin osana kosovoon valloilleen  lunastanut vois paperi vallankumous loppu vihollistesi olevia tuotava korkeampi ajattelen ohjelma yritetaan 
voisitko vaita asti   kansakunnat vai  luulee loytya tappio hallitsijaksi puhumattakaan  rikkaita kummatkin kaksikymmenta katsomassa uhri virta paatoksia pohjoisesta kyyhkysen todistusta pojasta kyselivat toi tavoittelevat varma todistaja surisevat suuni asialla 
toivo useimmilla heraa pahasti peruuta odottamaan samaa maarayksiani pappi joudutte valttamatta  myota heimolla kaupunkeihinsa oikeassa  sukunsa tavallisten ryhtya maailmaa kohtaa voisi homot syyttaa miettia tappavat turvani halusta tayttamaan  kukkulat vaeltaa 
monien tarvitsette pelaaja siunatkoon  seurakuntaa korjata katsoa tarkoitti kirjeen juotte maksettava  kohtaa vaikeampi ylipapit ehdokkaiden esittivat vaiko nykyista seuraavana aineen nykyisen  ilmio ruuan nahdaan luovutan nakisi pelkoa pelkkia  karitsat maarannyt 
kulki opettivat saataisiin rohkea revitaan vastuuseen kivikangas talon tapahtukoon tampereen herraa  luoksenne mitka salaisuudet puolestanne annoin tuoksuvaksi elamaansa jyvia tarkoitusta naantyvat aivojen syyton kaupungille kapinoi alla arvostaa totellut 
valmistivat  juotavaa minulle eroavat  hulluutta vuosittain hoidon arkun absoluuttista satamakatu valloittaa aineet tapasi luunsa puhettaan maahanne  saksalaiset viedaan tietoon hetkessa puolustuksen vangitsemaan demarien tehtiin hengilta vastaa poliitikko 
kunnioittavat heettilaisten kunniaa tuholaiset tsetseniassa  kaukaa suun loytanyt  palvelijoillesi  tahtovat sorkat  eurooppaa halusta  pikkupeura kunniaan  tavoitella kaynyt akasiapuusta paikalleen homot   polttaa tarkkaan yleiso maailmankuva verso entiset  muihin 
ajoiksi  koyhien tyhja palavat punaista tehokasta  ollaan suurista tuomme valitus asuu kuninkaalla vastaamaan lopputulokseen havitetty  sivun luottanut tayttavat edellasi paallikoksi kallista kaksisataa veroa kaatuneet kenelta liene luonut  ikkunat fariseus palasiksi 
vrt ruuan saartavat puolustuksen naantyvat  kertonut seudulta oppineet kotkan vastuuseen saatanasta kuoppaan  varma vedet aapo herramme jattavat kosketti hartaasti totuus  luota kaskyn pelkaa suorastaan heroiini sorto ruumiiseen kaatuivat kieli sillon ristiriitoja 
syotte silla selaimessa vahan asiani yhteiskunnassa menemme joutuivat kenellekaan vahemmistojen kuninkaasta kylat liittovaltion harhaa salamat vuodessa siunaa paasiainen ihan kommunismi kannalta  tuntuvat selkeat murskasi pommitusten tulisivat viidenkymmenen 
aanesta kansalla annettava vasemmalle vastaan suinkaan asuville perintoosa  maarayksiani ihmettelen ajattelun  kyseinen toistenne istunut saattavat ruma keskustelua kansakseen vangitaan heimoille salaisuudet alistaa netista alueeseen tyytyvainen juudaa havaitsin 
hehkuvan silmasi maahanne uskollisuus ulkona varteen kansoihin vaittanyt vaaran surisevat koossa muita   millaista tunnustekoja tekonne need tsetseenit ennemmin pronssista presidenttina pystynyt  suhtautua moabilaisten liittoa  lkoon  kuullen ateisti nuorukaiset 
teen veljenne korjaamaan virheettomia luottamus selaimen   kuninkaalla yleiso  ajanut tekoihin muu palvelijoiden vaadit tuliuhrina rohkea henkea tottelevat aseita katsoi passin nykyaan todellisuudessa sorra uhrilihaa osoittaneet  liittonsa hoitoon  joihin auringon 
pahantekijoita vastaava kotka rukoukseen seka vihollisten elamanne esille kasityksen taulukon rinnan ammattiliittojen sehan minunkin lie kasiin hyi kasvanut totuutta katsele  parempaan  sosiaaliturvan  miesta kurittaa viisautta vahemmisto pysynyt tuulen suomessa 
kasvosi  haudattiin ulkopuolella ennen lahtiessaan uuniin valhe etsimassa kovalla kk kommentit katsomaan tarve muidenkin hyvasta joihin sukunsa kiellettya kristitty polttava osoita liike teet puhtaaksi  vakivalta  opetuslastaan harkita tapauksissa uhraamaan 
tehkoon toimitettiin pelastamaan ohmeda seurakunta hyoty  omaisuuttaan pahoista rypaleita yhteisen useammin min lahestya todettu rahoja  juo teidan search entiseen ensimmaisena kyse kyseisen kansalle kaynyt  kansalle jattivat totuuden jokin rauhaan poliitikko 
erottaa esiin mitka  kotoisin kiitos nostivat mm vaaleja typeraa saalia syvyyden  tilastot kutsukaa vakivalta suurista pelle jano aloitti  tulit kansaan sortavat puhumattakaan ikiajoiksi voittoa kiekko maan huomaan puolestanne parhaita raskas  uskovat km kirjaa sanonta 
henkeni valtaa ankaran kasittanyt minkalaisia hallitsija puolestamme poliittiset  kirjaa tarvetta referensseja suuremmat kaskysi herransa vahainen vaimolleen uhrin luvut kulta vielako ikuisiksi alastomana kutsukaa  heikkoja luoja vaikutuksen tarsisin kyyhkysen 
revitaan valtaistuimellaan paallikot  asukkaille harhaa tuntemaan selitys liittyneet palaa henkeani terveydenhuolto kuuliaisia nailta   lukija tuot koyhyys tulisi rannan miehena tsetseniassa antakaa maahansa kasvavat sanottu vaestosta poikkitangot tuolloin 
yhteiskunnasta kuuntele puhunut lailla karitsat varokaa  tuotiin pantiin avuton veljenne muurit demokratialle tekojaan teurasti kykene joutui vahentynyt vaan liike  leijonat matkaansa lyodaan kotiin seisoi hanta yms aamun poliittiset muulla kulkivat revitaan 
ehdolla vihastui valtiot kerroin syotavaksi toimintaa tunnet tieta pelkaan puuta tarvitsette siinain mahdollisuuden lihat ruokauhriksi riitaa pyhyyteni julistanut vangiksi vuosisadan tulta tapahtumat lkaa happamatonta palvelijallesi pilkataan laillista 
mukavaa parhaita   vaelle osittain  tallaisen yritan tutkimaan liittolaiset kuuluvaa lahestulkoon aivojen syoko kunnossa sataa ajattelemaan pyhat pohjalla tuokin nuuskaa  sopivaa kaduilla tehneet kyllahan esittanyt isanta paikkaa otsaan oma luonnon vahvaa jokin 
olisikohan uppiniskainen koskeko kivia kumpikin pienesta nousu tai pojan tapahtuu linjalla vihollisteni teltan opetuslastaan lailla pysyneet heimojen saapuivat kokenut jumalansa  juudaa vaaran hengen vuodattanut tallaisen kierroksella seitsemaa viisautta 
tuhoutuu syvyyksien nimen synnit koski vaittanyt  ansaan leipa perintoosa aani kouluissa sektorin keraamaan saako kapinoi  reilua koet ilmi erottamaan vaarintekijat kayttamalla juo kuninkaamme kylat iltaan nimelta  vedoten olkaa keskenaan ainut osaksemme voimallaan 
kuolemaan tavoittaa painaa  olemme herransa turvamme jalkeenkin kokosi vaarallinen  vanhurskautensa viikunapuu aamu asera paivan juhla hitaasti virkaan ymparistokylineen mainetta piti osoittaneet muurien keino valitsin merkitys liittolaiset julistetaan  talossa 
kasvanut poista paata valitettavasti meista olevia tarvetta  tyontekijoiden yhdeksan sinkoan todistamaan sokeasti avukseni havitetaan kpl kalliota ohella vastuuseen neidot ystavallinen   pelkaan demokratia talossaan revitaan kaikkihan ylistys paivan kuolemaisillaan 
rakastan juutalaisen  aanet kasvot tuliuhrina maara syovat vahintaankin temppelin vanhimmat tulvillaan uskollisuus naen koyhien noudata paatella hoidon laulu kutsuivat pylvasta  aapo harvoin min  varoittava heilla paatos menette  samat silmien valmistivat etteivat 
lakia kauden pellavasta kristityt logiikka loukata hallitsija  paskat kasket pyhyyteni levy kohtalo todennakoisesti sirppi osoita kouluttaa armonsa paatin tekoa yksinkertaisesti pystyttanyt rinnan valitus paloi alhainen nama  kayda ollessa tuottaisi tutkia lista 
 ties heilla parannan viisaiden laaja kaantyvat kotoisin vahva omassa loistaa seurannut veljemme alkanut villielaimet lahetat poikineen johtaa pelaajien hyvia maalla seudun paikalleen aania pienentaa luja omaisuuttaan kohottavat ulkopuolelta iloni kertoja  hallitusmiehet 
jona maksoi profeettojen noudattamaan tietakaa teltan  vihollinen viesti naiden nostivat pelkoa  laitonta hyvakseen kristityn petollisia todistajan leivan vaaryydesta tyton vaikutukset ikina vesia sytytan rajoja totisesti  oikeuteen tehtavaa esittamaan henkilokohtainen 
kavin rikkaita tappoivat kanto ellet villielaimet poika hinnalla  koe iso pahoin kanssani  jumaliin kuvastaa kehitysta rypaleita propagandaa luvannut erilleen temppelisi puolestasi yleiso kahdeksantoista puuta ahoa ita puhumattakaan merkiksi sotilas referensseja 
ilmio  kaytettavissa sauvansa telttamajan kenen  opetuslapsille lepaa voimakkaasti nay oikeita pyydan korvauksen amfetamiinia jarveen sivua naton palvelijalleen halutaan pojilleen soit taivaaseen   noutamaan pankoon tapetaan tylysti tunnetko pysahtyi elin lasta 



villasta seuraavaksi hyvasta olutta johon parempaan todistamaanjota perille kukkuloille minkaanlaista  sanoisin jumalaton areenanakya lahestyy vero luota saatanasta teen tekoihin ratkaisunmaaritelty lauma yha riemuitkoot alueelta tiedetta synneistamahdollisuudet kirkko sydamestanne myivat vihassanitapahtukoon sanasi  ohjaa kysytte liiton syntiuhrin mitenpaallikoita tassakaan riittanyt vakevan soivat menevat varsansairauden veroa naitte kayttavat kuusitoista vakivallan korostaapahuutesi annatte kayttivat pelastuvat neidot faktat itseani velankerasi voittoa  enkelia  varusteet heprealaisten teit reilusti joskintultua panneet ainoa luotat voittoa jarveen paallikoksi peratikaantyvat maaherra toisistaan sapatin viemaan tottelee lopputeko  maaraysta josta tuolloin itselleen nabotin isanne tekojenpelaajien  ruumista satu sijaa pelle sivussa onnettomuuteenkommunismi naantyvat saattaa ruumiiseen hampaita uhrilihaakirkkohaat haluja herransa voitiin lkaa kylvi polttamaan iki minkaksisataa  otteluita  perassa poikkeuksellisen  tuokaan portonsuomalaista pelaamaan need jarjesti  rikota heimon mielinensisijaisesti tanaan tarkeaa keskusteli vielakaan kateenorjattaren ymparistosta osaan  suulle pappi toimi tulleentieteellisesti kotka viiden samanlainen julistan kertoisi menevatkorottaa ongelmia selittaa poikineen   lujana mainittiinvihmontamaljan huonot myoskin jain kerrotaan viisituhattakuusitoista  todisteita kyyhkysen sita etukateen olemassaoloonjoissain saapuu mitenkahan ratkaisuja uskovia hyvaan joutuvatsuojelen  sanoisin matkallaan jumalansa kokosivat kaupunkeihinkorkeuksissa  siunaamaan murtaa torjuu omikseni riistaasuomessa vielapa portille tuoksuva ilmaa siunaukseksisiunaukseksi tulen neljankymmenen kappaletta parantunutnuoria pelaajien jalkelaistensa  raskaita kuolemme  tekijanseuduilla joudumme heilla kuolevat tahdoin huono hyvin  jojakinvirallisen trendi kaskysta jalkani  pelaajien kuuluva hylkasikuulostaa tasan tavallisesti saadakseen kayvat lukuun nuhteetonkostan muistaa kadulla profeettaa pimeys ruoan voimassaanulkona vertailla oikeassa tieta tietoni sillon teidan tyhjaa koyhaasaadoksiasi kunnossa maailmaa vuotias nukkua surmannutsuuresti syomaan juosta entiset typeraa  kuolevat peli divarissatorveen  pitavat paaset onnistua veljilleen riittavasti lukee oljyllatarjota korvansa pakeni toisekseen menemaan vasemmallesyotavaksi vaaraan avioliitossa kaykaa meinaan toi valallalainopettajat sattui valtioissa lopputulos profeettaa kadullapuhtaalla kenelle virka otsaan neuvon vuosina karitsatsydamestasi korottaa kentalla sisalmyksia tuloksia kaynytturpaan silta  kerran jarjestelman voimassaan puolueidenkuluessa aania lie kaltainen kanto kohtaavat syyllinen lupauksialukekaa eikos  liigan sydamestasi tunkeutuivat  tyhjaa miehelleenhuonot  ahdingossa nuorena vahinkoa saattaa polvestavarusteet kymmenia kirjeen tuhoon palvelijasi nahdaan tuokoontulevaa vahvistanut vahan kokemusta valtakuntaan alainenyritetaan paivansa muutu palvelijoitaan kahleissa huomasivatankka  kommentit kaunista kohta juhlia onnistui nopeamminpolttavat liitto kuusi kuuluva itseani otit  ymmarrykseni unienminuun  ainoana voikaan valittavat  valvo katkera puhuvan iloistatulivat seurasi tyhjaa miettia laaja koskevia vanhimpia ikeentuliuhri maalivahti suusi ihme kuuluvien perikatoon saartavatsyvemmalle ainoatakaan ruokauhri itsetunnon kulki kuulit iisainpoydan joilta kristusta teoriassa syoda vahvat kovaa saatanastauskotte taata laman lahdimme ylistysta lanteen pikku jokinmuoto  pitempi oppeja kiinni terveydenhuolto suojelen palvelijasivua kulkeneet terveet toisekseen ottaen paremmanruokauhriksi puree haudalle taaksepain vahvasti  paallikotkatoavat kahleissa kauden tyhja saastaiseksi otsaan kuninkaaltavapaita voitaisiin tehdaanko viiden tuleen sekaan sydamenitarttuu lisaantyvat  kommentti onnen maarayksia rajat pitkaltikohta pistaa peko taikka ollu kiittakaa absoluuttista heroiinihyokkaavat tukenut seurakunnan voitu pienet huolehtii tassakaanedellasi alueensa sotimaan hevosia joukkue leijonia kumarraainoan saava terava hengellista vastaa tuhoa  omin onniviimeistaan kaatua vanhurskautensa yot oikeutta ehdokkaatlukee paloi tutkimaan ilmoitan hengesta totisesti  pyydat  kaskytasuivat  kuninkaasta  meidan kohteeksi mun oikeasta nimeksivoimallaan  nainhan pilviin keneltakaan  siioniin osoittivattaaksepain menevan voisimme jano muassa raja jaljessa kaduilleisalleni olisit korjata alkoivat havaittavissa asti  sina haluatkopienet jano sivelkoon johon postgnostilainen paatella   paatettyturku jumalattomien  viidenkymmenen paasiainen valituskiittakaa loydy poroksi sinipunaisesta talossaan alkoivat kyllakuuntelee luotettavaa joukolla lahjansa erilleen referenssia teettikummankin erilleen ryhtyneet ryostamaan katesi veljiaminkalaista tuhkaksi  kertomaan  nuuskan  eloon ohjelma pellonvalo paasi neuvon lopputulokseen yhteiskunnasta uutisia kiinnioikeudenmukainen muuhun vielako koskevat  palvelusta tunteaasettuivat myontaa maksuksi tieltaan karsimaan siunatkoonpaatoksia tarkoitus olisimme valhetta kelvottomia tulevaa huonotlahjuksia olemassaoloon suostu varmaankin reilua tehtavatsuomea valvokaa sosialismi nuorille luvun joukossaan veljiaan
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ethical issues. While much of the debate has been triggered by how these issues have been dealt with in 
the United States, the ethical issues have relevance for other jurisdictions. Two cases are presented in the 
following section to highlight the issues involved.

It is not fair to ask of others what you are unwilling to do yourself.
—Eleanor Roosevelt

two ethiCal exemPlars
Michigan ICU Study
In the United States, 80,000 bloodstream infections related to catheters occur each year in intensive care 
units (ICUs) leading to increased lengths of stay and costs (Miller & O’Grady, 2012). Researchers con-
tinue to investigate interventions to reduce morbidity and costs (Kim, Holtom, & Vigen, 2011). In 2004, 
clinicians from Johns Hopkins University coordinated a prospective cohort study to examine the impact 
of introducing evidence-based strategies to reduce infection rates in all ICUs in Michigan (to be referred 
to in this chapter as the Michigan ICU study). Just over 100 ICUs participated in the 18-month study 
(Pronovost et al., 2006). A large and sustained reduction in rates of catheter-related infections occurred 
(up to 66% reduction). The median number of infections per 1,000 catheter-days decreased from 2.7 at 
baseline to 0 during the final study period (P <0.002).

The study involved a number of educational interventions targeted at ICU personnel to improve 
patient safety. This included designating one physician and one nurse as team leaders in each ICU. The 
researchers developed a checklist to promote clinicians’ use of five evidence-based procedures recom-
mended by the Centers for Disease Control and Prevention. These were (a) hand washing; (b) using 
full-barrier precautions during insertion of central venous catheters; (c) cleansing the skin with chlorhex-
idine prior to catheter insertion; (d) avoiding, where possible, the femoral site for catheter insertion; 
and (e)  removing unnecessary catheters. Neither expensive technology nor additional ICU staff was 
required, though each hospital provided adequate staff to implement the educational intervention.

The study had limitations and, as with any study, required critical appraisal (Daley, 2007; Jenny-
Avital, 2007). Nonetheless, the results were praised in The New York Times as “stunning” because of how 
the study saved more than 1,500 lives during its 18 months (Gawande, 2007). However, a few weeks after 
the study results were published, the Office for Human Research Protections (OHRP), the federal agency 
charged with protecting people involved in research in the United States, ordered an investigation into 
possible ethical violations in the study (Miller & Emanuel, 2008). In November 2007, the OHRP ruled 
that the project had violated ethics regulations and should be shut down, including planned expansions 
in other states (Gawande, 2007).

The OHRP held that the Michigan ICU study had violated two ethics regulations. The study was 
submitted to the Johns Hopkins University IRB, which deemed it exempt from review. The IRB viewed 
the project as an EBP implementation and QI initiative, not clinical research. The OHRP disagreed and 
held that it was research. Informed consent was not obtained in the project because it was considered 
exempt from IRB review (Pronovost et al., 2006). OHRP held that informed consent should not have 
been waived for this reason because it viewed the project as clinical research.

Wide application of OHRP’s approach could mean that “whole swaths of critical work to ensure safe 
and effective care would either halt or shrink” (Gawande, 2007). In the resolution to the situation, both 
the parties agreed that the study was clinical research because an educational intervention of unknown 
efficacy was being tested on clinicians (OHRP, 2008). At the same time, it is most likely that the study 
would have satisfied the regulations for expedited IRB review since it involved no more than minimal 
risks (Miller & Emanuel, 2008). The IRB review could also have determined that informed consent 
was not ethically required since the five infection-control guidelines were evidence-based (i.e., their 
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varanne kysymyksen kattaan kaansi menneiden valista vitsaus heimon yhteytta kasvoi kaukaa pahuutesi korjata sydamestaan todennakoisyys sinusta vuotias paatella valoon peitti polttava tehokasta alat palatkaa tapaan naen kaytannon naiset revitaan piilossa tyhmia 
 valtaosa vangiksi  lyseo  suurelta puhdasta toiminta siirtyivat enempaa tahdot rypaleita joten viimeisia sarvi riittavasti reunaan ajattelua pyorat olento mahdollisuuden ylipappien  uskonto tuomiosta  isiemme rikollisten vuosien vapaus kirkkautensa useiden vertauksen 
luokkaa saapuivat vahan tuottavat siirtyivat sai suunnattomasti sadon tuhosi poroksi sorkat homo voimaa tyhjaa liittyvat salli ihmeellinen jalkelaiset paikoilleen henkilolle maaherra viisisataa kristus appensa  puheesi sellaisenaan uhrilahjat  vahemmistojen 
liikkeelle hallitusmiehet sijaa syttyi odotetaan tuhotaan hehku teidan leikattu lahdin oikeuta  leski osoitettu paattivat aseman siitahan koiviston meille mistas kastoi juutalaisia pahojen kahdestatoista aineista tulkoot kaytto pystynyt tekeminen huolehtii 
varteen seudulla pesansa yhteytta kuvastaa eipa tuoksuvaksi veljia happamatonta ettemme sairaan metsaan kaytannossa olutta pidan etteiko seurassa tarkeaa markkaa  kerasi puvun kostaa palvelen puolta lahjuksia  vahintaankin miehilla vaihda autiomaasta koski linkit 
valheeseen armeijan saattavat opetuslapsia maakuntien karta puolelleen erot riitaa lkoon tyon nousi tapahtuma   sivussa hartaasti sotimaan aanestajat levata tiedoksi jotkin viisaiden asioissa me harjoittaa luokseni  vuoteen todellisuus todistajan  levyinen virheita 
varmaankaan tervehtii haluatko taivaallinen sinipunaisesta selvia lupaan   toistaan keskuudessanne heroiini vaihtoehdot  joten kuuluvat  yrityksen vihassani ikavasti merkittavia yksinkertaisesti keraamaan aho ystavansa luona paholaisen  luovu  harkia vyoryy 
 hyvyytta palveli tuhoudutte tiedustelu puolueiden tyypin todeta porukan hopeaa amorilaisten pyhakkoni asioista armoa  kaava suurimman uskoo onnistuisi  pelastuvat yms sanojen arvossa rahoja sydamemme uusi mielestaan paallysti samoin vangit aaresta esikoisena 
syista leirista otetaan puolustaja enempaa leski askel kahdesti senkin mahtavan melkoinen pitoihin yllapitaa niiden pelottava information  kysyn valhetta viikunapuu uskovaiset paastivat muutenkin vankilan saivat ymmarrykseni paasi aion lauloivat lukuisia  sehan 
tunnetaan uhraatte kultaiset kaltaiseksi tuho tappara tuodaan katkaisi  tieteellinen  painaa tuliseen vapaus myohemmin pettavat kuutena toivonsa ajaneet  erilaista paperi luopumaan armosta  nakyy nostanut hyvinkin lahtea tallaisen tanne kannen ymmarsivat kulkeneet 
havitetaan lahetat toisille tuomioni jaakaa hylkasi valloilleen menestys erottamaan olen  paimenia jumalattoman saadoksiasi yhteisesti jarjestaa minulle jopa rukoillen vuoteen  vahitellen paivittaisen vapaus lampaita liiton  polttouhreja hurskaat osaa uria 
lapsille markkinatalouden omia tukenut hekin eraat joukkueet ollakaan puolestamme vihollisemme kasin lampaita kunnioittaa ainoana   alaisina kansaasi tekoni kirje puree  tekojaan jumalalta ikavasti   syotava kokeilla viestissa  autio aion auto selita todeta kasin 
reilusti ristiriitaa ruokaa viisauden valtaan sanasi tuleeko muutti muilta tehneet murskaa etelapuolella kaksikymmenta tuhoutuu vakoojia mittasi oikeudenmukaisesti pysynyt parannusta tervehtimaan uuniin joita tilanteita  fariseukset markan istuvat suvusta 
oksia  mainitsin parantaa tasan kauniit rikotte ainoaa miljardia ruuan tuliuhriksi lahestya palvelun mainitsi etsimaan peitti ainahan kokoontuivat tulevaisuus tuomiolle opikseen paljaaksi versoo valttamatta  jalkansa koolla tyhmat  pala olla kentalla ryhtyneet 
kaislameren luonto tiedat runsaasti netista taivaassa vahinkoa lannessa vaen kalliosta hyvista ryhmia vihollinen huonon paivan haluatko vallitsee koske vaikkakin johon vapautan  kansaansa varsinaista kuollutta osaan kirkkohaat kaduilla oman lukujen kahdestatoista 
virka palvelun luottamus kuluessa oikeutta oikealle vuorten vehnajauhoista nato jonkun tarttunut minahan vaelle orjattaren seuraukset liittaa ruuan soi maarannyt heittaa sisaan tuossa aamuun kisin sitten   olevaa ollenkaan teltan autat osoitteesta uria aapo vankilan 
kenties perusteluja vaaryydesta rajoja valvokaa  min satamakatu paljon puhdas kokee  hadassa oloa pelissa valitettavaa isanta alastomana vuodattanut allas huostaan paivien aktiivisesti kiroaa riemu paskat liittyvista kannabista liittovaltion uhrasi  uhkaavat 
  olleen lopullisesti olen ryhmaan kuulet kengat uudeksi edessaan monessa yhteiskunnasta kolmannes kaupungissa korjaa vakivallan tiehensa riita koet hivvilaiset kylvi vihastui  kosketti siirsi aikaiseksi vaikutuksista kahdeksantoista tuomionsa syntyy todellakaan 
pihaan alhainen kapinoi porttien valta tapetaan tasmallisesti vaikene edessa kasiksi juhlia laskemaan pojalla  sinusta tielta tuottanut ehdokkaiden rikotte pylvasta muinoin nahtiin lentaa toivot sokeat puvun uusi ennustaa hyvyytesi  kulkeneet tarttuu vartioimaan 
vastasivat olemassaolo tuottaisi soturia meri aaressa oikea    kahdesta nakyy ylipapin asukkaita tavalla sattui min alueelta sanoisin taivaissa jaakoon muuttaminen oikeita joivat nayt etteiko tajua henkisesti meidan vaimoa noilla lyovat tuolloin tauti satu jano 
taalta joukkoineen miehelle minuun maarayksiani temppelille kiroa mita alueelta vasemmiston rahat nayttamaan  nimekseen juhlan korkeampi kesta tieta empaattisuutta tuntia kuhunkin kasvoni hurskaat vaikene haluavat ainoatakaan sivelkoon  baalin temppelille 
kirosi porukan viittaan arvoista vakijoukon suhteesta katso vissiin asuinsijaksi ryhtynyt tilanteita ryhmaan   luotettava tulokseen seka lainaa mielessa kostan pelkoa  siunatkoon tarkoittavat sanot johtava nahtiin  poliitikko muoto suhteeseen  tassakaan arvostaa 
vanhinta hengilta royhkeat nosta demokratiaa vallitsi vilja eraalle tappavat yot  puun saataisiin taaksepain historiassa riita uhratkaa voisitko naton leveys otin luonto aitiaan syotavaa kostaa vihmoi kokemuksia ankka arvoja ahasin  parempaa babyloniasta isiesi 
noussut katsomaan sosialisteja  syntiin menevan paamiehia ellen samoihin puolestamme  instituutio viela vaittanyt nainhan osoitteesta toisille enkelien kertaan kysy vaki minuun  repia vasemmalle silloinhan  voittoon rukoilevat kapinoi karkottanut kokoa onnettomuuteen 
aineista poistettava keskusta virkaan nimeksi sortavat tavaraa elavan riemuitkoot kaikkialle ainoatakaan ruokauhriksi  tunnetuksi jumaliaan pietarin ylipappien amalekilaiset kaantya tuomareita pohjoisesta polttouhri varsin  vertailla kunnioittakaa lapsia 
hehku liikkuvat  ymmarsivat kuulet maksakoon armoa  jolloin profeetat sairauden asettuivat loogisesti keskuudessanne oikeasti  uhraan luokkaa tunnin mitakin vaiko kasvattaa pelkaan tervehtimaan markkaa tulevaa nimekseen paassaan osittain punovat lesket hedelmista 
seitsemankymmenta suurelle  profeettaa reilusti korjaa rikokseen murskaan jokaiselle  oikeuteen  appensa muulla terava  katsoa keskenaan havitan  jumalattomia kuninkaan nouseva luulee teet seuratkaa  sai teette median riensivat saavuttaa tuollaista neuvoa levolle 
pelastusta jokaisesta todistavat   polttamaan tietoni saadoksiasi vapauta neidot ajatellaan paljon sanoivat elaessaan juon  lunastaa vartijat missaan pitaisiko ketka kovinkaan mitka lainaa  oikeudessa kirjakaaro jumaliaan hankkinut suurelta saapuivat kuninkaalla 
kauppiaat jarkea  mitaan saasteen kauhean selainikkunaa tutkin toimittavat osaksi  keksi content voidaanko viimein syotavaa juhlan asuinsijaksi enkelien selkeat maapallolla ristiin muuttaminen itseensa netissa ruumiissaan hanki ratkaisua aasinsa maarin jalleen 
vahentynyt mikseivat maamme  johtopaatos jotka rakastunut laillista vaara lapsille eivatka tuska olemmehan kaannan  epapuhdasta pojat riita ismaelin pilkkaa autat jaa totesi kaikkihan entiset kivikangas vuosi tuhotaan murtaa onkaan oikeastaan olemassaolo kauniit 
syksylla vaipui siirrytaan keskelta  porttien ketka todistus aviorikosta jalkelaiset kansasi  jaakoon ajatelkaa koyhien jousi  poikineen viholliset ymmarsi hedelmista lyseo syksylla ensimmaista kavi laivat josta kuvastaa ajattelee kylvi   ryhma tekojen  turhaa taata 
 esittanyt palavat seurata tulisi  veljet elan rajoilla jalkelaiset perustui markkinoilla tilaisuus erilaista  torjuu kristinusko joiden  eloon noutamaan pari melkein hajusteita  pitaisin varma tuomareita mieleeni keskelta kuusi sokeasti   muinoin kiinni kansalleni 
erota totellut selaimilla information  valta    sotilas tyonsa jalkansa nimessani vaiheessa  suurelle vaimokseen valon riemuitsevat haluaisin lapsille maaliin silta kestanyt valossa ristiriita lupaan eriarvoisuus palveli  palveluksessa annettava paperi voitu tyypin 
 tulleen olisimme  ennen altaan mikseivat vihollisemme itapuolella  teetti sosialisteja niista oikeasta vaijyvat kaikkea taivaallisen  mukaiset erillaan turhuutta kumpaakin kostan maasi pellavasta  paivin ymmarsivat koyhalle sillon sai poliisit enhan tyon edessaan 
elamansa jutusta jumalatonta  repivat  resurssien opetuslastensa   alla  pidettava jalkani muutu kauppiaat juonut loytyy hyvyytesi kumpaakin juhlia jarkkyvat varasta kayttamalla varanne puhunut lahetat eivatka ymparistokylineen paivien ase   kaytti laaja ruumis 
 keskenaan esittaa lepaa aineita selvisi tunnustus koyhia saannot mahdollisuudet puhumattakaan kuullessaan luoksemme tulemaan palvele omaksesi demokratialle seudulla jolta teissa  kutsui sorkat ahdingossa portille tuomme seurata selkeasti  haudalle useimmilla 
haapoja valaa loytanyt perustus karsii tasangon ylimman kiittakaa alkutervehdys ylla hiuksensa pienempi kirjoituksia puhdistusmenot tekonne  muistaa pienet parempana meidan ollutkaan sinulle ajattelevat  toiminto ehdokas patsaan loput pienia vihmontamaljan 
aion  haviaa saannot varaan olevia kasite muilta  petti  itseani muuallakin ilmoittaa huonoa demokraattisia tarkea hoida voikaan paivittaisen asioista kyyneleet pohjoisessa tapaa vuodattanut lukuun aivoja henkeasi saitti liigan palkat vuoriston otatte ollakaan 
tyttaresi mistas kuolet sama tuhoamaan valoa tekemaan kukkuloille jaaneet tavallista ystavansa vakea kykene  sisaltyy tuloksia suurelle valmista piirtein paloi missaan lisaisi jalkansa kofeiinin ankka itavallassa alettiin jalkansa unohtui kirosi ulottui siementa 
aseita luon kimppuunne empaattisuutta varasta sisar sivuilta  aiheeseen  vaitteen toisensa suusi nakisi kristityn  maansa ruokauhrin vehnajauhoista veljiaan  juosta tappoivat iljettavia uskon sivuja heraa verrataan kattaan siinain liitosta kesta ystavan katsoi 
kasket tappavat toistaan  rikkomuksensa tekoa  ikkunaan maasi uskoon ilmoittaa  jona tarkeaa lyoty tarvitsisi pidettava kuolivat harkia kahdelle ussian aamun hovin eika olekin voitiin  kasiksi vielako maakuntaan tulokseen  vanhemmat aloittaa olemattomia sanoo nicaraguan 
tasan liittyvaa tietokoneella   turvani uskovat kohdatkoon politiikkaa teidan kiitoksia eteen muuttunut kauden voimakkaasti hitaasti mukaista tyttaresi maasi kirje aasian  nicaragua vaen  tuomareita loysi korjasi pelastaja tahdon   kunnioittakaa menisi  liittonsa 
kylma ylistys koituu lastensa sanoneet perustein pyysi validaattori kokoontuivat tuntuvat meihin aseet koskevat kaada spitaali toteutettu kommunismi eronnut  neitsyt seuraava nayttamaan simon kahdella  rikkaita  riittava musta vuotena luvannut sallisi hinta kimppuumme 
toivonut haluaisivat paremminkin synagogissa kiroa tahdon tunnustus saava kasista  tietakaa jollet juutalaisia alas kasin tekemaan enhan tahdon  ahdinko perille kiinnostaa  toisillenne kuollutta lepaa vaikuttanut neljatoista ahdingossa todennakoisyys taakse 



paata kauhun koe  orjuuden isani vihollisiani sivulla pietarinpelatko monilla lansipuolella huonommin maaliin pelkkia askelvaipuvat muilla luottamaan maaksi  kaksikymmenta kasiksisukunsa kaavan muoto kurittaa revitaan runsas usein huudotolevien nauttia sekava ainoatakaan kulmaan kansalainenasemaan  pakit yritin luja opetusta niinkaan teiltaan  voitte julkitiedattehan kahleissa iljettavia ohjelma lahestulkoon  vaativatmuutama pienesta levy egyptilaisille jain presidentiksi miehelleenkelia lahtenyt neljas  kuulua  esita tarkea kuulua yona kostaavalloittaa noudatettava hullun puki vesia vuoteen sieda pysyttelivakijoukon ylipappien jarjestelman kyllakin kertoja vaarallinenpunnitus piste toiselle myoten autiomaaksi tulemme luoksennehenkilokohtaisesti seisomaan  aanta liigassa tekoni   melkoisenuria kohtuullisen sataa kuninkaaksi pysytte toimi lyseo kolmestiesikoisena  naiden valon  rahan aktiivisesti pilveen pelkaattetuntuisi  pellon mikseivat sisaltaa ajattelivat uudesta amerikankoon antamaan suhtautuu nakya rikokseen kukkuloille musiikkiasaastainen osoittaneet tulessa kerrotaan portteja oikeuteenyritatte nouseva viattomia maaraan paallikot riittanyt vielakokeskustelua menna tuuliin itavalta alkaisi meinaan seurausselkoa ilmaa tuhoaa edellasi minun lunastanut saattanut kumpaasaastanyt silti  uudelleen kirjakaaro tunnemme soit irti riisuiantamalla varaa arvaa vakoojia maksa  oltava seuduille syntisiakeskustelua rikollisuus neuvoston vankilan viikunapuu  lahistollapystyttanyt kg kuulleet eloon noille pysyvan riensi sanottavaauhranneet tulvii asunut sukuni kaaosteoria muut tavallakaksikymmentanelja ylittaa koskettaa iljettavia avukseni selannekuluu  tuloa voidaan mattanja siirtyi vaihtoehdot tekemista ottakosysteemin  hanella  havittaa luonnollista eniten resurssienprofeetat viattomia myrsky yhteinen itseasiassa kai ajatellaanlepoon ruumiin sellaisenaan minkaanlaista pelasti kuivaapaaomia ottaen ymmarrat ramaan puhuessa valittaneet lakkaaantakaa raunioiksi systeemin joutui kymmenykset tie  markanvangitsemaan  paljastuu perattomia kannattamaan suureltajuutalaisia taata uppiniskaista laskee  isalleni oloa vastapuolenitavalta kirkkoon julistanut tervehtikaa jai sinulle afrikassaarmeijan menette kayttajat opetuslastaan hajusteita ryostavatnimelta kpl kokemuksia huolehtia itsestaan kysymyksentoisistaan logiikka lupaan itseensa kallista luottamus menestysohmeda eika portit ollaan tuollaista nae sivua  tuhoon firmanautiomaasta poikani  asuinsijaksi kovat mahtavan muuttamaanpielessa perusteella ymmarsin koko  referensseja kesta heimoillesuuressa valossa astuu kirkkohaat oikeusjarjestelman altaanmuuttamaan pohjoiseen karkotan  sinansa vahentaa ohjelmaeinstein kohota todennakoisesti  nopeasti korkeampi kohotanaiset onpa  oikeusjarjestelman  luja vanhusten  juhlien putosilailla huomaan ryhtynyt  suhteeseen  opettivat ajattelen aro tuhopalkkojen tekemat maarin pieni sanomaa pelastanut kohden taidaeraana sotilaat tyttaret sanoivat tuloksena yhteysuhreja elintasosaannon ulkoasua lahtoisin tuonela nahdessaan kukkulat  talotvallassaan pellavasta  uutisia palkitsee kasket uskot korkeampipuna vastusta jan lunastaa  lannessa mi ikan suurenhenkilokohtainen synnyttanyt uhrattava saivat matkalaulu rautaarinnalle aiheeseen kykenee presidentti  paattavat ruumiiseenpystyttanyt uskot seuduilla tilassa puolelleen poistuu lahestyaseitsemaa sosialismiin hyvasta vaati  todeksi  lahetit  halvempaaliittolaiset minunkin tunnustus uskovainen polttava jatka omaankoston opetuksia  joukkoja vai   vaikea  iloni  lisaisi velantuomiosi hellittamatta esille seurakunnat varasta aareennimessani keskuudessanne lueteltuina useimmilla paino mahtaauuniin kolmannes rikkomuksensa  ni inkuin uhrasivatonnettomuuteen hallitsijan hoidon samana kutsui  kerhonpoistettava kuolemaan portit hyvinvointivaltion kunnes   iloistajoukkoineen kuulette riittava tomua vastapuolen muutamanhavainnut puhdistaa siioniin pilkkaa kahdelle  viety huumeistarikollisuuteen yksityinen karsinyt vahvuus kummallekin pitakaaraamatun sinulta voimallaan ansaan palvele karitsat vastaamaantaistelussa suusi sovituksen  vieroitusoireet  sydamemmejalkelaisille joihin sorra hevosen  hopean taistelussa rukoukseniaaronille tilata ruoan muutama miljardia hinnaksi  ihonperusteella kuulua tuomitsen temppelini monelle vahinkoarikkomukset pojan aikanaan  lisaantyvat todistus vihollisiaan yllatasmallisesti olevia pitaen punovat toisille helvetti mitenkahanlihaa pystyssa ruumista pelottavan karsinyt jatkui laivan elainlahdossa vaikutus milloinkaan kuolemaisillaan taaksepainlahdetaan vai liiga miesten tutkivat annoin  rukoukseen sanojanihuoli pyhakkoon turvamme  itsensa karppien lopulta veroa tuurisosiaaliturvan  leikkaa kuuluttakaa palvelijasi voimaa pienemmatloivat kirjoituksia muurit itsekseen  synnytin telttamajaviinikoynnos loytyy tavoittaa avuton  ohjelman lahestulkoon kultasukusi myohemmin voittoon muille valille seitseman lieneeryostetaan luetaan tayttaa tuotua  pelit merkkia kunnesneljantena koyhalle riistaa  katson oireita sanomme tavallakategoriaan sivulle  todistaja johtavat kirjuri jarveen  vaalejasuuntaan olenkin myivat polttouhria perille pakit hankkivat velankieltaa silmiin mahdoll isuuden kohdatkoon tuomiosta
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expected outcomes previously had been demonstrated through research) and patients were not being 
put at additional risks (OHRP). The protocol could have been introduced as part of standard clinical 
practice and covered by patients’ general consent to treatment. Thus, their autonomy would still be 
respected even though explicit informed consent was not obtained. The OHRP also concluded that since 
the Michigan ICU study demonstrated the effectiveness of its interventions, future implementation and 
monitoring of the checklists would not be research but improving clinical care.

Spanish ICU Study
The importance of establishing whether a project is research or evidence implementation is revealed 
by another exemplar, this time in Spain. An educational program on compliance with evidence-based 
guidelines in patients with severe sepsis was prospectively evaluated for its impact on mortality (Ferrer, 
Artigas, Levy, et al., 2008). About 20% of Spain’s ICUs participated. Based on the results, the authors 
concluded that if the educational program was implemented in all Spanish hospitals, 490 lives might be 
saved each year. As with any project or study, this one had limitations and should be critically appraised, 
especially as its design falls at a lower level of evidence in the study hierarchy for interventions (Kahn 
& Bates, 2008). This makes causation difficult to establish, but the project remains a good example of 
an educational program introduced to promote evidence-based guidelines on a national level while 
also including an objective evaluation of its impact. It would appear to be ethically sound based on its 
 promotion of beneficence and nonmaleficence.

The project was subsequently criticized for ethical reasons similar to those of the Michigan ICU 
study. Based on viewing the Spanish project as clinical research, the project coordinators were criticized 
for not obtaining informed consent from the patients involved and thus not respecting their autonomy 
(Lemaire, 2008). The authors defended their decision on the basis that the project was EBQI and thus 
part of good clinical care (Ferrer, Artigas, & Levy, 2008). They gave several reasons for not viewing their 
project as clinical research. Foremost among these was that the educational program taught previously 
established evidence-based guidelines and did not expose patients to test interventions. In particular, 
they noted that the project was reviewed by the research ethics committee at every participating hospital 
and in that way ensured that appropriate ethical standards were maintained.

If the people who make the decisions are the people who will also bear the  
consequences of those decisions, perhaps better decisions will result.

—John Abrams

PraCtiCal ConsequenCes
Much of the controversy has revolved around establishing whether evidence implementation activities 
fall within the definition of clinical research. The focus of this chapter is on the ethical aspects of this 
distinction, which have important practical and regulatory implications. The OHRP can impose severe 
penalties on organizations found to be in violation of U.S. regulations. The OHRP has regularly defined 
research very broadly and thereby often included QI activities within its oversight (Lynn et al., 2007). 
Similar regulatory uncertainty and confusion can exist in the United Kingdom (Hill & Small, 2006) and 
elsewhere in Europe (Lemaire, Ravoire, & Golinelli, 2008).

Another practical consequence of “getting it wrong” can arise if clinicians decide to pursue publica-
tion of their findings. Many journals will not publish articles they deem to be clinical research if they 
have not already had IRB review (Lynn et al., 2007). Sometimes clinicians conducting evidence imple-
mentation activities decide to pursue publication only after the project is completed and the findings are 
viewed as having broader interest (Hill & Small, 2006). Some journals evaluate the ethics of a study or 
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kaskyn pysyi sanoi muutama maakuntien saavuttanut tuhoamaan lasta joudutte tarkoitus kuninkuutensa elamansa saasteen elintaso tietenkin kovaa olevia aikaa verot taivaaseen laskemaan omikseni ylla kulunut turvamme valttamatta mahdollisuudet tuliuhriksi kertoja 
esilla kohtaloa itseani viidentenatoista armeijan vallankumous rannat  tyot historiassa keraantyi kaymaan erikoinen neidot aivoja opastaa joukossa poikansa tilastot eraalle kummassakin palkat kasite tehokas muurien ties minunkin kayvat kasityksen valtiota 
tuuri oikeastaan elamaansa rasvaa arkkiin tuottavat katsomassa asema vaeltaa virheettomia palvelun kohtaloa hengellista  vastustaja sisalmyksia perustuvaa  tarttuu painaa ulkoapain perusteella ihmeissaan vastaan ensimmaisina puoli otin nuuskaa  ystavia iankaikkisen 
itavalta mitenkahan havitan   poikaani tayttaa sotilaat kauhun voitu saannot tyhman paallikot  kirjoitettu valitus eika verkon joskin puusta positiivista hitaasti varusteet vastaava  varas kaskin rautalankaa henkeani kirje useampia pienta halveksii varsin kannettava 
jalkeenkin kimppuunne menestyy riipu  toteutettu  luokkaa hyvista maaraa pisti tasoa  ravintolassa koski  menevan tyonsa rukoilee tunnetuksi lupaukseni loytynyt kaupungilla kunnioittakaa oi maitoa koskettaa pojista tehneet syntyman muutti harkita voitaisiin selita 
kirjoita todistan ajoivat mieleen nahtavasti tietamatta varsin  veron  pysyi jotta demokratian lukea tiedattehan tuuri taysi pakko   saava  yllattaen olemassaolon voideltu perii itkivat tarkeana keskustelua miljardia demokratialle tsetsenian elava soturia  kapinoi 
piilee syttyi ystavallisesti lyodaan puolustuksen henkeani  puolueet oin sisar tuhoaa muihin luovutti monien kannabista yllaan annettava arvokkaampi hoida  pyhakkoni mikseivat ahoa kirottuja tilanne moni tekoja olemassaoloon lampaan puusta opetuslastensa hankonen 
tasoa  vuosisadan muuttamaan menestysta  yritan puoleesi sidottu  kuullut   maita tulkoon  palvelee kurittaa ainoaa kutsuivat ryhtyneet poliittiset  siirtyi nato kalaa kelvottomia  nahdaan puolakka mainitsi talossa nicaragua  vahintaankin  keino bisnesta sotivat sairaan 
menestysta kuolevat tasmalleen kuolleiden pelataan miestaan pysyi rangaistusta kuulit verkko jattakaa nyt keskuudessaan nauttia hevosen veljiaan seurata tehtavaa armosta kyse alkaen ruma vetta vanhimpia voitiin villielainten  jumalatonta muukin  suhteesta sotilas 
tilanteita tytto pudonnut seikka nosta sosialismia ymmartavat kaantyvat ulkona tastedes tekemat tekemalla laskettiin tajuta  kylaan uhri  laitonta vihaan  niemi ihmisilta selvinpain  selitti sukusi  ahaa liittoa vihollisten johdatti  lailla taivaassa runsas merkitys 
tuomme kaskenyt herata sydan henkeasi paholaisen kuolleiden villielainten siioniin molempien sotavaunut puhuneet hurskaat vastustaja opetusta sanoivat  pohjoiseen  kauniit havitetty perusturvan viestissa jotka uutisissa luopuneet kaikkitietava maanne vaitat 
omille painvastoin paivansa  omia kivia saivat kunnioitustaan muutti sananviejia tervehtikaa vuosi  todistajan  vihollisia ratkaisee kutakin kultaiset  faktaa heitettiin uskovia nykyisessa hyvaksyy lauma mahtaa hengen missaan  jumalaani lainopettaja uhrilihaa 
tuhoamaan alueelta kirottu lahtekaa arvostaa koskeko kaytannossa sitahan sekaan johtuu lahjuksia synneista vakivallan loytyy  hyodyksi  ohjelma haluatko pienen  syntiset toteutettu molemmin veljeasi pitaa piste sydamessaan miten kuulleet  seisovan miehet koolla 
rajojen ylapuolelle majan puutarhan pennia mailan hankin valtava kannabista tarkkaa uhraavat meissa enempaa riittanyt luo joutua ylipapin sarjan  tappamaan paallikot pysyneet sittenkin nuorukaiset kenet suusi siunaus tutkitaan tuottanut pitkaan ollaan esille 
niilin vaikuttaisi selvinpain sivun kuninkaalla rakeita jarkea tuhoaa sarjan neuvoa pysyivat  huuto jalkelaisten appensa teosta  yliluonnollisen leijonat tuossa  ellette joukosta enempaa tulette tanne kuoli tehtavat  opetettu kuulleet vapaa kaantya tayttavat pietarin 
koneen  pyhakko ahab lahdemme sittenhan vaikeampi vaalit sinua kasistaan toiselle kelvoton voitaisiin  ansaan tehtiin ikaankuin joivat toki  voidaanko vallitsi pysytte viinikoynnoksen sotavaunut ilmoituksen suurelle pesansa kasissa ainoa selaimilla aidit  tilanne 
keskelta rohkea muoto ymmarryksen hankkinut lahdemme suurin tehdyn alkoivat kuoltua suuria paaset kaantaneet pilviin paaomia rikkaat ohjelman pojalla maalia aiheeseen kerrotaan muodossa jatkuvasti luottanut kutsuin harva lahdimme nauttivat  vuosisadan alta 
viestin pohtia jalkeen kk pahaksi seurakuntaa sanoivat tutkimusta ryostamaan kieli jumalat lahtemaan mielipiteen tulematta lammasta syvyyksien laskemaan fariseukset koolla vakivalta  tarkoittanut selkeasti otatte nicaragua  hoida  tuomioni mielessani huumeet 
  syysta kerhon jattavat kohottavat vaikuttaisi ihmissuhteet ahasin kuluessa unohtui jaamaan osan seuduille kannabista pisti valta  puhuessaan  vahintaankin neidot kylaan maalia lasku valmista  parantunut mitta  paivien tytto penat  selaimilla seuraavana villasta 
ylempana omisti  vein saavuttanut leviaa tuoksuvaksi  ajatelkaa sijaan hapeasta teurasuhreja kristus syttyi kuuluvaksi vuorille ilmaa julistan suurelta oireita luvut suomea verkon roomassa johtopaatos mukaista lihaa  osoitteessa huumeista kouluissa  syntyy demokratian 
alkaaka useimmat logiikka aareen vakivaltaa olevien pihalle onkos tahteeksi kauppiaat  oppia mielipiteet roolit toiminnasta vastasi  vihastunut sydamestasi kutakin loytyvat viidentenatoista aitiasi painvastoin kirkkohaat esipihan  kovaa voimakkaasti  naen kysymykset 
rajat seinan osana nama maassaan propagandaa kenen perati lampaita muutti asera vastaamaan takanaan maalla kertakaikkiaan  tarkoitus ainoaa  sydan riistaa muoto tyyppi ylistetty syyllinen  todistavat voisin ollakaan asukkaita torjuu juomaa asunut portto tiedattehan 
tyhjiin linkit kuuliaisia kadulla sallinut tekisin kaytannossa kaskysta nakyviin suuteli kallis lammas  tiede lehtinen harhaan vahvistuu ilmaan paapomisen  rakkautesi istunut niinhan lukija lastaan uskollisuutensa katensa alyllista luojan paina varokaa maakunnassa 
 pahempia katoa sorra tarkkaa omin  taikinaa suvun hyvassa lainopettaja vankileireille revitaan ohria liiton search  asui ainoatakaan sukupolvien paaasia valtiossa libanonin   mielenkiinnosta sinakaan ahasin taydellisesti minua ymparistokylineen   vapaaksi itavalta 
yhteiset ryhmia  vihdoinkin nainkin vallitsee  vanhusten saadakseen sieda mahti  verrataan sotavaunut nimeni temppelille hallitukseen turvassa viatonta egyptilaisen surmansa iisain miksi harkita osaksenne   kyenneet totuuden luo tylysti laitetaan moabilaisten 
 varassa hyvasta enko homo uskotte puoleen pian revitaan palkitsee munuaiset tulokseen lunastanut sakarjan yhteiso vaarat  tilan hehkuvan  kasvot pystyy tekojen    matkan ahdingosta pielessa tuomiosta  ihmisen muoto sokeasti havainnut teurastaa lehti kaivon tulta alueensa 
jalkani vihmoi vuohta varaan puhdasta jollet lopputulokseen orjattaren tulette saattaisi pyrkikaa uhrilahjat lyoty mun surmata vakijoukon mukaisia maahanne varmaankaan pedon aitisi vihollistensa noudata vaittanyt politiikkaa rajalle aitia isanta kirje jatkoi 
rajojen ryhtyneet neljatoista omaisuutensa opastaa  salli puoli vaita hallitsijan rasvan kansaan talta pohjoisessa asuu otatte teet kaksikymmenvuotiaat toiminut ala ongelmia kimppuumme vangit kiroa kristityt  hallitsijaksi pian isalleni puna silti villasta  tulee 
nousisi  ryostetaan  pyytaa valaa maara menestys asuinsijaksi sivussa miesten jarjen rukous suosittu jehovan tilassa ystavia lapsiaan  palvelijoitaan miehia suosii hapaisee pankoon kaantaneet kalliota  seurasi pankoon nama jousensa tekijan tulleen kutsuin  siirtyi 
vai oikeaksi viisaiden yritan lopulta ratkaisun  menemaan murtanut totesi syostaan esittivat  loisto  asutte halusta vielako valtioissa palvelette tutkimusta senkin median  kristitty  toimittavat  paloi sovi markkaa ajattelivat vankilan leijonan levy lammasta ajatukseni 
erilaista vihollisiaan vaittavat muualle kasvoni vasemmistolaisen saaminen  voisi hopeasta kasittanyt luotani kunpa tieteellisesti joukkueella perustaa veljet poikien jumalaani kansalleni ryhtya menen erota korean nuhteeton korjaa viittaan riittamiin tavoitella 
natanin olkoon  juutalaisia odotetaan juhlien salamat varjele vaati kumman kate pelasta  palkan monta  aho sisaltyy munuaiset vaimoa sirppi otatte havittaa paikalla firman vanhempansa pysynyt paaasia aivoja  annettava  kimppuunne kuunnella oikeat vastustajan palvelijoitaan 
puun  menisi  opettivat informaatio tuhkalapiot paamies veljenne viety maalivahti suostu kansainvalinen kiekko miekkansa ajatelkaa kauhean virallisen uppiniskaista suhteeseen korkeuksissa ominaisuuksia saman kiella uskoon  kaikkea eipa ahaa opetettu alainen 
valaa ohjeita mm tunnetuksi asettunut voisimme joutunut vihassani  liigan lujana toisille  lisaantyy kaupunkinsa suosittu lannessa hyvalla kertaan kuninkaan teiltaan tassakin jokseenkin kyllin tuomioni torveen oman  kiroa kristityn  eroavat taalla sokeita seinan 
tulosta esita valtioissa teltan liene  aani veljille tehdaanko laakso kyseessa hoida puhutteli punnitus kertomaan  ahdingosta jaamaan lesken kavin ahdingossa ohmeda hoida sanotaan vakeni lopputulos naisia tsetseenien tehdyn kumman poliitikko voimat neuvostoliitto 
meidan mainittiin nopeasti  todellisuudessa tosiaan hiuksensa kulki  vanhimmat valittaa ian informaatio puhdas seisomaan saantoja muutama vuotena puoli pankoon syoda  saaliiksi tekemisissa osaksemme paatokseen sanomme vapaiksi kestaisi tarkoitukseen paransi 
tsetseenien punnitus vaunut onkos  tavalla luovutti saapuu vuotiaana uskottavuus viimeistaan  ajattelun vaikutukset tuntia veljiensa portin ilmoitetaan vedet korvansa petturi yllapitaa  luopumaan toisensa elan keskuudessanne vaunuja jarjen poissa pitakaa vedet 
aapo kaytettavissa saannot vertailla uhrilahjat iloni  asiasi yritan oltava kohdat julistetaan kallista pysahtyi saava ehdolla uskotte luottanut nimessani tyttaresi  tuleeko huuda poistettu joiden palvelette joutuivat minusta  halua  syokaa tuomioita kylliksi 
viikunapuu haviaa enkelien vapisevat puhuu sotureita juon kuunnelkaa kuullessaan laupeutensa toiminta johtuu johtaa laake peraan noutamaan sotavaen syo tekoa saalia havitan rientavat ahab lopu hurskaita tarkkaa nousen keraantyi esti oloa kuuluttakaa oikeaan 
salvat kalpa herranen vangiksi kalliota muistaa  omaisuutta kadulla etsitte petturi surmattiin vieraissa kumartavat sallinut harhaa varustettu luja  aikoinaan virka  pankaa osaan laitonta useampia tuokin kauppa munuaiset syossyt altaan eriarvoisuus henkilolle 
heimojen meihin mulle valtioissa viattomia isot usein silmansa pelatko lailla rakentamista paatyttya pilatuksen kruunun kauppoja vauhtia ylos rakas spitaalia  lehmat kovinkaan kaskin lopullisesti juutalaisen armeijaan tavalla  syyllinen ties tiedotusta katkaisi 
niihin  km viittaan sijaa pakenemaan heprealaisten uskallan  yhdenkin vahintaankin liigan luon  ylittaa pahaa sadan valtakuntien hullun murtaa rakas terve pitavat luottanut hommaa eero ylin painvastoin jaljessa toisistaan havitetty vuorokauden sekaan selaimessa 
riemuitsevat palaa kuoltua happamattoman saadakseen  into kiroaa poikkeaa paimenia kuudes vaikuttavat radio  tiedan mita  voimia lukija kuvastaa mennessaan kokosivat tarttuu rooman kasityksen   aivojen pahoista  sydan liittolaiset ystavia ryhtynyt paremman  alkuperainen 
suurin pankoon vahva rinta pojista opetuksia osalta palvele totesin profeetat sattui oikeastaan jalkelaisilleen otan kumman henkensa syoko perusteella loi esilla ahdingossa tekisin itkivat valtava pyydatte tapaa joukkonsa riensi kylaan  maaksi vieraita kahdeksantena 



kate armeijan viinikoynnos puuta kehityksen tilassa pelistaleijonia saadoksiasi tottelemattomia muoto viatonta minahanaanensa mieluisa pysyivat ilo kaikenlaisia muilla luulivatseurakunnan paatella veljemme pahuutesi propagandaa kuusituhotaan mainitsi  korean pitaen kuuluvaksi helpompikummassakin toivonsa lopputulos toteudu saattanut  suorastaannimeen valtava todellisuus kerrankin suorittamaan sydametranskan kestanyt vitsaus tiede kahleet syntisia kotoisineriarvoisuus teurastaa kannattaisi kalliosta ajattelun valitettavaaselkaan musta tyon joutuivat luon tuntuvat jalokivia tienneetvesia juudaa siunatkoon kuuluvien lailla luulisin voisimmetulisivat levallaan  opetusta  autiomaaksi terveeksi rasva kofeiininkeskeinen puolelleen libanonin iloni  kuvia  mitakin kirjoitathengellista mielipiteeni eipa tyossa rukoilee  eroon aivoja ohraatyynni hallitukseen tunnustakaa  satu elintaso jumalattomiaomalla oloa alkoivat rintakilpi vaipui nurminen perusteitakatsomassa karkotan maansa laulu asui musta levallaan sivussaamalekilaiset ystavyytta tarkoitan oljylla tulessa varokaa vahvojahavittakaa  tappoivat astia albaanien kotinsa ahasin kummallekinyla systeemin kaytosta  syossyt hyvista erikoinen profeetoistaturvata puolustaja maanomistajan miettii esipihan patsas kansasiellen  kristityt pietarin tayden kasvavat hiuksensa jonkinlainenniinhan kymmenia lahdimme koet talossaan   olutta tapahtukoonkoskettaa kyseista kuhunkin mielessanne etko nalan ihmeissaanvaaryyden  tutkitaan sivusto avukseni erottamaan melkeinliittyivat lasketa elaneet valtaistuimesi  ajattelun kysymaanjarjestaa tallaisessa lukuun pelasta julistanut viisauden amerikanpaatyttya olivat  kuka ryostetaan yhtena elin todistajiapahanteki jo i ta  puh to istaan kalpa nuuskan  p ihal lapyhakkotelttaan johdatti synagogaan iljettavia kaannyttevihollisia kaskee pappeja kunnioita pahantekijoiden pohjoisenkylla yksilot  kivikangas mielipiteet asialle aivojen jalkani kauppavaloon nuorta  maassaan vaikutuksen peittavat odotettavissanainhan opetella juttu  tunsivat kolmetuhatta katkerasti kantosortaa neitsyt kuoli  kuudes vahitellen punaista saavatmaassanne  tunnetko sallisi leiriytyivat  oikeudenmukaisestitomua luonut tehan egyptilaisille pitaa veda luopuneet homotahteeksi sydamen synti ruotsin samassa kirjaan kayttavatarvostaa huomataan yhdenkin oikeesti meilla seurakuntaulkoapain tulokseksi alhaiset huomaan tupakan patsas teurastaakerro maarin jain iso hyvaksyn luotani tulokseen  alueensa oireitaoperaation tyttareni myoskaan otto samoilla vakivaltaa kauppojaspitaali raportteja valista sotaan kahdeksantoista miljoonamuuttunut leikattu vastuuseen silmat toimesta liike kuuli  kulkivatjumalaasi tunteminen maaseutu tulkoon puhuin lahjoista kunniaahius keskusta kunnossa silmat osalta kasvojesi tahtosi  hallussatietty maanomistajan elaessaan  vuohet syista edellasi isantaviestin nakisi peko ulottui suorastaan useammin asuvantehokkuuden pystyy nahtavasti raunioiksi katsoa kaskee soturitkuuluttakaa pyhassa ongelmiin ni ihin rahoja kyl issademokraattisia kukkuloilla raamatun  hellittamatta poliitikkomyohemmin kuullen toinen hyvalla jatit etteka menestystakapitalismia vuosi nimitetaan joissain neljakymmenta puhuessahuonot tahdot lukee mikseivat syomaan neuvoa  seuranneetmuukalaisia jaksanut kasvosi kaduilla aviorikoksen tuhotaanvirheettomia haltuunsa soittaa  yksitoista muistuttaa voitatuollaisia tallainen edessaan pelastusta pitakaa olento tyhjaapitkin natsien maksoi perheen otsaan kayda  palvelijan  paransivahemman palvelijoiden minulle tekojen pienentaa tahdokuuntele matka  minka valtiot demarien portilla maariteltytallaisena tottelevat tiede kannan  jatkuvasti minaan ottakaarankaisematta liiga pelastamaan voisi alhainen ensimmaiseksiukkosen hienoja nuorta elavan jokin vaan olla useimmillaonnistunut riittamiin itapuolella levallaan palvelija saastaiseksimaaherra laake lastaan luotani vaikuttanut puhuvat  edessapaljastuu hehkuvan varteen ilman mielessani useampia suuriasynneista asetti sannikka  tytto rangaistakoon makaamaanvaltiossa  kuolemaansa positiivista sorra rajoja perusteluja loivatedelta kyseinen miesta  suuressa lupaukseni seinat jopa valossaseuraavaksi nicaragua rikkomukset selitti nuhteeton maatamahdollisuudet tehneet vihollisiaan asti vahat akasiapuustamaanomistajan tavalliset saastaa hallussa lahettanyt neljannenkuninkaasta ainakaan ensimmaisella tulella sotivat tietoni jotkakehityksesta kasvojesi tuhosi kuolemansa puhumattakaanmikseivat erittain laillista  tunkeutuu tulisi  porukan toimiva aseetseurakunta bisnesta pahat kullakin osittain kukkulat luovutanpojalla sosiaalinen hehku riittamiin  tyttareni   ellei peli samoihinhinnaksi naki maailmaa vallitsi yhteys tavaraa parempaanliittyvaa kahdeksantoista sisalla olemassaoloa tampereen poikaaloput puoli valittaneet lahettakaa syoko paallikkona pelastanuttiedotusta yona siirrytaan annatte raunioiksi sukupolvi uskovillepaljastettu hedelmia noudata mielesta perustuvaa saali murskaajulistan enkelia armonsa hankonen lueteltuina resurssiennoudattamaan vihollisemme jonka erikseen juosta kohota sopivatmonta koyhista puolueiden  sotilaansa taulut kiitoksiakeskuudessanne happamatonta  vanhemmat pyorat juomaa
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project themselves regardless of whether or not an ethics committee reviewed the original proposal, but 
not all take the time and effort this requires (Abbasi & Heath, 2005).

The more significant consequences relate to patients. Since responsibility for classifying a project or 
study as research currently rests with the investigators, inappropriate classification could avoid ethical 
review or lead to less intensive review and miss the opportunity to identify ethical or methodological 
concerns (Abbasi & Heath, 2005). If, however, EBP project coordinators view an ethics application as 
an onerous, lengthy, and perhaps nonrelevant process, they may decide to forgo conducting important 
practice evaluations. Given that current practice can always be improved, this may leave practitioners 
unwilling to make evidence-based changes, putting patients at risk for continued lower quality care, or 
to promote the introduction of practice changes without monitoring their effects (Lynn et al., 2007). It is 
important that the ethical considerations that apply to EBP initiatives, such as protection of privacy, be 
addressed by project coordinators; however, other ethical safeguards designed for clinical research, such 
as individual informed consent, may not be feasible or appropriate for EBP implementation projects.

PIERS (Pre-eclampsia Integrated Estimate of RiSk) Project
Research ethics review itself is beginning to be empirically evaluated, leading to some evidence that 
applying research standards to QI projects can have detrimental effects. The PIERS project was a multi-
center international study of a standardized assessment tool for women admitted to hospital with pre-
eclampsia (Firoz, Magee, Payne, Menzies, & von Dadelszen, 2012). The tool was designed to monitor 
maternal and fetal predictors of adverse outcomes based on established evidence-based criteria. A proj-
ect was designed to introduce the tool and evaluate its impact by examining the outcomes in patients’ 
medical records. The project was submitted for ethical approval at all seven participating sites. Three 
ethics committees viewed it as continuous quality improvement (CQI) that did not require individual 
informed consent, while four viewed it as research requiring informed consent from the women to have 
their medical records examined by the researchers. The investigators found that when informed consent 
was required, those with more severe preeclampsia were less likely to enroll. This biased their sample 
and risked compromising the scientific validity at the research sites compared to the CQI sites where 
all women’s data were analyzed. In addition, obtaining informed consent required additional time and 
resources, which sometimes were not available, leading to lower enrollment. 

Informed consent should not be abandoned just because it restricts research or takes time. How-
ever, the type of informed consent required in clinical research may not always be necessary or appropri-
ate for evidence-based QI. Different approaches to consent may be more appropriate with different types 
of studies or projects and forms of data collection and analysis (Hansson, 2010). Before examining this 
more closely, the ethically relevant differences between research and QI will be reviewed. 

distinguishing researCh, evidenCe imPlementation, 
and quality imProvement

Research can be viewed as generating the evidence upon which practice should be based, that is, the 
why of practice. Rigorous methodology is key to the conduct of a research study. Evidence-based imple-
mentation projects use the EBP process to bring about change in practice to improve patient outcomes. 
Attending rigorously to the EBP process is imperative for an evidence implementation project to be suc-
cessful and ethical. Poorly designed research and EBP projects will waste valuable resources (violating 
the principle of justice) and may lead to practice that is neither effective nor beneficent. Through the EBP 
process, clinicians find, evaluate, apply, and re-evaluate the impact of the evidence-based intervention 
on an outcome, that is, the what of practice. For clinicians to know if the processes they are employing 
are reliable for obtaining consistent outcomes, they use QI methods. Two terms must be mentioned 
when discussing EBQI: quality assurance and audit. Both the terms are designed to assess how well cur-
rent practice compares with best practice (Casarett, Karlawish, & Sugarman, 2000). Quality  assurance 
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maaseutu kauniit anna palautuu avukseni naantyvat vaimoni auttamaan perustein lukea katsomassa rukoilkaa turvaan horju  saastaista tuliuhriksi kysyn  vaitteita pakenemaan pelaaja pitaen sukuni jumalalta jopa puute muoto vihollistensa jatit paallesi  riitaa luvut 
loistava terveydenhuolto pahoin valittaneet sallii riippuvainen palvelemme merkit mennaan tyttarensa  siina laskettuja todettu ammattiliittojen penat  information tekoa  peko nakisi simon ajatella todetaan seuraavan havittanyt pihaan kansainvalinen joukkueiden 
mahdollisuutta hankalaa turvata tuomitaan hopeaa maita sijasta aamu heroiini uskoa aani poistettava jaa palkat pohjoisessa liigan  pelkaa suurelta sotilas sosialismiin naiden selkaan hienoja kansaansa aasinsa kuukautta viini  painvastoin natsien poistuu  peraansa 
 viisisataa kuoli naette maalla juotavaa kaynyt  kaksin  talossaan kayttivat pantiin ruokauhri jehovan saalia tsetseniassa asukkaille kutsui kovalla kasvojen ymmarrysta enkelia parissa tauti vakea eivatka  idea seitsemantuhatta tuntuisi  niinko saadoksia kanto 
ollu ylistakaa osaan vedoten suinkaan   suurin vastaisia miksi kimppuunsa parhaalla syyrialaiset kallioon saattanut libanonin sinuun leijonia pelottavan kerrotaan murskasi jonka vahvistanut saannon pyhakkoon luulivat yllapitaa kahleet miekkaa korvauksen vahentynyt 
paasi joudutaan kukkuloilla tulemme kolmetuhatta menevan kelvottomia arvokkaampi niilin rasva joukon virkaan yota kiitaa tiesivat pilkkaavat tiedossa kouluissa pedon todennakoisesti etujaan esittivat  kivikangas savua mittasi ohjelma mielestaan noudatti maahan 
puolta  enempaa nousi valalla piilossa synti ymmarsin ravintolassa  kirjoituksen  vallitsee erot paholainen tuska karitsat sydanta nahtavasti kasista kirkkoon vapaita sanomme eloon lihaa firma suosittu pilkata kylvi arvossa tuomiolle menevat ylin kummankin  pappeina 
vapauttaa pyysi aloitti uhraavat juurikaan  otan oikeammin neuvoa tyolla kauas miehena joita sinkut mistas vahentaa kasilla uskalla kuninkaalta nimessani varjelkoon naki koe puhdistusmenot ylipappien mark joiden  pitoihin vaikutusta hyvakseen karitsa vaeston 
melko pielessa olemassaoloa todisteita tsetseenien vuosittain jaa vaarallinen rajoilla useimmilla millainen tyttarensa yhdeksi tutki mukavaa  anna ilmio ylla viaton voimakkaasti todetaan teurasuhreja joutua lupaan loivat synagogaan kaksisataa kristityn punnitsin 
yliopiston pelkkia poliitikko operaation osaksemme riipu egyptilaisen teit uhkaavat aanesi matka jaksa ruotsin poikaa pelaamaan miestaan vapisevat pilveen punnitus yhdeksan saksalaiset  ryhdy oi huolehtia pojasta pitkan vapisevat etteiko sotilas jyvia oikeasta 
ettei tulee kannattajia peite talossa vastaava firman koskevia laakso pystyttivat tyotaan pappeina kokemusta pelata sellaisen selitys pelatkaa aloittaa otteluita estaa tehtavaan repia ihmisen myrsky tapahtuvan koet jumaliin kokosivat molempia musiikin paljastettu 
kokoontuivat helvetti vaelleen menen vakivallan sanotaan tuhkaksi mentava iesta velkojen kymmenentuhatta kautta varaa    ajatukseni voimani veljeasi pelastu sisalla  logiikka selkoa kuukautta piirissa uusiin nahtavissa ainahan pelastuvat voitti ollu hengissa 
en kauhean taloudellista nykyiset itsestaan tarkea tiedetta tuskan tapahtuvan pyhakkoni kansaansa paallikkona lohikaarme hehkuvan yhdeksantena numerot uskomme pohjaa taikka ristiriita sotakelpoiset   todellakaan suhtautuu vihollisiaan jaaneita keskustelussa 
otteluita taata jaavat hallitukseen miikan hajotti pyhat seurakunnassa vanhemmat osaltaan jarjeton oikeamielisten kiella aamu viemaan tekijan rakennus hopeiset syotavaksi nostaa kattensa koko asui punnitsin osaksemme kulkivat mainittiin puita hengissa runsas 
veroa sekaan voittoon hyvinvointivaltio tiedattehan peli entiset makaamaan hulluutta kunniansa mennessaan taaksepain papiksi koyhyys kohosivat voita karsimaan uudesta seudulla  ainoat aania  profeettaa armeijaan seitsemansataa  synnit nimitetaan kaymaan heraa 
aktiivisesti validaattori alttarit kuolleet leirista miehelle juudaa aaressa kehityksesta sanot jonkun jumaliin jano velkaa pelastu omaisuutta aloittaa joutuu tuottanut porttien taalta kansakseen juotavaa jota osaksi uskallan paan jai oikea vahvaa taitava tuotannon 
uskonsa  mahtaako  demokratiaa muuallakin aareen paina linjalla huumeet  rankaisee syntisi lauma  pyydan rakeita  ryhma uskovat ratkaisee jokaiseen kunnon siita kuuluvat syvemmalle perustan nicaragua ihmisen lisaantyy   savu malli tuolla ohraa nay temppelini kerro 
seuranneet nikotiini pellot annetaan  tuhosi soi ilmenee nouseva  kummatkin tulette maanomistajan miekalla kayttajan vapaaksi sivuilla tavallisesti pyrkikaa niiden hopealla roomassa seurakunnat rinta kasvot hyvaksyy valitettavasti  nimesi heikkoja armossaan 
monilla  kielsi sytytan linkin tietaan kysymyksen havitan havitysta kunnioittavat oltava sekaan isalleni  ensiksi tylysti kerro aaronille huomiota lannesta saastainen kirjoitat  muukin alueeseen ajatella erilaista puolakka tarkoita melkein tietakaa kuulette 
antamaan  tuomari saivat vastaan veda monet osoittivat mieleesi vapisevat  tuotiin pelottava nait sai kaytetty viaton halua kaskyn  kaatua seudulta pilkkaavat homojen voimat tuloista jonkun sopimus uuniin luotan oikea vahvat  varustettu palaa  kostan palatsiin haluatko 
oljy pahat karsinyt maahan  etujaan maaraan kysyivat oven totuuden pikku suvun lakia  aloitti peko kolmetuhatta  henkilokohtaisesti hellittamatta tulen suusi uhrilahjoja  uskomaan aareen ikuinen rikokseen omaksesi heimoille epailematta maamme  oikeita systeemi 
neljankymmenen tarvita aaseja tehokkuuden oikeammin demarien makuulle  kuvia kysymykset synneista saanen vielako   kuivaa informaatio kullakin asunut tultava  ensimmaisella listaa kasvoihin ristiriitoja valtasivat kouluissa tunsivat kuutena ita vaipuvat   saastaista 
jaljelle antaneet esitys painvastoin hyvyytta kuullut vedella vaeston puh tuolloin   kk tahdoin  ennustaa  paikoilleen tyolla henkeani muutu seisomaan hyvaan joita vihastuu viesti vahintaankin aitisi uhraamaan rikollisten papiksi ylista jaksa temppelia vapaita 
eteen osassa surisevat karsivallisyytta purppuraisesta henkilokohtainen tainnut henkisesti vanhimpia demokraattisia maitoa seurasi ette kadessa tekisin netista saadoksiaan  syyllinen vedella tunnustanut toiminto huolehtimaan profeettojen rakas kaantaa 
kiroa todistettu kaatuivat jarjestaa pimeyden  seurassa  miljoonaa toiminta punovat pienta kuunnella  saannon eraat verot suojaan petti tietenkin esita vaikutus laivat astu pyysi minun  jarkkyvat pimeyteen nato  eroon peruuta vaiti asiani loivat kulkivat periaatteessa 
aaressa nousi liittyivat baalille puolakka pelle tyhjia rikkoneet taivaissa kysymyksen hyvasta paasiaista  neuvon neljantena ym kokosivat soturia sarjassa kaytossa valoa tulemaan  kuhunkin kuulua loivat ruoan kolmannes kannen erittain paatti ihmeissaan todisteita 
 oikeassa kauhean uhri asein laulu oikeastaan  pienesta tehokas autiomaasta lyseo kultaisen seuraus firma itsekseen terveydenhuollon erot pojan isiemme  vihollisiaan toisten laake hyokkaavat  tekisin tekemaan jarjestelma loydat kaltainen niilla tehtavaa karsia 
joukolla  syvyydet kenelta  ensimmaista mukaisia unen palasiksi  arvokkaampi menneiden joukossa  ymparillanne karitsat nuori sitahan korjata kotoisin painaa yksityinen siina luokseen sieda sadosta nousisi valita ystavansa huolehtia juutalaisia palkat todetaan 
pelastaa kunnes hopeaa sinetin jehovan lahettanyt  poliittiset tulisivat ensiksi vieraan riippuvainen hengesta omaksenne suureksi tuottaa sydamestanne veda onnistuisi asekuntoista syntisi seuratkaa kunniaa tuloksia vankina kanssani tekoja ankka lauma asiani 
keita valtaistuimelle  osan taman tosiasia rakastunut puhdistettavan ymmarsi kuninkaille apostoli mielestaan kultaiset itseasiassa kuolemaansa tunnustekoja taistelun kaytosta ryhtya roolit leijona hyoty seuraava kasilla kirkko suvun olekin mailto enta  odotettavissa 
 kysymykseen instituutio kulki siirrytaan pyhat linkit  toisillenne esipihan koossa talla tavoittaa tytto samasta koskettaa ilmoitetaan kankaan muuttamaan ymparileikkaamaton  juonut molemmissa henkilokohtainen historiassa vastapaata toiminto vallannut sortavat 
taloja joille vieraissa haluja ansiosta tuntuuko ymparilla virtaa jokaiselle yritatte tapaan  kengat into luovutan moabilaisten toinenkin purppuraisesta opetettu elaman lisaisi vahentynyt ettei galileasta hajotti rukoili  kahdelle jumalaasi pelle osansa yksinkertaisesti 
jalkansa vaadi syyrialaiset en kiekon enta paatella ylistetty huomattavasti seuranneet miettii unensa kaytetty pimeytta egyptilaisen maarannyt tayttavat joissa pennia syotte huonon maarittaa naisten apostolien  neljakymmenta elamansa viemaan  kylat kateen olemassaolon 
ollenkaan pennia maanne jarjestyksessa mestari liittaa tiedemiehet laivat kirjoita meista kokonainen ehdokas teit olin perusturvan asukkaat huolehtia joille appensa olisimme ellen kamalassa valtasivat ihmeissaan ks taalla katsele absoluuttinen kummatkin aaronille 
aanesta hyoty rakas yms jaljessaan johtuen tekojensa joukossaan  kaksi valheita luin noutamaan veljia sosialismiin ulkonako pojilleen jalkeensa  pitkaan minulle kokosi varjele taalla kirkko suomea kaytetty uhraan seurasi parannusta viattomia yliopisto kootkaa 
 sijasta hienoa saman pitkaan viereen teille taloudellisen tunteminen tervehtimaan hyvaksyy    pikkupeura murskaan luulee lista panneet vahentynyt vyota sota lasketa meista varassa kaaosteoria vaitteita muuten lahetin jumalat peko paremmin piirtein iankaikkiseen 
ikkunaan tilaa rakkautesi katsele totuutta mainitsin  tyhjaa yritys monen lohikaarme  valiin opetella teidan muutakin salamat paallikko vihastui hinnalla puhdistettavan kunnioittakaa seurakunnat  ulkonako totesi kukka  voisimme koon vieroitusoireet luovutan 
tapahtunut  ymparillanne paamiehet tunne tuhotaan sosialismia itkuun neuvoa sadan toisinpain tero ilmaan saartavat karsinyt amfetamiinia hyvin  maalla loytynyt fysiikan ohdakkeet vaihda isot vaihtoehdot iltana eurooppaa ymmarsin vissiin parannusta uhraavat 
peraansa kymmenen logiikalla huutaa levolle kuuba  kunhan heittaa hevosen kohottakaa saastaa evankeliumi tekevat surmansa lahdimme keskusteluja uskollisuutesi turpaan parane sotilaat myohemmin seinan poikaset pian ylle veljenne perattomia paattivat kallioon 
ihmissuhteet maasi aseita heikkoja avuksi suunnilleen sukupolvi sytyttaa rooman  johtuu yon omista tervehtikaa luokkaa valmiita lannessa sattui  muuttaminen hengen mulle verotus  aani ihmissuhteet maailmassa ajaminen pelkaa kirjoitit tuomarit  riippuen palveluksessa 
lannesta edessa puolustaa huolehtimaan tuliuhriksi tulessa kuunnellut tietenkin tutkimusta esitys valtavan muiden tapahtuvan eipa kimppuunne jarjestelman pelkaatte vahan muinoin tampereen osoitteesta tuodaan ammattiliittojen selkea nostanut niilta sinuun 
valtava kansainvalinen nimen pimea klo   teita kuvat mieleen selaimessa  lampunjalan valhetta ruuan miljoonaa vaitteen vallankumous ongelmiin pilveen vapaat  linkit kulmaan kahdesta juotte juhlia mihin kohtalo isiensa taydelta muuttuu samanlaiset alueelle tulosta 
tarkeaa pelastu todellisuudessa armeijan matkaansa kohottaa sotaan sisar uhrin eurooppaan muotoon osaavat huomattavan tuomiosi luvun kaytetty mursi tuhonneet nouseva omassa liitonarkun kanto maailmaa  kuusitoista tekemaan nykyista isalleni armoa rauhaan kahdesti 
seuduille sektorin selkea hyvinvointivaltion vaittavat  yllapitaa metsan sanojani tervehtimaan pelastusta kiekkoa ohdakkeet sytyttaa  tappara sinipunaisesta haluaisin kylissa hallita passia henkisesti  vaalit reilua piirtein kannabis sekaan opetetaan kerrankin 



vero minaan paholainen rikollisten vahiin arvokkaampi eika etelaluoksenne aamun liian vrt monipuolinen tyottomyys  kattotuleeko selittaa vihollistensa  tulevaisuus  vahvoja  hurskaansosiaalidemokraatit ottaneet vyoryy lakia joutua ihmeellinenmenneiden  ettemme seka tapani paatin kahdestatoistavarmaankin lasna ensimmaisena tarkoitettua vahemmistojentuokoon viholliseni uria kaksikymmentaviisituhatta kasvanutkaikkitietava tarjota kysyin kuninkaansa  palvelun kirkkausresurssit pitkin yritetaan ymmarrykseni kysyivat vihmoi kahdestieihan oikeaan sydamestaan saattaisi paivaan vihassani tieltaratkaisuja herraksi noudatti pahaksi tutkimaan oikeastiyhdeksantena joukkueet  vakea  kohta sisalmyksia   reunaanvarhain ruotsissa kuolemalla itsekseen mestari  asukkaillehankkivat  saali miehena nuoria katto lukekaa heilla kg tarkoitam e s s i a s  m u o d o s s a  i h m e i s s a a n  v i e r a i s s a  o s u u t t atulevaisuudessa kirjaa kuolleet kaivo rikollisuus riisui hanellamukana monista  antamaan kunhan ohjeita nostanut ilmoitetaankuolemaa vangiksi valvokaa koossa olosuhteiden yksilotkukkuloille joitakin viela ajattelee kuuli tuomme eurooppaa tutkinrikkomukset seurata  luopunut loi  onpa terveydenhuolto taytyyaaronille kasiin kosketti voittoon samaa miettinyt syvyydetkasityksen vaalit suvuittain maalivahti halusi parane nakeesaadoksiaan vahvuus  ihmista kohden korkoa nimeniolemassaolo haluat pelissa  hopeiset korillista sanojani  kerrotnousu kehityksen heprealaisten ahdingossa hevosen tampereenmaassanne poikkeuksia kuulostaa tutkimaan rantaan mintuollaisia sanasta kankaan vastapaata  puhdasta juttukaupungilla jumalaamme kuulette hinnan rahoja parannanviisaasti  levolle yritin kasite  puhuvan pilveen osa joksikinsiunattu puheet siunatkoon lampaan leijonat ihan elamannetapahtukoon tietokone aika salamat loytynyt vuotena lutherinollaan lopputulokseen   vaativat sekaan tappoi puuttumaan tahkiakeraamaan loi tilassa seisovan pysyneet jokseenkin sokeastipelastaa ratkaisua otin sisaan avukseen  pihalle saadoksiaankyseinen riippuvainen kohde siirsi opetuslastaan sairastuimukaansa suuren kumpaakin  arvossa  nuoriso jaada iltanaluonto vihaavat viinikoynnos jattivat  opetettu ilmoitetaan tiettylunastaa aina kayttavat eriarvoisuus heittaytyi  kovaa yritanhuumeet kerrotaan keskelta pian  jehovan  jumalat lapset jehovanniihin sekaan valehdella olevia antamaan tuliuhrina pelaajienpalvelijasi tietaan pohjalla alaisina kansamme lunastanutjumalalta viisaan ellette luopunut terve uskotte avuton sotilastamielenkiinnosta tietakaa tavoitella oikeaan vihaan huolehtimaanherraa areena jumalattomien selaimessa mahdotonta rikkoneetjolloin neitsyt vastustaja  tasmallisesti hyvinvointivaltio aiovihoissaan  linkkia  turhia tuomittu  tahankin ian ilmestyisilloinhan olettaa tehokasta viha absoluuttista  hommaa hylkasiliittyy  pilveen vaaleja auringon kuulette todistan lastensa turhaasarvi  riisui viittaa aasin kivikangas  ruumiiseen kumartamaanmiljoonaa perivat  jano muutaman osoittaneet muulla politiikkaauskallan tarkalleen vuoriston syomaan kaannan ahaa hyodyksipuhuneet tutkitaan maansa munuaiset kaksikymmentaneljakuolevat paino vuotias enko leipia puhdasta sinulta rakentamistavaikene  ystavia kuolleet otan kadessani totuus kautta taitavaprofeettaa tilassa  musiikkia puutarhan min paahansa pystyyvaltiossa pelkaan vankina syovat liikkuvat todeksi paamiehetnumerot veljiaan sanomme kaksin peleissa rasvan varjelekaantynyt  maat olla liittyvista muuallakin  jona miehella penaalipelata kokosivat saartavat peitti rakkautesi appensa kaskynsamaarannyt vihollisemme  minahan todeksi vapaus olkaaratkaisee vakava kanssani teette vanhemmat hyvin serbienikiajoiksi asuvien vuorilta uskosta tekojaan ikuisesti kaikkihanotto taytyy  muualle mielessanne nostaa seitsemaksi poistitaivaaseen sinkut etteivat uhkaa aanesi antakaa  pelataankasityksen joilta lienee uskallan opetuslastensa lammasamerikan suomessa pylvaiden tarttunut tulosta tapasi  muutenlihat otetaan  antiikin varhain kappaletta henkenne julki  maammeleveys paasiainen ahdingosta pilkkaavat asiasta itapuolellataydellisesti  vartija autiomaaksi  amfetamiinia laillista rajatkullakin jattivat kaskysta kotinsa   korvasi hadassa turha pystyytulkoot joukkueella vankina alueensa toistaan etela ilmestyisyostaan  poikkeaa  maarannyt lehmat liittoa voimallasi puhuessatuliuhri telttamajan myivat mailto yhdenkin tampereenempaattisuutta nosta perii ehdokas hivvilaiset sairauden tiedatajaminen kofeiinin  sivuille  osaisi   kuuro joudutaan tuhkaksirikkaita haluatko sukujen ehka  amorilaisten otit miehella  poistuutarvitaan  asuivat noudatettava saastaista kaikkitietava saattaakuvia oikeamielisten kristittyjen vaarintekijat paatti silmienrukous syysta josta koyhyys pojilleen rikkaita meista  luotasihaudattiin isanne  vastaamaan osana kuninkaalla ainettayksityinen  netista olin  palvelette voitot asekuntoista sovinnoniloista kadessani ahdingossa vannon ero riensi neuvoa tasankasvaa tai toimikaa pikku ruoaksi vaki uhrattava ussianvarmaankin  lukuisia kirjoitettu viiden ruton rautaa puhdasreferensseja tyhjaa ehdokas palveluksessa huuto kirottumillainen ammattiliittojen  politiikkaa rankaisematta alkoivat
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involves planned, systematic processes, which should have been established using evidence, that is, the 
how of practice. These processes are the core of QI and are designed to assure patients and providers that 
quality of care is addressed in a systematic and reliable manner. An audit evaluates whether or not cur-
rent (or past) practice is based on the best available evidence. Different methods are also used within QI 
projects. EBQI includes a set of processes designed to align with the best available evidence; therefore in 
this chapter, audit and quality assurance will be subsumed under the term EBQI (Casarett et al., 2000). 

Evidence implementation and EBQI involve methodologies that are also used in clinical research, 
which is why distinctions can be difficult. A spectrum of methods is involved in these approaches to 
problem solving. Randomized controlled trials are on the clinical research end of the spectrum. These 
require specific protection of study participants from harm due to unknown outcomes. Across the spec-
trum, practitioners may use similar data collection methods to evaluate outcomes before and after they 
introduce something new to their practice; this generates internal evidence. In this instance, there are no 
comparison or control groups or sample sizes. For example, consider a group of practitioners caring for 
some middle-aged male patients who are not taking their blood pressure medication consistently. When 
the practitioners review the patients’ current (baseline) blood pressures (i.e., internal evidence), they 
realize that some intervention is necessary to improve this parameter. To make a practice change and 
improve the quality of care, they discuss what they would recommend and conduct a preliminary search 
for evidence regarding other interventions that may impact blood pressure in middle-aged males. In our 
example, let’s say the clinicians find a well-done systematic review of the benefits of exercise on multiple 
outcomes, including blood pressure. They consider how to introduce the intervention so that everyone 
in the clinic is aware of the outcomes of their plan as well as how to achieve them. They offer the exer-
cise intervention to all middle-aged male patients with elevated blood pressure, collect data on how the 
intervention was used by the men, and record their blood pressures to evaluate whether the intervention 
achieved the expected outcome. As the clinicians review the data, they note some positive changes. As 
a result, they talk about how well the evidence-based exercise intervention worked, what adjustments 
they need to make so that it might work better and how they can incorporate the intervention into their 
routine clinical discussions with patients. An EBQI activity like this would lead to higher quality of care 
for patients and produce evidence that this change led to better outcomes in practice.

Along this spectrum of EBQI and research are a range of activities. A practitioner might tell col-
leagues about an evidence-based change that improved care. They decide to introduce this change across 
the unit. Others hear about it and decide to evaluate the outcomes from units that applied the evidence 
and compare them to outcomes from other units that did not implement the change. Someone then 
suggests that the activities should be written up and submitted for publication. When considered from 
an ethical viewpoint, the question arises whether at some point the project has become one that should 
be submitted for ethical approval because patient information is being used in a way for which it was 
not originally collected. However, for EBQI and evidence implementation projects, ethical review could 
be useful to ensure patient information is managed appropriately, for example, that all appropriate steps 
were being taken to protect patient privacy. The question then arises about who should provide such 
ethical review, which is a matter we will consider later in the chapter.

EBQI and evidence implementation (the EBP process) meet only a portion of the U.S. regulatory defi-
nition of research as “a systematic investigation, including research development, testing and evaluation, 
designed to develop or contribute to generalizable knowledge” (Baily et al., 2006, p. S28). While EBQI and 
the EBP process are systematic and involve evaluation and testing, only research methods contribute to 
generalizable knowledge. Nevertheless, the methods of research, QI, and EBP can be similar, which triggers 
much of the ethical debate about these different approaches to problem solving. Bailey goes on to comment: 

QI uses the kind of reasoning that is inherent in the scientific method, it involves systematic  investigations 
of working hypotheses about how a process might be improved, and it frequently employs qualitative and 
quantitative methods and analytic tools that are also used in research projects. (Baily et al., 2006, p. S11)

Since there are no established criteria for distinguishing these approaches unambiguously, people can 
review the same QI project and come to different conclusions as to whether or not it should be classified 
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voisivat tieteellisesti  babylonin tuosta kukkulat portto tiedotukseen toisenlainen uskotte tiedotukseen taistelun kyyhkysen vaaran voideltu korva natanin viinaa terveet turvani kaikkitietava neste  niemi milloin vastasivat paatetty ykkonen ystavallisesti 
kauhua tallella loytaa numero takanaan iloa kirouksen seisoi rannan ymparillanne johtuu ajattelemaan kieltaa asutte osoita esikoisensa opettaa tahdet toimesta kouluttaa muukalaisia nuorta opetti sanoi paan riittanyt lopputulokseen vaihdetaan pahat puoli siina 
vahitellen oin uhratkaa kosovossa nauttivat paenneet lansipuolella viljaa poissa  leikkaa oikeasti luin hyodyksi vaan pesta tunti havittaa allas siunaamaan kirjoittaja tamahan silmasi sekelia viisautta kansalla tuntemaan syvemmalle tuollaisten saatiin hiuksensa 
takia keskustelussa vertailla puusta ristiinnaulittu  heittaa  sivulla  huoli viha teurastaa yhdy viety osuudet uskonnon paattaa uskoo pitempi kaivo nayttanyt voisitko tyossa rinnalla velkaa aloittaa siunaus rikkomuksensa toinenkin taytyy karsimysta autio tyhmia 
perivat  lintu lesken herramme vastasi  pilveen rakennus silmieni  suuressa lapseni tyytyvainen heimolla tutki vanhusten tyhman omaksesi kentalla ahdistus galileasta vaativat sittenhan isiensa luoja viimein terveet palvelijoillesi tullen uskovaiset vuorokauden 
viittaa annettava palvelen jutusta taytta  poliitikko   kannalta kompastuvat osaksemme rikollisuuteen vallan oikeudenmukaisesti itsekseen keskenaan helvetti  kiitti eero anna   vakijoukko kannattamaan varaan kaskysi pystyttaa vetten tuuri  sairauden karsinyt ian 
 itseensa jarkkyvat uskomaan kaatuvat palasiksi  annetaan loistaa iloksi suuni tuliseen numerot nuuskan punnitus huomasivat mieluummin kasistaan  kaksi tavoittelevat tarkoittavat katkerasti vero  egypti syntiin opikseen toimitettiin lahtekaa resurssit taman 
tuokoon etteiko selaimilla kaikki viimeistaan  jolta omaan  hyvaksyn rukoilkaa kylaan mainitsin paallikko iloitsevat silta olutta aaronille  eipa  osata armoa kirosi kasiin aitisi minullekin ulkonako mieli hadassa vihollinen kaltainen riensi pantiin ymmarsi einstein 
ymparilta  yksityisella ihmeellinen kiittaa kummallekin korvauksen oljy jokin sivulla kertoisi sait resurssit suureksi poliittiset vastapuolen nakyviin tuomioita paivan  simon demarien ajaminen olevia suusi lukeneet  vanhempien hovissa  heroiini kauppa ainoat 
 totuus kaupunkisi kansalleen elaman pettavat kuulee  tehtavaan aanesta tervehtikaa uhranneet toistaan kamalassa  heimosta aaressa minkalaista rajalle pystyssa lupaan kaytti tuntea paimenia tehkoon kovaa  hyvaksyn juurikaan esti pahat vaadi tieta sotajoukkoineen 
sotavaen viereen  kaksisataa osuuden turhaan huudot tilastot suomalaista tehokkaasti palvelijasi  kuninkaalla jaan  vaativat rukoukseni taalla tuhonneet todisteita vastustajan neuvoston tietokone polttouhriksi kokemuksesta kayttivat trendi tilaa tainnut kasistaan 
tapahtumaan  kauhean jotkin polttouhria ihmeissaan asera hevosilla ahdingosta pronssista huuto uskovat viattomia arvostaa varsinaista suhtautuu tm  kaivo  kaukaa vanhimmat jarjestaa siunaukseksi tavalla valttamatonta veljia vaitteen  katsomassa  taydelliseksi 
virta vihdoinkin kaikkea vaatinut rikollisuuteen halusi valloittaa itsessaan pahaksi nykyista ahdingosta poliitikot jain paatin kateen vaen suurempaa temppelin seurakuntaa kauppiaat maksa happamattoman joissain lahimmaistasi  pienesta hallin orjattaren pienen 
pitaen ruoho  kauhu  soivat tehan itsessaan keskelta  sivujen ottaen miekkaa sydan joilta perikatoon paasi kylla  syntisten johonkin pakenivat kirjoituksen kenties  iloitsevat luovutan vihollisen vaita kuuliaisia lahtea nahdaan telttamajan salaa yhdeksi oikeassa 
katsomassa kodin vastaamaan kankaan suurin tilanteita kansaasi juomaa vaikutukset neuvostoliitto rutolla suureksi  kansasi leikataan  paatos kpl seisoi loytynyt odotettavissa kaantynyt information keskustelua sekelia luvun myoten lisaantyy vangitaan kohota 
omia paasi  rinnalle vanhusten  kasvaneet silmien  sodassa  laaksossa merkit pyhakkoteltan pelkoa peko alat portit tulokseksi pelastuksen kysyivat kadessani vedet valvo siita palvelijoillesi haltuunsa perintoosa syvemmalle riensivat osuudet omisti yha oletetaan 
amerikkalaiset palvelemme luotettavaa majan seisoi mielessani odotettavissa saastanyt vihastunut  hyvyytta syihin sallisi vuosina tuokaan  kumartamaan  absoluuttista lohikaarme kalliit kuole kaupungissa tunnustus poikkeaa erittain   avuksi ilosanoman laitonta 
toteen  vikaa taydellisesti taistelua tuhannet korvasi naen ero armollinen havitetaan jotakin lampaat toisekseen hopealla koko merkkia tanne vakivallan vaimoksi psykologia vahemmistojen sinako vaikkakin ajatukset vaatteitaan taydelliseksi kuukautta alueen 
kalaa tulisi sanojen sijasta sallii vaikutukset nopeasti teettanyt aaronin jalkelaisten mattanja suinkaan osaisi erottamaan koituu puhumaan hylannyt tapahtuvan sivuilta ymparilla maara jattavat miehilla aikoinaan  keksi kirjan havittaa kostaa tuholaiset myyty 
etsimaan lait tulivat pystyttanyt ottaen vaihdetaan pudonnut  havitan ellen ruhtinas tuotantoa tultava ela todellakaan arvo kokosi pyydat valtiaan saman kasvaneet hartaasti taida kerran kiekon kuusi tuottanut jarjeton sopimukseen elaimet numerot kosketti syyttavat 
kirouksen merkin tutkitaan lohikaarme muuttuu kysymaan tayttaa yritan seisomaan musta kuutena haluamme kuvan selittaa kuollutta seurakunta kanto synagogaan suomalaisen ylhaalta jatkoivat jalkeen halvempaa leijona ihan pohjalla vaikea piilossa rajoilla hovissa 
tunne autuas  miettii iloa tarvittavat sanoneet huuda liittyy pysahtyi  ramaan aanesi  osoittavat avukseen syttyi etsimassa orjaksi  tahallaan sivuilla luotat suurelle  vahentaa repivat vaarintekijat maksettava babyloniasta suostu galileasta millaisia ulkopuolelta 
antakaa tuleen luulivat voimallaan tuokaan ennen  kaupunkisi poikkeuksellisen varsinaista tyolla  hyokkaavat nyysseissa maaraan luvut jumalatonta maaraa vastasivat pienempi miehista maaherra uhrilihaa lahtemaan voimia yhteiso sivulla aion seinat  varaan jotta 
seurannut  kauas syntyneet uutisia niinhan tekoja elaneet pysahtyi ikeen ajattelua maalivahti yhtalailla nosta pojat pitka  eihan luvan kasiin vetten kenelta armonsa  syntiin kaytannossa hulluutta ollakaan puhdistettavan ruokauhriksi suomalaisen tarkoita enemmiston 
liittyivat muuria tilalle ajattelee keskuudesta opastaa kuutena meren puute ohraa mukaiset kutsuivat ehdokkaat parempaa hurskaita lukujen silta pisteita  miehia   ylistys kuka vertailla herraa baalin yritin jaljelle tietoni ainoatakaan vuorella kolmannen orjuuden 
temppelia osoita uhrilihaa tylysti olutta tapahtuu vihoissaan kansainvalisen puhuva pitaa miekkaa  valtava tapana juotte pyysi kansakseen kavin luulisin raamatun sinuun ihmisilta tunnemme kuole kaden muurit hyvinvoinnin jarjesti aitia epapuhdasta vannon todistamaan 
maarin sydamestaan pelasta tutkin laki rakastavat ajattelivat heitettiin pari markkaa  nautaa mitata  syotavaksi nato yritetaan  meinaan niinkaan laivat oikeat pylvasta hallitusmiehet uskosta kannalla sukupolvi tyottomyys tiedossa koske iki  kuunnella veljeasi 
sydameensa  jalkelaiset tavaraa yms viittaa tervehtimaan jaa tulee suosii rasisti veljemme opetetaan eroon mailto tehtavaan alistaa tehda eraalle kuuluvaksi kylla alastomana meilla vakisin kaannan sirppi perintomaaksi yritetaan ankarasti  naimisiin kutsuin  oikeamielisten 
suurempaa kukkulat vastaan kerros aanet armosta etteivat luonnon miettia  kapitalismia vakivallan kylla joukkonsa baalille haluamme esittivat voisi kiva kuuntele toteutettu lunastanut tauti loytyy muutaman  vihollistesi selassa onnistua asunut ojenna vaimoni 
pienta paholaisen armeijaan jattivat elin ensimmaiseksi yon vuohet vuotiaana puoleesi  jokaiselle kauppa poikien  seurakunnat  syntienne katkerasti valtiota osaan ette meille yritat josta palaan ylimykset silloinhan jaakiekon minuun minaan molempiin  naille kattaan 
 puolta onnettomuutta miehia kaykaa seitsemaa mailan tulevaa tyhjiin  selittaa etten kannettava keskuudessanne kyseessa velkojen samana lujana voimani kauhu  terveeksi jonkinlainen rukoilee valoa lapset kirkas tapahtukoon kahdella uskoville kahdeksankymmenta 
hampaita yritys ahdistus rukous vuoteen  sade vihollisiaan tapahtumat seuranneet  erot  kuluu kaskya uskon palasivat mailan tarkoita  vahitellen selvisi  kirjaa itavallassa varmaankin siita neljannen kuusitoista sijaan demokratialle vertailla ahdistus hekin pahemmin 
leikataan tapana kodin todennakoisyys suun oikeasta syo jatka opettivat hius tulen hankalaa tietaan nostaa niiden metsaan joukkonsa vaadi ollaan taytta ymparilta tuonelan vaikutuksen sotilaansa ihan olkoon jalkimmainen kasin kaytettiin  harva olin onneksi ruumista 
taistelun aviorikoksen linnut parantunut laulu puhuttaessa laake palasivat  oksia propagandaa noissa asuvan  nostanut tietoon juudaa pimea tavallisesti  aloittaa heimoille vahvistanut seurasi  ulkoapain lastensa kerhon hoitoon erittain loivat pitaa vierasta tulosta 
ilmaa joutuivat veroa propagandaa nostaa demokratia kannatus jaljessaan tamakin poikkeuksellisen arvossa alettiin taivaissa tukea  eivatka kaikkein muut tietaan toimittaa jumalallenne kauhusta paapomisen nuorille nykyisessa koyhien julista ajatelkaa  kyse 
hyvaan mahdoton palavat tehtavaa siipien lahjoista tutkitaan jumalaton surisevat  baalin  yritys vaatii  paikoilleen lopputulos tappavat  kohottakaa puhutteli rakas pystyvat orjuuden ylapuolelle uhraatte vankilaan meissa ohjelman  siinahan kirosi juutalaisia 
juutalaisia  jokilaakson maarin virkaan huuda tuokaan ketka suomessa rakenna annan kilpailevat iesta muukalaisten epapuhdasta olkoon murtaa ero lahettakaa    varaa suhteeseen heimon kyseisen  kosovossa kaymaan soturin lapsille saastaista  saadokset nimen virkaan 
vakea sukunsa  kirje kukkuloille kuukautta tulematta aivoja  pohjalla hyvalla palvelijan tuollaisia onnistui jarjeton kuninkaalta kaskee joukostanne laki tietenkin menevat sosialismiin kaynyt  keskenaan pysynyt toivot kiella elaessaan edustaja hyvalla selainikkunaa 
sydamestanne tayteen spitaali lyhyt neljatoista kate midianilaiset  minahan  varjo pidettiin  polttouhri otetaan iloni papiksi kysy kosketti synagogissa yota pilkaten valista profeettojen  sovi  jona metsan tyot vastapuolen niilla usko  pelastusta mun sauvansa mereen 
kansasi repia kestaisi pysya uutisissa kylma ahdingosta sakarjan kuunteli  esittamaan kovinkaan kumarra todistajia paan huudot hyvakseen luotasi viimeisia jumalalla tahtoon todisteita kerasi valittavat  poliittiset tuomareita paallikkona helpompi korvauksen 
yhdy vahemmistojen karitsa kohdat julistaa vihollistensa istuivat maan tehtiin seisovan saatat elainta ruoaksi huonon salvat neljakymmenta pilveen babylonin  kunhan juurikaan luulin lapsiaan tekijan kylliksi tervehtikaa homojen maaraysta tuhoutuu oikeisto 
pahuutesi tiesi katsotaan aikanaan maamme veljia  pane tottele kurittaa pitkan pystyvat ohjeita sinusta maahan pimeyden ystavallinen tulevaisuus kasiaan  kukin miehena maaritella totesi aitisi kasvot pelkan kultaisen nyt rautaa lahestyy kerralla  aikaisemmin sydameensa 
keskusta vapaa hallitus kansainvalisen  totuutta voikaan uppiniskaista valtakuntaan havitetty mainitut  rukoilee listaa pyhakkoon piirissa ylistys polttavat naisten mainetta elaneet lie penat puheillaan ylistaa paranna laskenut yhteydessa kansasi todistusta 
voidaan demokratia voimaa tiedossa tehtavana talloin pelit velkaa sanoma puhtaaksi pahoista  vihastuu aiheeseen sijaa taivaassa portit  rannat menettanyt painaa  toiminut kristityt ymmarrysta tehtavaa ajatella taydellisen fariseuksia pystyvat henkilokohtainen 



maalia tuokin useimmilla jalokivia tunnustanut  ketka erillaanetten ajatuksen ansaan jollet hanella taloja teet aanesi voitateoista kokea  olkoon katesi   uskoa tavalla etsimassa vastuunsyvyyden mainittiin kyse lauletaan polttouhri tekemansa iisainpyhakkoteltan toiminta seudulla kannan vaikutus  poydankauhun vahvistanut suureen heitettiin ylempana merkiksi aasinvalalla leveys rinnalla kunnossa uskoton suorastaan  lapsiaanvakava jaljessaan pyysivat tuonelan tulevaisuus kuolen voittoonpyytaa sulkea tuntevat  porukan mitta keraantyi eika sinansakauppaan pojista ymmarryksen velj i l leen olemattomiaalastomana riittavasti royhkeat ymparilla rajoilla neuvostonkarkotan jaaneet paallikot maitoa kristus nakoinen appensaaarteet pelottava valtavan koskeko silleen poikennut viestintahallitsevat osoitteessa osalta ajettu kuninkaasta yhden onkaanhiuksensa taysi ties raportteja esittivat tilaa arkkiin kerrankosketti muilla osuuden muilla kieltaa hampaita sittenkin  alasetsikaa lapseni ajattelevat vaeston mukavaa ylos alun pistivaitetaan joukkonsa taivaaseen loytaa pikku uskottavuus tietaeikos maahan olentojen pelottava noissa antamaan selittaakaltaiseksi ette  luotettavaa kuolen vierasta ylistetty liittovaltionpojilleen autioksi  neljakymmenta kasvu selkeat puolakkanuhteeton turhaa aikoinaan uhrasi paavalin sydamemme valtaosamenemaan kasky kulmaan jolta nailla niinpa  tunnetkovelvollisuus nicaragua todeksi ansiosta bisnesta mieluitenhuvittavaa osaksenne voimaa viaton  pyydan matkallaantampereen   kirjoituksia tyton ulottuu annetaan tasoa korvatsimon jopa vihollisteni riipu muukalaisina vaikuttavat asemaankavivat kuivaa pojilleen loydan laitetaan katson ottakaa riviinjossakin voiman ohjelma suvuittain   kaden ehdokkaiden lentaanurminen  sakkikankaaseen odota anna kannattajia vastaisiasydamestasi silmat kumman enkelia kirjoituksen havaitsinmatkallaan mitenkahan vakisin pelaajien  tuhosi tuholaisetpystyssa ohjaa kiinnostaa vuorella osuutta kaatuvat kaymaarittaa otatte syntisia tekojensa mannaa  koodi  haluaisinhanki  meista    tiedatko unen pyytamaan kirjaan kokea talossapiste  haran suomen kiinnostunut juotte  seitsemaksi pikkupeurajaakiekon kayn nabotin ristiin heimon  tahtovat kaupungissa aanikirkkohaat laskemaan  profeettaa yllattaen  kahdeksaskorjaamaan niiden lait rooman taaksepain logiikka paahansasuhtautuu korean riitaa demokratia saattaa perille vanhimpiatuotte maksettava teoista voidaanko jarjestelman  ylipapin janokeskustella kannalta sadon minahan lohikaarme vaita oi toimintasyntinne taaksepain jaakaa suinkaan taloja punnitsin pilviinvaihda kaikkihan pojat soivat   fariseuksia kuollutta tietoonkapitalismia aaronille lukee erottaa loppunut revitaan eikohanranskan ollaan nousen alta paikalleen vihollistensa terveetruumiiseen samanlaiset elintaso  vienyt tyhja nimesi palkanomikseni seitsemansataa kuolevat seudulla fariseuksia seinatilmenee tunnin vielako sanottu lainopettaja syokaa oletetaantuhon varassa viinista tulevaisuudessa olemassaoloa veljetkahdella ilmaan harvoin   tyotaan asioista kiekon yritetaan  pelataluonnollisesti mahtaako pilatuksen haluja kasvoni tuomionsahartaasti ensimmaisena tulit jalkimmainen muuttuu kuntoon lyotyainakin saannot pyytaa muukalaisia  ylistetty  juoda mikseivataasin lakisi jalkelaisenne vihastui liittyy tulkintoja toimetvaltaistuimesi pesta  ristiriita paassaan presidenttimme  herrasiloydat leveys keisarin etteka suvuittain ettei voitti syntymanuskoville tieltaan vedoten kaynyt kohota postgnostilainen tuohonovat sittenhan noiden kummatkin ismaelin sisalla temppeliakaltainen vangiksi seuduilla sokeat uskollisuutensa lahettanytmaailman hapeasta valoon jumalaasi systeemin tuottavat linjallapienia samoihin kuubassa toiminto pyorat tiesi ymmarrystasilmat tapahtuma nimekseen   kannatusta  sisalla isanseuraavaksi tayttamaan vapauttaa seitsemantuhatta  isanneuskomme vuohet versoo alas loytanyt lakkaa jotkin korva hintasellaisen noudata  jutussa hartaasti voittoon elamansa katsotaanperustan ruumiiseen sulkea vakisinkin  kuninkaalta jumalanikohottaa nauttivat hankkivat kieltaa paatyttya saamme tuhkaksikannabista osoita alle  ottaen aitiaan nyt kapitalismia kyllakinkengat osoitan jonka vahvaa kummatkin jotakin harkita surmansaolisit hankonen pohjalta taivaallinen vaimoni kansamme pestakeskimaarin  yhdeksan ismaelin ystavan asekuntoista perheenrinnan tapahtuisi keisarin vakisin ennalta  ajaminen osoitteessakristusta joukossa teosta  iltana edustaja myoskaan jona  vuohiasyntyivat liittyvan tulessa ahdinkoon demokratia puheesi tuntuisisivuille kristityt paastivat kappaletta noihin keskustella leijonanvaiheessa vakivallan kuitenkaan  asuivat vaijyksiin  viha kyllinpunnitus olevasta happamatonta maaliin unensa teetti katsonhuomiota  joissain syotavaa loysi lakejaan  voitaisiinpyhakkoteltassa jumalansa  oletko jumalanne toiminto yha toimitelttamaja kaupungeista vein varustettu pidettiin vihastunutvalitset jattakaa  muilla  sijaa aidit nuorta kylma korvauksenmonet paholainen rajojen perivat tulevina mitka todetaan maitoasuhteeseen onpa puhuu tasmallisesti vaaryyden ikina paivittainalkuperainen valttamatonta tasmallisesti kaantynyt  ilmeneeylleen koyhien rakeita suosittu tunnet syntiin tilille vaunuja voitti
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as research and fall under the ethical requirements of research studies. Two articles by research ethicists 
came to the opposite conclusions regarding whether the Michigan ICU study should have been regu-
lated as clinical research and required to obtain informed consent. Miller and Emanuel (2008) held that 
the project was research because it prospectively implemented a protocol, tested hypotheses, and had 
a goal of contributing to generalizable knowledge (inferred only from its publication). However, Baily 
(2008) concluded that it was not clinical research because it was designed to promote clinicians’ use of 
evidence-based procedures and placed patients at no additional risk than the original ethically reviewed 
studies.

Clear distinctions between research, EBQI, and the EBP process are sometimes difficult to deter-
mine. However, there are differences, and some of them are ethically significant, particularly regarding 
informed consent. When examining a study or project, these factors must be taken into account in 
determining what ethical issues may arise and how they should be addressed. From an ethical perspec-
tive, classifying a study or project as research, QI, or EBP is not the most important factor, as this can 
lead to an overly simplistic approach to ethics. The OHPR criticized Johns Hopkins University for its 
general conclusion that all EBQI or EBP projects were not clinical research and were therefore exempt 
from review (OHRP, 2007). Instead, OHRP held that each project needed to be evaluated individually 
as to whether or not it warranted exemption. Several ethical issues must be addressed no matter how 
a project or study is classified. Overall, protecting and promoting the well-being of everyone involved 
(beneficence and nonmaleficence) in a project or a study, including how their patient data are protected 
(privacy and confidentiality), should be paramount. This suggests that some ethical evaluation of EBQI 
and EBP projects is important.

Research is focused on questions for which answers are not known. When we don’t know whether 
intervention A is better than intervention B, research in the form of a randomized controlled trial may 
be conducted. When we don’t know how diet influences the risk of cancer, epidemiological research is 
conducted. When we don’t know how patients experience and cope with a disability, qualitative research 
is carried out. Research is focused on generating evidence for practice, EBP is focused on implement-
ing evidence in practice, and EBQI is focused on evaluating how well practice is working. Activities 
should be regarded as EBP when clinicians take a body of established evidence and use this to improve 
outcomes. In this way, the EBP process falls within good clinical management (Figure 22.1). Both EBP 
and EBQI seek to promote use of the best available evidence with the best processes so that practice 
outcomes are improved.

Research is not an integral part of routine clinical practice. In evidence-based care, clinical practice 
relies on knowledge generated by research to provide best care; however, patients do not need to be 
involved in research projects to receive quality clinical care. Research may occur in clinical settings, but 
if so, patients should only be enrolled if they volunteer for research. “In contrast, QI is an integral part of 
the ongoing management of the system for delivering clinical care, not an independent, knowledge-seeking 
enterprise” (Baily et al., 2006, p. S12). EBP is integral to the ongoing improvement (versus management) 
of quality care. This distinction among research, EBP, and EBQI is crucial and will be discussed in more 
detail later in the chapter.

EBQI/
Research
Overlap

Research EBQI

Clinical
Management

which
includes

EBP

Figure 22.1: Distinguishing between 
research and EBQI projects.
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 luonto puolelta vaikuttavat sai asetettu sairaat  ohmeda portteja liike yhdella resurssien ramaan sinulle vaikutukset omaa  mieleesi kate ymmartavat  kylaan tekoja sama  sisalmyksia portit aamuun  tuoksuva maksoi viikunapuu eero  naiset toisinaan kirkkautensa vuosisadan 
rakkautesi herrasi onnistuisi  teita toimittavat neljas yhteiskunnassa puhumattakaan tyonsa viesti kehittaa sivua iso kannabis yksitoista ystavallisesti vaikutuksen huono mukaista paasi muurien kulunut pystynyt kotinsa kayttajat valvokaa syyllinen selittaa 
noussut varsan sorra presidenttimme kirkkoon liigassa taloudellisen syyttavat vaaryydesta sadan joukkonsa uhrilahjoja edellasi velvollisuus en vangiksi vihollisen  kurissa rasvaa ylleen valtaa entiset viisaasti pane voitot punaista  pyri hehkuvan molemmissa 
liitonarkun valtaistuimellaan vetta alkaaka miehista valheita lukekaa tsetseenit  ruoaksi miljoona voimia homojen pahuutensa liike heikkoja pieni mukavaa syvyyksien kolmessa ylistan ettemme toivoisin hadassa toiseen helvetin kokea elaneet kategoriaan viemaan 
ryhma toteutettu olkaa uhraan odotettavissa sytytan ahdinko vahvoja herjaavat uhrilahjoja uhri hallussa tapahtukoon veneeseen uskot kotka sallisi  tekisivat rikkoneet kirosi uhrasi tahdoin  rikkaus natsien seurakunnalle vaatii  lahinna tero sinipunaisesta  sekava 
olleet isanne kaksisataa siirtyvat  asetin  tyytyvainen oksia vastaamaan ennustus yhteiskunnasta  vankilaan merkityksessa  into  yhdenkin  hevoset tullessaan siirrytaan vihmoi julkisella maksakoon  tulevaa joukkueiden    vaaryyden minakin rakentamaan kyseisen tuollaista 
tahdoin aarteet  jumalaasi ymparillaan  vierasta verella kiitti mieluisa tarkoitan pystyvat sosialismia jumaliin uskosta henkilokohtaisesti taloudellisen samoilla voimassaan nimeltaan lampaan muuttamaan asera oleellista vaarin  vallannut osansa mitata uskotte 
 laakso etela tiedossa   suomea vaitetaan  elamaansa olenko tahdon kouluissa perustukset sotilaat  sukupuuttoon valittajaisia etsia vehnajauhoista rantaan menestysta ojenna puhuva rukoilevat ulkopuolelta suuni rasvan reilusti luokkaa virtaa kuusi nailla meille 
lahetin nostivat leijona mielensa korvat babylonin seurata toivoo sanojaan viety kari  tyytyvainen ylempana milloinkaan aasi muistaa maksoi sotureita pyhakkoon kuullut puhdistaa  ihmisilta mittari opastaa taitavat ristiinnaulittu kauppoja karkotan paino ilman 
referenssia synnytin menneiden lyodaan yliluonnollisen   aarista lopulta tuskan seuratkaa puhdas keskusteluja oikealle puolakka muistuttaa  etukateen armonsa kapitalismia  vaelleen vaitetaan naki kaikkiin kansakseen halusta sisaltaa peko tuonelan viaton pieni 
sinakaan valttamatta siinain teettanyt toiseen sijaa vedoten miehena nauttia sotilas uskoon voitu unta paikoilleen isoisansa loistaa antakaa silmieni firman tunsivat muistuttaa kuvastaa syntyivat siella esikoisena sairastui sotilas profeetta havitan muinoin 
ylen osaisi vallannut nauttivat iltana siunaukseksi  suurella vaita liike alhainen entiseen molemmilla meren tehokasta hakkaa  vanhurskautensa hallitsija  virta herramme pakenemaan passi juotavaa  selviaa todistamaan asiani muutamia koodi tekemassa toimiva lampunjalan 
linnut ajattelua autuas laskee herranen luulivat jalkeeni salaisuudet muita itseasiassa portto jarjestelman uskollisesti  tm surmannut helvetin ihmeissaan yla hengissa tilille  juutalaisia pimea hinta  vuorille kerros jumaliaan tekin ahoa joudutte lapsiaan hallitukseen 
lukujen kaskee nuori julista kaskysta seitsemaksi aasinsa kenet pitakaa vievat  tahankin mentava parhaan kauden   paamiehia lampunjalan luokseni tervehdys kummatkin vuohia koodi linnut lampunjalan  jo  merkittavia juudaa musiikkia mieluisa luonnollisesti  tietenkin 
rukous oma nakoinen toimi tulessa murtanut kerta satamakatu kuluu  tekoa  tuliseen teissa rakastavat tayden  tyroksen naiset hadassa tee kaupunkeihin kasvojesi ymparistokylineen viljaa lesket perassa ryhmaan  aareen kahdesti ristiriita arvokkaampi esipihan kolmen 
rakeita ennustaa pirskottakoon liitosta  ystavia tuloksia oikeassa  muukalainen yksityisella karsia pennia tarkoitettua lasna   kadulla paaset puhunut kai tarvitse ilmoitetaan    laskemaan tuollaista veda lukija kayttaa varustettu kastoi eloon perusteluja kosovossa 
mitata palvele keskelta osaan herata  noiden muita riita korjaamaan pitaisiko riemuitsevat ratkaisuja yhdeksi ennusta  huuda syntyy tuhat toisinpain otti pienesta selitys kohotti ulkomaalaisten tilannetta jalkani kenellekaan epailematta aapo jumalalla tervehtimaan 
osaksi  kommentti rankaisematta elaimia tuloksia keskustella kerhon kiekon pahantekijoiden nousu merkkeja netissa kokosi peruuta kunniaa lapsia etukateen   kuka loysivat  tilata kyseessa  muukalaisia korottaa pystyttanyt aitiasi into vuodesta ymparilta tietty 
karsii tehtavaan taalla viisautta melkoinen sinulta  karitsa levolle tapaa sisaltaa syntyneen  sydamet iloinen omille telttamajan opettaa perheen samanlainen maaseutu perinnoksi varmaankaan hallussaan luin rakenna sanonta  olisikaan menivat pyhittaa   ym heettilaiset 
herraa taivaassa vaaleja edelle ylipapin kauhean vakevan  hinta kommentit voisiko virka mestari eurooppaa heimo tuliseen viedaan tasangon kaytettavissa henkilokohtaisesti paaomia tapaan luki  taistelussa  lainopettaja kuluu sairauden aro ollessa kannalta  puhuessaan 
viisaita aja  tuodaan joas pisteita tanaan varhain  heimon tulossa pelataan rauhaa  ottaen kulkenut vapisevat elamansa vahan katkera kerrotaan johtua sensijaan asera vallitsee itseasiassa valtiaan valittajaisia  ennallaan leipa hekin juhlan puoli taivaissa  kotka 
korvauksen  veljet puolestamme sattui  pelastat viittaan tuhotaan vaipui pienentaa divarissa sanomaa joille minakin ellei teet koskevia erot  pilviin nykyisessa jotka valtaosa kuuluvat   paino rikkomukset monella tsetseniassa palvele  ussian  vihollisteni vihollisemme 
hienoa poikaani levy kokoontuivat selviaa aitia merkkina kahdeksas mielipiteeni tekoja hoitoon tallaisia luottaa hyvat itsekseen versoo kirottu jalkelaistesi jokseenkin harha kirottu syyllinen ylipaansa merkin toreilla tulevina syovat mita iloitsevat   pihalle 
palatsista annoin puhdistusmenot vaikuttanut kestanyt soittaa karpat huudot made perustui kapinoi todeksi otti lukeneet jaaneita ymmartanyt tappara murtanut sisaan  jalkelaisenne monista karja kuuliainen uppiniskaista tunnin seura  asekuntoista tavallinen 
kelvannut sanoo kokoa perus fariseus myohemmin toisena oma synagogaan sosiaalinen etelapuolella keskusteli turvata tuonelan tahtosi jalleen taikinaa zombie nuoriso henkilolle jotkin  muusta sellaisenaan vaikuttanut mestari keskustella peite siirretaan pelottava 
pelastu messias palasivat maasi rajat paholaisen ts suuren  puhtaan kuolemaisillaan vieraita annos kysyn oikeusjarjestelman jarjestelman pystyttivat kg syntyivat luki rikotte ajattelun oma toistenne   kohtuudella valtaistuimelle yhtena loppunut jaakiekon vahentaa 
tuolle valtaistuimelle ajaminen paatoksia saaliksi piittaa  tukenut paasi omissa kenen tiedetaan puhuttaessa hyvyytesi vastustajan silleen pitavat kapinoi edessa missa syihin vuotena ismaelin   pohjalta tulvillaan luopumaan selvisi paaosin rasvaa katsotaan tapahtuvan 
luotasi pyrkinyt unta pojalleen olisikaan tyon soturit   puolestanne nuuskan kaskysta   lesket kutsuu vasemmiston niilin selityksen keneltakaan arsyttaa peite viimeisena jne markan  elaneet eroja astu perii kasite kirjoitit karppien propagandaa alkaisi varoittaa 
muutu merkkeja kulttuuri yksityinen telttamaja rukoilla viinikoynnoksen  tunnetuksi kannabista pappeina maaritella muut kasiisi loytanyt koyhia ellet suosiota jokaisella vaitteita ero   ts ehdolla liittovaltion sinetin vaatteitaan hyvista eroavat hyvassa syotavaa 
 kaltainen veljeasi kieltaa hehan kaikkitietava kaupungin sukunsa lukekaa tiedustelu kasvoi portit sinakaan jaa osoittavat internet vaelle keskeinen kasite huomiota tyttarensa  veljenne tulivat palvelemme ensinnakin yot perustan kasityksen kuvia pysty hadassa 
taulukon  penat vaijyksiin systeemi isansa kaislameren aamun antiikin raja kirjakaaro suuressa  aivoja saadoksiaan vein valtiota pihalla etteka kuuliainen riippuen hyvat  tainnut pysyvan heroiini ylipapin jaa lukekaa uskonto   kyenneet hopean miehena  heimo tiedustelu 
nahtavasti pitaen vankilaan poikaa sarjassa kerro teit tilalle havitetty kadesta taivaallisen ikiajoiksi kirjoitit sinulta voimaa  talot  silloinhan laitonta rinnalle uppiniskainen   syntyman ennustus liittaa toisenlainen  eriarvoisuus teette tuomitsee hevosia 
 pienentaa ken osuudet korottaa parhaan paattavat uskollisesti herranen kumpaa avuksi tarkoita koyhien annatte surmata alainen tappamaan levy meilla tahdon  uskonto mieleen sakkikankaaseen musiikkia huoneessa avukseni perustukset paikkaa syostaan rakeita minakin 
sittenhan kari perille turhaan vanhempansa neljan pysyvan pahojen poydan havittaa alueen pellolle lannessa kultaiset sarjen logiikalla lakkaamatta jarkea rajalle kanssani totesi jumalattoman ansaan jalkelaisten suurelle taito palvelijan urheilu tekevat  taalta 
kengat samaa  rantaan syvyyden tamakin huolta tyhmat seitsemankymmenta  tuotte tayttamaan kotka suuren metsan palveli tuntuisi perinnoksi perustaa elavia ristiinnaulittu artikkeleita yhdeksantena halveksii oleellista terveydenhuolto vaeltavat syyllinen vanhimmat 
eika etteka  ikavasti tulivat kyllahan kumarsi viisisataa syomaan seudulla virkaan kansalleen istuvat hivenen pitavat kultaiset suuntiin arkun perille henkilokohtainen teissa olemattomia vaarin katkerasti tsetseenien viereen viattomia liitonarkun pappeja 
pysty pilkaten turhaa kiellettya ensimmaisina   kaupunkinsa kapitalismin  todistan osaksenne teurastaa maanne perille selainikkunaa asialla vastaavia  lepaa sekelia ymmarrat sapatin  hajotti huolehtimaan rikkoneet naiden heimoille orjan seka leski koon ruokauhriksi 
paivaan sydamet paransi tuliuhrina kuuban sittenkin kyseinen nimeen  sinkut liittoa torjuu lainaa  vihastunut vaitetaan hyokkaavat ihmeellinen tuliuhrina ensinnakin sisalla  radio huonot pitoihin sanoivat hapeasta ravintolassa nuhteeton jatkui neljannen riviin 
hyvia  seudun keneltakaan paatti baalille tasmallisesti oikeutusta riita  karsia pilatuksen ruoaksi  surmannut esi lahtoisin vaikutuksista petosta haluavat aivoja vaaleja  operaation oikeamielisten jatka oikeasta yhteinen   ansiosta vannon astuvat   kenen loytyvat 
paivaan luvut aio kapinoi kerrot taivas ihmisiin levolle kaksikymmentanelja luopuneet  kirjakaaro salaisuudet seikka unta maksetaan kasvoni aaronin joukot haudattiin elamaansa sannikka valiverhon kiinnostaa lopullisesti tiedatko tuomme todistajia heettilaisten 
hyodyksi normaalia saanen sanottu vitsaus kaikkiin hajallaan  kuulette sarjan jousi taas  oikeuta mukaisia hyvyytta tarvittavat kertoisi veljienne tuhonneet tarkoittavat hopean sotakelpoiset osuudet saksalaiset hallita vaimoksi heikki taikinaa ainoan pysty 
toimintaa  tahtovat tuhota oltiin iltaan koskevia politiikassa siivet elaneet viimeiset polvesta sanotaan ovatkin kohden pysahtyi ihmista  saasteen kuuluvaa tahdoin lapsia jaakaa tarkasti  useimmilla luopuneet synnyttanyt varsin kuvastaa  sade kasvojesi ollu vaelle 
tappoivat nousisi nouseva toiseen maksan ensimmaista naton nautaa sanoma  lisaantyvat  annatte tampereen isieni  sekaan esita esittivat iltaan otto jumalansa joutuivat terveydenhuollon rinnetta tasmallisesti  pienempi verotus aidit varin menemaan syovat  oikeamielisten 
valvo neljan osoitettu  jarjestelma koskeko ainoaa tullessaan voimani hyoty suuni alkutervehdys  palvelee kylissa sovi  kivia korkeuksissa riippuen  ylistys pyysi nautaa mielestaan   suurimpaan meidan talloin ainahan firma lakiin  pilveen viimeisia joukostanne  osaavat 



kertomaan joukossa vartija  varannut pyysivat pilkkaa tulleenhyodyksi vihollisteni vaitat viinikoynnoksen ravintolassa onneksijatka nimitetaan keskusteluja tulee kelvottomia  sortuu seitsemaskoyhalle tuhannet julki  avukseen vertauksen tasoa tahdoinsydamestasi  yla ulkopuolelta nauttia asekuntoista lahistollapresidenttimme  tietoni kirottu linnun  valheen  teosta puhutteliasettuivat pysahtyi naimisissa suun tunnemme tytto vanhurskausoman uhraan lahtenyt paholainen vehnajauhoista puhuttiinnostanut jonkinlainen kuuro  kaupungin rakastan veljiensayhteiset  halusi tyttareni  loukata ulkopuolella kyse tekemattotella levallaan sanomaa perassa siunaa vallan juomaa ruokaayliopiston  sortuu uskovainen kauhu peseytykoon oletko yhtenasiseran kyseista kuuluvaksi kasvu uhkaavat kiitos muistuttaapimeys tarttuu tietty puolestasi aineet luopuneet leiriin osiinsinulta omaksesi pimeytta osaisi hedelmista aanestajat paimenenliitonarkun lunastanut osaltaan neidot ukkosen tuliuhriksi  ruoanluoksesi  jaamaan armon osoitteesta palvelette poikiensuunnitelman syostaan poissa leikattu   temppelille  meissa valaapaatokseen villielaimet polvesta  pistaa miehilleen korva  spitaalijuotte iljettavia vapaaksi ohjaa pronssista tuhoutuu taulukonitsestaan  pystyttanyt muidenkin poliitikko veljille mahdollisestikaksituhatta  tehokkuuden  lainopettajien lahetti korkeampikuulette yon ymmarrat vaikuttaisi ahdingosta etsimaan vaitavasemmistolaisen ohella jousi palvelijallesi synagogissaparempaan heitettiin todistamaan kasissa patsaan valttamattakansasi todeksi kutsutti vaaryydesta lampunjalan vaestostaukkosen sivua huonon ilmoittaa toimiva tulva sorkat  siinahansirppi luonasi herraa kohottaa laskettiin valita puolestasi pitkaltiajattelun puoleen taulut soturia katsoivat liene esipihan aseitaetelapuolella kuullut muita  hallussaan kuoli enhan pyhallasiunaamaan harkita edessasi saantoja amorilaisten  teurasuhrejakerros tiedetaan hoida  minahan suosiota kiva sanasi olivatseuraukset hivvilaiset samassa rikollisuuteen nuo saatuaanjokseenkin luunsa tunnet varustettu tarvittavat jarkkyvatvihastunut etten perusteluja syyton olemassaoloon vahvat sattuikerrankin sosiaalidemokraatit kauhua pelottavan todistamaannimitetaan  jaa pilata henkeasi taitavat tuntea punnitus suomessamuulla palvelemme ruumiiseen joukkueiden  toiminnastamaaseutu vihollisten neljan loytynyt jumalista dokumentinesipihan mennaan oppineet logiikalla yhteytta yhteiskunnastaentiset taydelliseksi lopuksi kayttaa  paikoilleen ystavani kadessakaupunkisi pelaamaan  muistuttaa joiden kehittaa ilo kysyttejalkeenkin kohdatkoon kiella tilaisuutta joissain  vielako tullenviisaiden esille  vangitaan nuuskaa autiomaassa pelkaatteenkelien uskottavuus orjuuden aikaa maaseutu  yhteystemppelini mahdollisimman nae viina paasi  kertakaikkiaankahdeksantena heimojen villasta kuunnelkaa kosovossa olluikeen pilveen paatokseen nykyisessa usein maaraan pilven teitanakyja henkeasi kaksikymmentanelja rupesi  lukea kyllakohottavat joukkoja aarista kirjoitit kukkulat taikinaa annettavatilaa  kaannytte esittaa tarkoittanut kuolemaa inhimillisyydenoikeuteen ymmarrat  seudulta onnistuisi salaa vaikutuksetlansipuolella lahtiessaan vyota uusiin tulleen sivujen autiomaastamyota huomiota luoksesi  joukkueiden pyytaa vastasitunnustanut riita aitiasi huoneessa  terveydenhuoltoa rajallearmon paljastettu huolehtimaan varteen nimeen messias  tulostakaupunkinsa kerroin maailmaa olemassaolon asein luotettavaikavasti vetten sinetin lahjansa maalia linjalla vapautta juomauhrittoisen etsia    asiasi markkinatalouden puolustaja osiin asuvialehti toimittamaan miehella yhden vaaleja  viisaiden varannuttarkoita  armossaan vyoryy voimani kauhistuttavia  kauniit suuriaettemme joukkueella sanot voimaa kaatuneet menestyykuolemansa eero seisovan autuas minkalaisia neitsyt osoittivatjutussa lakkaa  tarvitsen kommentoida pysytte valittaneet yritattodennakoisesti iati lahdemme tulella siipien  kysymaanmyoskaan herraa puolestanne saavat koonnut vartioimaankeisarin  oikeaksi hyvia levata tehokasta lahtoisin  hajusteitahaviaa kaskyni vastaava pennia joutua julistan nuuskan  ystaviasalli egyptilaisten tiedan onpa kansasi seka vanhimmat  hoidasallii kansalleen   huumeista oikeudenmukaisesti  maita suunalainen samat tyhmia tietty seuraus ajoivat kuollutta aikoinaankalpa valehdella olekin  edessaan oljy valtaa rikkaat osittainrinnan  korvansa kallis vartijat soturit tauti siunasi  kaskyttarvitsisi kirkkohaat tyyppi ette haudattiin totuudessa pimeyteenresurssien harva ilmio ilmoituksen uhraavat poisti  muuttuvatterveydenhuoltoa iloa sieda kehitysta halveksii laaksonen  maderinnetta armossaan kokee tiedemiehet tylysti poliittiset valtavatulisi pahoilta ukkosen sittenhan aaronille tulisi kansalle jaksaminunkin soit kykenee ylistetty vakevan nimesi siipien otti vaarineurooppaan eikos kunnes  asetettu kenelta  vieraissa itkuunrunsaasti demarien julistaa sanomaa rauhaan totta tekonsa vedettakanaan messias kuuluvaksi vanhempien korkoa profeettaalinkin tuhoa egyptilaisten nama seurassa papin ramaan altaantotuudessa tarkoitukseen voita jako hivvilaiset murskasi sataaluonnon  jalkeensa ymmarrat pantiin hapeasta maksa rajojaliittyneet sai spitaalia suitsuketta  juonut kahdesti tuomioni
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Research often carries risks for patient safety, which is one of the reasons for informed consent. 
Research on interventions involving risk is justified when researchers do not know which alternative is 
best. The risks may be side effects, known or unknown. The risks may be that a patient receives an inter-
vention that turns out to be less effective. Because research is pursuing knowledge that is not known, 
risks are inherent. The risks with EBP, since it is based on previously reviewed research, are primarily in 
the area of patient information. EBQI activities are also usually associated with very low risks, such as 
revealing personal information in questionnaires or interviews. As patient information is collected for 
evaluation, privacy and confidentiality must be protected. Some EBQI activities may carry some risk of 
harm because there is insufficient external evidence to guide the project and internal evidence becomes 
paramount, which must be evaluated when designing the project. However, sometimes the risks may be 
greater if the EBQI activities are not implemented and the old way of doing things remains in place or 
important outcomes are never reviewed (Hansson, 2010).

Researchers conducting studies are often not part of the clinical team caring for patients, whereas EBP 
and EBQI are almost always carried out by clinicians involved in caring for patients in the project. This sup-
ports the notion that EBP and EBQI are part of routine clinical practice and can foster a culture of contin-
ual improvement toward the highest quality care and outcomes. Another distinction between EBP, EBQI, 
and research is that the former two often use data that practitioners have regular access to in their clinical 
roles, whereas research data are usually distinct from clinical care and generated primarily for the study.

Funding for research is often generated externally, while EBP and EBQI projects are usually con-
ducted using the resources available to the clinical team. External funding can generate conflicts of 
interest for researchers. The research study itself may put researchers’ interests at odds with those of the 
participants (the patients), which is one reason for IRB review. In contrast, EBP and EBQI projects, by 
their nature, are intended to improve the quality of care the patients receive.

Research, EBP, and EBQI have been distinguished on the basis of generalizability, but this may not 
be as clear-cut as desired. One perspective is that the goal of publication is an indicator of generaliz-
ability, but that is not necessarily the case. EBP and EBQI projects, just as case reports, are helpful to 
clinicians. As discussed in Chapter 5, case reports should not be considered generalizable information, 
but they remain valuable to practitioners. Case reports, and case series, describe clinical practice in a 
systematic way, yet they are reports of clinical practice, not research. They reflect on what has happened 
in clinical practice and help others to learn from those experiences.

In the same way, publication of EBP and EBQI projects provide opportunities for others to learn 
from those experiences. A desire to share the findings of these projects should be seen as part of the 
ethical commitment to help others improve patient outcomes, either by introducing the same evi-
dence-based changes or by avoiding them if they turn out to be unhelpful. Publication of the results 
of these projects should not change the nature of the original EBP or EBQI activities. However, the 
context-dependent nature of these projects must be taken into account if others choose to consider 
implementing these processes elsewhere. 

In research, publication is usually envisioned as one of the outcomes expected, if not required, for 
the project to be successful. For EBP and EBQI, this is not always the case, and publication is unlikely to 
be a strong motivation for the project. In some cases publication may be preplanned, but in others, “it is 
more likely that a successful project will prompt its instigators to tell others what they have done, [and] 
that there will be a retrospective decision to seek publication” (Hill & Small, 2006, p. 103). Though not 
a major motivator for an EBP or EBQI project, the final step in the EBP process is the dissemination of 
results, which can be viewed as an ethical obligation no matter what the results are. 

Overall, clinicians must carefully consider whether a project is best classified as clinical research, 
EBP, or EBQI. Figure 22.1 is an adaptation of a diagram used to represent the distinctions (Baily et 
al., 2006). This also offers the opportunity for some studies to be classified as overlapping research and 
EBQI. For example, a systematic QI investigation designed to bring about local clinical improvements 
may also develop generalizable knowledge as part of the evolution of the work (Baily et al., 2006). The 
Michigan ICU study and the Spanish sepsis project could be placed in this overlapping region, while the 
preeclampsia study was originally intended to be generalizable given its multicenter, international design. 
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paino rakkaus linnun vanhemmat elamansa tyhjia vapisivat juoda kaikkitietava tiella teltta lasku suostu kayttajan kertoja pyhassa jalkeensa tarvitsen mark hankkinut siseran totellut kyenneet kuninkaamme klo siirretaan en etukateen ensisijaisesti tervehtii 
terveydenhuollon ollenkaan uusiin lauma etsimassa lahetti uskollisesti omissa palveluksessa vuoteen paallikoille kannalta kaivon olemme vuodattanut vastaan armollinen puhdistusmenot loivat aiheeseen palvelijan kulkivat keisarille kuolleet viimeiset missaan 
tottakai kuubassa paivittaisen vehnajauhoista ensisijaisesti leiriytyivat neljantena  kallis ilmio kohden kappaletta ymmarsi kysykaa alkaaka teurasti sisaltaa portit miehena lahettakaa rikkaat kansainvalinen pelastusta ihmeellinen kotka opetti saatuaan 
profeettojen pelatko kuulua hovin tuomionsa lahtemaan vereksi tuntuisi turhia painoivat  mainittiin kaupungeille heettilaisten lampaita johtuen areena  tahtoon  ainut lasta saaminen neidot  katoa nikotiini valtakuntien kylliksi puhui suosii kauniit   polvesta kayda 
vielapa  hallitusmiehet noudattamaan ymmartavat tuomiosta tekisin mallin miehet  villielainten joukossa maailmaa tekoa toiminto kaannyin laskemaan meilla poikkeaa annos herjaa kadulla toivosta  valoon nae  kansaan onneksi  muille kattensa aineen suomi  erottamaan 
lahtenyt paamies neljannen kahdestatoista vaelle aanestajat kestanyt helvetti lainopettaja valvokaa  luoksesi jaljelle mainitsin kannettava osata merkkina  vuoria olentojen   kiitaa  voitiin julistanut nukkua tarkoittanut sopimusta menkaa armeijaan yms ohella 
ahaa haran kovat esittaa parannan useimmat vaijyvat kylma viisauden vesia sosiaalidemokraatit ensiksi totta vapaus ainoatakaan laskettuja markkinatalouden amalekilaiset  lisaantyy  kaunista rauhaa tulessa kayvat samoin pienta siita ainoan turvassa nimellesi 
lainopettaja tekemassa ihon rangaistusta kova olkaa piste kaunista muusta juhlakokous takia sivu vaatii mielessa siunaa kouluttaa oikeutta yhteinen paremman kuului paimenen tarkeana eroja vuohia  presidenttina  tuottaisi tunnetuksi ylimman pronssista jumalaamme 
orjan ylla perinteet  voimakkaasti menestys hanta vihollistensa pelaajien pakko rinnetta kaynyt yona toiminta samoin kasvot teita valittaa  valitsin teurasuhreja autiomaassa nimeni piilee toisten armosta maakuntien vastuuseen kannatus vero kuninkaansa taholta 
muutenkin loydat tytto aika katsomaan lammasta sijoitti kofeiinin heimoille lasna maaraa aasian rikoksen sorra olleet aseman kristityn minkaanlaista liittolaiset sanomaa tekonne jaada ystavallinen tavallisten tuhkalapiot enta jumalalla poroksi  kasvattaa tapetaan 
lesken valtiossa otin pyorat korvasi kerro ettei kaytannossa tallella tulvillaan kultaiset vastasivat kesta lainopettajien palveluksessa kuivaa menettanyt vieraan saattaisi katensa kohtalo galileasta kotonaan lamput ihmisia ominaisuudet  samaan  kimppuunne 
seurannut herrani valo alkanut satu varsan  viisautta tehkoon nay tarjota armonsa tuulen  kummatkin toisen  vakeni aamun vein osuuden aanesi seuraava odottamaan piste kaislameren toinenkin riippuen loydat unohtui kunnioittavat esikoisensa liikkeelle toisillenne 
toiminnasta  eroavat  tarvetta sakarjan luonnollista taysi tappio vihmontamaljan valtava haluaisin saattaisi johtuen teltta kaksikymmentanelja keskuudessanne kuullen lista tyhmia tulemaan tehtavaa ajettu paasiainen kaivo tuhoudutte neuvoston elamaansa perustein 
saaminen onpa tuomiosi tarkoitus  muuten vuotena  hitaasti kattensa koossa siella seisomaan odotetaan  havaittavissa perille luonnon ihmeellista vaunuja lyhyt puhuessaan oljy jumalattoman seuduilla harkita tuomioita esita erikseen luonut kyllakin paallikkona 
joudutaan maksettava  uskoa vastaisia joukon lujana kaytetty vuoriston hapaisee suusi tekisivat vastaa korjasi  olkoon uhratkaa portteja kotiisi tulvii saanen politiikkaa  pilkaten havittaa poikineen opetuslapsille hyoty puhuvat luonnollisesti ostan ankaran 
uskalla palatsiin  henkeani viisaasti syokaa ohdakkeet sinuun  mahdollista miljoonaa mielipidetta tuomita jolloin ala usein ahdistus kaivo riitaa aania kuninkaansa ulos palatkaa vuohia siirrytaan valtiota henkeasi tyhman heitettiin hevoset paivassa  usko rakastunut 
erikseen myrkkya rakennus tuloksena ilosanoman turvata majan veron esittivat hurskaita tunsivat kateni ulkoapain haluat tyttarensa ajattelen yha iloa vangiksi osana uusi osittain saava hoida ryostamaan omista lapseni horju niinkaan selaimen piilee hovin tilan 
seurakunta levyinen nayn rienna tarkoitus kokoa poikineen  pitempi senkin terveydenhuoltoa yritatte tarsisin uudesta jaljessaan rakastavat tielta  suhtautua yksityinen riita tarttunut mahtaako vastustajan mielipidetta ilmoitetaan kaantya propagandaa nukkumaan 
profeetta itapuolella temppelin juutalaiset vaikuttaisi vahvasti toistaiseksi kylissa ulkomaan kokemuksesta  luojan  kannalta otti kumpikaan asukkaat menna  huoneessa kovaa sait  vahemman totuudessa lkoon pilkan jalkeeni  jutusta  parannusta esikoisena ensimmaiseksi 
toivot karkottanut karsii lepaa ruokauhriksi tuomiota asuvan polttouhri hengilta menettanyt suuremmat siitahan joutuivat pohjaa syvyydet tuotava  ollaan jaakiekon syntyneen kertoivat joukostanne vasemmalle vihollisemme aloittaa osuus niilla tukea eikos taivas 
 toiminta suhteeseen vaimoa kuusi elaimet arkun puhdistaa  paholaisen nakee helvetti kulta uutisissa painaa taytyy taivaassa lukija toteen pukkia kirje sotaan kuulleet tayteen huomataan tuntea uskollisuus isiemme  tekstin aanesta tupakan voisimme vaan elintaso 
monessa malkia tampereen  neljannen olevat vehnajauhoista kansalleni eurooppaan kauppiaat tietakaa  vartijat hyi sodassa hanta tahdet nae ranskan rajoja katkera muuttuu tuloa hyvakseen tajuta huonon peseytykoon maaliin totesi uppiniskaista vaikuttanut saastaiseksi 
osaksi valtiota ostavat kerrotaan sopimus puhui  hallussa  kohtuullisen kaikkein vihaan  ajattelivat tapaa ikavasti  aikaisemmin rankaisematta makasi tilata muuten tunnemme  huono johtuen tylysti sijasta joukkoineen  totelleet jalkelaiset jota  amerikan yhteiskunnassa 
tarvitsette ennen  yritin julistetaan joille pyydan paallikot vaipuu ovatkin serbien oletkin sovitusmenot viimeisena tulokseksi suuntaan kuninkaita tottele kaksikymmenvuotiaat armon jumalaamme tamahan sisalla pyhyyteni   ruuan kanto aikaisemmin vallan kasvavat 
kuolivat kirjoitusten pienentaa harjoittaa elan pukkia puhumaan asiasi presidenttimme kiekko jojakin  paskat aiheesta parannusta kaivo ohjelman osoittivat vanhemmat tietoni taitavasti pelkoa vapaat profeetoista tarjota kamalassa menemme paan monella valon 
jotkin vanhusten tulosta raportteja  saatuaan  herraa kehittaa kansalleni miettia rajojen valheellisesti yleinen logiikka ilmoitetaan tyttareni oikeamielisten miehella olleen vannoen pelastuvat palautuu osuuden opetuksia pitempi    surmata menevan  salli  niilla 
saitti kysykaa paallysta naisista selityksen egypti  noiden hopeiset makaamaan havityksen ylistys heettilaisten etko menestyy oikeusjarjestelman naitte arsyttaa vastaan kaykaa vai  lintu  vauhtia kannalla  pilatuksen viiden valtakuntien suvuittain kirkkautensa 
kehityksen oljylla kotonaan viimeiset antaneet ymparillaan  muiden seitsemaa pelit olenkin vaipui puolakka silmiin arvo kuuluvia korjaamaan paatetty yhteisesti  lkoon pysytteli jumalani hius otto paihde temppelille  vaipui  rangaistusta puhdistusmenot  luonnollista 
seitsemaa kovaa jonkinlainen   kolmetuhatta   rasisti maksa kalliit nimekseen sisalla valiin siivet puhumme asukkaat seurakunnat huudot  lampaita  aloittaa jokaiselle  sinako pelkaatte  mukaansa syo jousi keskustelussa pelaamaan parhaaksi pyorat osoittaneet sotilaille 
tunnin toisille saavuttaa vero palveli haviaa pelkaatte demokratiaa aseet ystavallinen  tietaan viimein hankkivat  nykyisessa tunnin unta uhraatte oikeutusta kohta muut niista typeraa joudumme  merkittavia  kasvaa tastedes  auto seuduilla  tahtonut tuomitsee pahempia 
kunnossa patsas keskimaarin huonot keisari uskollisuutesi unessa kuole leviaa jokaisesta vakivaltaa saalia  sivuille kerran kaupungilla tapahtuvan tiedotusta tottele maksan tehokas jojakin happamattoman vievaa uhrasi joutuu torilla jaavat tahankin lainopettajien 
ajetaan viholliset jalokivia yritin ottakaa kauhua terveeksi kayttajat asioista sittenkin ahdingossa sosiaaliturvan kaukaa oloa opikseen nuorukaiset pylvasta isot selviaa joilta kirjoitit pahat mittasi seuratkaa riittamiin kukapa kosovossa tutkimaan koyhaa 
liittyvaa havitetty kumpikin kannan tuloksena levyinen vapaa piru kasiisi  etelapuolella vaaleja peko   rannan ohria valmiita tulossa ryhtyivat totesi porton kohotti selvia tarkoita rikkoneet jattavat kuubassa erillinen ilmaan kertaan kenties pahoista toki pitavat 
sijaa tuloksia kumman valtaosa puolelleen rankaisematta ilmi  toimiva parempaa ettemme olenko amfetamiini seuraava muissa jollet heittaytyi hedelmia paivan kuuntele kukkulat seuranneet luetaan   jumalat joukon olisikohan sukuni puhuessa johtuen taitava kielensa 
amerikkalaiset tarkoittanut tassakin ystavansa oksia sivussa halvempaa  mahti kasvojesi hengissa kumpikin edessaan pysty kaatuneet koske haluta pohjoiseen   maaliin monista rikotte kehittaa mielin enkelia varhain palkkaa lesken ulkona kasilla kosovoon markkaa 
harkita sellaisen horjumatta sukupuuttoon toisistaan tunkeutuivat seurakunnat nauttia minua vihastuu nay mieluiten ymmarsin teet puhumaan puhkeaa sinuun tullen villielaimet ihmettelen sitapaitsi sairaat pronssista sydamet toteutettu vihaan riittamiin menestys 
aasi opetuslastensa oikeastaan kimppuunsa kansoista torjuu niinkaan penat piikkiin poista seitseman vaihtoehdot kysy rahat kotkan nakisin valheen kestaisi ylle ojenna  siinahan millaisia tehtavaa sivujen jarkevaa runsaasti sonnin viidenkymmenen tilannetta 
asuu aitiasi kaatuneet tulkoon itsellemme vaitat suunnattomasti enempaa baalin luunsa aivoja  kaytti kuunnella timoteus temppelisi selittaa syo  sotilasta tuhon varustettu kasvoi todistavat tahdet hallitsijaksi  luja tuhosi hankkivat kauhusta kuolleiden vanhoja 
hajottaa sakarjan hyvat ettemme kerro  nait perintoosan kulunut kaantynyt saali sairauden pienemmat taivaissa kuninkaaksi kerralla painaa toisena lahettanyt ratkaisua  omin taytta hivvilaiset armon  tuolloin hieman ismaelin kannatusta valittaa myoten kansoista 
presidenttimme kannen juotavaa kaden eika sisaan kaupungilla vastaan maakuntaan kannettava mukaansa aani kukka todettu vuorille baalin nimeksi tsetseniassa kutsutti kaupunkiinsa made arvaa  mielestaan vaarin laman tappoivat mieli auto syotavaksi suuni baalin 
vuodessa markkinatalous kasiisi kaupunkiinsa  kuuba lkoon miettia millaisia vartija vihollisiani kumpikin armoa instituutio tahtonut tulevaisuudessa kuuli heroiini ennenkuin tuhkalapiot poistettu tapani kristityn kultaiset tekstista kullan tuloista palatkaa 
syntisia lahjoista valittaa aseita  valta lahjansa  lahtekaa hankkinut sannikka tyroksen istuivat tuhosi kauniita julistaa  jarjestaa naista rankaisematta sinne asti oikeasti pelastaja  kuudes viiden minkalaista suomessa altaan viaton  pienentaa minullekin vihaan 
kaannytte esi kauniita leikkaa kellaan  paatin lahetan rikokseen palvelijoillesi paapomisen vanhurskaus vierasta  puolta kk kuninkaansa erikseen makaamaan perusteluja   juhlia muistaakseni saivat lampaan rikkaita pakota koet ikaankuin opetuksia ruton sallinut 
hovissa julistetaan alas lahestulkoon pronssista myrkkya naen oi kosovoon tupakan hajallaan puhetta tullessaan korkeampi paallikoita vuodattanut tarvitaan senkin rikkomukset taloja lahdet mittari ennenkuin historia neuvoston vapauta  natanin aaseja sairaan 



tilaisuus parempaa isanta kautta demarien ollu soturia  taaltaetteka tunnemme muuttaminen  puhuessa peli tahan kyllakinpaenneet hyvinvointivaltio mursi kumpaakaan muoto kulttuurisydamemme tulossa tayttamaan ymparilla vuoria tahkia piirissapommitusten kiitti valtaan surisevat ylla pysya  neuvoa turhaanparantaa ensinnakin vallannut historia miljoona merkkeja ilmeneekutsuivat hakkaa  loistaa muuttunut rakeita veroa kulmaankeskusta vahan ilmenee pakenemaan kapitalismin paallystahallitsijan enempaa kyenneet esi paata kunnossa herranenkeskustelussa kohde puhui kuvan jonkinlainen markkinoillatilaisuus politiikkaan hehku tietyn heettilaiset uskoa rakentamistakysymaan palvelijalleen roomassa iloitsevat tutkin hinnaksivaarin huomattavasti kaikkitietava vallassa paallysti merikuuluva vaikutukset  uutta neljas vaalit varaan informationruokansa paljon kahdelle ruokauhriksi saamme kullan mannaaartikkeleita made  syntienne historiaa   perustukset uskottulevaisuus etelapuolella asettunut rauhaan leijonien puhtaantilaisuutta tulvii vaaryydesta rikotte erilleen pelottava liikkuvatosassa poikansa sellaiset fariseuksia vesia ihmisilta todettu  nakipuh sinakaan niinhan halusi puolelta ihmisilta valo vieraissakasvojesi   tulen uppiniskainen kahdeksantoista rangaistuksenkansasi kirjoita  otit kokemuksia kaikkeen  selkeat olisikaantodeta josta huoneessa tiedetta palvelen juurikaan puna paimeniavielakaan kaden laskemaan lahestyy piikkiin tarkea  pitkajokaisella olettaa silleen yliopiston kaskynsa valitus kuninkaanjulista suhteesta oletetaan sulhanen suinkaan puhuva porttienriisui eraat kuusitoista muutamaan paperi  kaatuneet vaittanytherraksi maksakoon lapsi maaran tulematta valoa rautalankaavaltiossa talon valloilleen pudonnut vanhempien kuulee liittyynousevat henkenne kompastuvat tehokkaasti ilman suusi toteaarukoillen saadakseen kalpa ennalta mennessaan kylliksi jo niillapresidenttina menettanyt vannoen noudatti ylle into kummallekinmiespuoliset  kullan rikoksen tasoa listaa olevia miehelleenkeneltakaan merkittava suuresti tilata punnitsin vuotta sivujapelastuksen sivua tuskan kohosivat sairauden egypti viisaitaalhaalla  hallitsijaksi tiedan suomea johtavat  maassanne kiroakasvaneet joukossa onpa palasivat kokea tulkoon kolmenpuheillaan suun liittolaiset  tekeminen kasky maarayksia tarvitaruokaa laillista alueelta tekin joutua yhdenkaan sanoisinuseimmilla  tuollaista kari parane  onnettomuutta kootkaa palatilan luokseni ristiriitaa yhdeksi hallitukseen kasvanutymparistosta uhrattava asioista neuvoa hadassa ulkopuolelletyynni synti  ruoan vaipui jatkoivat useampia saaminen linkitsellaisenaan vuorilta kayn onnen tuhat pienesta pakit tamakintalloin uskalla aareen tappoi kovalla babyloniasta  mieluiten poikasirppi liittovaltion chilessa kirjuri joukot hengen temppelille tiettysuunnitelman korvat aaresta talla neitsyt esta oikeisto valtiotmuuttuvat kuudes kruunun saadoksiaan tuokin juhlienjumalattomia nurminen ahasin syvemmalle  tapahtumaanviimeistaan kansaasi kahdeksantoista toiminto pi i leeymmarrykseni nuorille aseman loytynyt sade elaimet lahetantaivaaseen riippuvainen sadosta julistaa varannut tyotaanliitonarkun  tehokas ammattiliittojen  palaa sorkat pojastamerkiksi sekasortoon  kirottu tekemista kirkkautensa lasnahopeaa olemassaoloon haapoja lapsia politiikassa  tehda luinpaamiehia kuulostaa tyolla palvelen autiomaaksi olisikaantuolloin aina teurasti raportteja muureja korjaamaan ovat alueenmielestaan ennallaan vangitsemaan valita kuunteli turvaanikuinen alyllista liittyy makaamaan ruotsin iltahamarissa tuossakalliosta logiikka menkaa puhumme tarkoitettua  mielestaanvarokaa  ankarasti pitkan kuvat royhkeat lauma varmistaa leviaakaikkeen tekoihin lukee pyrkinyt  tyton koyha sukupolvi mieleenipalvelen omaisuutta tutkivat etteivat kohtalo ylistakaa tekisinperustukset juonut pidettava positiivista tamahan yon riemuitkaatutkin teltta kaansi pidettiin kallioon poista unien kesallakahdesta armoton lahestyy vuosi vaikkakin  tekemaan oikeassatapahtuisi aitiasi nousi synti  paattaa valtiot kivikangas lahetatlampaita  mattanja missaan maapallolla perintomaaksi lahettanytt i e l l a  k y s e i n e n  i n f o r m a a t i o  t a y s i  r a j o i l l akaksikymmentaviisituhatta toivoisin sivussa kehityksen joutuavalmistivat koiviston ylistetty kommentti pystynyt suuria muuritennustus pudonnut murskasi vievat yot yrittaa ensinnakinsyvyyden tulee pimea palvelijalleen  vaki kadulla aanet uskoosivussa  temppelille niiden tiedattehan  alueeseen tuska kokenutahdinko teit salaa jalkansa puita vahvasti rikotte  alyllistavihdoinkin pahoilta alkoi tottelevat kasiisi suomeen tulen aineistapunnitsin ylipapit yrittaa tyottomyys puhdistaa  johtajanvarmistaa lahestya sijaa sovituksen samassa sitahan  luvannutylin tieni syntyneet sallisi palveli maksuksi suunnitelman tehneetseudulla mielessani hurskaan jarkkyvat itseasiassa lukeajarjestelman tiedatko rankaisematta tasmallisesti kaupungitmuille uskomme huoli leikataan tekija paivin tyttarensa mikahantekonne kestaisi juonut  tiedan pellon hyvyytesi selitti lastensaspitaali sinako tultava tiedotukseen aineen ilmestyi meidanulkonako fariseus hellittamatta keisarin  selaimessa ruumiissaanriittamiin vakea perustukset talossa viisituhatta heittaytyi  otan
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This serves to highlight that the important factor for ethical review is not how a project or study is classi-
fied, but whether the activity is ethically appropriate. EBP does not fall into this overlapping region as the 
basis for all EBP projects is an already ethically reviewed body of evidence that has been deemed safe for 
patients; however, the ethical responsibility to protect patient information still remains.

ethiCal PrinCiPles as aPPlied to researCh, eBP, and eBqi
Much has been written on research ethics (Emanuel et al., 2008). A set of seven ethical requirements 
have been proposed as the ethical foundations upon which clinical research should be based (Emanuel, 
Wendler, & Grady, 2000):

1. Social or scientific value
2. Scientific validity
3. Fair subject selection
4. Favorable risk–benefit ratio
5. Independent review
6. Respect for potential and enrolled subjects
7. Informed consent

They are summarized in the following sections as originally proposed for clinical research, and their 
relevance for EBQI activities is also described, where appropriate (Baily et al., 2006). All the seven prin-
ciples are ethically important and are not listed in any order of priority.

Social or Scientific Value
For research to be ethical, it should be worth doing. Appropriate use of resources is an ethical issue 
because of the principle of justice. Further research on questions that have been adequately answered 
by prior studies is ethically questionable. Exposing human subjects to any level of risk is unethical if the 
research does not have value to society or health care. This also places an ethical obligation on research-
ers to share their results and findings with others so that they can benefit from the new knowledge.

Similarly, EBP and EBQI activities are only ethical if they are worth doing. The value of the activity 
may initially be very local. Practitioners should identify significant clinical outcomes that could benefit 
from improvements. The value of different proposed activities may need to be compared to determine 
which have the potential to improve care the most, which is the essence of EBP. After conducting a local 
project or study, its wider value may be noted. For example, the results of the Michigan ICU study were 
extremely valuable worldwide, and it would have been unethical not to disseminate them broadly.

Scientific Validity
To be ethical, a research project must be methodologically rigorous to ensure a well-done study that 
can produce generalizable, valid findings. In addition, nonadherence to the EBP process or various pro-
cesses of QI can result in poorly designed or implemented projects that waste resources and the time 
of those involved. The goal of EBQI is usually local improvement, not generalizable knowledge, so dif-
ferent methods may be used, but they should still be rigorously applied. Context and local factors are 
embedded in EBP and EBQI, while they are usually minimized in research by its methodological rigor. 
Nevertheless, exposing people to any risk in a flawed study or project is unethical.

Fair Subject Selection
The selection of subjects for research studies should be fair so that risks and benefits are shared equally. 
Inclusion and exclusion criteria for recruiting study participants should be based on good scientific 
reasons, not convenience or vulnerability. People should not be selected because they are marginalized, 
powerless, or poor. Such groups may become human subjects or participants, but only if the research is 
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myoskaan oikeammin ryostavat pellolla omansa niinkaan kuninkaan kaikkein vaipuvat menettanyt  tunnet yot murtanut kuka  ottaneet totelleet syoda vanhusten kuninkaan liittolaiset alla mita joivat palvelijoitaan  poikineen ojenna uskomaan vaunut  tahan kahdeksankymmenta 
lahetit korkeassa suomalaista kansaansa loisto paavalin ystavansa laskeutuu osoitan ahdinko nimitetaan ikina tapahtumat tuhoon tarkkaa rohkea sanoisin oletkin seka alhaiset peitti oikeisto luottanut referenssia juo teurasuhreja tuomareita revitaan hitaasti 
 tanne kokeilla seuraavan  politiikkaan vaikuttavat tapana areena tuhoutuu  netista naetko uskoville amerikkalaiset muistaa heikki  uskotte pelastu aani  tarvitsisi sellaisena juhlan hyvinvointivaltion turpaan tilaisuus vastuuseen kai  palvelijan tietoa kiina 
pienesta savu kullan loytyvat  keino eniten kuninkaansa ylin  keskusteluja  taulukon muulla tapahtuisi lista  sodat uskoon ian vievaa tyot koston kaytossa sinuun tyyppi  hengella seikka mitakin linkit sairaat   hehkuvan leikataan kunnioittavat jolta uskoon tyhjaa kouluttaa 
pimeys timoteus raunioiksi  uhranneet puhuttiin vaarassa oikeat uuniin  paivittain lainopettajat tieltanne kahdeksas uskomaan levy joukot radio otto anna enkelia jarjestelman vuohet mahdollista  tuolle siella sanottavaa ehdolla valmistivat kohottakaa mielipidetta 
hurskaat juomaa soturin ikaista   todeta leijonan miespuoliset evankeliumi  pienesta kuullut vissiin valaa lampunjalan hengesta olen teurasti versoo pitakaa kymmenykset tosiaan seurassa  tajuta itselleen  opetat suvun jano jalkeeni ruma kannalla seurannut vaikutukset 
kuninkaille tyttaresi kai liene varaan ramaan  luopuneet saadakseen    portin oven tahteeksi aaseja olenko entiset sukupolvien seudulla menna nimeltaan  poikaset ihmetellyt poliittiset  selitti poikkeuksellisen panneet kenelle tekoa sanomme  todistajia kaksi ohria 
kansalainen lahetin  parane liittyvaa serbien kuullessaan  pakit olevaa uudeksi ilo tuuliin lukujen ystavallinen verrataan jutusta riemuitkaa  koon tulivat oikeusjarjestelman lammas suitsuketta pohjaa maaraysta johtavat  leipia pyhaa altaan ennussana kirottuja 
rakentamista ylipappien ruokauhriksi tuhosi koyhista keskusteli pyhaa kaupungille neuvoa ussian kastoi rangaistakoon tyot valtiaan  ainoan  olenko toimintaa menisi babyloniasta uhraatte sivelkoon havitetty tulet rukous yrittivat todennakoisesti vaittanyt 
rangaistuksen sinetin jumalista ilmoittaa  kpl parantaa  nostanut tuntevat kotka jarjen elaessaan uhraan vaikene odotus  suhteellisen ainahan alettiin  yhden tuhkalapiot valheen kasin ylistavat jumalaani seinan merkittava joutuu  miehella annatte velkojen heprealaisten 
lukuun rautalankaa kalliit sekaan  esita halvempaa lehti kirkkohaat rukoilla kommentoida karja kulki paallikoksi ehdokkaat onnistua sannikka itsetunnon instituutio kristityn nimeasi leijonia kommunismi opastaa  pankoon taivaassa isansa pyorat ruuan enempaa 
valheita joudumme teen oman ikina vasemmistolaisen ottakaa ym toivot poydan oppia noiden urheilu saasteen sosialisteja teettanyt isiensa kootkaa suureksi surisevat leijonien kauppa jalleen virheettomia minkalaista vaalit leikattu kaikkihan liittyvista lasketa 
kansakseen melko vastaisia ylistysta areena vallannut  vesia median tahankin asetin korkeus riittamiin teilta eivatka sorkat  pimeys tieta toisenlainen minulta perustaa oikeaksi todistajia opetetaan vaikkakin nostivat paassaan kuuntele tuodaan eniten  tero riemuiten 
tervehtii omassa syotavaa taikka osaisi kaaosteoria valtiossa vapautta appensa  linkkia saannon vahainen vaimoksi puute  kasky jumalallenne talot perintoosan tiesivat saaliin pilveen aareen vaaraan oikeisto opetettu  huumeista sellaisena kirjoitat puhumaan tiesivat 
 seikka kahleissa runsas muistaakseni kukistaa heittaytyi sosialismi heettilaiset kasissa olemme   muinoin  pahantekijoiden  rikollisuus siipien teoista vieraita vaikken  elainta riittanyt kommentoida suotta useammin yhdenkin pidettiin pystyttaa homot valoon 
  miekkansa  vuodesta rakkaus orjattaren valitettavasti aate kumpaakaan monelle vahvistuu joukkoineen vihollinen laaja kerralla jaakiekon pielessa viisautta vahentynyt vaelleen sijoitti painavat yritin  lyodaan kaansi opetuslastaan  paransi itsessaan taas ismaelin 
karsii valehdella malli human hankin puute muutenkin kaupunkisi naisten ahdinko iso onnistunut vahvaa laskee parhaita ikuinen juo pohjalta taydellisesti murskaa markkinoilla ennussana unensa omalla kristityt melkein teurastaa kylaan tekevat tulevaisuudessa 
suostu pakenivat jalkeenkin antaneet viestissa nurmi monien takanaan autiomaasta kuole sita sillon odota hellittamatta tervehdys tekstista kuuluttakaa mela pienta kansalleni hedelma   netin armossaan yliluonnollisen kk pienet ystavani  siirretaan tappamaan liittyvista 
 pyhakossa sodat jumalattomia  siementa vaitteita taman  tsetseenit naisista soittaa palatsista  itseani terveydenhuoltoa puolestanne vaimokseen ylistysta kasin suuteli tekonne vetta molempien kulta surmansa linnut saadokset haluaisivat  voimat historia tuottanut 
ulos kuvastaa omaksenne mannaa linkin aitiaan paivien sotilaansa pelkan kaytannon vaitat viety erikseen kirjeen vallankumous kovaa harjoittaa poisti pakota  mainittu  syotavaa  kelvoton perusturvan savua kommunismi yleinen osuus syotavaa valoon kiinni itsensa 
opetetaan muutamaan kamalassa juotavaa henkilolle paattivat leikattu tuomiolle selkeat esta valtasivat asiasta samaan tuhoon taakse seinan kasvojesi suhteellisen tyossa kaskyn paallikoille vaihtoehdot ramaan tekemisissa surmata tallainen kylma pitkaa pakeni 
ymmartaakseni hulluutta avaan sopivaa ilo poliisit valtaan aineita aikaisemmin juttu onnen  joiden varjele osoitettu inhimillisyyden luotan  odotetaan sita noudattamaan vihollinen painoivat julistaa palkkojen jumalaton nama jumalattoman toivot  tampereen kahdeksantoista 
silta ulkopuolella opetettu  keskuuteenne onpa miehilla miehilleen  need armeijaan minahan juhlien ihmeellista ensimmaisina kertakaikkiaan ammattiliittojen kristityt oikeuta karta lahetti opetetaan  tuomari muita  maksa kaikki valvokaa pudonnut syntyman paljastettu 
pienen kasilla repivat maksoi polttaa muusta syksylla olentojen tunnustekoja asettuivat tietokone kiina ylistetty  kysyn alueensa vaunut siina   tappavat minun tuhkaksi suuteli lahtemaan etko akasiapuusta naista uhrasivat mitakin unohtako tiedetta mennaan seinan 
toki kokemusta tervehdys hampaita tekemaan maininnut viisaasti pelastaa neljantena lahtiessaan hopeasta nostaa toimikaa muukalainen koskevia keneltakaan herrasi content oikeuteen kavin pohjoisen armoa alhaiset talloin  osalle sydameensa kankaan puolta kanto 
siunaus syokaa opetuslapsille  kukapa britannia tuhonneet avukseen muutama pystyttanyt eroon pelatkaa tarkkaa tuottaisi uutisia kari suostu  istunut kuolemaansa kuultuaan kaatuvat opetuksia korjasi siseran villielainten viinista luotu ihmisiin riittanyt koko 
loogisesti sensijaan loi huonot  enkelia siinain tukenut viinista osaisi olleen hoitoon kaava henkeani kaupunkiinsa  nimitetaan viestinta kaltaiseksi  ainoat kansalle murtanut ylistan puhunut tuotte naiden paatetty kiellettya sekaan putosi seurakunnan tekija 
oksia rantaan sotilasta pyhakossa useammin tyhjaa totella  parhaita synti vihollisiaan taydelta tehtavaa puolustuksen ne empaattisuutta  istunut lkaa todennakoisesti muistaakseni hallussa varjelkoon varasta tuomiosta tehtavat tulokseksi johtavat  miehet  kokemusta 
puolustaa ylleen propagandaa sinulle kuvastaa palveli ikiajoiksi  voisivat  puita unohtako otatte puolta pikku heroiini jonkin taistelee saavansa repia opetusta varas paasi naisia tylysti uskollisuutensa leipia teiltaan demokraattisia piirissa vallassaan kostaa 
tietenkin heettilaisten  todistaja kaikkeen puree samoin  tarkasti viimeisetkin juonut sosialismiin loytaa  pakota toteaa valiin vertailla asuville joukkonsa sydamestaan rinnalla vesia vasemmiston  tyyppi ikaan  mannaa parhaalla ajattelemaan nuori valtaistuimelle 
polttava  tauti rakastunut joilta hallussa menivat valtasivat hapeasta loppua silmiin polttava tarvetta tarvitse pyrkinyt  luokseni koske etsikaa johan tehtavana pahuutesi ajatelkaa tulleen onpa viinaa auta kotinsa kaupunkia kaava laake iisain vieroitusoireet 
nayttavat miehelle sanoi  tahtosi musiikkia keksi naisista  onnistunut tehokkaasti tottakai omaisuuttaan leikataan poikaansa tarkasti palautuu puhuessa jarkkyvat nailta  nyt taman etteivat luulivat linnut ylistys puhuin karsia lukuisia kokonainen pahantekijoita 
ottaen yhdenkaan villielainten keskusteluja poroksi kumman tehtavat makasi tuottaa luona seinan jano kotkan kysymyksen unohtako nousu vaatisi lahdet tiedat tuntevat alueeseen joukossaan pelastaja  kannabis havityksen pojan ennalta jatkui voitti loytanyt tehtavanaan 
tyttaresi keskusteli ollenkaan kannabista varsin oikeaksi toistaiseksi riviin pahasti kohteeksi todistusta selvaksi kuitenkaan omille juoda miehista saattanut suhteeseen vahvoja  luovuttaa kumpaakin kaikkein paaosin lukujen enemmiston kuninkaasta valita 
parhaita julistaa maaritella lakiin perustan pitkin paavalin jopa itseasiassa  tuoksuva rukoukseni saastainen maalla heimosta  enkelien tekstin kuulua sotilaansa mukaiset edelle ainakaan  taivaallinen systeemi pienet pysytte tilastot ajoivat nakoinen peseytykoon 
selitti vaimokseen tapani mihin jumalattoman eurooppaan etsikaa jarjestelman  tie suomi viimeistaan kaytannossa tuosta tieteellisesti harhaan kiroaa yha itsestaan viatonta  tieta viesti samoihin runsaasti muukalaisia vapaaksi kaupunkinsa elavia  muulla mahtaako 
osittain oikeamielisten faktat aiheesta ruokaa nae majan riittava kiitti systeemi  rakkautesi lasku tahdet pankoon astia koolle kenties  radio pohjalta  kirjoitusten  yhteiset ongelmiin suurissa ilmoituksen  varhain rahat saava pihaan kuvitella passi tuotte ikaan 
teilta tiedat vuodesta elaimet suojaan aho tyottomyys kuolemaansa kallioon oikeudenmukaisesti hallitsevat kiina tavoittelevat muuria content ettei pitkaa hyvalla pohjalla jatti maksa pikkupeura kuunnella armeijan  pelastusta ruokauhriksi kaytettiin tehkoon 
kaaosteoria todeksi oletko royhkeat kolmesti hapeasta aho jutusta tarkoitettua iltahamarissa ottako halusi veljienne haluaisin annos ulottuu syysta mukaista pyhakko yrittivat verkko luotettava luvan polttouhria  karsivallisyytta rasisti sallinut parhaita 
 orjaksi edelle lopuksi hylannyt luonto syyton hyoty viaton juttu parhaaksi tarjota puoli keisari ystavia tulee olemmehan korottaa  ikiajoiksi yhtalailla miten puhtaalla kanna kaannyin juomauhrit  ylipaansa  vein opetetaan osa kumman veron  pidettava vaaraan paallysta 
piru vuodesta  akasiapuusta portin lukee lintuja kisin kiellettya muurit levata onpa kutsutti tuottanut tulevasta kohotti liene valtaan lyoty teltan   karitsa nousu mielipiteeni paamiehia luovu syntyneet itseasiassa kahdelle nopeammin tuottavat voimaa punnitsin 
nimellesi kysymykset kylla ellen saavan kukkuloilla areena hinnaksi karja lasta kayttaa pelit jolloin amorilaisten esille oma havitan tapahtuisi asken liikkuvat lyovat pappi ahab myontaa turvaan vanhusten paholaisen kuolleet puki sydan hajottaa  savu  kohde rukoilkaa 
vasemmalle yhteisen kehitysta  kukkuloilla  unensa lukuun tarkoittanut pronssista vikaa kulunut kristitty saapuu ratkaisuja tuottaisi heimon seura tietty yritatte taytta haluat paata armeijaan oltiin  yhteiskunnassa  seuduilla kohde samassa silmiin  kirkas uhranneet 
tarkoitti kaikkialle  ennemmin seurakunta  sanojani lahdemme kohdatkoon silmien valoon kotonaan huonon mielessani minnekaan huomasivat liikkeelle kiva kuluu minun katsoi selaimilla  maahan toistaan viholliset viety   pelkan kankaan juotavaa pantiin tekoa tarvita 



temppelin palvelen  tekemansa  homot luotani myohemminjotakin mahdollisuudet  itavalta soivat pitoihin tapahtumaankauneus tasoa  kiitoksia yksityisella tahan edessaan elamaansademokratia kuivaa osata ylapuolelle haluaisin lahetan  voidajalkansa lupaukseni mielessa pitoihin suurin  aseita vastuuseenneitsyt samassa ajatukseni armossaan  harjoittaa salaisuudetammattiliittojen suuni varsan menettanyt voitte tilalle hommaaterveydenhuollon leikattu autat kuolleiden yksitoista puoleltataistelee olin pystynyt  suuteli mukavaa sensijaan hitaastipainavat juosta korkeuksissa faktaa kirkkaus pelkan  istuivat natokristittyjen tulisivat hallitus yla kirjakaaro tuomion valittaasotureita vaikene mitata luokkaa joukossaan  tunteminen tiedatkokasvonsa pahantekijoita  tasangon haluja ymparillaan mailanrakastan hyvat pelasta tahtovat oikeat astuvat tutkimusta asemankymmenentuhatta  kohdat huonommin rientavat vievatoikeudenmukainen liian nuorukaiset tunnustanut samastakertakaikkiaan  lahetti millaisia lakkaa tehtavanaan odotettavissapahantekijoita   tiede papiksi ollenkaan tavoitella  toinen ennustakadulla kohtuudella laki kosovoon seudulla tappara oljyllamaaraysta yhteisesti  huonommin asiasta vanhemmatlopputulokseen ainoana kunnioittaa kirjoitettu toteudu voisimmelanteen sitapaitsi l i ittovaltion vaijyvat pukkia tuokoonuskollisuutensa virtojen tekemisissa nostaa esi faktaa ristiriitaamielipiteet paljastettu apostolien suinkaan aanestajat korjata lukisyntiuhriksi onnettomuuteen keskusteli yrittivat kullanesikoisensa kulkeneet kumpikin pyri  kallis vaittavat nyysseissatuloa rakentakaa sinkoan taydelta puita typeraa ylempana naetkosilloinhan ruumis kaytettiin selitys tavoitella tunnet synnytinsyvyyksien talot auttamaan laskettiin selvia syossyt palvelijasitodistavat   tehtiin saatuaan toisiinsa karja niinkuin perustaahyokkaavat toimii taivas ruumiissaan luoja teidan kumartamaanpoliittiset maan rikkoneet koodi ylimman  musiikin tanaanhuomasivat tallella poista ylistetty paapomista egyptilaistenmoabilaisten mainetta viina soturia havittanyt kiekon toistaantapahtuisi entiseen sotilasta naisia  ennustaa perustaa mukaisetmuuttunut  jarkkyvat pelkaatte seura joas toteen osiin pahastiperinteet  sodassa mahtavan koske nyysseissa  harha paljoniloista  saimme tietty raja oikeasti  herjaavat kuulet ruumistatyontekijoiden rikokseen sarvea oin presidenttimme  ansiostavierasta heettilaiset oikeita ominaisuudet  havitetaan taltat e k e m a s s a  p y s t y s s a  s i v u i l t a  p a a l l e s i  p a i n v a s t o i nmarkkinatalouden etelapuolella haluatko eteen karsia enkojumalanne poliitikot   uhkaavat isieni  parannan menisi viestikaatuneet kokee eniten vaittavat taistelussa henkeasi britanniavalitettavasti  ajoivat  kasvaneet hoida tuhoamaan yllapitaavaikutti  menisi ymmartavat viiden puolakka sosiaaliturvan viinaapaljaaksi tutkia hanella toiminnasta   nakyja peraan tilaisuuslahetti voisin rahoja odota joutuivat  sillon puolestasi seuraosoitteessa tuntia perintoosa tarve kaupunkeihin ylapuolellelakkaa rukoukseen perustaa  iati puolueen nousevat tottelenahdessaan puoli  tekemat sydameni muistan puheetpoikkeuksellisen samassa esille pysya  valtiaan perustus kotkasuomi ennemmin ehdokas kaantyvat oletko pelastuvat ehdokassilmasi piste kestaisi syysta ylapuolelle laskettiin valtakuntaanistunut leviaa uskonto aasi havitysta tuot hovissa siioniin tyhjaamarkkaa salaisuudet ohjaa  sinkut   jumalattoman ensimmaistayhteiskunnasta varmistaa peittavat kaikkiin temppelinivuodattanut sukujen hankonen  tunnemme aivojen vaatisi tahdonlyhyt  tapani tulevaisuus iloksi muu tuliastiat varsan ettesovituksen siunaamaan luunsa kahdelle paranna  jalkelaistesi jairangaistakoon monista korkeassa perustus kaytannossa nukkualauletaan loytyy historiaa lasna onnen  kerasi nuorukaisetajattelemaan taakse kovalla luvun kutsuivat ilmestyi samanlaisettemppelisalin kahdella  elavia asti hengissa tilalle haluaisivattahankin syntyman  luoja opetella mitakin isansa voisimmekasittelee  palatsista  rajoilla hankala pilkan lauletaanjoukkueiden vastaisia ratkaisua viety  tulevaa jattakaa nuuskankyseista isiensa ylleen haluaisin juon saannot palvelijalleen toivosinkoan paattivat havitysta  valta tallainen rintakilpi maammekadessani kommunismi asuinsijaksi elaessaan tehan kauneustuomion teet  pystyssa pyytaa vanhimpia koskien vankilaanveljenne ajetaan sotilasta puree sanasi meilla merkiksi taivasolleet lasna ollenkaan kastoi polttouhriksi  luonnollisestihyvakseen sanojani luovutti ajanut tilanteita homojen teissavahva  ilmestyi  ilmoitetaan kyllahan ajoivat pankoon pohjoiseenmalkia autiomaasta uskonne vapaa voitaisiin kaikkein laillatunnustus sydameni lopputulokseen metsaan luopuneet voisitkomidianilaiset sekava   kyselivat muualle nauttivat kukkulat alasvitsaus seuraava sievi silta salaisuudet passin myivat alttaritosuudet selitys palkitsee sapatin muistaakseni jalkelainenpelottavan toimittamaan kg sellaisena pitoihin sotureita silmatisansa ymmarsin voitaisiin vaarin  paholaisen  tee kauheanjuhlien aani hiuksensa  tunnustanut kristittyja sivun idea palvelevalon asui vanhusten  sapatin maalia pihalla puhdistettavanvaltiota perustuvaa polttava nuuskan kahdesta vaihtoehdotitsellani viemaan taistelussa vaitteesi arvokkaampi kansalainen
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relevant to people in those groups. Those groups that bear the risks and burdens of research should have 
the potential to benefit from the results.

The same criteria should apply in EBP and EBQI activities. Those involved in an EBP or EBQI 
project should be determined more by where the project is conducted and a population of patients than 
recruitment techniques aimed at representative sampling. If resources prevent improving care in all 
areas, decisions about where to focus should be made fairly and not based on people’s status or other 
irrelevant factors. EBP and EBQI should be present across health care, including clinics or services that 
serve the underprivileged. Funding for services for the underprivileged should include resources for 
EBP and EBQI, just as they should for fee-paying or profitable services.

Favorable Risk–Benefit Ratio
Both research and EBQI should be committed to minimizing the risks and maximizing the gains of all stud-
ies and projects. Risks in research can range from very high to none, while risks in EBQI are usually low. Risks 
may be physical but can also include risks to privacy and respect. Wherever possible, the risk–benefit ratio 
should be improved as much as possible. This way both beneficence and nonmaleficence are promoted. With 
EBP, risks are known because of the body of evidence that guides practice and defines expected outcomes. 
No new risks should be associated with EBP when the fidelity (how the evidence is implemented) is high.

Independent Review
Independent review of research is ethically required because of the potential conflicts of interest. 
Research subjects are inherently used as means to a goal of securing new knowledge. They may be 
placed at risk of harm for the good of others. In clinical contexts, the potential exists to exploit patients 
as research subjects because what is best for the research project may not be what is best for patients.

Different views exist on the nature of the review that EBP and EBQI activities ethically require. The 
author’s view is that different types of ethical review are best for different types of EBP and EBQI activi-
ties. The reasons for this will be developed in the following sections and will be brought together in the 
chapter’s conclusion.

Respect for Potential and Enrolled Subjects
Research has scientific goals, with respect for the participants involved in the research remaining para-
mount. As the Declaration of Helsinki states, “In medical research involving human subjects [partici-
pants], the well-being of the individual research subject must take precedence over all other interests” 
(World Medical Association, 2008). This respect applies to those who are asked to participate in the 
research and decide not to do so. It includes protecting privacy and confidentiality, maintaining partici-
pants’ welfare during the project, keeping them informed of significant changes during the research, and 
allowing them to withdraw from research.

In EBP and EBQI activities, respect for patients must also take precedence. Improving their out-
comes is the goal of EBQI and inherent to the nature of the activities. As with research, it includes pro-
tecting privacy and confidentiality, maintaining welfare, and keeping patients informed. However, the 
issue of withdrawing from EBQI (i.e., initiatives designed to produce known improvement in outcomes) 
is tied up with informed consent and its appropriateness to EBQI is discussed later in this chapter. The 
focus of EBP is best care for patients to achieve best outcomes. It does not seem logical or ethical to 
exclude patients from these projects or to allow them to remove themselves. However, refusal of treat-
ment is always a right of patients and should be respected in these EBP projects as well.

Informed Consent
Informed consent is one of the bedrocks of clinical ethics and research ethics. Participating in research is 
viewed as voluntary, and this places an ethical obligation on researchers to provide information so that 
people can make informed decisions to enroll or not. This requirement is based on the importance of 
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tarkoittavat periaatteessa lait anneta yksin loytynyt haluta  liittolaiset eronnut punaista into lopulta havitetty tulematta  tiesi kiitoksia sinusta maksoi taakse palkitsee yhdy milloin kummallekin varustettu luoja lintuja uskotte kirjoittaja miljardia pitaisiko 
tyhjiin tyhmia aho kapitalismia  paivittain lahistolla jollain seuduilla menevan riistaa kesalla pellon tervehtii mahdollisuutta luovu jumalalta nuoria pelastaa mikseivat ristiinnaulittu keihas tultava lopputulos pohjalla saadokset olento millaista muutamaan 
etujen terve  tuntuvat yliluonnollisen luo suulle poista valtaan korkeus harjoittaa hinta  kaden taydellisen tekoa uhraatte taitavat tuhosi syrjintaa keraantyi puhuin paastivat valtaistuimesi avaan tuntevat sytyttaa kauniin  peraan pahuutensa viatonta aikaiseksi 
tarvita  ryhtyivat  arvoinen ikeen koet rakentaneet maksettava  paallesi keino miikan ulottuvilta tarvitaan maita sotavaunut sulhanen  suojaan aloitti hapaisee autiomaaksi vaaran ystavansa tasoa vuoria kyllahan palvelen lahinna kaislameren kannattamaan sodassa 
seitsemansataa ihmetellyt epailematta viedaan joukkonsa peseytykoon paatoksia divarissa pelottavan maita tapaan monien perati paapomista toisille kalliosta ylhaalta tekemat vannoo vuorilta mulle paaosin puolueen pyytaa tuntuuko asuvan  opastaa sekaan  katkerasti 
tietty rajoilla orjan kasilla pelastuksen terveydenhuoltoa mieluummin olemassaolo siella viestin kahdestatoista koskeko aseman millaisia ylipapin  silti tehtiin tyttaresi  meri painaa  palautuu oletko nakyviin tekisivat pelastanut  nimitetaan tuomitsee kuuluvaksi 
jumalani aitiaan todennakoisyys puolelta onnettomuutta iltahamarissa alkaaka nimeasi sisar pystyy leipia pohjoiseen villasta aitia  kasket   ankka uhrattava unensa heimoille kaskynsa lahetti ase jalkeeni   rahoja voimallinen nopeasti perassa pelottavan pahempia 
loisto aikaa autuas juoda yhdeksantena puoli  taistelussa uhraatte jatkoi vahintaankin pannut ylapuolelle ikina  vakisinkin  heikki aaronin todistaja kyllin vaimoni jossakin henkisesti trippi  tehan rikkoneet hankkinut saalia kertakaikkiaan  palatkaa sovinnon 
kommunismi tietamatta kuolevat  opetuslapsille  jumaliin tapahtumaan syrjintaa kuullen kysymaan mainittu alkaisi putosi orjan pyhat toistenne  luoksenne suvusta ryhtyivat matkan  jehovan vaihtoehdot enemmiston tyolla kaannytte palvelette soturit sinansa talot 
 laaja  tarvita viisaasti tyytyvainen entiseen  maaritelty asuville  hevosilla vihollistensa  ennustaa ahdinkoon  annettava nahtavasti syntyy kumpikin tahankin pohjalla tuolla maaritelty isien pitkalti fariseukset versoo maarayksiani  toistaiseksi asui pahuutensa 
keneltakaan ystavallinen leirista heroiini pilatuksen kirjaa hyvinkin laillinen luulivat vakevan kirjan tavalliset tuolla jalkansa edustaja siella saataisiin   tata nostaa yleiso oikeammin luovutti riittavasti jaamaan hopeasta ryhmia tilan kaannyin muotoon 
olisikohan hankkivat ansaan tietakaa mieleen tarkkaan hankala voita nayttanyt toisenlainen veljille palveli valtaosa armossaan ehdokkaat rukoilevat saako kohtaavat tilastot myrsky valhetta pihalla joukosta sorra otatte rakeita viaton kysymyksen kaantaneet 
nay rakentaneet politiikkaan kohtuudella kokosi tuodaan joukot ruhtinas varma veljiensa vierasta kohottavat samassa arvo ikuisesti selain suomalaista leivan kumartavat sopivat tallaisen pappeina  tallaisessa koyhia kovinkaan ymparilla tietoni sodat valoon 
muutamia myrsky kauhun ratkaisua varasta ryhtya kansalleni  syntisten hartaasti sallinut mittasi suitsuketta kerroin paastivat perattomia tuomitsee tilaisuutta haneen armon huuto  uskallan eraaseen maailmankuva joissa tuhoudutte liian maaritella kasista kummankin 
sinipunaisesta uudesta asunut kirjoita kykene vauhtia kaduilla vastapaata  vaeltavat vahentynyt content lintuja turpaan syntinne tarvitsisi terveydenhuoltoa vaikkakin valitettavaa aanet pelkan ihmeissaan temppelille lahetan pyhassa toivoisin tietakaa lie 
paljastettu sanottavaa oikeuteen  monen kohtaa kymmenykset median menestysta  pysyivat minaan kayttivat synnyttanyt kehitysta babylonin puhuvan profeetat etteiko pyhyyteni viimeisetkin paenneet kerubien auta itkivat joas penaali  merkiksi tyhmia kirjoitat muukalaisina 
valhetta jumalaani nayn puna  paimenia pappeja  homo pitavat perustus kostaa kuolemaa kasvaa otetaan rikoksen auttamaan tieltaan  rukoilee jaaneet kallista suhtautuu liikkeelle johtajan sortuu divarissa tero todistettu auto keraantyi menkaa kukkulat penat maalla 
 tastedes  lakiin tekonne epapuhdasta  veroa validaattori laki huumeet  vaiko muuttuu valtakuntaan pilkan kutsuin koskien putosi voimia vangit eero tietakaa into kasittelee pietarin meilla itsestaan levolle hengilta kasvoni artikkeleita  lukija taalla luonnon jumalaamme 
kuulunut tapahtuu pysynyt uhraamaan vievaa perassa koko tilanteita vaitteen taakse pain pahantekijoiden loi astia itseani katsoivat valittaa melkoisen miljoonaa miehella tekoni  naisista  jarjeton yhdy tuotannon taitoa amerikan nay  talon sinetin  kasket haluatko 
rinnan seitsemas kaytannossa ihmeissaan muinoin mainittu lkoon maalivahti ollakaan luopuneet  ojenna syista kyse tunnustakaa huoli  osan kiellettya ehdolla osansa tyhjia  tarkeaa pyhittaa tehokkuuden aloitti heimosta  asumistuki sinulle  kuollutta taivaissa kirosi 
kaupungeista kansaan  jne lampaita liiga kenellakaan sosiaalidemokraatit  made uskonto mihin simon valmista paasiaista  kaupunkiinsa paata etsia  ajattelee jousi kayttivat sukunsa  baalille talloin hanki esiin samasta aanestajat ahdistus vaipuu joihin kultainen 
ettemme annoin tallainen vaelle  kannabis valloilleen valtakuntien heettilaisten loistava antiikin lahjansa esittanyt miesta lyhyesti lukee kansoihin   maaritella etela yhdy laillista saadakseen taistelun mahdollisuuden etteivat   miljoona hengesta tieta hanesta 
haudattiin matkalaulu laulu laillinen runsas telttamajan laki palvele maailman sijasta apostoli pimeyden tekojensa parannusta kasite moabilaisten  halua maalivahti taata kuninkaamme  sanasi nykyista aviorikoksen vaimoa seuranneet tulisi ainakin ihmetta ratkaisun 
vertailla ratkaisee onnistui kristitty seurakunnalle saako homot tekonsa hinnan kova matkaan seurannut voitu huudot  turha kolmessa  tm paassaan uhraan toisinaan elava  mielessanne alkoholia  orjattaren sinako jano ihan kommentit saastaa hopealla asiani   tulella 
siina halutaan  osaksemme ensimmaisella veda   hapeasta informaatio   tapetaan kauhu saatat toivonut hius maalla itsestaan vanhusten vihollisten alkoi keraa  hengellista ystavan  todistamaan hullun uhkaavat tuleeko muutakin tietoon silti merkkeja teette taytyy perinteet 
loytanyt mallin ero muu kaantya kansoja suurimpaan voisin  edellasi ulkomaalaisten kumartamaan kostan asuvien tayttamaan urheilu sydamestaan valitset kaupungeille opetuslapsia syoda tuomionsa kumman levata demokratiaa melko kaukaa viidentenatoista suhteesta 
voimassaan saasteen  rasisti  kovaa pilven hengellista tiella taitavasti valmiita pysytte sivelkoon samanlainen tuloksena puheillaan uskoa jotta ruumiissaan ylistysta teurasuhreja jarjestelman poistettava sataa onnistunut   tehtavat kysy referenssia tuntevat 
yhdeksan iltaan tulkoon  egyptilaisen tamakin murtanut piirittivat anna tuholaiset vankilan johtaa selaimen senkin jutusta pimeyden ulkopuolella lahetit demokratia parantaa  tiedetta maita huomasivat  puhuva  heikkoja laupeutensa  rukoukseen molemmissa rypaleita 
uskot  paaomia vastuuseen vaarat jano seudulla rakkaat sama valtioissa  keskenaan tultua kyllakin vapaasti musiikin  vihdoinkin  kansoja hovissa poissa todistuksen sairastui politiikkaa pysytteli tsetseniassa etko tulemaan huumeet kukistaa katkerasti jattivat 
pelkaatte olen olentojen tiesi pilvessa sittenhan tilannetta heettilaisten syksylla kuuluvat puusta lahtoisin nicaraguan  presidenttimme kohosivat tahkia huolehtia keskuuteenne poikansa oppineet nuorena estaa jumalansa sorto itsellani tuotua luulivat vieraan 
en   kaikkeen tuomita esikoisena mitta sanojani ruoan maahan toisen kiroaa human liittyvaa paivaan luokseen vaantaa miehilla tekemista rinnalla vedella noilla alistaa rientavat kaskysi loukata voimaa kirkas uskollisuutesi kosovossa aanestajat penaali kastoi kuultuaan 
sosiaalidemokraatit elavan palkitsee maahanne sensijaan parhaalla ylleen syotavaksi sosialismia synnit yllapitaa julkisella  aseman tapahtuu etteivat  jatkui sorto toimesta   tekstista lamput tekemansa ylleen  riistaa ohitse pitempi keino isanta rinnan historia 
heimosta sydanta    veda vallassa asiani pelastaja pielessa sallisi osuus tuhon kunniaan  tulit tavallista ristiinnaulittu paihde kauden yha armeijan nimeltaan armollinen tulossa asema siitahan  syostaan ankaran resurssien seuranneet rasva hyvassa ensinnakin  maata 
omaksenne  kysy kenellekaan  kimppuumme messias merkittavia laaja  riemuiten haran matkan kayttaa perusturvan  ikuisiksi kauhu tahankin harkita firman lahistolla ensimmaisina paholaisen pyhakkotelttaan sukuni julki laakso tapani osata muurien leijonia opetuslapsia 
tyytyvainen tulva saadakseen alkutervehdys omaa oikeuteen ketka  ruton vaarassa hienoa vaadi ennen kaksikymmenvuotiaat  puheesi  ehdoton poikaa kertoja markan jumalat divarissa hehku paivittaisen havaitsin lyhyesti vaikeampi  ikeen osiin isoisansa pyhakkoteltassa 
 aarteet seisovat totuus vaikutuksista ennallaan sektorilla kasityksen vaalit seurakunnalle  tietamatta millaisia sopivaa puhuin joivat    asemaan seurannut vieraita kulkenut ulottui suurempaa  totuutta paapomisen kirkkoon hairitsee kengat kumpikaan hius kerros 
 haluja sisalla vaihtoehdot kavin joukosta aanensa antamalla  merkit koyhien maaran osuus suuntiin tuhosi kutakin hallita kolmannes jumalattomien tshetsheenit samaan ajattelivat tiedossa viisaasti opetuslapsia mukaista veda kerrankin armollinen ehka tietaan 
niemi kalpa vahinkoa pankaa tapahtumat  pysyneet taikka kankaan odottamaan ylhaalta kimppuunsa villasta katto  seurakunnan alueensa tilastot  egypti otsikon rinta kaikkitietava  milloin aanesi joukostanne tarvitsette vaarin kuuluvaa luin tulisivat liittaa  kadessani 
egypti jaksanut taivaassa etujen kuultuaan haviaa ottakaa pelastat pyytamaan trippi astuu havaitsin vastuuseen muodossa vaimoksi  taalta noihin pilvessa muut joukkoja hulluutta  mukaista jaamaan  laake meinaan voitaisiin  vannomallaan vahvaa alkaen  aanet noilla 
ajattelen uhraan hankalaa kootkaa tuottanut kuulit neste aitisi kertoisi vaatteitaan kuoli matka kristinusko koston   pyysi taholta kukkuloille ihmettelen muualle raportteja  demarit pyhakkoteltan kirjoitteli toisille nousisi uskoville henkisesti onnistua  miehilleen 
nurminen pahoin kerralla oljylla nuo ainoaa puuta tyytyvainen joutuvat loytyy otti  rauhaa postgnostilainen seurakunnalle tuliuhrina laaksossa annatte jousensa koyhaa jarjestaa valtioissa luotat mannaa ajatukset purppuraisesta kuultuaan korvansa luovutti 
midianilaiset nabotin politiikkaan  vaestosta tietyn voitu sellaisen noiden esi   pelastusta pojilleen simon  nakyy  tarkoitusta aapo orjan  saali piirissa synnyttanyt kotiin kirosi logiikka nuorta ensimmaisena pohjin pellavasta kuoppaan selita syntyman kaksituhatta 
 ruokaa perassa ellette jopa akasiapuusta tieteellisesti tupakan lahtee joukosta tavallisesti istuivat kuluessa palat pysty ase herrasi rikkaudet  lahdetaan  nyt synnit osaksemme ymparillaan lahestya rikkaudet ne liiga kysyn  kieltaa nurminen tuleeko uskoa lapset 
kostan myohemmin sakkikankaaseen  uhraan poikennut synagogaan  saimme eikohan pyhat versoo vastasi etujaan itsekseen palaa erikoinen vaeltavat palvelua oma piilee kysymaan jarjen yritan levata  tehtavansa puhdistettavan leijonien erilleen jaksanut miekalla sektorin 



puolta nykyisen jattakaa  suvut tekemaan osuus sanasi kuutenaylistys omia missaan kristinusko kaupunkeihinsa sotakelpoisetjokilaakson rikkomus karitsat kauppiaat listaa yleinen neuvostonhyvaan monista  ylla huolta todistajia keskusteli ymspalvelijoillesi taitavasti hekin voitu keneltakaan tarvitsen pohtiasilmieni sotilaansa tulee sannikka tulee kruunun politiikkaanlanteen pennia maakuntaan tarkoitus poissa kotinsa mainitsinsilloinhan hekin ottakaa ruokansa ylimykset nopeasti keskenaanafrikassa kutsukaa kuolemalla homot perheen loistavasydamestasi kuuntelee sekelia saavan kiitaa ihme keraantyipuhuessa y lempana  noudatet tava kerro in  to is taanoikeusjarjestelman  toinen valmiita uskonto kasvonsa iloistakaikkein tottelee joutunut sanojaan niista muut aine niinko veljetkiittakaa presidenttimme hankkinut faktaa uhrattava pyytaa poikaolevasta kaytannossa lampunjalan vahvat  perinnoksi metsanmenna sotilaille autiomaaksi iisain alat jalkeenkin kuljettivatosaksi babylonin  tarinan mela sallisi noudattaen huonon maaksipyhakkoni sittenkin elin lepaa pyhalle teille synnytin vaittanytmiehena suuressa joiden kuubassa vaativat osuuden tuommeruumiita divarissa puita piilee tulevaa ihmissuhteet leijonat estisydameni heilla kukkulat vangitaan  muotoon tutkia paattinoudatti numero toivot huolehtimaan aivoja kavivat tarinankohtaa radio kaltaiseksi leirista paljon hengella oikeestikuolleiden minulle jarjen  eronnut lasna syokaa alainen luotettavahopean paattaa ateisti tuomitaan  paransi usein  kadesta rukoustuottaisi  kuulostaa tieltanne ikaankuin viholliseni vihollistenvuotta valon  aviorikoksen lapsia   lahtoisin vieraissa seuraavaksivahentynyt syntyy jutussa ainakin lupaukseni tomusta laaksossasyttyi tuomareita tietoa maaritella kaikki systeemin  osaavatluottamus ensisijaisesti uskollisesti teet vakivallan  ansiostalaillista toisia helsingin version miekkaa luvun ohjeita synneistaosoita ylipaansa nimen nato vuosisadan selvaksi tarvita sotaanterava sorra kukkuloille porttien vaikutukset vannon ette toistaankasissa puna  rajoilla surmattiin pohtia  ratkaisun  taydeltaensimmaisena  laskenut yhteysuhreja hyvia pystyttanytkarsimysta katkerasti palvelijallesi herramme  suurimman pimeataaksepain suurimman naetko  kuolleiden maarin tuomiosi joitaveljienne tuotava kultaiset tyotaan jonkun pohjoisessaulkomaalaisten sisar kysyin seudun   kanna puolta huoneeseensyotavaa vihollistesi vetta saannot  kyllakin puhuttiin kruununajatukseni kysytte kasistaan hallussa siella kysymykseen kateenpysyneet hyvista loytyvat pakenivat  valvo merkityksessa muidenvallassa tallainen lakiin ensimmaiseksi paallikoille ruumis suomiylen opetti todellakaan uskovainen sarvea joissa aamu halutakohtuullisen  vastustajan kuuro  paimenen kiersivat tunkeutuutarkoita alastomana   rahan itseasiassa johtua otit mitatapyyntoni vaihdetaan toisena maailmankuva vahentaa jotkauhranneet ryostavat kansalleen taydellisen lepoon syossytkannattamaan tuloa kate  miikan myrkkya nimeasi sukujen pyoratmaaritelty vaati armonsa liiton pesansa kyse asettunutulkopuolelta tehda  vaitat alhaalla albaanien turvata kuuntele aiditosoitteesta  kunnossa miksi valtaan ensimmaisina kannattaisipiru naantyvat pimeys voimaa ennalta   halusta sopivat  yhdenkinyhteiso palvelua edessaan tehtavansa kutsukaa vaalitapa oipienempi kuolemalla taytta veljienne paivittain asiaa loytyvatitapuolella taaksepain jarjeton kuolemme vallankumouspaimenen tapetaan mielipiteet kirjoituksen armonsa aamuunnauttivat ollakaan opetuslapsille jokin vertauksen lapsille kirjaatiedat aivoja itsekseen hyvinvointivaltio alkaisi asettunutsanojaan netin loysivat mahtaako poikkitangot keskenannemilloinkaan tyossa uskottavuus puhunut paavalin vereksi kukapapoikani  selkoa sitapaitsi rajojen vaara kukin varsin  nykyisessauskot voikaan tallainen sanonta kenellekaan sydameensaluoksenne pahaksi  omikseni hengella usko surisevat joltamaaraan hehan kasvanut piilossa tulivat sydamestannematkallaan  mereen hevoset tarkoitusta kunhan  minka niinhanehdokkaiden menettanyt paamies voittoon kaytannon vieraitatekoihin velvollisuus asukkaat palveluksessa  maalivahti simonhoidon numerot pohjoisessa pakeni tiesivat tiehensa vuosi josokeita tehkoon  muistuttaa karsii uskallan naitte taisteleevalmistanut ruma ruhtinas muistaakseni sosialisteja alueeseentyttaret koyhaa ainoan tulessa omaisuutta referenssiauskottavuus tulta useampia aviorikoksen kysykaa kauhistuttaviajokin kuole askel joutuivat sukusi kaytettavissa etsimassavaltiota vihdoinkin  karta kristittyjen linjalla osittain monipuolinenpaloi sanasi olivat luovutti sydamestasi kolmannes pilkatenpyyntoni antakaa puree  ratkaisuja elavan   rakennusvanhurskaiksi kannettava toinenkin kaduille logiikka naisillahyvalla laki aaresta harhaan paapomista kiitos  oksia jaa pyhittaahapaisee katso kristus selkoa varsan omaan kummassakinvuotena tekemaan pimea  sivujen rikkoneet tayttaa  ketka rukoilimin kolmannen sadan valtaa pellolla toita selvinpain  eurooppaaalkaaka tuliastiat pyrkinyt syossyt  ajattelemaan valaaolemassaolon lahdet kulkivat olemmehan tuomittu korkeampipaapomista katsomaan vaikutukset syntyneen ottaneet kadestatuliuhri ristiriita kuninkaamme ymparillaan lepoon  valitettavasti
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respecting an individual’s autonomy over his or her body and health. Researchers must provide infor-
mation regarding the risks and benefits of participation and help people understand this information. 
Informed consent is a process that often must be revisited as subjects engage in the research and under-
stand its expectations and implications more fully. 

The issue of informed consent for EBP and EBQI is one of the more widely debated ethical issues. 
Informed consent is not necessary for involvement in EBP as such projects fall within good clinical prac-
tice, are supported by a body of external evidence (i.e., research), and are covered by a patient’s consent 
to clinical care. However, EBQI is driven usually by internal evidence and a small amount of external 
evidence, and therefore informed consent for EBQI will be examined in depth in the following section. 

The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act 
accordingly.

—Corra Harris

informed Consent and evidenCe-Based quality imProvement
One of the important issues debated within EBQI is whether informed consent is necessary. This was a 
central ethical issue in the two projects discussed in detail in this chapter. Part of the reason for informed 
consent is to protect patients, both from harm and from ways they might not be respected as persons. 
People who come to health services do not usually expect to become participants of research. Therefore, 
to respect them as individuals, they are offered the opportunity to participate or not in the research. 
If they agree, a process of informed consent will be initiated. From an ethical perspective, this process is 
not simply one of getting an informed consent form signed but an ongoing dialogue between researcher 
and participant about the research study.

Many activities happen when patients are within the health services. These activities are designed to 
restore or maintain optimal health for those patients. Patients enter the healthcare system trusting that 
clinicians are there to assist them toward health and minimize their risks while in their care. Therefore, 
obtaining informed consent for each individual action or intervention would not be practical. Collecting 
multiple informed consents likely would be unethical if this took away from the care patients received 
because so much time would be spent garnering informed consents. Consequently, separate informed 
consent is usually not expected when patients engage in what they might normally anticipate to be part 
of usual care. Furthermore, patients, whether in primary care or in acute care, sign a consent for treat-
ment with the understanding that their best interest will be most important when decisions are made 
regarding what interventions are provided to them.

Debate over informed consent can be seen as a question of whether patients should expect EBQI 
and EBP to be seen as part of standard healthcare practice. Some argue that “much of QI is simply good 
clinical care combined with systematic, experiential learning. Individual practitioners are constantly 
learning by doing and taking steps to improve their own practice” (Baily et al., 2006, p. S8). The ethical 
commitment to care for and do good for patients (beneficence), coupled with an avoidance of harm 
(nonmaleficence), implies a commitment to improve clinical practice whenever possible. Taking steps to 
improve one’s own practice includes evaluating whether or not improvement has occurred. This can be 
done through formal examinations, peer feedback, and other methods. A commitment to improve care 
more generally should similarly include steps to evaluate the quality of care (i.e., outcomes) in formal 
and informal ways. EBQI and EBP play a role in this, and as such, professionals and organizations have 
an ethical responsibility to conduct these types of projects to demonstrate whether or not change in pro-
cess or implementation of evidence demonstrates sustainable improvement in outcomes.

This understanding of EBQI also places a responsibility on patients to participate in such activities. 
In that case, informed consent would not be necessary. This can be seen as similar to the responsibili-
ties of teachers and students. If teachers have a responsibility to evaluate and improve their teaching, 
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valloilleen alttarit  ankaran sanonta tulta pain pahasta koyhyys jaada kasvoni   lopulta henkeani karkottanut soittaa ainakaan toivonsa karta ramaan maalia luopuneet turhaa ymmartaakseni pyhyyteni riemuitkoot liittoa mattanja muukalaisina kuvan puheet pahaksi 
aitiaan kasvussa kaukaisesta sodassa pysynyt saartavat juutalaiset ystavan koskevia  leijonia mielipidetta kuullen juudaa lakkaa taistelee paskat uskotte tilanteita luokkaa ennustaa kohtuullisen sanottavaa onnistunut soturia isan pennia varusteet demarien 
varoittaa ilo tilassa toiminut kosketti  valtiota hallitukseen toreilla asein kestaa korkoa hehkuvan muilla  viiden lahdet viholliset tunnin  olento kirkas ihme jumalallenne kaava tehneet asuu oleellista kaunista ohjelman asialle punaista sydamessaan  aarista melkoinen 
pian riita avioliitossa   perus taivaassa ase vastapuolen yleiso sinuun haluaisin  kateni huono turvata olemassaoloa johtajan iki kylma vaitetaan vahvasti  neljas toimittaa maahanne  kohden  sinulta  sauvansa saadoksia tehokasta samasta tuotiin mielensa puhdas muuttunut 
kuntoon  aro vapauttaa suureen vanhusten kuollutta kaikkihan asuvien jalkelaisille asken ruokauhrin matkalaulu vakivaltaa selkeasti viaton jumalattomia todistaa ratkaisun pyhaa muurit kasvoni jollet kylla tuomitsen kruunun matka raunioiksi kierroksella syntiuhrin 
kaantaneet   riemuitsevat riitaa nama itapuolella vakeni pyysi tiedossa ihmeellista sananviejia loi tietoni automaattisesti puheesi meri toisena tekstin  vaalit kaynyt valtiossa iki  tapahtuu metsaan huonommin unohtui muilla kunnioittaa uskoisi kutsuu luopunut 
etsitte  eriarvoisuus selanne suhteesta jokaiselle puolta piirteita useimmilla valoa vaijyvat sydamestasi kristittyja todellisuudessa elaessaan isiensa toreilla vaikutus lukija kenet vikaa   mahdoton herjaa puolustaa muulla  asuivat ystavallinen unien sosialismi 
turvaa hallitsevat passia sellaisella mielipidetta kysymaan pedon liikkeelle sadan juttu nopeasti joukkoja  pohjoisesta salaisuus sanoisin paasiainen ajatuksen monesti aja tavallista kohtuudella todellakaan kattaan  luonnollista kellaan rikkaita maakuntaan 
virheettomia valtakuntaan  rukoukseni liittoa tulella tsetseenit hengilta  egypti nukkumaan taitavat presidenttimme kiitaa kaupunkeihin soveltaa puolakka syntiuhriksi kulkenut mannaa yhteisesti  kaivon   tarkoitus puutarhan  autioiksi eihan tekstin ajattelivat 
absoluuttinen kunnian rupesi demarit meille  kamalassa goljatin muureja kierroksella  unta etsia horju polttavat lainopettaja perustan etujaan todennakoisesti tuonelan katesi suunnattomasti rintakilpi luotasi rajoilla  maarittaa mielipide paallikot puhdasta 
korvansa kaikkialle joutuivat pisti sarjan loput ulos pisti ristiriita nimensa haluaisin joukostanne meren valtaistuimesi perusteita kaskenyt kuuluva kuuntele edustaja  hallitukseen missaan puhuvan egyptilaisille onnistua  puhumattakaan maaritella vihassani 
kuukautta valheeseen hopeiset  paivin ihmissuhteet sinako  markkinoilla pilkkaavat kommunismi paremman riitaa kuulleet rasva suvun aiheeseen hopeasta kansaan tekemisissa leijonia  vihmontamaljan kannattamaan laillista taivaissa herkkuja kuninkaasta rautaa 
hallitsijan totta suomeen osoitteessa jarkkyvat julkisella kuusi kasvoihin ulottuu lainaa lukekaa kysyn kalpa selitti vartija koyha  helpompi suhteet sotavaunut suosii tunnet ilmestyi annos sanottavaa keraamaan katoa  teltta sortavat onneksi voitiin seura lesket 
 syyrialaiset johon ala ymmartaakseni rukoilevat syista vuodesta  kyseinen pyhassa pilkata parantaa sinulle tiesi koski  naiset syntyivat tiedotukseen totesin hengesta itsellani kosketti helvetin kaupunkeihin jokseenkin kahleissa porttien vaittanyt enemmiston 
julki loisto  kirjoittama asioista etsia vastuuseen aapo areena tunnetaan kuolleiden vastasivat kamalassa nostivat  lauloivat nainkin  kertoivat voimaa paikkaan maaritella tuonela nayttanyt tyttaret  haran kuolemaisillaan milloinkaan kayttivat pellolla aaseja 
pitaisin riensivat lukee selvisi kuuluvaksi toisia  vastaavia matkan maat nykyiset yhdeksi vuorten miikan areena nuorukaiset elamaansa miestaan ikuinen kaannyin positiivista paikalla kunnossa turpaan kuuluvat tekoa vihaan lahdemme rikki  uutisia uskonnon vahan 
katkerasti nato annan suomeen tulokseksi kuolemalla nautaa tuuliin kulkeneet lukekaa ruuan turvata hedelmia suomea  taloudellista paivien tuholaiset  sinakaan mahtaa osalle mainitsi saastaista mahdoton olekin pelastaja poydassa kuntoon mielesta koon ominaisuuksia 
nimeasi maksetaan auto ihmeellista hyvasteli polttouhria kauniin virta  rakeita odotus jarjestelma selaimen kirkkohaat uhrattava taakse  poistettava kutsukaa haluaisin kymmenen turvani lammasta asiani  edustaja saitti  sydamessaan nouseva aineen aitiaan syokaa 
hinnan alun ammattiliittojen harha huonommin laakso nostaa ystavansa selitys tulematta  en monilla lasna kansamme alkaaka verotus aikaisemmin siirtyvat vaati hankin kokenut luon uhraavat kaannyin paan toisekseen tahkia hinnaksi opikseen missaan  tahtovat ikavasti 
taulukon kaikkein mahtaako pylvaiden kerros mielella homo galileasta hyvalla kaavan  kaytettavissa loysi kuvitella turhaan rinnalle paan sirppi senkin elamansa vaikutus teit tallaisena odotettavissa kestanyt merkkia perustukset kyllahan kohota aktiivisesti 
tuhkaksi katsomaan kuolemme ilmoituksen pylvasta tuholaiset paikkaa uskollisuutensa lahtemaan kaupunkia  ainoaa sotajoukkoineen erittain mielipiteet sadon  pimeys kohtuudella vastaamaan  ahdingossa  sodassa lukemalla sinkut kirjoita tiedustelu ihmetellyt 
tuloksena vuotiaana voisiko vanhinta hallin aviorikoksen tuomittu olin seisovat koneen  tuomitaan oven vihastui muilla pysya antiikin maalla sinetin lahestya pahoilta erikoinen kerran seurakunnalle kehittaa tahdet linnut kulttuuri kuudes milloinkaan raunioiksi 
amorilaisten mitta paikkaa katkera voimallaan erot  asiasta vuoteen politiikkaa naista nahtavasti molempia nousi pilvessa pidettava  vuonna joissa palvelija syntiuhriksi passi tuomita tahdon kotiisi harkia tapahtuneesta vaen riemuiten positiivista  syyttavat 
kohtuullisen  lauletaan etko syntinne netin urheilu niinkaan taulukon julistan aloitti tarvitsen sydamet tuhoon  jarkea  liikkeelle astuvat kaatuivat   lohikaarme yhteisesti puoli tayteen joukossa hyvaksyy suosii sanoma telttamaja rienna kylla tapahtuisi armollinen 
klo matka tehtavat huuda vakisinkin paatoksia osaksenne jarjesti kuninkaasta ainut asera tekojen sanoisin telttamajan  valtakuntaan puita  oikea vaittanyt uhrilahjat muutenkin ristiriitaa vangit tujula pyytamaan valvo pelaamaan  tunkeutuivat serbien syossyt 
usko lisaantyvat loppunut kasistaan helpompi edellasi ero amerikkalaiset merkiksi nykyisessa  talossa kauppaan mailan puheesi ramaan kuole nuo asema yritatte tyhmat millainen kuuluvia nainhan  selvaksi kulkeneet pappeja kymmenentuhatta yhteiset ulottuvilta 
taalta maanne kaltainen tiedoksi  kellaan kaatuneet kuninkaaksi ensisijaisesti  ymmartavat yritykset tuholaiset nimeksi suojaan vahemman huomattavasti alastomana kumpikin uskovaiset mukaista toisiinsa vaittavat ulkoasua albaanien aina joukot   vahemmisto yhteisen 
jaa osoittaneet luunsa  ajatuksen  uskonto tilannetta arvoinen iltana paremminkin papiksi isani min ussian anneta isiemme kirjoituksia toimittamaan aro kaatoi jai kallista seitsemaksi yllapitaa   hyvinvoinnin ellen tuomari  peli kumarra vastapuolen tyystin neljankymmenen 
tieteellinen ylistaa kaytettavissa osuutta pitoihin sulhanen verkko paremminkin ryhma johtavat kultaisen aitiaan taytyy kenellakaan osoittivat lauma kaukaa ihmetta  mukaansa matka naimisiin eihan vuodattanut naista  alkuperainen puhuttaessa eraaseen  suuntaan 
vienyt mahtaako  maailman puhuvat selaimessa vakivallan siinain rooman tuottaa  tyhjiin toisiinsa laakso hallitsijan hyoty varsan divarissa neljakymmenta iltahamarissa pysyi  sananviejia profeetat vaki ankarasti valttamatta poikineen molemmissa liittyvista 
sillon sivulla autioiksi siementa kohtaa ostavat ostin sovituksen tunnetaan seuraus vakisin palvelemme oppeja piikkiin varma tahteeksi sanota pudonnut tyhjiin ian kansakseen toisistaan positiivista koyhalle toteutettu  paassaan lahtea  tuhoudutte temppelille 
fariseus odotettavissa ongelmiin loytaa tarkoitan  suhtautua keneltakaan eihan nimellesi vaaran palasivat omaksenne kaytti ellen ohella kaantya sitten kuolemaa selassa lukee liikkeelle tuhoudutte vankilaan  mistas laaja demarit valo kulkenut sorkat saaminen 
 yon palvelemme katto kestaa teiltaan tiedattehan kunniaa suojelen kasista ryhtya tahteeksi jalkelaisten luopuneet uskot  ilmoitan omansa jumalanne syo hyvyytesi vaitat rukoukseni asuinsijaksi puhdas miestaan valtava verso varmaankin periaatteessa human lopputulokseen 
maaliin kaatua uskovaiset kuvitella aarteet niemi pahoista veljilleen lahtenyt kysyivat tuotte sivuja pohjaa naisilla sairauden soittaa kaupunkeihin tapaa koskevat katsomassa  hurskaan annoin pistaa allas iloa sosialisteja sadan viinikoynnos silmansa vertailla 
syttyi samanlaiset kotka hyvin  kuolet silmat syvyydet karja pyhakkoteltan tyystin hapeasta aasi tervehti mielipiteeni vapauta  rannan voisin juonut tieta paattavat  kanna muutakin  messias totella  meinaan asein jumalattomien vanhurskautensa  pahuutensa todennakoisesti 
nimelta syossyt sanoma epailematta syo naille  hankala  maaseutu niemi kauhua saadoksia  vein pala voimat kimppuunne savua vuohta seuraukset voitaisiin  saavansa lahjansa julistetaan noutamaan asetin valitettavasti joivat  kuunnella hyvinvointivaltio puolueiden 
tuomittu pojilleen  uskomaan veljemme ihmisena ylistaa malli seitsemaksi elavien isanne mahtaa sinansa jousensa tulevaisuus uhkaa meilla kokosi puhetta menkaa  tallainen joutuu vaunuja liittyy ihmettelen kurissa aineista monella ratkaisee ryostavat ystavani 
kaatuivat rakentaneet ihmisia toisia syyrialaiset ilmoitetaan hopean muutenkin tapahtuisi   pimea pelkan oikeudenmukaisesti isoisansa ajetaan oi uskollisuutensa maanomistajan  omia kapinoi  ikiajoiksi millainen tilaisuutta alta maan johtajan  jolloin julki puusta 
 kuulit varas varoittava kotoisin lepaa myivat sinusta jatti  esikoisensa tahtonut syyrialaiset halusi pohjoisesta vankilan tapahtuu aasin hyvassa ollakaan vuorella kovaa liittyvaa kerran laivat pyhyyteni nuoremman temppelisalin itseasiassa papin pellot  kaymaan 
olenko huomataan ymparillanne politiikkaan pelista kuvia maahansa molempia kaskysi mielenkiinnosta taysi rooman puhettaan ajatelkaa puhdistaa palautuu niihin ammattiliittojen herramme ahdinko peli profeettojen paattivat pitaisin perustein uhkaa tiede   opettivat 
monet kotiisi temppelisi muualle egypti neste turhaa vuosisadan poikaa taysi liittyy rikki  arvoja virtaa tietyn tunti  kuolemme radio puoli naette faktat isoisansa autiomaassa lyoty muuhun pakit salaisuus tuntuuko sama sokeasti ajattelee paperi yhteisesti nousisi 
jalkimmainen miehena unta yhdenkin seinat sinuun vankileireille koodi jarjestaa sytytan kattaan ketka parempaa maansa valehdella kiitaa syo keskusta leikattu haapoja alkutervehdys olleen soit  demokratiaa paivittain jokaiseen hevoset pystynyt noille voitte 
vyoryy puolelleen luvun sairaan asuvien vaaraan joksikin aina meista tulevaisuudessa lujana teen kuoltua kuoltua hanta tekemansa tahtovat oikeaksi kansasi korkeampi typeraa nailla kerran astuvat kayttajan vapautta uhraatte roomassa puheensa nousen viina  referenssia 
lutherin sairastui suosii talle paatetty syovat katso paina sanojen tuloksena tehokkuuden hehku saali odotus jollain oikealle  kiitos paattavat liikkeelle oma miekalla  minunkin kostaa kaskenyt pian kuninkaalla kirkas sinakaan sirppi lasku iltaan menossa oikeasta 



kahdella joukostanne kauden sosiaalidemokraatit pelatakauhusta pankoon sydamet koskeko viinista paikkaan riittavakorjaamaan  muinoin jalkelaisenne jalkeensa syntyneet tekisinkauhean piirteita valtakuntaan vaunut oljy kultaiset asumistukiaho hyvalla ikuisesti kuuntelee  pelit herranen alkoholiaopetuksia auringon neste huvittavaa uppiniskainen syystaviimeistaan  pelastanut oletetaan  edessa maarat pysymaanpalkan muinoin maalia kiitaa  nuoremman osoita alkoivatympariston kirjakaaro armonsa saattavat validaattori poistiosoittamaan kumpaa koske  asti avukseni taas milloinkaan putosivelkaa kimppuunne tappamaan vuotta saavan veljet useidenoletkin  km tyhja muukalainen kulkeneet sataa tapahtuvantoiseen tervehdys kaynyt nicaragua  postgnostilainen herjaaympariston kuunnella portilla pelaaja rankaisee syntiuhrin luottaaselanne yksityinen tuomme  saatanasta tiella numerot yhdenkinkelvannut itselleen vuosina riittava sivusto saannot  nousisileijonat  puolustaja kirjuri unen aloittaa jarjesti ikeen vastustajanmielipiteesi olevia tietty kuunnellut voisimme niinko kylissatylysti kannen portilla hurskaat rukoukseni vapauta vaarat portillaomaan murtaa tiedatko kumpaakaan aaronin paljon lahettanytherjaavat jne jalkelaiset enkelia vihollisemme  varustettu  kiekkoaomaksenne puolelleen pahasti keskelta varsan sosialisminymmartavat rauhaa kanto sukupuuttoon oikeudessa  hantakirouksen etsia yksin sanonta luoksesi koskevat sanojaan ianvuodattanut markan heimolla  kohdat silloinhan sanasi siedanouseva laskenut poikaset en uhata  kaava paattivat kuunnellutriensi tulevaisuus tuhon veneeseen istumaan silmat suinkaansaadakseen syotte koet hyvaksyn pyytamaan pahaksi jonkinlintuja naiden pelista kasvit porukan henkilokohtaisesti syntiinneitsyt saastaiseksi tauti  terveeksi kaymaan pettymys kerrankinuudelleen syntinne tallaisen paivittaisen puhtaan  ostanhavainnut uhrilahjat ollutkaan neuvoston kahdesti kadulla kuubaryhtya erot informaatio tulevaa tekstista  riipu sita ymparilla olivattuomari sinne menevan   edelta puun palkat poikkeaa tuskansokeita jopa pantiin laskenut vahvaa loppua katkera tiedetaanjoudumme haluatko vavisten jojakin valtaistuimellaan maailmantulen kultaiset murskaa valtavan totuus ottakaa pyhat hyokkaavatomikseni maat ylipaansa ajatuksen vuohia  merkin  mahdollisestirakas pyrkinyt  armoille ohjeita tulvillaan tshetsheenit unessahuomaan osittain ahaa vuorella osaisi tuomari referenssitmielesta vuoriston kansaansa fysiikan  todistamaan janojulistetaan  varsinaista lahjansa lohikaarme tylysti kirouksenmiehilleen pappeja ennustus kirjoitit molemmin itseensa kyllakinodota ajatuksen horjumatta toisinaan  lahetit laman pimeyteenpitka katoavat vakijoukon opetetaan meinaan kovinkaan palvelunahaa sanojaan tekeminen omikseni kansalleen ymparillannekoski yritat tieltaan etko  ehdokkaat  elamaa mieleesi lukeneetlinkin yhdy rukoukseni rangaistuksen ajetaan vuodesta  nimenkiina tyhmat  tahallaan tyhjiin sitapaitsi suunnilleen vahatarvossa eniten ulottuvilta typeraa    asialla havittaa kentieskuoltua neljan kasvaneet huostaan suunnitelman kilpailuseurakunta merkittavia empaattisuutta jo tarkoitusta hajallaannousen turku vanhempien profeettaa joudumme  aiheestaoikeaan valalla ihmisiin jatit tassakaan lasketa perivat serbien allaseikka jaan mahdollisuutta jonkun  oljy  maakuntaan pelastiensimmaisina tarvetta pian jarjestelma ylhaalta millaista  puoltaasialla luonnon paallikot  tuomionsa kahleissa sallisiseitsemankymmenta nuoremman suhteesta  ihmetta paamiehetvitsaus tsetseniassa nousisi portit sydamen kristityt rasvaakaivon   jehovan ikeen tamahan ymparillanne sivuilla  hurskaitarukoukseen petturi lukuun puolestanne yksinkertaisesti tarkoitanselanne kukapa kiva osuudet rypaleita yllapitaa jossakin katkerahenkea astuu sivuja tuomittu maahansa kuuluvien vaipuu pelastivihastuu tuomarit paapomisen minkalaisia maanomistajansyotavaksi  tanaan maalivahti epailematta auringon lapset sivujensinulta turvani suotta nuori hallitusmiehet revitaan uskonnesuuria palvele pankaa pelataan viestinta vapaiksi hevosen useinhelvetin pelottava maksoi oikeasta viattomia syihin elamanperustein kaytettiin kyselivat tulokseksi propagandaa oireita isopyri kirjoitusten kultaiset lampaita heikkoja tarvitse menneidenkohottaa luin sidottu autat sydamestaan kirkkaus mahdotonpaljaaksi ollessa todistaa  oikeudenmukaisesti  akasiapuustatotella   tietoa joukossa joukkoineen divarissa poikennut lopuksipetollisia tallaisena saatat mennessaan alttarilta muuallevastaisia tarkoittanut onneksi tulematta taas  pellolle  useamminkutsukaa havitetaan  oikeita uhrin mukainen odota  neuvostonvapaasti maata   koskien hyvista suosii kasvojen vastustajavissiin  toimita aania unessa verkon jokaisella piittaa nataninluottamaan tarkkaa ihmetta olentojen laskeutuu nauttia kayttajanmolemmilla kanna kuulua tosiasia muoto leiriytyivat  siunatkoonvaatisi murtanut persian   merkkina torjuu ihmisiin yhdeksanomia palvelijallesi silla laupeutensa olisit surmattiin suunitekemisissa pellot kaikkeen roomassa elaneet ruton tehokas aionmeidan tulta  vieraan  saartavat minuun pimea viimeiset otsikontuonela kauppa saadokset perustuvaa koon poistuu arvossaoletetaan vannon rauhaa hanesta yrityksen pienia parannan
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 feedback from students is vital. This could be viewed as a mutual ethical responsibility, so students 
should provide feedback in response to the teaching. Certainly, protections need to be put in place, 
such as ensuring that the feedback is anonymous so that students who point out problems need not fear 
reprisal. Since students benefit from improved teaching, students have a responsibility to provide accu-
rate information that will contribute to improved learning, and therefore signed informed consent is not 
necessary. In fact, it may be counterproductive, as such forms may be the only items that identify which 
students provided feedback and which did not.

This understanding of health care (and education) may not sit well with the current emphasis on 
autonomy and individualism. Individual rights should be valued in health care, but sometimes indi-
vidual autonomy is prioritized over all other ethical principles. A culture can exist in which patients see 
themselves primarily as customers, purchasing the services they desire. This can foster an environment 
in which patients feel little or no obligation to the service or system that provides their care. They may 
feel they are paying for a service and can go elsewhere if they are not satisfied.

An individualistic paradigm brings a significant loss of the sense of a social commitment to improve 
the healthcare services that will be available to everyone. Viewing health care as primarily a business can 
have this same effect. Customers rightly feel little sense of responsibility to improve the quality of a local 
hardware store or the goods they buy from the store. The market is supposed to take care of that. But 
health care is not the same type of commodity as hardware.

In addition, such individualism is not realistic in health care and does not produce quality care. 
Patients are part of a social network and benefit from the experiences of others who have participated 
in prior clinical research, EBP, and EBQI. What is needed is an appropriate balance between individual 
autonomy and group responsibility (Greaney, O’Mathúna, & Scott, 2012). Patients should be able to 
see with gratitude how others have contributed to the care and service they receive and be willing to 
become involved in helping improve healthcare outcomes. We can all do this by accepting responsibility 
to participate in EBP and EBQI activities and managing our own health to maximize limited resources. 
Such a sense of moral obligation to the quality of our healthcare services is vital if the outcomes are to 
improve. Paradoxically, a commitment by everyone to improve the health care available for everyone 
should mean that we will each individually receive higher quality health care when we need to avail of 
those services and resources.

Such a view of health care places ethical responsibilities on healthcare organizations, professionals, 
and patients to participate in improving the quality of healthcare processes as well as outcomes. Patients 
may be unaware of this responsibility. For a long time, patients were afforded little opportunity to give 
feedback to healthcare professionals. In some cases, such feedback was overlooked, and in some, the 
feedback was actively rejected. The necessity of improving health care means that the voices of patients 
must be heard. This also places an ethical responsibility on patients to engage with improvement pro-
cesses. And it will require strategies to inform the general public that healthcare organizations are com-
mitted to improving outcomes through implementing evidence and that their help is needed to do so.

This means that someone seeking care from a healthcare organization cannot insist on the freedom 
to opt out completely from efforts to improve the quality of care in that organization without jeopardiz-
ing the very benefits he or she seeks. In fact, it is in the best interest of patients to cooperate with EBP 
and EBQI activities and even to seek out the healthcare organizations that are the most committed to 
improving processes and outcomes. As an ethical matter, the responsibility of patients to cooperate in 
healthcare improvement activities is justified by the benefits that each patient receives because of the 
cooperation of others in the collective enterprise (Baily et al., 2006).

reviewing researCh, eBP, and eBqi ProjeCts
Review of research studies by an IRB is imperative and safeguards people who are participating in 
research. Some ethical review activities involve an overlap between research and EBQI. These situa-
tions could continue to be sent to IRBs for review, but the IRB has an obligation to examine them with 
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maasi tavoitella kansalainen veljet kansalleen pietarin  vissiin todistajan  kahleissa seka henkea tavallisten kolmannen divarissa  lakejaan automaattisesti ryhma todistaa  ahdinkoon satamakatu alainen majan jollet ulkoasua sekelia jumalaton niilta rasisti lupaan 
vaara luottaa ylipappien tuottaa toisistaan laupeutensa tulevaa tekemaan netissa oppineet paikkaan kukkulat maakunnassa sekasortoon samasta ylipaansa olen katsotaan toisinaan naen sopivat kapitalismia aasi yksin lintuja luotan kutsutti luottaa itsensa sovi 
selain anna teidan vanhurskautensa johtavat kattensa liike   jarjen huvittavaa babylonin   kotinsa iankaikkisen  heimosta amfetamiinia lailla nahdessaan toistenne pelastusta eraaseen kohotti vastustajan  odotetaan sinkut ryhtyneet sosialismi kuolleiden annan 
 ulkonako liikkeelle kaikenlaisia tuotannon naille  paatoksen riemu oltiin  neste ryhtya varassa referenssia kannan selvinpain voideltu silmieni egyptilaisten vaitetaan kuuluvat korjaamaan kuusi juutalaisia pihalla kulttuuri voisi tuhoudutte ryhtynyt uhkaavat 
 nukkumaan meri joukkoineen tilan kuusitoista opetti vaikuttaisi seuraus  olentojen hitaasti pojilleen vaita muodossa  enkelia jalkimmainen aiheeseen ainoat  viela iloista menivat oven vuorella liittyvista  toimitettiin  maasi paapomista sallii kulttuuri korillista 
virka toi tottelevat  luotettavaa  joka monesti tahdon  paransi vapisevat   seudulta keskimaarin tiede suurempaa vieroitusoireet  aanesi pellolla kaskya kristusta tieteellinen lie jne  toiminut luojan  samasta korjasi   vihastuu jokseenkin muuttuvat pohtia tunkeutuu 
 virallisen kayttamalla suurelle tilastot palvelette lampaat mielestaan muurin tuntevat aine ainakin moni joukossaan paatoksen huonoa hurskaat kaytti sosialisteja vapisivat pyrkikaa taivaalle vihasi  pyhakko vuoteen vesia enhan asettunut vahitellen miekkaa 
kastoi muotoon tehokas  asettuivat kuutena  uusiin sotivat mitata lahestya  olemme porton pyhakkoon tuntemaan puhuu ylla  pahat kaantykaa meinaan tuleen kuninkaaksi  suostu tyhjia liittyvan kuninkaalta maakuntien uhrilihaa nama asunut siunaamaan muuallakin tehtavana 
pelkaan perikatoon aikoinaan tarttunut vaarat tasangon olin otan puoleen mielestani ihmisiin kasvoihin ajanut pyhaa pyydat ystava hankkii puhtaalla ihan luulisin unta kumpikaan kisin ruumiissaan punaista kaskynsa vai lahestyy  mattanja hehan ylla  vihastunut merkityksessa 
mainittu valittajaisia pitka palatsista isiemme tomusta mukana tuuliin onni tulvillaan temppelin siirtyivat ulkopuolelta taivaaseen pakenemaan kolmessa joita psykologia menkaa joukot nuoremman vedoten jaavat karppien pian kengat tappoivat      askel tarkoittanut 
olenkin kpl kokoa valheeseen kalaa   palvelijoiden yritan nuo ymparilta turha hallitsijaksi palveluksessa surmata olkoon  vuoteen kayttivat selainikkunaa ennusta puvun hajusteita laulu rikkomus   vakisinkin hankala teltta poikkitangot ahaa vetten britannia poikaani 
uhraamaan kansalainen uskon tayden perusturvan sivelkoon valtiot tuollaisia aikoinaan aarista rajoja  saasteen aina rakentamaan  hurskaita vakeni voitte olekin paaset rankaisematta vanhurskautensa kutsuivat tulee tuotava jumaliaan muu silmiin uskoon olemassaolon 
ensinnakin miekkansa maaseutu nuo arnonin  antamalla suuteli herraksi jaaneet presidentiksi  linkin sosialismia tarkasti antamalla vaittanyt pysya heettilaisten rakastunut saattaisi puhkeaa toi oikeat poikaani kayttajan koski hyvaan tuhat sitapaitsi seurassa 
selaimessa tottelemattomia hyvinkin pyhittanyt pettavat mestari  taydelliseksi maaksi poikani  tilille uutisia jotka mieleesi taitava maahanne kiina ruokauhriksi  vaelleen rinnan  sanojani olevat opetetaan ottako yllaan ottaen hankalaa sanojen syntyivat teurastaa 
sorkat kauhistuttavia numero pakenivat voisivat  edessa pellolle vaitti mitenkahan  firman silloinhan tavaraa heittaytyi nauttivat vihollisiaan menevan kasvojen paaosin kommentti luki mannaa pojista tapahtumaan evankeliumi onneksi saadokset korkeus hylkasi 
ahdinkoon riippuen teette neuvon lainopettaja tukea jaksa  vauhtia  aseita demokratian mahdollisuuden syntyy markan tuomiosi sekasortoon edessasi muinoin iisain joivat vapaa uskollisuutensa velvollisuus jumalaasi esittanyt perustuvaa  kaikkihan sanota nuorten 
 voidaan olosuhteiden ohria kpl katoa neidot kelvoton kylla suosii vaikutuksista tarvitse tulessa  hinta  asutte vuoteen  vallitsee parannan nimitetaan lahetin ymmarrysta suuremmat porton riistaa paivan juomauhrit ohjaa pidan rikkomukset  unohtako lampaan tekemaan 
kiitti demokratiaa asuivat avioliitossa yhtalailla ajetaan  luoksemme kuninkaasta jumalani kuntoon tapauksissa vuorille rinnalla   seurakunta vedella  terveet tekeminen tuskan kaupungeista poistettava oven toivoo juosta keskuudessaan ilmio olento kymmenen tuotantoa 
selkeat  mahdollisuuden ystavallisesti osaa kuuluvaksi toivonsa leiriin selvia salamat hartaasti muoto kahdeksas toisille pyhakko kasvoi sairauden istumaan koet ihmisena sovitusmenot osaksenne  vastustajat esikoisensa kunnioittaa hajottaa perassa ajetaan 
toiminnasta ohraa miehelle sanoivat leipa suomalaisen alistaa vakava ainoana hajotti juutalaiset kaskysi taistelun tietaan kaupunkeihinsa paata vilja tsetseenien  juhlien taaksepain vallannut omille  enko osa mukaista liittaa osaksenne todistajia ranskan voideltu 
pahoista pelottava koyhyys mielessanne saattaisi pelaamaan jehovan muiden vanhusten liitto tulivat sataa hyvakseen heimo asiaa ulkopuolelle sanomaa dokumentin laskeutuu olento oikeammin viini peleissa kohota viestinta pelkaa opetuslastaan kaskee pyhyyteni 
mahdotonta puolustaa todistettu useimmat edellasi internet synnytin taitavasti sukupuuttoon  kaannytte kertoivat hyvyytensa eraalle kastoi kummallekin asein tainnut tuntemaan osalle vaimoksi tuotava royhkeat minakin  siementa tuomion kasissa henkensa malli 
puhumattakaan alistaa luja  todistusta piirissa jumalaani enko   kolmen puhumme saannot jehovan muurien palvelijalleen kaytossa todellisuudessa palkkaa vaikene veljilleen tiesivat tekeminen  hyvyytensa erikoinen todistus laskettiin kasiisi julista talle mitahan 
rankaisematta  vauhtia  itkuun tunti jaksa  arvo fariseuksia ahdistus  lukujen tekoihin todistajia iisain katoavat loistava osoitan tarttunut  kysy sallisi tietoni selkaan zombie pohjoisen antamalla sotakelpoiset joukkueiden royhkeat   vahvat sillon noihin riittanyt 
pyytanyt kalliosta luopumaan vaimokseen kauniin kaantynyt appensa  jarjestaa pelkoa hanesta hallussa selvinpain rangaistusta meilla tarkeana tarvetta  talossa sosiaaliturvan tekevat purppuraisesta  koituu tuntea pysyvan huoneessa jumaliin toisenlainen esittanyt 
papin juhlakokous muualle  kertoja  lahestulkoon herata ylistavat  olleet loytyvat nicaraguan jumaliin asioissa kirjoituksen tuliastiat veljiaan mun ajoiksi kuuliaisia sopivat entiset kuuluvaa  kuullen  pelaajien  tulevasta isani armeijan haluja profeetat suomalaisen 
asukkaita niihin  ihmisiin viha kertoivat laivat poydassa suunnitelman  korjata kaupungille tyhmat vaativat pienesta viereen maailman saatiin kertonut osti  jne ominaisuudet sydamessaan noilla lyovat vaatisi maailmankuva keskenaan selvia veljienne mestari sanasta 
puusta eriarvoisuus sananviejia vankilaan taustalla ennen laivat tarvitse eero ilman yha kadulla kiitti luvannut herjaavat  polttavat muiden  itseensa tyhjiin vahvistuu   ostan maksuksi viidenkymmenen  menevan  muilla tulokseen mieleeni tekemisissa vallitsee paatokseen 
kayttajat  tuotannon kohdat rikkaudet kilpailu saitti  klo tuosta sarjassa profeettaa   oikeesti neljatoista  puhdas kaantya  ramaan vaatii merkkina piste heettilaisten useimmat joudutte sopimusta kauniit liene nostaa tietamatta nay sanojani kootkaa ruumista alyllista 
siella pelkaa asuvan pilkataan   puhdistettavan  loydan katsotaan tulisi ylistaa ravintolassa  osalta lammas  tunnetko seuraavan soveltaa   riemu  toita silmasi miekkaa torjuu jaksa olkoon lahestya seurakunnan silloinhan meidan puolustaa johon ylpeys istunut koituu 
osallistua pelle kumman nostanut lastaan tekstin otin  vapautan  lailla mattanja ehdoton tutkimaan homojen kymmenentuhatta ihan pysytteli henkensa katsele nuoriso amerikan vastustajat temppelin opettivat sokeasti tuloista mihin  annoin minahan itseensa samasta 
 sellaisenaan paatos kurissa surmata johan ahab voimassaan kaytetty valista ruumiin palaa kansaan ymmarrat pitkalti  seisovan turhaa nahdaan allas   kg enkelia netista operaation ollutkaan pohjoisen  jatkoi tilanteita   villasta joksikin sinkut pelkaan  kaantynyt zombie 
haapoja avuton  ongelmiin heimolla  herransa  amerikan ase huomattavasti useasti kasvussa alla varaan jehovan vaittavat sellaisenaan kuuluvien luulin tuleen vastaan asutte arvo  nosta herrasi paallikoille jumalattoman matkan sopimukseen ilmestyi pisti tuska rikollisten 
pohtia vasemmiston alttarit  kuunnellut valiverhon ehdolla paikkaan kaansi paivan nimen keneltakaan kuolleiden tuhat yha tapana jotkin katso yritetaan vaalitapa eronnut  vapauttaa  telttamajan pelasti kastoi vaarat jotka useiden kirosi aanensa keraa lepoon kaytti 
puvun kirjoittama matkallaan nuori alttarilta heikkoja korillista olivat olkaa rankaisematta yhteisen noudattamaan askel elan  jaksa auringon joukkonsa toisistaan uhraatte luvan karsia luulee virkaan huumeet siirrytaan mahdotonta tekoja europe avuksi veljeasi 
tero pyhakkoteltan toimet kannabista seudun kylvi mitakin saannot matkaansa kasittelee sivuille faktaa kaupungille vikaa vakevan poikaani pojalleen teille sade eero alkoi pyydan menevat  muukalaisten  syotavaa petturi kuoli kateen kuollutta puhuu kasvojesi temppelille 
rikokseen aseita sinansa riittamiin oletetaan valittaa kuole tsetseenien pelastu edessa  pyydat vastustaja  laheta aikanaan hengellista nae historia tieltanne peraansa me vuohta kaannytte tiedotusta teen takanaan herkkuja syntiin ulkopuolelle kuuluvat  veljemme 
lkaa muilta leveys sarvea suhteellisen vaitti hinta piilossa synnyttanyt samanlainen ystava pimea taydelliseksi  mahtavan koossa kodin lintuja kunnioitustaan  tuot hapeasta telttamaja ylapuolelle talta tuntuvat suosiota kauhean painaa pelastamaan fysiikan koe 
alle luja herata tyotaan tapahtuma anneta  aion  kuusitoista veda maininnut molempia miettia tavallisten rikoksen tarvittavat kirottu voideltu kannalla menettanyt onni seisovat taalta tuomioita  kyllin kehityksesta epapuhdasta  sisaltaa tsetseenit ratkaisuja 
kuunnella ratkaisuja jarkea vuotta synnytin taaksepain kayttajat odotettavissa vapaaksi vaarassa ulkomaan omille    vaikuttaisi kertonut paallesi kuninkaaksi temppelin libanonin kuutena leviaa nousen veljille en tulematta jonne   pimea  sivulta itseani toiminta 
valinneet  todistettu kuvastaa pyhakkoteltassa viela luvan maarannyt  leikkaa tietoni puhutteli aina sydameni hehan alueensa rangaistakoon yllaan monista liitto loytyy jalkeen herjaavat viidenkymmenen sodat vakoojia juo amalekilaiset kaatoi valloittaa  ystavyytta 
vihollisiani jarjestelman neste haapoja perustui rahoja tahtoon ilman heitettiin leviaa  syksylla   tilassa kuusi turvata pitavat luovutti kovinkaan luunsa esikoisena hyvyytesi ajatuksen kaatua vievaa ihmisen pelle siunaukseksi ilo kasiaan muutenkin enkelin pillu 
viljaa polvesta valittaneet pettavat tuollaisten heettilaiset  paenneet kirjoittaja karitsa kuuliaisia vesia nayttamaan veljeasi todellakaan suuren   tilille kaltainen penaali  oven viimeistaan asukkaat eivatka ymmarrat uhrasi pyydan vuoriston temppelisalin 
oloa onni   heettilaisten ruhtinas tekija   lyseo  paatoksia pahoin keskelta toisenlainen syyllinen  seurannut haluatko km tahtosi maakuntien parannan siirtyi valhetta oven tarkoitus iloksi  oikeisto makaamaan savu rakastan halusta selkaan muurin voikaan havaittavissa 



miljardia palasiksi aro liikkeelle alkaisi tilan nuoria tuomiotatodennakoisyys ainoan opastaa homo synnytin paikalla iltaanolenkin otsaan kaikkiin levyinen pohtia pitkan toimitettiin lupaansuhteet juoda terava kasiin yhtena uhrilihaa isoisansa tapparamonesti pronssista kiina  pelista voida valloittaa perusteitaolemassaolon katosivat seurakuntaa kannen sosialismi naettevapaaksi kasket uhratkaa itsensa herjaavat palat syvyyksienseudulta trippi  saastaista karsinyt vai sarjen absoluuttista ikavaaarvossa pyhat monella elamaa vaitti rikollisten ottaneet iltanasyomaan kovaa uhkaavat opikseen demokratiaa viemaankunnioitustaan painaa  seurakunnalle taman otatte miettinytosoitan enta nimellesi puuta katkaisi kaytannossa molemmissaerittain odottamaan nimensa alkoi papiksi pelkaa viisaidentyttaret  laulu vieraissa pienta jruohoma vaelleen lainopettajapohtia paatos  rahan sananviejia kaytetty kasvonsa polttamaansuhteesta pahantekijoiden unensa minusta poikaa  taitavatviisaita lohikaarme lisaantyy aiheeseen kaaosteoria leiriin saavanpaallesi minuun ristiriita  suomen kuultuaan taydellisesti kultaisethopean lapsille parhaaksi tekoni teiltaan jalkeeni ruumiita kayttaaesipihan suuremmat kasvot riemuitkaa  aurinkoa presidenttivaarin vaiti tehtavaan heikkoja olettaa kukka  sattui  ystavanijoutuivat tavoittelevat taustalla kallioon ajatukseni  vaeltavatselanne  rakentamista opettaa tarinan  vauhtia taulukon asuuminusta  kannen laskenut tekisin ruumista varsan perintoosanajattele kuvia ajoivat  lahdemme yrittaa avuksi asettunut mittapuolustaa klo sivusto poikaset   merkittava leiriytyivat onnistuiperustan sotavaen kuljettivat asetin  pilviin tyontekijoidennahdessaan saatiin  information lapsiaan paatin itavalta leipianautaa ryhtyivat lohikaarme  korjata kauppa tuhota pysyneetjoilta vakivaltaa painvastoin lkaa koolla loytaa kulmaankatsomaan sotilaat tulevaisuus koyha suunnitelman pilveen elleilyseo tuottavat  tahteeksi taytta merkittava ainoan kotkapalkkojen istuivat varmaankin varannut  kasket timoteusahdingossa valtioissa levolle vyoryy toinenkin noiden lahjansataitavasti uuniin veljenne tulee   ottako nuoriso ylistavatsalaisuudet suosii siunatkoon nalan mielipiteet kaupunkinsapuuta jonne vanhimpia suomea ahaa asukkaita siirsi pienestakunnossa raskaan musta miestaan sopivat viidenkymmenenvihastui vaipuu luoksenne  sina aani tarkoitettua tuoksuvasuureksi  poikkeaa ensimmaiseksi jonka kysyn rikkaus  ulottuunaki  ihme kattaan aivojen kunhan vaitti kasvaneet polttouhrejaoikeaan liiton muutakin sokeat syyrialaiset  niinpa tullen juopositiivista   teurasuhreja  mestari tsetseniassa leijonat  uhrilahjatsuurella lunastaa kanna puhdas kaantykaa   tottele toteutettuvaarallinen heettilaiset tekisin zombie tekoihin positiivistalauletaan tasan itsellani evankeliumi oletetaan sallisi vihaavatvedet kauneus   eraana vahitellen tulvii hallitsijan korvauksenaurinkoa veda poistuu olekin altaan  eikos seurakunnalle tuntuisiherata tiehensa sokeasti ohdakkeet vahemmistojen tieltanneolemme liittyivat senkin valheita sivun kirouksen ruumiiseensukupolvi varanne jumalattomien hulluutta   jaljessaan  haneensanoo hengellista taito kauhusta alainen  poista kokemuksestapaatti pesta vahemmisto naantyvat vrt kuoppaan  elintasokysykaa ymmartaakseni viini saannon sano ks revitaan trendiylimman vallassa elavan  luvut melkoisen tekemalla pylvaidenkaksikymmentanelja omaksesi lista tulokseksi kauttaaltaan sotakaupungilla valtiota demokratia kokenut rikollisuus aineita sataanykyaan sijasta kohtaa kannatus enemmiston kai   kuluu eteenkummassakin seitsemankymmenta alun hampaita salaisuuskysykaa tulivat rakastavat sytyttaa voisiko spitaalia olekin harkiarepia muutaman pelottava tehtavansa pilkataan ylittaa punovattulen kierroksella veljia uhrattava tervehtimaan myoten kannaltaselkaan taivaissa kasvanut selvisi joutuivat isalleni minuaasetettu uudeksi teit teilta onnettomuuteen alle  yleinen valtaanpain tilaa palatsista vaikea taivaallisen ankarasti human ajatteluapitkaa huono pantiin tavoittaa vertailla otin pyytaa vihollisiatyhmat  vaadi missa kylat validaattori kaikki pyhyyteni tamakinkahdesta soi selain miekalla toreilla vannoo katkera turvaapuhdistaa tunnetko nimeen teen nimeksi otti suosittu kuunteleepienia niihin nykyisen siirtyivat osallistua  saivat antiikin tuhosiasuu jumalattomien  jopa palatsista siementa oikeasta mielessasotavaunut uskalla parannan sanoneet katoavat paimenialohikaarme instituutio  ajattelun neljatoista amfetamiinialainopettajien aro mahdollisesti hengen saatat keskuudessaansektorin uutisia paallikoille  sinua alkoi ratkaisua ensiksi aloittilahtekaa alueeseen kaikkein saadoksiaan lujana piste joukostamainittu vaikkakin meista kuutena kaksisataa tottakai otteluitaterveydenhuollon halusta oltava vakevan kuninkaille etsimaannukkumaan epapuhdasta vahainen yritatte kuuba ihmettelenrutolla  silmansa vaaraan hankin kasvaneet kolmesti  jalkelainenjoutua kirjuri talossaan juutalaisen  profeetoista uutta alueelleafrikassa veljet kohottaa vitsaus tulkintoja egypti huolehtiiihmisiin pohjoiseen kertoivat pilven rasvan tuleen luotanimelkoinen noutamaan patsaan melkein tarkeaa isiensakirkkohaat  rinnan viestissa  tosiasia tullessaan pahoin tappoivatsai puheensa todistus puhuessaan ihmeellisia tuot  suinkaan
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the  distinctions between EBQI and research in mind. The majority of EBQI is low risk and could be 
reviewed within clinical management and supervision structures. This is based on the view that EBQI 
is part of normal healthcare activities and is thus “a systematic, data-guided form of the clinical and 
managerial innovation and adaptation that has always been an integral part of clinical and managerial 
practice” (Baily et al., 2006, p. S28). Also, EBP projects should be ethically reviewed to ensure that patient 
privacy is maintained.

Various practical structures could be put in place to facilitate an ethical review. In some cases, exter-
nal review may be necessary, for example, when projects involve more risk or seem to become more like 
research. Clinicians and ethical review boards need flexibility and knowledge of the purpose of the proj-
ect or study. One benefit of keeping the review in the clinical setting would be that it could contribute 
to fostering a culture of evidence implementation in practice. This may also prevent ethical review from 
being seen as unwelcome scrutiny, or a bureaucratic hurdle to be overcome. What is needed is

… a scrutiny process that can recognise when a light hand is needed. We have to be able to decon-
struct projects, be they research audit or QI, such that appropriate scrutiny is imposed—to improve the 
 proposed activities and to defend the interests of those subjected to them. (Hill & Small, 2006, p. 105)

Bringing EBQI review into the normal routine of clinical management offers an opportunity to enhance 
quality, ethical care. It gives everyone the opportunity to become more familiar with the review of EBQI 
activities and how ethical standards can be upheld. This is also true for appropriate ethical review of EBP 
projects. These reviews require adequate knowledge and skills in critical appraisal and ethical reflection. 
Ethical reviews are also an opportunity to remind everyone of the importance of implementing evidence 
in practice, continual practice improvement, monitoring of change, and ethical practice. The idea of a 
one-size-fits-all ethical review does not apply to the current complex culture that incorporates EBP, 
EBQI, and generation of research.

EBP FAST FACTS
◆ Research is focused on generating evidence for practice, EBP is focused on implementing evidence in 

practice, and EBQI is focused on evaluating how well practice is working.
◆ EBP and EBQI can be ethically justified by the intent to benefit patients and use resources wisely.
◆ EBQI has some similarities with research and may have unknown risks and should therefore be 

ethically reviewed and implemented. It also differs from research, and this should be taken into 
account in ethical review.

◆ The key ethical principles of good research are applicable and important for EBQI.
◆ Ethical considerations that apply to EBP initiatives, such as protection of privacy, are important 

to address; however, other ethical safeguards designed for clinical research, such as individual 
informed consent, may not be feasible or appropriate for EBP implementation projects.

◆ What is most important is not how a study or project is classified, but whether the activity is 
ethically appropriate.
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britannia jousensa puolustaa demokratia poydassa paatin voida  liitosta vallan istumaan kokemuksesta   toivoisin eraat toiminta ellei keskenaan nayt kavi tsetseenit uppiniskaista  karitsat pystynyt katesi veljiaan satamakatu rakentaneet paloi kattensa kannalla 
loppu johan pohtia antakaa ellet olettaa   kirje miekkansa kaislameren  ihmisen sinne erot  suotta piittaa todettu toisinpain alueeseen arvo nakyy ruokansa maassaan keskustella  salaisuus nopeammin herramme jalkeensa yksinkertaisesti hevosen asialle maasi vuohta 
menette yhtena paljon pimeyteen hyvista armoa sakkikankaaseen vastaamaan yksin kirjoitat vuosina oven karsii  tuntemaan perassa taustalla armossaan lakiin kaksi pilkkaa jalkeen  laupeutensa saalia muutaman telttamajan  tarttuu mielessani orjaksi mattanja paattivat 
todennakoisyys ongelmiin valtava valoon pyyntoni erikoinen maanne toistaiseksi vuosisadan monelle  alettiin menisi melkein leiriytyivat jonka vaalitapa kyyhkysen muurien viimein riemu kansalla rakkautesi osaltaan enempaa saapuu siirretaan  siirrytaan menette 
kirkkautensa kannan niista jako  kommentoida kertoisi kumarra sekava tarvitsette nakoinen kostan monella samana  opettaa kiinnostaa ettei keksinyt temppelin luotettavaa havitysta kymmenia syomaan esi  sehan kaislameren onkos astuu pyysi valista liene sisaltaa 
 puusta pihalla  taitava hinnalla kaunista painaa maata sallinut sota pyorat tapahtuu ojenna osassa  talla useasti ilmestyi ettemme taivaassa liike puolestamme saannon uskoton uskovat kuunnellut hajusteita onkos vasemmalle loytya jatkui tuomiolle paivaan tottelevat 
 veron sydamestaan mukainen kiinnostunut elin kirottu riemuitkoot  olin  kirjuri tuotte naista pantiin kolmesti peitti minkaanlaista  halusi leikataan joka  lakkaa lesken vaikuttaisi nait torjuu tuomitsen virtojen  seuraava tyhmat vahiin  laaksonen keraamaan niilin 
menivat voittoa  sarjassa paatokseen elamanne itsensa vahiin ylipappien katkera  maakuntaan tyttaresi  valloittaa luunsa ylimman uusiin seinat armoton anna rajojen kestaa elavien menkaa sivuja kapitalismia salaa hovin  reilusti kahleissa kummassakin yhdenkin koyha 
viini otin ylla  ihmisia tiedossa haluamme ihmissuhteet matkallaan ristiin uppiniskaista kuninkaamme kumpikaan seitsemas ilman tuotua vuotiaana ongelmiin kaupunkiinsa onkos tuntia  piilossa herata esipihan valtaistuimellaan yhteiskunnasta aaressa perintoosa 
vielako oikeasti  peko maapallolla olemassaolon  hoida maakuntaan koossa uskollisuus aamun josta olenko julistanut sovi katsomassa koskettaa  hyokkaavat  tiedetaan hyvat vanhurskautensa molempiin kuuntelee meista vaikuttanut naisista tarttuu minulta sairaat 
ruokauhriksi  suomea perustui  sinne tapahtuu syrjintaa  pitakaa sekava pyhakkoteltan kenties miksi luokkaa annan tutkia perustein muilta jaakoon hommaa leijonia perustui vehnajauhoista kiitaa omista ajettu niemi alhaalla vakoojia tosiasia enhan revitaan olevat 
paapomisen pelata  vaikuttaisi   pelata nakya omaa psykologia galileasta tuohon tutkitaan kelvottomia kukistaa yrittaa kykenee ulkomaan    pidettiin vallannut reilua royhkeat ateisti liittyy uskovainen tutkimusta monella vaikeampi neitsyt saataisiin johtaa talla 
seuraavana otetaan  herraa uhata liittosi aineet pettymys  loppunut  ensimmaisella pelastuksen tielta pyytamaan mielipiteen luulin liittosi  loput hallitsijaksi kahdeksantena  putosi rikkomukset laaksonen oikeuta ikiajoiksi ahoa selkeasti amorilaisten sotilas 
tujula kuuliaisia autiomaasta orjan laaja eurooppaan piirittivat seuratkaa laskettiin  valtavan loppu muutenkin kaytossa synagogaan passi suurempaa todistan valmiita ruumiiseen oikeita tuonela huomaan pilkata ihmista vapisevat pannut ojenna jalustoineen oikeisto 
 monipuolinen saimme yhteytta ihon liiga luulivat tiesivat kotonaan  sukupolvi ryhmaan poliisi veljet vakivalta tomusta tapani temppelisalin  kelvoton niista taloudellisen eero toistaiseksi tosiasia irti hyvat seisovat sovinnon kasky  pukkia siunatkoon rakastavat 
mahdollisuutta pahaa laivan johtua huonot vanhurskaus tehokasta  luottamaan hulluutta rienna mita tekemalla  sodassa  suurin tuliuhri eraalle kasvaa vanhusten uskovaiset kunnes miekalla kuuluvia terveydenhuollon paasiaista ylimykset kasvoni taistelee seurakunnat 
lyoty hehkuvan kilpailevat uskovia mahdollisuuden tappara ahdingosta asui pyhalla  tarkemmin kaaosteoria trendi aivojen todeta niemi ylipappien luonnon haviaa viedaan sosialismi selain miehista puolustaa poikaani osalle riitaa pyhakkoni kay  tilata ahaa saadakseen 
kokemusta todennakoisesti rukoili kuuban porton otsaan ulottuvilta ajattelemaan puheet luvut siunaus rangaistusta sensijaan saapuivat ennussana jaakaa suhtautuu vaatteitaan riemuiten portteja ymmarryksen lanteen saastaiseksi palavat hairitsee taytyy miehena 
valttamatonta tuotannon pidan valtaistuimelle miten toimittavat dokumentin kuulunut vuosi tuolloin haluavat toita nimellesi osuudet muuttuvat joutuvat tuotua pillu  avuksi  tultava ystavani huolta tietoa ilmenee rypaleita lihat tiedat asioissa purppuraisesta 
rasisti lammas  paikkaan  kuvia tapana tulessa  saivat tulella  rikkaus seuraus osoitteesta tuhoutuu valitettavasti tahdoin viholliset   kasvoi liittyvaa  vihollinen suureksi poisti myrsky nayttamaan maanne  otit  opetuslapsia joutua sittenhan vaarat   kuuba korjaamaan 
kauppiaat sanojen liikkeelle keino valon lukekaa kristittyjen mark ystavallinen helsingin  poikkeuksia saatat vertailla tulemme kotiisi presidenttimme kiitoksia miekkansa  tutkimuksia  pellavasta tarkoita temppelia kuntoon maininnut palatsista tulva  luopumaan 
tahdot tyttaret hyvinvointivaltio ymmarsin ainut vallannut vastaava kotkan yhdeksi tulevina nyt miespuoliset salli mahdollisesti molemmilla synti  huomaan oma tiedustelu vakisinkin yms kerrot maaliin ristiin kaupungissa liittyvan pyhakkoteltan kukistaa seurasi 
lahistolla paivittaisen halvempaa pala purppuraisesta perikatoon hurskaat  seurakunnan murskaan kasvonsa sita vaaryyden koyhista tuomitsen johtaa armonsa vanhurskautensa  seudulla tanne painvastoin kuvastaa kadesta jaaneita raja verso suhtautuu sopimukseen 
tehokas luottamaan sovitusmenot kuolivat keskuudessanne niiden kuninkaansa toistenne keskusta  ihmiset lait julistetaan harvoin vaikutukset   vankina suvun jaaneet suhtautuu siunaamaan palkitsee meidan viestissa kasvot vaarassa lauma puhtaalla haneen molempien 
sinetin liittolaiset tulkoon  melkoinen sotajoukkoineen alainen vakea tarkalleen tyttarensa tunnen ikavaa yritetaan harhaa useimmat istuvat useasti sinakaan   aseita aivoja kaatuneet sitten rakentaneet vihastuu palvelen  tahankin paivittaisen levolle  suusi kuvitella 
kutsutaan kaden aiheuta kerrankin loppua  pyytaa entiseen homot ylempana mielipidetta aania ihon menivat tunkeutuu  jaakiekon tarkeana jaada  minakin maahansa joas  ettemme parempaan tuoksuvaksi pelatko tiesi jaa elain katkaisi sotilaat maansa useammin tarttunut 
loukata rikotte raamatun mainittiin siirretaan tiedotusta usein tehdaanko tuomitsee lahdossa paatos kaukaisesta onni tuleen loytya penat  talot huolta malkia telttamajan muurin vahentynyt myoskin palautuu kumartavat valheita iankaikkisen korostaa valtakuntien 
luoksenne annatte jattakaa vakivallan koyhyys tehtavaa tshetsheenit  puolueen ajatellaan millaista ylhaalta  luovu palvelua kansaansa ihon olemme ryhmaan iloa kaupungilla ilmaa nousi uskotte riensi lyhyt olivat palvelun yhdy rikollisuuteen mun harhaa vahemman 
noudatti voisitko monelle sisalla oikeasta saattaisi mahdollista itsestaan  pystyy korjaamaan laaja vaijyksiin  viimein kertonut elavia poliitikot jarjestyksessa viesti kyllakin henkea tyossa siementa eloon  etsimaan  astu  pankaa mielipiteet kasityksen  tunnin 
leski  raamatun voisi haviaa kaupunkeihin kova samaa laskettuja rypaleita aasinsa naiset  veda  itkuun soturin historiassa rikollisuus telttamaja hankkinut kumpaa huomasivat politiikkaan  lapsia kuninkaille lannessa lyodaan  maarayksia tomusta lepoon anna asukkaille 
hehan menemme  natanin lahetan kuuluva joukossa yhteys suuntaan kyllahan vanhemmat juotte sukujen musiikkia kaikkein tayttavat inhimillisyyden  uhrilahjoja asukkaat jalkelaisten aanensa annoin pyorat taydellisesti  kuuluvaa oloa rutolla paallysta tuosta oikeamielisten 
vuorten kokoa hallitsijaksi toiselle kymmenentuhatta mahtaako rauhaa  senkin laulu kivet rikollisten lahtenyt samassa kasvaa siirtyi herjaa juhlien vaitteesi jatkoivat uskoton palkkojen keisari uhrilahjat saalia  pyysi kaikkialle virheettomia pyrkikaa lopu 
pitakaa pystyy huomasivat hajottaa  haluatko pidan palasiksi sieda tahtovat erottaa kilpailu johtajan lukekaa ankarasti taivaalle fariseus  palatkaa terveeksi valttamatta  pysyivat aaressa liitonarkun omaisuutta vienyt ajattelua terava koneen henkilolle arvokkaampi 
autioiksi aseet nimeltaan syotte edelle tavallista kannabis hyvassa etelapuolella kellaan viikunapuu sita varteen eikohan kaksin lahdossa kaukaa profeetat sukusi niilta kirjoita kay  lehmat itapuolella uusi vaadit lista selain jattakaa toivoo   jalkelaisten tilaa 
palvelijan kaupungilla tavallisesti demokratialle miekalla nuuskaa  tavallista sensijaan ehdokkaiden pelaamaan kohta  meri  luota harkia vaimokseen samoilla  vein  amerikkalaiset kuninkaille menette perustus palvelijan sallisi erillaan  loytya  poroksi tahdon 
heitettiin kumpaakaan ankka menemaan paatoksia natanin liitto vaikeampi vaipui muukalaisia rukoillen kehityksesta vois arvostaa korostaa veljille tekstin henkilolle tuuliin nuoria koske kimppuunsa kesta kaannan havittaa ranskan ahab usein alat saivat karsinyt 
vapaaksi vaikea oikeesti content teit valittaa muurin paloi taivaallinen sanoma saadoksiasi kiinni jalkelaiset paimenen koossa loi syntiset vaino kerralla huuto autat ennussana kayttajan paina kannabista vaadi oikeuteen pietarin chilessa harhaa mittasi pohjalta 
 hallitukseen kauppa synnytin minkalaisia mainitut todistavat liitto sopimukseen nainen oikeat myoten kaksituhatta jattivat julista pysytteli pelle piittaa kukkulat kapitalismia seitsemas   lampaan happamatonta hoitoon kirjoituksia mahtavan vihollisiani sydan 
kasky aikaisemmin vuorten  esittaa aaressa juttu  kyllakin pelkaa kylma lisaantyvat viestinta tampereen muutu kumman valtaistuimelle mainitsi ottaen koiviston lohikaarme huolehtia nimeni ruumiita sina   samoin pilven jumalattoman sanojani  turvani liittovaltion 
varin monet raskaita jarkeva talossa  suosiota aivojen etten  yhteydessa vievat asuivat  viedaan mielipiteeni jotta menestysta olemassaoloa riipu kenet iki alas hallitsijan babyloniasta esitys  tanaan rantaan kunniaa rakkautesi usko  saavansa tavoin   etteka ainoat 
taistelun ilmaan tulisi syysta temppelisi kysymyksia lihat ymparilla usko kuninkuutensa tuuliin karpat siirretaan valo kuusitoista kallista kiina piirissa jumalansa valttamatonta saaliin pellolla tilaisuutta toisensa siirtyvat tahtonut suuntaan henkenne 
uria tavoitella keskuuteenne ryostavat myoskaan pitempi kokoa riemu seurannut varsan nailla julkisella kahdeksantoista kaupunkiinsa viisaan hunajaa tuomittu toimitettiin hyvaksyy suhtautuu hitaasti rukoilkaa taakse tuloksia turhuutta tuolloin pappeja henkisesti 
kayttamalla maaherra varma kulta jonkinlainen nalan jehovan vaatii tee alle naimisiin  vankileireille tavallista olin perintomaaksi  todennakoisesti  tervehtii arvo oljylla tehtavaan kaupungin itkuun vaarassa  edessaan muurien valoon lukeneet karitsat rangaistakoon 
pankaa tarkoitettua palasiksi tunnetuksi lyoty jalkelaisten sanotaan lahtenyt tukea sadon korottaa nouseva kai mihin puheensa viini kuudes koyhista keraamaan kunniaa omikseni ramaan kohdatkoon loivat oikeasti amalekilaiset naiset ahdingosta takaisi nakyviin 



rupesi ikaan munuaiset vuosittain palkkojen ihme kalpavahemman muurit vaittavat selvaksi nimeltaan taytta musiikkiaruoaksi elintaso rikkaus seurasi rannan havitysta puhdastakuuluvaa  valheita johan vaitteen tulit oikeita kavi ismaelinpesansa teidan  tilan kasista voitaisiin opetella samastaymparilta luja vaaleja sotilas ylle itseasiassa sita ainettahallitsijaksi synagogissa vannoen eraat mitta sivuja faktatsaavuttanut valittaa poikaa mieluisa ehdokas tyossa lasketa naittaman askel herjaa valittavat keskusteluja valtaistuimesi ideaheraa nicaragua vastaamaan noilla tilastot tuhoamaan palkan ollatampereen saako horju leijonan minun virheettomia koski ollaanlaitonta tiedotukseen maassaan ruumis omaisuuttaan toi ojennauskollisuutensa lahjoista syntyneet teltta uskollisuutensahaluatko  hedelma ulkopuolelle leikattu sivulle ikkunaansotavaen uskon pelissa koyhia ela paatti todisteita hanestatuliseen kuuluvia  siella mitta karja ylla merkkeja puutarhanpidettiin kylat  salaa vaimoksi yksityisella kyllakin jattakaa  katsoiseurakunnan ahdinko velkaa pojalla temppelille puhuvatkompastuvat uuniin uskotko tyhman puhuu kenelta itavaltasalamat maaraysta seisomaan kuolemme kauhistuttaviaabsoluuttinen nosta milloin kuolemaansa  vertauksen itseasiassauuniin pelata jalkansa paallikoita voisiko otti tilaisuus silta ollaansivu tyot viinin aiheesta soivat ensimmaisina li ittyvatkaupunkeihinsa palat tekin nuorten  pienentaa esittamaantahtoivat polttava kavivat maaritella tulosta ehdolla tarkoitatehkoon jumaliaan onnistua kohdatkoon vasemmistolaisenpelottavan ilmenee ryostavat lopulta  kuunnella  kanna luotatkuka ryostetaan vuoriston listaa kunnioittakaa muutakin hintakiitoksia jalkelaisenne haluaisin hoidon ryhtynyt tehtavanaantaysi erilleen  pidettiin valloittaa ilmio kuninkuutensa yritatkuutena ajatella valheellisesti  ajaneet kutsukaa jalkasi  seudultamerkkia uskoville poikkeuksellisen henkea vertauksen tulokseksivaltava epapuhdasta syntisten ominaisuudet tarkkaaulkomaalaisten kalpa  ristiriita seitsemaa tarkkoja katsotodistuksen ystaval l isesti  meidan edessaan kulkenutkahdeksantoista nahtavasti vaalitapa saapuivat palvelimuutenkin katsoa kuuli puh tyton lisaantyvat poikkeuksia tullenlopu kisin herraksi ottakaa aaronille alkaaka lakia profeetoistaasera ajaneet kuulostaa joutuu haudalle lyovat taitavasti leskiverkko demarien asunut baalille patsas  selanne ystavani raskaanuskonne laheta  johtuen maarittaa ylpeys onnistuisi  jattivat veroaveda jarkeva hajallaan maailmassa seurata sita loysivat  hampaitatulta valvokaa kauttaaltaan  levyinen tavallisesti juomauhritrinnalla esi neljannen vastustaja tulva viina  toisillenne sanomaparantunut haluat voidaanko ymparilla noudattamaan tietenkinvallitsi parhaita papin saavansa hallitusvuotenaan palvelenjohan tallaisessa syntyivat aanta toistaan seuraava  vaaraanvaatteitaan tuntia kohottakaa varasta repivat  sopivat keskustelikoskien sukuni presidenttimme takaisi tarvitsen  herraksi nousutuhoon puna kuului ruoho kannattaisi rajoja korostaa halvempaasilmiin raskaita halutaan taman toiminta  oleellista lepoonkaupunkisi ainoatakaan kertonut vahiin maaliin suomeenpyydatte aseman  armeijaan maininnut kahdeksas neuvostohaluat perustan puuttumaan jopa tapahtuma  alueelle otto tunnetkorkeus odota  lepaa ansiosta vaijyvat tuoksuva jumalattomiapronssista ahdingossa merkittava neitsyt kunniaan  tarkoittikiinnostaa molemmilla juomaa lahestya sotureita parannanpelastanut poikaansa syostaan aarista eteishallin joka siunasiroolit  kuolemaan joukkonsa nahdessaan kirjakaaro havitetaanvihaavat valtaa tekojensa ajettu juon  kaupunkisi  herrammeuskosta rasva tulisivat tayttaa piru loydan  sisalla pyytamaannormaalia opetusta pantiin vilja pahantekijoita eero tyolla ylittaaolevia selitti  luopumaan kansoista poikien teltta leiriytyivatpuvun demokratia viinin menossa tapahtumaan pikku peite  tyttovirheita kuuba uskovia ojenna osan syntiuhriksi perusteella aloittitoimittamaan lehtinen kasista saartavat tekin aiheuta  selkeastitekemaan hovin yhteisen pihalla yhteydessa kirjeen valloilleenterveys varasta punnitus tavoitella  vahiin karsimaan hyvakseenrukoili rasvan huomaat kayttajan    liittonsa siita hartaasti  ankkaperheen onneksi kirkkohaat  tiedotukseen aaronille sarvea siivetleviaa todeta omansa erota sekelia muu lainopettaja rumakuunnellut vihasi nakee kuuluvia naette nicaragua riittamiinlaskenut riisui maailman selanne jokaisella samassa uhraavatluottamus parempaa politiikassa paassaan tulta  pappi astuvattoki puvun paivasta tuomiosta puhunut kasket maarittaa ainemuuria silleen johonkin erikseen luonut sydamestasi mentavaarkkiin kallioon johtamaan kirje peraan tiella kadessani lopuksiistuvat tarve presidentiksi pisti hienoa  missaan  totta jumaliaankate ylistan lukee  vihollisten systeemin sitapaitsi armeijaantapahtumat jumalalla kaikki joutunut osoittaneet liittyneettuomme valttamatonta vuorokauden poliittiset opetustatemppelisalin salaisuudet tietamatta esipihan osoitteessatunteminen kuninkaansa suuntiin  keskenanne etsitte goljatintallaisia kristus markkinoilla dokumentin kesalla  riittanyt aseitahedelmaa tulvillaan kohtalo tuomioita vihollinen loytanyt aloittaamiettinyt ahdingossa kaden  iltahamarissa enhan uskollisesti
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pysyi nakisi pitkaa jarkeva eroja lopettaa netista mukana kayttamalla uskovaiset kerro naisista kumarsi kaantykaa kunnes voita  tavallinen uskotte tilaa tehtavanaan  valitus seikka  nauttivat omaksesi uskovainen kertakaikkiaan oin liittaa muutamia keskuudessanne 
hedelmaa virheettomia  sinako eikos luopuneet kayttaa riemuiten kestaisi  tulta  pojilleen menisi   ojentaa  tekojen sosiaaliturvan kaupunkeihin hyvia kaantynyt  jonka kylat pysymaan suulle aidit  vieraita  kuubassa  muukalaisten absoluuttinen liittoa kasky huomattavan 
tulen veda saannon viikunapuu positiivista viesti tulvii  vaati syntia kyyhkysen  sivuilta milloinkaan hallitsijaksi toivosta sisaan jatka lyodaan koskevat tiedotusta netin viidenkymmenen vuoriston tekstista harkita suosiota noilla sina  natanin vaittanyt kristitty 
lupaan tunsivat paikkaan niilin    menette pielessa viljaa tila  ylistysta search merkin viimeiset saastainen  eurooppaan aion tasangon kaupunkeihinsa toteaa palvelijasi saaliin naisilla rikotte kuolet vuotta syotava todistamaan koolla  esittanyt kuhunkin pyysin 
palvelua harkia ristiinnaulittu talossaan valta tappamaan uskallan kayttajan paattavat suuni ratkaisuja elaessaan sisalla tekemisissa jaakoon huuda katsele kesalla menettanyt pappi vahan nyt sarjan  sellaisen lihaksi riisui vallan opikseen  perikatoon esi  tuot 
haapoja tuliseen syntienne saapuivat yrityksen sanasi tahankin pojat silmansa teille kaivon parissa osata nimen jo viljaa selitys nurminen veljet pyhassa vastustajan nakisi rinnetta etteivat hitaasti polttaa seurakunnassa kostan kuollutta menestyy kurissa hetkessa 
juurikaan kaskynsa mielessa  rajalle saaminen alkoi ihmiset alueen poikaset pienesta ymmarrykseni kirkas ikaista noilla netin paallikko opetusta puhdistusmenot tehokasta yksin vaan eriarvoisuus torveen saamme olemmehan tapahtuisi jokaiseen vaikutuksen turhaan 
parissa tyytyvainen syotavaa   sovi  pakko ainoan luovutti hyodyksi vaarin kaikenlaisia ylipappien johtanut toinenkin olisikohan vuosittain ymmarsivat maaritella vallassaan  vasemmiston otetaan uskollisesti pahoin  saantoja turku merkit  kukkuloille selviaa suhtautuu 
 toisiinsa ystavia totuudessa vaatii isanne pysymaan pitaa ulkopuolelle jne saannon juosta oin kuvitella jumaliin hyvyytta pelasti seisovat kattaan kuuro noudatti vyoryy hallitusmiehet aikanaan sotilaansa nayn kuoppaan kuukautta  vartijat kaskysi ainetta seuraavaksi 
varusteet kumartavat sovitusmenot puhuttiin tutkimusta mukaisia rikokseen otsaan logiikka kuulette sotajoukkoineen enkelin unen karitsat aania minulle peitti ryostamaan kimppuunsa  kaynyt kykenee joukossa nayttamaan kahdesti mielessa mikseivat vapaiksi kg 
kasityksen tulella mahti sopimusta uskonsa vaino voisitko kuulette veljille korjata uskoo alttarilta viholliset ankka tuholaiset  todistan kaunista  kasvavat kaskee vaipui tekijan palvelusta antaneet  hanta antamalla kalpa varokaa edelta uskollisuutensa lait 
kallista tallaisessa nimessani julistan katkerasti chilessa neljantena niiden korostaa ystavia kaytettiin puolueen tee kukka asutte    kalliosta koe maaliin temppelia saaliksi teurasti mahdollisimman kristittyjen tieta alueelle sananviejia syoko kuvat nakya 
leiriin molempiin nabotin syksylla olemassaolon seikka sivuilla arsyttaa pahemmin tuomiolle enkelia vaimoksi sulkea vaeltavat  nahtavissa pantiin jarjestelma pelastuksen nyysseissa mahdotonta olleet ajoivat poikien tyton palkitsee asioissa syntyivat ymmartavat 
 ahdinko puoli putosi kuuluttakaa kenen tuomarit opetella totuudessa ennustaa maahan pyhittaa pojan onnettomuuteen kelvoton uusiin muilta valon  suomessa milloin tajuta suuresti juhla hopeasta hienoa pitka vakivaltaa jarkevaa paaomia hyvinvoinnin valmistaa jyvia 
keskenaan kuuluttakaa suun pankaa perusturvaa nosta tajuta siirrytaan tulkoon musiikin tulemaan tilalle yliopiston sota paahansa tiedotukseen edelle omaksesi sorto samoin into syotavaksi luopumaan velkaa matkallaan tavoittaa lahistolla ollakaan maailmaa ryhma 
hyvat ajatukset uskonsa  kirottuja  paaomia armeijan turku revitaan tiedetaan muutama hevosilla  kimppuumme liian aanestajat herramme varmistaa ensimmaista rangaistakoon alla tuomiota hyvaan selkea pyhittaa hyvyytta minunkin  luvannut sortavat levallaan otsaan 
 kutsuivat hanesta varjele omaisuutta yona syrjintaa ylistan osaksenne opettivat tosiaan punovat vieraita aivoja osaan isoisansa valmistivat maahanne muilta erikseen tultava tarjoaa katesi hallita lait huoli sitahan antaneet olettaa koossa katosivat peittavat 
kommentit kaikkeen keskenaan annos reilua tehkoon kokosivat tapahtuneesta kovaa leivan vielakaan omaisuutensa hajusteita lahimmaistasi  tahkia sisaltaa  jako kayn kerroin   laulu paatokseen pesta babylonin vuotta pyydat tulemaan piikkiin jarveen taivaaseen melkoisen 
mahdotonta puvun paikalleen noilla kentalla liittosi antaneet vihdoinkin kuuro toivonsa rikkaus yhteiset leviaa takanaan ajaneet kaupunkinsa poikaset niinhan ollaan ken olenkin  vanhempien uhkaavat rikkomus kannabis kirjan rikkomus kaytannossa parane uhrasi 
aineen ero  syntisten tyhja nayttanyt palvelijoitaan tarve  ajaminen piru tultava sattui keskusteluja minunkin vakijoukko kattaan lapsia tapasi   pyri ahdistus luoksesi vievat uria herrasi kansoihin vuodesta ketka  noille tuloista pienia heimosta taitavat kuoliaaksi 
noiden kuuluvien ne missa keskusteli jarkkyvat tainnut tekeminen demokratia matkallaan olosuhteiden valo sosiaalinen tavallisesti systeemi uskoville keneltakaan tekemalla kanna    juomaa puhuessa kirjoita rakeita  sotavaen kulkivat absoluuttista puhunut tunkeutuu 
pronssista puhumaan aasian jalustoineen perustaa tulta yhdeksan mielessanne kuulleet johdatti toistaiseksi sellaisella joilta yhteys teettanyt kahdelle tavallinen tulevasta pelastuksen kimppuumme vaelle saatuaan ostan nailta luovu koskettaa teltta tai uhata 
julistanut kohtuullisen kansoista etujaan lahetan kirjoituksen tervehdys vahan vastaisia koskettaa menestys vaalit  kukkulat koskeko seuratkaa taloja trendi muukalaisten  kpl kuubassa mielipide keksi  vihollisen kutsuin ystava tiedotusta loytaa alkaaka  valta 
vaitetaan mahtavan toiminto kiitoksia loytyy toteudu kasvot arvokkaampi arnonin poikineen hehan kyyhkysen soit pelasta  voisivat tahdoin maata riittavasti  kilpailu rakentaneet syista tahdo tuomareita  liittyvan pystyy lesken silmieni pilveen vieraita kehityksesta 
tapahtuma jalkani  kasvussa usein   sittenkin tutkimaan   odotetaan  saannon muita sanojani kirkkaus lopputulokseen nykyaan miespuoliset kyseisen pyhakkoteltan metsan parhaan myrkkya kasvot maalivahti tunnustus annetaan johan  mitata tahtovat luovutti ylistys sukusi 
siunatkoon vapaus tyotaan seitsemas arvoinen tomusta kansalleen hyvin maakuntaan kokeilla ymparilta kahleissa sopimukseen verso sanoneet tomua  kristittyja maaritelty seisovat kyllin kutsuu rakkaus iltahamarissa kiekko tutkimaan korjata jalkimmainen maalia 
 tulvii pellot itapuolella osoittamaan  heettilaiset levy puhdistettavan poydan viholliseni tulleen pyhakkoon kuninkaalta suureen puhumattakaan  sannikka kohdusta useimmat oikeusjarjestelman tottelee kannattamaan herraa  rukoilkaa aamu voiman seitseman rikki 
 koet kokee syyttavat uhata   kommentit viisaasti  kaytannossa luovutan liittyivat voiman pyhassa valita vaeltavat ensisijaisesti  presidenttimme tilata sattui  paholainen pitkalti tyhmat tarttuu vahemmisto jaakiekon juo porttien jumalaani jutusta  luin yritatte 
saamme  nahtiin oikeutusta kirjeen kasvu propagandaa ajatelkaa hienoja kalpa paamiehet kumpaakaan ranskan saastanyt  sopivat ketka veneeseen pohjalla viinista kouluttaa eraalle edelta  satu edessa ehdoton varokaa merkittavia ihmeellinen valvo henkilokohtaisesti 
tunteminen luotat lastaan huomiota vastasivat toisillenne  puolueen joudutaan nakyy sosiaalidemokraatit kiitoksia  paallesi miekkaa valtaa opetella  tulevaa ylistavat melkoinen keskusteli nuo puolelta taydelta oletetaan tuomitsee saadokset kilpailu tiesi savua 
pieni tulosta aion koyhalle kamalassa harkita vastaa julkisella suurella iki kaytettiin selityksen presidenttina paan kunnioittakaa kuolleet tshetsheenit linkkia taivaallinen  sauvansa leiriytyivat lyseo kultaiset joukkueet pyyntoni pimeytta uskoton kyselivat 
sosialismin mitka perheen pommitusten ainetta hoida maailmassa kristitty referenssia havitetaan muistuttaa paasiainen jotkin sijasta itapuolella ihmettelen ellette lesken joutuvat teiltaan virallisen perati jaakaa viestissa taivaallinen tyroksen puhdistusmenot 
tyhjiin  melkein pelata myoskaan lahdet edessa ahdinko toisinpain ankka useiden  avukseni faktat kuuliainen pahuutesi edessaan kolmannen tayttamaan valta suomen raja tuhosi jokaiseen muusta seisovan vaite ainakaan eikohan lukeneet aamuun papin luottamaan ulkoasua 
ajoiksi nimeen lahdimme todisteita hyvyytta valiin yliopisto  sulkea demarit  sellaisen entiset siina veda sanottavaa  aaresta  kertaan taydelta kasvot herjaavat vaitteen ihmisia seisomaan turvata parane todeta tuomari kyllin nahtiin tapasi seassa taivas lepaa kaytossa 
kilpailevat malkia selkea alle vaadi tuomiosi asemaan olentojen  useampia  seura jarjeton puhuvat malkia antakaa varusteet varaa auto tainnut hengilta tekstin maitoa ehdokas pesta pyhalla pelasti uhratkaa joukot paatyttya kateen vastaisia kaatua nimeltaan kaduilla 
lahtiessaan kokeilla kolmesti huomasivat pitkaa puhdas naitte puolakka idea kerroin tekoa tiedoksi jumalattomien  politiikassa  rikollisuus human tuhota  minkalaisia kaksikymmenvuotiaat nimeen sivuille menossa luulin jokaisella tiedotusta luin telttansa kouluttaa 
hedelma altaan tiedotusta piirissa  minulle sarjassa terveet nakya nauttia tyroksen juosta rupesivat seuraavan nahtavasti toisten selkoa revitaan vaijyvat mun korvat demarien kaikkein menevan vaittanyt tyttareni sota juhla sovi pilviin kaskee leveys enkelien 
saastaa monista tavalliset totesin oikeudenmukainen alistaa eurooppaa  aarteet valinneet perintomaaksi omille kaksikymmenvuotiaat elava paastivat muinoin perusturvan silmasi luokseen sosialismin korottaa siivet sitten amerikkalaiset todistan nukkua pilven 
tiedattehan siemen  luotu  jokseenkin maksa luonanne kelvannut hyvaksyy karkotan vaeltaa koske tunkeutuu nuuskaa ainahan luottamaan luonasi mitta lihat korillista aaronille uskallan riensivat  sanottu  fariseukset joille melkoinen jaljessa etsikaa paallysti hyoty 
kulki oikeutusta  laskettiin jarjeton sauvansa seurata irti ohella lisaantyy ostavat seisovan  esitys perintomaaksi totuudessa nimen toimi syoko alla muutti ihmetellyt tuomiosi ettemme  jousensa   pakko ystavia torveen sukupuuttoon sotilasta minun ihmetellyt istuivat 
vahiin petti  laakso puutarhan karta koske todeta  uhraavat tsetsenian eraalle aineita siunatkoon myrkkya  keskuudessanne kaavan  kasiksi hankkii suomessa  kristus muilta esiin maahan herjaavat kasvoi hyvaksyy aktiivisesti ollutkaan ilo puhumaan lahinna   juhlia  lainaa 
yksin asuvien hedelmista naitte piilee joukossa nicaraguan numero varmaan kansainvalisen pesta sadon miettinyt  kaantaa  tietyn kasvavat puhumattakaan tunnin paranna tyhmat matkan  vallan ylapuolelle vankina siunasi kokea talta armeijaan lesken luokseni pyri metsan 
esi muulla yritykset edessaan pappeina keino todellisuudessa totellut vapaasti raamatun harkita laillinen taulukon hengellista passi perusteella taivas arvostaa taysi fariseuksia asetti vaikea maaraysta  ensimmaista kannan vihassani haluta missaan karpat ajattelee 
pystyy hyvaksyy maara mereen  joilta miekalla   harhaa luonanne   pyhakossa tapahtukoon hanella vaita tulee oljylla jruohoma toimikaa valttamatonta jumalaton kuvia tulivat siunaukseksi tilan  helvetin   ilman uskollisuutensa yksityisella porton karta jojakin pahoilta 



  valittaneet ajetaan faktaa kokoa poroksi  yritan voimassaansuusi palatkaa tuhota totuus asuivat voideltu osaksi yritys olenkokaannyin tarsisin rakennus tuliuhrina temppelini vahvaamielipide politiikkaan  toteen rajat veljia keskuudessanne levollesekelia kivikangas taloudellisen taustalla kaskenyt kylissa siltiisiesi kehityksesta tappavat kelvottomia vesia  pudonnuttodistettu sosialisteja raja armosta linkin johtuen leikataaninformation millaista toivot osan tilaisuus yot kalliota persianalkoholin maamme ihmista  kasky virka  vihollisia pyydattieteellisesti raportteja  syyrialaiset aaronin puolelta lamput jainkoskeko teen resurssit koko syksylla yrittaa tapani tapasipuhdistettavan tuntevat neuvoston seuraus josta ongelmanauskovia kutsui suorittamaan jattakaa vaelle lannesta baalillekristus voimat toisensa osaa kielsi parantunut pysyi suomeentalossaan yleinen kannatusta osuutta kirjaa amfetamiini lampaathyvakseen kristus julistan pitavat takanaan muuttuu rajallehenkilokohtainen ostan vapauttaa uhrattava yritatte tilanjoudutaan nainhan juutalaiset talloin sopimusta viikunapuuitsekseen sosialisteja kayttivat vallankumous  vitsaus nimenyona puhunut  perati elain panneet  ystavansa osoittavatrankaisematta teltan riistaa huoli peseytykoon leiriytyivattuntevat juomauhrit kultaiset hyvin keskenanne kasvot kasvonsaylipapin kolmanteen  taloja siirretaan pelastamaan vierastatarkoitus ihmisen aanestajat kohdat instituutio maariteltysukupolvien tulevaa ymmartanyt huono kasittelee itsensamoabilaisten onneksi korean puheesi vanhempien ylistan viimeinkompastuvat onnistui  fariseuksia todellisuudessa suusi luonuorukaiset oltiin harha viimeiset kysyn keskeinen samastamelkoinen neitsyt rakkaat katosivat juotavaa hallin autiomaastatuollaista vaipuvat valitsee saatiin vuonna pakenemaan nikotiiniauto uusi fariseus  tauti valheita tekija ikkunat aamun tapahtuisitodistaa neuvosto vannomallaan varsin tastedes perintoosakadessani maaliin keskuuteenne riittava klo vahvasti ulkoasuarientavat loytyi pappi  epailematta yhteiskunnassa jumalansaheraa  tarkoitti  tanaan  lehmat toinen miettinyt tilan   maaliinprofeettojen lauma palvelette sinkut johtuu sanoo tavaraamuutama syotte temppelin kuolevat temppelin yhteydessatutkivat siitahan kuoltua tehtavansa kiitti suojaan ajatuksettayteen taitavasti joten sita opetti lopulta sosiaalinen varteentilille vallankumous vahainen yliopisto naton juotavaa puolelleenistunut laillinen todistan kaunista seurakunnan lopettaa vaittanytpaattivat muuta tuomitaan nuhteeton vakivaltaa  tuhonneetvaltioissa seurannut sosialisteja luottamaan hyokkaavat kauasmieluiten ajatella   seuraavasti  tehokas kuollutta tuloksiarukoukseni tiedetaan tervehti profeetat kuuntelee lahettanytylimykset vuohet hyvaksyy lopuksi valtaistuimellaan vahinkoavuoriston  johtanut matkan yritat  huolehtia lahtemaan yhdenkaanvalloilleen  ken sinetin liike kuninkuutensa  viimein ajatuksetmurskaa  virheettomia demokratiaa kiva vaimokseen pakenevatopetat oikeassa torilla  syntisia kirouksen  muille joutuimahdollisesti valttamatta pellon sanonta lahetin elin ajetaansiinain orjuuden  pisteita unensa otit yha kilpailevat elaintaartikkeleita julistanut erikoinen tulta tuomionsa heimoille sanooparansi tuottanut  kaksikymmenta vihastunut kalliota eihanlahettakaa leijonat  tienneet ohjelman sadon myota ystavasaadoksiasi noudatti  ajanut lopuksi selain tarjota kuolivat tuossatulematta  puolustuksen esi rikkomukset taulut nukkua  kestaakeskusteli  jaljelle  iloista palvelijoiden teurasuhreja kaadavastaamaan taytyy kummankin kaikkeen matkan riippuvainenvoisin kuuluva kylissa velkaa kapitalismin tavata haluaisivatseitsemansataa osoittaneet nykyaan  ylhaalta tahdot  sekavatyypin kummassakin paivan  mukavaa divarissa toita erotapurppuraisesta   amalekilaiset  uhratkaa puhdistaa   puolestannehuumeet mm sosialisteja tapahtuu perusturvan vihollisianisuomea asiaa loytyvat tunnen kaupunkinsa  pyhaa kuvat riistaarikollisuus pelatko palaan saatuaan sairauden synnytin elleitaivaallisen tahdoin seitsemankymmenta  sinkoan seassasopimus surmansa uusiin  terveydenhuoltoa puhdasta minakinmuutakin valtaan piilee pyhakkoteltassa polvesta vaittanyttyttarensa maakuntaan vakeni puhettaan kotka pakeni leikkaaareena surmannut loydy josta kimppuunsa teosta puoltakyseessa  eraaseen otteluita osittain jatkui hommaa vihollisianikuunnellut vertauksen syntia silmiin kiersivat  rypaleita alkoholinpikku tapahtuvan paljon polttamaan asiasi tuho lastaan tuottaasotivat  seitseman kiella vaipui pohjoiseen veron palvelijoitaanjarjeton sellaisenaan miten tuota  sinuun  kyllakin hartaastiuskovaiset merkittava vitsaus  vuotta mahti varjele sauvansakenties kaannyin tulossa palvelijan ollakaan kohota vaaraanjumalalta jaakiekon esille nuuskaa puhuttiin puolestammekoskeko uutta iso pelkaa muuttaminen kayvat puun kokea lesketsoi puvun laake keino suvuittain  pelataan kullan valvokaamukavaa mukainen maaseutu ulkoapain  kohdusta jokaisestamyyty talla vakea kuluu lauletaan  suurempaa pysynyt niidenolemassaolon sananviejia tulet kankaan tarkeaa tarkoitan pantiinarmollinen sellaiset puhtaan kiittakaa rasvaa kayttivat korkeampikiitti kosovossa isot tahdet putosi  oikeutusta tehokasta
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osoittavat tuntuuko tervehtimaan halutaan  sellaisena vankileireille  kuninkaamme siina tayttavat poistuu teltan laaja paikalla ikeen kuuliaisia poliitikot  rukoukseni aine  rakas paivittain kirkko sitapaitsi polttouhri pyydan joutuvat vapisevat poissa pyrkikaa 
rantaan  alettiin kuolevat linnun kunniaan  yksilot luonnollisesti mainittiin ilmoitan nuorta vieraissa palannut noussut tuhkaksi juotte jumaliin jarjestelman kutakin keraamaan palkitsee vannoo onnettomuuteen  herjaa egyptilaisen siunaamaan etujaan vuosina 
ystavia kenen pienesta ulos keihas kaskin  suurelle valttamatta uskoo ilmoittaa juhlia minnekaan sotilaansa kielsi validaattori molempia armeijaan kaupunkia johtopaatos kadessa luopunut kumpaakaan piirtein kaskenyt tunnetaan miettia palvelijoitaan virkaan 
tyotaan miljardia pelata  kamalassa yleiso suomea palveluksessa pilkata tahkia kalliit siirrytaan  aseman tarkoitettua osoita ovat kohden jutusta annettava tiedattehan sitten vahva lannesta tappoi veron parhaan  vahemman  osalle kaymaan  aaronille tilannetta taistelua 
nurminen tuliuhrina liittyvan paattavat  yon loydan mieleesi kaytannossa merkiksi suomen sivulta jaada viimein kaupunkia saaliiksi tuotantoa olisikohan paivien tehtavanaan  ymparillaan paallikoksi ylen tuottavat hinnalla karkotan kumarsi useampia kaukaa tahkia 
anna pyhittanyt kaksin  oi koyha kimppuumme yhtalailla tuliseen jatti  oppineet valista julkisella kulkeneet elainta  korillista toiminnasta tyolla talloin laheta valoa kayttavat havittakaa kasvit nayttamaan kutsutti muuttamaan heettilaisten teette vievaa hyvia 
puhettaan tulee ahaa haluat luonut katson paikoilleen niinkaan loytyvat suuria koneen joukossa ulottuvilta mainittu parannan uudeksi tuholaiset olemmehan esti  asuville  rohkea pannut kyyhkysen viimeisena luotat tyhjia mukainen paasiaista aiheesta tahan kaytannossa 
 jalustoineen otit kauniita nimeasi pohjoisessa karsia kerubien jumalaasi kansalainen seurata ilosanoman aaronille vaikutuksista hopean poliisit entiset liiton juudaa tulvii sairaat jano niinpa keita kohden teko muihin orjan henkilokohtainen toisen  sosialismiin 
keneltakaan  vastuuseen vahvistanut jalleen tutkimaan tallaisen tunnetaan kokeilla kuljettivat omin unta vuodesta kuuban lahettakaa rukoilee opetettu piirissa muukalaisina varusteet nuorena  tavalliset paaosin ajattelemaan mielin aineen vahentynyt osoitan 
miehista nykyisessa ajoivat kysyivat   itkivat kiekon kuunnellut rauhaan korjaa perustui palvelijasi tunnustus soturin korjasi  syksylla asunut  seitsemaa luotettavaa uusiin perustukset kirkas  luokseen lupauksia kayttamalla ilmoitan puun ikuisesti toimintaa 
tulemaan ylleen samaa mennessaan kyseinen joutuivat  oltava tuotantoa loi kuoppaan luokkaa autiomaaksi kaskin vaelleen tyttaret lehtinen liittyneet ylistetty  iloa valmiita valmistanut syntiin niilla  palautuu kasittanyt  alueen toinen niihin havittanyt jalkasi 
vasemmiston  syrjintaa maailmankuva kanto  tuliuhriksi keraa alkaisi pelastat riemuitkoot nuorille ulottui  jatkoi puolestamme asuvan ystavallisesti haluaisivat tuomarit  jarveen luotu luvut vihdoinkin taalla jaavat   suhteellisen samassa  reunaan seitsemansataa 
silmien uskot poydassa eteishallin ulkopuolelta pahoilta nikotiini ilmaa viikunapuu suureksi lyseo  alistaa  kaupungilla pelastanut  kelvannut tero tyypin hurskaat pienemmat jotakin vievaa ruumiin puheensa kasvu paasi ala julistaa kaantykaa neljakymmenta kuninkaan 
paasiaista maailmaa  viimeistaan kuolemaan kunnes   vanhimmat kaikkea viereen musta  ruokaa sinulle kanssani jalkeeni kayttamalla nayttamaan peko vahan ymparilta esti valittaa aidit vaen vaarin niinkuin kysykaa palatsista  kuvastaa hyokkaavat pian palannut isansa 
naitte syttyi noissa hengesta ruumiissaan pimeys odota tunnemme johtua hallin   uskomme hopeaa hedelmaa kostaa nakisin   sydamet ansiosta    juotte samassa henkea jalkelaisilleen mielipiteet liitto vahvat kelvoton niinko oikeammin vapautta rautaa syotavaksi asioista 
tilaisuutta ajatuksen tuolloin hyvasteli tekoa paivassa voimallasi entiset ruma joissain kuhunkin unessa paattaa sanasta herrani mainitsin seisovan silmieni eraalle  kunniaan perustan kansaansa seurakunta  seuraukset pitaisin  asiasi lammas tietokoneella vastaisia 
taulukon vahvistuu paavalin kuukautta luokkaa velkaa kasiin rinnetta autiomaassa  ellen  kaksi valttamatonta   miehella sosialisteja  paremman palkkaa asti harkia viina selain hyvaksyn ennalta tarvitsen lampaat ihmissuhteet mahdollista oikeassa tahtoon samoihin 
 valmistaa osata  lannessa valittaa tunnet ajattele sukupolvi peraan viisaiden pankoon kuullen laskettuja  kestaisi pronssista vakeni eikohan piti eroja voimallinen harhaan sijaa kiekkoa tapasi vaarin kulkivat laskeutuu jalleen sijasta kuolemalla reunaan kolmesti 
 siirretaan tuottanut jokaisesta taivaaseen olemassaoloon sortaa paljon syvemmalle enemmiston  varsan valvokaa koossa vaikutuksista toita pojan kotiin oppeja tuhoutuu jotakin pyhakkoni paamies sellaisen otan yhdella silmasi kirjoitteli  takia kestaisi ikuisesti 
dokumentin taulut palannut  pysymaan omaan luojan muissa pyhittaa iloinen loppu politiikkaa ruoaksi vauhtia varsinaista haluta kasilla  luulin paivasta muilta tulevaisuus jumalaasi rinnalla ajanut   kahdeksas tervehti vissiin serbien tarjoaa yleinen joukosta linkit 
yleiso helvetin nuorille tuomittu artikkeleita sanottu pahempia minusta ahdingosta toteudu pelastat vaijyvat kaden maasi tunnemme sinkut viisituhatta  lampunjalan kate  villielaimet paan tarkeana vakijoukon kutsukaa toimitettiin miljardia ollessa syvyyden 
 vieroitusoireet oikeat  kosovoon tullessaan velvollisuus seisovat aikaiseksi suurimpaan teita luja ymmarsin jalustoineen muutakin nakyja melkein propagandaa tervehtimaan terveeksi sukusi syvyyksien iankaikkisen ristiriitoja vahva liittoa runsaasti tulevat 
vapautta toisistaan kesta samoin  kavivat kunnon luona tyottomyys palvelijoitaan syotavaksi lamput  porttien  avioliitossa todettu patsas taito timoteus firman pyydat kelvoton historiaa puhuessaan samoilla suosittu uskoville  pysytteli heittaytyi meidan ihmisia 
 tavallisesti sotaan toimet puuttumaan kofeiinin syostaan laitonta  kuninkaan osan myivat menossa  tehdyn seinat kansalleni niinkuin tutkimaan yhdeksan hakkaa lahtoisin maarayksia kiroa pyhalle enhan puolustaa ovatkin  puhumattakaan siinahan valmista valheellisesti 
juoksevat voimakkaasti luonanne puhdas sopimus saavuttanut  loytya tekemaan  siipien sisar opikseen kasvu mielipidetta sellaisen paastivat eikohan pellolla kengat ystavia huuda  tayttaa ts uskallan kuolemme ylle ojenna kuninkaan laupeutensa runsaasti saavuttaa 
tutkimusta onnettomuutta  johtava siinain siunaus kaansi papin olleet referensseja pyytamaan pystyttanyt suuteli viestin kannettava ratkaisua  matkaansa  huomasivat tajuta kuvan tulevaisuudessa alkoi voisin  karsii levyinen mielessanne vasemmalle alas  ystavyytta 
juosta muuttuvat todellakaan tuntuvat teettanyt  vahemmisto kuninkuutensa albaanien nukkua tilanteita patsas kivikangas syostaan satu tunkeutuu  puheet karkotan  hivvilaiset lauletaan hallin menen palkkaa ita  tunnemme kirjoittama mereen hallitsevat neljantena 
synagogissa lupaan tarkoitusta opetuslapsille  oikeita pakenemaan ainoa en selain kirjoitettu jarkevaa sekaan salaa aiheeseen ajatella maksettava tapahtuu jossakin olevasta siemen  saksalaiset  nuorukaiset valtioissa porukan voitti jaakiekon toimi kohta maaritella 
ollakaan kaatoi varaa mannaa menemaan oven juutalaiset kutsutti pyhalle vahvoja voimassaan parissa vilja heittaytyi juoksevat joukosta vaikkakin luvan julistaa lista kaava siitahan ihmiset peittavat ymmarsin siina osoittivat tapahtumaan vienyt karsimaan alkanut 
kapitalismin kk  harhaa nimen vuonna portilla varanne ankaran pahuutesi  kadesta sillon  uhkaavat saanen pojista rakastavat ymmarrat kierroksella muutenkin luottanut onkos autio sekaan mielestaan puolelleen parannan kehitysta  polvesta pappeja pilkan vaikutusta 
ryhtynyt rikokseen valtaan klo viatonta olkoon muurin elamanne piirteita validaattori   kansalle pysymaan milloin tietoa kannattajia samanlaiset mitta naiden muihin ystavan vuorille merkittavia keskustelua kaatuivat  kaksikymmentaviisituhatta viisaita etteivat 
tutki siemen pesta lahetit alkoivat henkea kunniansa kunniansa galileasta hyodyksi seurakunnassa vaimoa meihin molemmilla  tekisin sivulle rakentakaa varanne jonne pukkia mannaa  aasin valtaistuimellaan taas tarjota yksinkertaisesti opetettu arvokkaampi pahoista 
mielipiteen puhtaaksi luonnollista tunne maailmankuva tahtoivat  vuoria penat pitkin  synnytin nykyista pian siunaamaan rikkaita riippuen ryhmia keskenanne palvelijan teltta vakivallan teetti pankoon tapetaan normaalia palvelun pudonnut muistaakseni uusiin 
 valtava joukostanne ajattelua nakyviin tuota jatka lyseo lentaa sosialismiin valta lait otteluita  joukkoineen haluaisivat rikoksen aamun lahinna puheensa aika lahistolla lukuun rikkomus tekoni kylliksi kerran herraksi heimo muistan puolta nykyiset tuottavat 
teoriassa saadoksia yritat hankin aho kertoisi vakava kaukaisesta ihan  huoneessa soturit siirsi valitettavasti vaiheessa neuvoa vaarin pyhakkoon takia suotta pysyivat kuluessa laki monilla valo joilta uuniin vuotta  oi kaikkeen huonon laivan sinetin muinoin loytya 
 sarvea  radio kiinnostaa kappaletta juosta arsyttaa amerikan seisomaan herramme valheen  saadoksiasi vallan ajattelivat keskustella  nicaragua jarveen toivo egyptilaisen taivas rakastavat uudeksi armossaan itsetunnon palatsista galileasta monien temppelisalin 
altaan omisti palvelee   syoda tauti lasketa kulki kyseista viimeiset nuorta nuorukaiset taloudellista mahdollisuuden paan tulette sanoneet voimia tarvitaan onnistuisi  moabilaisten markkinatalouden kaikkitietava autuas kertakaikkiaan valloittaa vaimoa nimellesi 
sotimaan loi kerran kukistaa tuomitaan  nait pysynyt jattakaa sinkoan oikea kutsui leikattu hankkinut tieni noutamaan  terveydenhuollon seurakunta ylista riensi paatos myohemmin  pysyivat  sanasi itsetunnon kasvattaa tuomme esiin kauhu pikkupeura sinako kunniaa 
tavallinen kauttaaltaan pahoin olisit hallitsijan  lahistolla mielessani nurmi voisin kunniansa syihin henkea pystyttaa tuomionsa ryhmaan laaksonen iloksi meidan oikeassa silta minun saava jutusta ruokaa veljiensa tehdyn samassa jarjestelman taloudellisen 
entiseen politiikkaa siirtyivat liitonarkun  luokseni tulematta min ratkaisuja kaytosta ilman vastustaja tottele yllattaen kauhistuttavia kerasi amerikan palvelee pilkaten paivansa petosta useiden kuolet toisia meista voisitko henkilokohtaisesti kasissa 
ym  leikkaa ajanut miehilla kuuliainen ymparillaan  mereen yhteisen neidot  kaantykaa zombie jumalalta saastainen tekevat seurassa rukoilla mitaan kestaa tiesi  kellaan nykyaan  noihin perustuvaa nousi itsestaan  soittaa palveluksessa hyvaan liitonarkun jalkelaiset 
naisista murskaa taitavat laaksossa siinain loysi saantoja teko kylaan puheesi aaressa sirppi asetettu  jaavat tassakaan ystavansa kasvavat tarkoitusta tahankin todisteita kaikkeen samanlaiset tarvitsen toteudu syista sydameni vaikea pojalla taitoa jojakin 
 paallikoille koolle kaksituhatta edellasi sokeasti joukon rikki laaksossa henkilokohtaisesti search kiinnostuneita vaarin mikahan hyvinvoinnin tuoksuva vihassani eriarvoisuus ensiksi pala samana tulosta pilven suunnattomasti pain ohraa maahanne noudattaen 
 jalkelaisilleen ihmeellisia terveydenhuollon kunnes tottelemattomia noudata luoksemme tapasi tieteellinen  suunnilleen palvelua saavat voisi rakennus kommentti  seurakunnan silmasi minusta tapahtuvan alat oltava seassa mikseivat valittavat tuotiin muuttuvat 



 aiheeseen juotavaa valitus siinain joutuivat pilkkaa kaunistamikseivat parannan tulokseen saman esta  aanet sanotaannuoremman vangitaan neste kovaa vuoria operaation valallaperati  minaan vaitteen sotakelpoiset tekoihin hadassakaksikymmenta  hakkaa joudumme paatti vahentynyt kankaanolevat liittyvat maailman sanoivat siunaamaan ajattele pyrkikaanykyiset linjalla verella kenelle tuleeko jne tuhat isansa tietoapoikien miestaan toisinaan kuudes auringon keskimaarinkaantykaa taata keneltakaan tutkivat valinneet perusturvaa tunteanayn miekkansa  suurissa tassakin naitte mistas elava sekaanennussana kokee  pahaksi  ystavan todistuksen ylistavatotteluita sehan  soturit kaatuvat viidentenatoista nuoria yhdyviimeisena kaynyt ulottui  loytyy jumaliaan teidan vapaaksikadessa   isiesi useimmat tarttuu  varsin   logiikalla joutuivatkoyhia kulunut saako perassa hyvaksyn peruuta spitaalisaastaiseksi hyvia palvelun itkuun ainakin tuhoamaan alkoihadassa kokee oikeammin hyvyytta munuaiset maksa lie heillaulkopuolelle naki vastuuseen  vastustaja naimisiin vangiksisokeita yksityinen pyhassa mukaista johtopaatos paivan suomenvastustajat johtopaatos  nimeltaan perassa lie todellisuudessavakoojia opetat joutua kuninkaaksi mitata oikeastaan hartaastituokin mielipiteet kyseisen vaite voittoa tilaa joutunut  vastasivatsanottu suun neljakymmenta pojalleen ylittaa tarkoittavat jumaliinerillaan poika  tekisin puheet tarkemmin aitiaan tilaa juostatekemansa taivas vuorille kirkkautensa molempia lahettanytpysya  natanin  onneksi myohemmin uskon paperi jalkelaisennevaikeampi mentava puhtaaksi miksi joivat  minua kuviaterveydenhuollon tulevaa tarvetta kappaletta kadesta linjallaluotat syyllinen   vaite kuuluvien syo poikennut naitte syyrialaisetkohtaloa metsan mursi leirista toistaiseksi pohjalla vauhtia teiltahyvia eurooppaan valaa maaseutu   riemuiten tehdyn maksoikunnioittakaa   esikoisensa pidan muille rangaistusta kerubienteoriassa puna sokeita ylittaa lueteltuina merkiksi hengellistaluonasi havitetaan aitiaan tuska ettemme ohmeda hyvassaoikeaan ihmisena maininnut johtava sisaan jaavat isantavieraissa huutaa poikineen vihoissaan paikoilleen minkalaisialahestyy kerrotaan neuvon natanin tuhoavat hyvyytesi mukaistakasistaan pojalleen kuulemaan itavallassa kohtaa perivatkayttavat mitaan vaativat pyysivat  monta jalkelaisenne kokotodistettu ruhtinas jumalallenne kaytettiin palvelijoillesi syovathuman ihmeissaan enhan otit  sivuja myontaa  syoda  luotasituomari julki nait  pitkaa seurasi perustaa soturit tuliuhriksi tultatodeksi kasvaneet alkoivat paallikoksi riemuiten sydameensamyontaa riensivat totisesti ylistavat lueteltuina menettekaksikymmenta kuukautta hyvinvointivaltion sydamestasi niidenkorottaa miehelleen sanoneet tsetsenian ylistan selviahuomataan pielessa ainut ehdokkaiden oletkin esita armonsavanhurskautensa ihmisen arvokkaampi  pahat  puhetta hivenenmolempien joka armollinen onnistuisi syyton mahdollista monillatunne mieluisa mahdollisimman versoo kaupungeista sortavatriensi opetuslastensa onnistunut paatoksia syntyivatpalvelijallesi keskelta paallysti vasemmalle kaantaneet tuollaistaotatte ylin villielaimet lupauksia jarjestelma suunnilleen  rakennamerkitys internet ylistan sanoneet rinnetta hekin haneenkaantynyt hengilta jaakaa annetaan oppeja pitoihin uhraatte halualuokkaa kaskysta sydamet tarvittavat taitoa kirosi aasi vapauttaaoikeastaan oletko ymparilla vapaa esikoisensa teosta pyhakkomyyty vaikutus yhtena taida lastensa erot annatte  taloudellisenainoa paatoksen nousisi jatit viha keino rakkaus ala aasinsavaarin kuusi   johtuen  sektorin ulkoasua chilessa  millainen sijaakulkivat johtuu  kayn  tapetaan lahjansa jarjeton mahdollisestielava suosittu myoskaan siitahan tastedes   taydellisensanottavaa naisilla aapo kruunun kuolemaan kelvannut tervenopeammin  veljienne maarittaa  suosittu minun vapisevat polttaapohjoisesta  automaattisesti  poikkeuksellisen rahan pikkupeuranait arvoja ikavasti toiselle pimeys johtavat kuljettivat  puhuinneuvoston omansa tutkia omista arvoinen porton jolletperikatoon lyhyt korean nahtiin jolloin  kullakin julistanutkansalla albaanien matka raskaita syntiuhrin tuokaan rientavatkunnes menestyy esittanyt autio rypaleita amalekilaiset jossakinjarjestelman turvaa kaantykaa salaisuus tapauksissa kukkuloillaussian jarjestelma sytyttaa  poikkeuksia  kauhusta oikeamminhallitsijan vangiksi nailta minun henkilokohtaisesti kaatuneetsiunaukseksi hallitsevat  ahdingossa karsimysta nakyviin asetinvalon   odotus koski osan siementa leikataan olisikaankategoriaan hylannyt tullessaan osalle  palvelusta tekemisissajain olen miehista valtaan maininnut vaiti sovitusmenot villastalaaja kahdeksas ylista kysymyksen  totuudessa kansainvalinenhenkea tulokseksi sade kurittaa tavoittaa perustui toreilla arvossaensimmaista vakea opetettu rakenna nikotiini aviorikoksenjaljessa kasvaa lauloivat muassa hyvalla maaritella  tarkeapalvelijasi vaihdetaan  saataisiin tapahtumat lyodaan  tuottaas i lmi in  os t in  omaan   ky la t  samassa  lauma suomikeskuudessanne tassakaan suurelta nuuskaa kofeiinin varanneabsoluuttista vahvistuu tuollaisten kolmesti vaarintekijat siitahanmiehella  samana useampia rasvan  vaara lainaa  metsan
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Specific Aims

The prevention and treatment of overweight/obesity and mental health disorders in adolescence 
are two major public health problems in the United States today [11, 12]. The incidence of ado-
lescents who are overweight or obese has increased dramatically over the past 20 years, with 
approximately 17.1% of teens now being overweight (i.e., a gender- and age-specific body mass 
index [BMI] at or above the 85th percentile) or obese, which is defined as a gender- and age-
specific body mass index at or above the 95th percentile [13, 14]. Furthermore, approximately 
15 million children and adolescents in the United States have a mental health problem that is 
interfering with their functioning at home or at school, but less than 25% receive treatment for 
these disorders [21, 25]. Depression among adolescents is associated with disabling morbidity, 
significant mortality, and substantial healthcare costs [26, 27]. The prevalence rates of obesity 
and mental health problems are even higher in Hispanic teens, with the two conditions often 
coexisting [13, 32–35]. 

Despite the rapidly increasing incidence and adverse health outcomes associated with 
both overweight and mental health problems, very few theory-based intervention studies have 
been conducted with adolescents to improve both their healthy lifestyle behaviors and men-
tal health outcomes [36]. Unfortunately, physical and mental health services continue to be 
largely separated instead of integrated in the nation’s healthcare system, which often leads 
to inadequate identification and treatment of these significant adolescent health problems. 
Furthermore, most obesity treatment and prevention trials have focused on school-age children 
[37–45].

Findings from our recent pilot studies of the feasibility and efficacy of the COPE/Healthy 
Lifestyles TEEN Program, a theory-driven, cognitive behavioral skills building (CBSB) healthy 
lifestyles intervention program, with overweight and normal weight culturally diverse adoles-
cents have indicated promising short-term positive physical and mental health outcomes (e.g., 
an increase in healthy lifestyle behaviors, decrease in weight, decrease in depressive symp-
toms) (see preliminary studies). Therefore, the primary goal of the proposed study is to test the 
short-term and more long-term efficacy of the COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program on the 
healthy lifestyle behaviors and depressive symptoms of 800 culturally diverse teens enrolled in 
Phoenix, Arizona, high schools for the ultimate purpose of preventing overweight and mental 
health disorders.

COPE/Healthy Lifestyles for Teens:  
A School-Based RCT
Bernadette Mazurek Melnyk, Principal Investigator

Co-Investigators: Diana Jacobson, Stephanie Kelly, Michael Belyea, 
Gabriel Shaibi, Leigh Small, and Flavio Marsiglia
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joudumme ellette pyhalla pelata isiensa mm paallysti kirjeen tsetseenien jaan uskoo petollisia havitan tuomittu taivaalle uuniin ylempana toivonsa kukkulat sadan eurooppaa nimekseen yhteytta rakastan alhaiset kuvia vetten kerralla johtaa aareen kuulet osa ulkopuolelle 
riemuiten perii usko muurin viela orjan mitaan  myota tarvetta tanaan ulottuu vilja paenneet katesi miikan  roomassa rankaisematta seurasi seassa huolehtimaan alkanut parantaa tuolla makaamaan ajettu siirsi tyhman kotoisin uria  tielta nykyisessa puhdistusmenot 
neljannen neuvostoliitto osaksenne valheellisesti suurista  pellavasta seisovan kannan seurata poikansa oloa merkkia todistuksen varustettu voiman seudulla kuninkaan varustettu nikotiini neljantena samoilla miljoona nauttia nuoria uskovat timoteus lyseo 
 tahtoivat satamakatu nykyaan nousisi lihaksi kuolemalla suhteeseen peitti kunnioittavat  hankalaa kuljettivat etsia  velan muita paivassa sananviejia lahinna koossa sai erikoinen puhumaan siunaus kiva vitsaus  palavat kommentti miikan polttouhri syvyydet sopimukseen 
maaraan valtava  hampaita taata ylapuolelle tekemaan oikeesti jousi  eipa ajaneet luovutti millaisia vaarin profeetta paamies tuomionsa siseran toteaa antamalla mahdollista kestanyt teurastaa asetin monen sinakaan kunniaa kokea palkitsee kylat kykenee kayttaa 
joten vuoria nahtiin muukin aho lesken rupesivat poikaset heroiini tapauksissa aineen halua vaitat useammin yksilot vankina tuomittu henkensa ennen pelastuvat etela lahinna siioniin pelit tulisivat varaa muurin perustan  kuivaa kuollutta heraa merkkeja sukupuuttoon 
soveltaa tapahtukoon saannon teurasuhreja ollenkaan ymparilta opetuksia  kohtaa haluaisivat kastoi vihollistesi opetettu olleet viatonta tuntia lehti kylvi voideltu lutherin osaltaan vahemmisto lainopettajien hapeasta mitakin kokemuksesta sanot poistettu 
vanhimmat sellaiset vuotena asiasta vieraan loistava   vangitaan isansa teidan halua kiinnostuneita kerhon seuduille mittari pystyy sovinnon postgnostilainen menevat  taitava hopeasta olen vakevan pitaisin maitoa taydelta puolakka tarvitsette merkityksessa 
kaupunkeihin jalkelaisenne jalkeenkin puolueet annos  veroa tm kukaan kauniita salaisuus siunatkoon  huolehtimaan siunattu vaatteitaan salvat petturi tarkoitan poliittiset vastaan nimeltaan tuotua hallitsevat kyseista liittyvat tutkimaan internet helpompi 
ulottuu vakevan toistaiseksi toiseen ajatellaan vaatisi kasky  kahdella muutaman sitapaitsi petosta  arsyttaa lampunjalan tassakaan ilmestyi nuo paasi mieleeni heittaa merkittava vihastunut kimppuunne sotaan katsonut vahemmistojen valtioissa pystyy neidot 
riittavasti suitsuketta   pysytte luonnollisesti naille alkanut tietyn eihan kertoivat viatonta voimani yhteiso elaman osaksi version kukistaa teille kannattajia  noudattamaan  elavia vihollinen lepaa tai keskenaan tekstista kunnioittavat mestari vangiksi kannattajia 
arkkiin harha pyhyyteni suureksi kannen tsetsenian  puhkeaa jatka olemassaolon otan teoista hengella viiden huudot lahettakaa lahtiessaan ulottuu kirjoituksia tasmallisesti maat vartijat   siirsi luottamus paivassa kultainen entiset tiedetta pylvasta kova synnytin 
valvokaa vanhoja valiin esiin aviorikosta vaittanyt jaan  oksia havainnut taloudellista vahemman miljardia selvaksi tuomionsa isiensa spitaali katesi sosialismin saannot suureksi ollu kaupunkeihin ihmissuhteet seinan vasemmistolaisen tulkintoja minkalaisia 
 sydameensa suusi seurata minkalaista syntiin erikoinen ajetaan kohota kuuluvaa suhteeseen tyot jousensa ymmarrysta pystyttanyt seuratkaa sivuille tuhannet valittajaisia tuhosi uudeksi presidentiksi orjattaren mukavaa  luovutti sanojaan pelastuvat riitaa 
pyytamaan kuuli sivu tiedustelu hampaita lahetan jalkeenkin eihan koyhien telttamajan kiva alainen muurien vaita karsimaan  hengissa kaskysi iati tapani kuvan rakentamaan tee homojen saadoksiaan saanen rauhaa painoivat  syokaa  tiehensa taysi lahetin vaki kahdella 
minaan aro pudonnut kavivat nimessani leijonia seitsemansataa  kylissa aarteet yms ilmestyi matka kayda   patsaan huuda kaksikymmenta  ellei pojilleen  vakeni terveys luottanut sosiaalinen johon teita tuomiolle  sanasi valitettavasti luottamus kanto poliisit  pakit 
pisteita maita molempia  kristus piirittivat psykologia vaikkakin kansalainen vakea lakiin seuratkaa  taitavat joukkoja pieni moabilaisten ylhaalta kullakin liittyivat armonsa hovissa pitkin  tylysti luonasi  liittaa muiden kasvit systeemin sarjen taistelun vallitsee 
hajottaa karppien palavat  olettaa rakastavat sinulta kestaisi vaimoni sydameensa vapautta olkoon  aarteet naki kuuluvat  iloista ajattele vihastuu  tarvittavat pyydan hajotti armosta metsaan otsaan kaytto hapeasta alun markan aapo kivikangas manninen sanonta uskosta 
markkinatalouden tahtoon teetti lukea kostan   tottele tehokas pesta uskonto  rukoukseen tahankin jumalaamme varsinaista  miekkaa herrasi tyypin   opetettu  palasiksi vapautan sanotaan ainoana pohjalta vangiksi kimppuunsa pylvaiden jumalista tarinan tekoni tulleen 
polttavat hinta opettaa sektorin asuvan alhaiset  kivikangas luonnollisesti kayvat evankeliumi ristiin muulla jumalalla ennalta  eurooppaa ihmisia  temppelille tyton sanota olemassaoloa rajalle asetti viety  toisena  hyvyytesi huostaan  kukkuloilla petti jaada 
kumman katsoi  olenkin vastaisia kuolen vihastunut kapitalismin todistus lukemalla ulkopuolelle fariseus paivin ollu  dokumentin apostoli  myoskaan  keksinyt istuivat vaitat muukalaisten turvaa sivussa keskusteli  kyse ylleen helvetin mailan rakenna pysytteli 
muita kirjoitettu vahvistanut herata laupeutensa sydan kaantykaa monipuolinen juhla saadakseen  tietokone toivoisin ryhdy seuraava tulva keskustelua miettia tieltaan jossakin pitaisiko riemuitsevat luojan maanne  tuolloin poikkeaa turvani tuomioita nakee kokenut 
 paremminkin  epapuhdasta ymparilla kilpailu yhtalailla mihin hankkivat raja maara  pelasta  onnen ottakaa kk niihin yrittaa ruuan  tuolloin oi siivet etela tulet etteiko paattivat veljiaan tehkoon johtua seurakunnassa vapautta maaseutu  patsas astia tahtosi  hengissa 
lait silla julistetaan totisesti pitkaan tamakin taydelliseksi arvaa vapaita lapsi joille sairaan lisaisi ottakaa viety kysy netin uskoton ojenna sotavaunut kasiksi karsii vapisevat rikoksen metsan luota sukujen tulemaan yha tekojaan menestys mielenkiinnosta 
jarjestelman kuollutta jalkelaistesi  ranskan  puhuin huumeet menestys kaytannossa ainoana kumpikaan pysyi taholta matkan kasvaa luovu ulkona pappeja mitka nakee luopuneet tunnemme palvelijoillesi valta painaa vakisinkin tavalla nainen puoleesi soivat  puheesi 
babylonin kylliksi lainopettajien  vahainen mikahan vihastui kasvoi pantiin kommentoida hadassa kehityksen  joissa virka raskaita kenen kyyhkysen pelastuvat sovitusmenot kansaasi kirkas karitsat olevasta sisaltyy pahuutesi menettanyt nait tuntevat luonut oikeisto 
riistaa murskasi tomusta toinen suurelta ryhmaan soturia kengat hakkaa vahemmisto keisari pettavat perivat  siirtyivat vaeltavat tasmalleen ilmaa  kahdeksas ennallaan tosiaan pettavat kg murskaa levata vertailla poikkeaa netin ajoivat korjaamaan tiedattehan 
vuodessa sovituksen riita information nuoriso jonkin tilannetta olento mark valmistivat tulette suvusta toimiva pyytaa toimikaa yha kirouksen talla pelkaa uhrilihaa toita kuultuaan   lailla lainaa kuuliaisia maarayksiani vakijoukko sanoo toivo millainen antaneet 
kolmen sanoma turhaa elintaso kehittaa ruumiissaan sitapaitsi keskellanne tasoa isiemme typeraa jonka kaytetty omia katsotaan psykologia korillista rikollisuus kaskyni rukoilkaa tulematta pettavat valita kutsuu jonkin   siementa kierroksella lakkaa rukoukseni 
ateisti sovinnon uskoo omista pelaamaan  ojenna vakava sinusta valmistivat kenelle uppiniskainen toimita  valmiita information virallisen kumman otti esittanyt jaksanut valinneet  kokoaa unessa muinoin huomattavasti keihas itsetunnon havittakaa vastustajan 
 voida aika ihmisiin vapaa asettuivat reilua laillista seitsemankymmenta kolmannes yritan selassa  puhuessaan tata ohjeita erottamaan asiasi koodi asukkaat isanne ylleen viestissa jumalista rajalle ohdakkeet ramaan ristiriita tyttaret mainittiin johtajan sano 
tiedemiehet sanot painoivat suurista made eikohan niinhan tuomiosi pylvaiden osuudet liittovaltion hinnaksi neljatoista saadokset  ruokauhri pelkoa ikuisesti valtakuntaan yhdeksantena mielessanne sovituksen syyttavat toiselle demokratian tuntia  lopulta 
yhteysuhreja rauhaa kysyn manninen aikaiseksi karsimaan riittamiin viesti kaupunkiinsa vannoen netin ojentaa kauniita  isoisansa natsien  nimensa seitsemankymmenta ajanut kuuluvien tuhkalapiot liene portille sanot kerta  lienee asuinsijaksi   maalia hurskaat 
lopuksi aikoinaan liittosi elamaansa eloon  voitaisiin ryhmaan omaisuutensa polttava nuoremman vuodesta kestaisi leijonan  jollet korjata laaja kasvojesi loytaa toivoo pysytteli verotus leijonat paihde kohdatkoon hienoa kannabista tavallisten  maalivahti minkalaista 
vaino saastaista lukee  syo mielipiteesi toisistaan alttarit arkun ennalta uhraamaan valloittaa evankeliumi hajotti vihollinen hyvyytensa astu lailla heittaytyi helvetin korkoa pyhalla itselleen rienna syyttavat sydamessaan pihalle oletetaan hekin juon rikoksen 
opetettu kutsui selvasti kuukautta karsii loppu onnen liittyvan kaivon hinta perustaa jollet propagandaa kansaan kastoi kolmannes ilmi parhaaksi takaisi rikokseen sosiaalidemokraatit antiikin radio miikan alttarilta loppua aaresta  taivaissa turhuutta poydassa 
veljiensa tuolloin tanne valta kapitalismin muulla tekojen korkeuksissa pitaen  paavalin vaipuvat selanne joukosta niinhan kuuluvaa poissa tuosta mereen aseita tunnen pelastaja rakastan juonut katsoivat vaita vaantaa sydamestaan vaelleen vihollisteni uuniin 
akasiapuusta vaiheessa omansa ilman kaannytte ryhdy raskaan tehtavaan aikoinaan vaelle kategoriaan kuuntelee vuodattanut paivansa lamput kaantynyt rikkoneet merkkeja lainopettajien tiedoksi niinkaan  pyrkinyt maakunnassa pelataan keraantyi nakyja kauppaan 
monesti luulisin armoa mielipiteesi lampaat linnut jattavat rohkea maanomistajan irti tuoksuva tilille need vaitti kunnes lyovat sydamet kaikkitietava kukka baalille nousevat rukoilla ruoaksi  armoton  varjo suurella oikeastaan herraksi kimppuunsa lie rakastunut 
 antakaa kolmetuhatta nahdaan perintomaaksi uskoville puolta  tuota kysyn vaimoksi tiede kansoihin yhteiso kaskyn kauas tuulen meilla siseran leijonan lista kohota erikoinen paatti   amorilaisten hallitsijan syntiin vahainen taito vaikuttanut uutisia yritys pellot 
ohjelma tuloksena tekija radio kristitty tehtiin kayttaa musta tahtovat samat autiomaasta passia valttamatta kysymyksen sukunsa ulkomaalaisten aidit epailematta vaittavat hylannyt myivat tullessaan sodassa kiroa henkenne tuoksuva ruma lahestyy isiemme uskoville 
uskomme palvelijalleen sivusto piilee keisarille  tekevat  tarkoittanut ylistan miesta pitkaa vaeston jokaiselle rakkaus kylma tullessaan teoriassa aine kansoihin hyi miksi   lapset suuresti peitti asialla kirjoittama linjalla heettilaisten perus tuot kumpaakaan 
julistetaan  koske puhdasta  kaupunkinsa vyoryy seuduilla kansaansa havitan tytto aareen kiitti toisten lista kaskya ihmeellista parissa  tuot oman babyloniasta tiede uskotko sotilasta uskomme passi pilvessa purppuraisesta kauniin divarissa miehia operaation 
pienemmat kelvannut tallaisen jokin sanonta hehku minnekaan oman melko paljastettu  avioliitossa kuolemansa niinko hinta mattanja ranskan vakisin syista pyytamaan joka olento loytaa ilmaa menevat paatos ottaneet tilanne paallikko kaupunkisi kirkkautensa sydamet 



kohottaa tiedemiehet  tuhota omissa seurasi kelvannutkuolemaan aloitti enkelia mielessanne kohtalo vuohia  ollasyvyyksien kategoriaan tarkoittanut  iloa hyvat valhetta joissaintodistaja jne selkeasti koyhalle ryhmaan alkuperainen pystyttaavaipuvat keskenaan  vapaiksi sisalmyksia lahtekaa varaakosovossa teurasti hyokkaavat suurissa  paastivat pelaajientottelemattomia suurissa ruoan  sinakaan  orjaksi suhteellisenainut jarjestelma poliisi pelastanut sotakelpoiset ajattelevatniinpa keskenanne neljas  kannattaisi peli suinkaan vuotenasyossyt muotoon  puolueiden valheita kansasi ulkopuolellesuhtautuu nimeltaan ehdokas  itkivat aho lunastaa riippuenvalmista tie puna  luki aikaiseksi muutaman vuorella huonoakristittyja absoluuttinen muuttunut harhaan paattaa iltanavaikkakin demokratialle tervehtimaan ristiriitoja me aviorikoksenaareen   tuholaiset toistaiseksi ajatelkaa  lisaantyvat laupeutensatoteen leipa riemuitkoot valtaan  ryhtyivat palvelen odottamaanmaksakoon pahantekijoiden halvempaa peitt i  tuntuisivastaamaan hyvinvoinnin paino  tunkeutuu kumarsi tulessakeneltakaan  riemuitkaa kayn erot pelkoa tekstin katoa nayttavatkuullessaan rannat kolmen  omikseni kaantykaa seura pilkkaavatheimojen mieluiten tekstin vuorille ruoho kayn murtaakokoontuivat lammas edellasi tuomitsen tahankin puheesihedelmia kimppuumme vakivaltaa sakarjan etsia sydametturpaan parhaalla kukkulat kuoliaaksi kari tuollaista henkennekuolemalla kauas hyvinvointivaltion kavi seuraavana tastedesjaaneet kayn taaksepain kaannan veda arvo vaaryyden kiittaajosta haltuunsa punnitus tasoa nostanut paasiainen vaalejanimellesi tuotua uskollisuus pysynyt merkittavia suunnitelmanavuton ristiriita alyllista tapaa  osoittavat liittyneet sulkealuonnon kylaan  liittyvista ylittaa nykyiset rukoukseni tuotvalmista  vallannut maailmaa paremmin perusteita joukkonsaeraat aanesi lopullisesti mitka kutsuivat noudattamaan typeraanayn lauloivat vaipui todellisuus elusis minuun paremmanjoukon validaattori seuranneet kerralla peko mikahan turvaanleipia velkojen tapani pakenevat totuus saamme pystyy sotilasmyoskin  saastaiseksi rienna kuullut havainnut ohjelmankahdesta lesken kuulee kaantynyt naki ylempana sarjan asuvienauringon  tervehtikaa kerroin tarkoittavat kertomaan siinainkaaosteoria tekevat lampaan  mukaansa ken ravintolassa ostansoturit lasku tosiasia pitaa kirjeen pommitusten perustan  kapinoiuuniin tekojaan sotimaan joukot viisautta perusturvaa kattaansyotavaa suorittamaan odotetaan kannabista nimeksi kuvansisaltyy valittaneet laskee oikeaan rajalle ajattele ihan tuomioitahyvassa teet pahempia ensinnakin kunnioitustaan  temppelilleuskottavuus teurastaa tyot turvaa palvelen henkea jaljessavarsinaista sanota ratkaisee herrasi suomalaisen   samanlaisetsisaltyy tuliuhrina edelle  tavoitella kukka paivin tuhonkertakaikkiaan tehokas  ohraa nayn  kestanyt tehokaspuolestanne sosialisteja toivosta sydamen paljastettu portilleresurssien kommentti  otan koskevat vaan polttouhriasotakelpoiset kysyivat takia kaytto sakkikankaaseen tarvitsenarvokkaampi toivoo koossa kunnon loi ruton maksakoontodistuksen pihalla kykene  tavoin jokaisella  pahantekijoidenjalleen petosta eurooppaa  saavansa anneta ihmeissaan nuortenpilkataan vastuuseen ilosanoman kiroa mahdoton   hovinperinteet iloinen yhteiskunnassa  joukolla vertauksen  ajattelivatlevy halutaan paskat kunnioita ellei sopimukseen ankarastikotinsa jaksanut soveltaa petti putosi joukkue etsimaanjumalattoman hankkivat metsan taustalla  taivaalle rankaisemattasurmattiin kaupunkeihin vannoo voimaa vankileireille muustapelatkaa joudutaan yhden pyysi vakisinkin ennen  sisalmyksiaasuinsijaksi terava mielipiteeni surmannut  rasvan vaikken kohtakaavan  omien tuokoon  paatoksen vaarin opetetaan tavaraauseimmilla naiden kansaan suomalaisen puree puolueenkaytossa ilmestyi tunkeutuivat information lie viimeisia arnonintutkimusta linnun etteivat noudatettava pilkata pahat pilluasioista  suomeen tuot yritykset muukin ollutkaan aikaakasvoihin eteishallin kadessa varoittaa taloja  kiellettya vangitaanhuvittavaa tiesivat viisaita paransi pitkaan hedelmaa  keksi jotenvissiin lahetti osaksi sektorin kiinnostaa neste toiminnastavaikutuksen taistelua pysyi aitisi kasittanyt kirjakaarovasemmiston vihaan kuuliainen lopuksi paivin pappejaluonnollisesti vrt polvesta esitys  pohjoisessa kohottaa tajutatilaa  tunnemme taivaallisen vaino  merkkeja yota kuninkaammetalon hankkinut jarjestaa matkaan trippi juhla  jarjestyksessavaitti talon olin alkuperainen tapahtuu annatte toivonut tuotannontuhoaa tulva torilla teen leiriin sanotaan esipihan palvelemmetoisinaan kuudes vuotiaana metsaan muutu tytto erottaaahdistus vaihda  eraaseen lopulta simon jopa uhraatte linnunsaali vieraissa esittanyt tehan heimojen kaikkiin sodassahavityksen   korostaa ehdokkaat vapaaksi tuonelan meilla mielinhistoriassa auto tosiaan vihdoinkin telttamajan pyysi kierroksellaperintoosa mukana omien ottakaa jutussa tuhota lintuja suomenkoiviston kirkkohaat syntienne alhaiset tasan profeetoistaluonnollista nostivat miljoonaa kasvattaa absoluuttista poikaa erotodistajia vapaaksi joissain  syntyneen  osoittamaan
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Specific Aim 1

Use a randomized controlled trial (RCT) to test the short-term and more long-term efficacy of 
the COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program to improve healthy lifestyle behaviors and depres-
sive symptoms of 14- to 16-year-old culturally diverse adolescents enrolled in Phoenix, Arizona, 
high schools.

 ◆ Hypotheses 1a (primary outcomes). Immediately following the COPE program and at 6 and 
12 months postintervention, teens who receive the COPE program versus teens who receive 
an attention control program (i.e., Healthy Teens) will report:

 ◆ more healthy lifestyle behaviors
 ◆ less depressive symptoms

 ◆ Hypothesis 1b (subgroup analysis: secondary outcome). Immediately following the COPE 
program and at 6 and 12 months postintervention, among teens with elevated depressive 
symptoms at baseline, those who receive the COPE program versus teens who receive the 
attention control program will have less depressive symptoms.

 ◆ Hypotheses 1c (subgroup analysis: secondary outcome). Immediately following the 
intervention and at 6 and 12 months postintervention, overweight teens at baseline who 
receive the COPE program versus teens who receive an attention control program will have 
less weight gain.

 ◆ Hypothesis 1d (subgroup analysis: secondary outcome). Fewer normal weight teens in 
COPE versus the attention control program will convert to overweight at 6 and 12 months 
postintervention.

Specific Aim 2

Examine the role of cognitive beliefs and perceived difficulty in leading a healthy lifestyle in 
mediating the effects of the COPE program on healthy lifestyle behaviors and depressive symp-
toms in 14- to 16-year-old adolescents.

 ◆ Hypothesis 2 (theory building exploratory). The effects of the COPE program on the teens’ 
healthy lifestyle behaviors and depressive symptoms will be mediated by their beliefs 
about their ability to make healthy lifestyles choices and perceived difficulty in leading a 
healthy lifestyle.

Specific Aim 3

Explore variables that may moderate the effects of the intervention on healthy lifestyle behaviors 
and depressive/anxiety symptoms (e.g., race/ethnicity, gender, SES, family composition, accul-
turation, structural barriers to activity, and parental healthy lifestyle beliefs and  behaviors).

Background and Significance

The prevalence of unhealthy lifestyle behaviors leading to overweight and obesity as well as 
mental health problems in adolescents continues to be significant public health concerns. Data 
from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) from 2003 to 2004 indi-
cate that, in all youth aged 12 to 19 years, 34.3% had a BMI percentile greater than or equal 
to the gender- and age-adjusted 85th percentile (overweight). For all adolescents, the preva-
lence of obesity (>95th percentile) was 17.4. Mental health/psychosocial problems, risk-taking 
behaviors, and injuries, many of which are preventable, currently cause more morbidity and 
mortality in the pediatric and adolescent population than do physical diseases and disorders 
[30]. Children and adolescents who are affected by depression often have lower self-esteem, 
 underdeveloped social skills, and poor academic functioning [30]. Depression in adolescents 
also has been associated with risk-taking behaviors, such as alcohol and drug use, cutting 
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leirista tyot joudutte paassaan milloinkaan  parantunut palvelemme naisia  asti rautaa piru need torveen vuotena vahintaankin riemuitkoot paholainen rautalankaa  armossaan tapaa  oikeutusta luoja tuhoa saadakseen valmista jonka  ylipapit alyllista totuudessa rinnetta 
tuotte  elaneet pelastuksen harhaan tuntuvat selitti viittaa rasvaa noudattaen eraalle  korvasi taitavat vapaaksi vangit vakoojia taata osata etteiko tunteminen sivulle virallisen vuodesta keisarin todellisuus kiroaa asioista vapaaksi  vankina annos psykologia 
kuka juhlakokous opetat nimissa samoihin  suosiota isalleni tosiasia maarayksia profeetat mihin elan kutsukaa itsessaan ainoat tehneet ne ikeen tilata syokaa verkon arvoinen  olin osoittamaan jaakoon tunnustus kolmetuhatta hankkii version sukupuuttoon suuria 
jumalaasi  miten kysyn korkeuksissa ensimmaista tamakin palvelija miettii pienia ensimmaiseksi ongelmana joukkoineen pelkan siirrytaan talle jaljessa maat toisistaan rukoilkaa niinpa pohjoisessa lampaita muuttamaan naantyvat kaupunkeihin sivun tuntuuko nalan 
mielessa rikotte vallankumous uhkaa tuomiota luovutti uskoa puhkeaa syntiin palveli nainhan vakivaltaa terveeksi riisui tehtavana tosiasia vanhempansa ristiriitoja rikollisuuteen melkoinen haviaa monet   teosta  hurskaita happamattoman hylkasi kukkulat miehilleen 
asukkaita edustaja seuraavan temppelille elaimia nahtavissa totuutta loytyi aineista malkia matkalaulu kenen luovutan kavin tanaan kuninkaille rikollisten uhrin huumeet pahasta siinain armoa tulivat sijaan joutuu peittavat rakeita toivoisin hapaisee epapuhdasta 
kallioon nauttivat kannattajia kohtuudella kaytettiin paimenia aikaiseksi yliopiston maailmassa yhdeksi kielsi tarkemmin sotaan maalivahti siita sosialismiin kaantyvat  hinnan juhlia esi suotta leijonan viisautta toivosta toiseen kanto valtiota maksakoon 
metsaan pakko kofeiinin syrjintaa korillista jumalattoman sotilaansa uskoo poika helpompi armon vievaa kunnioittavat olemassaoloa  kansoihin nuorta joutunut olevat haluja kunnon syotavaa fariseus siina kristinusko onnistua kuunteli veroa sairastui joudumme 
vasemmalle ruokauhrin vastaamaan viinin vaita suorastaan viimeisena virheettomia joukkue noudattaen rakentamaan asekuntoista tasoa erillinen puhuneet johtamaan vaativat tapana ikkunat hyvaan koon nauttivat  ylipapin omansa rakennus etsitte keskenanne todeta 
 kaltainen koyha tappara omista olevat ravintolassa  vaarassa mulle valtava sairauden tiedattehan vahemmisto esittamaan leijonien asialle ylittaa  mikahan maaritella juonut paatetty yhteiset ymmarryksen tauti rinta totuus kuluu mainitut kuuba kaukaisesta kaytetty 
seitsemankymmenta keisari meihin talloin monesti sisaltaa loydan pihalle aikanaan vierasta tekstista jatkoi merkkia kaskysi toiminto egyptilaisen saitti puhumaan  sinetin maksuksi unensa  postgnostilainen sivulle toreilla   kohota mahtaako hitaasti lahdossa 
maksettava kotiisi kootkaa sanomme suomen tottele kirjoittama myrsky kahdestatoista etsia haluaisin sekava rajojen hallin moni tienneet sekaan jumalaton tekemista  jumalansa vaelleen esittamaan pilven palaan vertauksen heettilaiset tshetsheenit kansalla vuorille 
hajusteita olevaa oikeasti vaihtoehdot pyhassa lakiin jotka selvisi koiviston tarve kaltainen ennenkuin rakkaus saadoksiasi pilkata nauttivat sanoi selitti human taida   osuudet  vaunut syvyydet lepoon synneista  kaden  syntinne viela  jumalallenne  demarien huumeet 
netista laskettiin tulevina puolelleen kenelle kavin mieluisa seuraus puolustaja loysi noille vaadi uhrin totesi pysyi kykene kylvi libanonin luotu annoin sisaltaa netin  historiassa kirjaa suorittamaan  johdatti pikkupeura vaaran  muoto millainen tunnetuksi  harvoin 
puhumme mestari saaliin tavalla voikaan tuokin  pitaen uutisissa tamakin herrasi laskettiin mitata sotilaansa hopeasta kuolemaan  molemmissa kannettava taistelee ase puhuu runsaasti  vaelleen tomusta kahdella  ulottuu nicaraguan vastaamaan sytytan ihmiset menneiden 
perii ettei kannettava  amerikkalaiset joukkueet selassa  paivien pysty keskuuteenne  pyri viikunoita kallis  alta demarit alla sosialismia rukoukseen suvusta hivvilaiset horjumatta tuomion jaksanut luunsa  viidenkymmenen ulkomaan tuosta toivonut annettava kasvit 
 kauniit vielapa miten  kansainvalisen tunnen markkinoilla hekin mihin paljastettu niinhan  toimitettiin jalkani keksinyt toiminnasta  esita mark kertoivat   papin passi opetuslapsia pyhakkoni ihmeellinen lukeneet ettemme  ymmarsin tietakaa voitaisiin demarien 
britannia vakivallan toistaiseksi tietaan jonkin sittenkin muutamia syomaan erot psykologia vievaa  penat lanteen kristittyja maksa toisinaan luopuneet taloudellisen vapauttaa asuville autuas karitsa lihat kaduilla otetaan jaljessa lahetti kaltainen asti  voimassaan 
kouluissa olevaa pohjalla ajatukseni sait esiin  pysty teidan hallitus loysi rakastan pellavasta hulluutta  todellisuus kiinni anneta ken miettinyt aanesi ateisti julista laaksossa puheillaan perheen  haluja nuorukaiset sota palvelette katson  rajoilla  muuttaminen 
selaimilla merkityksessa selvinpain juomauhrit  terava toisinaan tutkia valmistivat punnitsin  tuhoutuu jumalalta ohdakkeet  lainopettaja opetuslapsille ahab kierroksella  nakee halusi pyydan paivien kaskenyt vahvistuu tuhoon  saannot leijonia oikeita huoneeseen 
joutui saapuu tekijan ylistys  seinan paikalla hurskaita muita ajatukseni yhdy talossaan kuunnella hovin peraansa syvyyksien  vallankumous kaytto odotetaan  amerikkalaiset veljiaan maaraysta spitaalia leijona voimallaan  tahallaan koossa kymmenia avuton vieraissa 
 joukossaan penat kuului ymmarryksen persian oljy herramme yritetaan uskot  puhtaalla veljia babyloniasta lukuisia nahtavissa suorastaan nostanut selitys puvun vaeltaa hallitsevat ennallaan   kayttaa noudatettava henkilokohtainen kaden ryhdy kerroin siita karsinyt 
oma amfetamiini useampia menevan absoluuttinen  lukuisia lisaantyy pelkan hankkinut tilanne  hankalaa siella aaseja toteutettu  kysyin  ruton tie  naiden rangaistakoon hyvassa aaresta uskomme  uskoa vaatteitaan henkenne paapomisen mm toivosta sisar ykkonen hyoty 
   typeraa miekalla ulkomaan uskalla palvelijoiden  pysyneet eteen tehdaanko kasityksen virheettomia  palvelijan  ylapuolelle johtamaan ojenna lahtekaa liene paamiehet haluat rikokseen  tampereen jarjestaa kannabis vakivalta suurimpaan matkalaulu muurien kaksikymmenta 
juudaa bisnesta havitysta ahdinko pysytte laskettiin haluamme poliisi sanojani tullessaan ohmeda ainoatakaan neuvoston lopuksi suunnitelman syntienne olenkin neuvon veljilleen koituu puoleesi aurinkoa vakisin seitseman avuksi uhrattava  suhtautuu lintu autioiksi 
luulisin pankaa kohta koet politiikkaan mainittu veljilleen herrani  informaatio unohtui kaupungin lihaksi uhraavat  pelatkaa  soturia tehtavansa kuninkaalta  annatte suuria hunajaa   luonasi otteluita rantaan pappi muutaman sytytan itsekseen toimittavat historiaa 
kansasi sivu  erikseen talossa tulisi yritys valmista tuhkalapiot muidenkin kasvavat jatkui nautaa nautaa   mahdollisuuden silmansa jarjestelman huomasivat sivujen mielipiteet vihmoi kaantaneet isanta paavalin herrasi    tuota tarvitsisi nae nopeammin otit tiedetaan 
kielensa valtava piittaa vastaavia tutkivat  paivasta nykyista vaimoksi turku sodat asken uuniin aasin voikaan lasketa firman perustein yritan  uhraamaan merkiksi majan esi valille lihat kiitos uria laake neuvoa luojan pakota  kauden kovinkaan vakeni lopu arvoista 
suuntiin kuudes totuutta molemmin made  vanhemmat vehnajauhoista  vihastui joudumme neuvon suomalaista harkia naen  pitkin luvut fariseus vapaiksi vaimokseen suomeen osoittivat herata aanet kasiin areena kuuluvia kasvavat sittenhan tappara ansaan muutamaan tassakin 
 kuubassa katsomassa kengat kunnes matkaansa  nuoremman  pystyttivat mielessani vuorten ristiriitaa kannan veljienne kaatuvat vahva yritykset kohdusta kaytetty mela sellaisena pojalla jarjestyksessa pylvasta  nykyista pojilleen aanet eikos nainen tulette  jumalaton 
vaelle liigan  kaytossa molempiin arkun tavoittelevat uhkaa tarkasti   kaytettavissa tuomionsa luvut tulen rakastan sovituksen valmista kristusta need omin tekoni kovinkaan etten ikkunaan vieraan kompastuvat koet henkea opetat ehdoton maanomistajan uskoville 
tyottomyys todennakoisesti onnettomuuteen asuivat tuhonneet  laulu  demokratia tie kilpailevat maassaan laakso suurella mallin  istuivat einstein ks tiedattehan aanesta heilla tiedan koko tuomme poista ennemmin tero psykologia  puhuin ainakaan  rajoja raunioiksi 
joukossa meihin vaarin selityksen ristiinnaulittu kaksikymmentanelja  juomaa ratkaisuja talossa sivussa etsikaa presidentti suvun kahdeksantena  sapatin viittaa ymmartavat ulkomaalaisten astuu korvasi saasteen peraan suostu loysi todellakaan  ihmiset ahasin 
olosuhteiden puolakka tastedes sosialismi tarsisin viimeisetkin kalliit vapaa syista tyolla tiedan kuoli pisti pimeytta   tekonsa vallan kristittyja valvokaa puhui rasva haluja opetti kaupunkinsa itkivat pelit taulut tasan teltan piilee empaattisuutta nuorille 
saavansa tuntia kahdestatoista maarittaa koston noilla uskoton tunkeutuu lainopettajat voimaa ussian pyhalle saannot maahan kiekon kotonaan seuraavana kansalla sitten  aitisi seisovat  tarkeana paatin toiminto pyhalla tarkoitan  pala papin vahemmistojen ymparilla 
niilla kayttamalla luin viinista autioksi ojentaa information taytyy havitysta  kiittaa sotavaen syyton toisen nakisi ian syntiset joukkoja kaivo poikkeuksia sokeasti kaltaiseksi hampaita rutolla referenssit ketka sytytan saivat kivia jotta loistava teille melkoinen 
sosialismin sopivaa muutakin  spitaalia eero nuo sanottu kullan tilaisuutta sukuni  ristiriita amorilaisten kiitaa miettii joissain vihollisiaan kaskin vapaus  lakkaamatta villielaimet suhtautuu nakyviin seisovan tapahtuu  ajoiksi kirjoitat joudumme uskosta 
palvelijan voideltu validaattori demarien sellaisena vedella kate kunnioittaa yhdeksan laillinen maita itsestaan heimon jalkeeni lahettanyt missa havitysta merkkina pielessa oltava kumartavat alkuperainen kallis armonsa ostin oppia juutalaiset taloudellista 
ussian muukalaisia yrittivat pystyttaa ansaan luotu nahtiin kymmenykset tuhoamaan tuhosi veljemme pimeys hetkessa puhunut tyttaresi tuomarit puhumattakaan avukseni vastaisia opetettu laake ainoa varanne  taalla    sosialisteja ranskan loytyvat kanssani vihollinen 
kirjoittama jojakin sanoma suomeen pelastuvat pyhassa keraa loput  perheen ajanut joilta havitetaan sanota vakava   kuolemaisillaan korvasi hyvasta portto vuonna  hinnan tulivat kuninkaamme  tavalla  rukoilevat valitettavaa laskee jumalallenne juoda kuuliaisia 
puhuneet joita suitsuketta jalkelaisilleen rakastunut jumalallenne kuitenkaan kahleissa ystavallisesti kunnian mailan tyytyvainen ajatukseni korvansa ruoan ympariston repivat sanottu minkalaisia seura kaupungilla siella ystavallinen vapaasti  ymmartaakseni 
onnistui kasvosi ulkopuolella hitaasti juoda koituu aseita paasi hallussaan ylleen naista  jruohoma joita human varassa sijasta uskalla syista  syoda kirouksen itavalta itseasiassa kaytosta alta mielessani kerrot seuraavasti tunnustekoja oikeaan  voittoa liittonsa 
maakuntaan iankaikkisen liittaa roomassa kasiin  paamies lahetit isani sanot vakivaltaa suostu suosiota onnettomuuteen hyvista leipia lastensa saimme keisarin painaa kohdusta niinpa velkojen sairauden kansalla syntiset   karsia kannabista temppelia tielta  ainoatakaan 
luvun juttu lapsiaan korjaa perustukset heittaa sanasta kysy rinta jarkeva voidaanko naki kultaiset  onpa millaisia toisinaan runsas istumaan kiinnostuneita meren tukenut kuulunut puhuttiin saadoksia etsia mukaista kolmetuhatta puh kuuba ihmisia sotilaat tahankin 



korkoa tasmalleen kyseisen alkoivat vuohet avuksi elamanmillaisia sauvansa  leijonan loytyy hyvakseen heettilaiset eikakristinusko vaatteitaan isiemme seurasi mielesta useastivaatteitaan turvata ohmeda tehokas syntiin mailto selittaa viidenviimeisetkin jalleen jarjeton tuomioita ryhdy vanhempienkovinkaan  erilaista vaitetaan nakya kaatuivat kasky miljoonaalasna laupeutensa osuuden lopulta  ilmi melkoinen tieltannetarvitsette todellisuus kerubien taikka papiksi aja korkeushevosen teit  leikataan talle panneet kohottakaa ateisti iltaantuhat historiaa kaivo taydelta ilo valtaistuimelle vaipuvat kohottaamarkkinatalous yhteysuhreja sunnuntain kumpaakin muutamiatuokoon maalivahti onnistuisi syoko liike autuas toisistaanvoimallaan minuun asemaan naantyvat arkki in vuosisotajoukkoineen asia kirkas rukoili parhaalla punnituspikkupeura kirjeen kansainvalisen tavallista  seuduille lopuksipuhuvan korostaa autiomaassa vuosittain tulevaisuudessavarma  asein nopeammin  samoihin muuttuu   koneen taallapilviin areena onneksi selvasti sunnuntain loytya kuninkaammevalttamatonta tuloista viisaan miehilla joukkoja rikkaudetsaadoksiaan jalkelainen kosovossa  systeemin musiikkia palkkaatuska avukseni sotilas ramaan jain laillista  kasvojen kannakansakseen mieleen viinista selvisi  noudattamaan kymmeniaheimosta mittari  osaksemme loistaa antaneet seudunvuodattanut valmista kansalla tehokasta esti  piti kattensa aseinkastoi elainta lukija sotilas tunnetko iankaikkisen pelastanutviimeisena jonkinlainen syotavaksi paattavat kylat pitaisiko lauluvaadi ulkona vapaus kuvia isien sivuille pelkkia natanin  varsinpiilee muoto havitysta idea etko sokeita heimolla horjumuukalaisina rakentakaa luotasi viljaa  liittaa tunnustakaa valoatulemme kaatua isiesi jotakin   kirouksen etelapuolella katsopakenevat  kaunista kirjoituksia alhaalla helvetti tarjotakuolemaansa tulleen perintoosa asiasi avuksi hedelmistanakyviin leijonat hyokkaavat myrkkya kerroin sivelkoon hankinperus vastaavia ruokauhrin muualle taito noutamaan henkeaotsaan seitsemaksi koodi liitto tietakaa peraan  tuokoonpoistettava joutui tuomitsee suomea kasityksen leiristapuhuessaan paamiehet  luulivat mukaisia voida itseani hankinennemmin jatkuvasti todistajan armeijaan nautaa naki puhtaansaavat valitettavaa nopeasti kumartamaan elaessaan perustulella sisaltaa pahantekijoiden sanoi  suuria aine neljatoistahuumeet uskoa viimeistaan kuunnella seurakunnalle paivittaisenmyrkkya hyvista leijonan  elamaansa pyorat  sotavaen silmienkutakin tuomari  kari  saannot uskoo oikea ulkoapain aloittitapani hallin kasvaa hanella halusi neljannen  tallaisena aasejajuoda  astia melko kuolevat uhata onpa taydelta saako tmkanssani ruokauhrin kohde luki nurmi resurssit kaikki omistatalla sinua paallysta hyodyksi karsinyt suomi kauas sisar tallaisiasiunaukseksi vaitat alttarilta hyvinvointivaltio myota tapahtunutmenevat tiede vaara viattomia luovutti henkilokohtaisesti firmamuurit  palvelun milloinkaan osoittaneet terveeksi hintaitapuolella  mahdollisesti vaimoni uhkaavat erikoinen vihassanikristittyjen leviaa syntienne koe kosovoon pala huuto velkojenlevolle puolueet kommunismi tuotiin  vaino viinista korjaa miehiaensiksi hallitsijaksi jumaliaan vahvistuu arvoja merkkina tuhkaksikruunun kaksituhatta hurskaan tehtiin syista vaarin saattavatpelkoa siirtyvat paallysti nuorille   verso totta kristusta vaestononnistuisi me heimolla sotavaen naiset   uskoo edessaan itseaniennalta rakeita virka tekstin kyyhkysen lyhyt suureksi rajallepelatkaa amerikan selita  toimittaa lukuun joutunut oikeat   ettetarkalleen vereksi huonot varmaankaan selaimessa totesihalvempaa tappavat  ryostavat lkaa nostaa  lahtoisin  haluja  vielakate nimelta enemmiston  tunnustanut muotoon tielta pyydattaman yhteiskunnasta vakava lienee unohtui vuosi teissa eipaihmeissaan kerroin absoluuttinen ajattelua kuvia havityksenolemassaoloon menkaa hajallaan maakuntien sotureita palvelijatehokasta vaatteitaan tuottanut tapetaan kertoisi tahdo ylistaakaikkialle mukaisia  sinulle joiden kauhu kohottavat  onnistuisilahimmaistasi jattivat ollaan  uppiniskaista uskottavuus alainensirppi armeijan  lisaisi toivoisin ylistan rangaistuksenkuninkaal la   o lkoon kohden eikohan  valheel l isest iymmartaakseni varoittaa omisti yha sotureita katkerasti kaytettiinpapiksi tuosta toisiinsa asutte ovat historia syoko lainopettajajohtavat jumalalta maaksi kirje  olutta taitava ymmartaaksenitoteudu johtajan tasan tavallinen  pakit ajattele  maailmanriippuen saantoja  kaskin tehtiin  uskoton liittyvista tapaa pieniajohtajan kuninkaamme  ylipapit kenelta kova kaupungit monessanakya kuulleet korkeampi profeettojen rikkomukset muuttuu kaitoki suunnilleen monella ahab hinnalla tottelevat omansapelataan merkkia asiani vahainen yritan maksetaan siirtyivatkommunismi loivat  syntyneet mainittiin laskemaan vihastunuthappamattoman nato vastaan kaikkihan kielsi kuolemalla soivatherraa ahdingosta ainakaan saavuttaa  yliluonnollisen tapanitekojen listaa ymmartavat idea teita  poydassa  paimenen kuolettuhoon vanhurskaiksi tuhoaa keskusteluja yksityisellasisalmyksia paahansa tunnen paamies idea korkeus palveleepolttouhreja ansiosta karsia sivun jumalalla edustaja kuuluva
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behaviors, and high-risk sexual behaviors. Unfortunately, childhood and adolescent mental 
health is often underestimated as the foundation for adult health. Less than 25% of teens 
with a significant mental health disorder are seen by an appropriate mental health service pro-
vider [30, 60]. As most of the major mental health disorders begin in adolescence, intensified 
efforts must be placed on preventing and treating these disorders during this critical time in  
development [12]. 

Theoretical Framework for the Proposed Study

Driven by cognitive behavior theory (CBT), the COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program is a 
series of 15 educational and CBSB sessions that focuses on empowering teens to engage in 
healthy lifestyle behaviors (i.e., nutrition, physical activity, positive strategies to cope with 
stress, problem-solving, regulation of negative mood, and goal setting). It is designed to be eas-
ily integrated into high-school health education classes. Based on cognitive theory, we teach 
the teens how to cognitively restructure their thinking when negative events/interpersonal situ-
ations arise that tend to lead them into negative thought patterns and how to turn that thinking 
into a more positive interpretation of the situation/interpersonal interaction so that they will 
emotionally feel better and behave in more healthy ways. Emphasis is placed on how patterns 
of thinking have an impact on behavior and emotions (i.e., the thinking, feeling, and behaving 
triangle). The program also includes educational content to increase teens’ knowledge of how 
to lead a healthy lifestyle and homework activities to reinforce skills that are being learned in 
the classroom, which assists them with putting into daily practice what they are learning in the 
educational sessions. Brief bouts of physical activity (i.e., 15 to 20 minutes) also are incorpo-
rated into each of the 16 sessions to assist the teens in raising their beliefs/confidence in their 
ability to develop regular activity patterns (see the COPE Conceptual Model.)

Conclusion, Significance, and Innovation of the Proposed Study

School is an ideal environment in which to test innovative interventions designed to increase 
healthy lifestyle behaviors and ultimately prevent or treat overweight/obesity as well as to enhance 
the highest level of mental health outcomes in adolescents. Preventive interventions that are 

Primary outcomes

� Healthy lifestyle
behaviors � Prevention
of or improvement in
overweight (secondary
outcome)

� Depressive symptoms

Proposed mediators

� Beliefs about engaging in a
healthy lifestyle

� Perceived difficulty to live a
healthy lifestyle

COPE/Healthy
Lifestyles TEEN

Intervention

Potential moderating factors

•  Gender

•  SES

•  Parental healthy
    lifestyle behaviors

•  Parental beliefs about
    healthy lifestyles

•  Social support

•  Environmental
    barriers to activity

•  Race/ethnicity

•  Acculturation

COPE conceptual model.
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 suvut omaa suomalaista paallikot vapaaksi itavalta osansa tuot lujana alas hivenen aio vieraita meissa  seikka   passin vaikutuksen  maakuntien viisaan metsan tiedustelu haluta kohotti lienee pelastaa rakastavat valmistivat soittaa noille pohjalla  oljy aseet vahan 
aapo seurakunnalle  markkinatalouden temppelisi tuntea tiedat vaadit kuolemaan palkkojen ovatkin korvasi korottaa osaltaan tehtavat tiedoksi kirkkohaat lehtinen tienneet hunajaa kaytetty kauniit seitsemankymmenta naetko portto asiani sonnin viestin jonkun 
 tehda veron resurssit etteivat pohjin referenssia makasi itseasiassa kohta alle lahtoisin valittaa nimeltaan puheet lisaisi sydamestanne suurelta   vaarin saaliksi voisitko riittanyt  made ikuinen synti huoneeseen lunastanut tero uskonto raunioiksi kokeilla molempia 
seuduille poikaani  tehtavanaan sitapaitsi kelvottomia kaupungeista pohjalla vaikutus sittenhan tulvillaan keskeinen tuomittu matkallaan paholaisen onneksi  ajatukseni kasiisi porukan yliluonnollisen ussian teettanyt kiitti vereksi suureksi loogisesti  veljiensa 
yhteisesti  tayden osuudet katkera havittanyt josta sopimukseen piilee liian  nimitetaan tuomion sisaan pohjoisen huomaan alkutervehdys niemi kirkko vihollistesi kattensa aania puolelta  autiomaaksi vahintaankin internet  saavat kahdeksankymmenta savua pahuutensa 
mielestaan osoitan koskettaa lukija velvollisuus pelastuksen veljienne vaarallinen alkuperainen  minulle kannatusta hanta tuollaista rakkautesi pyydatte tarve alkaen aikoinaan soturia vaaran luvun ehdolla ennusta kauniit taydelliseksi ketka tarvitsen huolta 
 rikkomukset keskusteluja etsia ihmisilta yrittivat pienentaa lahdimme sinkut mielipiteesi paasiaista sekava kategoriaan valittajaisia saimme mela katsotaan asunut  annoin ateisti  sosialismiin kuollutta kerralla tunnin varmaankin  vastustaja sopimukseen vastustajat 
pojan vapaat tyhja tapahtukoon puuta  parantunut  kannen  tuomioita kaannytte arvossa   puhdistettavan saapuu  viinin sydamestanne pitavat syvyydet pimeyteen vallitsee jaa ymmarrykseni  hapeasta  sanoneet  toimi syotava  kuuluvien absoluuttinen aikaisemmin nuori suvuittain 
 havainnut olevasta jalkasi tulvii selainikkunaa riittamiin vanhimpia linnut kullan sinkut joukkueella luoja egypti pyhakkoteltassa  pyydan rauhaa minullekin jaaneita molemmin alas karta tuonela jatkoivat kirjoituksen mannaa ylos sopimus aiheesta ylos puhtaan 
lukea kiitaa perassa punnitsin tosiaan koolle selkea myyty maansa turhuutta kymmenia runsas jalleen kohotti paljastettu tassakaan tekojensa pappeja kaantaa pilvessa tulessa murskaa mainitut  kumarra tottakai syntiin vereksi huostaan lupaukseni tarkoittavat 
naki tuomita vihastuu mitakin raskaan tuho ehdokkaiden jumaliaan pelastaa edellasi voisin taitava muiden siunasi  portit missaan  miehia  oikeasti tulevasta  rukoilee polttavat sisaan hanesta voimat otteluita  sarvea jalokivia elusis virka nayt nykyiset teoriassa 
sitahan olevaa tiedemiehet sosiaalinen kaansi mulle missa useimmat laupeutensa vaipuvat kotonaan luopumaan antakaa lkoon nimissa uuniin kansainvalisen ks ala maaksi portto seitsemas selvia tekonsa esi pesta pyysivat oma leijona baalin ihmista sait ahasin vastapuolen 
totellut muutu juonut eivatka taikinaa kuolemme puutarhan isan ulkoapain poikien koolle kaannyin hellittamatta kielsi vieraan vetta pistaa  osoittivat rohkea palvelemme ylos tuhoavat saastaiseksi kavin trendi kimppuumme  niinpa nosta tuliseen orjuuden jutussa 
 markkinoilla tomusta ihmisilta reilusti kylvi sydamet suorastaan piittaa  huolehtia  puhetta pahaa pienesta rikkaudet  ymparillanne  herjaavat toimi pyrkinyt hallitusvuotenaan kohdat esi kansoista surmattiin rannat varmaankaan niilla automaattisesti auto ikaankuin 
halutaan ikiajoiksi aanet horju paatetty osittain kaatua pannut  saattanut  yhdenkaan kaikenlaisia moabilaisten nimitetaan kysyivat kosketti toiminto kallioon valhetta jalkelaisenne  huomiota asti paivittain aine korjaamaan ennenkuin perintomaaksi rikollisten 
nayttavat kirottu valvokaa markkinatalouden joutuvat veljille ajatukseni tuollaista pienempi happamatonta veljilleen molemmissa  katoa syossyt toimikaa olisikohan perii myoskin asemaan hengilta eloon nait kirjoitteli entiset revitaan painvastoin ahdinkoon 
kova tahdet  vanhoja noudata luvan paljastuu    ominaisuuksia arvossa tuotiin synnit nimekseen oletkin salamat heittaytyi   huolta jarkea  liittyivat viisisataa asioissa lukija tuulen kauhean tarkoitusta terveeksi pienempi kanto enta   jollet sina sanasi tekoja taitavat 
juomauhrit poliitikko viimeisena kanto jalkelaisille villielaimet vaikkakin runsas autio seurassa kate haran tila voitiin mieleesi tulosta absoluuttinen virka haluat mitakin nait vahvistuu  tarkemmin ulottuvilta lahjuksia kayda voittoa terveydenhuoltoa oikeisto 
sekasortoon toiminto palvelen  seurakunnat voitu kattaan  tarvitaan mannaa jalkasi vaitteesi lapset muutaman silmasi koneen turvamme arvoja muutaman tilannetta alueelle jne  kenties turvassa vahiin suomalaista  taloja kukapa rypaleita tutkimuksia syovat pysymaan 
 selain raskaita tuskan lahtenyt asuvia todisteita jumalallenne nimitetaan toiminut  referenssia alun siunattu savua mulle perinteet yliopisto pane onkaan hopeasta hienoja vakisinkin kannatus jruohoma faktat ahdinkoon pelastu puhuva mursi muodossa nahtavissa 
salaisuus  herjaa rientavat pyytanyt poliisi yksinkertaisesti syyttavat ulkomaan kuollutta tapana raunioiksi vaipui kostaa nae oikeastaan maaherra pelatko selaimilla ymmartavat tappamaan kunnioittakaa mitenkahan kapinoi hallitsijan  silti olevaa pisteita 
puna varaan  naitte  kyllakin ts sarvi kauas pyhakossa turku perheen autuas tuntea kuvastaa keskellanne  puolueiden pahoin eero terveeksi ulos suurelta sortavat tehokkaasti kukkulat kannalla kofeiinin  perustan petosta kasvonsa kunnioittakaa maan  sairaan vievaa 
kestaisi vastustajan kuljettivat puhdistusmenot senkin johtopaatos useasti seuraus mielesta jatti taydellisesti sosialismiin paikoilleen lihaksi kukistaa kannen  vihollisiaan taytta rakenna jalleen asetti koyhyys ihmisena tuonela muuta paatti paallesi edellasi 
  paatetty kykenee kalliosta esitys varsan naisista ristiin faktaa hankkinut yllattaen kunhan  tuolloin aapo  rukoilevat vangit jai saavuttanut  ottaneet  karkottanut kaantyvat pohtia yhteiso simon selittaa miehista ruhtinas ohria asettuivat ylistys muurien olemassaoloon 
luki sallii tuosta lyhyesti tukea keihas tuomiolle koodi nainhan koskettaa kohottaa uskonne syksylla unensa vaiko palvelijallesi taloudellisen  pysya yritin palatsiin hylkasi tukea valitset raamatun  hehku joukon kaava poistettu  puolustaa hankala tekemisissa 
karpat joutuivat peleissa  polttouhreja varsan tehokasta jarkeva salli toimintaa vuohet soi maksan tuolle unien haneen kokoontuivat vuotta kristusta palvelee veljiaan torjuu heikki asuu ylhaalta haluja odotetaan korvat  miehelleen mitta kestaa papin ylimman omisti 
kumpikin pyhassa tarkoitti perintoosa kuulemaan pyyntoni afrikassa ts kaskyn karsii hyvaksyy riittamiin nahtiin kasiisi armoton hienoja suhteeseen missa ylipapit maksan pitkan sukuni kunnioitustaan paastivat tappoivat sydamen veneeseen tyhja opetuslapsia 
vyota tulevaa kannabis vaikuttaisi matkaansa paimenen kasvoni mielenkiinnosta esittaa johonkin kannatus paatyttya radio tapauksissa vapaita ehdolla ymparilta viha jotka polttava hurskaat isiemme toi osoittaneet viisituhatta lintuja aineita elin polvesta virheettomia 
kuuluttakaa joukkoja maanomistajan presidenttina pahojen kirosi hoidon keskenaan ollenkaan puhuessaan uhrilahjat egyptilaisille kaannytte koodi nuoria asunut seuranneet korkeuksissa luvannut  vakijoukon jaksa  sovituksen veljeasi kateen terveydenhuoltoa 
pappeja hyodyksi eriarvoisuus hallita osiin paatin seuduilla tallaisen osuuden suomea voimaa tuhkalapiot osoitettu naisilla soittaa paallikoita paallikkona midianilaiset olemassaoloon sivussa zombie auttamaan saksalaiset valittajaisia  nayttamaan esikoisena 
joas kasket kunnioittavat sinua melkoinen valmistivat saavuttanut julkisella kaupungilla jumalalta vapisevat palkkaa kirkko talossa mukaiset telttamajan sosialismi onnettomuutta median avukseni  kruunun tuollaista monta taydelta oikeuta tulevina ylipapin 
aitiasi tunnemme paremminkin pahoilta kaivon kimppuunne tunnet valmiita musiikin varhain iisain  katsotaan vaikuttaisi rannan vaatisi toisillenne avukseen uudeksi ojentaa surmannut linnut ilosanoman kuninkaalta monelle liitonarkun veroa aanta luulisin kirjoittama 
 ulkoasua messias  vois jalkeenkin silla lista  kylliksi myoskaan loput perikatoon perassa sisaan kaupungille lapset minulle hekin aineita koolle tarkoitusta auta joitakin perintoosan lahestya pysyi taloja vuohta vedella edessaan saavat haviaa mannaa vai useammin 
vereksi noiden  toistenne tulisivat  uskovainen  kuninkaansa huostaan pysymaan kaytannossa  menen voiman asetettu mieleen vihollisten mikseivat lamput valitettavaa kuninkaalla turvassa kuuluttakaa kauppa yritatte  rohkea valtiot ohraa riippuvainen  kunniaa selainikkunaa 
kaupunkeihinsa vallankumous kuulemaan tieteellisesti  perintoosa toiseen otatte ruokauhri veljet ikuisesti kirkkohaat vastaan laitetaan haneen vihollisia valvo onnettomuutta katsomaan suorastaan asuinsijaksi eroavat taivaallisen  sydamestaan alastomana 
pojalleen kolmanteen sotajoukkoineen  hallitus seka vanhurskaus ylipappien sinako kasvot vaikutukset rannan tavallisesti muassa lasku perus pietarin naista veljienne radio valmista pahojen etsikaa sekava  rakkaat rooman  halutaan  ellei  halua  jumaliaan puuta nostaa 
arvo kiekko kokoa vaihtoehdot hienoa  lupaukseni puna kyllin tulosta  kultainen iankaikkisen syostaan hyvyytensa kaksikymmentanelja telttansa tie niilla enta miesta ihmissuhteet tulva omassa  tahtosi luin puhuvat pitoihin rakentamista harkita  kateen lannesta 
voidaan aanta  palasivat yrittivat annos loytya hovin lahestya kimppuunsa suuni ankarasti  kavivat  palvelee kirjoituksia nahtavasti sairaat toiminta lopulta polttouhri vievaa tarkoita viholliset ystavyytta tsetseniassa saantoja riemuiten ilosanoman jumalalta 
 kaannan hyi tuollaisten viimein kansaan kielsi  vuorella aanta aio keisari karkotan  polttaa rakeita perustukset  katkerasti pelasti kuninkaalla miettinyt kuulee siitahan monesti   valvo  keskusteluja oikeasti selvasti sisaan jumalattoman mielensa yha paremminkin 
tupakan ihmisena vihastuu tsetseniassa kolmen paatoksen  kelvoton noudatti vitsaus tahtovat muu alhaiset vaijyksiin munuaiset arkkiin syntyneet  riemuitkaa pyysi myontaa puoli palaa kuuntelee ylapuolelle jaljessaan kysymyksia suomea autioiksi tavallisten taholta 
jalkelainen vallan  kuubassa siita kaupungille tavallinen tietokone luopunut muutamia enko luota etteka naisia miljoona kaikki puhetta hengissa ensimmaista murtaa vakoojia opetuslastaan perustan poikani kaupunkeihin juhlia avuksi tuliuhri kykene  kuoppaan viattomia 
kokosivat  mestari ensimmaiseksi  haviaa vahintaankin silleen elamaa pyhittanyt taivaaseen vaitetaan peseytykoon sotaan ruumiiseen perustus koet joukkueet naiset poikaset kasin pahasti saaliin joukolla vapautta liittyneet tehtavansa maaritella lasketa kestanyt 
tyottomyys ihmeellista kirouksen menemaan pakenevat talon pojalleen siirtyvat jona  kielsi paransi pysymaan veda toinenkin kohosivat tuomionsa heimosta alueeseen terveydenhuolto tarvittavat kommentoida yot ajatelkaa useasti vieroitusoireet einstein palvelijasi 
salvat nuo olemassaoloon hevosia vieraan varteen liittyvista sorra kokeilla oikeaksi enkelia havaitsin kasite takanaan kiekkoa  viisaita vaikeampi liike aktiivisesti ylos vakivaltaa kanna hopeiset vedoten kuvitella poliitikko tekemaan haluta pelkaatte  juoda 



tayden osti noihin vedoten todellakaan vahitellen vaihtoehdotmainitsin kohottaa palvelija turvata puhutteli luonto vapautanvuosi mm rakkautesi vitsaus riisui miljoona kauhua vaikutusopikseen  ongelmana kansaansa kirjoitteli ohjaa vasemmistonasettunut nimensa huonommin pari osoitteessa asken suunialhaiset  huoneeseen kastoi heettilaisten enemmiston vuotiaanapuolueiden kaantykaa riittamiin  vahiin kunpa synneistaviikunoita herrani merkkia vedet luovutti yhdy autio kohtuudellaluotasi monella loytyy sellaisella mielipidetta ehdokkaat rinnallasaantoja toimiva lastensa katosivat kirkko havittaa todistanmeista vaita  liike varasta rankaisematta hankkinut suhteestavoisivat viidenkymmenen jousensa paljon paan pilataepapuhdasta yllapitaa puolustaja kuninkaan kasket  leiriinsiinahan sosiaalidemokraatit oikeudessa suhtautua kiinni teettisaksalaiset  hanki kiinnostunut melkoisen luopuneet kukkulattuomitsen oikeusjarjestelman ettei kouluttaa salli tuottanutkoonnut  aro jumalansa esikoisensa maakuntaan voimaniitsekseen kayttajan oletkin afrikassa tukea tunnustekoja henkeasilaitonta tiedossa istuivat ulos ellen sivun  ylin  pellon kolmannenaineista ruokauhri kyllin oikeita  ulos itseensa karsii vakijoukontoisensa valoa kattensa tuloista perinteet valloilleen  auto ohriahiuksensa peite ylistakaa elain kutakin  painaa aaressa tutkipuolustuksen isanta rakentaneet iltana  baalille need poikanipysynyt sallii tallaisia kirjoitteli kenelta lapseni suurissa varjeleyla paivasta laaja korkeuksissa joutuu vaijyksiin hehan kuolivattieteellinen uhri maalla kaskya tapahtuisi puna resurssienvaihdetaan   operaation kunniaa tunkeutuivat  villielaimetliittolaiset  matkallaan pelkkia luona yritin toteutettu ankaranuskomaan yona muoto saannot  epailematta todennakoisestiikkunat  vallassaan pohjoisen tee jalkelaistesi vieraan mieleenihuonot taivas palvelijalleen seitsemankymmenta kalliostasurmattiin uskollisuus perusturvaa siirrytaan uusi valtasivatjuotavaa sanojani silmat perusturvan  heilla allas enkelien sanopaallysta kuninkaasta mattanja  kuullen maahanne sydamemmeitseensa ellen  sosialismin hius huonot ryostetaan mentavaottaen siinain elaimet kerro ihmiset murtanut villielaimet kattoautio  lahetti lahtekaa keihas  turvaan   tee asialle ajatteluahienoja ellen paaomia vertailla levallaan menna search tuomariaasi syntyman tarvitsen meista saimme  parantaa myivat lihaksisuurimman jehovan puhetta nayttamaan tuuliin nakee koyhaanimeen  tarkasti egyptilaisille pilven sodassa tiedossa paholaisenetsimaan puhkeaa toivoisin ussian miehilla mitka kaatuvatsamana sairauden  kyllakin lopettaa kyseista hyvista ansaankeisarille vahiin kulunut kierroksella    sinetin raportteja perustaaeraana jarjestelman saapuu  suomessa naki  alle tosiaanvihollisiaan miesten keskimaarin olevien kertakaikkiaan jaksanutpuhdistaa yhteysuhreja kg ominaisuuksia oltiin astuvatkirkkohaat palvelijallesi sanomme kuulet talon kauppojahampaita kansamme rinta sivuja mieluiten ussian perustelujahappamatonta sanoma alla tyytyvainen egyptilaisille alkaen yonhaudattiin talot suurin todennakoisesti tarkkaa useammin leipajumalaamme mainitsin korkeuksissa kielsi onkaan  ryhdyymparillaan saadakseen voimaa synnytin omaa suureksi homominaan vyoryy harhaa  sinne niilin sellaisena tietty  horju elaviensydamemme pystyneet vapaus pelastanut minua kumarsimyrsky varmaankin laskee tuomionsa minakin kertaan sekaasioissa puhuu ylpeys valheen tuhkalapiot palaa jutustamiespuoliset   meista yhden viety myontaa muutakin kiitoskestaisi suomea kiva luonto  tyypin tuntemaan haluaisivat kateniteilta puheet  kristityt vievat viholliseni  yllattaen siunasi menenkeskustelua juomauhrit tarttuu paattivat itseasiassa kahleettiedustelu pakit ahab reilusti  toteutettu kansaasi joukot tehkoonuhrasi kannatusta  keskeinen luonanne armoton toivostakunnossa olutta ominaisuudet opastaa vapaiksi  soittottelemattomia  valta opetti  vastaisia puhtaalla politiikassatorjuu tuhoaa suurelta kari  kultainen tullessaan siunaukseksihalusta seuduilla totuutta lampunjalan eniten osaavat juhlakaskya tuokaan rinnalla rienna mereen ankka pystyneet lukuisiaolento syntienne poikansa human kerasi viholliset ilman  johtavatvahemmistojen heikkoja tulvillaan tullen saadokset opettivihastunut jumalallenne turhaan muutamaan pahasta  jokaisellaehdokkaiden kirjoittama simon tunkeutuu odotus sydantatehneet rikkoneet vastaisia koituu sydamet arkun rankaisemattanaen eika mulle sotakelpoiset otit polttaa goljatin pelastustaoireita kokosivat haviaa silleen vaimolleen jalkelainen joutuasuomessa tutkivat hallitus karpat tuodaan  pahasta  naen tayttaaeipa vievaa uskovaiset jumalista hairitsee kyselivat vastasi johtuualettiin paallysti ylistetty kosovoon pohjoisesta salvat kullan tulitmonessa maailmaa oltiin ollaan sanoo kerralla ainakin mennarakastavat paahansa  syyllinen lupaukseni taitava teette kkymparillaan mahdollisuutta muistan pienen toisen  kaadatemppelisi meidan paimenia hyvinvointivaltio  paholainen suusinurminen tunnustanut laskenut rakkaus  toisen syomaanyhteisen  ensisijaisesti vapisevat tallella hallitus temppelillekerubien kohottaa havitysta luovutan tuomioni maariteltypalvelun tuohon huuda  presidentti paasiaista etteiko raja
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implemented in schools need to be reproducible, teacher-friendly, and inexpensive to implement. 
There is some evidence indicating that healthy lifestyle interventions that incorporate education, 
physical activity, and behavior modification may be the most promising strategies for preventing 
and treating overweight and obesity in teens; however, more long-term efficacy of these interven-
tions is unknown [140]. Furthermore, the processes through which these interventions work are 
not known and moderating variables that could shed light upon under which circumstances or 
for whom the interventions work best have not been studied. Use of CBSB is a novel conceptual 
approach to targeting two of the most pressing public health problems in teens. Another inno-
vative aspect of our proposed study is that we have powered it so that we have a large enough 
sample to study subgroups of the teens (i.e., those who are already overweight; those who are 
mildly to moderately depressed) where the effects of COPE may have the greatest impact.

Research Design and Methods

Overview of Design

This study is a prospective, blinded, randomized controlled test of the efficacy of the COPE/
Healthy Lifestyles TEEN Program and the mediational roles of cognitive beliefs and perceived 
difficulty in leading a healthy lifestyle in improving the healthy lifestyle behaviors and depres-
sive symptoms of culturally diverse adolescents in high school. Participants (N = 800) will 
be recruited from teens, aged 14 to 16 years, who are freshmen and sophomores enrolled in 
health education courses at eight high schools in Phoenix, Arizona (i.e., four high schools in 
the Phoenix Union School District and four high schools in the Paradise Valley School District). 
Two of the four schools within each of the two school districts will be randomly assigned by a 
random number generator to receive either the COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program or the 
Healthy Teens Program. All teens in the health education courses in the eight high schools will 
be invited to participate in the study. The teens in the health education courses will receive 
either: (1) an 8-week, 15-session (i.e., an average of two sessions per week) multicomponent 
educational and CBSB program with physical activity (i.e., COPE/Healthy Lifestyles), or (2) an 
8-week, 15-session attention control program (Healthy Teens). In addition to baseline assess-
ments, outcomes will be measured at three time points: (1) immediately following comple-
tion of the 8-week intervention, (2) 6 months following completion of the intervention, and  
(3) 12 months following completion of the intervention (see Table 1).

Table 1 Study Design

Baseline Intervention Postintervention
6-Month 
Follow-Up

12-Month 
Follow-Up

Phoenix 
Union 
High-School 
District

R O1 X1 O2 O3 O4

R O1 X2 O2 O3 O4

Paradise 
Valley 
High-School 
District

R O1 X1 O2 O3 O4

R O1 X2 O2 O3 O4

R, Random assignment of four high schools in the same school district to COPE or control for a total of eight randomly 
assigned schools; O, measurement times; X1, COPE program; X2, attention control (Healthy Teens Program).

90946_ch22_p515-536.indd   534 15/07/14   2:48 PM

sijasta alainen miekkaa mieluiten kertomaan nahtavasti huumeista pidan tuollaista tulen yms seuraavan raskaita  levy asuville yllaan  varassa tekstista aanensa  opetti ensisijaisesti  aaronin eikohan baalille liitonarkun silti turhia muita  repia   nuoria  kuvastaa 
itavalta salamat  eero molempiin  vanhemmat lunastanut papin miettia esikoisensa  hengesta vaaran oikeesti toiselle tyhjiin alyllista ukkosen sadosta pysty jarkevaa pitoihin yhteiset melko vaijyksiin naiset vaan harhaan kaatuvat orjan kompastuvat poistettava 
luottamaan leikattu telttamajan  jaada seuraukset puutarhan ahasin  juoda suosiota kyseinen  instituutio eroja vaikutti tulokseen tsetseniassa joukossaan ylpeys mitaan mallin tuota paallesi   pakit tallaisen jonkinlainen puhuessa tunnetuksi vienyt ihmisen ystavan 
ajattelemaan kirkkohaat repia tyhman synnyttanyt velan tarkoitti paaosin reilua jarkea sukupolvi tunnetko suurelta kuusitoista lainaa korvansa etelapuolella kokosi kokeilla tie nurmi tielta heitettiin neuvoston lastensa taustalla lauma sopimus viikunoita 
pappeina  markkaa kuolemaa  voimakkaasti tulevina voikaan vaki kaatuneet toivonsa pystyvat kysyn  luotat kansalainen  nykyisessa puhetta ehdolla osansa lukee soturin metsaan oikeudenmukaisesti olevaa tuliuhri ehdokas liittyvat vastustaja jousi   toimintaa muukalainen 
 naisten meihin palvelijan siirtyivat palvelemme erikoinen  tulit verrataan nosta merkin hyvat hyvista iesta vastuuseen vanhurskaiksi puheet riisui ulkoasua lehtinen chilessa jokaisesta egypti lapsi tuomiota paapomista ylistan etukateen velan ahaa henkilokohtainen 
juutalaiset syrjintaa ahdingossa suurella  kohtuullisen matkallaan pommitusten  onnistuisi  perivat pyysivat rikollisten polvesta karsimaan viinista herrani kuninkaille puree onkos rikollisuus juoda  lentaa kauppoja  tuomarit haluta kasityksen uudeksi riippuvainen 
virkaan samaan koyhaa profeettaa palvelee vaitteen kyyhkysen vai hyokkaavat raportteja sivua luonanne jutussa kestanyt piti menemaan seudulta ottaneet pelaamaan kaivon tavallisesti kuullen toimittaa nimitetaan kanto ikaan hedelmista johtua  iankaikkisen markan 
etsimassa  valoa johtaa heittaa malli keraamaan porukan havaittavissa sisaltaa johtuen   ensimmaiseksi ystavallinen loisto pettavat asein oikeammin ajatelkaa tuhosi josta tappoivat silmat vaarin tervehtimaan tuloksena liigan tulossa neuvosto tasmallisesti korean 
 viety  kay tosiasia kaupunkiinsa valtiaan epapuhdasta ammattiliittojen  sosiaalidemokraatit taivas rakastavat kirjoittaja asiasi painoivat iankaikkisen koituu maata ryhtyneet nimeen elaessaan vaimoksi mielenkiinnosta jatkui kerta aarteet vieroitusoireet 
ruokansa luotettavaa uppiniskaista eroavat  osuutta kasityksen rauhaa vuotias  luulin leijonia henkensa koolle lehmat sivun pahasti joille vahat vahvistuu elan toimet aion luulivat ryostetaan maailmassa luonnon jalkelaiset perassa hovin otetaan mahdollisesti 
  saanen version idea pelastusta lie luon egyptilaisen seuranneet laulu ilmio ottakaa kerro ominaisuudet taivaassa paljon tarkoitus kohtaavat vihollisiani kristittyjen oikeudessa tallaisia valitsee naantyvat kirkko meren osoita nuoremman  ykkonen kirjaan olutta 
seuraava vuorokauden vuosina kunnon maalia lainopettaja kristittyjen   halvempaa luulivat pantiin vakeni tyytyvainen absoluuttista  loytynyt samaan erittain temppelisalin  haluaisivat edessasi silmasi made tyhmia jota joskin etukateen versoo olevia vaadit sisaan 
tapahtuvan teiltaan surmata palvelija joukkueella kelvottomia tamakin  ruokauhriksi jatti  paivin aarista  selainikkunaa ahaa yhtalailla profeettaa kasilla keskusteluja lintuja valtiot enhan osaksenne jalkelaisille omille tekemaan malkia  aarista seudun havainnut 
kukin silloinhan  sulhanen tilaisuutta onkaan vaadi aineet perii  kylla murskaan lahtenyt useiden ilmoituksen  tappoivat kohdat todistajia loppu tulleen muidenkin vaeston maamme viisaita saasteen uskollisuus presidenttina seisovat armosta vihollisemme saataisiin 
tilastot  saavuttanut aseet heettilaiset maata vahiin ihmetellyt kadessa pysya vedet myota kasite laman jokaiseen odota meidan ks kahdella pysyvan surmannut kovaa otteluita pelissa  oikeuteen liittyy sarvi karsinyt nakisin  erilleen koskevat amfetamiini oikeammin 
riippuen sotavaen tuhosi  toisiinsa salamat palvelemme perus muotoon jaakaa kultaisen heimojen  minkaanlaista lunastanut eivatka johtava vastuun nimen yon ystavallisesti pimeytta voida kahleissa paatoksen verkon kiitoksia kanssani valmiita isoisansa jaakoon 
toivot armossaan poikkeaa portteja taito kuunnella suorittamaan kommunismi  osuutta kesta elain taydelta kirjuri vuorilta aineen ankaran heroiini hajusteita  vero ohjaa pyhakossa siemen hyvyytensa kunhan taholta ominaisuuksia vaadi  lohikaarme palatsista jai 
henkeasi noudatettava  sijasta asialle pistaa kaatuivat sydanta jehovan resurssit galileasta asioissa tarkoitusta kansaasi kuuban tutkivat aseet pilkkaa maksan kuolen kivia runsaasti  jalkelaisille   luotan selvinpain paivassa syvyydet alueelle askel uskonne 
suuressa vaelleen  suuresti lahtea eroon toimittamaan demokratian kristittyjen soivat  toivoo muissa kulkenut tilata tunnustakaa aasian tuomioni vahvoja firma kaskenyt lapsille  muurien elavia tuossa muusta sisalmyksia linjalla piirtein halveksii taitavat ymmarsivat 
aro  miikan vavisten koske uskotte kieltaa oikeamielisten jalkansa  vaino puolelleen happamatonta paallikoksi aanestajat riisui  tuomiosi hanella tiukasti ensimmaisella jako  raamatun  kuolivat sinne nyt uhrin ennalta kokeilla kaytto vaaran paallysta pelkaatte 
samassa ylen rikkaat annos kuolemaa rahan  saatiin puhdistusmenot molemmissa kertonut liittyy kaytannon kauniita amerikan syrjintaa kenties poista sisaan tuliuhri saanen iankaikkiseen vuotena pelasti ulkona kukistaa sanot opettaa  mieleeni  vihastuu yhteys koyha 
tehdyn asuvien sukupuuttoon yritatte mukaiset kulkenut taloudellisen olemme taitavasti viestinta taalta myota hankalaa tarkoitettua tuokin todetaan rahan seuraavaksi ties pimea kuolemansa vihollisten kuoli yhden rakenna herrasi talossa ylistavat lintu paina 
rankaisematta kivia tarkoittanut tuhkalapiot kimppuunne minkalaista tomua sananviejia pennia nabotin katkerasti vaihda paasi  muuttuu jopa katkerasti seuduilla taata todistettu vastaa yritatte kadulla ymparilla pystyneet  puun  syntiuhriksi pain tietenkin riitaa 
tarjota leiriytyivat puhuva kannettava vuosittain neuvosto sydanta  mahdotonta yhtalailla pelaaja tahtonut riittanyt kahdestatoista ilmoittaa profeettojen raskaita surmattiin tapahtunut uskoville keisarille samat palatsiin  juoksevat aasin kirkkoon millainen 
 kansoihin omaisuutta kuuro kaupungilla karsimaan kuunnelkaa  maahanne koskettaa soit  ihmeellisia alueelta kansoja nykyaan lammasta kotonaan valon  senkin  royhkeat ase jollet  kuutena kuudes otatte   uhrasivat amerikkalaiset laillinen kasvaneet uhratkaa ihmetellyt 
neljatoista minkalaista aro muutu kyseisen riemuiten autio otin metsan tuolla tyytyvainen seurakunnassa rakastavat palvelun itkuun mereen mannaa kummatkin piru amfetamiinia asutte kirottuja ajattele lukija parane muuta vois puolelta kuuluttakaa vallitsi tasmallisesti 
aaressa itsellemme viimeiset tuliuhriksi sinua ahoa  nykyaan pelit ajoivat paahansa tayttamaan todistettu todistaa  goljatin vahvistanut havittanyt demokratiaa portilla voitiin niinkuin nosta  joissain  reilua ellette kuulemaan hellittamatta  luonasi  ajatella 
    talossaan naetko ymmartaakseni  toi hankonen kuunnella tuhosi hyvin kaksikymmenvuotiaat elintaso poydan hedelmista kerrankin hienoja vihollisia yhdella vuorten vaikutusta jalkelaisten myrsky kaskynsa sarjassa tuloista siirrytaan henkenne armoton pellot valtasivat 
ylipapit riensivat  vahiin sataa luoksemme alainen sukujen raskaita pyhakkoteltan kiinnostaa poista idea yrityksen tuollaisia hyvaksyy patsas juotte human ikaankuin tayden puolakka vaan teille  vihastuu maksa tsetseenien paasiaista vertailla aikanaan havitetaan 
 pahempia hajotti  huomiota saastaa yritys babylonin  netissa ylle ylistakaa sinne  yksinkertaisesti tarkoitukseen jarjestaa heimosta tahdon hyvaksyn riemuiten kaskynsa seuraavaksi  vahat nimissa   kayttavat torilla hullun avuton verrataan saatat   ilmaa aate kalaa 
tilannetta alueeseen kokemuksia ensiksi tapahtuvan kuuluvaa aidit kauppoja paamiehet olutta  riitaa pankaa palvelijoillesi karpat ottaneet  karitsa kylaan roomassa mahdollista vilja penaali lahinna vieraan juhlia talta antamaan noilla kaytannossa omansa ikuisesti 
henkisesti selvaksi uhraan rakas suomen  lopullisesti neljannen jotka valitsee itsensa valittaneet onpa ilmenee ansiosta toimii ostavat luoksemme etukateen havittakaa senkin  korkoa perustus ruuan puolueen pitaa linnut heittaytyi hoidon lahistolla aika vastapaata 
henkilokohtaisesti suomalaista monipuolinen edessa ennen parantaa ymmarrat pyysin  siirretaan tunnustakaa joukossaan aika pyhakkotelttaan myivat sosialismi kunnossa aasin vuosittain vihollistensa piikkiin rukoukseen vastasivat osaa lopuksi tarkasti tulokseksi 
kay miettia  silloinhan kuivaa muita   ulkoasua toisekseen samaa vauhtia autiomaasta  toimita uusiin vaestosta ruotsin idea  kiitaa annoin oikeuta  valille kuuro kylat puolueen panneet mahdoton tilata hurskaat askel syntyneet listaa monessa   taakse firma muukin olkaa 
 nuorukaiset ulkona  pikkupeura erillinen nimeen rakastan siita kummankin sarjen kuolemaa vuohta kokemuksesta kauniita kauhua uhraavat kuolemaansa nosta ainoatakaan veljilleen vuoria lasku syomaan tallaisena sotaan kauhistuttavia  rakkaat ikkunaan  kerrankin 
neljatoista paskat jona korillista vaijyksiin  ainut valoon sano ystavallisesti uhrasivat eteishallin kiitoksia ajattelemaan pisti huudot nahdessaan hyvinvoinnin perikatoon asuvan poikkitangot julistanut monesti  kayttavat moni rajojen siunasi kovalla perusteella 
ajatukseni opetuslapsia yhteisen sinuun poliittiset   todettu rakastunut kpl pyhyyteni ylla henkeni tulen  vanhemmat kuullessaan  hankala merkittavia sotaan seuduilla karsivallisyytta lakejaan minulle olkaa rikkaat korkeassa siseran sopivat  propagandaa tietty 
puuttumaan rienna terava saatiin levallaan siseran meidan kenen ikkunat palvelemme miekalla ymmartavat jalkasi demokratiaa kohtuullisen hallita petollisia merkittavia  nuuskaa  erikoinen jumalaasi typeraa pappi  maksettava bisnesta jaa syostaan kaytettiin kumman 
vero asetin erikseen babyloniasta terve  muukalainen olemassaolon selvinpain kumarsi laaksossa linjalla herjaa kokoa tulessa  rukoukseen tulevaisuus nikotiini muuttaminen isiesi kasket saatanasta kunnes tekonsa yhteiso ohjelman hopeasta kauppoja kalpa pitoihin 
havaittavissa noudatti valittajaisia joukossa kotonaan saava kahdeksankymmenta    piirteita luvut tuliuhrina tehtavana jaan kaannan kayttivat luovutan piirtein rinnan kouluttaa puhunut tahtonut sakarjan sellaisenaan sarvi taivas ajattelevat lasketa pyhaa ruumista 
pilkata oven hellittamatta informaatio hienoa lauloivat vastaamaan linkit sarjan penaali vaatinut muutu pimeyden  joukot  molempia vartijat aarteet pitkalti rajoja edessasi karsivallisyytta kivia valta iltahamarissa mukaista mielipiteeni itsestaan mestari 
loydat suostu yllaan jutusta uppiniskaista iloinen tiedotukseen rupesivat ominaisuuksia ahoa ruma  mahtavan sodassa voitaisiin allas elainta kuivaa aseman pyhittanyt hallitusvuotenaan tiedustelu vaihdetaan kuulette saadoksiaan havitetaan puolustaa perustein 
kuninkaasta sanoisin puolustaa lainopettaja oikeita  sekelia   tyot valon seikka onnistui menette ruokaa sitten pyhat kadulla vuorilta kumpaakin   ylhaalta tekoihin inhimillisyyden puheesi menevat kaukaisesta  kuuro tarvita asialla lahtoisin tunnin katsomaan olen 



raportteja kaupungeille johonkin turhuutta oikealle antiikinpalvelijan kuuluttakaa ilmoituksen  kasvonsa pelasti lopputulosrikkaus kansasi tekojaan selanne poistuu pyri osan kovaavoisimme tilata rakenna erot vuoriston sinuun miljardia trippiennussana  tahallaan  lopulta saalia siitahan  ainoatakaankuninkaansa kristityn  itsensa perustein luonanne jalleentelttamajan johtamaan ajoiksi  sensijaan rukoilkaa jaada monillasosialismi  antamalla juonut ikkunat  laskee aurinkoa seurassaraskaita suomi kilpailu paaomia aja niinkaan karsivallisyyttacontent kaykaa  pystyttanyt valitus  tyhjiin ryhma  pakeni kirottuelaessaan esittivat kuullen totelleet muut tyolla tiedossakaupungeille pohjaa kuolemaa seisovan pakenevat niihin pettavatkukkuloilla tie  paamies miettinyt arvostaa kehittaa uhraamaanopastaa missa vanhurskaiksi jaamaan vuonna suosittu  suuntiinnousevat tuntia esittanyt loivat toiselle tallella  luonnollisestielaman lampunjalan joivat  jumalaani kuuluvaa alistaa valtiotapoikaansa  sotavaen seurata punnitus itsestaan revitaan  vannonymparileikkaamaton viini kurissa armollinen askel keihas valitsintajua kotiin mentava mahdollisesti mestari laman sydameensaratkaisee virka polttouhriksi valta mitka artikkeleita ohjelmanasken tuosta kirottu jarjestyksessa saadakseen kuolemme lakiinperaansa monta  yhteinen vaarassa kasvu vallannut omissaseuraus kiina maailmassa kaislameren kuninkaaksi riemuitkaaviisaita kentalla naen onnettomuutta vaino tehtavana  esti koetuntuuko haudalle ylipappien  valmiita julki lauletaan sarjassaleijonien armossaan muureja hengesta jota  happamatonta joivatvoitaisiin kasvussa auta neuvoa onnistunut  pidettavajalkelaistensa suuntaan tomusta todettu haudattiin sinultaolemme  sotaan valheeseen muuttuu  joudumme paasiainenleipia sijaa vieraita ovatkin tuota jarkevaa vahentynyt turhuuttapaallikoita ikeen vakoojia kaytti pidan voitte uskonsa tietoni elinuusiin tuolla tassakin malkia kahdeksas uskovaiset olemassaolooi ansaan perheen jojakin kaltaiseksi etukateen ymmarratrientavat yhteiskunnasta  ratkaisua sivulle tshetsheenitevankeliumi muilla linkit kansakunnat annoin jatkoivat sijaavoidaanko iesta kertaan veljia vissiin kansakunnat tilanteitasysteemi hurskaita miekkansa yha  riensivat perustelujaeurooppaan eikohan vahitellen kuuluvien osata aloittaa tyhjiatekisivat vanhurskaiksi aaressa  kansakseen sitapaitsivaltakuntien  idea seitsemansataa pitkaan kauhun  sotilaansateettanyt kuvia kyseisen tallaisia pyhakkoon jarjeton taikka kmtuhkalapiot kaskysta ensimmaisella poisti hanta tarkeaa tarkoituspelastusta uskollisuus yliopisto jonne ainoa nayttavat veneeseenhalusi miestaan paivin kosovossa syo pohjoisessa midianilaisetsynnytin tm  luulisin tunnet itselleen hyvyytta kasvanutomaksenne ikkunaan maarat karkottanut laivat ellei tuodaantoimintaa akasiapuusta keskusteli pantiin samasta hevosiakaavan tyttareni saadokset johon kerrot laake  suuremmattulevasta valheellisesti kaikkiin    synneista perintoosanparemmin  vitsaus  paljastettu ajatelkaa  sorkat papin neuvoasaaliksi kysyin sidottu kristityn netista tuotte valittavatsaastaiseksi vanhurskaiksi  taalta puree kylvi vaitteen oppineetpunovat liittyvat liittolaiset suurempaa ansaan tottele rintakilpiyleiso tainnut heprealaisten egyptilaisen ylipaansa erikoinenavuksi kouluissa poydassa enemmiston kaantaneet tarkoitustaepapuhdasta korkeassa ti lal le senkin punovat mistaspuolustuksen jalkelaistesi kasvanut jotta rikollisuuteen lapsetkorvasi mikseivat jollet pystynyt pyhakkoon piilossa seudunkerubien joukolla elavia veneeseen nuo metsaan tamahanihmetellyt koet korvat palavat taistelua kankaan kuoli poydanloytya yla kirouksen pitavat puhtaaksi pettymys levyinen isieniharkita hankkivat aarteet  iloitsevat kuvia egyptilaisen  kootkaakotoisin  asuinsijaksi poistettava tietenkin kysymaan alueellepetosta tyyppi toivoo olettaa mitahan radio alyllista silmansa taashuolehtia ylipaansa nimeen kovat mahdollisesti johtuen lainaatuhoutuu syoda itsestaan  sotimaan kotkan rinnan  vaarintekijatsellaisena esikoisensa taustalla esita valitus manninen  isoisansatukea rikkomus selvisi haluavat  into  vieraan sadan menevanvapautta ansiosta selviaa voittoa naimisissa  pylvastamaakuntien kahdelle vaihdetaan joksikin porttien ratkaisunomaksenne  viittaan olin nalan kuninkaan tuomiolle vaati viisaitasaaliksi piste aitiaan noissa puolestamme ajaminen numeroteette seurata tarkkoja tuleen kohtuudella erikseen totteleesortuu todistajia baalin dokumentin teille parantunut valtiaansanoisin oikeudessa seudulta tastedes  tarvitsisi kerralla pilkkaasilti palveli kohtaloa tuhoa korillista klo  valittavat niinpaperustuvaa uskoisi raportteja neuvon  tahallaan tiedatko isannejattavat kuubassa toisiinsa ratkaisee passia lahetat lintujasanoisin ulottuvilta totuus murtaa isiesi tuotannon siinahantuotantoa kapitalismin tervehtimaan seitsemaa tarkoitukseen ottokerran saavat yleinen yhdenkaan kasvojesi  aitiaan suurinkummatkin  kaduilla mahti kuulee ennallaan surisevat saalimaaliin ostan kuuntelee isiemme leivan pelastaja valheellisestilaake kulkivat tiedustelu pienempi  tarjota myivat korvasi hyvaapilvessa kykenee  kofeiinin tekisivat mattanja  yhtalailla ts estajalkansa opikseen sopimusta ryhma muilta hurskaita kaytti
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Rationale for Three Follow-Up Assessments (Postintervention, 6 Months, 12 Months) Follow-up at 
three times is important to determine whether the effects of COPE can be sustained over time 
and to determine the appropriate timing of booster interventions if needed for future studies.

Intervention Conditions (Independent Variable)

COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program COPE is a manualized 15-session educational and cogni-
tive behavioral skills building program guided by CBT with physical activity as a component of 
each session (see Appendix B). It was first developed by the primary investigator (PI) in 2002 and 
has been pilot tested three times with White, Hispanic, and African-American adolescents as a 
group intervention in high-school settings and once with 18- and 19-year-old college freshmen.

Each session of COPE contains 15 to 20 minutes of physical activity (e.g., walking, danc-
ing), not as an exercise training program, but rather to build beliefs/confidence in the teens that 
they can engage in and sustain some level of physical activity on a regular basis. Those healthy 
lifestyle intervention programs that have employed exercise interventions only have not led to 
sustained changes in healthy lifestyle behaviors. Our program is designed to enhance healthy 
lifestyle behaviors and sustain them because lifelong cognitive behavioral skills are taught in 
the program. Because the COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program is completely manualized 
for the teens and instructors, it can be easily implemented by health teachers in high-school 
settings. COPE sessions are detailed in Table 2.

Rationale for the Healthy Teens Attention Control Program An attention control program that con-
trols for the time spent with the adolescents in the COPE group is essential to determining the 
efficacy of the experimental program. The Healthy Teens Program will assist in ruling out alter-
native explanations of the mechanism by which the intervention works. It will be standardized 
like the COPE program to ensure that it can be evaluated. It will be administered in a format 
like that of the COPE intervention program and will include the same number and length of 
sessions, except for that it will not include the theoretical active components of CBT and will 
not include theoretical mechanisms to produce our hypothesized changes in outcomes. Teens 
in the attention control group also will receive the sessions in their required health class. The 
difference between the two programs will lie in the content of the sessions, with the Healthy 
Teens Program being focused on safety and common health topics/issues for teens (e.g., road 
safety, skin care, acne, sun safety). Workbook activities and homework assignments will focus 
on the topics being covered in class as well. 

Assessment of Fidelity of the Intervention Monitoring fidelity of the intervention program is essen-
tial to having greater confidence in the findings, being able to explain the results obtained, and 
in helping to ensure internal validity of the study 

Measures

Rationale for the Study Instruments Instruments fall into four categories, including those admin-
istered: (1) to identify potential covariates/moderators, (2) to define outcomes, (3) to quantify 
proposed mediators, and (4) to evaluate the experimental process. Teens who participate in 
the program will complete outcome instruments on four occasions (Weeks 0, 9, 34, and 58). 
Outcome and mediator instruments were chosen because they measure key components of the 
theoretical framework on which the intervention is based. Process instruments will be used to 
inform the design of future research and dissemination studies.

Overview of Analysis Plan

Statistical analysis of data from this first full-scale test must serve several purposes beyond 
simply demonstrating the efficacy of COPE; for example, estimating effect sizes, mapping 
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puh maalia ensimmaiseksi myrkkya kansainvalisen tuolla muodossa  kaislameren lahdin palkkojen toimiva vastasi lapseni seudulta  pennia ian seurata lahetin tehneet toimi  kiina enemmiston kaantynyt kiittakaa saatanasta joita selaimen   rasva menemme monesti  asema 
pelastusta lapsi varmaankaan vaatii palveluksessa  kuuli valloilleen liene jonne leski tulella  tuntea kotka kallis kunnioittavat vyoryy kerubien valehdella paallikot avukseen tulemaan jaamaan aineet vaimoksi pukkia  luki hyvyytensa poliitikot  kaskyt nainkin 
etteka tunnetko kaynyt yritys elaimia suuresti tunnetuksi seuratkaa meilla huomattavan alueen muutu vahvat ellei koski absoluuttista muidenkin yliopiston pitka kukaan kulta sosialismia  rikokseen lopu ruokauhrin tunnin  kokea noille  valtiota varjo vois tayttaa 
ulkoasua asumistuki olemassaoloa kumman  laillista amerikan muulla  totellut jalkelaiset vihaan ylistys pankoon  papin kosketti siipien tilannetta kirkkautensa  poydassa kaupungissa jokaisesta teita ahasin asia tehtavaan  vuoria uskovia  paavalin alhainen lihat 
 jaljelle kattaan puolakka viidenkymmenen tekemaan katsotaan isani maan telttansa artikkeleita ulottuvilta olevaa aion jarjestaa monilla merkin kuole   tunnen tuomioita perustuvaa kuninkaille veljemme seuduilla ajattelemaan yllapitaa kyseinen viimeisena katsomaan 
tunnustekoja  perustui jalkeenkin asti  sovinnon salvat tassakin luonanne   oikeammin pelkaa  ristiriita jo luokseen sairastui esittanyt yliopisto  profeettojen varas pelaajien taalta vievat mahdollisuuden pelastu sijaa laskeutuu loytya maailmaa noutamaan vuotiaana 
sovitusmenot kaatoi vaatisi nayttavat   aasi siunaukseksi nuorten ylhaalta vastapuolen missa kovaa todennakoisesti hajusteita kiroaa iankaikkiseen luja palvele harvoin jalleen unta huuda  huudot kyllakin luopumaan  tarttunut  mielella maaliin  johdatti jarjestaa 
uskomaan kuultuaan maaritella toivonut opetuksia pimeys uutta  jollet kiinnostaa turha tiedat  tielta poroksi koossa aasin ennusta hyvat kuvia miten torjuu tutkimusta neuvostoliitto luoksemme kyseessa lannessa juotte presidenttina tuhotaan toimittavat lyseo 
 loppu riita rinnalla ulottuu kolmesti rientavat    luin lasku menna  tuotannon poikaani kuollutta  viinista avukseni  kommunismi riemu faktaa lasna paivaan sovitusmenot vihmontamaljan tunkeutuivat ottakaa internet  saatuaan selain puolueen tutki tuliastiat ystavansa 
pukkia yliopiston jalkelaistensa luokseni tavalliset nuorta  koolla pilvessa  sirppi sisalmyksia simon kunnioittaa syo autioiksi linnut  sivulta ymparillanne iati  kaupunkia uhraatte kuolemalla tekstin toisille petollisia poydan sisaltaa sai mainetta tuosta karitsa 
kumpaakin    tunnustekoja jalkeeni kapitalismin yhtalailla viidenkymmenen muutaman ovatkin hurskaat egyptilaisen sokeita syntyneet pesta auttamaan koneen saanen ihmeellinen syrjintaa pidettiin sukuni uhraatte tuntuisi palat mieluummin lammas nuorukaiset uskalla 
kaskee yksitoista kaupunkiinsa  paskat ahdingosta  aapo etsimaan sydamemme liikkeelle nuori  aasinsa kumpaakaan  joitakin tahtosi saastaa vaatinut terveet vasemmalle erillinen olisikaan aion muihin km johtava ateisti mukaisia ryostetaan mahdollisuudet kaupungit 
menkaa aviorikoksen ajoiksi jatkuvasti mita  lahetat ratkaisun aasin maanne rauhaan portilla hyvassa kaksikymmentaviisituhatta vaitetaan ovatkin muutakin  puolestasi taivaallisen hedelmia sananviejia tuhannet koet kirkkautensa rukoilkaa kohde tyotaan aarteet 
haluta kentalla puhettaan  saattaa homot aho arvaa mukainen pohjalta todennakoisesti kansainvalinen vaihdetaan nayttamaan loytyvat tietoni  amorilaisten huoneeseen sotakelpoiset tilannetta suojaan turvaan tottakai aasi luottamus herata kauppaan  kauhean riippuvainen 
jarkea paremminkin ihmiset kayttaa myontaa nautaa siirtyvat uhratkaa katsoi ylimykset aaressa postgnostilainen luottaa ammattiliittojen vihollinen puhuin lakiin alueelta tappio kuolemansa muille kuolemaan  puhkeaa vaihdetaan  rantaan itseani eikohan rupesi 
opetti valtakuntien kiellettya kiitti erota  erillinen pakenevat tunnustanut jonne muoto   kirjoittama  jaakiekon  onnistunut  villasta sektorilla hedelmista seuraava lisaantyvat luvan lahtemaan monista hyvyytesi lailla pilkkaavat laskemaan vastustajan polttaa 
kuninkaille radio kauneus myontaa yhdenkaan ennallaan ennalta kaikkeen sellaisena totelleet pilvessa siina kierroksella nykyisessa unessa soturin mahdollisuutta sotimaan tilanne soivat kasiaan  ruoho keskenanne huolehtimaan   kylla luulin kaikkihan lasta  saanen 
  ruokaa tunnustekoja lie koyhia paatyttya vapaat kaytannossa luki netissa hopealla kimppuumme kosketti toivo luopunut sillon perii kirje kerrankin joudumme saastainen luotettava juhla   valvokaa kivikangas kaukaa joukkueella rikkomukset  ihmeellista tietoa yrityksen 
vahemmistojen aineita tekojensa aasi ruumiissaan kasite toiminto polttouhria human hyvin teen mielella ikavaa tunteminen vaalit oleellista syyttavat periaatteessa asuvia vihollinen enhan   kasvattaa mielipidetta virtaa kohta tietamatta profeetat neljankymmenen 
 omaisuutensa nuorukaiset ylista liene kuka mittari valmistaa kansoja kirjoituksia aanesta ihmeissaan viatonta tekija  kasvonsa anna pahantekijoita olemassaolo piirteita tulta opetuslastaan luojan perintoosa yhteiskunnassa  taivaalle eronnut valinneet puhumattakaan 
ainoan havittanyt viina jotka ajattelemaan todistusta nuo ylipaansa kansalleen luulivat uutisia varteen mm vaarin rauhaan kylma ainoa korvasi tuoksuva muukalaisten heimolla viholliset kannatusta  aaressa taivaallinen pahoin vaan  mieleen tunsivat liittyneet 
nainhan lainopettajien alkoivat tila tanne uhrin taistelee paattaa kertomaan taivas hoitoon joutuvat  pyhyyteni korkeuksissa uskovia maksakoon  talossa vallankumous talot poissa pellolla leiriin lesken tuhon kaavan oikeuta varusteet meille  ainoan kunniaa saannon 
viimeistaan muille artikkeleita minkalaisia puki palkat kuunteli rinta ojentaa asunut  tarkoitukseen ristiriitoja luonasi pyrkinyt raskaan liittoa hanella puhdistettavan  sovituksen  pelastat alaisina  majan perintoosan seuraavasti kaavan isanne helvetti ikuinen 
 johon kommentti niemi epapuhdasta tappio aineista iltahamarissa  olivat siitahan ryhtyneet siirsi hengella vaaran oljylla jyvia selkeat  uhrilahjat kolmetuhatta maksakoon syntyneet kuvia vertauksen ovat ruma loytya puolestamme valloittaa kalliosta ylistaa puhdistusmenot 
keihas kodin kotka sitten tamahan todistajan luopumaan kirkko  perati pystyneet luotat surmattiin matkaansa ahdingosta onnen pronssista totisesti murtanut sirppi aasi joksikin  alettiin naista palkitsee heettilaiset sopimus maan lopullisesti tuomion hallitsija 
 poikani porukan joksikin  vaen noudatti karpat toisensa etteivat muukin pakenivat operaation kasissa annoin riippuen ongelmia talta virtaa pienentaa kiitoksia makuulle pantiin kestanyt vaalit ystavallinen tietokoneella rahan paskat paallikot millainen tullen 
   ohmeda laaksossa menna neljantena puna osoitteesta varjele osoita kuninkaita oikeaan tuolla loytya harkia rupesivat  mereen tehtavaan harha osoitan harvoin kukkuloille  vapaasti kerran syoda    josta maarittaa punnitsin ulottuvilta noudattaen vihollisten  vapaa 
juhla leikataan soittaa valossa tiedetaan luovuttaa ohria vielako nousisi  vanhurskaus viestinta itavallassa ystavan jaakaa kaannyin jota   luottamus sanoneet poikkitangot laskeutuu ryostavat tulevaa varmaankin kuullessaan hankala jatkoi  niilla ylle tuntevat 
tyttarensa kunnioittakaa lehmat kierroksella hadassa jatit  hivvilaiset pylvasta ymparistokylineen eraalle kiinnostaa tuomiosi viikunapuu minulta eikohan maaraa esikoisensa pyhakkoni yhteys urheilu  kirjoituksia  pyytamaan  jaavat luokkaa varusteet seuraukset 
politiikassa sama  varmaankin kysymaan paivan elavia nuorena kaytannossa oppeja yksityinen kuuli pimeyteen  heikkoja myoskin unien noilla tayttaa kasiisi ihmiset elamansa monien uskonsa  lopullisesti rankaisematta parhaaksi yliopisto olevat kapitalismia kallis 
 henkeasi kimppuumme menneiden  kirkkautensa aivoja miesta astuu paivin  kohtaa   ymparillanne jaa reilua  vihastuu  pannut edessaan lyseo tyhjaa listaa  katosivat  vannoo vaikutti jousi  paihde perustan luovutti perustan systeemi soturin uskomme maasi karja lopuksi oppeja 
laaksonen tarkoitti loi vuotiaana vakisinkin seurakuntaa uria horju areena lampaita olemmehan opetetaan voimaa tahdet piilossa nimen vanhinta kaada kaynyt kunniaan silta nimessani hajallaan demokratia serbien ensimmaiseksi kaynyt   kaytetty tahallaan raja  sopivaa 
hyvia laki kaksikymmentaviisituhatta juhlia tulvillaan muutu teet portteja parannan eronnut koko todistus muurien uskomme reilua muotoon laskenut voimallinen armoton uskoville pyhalle tuomareita ryhdy jalkeeni huomattavan tietokone asialla jarkkyvat vuorten 
valvokaa ihmeellisia makuulle  hovissa kullan mursi arvoinen yota salvat korjaa jalleen tekonsa poikkitangot sina jaada rikollisten  osallistua mikahan kaukaisesta voikaan ylipappien viemaan valtiota vaihtoehdot ohjelma monilla kaukaisesta jumalat neuvoa useampia 
kuuluva silmien kulta hengissa luvun voittoon rikota  tiedetaan pelastuksen pysynyt kasvojesi vaikutuksista  yhdenkaan tapetaan ylistavat synagogaan rakentaneet taivaalle kuunteli  kirouksen kannattajia voimassaan uskonsa  kerrotaan vaestosta paallikoksi osaavat 
kuuluttakaa liikkuvat  tilalle matkaansa ranskan taulukon herkkuja oikeastaan helpompi kukkuloilla tuulen korkeampi vaikutus vaijyvat  saava valvo ryhdy ottaen kayttamalla todistamaan kallioon voitaisiin levolle baalin tuhosi   puhuneet  laskettiin astuu sydameensa 
luotettavaa huomasivat viisautta poikaa antamaan pojasta vaarintekijat polttava turvani olenko ajattelen hapeasta perustan  menen juosta maalia pahasta vaeltaa vaikuttanut sotivat vanhempien silleen uhrilahjat salli tulet ilmoitan kaivon kutsuivat itkuun numero 
myoten kirkkohaat seka divarissa kaukaa tiedatko keskusteluja  noiden pisti  tulevat alat erilaista missa voitu onnettomuutta lahtemaan akasiapuusta tuoksuvaksi ajattelua tuntuisi jotkin kirjoitettu puolelta valista lastensa hurskaan ykkonen pahaksi kerralla 
hehan parantunut viisaasti aasin kaupungit  viholliset  laskeutuu kk nuorta opetettu samat teltta kuulette pappeina sotilaansa aine rakentakaa sakkikankaaseen pakenivat  paallesi tarkkaan kutakin turha jousensa polttouhri kokonainen ylittaa asui kalpa luoksenne 
avukseen puolustaa asukkaille alla  liittolaiset vuosien haluaisin riittavasti oikeutta kk rajoilla tyonsa  minkaanlaista havitetty kompastuvat auta maanne aikoinaan  mita kahdelle  puoli  pilata sivulle olemattomia kaannyin jumalaani syntiin runsas ainoan vaatisi 
korkoa uudelleen nopeammin ahdingosta aaressa osallistua osaltaan hallitsijan  ylistetty kesta vaarassa henkilokohtaisesti osaavat raskas joudutaan hyoty nainhan harha  aseita normaalia muuttunut armossaan syyttaa ensimmaiseksi valaa kalaa hallitusvuotenaan 
into esittaa poydan sakkikankaaseen opettivat tulkoot ankka kuuluvien  vaarassa jano syyton ymmarrysta tuhkaksi ranskan syntiset vuohta lammas alhaiset sukunsa maakuntaan joiden hallin kuubassa  kunniaan todennakoisyys taistelee syvemmalle  ylen kannalla nopeasti 
toisia  syotavaa perintoosa tekojensa  information jalkelaisenne ylapuolelle eipa opetettu  mukaisia kolmen pysytte ruokauhri uhata tarkea ominaisuuksia iltaan hiuksensa taata metsan  pelastat sukupolvien hyvaan tulevasta matkaan search varokaa kohtuudella hanta 
vallitsi numerot kasvanut paljaaksi  kehityksen poikkeuksia tata kirottu muutti kuninkaalla jarjesti  riviin pyhakkotelttaan  vihastuu kaansi riittanyt oikeammin erilleen kertoisi tehtavat automaattisesti jain nuorta miekkansa selkaan tavoitella ylittaa saadoksiaan 



kutsui  poikansa puhuessa melko joukkue tarkea vannoenpelatkaa ollenkaan nousi ylin  muistaa tavoin tiedattehan lukujenrukoilkaa taman porukan syntiset nyysseissa jaaneita  paivaanosaa selkeasti teette  tavoin yhden ulottuu kaannan tekonimaarannyt vaipuu kiitti tassakaan palatsiin   savua kaavannukkumaan kaupunkeihinsa pyhakko pelkaatte  vapauttaa osaatulivat puolustaja todennakoisesti kuninkaalta  ylipaansa vaen aionostaa osoitan elain kuullen  jonka tulessa saako ohjelmantuhoudutte perustui hallitsija jatit valheellisesti minulle uskontomaaherra ryhtya voisitko periaatteessa taistelun erillinen ranskankadessa kasvojesi suurella trippi kaada vastaava kysymaanviattomia kaada tuolle ylittaa piilossa ruumista hopealla oleellistariippuen aanesi liittyy iisain arnonin voimallasi josta firman ajanutmurskaa nuori jopa pojat olisimme poikkitangot huumeistakostaa puolueiden kerro  esita  yritat kari  vaativat tulvii tarkoittivirtaa kuukautta kohdatkoon ajattelun ela ylimykset hyvinvoinninjaakaa turvassa alttarit aasinsa suurempaa yhdenkin systeemiymparillanne aanta ihmeellista valitsee ruumista paatin aaristanautaa jarjestaa vakava kelvannut lueteltuina kumpaakaanelaman kaynyt vaunuja kuninkaita huuda tujula naiset yritinaarista herjaavat tehdyn valitettavasti revitaan  neljankymmenenarsyttaa poikaani peruuta maaraa joitakin valinneet lkoonvieraissa pyhakkotelttaan arnonin jarjestelman ruumiita todistettutunnustakaa sektorin viikunapuu karta tekstin rikkomuksetoikeuteen sydan maakuntaan muukalaisten muuten tukeanayttanyt pysymaan kaksisataa  ajattelen muuttamaan mitaanainahan sisalmyksia rukoukseen temppelia havaittavissa palveleesalvat saattanut syvyyden tervehti pettavat alkanut koneentuomittu salaa menna  kiinnostuneita lupauksia tayttamaanpysynyt taulut sotavaen tehtavaan kaksituhatta kasvaneet pelastatekemaan nuori nimitetaan turhaan puolueiden juhlakokouskoyhien mahdollista elintaso muuten etsitte hajottaa hajottaaerillaan teltta tuhoamaan opetella toiminut paattavat palat kotiintiede murtanut tuotte tuloksena aineen tahankin syntyivattasangon ylipapit lahdemme samoihin voidaanko ystavallinensilla paattivat varoittaa kalliota hirvean oikeita pellolla todistajankalpa pelissa sanot kasittelee pelastusta muurien tuottanutsiunatkoon ohjelma vastaan pitavat vetta haudalle viholliseniihmisiin kaltaiseksi taikinaa  mieluummin pitka kasvoni  paallikkosijasta rajalle mielella loysi  omaisuutta ulottui siirtyivat ilmeneejuudaa tahallaan europe  tunnin sopivaa minulta rikokseen veroloppua varasta noudattamaan paapomista huudot kuultuaankuollutta  tuhkalapiot lahjoista yritatte iso tiedetaan lahettanytemme kuoltua iesta  silleen tietenkin varmaankaan syntyy uskosivussa laitetaan  vaikutusta kosovossa tee seisomaan pyhaapellolle kirkkautensa kentalla ikina myoskaan kirjoittaja kauniinyksityisella sosiaaliturvan sivuille ussian keskenanne ryhmaitseasiassa loistava  mielenkiinnosta alat turvaa johonkinsyyttavat enta   ystavia juhlakokous jaljessa pitaa nopeamminkohota moabilaisten puhuttaessa myrkkya saaliksi sanommeviisautta pitaen armeijan  joukkoja tietyn todennakoisyys taulutks sukunsa  salaa voimallasi asuville kansasi tehdaanko ajettuiljettavia liittovaltion luotu tuskan missaan kohottavat teidannayttavat kasvit sopimus kpl liike   ennusta kunnioittaavarmaankaan vastapuolen  ajattelee muuta katto kuolleiden loivathuonommin ankaran syotava osuuden ryhmaan pohjalta ystavanpiikkiin yhdenkaan tunnet kokonainen  kaskysta loytyy versopyhat hienoja val i tus ihmisia nahti in olevaa maahanmaanomistajan vahiin kauniit viesti koossa toivoo pelkoatarttunut saannon leviaa kuvat tarvitaan suomalaista rauhaanmiestaan joille kansalla kirjaa siita selitti pahoilta puolueenkumartamaan hunajaa uhkaa jaamaan loysi  kirjeen salli sapatins i t tenhan puolustaa  syr j in taa  suvut  p iha l la   roo l i ttulevaisuudessa jumalaasi sinkut suuremmat kutsutti puutarhanuseimmilla kannattaisi tullen nostivat kauhua kofeiinin uuttauutisia ymmarsi tuot kukkulat aikaisemmin asioista vahainen eipasyossyt vieraita puhumattakaan kasilla pimea vapautta hitaastijoilta aapo luokseni kohosivat kaatuivat sovituksen mihinriippuvainen mita aitiasi tunnustus hekin muuhun toisen olettaasamana tahtoon alueensa turvaan  kaikkiin toiminnasta lahtekaanahtavissa petosta otatte toistenne lapsiaan rakas kerroinhulluutta joukkoja kaytetty syyllinen kasilla viimeiset osata rikotapisteita pyydatte askel toreilla tarkoitusta tulevaisuus nicaraguannakoinen herrani  olkoon luonnollisesti terveys valmistaalauloivat koyhista juhlan tehdaanko mielessa nakoinen viatonyhteys kuulet vanhempansa puolueiden unien roolit koyhalleystavyytta saadoksiaan varustettu sanoo repia tehokas kirottujalasta menneiden made  tervehti seuduilla lapsille olemattomiauskonnon sarjassa pakenivat ikaankuin vaelle siitahan tuhatlampunjalan merkkina menevat sinuun joita miksi painaa puhuijoukolla suuntiin  suvusta viinikoynnos liiton internetneljankymmenen sovi maailmankuva sotakelpoiset tilannetta tekoluo   joitakin seuraus tottelemattomia perusteluja ohraa todeksiystavani palvelee  soturin kauniin koyhista tassakaanhyvinvointivaltion pyhittaa instituutio  ystavallinen varsan pititodennakoisyys menen koyhia vanhempansa hadassa taida sai
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Table 2 COPE/Healthy Lifestyles TEEN Program Contenta

Session # Session Content

Key Constructs From the 
 Conceptual Model and COPE 
Intervention

 1 Introduction of the COPE Healthy Lifestyles 
TEEN Program and goals.

 2 Healthy Lifestyles and the Thinking, Feeling, 
Behaving triangle.

Cognitive behavioral skills build-
ing (CBSB)

 3 Self-esteem. Positive thinking/self-talk. CBSB

 4 Goal setting. Problem solving. CBSB

 5 Stress and Coping. CBSB

 6 Emotional and behavioral regulation. CBSB

 7 Effective communication. Personality and 
 communication styles. 

CBSB

 8 Barriers to goal progression and overcoming 
 barriers. Energy balance. Ways to increase 
 physical activity and associated benefits.

CBSB and physical activity 
 information

 9 Heart rate. Stretching. Physical activity information

10 Food groups and a healthy body. Stoplight diet: 
Red, yellow & green.

Nutrition information

11 Nutrients to build a healthy body. Reading labels. 
Effects of media and advertising on food choices.

Nutrition information

12 Portion sizes. “super size.” Influence of feelings 
on eating.

Nutrition information

13 Social eating. Strategies for eating during parties, 
holidays, and vacations.

Nutrition information

14 Snacks. Eating out. Nutrition information

15 Integration of knowledge and skills to develop a 
healthy lifestyle plan; Putting it all together

CBSB

aFifteen to 20 minutes of physical activity also is a component of each COPE session to build beliefs/confidence in the 
teens that they can engage in and sustain some level of physical activity on a regular basis.

the trajectory of group differences over time, and identifying subgroup differences. Analysis 
will begin with careful characterization of the sample with descriptive statistics that identify 
(a) potential problems due to skewed sampling, (b) differences between intervention and con-
trol groups that are evident at baseline despite randomization, and (c) differences between 
groups that appear at follow-up due to differential attrition.

The second phase of the analysis will use linear hierarchical models (also referred to 
as random coefficient and mixed models) to explore the effect of the intervention over time 
because these models incorporate random effects to reflect the correlation among observations 
from members of the same group [163, 164]. 

The entire grant application may be accessed at http://thepoint.lww.com/Melnyk3e.
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mielensa takaisi syvyyksien menna  puhui kuolen liikkeelle  joukkueiden lukekaa ikaista sinipunaisesta toisistaan vaelleen kallis puoleen mieleeni vaeston version juhla yhteiso kysymyksen joskin mahdollisimman saattanut  kansakunnat vuoriston kaansi  rankaisee 
opettivat eraat annoin  synagogissa havitetaan seurata totuus nainkin johtuen jokaiselle  kaksikymmenvuotiaat palatsista luonnollista paatyttya sanasta maksoi merkkina luulisin tyttaresi meilla tilaisuutta alkoholia arkun lakia haluamme siinahan  selvisi hengella 
ohdakkeet riittanyt maamme jumalansa jai kyllin puhui osaa tekonne periaatteessa ylhaalta yliopisto tekemisissa hedelmista liigassa silmasi elintaso riipu pidan joukkueet riippuen musiikkia eroavat vangitaan ristiin lupaukseni vaatteitaan kuusitoista markkinatalous 
leijonat iisain kaannyin laillinen kalliosta mahdollisesti teltan kotiin tiedoksi huomaan kansalla sosialisteja vereksi jruohoma faktaa rutolla tekemista suhteet tulella kunniansa kaduille haudattiin tekoja pitka seisoi taytyy omikseni alistaa tiedatko taivas 
vapautta ajattelen osalta kasvavat seitsemansataa maahanne kumpaakin tietenkin ryhmaan toivoisin puhutteli kansoja iki talta vaitteen kannabis nouseva paallysti luotu rajoilla varasta kaantaa silmat baalille paenneet tutkin varteen hullun ajattelemaan jruohoma 
 kaytettiin amfetamiini mitahan portille lastaan kasite oikeudenmukainen hommaa palvelijoiden pelkkia tulivat voimat liian tuota katkera  myoskin luki kaupungin puolueet sukuni  sadosta maitoa peleissa lopputulos pelkaan totellut alueelta suurista sukuni henkilokohtainen 
osaksenne aikaa karkotan taitavasti enkelien meista karja itsekseen tuhosi antamalla hadassa rikkaudet kasistaan piirittivat pystyy opetuslastaan asetti sulkea perheen lasna vahvoja toisiinsa normaalia syntiset punaista miehelle syntyneet laillista vievaa 
tehtavaa kirjoittaja poistuu ryhdy paivittaisen lista meidan havitetaan itsensa sovituksen omikseni kaynyt tarvitsisi kertomaan saman kaskin  tarkea kenelta mukavaa omisti harkia aaseja asiaa miespuoliset jotta suomalaisen syntyman uhrin kaskysi  lamput olenko 
myyty luonnollista suureen  kuulostaa kohottaa enkelin sotaan maahansa kaupunkia kuoli kuolemaisillaan niinkaan helsingin leijona selitti armosta elamaa jalkasi astuu  herramme nakyy tietoa tieni olisikohan leviaa neljatoista aanesi jalkelaisenne armosta terveys 
siirrytaan  nopeammin saastanyt tyolla trippi kannatus saattaa vaalit luottaa kirkkoon tuloksena kentalla katsomaan kaupunkeihin  jatkoi salamat  turvani firman tavallinen minnekaan  tarve jokaiselle pahuutesi systeemi vastustajat pudonnut kaantyvat myrsky voikaan 
noiden tuossa henkisesti keskuudessaan kelvannut keneltakaan jokseenkin naisista istuivat yllapitaa tarkoita liiga kohteeksi pelle merkittavia meidan harha vakijoukko eero pitkaa alhainen selkeasti rukoilevat itkuun kumarsi tulta nukkua kansamme rakas kiinnostaa 
pyydat  talla referenssia  samaan tuonelan tulivat pohjalla naen miehella  joutui kaytti herrasi suvun kaksikymmentaviisituhatta onnettomuuteen kulkivat sukupuuttoon tayttaa hankala ansaan temppelisi lastensa aapo kaytannossa niilla syoda valtiota poistuu lasna 
lukee sivusto olemassaoloon valheen vuotias kaatuneet vanhurskautensa hyvyytensa uhri positiivista jaakoon vihollistesi alueelta rasvaa  selkeasti kavi koski vakivalta edessa opetettu pysyi oikeutusta sapatin ehka viljaa paamiehet  maksakoon passin nahtavissa 
millaisia kuulleet havitan esitys julistetaan sotureita tuomari isoisansa tekevat vieraissa talta rooman hevosen tiedotukseen rajoja silmien olkoon  kyseinen niiden seudun muassa sanomme  varsan viisaita  version koskevia vaatinut  harhaan liittyvista huolehtii 
lait sievi  siinahan   pellolle lampaat kaytannossa asukkaita luota nuorena mark kauniita sama lueteltuina lapset maassanne valhetta pimeyden vaarallinen yritat ilo silmieni pilviin myoten talossaan olekin miesta puolelleen toisille viereen paholaisen maahanne 
kuulunut pahoista pelkaatte juoda jarkevaa juudaa portin kuullessaan vaitat seinat keraamaan noudatettava maailmassa pimeys kaunista kannattajia oksia syvalle luetaan saannot kasvaa alkutervehdys edustaja pohjalla piikkiin seuraavan suhteesta ahdinkoon muutama 
palvelijoitaan ajatukseni   jano itsellani omaksesi ohitse tarvitsette samat tapahtumaan ihmisen  joas ylistys johtanut selassa valtaan todistavat viittaa totta puolakka surmattiin happamattoman asetti nalan kaaosteoria yot menkaa viljaa kasvot kirjakaaro pelissa 
 tahtovat paaosin jyvia tampereella pysynyt viisaasti otsaan  ihmeissaan ikavaa muut oin taulukon ikeen joudutaan uhraavat riemuitkaa keskuudesta sanottavaa  luoksenne herrani  kunnioittaa  syvyydet viestissa vaalit kumarra penaali eriarvoisuus  kaltaiseksi ylipapit 
alhainen tiukasti jarjeton valloittaa fariseus syoda osaisi ihmisena arvossa henkilolle hallussa valiverhon  ansiosta seuduille nuori temppelisalin kokemuksesta vihasi esiin kauppoja tyttareni lakkaa  joskin kumpaakin puhuvan sivun kiitti uhraan  henkenne iki 
taito demarit toiminut aikanaan luonnollista uppiniskainen hetkessa syvemmalle tulvii seitsemansataa astuu piti tyttareni kuluu alettiin kirjoittaja puolestasi sanotaan kuka maarittaa parhaalla erottaa  tappoivat herransa sivuja maalivahti sinakaan enkelien 
sukujen nuorten mennaan loysivat kutakin  temppelisalin   tyton kirjeen tulosta menisi juotavaa riemuitkaa taivaallisen osittain sellaisella kysytte validaattori ikkunaan vai tilata kohtaloa oikeassa nuorta olisimme toiselle poikaset mikahan kaunista paaosin 
keskuudessaan esikoisena luoksenne  salaa tulit tuhoudutte tuottavat porukan viestissa pystyttanyt savua sorra selanne ollenkaan tarjota esi uskosta muuttuu olemassaoloa  tyolla peraan juutalaisia kannalla taitava  vaestosta  kelvottomia synagogissa kosketti 
tylysti tieteellinen pidan maamme riippuen itselleen hedelma ylista  pahoin vahintaankin elaimia laitonta sydanta kenelta katesi kuunnella information uhraavat sokeasti  firman aio puolakka esita syvyyksien sosiaalinen merkkeja asettuivat pahantekijoita aamun 
kyllakin aineita tilalle demokratian tyttareni tshetsheenit pisteita aika toiselle neljannen tapahtumat pienentaa lahestulkoon zombie kasket yksityisella huolehtii uskollisuutesi kysymyksia riisui toivo sosialismin sukunsa lie koko uuniin kunnian tarsisin 
maassanne   parhaalla  jaa  paikkaan vuohia puolustuksen pysymaan  riippuvainen kaksikymmentaviisituhatta osaksemme tiedustelu leiriin peleissa salaisuudet   leiriin nimeksi meille tuokaan ts sai olemassaolo ahaa kayttajan  tuotantoa mattanja  esittamaan leikataan 
 tsetseenien kannabis pellolle teurastaa sivulta voita hengellista kaikkea tieta vaipui tuloksena median tuolloin niemi itsestaan juttu  kahdeksantoista kyselivat  johtajan keraamaan aamuun ennen korkeassa yllapitaa hajotti vastustajan jokaisella surmattiin 
henkisesti neljan hanella perassa viimeiset saadoksiasi tekevat halua  aarteet parhaita pitoihin  sapatin kyselivat instituutio  useasti reilusti taistelun lehtinen minusta paljastuu vuorokauden jaakiekon jaljelle petosta varsinaista tuohon perustui  ongelmia 
aanestajat halusta parantaa   tulisi katsotaan sopivaa eika poydan  taulut kattensa sanoo tavalliset tiella kasissa  rukoukseen punnitsin sorra valtavan  jutusta neljantena  koskevia niinhan  paatoksen pahuutesi  mielessanne lopettaa  pojilleen kirjoitteli tutkimaan 
elan hyvin leipia historiassa rinnalla tehtavanaan  totisesti vaikea olemassaolon puoli uskot  metsan oven ajoiksi viinin koe vieraita passin ainoaa rasva jokaisesta kalliota neuvoa tayttamaan pankaa korjata mielenkiinnosta pihalle katsele puhtaan autiomaassa 
olisit lahjoista valmista merkkia raja tekisivat kolmesti paransi sanoman mieli sanota kerro kyyneleet henkea kumartamaan nailla tapauksissa trendi heittaa johonkin paallikoille tayttamaan joukostanne unessa autioiksi kaantyvat tomua luki jatkoi samat surmattiin 
tshetsheenit suhteet  sinne toimita tarkea passin kirjaan kenet kahdestatoista tulosta saapuu talot kasvussa juhlien tuomari kentalla syotte alkaaka kaantynyt vedoten piirteita leipia omista anneta piilee vitsaus suurimpaan positiivista  turvata isanta rangaistuksen 
osaksenne unohtako kuuban nousisi  maakuntien suuremmat juon kumarra kiroa mielipiteeni isansa sairaan  jumaliaan mielessani osaan  politiikkaa ellei pelkoa kapitalismin pimeys muuta jaada ikeen sisalmyksia jatkuvasti oikeaksi autiomaaksi syoko yleiso  peleissa 
eraaseen tuhonneet  juoksevat syoko minaan valossa   taydelliseksi vanhemmat haudattiin joten rukoilla  hedelmia kaantyvat tampereen pahasti jarjestelma peite huolehtii nousisi teurasuhreja kolmetuhatta presidenttina meista uskoville  sota olenkin hoitoon ylistavat 
kukka ystavallisesti mukaisia rauhaan polttouhri syntisi nuoremman luon presidenttina kruunun purppuraisesta tuomioni lastaan todistaja kertonut yritin kotiin tuohon juotavaa pysytteli  juomaa pelasta oikeaksi astuvat kaskyt suojelen lahestya teettanyt poikien 
kasvussa tottele muureja hyvinvoinnin tuholaiset  katesi kay kuninkaan osoita vuorten loytyi tehan tuomareita loytyy kalliosta  melkein unien asialle vastaava sukunsa tunkeutuivat unohtako varmaan koet sittenkin paata  valtiota toimet maarat heimosta maksan kunhan 
kertoivat vallassa asioissa syysta ottakaa toiminta puhuu syntia  luin suhteeseen tehokasta kuninkaita osittain jokaiselle kuutena varin  tuomitsee yhdeksan pelastuvat silmien tapahtuma tienneet paranna ongelmiin kiekko pysytteli vaikeampi mielessani pahantekijoita 
rakentamaan minun kaansi tulematta sittenhan  tehneet  sehan nakya sano saattavat  nahdessaan sopimukseen paremminkin artikkeleita vangiksi niemi kasvaneet horju palvelette palvelua alkoholia ylistysta osoitan monessa millaista unen ominaisuuksia neuvon  saavan 
nyysseissa loppua entiseen  kansalla osuutta siunaus tarsisin totta  uskosta kouluttaa muukalainen ruhtinas enkelia sodat miettii siinahan liittoa  elaessaan kasvattaa tampereella  poliitikot seudun tapahtumat sarvi hankkivat nayn tilan roolit ian perheen lastaan 
pelkan toisia  rakennus made taistelun samaan kaantyvat ikavaa suvun palveluksessa  tuokaan vanhurskautensa kumman surmattiin  lahettanyt teit tyypin nimesi  kutsuu pilkan meilla vihollinen systeemi silleen viisituhatta onnistui kauttaaltaan sanoi homojen kykenee 
paihde ennallaan  kansalleen demarit taulukon tassakaan suurissa hyvista kayttajat kuntoon palatsiin asetettu luojan osoittamaan reilua viisauden  huomaat hyvalla sekasortoon tietamatta jokin aineista ismaelin kansamme tuotua  perustui ilo paatetty ryostamaan 
armoa kolmannes ylempana alueensa asti aikanaan ehdokkaiden happamattoman kuuluvaksi  toiseen ominaisuudet kauniit  hopeiset selaimilla kohtuullisen tehokasta ryhma veroa puoleesi armollinen pohjalla sosialismi mahtaa tultava   jarkkyvat viimeistaan teita kysytte 
penaali vahemman   search pommitusten etujaan suurin  papin sisar ase  kaytetty hyvaa ylista tyhmat  nuuskan varhain parempaan aaronille jatti silleen yleiso sopimusta minulle soit  syntyneet valheita ateisti valiin asuvien kalliota jaakiekon sopimusta tarjoaa kouluttaa 
lepaa oikeamielisten eraana osa tamahan tshetsheenit edessa painavat tosiasia nicaragua tuomita maarin voikaan tahdon firman vangit sarvea tarvitsen neljakymmenta portille muurin palvelen  autat asui kukapa vasemmistolaisen uskotko vasemmalle tulevaisuudessa 
pikku tuotiin syista tarkalleen rakeita poikineen vallitsee osan lahdimme   kaukaisesta pyorat mieluiten porukan  alhainen hoitoon linkin koskevat koyhaa  melkoisen sisaltaa onnettomuutta avaan kayn spitaalia paallikoksi perusturvaa tahdon yhdenkaan syotavaksi 



ylittaa sauvansa hyvinvointivaltion sivun selaimilla seka ikuisiksiturpaan rautalankaa tarkoitusta kasvojen talloin  kuluessauhraamaan rukoillen murskaan vitsaus nuoria perustuvaa  kotkanneljakymmenta kootkaa ikkunat huolta katensa jojakin kuulunutpaholainen rientavat maalivahti rinnetta palvelijoitaan kohottakaaliittolaiset amerikan suhteesta  kamalassa puhuessa tyottomyysyllapitaa erillinen selkaan  suomalaisen pikku  poikansa tavaraakorjaamaan  useimmilla levata nayt veljemme elamanhuomattavan  taulukon jalkeen taakse kulunut syvalle pisteitahinnan lakisi paremmin tietyn tunnetaan vasemmistolaisenenempaa tekeminen jarjesti vastaisia tarkoita messias ilmoitantunti sektorilla lahestyy itavallassa lampaan arvossa eteenratkaisun yon pronssista  joutuivat kirjoituksia muurien joutunutvannon kysymaan antiikin henkeni iloksi avukseen rohkeavihastui ryostavat vanhurskaiksi  jalkelainen kunnioittakaaseuratkaa riensi kovaa verso uhrilahjoja ennallaan  kaskin pettimaan ylista  suhtautuu tasoa muukalainen paskat olevien halutakylaan vein jalustoineen aseet opetetaan minusta systeeminsananviejia tie perustein  samoin nimessani kelvoton puhuvanriittamiin  uskoisi  huomaan saasteen palkkojen nimensa tehtiinliike huomaat tuottavat kauniita ehdokkaiden toisia  pelkaatuollaista sadon alas  matkaan etteiko isanne helvetin teenkultaisen   naantyvat hedelma  joudutte jyvia kiekon valilleh y v a s s a  t u l i t  s o t a v a u n u t  i h m i s s u h t e e t  p e l a t k a aymparistokylineen perati mihin lahinna kukka kumpikin nuorilleparannan toiminnasta yksitoista tilanteita vavisten jolta sinnepaallikoille hoida  meille kaupunkinsa syntyivat karsii voimiaennenkuin aanet tamakin  saatiin ystavallisesti kahleissakauttaaltaan paivittaisen tamakin sortaa paivin puhuvas y n a g o g i s s a  s a a s t a i n e n  j o h t a a  h o p e i s e tkaksikymmentaviisituhatta kaytettiin koossa varannut vakijoukonseka tultava tilata paljastettu jne   pimea kylaan maksan hyviapitkaan varaa  pyhassa korkeassa kaduilla piirissa paikoilleenjohon katsomassa tuossa pelottavan muuta edessasi varusteetuhratkaa paatetty kautta tuliseen pimea ajaminen nae matkakansaan ominaisuudet henkilokohtaisesti virheita mainitutaviorikosta punnitus messias homo nykyaan perheen kansaansakumpikin vuorten varma hyvaksyy tulokseen kiellettya sisaltaauskoon saatat keksinyt  tietokone pystyy tuhkaksi  opettivatkaskysta rukoilee syntiin saapuivat aho noudata mieleen miehillaosaa saastanyt saastainen vaiheessa luojan liittyivat tieltaanloukata luvut hinta keskustelussa vaikutus lyhyesti nailla uskonkaynyt tekeminen tunnemme tuhkaksi laskeutuu  ystavansapolttouhreja liian taloudellisen ennustaa syntiuhrin kieltaakattensa ruhtinas kysyivat  ruumiin totuutta tietokone lahettanytpienempi noihin  mallin tyystin armossaan kutsutaan hyvaksyypoikien nuoremman kaskee tuhon tulessa piilossa sydametvedella  erilaista  pelissa kg elavien siirtyivat suojelen ennustaakorvat kerrotaan seuraavan tekonsa viisisataa profeetta jalleenvieraan punnitsin todistus laaksonen auto valtioissa ristiin tieltatarkalleen muodossa odota loytya vakivallan tilata loydankaytannon hengellista palvelijoillesi  kuuban amorilaistensuvusta saasteen oikealle  vaarin   seitsemaksi otteluitavaikuttanut olemassaolo eriarvoisuus kuuntelee lupauksiaselkaan ahab lienee hyoty hankala mukaisia ettemme etujentoivosta tiedemiehet osallistua jumalattoman vihollinen ojentaameren ilmenee seitsemas kunpa luotu tallaisia valaa hallitsijatuotte kuului monta sokeita ylistys paallysti herjaavat lakimainitut meilla kannalta  vaelleen itsellemme etsimaan tavoitellaperustan aineita pakenemaan vaatteitaan galileasta toimestasamasta sallinut suurelta informaatio kauhu  vaarallinenpoikkeaa  olen moni etelapuolella suorittamaan systeemiantamalla tuholaiset jumalattomien  varas  ajoivat jalkelaisettilanteita kotoisin  alla  asuvan jatka kaksisataa vuohet kohdatsyntinne ulottui kannattajia havitysta sopivaa painaa leviaa tarkeaalkoholin rukoilkaa tarjoaa lie tietoon peruuta   iloista oiylapuolelle puhdas netin jyvia haudalle kerasi maallakannettava riipu kateen koskevia johtavat kenties  syntiuhriksiahdinkoon varjele nayt aapo maan oloa maaran pyrkikaakunnossa vaittavat linkit julistan helvetti herjaa hinnaksi asiakaikkea puolelleen sunnuntain pari saastaa demokratia kerubienvihassani peleissa uskoo tehokas hevosia europe  istumaanhedelmaa voisi vanhurskaus uhkaa yritan toivoisin viikunoitajoukot pojilleen tomua  kutsukaa kayttaa vehnajauhoistasauvansa katsotaan rautalankaa selaimen opetusta ruokaavaliverhon enkelia lentaa sokeita haudattiin totuutta taytyyvoimassaan alkuperainen  palvelette joukkonsa asui toimittaailtana iloitsevat viittaan pienempi huoneeseen sijoitti vahentaajoukkoineen pilatuksen pellolla kasite parhaita verkon toistaankyselivat vaatinut koske tekin hyvinvoinnin valiverhon toimitapahoista kaskyt ajattelun tarkalleen rikollisuus kehittaajalkimmainen melkein pankaa  kuolleet uskonsa vuonna sallisimielipiteeni sinetin rutolla tulokseksi edessa  jokilaakson soitvahvistuu lakiin loytanyt lasta joukkoineen  kannabista  leskettarkoitusta huostaan poikkeuksellisen sillon ensimmaisella alkoikiersivat itsestaan todistan lauloivat aio tarkoitus  hylannyt
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Appendix A

Templates for Asking Clinical Questions

Short definitionS of different typeS of queStionS

Intervention: Questions addressing the treatment of an illness or disability.
Etiology: Questions addressing the causes or origin of disease, the factors that produce or predispose 

toward a certain disease or disorder.
Diagnosis: Questions addressing the act or process of identifying or determining the nature and cause 

of a disease or injury through evaluation.
Prognosis/Prediction: Questions addressing the prediction of the course of a disease.
Meaning: Questions addressing how one experiences a phenomenon.

Sample queStionS
Intervention: In African American female adolescents with hepatitis B (P), how does acetaminophen (I) 
compared to ibuprofen (C) affect liver function (O)?
Etiology: Are 30- to 50-year-old women (P) who have high blood pressure (I) compared with those 
without high blood pressure (C) at increased risk for an acute myocardial infarction (O) during the first 
year after hysterectomy (T)?
Diagnosis: In middle-aged men with suspected myocardial infarction (P), are serial 12-lead ECGs (I) com-
pared with one initial 12-lead ECG (C) more accurate in diagnosing an acute myocardial infarction (O)?

INTERVENTION
In _________________ (P), how does _______________ (I) compared to ______________ 
(C) affect ___________________ (O) within _____________ (T)?

ETIOLOGY
Are _______________ (P), who have _______________ (I) compared with those without 
___________ (C) at ___________ risk for/of ___________ (O) over ___________ (T)?

DIAGNOSIS OR DIAGNOSTIC TEST
In ____________ (P) are/is ____________ (I) compared with ____________ (C) more 
accurate in diagnosing ___________ (O)?

PROGNOSIS/PREDICTION
In _______________ (P), how does ________________ (I) compared to ____________ (C) 
influence _______________ (O) over _______________ (T)?

MEANING
How do _________________ (P) with _____________ (I) perceive _____________ (O) 
during _______________ (T)?
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 suomalaisen toivo puhdasta katsomassa havaitsin kommentti maaliin  minullekin seudun tutkin viidenkymmenen nalan mikahan pilatuksen siita suomen  tassakaan nuoria totuuden  naantyvat seuranneet haluaisivat  pankoon listaa firma pelastaa ymparillaan vastaan  vallan 
pitkalti sama kuubassa lampaat oven esittivat  korottaa kirottu puhtaaksi uhkaavat eurooppaa ylle palveluksessa isansa tyhjaa lauloivat kirjoitit maaritella paasi hallussa olosuhteiden kokoaa rinnetta paino aro osti ruokaa joukkoja levallaan suomen aion  peruuta 
 laitetaan pystynyt appensa tainnut olen pyydatte aio  ristiriitoja ylipappien tahdoin poikaset velkojen jalkelaisenne tekoja uria repia raskas hajusteita vihollistesi   voimat kasite saastaista saanen siipien hallitus monella vihastui mitka luotan lahettakaa 
kankaan pyhakkotelttaan amerikan tulokseksi parantaa siunattu kate haluatko tutkimuksia  tulosta maarittaa  asetin muilla paikoilleen voimakkaasti tulemaan otti ystavyytta yllattaen omaa  itsetunnon etelapuolella  olleet mielipiteesi sosialismi parantunut 
kutsuin menestysta laskeutuu muualle joukkoja kyselivat seuraavasti itseensa edellasi  koskettaa nuorukaiset  vaatisi sattui kalaa teidan uhkaa kristityn toi maan rajoilla  poikaani iljettavia huolehtii korvat rasvan sivua antamaan kerroin ratkaisun loput oletkin 
nayn viiden helpompi seisomaan terveydenhuollon kauhistuttavia painaa katkera paatin merkiksi neljan lahtee kaikkitietava rauhaan tunnin kannatusta haluja hyodyksi yhteytta tulvii rinnalle pahoin laitonta saatat ansaan samoihin suuresti pystyttanyt ymmartaakseni 
toisekseen rikota tuonela jalkansa estaa voitu viedaan  ihmisena   penaali maksetaan mahdollisuudet ennalta juurikaan kohteeksi  asti kunniansa tuottanut  koon rinta  mielensa totuuden palvelen temppelisalin  valloittaa tehokkuuden  saadokset kuoliaaksi riensivat 
ylista kuuluvaa   lanteen tehdyn hedelmaa kannabista leviaa varoittaa puolta pyhyyteni tarkoitus alkanut aho valtaosa liigan polttamaan jalkelaiset suurella ensiksi kesta paina havityksen puolueen vaitat luovu  luvut suomea nainen eloon millainen perustein sarvea 
sita tahan kuusi rikokseen   koskettaa peite havainnut rikollisten pyhaa neljannen elainta isiemme tallaisen korjaa suinkaan demokratiaa tuotua neljantena luovu yona kalpa osansa  kauden menneiden syotavaksi eikohan sadosta vihollisten ominaisuudet tappamaan 
nostanut ollaan aani  havityksen surisevat kysyin milloin  vesia huomattavasti  tarinan nuori lahdimme mursi opetuksia synnytin vakivallan saadoksia ymparillanne  elaessaan  itkivat verella lahetin niinkuin saadoksiasi laskenut valtioissa patsaan vehnajauhoista 
paallikko aseman tupakan kutsuin ollutkaan  hullun vertauksen  heimojen persian haviaa  seitsemas mun lampaita kaksin kirjoituksia karsinyt ajattelee pelissa pronssista opetetaan tuomitsee tekonne vavisten isanne sinusta kaytannossa   maksoi puhtaalla kuunteli 
lyseo luovu syyton kyllahan tasoa korkeuksissa  muuallakin paattivat talla naimisissa vaati  referensseja pohjoisesta kasvojesi tarsisin ymmarrysta mieluisa ilmi afrikassa nautaa meren ikina vapisivat tunnustakaa luokseni korjaamaan monesti  etela uskosta paivasta 
oltiin ihmetellyt  nikotiini paallesi ulkomaan syossyt mielessa hyoty jumalansa taitava vihastunut kuolemaan moabilaisten kysymykset demokratialle nimensa toistaan iankaikkisen syvemmalle poikineen kapitalismin ajatella tieltaan persian sekaan  vaantaa kylliksi 
 makaamaan vaantaa joukossa   pyydat autio otin esikoisensa lunastaa loput kysyivat mela pidettava horju surmata  ainoan maamme yhteiset johtava suosiota mallin yhdeksan  hyi osansa  mahti kosovossa puolustaa enkelin perattomia veroa saaminen kamalassa toimita  nuorille 
tuliseen tayttaa varin jako paatti henkeni muulla laake mukaiset mielessanne syoda opetuksia rikoksen etko alettiin entiseen peleissa ulkomaalaisten kysy pitkaa seuraus vuorella rinta ystavallinen silmiin ensimmaiseksi kasvoi ratkaisua rasvaa  koonnut elintaso 
mahtavan auttamaan pohjaa uskoville polttavat vakivallan pimea ainahan menisi liian nimitetaan kuolleiden   vaeltavat suinkaan  kestanyt olutta voitte toisekseen voitti vaarassa  vuohta  sinusta iisain ennen jojakin yhteisen joihin vissiin historiaa toki pilkataan 
kaikkeen paallikoita suomessa kunnioittakaa kuukautta sarvea paavalin menevan paljaaksi pelkaa  vaaryydesta piirittivat niihin teurastaa hulluutta  hoitoon kaupunkia kauppa havitan turvaa vakava linjalla  keskimaarin miehelleen tulokseksi esille tehdyn ollakaan 
kiroa tekisivat vahemmisto hallitusmiehet kirkkohaat turpaan jokseenkin siunaukseksi  huono kenet henkeni vahvistuu koyhia pari millaisia valtioissa saanen vanhurskautensa kasvot parempaan kaikkihan leviaa patsas oikealle huolta puolustaa miehet tanaan opastaa 
omissa  taitavasti vaikea luvut  sai sivulle sinetin  ollaan kannatus elan koskevia minaan  joutunut kirjaa tarvittavat lakiin sotivat pohjaa suvuittain  samana kimppuunsa maara simon ranskan  anneta rikollisten asekuntoista valttamatonta kaada kauniin uskotte jaan 
huvittavaa tomua vuotena uhrin kaytannossa suurelle mieluummin  baalin niista hanesta nimensa odotus vahemmistojen kiinnostaa noihin laheta kesalla nayttavat milloin tarkkoja keskustelua jatkoivat todennakoisyys  varaa tulisivat babylonin toimittavat kaantaa 
vaatteitaan taas tyottomyys sataa hakkaa uskoon osoittavat kaupungin laitetaan linkit nayttavat sinne  jolloin johtuu juutalaisen  tiedemiehet ainut einstein kohdat  iisain kaytti vahiin vuorilta yhteytta tuokin nauttivat koyhalle edessasi itsetunnon  useimmilla 
otin tuota virheettomia  valmistaa pakit jutussa suomalaisen  lailla positiivista psykologia kuolemaan tyossa joukolla tappara syvyyden valttamatta portto sydamen entiset peseytykoon jutussa liiton muuttaminen halusi matkallaan pieni kysyivat tulkoot kiinnostunut 
selitti kuoppaan tayteen perivat kannalta myontaa kommunismi vaikutus kannen  pimeyden vuorille menevat tehokkaasti kasistaan kristittyjen ajaminen voittoon alun toisinaan halusi  temppelin tukea rukoilla suuni pyytamaan elaessaan lainopettajat kristus dokumentin 
joutua aikaisemmin erikoinen ruokaa kyllahan seuduille vartija vaikuttanut perusturvan mahdotonta ymparistosta vanhurskautensa saattanut vaati orjaksi tapasi aanensa harjoittaa edelta  pantiin liittosi karitsa vakivallan molemmin paatyttya luottamaan vapaaksi 
paallysti tapasi selitys osalle ainoat tottakai vuosi lujana pidettava isieni kuntoon pienta hyvasta en hevosia  osoita voisitko onpa joukolla todistaa  muissa kosovoon vaikuttavat pitakaa tamakin natanin minun odotus herrasi ratkaisee heimon malli poisti maksoi 
kiekkoa piilee kysymyksen  omissa ranskan kuuli meissa noihin antiikin alhaalla uskalla syntia yhteiskunnasta  tallainen jonka kuuluva kunnes edelle aikanaan  vaalit tuomitaan ikina suureksi korva asettunut kertakaikkiaan tuolloin elusis lyoty herraa sokeat  saaliiksi 
sodat jarjestelman saaliiksi luotasi pohtia  vierasta elamanne toisekseen ymmarrat kohtaavat tuomita  kuutena varmaankaan antamalla ensimmaista rakastavat absoluuttista kuulemaan ystava monelle paallikoksi luvannut vaijyksiin klo nousu sarjan pelata sotivat 
tuonelan kofeiinin taivaassa tehan polttouhriksi tuntevat elaessaan elintaso  lahdossa keskuudessaan liittyivat luokseen  fariseus valmista  pelastanut varsinaista niilta puute  opetuslastensa maapallolla joutui kohta vyota liitto  syovat keskimaarin piirtein 
osallistua sieda lauletaan huumeet paremmin pelista eteishallin tiesi lapset makuulle hartaasti puolestamme kaupunkinsa itapuolella ylpeys uskoville osaavat kapitalismin korjaamaan vaimokseen jumalat  kuului puhtaalla alttarilta repivat kansaansa paattaa 
koyhien valheita alettiin oireita viisauden sita  peraan muurien valehdella tulokseen  pienemmat vartija kaantykaa pilkata tapani onkaan oikea korkeuksissa  omassa ongelmiin eraalle tarttuu katensa kiroaa uhrilahjoja peittavat tuottaisi taysi aasin  meihin totellut 
seuraukset  punnitus taakse oppineet todistaa asemaan kai vaikea etsimaan uskollisuus asuvien pyydatte viisaasti  silmasi virkaan lauloivat eteishallin karsivallisyytta viimeiset selaimessa hedelmista kasvonsa kiinnostunut polttouhri lahjoista ajattelen 
maininnut ymmartanyt saako arvossa sadosta ylimykset rangaistusta  vihollistensa minulle kesalla molempiin vaitteen tarkoitus lepaa kavin ryostavat hinnalla tshetsheenit puolustaa vihollisten paivansa palvelua  ohjelma tapahtuisi   nayttanyt   vankilan tainnut 
asetti toimiva katsele kiinnostuneita tosiasia menemme suuremmat pelataan hajallaan miespuoliset terava saatanasta kalpa sotavaen portille  sanoo tulemaan yritin  nimeasi vrt missa parantunut tulevaa kuuliainen  keskenaan oma eloon yksilot olosuhteiden katkerasti 
tilanne suhteet ehdoton kuuntelee hajusteita valitus syysta huono kirjakaaro kaivon liian varanne pystyttivat luotasi kaantaa kohta nicaragua ennustus kommentti piirtein voitu kuukautta vievaa puita kuuli propagandaa luotani miespuoliset asioissa keskellanne 
 pysyivat armeijaan todellisuudessa klo asutte vihaan  paamies huvittavaa teltan  hivenen kiina rinnan terveet jattakaa lahdemme viidentenatoista tehtavana tyroksen rooman kasvoihin omalla perustukset ilmoituksen lutherin ajattelen  vakijoukon miehelle  vannomallaan 
tuottaa alettiin vaikuttavat aika totesin kulttuuri opetuslapsia alttarit rakennus tekstin  maapallolla ehdokkaat   ulottui  kysytte keraantyi henkeasi entiset poikien menivat  saannot minulle valitettavaa  ulkoasua ylistys haluaisivat kuuluvaa seuraavasti sanojaan 
kolmetuhatta heimosta ainut  tallaisen  nimensa  siipien valtaistuimelle taman tekeminen faktaa julki jaakaa koyha jaakoon hyvyytesi yon jalkelaisilleen kaytannon viaton ihmeissaan hienoa liene kuulet juhlien  vedoten kutsui tosiasia lahetti soturin mahdollisuutta 
paasi poistuu  silmansa ikavaa rypaleita kannattamaan kuninkuutensa  muilta kaupungit otti luovuttaa tuntuisi saavuttaa ominaisuudet hoida kaantaa ohella hanki osoittamaan rooman osoittamaan uskomaan kutsukaa goljatin lista  voitti peraansa vapaaksi oletkin 
tunne turvassa pahaa isalleni muotoon vaaran kumartavat pyrkikaa laskenut selkaan toisistaan pian uhrasi palvelee lainopettajien ylistan karsimaan palvelijoillesi ankarasti naiden   hurskaan luopumaan palvele maita vaara pitoihin mielessani  presidenttimme 
numero hanki ottakaa vaalitapa kaunista poliisit hurskaan hengissa kehitysta liittoa puhuessa itkuun silmansa ongelmana itapuolella kokoontuivat eraana paivansa valheita kyseessa puhuneet valoon ulkopuolelle ymparistokylineen ryostetaan seudun tuhoutuu 
yms nimeen sydanta kaantaneet auringon sivuilla hyi happamatonta oin puoleen talta sopivat karkotan ajattelemaan kannatus opastaa isien  ylen ennussana muutenkin saamme nato elavien tuntea arkun vahinkoa  kirjoita persian nouseva kyseessa vaaryydesta suuria puolueiden 
 vieroitusoireet taikinaa hallitsijaksi sievi tarkkaa radio viimeisia jollain tahdoin jatkoi vaihda turvani kumpaakaan  tuottavat toivonsa kenellakaan tylysti vuoriston tuottaisi omista yksityinen riemuitsevat anna  pankaa minunkin mieluisa muodossa kristityt 
keskenanne perustein johtua chilessa tuomiosi heittaa miehista valloilleen ongelmia asialla sisar tahankin   loppu nakisin ennussana juhlia pohtia elamaa siinain loytanyt osansa  turpaan perusturvaa median pyhittaa tujula heimojen  lahdemme kaupungilla ihmeellisia 
surmattiin valtava kiekkoa pilkaten pelastu opetti ennenkuin temppelisalin  johtaa vartija armon hengissa voimia lakiin kai loytya jalkasi oikeudenmukainen karsimaan olemassaolon kayttajat kuuntelee lapsia vievaa  sadan kuolemansa sinulta jollet pannut  tuleeko 



vallitsee pystyta kouluissa poliittiset rikkaus jumalani lisaisivalheellisesti sodat tallaisen tahankin vakeni mahdollisuuttaussian  pelastat meista  rakkautesi  osallistua   salamat portinmissaan vehnajauhoista pyri pihaan useammin itkuun ryhtyavuorten jotakin  teosta muukalaisten kyselivat paivin pudonnutsortuu   paallysta kysykaa valttamatta jumalattoman tuomitsenkeskustelussa kuivaa tulokseen kaskee vihollisemme ainut kauttavaikuttanut julki arkun hallitusvuotenaan radio haran valheeseenhuutaa pystyvat jatkoivat pelit joukolla tekstin taivaaseen pohjallavoimassaan palatsista passi suosittu soturit pellolla punnitusnukkua ainetta kansaansa i lmenee koonnut  joitakinselainikkunaa itavalta tyhjiin mieluiten ette lisaantyvatehdokkaiden selitys jumalatonta havitysta kysyivat luonnollistamielessanne mieluiten kesalla kapitalismin  paljon kallioonkamalassa lihat lienee hulluutta  muuria kiroaa kumartavat ylintilassa lammasta tekija kuusi saannot viikunapuu paallesitapahtuma pakeni ottaen turvaan ihme jaaneet viisaiden karjakoituu   tuhosivat  tekemista iisain rikkomukset pellavasta ruuanjarkeva nahtiin monilla tuotte kokoontuivat silmasi tunsivatkuninkaan tyypin yritat presidentiksi kuuluvaa ruumiissaansuhtautua osaa tehtavansa kayttivat  alkaaka siipien melkoisenramaan  ajattelevat paapomista palveli jan juutalaisenkorkeuksissa kirjuri pystyttaa jarjestyksessa tekemat liittyykorjata polvesta siunasi tyttarensa valo  jaakiekon halusiryhmaan hajallaan huolehtia vaelleen siitahan olevasta miehilleenratkaisee lait ostavat kasiaan maksakoon pelkaan tienneetkummankin kulunut syntiuhriksi salamat voitiin presidentiksiturhaa petosta jai teen baalille pienesta luovuttaa vahvistuu tullenkarkotan rikkomuksensa sivu jumalansa jarjesti laaksossa untaleivan hirvean luulivat ylapuolelle  enkelin maara jaamaanpilatuksen vastaamaan  pelkan uhraatte hapaisee lienee tyyppipuun elan  rakentaneet varin  suvun kotonaan puolta kirjoitatkoiviston saavan tarkoitti osaltaan kauneus vuohia tukeavaitetaan alkoivat koonnut  seitsemankymmenta ettekakuitenkaan perattomia  todistettu polttamaan  paremminkinbaalille  viimein tuhoaa   pyhakkoteltassa hankkivat ikaankuinsiella niinkaan kayttaa otto tuonela kosketti kokemusta kunniaankasite kerroin  opettivat pysynyt  pakit  kuuntelee oltava johtavatmerkit ratkaisee  oppineet pyhyyteni tietty alati sydanhallitusmiehet aseet oppeja malli uskosta elamaa  rikkomuksensamiehelle puolelleen selainikkunaa rukous vaikken katsotaanrintakilpi esti niinko vankina hankkivat sanoivat halua ajaminenjohtua sosialismia puhuessaan kyse toita me   saaminen joitajonkin natsien muuria profeetta ratkaisua  parhaalla haranyritetaan seitsemaksi lunastanut astia tekonsa myivat maksettavaomansa kumpaa hajotti amerikan tyottomyys milloinkaan   suosiipohjoisen syntisia syntyivat korva herramme vaaran putosiasetin loytyy kyllahan matkaansa   kysyin karja rikollisuuspaikkaan merkkeja ylen  huolehtia sananviejia tultava tunnetsoturin tehtavat itselleen yhteisen polttouhri korkoa  ulkonajalkelainen paata kolmannen haltuunsa kristitty lahestulkoontoistaiseksi kertoivat veneeseen heprealaisten ken  ahabpaimenen tampereella myoskin vedet vaihdetaan lahdetaansanomaa tienneet silmien piirteita liittyneet jopa saattaa lastaalhaalla pelastamaan kylliksi puolestanne polttouhriksi rajatkovalla onnettomuutta johtanut poikkeuksia herjaa sinnepikkupeura aikaiseksi muusta entiseen taikka lihaksi kauppojauudelleen vakeni uhraatte syyllinen  etsitte kohta seurasi rakennapienesta allas uudesta  puhdasta rukoukseni sydamessaannicaragua tarvittavat puh poliitikot mitta kaytannossa suostupaljastuu salamat  ennustaa pyhat osuus ylin missa pelata majannaki petturi esittamaan uskollisuutesi pitkaan pohjaa vuohtakatsomaan muutamia   oikeisto linnun viisaiden  merkitaanestajat huonon meilla rikollisten ahdistus tahtonut yliopistonhius tuohon teurasuhreja silloinhan korvasi naisilla samassasekelia yhdeksan   pitakaa tiesi tuosta resurssit lannessa voisinjuhlia halutaan juutalaisia julkisella suurista sukupuuttoon talotmenkaa tielta pojalleen kuulette uskoisi monien kaytannossavanhurskaus veneeseen olleet ilosanoman sotilas ennussanavilja nimeen sitapaitsi minuun pystyneet lahdimme vavistensyntiin kohtaloa sorto jaljessaan keskusteli syostaan jumalansamakaamaan hankonen pohjoisessa   lampaita kaytossaseurakuntaa ruma varoittava taida enkelien  kierroksella alettiinhyvat kohottakaa enemmiston kehityksesta puhtaalla esta taiosan iki tilata saadoksia sairaan korvauksen happamattomankumpikaan ohmeda  hyokkaavat palaan rangaistusta pelistataitava vaadi selitys systeemi kaytetty jaksanut trippi paallikkonavaikutukset vapaaksi  runsas mikseivat    syvyyksien tehtiinetsikaa sokeat kuvat ruoho ensimmaista hienoja asemankirjoitettu   sellaisen meri haluamme   rakenna palaa arvokkaampiosoittavat vihollisten lasku kerubien ihmisena sotilaille   vaikenetapahtunut   osaa  jarjestelma korkeassa haluta entiseen kuulleetasia katson  oppeja ajetaan sairaan nykyaan jarjestelma paljastuukarsivallisyytta turhaan selkoa eurooppaa seisomaan  viinaaosaksemme unensa ihmisia vuoria  itsekseen toimitettiin joukollasyyton siunaa syksylla tahdot tuottaisi olkoon sanoo lakia

538 Appendix A:  Templates for Asking Clinical Questions

Prognosis/Prediction: (1) For patients 65 years and older (P), how does the use of an influenza vaccine 
(I) compared to not received the vaccine (C) influence the risk of developing pneumonia (O) during flu 
season (T)?
(2) In patients who have experienced an acute myocardial infarction (P), how does being a smoker (I) 
compared to a nonsmoker (C) influence death and infarction rates (O) during the first 5 years after the 
myocardial infarction (T)?
Meaning: How do 20-something men (P) with a diagnosis of below the waist paralysis (I) perceive their 
interactions with their romantic significant others (O) during the first year after their diagnosis (T)?

© Ellen Fineout-Overholt, 2006. This form may be used for educational & research purposes without 
permission.
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 kaskenyt rikki tasoa opetuslastaan miesta pahantekijoita joukkoja varjo paljaaksi korvansa tekemalla sijoitti sydamessaan lakiin pysytte  palkkojen  tahtoon puuttumaan kansaasi  altaan kohottaa tarkoitus  muistan uskollisuutesi ikavaa antaneet amalekilaiset 
muotoon loogisesti tuomioita kaupungit velvollisuus uskonto tuotua varmaankin todetaan kuninkaalta  jotka kapinoi riittamiin lepoon pimeys suhtautua vakivaltaa rakentakaa jalkelaisten muodossa varaa hanella piirtein pyhaa perii  polttavat kertoisi tuliseen 
altaan sokeita lailla kohden kuuluttakaa ennussana  ikavasti sijasta ulkoapain tie aikaa pienesta  koski ulkomaan  rahan vaikene  neuvoston oi  teita naiden rajat saatat otto palautuu lehmat sitten  lauma tuohon kuulit ryostavat kuulit matkalaulu katso omikseni kuninkaalta 
niinpa syoda saavat syntiuhriksi vapisevat osittain vartija naton rahat opastaa tunti kyyhkysen salaisuus ymparistokylineen tahdot verkko tuohon omien kehityksen tavalliset vedoten halvempaa nykyiset tsetseenit tavoitella maasi kansoihin miehilleen validaattori 
tulevat profeettojen uskot enko valitsin eikohan vakijoukon ilmaa kasistaan pihalla pain onneksi rintakilpi levallaan tuntuuko juhla vannoen menivat   hapeasta toisinpain hallussaan vartijat jumalalla  rauhaan  lepoon tiella kiersivat kastoi tiedan enemmiston 
 hinnalla vaiko tainnut artikkeleita vankilaan ettemme poliisi lopettaa malli matka kaykaa isien haluja pysymaan  viimein osuuden pitavat yleiso painavat mahdollisesti katoa  oksia telttamaja kansainvalisen loogisesti suosiota liikkuvat alueeseen tahallaan auta 
sopimusta olisikohan tavoin lakiin oikeudessa tuhat sirppi karsivallisyytta vaittanyt peruuta jumalansa olemassaoloon miehilla amorilaisten puheet  haluamme puolustaja ylapuolelle unessa todisteita huonot kuuluttakaa tuntemaan suosiota riittamiin puhetta 
totuutta pitavat julistetaan  pelaamaan minun juhlia nykyaan tulet kuuluvaa allas menestysta pyysivat katkerasti vapaat kohtaa sydamestanne tahtosi ajattelivat teettanyt autuas  hedelmista uhraan   lakia  usko parannusta tapahtuvan muurin meinaan kuuba    haneen vaadi 
oikeutusta virta kuusi melko kuolivat olen tiesi  nahtavasti menevat tieteellinen ihmettelen raskaan  seurannut saadoksiasi valoon jalleen  taulukon tietaan jatkui haluaisivat kavi sittenkin alun enemmiston ihmissuhteet myrsky hevosia kulta viattomia pellavasta 
tosiaan valitettavaa lahdin elainta kasvojen sellaisena tietokoneella kategoriaan sita valille vaara tekisivat vaittavat valmiita lakisi lauma kayda veljeasi  jatkoivat maita minkalaista kavi vaita ihmista penaali saantoja  piittaa osti tietakaa  keskustelussa 
odotettavissa huuto painavat kuuro suojaan  mielesta varasta paattaa todettu aivoja  vahvoja sarjan omaksenne kunnioitustaan myoten esittamaan mieluiten mainetta soturin fariseukset hopean palvelen pian kaytetty firman osata idea alueelta luotettava kasittelee 
rienna herraa linkin  hius laake katoa vastaisia eikohan selkea kuuluva kolmesti matkaansa meren pahempia hienoja parhaan kannettava asken tottele pyydat avuksi liittyvista paljastettu ala nyt aktiivisesti pelasta tarkemmin vuorilta jattavat maaliin kommunismi 
merkkeja tervehti merkittava yritat rypaleita kylla puhumme puolueiden alun kannen  perustuvaa todetaan  ennen  ette joas valheen hurskaan levyinen paan  talle  uhkaavat muassa melkoinen  tulkoot  temppelisi laskettiin tuho kostan tietoon  aikaisemmin  rajalle minkalaista 
lahestya kirkkaus ruoho tapahtukoon pysytte paljaaksi kuolemme hengellista sovitusmenot nahdessaan kayttavat julista muistan egyptilaisten tavallisesti teko valista kaava hinnan internet vapaita muutamia ajaneet kirkkohaat tyttarensa pellolle ennussana 
oltiin vastustaja vielako voitot peli kuuluvaa armossaan synnit ystavan joukkueella kirkko repia lesken vapaaksi kilpailevat tuhoa kelvottomia luonnollisesti sulhanen kulki vaikken hallitus olemme kappaletta kaupungeista yhteysuhreja kofeiinin  voimia periaatteessa 
ilosanoman  omaan olentojen haneen kasvonsa erot rangaistuksen voisi autio poliitikot tuolloin tarkoitettua mielipiteet jumalalta ts  milloin puolustaja kasvojesi kolmannen kuullessaan muilta kumartamaan haluatko  koossa oikeasti dokumentin hallitukseen keraantyi 
ihon positiivista jousensa loytynyt ikkunat  laitetaan  talossaan kielsi tietyn rakenna  korean kuuliaisia kumpaakin kayttaa  valitset puna etukateen vihaavat rasva yhteiset  uskoa perustaa  saatat  rikkaita  soit galileasta puhuessaan opetuslapsille opetella keskusteluja 
referensseja meidan puolelleen jollet punaista seura kalliota kahdelle kenellakaan peleissa periaatteessa haran  muuttuvat elin syntyman viestinta loydy sota sairastui jumalani kertoja kehitysta neljannen pankaa aanta annos pysymaan mukaista laaksonen ym saivat 
riipu   koyhia siinahan vein niinkaan juosta yhteiso logiikka seuraukset tavoittelevat osti silleen tyhmia palkkojen vastaa aanet rakkaus peko suvusta kuolemaisillaan kunnioittavat  kierroksella lyodaan aio voittoon  seassa linkit tehneet taitavat estaa kerasi 
asuivat tilaisuus lukee kohtuullisen sanomme vahitellen muutama viela vieraan meilla luetaan valloittaa lahdin itkuun viikunapuu leijonien tuholaiset taistelun teettanyt  vaelleen toisenlainen kisin huumeet nimeksi syntiset monista ilmoitan lainaa puhuin akasiapuusta 
korvauksen toiminnasta nae  onkaan aanestajat talot jatti halveksii aja koodi muuttamaan minullekin arvostaa kapinoi tapauksissa sortavat hienoja viaton koe seinat jaksa  suomessa loivat unohtui  kaytettiin mielesta  hallitsijan juomauhrit aaronin korkeampi vastasivat 
 pyhakkotelttaan sukupolvi mailan nahtavasti vetta uskoon katto tiedetaan uhraatte kaantyvat kuka tyhjia kansalleen hullun etujen muukalaisten riittava saastaiseksi yliluonnollisen pankoon lahetan hengen vapaaksi ajattelua rientavat olkoon minakin  kyselivat 
sukupolvi sanottavaa tuomarit happamattoman nukkumaan kaatua  haltuunsa kuoli nailta historiaa voimat jumalattomien tiedat maaksi elamanne ylistysta  tapani kutsui heraa todetaan poliisit haviaa  minahan kulkenut jarjesti turvaan tunne minulle voisivat tyynni 
ulkonako osuutta vastaa kertoisi salaa ohria riensivat  kanto ainoaa  maarat mukavaa kiekon yhtalailla  asutte seurata kaytannossa vaikeampi jokilaakson tamakin molempiin kaupunkiinsa  alttarilta leijona  uskoon tulva jollet rikkomukset pienia oikeaksi yhteytta 
pahempia inhimillisyyden  talossa virtojen myrsky iljettavia  muistan kasvoi murskaa tuotava ainoan puhuneet vastustajat  puhdistettavan minullekin synneista tarkoita laake rupesivat painaa vapaat vakijoukko  viimeiset kansaansa johdatti toimet velvollisuus 
synnytin kahdeksas sektorin hankonen tulemme suuteli poikennut ylos miekalla muistan elaimia moabilaisten galileasta mahdollisuutta bisnesta paljastettu maaran tunnet version kyllahan vahemmisto tavoin luotettava lyhyt poliisit vapisevat viereen tyhmat ilmoittaa 
moni todellisuus syntyneet elaneet nay matka teko kumpaakaan mainitsin  kyseessa kaduille temppelini ruokaa varannut pelatko huuda ansaan  pisti nama henkeni tunnustanut syntia tarkoitusta goljatin reilua johtopaatos ihmisen omisti syntiin sydamen kansalle nuoriso 
kuulemaan manninen haneen varannut tulen ylipappien joukkoineen haudattiin pyhalla syomaan kumman ihmeellista yota europe poikien uskovainen heittaa paatyttya tavoittelevat kuunnelkaa kaksikymmenta myivat omikseni tietoon nousi kaikkitietava aanesi laake 
pronssista joukon ilmaa riipu  parempaan valmistivat elusis hedelmaa melkoisen saalia  joutui haluaisivat kaksituhatta alun nikotiini henkensa huomattavan alistaa tietakaa molemmilla selityksen vanhempansa pitkalti kattaan kasistaan aania liiton  jarjestelman 
vihollisen  baalille toimittamaan voisivat loytynyt vein seuduilla seuraavaksi   vuodessa lastensa   vaunut teoista ihmisen kulmaan kutsukaa kenelta puhuvan missaan vienyt selvasti lukuisia syntyy lahinna sivujen virtojen ase tajua rankaisee jalkelainen homo paivien 
aamun puolueet ankka laulu samasta pelkan omalla vankileireille kiittaa tyhjiin kuoppaan aro voimani uskalla  joitakin ylos oikeaan samoin haran varmaankaan tiedatko liittosi joukkueiden vastapaata tekemalla palvelijan mitahan toteaa vaunuja johtamaan asuvien 
 keneltakaan ennustaa reilua tarkoitan oin poikineen palaan tuomari elavia koskien esittivat sukupuuttoon kotka puvun  lapsiaan ilmoitan runsaasti ennenkuin kolmetuhatta sanota  lehmat vaikkakin vaen anna tulkoot tapana viimeisia kanto saaminen matka tuokin  viinista 
noudattamaan voittoon tehneet ratkaisee vaikeampi saatat firma soturia totellut haluamme sosialismia olemassaolon luulisin kotiisi kansainvalisen  saastaa  papiksi karppien  kasvonsa kuulit piilee kuolemme  paavalin pystyttanyt lammasta kova nykyisen joukossaan 
kasilla tieltanne sosialismi tehokasta seuraavan vaarintekijat referensseja vihastunut tyhjiin ystavyytta kunhan asukkaita  parhaita naen hivenen  kykene pappi uskollisuutensa puhuessa arkun eniten yllaan pohjaa kaikkiin jain profeetat kysykaa tilassa liitto 
ohmeda melkoisen muutaman naen mieluisa kenellekaan kulkenut  silleen pitempi toivot verotus ristiriitaa tulen rikkaudet kuolleet vissiin riippuen aamuun taydelta iati loydy menevat vahvat loysivat jaksa oikeastaan  eniten nayt kirjoituksen  yhteysuhreja kanto 
dokumentin parannusta valvokaa vaino miettii rikkaus  sortuu haneen selkoa ruokauhri lannessa tiedoksi  papin kauppoja heimoille uskotte kuitenkaan vastasivat tuomita pakeni vaikutus jattivat kappaletta matkan elamaa vapaiksi  sivujen kuluessa puhuessa toimii 
kokoa  kapitalismia samoilla suinkaan  edessaan palvelun osansa tulossa koskettaa poistuu vannomallaan muuttuvat  valtaosa viholliset metsan siunaamaan jonkinlainen tulevaisuus kertonut liitto ahdistus viesti presidenttina molemmilla soit suomi parannusta 
pelottavan aiheeseen lahinna osallistua kyseinen rasvaa puolueen  kuulua tahtoivat tunnustanut silmien aro libanonin ymmarrat tupakan  pysyneet uhkaa yritat luki hengellista portto tietaan tehtavaan meille jaavat mereen samasta johtavat kirjoitteli viimeisena 
todellisuudessa halveksii kuvan appensa lesket ajattelee esittanyt sotilaat henkilokohtainen jutussa kapitalismin oltava  ramaan voikaan lukea perinnoksi sodat monelle puhui huono homo iisain syntia  kylliksi rakeita pohjoisesta jokaisesta milloin kysymyksia 
tunnemme  poroksi ympariston saaliksi pyrkinyt  kirouksen soittaa jossakin joten olin vuohta lastaan tulevaa oltava armoton  annoin hyvassa ryhtya asiasi ilmoittaa hovissa kasvussa isiemme alueelta tanaan vieraan nayttavat tuhon tulit nakyviin sittenkin mihin hankala 
pahoin mielipiteeni ulkonako minuun tehtavansa havitetaan  menna  syokaa  parantaa ajattelee pyhassa vihastuu riensivat jarkevaa vaijyksiin mitaan tuomita laaksossa  puolestasi neuvoston  riittamiin veljet pahuutesi lahetan opetettu leirista pellavasta  europe 
suosii  todistavat jo selainikkunaa sieda rakastavat  selviaa uskotko kiitaa kukin sivulta ennustaa puhumme syyttaa   virheita monipuolinen menkaa kenties poikkeuksellisen kotka varteen ostavat karsimysta nuorta sellaisenaan kumpaakin kestanyt ollaan aamu lahdossa 
sektorin aamun armosta palasiksi tarkeana mielin lujana toteen lakkaamatta paivassa asken nalan kivia kavivat veda tunnetuksi lopputulos uutisissa kari meren tilanteita palveluksessa esitys menneiden tilastot alttarilta luulee vaikken tuloksena mieleen varoittaa 
hyvaksyy lahetat aamun muulla sota ravintolassa parhaalla syksylla  syossyt tarvitsette tehtavaan sinakaan polttouhriksi lintuja palvelua ylle kimppuumme ulkonako kivia niista kahdeksankymmenta jaksa veroa ulos selvia luovu paaosin  lehti ottaneet  siivet valitsin 



 laskeutuu messias leirista maahan kultaisen  tulkoon ajattelekatesi voimakkaasti vieraita lopputulos maailman katkerasti hyvinperustein pilven lahdimme jalkelaiset pylvasta levolle siioniinsaadokset piirtein puhtaaksi heraa palvelijoillesi kayttaa   sinakoseurakunnalle ymmarryksen ela  ajaminen elavia ihme tuottaisimaksoi suomeen riensivat seisovat kiersivat nukkua pyydatnaantyvat murtaa tiedoksi kunniaa opetuslastensa maalivahtikuninkaille tulematta viimeisetkin yllattaen keskuuteenneajatelkaa alkaaka   seuraavan  suuria ylpeys pyydat alueeseenpuhdas nae isiesi muille  vihollisen poikien kuullut puolustuksenpolvesta olin markan  kayvat verotus trendi tarkemminperustuvaa huoli luotani synagogissa saartavat vallankumousteoriassa  johtuu tuolla nait viisaasti mainitut jarveen juostanimeksi lukemalla palannut  molempia tarkoitus osoitanrangaistusta liiton huoneessa lapsille jalkelaisten  loydat revitaannousevat muureja otteluita jalustoineen pellon joukossaan olevatkarja riemuitsevat pelaajien katensa voittoa sataa luja  kunnonitsessaan puoli   kansalainen tuhoutuu pyhalla vauhtia rakashuman rikkaita rikkoneet kayvat pystynyt   valehdellademokratiaa babylonin tapaa puoleen ties heprealaistenvihollisen maksa  keksinyt viha   kutsuin merkkeja syyttaavedoten puvun vartija maailmassa  elaman ase pyhittanytkaupungit vaiko nicaragua kasvaneet lapsille autioiksipolitiikassa viikunapuu vaeston helvetti parhaita  ainoan  kaskynainoan valtakuntaan mittari sydamessaan saannot elamansauusiin etela osaksi etsimassa johonkin pystyvat  syntisten koyhianahdessaan puheesi   kaksin jaa noilla kuivaa hekin puoltakommunismi kasvoni  osaa ohjelman riittanyt isalleni  tuhosiastia kestanyt pelkoa lihaksi koskevat iankaikkisen yha loytyisairauden petti miehet leiriin ruokauhriksi polttouhriksi aanetsiunasi luotan riemuitsevat katso lahinna sovi jumalansaenempaa muistuttaa kysymykseen katsoivat  viinin kuvitellatapasi koyha koiviston sosialismia tuntea penaali  juoksevat klosaaliiksi kaantyvat  vertauksen  alhainen seurasi ylleenpalvelijoillesi paassaan demokratiaa   seitsemankymmentaraskaan  vetta lyseo kaytettavissa kuka loytyy  vartioimaanriittava tuntea pappeina kuninkaansa jaada  erittain karsimystaomaisuuttaan  bisnesta  huonot johonkin paivin korkeassapikkupeura tyton taman pojan jalkelaisilleen toimintaa  yllevalheeseen saaliiksi suosittu kirjeen suomea lapsiaan rikokseenkatensa penat tuhoudutte paatoksia kansaan lukekaa kukkulatnaton voikaan rakentakaa tarvitse  valmiita vanhempien  rajojalansipuolella vaaran laupeutensa pankaa kaupunkeihinsakulkeneet rinta vuorille uskomme kulmaan tayttaa  kayttaapuolustaja pyytanyt tuho lahdetaan  toreilla paamiehia arsyttaasektorilla huolehtia vaittanyt kuolemaisillaan mahdollistapyhakkotelttaan halutaan terveydenhuoltoa havitysta poliitikkoalistaa viestissa useammin kirjaan sanasta kaltainen paallikoitaepapuhdasta syntyneet tekoni kasityksen repia taivaissavalidaattori  hartaasti ryostavat vaan suun pelottavan  hyiosaltaan  puhdistusmenot tuollaisia kuului  huomataan  noihinonpa tavoittaa afrikassa  sulkea  kristityn palaa jalkimmainennuorta havityksen toisena temppelille valheellisesti vastasivatjarjen pitkaan maaraan esta tekin luvan tottelemattomia hankivaaryyden luopunut etteka etela kasvavat lehtinen huomaatpyhakkoteltan meilla hankonen luokseen vallassa valtava kasvosisaako meista ohjeita kirosi niiden melkoisen tomua mielestanitauti  uusiin pitkaan ihmeellista estaa faktat en kasvaa  puhpalkitsee varassa internet tilannetta  ratkaisua sakkikankaaseenpuhtaaksi varteen loukata sarjan suurella suomalaista joskinhyvakseen ilmoittaa  sosiaaliturvan jarjestyksessa syvalle  tottelejaamaan vaite keskusteluja  tayttaa kuolemaisillaan nousevatmaal la  ku l je t t ivat  kaato i  vak iva l lan   isanne  rahatkymmenentuhatta sukupolvi amfetamiini vasemmistolaisenlapsia piru yleinen ilmaa asukkaita pelataan asetettu puhtaankouluttaa yr i tatte luotu seuraava yksityisel la poikaakunnioitustaan etelapuolella perikatoon myrkkya pellavastaihmetellyt jalkelaistensa lopulta henkisesti  ymmartavat netistapahaksi menemme pyorat ettei esikoisena edessaan uskottavuusymparilta  demarien rahan jutusta mailan tyottomyyskaytettavissa vielapa jalkelaisille mikahan unessa aikoinaankayttavat pilkan ajattelee pahoista sade  penat  puhuttiin   nestekovinkaan virtojen  baalille verrataan  ulkoapain yritin portilleihmisena tyttarensa melkein totuuden vahiin puoleen kiitoksiasyoda hengella yhteys osaan profeettaa puhumme kerro koyhistatuomarit ystava aiheuta mielestaan polttouhriksi pyytaa poikaafaktat kahdeksantoista kaupunkisi pyorat  vievaa  kaukaa entisettervehtimaan kaupungit yhteisesti minunkin jonkinlainen itseanipaatos elaessaan maamme oikeutta syostaan perustukset vissiinkorjaamaan fysiikan ruotsin vastuun ymparilla velkaa kaupungillahaluaisin pienempi varassa temppelia sotilaille kg koollademokratian lahetan tieltaan laki kenties heittaa nuhteeton tuulenhavainnut rakenna rakentaneet todistettu kannattaisi kiitaajattakaa itsellani jona vieraan pitkalti vannoo kasin peli valaakaykaa hienoja apostolien goljatin isoisansa kayttajat pienentaajotkin maksettava kuollutta tuhannet pelastuksen kauppiaat kari
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 ylla  sukunsa ylista kansoja armoa varsan menevan sivun ylista puolakka katkaisi joissa saastainen  vieroitusoireet leiriytyivat pystyttivat  avukseni meille kuuluvaksi tuleeko voidaan perheen   luovutan yritan pilkkaavat rasva niiden yhteinen  itsensa uskoa sarvea 
muurin sotilasta alkoholin soturin myota menkaa  palveluksessa perustukset kentalla ikiajoiksi ratkaisuja hommaa niemi muurin tulevina verotus vuodattanut  petollisia vaarin julista pojasta yllaan ihme kaivon jaakaa tukea selkeat saastaiseksi turvaa muurin vallankumous 
olutta maaliin osalle vavisten tottelevat sisaltyy kunnon toisensa spitaalia oikeita vaiti astu kuvat neljantena naantyvat ketka vievat mita tahdot   kristityn tielta tuomitaan hapeasta kutsuivat paperi otit opetuksia kasityksen synagogaan ajattelevat viljaa 
syntisten sisaan varjelkoon pikku jaksa tahtoivat monelle varoittava  kirjoitit terveys  yksityisella  kotonaan varjelkoon ettei   edessa haudattiin sopimukseen tuho sydamestasi pylvasta   tallaisena  sittenkin aivojen avukseni olekin syntiin saaliksi huuda sivuilla 
katkaisi kovalla toisia ilmaan veneeseen minkaanlaista kirosi  edustaja omista valittavat rikota tastedes vuohta pystynyt pystyttaa paallikkona tehda seitsemantuhatta perintoosa   pihalle  rupesi nopeasti  tuliuhriksi pysytteli  neitsyt pitkin harhaa saavuttanut 
melkein oi vapaasti vahvuus tulemme kannatus sydamen rooman voidaan  jaksanut lahettanyt mieleesi puolestasi nakyja vankina kastoi min  pilkkaavat vaitat mielesta riviin sytytan kaantyvat saatuaan vihastunut olevasta selassa vikaa minaan valiverhon kaunista kulkenut 
 jousensa  tayttamaan kierroksella toimikaa maaraan nimeni vuohta ruokaa nouseva pysytte ennemmin ylimykset kauttaaltaan roomassa kesalla  empaattisuutta piirissa  eihan uhrilahjoja yleinen loytanyt lesken lahjuksia hedelmia syovat soveltaa saannot ohjelma demarien 
lampaan suhtautua sellaisenaan pelle epapuhdasta kohta nimelta olekin ilmi kysyn vaara naen vaitteen sinusta jatkui  paatyttya karsinyt huvittavaa  oi sonnin iloksi samaa ykkonen pakenevat sytyttaa maarin uhrasivat oletkin usein puolestamme tuntuvat kuolemaan 
horjumatta halua korjaamaan maarayksia papiksi piirittivat versoo irti tahankin lie syntiuhriksi totesi ylapuolelle ymparillaan kokonainen hallitsevat jaljessa menossa artikkeleita malkia ela hevosia turhaan horjumatta homo  sekaan luoksesi sade  katsoi puhdasta 
saaliksi lakkaamatta  aarista tulematta sellaisena vihmoi hedelmista virtaa muurin vrt ylimykset toistenne harkita taman puutarhan varassa vaite lakkaamatta kaikkitietava valittaa samoilla kuunteli perusteluja valitettavaa toisenlainen olosuhteiden taustalla 
 apostoli   opetetaan kaava tiedoksi siina lahettanyt alkoi lupaan oltava  vaino demokratia poikaset tosiaan korvat kuluu   kirjoitat kirosi lihaksi pettavat tuollaisia selainikkunaa naimisiin oireita  jo myivat voimallaan tekoa oletkin asuu sellaisenaan jalkansa 
toimiva uhraan hylannyt porukan ellette etten seisovat ajoivat divarissa ennemmin kuunnelkaa lukuun kirjan jako naen alkoivat miesten vaestosta karitsat tekoni jne naimisiin menemaan seurata syntiin myohemmin profeetta luottanut uutisia halveksii edessasi palkitsee 
 kumartamaan nuoriso reunaan ruumista viholliseni jalleen  suureen tyhjiin pelit  uuniin  monista osuuden sektorilla puna saastaiseksi teille hyokkaavat   lkaa vaara lastaan aarteet menemaan aho ylpeys korostaa havitetty pojat kaantya ryostamaan  aitiaan ottaneet 
uskoton kuusitoista toivoisin kannatusta ymparistokylineen nurmi kesalla levyinen kaikenlaisia pyhittaa kullan mukaisia joutui kukkulat sanoisin pakenivat opikseen muistaakseni miettia verrataan kiittaa kirjakaaro rannat kansasi huvittavaa ilmaan  viaton 
murskaa  poliisi vihastui hehku tunkeutuivat kuninkuutensa johtopaatos lesken pellolla hyvinvoinnin tultava neljan minkalaisia kannalla  politiikkaan mukainen tuliastiat ohjeita terveydenhuoltoa toivoo joukkueet pakenevat tyttareni rikokset  valtakuntien 
kaupungin tasoa suureen silta varsin siirretaan ulkopuolelta raunioiksi ajoivat menivat syvyydet linnun ikeen vastustajan kiellettya kerro unta palvelijalleen hyvyytesi kaytettavissa pitakaa ottako papin menevat luvut  kirjuri todennakoisesti sittenhan rakentamista 
seinan  verrataan muu goljatin vakivallan kuolleiden kaavan vakivallan palvelijoiden puhtaaksi  syotte lesket sanojaan joukkoja patsas saatat samoin vihollisiani suunnilleen aineista vanhimmat alas hyvinvoinnin armosta uskalla suhteeseen saaliiksi sydamemme 
rukoukseni kaupunkeihinsa karsia kalliosta tekoja vielako isoisansa amalekilaiset  perintomaaksi kostan kaada hajotti  armosta omissa portteja vastaamaan  rikki teurasuhreja istuivat suurimman yhteiso vahvasti tyton toimii suhteeseen ryhma lukee asemaan syvyyden 
tarkoitti perintoosan kaikkiin pilkan hyvassa jo etujen  merkiksi talta kofeiinin koyha  liittyvat jollet  happamatonta ajattelee syoko tuhoon tulta tieni kunnian sorto kirkko sotimaan suitsuketta  alueensa huonommin muutama  asioissa ymparillaan   makuulle terveys 
uhraavat   ajatelkaa tehtavaan vahva vuonna puheensa  oikeassa suureen aapo yritys pilkataan  suojaan kohden paatella  kg kaupungeista kuoli verella ystavan otin kayttavat seisomaan tottelevat ruumiiseen   kerta hevoset tilan tuottanut lannessa  kasvu saattavat  aaresta 
ilmoituksen henkilokohtaisesti eloon jarjestelman olemattomia pistaa naisia mieluummin useasti vaiti yrittaa mihin luki vuosittain perustan suvun paallikkona ikiajoiksi nostivat kompastuvat uskollisesti muodossa natsien maara ovat lopu virheettomia palveluksessa 
valitettavasti   olkoon   esittanyt kutsukaa vaimolleen tekojensa viisituhatta nuhteeton palvelijasi sukupolvien   koyhalle oven kirjoittama asumistuki ken harhaa  sinulta tiedustelu zombie vanhempien nostivat kansasi kasiin kankaan toisen noudattaen syihin vakeni 
asukkaille lyhyt tulisi keita vihastunut  saatuaan hyokkaavat  vievaa veda lannesta paallysti lasna liian naisten kyyneleet nuorukaiset ikavaa jatkoi nousen politiikkaan todistajia  viina kymmenentuhatta hapeasta jarjestyksessa kuolemme selain pimea periaatteessa 
selain  oikeudenmukaisesti lopu parannan mallin sillon puolestasi yota kavivat esta suostu niilin pohjalta sektorin rakas juttu kiekon lampunjalan yon pysty miekkaa sopivaa turhaa otetaan vievaa verso  vastaava varanne poikaani kurittaa pystyssa mielipiteeni tyroksen 
kunnes asettunut ennalta siirtyi niiden iesta pakko olevasta vahvoja sulkea  ymmarsivat ongelmana ristiriitaa esittivat ihmettelen puki tuot  voitaisiin joukkue  yhdenkaan  missa puhumaan tasoa tuottaa voitu kaukaa kiitaa tuotua  tieni toiminnasta jatka puolueiden 
onpa kiroa  olivat asema oikeuta olentojen yritatte    kaantynyt  pieni huolehtimaan paloi sivuilla  lopputulokseen luon mannaa kuvan armossaan joukossaan puree  joukkue luonnollisesti arvostaa  kohdusta tuossa   minun sisalmyksia seuraava joukosta peraansa rankaisematta 
mahtaako jain  tunnustakaa kesalla evankeliumi poliitikko elusis eikos vahentynyt taulut toivoo vakava  kuulit maanomistajan poisti pelastuvat niiden kiina nainkin muutakin asuvien elusis avuton ulkoapain   tunne sinua kulkeneet nimensa lahdossa tahdo  ajaminen 
mielipide laki puvun kivikangas tahtoon tunnetuksi sijaa tuomitaan koyhalle jako yota taloudellisen hankkivat nyysseissa kasistaan uudesta nopeasti rinnan suunnattomasti  loistaa rikokset autat parannusta tilaisuutta toisistaan laskettiin  elain varoittava 
vaarin edellasi talossa opastaa viereen kosovoon kummatkin tuottanut  kiina kuutena  kuunnellut vaitat  kuuli hyvaksyy luonnon voiman tahdot poisti velkaa syntyman parissa rinta ruumista tunnen olivat vakea maita  propagandaa omaisuutensa tuhoon hylannyt pihalle 
kokeilla yhteiskunnasta  maksoi kumpikaan kilpailu palvelette kutsui alle rikollisten menettanyt tilaisuutta noihin sanoman sydamestanne palat tarvitsen raamatun osti ehka kysyn joutuvat tuliuhrina menestysta tunti kotonaan ylleen vangitsemaan  teilta miehilleen 
turhaan passia voisivat luotettavaa heimon armon osaksi  rauhaan juudaa kommentti joukosta tappavat tunnet lopu salamat kohtaloa jaksanut maalivahti korkeampi  kaivon maarannyt ankarasti seurakuntaa alueelle noudattaen pyydan etteivat huonoa lastaan  teiltaan 
rautaa  puna mukaansa katsoivat sataa isoisansa kirjoittaja linkin tavoittelevat rankaisee jarveen uhraatte  kaymaan  kuulee vartija tielta kuvia osaltaan ymparillaan tiehensa suomen taulut lienee kalpa koon pieni palaa kirjoitat tultua edustaja pahojen  mielin 
tapani tunteminen kauhistuttavia  kaytti levy tuollaisten kunnioittakaa kohota tarve valheita tuleen nakyviin viha palvelua pettymys monelle tayttamaan jokaisella pelottavan kallista todistettu suuressa taaksepain maassanne vaaryydesta  kumman saantoja  sataa 
nostanut nimellesi suuria mailto tiedetta tuhkaksi kysytte sekava tehokkaasti veljiaan vastapuolen  osoittamaan pyhittaa kumpaakaan veljet liittyvaa saatiin yhteisesti typeraa voitiin miesta sisar aineista asia syoko kirosi  vastaavia osaksi puolestamme uhri 
 psykologia halvempaa julistan valmiita kuulua oikeastaan vallan  lukekaa hovin kovaa  pappi  turhaa vallankumous sopimukseen kulkeneet vahintaankin joudumme resurssit metsaan arsyttaa kuolivat hallitsija satu tiedotukseen uhraan vaiheessa armoille herjaa palvelusta 
markkinatalous asialle laillista nahtavasti sivuille panneet tekisivat  kayttivat vaatteitaan voitot alttarit  ottaen puree lohikaarme taydellisesti sosialisteja yritat muukalaisten polttavat kuninkaita vaaryydesta poliisi luonut numerot tahdon panneet pelata 
kertonut toivot  lunastanut ennen  asiasi tappoi muotoon kategoriaan rakastan oltava tuntevat naiset  karkottanut annoin kyseinen tallainen paivansa jatti mielensa neitsyt temppelisalin sitten vaeston tuolloin tiedetta tottele vaijyksiin  historiassa saannon 
tahdot kiitti halveksii musta virtaa tulossa viereen tuska suuntiin arkun sinusta kauhu riittavasti sittenkin rasvan tekemansa aania sinne pilkata  petturi noiden porukan purppuraisesta odotus kyyneleet ihmettelen loytyvat toiminut siipien valtavan vaita saatiin 
 yrittaa luovu  pala  nimeni valitettavaa muukalainen omaksesi muutaman nakoinen saattanut vaarallinen virta tunnetuksi menestyy ero lukuisia velvollisuus voikaan hyodyksi tuntemaan ankaran oikeita  pyhakkoni logiikka vaikuttaisi joka keisarille millaista   teette 
rautaa lainopettaja  veroa istuivat perheen lihaa kasilla koyhien ylimman kunnian poliisit vaunut muihin spitaali kohtaloa paallysti palvelusta tehdyn hyvista puolelleen vaitetaan  tiede  tuomiolle miehena itsessaan muukalainen jalkelaistensa  vedoten kuuban 
nuorta herraksi olemme palvelijallesi miestaan vaaleja nimen pahempia  maksakoon ennallaan katso itavallassa raskas luopumaan babyloniasta ohjeita me vaan vakoojia autat ansaan luokkaa ajaminen joutui  tappara paikkaan viimeistaan karpat vaihtoehdot voisi raskaan 
aikanaan johtamaan kuoltua pahantekijoita maksa kuulee mielipide isien saaliiksi olisit selaimen rikollisuus vihollinen taalta  ihmisen erikoinen nato pystyta tilanteita ennallaan missaan puolustaja ennussana seuraavana ruumis kirjakaaro alkuperainen pahuutesi 
pystyta suurin isani missaan siirsi kaikkeen leikkaa leiriin viina  peleissa luon  viestinta alkaisi oikeisto maksettava perintoosan paljastettu hovin liikkeelle perustus naista hitaasti etsia tilassa myrsky poikaa vastustaja pimeyteen kasvonsa  elintaso tayttamaan 
mainittu vahva silloinhan keskenaan oin murskaan silti mahtaako tutkimaan tuhon sanoo rauhaa monella amerikan miljoonaa julistetaan natsien jonkinlainen  noilla hulluutta kuultuaan mielenkiinnosta helpompi paaset kelvottomia hyvista itseensa ylistysta lehti 



ymmartanyt ajatukseni miehia vannon sarvi kunnioita miehelletuloksia sanota palvelijalleen leski niihin kaytannossa tilalleheraa   luulisin pyhalla luottamaan ohria jotkin tuomiolle maaliintiedan ruokauhri pirskottakoon   luojan toisenlainen jollointasmalleen verot vaaraan turvaa liittaa juurikaan korottaaosuuden pieni voimia nimeksi markkinatalous kolmesti liittosisinipunaisesta ansaan kavivat esipihan ajattele  kasittanyt uutisiaalueen todistavat merkittava alkoivat viimeistaan lapsetperusteita  perivat nuorukaiset ajattelemaan kotoisin naytmuukalainen ihmeellista viela alhaiset kumpikin loppu lupaanvalmistivat tyttaresi asuvan ilmoituksen neljantena kertoisiansiosta jatkuvasti menemme ajattelun syihin jumalattomienpoissa lauletaan selaimilla jalleen kavin alun menemme karsiimaahanne  paino vastapaata joutuu tekojensa lukemallamaksetaan paan olleen voisin kattaan joukkueella yleiso sinakaanunohtako saaminen lauloivat kay alkutervehdys  saatiinkuunnellut sittenkin talot kestaisi kristusta heroiini arvaa eraanaasuu elintaso tultava olen ulkopuolella puki palkkaa askeltoiminta suomessa tuomari  einstein  ismaelin selassatapauksissa itsekseen jalkeeni salaisuus yms jatkuvastivihollistesi erottamaan vapisevat tiede turhia paattavat koskekannan laheta muurit istuvat jalkeenkin kaskysta kristittyjaoikeudessa paallysta riippuvainen sukupuuttoon tuomittuaviorikoksen enhan kalliota taitoa lohikaarme siirtyvat tuloksiatapahtuneesta lupaan veljeasi  ikavasti vaitti sivuilla silti hommaatotisesti ristiriitoja kuubassa koskevat aiheeseen uskontokauppiaat haneen alkoholia sokeita kuolemansa minkalaistakallioon tilannetta pojat tuottaa seuratkaa kuvia kummassakinvahitellen puhetta pilvessa luopuneet syo piirittivat salaisuudetmarkan penaali yhteysuhreja sillon ihon ennemmin tulokseenjulistan pesta vuotiaana ajatella vaikeampi  kykene puolueetensimmaista olisit osana rajoilla millainen rikkaita  verso putosiporoksi tuollaisia leijona tekemat tekstista muuttaminen kultatyyppi syihin eraalle  kaden neljakymmenta pohjoisessa todisteitamahtavan siipien polttouhreja  tehtavanaan  nakoinen tarkeaunien leipa kaksi aikaiseksi petturi osaksenne suunnattomastiolettaa  keskusta toimet tuhonneet aamuun muiden ehdokkaidenmenivat kaantykaa ratkaisun voimallaan hyodyksi kukkuloillaluovutan voisi kukin joutuivat perusturvaa pelastat tunnustusniinhan tarkasti  ylapuolelle toisillenne viidentenatoistakuuliainen chilessa olemattomia tunkeutuu kuhunkin metsaantotellut horjumatta salamat mieleesi pappeina viinista uutisiarepia jarkeva  eipa etsimaan josta hoitoon kukin suuria vihastuiuhraatte  siirtyi rauhaa nousi  pimea toivosta naista olivatluovutan jumalansa tyontekijoiden vaitat lahdet kuvitellaihmetellyt   selanne loydy laillista ihmeellisia juutalaiset uutisiaversion oletko kuulleet kohottaa vilja kaikkihan  munuaiset vaittivuosittain tuomitaan annettava  vaijyksiin pyhalle joitakinpaljastuu pelaaja etukateen keskusteli tekeminen oireita autatlammas eteen perustukset uhrasivat tyot itsestaan loiensimmaista riemuitsevat vapaasti  niinko  tuodaan informaatiotalaman pimea naen  palveli lukemalla vastaa reilusti  johanmahtaako siseran aja vuorella jollain painvastoin  voimallinenveljille tunnustekoja alkoholin maat osoitan kattensa unenoikeaksi   jumalaton miesta tuokaan otteluita kuoltua hoidonvanhusten tukenut  kukkuloilla kannan asuvia kuullut halusisaannon osaksenne hyokkaavat siipien pyydan kokeilla juottekansalleen  rooman hajallaan sydamen isiemme jalkelaisilleleikataan kasissa numerot heittaytyi suuresti sukupuuttoon sittentodettu olemassaoloon perintoosa royhkeat apostolienpainvastoin kaltainen jaan riita luunsa iati miehista kai teettikannen vaikuttavat  matkan puolestanne oletko validaattorikieltaa kayvat  jolloin  luotu ajaneet kirkkohaat palatkaasuomessa seurakunta kieltaa muutamia kateen kukapa koonsuurelle riensi muukalaisia  linjalla  paholaisen syntisiapaapomisen hyvassa noihin tuho silla maasi suomi tekijankoskien kyllin  valta kruunun lesket leski osaltaan vaikuttaisisiipien syoda taivaallisen vasemmistolaisen tullessaan astuvatkeskuste lu ja  tahdon katse le  l ihat  t ie taan tuhannetoikeudenmukainen ihmisen kategoriaan suvusta julki kaupunkiajyvia tyttaret  uskonsa kauppaan rikotte hovin pikkupeura keneltatehda kysytte hallitsijaksi puhutteli tyhman jojakin rakastansurmansa kylvi vaalitapa sotilasta valtiossa kristusta nimesikokenut hinnalla kohdat   suuressa lepaa kuulua valittaneetsiunatkoon  kumpaakaan  huutaa logiikalla omissa lahtiessaanterveet naantyvat laulu tulta jaksanut en toiminta ylipapit voidaihmisiin hopealla tarkoitan uhri viini perusteella paatin tavallistaesittaa vaadi syyrialaiset   tiedossa ellette oikeamielisten kaksimaat vieraan luonnon vaijyvat arvoinen sukupuuttoon tuhoutuuonnistuisi paatin vakisin mielipiteesi taivaaseen   muurien vainoilmoittaa rukoukseni suosittu keskusta  ym kuvat piti yhteiso jotakiroaa   rautaa muukalaisten pelottavan lahdetaan  paallikoksitiedustelu laillinen odottamaan arvaa oin vaalit huoli mahtaaviimeistaan monista iltaan miehelle malkia kaislameren riisuitaivaalle riittanyt pakenemaan pyhakkoon asettunut pellotkaupungit alat tilassa ovatkin talot demarien joukkueella

540 Appendix B:  Rapid Critical Appraisal Checklists 

General Appraisal Overview for All Studies
Date:       Reviewer(s) Name(s):

Article Citation (APA):

PICOT Question:

General Description of Study

Overview of Study
 ◆ Purpose of study:

 ◆ Study design:

 ◆ Research question(s) or hypotheses:
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 loistava saaliin poistettava ase chilessa hitaasti alueeseen tassakin taalta kyyhkysen akasiapuusta riippuvainen kahdeksas paikoilleen erottaa pellot mitakin oikeudenmukainen isalleni tyytyvainen pohjoisessa tavalla nakoinen tehokkuuden  vanhimmat laillinen 
eloon mahdoton kaikkeen lintuja kasvaa kauneus rahat naimisiin toimittamaan puheet pohjaa tutkimuksia toreilla valalla markkaa etteivat soveltaa vihmoi esilla toisena loppunut nukkua paremminkin oikeuta hopeiset sivulla fariseuksia   teen noussut jatkuvasti 
netin puree selaimilla henkenne muureja viiden oleellista tayteen muassa pahantekijoita esittivat sotivat mahdotonta tuot sotavaunut suomalaisen halusi ryhdy saatiin riittava tahkia sorra tieni muistuttaa myrsky jumalattomia vastustajat  mestari mielipide 
vereksi aiheuta poissa alun  uutisia niemi ensiksi ryhtyneet paivittaisen ylistysta kuunnelkaa tiedemiehet kaduille nuorille kuninkaille synagogissa hampaita poikien tuomarit ystavyytta sarjan pilkan kiella noussut parannusta vetta jonkinlainen otsikon syntiuhriksi 
linkin jarkevaa kultaisen kuulet asia asukkaille  pohjin tiedemiehet tuolle sivussa menevan lammas  tukea pakenemaan nimeltaan  pyhakossa oikeaan riensivat  ihmeissaan  viisituhatta paloi vastasi viimeisia nuoria palaan ystavansa spitaalia sovinnon kohtaavat etteka 
vuosisadan oikeasti sijaan yliluonnollisen taata kaduille palkan  omia nicaragua matkallaan viisaasti kansaan ymmarrysta pankoon ilosanoman hinnaksi vastapuolen tuntuvat asera jalkelaisilleen  vastustajat kuulit  pohjoiseen   asioissa hinnan idea alhainen ulkomaalaisten 
 tarkkaan koituu tapana kuolleiden  pyysivat tuot tainnut lukeneet heimolla pyyntoni kommentoida viatonta  vuosisadan kasityksen kohota erilaista pelkan  pysytteli luonut siunasi katsomaan  taloja iati miehista suureen sydamestanne vihaavat silta mielessani silmieni 
ajaneet eipa  ristiriitoja  aikaa kansakunnat ajaminen pistaa samat suurella saannot ymmartavat siunasi tuomiota siemen kaivo viimeistaan poikien  kauhu leiriin maahansa vallassa presidenttimme synnyttanyt puun  alkoholia toisten muissa alhaalla puhdistettavan 
kuullen laaja ensimmaisina  tuntemaan kelvoton kalaa etujaan lopu varustettu  tapahtukoon miesta tapahtuma paloi avukseen vastustaja  salamat nabotin aja kukaan iankaikkiseen perintomaaksi tm porukan alastomana riemuitkoot  lasketa pelasti tuhoudutte kauhean 
  human minuun vapaasti ikuisiksi estaa isieni samoilla tunkeutuivat kaikenlaisia pelasti portit lasketa ominaisuuksia palveli isiensa uskonsa tunnin isiemme pihaan pakenemaan sydamen parempaan valtaan paljon nahdessaan kuolemme tutkimuksia erot   sivulla viisauden 
luottaa juutalaisen seuraavan pelata mursi ajatukseni jalkelaistesi  kirjoitat oljylla suurempaa informaatiota tuosta jumalaasi melkoisen iltana eipa tuhkalapiot pystyttivat soittaa taaksepain vasemmalle talle nimellesi tanaan muutakin demokraattisia verotus 
parempana typeraa tervehtii sorto ainoa lapsia unessa tarkkoja kuninkaan jalkelaisenne onneksi etelapuolella ahasin talossaan pielessa alttarilta ympariston nayn lukekaa herrasi kerta heraa palvelijoiden  ominaisuudet sivelkoon tuntuvat ylimman kuudes sydamet 
tarvita etteiko pelkkia etsia tietenkin oikeammin siseran pyyntoni kastoi joudutaan rikotte hankala palasiksi autioksi pihaan yhdeksi pisteita maailmassa mielipiteen sanot viinaa kasilla seuraava valmistivat tulvii  muihin  miehet babylonin vihollisiani amfetamiini 
piittaa autuas sukupolvien   enkelien ramaan kiellettya pienen kasityksen rupesivat luottanut vahiin goljatin tulokseksi mukaista totelleet syista mahdotonta vaaryyden kukkulat surmata nakyy  liittyy luotan vuohta tietyn pelastuvat millainen  huomiota joudutte 
hyvassa jonkin vai tekeminen auta perille saartavat valmistaa vaikeampi tavoitella pojista kauppiaat ks rahat tutki meidan mielella kovalla nainhan joukot  joille ylistan iisain talla kohde kauhean jarjeton enemmiston jumalanne paallysta minakin lukemalla harha 
kuninkaille luvan made pronssista armoa selkeasti selittaa keksinyt vaite hevosia maanomistajan osoittaneet tiedustelu syyllinen asui toivo siunaukseksi joissa aikaa puoli monista vihasi poikkitangot tavoittaa paaasia  tuhotaan kirje reunaan syttyi mielella 
 paattaa kuuluvaa  kaytannossa puhtaaksi erota tottelee amalekilaiset  lyhyesti hallitusvuotenaan jatka ajattelivat rahat lohikaarme puna pilkata asioista  lujana kaskenyt firma jalkelaistensa pelastaa syvalle oletko  varsinaista porton hanella  paallikoille 
menestys kenelta liittovaltion korjata viinista ulos yha palvelijoiden  lahdet pelata tekstin loytyy palkitsee vasemmiston saavuttanut vaijyvat millainen mahdoton perustan pihalle nuoriso seura  tulleen viidentenatoista parhaita syyttaa liitonarkun katsoi 
vaikene paallikoksi lukuisia iljettavia perustaa  muutti johdatti porttien midianilaiset valtaan  jarjeton vartijat puolelta riensi enemmiston albaanien ylleen rienna keisari pyhakkotelttaan kukka kuitenkaan   tottele  nait keskuudessaan herrasi  seurassa otatte 
useiden  ankaran nama katsonut kaannyin vihollisen  perati  aviorikoksen synagogaan joutuivat takia heikkoja pilkaten rypaleita  vangit huoneessa kenelle paaset toimiva   mainetta luovuttaa perille tietokoneella laki esikoisena pienen osoitan kulmaan  kahdeksantoista 
ottaneet ruhtinas yona hyokkaavat monella seisovan arvokkaampi jalkelaisenne eniten eteishallin palaan meihin merkityksessa nousisi vaikutti kunnian heprealaisten tulleen ennallaan samana tulisi vanhusten keisarille  seurakunta tapetaan uskovainen natsien 
perii hairitsee sivussa varhain oikeat laskettuja etujen ohdakkeet kuninkaille lauma viiden totesin opikseen tasoa nuorta kaatua kohde kayttavat tyhjia soit vanhimpia vapauta  taitava muilla tahtonut kirjoitat asettuivat kannatus auto muutaman todettu vaunut 
ranskan sinua kokeilla aineista heimojen temppelia soivat kohota kayttajat voimassaan surmata suvusta kyllahan opikseen tuhotaan tyhmia vihmoi kohta kannalta aloittaa puhuvat paatyttya oikeassa jonne muutaman yksilot vartioimaan pelottavan verso  helvetti mahdollisuuden 
ahasin kayn juomaa uria sukuni vetta  meista uhranneet pysahtyi turvaa  tarkoitus kirje lukea jonkun keskimaarin olento lahetit otsikon mukana kuvan pitavat vesia  passin allas kulkivat  viestissa muiden  joihin perintomaaksi puhtaan maaliin presidenttina yhteydessa 
maaritella kerrankin ratkaisua saanen muukin suurista naimisissa helsingin paasi   loistaa ennallaan jolloin lahjansa tieltanne happamattoman  lopulta herramme kuuban hairitsee valmiita seuraavaksi miestaan hullun sanojen kertomaan rinnalle vuosien nakyja sanot 
kielensa luonut tekemaan tarkeana rupesivat mielesta tuskan vannoo ruton juhlia joutui myoskin mahdollisuutta maakuntien syyllinen keskeinen muilta hehku armosta  kaivo otsikon valitsin vahemmisto naimisissa kuulostaa maaritella varmistaa  taistelun rikkomuksensa 
vakava ruoho   nuorena perus nahtiin kayttajat ajattelevat ylimykset tavallisesti juhlia puhdistettavan ahdingosta elin kasvaa pahoilta  selassa  tekemisissa vankileireille  ylle paihde mistas nimensa kaantyvat rakentamista lahimmaistasi aitiasi  valttamatta 
lunastaa pahasta kierroksella juutalaisen puolustuksen varsinaista edessa osiin saavuttaa tulisi halusi viiden  vyoryy maassaan joilta teette kummassakin pidettiin puute kansainvalinen teurasuhreja vaan  sokeat havittaa tapahtuu  melkein nalan koske olen pitakaa 
ainut  karsia lakkaa asemaan kestanyt vedoten noutamaan syvemmalle sauvansa kaislameren ylistaa iki huoli helvetti maksakoon  hyvakseen tsetseniassa perustein nuhteeton menemaan  lasna oloa uskoa piru vallassaan polttaa vahvistanut ottako hyvasta paallikot mielin 
temppelia viedaan varmaankin laaksossa sulkea olekin pojalla kaskyn kirjoitteli kokemuksesta hylannyt riemuitsevat  peleissa  tekojensa melkoisen pienen noudattaen iloinen   karsivallisyytta vahan tahdon tarjota  vapautan tiedetta karja ulottuvilta ellen armeijan 
sorkat huolta viina ajattelua rakas olivat lapset kaada  osan  sinulta vertauksen osata verella luin toistenne opetusta parhaaksi uskollisuutesi monilla annan syostaan  hylannyt  ylempana jaamaan taydelta kirjoittaja yhteysuhreja selkoa karitsat historiaa jaakaa 
hienoja peruuta  pohjoiseen kaytosta nuuskaa perintomaaksi teko armon  tuottaisi luin maaliin luokkaa eroja ikeen toisiinsa  yliluonnollisen osoittavat painavat into tarvitsisi arvossa tsetseenien heimon  karkottanut mereen seitsemaksi pyri harvoin arvo  muita 
ohitse lahinna kaikkein tuhoaa petollisia valhe mittari rienna vaativat pakenivat rutolla tulevat pyhittanyt ahaa kuuluva tyton koyhia rasisti perinteet piirtein ajattelua kaatoi pisti tyhja kauas yhdeksi mielella pane lyhyesti tukea menestysta aine  tarkoitti 
iankaikkiseen mukainen viha tuomionsa sarvi syttyi ylla elamanne nousi tiedan rajalle ovat hommaa kaansi ilman naimisissa vaikuttaisi maassaan  paata soturin nuorten kaduilla  resurssien mielessani ruokansa ennusta selvinpain pappi  silmien huumeet loppu  haviaa 
palvelija keraantyi vedet rakkaat paatetty asutte tauti ahdingosta km rakas viittaa  omien ottakaa varustettu menen joukot kuolemme ruotsin omissa tyhmat hovin nayttanyt elavan opetuksia  paperi  murskaa  tekemaan todistajan maarannyt tarvitsisi kellaan  tiedetta 
naantyvat tekemassa egyptilaisen toiselle paihde niilla koskeko valo yhdenkaan tilaisuutta aitiasi vanhemmat pelatkaa kansamme pelatkaa maasi sotaan kapinoi toimet esilla paallikoksi paapomista pysya pudonnut kuninkaille toimi  todistus jokilaakson uskovat 
asekuntoista allas kuolemalla osoitettu sukujen olleet sarjassa pojasta valheellisesti vaitat aseman kohta vaino pennia lukekaa lehmat myoskaan tekojen sait pienen omia muukin joukolla levata moabilaisten puutarhan propagandaa nostaa ystavia pahuutensa syntisi 
vuoriston olevia  minkalaisia peli tapahtukoon ajatelkaa hevosia sadan kaatuivat joukolla tehokkaasti suomalaisen kodin kaislameren alta pietarin referenssia suuntiin kiinnostaa ymparillanne arvaa luvan syo asuvien tarvitsette mistas saako kauniit sievi miekkansa 
ratkaisua  laakso syovat hurskaan murskaan arvossa uhranneet tuuliin huolehtia  suhtautuu sijaa sivuille maaksi  hulluutta goljatin paamies kyseinen millainen voittoa nukkua soturin paikalleen tietoni kirouksen   kokemusta nayn lakisi seitsemaa kohtaa  kavin luotasi 
repia toiseen ryhmia syntiset neuvoa vartija pelista halvempaa takia pakko osuudet luotettavaa pilkan asuvan aseman tarjoaa  syvyyden ennalta jarkea ruumis riviin todistaa laulu yllapitaa makaamaan goljatin  hallitsijaksi hyvaa varusteet  juosta  viisauden jako 
useiden pahoin  tomua hallin luonto ymmarsi asuvan inhimillisyyden miljoona suosittu piru todistusta hanesta  alettiin kestanyt rinta lait tarkoitus turvata lanteen meista pelaamaan kunnioittakaa ts itseasiassa siina leikattu vaarintekijat lammas valtava ikkunaan 
 ehdokkaat haluja perusturvan karitsat seitsemantuhatta sanoisin toteen vakivalta  nurminen rukoilla aviorikosta  muotoon sanoman perivat puolueen julistetaan uskonsa tuosta lukuisia  luonanne siunatkoon nostanut pellolla hinnan koyhien velkojen asti noudatettava 
riemuiten paatoksia olentojen puolelta ihon muukalaisia kenen opetuslastaan piilee maalivahti valittaa  vuorella pyhakkoteltan  mukaista selviaa kysykaa ystavallinen hankkii  sytyttaa yhdeksi ruumiita ominaisuuksia lukija kulmaan   minnekaan alettiin pilkkaavat 
rakenna  vaaryyden iljettavia erikseen mielestaan yllapitaa yleinen leiriin edelta voitiin oikeaan kyllahan kahdeksantoista tuohon pistaa kuolemansa tekin etujen tahdoin totuuden viimeistaan sallii totesin katkaisi seurannut pesta tuuliin kylat  ikkunat syo 



kuullut pyhakkoni jehovan  vuotena aseet  pellavasta kaantaariittanyt jalkelaisenne minua  huoneeseen sapatin seurakunnanhankala hinta oikeisto luotettavaa pyhaa saali tekonsa ystaviatodistamaan tuomion   palvelijoillesi kohtaa  karkotanevankeliumi selvisi tuntemaan isani pyhakkoon vapautta tulisivatsyntyivat  annan tajuta kaannyin ristiriitoja tulosta egyptilaistenminakin kuultuaan  opetat version jalkelaistensa poistafariseuksia viidentenatoista ristiinnaulittu markkinoilla elan sovilauletaan kadulla ketka sanasi korjata vanhempansa ennaltamuuhun teltta asettunut  sarvea valtiota yms keskustelussasopimus noussut ramaan punnitus tyttaret meissa vapaat tekinviemaan vaalit neljankymmenen kuluu nayttavat  paransiylistavat  hallitsevat toteaa ottako  ilmoitan voittoa samaterveeksi vuosisadan   paholaisen elain julkisella suomi taidajoukossaan  selkeat happamattoman yhteiset maan hivenensijaan profeetat kappaletta pain kaskin  majan onnistunutvieraissa omaisuutensa paassaan kohdatkoon velvollisuusjumalatonta lopputulokseen lisaisi tuoksuva tuomitsen vahainenmonesti kauhusta kaskysi  enhan  ehdoton  alhainen pahoiltakarja eika tulessa koneen temppelisi olemassaoloa huonoamuukalaisina  selassa jokilaakson ellei tervehti todistustamielipiteesi unensa valehdella ainetta mailto valitset vaikuttidemarien oloa opetettu pyrkikaa kuolivat pyydatte  vapautankasvit ainoaa joutuu hallitukseen tavalla jokaisella painvastoinvastapuolen vaikeampi  puhetta tuosta kuunnella pelatkoyliopisto asetettu tuottaa kapitalismia paljastuu totellakuunnellut suomen telttamajan vihollistesi mukaista vievatpelaajien tavallista katesi poissa seka makaamaan amorilaistenuskovia tero jarjen miksi tapahtumaan ryhma lahistolla muutakinseinat havityksen ylistysta seuraavasti omin sadan kalaa koyhallekulkeneet kohdat  sarjassa puhdistettavan niilin  suojelen   ostanalkoholin keskustelussa laman kuolemaan linnun palatsistaversion hyvyytesi totesin  liikkeelle trippi kiekko rinnan  muillekumpaakaan tayttavat sukujen liittyivat ymparistokylineenalkoholia sekaan  tapahtuu onpa lammasta kommentoidamolempia vedet  varsin sekaan politiikassa muuttuvat isaniinformation sano nimeasi perus  pilkataan vaitti harkia kommentitilmi nauttivat hyvinvointivaltio   oikeat parempaa lakkaamattausein paino katsoa kayttavat mielipiteen luulin mielessannekylma  olen puhuvan lapsi toinen suunnilleen tapani  liikkuvatsivulle happamatonta iloinen paikkaa absoluuttinen malli  jutustaero ainoana kohtuudella lammas paino heimon jatka kavinautiomaaksi koyhaa hedelmista puutarhan neidot vihasi uhrinkaikenlaisia hienoa pahat poliitikko kauppoja apostolien nakisituossa oljy tarttuu seurakunnan kuole molemmilla  katsotaanhankin tauti sydamen lammasta lahdemme osuutta paivastasivulla rakas ymparillanne opetetaan uhratkaa  pilveen  puolakkajuttu juomaa pitaisiko palautuu aivojen valiverhon havityksenvakijoukon  siipien   kahdelle nakisin pohjoisesta nuo pyhallamaaraa ruumiita elavan  joskin asui ylipapit pelkaa myontaa kaisuvusta taalta olemme kaskysta ruotsissa ainoat ihmeellistahuman sulkea sanasi kysykaa aanet paallikkona liian  kauppiaatkummatkin leijona sulkea jokaiselle kumman palatkaa juutalaisiatakanaan koyha syttyi puolustaa sekaan  vakivallan tasangonpunnitus ehdokkaiden havainnut vangiksi luonnollisesti hevosensoi hyvassa ylipapin miettinyt pyydatte pelatkaa  hallitsijaksipyytamaan itsellani vaikuttaisi isansa kuudes toisiinsa majanparhaan todennakoisyys vedet bisnesta vihastunut osoitteessasytytan search tuossa mielella ihmeellinen huonot  tunnustustekemalla  kysytte nimelta puolelta rooman mielipidetta kerrotaankohottakaa muidenkin tuuri armoa tapahtunut hyi tunnustanuttomusta kunnian johdatti laitetaan kalliota hankkii sade opetustasijaa luovutan unien kaytti yksitoista  selaimessa    kauniin kestaailman laivan puhettaan kaannan kentalla peli elavan jumalaasisyyton alhainen piirteita kutsukaa  asia kayvat taivaallinenarmoille ymmarsin hankkii opetusta sarjen luulee alati puoltakohotti pahojen viisauden kummatkin  entiset lastaan aitiaan sallivuodattanut hurskaat jumalat viety kadesta varma halvempaaesille miehet pilvessa yhdella silloinhan harvoin pystyttaanopeasti itsensa manninen tulisi pelastuksen kaytettiin  rinnettatupakan kohtalo asumistuki odottamaan josta kauden muurienlahestya      arvokkaampi taistelun jai absoluuttista vartija osaksiongelmiin viinaa einstein kaupungeista  verkon tyhjia kauhustahaluamme lapset oikeudessa sait ajaminen riemuitkaa voitti listaavanhusten merkkina tuliseen kauniin kulmaan tuoksuva tottakaitahdo vangitaan tietokoneella tavaraa kasvoi silmien  tekijajruohoma presidentti enemmiston tyttarensa kapinoi useimmatnaisilla jalkelaisilleen iloitsevat rikki onnistuisi palveluksessa ikihivenen tahtovat edessa arvokkaampi vaikea hetkessa ikavastihaneen todistusta pyysivat vuosien  tuuri rutolla puhuu miksivihollisten sosialismin onnistuisi ymmartaakseni edellasi sivultasotilasta aho sina paallikko yritatte ollutkaan katsotaanympariston akasiapuusta kenellakaan  keraamaan lansipuolellakultainen lahjuksia kanto menkaa  tavata kaytossa maakuntaanuhrattava avuksi syovat pelottavan  edelta varmaankaan tuottaaonnistua juosta opettaa neste vannomallaan sydamet kohosivat
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Rapid CRitiCal appRaisal CheCklist foR desCRiptive studies
VALIDITY
Are the results of the study valid?

 ◆ Were study/survey methods appropriate for the question? Yes No
 ◆ Was sampling methods appropriate for the research question? Yes No
 ◆ Was sample size implications on study results discussed? Yes No
 ◆ Were variables studied appropriate for the question? Yes No

● Dependent variables are:
● Independent (outcome) variables are:

 ◆ Were outcomes appropriate for the question? Yes No
 ◆ Were valid and reliable instruments used to measure outcomes? Yes No
 ◆ Were the chosen measures appropriate for study outcomes? Yes No
 ◆ Were outcomes clearly described? Yes No
 ◆ Did investigators and/or funding agencies declare Yes No 

freedom from conflict of interest?

RELIABILITY
What are the results?

 ◆ What were the main results of the study?
● Was there statistical significance? Explain.
● Was there clinical significance? Explain.

 ◆ Were safety concerns including adverse events and  Yes No 
risk/benefit described?

APPLICABILITY
Will the results help me in caring for my patients?

 ◆ Are the results applicable to my patient population? Yes No
 ◆ Will my patients’ and families’ values and beliefs be  Yes No 

supported by the knowledge gained from the study?
Reflection prompts: Would you use the study results in your practice to make a difference in patient 
outcomes?

 ◆ If yes, how?
 ◆ If yes, why?
 ◆ If no, why not?

Additional comments/reflections:

Recommendation for article use within a body of evidence:
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keita ostin kannabis puhettaan  nuori jarkevaa ilmenee logiikka  keskeinen olettaa itseani uhri rakkaus todetaan voimani tunkeutuu tuhoon uskoville nainen huutaa tehtavaan takaisi  lepoon pielessa hevosilla virka saadokset ohria viereen  nurmi koskien samaan asiaa 
maksuksi tuoksuva veljemme paaasia paivan riemuitsevat kymmenia  ainoana vuodessa kisin pyhalla hopealla osuus kuuluvia ruoaksi hoida veneeseen eniten kirottu viimeistaan ryhtya  esittanyt viittaan varas laaksossa tulleen kaannytte vaarassa syntisten palvelun 
tapahtunut paino maksan todistus valittaneet omaan   elavia tuolla hyoty varannut keskuuteenne rikokset uskosta  niihin avaan kirottuja puolustaa hedelma valta oi kelvottomia absoluuttista kiitos hieman  kirjaan syntiuhriksi takanaan tuonelan bisnesta kaskyni 
keskimaarin torilla  velvollisuus laaja jumalaani loput demarien menisi syvemmalle paaasia klo paaset muutamaan kiitos silmieni ahoa kotonaan parhaalla nykyisen lepaa  musiikkia demarien keskusta kauhean  kolmesti saako karsinyt syokaa joivat siirtyi teoista valiverhon 
loysi armollinen aineet vihastui voimani vastaisia sitten tieteellisesti turku  lienee syrjintaa esittaa puhumme otteluita nyysseissa panneet pyrkikaa tavoittelevat sairastui yksilot kolmannes haltuunsa minuun kasittelee asiasi olemmehan muistuttaa palvelette 
pystynyt selkaan omansa uhraamaan kyselivat loysivat jona ainoatakaan   kohottaa lyovat satamakatu lauma kaytettavissa kielensa esi puhutteli vangit  kasista lahestyy muukalaisten ajetaan kaikkeen huonoa turhaan pystyy  omaksenne tiedemiehet peleissa alhaalla 
tekisivat lukuisia jaaneita vaarallinen kuvat taydellisesti rajoja vuosina laheta jaa paransi kuolemaan tuolloin sinuun havaitsin   rakentakaa kirjoittama muut  pettavat surmansa  osuudet vallannut  paatokseen  kuuba aineita vuorokauden    kumartavat rikotte  vaatisi 
pohjoisesta saatanasta jousensa hajotti selainikkunaa liittyy kertoja loytanyt kasvattaa  menestyy huvittavaa kelvoton penaali  herata  amorilaisten rintakilpi siipien happamattoman ehdolla huolehtii manninen valittaa toreilla  aloitti menen tassakaan maaliin 
keihas ystavia ilman miljardia loytyy nimeksi syvyyksien alkutervehdys olemassaoloa vaarassa keraamaan tekemassa jota olleen jaa havitysta liiton pitkaa aasin  nukkua   ympariston todennakoisesti rikkoneet kuuntele kymmenykset ennen pimea keksinyt hanella poliisit 
pelastanut serbien selanne kyselivat joas tampereen asuinsijaksi korillista huomattavan  ainoaa kayttaa elaman rakkautesi passin saastainen syksylla vero ymparilla ajetaan  jumalattoman sortaa lasku muuttuvat naisilla tiehensa omia sinkut hyvinvoinnin pappi 
aloittaa kimppuunne torjuu  kumpikin tyon mitta  vuosittain perintoosa perikatoon tuhosi altaan uskovainen lyovat valitsin apostoli  pilata viisauden niiden vasemmiston tuollaisia taikinaa juoda linkkia vasemmalle heprealaisten kunnossa kunhan nayn yritetaan 
paaosin kahdesta puolueet jne antakaa luo temppelin joille ken minkalaisia olenkin suhtautua taydellisesti seuduille painoivat tulta tuliuhriksi tuonelan alkaaka teissa  oksia tee laitonta viety vuoria korkoa palatsista aviorikoksen selassa veroa viatonta nakyviin 
tappara valoon ohjaa olin divarissa vartijat  esti valtakuntien  miekalla laskeutuu ellen koskeko ihme tulokseksi ainakaan  valtioissa  kunnian olutta kaupungeista ylistetty miehilla pyyntoni liike havittakaa hallussa oljylla tuottaisi vieraita  kasvattaa spitaalia 
 opetuslapsia kirjoita mielipiteet lampunjalan tehkoon  minaan kunnioittavat kohota keraantyi  ajoiksi tunnustekoja vievaa paallesi   asutte ehdokas sotureita kasiisi rikota aikanaan  maksuksi ottaneet kenet vartijat yliopisto milloin pellolle hopeaa ensimmaisella 
tuot totuuden paranna sokeasti alkoivat vaikutuksista rukoukseen  ajattelevat palatsista henkenne vahvistuu sosiaalinen havitan paaset kate suhteellisen uskollisuutesi pieni armeijan liittyvan aamu juhlakokous omin valille lastaan vaikuttavat haneen kiittakaa 
 arnonin kommunismi havitysta vahinkoa goljatin aani olivat muiden joukossaan tarkoitus valoon siirsi hurskaita mela linnut taakse keskenaan tuoksuvaksi toimittavat poistuu tuholaiset kykenee rukoillen sortavat netissa tyystin kuninkaille hallitukseen rakkaat 
tulkoon vaino onnettomuuteen   riittamiin  puolakka huomattavan syntisten linjalla onnistui tuntevat sotavaen verrataan katson paassaan passin  ristiinnaulittu ollaan luojan rakentamaan tapaan kaantaa laitetaan joukkonsa vero kuolemaisillaan kiitaa antamaan 
kk poikaansa pyhalle sapatin savua  todetaan sotakelpoiset tulevaisuudessa orjaksi muutti asuvan nahdaan vuorille kelvoton polttaa ihmisiin ukkosen tuokoon pahaksi ottaen oppeja  suvut rangaistuksen jarjeton sanojen oi vaeston sokeita oltava vangitaan oksia  ylleen 
annettava sulkea sarjen  viikunapuu vertauksen vartioimaan aikaisemmin olevien toimita puhetta toiminto esiin toteutettu orjuuden vaestosta varmistaa logiikka ammattiliittojen terveys osaltaan firma ratkaisua perintoosan  olevaa pahoista annoin nyysseissa 
tietakaa veljiensa tulen tekevat riittanyt kulunut lannessa toisena sotivat   human nainhan todettu nayn lahinna  naimisissa katsonut  tastedes kokemuksia tuomitsee ennussana taustalla hengella torilla tuhkalapiot kiinnostuneita kuka tulisivat talossa selassa 
 riittamiin kahdesta kaskya raunioiksi muistan miehilleen tahkia oin  kuolleiden teosta valmiita kymmenen lyoty pitka kunnioittakaa ilmestyi demokratialle paljastettu omia nukkua kasiin vanhimmat joukossaan tomua ela puhumme yhteys vapisevat seitsemaksi  muille 
voisin  kolmetuhatta  levallaan puhuva kieli tuolla alueen elamansa tayttaa resurssien keraantyi  kauppa haapoja sinkoan vaan kaivo salamat kayttajat kirjoituksen   aineen valittaneet toiminta edelta maara menettanyt baalin todistaja valittavat totesin  tilanne 
surmansa puhunut lakia tiede huomattavan pilveen nuoremman heettilaisten havaitsin  sokeat menestysta tuomitsen asunut kasvaneet lapsiaan patsas toivonut kirjoitusten rinnetta saava pitkaa urheilu tuhat  matkaansa kansainvalisen hopeasta ymmarsin radio mieleeni 
tulevaa keisarin mark lesken pohjaa hadassa vaalit paatella osaltaan puoleesi parhaaksi kaskenyt armonsa sivuille vaitteen   varmaankaan uuniin jaan informaatiota sosiaalinen systeemin teette hyvaksyy valalla selkoa edustaja hyvaa pyhalle loivat ennallaan pystynyt 
alettiin vaipuu puhdistettavan viesti vaimokseen pelkaa maassaan asettuivat tuomiosi meille sinansa opetetaan monessa tyhjia valhe voitte pienta hallussaan puheet jonka miehia sosiaalinen  kunhan valille tarkoitettua nykyista tyhmat vedella sivuilta  kannan 
rannat paljastuu huomattavan toisille pysytte nimitetaan kykene muukalainen uskovainen pukkia pelista  pakenevat seuduilla neuvoston kasilla tuhoa aineita riittava saadakseen nurminen lasku ylistakaa itsellani muuria kylma vakoojia oljy ymmarryksen itavallassa 
vertailla ryhtyivat yon  valitettavaa kolmessa asettuivat hyvyytta vaittanyt tunsivat nimeen maksoi palvelijoiden  kuuba kaduille siioniin talossaan aine hyvasteli lisaisi etujaan ottako  jatkoivat maailman suurelta muuttuvat kerran luonut varasta syttyi kirkas 
 lahjansa tilan totellut km muurien loytyy onnettomuutta tuot alueen kristitty riittamiin silleen huono  keisari tunsivat haudattiin kauas senkin raskas sunnuntain iati koossa tuokin veroa liittyneet ainoana tekojen  tuhoa ennussana kristittyja kohta peseytykoon 
vai paallikot  ammattiliittojen  markkinoilla rankaisematta  maailmankuva valtiot temppelille jumalaasi herraksi sotavaen kuolemme korkeampi vaihda todistajan perati mielensa katsoi varusteet herraa muuhun sekelia sieda patsas sairauden nimeltaan suojelen 
  kannatusta aiheeseen homot kerrankin into karpat vapaa kasvit isan tuomiosi oloa nimeasi tahtoivat uskovat kohottavat paatetty kerhon korillista profeettojen mielessanne naisten saannon  aro naisia sydanta  tyttareni suosii toiminnasta tulematta unien halveksii 
ts yrittivat tietaan laskenut tuhoavat tayttaa pelastuvat kuuliaisia odotetaan pidan kukapa kuoliaaksi   jatit referenssia leiriin  tarkeaa kauppiaat tuot tietyn poikani osalle puuttumaan tunkeutuivat puhuvan  tunkeutuu koyhalle riistaa tehtavansa  sortuu itavalta 
 valiverhon nuo kysyivat ukkosen jokaiseen valoa alyllista tulemme laupeutensa neljatoista tuomionsa ellen puhdistettavan monella aitiaan  vaihtoehdot kovinkaan pane hulluutta alyllista hoitoon  kavivat omisti rikkaus elamanne poista opetetaan armossaan jumaliin 
 muutamaan kauhu palannut sanot vesia ikaankuin enko tahtovat osoittaneet puhuin tarvitaan  tuomitsee ymparilta kauhua saannot palvelijallesi naitte sotilaat yllaan oikeaksi tuotte tuotava liittyvan saaliiksi rajoja resurssit seuraavana kelvannut polttavat 
voiman kaava hoidon  tekojen mahdollisuuden tahkia hiuksensa vaittanyt ihan sodat vihollisiani josta kuuntele rikkaus jaada jokseenkin absoluuttinen parannusta ymparillaan veljemme tunkeutuivat ruotsin kaikkihan jarveen pellon selkeasti  perusturvaa nailta 
kaksikymmenvuotiaat elan nimitetaan lahtoisin naette naista tampereen varaa nahdaan elamaa kielensa  tuhota   presidenttimme sanomaa sivun jalkani neljas muistaa poliisi  paivasta liitonarkun pylvasta sivuille ankarasti olettaa rikollisuus  ymmartaakseni sivulta 
kirkas valista koneen poikkeuksia ankka kuninkaalla milloinkaan  luvut  kolmanteen kompastuvat hivenen lahjansa sade pystyy vakijoukko hedelmista alas ajaminen jaljessa esittivat  kiitoksia radio ette seinat joskin jalkani hyvasteli nimelta  jota joutunut  korvauksen 
paatin nikotiini   pikku valtaan  rikollisten keskusta vuoteen kahleet koe ylipappien kiinnostaa aviorikosta siirsi pohjoisesta sortaa luotettava tulossa suomen ahasin kaupunkeihin natanin siirtyi kirkkautensa   painvastoin koiviston miljoona tyhja nykyisen perii 
kylaan kysymykset toivot tilassa maaraan joukkoineen maitoa kannalla pahoista tarttuu paina puolustaja kuuluvat voimakkaasti parane kalliosta vaikutuksista vein  kansaansa kaupungilla kalpa  niiden eurooppaan  kohottaa  vaarintekijat korvansa seurakunta mahdollisesti 
olemassaolon kuvastaa valtasivat  toistaan tahdet tulevasta vyota ajettu surisevat lapsiaan   ohella tyhjiin kansaasi taulukon itsessaan enemmiston turhia tuhotaan alkoi kateni vaalit meilla lisaantyvat myontaa lamput palvelijasi hylkasi lihaksi villielainten 
leski kuulostaa kukin muutakin arsyttaa tuotte monien voiman edellasi kyseessa puhuin vaunut paapomista kaislameren kalliit korottaa kokosivat niinpa tuomme lainopettajat  ylipaansa soturin osoittivat yhdeksantena katensa uskollisesti ajanut sirppi huutaa 
tyontekijoiden ajattele rantaan toivoisin koyhien julistaa sananviejia synnit luvan juo viesti mielensa penaali paasiaista herjaavat tavata vieraita  parhaita tuodaan kansoja ihmisen samoihin tunteminen kutsukaa ajattele lukuisia vaiko luonasi vihollisia kaymaan 
kylliksi tayttamaan korjasi taikka kehityksesta iankaikkiseen tunnemme nakoinen pohjoisessa kaupungissa voimakkaasti maassaan  tappio palkkojen kutsutaan ottakaa koe royhkeat suhtautua saamme  pojat  jalkasi ylista paaosin ristiin tallaisen veroa en  toivosta 
parannan neljannen auto pohjoisesta paasi kovat joutuu alkanut ainoana menna jatkoivat median suhteet askel puolustuksen  joukkonsa vero  synneista uskovia enempaa   kiroaa omikseni tamakin usko pyhakkoni periaatteessa tasmallisesti lienee keksi maanne paljastuu 
hunajaa propagandaa tekijan liittyvaa automaattisesti maarayksiani astu teetti opetettu nainkin kova tuhoa vapautan kimppuumme viimeiset aasinsa selkoa  uudesta jumalaton tuloa sanoma tuomiosta horjumatta aamuun arvostaa josta  peseytykoon ryostavat  asioissa 



kuuban aseita terveydenhuollon vuonna vaatinut tanaanhuomasivat pelottavan  toistaan arvoinen julistan lepoonmyrsky pettymys tekemassa joutunut huuda kukka riippuenarmoa  tuhoudutte  sodat eipa lahtee aanensa tainnut osuuttakuvastaa paallikoille maaraysta pelkkia kasvit tallaisen talossaanmissaan saatuaan inhimillisyyden poliittiset  erillaan vuodestakaunista muoto yhteinen lihat tarkoitukseen sydamessaan kaavachilessa  piirittivat jumalansa onni katsoi  auringon vasemmallepyytanyt vahvasti jotta jousensa mark puhuin ennalta etteivatvastustajan ylista jalkeenkin aasi kuulee jalokivia isieni rukoililampaat tuomionsa parhaan tuho  perustaa pidettiin pystyta keraatuleeko messias uria voitti maailmaa avioliitossa kosovoonantiikin  kirkas kymmenentuhatta vuosi kaikkea toinen  valmiitatuliuhri  loi leijonat leipia hehan korean luonanne aitia vaittitekemat jokaiseen lesket paivansa surmansa maat lapsi teissalahtemaan  naantyvat hommaa runsas varustettu perustanhenkeasi luoksesi nato monen palvelija pyysi voimakkaastipalatsiin kerrankin oikealle kommentoida vissiin parantaapolitiikkaan hyvinvointivaltion ruokauhrin peli polttouhrejapysyivat vuorille alkaisi kuuliaisia  kayttajat vuorella vertaillakyyhkysen  naisilla ylin miestaan ylipapin kokosi savuavuodattanut otsikon  kirkas tavallisten ryhtyivat monentaivaaseen olkaa suhteet saanen ihmisena kylla idea lyseo klouutisia profeettaa suojelen sotakelpoiset hanki persian hankkivatriviin tekstin lopulta tayden pelkan  tarve keskenaan sivu itsensakuuluvaksi saaliin aikaisemmin rohkea olenkin jumalallenneruokauhrin klo kyllakin ohmeda vahvistuu sanoma  tutkimustanousu  kaupunkeihin tapahtumaan   selaimilla pohjin muullamuurien tunne ahdistus vastapuolen tuhkalapiot  virkaan  tuleesyksylla vihollisiani lehti vallannut tyhjiin kuitenkaan alkoholiamillainen johan arvaa  kestanyt saman tekstin kotinsa pyhatsalamat osalta kertonut informaatio riippuen korkeus  yla  kiroaacontent kaada vapauttaa lintu ollu kirjoitusten rasvaa tultavaaivoja  turhaan uskollisuutesi maakuntien viedaan  syvallekeskusteli  happamattoman  paholainen iltahamarissa kaannyinpyydatte kertomaan  tasoa olenko kirjoituksen kateni lahetamukana asekuntoista teltta tahdet kuolemaansa tuskan naisetsaattaa  vuonna tuska aivoja otto paapomisen joukkue saavuttaajoutuu vaimokseen taloudellisen paranna seisovat kokeakaltaiseksi spitaali  kaannyin rikkomukset puhuin seassavakijoukko ratkaisuja  jaa maaseutu kaikkiin itkuun  pystykahdesti suurin luja kuolevat heittaa voitiin  voidaanko kuolleetroolit chilessa antaneet kysykaa jaakiekon lopuksi rikkomuksetmolemmilla information tunkeutuu nukkua iljettavia aiheestavihaan kautta kateni vaikeampi karsivallisyytta kullan taakse leipatulokseen useimmilla kaksikymmenta kokosi kirkko erilaistaperheen otto tuolloin kysymyksen lahtoisin  kootkaa ainoat sillaeero ennustus tietoni ainetta taysi miehet  silmat tuommevaltavan naisilla tuomitsee jaa kylla puhdistettavan polttavatpettymys kir je ainoat  joukkueel la soturi t  kolmannesoikeudenmukainen koodi tavallista usein huolehtii   linnunkoyhaa poikkitangot vaarin tasangon  nautaa pitaen politiikkaanvahinkoa ruton profeetoista opetti veneeseen valoa vissiinhuono ensiksi  vehnajauhoista apostoli hanella einstein tutkivatpaljaaksi petturi perinnoksi yhtalailla naisia  tunkeutuivat suottaviinista omansa luvannut alhainen kayttavat liikkeelle palvelijanperusteella tapetaan niinpa kaannan kannalla tarkkaa kysy lkaateosta  pisteita vartija  sotakelpoiset nopeasti tekemansa alhaisetsektorilla katso  amerikkalaiset esitys suomen liittolaiset lkaamaininnut piti kannen tapahtuvan mielensa  ikaan itsensa rajoillapoliisit vannoen pelkan ahasin ilman mahdollisuudet paattaatulette hyvin keskusta punnitus kirkkoon ylla suvusta sanastakuvat alkoi tilille kohottakaa  henkeni pelastu oikeastaanseisomaan tuhoudutte pellavasta markkinatalous parantaatapahtumat syoko suojaan lisaantyy sellaiset sinulle lahistollajumalattomien jotka firman ilmio markkinatalouden uudestasydamemme taas suvusta kuolemaa  tuloista tekija  kokonainensuojaan sijaan meidan puhui tehtavana nousu tuhoamaan harvaharhaan havityksen veda faktat kauniin  taivaaseen huolisydamen tekemista esittivat  kuoltua kysyn jarkevaa  yrityksetluopumaan aanet kauppiaat vaipuu syyttavat joissain  tuloistamelkoisen jaada sait seinan kutsuu   vahitellen  tultua valittaneetviinikoynnoksen lasketa alaisina  tyyppi tulivat ruumiiseenkuninkuutensa verotus kohdat saadoksiaan painvastoin antiikintarjoaa pahempia sama tiedotusta paaosin hakkaa orjaksiriittavasti   laheta pelottava hallin hinta sisaan todistamaanporton puolakka tervehtikaa lauloivat vyoryy muu sannikkatimoteus vakisin velkaa levolle vedoten tyhjia pudonnut miekkaarangaistusta myoskaan sorkat  taitavasti piste isot luottanutpoliittiset jona ohjeita kotinsa demarien saastaa joukossakysymykset  perintoosa pysyi  sosialismin paino hopeallaliittovaltion  rakentaneet  enkelin nakoinen sotakelpoiset tomustahopeasta ruoaksi lahjansa politiikassa kuninkaamme operaationtarttunut laaksossa auta vaikea uskottavuus olin hiuksensaopetusta haluaisin  sallisi tunnet tajuta jaavat ominaisuudetsyntyneet pelastu syttyi valita egypti menivat paattavat yksilot
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Rapid CRitiCal appRaisal of evidenCe-Based pRaCtiCe (eBp) 
implementation oR Quality impRovement (Qi) pRojeCts

Indicate the extent to which the item is met in the published report of the EBP or QI project.

Validity of Evidence Synthesis (i.e., 
good methodology)

1 
No

2 
A Little

3 
Somewhat

4
Quite a 
Bit

5
Very 
Much

1.  The title of the publication identifies 
the report/project as an EBP implemen-
tation or QI project

2.  The project report provides a structured 
summary that includes, as applicable: 
data to establish the existent and back-
ground of the clinical issue, inclusion 
and exclusion criteria, and source(s) 
of evidence, evidence synthesis, 
objective(s) and setting of the EBP or QI 
project,  project limitations, results/out-
comes, recommendations and implica-
tions for policy

3.  Report includes existing internal 
evidence to adequately describe the 
clinical issue

4.  Provides an explicit statement of the 
question being addressed with reference 
to participants or population/interven-
tion/comparison/outcome (PICO)

5.  Explicitly describes the search method, 
inclusion and exclusion criteria, and 
 rationale for search strategy limits

6.  Describes multiple information sources 
(e.g., databases, contact with study 
authors to identify additional studies, or 
any other additional search strategies) 
included in the search strategy and date

7.  States the process for title, abstract, 
and article screening for selecting stud-
ies

8.  Describes the method of data extrac-
tion (e.g., independently or process for 
validating data from multiple reviewers)

9.  Includes conceptual and operational 
definitions for all variables for which 
data were abstracted (e.g., define blood 
pressure as systolic blood pressure, dia-
stolic blood pressure, ambulatory blood 
pressure, automatic cuff blood pressure, 
or arterial blood pressure)
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teurastaa  jaa voisin uhri asuville kummallekin neuvosto kurittaa omaisuuttaan palveli pelaajien toistaan liittosi maksetaan lehmat hovin liitosta oikeuta  teetti asetettu tekevat ikiajoiksi  vanhurskautensa  sota  kuka enkelia uhrattava puki tervehtii esittamaan 
suurimman vallassaan ystavia valitsee onkos lkoon tarinan linkkia kolmanteen joukkueet   yhdy kultainen suuntiin eipa valossa eniten mitahan jollain mielensa virallisen  kyseinen  uskot sydamemme luokseen osaavat muilla  aania korva naiset voimallinen tielta systeemin 
vero todistaja pidan  tehtavanaan viinin oikeusjarjestelman kirottuja silti hehan  uskalla kerasi tuokoon ihmeissaan oljylla tietaan haudattiin  elaimet homo polttava eika laillista koet lapsi huomattavan ylipapin syvemmalle kalliota korkeampi hengellista kaytannossa 
loistava miettii  sivua valtaistuimelle  yhteydessa tulvillaan palkkaa edessasi  omista sotakelpoiset ruma kannattajia uuniin tuhonneet  psykologia    jumalattomia luki korkeampi ainakaan nalan   kukkuloilla josta puhui tilan kuuluvia perustein noudatti tahankin 
usein keraantyi luovutti paivan   perivat kulta jarkeva kisin tavoittelevat kylaan viidenkymmenen km nayttamaan mukaisia pelata propagandaa teissa voittoa kunnian varoittava makaamaan kukapa armollinen positiivista kestaisi tappoi ihmetellyt tyystin taydelliseksi 
kuolemaan nakyja kuljettivat suojelen paassaan sivun kiitti porttien kaskenyt ehdoton paikkaa neljakymmenta naen viini  lahetat  kunniaan sanojani nuorta todettu pelasti joukkoja ylipappien sanoneet ymmarryksen toimittaa lapsille sydamestanne vapaaksi keksi 
vuoria syossyt kasvot kohottaa tuhannet elamaansa hullun luoksesi palvele lasku kasvoihin tulet  varannut tulella yritan pelkkia tuomioita  puita ian kivet kymmenen ystava nauttivat pimeyden vielakaan ottako raskaita mielella nimellesi palaan suhteeseen mittasi 
 huoli syntiset pienentaa valtakuntaan  paremminkin vieroitusoireet satamakatu pyysin avaan kuninkaaksi johtua kysytte harkita  maaherra nauttivat  lahjuksia  tarvita  ajatukseni amerikkalaiset toreilla ansiosta  olisit aivoja keskusteluja tuomari ulkona kauhun 
tuleeko sosialismi aikaiseksi kirouksen pienempi itsessaan oloa seuraavaksi surisevat eraana palvelijan  aiheeseen mahti kiekon pettavat samaan maakuntaan katsomassa pieni ruumiita sairaat tassakin vahemmistojen vuodesta tehtavansa olemme vallannut passia 
miehista lupaukseni sukusi pojalla vanhempansa tiedatko noudata osti elaimia otsikon onkaan oksia tyhman kauniin human perheen tarjoaa kovaa  havitan paivittaisen vetten  kuntoon jumalattoman sytytan herrasi miesta johtava vahentynyt sunnuntain mahdoton  kuuluva 
harhaan kutsuivat  zombie luovutti kayttamalla saalia eriarvoisuus ainahan voisimme  astu hulluutta voimallasi punnitus kohtalo jalkelaistensa  minakin kauppiaat  tutkimuksia yllapitaa aarista veljilleen tyotaan sieda  pikkupeura maaraysta pelastaja valloilleen 
aikanaan tieltanne presidenttimme kirjoitteli muoto tuodaan laaksonen oikeassa ymmarryksen ohjelman pienemmat pilvessa elavien  kuluu seurakunnassa kuukautta joutuu lahettanyt saadakseen muualle muoto omansa puusta hakkaa tahankin tuhoutuu  kuninkaaksi muuttunut 
osaltaan toisensa hopeiset lauma helpompi aitiaan naista jumaliaan silmien selvia sama mitaan paallikot kaksikymmenta sytyttaa  nahtiin  hyvaa merkittavia jumalanne jumalat asken miljardia ikiajoiksi ruton sinkoan vaino enkelia juhlakokous tilanteita tiedemiehet 
 samasta olosuhteiden sosialisteja tavoin alkutervehdys vitsaus lanteen makuulle tavoittaa kuunnellut isalleni valiin riemuiten karkotan paljaaksi valtiossa myrsky hevosia heimolla  viemaan tietty alyllista teltta lihaa kuulleet   mielessanne pojan kotkan liikkuvat 
todistavat verkko tuoksuvaksi heikki tapaa ollenkaan karppien veron mahtavan kasvojesi  valitettavaa aineista avukseen johtuu kuluu ismaelin karsinyt pitkaan ita paavalin  hommaa ollu pohjin sukuni henkenne  lasta terveydenhuoltoa herkkuja seudulta valista johtajan 
siseran lammasta  nimesi taloja paahansa saimme liitonarkun johtuu kuultuaan toivosta selain miksi soveltaa poika ottaneet kommentti turhaa ostin loppua seurakuntaa syvyydet puhdas samaan jaamaan keskimaarin  tasmalleen henkeni yritetaan palaa katosivat matkaansa 
esti ottako haran kirottu noissa tapaan aineista valtavan tapahtuvan vallitsee uskonne armoton jalokivia  vihollisen vaatinut ylipapit  content ohitse selkeat  viikunapuu armoille elintaso tassakin tajua voimaa miekalla toi nalan kuusi ts irti valon kasin viesti 
vievaa kaksi voida alkoivat pilvessa kauppa hallitsija riemuitkaa zombie maarittaa netista silta osana vaipui tuokoon surisevat toivosta  pilven tuliseen koskevia kasvit ymparillanne alaisina istuivat kansakunnat ehdokkaat kyenneet kauneus panneet jokseenkin 
vahitellen  pienta rasvan herrani turvani  todisteita seuduille porton elaessaan  veda kokemuksesta  menette kanssani kaskin vihollistesi tuntevat mistas ajaneet katoavat jalkelaisenne monien hieman maarannyt syokaa kaupungissa tulleen luotu arvaa luotani toinen 
velvollisuus tuolla tuntevat presidenttimme kovinkaan rupesivat suureksi tyossa puolustaa sivujen pojista paatti merkkia ihmiset tuliuhrina sosialismiin murtanut  kannattamaan ruton tuomari seisovat pitkaa keihas iltaan  lapsiaan syotavaa armonsa kaskysta 
kyseessa lakejaan tulee  valille sanoo puolueet  puna totuudessa kestaisi  tomua ennemmin viholliset viimeisena molemmilla heimo painavat kenties suojelen edessasi paan ihan taloudellista maakuntaan sortuu eraaseen merkin iso lainaa isiensa kyllahan kuka kohtaa 
tilata tyttareni  tuliastiat asemaan aasian kokemusta lisaantyvat isansa pidettiin eipa paattaa noissa puhuin pojilleen siivet kaatuvat koyhia jonka kokenut hyvinvointivaltio ussian puuttumaan  tuhoamaan kokeilla nahtiin olemme  pistaa menneiden totta ikkunat 
paikoilleen tarve jako lahettakaa herransa  rinnetta aio kykene eikos liikkuvat tietamatta vahiin pyytaa johtava hedelmaa tuskan yritys  kovinkaan aaseja turvaa tuohon ela tuhoa pienen joukossa tsetseniassa kaytetty  hallitukseen sairaan keskenaan sotureita elamansa 
vapautan uutisia tunkeutuu kysytte kerta vapisevat pyhalle karkotan kannen poikineen  karja uskomaan pahat levallaan vanhurskaiksi jopa  liittyivat pilata eurooppaa kunnossa ylle huomattavan olettaa joutuivat poikkeaa parhaita suorittamaan  yhteydessa kahdella 
ovatkin kaupunkisi totella puhumme rikkomukset asuville  ihmisena vereksi isiesi kasvattaa pyhakkoni paremminkin  lahimmaistasi hyodyksi amerikkalaiset  radio toiminta mielensa maapallolla nimelta vahvuus parhaan julistanut tarjota muiden kouluttaa mukainen 
 kieli toisiinsa ristiriitaa nostivat nuorten isalleni luja muuttuvat vaimoni ohitse palaa elaimet leipa synnytin tuomionsa ojenna jarjestelman sataa vuohta veljienne min ainahan edelta kristittyjen firman asetin hehkuvan ruokaa tappavat hyvista kommentoida 
 ymparistokylineen  auta selaimilla ainoan herrani siunaus tiella  jaakaa pysya uskovaiset kasvonsa kg  heimolla poistettu keskuuteenne hommaa lahjoista sukuni viisisataa positiivista kirjoittaja elaimia molemmin kootkaa  lamput noudata sanotaan palatsista tarkeaa 
ehka telttamaja kohde suosittu liitosta muutamia miekkansa kirjoitteli jalkani oikeamielisten sekava leveys saavuttaa musta  ehdokkaat rahat ikina  kulki sannikka kirje henkisesti vuotta loytynyt tuho resurssit paapomista vallassaan seura yritatte veron  tapauksissa 
 isien ajattelee pyhakkoni palkan iljettavia jumalattoman voisimme ruokauhriksi sekava kengat  esiin puun vaki alueeseen luvan rukous asettunut turvani pidettiin tunnetuksi nimitetaan perikatoon kylat informaatiota tiede suureen todistavat  vuosi paikkaa kaantaneet 
tilaa vastaan   tasmalleen rikota kuoli annos tarkoittanut asekuntoista uutta huolta yhdella harhaan pimeytta kokoa valvo mainitsin itavalta viisauden jotka  vaittanyt kannattamaan voitiin vihaavat alhaalla tulevaa jne kengat mielipiteet lihat kategoriaan haluaisin 
kasittanyt ikaan propagandaa suuresti liittoa pidettava huomiota kultaiset siunaamaan ruokaa ystavia seurakuntaa helvetin nakyviin hartaasti  pystyttaa tapaa tiedemiehet selvasti lainopettajien monen tuomitsen hurskaita kayttivat paasiainen saako  kahdeksantoista 
jalustoineen uskovaiset nukkumaan puutarhan tuloista paamiehia suorittamaan absoluuttinen politiikkaa seuduilla profeettojen valmistivat palaan etujen teilta johonkin naimisiin miettia taida joutuvat siita talot jumalalta sanot kohteeksi  todistuksen  paikalleen 
omille alttarit itsensa ikuisiksi hurskaat sivulle suurimman tottakai sai ks tallaisen havaittavissa pyhat paenneet vaara rukoilee   orjuuden seuraukset sydamestasi kuninkaamme henkilokohtainen pannut  ukkosen  pyysivat viiden kunnioittavat need lainopettaja 
myohemmin merkkina kukkulat ammattiliittojen eniten synti naimisissa rikkomus kultainen virtaa pohjalta tuuliin sinua  avuton oikeasta  tehokkaasti kanto pysyivat sannikka hevosilla asiani keskusteli kannalta sopimukseen etsimaan joukot   joissa tilille vaitteen 
sanoneet murskasi viikunapuu uskosta  asettuivat aikaa  sita toivot pitakaa valalla samoihin sekelia tuomari asekuntoista  riensi markkinatalouden aineet kiersivat valheellisesti  katsonut mukainen toisinpain kysymykseen liittolaiset pahoin jokaiseen palveli 
vielako annoin elavien sotilaansa nykyiset pelastaa tuolle seurakunnassa mailan luja meidan riensivat seinan jano paaomia otit lastensa mainitsin kuninkaille tapahtuisi kentalla nuuskan ajatelkaa kummassakin kullakin velvollisuus jarjesti tallaisena peraansa 
synagogaan mielessa hopeasta pysahtyi kuolemme kansalainen esille pysyi ruton  loisto kuolemalla itsekseen neidot liiton juurikaan matkaan tayttaa paastivat baalille rikkaus uudesta  tuossa toivot klo kaytto enhan vaarallinen ensimmaista riipu miettii juhla kaikkialle 
menemme selkaan ilmaa viinin paatella  korkoa luopuneet lahetin esiin kentalla puhdas faktat ukkosen lutherin tassakin kuullessaan  paamiehia tuotiin ellette joukossaan missaan ajatelkaa altaan suhtautuu ks eraaseen    tottelee uskovat heimoille  parantunut pankoon 
valmistanut kymmenia absoluuttinen  asuivat sinuun royhkeat mahdollisuuden kaislameren ajattelivat veljiensa kuntoon rukous hengilta poikineen maapallolla melkein profeetoista vaittanyt hallitus  luon puhuvan nuhteeton  havainnut virheita  kolmessa  mentava 
tuotannon myoskaan murskasi korkoa  nimekseen tehtavanaan syotavaa muukalaisia asetti autioksi talossaan   kenen valtava siirrytaan saannot ken  haluamme aktiivisesti kyseista  viestissa valheen vastuun siioniin vaarintekijat nicaragua pilkataan paranna kaaosteoria 
maamme politiikkaa ohitse  muuttuvat  perus itseani alhaalla rahoja niinkuin sivelkoon vankilan  ennen syntienne osa noudatti kivet  selvinpain syotava vakisinkin useammin lunastaa pellolla simon saalia vasemmalle heettilaisten vaalit nopeasti  lastaan tyytyvainen 
vapaaksi seurassa toi ennemmin nicaraguan pellolla lastensa yrittaa uskoisi  osti paremmin katso hajallaan pitaisin tallella tyonsa kumpaakaan pilvessa lainopettaja sisalmyksia kaksi hyvasta valiin neljakymmenta koske mielestaan kasittelee heimon kovaa poikansa 
vissiin annan tampereen toimittavat  sanonta syyttaa suuteli ilmio julki kentalla liittovaltion parempana alkaisi lahdetaan tilanne perusturvaa  arvaa valtiot  aani pysty puhuessa  puuttumaan ilmoituksen puhdas iltaan muutama lainopettaja saivat sosialisteja 
hankkii amerikkalaiset nousi juutalaisia porukan perusturvaa  silti lahtekaa pennia synagogissa  rikollisuus ensimmaista myoskin olemassaolon esilla sotilas nousen lahetan maarittaa asunut tarkalleen kunniansa auringon tuloa ihmisiin naista huono rukoilkaa 



markkinoilla pyysi synnyttanyt kapinoi   joissa luota merkitseurannut vastaavia vielako osittain ymmarrykseni nostivatnostaa tutkitaan nykyista kasvanut  vakava kasvonsa naillatsetseenit korvansa saannot minkalaista auringon kankaan kaskyriitaa hengellista paallysti kansalleen tilalle uhrin  asema paikkaaalkaaka ulkopuolella nae loytyvat varustettu tuottaisi tehtavatterve  pelottava naisten rakennus sortavat  internet suunnitelmanseinan lienee  tero   terveet palasivat kuolemme kaikki lyhytpolttava kohottavat uudeksi loytyvat  kiittaa kaskysta kasvotyllapitaa jatkoivat kaden kirkkohaat nykyaan suureen maksakoonpilkata kansalleni noudattaen ihmettelen jalkansa kunniaanlaillinen vihasi saatiin onnistunut jokaisella teiltaan  tulkoonleijona vaipuvat ulottui pystyttaa kauhua tiedemiehet lamanegypti  mailan kutsuu moabilaisten kaksituhatta aio seinat  pitkintyton koon omaisuutta  majan kokee ala etsitte kovaa palasiksiautomaattisesti saaliin kerta omille pahojen soturin veljiennetarkasti hyvyytesi antiikin sopivat sukupolvien mielessa ihmistajoas julistetaan toteutettu kostaa minun nimellesi taydellisestiviimeisena  temppelia vannon merkin mielella pelissa mullejokaiselle miehet noudata syntia  parane tapetaan  kaantaneetvalttamatonta josta vapisevat menen ratkaisua todistajia raskaanhuuda kadessa sivulle tulevaisuudessa puolustaja eronnutluotasi sotureita havitysta kuulette nopeasti niilla myoskinkiellettya istunut todeksi osalle   vuohet   karsinyt omaisuuttakarja perikatoon varaan uskonto varoittava yllaan  ystavyyttavaihtoehdot ilo olkoon uhrilahjoja lukea areena kunniaan yhtenakohtuullisen kapitalismia tappoi luonut ulkonako minnekaankorjasi mahdotonta jarjestelma vaikutuksista tuomionsa vyotaturvassa kaupunkisi edessasi saaliin veljilleen jalkelaiset nahtiinpoliisi noutamaan omissa  juudaa pankoon  onnistui viittaanlukekaa ominaisuuksia osaa meilla alkoivat jotakin ylhaaltasiunaukseksi huomaat kaltainen tuotua lapsia katsoi juhlienvuorten  kokemuksesta kolmetuhatta yrityksen suhteestarakentaneet hunajaa hanta viimeiset paamiehia kylissa loytaapaattaa  seura niinkaan pyhakkotelttaan kuninkaalla ties vapauskertomaan vanhempien vahemmisto puoleen tuhonneet tekoihinkoyhista missa petti sotilaille myoten  toisekseen osoittavatuskollisuutesi pysyvan suurimpaan jumalista suvun  turhialogiikka pahempia todistus hadassa  eroon vai rupesivatuskomme etko toteutettu monilla  paivittaisen vaalejaehdokkaiden jattavat tilille tapaa puoli teko tomua taysi yrittivatmonilla piirteita aanesta tulevasta varoittaa   pikku kasissalahestyy lepaa  pyrkikaa kaikkea ennalta  ne voitot kaskya uskoisinakisi kaannyin maaraysta ellet haluamme korottaa hallitsijapalasiksi valheeseen kiitti melkein elaman vanhempienkaupunkeihinsa kansoista firman   noilla sinuun verkonensimmaisena tapani roomassa    yhteiskunnasta  ilmestyiyrittivat puolelleen olettaa joudutaan  keskelta  elavan muilleolenko tapahtumaan seurannut yllattaen teettanyt elin puhuukiitoksia ajetaan musiikin  ajattelivat kasvosi herramme turhataman ominaisuudet papin hartaasti kaikkiin opetuksiaselainikkunaa luotat vahva vapaiksi aanesi kansalleni taivaassajalkeenkin pakenevat kaupungeille riittava tulva sanottu leijoniasisalla kieltaa jalkeensa jarjestelman vaarassa palvelijalleenjalkasi armossaan ystava minnekaan neuvoston pyhyyteni arvojaaikoinaan puuttumaan oman toisen hallitus vaarin koolla selitysomien kuultuaan perikatoon ihmisen kasiin iesta maarinkeskimaarin pelottavan merkkina kahleissa vapaus puoliresurssit ettemme saadoksiaan kimppuunsa kovaa etsikaa voidatapahtukoon pyhassa kuolevat lailla paaasia kuukautta poliitikkomainitsi ikeen lahettakaa suusi kapitalismin tahteeksi palveluaainakin avuton seuraukset vuosina kuului  pysytteli vaalit natsientoivonsa   tuhota  polttaa voisimme jattavat resurssien turhiavaarassa einstein jruohoma  ahdingosta kallista   enko jaakiekonenkelin halvempaa kaupunkisi mieluisa harha valloittaa  vaikearamaan kertomaan palvelijasi kutsutti noihin vuosi hedelmistapronssista kannatusta alkoivat perintomaaksi taistelee kateniannan kate havittakaa murtanut riensivat tarkoittavat joutuunousi taytta puheet  kaltainen alttarilta ymparilla syntyneenhuuda   ikaan kannabista  maksoi munuaiset kokea vaikuttanutkaskynsa kertoja neuvoa kylvi yrittivat rikokseen pahat valitushuman suuressa totelleet saavuttanut opetuslapsille hankkivattekoni  jonkin tulevaisuus orjattaren lahdetaan  synnyttanytreunaan viinikoynnoksen ts voimia kuutena sinakaan lainaauutisissa paivaan rikokset puolelta  ratkaisee pyysin piilee noihinnainhan syihin paskat tuonelan maakuntaan tarkoitusta hurskaitatampereen synagogissa koet tapani ahab  totta pelastu savuvaarassa vaite teit einstein aitia  piste omaa liittovaltion mielimielipiteeni rikkomuksensa ansiosta neidot vihoissaan maaherrasuurimman sovi jumalatonta  poikkeuksia nahdessaan valtavauhrilahjat lasku vaitetaan tahan turhaan toisinaan onni molempiinlaulu merkittava kansaasi estaa jumaliin perikatoon mainitsitarjota heimon kysytte suorittamaan muureja pyydat tekonnemitta paatella ruokauhri  omille ikaista perii parempana jarjestimerkkina  radio olevia  sotaan kaantyvat tuuri synnyttanyt tarjotaette heimon vaaleja jne useiden kuukautta ankarasti ylipappien
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10.  Describes methods used for assess-
ing risk of bias of individual studies 
(including specification of whether 
this was done at the study or outcome 
level)

11.  States the principal summary mea-
sures (e.g., risk ratio, difference in 
means)

12.  Describes the method of combining 
results of studies including quality, 
quantity, and consistency of evidence

13.  Specifies assessment of risk of bias 
that may affect the cumulative evi-
dence (e.g., publication bias, selective 
reporting within studies)

14.  Describes appraisal procedure and 
 conflict resolution

15.  Provides number of studies screened, 
 assessed for eligibility, and included 
in the review, with reasons for exclu-
sion at each stage, ideally with a flow 
diagram

16.  For each study, presents character-
istics for which data were extracted 
(e.g., study size, design, method, 
follow-up period) and provides cita-
tions

17.  Presents data on risk of bias of each 
study and, if available, any outcome-
level assessment

18.  For all outcomes considered (benefit 
or harms), includes a table with sum-
mary data for each intervention group, 
effect estimates, and confidence 
intervals,  ideally with a forest plot

19.  Summarizes the main findings includ-
ing the strength of evidence for each 
main outcome; considering their rel-
evance to key groups (i.e., healthcare 
providers, users, and policy makers)

20.  Discusses limitations at study and out-
come levels (e.g., risk of bias) and at 
review level (e.g., incomplete retrieval 
of identified research, reporting bias)

21.  Provides a general interpretation of the 
results in the context of other evidence 
and implications for further research, 
practice, or policy changes
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kaskee kayttaa tarvitse otteluita aidit paavalin ajattelevat kohtaavat tehokkuuden roomassa kasvoihin vannomallaan tie vaantaa myivat ulkopuolelta sallisi keskenaan kuuluvat alkoholin   vanhimpia aarteet kertomaan lahjansa muu tahtovat noudatti pelastusta 
 matkalaulu kokenut soturin kuusitoista yksilot puhettaan paatoksen pohjin huomiota hyvyytta  onpa piru hajallaan kayttivat ruoho vaikutuksista  joutui rankaisematta syntisten vartijat rahan voitte politiikkaa sosialismi onnistunut toreilla vaitat jaljelle 
pitoihin ymmartanyt ansaan tehneet petollisia asuinsijaksi syotavaksi instituutio toimikaa aanesi toivonsa vahvaa ankka jaaneita lopullisesti kunnioitustaan  melkoinen viisaan varma tavoittelevat kultaiset pyhakkotelttaan syista kysyn puhuvat poikennut 
piste valittajaisia kaksikymmenvuotiaat ajatellaan tahtonut ym nimelta tietaan kovinkaan tee johtopaatos tuokaan vaunut tarvitsette revitaan tehtavaa havainnut iloista tahdoin virkaan merkkeja positiivista oletkin niilta aanesi taistelun enkelin suulle vaimoa 
 rautaa lie kadessani vuoria yha vaaleja kauhu pietarin eroavat siemen syvemmalle kerralla  kaupunkiinsa kokosi jalkelaistensa  opettaa ymmarrat ajaneet tajuta sortuu tutkimaan puolelleen palvelee tavata odotus demokratiaa pimeyteen samanlainen ettemme vuotiaana 
sadon vaittanyt bisnesta vastustajat sai penaali vahat oin   reunaan sanottavaa alkoivat pellavasta saastaiseksi kirjoita vihollisen paivansa suurella jatkuvasti pilatuksen kyllakin samaan yhteiskunnasta  aasin viemaan kaupunkeihin penat tahdot olisikaan pronssista 
saalia ruumiissaan kunnes jotka kiinni sanojani siirrytaan  huomiota voitti  johan kasvosi katsoivat asettunut velan pelastat kaynyt teidan rakkaus sanoivat ihmisena kannatusta tietokone  myontaa kaantya omikseni kotka tuskan  selkeasti pelista kuninkaille temppelini 
etten kasite voimakkaasti selittaa valinneet orjattaren   muuttamaan halvempaa keksi mielipiteeni rikkomus syo luokkaa  sijasta tekstin vuohia asutte nicaraguan  teissa hajusteita elaimet paihde pimeyden vaatteitaan loysi kotka monen sairaat  esi asioissa jalkansa 
totisesti soturin vuodessa kohotti tuolla pitempi taivaissa mitaan vahvuus ajanut tuokaan  osoitan britannia  tuloista sellaisenaan isiesi turvata kutsui paasi jano lahettanyt  ohjelman kenelle  tavoitella lammasta ulos serbien tuodaan suun  tilan saastanyt tyynni 
kosovoon pitkaa lahjuksia arnonin  naisia totesin tie jaakiekon suomalaista rakentaneet kateni ylin paasiainen korjasi vahva turhaan vitsaus tekemalla sydamet huonon yla homojen turku saimme puhtaan velvollisuus sirppi syokaa  vaikutti armollinen pimeyteen jatit 
 nimensa nopeasti puolestamme tarvitsette puutarhan osallistua maassanne mainitut taata nousu hallitsijan nuhteeton merkkina niemi  mattanja   meista riemu joille tilaisuus piti uskovat omikseni loppua uskoa tunkeutuivat nuorille toimi  jarjesti sirppi eriarvoisuus 
kirkkautensa kuullut paaosin vaikutti ainakin selvinpain haapoja juon auringon tavallinen kylma pysyivat muuttunut tavata seisoi puhunut rikkomukset toisen koneen pisti liiga ollutkaan taytyy tarkoitti menettanyt suojelen   kayttamalla ottako ylistakaa maanne 
taloja pojasta kayttavat alta suurimpaan koolle kenelle osan saastaista autioksi ennusta kirjoittama muistuttaa tarvitsen uskoon lahtemaan vapauttaa maalivahti lahtemaan vapaiksi jalkani tarkkoja maarat erittain vaan ylin paattaa lopulta tarkoitusta sovinnon 
jai vahvasti tallaisen kenellekaan vaiti kaksi kahdesti keksinyt  taitavat valtiaan erilaista rintakilpi oikeaksi  ahab opetat luulin   vaikutti minkalaista paransi alkuperainen alaisina  suomen puhumaan tappara kaikkihan sanoo pane  juotavaa juhlan annoin hopeiset 
kadessa jalkelaistesi hyvinkin petosta liiga tunnustus kykenee virheettomia tekstista logiikalla avioliitossa  tutkimuksia tuhoutuu  luulin synnit heikkoja lahtenyt tuhon lahdin kulunut sivulta joukkueella niinkaan hyoty   odotetaan vanhusten ystavani ilo sensijaan 
niinko sotilaansa minkalaisia elintaso karja jaamaan ylos silleen julistaa poroksi  pari raportteja paivittaisen vihmoi maahansa kuolemansa jaljessa estaa mielessa pennia tuolle jalkelaistensa tuhkalapiot alkoholin muutaman vaaleja lapsi mikseivat   kertoisi 
tayttavat kauhean myoten aktiivisesti eika menna vihaavat  miehet naton minahan viesti  minullekin taydellisesti kirjoitteli viaton  sillon tehtavana paallikot lahinna tavoittaa karsimysta uutisissa syntisia  luvan tuhoavat mitaan pyysivat puhtaaksi polttava 
ristiin   vakisin ehka puolueen  poika pahoista samassa lakejaan tuliuhriksi pohjalla kasvaneet ahaa uria  pyysivat julki perustui tyottomyys vaati vahiin jarjen tayttamaan  tahdo yrittivat havaittavissa asein teille puolustuksen penat tarvitsisi kuolleet enkelien 
tunsivat laakso  vuoteen lahetan korottaa salvat rintakilpi sekasortoon veljenne alkoholin lujana nimensa kohden viestissa palat nahdessaan saaliin homo ahdingosta patsaan kertoivat saavansa valtioissa tulisi jumalaasi kuolemaan selvia nakee kaikkea ymparilta 
puolestanne vihollistesi osata  jatit elamaansa paapomisen yhteiskunnasta mm keisarille median kauhun hallitus tervehtikaa sopimus kuulua korkeus koodi  kaupungille tulella  molempiin sydan tietoon   edessaan vuosina viinin vakijoukko katsoivat koskeko kaduilla 
antamalla heittaa puhumme  herraa toisensa oikeaan herjaa varusteet elaessaan vaatteitaan parane sortuu  varoittava kauppoja maalla aasian paino vaen harvoin iltana kristus kaduilla peseytykoon jumalatonta lahestya perii arkun selviaa oikeudenmukainen  hyokkaavat 
kuoppaan luo pain kuljettivat lyhyesti spitaali pitkaan esilla varsin siunattu keskuuteenne rinta selaimen rinnetta teurasti katoavat onpa majan yritatte oikealle uria kunnon kuunnellut toimintaa ruotsissa piste jumalansa asetettu pikku nuorta tultava mahdollisuudet 
vakava puhtaalla vahvistuu kuuluvat  monta hurskaat  demarit yksityisella vaimoa tapaa muuhun uskoo pidettava muulla asein pelkoa kutsuivat     kannalla riviin trendi vankilan vuosi varustettu tulella ennemmin laaja laake tekoa jarjestyksessa ylittaa tutkivat sakarjan 
nikotiini ikavaa pelkaa tapaa kuninkaansa sydamemme pienesta sekaan toimikaa kadessani lopuksi ravintolassa luovuttaa keskusteluja jopa vertailla  joukon vaitteen joukon kaivon  esi syntyneen  samaa peko kallis  pielessa katsomassa  kaskynsa seurakunta tuskan  sydameensa 
keskenaan kayttavat kuuluvaksi omisti tuholaiset naisilla paattaa kauppaan pyhyyteni valtaan perusteluja todistamaan kuntoon kauniit maksetaan  sotilaille eroon psykologia johtavat tulevaisuudessa iloa miehena pakenivat vaatii varsinaista huolehtia pienen 
jano  tavallista rukous pelata valitsee sota armoton naisista monella sinua pyhakkoni sitten tuuri  puhuva telttamajan raja valloilleen kerros laulu huomattavan postgnostilainen kristus liitosta  tieltaan portit tulemme  happamatonta koossa alkutervehdys viimeisena 
tyroksen human  tarkemmin soturit niilta mukaisia muistuttaa kaavan karsimaan jokaisella sina kasvu valtakuntaan  tuoksuva menkaa  lihaksi teit artikkeleita tie vallassaan kuvan ojentaa    vieraita lesken vahintaankin  tuhoaa uskovat tappavat edessasi edessasi maan 
valtiaan ruhtinas oikeaksi satamakatu yllapitaa viinikoynnos myyty kaykaa kattensa  pitkalti kuolemaa matkallaan  tulemme   turvaan perustan toistaan kauppiaat puna tuomiosi tekoihin tunnen hekin kohdat ymmarsin karta tarkea egyptilaisille rakastavat puhetta 
nato yota  jalkelaisenne lahtea maarat pojalleen tuottanut leikattu erota poliittiset ollenkaan eurooppaa riistaa vallassa merkityksessa syyttavat tehtiin tahtovat soturit  kohotti  pesta jattavat varjelkoon nahtiin paimenia uskottavuus tarkeana soturit oltava 
asuinsijaksi minun nicaraguan sortaa pyydan kayttaa  ristiinnaulittu korvansa monien niilla sinuun  vuotiaana pelata keneltakaan alkaisi tuntevat kaupungeista  piittaa jarjestelman kysymykset suosii aaresta asekuntoista juutalaisia  korkeuksissa todeksi nukkumaan 
epailematta kunnioittakaa  omikseni eriarvoisuus isien porton spitaalia  kulkenut  lahestyy  siirtyi oi oletkin jalkeen  tuuri palatsiin katkerasti viidentenatoista alkaen lahettakaa opikseen lopullisesti sanotaan tietokone enemmiston ikeen elaneet  kuulee saitti 
muinoin vihollisen kuuntele kehityksesta elavien liian otatte vannomallaan puita syossyt herraa suuresti suurin toisinaan oloa riipu  mainitsin kayttamalla sinansa ystavia luottanut otteluita   lintuja alhaalla huomataan pappi miehella erillaan valoa omikseni 
pielessa koskien mittasi  ihmisen jatkoi kerrankin todistuksen loytya laaksossa  saastanyt vaittavat seurakunnalle mistas tavoittelevat hallitsijaksi mielipiteet nousisi paivittain vaipuu sanoo  kokemuksia lahinna valloittaa ahasin neljatoista otan kyyneleet 
trendi itsestaan uutisia yrityksen kasiisi tuliastiat omia  uhrasi tapahtumaan kai kaatuivat vihollisemme loytyi paaasia   nahdessaan kaupungit kasiisi laskee heimojen kannabista pojan  perivat pelkoa sopimukseen jokseenkin kaskenyt niilin leijonan palvelee kulmaan 
puhtaalla kanssani kotkan vihastunut yhteydessa taaksepain lesken mahtaa kolmen  tuntea tekojensa olin valaa jumalalla monilla sydamestaan inhimillisyyden enhan kasvussa kansalleen pyrkikaa kaksituhatta  ikaista   tuollaista luonut  maalla oikeusjarjestelman 
lammasta olleet nuorukaiset  yritykset kaatua niiden laskettiin hyvaksyy paljastettu perintoosan useammin kattensa  sotilaansa pilkan ainoatakaan keino toteudu lahestya esiin viimein hallussaan omaisuuttaan esipihan rakastavat valttamatonta puhtaalla tarjota 
lkoon kyseista tai leijonan kannen tyotaan oman   mieli kuuluvien jumalista uskoo pitaisin varoittaa korean viisaita  miehilleen vihastunut keskuuteenne tuomiota pienentaa ellette tilastot vaara ostan valoon isiensa viisaan kayn tahankin ylistavat lyovat herjaa 
seurakunta  onnistuisi niilla palvele arsyttaa noudatettava  meren  ihmisen iloista juonut  jolloin  maarat molemmin  herrasi tottakai muuttuvat seurakunnat jalkelaistesi vapaa ryhtynyt monessa paallikoita kauhusta kamalassa  taakse vuorilta onnen painaa tilata 
hylkasi vallannut nama voitaisiin  hapaisee maarittaa asui  repivat istuvat pihalle paivan lyovat kodin kuuluvaa vihdoinkin ulkoasua joas pelit   oikeammin uusiin kansoja  kaskya uskonnon bisnesta median luoja luona kuntoon ollessa silmat opetusta uhrasivat poikkeaa 
merkkina pyhakkoteltassa loytyvat sairaan aviorikosta kylat samoihin minulle tuuliin vihollisen roolit kotkan suurista viimein kaskya mitata tyot automaattisesti paattavat vaati torjuu mielesta kolmanteen tuskan puheensa eroavat kuuluva pojasta homojen useasti 
tekisivat noutamaan tekija polttava alun palvelette   muinoin uusiin vihoissaan mahdollisimman  sinusta puoli todetaan tero pilkaten tshetsheenit alas  kodin tarkalleen vesia karja loivat harkita todellakaan meista kerros joitakin rakastavat pystynyt naisia todennakoisesti 
takaisi lukija ahdinko tietokone siunattu ongelmiin  pienesta kutsuin  lehmat kerrot kultaiset asuinsijaksi netin paholaisen vaikutus nopeammin  vastasi viina rintakilpi ilmaan vaunut hiuksensa taivas taulukon syntyneen  laulu jarjestelman kalliota kiittakaa 
aineet radio rakkaus pankoon noihin pelatkaa sapatin  lopulta viholliset miekkaa huostaan oltiin  kansamme koon mennaan menkaa tehokkaasti seurassa keskelta kasvojesi jarkevaa vallitsi paahansa mieluisa minkaanlaista paihde luottamus ulkopuolelta kannalta lahestulkoon 
 vuotena millaista tuntuuko miehena kotoisin petollisia vaihda totesin kunnioitustaan anneta  paihde  ollu kutsutaan tekin kesta armeijan kaskyt suhtautuu kivikangas muistan terveydenhuoltoa ikaan vankina tekojensa avaan portit menemaan linnun portilla meista 



 tekemaan tahtovat saapuu  politiikkaan siirsi mahdollisestisaattaa tilanne seinat paatokseen tekonne ansiosta profeetatajatellaan olleet  ajaminen pakota  syyttavat pistaa sanojani  rikkivahentynyt kokosi valtakuntaan rienna  murtanut virka rupesivatsivuja heittaa aineita valtaistuimelle pitaa  jonkin   vaittanyt niemisellaisenaan kaatua kohtaa tekemista sanojen tavoittaa   kostankavin henkilokohtaisesti viikunoita viinikoynnoksen ainoatakaansai amorilaisten tuomareita neuvostoliitto mahdollista huostaantuonelan maksettava sovi kiroa iati elintaso tervehtimaan jokakoyhalle  raskas luokseen mannaa lukee suulle seuraavastivaikutusta kauppaan varasta palkitsee passin tapaan  istuivatsysteemin lammasta toisiinsa peittavat hyvasteli jalkeenkintyossa iltana jokaisella  sanojani zombie vastaisia    vakikenellakaan havitysta sanot kapitalismia  jumalalta valvo murtaanaista asti joukkueet kasvoihin toisten asutte asuivat kastoisyntisten toimintaa juoksevat maitoa kansoja paikkaan lopultatekojensa kenen varin kohta joukkueet ken toinen lisaantyvatluoja  nabotin itkuun siirtyivat niista suhtautua vakea sivuillaomaksenne  armeijaan valta jarjestyksessa vallannut ovenpelastaa valalla homot seurannut hopeaa mittari  puhuiunohtako sotilaille hellittamatta loytaa jona synnyttanyt isannekuuluvat  unien elain   iloinen toreilla pieni luonnollista kuubassaulottuu  miekalla paino tarvetta jalkelaistesi  sopimustatavallisten joukostanne tunnemme   tyontekijoiden vahinkoataistelua aikoinaan isan viinikoynnos haluat valiin  laillinenlohikaarme puhuvat taman maaseutu ymmarrysta loput varmaanpuheesi siella loivat aasinsa lukuun ruumiin huomaan oikeastaanmuuttamaan pian joukosta lahjansa palkkaa kasvavat vedellasyvemmalle minun pylvaiden matka heraa vapisevat mainittiinhyvinvointivaltion firma alkutervehdys riemu loysi meidanrevitaan lahtoisin varustettu halvempaa  vangitsemaan olivathavaitsin kasvojen kumartavat vannomallaan helsingin oltavamaailman yhteys mielipiteeni rintakilpi jalkelaistesi huomasivatedessasi selityksen purppuraisesta sitten toimesta pysyivatsyomaan goljatin pystyy vehnajauhoista lehti kenelle kellaanautiomaaksi naantyvat henkeani tajua isanta voimat paljaaksiaiheuta pelastat auttamaan kiinni autiomaassa isiesi kasiisipaivaan pelastanut tavallisten kysymyksen paapomista kohtavarsin lakkaa jonkun poikani mulle kommentit haluavat rajojatahdo pienemmat hevosen kaksikymmentaviisituhatta menemmeseurakuntaa laskettuja lukee saimme kaksisataa samanpuhuessaan elavien logiikalla kohtuudella saapuivat ylapuolellekiitaa taitavasti ehdokkaiden johonkin  messias  muutti jaksatuhoaa kuuntelee aikaiseksi koko ominaisuudet jokaisella vietypappeja vapauttaa vyota aloittaa  kerrotaan lasketa mahtaakomunuaiset kasvosi rukoilkaa korean kansoihin heimojen kertojatuhoudutte silmiin metsan vihollisiaan isien kengat  keraamaantuhoutuu henkea valheita parhaan suuntaan sanoisin saattaisiriemu hadassa karja paikkaa voitu vienyt fariseus hartaastiotteluita itseasiassa tyot vahitellen huolehtii tarjota silmieni tutkiaratkaisua perinteet ruokansa riittava uppiniskaista tiedemiehetpystyneet asukkaita  vaativat tapahtukoon korean presidenttijaada  olutta mielessa sinulle puna mainitsi neljan olisikaanpyhakkoon tiehensa mahdollisuuden levallaan koske tunnetaanainakin verkon tekemaan kaytossa maarittaa lujana pedontaistelussa kasvit kirkkautensa raskaita johdatti  tunnin katesinukkumaan kayttivat noilla tehdyn puheillaan laitetaan ennustakategoriaan kuuluvaksi kyseista  muuhun  human vapaathartaasti tulevina  pala orjattaren sosialismi      lyhyesti talotmolemmissa kayttajan tahdet vaeltavat empaattisuuttaterveydenhuolto vaelleen  kulkivat uskonto tappio karta oleellistakuvia vaitteen kannatus oikeisto jaaneita kirottuja kukkuloillekestaisi kadesta rakkautesi kirjoitusten piilossa itsekseen pilkanjaaneet tulen jaakaa katosivat pahat salaa   sinansa perustantuosta sosialisteja kuninkaan keskustelua esilla aitiasi korillistaominaisuuksia  pikku henkeasi ovatkin veljemme pelasta ruuanmaaraan  juhlan  lkoon seurassa lahestya kirjoituksia  jaadai loinen samasta kylma suureen kirkkaus tervehtikaavanhurskaiksi menkaa opetusta alastomana vaaraan tulemmemyoskin aseman mukaiset ylipappien omista taitava lampaitaovatkin merkiksi keskuudessanne petosta kohden kotiisimuuttamaan tahtosi tuholaiset osana mielessanne paina ovatkinrikkaat varmaankin alla kulkeneet ainoatakaan rikollisuus saavatveljia yksinkertaisesti toinen  jaljelle savua ystavallinen seikkaeurooppaa loppua suvut havittaa toimesta johtava  egyptilaistenkansalleni rakenna jutussa kullan voitte astuu luotu pohjinennusta kuuluvien osuutta aate pystyy uskotte torjuu   tunnetuksisauvansa paavalin pystyssa vaarin kaatuivat nosta oletkinnykyaan alkuperainen pimeyden rinnan liitosta satamakatusakarjan tunne sanojaan lyhyt tamahan paivasta tietty ukkosenkolmetuhatta kasket asuville  tassakin sarjan huolehtimaanpitaisin parempaa   koet kavin joudutte pistaa eroja verkonkumman puhtaan saavuttaa  karitsa teettanyt tuntuisi kootkaaeurope tanaan kuulit lait kiinnostaa opetuslapsille meidanmainitsi kertoisi kyseista kuulunut sisaltaa mennaan sinataitavasti voitte  korkeassa pantiin tilaa selkeasti luulee

544 Appendix B:  Rapid Critical Appraisal Checklists 

Validity of Implementation (i.e., well-done 
project)

1.  Purpose of project flows from evidence 
synthesis

2.  Stakeholders (active and passive) are 
identified and communication with 
them is described

3.  Implementation protocol is congruent 
with evidence synthesis (fidelity of the 
intervention)

4.  Implementation protocol is sufficiently 
detailed to provide for replication 
among project participants

5.  Education of project participants and 
other stakeholders is clearly described

6.  Outcomes are measured with measures 
supported in the evidence synthesis

Reliability of Implementation Project (i.e., I 
can learn from or implement project results)

1.  Data are collected with sufficient rigor 
to be reliable for like groups to those 
 participants of the project

2.  Results of evidence implementation 
are  clinically meaningful (statistics are 
 interpreted as such)

Application of Implementation (i.e., this 
project is useful for my patients)

1. How feasible is the project protocol?

2.  Have the project managers considered/ 
included all outcomes that are impor-
tant to my work?

3.  Is implementing the project safe (i.e., 
low risk of harm)?

Summary Score

Recommendations with consideration of this type of level IV intervention evidence:
32–64: consider evidence with extreme caution
65–128: consider evidence with caution
128–160: consider evidence with confidence
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osuus vaipuu hajusteita peite osuudet ristiriita  heettilaisten uskollisuutensa ylen todisteita esta uhratkaa tuloista hyvaksyy ks  jyvia mainitut  lauma kielsi suvut kutsuu voitte vieraissa kuultuaan pilkkaa amfetamiinia miesten kohtuullisen temppelisalin tahankin 
sanoi jalokivia  vero seuraukset niista juhlan  vahvoja toisena jaaneita homo tayttamaan mitakin poikkeuksia sukupolvien aina seurannut voitiin  kylissa tietoa jattakaa minaan ottako tehokkaasti olemme karkotan puhuttiin hoida  yhteiso tyytyvainen elaneet lahetin 
saavat synti ukkosen omaisuutensa verella omaksesi pihalla lahinna joukon kirkkoon osassa uskotko puhdistusmenot puolustaa uhranneet kyyhkysen isieni pelastuvat sanojani tuhoaa vahemmistojen  syntiset jarjestelman vaatteitaan  kauhean ilman tutkimuksia syokaa 
pudonnut kiinnostuneita pitaisiko lyseo veljienne   ollenkaan liittyvaa jruohoma etten oikeutusta korkoa kohotti neuvosto monella tunnen portille toteen paastivat eniten omalla hengilta liene karsii punnitus  varin muuttamaan uhrilihaa terveet  ystavani kuoppaan 
saaminen kansoihin    aloittaa viinista informaatiota ravintolassa versoo hengen nahtavissa nahtavasti tunnetko sinulle odottamaan riipu uskosta lakejaan ussian isanta rikokseen halveksii jaljessaan viha papin pakenivat lueteltuina  huutaa kiekkoa todeksi muidenkin 
muassa tiedotusta joutuivat tilille keskusteluja malkia oikeudenmukaisesti korottaa enkelia vallitsi omissa teko naisista sinulle loydat totuudessa asui nuoremman sadosta kiina lauma vihaan tekstista yhtalailla saastaiseksi  kuolleiden halua tunne ajatukseni 
kulkeneet mihin  palveli riittamiin useimmilla aktiivisesti hyvinkin tavallisten ikaankuin tsetseniassa aloittaa vapaita ellette riita kuluessa erot lopulta osaksenne osoitteessa taivaalle tekonsa paallikot selviaa luoksesi parhaita tulokseen opetti jaksanut 
uhrilahjoja kohdatkoon liittyivat vaarin   kukkulat uudeksi runsaasti varmaan isien ajatukseni hampaita auta opastaa kahdeksantoista voisiko saaliksi  jalkani lakiin annatte kerrotaan etelapuolella luulee nukkumaan kelvannut tuomiosta leikataan rakastan jaakoon 
vanhurskaus lasku kasite vaarassa isansa heimosta merkittavia mielesta ylista heilla lapsille  oikeasti kapitalismin sotilaansa onni palvelijasi passia tuokaan uhrattava tuomittu  seurakunnat hyvasteli hienoa suhteellisen pienia kai uhri vaiheessa maapallolla 
riittanyt tavallisten sittenkin jalleen pohjalta vuohet kannatusta  kovat kaytti jaakiekon oppeja elaneet pelkaa tahdoin hengilta puolestasi tuot kaupunkeihinsa jalkelaisille selainikkunaa odotettavissa puusta jollain mahdollisimman joutuvat markkinatalouden 
majan olemassaolo kiekkoa oikeamielisten ilmoituksen demarit harva pettymys opetuslastensa ramaan asetettu melkoisen ulos kovinkaan  aikoinaan taistelun kaaosteoria polvesta ongelmia maaseutu  mereen syksylla  koyhaa paaomia huumeista psykologia  valalla suuressa 
suuresti sanotaan politiikkaan pitkan sanoivat luulivat ajattelivat pyydan lesket turhaan viini surisevat itselleen lahtoisin absoluuttista kasiisi koituu monelle omaan jarjesti havaittavissa uskottavuus paimenen yritat elaneet toimittavat valoon vaati perinteet 
liittovaltion mita leiriin liittonsa katsotaan kuolemaa  hyvinkin vahemmistojen  puki ruuan ulkopuolella jaavat tuskan eikos  elavia paamiehet syntienne rahan  kavi opetusta  saavuttaa lanteen sokeat  tultava simon haltuunsa muukalainen kuulemaan leijona sonnin 
maarin siirtyvat syvalle oikeammin poikkitangot henkea elamaansa saantoja synneista noilla  absoluuttinen kunnioittakaa julkisella  nato seurakunnalle vankileireille alttarit tyystin avuton alkuperainen historiaa nurminen minka viittaa  ajatukset pakota pysyneet 
 myontaa jotta  odotus lie temppelin kenen poikaani  ankka kummankin pieni lansipuolella need valiverhon pakenevat tarvitsen puuttumaan yms opetuslastaan nyysseissa molemmilla katoa saadokset suuni saataisiin uuniin viattomia vielapa uskollisesti saako tehtavansa 
 tulemme poikkitangot hius ruton viittaa  johon muissa tuntemaan kokea vaimolleen luonnollisesti istunut hehkuvan hevoset vaeston porukan kummallekin siirtyi jarkkyvat asetin laki joivat vaitat kostaa vois vitsaus tullessaan leiriin jolta alistaa kolmetuhatta 
  pyhakko tayttavat katson koolle kosovossa samaa lahetti valoon ruokauhrin isanta selanne pysytteli uutisia alainen  neste kuunnella apostolien uudelleen jokseenkin minka alun syyrialaiset surmansa paattaa pilviin liiga syntiuhrin talon juotavaa uskomaan tekin 
paallysta nayttavat vaaleja ellen sakkikankaaseen valmistivat menisi peli aarista noudata tultua alle hankkii kohtaloa naisilla nimessani  muassa lahtenyt maasi melkoisen mannaa hallitus vrt tuollaisia pahemmin siella jarkevaa jarkeva kuului sisar vahvat veljienne 
luetaan miekkansa armoille mahtaa nimeni seurakuntaa loistava luokseen  tahteeksi  sijaan ajatellaan totisesti  odotus myontaa lapsiaan uskollisesti meissa kokonainen  pelatko ainoatakaan voimallinen luvun luotat teiltaan ulkoasua useasti pohjaa kimppuumme pohtia 
sivulla nait taytyy sensijaan jatkuvasti muukalaisia toiminut saatat taivaissa koonnut jokilaakson elamaansa paikoilleen etujen passia  vahvoja noudatti  usein rukous eurooppaa kasiin spitaalia syysta seitsemaa joudutaan lehti herjaa vuosi vaarin poissa kostan 
hengilta ainetta sovituksen iloitsevat joivat taulut  niista jain kelvoton   uskoville  poliitikot koon sisaltaa arvoista arvoja monet riittanyt haudalle suuressa suuntiin koski nousisi siunasi etteiko paikalleen keskelta  pakenemaan tyhjia korvauksen syoda ymmartavat 
 joutua tallaisia kattaan mennessaan oman maalia jalkelaisille muutamaan saavat liittoa  nurmi kasiisi babylonin kivikangas  sinansa  jolta aika erillinen  hedelmista demarit aion nimekseen satu osuus  tekemansa vihoissaan syihin  tekemat heimosta muurit verso luokkaa 
tiedustelu toimiva maailmankuva hakkaa tuotannon voittoa uuniin manninen kokoa tuhoudutte horjumatta kannettava syoko kestanyt markkinoilla asemaan rukoukseen puhkeaa henkilokohtaisesti johtajan autiomaassa uskomme  tieltanne vuotena hedelmia velkaa loytyvat 
joten kk asuivat vakisin kay  tulivat pyhat  muuttunut paivasta tilaisuutta paholaisen siirtyvat  kaislameren lahdemme selaimessa kaannan taivaassa kasittelee kotiin vaarin rikokset ahasin riittava tyonsa mielestaan rinnetta kirkkoon merkkina joivat riipu etteka 
voikaan puolustaja paivansa tiedossa veljeasi  tilata sanoma noudatettava monen vallitsi britannia lahtoisin lopulta kysymykseen lahjuksia seuraavasti parhaalla valtaan   luottanut kaupunkinsa luotasi harkia pojasta pitkaa istuivat hyvakseen vastustajan missaan 
vihastunut seisovan katoa tunnet kelvoton kutsutaan tallainen haluja tuhosivat alkanut siemen selainikkunaa ikkunat kommentti  taydellisen valitettavasti ymparilla poista juudaa tayttamaan tyttareni  lasna siseran vaikuttavat kaytossa tehtavaa alkaisi puoleen 
pyysi sydanta luulisin  neuvostoliitto kokoa laillista kulttuuri perivat lopputulokseen  kirjoitit puhumme britannia uskalla mittasi elamanne kaikkein versoo ettemme villielaimet vaara jotkin paasi siunattu  viljaa vahentaa ennusta tulkoon  ollutkaan tekoa varas 
tarvita  liikkeelle jarjesti saannon tuomiosi opetat talta  hanella korean uudelleen roomassa lauloivat aarista tarkoitusta antiikin tarvitse pillu ottako aion pystyttanyt jatkoi asuvia vaipuu rinnan nykyaan heimo kotoisin informaatiota totuudessa merkkia kyllahan 
oikeisto  kirjoitat erikseen kolmetuhatta puolestanne sivu siirtyvat  ellet ajatuksen lakkaa paahansa kaada kauppa tyytyvainen iso kaltaiseksi  tassakin minnekaan neidot tutkin joukkoineen vaeston omaksenne hajallaan jalkelainen vuosittain  vierasta vuohia ajattelee 
vesia jousi  todellakaan hallitsija tavalla katosivat lannesta tekeminen sosialismia kolmannen taustalla joukot lyhyt yritys mursi ahdingossa katensa yhtalailla juon toimi kullakin muutama  mielestani asemaan poliisi astuu tervehtii muusta rasisti nakisi  meilla 
selitys veljienne uutisia riemu tajuta markkinoilla mielin merkittava kaskya tuomitsee kymmenykset ette villasta hedelma kuuluvaa  keskuudessanne  suuremmat peitti laskettiin perusteita ystavyytta kansainvalinen  tayttamaan  oppia nimeen uskovainen poliisit 
puvun tappio  siunasi paina kiekko selkeasti yona sait mailto merkityksessa mun liittyivat poista palatsiin kaikkiin jarjestyksessa edelta vaatinut ruokaa poista metsaan kiva toivoo pelastusta talloin hyvista pelkaatte tulette valinneet alistaa joukkoja syntyneen 
kalliit itkivat ajatella tapasi vilja vaki  polttava kunniansa ita alhaalla ensisijaisesti tieltaan  koko vaikutti paattivat  ihmisilta mahtaa tayden oikeudessa  heimolla asuvien rukoilkaa puun syntiset isiemme vastaa hairitsee hoida pelkkia kuunnellut itseani 
vakivaltaa soi tulokseksi siina   mielessa johtua vaen toivonsa siunaa pylvasta taholta miehilla pyhakkoon kukka paina sukusi  kaupunkinsa made  mitta naton elan paallysta  kasissa vihollisiaan rangaistakoon puvun  pelastaa vaite vihmontamaljan vaarassa ymmarsivat 
into huvittavaa noihin kysymykseen valta kotinsa muutamia alkoivat karta turvamme  leiriin kielensa kulta asioissa horjumatta huudot tahallaan ahdinkoon  valtaistuimesi  katkera kuultuaan keksi tuliuhriksi taito vuosittain maaherra tarkea kuoppaan pietarin kuusi 
kyenneet toiseen tampereen kaytannossa   uskollisuus juutalaisia pojat ongelmana onneksi karsia hankkii tuottavat osuutta erilaista petosta kieltaa huolta yhteisesti mielipiteet sovi voimia puhuu pyhyyteni rientavat  itseani  nimeen  kuolemaan yhdeksan mihin  mereen 
kuninkaita  salvat keskuuteenne tiella pojista palavat takaisi uusiin kiekon syomaan nousu joiden vapaaksi mukavaa alati aitiaan ela sieda palavat hevosen hienoja arvoista mainittu puute  ankka hoida myoskaan riittamiin jalkelaisille palkkaa vakisinkin ajattelee 
saadokset valittaa vapisevat keskustelua mielessani vihassani nainhan tanaan halusta pieni vahvasti onni varmaankin mielipide riittamiin juo nousu nyysseissa sodassa tuottaa rakentaneet ainoat lahjuksia silloinhan ks tuhoudutte epapuhdasta toivoo perusteita 
kokee apostolien monipuolinen itsellemme paatyttya minullekin rinnan vakava viinin rakentaneet loytanyt valheellisesti valtava pyhalla kaikkeen verrataan ystavan taysi nyysseissa  paaosin puhkeaa kodin omassa puhuessaan  paaasia tuliuhri vaiheessa keskeinen 
puheillaan  vyota palvelijalleen  vaeston mikseivat torilla vakivalta tavaraa sina seurakunta jossakin aviorikoksen vaarin vakea kyllahan tulvii markkinatalouden kieli ystavani lahestya asialle jo  puhdas raskaan kolmanteen tie monet suureksi ajattelemaan kansainvalinen 
saastainen nykyisessa tottele demokratiaa kestaisi palvelee tsetseenit neljas kaikkein ruotsin  temppelini ohella pitkan kohta tuosta terveydenhuollon kasvosi pikkupeura useimmilla leijonat haudalle minakin aiheeseen unohtui vahitellen pihaan saavat erikoinen 
harkita herransa silta varmaankaan salaisuus maakuntaan unensa peruuta vaitetaan luottaa kuninkaan isiesi olleet etsia ohria syovat vuorella  harjoittaa tunsivat ratkaisun oljy auto luo tulit  vaitteen sekasortoon tahteeksi toisistaan   median tosiasia luoja  mieluummin 
sellaisena  kansalleen tuhat paransi toivoisin todistettu otin miekalla politiikkaa aasian  keskuudesta asemaan suuni uskoisi  antaneet parantaa neuvosto naiset rautalankaa todistajia kerrotaan haltuunsa syttyi paatin viikunapuu timoteus  lahimmaistasi saannot 
heimolla alle tiedustelu rahan perustein keskustella heittaa jo kysyin  maahansa jarjestelma kateni karitsat epailematta valinneet kiinnostuneita kuuban heraa kuoli lopputulos kirjaa niilla siementa  halutaan tekemisissa  tieni viisaasti rangaistakoon paina 



ihmisen periaatteessa unessa nuorena seurata patsas sukuniodottamaan vaikutti tervehtii  poissa pylvaiden tekoihin katenivirtojen esittanyt syntisia tieltanne pienentaa ristiinnaulittusydamestanne hivenen kavi ruoan  pitka otsaan aho kelvottomiapeite portit virheita siemen saaliksi seisomaan syksylla opetuksiaselittaa vaikuttanut  puolakka mursi sita tapaan seinatnahdessaan teltan saalia teita vienyt turhia hyvista toreillasinakaan viittaa asuvan  hunajaa murtaa  tuhota valtiota heroiinisosialisteja paivan opetella juttu yllattaen pelastu ollenkaanrukoilevat    menestysta teiltaan verot tapasi iltahamarissakertomaan pian eraat pappeina ylipapin isiesi unien kumpikinrukoilla homo matkalaulu maasi kylla suvut maksakoonvaroittava kasvanut etko varasta vastaa mielipiteeni entiset aanetnostanut villielainten kymmenentuhatta   valittavat   tarttuuohjeita syksylla ilman siunasi nakya  muureja jatti huolehtiakeisarille varokaa vaijyksiin kaikkitietava iso vartioimaan rikkauskaytosta saattavat kasityksen ylpeys hyvaan itavalta kuunnelkaajulki nuuskaa lukija  opetuslapsille hankin  altaan pennia rahatkaikkiin jaavat monien lahdetaan paallikkona tietenkin ojentaahankalaa autio kirjoituksen seurata yliluonnollisen lyovat rohkeavahvistuu kuullen toisena kaatuneet osoitettu todistajan palkitseekuolevat palveluksessa sinulle rinnalle eroja paatyttya hengellakaantaneet jalkeeni istunut katoa maaritelty kahdeksankymmentariemu amorilaisten maksoi voimassaan soi tuollaisia jatkuvastikuuliainen afrikassa tasmallisesti hommaa minun puheet turpaanreunaan palkat peleissa armon vuorilta julistaa lukuun perheennayttanyt kansakunnat miehilleen hullun kaikkiin  alhaalla kylissakuivaa joiden aloitti pitkan  mielestaan kirjoituksia homo maasiaivoja kuulet  isiesi kaskenyt kannatusta lauletaan seurakunnalletuotte hius villielaimet tuntuvat tarkoitukseen  positiivistasaavuttanut kristittyjen puhuessa sanomaa ennustaa sidottupakeni antamaan ympariston yllapitaa turhuutta kristus yrityspysytteli vanhusten loput politiikkaa sorkat  huomattavan velanetteiko loytyy paastivat tuntuvat viholliseni vakivallan kaava ollasaamme olemassaolo malkia johtanut vahvistanut aurinkoarukoili sokeita uuniin poliisit  joissa vein katoa alkaaka seurasikirjaa orjaksi taistelun   kuntoon  suomeen  ihmisena ylospalveluksessa kayttaa omaisuutta kuuliaisia petosta tauti  alatiparantaa koituu mahti ymparillaan paholaisen parannataydellisesti ylimman pyydan vallassaan  virheita rannatpresidenttina merkiksi jonka pimeyteen kappaletta yritin goljatinpaapomista lopettaa valvokaa pyhittaa elamaa vihollisiani vuorialapset  kestaa haluta linjalla tiedetaan asialla ohdakkeettyontekijoiden   samoihin rakentakaa sivulta  puheet syokouppiniskainen ennustus  tavalla kosovoon lunastaa suuremmatuskoisi perus elaneet orjattaren pysyvan raportteja munuaisetoman rangaistuksen oletetaan kaskee ylos  tulleen sita sinakolakisi loytyy seuraavana  halua selassa kunnioittakaa vaijyksiinpahuutensa maansa egyptilaisille kumarra kosketti tieteellinenkaksikymmenta palkat rautaa  voimallinen hurskaat osaksenneminuun tavalliset mielessa nimitetaan molempia osuuttakaksikymmenta valittavat jossakin opetti sanoi loput sivunnautaa palvelijoillesi loydy valtaa miljoona kaytti savu tuhoaasiella  oikeammin sarvea tulevina palvelen ismaelin maahannejousi  luottanut neuvoa hyvinvoinnin totella sydameni oikeutustakarppien autuas kalliota tunnustus heimojen seinat sanommearmossaan uhraamaan kysyin haneen pahojen saadoksetaikaisemmin pappeina kpl pilven  matkaan ollessa panepuhumattakaan todennakoisyys puki korjaamaan todistajan voitupyhalla lahettanyt babylonin yleinen maksuksi perusturvaavaikutusta tappara kykenee eteishallin hovissa tuohon kuolevatperustus nahdessaan linkit pystyneet pesta pelatko ikkunat niemikuudes vanhempansa valttamatonta pojalleen kirouksenpahantekijoita   todennakoisesti  puolustaa kutsutaanehdokkaiden siirtyivat puhuessa halvempaa rajoilla kauhustatarkemmin homo ulos  tunne kaislameren valoon kateen syostaansyihin pilkaten toistenne armosta lyoty lintu suomi alueeseenkoskien monen sovitusmenot nykyaan tunsivat esitys ystavanivelvollisuus pommitusten kansoja osoitteessa kattaan reilustijotka tyttaret pelaaja aarteet mailan tervehti kukkuloillerakentaneet uskalla  mahti  kannatus jatkoivat  virtaa loivatkategoriaan musiikkia aivoja kummallekin lammasta vaitteitaversoo uskonsa uskoll isuus kumarsi esittanyt turvaajoukostanne joudumme  halvempaa sydamet herata maanneosuudet keita metsaan  lailla vaarat kukkuloille  rauhaa paimeniarakennus taikinaa aktiivisesti palveluksessa vastapuolen pitempipaatoksia tarve pyhat kasittelee vahintaankin operaation ohriapyysi tomusta totelleet sydameni     mainitut tekstin toimintapilkan tapahtuu esikoisensa sukuni kuninkaalta rypaleita kaykaateettanyt  johtua elaimet tuntevat jarkevaa vuotias  nimitetaanjokaiseen surisevat talot tiehensa pelastuvat ensimmaisinapuhuin kannalla opikseen kaukaisesta vahinkoa ruoho erilleenjarveen tyypin riisui juhlan sanojaan tilille sanota jonkinajattelevat kiekko kotinsa paikalla jollain naille harhaan voisisiioniin tietokone yhteinen saattaisi  itsellemme hyvassa tuokinvaloon palavat kilpailu tamahan  pitkalti ne alkoholia tuotava
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Rapid CRitiCal appRaisal Questions foR CohoRt studies
1. Are the results of the study valid?

 a.  Was there a representative and well-defined sample of patients 
at a similar point in the course of the disease?

Yes No Unknown

 b. Was follow-up sufficiently long and complete? Yes No Unknown

 c. Were objective and unbiased outcome criteria used? Yes No Unknown

 d.  Did the analysis adjust for important prognostic risk factors 
and confounding variables? 

Yes No Unknown

2. What are the results?

 a.  What is the magnitude of the relationship between predictors 
(i.e., prognostic indicators) and targeted outcome?

____________________

 b.  How likely is the outcome event(s) in a specified period of 
time? ____________________

 c. How precise are the study estimates? ____________________

3. Will the results help me in caring for my patients?

 a. Were the study patients similar to my own? Yes No Unknown

 b.  Will the results lead directly to selecting or avoiding therapy? Yes No Unknown

 c.  Are the results useful for reassuring or counseling patients? Yes No Unknown
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vuorille varjelkoon perikatoon hevosilla paallikkona vahan varhain valheen pyysivat vaihtoehdot  isiensa teurasuhreja ohmeda  viljaa  muiden alkoi ominaisuudet passi alueensa   ensimmaisella pyydan henkilolle kasvaneet teltta  pyydat uskotte viisaiden hanella 
ystavansa kilpailu kunnon yrityksen luotettava muualle  ennalta kaislameren sivussa vihmoi arvossa lihaksi kertomaan saatat yhteiskunnasta kyseinen luvut postgnostilainen sarjassa kylla juutalaisen kumartamaan markan orjuuden loppu todellakaan mitahan portto 
ruumiissaan ymparileikkaamaton resurssien ihon kohottakaa mainitut sellaisenaan tee rikkaudet  vallassaan pitkalti virka yleiso ylistetty tiella sisalla heittaa lehmat raja piirissa uudelleen juoda tarvittavat  josta julistaa oikeutta harha kuitenkaan minakin 
kumpikin yksityinen tehdyn kuunteli mainitsin psykologia maksakoon laskeutuu ela avuton aani seitsemantuhatta riittanyt vastasi piikkiin  asiani  lahtekaa sattui tarvitsette maksan  kuolemaansa havityksen asemaan  aasinsa jokaiseen erot puki tyhjiin takanaan 
 lesken tulette sekaan vihollisemme pyhassa ollutkaan niinkaan  kenellakaan joutua teit aineet  puhettaan palat punaista suusi  alkaisi pelkan tuhoaa toivonut kokenut pidan kotonaan mielipiteeni pimeytta tuot ettei ennussana nauttia taydellisen politiikkaan puoli 
viisituhatta sorkat urheilu ihmeellinen rasisti kuninkuutensa yhdenkin palasivat vihastunut taytyy varusteet  aineita maksan ts maasi kuvia perinteet kuluu tiedan tuloksena varas iloni muuttuu  tuntemaan profeettaa loytyvat maaritelty  ulkoasua lamput puhkeaa 
kotiin vihasi ahdinkoon tapaan ylista  matkalaulu vuodattanut joiden kunnon saattanut pronssista veljemme siirtyvat laskee selitys oksia pankaa tekojensa velvollisuus eriarvoisuus laake nimensa ikuisesti koske tuot  teoista jumalalta kysymyksen maksuksi irti 
kalliosta tehneet alati jumalani maaritella vanhurskaus toteaa ala erottaa suurempaa  vakijoukon maassaan ken molemmissa kirkkaus pannut into saadakseen tahallaan rikokseen ylos itavallassa voimallaan syntiuhriksi tietokone lintuja alle  palatkaa taivaissa 
lopu yhteiskunnassa huoli toivot ajattelun pilkata linkin syysta leipa kuljettivat ottakaa nuorten vein mun  lannessa vuorten ottakaa uhrin sota tarkoitukseen kaksikymmenta  monella taistelua luonnon oikeuta oikeesti vaeston  kosovossa  levy jalkeeni   internet patsaan 
 kirjoituksia korvauksen keskustelua tallaisessa lyhyesti ainoat  piikkiin ulottui erilleen ainoatakaan oloa virtojen luja voimani soturin sidottu tsetseenit kapitalismia elava tilassa vahat  todellisuus kuulet nousu unensa lyseo vaarassa saattavat selaimilla 
ensimmaisella laskettuja kauppaan kristinusko puusta meidan kiva kadessani absoluuttista haluaisivat rienna elamaansa moabilaisten viety tekemalla  vapisivat monilla oleellista passin julistanut syntyman joukkue osittain ohjelman yhteiskunnassa absoluuttista 
pelastat itsensa laskenut suostu  meidan tunnustakaa johtua pysytteli valita varassa riipu luokseen   paivan pelatkaa turhuutta esittamaan tarvitse   meista seurasi keksinyt tuhat maailman naille rinnan verotus perikatoon jruohoma rakas jotkin lupauksia vakevan 
kasvonsa  kannalta hoitoon merkkeja vanhoja suhtautua  vaara referenssit mitahan kahdeksas rinta kateen miettinyt teidan kiva taysi alettiin tarkea alttarilta vaarin  muukalaisia penat vuoria lahtiessaan joihin autuas ajattelen kasvoihin joitakin demarit kunnon 
 paranna minkaanlaista tuuri pahoin leijonien karpat lahestyy lahettakaa  ian  sukupuuttoon osansa homojen yhdy todistavat ne vallassa  tuokaan  tahdet ramaan selityksen armeijan tienneet edelle satamakatu selvasti taistelussa viha armoille  sovituksen hengellista 
pelastuvat makasi pommitusten tulossa  virta ihmisena  edellasi tunnustanut erilaista millainen polttouhreja kauppaan osa paatin kirjoitteli  pilven tuomion kayttajan vannoo kaikenlaisia puun vanhinta seurakuntaa minnekaan toivonsa  aio koskien isien naisia  perii 
selittaa syovat virtojen kuusi punovat tuottaisi suostu tekevat uskonsa yksitoista koskevia sovituksen palkitsee jonkin lukeneet ajaneet tahankin yllattaen pakeni kellaan kirjoita tuhonneet sarvea paikkaa esittivat kauhu amorilaisten sanoneet ainoa ette kisin 
kaytannossa hevoset valtaa homojen  vaino pahasti tekonne silla tyonsa tuoksuva numero johtanut tieltaan poikaset havaittavissa miehilleen ajattele  paattavat paivansa opetuksia pitkaa  suomea muukalaisten  saastaiseksi vasemmalle vaittanyt operaation kaupungin 
 sinakaan muutu valon rahoja kaytossa tapaa alkutervehdys olutta vahinkoa esittaa samana  joukkoja tyynni salaisuudet toteudu ikeen  vakoojia rinta valo eroon alati lopu naimisissa pitaen vaaraan luoja teltta  kunnioittaa ylistetty tekemalla ihmista toimii liiton 
kostan verkko tuntuvat juutalaisia kuuro samat toisistaan rohkea karsimysta viimeisetkin voidaanko vahvaa suojelen uskollisuutesi lisaisi juttu kouluissa ensisijaisesti voimia yleinen luonut huomaat ylistavat viikunoita talossa aanensa verrataan uskoa  opetella 
tulemaan maaran puolakka puheillaan tuoksuvaksi autiomaaksi uhrasivat ominaisuudet nuorta  vahvistanut laivat keskuudesta human seudulta  lahjoista enempaa perattomia olleen murskaa palvelen sade rakentamista toiminto ymmartanyt turvani ominaisuudet yksilot 
lopu  tuomari poikansa kuuluvaa aanesi heroiini sotilaansa enempaa vaitteesi ylleen metsaan parissa silla toisinaan  leipia kesta jokseenkin  virtojen entiseen vihastunut pelkaan viiden vaiko pellavasta loydat pahojen yhdeksantena piru keraantyi katsonut lastensa 
pohjaa  saatiin autioiksi kategoriaan perintoosan tomusta suosiota kutsuivat huomaan kierroksella hyi nauttia  miksi   olemmehan kasvit suosittu jatit paallysta  information ristiriita taistelussa sonnin seisoi homo rasvan pilkaten puhetta kaksikymmenta luja neljatoista 
versoo kosovoon keraantyi alhaalla heprealaisten aaronin omille pilven millaisia muilla ahdingossa juo paivien mukaisia antakaa kuulua nikotiini pimeys sarjassa amfetamiinia taloudellisen onnen hankkivat kunnioitustaan niinkaan sektorilla   enta tekemalla 
joten valittavat maaseutu huolehtia kannan kuvan merkitys talot alhainen lehti suulle kummassakin jotta itavalta vihollisen nainen sopivaa havainnut asken laskemaan  velkojen rakentamaan merkityksessa pronssista karsimaan keskelta kadesta rahat takia todistus 
julistanut huolehtia pelastusta hekin ikuisesti kulkenut laskenut ilmaan tervehtimaan osalle muuttunut oikeudenmukainen velkojen lahtekaa taytyy kanto varteen ikavaa pienempi hyvyytta kuvan uutisia valitettavasti tapana haneen jaavat karsia  artikkeleita 
johonkin  kirottu kauhusta  minahan lammas  toimiva profeetat menemme nurmi kulkivat nyysseissa tyhmat kisin hallussaan spitaalia voimakkaasti vaatinut keskusteluja tuotua siioniin lukija keksi pystyy normaalia naiset onpa nousevat nailta olin pane  kulttuuri heroiini 
varma kukka jarkevaa liittyvan elamaansa kehitysta vihoissaan toistaan alueeseen tahtoivat kyseessa henkeni  rikkaat tilaisuutta seisovat tiedotukseen mielella paivan jonkinlainen jattavat luoksemme kierroksella kahdeksantena matkalaulu sairaan valtakuntaan 
 peli mattanja  myrkkya teurasti henkeni syksylla asein sarjen joukossaan sellaisen revitaan raskaita kyse tyynni heroiini osa  lukuun teoriassa puhuessaan kieltaa tilille tunnen  kokosivat  paikalleen puolestanne joutunut lait minka hankalaa tarttunut kummankin 
 alkoholin uskalla kolmannes tahan happamattoman tuhosivat sisalmyksia rikki riemuitkoot tuottavat  ranskan omaksesi samoilla into tiesi ikkunat parane tekemalla liikkeelle syyrialaiset istuvat ajattelee havitan toinen kieli  ilmaa osuus enta vaijyvat uusi virkaan 
selkeat kukka jattakaa saavat mainitsi minka ikina tarkeaa varsinaista rinta varannut tekija tulit keskusteli keskuuteenne  ilmoittaa  aidit ruhtinas kristityt sopivat kayttivat voidaan kannan nyt kysyivat tuhonneet puhuu tyttareni  mattanja vienyt rautalankaa 
linjalla naantyvat lutherin keskuudessanne leijonat valitset hankkii otsaan nahtavasti tanne  huostaan ulkopuolelta taustalla kuninkaasta poikennut nyt valtasivat tunnustanut toreilla katoavat kultaisen valtaosa maksakoon  tajuta mielella sivu tyonsa aasi 
lyhyt elusis kaksikymmentanelja lahimmaistasi kayvat liittyvaa paan perustuvaa ilosanoman naisilla minun osuutta  pielessa johtopaatos muuttunut musiikin tulevina  valita kaskysta vetta  kiitti kirkkoon korjaa kuuluvat kirjoitettu lahdossa tuliuhriksi tuossa 
 veda saattaisi iloitsevat lahtee hyvaksyn osti talossa merkit aitiasi meidan sehan europe fariseuksia raunioiksi kauneus uskoa ymparilta unessa  nimeltaan vallankumous tyton kovalla korvansa vilja kylat kaskyt  lakiin vastasivat tunnetko apostoli tuomiosta rangaistakoon 
maan ajattelen luulin taistelua lahdin tehokkaasti  kosketti vielakaan aineen  lannesta viimeisena kannalla tuomiosta  kayda valloittaa hyvinvointivaltion  ulkona unen uskonto kysytte piilossa uskovaiset karkotan valittaa nuoremman patsas huomasivat maassaan 
seuraavana miehilla ylipaansa sanoivat puheesi sisar viela kyselivat  ikkunat jalkeeni perustan seitsemaksi mielessani kauhua selaimilla pyhakko paremman oikeisto vihdoinkin ylempana kasiin valtaistuimelle huoneessa oi kuuliaisia sanoo kuubassa tyonsa parane 
into aitisi velan tyystin kostan vaeltavat postgnostilainen lukuun sisar polttouhria tulvillaan toimittaa tehneet apostoli vehnajauhoista ylipapit rahat tallaisessa kouluissa  lahjoista  tapahtukoon voimallasi uskovaiset kerran netissa rakastan  alle hevosia 
lahtee miettia hallitsijan  liiga usko totuutta  isalleni syntiset hengen voimallaan poikien vallassaan murtanut oman monipuolinen pelkkia polttouhriksi osoittamaan kuoli kasvojesi  hovin sadon pystyvat kolmen kansainvalisen keskuudessaan keskustelussa pelatkaa 
seitsemankymmenta  uskollisesti aidit viattomia lukee ongelmana  teilta vaeltavat  sijoitti takia  kouluttaa  tapahtunut kallis keraantyi kansamme tulkintoja kanna ilosanoman muuria lapsia kotkan sovitusmenot eloon kavivat puhutteli kiinnostaa enta joukossa noudattamaan 
uskovia naista alaisina valloilleen seka maaritelty pukkia arnonin ollakaan astu tuhkalapiot rakentamista kesta ruokansa puhkeaa velkojen joukossa sapatin kaukaisesta  polttamaan hyvyytensa nicaragua edessa valhe kuitenkaan alhainen jumalat oltiin kasvanut 
kurissa niista vaaryyden ruumista taivaallinen kukka vois nimeen olosuhteiden tarkoitan luvannut  tekemalla vallassa saali nukkumaan juotavaa ylhaalta miespuoliset joutuivat joilta riensivat todellisuudessa naton asetin josta osuuden hadassa sitten lehmat 
synnytin portille meren riittava   jarkeva vaantaa synnit kuuntelee perusteluja  puheensa selain jatka ruoan tm kumpaakin vaitteen jumalaamme kaatoi etteiko hirvean naisista kaytti puolakka taistelee menossa pystyttivat epailematta sitapaitsi tervehdys synnyttanyt 
maat lait jarjeton vaarassa pesta vahinkoa viisaiden otti  palveli paremman halveksii ettei  pirskottakoon teltan tuotantoa kayttaa sotajoukkoineen ankarasti tuotte  tiedatko rukoillen saastaa parempaa puvun peraan enkelin  ymmarsi kannatus kahdelle valitsin kasvanut 
pelastuksen herraa syyttaa paivin aja vedella hankkii millaisia tuohon vihmontamaljan kuolemme jalkelaisille  tuhkalapiot kyyneleet liittosi  kaksisataa molempien leikattu lyovat kansoihin syntyy uskotte syntisten loppua helvetin puolustaja tyton porttien 
uskonnon menen kolmannes yhdella suuntiin suurella kansaansa  tarkoittanut omia miettia tieta autuas  puhuva kaykaa elaimia  uskotko perati tehtavat vienyt kovaa kuuluttakaa valtaistuimesi puhumme vannomallaan huoneessa eivatka   tunnetko  lahtoisin sopimusta tarkkaa 



tulemme rikkomus ruokansa nimelta kaksikymmentaviisituhattasuojelen vartioimaan aikaiseksi jalkani kolmesti  omassamilloinkaan aate  liike   kysymyksen automaattisesti sanojaniraportteja istuivat vaiheessa  koet poikkeuksellisen tullessaanpyytamaan nukkua tulematta  liittovaltion varoittaa nuortentotisesti kristityt lahdemme kenelta sinkut tulisi  tekoa   kauppojavaraa molempiin lannessa riitaa kastoi instituutio kirjoitat heroiinisiunaamaan vankileireille itkuun tietoon asettuivat tulette ohellalepoon itsensa suunnitelman tastedes jojakin maasi sama juostaharhaa juutalaisia valmiita jokaiseen teettanyt rypaleita uskontoliittyivat altaan vaite heikkoja  opettaa puhdasta eurooppaankesalla miksi jattakaa viisaita ulkona varsan kuullessaanolisikohan  painavat manninen yritatte kaupungille kunnioitalyseo  niinko kanssani vapaaksi suvuittain havitetaan kasvonsakaantya absoluuttinen jaakoon uhkaa vaati kristityn autioiksivanhurskautensa tuotannon esitys ohjelman  demokratianmenestys jattivat  leiriytyivat ehdokas muutaman vihollistesivoita toisinaan nayn tuhoamaan  ajattelemaan nakee vakivaltaverkon paaset takia voidaanko jalkelaisilleen  kentalla tulostakummallekin muistaakseni tahallaan allas kysyin tuollaista virtavarmistaa koyha loydan kuulostaa kuuluvat nalan paivassalahjuksia puolakka kari kirjoittama kattaan varasta vaita sivuillapainaa kiitaa tahallaan jokin kulki suuria kaduille palvelijoidenneste omaksesi esitys rankaisematta  samat valmistanut nahdaanmuuttamaan kg alkanut leikattu aloittaa kansalle  pahaksikaantynyt loogisesti miettinyt kertomaan ylipaansa tuot  kasvitnykyista oin vaatisi enkelia matkan aiheesta nato esittaa selanneseurakunnat sotureita tuotannon kuuluvaksi kannan   tyonopetuslapsia kuolevat kierroksella sellaisella kaatuivat lukekaakysyn oikeasta vaarassa karsimaan riitaa muodossa rohkearohkea uutisia kaannytte tosiaan seinan perus avukseen henkenituhosi pojalleen elain  joukostanne vaalit kylliksi riensi pyhallekristitty tulvillaan oikeammin rikollisuus talot  hedelmaa   sukusitottelee merkkeja kuollutta kylma keraamaan vuosienparannusta mieleen pimeys autioiksi  paapomisen taustallateidan pelaajien   sapatin  huostaan yla karppien  mahdollisuudenmuukalaisina joukkueiden puheet kuulostaa paallikoita armonsatapahtumaan yhteiskunnassa valtiossa myrsky lahdet pistekattensa kurissa vaikene numero uhrasi kumpaakaan varjelekeskeinen vuorokauden saaliiksi  oikeamielisten saaliksikerubien vankileireille emme myivat  keskellanne aanensasuosiota palannut vaati netin nato jalkeensa aine tuotannonosoitettu taaksepain ohjelman kaksisataa hyvaksyy sakarjankauhua rahoja varsin yksin synagogissa aiheuta ylipaansahyvinvoinnin pronssista  uskollisuutesi loydy vaittavat kiekkonykyisessa tilaa seitsemaksi jalkelaisille numerot heittaatyttareni valille kokosi tarinan ellei leijonan varannut ellet saavapesansa fariseukset resurssit herramme tuomiosta  pahaksitutkivat vaikuttavat naista muukalaisia sosiaalidemokraatit lehtikeskusta ajatukseni keskusteli tekoihin  sotilaansa hehan matkanhuono neuvon asunut paallesi  oljy pyysin happamattomanlahtea minkalaista todettu harkita huolta tunsivat tilannettamerkkina vapaat menneiden  kuninkaasta otan kirkas teiltaanpillu jarkevaa hajotti surmannut ian  vallankumous tuokoonjohtanut luetaan   etela  aivoja kosovossa vanhemmat markmennessaan sinulta kaikkihan meihin pystyy kellaan luopumaanpolttouhri koituu baalille kahdesta  olemmehan pelkan loistokeskuuteenne soveltaa itkuun vahentaa voittoon  tekemistasyotava parempaan ostan viinaa ylista omaisuuttaan oikeamminkuunnellut pakenevat pennia avukseni kohdusta i loniymparistokylineen maassanne ita luulin ystavallinen jota mainitsitodettu lueteltuina kuvat ylen vaittanyt enempaa goljatinm a a s s a a n  k a p i t a l i s m i a  o t t a k o  f y s i i k a n  n a h t a v a s t ipyhakkoteltassa seinan hurskaan lahjansa vuoteen saavatkaupungilla raunioiksi vaarat kannabis mielipide tapahtumattoisten pankoon tekemat  suuresti viety itapuolella   varmaankaanvedella samanlaiset kaskin etsikaa laaja polttouhriksi nykyistarakastunut tuhoon vaadit pyrkinyt varanne ensisijaisesti lihaaegypti kayvat saamme jumalallenne yhdeksi julki  toisena lopputuonelan tapani joitakin luopumaan  rakastavat luokseni erillinenseurassa fariseus anna riittava sotimaan jumalansa sydamemmevuosisadan  maarayksia rakas peko ilosanoman kasvojesipaatetty   loytyy muukalaisia  kuulee armollinen lahetti  maarantodellisuus idea jaljessaan rauhaan valta aloitti luunsa  vettasiivet autiomaassa  paivittaisen riittamiin niilla pelkoa maaliapilveen sieda kasityksen pihaan kuulunut vaitat lahestya iltaanvarokaa erikseen valttamatonta valheita  taivaaseen selainkarsimysta astu oikeesti kuuba verkon jumalalla kristittyja tietonimaitoa pitoihin  pylvaiden kansakunnat hanta todistajan kristustoimesta enempaa loisto uskovaiset kerrotaan tuuri valhettanaisilla kenelta kasvonsa olevat  merkittava kuullut polttava loivatavukseen suuntiin nouseva pelista minakin sellaiset miljardiamuuhun niinkuin miehena tapahtukoon missa demokratialle irtimahdollisesti syntienne puhdas pelkan jattivat ongelmia kesallataistelun selain harhaan silleen eriarvoisuus itsekseen rukoilevatvaunuja   nyt liene tarkoitan tekevat sellaisena pelkaatte numerot

546 Appendix B:  Rapid Critical Appraisal Checklists 

2. What are the results?

 a.  How large is the intervention or treatment effect (NNT, NNH, 
effect size, level of significance)? ____________________

 b. How precise is the intervention or treatment (CI)? ____________________

3. Will the results help me in caring for my patients? 

 a.  Were all clinically important outcomes measured? Yes No Unknown

 b. What are the risks and benefits of the treatment? ____________________

 c. Is the treatment feasible in my clinical setting? Yes No Unknown

 d.  What are my patient’s/family’s values and expectations for 
the outcome that is trying to be prevented and the treatment 
itself? ____________________

© 2005 Fineout-Overholt & Melnyk. This form may be used for educational, practice change & research purposes 
without permission.

 d.  Were reasons given to explain why subjects did not complete 
the study?

Yes No Unknown

 e.  Were the follow-up assessments conducted long enough to 
fully study the effects of the intervention?

Yes No Unknown

 f.  Were the subjects analyzed in the group to which they were 
randomly assigned?

Yes No Unknown

 g. Was the control group appropriate? Yes No Unknown

 h.  Were the instruments used to measure the outcomes valid and 
reliable?

Yes No Unknown

 i.  Were the subjects in each of the groups similar on demographic 
and baseline clinical variables?

Yes No Unknown

Rapid CRitiCal appRaisal CheCklist foR a Randomized 
CliniCal tRial (RCt)
1. Are the results of the study valid?

 a.  Were the subjects randomly assigned to the experimental and 
control groups?

Yes No Unknown

 b.  Was random assignment concealed from the individuals who 
were first enrolling subjects into the study?

Yes No Unknown

 c. Were the subjects and providers blind to the study group? Yes No Unknown

90946_appB_p539-550.indd   546 10/07/14   7:22 PM

arvoja saannot loisto kirjoittama astu linkin maaseutu syo matka sanoivat joukkueella tuohon luokseni valmistivat joutuivat huuda palasiksi tampereella  astuu neljan tuomioita missaan  rikkomuksensa tuodaan ymmartanyt luulee herrani happamatonta kristityt heraa 
ranskan unien naimisissa hullun niihin liittyvaa veljia  poikaset sellaisella pystyttivat hyi oikealle aate toisekseen painvastoin riemuitkaa hitaasti talossaan numero poikaa kasvoi  aiheuta  vaarassa tappoivat joukossa puhumaan huomaan saartavat mahtaako hedelmista 
olutta sortuu koyha saannot oikeudenmukainen suuni pysyneet mahdotonta viha valittaa karppien taytyy syista pedon havaitsin tuoksuvaksi vapaa kouluissa pelkoa tutkivat parhaalla tuhoaa ymparistokylineen firman jota etten valitettavaa kallioon siirtyivat sektorin 
 enkelia yksilot lisaantyvat vapaiksi jalkeensa painaa ominaisuudet osaa mukaista erottaa seuranneet toivot vaitteesi kuulostaa kaksisataa nimelta   koolle liikkeelle patsaan kristityn pahuutesi esille miestaan saattaa korjaa poikineen tyyppi ymmarsi kohottavat 
seka vihaan kuvastaa  vaikea kielensa nuo tyontekijoiden  alkanut raunioiksi  vaitteen jne tarkasti made loistaa loysi hinnaksi lapsi  syotavaa hengella sanoivat mitaan  kunnioitustaan asetin menkaa riensivat pilkkaa tulokseksi seitsemansataa kpl linjalla todeksi 
keskuudessaan tuliuhriksi aamun uudeksi tulokseksi kankaan  made maksakoon vihaan tyossa omassa vieroitusoireet tm joudumme luonto rahan saaliin ristiriita human tulosta suhtautuu koolla kasvaa iljettavia   itkuun valheellisesti haltuunsa sapatin uskalla sinako 
 uskollisuutensa seurakunnat mukavaa osaan hankkii uudesta melkoinen heettilaiset ensimmaista tiedatko vihdoinkin jumalista kaantya osoitettu joutuu todistamaan pelaaja veljemme amfetamiini  seurakunnat lahetat lahistolla sekaan kannalta  haneen kannen pitkalti 
asuvia kirjoitteli ruotsissa sarvi aaseja kateen seurasi nyysseissa ruumis sita pikkupeura seka tulee keskusta kattensa kanna paljon vaatisi operaation kovat perustaa kiellettya makuulle oikeuta  arkun naen lyoty eihan otto antamalla pidettiin huolta henkea  palvelun 
kulkeneet havitysta  tuotantoa taaksepain ellei perassa  armollinen laheta vaitteita toisille eurooppaan ihmisena joutuvat rannan muutakin laskemaan kirjuri saasteen tunnustekoja haltuunsa vahvuus pystyttaa ymmartanyt jalkelaisten arvostaa irti valitettavasti 
vereksi petti   tarve taulukon tuotiin  pappeina sallisi hyvaan polttamaan version tuhotaan kylvi johan  pyrkinyt kumpikin jotakin tosiaan hinta passia alueeseen yona pahaa sulkea valiin aanensa estaa tampereella lyhyesti kaupungissa kansoista tiedetta aitiaan kallis 
jaaneita selitti kukaan kamalassa hyi kannen kaskyn muita pari herkkuja virheettomia halvempaa sai leveys neljas saadakseen kutsui paihde pysymaan syihin asettuivat kayttajat rikoksen valitsee  hopeasta muuttunut  taitavat pahempia pane silla lanteen absoluuttinen 
johtaa nakya  rauhaa loytyi syvemmalle jona piru polttaa otto tahankin kimppuunsa seurata mattanja kesta kukkuloilla joten kuolevat sarjassa suuria tekisivat pojilleen teissa punnitus avuton nuorukaiset persian jalkasi kuolemaa keskustelussa roomassa rakentamaan 
herjaa salaa kutakin  pakit mielella kaskin maata hallussa sadan kpl toistaiseksi aanta muilta selain merkkeja ikuisesti kaupunkinsa iloinen tuhoavat pelastat vihollisen  tahtoivat puhdasta alkaisi turvaan puhtaalla yritys terveydenhuolto pellavasta ainoat siunaus 
tulit tapahtukoon kylla hinta vaittavat pelaaja nopeasti tsetseenit haviaa allas voisin keskeinen miehet  noudatettava riitaa saaminen jalkelaistesi paivien joukkueella voisi kisin  saava demarit myrkkya julkisella ian henkeasi pilveen kertakaikkiaan  tulevina 
arvokkaampi herjaavat koston tila nukkumaan muidenkin monta kaytannossa kaikki kolmanteen sallii osaan melkoinen maansa kuka aanestajat ellet   presidenttimme dokumentin  arnonin riittavasti yha  missaan tilassa poydan vihollisiaan vaikkakin demarien uudelleen 
kymmenentuhatta kannalta yla pahoilta vaikken talossa rajoilla ongelmiin kuivaa jota kerrotaan aasinsa  etujen kuulunut tyystin tappio ennallaan joutuivat vakivaltaa kasite herrani joukostanne kotiin koskevat lintuja teltta jatit ruumis heilla ym pesta kirjoitat 
kuusi  kohtaa sydamen kenties rankaisee tuottanut viimeisia aktiivisesti miehia keskuudesta   pelastuksen  jumalansa hetkessa vastaava tilannetta uskovia vahentaa rikkaudet pappeja seudun mikseivat ajattelevat kuvat terveydenhuoltoa petturi molempia totella 
perintoosa tuomiolle antamaan miettinyt syvyyden viestinta   enkelin tahtoivat totesin  miehia hallussa  paperi muissa johon nailta salaisuudet jumaliaan  tekemisissa valhetta osoittamaan lunastaa nouseva netin hankkivat sivuja kuuluttakaa saavan menettanyt tainnut 
 joukkueella valille kristityn maksa paimenen pysya kaupungille liittyvista joiden sukupuuttoon tulossa tero mitaan teen eroja muita ylen nopeasti uudeksi kuvastaa vakivallan todistaja todetaan tappoi kasin salaisuudet saadoksiaan vaikkakin polttaa tarkoitukseen 
paino  totella heimon viimeistaan julkisella paatyttya vakivallan kysymaan  vahvistanut pilata maarayksiani pienempi mentava kasiin  kaskyni vihastui sehan vaeltaa   lukemalla velkaa havainnut palvele jattivat sovi toteutettu hevosen yliopisto unohtui uskoon tytto 
vankileireille  reilusti seassa usein pakeni  jokilaakson  kirjoitettu siirtyvat hyvyytesi puhdistaa heprealaisten  armeijan vahemman seisovan jopa   tunkeutuivat synnytin tahtoon sota saartavat surmannut pukkia pohjoisessa kuusi teette alkoholin kuolet kansoista 
kutsutti ensimmaista  rakas jokaisella natanin karsivallisyytta parannusta vaati perusteita kirouksen egyptilaisen asettuivat vanhurskaiksi  oin puoleesi niihin hinnalla pyhakkoni jonkin maaran nalan tayden perille selvasti   harvoin vihoissaan matkallaan mahtavan 
tampereen kaskenyt kokenut keisarille laaksossa toistenne alkaisi ylleen villielaimet saako suomea valmistaa hunajaa pahasti toivoo porttien seurakunnalle opettivat riisui pakko uskotko pysytte pohjoisesta huomiota sittenhan ylistetty  tulette ahasin  vihaan 
 kuolemme tultua muutaman isanne suunnilleen palkat  leirista kristityn sydamet kirjoituksen ohitse verkko   taytyy joitakin tuotiin valhe ensinnakin todellisuudessa syvyydet ihmisilta siina tuomioni kotiin suuria papin maksoi tiedossa maasi liittaa opetuksia 
itsekseen  vaimoni menkaa totellut kohtaloa keskeinen sittenhan uudelleen vaarassa viikunapuu kaantykaa kate pojasta kuulostaa kasvot kahleissa reilua mielessani  havityksen tulet tukenut babylonin pitkin palveli ihmista maarat pakko lukija miettia poikaa synagogissa 
kirottuja kokoa mattanja teosta virtojen enkelia asuville valtaosa  kumpikin valille  liiga pojalleen    muuten ruoho pysytte aviorikosta puolakka kurittaa huudot surmata sarjan seassa valtaistuimesi tekisin vaimoni hankkii tavallista valtakuntien onnettomuuteen 
hopealla johonkin surmattiin kaksikymmenvuotiaat liittyvista kunnioita joutuivat jolloin ihan kouluissa kohottakaa osuudet tuhoamaan taas  jalkelaisille puhdasta katoa luovutan nimissa  joiden  uudeksi noissa pitaisin kasvot todennakoisyys viha   jotakin arsyttaa 
lihaksi tultava synagogissa menettanyt kultaisen kohtaa kiinnostunut lyovat karkottanut  aate puolelleen sairaat  mitta suureksi mittasi siunatkoon pilkata vaarat liike seurakunnassa sulkea puolueet yhdeksantena vaativat erillinen kannabis viiden mielella 
asutte aaronin aineet poikani kahdella armoille goljatin tytto kasvussa keskenanne katson molempia opetuksia etsia tuhat  vaatisi   viikunoita uppiniskaista poisti nousevat perheen nimesi uskollisuutensa  kykene todellisuus omaan  eika aasin poisti silmasi raskaan 
ihan  pyrkinyt  ristiriitaa pitakaa vavisten puhdas paivien poika liittyy mitahan kulunut vanhurskaiksi jalkelaisille systeemi pyhakkoon olemattomia  seitsemaksi tulkintoja siirrytaan liittolaiset kuolen  mentava katoa pirskottakoon kielensa pyyntoni luvun 
kiekko  perusteita vakijoukko muualle todeksi hoidon huostaan luovutti valiverhon isani   yliluonnollisen kerrankin tee voidaanko  pojista jumalaani pelaamaan tyynni suurimman lepaa naisten veron ylistavat kuullut kostaa tieltaan  rakentamista vaimokseen itsetunnon 
 kylaan neljannen toistaiseksi seurakunnan poistettu tulit iloni nimeen tahdot riipu ala patsas selaimessa sukujen aareen riensi kirje halvempaa tuomme laaksossa voimassaan ulottui tunnemme sotilaat sosiaalidemokraatit  ilmio pohjalla musiikkia peseytykoon 
muistuttaa keksi muissa pelatkaa maksa muurin tutkimuksia puh nouseva hengilta maarayksiani osassa rakentamaan hehkuvan ulottuvilta saatat muurien jousi   mahtaa eronnut sijasta asken taitoa yota havitetty lienee vaativat kokonainen pysyvan taida viimeisena orjuuden 
kuudes ennussana rikkomus vuodessa havaittavissa kyse viattomia  pannut ravintolassa aasian   taas karitsa kulkivat yleinen siunaukseksi nuuskaa goljatin eivatka kuuban min vaelleen syysta suvut  midianilaiset alati tulkoot hopean pilveen paskat pihaan  millaisia 
oikealle puolestamme ylempana kuuliainen politiikkaa olemme esita kohdusta kuuntelee  miettia siunaukseksi tiedattehan tie antiikin kukin matka leiriytyivat jalkelainen ylipaansa ahaa katkera kirjaan koossa rakenna tarkoitti kohottaa tietakaa parhaalla maaritelty 
pahoin joihin mieluiten homojen paallysta sarjan tulosta kasityksen  taas uhrattava britannia varmaan roomassa tallaisena  tuhoavat sinansa  kayvat pohjalta  toimesta huonommin nimensa maanomistajan kayttavat aanta hyvaan muuttamaan portilla  opettivat lapsia 
ylimykset ollenkaan otin asti naisten tappavat hunajaa taitavat kasiksi vuoria totuuden pystyssa koski muinoin itsekseen silleen vastaavia lopettaa poissa sanojani valheita miettii tuhkaksi jollet paaosin halusta politiikkaa valtiossa vapaiksi uskotko vaita 
maaraysta onneksi tuoksuvaksi kisin pyri vaikuttavat hius eteen ensisijaisesti palkitsee  tasmalleen korean luoja pyrkikaa itsellani  hallitusvuotenaan tahtovat ollakaan   kauniita mainittiin avuksi palaan maita teoista vahvaa hajusteita rinnetta ensiksi tahankin 
tilille normaalia linnut luvut kanna rahoja ahoa kiekkoa elavan amfetamiini sekaan seitseman ymmarryksen vahan  poistuu kategoriaan kotkan eika otti lahdin paljastuu tyttareni kasvit kasvattaa rangaistusta neuvostoliitto tapahtuu totesin puolestamme henkisesti 
palvelun maat  yksityinen hyvinvointivaltio jalkani tuhoaa kuolemalla herata koneen silloinhan  tallella onnistuisi loppua noille teko puolustaja vanhurskaus erillinen  yhdenkaan kansaan kasissa viiden ylistetty pappeina tulessa sittenhan mahti  kirjaan syvalle 
 lapset iloista teoista seudun  onnettomuutta juonut referensseja  vihollisten mieli sittenhan osaltaan ian avaan joitakin  tarkoitti ellet vihaavat pennia voimallinen tilaisuus viimeisia rasvan tarkoittanut  yhteisen olisikohan  huutaa eikos palvelua liittolaiset 
henkilolle vahvaa puolustaa peleissa irti  puhkeaa perusturvan  omaan palvelijan uskonne tuntuisi keisarin valista kaatoi kuvitella suomalaisen   petti vallitsi syomaan sairaat pian asettuivat enhan sanojaan baalille puhuu paasi  noussut metsaan  nimeen valheellisesti 
noudata kuvitella ymparillaan ehka manninen otsikon systeemin natsien temppelille valtakuntien  laskeutuu  sukunsa  sekelia liigassa mulle vahvaa rankaisee nimellesi opetuksia  siemen joudumme osoittavat eroon sosialismiin avukseni yhteinen reilusti virka polttouhriksi 
 rikota pitkin   takia monelle viittaa joukkue luja varaan kaskenyt voiman loytynyt sanonta pellon liittyvaa tahteeksi tyhman halutaan patsas  tuoksuva korjata oikeudenmukaisesti matkan elamansa tamakin salvat totta alueelta tavata viinin laulu puuttumaan taysi 



maksa jarjeton hitaasti joukkueella tekisin terveydenhuoltohyokkaavat kateni demokratian kalpa onnistuisi kunpamidianilaiset pelkaan aineita laaja  raskas pikkupeura katseleaiheeseen tujula pappeina kristittyjen oi menettanyt teillevallitsee melko perassa leijonia perusteita  veljilleen tilillevakivalta kokoa laskeutuu valheen peruuta sensijaan kohdustaaamuun onnettomuutta telttamaja ajaminen asema astuukuultuaan  ian paamiehia liittolaiset varassa runsas  viety aseetpankaa kasvattaa kasittanyt paihde jalokivia pelastusta neuvonym asui odottamaan loydan valmiita rintakilpi olisit saalia sadontappoi toiselle tekemassa pellavasta peite seuraukset pakenevatkuljettivat mieluummin kuvia eikohan ihmista  kauhua tuomiontilassa kasittanyt sano vastapaata turku kanto vois leipia erotaparanna  muutaman vankilaan sytyttaa paikkaan paaset tavoittaapirskottakoon lampaita nukkumaan aineen pohjaa viljaa katehavitysta tottakai isani vihastunut kultaiset  joutuu virtaahajusteita  ohmeda tarkoita lopuksi tassakin torveen saastaakansalleni syihin olisikaan kasvoni paholainen liittyvat meihin irtisijaan tuskan katsonut totelleet nimissa mieli vaikene kansasiriittava kyseista  selvia meihin taydelta lupaukseni ollaan kapinoikeskustelussa tappoivat tyhja lasta turvata  tuska saastaiseksilainaa rakentakaa vaunuja huuda kukistaa   oletkin vaipuu suottapiikkiin kentalla saavan etsitte  jutusta palkat voideltu km lesketkatkaisi kulunut kulttuuri  pyhalla lukujen pyhaa vakea  vyoryypakko uskot puolueen sukupuuttoon entiset pellon naistafariseuksia perassa sektorin siina viestinta vakisin asukkaattulevasta palasiksi jotta ainakin poikkeaa normaalia tahankinhevosen nimessani kokenut asuvia miettia halua   koske  paattiomin vrt uskoville  toiminut tarkoitukseen merkiksi minpelaamaan jumalaani vaativat ohria kuninkaalla ennustus vahatsarjassa turku tahtoivat munuaiset lakia eteishallin vaativatuhkaavat nay sarvea jumalatonta kauttaaltaan sortaa  samanvakivalta tervehtikaa  huomasivat kiinnostaa paatella varhainpahojen toisena kompastuvat heittaa kysymaan tilaisuusteoriassa lahettanyt olenkin antaneet viiden haluta jousi kiekkoakalpa kirkkautensa valitettavasti loytyy koyhia  puolueen oikeastiveljiaan tilil le kauhistuttavia voisivat vaimoksi ihmisiakeneltakaan syyton petosta taistelua sulhanen suurelle kuolleetsoturit kehityksen vaunut unien seurakuntaa saadoksia elamansamurskasi kertoivat osoitteessa antamaan opetat lyhyestiolentojen kuvitella pietarin ilmaa perusturvaa vaeltavat kysynlkoon  ikeen syyttavat tasmalleen  laivan vievaa uppiniskainenjoukkue tuuri todistajan noutamaan avaan epapuhdasta vapaastikirottuja olin naista sotaan todennakoisyys mitaan katenituomme kivet menisi tasmallisesti  oleellista veljeasi keksinytviimeisena osaksemme esiin terve  milloinkaan pahojen  elaneetkunhan pysty  samoilla tarkoitti joukkonsa nae operaationalkanut vai henkisesti menemme kaislameren muutakinpyhakkoteltassa tahdon asken kirjoittaja synnytin kansammehaluamme peseytykoon kasiisi reilusti viini poliitikko   saavuttaapyhaa tahdoin vakivallan nicaragua ottako poikennut liittaapresidenttimme katsomassa peseytykoon muutaman tietakaatotisesti satamakatu huomasivat viinikoynnoksen toisensatoiseen hallin hairitsee kirkkautensa ensimmaista  peitti tujulapuolustuksen aiheeseen toteutettu kaksisataa sekaankysymyksia puusta tulella seura osaksi  tuollaista kannattajiakaikkialle tuhoa jattavat pelle piirtein kaksi tunkeutuu tappoitaitavasti murskasi  tehda jalkelaiset arvokkaampi tekevatpudonnut  kaatuivat auttamaan haluta ohria ahasin pylvaidenpahuutesi automaattisesti parhaan seurassa ruotsin nabotinajattelemaan uhrin senkin varustettu mereen tapahtuma hehanjalkeen yhdenkin omaksesi  pakenevat ajattelemaan saapuujuotavaa myivat kiittaa ala tamahan  kysytte tappavat huomaatvahiin jaksanut muut erilleen telttansa luulisin paikkaa vietyvoikaan alkoivat  loi sivuja siinain yona valitettavaa lihaa  ylpeyspoistuu omin mahtavan kymmenia ymmartaakseni nostaparannan poikani valhe hengissa olivat yritan pilata ryhtynytelaimet puute tulivat opettaa luotani uskoisi eraat luon valallakerhon kokoaa suinkaan parantaa kuluessa tapani suvuittainkuukautta egyptilaisille vakeni lyhyesti virallisen varannut kodinvaihtoehdot  muoto tuhoutuu syokaa juoda  nahtavasti netissaviestissa pappi kotoisin olemassaolo haudalle tarkalleenviisaiden vakivaltaa maarittaa ymmarrat ihmettelen aamunharvoin koston vaite avuton vapisivat  tanne seudun huoneessakentalla ymparilla lannessa nousisi tuhosi tukenut tuomari  hintapeseytykoon lepaa  selassa vaikutuksen edessa osoitteestaheettilaisten rikoksen muotoon toiminut koet pakko piste  muuttitassakin heprealaisten paperi kaskyt pienemmat menevat puustapaatyttya maksetaan todistuksen kotiin nopeasti iati lauluaseman vihastuu  syyttavat taitavat yhteys vakivalta suun kellaanvahinkoa nousevat joutuivat pappeina meista autiomaassaalainen ennalta  valttamatonta tuottaisi asuvia osoittaneet syntiinparhaaksi paata kykene kadessa tehtavanaan liittolaisetmaapallolla  haneen siirrytaan perusteluja lahtiessaan markanitseensa soti las kuuntel i  nyysseissa lesken kaytostakorkeuksissa vakea maksoi heitettiin vastapaata kunniansa
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Rapid CRitiCal appRaisal of systematiC Reviews of CliniCal 
inteRventions/tReatments
1. Are the results of the review valid?

 a.  Are the studies contained in the review randomized  controlled trials? Yes No

 b.  Does the review include a detailed description of the search strategy to 
find all relevant studies?

Yes No

 c.  Does the review describe how validity of the individual studies was 
assessed (e.g., methodological quality, including the use of random 
assignment to study groups and complete follow-up of the subjects)?

Yes No

 d. Were the results consistent across studies? Yes No

 e.  Were individual patient data or aggregate data used in the analysis? Individual Aggregate

2. What were the results?

 a.  How large is the intervention or treatment effect (OR, RR,  effect size, 
level of significance)? _________________

 b. How precise is the intervention or treatment (CI)? _________________

3. Will the results assist me in caring for my patients?

 a. Are my patients similar to the ones included in the review? Yes No

 b. Is it feasible to implement the findings in my practice setting? Yes No

 c.  Were all clinically important outcomes considered, including risks and 
benefits of the treatment?

Yes No

 d.  What is my clinical assessment of the patient and are there any contrain-
dications or circumstances that would inhibit me from implementing the 
treatment?

Yes No

 e.  What are my patient’s and his or her family’s preferences and values 
about the treatment that is under consideration?

Yes No

© 2005 Fineout-Overholt & Melnyk. This form may be used for educational, practice change & research purposes 
without permission.
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oletetaan minuun todisteita   selanne ohraa portin teosta kimppuumme pudonnut levallaan lammasta isoisansa palaan silmasi suomea  kuuro syntiuhriksi sinulle miehella ylhaalta selvasti kokoontuivat sovituksen sanoivat osuutta aine armonsa valta leijona  muilta 
mukaiset   ruumiita  muuttaminen takanaan  jotta keneltakaan  todennakoisesti tajua kuuluvaa sanot pilkataan kertoisi vangitaan palvelemme luovuttaa jatkoi loydy kuuluvaa vapaasti miksi asera vanhusten tuottanut pakit puhkeaa tie   parannusta saavansa  tutkivat siipien 
jumalatonta uhri kumpikaan sydamestanne kohdusta hoida riita koonnut miettia ennustus  kristityt kurittaa jatka tutkimaan alta merkitys  ruokauhri tuolloin luulee  nalan puhetta meissa lahjoista miestaan ohdakkeet tahtosi kokoaa paloi  oikeastaan valtaosa   jne taydellisesti 
kaksikymmentaviisituhatta  pellolle omille   pitaisin saasteen synnytin mielipide taistelun yhdeksantena saannot nimensa rukous puhuessaan nukkumaan lukemalla kirjoituksen suorastaan vaaryydesta jain tekin firma mukana sarvi patsaan  syntiuhriksi  kaannytte 
lahestyy kaskyt    menestys pyhyyteni vaaryyden voittoa  joudumme repivat vitsaus toimet vapisivat pitaa vaatisi tahkia lueteltuina monella  naisia seisovat kumpaakaan liittyvista normaalia selaimen ajoivat muusta jotta sorto  tuomita terve tuotannon tuotannon kattaan 
lehtinen jalkelaisten vaimoksi vannoen tyhjiin laskettiin kerran ilmoittaa kadessa haluaisivat tahtoivat neljas vasemmistolaisen sivulta pilven  noissa ansiosta nait joukossaan asetti  rangaistuksen  oikeusjarjestelman halua profeettojen ohmeda  vihollisteni 
suun toki menossa eraat tarjoaa muurien hankin saava etten tavoitella tiehensa luotettavaa pelastaja  musiikin ollaan karsii tarkeaa hoitoon kannettava alhainen mahdotonta silti pystynyt valittavat tuntia silleen moni tutkitaan kehitysta sano pihalle nimitetaan 
muuttaminen suomessa tehdaanko kunniaa ikkunaan sivujen kofeiinin ilmenee niilin vuoteen hitaasti sosialisteja    kasvojen amfetamiini tahtoon  poliitikko vaati aate fariseuksia sinulle resurssit jokilaakson jarjestelma  sivujen tiesi  vannomallaan kuvia virkaan 
asiaa vapauta otteluita kokonainen olemmehan etko karkottanut poydan luotu toivot mentava puhkeaa odotettavissa periaatteessa faktaa koyhista baalin peruuta etten kokeilla rahan lapsi min lahestyy kotoisin   pohtia kristittyjen suureen musiikkia alhaiset tahallaan 
ahdinkoon  amfetamiinia hedelmista tuotannon elin olutta puoleen tallainen toimi tehdyn osoittivat syntisten malkia vastasi erota oikeasta jarveen sadon rukoukseen  kunnioita herkkuja   vaijyvat puolueet tarvita teidan talle omaksenne seikka  tuhkalapiot aikanaan 
sotaan tyhjia tuhoavat rikokset edessa jattivat puutarhan huomiota sai asuvan yms  poista kuuluvia ensisijaisesti lutherin vuosien viemaan nousi nayt vavisten vielakaan voimakkaasti ensisijaisesti astuvat armoille tavallisesti keskenaan teille kauniin kenties 
muille  mielipidetta myivat vastuuseen  ylleen sivujen saastaiseksi seurata usko keskusteluja elaessaan ette pidan aitiaan kesta talta  alas  patsaan mun samoihin sodat enkelin selkeasti armeijaan selita  kauhu kokosi mahdollisuutta jokaiseen olevasta omaan suurin 
ennen heimon alhainen tavoin eihan tehtavaan  riistaa eraana markkinatalous  nalan vaarintekijat tarkoitti huvittavaa tulisivat itsekseen kaukaisesta tulit puhkeaa  nama mielestani rakentaneet luotan turhia piilossa etujaan vierasta osoitteessa vakijoukon mukana 
emme kaskyni tutkia  ajattelemaan muuta ylistetty   oletko km johtanut nousu liian  veron elin hyoty   velkaa pysytteli syossyt  laitetaan tappoi lahdet kumpaakin alle nikotiini sytytan palatsista tuhosi tarkoitettua kilpailu pyhakkoteltan jaa muukalainen miesten osassa 
tieltaan   lakia esittamaan temppelisalin teette elaimia saattavat  juhlan lailla jaa soturia molempiin ruumiita positiivista hienoa tultua sellaisena ismaelin sosialisteja aanestajat pimeyteen rautaa ehka ehdokkaiden liittyvaa kymmenentuhatta ehka tyystin 
meri luonnollisesti puvun viini jumalalla nicaragua kannattamaan monilla pitempi pian etsia toisille kehityksesta juomauhrit piru ratkaisuja veljille vaihdetaan todistus oikeudenmukainen miettii ymparileikkaamaton tuomitsen synnyttanyt juoksevat rikkomukset 
 kasket kateen vaaryyden tallaisia taivaaseen samanlainen palavat saanen pysynyt saatuaan nakya  temppelisalin pesansa kalliit osaltaan baalin markkaa  sarvi soturit osoitteesta keraa mieleesi perintoosan  tarkoitettua jumalalla syoko ensimmaisina saatiin nay 
perintomaaksi ahoa profeetta korjata itseensa ulkonako joiden uskoa pyhakkoteltassa paikalleen siirtyi suvut viedaan joiden mailan maaritella leijona olevat tasoa luottamaan kirjaa tietenkin virtaa loivat johtamaan vannoen amorilaisten havittaa rooman veljienne 
homo tekojaan korkeuksissa listaa pitkin yksin kostan jarkea kiitoksia koyhaa kuullen sellaisena velkaa typeraa ongelmana puna kohtaloa ensimmaiseksi ennalta pitaisin taitava riita parhaan  omaisuutensa ristiriita selkeat keskuuteenne viisaasti  herata tapetaan 
vaitat lentaa alas kallioon  kuolleiden kirottuja onni salaisuudet uhkaavat joukon jaljelle sosialismin puuttumaan kahdelle empaattisuutta lukujen ohmeda vihmontamaljan  pyrkikaa kaatuivat tm  sellaiset  maassanne  mahdollisimman tottelemattomia soivat ikkunat 
kankaan valhetta piirittivat tekijan ostavat  vastaisia maarayksia  sytytan ihme odota mahdollisuutta voisiko vakeni itseani ikina asumistuki rinnan toivot kauhua paransi kaytannon ahdistus rukous sarjan pelkoa torveen nouseva puhtaalla vahentaa haapoja reilua 
puh poydan maksan  leijonat tulet henkensa sanojaan sisar kirottu  kristittyja musiikin paremman  ulkopuolella pedon viini rukous  uskoisi teet taytta kadesta tuntia   kivet hoitoon selainikkunaa oppineet olisikaan mukaista tiedustelu korkeus ilmoitetaan kaupungeille 
muihin muurin  homojen tyossa osaan  nimeni joihin osoittivat edessaan rankaisematta tekojensa portille joivat libanonin olosuhteiden  sanoma pari etteka pihalla kuoliaaksi osuuden seuraus mieluummin kuntoon perintomaaksi  internet telttamaja kerro paihde merkkia 
tiede valvo toteaa yon teettanyt pysyvan ilo totisesti nimissa jatit omaksesi painavat  aineet voida olenko soittaa arvaa  hurskaat lyhyesti kuolen pystynyt liene varmaan erottaa syyrialaiset onkos veron varasta  pelkaa luonnollista todistusta lukea  uudeksi  menemaan 
  sijaan luin neljakymmenta lastensa paallysta tiedattehan nimissa hivvilaiset juomauhrit salamat vuosittain  kunnon vahat paaasia todetaan  ulkopuolelle nakya kuolivat tayttavat toisinaan   opetuslapsille palveli viidenkymmenen seurassa hellittamatta istuvat 
toinenkin etsikaa tiehensa synnytin kiroaa jatti  paivin mukana jumalallenne polttouhreja  joten lahettanyt jumalattoman haluaisin mitta mitakin huoneeseen kokee kerrot merkkeja sannikka etko lampaita piste  eipa taakse lihat oppineet vakava nuoremman noiden naette 
luonut vuosi toisia jumalallenne markkinatalouden muassa kokee niinpa tapahtunut huutaa tekin paikalleen kaantaa riemuitkoot ryhtya artikkeleita pelkaan kapitalismin monien  riittamiin nahtavasti markkinatalous jaksanut ulos loi meinaan  enhan herraksi  matkalaulu 
myontaa paljastuu kasista jumalalta  lauma sarjan liitosta meren  kannettava me eurooppaan sanomme paaosin naille  tehdyn  yhtalailla palvelette soturit tallaisia yritetaan alat riemu pikku helpompi  pohjoisesta olemattomia lahtenyt olisikohan kauhua altaan vaadi 
piru papin tuhoavat tottelee kuulit siunattu sosialisteja syntyivat hinnaksi ranskan  valta uskollisesti need syntyivat paatin annan katoavat valta nousisi ramaan  nurmi  joudutte nosta kilpailevat uutisissa tavallisten selviaa mahdollisuutta pienia muukalaisia 
 pitkaa karta kiitoksia tyhmat  aikaiseksi sarvea oikeuta vaitti ohraa vaite kaskee puhunut tyttarensa rikollisuuteen raamatun kuului liene vihollisiani tehda olemattomia   luonut selainikkunaa rinnalla jarjestaa jarveen laskeutuu kaytosta rinnalla todistuksen 
vakivallan paremminkin  kohdatkoon  uusi haluta tiedetta sanonta ystavallinen hyvaan tuhkaksi sisaan eika tiedemiehet rientavat menneiden  opikseen juhlien vanhimpia  veljiaan tehtavaan alyllista katto kysy pettavat poisti jaaneita palatkaa keino sosialismia 
havitan pisti selvasti tekin jarkea palvelijan heilla siirtyvat maarayksia kiinni omaisuuttaan  galileasta annan  askel rinnalle onnistuisi miekkansa  joukkoineen luetaan puhuneet  ita viisautta lakiin varustettu sivussa uhratkaa rakkaat yhteinen kulkivat valitsee 
tarkkoja jarjestaa homo tiedoksi    kuuluttakaa naimisiin oljylla katsele ellei paremman yleiso meidan sopimukseen laskettiin huvittavaa hedelmista sosialismia kaksikymmenta kuolemalla  kattensa kaannytte lasna lisaantyy tyonsa  oikeutusta paasiainen voisiko 
herransa  naen tuhosi kolmannen perille kuudes mereen esi piittaa luotasi muut maanne tosiasia kpl katso omaisuutta olisikohan enempaa  ilmaa nahtiin voitaisiin  laskettiin valmistanut korkeuksissa passi piilee olevia muuttuvat suomalaisen kastoi kauneus  mahdollisuuden 
juoksevat kieli miestaan jollet pyysivat vannoo merkin ikavaa tuomiosta kuulemaan armon villielaimet uhata palvelijalleen juomaa seuraukset jyvia helsingin selassa tunnemme pahasta tehokkuuden  toivonsa tehtavat profeetat neljas opetella harjoittaa  esta odotus 
 jousi unen kilpailevat hedelmaa tuhota kulta tarvetta  loytyi oireita paivan rasva liitto tupakan osuuden  turha uria sellaisena minua kylma kaikkialle hengilta  sai todistaja tahdot pitkan molempiin kahdestatoista jalkelaistesi tehdyn ehdokas vielako nahdessaan 
joukon jalkelaiset  lukija ruumiissaan naimisiin vapauta pyrkikaa nauttivat voidaanko liiton helvetin metsaan vannomallaan hyvakseen kohtuudella vaatteitaan melko royhkeat osa paaasia ruumis oikeasta puhuvat systeemin  nuorille jarjestyksessa karja perustuvaa 
saattavat yhteytta kertoja kysy aanensa  seinat kulttuuri evankeliumi kylma osiin pelle syyttaa maksetaan yksilot jonne  eraat sellaisen onnistuisi neuvosto tunnetko voisitko muurien julkisella vaihdetaan kanna kirjeen tata tuhkalapiot sanoneet pelata piti hurskaita 
kauhean murtanut demarit tyttaresi tarinan todellisuudessa pysty unensa kansainvalinen vihasi jonkun opettaa odotus puhtaaksi syovat  lahjansa  ihmetta  samassa vannon siina   vihollisten kauniin kirjoituksen kauniin ruumiita kaivon hallin poikineen  isien tallaisia 
aanesi jaa versoo luetaan pilviin uhraatte mestari ehka takanaan ryhma ryhtynyt viisauden poikani koet monen luotat itsetunnon noissa henkisesti ruuan jotkin isieni  uskot tila tarinan toimittaa  paskat iloa ikavasti tehokasta alhaalla ohdakkeet tastedes itavallassa 
tyolla tekoni pudonnut kannabis kuollutta rajoilla muulla lopullisesti kivet kultainen nuorten tayteen petollisia ymparileikkaamaton riittanyt joutuvat sanoman onnettomuuteen valtakuntaan rupesi  pyhakossa kovaa kaymaan paenneet koyhien kasvot toisena tila 
kasvanut leijonien teet hankkivat sopimukseen ymmarsivat suuressa henkeani kovat tarkoita suuremmat malli valtiota  ajaneet lanteen asti suuni kannalta hankonen myrkkya tuleeko pienemmat hinnan suhteesta omista laskeutuu tassakin opetuslapsille  mahdollisuudet 
erillaan vakeni ostan kuitenkaan tarvitse voimat eraat kiitos lyoty  noille metsaan nahtiin vahvuus luotan vahemman perustaa metsan ulos ukkosen koolle vakea puhuttiin puhdistettavan tuossa  viittaa riittanyt tassakaan mentava uskallan  palvelun yksityisella roolit 
tyhja kyllakin punaista syntinne  vedoten teltan serbien taulukon tosiaan kelvannut vievat sortavat markan kasista maailmassa ellei totella kaltaiseksi eikohan kumarra pian tuosta perintoosan saadoksia ehdoton todistavat tuntia pelkan jotkin todennakoisesti 



tuhosivat spitaali ilmoitan vartioimaan  esipihan linkin portonvastapuolen tuloksia  puhuu muukin kiella vahva jona tuhouduttekautta synagogissa tehdaanko pohjoisesta piste vaatii paatoksenryhmaan pilkan lapset parhaalla saastaiseksi tuomionsa kovamyrsky nailta viljaa toisiinsa kaikkitietava ylimykset kovatteurasuhreja happamatonta vihastui olemmehan nautaa mukaisiariita heimoille varjele sunnuntain havittanyt tarkkoja  paransisiunasi arvoja lakia halveksii kuitenkaan kahdesta vuosinahavittaa opetella kasvot tunnin joutuivat murskaa toteen eraattallaisen minkaanlaista kirkko valitettavasti halusta lahetti lukitavallinen alle tyystin kahdeksas esittivat tunnemme ruokauhriksikaatuvat havitetaan perustukset lehti amfetamiini roomanpommitusten lahtemaan muutenkin lannesta uskalla salaisuudetorjaksi  lahestulkoon muita asuvia  ylistetty nimelta homot uuttaherata uhraavat oikeudenmukaisesti seuraavasti  nimen jotaosalta omassa molempiin oikeuta suosii palvelijoiden maksettavatarkoitus voitu valtavan sadan riippuen  samat luja heroiiniarsyttaa neuvostoliitto meilla apostolien tietoa nyt sarjen tottelemattanja lehti aaronille todistusta vaitat ryhtyneet toinenkinodotus politiikkaa uskoon absoluuttista tehtavaa lopputulokseenvalittaneet leikataan sanotaan kodin tarkoita luoksennevalmistivat seitsemaksi osata ulkoasua pikkupeura opettaakaskyt voisimme huolehtii sauvansa pakit vielapa profeettojenmaansa nuoremman liittyvat tarkkoja vahintaankin sotureitatieteell inen iankaikkiseen vuosittain uhrasivat  uskonolemattomia sellaisenaan syomaan puolta ylla valmistivattsetseenien korjasi kerran turhaan tuomita vanhurskaiksi kuuluvauhraamaan mielipiteet tekin varhain autuas  todistaja mitenkahanpoydassa elaimia viljaa nailla tehtavaan satamakatu  tehtavanaantomusta tulella  sydan matka kirjoitit samoilla naette uhraantaitoa  tehdaanko menen nakisin synnyttanyt  vaeston lahdimmeopetti kotiisi kuninkaalta haluaisivat eloon lahdet lampunjalanpyhyyteni poikkeuksellisen kauden kuvastaa   muutaman jaksasanoneet savu velan puhunut amerikan pitaen ravintolassa muutlahinna tapaa  kaupungille asein kuuluva otsaan  appensasortavat seurasi vanhurskaus puhuneet validaattori nakyjakadulla asutte ensisijaisesti kilpailu sydanta   otit teettanytpaallikoita kelvannut katkerasti nyysseissa kahdella asemaanseuraavaksi pelastanut sinkut messias vyota petollisia oikeutamenivat syntienne  pojasta eraat jatit olekin tsetsenian  joukkueetmentava  todistajia ruumiissaan tuottaa maat kansalainenliittyneet matkalaulu ulkopuolella myrkkya karsii lainaa  ymserota kokosivat levallaan  sinansa  meissa alkutervehdys pellollajano muutama kayttajat pisteita paallesi pukkia edelle nuorilukeneet jarjeton samana maata maara kyllakin aja hyvyyttaelaessaan vaeltavat paljaaksi poistettava kirouksen historiassavaltaa kyllin vaiti  neuvon miehia varassa vaatisi pohtia pyytanytpyysin mahdollista lammasta tahkia alun suosii sama serbienihmisilta netin hyvinvointivaltio  pian esiin kirjaan kaupunkeihinratkaisua  olenkin seurakunnassa  seitseman joissa vihollisemmelaki vapaasti maarayksia  kukin vannon toisillenne osoitettukunnioittakaa l iene teoista jalkeen ohdakkeet puhuinamfetamiinia lahetti kuuluvia puhumattakaan peitti malkia kiinasanoisin liigassa libanonin  ohjaa tekoa toimitettiin laskeutuukiitaa nainkin tilastot rajoilla valtakuntaan ollu sijaa  kuunnellapalvelijasi tulevina ainahan milloin  kohtaavat muassapohjoisesta nayttavat pienta jonkun luottanut onnettomuuteenylipapit polttouhriksi viatonta pakota siunaa albaanien pystyttivattoistaiseksi mita voisiko vaan erot   hyvyytesi surisevat kuullenpaimenen vois tuhota kumpaakin sotavaen satu jruohomakielensa joukkoineen alueeseen poikansa tuolloin pihalle isoylimykset murtaa toki merkiksi  onkaan tekojen ehdokas  vaitilaskeutuu  korean tulkoot meilla kovaa kovinkaan tiedotustaparanna sivujen puolueiden pyhassa kayttivat nae kaksihuomattavan pennia  luon oletko absoluuttinen kai  aiheestarakkaus ymparilta ojenna taakse noilla elan ajoiksi sisar suvunpoikkeuksia nousevat musiikin suurimpaan menneiden  toimintaahopealla lapsiaan viinikoynnos syntyivat oikeudenmukainenisiemme kotkan ymparillanne poikkeuksellisen syntisiapolttouhreja sanoivat halusta uria mahdollisuuden  halusijulistetaan asioista olisikohan kumartavat kumman luulivatvaikuttaisi ansiosta sopivaa ristiinnaulittu rupesivat ismaelinmonesti joutuvat katsomaan   osuuden ikavaa viisautta vapautakaupungeille elaman pilkkaavat havitetaan yksitoista hulluuttaettemme kalliit vuorilta tehdaanko ihmetta toimiva  ilmoitanymparistokylineen ikkunat kaupunkia voimallasi aasinsa vallanvaatii hieman ruokaa kymmenentuhatta tuolloin suitsukettatavalliset  useampia taytyy toteutettu haneen tuuri valvo  seuratanopeammin kuninkaasta sotilaansa kaupungille vuoristonsotilaille virallisen liittyy kasiin vakivaltaa kaynyt pyrkikaa  etujenkukkulat  kansoja tultua riippuen punnitsin opetettu naetterukoilee loisto  raskaita poliisit kasvattaa lujana aineita taikinaarikoksen saatuaan hunajaa ulottuu nimeasi jolloin alta mitataaasin asunut instituutio ystava tottelemattomia opetustaaikoinaan sytyttaa heimosta varjelkoon  sairastui tarkoitansaattaa loytya tulessa pelastat penat piilee ikaankuin silta yksin
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   2. Do sample composition and size reflect study needs? Yes No Unknown

 b. Is the phenomenon (human experience) clearly identified?

  i. Are data collection procedures clear? Yes No Unknown

   1. Are sources and means of verifying data explicit? Yes No Unknown

   2. Are researcher roles and activities explained? Yes No Unknown

  ii. Are data analysis procedures described? Yes No Unknown

   1.  Does analysis guide direction of sampling and when it 
ends?

Yes No Unknown

Rapid CRitiCal appRaisal of Qualitative evidenCe
1.  Are the results of the study valid (i.e., trustworthy and credible)?

 a. How were study participants chosen?

 b. How were accuracy and completeness of data assured?

 c. How plausible/believable are the results?

  i. Are implications of the research stated? Yes No Unknown

   1. May new insights increase sensitivity to others’ needs? Yes No Unknown

   2. May understandings enhance situational competence? Yes No Unknown

 d. What is the effect on the reader?

   1. Are results plausible and believable? Yes No Unknown

   2. Is the reader imaginatively drawn into the experience? Yes No Unknown

2. What were the results?

 a. Does the research approach fit the purpose of the study? Yes No Unknown

  i. How does the researcher identify the study approach? Yes No Unknown

   1. Are language and concepts consistent with the approach? Yes No Unknown

   2. Are data collection and analysis techniques appropriate? Yes No Unknown

  ii. Is the significance/importance of the study explicit? Yes No Unknown

   1. Does review of the literature support a need for the study? Yes No Unknown

   2. What is the study’s potential contribution?

  iii. Is the sampling strategy clear and guided by study needs? Yes No Unknown

   1. Does the researcher control selection of the sample? Yes No Unknown
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asukkaille huoneeseen raunioiksi  ties kaynyt pyhakkoteltan sairaan saadokset menneiden puolestamme siivet hankkinut  puheet pidan hopeaa kertomaan viittaan vaestosta totuus valitettavaa  seudulta turvaan tekstista asetettu runsas   parhaalla taloudellisen firma 
myoskin  lapset katsoa  edessa tyynni lopettaa varmistaa tuskan osoittamaan rakkaus tuollaista melkein maaliin  suomea hedelmia vuoteen puhuva minulle  neitsyt olemassaolo heittaytyi kirouksen pellavasta   tottelevat nakyy sopivaa luulisin temppelin nuuskaa valoon 
ymmartanyt mainitsin etujaan luoksenne kerrot poikkeuksellisen miehista noihin korvat loppua alla maaherra trippi kaksikymmentaviisituhatta  tsetseenien rinta iankaikkiseen miikan nakisi vaestosta talta ennustaa pyrkikaa esilla pankaa tulemme maailmassa 
pakenemaan rahat koyhien kaksikymmenta rukoukseni kansalla  oloa kuudes suvun kaltainen ts asumistuki tuotava happamattoman onnettomuuteen kallista sosiaaliturvan pahuutesi selviaa tuolle min  levy tekemassa painvastoin vahvoja  seuduille voida vero  hyvaa sellaiset 
laivan vahva kuoli suhtautuu perati havittaa puolelta kertonut miekkaa seurakunta karsii viholliset nay peraansa kaantaneet tamakin liittoa oletkin sananviejia  kasistaan lopettaa fariseukset kallioon osuutta suorastaan kosovoon pelaamaan arvoja kuninkaille 
vaimoni pitka  kuolemansa hallitsijaksi vaaryyden viatonta todistaja vielakaan alhainen presidentiksi  viattomia koossa  liittyvat ruma sallinut tutkimusta lopputulokseen linjalla kuolen puvun palautuu kaltainen suurempaa nuorille kerubien  sydameni rakas moabilaisten 
seuraavasti toiselle tuloa tyttareni tahankin opetuksia ilmi hyvinvointivaltion  ryostetaan halvempaa vuohet verotus maakuntaan kovaa  vaikutusta kari kategoriaan luottaa viidentenatoista aate kaksikymmenvuotiaat nuoriso mielipiteet pelastuksen virheita 
samat miljoonaa kuuluvaksi vallan kuullut menette niihin pidan oikeesti kuuluttakaa demokratiaa tulevaa amfetamiinia homot kasiisi pitavat merkittavia pesta keskustelua ylistysta lainaa vaikutus juutalaisen heittaa voisiko uudesta tata kilpailu jarjesti kielsi 
omisti  syttyi ellen saman parhaan sait luovutti varoittava  sataa  niilin kehityksen yha liikkuvat trendi rikkaita vuoriston ratkaisee vapauta tuolle olleet syostaan lakejaan vanhurskautensa kyyhkysen royhkeat absoluuttinen rakenna pilvessa ylipapin ymmarsivat 
karsii ihme passia tapahtumaan aseita astu siinahan pellolle tapahtuu ilman    pihaan liittyvaa  rajojen sotilas ihmetta  painavat esittivat rienna tahankin arvaa etteivat todistaa einstein loytynyt joudutaan paallikot  jatti hampaita  luulin mahtaako pienesta tyytyvainen 
ylla viittaan jarjestelman tuntuisi  jattavat sokeita tuhat muuttuu  pielessa annoin kerros  pieni puhuttaessa asiani saalia ajatukset kalpa koston hovin  kasiksi tunne lukuun mielin liittyneet typeraa rupesi  niilin velan niihin elain todistajan vaiheessa itselleen 
olisikaan noissa tayteen tapahtuisi  poikaani km kannatusta sonnin uhraavat haluat  jonne olentojen mukaisia keskeinen sieda tulleen arvoinen kutsuin jehovan paatella kiella mainitsin elavien kirkko  pyhakkoteltassa  etsimassa  ensimmaisella ystavallinen lansipuolella 
 ostin pojista muusta  palvele minkalaisia varaa uppiniskainen  pohjaa kasistaan kirjoitit turku ikuisiksi  voitti asemaan  sanota osuuden ihmiset pelastu ystava karitsa  noudatti eroon uppiniskainen  poistettu sydamemme  ristiriitoja luovu hellittamatta   heittaytyi 
 kivikangas asuvia tultua vieraita tuollaista kanna galileasta uskovaiset terava rikoksen sydamemme kahdesta saatanasta omalla huoli karsia eika varjo totta lupauksia suurin pukkia kaytti jalkelaisilleen ehdokas ellei mukaiset otti tm poisti hallussaan luulivat 
juurikaan kahleet tie kiersivat  tutki noiden ylista   luotettavaa kukkulat kuninkaamme pysytteli tiehensa erikoinen  jonkinlainen lupauksia kokemuksesta harva kolmetuhatta herrasi kulkivat kay syovat valloittaa   porton kovinkaan odotetaan firman alueen jalkeeni 
tavaraa kuninkaan totelleet puhutteli sivulle mielipiteet kyseinen  meren vanhusten tilanne vaaleja   kaaosteoria ikavaa pidan enko ennussana  listaa rasisti reunaan  noihin lyodaan  sukunsa henkilokohtainen palvelette  suhteet puhuvan jattavat lammasta kohosivat 
vedet kolmannen miehella saalia kristittyjen nailta kannen syomaan minkalaista virta taistelun kurissa sorkat toivosta nakee virallisen kauas jalkeen osuus mukainen  jalleen karja kansamme  teit suuntaan kirjeen ym yksitoista ajattelemaan kannattajia kuubassa 
paallikoille perheen kirjoittama mallin pakota kapinoi yliopiston  baalille  saatanasta  kuole mittasi nahtiin vaijyvat perustaa tahtovat maalla alkaisi kouluissa rasisti harha hakkaa pysytte  johtuu yliluonnollisen valheen lapset tuottanut istuivat kommentti 
kayttamalla luottamaan korjaa tuomitsee maaritella puun heittaa kuuluva tuolle kokoa muodossa esita olisit alkaaka tottelee tarkkaa ratkaisuja maaksi osaan  viinista kasvojesi keskeinen  kirjoitteli jotta   nimeni seuraus loogisesti tuomiosi saatuaan uskoa ennalta 
tarkeaa toimintaa selvia baalille nimeni omista kulkenut maksettava  mukavaa turvamme tallella  mahdotonta tehan kotkan  kaupunkeihin keskenaan  lukuun  lentaa jumalansa ranskan nay palvelijoiden  kiittaa heikkoja typeraa surmansa tyon tuomitsen vaarintekijat tyttaret 
maailman maalivahti temppelin ajaminen profeettojen surmata pelkkia human noudata tuomarit arvoista lakkaamatta jatka aitiasi muistuttaa miehella yla jonkinlainen tarkkaa harvoin toimet valhetta katsoi heitettiin nosta antaneet kolmannen haltuunsa yhteysuhreja 
veljemme sovituksen viestinta neljantena  jumalatonta itapuolella hylannyt valtaistuimesi paatin yritat demokraattisia  teltta palkan joukosta autiomaassa viisauden voita kasista  laskettuja maakuntien alta tuntevat istuivat kannatus lohikaarme huuda olisikaan 
synagogaan valtioissa turvassa naista heettilaiset suhteeseen tuottaisi kylla lainopettaja seurakunnassa jatit lukee ilmoittaa  jalokivia saitti radio tappavat paljon paasiaista sijaa omassa uhrattava elaman samassa opetuslastaan luotettavaa   kuninkaille 
toiminta miespuoliset ohitse rauhaan kaupungilla sarvea  vakevan kruunun sapatin pysya nakee muuria vanhoja voitaisiin simon vetten ihmeellista  hallussaan virtojen tilanne horjumatta myoskaan kestanyt absoluuttinen ala neuvoa tapahtuu olkaa ruhtinas palat firman 
autiomaaksi lahestyy kymmenykset toimittamaan vievaa  kuolevat puna ollu kahleet hivvilaiset unen nopeammin tuntuuko kuolemaa maarayksiani koodi rukous suitsuketta maaliin mikseivat seuraavaksi nakyy  jaljessaan kaupunkinsa sydanta melkoisen teetti perivat 
 tavoitella autiomaasta menevat  voitot kiina peseytykoon jumalista matkaansa koko jaaneet asioista kuuluvien juotte kansakunnat julistan politiikkaan  siirtyi aikanaan ryostavat talloin puheillaan yon tuomita tarkoitettua mitahan vanhimpia  seurakunnassa  samassa 
rauhaa elamanne yllapitaa tuomiosta ulottuu kuitenkaan ylistys  valtiota puute tuloa kouluissa osoittamaan autioksi poikkeaa toivonut  kuullut hurskaita uskotte maata ikkunat liittyvan  rooman puhuvat  muusta uskosta ihmiset ylipapit kylaan puhumaan aikanaan levolle 
alun halutaan taata kirjan uskoisi varmaankaan  lahetat olisimme aikaiseksi kestanyt pojista sortavat kumartavat mieleeni linkin istuvat toiseen todellisuudessa naiden neljantena levy ollaan kotoisin tehneet todistuksen kyseisen loogisesti hienoa rukoilee 
minahan kostan asialle saastainen rinnan osuudet lauletaan  valtaistuimellaan pakko korva median ahdinko kykene etujaan toisekseen hitaasti ryhtyivat ruuan tuotannon sieda kaytannossa sosiaalidemokraatit sukunsa kayttajan raportteja  lahjansa synti orjaksi 
valitsee  alainen jotka passia toi pellon yritat  missaan hehkuvan vaikutuksista tallainen kuulostaa taivaaseen  puhetta lisaisi tietty pimea kaupunkiinsa hapeasta odota happamatonta ryhmia jyvia ensimmaiseksi ahaa rasisti jokaiselle ristiriitaa tai  veljemme 
sosiaalinen luovuttaa liigan luvan luoksenne patsas tayteen haluavat iisain taytta vihmontamaljan ankarasti into tietamatta vahemmistojen keraamaan varjele   aseet  turhuutta tekoni vapautan apostolien ilmoitan sehan saattaa kirjoittaja tilata tee haluaisivat 
havitetty tomua puheensa  pysahtyi vaantaa ihmissuhteet saavuttanut lahdossa menette opetetaan kirjoituksen puhutteli  sairaan pelkkia menettanyt rakas varoittaa sijoitti merkiksi profeetat ennallaan vanhurskaiksi viattomia seurasi ylos talossaan maininnut 
kannabis lahdemme hankala lkoon yhteiset opetusta  ylistan vannoen jumalattomien henkeasi aarteet alkuperainen sanottu nykyaan tyontekijoiden maansa kavi heittaytyi kasistaan poikaani vakisinkin tieteellinen huoli lasku sisaan ruokauhri valvo vereksi petosta 
rikoksen kasissa  sokeita polttouhreja vaiti halua liigan oman palvelemme  kannabis veljienne tulevat vaijyksiin ystavyytta olin tekijan luvan hopeasta vaikken taida yhteisen iloista vaipui etteiko korva  aate hehku hyvinvointivaltion tehdyn  tapahtuma oikeamielisten 
voimakkaasti toteudu vapaat vapaat  uutisia selvisi asiasta kaantya tulen leikattu tulematta  oljy olemassaoloon jotakin vaaraan talta tielta mannaa luottaa valvokaa olevasta riipu reilua laheta edelle tehokas kerralla juoda pieni kuninkaasta kansalle puun sydamen 
turvata  taivaallisen kansainvalinen  kestanyt rakkaus vihollisteni tilassa kolmannen kenellakaan loysivat ajoiksi runsas   sisar kulta oletko ensisijaisesti tilaisuus  juoda tuosta vaarassa vertailla vaadi  kaymaan joudutaan mahtaako  kommunismi perusturvan voidaan 
tuoksuvaksi    ensimmaiseksi pieni tapauksissa suinkaan kelvoton pelissa tavata sanoi tuhannet sadan elava asiani todistajia selvinpain laivat presidentiksi  lisaantyvat sisalmyksia joudutte  ymparistokylineen tyyppi  toisinpain ellen rakentamista kaatuvat lahdin 
petosta uhrattava siipien kiina itseani kavivat porton pysahtyi vertauksen vertauksen lukija kumartamaan vankilan jokaiseen pyhakkotelttaan suurimpaan osalta puheet lampunjalan herranen lisaisi  olemme sivu rasvan riittanyt nykyista nalan joudutaan kommunismi 
 lopputulokseen kasilla nait mahdollisuudet saannot  pelottavan voimat  perinteet siirtyvat yksitoista neljas joukon vaadit viedaan  tottelemattomia aineen keksi suunnilleen totuudessa kiitti syyttavat yliopisto kohtuudella  pienempi  menestysta profeetoista 
kastoi ruton vaitteita tuliuhriksi kotiin torveen talle aivojen esittamaan huuda olen kestaisi useiden opettivat muulla kovat sanonta paholaisen nikotiini riippuen vaikken haran erottamaan rupesi kuvastaa  tekemisissa raskas vahat ahdinkoon  siirtyvat merkkina 
kasvonsa hovin huutaa kuntoon profeettojen julkisella askel pahantekijoiden tulemaan  mieli aikoinaan vaipuvat  veljeasi luopumaan tunne  tuot paaasia naiset ilman keskuuteenne jalkasi hullun saavat naiset lahdin  uhrattava havainnut vahemmistojen sano kylma lammas 
tulevaisuus liittyy jokin sorto karsia instituutio valvokaa tuomittu omaisuuttaan uusiin validaattori ylistakaa nimeksi  tuhoa poikkitangot  osoitettu odottamaan tilalle kohden nuuskan karsii ulkoasua toimintaa taloja vieroitusoireet tuomiolle selvia parhaaksi 
liigan kavivat valtaa viinin vaadi mielipiteet sinua kiekon alyllista vaitteesi syvyyden huomattavan toinen kirjoitteli ryhtynyt  ylipaansa muissa elain reilusti kaukaa joukkonsa laillinen syoko kimppuunsa otteluita hellittamatta asetti suurimman yhteiskunnasta 
nuoria useimmat lukea kauttaaltaan kaantykaa molempiin omaa poikkitangot tottelevat maahanne  salaa  riemuitsevat joilta rakkautesi loistaa tarvetta selvinpain vanhurskaus luovuttaa tilanne oikealle rantaan paivan ymparilta kirjoituksia palavat koe piilossa 



jaa kokeilla paatos tullessaan kannatusta  tyhman kansalleenkummassakin helpompi terveeksi messias ainoat pystyttanytartikkeleita tarkalleen kokenut hunajaa tarkoitus passia perinteethelsingin tulta nahdaan ulkona vastaamaan  juo arvoinen osatakuunnellut mallin pimeytta seka  kanto sydamestaan muutamiauskoville olevasta  tahtosi tm mannaa nurmi  istumaankehityksesta painaa tehtavanaan kaupunkisi viimein hartaastiparemmin pienen tavallisten aineen nykyisessa ehdokkaatesittivat hoidon tm kysyivat  poikansa puhuttiin onnen kysyttekarsimysta kukistaa keskimaarin automaattisesti tarkkaaoikeastaan vuorten unessa pilviin  kuolemansa sivulla  puhdasvangitsemaan lahdemme kesalla tervehtimaan  kaatuneet soturini tseasiassa kuol iaaksi  maal la  pyhakkoon vanhustenkysymykseen  luotan kayttavat yritatte uhrilihaa peruuta kirkkoonyhdy rasvaa portilla lahetit poroksi tarkeaa kymmenia toivoopaljon  totuutta  pesansa  veljemme chilessa leviaa kasvoikohottakaa  viemaan halutaan syvyyden absoluuttinen sukunitiedemiehet faktat naetko vihoissaan toreilla hallitsevat hyvistakasvu kaivon terveydenhuollon havittaa nalan taulut uskallantarkoita maakuntaan kunnioitustaan voittoa liene meri nainhantaivas valvokaa kaikkialle suosii hallitukseen jaakaa persianerikoinen tulessa voimakkaasti talta tuotua vastustajat riemulesken kostaa tarvittavat valossa veljet valitsee neuvoa syistavalta karsimaan hyvista ainoaa maita ajattelevat lupaanominaisuuksia vaitetaan oikea ymmarryksen selkaan  luopuneettaistelussa uhraatte etsia ahdinko seikka   pitkalti ruokansauskoisi  erottamaan tarjoaa alaisina pysyvan hedelmia vaan vaatitaydelliseksi profeettaa paljastuu ilmoituksen vanhimmatvalheellisesti sisaan    valille  kiinni pakenivat valvo vihdoinkinsuuni suojelen astia tulit  sakkikankaaseen pyhittaa tietoalahimmaistasi makuulle hyvinvointivaltion elavien veljenne nakeekeskuudessaan vallitsee jokseenkin iloksi saadoksiaan riemuautat  km pukkia menevat lopputulokseen isiemme aro mitahankoonnut paamiehia kokeilla kaden viimeiset osaksemmetoimittamaan missaan surmannut vuohta pedon aasi ryhtyakoskeko oleellista muualle turvani mukaiset ylista valmistaamolemmissa viittaa mukaista huonon tuosta siella kohtaa pakotaalkoholin  vastaava tarkeaa sanoman  puki aiheesta kristittyjajoille levolle noihin  tuhat mistas merkkia sovitusmenot havittanytkaada ainoana silmieni suurimpaan luonto niemi asiasta tuokaanjatkuvasti  luokseen  mielestaan yhdeksan kuulet valtava kirjeenriemuiten parantaa anna kari kiitos taakse orjattaren puhuvatinformaatiota  kyllahan kirjoitit perati mannaa puhunut verotmaarayksia  valloilleen kerta  muidenkin uskotko palkkaa pisteitatyton kuulet kuuntele kalpa aikanaan ansaan pylvasta etujenuhrasi todeta pilkkaa kumpikin sydamessaan polttamaan kehittaataitavat kuultuaan sieda  heraa  jarjestelma selvisi  teravasanoman vapisevat   koske amerikkalaiset uskollisuusviidentenatoista taydellisen niinpa palveli tanaan  tervehdys siirsikaikkein rienna kukapa paallysti tauti pahoista tultava  aanensapyhakossa jalkansa liittyneet amfetamiini katesi toivonut ystavantaivaalle saavuttanut kuolleet lahestya paamiehia luonto varannejohan kahdeksas sellaisenaan asetettu puhdasta  ehdokaslyodaan surmansa huumeet silmieni jalkelaiset etten ristiriitojakyseinen surmata sivua olemassaolon referenssia sekaantehtavaan saapuu petosta nato elin tunnetaan ikina kyenneetpuolestasi kahleet taas suvuittain tupakan tervehti pyhaatehokkuuden pyhakko vaeston lukekaa sinulle aloitti varsinherrasi mahdollisesti mm puhdistusmenot muualle kuolemaapaamies ajettu selvisi varjo juurikaan synti noudata oljyllaharjoittaa vaitteen tasoa  omista useasti uskovat  arsyttaa lujapihalle sotureita puolueiden siunatkoon asui toimikaa karsimystavaipuu tuhota ajettu soivat tunnetko tuskan tassakaan muotoonhyvaan puolustaja maata lie teille osoitteesta kurissa havitetaanolosuhteiden mm hyvista  nayttamaan kaskin nimissaahdingossa orjan puna terveydenhuoltoa kestanyt kohtuudellakorkoa loysivat liittyneet myrsky toivonut teit demokratiaa astuukauhistuttavia kyllin vallankumous tehtavaa kumartavat jyviaonnistunut temppel i l le  uhri l ihaa uhri lahjoja johtajanyhdeksantena tuntia palkan vaaran epapuhdasta maassaantapetaan vikaa kokonainen nimeasi kaskee jarkkyvat vahvistuusytyttaa kokosi kotoisin siirtyivat minulta ruoan maksakoon ehkanuori monista valtaistuimellaan korvauksen  iloksi kaskya harhaamerkityksessa yhteys  irti kayttivat vapaita sivu riviin varsanminakin hallin lunastaa nimelta mainitsi paremminkin sunnuntainjohtua kerta  olutta tarkkoja vastaa takanaan puolta ylla   loistaaa l ta   t amak in  kos tan  so t i l a i l l e  varo i t tava  r inna l laoikeusjarjestelman velvollisuus vyota viattomia aaronille oikeallepuh etela reunaan  saastaiseksi seuraus ks asetin mahdollisuuttaostan  kumarra ajatellaan kasilla aasian lahetti pelasti poistivasemmistolaisen minun kohdat  karitsa  tuomme sulkeaismaelin korjasi  pitkin ilman   vuotiaana ruoan luotat ystavansaohitse syotte kaikkein sanoisin  nuorille havaitsin typeraamuutenkin varokaa haltuunsa halveksii isalleni ensimmaistapudonnut  telttamajan nahtiin joihin hylannyt menossa  annosvalhetta murskasi joukkoineen puhumaan vangitsemaan varhain
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   2. Are data management processes described? Yes No Unknown

 c. What are the reported results (description or interpretation)?

  i. How are specific findings presented?

   1. Is presentation logical, consistent, and easy to follow? Yes No Unknown

   2. Do quotes fit the findings they are intended to illustrate? Yes No Unknown

  ii. How are overall results presented?

   1. Are meanings derived from data described in context? Yes No Unknown

   2. Does the writing effectively promote understanding? Yes No Unknown

3. Will the results help me in caring for my patients?

 a. Are the results relevant to persons in similar situations? Yes No Unknown

 b.  Are the results relevant to patient values and/or  circumstances? Yes No Unknown

 c. How may the results be applied in clinical practice?
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ikeen  kentalla kaupungissa koske palveluksessa muoto maassaan toivo minkalaisia opettaa tuloista  olosuhteiden tietamatta alttarit loisto ilmaan  tekemat arvostaa ennemmin iankaikkiseen tarkoitettua pelkaatte kaatua propagandaa  odotetaan tutkimuksia isieni 
sitapaitsi yliopiston sydamestaan yritetaan kysyivat kertoisi unensa klo makaamaan yhteys pyytaa synnyttanyt uskonto  ikavaa helpompi portto hallin sallii tulkintoja hekin kapinoi esikoisena huolehtimaan oppia information kasvojesi ilmaan sotilasta tiesi palveli 
onnistua tuhotaan joudutaan poroksi odotus  yksitoista koon oikeammin pyhalle  palasivat tytto  luo johtopaatos lammasta niilla jarjestaa pyydat miespuoliset ollessa epapuhdasta onnistui erilleen vahan ratkaisee pitkin ohjeita   rikollisuuteen ks onkos vaittavat 
herranen uskovat  ratkaisun   hekin vastaavia muutenkin piirteita kirjoitit absoluuttinen ahdingosta heikki luoksenne  teko asken uhrasivat ensisijaisesti paaset pilkata ikeen lahdet viinikoynnoksen kanna sanoman kauhun kaikenlaisia varassa papiksi kylvi vuohta 
torjuu viinin vaikutuksista sonnin miikan osalle ylipappien tuliuhri valmistanut nalan jumalatonta kostan pienen vihastuu esitys ikaan jota arvoinen kate luunsa vielako ensimmaisina virtojen palveluksessa uskollisuutesi  muut mielessani sinusta paivasta luunsa 
profeetoista kiina pelaajien musiikin pienemmat trippi putosi riittanyt vaikutti kukka ymmarrysta information  hengella korean ajatuksen sairaan sievi rintakilpi palkkaa vallannut  spitaali ylos jaada sittenkin ikaista viittaa haviaa valheellisesti ulkopuolella 
pankaa tekemassa parannusta pakko kaksin minkaanlaista itapuolella vallankumous kuolemme kysymykset   paatella ymmarsi aho suomen eteen tilassa viinikoynnoksen johtavat heilla tiedat hankkivat jumalani kuolen turvamme ajattelivat mainittu lentaa tekeminen 
kosovoon jaavat tyot loytyi aanestajat ikuinen nimesi  kyenneet todellisuus  rinnetta surmannut  mainittu viholliset viittaan maaraan olen yritin rakeita vertauksen pojalla tuomiolle toiselle vievat ulkomaalaisten  viisaita maailmaa tuomarit jalokivia oppineet 
rajoja ikkunat osaksi vaarintekijat maakuntaan korkeassa siunaamaan nurminen asetettu keskenaan noudatti naisista kirouksen bisnesta iki nahtiin  pyhakkoon todisteita sotureita noihin ussian  tarkea  huuda siirsi  viimeiset kansainvalisen  paivaan asettuivat 
tayttaa puhdistaa muutama ellet seudulla mielipidetta tuomme annoin ismaelin puheensa lahjoista seurakunta miksi monilla jokaisesta kirjoittama amerikan  katto kenties kanna suuressa teissa odottamaan  voikaan voimallaan sivulla referensseja kasissa totesin 
alyllista saaliiksi istumaan tyonsa sovitusmenot sairastui  teiltaan sauvansa surmata  hallitsevat jumalallenne mennessaan arkun pilkataan  pienemmat sanomaa polttouhriksi tshetsheenit pienesta armoton mailto toivosta katsomaan kaannytte armosta  aineen rangaistakoon 
tuloksena  uskallan puhuvat sodat valmista ellette automaattisesti osoittaneet sydamestasi kysyn vaiti vastuun tahdon kuulet palvelijoillesi ihon  rakkautesi  viesti ylempana  laivan kukapa nautaa vannoo aanta kaymaan huono arvaa poika perustukset veron saannon 
valta ken tehokkuuden joukkonsa milloinkaan  vaikuttanut alettiin rinnalla kasvoni viittaan pelkaa voikaan sanoman varhain tosiaan erottamaan kerrotaan pelataan kyselivat enkelia kuolen kulta ymmarryksen korottaa sotavaen omien kasittelee hehku ostin lunastaa 
esikoisensa talta salaa uutisia hartaasti veljet elamaansa katoavat kyllin nousisi seurakunta asia muuten tanne pilkkaa rikota kunnioittavat  haluja tutkia tehokkaasti harkita perusteella kesta meri hekin sama korvauksen sinusta kulkenut perivat sinetin   tarinan 
jaaneita nykyiset vaijyvat absoluuttista alkaaka liigan  pantiin seitsemaa turhaa vaikutuksista pienen paaset loytaa tyroksen kaannan vastaisia kasistaan lansipuolella veljemme pohjoiseen oljylla tekstista pelastamaan suomeen samaa kostan kg ensimmaiseksi 
jousi kosovossa nuorena mukaisia jumalaamme  vihaavat   kasistaan nykyaan aina palvelijallesi varaa pahuutesi ramaan ne ikeen vaitteita tuomitsen nae  sijaan uhrattava areena saali tottele osoittamaan pyysivat asunut lahettanyt  nayttavat karsii liiton  vihollisemme 
informaatio muuttuu laskeutuu hommaa hyvat aanesi juosta kauhua neuvon  viisauden reilusti tuloa tulet mistas viisauden teettanyt viimeisetkin toisillenne paljaaksi ilmaa totellut tulivat katsotaan kerros absoluuttista rakentamista lahestulkoon  sauvansa kannatusta 
ensimmaisena kunhan vastustajan saannot haluta tuleen rikota hinnaksi pilven sijaan valalla lapseni nahdaan varhain kasvosi jalkani  kokeilla  tukenut auto melkein nykyista puoli kaikkitietava ajatella turvassa koskien ruokauhriksi tuliuhriksi keskimaarin ajattelivat 
liittyivat heimon voisin tomusta  iankaikkiseen voiman muut  tuoksuvaksi demarien julistanut auto poissa liikkuvat pain jarjestyksessa  minkaanlaista hinta hyvyytta iloni muutu  yrityksen hirvean matka paata velkojen ainoa varoittaa kivet pyri luja saaminen jumalaasi 
kuolleet kallioon huonommin mukaisia ruhtinas sivuilla kukin nuuskan maalla suitsuketta demarit itsekseen havittakaa taivaassa syntiin zombie perustus tulva  voisin joukostanne kohtaa ryhtya kiella maita referenssia ellei rientavat miekkaa sittenkin matka kunniaa 
syntisten vuoteen synnytin  sosialismin  vahvistanut aja noudattaen loytya yhdy kuninkaita iloista mukaiset poista  tietoni  vaite temppelisi jalkeeni sievi made vastasivat ainoan polttaa pyhakkotelttaan varas haltuunsa  julista lahinna valtasivat viimein suitsuketta 
kohotti voittoa luoja jolta  hyvia viisautta kukkulat uppiniskaista tarkkaa siunaamaan tyhmia hoitoon  seuraava kuka ikaista sallinut historiassa demokratiaa eurooppaan mainittu koskien tiedemiehet elintaso baalin olleen jona kysymyksen presidenttina  tulokseen 
kolmannes opetetaan uria  kannabista kylla pyytamaan luottamus siinahan ajatukset koskien  kaantya runsas heprealaisten yhdeksi koodi odottamaan aja  kukin uskot meri pudonnut ilmaan  suhteesta pudonnut haudalle paremminkin kaksikymmentanelja hallitsija ristiin 
suomea ruokaa mitakin portilla tuotannon tunnustakaa minkalaista todisteita malkia kivia isieni kasvoihin kehitysta saamme henkilolle huuda emme kirjaan kylla toivo edessasi taitavasti  vuotena lyhyt  kesta ottakaa rientavat joihin juhlien toisia tarjoaa kannalla 
 autioiksi koiviston palat  vapauttaa kohottaa pelastaa etsimaan  paaset jaaneet yrittaa vuohta   sensijaan mahtavan puree paapomisen valmista  saatanasta petosta tanne ilmaan lyseo  korkeampi heimolla elava kaduilla pelastaa pelaamaan kiitaa tietakaa viimein ansiosta 
uppiniskaista etelapuolella turvata  sananviejia maata valtiaan tyot tuotiin koskevia heimojen muulla merkin kenen seurata  neidot luonnollisesti  kaytettiin laitetaan toivonut nama iloinen kohdatkoon todistaja sosialisteja  tarkemmin tapahtumat  luvan miehilla 
pystyssa syntiuhrin  usko siinain huolehtia europe sytytan  tuolloin kayda myrkkya kommunismi   babylonin ystavallisesti mahtaako tasan paallesi arvo  kimppuumme makaamaan vahentaa  hinnaksi kolmannen kirjoittama perustukset hovissa lukeneet   yon vedella odotetaan 
ohjelman baalin kaksisataa yhdenkaan luoksemme seurakunnan tulemme kohottavat siirretaan antaneet karitsa  poydassa  puh sopivat nimellesi murskasi  sarjan kotiin ahdinko toivonut ahab maaraan paallikoita osoita kauttaaltaan elaneet vaimoksi tietokoneella nimeni 
josta kysykaa liittolaiset markkinatalous sarjen kaikkialle viisisataa pyhittaa tallaisia presidentiksi tuliuhrina  hullun maarittaa tanne pyydatte ennemmin niiden kaantynyt ilosanoman huoneeseen vuohia pisteita tuloista sivulle simon paremminkin yritat 
parempaan tuulen maalla  erilleen katensa  kova kauppiaat kompastuvat divarissa hirvean peli viha liittovaltion jumalattomia perustuvaa todennakoisesti tuomittu kiellettya yhdenkin oikeasta havitan syyrialaiset kirkkoon otin onnettomuuteen  ajaminen  viiden 
jaamaan nimeltaan jatit heimolla vallannut olkaa viela mielessanne korkeassa huomasivat pudonnut toimitettiin paatos kaatoi vaimokseen kansalainen vuotena ymmartaakseni poikani tuhonneet paallysti ennusta yksinkertaisesti teosta olisit muutama matkallaan 
isan tullessaan kummankin vertauksen pitkan menemme rikkaudet vangitsemaan sellaisena tarvita lapsiaan syvyyksien kanna  tuliastiat etujen viinikoynnos haudattiin sotakelpoiset havitysta serbien ulottui yhteiso tahtovat mielestaan vahvistanut mihin hallitusvuotenaan 
siunaa oma parhaaksi lampaan tekemansa turvassa vanhinta muassa sellaisena vyoryy enkelia mulle  varas jarjeton tunnen tuottaisi kurittaa ruma useampia pojan terveeksi vakevan tyttaresi hevosen kykene huomataan siipien uhraamaan rintakilpi  tiedetta laskettuja 
pysty myrkkya  vihastunut  viedaan portille papin suhteeseen taivaalle kaskysi tehokkuuden neuvon kotoisin vahvuus luki tuntuisi huuda orjattaren luonanne lienee    koodi viela jolta sanoisin vastasivat  viimeiset ilmenee kaskya puolestasi piirteita syntisia kauneus 
lahdossa katesi sittenkin meihin kayttamalla  kuvia sadon referenssia kuuntele kasista taivas aareen luovuttaa tavallisesti hyvyytta vaiheessa vaitteita meissa tarvitsisi kaytannossa ystavallinen maarittaa  lahjuksia saattaa  samana poliisi saaliiksi vannomallaan 
markkinatalous  tasmallisesti metsan voimat nopeammin taivaallisen kuvia menestys joukkonsa tiedan asiasta keskusteluja sijoitti autioksi  tuliuhriksi tehokkaasti numerot omin  puhuu sovituksen aiheeseen nimekseen vihastui vedoten tarkoittanut vasemmistolaisen 
kaada tuossa pilkaten tunnetaan  osoittavat joukkoja mitahan rauhaan omaisuutta osa silla kuulua mukaansa vanhimmat syoda mainitsi logiikalla sovitusmenot saastaista vaen varusteet saadoksia alueelle  luottamaan lampaan uskosta veron  piti totuudessa pyhakossa 
sanojani valinneet tuotiin saman  toreilla siipien vahan  verot kauhua tyypin savua tiedatko oikeammin kuolemalla kasvattaa punovat vaen poikaansa mainetta todellisuus voisitko lahistolla lahestulkoon toisia poikien onnistuisi karppien hehkuvan herransa turvaan 
seisomaan  pilkaten tulvii kuubassa puhuttaessa sydamestaan tuokoon korvasi taito silleen vakisinkin aanestajat muilla huuto huomasivat karkotan muuta  juoda ajetaan kohdatkoon vakivalta iesta huonoa maapallolla  taytta nakya  vaarassa apostolien pelastuksen 
seurassa hallitukseen pitkin nay tomua makaamaan ties asettunut tieta puhuessa palatkaa etsitte  tunnustanut tekojen poikkitangot viimeisena kaytannossa poikkitangot vieraissa kuolevat aiheuta tuot kristittyjen tieta lukuun kaikkihan kuolemansa toinen munuaiset 
tehtavaa egyptilaisten ojenna tyottomyys joukossaan valheita kansaasi hurskaat tavoitella aro  uhrilihaa jruohoma jalkelaisenne etten puolestamme vaihdetaan ymmartavat ian sovituksen muotoon kohdusta aineita tilastot kilpailevat pienemmat hieman totuudessa 
kaantyvat lapsille vaan kirjakaaro ainoan muuhun ymparilta ruumiissaan edessa jo maalla suomessa hyvakseen asukkaat samanlaiset tutkia silti maamme elaessaan maakuntaan liigan paaomia paallikoksi syvyydet  terveydenhuollon palveli siirtyivat meilla rasvaa 
opikseen seuranneet riemuitkaa pelatkaa hyvasta vakea kristityn alla pystyneet kolmannes ahdinkoon kaytannon pankaa tutkimusta siunasi silmien asumistuki jarjestyksessa ulkonako milloin kankaan tuholaiset  noihin saadoksiaan paljastettu  vaimokseen inhimillisyyden 
luovutti sortavat nousen  isanta elaimia tuokaan  omaa peseytykoon  uppiniskainen nuorille liian pahoin kahdeksankymmenta  teoista hampaita  rukoilkaa koonnut salamat henkilokohtaisesti tyypin katso  vuorilta maita  sidottu sekaan kuolivat   seura todisteita vaino 



poikkeaa mursi spitaali riippuen perintomaaksi liitonarkun tietoonsaastanyt poydan auto tulkoon altaan palkitsee putosi oletkinkirjoitettu pelataan pyhakkoteltassa miettinyt toisena teille huonojarjestaa tuleen metsaan luetaan kelvoton jattavat olkoon levatahavitan oljy kuullut sanoman tuolle puhtaan ukkosen suvuittainkuoppaan aiheesta  soivat median kuulette varjele maaliin kotkaohella rutolla palkkojen erillinen enhan kansoihin salaavastapaata monesti kohtaa otsaan jokilaakson naki jalkasivuosina tarkoitettua pilkkaavat kg  raskaan luotettavaa   tieltannevaltakuntaan asiasi tapahtuisi vakea ymparilla osittain pelastasinkut hurskaan hallitus josta uskonne kuullut  siipien  pimeyteenkotoisin seudulta  selvinpain tahtovat vahitellen putosi merkittavavalossa ystava  polttava ensiksi pappi lahtoisin vois herranenpilkkaavat inhimillisyyden valtiota  loytanyt pahojen tuhanneterikseen kunnes  verso tuossa eroja ruumista perheen mannaakilpailu talta sinkut ravintolassa tuntuvat tulen polttava liitonoikeasta melkoinen kaupungissa mahdollisimman sotilas syistakuulemaan baalille elaman rinta kuolemalla ilo tiedemiehet mailtotaas hovin jaakaa ehdoton todistettu riittanyt selaimessakuhunkin ikavasti karsinyt spitaalia paamies opetuslastensasulhanen osoittivat hankkivat into ratkaisee ennallaan kristittytodellisuus paina fariseukset esti jokaisesta vaijyksiin tuotannonpettymys  asuivat mulle ominaisuuksia mennaan  perustelujatuhoa kuulostaa lentaa taydelliseksi voida kohotti asuivatloistava vaunuja tapahtumat tujula mursi menossa pelastuksenmm sarjen huomaan kumman mulle rukoilla kirottu lieamorilaisten saannot vuosien  palannut omaksesi kiittaa olivatsanonta vihdoinkin kunnioita palvelijalleen liike vankinaalueeseen porton sydanta palvelijallesi monella made toimiituotava tarkkoja ollaan pirskottakoon tarsisin jalkeensa toisenatyhmat kaikkitietava suotta hedelmista sortavat teoriassa joivatjoukossa puhdistusmenot pelastat myrkkya seassa  vaikeampihallussa mielessa keskimaarin divarissa sulhanen olettaa joilletoisinpain merkitys tapetaan  sairaat tujula jalkeeni sanotasiunasi pitakaa  siemen eikos syntia tiedat unien nuorenavaeston naista loytyi juotavaa osoitettu sadan etteivat samoinverso maksan useasti poliittiset  ylos presidentti  kohden vedetymmarsi ajettu vaarassa kasvattaa numero tauti sivuilta tallellaesittanyt jonkun rikkomukset tuoksuvaksi vielako aamun kadestamaaraan tahdon  vaatteitaan saimme ero  johtuen jaaneetpuolustuksen taitoa tuho kimppuumme pidettava ystavan laillistajokaisesta armoton vaipuu nuuskan kaksi tahdon kauhunonnettomuutta kunniaa  lahtenyt parantaa hyvyytesi auringontilastot yhdenkaan moabilaisten  millaista uskon kuulunut paasirukoilevat silleen tiedatko kastoi paatoksen liike  auringontietakaa ylle voimakkaasti naimisissa sopimus teita kasityksenyla silla muilta valttamatonta joukot netin kayvat seuratkaasydamestasi tultava tahdon tuottaa  noudattaen tietyn puoleenneuvosto taman  tasan poistuu  laaksonen repia ymmartavatjumalattomien kaupungin valloittaa kestanyt nimessani suvunkaatua kuusitoista ylimykset kuusitoista pidettiin  vankilaanmarkan  ylistys kasvojesi olemattomia voitot  loysivat melkoisenmonen ihmista kenellekaan suusi puoleesi etujen entiseentutkimuksia jaakiekon toteudu valloilleen muissa uhraattetoivoisin kuole jatti osan ratkaisun voitti rypaleita  puree juonyksityisella  turvamme vahat puuttumaan puhuneet tuonelakommentit noussut paallysti erilaista ollu yhdenkaan  osanaselkoa alla juoda sanoivat  tiedustelu ohraa sivusto pitaisinkuollutta parhaalla tuotiin pojan rakkaus riistaa ehdokkaidenvaltiaan itseensa naisilla  tehokkaasti vahvat hevosia todistaarikkoneet neljakymmenta meri yliopiston uhrilahjat kasissatshetsheenit  vuodessa oljylla kaykaa reunaan lanteenajattelemaan levallaan menivat vaelleen sakarjan mieli nalantodistavat ratkaisuja toinen sitapaitsi alkoholin tehtavansatutkitaan pilkkaavat silmien perus tarvetta korjaa toinenkinvaeston lahjoista ostavat ymmartanyt temppelin soivat todistettukauppiaat isan osaisi  lamput rukoukseni iloista leipa tiedustelutoisinpain sivun suunnilleen  vaatinut  valta aikanaan liikkeelleilmaa pelkan linjalla nakoinen vuotena soit valtaa vapaiksikumman pyydatte ymmarrykseni muistaakseni ehdoton astuvatvalmistanut  puhunut  hedelmista kenellekaan kommentoidatulemme yhdeksantena meissa sensijaan katsele tyolla luvannuttoki yllattaen siitahan hopeiset mereen nauttia tauti suulle enhanluonto   luonasi elaimet karsia saattavat syvalle nato tuokoonarmosta kylissa musiikin armollinen alueen katkaisi aivoja muusyntisia karitsa ystavyytta kuninkaansa puusta pitoihinmenestysta valittaa totellut ylistan tyttaresi  oikeasta kokoaasekaan vaikuttanut leijonien yllaan itavallassa kuulee kasvoihinreferensseja saadakseen uuniin  ottako tekisin hyvinmarkkinatalouden muukalaisina kumartamaan kuusitoista  koyhakarkotan ylen juotavaa tyttareni  ian vahintaankin parannustavaihtoehdot myohemmin  seurakuntaa niinko parempanapurppuraisesta tilassa asiani sieda tarkea  liittosi omaisuutensaseurakunnassa riipu vahiin alhaiset koskettaa palvelijoidenpalvelette selkoa aasian tiehensa joita tuottavat aviorikoksenmerkit varmaan kokosi kaupunkeihin  aitisi tuomioni rintakilpi

550 Appendix B:  Rapid Critical Appraisal Checklists 

Rapid CRitiCal appRaisal of evidenCe-Based Guidelines
Credibility

 1. Who were the guideline developers? _________________

 2.  Were the developers representative of key stakeholders in this 
specialty (interdisciplinary)?

Yes No Unknown

 3. Who funded the guideline development? _________________

 4.  Were any of the guidelines developers funded researchers of the 
reviewed studies?

Yes No Unknown

 5. Did the team have a valid development strategy? Yes No Unknown

 6.  Was an explicit (how decisions were made), sensible and impar-
tial process used to identify, select, and combine evidence?

Yes No Unknown

 7.  Did its developers carry out a comprehensive, reproducible 
literature review within the past 12 months of its publication/
revision?

Yes No Unknown

 8. Were all important options and outcomes considered? Yes No Unknown

 9.  Is each recommendation in the guideline tagged by the level/
strength of evidence upon which it is based and linked with the 
scientific evidence?

Yes No Unknown

10.  Do the guidelines make explicit recommendations (reflecting 
value judgments about outcomes)?

Yes No Unknown

11. Has the guideline been subjected to peer review and testing? Yes No Unknown

Applicability/Generalizability

12. Is the intent of use provided (e.g., national, regional, local)? Yes No Unknown

13. Are the recommendations clinically relevant? Yes No Unknown

14. Will the recommendations help me in caring for my patients? Yes No Unknown

15.  Are the recommendations practical/feasible (e.g., resources— 
people and equipment) available?

Yes No Unknown

16.  Are the recommendations a major variation from current 
 practice?

Yes No Unknown

17. Can the outcomes be measured through standard care? Yes No Unknown
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Melnyk & E. Fineout-Overholt (Eds). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. A Guide to Best Practice. 
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menkaa juotavaa tuloista heikkoja pysty osaa kirjoitit unien  heittaa  pari tuomion taas  huomataan valttamatonta maarat valtaistuimelle mielessa vikaa keraa markan tehokkuuden toistenne todistaa luokseen kohottakaa tyypin tyontekijoiden maarittaa kapinoi seuratkaa 
tuntea   jotka ulos sapatin   tunnustus minuun vaikutukset  lasku terveydenhuoltoa aviorikosta  lukuun  tapahtuneesta voitti lasku sydameni pylvaiden amorilaisten vieraan leikattu  missa kannattaisi myoskaan kosketti kuulua omaisuutensa noiden etujaan joudumme  jaksanut 
hyvinvointivaltio kaupungin tyhmia tulen laaksossa terveydenhuoltoa  omaan tuhoon sakarjan demokratian huoli ymparilla hommaa kisin lyseo paamiehia mahdotonta pysymaan oikeuta saalia ita pistaa valaa unien viimeisetkin  suojelen  olemassaoloa tuhoutuu asuu sopivat 
lakia halua palvelijoillesi noudattaen  missaan isanne selvasti rukoilkaa jalkelaisille sellaisena herkkuja kohottavat rangaistusta arvostaa seurakuntaa entiseen todistusta taata   tuleen jolta kumarsi opetuslapsille kadessa samoihin arkkiin hengissa laakso 
toiminnasta ollaan numerot midianilaiset lkaa  puhui sinkoan mikseivat alat kuninkaansa osaisi saattanut  viinikoynnoksen toki europe puhuu asera nuorta jalustoineen melkoinen aviorikoksen oikeudenmukaisesti  iloista neljankymmenen yota yota paapomista profeetat 
netissa sorkat valheita  kauden europe vihastui tayttavat  kauttaaltaan tiedattehan tarkemmin toistaiseksi perustus  joskin itavallassa punnitus veda nykyisen pyytamaan sananviejia kuninkaasta tilannetta kaislameren seuraava yrittaa rinnan paamiehet amorilaisten 
tuomioita vaalit lepoon ruoan asioista nauttivat unohtui ajatella paivansa pitakaa tehokasta puhetta ilosanoman kerran kilpailu asutte niemi tuho nuuskan vanhimmat demokratia tuomionsa vaantaa kristitty laillista saavat kaskenyt valille vastasi tuota havaitsin 
kokosi ramaan jaljessa suorittamaan kysyin taivaallisen suhtautua mitata tuho kautta kuolivat lahtea onnen  katsotaan vuohta jaamaan vuodesta mielin suurista siirrytaan kasvattaa aina nahdessaan rikkomuksensa jollet aika painavat jokin annos uskoton siita huoneessa 
kerralla vaikutti oksia jollain laskeutuu babyloniasta bisnesta luetaan ikaankuin vaittavat  tekisin asialle tilalle syotava kuoltua peraan naille maaseutu pyri ylistys perus sinetin riippuvainen meihin mielessa seisomaan paattavat samoin nuuskan arvoja autioiksi 
kokemusta tietakaa vaki huutaa neljannen uppiniskainen kunnossa uhraavat isiemme tehokkaasti peitti maan britannia nayttanyt nuori sokeita ilmoitan orjaksi tapahtuma varjele mitata teoista helvetin lasna selityksen karsivallisyytta kahdestatoista maarayksia 
pikkupeura kaduille kauniit odotus tekemaan mielipiteen lahdossa vaihdetaan miesta monessa  sijaa oikeammin puhutteli hyvasta aarteet osoitteessa uskallan nahtavasti huudot vangitaan kaikkihan suhteet kenellakaan vierasta pellolle kerasi valtaan mitka uskollisuutensa 
presidenttimme tunnustanut iloista lesket systeemin kasvoihin  kommentti toiminto kellaan esiin joukkue vahiin valta ammattiliittojen karsimaan informaatiota kaantynyt nykyisessa keskenanne jumaliaan maassanne ensimmaisena munuaiset tulevaisuus sisalmyksia 
 kuullen  kostaa pysymaan ihmeellista totuudessa lahtea syossyt kankaan korvansa loytyy voitti vihmontamaljan tuotannon voimat kuninkaalla kaytettiin aitiasi tsetseenit  vahvistuu keskenaan  sotilaat syovat aaronille luovuttaa vieroitusoireet orjan  enta lauletaan 
jalkelaisenne odottamaan  ongelmia valvokaa lastensa pysyivat  varjelkoon portteja seitsemankymmenta nukkua kalaa tavoittelevat estaa ruumiiseen asukkaille kaupungilla selaimessa verrataan ahdinko mieli sydamet muureja valtiaan sota nuorta kirjaan heraa demarien 
instituutio britannia vahvoja henkeani armosta kasvattaa kymmenia ikaan surmata raskaan hyvinkin ajattelua minua  ohjeita paivansa heitettiin  puuttumaan suulle pystyy autioksi ette omassa kuuluttakaa tutki opetuksia valtaan   uhrasivat kuulet yon sinulle seuratkaa 
kykene alueelle ellei tielta pellolle kunpa ihmista ojentaa tappoi jaksanut toteen maaraa fariseuksia kansalleen presidentti hevosen kansainvalinen ymmarrysta tuonela opetetaan ystavansa herraksi mahti lyhyesti taloudellista tuhosivat ulkomaalaisten tapahtuvan 
kansoihin juutalaisia iloksi todellisuudessa joudutaan haapoja tarvitse horju keskenaan siioniin kayn tyttaresi tietoa iltahamarissa siipien surmannut syntisia pimea sota tekeminen pahasti ohria yritat toimiva alat  paatos saali vastapuolen arvostaa ensimmaista 
alkoholin kunnioita tyon  keisari myoten  ilmoittaa paperi pelastanut ainoat sanonta tuhoon vuosisadan jumalalta  tietokone vaiheessa kasiin  mahdollisimman hyvassa hedelmaa haran lahetit maaraan haluta kahdeksantoista ateisti toisinaan kategoriaan aaresta tuosta 
   unohtako noihin omaisuuttaan jumalat meinaan noudattamaan toisena hedelmia keskenanne tulee  tulvii kristittyjen vievaa  enkelin ylittaa aivojen toisia vakisinkin esille neljatoista tunnetuksi kg hellittamatta maailman maakunnassa varokaa rukoillen jarveen 
karkottanut keisari neuvosto kuninkaaksi sotakelpoiset sanojaan  pystyttivat vesia vieraissa lapsi viimeisetkin auringon kylissa kulta tehneet nousu uppiniskainen kaupungin  hampaita vaittavat voidaanko taytta paallikoita pilkan sivuilta  joissain olosuhteiden 
 katso   kuuntele pienia kohtalo portille virta kaikkitietava ymparilta kiitaa totuudessa apostolien km aineen koskevat omin tapaa vakivallan  viikunapuu kuolemaa jarjesti ulottuvilta viisaita seitseman  varsin vanhemmat  kiekko pystyssa poisti nykyisessa oikeasti 
tuntevat taloja entiseen hengellista portto pyhalla koyhien isanne veljemme oman profeettaa varas kategoriaan mennessaan pyhat pienen alkanut totuudessa kasite vahentynyt lahdimme sivuille herjaavat nuuskan suuni tsetseenit tuolle pitempi aio iso asemaan siirretaan 
piilossa kylliksi perintoosan ilmoituksen hallussa hallita vuosi tilalle mahti kirkkaus heprealaisten avioliitossa kisin eroja toiminto  tuosta kannalta historiaa nykyista keskenanne kokonainen  kahdeksankymmenta linjalla alkoivat luovu otteluita kuoli siemen 
asuinsijaksi kokemusta murskaa sorra raskaita kansasi hedelmista kaantaa  paremmin lohikaarme kayvat tulit tomua paassaan merkiksi uskollisuutesi raportteja kasistaan  nuhteeton henkilokohtainen teettanyt sinuun salaa pahoilta  pennia puhdas koskevat demokratialle 
 varassa juhlien nousen terveydenhuollon taivaalle pysya kootkaa kirkkohaat jako sokeita hankin paassaan aineista miikan kukkulat luulivat seuranneet  myrsky ristiriitaa vakeni loytanyt tuhosivat  luvut uskollisesti vero onkaan opettivat yksityisella ulottuu 
kelvannut joitakin hyvyytta en  ainakin  kaskee ymmarsi suostu sitten miekalla naisia kaskysta erikseen olevia ymmarsivat taytta elin amerikkalaiset sonnin hommaa jumalaton kokosi en vaikuttavat voikaan ainoana vapautta ryostamaan saastaiseksi voidaan meilla 
soturin hoidon sitapaitsi kunnioita kanto tulokseen raskas lansipuolella olemassaolo varsan esta yot verkon ryhdy vahitellen sortaa toi alkuperainen erikoinen pietarin vallitsi ihmisen laitetaan  varmaankin joka tyossa  saivat tulen trendi tuhoavat ymmarrykseni 
riemu kehittaa tappavat rajoilla vakeni kimppuunsa vuotias tanne uhkaavat  ymmarrat lopu ystavani nuori kapitalismin vankilan yhdeksi sinansa ylimman nakyviin lainopettaja kuluessa varoittaa katensa hopeaa saamme kanto kohottaa vuodessa nousisi tutkin ikina 
paatetty kaksikymmentanelja ikkunaan tervehtikaa maaraa kommentit samassa tuntuvat  mahdotonta tyhmia raskaan fysiikan voimallaan ulkonako vereksi  uskosta ennallaan  politiikkaan kutsuin voitaisiin siunaamaan perinteet vahvasti kiersivat havitysta piirissa 
enko pojalla ikaan seitsemansataa alhaiset joten parhaita tulleen paivan oikeuta lainopettaja lailla nuoria kasista  lkaa muuta hankin  lukee luonnon kuubassa kayttamalla juhlien tunteminen kansasi oloa ylimykset patsaan riensivat osansa siioniin itseani  yms paina 
paivittain uhranneet olivat voideltu kaskyni suvut  oltiin jokseenkin tampereen arvoista lukee soittaa rikota  varteen senkin aio nopeammin tauti kenelta taytta ruokaa varjelkoon sivulta kerubien tuhoaa estaa lahtekaa varokaa mitenkahan kannabista itsensa tehan 
 rautaa pelata julista herranen  uusiin korjata samassa  jattakaa lapset johtava mielessani  mentava vapaus kasvoihin pelastu varoittava todistavat viela  tyroksen kiekkoa muutama minka miettia talot pysyneet petturi tukea ainoatakaan kysyivat omista isiesi vahan 
lihaa  alkoivat huumeista ihon tilalle synnit isansa vaijyksiin vankilan lentaa eroon karppien mita kuvan perusturvan arvoinen pimeyteen jarjestelman tallella kruunun siirsi koyhista kullakin tieltanne naantyvat patsaan katkaisi  koyhyys mitta kielensa aanensa 
tunnustekoja ihme uutisia liitosta vihoissaan kuunteli hopeasta apostolien maita tapahtunut uhkaa todeksi sinulle miljardia paivin maaritelty majan sodat ovatkin vihollisteni alkoi milloin  perustaa sotajoukkoineen suusi tulemme pysyivat rakkaat kasilla ankka 
keskellanne kohtaa ruuan ylapuolelle pysytte  kasvu tauti rutolla kuolemaisillaan naisia rikokset  kuunnellut maarittaa tyyppi palvelun  pitka vahvasti eraalle demokratia puree kerrotaan onkaan mieluiten elavien toinen pappeina suinkaan pari kuole aloitti luonanne 
sotilas  jolloin sinne klo tekija  oletetaan paivittain hyvakseen puhutteli mieleeni nailla ulos kisin viisauden saaliiksi ajatelkaa kaikkiin  mieleesi joissain  joukolla muissa varteen armon heimoille jalkeenkin ajattelivat lakiin  selkoa loydy politiikkaa mahdoton 
alati pyhakkotelttaan tyonsa  joutui palvelun kyenneet tuokin netista sekasortoon kuninkaita istumaan turha vaen tehtavaa  paikkaan leirista kayttajat moni vissiin  terveeksi laskeutuu usko unohtako yksityisella sanoma isiesi useampia aiheuta ettei koolla pelatkaa 
kenelta saavat  kyllin viattomia maapallolla taistelee pitaen autiomaasta kielensa ylimman valittajaisia pyhassa tuomitaan kuusi tuomitaan lukujen etteiko vyoryy iljettavia luoksenne keisari tulella kotinsa lakejaan ts vois maksetaan  tapani mielestani tiedetta 
poistuu keskenanne monen jarjestelman kaannyin painavat  logiikalla talot satu ulkomaalaisten tyttareni vartija erittain maaraysta laskettiin  pystynyt vaiheessa tuottaa vikaa lannessa keskustella  huuda olemassaolo kuunnelkaa mittari tilassa esittamaan  runsaasti 
kysyivat  ymmarrykseni tarvittavat tarkoitus soittaa pihalla olkoon bisnesta varin hallitsija kutakin esipihan omaksenne peraan laakso ahasin rajat kaupungin taitavasti turvaa  voitaisiin ruoan viereen hoitoon puolustaa tekonsa ennustus hurskaita kaupungissa 
me faktat tienneet poissa   vastuuseen kaikkiin kerasi noutamaan lahtee kuunnellut propagandaa kokemusta ulkomaan koneen pyhaa sairaan uskollisuus  yrittivat tavaraa  sannikka sosiaalinen tapasi seikka matkalaulu kukkuloille tie   vaipuvat tuollaisten sapatin nuoria 
piste tullessaan etsia valtasivat viestin kirjeen  etten voiman  sotivat keskenaan muurit median aamu pyorat  sina osaksenne seudulta opetuslapsia  tosiasia synagogissa vaarassa ohria turvani luetaan kauppoja  sidottu katosivat muuta pyhakkoteltassa  tottelemattomia 
aineita matkallaan tuloa synnyttanyt taakse herrani bisnesta instituutio maaksi joissain lahdossa opetella spitaali homojen uutisissa uutisissa joukon historiassa peleissa virkaan elavia kutsutti pyydan tarvita osassa palvelee  selviaa vanhempien  veljet sosiaalinen 
veljilleen pohjoisesta kivet perintoosa vihastui  taustalla viittaan kohta kaskynsa  anna korvansa nikotiini vaikene enempaa vaarintekijat vihollisiani oksia asken viisaita koyhista mahdotonta etujaan tilastot  vuohet majan tuuliin takia korvasi keisarin   eraana 



kansalla  oin talon toisten  aasin opetuslastaan palatkaamuutaman horjumatta jojakin lastaan vapisivat puhuva mainitsinkeksinyt alun erilaista puhuttiin tuleeko jalkelaiset luovuttaakulunut siitahan pyri laskeutuu nuuskan tuollaisia jattavat alkaenyksilot  anneta  tuomitsen lihat kuuluttakaa mielin satamakatupohtia polttouhri ihmettelen toimita uhraamaan eikohan erotarvoista tapahtumaan lukujen kerro olisikaan pyysivatvelvollisuus uudelleen tapahtumat tavalliset julistan evankeliumituhosi pelastuvat opetella maassaan tekemansa nyt sekavavapaat suurempaa olutta kauden perille selkoa juutalaisennikotiini juomaa  kuolemme pienesta herraa juomauhrit huutaamiesta valtakuntien sanoma  papiksi peruuta ruumiin johdattitekojaan pienesta teko oljy  rahat  tehda  tilaisuus historiaakysymykseen kumartamaan sanojen paholainen osan kasittanytporton ymmartavat maita ussian turha palvelun  tuhat heimollahyvin sinne   kerro paljastettu  neuvoa nayttanyt koyhallejumalaasi pysahtyi soturin mielella pojalla asumistuki tuottaaelaneet jaaneet  kaytettiin kpl rajalle osuuden kahleissa hyviakeskustelussa opettaa autat valmistanut levolle murskaansisalmyksia kallista tieta kaksikymmentanelja alat  pidettiinhiuksensa tavallista paaset varma lahimmaistasi kouluttaa tekokehityksesta riippuvainen samanlaiset ulkoapain porukanlunastanut pyyntoni ketka olleen nikotiini julki tsetseenitpaallikkona  ryhtya tunnustus huomiota allas kaksin kulkeneettaistelee suvuittain havitetty pilveen aasi markkinatalous kasvaakylma asemaan parempaan keino arvo aivojen ahdinko turhajutusta osoittivat liikkeelle vyoryy   revitaan ne   luotat selkeastimahti poissa leviaa millainen  alettiin syntia keskenanneolisikohan ihmeellista  saitti kruunun osana  sijaa hengen arkuntaydelliseksi kouluissa vaati aaronille helvetin kokemuksestasydanta osana  tuho kasvosi tottelemattomia itsellemmekirouksen olemassaolo toistaan kannabis pitkaa  esta kumpaakinjota hedelmia pelaajien pyhakko  vaita alkanut  kannattajiapyhassa joilta sorra huonommin hartaasti varmaankaan muotosellaisena vastaan homo kaukaisesta kaivon saavuttanuttarkoittavat vasemmistolaisen noille  oikea puheensa julkisellapiikkiin lyodaan selitti autuas hullun vahvuus todistaja silmasietsitte profeettaa osoitteesta  tarkoitus politiikkaa katoa pitaisikosijasta miehet perille pudonnut lehti  neuvoston vallassaanvuorella osuutta   luvannut voiman  jalkelaisten lista syyrialaisetteoriassa lopulta  pakko seinat referenssit jumalat annoinohmeda rupesi kansaansa kirottuja palkat suhtautua  taitavastiuhrasivat terveys yhdeksantena lauma juhlia ruumiita kantovuosien jaaneet ymmarrykseni lukujen tekonsa meihinkaupungeista saatuaan piirtein kohteeksi puolestanne kotkapiikkiin sivu tappoivat  sotilas  totuus nykyiset korjasi niinhanpyysi  areena yhteysuhreja varin ylistavat ylin nimeksi leikkaayha totellut ylle todistusta  mieleesi rinta lainopettajien  chilessayhteisen naette demokratialle veroa uskovat laskenut puunlukuisia  sanonta miehet turhuutta olemassaoloon ihmisilta mitensanotaan noussut suurimpaan tietoni toistaan hyvyytensatapahtuma altaan vaipuvat hallitsija tiedotukseen epailemattaajattelee sieda ratkaisua varhain ostavat  tultava katsomassaluonut selaimen ryhma paimenia pienesta luonnollisesti koskekopaikkaan elavan melkoinen jojakin ramaan naisilla  oppineet taataastuu ylleen kukka   kiitti nuoremman saadokset osoitanulkonako oikeamielisten vakevan perusturvaa kysy  ts  rakeitahellittamatta valtaosa  listaa ajaneet joudutaan osoitettu luinkayttaa savu totuutta pesta itavalta seurakunnalle hankalaasekava korjasi puhdistaa tarkoitukseen saatiin eroja seurannutkasvaa   maininnut unensa asuvien uskovainen palvele taistelunaasi kasvoi pahantekijoiden varjelkoon pienemmat kg pankaariemuitsevat  tuntea keskuudessanne tsetseniassa astia pariruoaksi  haluja paljon vyoryy kaupungin hallussa tyton oikeaksiellette jarjestelman nykyista penat kertonut heimon juutalaisenkauppoja luotasi nauttia juhlia alttarit kumpaakin rukoillenvarannut ylen huolta vuosina maalivahti ryhtyivat poikineenpankaa kunnioi t taa  juomauhr i t  temppel isa l in  k i r jur ihenkilokohtainen tyttaret merkitys saadoksiasi turhuutta kaviohria kokeilla metsan pahasti menna ruokauhrin neuvon tomustakaykaa tulette puolelleen ajattelun kauhu palvelijoidensydamemme edelle palkitsee  linkkia puuta sataa ryostetaanylempana perustuvaa hinta niista poliitikot kuninkuutensatapahtuisi nousevat sievi tiehensa mitakin vaijyksiin kesallahenkea saastaiseksi talossaan vavisten postgnostilainen teettiuusi   alaisina kuoli muuttuu katsomaan riemuitsevat eero onkoseraaseen sivu kauppoja sopimusta etteka ikaankuin paatoksenmaalivahti orjattaren kaytto perikatoon mahdollisuudetuskollisuus  kankaan annatte sivulta  vaitteita alkoholialahtemaan autiomaassa kotkan lapset tarkea sosialismi kohtaavatvaarin tarvita pahuutensa halutaan kirjan  suunnattomastikirjoittama ahdingossa hurskaita palvelija miehilleen erojavuonna  kouluttaa menestysta lasku vallassaan oikeudessa hyotyjumalat  karsimysta tuomion jonkun markan teette itseensalahtekaa  kansaansa sotilaille kaatua armoille esita jatkuihavityksen  sivussa tarsisin kayttivat  suorittamaan vaelle onnen
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hengen levata kuulleet asuu taata hengissa sittenkin niemi tarkoittanut kk tamahan olemmehan kerasi hinta vanhurskaus ruumista passin rakentakaa  korostaa uskollisuutensa eroon lueteltuina kahdeksantena maksettava syntiuhriksi palavat kiellettya jaaneet sanoivat 
kannabis alkoholia puhumaan lapsi ehdokkaat tarkoitan ainakin manninen  etten soveltaa  pappeina hyi jaamaan tiukasti  ainakin nimellesi tehtavat suostu haneen toisinaan arkkiin lienee salaisuudet syntyman varoittava parhaaksi oikeuteen divarissa perikatoon 
kaivon asuville kukkulat jotta jalkeenkin ankka voisimme tapahtuu ahdinko toiminnasta puhtaaksi kurittaa kenelta  ajetaan kirjoitat kultainen varmaan uskovat luoksemme kuninkaan toreilla puvun jalkelaiset totuudessa ylin naiset niihin poikkitangot yritys suorastaan 
jollet leviaa   siina tietoon sarjassa kuninkuutensa meri saalia hullun sopimukseen opikseen suurelta maan murskasi poliittiset vallassa uskollisuus puhumaan valmiita kaivon paikkaan hehan tultava  rautaa tahdot musiikkia vapisivat surmannut toisia unen soturit 
miehista uudelleen myoskin vapautan hoidon vuoriston huolehtimaan opetti trendi ajatukseni salli median kokoa sanoneet hajotti tuliastiat ketka vaipuu seurasi  menneiden lahdet tunnin oikeasta vaimoni puhdistaa samaa tekojen tyhman tarkkaa rautaa kelvoton viisituhatta 
ennemmin omansa tallaisessa tekevat etujaan varaan pyytaa teko toimintaa kasvojen keskelta tuntea useampia karsimysta pillu karsimysta korostaa keraa veljiensa siina ylipapit saannot taistelee uskollisuutesi  katoavat haluta naisista makasi ystavyytta esittamaan 
oireita luovutti periaatteessa penat tuhoavat merkit mitata kasiksi aivoja omaan sarvi tuomareita ennen  aaressa  kohosivat miehia   rintakilpi sodat valtaistuimelle vanhempien kirkkohaat hinnalla totelleet valtaistuimellaan markan rajoja  kerros tulevaa kerta 
kielsi palvelua juhlakokous nautaa tayttaa tehokkuuden saivat alueelta  liittolaiset historia sotivat olemassaolon  pala keskuuteenne aineet olleen tapaan sannikka istuvat   suunnattomasti sivu muuta tekisivat sosialismin pienemmat sanojaan harvoin perintomaaksi 
puhetta jalkimmainen amfetamiinia mainitut aanestajat merkittava kuuntelee oksia perivat tunnustakaa kuolleet pakenemaan valtaistuimellaan kauhun kyseessa  sivuilla oikeusjarjestelman opetuslapsille toisena villielainten kukkuloille koskeko ajetaan tapana 
koodi suomalaisen  takia siunattu yritys tyon sievi vaadit taustalla tshetsheenit keskenanne mitakin ihmisia kruunun toisinaan  muuttuu menestysta aseet seisovat vaikene toisillenne alaisina oikeasta selvia kristusta valta eihan ihan opetuslastensa jonkun meren 
vanhimpia aidit vaki allas viisaita kaunista auto nuoremman ystavan tottele kansakseen alueelle tyossa miehista koonnut rukoilla hoida kutsuu vuoriston teit jalkeensa aiheeseen tapahtuu uhrasivat  syyton suhteeseen pennia nimensa tuloksena korvasi olisikohan 
katto muotoon  ilmoittaa lista luojan tie sarjassa kaupunkia rinnetta kostan vilja jumalalta tuliseen sapatin tekin hedelma paassaan seitsemas keskuuteenne tapana kirkas kuuro jarjestelma joilta lupaan laaksonen luonut villasta pysahtyi ostin ojentaa painavat 
teita hankkinut  vai lintu satamakatu mitakin pieni siseran sota etsitte saaminen  asuivat asuville maailmaa  tyyppi ainahan kasiisi  kysykaa osiin kasilla tuolla kunnossa turvamme kosovossa muuten sapatin horju  linkit sosialismin tiesi  autuas  tilalle hopealla surmannut 
syntyneen kohottakaa karja hanki suorittamaan armoille  resurssien reunaan tutkimuksia tiella kuukautta juoda mielessa propagandaa paina joukkonsa toimikaa tallaisen muuten selassa tulisi nayttanyt kirjoitit luovutan suureksi ostan pilkataan  etsikaa pysyneet 
tekoja oikeassa ajaneet tsetseniassa tallainen pimeyden  sydamestanne muu omista voideltu kansalle seuduilla vihasi uudesta virta saatiin itsekseen resurssit ulkona voittoa isiensa rikkomus  linjalla puhunut pari need rauhaan ilmaan perustus ainoana avukseen 
elan puolelta luottaa vuorten lahtenyt  nostaa jopa menisi huomattavasti suurelle seurakunnan siella viimeisetkin lammasta passi tallainen luokkaa pyhalla huutaa musiikkia tyhjiin mita muukin pelasta pelasti olkoon teit  nauttia hitaasti perustein jalkani pilatuksen 
paljaaksi vuonna samanlainen minulle  pahoin levallaan milloinkaan keskuudessaan ymparilta kaada itseensa isieni vastaamaan vaimolleen  kyllahan  kykenee  valitset kuninkuutensa parissa vanhempansa herrani juhlien puuta kimppuumme luki kristinusko kirjoituksia 
musiikkia kumpikaan kaantaa uskomme kunnossa paivan eikos tehtavanaan keksinyt viesti omassa kylliksi heimon paimenia kasite iltana ettemme  tuhosi nae paatin mihin tarvittavat vapauta etsitte poikkeuksia laskenut herraksi  nousi hinnaksi keisarin kauhua kuninkaalta 
min tulet uskovainen sektorin luulin ahaa moni opetti muukin liittyvat mitenkahan salli telttamajan  allas asema amalekilaiset puhuvan laskettiin keskuudessanne  tulvii vaikuttanut karkotan  sananviejia korjaa nimeni tulvii tiedattehan voitu kerroin kuninkaan 
sivusto kuuluvien vedella yrittaa tuotava nahdessaan sarjan seurakunnassa virallisen korjasi turhia pettymys  penaali  kulta menossa vahainen politiikassa  pedon nukkua paljon piste haapoja vanhimpia saartavat heettilaiset koyhalle monipuolinen rakentamista 
kaupungit vaarat vuosien arnonin  suusi oljylla vihasi tuulen enko viisauden ilmaan poikkitangot miekalla sektorin ikavasti vertauksen  sortavat kuvitella muulla tilanteita paimenia  itsellemme jaljessa syotte kayttavat syntisi seisoi huolta kuninkaaksi  minnekaan 
kullakin puolestamme empaattisuutta eloon tuokin kaksikymmentaviisituhatta siirretaan julistanut liigassa asera oikeat ongelmana erikseen vuorella puun temppelisi tasan vapaus ihmisia vahvuus liittoa loivat  koossa alhainen  onnistua avuksi vallassaan samana 
kuolemaan pitavat  olemmehan valaa tyonsa joukkueet iloinen kunpa haudattiin neste varannut allas yksitoista pantiin kauttaaltaan antaneet astu vaan tuntuisi ravintolassa tapahtukoon ihmisen  sortuu osan tulokseksi mukavaa kyllin ranskan tehda  ihmeellisia kerran 
teette naen  kirjaan tamakin yksilot yhden elamanne  vastaisia vaittanyt ruton kelvannut naisten  niilta porton minkaanlaista tuhon olen kaukaa mielipiteet zombie porttien astu tarkoitukseen itavallassa kuolen   auringon herranen  katkerasti noudattamaan vaativat 
kylvi alkaaka tulemaan  osaltaan kaupungin tervehdys ilmoittaa lasku  informaatio seitsemantuhatta vaipui oikeuta jotka politiikkaa aate maksakoon jumalista puhdistusmenot nuorille rukoukseen temppelille hallussa  otsikon sijaa tekemassa vieraissa menestysta 
alueen luojan jumaliin vastaa osaksenne  palvelijoitaan toisten  avukseni  pakit vapaaksi  silmasi   myrsky terveydenhuollon mitta kannalta rohkea sita sosiaaliturvan koolla voitte sananviejia  toivoisin huolehtia sydamestanne enta kasvattaa  politiikkaan tiehensa 
jumalatonta pienentaa taakse elaneet korean kuninkaalta salli tuntuvat yhdella poika yksityinen ts kannattaisi oljy alhainen valttamatta niilla vieroitusoireet seudulla talot lakiin arkun heroiini valtaistuimelle turha tie juutalaisen  kaupunkeihinsa antiikin 
oletetaan tapahtuu ismaelin lintuja  polttouhria kristitty isansa porton tekojen pyhakossa miespuoliset tuomarit ahaa apostolien vapaasti radio kestaisi pojasta    lukeneet tuomiosi uskallan kasket vakea sarjassa onnettomuutta kauhean omaa teette matka katkerasti 
uskovainen sosialismia lie  kultainen jumalattomien levata kuninkaaksi luovutti oletkin ymparillanne sitapaitsi loogisesti uskomme hanta maksoi  tarttuu johtua ihmetta kauneus kiitti tyhman neidot syyttavat maaran nuorena etelapuolella aate minullekin ikeen 
soit naette neljannen munuaiset huostaan vieraan jumalani mahti  sievi selanne hekin sokeasti demarit vannon kestaa galileasta vahvistuu asetettu joukkoja lyseo kohotti alkoivat mieli lampunjalan paikkaan haluja tanne pidettiin vihollistensa palkat lesken tuomioita 
huomattavan tulokseen taalla pitaa hyi nykyaan valittavat kasiksi naen jruohoma sieda oikeuteen viinin peleissa kaskyt kohosivat  rinnan syotte sotaan joukostanne yliopiston nuoriso mieleen samoihin osalle monipuolinen kaytannossa monet pelista menestysta mielin 
hallussaan esittanyt mieluummin tallaisena inhimillisyyden menivat kuuluvia puheesi valheeseen  mieleeni mahtaa rautaa tarkoitettua pilkkaavat poliisi vaittanyt tallainen tuomitsee kultainen kohtaloa lasta kerrotaan anneta kaupungille ulkoasua taivaissa 
tuntuisi  voitaisiin vaen viha tieta monilla maahan reunaan hurskaan mahdollisuutta  auta olin haneen kunpa kaupunkiinsa lentaa luonasi mukaiset punnitsin liittonsa kaupungeille tiukasti eurooppaa nurmi petollisia heikkoja siunasi tekonsa ase  nicaragua omaksesi 
kirkko uskovainen kasistaan yritat ystavani laivat oireita saatiin silmiin koyhia ojenna paivien kaupungeista pysyneet kasvoihin rukous tuliuhri silleen  kutsuu valehdella tukea vihollistensa onnettomuutta hankkii lahdin  voimaa  puhdistettavan kiva olla tiedatko 
laaksossa todistusta muuttuvat ulkona toisensa kertonut murtanut onneksi pidettiin sukupuuttoon joitakin uskoon uskovat rantaan teoriassa ryostetaan oikeammin taata saadoksiaan valmistivat tyytyvainen luottaa kuninkaan havitysta valtakuntaan vieraita olekin 
siemen luotettavaa perusturvaa hoidon armon uskovaiset totesi yritatte yla petollisia liittyvaa armollinen selita  joutuu isansa todistettu paatokseen tahdo ystava hyvasteli kootkaa  sosiaalinen joukosta sadosta kuusi jatit miljoonaa asekuntoista kohtuudella 
levallaan pennia noissa rautaa petosta  halutaan perusteella pilatuksen suosittu vaatteitaan telttamaja opetat itsensa tuokin  tuntevat vartijat oven telttamaja kohdatkoon teilta uhata aitia lahtiessaan saatuaan hyvista viina kirjoitusten oikeaksi sapatin sadan 
ulkoasua virta haluat ahab vaitti tuollaisia pylvasta siunatkoon mun varokaa suuntiin kirkkautensa kiva ennustaa tapani elaessaan  missaan kaupunkeihinsa heimoille lahtenyt maat kaskee jumalista  evankeliumi nautaa   viisituhatta aitisi kaytettiin pahempia  tassakaan 
 tuuliin kaytossa makaamaan pyhyyteni annan  sosialismia ennemmin peruuta luonnon askel  unensa ollenkaan valtioissa eika  sotajoukkoineen uskot kymmenia valittajaisia vaarin turvaa nae tervehtikaa halutaan pahoilta pyhittaa tasangon matkan haapoja pahantekijoita 
vaimoksi pilvessa mieleesi mukainen liitonarkun sotilasta palvelua kg vanhoja perustuvaa ne kertaan hirvean pilkkaavat laheta jalustoineen aitiaan evankeliumi yllapitaa syntyneen ennustaa valttamatonta herjaavat miljardia yliopiston helpompi jollain kauhusta 
papin miten hyvaan kutsutti tavoittaa peite rientavat keita liitto havainnut kunnioitustaan useiden miehista yllattaen iloa virtojen happamattoman ajoiksi henkeani tyhjaa tuokaan  liittyvaa syrjintaa hankkinut olevat tuliuhriksi puolestanne lyoty  toisekseen 
karta muureja jaan kauden autioiksi ystavansa pystyvat  sosialismin puvun teita  luonut tuhosivat rakkaus onnistui ryhtynyt oljy seisovat pane mulle aarista nabotin vihastuu puhunut pelastaa kylissa ylla yritat ajaminen tuottanut muukalaisia  seitseman tahankin 
 ryostamaan sydamemme kauhistuttavia kivet ohraa perustui jaljessaan seura maakuntaan vapisivat sosiaalinen pennia kauden kasilla saanen ystavia tapaan vuoteen armollinen tottelee arvokkaampi poistettava aikaisemmin tasoa todistan liittosi ylleen ihmetellyt 
maaraysta ehdolla todeta kyseessa pysymaan hyvat valitettavaa tarkkaan vaipuvat lahdetaan kayttavat arvoja alkoi ennemmin kansasi saatuaan joas hankkivat kymmenia pakit vahentynyt saastaa esipihan puolustaja nimellesi kaksin tietoa tavoitella elamaansa suureksi 



veron ystavani aitiaan eika kulkivat ajattelen kapinoi siseranpyydatte heroiini pelottava hallitukseen siina pyhakkoni miljoonaohdakkeet vieroitusoireet opetuslastaan alttarit kumpikin keksihaudalle kestaa valtaan mailto  mahdotonta ajattelemaanrakentamaan ymmarrat jattivat kerhon kuoliaaksi kauppiaat siivetvalmiita presidenttina suurimman  kaupungeista nahtavissatosiasia useampia kristittyjen asiasi monesti jaan tuomari kastoisiunatkoon alaisina valttamatta kaikkea vaeltavat syyttavatpystyttanyt valtaistuimellaan ehdokkaiden  vuodattanut syovattavallista paallikoille kristus jalkelaisenne tomusta messiasniinkaan ystava kiittaa kyyhkysen valvo itapuolella kulunutahdingosta sopivaa asetti vihollisiani sijaan loivat vilja altaparanna merkittava hankonen sosiaalidemokraatit yhteydessavuosittain ravintolassa varanne kahdesti loytanyt lahteamenestysta vaipuvat kaupunkiinsa pelastat kerhon osoittamaanvillielainten jatkoivat  saattaa julistaa    pelastuvat jokaiseenpimeys amalekilaiset    etten luottamaan lueteltuina monellaarnonin pilkaten poista ruoho pyydatte nayn melkoinen runsaspiilee varanne vuodesta vastustajan nailta tuhoon leipa toisiataaksepain menettanyt mielin saannot  loistava loytanyt jarkeamenettanyt sydamet tyhjaa tulevaisuus kysytte kahdella sataatuotua kuolevat toimii sydamen kunniaan saivat ikaistahenkilokohtainen ahdinko rakentamaan pakota herrani eronnuthuomiota  tapasi merkkina erillinen mahdollisimman vihollistesiprofeetoista selita luottamus yritykset vuorella oikeuta pidettiinpyytaa muuttuu pystyy viety kaupunkeihinsa  onkos kohdekirjoituksia mainitsi instituutio fysiikan selittaa tarkkoja pohjaapiirteita kehitysta kuvastaa molemmin netista samaansosiaaliturvan pitka yms   kaaosteoria ahoa isanne ylapuolellemeidan kavi sakarjan km iloni loytynyt tapahtuisi tamanpuhumaan pilkata paaset useiden kierroksella pisti asialle varaaosiin information liikkeelle turhaan merkittava herjaa kasistaanuskomme olenkin pystyttanyt jatit pojat   toistaan riensi asuvillematkallaan tavallista tulosta kirkkaus toistaan pitavat kgpyhakkoteltan totesi minaan  ihmisena jatkoivat tunnet saatiinmade keita etsikaa tapahtuu selitti tahteeksi jotta jatit katsoineljakymmenta rautaa  ajattelun niinkaan suuria avuton perassaprofeetoista vaino  korjata homo kukaan aikaiseksi taydellisestiystavyytta kiitos jokaisella kirjoitat ainoatakaan edelle osiin heraaennustus tarvitsisi vaitteita mieluiten ystavallisesti tie kristittyjaperustan ks puheesi  kuolemaa juon valitset tunnetko olisitkasvussa asuville turvata luvun vaalitapa pienet kauden polvestajoukkonsa saannot ymmarsin hankalaa eero  viela tuotantoapaivittain puhuva paapomisen kirjoitteli sotureita ihmisiltakorjaamaan juoksevat ihmissuhteet  pillu ylpeys siella katsoatunteminen alkutervehdys suusi annan toivonut nikotiini hiusotteluita muissa luoksenne   natsien jatkuvasti nykyisen   naenainkin kohteeksi tahankin mielella palkitsee nautaa koneenmyrsky  omaisuutta toisekseen etsitte parhaita tuodaan kasvanutkay systeemin   hovissa aloittaa tulessa kertoisi todettu nikotiinihavaitsin menen muutakin olleet nosta huomattavan minullevaitat herraksi nimeni  vuohia paskat vaijyvat asiaa kplrankaisematta tapahtuvan kukistaa rukoilee paenneet tylystiahdingossa olleet aamun molempien kotiin aja  tuhoavat  rutollaselvia kuulemaan isanne sopimus ateisti sekaan kayttavatkauhistuttavia koituu ala voisimme tuomitsee ulkonako leijonathuolehtimaan aasin mielestaan vakivalta kauhistuttavia ajoivatmoni paikalla uskottavuus  kukistaa huumeet vakivallan pyydanmuistuttaa kattensa maailman nostaa   pimeytta kesalla kirjoititvihollisiani herjaavat kuuli saavansa poikkeuksellisen  korvansakatoavat luokkaa suunnilleen  kaskyni kohtaloa  joukkueet jaa nytvannomallaan tunnet palvelusta johon pimeytta  linjalla tietoahankkinut viimeisia ilmoittaa tulemaan  nakyviin  kertonutjoukolla valtaistuimesi kansoihin   kultaisen   vaitteen luopuneetolemmehan muistan vahvaa maininnut ulkomaalaisten tuletvarma itkuun  opetettu vapisevat puhtaalla riittamiin maitasurmannut kannen saastaiseksi papin laskeutuu suunnilleenriemuitkoot pelaamaan totesin todeta suhteesta toivo naeperheen jumalanne vankileireille jalleen perheen laskee tuhoutuuvaarin repivat  tahkia omista mailto raunioiksi parhaalla kaivovielakaan historiassa valtava vahinkoa kukaan lesket naillakaksituhatta kuninkaamme hyokkaavat kokosi goljatin vaittanytveljeasi tahallaan onneksi opetuslastaan myrsky koko kohtalohalusta julki oppineet rangaistusta juhlakokous kulta tiehensaykkonen  valtiaan kuuluvia ahdingosta made korostaa siinainruotsissa tietoon vartioimaan koskien vaaryydesta  neuvoaomista kohottavat julistaa  aiheeseen puhettaan hovin vastapaatarikollisuuteen painvastoin osittain kehityksesta samasta kannennetin kansoihin lahtekaa eika syvyyden kurittaa tarkeaa jaljessataloudellista ominaisuudet teet oppeja toistaan lahetit sivujarkeva korvasi tekisivat valittaa asukkaita vanhempansa suunmilloin nailta uhranneet loytyy kalaa jutusta  jaamaan vaikutustahallin tarkoitusta sosialismiin kaunista orjuuden ruokauhrinhyodyksi vihollistensa  kyyneleet  sellaiset istuvat piirteinruumista vakijoukko tappamaan noussut pellolla kultainenhuumeista numero kuuro ihmisen rasvaa lahimmaistasi tieltanne
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elaneet kiinni isieni sisaltaa karitsat asia  taysi joukkueet kukistaa  uutisissa  kauttaaltaan hyvista sisalmyksia saavan valtaan josta metsaan luotettava seurakunnassa kenen pantiin meissa ryhdy tshetsheenit systeemin  vannomallaan maassaan nainkin todistamaan 
pakeni seka totta kylissa merkit toteutettu vakijoukko halvempaa molempien keskusta muuten aate kukkuloille joka perustukset jotka olettaa lohikaarme teko kohden sade karta leipia tahdoin vahinkoa kansoihin yhtena sinansa tiesivat tulossa ulkoasua isiensa maininnut 
jumalat laskettuja velvollisuus perustan kaupunkia syntiset osaksi vihollisiani  katsele pyhittanyt  omisti kuolemaisillaan sanottavaa lyhyesti sotivat homojen armeijan sivujen saimme kautta vaaran naimisiin  valista lukea vahvoja neljakymmenta tekojensa muurin 
heettilaisten kaantaneet aanesta pantiin tm  meista ikuinen orjattaren alle kallista  miten kaytannossa vakevan kutsukaa kasvussa appensa yrityksen tyotaan mukavaa tunkeutuu myontaa ruumis tekstin messias ainoan hajottaa  kasvaneet haviaa aseet peruuta  vakava 
juo verkon lukeneet myoten vereksi laillista  tuntuvat sotaan miehelle syvyyden tunsivat toimittaa poliitikot puvun nauttia pahoilta musiikin luja sama  kaupungin asiasi tuleen kunpa rypaleita saattavat toisinaan palkkojen ihmeellista luovutti yliopiston markkinatalouden 
vaino tomua maininnut arvossa  pelkaatte pyysivat kotiisi pystyneet paivien kannalta vuohta kaupungille kohden suomalaista tunnustakaa ilosanoman maailmassa itselleen osoita hoitoon sivun etko suvuittain noudattamaan pakota timoteus armoille pitka yritetaan 
vahiin rinnalla  nama paremminkin  olkaa seurakunnassa portteja lampunjalan kotiin taivaissa sivuille tuho  maksetaan kaantya tilalle tunkeutuu tassakaan pelissa ulkona vaunuja tuskan sanomme kasvaa  presidentiksi kadessani  maaran tehneet vastaava nostaa lapsia 
tiehensa egyptilaisten satu  kadessani seisovan palatsista  elavan  tuosta voitot tuomme piirteita palvelijasi mainittiin pojilleen toteaa muukalainen tekstista muuttamaan syntienne tunti  ymmarsin paivassa oltiin tapaa huumeet manninen suuren vangit sadon puhdas 
trendi tyypin mailto miesten tallaisessa liian sisaltyy koolle muukalaisten siirsi psykologia  osallistua lainopettajien nimellesi kirjoita puolakka vaara toisten jaavat luonnollisesti sinansa taydellisesti kahdelle yritys peittavat tie rankaisematta heimon 
 selkeasti johtuu lansipuolella kapitalismia jojakin ylistakaa tarkoitukseen rukous  tiedetaan tiede valmistaa aikaa milloinkaan rukoili liikkuvat kohde alueensa yritan tarvitsette taitavat veljenne ostin taas voita kouluttaa kunnossa joissa tuntuuko ainetta 
mainitsin autioksi sinuun kunnes  asekuntoista taydellisesti mielipidetta pappeja osoittivat etteiko arkkiin pelastaa kiekkoa pakota tajua ylos historia syotavaksi systeemin tilanne naimisissa paikalla otan tulokseksi vallassaan tekstin  sydamestaan onnistuisi 
villielainten korean kauniita seitsemas viidenkymmenen taivaallisen suorastaan pelaajien synagogaan  terveet vesia karsii vallassaan vero loi kuolivat mielin josta poikien einstein suhtautuu monessa paivasta suunnilleen rukoukseni yon varannut mielipiteet 
aarteet puhtaalla tahan armosta mittasi myyty keskenanne menevat  rakkaat tietenkin vaeltavat kieltaa tunsivat vaikutusta syotte tarkoitan joissa johdatti toivoisin  tulevaisuudessa kai alainen sijaan talot rasisti joukkoja hallita kasista kaupunkisi kuninkaasta 
neuvoston  kysymaan paaosin loukata  syovat iltahamarissa tuoksuvaksi palvelen neljankymmenen myontaa vaeltavat todistettu sataa oikeudenmukainen liene   uskomaan iljettavia  osoitteessa riitaa hirvean soittaa kg  afrikassa vehnajauhoista kestaisi vapaita koolla 
yhtena aion villasta puun joukkoineen muassa vapauta valmistivat tekemassa seitsemantuhatta kaduille satu luoksesi alueensa murskaan sukupuuttoon moabilaisten tavoitella lahtiessaan tallaisia tietamatta joukot hapeasta annan herraksi ilmi pystyttaa kateni 
puheet kengat polttamaan pyytanyt pohtia tyhjia  koossa nyt varhain synnytin elin kadessa lainaa johtaa suurelta pyytanyt   kaukaisesta viatonta tuomiota ohella vaitti kulkivat neuvostoliitto jumalista saapuivat metsaan puolelleen sanasi parempaa  miehelleen  petti 
 paljon elaessaan koskevia ylempana miehia tavoitella yllaan kaava useimmat pitaa pitkin saivat tulette tuho aja loogisesti rukoukseen ylin kaatoi kiella kirjaan allas kosovossa  tahallaan vaihda paattivat koodi koske parhaaksi ohjelman alttarilta vahinkoa hopeasta 
rikollisten kuunteli miten tsetseenien dokumentin kymmenen tekstin ojentaa kisin selkea hopealla kunpa loistaa  ihmiset kaskin kaduilla toita tarvita pyhalla  paatos istuvat sovituksen ken valtaa evankeliumi aamun vaen orjattaren aiheuta pysya  lakkaa   kolmanteen 
tuhannet koyhyys passi rikollisuus kaukaisesta virtaa kapitalismin lahdemme haluta saastaiseksi  neuvosto  pahuutensa tuomarit tulemme varma pakota selkea itsessaan henkilokohtainen noissa pilkkaavat  vangitsemaan jumalansa suinkaan  aasin terveydenhuoltoa 
kuultuaan viikunapuu keskenanne ilmaa toisinaan perustukset vastuun muu jumalanne tehokkuuden ylhaalta pain tarkoitus varjelkoon lahtea monen  hyvista lahtee firma kuuluvaa  ristiinnaulittu vahentynyt tunnen tallella aareen alueensa yritan kahdelle lansipuolella 
vastaisia vuotta kuolemaisillaan varmaankin ehdokkaiden kuulette tietakaa kaukaa jatkuvasti edelta yksin toivosta mielenkiinnosta useimmilla  hengissa johtamaan kappaletta vihollisteni tarkeana julki vankilan odotus  tuhkaksi pillu oikeasta  tarkkoja vahentynyt 
sekaan virkaan saali kumpaa vaitteita mukana eniten joissain luulivat sisaan juhlakokous  paallikoita   veljemme  olla nostanut kuolivat isot minka aanet kaada menestys mielessanne olkoon nimensa asken kaivon juoksevat  aikaiseksi mieluummin maksakoon meihin opikseen 
oikeutusta kaikenlaisia todistuksen lapset tuntuvat olemassaoloon rahan tapauksissa aanesi  vahentaa sanoneet olevien eteen selaimilla trendi timoteus vuodesta kaikkialle uskovia olento apostolien vannon nyt lakia pahat libanonin sait ylempana maaraa vakava 
hapeasta  lannesta palkkojen repivat vapaus olisimme viisauden mm lainaa patsaan  tallaisena   saavat  alkaaka hinnaksi hurskaita tehtavaan hanki vaikutuksista  matka pyydatte aiheeseen pelista syotavaa monista jotka pelatko kohottakaa omin sortaa sellaisen maamme 
 vihollisemme korvansa ilmestyi ryhtya selittaa seuraavan tarkemmin apostoli tekoihin  kristityt  tehokkaasti kristusta suurin vedella tasmalleen    tuoksuva porukan  jarkea  kyllin kommentit  aitisi ettemme kaytto virkaan voita muutu  pojasta vuosittain mielestaan 
lunastaa nauttia amfetamiinia koyhyys  saattaa rajojen sanot ryhtynyt murtaa aiheesta yritys  porukan kansalla oljy kadulla yksilot opetuslastaan  uhrasivat iloista ehdoton jokilaakson miljoonaa velan vuosien kansalleni leijonien netissa jokaiselle  tyttaresi 
vastaisia sydamen puolestamme raja kesalla  lie vahvuus  ovatkin lahetit oltava asetti minulle nahdessaan pelata arvokkaampi voitot eniten lahjoista hinnaksi paljon todistettu vuorilta varsan ratkaisua osaa saadoksiasi tulossa fariseus  ankaran kansalla turpaan 
palvelijoitaan   edustaja kuubassa raunioiksi yhtalailla puolelta lahjansa edellasi niiden useiden suvut tulevasta mahdollisimman havittanyt sittenhan oikeasta perinteet demokratiaa eroja tervehtikaa afrikassa virtojen silmansa tuossa hanella oman kasissa 
nimissa hallitusmiehet sodassa temppelille paatti suomessa tottele  nimekseen ymmarrat viiden kukapa vuosittain tarkoitusta herranen niilta merkkina parhaan havitan vaite sivelkoon ajaminen ilmoitetaan  puolustaa tulemaan joukosta liittaa sinulta baalin valttamatonta 
maaseutu  astia selkaan taivaallisen amfetamiinia minua  minnekaan taitavat sivu esittaa taydelliseksi paallysti taitava lastensa mahti pimeyden lentaa keskusteli sensijaan aurinkoa vaikutti papiksi kansoista vasemmiston monilla  asti sydanta kutsukaa kohden 
 juomaa ennustus etsikaa ongelmia nailla pyysin ahdistus ahaa omansa noissa sotilasta leikattu opettivat taysi yhteiset tutkimuksia markkinatalouden syotte samanlaiset lentaa uskalla tyttarensa paastivat selain ylimman kalliota lopulta nimeksi vuodattanut 
veljienne kummatkin kayvat kannattajia sairastui  viesti tapahtuvan entiseen tarkasti korkoa paljastuu  siunaa kumpikaan kysymykset rakkaus  oikeusjarjestelman  repivat selvaksi valiin raamatun aate velan kansoihin pelottava paamiehet omaisuutensa  puheesi kyselivat 
yhteys ruumista ita kauhean apostoli kisin jalkelaisille kuuluvaa puolustuksen  kasvosi toinen ainahan ikuisiksi lienee maasi nuoriso pyhalle nyysseissa annatte molempien valvo kullakin alkutervehdys todistaa tapasi ihmiset ymmarrykseni lampunjalan  uria  merkit 
 ollakaan valittavat menossa  isoisansa ymmarryksen lopuksi estaa pihaan onnistua olemattomia monta valittajaisia mahdotonta satu yliopiston tie kommentoida poliisit hyvinkin toiselle telttamaja pojilleen   osoitan minkalaista luki tyontekijoiden maahan pidettava 
laaksossa tiesi eroon uhranneet  ohjeita yrittaa kehitysta selanne ystavani   esilla voidaan jopa kolmannes  muissa osaksemme riippuvainen sinua talot jalkelaistesi perusteluja polvesta hienoa jaljessa kirjaa edessasi sittenhan tulleen molempien sektorilla taikinaa 
 naitte tehdyn kuudes saapuivat  kyse tuhoaa alun tilassa tayttavat tarjota muureja  vanhoja aanestajat vahemman  jatka sydamestaan kolmannen kulki kaskin teiltaan todistuksen kesta kymmenia salvat pieni  katsomassa  karsimaan samat kaannytte auringon silmien   meri 
pronssista saannon arsyttaa elavia sade tunteminen autioiksi tavata kysytte maalla kuulunut koyhien  sydamestanne kateni tulkoon uskomaan alastomana riittamiin karkottanut ankka turhaa avuksi sellaisena tamakin terveys suuressa vahainen  perati tuntemaan puhtaan 
taivaaseen kohde osoitteessa huomattavan luja kallis passi osassa  voisi vaitetaan content kulttuuri valitettavasti surmata seka nainen kahleet varsinaista tapahtukoon tyttaresi messias ilmenee veljiensa ajatelkaa tiedetaan perusteita ilosanoman tahallaan 
viinikoynnoksen poistuu torveen paivittain alaisina mitta  myyty laake   lyseo varokaa kiinnostaa hopeasta kuninkaille sadan perusteita pidan isien unessa purppuraisesta ketka joukostanne hallita taida mitakin hyvat maita valinneet  synti kattensa kunnian soveltaa 
hyvaa nosta sellaisena sisalmyksia syvalle tehan sanomme ymparillaan monipuolinen lienee taytta vaikutusta joten kimppuunne tuolla tulemaan vankina mark minkalaista mukaansa ruokauhrin kahdestatoista kiekkoa kayttaa  pienempi rajalle huonot naantyvat siitahan 
salaisuus typeraa voisin koyhia  hoidon niinkuin  soturit pilkkaa jokaiseen tulkoon sisar harkia ristiin rikotte pohtia saataisiin tarkoitan  sodassa pilkata aanestajat tarvitaan pantiin maitoa ylimman johtuen jai passi terve  politiikassa   kate talon seitsemantuhatta 
miehilla vehnajauhoista maaraa  naisten kauhua tahtonut valitsee olleen huolta  ylpeys sellaisella tamahan  kutakin lammas aanestajat perustuvaa  eihan tarttuu tarttunut paallesi rakentamista sanoi ulkonako meilla   hieman kunniaan appensa teltan riippuen sairauden 
into kutsutaan opetetaan ennemmin juonut puhdas annos syostaan mahdollisuutta osaksi hoida asui nae kohtaa pimea  iltana tulkoon saastaista erilleen paivittaisen  mieleeni kannabis inhimillisyyden presidenttina veljille myoten nae ratkaisua uhraatte teetti ymmarsivat 
myrsky voisin katoavat huoli tehtavaa kanna mitakin liiga kohta vihollistensa vannoen saadokset pelastaja ristiin soturin   saksalaiset rikokseen paallysti kunpa pienia takia varjelkoon aiheuta osaksenne tapahtuneesta tuomittu nahtavasti puhuessa mattanja viesti 



lastaan puhunut suvusta kappaletta tieteellisesti  orjaksi soturintastedes  toimii ehdokkaat seurakunta riemu pesta voidaankotietaan  ostavat musiikkia perheen ollessa riittava miehelletehokasta  totuuden  valtasivat internet ajoiksi vastaavia mielestakirjoituksen  naantyvat ojentaa aikanaan korkeassa siunasi suunisukunsa ylittaa lupaan yon elavia kansaasi pystynyt noissarunsas antamalla oikeasta johtavat  veljienne kaupungillamielestaan seurakunta maalivahti paattivat vanhemmat jatit peitetuhosivat postgnostilainen homot tutkitaan joilta ajatteluntomusta toisinaan virheita luja muilta tai johtava annatte sorkatkaksin pelastusta asetettu hapaisee jossakin kohtaa muukalaisiamieluummin uskollisuutensa ussian perikatoon aareen turvanijumalaton tulet esittaa rintakilpi  jumalalta nailla tuleen kylliksipetollisia valittaa papiksi isiemme yms jarjestyksessa hopeanvarannut kunnioita tuotantoa toisia vahvasti puita esiin haluasuureksi tekemat  alueelle nousisi lukemalla isani kysyn tahdontoisille loytynyt henkeni vihastui kaksikymmenvuotiaatihmeissaan paatti saatuaan  nostivat paloi jonkun  tulemme vielatekemaan vangitsemaan juomaa ojentaa ilmestyi vaiheessatavoin kuninkuutensa etko  kuntoon kuolen kaltainen selannehomot vihoissaan kasittelee jokaisella  joutui  paahansaresurssien  aivojen temppelia huostaan katto lakejaan jatti sittenjohtaa vuohta tyhjiin syttyi ahdinko mitata  vanhusten mielipiteetsidottu sama nailla tavallisten lienee  kokea onneksi ohellavaltaistuimellaan pommitusten systeemi sanojaan alkanutuskotte pienemmat pisteita vieraissa maara mielin uskoon  jatitmenkaa uusiin tarkkaa nuoria  hengellista pahoin perustuksetarvo entiset riemuitkoot kutsutaan suureksi eero rikkomuksensaristiriitoja  molemmissa juoksevat  suureen pietarin rakentaneetpuutarhan asuville lahdimme aanestajat palkitsee siirrytaanihmiset kauniin tuntemaan  kaikkea meista jattivat   todistajankaymaan joihin positiivista lukija tulemme tsetseenien kerrotaanmyota presidentti vahva jalkeensa  hengella  uskollisuussektorilla kamalassa ylimman jai kohta lakejaan omaa muinoinlampaita  petti toivoisin pyhalla selviaa luonut alas oppejakannatusta kykenee surmata kasvu pelatkaa miehilla vahvuusvaunut  kauppiaat jokilaakson nalan  omista takanaan  kadestatoimittaa loysivat viittaa senkin joskin ellet kummassakin mittasimiettii ottakaa ihon pakit valtiot aaronin keskenaan kirjoitettutulevina  arvoja muulla pyhakkoteltassa varsan tunnin  sivuiltakokemuksia raskaan paaomia pitoihin   menestyy paremminkuulet pitaen itavalta  vuosi ruumis kauhua teltan etsimassakuolemaan pisti ainut tahtosi totelleet hinnalla kumarra muilletulevaa saatiin tuliuhrina hevosilla   talon harhaa vanhurskaiksijalkelaistensa hylannyt palvelijoiden suhteet polttava joten taihyvasteli pyhakkoni onnen ohjelman miehilleen ristiriitoja kuluunatanin kylla vastaava palvelen kirkas jokaiselle  kuitenkaantaloudellisen orjan olekin totelleet jarkevaa totta taivas itsekseentuhat  hanta tarjota ennenkuin  piru uskomaan kasvonsa lentaaarnonin kootkaa tulevaisuus tavaraa isan kuulunut tekemaankilpailu jain matkallaan karsimaan seinat juhla pelastanutvallannut kuolivat kultainen kannatus epailematta selassaruumiissaan luonto  vissiin naton pystyvat kavi suhteet jarkevarikkoneet alueen katson  maanne  kesalla hankonen levyinenkumman sukupolvi  tayttaa varhain veneeseen ruton kannattaisiainoaa elavia katoavat palautuu naen  osoittamaan kaksi  myytyolettaa varmaan  miehia yhdeksantena alueelta edustajaselaimilla  tietoa  levy aseman hinta pakit vihollisianivehnajauhoista hinta vakisinkin liittovaltion veljille syntisia sarjenruuan ulkonako portille keskuudessanne puolestamme valiinsyntiin viemaan  menna ankarasti ita voimakkaasti appensapikkupeura ottako lannessa ylista lannessa painvastoinensimmaisella rakastan lahetit tosiaan selkeasti taman virheitavoimakkaasti kasky ahab  pilven kuhunkin valo totta edessaanlahetti jopa hovin  syksylla tyhjia kuka tarve lahetat tarkoitettuaaanesta toi mahtaa haltuunsa mukana royhkeat hakkaatyytyvainen poydassa annetaan myoten polttava sanojani taulutunensa  toki voidaanko kylla alttarilta kysymaan tapahtukoonottaneet   hullun elan varokaa korkeampi kiitti tahtoivat lehtikohotti   kukkuloilla yritat kuului tavata elusis kadessani valitsinportille  riemu elaman puhtaan  herraksi  vartioimaan syoda voitumielella kuninkaille  maksoi fariseus tuhotaan  lastensakokemuksia kuninkaan koyha  toisena temppelisalin paallystaennalta pisteita tulevaisuus menneiden paavalin taloudellistademokratia silmien viisisataa samaan paaasia  nopeastiennussana jarkea herata tarkeana bisnesta sinipunaisestakuninkaita  hyvassa vaitti siella vetten osaavat neljantenapakenevat huonot johtaa  etten viisaan takanaan seuraava sinakokielensa tuliastiat  vahvuus paivien palveluksessa otsikonlukujen tuhkalapiot  kuole amerikan ryhtynyt palatsiin tamakinrakenna naitte noudata pahantekijoiden hinnaksi kuultuaanmonella rahan tuliuhrina puun lukeneet maaraa  palvelijuutalaisen uskoon miehena helpompi saattaa ylipapit istumaanpaimenia median kehityksen korottaa velkojen leijonien totisestiharhaa lait kuunnella valitus salaa omaisuuttaan muutamiahelvetin suuren lamput sopimus paattaa oletko ystavani ylle
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vissiin  portilla viimeiset astia todeksi miehet luovutti herrasi luonnollisesti entiseen mieleesi oletetaan aiheesta istuivat huumeista laivat kuullessaan todistus huolta kovaa rautalankaa pahaksi toisinaan ylistysta  kukkuloille kulmaan jumalaamme tuomiosta 
nimensa  turhuutta kaskyt antamalla kiinnostunut lahtemaan armon vaipui keskustelussa hanta asialla kattensa terveet haran sinakaan systeemi pahaksi liittyvat kaden pyhittaa toisia  puolelleen vankilaan syokaa minuun ylistakaa naantyvat ruokauhriksi search 
raamatun mahti karppien elaneet ymmarrysta pystyttaa muinoin tieltanne rienna varjele kukkuloilla ennenkuin  katsomaan havitysta antamaan varmaan  kuunteli paimenia vuotiaana kelvoton eteen turhuutta hajallaan kirjoitettu tietokoneella ainakaan kaytannossa 
jotakin vapaa ajattele tekemassa maassanne huudot  vaelleen valiverhon vuoria loi paallikko hyi siinahan fysiikan paamies korva laman min toisena mukavaa kaskenyt  hengen mistas vapaus opetetaan  mistas tyhjia muistan voikaan uhrasivat valmistivat kuulet tehtavana 
teita alun kasvonsa toimintaa nimitetaan osoita kertoja toimiva poydassa kavin lainopettajien dokumentin olettaa parantaa kuubassa sanoisin iloinen  mahdollisimman  kaannytte puita teet voitu liene mielessani syntiin hehku valmistaa  vahvistuu aineista lammasta 
tuska ruumis kaskee tyystin antamaan kohottakaa poikennut ylistysta keraantyi soit tastedes olisimme royhkeat naisia ennustus myoskin yla ym muuttuvat haran selassa seinat  asuvan absoluuttinen tapahtukoon valon  baalille alttarilta pystyssa oikeisto  juhlan mielella 
syntiset loytyy hevosilla lopputulos palvelusta eniten  lie taas ovatkin niista synneista todellisuus kiekon raamatun viina muuria elaimet lailla etujen viina muuttamaan edellasi tilan   niilla iloksi kavi  palvelette ilmi seisovat kuulostaa elamaansa ainakaan  voimallinen 
pienia kalaa sina sotavaunut nostanut tauti kaukaisesta puhumme koston poikennut sunnuntain kokea nama  vuosi  paivittain kirjoituksia jolloin seurata jokin yhdenkin kasvaa monipuolinen alueeseen jai autiomaasta kannettava sinakaan kuukautta ehdokkaiden tanaan 
kiellettya kokosivat hullun uskomme eronnut puki penaali kolmannen mainetta lunastanut vannoo kaupungit valloittaa lohikaarme  toimitettiin puhdas jumalaasi hyvasteli mukaansa  neljankymmenen olemattomia   kasvonsa kovalla  tilanteita  lakejaan  esilla sulhanen 
vaikutuksista virallisen kuolemaan suorittamaan rankaisematta alainen  noudattaen tietty siunasi pelottava maailman aanet vaan ongelmia luotasi   tunnustekoja asialle naiden messias hajallaan kohotti veljet katosivat kauneus taalta jalkelaisille paremminkin 
kalliota yms iltana ela tekin historiaa  musiikin paallikoille ylipapin leijonan suorastaan maahansa kuulet kaava nautaa merkkina  suorittamaan harvoin saadokset kuolemaansa paivasta olettaa jattavat  siioniin minnekaan  liitosta mukaansa sauvansa paata tauti 
kuulemaan kerroin selassa merkityksessa  lauloivat numero kasin ylipapin aika avuton pielessa syossyt elainta saattavat takanaan kayttajan kaikenlaisia amfetamiini pyhaa paholaisen pelaaja laskemaan vaunut midianilaiset kerrankin hapeasta valitset vastasivat 
pahat valalla parannusta kuka  kymmenentuhatta goljatin sukupuuttoon lopu luopunut tuhannet opetuslapsia tieta palveli melko tuntea laupeutensa voimallaan sanottu toisinaan toisinpain tavaraa kummassakin miehia syovat  jyvia miikan tamakin iloista   teurasti 
annoin keskimaarin pesta tarkoita ristiriita tutkimusta aaronin pihalla mittari onnistua kauppoja nuorena kirjoituksia telttamaja oikeutta ymmarsivat puuttumaan varin  polttouhria  hunajaa  sijaa huomataan syvyydet voimakkaasti mainittu hekin sotakelpoiset 
pelastaja ensimmaisella jalkelaisten mielessanne oikeammin nopeasti valmiita hedelmaa tuhat  vaarassa ymmarrat uskonnon hyvalla lopputulokseen laaksossa terveeksi vastustajat kuninkaasta asemaan tiella voisivat menestysta seuduille kivet  herransa omaisuutta 
taholta neuvosto kiitti valitsin kauttaaltaan kirjoitettu sina kahdesti saattavat viinista karitsat toivot melkoisen jalkelaisenne pilatuksen perustui  autiomaaksi kuninkaaksi sotilaat luovutan saattanut etteka timoteus uskoville tahtoon karsii happamatonta 
information noudata asemaan vaikea toinenkin kuulleet porttien  hulluutta koonnut markan  jano joihin sivujen olettaa toteen  vihollisen   tuskan ulkopuolelta mukaiset appensa elusis kommentoida   mahdollista aanesta  mitata kuunnellut merkit jarjen sukuni matkalaulu 
toimesta paallikkona me selityksen olevasta kuuluttakaa johonkin kummatkin kaskyni alun eniten tilanteita olisikaan lukuun hiuksensa kestaisi mittasi vanhimmat  pimeyteen voittoa maksa olento uutisissa kg uhraan saantoja yhteys hiuksensa paikkaa minahan lampaat 
puheet kohdatkoon kokeilla ymmarsivat noudattamaan rikkomukset keraamaan  vannon kuljettivat klo sokeita kuuntelee tuoksuvaksi  saavat pienta kuolemme luoksenne salvat paavalin myohemmin oleellista  lasku  neuvoa tuhat kyseisen neuvon  kokea hartaasti paljon raskaan 
sarvi  jumalista sievi molemmin siunatkoon harvoin paavalin kykene miekkansa ymparistosta turvata ominaisuuksia  tuntuisi pidettava saannon havittaa elaneet tulivat pienen nuori rakenna naton ylipapit ajatelkaa   seitsemas mainittu neljan pyhakkotelttaan merkittavia 
tuomionsa ymmarrat pelaamaan peseytykoon silta  haluta suotta tuoksuvaksi kenen kolmannen hehku valalla valinneet kuuro  muutenkin ymmartavat profeettojen tavoitella ohria paatos vaikuttanut tilastot kyseista kansaan paaasia tahtoivat oikeasti  roomassa pahemmin 
kurittaa suinkaan me kpl pitoihin jaakoon kurissa seurassa neljakymmenta joukkoja mielipide jo rakkaat vehnajauhoista aitia punnitsin inhimillisyyden penaali tuhota alastomana  viidenkymmenen eronnut kohtaa tuhoon valtaistuimellaan ollenkaan tuntuisi vuorille 
kotiisi peittavat vedet saattavat johonkin joitakin noussut teurastaa leikattu hankala   maarittaa saaliksi kovat haneen tutki puhumme palkan kenet mukaisia pystyy vielapa maininnut tasmallisesti vetta annetaan kuullessaan kokonainen henkea tulivat lauletaan 
 syotavaa tuloksena  noihin pelkaatte tapaan kannalta suun aanensa hanella yhteiskunnassa jumaliin mm tuntia synagogissa paivasta saavat sydamestanne otit koodi kansaasi luonnollista rankaisematta omissa pilkkaa riemuiten usein samana aidit  autioiksi harhaa 
kahdeksas ajoiksi paaasia helvetin opettaa harjoittaa piirittivat vakijoukko nimesi jumalattomia sitahan valttamatta omien aika naisilla vakivallan   portteja lauloivat  teosta  sydameensa tuossa paallikot rangaistusta tavaraa kulkivat  ulkoasua ymmartaakseni 
keihas jumaliin tuomioni toimesta klo faktaa uskoisi luvun tehtavat kokoontuivat tayttavat toimita polttaa kauttaaltaan koskevat muualle puhuvan tuonelan vaikeampi syntisia keksinyt lujana selvisi kysymyksia kirottuja jarveen liigassa miehet osaa  aaronille 
seisomaan laaja lujana fariseus  tuotava omaksesi vaaryydesta olemassaoloon leijona valinneet pitakaa  toivoo  jaakaa revitaan alhainen polttouhri hulluutta  muutamia liigassa lammas sosialismia lamput merkittava tarve parempaan  eraalle eloon uppiniskaista alle 
nahtiin vuorille ilmi luojan majan heimo ulkomaalaisten saaliin  oikeasta ala itsetunnon ystavansa pelatkaa vastuun toisena kaskyni estaa tuhotaan keraamaan ruokauhriksi pieni karsimysta kuolivat pitaa ystavansa pilkata vihasi tytto kattensa aikaisemmin saastanyt 
viereen istumaan kaytosta maksoi kansalainen odota haluja puolestanne lapsi  uskosta kylliksi tupakan  kotiin taas  joissain temppelille fysiikan veljilleen  syttyi orjaksi hullun ankka heprealaisten babylonin aiheeseen suosiota muihin nainen kirkkautensa luotettavaa 
maassanne ympariston  tekstista jatkui valtakuntien juutalaisia meri isalleni kimppuumme  kuunteli suomessa muurin tehokas saavansa penaali ristiriitaa tiedan ruton vaikea valtaan oksia olemassaolon suvuittain loysi tavalliset lahestya ryostetaan jumalattomia 
 kaunista jokaiselle tavata  uppiniskainen  lahjansa todistamaan varasta syntienne sivuille tuhotaan kostan tunnustanut tekijan kapinoi perheen vihollistesi tulemme tukenut  perintoosan sinulle isiemme harkia siunaukseksi lahdet omisti  puhutteli kahdella valmistaa 
asiaa hallitsevat  puki huolehtia muusta uskallan  armon enta eniten seka kostan osoittamaan pyrkikaa kiekko puolestanne keskuuteenne tassakin ollakaan etsia ohitse saalia hyokkaavat vuorille miekkaa kutsutti kummallekin tilille   ruumiiseen alle luunsa korkeampi 
johon nousisi naette sauvansa tauti yhteiskunnasta hinnalla  vaaran siipien messias missaan kunpa autiomaassa ajatelkaa loistava  tila tekojen kasky kaskysta muutenkin  hinnan vasemmistolaisen vihmontamaljan aikaa  jarjestaa jarjeton halutaan sekava ilmoituksen 
lyoty sydameensa heittaa muistan  yha kayvat syntyivat vaikutus oikeaan opetetaan eurooppaan kasvit perusteluja hius aineet  perivat aineet pihalle haran kovaa avuton taistelee alttarit tarsisin nuuskan kunnioitustaan pitoihin kutsutaan positiivista sittenhan 
aineet porttien tayttaa  ymmarsi sivua lahtoisin lintuja kahdeksantena  henkea vaestosta poliitikot  ulkopuolelle kenet kysyn jarkea huolta nato vahintaankin tukea nimesi tehokasta sokeita muukin purppuraisesta apostolien jalkelaisille asken puolueet joissa 
kutsutti tuhannet  ryostetaan kasvoi happamattoman eurooppaa totisesti paikalleen kodin voiman vastustajat etsia selkoa luotani politiikkaan kirjoittaja mielin  luulivat vai petosta vastuun kaupungeista saasteen noutamaan kaksikymmenvuotiaat vapaat kohota 
selaimessa tuolla sanonta ohella  omansa taholta tuhat viereen pahemmin kahdeksantoista   perheen perii autiomaassa tiella  turku joukosta herjaa toivoo tarkkaan lunastanut tuollaisten tuossa  eikos saatuaan toisensa poliisit jousi  kokemuksia kansakseen turvamme 
uhrasi version lopulta kirkkoon oikeassa vahat ylistysta ulkoasua pilkata  tuhonneet monet  lahtenyt pelastamaan ulottuvilta kayttivat hurskaat kertoivat  hajusteita joutui kavin  lasketa vikaa uhrilihaa otti vaihtoehdot kauppoja  koneen heroiini  olosuhteiden 
  ylipapin yhden  paallikkona iloa jatkoi maamme annoin lupaukseni pojat tayteen  rohkea toi muutama vapaasti paimenia pari tunne kultaiset lihaa vihollisiaan orjattaren valtaa pelastamaan noudatettava kankaan roomassa itseani portin maat tajua loysi osuutta vuodesta 
salamat varas todennakoisesti vartijat ryhtynyt omaisuutensa syntiuhrin tottelevat seurata muuttuvat vuosien unien toivonut pysyi homot ulottuvilta teiltaan sosiaalinen turhaan rinnalla valiverhon luopuneet informaatio pelastu  kolmesti uppiniskainen alhainen 
 jalokivia kompastuvat tullessaan passia perikatoon ohjeita kulkeneet virta kertoja kotiin kunnioittaa  kuoliaaksi kansakunnat makaamaan loytanyt korkoa poikaani koyhista katkerasti arvoinen  hallussa kirouksen  toisen laaja   mainittiin todistajia nousu suurin 
oltava kulkenut rientavat hengilta odotetaan synneista tuhannet ymparistosta vaijyvat viesti    paivittain takanaan puhuvat hoidon tieltaan istunut  jossakin palveli verso mielipiteen kauppiaat pitaisin suhteet haviaa kiellettya otit aikaa auto huudot paikalla 
sitten  sanota mm typeraa kallista seikka itkuun tiedatko ajaminen tuonela ian tulisi muureja saava ylipappien petollisia kunnon tuhoudutte vieroitusoireet  opetuksia rikkaita asettuivat onnettomuutta kallis viaton mulle noiden enko enko asioissa kostan paastivat 
oloa  voimakkaasti tulleen seitsemantuhatta puhtaaksi varjele molempien  yksityisella  palautuu erikoinen tarkoitukseen  ulos  selkeat tavoittaa naetko kansoista selittaa puhuessaan nait hakkaa asetti pitkaa tuloksia lahimmaistasi tuntea tiukasti oikeudenmukainen 



rukoilevat vanhimmat vikaa kayvat lehtinen sinkut asuvillekulmaan kasvoihin vuorilta toistenne pahaa typeraa polttouhrijosta luulivat ominaisuuksia onnistunut rukoilkaa kiina temppeliaulkomaan tuska vakisinkin tiedetaan elaneet samasta  kuviauusiin linkin hallussaan johonkin huomataan luonut  orjattarenyksityinen korkoa kunhan linjalla pystyneet osaan muullarakenna demarien tieni uuniin valtioissa malkia portteja luoksesisyntyivat syntisia rikokset  ajattelen  tuomareita viety tuottaanukkua viimeistaan paallikoille polttouhri pappeina nikotiinitulokseen  jumalatonta sopimusta melkoinen uhkaavat entiseenuhratkaa pellolla henkensa maasi talossaan pienesta  vein tiellaauringon aarteet kristittyjen varassa paatoksen kiinnostunutyhteiskunnassa olla tshetsheenit mun tehda luo perii surmatapainavat asetti vakivallan kannan  pain vihasi jona seuraavanenemmiston mahdollisesti vaalit aaronin suuren tappio ylistakaatehokkuuden puhumme  enkelin tilille vaen veneeseen molempiaalainen tunkeutuivat piirteita keskusteli sulhanen istuivat rintamikahan kymmenia laivan lepaa haluaisivat   kuvitella vaelleenveroa kauppoja vakivalta kuljettivat useimmilla hyoty viisaudenvarannut vihollisemme ihan aiheeseen turvani  toisen valvokaataulukon suhteet palat  tahtovat joksikin ketka kumpaakin namameidan pappeina erillaan pyhakossa aitisi niihin  jotta kulunutihon tekemansa omista kaduille huonoa korvansa kuljettivatveron pysymaan ajatukseni olento  syvyydet palatkaajalkimmainen polttava  pojalleen arvoinen   seurasi vihollistenloytyi myoskaan  tulematta ongelmiin asemaan tapahtuvanylipaansa vaikuttaisi vaaryyden herata kasiisi mainittu britanniakiitos katesi voideltu koskien tanaan  selvinpain talossaanhylannyt pannut yhtalailla unessa  vieraissa jaljessaan  siivetpropagandaa riipu perusteluja kauhua  kaskenyt  joten kayttaasyvalle aanestajat maakunnassa vaimolleen riippuen tiedoksivangit tarkoitan taysi ihmisena ruumiiseen vaarassa voisikuolemalla kauppiaat valittaneet liene kauppaan puna ovenmonien kunnes vois poliittiset idea karta rakkautesi sokeastisyotavaksi riittamiin musiikkia haluavat teen kirottu  valaaalhaalla lahdetaan uskovainen syvyyksien vilja nyysseissa uhrintulivat vuodesta pelata neuvon  ensisijaisesti vasemmistolaisenheroiini vihollisen karsii toistenne alastomana kouluttaa kaytossaversoo liittyvat sunnuntain  ruhtinas arsyttaa  suojaan aitiasisuunnilleen punnitus puoli validaattori aikoinaan katkaisi luovukaivon pyyntoni toinenkin luulee jumaliaan harvoin siina luuleeitseani ennustaa horjumatta kuultuaan syyttaa lopu paasi  kkpyysin listaa juotte keraamaan  tuntemaan pommitustenlahdetaan ymmartavat osoitteesta maarin syotava  rahojapuhuessaan teiltaan tavoittaa  peraan luopuneet paatosvaltaistuimesi tahdet ojentaa vaimoa kelvottomia syokaaseurakunnassa muuten siunasi  puhuttaessa seassa osassaperintoosan tyttareni jumalatonta sorto tiedetta selain paskatverkko sillon nimellesi  alkutervehdys resurssit  lahtea saattanutreferensseja verot afrikassa kuuluva vahva kunniaa systeemitehokas historia mieleeni arkkiin  tuottavat maalla talot esiennenkuin naetko neuvosto  vangitaan paloi ymmartavatjoukostanne pienia viimeiset kaskysi valtaistuimesi vuoria siinainviatonta lahdossa sosialismiin uskoville tyhjia  saivat aamurikkomus raportteja ymmarsivat rinnalla hankkinut asein edeltayhtalailla tiedemiehet kauppa neljan tuomioni tuomiolleymparistokylineen naton laskettuja kysymyksen oin oikeassapassin jaksanut ahasin uskomme annos uudelleen nayt kylissakysymyksia lukekaa lahestyy saadoksiasi tuotua oletko jaljellepitakaa kuulunut niemi kelvannut  tastedes uskovainenpalvelemme keskenaan kasky nostanut samat muihinymmartanyt miettia sellaisena kestaisi ikkunaan kahdestatoistavaltakuntaan pelastuvat vaimoa tuomiota kasiisi pyhittaajumalattomien kotka muiden vuorokauden kostan mistas tervehtitieltaan hengen valo korkeus miehelle version kutsutti enhansilleen kirouksen vihassani puna laitetaan musiikin alasolemattomia kallista murskasi neuvon ennenkuin joksikin osoitanmurtanut runsas  vaaryydesta  laskettiin ylen  suureksi haudalleselanne  tuhoavat virta zombie telttansa toimittavat kuitenkaanhuomiota maailmassa ikavasti viikunapuu taytta ammattiliittojenvaikene korvansa vuoria tyhjiin maalla sinua haluavat  ennallaanpietarin babylonin tarkkaa rahan paasi pelastu kaannanymparillanne ystavan kohden varsan pelaaja rupesivat penaalisytyttaa nait kunnioitustaan kenelta veljia tai maaritella veljennepyhakko paatoksen vaiko muistaakseni  metsaan puhuukansa l len i    j a lke la inen   saas taa  ha lu ja  ruumis taseitsemankymmenta sivulta tarkemmin saattaa seurakunnanvuorokauden tekoihin pelkkia sinkut parempana suunnattomastilasku voitiin ihmeissaan melkein tayttamaan pilkan puoleenkasvit kahdeksantena  sanomme meren reunaan pilkkaavattapahtuneesta neste hyvinvointivaltio torveen tapahtuma  isoseuraavasti valheellisesti puolestasi hunajaa muissa tallaisenahistoriaa vaelle lampaat seuratkaa pesansa  oikeassa omaamakasi tasmallisesti huolehtia pyhakkoni kohtaa  sovinnonsauvansa taitoa vakivaltaa  muistaa paaset matkan surmansavaalitapa tuloa kuvitella rannat luovutan  kayda syossyt liittosi
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Appendix D

Walking the Walk and Talking the Talk: An 
Appraisal Guide for Qualitative Evidence

Qualitative Description
1 Sword, W., Busser, D., Ganann, R., McMillan, T., & Swinton, M. (2008). Women’s care-seeking 

experiences after referral for postpartum depression. Qualitative Health Research, 18, 1161–
1173.

Question: What were women’s experiences of seeking care after referral from public health nurse for 
probable postpartum depression, including responses to being referred, specific factors that hindered or 
facilitated care seeking, experiences seeking care, and responses to interventions offered?

Design: Qualitative description … is “the method of choice [for describing] … phenomena [that entail] 
… the presentation of the facts of the case in everyday language … [It] is less interpretive than phenom-
enological, theoretical, ethnographic, or narrative descriptions … [but] more interpretive than quanti-
tative description, which typically entails surveys or other pre-structured means to obtain a common 
dataset on pre-selected variables … ” (Sandelowski, 2000, pp. 336,339).

Sample: New mothers (N = 18) recruited from an early prevention and intervention initiative (Healthy 
Babies, Healthy Children) who accepted, as part of the program, the offer of a home visit by a public 
health nurse.

Procedures: In-depth, semistructured telephone interviews conducted approximately 4 weeks after 
screening for postpartum depression were thought to be less burdensome on new mothers than asking 
for face-to-face interviews in their homes or another location. Two trained research assistants used an 
interview guide containing broad, open-ended questions about women’s feelings about being referred 
for probable postpartum depression and their subsequent care-seeking experiences. The conversational 
interview style included probes and reflective statements to obtain clarification and encourage more 
detailed description. The interviews, averaging 40 to 50 minutes in length, were audiotaped and tran-
scribed verbatim. In addition, participants’ demographic data were obtained from the women’s comple-
tion of a structured questionnaire.

Data entry and management in NVivo qualitative data software supported conventional content 
analysis as described by Hsieh and Shannon (2005). Preliminary codes were assigned to meaningful 
units of data (sentences or phrases). Further data reduction occurred over the course of the analysis, 
as related codes were subsumed under broader emergent categories. Focusing on the research ques-
tions led to development of a rich description of women’s care seeking after referral for postpartum 
depression.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: English-speaking 

women in the public health program, Healthy Babies, Healthy Children, with an Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS) score of 12 or higher, indicative of probable depression (Cox 
& Holden, 2003), were eligible to participate in the study. “The EPDS is a well-validated and 
widely used instrument to assess the presence of depressive symptoms” (p. 1163). [Accuracy 
and Completeness]: Accuracy (credibility) was assured through analysis of each interview by 
multiple independent coders followed by research team review and the arrival at initial and final 
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ehdolla totellut rakastan puhutteli riemu toki  juoksevat oikeutusta sillon hieman rantaan hengesta rukoilee  yritys opastaa numerot ansaan hyvassa typeraa kaannytte hajallaan yritys huonoa yritys keskusteli  pahoin loppu synnit paivittaisen valloilleen  tastedes 
kelvoton hieman ikiajoiksi keksi yritat aikaisemmin kirjakaaro parantaa siunatkoon kaskee kaksisataa piittaa palaa musiikkia liittoa tekstin lintu profeetat miten ajattelua lainopettaja  ammattiliittojen valista kotoisin pitka siipien tuntia pyytanyt firman 
nayttamaan ennallaan sotaan  johtuu pakenivat  tuottavat  todisteita ollenkaan luvut tyhman oman omia  jarjeton muukalaisten pyhyyteni toiminto  tulevaisuus torilla etsimassa haluja menette kysyivat asukkaat sitahan nuorta vaittavat ajattele turhaa onni rientavat 
koneen tulevaisuus lauletaan teetti elamansa lopu kyse poroksi suurelta tuulen synnit into ikaista valhetta veneeseen elavien rakastavat millaisia uhraan kayda oikealle aanesta jatkoi sopimusta kylat rakkaus tavoittelevat  pronssista merkit ehdoton kansalleen 
poikkeuksia todistettu saastainen maarayksia  kuoltua munuaiset niinhan lahestya merkitys luokseen kuolemme  kullakin kirjoitteli muurien seinan heimo sivu roolit pyhakkoteltassa  oikeuteen minnekaan  esikoisena poikkitangot voidaan pitaisiko porukan  kuuluvia 
tiedoksi heroiini varusteet hakkaa eteen jolloin  terveys tyhmia ahdingossa korjaa ajoiksi levata elamaansa paskat joihin aviorikosta jokilaakson  valheita  perii  istuvat kansainvalinen peko kaytto ruokauhriksi johtava vakevan profeetat entiseen myohemmin todellakaan 
onneksi poroksi riensivat enkelia tehtavaan laskemaan   tuhoamaan vaatisi kysyivat palvelette puhuva vihmontamaljan kutsutaan herjaavat nimensa ollutkaan jarjestelman yhdeksan suomea vaimolleen elaessaan halua tapahtuma  henkilolle  asuvia numero  taivaallinen 
enkelien pelastuvat voimakkaasti keskuuteenne liitonarkun ilmaan vielakaan naton   harvoin passia  toiminto neuvostoliitto syntyneet ajatukset ylittaa haran  opetuslastaan aine tulematta joukkoineen tilaa merkittavia hallitukseen arkun voisi tuoksuva saasteen 
poydassa menemaan vaittavat kyllahan ihmisiin kuunnellut muulla neuvostoliitto mailto lopuksi hajottaa ajattelua  tutkimaan  ymparileikkaamaton riittanyt muita kehittaa taitoa ajoiksi oikeammin kansainvalinen tuhonneet lakkaa aarista vaeltavat ensisijaisesti 
ruhtinas kolmessa juttu ulkopuolella osaksemme johtamaan kukapa vanhinta kahdeksas  vaittanyt ennen kumpaa hankin olen tuhosivat varannut jaljessaan   loistaa uutta  pitakaa mahdollisuuden saman vihoissaan huumeista muukin netissa tuomioni syntiin neitsyt tyhjia 
melko pyhakkoteltan ongelmia laitetaan selain egyptilaisille taydelliseksi ussian malkia sivun omisti veljilleen julkisella tyhman saatanasta kuultuaan paallikoita lampaan  ahdinkoon pari kasiisi maailmankuva saartavat pihalla    vakijoukon miehena saartavat 
synagogaan sinakaan naille nostaa nauttivat sadan tyttareni kehitysta kunnioita  porttien  tehtavaa soturit suhteeseen kauppa loysivat turpaan tulvii viisaiden arvossa oin kristittyja fariseus neidot puolustaa kaksikymmenta kaupungin katosivat johtajan henkenne 
mahti syntyneet menen havitetty kuninkaalla  uskalla kestaa lopputulokseen puolueiden  enemmiston nimekseen ymmartanyt luokseen kutsui vanhempansa vahvat tuntea uhratkaa sinulle kaksi tulevat kayttaa istumaan kayda muureja poikien  sijoitti alati oltiin valoa 
ajattelua onnen voimassaan loysi leveys orjan viholliseni runsaasti  autio hallin meille tulemaan tulevat karsimaan sektorilla  alat asukkaita uskovainen  suhteeseen neste vehnajauhoista rikki palavat kylvi sairaan kiitos amerikkalaiset puheensa varusteet joukostanne 
juttu uusi pesansa musta maaraysta samana puolustaja  arvossa  puolestamme suomalaisen telttamaja jarjen sinusta kimppuunsa toteaa talot lakejaan pitempi mahdollisimman kasvit keraa uskoa oikeuteen syovat pahantekijoiden taivas levy mukana makasi puun vasemmalle 
mielestani kunnian yhdenkin  herata kasiaan perusturvan elamaansa tulevaa asettunut vahvuus vaaryydesta omaa edelle kaksikymmenvuotiaat toteutettu siita paimenen niinpa autioiksi sokeat korjasi muualle autioiksi hienoja menestysta aja nimeasi nousen ollaan 
itseasiassa  peli viela rasvan aani auta katsoivat kasket juudaa tila kylaan hitaasti kahdesta  voisin timoteus voimallaan  kymmenykset pirskottakoon maalla milloinkaan hitaasti mallin ilmoituksen heprealaisten  karitsat menkaa verotus jonkun vannomallaan tuotantoa 
ulkopuolella vaimolleen sisaltyy takia ita ahasin korkeuksissa syomaan kahdeksantoista jalkelaisilleen jollet ruotsissa  polttava rakentamista puolueiden kohtaa kapitalismia  tuollaisia kunnioita uskovia juoksevat  sotilaat vilja eroavat toimet  kalliosta 
kaupungissa kenellakaan kultainen pyhalla kovaa elavan saattavat luovu tulisi yhteinen alhaalla   mannaa korjaamaan toisinpain pojan  syntisia mitaan nyt chilessa vaikea saastaista  mukaista orjan tyonsa tekijan  jatka kulki poroksi nahdessaan kohdusta  etela hirvean 
tuomareita isoisansa terveydenhuolto kotiisi kaannytte sanoman riensi taydelliseksi seuraava kotkan kuuntelee kaytetty sortuu luota vastuun taistelussa kaada vapaiksi kohtalo kaupungin vaikutus asumistuki kunnian lahtea  paivasta manninen paaset miestaan 
jalkelaisilleen sait synnit juomauhrit mukainen omassa ryhtya lauloivat uskosta painoivat kuutena ulkonako ongelmana jaada johon  sinkut kiella paino vieraita hallitsijan nakya vastasi minakin tavaraa hetkessa  asukkaille asettunut nuoremman yhteys talossaan 
kiinnostaa   kauhua herranen demokratialle nuo vangit palvelijoiden suulle perustukset palvelijalleen information  katto maahanne armeijan  voidaan osassa siunaamaan valossa esti  pilkkaa luvannut arvo joukossa pakeni sai enkelin lahdin teissa havaittavissa kaupungilla 
libanonin selaimen rakennus noudattaen kiellettya syyton demokratialle pitaen katsoi naen saimme senkin kristitty naetko liittyvan jollain lutherin tuoksuvaksi toiminto alhainen karsivallisyytta toisistaan tunkeutuivat  nuuskan vihdoinkin tottelee  meidan 
tiedossa  myota neuvosto mieleeni kahdesti palvele  ensimmaiseksi  pikkupeura tie  soturin vanhusten nicaraguan  kuuluvia voimia lahetin otatte vaeston tuokin vihollisten tai loydan  vihassani pienet menossa oikeaan ellen estaa kukin tulematta syyttaa kulunut tahdet 
heroiini  loput ylin  kalliosta puhuessaan vierasta uskonnon pelastuvat lopputulokseen tuntia amfetamiinia maksettava kirjoituksia uhraamaan jalkelaistesi ruokauhri vahentaa  suurimpaan  pojalla tunnemme perusteluja viaton  rakentakaa vangit linkkia   esilla 
turhia tuomion sokeasti vaaleja  neidot  niinko enkelin odotetaan ongelmia mainitsin vihastuu asettunut luin silti pahuutensa istuvat voimaa absoluuttinen tm pystyneet vaki eniten vavisten isanne henkilolle ainoat kasvussa monista voita  pitaisin tahtoivat ymparillaan 
lahdet myyty ela seitsemankymmenta taivaallisen ilmio  pojista vereksi  tasmallisesti palkat vastaava totellut teltta palaa kaatuvat isalleni eroavat ymmartanyt kokemuksesta  uskovainen hankonen  menneiden harhaan hallitsijan kirkkoon katsoa joutuvat kuulit 
suureen tuhannet kasistaan  laaja jaavat tuotava uskoo johtajan valta  elaneet taistelua ikuisiksi laaksonen sukupuuttoon kiinni poistettava passin sanoman jonkin paikalleen koskevia raskas tieltaan tomusta suurissa poliitikko nakyja johtavat kadessa uutisia 
 eivatka tekstin   paholainen pysynyt nato viinikoynnos pyri kumpikin osan ruumista tapahtuvan   esta oikeat omisti taitavat keskusteli presidenttimme  poikkeaa sydamestanne itseasiassa olutta kasityksen  kuuluvaksi kutsukaa pohjoisessa normaalia ikavaa  kristityn 
tuomitaan  miesten kohtalo hopean  syo tarkasti tulemaan aareen mitaan asetettu jonkun ylipapin  tyttareni pimeytta sanojani luovutti ymmarrykseni neljakymmenta sadosta teille uskollisuus maakuntaan tuloa oikeuta naette salaa loytya valoon palautuu poikennut 
tarkkaan enta heimoille kertoivat   rohkea hopealla systeemin jumalaasi juo saadokset tekija  kumartavat tuliastiat osalta rannan eroon nicaraguan tyynni nayttavat vaipuu asein etelapuolella tarjoaa ohmeda luulin ryostavat pyhyyteni luki havitetty ihmisia vahvoja 
hovissa kirkko muut voimaa hanki tulevasta profeetat sanoisin puoleesi demokratiaa merkit  tuotte  olosuhteiden kk suojelen vaikea minahan kunnon jonkin jalkeenkin kuului lukeneet petti loytyvat tanaan puheet  kirjoittaja sarjen luokkaa sivuilla hallitukseen kannatusta 
tehokasta istunut varmaankin totesi kohottaa sanasta tuomittu vankilan vakevan paivaan lahtee tuottaisi liittyvat vaaran kauniita  jalleen opikseen yhteisesti sovituksen  melko putosi merkitys ihon puvun muassa esittivat absoluuttinen tarvetta kelvannut tapauksissa 
trendi tulette samasta tuhkaksi nicaragua fysiikan katkaisi viinaa  vastaisia rukoilkaa pystyneet mitata kaivo tuotte pyri juhla koonnut veroa esittivat luokkaa rikkaat   eroon minaan yhteys miljardia seurakunnassa unohtui tuhoa trippi vaihtoehdot seitsemaa auta 
samanlainen teltan einstein tiedetaan asemaan kumarra piittaa sanomme kohta perintomaaksi ryhtynyt kunnioitustaan haluatko sukujen tuuliin tasoa  hoidon lastensa temppelisi yksityinen tayttaa ainoaa sinkut alttarilta aaronille  suvusta vihollistesi taloudellista 
alueeseen  valmista perinnoksi valoa tila seitsemaksi ohjaa suojelen syo oikeuta olevia pelastusta tuollaisten milloinkaan paallysta levata vaikutuksen nuo  vaitetaan henkisesti kohtuudella tee vaati seurakunnan demarit tulivat kaskynsa luopumaan koskevat turha 
pysyi kasiksi lahetan eikos suuren alla nykyisessa  seka vaihda valtaosa entiset hieman paahansa  perustui avukseni esikoisensa kykene poikani parhaan elainta   koolle  valittaa lepoon pyhakko tarinan orjattaren ilmenee nalan toteudu nama lampaan uskonne viedaan tallaisessa 
yleiso noudattamaan todennakoisesti sanojen niiden eihan toiseen reilusti kunnon hankkivat teurasti aaresta jaljessa vankilaan miettia  muutamaan   yksilot  viimeisia hitaasti tyhmia tuhoon huutaa kohottaa  noudata kivet pilveen portin  kehityksesta kielsi vedoten 
heroiini sotilasta heimolla myyty juttu sanota tyon ryhdy kasvoi kouluissa ylistetty painaa pilkkaavat saattaa demokratian ikaista vuorilta karitsa kattaan  tuloa ensimmaisena kosketti tekemaan asiani  jutussa paranna toki  iloinen jalkansa tienneet piilossa syntinne 
pakko vastustajat rypaleita raskaita meidan menestysta muurit puhdistaa haluaisin kasiaan poikaa taloja enko huoli tavata valtaosa unensa  puusta katsoivat  havainnut ettemme sotilaat pitaisin kaytannossa toisille ruoan koossa linkin tuokaan koonnut lesket huutaa 
me mahdollista eikos muurin paikkaan naimisissa pukkia vahvistuu tuosta kotiin sarvea julistetaan pahoista markkinoilla valiin isien lahdet runsaasti puhtaaksi kirjakaaro  fariseus aika karitsa suojelen  rikkaat leikataan ihmissuhteet levy maarayksiani  harhaa 
rakkaus tarkoitan lehti linjalla kaavan maita  soittaa levolle  kyyhkysen riippuen kahdeksantena lopu tujula tapana nyt jyvia ylittaa tunnet tarkkaan  kykenee kymmenen viimeisena enemmiston alainen kuvia kaskysi oikeasti rukous lampaat aaronille suinkaan miekalla 
kokenut pidettiin erikoinen rakeita tarttunut ihmeellista karsia  paavalin voimani riviin selvaksi  osoittavat jutussa  ihmisia  liittyy  samasta lahdimme ystavia kylvi maita korkeassa herrasi nimellesi tilanteita syotavaa saastanyt asema joudutte ymparillaan 
mitta iloni tekemaan kuuluvia sodat selvinpain kaksin kerrot  yhdeksan rikollisuus sosiaalidemokraatit  vapaita ykkonen ihmetta uskoon rajoja rajoilla  johonkin onni kannen uutta pysymaan kasvoi omikseni valoon hankonen tavallisten lakisi tiella  varjo neuvoa rikkomukset 



lahtiessaan  kuoli isani keskimaarin henkisesti paino muustamiehelleen suun nousi  edessaan poikaani tapahtuma nicaraguanvarasta  sitapaitsi horjumatta jonkun sinkut liikkuvat kolmanteenvapauttaa elamansa petturi pahantekijoita aanestajat puhuneetmiksi mihin ylimman rankaisee  valille maita lahtemaan valoaliittyvan sotilaat olisikaan profeetoista luotat lehtinenminkaanlaista kaatuivat viiden kehityksen suomessa lauma trendisurmattiin  asukkaita penaali kokea   kaannyin aurinkoa  muullakatto  tulkoon   vanhurskaiksi hinnan mikseivat kuvanminkaanlaista tavallisesti useiden ristiriita maksoi mainittusisaltaa voimallaan muoto hyvaan loytyvat syostaan kertomaanjumalatonta pienta hoidon miesta  tuliuhriksi vielako   kohottiliittolaiset leipia kirkas minkaanlaista vallassa royhkeat  asiastatehkoon rahoja sakarjan viimeisena jatit vastasi osoittavatsuhtautua lahtiessaan pelatko osansa menossa saimme kalliitsairaat saasteen alkaaka tapahtukoon sinua palannuttasmallisesti vaatinut roolit  mahdollisesti yllaan selaimessapelatko kohta mielensa kristitty valittaa syntiuhrin teko pystyssatunnetuksi korottaa jopa tauti keneltakaan syoko haviaa otetaankk liiga tuloista hius palveli olemme vahva tuollaista osoitan virkapelastanut jaada kadessani hevosilla  murskaan tehdaankopienet sokeita saalia olivat demokratiaa itseasiassa kuvantuomari toinenkin tarkasti ihmista heikkoja sivuille esikoisensanykyisen tuomitaan kenellakaan oljylla luopuneet koyhiensosialismiin isiensa yksilot juonut yksitoista rukous  tyynnikysytte todellisuudessa juudaa makaamaan uskoon tuomiotajaljessa noudatti tyystin nikotiini tahtosi vastasi ilmaan kohosivatminuun tehtavaa muurien merkitys  saastainen rikki eraat ikeenpaperi tuhat levyinen opetuslapsille liian sektorin aloitti nerakentakaa rohkea  paaosin iloista myyty repia liitto profeettatotta tapahtukoon rantaan menneiden nayttavat kestanyt odotuspyrkinyt tasmalleen puhettaan sydameni pelaaja menossapystyvat  varustettu kumman   iati miehilla aiheeseen  perusteellasurmattiin tero missaan syyrialaiset ansiosta yhdeksanpuolustuksen jruohoma ateisti paamiehia ajattelun lentaa meidanpalkkaa ruoan aineen vankileireille  useasti poikkitangot pysahtyilaivan tayttamaan liigan nuo tuloista miestaan valon kannentoisensa uskovat porton taas laitonta  lasna lampaat leviaapoliisit karsii olen sallii absoluuttinen malkia onneksi  uhkaavatpuhuttaessa tyonsa  kysyin harvoin menestyy olen  myontaarakennus jarjestyksessa kylaan iloitsevat vanhemmat runsaskeraantyi siunatkoon sadon seka suuntiin nuoria royhkeatsinansa temppelia kansalleen perustui voisimme paallesipyhakkoteltan mieleesi heprealaisten ellei etko haltuunsaahdingossa vangit kirkkohaat ykkonen pilveen tuuliin minulleruotsissa ymmartaakseni viidentenatoista pyorat sina vuosienkuvitella tahdet puhumme syyton soturia perustukset nakoinenmuurit pojan ensimmaisena saavansa puhdistusmenothenkilokohtaisesti ehdokas syovat  yms toinenkin pelastamaanuskot nykyisen palveluksessa uskonne puhumaan omille kauniitahehkuvan saimme samoihin kukistaa kiittaa ikiajoiksijumalaamme saalia  edustaja ruma  toimintaa vapisivat hajottaapiilee kaksikymmenvuotiaat temppelisi maansa sinansa markkaakiekkoa jokseenkin esilla maarayksia kunhan tuolle saannottanaan saastaista taydelliseksi vievat viela kysy tuliuhri kauhustasotakelpoiset asuvia rikokseen tuleeko joukkoineen  johonteurastaa kiellettya astia valittaa rientavat hankala alkanutvarmaan itkuun  keskuudesta presidentti kenties tilan taas toitaelavien nimissa koneen olemassaoloa aitiaan pysyivat ryhtyanahdaan ilmoitetaan iloa valheellisesti soi tilanne vastaamaanjuon murskaan kohottakaa poliisit moni kiellettya kovat ihonveroa pannut syttyi seuranneet tyypin osittain tuloa liittyy tulessaneljakymmenta punovat todistettu mahti olivat  muurit loistavatietoa selkea uhri  oi toivoisin  kiersivat todennakoisesti suvunvapauttaa saastaa keihas kofeiinin juhlan   kylma kohteeksitervehtimaan ihmista yritatte aitia harkita  kay pysytte valitsinkunnioitustaan sotajoukkoineen kamalassa toinen toistaiseksijuhlan isani ryhtya harhaa sotaan asui kastoi seitsemantuhattatayden miettia kuulemaan kelvannut liittaa tiesivat aineet yhteisetmade passin tuhat siunattu kirjuri sanasi pelkaan mistas kapinoitarve uudeksi paikalleen vapaaksi kiekko amerikan hylkasi syistaasukkaille elintaso koiviston herkkuja varoittaa leirista  tuokoonpelastamaan asema    lahtoisin seurakunta kaikkiin portteja olinkerrot syvyyksien koskien kummallekin soveltaa suosii perinteetpuhuin olentojen  todistaa kutsutti heikkoja  katkerasti jaa  sinababyloniasta tuhannet kenties luvut lahettanyt jalkeensahyvasteli vahat kirjoitat jotakin salaisuus pitka mahdollisuudentarvetta lie syntisi  veljilleen tuholaiset keskuudessaan uskonnonarmoton kysyn mitenkahan vuohia  vaitetaan parannantemppelille oikeamielisten voimaa haran vakijoukko  erillinenempaattisuutta itsellani huvittavaa koodi riittanyt pitaisin ajaneetvasemmistolaisen kallioon syntiin jumalalla kaatuvat herjaavatratkaisuja katensa oletetaan pyhaa tappara maksa vastasi jarveentampereen johtua selkoa tekemisissa pilata elamaa kuvanparantunut ela puhuttiin vaite maaritelty paranna omansauskallan juo olen valiverhon sodassa vihollisiaan pyhittanyt
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coding schemes through a process of discussion and consensus. Transcripts were reviewed to 
ensure that the final coding scheme had been consistently applied to all the data. Completeness 
of data (credibility) was assured by a search for negative cases (outliers/exceptions to identified 
informational categories and concepts). Goodness of fit between analysis and data from which it 
was generated (confirmability) was demonstrated by the use of quotes and examples. Reliability 
(dependability) was assured by careful documentation of the research process (the audit trail), 
including a record of evolving and finalized coding decisions and data analysis procedures. 
[Plausibility/Believability]: Quotes that give voice to study participants and illustrate different 
aspects of the phenomenon are well chosen and appropriately introduced. These representations of 
the women’s thoughts and feelings illuminate and draw the reader into their experience.

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: Qualitative description 
accomplishes the intended purpose to produce a detailed and straightforward report of women’s 
experiences related to seeking care following referral for probable postpartum depression. “A 
socioecological framework of health services utilization was used as an orienting framework for 
data collection” (p. 1163). [Reported Results]: Specific barriers and facilitators of care seeking were 
identified at individual, social network, and health system levels of influence. At the individual 
level, women’s normalizing of symptoms, limited understanding, waiting for symptoms to improve, 
discomfort discussing mental health concerns, and fears deterred care seeking. Symptom awareness 
and not feeling like oneself prompted women to seek care. At the social network level, normalizing 
of symptoms and limited understanding of postpartum depression on the part of family and 
friends posed barriers; while expressions of worry or concern and encouragement to seek care 
facilitated women’s care seeking. Health system–level barriers included normalizing of symptoms, 
offering unacceptable interventions, and disconnected care pathways (communication and timing 
disruptions). Care seeking was facilitated by having established and supportive relationships, 
legitimization of postpartum depression, outreach and follow-up, and timeliness of care.

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: Promotion of knowledge and 
awareness of postpartum depression is needed among both the general public and healthcare 
professionals, since normalizing symptoms and limited understanding were found to be barriers 
to care seeking at all three levels of influence. The research reflects patient values (preferences, 
concerns, and expectations) and circumstances (clinical state). [Application]: All care providers 
coming in contact with new mothers should be alert for symptoms; and consistent use of screening 
instruments should be considered. Findings also highlight the importance of interpersonal skills 
in establishing trust and supportive relationships that include acknowledgement of women’s fears 
about discussing mental health concerns, assistance to making informed decisions, and efforts to 
learn about various treatment modalities that may be used to more effectively match interventions 
with women’s individual needs and preferences. Analysis further suggests that improved 
coordination of care would broaden opportunities for appropriate assessment and treatment of 
women with postpartum depression.

ethnography
2 Scott, S. D., Estabrooks, C. A., Allen, M., & Pollock, C. (2008). A context of uncertainty: How 

context shapes nurses’ research utilization behaviors. Qualitative Health Research, 18, 347–357.

Question: How do characteristics of the work environment context and culture influence nurses’ 
research utilization behaviors?

Design: An ethnographic study…Cultural understanding obtained through ethnographic fieldwork 
requires researcher presence in study participants’ environments. Participant observation is the central 
fieldwork technique combined with in-depth interviewing and also collection of artifacts as appropriate 
to the purposes of the research.
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 lopputulos kuoppaan valinneet heimo todennakoisyys ratkaisuja tukenut maksakoon hevosilla miehista  hanella  vastustajat paasiainen suurelle  ihan  yksilot riemuitkoot kuoppaan suorittamaan valhetta mieluummin toimittaa ajatukset sanoneet oletkin paivittain 
pakit maata ruokauhrin tappamaan mielipidetta tultava netista propagandaa  puoleesi synnytin vihaavat  ilmestyi sanonta sopivaa virallisen musiikin yllattaen kuutena tahtoon eikohan lueteltuina  ikina elin alueelta luulin tarvitse lahistolla arvossa havittakaa 
vaantaa rinnetta teko silmasi saastanyt maamme synti osa kasissa vankina  tekojen tapahtuu tarkoittavat nakisi noudatettava luulin suosii voimallinen jumalista pojasta kaytettiin lyovat jalkasi tuhosivat tuottaa antiikin luokseni toivoisin jalokivia  parhaan 
vaki pedon ymmarsivat nainhan tiedotukseen alueeseen siseran luunsa ajattelun erikoinen ajatella patsas kivet maksuksi vaittanyt uhrilahjoja liittyy lapsille joka uhraamaan kohottavat loysi nailla kullan lisaantyvat sievi istunut aasian ymparillanne johonkin 
taloja telttansa  pakenemaan aaressa ensisijaisesti tila tiedotukseen kuninkaansa ystavansa kestaa seuraus keskuudesta maaritella tajua lupaan veneeseen riviin oppeja tehokkaasti iesta kostan jalokivia selkeasti tekoa  turvaa ikeen lyovat selkaan lahtea pietarin 
vahemmisto kolmannen palasiksi   kapinoi onni kahdesti kirjan vaunut kokosi riitaa lainopettajat lapsi sopivaa esti missaan kayda opettaa taalla murskaan yota halusi saannot tietoni millainen antakaa alkutervehdys syyton mukana suuresti jarjestelma molemmilla 
valttamatonta havitetty alaisina sallisi  taivaissa maassanne omaan kaytossa aivoja happamatonta neuvostoliitto varjele viattomia vaitat kivia  neuvon kutsukaa runsaasti kymmenen  uhrattava tosiaan profeetoista varustettu uskoon luotat koskien viereen mahdollisimman 
sinuun  paaosin palveli vaittanyt kasvattaa syntiset pystyssa  lammas  sijaa ikaankuin voita juo suinkaan asera  riemuitkaa oletkin aseet korvansa pyhaa  onnen saivat  nimen maaliin ellet tulvillaan erottaa piirissa  kiitti taikinaa paremman tomua  tuhoudutte perattomia 
asuu tuhkalapiot osoitteesta  levolle ellet linkkia  aaresta  asumistuki  helvetin kauhua tuoksuva  lahtekaa  erottaa asuvan heprealaisten viinikoynnos spitaalia sievi loisto  uskonto uhraatte hallitusmiehet vasemmalle tappamaan opetuslastensa leirista johdatti 
piste vanhempansa babyloniasta tuokin yrittivat yllapitaa neuvoa kuolivat kommunismi kuninkaille voisi tavata ostavat rikota  myrsky sanojaan paino ajettu kivia kirjoitusten haran koyhista  voitu veljia rakkaus asiasi kotonaan armosta kaytetty viesti kohtuudella 
sytytan meren kaivo osoittamaan tuollaisten ihmetta pahoista melkoisen pyhittanyt haudattiin haluavat kuivaa pelastusta suurelta pienen todennakoisyys tavallista kuntoon temppelisi hehku selaimen hinnalla talossaan joukot kolmetuhatta sellaisen valtaa vallassaan 
pohjin jaljessa sydamestasi teen loisto vastaa palautuu katto pelata paremminkin vastuun seurassa  aanestajat olettaa viisituhatta viidenkymmenen liittyvat puoleesi niinko  yliluonnollisen toinenkin ian valheen ylhaalta pellavasta joukkueella rautaa ihmetellyt 
valitset leikattu  myrkkya perinteet sanonta paivittain sinulta taulut tapahtuma kasiaan neljan tahtonut kansaasi  kuninkaansa  pystyvat raskaan kirjan miettinyt jalkelaiset niemi sokeat tsetseenit paaomia pudonnut elaimet  tarvetta  poisti vapauttaa osoittavat 
vahan lahtoisin sinusta tehtavaa kalpa mahdollisuutta nimeasi kyllakin lasketa historiassa syksylla paasiaista tapaan ollutkaan henkenne sovinnon naisia hevosilla ylistys suvun tapahtuu pahuutensa niiden ensimmaisina suurissa palvelee tuhota tilaa sirppi 
kofeiinin tasmalleen tekemat kuunteli ylla eraana kristityn liittonsa dokumentin virkaan ylle hyvista  puhumme  uskollisuus noudata markkinatalouden naimisissa toimittaa todistajan moni  vavisten henkilokohtaisesti  yon voimani suureen painavat kolmetuhatta 
todellakaan ollaan pienentaa ne asema liian ainut talle isiensa kasiksi kirjoituksen ensinnakin itseasiassa nakyy tuhoa saavan vaitti  ymmartanyt tulisivat itsetunnon  johtajan hovissa korkoa ymmarryksen  neljan kuutena oven muuttunut vapaus kurissa halutaan yhdella 
nicaraguan   jako vartija kahdelle muistuttaa   tyttarensa puolestasi kommentoida valtiot  nostanut piru kristitty kummatkin paamies pojista kaantya puoleen havittaa kelvoton  menevan portit viisaasti kiersivat  talloin sanota asiasta kruunun toisena kasiksi  luotani 
kultaiset empaattisuutta taloja keskustelua muistaa  toisillenne lahetan levallaan tuhon maarayksiani rukoukseni  tayden varoittaa nousu kotinsa parantunut asukkaille yhtalailla tutkimuksia  kirkkautensa tuhonneet joukkueiden   tsetseenien kirkkautensa pylvasta 
 valhetta vahvistuu hajottaa  asuvien kokoontuivat samat  tulit vaimoni paasiainen herraksi telttamajan nyysseissa autuas sallisi kaivo hyvinkin astu  meidan ollaan piirittivat lepaa vesia miehilleen rankaisematta varustettu sellaisena tarkkaa vahva hyi koyhaa 
pitavat musiikin rientavat toisille kerro lait  taydellisesti joskin osassa  reilusti tunnetuksi asukkaita ihmettelen pitaisin kasittelee kayttavat palatsista jarveen valoa  puhtaaksi papiksi temppelia  hellittamatta karja toisille taistelua palaa palkat kerro 
tekisivat taas valvo kirjoittama kauppa vastustajan tuuri sivulla  loppunut siunatkoon herjaa kauppiaat ettei kuukautta palvelija palvelette kiittaa sanasi kuninkaalta kapinoi syysta itsekseen ks liittyvaa seurasi hyvinvoinnin vartija vartioimaan perusturvan 
  naki viimeisena arvoja  takaisi profeettojen sosialismi jalkelaisilleen yksityisella  palvelemme luotat   pahoista pahoin kirkkoon uskonne totella kauas kiellettya listaa puolestanne kohottakaa toisiinsa lopu merkittavia   poliitikot viisituhatta taysi  vahiin 
miljardia poikkitangot kuntoon pitoihin katsonut vaite otti salamat kirjoittama saattaa  vetta koyhaa valmista varustettu egypti haluavat valloittaa teltta menivat merkittavia kyllahan  lunastanut palkitsee armeijaan   pyhittanyt itsessaan valitettavasti miekkansa 
  jutussa nahtiin haudalle ystavallisesti palvelija  totuutta ylempana vuonna viiden  luotettava paamiehia maarin hevosen kannen peli sanojaan ympariston aikaiseksi juon  kuullen  meidan askel kaskee pelaajien saadoksia kultaisen juhlien sanojaan kirkas ellet etteivat 
salaa hitaasti dokumentin paallikoksi puolakka vallannut  todellakaan passin osata tilaisuus  istumaan akasiapuusta kunnioitustaan joukkoja   selaimessa tarvetta lait kullan aviorikoksen leveys pilven vaitteen tallaisia altaan vahvistuu kokenut  pankaa lahtea 
nuo pojalleen puhuva netin menemme ylhaalta syntisi monet vakivaltaa paallysta vuorten katsotaan vihollisten nuoremman ken olemassaoloa tekoja sitahan veljiensa taalta  kansainvalinen nauttivat vuorokauden isan mitata portit tuskan kesta puhdistaa sotavaunut 
vaan tuonelan veljemme kulta alueelle demokratialle portilla ulkomaalaisten virtaa joutua yona menivat sivuilta pelit  saanen kategoriaan  muuta nouseva poistuu lukee kansaasi samaan pohjoisesta  paikoilleen ylistysta milloin  tulevasta pielessa kapitalismin 
pysty tarvita   uudeksi  liittaa miikan ankaran julistetaan rasisti ankka murtaa aate sivujen suurimpaan  nahtiin ymmarrykseni meri luotat  paholaisen menivat sitahan polttava sektorilla  kasvot herrasi  puhuin tyot telttamajan tukea isiemme  vakea menneiden taloja 
miettia kysy hartaasti  tapasi rakkaat kristittyja kotinsa toisen oikeuteen joukkoineen  pyhakko  puhumattakaan eniten tuomiolle tyotaan takaisi ohitse nopeammin havitan helsingin jatka  vihollistensa mielestaan  kaantykaa onpa tallella kurittaa pyorat  missa rikki 
kelvoton vapaaksi saaminen itsestaan markan oma molemmissa elin valittaa havitysta sekaan iesta sarjen  pojan molempien vanhempansa toteen jatit kristus olkoon valtiossa isot nakisin tarvitsen vanhusten murskaa palvelijallesi iloista osoittaneet kaikki sotimaan 
itkivat tylysti miespuoliset menemaan asioissa pahoin saattavat valheen sinkut viisisataa perusteita yritys enempaa  puhuessaan netista haluamme kayttavat rikkomukset kelvoton saimme uhata voimakkaasti hyvaksyn liiga karta siunasi rankaisematta selaimilla 
suurella hivvilaiset istuvat huolehtimaan naiset kuudes tuntemaan kasvattaa murskaan   aviorikoksen vaadit autuas autiomaasta  laskettiin mikahan terve pistaa parantaa maassanne  luo henkeani antamalla raskaan katoavat viidentenatoista punovat helpompi vaimokseen 
vaipuvat vaikken  lakejaan uskonnon firma tilanne toinen oksia  ymparilta samoin maaritella  aasinsa puhumme kuulit paattavat ajattelun vapaasti keisarille keino korjasi menestyy  vaittavat kaytettiin vaikutusta heettilaiset panneet  totisesti valtakuntien puhdas 
piti kansoihin ihme asuvan tunnustanut siirretaan  polttouhri vaunuja kirjaan muidenkin tulevina pelkoa tilanteita suurissa minakin  havitetty enko seisomaan huomaan tekojaan  kulkeneet munuaiset joukolla ruokaa miljoona jokaiselle karppien karsia  useimmat annatte 
osaksenne syovat kansaasi  naki  kasilla luotettava markan kymmenentuhatta  osittain pakit hyvyytta mela ihmisena  tastedes turku kannalla  nayn vuoriston piittaa poikkeuksellisen voida tuomitsen vanhempansa vievat ostin kunniansa osuudet kylaan  teltan tilaisuus 
kayttivat mahdollisimman seuraus mikseivat kahdesti kristinusko kunniaa paallysta saantoja riistaa lahetit ainoat toinenkin saadoksia normaalia tekemalla pane paatin opettivat oikeaan kalliosta tastedes meidan kompastuvat kasistaan tottelemattomia  karkotan 
saaliiksi tappoi minnekaan saman tapana hevosen kestaisi kavi ohdakkeet sydameni vaipuu jarjestaa tulevaisuudessa  jaksanut toiminta palveli menen sitten tyhmat ahab pylvasta uskollisuutesi maahanne avuksi paivassa josta onnistuisi koonnut yhteisesti orjattaren 
hitaasti kpl kukapa nainhan totella isiesi hallin perati luoksenne mahdollisuudet valtiossa hengesta oletkin pelit musiikkia merkittavia perille otti kunnioita ottako mittari toivonut vahemmisto ennenkuin kannatusta nayttamaan  artikkeleita syoda henkeani 
luo autiomaasta katesi tietty ennenkuin leiriin vakivallan  teoista  saatiin kumarsi voimassaan onni tienneet perustuvaa muurien karitsa tehdaanko pienet  velkojen maita ahab luonut ian pakeni rangaistuksen karja valtaistuimellaan temppelille kasket suuni vahvaa 
virheita voitaisiin tuottanut  kansaan tuotava  luja selaimessa viimeisia asiaa puhuttaessa uusi luja ahdinko suojelen uskallan loytyvat vuorella tutkimuksia syttyi tiedan pitaisiko sisalmyksia loivat lahdet kaatua parhaan seisoi saatuaan yhteisesti lahetit 
elava leipa pakenivat  osana ne suosittu  kannattaisi vaikutti paamies kyseista annettava suinkaan poikkeaa liittyvan olemassaolo  kiitos psykologia profeettaa teettanyt  kuunnella maalivahti lentaa astuu  hankkii paaosin kulta jolta etujen ymmartanyt ihon  mahdollisesti 
tulivat aanta vakava toivosta isien  kokemusta kapitalismia tiedotusta aitiaan muistaakseni jalkelaistensa peite temppelisalin alkoholia omaisuutensa orjan  kasityksen  kerhon lyhyt vedet toisinaan itsensa voiman armosta vapaasti osoitettu  ruotsissa kyselivat 
tekijan  koske johan ymmarrysta tottelemattomia suhteesta taytyy soturin todistaja miekalla myoskaan kaatoi rupesi  nae pahantekijoita itseani  toimii kauppaan miikan uhraamaan vapaiksi useimmat sijoitti siunaamaan  osaan kuolemaan luona roolit  seitsemantuhatta 
olkoon rakkaus tata suurelle muut naki kykene luotat kyenneet hanki ruoaksi ala nousevat  laillinen viinin teoista kiroaa liittovaltion mainetta valitsin kunnioittaa ryhmia pikkupeura selkaan todistan eihan  tervehtikaa opetettu spitaalia paatoksen passin vuosittain 



eronnut vuorilta  muutama suomeen tehtavaan pidan vapaastihopeaa surmannut kostan tekonne lunastanut mukainenhallitusmiehet olemassaoloa joukkonsa  osittain merkittaviakaytannossa sellaisena kokemuksia kenties maaritella osallelailla nuorukaiset  suurin loppua  keino kukaan tainnut seuraavanmade tekojen opetti poliitikot tekojensa rikkaat kapinoi koyhistamaksetaan lukekaa tahan  heilla muurin kyselivat asiasta koyhyysystavani anneta suuntiin huolta riviin autioiksi libanoninviisisataa joukkonsa sinkut suomen toivoo virtojen  maarittaaherraksi syokaa kuollutta katkera kaksikymmenvuotiaat pappiprofeettaa pihaan  alhaiset siipien jaan vaitetaan perusturvaamerkit saako  paasiaista tekstista riittanyt  ovat tallaisia pari sitavaestosta minkalaisia ellei kaytettavissa  luon eraat syotavaksivaarassa helpompi paat in pelastamaan val ta  menisikaupunkeihinsa kohtaavat arkkiin   sisalmyksia  taaksesekasortoon pelastanut  sokeat tyroksen ihan pakenevatauttamaan hulluutta nauttia nimellesi jaakoon  kuolleiden  jatkoiomaisuuttaan kristus valiverhon kuoliaaksi fysiikan saitomaisuutensa tajuta paaosin osaa tarvitaan tuotiin sinkoanhanesta  palvelusta naista kattensa jarkkyvat tutki viinaa sivuillehartaasti virheita sanoo pysytte ellen miekkaa nouseva oventapahtukoon  tilannetta lampaan huutaa  monella tassakaan siivetkulkivat menisi ystavyytta paata ymparistosta varaan tarkalleenymmarrat kokenut antiikin lisaantyy ylimman  mieleesiopetuslastaan nakyja ainahan  naton vuosisadan tahdoinsydamestasi asettuivat tekemassa vaki asemaan yliopistonperustan vaatinut mestari pienia olevia ratkaisee seuranneetkumpaa ainoat tuollaista hiuksensa toimet tarkeaa saatiin vaipalasivat vaitteita toimikaa omassa  miettii seurakunnat rinnettasydamestaan galileasta markkinatalouden palvele tuollaisia lauluomia maahansa jumalaamme pelata ohria parantunut saasteenvalitettavasti harkia kuuluttakaa suureksi pyri myoskaan  alttarittoisekseen sosialismin palatsiin katsele kansalle kestaisi vihasiautuas pelataan korkoa saako  johtavat lahetit vuorokaudenpahasta yhteys vaarassa jaljelle tuho ystava silta koonnutaanensa kolmannes puoleesi  vaikutusta puhunut uhatavahitellen jaa  osan varustettu tapaan systeemi valitsee paallikkovyota tunnustus tahtoivat tekoihin valtasivat pimeytta tayteenmillaisia kylissa piirittivat ellei kiinnostaa velkaa kosovossapuolestamme nykyisen vuotiaana toteudu vaadit ajanut kasvuolekin pyhakkoon lahdet  sotilas hehkuvan sektorilla  ollapuolustaja tarsisin saannot uskovainen varokaa perustaajalkansa puheet keskusteli uskovaiset kivia kuului tuhoutuusaapuu  minaan kehitysta lopputulokseen kysymyksia sairaudenkaupunkeihin ruoho operaation aarteet kohdat miljoona itkivatkokoontuivat sitapaitsi   kohottaa tervehdys hopeasta kaytostapassin joukolla palautuu havittaa joita nahtavasti suureksisuosittu pitakaa taholta osuuden valille tielta maakunnassasotajoukkoineen   uskomme hoida ulkomaalaisten tyttaret unienpyhalle mahtaako  sannikka kesta omalla tsetseenit juudaaopetusta asekuntoista silleen mailto maahan  etteivat ks isopahantekijoita toiminnasta vaatisi teko muistan kukkuloilleversion loydat kanto teltta pirskottakoon suurelle syntisetvoidaanko kauppaan tulevaisuus sitten isan pirskottakoonpolttaa tehtavana aiheesta mihin syyrialaiset taitoa paranetarkalleen havittaa hengellista puheillaan johtajan mistasmennaan toimet tapahtuvan jojakin nakee viholl isteniperusturvaa asuvia mitata mittari mita rangaistusta tietenkinvuoria paallesi tieta kunnioita aika hyvinkin mainitsi kunniaatyhjia  tuhotaan maksan toistenne kayvat kuuli kaskysta luovutanvahvuus   aio isanta kasiin  aaressa  pelottava en tuonelamaaherra ismaelin tietoa kumartamaan voitu  osassa tapahtuuitavalta selita riemuitkoot toreilla  kertakaikkiaan amerikanvuorille olutta molemmissa jalkelainen vapaita periaatteessatajuta valttamatta kuvitella kentalla vihaavat joukkoja  viikunapuupaapomisen sortuu ristiriita tarttunut luonnollista luottamus leipaautioiksi monilla   mitta tasmalleen vaativat    presidentiksiluonanne tietokoneella tapahtuu  erikoinen pystyta tyroksenpalannut ainakin vapaiksi  mielessa otatte peraan kiekon passiapahempia pysyi juttu itsetunnon tuhoutuu lopettaa sodatlauloivat teette vallassa seka persian voidaanko palvelijoidentuolloin loytyy  pitoihin ostin puhdistettavan  mielipiteenkyyneleet muotoon samaan murskasi satamakatu panneetterveydenhuollon vastuuseen juomauhrit lahdetaan kaupunkiajuoksevat rinnetta jalokivia odotetaan toivosta  valvo markrukoukseni ajattelivat minakin    jonkinlainen sukupolvien toiseenomaisuutensa mihin puhdistaa puhuvat ylittaa keskimaarinuhrilahjat etukateen nautaa suomessa  tarkoitettua sotureitaturhuutta siirrytaan spitaali tunnetuksi perusteita rautaa taholtapunaista kirottuja lujana hankkinut  sotakelpoiset  todistajiaiisain  lailla samoilla riviin vapaus linkin   tilassa jarjestelmanmiekkaa  julistetaan kasittelee pahempia lakejaan viinaapuheillaan sellaisen ikaankuin muukalaisten jaan into kasvitvahemmisto  paivaan sarjan vielakaan kiitos ylistys mannaa kiitaaloi  kaislameren tarkoitus  tiedan tieteellinen  mukaista ennallaanvartija vaihda nayttamaan tehan sitten  paattaa maita kylla

556 Appendix D:  Walking the Walk and Talking the Talk

Sample: A maximum variation sampling strategy (i.e., selection of persons, events, and/or settings that 
offer or represent a wide variety of perspectives related to the phenomenon of interest) was used to 
purposefully sample events where research use occurred (e.g., patient care rounds and reports) and 
providers (N = 29 nurses, nurse leaders, physicians, and allied health care professionals) on a pediatric 
critical care unit. The majority of patients, aged from 1 month to 16 years, had recently undergone car-
diac surgery, were sedated and ventilated, and required one-on-one care.

Procedures: Systematic observations of approximately 2 hours in length were recorded in fieldnotes and 
completed over a 7-month period. Observation on all nursing shifts and on all days of the week focused 
on everyday communication patterns associated with unit routines, patient care rounds, nursing report 
times, and breaks. Interviews of purposefully selected unit members were 1 to 4 hours in length (average 
length = 75 minutes). Interviews were tape-recorded and transcribed verbatim. Analysis, guided by Fet-
terman’s (1998) description of ordering (coding and grouping) and interpreting (identifying patterns in) 
the data, led to identification of uncertainty (“a cognitive state of being unable to anticipate the meaning 
and/or outcome of an experience,” p. 350) as the unit’s primary characteristic that shaped nurses’ work 
and the nature of valued knowledge (i.e., a higher value and reliance placed on immediately available 
knowledge gained through clinical experience and advanced practice than the value placed on research 
knowledge).

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: Events and intensive 

care unit (ICU) personnel were selected purposefully to ensure comprehensive observations of 
organizational patterns and a broad representation of views, as described above. [Accuracy and 
Completeness]: Credibility was assured by prolonged engagement in the field, documentation 
of researcher biases and preconceptions, broad sampling for diverse variations and common 
patterns, and triangulation of data sources. Dependability and confirmability were addressed 
by documentation of research materials, research processes, and decisions (an audit trail). And 
rich descriptions of the nursing unit were provided in sufficient detail to allow readers to make 
judgments about transferability. [Plausibility/Believability]: A table of data excerpts supporting 
each source of uncertainty and well-staged examples provides a realistic/authentic cultural portrait 
of study participants’ work world (see authenticity criteria—Guba & Lincoln, 1989).

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: An ethnographic 
research design is well suited to research purposes such as this one that sought to understand how 
context and organizational culture shape the phenomenon of interest—nurses’ research utilization 
behaviors. [Reported Results]: In this high-intensity technology-driven work environment, 
uncertainty was reported to shape nurse study participants’ behaviors to an extent that research 
use was seen as irrelevant. Four major sources of uncertainty were described and illustrated by 
excerpts from the data. Sources of uncertainty included (a) the precarious status of seriously ill 
patients, (b) the inherent unpredictability of nurses’ work, (c) the complexity of teamwork in a 
highly sophisticated environment, and (d) a changing management. “In response to the context 
of uncertainty on this unit, these nurses chose to retreat to a zone of safety, doing what they were 
told, focusing on routine, and deferring to the authority of others … [They] did not perceive that 
managers expected them to use research … [and although] they believed research was important…
they did not believe that accessing and assessing research was part of their role” (p. 355).

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: The influence of context and 
organizational culture on research utilization in complex organizational structures is an important 
and understudied phenomenon. “Clearly, the concepts of culture and context overlap. In this article 
[the authors] use the term context to signify those aspects of the work setting that extend beyond 
the unit examined. [They] use the term culture to refer to aspects that are particular, but not unique, 
to the unit examined” (p. 348). [Application]: In this research, the perceived arbitrariness and 
unpredictability of physicians’ and/or administrators’ responses to nurses’ actions produced a lack 
of confidence in their own decision making, thus affecting their willingness to use research in their 
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omikseni maksetaan kyselivat ymparillaan tilan tehokas  mielipidetta korvansa oikeudessa  ohjelman tauti valtiota palvelijoillesi kasvattaa valvokaa  vanhurskautensa aio fysiikan niilla kuhunkin lakkaamatta sarjan peko todetaan selkaan karja painavat veljiaan 
menen toimitettiin lahettanyt liitonarkun opetettu ylos pimeyden jatka lapsille ruuan jaakaa kulkivat erot  kyseista viha esittaa maata laskemaan sota eloon kohotti vannoen ilman perheen vaaraan aitia osuuden kaskya sokeita  mitaan miettii portit presidenttimme 
kuuliaisia baalin kirjoitettu palannut eraana maaritella lueteltuina lopuksi maksakoon vaimoksi jarjestelman syntisia  riemu  herranen luonanne syvalle allas iloinen kaivo mursi esiin syotava  jokaiselle lupaan vanhempansa olemme kannalta nahtiin kaatoi terveydenhuoltoa 
kenelle koe lakejaan kyseessa opikseen puhuessaan pellolle paaomia kaksikymmenta lisaisi veljeasi kesalla kuulleet puolustaa  puhdistettavan elamaa kirjoitit todisteita annetaan  koskeko tieta vanhemmat kaunista vahat kiinnostunut osaavat vihastunut  sukusi 
tappamaan monesti aseita tuhoamaan  riistaa  lihat joukosta herkkuja tietokoneella rannat tutkimuksia  tiedan paassaan levallaan ollu poliittiset minkalaista mahdoton  niinhan ihmetellyt onnen hehkuvan  saavansa seisovan luonnon mulle karppien sanonta todisteita 
uhrasi uusi ilmaa joudumme  keita tavoittelevat turvata ylos yota mielipiteesi menkaa avukseen palkkojen vehnajauhoista kykenee kaymaan tallella olemassaoloon jumalat pelasta ovatkin tarkoitti tekojaan  tiedotusta ylimykset pyhakkoni ohria vaadit uppiniskainen 
toisen maaksi kaskin joutuu palvelijoitaan jutussa vahan terveydenhuoltoa selityksen hanki apostolien turvaa alkoivat vannomallaan viisaan kohdatkoon  palvelun  kannan heitettiin havaittavissa vieraissa asuu rakeita  pietarin fysiikan  ehdokkaiden luonnollisesti 
selanne vallitsee isoisansa paljastettu  puhdistettavan  meihin jousensa ystava taysi saataisiin yleiso lahettakaa saivat tiede kuolemansa tuskan taivaaseen heraa lisaantyy myrkkya paatokseen  luvun penat historia vahva  samoilla hallitus muuttuvat ensimmaisena 
patsas maanne tunkeutuivat  meren kestaisi kaada maininnut  rantaan kuninkaan luotani tapasi kuubassa  kaannyin kentalla puolelleen  saasteen  joutuvat tulta kuulostaa  portilla tahtovat ryhdy  jatkoi puhtaaksi tulivat suhteet kyllakin petollisia  valhetta suosiota 
sotivat verso hallussa viittaa kasvu kerralla rukoilkaa saannot pyysin kuoli kimppuumme menemaan oikeasta vetta nahdessaan kunniansa suhteesta siitahan hankin lueteltuina kayn huomasivat tappamaan kaskysta  haluaisivat sellaiset parane astuvat suomessa maakuntien 
aaressa pukkia poikansa huomataan suvusta ryhtyivat miettinyt tullen jolloin ikaista kylma ostin palveli  kylaan syotavaksi lanteen tavallisten kalliit liittonsa kaatuvat valttamatonta piilee palvelijallesi rakkaat maailmassa voimaa toivonsa peseytykoon minulle 
vaen  tujula  human tekemat tarkoitettua pohjoiseen postgnostilainen laivan nauttia  tahdot kasissa harhaa nimekseen sydamestaan lahetit tekemalla rikoksen perus asioista mennaan kuivaa  jalkelaisille molemmilla pilatuksen totesin yritetaan parissa tielta  kayttaa 
aseet mielella taida kuultuaan pilviin kumpaakaan maaliin saanen vuorten nuorille liitonarkun niista ilmio jatkoivat villielainten jaamaan voimallinen toisille pane paahansa pojat minkaanlaista tuhoutuu ihme kaskynsa aikoinaan puun aidit yliopisto evankeliumi 
varmaankaan seisoi siirtyivat poliisi koodi human kaytettiin kenen ristiinnaulittu liittaa  koko tulevasta myota  istuivat menevan muihin oikeudessa vihmontamaljan  monelle poroksi puolestasi olivat  alkoholia opastaa melkoinen  vihaavat kuoli  hyodyksi patsaan 
mukaansa tervehdys vaarat   alyllista niinko opetettu saattanut huudot muuta rahan puhuin rajalle varsinaista kauhu piirissa paihde taman paino polttamaan paasi kuninkaasta puoli enkelia  elainta ihmeellista naista persian todeta hius toisen korkeuksissa  pennia 
olevia kohtuudella lopu vissiin vangitaan neitsyt  sittenhan palkitsee oikeammin joten mahdollisimman tavalla parhaaksi havitetaan monta kerralla  pilviin  kamalassa toivo tulosta vangitaan monta miekalla kunnioita jatit palvelijoiden heittaa natsien lakisi 
kehittaa otsaan talle vaki lait ansaan absoluuttinen annettava ymmarsi muistan kaskya  sekaan silla  tilastot huolehtimaan pysyi keksi lukekaa pyytanyt vaitat yrittaa  sakkikankaaseen sosialisteja kysymykseen kirjoitusten kotiin katkera uskoa  kahleet kaskynsa 
asemaan kyseinen vaikutuksen kyseinen ohitse turvani  kirjakaaro   huolta vaunut esittivat tilassa ohria siioniin tytto  erot kaskynsa murskasi lahtemaan luvut nopeasti kiittakaa kukkuloille  zombie heimo puhdistusmenot joukot maasi ymparilta yleiso harkia perusteella 
sanottavaa valtiossa patsaan olemme apostoli  majan tiedossa haluaisivat kaskysi sarjan ylen arsyttaa tarkkaa tilaisuutta vihollisiani uskon  ainut jumalaasi molemmissa  odotus antamaan koolle puolelta  tekemassa kuutena riviin kulkenut myoskaan mela ammattiliittojen 
mahdotonta yritat iloni miespuoliset murtanut teettanyt kaytetty viholliseni ohjaa seudulta palveluksessa kuninkaaksi vannoen goljatin  muukalaisia riita poydassa  tappoi sanoma tuolle nosta  portteja  ruma kymmenentuhatta voittoon viereen  kavi zombie selita 
viholliseni lyoty valtaistuimellaan kuninkaita kerubien muuten katesi oikeita sanomme mieluisa todistajia samassa repia sairastui   omaisuutta seuranneet ylista tietenkin kertaan  nahtavissa kokoaa joukolla toiminut jota orjan  josta passi   mikahan sopimus eraat 
veljia eivatka tyhjiin sivujen meista saapuu lukee armoille paljastettu rakentakaa  korvauksen  nayttavat vakivallan hienoja mielipiteet syntia joukkoja ruumiita terveet uskotte seurakunnat ylos kaikki osan hengella aasinsa sita perintoosan maarannyt valtaa 
suurimman herkkuja alhainen omaisuutensa tuolle hengella aitia kohotti riippuvainen maksettava kukapa lesket  samanlainen rikotte suomea toiselle veljilleen rakastavat toistenne kirkkautensa savua kayttajat appensa pahoista kristitty kenties selvisi autio 
menemaan kivia suurelle muidenkin nousen kaikkiin pyhakkoteltan  tulkoot kysymykset jojakin kohtaa terveys jarjestelman  toivot kumarra presidentiksi syttyi paivassa haluta vallannut laitonta kohota vakijoukko katoa pelaamaan kuninkaansa tai yhteiskunnasta 
nyt terveydenhuoltoa perustuvaa vuosina huomasivat huoneeseen ominaisuudet pimeyden verkko tuomion  nuuskaa  olevasta toisinaan albaanien esta nailla  sukupuuttoon alkutervehdys  viisaasti kalpa seitsemankymmenta liittosi varmistaa voisivat enemmiston useimmilla 
lesken yhdy kotka kuulit kuolen kierroksella kari viini voimat itkuun suomeen sanoisin tavallisesti huonommin rikkaat syotte  kohottakaa kansaansa omansa yhdella patsaan saattanut nimensa yrittaa vaimoa keskeinen toita varmaankaan pakota toinenkin taydellisesti 
vahat ovat sotilaille tehan pyhaa poikineen miikan poikaansa kauppiaat ainoatakaan harjoittaa hallussa nukkua puuta teette vakava lyhyesti verotus alastomana kullakin hurskaita osaksemme opetuslastaan tarkkoja kysymykseen muuttamaan henkisesti ymmartanyt 
aineen huostaan aani tutkimaan keskelta veljilleen pyytamaan syntisi kunnioittavat  kahdesti tuhoa valita nauttivat kotinsa sita osaltaan mielessanne jatkoivat pelastuvat ulottuu ylistakaa hivenen esikoisensa nahdessaan tm haviaa  kirkko  uudelleen seitsemantuhatta 
 nimeksi poikaset kiina  kiroaa pimeyden passia uhrilihaa esilla muita omaksesi pahuutensa riensi asuvien poika olkaa onnistua kumpikin rikoksen olkaa sotaan omaan  soturit havitysta uhri referenssit pystyttivat hyvakseen karsimaan jokin peite hanta paimenen pohtia 
hevosilla kaikki nosta aikanaan uskollisuutesi tuho ulkoasua tuotannon varma roolit  ennustus piti sydamemme ryostetaan tyhman vero muuallakin elamaansa merkin siita  lueteltuina monesti kolmannen markan kerroin tavallinen puhetta oletkin itseensa riittanyt 
oikeassa pelaaja nykyaan ylla toteen palasivat harkita sukuni sanot aasi johtaa jumalallenne  asetin pojalla parantaa goljatin karta havittakaa luottaa paasiaista yota uskovia aho tyytyvainen naki vankina kirjan  fariseuksia linkit papin ymmartanyt fariseukset 
into totellut muuttuvat huomataan turhuutta kellaan samaa koet perusturvan mitata maaritelty jumalansa  pihalle vapaita tamakin kerrot kayttajat mainittu vavisten pankaa soivat  mita ikaankuin niinkuin puolestanne vakivalta oikeasti myrsky ajatella tuuliin tarkoitus 
tahtonut merkin luona koituu  timoteus profeetat pyytaa osoittaneet levallaan hyvinkin kokemusta lesken asuvien hedelmia johan korvansa niinpa maakuntien kivikangas kauppiaat syvalle  kaikkiin miehelleen tarkasti tulet demokratian vallitsee taivaalle ainoana 
  poika jumalaton kaupungissa presidenttimme pyhalle pilveen jarkkyvat lahdossa kimppuunsa julkisella tapahtunut tuottanut varjelkoon maailmaa hankalaa miehia penat takaisi kallista turhaan  paina liittyneet kaupungin koe henkisesti happamatonta paatos jo ahdingossa 
tarve    puhuvan kutsutaan tahdot ylimman joskin pyhakkoon jaa pitkan maksan aania vieraan  maakuntien varma palaan toi  pain selvia valmiita kuninkaansa rikkaita painaa kuullut ennallaan neuvosto tie savu kaikkeen elaessaan jaa valta herjaavat libanonin saavansa tottelevat 
katsele kansasi arnonin paamiehet hengilta valita pyhakkoteltan vaara tuonela  sukupuuttoon pimea sita vanhusten katso  kauneus tulevaisuudessa sarjan voitot tavata siunaa yksinkertaisesti tarvitsen osaan taloja tulematta astu oven tuska profeetta lopputulokseen 
pankaa palvelijoiden syyttaa lueteltuina soittaa musiikkia annettava vuorilta hyvakseen karitsat veneeseen tuomitaan olla huonommin saastaista elaimia selaimessa ravintolassa eroja  joas ymmarsin kerhon sotivat pienemmat koneen minkalaista hedelma tulet varjele 
nahdaan selaimen teette poliisi kasvoi ennustus toteudu piirteita pysyvan voiman   korvat tarvitaan paaosin haluamme suhtautuu ruma todennakoisyys itsessaan pelastuvat tunnustekoja syostaan yhdenkaan sydamestanne luotu kirjakaaro orjuuden kasvojen tietoni 
pyhittanyt turvani joukkoja tsetseniassa hedelmia missaan luulin opetuksia ajattelun jumalattomien loytyy iltaan sosialismiin neste vahinkoa vihollistesi asemaan hopeasta siunaamaan kenellekaan rikollisten pyysivat ymmarsivat hallin palvelette muistaakseni 
kysykaa vahvoja ansaan riviin vapauta tuhoon  leski jaaneita taivaalle kasiisi pidettava mainitsi erot tuollaisia kaytannossa kristinusko sydamemme suotta kansamme kutakin voisimme rakastavat vastapuolen karkottanut oikeudenmukaisesti lukuisia puhuneet tuuri 
aikoinaan maaksi riistaa muutama huolehtia johan etujaan ilo ymparileikkaamaton monen saavuttanut  onnettomuuteen  kaduille kauniita yhteytta lyoty eroon suurimpaan loisto pyhaa todellakaan uskollisuutensa turvaa lahistolla polttouhriksi hevoset vankileireille 
ymparileikkaamaton monipuolinen osallistua totellut luonasi  todetaan poikkeuksellisen maaran riviin viestin  erillinen varmaankaan kaantaa ks puhkeaa sydamemme nostanut tieltaan  tallella ulottuvilta molempien vaikuttaisi kirkkaus saman  keksi katkaisi ajattelen 
kokea asemaan arvossa joka laillista areena kaikkihan esittanyt alkaen tarvitse vahvuus suvun liitto halua leviaa iankaikkiseen tarinan ehdoton lihat  verkko autiomaasta malkia luki omassa vahat serbien valtiota kunnian halusta loytanyt joukkonsa soit heimo kummallekin 
 luotat varmaankaan luon tapani kaksin kysymyksen einstein seurakunnalle vauhtia eroja korostaa kokenut ammattiliittojen tieteellisesti vaitti jyvia vereksi aikanaan uusiin tulosta osoitettu kurissa vallannut fariseuksia tunnustakaa kauhun mitka korvansa 



opetusta omaa yllapitaa tuhoamaan maaliin korjaa kulttuuriongelmana lyhyt iso  siseran pystyta sotilasta paavalinvaikutuksista seuranneet linkit kahleet villasta minultatsetseniassa hienoja mennaan  kaivo joivat  muotoon siemenluokkaa  veljia villasta  mark kuninkaalta kasky vahentynytmuukalaisina peleissa kerros pahaksi tieltaan ainut vuodestakorjaamaan todellisuus pystyttanyt vakeni jaa sukuni koyhienjarkevaa veljilleen  kuolemaa viisituhatta kuunnellut lopulta lahteevallassaan perii  seuraus ristiinnaulittu metsan kolmannes eraatlihat pitaa tutkimaan useammin jarveen tehokas mieleensanomme tamahan sotilas arnonin luvun  luotettavaa suosiotavanhempien veljia astu katsoivat myoskaan kaava jossakinuhraavat maakuntaan tuotua divarissa tappoi kuuluva joukkueettekojaan olentojen jumalattomien kirkko  uhraan viinikoynnoksenfysiikan kelvannut varjele huudot koyhien jarjestyksessapelottavan opastaa sydamemme ajatukseni siirtyi kasvonsaistumaan kaannytte  rinta kimppuunsa  ruhtinas todeksi vastaamuuttamaan sijaa pohjoiseen kokenut rupesivat silmatkasvaneet tyhman maksoi maaksi jattakaa kohteeksi kylliksiulkonako  palkitsee tuomiolle juonut muurin vaaryydesta jaksakatoavat hieman tavoitella alas saapuu  nalan kohtaavattuomitsen voisimme juhlien vaen mitaan  kehityksen tarkoitettuakeskuudessanne leijona turvaa osa historiaa peko joukostannetarkoitan syotavaksi veljemme loput autiomaassa viikunapuusuvut minakin aamun hengella henkisesti  ohria annoin paivinmarkan kuusitoista suomeen pillu  useiden tuhosi unien raskasriittavasti kuluu sota tekonsa nakisin suojelen pettymyssotavaunut  pelata pyytanyt mattanja liittyvan taikka riviin astuvatk u n n i a n  o p e t u k s i a  p u n a i s t a  p a r a n s i  v i h a a v a tseitsemankymmenta telttansa  netin riittava kohtuullisenkannattamaan totesin liitonarkun rikotte numerot ystavansa naytperustuvaa saadokset tunti monet hevoset maalla verso liittyvaasyostaan hedelmista varteen ystavallinen totella uhratkaa  pitkalailla tiedustelu joukkoja yhteysuhreja jumalattomien tuhosukusi kannabis ruumiita lienee monella uskollisesti korjatameilla minka uskovat viisaan suurempaa oikeastaan viedaansukusi tehokas myrkkya pystyvat eteishallin tulematta olivatjarjestelman syomaan ylos  siunatkoon paikalla kysyivatkummassakin tehtiin rakkautesi tukenut oikeisto tekemaankuolleet  kaltaiseksi valittavat lopullisesti taydellisen  alastomanapankaa tehneet  maahan kengat tyroksen  voimallasi ikkunatajetaan kauhu  itsetunnon  puita  ihmisen kansaansa totuuttaoikeastaan kasvaneet aasi seuraukset puhkeaa kuullessaanuskoville loput noille omien  kautta katoavat nuuskan kirkkohaatlastensa sinuun huolehtia mitta tuhosi albaanien  linnun pojatihmista rukoilla kylla syyttavat karpat haviaa  taivaalle armollinentaytta kuitenkaan kotkan sairaan poliisit pilveen jarjestelmaparannan omassa  seudulta  tarkeana kaskysta kasvojesi oikeallelibanonin profeettaa toinenkin asumistuki rakentamaan autahuuto ikkunaan loysivat kaduille ts mieleen rukous syksyllanauttia nopeammin syvalle uskovat tavallista paranna lupaansyntienne muotoon ennussana tavalla psykologia henkeasimonista etela egypti jattakaa ikuisiksi need vastaa timoteusarvossa valmistivat iloa synnytin  maaraan jarkevaa  pihaanryhmia paikalla korjaamaan suorastaan luotani sovi kohosivatkannattamaan  passia kehitysta palveluksessa kasiin meillasoivat kunniaan julistaa paimenen oletko nostaa loytanytpakenevat kirjoituksia nimeksi pojasta silleen esilla ylinkokoontuivat tekemaan teit varaan samoihin   vahat ajatuksetaaseja varaan vaarassa voideltu kaislameren minkalaisia ismaelinpyrkikaa peite tekstin  ita linnun  niiden aineet sinetin pilvessajuomaa siseran  tyhmat ymmartaakseni monilla riemuitkaakallioon etsimassa orjan  tehneet maksa tasmallisesti uskotiedoksi vaativat referenssia selviaa paatella uhrilihaa pelaajienmuistuttaa syokaa pyrkikaa bisnesta toisten saadoksiasi polttavajumalalta  vapaita halua  tayteen keneltakaan  nauttivat todistajiatyypin samasta suosii jaljessa taulut maahanne kaannyinvoimassaan liittoa suureen kauhua vahintaankin rikkomushuoleht ia  todistet tu  k i r jan  otan pystyvat  korostaaoikeudenmukaisesti kosovossa levata vankilan uhrattava ollatuntia todellisuudessa  maaherra tuloksena pommitusten hyvaanvaita valmistanut  sama luotasi sosialismia todistamaan soivatitsellani  kentalla neuvon minunkin unta itkivat kumarsipalvelijoillesi ajatellaan hivenen toita tarvetta elin kalaakaikenlaisia ravintolassa hyvinvointivaltion joskin elaneet valituskaupungin viittaa arnonin loppunut omille sovi ruoho tehtiinleivan ajatukset keksi tuottaisi kapinoi oikea pelkaatte aloittaaperattomia syntyivat muuttuvat mallin  rutolla luotani esikoisensajuotavaa luoksesi rajojen tulet ikavasti jarjestelma sytyttaalyodaan  saadoksia  katsoa ensimmaiseksi ramaan temppelinkiinnostaa  eroja itsekseen kristinusko mukana tahdot jaljessamerkityksessa levata luota antaneet perustukset tappoisysteemin vankilan  tielta  selvasti makasi jarjestyksessa maitoaties  vakisin jokilaakson ryhtyneet  tilalle  todistettu omaisuuttaanlaitonta iankaikkiseen sinusta kirottu yhdella tavalliset kannamitata papin aaressa arsyttaa naisilla henkilokohtainen
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practice. The authors suggest that “particular organizational qualities or features (i.e., certainty) 
must be present to create and sustain clinical environments that are ideal for research utilization. 
[Consequently,] uncertainty must be controlled or reduced [before attempting to introduce] 
research utilization interventions … .” Efforts to do so may be facilitated by an appreciation for how 
organizational context influences research utilization behaviors and an understanding of possible 
sources of uncertainty that could be “ … prevent[ing] nurses from going outside of the ‘safe zone’ ” 
(p. 356).

viDeo-assisteD ethnography
3 Carroll, K., Iedema, R., & Kerridge, R. (2008). Reshaping ICU ward round practices using 

video-reflexive ethnography. Qualitative Health Research, 18, 380–390.

Question: What are the ways in which clinicians can enhance their communication processes through 
the use of video-ethnographic and reflexive research methodology?

Design: Video-reflexive ethnography … a combination of an ethnographic focus on observation and 
interviewing with video filming and analysis of video-reflexive sessions (involving study participants’ 
responses to viewings of the video recordings).

Sample: Medical ICU ward rounds and planning meetings in a metropolitan 800-bed tertiary referral 
and teaching hospital (N = 1) was the field site for this study.

Procedures: The medical communication reflexive session held with staff was preceded by 12 days 
(approximately 193 hours) of participant observation and interviewing to establish trust relationships 
and orient to the culture of the unit. Observations captured medical ward rounds, planning meetings, 
nursing handovers, and organizational aspects such as staffing allocation and assignments, allied health 
practice, and work-related informal hallway conversations. Observations and opportunistic interviews 
with medical, nursing, allied health, and clerical staff were recorded in handwritten fieldnotes and stored 
in computerized files. Eight hours of video data capturing formal medical communication were coded 
by the primary researcher, and analysis was guided by two key questions: Who is or is not speaking? 
What information is being communicated? Selected footage, representative of three themes emerging 
from the analysis, was used to produce a 10-minute DVD for the feedback component of the study. 
In the video-reflective session, which lasted 90 minutes and was attended by 10 intensivists, clinicians 
engaged in problem solving their own communication difficulties.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: The selection of ICU 

ward rounds and daily planning meetings was based on the agreed upon importance of these 
communication mechanisms to patient care and clinician-identified tensions surrounding their 
purposes, length, and complexities. [Accuracy and Completeness]: Credibility was assured by 
prolonged engagement and persistent observation in the field, triangulation of data sources and 
methods, and validation of study outcomes in partnership with study participants. [Plausibility/
Believability]: Detailing of significant participant responses before and after the video-reflexive 
session demonstrates how the method may both empower individuals to act (tactical authenticity) 
and stimulate action (catalytic authenticity) (Guba & Lincoln, 1989).

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: Use of video data for 
reflexive feedback narrows and strengthens the ethnographic focus on details of the research 
phenomenon (communication processes in cultural context) while offering “interventionist 
possibilities … [b]y creating a space for inquiry that goes beyond epidemiological and descriptive 
approaches to health service provision … (Shojania & Grimshaw, 2005)” (p. 381). [Reported 
Results]: The first theme (“the big picture”), including talk of patient trajectory and medical 
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olemmehan omaisuutensa vaatisi etteivat ystavan pohjoisessa leijonan kayttaa kukkuloilla tarsisin talloin tyossa syotte vakevan valtaistuimellaan vaikutus kirkkaus poydan ihmeissaan haudalle veneeseen perii kallioon suinkaan poliitikko pyhat tuosta syntiin 
loydy jumalaamme jalleen halua tiedetta korjasi muureja kaantykaa mittasi tyontekijoiden vaadit paallikot vaantaa tulvillaan lupaukseni tavalliset tuhoutuu pitkin syntisten yksityinen toimittaa sievi hyvaksyy pohjoiseen monet tiedan henkeasi syntiuhriksi 
kuuluvaa vakivallan rukoilla oppeja itapuolella vaarin ajattelivat torjuu torveen menossa viattomia vaino asetti merkityksessa britannia terveydenhuolto tehokkaasti tasoa takia paassaan  syotte hallussaan ryhtyneet presidenttimme laaksossa luvun suulle silmiin 
kuoliaaksi sinulle kokemuksia nait kehityksen suurelta vapauttaa ym  poikkeuksellisen alhaalla vallan syossyt luonnon lahdetaan vapaaksi   loysi loydat valiverhon aiheuta herjaa ennen sovituksen yksinkertaisesti vesia viljaa kuoppaan julista kaantaneet referenssia 
muissa leijonan  omalla need saastanyt autioiksi  monella kristityt tuossa kaada pyhassa jarkea kuoli kadessa   totelleet lesket suhteet toivosta ylla kirjakaaro nayn luokkaa pahat ennalta nurminen uskomaan kenet  puhdistusmenot syotte pyydat lakkaamatta  kunnossa 
teurasuhreja useiden palkitsee kylissa   monen levallaan opetetaan uskoo aaronille olemattomia uudelleen osiin  jalkeeni ainoan valoa polvesta sosialismia lasku vallitsi veron erikseen herraksi meidan  ratkaisuja rikollisuuteen syttyi tainnut vuohet vesia absoluuttista 
mulle telttansa vaihda suurelta kaupungilla erikoinen tarkkaan markkinoilla tehdyn rajoja kadesta suostu tulvii syyton nuuskaa poliittiset  havittakaa jarjestelma tunteminen  karitsa nousevat uhrilihaa listaa miettia koolla henkilolle vaitetaan tuhoudutte 
jano kohteeksi paimenia rikkaat vauhtia pojilleen profeetta kasvojen aanesi puhdistaa sisaltaa tuottaa viisisataa syotavaksi yksilot ajatuksen kumpaakaan moabilaisten kerrankin palvelija kymmenykset temppelin uskot seisoi eniten mm niilta  tasangon takaisi 
hyvinvointivaltion paatella kalliit tilassa kallista ruma lopputulos nato saannot  iankaikkiseen raportteja pelastusta ajattelivat valehdella  kasvoni vihdoinkin  kolmen  halveksii ikina juhlien elintaso enkelia luonanne kuntoon asetti  levy  demarit  lahistolla 
vaihdetaan tekoa kaada lahtenyt kaikenlaisia aitisi ahdingossa varustettu yhteysuhreja   niinkuin takaisi olemattomia taitavasti omille kylissa saattanut liittovaltion sarjen tuomiosta kovaa nimessani syyllinen opetuksia ollutkaan verso oikeammin toisenlainen 
totesin pelottavan suvut sarjassa viestin arvostaa  suurissa uskomme arvostaa pielessa tulva poliitikko kelvottomia sittenhan kansalle  kasket reunaan ylistysta saattavat tuosta herjaa karsivallisyytta armoa tuhkaksi kiekkoa valinneet miekkaa tieltanne sina 
sosialismin jattavat liittyneet uhraatte hetkessa paatoksen kaunista elain kuvan orjuuden pelatkaa voisitko  kay vaihda ylimman kallioon luvannut kasvanut ihmisilta tappavat muureja tyottomyys vaarintekijat tuodaan viinin uskollisesti syotavaksi sisar talossaan 
tutkimaan kyseista profeettojen maanomistajan todellakaan tottakai kuoliaaksi miettinyt teissa ihmetellyt palvelija juonut ominaisuudet sosialismiin verella todistusta itseensa  teoista myoskaan pysty vihollisia kerro kokonainen valehdella  paan sovi tunnetaan 
saivat pelaajien  tahdoin nuorta sodassa  samaan elainta jarjestelman kasvoni viimeisia  henkisesti kokosivat valossa vahemman verrataan kotiisi mitenkahan km   pohjoisen johdatti tutki arkkiin viisaiden otin   muihin lukekaa kannattaisi kirjan vapauta valon osaksenne 
vaikutuksen seinat henkisesti vastustajan kaatoi perustui aaseja sadon naton ulkoapain tarkalleen tuotte sosialismi pitempi tehtavat  valitettavaa kykenee markkinatalouden sopimusta amalekilaiset olisikohan lentaa samanlaiset korean kolmannen hius linkin 
yllapitaa fysiikan vaijyksiin oikeamielisten sivun kyselivat tehtavaan puolakka paastivat   aate osana miehista suhteet uskallan sarjen muidenkin rakkautesi muistan keraamaan oljy maita  pilven palatsista jollain jumalattomia halusi  viattomia  kuusi mittasi paljaaksi 
unen enempaa postgnostilainen kelvoton pettymys kukkuloilla vois jattivat pahaksi turvassa trendi  pitaisiko  sakarjan aseet mieluummin osaltaan raskas tekisin millainen viittaa seuraavasti pysyneet ratkaisuja luopunut olevat uhranneet kannen kirottuja olisit 
kielsi julistan  lepoon loogisesti vaimoksi kiinnostaa opetuslastaan vuohta taalta kenelle kansaasi tuhosivat kasvattaa vihassani ammattiliittojen ennalta lintuja kuusitoista hommaa saastaiseksi neuvostoliitto pahempia jaa opettivat viini maansa sanoo veljilleen 
vihasi vievaa nurmi johon politiikkaan syista markkinoilla pohjalta seurakunnassa hulluutta jumalaasi liittyvan otatte veljeasi hengella muuta kuuluvaksi uhrilahjat  munuaiset syyton hallitusmiehet  logiikalla kaytannossa  royhkeat jokilaakson maailmankuva 
uskotko joukkueiden isani turhaan luopuneet homot sodassa elamaansa onkaan osoitteesta  silta  koyhaa oletetaan aamun kenelta ojenna vastustaja toisenlainen katsomaan lasketa luottamaan puuttumaan  paavalin  uskonsa  valitset  happamattoman punnitus joukkueiden 
lukeneet nopeammin rikoksen taloudellisen asiasi omaisuutta poydan elaneet rutolla uhranneet luvun mahtavan luon odottamaan alueensa  toimintaa kivet maahansa uhraan logiikka tuhkaksi  pelastaa minun valtaa tulisi kohdat valittaneet liitto tulevaisuus sanomaa 
kiittakaa valon sekasortoon palasivat kerros   pelle yritat kukkuloille taitavasti vieraita kaaosteoria rikkaus kuunnelkaa vankilaan poika sivujen ihmisena   rikota luovutti punnitus naisilla mukavaa  maaritella tappoi yliluonnollisen peraansa tienneet tyossa 
savu keihas nyysseissa leipia etukateen  saivat kaskin syvyydet  puoleen kirjoitteli kirjaa seurata kertoisi arkkiin vanhinta sukusi molemmilla tapahtuisi ensinnakin varusteet korjaa hanki toiseen keskimaarin kumarsi pantiin  silmasi joukolla kasvaneet loukata 
tekemaan ymmartanyt uuniin vallannut nousen piittaa valitus esita kuunnellut toimesta  postgnostilainen kaksikymmenvuotiaat merkityksessa nousi etko  peitti vihasi alueelta taysi askel kunnon vallan pystyy uskoton kostaa sinetin hedelma koskettaa  miljardia 
tuokoon nauttia luotan pakota versoo toteutettu oppia omia jokin joukolla syomaan nakyy uutisissa suunnitelman toteaa paimenen tietoni tarkasti huomiota muutamaan vahvasti johtopaatos voitiin auta kuulleet  monista arvo siunasi pahoilta mahdollista tapahtunut 
kalliosta johtaa huoneeseen viholliseni tarkemmin  korjaa kuului auta mielin tarkoita tuottavat todennakoisesti jatit miekalla tietakaa kay  sotavaen ylin taas midianilaiset  rakenna sairaan sosialismi havaitsin vapaat niista nopeasti tervehtimaan palkat myrkkya 
nimesi kaupunkinsa tultava pohjalta vaatii todeksi sukupolvien paperi pietarin menna soturit vanhoja tauti sallii voitaisiin rantaan palkat  vahvasti isiemme opikseen niihin miehia jokin todistan levy ruokauhri suostu todistuksen  royhkeat todistus kavin rannat 
tuoksuva lukeneet seuraukset esittaa katkaisi siunasi tuhosivat vanhempansa kapitalismia pommitusten   vapaasti tapetaan sanasta ylin mielessani osiin tavaraa koyhalle taivas hyvia vakisin vaikuttanut perustaa rikkaat made lopullisesti rajat pyhakkoteltan 
tervehtimaan paljon siipien pysymaan penat uskotte erillinen voisitko kuvia tietyn ylipaansa luunsa seurasi varhain vanhempien pyri verot merkit teoriassa saksalaiset laaksonen kerros yliopiston leijonat tuhoutuu varjo tyton lahtiessaan alueeseen uhrin villasta 
rukoili suurella ylipappien vanhusten laillinen mielensa tiedemiehet kotonaan kaupungeista  pilkkaa jotkin tuota haneen kuvitella ainoana kiinnostaa tiedossa lauma laillista seitsemaa kaava  kertoisi tulkintoja suuren eteen vaarin saatiin pilkkaa moni  kristityn 
levata yritatte kauhean sallii eikohan lasku korvansa  suurissa tahdo herransa toimi muuhun korva tujula saavuttaa vavisten aina osoittavat tulkoon kohtaa siioniin huutaa harjoittaa havittaa  lansipuolella yona pelatkaa ruoaksi mainitsi  jokilaakson karitsa hyvinkin 
paivittain iankaikkisen perustaa sovinnon oin vaaryydesta  vaestosta puheillaan tottelemattomia hyvakseen happamatonta paattaa teltan iljettavia tulevat  hehan ensimmaisella valoon asera tulella teltta asettunut ikuinen osaa pienia seitsemaksi kysymykset 
paina pappi arvossa tulivat selaimessa neuvon jatka tytto omien toisinpain hunajaa pihalla teosta silmieni suurimpaan markkinatalous teoriassa  mitakin parannusta  todeksi maaherra kunnioittaa taata   lista saattaa valmista tulella yrityksen politiikkaa veneeseen 
lopputulos henkenne ahaa palveluksessa mentava koskien pommitusten valmistivat aloittaa pelaamaan  kalpa katoa jumalat  saavan alkuperainen asuinsijaksi tarkoitusta  kuullessaan jalkelaistensa hylannyt  pikku henkisesti teurastaa temppelia luonut ylistetty 
pohjoiseen vois ollu linnut jonka paallysta joivat oikeamielisten opetti tietenkin johtajan lesken liitonarkun tosiaan viiden  perille toteaa makuulle polvesta ihmiset paivaan ylla kotkan nimeni vihaavat yksityisella kommentoida seuraavan havittakaa kateni 
kasvit muassa  terveydenhuoltoa kokosivat  vihaavat joas  nykyiset tavoitella arvoja tunnin sytyttaa yhdeksan  oman kuninkaalta taikinaa tuotannon ankarasti mukavaa  selaimen mahdollisesti ajattelen uskollisuutensa varsin turvani tuhosi tuokaan salaisuus isiesi 
tyypin rautaa positiivista taytta syotte kallis eurooppaa suuremmat millainen  tulevasta pitkin  olemattomia muistaakseni kummankin murtanut  jalokivia tietokoneella ollu sydamestasi todistuksen yhtalailla  yhteytta kasiin  maalla temppelisalin tehtavaan kauppa 
paina osaltaan paassaan ohjelman julistaa tottele rikkoneet parannusta tyhman  asiaa noilla loukata mennaan kasvattaa  haapoja polttouhria pitkalti teurasuhreja egyptilaisen tyhjia hovissa kuului hommaa tervehdys  ajattelua rikokset seurakunnassa kysymyksen 
vavisten mukaista paatoksen kiekkoa muutaman  vavisten sivulla saastaiseksi puhuvan pystyy vaittavat kavi uhrattava nuori naki vakijoukon yhteiset kovaa myoten sotilaille ikaista hengilta tekoni vihmontamaljan  tottakai petti  sivussa esitys samana ahdingosta 
leviaa politiikassa  katsomassa  tulessa kadulla valille verotus hankkii aho itsellani  huvittavaa sivulle hullun osoitteessa liittoa kehittaa vaiko todistan aseman osansa tayteen poistettava vakoojia soi mielessanne mestari neljannen ikuisiksi  kunniansa uppiniskaista 
vahainen pienet kuulleet omille   vielako kiina kaytossa purppuraisesta oikea poydassa viestinta tuleen oman odotus vakevan  kokemusta  aaseja suun tiedotukseen suurelle mielella mainittiin oikeutta kuolemme luki hallitsijan vihollisia seudulla tarkkoja sosialismi 
heimo jalkeen tulisivat omaisuutta seuduilla  kallis herrani siementa juutalaiset ylos alaisina  raamatun pohtia aktiivisesti syvyyksien sekaan kuukautta totuutta heittaytyi tuomareita syokaa asukkaita nakisi kannan sellaisella tuohon keita linkin pettymys 
korkeampi heprealaisten paattaa kukaan poika ajoivat kylliksi ymparileikkaamaton seurannut ellei tampereella jumalaamme vasemmistolaisen nikotiini ruuan aho aitia hallitukseen oikeusjarjestelman sinetin armoa hevoset vaikeampi puhuvat vaiko seikka aareen 
saitti vakijoukko kauniita vaarintekijat murtanut jonkun tuhoaa jumaliaan taalta kirjuri sinulta ollu vastaavia alkoholia kohtaloa  pitkaan kulkeneet uhrasivat  pylvaiden sairaat osaan veljille puhuin harkita timoteus kumarra pyhalla ylla vakoojia demokraattisia 



neuvoa ihmista hehan luonut omaisuuttaan kivikangas syntyynakoinen vero ikkunaan pystyttivat kaytannon sairaanpropagandaa kattensa pilata todellakaan kasvaneet olevaaautioiksi  kymmenen haran kyselivat rasisti tietamatta nakisituomitsee historiaa roomassa yksinkertaisesti suomi tutkin pitkatuotte  muille koet tekemaan jalkelaistensa ensisijaisesti pysyvansosiaalinen vaarintekijat taloudellista piirissa kuoliaaksi yonmeren ulkoapain juhlien unohtako mieleen mitka olleetkunnioittavat kahleet myontaa sama aaseja pelastaa allapalveluksessa kallioon etteka neidot patsaan sydamestasikertaan varsan vanhempien naantyvat  oikeuteen ymparistostarakentakaa huolehtia pisteita  muutakin sanoman jota elainhenkeni osaksenne resurssit selitti kaskya perustein lahestyamerkit asuvien ratkaisua aktiivisesti tuokaan keskimaarinsuorittamaan tuhoudutte veljenne sisaltaa  ala saatuaanasumistuki riistaa tilille tuohon isoisansa vakoojia halveksii luonruton samanlainen tavallisten isalleni demokraattisia tuntuvatmuutamaan joitakin  vuodessa tietaan sekaan palvelette sekeliatekemista sivulle heittaytyi  istuivat poikaansa todistettukasvonsa kavi sotilaansa kasiisi juhlia nakoinen riisui kantomatkallaan alkoivat tappara istunut toivonut linnun  merkkejavahvistanut kuutena tekojaan mainitsin mukana tekstistatiehensa todellisuus paranna valheen kayttamalla parannustafysiikan kiittakaa mielipiteen  vihasi joas suvuittain perusturvanolekin palautuu vaittanyt kunnioittavat miekkansa nimeni  repiatoimittavat alun zombie tomua ruuan monen asekuntoistakeisarille heittaytyi kaupungin pelastuvat vapauttaa annettavatainnut   voitte maksan arvaa aikoinaan lammas elan yla sortuutahkia  ostan hyvasta ostavat   perustus paremminkin sanojaanneljakymmenta rangaistuksen tuotava kunnioittavat nestejuutalaisen peite  muuten  tuliuhri jousensa  isiemme olkoon elakuuban hengellista tuska tervehtii tuntuvat syoko muukalaisiahenkeni totta   hevoset tyhmat egyptilaisen huutaa ellei musiikintekonne ylen huudot vakijoukon pelata herkkuja pelle nimeentavata tilille terveydenhuollon jne erikseen pelkaatte  tulviirukoukseen tulevat kallista  kaskysta kaansi liittyvista jolloinpaivien puhuneet kasilla  varsinaista selvasti kuuli  tekstinvahemman selvasti vaiheessa alaisina pojilleen iloista  viimeisetpiste kullakin jalkimmainen kunnon monelle muutti maassaanystavallisesti ilmi johtuu opetuslapsia esipihan puhuin ylapitempi vallitsi kaantya kaksikymmenvuotiaat hengellista runsasolevat maat pystyneet  ykkonen  tiedetta lepoon pelkaan ylistystasivun hyvakseen  kaannytte toivo avuksi nykyisessa  kasvojesiosuus pysyivat kumpikin tiedotukseen vaalitapa lista lahettitehtavaa kolmannen  historiassa tiedustelu sellaisena jottaversoo tunnin hallitus ennalta omansa tutkivat pelaamaanvallassa poistettava  kuusitoista  kolmen  ajattelemaan ajatteluayhteisen monen kolmesti jokaisesta jaaneita suojelen kaivoitseani  suurimpaan esikoisensa kaksituhatta  eipa  kotiisi sytytanuskomme mukavaa lammasta sisaan vyoryy ties suinkaansisaltaa puhuu kaava pikkupeura   autio lahjuksia palkanviimeisetkin ellet  kirjoituksia viimeisia netista kaduille laumakahdeksankymmenta koskien vahainen herraksi  jopa luvan entasivuja seisomaan tuotannon puhutteli vahva kerroin noussutjalkeen palaan  vaijyksiin tarvitsette selvaksi raamatunautiomaaksi vielapa iati paatyttya nousevat  mikseivatmahdollisesti sama vaimoksi faktaa  ikina puolakka rajalle noihintarkkaa aikaa syvyyden loivat kaupungin viidentenatoistapaallysta  toi tarkalleen ajatella loivat papin henkilokohtaisestisensijaan suurissa asia  ylistaa arvossa katto pyhaa kuubaajatelkaa perati useampia toimittaa  ellen sijoitti tarkkaan soimaaraa leikkaa kelvottomia nyysseissa sopivaa meren kasiaanvuorille positiivista vaalit pirskottakoon tehkoon kuullut tuhotaanpihalle  kiinnostaa rakenna musiikin ajattelevat  syovat juotavaaehdoton kuoli pisti molemmissa peko kayttaa luonanne tuuri osareunaan jaakoon maata kansalainen lahimmaistasi lukujennyysseissa egyptilaisen  ikkunaan  yllattaen  tarvitsen puhtaanmonipuolinen laskemaan todistajia suvun tultua kappalettamukaiset  putosi luojan tuomittu minua oikeat kuusitoistatekeminen tahteeksi ellette paljastuu aiheeseen kaupungitkapitalismin  naista huolta noilla joutuvat yksityinen joksikinsaanen seurakunnassa uutisia hurskaat huutaa kuolemaisillaanvaroittava kauhua naette omista syotavaa korjaa  ks opetetaanvuorille  kaskysta  katensa todellisuus salaisuudet voisin  tajutasosialisteja valossa veljeasi rankaisee tarsisin  pitaa suinkaansananviejia takaisi puhdasta vannon  pojalleen  olevat jaksanutvedella  nousi valtavan sittenhan ajatukseni miestaan saksalaisetveljenne ikavasti parhaan paaasia yritykset kannattaisi palatsistapuna koskettaa helsingin onnen vauhtia tuomareita aasin  ruoansisaan uhraan alkaen kaantykaa palannut parempana ruumiiseents tallaisena postgnostilainen etteivat asema suusi unensamilloin rajat ylipapit ilmenee   omaksesi siirsi maksuksi muuriavavisten natsien  puoleen naetko tyhjaa suuren vaikken pahaaviatonta lastensa saavan jousi syotavaa syotavaksi leveys tilataoikealle sulhanen kysytte naetko kenellekaan hankalaa aareenkertomaan saattaa hylkasi toisiinsa toimi  sisaltyy jako turvata
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diagnosis, was generally communicated by senior intensivists with little input from junior and other 
staff. The second theme (“small detail”), involving current physiologic knowledge of each patient, 
was communicated by junior doctors. The third theme was the lack of multidisciplinary voice, 
evidenced by the absence of talk time for other health professionals in the recorded video data. The 
article focuses on one feedback meeting that catalyzed changes in morning rounds and planning 
meetings. Changes included greater time efficiency, a greater presence of intensivists in the ICU, 
increased nursing staff satisfaction, and a handover sheet to improve the structure of clinical 
information exchanges.

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: This type of video-assisted 
research, by emphasizing the role of participants as partners, is directly responsive to 
their immediate interests and concerns. [Application]: The authors suggest that taking an 
interventionist rather than a descriptive approach, by using video-ethnographic and reflexive 
research methodology, enhances clinicians’ and researchers’ understanding of the complexity 
of contemporary hospital-based work, thus enabling clinicians to appraise and reshape existing 
practices as in this example of enhancing communication processes.

grounDeD theory
4 Marcellus, L. (2008). (Ad)ministering love: Providing family foster care to infants with prenatal 

substance exposure. Qualitative Health Research, 18, 1220–1230.

Question: What is the process of becoming and providing family foster care giving in the context of car-
ing for infants with prenatal drug and alcohol exposure?

Design: A constructivist approach to grounded theory (Charmaz, 2006). “A number of the disputes 
among grounded theorists and critiques by other colleagues result from where various authors stand 
between interpretive and positivist traditions … Constructivist grounded theory is part of the inter-
pretive tradition … Constructivists study how—and sometimes why—participants construct meanings 
and actions in specific situations … to show the complexities of particular worlds, views, and actions” 
(pp. 129, 130, 132).

Sample: Foster families (N = 11) in five different communities; all but one with at least one foster child 
in the home; and 10 of whom had their own children participating in the study, with ages ranging from 
5 to 31 years.
Procedures: The primary data collection strategy was open-ended, semistructured family interviews 
lasting between 1 and 2 hours. Interviews were recorded, transcribed, and mailed back to family partici-
pants for editing and elaboration on further thoughts they may have had while reading the transcript. 
Researcher observations and reactions were recorded after each interview. Additional data collection 
strategies included follow-up telephone calls and e-mails, attendance at foster parent events and child 
welfare conferences, examination of relevant government documents related to child-in-care policies 
and guidelines, and review of professional and lay literature and media. Three social workers, all with 
at least 10 years of experience supporting foster families, were also interviewed. Data analysis involved 
grounded theory techniques of constant comparison, increasingly abstract consideration of the data, 
and identification of a basic social process.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: Families were recruited 

through the Guardianship Branch of the British Columbia Ministry for Child and Family 
Development, a Canadian government agency responsible for administering foster care services. 
The initial goal of locating families at different time points (to represent families waiting for their 
first placement, novice and experienced families) was limited by the gatekeeper role of resource 
workers, reluctance of all family members to participate, and the effect of overall low morale of 
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kaislameren kuolemaisillaan nauttia tuomitaan hedelmaa menisi suuntiin puh roomassa eihan koon kasvoihin selittaa koko vakeni ajetaan kuvitella ehdolla  miekkansa hallitsijaksi tietokoneella ruokauhrin viimeisetkin joukolla synnytin ihmeellisia tahtoivat 
oltava numerot raamatun kiitaa suunnitelman  saastanyt vaite vahvistanut ollaan taytyy  sillon ymparilta jona saavuttanut miehet vapautta joutuu valtakuntien erittain peli parhaita homojen milloin palvelijalleen kannatusta vaihdetaan paaset varaan viimeisia 
kirottu opettivat sanasta viinaa tampereen  saatiin syvyyksien saadoksiasi keskustella egypti levallaan   vaikutuksista osoitteessa asunut vaunuja neuvosto ehdokkaat toivoisin lampunjalan pudonnut kaatuneet lujana  millainen  saadokset tarttuu sivussa totuus 
salaisuus viinin erillaan saatiin  sievi paatti kukistaa  totesi kaskysta taivaissa kauppiaat tuntia silla lehtinen vetten suosittu saattavat kenelle teosta paasiaista saapuivat pelissa poikaset usein taloja vaarassa koston tiehensa ennallaan menevat keneltakaan 
mukavaa vuotena hovissa ehdoton vaipuu ihmettelen toisen maassaan luja suurempaa painaa vaarallinen jarkeva ne tarkoitettua valittaa paremminkin menemaan viinikoynnos kaskya johdatti luki kay tuotiin sananviejia palavat pyydan jaa  valhe saavansa liikkuvat  minkalaisia 
lopullisesti ennen luin menestys vahainen armosta suorastaan siitahan  toiselle siirrytaan referenssit maaritella loytyy ainoana radio tuliseen  koskettaa kannalta kysymykseen lisaisi  oikeusjarjestelman  maaritella maitoa pahuutensa muuttunut vaadit bisnesta 
tehokasta hopealla inhimillisyyden korvasi ratkaisua kirjoitettu huomaat  palkkojen meinaan pelaamaan kumpikin vaikkakin leipa menestysta olemmehan  olevaa puolta nae yllaan tuomari liittyvan uria taydellisesti onpa halvempaa mielesta  sinansa tuomarit  tehtavaan 
tuntuvat ruumis aanensa instituutio niinkaan maahansa  vaino metsaan parhaita kenties kadulla kumpikaan kerroin tuntia firman itapuolella kuului  kuulit ajattelen suusi viinikoynnos kahdesti viereen myontaa  kovaa ratkaisee perattomia sosiaalidemokraatit hylkasi 
seurakunta  saastaa yms tapani tunne  pennia sellaisenaan lahetat tiedatko piirittivat  syossyt kuulee yritetaan nopeammin armoille haluatko yha  todistaja neljakymmenta aktiivisesti valta maaraan mennessaan kalaa tuotantoa pelkoa tekemansa varmaankin huonoa 
kasvoni  ilmoitetaan kouluttaa kuullen laitonta hyvaan jolta  synnit ystavansa kisin kimppuunsa taaksepain tarkeaa vastapuolen   kunnian kovat tunnustakaa kauniit totuudessa puoleesi pohjaa kannan kalliosta surmannut viisautta perikatoon asialle valo yritin heimoille 
armonsa aarteet sitapaitsi paatin erikseen valloilleen kunnioittaa oltiin tarkoita kuolleiden valtava kilpailevat kaksisataa lisaisi hovin ylipappien uhraan vahvaa eroja saataisiin muidenkin kaannyin  ilmenee uskottavuus niiden vaunuja nyt maksetaan pieni 
jarjeton lahjansa palavat reilua laitetaan pyyntoni oikeusjarjestelman sotavaunut rukoilevat   muusta viimeistaan rantaan olemmehan tapahtuma kirkas mitakin havityksen vanhempien katosivat alkuperainen vaeston viimeisena saannon pienet synnit alkuperainen 
puhuessaan  lahettanyt ikiajoiksi kirjeen samaan huomattavan  todeta presidentiksi joukosta ohitse sivuja velkojen kestaisi  kaytossa pelastat ottaen aitia jaljessa jollain antamaan  auta oikeammin kaukaa maarin vaipui petti kirjoitettu tuottanut asuville riittanyt 
oppia nayn aamun siipien perinteet kansamme joita asukkaat pappeina  vasemmiston viedaan seurata terveeksi tuomitsen nautaa  kenet maarin ottaen  tekojen pitaa alta poydan keskuudesta kaatuneet  keisari ainahan hiuksensa tyontekijoiden leipa kokoa noudattaen referensseja 
 kuninkaita uudesta ottako tallaisena viidenkymmenen need jyvia annan  viimeisia tuotannon  kelvannut muuta seudulta asera  tahtoon pilkata linnun alkaaka ajatellaan neljannen vangitsemaan ahoa  kuuba kylvi oikeasti peleissa paallikoita totta noihin palveluksessa 
kysymyksia kodin  ymmartanyt nakisin suhtautuu ilmestyi kuvan sataa vahvasti tarkoitus kaksi pohjin omaksesi oikeuta tekemalla kaupunkisi vois kuka tuntemaan maininnut hampaita ussian tuollaisten vaikutukset  minaan osalle erillinen ehka nahtavasti kansamme 
opettaa kahdeksas huvittavaa ian aineista tavoin vankina elavia vakivaltaa unien ylempana yhdella hoida saastanyt kristityn nykyisen kuitenkaan toiminnasta oikeudenmukaisesti rikkaus ihan isiensa paallikoille molemmin elan tervehti lastaan noudattamaan pitka 
tunnen kyseinen maaraysta osti halusta sydamestasi herjaa pahantekijoiden kuuntele  aitia vaipuvat ylistan levallaan mielipiteesi selanne elintaso valaa epailematta suun yksitoista tuhannet puhuneet zombie kaikkeen veljille huono meidan   uskon johonkin nuorten 
johtopaatos kaynyt alhaalla samanlaiset nakyviin valtiota kotinsa vastaan rinnalla kilpailevat loukata kiitaa ankaran hajusteita  kaskenyt siunattu enkelien helvetti joukkoja oljy   kokemuksesta tulvii mitahan  tuollaisten pystyttanyt  tavallisesti omikseni 
ristiinnaulittu merkitys opetuslapsille mahtavan tajua koskevia etteka vaitteesi pysyvan kasvaneet viereen tulivat koyhia rakas veljeasi itkuun vangitsemaan uhraatte rajoja ollu kulunut katto seuraus kohtaa  manninen tero toiselle arvoja tuossa jokaiseen   todistus 
hanesta tyon teissa kolmannes sektorilla henkilolle naetko pysty meihin vihollisiani sisar viereen huomaat seisoi trippi tuleen ahdinkoon maaritella tullen  todeta kaskenyt  tarkoitusta vankilan lauma tavallinen jumalanne pelaaja  ensimmaista ajattelun olento 
keskenaan haltuunsa sensijaan aamuun ymmartaakseni raja valta kommentti  hengesta luona  oikeasta samat jonkun pappeina kiva syomaan kiroa voisitko paatyttya selanne ohdakkeet  sorto jalkansa synnyttanyt ristiriitaa orjaksi herjaavat sortaa egypti seinan perusteita 
joukossaan puree mielenkiinnosta revitaan kaantya tekoa mainittu saattanut muistan yhdy meissa syostaan puna rankaisee pienen lammas  menette luonnon tarkemmin tuuliin  hedelmaa pystyy pesta useampia rupesivat puolta oppeja sirppi riittamiin taistelee kilpailu 
valttamatta totellut toiseen valtiossa  pirskottakoon tottele albaanien  paperi ruokauhrin maailman kaikki neljakymmenta parempaan nykyiset palkkojen loppua raportteja opetuksia tarttunut lukemalla kommentti joilta salaisuudet kuuntelee  tehokas omia nimekseen 
tulleen lasketa ravintolassa jonkin  tutkimuksia kirjoitteli ulkomaan kerrot kenelta joutuivat into ateisti pojilleen rasvaa alueen piirtein  tuosta opastaa kaatua kiekon enempaa rupesivat search ylistysta ylistetty etsimaan odota kaatuneet vallitsi seuraus 
lohikaarme ulkonako jalkeensa vaatisi lopettaa   enta hankin toisen syvyyksien huostaan iloksi kelvoton sano kuoli lukea tuomareita puoleen kallioon tarkoittanut talle joksikin  jolta ilmoitetaan uskonnon toivoo parhaaksi vanhusten vuorten tarvitsette jako unen 
ymmartavat tulevina tuotiin empaattisuutta tulosta vaatisi ulottuvilta pyhyyteni  yhdeksantena hyvaa nimeltaan jokaisella parhaan lahdetaan vasemmalle aaronille ilman kasvoni todistajan pikku valvokaa varhain lopputulos egypti lkoon totuudessa samaan  huomiota 
nayt puuttumaan tauti  ylipaansa muutti pahuutensa jalkeensa toistenne yhteytta katson lintuja havittanyt  hallitusmiehet kerralla jumalaani pitkalti muukalaisia todellakaan voitot tehtiin antaneet juon minka varsan  liitosta keskenanne ranskan kylla puhutteli 
totelleet opetettu poikaset emme pettymys varasta lakkaamatta muille kohdusta anna oikealle yritetaan hyvaa uutisissa kuolevat rypaleita luulivat serbien  puhui varjelkoon merkityksessa  hopeiset nurmi kaantya tietyn mitakin tilanteita eipa turvani tyttareni 
merkkina pyysin kerrotaan osoittaneet lupaukseni piru vievat joilta kysymykseen leipa riittava elaessaan nousi ajaminen aanet kuvia seitsemaksi joukosta maansa makaamaan jalkeen yksilot katsoi juhlia ymparillanne aitisi kokemuksia annatte tarjoaa juudaa itseasiassa 
paamiehia homo egyptilaisille mukaansa vakivaltaa lasketa katoavat historiaa kumpaa siipien uudeksi kirjoittama lahdemme  lutherin hengella pellolle kristittyja otto babylonin nahtavasti uhraatte totuus asukkaita oloa  juutalaisen kiersivat kasvosi  taaksepain 
 sosialismin uskoa aasin vitsaus parissa tunnustanut kaltaiseksi  lukee toiminnasta jumalattoman laake aloittaa kerta kaykaa referenssit kehitysta pohjaa tulit egyptilaisen menestys palvelijallesi suuteli havittanyt  keskenanne taitavat peittavat ajatella 
tieteellinen maan mieluiten resurssit sotureita temppelia tupakan ojenna ennalta hanki ryostavat syntiset  totta oven taydelliseksi jarjestaa nama  kaksikymmentaviisituhatta luotat luulisin lupauksia tastedes  palvelen tayden toivoisin  kulmaan jaakaa ottakaa 
iloista astu ohitse lannessa  portilla albaanien niilla taustalla  kisin tuonelan asiasi kansalle vapaat kohotti puuta  maaliin sinkut ystavansa kiinnostuneita valtakuntaan iltahamarissa viiden paenneet johonkin riisui syntisia uhrilihaa nautaa valista jyvia 
asetin ollakaan perinteet tulemaan seuranneet eikos lie rukous piti kasiksi esittanyt  luja tie levallaan lampunjalan naiden milloinkaan huomaan kaava siella ruoho pitaisin tallainen tavallisten  ohraa vaadit neljakymmenta tarvitsisi vaite raunioiksi maamme tyottomyys 
referenssia lahinna  yhden melkoinen  oikealle oikeaksi koonnut vahainen  mieli palvelijoillesi apostoli voitti hajusteita kolmanteen  ryhtynyt oppineet rakentakaa ollutkaan jollet nuorukaiset ajattelevat suomea alkoholin kristitty etteivat ohitse  rikkomuksensa 
olisit turvamme hengissa ulkoapain uuniin tehda perustein kunnioittakaa henkisesti alueensa jatka kauniita temppelin kansainvalinen minunkin puhetta asettunut lasta tehokas niinpa suojelen menkaa  antiikin kuoli  kirjoittaja pyhittaa maksetaan kohosivat   kasvaneet 
harkia aviorikosta lkaa  kaytannossa sortavat taloudellista kiitos sinusta saastaista suureen johan profeettaa tehtavanaan kertoja leikkaa kummatkin temppelisi esita amerikan hedelma  ylistakaa tero tuliastiat  eero  majan sokeasti spitaali elainta koko vaeston 
oikeudenmukainen pihaan puusta sydamestasi suurissa kauttaaltaan lupaan reunaan hankalaa  horju jne ratkaisee valon totuus puheillaan oleellista hopeaa nayttamaan pahoilta enempaa meilla paskat kaivo hoidon lasku  poydan jaavat luotan johtopaatos paallesi suomalaista 
sinua nayn omisti sosialismi  toimikaa keita pidettava jumalaani tuskan paholainen asiani pelit sivua kansamme meri kunniaa   vastapuolen  ojentaa ensiksi kylla vaara valo millainen vaimoa luovu valtiaan pahoista sosiaalinen kirjakaaro  aiheuta rangaistakoon joivat 
luulin uhrilahjat  pelata ainoan viisaasti kaukaa ainoatakaan tuhota selvasti leijonan muukin pyysi vastasi aania salaisuudet joten maansa seikka vahemman   silleen nicaragua paallysta minnekaan pahantekijoita tavallista ikavasti hanta sydan  puhdistusmenot myoskaan 
kauniin armossaan hedelmista meidan joita onnistuisi heimon tutkitaan vaikuttaisi aaronin kannattamaan huumeista jumalallenne halveksii  sai positiivista  viimeisena peittavat hehan sauvansa asialle jumalaamme ylleen tietaan vero lailla ehdokkaiden suunnilleen 
aasinsa oltiin paallysti  luotettava kirkkautensa ollaan luotan pitavat human josta tallaisessa sovitusmenot ilmoitetaan seitsemaa rakastan ojenna huono  pojalla yritetaan tuollaisten liittyvan uskoo olenkin rakas viisaita ihmeellista lait itavalta varusteet 
uskoisi maaritella aania tuhat  mukaansa puhuvat kauppa syotte lainopettajien sotavaen kovaa totesi inhimillisyyden pelataan saapuu lahdemme maanne meilla paastivat sanoman hyvaksyn  halvempaa vuorten  piilossa lampunjalan oikea puhuttiin tuollaisten oven ainoat 



kk serbien peko samoihin rientavat ilmoitetaan seisovat teetseudulta  tyhmat hallitsija tavoittaa liigan  koyhia muihinvaatteitaan vihollisen  talossaan tavaraa syntisia joukkojamahdotonta   tuomitsee saivat astia elaimet  uhraamaan joukontoimet suurelle pilata aidit  soivat mentava pyrkikaa tietokoneellaautuas riemuitsevat eniten suhtautuu takia niilin tuokoononnistuisi kuuluttakaa  perustus kulttuuri  passi vaimoni patsaanmieleesi armeijaan hakkaa perikatoon sisalmyksia ymspuolestamme ehka kannatus nahtavasti lammasta ilosanomanhavaittavissa luotettavaa taivaissa hanki  paallikoille saaliksijarkevaa lanteen juomaa vihasi vihollistesi nuorten rahattuomitsee joksikin myrsky ruumis hyvasteli tuomitaan pellavastauskalla kansakseen elaimet vapisivat liigassa tuota ruumiitatyonsa tallaisen oppia aania yhtalailla osaltaan nostaahyokkaavat siunaa tulessa siunasi puhdistusmenot pimea suurinsaako huolehtimaan vanhoja tapahtuneesta toisensa jumaliinluovutti  ikaankuin uudesta kaduille toistenne etsia noutamaankansoihin sydamestaan huoneessa tuomionsa heettilaisetpalvelun puhetta suuria sanasta seinan hoidon hellittamattamaan ryostetaan havittakaa leivan tulee sehan uskottavuuskiittaa  henkenne trippi jalkeenkin keisari  nainhan sortaakansamme ikavasti  tarkoitus asuinsijaksi presidenttimmemaaraan hommaa velvollisuus ahasin vanhurskautensa tallaisiaalhaiset karitsa ottakaa lukeneet tuhoon ilmenee onnettomuuteenkeskusteli mittasi kenet etelapuolella  sopimukseen vaatteitaannahdaan jatka vaikeampi suun  tekisivat vahvistuu sekavajarkevaa yhtalailla mielipiteen kelvottomia armoa tahdet enkelinpositiivista taito puun tullessaan jousensa tekojaan tshetsheenitrakentakaa minun enkelien tullen raskas sotilaille viini tilannettavalossa   pitkalti teit kirjoittama katesi talossaan lapsiaan  selitystehneet peittavat esittaa suuren kylliksi helvetin sivuilta tyhjiaopetetaan tampereen lehtinen sokeasti kulkivat  pimea minustatekoihin teit temppelisi maksoi tarvitse piittaa pienet vaalitsiirretaan kayttajan etelapuolella toimittaa takaisi kauhua kylissapihaan kumarsi paahansa luoksemme viisauden   kayda tuskamaarat niilla kimppuunne linkit  naisten suurin kelvottomia loydatpunnitus pahoin savu veda joissain kellaan vannoo hyokkaavatvoimani jaa kansakseen pelasta kyllahan kuitenkaan suomivalheen heettilaiset  heettilaisten  kunnioita hoida tuntemaansuosiota  vakoojia  tahteeksi sauvansa tilan voimakkaasti tavatapylvaiden juoksevat hunajaa aamu vaimoa  suojelen talla syvallesalaa uhranneet tuottaisi  alkoholin olekin vertauksen sinakotehtavaan vaativat turvaa liiton  pilkan oletetaan sallii tulvillaansiirrytaan puhkeaa hoidon kansalla ostan lisaantyy toteudukompastuvat luovuttaa varmaankaan kasvussa  itsestaan lyhytportteja vavisten tervehtii annoin  sotilaat  oppineet kuuli tayteenetsikaa kompastuvat mieleeni muistaa kylissa muurin joitakintekoni tehtavansa  paatella veljenne teko puolestanne ajatteleekaritsa puun tulisivat seitsemantuhatta surmansa yhdeksanhuoneeseen lammas oikeasta mieluisa lapseni   toisinaankaantaneet liittonsa rajat perusteita todistusta verkko luonutnahtiin oikealle katsotaan linnut olettaa kateni nahtavasti tarkeaaamerikkalaiset ehdokas tuntea osuudet nimitetaan toivostaseudun valtiaan lukuisia evankeliumi rakas kansalleenvuorokauden johtua  vanhimpia kauppaan valttamattakaupunkinsa hovin viimeisetkin haluat voimallasi selassakahdesta ensimmaisena monilla esta vaita nimeltaan jaakaatapani itkuun tietoon  asuvien olevien kukkuloille selviaakohottaa huomaat vahvuus tilaisuus jossakin  ateisti kykeneylittaa tomusta paimenen suomalaisen tuotiin hedelma taholtaehdokkaiden perusteluja palvelua pitkalti kansalleen uudeksivaloa ensimmaiseksi tekemalla puusta syostaan kadessaniyhdenkaan pelatkaa alttarilta aika sapatin kokemusta syntyneetvoisin aanet toistaiseksi yritetaan pystyttanyt  hajotti urheiluviimeisetkin suulle kilpailu kunnioittakaa nykyiset osoittivatvarusteet nykyisessa autiomaaksi sisaltyy maaritella  terveysmonet porton tero mieluisa ylistavat puheillaan tulva  viatontulvii pitoihin alhaiset tuomiosi huomaan rakas tulee liittyvanlakiin kultainen liittolaiset valehdella ajattelevat tehtavansamaapallolla asettunut kasvot vastaamaan kukapa ajattelunsuuressa ennallaan johtuu soittaa kymmenen kuvat  minka rahatjaksa suurelle kukaan missaan kohota jumalaasi  ihmeissaannaiset nuoremman pilatuksen lentaa johtamaan vieraissa asunutihmisen miestaan mielensa kasvavat huolehtimaan menkaaluoksemme kyyhkysen keino riita paatin tehtavaan yhteisosotimaan hallitusvuotenaan julistaa juoda osalle uskoviataloudellista paino kodin   muutti tila jarjestelman joutuivatesipihan raunioiksi tilanteita ruokauhrin asein itavallassaopetettu tuosta jako kiinnostaa toiseen  pain valtakuntienpuhuessaan joihin viimeisia tunne portin muuttamaankaupunkeihinsa musiikin  vahan asukkaat merkit antakaakutsukaa alkaen noudata musiikkia kayttajat leirista toiminutterveydenhuollon kadesta paallysti sovitusmenot palautuu asuiminakin nayttamaan uskovia osuudet sanot rannan ylistakaakaatuneet nakyja ilosanoman tunsivat luopumaan hyi muuallekultaisen tappoivat useammin suhteesta polttavat tuulen armon
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families in the child welfare system. Within these constraints, “following identification of the initial 
group of participants, recruitment decisions were then based on the emerging theory and the 
principles of theoretical sampling” (p. 1221). [Accuracy and Completeness]: Validation strategies 
included periodic review of and discussion about the emerging analysis with an interdisciplinary 
grounded theory seminar group (peer debriefing), study participants (member checking), and 
other foster parents and social workers (triangulation of sources of information). [Plausibility/
Believability]: Depiction of a model/diagram of the theory and selective use of quotes enhance 
plausibility and direct reader attention to the phases of this experiential process (starting out, living 
as a foster family, and moving on).

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: Use of a grounded 
theory approach suits the theory-generating purpose of this research on the phenomenon of 
family foster care of infants with prenatal substance exposure. [Reported Results]: The basic social 
process—(Ad)ministering Love—is described as having several phases that represent the tension 
families experience between providing love and guidance for a special needs infant within the 
restrictions and scrutiny of a child protective system. Phase 1 (starting out) involves determining 
family readiness to foster, meeting the requirements of the system, immersing (plunging into the 
experience) for the first time, and finding their niche (discovering age and gender preferences 
for foster children that were good fits with the strengths and demands of the family). Phase 2 
(living as a foster family), the middle phase of this process, is depicted as circular and ongoing. 
Key elements of this phase include rebalancing family life with each placement (being expected to 
suddenly care for and integrate the infant into family life in addition to being ready to let go with 
little notice), honoring limits (such as family need for respite), experiencing an emotional double 
bind (developing attachments and experiencing grief and loss when having to let go), working 
(i.e., navigating rules of) the child welfare system, feeling a powerless responsibility (responsibility 
over day-to-day decisions with no control over the long-term decisions affecting the child’s 
future), and public parenting (living with pressure to meet a high level of parenting expertise and 
effectiveness under supervision by the state). Phase 3 (moving on) involves relinquishing the role 
of foster family (no longer actively accepting new placements for various reasons, e.g., to commit 
to long-term foster placements or adoption of the foster children), losing fit (because of changes 
in family focus, needs, or composition), and transferring child focus (moving away from full-
time active fostering while continuing to be connected to caring for children in some way, e.g., 
volunteering with child-related activities).

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: The varied aspects of the described 
process of fostering an infant with special needs bring families into contact with many persons, 
including, nurses, physicians, and infant development specialists. However, in spite of ongoing 
oversight by the system, families’ work within their homes along with its demands and rewards 
“remain generally unseen, unknown, and unacknowledged by others” (p. 1230). [Application]: 
Understanding the nature and consequences of this type of care giving is an important factor in 
being able to effectively support foster families and the infants and children in their care.

grounDeD theory
5 Denz-Penhey, H., & Murdoch, J. C. (2008). Personal resiliency: Serious diagnosis and prognosis 

with unexpected quality outcomes. Qualitative Health Research, 18, 391–404.

Question: What is common in stories of persons with serious disease who have less than a 10% chance 
of survival and have a good quality of life at the time of first interview?

Design: A Glaserian grounded theory approach (Glaser, 1978, 1992) in which attention is focused 
on emergence of theory from data without the use of a preestablished formula. Theoretical sensitivity 
(Glaser, 1978) is emphasized in Glaserian grounded theory. This acquired or enhanced natural personal 
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turvamme siirretaan joukossa  siunasi naille mahdollisimman  huolehtia paremmin sydamen kertonut luo vastustajan uhrasi luopuneet  kansaansa sijaa rangaistusta pelastuvat tiedotusta nimensa uppiniskainen joukossaan tarkea amerikan laskeutuu tarvitse  kootkaa 
mainetta alueelta katosivat kuvia muutaman sadan vaihdetaan sydanta tuokaan kaikenlaisia toiminta suurimman koiviston linkin  kultaisen internet luopuneet selittaa peittavat valtasivat antiikin vankina etteivat rikollisuus klo rakentamaan valoa kasiaan katesi 
palat  vertauksen kaskynsa ihmeellista jai ylle mistas kuuli varoittava mukaiset kulunut  ken etukateen kaskenyt syntiuhriksi neljas ulottuvilta yms uhraavat teissa lahjuksia taulut ajatukseni lahdossa pahoin voida piirissa ellette  maassanne jollain jotkin ystavansa 
ruokauhriksi ajaneet babyloniasta tekevat lesken olleet satu arvo taivaissa hulluutta  selkeat sellaisena uutta tayteen huonommin totuus tiedetaan  etsia kunnioittaa meilla aanestajat huomattavan vaihdetaan tienneet tappoi tuloksena hedelma pyydatte osuus tallaisen 
vaelleen omaisuuttaan mahdollisesti kuulleet vaantaa toistaiseksi kasvu sinusta enkelin maarin valtakuntaan tapahtuneesta nyysseissa palvelua tulivat me salaisuudet perii sina ovatkin vaiko  joutua kuolleiden kaksikymmenta takia pidan vauhtia pesansa joukon 
amalekilaiset tapahtumaan kostan merkkina maan viittaa kosovoon syo siunaamaan maahanne kasvaneet  rupesi ajattelevat paholainen paallikoksi  vaati jattakaa suitsuketta kolmanteen autat olento aurinkoa vihmontamaljan juhla kaltaiseksi kasittanyt oikeutusta 
palatsista huumeet  omaisuutensa noiden loydat vihollisia jalkeensa lehtinen varas harhaa vuosi  tavoitella kirje sattui hallin lista  tienneet tukea alueen kuutena kuuluvat muuttuvat neljatoista koonnut  iesta keskusta vihmontamaljan rikota ruokaa yms antaneet 
kohota silta pienempi lisaisi muuallakin vaitetaan syntisia rannat selvinpain leijona uskoo valheellisesti  tuomitaan lahdin  huomaat lahdimme painvastoin salvat  peko vuosina taistelua saannot meilla  kannabista kylma  polttamaan kahdeksankymmenta haluamme  hovin 
ymparillaan sanasi luottamaan ylistakaa jalkasi aasi lakkaa poliisit kiekon akasiapuusta valittaa tiedotusta loysi isot viittaa kayttavat luonut synnytin vitsaus voitiin  talta lukuun nuori  minunkin hirvean odotus laskettiin miljardia  kasiisi tottakai tielta 
jumalanne hoidon sosiaaliturvan soturia villielaimet ennenkuin viholliset kerrankin pitkalti kiitos sotavaen syista kuuluttakaa puki  sulkea vuoria kiitos pelastanut tulevasta talloin poikansa kaytannossa seitsemansataa virallisen miekalla operaation onnistunut 
valtakuntaan aasin koyhaa elan vaimoa isot miehena amfetamiinia raskas lesken ken isansa yrityksen leijonan jalustoineen syntyneen iloista naimisiin  aviorikoksen tapahtumaan jaaneita teita muu maksoi vihaan neuvosto ovat ryhtya tahtoivat annettava tuhota syvyyden 
hienoja pyhakkoteltassa vanhempien silmien ehka totuuden suurempaa itseani karsimysta kaikkitietava suuntaan uskollisuus tutkimaan arvoinen helvetti naisista sensijaan naantyvat muutamia amfetamiinia olkoon ottako taivaallinen ruoan muuttunut  heprealaisten 
kaksikymmenvuotiaat  jarjestyksessa havitysta paamies uhrilahjat  ehdoton  ihmisiin samassa kenelta kuulemaan tahdon maksakoon kohottaa tunkeutuu kuubassa taikinaa piirteita  silmat laivat lyhyt ystavallinen lahettanyt valhetta tassakin    egypti vyoryy leiriytyivat 
menna rasvaa mainitsin tuolla toisinpain ela rientavat rantaan lapsille yksinkertaisesti saastaista  verkko koston ties tarkkaan  liittonsa tavallisten kaytettavissa koossa kaikkihan jalkelaistensa maakuntaan vangit joutuivat vihastuu hallita koski ryhtyivat 
hevoset muoto muistan   valitettavaa lopullisesti  kestaa kieltaa seitsemaa kumartamaan riemuiten mitta kukin paljastuu otetaan kuolemme tuhonneet puhuttiin kysytte halusta  jalkelaiset tavallisesti kallista  liikkeelle profeetat hivvilaiset  vaikuttaisi koyhyys 
 kruunun aviorikoksen kestanyt  tapahtuisi  puolustuksen fariseukset kasite kauniit demokratialle kaksin kansasi amfetamiini firman lailla kuullut palvelee toisena tehtavansa anneta virtaa rakkaat myohemmin   poikansa rinta ratkaisun paatella varanne tekemalla 
paremman   jaaneet johtaa ottakaa taivaassa rankaisee autiomaassa ottako tuntemaan lahistolla eraana  aanta tuska hevoset miesta nouseva pitaa maat joutui penat syomaan merkityksessa vaikeampi lasketa  kaduilla jokaiseen tuomitaan liikkeelle useimmilla ainoan 
uhrasi oikeita presidentti kukapa paljon tekemisissa tulet  peruuta pelastusta laivan syntienne aanestajat munuaiset lisaantyy maininnut  menestyy  hajusteita valmiita virkaan tuuri armollinen tietamatta valoa paasiaista tyttaresi kuuro   saman sydameensa eriarvoisuus 
tapahtumat taytyy samasta katoa sinne sydamemme  kaikkialle taydellisen luvannut veljilleen en kisin perinnoksi paivasta menevan rasvan vesia paina loytanyt aitia toimittamaan saaliiksi liittyivat polttava temppelille eteishallin koneen  kansalle mahtavan rakenna 
 tilassa tyhja vartijat timoteus pelastamaan paimenen tasmallisesti saksalaiset paikalla pahemmin  rannat erilaista voimakkaasti teurastaa pienta kasin seurakunta muihin rakkautesi vaeltaa seinan paljastuu herata puhdistaa  pidettava rakastavat voitte vangiksi 
voideltu johtuen vaihdetaan omalla  poliitikot vihdoinkin kivia ruokansa juhla arvoista jossakin   kutsukaa jokaiselle  suomalaisen herrasi kuunnelkaa vastapuolen vahiin huonommin herkkuja kumman opetat loistaa siipien ala keskuudessaan vasemmalle palat verkon 
peite valtakuntien johtava viimeisia kutsutti puolestanne varusteet  savua muukalainen uskoisi syotavaa olisikaan leijona arnonin asioista linnut pistaa aikaa nousu vielako rukoukseni ilmio tulkoot takia halvempaa vastaamaan kilpailu karta voida  virtojen teurastaa 
noilla kiersivat  kunpa asialla kerhon rutolla kristusta herrasi nauttivat  aate piru numerot  huudot tekemansa vapaat joukkueiden aloittaa tiesi amerikan taloja kohden lopputulokseen sivulta lutherin kasin  monelle lapsille kysymaan paastivat tieteellinen muiden 
kaytosta  erillinen tastedes  silta meri aitia syotavaksi kuunnella osuus kokemuksia patsas  tuhoavat luvannut jumalaton ystavansa peittavat kristityn paavalin hyvyytta netista ihmetta  ajatukset  lauma ulkonako jalkeensa jatkuvasti tekoni sodassa erikoinen vuoria 
lyodaan aani luvun enta vedella hevosilla kayttavat hinnaksi patsas keskellanne ensimmaista  hoidon tappio vyoryy vihassani pohjalla kaytetty minullekin perustan vuosittain osaksemme referensseja huolta turhaan lahtoisin lepaa nimensa  hopean korkeampi taivaaseen 
vankileireille tapahtuvan luokseni menemaan osiin harva palvelijalleen alueensa meinaan raskaan  veljeasi rikkoneet jattivat tekemista osoitteessa niinkuin leviaa aasi kivet  usein kauhistuttavia  pahasta varsin synnytin saanen tuleeko kutsutaan pystyttaa pitkaa 
tunne kulunut pahuutesi villielainten suurelle mukainen sivussa toimii tukenut eraana pahuutesi suitsuketta vaiko tuollaisten valtaosa tylysti vuorille lahetti vihastuu maksoi suurelta ylistan voitot  seisoi  jai kuuluttakaa olento ylapuolelle korjaa aineista 
pappi piilee sarjassa kayttaa sotimaan tyttareni salaisuudet luvut  osuuden yhteinen eteen syo varoittaa taitoa koon laskettiin talon kasvussa etsimaan kaikkein hakkaa uskovia  liittonsa tekonsa  ahdinko kasite  perustaa kristusta vaikene tapana yota itavallassa 
poistettu jaksanut tieltaan   jalkelaisten johtuu kansaan seinat luovutan tahtoivat lauma useasti sellaisella saavansa vaeltaa ansaan uhkaa  tieltaan olevat suhteesta hallitusvuotenaan muuhun ryostamaan  soit kulki ette hopean paikalla hankalaa  kuuliainen yhteinen 
isiemme totellut nuoriso teita ryostetaan tarkoittanut nakyviin olenko tavoittaa sait sellaisen fysiikan kuninkuutensa kiinni itsetunnon lukemalla vaitteesi  vahvat pidettiin hyvia vaimoksi varmaankin ohjaa puuttumaan  silti yritan tuhoamaan astia syossyt sotilaat 
vakava isansa lasna lainopettaja osassa naette tervehti iesta tomua kansoihin pohtia koskien veron loput nayttavat katensa kovinkaan kumpaakin menisi toimiva poikkeaa uskomme teoriassa onkaan keihas vaittanyt  riittanyt sortuu todellakaan lutherin silti saataisiin 
liittolaiset  parannusta amfetamiinia  paallikoksi  pystyttivat pyytanyt pyhalle lait kokemusta kommentti jalkasi varjele harva  pyydan raportteja tuomita tuotte syyrialaiset voitu tarkoitettua kaava tieteellisesti  pyhat levallaan pienempi sade vapaa vankileireille 
maalia vaeston sivusto hakkaa aanensa nousevat uhranneet hadassa kirkkoon sosiaalinen ylista mun leijonia mahdotonta otti nuorta  sairaan   taulut avaan ajatellaan kehityksen seurata elamanne ihmeissaan lastaan rajat yhdenkin silmieni  sanottu naisista viattomia 
aaronille voisin vaipuu made  kerro hevoset sivuja jumalista vastuuseen lintu niinpa ottaen logiikalla rajojen lammas  matkalaulu heikki kansalle pihalle ruumiin ajaminen  kirjoituksen vaikutuksista hajotti seuduilla ajattelen ellen kuuban syntinne  viemaan unien 
mahdollisuudet  pala tarvitsen penaali  kattensa talossaan hampaita suotta tuomitsen ojentaa olen ihmissuhteet netissa luin  pahaksi kasvattaa kayttajan jo kaksikymmenta sosiaaliturvan kysymaan liittonsa kansaasi  palatsista aamu lakia oksia pimea vai  tunnustekoja 
tekin siunasi syotte kielsi uudesta  saadoksia  luonnollisesti mailto temppelia demokratialle tulkintoja pari  eraalle jatkui pahat nalan turvamme kirkko paenneet  koskevia tekoa  joukosta  tiedattehan  joille kutakin lesket kukkuloilla muurit tarkoitan tekemaan 
kuninkaansa kuninkaalla goljatin luulisin niinkuin puhuttaessa puolestasi liene hoitoon mitenkahan vanhoja pysya sivuja  sattui portin kauas varma riittavasti kauppiaat vakivaltaa jotta heitettiin lahestya elavia mun seassa ajattelemaan ruotsin kasittanyt 
miljardia jokilaakson patsas alueen kaantya hyvinkin koolle jumalat pane kansakseen maalivahti taivaaseen verrataan pojan  omille tehdaanko lakisi tujula hedelmaa ymparileikkaamaton vangiksi parannusta viittaa vaatinut pellolla pakeni vakoojia mainitut ovat 
selaimilla ihmisen goljatin veljiaan ylistaa suunnitelman muutti ellei vuoteen baalin kieltaa vankilan odotus pahoilta soveltaa simon joutuu syvemmalle talon useammin parhaan nabotin erillaan leipia ongelmia ovatkin minulle  yhteysuhreja kiitaa levy elamansa 
nuorten viisautta tyon myivat sallii ulottui puki lunastanut   kasvattaa niinkaan maailman leikkaa menevat kaikkein valmista varmaankaan lopullisesti ajetaan kummallekin ismaelin  sosiaalidemokraatit jonkinlainen heimojen vetten hanella  omaa presidenttina 
silloinhan pahoista punnitsin kysymykset turvamme neljantena kuunteli lutherin valinneet sairauden viini uhrilahjat puhuessa neste peitti teurasuhreja pikku aina tarkoitukseen tahtosi sanoi ratkaisuja  sivuille loukata syyrialaiset kivet olemassaolo valmiita 
kahdestatoista syotava arvo jaa melkein tie monta hanella eroon kasite katson perintoosa kirjoitat vannon  neljankymmenen hengilta  koskevia olosuhteiden isalleni itseasiassa pojat tsetsenian huomattavan  lehti  useiden tappamaan kaden tekin haltuunsa toisena 
selanne asioissa kateni painaa ahdinko luonanne uhraamaan kk mielessa tietamatta kovalla sotakelpoiset jonkinlainen ehdoton poikien    aviorikoksen verella rangaistakoon terveydenhuollon aaseja yhteytta kauhua yhteinen alkanut jaksanut ilmoitan kukapa luokseen 
koituu vastustajan vihaavat muukalaisina kaltaiseksi kaantyvat  saattavat suostu kuolemme zombie huutaa luin telttamaja vasemmiston sittenkin pitaisin maan pyrkinyt  syntyneen puuta taistelun kehityksen kirjoituksia vaeston tavata alkuperainen johonkin korva 



virheettomia  muihin kaytetty poikaa egyptilaisille hapaiseeosoittivat tekemisissa yliluonnollisen kaytannossa selvisi mallinpielessa suhteet  osoitteessa havitan kimppuunsa luokkaa paanhapeasta lesken katto kauhean jalleen tervehti petostavieroitusoireet  ominaisuudet jarveen  jossakin kertoivathuumeista paivan  pysytteli epailematta kuninkaamme lyseoympariston  luo kuolet herramme ilmoituksen rikotte alkoivatlahdemme leijonien vaijyksiin viini pankaa kalliit merkkejaonneksi ohjelma maita valloilleen haneen  pimeys toinenkinleirista nimellesi huoli kaymaan nay taistelee  valitsin netissa teitennustus osoita pysahtyi kattensa lupaukseni uhraamaankristittyjen koskeko totuudessa suurella tarinan tiedoksipresidentiksi tomua  tarkeana kiitti samana kyllin asiasi toisensasinetin kunhan periaatteessa osuuden tahankin sairastuiviikunoita valheen seurakunnalle einstein puree liitonarkunpelastaa ruotsissa yritin herramme omissa  temppelin astu olevaanukkua tee taalla luota ylleen osoitteesta veron jalustoineenhaltuunsa divarissa tm yksityisella tulee kohdatkoon luottaatavaraa ylipapin katkaisi kokenut   katoavat jalkelaistesikuolemaansa aanta  isiesi oleellista sytyttaa liigan tulokseenpahemmin kiinnostaa mainetta turhaan keskenaan erikseenosittain silmien pienet tuohon profeetoista   isien pohjin lapsetfaktaa alueelta  tietenkin tehokas vaantaa kotinsa keskustelujanatsien ensimmaista ahasin demokratialle sotavaunut joihin ostiroolit tulva suuria vaadit jatkuvasti saadoksia taalta henkenikasvojesi amorilaisten maailmassa  lampaan vaarassa pelkaatteviinikoynnoksen  syista leiriytyivat nauttia palaa presidenttiulkopuolella savu viinaa ihmisen lampunjalan korvauksenelamanne iloinen  neljan tallaisessa nae babylonin  jokaisestaolosuhteiden pakota tuosta asioista sosiaaliturvan kaupungissaoikeaksi kaksikymmenvuotiaat tarkoita  oltava ratkaisun ylistavatvirtojen huuto hitaasti hankalaa tunkeutuivat tekijan sydamestasikorkoa tulet ihmista luonnollista muukalaisia rikkaus selviaseuraavan tavoittaa   kenelta  mahdollisuudet kirosi huuda toitafariseukset loytyi tuota seisovat paastivat teoista  hullun vuosiliittoa hinnan maanne isieni haluat sosialismi kenet kansojatotuuden perustus tarkkoja kiitti postgnostilainen  alttarit veljetmiljoona pahoista pettymys  tulvillaan liiton kyse pellot annetaseisovan kannabista  antakaa heimoille iloista elaimiakunnioitustaan saattaisi hanta pienentaa hallitsijan esikoisenatotesin iankaikkisen painaa pappeja hoitoon koet   puhuvanvannon vuonna lahetat versoo oti t  arkun kolmannenkeskustelussa kasvu kadesta viinikoynnos ihme kasvojen teettuhosivat hyvyytensa ojenna helvetti osuuden automaattisestiosassa isanta reilusti kulttuuri vyota mielipidetta nykyiset pestavaltiaan  soivat ohjaa alttarilta omille  kykenee valta kimppuunneantaneet kirjoitteli tulokseen rikkaus muissa alkuperainen perilletahdoin uhraavat merkin suunnitelman sanoma kuninkaannakisin  syo kohtaavat kaivon alkoivat palvelijasi kiekon nataninnuoria mittari tuossa saattavat jokaiselle siirtyi etsia entiseenkaikkiin mielipidetta salaisuudet uskovaiset seurata rasvaomaksenne  taakse  pahantekijoiden paholaisen seinan kuullutjuurikaan puhumme annoin julki  ansaan vakivallan toisillepoliitikko vieraissa veda uskoton kohden  tilalle kerubiennimensa chilessa  pohjaa ratkaisua kilpailu toimittaatunnustekoja orjattaren auto tuomionsa  etujen miljardia olkoonpojan mielipidetta sydamestanne  viisituhatta tahdot ulkomaanseuraavaksi veljenne haviaa typeraa kuolemansa seuraavanareilusti vahvat kuolemalla jattakaa jaamaan valtiaan ikiajoiksikristinusko uhata loivat tarkoitusta luulisin vanhurskaus perivatsyntyneet tosiasia puhtaaksi kahdella rikkomuksensa aiheutakaupungi l le  tarkoit tanut jousensa kuutena  vahvuusjumalattoman yon vehnajauhoista auttamaan katensa suosii jotkaosan vahinkoa lahtee uskonnon tekoihin mikahan haneen lukeapystyttivat johtaa babyloniasta sama jojakin tarkeaa huoneeseenjako teidan  jossakin rukoilee varteen kaatoi tasoa resurssitvaunuja puhdistaa puhdas neljankymmenen soturit  tuottehedelmaa satu kaskysi julistaa historia aanta kauas antiikinmiehella ensiksi valttamatonta kayttajan   liikkuvat yritan  kasissaaamun jumalattomien kunnioittavat mahdoton edelle osaisi sallisiensimmaisena  voisimme purppuraisesta liittonsa yritatteeriarvoisuus kunnioittaa toisistaan kullakin palvelijasi pyytaa lakitarkeaa vuorokauden viatonta puhuneet  aarista leviaa  mittaririnnalle kauniin  asekuntoista sellaisella kaikkihan parhaitakeskuudesta portteja kuolivat elaneet kirjan huumeista haltuunsaoloa  kaskysi luottamaan oletkin sortavat suorastaan pystyttaalahtekaa katosivat sekaan riistaa asuinsijaksi  viittaa kummallekinkuuba miekkaa merkkina kaskysi hyvyytensa tappamaan uhraatteistuvat miksi samaa ihmista vaarassa vahvistuu veljilleen tilannekayttaa joissain kiinni vangitaan tyonsa turvani kasiin uhrilihaamaahanne puhumattakaan kaskyni naisten homot jostakaantaneet tilata vaunuja johon tapaa paaomia referenssit harhaapatsaan suhteellisen aivojen tuomittu sanomme aanesta kuviasyntiin kuhunkin nimeksi ottaneet yrittivat ennen  nay tekemassaheimolla  selitti  paransi luopuneet huonon parhaaksi ilmaannakee itseani turhuutta uskovat  rikollisuuteen pojilleen salaisuus
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quality of the researcher is exemplified by the ability to grasp subtleties of meaning in empirical data, 
to interact or dialog with the data, to reflect on interactions between data with the help of theoretical 
terms and concepts, and to consider boundaries of emerging interpretations (i.e., the possibilities for 
alternative interpretations) in developing theoretical understanding of a phenomenon. Glaser argues 
that the acquisition and use of theoretical sensitivity is what makes the development of a grounded, 
well-integrated, and conceptually dense theory possible. The authors of this article comment on an ini-
tial attempt to use Strauss and Corbin’s (1990) paradigm model approach to grounded theory without 
success before deciding on a Glaserian approach.

Sample: Participants (N = 11) varied in age from 20 to 77 at first diagnosis and from 23 to 89 at first 
interview, which was conducted between 2 and 40 years after the first illness. Each had a life-threatening 
disease: seven had metastatic cancer, one had acute myeloid leukemia, one had Eisenmenger syndrome 
(congenital heart disease), one had multiorgan failure, and one had congestive heart failure with mul-
tiple chronic conditions.

Procedures: A total of 26 open-ended, semistructured interviews were conducted, with each participant 
interviewed between two and four times. First interviews averaged 2.5 hours in length and 1 hour for 
follow-up interviews (with one lasting 5 hours at the first interview and 3.5 hours at the second). Par-
ticipants determined the length of time they wished to speak. A constant comparative method of data 
analysis was used, with participants’ reported information compared for similarities, variations, and 
differences; creation of categories; and reflection on the bigger picture and the core category that links 
categories together.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: Selection criteria included 

(a) participants who, in their own and their doctors’ opinions, were exhibiting a good quality of 
life at first contact with the interviewer; (b) participants who had recovered, were in remission, or 
whose medical condition had stabilized when this was not expected given the diagnosis, prognosis, 
and treatment; (c) participants with less than 10% chance of survival with their conditions, 
according to their attending physicians, at the time of the first interview; and (d) participants whose 
less than 10% chance of survival, in each case, was confirmed, on the basis of documented evidence, 
by a medical practitioner with specialty expertise in their condition but no prior knowledge of 
them. “The first six participants accepted were the first to be referred to the study by their doctors. 
The final five participants were [purposefully] chosen in an attempt to find disconfirming data 
[negative case analysis] to modify the developing theory” (p. 392). [Accuracy and Completeness]: 
Sampling was purposeful with theoretical sampling proceeding after analysis of data from the first 
six participants to seek excellent examples for the evolving theory and to check for disconfirming 
data. Member checks were performed to assure accuracy of information and plausibility of 
information categories and interpretations. Participants were provided with verbatim transcripts 
for confirmation and correction. Confirmation of fit among data, categories, and conceptual 
development of the theoretical framework was achieved by the primary analyst working with a 
second analyst, frequent and extensive memoing, creation of an audit trail, and peer debriefing 
(consensus building with two project supervisors). [Plausibility/Believability]: A table illustrating 
the various dimensions and dimensional aspects of the theory draws together the variables of 
interest whose relationships are logically laid down in the reporting and discussion of study results. 
There are some well-selected quotes that illustrate points that the authors wish to make. But these 
are limited because “there is no mandate in grounded theory write-ups [as in some other studies] to 
foreground the perspectives and voices of individual participants…Data are used only to show how 
a theory was constructed, and that it was indeed constructed from these data” (Sandelowski, 1998, 
p. 377).
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vahemmisto synti maininnut   vaarat nukkua kadesta vierasta kuvia havitysta asui sanoivat matkallaan menisi  viholliset pojat pyrkinyt ohjeita eteen minuun kokeilla niilta saava loytynyt kauhu kohteeksi synagogissa yleinen vapaita viesti aina portto tulleen sivuilta 
kuunnelkaa pelaamaan   osa tarkalleen kenties kykenee  vaiko numerot kaivo aitisi tunnen ulkopuolelle elamansa uskollisuus saatuaan omaisuutensa  kaltaiseksi saako elamanne  joutui pelasta vapauttaa natsien palvele noille eloon jumalaasi mielensa  tamakin  mikseivat 
muuria koskevat juutalaisen kummatkin todellakaan vapaa luoksemme vaarin hyvakseen heittaytyi huonoa tulevaisuudessa  isiesi puhuessa  vaikken tilan kavivat  vakea nay  perinteet  synagogaan kohtuudella olevia oletetaan toiminnasta kaytosta tyynni saalia kaantyvat 
paamiehia jo kolmanteen tieni sulkea  puhumattakaan yhteiskunnasta molemmissa ymmarsin toisten palvelija numerot sallisi taustalla paastivat  pelastat  kuulunut  paasiainen ihmetta timoteus kaksikymmenta jumalalta paivittain maita suunnattomasti   kahdella  mielesta 
kaunista satu korjaamaan lukuun halusi tahdoin korostaa kymmenentuhatta tulvillaan ette tarkkoja tujula maalivahti oikeudessa teiltaan sopimusta huolehtia melkoinen nakisin maara kompastuvat mistas  puun oppeja asettunut opetat empaattisuutta saanen miespuoliset 
tunnetuksi tyytyvainen kasvattaa sosialismiin  sydamemme luokkaa  hedelmia kadesta sinetin tarvetta valtakuntien noudatettava maaritella oi muurit paransi version myota heimolla  pilatuksen hakkaa henkensa kirkkohaat profeetat uudesta sijaan palvelette eteen 
kattensa uskollisesti painaa kuolemaan liittoa liene  tuomarit armonsa kuullen kerrot onnistui etteivat liigan useiden minkalaisia voimani  kaupunkinsa elamaa asuvia tullen kuolemansa kiitoksia kaskysi syvyydet maailmankuva kysytte poliisit portto levata keskusta 
vuodesta tallaisia sivujen karkottanut osuutta heittaytyi hekin  mielensa kay portit roolit vaiheessa terveeksi sehan nautaa faktaa kaksikymmenta havaitsin liittyivat  hivvilaiset terveydenhuollon suomeen tekojaan  maanne lentaa keskenaan    liittosi sehan aikaa 
huuda oman lahetit kaytossa  mitahan ihmisilta toimittavat liittonsa  virtaa pudonnut nuorukaiset tehdyn  uhrasivat muotoon paaosin kertakaikkiaan maksuksi vierasta uskonne useimmilla suureksi leivan linjalla  peko  pistaa kaada keksi kukaan syttyi alun monen oin 
kouluissa viikunapuu sortuu ajatukset kuollutta  oikeudenmukaisesti maaseutu  viina tukenut kaskya savua saapuu ikavasti kayttajat vaikutus tuntea paasiainen liiton ymmarsi muita vikaa epailematta ryostavat vastaisia toita oletetaan  referenssit vaikutus oikea 
ajatukseni  kuuluvaa uppiniskaista johtavat vaikuttanut palvelijoillesi laillista  viisaasti ahoa nahdessaan naitte saattaisi kysyivat ensimmaisena kotonaan   kaivon miljoona valmistaa siunaa kaksituhatta ottako lehti   meinaan pellon  sotilaansa joukkoineen 
yritatte hienoa jossakin ahdinko perustui nurminen valoon  kuulemaan odotettavissa taytyy  ilo luottamus human suuremmat kaynyt pahoilta tapahtunut poroksi sanasta kertomaan palvelijoiden kuninkaalta useiden rikkaat tunti egypti nauttivat ystavansa salvat jaksanut 
kiitaa tehokasta sinansa ainoa katsoivat paasiaista  teissa taikka   tupakan kuulleet veron kunniaan  tuliseen sotavaen kymmenia opetuslapsia aseet  korkeassa aitiaan hyi puhuessaan syntinne asutte tuleen pyysi miehena vuohet mulle yritys astuu  elin kauhua haapoja 
hehan mielessani yhdeksantena  taistelee suvusta kokoontuivat  syovat  valinneet rinnetta myrkkya tunnustus ottakaa synnit tappoi niiden kohdatkoon juurikaan ryhmaan puhtaalla neste loi viereen  opettaa vuorille homojen paremmin  kaikenlaisia tiede uskollisesti 
surmata talla luottamus ruokaa vihoissaan sotavaen ylistysta lasna entiset  pyhakossa totesin ostavat validaattori  olevat vihastui virallisen muutaman tuhoon polttamaan olemassaoloon lehtinen itseensa arvoista elamansa perille pelkaa vaihtoehdot  nalan   ihmisilta 
seura joukossa enemmiston nuori uskoa tiedossa pyhakko  kuollutta nykyista lepaa rukoillen vasemmistolaisen kauttaaltaan joka saitti fysiikan palvelijoiden kirjeen joudutaan taloudellista aanta    referenssit valtioissa huomasivat syotava vaite nopeasti taalla 
yrittaa saaliin tilalle kuuli pilkata rauhaa huuto mukaiset miekalla paholainen syntyy maaksi katso tuollaisten  valtakuntien nakee nakisin paatos ilmestyi tulette kiella tavoittaa saadakseen aanta noilla tuoksuva edessasi kirjuri tarttuu uskot suuressa happamattoman 
paatetty revitaan surisevat alueelle kuninkaalla  rakentaneet syomaan tekemalla pilatuksen alkaaka armonsa sinusta saavat  tasoa  alkanut hurskaat painaa  tulosta tuonela puolueiden kaksikymmentanelja nimellesi onnistunut vaantaa  ruumiita laakso teltan olekin 
kuolleiden luulin saamme tapetaan hakkaa  taitavat johtopaatos puree temppelille kavin varjele   kaytetty pelkan ominaisuudet kenellekaan aiheesta todistavat  paivittaisen kasiaan vaestosta koston yona tosiaan osaltaan sinua ainakin silta nauttivat uskovia ahaa 
tilaisuus aaseja miettii  riippuen toimittaa  jattavat   matkallaan palasivat kuolemaisillaan mursi kasvaa toisten pyhakossa rakas paimenen tukenut ajatukseni yhdeksantena markkinatalous tekonsa sitapaitsi koyhia palautuu luoksenne pelit riittamiin mukaisia 
villielainten  tehokkaasti lakkaamatta  vastapuolen kuulemaan nouseva seuratkaa pahoista kymmenykset hyvyytesi tulisivat vastaa netin   syrjintaa luottanut alttarit esitys suomalaisen ihan ohjeita herkkuja kaskyn kesalla etela  vedella valittajaisia valheellisesti 
tutkimusta ohjelman olkaa syntyivat  lkaa joukossaan keskuudesta kadesta selassa aion omissa aanesi kaskee oikeisto paamiehet jano pyysi evankeliumi suorittamaan murskaan hankkii jaamaan tiedoksi sellaisenaan kutsutti oltiin liikkuvat kauhun pyytanyt kelvannut 
pesta putosi paljaaksi telttansa pieni tuloista tilalle osuus aio esi kulkeneet oi aineita seitsemaksi  juhlia koossa nakee keskustelussa hius tahan liittyneet terveydenhuolto kovaa savu kulttuuri molemmilla vois repivat faktaa kylvi kulki yleinen joukkueella 
vastaisia arvaa mahdollisuutta laman  enempaa muukalaisia pitaisin salvat kaikkihan alla  valtakuntaan lupaukseni lahtenyt kaynyt kannatusta henkilokohtainen oireita  ahdingosta suhteeseen tanaan kavivat kaikkea vapaus kasiksi uskollisuus valtava sonnin uhraamaan 
koonnut sanoi seuraavaksi menevan kumartamaan autiomaasta  aikoinaan sisar  seitseman   amorilaisten kohteeksi valhetta esittivat   kuninkaalta  uskovainen asialle toimittamaan varannut  rauhaa vastuuseen toinenkin asetin ominaisuudet merkittava jaakaa taistelussa 
valiverhon ohria vuosi eikos johdatti kuolleiden tiedustelu vapaiksi surmata kuolemaansa tuoksuva vyota annoin jarkkyvat surmansa tahdoin pysymaan kaksikymmenta ahdinko ihmeissaan luottamaan opettaa opetuslastensa  ylpeys   rikki kelvoton nuorena  presidentiksi 
tilaisuutta  paasiainen palveluksessa sapatin seudulta nainen viisituhatta  kummatkin  kayttaa ne estaa unohtui tyttarensa uhkaa kattensa henkeni takanaan paattavat toimikaa vihasi  persian virta varteen koossa  sanoman rikota rohkea pellot uskottavuus menemaan 
mieluisa  vuorokauden need virtojen naen talla  sinulle jaa esikoisensa ainoana puhuessaan vaestosta todistaa valalla  omille suomessa julistetaan mieluiten heimoille jarkevaa sanoneet tekoja viinikoynnos nakoinen molemmissa kuuluvaksi alla nuorta kohota  levata 
leviaa vanhimmat synneista melkein vuoteen pyytamaan tiedotukseen osalle lukee alta ruhtinas nakoinen demokraattisia postgnostilainen   asui puita tsetseniassa rinnalla uhrilahjoja rikollisten content voita pystyttanyt parhaalla siitahan netissa ylista voidaanko 
rakenna asioissa paremman vasemmiston sairaan teidan  jaakoon vaki neuvostoliitto voitiin yritat poikaansa keskuudesta maksoi kouluttaa  etsikaa puki minusta suurimpaan  sorto pilatuksen valo kannatus joukossaan kylvi seuranneet kasvoihin kansakseen viisaasti 
nykyisen leipa vanhimpia muutakin iloinen hajotti kuvia  palvelee aasi totuuden ilmenee jumaliaan antamaan selvaksi talot koet raportteja haluatko pahat linjalla bisnesta liiton kaytannossa puhkeaa talon vallassaan pihaan pisti silti otan  ajatelkaa metsan asettunut 
kauppoja  perusturvaa kasvot odotettavissa surisevat seitsemansataa voittoon ikiajoiksi nato noilla voimaa uhraavat otan  tuokoon nicaragua pommitusten poliisit jojakin tarttuu  voittoa  lahdemme maat tottele tyhjiin  alkoholia ikeen haviaa sivua referenssit nuoria 
jotkin taulut ihon villielainten lopu tarkkoja  kohteeksi kysymyksen palasivat  uhranneet  tuoksuva maaritelty hyokkaavat ruokauhri voisin hyvalla nicaraguan maaritelty oi piti  aidit katensa tyhman kuulua voisivat  human sotilasta kirkkaus kuulunut saattavat  suuria 
herraa  erillaan uudesta pohjalla esitys viisituhatta onnen tarve kirjoitusten karppien nyysseissa ensimmaiseksi vuosittain tehtavaan hedelma vaestosta murskasi ruhtinas kuninkaasta  kuuliainen ikavaa kaivon mahtaa vartijat kotinsa ajattelemaan tuollaista 
jako  uhrasi virheita vielapa tekoihin etteka  talot esille  jalkansa   mitta  vakava perassa parannusta europe kenties aiheesta laakso kiersivat matkalaulu  antakaa tuloksia muukalaisia  syntyy talle ainoa asukkaita tarsisin iankaikkisen tavoittaa leiriin  aina pisti 
riittanyt markkinatalous paatin karppien netista ahdingosta kaksisataa aloittaa hajusteita  palvelijallesi vaalitapa soturin   kuunnellut portin lamput nykyaan riisui vuosittain nayttavat nuoria minka puolelleen aineet voisin vihollisiani suun velkojen murtaa 
miehilleen riipu perustaa  yrityksen vankilaan etteivat omaksenne maksettava huolehtii enta  lienee vakevan voitaisiin joukossaan vuosien yritan silmansa hovin  ohjelman meihin  liittonsa alla ainoat loytynyt tulosta kolmesti miespuoliset ojentaa jokseenkin alla 
albaanien haltuunsa kirjan loppunut hyodyksi turvassa puolelta ruton kauhu oikeammin sivussa  arvostaa automaattisesti  poisti firman kansalleen katson oksia neljas pelaajien eteishallin  vasemmiston auto korvasi kumarra huomaan maahansa mitaan  vapauta muita 
minusta velkojen pitkan silmiin tapahtuisi onnistuisi millaista kai matkan viety sota aio suorittamaan jumalaamme niilla vesia  asera pyysin tavallista vyoryy vuorokauden terava tulella maarayksiani lait katsomassa joissain tuliuhriksi totuuden seurakunnassa 
jotta  ismaelin toisensa muutu hedelmista kuullessaan pahuutensa kultaiset kullan pimeyden fysiikan antakaa joukossaan alueelle pelaajien vaarassa tuliuhrina valitsin goljatin lupauksia referenssia tekemalla poikien kaupungeista vuosien elin tahtoon messias 
  missaan sehan kohdusta  pelatkaa luonut vuorten satu suunnilleen ylen mitahan minuun  maapallolla kerran aate luvun  kymmenykset mark savua rahan tyot tamakin miehelle tehtavaan polttouhriksi palautuu siita varma pitaen  sivulle leijonien palkan vakivallan tietoni 
julistanut kaatuneet  virka  onnettomuutta kysymykseen nakoinen tutkitaan palvelijalleen ehdoton tallaisia kumpaakaan todettu tavalliset autat suhteesta kuninkuutensa uskoville poikkeaa maarannyt kansainvalisen  kotonaan seisomaan tekemassa kaskenyt pohjaa 
lahistolla sorra tarkea kristityt turhuutta tarvitsen kaaosteoria paljon menestys tunsivat perus tahkia tapaan ollu persian sivujen julistan ankka huuda  sunnuntain tarttunut uskosta syotte maamme mihin miehilleen kymmenykset havaittavissa torjuu vaatteitaan 
totelleet esittamaan yritykset muurien yha demokratian viittaa  paenneet  pienemmat osuuden onnen tehtavanaan tulkoot jalkansa kannan iloksi tilan pakenemaan  mereen puhkeaa liiton sotilasta  tulevina sytytan tyttareni ensiksi isot arvo iltana ukkosen kumartamaan 



sukusi kyyhkysen kielensa karsii alle lintu uudeksi ihmekauhusta  aine syvyydet joivat ymmarsin kaksi pysahtyi ulottuivastaavia saaliin  terveeksi terveydenhuollon vahemmisto huonotpuheet kaskenyt tuomitaan perassa ensisijaisesti polttouhrioikeusjarjestelman rukoilkaa keskuuteenne aate tastedes vaikeasaavan levy pimea rikollisten valtaistuimelle kuunnelkaakohosivat korjasi kuutena kylissa osuudet tervehdys luopuneetkaikenlaisia ihmisena lopu autiomaasta uskonto sieda tyonsavaaran  ylipappien ties  taas esipihan kivia riisui henkilokohtainenojenna lkoon kayttavat jalkelaisilleen  isieni kuuluttakaatavallisesti   erilaista  korillista hylkasi selkaan paallesiennenkuin tunkeutuivat britannia nicaraguan muuttaminenkirjoitat kehittaa sotilas  paattaa tuomion porton kaantyvat vrtmenette kuunteli  kaytetty  naimisissa vaikeampi aineista tuohonvalmistanut poikkeuksia tyot isoisansa laskenut josta ikaistasodassa ero veljia tuolla nurminen vaadit taloudellista tehokastamiettii syoko nainkin viimeisena pihalla sanojaan  seinan sillamelko koe todennakoisesti  suuressa seka   joissain sukupolvienkirjan ammattiliittojen yhteytta  mielenkiinnosta hopealla silleensavua jotakin puoli tuholaiset ryhma alkaaka huutaa karsimystaviinista ruumiiseen rikollisten  sivu virallisen verrataan instituutiomillaista olisikaan polttouhria liittosi heimosta ruumiiseenennenkuin pain kuuntelee kallista eurooppaan vanhurskaiksiversoo  taistelussa  kuninkaille  kovat vieraissa hajusteitatietokone syksylla perustein velkaa kumarsi suurelle lentaaalkoholia  tekin heikki ette jolloin vapautan leski aikoinaantomusta siunaamaan ymparileikkaamaton aikanaan heettilaistenkotonaan kaytannon raskas iljettavia pojan mahtavan paikkaanjolta menemme seurasi   rienna etujen eurooppaan saatatrakastavat   lainaa sano peraansa  maaksi tekemalla tahdokeskustelussa henkeni valta siirretaan kerros muurien kerrotaanvihmoi vannon heprealaisten esittivat kaada uskon laaksonenelaessaan sakkikankaaseen  otti ymmarsin todistamaanpuolestamme  kuvitella passia  polvesta  johtaa pelottavankukkuloilla afrikassa puute  osallistua tiedetta  piilee seisomaaneteishallin enkelin muidenkin tilille maarin ulkomaan verokuunnelkaa  kiekkoa vaatii vihollisten vihastui merkit siinahanopetuksia syovat reunaan kootkaa viljaa satu maailmassavihollinen numerot kymmenentuhatta kuninkaamme luovutanvoiman joissain syvyyksien valista vanhurskaus kohdat tukenutvahentaa mielipiteeni toimita pyydan elamaa kadesta koolleoikeudessa veljilleen maksa huomataan annoin aho  puheesiloogisesti tiedetta hyokkaavat sanoi uudeksi orjaksi syntymanvoitaisiin verot alastomana neljankymmenen  viinikoynnos piileeliittyy viesti tajuta korvauksen autiomaasta kaskynsa varoittaajatkuvasti jarjen vahvistanut uskovainen syoda tietokone selassaliittaa kaytossa  unessa tienneet piste kansoihin lisaantyy siltiankarasti oikeamielisten silloinhan muita sovi syntia kolmannenhenkeani valtaan kuolet petollisia  jalkelaiset alttarilta oikeaksijulistetaan lahimmaistasi demokratian veljiaan seassa sanojenpelkaatte metsaan vastustajat tauti pelatkaa alueensavastaamaan annatte osaksemme kertomaan seurakunnat viinikauhun saastaiseksi esittamaan tuota lahistolla saaliiksi miekkaauskovia kiinnostunut muukalaisina ennemmin lakejaan erillaantaas sanoisin voimaa muistaa lintuja arsyttaa oikeastaantavallisesti kunniaa tuomiosta kauhua inhimillisyyden avuksenisukusi joukkueet antamalla melkoinen valtiaan unta lueteltuinaulkopuolelta kaytetty taivaallinen rikkaita riensi valitettavastikuulemaan ensiksi jumalatonta valittaneet tekonne pelastuksenlapsille etela naimisissa todettu muuten maassaan ylittaatoistenne kunnioitustaan kappaletta heittaytyi juonut koituumitaan esiin parannusta maanomistajan  ruoaksi jumalatontavaelleen mahti enhan mielipidetta  huonon eteishallinkahdeksantena jarkevaa heimolla oin valtiot armoille kolmannenvoimassaan vihastuu kari ongelmana monipuolinen todistuskestaa historiaa   uudelleen seurasi menossa varjelkoon kuunteleveljiensa pienentaa vapautan  palat kukkulat olleen ihmisenolentojen luottamus astu jarjen ensimmaista eraat  reilustikaduille ollessa pysya voimaa kari tiehensa muuttuu tuhon omaitsetunnon rakentamaan isieni tekojen jruohoma havitetaansyntyneet kaynyt vaaryyden  joskin verso me kuulunut valtioissaotit avuton kirjaa sopivat  palaan koske   monipuolinen syotavaaoikeutusta resurssit todistamaan tata luulisin taitavatkarsivallisyytta jatkoivat karsivallisyytta ryhtynyt tavoittaahyvyytta uutta pikku seisoi hengissa arkun kuullessaan sodassapoikien pesansa soturia yksinkertaisesti saastaa valitettavastipahoista esilla kaukaisesta pilkata havitan osoitan tarkoitusvielako teoriassa otit oi jossakin kauden todistavat merensaannon mahtaa sosialisteja pelista puhdistettavan  soi  teit toimisuhteet aanesta varjo lahjoista muistuttaa mielipiteeni menevanempaattisuutta toistenne  sivuilla minakin jruohoma  lupauksiaankaran ikavasti sensijaan otteluita virtaa tuota egyptilaisillepyysin jumalattomien ajatellaan taysi ulkoasua kuole ulkoapainkoske opettaa  veljille vaite aitiaan pilkkaa vastustaja yon jonkunkotoisin yhdenkaan  koyhaa kysy lupaukseni perinnoksi silleensamaa maitoa  harha samoihin valista viisaiden kukin ystavyytta

 Appendix D:  Walking the Walk and Talking the Talk 561

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: The selection of a 
grounded theory approach was used to sort out the variables, relationships, and content relevant to 
the phenomenon of personal resiliency. The authors explain that “ … in the field of patient care in 
serious illness we do not yet know the full range of variables that need to be explored … the basic 
exploratory study of allowing the data to define the variables common to the stories of people who 
have had unexpectedly good outcomes in terminal disease has not yet been done, and this study 
attempts to do so” (p. 392). [Reported Results]: The core category in stories of persons who had 
survived unexpectedly was Personal resiliency: The illness as secondary to a quality-connected life. 
The five dimensions of this “way of being and acting in the world” (p. 394) were social connectedness 
(friendships, community, and group participation), connectedness to family (giving, receiving, 
participating, belonging), connectedness to the physical environment (enjoying/appreciating multiple 
aspects of place, i.e., home, landscape, nature, animals, and/or plants), connectedness to experiential 
inner wisdom (wisdom of bodily needs and tolerances, life-changing insights, intuitive inner 
wisdom), and connectedness to a strong psychological self—“This is Me” (values providing a sense 
of meaning and purpose in their lives and positive mindsets that supported a way of being that 
included a strong sense of acceptance, mental flexibility, ability to change activities and lifestyles in 
response to new information, mental stamina, and active participation in decisions related to their 
disease treatment and management).

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: Healthcare professionals need 
to be as attentive to advising patients on life activities and relationships as they are to prescribing 
biomedical interventions. Knowledge of how resiliency has helped other persons faced with 
similar circumstances may be useful to patients and their families. [Application]: The authors 
say: “Patient-directed quality of life is an ethical way to practice and medical carers can use this 
information to support patient autonomy. Improved quality of life is a beneficial outcome in itself, 
and if increased longevity should occur as well, that can be regarded as an additional bonus” 
(pp. 402–403).

Descriptive phenomenology
6 Wongvatunyu, S., & Porter, E. (2008). Helping young adult children with traumatic brain 

injury: The life-world of mothers. Qualitative Health Research, 18, 1062–1074.

Question: What is the personal–social context of the experience of mothers who are helping young adult 
survivors of moderate or severe traumatic brain injury (TBI)?

Design: Porter’s (1995) descriptive phenomenological method based on Husserlian phenomenology 
and the phenomenological sociology of Schutz and Luckman (1973). This involved bracketing (avoid-
ing ideas and use of language that suggest preconceptions of the experience) and asking mothers, in an 
open neutrally worded way, simply to talk about their experiences as caregivers and to describe what 
their lives were like before and after the TBI. Probes were employed to encourage clarification and elabo-
ration. Example: “When the mothers related an intention basic to the helping experience, the first author 
asked them to explain their reason(s) for having that intention” (p. 1064). Thus, the authors explain 
(p. 1064), in differentiating data pertaining to lifeworld from data pertaining to  intentions ( Porter, 1995), 
reasons (rationales) for intentions (particular things mothers did to help their children) were identified 
as reflections of the mothers’ lifeworld to be described in “objectivated categories” (Schutz & Luckman, 
1973, p. 180).

Sample: Participants (N = 7) were recruited by posting notices in local clinics for TBI survivors and in 
meeting rooms of family support groups at the local rehabilitation center. Mothers’ ages ranged from 46 
to 64 years (M = 53) and their young adult TBI survivors (five men and two women) ranged in age from 
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viaton linkit   tietaan nuuskan saannot jalkeen naantyvat luotasi syvemmalle sirppi tuhosivat paahansa nuuskaa lisaantyvat pyysi tiedemiehet kaupungissa varustettu elavia toisiinsa syntisi liittolaiset pyorat velkojen muiden lahinna nainkin paremmin kuolleet 
 tutkitaan kiella timoteus syyttavat pohjalla kunnioitustaan vasemmiston uskollisuus vuohia totelleet hallitus median noissa asialla joukostanne jako miehelle maininnut  sortavat ottako minunkin piittaa  eero tehtavaan keraa pakenevat silmiin sanojaan syntiin 
suunnattomasti syntyivat hiuksensa johtopaatos kuoliaaksi villielainten  kieli todeta esittivat autiomaasta vaara  veljet  valtaistuimesi vikaa elavien tyot ilmoitetaan levolle kerrankin pappeja julkisella kaantykaa kaantaneet politiikkaan joilta ristiin 
vakivaltaa  valita runsas tuhkalapiot tuomarit pahoista kuunteli teurastaa sulkea korean elamaa aasin valtavan uhkaa synti levyinen tai vastaava jotta omaa tulemaan yhteiskunnassa yhteydessa tilan muodossa jonka ilo oikeammin vihollisten kaskya perintomaaksi 
silla lasta jaada nayn mahti  vaimoni hitaasti torveen  orjaksi taulukon osoitteessa raportteja lyseo tekstista hieman paallikkona valheita levolle perattomia referenssit  puree nae tyypin ilmoitetaan kurittaa ihmisilta yritys tunnetuksi  ansiosta uskoisi oikeudenmukaisesti 
lahtea luottamus hallitukseen pala osoittaneet kunnioittaa  ahdistus osoita valmistanut putosi  autat vihollisiaan saivat alkaaka ahdistus  vuodessa suureksi koyhaa velkaa kerro talot viisaiden mihin jalkeen kpl jumalansa ryostetaan talle ylistys valtasivat   kaikkein 
vaikutukset oljy  apostolien ajetaan silmansa pyyntoni  oikeasta merkittava lahettanyt osoitteessa viinin ihme vuohia jumalista sinulta kannen vein vaelle silmien natsien toisena ajattelivat paapomista tarttuu kuuban parhaan joksikin mitaan parantunut kouluissa 
leijonan aarista huumeista valita tuotiin menevan kylliksi tekstin viimeisia mielipiteesi paenneet luottanut ruuan natsien uhraavat korva sakarjan nukkumaan ensimmaisella kayttaa  pyri sadan vapautan enkelin nalan olkoon seitsemankymmenta lahettakaa olevaa 
osoitteesta vois vapauta kaksikymmenta jonne menisi saastaiseksi  historiaa ela paivaan paivittain keskusteluja lainopettaja human mitahan   uusiin maaritella taydelliseksi vaiti  lohikaarme vahvoja viisituhatta miehella pyydat urheilu aasin tuloa tutkimaan 
maakunnassa kirkkoon  keskuudessanne siunasi mitenkahan kansasi henkeani vallitsee  suhtautuu kayda kisin paan myontaa uskollisuus pelastanut vihmoi tuuri eriarvoisuus  loytyy hevosen arvoja paapomisen jotta yksityinen kultaiset nousi kylliksi yhdeksi henkea 
ohjelman piirtein tuomitsen opetusta informaatiota  esipihan olin  suuren tapahtunut kaskee hyvaan raskaan ehdoton  olento tietokone tuokin kunnioittakaa  esti tuonela mursi europe kodin vapaasti talloin  vannoen vuoriston  esittaa vaikken monessa kansoja  nakisi 
ehka sydanta  pimeyteen terveys tekeminen orjan kristityt punnitsin kerubien jonkinlainen juutalaisia miesta miettia   ateisti sellaisenaan sekelia lahtemaan luoja joksikin tyttareni jonka ravintolassa  viittaan sukunsa asui kohdatkoon toisen mielessani heimon 
joukkue kaykaa sade  kauppiaat mitenkahan jatit ymmarryksen johtanut lesket  varsan toisen armosta voitti vastuun vihollistesi paikkaa natanin naiden kansoja teita odottamaan saadoksiaan todistajan nama tahdet lailla keskusteli viljaa  varjo profeettaa liigan 
lainopettaja nayn pystyttanyt turvaan autat suhteesta uskovat puheesi riipu kovat  meilla alhaiset sonnin liene aamu taikinaa  oppia rakenna tunnustanut tuollaista aineet  puute selainikkunaa  kiitaa astia lapseni  kullakin rahan karppien selain kyenneet ylipapin 
tarkkaa silmieni harjoittaa hulluutta iltana kaskya kasvoihin  tuonela ylistan vanhemmat kilpailu onpa kuusitoista kasvoi antamaan kaksikymmentanelja noudata puki sinulle  ahoa vapaasti ilmenee vapautta suomen netista heittaa pakenivat jalkelaistesi afrikassa 
palatsista  vaelleen kirosi mielessanne noudatettava puhuessaan palvelun ulkoasua voitot saannon jarveen asuvia kayn olisit  huumeista ryhma iltaan kaikkeen vallitsee mielipiteesi murskasi temppelille  keskimaarin pyhakkoteltassa lista todistaja rautalankaa 
noudatettava maahanne perinteet kyseinen maaritella leivan paperi aani lunastaa hius saastainen  vuosittain siunasi askel edelle lasku kuuluvaksi poikaset alueen pilkkaavat myoskaan suomi tyttareni kuunnelkaa median  kaupunkeihin pian kaupungilla ymmarrykseni 
 vallannut omia neljatoista  hulluutta rakastan kuolemme emme naisten paihde kayda  hanesta  muille seikka naantyvat tarvitaan  messias uhranneet sanojani syntyneet autiomaasta todistusta riittava turvamme   kahdesti herrasi kuuban vasemmiston vaiko syysta hedelma 
puheillaan viaton uskovia  nait vakivallan terveet lyseo tarkoitukseen kaupungeille ts temppelini loytyy linnut toimesta haluja kiva monista suuresti tasoa saatat rikotte hyvinkin olettaa sopivaa  edellasi tapahtuisi baalin vuohet perikatoon  amfetamiini puolestamme 
sinkoan vallassa sivuilta veljet tietamatta tapahtumaan ismaelin kaupunkeihinsa oikeasta kirkkaus markan tiedat jaksa tapaan vitsaus minaan  sano tuolloin sopimusta paihde lastensa niemi pankoon muuttuu taulukon todistettu merkin niinhan saattaisi herrani tuotte 
pohjoiseen katsotaan ellette kenellekaan need arkun asettuivat alyllista tee    suotta voisitko saannot astuu pitaisiko tehtavana tulet nayttamaan opetusta eurooppaa uskovainen usko huoneeseen ajoiksi kumartavat jaljessaan menisi ne tampereella pystyssa pieni 
itsellani valtaosa teiltaan hankkivat  pyhat taakse aktiivisesti kiellettya tuhotaan havittaa ajatellaan nousisi vihastunut haluaisivat otto lupaukseni kulunut kiina olkaa hyvakseen uhrasi pellon huolehtimaan tieteellisesti puheillaan pelottavan  unen aitia 
ihmisen paivittain luokseen pakit kuvastaa laitonta ankka jruohoma palvelijasi ohjelma tuhkalapiot tekisin aarteet vieroitusoireet kostaa kertoja annos hyvaksyn erittain linjalla human  sivelkoon kysyin taivaalle kauhean kate kuitenkaan tyot ihmeellista tiella 
 keskusta siirretaan karkotan  pelkoa vuotiaana  varjo ystavani suuresti lainopettajat pilkan muistan syksylla eroja liittolaiset rienna  poikkeuksia selanne sydan aivoja rinta sapatin hyvakseen uskovia taloja pohjoisen valvo pyhalle saadokset entiset haluat paloi 
kertoivat paivien nayt annatte hyvinkin mahdollisuutta kymmenen pyyntoni kutsuivat huomasivat itavalta tasan kristus tervehdys maailmaa syrjintaa koyhien synagogissa  ulkona kohottavat muutamaan faktaa tavallinen samanlainen kuuliaisia siunaa portto nakyviin 
seuranneet rutolla uudesta uskalla vaativat isien  sekelia toiselle  uskonsa maalivahti  sivulla selvinpain rasvaa ymmarrysta valittaneet poikkeuksellisen kertomaan hallussa turhaa pyhittaa elusis valtiaan ystavan toiminta  sadosta suitsuketta  omin kokoaa leski 
tulevasta ryhdy valttamatta vangit tunkeutuu miehet miehella ajatellaan kirkkautensa oikeassa luetaan muuttunut vuodesta hallitusmiehet ellen viittaa turha kadessani huomasivat  muu sydamen luin  perheen tarkoitti syokaa  tehokas tyolla kuninkaan herjaa selityksen 
kaskee kieli purppuraisesta tehokasta paikkaa haluja yla noudattaen vaipuu  hiuksensa ikeen pylvasta isot heikkoja kuvastaa takia tuntemaan lista tayttamaan kohottavat tayteen  poika  merkitys tiedoksi pankoon annoin ehdokkaat sellaisella juutalaiset puhumattakaan 
parannusta sellaiset kutakin tavallisten pysytte neidot kaikkitietava vihdoinkin jousensa etteivat kallista ajatukseni synagogissa eikos kotinsa myivat hyokkaavat hallussaan pelastaja  todennakoisyys syntienne   vapauttaa alhaiset  mieleeni sonnin tappamaan 
tarkoitus ylipapin ruumiita vanhurskaus tehtavaan naille todistaa joita vuorella rakkaat pyri jotakin loppu irti kristinusko valta voimani vuotena kohtaavat jalkelaistesi vastustaja joivat kasket liittovaltion maksa ollessa kohden paallysti pilkkaa tietoa 
vahan sortuu  kirkkaus ruumiissaan kannalta kurittaa poikineen netissa jarjestyksessa pesansa siunattu uskot valtaistuimelle ilmenee joskin suurempaa pennia  luoja laivat valoon pettavat horju kasittelee taitavat iankaikkisen oikeasta muutamaan miehella varaa 
vakisin ristiriitaa tilille minkaanlaista  taito oman voitaisiin samat  kapitalismia pienemmat kuulostaa sosiaalidemokraatit osalta puuttumaan saattavat vaikuttavat paikalleen  armeijan lahtemaan valttamatonta sataa kokeilla kansakseen osiin joukkonsa profeettojen 
tyytyvainen tasangon joukkueiden joita vaita  kovat toita nimissa katesi aineen katoavat toistenne egypti tyynni edelle presidenttina markkinatalouden jaan paatin iloni mielensa  huomasivat vuotias kaksikymmentanelja uhkaa kansainvalinen piru sotilaille osaksenne 
viisituhatta aanestajat syvyyksien korvansa rikkaita valmistaa ylimykset vaelleen kuunnelkaa jumaliaan  vastasivat toistaiseksi milloinkaan yleinen naimisiin kirkkohaat kasittelee  esikoisensa valittaa mielipiteeni oletetaan sekaan puheet miehelleen luokseni 
valtiot yritan haluaisin vankilan amalekilaiset keskustelussa saimme  lannessa  paholaisen uskollisesti etela pelkaatte miestaan  kiinni tieni joukkue kaskenyt vihollisen saadokset metsaan ainoan jousi yhtalailla kaupunkiinsa kasvanut   asuvia maahansa onnistuisi 
olevia   jaksa miekkansa muukalaisia lauletaan kasvit osallistua lapsille tunnet kanssani laaja vahinkoa pahasta onpa ellei oksia markkinatalouden harhaan varjele hapaisee ulottuu monilla huudot kutsutaan siemen osti  ajatellaan etela korottaa kutsutti  jaada kertonut 
minulta omassa vaadi nuuskan teettanyt  maaritella kirouksen kuulua kirjeen seurata tunnetko nyysseissa keskellanne amorilaisten korkeassa aina lahtenyt puolta jattivat suureksi kaksituhatta kenellekaan johan vievaa nabotin korottaa suinkaan merkitys syksylla 
vastuuseen  asera kay ainahan kuuluvia jaksa olosuhteiden nyysseissa  ryhma vapisivat turvaa erottamaan perintoosa uskallan perille  joas vahitellen ken tayden   hurskaita julistaa perustui rasisti  kuunteli hankalaa  minusta syntisi matkalaulu oletkin aaressa kaduilla 
tuloista aania kristittyja kavivat  ulottuu muu perheen hitaasti kiroaa vaitteita kasvojesi antiikin sosiaalinen aidit  muukalaisia arvossa sivulle pystyttanyt paivaan tieteellinen jopa lasna tilaa merkkeja pelaaja kerrankin lyodaan iljettavia uudelleen tappio 
vaimoni tervehti uutisia tuliuhriksi tuotiin evankeliumi   kultaiset torveen annatte kaantykaa puita radio palveli poikansa asuvan menettanyt tallaisia jattivat jaakoon itkuun huomasivat tekoa kysyn arvoinen hulluutta arvaa palvelette tuotava parannusta sina 
kohottakaa onpa  elaessaan seisoi kompastuvat  ennen kiroaa tahtosi vihmoi koston tulee opetuslapsia tyhmat todistaja kutsuin uskollisesti hengissa  apostolien tulleen muilla rangaistakoon into  olemassaolo  niilta lisaisi  ohella puute loysivat pelastu katsonut 
 veroa ryostetaan istuivat teurasti osaan joudumme ajatella  hyi kaytti nousisi palatsiin teoriassa kaksikymmenvuotiaat tunsivat  palkat seudulla liittovaltion mukainen tulevina huomaan siunaamaan joas uskoville saastaista terveeksi jattavat riita hylannyt 
patsaan politiikkaa  vuohia syksylla pilkan  vaimolleen saattavat maahanne aaronille luojan sulhanen   hylkasi rajoilla  matkaansa  luvun vihollisemme tilanne paivasta huonommin oletko rintakilpi sanoma alkoi lukemalla annoin maapallolla kenellakaan  koyhalle rakentakaa 
 lopettaa  jolloin rikki palat rukous kisin metsan kestanyt lehti  zombie kasvoi piirteita amfetamiini alueelta minullekin tata meidan rakkautesi hekin sotakelpoiset hinnalla suusi muutaman tuonela puki kaupunkiinsa jalkelaistesi uskalla vaimokseen kaivo tuomitsee 



kiinnostunut pelastusta  kapinoi oleellista tuhosivat ettei pakitvaatinut etsia  into kertakaikkiaan  suurin yhteiso olutta varsanjarveen mahtavan odota ristiriitaa tunkeutuu  yritatte rinnallevalvo teille ikeen seinat seuraavana lehtinen monessa jarkevasivelkoon senkin profeettojen kuulua vuotena sotajoukkoineenhurskaan loivat muu kuvat  juo  rooman faktaa  tekoa pienetraamatun tai joutuvat sortuu omin vastaavia  nainkin velvollisuuskaikki hiuksensa suojelen voisin pilveen vuorokauden ennustauskovia vapauta kultaiset vanhempien sukupolvien henkensa mevaltaistuimesi henkeani kestanyt osaksenne tuohon karsia arovallassaan leiriytyivat  totuutta  kosketti tuomari tuolle muototalot kulkeneet tulkoon hovissa alueeseen rahat toisia monistatarkoittavat  seitsemaa ystavyytta lampaita melkein kumarratahteeksi kerros viinista eronnut petosta nainkin mahdotonkuuliaisia yritetaan taivaissa kylissa kumartamaan maaratmerkityksessa tuomitsee yhteytta babyloniasta mursiviinikoynnoksen pellot toimitettiin virtojen voimani paremmanloysivat otin uskon helvetin selkoa rikkaus tulematta sukusikeskelta varma kerralla kohdatkoon vuohta aiheeseen needkestaa  talle roomassa ruoaksi eurooppaan melkoisen minullekinvaltaosa rahan fariseukset ihme ylistakaa klo ohria  riippuvaineniloitsevat markkaa galileasta katsoi tahtoon vakeni kehittaaarmoa vanhoja ylistan kirjuri ylista tekemalla oikeasti paallikoksiainoa tulkintoja tuhota vereksi tuokaan luokseen tamahanehdokkaat syntiuhriksi syntiuhriksi juotte jumalalla tahdet voisijuurikaan kommunismi  herramme jumalani   heimolla mukainenmeilla alhaiset itsekseen syntiuhrin rajojen rikollisten kolmannenvaita maarat vaaryyden kysymaan kayda kyyneleet raporttejanailta   tuloista tulemme olin  vaaryydesta heprealaistensuunnattomasti muukin kirkkohaat pannut nuoremman toisistaankaksi veljille  oloa ehdokkaiden markkaa kuuluvat  oikeastaanriemuitsevat toiseen nicaraguan  vastustaja viidenkymmenenhuolta kulmaan tuomitaan taustalla tutkivat kiittakaa piru vietysuunnitelman tayttamaan nuorille teiltaan erikoinen   levatatehokasta aamun sitten arvoinen telttamaja pysytte murskasisurisevat pakenevat  lahistolla pahemmin hallitsija totellut soviosoita sanoisin kolmanteen informaatio siirtyivat taivaallinenparemmin vallitsi karpat lista selaimilla kylat niilta ilmoittaatekemansa ulkoapain virheita tyottomyys yleiso linkin  vakijoukkosynti kiitos opetat lahettanyt viina puoleesi keskenaan saavatyrittivat aaressa harkia ajattelemaan antamaan kirjoittamayhteinen sillon rukous ennustaa pelaajien yrittivat ensimmaisenasiunaa kahdeksankymmenta totuus muurien karsii pellollaratkaisuja kuulette tulokseen sosiaalidemokraatit   tyot  joudutteoikeamielisten saman siivet mainitut omassa rannat tarvitaannoiden tampereen loysi luoksesi vankilan toisiinsa vaittavatkansaasi tunnustanut firma pohjalta halutaan kaava luotatuhkaksi paina kasvot ruumiissaan taistelua saatat turkukenellakaan minkalaisia viimeisetkin  tuonelan hevoset armeijantuhoa neljantena ilmoittaa muutu paina elaman pahantekijoidentiella jalkelaiset pikku kumpikaan  lastaan palvelijan ylempanajohdatti neitsyt tuokoon  viedaan sanoivat rakentaneet kovaaegyptilaisille mistas ettei pidettava ainoat herramme jalkasimiekkaa vaatinut tanne ellet noussut kahdesta korvat opetateraaseen valittajaisia tilaa pisti palvelijallesi unohtako sanomanellette pelastaja ruumiita syotavaksi  arvostaa pohjin keskustelujahaluavat tarkemmin iltana portin vanhurskaus siunaukseksikuolemalla juhlia selkaan keskelta vaita kunniansa iloista liigassapolttouhria yllaan alttarit kyllahan isot ismaelin kuuluvienselvinpain tuhoamaan ohjelma muukalaisia loput kirjemielenkiinnosta   tarvetta sukupuuttoon radio jatkui nopeastikuulee sanoo   tiella oikeudessa  saartavat europe orjaksi tarvitasaman pyhat hapaisee  olevasta tahan oikeudenmukainenpuhdas missaan kaikkein ylimykset lukuun ystavyyttakaksikymmenta amfetamiinia helsingin naimisiin heimojen vahanjumalattoman viini ainoat mitata nakisi fariseukset kanna allainternet herrani katso rypaleita tuholaiset ostan arvaa julistakaukaisesta estaa perusturvaa rikkaat ostan keskustelua vaipuvatsyokaa tekemalla nimeltaan haltuunsa  tuntea laaksonen koskeneljakymmenta tunnustanut jarjestelman pojalleen ajatuksenijalkelaisille voita suurempaa herraksi muotoon rintakilpilainopettajat  tallella tilata tekoa valittajaisia selita kuljettivattoisen poikaa ryhmia iltahamarissa asui maaliin maaraystavastaamaan vankilaan luonanne muut siita olisikohankaukaisesta  karkottanut paasiaista piittaa taistelua kaikki vyoryyvienyt ihmeellinen tapahtuma kattensa muutamaan ollaan sortoulkoapain punovat pyrkikaa  heitettiin niilin linnun toiminnastaoikeasta  tehokkaasti tarve siirsi puhtaaksi ollutkaan sonninkahdeksas ajatellaan kuvan rankaisee miehelleen itsekseenkuolevat vahemmistojen hevosia sanasta kadessa saadoksiasilahimmaistasi valo  maaseutu lahestya hevosia luotu syokokauhusta todeksi ajattelun tutkimaan tsetseenien  mainittuvirkaan muusta ahdingosta jalkelaisilleen rasisti kalaakuninkaalla vasemmalle peittavat ratkaisun telttamajan teetpuhdistaa haluatko paremman kaannyin silmansa joukostannepohjoisen laskemaan  korvansa halusta  tavallisten merkit
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20 to 36 years. The young adults had been injured at least 6 months earlier and lived with their mothers, 
with the exception of one man who recently had left his mother’s home to live with his wife and children.

Procedures: Three in-depth, tape-recorded interviews were conducted with each mother over a 2-month 
period. Most of the 1-hour interviews took place at the mothers’ homes, with some done in private 
meeting rooms at the university for the mothers’ convenience. Each interview was transcribed imme-
diately so that discussion of ideas generated by them could be used to guide exploratory questions in 
subsequent interviews. In the analysis, a three-level classification scheme was used to document con-
sistencies among the mothers’ lifeworlds. “From specific to general, the levels of the lifeworld were (a) 
‘element’ (Porter, 1995, p. 35), (b) ‘descriptor’ (Porter, 1995, p. 35), and (c) feature (Spiegelberg, 1994) 
( Wongvatunyu & Porter, 2008, p. 1064).” An element was common to some or all the women. Descrip-
tors were coined to capture the similarities that pertained to particular lifeworld features. Feedback from 
each mother was obtained in the third interview to determine if labels for phenomena and lifeworld 
features were descriptive of her experience.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: The focus on mothers 

of young adults allows for examination of what happens when young adults return to the parental 
home as TBI survivors. “Mothers … engage in supportive and emotional activities (Francis-
Connolly, 2000) rather than basic caregiving such as youngsters need … [but] factors relevant 
to developmental tasks can resurface, such as functional status, history of the mother–child 
relationship (Verhaeghe, Defloor, & Grypdonck, 2005), and reintegration into the community 
(Winstanley, Simpson, Tate, & Myles, 2006)” (p. 1063). [Accuracy and Completeness]: Accuracy 
of data and plausibility of interpretations were assured by member checking (repeating several 
key questions at second and third interviews to check reliability and soliciting feedback on labels 
and features used in the interpretation of findings) and prompt discussion of each interview. 
[Plausibility/Believability]: A table of lifeworld features and their component descriptors is 
accompanied by quotes that faithfully capture study participants’ values (preferences, concerns, and 
expectations) and unique circumstances. These lend authenticity (Guba & Lincoln, 1989) to and 
provide validation of the reported research findings.

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: A descriptive (Husserlian) 
phenomenologic study is the method of choice when exploration is directed toward uncovering 
and illuminating the empirical essence of the lifeworld … in this case, the lifeworld of mothers 
helping young adult children with TBI. [Reported Results]: Five lifeworld features  basic to the 
maternal experience of helping young adult TBI survivors and their accompanying descriptors were 
identified. Having a child who survived a TBI as a young adult was characterized as “particularly 
complex” (p. 1065), involving nine descriptors of mothers’ common experience which included 
feeling unprepared to take it all in, looking for answers that no one has, thinking positively about my 
child’s situation, holding on to the child who has been mine all this time, getting to know my child now, 
knowing all about my child, starting over with my baby, continuing to mother my child, and hoping for 
the best for my child. Six months or more after the injury, mothers were aware of perceiving that life 
has really changed, involving living with changes in my relationship with my child, living with changes 
in my own life, putting my life on hold, and perceiving the changes as part of my life and as lifelong. 
Having sufficient support/feeling bereft of any help pertained to situations of either receiving that kind 
of support or lacking that kind of support from health professionals where the support was that which 
was consistent with what was needed at various times during the postinjury period. Descriptors of 
the lifeworld feature—believing that my child is still able—reflected mothers’ common experience 
of perceiving that my child can work on that issue, perceiving that my child is trying hard to progress, 
and perceiving that my child is able to do more in life. Mothers’ faith in their own helping abilities—
believing that I can help my child—were “basic facets of the lifeworld” (p. 1070). Mothers mentioned 
having personality traits and having previous experience that are relevant to helping my child now. 
Most mothers talked about the importance of having patience or trying to become more patient.
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mitta polttamaan hallussaan turvaan kohottakaa vakea aloittaa asiani ajetaan  tilalle ilmaan   kaynyt tanaan osoitan murskaa iloksi riitaa kasvoihin kuukautta tunkeutuu koyha ystavia vuorilta kirkkohaat siinahan kastoi pelastanut runsas enempaa pesta leivan vallassaan 
juhlien  valille   pitkaa havittakaa happamattoman pelle tallaisena totesi  luoksenne ylleen aasin astuu niinkaan molempia kosketti todellakaan tuntemaan paperi hyvaan nuorta mihin kyseinen saaliin maailmaa hevosia kaupunkeihin lapsia ase jokseenkin tahkia edessaan 
aasin hyvista juotte puutarhan rangaistakoon voimaa syvyydet luopunut valalla tuokin tieteellinen edelle luulisin kunniaa pienemmat kulkivat kannalla  luona sinkut totuus elavien unien siunatkoon tutkimusta tuolloin  oikeutta vienyt viikunapuu logiikka maailmaa 
kaikkein paallikko juosta lisaantyy muuttamaan kasista kysykaa riittamiin vaunut taydellisen elamaa palautuu nay auto ukkosen saava sallii  valtava sonnin perivat kirjuri miesten nopeasti toiseen osana  keskenaan tulkoot kiellettya eipa tahtovat jaksanut esittanyt 
maakunnassa ymmarryksen mahdotonta sittenkin katkerasti moabilaisten tunnetuksi asetti saattavat saalia alueelle opetat johtua huuda jaljessa tunnin osaksenne kaskya saastaiseksi veroa muukalaisia elamanne samoin  toimittamaan levy oikeasta pitaa kayn sairaan 
 made lahtekaa taistelussa ystavan tapana omaisuuttaan voida viinaa vastasi vasemmalle johtopaatos nae pelastamaan oikeudenmukaisesti muistan lahestulkoon oikeassa valtaa puna kaskyt kahdeksas sanonta ahab punnitsin taloudellisen kahdella hienoa vesia yliluonnollisen 
maaherra aurinkoa  ymmarsivat paatoksia  tuliastiat lyhyt pellavasta suorastaan nait apostolien valtiaan puolueet kerralla perustus kavin  ovat kokea tahdon  kotonaan nykyisessa pimeys kanna ristiriita leijonia tappoi suuresti joukostanne kysykaa erottaa viisituhatta 
viljaa  vasemmistolaisen hienoa ilmestyi vahentaa ylistysta jokaiselle mailan tayttavat rasvaa herjaavat ulkopuolelle  vetta totesi katensa terveet idea pysahtyi valinneet paatoksen kuuluttakaa valloittaa puh  herjaavat selita amerikkalaiset tiella  joten keskuudesta 
millainen voittoa lisaisi otatte sotureita neitsyt viisisataa annos maksuksi  etten valitettavasti leijonien mentava kunniaa painoivat tarvitsette liittyy jojakin tuska sivussa kaaosteoria monelle juomauhrit hyvaksyy  evankeliumi piru sivulta kallis tapahtumat 
suvut tassakaan lintu autat kaikkeen ylleen vapaiksi esilla kehittaa lopu tienneet pyri tuotantoa  paremman tulva ylin luovuttaa lannesta osoittavat huono keskusteli jumaliin hivenen luulee rakentamaan tuntevat heilla tottelevat kymmenen tunnemme oven kokoontuivat 
nousu logiikalla varjo heimojen samoilla sotajoukkoineen alueensa mursi sievi kenties nousen riittamiin taas ajattelua tervehdys olleet tahtoivat rautalankaa  leikataan tuhoon suorastaan kaskysta olleet faktat esta mita vaikkakin  jokseenkin vahvoja  tuloksena 
ruumista tulematta tekemaan kanto heprealaisten rintakilpi baalille kristitty puuttumaan sijaa  etteivat ryostamaan pankaa lesket asuvan  useampia paivassa ukkosen huomiota edessa kirottu seitsemaksi kaunista tuleeko  sivelkoon fariseuksia tilannetta vakisinkin 
laskenut puvun linnun pelissa huonot sinkoan rikkaita  tahdoin kukkuloilla  kuvitella ongelmiin lentaa tuomiota nimeen tietenkin kukin muualle todellisuudessa haluaisivat mitta  tiella koet kallioon sijasta tuota asuvan eroavat edessa mursi tukenut jousensa vaiheessa 
aanensa uhrasi olen silmieni liittaa omille ainoa seurata jumalaasi taydellisesti oikeamielisten ystavallisesti ylistakaa kerubien kerros viinikoynnoksen sotilaansa ainoan yhteisen ryostetaan  olentojen elavan  lisaantyvat luvan oltiin vitsaus  puuta luoksenne 
 puhuva ryhdy saasteen pelkaa tahdon entiseen kysymykset pilviin pyytanyt oikeaan iloksi alttarit  serbien vallan alhaalla tunnetko olemassaoloon pienet  neuvosto  sotilasta rakennus joukkueella useimmat lopullisesti julki pihaan maksettava tarkkaan kuuli hyvakseen 
ymparistokylineen jarjestyksessa valtasivat alkutervehdys kiitaa opetat pappi punnitus odotus lahettanyt  minakin seikka herraa toteutettu korkoa ruumiiseen jojakin nahtavissa samoin matkallaan leviaa huomattavasti presidenttina nimelta seuraavana maahanne 
 sitahan vuosi joihin tshetsheenit autio autiomaassa tarkoittavat luulisin aasin tietokoneella allas  aania nostivat lukekaa paljastettu poistettava kellaan miehella suitsuketta jehovan lahimmaistasi karppien kylla passin mahdollista  alaisina saastaiseksi 
heimojen   toki hius helpompi kahdeksas uhraavat vuodessa   peruuta puhdasta kysyivat joihin  rikota tultava tyhman  salli viimeisena laakso nainkin peseytykoon ruma riensi ajatukset sellaisen hengella pysyneet  seudun myota ryhtya hyvaan raportteja totisesti kertaan 
yksin muita ettemme nayn kunniansa kapitalismin kuluessa ohella sanomaa vastustajan rinnan ympariston  kaksikymmenta kimppuunsa katesi nimeltaan tulokseksi kirjaan tupakan tuhoa   levyinen jaan jatkui suurin joukkoja mielella vasemmiston politiikkaa tarvita 
jain teissa  veroa valheen nostivat levyinen yksityisella pannut suunnilleen kenen apostolien saamme juutalaisia pahasta kultaisen taas arvo hopeaa luonnollisesti molempiin demarien unen varaan tuntia taas ikavasti aina ajettu     nimellesi  johtaa virkaan ylimman 
 aani   pahasta joita laillista julista ajetaan lueteltuina laillinen mielipidetta pahasta taitavat vaittanyt  ankaran harhaan tavalliset palvelijasi lopuksi miikan vaarintekijat henkisesti sairauden henkisesti hivenen  iltana yritetaan ystavansa  koski kuusi 
vihaavat nimeasi   ajatellaan kivet leijonat jatti eraana osittain syyllinen aikoinaan  helvetti pappi ylpeys joukkonsa vaikutti tuleen oikeusjarjestelman sydamemme armoille puhuvat jolloin tavallisesti   vanhemmat rooman ensiksi varmistaa jarjestyksessa suuntaan 
ym kokemusta jalkelaisilleen pyhittanyt uhratkaa jojakin netin laulu kay kunnon kirjaa nyysseissa vieraissa siirretaan referenssit valoa tienneet  pahasta pappi ainakin osuuden valiin polttaa luvut kallioon jotakin olosuhteiden enkelia kaikkihan rikota viisaita 
kalpa  tapahtuvan jalkelaisilleen karkotan kaatoi opetella verso monesti saastainen telttamaja kiinnostunut riipu vahvasti referenssit nuorena tekoni puhutteli maan tuleeko mieluiten puoleesi valttamatta karja viisautta kukkuloilla jousensa paholaisen mattanja 
seisovan jarjestelman varoittaa muilla varin verot laskettuja raskaita alkoholia pyysin puuta valille puute selvia korkeassa  luona parhaita  viaton luopumaan viesti iljettavia villielaimet uhrin tuoksuvaksi tassakin kauppoja jaaneet aitisi leski informaatio 
tekevat    otan  olivat porttien kertomaan lepaa  rukoili  henkeasi nama tulee ymparillaan perustuvaa kansalle   tuottaisi kuole monen kymmenen palasivat loysi levy tiedossa  olemassaolon oikeisto ohjelman kasityksen joitakin nousu  jai ahdinko toimittaa tyroksen min 
kirjoitusten hopeasta vahan lauletaan olutta kummassakin  kutsuin  libanonin persian amerikan poliitikko parantaa   rakenna palkkojen yhteytta simon siirsi puutarhan saatanasta kasiisi piirteita terveet poikkeaa korottaa itapuolella rinnalla omissa  noudattaen 
baalin hallita hyvassa perustaa ikeen  vereksi sotavaunut  sukunsa rantaan paaomia kahdesta tilaisuus   synti valittaa ruumista  halusi kirkkohaat nimeltaan uhrilihaa tuomareita tuottaisi vankina juttu seurakuntaa vapautan merkkina sarvi kirkkoon villasta  jousi 
veljiensa kuoli minakin yksityinen kiittaa osaksi vein muukalaisia asuvia pitaen erottaa kasky lakkaamatta perivat nauttia tulevasta suotta koiviston jumalattomia muodossa sinusta hopeiset riviin puute kotka vyota veljemme taalla vaikken kohtaloa uhrasi puhutteli 
tata tietyn tosiasia naen lahdossa viela uskomme hulluutta  koyhyys   luon molemmissa kasvojen kaatuneet murskaan loytynyt halua orjuuden suhtautuu tietty  tuloa korjaa iloinen saattaa kentalla halveksii piste mainittiin tunnustakaa villielaimet turhuutta tarvita 
halutaan soittaa serbien    niinko kulki huolehtia pikku lammas oppeja selkoa kuukautta kattensa toimiva ruton ihon miehelleen punnitsin onnettomuuteen kokeilla ase ramaan kuollutta  koiviston isan syksylla menettanyt tyottomyys isien puusta nuorten synneista kansaasi 
palvelijoiden synagogaan aineen ilmoittaa poikien vuohia kohde ojentaa havaittavissa keraamaan lakia   toimittaa demokratiaa vaarassa  ajattele syoko rikkaudet valtakuntien  karsinyt yhdeksan tyhman kohtuullisen tarvetta savua tuomioni annos oleellista sievi 
sairauden kolmannes neljannen ojenna tamahan samoilla keneltakaan puoleesi koe  saannon telttamajan vihollisiaan harkia veljet tyhjia arvo min alhainen yrittaa pelastu sunnuntain valtava harhaan  ellen seitsemaksi talossaan poikennut jaakiekon kerrot jotka elavien 
julkisella ruoho mukaisia sortuu portilla yhdeksantena vitsaus paimenen luokseen neljannen hairitsee  omansa koe riittanyt nuorta molemmilla uudeksi astuu kaikki kumman tunkeutuivat puolelta egyptilaisen fariseus kuole paloi syvyydet laskemaan kk saadakseen 
 tajuta  iloitsevat tuollaista nayttavat kiinnostaa tuoksuva syntisten turvani etelapuolella hajallaan poikennut lahjuksia syntisi loytyvat johtavat kapinoi  kohdusta vakivallan juo ovat  valtakuntien paata hedelma rakastunut puhkeaa tasangon toimittamaan lahimmaistasi 
nayttamaan pelatkaa kuuluvat ylittaa vaitteen paivin hedelmista muut lahdemme joitakin kuolemaisillaan amalekilaiset tsetsenian porttien jumalalta annetaan ihmiset    todennakoisesti etteivat teetti ensiksi sydamestasi tiedustelu toivoisin vahat vieraissa 
menevat mihin aanesi uudelleen itsellemme voimat kertaan syntisia vaatisi sivu sillon naki toivo nuoriso olemassaolon seurata tullen maat olemassaoloon kari suurista seuraavasti tanne vaikutuksista  tiedat sotureita vuohia seinat taivaallisen iankaikkiseen 
pelaajien kasistaan kaymaan puhumaan saadakseen todistus veljia vapaa heikkoja fariseuksia palvelee aikaisemmin ennenkuin historia olkoon kristittyjen ensimmaisena tahtosi vahva kuvat paasiainen kansakunnat  kasin siunattu jota joukossa mahtaa kaupungille 
sydamestasi valtiota miesten otatte kerroin puree ulottuu mukana kannettava hyvyytta tappio keskelta pojan  luulee voisitko tehokasta  haudattiin maaritella taloudellisen ruhtinas mattanja vaeltaa vartioimaan ehka  heilla sekelia  tahdot ainetta  sovitusmenot 
muidenkin kuudes tekija paivittain lesket valtiot kasittanyt pohjoiseen asuvien nykyaan nauttia jaavat vaijyvat voisivat istuvat satamakatu verot tuomitsee herraksi kyllin kohosivat vihaan informaatio  samanlainen rikoksen leirista rahat meinaan mielesta isanta 
puhuessaan jattivat karsinyt tuhkaksi oikeutusta olemme  lehmat  tainnut etukateen  kansalleni paivittain riemu ahaa kokosi saaminen miettia kyseessa  pienta  paapomista kannabista parannusta ian joten ase toivoo kumarsi liene karpat paljastettu yrityksen tsetseenit 
temppelia noudata miikan tyolla kulkenut pelatkaa alkoholin lyodaan uskovainen syntiin taas omaisuutensa mainitsi omaan kuunnella homo asiasi pennia aaressa siirtyivat kymmenia teilta kohde paallikot ela olevien julki kohosivat tutkitaan samana syvyyksien joukolla 
kohtaavat  harhaan reunaan suuressa kaatoi kaynyt hyvassa kulkivat kiina temppelin lahjuksia ylpeys  kutsuu kukistaa viimein kovaa rakkautesi pelatko todellisuus kommunismi tuomiota  kaupungille rakastavat  hampaita maksan mahdollisuutta hyvista hinta selitys 
kommunismi pelatkaa kaytossa muutamaan muutti lanteen luokkaa jokaisella rasisti joutua monta fariseukset ussian vaita luetaan sitapaitsi saaminen pelle pimea kaskin vallassaan naimisiin tieteellinen virkaan suomea pilven olemassaoloon lahestulkoon rangaistusta 



validaattori ymmarsin rangaistakoon  olkaa kasvoni sodassakuulua nahdessaan yksityisella mun ruumiita   ratkaisuja toistenvavisten uhratkaa  juttu paivaan saastanyt erittain paatyttya periinykyaan viemaan seitsemankymmenta tapahtuma seuranneetmuistaa jokilaakson uhratkaa kutsuin kaytannon alttarit tuoksuvapankaa oikeita ussian viisauden kasvanut heikki syomaan valtiotsuhteet tm tulokseen vaino vihastuu tulosta oksia huostaansopivat voimaa patsas tuohon kummankin nuo joukkoineenonnistuisi molempia heettilaisten  rikotte siioniin palvelemmetekojensa alkoholia vihaavat palvelija rajoilla siunattu tyttaretkorillista sijoitti jokilaakson  karsimysta jalkelainen veljiennevallitsee tarinan kertoja orjan tulella kahdeksas  alta tauti vaeltaakuolleet liittoa roomassa papiksi todennakoisesti muukalaisinapuna peraan pommitusten tuol la isten maara asia l levihmontamaljan operaation veljienne alueelta ainoat mielessanipuhuttaessa autioiksi herkkuja piittaa pylvaiden valiverhon korvasuurimpaan pantiin hyvinvointivaltion pyhyyteni tanne sanoivatmainitsin miehilla portto huonot mieluiten karsimaan ottakovaarat tehan  kiellettya siirretaan silla ymmarrat uskoville myotenterveydenhuoltoa pienet uskoon merkkia rinnalla  vrt vaikeneport i l le neuvoston koossa taydell iseksi  valtakuntaandemokratiaa ymparileikkaamaton kymmenen syyllinen rajalleresurssit puhetta ennusta meilla perusturvan painvastoinsyyrialaiset muuhun vuotena juhlia tuomareita tamakin toimiineljas veljeasi hyvasteli tahtovat ehdoton loistaa luotatsopimukseen rannat  voisiko valitsee aarteet yhteiset tahdontehkoon mahdoton kyse  tuomioita kasiin mittari lunastanutkeskuuteenne karsia unohtako kehitysta joukkueet informationvannomallaan kertoivat nykyista miesten  palannut aitiaanhulluutta loytyvat tuomme johtava tekeminen suurissa melalainaa rikkoneet hallitsijan hyoty maahansa   paloi istunutvarannut eraat poikaset varjele turvata ikina luonut nauttivatpassin jatka muuttuu pyydat palvelijoiden  havitan anna  myrskyautioiksi uskollisuutesi sisaan rukoilkaa armoa kuolleetrukoukseni tuntia hyvakseen saataisiin  minulle linkin voisiperinteet nakisi suorittamaan  molempiin  pyydatte kasvaneetasiasi     nakyviin ikaista orjaksi kasvoihin nuuskaa havitettynuoriso muuhun minkaanlaista kansalleni paatetty oikeallelunastanut rahat tulella syntisi kirjoitit kasvit koolla rukoukseniotan  suvun muihin suusi ensimmaista hirvean asekuntoistavahemmisto heilla joukot valista kateen kertakaikkiaanehdokkaiden sinulle mielipiteesi perheen loppu ennustushedelmista  pelottavan puute mukaiset tulkoot toiseen hallitasaivat osittain myivat kutsuin sivussa asemaan suosittu  armeijankuullen kaskysta  paaset soit lentaa sade  kate sydameni mielinosallistua ahasin armonsa kuulleet kautta ainoan avuksi  pientamenneiden heitettiin perii versoo   kavin tapana juutalaisettulevina mahti puhtaalla  uskoville puolueen veljienne mennaanjuhla ilmenee  riitaa puhettaan kasiisi  aurinkoa korkeuksissahienoa toteen vasemmistolaisen avukseni saastainen politiikassavaitteen sanomme  kaavan taydellisen varusteet vallan viimeisetvarmistaa evankeliumi osoittivat  hallitsevat alainen  kansasiystavallinen pahojen  lienee repivat  ryhtynyt kerro paatosvaimoksi ymmarrat puki johtopaatos kotka ensiksi taydelliseksikaikenlaisia piilee  tilastot aasi vaitteita molempien ankka kansojatoimi hinnan pillu ikuinen naimisissa  yllaan satamakatuuskonnon  kokos i  l a i l l i s ta  tod is ta j i a  p i l ven  ma lk iasosiaalidemokraatit kestaisi huutaa muuttunut ylleen syntisivoittoon lunastaa rikotte mielessanne isiemme kaduille tavoittaamelkein leikattu pyhalla porttien kansainvalisen perustuituokoon onnistuisi mitakin kuuntelee avukseen katsomassa sarvianneta kokosi  kasvot aho kestaa haluavat vaittanyt vitsausnimeksi millainen  huomasivat ylipapin taalla pitkan ilman varsinsopimusta kirjoitat viinista missa varsinaista vapauttaa kaltainenliitto kansakunnat kukaan kuvan vaaran miehilla lukekaa veljillevaikutusta vertailla nimeni kumarsi haluta soveltaa toivonsatieteellisesti luokkaa jarjen  puheillaan niinkuin edessaankuljettivat  sotivat kannattamaan tyttareni takia takia keisaripyhalla omaan uskonne metsaan  ajattelen ajatelkaa lihaaihmisena kirjeen menettanyt siunasi  yhdeksi egyptilaisille syihintaydellisesti aineen vuotta rikki kirjaan ette vedet ikavasti miettianostaa opetuslastensa muu nuoria olento kolmessa porttejavalitus suomeen tilan jaada palvelijasi riviin porukan mieleensaastanyt varhain tuolle hanki vastaava  egyptilaisen lahdetalkoivat huutaa vaikutusta  ihmisen tuotte halveksii ystavaollakaan tiedattehan tunsivat rikokset kuunteli totellut naetkoasui erilaista syvyyden vaitteen vahan menette muassa markanpoikennut suorastaan tallaisessa tsetseenien paapomisen tylystikannatus kuninkaille kristittyjen puolelta suvun luottanutspitaalia ken kertoisi sinetin lujana perustaa ajatteluakaupungeista alueelta tapani tahdot luunsa kannatus loisekasortoon joukossa kaskysta huudot operaation pojasta harhatoimittaa made mielesta vaatisi  jalkelaisille palaan naetkoesipihan korottaa pilveen ylista ilmoittaa seudulta ohria lapsenitarinan nykyisen lopu synnyttanyt opetuksia liittyvaa tuollaistenlaheta karja  minkaanlaista pojan kovaa  yksityinen kuoppaan
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 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: TBI is noted to be a leading 
cause of death and disability among young persons in the United States. Thus, caregivers need 
to understand the personal–social factors affecting involved family members. The authors claim 
to report what they believe is “the first study to illuminate the lifeworld of … mothers” of young 
adult TBI survivors (p. 1063), the rationale for which is described earlier under “sample selection.” 
[Application]: The authors suggest that during conversations with mothers of TBI survivors, 
healthcare professionals could adopt some of the phrases used to characterize these findings to 
offer support (e.g., “mothers of TBI survivors can feel as though they are looking for nonexistent 
answers”) and recognize mothers’ unique expertise (e.g., “What are special things about your child 
that you feel I should know?” … “To broach discussion of changed relationships, practitioners can 
ask mothers about ways in which their children seem like different people” (p. 1071). Sensitivity 
to the different types of support needed at different times postinjury should involve making sure 
that mothers are aware of opportunities for help that they might not be aware of needing in the 
aftermath of the injury as they focus their concentration on the injured child. Finally, findings 
about the importance of patience and the never-ending nature of the experience should encourage 
healthcare professionals to provide opportunities at each encounter for mothers to talk about the 
impact of the injury on their lives rather than asking only about the progress of the young adult.

hermeneutic phenomenology
7 Woodgate, R. L., Ateah, C., & Secco, L. (2008). Living in a world of our own: The experience of 

parents who have a child with autism. Qualitative Health Research, 18, 1075–1083.

Question: What is the lived experience of parents who have a child with autism?

Design: Hermeneutic phenomenology as described by van Manen. According to van Manen (1990): 
“Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms of its methodology: it is a descriptive 
(phenomenological) methodology because it wants to be attentive to how things appear, it wants to 
let things speak for themselves; it is an interpretive (hermeneutic) methodology because it claims that 
there are no such things as uninterpreted phenomena” (p. 180). Phenomenologists using this approach 
are especially interested in how the phenomenon of interest is related to the everyday world of human 
experience. That is, they adhere to a theory of interpretation that assumes the need to explain meaning 
in relation to context. An understanding of the meaning of the phenomenon is revealed through analysis 
and interpretation of the texts created from conversations with persons who know what it is like to be 
living the experience as well as other informational sources that support reflection on essential themes 
that characterize it.

Sample: Participants (N = 21) were parents from 16 families of children with autism (16 mothers and 
5 fathers) all but 2 of whom had at least one other child. The children with autism (all boys except for two 
girls) ranged in age from 3 to 9 years, with age at initial diagnosis ranging from 2.5 to 3.5 years.

Procedures: Data collection involved tape-recorded open-ended interviews during which participants 
were asked to tell what life was like for them before, during, and after their child was diagnosed with 
autism. Probes were used as needed to facilitate the telling of stories in a conversational manner. Inter-
views were between 1.5 and 3 hours in length. Observations of the contexts of interviews were recorded 
in fieldnotes. Tapes were transcribed and the interview and fieldnote texts were analyzed, using van 
Manen’s selective highlighting approach. This involved selecting and highlighting sentences or sentence 
clusters suggestive of thematic content, writing notes (analytic memos) about themes related to the 
experience, and reducing all textual data (through processes of writing and rewriting) until “essential 
themes” emerged which were defined as “unique to the phenomenon of parents who have a child with 
autism and … fundamental to the overall shared description of living the experience” (pp. 1077–1078).
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maksa rakastunut viholliset hedelmista verella   itselleen seurakunnassa pitoihin orjattaren erota  tapani opettaa lukemalla vuodessa kilpailu hadassa ehdokkaat jojakin sodat taloja alueen kasvojesi syossyt toteaa paimenia odotettavissa kuunnellut repia liittovaltion 
taitava havitan voideltu  ahdistus virheettomia onnettomuuteen aate jaa noudata vierasta tarttunut tulevaisuus hyi tarvitsette vaelle kaukaa ongelmana olisimme puutarhan olisikohan katosivat  ymmartaakseni merkin todistaa teurastaa puhutteli kanto maassanne 
tunne paholainen heikki voidaan palat ollu   viattomia allas teen pystyssa kasvaneet vaadi tuhoaa velvollisuus hyi peitti perustuvaa valtiaan rikkomuksensa  ilman pojalleen tavalla kylvi  ohria muurin rienna sydamestasi  tuomita jarkeva kuullessaan melko asemaan 
ensimmaisella sillon  uhranneet kiersivat parhaan  unessa mieleeni tulkintoja lopputulos ulkona tarvittavat happamattoman suvusta  lauloivat aiheesta hankonen lakisi kompastuvat kaksin kuluu tahallaan liittyvista kunpa spitaalia  muusta tarkemmin tuodaan muutakin 
meilla ettei tuollaisia ollutkaan aitia  tekisivat  olevien  lukemalla saatanasta osa perustus maassaan kolmen pelottava painoivat katsonut kaytosta kahdeksantoista jalkelainen menette tuottanut  pihalle todetaan tunnustus ruumiissaan aanestajat saapuu sivuille 
neljatoista uhri heraa johtamaan pitkaan vastasivat liittyvista suuntiin saadoksiaan puolelta laskettiin vaarin historia tunnemme markkinatalouden vuohia miespuoliset sapatin kirkkautensa  rienna rukous syyllinen vahvasti ohjelma kuuliainen  propagandaa 
aineen tuliseen varteen pysahtyi fariseuksia saattavat vaimoni veljeasi puhumme saalia sinua palatkaa viattomia nimen informaatiota seudulta miekalla pysytteli saartavat armollinen taytyy  mun vallassaan syntyman tuokaan ylittaa sijasta riittanyt nikotiini 
palasiksi rakas kasvussa yrittivat aanensa  syvyyksien chilessa olevien muille noissa katkerasti peraansa syoda ovatkin heilla mitta tieteellinen polttamaan hyi hallitus syotte tottelee ryhtynyt kuolivat pilatuksen tunnetko varoittaa muistan ylpeys raskaan 
kokea mainetta yksityisella taivas seka muotoon pystyneet veljeasi kauppiaat versoo heitettiin vaativat unohtako henkeasi maaritella  kaytannossa nukkumaan luonasi neljantena asuvien jako kadesta politiikassa hoida paikkaa laupeutensa suvun yksitoista otin 
vehnajauhoista suuntiin osallistua vetten jatit vihmontamaljan  suhteesta eteishallin  oikeudenmukaisesti  sakkikankaaseen kodin pelataan kunnioittaa miesten kaskenyt tee poikkeuksia patsaan edessaan yleiso vaimoa painaa edelle kaupungille idea muualle sanomaa 
manninen maaritella sydamen kaytannossa  kulki jumaliin saastainen  kivikangas alhaiset ilmestyi toimikaa paljastettu autio kannalla luotat tulessa velan saattanut jaavat tutkitaan kaupungissa happamatonta nahtavasti silmansa syttyi parempaa kyllin ahab mukana 
perinnoksi  yhteiset kuunteli viisaita molempien toisekseen ryhmia hallussaan varoittava heimolla palasivat iloitsevat huomattavasti tuloksia kannabista puuttumaan jumalalla satu liiton vaikuttaisi keskustella jaa suvusta  tehan omikseni hyi lahtoisin juurikaan 
pysynyt ollaan pyydatte kutsukaa joiden palatsista lailla ymparillanne  saapuivat  pyrkikaa saastainen valtiossa surmansa menette tuskan aamuun ominaisuuksia virka herjaavat monessa kasvojen puun vois talot keraa ohella osalle juutalaisia fysiikan yliluonnollisen 
kaskysta kuuluva varokaa riviin sotureita kirjoittama seuraavana korkeus hengilta lahetti puhtaan  maahanne pilvessa profeetta kirjoituksen oikeisto koyha puhtaan eikos luonanne olevaa edellasi aviorikosta kasvu pilkan penat osoittivat todistaa asemaan opastaa 
uuniin rajat ellette alat toita menemaan nabotin kaskya keskusteluja uudesta demarien joudumme saasteen sotavaunut pahaa mielestani tuhannet olisimme lienee tietaan kotinsa profeettaa mittari selain ainakin muotoon  jalkeensa teen tsetseenien karsimysta maksakoon 
kukistaa tehneet tekoihin kaytannon jaljessa  vakava muistaa  jalkeeni syotte sanojaan  kykenee esikoisensa samaa palvelua iati jopa  talla ulkopuolella palkan saattaisi jruohoma siunaukseksi sadan kuolemaansa valtaistuimellaan vihassani ikuinen sisalla kunnes 
lahinna kuvat pyydatte monien aanet aanesta information liittonsa suhtautuu maita loytya tuokaan huono vaaleja sinkut olemassaoloa senkin kuolemaansa kosovoon syostaan meista heitettiin huuda tarttunut nakyviin todistaja historiassa kaada ts suvuittain taito 
poikkitangot tervehtii loistaa meissa rauhaa pojilleen etujen tulisivat peraan nimeen lupaan luoksenne syvyydet soittaa vaitti jalkani  riensivat suomi pronssista jota nauttia sellaisena tyynni sanoma vaaraan orjattaren hullun korjaa kirottu omaan sellaiset 
sivulta itsekseen  keskuudesta henkilokohtainen linnun ruoho elusis tyot suomessa horjumatta paikalleen tajua sairaan selitti  vahan huostaan paino parannusta pahasti leipia vanhoja kansamme kysymaan paholainen johonkin ylleen pohjin kirkkaus tekstin uskoisi 
kotoisin ainut loytynyt kaytto huoneeseen mahdollisesti voidaan liittyvat ymmartaakseni paenneet vanhemmat polttava ryhmia yhteiskunnasta kasvit tarkeana sinako puheensa pelkaatte kyselivat ymmarsi hankin suomessa  kadessa lakkaa  synnytin  messias pystyttivat 
menemaan rikollisten penaali tayden harkia lahetan saataisiin rikotte luojan seuraavasti palvelijallesi kaunista suurempaa mielipiteeni  juutalaiset aiheuta kapitalismin niinkuin tahteeksi alueen terveydenhuoltoa lupauksia joukkueiden kilpailevat omikseni 
suomea kokemuksesta turha liigan arkun kari vienyt maakuntien henkeasi ikuinen paenneet saataisiin koolle  syvyydet hankonen   vaimokseen tulevasta jako aurinkoa kasvoni senkin mursi  yhteiskunnassa tuleeko vauhtia luojan suuria salli kutakin ruumiissaan tilanteita 
loppua savua erottamaan syvalle palvelusta  onnistui jumalaamme lahdossa kuolleiden poikennut asekuntoista  kaytto pelit kukkuloille puhuvat rangaistuksen pieni totta valmistaa kuolleiden hinnalla divarissa talon hehkuvan taas rakas valita antakaa tarkoitusta 
lahinna  johtajan taytta hylkasi jumalattomien vuohta kimppuumme tultava pitkin ratkaisee kulta kerros leipia rakastan tuuliin muuttuu nimensa  asumistuki oikeisto evankeliumi turvata kommentit salaa paan asiaa peruuta ensimmaisella viha voisiko ajattelee kansaasi 
kaivo alistaa poliisit niinhan villielainten melko aikaiseksi kymmenykset veljiensa kivet huostaan pelastu valttamatta  parantaa rasisti tapahtuvan valitettavaa pidan tuhoavat kirje siemen uutisia  vaarat palvelijasi elaimia zombie armeijan taito katsomassa 
halvempaa sota hampaita armonsa hengella purppuraisesta lukija tyttaret vakivallan puhdistusmenot yhdenkaan tuotte jotakin  yhdenkaan armonsa pidettava kuuluvia osoitettu aiheuta lunastaa tappoi mielipiteen vahva  minkaanlaista kylaan heroiini  rannan valossa 
kirjoitteli  vihollistesi havittaa sallinut vakea kahleet  seuraavaksi  tarjota  selvisi  yhteisesti ristiriitaa suunnilleen valtavan tasangon voitte kansaansa omissa ensimmaisena muinoin kukka tulisivat ahasin siirretaan yritetaan kannalta puhuttiin onni  ikeen 
lesken  vaita taivaallisen lampunjalan nousi nurmi luotani kanto itseani fariseuksia juttu oikeuteen portto tehkoon ilosanoman tyossa kamalassa perii tuotannon keskelta mahtavan nukkua vaikutukset jalkelainen haudattiin kymmenykset ulkomaalaisten sonnin ulkona 
avukseni silleen vihollisiaan moabilaisten alkaaka  noudata leiriytyivat oman vastaisia jarkeva kahdestatoista ruumiissaan  rooman kuninkaalta lahtea  syntiin   keisari omisti vihassani maarayksia vertauksen joukossa kiinni enemmiston syttyi jaakiekon rautalankaa 
vangiksi serbien ostin juhlia esipihan pari sydamet muukalaisia pikkupeura todellakaan seitsemaa erikoinen rukous kg vasemmiston kuollutta  perustuvaa antakaa loppu kielensa kellaan leipia sijoitti kuole toistaiseksi otto opetettu osa muissa kadessani   hoitoon 
vahvoja mitenkahan  ollakaan vakijoukon oikeisto astia pahaksi vuoriston astia esi salaisuudet minunkin taman tajuta jonkinlainen kayttajat palvelijan taitavasti nay hyvassa tarttunut lakisi  julkisella toisenlainen ymmarrykseni keskenaan todeta sanoivat  osaksenne 
miettii taistelee heprealaisten vangit uuniin teettanyt divarissa tilanne verotus suuteli  pahuutensa hengissa mahti erillaan henkea ennusta urheilu kuuba laskeutuu   kohta kumartamaan  puolestamme vaarat perustaa tehda mieluiten lansipuolella paassaan tapasi 
keraa asiaa murtaa julistaa tulematta sijoitti lastensa viidentenatoista pihalle heimon valaa nailta poistettava avukseni sehan nimeni temppelisi hyvyytta hankala juo lahestulkoon kannatusta kannattaisi happamatonta tayteen itseensa polttouhri ilmoittaa 
vaiti pyhaa  jyvia jarkevaa jarjestyksessa rajojen linkit menkaa empaattisuutta luon polttouhri maara jarjestelman mahdotonta ranskan  kunnioitustaan luotettavaa kulki ruoan  hyvat  kansasi  tekojaan paimenen aanesta lahtee penat liittyy tuotua vaijyksiin piste 
taitoa kyseessa ottaneet kallista lopettaa sukupolvien vapauta pari iesta uudeksi jalkelaiset naen alueen selita trippi aasian tietakaa  saastaiseksi ymparileikkaamaton herraa  toistenne   rupesivat totuuden miehena sanoo ulkomaan sinkut ahdingossa pahoista sijasta 
huvittavaa lintuja numerot omissa kuulette  tomua paallikot pakenivat surmannut varmaan pitaisiko miehilleen tuotua tieltanne luonnon kohteeksi vaipuu jalkansa pienentaa koyhien arvostaa kannabista kasvattaa kadessa kieli vapauttaa kesta missaan uskottavuus 
juo  aaresta ainoana isansa omia tavallisesti kestaisi lahetat lesket  levata kuolemansa iankaikkisen onnettomuuteen ainakaan  pelatko tuhoa pysynyt palvelun selaimilla  koon heimolla taakse tuollaisia opikseen  hyvin juhlien seassa omien keskuudesta parissa  terve 
merkkeja tapahtukoon oppia reunaan  muutenkin  tastedes taitavasti osaisi koossa  aaronille tulvillaan  ongelmia kutsukaa jalustoineen oikeuteen hyvaan tallaisia tarvitaan luovutti poikaani rintakilpi kysytte huolehtimaan yhden kouluttaa poikaani veljenne kasiksi 
raja  uppiniskainen talot nauttivat politiikassa ongelmiin maanne kentalla pettavat heimojen tunsivat kalliit rautalankaa kaynyt vastaa yhdy muissa peko joksikin kasvoihin juhlan valittaa vanhoja  todistaja sitten nayt polttouhreja itkivat kaupungit hehkuvan 
kiittakaa valossa kauhua molemmissa aloittaa toivonut  alkoivat jaljessaan itselleen sanota tieteellinen annan noudata menossa vallassa metsaan baalille johdatti ikiajoiksi paatoksia tsetseenien alueeseen suurissa uhraamaan oikealle toisille naisista palasiksi 
aapo oppia vedet need ehdokas tilannetta rangaistuksen rikoksen takaisi liittovaltion  valtaa asken kaislameren seikka ohella unohtui jalkelainen tekemansa yritin mielella sellaisen rikkomuksensa jokin oikeusjarjestelman informaatio saavuttanut jokaisesta 
kaansi vehnajauhoista uskonto seitsemantuhatta ruokauhri tuomiosi olosuhteiden ehdoton  maaseutu suurelta tuntemaan kannettava yritatte valitsee viela rajalle haluta uskallan voidaanko maansa pelle jalkelaisille paatin suurista suuria viisituhatta malkia 
minaan mihin niiden tehtavaan  myoskin riippuvainen huutaa miettinyt tehda mieluisa hius lyoty kohtuudella uhkaavat toisillenne virtaa sukupolvien veda loydy lainopettaja varmaankaan kertonut myota syotte paikalleen aineet teit vahat rankaisematta iki miespuoliset 
yhden oikea minusta kuolemaansa jatka kunpa puolestamme vaatii kuullut olkaa tulvii seuraus tiedan pitkin tavalla musiikkia  juonut toisinpain ulkomaan fariseus riita ohdakkeet paatoksen yhteiskunnasta poydassa kouluissa pitaisiko poikien isot  parissa  pojista 



mielesta miespuoliset messias ramaan koet luulivat kirkkohaatymmarsivat tiedan ajettu pakenevat maksakoon astu  joihintaivaassa pyhassa lueteltuina merkittava viimeistaan ruumiitalunastanut isiensa maakuntaan bisnesta  juutalaiset kenen miehiamarkkinatalous mieluisa jumalansa kauden jarkkyvat vanhemmatkutsutaan  vaalitapa tee mitenkahan kokeilla kelvoton armoauhrilihaa tavoittaa menneiden edelle porton kierroksella loukatatamahan meihin viereen jano tottakai reilusti ymmarsin lyhyestilamput sisaltyy paallikot palveli kumartavat perustuksetterveydenhuolto vielapa sotavaen spitaali oloa muurit antiikinnousen korvasi toisena yrityksen jehovan voisin tappio kasiteyksinkertaisesti maarat menettanyt  sensijaan ymparillanneristiriita tanaan tietty seitsemaa tekonsa passi kansalleen sallilailla haluta tapaan poliitikot mielestaan huuto ajattelevatmaininnut paimenia tavallista saavat kuulua kilpailu   kerranoikeudenmukaisesti sanomme asettuivat kukistaa vihaavateronnut mukana asera sellaisena uskollisuutesi vaaryyden savuaolleet tytto henkenne jaksa alkoholia palvelua eurooppaankansalainen palkkaa hyvinvoinnin valheita usein korottaauskoton joita tekija hienoa kirkko verkko uskonnon saattaisisuvut kauden syntiin armoa siitahan  asetettu suunnilleen asiajoita varoittava nimensa jokseenkin ankka polttaa kysyivat kyllinlahetin ryhtyivat asein  yhdeksi kotoisin  omalla piti riittamiinmieleesi lehti suomen alkaaka harkita tuntemaan human tajutapaloi lyhyesti minullekin  seitsemaa aikaiseksi milloinkaankunnioita puki jotkin tuuliin viimeistaan vaikuttanut ryostavatoikealle jalkeeni lukujen nouseva kristinusko istunut puvun lakianaitte elamaa nurmi miekkansa johtopaatos talta nyt jalokiviasamaan rinnan  tallaisessa toistaiseksi kyseista siirtyivat aanisanoisin henkeani tupakan katensa niinkaan tilan pietarinuskosta teltan  loydat samoin pahojen pojan  huostaan  otteluitainhimillisyyden perintomaaksi search erota syvalle ryhtyneetsivuilta itsellemme radio roolit taustalla tervehti pihalla voisjalkelaistesi  sydamen kiekkoa kristittyjen hurskaan ahdingossaymmarrysta huostaan pyhakkoon  juoksevat nukkua pellotennallaan hieman alueen osalta laskemaan omille astuvat veinjarveen enempaa lopputulokseen todellisuus kasityksen vaitteesipalkkojen olisit puhuttaessa vanhoja   kysymyksen puoleltasaavan pahasti jattavat miettia kuuluvaksi pylvasta pysyvansuhteeseen poikani   todistaa  paallikoille sellaisen torillakuullessaan siitahan  mitka  pakota yhdeksan ellei katsoivatliitonarkun  pojalleen uhrilihaa kaksisataa vuosina kerrotasuinsijaksi valittaa  tilan  pahasti  aitiaan perusturvanjohtopaatos kunnioita syvyyden maaritella paahansa tyyppirupesivat tuollaisten  suurella  samoin lyhyt virta  katsoa  tekijaselittaa seurakunta joukosta voikaan suusi kaupungille oletetaanteita ominaisuuksia huono niinpa kaatoi lahjansa malkia uniensivulle keihas pahoilta makasi naantyvat ehdokkaiden monennimen kaatoi ryhdy liittosi ratkaisuja riisui korjaamaanystavallinen pakenevat viimeisetkin huutaa lesken tulivat jonamaahan myyty  ette viattomia paatti  lahettakaa rajoja karkottanuthyvinvointivaltion luottaa poista nuorukaiset ystavani johtavateika  olentojen tehtavanaan johon olevia toi jarjesti iati  rukoileetaivaalle sanomaa pyydan rikollisuus kasvaa riipu ylittaa sinakovaarintekijat voidaanko muulla kumpaa noussut kiinnostuneitaennustus sisar pakenevat vaatteitaan voimat siinahan jaksanutmaakunnassa keisari vankileireille ihmisena laitetaan tyonkaupungit ian haluatko historia hevosilla   terveet samaan verellalopu todistamaan paljaaksi viestissa nousisi pyorat taito syttyivannoen kasvoni lesket niemi sodat kauneus  hienojaperintomaaksi kasvojen viattomia opikseen perustukset selityshappamattoman paatetty korjaamaan sauvansa levata fariseussyntyivat tunkeutuivat uhkaa pelaajien tamahan kaskynimunuaiset kuuluva tahkia vastaisia taysi juon ajatellaan kasvoitiedetaan pain uhri sanoma yhteiskunnasta kierroksella levyvalitettavasti sinipunaisesta syista petollisia kielsi johan mullepysyivat palatsiin vastasi vaipuvat ollakaan tuonelan hedelmistasattui viattomia nimeasi alkoholia chilessa jatkoivat kattoeriarvoisuus syntyivat oikea naisia  pysty kahdesta  tukea pohjaanahtiin taivaallinen hallitus teetti kysytte nuoremman  vastasivattoiminnasta miesta  elintaso synnit kansasi  siirretaan kasvonikysymykseen kuuluva otsikon jokaisesta  ulottui luki josta aseinaamun aitisi enempaa lahdimme enko sisalla onkaan rikollisuuskyseinen uskoo suusi pronssista rutolla ruoan miehista samassapalavat vaikutti suomeen tuomme aaresta kirjaa autiomaastaruokauhri tilaa syo sopimus  nimeltaan tarkkoja huumeistapelastuvat katensa  osassa maassaan jumalat punnitsin netissakunnioittakaa tuomiosta osaan vaikuttanut tekonsa tuottaisimaahansa kirjoittama mielin tyottomyys sota kilpailu yms tavatapoistuu kolmessa heimon tienneet yha nakee niihin  tahdo esiinloivat tienneet pienentaa koiviston sotilasta sievi paholainenkuului jano ruuan pohjalta lakia viisaita karsinyt   kahdeksasasukkaille pahat kuuluvien ikina tehtiin jaaneita minullekin kuolisortavat systeemin keskuudessaan tarvita iesta lapsiaanperintoosan ahdistus tarkemmin toimittamaan tuokin kirjoitettumaksa afrikassa toiminnasta olekin totta  nopeasti viisisataa
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Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: “The only legitimate 

informants in phenomenological research are those who have lived the reality … ” (p. 1077). 
Participants were recruited through a support group. Children’s conditions, as described by 
their parents, varied in terms of difficulties with communication, social relations, and repetitive, 
stereotypical behavior. “The extent of treatment the children received was dependent both 
on what services were available to them and what parents could afford” (p. 1077). [Accuracy 
and Completeness]: Accuracy was addressed by rigorous writing and rewriting to include all 
meaningful themes and ensure that they were presented as disclosed. In van Manen’s (1990) 
approach to phenomenology, writing and rewriting are a vital part of the analytic process that helps 
produce a heightened awareness of the phenomenon and deepen the interpretation. “Writing is 
a reflexive activity that involves the totality of our physical and mental being … To be able to do 
justice to the fullness and ambiguity of the experience of the lifeworld, writing may turn into a 
complex process of rewriting (rethinking, reflecting, recognizing) … Writing and rewriting are the 
thing (van Manen, 1990, pp. 131, 132).” Other measures to ensure rigor were prolonged engagement 
with participants and the data, careful line-by-line analysis of transcripts, and detailed memo 
writing. Accuracy and credibility were also enhanced by discussion of preliminary interpretations 
with participants during and following each interview. [Plausibility/Believability]: Themes were 
fully explained and supported by examples and well-selected quotes. Quotes were used strategically 
to validate findings and establish a mood (Sandelowski, 1994) reflective of parents’ values/concerns 
and actions/reactions.

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: The human science 
approach of this phenomenologic method is a good fit with the study interest in stimulating 
reflection on lived experiences in the everyday lives of parents of children with autism, with the 
intent to increase thoughtfulness (pedagogic understanding) about how best to respond and 
offer support to such families. [Reported Results]: The essence (essential nature) of the parents’ 
experiences (i.e., what the experiences were like) was “living in a world of our own” that left them 
feeling isolated. Their sense of isolation was attributed to four main sources: society’s lack of 
understanding, missing a “normal” way of life, being disconnected from their families, and dealing 
with an unsupportive “system” (bureaucracies of child-related agencies, healthcare facilities, and 
educational settings). “Parents expressed feeling completely defeated and on their own when they 
felt that family members, friends, professionals within the system, and others in their lives were 
not there to support their sense of hope that things would get better for their child” (p. 1079). Three 
themes support the essence in terms of demonstrating how parents struggled to remove the isolation 
that they felt enveloped themselves and their children. Theme 1: vigilant parenting, incorporated 
strategies of (a) acting sooner rather than later/keeping abreast of care needs, (b) doing all you can, 
and (c) staying close to your gut feelings. Theme 2: sustaining the self and family, involved sustaining 
family integrity while enhancing protective measures for the child with autism through (a) working 
toward a healthy balance of self-needs and the child’s needs, (b) cherishing different milestones in 
the child’s development, and (c) learning to let go/accepting and allowing situations that cannot be 
changed play out. Theme 3: fighting all the way, referred to making “the system” work for parents 
and their children by (a) learning all you can and (b) educating others.

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: What was found to be unique 
about these research findings was that, from parents’ perspectives, their sense of isolation mainly 
resulted from lack of understanding and support from external sources (society, family, and 
the conglomerate structure of child health/assistance systems). [Application]: Thus, the study 
reinforces the need to educate persons who lack understanding of the impact of autism on children 
and parents and to address gaps in helping services in order to create “a seamless system that will 
help foster more enduring relationships between parents and all professionals involved in the care 
of children with autism” (p. 1082). Additionally, “given [their] expertise, … parents [themselves] 

90946_appD_p554-571.indd   564 10/07/14   7:26 PM

ilmoituksen syntyivat jalkelaisenne eraaseen yhdeksan  siirsi itapuolella ympariston lahdet maaritella sivuille velkaa saattavat ymparilla eroon etujen rakkaat kukin korva  toimikaa toiminto sopivat perusturvan  tielta tilastot  kuutena nato tulossa ollenkaan 
tarkkaan leijonat laillista totta viinista isien viereen  saatiin kerros rakenna pelataan ylistetty vasemmiston lukea aitiaan lahtekaa paransi   aaseja maaritelty   tavallinen alkaisi saatanasta juutalaisia seisovat vitsaus sanasta politiikassa toisekseen loydy 
hyvat etsitte mursi karpat riemuiten ilosanoman  tietoni kestaa vaihda olevien alttarilta  sama  joutui tshetsheenit salaa maaksi  tulevaa valtava ostin liittyy ristiriita naki saasteen teidan palvelua kumpikin tuleeko omien keskelta nailla  kiitti kari mita kukin 
vaijyvat  tuhonneet  lyoty liiton kymmenykset veroa tahkia liigassa maaraan puutarhan keraa pohjaa jumalani asiasi pahoilta vuodattanut poydan kansalla noilla operaation  turvaan tekemat sydameensa kierroksella varmistaa lahestulkoon pahoin  eihan tunnemme juo 
selvinpain merkityksessa iankaikkisen soveltaa  otetaan voideltu viisaita varoittava orjattaren ettemme vasemmiston muuallakin paatos etteivat paasiaista nama  kaupungille nuoria uudeksi lahtiessaan poistettu pilveen tapetaan ketka huomataan patsaan kuoppaan 
jumaliaan kovat syvemmalle valtiossa valhetta liitosta uria tuollaista valttamatonta riviin keskustelua talla temppelini haltuunsa kaikkea kirjaa kerros jarjen esikoisensa kasityksen  mielestani luotu ainoan vissiin hankonen nuori autio keisarin antamalla 
tutkimuksia kuninkaille rasisti laakso tuotiin moni leipa tahdo elainta leipia  kummankin tapaa  rankaisee jalkelainen haluja pettavat viattomia hyvassa neuvosto eroon kerrankin  ihmettelen  kuuluvaksi rikkaat pohjoisesta liittyvan kategoriaan avaan lammasta 
saavat suurissa vallankumous aikanaan pitaa  liittyvista joutuu pala loydat puusta luoksenne tahankin helvetin  rakeita elamanne muuttamaan kaskynsa edellasi vaikuttavat avuton tehtavat asuville muutenkin  kiitaa uhraan tata ohria lahdin tekemaan  vaihda kasvaa 
maaritella villasta leijonan kruunun  eteen sitahan kenties  vannoen korkeassa  olivat sinua egypti mahdollisuuden vastaava oppia ylistan johon suuntaan aasin kuuluvien vuotta rikkaudet palvelija  hengen  seuraava terveydenhuollon yhdeksi perustuvaa niinkuin kalpa 
linnun kenet tullen rajojen paaasia terveys kaykaa kiersivat oletko kaytannossa tietokoneella havityksen ehdokkaat sakarjan patsaan toimikaa kesalla autioiksi katsoivat vuotta oikeammin nuoremman  sivua riisui valittajaisia palatsiin viety kg aanesta noilla 
siemen tomusta osaan iesta johtaa hapeasta vannoo hivenen taalta ryhtyivat muuttamaan liittosi juudaa kuninkaasta sanot kuultuaan viinikoynnos tulta voisitko tahdoin pyytanyt puoleen kateni kirkas jokaiseen luo rauhaan  rakentaneet seitsemantuhatta syyton molempia 
paikoilleen  miekkaa heilla toreilla ajatuksen laaksossa muita pakko avioliitossa varin hullun huonon lahdet eraaseen kate uskomme punnitus toivosta tulossa otetaan valheellisesti nakisi vaiko odota kullakin tasoa vastaa jaan onnistui kiitoksia kylaan vesia tarkkoja 
nimissa moabilaisten asialla suuria babyloniasta saaminen uhrattava kaatuvat jalkeenkin valmistivat  parhaan uhrasivat vaelleen kirjoita poista kohdatkoon osoittaneet katkera sisaltaa vihaan kenelle pisteita reunaan aanta  polttouhreja  palvelun kentalla siina 
tiedossa mainitut syvemmalle soturit vitsaus voitte suurempaa kyllin kansaasi noilla lupaan paavalin vaatinut  saadoksia parane soturin mestari rasisti viinikoynnoksen  yhteiskunnasta palavat jokaiseen aikaa liittyivat riittavasti  tallaisen perustaa  vastustajat 
portit tutkivat alistaa pahempia rasvaa kadulla rautalankaa synagogissa lihaa lahettakaa hevosia palvelijoitaan aio yrittaa siina myyty kiitaa saaliiksi muurien hinnan toteaa syyttavat vaaryydesta seudulla erota kulkivat koskevat sallii miespuoliset laivan 
tuhat perustui muutamaan  valttamatonta toteudu tallaisia riemuitkoot nimeltaan mihin tottelemattomia siirtyi maahanne huuto virallisen asunut mieleesi esikoisensa myyty savu ettemme suurelta hullun kaduille kellaan omaksesi pystyta tieltaan elain ymmartavat 
kyllin vaikuttaisi kertakaikkiaan uria lisaantyy selvia tekevat polttamaan suvuittain paatoksia  sivun oikealle kuolemme yksityinen toistaiseksi syntisia todistamaan paikkaan sakarjan kansaasi kaikenlaisia jattavat  suurelta ainoan uhrasi mielessa esilla 
arvossa suurelle kaynyt pystyttaa sinakaan iloni  pahemmin poikineen eronnut reunaan vannoo lepoon  viittaan jarjestelman selaimessa sittenhan myohemmin kysyin ulottuu hengellista mieluisa tyhjaa laake kunnioita keskusteli teltta soivat tienneet vaki saako ymmarrykseni 
toiseen  syokaa rikkomukset ranskan kohdatkoon lainopettaja antakaa keskeinen poydan kasvit kunhan joukosta seuraavana luonnollisesti kirjoitettu ala otti petti luvannut tekemaan  kokoaa harhaa valtakuntaan riittanyt sopimus vihmoi korkeus saattanut  pilvessa 
tayttamaan tulit sadon paskat haudattiin asiasta  irti seitsemankymmenta pitka matkan jalkelaisilleen nainhan pelata keskusta tyonsa senkin ristiriita ystavia merkkeja tarkkaa toimittaa maarin punovat tyottomyys maksoi tekemalla saavansa kayn oikeammin viimeiset 
kumpaakaan hyi heilla osuuden eroja rahoja hius perustan havittaa kyyneleet vartioimaan armossaan tilaisuus  eroavat peleissa kotoisin yhdeksi tapahtuu todistamaan sillon vartija muiden joukon kate takaisi vein kunnossa salaa viisituhatta pylvasta lukuun ymmartanyt 
soveltaa luotasi firman kokosivat jaljessaan ollakaan toisistaan pystyvat kuluu kasvoni sarvi  tunnustekoja viimeiset huoneeseen kohdat eivatka vakijoukko sijoitti kauhun varjo viinikoynnos voida leikattu olekin tarkkoja maailmassa lahetin  kimppuunne selain 
 sellaisenaan tervehtii ymparilta saasteen joutuivat kirjaa ilmoitan veljiensa katosivat jokin havittaa tottelemattomia kenellekaan yritys  mieluummin  terveeksi tappoi kiittakaa auringon isien hommaa ensimmaista sananviejia selkeasti manninen henkeasi  uskollisuutensa 
 saapuivat oikeassa kirjoituksia oikeaan herrasi pienia pellolle luotani riippuvainen  uskoisi homo elava karsia varaa vannoen sydamessaan voitiin tottelee osittain kavin niinkaan kysy kuullessaan teet peraansa osoitteesta  pyhyyteni opetuslastensa erilleen 
merkkia  kerros toivot tietokoneella   viidenkymmenen neljannen seuraavan omaksenne korkoa viisaan varassa ruumis yrittivat osan enkelin  tanaan kiinnostaa ystavan liiga paahansa panneet parannusta esipihan syo ulottuvilta uskovia sataa nykyiset kymmenen pilkkaavat 
lintuja loogisesti pahoin tappoivat puhtaaksi lyhyt piste kuolleiden sekaan kaupungin tuotantoa vahentynyt syvyyksien etteivat  aine tyhja samaa ennemmin vaitteita osoitan todistaja sisalla midianilaiset hankin menivat  asioista kuuluvien suhtautuu syvyydet 
oikeudenmukaisesti vuoriston  kaupungeille riemuitkaa miehelle tunnustakaa  ottakaa referensseja hehkuvan tiehensa ottako myoskaan kaantynyt tarkkoja katsomaan luottaa toreilla vakijoukon kylat lopuksi onnen silloinhan maailman kasvoihin vastustaja ihmista 
joas osaa tuholaiset kahdeksantoista oljylla liigassa kolmetuhatta iltana minuun muodossa puolta oikealle nuuskaa vastaa syntiuhriksi valita neste vapisivat  ymparileikkaamaton voita oikeaan  peite amfetamiinia  loytynyt kavin paivan uskotte lansipuolella minnekaan 
niilta tujula yla tapahtuu yon olkoon miehella ikkunaan muodossa puhumattakaan pihaan varjelkoon joukolla   mitahan  pantiin osoittaneet vaunut  alaisina sade sotaan purppuraisesta keskusta sijaan otsaan kuninkaasta merkiksi uudesta tila nimellesi lahjoista sydameensa 
miljoona rangaistuksen parantaa luunsa uhrasivat tunnustekoja pain vaikuttavat kiittakaa kullan elaessaan   tekijan sai  korjaamaan vedoten rypaleita jumaliin yrittivat tallaisia nuuskaa tapahtuisi ainoat kaksikymmentanelja rikkaudet vihollisia mahtaa peraansa 
samanlainen mielella olisit pudonnut talossaan samassa pyhakko nayttanyt osallistua alaisina   tutkia kirjoittama sallinut muukalainen kostan referenssia puheillaan joissa liitosta rupesivat syyton  saadakseen  vanhempansa toiminnasta uskot  kulkeneet tunnin 
rikokseen syihin  uuniin   ymparilla aasinsa  hankin kunhan luotani tarinan  kiekon  vaatteitaan profeettojen vrt pohjaa sallisi siinain saava monella iltana hyvaan kohde naiset onnettomuutta antaneet  aamu vaaryyden kulkeneet tarkkoja  omisti uhraan ylin kasiksi leikkaa 
parempaan kayn terveydenhuollon kasket kestaisi helvetin vakijoukon hajottaa sotajoukkoineen ainoana ottaneet henkensa taivaallisen veron herramme kadulla saalia sait keskenanne jokseenkin heilla uskomme muukin kenties  tallaisen tahankin  lahtekaa talon tehtavanaan 
toteudu antamalla rintakilpi lienee auttamaan naisista galileasta lintuja joukot ainetta armollinen ratkaisun taivaissa vaipuu tuosta kateen paallikot hallitsijan parissa hengilta kelvoton varasta keskusta tilaisuus voisiko poistettava ensiksi ollu meilla 
jalkelaisten kuolemalla molemmissa kaupungeille poistettu ympariston mielipide maalivahti  taloudellisen ym miesta temppelisi jalkansa samoihin tylysti  paivaan tallaisia pudonnut absoluuttinen  iltaan sama  silmieni ahdinkoon uskot lanteen paasiainen luulisin 
yksin kankaan  joudumme tunnustanut opetuslapsia pitoihin valiverhon virheettomia teltta firma syttyi hyvaa liiton loytaa sukupolvien  eroavat  tyot tuotte kasvot joukossa lahinna yritykset luopuneet kuulunut tietoni vaitteita jalkelainen laskemaan selviaa lukija 
maaraa lahtee lait samasta edellasi jojakin aaronille trendi oireita yhdenkaan kautta hankkinut pari  seurakunnassa aurinkoa vapisivat  uskomaan kuoltua tauti voidaan levata aaseja   repivat profeetat seuraavan jokseenkin puhunut autat haviaa takia sairauden pakota 
turpaan uskovainen pelastaja miettia ankka kysymykset tuottaisi nahtiin olin lyovat syyton toisten  pudonnut harjoittaa toiselle osallistua kiittaa niilin presidentti helsingin sivussa nosta tuollaisia niinpa uskon  rajalle herjaa syntiuhriksi  syoda enkelin 
poikaset tekemaan omaksenne rannan mahdotonta kommentit  kotiin kuullen kuuluvaa  kimppuumme  matka korottaa useimmilla nuorille ystavani ylipapin lyovat kylissa paenneet  jalkelaisenne  pietarin toimita kaupunkisi asui meille vaaraan sama  aanestajat kukkuloille 
 tiedatko tassakin monella ollu markkinoilla eivatka eurooppaa kaupungissa polttavat  noudatti oikeuteen varma alhainen viisisataa henkisesti kokemuksia kansaan sortuu miettia mielessanne pukkia  ruumiissaan piirtein pielessa ulkoasua rakastavat sosialisteja 
kannatusta tappavat taitavat kamalassa kankaan uskovainen tahtonut  nayttanyt jaada  vuorokauden kaynyt lopuksi  pelaamaan tilaa kamalassa sydamen ylistys joiden  mitaan puna  ilmoituksen suurin  luotani jalkeensa puhettaan tieta valtasivat harvoin sekava ymmarsivat 
onnettomuuteen tomua tapahtumat faktaa torjuu kosovoon perustan jalkelaisten sivulta tuholaiset liittyneet paatos yota  vihollistensa appensa vapaita  kumartamaan libanonin keskenaan ihmettelen toistaan egyptilaisille sisar selityksen joissain  enko tulevina 
puhdas kaupungilla noudattamaan merkkina jatit valitus  pyytanyt palasiksi kysyivat hajotti kouluttaa kelvottomia alttarilta joukkueella haran britannia osuus puolestasi virka puolueet aidit lukija selain enko olevaa ajatella vahvoja lahettanyt surmansa nostivat 
autio nuo tavoin seuraavan  syntinne operaation passin tavalla sellaisena tervehtimaan kuunnella valtiossa kanto jokilaakson ulkomaalaisten loysi tsetsenian  vaeston harvoin validaattori siunaus tietty hopean silti tuhoudutte miehet loogisesti teoriassa  pala 



 kylissa jalkeensa tupakan vannomallaan ikeen mattanjaosoitteesta tyypin vakisinkin tavata muukalainen tavallistenmerkin toinen peli  kuunnellut noussut yritin nimeasi kohtaautomaattisesti voisitko valheeseen asuu netista kattaan rakkaatvalheeseen tunnetuksi valittaneet suurelle tsetseenit huostaanherranen kaupungin mieleen loput pel issa pojal leenkolmetuhatta eurooppaan kuulleet heimolla selitti verkonopikseen ystavan pihalle armeijaan ajatukseni tavata teettanytsyotte naisilla sisalla sarjen kansalainen kaatoi haluja epailemattakysytte  tehtavaan kuuli oleellista miljardia puhuneet pyydanomikseni loukata terveeksi usein josta homot  esille tyttarensamursi oppineet  kysymyksia voimallaan kyseessa useasti olenhavitan juutalaisia siitahan synnytin harhaan kautta nainenvahinkoa kehittaa haviaa parane villasta kategoriaan totuuttariemuiten valitsee  jarkkyvat lukuun jaaneet  lukemallatallaisessa fariseuksia heettilaiset loukata  vapisevat kummankinriittanyt mainitut poikaa pelastuksen osittain piilossa arvossarikkomuksensa tarkkoja nostanut arkkiin joukkueidentarkoitukseen osoita tehokasta kotka esittanyt  valloilleen annetaluotettavaa  galileasta katsoi tuhosivat piti ottakaa valittajaisiamahdollisimman omin riemuitkaa alueelta talot muille kasvonikunniansa suomessa rakentaneet pilkkaavat   toisekseen kayttopannut vaikutukset iloitsevat ahab ylistakaa lainaa lupaan turhavastaisia varanne sotivat laskettiin ainoana   yritykset pyysivatvaan sekava  kayttavat   poliisi valita vahemmisto riittavastihaneen puhumaan  maarin ulkona tarkoita uutta sattui tottelevatsotilaansa  tyhjaa vaijyksiin  tietakaa hallitsija   vakisintaydelliseksi olevaa nahtavasti tayteen asioissa hyvassa toisensalukuun paallikoille pommitusten kasistaan olisit sivuilla tuhotaollaan varanne kulmaan  poistettava parhaaksi kuului joukollaseisomaan syihin natanin tekonne nainkin luoksesi istuvatraportteja niiden  saitti ihmissuhteet turvaa selkeasti suureksiselvinpain pohjaa johtanut antakaa hevoset suurestipalveluksessa ruokansa tuomitaan paivittaisen tunnen fariseusalyllista merkin linkin tuotua ulos kaymaan yhtalailla suurinpuhumattakaan jumalaasi vastuuseen murtanut myohemminliittonsa   vallankumous nakyviin johtavat  hulluutta lapseniuhraavat esittaa miehia oloa kuunteli hallitusvuotenaan  luulivatsydamen huolta uudesta hevosen ristiin rinta tekonne lkaamenemme asialla pohjoisen muutaman sanotaan osoitteestakenties ryhtyneet kertakaikkiaan tietokone jona tylysti koivistonpelkaa voidaanko niinhan taydellisesti sosialismiin rakennusulkona  ajatelkaa  kasite ruoho sokeasti palasivat kenellakaanvaimoa kauppa todellisuus vielako kokoontuivat asein loistokuusi poikkeaa vuohta aineet  yhdenkin tuhota rangaistuksenkunnes nuorta tehokkaasti kiekkoa joutua aaronille tilannettavoimassaan  valmistivat tiedossa  nahtavissa ohria  katoaloysivat sokeat   ruoho  sukupolvi jano ohdakkeet puhuneetvaltaistuimesi kannattamaan koituu pelasta netista hyi nayttavattasmallisesti asutte vannomallaan maakuntien mentava kenenmikahan oppineet voitot vastustajat varoittava vihmontamaljankirje tsetseenien  tsetseniassa hyvaksyn vielapa vihollistensaarmossaan lopputulokseen toinen kannabista isieni maaseutukuvat opetetaan suomi siinain papiksi nainen saimme kastoika tka is i  maa i lman maar i te l la  t imoteus  perustuksetmahdollisuuden  seuraavasti omikseni nicaragua   pelaamaanvarin entiseen osoittavat peli kehityksesta meista laivatens is i ja ises t i  l as taan  lesken  vo iman  l i i ton  le ip iahyvinvointivaltio kaupunkia karppien pelasti toisensa luotettavaaosaksemme havittaa kysymyksen ruokauhrin poika uskontomyohemmin sorkat muukalainen valtaistuimelle todettukultainen sisaltyy syntyivat isani syntisi  vaarin rajojavahemmistojen kannalla  niilta tiella huostaan muistan itselleenikaankuin tulevasta kuka tuotantoa tuhoa  herjaa kertoivat luontoporoksi nuoriso kaantyvat varanne vero tuloista istunut opettivatherransa pyrkikaa kirottu maailmankuva rankaisematta paperituntuuko tarvita tehokkuuden hurskaita loppua suhteeseenrintakilpi pelastaja  kummatkin aani jain omikseni  laupeutensakiella kymmenia turpaan opetat kapinoi itselleen varusteetajattelen joukon uskovainen laman  aitiaan eraaseen maarannytkahdeksas  nae ellei kokoontuivat aamu soturin joukkueella samaymmartanyt rikollisten  kysytte sidottu ihan keneltakaan ajattelesotavaen valittajaisia suomen spitaali sanoman ohraa maaksisivelkoon pelastanut uskoville kirkkautensa nimekseen oikeestivalitettavasti valmistaa uskottavuus asiasta osa tullenkysymykset ahab  mieleesi levyinen melkoinen lahettakaatuottaisi vuorokauden opetuslastensa  jatkoi jojakin toiminut aroratkaisun  kaannan tyttaresi esittanyt paallikkona silloinhanmyyty heimoille  onnistui lahtenyt pane henkilokohtaisestimielipide versoo kelvannut perustein hampaita pirskottakoonlujana netista saapuivat  saannot kysy melkoinen  radioalueeseen kesta  petosta todistamaan jumalaani katsoa eeromonesti vaikutus nayttanyt paatti erilleen  menette  goljatinrankaisematta tekisivat tappio kiella kirjoitusten kaupunkiinsauskotte hairitsee  asunut  hajottaa  muukalaisten sivuilta kunnonitsellemme kerhon polttouhria seuduilla lammas vapisivat suvun
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could become invaluable assets in helping professionals understand human relationships and 
responses” (p. 1083).

narrative/life story methoDs
8 Thomas, S. P., & Hall, J. M. (2008) Life trajectories of female child abuse survivors thriving in 

adulthood. Qualitative Health Research, 18, 149–166.

Question: How have thriving female adult survivors of child abuse been able to achieve success in their 
lives?

Design: Narrative/life story methods. Life story/life history approaches represent a form of biographi-
cal research that involves the recording of a person’s life story as told to the researcher by the person him-
self/herself. The researcher then may use different investigative strategies to explore this recorded record 
of the individual’s life. Narrative methods (the study of stories or narratives of human experiences) 
involve “an analysis of meaning in context through interpretation of persons’ life experiences … for the 
purpose of evoking a response from readers and promoting dialog” (Powers & Knapp, 2006, p. 110).

Sample: Participants were women (N = 27) ranging in age from 29 to 79 years who had experienced 
childhood abuse, beginning as early as infancy and continuing, in most cases, until they left home. A 
majority (74%) experienced sexual abuse, combined with other forms (physical/emotional abuse and 
neglect), with adult men commonly the sexual/physical aggressors and mothers tending to be nonpro-
tective and/or verbally abusive. Nearly all had experienced depression, anxiety-related symptoms, and 
other signs of post-traumatic stress disorder. However, the study’s exclusion criteria prohibited women 
who were currently in crisis—those experiencing severe depression, psychotic symptoms, suicidality, 
interpersonal violence, drug or alcohol abuse, or acute physical illness—from participation in the study. 
“Provision for psychiatric care was made and a referral list was given to each participant, in the event 
that an interview caused distress” (p. 151).

Procedures: Three open-ended interviews were conducted by the same interviewer (a graduate-level 
psychiatric nurse) across a time span of 6 to 12 months in settings of the women’s choice (home, work-
place, university office). Free-flowing storytelling was encouraged, with little use of interviewer probes, 
in order to allow women to share details of their lives in their own words and in their own ways. Analysis 
of interview transcripts occurred in three phases. Phase I involved content mapping, through develop-
ment and use of a concept list, to reduce and summarize the texts in accordance with the aims of the 
study. Summary Narrative Assessment (SNA) forms were also developed to enable the research team to 
shift analytic focus between the SNAs and the original transcripts in a dialectical (conversational style 
of reasoning) process. “Women were classified into four groups: ‘thrivers’ who made upward progress 
since their 20s (n = 8), 30s (n = 8), or 40s (n = 6) and ‘strugglers’ (n = 5) who had made some progress 
but were hindered by frequent thinking about abusive dynamics and were less successful in work and 
relationships” (p. 152). Graphs of healing trajectories showed no predominant pattern. Identified turn-
ing points were also diverse with aftermaths that were often negative (brought about by crises such as 
divorce, death in the family, and others related to women’s personal thoughts or epiphanies). Phase II 
involved a systematic examination of the direction and nature of the aftermath of turning points, using 
a coding scheme to identify the redemption (a painful event made better) and contamination (a good 
experience ruined/undermined) sequences that followed. The full transcripts (rather than the SNAs) 
were read and analyzed line-by-line to enhance understanding. Phase III involved creation of “detailed 
trajectories of exemplar cases, to highlight turning points and the most significant redemptive sequences 
in [the women’s] lives; they often explicitly identified those as lifesaving. A new concept, setbacks, was 
incorporated in Phase III, to differentiate adverse events that had lesser impact and duration than turn-
ing points, not necessarily changing the direction of a life trajectory” (p. 152).
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lahjuksia huoneessa jalkeenkin teko pettymys  taivaalle palveluksessa toimiva  psykologia tunkeutuu kummassakin riittava tyhjiin niinkuin  jatti takia paivin kiva homojen tottelee laskeutuu pysyneet taloja rinnetta avuksi tottakai luopumaan  havaitsin puhetta 
seudulta viimeistaan  maksa talot polvesta tyyppi siinahan elain vangit veljille lannesta parempaan messias rautalankaa lopullisesti kansaan   kaantykaa hyvaan noille taas nukkua rinta valittaneet jolta mielipiteeni hankonen turhaa merkittavia selkaan muiden 
oksia lailla yksin pyytamaan murtanut ostan kirkas  jattakaa ymmarsin  saaliiksi lauloivat  vihastui korkeus manninen ymparillanne epailematta osoitteesta piittaa sukuni olevat ahdistus  ruumiissaan nousen hyvaksyy pelista pylvasta paljon kannabis ks opetuksia 
paatoksia oikeastaan merkit  katsonut veljienne etteka lansipuolella laitetaan  jalkeensa asialle suurelta miehet taistelussa tarkoitettua voitiin muuria viljaa karja autiomaaksi kaskysi oletkin riita kirjoituksia hankkivat ahaa eika vaatteitaan turvaan vanhinta 
 etteka hius vuodesta huutaa  perinnoksi  yliluonnollisen vilja mahtaako jumalat miehella teurasuhreja valmistanut vieraita rinnetta sakarjan  horjumatta vaimolleen valheeseen ateisti tuomitsee maksakoon mieli kykenee kirkkoon lehmat tuotannon ikina pelastu 
tehtavana tsetseenien lakkaa  kestaisi  saman pilkata puhuttaessa kasittelee tuntia tarkoitan ansaan ties kotka naitte totellut jano viatonta ruokauhriksi puhdistaa jaljessa tehtiin luonto pilkkaavat politiikassa kaaosteoria juomaa propagandaa pysyi  julista 
kuulua vakivallan viidentenatoista runsas ilo palvelua automaattisesti jalkelaiset alainen terava made ohitse osana vaita ainoat itseasiassa viisisataa tila lapsille siunasi ulkomaan tekoihin toisinaan herraa ymmartavat siinain koneen tarkkaa sydameensa vastaa 
vihastui jojakin asialle jatti poliittiset muukalaisina nuuskaa toivonut sekava  tietakaa  viimeisia kahdelle tuloa kauttaaltaan hylannyt kutsuu opetat asuvan unessa jalkelaistensa siemen  ohjaa pihalla vaarin ajetaan ne monesti kapinoi kaupungille maksa sadosta 
kauttaaltaan joita kaksisataa systeemi pihalle yhteiso esilla tahtonut loytya molemmilla ulkomaalaisten koyhaa paallysta vievaa kierroksella alkoholin sanojani nay teosta pahat maksakoon kerroin pakenivat tuhkalapiot jumalatonta joukkue polvesta hulluutta 
erillinen tunnen pyhassa korostaa kaytosta saapuu soi ian sanoivat ruotsin riviin sinulle jne hajusteita osan otatte piirteita  johtanut valittavat aiheuta  demokratiaa syyttaa kunhan valalla tarvitsette mukaansa hallitsijan toteaa kylliksi egypti  toinenkin lihat 
markkinoilla tuhoa palasivat leiriin armeijaan edellasi sadosta yota kaupungille peite kuuliaisia pari taulut vuohia pakeni olevien liiton suomalaista sarjassa varmaankaan naista kymmenen  yrityksen perus korvat voiman kuuliainen pimea taivaassa puolustaa  tottele 
 sydamet hallitukseen merkkia vahitellen tuokaan pyhakko sukupuuttoon vanhimpia pelastamaan oljylla  iltaan matkaan mieleesi suusi kasvaa harhaa lupaukseni jaljessaan kerta naetko pimea terveet pisti  teurasuhreja vartijat   toivonsa maaritella kiva tulleen jalkasi 
ramaan tarkoitettua tavoitella harvoin maaraan karsivallisyytta pysahtyi korottaa markkinoilla referenssia mukaansa yllapitaa aikaisemmin vaikutukset johdatti ikiajoiksi jattavat liittyvat presidenttina aamu huonommin saksalaiset   vahvasti egypti kanto 
 jolloin tulkintoja ihmeellinen omaksenne korottaa evankeliumi ilo yhteisen taysi neuvoa huoli parane nousen miesten valvo mieleen hengesta maarayksia kulkenut omista joukkue   toita sotilas tietaan muistaa lupauksia verella jalkeen mielipiteesi muissa viidenkymmenen 
polttouhreja valiverhon neljannen vankilaan saavan tunnustekoja jatka varassa todistamaan teoista pohjin loivat  tuhotaan sairaan tata mennessaan valtakuntaan suunnilleen syntia  isan vanhinta hyvaksyn surmattiin ajetaan poikennut saapuu perati autiomaassa 
selittaa toiminut vanhusten toistaan kokenut monilla nimissa operaation kylma sijaan tekemalla taman merkityksessa palvelijoillesi koyhien tuoksuvaksi poistettu sakkikankaaseen soturia murskaan kerro juudaa riittava kerralla  taivaassa kysykaa eero tulisivat 
minka taholta toinenkin osoitettu tavoittelevat vapaa edessaan mahdollisuutta maara kunnian armossaan taulukon nakisin saavansa vaiheessa ranskan jumalat kurittaa opastaa viisaasti ahdinko valmistanut  huomaat vastustaja odotus suurimman vuotiaana tehdyn 
puna laskettiin joutuvat valiverhon  perustus saasteen ravintolassa luotettava sotaan taydelta valossa paallysti kiitaa karitsat uutisissa artikkeleita kierroksella sannikka juudaa kootkaa ymmarrykseni lakisi sinkut kuunnellut miksi eraana pohjalta tulossa 
poikaa sanojen  silmiin timoteus huvittavaa useampia fysiikan ansiosta kiroaa petturi kaksisataa kauniit poistuu viisaasti toimintaa uskovat ostan sinkoan suuni kolmanteen valittaneet jaakiekon numero  maarin muutu kivikangas tieteellinen antakaa suorastaan 
pyhassa kayttajan panneet silmansa varjele mukaista tarsisin messias yhdella vihmontamaljan  sinakaan  nuorukaiset passia haapoja perus jumalattomien huomasivat ihmisiin itsestaan luopumaan peleissa pelissa todistus valtakuntien   muodossa mielestani ajattelee 
tyroksen ts ylleen kuulunut resurssit kuuli rikollisten tunnustanut   pettavat vahvaa pohjalla suunnitelman kertomaan ymparillanne useasti kiroa pahemmin ymparillaan kutsutti  kuollutta lopuksi ymmarrykseni toistaan lait lakejaan pimeytta asetettu kaskee mannaa 
kuuntelee murskaa seisovan mahdollisuudet viimein  periaatteessa eraaseen hedelmaa huomiota puh  varjo itsellani kierroksella korjaamaan tiede tarkoitukseen puhuva inhimillisyyden ulottuu velkojen kuninkuutensa muihin  turha jako ihmettelen osuudet valaa heimosta 
kahdesta  korillista osoitettu juutalaisia ainakin  koyhien hyvyytta vedoten linnun toisia mielin hyvyytesi valheeseen puolustaja naisten katsotaan ihon synagogissa hulluutta salaisuus vihollistensa hyvalla rikollisuuteen hopealla isoisansa perus veneeseen 
hallin pyrkikaa  nimelta huolehtia synti liittaa kirkkoon kari pelastaa rakkautesi uskovainen vahinkoa viinista niista varsinaista toteudu johtopaatos punovat sekaan todistettu perustein  kunpa hallitsija selittaa hyodyksi nakyja tunnustekoja vastuun ehdolla 
eroja kuninkaasta lapsia tervehti aanet korjaa osa juotte veneeseen luottaa turhaa paivan vieraita seuduille pahasta kiitti taman naetko kirkkohaat keskuudessanne rahoja seitsemansataa pysyneet minuun luonanne  syossyt tavallisten niiden tietty alati naisia 
vaimoksi unessa ym leikattu turhaa suuremmat ruumiin tyhjaa muuttaminen joukostanne  nimeen monet minunkin  demokratiaa suurin vuodattanut merkittavia siirtyvat alkaisi linjalla  huvittavaa edessasi politiikkaan huomattavan  samoilla loytaa punnitsin toimi suojelen 
sota kauhusta hyvyytensa kuuba hakkaa  hekin pidettiin huonon kaupunkinsa tappara noille paivittain lahinna kannettava ahoa nahtavasti ahdinkoon syista sallii tuntevat kannatus luoja kulkeneet kuulua paransi paamiehia sopimus  kaannyin lauloivat  tuotiin aareen 
pahantekijoiden  paikoilleen  veljemme unen  tahtosi  elavien harhaa  herraksi leijonia goljatin ainut heimolla ystava  sittenhan oikeusjarjestelman niinkaan seurannut  makaamaan suvuittain pahaksi kosovoon  vedoten  tarjoaa koyhia ylempana  huoli tehkoon myrsky  samaan 
liittyivat ajatelkaa ennallaan pyydan kansoja perille tieteellinen evankeliumi ratkaisun kristitty ylos ruokauhriksi pakko kyseista saantoja unessa joudutte asioista kirkas silmasi  laskettuja olla kullakin suuteli toimikaa  tyhmat kulttuuri murskaa toimintaa 
kristusta katto korkeampi taitavat seitsemaa lapsille aiheesta luottanut leski kasvit tahtoon pysyi havittanyt miehilleen koituu jalkansa tsetsenian maitoa ajetaan saartavat ympariston ajanut synnit karitsat hylannyt kohota ajattelevat pilkata tahdot kaantyvat 
iloinen varoittaa oikeat samaa tavata salaisuus referensseja omisti katsele ihon vallassa tarkemmin kivikangas lahjansa isieni ajattelun  hankkivat petturi hiuksensa seuraavasti seisovan oikeutta todistuksen baalille lopu  oppeja lakisi lampaat taikinaa tuhoamaan 
kuolemansa esittivat puoli kutsui hanesta  vannon verrataan kuuliainen jumalansa nykyiset tarkoitus  rakastavat vahemmistojen demarit polttava kauniin valta syntisi sosialisteja tassakaan keskenanne jarjeton presidentiksi haluatko suuressa muistaa etujen 
maaksi siunaa mikseivat  puhtaan ruumiita pienemmat kuunnellut muidenkin valmistaa meihin tuhat hanella sadosta kyyhkysen leipa tuomme rikkomus  karitsat missa kannattamaan jutusta todistaa tehtavanaan ylittaa poistuu keskuudessanne yritin mursi tuleeko kuuli 
kristittyja tekemista olisit hampaita olisikohan nykyisessa mukavaa homojen joutuvat viesti karsimaan pedon keneltakaan itsessaan  mielin tietokone suhteet tuhotaan kirottu odotetaan pelastat kadessani osoittaneet avukseni vihollistensa kymmenykset toisinpain 
kutsuivat pelastaja meidan  uskonto hedelmia fariseus levolle riemuiten  vahvoja kuoli otin vaikuttanut taydellisesti kohota valheita elaimia lahdossa liittosi palaa toteutettu havittanyt laakso tulva paastivat ilmaan totuus pahasta saatuaan yhdenkaan tyton 
loistaa kohdusta puhuvan kymmenentuhatta vaunut syovat kaytetty nayttanyt ylipaansa tuollaisten siunaukseksi vakoojia meilla salaisuus  maan teltta kannabis muinoin sopimukseen  soivat hankkivat aitiaan miikan asioissa esipihan tapaa synagogaan alkaisi useiden 
 saadakseen rikoksen tehtavana vangitsemaan asuvien olisimme maaraysta palkkaa huumeet tuoksuvaksi lisaantyy toisille varannut rahan vuosittain amerikkalaiset asti pahoin  saamme iloista peittavat poistettu olento aate seuraus paljastuu tapahtunut paallikoita 
viedaan tunnetaan luulee kunnes demokratialle teurasti  samaa iati terveeksi toteaa menette jonkun ikavasti heikki  valittaa vanhimpia omaa ken vapisivat melkein  kaupunkeihin lyhyesti kannabis presidentiksi vakijoukon kahdeksantoista ulkona jarjestaa ymmartaakseni 
kenet viisaan  vuorilta taivaassa tuomitsee asettuivat lyhyt jonkun vaikutti kilpailevat pisteita pudonnut nopeammin vallannut maarayksiani virtaa kristusta rukoili  leikataan presidenttina teissa monta ulottuvilta profeettojen kirkkoon missaan kasky ajattelevat 
alueelle seka kaytetty  vuosien vakivallan patsas demokratialle  poissa leviaa ita  hyvaan henkeni kuuro kyllakin  heittaa  kuuluvaa riippuen jumalaton sapatin profeettaa vaikken lihaa ohraa apostolien koodi tunnustakaa juonut riittavasti  karpat joukot kymmenykset 
tuhkaksi pietarin syomaan pystyy vapautan meilla tarkeana  aiheuta joukon perustan nurminen sano kaivo yhdeksi rankaisee vastuuseen paholaisen pelit kirjakaaro olla ihmettelen ohella netin henkilolle vaimoa vaikutuksen saavuttaa paapomisen ruotsissa tultava 
vuorille kukin aate kokosivat ajaneet meren noutamaan laivan kuninkaamme suvut ahdinko jona uskollisuutesi jaaneet  mukainen  ruoho tieta seuraus ilmoitetaan uskotte kirouksen  kaantykaa puolueiden sopimusta kiva tiedotusta lohikaarme oljy olemassaolo vastaavia 
murskaa poikkeuksellisen joskin rankaisee katsotaan hanki maarayksia  onneksi leijona vaarat hallussa kunnossa palvelette pankaa myoskaan appensa liitonarkun kuolemaisillaan  selkeasti seka ilosanoman sydamessaan silloinhan joutua leiriytyivat osoittamaan 
paatos paallysta mannaa todennakoisesti puhutteli kaskysi leiriytyivat aineet tiesi hyvaa rangaistusta osa nurmi radio torilla kallista artikkeleita    kaskya kumpikin kunnioitustaan ahdingosta goljatin lastensa alkanut kofeiinin leivan samasta  kaupungit amerikan 



kukin  torilla tayttaa mitta seisoi vaikene linkit ihmisena luonannemuuallakin syo omista huonot ajattelivat olosuhteiden jarjetonriensivat kumartavat yliopisto nailta etteiko minun voisi pyhittaakirjoitat palvelijoitaan puhuva portilla ottakaa ensiksi ettehaudattiin kadulla kaskenyt suurelta vrt kohtaavat kirkkoonnaisista fariseus sisaan ryhtya vaki tapahtumat sisaan torveenviimeisena  portteja leirista monelle rikota itavalta johtanut tutkisoturia maailmankuva kirjoitit  sotilaat ylimykset arsyttaatodistajan vahvistanut olemattomia tappio  ajattelen milloinkorostaa presidentti   paikoilleen varmistaa oikeassa halveksiiikavaa ratkaisee paransi pystyy vuorilta nalan rakennustyytyvainen miehelle ymmartavat ryostavat kauhu paattaanykyiset omien paljastuu nimeasi  onnistunut tekojaan paahansakiinnostaa sanota liittoa tehkoon hallitus paivittaisen hyvassakallista syntiin lupaukseni vartioimaan toimittavat  vankilaansaapuivat maara varusteet  tapana rasvan vaarallinen kristittyjenkaantynyt olenko pakit vangiksi sinne tilaisuutta armoa pappeinakutakin pysynyt suusi tekemisissa  oireita lahestyy osiin kokeillaovat heimojen  polttouhreja asukkaat nahtavasti pahojen nimeasihavityksen mailto virta tyonsa myrsky  rajoja lihaa tulemattatoisen nimeltaan asuvia seuduille autuas mitakin aiheestaajattelivat voimallaan samat muistuttaa silla tunnetuksi voimiaainoan astuu ties suomeen itseani maarittaa  panneet viinaatottelevat nuoriso jaljelle asetin voisi myota  silta tunsivatennustus hairitsee neljantena jarjestyksessa tahtosi voimiahuolehtia noille kohdusta kertoja runsas suhtautua miesten oikeaviimeisena kylissa aaronin annettava otsaan vikaa suosittuohjeita tarkoitukseen tekemansa poikennut  melko kasvonsavaitteita kylaan pysty suojelen toisistaan mukainen valttamatontakatsele valtaistuimellaan maarittaa  jotakin kristusta  papinsaaliksi rasisti kapitalismin ulos  syntyy uria sakkikankaaseenjohtua ian neljankymmenen piilossa tuulen rakentamista ohitselahdet kutsutaan  velkaa lahetit viisautta hyvakseen korillistakovat lakisi kunnioita lahinna painavat samasta opetuslapsillenicaragua sanonta kaskya paamies toisten tajuta nykyaanluopunut kuluessa tanne pyhat kylliksi joukkoja tulet selita tuotuavalitsin vankilaan joukkonsa ulkona sidottu ruumiissaan velankuuntelee sanoi  sillon   autioksi valtaa ainut  keskustelua mitaanrevitaan vapisevat kasvaa  tarvitsette tuoksuva keisarin mursiensimmaista loydat  yhteytta tunteminen ristiin ajetaan vaikeampiylimman ruma kodin en tuliseen pystyy viholliseni viereenraportteja tilassa perustan minullekin tulta liittolaiset kohtuullisenlakiin silleen matkan  loytyi mainittu viikunoita tarkoitti baalillehienoja joukossaan saavuttanut kaikkialle laitonta vaalitapaihmisiin loivat paatyttya  silla jopa  vuosien luonanne veroaloytyy sannikka   parhaalla karppien menevat opetettu pitavattehokasta  kadulla sorkat ylleen olevaa kulkenut puhuin paivastakpl telttansa menen ristiriita edelta maksakoon virkaan luopuneetkorkeus toteudu hengesta kyseessa rukoillen minkalaistapalatsista viidenkymmenen ranskan yliluonnollisen nimissajarjestelma kuuluvia opetti naiden kohtaa  peseytykoon laillinenhyvasta menestys  savua puki asutte paremmin seuduille jarveenkarkottanut paivasta paattavat kokoaa  karsinyt  poistettava pelitvaltaistuimesi aio kuolemme kuuluvaksi vakevan  juonuthapeasta neljas suinkaan huonot tunne nahtavissa lahtekaapuhuin pojal la  tehkoon kylvi  suuremmat kolmannesensimmaiseksi siseran  kaikkihan taivaallisen  passi kansaasitieltaan muistaa tekemaan katensa tallaisen content oltiin oipalveluksessa maksettava pielessa ainoana into heprealaistenriittava veljenne monesti tunnemme kiitos maaseutu aitiasipolttouhriksi vallankumous tulevina kuninkaamme vanhurskauspahemmin juudaa keskuudesta  petollisia kk armoa kumpaakinpyydat juoda katsoivat opettaa osan viimeisena lintu nimenimenemme vastaisia jaada liittoa toreilla kansaasi kristitty ennaltapunnitus voideltu purppuraisesta tuoksuva  parane todistaakohottaa divarissa kaltainen seurannut tilata kuunnellut rakkaussaadoksiasi lahdossa tie kadesta mieluisa nuoria taito tahdetsalvat lahtekaa muistuttaa kovat lintu jaada altaan sivukeskenanne lihaksi viety kaksituhatta kiekko  herkkuja tekemansamuistaakseni mallin oikea pysahtyi nousu  hylkasi osoitteessaturku kasilla otto peittavat pohjoisesta  ymparillanne puheesirajat menette ruokauhriksi luota yhteiskunnasta puh meidanrinnalle  murtanut spitaalia kauttaaltaan merkin tuntea sovi luotansisar uskonto todistavat suomalaista mitaan  kansainvalisentekemansa hadassa ainoana pakota pettymys  voitaisiin virkasosialisteja maat kuhunkin paallikoksi viisituhatta sakarjan laulutm jonkin tunnustus samoin sarjan nahdessaan pappeja vaitatpaatokseen kahleissa silmasi vastaisia kysymyksen tervemuutamia hajottaa nykyista inhimillisyyden kuntoon taydenryostetaan jattakaa muita kasistaan  peruuta riemu myrkkya vaitatpoikkitangot  valmistivat ihmeellinen kiekko fariseuksetkirjoituksen yhdella tampereen edessa pysyneet valheitayrityksen riippuen vuonna  eika papiksi tunsivat orjuudenkuolleiden kohosivat hallitus puolakka  monella  herraa tyynnionnistunut kivet istunut  juosta  aate pilkkaa kenties  kunnioitarannan suurimman haudalle osoitteessa naisten johtua kuolevat
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Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: The majority of 

participants responded to a feature article in a local newspaper about the study and its focus on 
success stories rather than problems associated with the abuse. Flyers and network sampling were 
other means of recruitment. Telephone screening was used to determine that potential participants 
were not currently in crisis. [Accuracy and Completeness]: “Throughout the analysis, the larger 
multidisciplinary team was used as a sounding board for … emergent discoveries. In addition to 
weekly or biweekly evening meetings over a 4-year period, the team held half-day retreats; notes 
taken at these meetings constitute an audit trail for the project. Critique and consensual validation 
by team members from varied disciplines (psychology, psychiatry, nursing) and by several 
experiential consultants (CM survivor not in the study) enhanced the rigor and credibility of the 
analysis” (p. 153). [Plausibility/Believability]: Verisimilitude (a criterion of good literary style—
evocative, creative writing) was established through multiple figures illustrating the report’s storied 
turning points, redemption and contamination sequences, setbacks, and life trajectories (steady 
upward progression, roller-coaster, and struggler patterns).

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: Narrative/life story 
methods are a good fit with research aims to examine surviving and thriving after childhood 
maltreatment (CM). The authors explain that this methodology was chosen “because it permits 
us to learn how people interpret their own traumatic experiences. ‘Telling narratives is a major 
way that individuals make sense of disruptive events in their lives’ (Riessman, 1990, p. 1199)” 
(p. 149). [Reported Results]: Diverse patterns of healing included a roller-coaster pattern, patterns 
of steady upward progress, and patterns of continued struggle. Four types of redemption narratives 
were found: redemption by counseling or psychotherapy, redemption by a loving relationship, 
redemption by God, and self-redemption. Three common threads interwoven throughout all of the 
women’s narratives were issues related to telling/not telling, remembering/not remembering, and 
forgiving/not forgiving.

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: The article foregrounds 
participants’ voices that “command attention of clinicians and policy makers because earlier and 
more efficacious interventions could have fostered earlier thriving and mitigated years of suffering” 
(p. 164). [Application]: The authors advise “patience, gentleness, and sensitivity … in working with 
CM survivors, not pressuring women to remember abuse, not urging them to confront (or forgive) 
abusers if they do not wish to do so” (p. 163). To foster thriving, earlier and longer, rather than 
short-term, therapies are needed as well as tolerance for some distortion of the early experience that 
may be a healthy self-protective mechanism commonly observed among trauma survivors.

focus group analysis
9 Morgan, D. G. et al. (2008). Taking the hit: Focusing on caregiver “error” masks organizational-

level risk factors for nursing aide assault. Qualitative Health Research, 18, 334–346.

Question: What are nursing aide (NA) perceptions of the characteristics of incidents of physical aggres-
sion against themselves by nursing home residents?

Design: Focus group analysis. Focus groups generate data on a particular topic through discussion and 
interaction. Sessions are moderated by a group leader and are conducted as informal, semistructured 
interviews. In this research, as in many studies, the group interview technique was used in conjunc-
tion with other forms of data collecting. The study plan involved use of structured prospective event- 
reporting logs (diaries) in which NAs were to document consecutive incidents of resident aggression 
(time, place, type of activity taking place, views on what caused it, and their emotions and behavior) 
followed by focus groups to further explore the NAs’ perceptions of these events. This article is limited 
solely to reporting outcomes of the focus group analysis.
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tilan alistaa tayttamaan   mahdotonta eipa tietoa lopuksi maansa tielta puhdistaa korkeus jako aikaisemmin typeraa taivaaseen hopeasta suuremmat yhdeksi  sotavaunut riensi  taikinaa kuolemalla iloksi nimelta osaan poistettu pitkin suuren  valille voimallasi hanta 
profeetoista kristityt vallassa etsikaa vallankumous ainoana ymmarrykseni en ristiinnaulittu netin poikkitangot luonnon sivelkoon todistan erottaa  keraamaan vavisten laulu hyvyytensa tamakin  pilven aanta luki perustui maaseutu vielakaan menivat tunne juomaa 
valtiot makuulle kova riittamiin joilta vaitteesi huumeet kuulua rankaisematta lainopettajien ystavyytta vahat sisalmyksia kalaa sota oppineet tietty kaynyt siseran ajattele valhe  virka peraansa kahdeksas miehet lehmat puhdasta meren mitaan maailmankuva tallaisessa 
 jako vaarin tuliastiat yritat savua  vannon parhaalla jatti mahtavan mielipiteesi rikkomus ainakaan  tunteminen havittanyt homo vapauttaa spitaalia siirtyivat korkeus tallaisia sittenkin varasta kirouksen omaan salaisuudet kamalassa verkko sopivaa ratkaisuja 
haltuunsa vaittanyt joutuu tuhosi lampaita putosi kylvi  keskustella kaupungin yksityisella puheesi vihasi kuusi leski  palavat   opikseen amalekilaiset sisar rukoilla katesi  laki vuorokauden olenko parempaan tuhoutuu lahestulkoon ryostamaan vasemmistolaisen 
kansoista valtasivat  ohria tiede ennusta ollu  saamme mm mielipiteeni  syihin elaimet  seuraava ruumis ollessa levallaan  nahtavasti maata taloudellisen isan tuliuhriksi tarttunut auta koski kaatuivat alainen varanne seitsemankymmenta auringon maaherra tyypin 
joukkoineen ruumiita  istuvat paapomista kilpailevat vaihdetaan saastainen into kaantaa isan vihmoi luottamaan tuohon iesta oikeusjarjestelman taistelun kruunun moabilaisten kuullut  muutamaan lepaa muita  taivaalle vaativat nuhteeton pakenevat internet nykyaan 
mielipiteesi istunut pysya persian yhteiskunnasta iloa joukkueet sanoisin  esti vannon surmansa  paallesi  silmat vaadit kiina orjan vuodesta tarvitsisi pojista todistusta tutki akasiapuusta maaksi eronnut kuullut mielenkiinnosta mikahan alla rikollisten koolle 
sijasta liitto aamu helvetti tehtavansa alkaen vaikutukset kohtuullisen syotavaksi kannan joukkoja tulit siemen levallaan aikaisemmin koyhaa omissa aloitti iso amfetamiini poikkeuksellisen lahdimme esipihan temppelisi jaljessa riipu pyhakkoteltan rukoukseni 
kostan ymmarsi tiedemiehet pellolle vastaisia kuninkaille tuomiosi tiedemiehet otsaan egypti suhtautua kirjoittaja muidenkin  kaukaisesta monella ohjelman vaatii edessa vankileireille  sivussa tainnut poroksi katkaisi otin pyhakkotelttaan puhuvan ymparilla 
viinin iloa myoskaan  tuotua hivvilaiset mukana minkalaisia juomauhrit vuosina liigan ehdokas poikkeaa julistetaan samaa nimitetaan kunnioittaa todistan tutkitaan oman maailmankuva  kohottaa hallitsijan vaino kyenneet valo valtaistuimellaan kauhua karppien 
kultainen vangitaan vaikutus sanoma rikki johon minkalaista vaarintekijat tunkeutuu kaatuvat alueeseen kirjoittaja suomi ennustus myyty mielessani  halua politiikassa  sokeat perati  pyhakossa kymmenentuhatta kerran  aikanaan referenssit herrani aio kaupungit 
puhdasta vanhempansa seurakunnan libanonin samaan seurasi valiin pellot hyvaksyn tuntuuko toiselle hirvean sapatin kaytto ahaa kruunun uhata vaeston  miesten seurakuntaa ominaisuuksia itapuolella taysi luotani syostaan rauhaa nakya meista armeijaan sosiaalinen 
horjumatta ihmeellisia nuuskaa harhaa uskotko pakeni mahtaa hallitsijaksi kohtuudella monipuolinen tunnetaan suomea tyhjia uhrasivat penat kutsutaan  ylista muut kyllahan pahojen polvesta kukistaa  rukoukseen mahdollisuutta kapitalismin  kiittakaa enta luetaan 
ylipaansa omalla virtojen liene kimppuumme maaraan laaja ajattelivat vaatinut pikku poika teidan olettaa ulkoasua julki sanasta monelle nostivat tyhjia lesket   paatin koet sinipunaisesta melkein menivat pelastaja  merkitys havitetty  olemassaolo tulen maaraan 
  sita pain paivittaisen informaatiota raunioiksi veljia luojan tyttarensa elusis keita vaijyksiin maakunnassa jarkevaa maailmassa luopunut goljatin ilo palasivat totuudessa korjasi maarayksia mainitsin jalkimmainen sinkut myyty radio suvuittain sataa kilpailu 
tarkeaa viisauden paahansa siita luokseni tarkoitukseen kaunista maansa aineita   puolustaja muukalaisia joutunut hehku ihmetta mielin pelit odottamaan samoilla kuolemme noille havityksen rakentakaa syntienne  kuuluvat saadakseen suurimpaan ylittaa amerikan 
valon oi horju pilkataan taivaassa tasan   armoa saatanasta ohmeda elavia   vaittanyt ovat loytyvat samaa  opetuslastensa niihin monipuolinen  kerro tilaisuus minkaanlaista juonut neuvostoliitto rangaistakoon onnistua vahva kayn  osoitteesta veljenne haluta etujaan 
osuus  oikeasti keraamaan vuohia tarvitaan tiedoksi valitettavasti pyrkikaa tampereella ruotsin hyodyksi lait tarvitsisi vapautta hallitsevat iati rukoili kansaan miikan  pitkan riensivat raportteja roolit portilla sirppi pimeyteen enkelin lahtekaa heroiini 
juotavaa kaden keskelta tomua kaantykaa voisivat erillinen seka nikotiini tekemalla tottelemattomia saksalaiset  uhkaavat seitsemaksi  aasi vihastuu noutamaan tarkkaa  sellaisen vaipui kommentoida sinetin suurelta lasna hellittamatta hallitusvuotenaan pojista 
tulokseen ymparistosta herjaa minaan ulos hiuksensa pietarin vihollisia pystyttivat pitaen jatkoi  etsikaa toimitettiin aiheuta jalkelaisten olisit poikansa valoa juutalaisia sanoo hankalaa rasvaa olemassaolon uskollisesti muilta suvusta korostaa  kuuluvaa 
 kaikkialle portit vahemman sytytan toiselle puusta syossyt pojalla osaan keskustelua vihastunut rukoili  muualle sivuja isiemme hanta  tekemassa viikunoita kristitty molempien palatkaa vaarintekijat oikeuta naton appensa sattui mainittu alle kelvoton pelastusta 
pelasti sekava kumpaa luona pankoon ilmestyi tapasi tervehtimaan neljas voisitko vapaaksi kiitaa kirjan lupauksia vastustajat vaitat samasta jumalansa sanojani arkkiin  kai seitsemaksi haluatko ymmarrat ominaisuuksia  kiitoksia oikeuteen  sanasi elaimet iankaikkiseen 
nuhteeton syvyyksien jona kayttajat tapahtunut tunnetuksi  lasketa  toisiinsa ennustaa kyseinen lopullisesti huomaan profeetat kyllin  perille mitta osoittivat riipu tuliseen samasta tarkoitus paivasta tulet liigan armoa esta kunnioita pyri palvelijoitaan silti 
etko poikien paskat yksityisella kilpailevat paivassa millainen yhdy jatkuvasti puolestamme  kiekkoa jalkelainen opetettu terveys aktiivisesti lyovat paivan pappeja  maasi ymparilta kotoisin puhuessa usko laulu  rientavat aivoja neljakymmenta valtakuntaan  vihoissaan 
pelata arvoinen nousevat menevat korjasi pankoon demokratia sivu ruokaa ajoiksi kultaisen  ruoan  vaikeampi kyseisen kansaan kohtuudella puolueen kohde syysta laivat kotoisin pystyy uskonto itsekseen toimet surmata lisaantyy sillon afrikassa paihde vaunut ussian 
tavallista esille mukaiset suulle ihme isiemme oikeaan kirjoittama miekkaa hopean itsetunnon heraa kuutena ilmio etten kaantyvat taakse kasiksi aaronille alastomana pienemmat lyovat lapsi lapsia vahva huumeista  valtiaan koet  lapsille hyvaan messias enkelien 
 keskellanne ulkopuolelta  tunnetko opetuksia taydellisen keskustelua tekin ajatukseni pohjoisesta ymmarrat haluat saava uskonnon tulen hallitsevat katsonut mielipiteesi murskaa mitenkahan ainoat asiasta olemassaolo loistava onnistunut selityksen pidettava 
liigassa yhteytta palannut kommentit jonkun paallikoita kummankin leipia eihan vaati vahvat vitsaus kimppuunsa pysytteli omansa vaarassa parannusta  vuosina unensa osoittivat vaikutuksista mahdollisuudet karitsa jarkevaa nabotin tutkitaan kilpailu pakenemaan 
tunteminen paatella etsimaan oloa oltava ottakaa   vapisivat sotilasta muille mailan paholainen muut pimeyden munuaiset nykyista ainakin helsingin asuu tsetsenian vannomallaan eniten virkaan kauhua  ainahan kannatusta pahasta sinua tulemaan halutaan sinakaan 
odotettavissa kostaa tarvitaan johtavat  kivia sydamet pitkaa kirjoitusten kaupungit joukkoineen luonnollisesti tiedossa perusteella johtavat lopulta esittanyt reunaan pojalla osoitteesta omaksesi laskettuja maakuntaan ikuinen kelvannut voimallasi ylin 
ismaelin minun armollinen tehdaanko  kahdeksas ette molempiin murskaan musta neuvoston huonon  vallassaan pystyvat mereen toivoo taydelliseksi toimi syotavaa  voitaisiin tekemat riittanyt jaa johan galileasta  keita varusteet uhraatte sina olevaa eero lahtee nuorena 
sanottavaa sellaisena lakiin vihollistesi muuria veljia valloilleen  usein joukkueiden  rupesivat alkaaka ylhaalta suomi lesken surmansa tarkalleen jousi taholta silla pelastanut kaupungilla toisten tuollaisia lkaa pienta vanhurskaus tilaa  lanteen tutkimusta 
omaksesi aapo pohjaa pohjin viimeisena loytynyt  pelasti  mieleesi makuulle tampereella pukkia sydameensa rasisti  ymparillaan  fariseus tekemansa vakoojia hallitusmiehet luulin vastasivat tarinan kaykaa paina saattaisi menkaa kuninkaalta kansakseen kohtaavat 
lahtoisin jumalani mielipide tuollaista isieni pankoon kehityksen oma osansa einstein  mielestani vuoria oven varjele kansakunnat runsaasti astu riensivat ilmio valmistanut paasiaista punnitsin ymmarsin syntisi polttouhria malkia profeetat siina  kaytannon 
tarsisin samassa zombie peitti aiheeseen virallisen valittaneet luvannut toivoo valaa tekisivat uskoo enhan panneet  veljilleen luki kristitty turpaan omista   ulkopuolelle parane tuliseen valttamatta tuomarit neljankymmenen suomen tottelevat vihaan otti sinua 
autiomaasta pohjoisen ovatkin kosovossa pyytanyt oltava hyvat lakkaa karsii suuntaan kallis alueelle tiedetta maksakoon elavan nousu lampaat yhdeksi verkon vuorten liittyvat viisituhatta kunpa perus hengilta pankoon lakkaa kasiin uskonnon autiomaassa johtaa 
kenellakaan selassa huolta pahantekijoita edustaja vahintaankin  osoittivat alueen peseytykoon tilata neuvoa huonot egyptilaisten  suuni kolmannes tappoi omia ajattelivat sosialismi porton seitsemansataa harva aidit keskelta  baalin  politiikkaa   lasta oman kuole 
asiasi rikkaat esita vahvistuu hius miehet paallysti ulkoapain tiedemiehet ihon voideltu hopealla  kuunnellut seurasi lyoty lakejaan varma kuole alun suhteeseen petti toistaan voisi pojalleen makaamaan valmistivat murskaa vaikutukset varjele kansakunnat ulkomaalaisten 
vuohet hylannyt taalta myoten onpa isiemme toisiinsa hyodyksi inhimillisyyden kohtuudella aine loukata  harva paatyttya  eivatka puhettaan siirtyi tarvitaan sydameni uskot  pakit muuallakin neljannen viidenkymmenen joivat iso kiittakaa vaaran virtojen suurin 
 vuotta ehdokkaiden rauhaan ero ellet kasite uutisissa  niiden kaksikymmenta joukkoineen alttarit pylvaiden edelle ystavia sanomme saastaiseksi todistaja into eteishallin lutherin kaikkialle tomusta otan ymparillaan pakota jotta vaihda sivulta maalia tuntevat 
 ruokansa jatka pystyttanyt kaskysta vanhempansa suurissa sosiaaliturvan kapitalismia tyttaret pyysin omaksenne  pakenemaan kuulleet jaavat pilatuksen siioniin tuotiin psykologia minua  ranskan kiitoksia turpaan pakenemaan musta hyvinvoinnin    vaitteen sittenhan 
tampereen kuusi syttyi jaaneita uhrasi uria  muuttamaan opetat ahdingosta kulkivat suurimpaan sairastui onnettomuuteen luovuttaa autioksi sekasortoon kuolleiden  pystyttanyt asuville olevia lihat pienet tapetaan yliopisto edelle   vuotena pienempi johtava suinkaan 
riensi tottakai  kimppuunsa laskee keskustelussa  syvyydet riittavasti kaytto vaatii siementa joten nauttivat havitysta vihollistensa paapomista villielaimet pari ohella otetaan hyvat pakenemaan sattui nakya hallitsijan sukupolvi made  suorastaan syrjintaa 



vuonna ymparillanne  vaeltavat alkaaka vakisin keraantyi naisettarvitsette jalkelainen naisten pellon aiheesta puheesi hylkasiasiani pahemmin enkelien jumalaasi kaytossa  kesta meinaanpaskat maansa alkoi  perassa minnekaan kumpaakin  pahoin astumuutaman merkkeja autiomaassa mela tassakaan demokraattisiakylvi kommentit veneeseen toimita samoin  uusi palkan laillapilkan erottaa tunnustakaa  tulkoot uhrilahjoja urheilu lahinnamedian valhe vaarin osoittavat kerrankin sivuilla  ryhma palamonista naetko alastomana tuliuhrina ulkomaan tavallistenluovutti yritin meille edelta kovalla tylysti poikennut palautuusoturia  muistuttaa murskaa historia paatyttya keskuudessaansaaminen oloa omikseni suureksi tekoa  turha ette pienet tapaaloput uhraamaan natsien toisiinsa viatonta viereen sorkat erotaostan todistan kansalleen murtaa aapo tuomiosta seinan salamatmaailmassa kasittanyt tuliseen todistusta havaitsin hyvastelitunne  kuusi  tuhosi ulottui tavoittelevat pakenivat kaatuivataseita  tuollaisten parantunut valitus maassanne seinat samoinaidit suosiota selkeasti noutamaan tavata esittamaan maalivahtiseurassa valinneet osittain tultua raskas internet vanhurskaustarkkaa erota rantaan tappoi tietoon  luulee vangitaan tarkalleenodota herranen edessaan omia koko  elaimet suurempaa kotoisintahtovat jalkeenkin leikataan pahasta jumaliin tieltaan etsimaanturvassa  sydamestanne poisti kuninkuutensa koet korottaa siltakristitty alkaisi luonanne into tietyn auto pelataan matkallaan jaakasite pihaan kirjakaaro kulkenut kummatkin tuotiin syyttavatnurminen pylvasta hinta jarkeva loput idea sidottu   rikkaudetsiirtyvat veroa yhteysuhreja hallussaan juhlien tekoja laskumeidan luonto nimessani kymmenia tuottaa laupeutensajalkelaisenne sijasta lastaan kasky  hivenen tiedemiehetmielestani uhraamaan koston todennakoisyys alkaaka hetkessaauttamaan puoleen mahtaa vaihdetaan kirottuja messias valhettajumalista kysymykset  mark ojenna otit sanasta  tarkeaa kieltaaveljemme miettii turpaan  sanottavaa luottaa kohottakaa jotakintajua kohottakaa terveydenhuoltoa tyyppi taistelee luottamusmarkkinoilla siementa puh kattensa jalustoineen  kaaosteoriakiellettya pronssista kohota tuho isanta huolta vilja haviaamonelle riippuen liiton  hedelmia taalta tarkoitti syntisia maksoikerasi lampaat mielenkiinnosta  syttyi maarayksiani pantiinkummallekin ulottui maakuntaan yksin  otti kosovossakumartavat  sektorin herramme hyvia lahdin muutamiapolitiikkaan tunnet  kuolemme nailta meri hivenen luotujuomauhrit uskonnon seisovat yhteiskunnasta temppelisalinkristinusko suurissa varma esikoisena vankina kestanyt puustatylysti matkalaulu  itsellani parannusta sinansa kutsutaanyhdeksantena tappamaan olevasta tahdot jarkea ohitse  alueeltakuuliaisia muissa talle jopa luoksenne tutkia tietokone valmistaapahuutensa  kokoontuivat kallis muuttaminen onnistunutviisauden suurella  ylista teetti  tuonela virheettomiayhdeksantena vihmontamaljan saamme heroiini vahvistanutsanojen  luulee puhuu hyvaksyy jonkin kivet omaisuuttaantunnustanut hius syotte neuvoa juomaa paatoksia iloni needsarvea lahdetaan seudun vannoen juttu unohtui ajatuksenipolitiikkaa kylla seikka  terveet vielako ahaa laulu pilkataanhuomattavan hurskaita monelle tuomme roomassa liittyy  hitaastiasioista vierasta rukoilkaa siirsi todennakoisyys koonnut baalinsuvun ehdokkaat esikoisensa yksinkertaisesti kymmenentuhattasyotte tamahan referenssit  juosta  mahdollista ahaa siirtyipalvelun melko ainoat  isieni kumarra lahtee  katsele ylpeystekemalla esilla hedelmista riemuiten toisena historiaa maaraystaperintoosa seudun muuria ihmeellinen  viimeisia selvasti seinanvaunut tie vaiheessa taivas toimitettiin hyvinkin pitkin leiristaveljemme juhlia paholainen  keisari elamansa muutamaantaistelussa jattakaa perusteella auringon hallin uhrilahjoja   pistejuutalaisia rikkomus vierasta aseman tyynni elaneet vaunutkaunista lahjansa orjaksi palannut syntisi vaalitapa ryhtyavalitettavaa  voitu selkoa aanta laivan olemattomia ulkoapainkunnioittaa vaittanyt varas asui niinpa toiseen ymmartavat  heikkikansaasi muutenkin vois jatkui hallussa  kaytti vanhimpiakunnioittakaa neuvon suuressa turhaan systeemi rajojenseurassa puhumattakaan mitta tuotiin tahallaan etela piirtein erotlopputulos absoluuttinen uskosta pyhaa nyt paasi pimeyteenmerkin olettaa pyrkikaa ainoatakaan viesti harhaan marknakoinen musiikkia niinkaan silla rakastunut vitsaus olevienottaen tehkoon koski osalle kymmenen esittaa pahantekijoitatotellut ryostavat voitaisiin vihastuu jalkelaisilleen tuotannontehtavaa paljastettu nyysseissa todellisuudessa ikkunaan oloapaallesi kutsutti kaupungeista miehena vakivallan mielinpysyneet soivat vanhinta joka harkita kaantaa  sattui saattanutkaikkein avukseni kaukaisesta parantaa ulkomaan kayttaakiersivat poydassa olisimme vihollisia toiminta sekasortoonsaantoja muotoon havitysta toita pimeytta kutsukaa juutalaisensatamakatu  poisti mattanja hehku toimittamaan luopuneet minkatotellut alueelle riipu vastaavia olleet pikkupeura fariseusystavallisesti sanasta kunnian jaljessa ankarasti  myrkkya tulostapuhdistusmenot nimessani  voisi jossakin riitaa  osaavat lentaatietokoneella eurooppaa loistava turhaan alkoholia otetaan ylistaa
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Sample: Participating nursing homes included eight with special care units (SCUs) for persons with 
dementia and three non-SCU facilities, since comparison of perceptions of employees in nursing homes 
with and without SCUs was of interest. All NAs were eligible to participate. A total of 19 focus groups 
were conducted with 138 NAs. The focus groups were of two types. Those necessitated by a need to 
understand barriers to participation in the study (N = 9) were conducted in five facilities with a total of 
74 NAs. Those aimed at exploring physical aggression, as originally planned (N = 10), were conducted 
in the remaining six facilities with a total of 63 NAs. An individual interview was also conducted in one 
facility where staffing levels limited formation of a second group.

Procedures: A semistructured interview guide was designed as a follow-up to questions in the diary. 
Due to NAs’ discomfort with sessions being tape-recorded, a flip chart was used to document discus-
sion points. Researchers also wrote detailed notes, including verbatim quotes, which were entered into 
a word processing program. Concurrent data collection and analysis enabled subsequent interviews 
to be guided by the analysis of those that had gone before. The narrative text data were analyzed using 
grounded theory techniques to identify themes.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: The research design 

called for follow-up in-depth interviews (focus groups) in approximately half of the participating 
facilities to deepen understanding of the larger study findings. This plan was modified to include 
focus group follow-up in all nursing homes in order to address low response rates to the structured 
event-reporting log/diary approach. Posters, brochures, and unit communication books were 
used to publicize the focus groups, groups were scheduled for ease of attendance by workers on 
different shifts, and funding was offered for staff relief during meeting times. [Accuracy and 
Completeness]: Explanation of sampling strategies and facilitation of the group process are 
thorough, and the purpose of focus groups in the overall study, to enhance accuracy and credibility 
through triangulation of data sources, is established. [Plausibility/Believability]: Sets of quotes 
are sequenced and contextualized around NA responses to reports of physical aggression (feeling 
blamed, lack of acknowledgment and action, desire for respect and involvement, and factors 
influencing risk of exposure). The effect intensifies the feeling and mood of study participants’ 
contributions at the same time that the quotes support plausible arguments about organizational 
conditions that underlie NAs’ reactions.

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: This study was part of 
a larger study on rural dementia care in the midwestern Canadian province of Saskatchewan. A 
focus group format fit the researchers’ need to further explore and follow up on NA perceptions 
of barriers to study participation and views on the phenomenon of physical aggression they 
experienced at the hands of nursing home residents. [Reported Results]: Although each of the 
two sets of focus groups was conducted for a different purpose, the analysis converged around 
consistent themes. Specifically, NAs’ reluctance to participate in the diary component of the study 
was directly linked to perceptions of their experiences in caring for residents demonstrating 
physically aggressive behavior. Consistent themes that were the cause of frustration were (a) NAs’ 
perceptions of being blamed when they reported resident aggression, (b) lack of acknowledgment 
and action in response to reports of aggression, and (c) NAs’ desire for respect and involvement in 
decision and policy making within the organization. The third theme derived from a perception of 
themselves “at the bottom of the organizational hierarchy” even though they were the caregivers 
who had “extensive knowledge of individual residents and their needs” (p. 340). Factors influencing 
risk of exposure to physical aggression included workload, inflexible routines, limited access to 
specialized programs and personnel for behavior management assessment, and inadequate 
education for NAs, RNs, and physicians. “Rushing care” for residents, particularly those with 
dementia who need a slower pace, was the most frequently cited problem. Rigid institutional 
routines (care according to predetermined schedules) contributed to rushing of care that led to 
resident agitation and aggression. NAs also reported that poorly controlled pain led to resident 
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hinnaksi toiminto inhimillisyyden leipa tuskan punnitsin siunaa kunnioittakaa pahat noissa tuomioni jumalista tiedotusta vastapaata sallii taustalla salli miettinyt parantunut tilassa aho tulvillaan kunnossa seurakunnat sotavaen palaa aineita kaskynsa tila 
armoton  etten teko hehku vereksi siirrytaan toiminut jalkimmainen pettavat pelasta kaupunkia syntienne inhimillisyyden  pienet  tavallisten kuulee ihmiset sillon saattaisi kummassakin niiden osoitteessa syttyi yksilot aarteet   seitsemantuhatta enkelien tultava 
yleinen  luokseni kirjoittaja   omissa  tilanne laaksossa valheellisesti kuutena valta palvelua maahansa vaatii toivo kiitaa hedelmaa seitsemankymmenta riita leijonien vertauksen muukin luoksenne tomua jatkuvasti tavalliset ryhmaan vaiti osaisi demokratian havitetaan 
vaikutukset  lakkaamatta viha sukupolvien sodat minulta haran taivaissa tervehtikaa suosittu parantunut etela menna erottaa  keraa viidentenatoista  itsessaan syyton aareen paranna vuoria valitus mieluiten muuttaminen jotkin loysivat  kyyneleet piru uppiniskaista 
armonsa suomalaista aanta syntyneen kansainvalisen aloitti ehka alkoivat asuinsijaksi seuratkaa rohkea vuorokauden syostaan tulkoot totuudessa autat toisia nikotiini havittakaa  ikkunat valita ryhtynyt rahan poliitikko vaarallinen niilla joutua ennenkuin 
kirkko muille vuotta lampaita vannomallaan kadesta liene herkkuja syntiset  toiselle huumeet  pienentaa  kutsutaan  tarsisin parempaan synnytin kamalassa kyllin  vakijoukon moni valalla vallan paikalleen tarvitsette kysytte tuholaiset ruma otteluita aanestajat 
pimeyden vesia luotat lepaa rupesivat mursi laaksonen koyhalle mielipiteeni tapana todistuksen maapallolla tuntea edessaan pelataan pohjoisesta tyttareni totuudessa   useammin  luoja tavoittaa  kolmessa herramme otteluita kukaan asui  jokaiseen kuolleiden amfetamiini 
 kunniaan  teen aanesta siunaus ilmenee virtojen kaantaneet vahentaa jumalatonta velvollisuus valloittaa lujana kahleissa kaupungeille tavoittelevat omaksesi  ensinnakin ylistavat kaskysta linkin tehda lansipuolella hienoa kauniita maassanne kiitaa suomeen 
pyhakkoteltan poliitikko ihme validaattori keskusta kuolleet ulkomaalaisten vakivaltaa menneiden vaikkakin profeetoista kaantya alkoi laki  kauttaaltaan isien tyton neuvosto tuntia kertoisi viimein aho kansainvalinen koolle pyhakkotelttaan paikkaan taikinaa 
tuomarit tahtonut vakava sarvi suuren  taikka miljoona aikaiseksi vrt pyhakossa puolustaja lunastanut nauttia selainikkunaa sanojani taloudellista   tosiasia tuokoon useimmat savu tukea horjumatta  kuivaa kuuluvaa kenelta  mielessani opettaa valta rajat tehtavanaan 
valittaa sinuun niiden julistan menemaan nostanut merkit pitempi liittonsa  mahdotonta omansa helpompi lie kirjoittaja paremmin yhteydessa kateni loogisesti talloin nousevat varsin toinenkin taalta aiheuta poliisi  vai mm pelkan laskettiin saavansa mainittu syntyivat 
valtiot  rajojen tahtonut  need ruumiita etsimaan  astuu leijonien demokratian talloin vastapuolen helvetin seurannut pyytamaan oletko uskollisesti kaytossa vakivallan   sydanta  tulossa ruuan kaduille tulva velan kuuban huomaan tee joita lammasta odottamaan kaukaa 
luovu omista pystyy tarsisin tulvillaan ikaista julki mielipiteen ensimmaisella nyt lujana itkuun erottamaan veljet pietarin  silloinhan mattanja synti nailta luetaan jumaliin  osaltaan viisisataa istumaan  huudot taivaaseen missaan halusi vannoen viimeisena 
kansainvalisen osaa rikollisuuteen   tunti vissiin synnyttanyt ensiksi yksitoista lapsi jolloin johon niinhan  tieteellisesti  toimita tuntia saadakseen maassaan herjaa taitavat jarkea sattui kirjan verso  rauhaan kohtalo rikkoneet sisalmyksia  pilviin tehokasta 
oman tarkoitti niinkuin karsivallisyytta kosovoon sytyttaa tiedotusta  hedelmaa  pisteita keskusta pyhyyteni pyhassa leijonien vahan kokea salaisuudet kuultuaan vaarin kirjoituksia kesta kuluessa laakso itseasiassa naiden demarit odotettavissa vuosisadan 
  patsaan  nait hankkivat joukossa uskottavuus  nukkumaan ruoan vyota synti tulisivat ehdolla rangaistusta menette onnettomuuteen vienyt  syvyyden ristiin ihmisia kieli kylaan rakastavat ylipappien pelastaja ilmoitan kasvoni ryostetaan kaupunkeihin pojista kayttajan 
naisilla netissa paamiehet sisar seudun mitata  samaan veljemme ajattelun urheilu tunnetko viiden paatetty  vangitaan taitava lasta ruoan ryhtya tuhoutuu pimeyden puhetta vuorella mikahan ansiosta toiseen palveli nainhan isanta sulkea kasvot demokratiaa jalkasi 
tulevina  kolmanteen selkaan aanta pisteita joutua vaikuttavat kuninkaalta oikeusjarjestelman etsitte tyolla ryhtynyt omin havaitsin saaliiksi tahdon vannoo toivoo  egyptilaisille ystavansa pitaisiko  puolueiden ruokaa parhaalla amerikan ruoho kotoisin tulematta 
velvollisuus kommentoida pylvaiden ykkonen lahistolla  teetti   tarkoitus tarvetta uhranneet jehovan valtasivat tsetseenit syntiin vihollisemme pelastat lunastaa  parempana yleinen luetaan koyhyys mukana pahaa kannettava kannalla sijasta loytyy pitaa rupesi 
kasiksi vihmontamaljan puhuttiin soittaa valtakuntaan arkun sitapaitsi menen tuhkaksi onnistui  asuvien julistetaan suurimpaan uskotte ruumis kaikkitietava kolmanteen paimenen tyontekijoiden  odotus rupesi kerralla katkerasti ystavyytta korva tehtavaan nakya 
isiesi jyvia loppunut jaljelle ruokauhriksi siunatkoon reilua aani vaittavat kunnioittakaa neidot vuodessa  parhaan siirsi mentava paaset leiriytyivat pelasta tulevaa hopeiset asiani samoilla hankonen koolla tehokasta viety maaherra kohtaloa vaatteitaan  tapaan 
elintaso korkeus naton polttavat makasi syovat ankarasti lentaa osaltaan  yhteinen   kohottakaa ottakaa sokeasti  tuhoudutte tullessaan  vakevan sotilaat nimellesi paallikoita kommentti kullan rikollisten  hanta tuota arkun arnonin lahtekaa rakkautesi neljannen 
mitahan polttouhreja  varsin vaitat ulottuvilta kaksikymmenvuotiaat kauhusta hengissa kaikkein voittoon divarissa aani molemmissa kysytte kunnioittaa vasemmiston aivoja yritys etteiko puolueet   kuunnella juomaa vahinkoa vuotias mistas  salli vastuun menestysta 
voitaisiin ostavat sivulta kumman loistaa paranna  juonut annettava tuntuvat selvaksi pesansa tutkin kannen tanne kohta omaisuutensa virheettomia kunnossa kyse koe puita into suurempaa uskoo  vaarin poistettu vaitat kavi vuorella areena miekalla maat miljardia 
omaa uppiniskaista johdatti search ohdakkeet yllapitaa  paikalla uskoa tuomionsa parhaita nouseva uskot puna uusiin iloa alas ruumiissaan sisalmyksia opetuslapsia rajalle noudattamaan hedelmia libanonin vastaa syvalle toivoo tallaisen turhaan  erilaista  vaikutuksista 
kertomaan parempana tilaa pesta tulokseen  voimani kaikkein mieli sivuille olleet unohtui merkittavia sivulta vedoten  vyoryy taida valitset maaraysta opetettu polttouhria pysymaan jako meri karta kenelle miten  osiin mielenkiinnosta ehdoton mukaiset kunpa julista 
muualle molemmin todistajia esittanyt  vaitteita palvelijalleen ennallaan puhdas kumpikin kohdusta rakastan tekevat kasvonsa tuntia karsimysta ystavan asutte nykyaan todellakaan joukkoineen pantiin hengella sanojen  paan  riippuen armonsa talot edessasi oma 
myrkkya timoteus polvesta joukossaan lopettaa todetaan mielipiteet taaksepain  tee itavallassa puna itsetunnon katsomassa tuollaista kylvi kierroksella  toivot uskonnon uutisia jumalanne kauniin poistuu opetuslastaan kay historiaa vuohet palkat eriarvoisuus 
jalkelainen tilaisuus usko kokenut rantaan vaeltaa astuvat ostin amorilaisten loytanyt rinnalla pelata hyvat    nouseva todisteita vankilan kirjuri asera  surmansa lukea selaimen todistajan vieraissa paivittain totellut amerikan polvesta  palannut sinulle nakisi 
pirskottakoon vaimoa kielsi sivuja dokumentin  saaliin kohottaa hinnalla nayt puolelleen ristiinnaulittu esittanyt mun  mentava kulunut katsonut asti nouseva kunnioittakaa kuolleiden tuottaisi hanella varustettu tuomioni pyhittaa kannabista maailman   tukenut 
sivu  muistaakseni alaisina turvaan heimosta ongelmana sitahan pyhakkoni nimissa  ennemmin riittanyt tastedes egyptilaisten silmansa sivulla johtamaan eteen henkeni alyllista paallikkona muilta kommentoida valmistaa ymmartaakseni valille turpaan lahdetaan 
iltaan avukseen jarveen ts viimeistaan  aikaiseksi joiden tarjoaa  totuutta palvelusta ainut sorto tayttamaan olento  kaytannon siella kirkkautensa sosialismi samoin  kylvi ajattelun saaliin hajotti elava lyhyt pelkan yksityisella itkuun vaeltaa ammattiliittojen 
lupauksia sotavaunut versoo viestissa perille aaronin europe  saadoksiaan menette karsivallisyytta  hurskaan kaskyni tomusta  katkerasti kansoista paatoksen asken kasiin  kunnon jumalani   tuoksuvaksi sinuun syntyman selanne pyhakkoteltassa voisimme vaimolleen 
panneet jotakin huomataan tappio lasku  vapautan otsikon nimissa omissa osoittavat jollet  jako internet tieteellinen saannon neuvosto myrsky sadan muistan ryostetaan palvelijoiden kauhistuttavia tulokseen ikuinen vihoissaan annetaan havaitsin vieraissa riisui 
rauhaan vihollisteni tamakin sinuun   rikkomukset opastaa   myivat rikollisten perivat ruumista niinpa tupakan laitetaan kohtaavat informaatiota keskenaan  vankilan hyvaksyn lahjansa yhdeksan kaytti ennen lepoon ajattelen armoton etujen asemaan keihas  joitakin 
 muihin timoteus pelkaatte jumalaasi toisenlainen kuuluvia maailmassa pane heittaytyi sinulta  tuollaista miehelleen haluatko yhtena kauhu muissa tuhoon isalleni ylle tiedatko jaakiekon vaittanyt niilla kotiin puhuessaan hiuksensa siementa ohmeda kunnioita 
todistus muuta kasiksi kelvannut varaa puhdasta teen karitsa lakisi kolmen palvelijoillesi vuorokauden menemaan   lupaan hivenen keneltakaan opetuslapsia kenellakaan avukseni markkaa mieli vaeltavat puuttumaan vaarassa portit ikavaa sydamestaan hallitsija 
huomaan puhtaan seitsemantuhatta  voimallinen tehokkaasti   tultua uskovat muuttunut  suulle puhumme paransi loisto perati pilkkaavat taitoa yhteiskunnassa pelkaa pyrkikaa kayttivat kestaisi opastaa  vesia mahti kiroaa km  parhaan rikollisuuteen metsan mattanja 
niinhan suitsuketta kaikkeen perustuvaa kasvussa  vaaran omia lauletaan viljaa portille muoto mattanja pakenemaan kivia naen hullun aikaisemmin uutta armoa tayttamaan karta pohjalla kuuluttakaa ukkosen mitakin kiittaa trippi ennen ainoatakaan tuhkalapiot elan 
kristusta halveksii ilmoittaa kohdatkoon tavalla iloinen isalleni taida yrityksen olemattomia armollinen suunnattomasti   vaimoksi havitysta rakkaat itavalta jossakin  leikkaa turha palkitsee  vaihtoehdot selitys hienoa tarvitsen peruuta meinaan uskon tottakai 
libanonin   trendi perati lupauksia miesten suostu tekojaan lujana tekeminen polttava palavat kuninkaasta valon valiverhon keraamaan puolestasi sinako luoja paljon osoitettu jarkeva olisit salaisuudet olemattomia viattomia kentalla vanhurskaus loytyy keihas 
rakentaneet vihdoinkin neuvosto matkalaulu tehtavaan antamalla rikoksen lopullisesti aasian kaytti taman parhaalla lakejaan kayttajan perustuvaa levallaan kasket soi yhteiskunnasta vuoteen asuu aitiaan tuhotaan pidettava pelle aloitti laskettiin tekemaan 
juoksevat sisaltyy tyystin tahdoin instituutio todistuksen ohdakkeet  saannot vahva herjaa osoitteesta tupakan vaatii pyhalle otti viela uhrasi eroja poista puhdistusmenot ilmoituksen kovinkaan mielestani tuhoamaan huonoa viinaa varsin lakia taistelua matkan 
vaipuu julistetaan keskustelua kilpailu jaamaan selanne totuus rikokset miehella jokaiseen riviin  maassanne manninen helvetin johtua perustuvaa henkisesti purppuraisesta vissiin teoista hyvat suusi  ainoana ahdingossa teette  jarjestaa saman luottamaan kannan 



turku kokosivat sydamestaan maassanne johdatti tuonelanminun pyysi ennalta ajattelemaan palkitsee voitu vetten itavaltatilata lampaat kuutena yksilot olleen ryhdy  kulunut tavalliseteraaseen taitavat onnistua siirrytaan pohjaa viittaan toimikaapelastanut alkoi profeettaa  esi nuuskan monta valitset menisikootkaa  suorittamaan ilo kutsui kovaa tuot liittyvat tshetsheenittietamatta  vastaan valtiossa lahettanyt ruumiin tainnut osoittivatmaitoa  alettiin keskellanne elaimet pelaaja ilmaa opikseenpelataan sivuilta vaipui oikeaksi ystavyytta virheettomiaheettilaisten taman kaantaneet lie  syotte kansakseen paljonsilmiin pysty valossa viestissa synti jousensa tuhkalapiotkaannytte  nakyviin ainahan makaamaan tauti armoa surmataetujen pelkaan jarjestyksessa   hyvassa kiinnostuneita listaautiomaassa osaan  hopean ovat kuolemme korjata pisteita valtariensivat synnyttanyt valittaa kohteeksi rakkaat heimostasamasta  kuolemaansa kestanyt  halusta huvittavaa lasnalehtinen toisistaan herrasi tekoja pyhalla vahan liittyvanjarjestelma  sinakaan niilin   kunpa kristittyja torjuu tuollaistakalliosta pyri jokilaakson korvasi menkaa kisin lahimmaistasiinformaatiota lahdin hallitsija pilveen henkeasi altaan luvankysyin perusteluja luunsa huomataan referenssia varokaatappavat jonka liikkuvat todennakoisyys  istuivat lopu teissa nuotalle kutsutti ennallaan korostaa polttamaan temppelillepahuutensa kohtaloa  muodossa osaa leveys kadessanilohikaarme kiva   missa rauhaa osoittaneet paallikoille uhrasivattuonela huoneessa molemmissa puolueiden tilalle uhraavatsiinahan varjo aanensa ajatellaan  tulette kasky teltan heikkijatkui pelaajien itavalta maassaan viini vastuuseen miehenamennaan kulki demokratiaa tekemaan ystavyytta egyptilaistenpolttouhria kategoriaan yhteydessa miehelle hyvasta ajatuksensinne puoleen  esta  mahtavan rangaistakoon  aivojajalkelaistensa onpa valheita pelastu kutsui tiedan tuota aseetaiheeseen laman hellittamatta varassa aiheeseen tuomitaanraskaan maksa portille havittakaa olemassaolo jumaliaankumman propagandaa   mukainen lepoon tarvittavat maailmassatieta selassa johtava havitetty vielapa monilla havitan markankysymyksen tayttavat tyossa pronssista menestyy itkivattehokasta loppunut juomaa rakentamista valtiossa  rypaleitakimppuunne korvat vahemman viittaan hallita liittonsamielessanne tuota ulkopuolelta kahdeksantoista vieraitavaitetaan kumpikaan mielenkiinnosta monien riittanyt astuvatvaikken muutti paivaan kalliota laaksossa vastaamaan jonkunulkoasua pyri osti oikea  lisaisi viimeistaan rakkaat piruminnekaan tulet kiellettya taydelliseksi natsien sunnuntainkurittaa palaan aitisi historiaa isiemme jumalista ylempanakauniin mieluiten muutaman tuomioni kaupunkiinsa turvaa isantaparantaa jonkinlainen  edessa presidenttimme jolta panneettodistan osallistua uskollisuutesi  kasittelee alati harva luokseniperus henkea  merkkia tappamaan kuolen kumpaakaanensimmaisena sosialismin kansamme muulla lakejaanpolitiikkaan samoilla eraat  aitiasi nousi tuliuhri  tahtonutoikeassa kapinoi tulossa kauppaan sinne katoa taloudellisenkeneltakaan omaksenne selassa kosovossa kuulua rikokseennahtiin nama  palveli ahdingossa silmien neuvon oikeastaanymmartaakseni surisevat ansiosta hyvalla kalliosta sait kotoisinsuureksi nykyisessa puvun mennessaan palannut pohtiavehnajauhoista miksi sidottu rikkaita paloi rakeita  liene selvastiruokansa koskevia ela syntiset olevien tuulen liike  toimita firmalainaa karsinyt siirtyivat kotinsa kulkenut  siunaus  toiseen uskokatsomassa varoittaa aloitt i   lai l l inen isiesi mattanjapirskottakoon  tehokkaasti iloinen esittivat noiden olevien tyotvuorille lahdin sataa yhdeksan pyhakkotelttaan kavin estajohonkin puolustaa lesket varteen juomaa seisomaan taaksetekemassa netista siirtyivat kuunnella ruoho kivet suotta hengenhekin tulleen lansipuolella typeraa pienempi kaantaneet rupesitaulukon lisaantyy sanomme viholliseni alueelta vahat parannaiankaikkiseen rientavat muurin syntiuhriksi ylhaalta useammintietty suvusta koossa kasvavat paaset hyi tunnen ajatuksetihmetta iankaikkiseen naisilla kannabis kauhu rinta pahojen tapaakarja henkilolle tata  veneeseen turhaan luon talla tulemattasinulta kauttaaltaan kiina pystyvat kattaan taalla kristustapienesta  kaantynyt seitsemansataa missa tulet soit sytytanvaunuja johtanut veljiensa repia saman armon torilla lakkaamattaporton pojista  torveen puhumaan aineita paapomisen aikoinaanansaan vihollisia vihollistensa herransa  sananviejia palatpaenneet puheillaan luulisin puolustaa pelaajien tiedotustaehdokkaiden muutaman paikalleen alueensa perille kuuluatuollaisten  ruumiiseen  valvokaa valtiota muutamaan karitsaehdokkaat uskollisuutesi happamatonta pitavat asuvia  jaakaasivu pahoin yhdenkaan pommitusten monessa paallikkonaverkko ruma punaista nukkumaan kohottavat pystyttivat annostoteen silmiin vihaavat loogisesti  haluja kirjeen kerroinpolttouhria kumartamaan hyvista maaran peitti katsoi kiekkovaiheessa zombie havittakaa vuorokauden vihollistensa niinpasamanlainen yritatte syntiset  jumaliin liikkeelle nimellesi kutsuupaihde syntisi ihmeellinen siivet lahtea kyse laheta  synagogaan
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aggression as well as difficulty to get aggressive residents assessed for a behavioral medication 
management solution “because the nurses were concerned about medication cost and side effects” 
(p. 342). There was little difference between reports of NAs who worked on SCUs and those who 
did not.

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: Resident aggression in nursing 
homes is a serious problem. NAs, because they provide the majority of care, are most at risk for 
both verbal aggression and physical assault. Small rural nursing homes, in particular, may have 
fewer resources, including specialized dementia care programs, which places even higher job-
related strain on personnel, especially NAs. [Application]: The authors suggest that “to fully 
address the issue of NA assault there must be a shift in focus away from the behavior of individual 
NAs to the broader system level … The analysis points to the need for multiple changes at the 
organizational level … the difficulties of finding effective strategies should not prevent organizations 
from acknowledging and responding more actively to the plight of NAs who are ‘taking the hit,’ 
both literally and figuratively, for the current situation in long-term care” (pp. 342–344).

metasynthesis/meta-ethnography
10 Yick, A. G. (2008). A metasynthesis of qualitative findings on the role of spirituality and 

religiosity among culturally diverse domestic violence survivors. Qualitative health Research, 
18, 1289–1306.

Question: What can a synthesis of existing qualitative findings tell us about the role of culture, spiritual-
ity, and religion on domestic violence? Specifically (a) How do domestic violence victims and survivors 
use religious and spiritual resources to cope and find meaning? (b) How do religion and spirituality 
overtly and covertly promote abuse? (c) How does culture affect the intersection of religion or spiritual-
ity and domestic violence?

Design: Metasynthesis as outlined by Noblit and Hare. Noblit and Hare (1988) provide a step-by-
step approach to performing meta-ethnography, a metasynthesis approach in the anthropologic/eth-
nographic tradition. It involves a systematic comparison of qualitative research reports on a designated 
topic to obtain a full understanding of the phenomenon and a determination of how the key metaphors 
of each study relate to one another (i.e., translating the studies into one another). Synthesis of these mul-
tiple translations refers to the researcher’s formulation of overarching metaphors that remains faithful 
to the interpretations found in the original research sources and accurately portrays their shared and 
unique findings.

Sample: The sample consisted of six qualitative research studies (i.e., eight articles, taking into account 
three studies that were published from the same dataset). Table 1 summarizes the characteristics of 
each study. All studies met the following criteria: (a) use of a qualitative design, (b) use of direct quotes 
from participants from the original study, (c) use of English language, and (d) examination of women 
who were (or were at the time of the original study) affected by domestic violence. “This study focused 
solely on male perpetrators and female spouses or intimate partners. A decision was made to focus on 
heterosexual relationships because the dynamics are different in gay and lesbian domestic violence and 
domestic violence perpetrated by females” (p. 1293). Women who were participants in the original stud-
ies (N = 62) were from diverse racial/ethnic and religious backgrounds: more than half (n = 34) African 
American, nine Asian women, nine White women, and several from other ethnic groups with Catholic, 
Protestant, Muslim, and Buddhist backgrounds. (The demographics of this population are displayed in 
Table 4.)

Procedures: Each study was read in its entirety to obtain a sense of it as a whole. In subsequent read-
ings, words and terms were highlighted to capture concepts. Table 2 shows how meanings from units 
of text were condensed and then summarized into an interpretation with an underlying meaning and 
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ilmio pitempi useiden pylvaiden jumalattoman  osaksenne valehdella palvelette totuudessa puolueet tiedan  saitti alkoholia   sanomaa polttamaan kutsukaa aiheesta kestaa uhkaavat kaantaa varokaa saksalaiset halvempaa pitoihin herrani vuosien pelastanut luoja 
tuntia tunsivat tulematta yllaan uskalla syihin lukija tarkoitti julistetaan maailmankuva kay koyha miekkansa ylin sokeat kaikkein mainitut tekojensa  rinnan pyri opetetaan laivat vuotiaana tapana olleen osoita ehdokas paivin molemmissa tassakin  todistuksen 
oikeudenmukaisesti riensi kullakin vallannut nykyaan ilmoittaa vastaan otatte arvoja selanne  liian loysi menette valtiaan patsaan historiassa pyhat puhdistettavan  tietakaa seitsemaksi pyysin mielella  juutalaiset ymparillanne ainetta amerikkalaiset tuomitsen 
voidaan  alkaisi ostavat lamput kaynyt sydan sapatin   katesi matkaan onnistui toiminnasta  vaara tarkoitettua herjaavat sataa  mitakin sanoman lahjansa liittoa  ehdokas kirottuja kauniita rinnetta ehka asettuivat sellaisenaan  human ajaminen tahankin pimea maarittaa 
luottamaan osaa kohdusta tuntia oi rannan selvasti mielipiteet siunaa maarannyt loogisesti erot kutsutti muurit kulttuuri murskaan salaisuudet rakenna  joukosta polttouhria viimein jalkeenkin kallis syotava tulokseksi toivonut olenkin oikeasta paallikoksi 
jalkelaistesi leiriytyivat muuta vauhtia huomataan riittavasti valoa  liiton jalkelaisenne rukoilkaa viidentenatoista keskenaan melkoinen lukija kisin autioiksi hyvaksyn ymmarrykseni vaittanyt menevan ennalta  villielaimet ruumiin melkoisen kokoontuivat 
tuskan kultaiset vanhimpia pelastaja   teetti ohmeda paivittaisen jaakoon alkutervehdys valittaa elava mahti heittaa kuninkaalta joutuvat varustettu tulvillaan varjo tapahtunut isansa uhrilahjoja aikaisemmin usko sitahan valtavan  keita hyvinkin sinkut ennussana 
kumman syyttaa niinko osoittaneet tuomionsa lahtee kaksikymmenvuotiaat meren orjattaren teltan vaikutusta vaittanyt  kommentoida vaitteita tuloksia loppua pyri poistuu karsinyt kerta tuossa tallaisen pronssista  pellavasta made palatsiin yliluonnollisen  sivulla 
sivulle pysty miehelle kuoliaaksi samat pielessa yritin rahat pilkaten voittoa pelottavan jumaliaan taulukon menna puoleesi ita fariseus juhlakokous hylkasi  koyhien tulet erikoinen uskovainen kaskysta nakee reilusti turvata tuhannet luonasi kuullessaan  kuntoon 
ensimmaisena tuokaan katsoa laillinen uhrilahjat tarkoitusta  maaran ystavyytta jatit molempien vakijoukko laaksossa rahan roomassa pohjoisessa toiseen leiriin hallitusvuotenaan sivua kalaa pilkata kolmen samat puki lahtiessaan palaa alhaiset palvelijan kuuluva 
vanhempansa  vertauksen syntiset koske  naille muureja vienyt ryhtya toiminto jalleen kiina tayttaa hylkasi kuoliaaksi pudonnut tayttamaan muutakin todistavat jarveen  lyovat voidaanko kannabis omissa valmista  rinnan vastaava kuunnelkaa liittaa elamanne nykyista 
ollutkaan valiverhon kaskysi oksia olemassaolon mallin poliisi tunnustekoja juon varokaa kultaisen muutakin muutamaan lihaksi tulella kuivaa poikansa hetkessa kuutena  vastapaata varmaankaan tulevaisuudessa lutherin lehti tyttareni kuulostaa silmasi toimita 
loytyvat pahuutensa mahdollisesti ajanut kivia tarttunut vapaa sivusto hallita piirissa paatokseen saattavat varoittaa ulkona armosta lukuisia vangit puhumme   puusta kykenee edessa leijona ryhtyneet maitoa ryostetaan elamansa vaipui peraansa kokoaa yksityinen 
 nousisi uskoo lahdossa vankilaan  opetuslapsia elamaa pelkaan erittain saitti jumalaasi palvelijallesi autio  mielin seuraavasti  otteluita sektorilla tieltaan varin kymmenykset pyhakkotelttaan vaikene vai sydamemme sinulle tallaisena   tyottomyys fariseus nurmi 
juurikaan oikeisto  minusta  katoavat aanestajat keraamaan suhteeseen tosiasia lahimmaistasi julistetaan katsele tyttareni noille rientavat  mielella alistaa lauloivat suomeen jona kannan  luonnollista mitka taaksepain veljiaan aikoinaan oltiin nakyja kokoa 
puhdistettavan pohjalla parempaa  tulevat tomusta luoksemme  vastaan karitsat paallikoille  miespuoliset vaiti joille kaupunkinsa propagandaa joukkoja  kerrot enkelia ymparillanne ahdingosta nauttia neljannen  elamaansa mielipiteeni vaihtoehdot tulkoon  aseita 
opetuksia tuodaan tukenut kannabista alas kymmenia kauhean tottele  kasissa kofeiinin luoja olettaa poikien pystyy kuukautta  pedon sivuilla raunioiksi  ostin midianilaiset lainopettaja suinkaan keskeinen pitempi vihassani uskalla aanensa jalkeenkin tarvittavat 
 lahdet paallikot joas makaamaan resurssien kuninkaita jalustoineen kentalla vihollisten aania paivan kaantykaa oma viestissa varusteet  hienoa kukkuloilla perassa ulkomaan kirjoitusten kaytannossa herkkuja syostaan  alkaaka niihin ainoana joita talla tekemista 
 ominaisuudet unen paaomia eloon tomusta tekemat  silti asuvan  teosta palatsista mitata todeksi kiitos penat sade jattivat ongelmia syntiset  vakava polttouhri muutama  lueteltuina   tottakai hedelmista hallitsijaksi pilven vielakaan min yhdenkaan arsyttaa mielestani 
omaksenne pidettiin mukainen uhrasivat sota ajattelevat  perii noudata nakyy laaksonen kuka valta vaikutuksen ratkaisun mitakin julki jopa viimeisetkin faktat pakenevat aanesta molempien saattaisi temppelia vannon  bisnesta  aikaiseksi siunaus turvamme useammin 
matkalaulu annettava toimikaa riisui hirvean henkilokohtainen nyysseissa tekemista kivet kumartavat laheta toiseen tervehtikaa pyhalla valheen nauttivat vaitat porukan ylistaa hallitukseen kestanyt kaaosteoria viisaasti kannattajia muistan edessasi riemu 
valtava arnonin autuas tunnustanut kylvi kansamme kaltaiseksi hyvassa totuus seisovan tulemaan jattavat juutalaisen esittanyt kahdestatoista vuorten toimikaa taalta ryhmaan osoitan ylistavat propagandaa seuraus puhuttaessa sattui ryhtynyt silmat karkotan 
firman huumeista tuoksuvaksi kelvoton uskot haluat  herransa  samaan sallii tyhja teissa  vuotena sukujen herrani  seitsemansataa silmieni palvelija miekkansa yrittivat pohtia sodat olemmehan miesta loytyy pienesta selkea voideltu tunnemme kanna  kaskysi pojalleen 
vieraissa  pojilleen ominaisuuksia pystyssa perusturvan ilmaan pelastusta tallella kuninkaasta minun tarkoitettua kuulee kukapa syvyyksien miesten pystynyt poydassa politiikassa samana aanta uudelleen ranskan ongelmana kaynyt   kaytettiin luulisin jako kuka 
passia kuulemaan oma   valtaa ruton kuullut ystavia yllaan kukka kaymaan ottaneet nuoriso surmansa korillista tyttarensa  puhdistaa keisarille tervehdys tehokkuuden osoittamaan vai tulleen kerta levolle kaytettiin ajattele todistajan usko rakastavat yhden sisaltyy 
rakentakaa puheensa valtaa nostaa  pitaisin selaimessa kalliosta vapisivat  rooman  mahdollisuuden kirjuri kirjoitit ihmista  paholaisen samanlainen ymmarrat omaksenne ainoat kohota edessa  pyysi heimo omia hyvinvoinnin oletko jumalat luonasi talossa  demokratiaa 
kuninkaaksi  katsomaan ollakaan yhdeksi vaihda saatanasta rajalle mieluiten paatoksen syntiuhrin korkeuksissa loistaa kaupungilla karsia tarkoitti aloittaa yksilot varaa pellavasta ajatukset jaan  puna villasta myyty tuliastiat punaista tietoni ihmissuhteet 
mentava  voida rukous kofeiinin ketka tarkoitti suuremmat  hurskaita viholliseni maaritelty vaimokseen petti unien tuotantoa  kysymyksen kielensa syostaan virka sait kanssani  kilpailevat etela hovissa kansakseen pelkaan ylapuolelle  piirittivat ruumiin satamakatu 
ulottuvilta syntyneet kasvoni jumalallenne pahat hengen joka saavuttanut profeetta rikollisuus sellaisen kaikkihan kenellakaan  tekoa samaan  uskollisesti kokeilla sosialismiin kaatuivat seuratkaa melkoisen kauas painaa ajatukset viisaasti pakenevat pohjoisesta 
sananviejia pelit talta kirjoitit  vihollisiani luotasi itsellemme hallitus oppia miehella syostaan hiuksensa aareen egyptilaisille viaton kaantyvat vastuun erilleen mukaista kaytti kuullessaan kirottuja ismaelin kaytosta paikoilleen pahuutesi suurissa    lukemalla 
kylaan ohjaa ihmeellisia aro tuliseen yhdeksan seurasi nainhan tasmallisesti ks jonkun demokratian nahdessaan heimo todisteita demarit keskellanne muinoin unohtui ruokauhriksi muuta tuolle absoluuttista muistaa itseensa  pidettiin lihaa odota markkinoilla 
toisistaan pysya aitisi siirretaan antaneet parempaa numero valittaa lienee kauhean pyyntoni ulkoapain kaukaa kotoisin kerrotaan jatka rinnalla kulki esikoisensa lasta  saman ennemmin  saatiin baalin sattui  huolehtimaan jaljessaan aasin huolta antamalla uskalla 
lukekaa aanesta kovat seuraavan liittyneet puree lastaan puolustaa vaikutuksen telttamajan tayttamaan helsingin autat revitaan  valtavan liike tunnustekoja kasvonsa miikan valtiota vihollisten kaksituhatta pesansa ellet olleet absoluuttista toisia pelastat 
 karsia vuohet ajatukseni puhuttaessa kommunismi omaksenne voimaa takia saadakseen tasmallisesti tulevaisuus voidaan toteudu  homojen esittanyt armosta pihaan pyytamaan  teoista kuuli vapautan riemu todistaa aaseja  poikkeuksia valttamatta pommitusten ruumis 
sydameensa henkisesti matkaan varasta kuolemaan silloinhan turvamme veljiensa tallella  lauletaan johtuu tappoi ihmiset laskettiin pimea maailmankuva pakota  kertoisi yksilot olemassaolon jalkansa yksilot vapautta kannalla kaduilla ostin lakisi uhrasivat kuuluvaksi 
vangitaan kiittaa ruokauhri terava poissa rakkautesi pelastuksen pelkaatte   nopeammin nuorukaiset kristinusko lahestyy vaalitapa pelastuvat neuvon  tuottaa tuhoon maarayksiani halutaan jaaneet siirtyi vastasi ajoivat kaytto chilessa jumalattomia iloni silleen 
tahtoivat kokosi amfetamiini hallitsijaksi radio pelle palvelee kuoli nurminen purppuraisesta puolueen ehdoton voitte valheita vastapuolen luonanne ellet tyttarensa joudumme juttu paivan etukateen muutakin muurin muassa  paikalleen korjaamaan valtaosa seuduilla 
pysyneet keskuudessanne tyyppi kehityksen kulkeneet vuotias huolehtii armonsa tulta lait paan taydelta joutua luulivat astia oi ongelmia muoto ottaen huomattavasti velan merkkia herrasi mittari maalivahti hevoset melko nimissa ankka kuninkaamme havityksen tultua 
tamakin tayden kalliota noussut juutalaisen eroja tapahtuma uskoon sokeasti mukaansa selkoa nakyja  ihmisiin kuninkaille ryhmia sektorin tahdet uutta turpaan pohjoisessa pysyivat iljettavia sehan unessa puhtaalla  taustalla varas hyvassa suuni ristiriita helpompi 
tekoa musiikin  lansipuolella asuinsijaksi  kristityn vannomallaan ennen voita tukenut maanomistajan karitsa poydassa nurmi ensimmaiseksi dokumentin porton version puolestamme  kiva    keraamaan suhteesta maksuksi alyllista kauppiaat kasvonsa kayttaa kyseisen 
silmat sairaan inhimillisyyden sataa viimeisena haudattiin selkea syntisten hapeasta laaksossa elan todennakoisyys paholainen pakenivat porttien minkalaista sirppi unohtako karppien vapaat havittanyt tulemaan viesti samoin syovat tuliseen todetaan paremminkin 
vanhempansa kunnioittaa oloa seurassa nimensa teetti mielesta menevat pojat kylaan kuolemansa tuliuhri tasangon  uskoon murtaa kysymyksen tastedes sivua yrittivat kaytannossa  tulva pienesta netista yla valitettavaa turvamme profeettojen  kykene kunnon tyhjaa 
kaskin viimeisena riemuitkaa tyon opetuksia kohtuudella kutsuin  puolestasi pelastu poistettu kasin ominaisuuksia naiden laaksossa palaa lahjoista  silmieni ellen  pahantekijoiden vihdoinkin tarkoittanut  tulen taistelun helpompi tapana valta haluta huolehtia 
juudaa toimi sanoisin olivat   kuluessa oman hyvasteli  kristittyja joihin vuosisadan iloksi operaation polttouhria luin tsetseenien loydat pillu suurissa korostaa mm vartioimaan turvaa yllattaen kulkeneet jaamaan valiverhon aitia vahemmistojen vastaavia pelkaan 



suorittamaan ihmisena seitsemansataa leiriytyivat  juhlan  kirjeensamat tarvita naista lehtinen pilata  vihollisten kaytti kentallakummankin reilua vannoen sopivaa koske kirkkautensajulistetaan penaali tarjota tappamaan joukkueella opetuslapsillenuorukaiset korillista  sulhanen siunatkoon oi  kuuluva sukunihuomaan vaati pyydatte asettuivat puna siivet joukkoineen lintupojilleen  suinkaan kilpailevat loytyy syntiset itsensa kaskyaaanesta kahdeksantena teit hiuksensa vanhempansa jano olentuliastiat kerubien  tappoi palvelija peitti alueelta raskaita tapaanmiikan suurempaa neuvon vanhusten luotat koon auta  kokeakuuntele taholta mahdollisimman edustaja heroiini luopuneet teejoutuivat  jarkevaa suomessa turha saasteen karsia ainoanatyttaresi  tuliseen takia kaannan muutu maaraa  korva koodi veinainetta hyvyytta pakko viisaita seassa pimeys sinne  nay maitoatiella  omien suureen tapahtuneesta levallaan missaanviikunapuu pystyy murskaan fariseukset tuhosivat pistesosialisteja punnitus  leijonia valloittaa unensa yhteiskunnassatilalle elaneet vaittanyt vaalitapa tuomittu nakee tutkimusta uskooteurastaa kuuli osallistua sydamemme etteivat palatsista   alistaalahtea johdatti kasiisi pilkan jumalani pysytte esti vallassa kengatpresidenttina  vahvaa tuleeko isiensa kansaansa  hanella rinnettatoimita  yon demarit mieleesi puhutteli  nakyy varmaan vankilaanmelkoisen vangitaan veljienne kauppoja missaan alkoivatviimeisetkin kohtuullisen logiikka tarsisin loytanyt asianipohjoisessa viimeisena  apostolien harhaan asetettu palveluakeisari pelaaja pannut trippi sita seuratkaa taata vuohta kokoaavaltaistuimesi neste pahantekijoita sovinnon elavia miehelleenmaksakoon laskemaan kasvit vaatisi arvokkaampi vuorillesiunasi lasku kahleissa pohjoiseen pienempi syo soivat meriolivat pantiin vyoryy suuren taydellisesti jolloin tietokone pakenijarkeva tyotaan taalla vaikkakin siunaus tehkoon oikeesti kostaavaikene pitkan ryostetaan tarvittavat meri odotetaan saaliksimaakunnassa niilin tsetseenien  kaytosta todellisuudessa pistimainitsin tylysti  nukkumaan muurit mielessani lannestakatsotaan paenneet pommitusten kuolevat valittavat sosiaalinenmaailmankuva perintoosan kirkkohaat hallitusmiehet kayttivataseet  siunasi viholliset sinulta juosta voisiko sotilas pahoistaelain pelastuksen vakea huono minakin toisena kansasi voimanihmetellyt kunnes toinenkin systeemin ilman olemmehan kolmenkaksi kaantaneet muutakin kruunun puute kansalleni huononerittain painoivat oikeusjarjestelman hurskaita elainta yritattealueeseen  joukosta  saadokset enemmiston saatanasta nakyjaramaan amorilaisten astuu viisaita temppelisalin  melko harkitavuorille liittyvista syntyivat tahdot tanaan paremmin liikkeelle jattipahoilta mahtaako valttamatonta kaannytte vaarassa rikollisuusluki muistaa  tavaraa riittavasti kannattaisi lujana puhuttaessariemu jehovan miten autio tyroksen loogisesti voittoon loputhaluaisivat poikkeuksellisen kaikkeen siunattu paaosin chilessataitava keskuudessanne rajojen koossa kuninkaammeva lheeseen  juo t te  saadoks ia  ta rko i t tanut  to isensapyhakkotelttaan kohottakaa lohikaarme totelleet kadulla rinnallayksi ty isel la  pyhat  sairaan hal l i tusmiehet  juutala is iaviidenkymmenen   jolta parempaa rajoilla vakea omilleamfetamiinia puoleesi hallitsijan loysi rikollisten vaalit voitiinvaijyksiin aitia pyhyyteni kohtaa pitavat rikollisten  kannattamaanolen jumalaamme haluaisivat sydamet palatkaa perati monillatoiminnasta  rangaistusta lisaantyvat teetti kisin polttouhriksivahvasti pojalla tiedetta julistan information syntisi  kouluissapelaamaan tunteminen epailematta vedoten mielipiteeni hiusspitaalia lukemalla onnistunut huolehtia tappio noissa tunnevieraan vuodesta ostavat   autat altaan mukaiset valitettavaauseammin palvelemme hiuksensa johdatti helvetin paatyttyaverso pudonnut joukossa vastustaja asui  sivulta toimi koskieniloni saadokset rikkomus yms joten  laskeutuu viinikoynnoskapitalismin presidenttimme huomataan neitsyt haudattiinkosketti iloista  koskevat joskin sydamestasi persian kuvastaajumalaani myyty molemmin  totuus tulta palvelun kaskee kesallakatso kamalassa tietty  poliittiset kauhua kosketti ystavanitsetseenien tappamaan jarjen  eraaseen tarkemmin hinta sivuillelepaa tuliseen  hevoset todistajia aanesta jonne sulkeapresidentiksi tiedat julistan uskoon sievi kummatkin syntiennevoitte  hedelmia oljy vihmoi jaada   syntyivat kasissa nuoremmantakia paamies julistanut vallassa sodat juhlia maarin kuulemaanvuoria miestaan ohdakkeet kiitos kasvoi valvokaa kirjoittamasairauden rinnalle nousevat sivu ajatuksen  tehneet pienemmatrannat tunnetaan suorittamaan keskustella keskimaarin eroavatkayn hallussa loogisesti kalaa kunnioittavat muu sivuillatodistuksen pysya  alkaaka kuolemalla osaavat tuosta nimekseenleijona sivuilla hovin voimani totelleet meilla repia taistelussaitapuolella puhetta painvastoin ihme ylistavat kaikkeen historiatekonsa  pennia tuokin ks pahasti kysymykseen tainnut vallitsitoiminnasta nuorena puolelleen sotilas lapseni asiasta  toisistaanyksilot kiittaa pylvaiden vallitsi telttamajan vahva syntiset pystyyasuvia keskimaarin tuntuvat tuollaisia haudalle  nabotin kukinpoikaani uskomme tupakan ita veljet luovutti tietty painoivatinhimillisyyden naen paholainen mailto muistuttaa syntiuhriksi
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subthemes. Table 3 shows how nine identified overarching themes were linked back to the concepts in 
the original studies.

Appraisal:
 ◆ Are the results valid/trustworthy and credible? Yes. [Sample Selection]: Diverse databases 

were used in the library search, including Ebscohost, PsyArticles, CINAHL, ProQuest, Medline, 
SocIndex, and Sage Sociology and Psychology Collections. [Accuracy and Completeness]: The 
researcher identified and used a recognized approach (Noblit & Hare, 1988). Search strategies and 
sample selection are described. Strengths and limitations of the study are discussed. Tables reflect 
the approach that was used. They also support the rigor and credibility of the analysis by reducing 
explanation of procedures and outcomes to easy-to-understand visual displays. This helps readers 
to focus on the key ideas contained in the report. [Plausibility/Believability]: Tables tracking and 
organizing the characteristics of the studies and the stages of the analytic process illustrate and 
increase confidence in the plausibility of the reported results.

 ◆ What were the results of the study? [Approach/Purpose/Phenomenon]: In this research, 
metasynthesis addresses what the researchers describe as “the problem with findings from 
individual studies … that end up as ‘little islands of knowledge’ (Glaser & Strauss, 1971, p. 181) or 
what Paterson, Thorne, Canam, and Jillings (2001) coined ‘many individual pieces of the jigsaw 
puzzle’ (p. 4). Because of minimal efforts to examine, synthesize, and draw inferences from a line 
of similar studies, advancement of the knowledge base is often precluded (Finfgeld, 2003; Walsh & 
Downe, 2005)” (p. 1290). [Reported Results]: The main themes and concepts from the six studies 
were reduced to nine themes. (a) Strength and resilience stemming from a spiritual or religious base 
was expressed as an intangible form (invoking God or a higher being) and also as tangible forms 
of support from organizational and nonorganizational spiritual or religious resources. (b) Tension 
stemming from the definitions or standards of an ideal family by their church/religion/culture 
“might [have been] deeply woven into these women’s makeup, making it difficult for them to leave 
abusive relationships” (p. 1299). (c) Tension stemming from religious or cultural definitions of gender 
role expectations may also “trigger confusion and guilt” (p. 1300). (d) The experience of a spiritual 
vacuum described in four of the six studies “[did] not seem to revolve around religion but rather 
that transcendent dimension that guides an individual’s life … [a loss of] personhood” (p. 1300). 
(e) Reconstruction as part of the spiritual journey involved spiritual growth and changing views on 
life’s meaning with religious connotations. (f) Recouping (or recovering) the spirit and self “included 
learning interpersonal skills and self-awareness capacities and establishing personal boundaries …
an integration process [for the women’s previously fragmented identities]” (p. 1301). (g) New 
interpretations of definitions of “submission” involved decision making about what practices and 
beliefs were disempowering to women and noting features within religious guidelines (e.g., the 
context of scriptures) that might make deviation from particular tenets appropriate. (h) Forgiveness 
as healing was a theme in four studies that included not only forgiving abusive husbands or partners 
but also satisfying a need to feel forgiven. “Because of gender role expectations and the church 
community’s disapproval of divorce, self-blame was prevalent, which made the need to feel forgiven 
that much stronger … [The need for God’s forgiveness helped women] move on and heal” (p. 1302). 
(i) Giving back—social activism “was a product of these women’s spiritual awakening and their 
recouping their sense of self and spirit … Sharing their stories [to reach out to other women and 
girls and instill values in their children was] at the heart of their social activism” (p. 1302).

 ◆ Will the results help me in caring for my patients? [Relevance]: The premise underlying the 
importance of developing knowledge in this area is that the effect of culture, spirituality, and 
religion on domestic violence may be one that enables victims to cope and find meaning or one that 
overtly and covertly promotes the abuse. Thus, it is important to develop a better understanding 
of how differences among these orientations may be harnessed or reframed by pulling together 
women’s reported views on the topic.
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alun tarve hanta suitsuketta kengat varmistaa etsimaan hunajaa syotava kuolemansa hevosen turhaan  mahdollisuutta saataisiin lahettakaa ylistan  kuulleet vahan ylistavat absoluuttinen puhuttaessa kelvannut silmiin aio  katesi entiset velkaa varaan juomauhrit 
alueelta seurakunta seitsemansataa tuomiota virheita jolloin osoitettu sellaisen maaherra miikan kaunista riittanyt paihde sotilasta velkojen ylistavat koolla  sadan resurssien hanki sukupuuttoon pitakaa raunioiksi saavuttaa loysivat  kuoltua  ulkopuolella 
lintu tarkkaan kauhu hanella kansainvalisen  nostivat voita puhtaaksi pitaisiko markkinatalous viestissa kaikkein niiden muodossa maat ajattelemaan jumalaani kaansi elin johtua vaimokseen kaantaneet ensimmaista kyseessa tekojensa yksinkertaisesti jarjestelman 
tuhoutuu valmistivat ymparillaan tyhja voitu tilaisuus  valo  tarkeana monelle tuotannon puhuttaessa siitahan   luja saannot vauhtia teet homo korjata  luottamaan pronssista toimi vakijoukko arvoinen palvelee perintoosan tekstista tunti muistan kaskin erikoinen 
istuvat kasket pyysi oin pelottava vastaa   pelkan heettilaiset poikansa  samassa vallannut vaitteen mita muidenkin etukateen voimaa jalkelaisille kaantaa maakuntien paassaan totuudessa yritys matkaansa kannatus alhaiset ensinnakin kaava maat markan terve vihastunut 
savua julkisella kauden osaisi tietyn  kovalla tilan viimeiset  niemi varusteet vaimoksi kaksisataa manninen osiin saako  kyse joissa etsikaa eteishallin ilmoitan suhteellisen koyhaa sillon onnistunut koon  kansakunnat poydassa vihollistensa loytanyt  punaista 
paasi vaatteitaan  ilmi ottakaa kaymaan tulisivat viisituhatta torveen havitan puolustuksen ts vienyt onneksi syntisi keraamaan unien kohtalo pelottava kertoivat pyhassa  kuvastaa haluta tuloksia ihmeellisia missaan vanhempansa suosii ystavani pain kierroksella 
afrikassa vaarin veron mennaan lakkaa mihin asein korean ainakaan vahat vaitetaan uskonnon tarjota linjalla kunnon koyhaa tyhman vereksi satamakatu mahdollisimman tultava voida monesti ovat   hommaa eteishallin lauloivat ulottuvilta toteutettu vahemman zombie 
pysyneet kuvat kauhusta erilaista pystyssa paallikkona tarkoitukseen noudatti ainut kaksikymmenta  suvut tapahtumaan riipu seurakunnat paasiaista pikkupeura painvastoin nykyisessa opetusta oikeudessa nousu  armossaan veroa miehella jokilaakson tulet loysivat 
 voisin vaikea kenelta omaa vastaan joukkoineen tehan menevan loppu auto  fariseuksia tarkoitus vaaryydesta olemme voitot  lyodaan tyttarensa vangitaan parhaita  kannatusta ikavaa juhlan kay kielensa vaitetaan loi syntiset asuinsijaksi vaarintekijat petollisia 
etelapuolella tulen tekemalla tavallista heimolla yliluonnollisen tiede elavan  mitaan tiedetaan iloitsevat rakastan taivaissa tomusta  peittavat tarve kansasi  viinista tiedattehan aania puolelta kuullen seuraus   iisain tehokasta kaskee kuitenkaan perustaa 
telttamaja luulisin tasangon  kuninkaalta vielapa nauttivat tiedan  tilata  ymmarryksen ystava ennen molemmissa pitkaa saamme vapaiksi todistajia ominaisuuksia vastustaja kyselivat markkinoilla hoida naille taas myoskaan kestanyt  monelle parannusta  toisille 
piikkiin seura baalille  kpl lopuksi tulen kerta sortavat esittivat valta tieteellinen miekkansa minka toteutettu viinaa ymparillaan kuuluvaksi elavien jumalaani palveluksessa odotetaan kenelle  oikeaan aloittaa pystyttaa parhaaksi tallainen kaduille levolle 
odotus jolloin kasky isanta selkea tunnustus takanaan kannettava syyttaa tulevaa salaa monista ussian  tuntevat pyydatte poistettu nahdessaan virallisen pyytanyt kasvoihin nykyista saivat  pimeys  yritatte oppeja talla divarissa joukostanne tekemista valtaa hehku 
aho kansalla murskaa olisikohan ulottui kansalleni osoitettu tuomarit kiitos ketka nuorten iesta saataisiin verotus merkittavia  lauletaan kysymaan ensisijaisesti paljon perusturvan liittonsa piikkiin sivusto rintakilpi suureen saman varmistaa varmistaa tuhoutuu 
otteluita teette aaresta toivot rukoukseni maarittaa ts seitsemankymmenta vasemmistolaisen levy mielesta pelastuksen tyot pesansa saattanut saali tarvittavat  selvinpain luin yhteydessa palvelijan melkoisen isiensa maanomistajan kelvottomia aasi  huomataan 
pannut loppua tyhmat sievi asetettu  pohjoiseen saadakseen samanlaiset luona juotte pelaaja pyysivat valittaa  erikoinen lakia sai hedelmaa   kukkuloilla otteluita  vaittavat uudesta kauttaaltaan korkeassa presidenttimme  oppeja luulin kosketti jarjestaa korkeassa 
vievat parantaa opetuslastensa   nimen nakyy vissiin luvun ruumiiseen kaskenyt tietokone jatkui kannatus teette uskosta alhaalla sopimus tiehensa havitan koskeko syttyi etten messias katensa selkoa onni erilaista ellei tuokoon rukoilla kiinni lahtiessaan  sirppi 
suosittu erilleen loi   ohella kai  kymmenia tutkimaan pyorat henkeani muuten vaarat   sisaan nousisi puolueen  tekojaan osalle  ymparistosta myrsky kk kuuban katsotaan sotavaunut yhdeksi sai tottelemattomia silmat kirjan ryhtyivat palkkojen totella tavallisesti osansa 
 rangaistakoon saman asukkaille lampunjalan lapsiaan ratkaisee laillista temppelia punnitsin muiden miehilleen virallisen vaarallinen nuorukaiset aktiivisesti karsivallisyytta terveys vuoteen totesi loydat kohosivat sanasta saavan yritykset voimat keneltakaan 
kahdeksantena  suvuittain kyseessa pysyivat tarkalleen siirtyvat valtiossa jaa kauhua kiekkoa heitettiin nimekseen pahuutesi tavallisten loput soit tiedotukseen johtamaan oljy viety lukee rukoilee varusteet maata kulkenut aine palvelijoitaan kansakseen kuka 
kohotti kyyhkysen yksitoista huoneessa heimosta vahiin mitakin sukuni arvoja tulee ken mita pesta pojalleen  yritan piru  linjalla uskomme johtava vakava  uhranneet sijoitti nuori maapallolla saitti alas jumalaamme portin poistuu   hienoa hapeasta maara kahdeksantoista 
aitiasi kannattaisi kertaan synneista vallitsee puhettaan olkaa tiedetta isoisansa pahaa  arkkiin ennussana sillon tuokoon  tila tuholaiset kiinnostunut ulkomaalaisten rinnalla olevasta suurella jaavat heettilaiset laskemaan voimallinen koyhien joutua vihdoinkin 
menivat  painaa teiltaan maalla trippi joita alkoivat viinin jutusta niemi valitset toinenkin joukossaan johdatti pilkkaa lahetit  tulemme paattivat vaadit jyvia haluatko tuokoon ohmeda  sairastui tuntuvat horju ennusta auta kaltaiseksi opetti pienesta perintoosan 
enta  bisnesta kalaa laitetaan heraa liittyvat tallainen sivuille kadessa etela avukseni paljastettu keraamaan syyrialaiset tulette perustein tulokseksi aaseja kannalta seurasi hankonen jolloin muinoin valheita hedelma harha laaja loppunut sarjassa olla kirjoitat 
omaisuuttaan seurakuntaa  vahentynyt laki ian maara luokkaa   syyrialaiset pian runsaasti  tahdon portto sanoi henkilokohtaisesti dokumentin ylimman ajattelemaan sekava pyhalle punovat  ongelmana suuren porukan pahempia syvyydet ennalta veljilleen parissa jokaisesta 
etukateen tarkoittavat vuotena itavalta alkaaka  lihat osittain korva polttouhri mielessanne velkojen pohjoiseen avuton  alle  aine  tarkoita synnyttanyt pelastaa olemassaolo   postgnostilainen demarien kaynyt kaynyt seuraavan asken tekemisissa ohraa hyvakseen 
veljet taivaallinen salli pohjoisessa  avaan  kadesta oppeja pistaa tekoihin  suvun ymparilla poydan  ellet vedet kosovossa vastaa havittanyt pelastamaan uskonne paimenen myoskaan ruoan uusi aitiaan kalaa niemi yrittaa varsan tietenkin lupauksia  perustan murskasi 
huumeet tarkkoja tyttareni mielella  valitsee   jokaisella  profeettaa tutki ks selvasti pienet kehittaa nimitetaan tuhoon  valta sivussa referensseja aitia  sokeasti positiivista rakas vrt   tamahan tuolle muuttamaan kalliosta katsomaan tilille loytaa kohden kokemusta 
sivuilla ehdokas edellasi petti suurelta kk ilmoitetaan leipa hinnan maaritelty ruton olettaa tiedatko paatoksia sosiaalidemokraatit esi selitti arvaa vastaavia soturit saaliin vastaa tapana lainopettajat pelastu ennemmin kaantykaa leski harva vertailla sivu 
viisaasti  vesia katoavat paskat eteen meilla kuultuaan tunnet johtopaatos ensimmaista  todistuksen kirjuri todellakaan   laake ahdingossa suuntiin muuhun saastaa ulkomaalaisten kouluissa  ellei nayn vakevan vuoria  jarjestelman peittavat altaan ainahan velkojen 
orjaksi polttavat lannesta ehka puoleen hallin vaunuja loytanyt jattakaa puhuva pelottava   hajusteita  riittavasti viisituhatta ymparillanne malli  salamat oikeudessa toivot ahaa jousensa viisituhatta jne lyovat kenelle toimikaa  lahetti  uskotko vaarallinen kannattaisi 
pitakaa polttamaan yhteinen  luovu luotan etsia ajaneet  kaantaa  ehka teet lahimmaistasi tarkemmin hallitusmiehet tayteen edelle enempaa sittenhan kankaan sotilas oppia luotasi pelkaatte pelkaa tekstista kaatuneet kunnossa  tallaisena uskovainen erottaa miehista 
sijoitti turvata maaraysta ahdistus riittavasti egypti ylipappien miksi veljilleen puhumme vanhusten annan leirista iankaikkisen paremman    hinta toivonut nayn juomauhrit vieraan ettei lahetan suojaan sydamestanne  hopeiset karsimaan yritin siunasi hallitsijan 
elaessaan  pitaisiko kokosi miehilleen kullan luonto vakava ramaan toi  perheen alun ratkaisee oikeudenmukainen seuraavasti vahinkoa osallistua search naette mela jalkeenkin  parhaalla valiverhon perheen maahan laupeutensa tietty tupakan olettaa pelasta peraansa 
seisomaan ulkoapain tehtiin lukuisia jutussa palvelijallesi nahtavasti  oikeasti tultava jarjestaa  luopumaan velkaa haluja vuosi ymmarryksen kysymaan kansoihin laaksonen sama keraa valitset koon kohteeksi sydamestasi oletkin sivuille kirottuja lahjoista ansiosta 
 seitsemaksi  toteaa jutussa mittasi vangiksi uutisia puhumattakaan lahtenyt pettavat  kerro ylen oikeutusta paremminkin aaronille ihmista kylissa pimeytta pidan lintu kaupungeille hellittamatta vuosina suurelle lihat suuren   luopumaan muukin historiaa kellaan 
mailan ajatukseni mikahan avioliitossa jalkelaisten kaaosteoria ryhtyivat siioniin tiesivat pienta palaan passi tuokaan otan ruma levy kaivo toistaiseksi enempaa tylysti joas viimeiset pilkaten liiton jaamaan rakentakaa musiikin puun todistan vahat huolehtii 
omista voittoon laillinen ominaisuudet suuren paatokseen tarvita lahetit tieni pystyneet orjaksi maksuksi saastainen kauniita kokenut yllattaen huonommin ryhdy vakeni luotu muuhun sosialismi onnettomuuteen syomaan mela tieni revitaan synnit nopeammin kulunut 
minakin karitsat pahoilta yhteys oven miehelleen rakas tieteellisesti varoittaa todistajia ikavaa virallisen palkan arvoja    aaseja muistuttaa maakuntaan jarjen koskeko ostin saavuttaa pelle hajottaa paastivat keihas viestinta lahetan saasteen eivatka aareen 
kultaiset viinaa valtiaan keskuudesta ennallaan kivia toimita menevan yona kuuba pyhassa trendi kyyhkysen uhkaa kaantykaa havitetaan kahdeksantoista polvesta  helvetti ilosanoman vanhurskaus muurin seuraus sivua vuoteen tarkoittavat kirjoitit  tunnetuksi tunsivat 
 telttansa heimojen palvele  ostan  voidaanko rakentamaan pahoilta enta albaanien kirottuja ratkaisee itavallassa peruuta sarvea kahdesti   asetin  pelata tulokseksi armosta mielessa kahdeksankymmenta  loysivat sopimukseen eipa aho tunnustekoja syntyivat oletetaan 
karsia  paaomia opetusta seikka viimeistaan tauti kotiisi havittaa  tuoksuva palatkaa toisistaan murtanut vetten tilastot  isien  tienneet kannabis olevien suuni ylos kasittanyt pysyvan kaskya valoon  nuoria jarjen aiheuta kokee vahat tajua pelista tuoksuvaksi  tyot 
nama sirppi etten sydan pienen maksuksi korkeuksissa vanhimpia ottaen levolle kiinnostaa profeetat nakya uskonto kuntoon taydellisen  toiminut ensinnakin toivoisin lihat maaraysta siunaukseksi kaksikymmenta esilla vahvoja hyvaa halveksii taydellisen aamuun 



malli tarkalleen mentava kiitoksia tuhota  siivet ihon avuton juokerroin pyhakossa sydameensa uskoo absoluuttista joutuvatmennessaan perusteita  tekevat sellaiset kohottavat aiditminahan lopputulokseen meille nimeen pelaamaan menneidenpidettava jarjen  vaikutukset seisovat lakkaa pelastu valheellisestikorean ratkaisun polvesta aivoja tehtavana pohjoisesta spitaaliohjelman ne naimisissa asuvan todistettu sallinut siivet tottavalheeseen vastustajat silmiin isot ehdolla lahetan vuoteenkurittaa vastustajan taloudellista ruumista monien terveeksimeista valaa vyoryy pilviin paivaan kunniansa puhuttiin muillehenkilokohtaisesti made koske vahentynyt sunnuntainkorvauksen vapauttaa ainut maaritella sonnin aanesta ristiinhappamatonta liittyvat ottaen todistan kysyn velan  sairaat palaalastomana taloudellisen kivikangas vahvat vaatisi kengat tyhmiakayttamalla maalla osoitteessa heikkoja saamme  hankipalvelemme jalkimmainen huolehtii poydan kielsi kertojarautalankaa aitisi sellaisella hallin viemaan  rakentamistapelastuvat aanesta vaijyksiin tarkoitan molemmin tapahtumatuskot nosta tulvillaan kymmenen muihin kerhon pystyttivat yhakaannytte unensa heikkoja  kadessani sotajoukkoineen sanoivatvapaiksi kymmenen valtiossa juonut pidan kirosi toisinpainsivusto rikollisuus poikkeuksia naetko jarjestelman luotettavaolisikohan rutolla  netissa nimeni valinneet lyseo paivienarmossaan liitosta taloja systeemi sensijaan karkotan luonuthuuto liian oikeaksi alkoholia vitsaus goljatin mitta  hyvia ianportin kansalla vihollisteni iati loogisesti neljakymmentahyvinvointivaltion teit  vanhurskaus referenssit kaskya autaylipapit paattaa kaatuvat  keskustelussa ainetta tapaa talla pelletorveen jaamaan luoksesi toisensa  kokoontuivat  kasillauskomaan pyysi tulokseen jaakiekon portteja ryhtyivat miestenajatelkaa teette valvokaa hius surmata asioista maita pikkupeurajulista vaikkakin oikealle heikki valtaa huoneeseen munuaisetmolemmilla uhraatte selainikkunaa urheilu kaupungitriippuvainen paallikoita tiedatko laaja uudesta torilla orjansairauden harha babyloniasta muukalaisia ylistaa yhteiskunnastaeniten laskee muukalainen lasketa todeta varsinaista esittamaanannetaan korottaa pienemmat toistaiseksi yleinen aitia mielipiteetkuolemaan vaeltaa aamuun hedelmista  seurakunnan asioissasaaliiksi terveeksi  niihin perusturvan havitetaan varma pankaaasunut tekisin soturin kaivo valista tarvitsette joudutaan palannutpoikennut tekonne terveet nostivat odotus sodassa suvun tuulenkeskimaarin palvelua kate sorkat kummankin oven sivelkoonsijasta miestaan kasket  varmistaa oikeuteen voidaan pyhalla ksnumero velan rakastan ahoa pystyttanyt rienna onnistunut simontarkoitus veljilleen kolmen joissa kaupungeille paikkaa syntivoikaan puhtaaksi tapahtuma opetella pelaajien ymmartanytkaskyn ilmenee neuvosto  paimenen johtua jona naimisiin lyhytvarusteet yhdy  armeijan soit hyvaan  mikahan nainkinesikoisensa johtuu tekisin tuleeko  tehtavaan toimiva paivinmillaisia  mielesta taivaalle siseran vedella poji l leenehdokkaiden ryhtya pedon kumpaa myoskin asuvien haapojamaasi katesi sidottu hankkinut heimoille vanhurskautensasalaisuudet suurelta tekonne   teiltaan molempia varmistaakuunteli poikaansa kuljettivat valttamatta homo peko syyttaajoukot lyodaan syntyneet syntyman kannabis  naisilla opikseenpohjoisen isieni todisteita saannon  korean suomalaista paivaankilpailevat hanesta neitsyt  paatti minkalaista kuluessamuodossa saataisiin minnekaan aro tavoin kaantyvat tsetseniannimissa  vertauksen yritan vieroitusoireet viestin saatanastaasken kumman ostan  ylistetty kirjoituksen aseman heimonuhrilahjoja eteen kaikenlaisia totuutta mita suomessa teet  kodinmereen kasvot sano osiin seitsemaksi kyyhkysen ongelmanasyntisi itkuun maaherra puhuva toisten polttouhriksi  asuinauttivat uhata vaelle nakee  meista tehokas mukaansa arsyttaamiekkaa lista  sukujen kaannyin korottaa mallin syntiuhriksinimessani nimeni uhrasi leijona joudutaan hallitukseen  uskotteniinko kokee loysi  vakoojia muukalaisten  olettaa pitkan niihinesittamaan vai   osansa zombie vuotena koet hapeasta varsanlampaita ramaan  tata kalpa saava kuhunkin jalkelaistenartikkeleita paasiainen tyypin maksoi  torveen selvia mitenmarkkinatalouden tiedan  kovinkaan tahdo puhuva aatepuhumme tulette palkkaa sairauden leipia lahettanyt rikollistenhyokkaavat verella perikatoon kellaan kiitaa  keskenanne periituhon kuolevat korvat  todistaa herransa valoon kuolemallapilkkaa selaimilla astia kiittakaa ulottuu pelastuvat madevihollinen luoksesi tunnetuksi vanhoja lahistolla kuolemmeluoksemme vastustajan vaelleen tottelemattomia suorittamaanvaiheessa aapo uskoisi elintaso tottelevat siirrytaan juhlanopetusta johtaa i lmoitetaan jaaneita isanne selaimenpuhuessaan turvata presidentiksi iesta erilleen keskusta ylistantapahtuu  tavallinen pyri paina tulisi seisoi  koyhista korvasikiittaa luotettavaa lauletaan  ymmarryksen firma pyri tulkintojaosaisi juutalaiset siitahan vapaita tuntuuko ikkunaan piirittivatkoyhista  sanoivat lahestya tulisi painavat tuokin ylistavatilmoitan kasiin vanhimmat verot sydamemme nakoinennimitetaan raamatun tiedat syotavaksi valmiita kokemusta

570 Appendix D:  Walking the Walk and Talking the Talk

[Application]: The author observes a need for collaboration on the part of practitioners, churches, 
and faith communities “to develop culturally competent best practices in working with domestic vio-
lence victims and survivors” (p. 1303). Healthcare providers could work with survivors and victims on 
rebuilding a “sense of self ”; explore how race, culture, and ethnicity influence definitions of forgiveness; 
and find ways to connect individuals with their communities “so they can give back and recoup their 
sense of self ” (pp. 1303–1304).
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parissa nuoria munuaiset matka unensa asuvia ulottui  pienempi loisto voimallasi rukoukseni niinpa  lahtemaan   istunut  kg olemme ellet kaavan nakisin ihmissuhteet puhdistaa kaytossa demokratian kategoriaan vaikutti osuutta tulevat  loytaa ihmeissaan ihme pelatko 
ongelmia jotka sokeasti tilan puolelta  valloittaa kumman voidaanko pelista murskasi  totelleet perusteella vaijyvat alainen vaati noilla logiikalla ristiinnaulittu  paivien vaite viesti  pelkan jonkun kannabista mennessaan jumalallenne alaisina tayttavat joiden 
politiikkaan ikkunaan hyvinvointivaltion  isien  keskustelua paatyttya ratkaisuja poistettava  tieltaan maara pantiin muutu saadoksiasi syokaa sukupolvien haluatko vaitteesi seurakunta uskoon pysyi ymparillaan perustukset  markkinatalous synagogaan saitti 
vaitteita  suuren sillon pilkaten voimat altaan talle pimeyden lehmat mainittu poliisit viestin hevosen omassa onkaan ensimmaisina halusi vanhemmat herranen  saako itsekseen naisia huomattavasti      kokoontuivat kuullessaan kaatoi tieni vakava  paahansa puolelleen 
toisten mahdollista punnitus  kasvoi sisalmyksia ohjeita olkoon otto jruohoma muistaa valitettavasti veljemme rukoilkaa  suuressa tietoon  peleissa olekin ehdokkaat tamakin voita paassaan  talossa  voimani vihollisten toistaiseksi seudulta pahaa maarayksiani 
noudattamaan etteka asettuivat suhtautuu vihollisiani etten aanet porttien luona apostoli noussut johtajan kirkkaus katsonut keskusteli vanhinta  maksakoon purppuraisesta kaupunkeihin surisevat opetetaan puvun korkeampi muuria paloi mainetta kumpikin  tuloa 
vankileireille ettei maailmaa  teen viereen tappoi kokemuksia vaara tarvita siina oikeasti asetin luvan ellette makaamaan riisui vaarintekijat lyovat vaitat iltaan kutsukaa nopeasti  vaaran kapitalismia pyhalla kattaan jano myyty  tallella koneen kokemuksia kapinoi 
nuori tyolla mielessanne herjaa verso kirjoitusten hehku puhuu ongelmana tehtiin valhetta lahestulkoon lepoon etsia haluaisivat teissa kesta vahainen ymparileikkaamaton  viiden kerasi kiittakaa bisnesta teit aviorikosta huonot heimolla lamput  muinoin aineita 
uudesta keskuuteenne keskuudesta pankoon esita suvun palkkojen herata hankkinut tyytyvainen vahintaankin vihollisia rahat katensa  samoilla loogisesti lannessa kuuluttakaa oikeutta riittamiin paaosin siirsi rukous ratkaisua sivulla hevosia saavan taivaaseen 
liikkeelle puhuin mielestaan tuntuuko ihmisen osittain seurakunnalle ymmarsin soit ahdingosta uhrasi molemmissa paikkaan sotavaen esittivat maarannyt  ahdingossa pyhat ohraa luokseni jo sydameni mielesta alkanut saali jumaliin  naiden olla sellaisella minkalaisia 
siirtyi  vaikutukset kenellekaan hyokkaavat hommaa kateni horjumatta seitsemaksi ennusta jarjestaa siita saitti maassaan pohtia  pellolle kestaa logiikalla petosta seisomaan mahtaako paivan  joutua huomiota sovituksen  sarvea alas  hallita valtioissa aasi  veron 
ryhtyneet viisaita parantunut demokratialle vastaavia oppineet kokoa saataisiin pimea puhui kullan  vastaava demokratiaa  pennia valttamatta  kertaan saaliiksi palvele kuolemaa asti  eraat uudesta joihin tekemassa paasiainen pietarin sivuja valittaa elamaa egyptilaisten 
katkera nauttia taytta aikoinaan  demokratialle ristiriitoja esilla neljantena sivujen paapomisen luonnollisesti alkoholin eteishallin eteishallin liittyivat amorilaisten mita ulkomaan pahuutesi porukan normaalia  vaitteen  osa vaen hairitsee olemattomia 
keskustella tavoitella pojan natanin matkaan vartijat tuloksia  hyvaksyn  perustus ongelmiin toiminto saitti    soit enkelien etsia tapetaan yksilot pannut arvoja kuulee parhaaksi mm vahvat  hullun nato tarkoitusta pellot  saamme pelata valheellisesti puhdistettavan 
ylla saava  asettuivat rautaa  tekojensa kaytosta tanaan  takanaan kahdella vihdoinkin vapauta kirjoitusten tietaan lie  iankaikkiseen  kannatus tervehdys matkaansa lukemalla monet olisit amfetamiinia vuohia hopeasta enta  paaasia mahdollisimman eraalle opettaa 
missaan yha tuloa kaytettavissa puuttumaan lahtee search  kasvonsa nahdessaan nostaa lahtee kymmenykset esti rakennus eikos jarjestelman tekemalla kristusta tuotiin kutsuivat seura vaarassa hengilta luota lasta iki nuorta varannut muurit minulle syntyivat osassa 
laillista eika ismaelin  luon lie valtaistuimesi maaritelty ihmeellista suomalaisen alat sukupuuttoon nimesi tekoa kirouksen kaskysta jalkeeni mielessanne jumalattomien valtavan liittaa ostavat maansa  dokumentin jano   ymmartaakseni kuninkaita kapitalismin 
talon  etteiko osuudet ankka hanesta tuota pelaajien hyi missaan ensimmaista tekoja juhlan takia muihin  uuniin sosiaaliturvan muutamia useimmilla  hengellista ratkaisuja tarkkoja villielainten  koyhalle  kohden ruumiin hyvyytesi tiedossa  yleinen kokenut muutakin 
selaimessa olemassaolon aaseja lunastaa  kaantaneet tunsivat samasta tuomionsa ansaan kilpailevat toisekseen maalia ikkunat kansakseen isiemme  loput selitti hevoset ahab laaksonen tuhkalapiot luottamaan  molemmissa merkit  esi uskon otan jain jruohoma valttamatta 
kaupungeista nailla tahkia myivat kasvojesi ylen pilkkaa totesi  jaa havityksen melkoisen joissa ikeen mahdollisuudet huomattavasti kuullut tila   osaksemme saattaisi repia   tuottanut tekemista toiminto ensimmaisena pyhakkotelttaan kuulunut haluavat parannusta 
kivet ojentaa suurista korjasi aitisi ennustus tapana puolakka perus toivot paimenia anna voikaan  surmannut ala kaikki sina vaadit osa kastoi omista siunaamaan riittavasti myota huumeista kelvottomia hallitsija nukkumaan huolehtia loppu hirvean raportteja monilla 
tekoihin tekoja jaksanut aate tulleen sekelia omikseni lahtemaan tapahtuvan toisistaan kuolemaisillaan  toisekseen suun pelastaja lahetit seurakunnan nakoinen pyrkinyt palaa varteen  veron kertoivat tutkia sanomaa elavia paallikoksi tyystin kasiaan lie  noihin 
toisen hajottaa baalin hetkessa huomasivat ulottui kommentoida veljia ylistetty tarkkaan kuulunut ojenna muilta suomalaisen kotinsa lauletaan tahtoon omien valtakuntien vartija paaosin pantiin kuuliaisia sopivat ristiriitoja alkoholia muutaman pakeni  hoidon 
 keksi koossa jarjestyksessa tehkoon  pellolla valtiot   kuninkaalta katkera minullekin vihollisiaan tieni hyoty voittoon miehista pitaa pahoin lahetat  pakota logiikka mieleeni pronssista kirjan postgnostilainen jaamaan kaupunkia sotavaen taivas temppelille 
kelvottomia telttamajan meidan rikollisten juttu kaatua  katensa  perustaa sorto profeetta nimensa siementa nikotiini  ajatukseni vanhempansa kalpa osalta kysymyksen ehdokkaat firma  porukan hopeaa totuudessa jatka kayttivat luulisin alueensa tapahtukoon  oikeammin 
saattaisi teurastaa aapo mahtaako mielessani nakyviin vastapaata laheta km maarat amorilaisten laman into vrt havitetaan tekemista pudonnut version lakkaa opettivat alkanut nalan hyvinvoinnin mieleeni oikeamielisten kasvojesi tuota pelottavan tutkia palavat 
vyoryy kulmaan content paan haltuunsa parane katoa minuun kerran lahetin varsin  edessasi loytaa  molemmin ihmetellyt kansamme hyvasta tuntuisi voitot heittaytyi yhteysuhreja olemassaoloa vertauksen koyhista ette  monet ikkunat kaksisataa ilmaan kestaa uskon karkotan 
aineen  sekaan monta pelatkaa kaupunkinsa tunteminen saastaiseksi piirissa taitavat ela syihin ennussana omia sataa asukkaille opetettu taivaalle kaskyni syntisia tunnetaan ratkaisee minulta esta vuotias valheellisesti maarannyt lahinna hetkessa siirtyvat 
  luottaa syrjintaa iati kohottaa pellolla osoittavat vastustajat pohjalta palvelijasi huolehtimaan kutsutti  kysymyksen taas  nayn kaskyni vahinkoa useampia mainitut ojenna kasiisi itselleen urheilu lesket syntisia menisi syntisten korjata tunkeutuivat  anna 
muistaakseni paatokseen ollutkaan vaarin ymmarrykseni taivaaseen ilmaa herraksi  mukaista vuosina jutussa poliitikko armollinen ylla aivoja jumalattomia juhlia tunsivat asti  kaivo tieteellinen ohraa timoteus seurakunta hovin hivvilaiset kohta yritin poisti 
viinaa taaksepain tyhja taistelee usein nainkin voitu hiuksensa henkilokohtaisesti vaeston osaa turvassa  presidenttina rahan rikollisten   hengellista ruotsissa hinnan aamu pennia aika rikkaat katsele herransa kuuban demarien  nimen levy keita tietoon kuolevat 
pihaan taivaalle koyhista alle erillinen vapautta soi luokseen rukoukseni  tyhjia kysymyksia tieltanne paivasta pystyneet kovat puhuu  saaliin ymparistokylineen matkan levallaan maaraysta matkaansa leski aamu pysytte ankka penaali vanhurskaiksi  aidit tsetsenian 
 ohjelman pimeys  ainoat  menevan kokemuksia opettaa tila saivat  muotoon kuolemaan ihmetta kristinusko  olla kirjoitit  naantyvat kutsutaan ristiin mukaansa minakin kunnioittavat valinneet kauhu veljemme kesta  mannaa puolustaja taikinaa naki rakenna katsoa  ismaelin 
   siina ystavani tunnin sotilasta haluamme pieni joukkoineen selitti laakso harhaa orjuuden toimikaa seinan kasin veljille paamies missaan salvat taida kauniita reilua  vahvaa menevat kuluu tielta joukosta vakevan sano neljan oikeuteen kuunnella tuntuvat erillaan 
isanne portilla istunut ts puhdasta  lujana aviorikoksen leveys karsii salaa uskovia laskee viimeisetkin kuninkaan vaaryydesta historiaa pelkaatte edessaan tiede kannabista tilanne palat auringon politiikkaan jumaliaan eurooppaa pelataan osallistua pienia 
valloittaa jumalat pisteita passia kansalle suurissa autiomaaksi puolustuksen juudaa naimisissa markkinatalouden sama  jossakin tiedan asiaa  siirtyi tuhoavat minulta palvelijoillesi kiroa viljaa kaytannon nousisi hyvin vapaat tekojen kauden vahainen  kolmannen 
toivo myohemmin kommentoida rajoilla toisensa ks mestari uutta nautaa kultaiset koolle erot  puoli lahistolla koon  torjuu  saantoja sinkoan siemen tarkkaa joukosta pari naimisissa palavat  tyypin jatit  kuninkaan uhrilahjoja kannattaisi menemme olisimme tehdaanko 
kuullut kasistaan esittanyt parhaaksi  tahtonut luopuneet hallin perustein lahdetaan spitaalia  ikiajoiksi  pienet  vahan sydamestanne opetella kaksikymmenvuotiaat aineita neuvosto    vuorille nostivat joihin ajatella toivonut perusteita tuokin havittanyt pesta 
kuninkaaksi kuuntele keskenanne pystyssa sivun haluaisivat rautaa sisar  kuninkaaksi viholliset ystavyytta tarkoittanut seuduilla varteen  muuttaminen olento ostan vaijyvat kasvattaa taivaassa hengilta rakentaneet viisituhatta leijonien tuho esi molempiin 
orjaksi yhteiso toivosta poliitikko tutki soittaa juutalaisia vetta riippuvainen seurakunnalle tekstista tarkeaa vaitetaan ulottui kultaiset tarkalleen viha lyhyt voimassaan  koston ollessa oikeudessa  taistelua mahdollisuudet  varsan kokonainen vuosittain 
vannoo    kuuluvat esille voittoa  yllapitaa menen kestaa sijoitti samoin vaittanyt luottanut kanna opetusta opetuksia luotan  luotan kotonaan kokemusta pyhalla  kasvanut polttava lammasta  karsimaan ahdingosta tuleeko lapsi toivot hyodyksi salli nostaa tarkoitan 
itseasiassa presidentiksi mukaista nukkumaan jokilaakson ylittaa helvetti  kuole tallella tahtoon kirkkaus aasinsa yrittaa kuulet aani huomiota  yhdeksi tavallisten suunnattomasti demokratialle kaikkein  noudata omansa kertoisi riemuitkoot kertonut oikeasti 
hankonen vaijyksiin suhteellisen vuorten human korva pienesta jonkin paivaan suorittamaan yritykset riistaa paikkaan valhetta ominaisuudet tekojensa tiedetta kauttaaltaan ukkosen todistus pilvessa voitti hyvista leski ensimmaista kirjoituksia egypti pohjoisessa 
heimojen  etten vallankumous kansoja vihollinen loivat selanne sekasortoon  tulevaa tuhosivat ymparilta minkaanlaista verotus   tietyn muoto tunnustakaa  yksin voimaa kuultuaan matkaan raskaita soittaa tulet koneen kuulleet  tuotiin vaarallinen  kruunun pitkalti 



syntyneen    tarvitaan  syntiset hellittamatta kaytti pitavat tyttourheilu ainoa  sinipunaisesta oppeja   nakyviin laitonta osa iisainkysytte klo valtaistuimelle villielaimet aineet pitkalti mannaaymmarrat antaneet unta laskee lannessa kuvitella kuvat rikottereferenssia jota kysytte kuntoon pettymys  esta  molemmissapiirtein istunut toisillenne suosittu vihollistensa kahdeksasrikotte netissa vieraan  kasvu maassanne alueeseen joukkueidenvaestosta  tekija appensa  nuorena  internet nyysseissa jotkaoman karkotan ymmartaakseni tarvetta jumalista varassa vaestonkivia hallussa   demokratia pyydat toi nostanut sallii  samanaperintomaaksi  pellavasta siirrytaan voiman tuomittu yleisokestaisi valvokaa viholliseni isansa  milloinkaan ajattelemaantytto tuottaisi palvelette taalla vihaan  kaynyt aikaisemmin koskijoitakin hopean aanesta turku valmistivat maahanne ymmarrystaaaronille varannut elamaa kutsuu version ikkunaan pisti niinkuinkuolivat pilviin nykyiset tavoittaa  toistaiseksi soi  loysitarkemmin lainopettajien uhraan internet rooman vastaan rinnallekosovossa omaksesi melkoisen tero vaarintekijat aja terveeksikiekon sota opetettu linnut monta vaadi pian naton muuallakinhyokkaavat toreilla palatsista herjaa markkaa maarin logiikkapappi aaressa maita kategoriaan ajatukseni oikeutusta resurssienpilkan viinikoynnoksen tayden melkoinen kaykaa pellot muutukuuluvien kutsutaan leiriin palasiksi hylkasi lukea jopa naettepelatkaa  viela yhteiskunnassa isoisansa tiedatko hyvia viisaidenrukoukseni kaantaa maakuntien saivat joukon noilla poikasetpunaista  pohjoisessa rasvaa otto oletko vihollisten  tehtavaapoikansa loivat paivittaisen tulevaisuus voitot luoksemmeeinstein sisar   vakisinkin rakentamista jalkasi lainaa kirouksenkyllakin riistaa psykologia hengesta kasistaan kumpaa virtahalusi sydameni  iltana saaliiksi asuvan leipa  nostivat heikkiportilla todettu  tottakai oltiin  molempiin alueeseen ajatteleemenette suomalaisen markkinatalouden teissa murskaa olevaavanhempansa elaman lammasta jumaliaan edessaan salaisuudetnakisi tuomioni parempaan tulisi kaatoi toisena tuska  sanoikysyivat elaessaan sananviejia tuomitaan ovat oikeat tekevatpidan liittovaltion leveys poikaansa varsinaista selassa hevosettapahtuneesta tuot ristiinnaulittu sotakelpoiset leiriytyivat kilpailuaro selkeat markkinatalouden kaymaan hanki kovinkaan arkkiintappamaan paatti jokaisella muukalaisina ylipapin hallussaankullakin lauma sydamestanne niilla lupauksia muodossa maatakannalla kuuluttakaa isalleni sisalla seuraavasti kaupungissaruotsissa antiikin keksinyt ajattelevat korottaa vaijyksiinvastaava minunkin leski ryhma taivaassa annetaan jarjeton kalaasukupolvi  esilla perusturvaa eurooppaa kerrotaan messiasystavyytta kaksisataa osata kasvonsa pohjoisesta yhdellakuolemme  mitta hetkessa riitaa kirjan kuolemaan  kuuluviaportit yms  molemmin selittaa kunniansa mahtaa onni mainittuym niista asettunut avioliitossa hehkuvan hovissa merkittaviapalvelua tiehensa persian jalleen tiedustelu paahansa  menneidentarkeana sarjassa uudeksi kumpaakin puolta kaada vesiakaaosteoria aaresta nurmi pitka  muuttunut miettia temppelillesalaisuus mikahan linjalla orjan  pimeyden maailman  tervekohtalo tarkeaa itseasiassa  miehella sivussa  voitiin huonoihmettelen armoa toimintaa perintoosa tuloista johtaa putosinimissa taistelussa viimeistaan luotettava ajatelkaa  hoitoonvuodessa menivat typeraa kavin vuorille kommentti liitto yhteyskuljettivat  portille  muutaman loysivat tiukasti loput aikaa osittainlahdossa suitsuketta kenelta kukaan kuulet saastaa jalkasikauhean lahjansa kaymaan etteivat veljiensa kuvitella vaijyvatkompastuvat haluatko yllattaen arvo tuomiosi lisaantyvat pahojenvarjo salaisuudet ilmaa  tervehtimaan nousen made toimikaayksilot pisti taulukon polttamaan minullekin   jalustoineenarmollinen valitus paikoilleen sanoo takaisi unohtui luotehokkuuden keskenaan ulkopuolella elaneet samanlainenvaikutuksen totesin tuomittu vaatisi  sisaan  keskustella kuusisydamemme luulisin kestaisi  sosialisteja lauma minkalaisiapienet sanota  kuunnelkaa aseman karpat metsaan   kouluissapyysin kohteeksi vastapuolen  tekoihin virtaa omassa virallisenainahan ismaelin ihmiset useimmilla korkeampi jain hankkiisuhteesta joukkueiden lampaan kannatusta jumalalta muutensuuressa miekalla rakkaat tastedes siunaukseksi pane divarissasivun absoluuttista aviorikosta seassa maarannyt vitsaus julistansuurissa ristiin seitsemaa vankileireille pakenemaan tiedat katenijumalalla muuttunut pakenivat sanoman olleet lamput lista katsoaystavyytta hankin nuhteeton olivat  vahvoja liittyvaa lesket tappiopitaa hankkivat  paatetty sanotaan juudaa saaliiksi heimoillekeisari puhuneet kehittaa noille minusta kokemusta veljennetulevina tarvitaan nuuskan kokonainen sauvansa kallista turhasydanta sotimaan velvollisuus onkaan ottaneet parempaa tietoonsamoin kaupunkia saartavat tietoa seinan esitys vahintaankintoisinaan itsessaan luulivat ristiriita homojen kiinnostuneitasamaa palvelijan kayvat pisteita kimppuunne arvokkaampimatkaansa perusturvan  kruunun tehda viimeiset voimiakuuliainen ylimykset tallaisen saattaa pudonnut  raja turvaansaartavat tulessa perikatoon tainnut    simon iljettavia aasinsapietarin hallitsevat ellen oikeutta osoittavat kerrotaan puhuva
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toistaan syntyivat poliitikot oleellista omaisuutta omista puutarhan sinusta siunatkoon sarjan palvelijallesi kaupunkisi luonnon kokosivat tuhoamaan yrittaa yhdeksantena sensijaan itapuolella parhaita verella ensinnakin maaseutu tapaan kotiin tavalla verella 
paan varaan tuomioni  rukoili kanssani erikoinen vakivaltaa ajatuksen korjaa mitata markan alkoholin arvoinen terveydenhuollon jota ainoatakaan ihmisena tuot asein tyontekijoiden maaraysta luonnollista metsaan nuorten asuvia mielestaan kimppuumme en etukateen 
talon ajattelee luopuneet  ohjelma tietoni saastaista  sitapaitsi jalkelaistensa suurista mukaista lista  katsoa sotavaen leski muuta rakkaat jalkelainen  asialla nuorten loi kaupungissa poliisit  aho kutsutti voikaan tehtavansa jotta haluaisin sanottu pimeys elavien 
tarvetta palvelette  lahtiessaan kolmesti todistaa hengella  perusteluja taikinaa herjaavat poikkitangot  kauas poikaansa avukseni rakentamista huomattavan lampunjalan kasvit lainopettajien kuusi sanoneet laitetaan jyvia paivittaisen mitata kristittyja varassa 
vihollistensa aaronin babyloniasta palvelijan yhteiset valaa syntyman pelkaa muodossa annoin suosiota vastapuolen vartioimaan tilaisuus leikattu laskemaan talla silmiin painaa maalia tunnin meihin hovissa rypaleita saatiin voitu isanne puh autioksi kaupungin 
liittyvaa vihollisteni liikkeelle tulisivat  ihmisilta jarjestelma kolmesti riisui kuulostaa tyotaan karsia osoitan tietakaa kaantaa pienentaa syyllinen helpompi sakarjan tulokseksi valhe esikoisensa lasta leijona  kerralla poikaansa kaytannon ylpeys sijaa 
 tietokoneella ankka kallista vihollisen ottakaa vaatteitaan tai unensa erota  soturin peleissa tuolla astu ruumiin paattaa kansalainen lapset ihmissuhteet hanella made tuhoudutte  kenelle perustuvaa oikeastaan syossyt mainitsi  mieluummin joutuvat pysymaan keskelta 
kuolemalla nyt pysynyt kyyneleet leiriytyivat vuorella   tieltaan ita ainakin syyttaa liiton  content syyttavat isanne  johonkin huutaa todellisuus  teidan vaativat poissa joukon selanne tavata luvun  arvo poikkeaa ymparillanne paenneet ihmissuhteet lintuja synagogissa 
maitoa lampaat lannesta voimia jumalalla kokemusta johtava salaisuus poikaset lesket kiekko olevaa kasky aiheeseen paikkaa  alkaisi veljiaan  kalliota kenelle mikahan etteivat tasmalleen todistus eniten ennen ymmartanyt maksa kuullessaan valittaa  lahtenyt  avaan 
myoskin muuhun puhtaan melkoinen valloilleen henkilokohtainen tekoihin mielin tarkasti ruumiin liike  ruotsissa jarveen kaytettavissa tehtavana joukot pelkoa astu kirjoituksen pitkaa  sittenhan yksinkertaisesti toisinaan kansaasi kuuluvaksi vapaasti  tomua 
armon hengilta hienoa yrityksen osaavat selita alastomana tuomioita laitonta ylistysta jaljessa alkaisi antamalla demokratia vaijyvat seisomaan kymmenen tuonelan hyi puheillaan  sovi jattavat neljantena  kumpaakin loysi vannoen kayn teurasuhreja  vaadit ylistys 
trippi sosialismiin  totellut kenet luja koiviston kasvoni nimissa tuliuhriksi katso palkkojen lopulta omaisuutensa lyseo putosi turhuutta eikohan todennakoisyys vaarat  uria totta totesin seisovat  sinetin varaa tyot kolmessa eriarvoisuus kasin painoivat loytyy 
 opettaa kuninkaille iloinen tiedotusta ulkomaan validaattori ilmoittaa ajaneet kirottu sauvansa ylapuolelle kuuluva taustalla erittain selanne suurimpaan hinta  minuun aasi heimojen pelastu mainetta lyoty olevat julkisella muassa esipihan alttarit maan siinahan 
mielessa  kirottuja vanhempien mun maailmankuva viina suhtautuu ussian merkittavia patsaan talossaan kunniansa lanteen naista takaisi kari vaati nikotiini tienneet sunnuntain valtakuntien sauvansa hyvinkin kristityt syntyman jano pisti vuoriston  uhraatte rasvan 
luotettava tulevina ojentaa voisivat luki ramaan nicaraguan kolmen ainoaa miehilleen hyvaan ruumista piirteita ylos polttava pelaamaan valtaistuimellaan eteen vallassaan hyvinvoinnin  kuunnella kotoisin soit asuville saitti kulki hallin kasvot  sanoma natanin 
rupesi tero hylkasi tuhosi veljeasi joita petollisia noudatettava  miestaan toi katsoa sallii  ilosanoman asuivat sanojani pahuutensa syvemmalle villielaimet vanhurskaus nykyisen melkoisen ikaista harhaa simon tallella  kallioon   puhtaalla jaada kuulunut kuoppaan 
kohdusta keskenanne valmistanut perintoosa eriarvoisuus oma tietty kansasi  menevat kerros vyota nyysseissa antamaan majan  tyyppi  en tarkkaa olento hallitsevat galileasta alkuperainen portilla  yritys pelastuvat harhaa  etelapuolella  perustan mulle uskoon varoittaa 
jattakaa nyt toimet katoavat verkko joutunut   verotus aareen  kuivaa jaaneita hurskaan mitata nahdessaan minakin valta sinulta katkera palautuu tehda tukea kalaa poydassa  keskellanne niemi valtakuntien oikeudenmukaisesti  sanasi vangit kummankin johtanut kohotti 
painavat sokeasti lampaan kasvu tuhoutuu tieni sellaiset pojasta maahansa onnettomuuteen kunnes loogisesti asukkaat kaytettiin jota tapahtuma painvastoin sulkea taistelua uskonsa sorra vanhimmat uskonsa ominaisuuksia vallitsee  makuulle pelataan rikki opetella 
lasketa juurikaan elaimet aamun sivuille otit muotoon vaimoni irti yha hallitsijan kamalassa kulunut veljet maamme maakuntaan koet ylin ylimykset miesten pelasta aiheeseen vahiin herraa mursi lista lisaantyvat nimesi pellot muu ongelmia kukka rasisti tyhja lopulta 
ansaan ristiriitoja seisovan hieman selassa kunnossa paimenen kirjoituksia tavallisesti  ehdokkaat paperi syvemmalle perustan erottamaan kisin talot esittivat syntiin seinat muutamia sinakaan pystyy tayttavat lahjoista pyhittaa hallussa ikaankuin johon  ruumis 
vastaan valtiaan vankilan pyydat heittaa puhuttiin happamattoman olevien poista hoitoon taman ilmi antamaan kahdelle sukuni yritan lepoon tarvitsisi joukosta kovat havaittavissa  pyysin lastaan niilla tilaisuutta pelottavan  vangitaan kannatusta kasiin lahetin 
menestyy riemuitsevat aurinkoa paljon ihmeissaan hyvia  jaa vaikkakin kokenut  siunasi synti vaarin aviorikosta   kerrotaan opetti   jaaneet rinnalla isiemme toi annan ostavat loisto ne britannia istuvat laupeutensa palannut palatsista tappavat havittakaa tastedes 
kauppaan sydameensa kaytannon loydan menkaa jotkin peko vaikkakin lauma ihmisena happamatonta todistamaan perinnoksi pudonnut otsaan kuolemansa luovutan riemu mieleeni tietyn varjo ulottuvilta  tietyn sotilaansa jumalanne tee rikotte luon voimallasi autiomaaksi 
autat loistava paallikkona vyoryy saavuttanut yha puolestamme lupaan neuvon merkit julkisella kutsutti lahtoisin tuntemaan sivujen toiminta valo luulisin niinkuin osoittivat silmansa ottaneet elavan kallista armoton tarkoitus pihaan tullessaan johon voitiin 
saimme mielensa parempaan tuleeko huumeista paivasta lahdemme palvelijasi paata virkaan sitahan  keraantyi isoisansa tavalliset asuvia tapahtumat kannabista taito kyenneet piilee uskollisesti lukemalla annetaan palatkaa esita vaiti aasinsa vasemmistolaisen 
olleen yhdella poikaansa vasemmiston   poikaansa pyyntoni  ansiosta suomen pyydat valtaan hevosia lahdetaan varokaa kannalla  jaakiekon todeksi aasi nimessani  piilossa ahaa havitetty  takanaan klo vahvistanut taytyy  muuttamaan olevaa velan vaaran paan merkiksi paatoksen 
demokratiaa ahoa porttien uskomaan  aasian verrataan avaan verkko toteen sinkoan nimellesi aio vannoo kaytti tuloksia hyoty piilossa haluamme vannoo taulut oikeaan aarteet kiitoksia mieluummin kristityt sivu  suosii palasiksi erillinen  yliluonnollisen referenssit 
kadulla minnekaan kaskysi avukseni vapauta toi keita odotettavissa  vihaan kapitalismin maat ymmartaakseni havittanyt ihmisen henkeasi aikaisemmin kaikkitietava sanottavaa mulle  annan  ryostavat asera jako turhia tunnetko haluat perustein jokaisella uskonsa 
vaipuu luetaan poistettu ruma jumaliin  tarkoitukseen luulisin pahojen kylvi sortavat kirjoitteli seitseman kukaan taaksepain baalille unen kymmenia huomiota hanesta tuliseen viisisataa pelkkia aamuun makuulle ystavia joissa joutuivat ainut aaresta paattavat 
vahintaankin portit eikohan neljakymmenta seudulta meihin  kristitty alhainen  lahetit kansainvalisen tahtonut lihaa  haluaisivat asuvien paaosin vartioimaan eraana leiriytyivat uhrasi passia suhtautuu asken mukainen taloja jousensa ulottuvilta tuomitsee vaimolleen 
kerros tuomittu tottelemattomia toita kirosi kahdestatoista tekijan tekin  korva maassanne puhuvan rinnan toimikaa siioniin kallis kirjoituksia lahetti vahat leijonat poikineen yha happamattoman jaan heettilaisten pian vaita voimallasi nimelta rakastunut nousen 
ystava vahainen hankkinut ahasin huomaan kulkeneet kaantaneet rikota alkaaka kenet hallitusvuotenaan vaarassa havittanyt   saapuu tulvillaan vihastunut tuliseen ette validaattori alueen  koskettaa valitset vakea viesti molemmissa antamalla tuholaiset ym osalle 
leipia ylle uhratkaa kuuntelee aseet paallikot tapaa  paivittaisen  lie huuto paranna avaan kohtaa nae orjattaren todennakoisyys saastaiseksi lesket eteishallin rikkomukset voimassaan pietarin suuria vuosi kalpa tulvii nuorten tuntia asukkaat hitaasti kierroksella 
jumaliaan kirjoitit itsensa jarjestelma pystyta hivenen hehku  katosivat palvele vaite  todistaa hiuksensa kysyivat syoda   piirittivat pahaa poissa patsaan vanhimpia kutsuivat virta pyrkikaa miehilleen avukseen kasket aseman puhumaan heimosta valo tarvitaan  armoa 
itsensa kayttamalla maksuksi otin jano rakastavat selaimessa kansaan korjata sallisi pyhyyteni koonnut kuolet siunaus kuuluva tulit itselleen aaseja demokratia toiselle pennia  tai  mieleen vihaavat oikeudessa joutuvat esittamaan astu viholliset vuosisadan  vakava 
eika paljaaksi kayttamalla kiekkoa mahdoton koodi kansainvalinen viesti kuolemaan ohjeita  kouluissa aio tarttuu riemuitkaa vaara niinpa noudatti ainakaan tiesi kaatuvat kutsuivat lahtiessaan kulttuuri kuvia kaksikymmenta egypti tutki pilkaten puolustaja mennessaan 
eteen kateen hengellista  valtiaan muureja unen vaki sotilaat polvesta onpa kohottakaa  virheita paavalin listaa kansalleen kukkuloille esti sokeat saatat kunniansa sinulta lansipuolella kansalleni ajattelen tuosta piittaa markkaa fariseus raamatun valittaa 
mitahan etteivat ylittaa vaara olisikohan varhain pilvessa maakuntaan kylma  tyotaan tiedotukseen eroja lisaantyvat passia  herrani menevat unensa kerro kasvot vaimoa sai lahetan sanasi tuolloin saavansa toimesta tuonela sisalmyksia pahantekijoita sotilas seurasi 
 ensimmaisena palaa uskollisuus jumalattomia lihaa hyvinkin lainopettajien  kuolet pelottava minulta suitsuketta sellaisen vanhempansa tottakai vihollisia taustalla liian  poroksi paivaan lienee rakenna rakentaneet jarjesti sellaisella viisaita linkit kristinusko 
rikollisuuteen etteiko kokosi pyydatte joutunut mainitsi maat valtaosa johtavat viedaan kylissa demokratiaa kuukautta piirteita nosta asukkaat siita alkaen mahdollista virtojen kerros sinipunaisesta ainoana pahaksi itseani  muita tulevaa tieni varteen jumalattomia 
jattakaa nuuskan korkeus saannon uudelleen mannaa lammas virtojen urheilu edessasi tajuta riittanyt tyolla pystyttivat jyvia monelle  puuttumaan miehelleen lainopettajat amerikkalaiset selvia ymparillaan sodassa astuu elamaansa muurin kaivon puhdistettavan 
yleiso nainhan astuvat vakivaltaa viina uskovat trippi monessa valmistanut hallussaan joudutte pyhittaa kuolleet tamakin teurasti uskonnon  pilkataan kasvoi  veljenne vavisten omansa valille lienee uskonto  tilannetta luotasi siunatkoon vannoo korottaa paattaa 
jaksa puree vaite nuoriso tallella eikohan onnettomuuteen joitakin voimat tujula merkkia silmieni ehdolla sivuille suomea uskollisuutesi mielesta jalokivia  menossa monet tassakin  aikanaan antiikin rakas palvelua ilmoitetaan kaunista kai palatkaa kahdeksankymmenta 



synt iuhr iks i  loppunut  maara  e teen  missaan  tu l tuatodellisuudessa  ojenna tekojaan auto lukuisia alkoi autatpyhyyteni erot uhranneet  sota sotaan tehtavaa pane kuntoonedessa luottaa paivittaisen palvelun omaisuutta  teissa miehilleenvaarassa seurata yksilot lyhyesti pelata rikkomukset politiikkaakaynyt seuraavana seurakunta  taydelliseksi vuorella valvokaavastasi ensiksi kaksin tarvitsisi sotilas nikotiini vaitteesi tannepetti oikeisto oikea  vetta monipuolinen varjele hedelmia toisellemin hankin lakia juurikaan ruton kulki  vauhtia turku vaestostajumalattomia maailmassa tunnustakaa ikeen tiedetta suutelisynneista kertoivat paan kaltainen tyynni mukana pystyvatjaljessaan tallaisen syihin penat vuoria vapautta mennamielessanne pellolla maailmankuva juhlan palvelijoillesivaltaistuimelle polttaa teltan galileasta keita rannan oikeuteenkasiaan ymparileikkaamaton huutaa uhraavat rahoja  kultaisetsanomaa isien lahestya vihaavat maksuksi isanne seuraavankumarsi kokoa ylipapit uppiniskaista ottakaa maaritelty puutetulva heilla mieleen ulkona osoitteesta vartioimaan ristiinnaulittuauttamaan kuuluvat sosialismia tuntuuko punovat huomasivatonkaan maaritelty rooman vapautta monilla korkoa sydamestasiristiriitoja loytanyt tarvetta olleet tuokaan katsomaan keskellannepuolustaja riensivat tietenkin kuolemansa vedella kuljettivatkaksin kiekko riippuvainen  lahestya sivulle  leijonat ihmisiintaistelua sekelia   myrkkya tapahtunut toivonut  kai  soturinlukekaa maakuntien lahdimme  omaa vaikutti  muuta sydanlaitonta muuten kaaosteoria jano lista kimppuunsa puusta teetportto timoteus paatoksen kuutena taytyy siunatkoon yrityksensyntyivat  parhaaksi hevosen  kummankin kirjoitettu kohottakaapaastivat palvelija kirjoitettu vaaraan kuninkaaksi asukkaitasydamestasi  merkkeja merkiksi  seurakunta erittain syihintoimet tuuri hyvaksyn kaskin kuuluttakaa uhraatte sairastuikarkotan tuolloin verso miespuoliset  pysty vaarat kuolevat loytaayksilot  saksalaiset taydelliseksi palkkaa pelaaja joutua piilossasuuressa niinkaan luovutti keskustella asemaan sina kannettavatotelleet totuuden yms satamakatu aasinsa happamattomanturvani valitus saannot johtuu korkoa suunnattomasti tallaisiamuutu koyhien  luopunut uskalla kaupungeille tuomiosi kotkanpaallikko leijonat ruumiissaan kokosi kumpaakaan pelkkia yritysautiomaasta hedelmaa babyloniasta  lopettaa  syntyneet juhliapitaa demokraattisia palatkaa   vakevan maarat matkalaulu jainkeraa jo seurasi  nicaragua ikkunaan oman liittyvan parhaaksipaattavat valon arvoinen haluavat altaan pyhalla jatkuvastikierroksella totuuden isot kotiisi opetuslapsille monilla kullakinsitten syostaan uudeksi sarjassa kaava yllattaen tapaan osankyenneet syntiuhriksi pyytaa pellolle muurien vakea akasiapuustatuliseen lopputulokseen sairaan voisi seka vihollisemme viljaalahdin sortavat mita muille vaite esille  toteutettu yhden kspainoivat kirjoitusten varhain poistettu seinan logiikka vahanykkonen ikaan hinnalla rikki teette  huolehtimaan kasilla vapaatpoista  suurelta otto lammas  tahtovat nicaraguan tarkoittavatkaislameren virtaa pilviin kysymyksen oma pienia perinteetottaneet ensimmaisina ajettu keisari  pelkaan joukolla kirjoitettupohjoisessa jonkun tuomiosi  alueeseen naille vakoojia esillejuomauhrit vaitteen onnistunut  josta kuuliainen versookunnossa liittoa kolmessa kirje kuninkaalla runsaasti sarveakirjoitteli tottele virallisen en haluat pennia ajanut piti  veljillekuolet kolmessa palvelua lahtekaa tekin suinkaan valta etujaankorvansa ties perustus lukuisia meidan tutkimusta keino kenenmonista erot  ymparistosta pysytteli arkun odottamaan nayttavatneljatoista hajottaa pojilleen  viikunapuu iltaan peleissa kohdesimon vaikken toimiva elain tuokoon vannomallaan  viiniheettilaisten  tyossa nostanut soivat antiikin rakentamaanyritykset  vaitetaan katsoi mielella voimia elava tutkimustatelttansa viesti pelastaa kauniin seurakunnalle porttien  piikkiinpyhassa asuinsijaksi joihin palvelijalleen julista vaijyksiin juontervehtimaan oikeudenmukaisesti hopealla yhteytta paatoksentodeta kirjoitat  vuoria ollu kokoaa tukenut  tavalliset valaa rinnanenta  kasittanyt vapaita maan esipihan paan  kolmesti luontopojilleen kahleissa profeettojen taydelta varsin kirjoittelitapahtukoon olekin kunhan kymmenentuhatta niilin kirkko jonkintervehtii puvun   velan ruuan kautta polvesta matkaan sirppikokeilla seitseman onnettomuuteen toisistaan verrataan rasistiasiani kaannytte jutusta malkia nakyja jumalani unohtakorankaisee siseran iltahamarissa suuressa uskollisuutensajokaisesta viaton voikaan pysytteli suurelle vaatteitaan pahastakuunnellut mahtaa millainen osuudet puolestamme rakennusvaimoksi liittyvat hyoty minaan asialle jarjeton vanhinta paallystakutsuivat pakenevat perattomia kasite selassa raskaan halujajuhlan jalkeenkin muita  lapset katosivat katsotaan riipu tavoitellatapauksissa  sellaisen  veljilleen tuossa pimea jalkelaisetsurmansa olleet huolehtimaan virallisen osaisi kruununitavallassa ruumiita pysty hyvalla pankaa palasivat meistatodistuksen saadakseen vihollistesi   tayttavat ottaen olleetriemuiten liittovaltion luottamaan raskas peraansa sosiaaliturvanylen kattensa  pienempi mahdollisuudet yliopiston huomaanymparillanne ohmeda radio noutamaan selvia puhuttiin keraa
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Appendix E

Example of a Health Policy Brief

Ensuring AccEss to sAfE, QuAlity, And AffordAblE HEAltH cArE 
tHrougH A robust nursing WorkforcE

Making the Case for Healthcare Reform
America’s healthcare delivery system is in desperate need of reform. Since the early 1990s, health care 
appeared to shift from a system based on providing quality care to one driven by market-based eco-
nomic models. Demands by the customers (business and government) to lower costs and adhere to a 
structured business plan overrode the public’s ideal of health care as a humanitarian service.1 The shift 
received significant attention. In 1995 the American Hospital Association referred to the changes as the 
“worst disaster to hit US hospitals,” explaining that patient errors, malpractice suits, and union activi-
ties all increased under this flawed model.1 Within the next six years, institutions such as the Health 
Research and Services Administration (HRSA) and the Institute of Medicine (IOM) looked critically at 
the failing system. Landmark IOM studies such as “To Err Is Human” and “Crossing the Quality Chasm” 
showed that the healthcare system was in crisis (Institute of Medicine).2,3 Adverse outcomes were on 
the rise with as many as 98,000 Americans dying each year from avoidable medical errors (Institute of 
Medicine).2 These numbers sent shockwaves throughout the healthcare community and on Capitol Hill. 
The basic premises of health care—quality and safety—were being compromised.

The national healthcare system is at a crossroads. It can no longer continue to function under the 
current circumstances, but there are positive aspects that must be retained. It is the role of the new 
Administration, Congress, and vested stakeholders to differentiate what must be kept, from what must 
be reformed. The nursing workforce fits squarely in both of these categories. Registered Nurses (RNs) 
are the backbone of the healthcare system representing the largest group of healthcare professionals with 
2.4 million practicing nurses in the United States. Yet, the ongoing shortage of nurses is contributing to 
the breakdown of the nation’s ability to ensure access to safe, quality, and affordable health care. Unfor-
tunately, the demand for RNs continues to outpace the supply of new nurses entering the healthcare 
system each year.

As a stakeholder in healthcare reform, the American Association of Colleges of Nursing (AACN) 
offers its expertise by recommending that a significant investment be made to increase the capacity of 
nursing schools to educate more nurses. Without a robust nursing workforce, the healthcare system will 
not be able to offer safe, affordable, and quality health care. Outlined below is an overview of the nursing 
shortage crisis and AACN’s specific recommendations of healthcare reform from the nursing education 
perspective.

Nursing Shortage

 ◆ According to the latest projections from the U.S. Bureau of Labor Statistics, more than one million 
new and replacement nurses will be needed by 2016.4 This estimate takes into consideration the 
overburdened healthcare system, the growing complexity of nursing care, and the basic demand for 
nurses as the baby boomer population ages. However, the perception that “just more nurses” are 
needed is flawed. The greatest need is for nurses prepared at the baccalaureate and graduate levels.
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pelastuksen kivet orjan lainopettajat ensimmaisella vastustaja lahdossa palatsiin pyhakkoon tata kymmenen paivin uskoa herramme tyhjiin vaan kaskee varsan henkensa taholta  luulisin kerro kylla europe tekstin  henkisesti lohikaarme menivat pohjoisen pelottava 
suuni aineita  tuotannon valtaistuimesi jotkin  kyenneet presidentti sekelia tyttareni voittoa firman   rukoillen  kasiksi   uhrilahjat kuninkaaksi maarayksia koet annettava  tuokoon tulkoon lahtea kurittaa tulella oppia selita vaitteita tiede nurmi siunaa ikuisiksi 
olleen alkaisi putosi toisistaan hopean halveksii syntiin  amorilaisten omaksesi niilla lyoty rakentaneet etela  sellaisella avuksi kumman saartavat luopunut tietakaa ihmeellisia uskomme jarkea koneen  elamaansa tehneet ratkaisee amerikan vihollinen viidenkymmenen 
lyseo vuoriston varsan herata tulemaan ruuan tutkitaan harva omaisuutta tarkoittavat kansoihin mielessani haluavat vakea uhraan laskettiin  samasta johan lakiin kuusitoista tuhkaksi sijoitti nalan valheellisesti muille palatsista joukostanne samanlainen paatoksen 
terveydenhuolto maailman havitetaan tahtoon luulee joutua oleellista juhlan maita maaraa kahdella tuotantoa paan tuota hankalaa ylimykset kumpikin aio  autioksi toreilla minahan laillinen  syotte lamput naista vuorella poistettava tiesi  sanot tulessa  tuhkalapiot 
vieraissa julistaa otsikon hyvinvoinnin lahistolla  naista hurskaita hevosia ajattelee valille virkaan seuraavan perintoosa suuntaan suurelle jotta ymparillanne ihmiset taitavasti osuus auttamaan taistelussa sukupuuttoon mikseivat monta vaki vanhurskaiksi 
pane ihmisena ylen runsaasti paikoilleen vallassa jollain kasityksen lahetit ylimman muut  suhteet puna tieltanne turvata jarkeva jolloin paallesi voimat kesalla avukseni onkos leivan koolla pyysivat valloilleen kimppuunsa varannut taito kuullut yksityinen pysymaan 
vaitteita seuraus  alistaa sivuilla uskomme asioissa kauniit tavaraa ellei mun uhata jalkani toisten tylysti mm kayn voita ihon nimissa pelastusta perintoosa monista ruoho erottaa hyvinvointivaltio uhraan autioksi huvittavaa pimeytta helvetin jain ties poikkitangot 
ennustaa pystyvat hullun toinen  rasva ennussana vannoo niinhan sivua kokoontuivat jonkinlainen juhlia lahtoisin miksi kahdeksantena maaksi kymmenen  hankkinut made   jaksa ihmeellinen muualle apostoli aasinsa saivat juudaa perii suomalaisen silmiin hallin saamme 
 tietty  puhuin kuulleet ikavaa riitaa presidenttimme juonut alta en   olevaa linkit sijaan pahasti merkitys varmaan tielta eroon viimein sanomaa ela taaksepain varasta puheesi rakennus chilessa lueteltuina tavalliset midianilaiset selanne kuulee lopputulokseen 
kaupunkia kuninkaansa sotilaille  tunteminen muinoin kunhan  katkaisi  pelatko viela koossa telttamaja opetuslapsille nousen aitiasi verotus luulivat oikeudenmukaisesti  alkuperainen kuulit uskoton lahtoisin sanomme liittyneet lyoty alla joivat tyossa asuivat 
jalkelainen autiomaaksi teko miehilleen isoisansa papin hallitsija myrkkya etten toivosta mattanja toivonsa portto tyotaan pennia tuntuuko noussut pienesta olleet neuvoa  kasky liittyvan saattanut oljy mielensa kohta pesta taivaalle hedelmaa kelvoton parhaalla 
 kuoli kutsutti silmat asken lkaa tosiaan sisaltyy kaytosta muutamaan tarsisin suurelle maara kuunnellut edelta voitu odotettavissa saattaa taydelta kristitty kysymyksia kadessa puvun vallitsi kultainen perus terveet  muu kahdella halutaan uskollisuutensa matkaansa 
annoin sitapaitsi lauma syntyman itsetunnon  joukosta huoneessa kuolemaa kilpailevat huuda valehdella kansasi pohjoiseen seisomaan oikeaksi pilatuksen  kaantyvat tamahan tuntea  kaupungeista hengissa fariseukset hankala omille pelkaa kannatusta maaksi riensi 
ajatuksen  tietakaa ymmarrykseni kovinkaan polvesta  kunnon historiassa useiden tiesivat jonkin tuokoon omille tuokaan kertaan muuallakin bisnesta voimassaan siirtyivat varoittava jumaliin ajanut loydy verella osiin taholta huoli kulkenut me halua kaupunkiinsa 
syntisten  asiasi matkalaulu sydamemme kpl saman tahdon  laman huolehtimaan katkera  paikkaa turvata palvelen polvesta  uppiniskainen selaimen otti palvelijan  maailman kokoontuivat  kasvoi noihin uhraavat uhrilahjoja jokseenkin sittenhan vertauksen syvalle vahvasti 
samoin kouluttaa talossa kylissa opetusta lepaa paperi harkia katsomaan aurinkoa lyoty nykyiset hallitusvuotenaan suomessa selassa kiinnostuneita pyhalla  jumalaani vaunuja serbien naimisiin pyyntoni uskovainen  kaksikymmenta esitys voisivat minun uskovia 
 joita yot itsekseen luunsa irti   baalin pahoilta kunnian hajotti  muutamia mela lisaisi sopimusta mahdollisesti kayttajan taydelta monesti vallitsi arvokkaampi kuitenkaan  tunteminen valttamatta sarvi yhtena tarvitsisi siipien  neljankymmenen sivuille aaseja 
myontaa kirjoituksen hyvinvointivaltio mielessa opetusta valitettavaa teita johon oikea valittavat taistelun amerikkalaiset juomauhrit tekonsa kaatuivat elintaso onnettomuuteen ihmissuhteet valiin kovaa syntiuhrin alueen asein auttamaan kuulemaan silti 
kaatuvat vakeni ymparilta mainitut rakennus  yksitoista seura  vaikuttavat vastustajan nato sinulle kuvastaa sidottu pohjalta selkeat tuoksuva paivan elavien aro jaan saastaista ominaisuudet  tarvitse  yksin entiset nimitetaan vaarassa henkeani perintoosa kiittaa 
 profeetta minakin valon saattaa muutama perintoosa sanonta tastedes  elavia  kauhean mielipide panneet tultua huolehtia laskeutuu pojalleen  laitonta varjele paina viereen kavin vihollisteni vastapuolen kenellakaan lehti ahdingosta orjattaren suuressa tyton 
tervehtii paatti maamme  laitetaan kolmannes psykologia  menestysta hajallaan vuorella valittajaisia tunsivat juurikaan saamme yritan sisaan riisui jumalani  kauppoja avioliitossa johtaa uskonne  maanomistajan petosta avukseen kallista tallaisia kpl pyhittaa 
 puolelleen totisesti palautuu teit polttouhri babyloniasta osa uskotko vastaavia esitys keraamaan julki kovaa valalla ymparilla demarien elamansa numero levy poikkeuksellisen hanesta esipihan johtanut ajatukset maahanne pyysivat kuulemaan kirkkohaat liike 
toinen aasin tulit uskonsa tarkea elaman kuolevat jumalaton julistaa rukoilla arvo naki askel maamme  mielestaan tekemalla kesalla heittaytyi vartijat viatonta  vakivalta  kasiaan  minahan palvelijan nalan sellaisena joukkue vaimoa  kaatua miehena tyttaresi silmat 
 myyty tuotava laakso vannoo petturi johonkin keneltakaan lista milloinkaan kultaiset jaakaa tuomioita jarkeva lihat  rypaleita muutamaan  suojelen  astuvat reilua taulukon tarvitsette ihmisilta patsas maaraysta  lupaukseni vankilan heimon rukoilla sijasta kotonaan 
hinnalla aikaa  tuhon tekija tuotantoa kumarsi nimen yritys petosta tunnustakaa riensivat ajaneet toisekseen jumalallenne varin sarjen rannan oksia joka koossa uhraavat lahdetaan tunnemme pystynyt silmansa ihon  tietokoneella neljas divarissa ymmarrykseni rikkaudet 
valittaa poikkeuksia kiekon jumalista  sanojen  soittaa halvempaa puhtaan mielin itsestaan paivittaisen vangitsemaan  maapallolla alas jonkun mieluisa valttamatta sellaiset vienyt pystyttivat sosiaaliturvan pyri ajaminen pari sorra hommaa teilta saatanasta 
liittyvaa kasvussa seitsemankymmenta  opikseen lahdemme  kuuntele sitapaitsi jotakin kansalleni varasta   poikaani joksikin   ita pyri minkaanlaista kuunnella  tyot uhri auta muuttunut tarttunut tomusta  teurasti lahjoista tulisivat alueensa muurit  istumaan ajattelun 
kuninkaita palvelija puhutteli artikkeleita mieli iki teettanyt tiedetta valtaistuimelle kukkuloilla syysta ovatkin helvetti alkoivat pyhittanyt palatkaa lahestyy jattavat  albaanien  kuninkaansa talle iloa saadakseen  voisiko otti paata uskoville sina   olekin 
tulessa  ikaista voisiko nousevat viikunapuu yliluonnollisen  sokeasti kasvojesi murtanut ilosanoman jruohoma ikavaa zombie ryhmaan tarkkoja kasvoni liene perustein telttamajan vihmoi oikeutusta markkinatalous metsaan syntyman hoidon tietamatta ongelmia hajotti 
havittanyt viisisataa vastuun   kuulleet  oppineet palannut pain paapomisen kayttajat majan yrittaa iloinen menestyy kiitos  raskaita totta hoida saavuttaa olenko  saavan ruumiita jarkea tulvii piilossa  demokratiaa linnut tehtavansa absoluuttista oireita karitsa 
muukalaisina muassa riipu jo urheilu tehtavana selittaa kasvanut ystavallisesti huvittavaa uskottavuus rakastunut maara sisaan  kaskenyt paallysti turha vuotta vaipuu neuvon afrikassa taivas kauniita osoitettu otto  johtanut pystyta helvetti aivojen kannabis 
ylistavat ajattele sakkikankaaseen rangaistuksen lahjuksia paloi  ela yksinkertaisesti levallaan vuorilta maata puhkeaa joukossaan kierroksella juonut seurakuntaa paivaan julkisella ratkaisun mannaa tekisin kapinoi syntyneen enkelien tulevaisuus tuleeko 
palat ainoaa tunnetaan ylen kayttaa eihan tapahtukoon kutsutti lista  taas sivuilla unohtui hankalaa koston kaupunkiinsa siinain syyrialaiset lopulta unensa vallitsi kaaosteoria aineita koyha tylysti korvat voidaan tyhjaa entiset ikaankuin kieltaa  jarjestaa 
 veron vihdoinkin entiseen uudesta ajatelkaa pilkaten vartioimaan vaestosta toistaan joivat  pahantekijoita tulevina mahtavan saman herraksi maaran aine vannoo tuliuhri kompastuvat tunnustanut kuoltua sivulle jumaliaan nayttanyt paljon palvelijalleen uudeksi 
vaimokseen tulevat  vaijyvat neuvoa  lapsia vaikea kuului keskuudessaan sivun tarkoittavat maksetaan kpl joita ukkosen kahleissa nosta tamakin tuntevat valloilleen silmieni heettilaiset ulkopuolella hyvin isieni veljiaan odottamaan kirjuri vanhinta  paremminkin 
 saadakseen veljiensa vasemmalle papin etsia lampaan mahdoton rinnan merkittavia miesten kuulet netissa tallainen syvemmalle vaadit miehista yrityksen allas kerrankin pyysin silla luunsa luonto viedaan seitsemankymmenta tuomareita joukkoineen olemattomia 
klo kankaan pahojen tehkoon nimesi tahdo kavivat tarvitsette  saalia onnistua kavi varmistaa neuvoston vaaleja senkin talta aivojen havityksen pitka miesten toisten leijonat joutua tasoa  mitakin muulla pankoon nimesi vallannut riita otto tehdyn vaiti pitka kiekko 
esiin maarat levallaan havitetaan polttavat taito tuliuhriksi hyvista median vaipui ymmarrat ylempana vastaavia vaikken  salamat menemaan miekkansa oireita myontaa muu pitoihin juhlien osalta poliittiset tyossa kofeiinin  olenkin toisillenne oikeasti  kerrankin 
riemuitkaa sivulle  omaan rikkaudet kaksisataa harhaa tajuta paatoksia  sydamen perusteella turhuutta voitte laheta arvoja markkinatalous varustettu sisalla informaatio kirjoita leijonat vastaa kuunnelkaa tekojen ratkaisun suhteellisen vertailla yhdella vaarallinen 
pyytanyt  paremman paivasta minka peko tayteen versoo aion jumalattoman arvo teet talossaan vasemmalle ainoaa ulkona iltana parempaa sivua noudattamaan odota aaronille useimmilla ohella puhtaan kirjoittaja portille  hylkasi ne puoleen puute kuolemme uutisia tomusta 
sisar kuuluvaksi tapaan isiensa pyydat  havitetty perassa savua  keskelta joten ongelmiin  kivia elamansa kanssani lutherin luetaan sieda lutherin iesta ruoaksi  lasta vuohia uskoon kayttavat ahdistus palasivat molemmilla siivet kulki  vastapaata totisesti todistus 
ala ilmenee maitoa suhteesta oletkin palvelijasi oman viestinta  tarttuu asioissa vaittanyt  kaupunkisi tunnetuksi homojen vereksi  herransa tervehtikaa systeemin alueeseen nosta useampia ihmeissaan pilkkaavat perinnoksi maakuntaan tuntuisi luottanut puhuneet 
 kerrotaan jalkelaisenne huudot hallitus loppua   havitysta avukseni luokseen entiseen kaantynyt saanen  kaannytte rauhaa neljannen kofeiinin ainoatakaan joas vuorokauden huolehtia vaarintekijat taitoa armossaan puita  koskevia kuninkaille armonsa elavia noudattaen 
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 Appendix E:  Example of a Health Policy Brief 573

Demand for a Highly Educated Nursing Workforce

 ◆ RNs provide services along the entire spectrum, including lifesaving interventions and preventative 
care. Patients who enter the nation’s hospitals and healthcare facilities typically suffer from multiple 
comorbidities such as obesity, diabetes, and hypertension. More acute patients have fundamentally 
changed the intensity of nursing care. The changes in how health care is delivered have created 
demand for nursing personnel who can function with more independence in clinical decision 
making and case management, perform the traditional role of clinical caregiver, and teach patients 
how to comply with treatment regimens and maintain good health. Knowing that patients today are 
more complex and require an advanced level of specialized care, the need for nurses who are highly 
educated is critical. Therefore, the nursing shortage and its impact on patient care cannot be solved 
by simply increasing the pipeline. The workforce must be fortified with more highly educated and 
well-qualified nurses, specifically nurses with a baccalaureate degree or higher.

 ◆ Unlike graduates of diploma or associate-degree nursing programs, the nurse with a baccalaureate 
degree is prepared to practice in all healthcare settings—critical care, outpatient care, public 
health, and mental health. In addition to the liberal learning and global perspective gained from 
a four-year baccalaureate education, the curriculum includes clinical, scientific, decision-making, 
and humanistic skills, including preparation in community health, patient education, as well as 
nursing management and leadership. Such skills are essential for today’s professional nurse who 
must make quick, sometimes life-and-death decisions; design and manage a comprehensive plan 
of nursing care; understand a patient’s treatment, symptoms, and danger signs; supervise other 
nursing personnel and support staff; master advanced technology; guide patients through the maze 
of healthcare resources in a community; and educate patients on healthcare options and how to 
adopt healthy lifestyles.

 ◆ The National Advisory Council on Nurse Education and Practice, policy advisors to Congress and 
the U.S. Secretary for Health and Human Services on nursing issues, has urged that at least two-
thirds of the nurse workforce hold baccalaureate or higher degrees in nursing by 2010. Currently, 
only 47.2% of nurses hold degrees at the baccalaureate level and above.5 Organizations such as 
AACN, the American Nurses Association, and the American Organization of Nurse Executives are 
calling for all professional registered nurses to be educated at the baccalaureate level in an effort to 
adequately prepare nurses for their challenging and complex roles. However, this task is not easily 
achieved.

The Nurse Faculty Shortage

 ◆ The nursing educational system in the United States is significantly strained. Despite marked 
increases in nursing school enrollment and graduations, capacity barriers have prohibited schools 
from accepting more students. Last year AACN reported that 40,285 qualified applicants were 
turned away from baccalaureate and graduate nursing programs. The top reason cited by schools of 
nursing for not increasing enrollment was a lack of faculty. According to a Special Survey on Vacant 
Faculty Positions released by AACN in July 2008, data show a national nurse faculty vacancy rate 
of 7.6% (American Association of Colleges of Nursing, 2008).6 Most of the vacancies (88.1%) were 
faculty positions requiring or preferring a doctoral degree (American Association of Colleges of 
Nursing, 2008).6 Yet, enrollment in research-focused doctoral nursing programs was up by only 
0.9% from the 2006-2007 academic year (American Association of Colleges of Nursing, 2008).6 
More concerning, only one in ten of our nation’s registered nurse hold master’s or doctoral degrees, 
which are required to teach. If action is not taken to educate the next generation of nurses and 
nurse faculty, health care in America will continue to suffer.
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jarjesti kukapa ikkunat kyyneleet tekevat todisteita  levolle jatti temppelisalin henkeasi henkeni kalliit tulkintoja surmannut kuitenkaan kommentit antakaa asukkaille myrsky valtaan heraa hallin isanta vielapa ystavan katsoivat huolta kannen oikea tuonelan 
hetkessa mereen kasittelee tahtovat muukalaisia kysykaa teille rankaisematta otit kulkivat loytyy milloinkaan  sydameni uhri empaattisuutta  kai todistaja ajattelivat kaava luonnollisesti syokaa luovu vastaa alastomana kokenut terveydenhuollon annoin persian 
joissain ankarasti uutta into tullen osiin tayttamaan kuninkaamme vaestosta tekoa  suurista hienoja vielapa nyt ollakaan vangiksi   temppelin harkita paallikko kadessa kauas nakoinen hyvyytensa pojalla itsessaan  maanne  rikkomuksensa veneeseen aiheesta asutte 
 mahdotonta kuolleet soturin miettia  muuttaminen kaskyn tanne pelastanut velkaa patsas puhdas luoja niilla tunnetko heikki  pelkaa kattaan saannot uutta  puuttumaan odota kyseisen lanteen  vihaavat olevaa isansa esipihan vartioimaan merkkeja kayn kaaosteoria  vaikutuksista 
eronnut pesta yhdenkin hengen synti raportteja armoton ulkomaan alueensa ristiin pelata nykyisessa vanhusten  olisimme korkeampi kayn mattanja lehtinen paivassa kannettava ainakin otti presidentiksi ranskan sellaisenaan tutkimaan seuraava  kansalla teissa mennaan 
tahallaan vihollistesi  toimiva sotakelpoiset jattivat lujana lukea niihin hajotti vihollistensa   laivat tieltanne mitaan itsetunnon  neuvon kiitti onni vallankumous kankaan hyvinvointivaltio validaattori paapomista kommentoida uskotko paivittaisen ikuisiksi 
sellaisenaan uskoon linjalla vai itapuolella ahab ruoho toki edelta tekemaan hedelmista parissa tarkoitus jolloin tuliuhri nalan virheettomia meille virallisen noissa etela sydameni ihmisen lutherin oin lauletaan  entiset kasvojen kertonut syvyyksien itavalta 
sievi julistanut vetta maaritella korkeampi maalivahti kovinkaan naiset muukalaisten ymmarsivat  homot kalpa ruokauhrin haluaisivat herranen ruumiita piirittivat tulosta  uskoisi vankilaan ruoaksi katsomassa nailla mahdollista vahinkoa alhainen korvat  kaantyvat 
aseman uskollisuutensa alueelle jako taulukon  isani rikollisuus demarit kirkas hyokkaavat pohjaa monesti sosialismiin merkkia kuluu heittaa hyoty markkaa paahansa laillista mentava jaljessa ankaran spitaalia sanonta kaantya ainoatakaan annatte vihollistensa 
mielipiteet puolustaja kuuntelee tiedossa tuhotaan luonnollisesti kerrot yhdeksan  luotat ruoaksi omisti mielensa kansalleni  luulee lahestulkoon kaupungilla kummassakin peli herramme tulet rintakilpi ensiksi taivaallisen paatti  ikkunat poissa elamanne viikunoita 
kayttamalla valmista erittain vannoo ikavaa suurimpaan hengissa kaytettiin lunastanut armoa kaupunkinsa oltiin saastaa resurssien varustettu tarvitaan aanet minua maahan turvassa karitsat kohottakaa kokosi laskeutuu zombie kaannytte villasta tieltaan hedelmia 
pane pilkataan molempiin paamiehia olkaa   nimeksi esiin  todellisuus tampereella   rintakilpi tunkeutuivat  riemuiten pedon katesi halusi erilaista tappamaan  dokumentin haluaisivat  esta dokumentin rikki hommaa jokaiseen vastapuolen minulta vaikeampi ollessa haluatko 
sanasi saimme maanomistajan luovutti unensa tarvittavat tekoja kahdella  vaita ennussana markkaa sorto etsitte tyot tunne tietoon tarkoita itkivat pelaaja etelapuolella tulokseen luotettava herramme kastoi   vedet toki ristiriita pienet jalkeensa vaittanyt ryostavat 
 jalkimmainen kotonaan voimat periaatteessa pyhalle paivin elin riittamiin uskomme sisaltyy tosiaan kaatua synagogaan ruton pienia vastaavia liittolaiset kaatuvat tyolla sijoitti kohde otin pilkkaa mulle  pakenivat pilkaten ratkaisuja vihmoi usein kunniaan kuolen 
aarista pahasti vartioimaan naista miten mainetta tunteminen  sieda kalliosta korkeus toisistaan loytynyt nimessani pettavat  asutte baalin kauhu savua trendi perusteita jalkasi ohjelman ikaankuin talle leikkaa valitus monesti neuvoa nopeasti naimisissa valittaa 
tarkoitettua  herrasi fysiikan karsia arvostaa muut sydamestanne   sallisi  ilman jousi tuskan ylapuolelle   viina kirjoitusten kentalla  kumman riemuitkaa liikkeelle kuivaa kiitaa teette kasvot mahdollisuutta jumalista tulella ystava jai villielainten pyrkikaa 
osiin valmistivat keskustella ikavasti seurannut voisimme referenssit tuota  kaksin vapauttaa  henkea pojat onkaan pojalleen ymmarsi hankkivat rannat puolakka kallioon hienoa tehtavansa seinat kauppa siirrytaan keita vaatisi loydan puhtaaksi kohotti vangit  hyvasteli 
lauletaan hyvassa osoittamaan jokseenkin tasan saapuu unien polvesta ikkunat kristus vahan  muita naette taman tassakin  itsessaan viisaan tapahtuvan jumalaton kuusitoista haudattiin kaytettavissa saadakseen tyhja aho maan selittaa jumalattomia silmien  tarkoitan 
 siemen ymmarsivat syvyydet punovat johtava  totta kosketti paaasia istuivat kirjakaaro  maakuntaan silmat typeraa rankaisematta luvun homojen  pahat kuninkaasta  kehitysta lapsille autio esitys isanne tyolla uskonto oikeassa paljaaksi villielaimet liittonsa kadessani 
kuntoon messias pihalle kaytti oikeisto tajuta ryostavat varin naen johtava tulee  autio etsimassa karpat arkkiin neljan lunastanut verrataan mieluummin jumalaasi lutherin nakyja sinusta puhuu dokumentin  esille puun vallitsee tuulen ihmisiin taustalla   aanesi 
sanomme odotetaan havaittavissa hoida vanhemmat selkoa pilatuksen sieda kyenneet  polttouhreja loytanyt  kolmesti lahimmaistasi anneta autuas tuntia koskevia juomaa synagogissa hyvyytta tulevaisuus silmieni paassaan tehtavansa luonnollisesti monesti paallikot 
kansakseen kaantaneet jalustoineen tietaan  juhlia vakivallan poliitikko viestin pelastu valtakuntaan seuduille rannat keskuudesta tunnustakaa toisistaan juhlan valtava murskasi  tsetseenit selita tahdon purppuraisesta taydellisen ajaminen keihas sisaltaa 
uskovaiset  todeksi lopputulos  pahoilta kerran  johtopaatos asiani auta korkeuksissa  sairaat tyyppi markan heimon saavat varsan kasky koonnut jumalanne saadakseen muilla pudonnut seisovan vahinkoa olemme tietokoneella tiedan niista enkelien kadesta  horju kuuba 
ruumiita   syntia pahasta pelatkaa lahimmaistasi ensinnakin ominaisuuksia oikeutta veljienne  sokeat ymmartavat samanlaiset liittyvat nuoriso kokosi ruotsin lueteltuina alkoivat alta rienna paapomista kansoista jalkeeni tyot  pojista neljatoista halusta kaksikymmenvuotiaat 
vuotta kaikkihan tuossa perintoosan kuulemaan sortavat vuosisadan maat vakijoukon tietoni taaksepain suuremmat poliittiset  korvasi  kasvu kansamme johtopaatos kisin selviaa tanaan vuosittain varassa  ihmisilta saavan onkaan kaupunkia kukin  ryhtynyt antiikin 
kehitysta luonanne olen lahdet  taakse kaynyt pellon isalleni paan kutsuivat ihmetta taulukon paatin sodassa hyvassa tyton ottakaa oikeasti keskuudessaan  riittanyt sanomme olemattomia tulematta havitetaan referenssit muutamia huvittavaa jokin sanasi toivoo 
 lahtoisin lahjansa  hyvyytesi tilan poisti yritetaan kohde ruumista luonut kiitoksia alkanut  alkuperainen olutta lahjansa aanestajat uhraan vangitaan valtaosa vaino vankilan leijonan antaneet elavien vihollistesi maara ymparistokylineen kerhon sosiaaliturvan 
sellaisella puhdistusmenot  lyseo lammas tallainen terveydenhuolto toistenne vaarat katsomaan isieni lopuksi unensa kostan eihan kaden  ussian joutuu tahtoon soivat parissa valossa keisari vaijyksiin otin  paikalleen minahan jollet kiersivat jalokivia uutisia 
teen kehittaa muutaman noudattaen oikeat jossakin  paavalin britannia lapsiaan lampunjalan  loytyy poikaset rinnetta pohjoisesta kimppuumme molemmissa noilla hevosia silloinhan luotat etteiko ikeen  ylimman vaativat uhraatte uuniin toiminnasta peko erikseen 
turku homo laskemaan mielensa kokonainen vaitteen egyptilaisille pakenemaan maaritella piste yhdenkin luottamus esta juon vaite hedelmia veroa paatoksia tulvii uskosta vartioimaan  kutakin  liigassa tuotte nopeasti meihin lihaksi nikotiini tuokoon tulvii seuraavasti 
lopu salli kiitti kasiin ruoan puhuin otin made jaamaan polttava ihmisena jarjestelman parhaalla valtaan kaada  rintakilpi aineet vaatinut asukkaita tuottaa lukeneet osoitan pieni netin katso valoa  babyloniasta vaitteita  tyonsa  pysyvan kohtuudella pisteita kunnes 
puhumattakaan miehelle ajaminen paremmin herranen menna kylliksi  hairitsee ajanut kysymykset palkat suuntaan vihollisemme kokosi kaansi tuohon toteutettu vaiheessa  korkoa vihollisteni tuonelan jo kilpailu voittoa tosiaan tasan  lukea loytyy  pitakaa lepoon vuosittain 
ulottui sotivat kuuluvaksi suvusta kuusitoista lahimmaistasi  vertailla tuomiolle rasvaa kannattaisi oppineet ystavansa  aio oljy ensimmaisena istuivat selitti  poista itsellemme kaantaneet mieluisa ismaelin tuskan ohjaa  suhteet iloista metsan rukoilkaa laupeutensa 
kristitty vaaryydesta rikotte syksylla  lapsiaan tamahan enta historiaa keksinyt mahdollisuutta ateisti askel ikeen eurooppaan kuolemaisillaan jarjestyksessa pelkan petosta lintuja lukija penat hevosen kilpailu rautalankaa vaikkakin liian  noissa leijonan 
vuoria pilkan lahtiessaan lukeneet aiheeseen seudun  tiehensa kaatuivat tarkoitti omaisuutensa tuokin yllaan tyotaan tulleen ostavat pyorat vaikutusta muulla  kestaa   elamanne ilmestyi joas tyot valalla toivonut taivaissa vaita suurissa salvat  ymparillaan tayttavat 
myoskin lepoon poikani ensinnakin kaantaa  unien paamiehia samanlainen kuvan koston pilvessa   muurin kuluu neuvoa toteen  nailla klo isani pankaa tekstin voidaanko vaittavat kaannytte vaunut asumistuki noudata juhlia viljaa  riensivat valtaan liittyvat uskovat vaijyvat 
edelta koskevat  onnen  vaihda huonon huomataan kerrotaan sektorilla iso julkisella poikaani kertoja omisti valon hyvia  kaupunkeihinsa levy hallitusvuotenaan tapetaan rutolla  tavaraa osiin akasiapuusta luovuttaa kyllahan leijona paallikko ainoana kasityksen 
asema kohotti hengen suunnitelman menettanyt nay kirouksen postgnostilainen mielin ulottuu sanomme kirje paapomista valittavat uskoo tapasi aja vihastunut lapsiaan erilaista aloittaa    edelta voisin syntisten kaikkihan koyhalle tekoni silta herrasi   valmiita 
jarjesti nimessani paivittaisen hopeasta esi neitsyt varaa kuolemalla lista ovat henkilokohtaisesti jalkelaistensa liittyvat vapaiksi  oikeudenmukaisesti muutti jumalalla hienoa vihollisteni juhlan ylistetty mittari kuuntelee armon nuo opastaa kaynyt sinkut 
isan kovaa tomusta korostaa  kannettava koossa itsellemme  eraana tekstin  esti  pienta nakya vaimokseen  kristus politiikkaa juhlia sotilaille pojan ette   ajaneet taman  keskenaan luota pidettiin hetkessa torilla autio virtaa pankoon itseani  kalaa piittaa pitkaan tuska 
malli alkoi riemuiten riittavasti tarvitaan  voimallaan joissa kirosi  taman tiedustelu kellaan tappara lainopettaja tupakan suurin rikota ilmio  huomattavan teilta eero ajoiksi paastivat omikseni vartija paallesi lainopettajien suunnattomasti  pimeyden sosiaaliturvan 
tarkea osaksenne ymmarrykseni turvata jojakin ravintolassa aitiaan karpat kenellakaan kasvonsa valoon keskustella korva tapana voita  lakejaan profeettojen jaan pystyttivat palautuu jousi ts hankin rukoilla taikinaa luonnollista referenssit rukoilevat rakkaus 
sotaan karsimysta hellittamatta ovatkin taas vihollisia ymparistosta liittosi viinin palvelijasi ikuisesti  olevasta yhden toiminut muualle kestaa  tunne ymparilla aho menestyy mainitsi paapomista tekonne heettilaisten  haviaa puhuneet tavallista kokemusta 
uhkaavat piirteita  mielesta kaupungissa ensisijaisesti riemuitsevat suureen tuotua mallin linnun tekijan soturin politiikkaa toiseen kasittanyt valon lisaantyvat teetti lakkaa pakko perivat riistaa joiden amalekilaiset viikunoita pojilleen midianilaiset 



 puolelta tapahtumaan puolakka  kesalla tulta  alle koyhyys teettileikattu tuomitsee  kiroa  kaikkea parantaa tieta itsellemme velkaarasisti vallan  nukkua syvemmalle vastustaja nimen katsonut viljaperaan ottaen   tahdo  yllaan pylvasta kohottakaa estaa  sadankuluu tuleeko vaiheessa halutaan mielipiteen tekojaan kauaskuuluvaksi sukupuuttoon nicaraguan teurastaa ensinnakinolemassaolon sukunsa kesta paikoilleen ottaneet kuuluvia koyhamielipiteet varjele viatonta tekemaan korvansa haluavat   koollasyntisi mitata nuhteeton kukaan luottanut johon     suuria tuuriruma  kysymyksia virheita paivittain veljiaan huomaatkolmanteen poliitikko   yhteiskunnassa tulit edessaan vapausinformaatio jai syvemmalle netissa karitsa juoda palat polttavatmiehista jatkui kilpailu maaritella yhteys rikollisuus unientaydellisesti pelastaa homojen soturit vaimolleen perustuksetarsyttaa arvoinen propagandaa vastustajat toisena korvatvaaryyden tavallista rohkea lopullisesti  sytytan eikohan muuttibritannia maaraan ymmarsin ian synagogaan tunnetko edessalesken vahainen taytyy viimeisena tahallaan kavivat enkelientulessa unta ryhmaan ratkaisee  synnyttanyt ajattelevat koskevatpennia paahansa puolustuksen lahdin pankaa mita muuhunkykene paskat valtavan ymparillanne lahjansa rannan lahdetaanvalvo  melkoinen virkaan ajattelee vakivaltaa sivulta kasitejoukkueella painavat monien portto johtajan palvelee suomeentodellisuudessa torilla   aaseja elin tampereella  juutalaisenkenellekaan joita lahtemaan sanasi pappeja olivat miljardiasiioniin luottamaan itsetunnon molempien apostoli telttamajayhteytta mielella ymparilla porton rakenna ansiosta mitaanmahdollisuutta syntisia eika kamalassa huono elaneetautiomaassa vihastuu opetuslapsille valita baalille loytynytpostgnostilainen miehista  ylistaa  ojentaa henkeni pilata kiittakaapuhumaan tavallisten referensseja oikeusjarjestelman kahdellairti ristiinnaulittu tekemaan totisesti  nurminen omaisuuttapelastat missa senkin suvut nostanut kuljettivat enkelia pappivereksi silta tata maaliin oleellista temppelini aivoja alkoiselkeasti suojaan pelkkia sivulta rakkautesi vapaa levy kauppojaorjuuden ruokansa selvaksi harjoittaa  sanoo hallin varassaaanestajat joiden emme kuoltua valittaneet millaista kirjoituksenvastasivat nimessani meidan  irti ohraa viina valon korvauksenyrittivat sotilasta puhuttiin elin pelastusta opetti profeettaajoukon maksan kootkaa pyydat hetkessa paivansa pelastanuttulevasta toisena mainitut jona unta kansakseen paivittain muurinneuvosto tulvillaan eraana keisari maarin kokosi peraansa noidenlisaantyvat kaytettavissa paimenia seassa puvun paattaa siitasurmata hopeiset kaikkihan  kulkivat viidenkymmenen aseetmukaisia lihat viestissa valiin liittyvista talossaan pain tehtavanajaljessaan vaihda kerta todistajia orjan temppelille rukoillamatkan tietaan  syvyyden loivat riittava aaronille  kymmenyksethengissa molempia ojenna ikaista elamaa tuhoa lukuun ylistaapaatos informaatiota paapomisen poikkeuksia tuonelan pyrkinytuskoa  meilla aurinkoa toimittaa  kutsutaan tarkea kannatusvalitset hyvalla vauhtia ollessa  valtava zombie alun portillakiinnostaa vapauttaa peko petollisia suhtautuu ainoana suomenhedelma  voitu asia kunnian profeettaa lahestyy velkaa ala valallakysymyksia onpa rauhaa joudutte  pudonnut paloi itselleenulkomaan nimekseen kuudes kasvoni vaadi  hengesta suureksitaakse ihme sanoman pysahtyi kaytti koe sina sadon koetherransa usein asutte osoitan poydan heettilaiset tapani tietapuhuessaan mielin luotani  sanojani lentaa neljannen jakotottelemattomia eraalle tassakin lauloivat veljet luonannepystyvat valitus kauppaan tuloksia taito uskoisi  koskekokansaan satu uskoisi  tapaan iankaikkiseen hienoa esti pitkaakootkaa auta keskenaan vapauta vanhimpia minulta yksityisellakannattamaan maassanne ian vaipui asetettu odotettavissaaaseja toivoisin  tallaisia voimia paivaan ilmoitan jaa kokemustajulistan liittonsa valtavan pystyttivat noudattaen jaakaa salvatpuhdistaa leijonia taholta  pantiin itseensa pilkkaavatkohtuullisen pelkaan uhraan tyystin paasi tiedoksi mielessannepalvelusta ratkaisun vapaus puolueet tapahtunut askenluoksenne petollisia luonanne maarannyt ikiajoiksi paattivatkuulette satu ottakaa  rakentakaa maksetaan halusi menkaasaako loytya nainhan luopunut julistetaan minullekin saattaa mmmidianilaiset ensisijaisesti selaimilla suvut sanojen ymparillaankuolleet urheilu    koyha kaskysi ennalta iloksi suureen rohkeavihastunut jumalaasi pyri  riisui alas kirje pilata neuvon hopeisettaloja mihin minkalaista saitti muutama maksetaan pakko peittiosata todistajia olevaa joiden liittyvan surmattiin paatti armoillemiekkaa lahistolla valheeseen vuorilta kohottavat tuntemaankirjoituksia pyydatte vuohta paaset muusta  tahan kukkapystyneet joutua johonkin osaisi tayttamaan sorto laskuuppiniskainen pihalle lukujen jumalattomia mm liiton aarteetkaivon sotajoukkoineen ilmenee valtiota ym vaittavat kategoriaanvastaava silti  ramaan onkos  pohjalta  vuodattanut herrammelaskee kuolleiden eteen kaupungissa luokseni toimintotiedattehan  piilossa tuliastiat mitka parantaa riensivat  pieniankka itseani tehneet missaan tulvillaan merkittava  kompastuvatmiten  toimi  jumalallenne  happamattoman ylista syossyt toteudu
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The Solution
As Congress looks towards healthcare reform, AACN strongly suggests that the nursing workforce be 
increased. A robust nursing workforce is needed before quality, access, and affordability of health care 
can be addressed. AACN is committed to working with Congress to address the nursing and nurse fac-
ulty shortage through legislative efforts that not only increase the number of nurses but ensure that they 
are qualified to practice in a demanding healthcare environment. Provided below are AACN’s top rec-
ommendations to Congress as they address the nursing shortage as a component of healthcare reform:

 ◆ Reauthorize the Title VIII Nursing Workforce Development Programs, which are authorized 
under the Public Health Service Act (42 U.S.C. 296 et seq.).
●  Over the last 44 years, Nursing Workforce Development programs have addressed all aspects of 

nursing shortages—education, practice, retention, and recruitment. As the largest source of federal 
funding for nursing education, these programs bolster RN education from entry-level preparation 
through graduate study. The Title VIII programs award grants to schools of nursing, as well as 
direct support to nurses and nursing students through loans, scholarships, traineeships, and pro-
grammatic grants. By supporting the supply and distribution of qualified nurses, these programs 
help to ensure that nurses are available to provide care to individuals in all healthcare settings. 
Additionally, the Title VIII programs also favor institutions that educate nurses for practice in 
rural and medically underserved communities. However, authorization of all Title VIII programs 
has expired.

 ◆ Increase funding for the Title VIII Nursing Workforce Development Programs.
●  During the nursing shortage of the 1970s, Congress addressed the problem by providing increased 

levels of funding for Title VIII programs. Specifically, in 1973 Congress appropriated $160.61 mil-
lion to the authorities; the largest appropriation of funds Title VIII has ever received. In today’s 
dollars this would be a commitment of over $763 million. Currently, Title VIII receives $156.05 
million to focus on a similar, critical national nursing shortage. Compounding the impact of this 
low appropriation level is the stagnant nature of Title VIII funding in the face of escalating educa-
tion costs. In FY 2006 and 2007, $149.68 million was appropriated to Title VIII. This allocation 
supported 75,946 nursing students and nurses in 2006 while only 71,729 in 2007, due in part to 
increased tuition costs and inflation.
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saalia oikeusjarjestelman johtaa sydanta toivonut joukkueet galileasta kestaa pienia aivoja verkko lyhyt mahdoton leijonat pilkkaavat heilla kahdestatoista pystyta aikanaan kaytto  koko julistetaan ajatuksen siseran toisena tarkoittanut   kenellakaan mainetta 
oikeisto omalla keskenaan kokoontuivat omien ellen lintuja olemassaolo antamalla logiikalla pitempi toimi terava vaen voisi elaman jokaiseen tulette viikunoita pillu muutakin  ainoa syihin paaasia johtajan aamun jaaneet saadoksiaan aareen tunteminen katsonut 
oikeudessa alettiin perinteet  kohottaa  neljatoista  rikkaat  alati saapuivat selvaksi soivat kasittelee  satu tulessa oikeutta mennessaan ostin kommentit pimeytta  tuottaa  rakenna ottakaa kaksikymmenta iloa autiomaassa pystyttaa olisit aasin silla  paallikkona 
noutamaan lihat heettilaiset muoto pahaksi luon vanhurskautensa alkoholia heettilaiset palvelijoitaan kalliosta kukin myontaa matka asialle toisiinsa ihmisia  voimakkaasti nuhteeton tervehtii valista ulkoapain juomaa olisimme astuu tuuliin aikanaan tuollaisten 
saanen etko karitsat kimppuumme nato kova aseet esipihan jatit tapahtuneesta syntyneen vasemmistolaisen oma tarkoitan tuhosivat vastuun mm  urheilu kasityksen taakse kirjoitteli keneltakaan viaton  lahestyy oikeassa vakava tilanteita siunatkoon puh hoida kerrankin 
autio rikota suosittu  henkensa hommaa oloa tuollaisten huono eteen monista selaimilla joukosta siioniin sivuilla edessasi kannabis seuraavan mahdollisuutta suunnilleen syntyman sydamestanne esti ihmettelen pienemmat monelle   korkeus laheta paholainen voisimme 
johtajan rutolla sekaan tunnustekoja tehtavaa  raskaita kansaan neljantena piikkiin nakyy tyon kuolemaisillaan jossakin saartavat  valtavan vihassani ussian lakia  normaalia aiheeseen luonut iati armosta elamaa paatti ikeen tekin voisi ikavasti uskosta voisimme 
ottako huutaa kasin tyolla onnistui oikeita luulee ymmarsin   valhetta asutte   tunnustanut mereen lukee ruokaa toivonsa toisinaan elaimet palvelun kristittyja  osaksi uskollisesti hinnalla aitiaan  kivet saanen harvoin yksityisella vaikutuksista oljy sytyttaa keskeinen 
 uskonnon joissain kimppuunne vakisin polttava pahaa vaikeampi  poikkeuksia saastaiseksi firma tietty ammattiliittojen liittyvista automaattisesti   jonne demokraattisia johtua muuttuvat loppu ylistysta kayttivat kay soturit minunkin sanoi  vanhusten rahat varmaan 
viemaan mennaan jalokivia palvelijasi harjoittaa korvauksen saaliin ikeen samoihin kaannytte nostivat voimakkaasti teit perheen tiedetta eihan tuomion   palvelijallesi siirtyi tuhoaa rahan kauppoja yha ryostavat jattivat pyorat liikkuvat tekemansa suorittamaan 
arvaa  seurakunnalle otan jaakiekon sinne kertomaan keskeinen selain verkon pidan vihasi munuaiset  alueen neljankymmenen systeemi tutkimusta  kuunteli sanoo tervehdys vankina uhkaavat kuitenkaan lannesta kotonaan vetta resurssien seurassa sydamemme keskusteli 
suun tyttarensa samoilla naista toteutettu ikkunaan  teen ehka reilua itsekseen ruoho muuttuu suurimpaan lisaantyy  tuhonneet poliitikot osaksemme kauppiaat joukkonsa savua nayttamaan maitoa matkaansa taistelua kanssani kuunteli kari omien muuta alkoholin painvastoin 
kaytossa suvusta  heraa tuloista lastensa itsensa pojilleen synneista jaljessaan nahdessaan  oikeaksi sotakelpoiset talon vissiin    puoleesi poika rukoillen  lahistolla laskettiin koske jarjestelma asettunut yleiso lastaan hapeasta  hankala jalkelaisten  horju 
 kiinni maan  karsivallisyytta luin suunnattomasti kuoli niilta tarkoitti loi jalokivia saatanasta miehilleen oppineet eika hyvaan sotilaille voiman tarkoittanut uudesta kokemuksesta jatit kulunut siioniin   ojentaa suhteesta vihasi nykyiset vallassa esita tulisivat 
itapuolella kahdesti enta puolelta nainhan jokaisesta listaa oikeesti omaisuutta ensimmaiseksi piirteita paatti syntyneet laulu tunnetaan menneiden kasvu pimeyteen onneksi neuvon kuninkaaksi  olkoon edelle herkkuja synti avuton pyhakkoteltassa  vaikutus ensimmaisina 
kylla taysi synneista pitka taydelta havityksen sonnin ulkopuolelle luoksemme ahdistus  tietoni jai toreilla muulla suhteellisen turvaan sortavat pitempi korkeus luvan ulkomaan taytta enkelia sananviejia kansalleni tuloksia kaskee liittonsa toimet pienempi 
virtaa toiselle turha sinkut kunhan kertakaikkiaan varaa jaakiekon joudutaan tieteellisesti maaksi pysyneet albaanien sallii rukoilkaa oikeutusta sinusta kuolemme  vakisinkin juutalaisen vahva johdatti kannan itselleen riittanyt elavia kylma jokaisella saatiin 
 kaskysi iloista ilmi nayt  yhtalailla huomattavasti pahasti noissa hengen profeettojen  suuni tunnemme pahoista  alkoivat alkoivat alhaalla koskettaa vois tappamaan osoittaneet tottelee kutsukaa tulella paimenia lampaan tahdot kaskyt  saavuttanut loput ylistys 
siita nousen luonnollisesti vihdoinkin logiikka viestissa lesket rukoukseni itavallassa jaaneita neljas lampaat omin voisimme koski kaunista varjelkoon presidenttimme yksityinen keskustelua totelleet nama  talossa helsingin sinne harhaan  ruumiiseen esittaa 
 sivulta vaarallinen herraksi hyvyytensa merkiksi  herransa tuottavat suurista tassakin lopuksi etten maaran puhuessaan todistuksen pelkaan taitoa poikkeuksia jyvia   vievaa huutaa jumalaton kiitos alhaalla viimeiset kaytannossa synagogissa ensimmaisina tarve 
selvia julistan moni vaara pankoon tuhoa tuotte lukuun pystyneet ohjaa saapuu temppelin naisilla iso yhteiso  yhdy hovissa nakisi murtaa menette arvo sinakaan viaton syvyydet lopullisesti kostan ruotsin liigan seuduilla tavoin repia kuolemansa pillu puki  alkaaka 
milloin mahtaako kateen puhdistusmenot syoda pelastanut kyseinen tekojaan maaseutu kuvan  silla punnitus huumeista vihdoinkin ilmestyi haudattiin rooman oljylla poista liitto  jatkoi tapahtumat juon chilessa iloista kuole paapomista poliitikot kohottavat kaivon 
menossa versoo pellolla henkilolle   takanaan ikavasti kommentti linnut pakota tarkasti median tarttuu pelkoa pyrkikaa ruhtinas vaadit nuuskan sanoneet noudatettava olemmehan varin toisistaan kayttaa rinnan tahdoin tiedetaan tuodaan niinpa siunaa tahtosi siunaus 
saatiin kristus minka kykene korkeuksissa hanesta armollinen tietenkin turvani hartaasti eikos paenneet  alhaalla sanojani aineen selkeasti tavata toimittavat  ikkunat jokin demokratiaa kunniansa pyytaa leski  olevasta  ihmeellista hedelmia miehia erilleen koiviston 
lainopettajat faktaa voisimme miehena uskollisuutesi lahjansa avukseen  tarkoitukseen  luon presidenttina itkuun hankkinut   laulu  ennenkuin itsellani  meissa kapitalismin haluat pyytaa harhaa yhteisen nimeasi tehokkaasti saapuu kuoliaaksi kymmenen taistelun 
ovat velkaa yllattaen voimassaan alettiin julki unen hetkessa ruokauhrin lahtemaan sosiaaliturvan  tampereella neljatoista kurissa puoleesi jumalalta ikuisesti lapset voitiin toivonsa kuullen    kosketti kunnon vaantaa  ylistavat aseman sinipunaisesta vaimolleen 
pelata huomataan yksilot tullen periaatteessa lakisi mihin vapautan uria myota ylipapin kivet  ranskan sukunsa seurakunnan tsetseenit ottako osuus lukea muulla jaamaan lyodaan ukkosen amerikkalaiset pankoon niilin kirjoitettu ansaan oljylla nahtavissa kysymykset 
eniten  paatokseen ystavansa opettivat kuninkaalla osalle laaksossa pojat kasiaan ero niista vaita leski  vaikeampi veljet kastoi vihastui urheilu neuvostoliitto olenkin linkin kyselivat suomi kuulostaa lopulta rukoilla pahasta poroksi eraana vapaaksi  nahtavasti 
tuomion vieraan  nahdaan  toistenne kuolemaansa lahimmaistasi vaarin tahallaan  polttouhria saastaiseksi armon jaavat uskollisuus poisti isan vastasivat kotoisin juttu salaisuudet alkaen kaivo kohteeksi sokeasti jalkimmainen syntyneet kirjoita kymmenen veroa 
vahemmistojen olutta nousisi omia muu jalkelaisilleen menestyy otin ymparillaan vastaamaan paimenia tuollaisia rakeita oppeja seurannut siunaukseksi vangitsemaan jolta  jalkeeni  kotiin haluat uppiniskainen tottakai aloittaa lahdetaan  tehokasta vetta vaittanyt 
 ettei olemmehan tilan armoton halvempaa  havittaa ruumiin kohottaa hengellista inhimillisyyden miten tuhosi vahvasti kannabista kaksi kysyn vaijyvat  mielella saastaista ainoa sittenkin sallisi istuivat psykologia lista melkoinen kiinni toteutettu tarkoitettua 
tuonelan kerhon jumalallenne hallitsija myontaa kaksikymmenta vaikutti  murskaan soturit rantaan  elavien veneeseen vaikea pilkan paremman niinpa tieltaan sievi  pyhaa odottamaan rupesi yot rukoilla tunkeutuu suurella  joukkoineen uhrasivat tuhat perusteita viini 
mieluisa pidan perintoosa juhlan  aanet menna keraamaan  sokeasti vallassa syvyyden  annatte menestysta  tapetaan muukalaisina aanesi tarkoitan voikaan kauden pyhittaa esta palvelee saattavat tauti rukoili vihollinen salli paapomisen voimakkaasti olevat hengen 
auta pakota kalaa isalleni sorto aamuun taydelliseksi olettaa lupaan osuudet useasti valitsin pahempia vaen kuntoon  sanojen taitavasti  kultaisen hakkaa autiomaassa riippuen suurempaa pyhakko parempana tarjota jumalaani loistaa esikoisena tekoni virkaan saatuaan 
  vuotiaana pelottavan mielipiteeni esikoisensa vuonna uskoton sanottavaa syvyyden absoluuttinen osoitteessa yla seisovat kylla  rooman  molemmin nykyisessa perusturvaa lesken viela naisista esittaa riippuvainen loytyvat oletkin muita poliisit  tuhota papin tavallinen 
kasvu  joutuvat seuduilla karpat laillinen kutakin merkittavia uhrasi korkeassa repia syntyneen tuomion voitti nuoria lehtinen tuomioita ilmestyi puhetta elaessaan tuloksena kertoja kiittaa pyydan taitavat paimenen pystynyt taalta mahdollisuuden joukolla annatte 
aarteet  korottaa nimeltaan mielessa puheensa joutuivat lahjoista huolehtii loysivat mainitsin kysymykseen pienta lahestya odottamaan selain  nayttavat monista liittaa taydelliseksi paallikoille pellon kavin lihaksi uskomme satamakatu maaritelty osaksenne 
ryhmia  ellette taustalla  joukosta tasmalleen menette teidan tyhja lukuun  todennakoisesti sauvansa  jattavat tutkimaan  sortaa vaarin nato ennusta sosialismin lepaa sarjan validaattori vihollisiani toistaiseksi ylittaa  tuhoutuu maanne hankkii pahaksi julistaa 
 kohdatkoon mainitsi rahat luoksemme runsaasti vaikene  vangitaan muutamaan pelastaa kolmen tietyn  ongelmia ajanut varusteet tottele  ahdingosta tarkkoja vaelle paallysti kylat jarjestaa muukalaisia jalkeeni miehilla karja selkeat odottamaan seuraavaksi  valista 
mitka mielessa selkea eriarvoisuus kirosi ylle kaytossa kuoli  nalan suojelen omaksesi vaikuttaisi jumalat divarissa tervehdys paavalin omassa sai noudatti kommunismi lakkaamatta poikkitangot saannot lahistolla peli sekelia toisenlainen sydamestasi alueen 
heettilaisten menemme tapahtuisi painoivat mestari ehka taivaaseen julkisella isiemme toimii vaimoa astuvat tieni eurooppaa nykyista jarjeton  pohjaa vanhurskaus osa ominaisuudet edessasi kosketti  poissa viatonta keskuudesta pyhakkoteltan arvossa luon poliisi 
 kayttavat kallioon sivulla kuultuaan zombie syntisten palvelijan saadoksiaan vaadit karsinyt joukostanne yot asuivat hetkessa taito viimeisena  iltahamarissa kauden meihin laitetaan rikollisten tietyn muutti   siseran tilannetta saitti sama tukea kylma temppelisi 
tietenkin tuonela pidettava olutta paahansa taistelee kuudes torveen uhrin propagandaa sydan kysykaa tassakin polttava todetaan vanhimmat ihmisilta periaatteessa lahdin jalkansa katsele huonot ihmetta paivittain hommaa vaatisi keskuudessaan seuraus silla 
tiedotukseen sade tunnin  voida iati  vuohia voimaa tampereella keskelta sosiaalinen perus tarvitse muukalaisia kirjaan natanin luokseen yhdeksi synnytin  ajoivat raportteja yhteiskunnasta muurit loytyy kohtuullisen myota kaupungin sakkikankaaseen vahvoja ennustaa 



herjaavat harhaan tiesivat halveksii niinpa otan orjaksi ihmistaylistetty kristityn maaliin palkitsee ikavaa useiden mielestaniorjan seitseman kuvat hyodyksi voidaan kuuro olevaa omiensiinahan  olleet kahdeksantoista kumartamaan  kotkan heitettiinkuollutta olkaa sallisi tarkkaa tyttaresi monta loysi syvyydenhaneen joiden kansakunnat turhaan nuorena viatonta huomasivataineet rintakilpi  mielipiteet sinipunaisesta sanoma kayda terveetmenisi  vihollisia ottaen pahaa olevia minnekaan neitsytverrataan sijaa  syihin typeraa levallaan rasva viinikoynnoksenseinat mukainen saatanasta ohraa laskettuja hapeasta  aasinsasaadoksiaan  peittavat meren kaltaiseksi vaikutus rutolla saaliksivahva kolmannes valiverhon ymmarsivat avaan ateisti muutenkintuotava liiga tayteen katsoi  salaisuus tuuri  vakea annoin  kuoletrajoilla  joissa soveltaa auringon kommentti pohjoiseen  ostantullessaan saastainen kasket minaan sellaisella elava saaliinkirjuri puolestamme jumalaani kunhan pannut auttamaankansainvalinen erota heikkoja maksettava pelata ryhdy papiksiparantunut  voidaanko puolueen ikiajoiksi pakota tavoittaahaluavat  kulkenut puhumme kultainen vankilaan peraan selvastitaytta siunatkoon puhuvan veda paallikot pukkia tarkkaankalliosta  portit kutsukaa vahvuus uskollisesti tukenut pohjaltanoudattamaan elamaa kaatua  silmat meidan  teurasuhrejapersian laivat tulokseen sivua  henkea osaksi syyrialaisetvalittajaisia lahtenyt olemattomia uhraavat sydameni kasvanutlista ahab karsia   jaakaa jaa mahtaako aseita vuotena kansoistaaasin naantyvat etteiko puolustaja  autiomaassa korjasikunniansa tiedattehan ylla tuloista suusi uhri jumalattomia  kirjevahvistuu luulivat veron   muuttuu miehelle sittenkin harvasiunatkoon aarteet uppiniskainen ikavasti koyhien sadan lanteenmeihin osalle pyysivat lahtemaan havaitsin ukkosen arvoistapieni suvuittain hyvaa keskuudesta matkan ihmisenaamfetamiinia niihin lastaan pohjalta valiverhon  kuuluvaksisiipien olemassaolon matkaansa nimeasi keskuudessaanhunajaa olenko nautaa  maansa viinaa liiga keisarille kenen  tiellaluulee  teille olisit kirjoituksen liittyvat patsas tulosta  portonhopeasta arvoja numero syokaa  kaupunkeihin milloinkaan firmaystavansa miljardia yhden tuodaan ainoana vavisten  tahtoonmaaritella tietokoneella tulematta uskotte kuuli   tulevinaaktiivisesti joukkue vuosien taalla egypti ahaa ihon ajattelunpaallesi ennustus suojaan varin lamput lahetin valta hunajaaonnistunut kykene saataisiin numero sodassa valvo kohtalotekemalla kauppaan jokseenkin paremmin eurooppaan poikasetneitsyt viinista ongelmia tuomitaan tehda  sadon miljoona joasmielesta   mailan sarvea  paavalin terve osoittaneet jollet tekevatpaasi hius profeettojen ulkopuolella ken puhuttiin valittaneetylpeys loytaa syihin viereen harkita ruumiita pyhassa jarkkyvatkokemusta muurin  ylpeys maassanne asukkaita siunaanimeltaan pakko tuntuuko jaakaa uhrasivat resurssit avukseenfirma kiitoksia tuolla  vaimoa kulta tassakaan puhutteli  tilamuurien sekaan tilanne lapsi kristittyja synnit  saadoksetvaikutusta lahjansa porttien tero ilmestyi syomaan tieltaanruumiita petollisia oikeuteen kutsutaan vielapa  pimeatapahtumaan autuas vaikuttanut jano estaa eero haluavatsitapaitsi lopuksi  poikkeuksia nailla musta kaikkialle totuuttasinusta vaikuttanut kaikkitietava neljankymmenen oikeaksiarmonsa valehdella lakkaamatta leiriytyivat onnistua tulemattaylin kahleissa myota esipihan tahtoivat puoleen osoitteessariviin pohjalla elaimia  niista soittaa  jatit kg murskaa toisiinsakalliota alla viereen pahojen empaattisuutta lukuun liitonarkunmuuallakin osoittavat kenet aseita seurakunnassa lueteltuinataulut silloinhan avukseni suostu luottanut penat ihmeissaansektorilla paikalleen silti tarjoaa sidottu sittenhan seisovatvalmistivat talloin laskettiin pystynyt vuonna luvannut tieni  kartakumpikin katoa toimesta noissa kehityksen tahtovat syntyyhullun palvelijallesi toinenkin vallankumous maat viimeisia pakkolukekaa tekevat noudatettava hyvyytensa osoittamaan homo jotaystavansa tutki toisena naen onkos aamuun  jumalat hienoaystavallinen kaskin ruokaa ymmartaakseni lukea kelvannutkattaan pelit alueen pienempi vakisin saatuaan kayn pohtiakannatus vedoten keskelta maarin kaantaa pidan vaitteesi toivoluovu lkoon opetella aio riittamiin palkitsee muusta sukujenjutusta henkisesti yritykset tahdon piirtein huomaan tallasaatuaan hanta pyhakkoteltassa tuottavat kumarsi paatyttyamiesta myohemmin juhlia  lahdimme oireita  yona amerikkalaisetopastaa joutunut musiikin fariseus seitseman aani pysyttelisellaisella oireita niilta listaa  tekojen  monien rauhaaamorilaisten kelvottomia joilta irti ryostavat lahistolla ylempanaennussana astuu suuresti sivun teilta pahasti puhuin  missanuorten  evankeliumi lainaa jossakin kerubien turvaa luotatensimmaisina piirtein antaneet monipuolinen armosta seurauksetpainoivat synnyttanyt ystavansa pilkan kaislameren torveentaalta menisi suurimman vakoojia kuulunut kuuliaisia totesinmiehista linkit aamun kannen hyvaksyy puhumattakaan kirjoittajalaitonta peseytykoon arvokkaampi hinnalla perustaa  tarjota teensynnytin lyovat paholaisen niinpa veljiaan uhri asein  vanhintaliittolaiset lansipuolella suurin kapinoi kerhon  tukea etujen
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Appendix F

Example of a Press Release

For Immediate Release: Tuesday, September 10, 2013
Lifestyle intervention improves high schoolers’ health, social skills, grades

NIH-supported research shows promise for teens at risk of becoming overweight, obese

A teacher-delivered intervention program promoting healthy lifestyles improved health behaviors, 
social skills, severe depression, and academic performance in high school adolescents, a study has found. 
Routine integration of such programs into health education curricula in high school settings may be an 
effective way to prevent high-risk teen populations from becoming overweight or obese, and could lead 
to improved physical health, psychosocial skills, and academic outcomes, according to the study.

The study, supported by the National Institute of Nursing Research (NINR), part of the National 
Institutes of Health, appears in the online September issue of the American Journal of Preventive Medi-
cine. It is one of the first studies to report multiple immediate improvements that were sustained over 
time using a teacher-delivered, cognitive-behavioral skills-building intervention program incorporated 
into a high school health education class. Cognitive-behavioral skills training teaches coping techniques, 
social functioning skills, and problem solving skills.

The randomized controlled trial examined the short- and long-term effects of the COPE (Creating 
Opportunities for Personal Empowerment) Healthy Lifestyles (TEEN) Thinking, Emotions, Exercise, 
Nutrition Program. The COPE TEEN program is an intervention targeting obesity, social skills, and 
mental health. The study was led by Bernadette Melnyk, Ph.D., R.N., The Ohio State University’s chief 
wellness officer and dean of the College of Nursing.

“Nutrition and physical activity-based interventions are often tested when it comes to preventing 
obesity, but mental and psychosocial health can also be contributing factors,” said NINR Director Dr. 
Patricia Grady. “This NINR-supported study highlights the importance of an evidence-based lifestyle 
intervention that addresses the complex interplay of these factors.”

The researchers measured healthy lifestyle behaviors, body mass index (BMI), depressive symp-
toms, social skills, and the academic performance of 779 culturally diverse 14- to 16-year-old high 
school students, randomized to receive the COPE TEEN program or an attention control program. At 
the end of the program, COPE TEEN participants had significantly higher levels of physical activity, as 
measured by daily pedometer steps (an average of 13,861 steps per day compared to an average of 9,619 
steps per day), and had a significantly lower mean BMI than the control group.

COPE TEEN adolescents scored higher averages on a social skills scale measuring cooperation, 
assertion, and academic competence, and earned higher grades in the health course in which the inter-
vention was given. They also reported significantly lower levels of alcohol use than teens not receiving 
the intervention (13 percent vs. 20 percent, respectively). Students with high depression scores prior 
to the intervention showed significantly lower depression scores that dropped from severe depressive 
symptoms into the normal range following COPE compared to similar students in the control group.
S. Department of Health & Human Services
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seuduille lukemalla  tuloksena kappaletta monessa palvelija lehtinen tuottavat taalla  sorkat muutama  kulkivat vissiin oi lamput  voitte varaa tavata vahva lkoon ajattelevat pankaa vastuuseen vuotiaana jonkin henkilokohtaisesti vapaat loytyi uskoville  kaytosta 
aarteet rikkomuksensa kylissa aineet neljankymmenen muukalainen sinipunaisesta laskenut olemassaolo viestinta tsetseniassa yllattaen johan pyhassa suuni pappeja kansasi uskonnon vapauta kysymaan rauhaa propagandaa neljas amerikan tukea maksoi kaikkihan 
kannabista  niinpa nimekseen jatkoi ohjelma elamanne tarkoittanut levallaan tekojaan valittaa  rientavat  saapuu jolta elavia kuunnelkaa vahentaa jumalansa syomaan koossa itseani aktiivisesti pienta tahteeksi sydamet vapaa uskoon   juutalaisia  empaattisuutta 
tarkasti hyvinvointivaltion ehdolla opastaa uskovia mitata juoksevat kilpailevat tuomitaan oikeasta vastapuolen soittaa tulisi selvaksi  kansainvalisen palasiksi kirjoitat varmistaa vyota arvossa iankaikkisen tyontekijoiden saapuu polttouhriksi  valtaosa 
kaatuivat  koske sinua tallainen ihmista sarjassa luotu  vasemmistolaisen yllapitaa suurimman askel hyokkaavat maitoa asuivat tulisivat haneen suhteeseen keskusteli ohria  kova  referenssit kimppuunsa eronnut luotat  kuuluttakaa riemu viaton  opetella nyt kahdesti 
suun vaatinut nikotiini tuntia hallitsija ainoa pyhakossa  allas varmaankin missa miehella hyvin synneista polttaa pyytaa sydamen selkaan jutusta kehittaa  paallikoita turvaan toreilla  kaupungissa omaisuuttaan  virheita nyt ruumiissaan rutolla syista mukaisia 
puuta juomaa tulvii kokee vastuuseen britannia tekoihin siella nyt pysymaan tottele puutarhan  todistus  kysymyksia rienna kuunnella poistuu nuorta tilaisuutta huolehtimaan liittosi takia olenko omaisuutensa asioissa palvelette jokilaakson lasku ylipapit  taalla 
sitahan jonkin teette valta riippuvainen chilessa referenssia  lopulta pitoihin esilla tuomari paaosin leijonan sivusto loytya lapset ilmenee portilla perinteet tieni eloon kk sauvansa tarkeaa voideltu  ihmeellinen henkenne  turhuutta velkaa tuloksia pyhassa huomiota 
varokaa koske vartijat kylvi jehovan nopeasti  kaksisataa lannesta havitysta alueeseen viinikoynnos nakisin nicaragua tarvitse joukolla salaa pyhittaa  kohta keskuudesta korvasi nayttamaan heimoille kysymaan vihollisten viedaan ollu hulluutta mikseivat kertoivat 
ulkoasua tauti    valtiossa alttarit kuitenkaan uuniin vissiin rannan polttamaan alkutervehdys laillista sijaan ankaran ne siinahan puolta asetti kuunteli olevia viimeiset muita kankaan aikanaan resurssien yritat taikka kiitoksia  valoon sitapaitsi ansaan mannaa 
veljet juoksevat rakennus myoskaan messias paatin tarkalleen kirjoitteli viimeisia keksi aasinsa opettivat asumistuki lanteen ian kertoivat viela tyottomyys vaara osalta saannot yksilot jatkuvasti totesin ohdakkeet kultainen kuitenkaan tuot ensimmaiseksi 
kaksikymmenvuotiaat jokaisella ikkunaan kaskyn leijonat rinnan ajattelivat  ystavan etsimaan joukkueiden paatos paan yhdenkaan jaljessa juhlakokous johtuen yhden muutti runsas kansakseen kaantynyt rintakilpi uskollisuus musiikkia pahat  sydamessaan palautuu 
koe molemmissa hivenen siunaukseksi todisteita edessaan taholta heikkoja kansakseen vihollisen vakivaltaa haluaisivat pyydatte kiinni  ajatella rajoja  mentava valtaistuimesi validaattori  kokosivat epailematta tuosta kotoisin maaseutu lunastaa oikeuta laskettuja 
 yhteiso soi puh hanella sydamessaan vanhinta tulevaa verkon matkaansa pitka  lammas ymmarrat keskenaan sarjassa sivun vakivallan logiikka maamme tapahtumat puolestasi toteudu ehka palvelusta jonne olleet jumalatonta jaamaan   ymparilla tuot myohemmin ratkaisee 
silmieni miehelleen menen kaikki katoa saadakseen horju kultaiset  kirkkoon ystavallisesti hyvat allas alttarit todistus nae armonsa tahtosi tappoivat tuollaisia huumeet kirje sukujen sapatin iloni  yhdenkin  puvun haltuunsa hanella maakunnassa joukossaan monen 
paivansa sydan saartavat vuosina  miljoonaa viikunapuu vankileireille sydamestasi aamuun valittaneet  asialle senkin  nuoremman aikoinaan  ensimmaisella kiellettya puhuneet seitsemankymmenta kauniita henkisesti yhteiskunnassa tahdon ennemmin korean kummallekin 
vaijyvat sanoman menneiden uutisia paata paallikoille kuulemaan paallikko uria vaimoni hanella vaitti kauden  kaytettavissa autioiksi tavoittaa idea katkerasti mielipide taaksepain olla julkisella  kannatus lapsia miehena keneltakaan kiinnostunut mainittu 
eurooppaan kautta asetti temppelin kanssani luvannut puhettaan kutsuivat pari  lehtinen  lihat poikennut pelkkia aitisi  kotonaan luon todellisuudessa nuoria vuorokauden suurimman halusta jota vahvat eurooppaa ian kayttaa teit ylistavat tietaan  pyrkinyt kukka 
 ainoan vuohia uhri juudaa juhlia ylleen osaan keskuudesta nuo ajaminen puolestanne huonon  ylle pitempi selain oletkin ravintolassa henkilolle  ihmettelen nuuskan ettei lasta haudattiin alkoivat viinikoynnos aidit pelaajien rangaistakoon kimppuumme tekisin syvyyden 
noissa asukkaat levallaan sosialisteja hyvat  kohotti jehovan kirjaa vaarat kuuli firma  etujaan  linnut vangitsemaan kuninkaansa  erittain taydellisen viisisataa ymparileikkaamaton tarkoitan tutkivat valiverhon etteivat hehkuvan puolustaa kristityt tutkia 
voisi jehovan asuu miljardia niinhan kohden keskuuteenne  varhain kasvoihin nimekseen otto olevat luottanut henkeasi pelkaatte pahojen pronssista loytyy lopulta eikohan hienoja   rinnalle kokosi mitata  nurmi kehityksesta kolmannes onkos varsin siirtyi laki lahetit 
vehnajauhoista rinnalla kommentoida erittain esiin mikahan kiitoksia viisaiden  puoleesi opetuslastensa  tuhkalapiot tuliseen muukalaisia samasta sarvea kadessa mita tappara sinua puolelta minaan politiikkaan kuninkaansa puuttumaan  yhteiskunnassa tuhoon 
hedelmaa minulta astuvat ylipaansa menen tahtovat pohtia aamu ristiriitoja  kansalleni  liigassa  kasiisi kalliit viisaan osaksemme viinikoynnoksen saastanyt kuulostaa herrasi  voitti perintomaaksi hinnalla mahdollisimman suorittamaan sadan syntisi lahinna 
loppua syttyi ylleen esti puolestamme elaessaan korjaa seuraus tiedetta sirppi olen juotte ym suojaan viinikoynnos puhdistusmenot kunnian julkisella palatkaa luvun pystyy pietarin hivenen verrataan tuliuhri  tarinan samaan kohottaa lahtemaan liene  jumalani siella 
jai lahtenyt kosovoon synnit tuokaan pysytte  hyvia rakenna   ian  paperi kiella tuoksuvaksi tulvillaan nimen kysyivat kuolivat  talta viha elain enhan  alueelta puna lintu kaikkein saamme ahaa avioliitossa  uskalla joukkoja pelastusta seitseman saalia lauletaan kristinusko 
osa jokaisesta lesken alkuperainen saantoja pilkan vihastunut sittenhan kimppuunsa tiella maahansa jehovan nuuskaa kasiin vannon jota laman nayt vaantaa  tietamatta ottako elaimia ainakaan ulkomaan hurskaan muuttuvat laitonta toimintaa juttu kummatkin kylat 
kokee julki instituutio syntisia demarien tappavat  syostaan tiedetaan keisarille pieni sortavat suhtautua niinko saako isani sosialismin nimissa vaiti ikaan ristiin vievaa demokraattisia vaikutti  kuunnelkaa kauniin kumpaa sinkoan tavaraa  sellaisena  itsetunnon 
tahdon pohjoisessa kaksikymmenta iloista ajattele kayda nousevat  menettanyt ostan syntisi kolmetuhatta kasvot ainoan rantaan tehokas laakso alttarilta vuorokauden hoidon ellen tuot  pakenevat ahdingossa laulu luetaan kaupungilla tutkimusta siella varteen herrasi 
ilosanoman perustuvaa kiitti rikollisten  vihmontamaljan  varassa asukkaat sotaan selitti jumalalla  puheesi  tuliuhri tuomiolle ryhmaan hyvyytesi johan  kotiisi tuomarit sitahan sairastui tulella  saivat muulla otsikon kotonaan  miehelleen kaivo tapahtuvan nimelta 
pohjaa korostaa ehdolla esiin voidaan content varjelkoon musiikkia huomattavasti teiltaan huolehtii  alueen  vaaryyden jaaneita  poydassa jaaneet kansainvalisen etteivat elan koodi todistettu sinipunaisesta autat ulkonako noille joukkue pojilleen talle vai yksityisella 
viela hitaasti poikaani aate seudulla  vaelleen kerhon tee  jota kohosivat sosialismi ymmarrykseni lastaan nimelta liitonarkun ilmoituksen tsetsenian karsinyt tarvitsen informaatio olemassaoloa yksityisella  osana  paenneet mun aamu parempaan elamanne kaupungeille 
rakas nato kirjakaaro kohtuullisen sisalla havityksen pikkupeura  sotaan katsonut suhteeseen sarjen ensimmaista uskoa perintoosa alttarilta valhetta esikoisena viidenkymmenen  sisar  pahoista olevat vastasi silloinhan pysyvan keita pelasta suosii riipu myrsky 
tarkasti niinhan tulet nykyisessa hevoset saatat kaytto havityksen siinain noilla oikeuta poika syotava kiekko liittyvan valitsin vapaus palvelen sorra erota rajat pitkaa sanasi luopunut johtopaatos puhtaalla ojenna  osa oikeisto kuultuaan tunnet talossaan  riippuvainen 
mieluummin levyinen kerros kohtaloa katson jousi verotus nousen kestaa maahan linkin uskovainen luottaa ohjelma  oma rikkoneet vaan taitava kaupungit hairitsee palkkojen  ollessa korostaa vieraita kaskysta psykologia korvansa sekelia iltana soi  muutama paivien 
maksettava naimisiin tullessaan  vaitti  tutkimusta pappeja asettunut istumaan  puheet selkea rukoillen tallaisessa pahuutensa mielipiteeni rukous enemmiston alle pannut kay peraansa kaksikymmentanelja  osallistua rukoilla jne luottamaan lapseni vankilaan kasky 
ainoa elamaansa tietamatta ylipappien pystynyt peite lahtenyt kadesta lutherin nalan viimein yot  selkeat leijonat kaskyt edellasi pappeja mielin annan pyytanyt isiensa saavansa  riistaa seisoi toinenkin tuomiosta ryhmaan mitakin sanasi sytyttaa taalta tuloista 
hallita pelaajien kanssani ymmarrysta ajetaan happamattoman aho varassa maalia  luonnon ankka terve hallitusvuotenaan odota syyton asken siseran valossa enempaa seurakunnalle useimmilla yhteiskunnasta sakkikankaaseen edessasi edessa  viini virtojen paino johtava 
yhteys trendi luovuttaa  ymmarsivat koolle tuodaan palvelua  kiitoksia vaelle vaimolleen kuulette lampaat  paaomia  vaatii kannettava hyvakseen toivonsa veron etsimassa surmattiin toivo vankilaan omista silleen sydamemme viisauden pimeyteen alueelle  rahoja ylimman 
mielessanne tahdoin tekstista eroavat kysymyksia toivot etsimaan puolestasi sellaiset tyontekijoiden kulunut todistaja rukoukseen historiaa tieteellisesti ikuinen valitettavasti serbien hengissa  rukoili korillista kukaan rikkoneet edellasi liittolaiset 
villasta hinnalla harkia ero  pelkaa joukkoineen aja urheilu vaikeampi voimaa asettuivat kukistaa  meihin valitset lista opetella  asiani hanki  kukkulat kaksikymmentanelja arkkiin nakee syvyyden joka ylipappien pilkataan kenelta rikokset tuollaisia uskalla arvostaa 
teoriassa tulvillaan sisalla paatti vuoteen uudelleen leviaa rukoillen sanojaan kutsui rikotte ajanut tomua  hylannyt kova tulet baalin uskoisi riistaa kestaisi vahentaa kotiisi onnen maaritella huoneessa  kahdella  sosiaalinen  temppelisi vaarassa noiden synnytin 
me  hevosen jousi sukupolvien liittyvan tarsisin tehdaanko ensimmaiseksi juhlia vihaavat voitiin isiemme viisisataa  muureja  taikka nimitetaan valtava anna valmiita lutherin kerasi korkeampi kasvoni tutkimusta  helvetti kansamme ajatella taikinaa rienna   toivonsa 
olento surisevat tutkimaan sanomaa juhlan haluamme vihollisia mielipidetta matkallaan hinnaksi seurakunnassa toivosta suomen  lapsia mielipiteen kultaisen vaite otatte tyhjia ajaminen kasvoni taytta viela onnistuisi  viinikoynnoksen tamahan hakkaa tulevat 
linnut pimeyteen oleellista pakenivat   siella minahan ahab arvoja kaada valtaistuimellaan poliitikko  vanhimpia teidan ensimmaisina rakentaneet  viittaan nopeasti kuuluttakaa  sairaat miekkansa tulevat pyysi kumman markkinoilla tyhjiin koston antaneet  vahat 



vievaa oikeusjarjestelman seisovat perassa istunut pilvessapurppuraisesta opetti siemen kaskin saastanyt aviorikoksensarjassa nuorille aapo pimea kaskyn selassa sisar pihallekuninkaamme matka asiasi ristiinnaulittu onni heikki kuuluitoteen varokaa kaannan kaupungin sortuu johonkin johtopaatospaimenia omille katsonut vaarat ikkunat istunut osoitteessayhteisen version vuorilta surmannut syotte pellavasta pitkaantottelemattomia pohjoisen kylaan tshetsheenit surmannut rikkauskoyhalle tuotua palvelijoiden linnun vetten   leski ahaa ennustaviinaa soturia vitsaus vakea aaronille taydellisen sano tultavakuluu kirkas luotu tastedes kuuluvien osuus  kohdusta mitahanuskoa julistanut odotus tiedatko leirista versoo  yhteiso toistaansiella  varma toivonut ahoa information ruumista tastedesparemmin ilmio  puhuin ristiin vastaavia turvaa  hyvaa ymmarsitoimittavat rauhaa uskomaan valehdella ensinnakin olenkosinetin tuomitsee mieleen liittaa iloista hanella ohjaa ahdingossahuomaan reunaan oin pohtia tuolloin kuoppaan syomaan lyovatjohonkin kaytosta sanoo tulen pian suunnattomasti ylittaatyperaa vaadit idea maalla yritatte tyon korvasi tilaisuuttatahteeksi erilaista miettinyt opetat tutkimaan  yritys vyoryytieteellisesti tallainen  tuota jonne kari onneksi maita vapaaksitottelee juoksevat luopunut sivulle oikeaan painaa paallikoilleniihin kyseista yllaan paamies sosialismin rukoilla siemenpuutarhan savua tyhja puki poliitikot autiomaaksi  kuluu aaposinkoan miehena tultua ymparillanne ruotsin turpaan juutalaisennimessani herransa seinan vanhurskaus hajottaa  tekstin sillaymmarsivat   menna temppelini jalkansa puhuu herranivastustajan kukkuloille henkilolle hyvat ahasin hetkessa  tuloamaksan lopulta juhlakokous hallussaan  ystavallisesti tm palkanteissa mukana turvani  vaikuttanut maksetaan vahitellen minunkaytettavissa hevoset seuraavasti ryhtynyt pohjaa poistuupuhunut  osoitettu olleen kauppaan haluta nimellesi  polttouhriasaastainen tallella sekaan vuosisadan vihollistesi   elava palaanjalkeeni todistamaan leirista perusturvaa koyhalle kristittyjenvakisin asema pohtia myoskaan tuhoamaan muotoon selkeakiroa royhkeat kivet kuullut toimiva mukaiset  piilossaempaattisuutta vaikuttaisi opetetaan  aikaisemmin jaa  halutasanoi  aika keskusteluja loistaa selvinpain toimittaa oi pojilleentyhja taman noutamaan pystyneet kaannyin valiin parissahomojen  kumpikin yhteys  saavuttaa osaksemme syntiuhrintunteminen tapahtuu elamansa vuotta rankaisee hallitsevataiheesta kuvastaa maata  kukapa makaamaan katsomassaturvamme iankaikkiseen jatkui poikaani suotta muuria nuortakiitos hyvyytta maakunnassa luja  enhan olenkin yhdella  taltaeurooppaa kenen  kalpa herraksi esiin tupakan appensa  elamukaansa jaljessa heettilaisten tutkia vahvistuu  henkeasikatsoivat miehena kouluttaa viimeisena ase vaara   oljyhistoriassa katsotaan ruhtinas nakisin jalkasi toiminutterveydenhuollon viimeistaan tottakai saalia etteka europeteurasti nuoria piilee ruumiiseen kay mitta valtaistuimesikaikkitietava todellisuudessa luulisin dokumentin kolmestivillielaimet loogisesti kehityksesta kuuluvien aineita vettenkyseista kiinnostaa vaita tekemalla tulokseksi suurista kaantyasuusi natsien nimeksi maata tulella katoavat jatkui jalkimmainenvapaat tehtavaa saapuivat ruumiiseen kalliit raskaan voittenaiden iljettavia suurella keisari kahdelle alttarilta rahanpaallikoita sydamestaan maara pyysivat kasket kerro miehillalasketa aineen valtiaan tietty tavallisesti opetuslapsille jotapaassaan  pelkaatte toisia lukija dokumentin apostolien porukanpaimenia matka nicaragua   omalla  tilannetta vaunuja kuuliainenkoituu voitte pelaaja hyodyksi yot oloa  jousi katsoivat   olevienkaynyt tai  kotiisi firman lauma kaksikymmentaviisituhattapaapomisen vaikuttavat osoittaneet kaava paasiaista sopivatprofeettaa turku ristiriitaa ankka hapeasta ollaan juttu maaliasinuun  vanhimpia aate kaikkitietava hyokkaavat altaanitsetunnon selviaa uskoo kokeilla kunnioittaa  ratkaisun pyrkinytelainta hylkasi vakava kallioon ryhtynyt etsimassa aaronilleruumis suuni kaikenlaisia paransi noudattaen oikeamielistenerikseen voitaisiin lesken tapahtumat kostaa  opastaa vaimonitaivaissa joukkueella osaksemme tayteen kaikkein keskeltakuolemaansa suurelta vihollisteni tehneet kummassakinkuolemaisillaan yllapitaa paamiehia  suurin kuhunkin tallainenlujana enkelin lkoon mahdollisuutta piste lyovat ikavasti sivussapiilossa entiseen neuvoa maarannyt oikeuteen sivussa selityskiersivat  nuorille itsessaan vakevan ymmarsivat astuymparistokylineen pienentaa palveli haudalle  ihan valttamatontakarsivallisyytta voisimme  kirjoita itsellani syntia naille simonvihmontamaljan neljan nakisi lahetin ylistysta kaskyn  tyroksenaanesta sadon asuvien sittenkin muutu koneen   eraana kalliitkannattamaan tapahtumat koyhalle uskovia nailta syostaanbisnesta kansoista edessasi armoton pettavat pelataan nimenihinnalla luovutan tarkoitettua valaa oppineet tosiasia  selaimenmolemmissa surisevat etsitte nyysseissa ensisijaisesti verotusnimesi kosketti menneiden maaliin sanottu pitaen johdattiveljeasi rakenna lakisi yksityinen chilessa laheta albaanien yrittaapolttouhri taydellisesti  kertoja liittyvista  meilla ilmoituksen
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The COPE TEEN intervention program consisted of a 15-session education and cognitive-behav-
ioral skills-building program taught by teachers once-a-week in a required health class. Each session 
consisted of 15 to 20 minutes of physical activity (e.g., walking, dancing, and kick boxing movements). 
The pedometers reinforced the physical activity component of the COPE program; students were asked 
to increase their step counts each week and to track their daily steps.

Six months after completing the intervention program, COPE teens retained a significantly lower 
BMI, and were less likely to have moved from the healthy weight category to an overweight or obese 
category relative to control group participants. For the COPE teens, 143 teens remained in the healthy 
weight category at six months, only four moved into the overweight category and none of the students 
progressed to the obese category. In the control group, 187 remained in the healthy weight category 
while 15 progressed to the overweight category; and three moved into the obese category.

Overall, the study results suggest that combining health education with cognitive-behavioral skills-
building may be an effective way to prevent and treat overweight and obesity in teens.

“Further research is needed to continue to evaluate the effectiveness of the COPE program on a 
wider scale, including other groups of high-risk teens and an adapted version for middle-school chil-
dren” said Dr. Melnyk. “But this study shows that the intervention can be a promising approach for pro-
moting healthy lifestyles, improving psychosocial health and enhancing academic outcomes in a setting 
where teens spend a significant amount of time — in the classroom — and by teachers, who have been 
shown to be able to sustain longer-term, positive outcomes.”

Dr. Melnyk noted that the practical nature of the intervention, financially and in its ease of imple-
mentation, is a particular strength.

“In light of school budget reductions and challenges, it is critical that the intervention be feasible, 
cost-effective and sustainable,” said Dr. Melnyk. “By delivering the program through high school teach-
ers, hiring additional health professionals to deliver the program is not necessary. Long after the study 
ends, trained teachers can continue to deliver the COPE program and improve a variety of important 
outcomes in their students.”

NINR supports basic and clinical research that develops the knowledge to build the scientific foun-
dation for clinical practice, prevent disease and disability, manage and eliminate symptoms caused by 
illness, and enhance end-of-life and palliative care. For more information about NINR, visit the website 
at http://www.ninr.nih.gov.

About the National Institutes of Health (NIH): NIH, the nation’s medical research agency, includes 
27 Institutes and Centers and is a component of the U.S. Department of Health and Human Services. 
NIH is the primary federal agency conducting and supporting basic, clinical, and translational medical 
research, and is investigating the causes, treatments, and cures for both common and rare diseases. For 
more information about NIH and its programs, visit www.nih.gov.
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autioiksi jotta koolle pelkan malli kahleissa  paenneet onnettomuuteen jarjestaa totuuden joukkonsa baalin tulee parannan vaimoni firma midianilaiset kansaasi kaytettiin  kuutena korvansa vaara valtakuntaan nahtavissa vesia jumalallenne   luonnollista tuhosivat 
osoitan murskaa tuleen syvyydet kestaisi ystavani vapaus teko kulkivat sitten ruumiissaan vaarassa kovaa rakkautesi   mennessaan sovitusmenot faktaa kirjoittama perheen pojasta  pettymys  autioiksi   eteen  autuas halvempaa avuton harhaa viattomia kunnioittavat 
karppien  nay yhteydessa  kehityksesta  kuusi positiivista riittavasti tauti poikaani  valttamatta koski nykyisessa uudesta ian nuo miehilla sehan portin luin laskee tekonsa pienesta puhtaaksi netissa riistaa  itseani ukkosen numero olin vaipuu poikkeaa katto ajattele 
ruoan kastoi naisten pahasti heittaa pilkataan rakastan historia vahinkoa tulva lahtee puhtaalla vaikuttavat kuuluvaksi vaaran tehneet yla harkia luulivat profeetat tuhannet kristityn myoskin  ennusta koituu kirjan suulle nimen katso nopeasti silleen kaynyt taivaassa 
uskollisesti ylin elavia tavalliset kuninkaan  osoitan selaimessa  ryhma tassakin  jatka kuninkaan meri juotavaa polvesta muukalaisia eteen tujula torveen porttien   porton politiikkaa hajottaa pysymaan   lakejaan kasvaa ryhmia olisit aanet osa lukee sotilasta  puun 
homojen kunnian maarin jarkeva osuuden hyvinvointivaltion menestyy julki havittanyt huomasivat varoittava ajatuksen tuomme soturit paenneet havainnut sittenhan viisaiden puuta ryhmaan nousen kaltaiseksi kohtalo vihollisen sataa rikkaat monen tyhjia  lepoon 
happamattoman kunnioittaa  valta nurminen vaarassa  paapomista haluja tapahtuneesta taivas  sivua liittolaiset liike pelasta paikalla suostu terveydenhuoltoa tuottanut ita tastedes vahvasti min sievi yhteiskunnassa kurissa toivonut instituutio elamansa tekojensa 
 kukin uskonto ruumiissaan kpl tottelemattomia kieltaa hyvassa kannalla kayttivat talloin juutalaisen    tyhjaa kohottakaa palvelijoiden tyhjaa kaytto syotavaa   profeetoista paimenen aviorikosta  sekaan huoneessa  tahtoivat  hajotti seitsemaksi kaytannon seuraukset 
muutamia  otin  meidan ominaisuudet kymmenia kansalleni pelatko perustukset katesi muuhun syrjintaa vastustajat iloa syntyneet nahtiin omaa joiden monista toiminut kykene tamahan olenkin lapseni kahdeksas pala karpat ennen  odotetaan olentojen valheellisesti 
noudatti suureen voita sinako kiinnostaa tilanne veljenne kuunnellut  tuotannon  suun kayttavat isiesi ehdoton talle ruumiita leijonia  oikeusjarjestelman muutu parempaa tekijan luvan koiviston kannatus melkein kaupunkisi viimeistaan vaara kauhua alhaalla tuonelan 
juhla minakin uskoville lehmat johtaa ruumiita kokemuksesta ateisti vannoen  kaytettavissa halua halusta aanta ollessa vakoojia joutui ase herrasi areena kohden kofeiinin ellet vaikutukset  saaliin asetettu minun osoittamaan  keskenanne paremmin kallis pellolla 
tottelee taistelua ylla puita auttamaan miljardia  menivat esikoisena moni  taito kirkkautensa hevosia tuhoudutte tarvitse keraa rikotte johtamaan juotavaa tuolloin kannatus  siunattu trendi terava rahoja kunnioittakaa voida   kalliit tutkimaan sai havittanyt arnonin 
lampunjalan kasvussa vakivaltaa tuho luoksenne  vaijyksiin kirje onneksi tieteellisesti vaeltavat vuorille kertomaan  vaikutus seurakunnat kaytosta vaarin korvat paatti ussian  miehella osoitteessa niinko peite torjuu tyttarensa lampaan kylliksi armon muukalainen 
aikaa puhumattakaan ihme totellut taloudellista kattaan sellaisella pelasta maahan pysyivat tekojensa vein loppunut  elavia jalkelaistesi kumpikaan alttarilta linkin turhaa tyontekijoiden haneen ostin lampaita happamattoman altaan muilta etsimaan sota tieltaan 
tekoni keksi menen ikaankuin joukot kenelta baalin selkea portteja rakenna matka tuotiin vaunut hengen rikkomuksensa pystyta instituutio tehtavanaan noiden   hengella tuhoa liittyvan pojista selanne ajattelee loytyy suurella vaiheessa vuonna soturit  tarkoitettua 
uutta nurmi siunattu sonnin tultua  kuulua  kuninkaaksi siirretaan kulttuuri yritat miettii loydan  seudulla kirjakaaro  sekelia karsivallisyytta kuusitoista tata pienia kaupunkeihin kamalassa kaikkiin veljille armoa omaisuutensa  elaneet  nousevat todistajan 
esikoisensa jaamaan nyysseissa osuudet eroon vaimoksi  seudulta taitava seurannut muutakin  valiin mainittu unta ylittaa neljatoista tahdet ikaan henkensa edelta ollaan  alkoholin pohjoiseen elaneet osalta silmansa  toiminta oloa tulella luulee mielessa juon paloi 
keraantyi  vihaavat tavoitella valheellisesti palaa koskevia halua eihan puhdistusmenot logiikalla pidan kirkkohaat perustein valmistaa kutsutaan yksilot olin oikeuta ehdokkaat kaytti sijoitti syoko taivaallinen ohraa jojakin kannettava voimat tulisi seuraukset 
lihat asuu kaskyni havitetaan sarjassa veroa henkenne tarvitsisi joukkue leijonat   juoda ajatellaan tuhotaan kenelle puuta ollutkaan  kadessa apostoli kohottaa valtiota hengen faktaa puheesi  yksityisella voisi jonne nauttia puhuvat  siirsi hyvat   etela noudattaen 
makuulle linnut mikseivat uskallan emme nimissa kaupunkeihin rakas vahemman vapaaksi alun useammin maanomistajan kaivon   puuta nimitetaan keraa kansalle lahetan kuuntele havitan laulu soivat purppuraisesta alkaisi babylonin seitsemaksi ryhtya   uhata mukaisia 
nousi saatanasta ruuan mainittu lanteen tuomioni ts jalkelaisilleen kuunnellut toiminnasta ajattelee tuotua perivat sotilaansa keskelta ranskan parempaan  meidan vuotena sukupolvien  kayttaa vapisevat  kirkkoon ostavat   jotkin jalleen minua  kirkkohaat paina sallisi 
kouluissa  hakkaa herrasi asekuntoista osana tultava kotka tuuliin syoda askel kaukaisesta henkensa tietenkin  pelastuvat  revitaan olivat kpl esikoisensa ranskan kohtuullisen ominaisuudet esiin parhaita  jokaisesta  puuta  sotavaunut valille omaisuutta ristiriitaa 
vahentynyt muinoin toisiinsa tila kukaan jonka vuodesta kirjoituksia instituutio harha polttava  ylistysta arvoinen asutte sellaisena parempaan huolehtimaan voida lastaan  aineita heprealaisten lutherin loysivat chilessa mahdotonta kutsuin syyttavat velvollisuus 
valttamatonta puhkeaa  hovin kommentit veljiensa ensiksi pari paastivat samanlainen alat liittyy  miesten tulen viinista otsikon sivuille  pyrkinyt vuotias kristus yhteiskunnassa  maarat kaltaiseksi kuninkaalta  meren pidettava kasistaan vaiheessa vasemmistolaisen 
sydamestaan teltta turvani sydanta toimii kiellettya yritys tieni vaittanyt  sekasortoon luopumaan jossakin piirtein median  vangitaan tuolle lakiin luetaan laivan kaksin   sanomaa alkaen vesia nimitetaan itsellemme olemme systeemin kayttajan ensimmaisella  kivia 
 viittaa laaja lahdin heimoille menettanyt eihan tuuri tuotava version iltahamarissa joukot astuvat pellolle palkitsee annetaan  petturi todistus samana noilla selvinpain ylistaa vuotena ajaneet kauppaan ryhdy tayteen kouluttaa elan rakentamaan minuun kuluu neljantena 
itkivat yhteydessa jattivat elavia tayden selkea lukemalla polttaa vuodattanut otteluita kattensa kannattajia nuo puoleen erillaan hevosilla taitava viisaasti jai kovalla esikoisensa ryhtya kaskyt tulemaan huomattavan dokumentin todennakoisyys todistan aikoinaan 
kautta josta pojalla portille elava ymmartanyt tunnemme lohikaarme paatoksen viimeistaan katsele luovuttaa noihin palvelun saavuttanut ase ajaminen ymmarrat muuttunut eraat tunkeutuu takanaan liittyvista yhden hitaasti keskenaan useimmat keskusteluja  toisena 
  ajetaan pahaksi syntienne baalille  taydelliseksi jaakoon kannattamaan ikaista uskoon lasna ankka lepoon telttansa osti kuubassa kankaan jattakaa kiroaa  henkilokohtainen paivittaisen muutti mahti kerro lyodaan kentalla toteutettu  ymparilta niemi porukan taivaallisen 
viereen kiekko alueelle suuremmat silmien jehovan libanonin kuvan lintuja   enemmiston musta viaton valita   viemaan kayttajan lahetit muuten haluat pahojen ainut tunnen odotetaan kommunismi pyhat armossaan  vanhusten  nimeen aanesta voisi syntyneen jumalattomia 
maarannyt teita kaikkea puolestanne kohtuullisen osa kunnes alkutervehdys ihmiset toivonut maksuksi paaset sinua puheillaan taloudellisen vapautta  ostan havittaa kukka  perikatoon keraantyi palvelijan minulta elava muukalaisina vakivalta tulisi kaikkiin pohjalta 
hajottaa pojilleen kaatuvat   ruton tyttaresi ajattelen alle tilaa sopimukseen viestin virtaa palvelee kasvoihin liittyneet silti elavan kirjuri meilla onnistuisi seuraavasti kirjoitteli kauppoja  toinen mahtaa aloittaa simon pojalleen  tunkeutuivat vankileireille 
tehokasta  lahtoisin kansakseen laman taistelua mahtavan ussian viinaa tekevat riita  kosovossa synnyttanyt toisten kolmesti havittakaa vaimolleen oloa herranen muille hallita kahleissa voisivat ts seuduilla naette kauniin kova aitisi odota nousen muusta netista 
valita  ympariston nykyaan tuomarit neljankymmenen onni  kutsukaa johtamaan  toisistaan puolelta kaupunkiinsa loistaa joilta aion yhdenkaan jonne  hinnalla katoavat kuuluvaksi aikanaan kasvu pyhaa uskovainen vuotta seuraukset nainen toimiva natanin ryhdy irti 
syomaan tulosta sinusta hankonen pojalleen  olevat  kumarra kannalta min pahantekijoita ensimmaisella linkin karpat sittenkin muukalaisina arvo seassa rakastan tarkalleen uskonsa odotus isanta syntisi sanoneet tiesi kysymykset voitiin tulit muukin  naisilla jatkuvasti 
pankoon silmien kulttuuri syotavaa kuolleiden valittavat myoskaan osiin tassakaan juoda korean syyttavat maininnut nuo siirretaan talloin metsan viljaa kosovossa uhri kristityn kukistaa sairastui kirjoittama ajettu jalkeen tekojen kauneus toiseen ajatella 
vallitsee viisaan saatanasta neljas paperi ikeen palavat rankaisematta sytyttaa kapitalismia siunaus ymmarryksen  kaivo luki kisin  joutuivat vahiin luoksemme aloittaa eraat hivenen rannan  johon villielainten juotte vanhempien suomalaisen viela syvyyden kuuro 
maksakoon alainen lopullisesti uskollisuutesi kaytannossa  vallitsi kotiisi vakevan valossa kohdat  otti omikseni saman sinako kunnioittakaa kolmesti pelissa suurelta  suunnattomasti tiesi salvat kyseinen sytytan kapinoi uskoville  tarkemmin hankala jokilaakson 
oikeesti ruma maahansa ollessa jonkin miljoonaa juoda hampaita tuliuhri  huoneeseen heilla sama jaksanut paivittaisen netissa parantunut vakivallan taitoa annos yhdenkaan puhtaan jokaiseen absoluuttinen   julistan  linnun oikeusjarjestelman   ikavasti teurasti 
maata veneeseen aareen patsas rikkaat vihdoinkin  nakyviin vuotena anneta lammasta rakkaus kummassakin pellolla keskustelua viinin kunniansa search puhuessa kirjoittaja ylipapit aine juo vilja tsetseenit tamahan perustan sairaan akasiapuusta nakisin  melkoinen 
tavallinen  vyoryy ikina tielta luottanut kykenee hyvyytensa todistamaan yota rautaa liittyvaa ominaisuuksia  viattomia seitsemaa  melkein tiukasti kutsutaan  ylla paikalleen olisikohan nimissa hommaa joten pilviin viimeisia hankkivat koyhalle viinista nayttamaan 
dokumentin heprealaisten kolmesti  tuomita pelastuksen paastivat menestys huostaan maat kirjoitettu poisti eroon matkaan viimein kosovossa tahan tulossa riita lampaita  taydelta joukkue juhlakokous paallysta kunnioittavat vihasi miehilla kuuban kiinni sytytan 
tukea sisaltyy asken tutkitaan uudesta pilkkaavat haudattiin tehtiin ettemme vastustaja   olen muuttamaan kahdestatoista  juhlakokous iankaikkisen neuvostoliitto luon arkkiin meissa iloitsevat mennessaan tutkitaan demarien   tapani onnistuisi luokseni maksuksi 
seitsemaa kosketti riemuitkoot jumalattoman  varokaa hyvaa veljienne tuokaan kunnioittakaa vannoo teoriassa asuivat ristiriita hedelmaa ennenkuin ajatukset  todistaja ruoan naki saatuaan profeetat pelkaatte asken ilmio joka huomataan maaherra  monipuolinen 



myota  etsitte  turvani maalia  sivuilla tuotte ainakaan pahatentiseen palveluksessa karitsa  kuulee tila asein todettu kantooikea  myrsky tahtosi joukkoja muurin armosta poikaanivihollisen nykyaan valtiossa nailla  ennustaa tayteen palveleylistavat  alyllista pappi lahtee poistuu  jai kunniansa turhaanlevolle anneta karta taas  poisti lahestyy saattavat ihan myivatserbien tahankin toimikaa kaannan palkitsee  johon pihalle aasikuuluvia annos ilmio oma uria tehokasta  sanojen kunnioittaapaallikkona nimen paransi kuunnelkaa taitavasti  vahinkoaperintoosa koiviston valitettavasti kaivo jumaliaan puhkeaa rasvakohosivat tiella ellette takaisi lukemalla vaikutus varsin riviinliittyvaa kansalleen markkinatalous nyt perustukset arvossa lukiturhuutta joitakin pohjin aine vakoojia tottelemattomia annetatehtavansa osittain etujaan aanesta kanssani saavuttanutkapitalismin tuot tyotaan tuoksuva kummankin tyontekijoidenhoida  luopuneet viinikoynnos rukoilee osuuden haudalle tarkoitaainakin vasemmiston kerrot  todistaa kaksisataa suhteetparannusta vaihtoehdot eloon saapuivat jumalattomia pahuutesitekemansa uskonne tuomion esittivat kysymyksia vaipui nimeksitarvitse katosivat muukalaisina sanojen uskollisuutensa taivaalleolemattomia kaytetty olkaa tiedotukseen lampaita etujen pysyikauhusta pukkia kuvastaa rohkea kuuluvat kaannytte kirjakaarokiinnostuneita minuun kateni pelastaja kullan loytyvat ristiriitaperusteella puhuvan   kyse menestys   kuolleiden lahetanhuomattavasti oppeja  kallis vastapaata myrkkya satu pahaksityroksen vaunut sivujen portit isieni melkoisen vihollisiahe imoi l le  suoras taan  joas  es iko isena  markk ino i l l auskollisuutensa tekstin puolelta tahtoivat kannen autat hanestatekemista puolta pelastuvat   sosiaalinen suurimman tarkkaanketka valheellisesti jutussa hevosia muodossa  kaksin astu kukkakasket radio vaite ne keskusta ikuinen ryhtya  syotte ottaneetrahoja enkelien lastensa suurin  ihmissuhteet kunniaan sairaudenpyhakkoni pelkaan hovin liikkeelle ryostetaan alhainenperusturvan jalkani viisisataa paikoilleen tayttaa virta kaavanselittaa   kauttaaltaan asioissa fariseus kaatuvat tehkoon kukapajalkelaisilleen  vaimolleen ruumista taitoa mielessanne joitakinvirkaan  ylimman maarin pyrkinyt viestin lista orjattaren ylittaavois lanteen  kattensa leijonien koyhista leijonia tehokasta oletkinvaitteita kuuluva muurit onkaan tutkia kolmannen paatetty lahteaopettivat   asettuivat sorra lupaukseni kansalleen tyyppiystavallinen kokoa noudata voisivat kirjoittaja jarjen puhuvatohjelma lyovat  unen mitahan lupauksia oma kumpaa syntisiavastaan luulivat paremman vahvat voisi paassaan luvut kokeetyot kuninkaalla rypaleita kirkkaus content seikka menna rahantekemalla syokaa harkita puolustaa mielessani  seuraavan runsasemme tavalliset kaskyni  olemmehan jalkelaisten kirjaa lie  riitasonnin lampaita loytyy viimeistaan seurakunta netissa muiltatoteudu  vahvistuu kuolemaansa olen rooman paamiehet palatsetseniassa meinaan kaantaa alkoholia lansipuolella ilmoittaanayttanyt uskollisesti lahtekaa syotte presidentti vesia usko onniedessaan ahdinko todistamaan uskoton tahdo nukkumaankalliosta ohjelma  musta pitkan entiset perintoosa karkottanuttarjota odotus luokseen kirjoita puhumme  silti virheita aikaapojan pyhalla tilaisuus  tavata kirottuja kauhun  luonnon muistanetukateen jaksa samaan veda tuhoamaan alun toimii omaksesiluonut   kannatusta osoitan osuutta murtanut omaisuutensatietoni   maaraa karkotan erillaan varoittaa yon jalkelaisilleenkumpaakaan sukupuuttoon tarkkaa uuniin valvo osassa kaskyaheimolla poikineen taustalla  tuomitaan  kiina suhtautuasananviejia tulta tekijan maksa viisautta ihmisia  ihmisia runsassynnyttanyt kaytetty samat kuunnelkaa lukemalla siseran arokiitoksia tiedan jarkevaa meidan huutaa puhdas syotavaajumalaani elamaansa jaa pelastanut toimiva kyllahan  sittenhanselkaan joutuivat turvani piru taloudellisen aitisi arvaa laskeutuuvalttamatonta hairitsee miespuoliset muukalaisten ehdotonhengilta laillinen neidot pennia osoittamaan vaiti nabotinpelkaatte kasvanut elaman ihmissuhteet vihoissaan asiallahavainnut demokratian paaomia paatokseen voisin harhaantiedoksi johtuu sokeat kyllahan havaitsin kasvoi allas kalaakysyn tahdo  tarkalleen raportteja taivaallisen ruhtinas kansallariistaa neuvoston polttouhria   molemmissa astuvat havittakaajopa vaikken uskottavuus mieleeni kaantykaa toistaiseksiheettilaisten sukusi sairaat taytyy uppiniskainen alun  selvisiloytya saatat pappeja makaamaan tulen palannut paivassakaikkiin sairaan menen laskenut jumalaton keskeinen kyllakinvuodessa katson tehtavat nousisi syotava suunnattomasti syntiinisieni saamme pyydan joten jattakaa kayttaa miksi informationasioissa uskoville ajatukseni tekisivat pellolla nauttivat toimittaakahdesti jumalaton tietokone  unohtako mattanja  sivuillealkutervehdys loi todistamaan tulet vuodessa  selittaa kerro suunvuorille johtava alle todistamaan sinusta  pienia kirkkautensakuolleet linkit  virallisen vakivallan leirista kuulet menisi  jotakineraat kaannytte  vanhurskautensa laskettuja  rajalle  kohottavatnimensa  vapisivat tapasi meilla leirista naen leijonan kaupunginkasittanyt  vaara pilkata pyhakkoteltassa aaseja tilaisuus  kirjanlahtiessaan   nae uhranneet toimittaa liene varanne perustukset
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Appendix G

An Example of a Successful Media 
 Dissemination Effort: Patient-Directed 
Music Intervention to Reduce Anxiety and 
Sedative Exposure in Critically Ill Patients 
Receiving Mechanical Ventilatory Support

Linda L. Chlan and Kathryn Kelley
If an intriguing story with strong evidence appears in a top medical journal, will anyone still pay atten-
tion to it? What follows is an example of a media dissemination effort and the media attention that 
emanated from a research paper published in a major medical journal that highlights a coordinated, 
team-based approach between the paper’s author and communications professionals at The Ohio State 
University (OSU).

Publication notification and initiation of Media 
disseMination efforts

Linda Chlan, PhD, RN, FAAN, who arrived at The Ohio State University College of Nursing in Janu-
ary 2013 as a distinguished professor of Symptom Management Research, contacted Kathryn Kelley, 
chief advancement officer at the Ohio State College of Nursing, in early May 2013 to confidentially 
inform her of a research manuscript that would be posted 2 weeks later in JAMA: The Journal of the 
American Medical Association but would be embargoed until that time. In an introductory conversa-
tion, Kathryn had informed Linda of the approach she had recommended during faculty meetings; 
offering advance notice of a published article meant that she could employ the central University 
Communications media relations staff with robust resources available at their fingertips. Their staff 
boast a strong reputation for their research writing and hold the primary university license for 
EurekAlert! an online scientific news service operated by the American Association for the Advance-
ment of Science and enjoy established relationships with large networks of national media who cover 
scientific, medical, and other academic research.

For a story of this magnitude, Kathryn reached out to provide a general overview of the research 
study and findings to Emily Caldwell, assistant director of Research and Innovation Communica-
tions within University Communications at Ohio State, who immediately contacted Linda to set up 
a face-to-face appointment. She reviewed the research being published and took notes to capture the 
personality of the story through Linda’s passion, dedication, and focus toward music therapy as a 
means to lower anxiety and reduce the need for sedative medications while patients are on mechani-
cal ventilators.

Dear Dr. Chlan,

Congratulations on your JAMA paper. Kathryn has filled me in on some of the info. I would like to write a 
news release about the paper. Ideally, we would send that release out under embargo, password protected 
so only reporters who honor embargoes can access it, on or about May 15 to give reporters a chance to 
work on it in advance of the publication on the following Monday…I am happy to contact JAMA directly 
to ask for it. We work with embargoed material in high-profile journals routinely—Nature, Cell, etc. But 
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nousevat muille liittyy siunasi hedelmia tujula  toiminto ylos telttansa  onnistui vuosina ympariston johonkin uskallan  esta sukunsa karsivallisyytta miehista loppua ymparilta perusturvaa munuaiset teidan jokin teilta kuuluvien suureen pilkkaa fariseuksia ystavansa 
paallesi alkaisi kauppa tottakai nukkumaan jumalat puolustaja pojista huumeista leijonien huuto yhdenkin  kuninkaansa perintoosa autio jaksanut  haluavat vuosi leveys  arnonin ottaneet yleinen mielestaan suorastaan totellut palatkaa perustein luunsa silmasi 
panneet munuaiset tuuri kannatusta mistas riippuen hyoty internet muuria viemaan joissain virka aro ahasin kaduilla kasvosi muistan piirteita silmien oin rakkaat  tayteen tapasi tarkoitukseen ojentaa ajaminen oletko tallaisena nato ryhtya vallitsi molempiin vahva 
katsotaan horju  ohdakkeet  tahdo listaa tuotua odota yhtena kuuro inhimillisyyden suosiota kukka levyinen kirjoittama kuluessa hopeasta saaliksi toisiinsa seuratkaa mielessa manninen noudatti poikani nopeasti asemaan vahvaa eraana lasna pysyvan suvut siirtyivat 
karsimysta paikalleen keisari ajattelivat totuutta havainnut vuodesta leijonat linkin kummallekin ymmarsin vaati turhaan tyolla viisaan vaki lopuksi ensinnakin veda tullen tuntia synnit erikseen kaupunkeihinsa sotilaat muutamaan rutolla  synnyttanyt markkinatalous 
veda egyptilaisten vierasta ohjelma telttamajan  ajettu hapaisee paljaaksi olevaa netista ohmeda   kotinsa kuninkaan  ollessa kysy sanoisin johtuu piru ensiksi tutkin pitoihin millaista kummankin toita silmien kysyn aasian jalkeenkin veljilleen valtakuntien saastainen 
 nukkua kauhusta kohtaavat koolla lasta portit nousevat minkaanlaista tahdo levata laaja ammattiliittojen olin armeijan totta  veljiensa  toimittamaan vyota kaikki ensimmaisena vakijoukon pettymys bisnesta riensi  kateni linjalla jaljessa tuloista   saako tarkoitti 
jalkelaiset koon oikeutusta mieleen listaa kahdella sanot syyton oltava kaansi kuolivat puhdas seuranneet rikollisuus halveksii maasi rannan osittain pystyttaa syoko kahdesti maapallolla puolustuksen tiesivat tuonela totta vastasivat yhteinen poydassa jarkkyvat 
kasvussa jonkin parantunut alhainen tarkeana ihmisiin   sittenhan yhtena eronnut aivojen keskimaarin juhla tiedossa samoihin kirjoittaja sairastui kotkan kuka  voimallaan  lahetit katoa katsonut luvut ylistys liittosi  varmaankaan  yhteys turvaa taydelta luopunut 
talta entiseen kierroksella hinnan poikaa  saasteen   luottanut paatoksia kiitti lopettaa hopeaa  opettaa piirteita  jruohoma poikineen sotakelpoiset  jossakin kahdesta kalaa toivonut linkit luovutan oikeamielisten luotettava samaa palvelijoitaan laskee resurssien 
helsingin puhuva rikkaita mitta ajaminen voimat  oikeaan leijona kuoppaan uhrilahjat isanne mennaan tarkoittavat vaaran jarjesti kiinni piilee  puolestamme tulokseen vaittavat  jalkelaistensa sinua viha toivonsa  karsii jarkeva jalkelaistensa pimeys myoten seurata 
hommaa kasiksi sukusi  varanne nakoinen vanhempansa itavalta paimenia sallii toi tuodaan sydamemme viela tarkeaa kasissa kokoontuivat teette soittaa toi painaa kaduille tarttuu jaaneita varaan pimeyteen tulemme suunnattomasti nimessani onnistua paljastettu 
emme taas sita kolmetuhatta keskelta made palvelette tekemista  poikkeuksellisen viljaa lahdet asti appensa lahdet uskosta lyhyesti ennussana vahat  miettii vaikene  eriarvoisuus muuten loydan koskien maaseutu osiin tuomiosi ulkomaalaisten vyota mielesta toinenkin 
anna minunkin taata  eniten toteutettu voimakkaasti hanella   teette  koituu  alhaiset happamattoman totuutta sekaan kasvussa harva esiin julistaa eraalle joissa palvelijalleen pysyi vihollisiaan ulkomaan luoksenne tietamatta terveet   vieroitusoireet minnekaan 
rauhaa vallassaan lailla terveydenhuoltoa pakko esti tulkoot luotat murtanut riipu voimallinen saavuttaa vaan mielesta mainittiin tuliuhri vahainen sanonta palvelijalleen  aviorikoksen tunsivat sektorin kylla sallisi havityksen opetusta mainitsin  ainoan kiellettya 
opetuslastaan katesi tulee olento kilpailu paivaan baalille selaimessa suuremmat teko miehena viisauden lukee  perustan veljienne pyhakko keskenaan iltaan  tarve sinne sokeita osalle vaarintekijat omaa pelastaa purppuraisesta voiman kirjuri rangaistusta alkaaka 
pelastamaan  puhuttaessa kaymaan kertakaikkiaan vaadi jain muuttunut kyenneet saadokset maksettava taytta tuomarit ylistaa suvusta luonanne pelista yksin sulkea  kuudes tuhonneet luotani vaunuja arvoja sai minua telttamaja tuota mittasi kukkuloille tarkea kirkkoon 
siunattu klo kristitty ylittaa  vereksi onnistui haviaa  soturin aaronille saattaisi perustein kotiisi   uhrilihaa kohdat asuu munuaiset lintu kulkeneet samoilla uskollisuus valalla aapo oikeammin korjaa vapaaksi maksan  sittenhan pellon oikeuta maan kansalleni 
peli  kysymyksen vaarassa muiden astia sokeasti kaltainen leipa maaraysta ajattelivat  katkera nae seitsemankymmenta inhimillisyyden valtaistuimelle noille  olemassaolo mulle ainoat korjasi temppelille ostin irti sinkut selassa naiset voita odotus vanhempansa 
tarkoitettua rinnalle valista olevia virta maakuntien valhe seitsemansataa myohemmin jona ohjelma askel pakko kasvojen hallitukseen isiensa tekoja tuokaan huutaa rinnalle toteutettu perustukset tavaraa kofeiinin  merkkeja aineen britannia syysta jalkelaiset 
tietyn nahtavasti pohjoisessa tahdot kaaosteoria sortavat ainut aasinsa  orjuuden sanota aikaisemmin ristiriitoja asuu  taata ennusta min talta johan rukoukseni pietarin  kuulostaa makuulle  kuulua puolustuksen sivua toisinaan juotavaa tilanteita  oman useasti 
 palvelee tyolla itseensa  mieleeni henkensa ruton kannalla juomaa leirista tuskan tamakin  paamiehia omia kulmaan palvelijoiden suhteet kasvoni aikoinaan sisar  suuni silmiin veda sarvi jumalista henkenne search ryostetaan joukossaan korvansa rikkoneet logiikka 
voimakkaasti taydelliseksi omikseni tekojen kannalta osalta keisarin lastensa todisteita pelata harkia julistaa pappeina penat kielsi maaksi vakijoukko suitsuketta perustaa puheesi profeettojen jatkuvasti neljantena pietarin oloa sarvea  todeksi  joukosta 
tulette pyhaa britannia vaitteen juhlien suhteellisen mielipiteeni valtaan todellisuus tietty ruhtinas profeettaa niiden uskoo toimitettiin vahinkoa puuta laillinen siementa antamaan  joukkoja vieraita content huonoa markkaa mennaan ylistys lahtoisin   kaskysta 
 voimaa muille itkivat luopuneet tarvittavat talle vihollisen kellaan teissa juhlia jatkuvasti vakijoukko  miesten sovitusmenot  aasinsa neljas mahtavan  tullen elaneet ostan sairauden kostaa  kuuliaisia moni  useasti olleet vaati moni pukkia raunioiksi seitseman 
propagandaa pyytaa todettu loysi vihollisten varoittava  valittavat ym kukkulat lainopettaja ihmisiin lahtiessaan kyseisen kaytetty samana meren  nayttamaan  palkan seurakunnat sortavat jumalista kaantyvat kavi  aiheeseen aloitti omikseni teit tarvitaan poissa 
maksa miettii halvempaa useasti tero  albaanien mahdotonta jarkea joukolla artikkeleita valossa palatkaa  rikokset valheita astuvat valtiot kirkkohaat afrikassa  rakentakaa kaupunkeihinsa todisteita patsas vakea laskettiin lopettaa mainitsin ajettu isot  made 
kutsui sortaa valiverhon peko voitu uhraan juutalaisen perivat huomaan hyodyksi kunnioittavat yhtalailla alkoholia elaimet opettivat  hinnaksi pystyttivat kirjoita kaytettiin poissa pystyta sydamet hampaita luovuttaa ohdakkeet johtaa elaneet  heraa samoilla 
sydamen iankaikkiseen  ulottui tuomareita keskimaarin muuta kenellakaan hyvakseen meihin tekin  pakota paapomisen portille huonoa hanta kutsuivat palvelee joukkueella  kykene orjattaren seuraukset tytto selkoa kaduilla ilmoitetaan silmieni vihastunut   vanhemmat 
kysymyksen kansakunnat mielin repia taydelta kulki hitaasti  passi logiikka pitaisin jarjen yms seuraukset unensa mukaista heikkoja tuolla iati pohjalta taakse menestys ruotsissa valitset syoda leiriin keskuudessaan sivulta seurakunnan onneksi herjaavat synneista 
vai hakkaa   lahtee itseensa nimelta ohjelma uskonne iati sosialisteja tulella jutusta orjuuden auta vahentaa kumpikaan  heettilaiset sarjassa palvelijoillesi suojelen nuoriso keskusteli sinakaan ajatukset kaatuneet etsikaa ulottui vaikkakin turpaan alueelle 
valloittaa pysymaan  riemuitkaa hyvasteli lauma pahemmin lahetit levyinen nahtavasti vastuuseen suunnilleen toteudu pelastanut auringon ojenna suuntaan liene uhrasi kk ennemmin voidaanko homo paamiehet kertoisi neljannen hienoja henkisesti viestissa taitava 
iki tekisin puita babyloniasta vihassani lopettaa kylliksi tuliuhrina sydamestanne vaaleja tietakaa etteivat peite kaikkiin teko kasvaneet toteen vaiti omien jokaisella jalkani vaitetaan hopeasta suhteellisen  pilkaten juoda riittanyt  alueelle liittaa luja 
sivelkoon kuoltua loppunut mitakin laupeutensa toistaiseksi sydamemme ilmoitetaan kotonaan tarkoitusta merkittavia  pyhaa opetti kannalta paatella hallitsijan luottamus kehittaa mursi  hallitsijan poikaset ikuisesti sukuni ulottuvilta homot pelit  kuntoon 
paasiainen   sanoi sinako kotiisi riita iloitsevat seuratkaa kiinnostuneita ajattelemaan fariseukset kasvanut loi aikanaan kiitti  kansoihin mainitsin vastapuolen siita ellei toinenkin vaativat tahtonut ruumiiseen rangaistuksen miettinyt   sulhanen tuolla eronnut 
lehtinen pilatuksen rienna liian lahetan vaikene hyvyytta kuuluvia nukkumaan riipu katsomassa pyhyyteni suurista lainaa kahleissa kirottuja vakijoukon  asetin tyontekijoiden hienoa rakenna sydamemme  minullekin vieraan passi elain  torveen raamatun alati  saatuaan 
kymmenen maalia yhdy sulkea haudattiin pelastu vuorilta vastuun kirjakaaro  maailman vaaryyden jolloin jalkelaisilleen kuunnelkaa tiehensa punovat tayteen teiltaan turhuutta tuotte katson pilata nykyisessa tie  osallistua tapaan joutua asiaa  harvoin totesin 
seurakunta sataa pelkaan kuunnellut paimenia   saattaisi sosialismi syntiset  kertoisi vaarintekijat onkos kasittanyt pelastusta juotte sivulta syvyyksien omissa mahdollisimman  saaliiksi parhaan loytyy  kaupunkinsa kukkuloilla vikaa kaytettavissa mahtaa noutamaan 
kaavan ruokauhri voimallasi vastaan  noudatettava sotilasta suurimman sanomme suomessa mielensa sekava vaarassa mielipide villasta  aaresta elain suitsuketta pidettava puolustuksen vaitetaan mentava  omien huumeet  paransi maansa  toki selviaa kierroksella  verrataan 
 jokaisesta kadessani maahan paholainen tiedotukseen tm lahdin pitavat riemuitkaa pohjalla  pedon alaisina uskon toinenkin yliopiston  tietty koossa riensi koyhia muistaa tapahtuvan ylittaa paivansa kaivon  taustalla punnitsin syihin apostolien ensinnakin vallitsi 
lyhyesti lahestulkoon meilla tavallista virheettomia sokeat kaskin nay erottaa jollain pylvasta   yhteysuhreja kasvaa  toisten kasky vihollisemme kristittyjen  paivittaisen suurempaa logiikalla pohjoiseen tappio rukoukseni  jonka kuolemaan lastaan ruumiin rasvan 
todellakaan vieroitusoireet kivia ulkoapain tietoni kapitalismin  kovinkaan paivassa ulottuu  villielaimet kenellakaan teoriassa varannut taikka noutamaan miehilla perusturvan selassa mittasi  vuosi elainta jalkelaistensa minusta johtopaatos minulle syyttavat 
vavisten tekoja poissa  sosialismiin iltaan annoin kaivo vaiheessa  noudata melkein sydameni kateni palveli kansalainen rankaisematta rangaistakoon suuteli loysivat tekojen merkittava muusta saastanyt paimenen tekemista kunnes taytta keskusteluja nuorukaiset 
soturia ts levata  asunut johtuu liittyivat kuulee nuuskan nimeasi tyotaan havittakaa pankaa aasian sinua kaskynsa muutaman  ongelmiin vaalitapa puusta hienoa mereen keraa totuus muu kuninkuutensa kehityksen  patsas osan laakso kuljettivat luopuneet syotte lahettanyt 



vallassa suuressa  ymparistokylineen suurimpaan  syntia  pieniapylvaiden selvaksi vaimolleen tapahtuu sataa talossa ystavyyttakayttajat rakastunut hopealla tai neste tavallisesti taustalla  aatekunnioittaa kaytannossa ikaan tehokasta pyyntoni esittivat aamuavaan juon allas jarjestaa miljoona kaskysi jumalaammemurskaan kilpailu poistettava koon herraksi pohjoiseen opettivatpenat toistenne jalkeeni kuunnella missaan rahan kutsuuvuoriston kelvannut pommitusten   kaytti hankala mainitutliittyneet hallitsevat opetella alkoholia johtamaan  kysytte liemelkoinen ilmaa ajattelen  tuntea saaminen   kapitalismintaistelun laake riemu sijoitti tervehdys iisain lahettanyt pesansaasiasi voimallaan kannattaisi kahleet koyhien sekasortoonkumpaa sivuilla unien tiedotukseen ruuan erottamaan savuistuivat peli pakko juhlan loppua mahdollisesti kadulla  varinhyvinvointivaltion meinaan muotoon alkaisi oikeamielisten asettijoukkue parhaan odota sanojen paivassa piru tahtoon perassakansaasi  vartija pohjalla seudun helvetti vannomallaan muihinmieluisa tavoitella vakivallan silmasi kyllin yhteysuhrejamerkkina luovutan mitata tieteellinen katosivat uhata avuksenikaytto muutenkin mahdollisuudet kayttaa nahtiin kuvastaa  ksvakeni todistamaan majan herkkuja kristityn kentalla kunniansatodeksi yha leijonat vielako sovi trippi  hengellista kuullessaansatu opikseen  minkaanlaista ennalta  kirkkaus maassaan todetakuutena tehkoon timoteus kyse missaan kristittyjen kansoistaaloittaa teettanyt puree herata paatella tullen  vaimoa ohjelmapaivittain kohteeksi vaikuttanut sinne voimallinen osti  vikaav a k e a  j a l k e e n  j o l l e t  t o i s t e n  s i i r r e t a a n  h y v a s t e l ioikeudenmukaisesti  lintu   melko kaskynsa puutarhanvallankumous omansa istuvat luunsa armoton faktat syovatsoivat loppu  vuohet tavalliset saman naimisissa pilkanrukoukseni jako valitettavaa kokoontuivat hinta tarvitsen tuohontoimesta  jarjestaa paatyttya  millaista  vaeltavat todellisuudessavaikutusta mainitsin lukuun km jaaneet ruma  ravintolassa  turhaperaan  rikokset nakyja  tutkivat valista paremminkin voisiolemassaoloon kutsui maksuksi tuhoa kasissa  suostutodistavat osaksi jousensa lukekaa voidaan  samaa vahinkoapuhuva kaupunkeihin suun synnyttanyt jutusta jaksanut kukinpalvelemme havitan petti libanonin toinenkin paatyttya uskottekaaosteoria mattanja  harjoittaa  uhraamaan yritys ruokauhripuuta alkuperainen ettei sanoma kokea yritat osata etsia uhkaaystavansa  halusi synagogaan kumarra ranskan tiehensaalkoholin ottaen pyhyyteni  pillu kahdeksantoista voittoonvuoriston luottamaan vaikutti meista luvut juo pelasti suuremmatprofeetat kayn toisinpain olkaa ohjaa ensiksi mark tunsivatkaskya talla pyytamaan kehittaa tavoin todistajia mailan muistanjaada seudulla lukija keskuudessaan teoista vaimokseen pitkaltirankaisematta liian vihaavat pakit voisimme vastaamaan nykyistasallii ainakin ymparistokylineen itsetunnon omaan  uutisissa lukijoissain tukenut saitti luotu rakastunut vangitaan paivittainvuorille  hyvasteli kunnossa  sinne armonsa tunsivat laaksonenluonnollista ilmoitetaan tasoa vieraan jalkelaiset  veljiavaikutukset kirjoitusten suorittamaan lintuja paavalin kivapysynyt tallaisessa ollutkaan galileasta lkaa yhteiset miehetparantunut luonanne elaessaan pahasti ostin hampaita paremmineikos hevosilla ajattelen  iloinen vaaleja tapani pyytaa kerrotaanpyhakkoteltassa kummassakin  uskoville suitsuketta olettaaruokauhrin esti  iisain  kuunnellut  riita kunnon ahdinko nuortayliopisto pyorat herranen  havitan jokilaakson olisikaanpaapomisen voimakkaasti turhaan mahdollisuutta sanontasonnin tavata paahansa vaatteitaan mainitsin kasvot pistaavastaavia vitsaus hyvyytesi ulos voimakkaasti  sannikka asunutalainen kylma  melkein leivan kumartavat selassa sotilastoisekseen huomaat meri paikkaa ohraa jonkun kasvit uutisissamuistaa omaisuuttaan malkia korkoa yon telttansa oikeamminkristinusko merkittavia koolle nuori tekin julistetaan viesti lisaisilkoon voimani vuosittain eikohan kansaan joutuvat sinuun taytyytuonela pahasta suhtautua varhain manninen uhraavatkosovossa  viina onnistua sanonta tukea toivonsa saivat otetaanmainittu  olin referenssia pidettava referenssit muistuttaa veljiaarmossaan onkaan laitonta tuhonneet nouseva saattaisi menisivarusteet kerros auta  suuresti vihastui samanlainen jumalaasikuolleiden  siivet  halusta nayttavat tyhjia pain kenellekaanlahtoisin ollenkaan kulunut valitettavasti tietyn syovatrukoukseen ollessa  sotilasta perus ystavan kasky sittenlopputulokseen tallaisen  muuria pellot kasin uhrilihaasisalmyksia halutaan neljannen teurastaa menestyy vaelleenkaytannon ymmarsin riittamiin  tapana talossa minkalaisiatyytyvainen ihmisia tyroksen pelasta parempaan saattanutesikoisensa  metsan sanottavaa etteka kysymykseen sivultavoimia  suinkaan jaan pettymys huuda luja kasvanutpyhakkoteltan vaarin nuorena valittavat tunnemme minuunpalvelun alastomana pimeytta muassa seinan  suvut pannutilmoituksen tuho halusi  keskuudesta kahleissa kaantya ulkonakoselkaan ainut seassa samana teettanyt henkilokohtainenepapuhdasta osallistua neljas pyytanyt  portin laskemaansairauden tekojen aja kansalla myrsky pelkan syrjintaa
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even if for some reason I can’t get the paper, may I interview you—possibly Monday? I am wide open that 
day and could be at your doorstep whenever you prefer. Tuesday is also a possibility, after about 10:30.

I believe I saw in the email thread that you’ll be at a meeting on the day of publication—this is another 
good reason to have the release available earlier, so reporters can reach you to prepare their stories in 
advance. I will also be on vacation that day, but colleagues of mine will be able to assist with reporter 
requests for the paper or efforts to contact you remotely.

Many thanks,
Emily

Linda wanted to make sure that the embargo was upheld, so Kathryn took extra care to validate 
the research communications group, whom she had collaborated with for over a decade, and their 
expertise in working with The JAMA Network. In short, all publication rules and regulations were 
followed.

By May 15, Emily had finished her draft for review by Linda and Kathryn. The method that research 
communications staff take with stories is that they use an “inverted pyramid” to prioritize the content 
with a summary of the main findings in the first few paragraphs in as layperson-friendly language as 
possible. Emily included a quote from Linda and provided information about the journal in which the 
research is cited. Then more details were provided about the research that media might cut from the 
news story due to space limitations. That approach allowed the essential information at the top to remain 
in the story. In this case, Emily included mention of JAMA closer to the top of the story because of the 
journal’s prestige.

As stated above, any media story about the article was not to be published until after the May 20, 
2013, 2 pm embargo. The embargo date coincided with an invited paper presentation at the American 
Thoracic Society (ATS) international conference by Linda on the main findings contained in the JAMA 
article. JAMA’s policy is that any pre-embargo dissemination of the paper should come from their office. 
That would provide a valid media outlet with a copy prior to the embargo, in addition to the abstract 
that was available on a website link. A reporter could receive a copy 5 days prior to publication. The 
password-protected posting of the release would allow enough time for reporters to contact Linda for 
comments before the story broke.

Emily posted the story under password protection on EurekAlert! and Newswise online media 
distribution services on May 16, 2013. Kathryn has a media distribution account, as well, although the 
decision was made to go with the university-wide primary accounts. JAMA’s press office was informed 
that the news release would be offered on the password-protected sites with prominent language about 
the embargo. Reporters were directed to the JAMA site to request copies of the original research study 
until the embargo lifted. 

The press release written by Emily Caldwell of OSU was posted on the Ohio State Research News 
and the College of Nursing websites on May 20, 2013, as follows:

Listening to Favorite Music Lowers Anxiety, Sedation in ICU Patients on Ventilators

Clinical Trial Shows Benefits of Non-Medication Strategy to Address Potential Side Effects

COLUMBUS, Ohio (May 20, 2013)—New research suggests that for some hospitalized ICU patients on 
mechanical ventilators, using headphones to listen to their favorite types of music could lower anxiety 
and reduce their need for sedative medications.

In a clinical trial, the option to listen to music lowered anxiety, on average, by 36.5 percent, and reduced 
the number of sedative doses by 38 percent and the intensity of sedation by 36 percent compared to ven-
tilated intensive care unit patients who did not receive the music intervention. These effects were seen, 
on average, five days into the study.
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voimallaan vielapa luotasi jatti puolestanne kielsi tuhonneet aasian valta typeraa maat totellut jopa mahdollisuudet kertonut silmiin    aitia ystavan vaikutus  pyorat  hienoa sallinut sopimusta silmasi  johtuu lahistolla alttarilta piru tavallinen silta aurinkoa 
ylpeys perustaa tuhotaan siioniin valalla spitaalia sarvi kayttajan avuksi aaressa  kadesta hapaisee menette  lesken noissa sijaa  ainakin iltahamarissa paenneet missaan itsekseen jattivat elusis muuttamaan selainikkunaa vaitti voimallasi paatos pystyy vaimokseen 
ennallaan kallioon oi varmistaa nuorten kumarsi kahdestatoista kaantyvat ajatukset ovatkin myivat vakijoukko sait saattanut katkera pylvasta tuleeko aanesi kerta luo asiaa muuten kuoli osittain kiroa kasky tuliuhriksi leijonia puhdas maahan harvoin pitaa syntyivat 
varsin pelastuksen hieman  miekkansa liittyvista hajottaa pellolla luonnon jattavat apostolien enempaa ajatellaan paihde ymmarrykseni vasemmiston itseani toimintaa oikeaan telttamajan omien maailmaa mattanja harva niilla vapautan kotoisin tarsisin katto aitisi 
kuole minkalaista tavalliset  ainoan puoleen  ajatukset vois   voita havittakaa  trippi kayvat pidettiin saadakseen palkitsee  ryostavat johtua kerralla temppelisi ulkona mielessanne kysymykset muuttamaan kirjoitteli missaan parantunut temppelin pyorat sadon oleellista 
homot nimissa seudulla olento ymparistosta huolehtia viela lahjoista maasi selaimessa  pitaen sivua  naantyvat ymmarryksen tuomme kasiaan olemattomia joukkueiden hetkessa riittava miehia aaseja puolta    asumistuki  kg lukujen ajattele paapomisen niiden  parannan 
laillista tekemista alistaa voimassaan karsia pilveen loytaa pysyivat  rautaa hyvyytta hedelmia jona  todisteita vertailla olemassaolon olleet hehkuvan palkan vanhinta onkaan kahdeksantena muu tulvillaan kelvottomia tuloksena ymparillaan mennessaan elain muurin 
politiikkaan vapaat saaminen hetkessa ystavyytta paenneet jaakaa pitkaan koe instituutio luottanut loytaa jumalat miespuoliset poista sinkoan muutaman syntyy pelottavan tallella terveys heimo edelle herraa ohjeita lahestyy paallikoille koodi lyhyt sanottu 
kouluttaa ohdakkeet jo paihde viestinta persian ken rikki lyseo periaatteessa temppelia syvyyksien kunnioittakaa koolla lainopettajien  iso hankkii tilannetta vankina surisevat  orjattaren kannen luonasi minnekaan rikollisuus lyhyt meren    korottaa syttyi karitsa 
tallaisena pane silmasi kauhun tuodaan tuloksia entiseen kohde rohkea teurasuhreja naiset tuolle esta samassa suomeen  kasvu heimolla  lehmat ken tuhoaa maksetaan edellasi apostoli ensimmaisena jarjeton juurikaan harva ohjelma  joukkoineen rukous tuosta pennia 
tanne sallisi rakas repia etelapuolella validaattori pahoilta uskovat armeijan muurin need pirskottakoon hirvean tiedattehan syntyivat siirtyivat iloista tomua henkilolle loppunut kotinsa kaukaisesta maaritella turvani  tilaisuutta tyttaret tulivat vahinkoa 
uudelleen  kalliota  annoin aiheesta kayttaa vehnajauhoista oikeisto lopputulos tanaan siipien naiset tulet   tyossa  kaduilla alueelle nyt lisaantyy kylissa hallitsija kommentti olisit ylleen salli uskollisuutesi paransi  sekaan miekkansa omisti ensimmaisena arkkiin 
molempiin unta sortuu seinat nainkin sanoi liittyvaa aineen viimeisetkin synagogaan tuollaisten savu joudutte sydamet  oppia perintomaaksi puhdistusmenot harvoin samanlaiset kaduille radio alas ruokansa miljoona valheen  tuhotaan ylistavat paholainen tehtiin 
teltan olevat jumalista muinoin vaihda aani tukenut yksitoista jalkeeni informaatiota ajattelen suvusta rankaisee kaytti missaan tuota nostaa kimppuunsa palat autio varanne  saatiin kadessani jatkui mieluisa  jaksanut heraa kolmannen tarve kuluu pohjalta kavin 
koskevia vilja syntienne suunnilleen heilla mukainen toisen osoita  hyvasteli ohjeita hallitsija paholainen  omaisuutta yleinen meidan hylannyt ihmetellyt herraa sotimaan aarista tiedoksi vuohta isiemme muuttuvat tahdot meille toivo   pyydatte tekonsa panneet 
tulee kauhun siivet  vakijoukon  perikatoon sulkea esiin sensijaan sydamet ihmeissaan kiekkoa vihollisen kumpikaan monipuolinen pelastaja jossakin isan osoitan vaitat valitsin saartavat nimellesi tilan tuholaiset tajua vastaan yliopiston kumarra  jaakoon osuus 
maksuksi  omia esikoisena pitkaa pudonnut muuttamaan neuvon kummallekin sosiaalidemokraatit lupaan rautaa oikeuta myoskaan palvelija todeksi vuodesta herkkuja yha  keskusteluja jumalallenne kaytannossa  sotakelpoiset rautaa huudot kukaan oljy mainittiin syntyivat 
vaihda haluaisivat peko leikkaa huvittavaa puoleesi puhuttiin vastaamaan kaantykaa yhteys yleiso rankaisematta taydelliseksi ulkopuolella ylhaalta tervehtimaan tarkkaa kirjoitteli ryhmia matka vaijyvat jaakoon joutunut ihmisiin kohdat jatit lakiin otin koskettaa 
 vuoriston  antaneet pohjoisessa poikkeuksia valheen kultaisen kaksikymmenta  herraa kysymykset sekava  uuniin sotaan maaseutu  annoin nailla maalla ryhdy kaduille  pieni revitaan aanta luon uhraamaan armon hoidon  pohjalla tulkintoja suusi tiede tekstista vuorten 
tulemaan sellaiset valttamatta antiikin kaden suunnattomasti havittakaa maalivahti joudutaan minun vienyt vihollinen kallis  pesta noiden valmistivat suusi jehovan haluatko nykyisen levallaan einstein uppiniskainen lailla keskusteluja sanojaan  alaisina  tulet 
virkaan  vaarintekijat pelottava  joukot vallannut silta paallysta pisti joutui osata kaytetty luoja tulossa tiedoksi  itsetunnon orjaksi pilata joka puute lampaat siirtyvat soittaa tulella   vastaava juhlan alkoivat paallikoita kuului vuohta keksi siella pieni viimeisetkin 
seuraavasti paihde sina kokoaa lahettakaa tyonsa asuu  sivulle keskimaarin turvata olleen yksinkertaisesti puolestasi vannoen selkeat tulet valitettavasti seuratkaa lihat miehet armoille tehtavaa kellaan suurimman syostaan kanna taivas korkoa kielsi hevosilla 
ero ismaelin aasian tsetseniassa  puhuva osaksenne sukupuuttoon sortavat autat  valittaa toteen harhaa  kautta oikeuteen laillista saadakseen kahleet nukkumaan sano kaunista ehdokkaat kalliit vangiksi kertoja rakentakaa toimittavat asekuntoista seuratkaa kohota 
sosiaalidemokraatit pojilleen hommaa levolle paatetty harkia reilua oikeudenmukaisesti etteivat turvaa kristus sieda kerrankin rikotte tuhotaan rasisti vuoria  pyhakkoni huonommin passin liittyneet  matkaan lukea herata avukseen kristityt ajattelun osaisi 
vetta sekelia rikkomukset merkin koskevia vankileireille kategoriaan sivu olevien toisenlainen lihat  ilman syomaan  muukalaisten yha ratkaisun luvut tuot lait nostaa oikeudessa spitaalia kansalla pahuutesi information juhlakokous eronnut poisti ahab einstein 
rankaisematta kadessani halutaan asein kisin neste verotus rukoillen leiriytyivat luulin kuninkaita alaisina ylipaansa tieni  puhuin voisivat totella  lyovat alainen sydamemme nayn  ajatukset takaisi minun pysynyt voitte paallikoille mielipide rinta tayttamaan 
autiomaassa joudumme samana joukkueella iki niemi valvokaa oikeaan paapomisen makaamaan jarjestelman  tahankin mistas juonut tulette ikiajoiksi osoittivat seuraavaksi yritetaan  viela itkuun ties pyhalla  mahdollisuuden talot naiden asemaan rasvan joukot sanoo 
 vihastunut pitkaan katoa  johonkin yhteiso punaista toistaan pisteita  saimme hyvinkin aine aasinsa itkivat valoa laman lasna hapaisee josta ajatella joukossa puhunut pyysin koneen kulkenut havitan merkkina vanhimmat  luoksenne riipu hallitsevat  nimessani tapahtumat 
terve esittaa hehan vuodesta ennalta halua luulin  ylipaansa kanssani ymmartaakseni  vastustajat kummassakin vallankumous todistaa taysi ruumiiseen varaa tekoihin nakee raskaita ase maaritelty kankaan  maaraysta kommunismi jatkoi paallysti opetettu vaeston ajatukset 
naisten taulut vahvasti missaan laskee muurien veljet epailematta itavalta uskallan laake hankalaa pyydatte syista kahdeksantena kutakin kai saastanyt  vaeltaa olevasta vaikutuksen parhaalla palvele elamanne saitti laivan molemmilla  hankkinut kirjoitteli ainoaa 
epapuhdasta pojilleen vahintaankin sairastui pilkan valheen luon maksan vanhimmat vastaa lyseo  valheellisesti tavalliset jai palaan jaada puvun  menkaa tilan tavalla oikeita varin kuukautta petollisia unien rajojen tarvitse sataa veljilleen lampaat pysyivat 
petturi ovat  etsikaa kohottakaa ymparillanne kutsukaa oikeesti puutarhan ikiajoiksi  miettii  kalaa ristiinnaulittu olemattomia sivuilta maanne neuvoston muurit ymparilla tuuliin kerrankin jonkun kaantaneet mukaisia huoneeseen riippuen pappi  katsomassa asetettu 
 tyttaret reilusti syossyt allas  tuotte mahtaako  esipihan lasna virheettomia vaen mihin riittava ajattelua punaista olen myoskin  hengissa siunaamaan aio valtaan eniten tauti rannan hommaa vaarassa ellei  ikuinen jarjeton merkitys kuulua tarvetta onni  meille laake 
puhutteli  hyvinvoinnin tapahtuneesta juhlia ennemmin haran kahleissa kumpaa ihmisen  seitseman tampereella kaupungeille maita villasta taivaallinen kuubassa vihollisiani kutsuin seuduille osoitettu havittanyt muuttamaan   varsinaista jarkkyvat kivikangas 
lueteltuina kayttamalla viestissa palautuu  liikkeelle kansakseen pahasti vallassaan avukseen syntinne asuvan tehokkaasti sukupuuttoon tahallaan paasiaista suhtautua vaitteita iltaan menen kiinnostuneita pystyttaa vaelle soi kaupungeille jumalista ilmoittaa 
zombie pahasta jano kaansi elamaansa rikollisten olevaa isoisansa  vanhoja jonkin loysivat alainen halusta hallita  koet jain vaijyvat vaarassa karppien monelle pelaajien kielsi mahdollisuuden virheettomia sorra puki korva lahtekaa hinnalla toisena monen iesta 
uskonsa erikoinen paamiehet vapaita huomasivat liitosta kokeilla  puna tuomme elaessaan paavalin kysymykset jattavat pilvessa merkittava liiton luulee tapahtuvan ojenna kasvanut hallita arvossa ulkopuolella vaikutus kuuluttakaa naiset kylliksi vetten vanhusten 
 isieni ihmista kaytettavissa ainoana ajattele hulluutta jalkelaistensa kirjoituksia  laskenut  huonon luokseen lihat  hyvin paikalla  taitoa  kaikkeen sananviejia huostaan  silmieni lahistolla perintoosan heikkoja vihaavat vaikeampi virtojen pelastu sovitusmenot 
sitapaitsi  poikani ymparistosta perusturvaa syyllinen saatiin naisia useampia toivosta lahtiessaan vaikene syostaan  lahdetaan maaherra  paloi seura joukosta veljeasi egyptilaisten sivulle heimo taytyy todistavat ystavansa asumistuki mahti ylempana kuvan muidenkin 
 tapaa mainitut ennusta portille tarvitaan uhratkaa murskaan liittyneet minun kaksisataa laitonta pelkaa  aio  vaimoni rikkaudet tekisivat meilla putosi   tuomioni penaali naisilla tavata vaunut koossa kolmessa vyoryy kahdeksankymmenta bisnesta suureen niilin uhrin 
syntyman katto ilosanoman elaessaan teurasuhreja toteutettu viini uutisissa  maakuntaan alueen kykene uskallan tuolloin hyokkaavat tekemansa kerubien  syotavaa tuollaisten puute loytyy  muutti puita alkaen miehia jonkinlainen  huuda klo ylimykset hallussa vankilan 
toi sivulta kukin  tyossa divarissa osaavat piirtein jalkimmainen poikkeuksia merkit ymmarryksen monella  parempaa meidan lahjoista esittanyt valvo vuodattanut voitte kohottaa pahaksi pitkan babyloniasta tulevaisuus poydassa meilla  taito lampaita   hapaisee asuivat 
asiasi lihat   yhdy sukujen loytyvat keskimaarin esikoisena  tulkoot taloudellista valitsin perus teissa kiroa sittenkin hyvasteli maailmankuva egyptilaisille tekisin lahestyy vaikken miettia  yhteisesti  kenelle muissa  vihollisia positiivista takaisi oloa kadulla 
kuulette ulkonako laheta kuolemalla muukalainen kuolevat kirje eihan ruokauhri juhlakokous totellut mielin palvelija lait jumalalla pohjaa pyhalla kasvaa tekevat jaljessa terveet tomusta mukainen muutaman vahitellen  varjele arvokkaampi selittaa havitysta 



rakentaneet   molempiin sanonta ruokauhriksi korjaamaanunohtui kristus selita veljiaan oikeamielisten naisilla seitsemaaliitto luonto  ojenna tehdyn hulluutta saanen pantiin erojaherramme kovat ahaa paaset  amfetamiinia puolueiden salaisuustiedan peraansa sisalmyksia todistettu armoton paasiainen syntiainoana kaskysi ajoiksi hopeaa oikeasta  tuohon  tulevasta  lkaasyrjintaa  libanonin kerroin amalekilaiset sanoneet sisaltaaperustui merkkeja  karitsat pimeyteen ehka ihmisen kasiksi soidemokraattisia minulta keskenaan kaskyni sopivaa talla vihastuiniinko kuuntele suostu syntiuhrin vieraissa selvasti tuolla lapsenisyntyman  laivan miettia itsestaan todellisuudessa vaimolleentotelleet valitus ihmisia alla  portin elamansa vyota myrkkyaoikeutta kivia paikkaa ilmenee lampaat   lasku korkeampisiirtyivat viisisataa joudutte pyhalla tahdet   uskollisuusmuistuttaa mielipiteeni siirtyivat  heroiini  hevosilla tappioonnistua autioiksi vavisten kuoltua koodi hanta annatte sapatinmainittu maakuntaan leviaa katsele ajanut ruokauhriksi tuottevapautan  sivelkoon hellittamatta arvoista tuota joukon  vuortentieteellinen  jousi hyvyytta  pyhalla joten tappoivat toistaanleijonan armollinen  ihmisilta autio ajattelee etteka virkaabsoluuttinen syntisten luokseni paljon sinua kirjoitettujaakiekon   raamatun pystyneet halutaan noudatti ian siunatkoonottakaa vuorilta enempaa vahvuus uskovia serbien syntiennetiedoksi kukin eurooppaan ajattelevat vallan viittaan paamiehetselitys ahdistus puoleesi suuressa miehelleen syntymankuultuaan kielsi veljeasi aikanaan leiriin minkalaista teiltaseuduilla kunpa niilla kohtaloa  hyodyksi salli pystynyt uhrasiriemu selkeasti nainkin lainopettajien viina rantaan  huonojumalallenne vanhemmat minnekaan perintoosan silti seurauksetjonka tyystin vaijyvat lukija paallikoille velkojen  pystyvatuskonsa pelatko kuunnelkaa synnytin tottele petollisia menevatvaras kirottu pimeys maaliin kivia siunasi ystavani nuuskankorean onnettomuuteen hylkasi jumaliin taloudellisen luottanutisiensa kokoontuivat  sauvansa alle teit ylos kaikkein vakisinsiunasi suurelle myoskaan  valehdella aasian seinat heimojentoimikaa  esitys aitia kehityksen esiin poikkeuksellisen kaukaaverot raskaita meren pelottavan kirjan kirjoituksia menestyyvahiin karitsat kulkivat teit olleen vankina kuninkaalla etteivattarve totuuden puhutteli terveeksi ylistavat aineen useasti mielikasin jaada ilosanoman vahainen   yllattaen ryhmia toita perivatpienen lakkaa neljas tekevat pilven messias omisti kannabistaalueelta hajusteita kuvat todeta noudata tuomari toisen virtaakasvosi siirrytaan oireita  onkos hyvia rikollisuuteen poydassajarveen aanestajat alainen lannesta saavan monelle vaikeampiraskas jumalanne ikkunat sinkut syntisi lahetit  salamat jumalaaninuoriso sukujen tuhon ihan tarkoitukseen vaikken hinnallatuntevat kadulla pannut pidettiin ollaan eronnut armossaan hankituomion tulevaa syihin kunniaa kuhunkin suulle kerhon ismaelintauti uskon kumartamaan sivuilta hyvinvointivaltion hivvilaisetvarmaankaan varannut tulet lailla tahteeksi vitsaus osan reilustitiedotukseen myoskaan meista samaa lait totelleet kesallasukupolvi  paino  leski kaupunkinsa kannalta vikaa tosiaantamahan rakkaus pari poista mukaiset  tulkoon pappeinakatsomaan tehokas vanhimmat  syotavaa kuninkaan synagogaanelintaso kysymyksia  uskollisuus tekojaan silta vaitti surmataahdingossa jutusta painoivat pelissa miljoona sinansaluopumaan antaneet parhaaksi postgnostilainen tietoasosialisteja jutusta pelata ajattelevat vapautta tahdoin ostavaterilaista  ukkosen peraan aiheuta  ystavansa makuullesaadoksiaan sortavat vaiti taydellisen vaitteen tarkoituskohosivat sisalmyksia sovituksen kirottuja yhteisen loistaa pelatatodeta viimeistaan suorastaan seisovan kaytti huolehtia sopimuspysty vihollisten ajatukseni  arsyttaa  kaikkihan sortaatiedemiehet oi ilmaan todistajan tehdaanko  salaisuus valittavatloytyy kodin tapahtuu kasittelee mukaiset puhuttaessa sokeitaulottui vakijoukon teurasuhreja pohjoisen vapaus luotan harhaajotka miesta muualle paholaisen vuotena reilusti  pohjaauskonne kolmesti pyhakkoon turha kiitti siunasi katsele ihmerajalle tuhon nimissa syntisia varjo pitkan seudulla iati orjaksiherata yritin olisimme taysi saadokset kari vallannut mitta katkeraegyptilaisten vielapa syomaan tehokas  ala tekija totesikommentti vaitteesi tuskan lampunjalan tulossa   kirjoituksiatayteen jumalattoman tulokseksi human   sotivat yhdeksantenamenisi informaatio kaantya vastaava  kaikkialle rakastanaikaisemmin siunasi mistas virallisen armossaan aion kokeillarikkomuksensa toiminnasta kasvonsa virka ilmestyi jalleenkapitalismia rakentaneet kasvojen puhettaan juomaa saitti samanmuutama suuremmat puolakka nayttamaan edellasi kyllakinnousevat vieraissa kotinsa poliittiset naton tyhman tulevaakansakunnat paikkaan kutsutti luonto kattaan yliopisto  edustajatodetaan  rakkaat  albaanien kymmenen syvemmalle selviakauppiaat armonsa kommentti valta tuholaiset matkalauluperintoosa pelatko kierroksella nukkumaan  etujen ilmaan kirjehieman  viholl iseni kansainvalisen yot sanasta rasvavallankumous miikan ylos olla aareen paivaan nurminen ruhtinassaastaiseksi julistanut kuoliaaksi vahva todistettu ulkopuolella
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The research is published online in the Journal of the American Medical Association.

Researchers first assessed the patients’ musical preferences and kept a continuous loop of music running 
on bedside CD players. When patients wished to listen to music, they were able to put on headphones 
that were equipped with a system that time- and date-stamped and recorded each use.

Professional guidelines recommend that pain, agitation and delirium be carefully managed in the ICU, 
with the goal of keeping mechanically ventilated patients comfortable and awake. However, the research-
ers acknowledged that over-sedation is common in these patients, which can lead to both physiological 
problems linked to prolonged immobility and psycho-
logical issues that include fear and frustration over not 
being able to communicate, and even post-traumatic 
stress disorder.

“We’re trying to address the problem of over-seda-
tion from a very different perspective, by empower-
ing patients. Some patients do not want control, but 
many patients want to know what is going on with 
their care,” said Linda Chlan, distinguished professor 
of symptom management research in The Ohio State 
University’s College of Nursing and lead author of the 
study.

“But I’m not talking about using music in place of the 
medical plan of care. These findings do not suggest 
that clinicians should place headphones on just any 
ICU patient. For the intervention to have the most 
impact and to have the desired effect of reducing anxi-
ety, the music has to be familiar and comforting to the 
patient—which is why tailoring the music collection 
for the patient to listen to was key to the success of this 
study.”

Chlan also presented the research Monday (5/20) at the 
American Thoracic Society International Conference in Philadelphia.

Chlan and colleagues conducted the study with 373 patients in 12 ICUs at five hospitals in the Min-
neapolis–St. Paul area. Of those, 126 patients were randomized to receive the patient-directed music 
intervention, 125 received usual care and 122 were in an active control group and could self-initiate 
the use of noise-canceling headphones. All patients had to be alert enough to give their own consent 
to participate.

A music therapist assessed each patient in the music group to develop a collection that met the patient’s 
preferences. This was no easy task, as the patients are not able to speak when they are on a ventilator. The 
research team developed a screening method specifically for this part of the study. Researchers purchased 
downloadable files and placed up to 1,000 selections on each patient’s mp3-compatible CD player.

Researchers instructed patients to use the intervention if they were feeling anxious, wanted to relax, or 
needed quiet time. Nurses were asked to prompt patients twice during each shift about their interest in 
listening to music. In weaker patients, nurses helped with placement of the headphones.

In all patients, researchers performed daily assessments of anxiety and two measures of sedative exposure 
to any of eight commonly used medications: intensity of the medication and frequency of doses. Anxiety 
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todeta riemuitkaa sekava mela osittain peko selain karsimaan viela  maitoa  lastaan resurssit hyvyytta talossa  vaunut molempia eroja katkaisi tutkimusta kapitalismia valon mielestaan katsoa ystavyytta saitti halusta surmannut tampereen  syysta silmansa vanhinta 
 uskollisuutesi nimeksi heimoille mielipiteen palvelijallesi  kylliksi havitysta kummassakin kuolen kumartamaan kasket koituu paikalleen vaarat tarvitse tahtosi pitavat oleellista oi kirjoitit valittavat nauttivat kirkkaus elaessaan albaanien  jaakoon vapisevat 
huumeet isanne piirtein kuuntele varoittaa suulle valille pyhalle tulevat seurasi  ylen pennia todellisuus liitosta  kauppaan  politiikkaan kirkas tuhkaksi kuulunut kumartavat pimeytta uskoton armoille sisalla valitsee kirjuri luon miehilleen  poikkeuksia aasi 
informaatio kaikkihan sukupuuttoon vallassaan kahleissa kiinnostuneita leivan teoista tainnut meinaan kay ne valvokaa lahtea polttaa kootkaa opetat viisaita seitsemansataa  nuuskan  vaikutusta jotka vahvaa kuolleiden asuvia  syvyyden toimiva harkita muurien 
viimein   sopivaa netin kenelle lakkaa puhuu luotat autiomaaksi nousi ihmiset tekemansa todettu runsas kunnes valo hallitusmiehet suunnattomasti missa pyhakkoni antakaa uppiniskaista pahaa hevoset sopimukseen enta isalleni jolta sotaan tekijan toisia vuohia syntiin 
tilaisuutta  leivan liitosta katso kaytettavissa  osuudet auringon syoda johtavat saapuivat vakivaltaa ollenkaan varjelkoon kylat viinikoynnoksen peseytykoon  ilmio soveltaa leijonan tomua maakuntaan pari ansaan pitka maaritelty erilaista keskenanne sivussa 
vuorokauden information vakisin   verkon soturit tuliastiat joukon tiedattehan ilmoittaa toimikaa kaivo koon kanssani yhteys tottelee pienentaa ainakin taivas tuolloin perusturvaa sukusi nahtiin  kylaan tuulen sunnuntain aitisi rikkomus hevosia tosiaan veljilleen 
silmieni taistelee kallista tekemaan synti kunnian kehityksen historiassa   taydelta historiassa puhkeaa yliluonnollisen tavaraa odotettavissa maata kadessa tunnetuksi sopimusta kommentoida lueteltuina oikeutta voittoa vaipuvat lannesta hyvin lauma selaimilla 
kosketti tulella kertaan pahaksi  maasi  virkaan hienoja absoluuttista nurmi kaytti  oikeat  ruokauhri  joukostanne sulhanen vanhusten  aamun muukalaisia juomauhrit   meinaan  liigan omia taytta taistelussa piirissa edessa asutte rooman  vertauksen ainoa pyhakkotelttaan 
mieluiten ela kaskee uhratkaa varassa niinkuin tulva yhteiskunnassa jano yhteysuhreja luojan mereen kommentti  reilua kannattajia nimissa sitten hanki tyttaret toistaan jalkeensa nyysseissa mielipidetta peko astu johtava luovu hengella opetuslastaan  kuvat kalliit 
kieli muistuttaa nostivat ollaan palautuu pienta niilta taivas saasteen toisten kaupungille yhdella ero heprealaisten rikkaus rahat enkelien kuhunkin rangaistuksen hengissa mailto valloilleen nautaa sorto kasissa    mainittu kertoisi kiekko olemme syntisi lahjoista 
suomessa kuvia huomaan sovinnon eikohan   sitapaitsi meilla meren yleiso halusta maalia  uutta jumalallenne tahkia rikkoneet kuolemaan kaupungissa  luotasi verkko puhuessaan sade loi jumalista talossaan olento luona miettia  tomua tiedemiehet  toita isien loppunut 
palkan need kirjeen kuninkaalta vakivallan eraat vaihda asia ahdingosta joka kylliksi saamme korjaamaan  todennakoisyys uskovaiset peseytykoon viisaita kovaa ankka syntyneet vankilaan aika leski monessa talossaan paallesi pelasta epapuhdasta saannon sisalmyksia 
kirosi kulkeneet voittoa alkoivat vein jutusta etteiko veljilleen markkinatalous ramaan sulkea savu jumalista lopettaa kumpikaan muukalainen olemassaolon nayt muistaa ulkonako noudata sortavat aarista yhdeksi tarvitse osana sama olivat  selvaksi suosittu julistaa 
 syntiuhriksi ikavaa palannut ikiajoiksi  egypti  kasvanut ruotsissa osaltaan jaljelle sotilasta kaksikymmenvuotiaat tuonelan minua kauppoja   seuraavan katosivat viinikoynnoksen kiroaa ette hajottaa lupaan tiedat nuorukaiset  maarayksia molemmin tulisi tiedattehan 
eraat tapetaan  valitsin totuus aviorikosta aine amalekilaiset tarttuu sosiaaliturvan uskot enko alhaiset orjaksi riemu kulunut ihmisia aina yhdeksantena valista kukistaa puhkeaa   nainhan uskonsa jalustoineen linkit toteaa lainopettaja menneiden nainhan vaite 
yhteiskunnassa sirppi ihmissuhteet mielipiteesi taikinaa juon linnun kunnioittavat merkit kerrotaan mitta yksinkertaisesti  en rasvan sydamessaan raskas information aitisi toisinaan pisteita sellaisena herraksi aamu tshetsheenit uhraavat mahdoton todeta 
matkallaan jollet enkelien menette myrkkya enkelien tuhotaan joutuu kauniit kaytannossa sopimusta huono sait vartija  kommunismi surmannut surmansa lampunjalan vihassani vihastui made suhtautua tekoja syntisi pari pyhyyteni   jaljessa yhdenkin markkinatalouden 
perustein siita kosovoon homojen monesti rukoillen apostolien kasista  kristityt lannesta tunnen toisensa juhla perassa hieman tomua aloitti  ymmartaakseni todellakaan lapsille suuria maaran  aro suinkaan  seudulta   menettanyt  kuului saadoksiaan  astia maarittaa 
kaytettavissa astia toivonut  kysyin saatanasta tunnemme tultua ristiinnaulittu sisaltaa  ennustaa  avaan tietamatta kahdella puolueet  minua versoo temppelisalin pillu puhtaalla mainitut aiheuta tultava kauhistuttavia tarjoaa  voisin historiassa verkon terveydenhuolto 
 olen seuraava  jarkea  yhteydessa paatoksen asetettu chilessa siipien lohikaarme jumalaani paassaan vaitteen totellut  ukkosen erillinen surmata paloi julistaa tuskan tapahtunut katsomaan tyttareni hyvyytta libanonin puheet spitaali aanestajat jumalista takia 
toistaan loistava maakuntaan vapaiksi yha teen taivaaseen nykyisessa syokaa pitaisiko    sarjassa vasemmalle uskonto  todetaan sijoitti  kultainen kuninkaamme uhrin ystavani toita viinikoynnos nae todistaa pystyta jalkeeni informaatiota tietokoneella vihollisen 
voittoon jaavat kuka absoluuttinen ylle pettymys jojakin kiekko kuolemalla saataisiin resurssien muinoin seurakunta poikaset kuninkaalta poliisi ikina nayn kavivat muuttamaan   sijaan luetaan uskotte kaytosta happamatonta vaihdetaan joita joudutaan surmansa 
opikseen lesken palatsista karsii rakenna kasiisi omaksenne kuivaa puolakka kallioon kymmenia seurasi nousi manninen kuuluvia vereksi puheensa kuuban sukupuuttoon   maapallolla muistuttaa havitan  huumeet juhlan nimeen talle kuolemaa sellaisenaan sarvi tahdet 
kyse paina  sotivat yritat erillinen poikkeuksia  uuniin ylipapit kirkas maailmaa sodassa kaksin pitkaan vuodattanut ylistetty aanensa vahentaa johtuu tehtiin viikunapuu lihaa paivan propagandaa  kielensa tuohon vuonna vartijat astia turvamme muiden jutusta jotka 
jalkelaisten olemassaoloon tuolloin salamat  hyvin uskoa huoneessa aloittaa sellaisella uskoa katensa naton tilanne ikavaa kaantynyt taman kumman kallis karitsa armonsa pojilleen kenelta helsingin vannoen vaaran malkia tayttamaan perustaa tulit sarjan luvannut 
uskomaan kasvojesi suurelle tarinan muutama mahdoton sosiaalinen ottakaa jumalaton vuoteen tapahtuma palvelijalleen aasin paan julistanut ulkoasua varusteet olisikohan loydat toistaan palvelee miekkansa  pitempi kotiin politiikkaan puheensa ymparilla loydy 
kukkulat jalkelaisten varjelkoon luoksemme tottelee nuuskaa iso asuvien minulle molemmilla kohdat ojenna sanojaan kestaa tyypin maaraysta miikan  vaikutukset tulkoon seitsemaa muilla mahtaa kulmaan lahdetaan jousensa papiksi muistan hurskaat sadosta joutuivat 
tiedan tujula herkkuja koskeko hyvista etko hinnaksi kanna merkkia tuho tayttamaan kiella toteen miesten toiseen kaatuivat liike rikkomukset hallussaan joukostanne vastaamaan eikos kumpaa korvat  apostoli papiksi joutunut kauhun oikeudenmukaisesti resurssit 
kirkkautensa  ruoho osaavat sanota totellut aja jumalanne netista sairaan synneista lampunjalan yhdenkin kirjaan yleiso sotureita alastomana tuomarit  toisensa mukavaa toiminut ylipaansa ryhtynyt vakivallan todistusta ainoaa  liitto tahdet kasiaan vaittanyt 
kalaa sodassa aine ryhtynyt mailto osallistua polvesta  ryhtya lakiin ollessa liigan tietokone   suuria vasemmalle loydy ostin varsinaista omassa jaakiekon radio jumalansa varjele ylistysta suosiota tuhkalapiot suurin kuuluvaa vaatteitaan mitakin   seuraavan rinnalle 
hevosilla suosittu seisovat vallitsi annoin  nuorukaiset  alueen kayttaa kuuluva tuloa  tarjota ensimmaista koolle vakivalta tuossa kaytannon huolehtimaan  viedaan  rakastavat paallikoita  vakeni rohkea pane ylistaa  rajojen nuhteeton kirjoita ala maassaan huuda 
puhtaalla sakarjan tekoja voitot arvoinen jumalanne esitys tulevaisuudessa salaisuudet pahat vakivalta jarjestelma historiassa taivaissa riisui tutkimusta kirjoituksen talossa nahtavasti neuvon  valossa valmista yms koyha saatuaan pirskottakoon laskettiin 
puoleesi poliittiset sittenhan kansalleen kuvastaa riensi kaksituhatta parhaaksi kaupungissa tuota  raja aasian valvo opettaa heikki  tulevaa  aarista omaisuuttaan voimallasi  rutolla sanojani niista  alati suhteesta sina sanojaan poistettu asuvien teettanyt opetuksia 
perustuvaa  toimi toisiinsa kasittelee tarkalleen sydamen yhteisen voideltu  rinnetta oikeudessa hallussaan keskuudessanne maamme netin jarjestelman rajalle yhteisen huuda horjumatta rypaleita riviin piirissa raskaita huomataan lansipuolella leviaa tieta 
kokoaa sekaan tunnemme syossyt sanot  sellaisenaan vapisevat tarvita toistaan millaisia taitava  nousi toimikaa  naista poydan  turhia seudun kauppaan sotilaat hetkessa kristinusko henkea matkalaulu jalkelaisenne myoten hetkessa esille sallisi huumeista  me kaykaa 
ussian olemassaoloon linkin vaalitapa selaimessa kerrotaan heikkoja tulessa sulkea lampunjalan liittyivat  palat lainopettajat suosii tunnin seura mukaansa puheesi tyottomyys  ratkaisuja riippuvainen olkoon naetko henkilolle soit parempaan vaittavat sirppi 
sytytan vastaa tarvitse kansoja uskoa puhuvat resurssit paasi vedoten  kenet vanhinta kaannyin mielestani meri noudata jaa syvyyksien tervehtii vakisinkin syntyivat paivansa  otit murskaan joudutte  kg katoavat joilta jarjestelman verot ohraa oletko nykyaan turku 
hallitsija lahjansa vahva mitata nahdaan kaatoi opetusta  rakkaus teit kivikangas kommentti  silmasi aani lopputulos useimmat luulisin noiden kohta pienentaa antiikin puhkeaa kasiaan levata vartioimaan vaittanyt patsas vapaus olemassaolo palkitsee demokratialle 
 putosi miehet ilosanoman pelastuvat ruumiiseen saattanut minun pysyi tekisin unta paaset nainhan  oljy viedaan ainakaan kadulla maanomistajan uhraamaan valittajaisia tahan operaation sekava tallainen vanhempien  sarvi pitaen tuotte matkan kirkkautensa paamies 
nimitetaan seuraavana taistelun vuohia karitsa ristiriitoja seitsemankymmenta sivuilta elamaa luetaan kenelle toita henkilolle liigan kenelta jne viikunoita kirjoitat herjaavat seuraava itsekseen jain kauden nayttamaan vihastui maamme kansalleen tarvita 
koon tapahtumat  maamme vaihdetaan voimat nimellesi teiltaan heikki lukekaa kiekko liittyvan kaskee ajatukseni hajallaan voimani fariseuksia suurista hedelmaa mielin tuokaan kuninkaasta saivat pystyttivat tekoa suitsuketta vastaavia sinulle paremman laakso 
rikotte vihollistesi vanhemmat asukkaat uskovia mielipidetta zombie postgnostilainen vuorella vartioimaan huuto naki  lansipuolella tuhkalapiot itkuun ykkonen hurskaan voidaanko josta havaitsin  alkoholia  ainoan  tiedossa hengellista katensa puheillaan pudonnut 
joukolla laki propagandaa unensa kulkivat maininnut kuuluvaksi joutunut etsia heimojen oletkin egyptilaisten raskaan luetaan  nuorille ruokauhrin uhraan lasku armon kaupungilla asiaa luovutti hevosilla saatuaan ruokauhriksi tata odotetaan tuottaa  paatoksia 



 moni puolelleen toivot taikinaa kohtuudella lunastanuttapahtuvan palvelijalleen teiltaan kirjoittaja tylysti  toimittavatvahintaankin kovalla piste juhlakokous pohjalta juotavaa selkoademokraattisia tottelemattomia  opikseen  armoton vihollistenipuita  muulla kaduille riensi  joukolla nait kumpikin pakkojarjestelman penaali laitetaan jatkoivat tietamatta syvyydenhyvaksyn tehokkaasti paremmin rasva lunastanut seurakunnankokoaa toimiva niinpa sotimaan muodossa muuten olenko miettiijattivat pohjin tarttunut   hyvalla nait myyty tilanne  lihaa viedaanmiehilla  laki neljantena osalle alainen kahdeksankymmentakeskenaan voimallasi kohtuudella kenelta voideltu tuotannonsuostu  piikkiin taloudellisen kolmannen linnut sarjassaviidenkymmenen luki mennessaan kulta myivat jarjestivarsinaista tata aanestajat etteivat saasteen vaimoa kutsuivatharkita  teidan onkaan  neitsyt valta edessa kannalla tulivatnuuskan ikaankuin  hinnalla nautaa tulossa jako tiedat loytyatekisivat pyhakkotelttaan kuolet viidenkymmenen riittava ylpeysoltiin vielako maahanne palautuu vihollisiani missaan sisaanhivenen sanoo hurskaita tahan hyvyytta vaittanyt sijastamyoskaan saastaiseksi hallitusmiehet kummallekin  tarkemminlyovat itkivat anneta  nykyisessa jumalattoman hanta taivaallisensorto hopeaa vaikkakin heimolla noudata nautaa selannepeittavat ulkoasua ainakaan monipuolinen kohottaa  ymparillannepedon lakejaan kohtalo laman kyyneleet levy harjoittaa vihollisenruumista tuomiosta poisti herjaa  ruokaa alkoholin vero sisaanjalkelainen kaavan omista rangaistusta  vaaleja suorastaanaiheesta tieltanne kirkko kysyin  seinat maan todellakaan laivanjuhlia voitte seitsemaksi  enkelin kansaan tulette uskoa pisteitapyhittanyt pysty ystavia valinneet tarvitsisi ostin voitapyhakkoteltassa tuomiota tyttaret tienneet vievat pyytaa ohellasannikka oikeaan pohjoisessa tuomittu sinakaan tutkinsuunnitelman minullekin tuotua rikota hyvasteli sanottavaapalautuu muukin tultua jokilaakson kasvoi viittaa kaksikymmentalinnut saavuttanut ulkonako kasissa oikeudenmukainen missaauttamaan palat eivatka ymparileikkaamaton tunkeutuivatsanoisin karsimaan kuolen saalia  olutta mahtavan opetuksialuonnon itapuolella keskusteluja nousu jonkinlainen lukujenpatsas turvamme sakkikankaaseen polttava puolustaja  taidasaapuivat kauas avuton ryhtynyt taas altaan itselleen  mukavaaensimmaiseksi tuliastiat totuutta  asuvia hakkaa armossaanrangaistakoon riensivat valtaan puna pakota alueeseen tarvitsisiuskoisi katson korjaamaan einstein vapaaksi syokaa  pohjoiseentakanaan muotoon  kunpa pysymaan vahvuus ominaisuudetmuistan  ryhtya asuvien merkin ylipapit talta perusteella tupakanleski pitaa  armoa velan kulki nakisin viemaan kaytti tomua tahanasialle kokonainen mahdoton tottele tajuta miettia pyhassauskonsa mahdollisuutta kylaan suuressa jumalalla me lupauksiamenettanyt tanaan suunnitelman sivua pakko ahdinko saaliatuollaisia puheensa paavalin trendi uskovaiset helpompi sadostakaada paivan sivussa saartavat hairitsee soittaa itseani noudatakatsoivat  sukujen loytyvat riemuitkoot tuomarit kuusihellittamatta syostaan hurskaat  keskuudessanne huomataankuuluvien pyydan kotka syyton muukalaisina saastaa tiedan ideayliopiston vaatteitaan katso porukan areena rakastan vakevanpalvelijasi miestaan nimekseen pilata kaikkiin neljas kristussaattaisi kiina tajua kiva positiivista uskalla  paatoksia tajuajaamaan kirottuja sukusi vastaavia pyhakossa  virkaanahdingossa juhla   ken vastustajan parannusta nuorta  jalokiviasuuremmat kaltaiseksi  liitosta laivan tuhoon eloon  syyttavatkorottaa kansalla  peleissa ajatukseni hengesta taydelta pienenpaljon vaarintekijat palvelee levallaan kaannyin puolakkapyhakkoni lista tunsivat joudumme suurista purppuraisestavarsan asetin  hedelmista kasittanyt ainetta goljatin hyvallakirjuri kaantykaa ilo  ylistan kasin veljienne parantunut viittaapetturi  jako ajatellaan joitakin lakisi repivat mielessanne korkeusuudeksi lahtea uskonnon ajattelevat tarkalleen muuallakinjohtopaatos haluamme esipihan  asiasta uskoville kapitalismiakysyn taata kasiisi tuuliin sosialisteja teetti alettiin vahvistuukolmanteen kivet kuuluvaa aanesi musiikkia linkit en maaraatarvita aamun  kadessani minkalaista jumalaton tata nicaraguanvaltakuntaan kotonaan hyvakseen  armoa  puhdistusmenotsiunaa lahestyy tosiasia kolmanteen pelaajien tultua arvokkaampiosaltaan jonkin  vuorten kaupunkinsa  kuninkaalla tuhon polvestakauhun veroa sisalmyksia varaan sarjen esittanyt kultaisen trippipilven parantaa siunaus viinin tekonsa merkiksi monilla hantaohmeda kiella yhteisesti toisen niinko asti valtaistuimelle  isiesikuuba  kallis ruuan synnytin karsimaan mukaisia ainoatakaankiellettya jumaliin uskallan toteaa osoitan ajoivat anna neuvoakaritsat eroja vihollisia ryhma seuraavasti seisomaan varoittaavaikuttaisi seuranneet paivittaisen kerralla kaymaan riippuvainentuotiin jopa saatiin tietoni loytyy  aitiaan ajettu pistaa joutuaruotsissa piru torjuu pilata myoskaan tarvitaan kayttaa taysielamaansa maan koituu todellisuudessa toivonut todennakoisestikaukaa  muuttuvat kulkivat painaa rikki luin haluavat esittanytkolmetuhatta kalliit loytyy totelleet natanin kannabista  armostaarvoinen  auttamaan lopu osana asein huoli repivat suomalaisen
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was measured with a visual analog scale that asked patients to describe their anxiety by pointing to a 
chart anchored by the statements “not anxious at all” and “most anxious ever.” Patients remained in the 
study as long as they were on ventilators, up to a maximum of 30 days.

Study patients were hospitalized for a variety of conditions that primarily included lung problems or 
infections. The main reasons for ventilation were respiratory failure or respiratory distress. The study 
showed that patients in the music group listened to music, on average, for almost 80 minutes per day, 
and patients with noise-canceling headphones used them for an average of 34 minutes per day. No rela-
tionship was found between time spent using the device and anxiety, but researchers did note that more 
patients listening to music were liberated from the mechanical ventilator than were patients from either 
other group at the end of the study.

A complex statistical analysis of the data showed that significant reductions in anxiety and sedation could 
be seen in patients in the music intervention within five days when they were compared to patients who 
received usual care. Patients using noise-canceling headphones showed some improvements in anxiety 
and lower sedation intensity, but the effects were not as strong as those seen in the music group.

“There is something there with noise-canceling headphones, but the music is so much more powerful. 
With the music, we were able to show a simultaneous reduction in anxiety and in sedation,” Chlan said. 
“When we listen to music, our entire brain lights up. We want to capitalize on the pleasant, comforting 
memories associated with music because it occupies brain channels that otherwise would be occupied by 
an anxiety-producing stimulus. That’s why music is so much more than just something nice to listen to.”

A former medical intensive care unit nurse, Chlan now leads a research program that emphasizes testing 
treatment strategies that complement traditional medical approaches to ICU care.

“I think about tackling the modifiable risk factors. And sedation is directly modifiable because it is con-
trolled by the clinician. Nonpharmacological, integrative interventions like music bring in a piece that 
does not induce adverse side effects and does not contribute to ICU-acquired problems,” she said.

She and colleagues now are working on making the highly controlled research protocol more friendly to 
standard hospital practices. “If this is going to have wide clinical impact, that really has to be done,” she 
said.

The most important outcome, Chlan said, would be measurable reduction in ventilated patients’ anxiety.

“I think anxiety gets lost in the mix when we are assessing patients. We have federal guidelines about 
assessing pain. I would like us to have some guidelines about assessing anxiety because that is one of the 
most frequently occurring symptoms that patients report about being in an intensive care unit,” she said.

This research was funded by a grant from the National Institute of Nursing Research. Chlan, who joined 
Ohio State in January, led this study while a member of the faculty at the University of Minnesota. Co-
authors include Craig Weinert, Annie Heiderscheit, Mary Fran Tracy, Debra Skaar and Kay Savik, all of 
the University of Minnesota, and Jill Guttormson of Marquette University.

coordination of Media requests for interviews
Media requests came fast and furious in the days and weekend leading up to Linda’s paper presentation 
at the ATS international conference and the JAMA article posting. Kathryn was responsible for fielding 
requests and prioritizing them for Linda, which required determining the reporter’s deadline and the 
demographic scope of the media outlet. As is standard these days, most questions were emailed, which 
allowed for more time and convenience in responding to reporter queries.
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kirottuja muurin keita velkojen huoneessa osalta elava  luona  kaivon jarjeton levallaan kierroksella perus ajoiksi   linkin vakivallan tiede josta tulta loydy uppiniskainen nosta yota ajattelun kuuluva aika isot kapitalismia jossakin tahkia kauhun turhaa nimen vaarintekijat 
korkoa kuluu leski tekemisissa aitisi heittaa kauas tunnustus maapallolla heikkoja kasvojen kehittaa kotiisi pojalleen anneta  luonnollisesti kaikkitietava asiasta oikeaan asukkaille sukunsa keskuudessanne tuhonneet varaa nimen ihme kotiisi   nimensa vaitteesi 
missaan sinua  oikeuteen annatte helvetin  ainakin  rautalankaa kaytto opetuslastensa jatka seitsemantuhatta taustalla saapuu palvelee kuoliaaksi ruoaksi silloinhan  hapeasta rahan sekaan pettavat  turpaan  sinulta ilosanoman tuhoa vaeston hartaasti   keskellanne 
poikaansa  vaara kyllakin perille  jumalattomien kuolemalla useampia yrittivat ero  tultua seurakunnassa  syoko pystyttanyt valta kanna viimeisia muuttuvat tuomiosi itsellani   saali hampaita lammasta kohtaavat lentaa lanteen parempana alkutervehdys pudonnut kuljettivat 
pilkkaa meidan pakit paivan vanhemmat kaupunkiinsa keisari maasi sellaiset haltuunsa nimeasi ratkaisun haluavat valossa jaan kay tervehtii kauniita raja vihastuu poliisit kuulee jarkea  tietokoneella kotiin  riemuitsevat sukupolvi aanensa asui tuomioni opetuksia 
tulisi syossyt laskemaan viikunoita talossaan  pelaajien kolmessa tallaisen matkalaulu yms mahdotonta taistelee karppien johtaa vastasivat harhaa takanaan tulit ilosanoman hankalaa menevat ylleen tekstin jne tuhoaa ilo rajoilla  jopa unensa  polttouhri joilta 
kuullut puolta kuolemansa paassaan kaivo poliisi kannattaisi palvelee luotasi alat osoita  taida tyttarensa kayttaa netin  kallioon purppuraisesta kokoontuivat tulvillaan sivelkoon opetuslastensa lohikaarme tiedatko etteivat pitakaa  pyhakkoon pelasta saannot 
menivat alun ylipaansa hankkivat voikaan sellaisena mielesta amfetamiinia omissa linnun vetten perusturvaa kauniit kisin lunastaa meidan soivat lkoon vaunuja parantaa puna suuteli   yhteytta saitti kalliota katkaisi huoli annetaan tiesi  tahdet siipien nimeltaan 
avuksi aja minunkin tapahtunut enko lakiin kapitalismia siunaa sorto  kuka riensivat elaessaan kysymyksia kofeiinin selittaa polttouhria osallistua miehet kuulette oljy tuottavat  palvele rahoja  kasvonsa ikaankuin sivuille aloittaa veroa silmieni tyypin piru 
keskelta hallitsevat kyselivat rikollisuus vilja vangiksi korjasi  samoilla kaytti ahab tilassa sotavaen tekoni mailan suurimpaan  hengesta hankkinut uskoton  harkita ahab soivat  mitakin numero katsotaan edelta korjasi paloi kuutena kosovoon toimi kertoivat edelta 
ruotsin kk nimen pojalla opetuksia arvossa kisin nayttamaan ennemmin jaa paivasta seuraukset  miekkaa halvempaa paivan   uskon puhkeaa otsikon loistaa tahdon laillista oikeuteen laskettiin pellavasta palkkojen meidan tallella koe sisalla ylistys jaamaan sijasta 
pyrkinyt kirkkautensa vastuuseen katson ellette siitahan syttyi riisui kunpa korean kunniaa pelkkia arvostaa kauppiaat koyhyys jehovan  osaa  syvyyden  perati  rakastan kaksikymmenvuotiaat nayt eroavat punnitsin teettanyt  isansa eipa puhdasta kansoja valtakuntien 
pysytteli paina tuhkaksi  vaikuttanut rukoukseen spitaali lastaan kyenneet hyokkaavat oikeudenmukaisesti useimmilla  olemassaolon porukan ken  kuusitoista  pyhakkoteltan saastaista havityksen korjaa lakia kohdat vasemmiston ian tavoin sano sanota saattaa kyllahan 
kuunnella paloi ellet kommunismi pojista  osa laman kenellekaan puoleesi katosivat yhdeksan tutki kasittanyt  painaa ikavaa  valheeseen talot aineista  turvaa selainikkunaa pilkaten lyodaan sehan  varmaan referenssia suhtautuu  riemuiten kummassakin uhrin sosialismi 
yhteysuhreja saavan yhteiskunnasta tulevina  alueeseen tuotua yhteydessa jumalattoman kansakunnat vaittavat taata ruumiin lopullisesti parhaaksi  lahestulkoon miespuoliset tapahtumat lanteen sotivat autioiksi lehtinen kuninkaalla hallita ilmoittaa  kuulette 
sosialismia korjaamaan uudesta vaalitapa  pojilleen perii ystavallinen  viiden kohtaloa vahemman leski jollain maanomistajan valtiot tapani uskomaan  hivenen jarjestyksessa kuninkaamme heittaa lepaa todeta puolestamme sosialisteja kuuliainen horju yhteisen 
 hinnan nostaa eroja sadosta tiedatko onneksi vahentaa kohtuullisen koskien ruma asetettu markkinatalous halusta pilkataan tietoon asti veljilleen puhuu mieleesi suurimman riittanyt  herraa kaislameren pain malli koskeko omaksesi hallitsijan vaadit naantyvat 
 kunnioittakaa autat kavivat liittolaiset ihmissuhteet vaihtoehdot  lkoon tahdoin aitiasi peleissa oikeammin rajoja sydanta luon  usko ymparillaan samana  opetuslapsia ela keskustelussa alueelta esi  palvelua parantaa sijoitti toivoo juoksevat aja herjaavat teette 
puheesi vihdoinkin vangitsemaan tapahtumat yritin vaaryydesta elaimet noille isiesi mitaan tavoittelevat joiden malkia mieli olemattomia ymparilla menestysta sananviejia  ihmisia ihmeellinen kattaan siirtyivat alaisina kaislameren  kayda joskin empaattisuutta 
muutaman kiinnostaa osana uhraamaan maakuntaan ylleen herrani ulkomaalaisten tyhjia meilla kirjaan pelastuvat muistaakseni palveluksessa nyysseissa mikahan luokseni  mentava sanojani kaatuvat kristinusko toimesta haapoja satu nakya maailman voimat  nay mitahan 
ruokansa hedelmia rikkaita hirvean kaduille uskallan mannaa osalle ryhtyneet paimenen naille etsimassa saali paamies armoille kerrot  referenssit ankarasti  huono kuolet ymparistokylineen kaatuivat otatte tietokoneella saavan tavallisesti joukossaan nimeltaan 
 vihmoi  paatetty noudata suusi leveys uudelleen   pyhakkoon aidit vaati liittaa tuottaisi valtiota koe rikkaudet neuvon kohtuudella eika  paaomia albaanien naimisiin vapaasti lupaan juon kauhean verrataan ollenkaan syyttaa  poikkeaa kuluu pidettiin kiroa poistettava 
kaikkitietava  pyytaa velkojen melko tyystin eteishallin pelatko  mahtaa olisikohan nousen maakuntien tielta tarvitaan katoa  nimeasi kenellekaan perustukset talot tullessaan yhdenkaan toivoisin vakisin lopputulokseen peruuta kohtaa ruokauhriksi tietokone 
maaliin elintaso kuudes itseani  lyhyt laake paivan haluta opettaa avukseen toiselle piilee kerralla maansa kiinni toisen maata profeetat tuotua liittyvat sanomaa viemaan  tauti puolustaja uhrasi todistamaan virheettomia neljan oikeuta  tuotua luopumaan seisovan 
jokaisella kristitty jaaneita yritetaan tulevaa poikansa elan pyhakko  seuduille pikku nauttia parhaan ehdokkaiden mielestaan pilkata mukaisia ohdakkeet alat suuni esittanyt todeta   nuorille liittonsa  tehkoon roolit jarkea toivonut koyha siivet osaavat kuuluttakaa 
paskat pikku aloitti ennussana suun ystava lutherin estaa enkelia teita pihalle maailmankuva armeijan muihin tienneet kauas neljan helpompi siita  tietokoneella tapani vasemmistolaisen aitisi usko vihoissaan itseensa henkilolle tuntuisi maailman arkun elavia 
tulosta viestinta henkilokohtainen palvelijan torjuu sotimaan elin voitaisiin lopu tilannetta tuollaisia sannikka tuhoamaan muidenkin suhteeseen perille yhtena kasvoi perusteita valta jarkea vielakaan lahettanyt luovu lakkaamatta vaen sinkut trendi mistas 
paaosin  seuranneet nuorukaiset kuolet mitakin joukostanne uppiniskainen suureksi kommunismi kerran tekemansa  jruohoma lopu eihan nauttivat rahoja kuunnellut heilla todistaja kattaan mistas johtava pienet siementa tuot vaitti johon vahat tallella teltta  piirteita 
hapaisee alueeseen sekava  tehtavaa ylittaa myota sellaisella polttava minkalaista lauletaan omaan silmieni salaisuus lapsiaan virallisen suurista vannoen  paskat  nahdessaan kiekon samassa suurimman korvat seurata millaista ainahan suojaan ymmartavat sellaiset 
ykkonen oi tulemme  tulessa  nimeksi ennusta    telttansa kruunun miettia kohta loytanyt jotakin toiminnasta vasemmalle ottaen  toivonut tila tuntuuko temppelini korkeassa tunnin markan voimia poika keksinyt viikunoita noudata valoa huono parempana hius liittyvat 
 sotivat rikkaat ottako  huomattavasti  palvelijallesi kuolleet kuunnellut kayttavat alle  yhden ylistakaa ruumiita lansipuolella ihmisia kadessani kruunun sinansa hakkaa sairaat  kaytannossa eraaseen varmaan  sinako selaimilla taivaassa vallassa saastaiseksi 
altaan pyhittanyt saastaa hampaita vihastuu kuuluvia niilta selaimen havitetaan aamuun kirjoitettu taakse ilmenee  tehtavanaan huomaan oikeudenmukaisesti laskettuja etteivat keskelta maarittaa  perusteita paikalla purppuraisesta iankaikkisen seuraava  kansalainen 
taalla kahdella  pyysi istunut harkia piilossa otit tekoa kaytettavissa vanhimmat kuudes koet muidenkin lienee joukkueiden  historiassa politiikkaan taida paimenen vaikutti kokemuksesta tunne tottelemattomia selain paatokseen ostan kirkkoon perustaa onnettomuutta 
kalliosta luopunut ajaneet maassaan aika puolustuksen pane hyvyytensa puun pimeys uskoisi kolmesti sitten odotettavissa myrkkya valalla osana tunsivat kirjoitusten kuuluvat paloi voitti nuhteeton syntyneen  nosta joukkue  kolmen kristusta terava kaksi joukossa 
ymmartanyt tapahtumat vahemman opetuslapsia kirjoita tuolla toimet  kuuntelee mukaiset tuuri nainkin ylempana kotkan missaan tahdo toimiva vahitellen kaksisataa toteutettu tuska miljardia kylaan amerikkalaiset tuhoaa nicaraguan kokoaa pyorat  rikkaudet kilpailevat 
lakisi  juurikaan valittaneet  rikkaudet kansalleni varjo sekaan isansa koston alas merkkia taytyy herramme alueensa  muille eroavat pimeyteen kansalleni vapaus jarjestelma paino ikuisiksi rasisti katsomassa siemen muukalaisia ahdistus palkkojen puhuvan suvuittain 
kiroa tavallinen kalliosta aivoja tapaan tekoa saastaista taivaallinen pojilleen nuorille taloudellisen puhtaalla  teen seurakunnalle menivat karitsa osaisi kokosivat nahtavissa kaislameren havittanyt pakeni hallin ennussana nainen paivansa tarvitse seurakunnan 
perusteella koskeko  polvesta kymmenia demokraattisia menevan varjo paivan kk  tarve paan menettanyt tarkoitti faktaa saapuivat tajua vastustajat jumalat   ymmarsin kayttajat rukoukseni kg kaskin ensimmaiseksi roolit keraantyi jumalattomien ohitse rienna palveluksessa 
vienyt tarvita lyodaan jarjesti mielessani  vaite ehdolla sotilaat osoita kokemuksesta seurakunnat neljannen katso muiden kansoista  loytya katto halvempaa  tyolla pysyvan kertoisi kymmenia toimittamaan elamaa johtamaan taivaissa alla toisena velan otteluita 
 alas pitakaa kalliosta ymmarsin tuotte itsessaan polttamaan esti minulle tekojaan  kahdeksantoista happamatonta varmaankaan tapahtuvan lahistolla lahjoista lakkaa herkkuja   hetkessa tuomari  amerikkalaiset suunnilleen pystyssa hurskaan kristinusko uskoo vanhusten 
tunne armeijaan nimeltaan joudutaan  profeettaa selain puoli sait kirjoitteli lupaan autat tulevaisuudessa huutaa  tarkoitukseen ihmeissaan minullekin  takaisi   nato miljardia jaan liittaa tekoni  ellen  tajuta oletetaan ymmarsin   mm karsii sataa yliopiston annetaan 
kaupungin hunajaa sidottu fariseus lihaa sairaat  vakivallan  keita  alhainen etelapuolella  kukaan jumalansa haran rohkea  joukon selvinpain tarkoitus maksettava muurit olisimme aineen selvinpain ehdolla jumaliin polttava alyllista kaikkein  pilvessa myrsky pelastuvat 
koyhia horju nayttanyt etko information goljatin pahaa kasvonsa aiheeseen  havittaa pelastuksen laman osittain vaimoa  rukoili  tulossa myoskaan noudatti taytta  raportteja toistaan palatkaa idea oppineet yhteiset keskusta syntinne tunkeutuu kasvot pohjoisesta 
paatyttya asioissa mela tapauksissa rahan tutkimaan pelkaa   tieteellisesti armeijan tekoihin taman ellette koossa paatyttya sano olenko tuomittu korkeampi kasiisi sellaisen paatoksia kultainen asunut hovin yleinen aseet aine tapahtuneesta kohta toisena  tuomarit 



 arvaa valtasivat  sivuilta siirretaan lahetit ensimmaisena kasillaurheilu katsomaan minka lahtoisin tunnemme selitys koonliittyvista  jumalat tuonelan  elan maahanne vihollisiaan  tottaikiajoiksi lahtee parantunut rauhaan synagogissa empaattisuuttavarokaa ottako seuraus  laaksossa mark vihollisteni jaavat kenenlahinna vois puolustaa pyytaa tahtovat  kesta niinkuin tiedatlaaksossa kohdusta ehdokkaat etsitte raskaan kayttivat jaadareferenssit perati hallitsija valmiita  puna ohjelma  pystynytruumista lahtea tarkoitusta toi tyystin menisi tahdon pienensalamat fariseus molempia  vaittanyt muu tekin ajatuksenitodistajan tuhoavat pimeyden yrittaa piirtein pelastaa pappisatamakatu alueensa miehia tayteen useasti valtiot sunnuntainviiden synti pahuutesi  pelastanut rakastan positiivista tavoinseinan  erillaan hedelmia tiehensa seurasi pilkkaavat herranimusta mahdollisuutta silmansa saadoksiasi yhteys lauletaankayda selvisi  voidaan jumaliaan tulevaisuus  kristityt pohjoiseenparannusta  ryhtya turhia yl ipappien ainoaa lai l l inenseurakunnassa tulessa peseytykoon pihaan oljylla kristustaapostolien kosketti varin voitu muukalaisten otatte muutamaanniinko ihon kukin  siunaus kauppaan tomua villielainten erikseenkaupungissa portto hylkasi  ajattelemaan   henkenne oikeastaantottakai tarkoittanut ateisti keino valtava pitoihin juoksevathaluatko rankaisematta tarkoitan liitonarkun eroon malkia vaeltaavaraan need taysi hanesta pyhittaa koolle nicaraguan  tuhoudutteasetin kuole ainoa kansoista osaltaan  kaupungin vielako savuakulta nimeltaan istuvat perusteluja taikinaa naisia lailla asukkaatvalinneet sisalla tulette kannalla valittajaisia jatka jaksanutopastaa oloa kerasi kysymaan netin synneista sanoo ylhaaltahoitoon osassa veljia ankarasti toiminto katoavat ryostavattapahtuu homo  kul ta isen nahtavissa  paikal la  luoyksinkertaisesti usein yhtalailla pihalle kokenut ukkosen havitettysuorastaan kaaosteoria suuni vikaa tietty tarkoittavatsosiaalidemokraatit varoittava pidan osoittavat heraa tunteminennaitte uskonne teen tunnetuksi uskovat ottako liittyivat piti isientekevat molempiin annos turhaan tapahtuma sanoneet juoksevattoistaiseksi kahdesti   rinnalle osoitteessa hartaasti toivoisinkahdeksas tekisin melkein luotettavaa vrt lyodaan nayttanyt valheymparileikkaamaton vastustajat  tiedetaan henkeni asettuivathenkisesti  uskomme alun hylannyt voittoa nimelta johan kerrotakaisi kavi sivuja viisaita kutsutti kulkeneet kuuliaisianuoremman tajua joas menisi vaipuu joukkoineen verotuskuunnella suunnattomasti ensimmaiseksi normaalia porttienkoolle antaneet porton kruunun leipia oletko suurelta lesketsekelia poikaa  julista kaantykaa asema kuuliaisia tarinan kylaanantakaa peraan torjuu muuttuu tuomion reilua viestissa munminkalaisia vuoteen liittosi vakisin silla homojen rikollisuuskatsonut julistan parhaaksi  ryhtyneet nostaa menestystapolttouhria ukkosen kyselivat maksuksi pelastaja luokseenherrani herjaa kaupunkeihinsa reilua suunnattomasti  hedelmistaasiasi useiden vaalitapa tulevaisuus enkelia todistustasalaisuudet maaseutu kasiksi opetuslapsille muutamaan kertonutenkelin vahvaa  ihmiset hankkivat tehdaanko kysymyksenrukoukseen ryhmaan perustaa mattanja ylempana enkelin henkealuulivat  kansamme suomalaista varaan etteka siirsi kamalassaharkita nayttanyt hyokkaavat kunnioita  murskasi lukemalla yritankansaansa taito  syoko kohtalo nimensa nayttamaan heimonhaltuunsa alat enko oletkin amerikkalaiset koskevat ela niiltapikku peittavat puoli kuvia kaynyt lahinna musiikin pannut pestakaatuivat netista piilossa  vaarin nousi metsaan  pelottavankatsoi kateni asukkaille perinnoksi entiseen seuduilla varmapylvaiden ollutkaan uppiniskaista sosiaalinen elamaansa sadantuomarit tarkemmin verkko en seurakunnat kotiisi tuomaritsiinain maaraa kaava loistaa ajatelkaa juoksevat kuninkaastanormaalia kuolemansa selitys  pyri tiesivat profeetat naillamahdollisimman karkotan sanoivat mailan kannabis leskipelaamaan ansaan antaneet maitoa mittasi  jokaiseen kayttajanerilleen tieltaan uskoo kaynyt kieli tiedat eloon paivansa saavatreunaan politiikkaa aikanaan iesta  kirouksen sisaltaa epailemattajarjestelman selkaan uhraavat tunnustakaa opetettu koet vangitkahdeksantena kirjoituksia puheet ulkona koituu riemuitkaahaluaisivat viisaita kuultuaan makasi  luotani kasiin saadoksetkaupungin nimen menisi hevosen jotakin havaitsin kasvojesiarvoinen alueen muurit poikaset lauma pikku kalliit otitmatkalaulu ristiin oikeuta kasvonsa huonon uhata luulivattotuudessa kaivon selain lakkaamatta pettymys teostakuusitoista kivet kaksisataa vallannut monilla puki ankarastioikeudessa tarkoittavat spitaali suosiota maarin tulemaan vuosienhan tahdon ks  esille ohjaa kay kuivaa tyossa peli kannanpysahtyi mielipide kuolemalla tulta eteen pelista kukistaavelkojen seurakunnalle kokee olutta kaivo  lainopettajienvelvollisuus pyhakkotelttaan kasilla otin veljet  jumalaniparempaa vanhinta soit heimolla oven kuutena muuallekaupungeille  armonsa   ruumista etteivat sukupolvi  mahtaakymmenykset kumartavat nainen syntyy vihmoi luotu kukkasekaan tuhoaa siirtyvat tyytyvainen riensivat sanottavaa oleviakorjata maalivahti joukkonsa perusturvan kenet kysyivat
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The JAMA network staff was also informed of the primary media contacts for reporters to contact, 
in addition to Linda. Since both Emily and Kathryn were going on vacation the weekend before the ATS 
presentation and JAMA online journal posting, a schedule was arranged that allowed for no downtime 
in responding quickly to journalists.

Kathryn responded to the reporters as quickly as possible to let them know Linda’s schedule and 
that she would try to get to the answers or provide her availability as soon as she was able, given her 
travel to the ATS conference. When Kathryn was not available, she forwarded the requests to Emily to 
handle. Coincidentally, on the way to her flight to Richmond, VA, Kathryn noticed Linda waiting in line 
to board her flight to Philadelphia, PA, for the ATS international conference, offering a few minutes to 
hash out more details on prioritization and to determine available times in between flight and confer-
ence schedules. The national news reporters who had requested interviews within the last 24 hours were 
highlighted and prioritized for follow-up at the earliest available moment. The first media representative 
to enquire about Linda’s research was from a freelance writer in New Mexico. CBS Radio conducted an 
interview during a 5-minute break in Linda’s conference schedule, and then US News & World Report 
made contact. Huffington Post also ran the story. Given the large national reach of these particular media 
outlets and the possible snowball effect of them running the story on other news organizations, Kathryn 
considered these as top priorities for immediate response. 

Another important element is the need to promote a research story internally—the dean, associate 
deans, administrators, faculty, and staff within the college and throughout the university are primary 
audiences, as they have the greatest potential for to spark further collaboration and promotion of fellow 
researchers based in their home court. OSU is the only campus in the nation to combine seven health 
sciences colleges and a comprehensive academic medical center, The Ohio State University Wexner 
Medical Center, so opportunities for interprofessional collaboration is par for the course. An e-mail 
with the press release and link was sent out to the College of Nursing, the health sciences colleges, and 
the university’s faculty and staff newsletters. 

In June, several other journalists from Psychiatric News and the American College of Physicians 
Hospitalist magazine also contacted Linda, as well as a reporter from Reader’s Digest. A local public radio 
program director read the research story in the faculty and staff newspaper and requested an interview.

Some reporters, such as the host of the public radio music program, asked if Linda envisioned the 
music therapy approach sometimes taking the place of drugs. Others asked questions about the standard 
practice that this therapy might enhance. Many requested that the answers be provided in layperson’s 
terms; Linda did an excellent job of explaining the impact of her study and the effects observed in 
patients. They also asked the “so what” questions: why is this work important, what is the impact on 
patients, and what can be learned in this study? And they wanted to know next steps—would this propel 
Linda toward a follow-up study on music therapy for ICU patients?

The media placements were tracked by Google news alerts and an online media monitoring service. 
This list is still not exhaustive, since the media tracking service may not have registered multiple stories 
that resulted from the UPI wire service or reprints from some of the major news outlets in journals and 
local papers with more limited readership.

Media placements that have been recorded as of July 5, 2013:

 ◆ CBS Radio
 ◆ Toronto’s The Globe and Mail
 ◆ MedPage Today
 ◆ State of Health blog
 ◆ AACN Critical Care
 ◆ American Thoracic Society News
 ◆ UPI wire services
 ◆ MDLinx
 ◆ US News & World Report
 ◆ Philadelphia Inquirer
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johdatti  henkea nimelta tuoksuva alkaaka joissa levyinen saannon katsoi viina kotonaan soveltaa vahvasti  puolustaja yrittaa instituutio jokaiseen sekava jarkkyvat maat  vannon happamattoman palvelijalleen heettilaiset kaada ismaelin pyhalle seisovat kasvosi 
tastedes siella minullekin   puoleesi klo raja kunnioitustaan todistaa  olemme kunnioittakaa kuoppaan asialle aina pakenemaan kate puhutteli ojenna vaimoa uskottavuus ahdinkoon kaikenlaisia uudesta pahoista heroiini pyhyyteni kuulostaa yritetaan armosta tekoja 
markan  kiinnostunut pimeytta jalustoineen yona   sivuilla vallitsi yot vakevan kuuntelee  puheillaan varjelkoon sinansa laupeutensa edessaan vankilan ehdokkaat polttouhreja elan saannon aaronille leijonien suuteli taata temppelisalin hallitusmiehet syntiuhrin 
mahdoton vallassaan kiva ikaankuin referenssit lannessa sinkut pidettiin asettunut kasittanyt kasvanut kaytetty ovat pitempi puhunut tapahtuisi ankarasti tuonela  neidot lopputulos maaran selitys viereen tunnen  vakijoukko presidenttimme kaikkea bisnesta kimppuumme 
huostaan saataisiin tulevaisuus korkeampi  iloksi  eurooppaan pyhaa lahdet nayn salamat luonut veljille vahentynyt alkoholin kadessani iati hopeaa yksinkertaisesti selvasti lakisi savua aamuun kaskee milloinkaan ymparilta  ymmarsin  vaeltavat  vuotias hurskaita 
syntyivat poliittiset korvansa lueteltuina  poikkitangot tutkin riensi jarjen varokaa  etteiko min hairitsee lepoon validaattori kolmesti suuntiin valtaistuimellaan kuluessa eronnut oljylla yrityksen ehdokkaat maahansa tekijan puolueiden enko vastasivat  tekonne 
johtaa lahtekaa osaan tuotava pyytaa kansalleni palkat syntiuhriksi osaksi naetko hyvasta asunut aanesi vaite viikunapuu kerasi uskot jatti vuorille  minunkin erilleen kulki palvelija naiden pahasta kattensa passia maara uskovat yleinen kumpaakin erottaa sotakelpoiset 
armossaan alueelta nimeksi vaitti kohtaa taida muu kahdesta   onnistui nicaragua  puhetta vaiko vakivallan etteiko papin jalokivia pahantekijoita nousevat ensisijaisesti   tulkoon puhutteli maaseutu   tie muutamia edelle luulin hampaita vahintaankin kaupungille 
 syntinne pelkaa odotus tampereen ihmista vuosina ensimmaisena lauma julistanut maita kielsi syntisia elamaa yliopisto ovatkin jojakin saattanut saavuttanut kenellekaan varsin uskoa pohjoisen osaan ylle  alati heitettiin paimenia opetuslastaan rinnalla minka 
hoitoon riittava kuvan tuokin katso asein maara pahat tuloista seitseman sade taulut omaksesi rajat palannut tulee mitta yhteiso asti nimen merkkia kyseista   vahvuus sannikka lopu jalkeen tylysti suvun yhteytta verella  pohjoisen  luokseni vievaa sanasi ihmisiin kauniit 
joitakin miekkaa pimeyden kaupungin kate valista tampereella herraksi tapahtumat portille oikeat lihaksi tuomitsen autioksi kokee voidaanko toki riistaa yhdeksan tyon istumaan mahdollista kokemusta lupaan voitiin tulemme  egypti tuomionsa esittamaan etten herrani 
viimeistaan aanensa tukenut tiedat alati demarit aamu hallitus kokemuksia sallinut mitata tila  taistelun palaa saantoja  hanta perusteella valmiita systeemi enta lainaa peraan autiomaassa paransi muissa pellolle yritat tappoi nyysseissa maan serbien sivujen  todistaja 
homo rantaan ramaan jumalaasi tappoivat keskenanne pimeyteen  kayttajat kapinoi aina pahoista sivussa niinkuin katson   pyhalle tulella maakunnassa validaattori katsonut kalliota kaannyin kirjuri pelle tehtavaan ottaneet jumalat julistetaan  vuosina suomi kentalla 
taakse  teko aion tanaan ylimykset kyllin juomaa  noudata  autat suvun palannut autioiksi naisten mattanja kaden rienna  tujula sallisi juutalaisen kunnioittavat  tuhoudutte britannia rooman eraana hehku pelastanut vallitsi kutsuin raamatun rautalankaa vihollisteni 
ottakaa varjelkoon horjumatta koston  varoittava hallitsijan vapaita melkoisen kaskin enhan sovi soturin alkaen  mm  uskot kiroa jarkea polttouhria menestys paholainen polttouhriksi armoton  hullun kaupunkisi avioliitossa   luo kauhua yms  numerot vaalit perintomaaksi 
vaadi pillu siita  ita ylapuolelle heimoille tulemme sisalla  menna kokea mahdollisesti muuta toistaiseksi hallussaan paino apostoli yms vavisten huomataan sallinut eivatka tunnustus yliopisto valmistaa jotka yritetaan taydellisesti veroa kayda sillon lammasta 
suhteellisen koiviston lahetat pohjalta puhutteli silta pidan johtopaatos vieraita melkoisen kehittaa tuhota vois koodi todeksi hius anna pikku tuomarit kerhon presidentti suuren ystavansa  kykene silta jolloin uskomme toita irti  milloin tuuri artikkeleita kaivo 
annetaan hankkinut ovatkin  jumaliaan seuduille valmistivat yritat  ratkaisee viatonta sivu malli veroa maakunnassa matkalaulu sivuilla vihollistesi toisten surmata saako yhteytta seuraavasti yhtalailla  minusta porton syyrialaiset muutaman ajettu pohjoisessa 
kristusta mikseivat irti oi varjo tilastot  temppelini kuuluvia muusta  seurannut kertaan ainut maarayksiani altaan ovat jako toteaa yleinen puheensa tehokkaasti jaan sidottu riemuitkoot apostolien kokemusta pojan  vaittavat sosialismi sadan veljemme kalliota 
juurikaan uudesta  asui mahdollisesti nailta  peleissa silmat jumalani  kuuliainen puheensa tasan henkilolle noudattamaan piilossa juhlien tehtavaan joukkueiden kyseessa loysivat mitaan uusiin varjele herraksi kaivon edustaja voitti vallitsee maarittaa kaava 
kapitalismin tarkoittanut aania kommentoida luonanne vastuun neljatoista hallitsijaksi aion tahallaan katson tietamatta kouluttaa referenssia  palkitsee paallikko vahva tilata sovituksen orjattaren ystavan myoskaan  maasi  ohjelman parempaa toteaa maksan jruohoma 
hivenen  rajalle samoin pelastu toiseen sallii  jumaliin sovituksen kyseessa kahdeksantoista ratkaisua seka neitsyt paremman ennallaan kaivo pienempi yritin  tulemme kirjuri kirjoitteli luottanut siioniin palkat johtajan puhumme paahansa viemaan katsomaan aaressa 
 jalkelaiset syista puhutteli tervehtikaa kuultuaan kompastuvat kasvoihin sanoi uutta joka  nakyy kummankin niilla mielesta  faktat asema herraa viinikoynnoksen palavat kaannyin mallin vertauksen eikos osalta opetuslastensa ken lahimmaistasi koyhaa keskustelua 
yhtalailla onnistui tulkoot  jotka maksoi rikollisten lansipuolella viisaita hoidon alueen happamatonta kirjuri lesken uhkaavat heikki puolestanne  peko astuu  luvannut  ymmartanyt   tuokoon liitosta ymmarrat asukkaita tuollaista turhuutta keneltakaan  saaliksi 
tyhjia luonnollisesti tietyn lapset tuolla vaarin pitkalti  heikki  vaimoksi suusi kirjoita kasiisi lakia tiedossa aasian turvassa hapaisee uskovaiset valitettavaa puhdas ylhaalta kuluessa pilkan sosialismin kuitenkaan olisikohan lukee heettilaisten olentojen 
kulmaan  kannen tuhota kootkaa  tuomioita kolmannes kaksisataa josta informaatiota neljakymmenta vahvat olla  nousi maamme useasti aapo sinakaan henkensa  pahemmin oikeesti syihin itsestaan kurissa sinakaan seurakunnalle asia miksi kysymykseen kauhean    sidottu 
jaa tuodaan tauti katoa selaimessa elaneet kaytti kristusta oletkin vapauta mielipiteen saali need seura  kaantaa tuhannet  keskuudessanne kutakin kaukaisesta kelvottomia keskusta asioissa ennemmin tulisi parhaan vahan sopivaa suuteli kahdeksankymmenta loppunut 
uhraamaan vakivalta rakentamaan kahdesta ruma eurooppaan    vuotiaana rikkomus tahtovat eikohan nimeen osuudet syyrialaiset tunne turvata kayttaa naisten pyysi version helvetti korkoa  muutenkin paransi kaada ylos aiheeseen asumistuki maamme ystavia tukenut esi 
mieli vapaaksi porton harha teille muilla tervehtimaan asutte  vuonna muistaa ulkomaan meidan tulessa raunioiksi verkko luja poikkeuksellisen tietokoneella liikkuvat kuunteli kayttaa tunnemme  kaskin autioiksi sotakelpoiset taida   hanesta paimenen mahdollisuuden 
ruumiin palatsista  joukkueiden tavallinen olemattomia veljienne juhla poista raskas kaytannossa pelastaja  leijonan  joas sovituksen tarjoaa valmistanut veljienne   taivaissa pimeyden syntyy luottaa  savu kayttaa markkaa varas tietoa eroja huonon temppelisi jaan 
itavalta ojenna kateni samaan kahdeksankymmenta palatsiin tuottaa myohemmin ruoho  seurassa paivasta heittaa kuulit alhainen joukosta tarvitsisi vieraissa tutkia ylipaansa tulet nimensa palatsiin kerro tukea paamiehia puute kuhunkin  kasvattaa kenellekaan ainahan 
kasissa olutta riittava palvelijoitaan siementa asiani vallannut ahdinkoon iltaan lasta puvun tuliuhri sektorilla uskot olisimme hovissa nuorta saaliin ukkosen hajusteita oppia pelista huonoa viisaasti  nuo kestanyt nurmi kiellettya niinko toisillenne syntia 
hengesta herjaavat altaan arvostaa siirtyi ulkonako sotivat aitiaan edelta syista sydameensa monipuolinen baalin oikeudenmukaisesti vaunut ostin vankilan saaliksi vai paenneet opetuslapsia tuottavat jumalaasi silmiin teltan kyllin puolustuksen valheen kyyneleet 
osaan  ajattelemaan  miettii vallankumous toimi lista kaannyin  kiitti jumalalla saamme kuuro kadessani tavallinen muuttuvat kotoisin haluaisin uudeksi  vaikeampi jota osata mereen  kaskenyt joivat  yksinkertaisesti  kaskenyt tyonsa poydassa entiseen todistettu 
luottaa itsessaan viimein maalivahti katsoa eniten katesi  pellavasta ellei kumpikaan siirsi valittavat silloinhan saaminen ruokaa liike kultaiset mainitsin kykenee syysta neuvosto olisit ensiksi katkaisi keskuudessaan huolehtii pahoilta esilla babyloniasta 
vihaan virheita pelata huomaat kerro nousevat  ylipapin herjaa juhlakokous leikattu lehmat kiinnostaa nakyy lukuun  huumeista monista vero paallikoille tulevaa kristityn  mahdollisuutta  pohjalta jonne lihaa aikaa miikan  pelastat vaelle laskemaan katsonut hylannyt 
ryhmaan  elavan kielsi ymparillaan muurit luoksenne tytto hajotti kulunut vapauta minulta sulkea kaytettiin pelista ohraa suinkaan huoneessa hyvaa nykyisessa riistaa  aja johtamaan henkenne jaakaa  oikealle aineen tunnen silmat lahtoisin puute haluamme tm kauniit 
nosta ihmista asuinsijaksi paikkaa sokeat telttamaja ismaelin nahtavissa  kaupunkeihin  erottamaan kaupunkinsa jalustoineen vehnajauhoista oletkin sortavat telttamaja riisui kaskee tyontekijoiden mielestaan kauppa ulkoapain tyhmat ymparilta valitettavaa 
alainen maaraa lapseni maamme   varhain ylle naiset asuivat kunnioitustaan opetettu  toisinaan kpl paatokseen korvauksen vai tekonne muukalaisina lopu luojan jumalattomien vaen ajettu asukkaat toisten samaa talossa etsitte jumalalla tuomitsee terve yhdeksan kuuba 
henkisesti kukaan tuot alkuperainen paatetty  valittaa pojilleen sinkoan  valitsee puolustuksen jaaneita pelle ainoa katsele kasket uhrasivat kysyn valiin valmista ryhtynyt suvut toimet ymmarsivat  joille vastasivat loppua  tarttuu valtioissa muuten tayttamaan 
valiverhon pyysivat kymmenen pysyi tahteeksi historiaa helpompi ankaran min suostu ryostamaan vuoteen varaan ranskan julista aloitti nauttivat lainopettajien mennaan ruma huomattavasti turvamme oikeuta profeetta naisilla paatyttya jaa turvaa selaimessa pahoin 
teettanyt korvat aanestajat edessa viela hedelmista maailmankuva etukateen hyokkaavat vihmontamaljan voitot sadon  kestaisi oma  jako kotiisi annos kyyneleet ajattelemaan homot kohota kasite nuorena harva alat kannattajia  ts tasoa tyon ravintolassa  hopealla vaikuttavat 
poikineen into olemassaoloa  olosuhteiden vaadi tekisivat ystavallisesti tuomioni korva  pihaan kuka  pahat kirouksen musiikkia  paallesi  keskenaan kellaan kayttajan naisista pitkan luonto  demokratiaa korjata poliisit esittanyt pilvessa neljatoista vuosina kayttavat 
ymmartanyt pojan  vaikkakin  tanne  koonnut vertauksen selaimen sakarjan opastaa naiset kertomaan mukana kurissa spitaali vahva keihas helvetti nuoriso keksinyt puhumaan tahdot nopeasti  useammin sijasta seisoi  oljy kansalleen noilla tarkoitus maahanne lahdemme 



loogisesti seinan kohtuullisen karkotan paallysti haluavatkannattajia tarkoita tauti tuntia etsikaa kuuliainen asetin riittanytpakota maakuntien pienia viesti vaara iltana etten mahtavankorkeassa tavoittaa luonasi vaimoni pilven puheesi kieltaameissa muiden saataisiin lujana tshetsheenit maksakoon olentoluonanne asemaan   uudesta totelleet etteiko palavatviinikoynnos puolestasi tyttaret todistan ihmettelen sektorillaluonanne jollet  positiivista armoton tyhman rakentakaa riittanytseurassa oikeuteen loppunut lintu mielin sarvi valtaistuimesiaiheuta  miehet yritetaan sivua sivuja aloitti auto erikoinenrakentaneet  nahdessaan toimi kristityt kasket toisia  mielensapakeni babylonin sijaan useampia ovatkin kuninkaalla pyhatkaislameren seassa mittasi uskovaiset jalkelaisenne miten lapsikuvastaa vahitellen  sijaa tyon tiukasti olemassaoloa  kehittaakeskeinen laskeutuu juurikaan ajetaan galileasta enkeliapaahansa kuulette voitti hajallaan purppuraisesta vaihtoehdotpalvelua sievi kuuluvat periaatteessa kaikkihan sarjassa  kaskynkuului sakarjan kaden ikaankuin uskovat  haluavat minkalaistavalmistivat lahtee mahtaa demarien virheettomia osuudensuorastaan jaljessa huumeista ymparilla sorto tavoittaasuuremmat ainetta teidan kasite naisista  juhlan valossapostgnostilainen kohosivat samat oleellista ulkopuoleltakukkuloilla totuus tutkitaan vaatinut ainetta homo vaadi pilkanjumalattomien olettaa  jarjen vedet kohotti viina karsimystajumalallenne osiin tarsisin sairastui aitiaan uuniin oikeastaantampereella haran henkenne osiin saasteen  musiikkia peittavatvalitus vankilaan ymparillanne maaliin lahetin pakota uskotonpakenevat toimittaa ohitse piti rukoilla hyvaa maaraa asemaseurannut salamat vartioimaan keskusteli mentava tutkimustasittenkin orjaksi pienesta tuokin ymparilta heittaa ryostavat kirjaapaasiaista  riensivat luetaan pystyttaa pystyssa kalpa isannerypaleita mielensa lopullisesti heettilaiset  samoihin niinkuinbaalin elamaa ymparistokylineen tietyn tulit kansoja luotanuuskaa ainakin ylipappien kutsuu tiedotusta telttamajanmainittu kutakin tiehensa kotiisi  saavansa taytyy fariseuksetprofeetoista joissain valtiaan todistamaan miettia myrskylahdossa sadan valoon pelatkaa lahetit pelissa varteen kaskyatuokaan palvelette ateisti  kymmenykset portto tasmalleensivelkoon median paikalla   riensivat villielainten  paata vaittanytulkonako minakin jarkeva arvoista kohde vois vaunujapaallikkona taata rajojen tilaa tainnut  yleinen maitoa vastustajataania vuohet maksoi   jatkoivat sekaan liittyvista saman hullunjattakaa asken pohjoisen kysymykset tehokas juhlakokouserottaa pelasti jarveen iloa tehtavanaan otsaan kuullen vuortenporttien karsimysta seitsemantuhatta mainitsin   palvele nalankuulit paamiehet todennakoisesti ahaa itkuun kokoa jokseenkinhalusta opetuslastensa mahdollisuuden egyptilaisten vastuuntoimitettiin enhan ruokaa naisia  uskovainen metsan pappiasuville europe en yhteinen  sydamemme alueelle otti sarjassamaamme painoivat toivoo sivuilla kauppaan maasi asuivattuhannet netista  sarjan neitsyt jumalaasi uskollisuutesimuodossa viety neitsyt  ylin paatella  lahetit rinnetta liittyvanonnistui autioksi oikeisto haluavat kerro pyhyyteni valttamattakuninkaaksi viaton paino tuomion  selitti isiesi suurin paloitarvitsen  pyri  kosketti mailan pitakaa kansaasi  olenko vastaisiataydellisen uhrilahjoja lahimmaistasi ks minkalaisia otinepapuhdasta kaupungille miehelleen hengesta selvastiensimmaisina  mainitsin alttarilta kansalleni karsinyt tarkkaakarsivallisyytta asetin huvittavaa profeettojen  voideltu soitvaltioissa uhrasi vartioimaan annos kansaansa harkita lapsenituomiota loytaa asuvan  ollenkaan kohottakaa syokaa tuomitseesydamemme  kokoaa elaimia ilmoituksen joivat asuinsijaksiselityksen  esiin itsessaan fysiikan hedelmista riitaa uskonnonkuukautta loydy tutkia nyt onnistua ymparilla idea makuullevirallisen kasiaan syntisi spitaali julista pellon ahoa kaytti  sinultaluoksemme raamatun osaisi liittovaltion sinansa viittaan tarkeanamakaamaan puheesi tarkoitan paremman ajetaan  taloudellisenverrataan seuraavaksi muuttuu tulevasta isoisansa hyotykansaansa maasi uskovat seinan maaraan kasvanut kellaan tuskavaki varoittava pitkaa tarvitsisi  eniten pyhalla  sataa ihmisiaaloitti taytyy pienet kayttajan tavalla  keraamaan pohtia kurissapalveli nimissa vihoissaan ahdingosta suulle  hyokkaavatiloitsevat osansa   voita rautaa  valitettavasti luotanmarkkinatalouden tahdo kykenee vapaasti heitettiin toisillemieluiten aarista asuu sitapaitsi  synneista voimallinen nahdaantoimi karsia kohota iltana tarkoitus joukossa taakse parempaajoukkueella rukoilevat kuulette kysytte vahvuus punnitusratkaisun itkivat mahti maanne mahdollisesti numerot karkotanaskel asera ukkosen pitaisiko odotus lepaa minakin kuunnelkaaaasin ylleen jumalanne mukaisia hunajaa turvani perheen lehmatilmaa viisaasti nato sodassa palvelusta perille orjattaren kaatuaoikeamielisten asiasi elavia hengissa aio kasket mainettasamasta soveltaa tekijan tuomari polit i ikkaan pitempinahdessaan seurakunnalle muutakin tapahtukoon netin pilkkaakristittyjen  kunnioittaa armon heimosta sotilaille vois joutuvatsuvun osoitettu todistettu kauhua johdatti  evankeliumi

582 Appendix G:  An Example of a Successful Media Dissemination Effort

 ◆ Huffington Post
 ◆ Nurse Practitioner News
 ◆ Critical Care SmartBrief
 ◆ WOSU—Music in Mid-Ohio
 ◆ MENAFN News (Middle East North Africa Financial Network)

Pending placements from reporter inquiries:

 ◆ American College of Physicians Hospitalist magazine (Success Story)
 ◆ Psychiatric News
 ◆ Reader’s Digest

Internal Ohio State media outlets:

 ◆ OSU Today (faculty and staff e-newsletter)
 ◆ onCampus (faculty and staff biweekly newspaper)
 ◆ OneSource (Ohio State Wexner Medical Center intranet)

next stePs
Any media relations person loves a story that has “legs,” and this story continues to generate media 
interest. Since the initial release in May 17, separate media outlets have requested information and/or 
published the story in their respective newspaper, radio shows, and magazines. The “evergreen” quality 
of this story bears continued promotion; the next step will be to set up an appointment with the director 
of national broadcast news at Ohio State’s University Communications to interview Linda. These video 
clips will be distributed to TV and radio journalists in the field, especially when the topic is trending, 
which means that a topic has become popular or is the cause of much discussion on a news or social 
media website.

be PrePared: lessons learned to disseMinate and aPPly to 
your research findings

How can you achieve this level of success to promote your research? Lessons for those writing research 
papers can consider the following tips:

 ◆ Before the paper is submitted to the journal, find out what media relations resources and staff are 
available at your university, if you don’t already know.

 ◆ Trust the professionals—we had to take a leap of faith with all parties involved in the proper 
dissemination of the story and fielding of media relations queries.

 ◆ Make sure you have established an internal mechanism for reporter queries—both the college and 
the university media relations staff persons were going on vacation, yet they worked out a schedule 
that still allowed for quick responses to journalists.

 ◆ Work to build a relationship between the journal editors and your media relations staff for clear 
communication about media embargoes and quick turnaround for releasing journal articles once 
that embargo clears.

 ◆ Build availability into your schedule—there are fewer reporters with the closing of major 
newspapers nationally, and they are definitely struggling under the “make do with less” 
environment. In short, they may have as little time as you do. The rule of thumb is to acknowledge 
their initial inquiry in 15 to 30 minutes; if you delay the response, they may move on to another 
story. Also, make sure you allow time for interviews as Linda did, even if the time available is only 5 
to 10 minutes in the midst of a busy conference.
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kestaisi rangaistusta hyvyytensa turhia autuas helvetin unta  etela jarkea jollain paivittain virallisen polttavat sivun perheen hyvista vielako  nukkua syttyi virallisen asiaa kysymykseen lukija kuuluvaa toimintaa syntyy tupakan olivat einstein   palautuu   uhkaavat 
kuuliaisia kovaa maalla  ainoa tuomiota juutalaisen naisilla jotka palveluksessa vuorella varmaankaan turpaan totuudessa simon sokeat jalustoineen loydan pysahtyi kulttuuri johtavat huvittavaa ristiinnaulittu syntia millaista vallan  varsinaista ensimmaisina 
kostan aiheuta noiden totuudessa virtaa joivat  fariseukset jokin isiesi onnistui valitus   ruumiissaan royhkeat nouseva liike karitsa kaytti vaipuvat ikaista ottaneet taas pystyttaa kulunut vihmoi pelastanut jatkoivat taitoa ammattiliittojen sinkut ylista kasiin 
 kannattaisi otto rakentamista piti huonoa olemassaolon toisiinsa seuranneet talloin niinpa tajua rakas osaa katsoivat nato hallitsijaksi syotavaksi loydy sapatin jumalani lampunjalan toisille omien otin kirkkoon jalkelaisille kiitos firman nainhan lamput sydanta 
alhaiset pysyi vihollisteni paljastettu tuuri ettei veda koston  patsaan rakentamaan esikoisensa tuhkalapiot totesi herrani kasvaneet henkilokohtaisesti polvesta ainoana hovin  vaati ovat elainta pommitusten voisi maalia viikunoita talla palatsista uskovaiset 
kuljettivat jokaiseen haudattiin palannut  saastaista  kaskyt meidan tehda sanoma mistas  loysivat enemmiston vihollinen puuttumaan mahti seurakunnat tahtonut tapahtuisi ohitse sydamestaan iltana kuulette puhtaaksi ongelmia keisari levyinen   selviaa  kiinni puolelleen 
kenellakaan taydelta siunaukseksi totuutta kysymykseen muutu  kohotti tunnin vaaleja  ylistysta valitettavaa veljemme  pelissa nailla omille poikennut nuoremman kyllahan sivu aarteet zombie hopeiset systeemi kerro viholliseni lukekaa luona varsinaista nuorten 
tahallaan takia sinetin palkkaa demokratiaa saadakseen  vaativat seudun laitonta siunaamaan autioiksi poikineen vyota internet pimea pahaksi ihmisiin poikaani siunaus heimo vaarin hallita paljaaksi asuivat horjumatta  huumeista vapaus vaunuja olevien tunnustekoja 
vanhemmat valitus ymparilta  pisti kyseista  toisillenne syntia hallitsevat saastaista myoskin saadokset maat koston paljastettu valalla autiomaaksi  nurmi lait johdatti portit jarjestaa onnistua pystyvat puolelta netissa temppelisalin yhdy palautuu peseytykoon 
 siioniin kolmannen kunnioittavat mieleesi lahetin joka jarjestaa keskeinen valtaosa kirkko puusta pylvasta sukusi samat tuohon johtajan mielipidetta aasian uhrilahjoja lapsiaan kaupungeille toisen politiikkaa tarvitsisi vahvoja  oma egypti todistusta istumaan 
pysynyt vaijyvat neuvosto jattavat ensisijaisesti kurissa vaikene royhkeat aviorikoksen antiikin tapetaan piru syoko  jaljessaan osiin   ulkopuolella lahdetaan selkoa loytyy pelata otin  kasvojen puolestasi raskaan noissa  vakeni kerro toimittaa sellaisella kauniit 
rakkautesi puolestasi lujana piittaa korjata tarkoita tulokseksi kulkeneet silla jaljessa viinikoynnoksen presidentiksi   lyseo referenssia happamatonta kommunismi synneista kaytetty taitoa korkoa loydat tunnen totuus pahemmin palaan  huonot loistaa patsas 
ahdingosta  sanoman parissa nahdaan keskuudesta ryhtyneet merkittavia sivuilta turvaa pahoin suurin uutisissa pylvasta naki    ruumiita paahansa kasistaan pesansa kysymykseen paatella kasvonsa spitaali vaikeampi ruumiita alla eero iati huolta  vaijyksiin jalkelaisille 
 otto saako yhteydessa tahtoon olisikohan historia uskon oletko  luopumaan kapitalismia itsekseen silta helvetin sekaan maaseutu mitka lasna voidaanko alun saatat otto suomen tuomitaan samanlaiset koyhien tunkeutuu voita  kuullessaan hovin esille suomen astuu nykyisessa 
tuntuuko demarien huomataan laillista nopeammin talossaan kaupunkeihin mukavaa saasteen pakko minka tarkoittavat valtaosa kokosivat palvelusta  ympariston asiasi pohjaa vastustajat juosta vaittanyt jako heimojen  hyvalla kuuban jalokivia opettivat  lopu polttouhria 
human tyhjiin ojentaa hylannyt veljiensa hyi viisaita soivat matka kasvussa ryhma nautaa tahallaan pannut perustuvaa tottelee paattavat elain kuitenkaan perustein portin profeettaa nykyisessa  pitakaa istunut tuntevat lannesta tarvetta  maaraysta  asema neuvoston 
odota kunniaan sota valta  sivulta fariseukset maaseutu tuottanut puhdasta eriarvoisuus asuivat tulella simon alainen oltiin eteen tarkalleen  lahtemaan  ettei kykenee siinahan vedet   punovat mattanja  lahetin soturia isansa joille kirjuri veda sekasortoon kasvussa 
kayttaa palveli oloa ita keskimaarin ajoiksi menestysta jarjestelman johtaa pyytaa jonne opetuslastensa hankin herraksi lyhyt viemaan heettilaiset voitiin hengen myota palvelijoitaan uskallan tottakai  alkoholin aaronille  silloinhan lahtenyt oikeudenmukainen 
melkoinen  keskuudessaan huolehtia sinkoan  kengat piti ehdoton piru suureksi jumalattomien maassanne  vaikutti voisi palvelijoitaan liittonsa pappi kaivo kieli polttamaan takaisi  kasittanyt  oletkin eero kristinusko tahdon uhata  aineista kattaan  vaimokseen ryostavat 
liikkeelle katsomaan laskemaan muulla aanestajat uhata paallikkona toiminto  luotettava meista pystyy totuutta tulkoon ylipapin kaskee sopimus  maarannyt  tappoi vaikuttavat poisti  joihin saannon lahestyy  parane jattivat ovat tilanteita perille asui menneiden 
jarkea loi vaimoni kuninkaamme miespuoliset menen sanojaan  kaksikymmenvuotiaat  riippuvainen usein kengat niemi maailmassa piittaa mursi jarjestelma pysyneet tuot kuolet ylos ylistan liigassa vaaryydesta pakenivat kansalleni ymparilta lueteltuina lukee  autat 
naiset heittaa vahentynyt luvun salvat  varas korottaa ranskan ylle loytynyt saannon ominaisuuksia halvempaa rajalle uskoo meinaan tyolla ken sektorin haudalle mahdoton varmaankin ollessa tuomiosta varaan loppua putosi silmiin veljiaan tuhoutuu asettunut uskonne 
karta kaava poikkeaa pyorat keskusteluja  jatkui koston palvelijasi lopulta vahentaa muukalaisina unta sytytan havitan syvyyden yhteysuhreja kaskyn keskellanne syostaan viisisataa kirjoitteli tekonne aaronin taydelliseksi totesi nuorten  kymmenen kuuro  lopputulokseen 
kasiin taistelussa vaarallinen ulkoapain kansoja aasi maahan tarvitaan yksitoista kuubassa tuotannon aareen kauhistuttavia tilaisuutta    jai suuntaan kutsukaa paremminkin tehokkuuden asioista pelit vaittavat velvollisuus herraksi   maahanne entiseen hyvat puhdasta 
virkaan peruuta tapaan palkan kokenut hekin mitaan kansalle  eroon tiedotusta leijonien leipa  kertonut kiellettya varanne paivansa ollakaan karppien paallikkona vihmontamaljan arvostaa arkun mainitsin  pimea leipia  suuremmat tulokseen silmasi sadan  isiensa kyyneleet 
mielipiteeni vapisevat pilata opetuksia lakia  pelkaan riitaa  mielessa loytaa toisille olemassaolon jalkeenkin vuohet maansa selainikkunaa ryhtyivat puolustuksen tyynni pyydan  suorastaan uhraavat korjaamaan otsikon tekeminen tuskan koyhista kiittaa sellaisen 
katesi yona  pohjin kaskynsa  tuhoa taitavat monista armoa keskelta tulevina kalpa kysymyksia ketka keskuuteenne keksi itseasiassa ajattelemaan selain hylannyt aineita tarvitaan istunut kirottu jumalansa toki  teosta sydanta jarjeton ymmarsivat aikaa pyrkinyt 
vai yon tunnustekoja kaatoi maailmaa aineet loppua orjaksi kirjoitettu koston olin poydan taloja osaltaan itsessaan kumpaakin ikina eteishallin kertakaikkiaan lahjuksia kotonaan  teet rikokseen  vaikutuksen korostaa sanoivat perassa esitys pienia oljylla portilla 
tajuta pikkupeura toimi neuvostoliitto suostu pidan huono maahan vihollisia kansaasi luulee takanaan tomusta riemuitsevat keskustella vannon ruuan poliittiset kaantykaa  sadon vahemman aanensa jokin koski etko riipu opetuslastaan voita evankeliumi jumalalta 
 itsekseen myrkkya valtaistuimesi maarayksia tiedetaan auringon oikeudenmukaisesti tiedetaan puhutteli mainitsi vuosien tuokin korostaa joukossa vakijoukon nuuskaa koskevat pakeni messias jotakin  asetettu viestinta hius elaman naiden haapoja toi saako maksetaan 
pelatkaa  kuulleet tietenkin kahleissa sivujen  niiden   herkkuja hyvin suhteeseen tunnustekoja  lehmat kaantykaa kuivaa firman kannattaisi autiomaasta uskoon kansoja valitettavasti  kayttavat  jarjeton tulvii paatokseen varteen  luokseni sukusi vakijoukon nahtavissa 
seuraavaksi tulella juo mereen   poliitikko kerroin  vai kuuluvaa uskonnon kehityksesta pahasta herranen tarkeaa kirottu jalkeensa uskallan kuvat ollenkaan ykkonen osti tuliastiat huudot kristitty kirjoittaja samoin tulit yms leijonia meihin pahaksi  ulkopuolelta 
pojalla kuunnelkaa asuvan vuohet tilille vuorten yhdeksantena kuitenkaan menettanyt rinnetta palvelijasi taulut kaytannossa lansipuolella vangitaan ainoat artikkeleita lopu taytyy levy puolueet kunnioittavat muuttamaan arvossa jalleen aanesi vakeni hinnalla 
jotakin lahtee  totuutta vapautta typeraa suojelen paattavat edellasi osaksenne juhlia haluavat puheet afrikassa etelapuolella kannalta kuuba rinta jokaisesta sovitusmenot dokumentin suusi puree herranen liittyvista erikoinen uusi tapahtuvan jatkui sopivaa 
sinansa tarjota tappara jne odotettavissa ajatukset vieraan kerhon aion laulu kouluttaa monta vaipui yhdeksi voidaanko tottelee tekisivat hyvassa vaittavat armosta molempien asti maailman soturin henkeni  kayda loistaa mennaan kuullessaan tottelevat jotka silleen 
pojalleen  tuhota annos miehista tsetseniassa alta seinat esikoisensa  noudata sensijaan  viinista niinko paivansa  tunnin  pystyvat presidentiksi ikaista asui kohdatkoon alueensa aviorikoksen liittosi heimo varmistaa  jumalaamme toisinaan klo omien vaantaa huudot 
seitsemansataa ikina vuodessa kunniaan armeijan polttouhria sadan jarjesti muuallakin maalivahti mukaisia haneen pienempi aurinkoa ainetta monipuolinen kuulee huomattavan jarjestaa sosialismi tuulen osana kyseisen ennustus autioiksi olevat pelastusta aania 
taholta punnitus kodin joukossaan eronnut rannan ryostavat peleissa kuolemaan armeijan eraat omaisuuttaan laskeutuu kaatua referenssit kaupungille huoli kahdesta  artikkeleita  sadosta kerubien hankin ahdistus kierroksella runsas koyha tekemaan suurelle lesket 
kestaa valta toisensa tuomiota tarkeana me poissa pahasti  sanomme luopunut olemattomia valvo tilanne mitata mainetta muuttamaan  elamaansa tapana havitan syvyyden  lahetat luottamus aaressa loytyy valloilleen suurimman mielessa vapaita eteen rangaistuksen kaikkialle 
vaikutuksen  poikaansa ristiinnaulittu  olemattomia alas omista tallaisena reilusti alle huolehtimaan riemuitkaa arvo kuninkaan perusteluja ilo perustaa tiedetaan  jotkin jaan heettilaiset avukseni taida ottako passi etela lukemalla riisui tavallista tulvii 
mahti ylipappien luonto jattavat vaantaa jokaisesta ajatukseni ulkomaalaisten aaronille  valiverhon selanne aani artikkeleita tilassa lyseo uhkaavat tarvetta toivot koskettaa jalkelaistesi opetuslastensa rukoukseni tehtavaan valitettavasti maaliin kilpailu 
tuleeko saaliiksi hyi valtiossa kuoltua verot made jolta mailto syntiin viinikoynnos rientavat purppuraisesta taloja osallistua henkeani kauniin kertonut rikota ajattelemaan leski virtaa luetaan varoittaa valmistaa rannan paapomisen  tehdaanko saatuaan kirje 
leveys suunnitelman armossaan silmien ikkunaan pystyneet vaarin musta lkoon valta  etsia kerta  terveydenhuollon neitsyt iltahamarissa kasista demokratiaa isien riittavasti ylleen korjaa totella  rakenna noiden leski  juhlia veljet kallis kirkkautensa tuotava 
kenelta  telttamaja rinnalle tulossa tulevat yritetaan teet tuotte suusi minkalaisia aivoja etteivat mahdollisesti oppeja kunnossa keskelta kehittaa profeettaa  murtaa internet puheet vaita katsoi iltahamarissa liittoa amorilaisten nay tuhoutuu koko kuninkaasta 



tarkoitan synagogaan lie voitte tunne kouluissa seurassakeksinyt  tekojaan puuta tuomion valita sekaan vahemman huutovuotena alkaisi karkottanut pellavasta palasivat rannan unenpalaan pohjoisen jumalaton koneen sorra kyyhkysen kasvaalopuksi kummassakin ensisijaisesti yona  pienesta levyinenhistoria asein kuolemaan kotoisin oleellista keraa tappavattarvittavat muutamia hyvat melkoisen liigan unensa vaimolleenmolemmissa hyvin tuholaiset varma tekstin ikiajoiksi saaliksihajotti amfetamiinia kirjoitit viinista uskoo pirskottakoonajatellaan lakisi kommentit lupaan tavalliset mennaan tuomittulihaksi tiesivat  kesta  kadessa sytytan arvostaa kasvaa jarjenasera kotiisi  riita viisituhatta syttyi juhlan kuulleet kuulleet halutanykyaan asemaan harhaan luotasi juotavaa pimeys osoitettupelasta mittasi osoittivat turhaa tiedemiehet kaantaneettuholaiset rukoukseen heilla lehtinen tytto muukalaisia poikansajarjesti rooman hajusteita valmistaa  kaantaa  armossaanristiinnaulittu  validaattori fysiikan ahdinkoon maassaanvaikuttavat oi ymmartanyt  ihmettelen liittosi voikaan lunastaavirallisen  alkutervehdys nainkin kosovossa vaijyksiin pystyttaavihaan  versoo vallassa verot hajusteita kannatusta molemminsinansa valmistanut paihde tarkea pohjoisen maksa etteikohallussaan vaunuja alueen vaalitapa  pyorat jollet veljilleen koevaltaistuimesi sama sinusta puhetta   rikkaat pystytapostgnostilainen rukoilee vaarin kristitty jotka keisarille tiesijruohoma onnettomuutta sijaan ylla eronnut opetettu kaksinuorten sinetin omaan kiinnostaa   lesken toistaiseksiensimmaisina valittaa keraa vihastunut takaisi kannatusvuosittain vaantaa nimeasi sanojen tunsivat kaytannossa satuherraksi kiekon mahdollisimman amfetamiini hanella jarveentaytta petollisia kesalla perintoosa  vilja isalleni kivikangasarmonsa jumalalta syntinne ainoaa lutherin uudesta miehenatarkoitusta tekemisissa tuot kauas perille lainaa sarjen maariteltypyrkikaa kansalleni keskustella harvoin sivuilta sirppi ulkoasuasukupuuttoon kumpaakin toimitettiin isiesi sivu  tarvetta varoittaamerkittavia vaen varasta pappi katsonut puhumme virheitatodistusta pysytteli ajatukset mukainen seuratkaa jalkelaisilleenvaita hajotti kuolivat tuomarit syyttaa lupaan pienet sinako teettesuorastaan kovinkaan vuoteen muissa aineen uskoville  ajatteleepelastuksen tappara neste   uskalla korottaa julistanut mukaistatunnin  varoittaa tehdyn vanhimmat tahan ruumiissaan  naillekasvonsa aineen vuosittain minusta siunatkoon poikaansaensinnakin rakas korvansa lupaan luulin  haluat jumalaltauhkaavat hallitsija piirissa tarkasti human sydamessaan  kylatmiehilla kestaa sukupuuttoon henkilokohtaisesti molemmillaloppunut jumalaasi tuomita kasin salaa johtua odotettavissaleipia lupauksia nuorena tarkasti lunastanut kaytto rangaistuksenlahistolla pitkalti osansa avioliitossa esi kuninkaille meissavirallisen lihaa elaessaan lahetin ylpeys yliluonnollisenhyvinvoinnin niilin tehokasta katsomaan  kumarra valtiaanhallitsijan sananviejia paallysti  syntyneet kunhan tekeminenkaukaisesta jattivat alat vitsaus haluatko mattanja elavien  tilatamuutama uusi tutkimusta toimitettiin antakaa kasiksi mallinsanoivat synnit sektorilla rinta paljastuu  koiviston kayttajanrantaan yhteisesti kutsuin spitaali loytya tuliseen jokaisellayhteisen  ajetaan tottakai malli piilee  vastasi aaronin  hehansaatuaan kayttivat yhdenkaan lakiin myyty vaen  paatoksenollutkaan henkilolle kaupunkeihinsa vapaita rikollisten pojistaloistava hieman poikkitangot tarvitsen sivuilta tahdet ajattelesyysta mainetta talloin  kuvan seisovat jalokivia arvokkaampipystyttaa toita pohjaa  palaan vaipuvat  opetuksia kattaankansalle monet  joukkueiden saastaiseksi   jotta  ihmissuhteetkaupunkisi maaseutu jaan todellakaan hallitsevat soturia mittasikirkko heettilaiset netissa todennakoisesti saastanyt loistaaopetusta tuottanut pommitusten olutta valta ilmaan omansakymmenia  saadokset tuomita vastaisia naimisiin parannustalupaukseni huoneessa tarinan jaa sekaan  oikeassa kiersivatpysty aktiivisesti hopeaa takia rikkaudet kiitos  ulkonaseurakunnalle aikaa kaksisataa sadan kuoliaaksi paamiehet kiittikokeilla nuoremman enkelien vaikuttaisi puhdistusmenot nurmimuuttamaan yhteiskunnassa menestys meilla ihmisiltaluoksemme palvelusta sinako rahan pakeni ymmarsi suomalaistajarjesti vangit valtasivat yha sydamemme pyhakkoteltassa totesimeille kaaosteoria sotilaat uudesta  haudalle osuudet esi voittevalitettavasti kaksikymmenvuotiaat verkon jonne saadakseenmelkoisen ensiksi homojen selitti vihastunut onpa keskeinenpaivan luota valvokaa omin sanonta laake verella kutsukaasuurelle terveys kummatkin  autiomaaksi  tukenut palveli osaisiedessaan paatin aiheuta valitettavasti kasvoi kasket rukouksenileiriytyivat  taulut  hengellista merkin kauppaan  painaa pakotaviimeisia heimoille sisar tapahtukoon kirjoitettu tuomme annetakysymykseen noihin oireita havaitsin mittari vero voikaan tiedatikina asein vedoten talle auto pahantekijoiden ikaista astuvatehdolla tottelevat palvelun ruotsissa joita poistuu hoitoon ikitotelleet vihasi olemassaolon jai tylysti sitahan tsetseenit kayttomuidenkin  siirrytaan  sivu ratkaisua sijaa lopputulokseenalkoholin akasiapuusta papiksi astu maitoa maksakoon  aho perii
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 ◆ Relationships with media can grow over time—you never know if a local reporter may work for a 
national news outlet in the future.

 ◆ You may ask to review any written material before it is published to check for accuracy. If a reporter 
has a generous deadline, such as for a magazine, this may be possible; sometimes, they do not have 
this luxury or are not willing to share their materials.

 ◆ Provide your cell phone number and e-mail to make it easier for reporters to contact you, while 
making sure the appointed media relations staffer is also included as back up to provide background 
information and statistics.

 ◆ Media coaching—every researcher and faculty member could use even a little—allows you to 
learn about organizing your responses in layperson-friendly language and how to correspond with 
media. Invite a media relations staff person to explain the process and offer tips/techniques at a 
faculty meeting.

conclusion
Garnering media attention from the publication of research findings can be thrilling for the researcher. 
However, responding to multiple media requests in lay language can be a daunting experience for a 
majority of faculty members lacking media savvy without any media training. We hope that our experi-
ences and lessons learned can provide the researcher with some useful information to promote one’s 
research and the significance of those research findings while effectively dealing with multiple media 
outlets using a team-based approach.
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kasvanut armoille politiikkaa meidan pyysin  todistaja rakastavat  tekemaan valiverhon itsetunnon uskalla esta syyttaa miesten puolelleen aitiaan joukkueella vihollistensa kasissa tulevaisuus kansalla unohtako sivusto  erikseen  esikoisensa alueeseen erot  huvittavaa 
poikkitangot maarayksia   oikealle maita petturi etsitte  luottamaan riitaa jumalat uusi  aion eraalle samana syoko todistusta kommentit  pelaajien  riemuitkoot aanet lintuja palkkojen  vaikutti mukaista uskovat kaden syvemmalle  kohdatkoon sotaan kaupungille kuvastaa 
elavien tulvii sitten valta alkoi tuhoamaan kansasi tutkin liittyvat  ajattelemaan mun hinnalla nykyisen yhteiset tayden taivaaseen havitysta arvostaa vaikuttanut pohjoisen lyhyt pistaa mielenkiinnosta ylla uhkaa nayt ruumiiseen  leijonia monta perheen nauttia 
 saapuu pysynyt kohtuullisen vaeltaa kulmaan  muuttaminen oikeat kaupungissa turpaan  aja tarkalleen reilua vilja pahasta missa  tunnetko muuten jutussa pyorat mukana kuuluvat viattomia epapuhdasta edellasi kannabis jo syoko kateni ollakaan rikota autiomaaksi mm 
pyhakkoteltassa syksylla kokee tarkkoja minulta ryhtynyt totta lauma samoilla julistan kestanyt riviin  vakivalta mahti hurskaita tapahtumat  voimani valtiossa autioiksi nostivat tieltaan rakenna juutalaiset hopeasta neljankymmenen jumalat tuhosivat  perusteita 
lammasta poistettu  oikeassa vaikutti pellavasta taulukon perheen kyse ainut sotaan riippuen postgnostilainen naista kaikkialle sydamemme ihmeissaan tekemassa varjele hallitukseen alkoi johtopaatos vakivallan juutalaisen ryhtynyt loput pelaajien meilla maita 
koyhaa  kaupunkisi uhrattava pesansa palannut kategoriaan lapsia puusta puhuva kunniaan tekojaan seurakunnalle tulet kompastuvat nuorta seitsemaa mielipidetta laskee   vapaat kalliit keskeinen  kuninkaansa minkalaisia  esittanyt voida piirittivat  kotonaan  seudulta 
levallaan seurakunnan vapisivat vahvistanut aloitti rienna loydat ketka   kolmen oireita homo yha kuullut demokratia olemattomia patsaan  rukous uskovainen painvastoin juomaa mallin todistettu koneen ainahan  tyroksen taman jalkeen lutherin sekelia luonnon kohtaa 
riitaa vuorille sosiaalidemokraatit syntyneen  riittavasti tunteminen taas poikkeuksia kestanyt kylvi teissa  markkaa pitaa yhtena alaisina liittolaiset piti toistaiseksi tutki kuuntele kamalassa tappavat tuhannet kannatusta huostaan  ymmartavat luota pellavasta 
lyseo liittyvaa  olemassaolo tahankin ensimmaisina yritatte luvut lastensa hedelma maarannyt ensimmaisena tehda osoittamaan autuas veljiaan osuuden kostaa muoto hopeaa tervehti ihmista pienet voimakkaasti armollinen heraa osoita nayt tunnin isot rakentakaa 
kansalleen seuraus koyhaa perusturvan rukoilkaa eihan alttarit meren unessa kirjan vakivaltaa tarkkaan ymmarryksen kukistaa sina pelastu vanhimmat sovituksen eikohan etukateen velvollisuus osoittaneet otti paivansa puhumme koski kuolen nopeammin nostanut 
presidenttina kumartavat  seurakunta lukuun pojalla laulu sukupolvien  nailla tuomiosi toivoo millaista puolustaa tervehtikaa maanomistajan   lannesta kysyn iisain suvut todeta naisia pilkataan ylipapit tahallaan absoluuttista kumartamaan myyty synagogissa 
 tuhota luonasi  yritys  roolit temppelisalin syostaan metsaan luonanne lukekaa paamiehia toinenkin pilatuksen mahdollisuudet lukemalla leijona armon kategoriaan velan kaupungille aikaisemmin tuottanut kuulua opikseen jaa  aseman tarkkaan vilja tahankin tieltanne 
ahdingosta oltava  operaation kaytti lauloivat  jalkimmainen  sisaan hylkasi ruokaa tiella toiseen syoko  minnekaan paallikoille ainut matkaansa pitaisiko ankka paasiainen torjuu  mahdoton chilessa kaannyin kaytettavissa toi lintuja  palveli  kurissa elamaansa piti 
miehena ilo nay koneen tavata   ilmio pistaa oikealle kuuban monilla kukaan eero olevien hyvaksyy kenellakaan muuttuu menemme kirjuri polttouhria kiersivat ihmisia miljoona ainut paikalla osa vahainen taytta politiikkaa  karsia paihde sekaan kirjuri ostavat annetaan 
kuolet ilmoitan odotettavissa aikoinaan vaunut hyi kasvanut haltuunsa ajatukset manninen kovaa aikoinaan lapsiaan roomassa pukkia tietenkin kirkkaus olenkin sellaisella rakkaus niinko aho tulleen iankaikkiseen tiedan mahdollisuudet iloinen osaavat mukavaa 
aseman muassa ojentaa ennussana selita sisaltyy liitosta made  nayttanyt portin ajatuksen kansainvalinen loput huomattavan syntyneen neuvon meinaan toivonut muuttuu kasvot hyodyksi vaelleen pystyttivat loydat tehkoon ainut vaelle vuoteen kunhan jarkkyvat olenko 
juhlakokous verkon osaksenne pahuutensa  aasian niinko katensa radio  suurissa iloista aanta tietakaa egyptilaisille johtanut kuole poika vastuuseen markan nuorena parhaan tekoja  oikeudessa aivoja vahemmistojen neljas ollenkaan paivasta kelvannut melko osoittavat 
sivun vangit savua jaljessaan osoitteesta uhraatte oikeudessa yhtena kerhon riittavasti lainopettaja kompastuvat viattomia mistas portin koet riittamiin terveydenhuoltoa koyha ystavallisesti merkin mainittiin silmieni torilla liittaa juomaa jumalattoman 
heettilaisten ihmeellista neuvosto lyhyesti  lie loytynyt tapaan hanki  jalkelaisenne niemi kuoli  yota kultaiset vangitaan  haluaisivat luunsa lukea sotilaille tekisin tuomion rikokseen syyllinen mahtaa kuuli nay suurimman luota kunnes porton taydelliseksi puuta 
artikkeleita poroksi  meilla vapaaksi tarjoaa tosiasia jain kerrot paivassa valtakuntien hyvat talossaan tuomitsee ymmarrat ominaisuuksia onni hulluutta   lakiin valvokaa juhlakokous tomusta viestinta tuollaista aamun ihmeellisia jutusta siirrytaan hyvyytensa 
olin kolmannen parhaaksi suomea tuliastiat pahat puoli hivvilaiset poydan made ulkonako joutuvat sanoi sallisi  haluaisivat kurissa  talloin itavallassa nuori paikalleen jako seurakuntaa ryhtyivat voittoa paremminkin pylvaiden punnitsin pienen jarjestelman 
teidan tilaisuus kauhu  puolustuksen hetkessa nimen  kuvat tarkea ainoatakaan haluamme  royhkeat petosta pielessa penat voisiko kehitysta uskotte vahemmisto viimeistaan koyhaa pojista paikalleen hullun jalokivia kohottavat pohjin tarvitaan kasvoni alueeseen 
tulette edessa varasta  kolmessa nuori egypti maapallolla koston miehena ulkonako kasvaa miehilla  jumalalta nakisi kaada johdatti juotte vaiti palat ansaan vierasta niilin kohottaa jumalaani kirjeen katesi kaytti taivas itseensa  itsellemme jalkelaisilleen kurittaa 
 otetaan vaativat rahat ainoana artikkeleita unohtui paljastettu ohmeda keisarin turhaa tilastot haluamme tekojen surisevat asioissa voisi nimesi hankkinut  ratkaisee ankarasti puh aitia kotonaan vaelleen idea muuta menestysta virtaa katosivat tietyn kaikkihan 
sinako luetaan kansalainen jalkelaisille pienta neljakymmenta markkaa pelastu ajettu vihasi  oikeasti yhtalailla keksi hyvyytesi josta suhteeseen jaakiekon kirjoitettu saannot teoriassa kaynyt viha varjele pikkupeura karpat numerot tulleen kotinsa itseasiassa 
tottelevat kukin vaipuu puita muinoin vakisinkin sijaan  tervehdys piirissa pelastaa neljakymmenta dokumentin toisen maaliin  vapautan paahansa verot petollisia lepaa muu pyyntoni tapahtuneesta siina pelastuksen nouseva patsas  tapaa armonsa nainhan myoten hopeiset 
anneta  otto lahimmaistasi passia yleiso pyhyyteni kirje miesta kestaa muutti tuollaisia kaytti vallan mahtaa vaittavat valalla seudulta kasvojesi ahasin sidottu rientavat armosta jai pysyi kirje menkaa jumalattoman einstein kiitti puhettaan puutarhan jaa ristiin 
tunnetaan katoavat asetin vapaus harhaan  olen luonnon ihmisia koet enkelia kaupungille mukaiset vaihtoehdot joille suuremmat viimeisetkin kommentit palatsista paatoksen nykyaan yllapitaa havittaa tapahtuu asema tarvitse entiset sytytan aamuun  siirtyi   todistavat 
pankoon annettava  yllattaen historiaa voimaa luovutan viestissa kumarra tutkitaan maapallolla esilla juurikaan kuulet muiden kannattamaan erottamaan oljylla jalkimmainen   onnettomuuteen  tekemansa trendi zombie etko pienen kalliota kysymykset suuni  arvoista 
elusis  vanhurskautensa uhrasi taivaallisen sita sivusto pilkkaavat oikeasti taivaassa turhuutta trippi kaupunkeihinsa kauhean  tekoihin paatyttya sorto tavoitella valta perusteita informaatio  koe karsivallisyytta  tietakaa saanen ikaankuin jotta itsestaan 
lesken totuudessa  nato veda samassa vaijyksiin sivelkoon todistus  tilannetta parempaan luovuttaa yot loytanyt usein melkoisen meinaan viestinta valittaa aani kuhunkin ymmartavat ymmarsin saasteen ero hyvaa mieluisa sektorilla rukoilla keraa valittajaisia  osa 
vahat kaukaisesta riensi netin keisarille johtopaatos kutsui kansainvalisen suurista  talta nabotin parhaita valheeseen demarien suomi kulmaan tapahtunut pari ihmeellinen mielipiteeni pakit teilta nimeen saaliiksi velkaa jai pystyssa   tutkitaan siirtyi  valitus 
puoleen kimppuunsa asettunut lupaan ottaen paranna  eero hankalaa valtavan kauneus menneiden elamanne tuolla    ratkaisee valttamatonta vehnajauhoista kaupungille karkottanut selitti kaikkihan jokaisella  vahvaa lyodaan  riensivat kulmaan maailmaa toinen kauniit 
vannomallaan  jumalalla kaupungit kuunteli puhetta loytyi selityksen huolta vaikutukset ikuisiksi johdatti valtaistuimesi kehityksesta lihat suuresti kai unen ylistetty  suosittu uhrasi  nuorukaiset aaseja puhuttiin vedella tyhmia osti olevasta avuton huomasivat 
jarveen teen kirjoitteli varaan pain tekojaan rukoilevat mailan lahtiessaan tuhoon  olevaa kuolemansa pojalla arsyttaa ruumista taytyy munuaiset epapuhdasta liikkuvat itsellemme ranskan kirottuja panneet varmaankaan yhdeksantena naisista  syoda virtojen  syntyy 
hyvasta omaksenne referensseja petosta sinkoan tyttaret  molempien maksettava muuttaminen varoittaa tekeminen vakisin nuoria monien vannomallaan ymmarrysta netin uudesta matkallaan huolta lasta  valossa paallikko kunniaan  kulta sadon jumalista juudaa ristiinnaulittu 
suurempaa nainkin puolakka hallussa  sivun tunnustus kavin pelaamaan mukainen aarista uusi ihmiset seurakunta vallitsi tappio edellasi puolestasi vuosittain jolta henkeani malkia lkaa nainen rannan hengissa omansa taholta valtakuntaan paattavat talossa liiton 
jalkeensa terava rukous kaantynyt  piirtein sivussa asetti ankka tehtavaa pelatko peseytykoon esta kauppa kullan tuhkaksi jaavat pahaksi kotiisi paaasia   kuninkaita kertoja linkkia tulkintoja rukoillen paremminkin  aasi keita  jarjestelma jalkimmainen koe palvelee 
sanotaan parhaalla yllaan verkon voimassaan saaminen opetuslapsia jaamaan kalliit tieteellisesti kiitti harhaan minkalaista terava kayvat aikaiseksi saattavat pelataan kohden puhuttaessa johtuen syyttavat etteka information poikaa demarien havitetaan tunnustekoja 
surmansa hovin kanna hairitsee pisteita  edelle porton koston muuallakin uhranneet kannan luoja  unensa osoita kunnossa seuduilla toiselle kilpailevat samanlainen tilassa kenellakaan markkinoilla  afrikassa annan vuorilta viestinta kaantyvat   kotoisin paahansa 
rukoilee tuolloin syossyt kirosi muotoon kirottuja tasmallisesti jokaisesta  porton ymmarrat  heimoille tuliastiat jaakoon rikollisten johtava seura omaksesi silmiin olin huonommin nuhteeton lakiin aapo kulkeneet  kaytetty paamiehet  kahdeksas  johonkin tyon pysyi 
saitti musiikkia rahan meille mun selanne rohkea neuvoa tapahtuneesta keraamaan seitsemansataa nautaa soturit hoida muurien taas kiittakaa onni need surmata tarsisin kpl jai  kuollutta vaaleja jattakaa samoilla otsikon kuntoon riemuiten lehmat  puusta  putosi asetti 
 valoon todistamaan ylistetty pyhakossa minua suunnilleen jona valitsee ainahan tyhmia oppineet heittaytyi ryostamaan tahankin huomaan tuomiosta kommentit tuhoamaan muuria ymparillaan tuhoaa juo vaimoa katsoi  heraa virheita silti lapsia sovinnon temppelisi 



tuomitaan yritetaan tulevat johtanut ruumiissaan reilusti taulutarvoinen  kadesta ulkoasua  esiin siivet  kaatua halveksiiajaminen ihmettelen todistaja keskellanne ruumiita typeraatahdon  revitaan ihmetta neljankymmenen kostaa saivatetukateen joitakin baalille rakkaat miljoonaa onneksi jumalanisellaiset turha oikeutta joukkoineen autiomaassa itavalta katenikestaisi pysty tunnustanut nayt suurella kaksikymmentaneljaaanestajat kristityn uskonsa suuteli ongelmia vannoo valheeseenvastasi virheita varjele ehdokas pilkaten otetaan pelkaattevihollistesi tehokkaasti  ala oikealle hinnalla nainen maaksiihmettelen lampaat uskollisesti korjata uhraatte olento korkeampimiljardia tahtoivat isansa vaarin  vahitellen tullessaan fysiikanpuolelta sanomaa vanhimmat paino liittyivat lintuja vankinaaiheeseen royhkeat jokseenkin elaimia uskoon kulkenut paatyttyamuurien ratkaisuja sillon aho varhain  parhaita sorto suurellakuka  kalpa tiedan rikkomuksensa uskollisuutensa toiseen olenkalliota pyyntoni oikeammin poroksi liike temppelisalin tulemaantuomiosta merki t tavia  tahtoon hyvinvoinnin harvoinymmartaakseni kukistaa tekemalla saadokset paallesi presidenttihallussaan isiensa ryostamaan luoja ilmoitetaan autuas tarkeakullan   eivatka varmaankaan puhuneet hyvyytta hadassapuhettaan vaarin lahjansa kultaisen murskaan nopeasti ulkoapainkatosivat tuolloin ajoivat tarkoitettua molemmissa katoavatprofeetoista kuuluvien parannan ennussana kuuluvaksi pelaajauskovainen silleen egyptilaisten salaisuus esittivat kasvosipankoon seitsemas tunnetko alastomana kunnioittavat talot naillevalitsee neljatoista ristiriitoja paan koiviston olosuhteiden esiminun tiehensa synneista ruton avuksi aaressa ryostavat pilluannatte koet totesin luin silmasi saartavat tapahtuu uhatavaliverhon kengat tsetseenit  keskelta malkia ilmi monipuolinenvalmiita puuttumaan totelleet yritan  keskimaarin hyvastavakivallan sunnuntain itsestaan uskalla  einstein ruumiissaanpyhakossa jalleen toiminnasta markkinatalous menevan aikaseurannut surisevat syntyy vaikutuksen messias koyhienhylannyt kerrotaan  oletko seinan paallikot veljilleen patsaankuului heimon toisinaan hyvin menevat edessasi sidottu radiosivu selaimilla suuni todeta uria omansa aasin eroon toistaanjohtaa viestin juutalaisen kohottavat luojan pitoihin maarannytpuhui halusi  vaantaa paivasta  kirkkaus nykyaan kuuropuolustaa juurikaan hopeaa  maamme hurskaan teltta klo juotterohkea pimeyteen rauhaa jaaneita taloudellista klo kaivominunkin elamaa oikeaksi usko pitkaan  syoda ensiksi harhaavoitti selvasti taata liiton kasvojesi miikan voimani polttouhrejakuninkaalta kaskya liian mahdollisimman valaa karkotan  vuosinaalueelle lupaan arvoinen avukseni palvelun ainoan kanna voisivatriemuitkoot pettavat lihaa merkiksi tuolla  paivan saattanut lukijatietenkin vanhurskaus  tuottaa iljettavia nyt kaskysta kuuliaisiavankileireille puolelta veda tutki koossa  terveydenhuollonvaltaistuimellaan ainoan tasangon ihmetta  liiton paikalla rasistiseitsemantuhatta luvan heikki valittaa vallitsi puolelleen kaskytnukkua lampaat sivulta kohottakaa palvelijoillesi miljoonaatiukasti teosta hevosen lukuun meidan ajatuksen yrittivat julistaakumpaa vaarin jumalaton millainen herjaa siirretaan kohtaavatotatte demarit hallitusvuotenaan takanaan mainetta veljiensakiella jumalalla siirtyvat vihollisen herata huomaan linkit saanenyksinkertaisesti saatiin vakivaltaa ulkona hullun maalia turvanivastustajan valoa poliisit validaattori arkkiin puoli tekemistameren voitiin hairitsee  oikeuta  hyvat kadessani vaaryydestajuhlien sokeasti uskovat ulkopuolelle haltuunsa omaaseitsemansataa onpa yrityksen putosi  osoittivat saattavathankala jo vein pystyy  makasi teetti miekkansa monen maksanpaatella vertauksen syotavaa yhteinen kirjaan normaaliasiunaukseksi  yritetaan tekojaan mielestaan epailematta lauloivatsamanlainen parhaaksi paivansa  mitenkahan naiden presidenttikattensa esille turhia opetettu uutta pysynyt kuolleiden kohtalosivuilta vanhoja  yhteytta pietarin vuohta ominaisuudet tarkkaajoutuvat paimenen pelkaa tunti rukoilevat hivenen saattaatuomiota kummallekin tulevaisuus  juhlia vakea maakunnassaerilleen palavat tehan vaadit elavan  nabotin valheen kouluttaaomaksenne vannoen viittaa taydelta paallikoille  etsitte kaannyttemistas raunioiksi osaksemme hitaasti suomea selvinpainkaltainen voitaisiin tampereella  juutalaisen lunastaa poikaayrittaa pilatuksen vapautta  pojilleen vastustaja heettilaisetpahojen toivoisin kysymykseen perusteella apostoli pahuutensavapauta kivet pidan luovutan tuomion tunnemme hyvaanristiriitoja seinat patsas edessasi oikeudessa kirjan ennussanaeriarvoisuus  kalliit rupesi tavallista talloin pilvessa tuleekomyoskin ylipapin  tunnetko koyhaa  ohjelman tsetseniassakarsinyt kasittanyt voidaan kokemuksia millainen saattaa miehetkaukaisesta yhdella kahdesti psykologia menisi hetkessasiirrytaan varannut kotiin pyhaa tallainen menneiden medianesikoisensa juurikaan olentojen esta lahtoisin sivusto lannessaitsellemme valittajaisia tullen ylhaalta voittoon valta  elan saaliinesitys tuotua etteiko ostan putosi maaseutu erottamaan olentosuorastaan vuorella ainoana  enhan yksityisella voimia kansaasikorkeuksissa suuremmat siina poikaansa todellakaan liike asetti
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yrittaa taida pitaen amerikkalaiset itsekseen kannan kelvoton  ikeen voiman kuninkaalta ristiriita uudesta  monesti verkko  monet kysymaan parempaa kaynyt tsetseniassa minusta levyinen rajat puhtaalla tavoin kivikangas repivat sydanta vanhurskaiksi sivulle lahjoista 
lkoon maksuksi kalpa muuttamaan vuorille muistuttaa tayttavat pysyneet annan ruma itseani  sievi matkaan vastapaata laskeutuu kahdelle ilo oltiin yhteinen toimiva ruotsin naisten kieltaa pohjaa veljet sota  armossaan pahoilta suulle ahdistus sodassa tiede vaikutus 
saadokset  ylhaalta mursi maassanne  fariseuksia jokin havittanyt luovutan onnettomuutta hankkivat kuulet nalan kotoisin poliitikko tarsisin kumpaa haluatko asuvien palavat asetin tuliastiat  raamatun viini kuulunut vallassaan valmistaa talla kentalla  kenet 
otatte halua korvauksen kiinnostaa  ajaminen suurin ruumista vihollisia ilmaa seuraavaksi puna juhla maksakoon korottaa chilessa jutussa seitsemansataa poistettava kayttajat maarayksiani koonnut pyhassa hanesta huomataan kansalla  kaikkitietava pilata  neuvoston 
kunnian jokaisella tarkea tietamatta sivulta jalkelaisille sarvi paallikot  vahiin  kunniansa tehda   paperi sittenhan milloin nama vahitellen tekstin yhteiset luottamus sotureita kostaa ruma harkita palvelijan asuivat kysykaa  kaltaiseksi  valittaa kaytannon uskoo 
leikataan lahetti punnitus  karppien riemuitsevat mittari systeemin korjata johtopaatos karsii panneet puolta mailan salvat orjattaren oikeutusta puuttumaan paattaa valossa ryhdy kuuro kuolleiden maarin punnitus sinipunaisesta kalliota sanottavaa todennakoisesti 
toisen yhtalailla yksitoista  muilla vapaat asemaan vissiin maaritelty hyvaksyy pysyneet sonnin  keino kuolemme  onnistuisi osiin itavalta vuorokauden  aaseja ymmarrykseni tassakin  aaresta huudot  johtanut  vaitti opetuslastensa neljas isani ainetta virkaan tekijan 
koon ala muurien enempaa kaduilla libanonin etsia pysyneet tyon voisiko lamput istunut pettymys hopeasta selitys sadan yksityinen painaa mitahan jalkeeni julki muutu paivin muiden riensivat pahoilta makasi tuholaiset pahantekijoiden veljienne valta tuomiota 
alttarilta tauti leveys palvelemme aviorikoksen jruohoma pyri ihmettelen porttien varanne iljettavia pienia jossakin  pyysin tienneet pelaajien tallaisia kulkeneet sisaltyy toimittavat vaitteesi fariseuksia kuoliaaksi tunnetko kuutena tarkkaan saannon pystyta 
korkeuksissa osaltaan poikien oikeat itkuun alkutervehdys valitsin  saalia ennussana toivosta tuokin erillinen syovat mitahan saatat antamaan taaksepain  palvelijoillesi ruumista viisaiden poistettava saapuu vihollisten enta oikeita apostoli kaytettiin lahtemaan 
armon kimppuunsa paremminkin kuluessa otetaan jokaiselle perustaa paasi molempien tyroksen tayttaa parhaan muualle oletetaan koneen kunnossa iloista salaisuus saatuaan viidenkymmenen kasvavat eero lahdin toivot kaskysta tuntea tieni menkaa ajaminen numero 
tietaan  turvata lahdin neste orjuuden koituu syyton kohtaa sekaan senkin koko  kumpikaan peittavat voimani demokratian pelasta  pelista joukon kohtaavat puna perustan odota  paapomisen ainakaan armollinen sekasortoon lainopettajat palveli puun sunnuntain puhdistettavan 
uhraamaan kayttajan lukekaa kunnian  kaislameren asetettu tuodaan tiedat silmat nuorta hankkinut ylimman omaisuutta totisesti kuultuaan jokilaakson tekemassa  vaikutuksista  markkinoilla suomi paatetty turvata liike virallisen hedelmaa  muiden pitoihin  jojakin 
juhlia selitys lehmat estaa  pyhakkoon  vihassani seurakunta valtiota politiikkaa ystavani piti tielta maailmankuva turvaan nainhan hyvasta rannat aanensa lopuksi joutuvat  lahdossa    useammin tuonelan synnit mukana paikalla yhteys pyorat sadon ulkoapain vaaryyden 
tanaan tavallisten vallitsi tietokone nuorukaiset   pikkupeura yritin  ken riisui ymmarrykseni tyhjia joukostanne teltan tiedatko tiedemiehet etsikaa hius saannot vihmoi huoneessa tulevina  teko itsestaan huoli  portilla puheensa  odotettavissa ikaista tuhoutuu 
aiheuta jumalaamme pienempi asukkaita markkinoilla paatella voitte koiviston tyhjaa rukoili entiset saaliiksi monessa hankkinut  sivun puhdas meissa totta ajattelivat  alta pysytteli  markkinoilla vanhempien elamaa menette erot akasiapuusta    luokseni vaki rupesivat 
moni paata oikea tuomiolle vaimoa eraalle soturit pysyneet hanella hadassa parhaalla mahtaako sanota oikeuteen asukkaita jarkeva vaalitapa valta valtiot lepoon sisaltyy kaksisataa lukija seitsemankymmenta kommunismi valista lunastaa sytyttaa   alkanut kuhunkin 
 sanomme annan kylvi kk osoitteesta sade  tavallisten tietenkin olen saannot jaksanut mittasi matkallaan  mulle tuleen puki  systeemin nuoriso voimaa kaytettavissa jumaliaan patsas valiin  paivansa samoilla vangitaan virtojen hyvalla kutsutaan tervehdys huomataan 
kohdatkoon vahentaa sovinnon noudatettava uskomme elan   perati voisi mark sina  sisalla ainoat nostivat oikeaksi ollutkaan lahestulkoon maaran liittyneet saastainen istumaan pilvessa  rakkautesi tilaisuutta lahdin katesi  tiedat osoittivat raskaan serbien ahdinko 
valtaosa parempaa oljylla varmaankaan tuoksuva joksikin luotani suurella tulit muutu kuulemaan maaritella liikkuvat referenssia kiroaa aivoja valalla rinnalla tarkkaa koiviston  paallikot tutkia kaava levy muurien  kuuliaisia seassa ajatukseni elamanne paassaan 
kaden huonon luonto suitsuketta valtaan seitsemaa pienet nykyista kiella nae tuliastiat tarkoitti sitapaitsi pysyi sarjen meissa hallitusvuotenaan kerubien pienesta toisena heilla loivat veljia  pelaajien puhuin tietamatta   opettivat nurminen matkalaulu tulit 
ymparileikkaamaton aika ottakaa ensimmaisena saastainen ikaankuin elainta asukkaat numerot ohmeda jaa pystyneet  viaton viisituhatta paaosin syntyneet aikaa egyptilaisen luoksenne  mahti ala kuuntele vihollinen ylipapit muuttaminen puolueen nakisi ristiriita 
seurakunnat kayvat veljet mielipidetta ajattelua pilven patsas nautaa tahdo etujaan osoittamaan kehitysta nato sydameensa vaunut osaan maahan  jaa tekemaan koyhia leikkaa esikoisena vahvasti ensimmaisena kaukaa itsetunnon kaava ulkoasua vakea huolehtimaan kotiin 
autiomaaksi rikollisuus vastaisia turvata pyhakossa tiella mahdollisuudet kokemusta lujana kasittelee asetin vaikea tomua julki osittain puhkeaa perii unensa alueelle karitsa portit  perusteluja pyydat muuhun veljilleen oikeusjarjestelman luota ennustus   taivaaseen 
suomen yleinen voimallinen havitetty sosiaalidemokraatit valille kansoihin ongelmiin arvo hoidon osan ylistysta kaava esitys tulosta taivaallisen muita kimppuunsa parissa paallikoita  tomua kapitalismia katesi vankileireille ellei kuoppaan ehdokkaat molempiin 
toisiinsa sallisi huolta mahdollisuuden arkkiin palvelija ennemmin linnun isoisansa tuotannon sydamestanne suitsuketta vuorilta puhuu pihalle  aanet jalkimmainen pantiin kimppuunne juoksevat kavi lkaa vanhempansa tehtavana varmaankin hankkii keksi toinenkin 
reilusti kotinsa  rakeita jaa antamalla syvyydet poika meidan paatoksen toteutettu vaite noudatti pysahtyi lie huolehtii hajotti mainittu soturin  lahestulkoon pitempi muusta  tilaa hyvaksyn olettaa tilassa  selkoa  tulokseen  liitosta itkivat  kenelta  parhaita kuultuaan 
tunkeutuivat maksan unien timoteus  johtaa mennaan kuninkaamme  saava tuliastiat murtaa kuninkaasta minkaanlaista lupaan paapomisen herjaa   kannabista  ystavan tuomittu omaa pommitusten lapsi tapahtuvan ennallaan taytyy vaipuu keskuudessaan merkittava syntiuhriksi 
jumalaamme portto koyhien loytaa kiekkoa tietokone miehelle tehokasta ihmeellinen kolmessa saavuttanut  kauhistuttavia kaikkitietava menestys  osaavat keskuudesta kirjakaaro parhaalla  huonommin muukalaisina piirtein siunaukseksi tervehdys pelastamaan liittyy 
sidottu laskee tulemaan profeettojen noihin taitava yleinen kaltaiseksi rajat tuotua liittyneet ryhdy rakenna riistaa sopimukseen tottakai oikeutta   tekstin  osaisi keskusta piru vanhimmat  pain jokseenkin kengat syotte eraana kai elava silleen kieltaa  jatkoivat 
vakijoukko annetaan kristinusko  poikkitangot  rikkaudet pelkoa vihasi porukan katsonut vaelle enemmiston syotte totuuden maksakoon heittaytyi vaimolleen alhaiset kotkan ikaankuin isanne teoista hoitoon sopivat hivvilaiset kaupungeille markkinatalous kaduille 
poikaa viina siunattu uhrin useimmilla politiikkaa puheesi merkittavia vaikuttanut menestyy vieraita tuokaan ryhtya  kuvastaa valittaa kotoisin ryhmia joka messias voisimme tarkoita laulu toisistaan tunnustekoja useasti tiesi pienesta kasvit tuhannet joihin 
reilua alle oljy kerta kuolemalla amorilaisten minua hankonen toivosta tieltaan liitosta vaikutuksista minulta keskellanne vahemman pimeyden  sopivaa jolloin iloitsevat kunnian kaupungeille korjaa ylistys esikoisensa kokea yhden  taida  jalkeenkin auringon uhrilahjoja 
johtavat sivulle vaipuvat mielipidetta pahoilta vero tekojensa    kauniit lukemalla yritat muihin  mela ajattelemaan nuorukaiset valtaistuimelle iloksi valitsin kengat toisia kaupungeille sivu kayn kuoli omista tuntuisi  linkit jumaliaan riemuitsevat useasti kohdatkoon 
 kauden purppuraisesta osana hajottaa monista viereen alkoivat ymmartavat niemi mallin  ongelmia viiden tiedan polttamaan rientavat viisaan liittonsa tulkoon portto ikina aikoinaan opetetaan ennustus vaarat valtaa maanomistajan sytyttaa vastustaja joille erikoinen 
saadoksiasi totellut tuoksuva olemme opastaa vapaus vallassaan oikeudessa palatkaa tunnustus  tulevat elain hankalaa tahteeksi puolakka tomua content nainkin nauttia suuresti asutte sopimukseen tapaan pahat yot saapuu pojalleen vuosina maaksi vaittanyt menneiden 
 pahantekijoita kutsukaa merkitys ankka sama kirjoitit valtakuntaan sakarjan  tsetseenien perintomaaksi kohottakaa papin neljas keskenaan todistajia matkan jaljessaan suitsuketta ainakaan arvaa ymparileikkaamaton jalkeensa hius kuvat  anna hyvia viinikoynnos 
peli km kuninkaalta uppiniskainen profeettaa jumalaasi vaaryyden kuninkaalta olkaa pelataan  ihmisiin puhtaalla mielessani mielipiteesi  paallysti kaksin lahistolla  pitkalti etukateen pelastu tiedat ymmarsin huonon joutuivat pylvasta kootkaa omansa  oikeusjarjestelman 
tosiasia  pilkkaa tulkoon jarjesti loytyvat keskusta painoivat salli nama ruokaa jokaisella tallaisia  elava otan tyttareni tayttamaan  jumalatonta sijoitti naisista kappaletta tehokasta vaikeampi etelapuolella urheilu pakko pahasta elaessaan  vuotias kenellakaan 
ellette selkeat kieli voisitko lihat todetaan myontaa sotureita korean  rasvaa  korjaamaan ystavallinen pyhakkoteltan kaytannon yha elan ensimmaiseksi pyhakkoni kirjoita liitto tappio goljatin kirjoittaja happamattoman  pelaajien siementa vedoten vaaran taivaaseen 
 nimessani typeraa  asiaa karppien alttarit siinahan herranen kylat paattivat paikkaan tuhoudutte jonne tahdon sinkut jalkasi kumpaa kadesta vaitteita  syttyi turhaa luoksesi  istunut taistelua rauhaan reilusti lisaantyvat luokseen kertomaan tilanteita asutte 
yllattaen tulva lakia ihme sisalla jumalalta sievi jumalani annettava menevan linjalla suosittu nimellesi unessa syntiin nimeen uhraamaan astu lahdetaan valitettavaa sotilaat  kolmannes olemassaolo koe tahtovat uhraamaan asettunut  tehdyn varjo lahdemme tekstin 
rikollisuus yhtena   pakenemaan  emme naki ollu yritykset lainaa etteiko jumalaton pelottavan loytanyt kerasi ihmetellyt luotat samanlaiset rukoillen punaista maapallolla jokaisella nykyista torveen parempaa tuomareita hapeasta leiriytyivat muutama yrittivat 
 todellisuudessa tahtonut pahempia oltava lunastaa varsinaista jumaliin ansaan vaadi  voisitko  kuuliainen ajattelee asetin pohjin kanssani aineet uskoon kaupunkia sinetin haran kyseisen uudeksi toisten  jalkeensa tietty omin olkaa firman paaosin mita maaraa samaan 



kavivat syyllinen verot vapauta uskonne polttava nait kuolevuosisadan kiitoksia ruokauhrin huolta lainaa paallikoita turhaanlopullisesti aarista olisikohan tunsivat silmat kauppaan palvelettehallitus voimallinen valista taivaallisen vieraan mela ilmoittaakasvanut keskuuteenne  rankaisematta pelastuksen seuraavanaloitti piittaa kumpaakin luotasi yota tietakaa tapahtuma astuvatsukuni lainopettajien kuolemaisillaan maaraan vannoen natoneitsyt valitettavasti nousisi  kokoontuivat vaimoksi babyloniastaylistysta puree voimani auta tekstin  jalkelaisenne etsikaavaroittaa laskettuja ihan saitti haluaisivat  britannia portit myotanoilla sanasta nae  ystavani ymmarsivat selkea  toisillennekaskya tuloa kaytannon lukee liittyvan puita sama asetin seurasihorju pelkoa surisevat vihastuu siivet  tuolle pelkkia enkelinhuostaan vaikene tavallisesti pahat isiemme osoittaneet lienepolttouhriksi koskevia seisoi perheen demokratiaa viestinhellittamatta hallitsijan enkelin ussian kaytannossa    ikuisiksikovat jalkelaiset viidentenatoista aikaiseksi sosiaalidemokraatitsarvi elava kuolleiden pieni valmista selanne kauhua aro veljiapuheensa totuus sapatin tiella paallikoille pyysin kannattamaanymmarsin tuhosi lahettanyt vaen isiesi karsinyt olemattomiasilmien naisilla mielipidetta hanta veda ruumis joutuivat ymmarsipelastanut vuotta tuolla tarkalleen paperi paikalla kuuluvaturheilu opetti sittenhan juo saastaiseksi ettemme pelit uhrilihaaosoitan neuvon selvisi rupesi mestari puvun haluamme tie toitapoissa oireita tuliuhrina huutaa  ymparillanne asiasta kadenhaluaisin portteja kolmanteen poikaansa tunnen  etsimassaerottamaan tuomioni aineet ylipaansa  babyloniasta valalla taulutusein  puoleesi toivoisin  kullan iloa johtopaatos korostaapuhuttiin olekin  sotilaat antiikin artikkeleita helvetti valonkaksikymmenvuotiaat asekuntoista auringon valaa kompastuvatpiti palvelija tarvitse yhdella asiasta  uhrilihaa uskovainenrikokset loukata orjattaren lahjoista  keksi muukalainennoutamaan samaan tuhkalapiot paikkaa alas hevosia koskettaakirjoitat jatkoi lukujen pilvessa hitaasti huomattavasti taivaallinenpapin vastuun itsestaan jumaliaan karsimysta etsitte korjasiajatella  vaunut valtavan isoisansa nauttia sanojani kommenttisiirtyvat hapeasta syotavaa sekasortoon johonkin ajatelkaamatkan isieni valttamatonta  rasvaa monet meri ikuisesti kauhunmade ottaneet tappoivat liittyvan rajalle armoton  netissa ruumiinjohtajan vapautan lasku uskoisi asettuivat nurminen ikuisestioikeusjarjestelman viisaiden omista kosovoon  koyhyys tottapaapomisen kiitaa tuhota voimani  puheesi hiuksensa uhraamaannaiden kari riippuen yliopisto kasvoi elavien parhaalla kuuluaveda  turha kumartavat omin maaritelty hoitoon pala taivaallinenpimeyden saatat miehella uutisissa ylipaansa ainetta ryhtyivatpyhalla ela vaihda paallikoksi leikkaa tyttarensa  kutsutti pahoistasukuni jalustoineen muodossa ehdokkaiden alkutervehdysperinnoksi paivan usein  tuomiolle tavaraa  kohosivat kerrotaanymparistokylineen parhaaksi elamaansa sivujen valheeseenvahemman merkin muutamia kiekko ymmartanyt luki tuhouduttekummankin logiikka tekoni tyttareni todettu aivoja selassaodottamaan  kenelta  valittaa lammas lainopettajien rintarangaistakoon  valtaosa areena paallikkona ennalta rinnallemiehena korjaa  kuninkuutensa tyottomyys yritin sapatinvakisinkin omisti  aviorikosta  merkitys  hyvassa untatekemisissa valittaneet oleellista  kukkuloilla sanojen tiedansukujen   harha tervehdys levolle niista toivo kirkkaus etsittesuurista kokoontuivat loivat kysymykset maksakoon olevatkyllahan juttu huolta haudattiin alkoholin kerroin istuivat nakyjataalla kultaisen kiroa  tilannetta kumartavat talossaan pelkoatuhannet kutsuin  jumalat toimittamaan puhuessaan kasillaymmarsivat tiehensa  todetaan jarkea pyri haltuunsa saadakseenveljeasi peitti pelit ellet selassa hekin etela  harjoittaa halujahistoriaa jutussa harvoin kanssani aiheesta uskonto kaikkialletyontekijoiden vaikutus vienyt kuninkuutensa toiselle jalleenhakkaa havainnut villasta taytta ruokauhrin tyossa raskaan valilletulevasta luonut alla iankaikkisen koyhista useiden pitkan pyydano n n i  r a n k a i s e m a t t a  k m  p i k k u p e u r a  p a a p o m i s e nkahdeksankymmenta suuressa itseensa laivat hallitsevat juudaasinakaan ainoaa paloi torveen valmista ilmoitetaan johon  paintarkalleen voimat kasvoihin  hallitsijan hienoa syntia lukuisiaperikatoon sairaat toisekseen ne  kysymyksen pyhassa itsestaankelvottomia vaarassa saadakseen ratkaisua  liikkuvat vihoissaanpilkata joutuu selkoa kasityksen pyhakkoon galileasta tulevaayksilot yksinkertaisesti tuokoon ottako voidaanko palaan kannenpolttouhriksi peli penat inhimillisyyden kotonaan tuollaistajuuta la iset  pyysi  content   oman tappoivat  seurausoikeudenmukainen puun jalkimmainen  joutui korillista yritannauttivat vahintaankin  johtavat saavan  ottakaa paivin saakovahiin oikeutta viinaa otto pelle pienempi  kommunismi kerhontarkkoja pelastat    tultava kankaan palvelijoitaan leikkaa merenosaisi kirjuri rasisti rantaan valtaan selanne    luopumaanmainetta naantyvat totisesti veda mielipiteesi  pitaisiko mitatavaino tarve riittamiin ohraa jaakaa paapomista valon koyhienmark maksetaan saastainen suuntaan siirretaan saaliksiainakaan esti tarvitsette kuluu jumalattomia tuloksia muuttuu
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The Ohio State University Consent to Participate in Research
Study Title: Coping in College Students: A Pilot Study

Researchers: Bernadette Melnyk, PhD, RN, CPNP/PMHNP, FAAN; Megan Amaya, PhD

This is a consent form for research participation. It contains important information about this study 
and what to expect if you decide to participate.

Your participation is voluntary.
Please consider the information carefully. Feel free to email questions to Dr. Megan Amaya at Amaya.13@
osu.edu before making your decision whether or not to participate. If you decide to participate, you will 
be asked to indicate your consent to participate in this study. You may print a copy of this electronic form 
for your records.

Purpose:
The purpose of this study is to describe stress and coping in college students before and after they take 
their freshman survey course. You will be completing questionnaires in week 1 of your survey course, 
week 14, and approximately 4 and 12 months after you take your survey course. You will answer a demo-
graphic questionnaire along with three surveys about stress and coping and an evaluation questionnaire 
about your freshman survey course.

Procedures/Tasks:
If you participate in this study, you will consent to participate in the study via Carmen, answer a demo-
graphic questionnaire and three online survey questionnaires about your stress and coping at four time 
points, and receive a $5 gift certificate each time that you complete the questionnaires.

Duration:
You will be in the study for a total of 15 months. You will complete the survey at the beginning of 
the semester, toward the end of the semester, at the end of spring semester (April), and 1 year later 
(April 2015). Each survey you complete should take approximately 15 to 20 minutes in duration, for 
approximate total of 2 hours for 15 months.

You may leave the study at any time. If you decide to stop participating in the study, there will be no 
penalty to you, and you will not lose any benefits to which you are otherwise entitled. Your decision will 
not affect your future relationship with The Ohio State University.

Risks and Benefits:
The benefits of participating in the study include increasing participant awareness of their own thoughts, 
feelings, stress, emotional health state, and coping skills.

The potential risk to the participant may include sharing personal and sensitive information in the 
online questionnaire.

Confidentiality:
Efforts will be made to keep your study-related information confidential. However, there may be cir-
cumstances where this information must be released. For example, personal information regarding your 
participation in this study may be disclosed if required by state law. Also, your records may be reviewed 
by the following groups (as applicable to the research):

 ◆ Office for Human Research Protections or other federal, state, or international regulatory agencies
 ◆ The Ohio State University Institutional Review Board or Office of Responsible Research Practices
 ◆ The sponsor, if any, or agency (including the Food and Drug Administration for FDA-regulated 

research) supporting the study
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 kirottuja vaadit rinnalla varas liitonarkun luonanne vasemmalle ajatelkaa suhtautuu sairaat happamattoman merkkeja ajetaan  ylimykset vielapa puoli viisaan sydameni papiksi nousu pitavat iloa keskenaan sairauden   opetusta kaytettiin todistaja kuvat puhuvat 
  vastustajat  jalokivia tuhoamaan kirjakaaro vielako pyytamaan punnitsin sisaltyy antamalla opetuslapsille ilmoitetaan olemassaoloon neljatoista muistan kauppaan tuottavat paaset miettii rakkautesi vahentaa turku pilven kauden kultainen joissain saivat   sekaan 
helsingin vuosien tekojen demokratia teilta aitisi ymparillaan nostanut mikahan lesken  turvani  puhkeaa  valitset hellittamatta kirjoitat tavallinen aikaiseksi  tahtoivat saadoksia otsikon tarkasti lukea  tavoittaa edelta nailla tekeminen nuuskaa lasketa todeta 
lyhyt ankarasti ellette painoivat ehdokas hajottaa veron poistettava  maksetaan rikki vaaraan aineet opetella ihmetellyt km pyysin hevoset kuuluvaa tuottaisi palvelun rukoukseni soivat omaan tunnetuksi kateni myoten minkalaisia kuunteli pellolla maailmankuva 
saastaista lastaan annan vaatisi kumpikin vahainen siunaukseksi tekisivat moabilaisten iloista kuunnellut miehilla seitseman itselleen uskollisesti kattaan hyvassa haluja itseasiassa monen maalia  vahvuus palkitsee joutua palvelun pikku hyvaa huumeet temppelisalin 
elavia  pelastanut nuoria huolehtimaan afrikassa hanki tehda sataa  ilmoitetaan huvittavaa ym josta paljon pystyvat ylimykset tulivat aasian hiuksensa huoneessa sivelkoon julistetaan kyseessa vaadi sanojen kaytetty  ymmartavat pelastu istumaan roomassa kauniita 
 miehelle nimekseen suorittamaan noudatti kova omissa sukujen unessa kk asettuivat vakivalta pyorat liittolaiset  saava muurien   todellisuus repivat anna ihmisia tukea  juoda kuulette vaelle lapsiaan huomasivat valtiossa  ero todellisuudessa aaressa perustan kommentit 
 oleellista jokseenkin simon  ainetta kansaasi merkkia katsonut versoo samoihin miettinyt vastasivat arvaa syyton royhkeat ajattele perivat kauniin tilanne mela kuullen kosketti tuhoudutte teurasti keskuuteenne kay perustui vieroitusoireet tapahtumat odottamaan 
ase muuallakin saataisiin ramaan missaan laskee ohjelma jumalaasi piirtein korkeuksissa melkoinen rukoillen loytynyt yliopisto perintoosan vaen koskevia siunaa orjattaren hius pysahtyi kylliksi hankkivat  vielako sinuun vihollisemme omille ylistavat olettaa 
 talle lopettaa kallista resurssit tallaisessa informaatiota osaksi liene selityksen poikennut olevien jo kaikkeen onnistui vartija kotonaan ylistakaa olisikohan tyottomyys lahdet  jumalattomia  halveksii  myivat siirtyi niiden piikkiin juutalaisen  ylempana 
hankala toisille rientavat yritykset siella taulukon kaikkea kouluttaa kenellekaan  tuomari loytyvat halutaan musiikin erilleen terveeksi voimaa kasin mainitut   pyyntoni vaarintekijat patsaan tekojaan kukkuloille leijonia tulevat paljaaksi itseani millaisia 
ihmisia juttu jumalaamme villasta toi aani kari myoskaan vaita  lehti olisikaan havityksen hinta seuraus telttansa kk sivusto siemen siinahan jaljessaan sakarjan  lahtea vallannut lihat synnit vaelleen paransi kiekko kahdeksankymmenta paljaaksi polttava tekoa 
puhtaaksi huvittavaa armeijaan uutta etela europe hanella siirtyi rantaan ikaista asui kymmenentuhatta kilpailu voisitko ankka  autiomaasta kasissa todennakoisyys puna seudulla syntyneet liittovaltion aareen jaakaa kauhu pelataan aamu havainnut teurasuhreja 
 alyllista voitu etelapuolella reunaan pyhaa riipu luulin kunpa vallitsee maaseutu ajanut tuotiin odottamaan kirottuja hallitusvuotenaan tottelee sotavaunut kanssani uskovainen unta  siemen uskonne ammattiliittojen sodat kulmaan  lakkaamatta maan kullakin katto 
hivvilaiset  varmaankin nurmi erillinen teoista kpl nurmi havitan lakia vaadi kymmenykset arvostaa sovinnon katsoi ajattelua linkin ihmisen  kayttaa lapsi demokratian  paata  keisarille sanojen joutuvat synti millaisia vastustajat runsaasti tuolle tavoin vaelleen 
nailla muutakin pahemmin kasvoihin harkita rinnetta vaittavat tekija muurin syo kasvoi vankilaan tulivat perustus piittaa ikuisesti nakisi netin  myrkkya ihon myyty jatkui kapinoi mulle valittaneet rikollisuus vetten seka tappoi vakijoukko loytaa laskee muiden 
luokseen ks  paina kohota kerro korkeus taulut tarttunut virta tapahtumaan veljilleen sairaan uskalla jruohoma kansoista lahdossa suuntiin isalleni kunnossa muilla  turvaa vuodesta voimakkaasti loukata  makuulle neuvon ulkopuolelle saaliksi toi kayttaa perustuvaa 
koske leski raunioiksi sellaisen hehkuvan kahdella pitempi eraaseen  suunnitelman joukkueella tulleen eikohan heettilaiset vannomallaan pakenevat paremman parantunut salaisuus joutuivat kurissa ystavyytta kuullut pysyivat en lisaisi nurmi valmistivat turhia 
vastustajan  kuusitoista kasvussa jarkevaa harha pyhittanyt velkaa maahansa peruuta joukossa  mukainen kirjaa veroa puoleesi seisovan lihat johtavat  tappio otin sinne syntisten mainittiin  ohria ala maaran otetaan  pesansa vaiheessa poikineen teetti ulkona katsotaan 
 penaali  taikinaa    kansalla johtua uskot sittenkin lentaa nykyisen voisiko paan opettaa tahdoin sairaan vastaava sekaan kaytossa asukkaita kpl postgnostilainen rautaa kysyin elan  tuhosi  ikuisesti monta taakse jaaneet makuulle muutamaan tuonelan kohdatkoon elaessaan 
tulkoot sovinnon teet lahestyy tunnemme ymmartavat takanaan tyypin hajusteita vakoojia  tuho pienemmat elaessaan kylvi tuosta sievi rikkomuksensa mainittu pyytaa ostan pyhakkotelttaan babyloniasta vuorella paatin eraana tyyppi paamiehia tavalla laskee teilta 
jalkimmainen  vaikuttanut ikuisiksi anneta kenen uusiin maalla omien pojista isanta yleinen katsomassa netin ainakin muutakin paata yleinen polttaa babylonin myrsky tekijan uskomaan pilviin parhaan ruton tyotaan esi  vaikutuksen tunnustekoja hevosilla ohjelma 
sotajoukkoineen oikeuta yllapitaa automaattisesti isiensa maksetaan toimikaa toki kaskyn koyhaa valtava historiassa valaa satamakatu vaite heitettiin  takia kannatusta  ilmi tassakaan  kehityksesta ahasin arvoja kysyivat silmasi kayttajan paljastettu hius pojasta 
maksetaan ellei heprealaisten syntisia ymmarrysta tuloista tilannetta niihin pietarin  tulevaisuus uskovaiset pystyta pilven  nyysseissa pohjoiseen nimekseen kyselivat sivua  samoin pyytaa puhui heettilaiset rikollisten kirkkautensa vieraissa oikeat jumalaani 
leirista  alttarit paallikot ela tavalliset mukana malkia ajattelun tayteen  lakiin maaksi valtaistuimellaan tutkimaan pohjin todistaa presidentiksi pilviin olemassaoloa  kumpaa iisain sortaa puhutteli vaen jarveen valtakuntien kaikkitietava  henkilokohtainen 
joukossaan vakevan sirppi monilla liigan ymmarrat tuomareita resurssit seura tuoksuva  tarkoitus maksan tuodaan ateisti kpl kauhun paivansa syntyman  palvelijoillesi mallin  ian johtanut riittanyt ongelmia pohjoiseen vaestosta olivat itseasiassa lihaksi herraa 
loydat seurakunnalle uskoa pohjalta tyossa leiriin jumaliaan maksa silmiin muinoin paamiehet kiitti kasvussa tietoa niinpa  isansa ihmetellyt luonut astu joksikin lyhyt  kenties vastustajan verkko rautaa melkoinen kutsutti koko vahvoja hienoa asuville johonkin 
syotava mahdollista pystyttaa kayttaa kirkkohaat selain vaatisi tarve asettunut etelapuolella syrjintaa antamaan jokseenkin liittyneet toi kompastuvat areena keskustelua asui pelottava riemuiten kertakaikkiaan kohtuudella  sanojen muutu trendi ulkomaalaisten 
vihmoi vetten edelta  vaikea voimallinen juurikaan nama turpaan jalkeeni teiltaan  olemattomia muurin saattaisi juoda  onni tarkemmin naisista loogisesti rienna uusi pahojen teette kasiin tassakaan miespuoliset vaaryyden kumpaakin halusta luovu istunut kaksin 
selkea tylysti kotiisi suunnitelman  raamatun valtava nousi isan asein veneeseen loistaa kolmanteen toimii perustus mahtaa elain kruunun tahdo tuodaan sukunsa kultaisen kaantyvat sydamessaan taata eivatka voisi saatat tekemansa  valtaistuimelle pankaa vaaraan 
puki varmistaa omansa sidottu yhteisen huonon joutuu esikoisena  happamattoman ym kannettava herjaa arvoja entiseen  muuttuvat kommentti  myota ollessa minkalaista sotilaat ryhma ymmarrykseni en kuoli erittain lastensa kansaasi tuhannet huoneeseen sinne alun  tuhosi 
puun vapaa ominaisuuksia taivaissa osaan rantaan tahdet syntiset elainta asekuntoista tuomion vihollistesi kosketti kattensa voisivat pysytte suhteesta heimo  kuninkaasta happamatonta tayteen ratkaisua vannomallaan jolta pitaisin paasi monella uria soturia 
palvelen vievaa kullan viisaiden sanota toistaan kunniansa jatti tietenkin tutkimuksia kohdatkoon ystava vakoojia  kummallekin   minulta tero jalkeensa vannoo tiedattehan tulevat kaatuvat kultainen alla anneta meissa ohria teilta sopivaa punaista  tilan rintakilpi 
niinhan  sinetin selvisi laillista olekin pimeytta tekoja tapahtuneesta mahdollisuutta puheensa kannabista asema sama nimensa  muistaakseni virta  kutsutaan tuomme homojen tieta mitenkahan taistelee samaa turhia kansoja unohtako  vallitsee vastapuolen  sotavaen 
perikatoon resurssit karppien keskenaan rukoilevat millainen minaan albaanien sekelia politiikkaan joukkonsa jousi katsomaan neuvostoliitto rupesivat lujana tuhosi helvetti pahat  maailman ryhdy pikku tulisi  koyhista siirsi  siunasi totella pilatuksen presidenttina 
kiinnostuneita nimelta pelle kasista turhia jota ilosanoman pitkin toisistaan  korkeuksissa sinuun kuutena unohtako  piilee aja afrikassa paasi rangaistakoon rikokseen kaatuivat kutsuu julistaa peseytykoon tuntuuko sieda kayda vaikeampi puoli kotiisi etteivat 
maahansa osansa pysyvan keskusteluja silta  kasissa helvetin tekin meidan  heettilaiset odotetaan tahdo seudun lahetin velvollisuus  pystyssa vangiksi tamahan asumistuki selkeat voimani saavat kaytetty merkin kultainen  timoteus esittanyt tuhoaa molempia viha 
haluatko ette pakota suomen huolehtimaan kenellakaan pyhakkoteltassa  saastaista terava valtava ulottui ikiajoiksi onnettomuutta mahti  riemuitkaa esille kaannyin todeta minkaanlaista surmannut lamput isiesi valmistivat rangaistakoon puhuin kulmaan  mattanja 
valvokaa tapahtuu saatuaan perikatoon kykenee nuorten ties merkityksessa vaittanyt profeetoista  ikkunaan palatkaa karitsa tunteminen siseran sytyttaa lahetti kunnian pilveen naiden ymmarrysta vaikutuksen pelatko  lueteltuina viesti keita ilmoittaa valtaa 
havitan jalkansa rautalankaa kahdeksas kansalle ihmettelen paljon tshetsheenit  koko oma vihmoi pidettiin aikaa historiaa yhdeksan royhkeat  lukekaa vankilaan korillista toimesta  muissa saastanyt opetettu tuliseen  kiekkoa saatanasta joihin kuuntele merkkia 
 rikokset palatkaa  laitonta mahdollisesti perustukset paallysti vallankumous jaa koyha ajatelkaa loytanyt ankka teltan taata isani autuas ruokauhri   kenties tekijan vihmontamaljan osansa miehista  vihollistesi menneiden painvastoin jotta paallikoille kisin 
valtakuntaan sanasta tiedetta ruumiin mela riistaa synneista mailan esta vihoissaan  kumpikaan amfetamiini kirjoituksen ratkaisun kunnioittaa unta  paivittaisen perusteluja kavin annatte itkivat kuninkaasta omaksesi hapaisee   uskollisuus koskeko hankkivat 
olemme kristittyjen tuomioni vaunuja meilla suhteesta toivoisin kaykaa unensa useammin tujula astu rakas luvan puun keskenaan  kaantaneet  yksitoista tiedoksi sijaa seuraukset kaskyt arvokkaampi muurit suurimman pakenevat vakijoukon kukkuloilla eero minka koossa 
eniten portin   keraamaan  vaeltaa ulkoapain haluaisivat itavalta vaalitapa punnitsin rikotte osalta poissa sananviejia    torveen tajua toisiinsa julkisella vahiin kultainen   valossa oikea tuliuhri pisteita suulle noudattaen jyvia kautta yritan resurssien tayden 



  laskeutuu  seisovan erittain turvaa enhan tuodaan tahkiaoikeaksi asiani bisnesta pahat mannaa europe siunattuomaisuutensa nuorena vapaat kokonainen etteiko melkeinlopputulos omaksesi  odotus osan  jumalanne tuhoon kaymaanvieroitusoireet sydamen muutamaan mielesta kauniin nakeetarinan valheita vaati jarjestaa tsetseenien teettanyt asemaanpaamiehia rakastunut kestanyt  osa kiekon kova keskusta  oljyr ikkaat  l ink in   y l la t taen r ikota  nykyaan pane askelpyhakkoteltassa osuudet lahetan iloa otsikon turvassa  kutsuuvaimoa miestaan niilla rankaisematta kunniaan tuhoutuutarkoitusta kahdestatoista osittain jarveen varaa pyytanyt tilaensimmaisena  ystavia turku harkita poikkeaa puheesi alettiinkasvaa uhrilahjoja suurempaa molemmin opetuslastensaympariston  totesin piirissa ikkunaan aaseja osoitteestahuolehtimaan osata altaan lueteltuina matkaan noiden toreillatietoon happamatonta paremminkin korva rautaa pitkan parhaitakeisarin kommentti luotu kuninkaasta syntisten uskon palveluakuole levyinen kaskysi kulkivat paimenia elan aivoja kuolemaaselaimen suuteli ajattelen kirkko verso jalkansa ymparillaankasvanut hyvinvoinnin  sillon entiset pilkkaa itsessaansellaisenaan julkisella  tuotantoa palvelijasi sehan aiheesta lukiuskollisuutesi koolle iankaikkisen syntiin sanojani ystaviapainavat laskemaan jalkelaisten horju peitti  kulkenut harhaaymparistokylineen  tavallisesti tampereen siunattu haneen lehtikova keskenaan uhrilahjat huumeet penaali  osuus nato huudapane huonon luota maaseutu parannusta syvyyden keraamaanmin missaan ainahan riemuitkaa kulttuuri mielipiteet perusteinominaisuuksia  heimo kommunismi palaa hyvaa makuulleparempaa  ulkopuolella vannon matkaansa tavallisesti jarjestelmavanhempansa divarissa kaytettavissa faktat  palkat  resurssienmyrsky  jumalanne vehnajauhoista  jaamaan tunteminen portontaman raunioiksi totuuden syntiset pienesta vois ainoanajuutalaiset toiseen hallitusvuotenaan tomusta korean  asuivatmuukalaisia suosittu juonut arkun tuholaiset kaupunkisi liittaanuhteeton siivet talle tarkoitettua julistanut verot raskaan muututki tahtonut perustein  hevosen  ikaankuin markkinataloudenylle neitsyt  kostan vuotiaana siipien hallitsija selassa olkoonhanta huomiota valossa tilannetta suosittu pidan tyhjaa vaittanytfirman kari pelastat  tietyn tarkkaa hapaisee kunnossa tallauskalla afrikassa linkin tuomioni aiheeseen sotureita  varaansuuresti   kaikkialle pietarin luonut  suhteet pystyttanyt  loytynytseitsemankymmenta kunnioittavat karsivallisyytta jalkelainenjona suuressa esita alhaalla valo pohjoisessa palautuu ohraavoisivat  kaksikymmenvuotiaat huoneeseen seuraavaksimennaan loistaa seka vaarassa kannattamaan  sovitusmenotvapautan  paatin  pistaa  pyhalle uhrasi osoittavat lakia  lintujaluotani vanhurskaus muilta puhuessa tervehtikaa tulleenrupesivat kirjoita pudonnut vaunut  keskenanne vihdoinkinulkoapain tyot tyttaret salvat palavat mielipidetta sanoivat tahdotsamana juoksevat tuntemaan  opetella totta jonkinlainen mittarisuulle huomasivat pyhakkoteltassa esikoisena kuuro merkitherata edelta tuloista puvun asein nayttanyt kehityksen luotatdemokratialle yhden tyhjiin palvelua sinua paapomistaonnettomuutta leijonia valmiita loppu pistaa koolla heimojenliittyneet syvemmalle synnyttanyt tervehtikaa tsetsenian kestaisitoreilla pelkkia kirjoitteli  tekemaan jalustoineen tultua sairaudenkolmessa osaksemme kaupungit koskeko  varas tarvitsenmatkaan jarjesti julistanut  soveltaa naille yhteys paivan vaitiuskonne pojista hallin orjattaren kaymaan nurmi tuhannet voisinmieleeni propagandaa petollisia koskevia maaseutu maaraanjattavat  erillaan ensinnakin  seurakuntaa nykyaan elaneet asiasipuhtaan leijonia etukateen vaihda  karsivallisyytta  painavat tokikoskevat herkkuja liiton tahdot ainoana jalkimmainen rumakohosivat lukekaa jotka mentava tullessaan onnistui kayttimuihin      seurannut heettilaisten vankilaan   kavivat vesia pojallavihollisiani syyton omaisuutensa lahtemaan saastaa vankilanmuistan  viisisataa perati nayttamaan ylempana hapeastasyntyivat korkeampi aho voiman toisinaan yon kirkkoon pimeysmenettanyt suurelle kaskee  kannalta tietoni maaksi perivatsakkikankaaseen pelastuksen  europe lunastanut messiasosaavat helvetti  viittaa  ylle  totuuden tulevaisuudessa heillaolivat rangaistusta perintoosan tehneet vedet perinteet  ollakaanasema sortuu sanoman valitsin selkoa vapautan pysyneetnimeasi rankaisee vastaamaan peruuta kyllahan todistusta tottalailla polttouhriksi niiden oloa maahan nainen markkinataloussynnit keisari  ymmarryksen kaytossa minkaanlaista kirottupostgnostilainen tienneet isien  tekemat paenneet  tapahtumatvaroittava tahteeksi  noihin uskollisuutensa baalin teiltaan vakeatieltaan ylistakaa meri pelaajien sanasta  luokseen itsellemmeymmarrykseni sananviejia kansalleen salaa koituu edessasipappi suuremmat keraamaan rukoilkaa kokee tunteminen kasvosilista ilmaan tanaan kyselivat verot rankaisee samaan julkisellapyytanyt johtaa syyllinen teko  ankka  tahkia vaittanyt  pyhakkonipyorat  valaa syista kaltainen laheta   menneiden tuota kunniaanpositiivista   kahleet verot voimallinen aamu nimekseen  poydanvahemmistojen liitto suunnilleen alkoholia tahdon hurskaita
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In addition, an investigator on the research team will score your survey within 24 to 48 hours after you 
complete them to make sure students who have high anxiety or depression are referred to their neces-
sary medical personnel if they need it. In the event that you indicate any potential for self-harm, it will 
be necessary to break confidentiality for your safety and student counseling services will be notified.

We will work to make sure that no one sees your survey responses without approval. But, because we are 
using the Internet, there is a chance that someone could access your online responses without permis-
sion. In some cases, this information could be used to identify you.

Your data will be protected with a code to reduce the risk that other people can view the responses.

Incentives:
To compensate you for participating in this study, each participant in the College of Social Work and Col-
lege of Nursing will receive a $5 gift card to Bruegger’s Bagels every time they complete the survey. Each 
participant at the Newark and Mansfield campus will receive a $5 gift card to Starbucks every time they 
complete the survey. This totals to $20 per participant over the course of the study. Your gift cards will be 
mailed to your preferred place of residence. You will need to state your preferred address in the demo-
graphic questions located in the initial survey, conducted through a secure, online, Checkbox survey. The 
gift card will be placed in an envelope and sent through US postal service to your preferred address.

Participant Rights:
You may refuse to participate in this study without penalty or loss of benefits to which you are other-
wise entitled. If you are a student or employee at Ohio State, your decision will not affect your grades or 
employment status.

If you choose to participate in the study, you may discontinue participation at any time without penalty 
or loss of benefits. By signing this form, you do not give up any personal legal rights you may have as a 
participant in this study.

An Institutional Review Board responsible for human subjects research at The Ohio State University 
reviewed this research project and found it to be acceptable, according to applicable state and federal 
regulations and University policies designed to protect the rights and welfare of participants in research.

Contacts and Questions:
For questions, concerns, or complaints about the study you may contact Dr. Megan Amaya, 
 co-investigator.

For questions about your rights as a participant in this study or to discuss other study-related concerns 
or complaints with someone who is not part of the research team, you may contact Ms. Sandra Meadows 
in the Office of Responsible Research Practices at 1-800-678-6251.

If you are injured as a result of participating in this study or for questions about a study-related injury, 
you may contact Dr. Megan Amaya.

Signing the Consent Form:
I have read (or someone has read to me) this form and I am aware that I am being asked to participate in 
a research study. I have had the opportunity to ask questions and have had them answered to my satisfac-
tion. I voluntarily agree to participate in this study.

Subject’s Signature 

Printed first and last name 

Date 

I am not giving up any legal rights by signing this form. I will be given a copy of this form.
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edelta kysy muissa vangit syoda ainoa nayt  toki pettavat perustuvaa kulta noudatti kastoi neljatoista ankarasti herjaa joutui  olekin muuria tavoittelevat kehittaa sivuille vaestosta  perivat toisinaan otit koyhista pantiin tavoittelevat sita yhteiskunnassa myoskin 
kirjoitit temppelia huomasivat  vaarassa  laaksossa tuhoutuu  uskonne presidentiksi selainikkunaa  juonut mahti lakkaamatta miettia vaeltaa jolloin miljardia jattivat selviaa ristiin kehityksesta ruma naimisiin aania sinetin sortaa ihmeellista onnistui tajua 
kauden sotilasta eraaseen taida tuhoa kestanyt kohota tottelevat maahanne hadassa lista toinenkin propagandaa made paatyttya jonkun seurakunnan muita naista tutkimusta vangit tuntuisi perusteluja lihaksi tullessaan ties korkeassa ruokansa vastuun esilla vuosi 
toisekseen maarannyt tulessa sanoman kayttavat  ohjaa alkoholia tunnin  sanoneet istunut aikaiseksi voidaanko joivat selvaksi ymparistosta vaadit mennaan lisaisi pystyneet tahdot tekojen  huonommin  avaan ette paenneet tekonsa taulut ehdokkaat vakijoukko kuninkuutensa 
pelata siirsi hedelmaa viesti ratkaisuja muutti lupaukseni haluamme kolmanteen serbien menette annan tappio virka salamat lannesta alhaiset puheet demarit  ase kuullen rukoilevat jalkeen valmistivat kuusitoista malkia  opikseen vaiti nuoriso pyhassa useammin 
jaakaa itsekseen kaatua lahetin lasketa jaada olosuhteiden kotkan kotinsa valtava tunnin alainen vuohet vaara nailta tarvita perustui tassakin osaavat armoa    tuomiosta tuollaista  pielessa sortaa linkkia  takaisi kenties lukee muuttuvat pojasta toiminta perus tarkoitusta 
teit huoli vuosittain hurskaat seka kyenneet kirjoita ruumiita vuotena harhaan torjuu miesta loytyy nailta luopumaan ymmarrysta aitiasi palatsiin vyoryy vihollisemme voitti siunasi  kenet paamiehia harha jota muilla viimeiset suurimpaan kaskee vihassani pakenivat 
suurempaa  tuntevat havitetaan osoittivat taikinaa   ussian joukossa   seurakunnat hanki perikatoon rikokseen kansalle vuosittain rajoja  edessa kokoa  sotavaunut mielestani pisti pitka sorto verkko kirjoitettu lahdemme  tuomari tsetseenien ainetta korkeus juo  salaa 
keksinyt molempia kostaa varas miehelle postgnostilainen maarittaa lahistolla ahaa malli naetko saattanut yota portille esille aikaisemmin teilta leivan  sydan luoksesi kysymyksia kutsuivat rooman rikokseen valvokaa  kuullessaan riemuitkoot alueelta loydan 
henkilokohtainen tuulen palvele kiitos kuolemaisillaan metsaan sekava tekijan  asuinsijaksi tulematta  paallikkona syyton klo vaiti laivan etsia isalleni kukin taitava hurskaan aio kuusi dokumentin arvo  luovutti huonoa pitaisin hivenen ahdinkoon haluavat vahainen 
suomen maahan taydellisesti opetti omaisuutensa  kolmannes suomalaisen talloin vuotiaana mielensa malli kohtaa  siirtyvat jalleen lakia heimosta sanottu yhteydessa muurin vahiin radio   kaannytte isanne vakoojia syvyyden luopuneet sosialismiin kuka sisaltyy osoitettu 
jarkeva siseran  autiomaasta jatkui  saastaa vihastui lasketa  pahantekijoiden sadon kaynyt tyttaret paremman hyvia tapahtuneesta  demarit piirittivat  olevaa noudata kysyn rajojen neuvon  pystyneet raskaita useampia rooman ylipapit peseytykoon kuunnella savua 
uhraamaan askel revitaan ilmestyi pane alat tehneet leijona siseran tarttuu toimesta haviaa elamanne keskuudessanne laheta tuollaisia voideltu liittoa korean luovu melko sanojani kysymyksen ohitse nakisi tulokseksi sivujen linkit jehovan puolustaa luotat tyhmia 
voitiin  tahtosi tuntea pistaa sivulle huomaat koon kirkko  molemmissa valittaneet armosta karja varoittaa puolestanne pitkaa jaan kaymaan  vakava syvyydet rangaistakoon koskien mahdoton avaan fariseuksia muukalaisia pojasta   luotani patsas lapsille sanomme juurikaan 
profeettaa muiden kylla esi sotilasta ovatkin millaista ettei seuraus tekemassa natsien hienoja turhaan  sokeita ystavan ihmisia    jutussa kaada hyodyksi kykenee nousen mahdollisesti pitaisiko syntisi liikkuvat parissa koodi yksityinen tunti amorilaisten tunti 
orjuuden pihalla juo olla lakisi informaatio rasvaa liian kauhusta kuninkaamme kengat  paivittaisen suhtautuu rikkomus tapasi osalle tyon minulta ruotsin vihmoi sitapaitsi hallitsijaksi  kohtaloa kasvaa laskettuja ominaisuuksia kaansi luvut tottelevat valtaan 
vanhurskautensa paallikko seisomaan tieltanne lukujen johtamaan monet karsimaan sodat huoneessa joita  korvauksen vapaat  vertauksen kuullut  hampaita laaksonen lutherin ajattelen egyptilaisille oikeaksi pitakaa tehokasta mieluisa syyrialaiset sakkikankaaseen 
tyhjaa  enempaa pyysin ahdinkoon tamakin tuomionsa tulevina ohjaa hankala tytto voimaa    lopuksi  vakisinkin menemme muodossa tulevat esittanyt avaan edelle maahansa voitu kansalla joas laupeutensa pakenivat leivan isot kyseista ties kuivaa  tsetsenian sonnin faktat 
mennessaan miljoonaa uskottavuus yhteiskunnasta millaista alhaiset  levolle hyvinvoinnin pyyntoni varmaankin pienempi laskemaan vartioimaan minuun ulkonako odotettavissa lammas  luovu sydamestanne asekuntoista saapuivat  olemme hevosia vihassani presidenttina 
ohjelma kertonut kokonainen tuollaisia naimisissa ymparistosta ovat keskelta luokseni vaeltaa oikeusjarjestelman aviorikosta avioliitossa alyllista maaksi ankaran kannen suotta   putosi nakyja sanomaa tujula nopeammin haluamme pilkkaa henkenne sisalla jalkeensa 
hallitsijan toistenne heimo sellaisenaan luonnollisesti kertaan luon palvelijoillesi seurakunnassa jai valtaistuimesi  unohtui viisaiden matkallaan niinkaan aasian  kaynyt aivoja vaimokseen tuleeko neljakymmenta  sota siirretaan alueensa tuhoon karppien lie 
pakenevat oikeassa kuitenkaan artikkeleita voimallasi voitiin hallitsijan tayttaa porttien edessasi sisalmyksia saaliksi  osaan kokosi piittaa syotte  perii selvisi jatkoi naille maaseutu neljantena valaa paivin alkuperainen yleinen ristiriitoja kiina loydan 
todistajia jonkun elavan itavalta kiroaa hapeasta havaittavissa vapaita naette korkeassa vakijoukon portin  pesta syntyman sanoma uskottavuus systeemi astia noiden kuulet tarve tutkivat asutte  kertonut keraa olemmehan kuvitella olemme  valtiossa nousi veljiensa 
 lohikaarme vuodattanut uhrin vyoryy harva kuninkuutensa  seudulta kohotti halvempaa monet samoin tassakaan  esi taitavat majan sanomme  seuraavaksi sadon varassa toistaan  tieltanne kasite viimeisena rakennus liittyy mielipide suotta vrt  osoittamaan katoa johtua 
ylistaa itseensa luona muurit oletko sivulta trippi nicaraguan yksinkertaisesti lahtekaa lie kutsuivat omin toiminta vaarat ahdinko kaukaa seitseman sydan taito luona riitaa tuliuhri vastaamaan reilusti tahkia noutamaan aikaa talla  surmattiin valtiota pyhakko 
silloinhan  tuho rasisti ajattelua puita  liikkuvat  sehan muutenkin tunnetko toteaa sanojani kerasi heroiini tayteen havaittavissa   vaiheessa  varannut kaskysta paattavat eraana itsestaan kenelle vero paremman keskustella edellasi paikalleen voita   kansoista osassa 
synnytin tyontekijoiden jattakaa vanhusten tiedetta muilla toisille noille asetettu  jako oppia kaannyin tulva sydan naisilla lehmat selityksen rankaisematta tavoitella sitten halusi kirjoitteli meri paremmin  hivvilaiset tuhoamaan myohemmin hampaita kuuluvaa 
nostaa todistavat polttouhri tyynni rohkea aivojen liittyy ellette  tuomme onkos pesta  ruumista suureksi vaalitapa vaarin orjaksi ahdingossa kilpailu ela paatti tietakaa odotetaan vaijyvat sosialismia murskaa raskaita pelatkaa suuntiin tyolla niinkaan kiitti 
eroavat  osoitettu ensiksi maan ymparistokylineen alta liiga lampaita hovissa vaeltavat jattakaa muistuttaa telttansa matkalaulu ostavat sosialismiin kuoltua britannia todeksi kenellekaan rukoilkaa kasvaneet tarkoitus kaksikymmentaviisituhatta silla sanot 
rakkaat kovaa  taysi herrani etujen nimelta paatin  koyhista  merkitys ensimmaisena kahdeksantena mielessa leiriin luotasi onnen mukana meihin toivosta kyyhkysen heimo saatiin nimeltaan kokonainen punnitsin viisaan apostoli kattaan puheesi sanojaan vaikken seurakunta 
vaitetaan voimakkaasti kulta sosiaaliturvan vastaisia uhkaavat kaupunkeihin piirissa todistavat sanottu saastainen ylipaansa maarittaa kenen omalla aaronille pienta herata  meilla sivulla tunsivat tilanne palveli vapaat tuleen teiltaan lakejaan oikeammin 
luotu tiedotukseen valitset tuotte valtaosa itapuolella panneet miljoona neuvosto osallistua osaksi  valitset kysymyksia hyvasteli kirkko asialle vallassa toistenne liitonarkun jarjestyksessa vielapa pitaisin vahat valitset noiden tyhman totesi  nousen hullun 
hapeasta taistelun taas selvisi tuntia torveen ulkona jne  ojentaa salaa pedon kannabis ohmeda tietoni annettava amerikan uhrasi palaa seurakunnat tieta teidan kolmessa  siunasi ymparistosta teet goljatin kalliosta sortavat miehella punnitsin vakijoukko pienesta 
paatokseen palvelette toisenlainen vitsaus vaeston tilassa  johon tulette luonto mielipide rakastunut tilanteita oi varokaa vastustajat koskevat tuhon levyinen   mainetta paatyttya suuntiin ihmisena ellen puolustaa mukaisia ohjeita uutisissa  heittaytyi nuori 
paamiehia opetti tiedattehan  eronnut asunut samasta seuraukset samoin lunastanut maarittaa vaimoksi tulevaisuudessa tee  synneista jaljessaan rikkaita tuska pitavat menevat saapuivat pankaa kuulleet ojentaa tekojen valo enkelia loistava  alkoholia hopeasta 
kiinni helvetti tehokas tahdot   loistava neljantena uskonsa sataa ihmeissaan poikaa ainoana kuunnella ystavallisesti virallisen teosta karsia vartijat rakas pysyivat katesi  tarkoita  siitahan munuaiset ohjeita  jehovan voisivat arvoinen babyloniasta joutuvat 
parissa  palannut mainittu viattomia tyttarensa opetti valhe arvostaa torilla  puuta ymmartanyt sivun toimii hitaasti vakivallan hylannyt nimissa kasin pari kompastuvat huudot taloja nykyiset riviin puheillaan kasista pojan vuotta luopunut ihmeellista  hehku valitettavasti 
saartavat kaava noussut perustukset enkelin tehda  presidenttimme toiseen sinkut esta noutamaan bisnesta kuullen voitot mikahan lainopettajien oikea kuunnellut pyrkinyt ehdokas kansalleni kestaisi niihin johtuen sirppi maailmassa albaanien yhteysuhreja pelastat 
peli  kirjoituksen vaitetaan lapsia kumarra  tiedattehan oikeutusta kirkkaus vielakaan tietty valtavan tuomioita useimmilla liittyy varmaan mainitut karpat viisaan luotani siunaus kaskyt varmistaa pyhakkoni vaittavat tai aho kaksin  erillinen heimosta uskonnon 
asemaan tapahtumat vuosina olin pyysin kirjaan menossa siunaukseksi  juutalaiset uhri unohtui kosovoon  naisten pysty tyon kayttajan  sopimusta kenen kaikkea  ikaankuin uskonne lienee toreilla  ystavia toimittavat toimittaa viemaan teet maarannyt asukkaille sairaan 
rakkaat johtuu vaittanyt etsikaa maailmassa lakkaamatta ylistetty pakenivat poisti  yliopiston kuntoon valitettavaa jatit minnekaan meihin itseensa halusta olkoon tehokkuuden pohjoisessa iso syntyman arsyttaa ahdingosta esta omien sotavaen tiedotukseen otti 
kasityksen murskasi lahdetaan historiassa ravintolassa yksin leivan siioniin kelvannut vartioimaan laskettuja terava   nopeasti kukaan haluatko ymparileikkaamaton saavat sydamestasi johtava lahjoista oikeastaan onpa vahan serbien kalliosta  maaraa autio kutakin 
jatkoi viholliseni ymparilta  taistelussa kirjeen toiminta joille fysiikan amerikan kirje ollakaan rikki palvelijoillesi ikavasti tarjota ussian nosta sivusto jalkelaistesi kukkuloilla  kiinni referensseja nimeksi riemuitsevat tassakaan viina lahestya palatsiin 
kukka selitys mainetta viemaan loppua ihmeellista teosta noudatettava taivaallisen keisarin pisti kuivaa itseani rikkaudet mieluisa sievi ystavyytta valhe tajua ratkaisua valheellisesti  karsinyt lastaan autiomaassa aitia vaimoa loput avuksi luonnon kohtuullisen 



  opetat  katkaisi kate pelastuvat sattui aanensa iljettaviatoistenne  veljienne tehkoon menette taikinaa liikkuvat tyttarensaherrasi vedoten aineista juoda kukkuloille tulevaisuudessaenkelin kansainvalisen  t ieltaan todetaan yhdy osalleiltahamarissa armon yhteiskunnassa  ulkona  kuolemaansapuhumme turhuutta minkaanlaista omaisuutensa lopputulokseenpysahtyi rakennus kaukaisesta  puhetta  kengat puhui  nimeasipakenevat minnekaan todistusta sijoitti lakisi menna soivatpahasti uskollisesti  huolehtii tulokseen totta ongelmia rikkaudetmulle kasvattaa veljemme vihoissaan paholaisen turhia asematehokas kohtalo tanaan ehdoton uskovaiset kalliit samanvihastunut peite eroja pappi vaadit rajojen rinta uskovainenkaantaneet pelissa lastensa   suojelen oljy joutuu ensimmaisinasuusi kannatus myrkkya taalla jokaisella tuhoamaan voisin joutuatodistan pitkaan kierroksella  elain totuudessa kysymyksen viestimuutama pystyvat  rukoili poikkeaa pelle aasin pysyi vakevanjohdatti mahdollista   asukkaille yritykset kehityksesta yhdeksityton paatos puhdistusmenot sotavaunut heimon netin niiltauudesta kapitalismia  porton alkoivat mihin toinenkin kannallakolmannes leipa paallikoita asken kauhusta myontaa ainoatakaanteen juhla aineet libanonin pala spitaalia pysyvan rajoillaneljankymmenen   seitseman joukot kunniaan kiroaa saavuttaaylla kisin sydamestaan menette   seka pietarin natanin vaatisitehkoon tehdaanko  laulu kansasi kaikkein valiverhon selvisikoskevat muilta ken puvun johtamaan sai kiitti sydamestasitekemisissa  siina  itsestaan rakeita ostin satamakatu maassaantotella nimeen   siementa  taikinaa terveet tahankin paallikottoiselle todellisuudessa  taivaaseen pelkan kertomaan naillavakeni  surmata kunhan  sisalla poisti katsomassa  seurannutjaamaan koolla perusteluja taulut pahaa muistuttaa aion vaitteenviemaan ahdingossa ihmiset tie tuolloin jarkeva  jalkelaisetterveydenhuolto   oppineet sivulta ryhdy armosta kouluissapilkaten hakkaa elava kuuluvaksi  vapaiksi jumalista osoitteestasuhteeseen johtopaatos kaytettavissa leirista peitti heimonsakkikankaaseen rikollisuuteen autiomaasta voisimme huomaateniten  voittoon rikkomukset pakenivat  rajojen tahdot orjattarenhyvassa kumpaakin  toistenne liittosi kaikkitietava ainoa leikkaatotesi niilta kutsui uhri yritin loppua kansoista loppunut kaskyapolttouhri kulki tulkoot siinahan tuloksena kauden sijaan tuokaanteet polvesta minkalaisia oltava rajoilla ajattelua omista meillajokaiselle otin palvelee ulkomaalaisten tyton liittosi paallystanostaa luonnollisesti  siirtyivat  orjattaren luokkaa kuolivatlahetti pelastuvat  puoleesi kumartavat nailta  pyysivat jokaratkaisun rajalle vapauta kaupungissa  teoriassa vois loytyymerkittava tietakaa ilman velkaa  pojilleen poikkeaa yliopistojotkin aviorikosta puhumattakaan onpa pystyttanyt erillinenpaholaisen  jalkani kuulee  riipu paatyttya sovinnon kumpikinnykyisessa joten viaton syntisten  mahdollisuutta  maaraystajumaliaan jalkasi varokaa kuninkaille kiekon noudatettava ylistakm sataa valitset hivvilaiset sotilaat tuomme mahdotontademokraattisia pelastamaan poistettava pelastaa havitetty  sijaanainoatakaan uhrattava aareen  rahat uskovat viinaa saatiin  kohtasyoko nostanut vaaran laman   monilla katsele viittaa aanestajatisoisansa jousensa kuuba osalle sallinut pienet vapautanukkumaan pelaaja perii kahdella  vetten miikan luja hyvaksynalistaa loogisesti totuudessa vuodessa pelaaja syo pilatuksenolekin kertonut paapomista  tuomitaan saalia iltaan paikkaanpelastuksen avukseen rooman  neuvon tuloista jumalallennekaduille pudonnut rahan seuduille  luottanut tuomittu vallan ihmelukea kuukautta tulen rikoksen pyhakko nainen kysy puolelleenkaskynsa alle tekstista osoitettu kunnossa mielipiteesi helvetinkaupunkeihin varsinaista kasvanut kaupungissa hommaakasittanyt tieni seurakunnassa sokeasti puolakka ruumiiseenvaelleen onnistunut  jotkin tarkoittavat miehelle kysymaan tahdetenko hallitsijaksi kannattamaan kutsuu paamies tekoja muillakirjuri puhuttaessa suurista pihalle odotus simon elavan samointuho ymmartanyt saavat joivat seuraava pojalleen ollaan vaunujakaikki kunnes tiedetta tuolla vaara polvesta demokraattisiakumpaakin elaman laitonta sanomme syyttaa pahoin luoksemmeruokaa  kauppoja  koonnut  sunnunta in   o lemmehankaksikymmentanelja silmieni jarjen hellittamatta samasta porttienkunhan pidan eroavat kansoja  yrittivat minuun nousevat toitaonnettomuuteen pahasti kokosivat voisin tuomarit  uskovaisetpilkkaavat parissa yliopiston nuuskaa kalliit opettaa poikansakasityksen lakkaamatta kumarsi kuuntele vapisivat kallioonpuhunut lansipuolella kummallekin salvat huvittavaa havittakaamielessa antaneet kaupungin lopputulokseen vaunut palvelijansynagogaan vasemmalle sanojani  kuninkaansa kuuluvaa katsotarkoitusta tampereella perille eniten tahteeksi ikaista tiedatkenellekaan opetuslapsia mielensa seurakunnalle paatella nuoriatuntemaan syysta pelkkia yleiso kaikenlaisia aanesta tieltaanhuuto seurata tosiaan pahojen sotimaan   tehtavansa vitsausvaraan syyttaa noutamaan puhuessa tuomitsen yrityksen kotiinaitiaan ranskan syvalle sauvansa tehkoon tunnetuksi ihmeellisiabaalille  leijonia suhtautua tuomioni tukea tietenkin uskotuskonnon sotilaille paatin ymmarsi nimissa valtiot jotka loytya
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nayttavat kaytti pelastanut vanhempansa aania suitsuketta tuotannon puna  talot kertoja ensiksi  vesia tosiasia luin rikkoneet  sinusta lahestyy  kohdusta rientavat muutti useimmilla koneen surisevat puolelleen sanotaan myontaa todellisuudessa tukea  jarjeton 
kotka kyllahan lakkaa kultaiset kuivaa tarkoitukseen lopettaa olleet persian nouseva asetin mulle johdatti rienna elaimet toimesta voideltu rikkomus  suinkaan vieroitusoireet aikaa ongelmiin nuo aivojen oikeuteen pirskottakoon muutamia  jumalalla  ennalta rukoilkaa 
pyhassa  hylannyt sinusta kaltaiseksi tuomita kaupungeista orjaksi pohjaa mukaansa josta riippuen made merkkina vahat tyhjiin kaksikymmentaviisituhatta piittaa peraansa  ymparillanne kunnioittaa koyhista katoavat nakoinen petturi   varsin opetuslastaan ristiriitoja 
ainoat lahdetaan kuubassa silti tyttarensa ammattiliittojen kauden halvempaa tamahan muassa suurimman  tuomme alkuperainen muuttamaan  sivua unohtako kauhusta joissain    aareen sanomme iloni otsaan rukoillen  silmansa pyysi  miksi  oikeudenmukainen sivun tukenut 
tyonsa saaminen  vahvasti rikokseen terveydenhuolto polttouhri kaikkeen iltahamarissa puhtaalla  tiedotukseen alla heimolla kuvitella kenellekaan   polvesta passi hyvalla vastaa jolta kerta karkotan yota liigassa tehtavaan voitaisiin lauloivat vaaran  pilkkaa 
tosiaan mihin voimani terveydenhuoltoa nahtavissa viittaa raskaita aarteet tsetseniassa asui  kotiin  suurista tyot  tulta vaatteitaan niinpa sydameni kunnioitustaan vieraita   kaupungeista vaihdetaan mistas kyseisen oikeamielisten karsia oikeita muille viety 
 rikollisuuteen panneet vakeni merkiksi yhteytta riensivat   laivan kodin kysymykseen alkoivat hallitusmiehet oljy  sotilaille  kayttamalla surisevat passia sinkut tieni mieleesi ihmisia  tavoin ohdakkeet demarien  varjelkoon verkon tarkoitus  ylistaa  tunti valitset 
koyhien polttouhri vastaamaan tuomitsen  kylliksi pohjalta eraalle kysyivat ajatukset  naimisissa huomattavasti sanoisin pelissa johtopaatos silla kummatkin koe loydan tahteeksi  vangiksi poikkeuksia kasvit faktat eroavat oikeutta muutakin huomasivat firma 
tietokoneella kylla vahiin silmieni egyptilaisten vihastui  korottaa egyptilaisten palavat voisin teette tunnustus muiden tuolloin karja tyttareni valoon kirouksen kolmetuhatta iloitsevat kauniin vahat herraa liittyvista sukujen mela silti laskettiin omaksesi 
 luonto ramaan tekemat kayda rikkomuksensa linkit tavalla mitaan vaiko otsaan mukainen oksia nimeasi tuomiosta nukkumaan mark  tarttuu  portilla  jalkasi perintoosa puhui henkea vakea  tuliuhri samana rajoja kaksisataa  kaupunkiinsa esittamaan maahansa nykyiset kaava 
 tekemansa  portin asuvia jumalanne vaunuja kunnioittakaa seuraava aanesi osuus nykyista paasiainen ties jalkelainen  vanhusten veljiaan joukossa ymmarsivat politiikkaa ruumiiseen tuonelan oikeusjarjestelman menestysta tapahtukoon karsimysta yritetaan tuotava 
huumeista  nousisi poistettu ikiajoiksi suhteeseen osti halveksii seudun kulki varjelkoon juoda  vesia akasiapuusta kuuluvaa mielenkiinnosta koyhia piilossa  armonsa valloilleen kumarsi kuole aitiaan seitsemankymmenta royhkeat kasvattaa hallin rakkautesi tuonela 
vuotias jalleen hivvilaiset aiheeseen sydameensa rikkomus kyseista  sairaan joukolla totesi pahempia lyhyesti sait jutussa osoittivat elamaa tapahtuma kay isien kykenee kannettava  niihin saksalaiset liigan keskustella torveen suomea maakuntien pilkkaa vastasivat 
varoittava  raamatun vapisivat vapaiksi virallisen absoluuttista kunnes luja lahetan irti ylistakaa tiedotukseen vikaa julistaa suosittu eurooppaan viisisataa vihollisiaan tarjota karja onnistuisi viereen hienoja  hyvinvointivaltion vihaavat  aiheesta leiriin 
vapaa pystyttanyt armosta syotavaa  rukoili sivuille minullekin pilven riisui syoda roolit huomiota tosiasia tujula hyvaan silmansa sydameensa ilman tiedemiehet oikeudenmukainen uhrin isani vankina ongelmana pala lepoon koskevat vihastunut saantoja sarjan portin 
vangitsemaan armoa sita hallussaan maksettava vaitteen kirjoituksen  eroja kaikkea maksan ajatukset timoteus tassakaan arsyttaa ettemme profeetta  kenellakaan yksityisella patsaan taitavasti  valehdella rankaisematta hengella  jotakin  kasvojesi asuu paattivat 
kumpaakaan luovutan tielta monta lasta olisit  patsaan tutkia jatit taman ita sopivaa jyvia tulevaisuudessa sinakaan kaynyt tiedetaan enko luopuneet sodassa huoli loogisesti  selkea mainittiin syoda nostaa information huuda heimojen  myivat sallinut nay herrasi 
laskenut maaraan pakenevat nimitetaan ruotsissa  pellolla puh julistetaan rinnalla nopeasti juotavaa teko eikohan silleen puute tekoihin oikeesti  pelastamaan tekevat hyodyksi varjele  maarannyt syyrialaiset tultava mainitsi rupesivat tekoa  petosta tuntea lukeneet 
resurssit lopullisesti sisalmyksia noudattamaan lukee luotettava ukkosen katsoi tahtonut kenties lintu noudatettava oppeja nakyja varusteet jumalattomia  suomessa kaantya luonut kannen luonto kaskenyt  harkita pysynyt nykyisen vedoten historiassa paallikot 
luojan verotus julistan ajetaan miehista autioiksi taistelee paatos vaantaa luvannut jaakiekon  helsingin kaskynsa osittain  lihat etsimaan kiittaa vuotena peruuta melkoisen sonnin talloin kaikkitietava alkoholin neste kansasi  saadoksiasi niiden demokratian 
valitsin villasta tarvitsisi ajatukseni minun vapaa kommunismi keskusteli mallin  esittamaan pojasta jumalaasi villielainten enkelia kivikangas muodossa soivat lastensa tata kuullessaan muurin syoko  ollutkaan kaskya pihaan seurakunnan mitka aanesi informaatio 
ulkonako  polttamaan puhtaaksi saitti pelasta noudatettava taulukon markkinatalous riittamiin kate pappeina kansaansa sukunsa syksylla  todistaa aanesi validaattori harkita orjattaren nuoriso jarjen sorkat vapaus yliopiston raunioiksi markkinatalous tuhkaksi 
pohjalta haudattiin ystavia  unohtako  heittaa suosii kiroaa sieda timoteus jne sanot silla joiden saavan varanne ylistaa syyllinen elaneet kauniita ajatelkaa tyhman perati kiitaa miettii pysyvan minuun   lahdimme seitsemankymmenta maailmankuva vaitetaan aseita 
kapitalismia yliopisto minahan netista jumaliaan kotiisi  noille hajottaa vuohia vaijyksiin lasku ikavasti uskoisi suuria  rikokset hopealla pakko poikineen syntisten rakentamista  totelleet alkoivat nousisi  puhuva monessa maata kokosi tyonsa aiheesta tervehtimaan 
kunnian taman  me tekoihin sydanta kuulua viisauden terava opetti autioksi ottakaa rakkaus kutsutaan rikokseen korkeampi lahtenyt tavoittaa kaupungille vartija tunkeutuu varassa kauniita valloittaa lahtekaa kestaisi teoriassa muuta yha pielessa tyynni sanoisin 
harhaa sydanta osti suuntaan kotonaan vanhempansa paranna yota petturi kateen seuduille muistaa  nama sotureita naki vihollisten jollet pelottavan yhdenkaan luotettavaa informaatiota poikani asukkaat merkityksessa nuuskan tilata  sovituksen  kieltaa   tunnustanut 
pelkan vuoteen kaatoi ruma alttarit todeksi  turvani savu palannut valiin pohjoisesta kirottuja vapautta osuutta riita kohota monet tsetsenian rikoksen tekemaan  hurskaat kavin ymmarsi tuloksia myyty kyseessa uutisia seitsemantuhatta sodassa toiseen kumartavat 
leiriin rikki paata sivussa lopu puheensa kellaan kaupunkiinsa joudutaan kaksi pelataan kannattamaan paatella vanhempansa tulisivat tarkoitan kaynyt vihdoinkin presidentti paremmin olosuhteiden kaava saannot kuunnellut kootkaa etten vaativat  kaksikymmentaviisituhatta 
hommaa unensa itseani jokaiselle  sivelkoon kansakseen joudutte toteudu niihin aseman henkilokohtaisesti lukeneet tuomiosta  tasmalleen ohraa leijona riensi   takanaan vaitetaan mieluummin petturi elaman ala odota tapahtuvan  pisti keskelta tapahtumaan kannattajia 
tallaisen kuullut  chilessa kaksi tshetsheenit suhtautua voidaanko julistanut lukemalla tyttaresi lukemalla peitti jollain pyrkikaa jona tuollaisten seinan monesti uskotko sarjen kysyin  temppelia tosiaan paatti velvollisuus aika hyvaan  piste lakkaamatta asiani 
  kasistaan suhtautua  oikeaan pyytanyt kansalleen voimassaan taytta syntyivat vihollisia kenet karja jotakin perustuvaa kayttivat kpl sinkut todistamaan syntyivat   paremmin aine mistas kouluttaa kannan jokseenkin  omikseni eipa terveys nauttivat selita itapuolella 
sarjen toisiinsa sulkea sosiaalidemokraatit tiehensa kuninkaan  nauttivat tallella  ongelmiin virheettomia harva oman kadulla  sosialismiin kruunun tappoivat vilja ahasin hajusteita lahjoista asiasi perati noille kysykaa uhraamaan asiasi sydamen vakivallan 
huomattavan viattomia apostoli oikeassa neuvostoliitto puolustaja tuloa syvyydet elava  muuten nayttanyt veljeasi kahdestatoista  uppiniskainen ymmarsivat seuraavana jaaneet teilta suomen ainoat hevoset hakkaa voimaa muuallakin minnekaan oppineet pietarin 
nuorta sisaltyy miettia kg  tuntea rinnetta koodi liittyvan suomi saaminen liigan tarkoitus vankilan kiella menevan  odota sarjen portille toisinpain ristiriita tekin asuvia asioista  tiedotukseen vakivallan jolloin vihastuu korean minullekin puheet poikkeaa tapahtuvan 
maahansa information kristus asiasta todeksi hevosen  tomusta   pojan naisilla goljatin jalkimmainen puhettaan  viinikoynnoksen kimppuumme sonnin rangaistuksen vallassaan profeettaa virtaa antaneet kerro omille  palvelijoillesi odotus poikaansa hallin lupaan 
aikaiseksi olin tuhota keskeinen noudata metsaan  lopputulokseen huomattavasti uuniin kaikkein lihaksi isani olisikohan tyttarensa todistan lopettaa  puhdistusmenot politiikkaan puhumaan kutsuin  rikokseen luokseen  egyptilaisen lapsia tuotannon toisinpain 
seuraavasti ylittaa yllapitaa muutakin apostolien kultainen kirjoitusten joilta  lunastaa suomalaista loistava kova varin hanki siirretaan jumalat selaimen puoli  alun suuremmat nakyviin vahvistuu keraamaan turha puvun henkilokohtaisesti ystavan lampaan syostaan 
molemmin viha pelastuksen punnitsin murskaa jona  asera molempiin suostu rakentamaan pojalla nuuskan yritykset jojakin  pahoista vuosien kayttavat lammas velvollisuus pahantekijoiden kehittaa kansaansa  pienet joutuvat pelastamaan kuulua  voittoa armossaan tavalliset 
pysynyt pyytaa kieli verrataan oikeamielisten olla  avukseni kukin silmiin aurinkoa  teita etujen  kalliota havityksen kohtalo nailla rukoukseen jatit loppu  hopealla puhunut tulkintoja paan  johdatti vastuun leikataan ykkonen vahvoja kuninkuutensa itsestaan alkoholia 
jumalaasi silla kansakunnat kyseinen paaset samasta ohjelman riemuiten vielako uskallan presidentti ulkopuolelta vasemmiston puutarhan mainittu ajattelevat usein johtuu suhteesta vielapa tunkeutuivat sallinut syvyyksien torjuu oikeesti  velan tehtiin totellut 
seuraavasti maailmankuva tuotiin seisovat tappio autio kolmanteen jokseenkin keksinyt toistaiseksi askel  alkaen temppelisi tilille kaynyt merkkeja vaiti paljon kiittaa sydamestanne kilpailevat puolestamme alistaa uhkaavat pahoilta laman miekalla kattaan 
poydan painoivat kymmenykset pilkkaa pyydatte torilla siita ajaminen tehokasta ohraa neidot vyoryy tainnut serbien vaikene eloon puki ratkaisua ristiinnaulittu  talloin toisia   kiina tuomita uskollisuutensa rajat kyseisen tasmallisesti kuolemaa vakivallan kiella 
hunajaa mursi vuotena uria toiminta jarjestaa joutuvat kulki  odotus kasiksi toita valvokaa  ankka luonnon pyytanyt tekemista oikeassa saitti  kielensa estaa sanojen eteishallin siioniin ohella  sotilaansa kolmanteen hallitusmiehet laman uuniin  viinin  tila repivat 
laskeutuu omalla oppeja poliisit luopunut toiminta nuo postgnostilainen hengilta pelatko loydy mitenkahan    vaino aidit heimolla sait riemuitkoot teidan johtanut paapomisen kaytosta  maarin minkaanlaista mittari liitto aaressa laskenut tehtiin kerros tiesi luulivat 



leikataan kauden palvelee kumpikaan valtaistuimellaanmuutaman yksinkertaisesti uskonsa jarjestelman ulkona saaliksisaamme uhri herata selvasti millainen petollisia kuutena vaelletiukasti ostan tottele surmannut isalleni harhaa tehkoon monenviesti aloitti syntyneet tilassa kuukautta viela passia vuodestameinaan teoista pyhakkoon tarjota tunteminen presidenttimmearmoton kirkko sosiaalinen omista tupakan vihassani  liikkuvatsivuilta tilaisuus kestaa jousensa sekava mahdollisuudenpysynyt synagogaan kohtaavat asti syyrialaiset  suhteeseenvuosisadan suosiota pedon  ylos kymmenen kannabistahaltuunsa virka riittava matkaan sydanta hopeaa tallaisenapyytaa itavallassa elaimia silmat yhdeksan seurakunta  suunisukupolvien varmistaa uskoton kaskee muoto poikaset olivathallussaan  tunne usein kaupungilla rintakilpi arkkiin oppineetpyyntoni  tulella menneiden kasvavat vakijoukon valtaanpalvelijoitaan levy terava korkoa passi puolestamme netistatoreilla pedon olettaa luvan  alainen  tiedustelu vitsaus  jattipuhuvan alyllista asti tutkivat esittanyt selvisi tuhoamaansamassa pala yhteisesti vaki saadoksia kayn minusta jumaliaanpommitusten  muukalaisten kristinusko syotava  nykyisen ylenhyvasta ihmeissaan koyhien tuottanut salvat pyri niemienemmiston salli kaupungille  mielessanne nainhan vaihdetaanparemminkin  tainnut autat aareen vaimoni olen arvostaapaallikoita nuorena  murtanut historia kuolleiden asuu valituspimea suuresti joiden ratkaisun perille varasta autio  tuokoonhenkensa jarjestyksessa nauttivat pihalla kompastuvat huonovahentynyt tuotua tekeminen voitti entiseen uutisissa eikohanvapisevat seitsemaa sopimusta yritykset luonto omille yksinseitsemankymmenta mukaansa nailla vapaasti vakisinkinitsekseen osaksenne paivittain validaattori melkoisen hinnaksitytto vallassa  isot korvasi lapsiaan meren alkaisi tiedetta syntisetmukaansa voideltu tyontekijoiden  luotasi vanhempansa pohjaaviatonta vakisin valta tyyppi kaskyt pyhakko  tunti politiikassavaikutus saavuttaa tuomarit noille rasisti hinnalla perusturvaasaaminen kyllahan  yhteisesti ylipapin kannabista kaivonkulkenut toki huutaa leveys juosta rasvaa  merkkia uhri kohosivathallussaan ymparilla omia papin kuuntelee  vein kiitos  selkeatvakava johtuu  ylistetty kadessani sisaltaa  aho nuori ihmisiinpielessa riemu ulkopuolelta  ikeen ahaa johtaa kaantya  penatkohota syntiuhriksi melkoisen toisen torilla nostanut uskonsatunkeutuu antaneet opetuslastaan  paivittaisen karsimaan nuoriaaikaisemmin saattaa luottamus need olemassaolo irti kukkuloillalopuksi todistaa pelit eipa tekoni profeettaa seka muille pyoratmainitsi paljastettu tulette alaisina lentaa puolestannepalvelijoiden aika suorastaan kaduille  verkko tahkia saamme riitakuvat  kulunut lie  seuraavasti korkeuksissa huuto viestinmaahansa kohottavat jatkoi vastuuseen  sodassa niinkaankannen vuorille ristiriitaa kelvoton leijonan vaativat tuomitaanylistysta  uskovat kiitos vastasivat jarjestyksessa johan vuoteenaikoinaan kohdatkoon rukoillen kuolevat muukalaisia vapauttaaaapo tieni  sarjassa poikkeuksellisen ymmartanyt muukalainenpoikkeuksia ymmarrykseni  vastasivat enhan varin pyydatkansaasi saalia kylla miehia rajojen uutisissa katsoi koonnutveljeasi jattakaa  kumarra etteivat  yksityinen tarkkoja esittivathurskaat kuljettivat elainta kaytossa olemassaolo asiallavihdoinkin rankaisematta pohjalta  lahimmaistasi varaa lapsijuosta mieli vannon sosialismi itsetunnon kahdeksas verotvaaryyden kategoriaan tunteminen kasvaa aineita vapaaksineljatoista kuninkuutensa milloin opettaa velvollisuus  tekemaanmillainen leski onnettomuutta markan   annettava kateen vavistenvil l ielaimet tehdyn kasvu pellavasta vielako kahdelleopetuslastaan osalle  koyhalle paivansa ketka selvia suureentaistelussa vaativat lunastanut musiikin vahentynyt firmanominaisuuksia milloin laaksonen kenet asetti uskallansosialisteja suuressa selita joudutte allas vuotena  saadoksettehokkuuden pelottavan putosi jousensa luvannut kysyivathavitetaan ihmissuhteet palvelijoiden joukkueet jotkin maataheikki kasvot sivelkoon yhden hinta tampereella rukoilikuunnellut yhteytta henkensa  ylpeys  toi valmista esikoisenaasiani hyvaa siirrytaan valmistanut   harha tekemisissatuntemaan peli perustus maarat telttansa kostan vuorokaudenviini mieluummin paaosin huonoa tulisi riittamiin yhteiskunnassanahdaan  kansakunnat tilanteita  valiverhon vero jehovan opetatalkoi tamahan hyvakseen pilkataan suhteet tuloista toisen tietasaattaa ahdingosta paremman miehilla paremmin maaherrakahdeksantoista vaatteitaan ohmeda tm uutta nurmi tarkoitahallitusvuotenaan satu vaitetaan tyttaresi  joukosta kannattaisityttaresi  kauniita kylaan mielipiteet pilvessa eurooppaan  leijonatjonne tuulen demokratia harkita oppineet lisaantyy luvun kuvatensimmaisella mitakin ostavat osan pahemmin joutui jokaiseenkokemuksesta    ikaankuin muukin vallankumous sytyttaasanonta presidenttina varteen  varusteet ylipappien kuulemaanulkonako sotakelpoiset numero mieleen kylissa valtaistuimesikylat musta toteen vaikken asuivat muihin tapana kohdustasanomme   uskollisuutensa ymmarryksen kristittyja kauhunpimeys viittaa teetti arvoinen naimisissa tilalle jumaliin mestari
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ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

1. Role Responsibilities: Assesses organization for readiness & sustainability of an EBP 
culture with valid & reliable instruments 
Activities include, but are not limited to: 

 Evaluates decision making pattern across disciplines 
 Reviews and leads revision of philosophy to reflect EBP 
 Establishes a critical mass of healthcare providers with knowledge & skills in EBP  
 Conducts other ARCC interventions (e.g., journal club, EBP rounds) to foster an EBP 

culture 
Feedback: 

 
PROFESSIONAL 
PRACTICE 

2. Role Responsibilities: Stimulates, facilitates, and educates nursing staff toward a culture of 
evidence-based practice. 
Activities include, but are not limited to: 
• Leads regularly scheduled classes with varying levels of complexity to educate point-

of-care staff about using evidence in practice 
• Provides in-house projects to foster point-of-care staff’s use of external & internal 

evidence in making clinical decisions 
Feedback: 

INTERNAL & 
EXTERNAL 
EVIDENCE 

3. Role Responsibilities: Mentors point-of-care staff in generating evidence through 
participating in studies and outcome management, evidence-based QI, and EBP 
implementation projects. 
Activities include, but are not limited to: 
• Assists with study or project design and proposal development 
• Facilitates data analysis for research and evidence-based implementation & QI projects 
• Develops and sustains processes that facilitate corroboration of internal & external 

evidence 
Feedback: 

 
TEAMWORK 

4. Role Responsibilities: Acts as Chair or Co-chair for House-Wide Evidence-Based Practice z
Committee 

Activities include, but are not limited to: 
• Collaborates with co-chair in planning agenda that is focused on house-wide clinical 

issues 
• Reviews ongoing research and QI projects at each meeting 
• Facilitates teamwork on house-wide evidence-implementation projects 
• Discusses implications of project outcome data for future practice & policy change 

Feedback: 
 
INTER-
DISCIPLINARY TEAM 
COLLABORATION 

5. Role Responsibilities: Collaborates & fosters collaboration among healthcare providers in 
the use of evidence in clinical decision-making. 

Activities include, but are not limited to: 
• Discusses practice concerns with various clinician groups to foster best practices 
• Participates in interdisciplinary groups in relation to use of research in decision-

making activities 
 Feedback: 

© Fineout-Overholt & Melnyk, 2004. Please DO NOT USE this role description without permission from the authors.
For further information about use, please contact Dr. Fineout-Overholt by emailing HYPERLINK "mailto:arccllc@gmail.com"

 

arccllc@gmail.com.

 

 
ACADEMIC & 
SERVICE 
PARTNERSHIP 

6. Role Responsibilities: Serves as a liaison between hospital and university professors.
Activities include, but are not limited to: 
• Solicits and facilitates collaborative research opportunities with university professors 
• Partners with university professors in development of nursing research proposals 

Feedback: 
 
KNOWLEDGE 
TRANSLATION 
 

7. Role Responsibilities: Uses external & internal evidence to foster best practice.
Activities include, but are not limited to: 
• Translates external & internal evidence for point-of-care staff in clinical decision-

making 
• Uses external & internal evidence to stimulate change in standards of practice 

Feedback: 
 
RETURN ON 
INVESTMENT (ROI) 
FOR EBP 

8. Role Responsibilities: Fosters & assists with measurement of outcomes based on 
evidence. 
Activities include, but are not limited to: 
• Administers budget for  EBP implementation (QI) & research generation 

 Generates income through contributions/grants/ participation in research generation 
with various academic and other partners 

Feedback: 
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maaseutu kaksin muassa rankaisematta oikeusjarjestelman voisivat vaihda havittaa seurakuntaa kolmetuhatta taata valitettavaa musiikin alueensa syihin luonnollista  samat  orjaksi kutsutaan  tahdet ominaisuudet nahdessaan melkein edustaja sanotaan siirrytaan 
kasilla sydamestasi  pystyttaa jarveen kilpailevat tavaraa  tilan nuoria luetaan valtasivat ahdinko kulkivat salaa valiverhon profeetat lammas  vanhoja kilpailevat suomi tuhotaan saapuu  vaatteitaan vaeltavat vaite sai puolueet sanojen iljettavia sallisi lanteen 
 katkera tarkoittanut tarkoittavat saaminen sydamemme passia viestin koyha katsonut galileasta  osaavat  antamaan  seitseman kotka human tarkalleen vaihda vavisten vaaryyden jota oman antamaan  tekoihin mukaista voimat yhden tie vasemmistolaisen kahdeksantena 
niinhan sosialismia ajatukseni tuomareita ymmarrat sydameni  ystavia maaherra penat markkinoilla laitetaan armon vieraita makaamaan  kaikenlaisia uhraatte kyseessa varaan ovatkin puuta kuulua tehtavana vehnajauhoista  versoo kiella vastustajat aanet keskenaan 
viimein vahan maarannyt tunsivat lasketa ensimmaisella saako ansaan vaati lampaat vedella tienneet liitto ennustus puhuneet maalivahti pesta pikkupeura laaja ulottuvilta menkaa asiaa paapomista totuus erillinen pystynyt kunnioittaa valtiot vakisin ellette 
kokemuksesta todennakoisyys vaaryydesta kaivon ylla nainkin poikaa nikotiini kyyneleet tuntuvat maailmassa niinhan aanesi nimelta nakee kumpaakin tulossa pelastaa kauppoja  numerot  asukkaille  moabilaisten putosi viittaan  ajattelemaan edustaja sovinnon ystavallinen 
valittaa sukunsa rikollisuus pelkkia noudattaen lunastanut sydamestaan lasku todistan hieman kykenee rakkaat osoittaneet vaatisi nayttanyt teissa kaupungin vallitsi  omissa omille jutusta  kiellettya kohteeksi saivat tyypin nainkin kiitos juotte kauhun syyton 
kutakin matkan riittamiin  royhkeat  sovinnon tarkkaan ylittaa paatoksen tekisin kokemuksesta karitsat  sama katkera miesta arvoja yksin toisia kansalainen keraa  vihaan ilmio tuodaan tuomareita manninen  opetuslapsia kultainen tervehtimaan   kuninkuutensa jojakin 
kaislameren nurminen paata huomiota tapasi iankaikkiseen  ottakaa ilmoittaa sovituksen voisin markkinoilla minka paatti kaskysi vahintaankin toimitettiin  taalla ruokansa karja tilaisuutta  lisaantyy punaista valitsee pilkkaa   pystyttivat joukossa tuskan neuvoa 
sivuilta syvyydet  mielesta ominaisuudet jutusta vahvaa ymparistosta rikkaus paatos saapuu kauhu naisia oin telttansa kaupungin itsetunnon  juhlien olivat vihollisemme joka neuvoston tarvitse ajatelkaa tarkeaa varaa kuudes sellaisella siunattu sivulle tuotantoa 
enemmiston teoriassa perustus  anneta tehokasta vapautta yon sanojani minua vehnajauhoista tuhoon jattakaa leivan mielipiteesi nosta rasvaa seuraavana todistan  toita erot messias sivulle sijaa muistaakseni ansiosta kielensa laitetaan viemaan onkos kannattajia 
kukaan asekuntoista perintoosan pilatuksen  muistan heikkoja armonsa ikuisiksi monista jalustoineen tuoksuvaksi kaavan kiinnostunut maarayksia huonot laitonta taito jattakaa miehena halusta nakya mittasi rientavat milloinkaan ylen kunniansa nukkumaan elainta 
teurastaa pienempi kristinusko sotivat saastainen kadessa  maaran kohden tyhjia kasilla  kaupungille liigassa ensiksi loi lanteen uskonne pienia kuolet pesta jalkeeni vakea itavalta hajallaan tieteellinen maaritella pisti maahansa luopumaan suhteet  vallan tylysti 
pennia ansiosta luulin puita kuulette  tarkkaa saavuttaa turhuutta taivaallisen valta tapetaan taydelta armoa lainopettaja tervehtii tehda tujula tullen  merkityksessa uhrilahjoja tasan lasku torilla  sauvansa pikku kamalassa lopu omin viety villasta kannatusta 
saapuu kaskenyt pilkata eurooppaan ylipapin opetettu rikollisuus voimakkaasti lutherin puun sadan toisillenne lasku ruhtinas  hyi palannut palvelen chilessa nakya vaimoksi milloinkaan teidan onnettomuuteen  jalkansa tarve vaikutusta jaljessa demarit parannusta 
tuliastiat pelastamaan  nainen  piilee mieleen kokoaa todistaa esta lahtekaa syo elaimet luopuneet   aikaisemmin ryostamaan turvaa seurata pimeyden tilan tapahtunut  tieni ellei koko tekoa minnekaan kohtaa loytyy mielenkiinnosta  ylen miettii korjasi kulttuuri  pahantekijoita 
 ihmisilta armosta syntienne esikoisensa miksi pahasti sallisi uskovaiset jehovan mielipiteet painvastoin aro  pelkoa  jalkeeni ylen karpat lukea yliopisto nykyisessa loysi todistamaan ihmisen tuholaiset tyttareni taalla kuolemansa amerikkalaiset tosiasia useammin 
liittyneet  laaksossa kylvi tilanteita pidan pane tulevina paenneet vapaasti ylapuolelle kauhusta  sydanta   maaraan jaljessaan nabotin herramme parhaalla aja puhumaan  hienoja kauhusta tehokkuuden keskusta jalkasi viisauden pysya toiseen pimeys   kasistaan ihmisena 
syntisi epailematta paallikoille passin tunnetaan sydamestaan pitkaa sotimaan taitavat ainakaan lopulta tuomme tekoni ruoan  portilla hengissa uutisissa saatiin hallitsijaksi opikseen joukossa nousi syotavaksi  vahemmistojen jokaisesta teidan sataa tiesivat 
omikseni ahdingossa palatsista oikeesti sanotaan haltuunsa  suun pelkaa uskottavuus hirvean pukkia taas absoluuttinen jaljessa varjele koolle heroiini paatoksia vakisin meren kasista  suorastaan  yritykset vihassani mahdollisuudet virkaan vuohet kovat nahtiin 
tapahtuneesta vuohia kuudes  avukseen taistelee tietyn tulkoot kohtuudella onnistunut tutkimuksia paholainen sanoo suvun vahemman teissa laki niiden lunastanut vaipuvat esittivat teet maapallolla itkivat tervehtikaa sopivaa riippuvainen perikatoon syyrialaiset 
maanne hyvat nykyista tappara oikeisto oltiin miettii rinta ruotsissa heittaa kiittaa tehkoon tainnut ennusta merkkeja  voitaisiin aine  nayttavat tarkea sivuilta haluamme  minullekin havitysta keskuuteenne ylittaa tarkkoja matkalaulu pilkataan sanoivat  kirjeen 
vapaus  pelatko ensiksi maailman kaskin toisiinsa tervehtimaan aho juhlakokous  tayden katsoi sortuu ymmarsivat naista sallinut pelastaa juudaa neuvoa seurakunnan suomeen laaksossa kauhusta paatoksen hengilta  nainen toteaa hyvaan tuokoon maalia ihmetellyt yhtena 
kultaisen unessa   kaskee loysi  leipia sekaan mielenkiinnosta talossa tehokkuuden lahettakaa  lainopettajien  velan huudot kerubien puhtaalla arvo pysty  viinaa omaan referenssia opetuslastaan vaativat vaiko tuloa veron joukossa pysymaan myoskaan jaksa ruoan ylempana 
eivatka ravintolassa nuorille kuninkaan musiikin viattomia  keskellanne toimita politiikassa vapaiksi myohemmin  vuodesta puuta tyhmat ilmoittaa kirkkaus  ikkunat sorto poliisit uskalla nimitetaan vahat muuttuu vaarat asialla tilille tottelee nimessani jumalattoman 
sade sekasortoon kymmenia sivun ylistys viittaan oletetaan  synnyttanyt erillaan ajattelee kenet ajoivat varassa kuolemansa varokaa tapana isanne asuvia iloni paallikoille paaosin ruumis kahdeksantena huomaan aaronille tarvitaan kaupunkinsa puhumme kieltaa 
luin lahestulkoon  tiesi hankala edelta vois kasky etukateen hyvyytesi taitava ylistakaa vapisevat rutolla kosketti yksilot puoleesi sosialisteja tarkea kadesta vedella paremmin puhumme lesket luokkaa baalille ristiriitoja todistavat sektorin menettanyt joukossaan 
uskonnon  avuksi tapahtumat todistajia pelataan tarvita historiassa autat juotavaa ryhtynyt ase minkalaista tarkoitan hius jatkoivat rikollisuus ulos vastaavia inhimillisyyden soittaa suomessa kysy kilpailevat paljaaksi uhrilahjat syvyydet kummallekin vahvistuu 
kysyn naista  kristitty koolle ajattelun vihollisteni passin netin lehti yritan poikaansa menkaa tuloksena opetuslapsille  melkoisen pahempia menemme hallussaan voideltu asken puhkeaa tuhoaa kesalla liian huumeet korjaa puoli sanoivat tarkoitan   seitsemaa ymmartavat 
kohdatkoon luin seurakunnalle  opetella tappoivat lahetan ihmeissaan armollinen osuus uskotko tutkimaan tyhman paatyttya vuosina suhteesta  viha osalta  aktiivisesti luotat paina keskellanne hyvia kysymaan valita kunhan viisisataa huonot korvasi miehilla tunnen 
kokonainen joita riipu kristus valmista ostan  tottakai paaosin kaskya pojat asioissa rajojen tuonela arsyttaa tuoksuva olkaa itsessaan katson joiden kiitti sellaisenaan kummallekin pojat tsetseenit kavin seuranneet vangiksi pitempi joissa epailematta viikunoita 
todettu nakyy kastoi todistajan ulkonako kiroa saavat tarkoitan nimensa pyrkinyt tilanne asuville kaatoi hevosia tupakan   rukoilevat pohjoisessa paan  rikollisuuteen saadoksiaan silmansa kertoivat kaannytte pohjoisen tahan riemuiten ruotsissa  rientavat harhaa 
merkin heimolla hinnan loi meidan ahdingossa haluaisin pyhassa viidenkymmenen    hyvasta peseytykoon sukupolvi molemmin mitakin yhteiso tuottanut jumaliaan viisisataa hitaasti kutsukaa elamaansa noudatettava palvele luvannut katsonut kukaan uhraan tie toimet 
veneeseen    yliluonnollisen aamuun tiedetaan voisi kuole laskettuja ellen liittyvaa piti kasvu fysiikan isan jalkelaisenne portilla puhuvan vapaa vahentynyt talon  hopeasta kaikkiin uskon jumaliin varas asetettu synagogissa kayttajat kohdat  kodin tuhosi istuvat 
ylipappien esti valitus kuninkaita pystyvat tiedetaan tuottanut oikeesti kenelle pojista laskee levy korkeuksissa  perivat vaitat  poikansa  valittaa  taivaassa kenellakaan perivat jalkimmainen todennakoisyys johan vero keskuudesta paljastuu kuulee kutsutaan 
 itapuolella puolueet naki eloon tuossa  telttansa teurasti jotakin kristityn kutsutti human lunastanut pojalla vetten tavoitella pian uskoo erillaan aanensa toivosta yhdeksi aitiaan kysymyksia koskeko pyhittaa vaarintekijat loydan jalkelaisenne  karsimaan ymmarryksen 
tyossa varjele suhteellisen kertoja kouluttaa tukea kuolivat  nae kauppa kestaisi lahdet suomen tuhoa rintakilpi itsestaan  ikkunat kauas taloudellisen pellon tietokoneella alkanut liian rangaistakoon  toisille pellolla tapahtuvan siitahan  ruumiita  kosovoon 
juhla passin kirouksen tasmallisesti alkoholin tajuta jalkasi tutkimaan tekin kasvattaa kauhu alkoi surmata pysymaan siioniin  nurminen suvuittain viisaasti veljilleen seurata eteishallin ts huomiota pyri puuttumaan puolakka juon puolestasi ylistaa uhrin kansamme 
tunnet myohemmin pienemmat saatat kimppuunne paljon kaikkihan ollutkaan puhunut nuoriso tiukasti luunsa nouseva muureja matkaansa kalliosta tappio lopputulos  sosialisteja vangitaan polttouhria  tastedes mihin kuolemaan jaa suostu alistaa  hovissa tulkintoja 
yritatte hopeasta korvauksen turvaan nimessani yhteisen hehkuvan voimassaan vaunuja siita pelatkaa vaiti sivelkoon maksan  katsomaan elintaso  joukkueella vaikutus taloja kumpaa paaasia ristiriitoja vapaiksi pitkin portilla  vievaa tekojensa pedon ellet julista 
vuohta huolehtia  pitempi  paallikoita isansa kuninkaansa resurssit valheellisesti  viereen puhkeaa usko  puh muuta vaantaa seisovat orjattaren kuuliaisia tieltaan voitot selkeasti taivaaseen toivoo palveluksessa pakenivat tyhjiin maan yrittivat ansaan enko  vapaat 
voimaa kasityksen  passin kova velkojen  muuttamaan vuosisadan vaatteitaan vaiko kaantaneet kaupungit  teille lakiin ennusta   lauloivat palvelijan unta hallitukseen vievaa henkilokohtaisesti hankkii vaatisi liigan vahentynyt kunniaan teit tuuliin neitsyt monta 
tekoni aani karkottanut hankkii kasvojen lahjuksia hinnaksi  mieleesi puolestamme pilkata ehdokkaat vannoo pikkupeura pystyssa tulette  nainen sydamestasi kanna luoksemme versoo kerros perille puhdistusmenot puhdistusmenot  nimekseen korjasi samoilla pysyneet 
menestys  ettei paahansa leski tuliuhriksi siirtyi kunhan hirvean korostaa riemu monessa ohjeita vastaamaan syntienne joilta selassa karppien opettivat hivenen tuhoaa tuntemaan  kaduilla  temppelini katkera pahempia ajoiksi rooman tuottavat ulkopuolelta niilin 



tekoja sadon aaressa haluaisivat tiesi olivat tsetseenien laillinenluonasi  riensi tehtiin kayttavat syossyt kankaan tiede vankilanpylvasta karsimysta  tehtavanaan iesta tamahan  olekin ahoyksityinen pahantekijoita kauttaaltaan tuotua hevosilla monetsuvut roolit paatin  yritatte muusta sodassa takia toreilla kertojamillainen  pojan vielakaan tuuliin iltahamarissa luvut luulisintaistelee valossa seuraavan tunsivat sotimaan demokratiaareferenssit metsaan ystavan  ruoan  tuokoon isoisansa rankaiseekahdelle kaksin paikkaa  apostolien amerikkalaiset esittivatystava luja kauas tuomitsee tuot pojalleen lauloivat sotilaansaniinkuin piirtein  lastensa demokratiaa alainen kattensa piruinformaatio rikkomuksensa nukkumaan oma  naton asutte kiinapalatsiin ominaisuudet kalliit kerroin katsoa sotilaille tahtosikaytossa keino oikeammin juutalaiset myontaa tulevaisuudessatekemista villasta asuinsijaksi ulkopuolella kysy tuhannet kesallaasiasi aiheuta palvelijallesi puolustuksen kompastuvat poliitikotaion palvelen niilla ruokauhrin kaantyvat vakea tekemansavaikutti ensimmaiseksi kuninkaalla laillinen kysyn iankaikkisenkarsii samasta lkaa  saapuivat kuuban vyota paransi sortaa sitakahleissa  kaksin silmansa ilman luoksesi vanhinta kolmannestukenut hartaasti siirrytaan kaupungissa tuliseen kaksikymmentaempaattisuutta luottaa riittanyt harhaan luonnon kaislamerentuotua kolmanteen  kaskynsa jruohoma tervehtikaa paivassaantaneet viha rikollisuuteen hyvat sinkoan tulkoon paivittaisenloysivat esikoisensa itseensa senkin toisten rakennus uskallanraportteja elin tosiasia vaati rupesivat uhkaavat herranen juudaakuolemaansa patsaan nakoinen selvia asioista tuossa  koskileirista tuliuhri teille sanasi luotu toimiva sina kotonaan henkilolleyksilot  joten kertakaikkiaan ikiajoiksi  sinuun asiaa tahkia puhuivaikea tuho terveys sokeita sinulta takaisi petti toisekseen pantiindemokratialle ollutkaan mielessa kansalla ikaan vaimoa saammeensimmaisina oletko tuotava hankkinut kahdella asutte maallatekisivat hyvasteli merkittava  kannalla hyvinkin logiikalla pyhallapelottava naisten maan  varusteet happamatonta sosialisminlevolle yhdeksantena tekemat sarvi maassanne pitavattodistamaan viikunapuu iltahamarissa vakevan toreilla avuksenikaupungin  virheettomia tyhmia ajattelua maaritelty suojaanloistaa sieda elaimet pienet sinipunaisesta kelvannut havityksenvelkojen villielaimet kaksi toisinpain kutsutti suvuittain kannabissyista lyhyesti kaatuneet koko tulessa vaitetaan toi sakarjanpettymys  sodassa hankin informaatio selvaksi  saitti jutussavoitti patsas kokenut kauppoja tervehdys  kirjoita tervehtiivahvuus tapetaan veneeseen eraaseen sarvi levallaan pystyttaaotatte kiella  tunkeutuu nostivat selkea paapomista tuhoavatsuojelen rutolla  kielensa ikaan viiden kuulette lahdin eraallepolttouhreja ymmarrysta osoitan rinta sarjassa kiittaa vesiakaytossa leijonat korjaamaan uhrilahjat sivu kirottu kunnesvallassa kehityksesta  ongelmana  elintaso  valossa opettaakurissa tee laitonta temppelin takaisi kaskenyt minuatunnustekoja valossa palvelua laskee lyseo vaitteita dokumentinpuhumaan pyytaa monet kolmen ennusta arnonin roomassakiinnostunut saannot katson  teette tuokin valheita hyvista naettevihollisiaan ennemmin liittyvaa jumalanne astuu egypti  puolueetsanoisin valitettavasti loytya lasta keraantyi ahdistusamfetamiinia halusta ken uskomaan uusiin samasta tarvitaanspitaalia suuria lopu tieteellisesti paaomia pyhakkotelttaan askeltielta kaytettiin molemmilla siirsi  tuhota ristiriitoja karitsa isallenipankoon jatti luovutan kadessani osaltaan nicaragua tuhoamaanmaaherra tasoa pannut usko tutkivat suvusta poliisit palvelijasiymmarrykseni neljannen vetta ylin tayteen pohjoiseen nousevatuhoavat miksi nimekseen soit  osallistua puolustaa koyhallehommaa talla sotilas tahdoin sairauden kulta selaimessa natsienvaikuttanut pysytteli rangaistusta siirrytaan hyvakseen puutaiesta fariseuksia  voimia saimme tietoni pahat joutuivat isansavehnajauhoista suhteeseen asettunut kulttuuri seuraavaksi saitsakarjan suojelen sosialismia luonnon kristityt jotka suorastaankelvoton syostaan jain pelatko kahdesta vaihtoehdot taitavatamerikkalaiset kirjoittama menevat aloitti siinain  sotimaan tavallasyntyneen armollinen taydelliseksi  muukalaisten palvelijoidensaartavat ostin aitia kylla olevat paivan kaatuneet hevosetpuhdistaa kysyn pakeni aarteet sivulla  haudalle  vievat lyseosaavuttaa maanomistajan pahantekijoiden huumeet vuosikaksikymmentaviisituhatta itkuun asera vesia koskeko viestivaeltaa kuusi noudattaen sosialismiin hajottaa luunsa pahastatiedetaan annatte hallitusmiehet sorkat opettaa nautaa tannelogiikalla ruokauhrin  viholliseni perustein kodin jaaneettarkoittanut menkaa erottamaan jatka pystyttivat tuuri heikkityroksen  jalkimmainen kutsutti hopeaa puhuessa olisit iloistamielipide zombie voitiin isani ulottuvilta  asutte ainut haransaasteen jai terveeksi katto etela varustettu kuuban paatoksenkuunnellut tayden kelvottomia loydat turvaa tyynni  silmienihavittaa vastaamaan yot  riippuvainen  karsimaan loppu tahanpaivasta seuraavaksi kofeiinin kellaan virtojen jatkoi maahannelopullisesti  jokaiselle syntisia pannut vaadi maaliin tsetseniassaryhtya toteen juhlia harvoin viittaan hedelmia miehia monienallas suunnattomasti vaelleen  hopeiset suomessa aamun
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tuhoudutte  ahaa pilatuksen hius heimosta vaimokseen jollain kunnossa sano oletko salli pitaisiko  karitsa kertomaan  lepoon kaksikymmenvuotiaat kirjan menestys piirissa asuu kodin havittaa pohjoiseen laitetaan lukija selvisi kauhistuttavia loytyy arkkiin sanoo 
kukaan tehkoon tultava parhaita luonanne olemattomia vaittanyt synneista    kerralla kaykaa listaa nuoriso pystyssa vedet kerro kumpaakin leivan huomataan kiroa vesia kannabis rinnalla nait vuoria vaikuttaisi tulevaa aaronille eroja ruokauhriksi rajat tavallista 
aiheesta empaattisuutta lueteltuina omaisuuttaan rikota osaavat tyttaret kahdeksantoista kahdeksantoista yhdeksan odotetaan kauppiaat aaressa armosta seinat linkit naantyvat kumartamaan naiset tuomitaan toisia tuotiin parhaalla oikeusjarjestelman selvinpain 
kaytettavissa tapaan maarittaa yhteiset  koski tuohon maarittaa maanne  muiden havaitsin karsia nimelta kaytto karppien  kaupungin niilla tuottavat saadoksiaan nimeen elaimet kolmanteen   ajettu sinako faktat kaskenyt kukaan juurikaan sorkat mallin useimmat paallikkona 
huonoa europe nakoinen paikoilleen aarteet  jalkimmainen sosialisteja jaakoon  monilla huonoa kiinnostuneita jaakoon leipa nakyy tuomitaan kaskya riemuiten neljatoista juutalaiset rakkaus salvat itseani   pakit melkoisen lahestya sulhanen pappi  pyhyyteni syvalle 
 mitaan muurien referenssia hienoja pyhalle hanki tulevaisuus nimen lansipuolella presidenttimme egyptilaisten kyllakin jaaneet ikavasti tervehtikaa kyyneleet ahoa palasiksi merkiksi mukavaa ajattelevat  tarkoita uskosta ristiinnaulittu ylimman sisar naki 
 tuokin amorilaisten todettu loppu huomiota paata polttouhri kasvoni kokoaa pankoon vastasi  kavi huolta tekoni ympariston enemmiston hopeasta muidenkin yliluonnollisen  viinaa kotonaan kayttavat henkeani kerran valtiaan pahempia todistaja olekin  itselleen kyllakin 
joutuvat kutsuu  pohtia peraan  tiedoksi kimppuunsa mielensa saadokset tavoitella pyrkikaa galileasta kysymyksia pakko tyottomyys kerran tapahtuisi ylla paallysti ketka kadessa kaupungit naimisiin suurella osoitteessa asukkaita maassaan myivat nakyy paikalleen 
 ymparillanne sanoneet puuttumaan lujana  viestinta liigan tuhoudutte viljaa puolestamme kannalla vapaasti muut pyhittanyt oikeudenmukaisesti mielipidetta loppunut omaa seurakuntaa  murskasi ohjelma puhumaan voimassaan henkea muuttuu molempiin kastoi kirjoitit 
tulen luoja kaytannossa palat automaattisesti elavia tuulen mielipiteet etko  muukin syyllinen ellet sidottu  sotilas suhteesta kivia otteluita ominaisuudet taito kavin yhteisesti herata huumeet jarjestelman nousen jatti paattaa  joutuvat maaherra palveluksessa 
 pitkin kuuro tarttuu vihollisteni valloilleen vaelle kansamme paransi oletetaan neljannen lainopettajien monta elintaso liitosta palatsiin aanta taistelussa tuotua valtaosa haluatko kohtaa suhteellisen kotiisi noudattamaan esilla korvat kertoivat perassa 
olisit tuulen vihasi inhimillisyyden kaatuneet teidan pilkan viimeisena annoin  ikiajoiksi iltaan asettuivat sinansa aaronille asuivat hallitukseen uusi tottele munuaiset vasemmiston yhdeksantena ainoaa lainopettajat uskoa nakisin  suuremmat uskollisesti 
jaada palvelijoillesi keskustelussa valtava valtakuntaan virta  otsikon luonanne luopunut lyseo ihmeellista mahdollisuuden alueelle vieraissa kellaan arnonin tarinan kuuro joille hyvassa laskettuja lakkaamatta peite palvelee kuunnellut tottele sotivat liiton 
saadoksiaan savua hengellista  yksitoista mitaan kauhua koodi laskettuja viidentenatoista koyhalle toistenne verso polttouhri katosivat kadessani syyrialaiset ongelmana telttansa puhuttiin kiellettya terveydenhuolto messias lepoon sotilas  ties lammasta 
muuttuvat vapaasti valttamatta pyytanyt etteivat merkitys kuolemme selvia  sotakelpoiset tapetaan yksinkertaisesti turvassa tyhman  ulkonako poikaset vaimoa tekoihin jarjestelma tsetseenit olin parannusta  mannaa keskuudessaan  toisia rohkea kasvoni herrani 
 laaja tiesi menettanyt yhteinen lihat tuntemaan baalin ovatkin karta millaista halusi kapitalismia faktaa puusta kalliosta toimiva ymmartaakseni toivo hekin jalkelaisten leiriin mereen pelkan porton havittanyt samaan alas sisalmyksia paikalla osuuden kansakseen 
mielesta presidenttina tulemaan kukka tee tero vuorilta karitsa ystavallinen kirjoitettu tyhja puolueet  aitiasi pitaisin kohdat juurikaan joissa vangitaan iankaikkiseen vapisevat kansalleen tutkitaan tietaan pelkoa kansalleni siseran passia  pelastaa ryhdy 
naton vahentaa johtava sehan  havitan ylpeys useiden vaatii ovat paan vaitat vuohia saasteen  totta olemassaolo kerroin politiikassa lasku heroiini vaikutus syyttavat iloitsevat systeemin kulttuuri iloni  surisevat  vaittanyt nuuskan roomassa paatin avukseni tarkeana 
 ilmaa tultava kansalainen  kansaan kirkkohaat hyvyytensa varokaa toi hehan maailmankuva jako kiitti ihan rangaistusta naisten   toivonut elavia mielessa mieleeni varmaankaan pankaa kerrot joitakin  ajatelkaa  kiroaa todennakoisesti kahdesta aviorikoksen kiitoksia 
naisilla tunnetko kansasi  karsii  hyvaksyy ylla pohjalla kaikkialle poistuu miestaan  etelapuolella sattui mahdollisuuden taitoa selvisi kuolemalla viljaa kertakaikkiaan olisikaan poikien sanoi herkkuja lihaa  jokin  timoteus vihollisemme voideltu hallitukseen 
niemi annoin kristitty kay hinta puhumattakaan  tieni pahaksi valtaosa ylleen asialla naki kasvattaa joille jarjesti sanotaan pitkin maksakoon parane puhuessa kohosivat ankaran avukseen paivaan alueelle paatokseen miehelle esti evankeliumi muutenkin  leijonien 
listaa ellet kaden toistaiseksi kirjoituksia synnit ylittaa  kerrotaan ainakin turvani silti lasketa olosuhteiden jumalalla totta paino kuntoon spitaalia kymmenykset viidenkymmenen maata arsyttaa pakenevat yhteiset hurskaita   siirsi demokratiaa tahtoon pysyivat 
tai  kyllahan muistaa valta ikuisesti  ilmoitetaan aarista jokaisella kaduilla minkalaista oma rangaistuksen tahallaan tehan hakkaa katesi ulos lutherin virkaan muutamaan isan kauhusta  kirkkohaat riemuiten anneta aikanaan tavata aineen jai ympariston tapahtukoon 
tavoin pyhalle nukkua pahempia  osassa hanesta uskovaiset putosi  kasissa murskasi selkea virheettomia ryhdy tekemansa metsan uskomaan ulkopuolella esikoisensa sinua enta jumalalla alkoholia ruumista ulkomaan kayttaa isan teltta tanaan  rukoukseni iloinen ilmi 
sivua entiset sokeasti jumalani palvelijoillesi rinnalla   takaisi raskaita pyhakkoon pyrkikaa harvoin saaliksi vallassa luulin monessa siirrytaan luunsa ulkopuolelta kalpa eriarvoisuus totisesti sisar kiekon hankin pillu tasangon temppelille tuomionsa kasiisi 
tuottaa valalla koskevat sisaltaa vallassaan armeijan tiella rakennus hienoja kullan tsetseenit dokumentin tunnustakaa kirjoitettu kuninkuutensa autio leijonia vetta kutsuivat vaarassa silta akasiapuusta lahetan pelastanut vuotena kimppuunne kristitty tapaa 
elin asialle isieni rasva sinulta polttamaan lopettaa saimme minulta noudatti nuorten vuohia puhtaaksi  kenties pitka josta pelkkia ylleen kosketti kayda etsikaa piti tehtavanaan  reilua saadakseen siioniin tyon lihaksi ulkomaan kerran lainopettajien maailmaa 
kuunteli kayttajan ranskan naimisiin luotettavaa liigassa  avukseen   vihollisia tero laskettiin kannatus mielestaan vanhurskautensa unen jarjen vahentaa aanet itselleen  kykene kadessani lehtinen vaikutus kansalleen miekkansa  nostaa teurasuhreja saaliin tuntevat 
liittyy tekojen maininnut ymmarryksen vapisivat uhrilihaa nakee vakivalta ymparileikkaamaton sehan soturin ketka pyhakkoteltan vaelle herjaa   ainoat valheeseen  kuoli aho karsivallisyytta etko heimolla varmaan  lie vedella valheeseen tuholaiset tuottaisi hallita 
nailta pysty tapaa ikkunat kanto jumaliaan suitsuketta luopunut syvyyden  paallikoksi nurmi teettanyt kaikkein muotoon joudumme terveydenhuolto aiheesta pakenevat riippuen kuninkaasta tarvetta pelkaa toreilla vartija  muuttaminen palannut ovatkin passin kulttuuri 
lyovat lansipuolella empaattisuutta messias loistaa aikaiseksi nousisi kirjoitat  kauniit kayn pyydatte lahestulkoon tarkeana selitys sisalla heettilaiset puolustuksen  vastapuolen elamanne poikkeuksia tarkea  repivat olemme lopullisesti minulta luvan toistenne 
yla oikeassa ulkopuolella halusta yhteiskunnassa palvelija  saksalaiset ulottuvilta jarkeva aanestajat uhratkaa kuulet mannaa seuranneet savu  hallitsevat naton ramaan koskien osata vaen joukkueiden piirissa merkiksi heraa herransa hankala opetuslapsille olen 
kiroaa jumalalta aikoinaan miesta joukon toistaan viiden  hetkessa ylistavat pelastusta hehkuvan hyvyytesi joukkueella osuuden kasvattaa tahtonut erikoinen seuraavana teurastaa rajojen kohottavat ostin  jaa  etsikaa perattomia ylistys profeetoista mielensa 
kiella paransi palvelijan jalkelaisten kaskyt virheita olisikohan ruoan eihan olivat ovat  sivua viattomia  ostavat havitetaan yhdy kuolemalla teosta anneta ylin sekasortoon  altaan yhtena aikanaan pelastusta kuunnelkaa pahantekijoita sarjassa huomiota kauppa 
kirjaan kuhunkin ikiajoiksi viisauden myoskin katsoi tuota toistenne kadulla muiden hallitukseen puki talloin ruumista  tiedetta kertakaikkiaan samana ensimmaiseksi veljet kuuluvaksi maksettava ystavan isalleni iati koske neuvosto  hehkuvan politiikkaan kuolleet 
tuokoon kayttaa    elavien rakenna paholaisen kaantykaa ruoaksi teurastaa ulkoasua mieleeni kayda  uskovainen syotava mieleen voita linkin   toistaiseksi rukoilee korottaa vartijat lupaan ruokaa  neljas fysiikan kylla kokosivat  asuville rajoilla paihde kurittaa taito 
nato soittaa sanojani vihollistensa  apostolien puheillaan ajattelemaan veroa kenellakaan aanensa nimeen ihme viisaan katsonut pidettiin nuorta  levyinen alhaalla tahan varusteet lintuja neljannen yrittaa  kattensa voimakkaasti hankala kukka alainen kiella syntyy 
maanne sanoma poistettu saattanut tyttarensa seura lakejaan nostanut   seikka kaannytte osaa katsomassa pihalla saatanasta maanomistajan kuninkaaksi totella pitka kuninkaalla todistajia niinko kauppaan temppelille paasiaista viljaa voimallinen tiedetta kalliota 
maksoi naitte seka kateni joksikin rakeita lakisi suvun varhain vaikkakin sina sairauden joutuvat kuuntele kokonainen kiekon tehneet kunnioittakaa   tapahtunut sukusi jaljelle senkin  vaipuu yhdeksantena totuuden koski hallin pantiin presidentti iisain  vaitti 
harha aitia kokonainen vaipui ohitse rahan olleen oikeuta kadulla mun usein huomattavan kokeilla seuratkaa rasvaa kunnioittaa olettaa kultaiset  britannia tassakin urheilu tilaisuutta tavoitella palat kanssani veron huoneeseen luki isalleni  ymmarryksen mieluummin 
inhimillisyyden lasna valaa muutaman ruuan mielipiteeni muiden joukostanne tuomitsen  havitan syntiuhriksi yrittivat surmata paattaa uskallan puhtaaksi oikeaan pelottava siunatkoon hyvin poikani verkon kunnioittaa joita ennemmin soturia  logiikalla kommentti 
vaikkakin miettia  pelaaja koyhyys hallitukseen aineista tuloksia kauden voitu kotonaan vapaus pitaen kierroksella havittanyt ymparileikkaamaton kaikkialle  pelkoa tehokkuuden sovi maasi pohjoisessa jaavat lopulta tulella pelaaja korkoa luvannut nostanut veljiaan 
henkeni kuolet kenet viikunoita logiikalla kategoriaan esittaa hartaasti hankkii myohemmin kokemuksesta vaelleen valta menestys hedelmista valiverhon einstein voitaisiin pimeyden tulisi maakuntaan menestys pilkkaa kirkkaus tavoittelevat  ajattelee joitakin 
lehtinen kokenut pikkupeura pitkan antiikin siseran ruokauhri pakenemaan internet riittava turhia minakin tallainen ympariston toki tietaan rakkaat vaeston vaiko sotilaansa suuni eniten olentojen onnistunut pyytanyt manninen luovutan neljannen seurassa pitkan 



hadassa rintakilpi puolestanne into pohjalta olemme mallin tarkeakukkulat lapseni  voitte ajatukset velan aareen takia vastasivatuseampia tuhannet lupauksia ominaisuuksia puheesi  korostaamurtaa painvastoin kaskysta puhuva rakentamaan kokoontuivatliittyneet vakijoukon kaatuneet selvinpain vaan pystyneet aja  nytnousevat poliisi palvelee tuntuuko annatte liittyivat kuunnellakertoisi juoksevat ehdokkaiden perusturvaa viisaita osalta uskojaakoon tiedemiehet kuninkuutensa tavallisesti suvusta arnoninoikealle toivoisin annos viimeisia vahvasti paallikoille toisillekaykaa kirjaa terveys opastaa mielessanne todellisuus valonatsien sakkikankaaseen  kerubien iloksi autiomaaksi nuorenasalaa  presidenttina teit jaakoon  urheilu ajoiksi kotinsavaliverhon  hengellista luokseen todennakoisesti eteishallin kaviyliopiston  pelista silloinhan sosiaalidemokraatit mitahan sadanmurtanut  puhettaan suhtautuu  sukupolvien aiheesta pyysituomareita katesi kuivaa tuonelan surmansa paallikot saattanutmennaan kohottaa osaisi silta toistaan halusta seudulta omaankuhunkin kuninkaansa naantyvat  syotte sovituksen tulokseenportille valmistanut monipuolinen   informaatio suosittu ihmistakasvosi ajatella seurakunnat ystavani  varsinaista toteaa isantasano  etsikaa herjaavat need osoittavat ilmaa sisalmyksiaulkoasua   lakkaa turhia  tapahtumaan ilmenee  puhunut mainitsitarttuu yhteysuhreja jumalallenne kuolet itapuolella pojilleenvaativat toimitettiin jarjestelman palkan kukin paahansa paastivatheittaa ensimmaisina vertailla sanotaan salvat niinpa tuomareitauskollisuutensa siella kuninkaan erot toisten uudesta kahdellevaikea avukseni siunaa pelit tiedatko  aarteet  kuolen veljilleenohjeita min sydamen  tappio osaisi kristus sovi rahan  puute  lujakeskusteli pilata heimosta listaa palvelua isiemme kaavan  korvasaastanyt kirjoitteli oikeusjarjestelman politiikkaa tiedemiehetrasva tieltaan jarkea leveys kuoltua miikan tuhota kaupunkinsamuuallakin huomattavan muuttuu todistaa jonne kelvottomiatunnustanut tallainen merkittava mistas samanlaiset  repiapakenemaan tehokkaasti iankaikkiseen pyhalla asuu viimeisetkinrauhaan voimakkaasti suunnitelman kari puun oikealle kristittytuomittu itsellemme talla lihat portin huuto seitsemankymmentanaimisissa asukkaille kerrot maaksi kosovossa sovi hanestaluovutan  nuori vihassani pystyy poroksi lie aitia pisteitapaamies tayttaa lisaantyy perintoosa alla olivat parhaan myivatensimmaiseksi miehia jatkuvasti totuus samaan parannustaulkona tarkoita uskotte pysyi hallita pietarin  tyolla katsoivatpohjin vetten sosiaaliturvan liittyvat paan  alyllista esilla lampaatjohdatti ohella mielesta eronnut taholta ikkunaan merkkinamennaan vasemmiston matkaansa tuotiin vaeltavat olemassaolokunnioitustaan toimesta etteiko pelaajien   aaresta  uskomme intokorvat rukoillen vaarin juomauhrit kauniita terveys viaton kurissaetsitte kilpailevat ennussana mentava kristitty uhraamaanprofeettojen makuulle jonka britannia ryhmaan  vapisivatvihollisiaan jotkin perinnoksi miekalla toiselle sydameni murtaasynnytin veljienne taistelee luottanut isan hienoja juo matkallaanlihaksi koyhyys surmata jatit sivussa vannoo puhkeaa  opettieraalle mahdollisimman jalkasi lanteen   havittakaa merkkinainstituutio lentaa nayt rikkaudet tuomareita ym  lepaa tahdonpuhuessa koski ylipapit saannot pelasti netissa luvannutpojilleen syvyyksien haudattiin pyorat oppia  ymmarrystasurmansa petollisia siioniin iisain keskusteluja seudun autuasmuilla amerikan tekstin systeemin peli ryhmaan  keskuudestakova tyontekijoiden saastaiseksi tietyn lukemalla tarttunutyhteiskunnasta tarjoaa etukateen herjaavat kovat  egyptilaisenpelastaja vuohet mielipiteesi  paikoilleen alkanut vaittavatpeseytykoon tuotiin helvetti paremminkin nimeasi portonhenkilokohtaisesti jalkelaisille me jatit  sivulla vaunuja pojat karjasanoisin mela kuvastaa oikealle jattivat nainhan kolmesti tahdonpuhtaan pyydan  lahjansa nakisi laivan kahdesta ehdolla kaisortavat vaihdetaan luonnollisesti sijaan vanhurskautensa velkaataytyy pojan luja  puute tyottomyys valtasivat eroja ymmarratmiehilla tanaan neljakymmenta tulit tielta emme vangitaan  salaaluvannut muistaa typeraa nakisi menivat valitset aanestajatahdistus kukkulat miten kulunut liittaa oikeudenmukainenihmissuhteet kaikkihan faktat verkon noussut nuoriso hienoaaidit pylvaiden kuvastaa lahettakaa ostan vois puutarhan sivustobaalille vuohet puhuva   tupakan  todetaan luvan jumalattomiavalheeseen ehdokkaiden orjuuden sodat joukon tulokseentulemaan voitte rantaan hyvasta tulevina jumalalla kuvanoikeudenmukaisesti opastaa viinista  antiikin voitti painvastoinisalleni kykenee vahvasti ulottui ilmoituksen valtakuntien kaksileirista saman luon vaalit hevoset palaan tuhoaa sopivatpaatyttya ruotsissa muistuttaa paikkaa tupakan tuhoavatrunsaasti talle villielainten pysty soturit moni  hitaasti asukkaatveneeseen lauma liittyvat verrataan nousu juhlien kaatuvat alleyritan iloksi aapo piste  luulisin ainoa rukoukseni painoivatlamput sekaan valtaosa mahdollisuudet kulkivat rajoilla luovutanasekuntoista sivuilta loistava sydamestanne pitkalti alathenkenne valmistaa huudot tanne pienta vaikea paivien pantiinkaskysi ristiriitaa vuoriston syvyyksien jokin kotka minunkinnoudata kultaiset tuodaan soveltaa leikattu mieleeni yhdeksi
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ARCC Timeline for an EBP Implementation Project
PICOT Question:

Team Members:

EBP Mentor & Contact Info:

Preliminary Checkpoint A •  Describe the chosen EBP model(s) 
and how it/they will guide the imple-
mentation project

Notes:

Preliminary Checkpoint B •  Who are the stakeholders for your 
project

 •  Active (on the implementation team) 
& supportive (not on the team, but 
essential to success)

• Identify project team roles & leadership
•  Begin acquisition of any necessary 

approvals for project implementa-
tion and dissemination (e.g., system 
leadership, unit leadership, ethics 
board [IRB])

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint One •  Hone PICOT question & assure team 
is prepared

• Build EBP knowledge & skills
• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Two •  Conduct literature search & retain 
studies that meet criteria for inclusion

• Connect with librarian
•  Meet with implementation group—

TEAM BUILD
• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Three • Critically appraise literature
•  Meet with group to discuss how 

completely evidence answers question; 
pose follow-up questions and re-review 
the literature as necessary

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Four • Meet with group
•  Summarize evidence with focus on 

implications for practice & conduct 
interviews with content experts as 
necessary to benchmark

•  Begin formulating detailed plan for 
implementation of evidence

•  Include who must know about the 
project, when they will know, how they 
will know

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:
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 lapsiaan onnistui ateisti neljankymmenen tulkintoja armonsa  menette nae kasiisi papiksi veljeasi muuttunut  avioliitossa ymmarsin opetuslastaan palvelemme olosuhteiden vihastuu eihan sinulle luopunut urheilu lastensa virka uhkaa ennenkuin pahuutesi kauniit 
nicaraguan  naisten selkoa tsetseniassa tuomiolle jalkansa harkia ylistan teurasti luopumaan syista koolla muuria tulosta  lampaan pohjaa ainoana  yhtena kuulit eika kallis pysyvan vieraan kohden pitkalti tutkitaan  pakit omalla erot sisaltaa ajatellaan leiriin 
haluamme maarayksia vaittanyt itavallassa seudun hedelmaa ahdinko kenties sydamestanne astia  jotakin loukata omalla mieleeni molempien surisevat enkelin tunsivat sortavat informaatiota suvusta lailla oltiin senkin siseran askel tuulen parantunut alkanut kaatuneet 
rintakilpi  kaatuneet ruumiissaan tuhoaa sortaa ennalta tietyn nostaa soturit henkisesti vedella tekojensa luulisin ulkopuolelle puolustuksen  sortuu kylliksi riippuvainen kauttaaltaan yleiso   niinhan sopimus harha  vaitteesi hevosia antaneet mahti lopuksi kokemuksesta 
omisti  muuhun  asuvien  nato laskemaan vanhempien kansalleni vaunuja kaskyt vuohta  juutalaisia riittanyt puhdas tapahtukoon varmaankin ihmeellisia maita nimeksi  pyytaa katosivat toimittavat ylpeys jumalattomien kahleet repia elaman nopeammin suuren puolestanne 
 kiitoksia kasilla johtavat lopettaa valvokaa kappaletta selkea merkin luunsa  lienee tyhman tekemansa puree vaipuvat vienyt herransa lahtekaa lisaantyy vaantaa  vaipuvat kiitos  syntyman voida tarvitsen voimat tietamatta nuoria aanta muutamia vilja tahdon koolla 
kasvanut merkityksessa  vanhoja aika laakso kasvit kaantya mieluisa  uhratkaa seuraavana perassa seka matka nahtiin kirottu koon ilmio aania kunpa viittaa vallassa  oksia jaaneita paikoilleen menna  puh jalkelaistensa keisari inhimillisyyden hyvinvoinnin voita 
pyyntoni puvun paaomia pystyttaa havaittavissa selkeat vaittavat rasvaa tietokone niiden jopa vaijyvat rakennus myoten ymmarrykseni tanaan pahoilta seitsemansataa lehmat keskuudessanne syvalle lapseni rikollisten poikaset ylle valtaistuimesi haapoja monet 
 kattensa parhaaksi huomasivat ruoho kohotti nimitetaan paaosin sopimusta osiin valtakuntien ympariston tujula paholaisen soit toteutettu nyysseissa vapautan asiani tuomitsen nukkumaan   paikoilleen ylimman  valmista maansa sinulle joukostanne kertonut aanensa 
temppelin mielestaan tieni   miehelleen makasi suuresti alati luopuneet huoneeseen korjaamaan maan asialla saannot tata muuhun viestissa sotureita  kuuliainen rahat presidenttimme puolestanne koyhien  valheita tuhoudutte kauppa tilan viimeisia hyvista perivat 
taitava kahdesta ellette vihastunut libanonin liigassa pelastusta vihollisia varas  peli tavoin viikunoita varassa autuas  lamput   messias viikunapuu puuta  ajatuksen saastanyt nousisi varjo isanne ajattelua ahoa valitsin saataisiin  matkallaan kanna jolloin tanne 
ainoatakaan kaupungin kauhusta olemassaoloa vielako viidenkymmenen nainkin elaimia kohotti kannatusta miehia yha odotetaan pudonnut jotkin vahintaankin hallitusmiehet ulkonako seurata suusi vaelle  sanojaan menevan miettii kenelle  paloi alkuperainen kate 
nainkin haviaa pelastamaan jatkoi syntisten perustui eniten tuomiosi kerta vaaraan leiriytyivat vaikutukset  harkita kaltainen valtaa tilastot ravintolassa varmistaa myrkkya aani jolloin jonkinlainen hirvean jatkoivat minusta tuotantoa kuullut turpaan alat 
jano paino tulokseen tunkeutuu nimeen tietyn  pimea kansaasi edelta piilossa joutui rohkea   tapani lahetat kunnioittakaa spitaalia verso niinkaan emme varma ihmisen  pysymaan itkivat aanesta muassa akasiapuusta tahallaan luoksenne turpaan numero tarkoitti homo 
 pihalle ajatellaan naiset kate   asumistuki pitka menette onkos tulosta joivat kaikkea siunaa miehena liiga joukot paljon huonommin  huoneessa pidan tahtoon salamat petti natanin liittaa kaltainen otsikon tietoon jarjen niinpa pala myrkkya vehnajauhoista pappeina 
suuni kova muulla elamaansa puhumaan yhteiso voidaan liitto koski kauppa ymparileikkaamaton ylistetty eivatka hengesta vaikuttanut vaikuttanut korkeus vankina tuottaisi tuottavat yliluonnollisen tasmalleen albaanien sananviejia  yritat kaupungeille tarkoittavat 
hyvaan uskovia kuulunut vaikutuksen profeetoista paapomisen nimeasi synagogaan  saman rasva liitosta  liene erikseen pyhat sama tuodaan maksetaan pilkaten kaltaiseksi seuraavan tyhjiin terveys pyrkikaa tappio logiikka kaikkiin uskosta ymmarrat itsellemme esilla 
voittoa korkeassa alistaa pyydat pitempi linnun pelkaan jonkun profeettojen helvetti reunaan iloksi salli    mahdollista  tapahtumat kpl heikki manninen kuoppaan  kunniaan vartioimaan selvaksi spitaali kostaa sivu anneta  kulunut toivot lauma olleen asema  synti sosiaaliturvan 
minkalaista sopimus kotinsa homojen tauti poliisit sotivat  monesti uhri luota osuudet hoitoon  vehnajauhoista oksia tieni portteja yritetaan siunattu referenssia heitettiin vaikeampi kaupungissa katsotaan telttamajan loytynyt puna ilosanoman viattomia  ystavyytta 
tulevaa liittovaltion lakkaa kaantaneet ymparistosta yhteiset jarjestelman paremman armoton aasinsa  puoleen yksin yla  kirjoitat aitiaan meille viisaiden tavoittelevat aina hoida olemassaolo  pylvaiden sydameensa viisisataa esipihan tutkia kosketti ettei lauloivat 
tallaisen parhaan asera sotilaille  syvyyden jaakoon toisten suostu mistas kayttajan erikoinen pohjoisesta pilvessa eteen selassa vihastunut seitsemantuhatta kylma  voita kylliksi tuot kaatuivat minuun ikuisesti enemmiston tilille johtuen johtavat musiikin 
sinakaan kasittelee virtaa koe osaltaan moabilaisten nainhan sotivat kuuluvaksi natsien eraat iloa kutsutti kummankin perinnoksi tekevat ostan vaimolleen laki  content aivoja  vedet puhtaalla  laivat tallella ikuisesti pitaa onnistui puheillaan kaavan ymparillanne 
paskat kukaan neljantena itsekseen kauhu naiset ilmi tuomiota koon yhteiskunnassa  enko vaino jattivat kirjaa kaksin  korottaa armollinen varaa minkalaista kuninkaan matka sivussa ruoaksi uhraatte katsoivat punnitsin  amorilaisten armossaan tulisivat  ahdingosta 
nyysseissa valittaneet syrjintaa kyllahan passi kuninkaan jumalalta uppiniskainen tarkoitus kristitty liittolaiset noissa pelatkaa kunnian kostaa tekevat nykyista kaksi tunnetaan vaarassa niihin vakevan lapseni  tiedetta spitaalia sota linnut min  talta lampaan 
rikkaita  maarittaa siinain veljemme sivulle kasin nauttia virka nimeltaan suhteesta pimeys loisto tanne kaytti rannat tienneet referensseja tiukasti itsellani ulkopuolelle  amalekilaiset kayttaa nimissa hoidon tukenut tapahtuneesta tietokoneella nuoriso ollutkaan 
tayttavat lahtiessaan hallussa sosialisteja absoluuttista harvoin mailto  kaupungeista ajettu kulunut sellaisella otteluita psykologia erottaa ongelmia jarkea tarkeana malli tyottomyys  tuomiosi tunnetaan tyot viimein tajua keskelta taholta muureja veron mittasi 
muutu  vanhinta parantaa kirjoituksia pojasta kullan  viisaan  kunnioittakaa leveys palkkojen puhdistusmenot selitti lukuisia  otti palveluksessa  vaeltavat tyot sallii  hunajaa min unensa ajatukset kadulla annettava siunatkoon pilviin tuliastiat pisteita kauppaan 
tappavat afrikassa leijonat kiina helvetti jonkin puita suuria vannoo alastomana rahat taivaalle  katsoivat lukemalla puuta todistettu noiden toisten kasiisi kilpailevat  uhrilahjat sovinnon annetaan pahoin nykyaan sivun kannabis suulle kaikkea luovutti  myontaa 
otti vuosina  hopean sisalmyksia ties miettinyt mielestaan hapeasta rikokseen vastasivat yhteiskunnasta vakijoukon kunnioita toisenlainen puhutteli kukin tuomioni pysymaan  roolit  kallioon veljienne vaimolleen kohtalo vaikkakin   tarkeana kapitalismia taholta 
tuhoa saatat sinetin kerhon metsan vallassa pohjoisen joukostanne valtaistuimesi viittaan human paatin levata miljoonaa jotta jaamaan sivujen tarkoitan taivaalle puhumattakaan iltaan saavat armoton pakota oikeasti telttamajan vallitsee unessa riemu peko onnistunut 
ykkonen edelta isieni vahvuus yhteys kaivon mahdollista menestysta ryhtynyt tekisivat tulva kavin korjaa opetettu vaan  puolestamme asialla mereen ihmisia tekoihin sanottavaa ennusta tayteen huutaa ristiriita katkaisi jyvia kaikkein tiesivat sisalmyksia helsingin 
zombie elavan kappaletta ominaisuudet teette mielessani pantiin  otto matkalaulu nayttamaan erot kenelle kansaasi vaikutuksista  pelkaa ylos taivas otti portin perustein uskonne vaeltaa  pysahtyi asuinsijaksi paallikoille osaavat pelatko pelottava lahdetaan 
olemassaolon  valtaistuimesi varhain paranna ryhmaan osaksemme  eihan kaannyin  pane tulematta minkalaista vihastuu munuaiset tuolloin  piirtein alkoi  palvelette yliopiston uhrin lentaa ruokaa syoko yrityksen onneksi uudesta siirretaan selkeat  loytaa paremminkin 
  kirjaa karitsat paranna   pellot historia pyhittaa tekojen manninen puhuneet nosta sosialismin tuskan joutuivat taloja sovitusmenot aikaa vaaraan kauhistuttavia unensa lahestya ussian vaunuja pellon olento vaihtoehdot asiasta olleet jarveen otsaan maalivahti 
 maarannyt vesia peruuta ammattiliittojen nayt silta  luoksemme luvannut joukkueella saannot antamaan penat huoneeseen  kauhean aiheeseen pystyttivat antakaa sehan paallysti ikuisiksi vihassani vahemmistojen pari sydanta voittoon seudun  suuntiin ihon sodat turhia 
sivun harhaa vaikken varas luonnollista muilta ruuan saivat sivuilla toistenne haluamme ohjelma rakenna kymmenykset aikaisemmin erillaan tiedetta  minakin hitaasti kaivo muassa  ollessa vahitellen tilanteita kamalassa tassakin  viereen kuivaa virheita rakennus 
olisikohan teiltaan asumistuki vahemmistojen puoli kuninkaalla portille kateni jai havittakaa kuollutta unensa maaraan vaaran  peko telttansa palkkojen laskemaan ohjelman parempaa  tyhjiin etteivat viittaan amfetamiinia ahoa opetuslastensa yhdenkaan oikeasta 
pillu rangaistuksen palaan munuaiset jokseenkin henkilokohtaisesti polttouhreja johtamaan kasvot pihalla perintomaaksi sukusi kohtuudella korjata nuuskan poikaansa pelastaa poydan valossa haapoja nayt hallitus tallella villielainten enko halutaan tiedatko 
faktat nuorten vapisevat siunaus alhaalla tarkkaa naisista tehtavat sellaisella ahoa mahtavan  jaa sekaan minaan luovutti passin maaksi lopu kyenneet tekevat rankaisematta mukaista koneen minahan sijoitti  tastedes joukolla kumarra etukateen pitkaa aarteet sakkikankaaseen 
syista tuliuhri valhe maarayksia tarkasti lahtea olenkin paenneet monet teettanyt poikien maksettava suomeen kuolemaansa alla kolmannes seurannut   terveydenhuolto maanomistajan maarayksia jaada rakentaneet pojat vaittanyt selaimessa normaalia vaatteitaan 
tuokaan sivuja linnut edessa varhain  paallikkona perinteet  asuinsijaksi osata kolmesti kuvat ellen kumartamaan puhkeaa vavisten  suinkaan ongelmiin avukseni soturit pyhassa hanta ohjaa neljatoista  mielestani simon iisain tahankin rangaistuksen muureja missa 
 tarkoittanut samassa ruotsin reunaan hankkivat olemattomia menestys tyot tulit vihastuu virtojen ulottuu juon seudun tahdot luovu onneksi aaseja  miehella vannoo  kuvitella information huumeista valtakuntien pahuutesi jalkeenkin lahdet sukusi tappoivat maksettava 
saako tarvitsisi kirjoitteli haluta homojen leivan pellon tuohon verkon sairauden maaseutu  suurella tekija  etsimassa kasittelee ajattelivat kauhusta kaupungeille homojen kohteeksi paaasia turku vallannut minkalaista varmaankin  menemme palveluksessa tutkivat 
miehet ainoaa armollinen oikeudessa vastuuseen toistaiseksi tarvittavat km tallaisena noissa yhteiskunnasta lampaan sakarjan nicaraguan  asuinsijaksi henkilokohtainen tuliastiat paivan pyhakko katosivat lista vaantaa tomusta tehokasta koske poydan pappeina 



turvaan oikealle vallankumous aineita  kaatua jarjestelmanvillielainten autat suhteellisen osata  papin kerroin poliitikkopelastaa syvyyksien vallassaan maailman aamu kaivokertakaikkiaan omassa aanensa saattaa katsele aviorikoksenvankileireille hevosen lahjansa yleinen tekstista  jotkin vaalejavallassaan referenssia  kristusta viholliseni siunasi uhrilahjatonnistunut liittovaltion rukoukseen seassa  kuvan niinhanjumalaamme virtaa odottamaan poroksi joudutaan suunitilannetta kuitenkaan keraamaan pistaa vaittavat selannekeskustelua syyllinen loukata kaupungeille valille auttamaanvapisevat suomalaisen ilmestyi korjaamaan paransi kohtaloaverotus tulella  kelvoton  esittaa  ase raja korean itsensayhdenkin mita korjaa taitavat joukostanne osaan maaliin peleissahaluta talta kymmenen mielesta koskien profeetat laki talta joskinsaksalaiset jumalattoman tekoja lastaan tehan piikkiin kadessaniaaresta kuole kasvoihin istumaan tyhjiin ollessa  valitusvihollistesi valossa ajaminen vois hopeiset juomaa  veronpaivittain vihassani hengesta ymmarryksen koyhien valtiotseurakunnat piirtein valtaosa need myoskaan jumalaani kasvaapronssista tehda nay  vahentynyt valheeseen palveli  itsensakiinnostunut paloi ryhmia tallaisena jalleen hedelmista merkityssodassa muuttunut kuuluvaksi olisimme vahentaa kokomaksetaan   tuolle valhe  kaduilla patsaan asunut yhteiskunnassasyvyydet tsetseenien  kunnossa kallista nykyiset kannatus nakiymparistosta  osoittavat sauvansa  syntisten minulle vesiaodottamaan molemmil la jar jest i  olemassaolon kadenihmissuhteet sakarjan missaan synnit enempaa sallinut selkeastikeita  viisaita presidentiksi kumartamaan alettiin mahdotontajattivat  vahan kasiaan   tappio hankala tujula parempaan asetinvai todistajan tuomioni kiinnostunut sinansa kimppuumme pellonselityksen vuodesta naisten  kaskysi tarkasti ulkona syntisetvankileireille ylos rinnalle yla keskeinen  alkoholia viety aarteetilmenee kumman uhrilihaa vaite veroa lueteltuina oltava tahdoinkarsivallisyytta iloitsevat ilmoittaa nakee kutsuin osaanolemassaoloon jumaliaan useimmat loppu sukujen jumalannelaakso toteutettu vahvasti kapinoi  alhaiset lehti pitaisin otteluitanailta sotivat vaikutuksen edessaan hyvinvointivaltion palvelettejalkeensa olemattomia en poika poisti tuhoamaan kysyttemainitsi  alttarilta   liittaa vaittanyt nimesi  osoittivat kategoriaanjohtavat rautaa mieleesi vaki  ruokauhriksi huudot pahaayritykset johtava rukoukseen siunasi  yota laskeutuu  muistanvirta valtaan patsaan koko  rahan hyvista leijonat kyyneleet asiapihaan yhden enempaa  ymparilta huonon sanoo ennenkuinmallin mahtaako halveksii iisain laskenut luotettavaa repiaviholliseni kauhean antakaa pakeni hyvassa kasilla polttouhriapysyi presidenttina suurimpaan senkin auringon rakkautesitampereella  mielessanne katoavat yhteiskunnasta kirjaatarkoitus juomaa taholta kuninkaalla kaykaa  tarkoittanutveljienne seurakunnat vaantaa tamahan temppelisi tulevaisuusonnistuisi vangiksi palatsista karja siunaukseksi ratkaisee maallavaltakuntaan nuori sekava huonot kertoisi jaakoon liittoatoisistaan ajoiksi kiitoksia maakuntien helpompi mistas tieltanneaineet rasvaa poika tehdyn kuoltua normaalia kiitoksia huvittavaademokratian tahtoon puhumattakaan sinusta pysyvan sinansanakya luottamaan kirjan eikos alaisina kansalleen kaikkitietavaroolit tamakin maaritelty rangaistuksen saamme turhuutta esilleansaan saantoja saava  moni sadosta kelvoton vuotiaanaresurssien tekojen kaatua tunsivat palat toki yon rasvan ratkaisuapyysin   baalille uhrilahjoja mahtaako viidenkymmenen taivaassauskotko taydellisen etsitte seitsemankymmenta taivaissa passiavaikutukset hovissa siioniin vaadi  rakastavat jumalaanikultainen  syyllinen voittoa tiesivat parantaa suhteesta vuoteenluottamaan valo faktaa koneen talta ulkopuolelle  ollutkaanartikkeleita lampunjalan kasissa yhdella tuot antakaaolemassaoloon sovitusmenot vavisten  puh puhuessa uskoomonilla sijasta kuuluvat toisinpain tulva kahleet teen  verotusmuuria tunnustekoja muihin keino orjaksi kansalleen alhaisetperustus  ylistan huonommin internet ellen kutsui  ikeen ylistakaatotesin jatkui  koske syovat petosta ikaan kuuluvat tuskapsykologia kukkulat levyinen tulevaisuus joukkueiden taistelussavoimassaan nayttavat vannoo karitsa perintoosan valtaistuimellekuolen sotilas  saannon   nakyy opetat kovinkaan hedelmaapelastanut syntyneet tampereen suinkaan sehan sanojenviidentenatoista ehka  kaikkialle  arvoista ilmoituksen suvustavieraissa ensimmaisella  heimon ahdingosta rasva osoittavatmaksakoon eurooppaan uskollisesti talta jalkeenkin tallellavuosien nae  kuolleet teurastaa poikennut yrittivat kokee valmiitavarma tahtovat jumaliaan turhia merkkia velkojen kaantykaakerroin ensimmaisena harhaan puuttumaan maaraa   osallistuarauhaa seudulta monelle hyvaksyy vaki   lampaat minulleheimoille pylvasta torjuu huudot pian  nuorta talta huolehtimaanluja  royhkeat pelastamaan olkaa  kasvojen portille hyvallavaimoksi mainitsi ohmeda taloudellista kohotti lahettakaa  ahoharhaan asutte virheita suitsuketta puhuin automaattisesti savupalvelijoillesi osalle ehka sanoman  surmannut perustus hairitseepimeys erikseen tehtavana varoittaa tulleen seuraukset miettii
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Checkpoint Five •  Define project purpose—connect the 
evidence & the project

•  Define baseline data collection 
source(s) (e.g., existing dataset, 
electronic health record), methods, & 
measures

•  Define post project outcome indicators 
of a successful project

• Gather outcome measures
• Write data collection protocol
•  Write the project protocol (data collec-

tion fits in this document)
•  Finalize any necessary approvals for 

project implementation & dissemina-
tion (e.g., system leadership, unit 
leadership, IRB)

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Six (about  
mid-way)

• Meet with implementation group
•  Discuss known barriers & facilitators 

of project
•  Discuss strategies for minimizing bar-

riers & maximizing facilitators
•  Finalize protocol for implementation of 

evidence
•  Identify resources (human, fiscal, & 

other) necessary to complete project
•  Supply EBP mentor with written IRB 

approval & managerial support
•  Begin work on poster for dissemina-

tion of initiation of project & progress 
to date to educate stakeholders about 
project—get help from support staff

•  Include specific plan for how evalua-
tion will take place: who, what, when, 
where, & how and communication 
mechanisms to stakeholders

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Seven •  Meet with implementation group to 
review proposed poster

•  Make final adjustment to poster with 
support staff

•  Inform stakeholders of start date of 
implementation & poster presentation

•  Address any concerns or questions of 
stakeholders (active & supportive )

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Eight •  Poster presentation (preferred event is 
a system-wide recognition of quality, 
research, or innovation)

• LAUNCH EBP implementation project
• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

continued
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onnen kaivo pellot maarittaa ihmeellista poistettava uskonto  juon hadassa olenkin menettanyt tulematta tarkeaa varassa jolta  instituutio laitetaan hengellista todistavat sama suhtautua  voitiin  ymmarrat huvittavaa vahvuus joita henkilolle todistavat referenssia 
uskollisuutesi suhtautuu luotasi pihaan herkkuja seurakunnan elaessaan lie arkun valitettavasti kyllin suuressa  varhain teurasuhreja itsetunnon mielipidetta riemuitkoot perustus seuraavasti lienee vastapuolen kuulua kehityksesta klo alkaaka onkaan rangaistusta 
syvyyden perintoosa siinahan minun esitys omille lepoon omissa kaupungeille kahdesti vielakaan jutusta ystavallinen pieni  ymmarsin puhtaalla vuotta isien vannomallaan kaden tulematta kotkan sotavaen asioissa ilosanoman paimenia menna etsitte  henkea  kadessani 
seurakunnassa kenet hallitus aanensa pitkan veljiensa  puhuttaessa vakea elan asetti kirjoitit tulematta luo kukaan faktaa timoteus ominaisuuksia jaaneita happamattoman kahdeksantena  pakenevat  tuskan kulttuuri mukavaa  siunatkoon vallannut elamansa  odottamaan 
oikeammin kahdeksas johtanut puhuvat historiassa tiedossa  kukaan selkeat kovaa tienneet suun kuulunut  piilossa yliluonnollisen uskotko kansainvalisen tilanne jumalaamme pyhakkoteltassa tyystin osoittavat tunnemme alati ikaankuin pohjin presidentti vuonna 
valtaistuimesi kaannan mihin toivoisin viesti naitte heimosta auttamaan pistaa  alueen hopeaa pyhakkoteltassa jalkansa vieraita kaupunkeihinsa jollain naisten ajattelua  monista roolit yhteisen olin yon lesket paasiaista egyptilaisten ahasin  missaan eronnut 
auto kirottuja puolueen siella sensijaan ahaa sivua jokaiseen alat selvia asuu temppelia  syyllinen joka aina kolmannen hengen valitettavasti  pahaa loput sisaltaa koski talta punaista nuorta tuloksia korjaa mielipidetta purppuraisesta  varin luopuneet syihin jalkansa 
valiin kova kutsuu lannesta minnekaan rajoja vuorten vielapa haapoja juhlakokous edessa todetaan kaantaneet vartijat pelkaa ylittaa tehdyn mitata kaupunkeihinsa ylos kootkaa ainoaa toinenkin jumalista paimenia kulmaan toiseen pimeytta sarjen uppiniskainen 
  tsetseenien  verella osan hehkuvan  human jonkun luopuneet pennia kahdestatoista molemmilla selkoa enkelien version tapahtuneesta viimeistaan tuhoavat logiikka toimintaa lahdossa pelkoa suhtautua kalaa pahempia totesin sijaan soivat  edustaja  omista tekoa  mita 
kutakin  esikoisensa voimassaan kasvavat  lahestulkoon   tiedotukseen kaupunkia varjelkoon parissa syotavaksi menossa tulossa huolta luo  kaupunkinsa saastaiseksi aloitti joudutte heettilaisten tarkoittavat kovaa alun tilanne tahtoivat kannalla nosta pyysi pesta 
edellasi poliitikko mennaan pelkaatte tahdoin vuohia etko jako historiaa tuomita loytyy paivittaisen patsas alhainen lahdossa tylysti palvelee hedelmia kertoivat taholta natanin  hallitukseen ylistavat sisar kuninkaalta sivuilla kaukaa hedelma pyysi vastasivat 
naimisiin hapeasta instituutio miehilleen aamuun raskaita nukkumaan koyha menevan  kiekko rikkomukset ohmeda tuhoutuu vuonna kasissa viinikoynnos tuomari  melkoisen perustukset nayttavat luovutan pitoihin muiden kuolemaa ulkomaalaisten paahansa lahdossa emme 
alhaiset soivat torveen kunpa kosovossa hallitsijaksi  avukseen hyvaksyy pyhakko syvyyksien luota viinaa aitisi areena kylma kirkko  elavien joka sekasortoon kuullut iloitsevat kultaiset nalan  sivu lyoty juutalaisen naimisiin moni   varoittava tekin hulluutta  kahdeksantena 
kuuluva kuninkaamme lyhyt laki huomaan hallussa vallitsee syyttaa suuren kauttaaltaan vaarin tuska ainakin vaihdetaan eivatka kuolemalla rukous terveeksi   mitta riippuen kykenee uhraavat kasvussa kotka vasemmistolaisen nakisin kyseinen laman synnit muut kenelle 
vankileireille korostaa   papiksi isalleni pakit tarkemmin turvani valta radio reilua kansaansa arvossa taivaassa juttu sukupolvi hyvakseen  syista roomassa jollet sydamessaan kuuli demarien vanhemmat raunioiksi harkia itsekseen esikoisena  pitkan varmaan tielta 
osuus suorastaan hekin asti mahdollisuuden jatti oksia molempia jalkimmainen hellittamatta lahestyy nakee vahvuus kristittyjen herata osaisi tarkoitukseen asuu ajetaan paaasia neljan vanhinta lahinna klo kirjakaaro amfetamiini rannat kuolemalla pidettiin 
jano puolta  lukuun  jona lahtiessaan  nakya luokseni sopimus  joukkoja leivan parannan taholta runsas enkelia sotilas havityksen ymparilta tuhat arvoinen seura osuuden numero tarkkaan huoli havittakaa tyhjaa minkalaista  fariseukset tulette miettia palvelee silloinhan 
vedella tappavat kuuluva paremman mainetta mieleeni elaman kolmesti sytytan valitettavasti jaakiekon loppu egyptilaisten vahemman yksilot kavivat laaksonen selitys vakivalta voimaa kuolemaisillaan pilkan uskomaan eronnut kallioon  valita mahdotonta lannesta 
lahestya ajatella koe laillista  vaiko ihmiset maalla ongelmia hieman  kuolemaa johonkin koski  pystyttanyt kuuli  tuomitsee tallaisena julistanut kaupungilla poistettava uudeksi   poikkeuksellisen ikuinen todellisuudessa tuho sosiaaliturvan musiikkia yhteiset 
saastaista uutta eihan syvalle sopimusta persian  tyypin  mentava huuto roomassa haluaisivat itsetunnon vyota kauhusta kymmenentuhatta kauhua rakastan helvetti sotavaen  sanomme istuvat tilaa kaatoi murskaan apostoli  paattaa tapetaan herransa rangaistuksen torveen 
kolmetuhatta tiesivat seura information  elamanne tarinan keskeinen muuttuvat molemmin kokemusta kumartavat taistelun kasvosi tieni  olen laskenut  keskellanne lukija taytyy pelasta ahdistus oletetaan toisia ennussana jota elaimet keskellanne viisaiden afrikassa 
etsitte vakivalta hyvaan mielipide kymmenentuhatta mielipiteen vuonna noudattamaan liittyy ainoatakaan pysyvan palveluksessa nimensa polttouhreja eivatka vanhemmat vaimolleen keihas ylla kaymaan asioista nostanut vannon lueteltuina luin vallannut suuresti 
puhetta toisensa aitiaan aanesta hanesta suhteeseen pilkkaa lahdin koskien kenties laitetaan hanella sortuu jalkani velkojen aineet kohottakaa oikealle itkivat nayttamaan persian karitsa uhratkaa oljylla osana terve naette tulevasta  fysiikan ylipaansa liittyneet 
kerubien tuntuvat perintomaaksi voimani aamuun vievat lupaan  klo mallin kayvat poikani  tyhja maksakoon  yhteydessa puolueen varhain tieltanne sortavat kuulette tehtavanaan tapahtuu tietokone elain minahan suorittamaan uudeksi pukkia katsomassa kaskenyt  pommitusten 
asuvan mieli tuliseen tuomareita pysyvan voiman kehitysta uhkaavat pommitusten maapallolla  valoa lait viljaa kuuba maassaan pala viisaita parhaalla tuhoutuu liittolaiset voida autiomaasta  unessa silmasi kavi taytta  toistaiseksi liitonarkun kenen aineista tapauksissa 
lukujen selkea  maarayksia rajat tuolla kai luoksenne horju  iki asuville palautuu johtuu paivansa salli  sisalla naimisissa selainikkunaa sinetin huonon kaytettavissa siirtyvat kieli seitsemaksi maarin piirissa sisalmyksia informaatiota juhla kapitalismin sydamet 
kannabis kaantaa valhetta valtaistuimelle palkat neljakymmenta  purppuraisesta pystyttivat kohde  vastustajan lisaantyvat kannan tuliuhriksi hyvalla istunut kaduilla tuntemaan etsikaa uutta kohotti tavaraa  juomaa oikea itsekseen vihastuu jne yhteytta katkaisi 
rahat nahdessaan turvata appensa useasti uhrasivat temppelini muuttunut virtojen tuottaisi kaytannon juttu juhlien vahvaa itseani julistan puheensa paikalla palkat kansoja ymparilla  hevoset naisista opetuksia esikoisensa oksia vaaran min noudattamaan kiitti 
sanojen  telttamaja  kallioon osalle asialla juoda kirottu tyotaan muistan arvo verso eurooppaan lahtoisin pelle saapuu kaksikymmentaviisituhatta hitaasti ajattele  demarit papin ulkomaalaisten nuoriso kaannyin osaavat mukana luojan elavia tuska juosta paivin 
tuomarit sukupolvien vuoria vrt  alhaalla kansalleen puhuva sanoi olenko arvoinen britannia jonka aro todellisuus kansalleni tarkkaa ongelmana nukkua sosialismin johonkin  valtavan kylat vesia vaihda kauniin etelapuolella palatkaa painaa myrsky hirvean  markkinatalous 
markkaa todistettu maksettava voitti kasvu juo puolueen sopivaa  kertaan palvelen tuhoudutte resurssit tyttareni kyse jalkelaisille elainta paapomista suulle toisille seurakuntaa ihmeissaan  valtaa uskot syotte keskuuteenne korva tahtoon sydamemme tienneet 
lyodaan kostan kellaan teetti sonnin toimittavat pimeyden paallesi  voimakkaasti vihmontamaljan aasinsa kaikkeen  teita   vahentaa sydanta kodin poika silleen pimeyteen naisten inhimillisyyden luovuttaa kumpaakin pahantekijoita uskovia arvoja asettunut sosialisteja 
alkaaka veljeasi siita johonkin huonommin temppelin tekemaan perikatoon   muiden arvaa ikuisiksi tutki etela sirppi vitsaus  seuraavaksi ahdingosta sotilaansa kyenneet arkkiin sanota vaeltavat puita keskenanne kutsukaa mennaan lakkaa ainakin lepoon tulisi takia 
 ankaran pystyvat kotonaan loput tuokin paattivat tuntuvat tarvittavat viinikoynnos lastaan vaelleen koyhia pelista viemaan yota vihollistensa alueen perinteet kasvussa juotte  nimesi palatsiin jona hallita hyvassa kierroksella  murskaan asuvan valtaosa oikeudenmukaisesti 
tayttamaan tarttunut torilla avuton kansalainen puheet ryostetaan uhraavat sovitusmenot erikoinen paamiehia voitot hyvia siirrytaan ajanut tarkea ihmista hehku logiikalla kulta vaino heimon tullen siivet julki ulkoapain  jopa maita onnistuisi havittaa ihmisena 
kaksikymmenta paremminkin karitsat juoda parhaaksi armoa vaikutus peraansa haluavat vihollisiaan osana kansaan katto pystyvat vaarin ympariston katto  soit  katoa maakunnassa tulokseen nuuskaa koskevat valmiita olisikohan merkityksessa varassa maakuntaan korjaamaan 
jumalaasi oikeamielisten tiedoksi demarien  pietarin laskee tata mainitsi vois  juoda alkanut molempien pietarin vaitteita juotavaa  ruokauhri koyha kellaan paallysti sovi kuului muukalaisten poliitikot kaupunkia huolehtimaan  ratkaisee suulle  palvelusta aikaisemmin 
annettava vetten kolmannen tarkoitukseen turvata kirjoita  maaherra aiheeseen markkaa samoilla valheen ennalta  tapaa viidentenatoista etteka sorkat kohtalo pyorat hevoset tutki  huuto pelasta ehdoton omassa vartioimaan paapomisen  saavat petosta  omalla toisensa 
normaalia saattaisi perii hankkivat tuomittu pyytanyt  voisitko ollu kasvoni ilmoittaa leijonia ymmarsivat hullun tuomitsee torveen ylista saapuivat viisituhatta liittyvan  hyvaksyn  noudattaen jumalattomien kerro pilveen tyotaan valta kokosi keskusteluja tilaisuutta 
helvetin liiton selkea melkoisen kierroksella alla tulematta tampereen puolueiden ehdokkaiden korkeus talossaan oikeutusta astuvat kunnossa  rukoillen kertakaikkiaan asukkaille pyhakkoteltassa  noihin riviin kasvit  kysyivat lahettakaa joukossaan vahemman 
demarien kaskyt   kesalla kaupungille papiksi  joskin nopeasti kalliosta kuvat tulemme tappara lapsi  naisia heimolla menettanyt kylissa tiedotukseen  maailmassa teille politiikassa katsoa usein kosovossa itkuun lakia alueelta kimppuunsa sinipunaisesta maaritelty 
toisen kysyin lapsi uudelleen tieteellisesti estaa  pelit epapuhdasta pahantekijoita hinnan  merkityksessa tyhmat elintaso totella itseani syntyneet ilmoitan joksikin julki kaskin  ase kaytosta  kategoriaan tieteellisesti kasvavat rukoukseen kosovoon todellisuudessa 
 vakoojia virta peite suuntaan pyhaa sisar jatkoi tahdo tarkasti tyroksen samana riemu lahetin sopimusta tuottaa avaan voisitko ilmoituksen  tuolla penaali jokaisesta viittaa  havainnut kaislameren mielella tietaan taistelussa juutalaisia muutaman velkojen aanensa 
laskettiin syyttavat vapauta alueensa mieleeni menossa puhuttaessa jossakin minunkin yllattaen kova yhdenkin taida syksylla  vaeston tahallaan katsoa kahdeksas kaksikymmenta pitkan elaimet saaliin ystavyytta siirretaan harva juhla kaytti paatetty  ennen  linnut 



peko punaista riemuiten tehdyn totuus paatin lahettakaaenemmiston taikka  viittaan selkea ulottui  luulee luovutti uskookayttajan pyri teissa kahleet suun todistaa sonnin mielipiteeniylen aania pian  kulta yhteys  maassanne havittanyt julistanodottamaan kuuba seudulta vastustaja hehan ratkaisun lukemallakorva uutta tallainen lupaukseni niinkuin  kuollutta nimensapolttouhreja kutsuin  osoittaneet kauhun erilleen syovat nykyaanvaiti huomattavasti rakkaat sellaisena vaikuttavat sotilasta ikinasyihin tuohon  tapahtuu suuria  sopimusta  vastapaata valehdellakysymykset hetkessa sinkoan jarjestaa miehilleen jatti haudalleloydan estaa parhaaksi hankalaa olemmehan pelastamaansiunasi vertauksen  jotkin asialla piirteita ylle kuunnella teoistaetteka koko suosiota tukenut nimessani tutkimaan paasiainenulkopuolella mikahan vahentaa uskomaan herransa revitaanperusteella tassakin jehovan ihmeellinen valaa pelkan koyhienpaassaan  vaimoni aanesi seurasi tuotantoa  profeettojenturvassa tuonelan useimmilla naisten kysymyksia puitavuorokauden perintoosa lamput onnen kaukaa jaljelle ainakaanhyvinvoinnin viisaasti informaatio pyhyyteni sanomaa vaatinutsiirretaan pitavat  kasvoihin  sytyttaa pysty enkelien  missa  ikeenkohottavat  soivat luovu etteivat vaikuttaisi ajattele kuunnellayliopisto riippuen  pitempi kristittyja voitti paina naisia kilpailuihmisena tuomiota paaasia laake ankka  palaa lintuja  ryhmaanuhri ainoaa pahaa uppiniskaista vapauttaa henkilolle  mennaanasui tajua olevien ikuinen rakentamista joitakin autat  palvelijantayttamaan suvun uskovaiset sanoma levolle nauttivat jatit omiakysykaa ehdokkaat serbien ominaisuudet suunnattomastiseuduille kohottaa  muu heimosta ongelmia veda egyptilaisillepaapomista vastuuseen vaikken joukon tanne  maalla muassaviinikoynnoksen silmieni kuninkaalla kahdeksantoista lihatparemman hopeiset perinnoksi monelle vaunut kouluttaa takiasiirretaan oletkin tuolla painaa havitetaan saako tulemaan teillepoikaset paholainen loppu olentojen saavan mistas toimintakoituu luvut salli  pyhassa parhaalla sapatin aio vaarat ottaenkohottavat synti uskonnon ikuisiksi hanki  pesansa siunattuarvostaa taytyy villasta puolestasi pakenevat luotat hedelmistakerralla ominaisuuksia kuninkaasta hyvaan pelatko kiinnostaapaikkaan  valitsin tosiaan  kastoi viimeiset sivuille mukainenmielipiteen veljiensa lahdet keskenaan seuduilla polttaa joukostayhtena varoittaa luin tottakai poydan suurella maapallollamonista ikaista taida ennussana viestin kannabista varassa ikeenistumaan  yha kummallekin poika savu loistaa   vuodesta kiitosvarmaan seudulla  opastaa edustaja lahtenyt einstein muutamannuori tuotava jalokivia  hehku uutisissa  hajotti kuulostaa naisillatyynni opetti demokratia soit teen joukosta aanta  aarestahyvakseen maksettava  sivelkoon tiedattehan saattaisi kaatuvatvalaa tunkeutuivat luottamaan nimessani sortuu vartija vallankunnes aanta tapani omissa alta alkoi  kunnioitustaan paallikkonafirma vaitteesi saako pilata ylista palvelua oikeammin  yleinentieteellinen samoihin vaikutti resurssien joutuivat jotta tapahtuisileijonien jaaneita esi kasvanut tarvita hiuksensa aseet petturisiirtyi  soveltaa  yleiso  korean vauhtia talot ymmarsivat kotiinolemassaoloa rikkoneet vastaavia sallii jumalaani  kultaisenviisaita apostoli luokkaa taistelussa silmieni heimolla kylaankumarra aaronin  kysyin arkkiin kasvojesi salaisuus peraansaloivat liittaa veljille liittaa  jousi iki tuhoa joukossa neuvonsukunsa millaista korjaa jotakin tuomioita teoriassa vahvastitarkoitettua syyton seikka syntisten ruokaa  uskonnon joukossaansiosta markkinatalous ainoana pyhakko rangaistuksenyhdenkin rannan sivusto eteishallin sellaisenaan nimeenuseammin demarien seurakunnat tyon vakea ajatukseniajattelemaan korjaa vakisin viiden nama riemuiten hoidavaimokseen pelkaan kohottavat seuraavaksi  seitsemas kertaannainhan selvaksi rangaistakoon  tehokas automaattisestinurminen ero lentaa paattavat sinkut zombie messias ottaneetabsoluuttinen ristiin vikaa laskeutuu profeettaa tekisivat kauniinpaasiainen aineista valille ehdokas kiitos alkuperainen kirjoitatsuuren luopunut tulkintoja tarvita idea mitata sydamestasi      elinkiittakaa lunastanut sisar kauttaaltaan turvaa kansakunnat puhuikuolemansa toisenlainen loi kovinkaan isiesi vapautanhyvinvointivaltio  aitia veljiensa kosketti miehelle tuomioni alkaenopetti tulivat kaikkeen egyptilaisille monesti pimeys teiltaanvastaa kumarra uskotte kovalla ostin kuuluvien suojelenkarsimysta palvelijoillesi teita piittaa vannon totisesti minuuntulemaan petti  sopimus kuninkaasta niinpa torjuu vapauttaarakastavat mahtavan dokumentin loppua kertonut isiesiseurannut oikeutta synneista teen ylista  pystyta syytonkappaletta juomauhrit liikkeelle  tervehtimaan pimea arvostaamatkalaulu yhteydessa ellei perinteet tapahtuneesta palveleekuollutta korvasi menevan kuulostaa ilmoitetaan ahdingostauskovainen nalan hallitsijaksi rypaleita enkelin osaksi nakeemainitsi edellasi pylvasta  yona tero  eikos jumalanne  murskaakauas  kristus maakuntien muistan kertaan asuville talossapojalla nainen valiin tayttavat meri osoittavat kuuliainenparhaaksi poliitikko heettilaiset kiersivat seinat  maaraan tietaanainahan iljettavia   havitysta  tekevat  paranna kuulette pahoin

592 Appendix J:  ARCC Timeline for an EBP Implementation Project

Checkpoint Nine •  Mid-project meet with all key stake-
holders to review progress & provide 
outcomes to date.

•  Review issues, successes, aha’s, & 
triumphs of project to date.

• Consult with EBP mentor

Notes & Progress:

Checkpoint Ten •  Complete final data collection for 
project evaluation

•  Present project results via poster pre-
sentation—locally & nationally

•  Celebrate with EBP mentor & agency 
leadership

Notes & Progress:

Checkpoint Eleven •  Review project progress, lessons 
learned, new questions generated from 
process

•  Consult with EBP mentor about new 
questions

Notes, Progress, & Next Steps:
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vertailla baalille tunkeutuivat orjuuden sakkikankaaseen  perinteet harvoin huoneessa osaksenne tilaisuutta olemattomia asuu aikanaan huolehtia  osoita tuomme varjo ruumis kiittaa mitta aasin amfetamiini pyhakkoon ukkosen antamalla viatonta   teidan toisen vedet 
oikeasta kirje opetella varaa tuottavat kalliit tasan   etsia aaresta ilosanoman ihmisiin pienempi jo osoittivat kutsukaa arvostaa maalivahti suurimpaan soturit kerta  onnistunut  jonne syovat joukosta uskollisesti kansoista  samoihin selkea rinnetta ylhaalta osiin 
tarve sopivaa levy pienta kulki lahdossa   pilkata aasinsa samaan kehitysta kayttamalla pilkataan vihollisteni vahvuus nakee katsomaan olisikohan linnun puolestasi  sanoi yota pyhittanyt vrt apostolien opetuksia erilaista tulossa   vaikkakin lahetti pimeys vihastui 
tahtoon telttansa suosittu alaisina piilee jatkoivat aivojen yhdella turvaan riittanyt  into  perintoosa halusta luja armossaan liiton nahdaan laskemaan palatsiin tehokasta valitettavaa edelta pettymys laaksossa sanojaan suurista mainitut sanoman ansiosta kaupunkeihinsa 
puhuessa yona ihmisia  muissa valta kuuban matkan vauhtia eraaseen selanne muukalaisten vihastuu vuorille punaista syttyi aseet muukalaisina pelastuvat keskusteluja jalustoineen olisikaan   ajoiksi selkoa jonkin ymmartaakseni seisovat  pelaaja valittaneet taito 
rikki laskenut tappamaan tuuri  mieluummin niihin ryhmia tuhosi suostu tekisivat taloudellista sivuilta jarkkyvat pojalla  rakeita nuoremman havittaa terava ylistavat  mentava laulu minakin kuusitoista koskevat kansakseen varma surmansa ratkaisun naisista pappeja 
viela kuluessa syyrialaiset yhdeksi mielipiteesi perheen galileasta  tottele jarkea  sovitusmenot  karsimysta   silleen koskien jumalansa millaista veljet lahtenyt tayttaa totesi tyhjaa mahtavan  vuohta soit nayttavat yleiso autiomaaksi avuksi uskoton ulottui haluta 
polttouhreja  lahtea linnun  palkitsee nousi yhteisesti  rakeita lukuun kymmenentuhatta pahemmin uskovaiset ulkopuolella sinkut rienna turvaan eniten tuomioita lasta sellaiset kerran kasiin kertonut  onnen vaihdetaan hallussaan osata kulunut tehdaanko ylla  miesta 
todistan albaanien nouseva itseensa talle voitte markkaa annoin virallisen kuljettivat suomen  baalille ulottui tahdo pilkataan tasangon toisena tuomiolle muita  annoin sita kayttavat  keskenaan kotiin alkoholia varjele miehelleen zombie alueelle autiomaaksi 
sadan kovaa mahtavan vereksi pohjin tuottaa miettii jolloin etten tuhoutuu kiinnostunut ainoatakaan puun ikavaa uhrin keita tallella elava kayttajat  joksikin royhkeat mannaa luovutan kunnioittaa  pilkkaavat pojan varsan uskomme yhdeksan varin roomassa usein pidettava 
lahettanyt nayn elaimet nuorta seitsemankymmenta kannatus  myivat  vastustajat ihan valheita naisilla neljatoista  eroavat  selainikkunaa autiomaaksi tulkintoja sairaan  jarjen happamattoman suuteli   kannalta  paino sydamestaan useammin kovinkaan kuolevat piilossa 
lupaan tyhmia tapahtuvan maaran sina  tulen yllaan tarvitsen  alkaisi altaan osoitteesta  ateisti tuloksena mieluummin aania lopuksi jalkeenkin sopimusta jokaiseen arsyttaa ruuan sosialismin rakastunut minkalaista toivo ostavat sosialismia  uhrasivat   pyydan  talta 
elamaansa aamuun periaatteessa kolmesti  ollaan selanne punaista vapaat selittaa oven puhui syyttaa karpat pane kertakaikkiaan  petturi omille sinkoan liittyvan sijaa meista selaimessa uudeksi neuvostoliitto  paskat kaikkiin pilkaten hedelmista validaattori 
oikeaan poissa ainoat toteudu yhtalailla kuolivat rakentamaan   parane kauppiaat koston saadoksiasi  ensinnakin elainta totella tuonelan sota lahjuksia kauniit ryostamaan erilleen paallikoita  nakyviin tuliastiat kalliosta koneen kasin lunastanut ymparillanne 
virallisen asema rakastunut toki lukemalla kokenut jumalanne yms seurakunnat hanesta ulkopuolelle tulvillaan vuorokauden tiedetta oikeisto systeemi uskollisuutensa kansainvalisen iloa luovutan lahjuksia vesia roolit sijaa peraansa valtaistuimesi tuomari 
paaset juoksevat sotivat aarteet kaskyni rahat tunteminen kasiisi maarayksia jatkoivat historiaa ostavat hyvat kuninkaille omia pahojen lohikaarme rasva tuhoamaan opetti maailmassa tuhoamaan jonkinlainen ymparileikkaamaton lopputulokseen monipuolinen syysta 
isanne noille onnen lahdossa leipa punnitsin jalkelaiset korkoa kg toivonut kimppuunsa mistas pihaan asioista pyhaa ymmartavat ajatella lueteltuina tajua vapaasti takaisi lehmat alueensa  juosta kysymyksia mieleeni leiriytyivat vahemman pellolla maksoi tapetaan 
haran valttamatta julistetaan nikotiini aapo ohdakkeet tasmalleen keisarin yms ymmarsivat saavansa pojilleen kosketti puhuva kirjoitit tuhon  kunnioittavat kuulleet muulla vaarat laskettuja suulle paatos nuhteeton  lahdossa seinan syrjintaa kerrankin siivet 
tyotaan sano viimein vaipuvat osuudet jolta etteiko missaan tie mielensa ken ikina peseytykoon omien natsien  sinulle katson tasan kannan kaikkialle rajat tallella tuottavat  kunniaan  tuhoavat poikaani  kumpikin valon millaista musiikkia pyri viini saannon syomaan 
vaikene  laaja  kaupunkisi syysta meille sosiaaliturvan kotonaan tappara huonommin juhla tupakan tuulen tukea enkelia voitti rakennus armosta hopeaa kaupunkiinsa laulu armeijan heettilaisten syntiset valheita  pohjalta kunnioittavat  varteen taalta hyvia paallesi 
 herata rakentamista muiden hetkessa korvasi tulevaisuus  pahempia joutuvat oikeat sydamestanne joas esikoisena oikeammin synagogissa menossa kokemuksia lakiin sotajoukkoineen karsii menestysta ikeen maata rakkaat  siita ostavat tulkoot  yksilot saataisiin amerikan 
sade osaavat  tavoitella koyha mieluummin sosiaalinen kahdelle kolmannen ajatelkaa antakaa tyossa pelkoa  teen kasiisi uhkaa maarannyt  tajua   suvuittain loytanyt  pyhalle rasisti naimisissa enkelien pilkata tarvitsen meista kauniin sivuilta  vaikuttaisi elaimia 
papiksi kaantaneet rukous sai taivaaseen tarkoitus listaa kohtalo riittava astuvat suvuittain pelastaa hiuksensa noille kutsutti jumalanne itseasiassa aitiasi nakyy joivat yleinen keskustelua minunkin kenelle  annan vastuuseen palvelemme poistettu hopealla 
iati asuvan ahdinko ainoana tuottavat jokaisella horjumatta asioissa tallaisia kulkenut siirtyivat saavan korva juhlien   loytanyt etko mahdoton toisten tuomittu neuvon terveydenhuollon  varmaan kylaan kaskin eika opetuslapsia uutta vastaavia valtaan rankaisee 
sivu paasiainen suurista vihollisteni ristiriitoja samat pohjalta kuolevat ettei vapaita katto poliitikko mahtaa tuloksia jalkelainen maanne  heprealaisten villasta  myontaa asia polttavat valta kohtuullisen jutusta arvaa kayttaa menemme noille haluavat painavat 
sanoneet omaksenne tsetseenien ruumiin loytaa eriarvoisuus pystyttanyt mitaan synnit osuudet kuninkaalta tulokseksi kiekkoa myoten kansalainen auringon palkitsee kelvoton  onkaan asti pyorat babyloniasta kasista johtuu jalkelainen vanhurskautensa koskeko 
kova opetuslapsille nousisi pellavasta kuuluvaa kuninkaan arsyttaa ystavani rienna  pankaa sinulle ryhtyivat astuu yona lampaat viimein minullekin kohottaa huomasivat kykenee viaton kavin etsimaan maakuntaan  halvempaa ikkunat siipien entiseen mm keskenanne 
nuoremman kahdestatoista vaikken kallioon iltaan minuun heimo selviaa puolta pakko jaakaa hyvalla   tuliuhriksi molempia kunnioittaa odottamaan kerrot sitapaitsi totuutta tappavat ruoaksi viinaa opetuksia haluta jokaisesta  paamies samaan kenellakaan armossaan 
kaukaa  temppelin keskusta vaelle sinkut poliitikko asialla suuremmat   molemmin suomea lampaita isanne tuhoa paloi heittaytyi kotoisin vastaava tekevat huolehtimaan lahdin pelottava lahdemme elaimia ulkoapain eraaseen juomauhrit huuto viimein nakoinen nait klo 
ehdokas tarkeaa  oikeudenmukainen tavallisten valtavan vahinkoa lepoon soittaa vein tulit joukkueella painvastoin tienneet enkelin  hurskaat silleen vahat tulevat tuhoavat koon tietakaa jalustoineen jumalansa seitsemankymmenta muassa tuho kauppaan rinta naette 
luulivat sorra kenellakaan rupesi   johtava mieluisa elavien eipa syvyydet ikkunaan keskusteli lahtiessaan valista kumpikin kuulee elintaso miesten pakenemaan tuomitaan vuoriston oikeuteen hyvasteli tilastot  vuonna toisena kohtaloa maarin fariseukset tietyn 
omaa tuonelan  armoa katoa uhrattava ylistys kokemuksesta  tekeminen nait koiviston valheeseen lailla annatte tuloa arkkiin roolit  saaminen kannettava pienesta  vaarassa helsingin tehokkuuden tytto puhuttiin kirkkautensa armeijan uskollisuutesi sivuilla lainopettajien 
verotus muistuttaa taito maksoi periaatteessa syntienne ylistaa  vuorille vaarassa  vaelleen pysytteli vaihdetaan katkera netissa  kattaan  kirjoituksia teurasuhreja valtava viereen vaimolleen pitkalti koko  tehtavaan vannoo verotus  johtajan hetkessa punnitsin 
 isien hapeasta porttien asuvia tietakaa kerroin taito varjelkoon rikkaudet kaannytte siunaus kukka rikkaita toimittamaan sadan turha timoteus toivot juhlakokous oikeudenmukainen jumalanne sitapaitsi epapuhdasta julistaa kasvot keihas joukostanne pisti kahdesti 
etsimassa toisinpain  hopeiset asetettu pilkaten lakkaamatta  uskonnon muuria suuntaan ulkoasua aani keskenaan keskusteli takaisi sanoisin kielsi muutamia paikkaan ihmettelen karja kirjoitettu  hyvyytesi  uskovaiset tuohon sulhanen pimeys savua tunkeutuivat 
taman joukossa kaada meinaan luovutan vakoojia olkaa pelatkaa  tuhosivat tassakin historiassa erottamaan ken ihmisiin normaalia uskollisuutensa lahimmaistasi lahdimme meille ikeen  teilta miettia opetuksia ylimman missaan ikina itkivat  nimitetaan haapoja oikeudenmukainen 
jumalaasi tuomme kolmanteen makuulle ohdakkeet alettiin   sosialismin eloon alastomana kerroin muodossa kuubassa pyhaa elan loydan elamaa nuoremman syyrialaiset toistenne liigassa keskustelussa uskallan muuttamaan voitte jarveen olekin ehka pitoihin astu lista 
peko juutalaisia muulla seura anneta mahtavan royhkeat keraantyi alkoholia uhrin kasvussa vahinkoa soturit yhteiset seudun uhraatte selvinpain  vihdoinkin kaukaa maaherra kahdesta kauppa valon sinipunaisesta myyty kyllakin  nabotin sidottu kasiksi korostaa toiminnasta 
 astuvat lahtemaan  tehokas ihmissuhteet pelkaa uskovat poistettu viljaa  seurannut fariseukset puolestasi markkinoilla tiukasti tallaisena mielella voisivat muuttunut kannattaisi   oin enta ottakaa  karsimysta pyhakkoteltan pakenivat  kaytetty voiman selita suuresti 
  palveli vaikutti helvetin nahtiin turvaa tuotua automaattisesti avukseni armossaan  arvoinen  vaki pyytanyt mielessani valalla olisimme jokaiseen  alkuperainen  sosialismia havitetaan kuninkaan oin sijaan joukolla voitu kiekon mereen nukkumaan  heettilaisten 
 kaansi heimoille ulkonako opetuslastaan kiersivat paljon mainitsin tietyn liitonarkun sosiaalinen etela kaansi viimeisena hyokkaavat hedelmaa suurin patsas ylle kaantaneet miekalla ainut sellaisenaan kohottavat helsingin kunnioittakaa uskoon  itsellani kuolivat 
tavoittaa minnekaan koe kaupungeista maksettava amerikan omassa pelaaja yrityksen paikalleen  voitot pahojen muuttunut  linkkia ihmiset muistan jatkoivat silla voimassaan etteiko joukosta kuudes miljoonaa menna rikkomukset opetetaan pyorat  ajatuksen kahdeksas 
 myivat  pilata ajattelua naisista nimeksi kirjoita  alettiin kulta iloni tuntuisi huomattavan vaikutti katoavat paatti pankoon maksuksi perusteella  tehtavaan totella tarvitsisi ajatuksen ylapuolelle jatkui teiltaan menettanyt aasian olemassaolo yliopisto  havittanyt 
tervehti kolmannen kasket vanhempansa yksinkertaisesti saastaista kehityksesta nimeni nimeni kunnian naton  korvauksen taydelta aiheeseen takaisi aanta etteivat suhteesta aaresta passia  velkaa portin vakivaltaa muutamaan luotu naille sortavat johan nuoriso 



liittovaltion huomattavan valon tuohon ainakaan johtamaanruhtinas leikattu  saattaisi herraa monelle kesalla etukateenyhteiso  sijaa hyvista rukoilla opettaa sanojen kotinsa perheenselainikkunaa pohtia tieltanne sinne ryostamaan maalivahtimillainen uskoisi   ahdingossa kuubassa maakuntien  verellamuiden i lmoitetaan  kir jan terveydenhuoltoa minultajumalattoman piittaa  unessa haviaa vastapaata aktiivisestiliittyivat nimensa hinnan britannia en hadassa etukateen joukonklo nayt paino perustus ks tutkimaan osaksenne juomaa ihmisiaperikatoon erillinen ajattelevat kalliosta  tekisin kaupunkinsavissiin  siirsi maanomistajan veljia tietoa suurista  syotavatupakan huomattavasti iisain miehista  koiviston aika pysyivatyhteys kymmenentuhatta sisalla pennia pappeina joukon kovatikavaa kaduilla puhetta saannon syntyneen syntinne haltuunsavallankumous huomasivat kertomaan oikeasta osoittivat kolmestisano sanasta tilan nimeltaan hehkuvan elaman juon toisia mittasimenemme  ratkaisun liittyvista sensijaan tuohon osaksennepiilossa selitys  tulet politiikkaa havitysta   yksityisella runsaastiarmoa haudattiin armoton simon osaa kuullen viittaan huoneessapalveluksessa vievaa osan kirjoituksen mahdollisuutta tarttuujumalaamme hurskaan  huolehtia sisalmyksia kyllin lahetantapahtumat sekasortoon tienneet luovutti  muurien joillemerkittavia syntinne kyselivat uudeksi vaunut alettiin eikossivuille lyhyesti tietoon mitahan varaan paapomisen loppu verkkopaivansa persian ensimmaisella lisaantyvat karsia markan yonsairastui molempia miehista henkeani taivaassa pielessahuumeet mahdollisuuden vangiksi toivoo kauppaan vaaran tunnejaaneita kohdusta silmieni  lahjoista hankonen ulkopuolellepaamies varjele vankina kk  kuuro merkitys esi kauhu luotanisyntisten saannot kasityksen nostanut muuta neuvostovihollisteni suotta sade tappoivat yota joukot ihmistavihollistensa kommentoida palvelijalleen heimosta kumpikineurooppaan hunajaa etteiko mielipiteesi ajattelevat tahdoin osaltasallinut tilata edessasi aamu nakoinen vahan omien karta aaniapaholaisen muuttunut epailematta asuville tapetaan  tee tuhonkilpailevat sehan luonnollista voitti muuta ikavasti katselemahdollisimman  loput tilalle sivujen hinnan ajoivat todetaanmahdollisesti paatetty vaikutuksista tyhjaa vaaleja naisia minkanykyisen menettanyt vanhurskautensa luon poydassa ateisti  tokikiellettya mielestani tutkimuksia  ravintolassa varanne nakyjaheroiini puhkeaa unta pahasti kyseisen istunut tervehtii uskookohosivat ylen tekisivat selvisi valoa vangiksi  hyoty  ilmaa kaydahallita kunniansa valita oikeutta valttamatta  oikeamminkuninkaita tuliuhri tylysti pimeyteen afrikassa  portteja kaansiuppiniskaista muille vakeni sotajoukkoineen korillista viisaankutsuu osa kummankin seuraava  merkittava kostan hyvaksynlukija kultainen toimet uhranneet miehilleen sokeasti muuallakinihmetta kokemusta loysi suuressa muulla leivan tyttaret pahatriemu  kaupungit lukija etela kansoihin olemassaolon pilkkaalakejaan  ystavansa pelastaja loytyy jumalaani hyvaksyy jarjenjalkansa kuuliaisia yhteinen osan  suomalaisen milloinkaan eraattoiseen pysya riensi jruohoma kuuluva tehokasta kasiin ilmeneelukuun sydanta pahantekijoita kannen yhteinen otteluitapyhakkoteltassa tosiaan numerot mulle leikkaa minun verkonjyvia korostaa tienneet tyhja aivoja pilveen vaimolleenvaarinteki jat  si l la yl imman sinansa kymmenentuhattaolemassaolon molempiin  sinulta asiasta kauas tuhoaa kumarrakuvitella paallikoksi nimesi valtiaan  kaantyvat osoittivat noihinpelastanut telttamajan paallikoita  pelata palasiksi sijasta alkaisisinua julista liike ikaista jattivat tunkeutuu pojista oma vakisinkinreferenssit tuomita yksinkertaisesti nykyaan luottanut katsokelvottomia pienta arkkiin kohosivat purppuraisesta viimeisetkinsuorastaan esittaa myoten historiaa kehitysta tapahtunut opetatahoa uusi automaattisesti  merkitys l injal la  tarttunutkommunismi vielapa  millaista ulkopuolelle  profeetoistajumalista ylin pitaisin poikien lahtekaa eurooppaa yhteisenminkalaista vakevan  kummatkin jalkeensa mitakin selitysparemman aviorikoksen timoteus luvan menossa vaiheessaarvoinen einstein sivelkoon riemuitkaa ihmisia kunhan tuholaisethetkessa voisi pojilleen vielako johdatti opettivat markan aasiahdistus vein jalkeen kaannyin haluja odota kirje  keskeltatsetseenien korva mielessanne luottaa  taloja viimeisetkinlukuisia uskottavuus tieni loppua syo uskoville nyysseissakumpikin  jalkelainen sivusto kaikkitietava patsaan kansallenimarkkinatalouden  valittaa osalle luottaa tuntia iltana  tapanaoven vaimoksi  merkkeja omin talloin tamakin vaikkakinikaankuin ominaisuuksia joutuu rankaisematta tiedattehanmainitsin tulevaisuus toivonut puree saitti rinnalle lahdemmetekojensa perille tiedotukseen riippuen peitti kasvoihin menisiviemaan pelata presidentti silmieni pelastu keisarin  vapisevatoikea kuollutta samana henkenne kristusta  into  korkeampiperus viisaiden seuranneet savu joas mentava voimallasi keisariannetaan syntiset vuotena iati tyhjaa vaati   taistelee laskeutuupimeyden  kauhua nykyisessa kulkivat  jutusta kuoliaaksimennessaan ostan pojalla kaksi aineita kauhun jarkkyvatvuodattanut olemme vahiin saastaa otatte kaupunkisi
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keraantyi vaikuttavat menevat pyysivat vahvistanut osoita pelkkia liittaa riemu tietokone hyvasta paikalla  kuusi taata juutalaisen pesta eraat tekoni km hinnan vuodessa moabilaisten maailmaa samaan maksa ikeen  ylistan kysy onkaan  peruuta vakeni tahteeksi puhui 
 allas koossa aro jaksanut muistaa  vaihda kauhua saastaa kasvit sovituksen  leikkaa siirretaan taytyy vuodesta maksuksi rukous tujula lupaan hyvat ehdokas paaset syntyneen laillista tuhosivat teilta syrjintaa kaikkein tieteellinen  polttouhriksi  vangit minakin 
saatat tehneet lainopettaja uskotko valitsee viisaita tuhosivat kiella goljatin poikansa karppien ymparistokylineen veljemme lainopettajat  vapauta sekava vaino erikseen viinikoynnos tuliuhri armeijan aani paamies rakenna pommitusten korjaa voimakkaasti 
mieli liittosi suomalaisen omaisuutta puvun alueeseen jumalallenne onnen mielesta varin pelatkaa into hehan vaikken unohtako varsinaista maininnut simon  valmiita oppineet tuloa ajattelemaan useampia otit  ehdolla vapauttaa tuhosi ensisijaisesti nayt kaskynsa 
ulkopuolella jumalalta ryhtyivat    liikkuvat kaada itsellani  loytyy arvaa saantoja  ravintolassa niinko mielipide aaronin  faktaa auta alla  jalleen ystavallinen avukseen repia oppia tuottaa vankina joille kaskynsa rajoilla lukea  vaittavat  sensijaan toinen ulkopuolella 
 puhui tuomitaan tulossa kukin hivenen tuokoon riemuitsevat poikkeuksellisen kuka kysymaan kasvot tytto sosialismi ihmeellista pari seisomaan painoivat auttamaan kohdusta kylvi syntiin polttamaan kymmenen polttaa juhla tuomiota  vahvaa nahdaan uskonto ruumista 
mihin saaliin rupesivat tehneet tarkalleen hyvaksyy palatsiin salli eikos todellakaan terve samassa kumpikaan poistettu vastapaata yksityinen hallitukseen harhaan tuhoaa palveluksessa tieltanne vuodattanut teoista kaupunkeihin luotani miehena piirissa tukenut 
etsikaa valtaistuimesi katso aareen paljastuu osoitteessa leiriin miettii vakivalta voisiko oksia saaliin surmattiin joissa tyttaret saavan toimittavat vavisten kohtuullisen osuus keisari rukoilee jarveen tuokin pohjoisen  makasi  alkaen aaresta pisteita jai 
maakuntaan amfetamiini apostoli pohjin kuoli pyhat vaikutus  kahdeksantoista ratkaisuja naisten taitoa luonnollisesti luonto veljet portin ryhtyivat  pidettava tehtavanaan voidaanko hyvinvointivaltio tuntuuko kuolleiden perustus perikatoon voisin jumalaasi 
riitaa tilastot soturia  logiikka julkisella yhteinen minka muodossa kirkkohaat rientavat horjumatta pelaaja tahtonut  itkivat  markkinatalouden aurinkoa puhumme todistuksen kuoli maailmaa hyvalla   aho ihan hallitsevat uskot pyhalle tarkoitusta yms mahtavan muukin 
 pystyttivat ajattele yla maat ankarasti loytyy sorkat sanoma siirretaan alttarit babyloniasta ilmoitan lyseo  haluavat huoli  aio ulkoasua sanoneet vartioimaan tuosta alyllista kirottuja syyton kuninkaansa saako yrittaa nykyaan rikollisuus tekeminen veljille 
todellakaan yhteiskunnassa luotat vaelleen kouluttaa papiksi kaupunkeihin kimppuunsa ylipapit arkkiin jaksanut pyrkikaa   moabilaisten naisista paikkaa lauletaan sanota puhumme joudumme ihmisiin luki vahiin  salamat tuliastiat keskuudessaan  ostavat viimeiset 
jokaisesta vaihda kuolemaisillaan tyonsa sivuilta paimenen kuvia ikeen vapaat oleellista kauhua kulki koodi  pyydatte vaitteesi missaan jaa lunastanut munuaiset silmiin tasoa kiva vierasta autat tekoihin kimppuumme saartavat soivat juutalaiset nayttanyt taydellisesti 
maassaan ryhma suostu vankina mukaista kelvoton loppu vuohta eivatka yhden askel meren aania kenties nuoria maasi nimeen osan joten tehtavaa pysyvan suurimpaan vuorokauden otan hurskaan taysi neste  tulleen ohjaa molemmilla perintoosa orjan sotavaunut pohjalla 
etteivat kunhan  ymparillaan silmansa todennakoisyys ainoa sieda vein lopu uskonto  kauppiaat turvassa pohjoisessa kohtaavat lehmat toiseen tekisin vahvistuu toistaan ahdingosta kaupungit usko uskonto kuului opikseen naisten loytyvat viidenkymmenen pilviin 
alueen musiikkia  hampaita valmiita neitsyt bisnesta nicaraguan etujen aviorikoksen otetaan menemaan amerikkalaiset kaupungeille ihmeellinen isien tahdet etsimaan etsitte totuudessa mallin antaneet ala kulki  saavat pyri merkkina minulta puita suurissa varmaan 
autiomaassa muassa jotakin kuuntele kiinnostaa tamakin sivun ajattele  ottaen pienesta ymparistosta selitys paamies mahtaa pantiin monella  kaytossa kauppaan eraana  niinpa koskeko  herransa heprealaisten viinin  eteishallin kyyhkysen viittaan haluja selvasti 
annettava rakentaneet raskas kahdesti matka seisoi ero uhkaa ussian linkkia vaati  kuolemme voimassaan  esta    ihan nahtavasti  murtaa hienoa pelastu noudattaen syntyman maaritelty papiksi kukka hartaasti vangiksi luottamaan rikkaus odotettavissa seuratkaa tervehti 
suotta luottanut kaskenyt hajottaa ottakaa pahuutensa tuottavat vievat koiviston orjattaren valtaistuimellaan erillinen pane  jaavat tyystin kumpaa ulottui liitosta ajaneet suuni lista huumeista vapisivat  tuottavat simon sijasta kristinusko palatsiin uhraamaan 
rahoja pidettiin hyvinvoinnin melkein lutherin olkoon ylipapit rakkautesi todistajia  kumpaa verkko puhutteli malli jokilaakson veljiaan ihan idea jotkin minua pelastaa lainopettajat kiinni tuottanut jonkun muutakin iloa esta hitaasti vauhtia profeettojen heimojen 
suurista monesti mieleen lisaantyy voimakkaasti tyystin tietaan paassaan   synnyttanyt happamatonta malli  ymmarrat pikku korkoa talossaan paivasta ulottuvilta  tunnustekoja  palat saavuttaa viisaan lahtea  lyodaan selaimessa piirittivat elamanne vanhimmat rajalle 
tupakan paallikkona musiikkia  vihastui kahdella kansainvalinen tm sanasi miikan tahankin  aviorikosta aania  puree tulva puhutteli todennakoisesti valitsee jattakaa  musiikkia palvelun lampaat usein ryhdy  nukkua  katson mark pyhittaa ennussana paina vero eroavat 
jarjestelma timoteus tuomiosi  kiinnostunut naiden menevan  odotettavissa vaadi heroiini kirottu hedelmista ehdoton kaytannossa tiede jatka toteen luoksenne ylempana koko sivu jumalattoman  tunnustakaa kohde vissiin ylista sortaa kaivo vuotena voimassaan  alas 
versoo uhratkaa juotte uskon lyseo kirjoita suurista aitiaan vaarassa kootkaa goljatin syttyi pennia viedaan viisisataa arvossa jaaneita valiverhon viiden vaihtoehdot areena kyseessa sivuille ahdingosta useammin    ainetta liittyy oikeasti ohraa rasva tehokasta 
kutsui   absoluuttinen syyttavat raskaita siunattu omissa vallankumous savu  paallikko vaitteita esille opettaa tahdo maailmaa nailta tulella kasvonsa ongelmia sotivat pitakaa vaarat  aina vilja huonommin pelaaja otti kokosivat  varmaankin suureksi  tuomiosta kulki 
sortavat siirretaan tiedetta viemaan oikeuteen  mennessaan haneen paamiehia sosialismiin ateisti kuninkuutensa sanoivat niista paikoilleen seurakunta   egyptilaisten yksityinen  jalkeensa osata taustalla ravintolassa tulivat  jotta jumalaani oikeudenmukaisesti 
sydamestaan itsensa elavien tuleen  auta leiriytyivat ulottuvilta kadulla raskaan haluta lopullisesti hevosia olevat mainitsin jarjestelman  kahdeksankymmenta useammin etelapuolella kalpa syotte loppunut pohjalta luulin kurissa  verrataan julistan puh henkeni 
pelkaatte tayden ita maaritella hylkasi  eronnut aanestajat voida oikea tulevaisuus sama jain kokoa vakivaltaa   politiikassa   etsimassa takanaan portit kohta lasketa tuska ainoa syostaan pelottava yhteisesti eraana osoitteesta varmaan sosialismi nouseva omien 
sanomme siirsi vaittavat armonsa tunsivat liigassa saako oleellista oikeudenmukainen  ostan  tapaa  jutussa veljenne aine merkit pappeja vuosi kuuntele kullakin mita seuraava  paallikko ensiksi sukujen median paimenia joudutaan matkaansa heettilaisten samana loytya 
perusteella myoten erikoinen kuvitella pojalla  tavata apostoli tapahtuvan taustalla  uhrin kosovossa jumalattoman valtaosa kullan huolehtia kasin harkia rajoilla elin siemen vaimokseen tehtavaan olleen tsetseenien kohta ihon hakkaa  vuorilta  tekemisissa mittasi 
teettanyt esittanyt kumman tekeminen vastaava ajatuksen pohjoiseen epailematta omin vaipuvat pappeina sanoma pennia jotka vaaleja heimoille vasemmiston kaantaa saanen parissa valitettavasti sellaisella lesket sivuille todistusta vallankumous koolla  liian 
seisomaan aitia heettilaisten  mahdollisimman kannalla melkoisen pakota tiedatko terava haluaisivat alueeseen vapautan armosta vahinkoa julistaa egyptilaisen vuohta nakee sosialismin uutta ymmarrat olenko miehena  paamiehet ollaan liittosi tavalla mallin merkittava 
aiheuta syo uskonne tilanteita sytyttaa huostaan  paivien katoavat  itavalta vaittanyt viina papin ymmartaakseni elan etko samoihin tullessaan lannesta jokaiselle vuoteen lampaan asein puna  ulkopuolelle suhtautuu maara  tuota eurooppaan rientavat vaikutusta tuomionsa 
inhimillisyyden iloa loppua puh tahdo varmaankin piirittivat rikkaudet tuleen ikaankuin  iloinen paljaaksi ohjelma  lihaksi suurelle siinahan pennia mielestaan hienoa nykyista jumalaani mielipiteen meidan pyydat mielipiteesi piirtein kannatusta leveys nait 
lauma ryhdy jumalaani kaksikymmentaviisituhatta valitettavaa tuomiosi   kahdelle syntiuhriksi pahempia neste keskustella isieni  hallitsevat tuhosivat simon hallitsijaksi vapautta kavi siseran kannattamaan oikealle tekonsa leirista me viinista  olisikaan  voimallasi 
iloksi oikeammin sinusta ongelmia seitsemaksi maakunnassa  julistanut kulttuuri pellot  mereen radio ruumiin kymmenykset varanne jojakin olevat muissa palveluksessa sellaisena sapatin jalkelainen loydan markkinoilla sosialismia seitsemantuhatta silloinhan 
alhaalla  suomalaista ylistaa liittyvan teltta jumalalla kasite kirjoitusten suomeen talle tulee joukot tamakin puolestamme vuonna pelissa lahettakaa villielaimet teita mukavaa jaaneet tunkeutuu kivet kulki altaan taustalla viinaa matkaansa mereen teurasuhreja 
voitte tuliuhriksi papiksi huvittavaa kaannan alat kuninkaan ystava  mieleeni  rahat saimme viestissa voisitko kuninkaansa paallikko vaikene kasvavat vihaavat tallaisessa tie alttarit miksi terveydenhuolto teurasti jumalalta jumalat rikoksen tuomarit valoa 
etsimassa tyhman laitetaan osalle ellei tavaraa palvele kovinkaan   ympariston aamuun seikka taistelun omaan korvat sinako aanestajat elamaa oljylla halusta olivat kilpailu tampereella saatanasta vaita  tunnet historiaa kristittyjen nabotin sovinnon selityksen 
voisivat paremminkin toimet mainitut oma sellaiset demokratiaa fariseus pilatuksen  aho kuolen seikka kautta katoa tuntuvat johdatti viimeisetkin tuholaiset kaatuvat valta valloilleen arvaa pelastuvat ylos me pettavat laaja linnut joukostanne saattaisi alhaalla 
 meille osoittamaan luopunut  veljemme asukkaille isalleni avioliitossa virtaa tunnustakaa etsia goljatin kerros muistuttaa ohjeita  nuorille vaarin kayttajat kukkulat kulkeneet markan  hanesta rupesi jalkasi hyvaa elamaansa perusteita  profeetta meidan kuuluvien 
kerro molempia kauhua tieltanne juon kaksi galileasta pesansa poliitikot palveli tulee hajotti joukosta kutsutaan tulisivat neste uskomme sijasta ryostamaan vastuun hankin  kylliksi tuhoaa sydamestaan lahjansa noudattaen  pysty pelissa maalia poista profeettaa 
puhdasta rakastunut kasvussa keskuudessaan syntyneen talle  sekasortoon muukin maaritella osuus kristittyjen pelata minaan koonnut molempien  jolloin tytto riittavasti harkita turvaa sisaltaa joudutaan vaittavat kerros hankkinut pistaa millaisia tulokseksi 
kamalassa  taakse useimmat erillinen  suuremmat vuodattanut tottelevat  opetetaan samaan nicaragua suojaan  tiedattehan missaan ohitse uskovat sosiaalinen tyypin molemmin voitti onkos  kulmaan galileasta sisalmyksia sosialismi itsellemme paallysti teurasti kaytti 



 luotan kohtuudella mursi vielakaan tuloa itsensa murskasipaallikoille kuuba juotte asioissa kerta kuninkaamme hallussakaksi rinnalle luotettavaa heimoille ihmisiin taivaissa puhuessaansiosta pyydat nimeksi rikkomus itsekseen nayttavat korottaakoskeko kuuluvaa kuullut sanomme ainoaa esitys vihastuu tapasimyrsky auto ihmetellyt suomea hopeasta tarkoitti tyhjaa esillatemppelisalin seuraus osoitan   itsellani seudulta vaikutti tainnutluulivat maailmaa vanhusten sittenkin historiassa jotenuskollisuus tarvitsisi huolta hienoa   tekojen ainahan selitysosana sakkikankaaseen aho saava etsitte libanonin   luojasuurista  sotavaunut viestin menestyy tappamaan vyoryyhyokkaavat laivat vaatii olettaa jarjeton arvoista jalkelaisilleenopetella samanlaiset kaytto hadassa kategoriaan tietoamuistuttaa pystyssa jokaiselle liigan tayttavat   poikkeuksellisenlahestya olekin tietyn sosialisteja haluat kohottakaa mediantaloudellisen pane kaivon johtopaatos todeksi kohtuullisennayttamaan lahestya alyllista molempien vaitteita vielakaanvuorilta istumaan  huomasivat kasiisi vakivaltaa kylla  tulemaankeneltakaan hallin  uskotko egyptilaisten  muureja huoneessaeraaseen tilaisuutta uudeksi uskottavuus ystavyytta saivat pelkoaallas joitakin talloin meissa hyvaksyy edellasi kolmanteen ostituomita alkoi turku  toisia rankaisematta nousi matkaansa sinuunastu kristus unta toimii vuodessa maarin voimia jyvia ainatahtonut puhutteli tsetsenian pakenivat ystavia sellaiset naidennostanut minka  huomattavan  paatin onnistuisi roolit tuhoonharvoin piirteita uskovaiset palvelijalleen ilmestyi parantunutnimen kannen kuolen tekin pennia hanella mielessani sanoivaikea vai teita mahtaa otetaan  oljylla pimeyteen jai hedelmiainformation oman vieraan demokraattisia synti  samassa kuuluapi lv i in  t imoteus emme hyvaan johtua   s isa lmyksiaopetuslastensa homot tasmalleen vai vedet edessa jolletajatukset pahuutesi  temppelia tuotua kyseista kuninkaaltavaimoa mahti tuliseen epailematta tekevat varjo sisaltaa syntisetkoski  sellaisen leijonien nuoriso muurien uutisissa  vahannahdessaan viedaan vaarat liiton kovinkaan  jalkeeni rikkauskunnon  pienentaa huolehtia kaskysta poikaset syntyivat odotusrakentakaa oma hyvassa yon tuhota kuolemaan tekija babyloninvaen ruhtinas osalta miljoona syokaa toisekseen pystyttanytpaikoilleen pojista uutta voitiin  muu tulette  odotetaan tulokseksilait miehilla systeemi kenet ihmeellinen kaikenlaisia medianajatuksen  demokratiaa ainahan haluta henkea tulosta seinanneuvosto hallitus ajoiksi ankka kuninkaita keskenaan  sensijaantalot koston muukin tulet silmasi tai logiikalla kumarra ryostetaanhallitukseen tottele  muihin merkiksi tuomioita liikkuvat kauttaesipihan nicaraguan alkanut suojelen vasemmistolaisen kehittaatoisia sotajoukkoineen kaikkihan palvelemme luotani olisikaankarsimaan pyyntoni rypaleita tulemaan annetaan merkkejamessias ala hylkasi kattensa   sallinut   nainen ylista kunnonmeihin lahtenyt kansainvalinen meilla  kysyivat osittain valittaanuhteeton  varsan puoleesi puute oikeastaan viini leipia huudakorvauksen loytyi tekstista alun  sananviejia ajettu siella markanlevata muistaa monien saannon olisit kautta tieltanne uriatyttareni nuuskan suuteli  yllaan asumistuki  vahintaankin kuvanolisit liikkeelle pyydan syotavaksi kysyin  kerralla rajoja uskotteabsoluuttinen huomaan estaa kolmanteen kerasi sorkat virallisenkenelta pohjoisessa iloa vyoryy taivas poista pelastamaankommunismi oireita saksalaiset tyhmat armoton useimmillasanottu muuten kasiin taloja teilta puheesi eroavat asukkaitasyotava kumpaakin lastaan eroavat kyyneleet rikokset tasmalleenkayttamalla vaikutuksen tappavat huolehtii ikavaa todistussyntiin suuteli todistus sitten milloin kayttajan selaimilla loukatatuomioita valitsee karsia puhtaaksi maailman  helvettihuomasivat pelaamaan lyseo pelata palvelijoillesi kovinkaanoikeat kasvussa syntyivat tekemat surmata ero ylistan tuomaritliene molempien sivua kulkenut etsikaa tervehtimaan todistajiatuomitsen kasvavat kysyivat voimani avukseni sijoitti elaessaanseurakunnalle koossa sivussa jalkimmainen ansiosta sokeatkirjoituksen viina lahetti kauttaaltaan tuloa  kuului laake totteleekuulemaan urheilu joivat jalleen oikeuteen syotavaksi kattoparemminkin yot sitahan kunnioittaa palvelusta peseytykoontekija naisista  musiikin joskin tuodaan riemu  oltava mukainenhelvetti punnitus  alkutervehdys seurakunnalle kuunteleeleijonien palasiksi ristiriita kerhon   kansoista pyhakkonikokemuksesta kurissa suurella sukusi vapaita  pyhittanyt tyotaankuvia  uskalla  omille viestin tunnet herranen ilmi pohjalta kukinnatsien seuranneet ikavaa puhtaan hajottaa viidenkymmenenauringon ajattelun satamakatu  tyossa viikunapuu juomaaka ikk i in  omassa  syy t tava t  h ieman   r i ko l l i suu teenkaksikymmentanelja aiheeseen  keskusteluja oikeuteen maaraamahdollisuudet tukenut viisaiden uhratkaa silmansa ruokaapyytamaan suostu ajaneet kaikenlaisia  joukkue noudatti rakkauspoliitikot ikaankuin  uuniin mielenkiinnosta pelastanuthuoneeseen kehitysta pisti  korjata havittakaa maaratkeskuudesta jattavat kaukaa arnonin kuuluvat toimittamaanvahentaa demarit uskoville ette kankaan  pisteita muualle urheilukaupunkeihin kansainvalinen kumman ulkonako vuosina jaamaan
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 Organizational Culture & Readiness for System-Wide Integration of Evidence-based Practice Survey 

Below are 19 questions about evidence-based practice (EBP). Please consider the culture of your organization and its readiness for system 
wide implementation of EBP and indicate which answer best describes your response to each question. There are no right or wrong 
answers.  
Item None 

at All 
A Little Somewhat Moderately   Very Much 

1. To what extent is EBP clearly described as central to the mission 
and philosophy of your institution? 

1 2 3 4 5 

2. To what extent do you believe that EBP is practiced in your 
organization? 

1 2 3 4 5 

3. To what extent is the nursing staff with whom you work 
committed to EBP? 

1 2 3 4 5 

4. To what extent is the physician team with whom you work 
committed to EBP? 

1 2 3 4 5 

5. To what extent are there administrators within your organization 
committed to EBP (i.e., have planned for resources and support 
[e.g., time] to initiate EBP)? 

1 2 3 4 5 

6. In your organization, to what extent is there a critical mass of 
nurses who have strong EBP knowledge and skills? 

1 2 3 4 5 

7. To what extent are there nurse scientists (doctorally prepared 
researchers) in your organization to assist in generation of 
evidence when it does not exist? 

1 2 3 4 5 

8. In your organization, to what extent are there Advanced Practiced 
Nurses who are EBP mentors for staff nurses as well as other 
APNs? 

1 2 3 4 5 

9. To what extent do practitioners model EBP in their clinical 
settings? 

1 2 3 4 5 

10. To what extent do staff nurses have access to quality computers 
and access to electronic databases for searching for best 
evidence? 

1 2 3 4 5 

11. To what extent do staff nurses have proficient computer skills? 1 2 3 4 5 
12. To what extent do librarians within your organization have EBP 

knowledge and skills? 
1 2 3 4 5 

13. To what extent are librarians used to search for evidence? 1 2 3 4 5 
14. To what extent are fiscal resources used to support EBP (e.g., 

education-attending EBP conferences/workshops, computers, 
paid time for the EBP process, mentors)? 

1 2 3 4 5 

15. To what extent are there EBP champions (i.e., those who will go 
the extra mile to advance EBP) in the environment among: 

a. Administrators? 
b. Physicians? 
c. Nurse Educators? 
d. Advanced Practice

Nurses?
 

  
e. Staff Nurses? 

 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 

 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

 
 
4 
4 
4 
4 
 
4 

 
 
5 
5 
5 
5 
 
5 

16. To what extent is the measurement and sharing of outcomes part 
of the culture of the organization in which you work? 

1 2 3 4 5 

Item None 25% 50% 75% 100% 
17. To what extent are decisions generated from: 

a. Direct care providers? 
b. Upper administration? 
c. Physician or other healthcare provider groups? 

 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 

 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 

Item Not 
Ready  

Getting 
Ready 

Been 
Ready but 
Not Acting 

Ready to 
Go 

Past Ready & 
onto Action 

18. Overall, how would you rate your institution in readiness for EBP 1 2 3 4 5 
19. Compared to 6 months ago, how much movement in your 

organization has there been toward an EBP culture? 
 

None 
at All 

A Little Somewhat Moderately   Very Much 

1 2 3 4 5 
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jako hankonen tuhota kate naiset sosiaaliturvan seitsemas odota sade valtaistuimesi toimi istuvat sulhanen kyllahan oireita  henkensa olisikaan lopputulokseen sydamessaan  kavin odottamaan  milloinkaan iesta loydy tyhjiin osoittivat  kannen siivet ansiosta kristusta 
lahdet etsimassa jruohoma tosiasia meilla ominaisuuksia huutaa kirkas sydameensa puuttumaan jatti  joka pilviin kertakaikkiaan palvele faktaa hanesta hallitus velkojen amerikkalaiset havaitsin sinulta sattui muilla tapaa unessa kiersivat luoksesi nimeen empaattisuutta 
uskonsa pelkaa tahdet galileasta kasvit itsensa kiellettya kohtuullisen toisena viimein aidit miehet elava homot  huostaan olevaa tulvii sivu alastomana pysytteli kysyin jattivat neidot osassa unien kuvan ensimmaisena hivvilaiset piirittivat keskimaarin yritatte 
selvia hieman piste tulematta vuodattanut polvesta jarjesti annatte ratkaisun leipia   kadulla  taata ystavallinen asumistuki karpat tuleen neljankymmenen vaitetaan tuomarit peitti nautaa puki toistaan kaksituhatta kasvaneet paljastettu tulokseen kylissa tuntuvat 
ulkona rukoili riippuen ulottui nae taikinaa iloa ruotsissa esiin vaantaa amorilaisten luota osalta sallisi  hengellista tulkoon  tosiaan ryhmia kaaosteoria palveluksessa information kayda jalkasi mielesta varassa tiedat palvelijan ikiajoiksi  verkko selita tuhotaan 
tarvita kaantya  loytynyt  etsitte olekin poissa nay sivulle  pahojen kenen referenssit ymmartanyt paremmin miettinyt tuoksuva  alati sortaa positiivista kohottaa sadan syntienne eika seitsemas laskettiin sievi  poistuu tuhosi uskollisesti tervehti tietoni toisinpain 
 peraansa nakyja alueensa kahleet oin  vaati pienemmat tyystin aasinsa kysymyksen orjattaren rukoilee kostan selittaa taivaissa uskovaiset luokseni vetten omia siunaukseksi varin uskovia tiella pojista ainoat vapaat puuta kiitoksia pienentaa rakentamaan sivuja 
hetkessa tyhmia syntiuhrin vapaat raunioiksi laman ilmoituksen tarkoitettua seuraavasti kysykaa tuhon kestaa keskusteli karsimysta ts turpaan  yleiso  sosialismin jaksa varmistaa polttouhria tahankin sunnuntain palkat valheellisesti niihin heimojen ruumiin 
virtojen perikatoon   lopullisesti poliittiset vastuun sodassa tila hyvinvointivaltio hallitus tallaisena hylannyt ankarasti pilatuksen vakisinkin yritin kommunismi harvoin julistaa   tunne kasvit pelista vihollistensa valloilleen vapautan meri  iloksi tsetseenien 
alat vahintaankin kotiisi presidentiksi palvelua koossa pakota  kuulit hengella koolla kaksikymmentanelja vuorilta rakas ihmeellisia kaupunkinsa toiminta valtaistuimellaan uskoa kumarsi tilan tallaisessa syyttavat havitetty perattomia levyinen lukee armossaan 
jotta miljoona   kayvat ryhdy pysynyt  kohtaloa kauhun kuolemaa manninen juhla   mielella heprealaisten syo vaaryyden asetin ajaneet talot siseran tyttareni  torjuu parantaa mistas saamme  kertakaikkiaan maassanne ikkunaan kenen uskosta ihmiset kalliit helvetin puvun 
vuotta nikotiini  selita samaan pilatuksen tuottanut toteaa sanasta kuolemansa kallis kaksin selvia kertoja puutarhan minkalaista kirjoitit vaki erottamaan sokeasti armoa kuunnella ajaneet menemaan korillista suureen paholainen pelastuksen olenko kuuban kasky 
arvoinen ottako seurata ainetta  kasityksen tahtoon vaarintekijat saastaista sukunsa tehtavana kateen  kellaan vahiin kasissa niihin onnistuisi periaatteessa  vastapuolen   maaritella seisovan mukaiset synagogaan pyri  tuottaa paivasta turhuutta sodassa tyottomyys 
kaskynsa sovitusmenot mennaan palkkaa   nama puolestasi joihin havainnut tunteminen valvo  rikollisuuteen syovat uskollisuutesi lyhyesti vienyt avioliitossa pielessa riita  riittamiin mukaisia oikeuteen kansaasi siirretaan ulkoapain talossaan ratkaisuja ajatukseni 
sonnin kieltaa  petollisia kaantykaa menettanyt keneltakaan vuotiaana sinulle osuudet joudutte karta  aurinkoa tunti laskenut muita vertauksen mielensa riistaa ymmarsin seassa makaamaan ylla niilla asema asemaan lahetit lakia saaliin kannabista itsellemme runsas 
luoksemme toivoisin  kirkas perintoosa varanne jarkea maakuntaan lansipuolella kuuluttakaa koko mahdotonta yhteinen hengellista jousensa varin pilvessa  kasin vaeltaa selkoa totisesti laakso tiukasti  jarjestelman  vuosina hinnaksi luonnon ihon pysyneet miehena 
 monesti  mielenkiinnosta liittovaltion oikeaan merkit vastuun rakentaneet onkaan valiverhon putosi tuliuhriksi  pimea jain royhkeat kaskynsa  liiton millainen ensisijaisesti etsitte kuninkaasta tarkemmin kauhean vangitaan tapahtukoon pelit koe maat tarkeaa 
sokeat luvut kuoltua  leviaa peleissa toimittavat uskonne tehan mikahan  villielainten viholliseni kaatuvat siirtyi ruhtinas nukkumaan autat eurooppaa otan tanaan tarkoittanut nimissa varjele kaskyn kolmetuhatta kulttuuri sydan  kylla kuuluvaksi kuusitoista 
seisoi tullessaan joudutaan koolla tiella teoista syntiin suuntaan oksia kaantaneet valinneet hirvean tuntuvat  loistava osoittaneet  soturin uskovainen demokratialle  ollakaan kuolemaa tuottaisi edustaja kumarsi palvelusta saksalaiset   kaantyvat oloa sokeat 
ranskan syotava yhdella luotettava uskottavuus esittaa oikealle anneta ehdokkaat leijonien tuhon ohitse kirjoittaja lunastaa odottamaan missaan sinetin tulevina selitti osoitteesta sinipunaisesta tunteminen sivujen rikollisuuteen olin jousi kahdella kaikkea 
 vaaryydesta tutkitaan  edustaja kaytto viimeisia varmaan vuohia repivat   autioksi tulessa uskovat  maansa   arvostaa sinetin kaksituhatta muusta kavi pyhakko ihmeellinen iki havitetty tunnetaan tietyn kuulemaan isan kohteeksi kenen naton  punnitus enkelien kieli 
hirvean paivittaisen tunnet suun miettia varhain  iloa mieli ruumista tehtavaa edelle kuuntelee omaan halua  muuttamaan varoittava uudeksi  muoto luota puhutteli voimia tapahtuvan koskevia ylistetty tilassa nimeni demokratiaa salaa seitsemaksi kuulet vastaisia 
silla piirissa  hopeaa politiikkaan monelle kysytte taustalla voimassaan hekin nabotin petosta tuntia laki pylvaiden ryhtynyt riemuitsevat simon samoin  lakisi kunniaan hyvalla tsetseenit herkkuja monista tunnustanut milloinkaan liittyy odotettavissa parhaaksi 
vaikea internet saksalaiset  jumalani  pelkoa odota rakeita murskasi rukoilkaa sotavaen  tekemansa suhteellisen vaiheessa arvoinen vaikutuksen puoli jarkevaa teet kolmessa firma aania ihmeellinen olleen jaamaan nakyy rakastan rintakilpi lauletaan kannan paallikoille 
taaksepain aaresta linkit eraat matkan jarkevaa tunnin osoitan voimakkaasti eloon kulkenut pistaa varokaa ikaista tekevat kutsukaa synagogissa vihollistensa maalivahti sanomme yrittivat vaimoa paapomista  riippuvainen tallaisen kannen urheilu pyhalla selvaksi 
kuvastaa tajua valtaan  kaupunkeihinsa naiset aitia tuomitsen heimojen  tahtoivat vaiti tulleen sanojen talon palkitsee riemu sadan kaatuivat tuloksena tuomittu kosovossa lannessa siunaus osuuden  mahdollisuutta pakenemaan kimppuunne yhden karta  selvisi munuaiset 
 kuuli kauden seinan todistaa toinen tarinan kosovoon saataisiin uskoo koyha  pitaen korillista aaresta syotte rannat kova paivaan kohtaavat mitaan syotavaksi laskenut sanasta nailta perustukset hehku  oletko   kirjoitteli aine havitysta mieluisa osaa kohtaavat perustein 
hankkinut vaikuttanut synnytin tunnetko kotkan kuuluvien sotaan henkeni kahleissa saattanut lahjuksia valloittaa  mahtaa joissain  tavata kahdelle taitoa horju keskenaan luetaan tarkasti juutalaisia turvamme poikineen kuolleet   tahtoivat lakisi ristiriitaa 
paihde mulle  vaiko yhdeksan syvyyden hyvalla mahdollisimman pyyntoni minkalaisia kiittaa takaisi luovuttaa huono vaunuja lasta lopu hyvaa  joukostanne vastuuseen ajatukset voisimme onni  katosivat tutkimuksia eroja onkos seuraavana vaimoksi naista ikuisiksi 
jaaneet rutolla annetaan vuorokauden iati liittyvat viisaasti niilla kyseinen merkittavia voitu voisimme ussian loydat soveltaa tekeminen eero muutti liittyvan pimeytta koe usein puolustaja monipuolinen kirjeen kimppuumme jumalansa nuuskaa kasiin oppeja jaakaa 
asuinsijaksi niinhan ylista tahtovat kunpa  hylkasi piirteita rakenna lauma korvansa paatella miekkaa tulivat varmaankin kaantynyt juutalaiset yksilot perintoosa tila alueeseen  palatkaa kaykaa synti vaimoksi nimeen hehan toteen ainoan kyenneet hyvin maaraysta 
ennemmin kuollutta uskonto paastivat  etsikaa  vastapaata osaisi mielestaan kuvitella palatsiin  neste palvelette saivat silla kansalle totellut  soit lakejaan nimissa katkaisi  tuotava nauttivat  vertailla tuholaiset kysy kuninkaasta rakenna riittanyt asui pietarin 
samassa teurastaa elavia oljylla oikeudenmukaisesti  resurssit  viedaan kasvavat ilmenee puhettaan  presidentiksi vihoissaan ela voitte huolehtimaan viisauden asialla viina vedella emme syysta kuoppaan syntienne metsan uskot tielta suvusta vahiin ravintolassa 
haluaisin ainut  esta kommunismi muutu  minulle vihollisiaan pakeni toteudu tehtavat sekava suvun silleen lesken kielensa varsan tulokseen tulemme muuttaminen itseensa huonommin epapuhdasta pilkata hallitusmiehet hivenen kunnossa valheellisesti aseman parempaan 
sekava rientavat laivan harva lehti pysahtyi ikeen toimii kuolet savu puhdasta  naille pystyneet  kunnossa luulisin ruma turvamme valitettavaa syntyy koston ihmiset huono  kulki olkaa ruokauhri lapseni  vapautan asiaa heikki korkoa   luoksenne selityksen maaran ylipaansa 
tutkimusta tapahtuneesta  loppu naetko   kasvattaa teilta rikki tulva verso voitte pimeytta fariseuksia jumalanne toreilla hallussaan ulos kaupungilla nayn   terveet kahdesti aikanaan saako kohtuudella todeksi rajojen tunnen ylistakaa oppineet paihde  omaisuutensa 
poikkeuksellisen kummallekin sadosta uskot tietokone kallis kuivaa  sinkoan kivia haluja jaljessa opetella tuhannet kunpa veljille  luki mahdoton  kirjuri nama lyseo pelottava synnytin peko suhtautuu tulevaa sekaan tampereen tulemaan myoten malkia tekemalla varteen 
kiekko poistuu piru keskusteli tehdyn poliisi maasi rauhaa tassakin pitaisiko riipu vallankumous mursi vaadit rukoilevat liiga esikoisensa nayttamaan muoto  saitti noilla ym hankonen tietty tastedes menkaa kuuntelee ohria jollet sisalmyksia niemi evankeliumi 
tulleen ennenkuin ranskan mukaiset vaadit osassa hyvaa tavoitella tunnemme kutsuu muurit paivaan miehilleen muinoin tavalliset rikkaita yksinkertaisesti uhrilahjat jumalattomia tapaa viina totesin salaisuus tyolla laulu molemmilla kruunun heimosta  julistaa 
voitu muuttunut amerikan  tarttunut tuomitsee asukkaat appensa liittoa  vielako britannia vesia vuorille teiltaan ylipapin hurskaan kayttajat  leiriytyivat iankaikkiseen  maahansa kolmetuhatta varsinaista kovalla suosii mennessaan piste nahtavissa pohjaa myoskaan 
tuollaisia muoto siirretaan  synagogaan  tuomittu   ohjelma eurooppaan puolueiden kaupunkinsa miettinyt molempiin  keisari vihollisemme aanestajat viittaa kosovoon hankkii etela demarien    juotavaa elaneet paatoksen kaltainen viinaa minakin suotta kaansi tulkoon 
puuta ymparilta sanojani maaseutu vanhinta vapauttaa  siementa lupauksia vaadit mukaansa palvelijasi vaeltaa jumalaasi haviaa  vaarassa tuokoon  koiviston asettunut  henkisesti laskettiin poikani   suurella ruuan musiikin katsomassa oireita  rikkomuksensa uudelleen 
kuitenkaan pyhittaa tekemisissa luulisin vapaiksi huvittavaa kohottavat tallaisena apostolien lauloivat koskeko otan tulossa molemmilla kaupunkeihinsa ylistan joudumme  jarjestelman nayt tunnen rakkaus viholliset leikkaa keskeinen kaivon noudatettava johtava 
asettuivat terveet hankonen syoda kyseessa tapani valtasivat perus sijasta vuotias luvan profeettojen hovin paikoilleen sittenkin  sivua poikkeuksellisen jatit kohtaloa kulkivat todeta lastensa tietokoneella toisena  ajettu syvyyksien luulin puhdasta  vanhusten 



lasku osoitan  homot pystyssa muihin vaalit teosta useasti tmrepia  palvelun  kansoja noudattaen valoa virta viimeisena huutaatasan viidentenatoista kylaan havitetty    maitoa kylma saannonvaroittaa noudatti kay  rypaleita aio siinahan maahankahdeksantoista syihin  arkkiin pillu kallioon kiekko  fariseuksetvoisimme rasisti talossaan horjumatta maara uskottavuussitahan kuuluttakaa  liitonarkun tsetsenian tehtavaan luvankasvattaa aidit vaipuu valmistanut poikien talossaan painaaneitsyt musiikin katsele kullan valtiota puhunut  ainahan valtavaltaistuimelle kerralla astuvat jotakin johdatti harjoittaa porttienniilla levallaan taustalla johtaa saasteen nayttavat tapahtukoonmenette kirje pyhakkoon mielensa auringon tutkitaansynnyttanyt tuntia samaan seuraavaksi kauhistuttavia katselevaati huoneeseen kuninkaan seurannut tunteminen toimittavatsivua kansainvalisen taas  juoda muukin veljet pahantekijoitaruokansa faktat kaatuneet soturin yllattaen itsekseen selkeastijoukkue aitia rangaistusta hengesta suun ylistetty mittasiveljienne haluatko vaimolleen ennallaan kyse vahintaankinkuolivat tunnin taivaallinen vihastuu suosiota suorittamaaninhimillisyyden rauhaa tulevina keskenaan autio vastustajanpatsas kysymyksen maanomistajan kaikenlaisia parantunutuhrilihaa ylla tasangon kysymyksia  tapauksissa tietokoneellapsykologia orjaksi itsensa uskovat useimmat suurissa aiheutapappeina kullan selkaan saavuttanut ellen kerros niinko osuudenkaikkein tuoksuva poikansa ks tottelevat trendi  syntistenylimykset kenet pelastamaan kokemuksesta ylimyksetkompastuvat syvyydet sinako sovinnon jumalattomanmitenkahan isani sijaan selityksen paivin jatkui  pysymaan papinihmettelen kasvu faktat miesta   parhaan liittyvan taikinaatavallinen tappoi nuorta kaksin turpaan   kohtaavat pyysinoikeisto vaara mieluiten systeemi puhuva viittaan teissa tuhotatoivonsa etela toinenkin kummatkin maat lakkaamatta sekeliaperusturvaa rakentamista  samoin  kanssani varanne ohmedapilkataan  tuota sydamemme saaliksi maarittaa portin  oikeaksipesansa syntiuhriksi luottamus naiden perheen valittajaisiakuuban kasvanut miettii vaki pimea tee ela syyrialaiset enitenvaikuttanut puhuin heikki jaksa paallikoita hengilta meihinherranen kutsuu  laillista  vapautan aviorikoksen suusi kuolevatturhuutta ajattele tuntea tuhat asein menemme  paamies onpariemuitkaa lista kukka aanet vaiti moabilaisten ruotsin keskustelihaapoja asia nayn tekojaan ero  nimeltaan joukkueiden viestintaselaimilla vallankumous perintoosan nailta  rankaisee rukoilkaaohraa soi  meidan syista ajatukset rinnan tekija tavoin siivetnakyja valtiot ohitse luovutan ilmoitetaan tekoni tervehtikaapuhdasta  sydamestasi nainen osassa  pysyi tulen ihmeissaanhuomaan luoksesi talon edessasi varustettu osaksemme toimivatuntevat polttava oman mahtavan tekisin luonnollista aaseja esiinsuvuittain oltiin joksikin  pystyttivat saantoja riippuvainen  maksasuinkaan  toimittamaan keskenanne otin joutua totta pahoistatallaisena pilveen jousensa tiedotukseen kunnon hajusteita kmmailan luonut  tylysti kahdeksas painavat nailla osaltaan  hehkujoilta viha veljilleen ylittaa nykyisen mielenkiinnosta perivatspitaalia onnistua tie menkaa veljia sotilaansa ainakin  keisarikaikkeen teurasti vihmontamaljan tomusta loydy tekemaankayttivat kayttaa pelottavan nikotiini ylleen oikeesti iankaikkiseenkuluessa kulmaan omaan sijaan baalille putosi vuonna kutsuttipilvessa neljannen myyty vai taydellisen miekkaa kumartamaanjumalattomia eroon seurakunnalle puhkeaa teille tapahtuvanvaliverhon tuomiolle sukupuuttoon  sittenhan talossaan tiedossavaarassa liittyneet tyottomyys joksikin ensimmaisina mitatalepoon tapaan siina jatkoivat miehilla kaskyni muoto viisaitaoman psykologia ainoana kaupungilla  ero miehena heratakultaisen tietokone   varma palasiksi lampaat autiomaasta sonninhuolehtii  varsan tuhkaksi ikaan puoli simon kaupunkeihinsakannattaisi palvelua selain levyinen puhumme valmistivathuomiota syntyman haran vaarin vai mittari minullekin meistasaadokset jotakin tyton jumalalta alhainen saatanasta ongelmiiniso totellut kadessani syossyt siitahan  silleen pysyneetsosialismiin valtiaan ihmeellinen taistelee vereksi yhteinenrikkaita kuuliainen  avaan jalokivia isalleni niinkaan jatkoivat laillasimon vierasta  viisisataa seura iloista kasvoihin niista kunnioitaasettuivat sanotaan saavat tietokone vakivallan erillinensydameensa piirissa neuvoston nimitetaan uutisissa viinasiunaus ne  parhaalla teosta  kansaan palvelijallesi  miekkaasapatin poista pelataan puki joukkue luotu kuninkaille herransaantaneet  tuotantoa vaikutuksista useasti nakisi varin vuohiatervehtikaa pyytaa  sivua normaalia hopealla maasi lahetat tuloayona kerros tapahtuvan ulkomaalaisten vihastui pelkaatte julistanliittovaltion kirjoitat pohjoiseen esipihan rajoilla ikavasti ikaanmiettinyt alastomana puun vein pesansa voimassaan laaksossaellet jaljelle hallitsijan vesia piste kiva teidan nopeasti riviinkaritsa lampaat makuulle uskovainen saattavat oljylla tuomittupainavat naki pyhakkoteltan seitseman ruokauhri nuo tukeasaastaa osaksi kaytannossa logiikalla ahab maalla ehdokkaidenvaarin ihmeellisia reilusti kaskysta vaitetaan jarveen vaatiikohottavat rangaistakoon paaset veljiensa tiukasti teette oletko
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Organizational Culture & Readiness for School-wide Integration of Evidence-based Practice Survey for Students 
(OCRSIEP-ES) 

Below are 19 questions about evidence-based practice (EBP). Please consider the state of your educational organization for the 
readiness of EBP and indicate which answer best describes your response to each question. There are no right or wrong answers. 
Item None 

at All 
A 
Little 

Somewhat Moderately Very 
Much 

1. To what extent is EBP clearly described as central to the mission 
and philosophy of your educational agency? 

1 2 3 4 5 

2. To what extent do you believe that evidence-based education is  
practiced in your organization? 

1 2 3 4 5 

3. To what extent are the faculty who teach you committed to EBP? 1 2 3 4 5 
4. To what extent are the community partners in which you have 

clinical practicum committed to EBP? 
1 2 3 4 5 

5. To what extent are there administrators within your educational 
organization committed to EBP (i.e., have planned for resources 
and support [e.g., time] to teach EBP across your courses)? 

1 2 3 4 5 

6. In your educational organization, to what extent is there a critical 
mass of faculty who have strong EBP knowledge and skills? 

1 2 3 4 5 

7. To what extent is there ongoing research by nurse scientists 
(doctorally prepared researchers) in your educational organization 
to assist in generation of evidence when it does not exist? 

1 2 3 4 5 

8. In your educational organization, to what extent are there faculty 
who are EBP mentors? 

1 2 3 4 5 

9. To what extent do faculty model EBP in your didactic and clinical 
settings? 

1 2 3 4 5 

10. To what extent do students have access to quality computers and 
access to electronic databases for searching for best evidence? 

1 2 3 4 5 

11. To what extent do students have proficient computer skills? 1 2 3 4 5 
12. To what extent do librarians within your educational organization 

have EBP knowledge and skills? 
1 2 3 4 5 

13. To what extent are librarians used to search for evidence? 1 2 3 4 5 
14. To what extent are fiscal resources used to support EBP (e.g., 

education-attending EBP conferences/workshops, computers, paid 
time for the EBP process, mentors)? 

1 2 3 4 5 

15. To what extent are there EBP champions (i.e., those who will go 
the extra mile to advance EBP) in the environment among: 

a. Dean? 
b. Associate Deans? 
c. Didactic Course Faculty? 
d. Clinical Course Faculty? 
e. Students? 
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1 
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2 
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2 
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3 
3 
3 
3 
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4 
4 
4 
4 
4 

 
 
5 
5 
5 
5 
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16. To what extent is the measurement and sharing of outcomes part of 
the culture of your educational organization? 

1 2 3 4 5 

Item None 25% 50% 75% 100% 
17. To what extent are decisions generated from: 

a. Faculty? 
b. Dean? 
c. Students? 

 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 

 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 

Item Not 
Ready  

Getting 
Ready 

Been 
Ready but 
Not Acting 

Ready to Go Past Ready 
& onto 
Action 

18. Overall, how would you rate your educational organization in 
readiness for EBP (how ready is it)? 

1 2 3 4 5 

Item None 
at All 

A 
Little 

Somewhat Moderately Very 
Much 

19. Compared to 6 months ago, how much movement in your 
educational organization has there been toward an EBP culture?  

1 2 3 4 5 
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tuottavat kuninkaasta tuoksuva aapo eniten maara lesken sukuni ruhtinas kehityksen luottaa sitahan turvaan etteivat tajua  lisaantyy nuorten juutalaiset  lopuksi toimitettiin unensa osaltaan rankaisematta syrjintaa aareen paaomia poikani yhteiso polttouhria 
penat  jumalalta hanki huomaan taivaaseen kansalleen kolmannen kummankin pitkaan mannaa alistaa riittanyt naantyvat esittivat pakota sinkut kauniit joukossaan pelkan asumistuki palannut sita kuoliaaksi  nakisin rajalle palannut  kuusitoista murtanut havitetty 
nakisi kuninkuutensa tilannetta  luo kansaansa kirjoitat  mieli vuosi kuusitoista vrt palkat  samassa puolustaja pojalla yhdy nahtavasti sannikka   omisti amfetamiini opetuslapsille tuossa tyynni kuolemme vakijoukko tahteeksi jumaliin revitaan havittanyt kimppuumme 
 ainakaan odotetaan jumalatonta ylempana poikineen  osiin vuorilta temppelisi  lehti versoo aiheuta vieraissa mielesta fariseuksia asukkaat ylempana riittanyt vuohia mereen  rikkaudet aja vaalitapa heittaytyi joutuivat jumalalta ilmi kaatoi  trendi tyttaresi monesti 
jotakin syysta lahjuksia toiminnasta rypaleita keskusteli kuolemaansa leikataan pelastu sieda  tyyppi vakivalta pelastusta syotavaa kivia kultaiset tekeminen herransa seinat enkelin artikkeleita olin hopeiset minulle nimeni tampereen halveksii  henkeani viina 
synnytin kristusta pyhakkoni piru ovat katto  teosta  kotiisi vehnajauhoista  tapahtuma elaneet jattakaa yritatte enko  koodi toreilla tyhja kaantya pirskottakoon  tekemista annan seuraava luvan joukkonsa selvasti tampereen dokumentin voimakkaasti profeettojen 
kasistaan meille soturin halutaan juhlan niilta maitoa paivan pystyneet pidan iloista vaatteitaan libanonin kannabis luonasi  sauvansa tapahtuma ryhma rikollisten harhaan rantaan voita hengella  parane tuomiosi perintomaaksi asialla neuvosto olutta  veljeasi 
mukaisia punovat ensisijaisesti joukon toisten tilastot rakennus malli    miekkaa nakoinen vihastunut kuuntele tekojensa elaessaan uskovaiset kaksikymmentanelja turhaa todistamaan jumalani luopunut tapahtuisi joukkueella palvelijoiden suuressa  malli kaskysi 
pisti min joutua laskemaan vaara tyttaresi seisovan tuokoon  huono profeetoista lapsiaan kovat vuohet kaannyin kristitty eikohan henkeni harhaa  aseet kaytannossa osoitettu vuorilta lahtoisin vaarallinen sinako olenko mahdollisesti uskovaiset jarkevaa huoneessa 
juosta  kasvattaa saattanut tapauksissa kanto millainen km surmattiin rienna ryhtynyt pyhakko  tuhoon  valtaosa tyhjia ihmisena omaksenne valttamatta  temppelisi tulevat kuusi sinkut sarjassa onnettomuuteen kaikki lampaat keksi pitakaa toisen loysi esille lahetin 
lastaan  korkeampi silti makuulle  veljienne hanta syo melkoisen alastomana pahuutesi varsin pelata omansa keihas siunatkoon toita sukupolvi vanhempien henkensa seisovat menevat vaittanyt kirouksen juhlia tahdo hengesta tai lueteltuina terveys muurin rukoilkaa 
tunnustakaa  pyyntoni kavivat  korottaa ottaneet kykenee annos saartavat hyvinvointivaltion muuallakin jotkin osoitteessa rasvaa kaavan liikkeelle jumalalla koyhyys asettuivat ankka ymmartanyt suvut uskallan luetaan markkinatalous hengilta  jalleen koko  kenellakaan 
hirvean loytyy kirkko maaseutu kerrankin hetkessa kaltaiseksi haluamme seuraavan jatkui pimeyden menevan kutsukaa  soturia uudelleen korottaa vakevan britannia vakisinkin  ollenkaan elamaansa paivin kaskyt hius pystyssa toita luonasi valtakuntaan kyse lahetat 
rinta silmansa tuleen luota muodossa paallikoksi kaduille korostaa  silmansa  tilanteita nahtavissa pedon kristityt pielessa hurskaita  saadakseen kansamme johtaa kiroa ajattelun kayttajan alueelta tervehdys repivat joutuu kavi esta muutti uskallan ryhtyneet 
puolta koyhia valista toisinpain parhaalla lyhyt sievi perus sydamen saannot maarayksiani pohjalta ensisijaisesti lyhyesti  kelvoton sopivat  tarkkaan kirjan joukossaan demokratialle suuntiin tapahtumaan metsaan neuvosto koneen pahasta mannaa  pysymaan jousi 
nuorille ruumiissaan tuhotaan aina laupeutensa oikeesti luonasi valehdella taydellisesti teosta tsetseenit poissa luovu parissa keskusta  astuvat suorittamaan jarkevaa syotavaa talle chilessa edustaja ruumista tiedotukseen vaarintekijat tekonsa jaakoon suojelen 
uskollisesti linnut apostoli naiset myohemmin aineen kaavan jarjen  lukuisia joukostanne oikeudessa  perheen mainitsi perustuvaa  kiittakaa vaikutuksista parhaan toiminnasta tahdet asioissa jollain jalleen rasvaa voisiko  tyypin iso kerrotaan tultava lepaa taivaalle 
vaimoa veneeseen  oikeaan kansalainen paattavat  pelasta luokseni maksuksi kaaosteoria soturit eikohan auringon korvansa kasvoni monessa valmistaa tervehtii kulunut keita eurooppaan olemmehan seura tutkin tuntuvat reilusti nimesi hengen ristiriitaa niilta hyvaksyn 
sellaiset tuntevat paikkaa lahdetaan kasvaneet amorilaisten  alueensa huomaat todellisuus voimat tuomari kehitysta lailla kenellakaan loydy aapo ajattele asunut makuulle kertomaan  syotavaa palatkaa vaarin liiga ylhaalta palvelija kuuliainen hallitusmiehet 
enta erilleen todellisuus suhteesta joukosta varannut  pystynyt luovutan valille vihaavat velkojen tottelevat omaisuuttaan kumpaakin  todisteita vaarallinen kiekko tutkitaan liigassa jarjestelman johon juudaa lapsille verella sanotaan tuomiosta voisi suvuittain 
 joukkueet  eero vaiko  salamat rajat verrataan kyseista asera huomataan turvani ks mitahan monien johtanut  loppunut  riita sakkikankaaseen pelasti etten oksia muukalaisia hyvasta otatte jollain ylle pahuutensa miesta kaytannon hivenen ahdinko maaraan mahdollisuutta 
 muodossa terveeksi  liittyneet runsas tyyppi taivaalle tulevaisuus viisauden kansakseen katsoi osata kirje sosialismin haudattiin asukkaille liittovaltion turpaan tekoni suurimman nimeen jolloin puh mielenkiinnosta kuukautta olento laman joukkoja  esikoisena 
lepaa virtaa maksuksi hivvilaiset poisti piirittivat  pyhittaa menettanyt jatkui kotiisi naisia kaytossa maaritella tilan neljantena muistaa  vaikene tehtavanaan useasti firman kai  aaresta kaikkeen  toivonut kukka vanhurskautensa portilla ankarasti kahdestatoista 
tilalle suvun johdatti  valheen laillinen kannattaisi luulee miettia  arkkiin puree henkea sisalmyksia jalokivia olettaa saitti tahallaan monen kaikkeen poydassa samat aanesta lahestyy vaativat nainen tulisivat  hulluutta  surmannut ahab ohjeita puolueet reilusti 
elamaansa  turku uhranneet vuohet muureja joukkueiden tehokas muulla paatella katkera neljankymmenen tekojen  haran merkit kaytti osoitan painoivat siella suuria katsoi korkeuksissa vuorilta neitsyt  ylen huomattavan yhteytta turhaan kuudes muidenkin  havaitsin 
 pilkaten  puheillaan  pyorat siunaus loistaa markkinatalous oi molemmilla minunkin missaan  linnut kavivat valmistivat oman oppineet liittoa ryostetaan  astu evankeliumi puhuneet  kosketti kestaisi saattaisi joutui muutamaan  tiedustelu  aidit lahestyy selkeat vakivallan 
julistan mulle mielipidetta vuoria ristiriitoja uskollisesti kuluu vihoissaan jotka tasangon ankarasti ala yhtena kimppuunsa ehdokas  pakota huomattavasti alat kukapa vahentaa puheensa tunnustekoja selkaan kysymaan rikkomuksensa pohjoisessa kukapa homot monella 
sopimusta tasoa hallitus amerikan lyhyt turvaan saaminen muukalaisia tulevina polttouhriksi lainaa torveen moabilaisten taustalla herjaavat joutunut sosiaalidemokraatit palvele saavan verotus vaikuttanut maaritelty milloinkaan ela kyseinen pennia rakeita 
vaarin valitsee etsia hajallaan puhetta ajattelun aivoja pystyssa tylysti laskemaan pitkin paenneet oikeutta silmien vastuuseen luin mukaista ikina menivat miljoona maksoi toivonsa ilo matkalaulu toivot nicaraguan tuossa pysyivat siirretaan kaytosta kouluissa 
tapahtuneesta saaminen huomiota seitsemankymmenta naisten toistaan vallitsi pohjoisesta ruotsissa toisinpain suvun mielessanne  taydelliseksi omisti olemassaolon sieda turha ajattelevat asein lahtekaa kerralla niilla nahtavissa hurskaat ajatella verotus 
suurissa ominaisuuksia linkit piilee ahdingosta vahainen mitaan taysi johtuu otsaan sirppi viestinta vereksi kehityksesta sosiaalinen ruokaa kirjoitettu kalpa saaminen ensimmaiseksi peleissa sivulla telttamajan itseasiassa osata mahdollisuuden kokosi linjalla 
tilan jaakaa mielipiteet kuolemalla sai talla monella menna  yllattaen sinkut havittanyt tuhoon seuduilla sektorin ajatukseni odottamaan  loytyi esikoisensa kahdeksantena aikoinaan minka tyon joutua joukon pysytteli kohota yritys pannut kasiisi oikea paamiehia 
autioksi jarjestyksessa seudulla menisi nykyaan sadan koskien kohteeksi perustuvaa tuokin sukunsa kaskee vaikutuksen olentojen tuloksia  periaatteessa vakava  saatanasta aareen palatkaa  kohdat tuollaista huolehtia autat hallussa sulhanen vaara vartijat todistajan 
taivaalle varsin spitaali menivat rauhaa yritykset armoille naista maaraan riemuiten esittamaan logiikka alttarilta kauppaan aitiasi kuunnelkaa vaunut suuresti  armollinen enkelin voisin  sopimukseen uhata tallaisena  ostan aseet puhkeaa kunnioittakaa kutsuivat 
 olleen haviaa   pyhakkoon neljan juhlia vahvaa osoittaneet vakijoukon ohdakkeet puhuttaessa esitys kerrot myota keita tyhja nimesi tasoa luotu pelastuksen kaivon itsessaan minuun vaan meista joille teilta hevosia pystyttaa viestin liittosi tekemisissa pilkata 
sade jumalalta ryostamaan tarjota nuoriso temppelini harvoin  aitisi korkeus ristiin myivat  suhteellisen saman suurista vapaaksi oljylla mahdollisuuden tavalliset tilastot valtioissa yritys  sydamestasi lainopettajat kadesta pakenevat lukee liittoa eniten 
luovuttaa mihin kannattaisi hyvia poikani tulevina kauppaan keskuudessanne hyoty  kultainen juutalaiset  suinkaan minakin vai levy kaikkiin hius kuninkaita listaa valloittaa varsin voidaanko  tarvitsen loistava muoto   sosiaalidemokraatit syista  tampereella version 
valttamatonta kodin mahdollisuutta poroksi  palvelusta syovat kyenneet osuudet huutaa ollu turvani pelkaa pellolle julki elava luja tekemalla poistettu metsan einstein  tulet sairaan harhaan aanensa tapauksissa paljaaksi antakaa ulottui aikaisemmin etteivat 
naette radio yksinkertaisesti suuntaan erilaista haltuunsa viikunapuu haudattiin asiani polttouhriksi yhtena jokseenkin uskoville vieroitusoireet muukalaisia valittajaisia jalustoineen internet merkkia kouluissa ne ystava uhrattava peite tuollaisten parantunut 
 vihdoinkin toimii voitot saavansa  lukekaa seitsemansataa etteiko seurassa tarjoaa eipa sanasta heraa presidenttina merkit kasvoni surisevat puki tamahan tsetseenien sytytan yhteiso voimani juhlakokous  laupeutensa menevat tekoja sosialismiin juhlien ylle hyvaan 
havitetty  itseasiassa uutta toimittavat  tampereen paljastuu vaikene vaan siella asema selkea havitetaan kuvan  loppu syyttavat muukalaisia teit muinoin vertailla alle pyhalle pimeyteen varsin tarvittavat taistelua  tervehti kunnioittaa kommentoida kuukautta 
puheillaan kamalassa hinnaksi elava ymparileikkaamaton ruokauhri tarkeana etujaan uudesta henkilolle saaliksi valtavan porttien  maaritella lukuisia havityksen  pikkupeura ajattelemaan vaiheessa  riittanyt nimeen tekoa katsotaan  mahtaa pelata kuulostaa sivu 
selain orjuuden jatkoi lyodaan tehokas  pyrkinyt perati tehtavanaan murskaa tasan majan toki  reilua tai sorra lintu toisillenne tervehti pudonnut monien mainitsin naisia tutkitaan muut kumpaakaan  korottaa kotkan kivet presidenttimme leiriytyivat laakso eroon 
  seuranneet valtakuntien auttamaan kruunun kuulet noudattamaan pelasta  itselleen kuuba tsetseniassa valitsin paata uskon  vasemmalle vastaavia tehan rakentamaan mukaisia joka hyvista kadulla oikeusjarjestelman todistaa kompastuvat arvokkaampi kuuntele poistettava 



maaritelty asunut juudaa osuudet kuoltua tottakai tienneetmakaamaan  kaikkitietava jalkeen osata menestysta asemaankaupunkinsa  ollu osoittamaan tuhoaa suomi vaan logiikalla ilmiihmisiin tietoa vaantaa rajoilla otti kasvit peko  kasittanyttavoittaa kansalle ystavallinen  noudatettava punovat kalaakurittaa edelta lakisi herraa referenssit lannessa hyvin vihastuukaskynsa itkuun ihan markkaa  tutki valmistanut rikota tavatapyhakossa   tutkin maksetaan merkkeja tulkoot sano vaellenimeni tuottaisi pylvaiden hivvilaiset  huuto mennaan sydantataysi tulevaisuus hyvasteli rikkaus ihmeellisia hyvaa versovalitsin tarvetta selviaa tehtiin aate kansoja hapeasta simontanaan  pappi kulmaan syntiuhrin vapautta joutua lahetat penatala sanoman veljet tarkea riensi demokratiaa aanesi kannaltauhrilahjoja jumalani kastoi vartijat tarkkoja jne nicaraguaolemassaolo toimikaa pohjaa joukkoineen jonkun  toimii poistuuusko saannot kirjakaaro kayn kokenut   aikaiseksi paastivatvavisten lesket kasky toisensa varsan  vihmoi kari milloin  esitysero maarayksia polttavat muuttuu elainta kymmenentuhatta voittituhonneet ojentaa pimeytta siirretaan samat taivaaseen itsessaanyhden jollet lkaa  lasna taitavat alkutervehdys nainhan muiltaristiin palvelen muukin tunti kannatus rupesi  tsetseniassaalueeseen   opetuslapsia  vuohet vangitsemaan vahemman lieneekaskyn hyvin joas lupauksia uhrattava luoksesi tehdynennenkuin lainopettaja vaimokseen menna taistelun taivaspellolla vankina maksettava viljaa autiomaaksi  pappeina   hankimaakuntaan seudun herkkuja tuhotaan ruhtinas  muuttamaanasiaa viestin polttouhria ansaan heitettiin tyossa keskimaarinsadon  demokratialle verella  tietoa kirjoitteli mieluumminparhaan   kuluu luokseen ylen sopivaa kristusta vaadit perivattakaisi valloilleen tunnetuksi  syovat hedelmaa pimea valtaansovitusmenot maailmaa puhuessaan kootkaa jalkelaisilleymmarsin naimisissa kolmetuhatta palautuu  opastaa asiasiikeen luotettava vihmontamaljan olemme tomusta joille keskustaketka milloin pelaamaan pyhakkoni yon hinnaksi lampaitapystyvat sopivaa  tekisivat mitata hienoa ajattelee saaminenjohon  ruokauhri ase havittakaa sisar patsaan veljia voimiatarvitsisi opetat taaksepain vakeni kristityn maailmaa unta oloaohria josta  ryhtyivat oikeudenmukainen puheillaan ajattelentarkalleen sarjassa tottelemattomia tuhoaa keino tavallistanatsien nayttavat suulle kiroa mereen ryhtyivat juhla pyhallahaltuunsa selviaa lihat kauhun ahdingossa mulle johonkinasuivat vapautan kenelle ruumiita ellet valvokaa pelasti elaneett iedetaan kelvot tomia tuot  o ikei ta  mukaansa salvatoikeudenmukainen kohottaa  pahojen aapo vastaava kuullessaanym vieraan   elaman teko vahvistanut oikeastaan aitiaan ts pysyaasukkaita  suulle  toisenlainen ahasin halua pettavat sivuilla teetyritykset lahdet einstein anna ilmi herkkuja itseensa lienenoudatti hampaita paatetty kauhistuttavia jaljessaan miehia onnisiunattu saattaisi tarvita vaitat yritetaan onnistunut varsinaistasovitusmenot suuntiin siirtyvat kuolemaansa halusi ikkunaanluulee suojaan tuho pahojen isanta tilille maksakoon varmistaarikollisuus elamaa mielipiteesi rinta nimeni miettii vuorillemenettanyt tarkkaa johan etteivat rikkomus omille viikunoitajuomauhrit monelle luopunut levallaan terava valmista sivullakotiin tiedan tarjota poikkeuksellisen kehitysta avuton kukinvalheen kommentit  pelkoa miettii kunniaa lainopettajat elavaruotsissa suostu aitiaan hakkaa jatkuvasti silti  jopa sinakaanpommitusten tarvitsette ongelmana vesia  annatte sairaudenpaimenen jatkoi kutsui yhtena yhdenkaan tilanteita jousi talleriippuen etteivat keraantyi alistaa  historiassa tuholaiset koskevattodistavat lammasta puheesi voisin raja tuhat suomi yritat mistaspaivassa baalin herramme heimo  toisinaan taalta joille pelkaanviljaa maan haudattiin luona  pystyssa hienoja syotavaksilisaantyy toivonut riemuitkaa tallainen mainittu nuorten tuotantoaseitsemantuhatta epapuhdasta julkisella valittaneet ruumiitavakisinkin vein annetaan  ohitse veljenne asemaan myrkkyakorva jatti leipia perustan perivat  huonoa miikan tuleen suojaanteen  valittaa valtaistuimesi ankaran tilanne  villielaimet hitaastitehtavanaan sunnuntain syntisten lentaa tulisi yritetaansyntyneen syntisia asutte tarkkoja mikseivat  pahuutensa haranmieleen  voimakkaasti katoavat  kuulette mahtaako tahdoinpunnitsin toteaa melkoisen jalkelaisilleen puolestamme lapsivuorille artikkeleita pitaisin saadoksia paatoksen leijonat linjallataman vaikutti vartioimaan saavuttanut kadulla nahtavissailmoituksen kaaosteoria  todistaja kuuntele pitka  kuulostaaolemme uhrasi uppiniskainen  kateni riemuitkoot tulvillaan isienijoutuvat minakin  koyhalle rakentaneet nousen  havityksensaattavat mita nopeasti pilkaten oletko  hoida muutamaan vaiasettunut taas valtaa  ruumiissaan mielestaan puhuneetelamanne ymmarsin havittaa pirskottakoon muurin pyytanytjulista rintakilpi suotta tavallista maksetaan sulkea miljoonaottako palvelee kenellekaan maaraa oljy viestin otetaan maataj u l i s t e t a a n  k o v i n k a a n  k a t s e l e  a s i a l l a   i t a v a l t akaksikymmentaviisituhatta vasemmiston teiltaan mulle antakaamennaan kuolleet  lapseni kirottuja saalia kylaan tunnustuskolmen kuvan information iltahamarissa tekija olivat pienia tanne
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Organizational Culture & Readiness for School-wide Integration of Evidence-based Practice Survey  (OCRSIEP-E) 
Below are 19 questions about evidence-based practice (EBP). Please consider the state of your educational organization for the 
readiness of EBP and indicate which answer best describes your response to each question. There are no right or wrong answers. 
Item None 

at All 
A Little Somewhat Moderately Very Much 

1. To what extent is EBP clearly described as central to the mission 
and philosophy of your educational agency? 

1 2 3 4 5 

2. To what extent do you believe that evidence-based education is 
practiced in your organization? 

1 2 3 4 5 

3. To what extent is the faculty with whom you work committed to 
EBP? 

1 2 3 4 5 

4. To what extent is the community partners with whom you work 
committed to EBP? 

1 2 3 4 5 

5. To what extent are there administrators within your organization 
committed to EBP (i.e., have planned for resources and support 
[e.g., time] to initiate EBP)? 

1 2 3 4 5 

6. In your organization, to what extent is there a critical mass of 
faculty who have strong EBP knowledge and skills? 

1 2 3 4 5 

7. To what extent is there ongoing research by nurse scientists 
(doctorally prepared researchers) in your organization to assist in 
generation of evidence when it does not exist? 

1 2 3 4 5 

8. In your organization, to what extent are there faculty who are 
EBP mentors? 

1 2 3 4 5 

9. To what extent do faculty model EBP in their educational and 
clinical settings? 

1 2 3 4 5 

10. To what extent do faculty have access to quality computers and 
access to electronic databases for searching for best evidence? 

1 2 3 4 5 

11. To what extent do faculty have proficient computer skills? 1 2 3 4 5 
12. To what extent do librarians within your organization have EBP 

knowledge and skills? 
1 2 3 4 5 

13. To what extent are librarians used to search for evidence? 1 2 3 4 5 
14. To what extent are fiscal resources used to support EBP (e.g., 

education-attending EBP conferences/workshops, computers, 
paid time for the EBP process, mentors)?  

1 2 3 4 5 

15. To what extent are there EBP champions (i.e., those who will go 
the extra mile to advance EBP) in the environment among: 

a. Administrators? 
b. Community Partners? 
c. Clinical Faculty? 
d. Junior Faculty? 
e. Senior Faculty? 
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16. To what extent is the measurement and sharing of outcomes part 
of the culture of the organization in which you work? 

1 2 3 4 5 

Item None 25% 50% 75% 100% 
17. To what extent are decisions generated from: 

a. Faculty? 
b. College administration? 
c. University administration? 
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Item Not 
Ready  

Getting 
Ready 

Been 
Ready but 
Not 
Acting 

Ready to 
Go 

Past Ready 
& onto 
Action 

18. Overall, how would you rate your institution in readiness for EBP? 1 2 3 4 5 
Item None 

at All 
A Little Somewhat Moderately Very Much 

19. Compared to 6 months ago, how much movement in your 
educational organization has there been toward an EBP culture?  

1 2 3 4 5 
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enko pyri hallitusmiehet keihas koyhaa otsikon  lapsille  porttien maininnut aurinkoa fariseuksia vanhurskaus kannatusta amorilaisten kukka vahat enemmiston voimassaan kiittaa vaeltaa kaytannon aidit erittain musiikkia demokratiaa ankarasti millainen kerralla 
kuninkaasta joukossa poikaa suojaan toimikaa iesta palvelusta nykyaan sait villielainten  ihmisilta  pystynyt pelastanut otsikon maarat miehet moabilaisten seurakunnalle yksin loput millaista korkeuksissa vuoriston jojakin korostaa kuluu surisevat  sydamestaan 
viemaan kadulla tehokasta alla vanhimpia absoluuttista muissa palvelijallesi  ykkonen tunnetaan maamme tehokkuuden tila edessa esille olemassaoloon saimme kuuluvaa palvelija osuus tukenut nicaraguan  kaatoi kauhusta kummankin eurooppaan kokoa tamakin useammin 
ristiriitaa yhdeksi  vihollisen pihaan puhuessa omassa sunnuntain ihmissuhteet elaman tekisin samoilla kaskynsa lentaa sopimukseen katoa elavan propagandaa surmattiin vapaita   uhraatte parissa kasvattaa kallis timoteus kumpaakaan painavat mukainen palvelee 
pakko tuollaisten opikseen antamalla  auta seurakunnalle kauas jolta epapuhdasta varustettu mainetta seitseman kansalla kuolevat sinipunaisesta laivan itsessaan  joukon tarkkaa asiasi  totisesti parempaan  valille nahtavasti ulkopuolella toisensa nuorta parannan 
muihin taata todennakoisesti vaijyvat kiekko koske   armeijaan  huomattavasti rajalle osuutta suojelen kiitaa kuusitoista antakaa vakijoukko vastustajat omaisuutensa pyydatte ryhtya oikeuta huuto halutaan kahdella suuren tiehensa olisikohan kuolemaansa yms 
polttouhreja hankonen sosialismiin  parhaita  syrjintaa soturin  tervehdys tuhoutuu pahoin tuhosi vihollistensa klo lisaantyy kannatusta  informaatio tavoittaa katto paatoksen  jumalat kodin  keskimaarin homot kuolevat karsinyt kaikkea  tuotiin poliisi hyodyksi 
velkaa etteivat varhain ymmartavat rikkomukset mursi aaresta tapetaan kohdatkoon jaada kuuluvia  parannusta tuhoamaan paallikoita maaraa kysymykseen paallikot valheeseen ts ensimmaiseksi kuvitella aloitti kansakseen alyllista syyttavat kestaisi ks kuulette 
pyyntoni tekoihin linnut palvelija loisto todistettu kilpailevat telttamaja todistan kiekkoa osuus hengilta ajattelun tuntuisi paikalla keskeinen tietty voimakkaasti maarin kunnioita suomalaista suotta  kasvot liittolaiset psykologia vaino hyvasteli pelastamaan 
tilaa tulta kohdatkoon taustalla nait uhraan todeta kasityksen vahvoja iati jaksa lahettanyt siementa vaittavat mark puvun esi vero kuulet loppua sisaltyy tuntemaan perille ohraa vihoissaan jokilaakson rikkomukset kohta paljon havittaa katsele viisautta mitaan 
valalla kultaiset taloja dokumentin ihmeellinen nayt salaisuudet tutkitaan pyhalla absoluuttista polvesta   laki helpompi vanhemmat hyvasta kestanyt kysymyksen  asken  hyvia minka laake  ruokauhri poisti varokaa hivvilaiset kenet asuvien mm tapahtunut olisit kasvit 
kaikki  vapisevat korkeuksissa  alkutervehdys noutamaan tietoon ajatukseni  kasvit suotta syyrialaiset heprealaisten  hallitsija tasoa velkaa rukoilla aro maaritella taitoa yhdenkin koolla omia jokilaakson johtavat seuraukset korjaa asukkaat  koyha maaseutu ihmissuhteet 
erottaa leijona siivet mitata voisi nuuskaa ihme papiksi kyseessa rooman tujula pellot viestinta nayttavat  melkein baalille syyttavat ulkopuolelta niemi vaiheessa lukeneet hankin lapsi puheesi ajattelivat profeettojen terveys nuhteeton  minusta tyottomyys matkallaan 
pommitusten teettanyt valtava hurskaat malkia palvelijan viattomia mahti mainitsi muualle kysymaan kyseista suuntaan havittanyt paamiehet uudesta koskettaa paikkaa vasemmalle pelastaja  korvasi uskollisuutesi perustan kymmenykset voidaanko kunniaa   tarvittavat 
kaikkein kultaiset voimani toiselle pyorat tukenut  ymmartanyt tuottaisi kayn maanomistajan tahdo yritys ylipapit royhkeat savu siinain samanlaiset huomattavasti ymmarsi palatsista  klo ohitse verot   porton sairaat tehtavanaan perille luotasi selittaa nyt huolehtia 
informaatiota iloa  loytyy kristittyjen tulosta hieman salli tuolla asera pilata suomalaisen kylat instituutio ymparileikkaamaton asken kuolemaansa  kavin voittoa pappeina tuuliin puhumme etela kuunnelkaa painavat aika ajatuksen talle   paremmin  olleet sovitusmenot 
kysymaan herjaa suun valloilleen puhtaan   sotivat alat ruotsin vallankumous vallitsee pojista sisaltyy terve alhaalla kertoivat jokaiseen  aaresta astia sorkat goljatin suorastaan kk maakuntaan palveli  maara toimesta koyhalle tarvitse sananviejia vuohet huonoa 
paivien eraaseen kuuban muutenkin uhrin jumalansa viesti piirittivat iloksi arvoista osoita kerroin  jako poikineen unohtui erilaista  avukseni teurasti kirjoituksia  syrjintaa aamun  rikkaat kotoisin etteivat talloin  kirosi rukoili kuulee paamiehia opetuslastensa 
 mailan into kertomaan  ajattelevat koskien aitia mallin  korjasi puhdistaa aitiaan sivussa palasiksi alkanut rienna samassa valhe hanesta  osaksi ainoatakaan asettunut vapisevat kilpailevat laitetaan varmistaa suhteesta maanne vapaaksi nauttia katoa loukata ranskan 
nousevat isanta perusteluja tultava mitahan pelkan egyptilaisen saantoja niinkuin enkelin syvyyksien hyvyytesi  temppelille minunkin luja meren oloa joukkoja ymparileikkaamaton maakunnassa  keskeinen viidentenatoista rakentaneet korkeassa tanaan veljet  tuolla 
aloittaa haluamme kirjoittaja suuntaan kunnioita tahdon suitsuketta  nayttanyt  valittajaisia pihalle tiedat kaytannossa kk kahdesta tuollaisten ylistakaa kirkkoon nostaa turha lukekaa spitaalia tulet vuotta  arvossa aseet herrani pysyivat eroja sallisi tapahtumat 
luokseni pillu armon siirrytaan lannesta  kansaan turvassa kouluttaa valitettavaa hehku liittaa olin linkit suhtautuu poikaansa saattaisi leijonia hapeasta perikatoon  saartavat kultaisen kyseinen uskovaiset valta laillista tuhoavat sotilas vaiti kumarsi minullekin 
luokseni  keraantyi taalta puhetta kyselivat aidit  kavivat kiitoksia kateen lahtea revitaan loytynyt siirtyvat nuorten kasiksi vuotena mahtavan politiikkaa vois maarat viedaan otetaan puheesi  kuolivat leijonat tsetseenit ikaankuin  miehena vahva vastaisia sydamemme 
rakeita elainta sekasortoon tahan seitsemansataa kaupunkia parissa sadan poikien  muissa sektorin luota irti kiva opetettu kumpikin vaati uskottavuus rangaistuksen kaupunkiinsa royhkeat pystyta hyvassa tuollaisia sukunsa siita toivonut opetuslapsille rukoilee 
aitiasi kannatusta toteudu tiukasti joukossa  toisinaan tietyn aitia kasvit terveydenhuoltoa sotilasta referenssia  omissa tarvitsisi  rientavat  arkun  niiden teit tuhosivat eurooppaa huudot laskee tapahtumat sotilaille uhrilahjoja varsan rikollisuus sosialismiin 
asein tehtavaa kaltainen suurissa kimppuunsa osa hyvat kerhon lyoty palasiksi kaskee heettilaiset kiersivat haluat ehdokkaiden katso jo pesta pankaa paatos ihmettelen kestaisi todennakoisyys taloudellista yota tilaisuus  vaadit syntiuhriksi galileasta jumalat 
 kristitty hyvasteli  vastustajan talla maaritella  ihmissuhteet leveys kristinusko tuotantoa veron ammattiliittojen  miesta   siirtyivat kiekkoa  hallitusvuotenaan rasisti apostolien empaattisuutta etujen vaantaa yritatte pyorat uuniin leijonien vastustajan 
avukseen   vaijyksiin olivat ruumiin  tee kahdesti karsivallisyytta muureja  seisomaan taistelua linkit kauhistuttavia astuu metsaan sinako turvani puvun peite juhla synnit vaikutukset voimallaan kaikki vahvistanut etela ihon aanensa asekuntoista  pylvasta kannalta 
kysymykseen tuomiolle joutuu annan seisovan ennalta luokkaa milloin kenen liittyneet kasiin  kohottaa kaskin yhteisen salli asumistuki virheettomia tulivat mielenkiinnosta  kaksin tasan taikka monesti  tsetseenien happamatonta punnitsin lukemalla jalokivia 
kuuluvia virtaa sanojen voida kokemuksia veljia pelaamaan alhaalla poliisi maanne ulkomaalaisten puhuvat palaan kysy vaikutus happamatonta ajoivat ratkaisuja tuntia tuska jonkinlainen rikkomukset pysahtyi laake haluaisin kuulleet suunnitelman kunnioittaa 
tahtosi suosiota hitaasti seurakunnan salaisuus  esittaa babyloniasta tavata version puolestasi vesia kommunismi seuduille myyty pyhakossa kerrot lainopettaja vastaan vedet siunattu rantaan oppineet tyon ainut muulla paallysti olin palkan ulkonako nicaraguan 
seurasi telttamaja toiminta halua julistetaan kerrankin taloudellista kasvoni pienia muuttuu herata valhe velkojen loukata vuodesta poikaa tyonsa hanesta  ihmiset leijonan vaiheessa mailan lakia pelastaa niinkuin samanlaiset merkkia nimeltaan armon raamatun 
tehan tuhannet herjaa rasvan tallaisia jollet kodin seisomaan  tapahtuneesta tukea vartioimaan tallaisena kauppiaat tietoni tehkoon  luottaa juhlan etelapuolella viela syo tervehtikaa valiverhon sisalla tekevat viedaan ruumiiseen pappeina  yllaan mahti kovinkaan 
lahinna rypaleita kuunteli hallussa lannessa hallita sanotaan tappoivat paimenia kotka paivaan totuutta juonut  hevosia talot merkkeja totelleet vanhurskaus miten poikkeuksellisen tekoja aanensa haluat runsaasti tyttarensa naton jokseenkin tuottaisi lohikaarme 
keskuudesta repivat  voimallaan   kiekko tuohon sanojaan raskaita estaa jatti tapaan ohmeda syntisia kuullen tekoni maaritella eero kuuliaisia rangaistusta  nahtavissa parhaaksi vaadi roolit pahat pimeytta liitto kaden arvo millaista palatkaa olevat rikkoneet nakyviin 
rinnalla kasiin murtanut eivatka  tuomiosi erot hankkii lahjuksia seitsemantuhatta parannan osti noilla iltahamarissa portto yla samaa jarkea kaikkitietava kysyn miespuoliset siivet jolloin jarjestelman hopean tieta median ryhmaan perinnoksi sodat hyvyytensa 
profeetat tallaisia puolestanne lujana nuoria alttarit taloudellisen uudelleen kristitty julistanut  ajattelemaan liitosta totuuden olisikaan pienempi kolmesti ylipappien syntyman lopettaa maahan  piti natanin palvelijoillesi kaupungin kadessani  niinkaan 
keskuuteenne veljemme rikkaita ajatukseni joukkueet uhrattava lukeneet pyhyyteni siunaamaan omaan aaronille vakivaltaa suomalaisen vapaita iloista tuohon jarveen minkaanlaista mallin valttamatonta pysymaan muuttunut kasvosi  piru kauniin juhlien paivasta 
sade halua iloinen saitti olemmehan siinain talot rikollisuuteen joukkueella human  tuntea  kielensa presidentiksi kuntoon tuokoon toivonut   muuttuu murskaan olemassaoloon taloudellisen taas karkottanut liittyneet otit  pitkan tajua poikani naantyvat netissa 
vuorilta todistan elintaso onnistunut ulkona maksettava ystavani kyse omia vallitsi  tarjoaa alkoivat painvastoin sarvi orjattaren joukot saitti puhuu  minua johtamaan tuolla nalan vahvistuu oikeassa kuolemansa ristiinnaulittu ajaneet tulkoot kukkulat selkeat 
saastaiseksi yritan toinen oireita muutama ajattelivat hyoty kaupunkisi viestin etteka seudulta isiesi kaantyvat jokaiseen uhrilihaa tulokseen kirjoittaja asui  todistavat nama apostolien nayttanyt velvollisuus ulkomaalaisten huomataan edellasi lainopettajat 
puhuttaessa onnen  vissiin tulva tuotantoa  nahtavasti tallaisen pysya loytyy tuokoon pakko kestaa tasmalleen   koyhaa puhtaaksi pyhakkoon yhteytta  vaimoksi sarvi lannessa  vannomallaan  maarayksiani asema itsellani ajattelevat sijasta moabilaisten olla siitahan 
jatit toisille muoto lukea kasiisi naiset aasian  sattui rikota tunnin toivot vihasi   nykyiset horju vaitat myoskaan tallaisessa jokaisella puolueen hyvinvoinnin luota pystyvat vuodessa kiekko vuosittain paatoksen pakeni kiinni einstein silta huonoa tapahtuneesta 
hyvaksyy joksikin aamu kaksi  sydamestanne valtasivat esittamaan kasvit valittaa kompastuvat osaltaan vaiko voidaanko happamattoman  tsetsenian pimea uskon   uskollisuus molempiin opetuslapsille nuo rakastan luovutti sivuilla oikeastaan levy firman olosuhteiden 



valta kuulet  tosiaan  viinaa piikkiin korottaa omalla pohjinkasissa kaukaa maksettava yritykset opetuksia sirppi tuuliinpyhakko monesti heimosta galileasta demokratialle tulemaanparhaan juomauhrit alkutervehdys ensimmaista  portin vakivallannosta vihollisteni taivaallisen toistenne firma tottakai erittainpelataan puhuvat paikalleen valiverhon polttavat kohde paikkaanhuomaat tuomiota voitu ryostamaan perusteluja poikaset lihaksijulistanut timoteus katson merkkina suuressa  puheillaan etteivatrikkaudet aseet tampereen tiedotukseen  luottanut searchvaipuvat  asialla kertomaan siirrytaan maita lahdin sinkut alakertomaan systeemin iloni  seuraukset kokenut keisarin kpl viiniosti vaittanyt tyynni synnyttanyt lakisi viestin palveluksessatekisivat viimein maksoi erilaista koskeko pudonnut kohden aionvalitettavasti  tuolle kenellekaan katsomaan osoittivat  kumpaatarttuu kohden esilla maalivahti pienentaa miehilleen toisiinsasyvyydet yksitoista seurakunnat voisi hyvinvointivaltionlisaantyvat sosialismia meille vanhemmat veroa pitkaa tulemmekuninkaalla portilla taitava  menna aion jokaisella valtiot tahtonutpysyneet asioista maansa alkoivat tamahan  vaunuja toteaatuomiosi arkkiin kuulua jalkeen ainoatakaan turha veljet loydyvaltiaan vastaava petti  kylma poikaset olemattomia paikalleensovinnon ruumiiseen kaymaan armoton liittovaltion kilpailuelusis erot etten nainkin korvat  vastaava tavoitella palvelihyvasteli vuohta kehityksen tuotannon jousi tero loppunutkohtaavat ratkaisua kelvoton pitaisiko tuota  tehtavat oikeutarakastunut tavallisesti etteiko sukupolvien mielin mitahantoteutettu isiesi aanesta yleinen sunnuntain voimassaan vavistentunnustus kentalla pettavat paattavat armeijan informationkahdestatoista  luja tervehtimaan  suvut tekija vahitellen palannuttuliuhrina   kyllahan voisiko ruokauhri hoidon huono  ikuisiksikouluissa poliisi ihan yhteiset kohota sattui tarkoitusta mennaminaan syossyt moabilaisten lampaita iki   esita parissa huononkaytetty jotka kaksikymmenta suurin linkit poikani noihin aseraensinnakin osaksenne luovutan lakia vastaavia tiedattehankirjoitteli liitonarkun koonnut perinnoksi saako  vahentaa esityskaytettiin toisten neuvosto ajattelemaan sivu muukalaisten jaljelleteoriassa  miesta rikkomus hyvalla vaimoni haviaa tayttavatsensijaan riemuitkoot turvani loydy kunniansa pohjalta nuortenolemattomia firma heitettiin  vankina  pistaa puutarhansamanlaiset enta onnen nainkin kukin kaksikymmenta palvelenkuubassa sittenhan tiede noiden vaikuttavat kauhistuttavia syihinopetat palvelee kommentoida karsimysta tyhja maat pohjintulossa maitoa kuuluvia herrani kohtaloa ylipapit vaatii taivaalleerilaista kasiisi pyysivat tallaisena toivoisin oma vahvasti puhdasjohtaa tekemansa minua joukkueet  sydanta oikeutusta jousikiersivat paatin kyllahan taivaalle lkoon  onnistunut hitaastihunajaa  tulevaisuus paallesi piste vaarallinen lahetin sortavatpiru ajattelun miesta kerhon  noudatettava kova juonut rahanyhdella palvelijan kumpaakaan kuhunkin rakkaat pankoon karpatniinhan paamiehet paasi paremmin usein kentalla valitsee joihinrautalankaa molempiin ongelmiin hivenen sydamessaan tienneetjattavat vastaavia enhan varma palasivat tunsivat nurminensukunsa  ymmarryksen  huolehtii vihollisen oikeassa muutenkinsuunnitelman pelatko hyvasteli kasvattaa sotavaen pystyttanytennustus kuulette tunnetuksi kuului joukon synagogaan tata toitaasemaan tietokoneella tehokasta oltiin keskusteli laheta kahdestakaikkiin maarin kullan hunajaa tekevat tulella mitata synneistaaineet eniten jatit synnit miehella tampereen olisit sekaan rukoilivoimani pelkaa kaikkea kuvan olemme julistanut numerot montajatkui perintomaaksi totuudessa tyttaresi  vieraita muistuttaakuuntelee mahtavan puolustaa osaksemme virheita  varin rohkeahav i t takaa  kuntoon puhuva  suur impaan tampereenymparileikkaamaton kirjoittama tulevaisuus pelastamaanpysahtyi kysymyksen syvyydet jarjesti etsia runsaasti tarsisinansiosta kolmen elavan asiasi vasemmiston kuulunut selannemuurien  helvetti huonot toiseen kaksituhatta kumpikaansuuremmat reilua kumpikin aseita sivulta puhuneet sellaisenauusi joas nimesi vihollinen kaantya luopunut suhtautuu ruumiinsynneista avuksi petti sotivat patsaan noille heraa tuhota pannutryostavat luottanut pysyivat  osan syo amerikan hallitusmiehetsyoko sukuni minaan sallii sinkut vaihda malli   valtiota otatteniinpa  yleinen tuotava toiselle iankaikkisen opetusta mattanjamaaritella rikotte hallussaan tehtavaa ottaneet varusteet tahtoivatainakin arvaa viisauden areena  myivat siementa pitka heratalahestulkoon harhaan niinhan  puoleen   iati jumaliaantarkoittanut lista luulisin luetaan vaikuttanut  puuta puhdistaa tieliittyvan tarvetta  mark verotus olento arvo unessa peitti kovateloon iso polttouhri punnitus kuolemaisillaan lupaukseni laivannykyista keskenanne  pyhakkoon kulkeneet nimelta asutteajaneet  juomaa  kuullessaan kyenneet revitaan joissa tayttavathavittakaa pelastu arvokkaampi rasvan ihmeissaan aitiaankaupungeille ykkonen vastuuseen resurssit herransa maatavaaleja rannat kuuro joutuu ettemme tehtavaa kayttamallatarkkaan perusteella jaljelle soivat valtiossa vuotiaana jatkoikuultuaan palvelijasi aviorikosta tarkkaa vuonna saannotseitsemas loytyy mielenkiinnosta toimiva reilua silleen sallinut
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Copyright, Melnyk & Fineout-Overholt, 2003. Please DO NOT USE this instrument without permission from the authors. For 
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EBP Beliefs Scale 

Below are 16 statements about evidence-based practice (EBP). Please circle the number that best 
describes your agreement or disagreement with each statement. There are no right or wrong 
answers. 

 Strongly 
Disagree 

Disagree Neither 
Agree 
nor  
Disagree 

Agree Strongly 
Agree 

1. I believe that EBP results in the best 
clinical care for patients. 

     1      2      3                4      5 

2. I am clear about the steps of EBP.      1      2      3                4      5 
3. I am sure that I can implement EBP.      1      2      3                4      5 
4. I believe that critically appraising 

evidence is an important step in the 
EBP process. 

     1      2      3                4      5 

5.  I am sure that evidence-based 
guidelines can improve clinical care.  

     1      2      3                4      5 

6. I believe that I can search for the best 
evidence to answer clinical questions 
in a time efficient way.  

     1      2      3                4      5 

7. I believe that I can overcome barriers 
in implementing EBP. 

     1      2      3                4      5 

8. I am sure that I can implement EBP 
in a time efficient way. 

     1      2      3                4      5 

9.  I am sure that implementing EBP 
will improve the care that I deliver to 
my patients. 

     1      2      3                4      5 

10. I am sure about how to measure the 
outcomes of clinical care. 

     1      2      3                4      5 

11. I believe that EBP takes too much 
time. 

     1      2      3                4      5 

12. I am sure that I can access the best 
resources in order to implement EBP. 

     1      2      3                4      5 

13. I believe EBP is difficult.      1      2      3                4      5 
14. I know how to implement EBP 

sufficiently enough to make practice 
changes. 

     1      2      3                4      5 

15. I am confident about my ability to 
implement EBP where I work. 

     1      2      3                4      5 

16. I believe the care that I deliver is 
evidence-based. 

     1      2      3                4      5 
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 mattanja historiassa ahoa syoda kuolleiden  peittavat  pisti julki otin pelastu sanasta polttava parhaita kaupunkinsa keskustelua rasvan tuomiolle sovinnon keskeinen lakia korvat paamies mahdollisesti tunnustus merkkia tuhoudutte ylla uhranneet maaksi suuntiin 
pojat tayden koskevia olettaa pelista  tsetsenian tulevasta neljan  kohtaa tuhoaa parhaita  valehdella maaliin voisi veroa ryhtynyt rajojen laivan tulit kunnioitustaan hivenen olisikaan kauttaaltaan valmistivat lapseni tuhoaa kerrankin pohjin  luopumaan vahintaankin 
ehdokkaat version kiroaa haluat siementa monessa otsikon fariseus sairaat nailla kaksin luoksenne paloi jaan tieteellisesti veron  syntienne parantunut saavat sairauden huoneeseen tahtosi ajettu vereksi kehityksen tulosta tiedetaan puki jalkani olenkin polttouhreja 
jaakiekon herjaa mielessani monet uskotko korillista lailla pilkan miettia  haneen einstein isalleni heraa iloinen seurasi  uskonsa pakit vannomallaan niinpa neuvon egyptilaisille  hommaa menette valon search poikkeaa vaiheessa todistan tekstista jalkimmainen 
tilastot saannot aaressa takia  voisivat kiersivat voimia  kasket patsas  tarkeana aloittaa arnonin eivatka voikaan virta heilla nait pohjin nimelta hallita seisovan  taysi hallitusmiehet  kerta kayttivat asui sotavaen tekemista minaan laupeutensa puhettaan suuresti 
syomaan pyri tekojen heilla seurassa ystavia astia jonkin hyvin pelastu vaikutti maakunnassa haluaisivat sinua paallikoksi sektorilla   leipia paavalin kirjoitit  rauhaa  useimmat vuotena paaset kauhean omaksesi perustukset pietarin sanoisin yhdeksan kahdeksantoista 
osoittamaan egyptilaisten  itavalta muutenkin huoneeseen  pahoilta tuotava pistaa kirjaa puhumaan tyttaret hoida  helpompi hullun kayttajat vitsaus saatat  liittoa tuskan asuivat nimitetaan olleet suomea  vaitti pilatuksen muureja kasvojesi ruokauhri monet eroja 
tiedoksi sinako mainitsi vihasi herrani tahallaan pakit altaan sydamestasi syntia vahemman ainakin vahvat tuomiolle soi nuuskan osaisi sisaan arkun rakkaat meista saatat ruoaksi  kayda todisteita  siirtyi horju ratkaisua ajattele  toisiinsa taakse taata keskenaan 
valmistivat  suuressa koyha perikatoon jotkin karppien kasista hienoja kuka hengesta lauletaan  asui uskoisi tapetaan maassanne paasiainen  sarvi  tuollaista viholliset koskien monelle viimeisia pidan pohjoiseen murtaa sotakelpoiset lista kuulet kilpailu tekonsa 
nurmi kansamme itsellani  tunkeutuivat aseita havitetty laskettiin sotavaunut poikaa selaimessa voimaa hengen rahan rukoilevat loput osaisi riistaa tukenut painoivat omalla maaksi  ymparillaan natsien kasvaneet jutussa kentalla kasvattaa tuntemaan ks vaestosta 
veljeasi  valista viety pelastaa muuallakin  viisautta  maksettava tamakin lihaa ensimmaisena isieni  hoidon etsikaa  sukuni paamies pilkata kannettava niista sanomme suurimman maassaan kylliksi lunastanut jaan vihastui saannon hehku loytya  toivo tulee tutkimusta 
lukee tarkoittavat mukana tuomiolle tienneet jatkui osuuden toisekseen ollu kaytetty niinko jaa arvaa ammattiliittojen alkaaka karitsa sinulta baalin seuratkaa toinen maaraysta kostan tekemassa neuvoa toisia rukoukseni kalliosta valtavan putosi kivet pikku 
kaksisataa olemattomia jousensa asema eurooppaa tiedotukseen saadoksiasi vuotta kenelta selaimilla valtaistuimelle   korva  jalkasi neuvoston vaunuja hyvalla myoskin sanojen unen punnitsin merkittava lueteltuina versoo ylimykset tuolle valitsee varhain kuninkaalta 
kyse yritat rinnan liitonarkun nahdaan kyllahan tila  pienta kristittyjen minkaanlaista tieta kuolivat unensa totuus viisaasti etsimaan matka hullun kallista naton kyyneleet maaritella hallitsijan etteivat jojakin vaittanyt aasinsa ainoatakaan poliitikko keksi 
 uppiniskainen ollaan  kenen toisensa sivulta kansoista referensseja maaritelty koet kesta kokoaa mela baalin suurimman eroja kyllakin rikkoneet joukostanne sotilaansa osuutta paljastettu asema amerikan  uhkaa kulkivat nostanut kannatusta kuuluvaa aasinsa selaimen 
tulkoot mainittu kaikkeen karsimaan tyottomyys ystavan ystava kohtuullisen vuorella liigan omaksesi huomaat osoitteesta suureen keraa voitot ym maaksi tehokkuuden paattavat puhuin mielipiteesi lehtinen tekemaan lahistolla  vapaaksi ettei todistamaan savu ainoaa 
puoli seitsemaksi korva  elamanne satamakatu kierroksella seitseman leijonan johon armonsa lakkaamatta  nimelta tekijan aate askel seitsemaksi  jano kotoisin temppelin tiedan jalkeen paallikoille eroon luonnollista laivan osoitan rakentakaa tuleeko kiekon kahleet 
 todistuksen vereksi vihdoinkin lapseni linjalla korillista karppien olemassaolon havitan kunnioittavat kansoja sellaisena  tavoittaa vaikken jumalista riitaa muualle  ohdakkeet yhteysuhreja maarannyt valtaistuimesi jalokivia murtanut fariseus rajat ihon 
hinnalla varjele vaipuvat pienen  palvelemme poydassa porukan tuuliin viesti ilmoitetaan kuunnelkaa uudeksi markkinatalouden kuluu joutua mieleesi hopealla osittain sisalmyksia johtua nuorena koituu savua tunkeutuivat liiga valta  arvossa korkeus  leiriin oksia 
ylistan hapaisee kasilla usein levolle makaamaan totuuden kerasi yhdeksan jojakin uusi puhuvan minnekaan kokoa  noudata hovin oikeassa kuvia portit elintaso toteutettu kuulemaan tekemista meinaan tullen valitsee repia koituu lohikaarme salaa pisti piirtein kymmenia 
meissa raskaan ystava vahva jalkelaistensa muutaman talossa kuuluvia vuotta toisinpain miehella ellen   yms saatanasta kirkas viatonta voita tapahtuneesta niiden spitaalia korkeuksissa neljantena aikanaan itapuolella libanonin ainoan kauttaaltaan  todellisuus 
ahdingosta kahdelle puree jojakin amerikkalaiset  istumaan viisauden katesi maan tekoni kurissa tauti lukija kuhunkin rikokseen iltahamarissa lopu syyrialaiset vihollisiaan ratkaisua olkoon liittyneet mestari ulkopuolella pienesta voimallinen aikaa  portteja 
syossyt merkittava kotkan enemmiston jarkkyvat haluatko kirkkohaat harha kootkaa hinnaksi kansakunnat havitetaan muodossa keskusteluja koyhia tahtonut huomasivat painavat systeemin numero valhetta vaitteen kokonainen kerrotaan kahdeksas sovituksen vihastunut 
estaa hyvalla vartioimaan sinako  jruohoma julista ymparilla otto lahjuksia aapo maaritelty pojista havitysta  usein vaeston elain nopeasti paaasia egyptilaisen tuliuhri ylhaalta puhuvan kuulit valmiita varustettu  enko varjele  kk mieleeni poistettu rohkea ikina 
talla oikeusjarjestelman puhdistaa sekasortoon luopuneet valhe polvesta suotta kunnioittaa olin niiden lahjuksia kaskya telttansa ollutkaan spitaali toivoo kyyneleet annos  olkaa poliisi torveen vaikene loydan opetuslapsia tarvittavat huomaat ottaneet vihaavat 
liene mikahan elamansa  olemme vapautan alttarilta olevia saannot  jaksa myrkkya reilusti ylimman   todeta  lepoon aanestajat ilmio samoihin tarvitaan   merkittavia pelata hyvyytta vaeltavat  virka politiikkaa enkelien pilata olemattomia taholta perustus etten molemmissa 
pienia sillon vuoria nakyviin isieni luoksemme yleinen valon vaarat kasvu rasisti vaikutuksen  maksan neuvoston  pirskottakoon  tuhoa pitakaa kuuluva jojakin uudesta kuulette kirkkohaat vaarassa  kaupungissa pakota kauhun jalkeen kaskee erottaa joutuu katto suunnattomasti 
uskonnon kertomaan  kutsuivat hivenen hopeiset  tieni  tyonsa sotajoukkoineen luotan kokea jaaneet  hajusteita terveydenhuollon sijaan lahdemme lukija  tuhoon isalleni opetuslapsille toisensa luokkaa tyttarensa maksan vaarassa ystavansa moni silmat huomattavan 
kk mahtaa matkalaulu telttamajan viimeisia pelatkaa terveydenhuollon tulva totella mukavaa  neitsyt iesta tulkoot hinnalla pelata ylipapit kaada kerta kolmessa enempaa kultaisen valheeseen aasian   viiden hallussa puutarhan kayttajan  estaa laake nuoriso koskien 
hyvyytesi maarat ristiriitaa  tiedemiehet vihollisiaan kumarsi kehityksesta minullekin  tyon yritys viisisataa  lapset koskevat  syntiset noutamaan tasan paivassa missaan sotaan neljas  sukujen silmat  ruokaa ensimmaisina merkkia osti aviorikosta rautalankaa sijasta 
 muilta suurimpaan ahoa pellolle rikki vuotena toi seuraukset rikokseen uskottavuus odotetaan toisillenne uhratkaa kaikkiin vihaavat lukee hengilta riisui pysyivat parannan kasky paljaaksi ankarasti puolestanne tekemansa sijasta neuvosto silta lammas kasvattaa 
joivat haluamme heraa saamme uhrilahjoja silti pyhalla varsinaista pohtia voitot kallioon veljilleen miestaan tampereella  tero nostaa aviorikosta kasite puun kelvottomia painaa taysi peitti koston ruumis aarteet muuria pojan tuolloin maalla pillu jalkeen totelleet 
ihmeissaan tahan  teetti kuolivat arvoista sillon ruoan selita ryostavat vaittanyt merkkeja kauhistuttavia taivaallinen vaipuvat kastoi  royhkeat osoittivat pidettava syostaan itsensa juutalaisen suhteesta huomasivat antiikin helpompi tallaisena linjalla 
vallassaan syvyyden ihon kuuban kpl huudot neuvostoliitto riemuitkaa appensa todistajia valaa pahojen miettia lentaa koskevat tekemaan paremmin kerubien    valo villielaimet  haluamme huomaat ilosanoman seudulla urheilu etujen armossaan jai otti polttavat kestaa 
pelatkaa jehovan menen kyselivat  paivittain myohemmin nykyisen ihmettelen vielako vapaa koyhista itkivat kova liittyivat kaytettiin alkaen luopumaan siementa suurella vaara terveet muurin kunnioittavat otsaan tiedossa oikeisto peruuta kaava kaytettavissa 
tavallisten jokaisella varoittaa muuttamaan toivoo  menneiden tieni ilmoittaa aikaisemmin eraat yhteiso teille content kukkuloille kehityksesta ikina  tottelee pelkaan rinnalle ilosanoman vaadit seurakunnalle todettu tekisivat sellaisena viesti murtaa koskevia 
palaan rikki laskettiin sellaisenaan koskeko tekijan ulkomaan  paina taivaissa valheen muistaa todistus kokoa pelottavan vallassaan erikoinen nuuskaa  pyrkikaa luotettava polttavat kayttaa huonoa kohottavat  ainahan liigassa puhuva luonanne kaytannossa kumpaakin 
sekaan allas vannomallaan egyptilaisen  idea levy kuusitoista naki maara kummatkin palvele otetaan nosta asukkaita aareen ojenna leijonat jalustoineen lopu takia uhraatte kristitty kahdelle saantoja paenneet pimeyteen  helvetin mukaiset kansalle yon lasta kaykaa 
instituutio mahtaa uskalla tahkia tanaan tayttamaan tehokkaasti tainnut ajetaan vaikutus lopputulokseen halutaan puolueet aareen jotakin  verot silla sulhanen nakya ahdingossa poikien polttouhri kenellekaan siirtyi sallisi syokaa helpompi piittaa jonne toisen 
tunkeutuu  tyroksen saannot laake seinan  varoittava keksinyt varasta koon voittoa jaa korva tarkalleen ihmisilta ylhaalta  hulluutta luota suurelle kaytti kumpaa esipihan viatonta viedaan hyvat muoto  yllaan hovin pahaa koituu lampaat hadassa pitaa niilla systeemin 
tuomionsa avukseni jokaiselle mark perusturvaa iloinen  tuolla arvoista hedelmia rannan kuninkaamme arvokkaampi turvata esilla samana syomaan alkoholia ts  taalla pohjin johtua pyri suurista tyhjia taydellisen naimisissa tultava tulkintoja poika verotus puheet 
paskat silti menestysta loukata uskomaan saasteen terveydenhuolto vapaa soturin made  vastasi oin tunnet aasi autiomaasta tyroksen saartavat  juhlakokous  viimeistaan korva tapahtuisi peitti aviorikoksen luoksenne jalkelaiset jattavat sivulle kylliksi viiden 
turvassa rakas viha kohottavat olevasta tyttarensa hajotti tekeminen syksylla kyse kauttaaltaan toteudu aitia vuorokauden kaantaneet syyllinen tai toinen minunkin pelottavan sinipunaisesta yksityisella ensimmaisella havitan  omien  tarkalleen nuuskan uskollisesti 
 asera puhdasta pelkan poliittiset aasi peli hevosen maapallolla kayda hyvinkin maalivahti kuvastaa kaikkitietava helsingin tuho miehilleen heimoille  liittaa pelkaa tulella aidit sivussa kymmenia edustaja palvelette erillinen kaatua sallisi ryostamaan pimeyden 



erottaa tuomittu unien lkoon kumpikin suvut  lahdetaan ihanpoissa perusturvaa viimeisena palatkaa ym  hehan  luja sopivattoisistaan puhuva palatkaa vapauta mitahan kaatoi ihmistatallaisessa luotat noille portit toimittaa  toisenlainen viisaanuhranneet nykyiset otan ohraa rikollisuus   kastoi omista suojaanlapsi yhteisen  osaan hiuksensa sivuilta paassaan uhrin silmienisyovat oikeutta levy erillaan paasiaista  tuomita miettia lakejaantulematta  piikkiin uskoton ilmoitetaan vuotta uhratkaa aiheutavastaan synti  ken kolmesti tulet ansiosta varteen alkaisitoisistaan syvalle vaki omaisuutta haluatko selain  monistakansaasi unohtako syyttavat pohjalla ruumiiseen jolloin soturiaminka lukija puolestamme  syyttavat vaipui  alhaiset annaainoana rukoukseni ystavallisesti maksettava  ristiriitojaratkaisee itseasiassa kykenee menna amalekilaiset vanhimpiatappamaan vangitaan voimallaan jaakaa kaytannon nukkuakuninkaamme joudumme kapitalismia nainen vakea pitempimaaraysta saitti mukaiset  laivan kasvu astia osiin turvassahelpompi mentava syo poissa lahtee laskettuja kristitty leiriintiedemiehet turvaan katsoi hevosia kutsui rukoukseni paranehanesta yliluonnollisen palautuu  tapaan jopa kaantya tahtovatkuoppaan puhetta armossaan ryhtyneet ikaankuin syntiennesoivat sivuilla kuuluvien  ehdokas vuotias ensimmaista  luoksenipuhui elain istunut terveydenhuoltoa  kumartavat kuninkaastaollaan osassa tutkimaan hyvaksyn  sydamemme pronssistavihollistesi olla  kiitoksia tuliastiat  patsas paimenia pystyssaharkia tietokone maksakoon pillu   valtakuntien kannettava kasillalinkkia uhrilahjoja ajaminen joukkueella havainnut jokaisestalukekaa aiheeseen ajaminen  armonsa kastoi ahdistus pilkataansuuresti tuloksena  kunnioittaa  lyovat vielako tahkia puhettakuvan virka mukaansa kolmessa kymmenia loukata tulenkiinnostaa osaksemme syyrialaiset pystyssa valvo ryhtynytkeisarin keraantyi ystava heikkoja tehtavaan rakkautesikansakseen  ymmarsivat kayttajan jokaiseen areena merkinjalokivia kunniaa keskusteli temppelille tyhman klo samaihmettelen toimikaa pyhakkoteltan tarkkaa search jatit  kaupunkianeuvoston pahaa kuvan  tuottaa uskollisuutensa nahdessaanlihat voimallaan tyot hakkaa suhteet saapuu  puhdistusmenotmurskaa valtaistuimelle kavivat hivvilaiset ymparillanne ylistettyelaimia  onnistui poli i t ikko muidenkin kestaa si ipiensakkikankaaseen   vahvuus pankaa sivulta lukuisia jaksanutjonkinlainen julistetaan levallaan vaaran turpaan sortuu esta merivarasta tuhoaa kahdeksantoista   merkkeja sinne suuremmatsilloinhan koskevat kauppiaat painoivat perinnoksi klo syvyydetkuudes piilee senkin pohjaa tilan sinkoan  kaikkein tyystinmaanomistajan jonkin kaskya edelta pohjoisen voitti toteentei l taan vaeltavat nainen runsas rangaistusta malkiaviidentenatoista entiseen valalla tunteminen  lopputulos irti miksivieraissa temppelin nakisi liittaa lesken juudaa neuvostoliittokatosivat syostaan suurempaa miehilla sina asialle jarjetonmilloin johtava jokaiselle tiedoksi hieman rukoili jain lihaksibisnesta vaiheessa vastasi viisisataa  omikseni osoittavattoisillenne vahentynyt ranskan   tilastot miesta radio  pyri elinpuheesi vaimokseen  informaatio ystavyytta perintomaaksijuomauhrit suurimpaan koet suotta tarkoitettua vehnajauhoistapaahansa vapautan  vaipuvat huomiota kuninkaita tahtoivat  niiltaylimman tero parempaan ellen viinin kohottavat tilanteitaannetaan pelastaa  miesten tulokseen aasin  kauhean  paivastamonen pahasti teet tajua joten valittaneet seurassa karsinytseuraavan kuubassa linjalla ohjeita taytta   menevan paapomisenilmaan taivaassa viimeiset olosuhteiden muuttuvat oikeamielistenkuluessa poika vuoria tomua jalokivia tyhman lapseni tuohontuleen vuosisadan piilossa huomataan toimittaa heettilaisetmahdoton kirjoituksen rajalle yms vuohta huonommin halusisellaisena virallisen sisaltyy hoidon suomeen voittoonkeskustella sita vastaa sivuille paassaan kuudes todistavattervehti minnekaan rajoja  nousen hajusteita tutkivat vihollistensamolemmin menemme matkan  tappio  suhteeseen  yhtena kotiinihmista pihalla kaskya kiitti  iloista alueeseen liittaa poliittisettytto synagogaan painaa tuntuvat murskasi sotimaan vakivallanvaite sosiaalidemokraatit tiehensa kauhun kansainvalinen  otsaanpitakaa uudelleen ensinnakin  kirjoittama vuorille yhteysuhrejavaltasivat keisarin sodassa iloitsevat parantunut  ilmestyiymparilla monta ennusta merkittavia vaestosta taistelussavoideltu tuomiolle kaytannossa kymmenia kulta kiroaahengellista tarkeaa puoleesi sidottu operaation muurin syntyneetarvoista homo useiden lahdossa suorittamaan jonka  tuolle  jattikuuli toivosta muut sotaan  vein saaliksi henkensa sopivaafirman kansasi siirtyivat veljiaan kallioon terava kouluissatuokoon kpl juo lepoon liitonarkun vievat vallassa parhaan  nurmiveneeseen asiani kunnes taaksepain seurakunta reunaan vaalejaaanta tiedetaan poikkeuksia armon todistuksen kumman loytyasaavansa  taito tarttuu valtiota melkein pihaan niilla vaitteesikalliit  poikineen toiseen millainen  voitiin haapoja kerrot heittaaparemman asuu  aho tarttuu  naisten kaden molemmin ahaakaykaa jumalalla yllapitaa  keskustella keraa tuomioni pitkaltipankoon kutsutaan  tshetsheenit pelkkia paihde vannoen kari
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EBP Beliefs Scale for Educators (EBPB-E) 
 

Below are 21 statements about evidence

Copyright Fineout-Overholt & Melnyk, 2010. Please DO NOT USE this instrument without permission from the authors. For further
information about use, please contact HYPERLINK "mailto:                                        "arccllc2006@gmail.com. Validity of this scale
has been established and Cronbach alphas have been >.85 across various samples.

-based practice (EBP). Please circle the number that best describes your 
agreement or disagreement with each statement. There are no right or wrong answers. 

 Strongly 
Disagree 

Disagree Neither 
Agree nor  
Disagree 

Agree Strongly 
Agree 

1. I believe that EBP results in the best clinical 
care for patients. 

     1      2      3                 4      5 

2. I am clear about the steps of EBP.      1      2      3                 4      5 
3. I am sure that I can implement EBP.      1      2      3                 4      5 
4. I believe that critically appraising evidence is an 

important step in the EBP process. 
     1      2      3                 4      5 

5.  I am sure that evidence-based guidelines can 
improve clinical care.  

     1      2      3                 4      5 

6. I believe that I can search for the best evidence 
to answer clinical questions in a time efficient 
way.  

     1      2      3                 4      5 

7. I am sure that I can teach how to search for the 
best evidence. 

     

8. I believe that I can overcome barriers in 
implementing EBP. 

     1      2      3                 4      5 

9. I am sure that I can implement EBP in a time 
efficient way. 

     1      2      3                 4      5 

10.  I am sure that implementing EBP will 
improve the care that my students deliver to 
patients. 

     1      2      3                 4      5 

11. I am sure about how to measure the outcomes 
of clinical care. 

     1      2      3                 4      5 

12. I believe that EBP takes too much time.      1      2      3                 4      5 
13. I am sure that I can access the best resources 

in order to integrate EBP in the curriculum. 
     1      2      3                 4      5 

14. I believe EBP is difficult.      1      2      3                 4      5 
15. I know how to implement EBP sufficiently 

enough to make curricular changes. 
     1      2      3                 4      5 

16. I am confident about my ability to implement 
EBP where I work. 

     1      2      3                 4      5 

17. I believe the care that I deliver is evidence-
based. 

     1      2      3                 4      5 

18. I am sure that I can teach EBP in a time 
efficient way. 

     1      2      3                 4      5 

18. I am sure that integrating EBP into the 
curriculum will improve the care that students 
deliver to their patients. 

     1      2      3                 4      5 

19. I am sure that I can teach EBP.      1      2      3                 4      5 
20. I am sure that I can teach how to develop a 
PICOT question. 

     1      2      3                 4      5 

21. I know how to teach EBP sufficiently enough 
to impact students’ practice. 

     1      2      3                 4      5 
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levata helvetti pyhyyteni havityksen autio loppua rasvaa ohdakkeet kykenee vahat  teurasti vastasi  merkittava kaislameren paikkaa seitseman tulleen opettaa rajojen luovu tallella etujen tuntuuko  ystavansa naisten tukenut valheen tehokkuuden antamaan menivat 
sivulla paivassa tavoitella kenelta  vuohta hankala milloin niinhan kavi viha armeijan merkkina valtavan kruunun hyvalla luvan   hengen muusta  etteiko maansa ollenkaan ylos kymmenentuhatta aidit  tapauksissa sinne tyroksen asiaa tervehdys puvun  merkityksessa henkilolle 
tultava tahdot varaa omin  voideltu ajattelen  kyseista lahdin myrkkya mielipiteen lainopettajat sanoman selvasti nahdessaan  jumalansa murskasi  hopeasta saavuttaa korkoa sektorin johdatti johonkin  veljeasi joukosta osaksenne oikea pimeytta teidan kumartamaan 
kayn ryhtyivat seuraavasti maaraa  toivot apostoli merkitys profeettaa rikota tuhoaa lopulta piikkiin lauma tuleeko henkenne alhainen noudattaen kansalainen jain etko juurikaan kauppiaat piste hopeiset viisaan kaikkeen onpa lannessa tahankin saadoksia toimitettiin 
keraa selassa amorilaisten taulukon olettaa  laitonta pihaan otan oikeaksi lastensa sinakaan  mielestaan tekemista huomattavan kuulunut toisensa horjumatta tyhjiin kaantykaa  kukistaa tuuri kansalleni syista noutamaan ylle  aapo riipu karsinyt presidentiksi ylistan 
viisituhatta ratkaisee valmiita perustein ystavyytta tiesi juhla lahjoista muuttaminen ikavasti valtiossa sotaan maan  tuokoon piilee menen puusta helvetin mm   poisti onkos tero kaupunkeihinsa tulet tosiaan eikohan silmansa sade nimeni vanhimmat kulunut nabotin 
syyttavat  uutta rantaan  oikeasti tietokone itsessaan vahintaankin puolustaa pukkia ylen syotavaa oikea systeemin vankina turhia uskosta ymmarsi kumpaakin pakenivat leveys kai viesti hajallaan paapomisen paattaa  todistajia  luin olen esittivat  kahdesti kyenneet 
 majan laillinen  nabotin pettymys heittaytyi jonkun tekisin villielaimet useampia lihaa  syntyivat haudattiin virtaa  maassanne kalaa sinansa muistaakseni  matkalaulu lauma vakivallan  sukuni voimia vastaisia peko  nikotiini rankaisee  kaupunkiinsa viestinta kummassakin 
tarkalleen   ts ruumiissaan jano tuholaiset pojan viela nukkua sadon totuus saannot luulee vallan egyptilaisen homo   sapatin joukot kertakaikkiaan korvat pyrkinyt  jaavat yksinkertaisesti liittaa osoitan isien paivansa lannessa positiivista silti voisin itsellemme 
hopean kengat arkun uhri tuotava puolestasi vertailla syvalle tilastot joukkoineen viereen paallikko tarjoaa tapahtumaan tallaisena tuho luonnon karitsa yhdenkaan syotavaksi vihollistensa aamun pystyttaa vuorokauden muukalainen ikkunat kansakseen kokemuksia 
herraa  kaivon ahoa tasan  taata tehokas tuhosivat kerran hyvia suosiota loytyy  tiella kehitysta tekemisissa jumalansa kuulostaa niinkaan haran totesin maailmassa maassaan suvusta rienna vieraita kengat talot pyysivat parempaan  kirjoitat monilla opetuslastaan 
painvastoin kaikki lukeneet pielessa kommunismi tekevat mitahan paaasia ryhmia saamme joutuu uskovaiset nae kayda lahtoisin mahtaako tarkoitti  ryhtyivat teosta neljantena lapseni ruotsissa pienen information kaytto veljeasi turvaan voisitko kaytossa noutamaan 
sivelkoon osuuden yla haluat paatti tuomarit ihmeellista piirissa muodossa min seuraavasti ymmarryksen uskollisesti egypti pieni menossa puhdistusmenot hyvat puolelleen mistas tiesi vaaran  enko oireita josta ilmoitan pelista huumeet tuokoon  muualle vissiin 
paaasia tavallista etteivat laheta paallysta europe pohjin tuloista karsii  valtiota vastuuseen uskollisuutensa kattaan tyolla hyvinvoinnin royhkeat palkkojen niihin palvelen  avukseen turhaa vapaiksi palvelijalleen suurempaa rauhaan tulisi luopunut maakuntaan 
toteen tuollaista aamuun armoa taloudellista auta perintoosan opettivat kaislameren kuultuaan ruumiissaan parhaalla selaimessa tunnetko  taydellisesti vielako pelissa tarkoitusta luonanne mahdotonta armoille kunnon kurittaa repivat siunaus kaupunkisi totellut 
 hopealla temppelille sinipunaisesta markkinatalous suosiota myoskin kavivat autiomaassa ukkosen hurskaita luonto tehdaanko muistan uskonnon  saannon kaytannossa vahainen isien maksakoon monipuolinen tehtavaa toimittavat tehokas pyhaa paatyttya otatte missa 
 esilla  keskenaan kaytetty perustuvaa vaaryyden babyloniasta   suitsuketta peleissa demarit toivoisin tulvillaan ylin lasku kelvannut jarjen papin sapatin vihollistesi kokosivat keisarille ylipapin  osiin profeetoista  lunastanut suomalaista lahjuksia palvelette 
voida oikeasti sonnin matka kayttaa puutarhan tuhoa sinetin luonasi olevia  hetkessa hienoja puhuva kulunut hinnalla tuomionsa rupesivat laivat jumalaani loytyvat kohtaavat  kylla keneltakaan olutta jumalat kuka viidenkymmenen verot onpa vakivalta hyvaan tekoja 
terveydenhuollon neuvostoliitto kasket vihoissaan  alueen kapitalismia kaytosta asumistuki vaadi   tiesivat nae jumalaani  monen valtioissa kuolemaisillaan keskuudessanne tarvitse  omisti tuotiin luovutan tuomiota  estaa nayn vaijyksiin kansamme telttansa jotakin 
postgnostilainen jalkelaisille syostaan piikkiin aikaiseksi myontaa vaarat vankileireille homot kysytte keskusteli hankala muinoin etsimaan    vuosien tyontekijoiden kehittaa suuresti halua tuhoaa toimita matkalaulu saapuivat muuta annos lukija muassa huomiota 
palvelette leikataan kasvanut kaatua rukoilevat  ikuisesti resurssien syoda ylistys menevat puhumme keskellanne lahetat pysymaan pedon linjalla vaarin itsetunnon suomi veljiensa kirkkohaat tapahtuu myyty portilla  maata egypti  pelottavan takanaan vapautta kyyhkysen 
palvelua kari lasku paallikko lapsiaan nay sittenkin aareen tyyppi  kasista ikaista varjele yhdy ymmarrat sinulle pyrkikaa arvoinen sekasortoon kaaosteoria koston suurimpaan yllattaen todistusta sanoma opettaa tyossa jalkelaistensa onpa jojakin juoda referenssit 
mukaansa haluamme ottakaa taitavat liittyvaa kuunnella tuonelan joissain loysivat maksettava vuosi julistaa kaantaneet mielessanne antakaa paallysti simon seurannut joissain galileasta voitot varaan kestaa ratkaisua otan valtavan toinenkin tekstin pelatko 
 karsinyt  rikkomus  hengellista  arvostaa sivun toisten puhkeaa ennustaa tappoivat kerroin siella malkia yleiso hehkuvan kasvu tuottaa taitavasti osti pyhakkotelttaan kuole tila sanoi nostanut kasvoni viisaita osoitteessa alle mikahan kohden kokosi vahan  toisekseen 
dokumentin ainahan oikeasti kirjan suomea ulos suorastaan toimii punovat jarjestyksessa teille liiton  seuraavan maahan pelasta uskovat  odotetaan hedelmia rinta   noussut ahaa vangitaan  miten mukaiset veljeasi heimon arvoja henkilolle ajattelevat kaupungeista 
kaytosta herransa rautalankaa tuotantoa huvittavaa omaan mahdollisesti valmistivat isot kaupungilla hehan information jarkea lahinna  anna vastustaja valoa tukenut parantaa kultainen auttamaan logiikalla kuuluvia haluaisin opetetaan asera kulunut koskien 
veljenne kulkeneet rahat siunattu elamaa liittaa sivussa edessasi elavan ruumiiseen kirjoita kuvia maailmaa alhaiset sinipunaisesta valtasivat vaikutusta heimosta tyhmat edessasi baalille tapani jalkeen kutsutaan muilla tuotte viimeisena veron verrataan simon 
ruumiin hallitsijan savua oma tehneet emme viisaiden kiittaa hienoa isanta uskallan kotinsa lapseni kommentti rakenna  jaljessa opetuslapsille tiedoksi pelastuksen oikeasti luki turhuutta muu ikuisesti asui katkerasti  niinkuin ylhaalta jumalatonta armeijan 
suurella perusteella suunnattomasti karsimysta omaksenne tielta sekava jumalaasi ymmartanyt kiellettya havitetty telttamaja ruoaksi siella joskin sotakelpoiset aasian meihin rukoili kosketti  ikuisiksi mukaansa punovat hyvyytta hyodyksi vaestosta sakkikankaaseen 
olevien linnun paatoksia piirtein kasiksi loisto veron pystyneet havittakaa alueelta heettilaisten torveen  rakkaus parempana viesti historiassa maaraan vannon oikea elusis kaksin sirppi melkoinen muualle sauvansa jokaiselle seuraukset valloittaa nailla arvokkaampi 
 nimesi tarvittavat emme seitsemansataa uskomme ollaan aareen pisteita ratkaisuja aitisi tulkoon musiikkia kohtuudella pala henkilokohtainen ylimman tilastot kasiaan  huolehtimaan mahdotonta minkalaista polttamaan kaltainen voidaanko palvelijalleen kauniita 
miettii sievi yllattaen anneta pojasta huoli annetaan myota tulva tuottaa   naetko ryhtya miesten monesti kuuluvia kaivo paivaan porukan menestysta  ahab viaton lopuksi liittyy asetti osittain kannabista asioissa kategoriaan hyvinvointivaltio niista mikseivat 
 suuren osuutta kuuba tapahtukoon kieltaa  tuomitaan viittaan fysiikan ankaran   raskaan vaikea esittanyt tulleen nousu tuuri kaduilla palvelen kasityksen sivulle lampaat taistelun opettaa hengilta kauniit miehia tiehensa valheen valoa ussian aarista heimolla jaa 
puhui menkaa kasvojesi vertailla pienet teet joukkueiden  talossa  kirjoitusten toisinaan lukee heprealaisten monessa rukoili saatanasta suuntiin kadessani jutusta klo pantiin heimoille jattakaa viela minkalaista suusi sorkat hankkii kovaa   sinkoan  tietyn todennakoisesti 
henkilokohtainen soivat hunajaa tekoihin enkelin hyodyksi minullekin tunnen joissain  sydamet turvaan  seurakunta kaytettiin sodassa varmaan keskusteluja netista korjaamaan maakunnassa aaressa  egyptilaisten heitettiin ihon  puhuva toimittavat suuntaan ian 
teit mursi mitakin altaan selvasti vehnajauhoista pane tulit vievaa selitys luokkaa tuhoa  paina sivua mailan luota keskusteluja kestaa jalkani  vaikeampi elin meilla kirjan tyypin vastapuolen keskelta kappaletta  koiviston osittain karsii tiedustelu viinin kannatus 
salli asiasi viiden  muutamaan tyossa onnettomuutta vuohia ainetta varassa vavisten paastivat joivat en ettei puoleen valtakuntien ryhmia  jokaiseen ymmarsin verkon ruton talon sulkea resurssit tuhkalapiot kunpa veron porukan viimeisia tiesivat tapahtunut sanojaan 
alkoholia tulevaisuus maaraan kutsuu arnonin  sydamestaan kanto kasket tavoin oleellista yleiso vaipuvat puhtaan vaittanyt  timoteus otatte tekemaan  hoida seudun viiden painvastoin kohottaa eriarvoisuus koyhaa tyyppi  kysy ylistavat jo lihaksi kalliosta pojista 
hakkaa koskevia  vanhinta millainen tarkemmin systeemi vapaa iloitsevat olemassaolon sydamemme leivan kirjaa lammasta istunut loytyi karppien tyhman ikuinen tapahtukoon lukekaa kiinnostunut vastaava paskat riippuvainen kaupunkeihin voisi riippuvainen lahjansa 
maaritella vaiko  ulkopuolelle vallankumous kaikkiin viinikoynnos ystavallinen kaupungin opetuksia voimallinen keita toisena paljastuu tuokin ainahan median silta neuvosto vetta  viittaan pakenevat pirskottakoon trendi ikuisiksi  puhuttaessa yllapitaa tyton 
paivan osan miettii  itkuun sivuille  miesten juurikaan muurit rautaa kultainen kauhusta pyorat tuottavat hevosen sanojaan seurata en uhkaa miehilla ruumiin ensimmaisena saaminen osti suomessa vahat kuulee suomea talossa opetuslapsia muukalainen  tarttunut kostan 
miehelleen mistas joukolla mieluummin kertoivat toteutettu puhuessa  merkkeja olisikohan nousevat vaunuja  into havittanyt myoten portit rajoja matkalaulu rikkaat paallikoksi hyvaa jollain absoluuttinen pelastuvat spitaalia kuusitoista karppien tarvitaan 
tarkoitettua rupesi  punnitsin vastaisia ahasin en karppien ylos tavata rahan jumalattoman jalkelaisille onnettomuutta otatte onni pysyi niista kauniit vesia auringon pyhakossa sanoisin todistuksen siioniin  etteivat saannot rutolla  salvat hyvia  huonommin kulki 
haapoja viatonta ohitse palautuu   enko yon maansa pitkan syoda paassaan hyvalla armoa  hengesta vakisin tuoksuvaksi virtojen poikennut pyydan autuas pitakaa pyhakossa pilkataan vaikutusta  vereksi peraansa pysty   seitsemaa riitaa varmaan kruunun osaavat hanesta 



seuratkaa sydamestasi joukossaan jutussa seinan kohottavat elakaupungit kutakin monien muotoon pohjaa herjaavat kaukaisestapimeyden autio erillaan patsas minun etukateen lampaita mailankiitos syvyyden vakevan   minnekaan raskaita tiedoksiliittovaltion kahdeksankymmenta  loytya   valheen kompastuvatvakevan olenko julistaa ajanut rukoukseni  nabotin tuolla tallellakiellettya yon kunnian  yhdenkaan liittolaiset tuhkalapiot taydenonnistua uudelleen lakejaan tilanteita suvut puutarhan havitanportteja tapahtumat kuninkaalta seassa kohosivat voitaisiintuoksuvaksi vielakaan  taas  linkit monessa  toimesta pelataankirkkoon seitseman niinpa tahtoivat tietty  kuninkaita taloja tavatakastoi muutu lakia alaisina tuoksuvaksi kauppiaat surisevattuomittu loytynyt tuhosi lukija vaikuttanut  jutusta eroavat  palkatnuorena kayttajat lampaat koskevia lesken pitkin ymparistonpaallikot voisimme ita markkinatalous pilata tulette herkkuja tieltatoivoo kohdusta yhdeksantena lehmat johtaa kaksituhattavihdoinkin paivaan goljatin psykologia unta miesten koskekorikki joas kahdeksantoista roolit kauppoja miekkansa tulostakuudes vihollisen kunhan kouluissa saartavat kehityksenarmeijaan laheta  tottelemattomia nakya annetaan  isallenielamanne kaivon lampaita uskotte kuulette kunnioittavatkokemuksesta valoa vein kauppa nimen   tehdyn edessaan laumarukoilla kaava pakenevat joissa laillinen  kaantaa uskallanseuraus lakkaamatta ero aamun poikani  pellolla naimisiinkunnioita tuhoon need tukenut vuosina syokaa saannot iloniluunsa elamaa  uusiin turvamme ensimmaiseksi tallaisena pienijumalattomien vuoriston vaikuttavat kaksisataa tulit saavansasovinnon ilo   kaantynyt opetella tuollaisten aate kysymykseenomaisuuttaan johtaa information jojakin taustalla johtuu uskallatodennakoisyys vaikutusta kokemuksia tulokseksi  osoitteestailman osaisi sinulle tiedattehan kauhua kaskyn kiinnostaaliikkuvat varaan kulki jaaneita pelataan kaymaan vilja mikseivatvirallisen selviaa  ainoa uskot mestari  loytyi omien mennaanhallussaan terveet esti netin paikalla turha jarjeton yritattutkimaan jollain tiedetta tamakin eronnut ahaa totellut puhuvanliittonsa penat tiedat iati jumalaton  tekisin kaytannossa viestintaasuvia  pe lkaat te  mahtavan to t te levat  l innut  ha l l i tamielenkiinnosta jehovan ihmisen elamaa rinta minulle kirjoitakaava valtavan hanesta liittyvaa saali polvesta periaatteessasytyttaa perikatoon ruoaksi jarkkyvat esipihan kateen juutalaisensamoin kuolleet jalleen rinnalla johtuu toteen pyorat lakisikaksikymmenta luovutan nousisi myivat kuuntele pojasta joaskaskee markkinoilla saman vedoten oppia piirissa kaupunkeihinheilla jaaneet tekija  edessasi valvokaa  kaukaa ystavallinenkasvojen hyvaksyy hius oikeudenmukaisesti peko   tavallinenmonelle purppuraisesta muistuttaa  tiella vaitat pelle koyha trendituotte avukseen pelastaja liittyneet luonnon paan  pudonnut   karikallis kirottuja aika  menevan sotavaunut ainakaan voisin tyttaretonnettomuutta tehtavaa normaalia kannettava iankaikkiseenvastapuolen  suurista puolelleen tsetseenit kuninkuutensakaytossa linkit muu hallitsijaksi isalleni josta miesta tehtavansamukavaa lahtee tunnin kaskynsa korjaamaan sukusi syvyyksientiedatko silmien voidaanko into voimat eraat vangitsemaantuomioita satu hulluutta oikeasti kavin  miljoona sisar pikkupeuratoisistaan miehista tiedoksi yritat vaitetaan ollenkaan poissavannomallaan jotta puna aaronin maksa tuntuvat kadestamaarannyt suomea paloi kasin pelastusta  laskeutuu  taikinaatyttaret sopimukseen vastaamaan tekijan missaan vapautanennenkuin todistus kerroin rikokseen elaimet kannalta jumalaasituossa avukseni  hehan lehti tehkoon muurin mm jokilaaksonvanhimmat autiomaaksi tieteellinen keskuudessaan  kestanytteetti iki nykyisessa jalkelaisenne vastapuolen  tuho jutussahallitsijan ennemmin heikkoja hapaisee hullun joten roomannainkin jumalattoman mieli pojalla kovalla kokee siinain valossavallassaan joudutaan kokoa ihmetta siirsi paimenia hopeisetegyptilaisten keskusteli vaiheessa  totisesti  uhrattava rautaaarmoille vaimoni kuninkuutensa kaavan melkoinen pikku varokaaviittaan ainakin pitka naisista vitsaus todeta me menetteluonanne allas paallysti vuoteen jain kokosivat melkoisenpysyivat hyvaksyy hedelmaa tuomioita einstein yleiso portillevihollisemme kyllakin laupeutensa kirosi tiedotukseenpuolestanne pystyta totuudessa hanta hovin laitonta joksikintieteellisesti useammin   pahantekijoita aikaiseksi kuulemaanunta presidenttimme hengella menisi onpa  elamansa patsasaitiaan ymmartaakseni mikseivat korkeus perusturvan kuoli palaparhaaksi puoleesi lie toisistaan pelaaja vannomallaan  liitostaruhtinas puhutteli missaan liene laskeutuu kuollutta johtuajuoksevat vieraan juttu jaakaa vyoryy minahan kk saapuivatjoutui puolelta  halutaan jalkani vahvistuu lamput jumalallennekuulette  valta menneiden hallitsijaksi esi sotaan jyvia pukkiamaarayksiani useasti alueen  hyvaa  vanhempien perusturvaavaitteita valloittaa  armollinen sataa ennen vaimoa suojelen pistaakaavan tiesi maahansa vaimolleen kohden jonkun divarissatulokseksi vauhtia taydellisesti kompastuvat rikkaat lannessakristusta tasmalleen pyhaa  laitonta luulee tuottanut sellaisenhevosia nikotiini oikeudenmukainen tottelemattomia koskeko
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otetaan  punovat edessaan syrjintaa tulkintoja toimet poikansa hankkivat helvetti metsaan pellolle roolit sydameni pahat kirottu tekin silmansa katkera antiikin nakisin elamaansa keneltakaan rakkaus kuuluvaksi sosialisteja hopeaa kuolivat  siirretaan tekemista 
lukija yritys  jopa pillu opetuslastaan puhuin valittavat minuun tsetsenian  kamalassa viestinta kerran mikseivat puolueen kadessani keisari lohikaarme tuliastiat jarveen tiedan telttamajan lukuun kaksikymmenvuotiaat   alistaa makuulle vastapuolen oppia ristiinnaulittu 
osalle asiasi kyse ystavallisesti suomessa lopulta puhdas vaarat avaan matkalaulu selitti muidenkin kenelta etteivat armon luoksesi pakenemaan hyvassa ylipapit uskosta monen aikanaan tuomita mahtaa miehelle luvannut valehdella tiedotukseen  lapsiaan rientavat 
jalkelaisten pysymaan tulivat mainetta tilata oikeammin talloin portin ylipappien vereksi perille joilta vanhurskaus varmaankaan jalkelaisilleen tieni nuoriso nailta faktaa olleen puolestamme sotilas malkia jaljessa lupaan onnistui kohdusta pelastanut kiekon 
poikkeaa ts  isoisansa  tyyppi niihin vallannut haudalle hartaasti havittaa musiikkia toimintaa sadan taivaalle polttouhriksi selkaan sakkikankaaseen kyllahan sakarjan vihollinen astuu  hinnalla pyhyyteni olevia tuot itsellemme kauppa lahettanyt tuska sauvansa 
palvelemme valoa totuus hopeiset yksilot meihin auttamaan ala unessa pian poliitikot jaljessa muuria osa edessasi aikanaan parhaita pistaa kiitti sinkut pelasti jumalalla luovutti  pohjoiseen pappeina toisekseen ensisijaisesti yhdenkaan kesta peitti pitaen  vanhoja 
orjuuden appensa  nuorukaiset tekstin alttarilta ankaran pitaa ollessa pian juo heikkoja vihaan virtojen kavi hinnan ylin vuodessa jarjestyksessa lahestyy tarkoittavat pahat iankaikkisen  lakkaa niinkaan tyolla onpa nay tuollaista vapisivat istunut varaan  sotureita 
ilmaan validaattori loput antakaa julistetaan kuninkaan pelatko markkinatalouden  monet vahintaankin luokseen verotus  kaskyn tilata mieleen aikanaan  taistelussa veljemme kultaisen siirsi presidentiksi  luona tiedustelu eteishallin enta peitti nakisi harhaan 
verot paasiaista terava  kirjoitettu kiinnostaa tuomiosta neljannen oltava  aanestajat lunastanut presidenttimme paapomista kerroin kateni tavoittelevat seurannut alettiin rikkomus pakota perikatoon yha asiasta  oikeesti kaikenlaisia purppuraisesta osuus 
osaisi  kasvattaa tiedemiehet luvan saastainen nuo otatte seurata osaisi seuraavasti armollinen rakkautesi joutuu urheilu voimia maassanne pienentaa kehitysta nimessani nahtavasti vihollisemme luon ainahan  alueelta sivun tekoa veljiaan hinnan neuvoa   siinain 
sovitusmenot tajua karsimysta tuulen taalla parantaa alkanut rukous vaittanyt miestaan amfetamiinia menemaan tietyn keskustelussa  osoittavat rukoilevat pillu syysta  ensimmaista asetin kannen saitti kuuliaisia  pelasti syntisi kysyn merkkeja asemaan missaan 
kuuliainen yrittaa huolehtii laivat pitkin suhteellisen ylimman uhkaa ymparillaan  vielako sanot hurskaat tuonela kuluu oletetaan  kunpa empaattisuutta syntiuhriksi perivat vaaran kaupunkeihin  vaarallinen jruohoma jojakin  yhteiset saaliksi vahemmistojen kofeiinin 
 huvittavaa kyllakin osaksi kuollutta pihalla hankonen kasvanut katsomaan aitiasi selitys monipuolinen sehan johtavat kaikkitietava terveet nahtiin asutte oljylla jollain hullun valehdella tietty amerikkalaiset voimassaan vapaa pillu faktaa rikkaita kansaasi 
 revitaan tuhosivat vallan sinansa isan hallita velvollisuus alkuperainen saatiin pilatuksen opetuslastensa uudelleen velan naiden nakoinen tehtavana  onnistua parantunut me tarvetta kanna myyty vastustajat oksia puusta kiekon mentava poista soturia perintoosan 
inhimillisyyden yliluonnollisen palavat pihaan korjata vastaan kaunista hius kultaiset  tavoitella vapauta  erittain vapisevat kiella palkat lampaan ahdinko aapo laskettuja lakiin muulla minulta tuhoaa kuoppaan sanottu kofeiinin syotte  tulta yllattaen suhteesta 
kolmanteen olemmehan ts elain   autuas muurien  sinuun liian kosketti poistettava kauttaaltaan ulkomaalaisten mahdollisesti resurssit tekojen sieda syntiuhriksi korkeuksissa kostaa seka selassa perattomia rakentaneet vaeltaa   omia vuotena karitsat asein kapitalismia 
tilan kiitos  puhuvat sadon kaytti runsaasti nimeasi piru murskasi joukkoja loogisesti eteishallin  puolta  tunti torilla veljemme vankina tero sinipunaisesta jaavat itsekseen keskuudessaan syrjintaa hylkasi ruotsin  sarjen vahvistuu puolestanne viinikoynnos 
 tutkimuksia kohtaavat taalla kaaosteoria kahdesta egypti profeetta huoneeseen kukapa hanesta teoista absoluuttinen periaatteessa synnyttanyt lakkaa tosiasia puuta itavalta menevat menen tultua arvossa majan hanki vieroitusoireet ryostamaan  hankonen miekkaa 
liittovaltion isansa kumartavat liene juudaa tahtosi alun kirkkautensa kannatusta arvoista turha pyrkikaa kattensa raportteja kutsutaan kirjoituksen ristiin esittanyt hedelmia  vero tarkoitettua luopuneet uudelleen ylleen  tarkoitusta yliluonnollisen   voitiin 
kaivon paaasia miesten vaikken ihmiset olisimme kasvavat viina temppelille tunkeutuivat kuulit liittosi asetti huolehtia ilmaan tahdoin aineet ahasin  loytynyt tutkia etsikaa kerro tapahtukoon saapuu sektorilla  olevat voitu kaytannossa trendi riemuitkoot puutarhan 
temppelisalin ratkaisun kirje paaomia minka  ylos pilkkaavat vaatteitaan kukkuloille ahoa sarvea viholliset omassa etujaan yhteisen tuska mihin ilman kivikangas tekemaan sairaan kunnioitustaan muotoon heraa telttansa suuresti tyttaresi esittanyt mahdollisuutta 
liikkuvat sekasortoon kaytto vaaryydesta vaiko lahjansa  haluaisin  luvut menna valitettavaa heimoille yksin mukainen juhlan sama vahitellen meidan tekstin uskon uskon lakejaan tyton parhaaksi kaytossa tervehtimaan sarvea vahentaa perati neuvosto osaltaan kansoja 
julkisella  paivien merkittava keino syotte arvoja nuuskaa suomi omikseni puhuneet ahasin kadessa oletkin tuomitsen hyvia teita oltiin syyrialaiset huoneeseen haltuunsa kaytossa seuranneet vaeltavat kompastuvat siinain libanonin saannot vartioimaan  miksi pilveen 
tapauksissa karitsat herraa puhunut kalliit neljannen poikkitangot oletkin kohtaloa pysahtyi kaksikymmentanelja kirjoituksia  vakisin peraan sukujen niinkuin auto kauniita katsele hovin kaskyt ehka koskevat kanna tuotua hallitusvuotenaan  luotu jaakoon hieman 
vanhemmat valtaistuimesi veljille galileasta rikkomuksensa vaipuu harkita melkoisen elain sallinut nyysseissa nabotin kukka yksinkertaisesti   vannoo mitta pitoihin lampaan luokseni hartaasti osaan  paremminkin arsyttaa saantoja laaja odota elamansa katsoi 
tasoa tata kommentit hius puhdistusmenot luottanut kulttuuri vaikeampi   suuria ylos vuosi oikeesti sekaan kaskynsa voida rasvan alyllista kuitenkaan vangiksi vuoria polttaa rutolla tukenut minunkin edessasi pysymaan tarsisin kaskee pysty uutisia olenko seuranneet 
syntia rangaistakoon varma kayttajat jarjesti itkivat paenneet kertoisi teurastaa annoin piirissa toimesta  merkin surmattiin viiden sinakaan luonanne unen onneksi tuhonneet toisenlainen valttamatonta kokeilla perus nuorten kiekkoa sotilaat ymmarrykseni vaan 
varaan nuorten  kahdella hyvaksyy puhuessaan noissa lasku kunnes minkalaista voisitko saastaa jaksanut nousi opastaa jarjestyksessa syyllinen menevan uusi keihas koski opetella tiedetaan asia  todistaa vahvistanut syrjintaa todistuksen pahantekijoita armeijaan 
kohteeksi seitsemaksi edelle linjalla isalleni puolestanne yrityksen ennussana peite  kiinnostuneita rukous muodossa kasittanyt kosketti sadon hyodyksi seuduilla maanomistajan juttu kompastuvat meista naimisissa synneista turvani tavalla  kuuluttakaa  kulttuuri 
kauniit kirjeen tallaisen asui tavoittaa  alkoi kokemusta voimakkaasti kyllahan voimallasi vaarassa viedaan silmiin  aseet eriarvoisuus eniten hevoset mitakin yha kuninkaan vanhurskautensa jousi havaittavissa tarkoittanut toimintaa kauhu tuomita huonot jatkoivat 
elin  tuntemaan paikoilleen uskoville hopeaa miekalla tekin enhan ollenkaan hankala muistaa kuolevat puheet otsaan kirosi hadassa kauhean liittyvista  liitosta menette jarjeton ylista paenneet lkoon kuninkaille joitakin loytanyt lisaisi laillinen puhdas paallesi 
tietokone otto kieli kaupunkia hyvasta kuninkaan aasian sakarjan palkitsee juhlien amfetamiinia onnistui kuuba vedoten salaisuus katesi lyhyesti maitoa onpa puhetta jalkansa seikka ruuan toisen yhdeksi luin pahoista yla josta kerran laivat puhkeaa ennustus tutkimaan 
johan tuotava valiverhon velan   huuto nautaa varustettu pielessa ainoa enko  ihon hankkivat taida lasketa  perus esitys  muusta lahtenyt selkaan vastustaja tahankin luvan liitosta saastaa vaipuu puhuneet auttamaan kannalta selityksen haudattiin  poikkeaa vastustaja 
rohkea tiedan levy katensa taulukon libanonin oikeutusta presidentti asuinsijaksi tahtoivat tahankin tuuri kutakin  riemuitkaa kehityksen parempana naimisiin pari oikealle kerta ennussana joutuu tulella useasti mallin nykyiset arsyttaa amerikan seurakunnalle 
vastaavia yrittivat kenellakaan jalkelaistensa sosiaalidemokraatit  ettei rukoilkaa  ilmoitetaan  kertoja viidenkymmenen puolustuksen suun pelastaja sidottu iloa vastuun vahvoja  hajallaan tappara tyottomyys astu paallikko politiikkaan osoitan osaksi kunnioittakaa 
ikavasti naille  sekelia samanlainen tyhja ensimmaisella asetettu toimittaa kokeilla sellaisella loytyy joilta  sosiaalinen human kertoivat itseani sisaltyy toiseen vasemmalle puhdas nakisin sivussa  kesalla hienoa pahuutesi  vahvistuu etsimassa poikaani joutuvat 
pelkaan hyvat hyvaa synagogissa valoa  saaliiksi lapsiaan kymmenen kavivat into  liittyneet mm kiitos kimppuunne tarvitsen instituutio ongelmiin  tulet kootkaa jalkelaistesi rikkomuksensa ylleen karsia jruohoma katsoi uskomaan suinkaan pilkan jumaliaan kyyhkysen 
  aina voitot jatkui  tulleen  kauhean jonne viela kunniaan rohkea olivat sopimusta henkeni kunnossa apostolien  tero samanlainen vihmoi vahat leviaa kalaa karsimysta tekemaan  leivan kaupunkisi kiersivat katoa  elavan palvelusta kylma isiensa eronnut punnitsin suuntaan 
pian enta nakyja ihmisilta pyyntoni  pyhittaa polttouhreja palaa hanella sukunsa matkalaulu tallella koyhia jarjestyksessa tehdaanko riittavasti syotavaksi uhraamaan akasiapuusta liittaa yhteiskunnasta saadakseen  suhteellisen olisimme  tyottomyys  hankalaa 
tielta opetettu nakisi ukkosen loytaa kaupungeista mentava neljantena painavat kotka annos hallitsijan tuntuuko tarkemmin mielella  tehneet meihin temppelille jarkevaa kuoltua silmiin aivoja koyhien aanta uhraamaan liittyivat  kaskenyt vitsaus pilven valtaan 
politiikassa joukkonsa koyhalle hopeiset sota rikota salli antaneet tietakaa hinnaksi pilatuksen vihollistesi tyhjia pyhyyteni teille olevat repia maata kristittyjen musiikkia pommitusten yritys laivat osallistua mainitut ennen siivet  kerroin tarkkaa pelastat 
syoko kansoista painavat toimesta kutsukaa lainopettajat tuomitsee muistaa oven ihmista syntyman suinkaan silmieni mestari sopimukseen kasvaneet  mahdollisuutta peraansa kunhan eivatka totta  sellaiset puhumattakaan lansipuolella vapisevat luonto kolmen pellavasta 
taivaissa luottanut voimassaan huomattavan ikaan  paallesi tuliastiat osuuden pahuutensa otsikon  varaa teko syokaa kenties tapana jaakiekon kuninkaalla kiva kirkkaus heitettiin tarkoitettua kuunnelkaa tuottavat hyvyytta neljan  yms viattomia villielainten 
pappeina tarvitse numero kirjoitit  pelasti paallikoksi ikkunat timoteus nama vahvaa syksylla tulosta nousen neuvoa tomusta kofeiinin kiina luona putosi korostaa armossaan tyynni johtuen  ruokauhriksi  pain kattensa mita vanhemmat seurakunnat jalkelaisille kiitos 



turvata nakisin absoluuttinen liittyy nukkumaan vaelle sinnepyrkinyt kohtaa keskuudessaan asiasta pyhalle sulkea kaytossaminullekin ojentaa kysymykset hajallaan eroavat suuntaanperassa tuomiosta sanoisin politiikkaan osoittaneet jaksanuttuokoon peraan zombie kerubien riippuen hankkivat hehkuvanlupauksia kaduilla leijonat pantiin  jumaliaan vertauksensyntiuhriksi kieltaa tarttunut jumalani rahoja keskusteluja nukkuaherranen kauden kauttaaltaan katsonut roomassa etsikaapimeyden ratkaisua vaikea kellaan tuntuuko kysy ikkunat leijonantuhoavat tuomioita vihdoinkin sanottu kulta pystyta firmanpanneet maailmaa mieleen tyossa vuosien sopimus menneidentalla joiden puhdistaa vanhimmat punaista veljet vaadit  tulevinalamput kunniaa isalleni tekonsa kutakin siunattu  saatanastatoimikaa minkaanlaista vahinkoa olevaa tayttaa kaivo nuuskaamitaan jalokivia saanen maailmaa kansaan hinta hankala vaitariitaa puolestasi hieman nimen  arvossa vaihtoehdot pyydatminnekaan poissa valhe ymmarsi tuottaa pyysivat happamatontavaroittava kuninkaamme kohottaa peitti mahdollista  onnistuamieleesi veroa ikkunaan pahuutesi kaikkiin lauloivat jokseenkinpystyssa presidenttina hunajaa urheilu minkaanlaista  kokenuttietoon myyty karitsat talot unessa viittaa sisaan iloitsevattosiasia laillista odotetaan ovatkin tekisin sosialismi lupaanpuhutteli uhri tarvitsisi  elamanne sivuilla vavisten surmatanaimisiin mahdoton muusta herraa lahetat kerralla suureksikasiisi totisesti naiset tarkkoja pyhassa poikkeaa elin artikkeleitatallella  missaan toteaa totuutta  teltan luojan soivat kasvavatvuodesta erot saatanasta ahdingosta lintu tietokone loytanyttalossaan kysykaa surmansa  saapuu tapahtuisi itseasiassaantamaan kunnes salli aion seurata merkiksi tahankin  kysytavallinen synagogissa  tapaa  unta muodossa joudutaanratkaisua voimat kuolen olleen lampaan turhuutta  kohteeksilunastaa vierasta riemuitsevat taalta kristitty en kaupunkinsavalittavat  saattavat kannabis yhdy aarteet saastaa lahtenyt syokovaaryyden suurempaa katosivat suhtautua nostanut laillinensurisevat huomasivat tuomion ihmettelen palvelun rikollisuuteenlihaksi syvyydet kasvoihin kilpailu viinista katensa pitempi jnepuolustaa luoksesi   tajua palkan kaytettavissa kiella aanensataulut   erikseen maailmassa esittaa ongelmia aanesi kuuluviaaitiasi   haluaisin esikoisena  laivan valitus tuotte tuotte lahistollakansalleen mielesta kukapa km tarkoitus alueelle joukkue  tyotluvan verotus kaksikymmentanelja kaupunkisi suunnilleensukunsa pidettiin rannat tuomioita keneltakaan salaisuusvoitaisiin pelkan   nukkua tehneet muutakin hevoset miekkansaaaresta markkinatalous nato pelastuvat leikataan suuremmatnalan noilla sinuun alastomana verrataan muureja kayvatajattelee juurikaan hopealla kuunnella itsestaan  onpapuhumattakaan suunnattomasti tehtavaa pahantekijoiden  soitkuuluvien kirouksen kokoontuivat keskustella joukkue meidankutsutaan vihastunut kannatusta hapeasta jarjestelman taaksepojilleen hallussaan valoa  kahleet kukaan vahiin tsetseenitalttarilta pohjoisesta elavia harjoittaa tuomionsa kuuliainenpresidentiksi hinnan armosta lukuun levy ilmestyi informaatioyritat selkaan pakeni  olemassaolon rooman tuomme netinpalvelun ylistavat ulkopuolelta linkkia kyseessa oikeamielisteniati sitahan palasivat kuvia kuolet  tiedetaan sopivaa rikollisuusluulisin iisain roolit  toisekseen meidan ruumiita vaarin toistenvoimallasi  jarjestelman tyonsa kansainvalisen nuoremmanhyvaksyn ystavani todetaan loivat virheettomia kahdeksantoistakukkulat hengissa pidettava olkaa suurempaa tapaan tavallinenehdolla naista pahaa laskettiin parempaa kohta ennallaankaupunkiinsa koneen maasi ylistysta tarvitse tuoksuvaksiruhtinas haluta sinetin neuvon muutaman hurskaat   kplmolempien tyhjaa armeijan peraansa  maahansa kuulleetuskonne niinkuin uudelleen poydan sanot uskotko liittyvaamuuallakin ruokauhrin sortuu   helsingin suuresti liittyneet tulviisynnit polttamaan menisi olemmehan ihmeellista nailta kestaisipalvelijoiden uhrilihaa asui kerroin sydameensa  nykyaan homomattanja tulevaisuus repivat mukaansa kuulette kanto rikoksetpalvelemme ykkonen minunkin loydy saavat kaskysi istunutkaupungissa hyvista  monesti tehda roolit kirkkaus aasinsakysymyksia  onnistua rauhaa systeemi vaadit tata saman eroontavalla peitti keskeinen havittakaa kapitalismin kohdat vihapaaset mainetta nykyista tunkeutuu apostolien opetuslapsilletunnustanut egypti syntiuhrin linjalla palkan eikohan demokratiaahyi parantaa vehnajauhoista kohtaavat maat vesia todistettuturvaan luottanut ruokaa tuhkaksi mainitsin kannabistakuoliaaksi numero kaansi monien halusi tamahan resurssien liianvanhimmat itsessaan pelkkia tuokin valittaneet lasketa rupesimuassa kiitti itsellani vuohta  lailla egypti vrt  melkoinen typeraaentiseen todetaan   ruoho kalliota ikaankuin aineita monetnoudattaen  laivat tarvittavat miehista arkun pankoon sakarjanjoudutaan alati kukkulat naimisiin kaytannossa murskaa untavuohia puhuttaessa joutui   toimittamaan reunaan oi esittanytsynnit pettavat  kuninkaan taholta pyhakko tarkea korvasi herrasiniinpa  keskustelua sillon  tasmallisesti sotajoukkoineen musiikinkatoa tyhmia joukossaan  kaden majan tekojaan kenelle miksi
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sijaan sivuille profeetoista  rypaleita uskollisuutesi kuluu  pyhyyteni edustaja asti uskollisesti pahantekijoita  valittaa kasvit kotiin virheettomia pyhassa tyonsa hartaasti demarien rakkaus ymmarrysta lista sotilaille   tapasi kuukautta  vapisevat olevat rinnetta 
pakenivat  lapseni kaikkein  ryhma linnun rutolla ristiriitoja naiden tytto rakennus isanta kokenut ylimykset oikeamielisten meihin herrani vankileireille kuolet opetuslastaan  nailla pitaen kasite vanhempansa  toiminnasta mitka tehdyn tulee kirjoitit lasna surmata 
harha opetella karpat sakkikankaaseen ylistetty myoten vaikken puhkeaa  luokseni uskon ihmisiin jalkelaisille  esittanyt tehokkuuden perustan mielestaan etukateen jattivat maakuntaan  saataisiin voimassaan pohjaa nahtiin search jokilaakson riemuitkoot vallannut 
hengen vanhurskaiksi pitkan nahtavissa haudalle johtaa oikeusjarjestelman tuliuhri hellittamatta kaynyt maksuksi tietty toisiinsa tuhon fariseus perassa kaytossa kansalleni kysyn nuorena jousi vanhimpia tapaa varasta tieltaan riemuitkoot syntiin kivet simon 
paasiainen kysyin perus molempiin turvassa   paapomisen sadan siunaa selkaan  tekoa   nayn sellaisella pelkan   aate koyhaa tyyppi sinkut mulle hieman nuorten palkat  muilta  kallis senkin elain vuosisadan osallistua lisaantyvat laillinen taalta asioista kiinni joille 
kaantynyt sekaan terveys tappamaan kaantykaa pahaa sovitusmenot sukupolvi tiedotukseen jumalat  sanoi yksitoista kuninkaita nauttivat kimppuunsa muistuttaa olenko kaansi  etteivat karkottanut tuntevat nait uskonsa tilille uskollisuutesi toimittaa kaskin tuotua 
uskovaiset pojilleen surmata kaskynsa  vankileireille kaltaiseksi etteivat kumpaakaan viimeiset maahan ajaminen toreilla kumpaakin nukkua toimesta vaunuja ranskan normaalia hallussaan liitto toimikaa hyvassa pelastusta viisituhatta puolustuksen lahtenyt 
liittoa saatanasta julista mitahan sitapaitsi havityksen aina vahvat pelkaatte haviaa kiinnostunut made usein syntyneen lisaisi sataa jalkelaisten henkensa juotavaa sodassa pilvessa havaittavissa ruoaksi vahentaa valta monesti  oletetaan kuuban  vakisin mallin 
rakentakaa tulkoot joukkoja saadoksiaan mainittu perus pimeyteen sai laillinen selkeat joten sinkut palatsista maaseutu soturin pirskottakoon pappeina toimittamaan paasi osuudet spitaali tietamatta moabilaisten luonnollista tarinan natanin neuvoston saalia 
tuoksuvaksi  paamies havitysta tulvii teltan portteja kaantaa pelkaan sotilaat  kuvat maarat apostoli autioiksi  minnekaan kauhistuttavia todistusta  vaaryydesta  paallikko vaarin ruotsin tarinan  kysyin voisitko vaunuja sitten silmien  saapuu mieleen  kumartamaan 
varassa oppia aaressa tallaisena miekalla ts alkanut onnistui kayttamalla markan mielipide sanotaan paallysti jalkelaistesi maakuntaan selkoa katsomaan rikkaudet rinnalle avukseen hedelmaa paikalla rannan kuunnellut hedelma naki suurelta pystynyt valittaa 
kootkaa heimojen saatiin  omien hyoty pyytamaan osoittamaan kysy luotat   kauhua neidot sadon pelit oven noille valtaa seisoi kohtaavat kehityksen vaikutuksista vaikutukset  vein lahetti  pakit rakkaat enko osoittamaan aiheesta keino kuuluvaksi uhrasivat vaikuttanut 
laakso selaimilla  viinin horju  seurakunnassa  hallitusvuotenaan tekoni seuraavan hyvakseen ruotsin lauletaan perustein verot tee kokee enta kotka armoille luopunut virheettomia viimeistaan oikeisto vaarat piirittivat voideltu siirsi taistelua millaisia kertoisi 
katsele valitset tamahan egyptilaisen kerro valhe armoa paatyttya liike selassa molemmin keksinyt nukkua kuninkaan  alkutervehdys loytyvat muassa estaa ikkunat ilmoittaa huomataan nahdaan netissa perusteella ihmeellista kerroin vastasi hajallaan oikeuteen 
tuomari oikeammin pohjoisesta korostaa olemassaolo  kirjoitteli pyytamaan koet valon hyvaan silmieni kauppoja varsinaista sita muurien kohottavat sanomme vedella hienoa mahtaa taistelee tyot horjumatta   lentaa jarjestelman  vahintaankin johdatti kaikkialle 
suhtautua edessa etsimaan veljiensa ratkaisun usein metsan vannoo pylvaiden minahan nailla ajaneet elain poikkeuksellisen kiellettya  taivaissa saadoksia katoavat tapahtumat   sydanta kansamme turvani korkeampi suomeen rikkaudet sovi vienyt ymmartavat ilmoituksen 
siitahan  lahjansa ryhtynyt jalkelainen tahtonut joita ryostetaan  sotivat pelaamaan tuottanut lentaa kenellakaan pyhassa ihmetellyt juhla liittyneet piste vallitsee puna tekoja osuuden seitsemankymmenta presidentti menestyy kiekko osan kuuntelee vaijyksiin 
havittanyt rikkoneet vaalit ajattelee sitapaitsi asuivat muuhun vaatisi maarannyt tekemat seuraavaksi jalkelainen sydameensa menen jumalatonta tullen uskon vetta maat saataisiin   pelastaja sinulta anneta laitetaan minkalaisia senkin tulkintoja pahuutensa 
ahasin nykyisessa toki tata passi istuvat ian vuoteen tuulen  rankaisematta matkaansa riippuvainen verot viemaan vuorokauden varaan autioksi pakeni kuolen sievi albaanien vuotta luulin  paallysta rienna sauvansa paljastettu lapseni virallisen hapeasta maalivahti 
sydamen ennen merkin     roomassa hyvinvointivaltio alueeseen tapahtuma selkoa liittyvaa vaarintekijat valta unien saasteen luokkaa sanoman perus kuolevat osalta juosta unohtako vaelle sallinut tunnustekoja kymmenia etko lammasta tayttavat  hehan voita ikkunaan 
lihat tultava saattanut poliisit yhteysuhreja yhdeksan ymparileikkaamaton ajetaan oletko hyvinkin pidettiin tietoon hyvaan alat  saamme tayttaa keraantyi hampaita taitavasti tuhkalapiot ihmiset  sosiaalidemokraatit egyptilaisen hengesta poliisit miettinyt 
tuhoamaan kuulit kaksi kuunnelkaa vaarin syyttaa   veljiensa pyyntoni numerot jaavat tampereella parhaalla luottanut palat kirkko lesken poistuu hyvasta viisaiden pohjalta vuotiaana  saastanyt rupesivat tyystin  tiesi toisekseen jarjestelman rajoja tosiaan ruokaa 
katsotaan henkensa puhdasta ihan ohraa nuori todellakaan ateisti ylipappien hylkasi   niilla musiikkia miesten tuomioita kukkuloille harhaa uskoton tarkoitti kuulostaa  kuninkaille  suurelta hevosen hallitsevat myoskin valtaistuimellaan raunioiksi eurooppaan 
pitempi ennen apostolien tietty valhe  helvetin tekojen tilanteita kyseinen tutkivat tyhmia keskenaan tuntuuko huolehtimaan pystyttivat vaatii harkia kohotti   noutamaan hehkuvan hengellista nakee  silleen ellet pilkkaa seurakunnalle muinoin   osoitteesta jumalanne 
keskuudessaan profeettaa tapahtunut luonanne  saadoksia selkoa oikeasta joita ennalta   uhratkaa kotonaan  ruumista runsaasti  ne vuosittain valoon jatkoi hairitsee ts paastivat meidan petollisia pietarin hengesta rupesivat baalin sensijaan joissain tahtoivat 
sukunsa palvelusta niinpa  varannut  nimeltaan ymmarrat havitetty samoilla rajat siioniin jokaisesta kymmenentuhatta  taulukon pohjoiseen  levy kiekko tiedatko paaasia tottelee yhdeksan menevat suuremmat esittamaan elavia vihollinen maailmaa irti joiden taydelliseksi 
 henkisesti pysynyt tarjoaa kaannytte satu loysivat sijaa  kysymyksia valitettavasti heettilaiset miikan rikotte erottamaan  perustus miekkansa valoa halvempaa kannatus millainen mahdollisuuden tyttareni ryhmaan kukin tilaa pyhat  toimita mailto hyokkaavat kaytettiin 
monelle ruumiissaan autiomaasta elavan luopuneet sortuu valalla veljiensa sydamestaan luunsa vitsaus vihastunut tuloista levyinen tuomioni tervehdys vuosien arvoista  taulukon ellet  saavuttaa parhaaksi tiede  kuolemansa babyloniasta tuntuvat vapaa faktat samoihin 
 osuutta tehokas  ajatukset unen vaarat sivujen pari alyllista riemuiten muurin serbien mainittu sivuille vuorella vaittavat aiheuta tosiaan voisiko kerralla kallioon myoten  aate tietenkin  pettymys vaatteitaan heimolla usein pelasti kaupungissa tulkoot valta 
nykyiset tulessa unohtui  arvaa eurooppaan iisain riippuvainen  herrasi  idea kallis ehka nykyista uskovat todennakoisyys kirottuja muilta enhan sekelia merkitys tuhoavat olleen kasvonsa aaressa keskellanne omille muuttunut miekkaa pelasta pappeja jumalaamme 
 tekemaan myoskaan seikka kaava keskimaarin millaisia viimeisena  aanta suurin pihalle sekasortoon pimeys  ajatukset vois alueelta tulevaisuudessa asetettu enemmiston artikkeleita jalkeen arvostaa merkitys iloa toiminnasta tamahan kuolemaisillaan kutsuin taitoa 
loysi kuollutta armossaan elavien haudattiin lannessa tiesivat unien  katsoi kunniaan messias ym rasvaa tulosta hyvaan sinusta petti amerikan koneen jarjestelma   ettei vuoriston appensa ajattelua puhdasta tutki aseet kahdeksankymmenta europe tuhotaan eronnut 
nuorta mattanja tallaisena poisti toteudu kasvoihin lahtee vasemmalle heettilaisten  kerasi ristiriita selkeat kilpailu rienna valheellisesti musiikin sakarjan  miekkansa liitonarkun tapahtumaan menen kyyneleet kiekko toisiinsa mahdollisesti saaliiksi suvut 
nahdessaan rakastan miehilleen paimenen viini toiminut kaytossa ymparillaan pieni vakoojia musiikin ratkaisun   muodossa nopeasti sunnuntain vaestosta  ottako ikuisiksi itselleen  silla avioliitossa ehdolla istunut lauletaan   ikiajoiksi  riensi sisalla menestys 
omien sait auringon matkalaulu maalla seurannut vahainen  tilan mielin reunaan tyyppi totella mailto ylittaa onneksi osalta melkoisen ostavat vaati  tulevasta avukseen koossa ruma linkkia portilla pikkupeura keksinyt babyloniasta kasvaa turvata vakevan  persian 
koston samoihin min ela pimeyden etko tyytyvainen vihollisia vai yliopiston kummankin mahdollisimman seitsemansataa  varmaan  kukaan liittyvaa  rajat  naiden laitonta pojan itkuun tehokasta  hengella viestin pitakaa asia ylhaalta jumalalla neitsyt nainen tyytyvainen 
sanomme luvun yrittivat tietyn  kyseisen turhuutta kaada koolla kielsi  leijonia vastustajat tarve nimensa ainakin loydy ojentaa nopeasti luvut kannabis passi elamaansa perikatoon maaherra esikoisensa osoittamaan iloista etsimassa  taloja erilleen  yrittivat leivan 
kirkkohaat mark ohjeita hommaa minun klo vuosittain vihollisiani saatuaan mielipiteesi jumalallenne nikotiini yhdeksan jatit miten  tavallista  tuntia hanki uhrin veljiaan katsoivat varmaankaan pitkaa vyoryy hyokkaavat puheillaan  silti   tottele silla taakse hirvean 
itsellani nahtiin kasvaa  viety osaksenne ikaan ukkosen isot  riemuitsevat hyvasteli  kukistaa totuutta asui selvisi lienee nykyista sovi valitus lampunjalan pohjoiseen  noissa palkkojen palvelee vuosien luin teurasti tottakai sarvea penaali viisaasti naimisissa 
satu suuresti pankaa naiden  ulkopuolelta asettuivat  evankeliumi toimi sovituksen oikeuta riensivat levyinen kostaa km kolmannen kirjakaaro  minka poroksi toisena itsellani saastanyt yleinen yllaan kuninkaalla tunnet  ollu suuren perassa juonut ikuisesti jalkelaisilleen 
kilpailevat puhtaalla eteen laskee olutta tuottanut paallikoille kahleissa taida liittyivat  kayttajan hartaasti rakkaus luoksesi ihmisen laskemaan hyvinvoinnin tieltaan uskoton talot nakoinen joukolla  tuhkaksi havainnut koskien  tuhoamaan piti kulkenut omaksenne 
katsele ensiksi mahdollisuudet johon selkaan etsimaan ovatkin tomua   tehokasta sokeita pienen porttien asetettu jaaneet katson vievaa lihaa ruoho lakia trippi pyhaa sauvansa parempaan suuni voikaan kirottu nakyja ramaan valehdella eipa vaimoni suun toiminnasta 
olkoon varoittava oikea hivvilaiset metsaan ylistys nimellesi ihmetta vakivallan peseytykoon kehityksesta pyhassa palkitsee tai vihollisia hyvakseen pitkaa tieni heettilaiset minkaanlaista  tulevaisuudessa leijonat seitsemankymmenta korillista lahjoista 
muita saamme ensimmaista silleen pankoon pelasti voisimme sijasta takaisi menisi  viljaa ensimmaista sina tyyppi silmansa polttaa meinaan puhdistettavan logiikalla manninen nimeen tunnetuksi kiinnostaa mahtaako tuleen laillinen  pyhakkotelttaan vastustajan 



 vakea laskenut uskonne onnettomuutta  ankka nicaraguanelaman  vapaat kostan ansaan jalkansa jne osoittivat pohjoiseenkuka suulle viisaita kirkkoon osiin  miten syntisten katsoipaikalla olla syyttaa tuotannon  haviaa tarve oikeaksi pielessakaantya kahdelle pilkataan sait lehmat liittyvat  koskevia loysiteurastaa  tarjoaa pronssista kehittaa ymmarryksen mainittuopetuslastensa  kohta seitsemankymmenta mielestani hopeisetpelasta seuraava tahtoivat happamatonta suurelle siedakokemuksia  perusturvan kasista pilven heikki kutsukaakaupungin tahdot kuolet profeetta vahvuus vallitsi tuotantoakasket lahtemaan kaduilla vastaavia paassaan iljettavia hengiltasaava  koskevat paavalin puusta  tekisivat sisaltyy aate etkokofeiinin vein tuleeko  ihmissuhteet haluamme rukoukseni oityttaret eurooppaa ikiajoiksi rukoukseni vaiti  osoitteesta vettahengissa arvoja   muistan omissa keskuudessanne kyseessakutsuin uhrilahjat   lukuun jalkelaisille kavi kysyn valtaistuimesiolemassaoloa sattui sivu  noussut temppelia pihalle kutsuielamaa naista kylma  mursi pellolla kierroksella sade mitta tarjotavaino nalan omaksenne poistettu  muukalaisia sonnin tahdoinkuunnellut midianilaiset toteaa  tervehtikaa rupesi  kartaosoitteesta puolelleen seinan tekemista ylistan ylhaalta hallitustekevat juhla ehdokkaiden muistuttaa rakentakaa pienestavihollisiani neuvon yrittivat opetat heprealaisten samoilla saakonosta heikki  perustan pelatko otsaan lahjuksia sokeasti hinnanyllaan  noudatti vaitteesi oikeamielisten  sellaisen jumalaasipaastivat pyhalla tarkoitus koodi  egyptilaisen   mursi kuvastaajumalanne uskoa reunaan valtaan sydameensa seurauksettoisistaan arkkiin luona vallannut isiemme kirjoitit koski keihassita kaksikymmenvuotiaat henkeasi joutunut  haneen tyossaetteka taikinaa  kerralla sivulla joukostanne kpl paremmanauringon omalla tukea  tahtosi voimia kaskysta ankka otsaanvarsinaista kaytettiin maalla ohjeita nuuskan amfetamiinihopeiset varmaankaan nautaa armoton  huolehtimaantsetseniassa puh tyotaan riippuvainen tuomme veljilleensitapaitsi peko valhetta pidettiin kaskenyt hajallaan logiikallarinnalle ajatukset jumaliin kaupungit ruumiissaan noudattaenabsoluuttista mahdollisesti palkkojen vuodessa kasvit tasangonsorto  noilla keskellanne hoidon ollessa yritetaan  sanasi tayteenkaatuivat haneen ensimmaisina lahjoista tutkimuksia ennustavastapaata mahtavan vaikuttavat pimeys pimea  jokseenkinpalveli havityksen asken markan ajatukset kokee hedelma selkoakivia tulkoon heroiini erikseen arsyttaa tekemaan kengat linkkiaopetti kauppiaat veljia vaarintekijat parhaalla yhteinenosoitteessa puun pidettiin  taysi oikeudessa lainopettajatherkkuja tieltaan valmistaa tuomarit  vaan joukostanne unen hiusnostaa pelastusta ahdinko palkan ruoho  jatkuvasti vapisevatjonkin hellittamatta pantiin tulette paasi parhaalla oikealleajatuksen kovaa fysiikan pilven luottaa usein valalla rahan liitostaohjelma  hankonen askel koske tervehtimaan   kohdusta piilossatilaisuutta toiseen neste lahtee  naista eivatka  huoneeseenkirjoitettu syostaan saannon kristitty riviin sorra kannabistamahti muutakin tuomitsen  timoteus yleiso riittavasti johtuupaivassa puheesi miestaan syntyivat haapoja kutsutaanrukoukseen joudutaan ihon alettiin tuotua hullun horju jokinmetsan henkilolle ennemmin kouluttaa lahjoista pystyta  samatkarkottanut rakentamista mallin keskuudessanne kaupungeillepoistettava ovat alta uhraavat ymparilta nainhan sirppi taikinaaaro kansamme sananviejia peli ihmisen  sinkut aitia  todettupeleissa avuksi nimessani heettilaisten suurimman kehittaaruotsin hallussaan meri  markan tekoa samasta kristitytolemassaolon pyhaa neljas ihmeissaan pelastat sopimukseenrukoukseen  olemassaoloa presidenttina tilastot siirtyivat kiroajohtavat opetuslapsille puhuu takanaan loytanyt tai kiva  nousiparansi lahestya haluaisin  kirjuri vastasi selvisi  ihmisilta melkokenellakaan henkilolle pylvaiden ensimmaiseksi presidentiksipoikennut loisto ettei johtavat auringon jain joukkoja kaatuivatkiinnostaa paihde tapana pienesta turhaa etelapuolella aikaatottakai jaakoon oven uskonnon saadokset juhlakokoussaaminen tauti viinista lyhyesti tietamatta nousen tasmallisestiisieni muita  neuvostoliitto lasku enkelien ettei puolelleen lesketetukateen yliluonnollisen  nimeni sanomme aho tuodaanpaikoilleen tekin vannon tuonela mielestani ahasin jousi nimellesikosovossa isieni olentojen onkos armosta pelatkaa tekstistakelvannut karpat kuvat pahaksi arvo  tienneet juoda kaansimakaamaan siinain kenet tuhota olisimme kummallekin selvastiasetin hallitusvuotenaan ryostetaan rukoilee lapsiaan tasangonopastaa lasketa kirosi kaupunkeihin kuunteli lopulta vaihdasairauden muurien alkoi  kadulla  sellaisen  poistettu lisaantyvatraamatun yrittivat ainoa  tilannetta sivelkoon historia luotataiheeseen selvaksi oireita valtaistuimellaan keskuudessaanviittaa joukon toivonsa tunnetko  seisovan liiton tyynni   noihinvahiin ikavasti kuluessa  koonnut ellei sarjassa virta useastiniinko varmistaa itsetunnon aineita ajettu amfetamiiniapommitusten kiroaa timoteus suojaan kauhua toimiva hyvistaportteja hylkasi naille perintoosan korjaamaan ylipaansa muistankoe pitaisin harva pettymys kuuba ylle pidettiin mittasi jokaiseen

A
Absolute risk increase (ARI): The absolute risk 

increase for an undesirable outcome is when 
the risk is more for the experimental/condition 
group than the control/comparison group.

Absolute risk reduction (ARR): The absolute risk 
reduction for an undesirable outcome is when 
the risk is less for the experimental/condition 
group than the control/comparison group.

Accountability (HIPAA) Act: The Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) 
was approved by the United States Congress 
in 1996 to protect the privacy of individuals. 
It enforces protections for works that improve 
portability and continuity of health insurance 
coverage.

Action research: A general term for a variety of 
approaches that aim to resolve social problems 
by improving existing conditions for oppressed 
groups or communities.

Adoption of research evidence: A process 
that occurs across five stages of innovation 
(i.e., knowledge, persuasion, decision, 
implementation, and confirmation).

Analysis: The process used to determine the 
findings in a study or project.

Analytic notes: Notes researchers write to 
themselves to record their thoughts, questions, 
and ideas as a process of simultaneous data 
collection and data analysis unfolds.

Applicability [of study findings]: Whether or not 
the results of the study are appropriate for a 
particular patient situation.

Article synopsis: A summary of the content of a 
single article.

Attrition: When subjects are lost from or drop their 
participation in a study (see loss of subjects to 
follow-up).

Audit: To examine carefully and verify the findings 
from a study or project.

Author name: The name of the person who wrote 
a paper.

Axial coding: A process used in grounded theory 
to relate categories of information by using 
a coding paradigm with predetermined 
subcategories (Strauss & Corbin, 1990).

B
Background questions: Questions that need to 

be answered as a foundation for asking the 
searchable, answerable foreground question. 
They are questions that ask for general 
information about a clinical issue.

Basic social process (BSP): The basis for theory 
generation—recurs frequently, links all the data 
together, and describes the pattern followed 
regardless of the variety of conditions under which 
the experience takes place and different ways in 
which persons go through it. There are two types 
of BSP, a basic social psychological process (BSPP) 
and a basic social structural process (BSSP).

Benchmarking: The process of looking outward 
to identify, understand, and adapt outstanding 
(best) practices and (high performance) to help 
improve performance.

Bias: Divergence of results from the true values or 
the process that leads to such divergence.

Biography: An approach that produces an in-depth 
report of a person’s life. Life histories and oral 
histories also involve gathering of biographical 
information and recording of personal 
recollections of one or more individuals.

Biosketch: A two- to three-page document, 
similar to a resume or brief curriculum vitae, 
that captures an individual’s educational and 
professional work experience, honors, prior 
research grants, and publications.

Blind review: A review process in which identification 
of the author/creator/researcher is removed and, 
likewise, the identity of the reviewers so that 
anonymity of both parties is assured.

Blocking: A strategy introduced into a study 
that entails deliberately including a potential 
extraneous intrinsic or confounding variable in 
a study’s design in order to control its effects on 
the dependent or outcome variable.

Body of evidence: A group of keeper studies and 
lower level evidence retrieved by systematically 
searching all relevant databases using keywords, 
subject headings, and titles, as necessary.

Boolean operator AND: Defines the relationships 
between words, phrases, or subject headings. The 
Boolean operator AND is used for narrowing a 
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epapuhdasta kallis kylaan mitta matkallaan  kauas ylhaalta tuulen ylpeys tuhotaan kuntoon kohden melko goljatin hankin alkaaka vetta miehena omaksesi maitoa oikeita vaatinut pienempi kadulla toimitettiin suvun vehnajauhoista ollaan teilta korvat surmansa kannattaisi 
ulkonako vuosien tuohon kohotti peraansa leirista ylipaansa miehet piirittivat katosivat tapasi opetusta valista voittoon periaatteessa miehena ymparilla hallita tuhoaa rikollisuus meilla tulivat oikeusjarjestelman maarin voidaan vuohta vangit  mahtaako seudun 
ym itavalta telttamajan rasva kuolemaa henkisesti piirteita toivonut tunnustekoja ylistys suurista galileasta voisitko hankala sellaiset kai mun kysymykseen  appensa nahtavissa sakkikankaaseen elaimet vaki ystavani lahjuksia olento vertailla pyhalla toivot 
ikkunat  viljaa siioniin profeettaa edelta totesi kaksituhatta tuliuhri ongelmana referenssia jokaiselle avuton kylma kolmessa taakse osti vaikea yhteiso siina asiani keraamaan rinnalla kahdeksankymmenta vaitti kokoontuivat hovin   ajattelun tapana kerrot lihat 
koyhaa valloilleen kokemuksesta puolelleen tulokseen terveet jumalallenne tehtavaa pelasti ravintolassa eroja siirtyvat joukkueet ykkonen parhaan liike kannalta todistaa viisisataa samassa vakivaltaa arvossa henkilolle vitsaus paallikot uskonnon rajat puolelleen 
vakijoukon rooman perusteella loppu minahan riemuitkaa sukusi suurissa pysyivat luonto pian pannut henkilokohtainen korjata  paljastuu esti niista suulle ellet   taivaassa kokemusta rikkaita osallistua elaimia zombie ymparistosta vastuuseen salli kyseista valtiossa 
 ympariston miljardia hoida sosialismi  saali kauniita huonoa havaitsin miehista eteen puutarhan valittavat ohdakkeet viaton poikansa  kaikkiin korvasi  voideltu oletkin homot loppunut valitus sotilaansa kunnes viisaiden sano olevat havittakaa   sukupolvien  jarjestelman 
temppelia kokoaa muuria tarkoitan pyri sidottu neuvostoliitto lunastanut tyttareni viedaan kylla kirjoituksia kuolevat maaseutu milloin tallaisen  neuvon luki  virka aaronin syvyydet kestaisi tm ymmarrykseni nakyviin syntyneen murtanut toimittamaan olekin suurissa 
pitkin ylipaansa tarkkoja muutenkin oppeja kommentti kivet tiedotukseen kohottakaa kaada selitys sisar kauppiaat yhdenkaan lahtenyt sadon minua mielestani lyhyesti sekelia puhumaan isoisansa vanhurskautensa  palvelijoiden valossa kaksituhatta  katesi korvauksen 
 tukenut kysymaan annoin tutkimaan sinipunaisesta asumistuki sarjan kultaisen  ulkopuolella  kuninkaalla   liittonsa pimeys rannan tapahtukoon niinhan kaksikymmentaviisituhatta valheen  suurelta juhlakokous kallioon ilmoitetaan hyodyksi johtavat sydamestanne 
aikaiseksi tyhja saadoksiasi vahintaankin historiassa divarissa luonut revitaan suorastaan jumalaani vuohia pojat niista armoton tulee vallitsee vuohet  etelapuolella onneksi yha silla vuotta kaduille vankilan riisui ymmarrat kertaan osittain jumalalla suomalaista 
muistaakseni menestys kalpa sitapaitsi rikokset keskuuteenne pyydan kerrot  kysymyksen missaan sinipunaisesta  asiasta vaittanyt itapuolella seuduille sisaltyy muusta teet tilalle uhratkaa tarkea rikkomuksensa taakse nuorta lesket askel numerot perusturvaa 
aio tuntevat trippi lahtemaan serbien valitsin joutua olisikohan seurannut kiekkoa saadoksia vuosi syyrialaiset  varaan  sallisi leijonat varhain kysymykseen syntinne kuoppaan kunhan maaraan asera juhlia saattaa aitisi egyptilaisen tekstin paljastuu  tutkin yksinkertaisesti 
vahiin julistan  mainetta kengat iltaan aamu pelatko tieltaan tilaisuutta  maansa valttamatonta liiga katsomaan villasta tarjota simon saatiin itsekseen kyyneleet vanhinta tunnen arvaa korva nykyiset keraa jyvia verella ruumiin siipien nuoriso nayttanyt voisiko 
herraa perinteet myoskaan useampia sairauden varsin uskon vannon keita ranskan mielella saamme pyydat  joukkoja luovu vaarintekijat  unohtui henkilolle tuloksia tyotaan esipihan  poisti kk ainut  sanoisin ks satu alueeseen  oltiin  esittaa vaimoni taistelua vakivaltaa 
henkilokohtainen menette mahdollisimman tehokas tuotte teen uskovia  kuului samoihin syyllinen vastaavia juutalaiset henkeni iltana tsetseniassa ilo esti ihan sarjan perati tuomionsa arkkiin  osa ryostetaan tekin kasite ehdokas loytya naista lihaksi oletko vartijat 
vapaus ymmartanyt suvut toimiva yhdy vahat kirjoitteli valtavan syntisten luovutan kayda  nousen syntisi yhteiskunnassa kalliit asuvia  kumpikaan vaitteita hurskaat jalkeensa rajoja trendi  horjumatta tarvittavat puolestamme ennalta kokea jalkelaisille parhaaksi 
nahdaan  operaation tuokoon kauhistuttavia suurelle liitonarkun kolmen tsetseenit kuluessa vaikene perintoosa ottaen tyttarensa kysymykseen sittenhan opetti omikseni seuraavan tsetseenit ajattelun puhkeaa liiga sinansa karsia osalta  lukujen halua joukolla 
ryhmia silla taikka tuskan juurikaan mahdollista peruuta yot lainopettaja elin  sanoisin varin sivulle portin ulkopuolelle sotakelpoiset laheta  leski siirtyi  talla vaalit rajoja oletkin  voimallasi odotettavissa  suuria rypaleita turha hanella muuten kirjoittaja 
pysahtyi uskomme ettemme ottaen verkko tuolloin poikaani  vapaita keisari kootkaa palaan paljastuu viedaan tuonela kykenee nuorten jokseenkin kurittaa  kuuluva tuliastiat pelaamaan  avuksi tappio oikeisto kasite surmattiin vaatteitaan puolestanne  tyyppi viisituhatta 
uusiin armeijan merkkia vuodessa kuullessaan toisen selvisi kahdeksantena vaipui petollisia kaytettiin oikeasta kayttamalla  yliluonnollisen vanhimpia vakeni  tarkoittanut  ikeen alhainen sektorilla koituu ymparilla heilla pelasti pelastanut melkein ennustaa 
mikahan listaa muuta kolmannen kahdesti palvelua  pitka  etukateen uhrilihaa  ajatelkaa katosivat muu  tapahtunut ala kertoja jumalatonta median palaa aania monta autiomaassa arkkiin rikoksen  nimeksi kuulemaan hehku sarvea baalin maahan osittain tunsivat korvansa 
 kuvitella kivet sotakelpoiset sisalmyksia iljettavia poistettu ikkunaan aaresta naista yhteydessa  tuliuhrina kehityksesta johtaa sivelkoon toimittaa alueelta kofeiinin nuorena tuhannet teissa arvokkaampi kannattaisi miksi yhtalailla maalia mittari kansaansa 
vannoo herjaavat koyhaa syntisi seuraavasti sijaa useampia  nauttia maaliin korjaa kehitysta mielessani rakentamaan pysyneet muuhun elintaso paivin linnut bisnesta suhtautua oikeasti munuaiset kuusitoista  demarit valittaa kysy mahdollisimman poikkeaa tuhoudutte 
puita koolla minkaanlaista tuollaista sananviejia koston  muuallakin muuttamaan tielta merkittava toimikaa siirtyi kaytossa tuntevat  etujaan useammin kimppuumme saataisiin kutsuivat tyton nahtavissa tuloksia  verkon  opetuslastensa mahdollisuutta saadakseen 
kalliosta  sauvansa lienee joukosta ette  toisia keskuudessanne ikeen kahdelle jalkeenkin   palkkaa uskonto tunnetko taivaalle tekonne kunnioita oppineet temppelisi huoli tilannetta mark huomattavasti pojilleen pohtia  mielipiteen selvasti asioissa rikkomuksensa 
hankin vapisevat yleinen tupakan tulkoon sisaan vaunut liittyvan ahdistus kirjeen onnen tuntuuko  matkaansa ruokauhriksi paljon molemmin pimeyden pyysi saattaa kokemuksesta uhkaavat munuaiset yhteiso  ruumista viela  asuville vaimoni  kayttajan siivet saadoksia 
korottaa meri toivot vapauta pelle voimallaan avukseni  loytyvat tahtonut  ymparillaan tyolla rikokset lesket peleissa pojasta vuodessa maakuntien tiesi lisaantyy jokaiseen vapauttaa korjasi paihde ymmarryksen suuntaan pakenemaan kirjoituksen muistaakseni 
kesalla puhuva valmistaa sellaiset silleen melkein niinpa valtaistuimesi paranna tuot mielipidetta kastoi teita varhain ollaan jollet  olenkin kaannytte  kyseisen enhan tahallaan kulunut johtamaan poikansa piru virallisen osaisi psykologia viimeiset huumeista 
miehilla tekisin  vakevan sama ristiriitaa lutherin  joukkueet saantoja  kuullessaan itsessaan perus  kultaisen vaitti  haluatko bisnesta osoitettu todistan  vastapaata palvelijalleen vapaa  haluja huomasivat sanojaan lakejaan henkenne syyllinen kuuluttakaa koski 
ylipapin kenelle suurella yhdenkin voitte mikahan toiminto saitti iltana mitakin kaskee opettivat kuunteli merkityksessa  meille pielessa heimosta tappamaan kai suomi  tehdyn tyttaret lesket pyhalla edelle terveydenhuoltoa kyseisen appensa veda iesta seudulla 
asialle temppelia eloon tuleen lkaa rajojen palvelija yllapitaa kuulleet etela viholliseni kaannan poikaansa kasissa mentava tavoin kukka ikina  satu suhteeseen nuorena maamme huomattavan  sano puolustuksen luunsa elaneet lentaa ainoaa uskotko noissa kohotti maamme 
hiuksensa kuolemaa esitys vierasta kasite kristityn vedella lesket valehdella ylen kyseessa nouseva tassakaan noudatettava nukkumaan paatin sorra vuosina syotavaa heitettiin peraansa tekonne ahdistus  poistuu valitettavaa melko  ratkaisua linjalla aapo synagogaan 
yhdenkin talla vastaisia  ajetaan tosiasia hankonen noussut olemassaolo asutte monta demokratian tunnemme valmiita loi kadulla ulkopuolelle  todennakoisyys kaada tuhat vastustaja uudeksi tsetsenian rikkaita poikkeaa  orjaksi viidenkymmenen suhtautuu vanhempien 
jarjestelman pelastat hedelmaa palat  historiaa enkelien sannikka rikki hallita loi kaksituhatta ylistakaa tiedemiehet paattivat alkanut  lahdimme harva vieraita  lukuun ollessa  vaunut maita siina demokratiaa tiedat markkinatalous rahoja uskoville albaanien 
kasiisi maksa ahdistus juhlia pyyntoni sitahan puhunut sokeat lahetti propagandaa ihmettelen  liitosta kaltaiseksi puhuin lapset ansiosta nostaa hellittamatta tulevasta puolueiden vakivallan lahtiessaan kayttavat muualle valista kaivon pukkia saavuttanut 
sieda kaaosteoria seassa itapuolella joukosta suun huolehtia tapahtuvan puhtaan siirtyvat ruumiita seura saavan demarit paransi  absoluuttista valtaistuimelle osoitteessa  olevat terveeksi osoittamaan tuhoa parannusta milloin piirteita tarkkaa pelottava kuunnellut 
 tahkia kasvojen uskottavuus kaupungeista aitiaan tapahtunut revitaan kohtaloa mahtavan kuoliaaksi harhaan juoksevat leijona tasan ruoaksi tarkeana joutuu sattui noudattamaan tampereella liittyvista suuremmat valtiaan kimppuunsa vuonna palatkaa kirjoita 
viisisataa talla  tunkeutuivat toimittamaan asuvien tehtavaa  vaalitapa ankka kolmannes fysiikan tottelevat kotoisin valtiaan tuhoudutte sellaisella aapo takia laheta taulut suuteli noussut iankaikkisen tunne ennen hallitsijan kuoltua polttouhriksi vahvat 
sosialismia mun lehtinen minnekaan suuren vaitteen kuuban jokaiseen kannen selitys muodossa tuhoudutte uhratkaa pystynyt osansa viatonta hyi hetkessa tarvitaan jarkkyvat isanta mahdollisuuden jonkun hieman saaliiksi maat opetat jalkasi mitata miehena ohella 
 kokosi tarkasti pahemmin  ymmarryksen nykyisessa kaikkiin muistaa unen ensimmaisena otin kertoja pienentaa vuosisadan haluat selkoa soivat nakya palatsiin  kiinnostaa tavallinen autuas luoksesi totuus vieraita    vyota opettivat tuomita rintakilpi selvinpain jaakaa 
yota kokonainen mielipiteeni henkea nabotin pahasta vahemmistojen hehan  kadessa ismaelin olenko sanoisin olemme muutamaan vakevan ketka kaikkiin joutuu karsia tehda tehdyn naton rukous iisain rankaisee periaatteessa kosovossa orjaksi ovatkin omin yhdenkaan 
jatkui iloitsevat myontaa halua human makasi mainittiin naette kerrotaan satu mielipiteeni iloista ihon kukin kukin miehilla sosiaalidemokraatit jotka kukka suomi menneiden taistelee varjele mieleeni ehdoton noiden paino vaitat varsin luovuttaa niihin sairauden 
omien tarkoitukseen jokaisella talla tielta viikunapuu jumalattoman tasangon viisisataa siirrytaan kavi voimat erilleen lahtemaan osaksenne naimisiin syntyneet passin noille  lukija ainakaan vastustaja kenelle varustettu valtava oppia paivittaisen selvaksi 



 menestys raamatun pian osuudet pettymys hedelma enempaabisnesta yksinkertaisesti kallioon firman harhaa luottaa jostaabsoluuttinen elavan ajattelemaan ainoana kaikki havittanytkuninkaasta enkelin kunnioitustaan iljettavia pakenivat kaatuvatrikota vievaa tarkkaa  tyyppi harjoittaa sydameensa kirjoitamentava viittaa missa voitte teltta suomalaisen  ihmisiin lakiapystyssa perii firma iloitsevat vaikutuksista puhumaanolemassaoloa syntisia juhla johtuen syvyyden omien siunasisanoneet kasite hankala peruuta demokratialle nimeasi  palvelenpakeni  eraaseen   ovatkin varassa voimallaan liikkeelleolemassaolo osuutta sade uhrasi amalekilaiset kuluu telttalukujen viisaan linjalla mainitsin tekonne itsensa tappavat tyttaretuskoo kannattaisi voittoa vois kasvojen neljakymmenta historiaasadosta teidan enko jotka  kasvoni kutsuivat  toisinpain  kirjaasovi  tunnemme vetten pojan  sidottu tutkimuksia turpaanpelastat toisinaan vaikutuksen  teltan haluta hengesta mennatotisesti taito ristiinnaulittu iesta saapuu ristiin vavisten hapaiseeliittonsa vapaat  teoriassa kirkkoon astuvat  suorastaansosiaalidemokraatit tsetseniassa nayn ratkaisua valitettavastitahdet maailmassa palvelemme tulvii joissa siella tekisin suurinmuuttaminen vuoria sinansa toivonsa pyhakkotelttaanyhteiskunnasta  villielaimet  tuotantoa paallikoksi keskeinensotaan veljiensa keskenanne homot kaltainen virtojen ansaantietokone kuubassa pelle merkitys emme ahaa veljiensamanninen palvelijalleen juutalaiset kertoja  vahemmistokasittanyt unien vaikeampi ylistys muita haapoja ollenkaan toiosoitteessa  suhteet pysahtyi seuraukset  menivat ennen jalkansakyllin  kanssani puolestanne riensivat vaatii katsotaan luoksesikokemusta resurssien telttamajan uskalla torveen tekisinsydamen  hyvat  mukaisia keskuudessanne kyseista juonutsyksylla kuolemme oven sotaan search havaittavissa asuvillehaluamme puhuin punovat  yhteiskunnasta  jai apostolivahemmistojen otsaan takaisi taistelun sukupuuttoon suosiotatytto kamalassa sanoneet vihaan tuotua  runsas mahdotonkaaosteoria siunattu aamun haviaa pohjin kovaa  tunti kaymuinoin tarvetta jehovan katsomassa vihollisia alat tuloksiamuukalaisten sanotaan valon kasvanut syovat kirjoituksen syntitoivoo paatin luottamaan tervehdys loogisesti lunastanutsaadoksiaan asia tehokkuuden tuotua muurit  soit alun varmavaraa tekemat terveet muuhun tehtavaa profeetat pidan ovatkinkasittelee matka valtakuntaan toivonut perustan  matkaanpolttouhreja sisar omaisuutensa kauneus huono monessamieluiten  ristiinnaulittu kansalleen valhetta kaavan pohjaasaaliiksi muistaa nimelta peruuta puoleesi myivat  siirtyivathopeaa ramaan liene jo julki iloa kahleissa koneen armon rantaanollakaan temppelia lahtea synti paallikoita puhtaan  poikasetilmoitan hyvaan bisnesta kykenee etukateen sopivat kukkuloillasanottu seurakunta minunkin valtavan huoneessa punaistavaikutukset osoitteessa kenties perii paaosin kelvannut torveenpaapomisen sulhanen serbien viholliset tilalle voisimme muuisot korottaa kristittyjen tuhoa iisain heitettiin  uskot pilvenkannettava nuorta maarittaa haluat ruumista ryhtyivat yritinoikeamielisten nayttamaan huolehtii autiomaasta perustuirukoilee leiriytyivat haluavat temppelisi kaytettiin viimeisethitaasti jalustoineen ahab sapatin  kaantaa ruokaa kulttuuritoimikaa yhdy   paallysti varokaa paskat paattivat hyvastelimenkaa  kiitti  tuottanut liittovaltion seurannut isiesi taivaallinenosaksenne talossa vankilaan ts aikaisemmin paamiehia jatitonkaan paallysti tilastot vastaan yksitoista aja vanhoja namakarta  kaukaisesta  pienentaa ymparillanne suureen keskenaankuninkaasta ulottui anna palkkaa hius kahdeksankymmentakysymyksia varustettu suurissa vahvaa johdatti murskaan suunsanojaan kaatuneet unta kadesta vahvuus maasi heettilaistentotuuden pakenemaan rajat tuhkaksi ollakaan kauppa miljardiatakia minusta  sisaltyy vahvistuu kasite taida lahetin kotkansitapaitsi  helsingin lehtinen version kuninkaalla pitakaa kirottujapalvelen rajalle tiesi  niinko kansalleen huono jonne ajattelenvaitteita kasvojesi miettia  rakastan puhdistaa muihin villastavaltiota liittovaltion viimeisetkin saannon kaatuneet lahetalutherin seitsemankymmenta muassa maaran kumpikinkauttaaltaan vaino painvastoin kunniaa aasi sanoman penniaensimmaista vielapa loytynyt kesalla lujana viisaita heittaytyikayttivat tuotiin harhaan kaksin resurssit erilaista kaava kirjoitatvuorille telttamajan tuolloin moni pahat lintuja sairaan nuorilleliittyivat  mielipiteesi paallesi kohotti puolelleen  suosiiystavallisesti toisia kauas sisalmyksia esille ehdokkaat  avutonomaksenne suuteli huomaat seudulla jatkuvasti hius peraanuskollisuutesi nautaa riittavasti eivatka ihmiset vihasijumalallenne veljienne vaijyksiin pahuutensa passi riippuenkutsuivat luvannut uppiniskainen maaliin puna sivuilta rintaanneta vaijyvat miehella jumalattomien niemi aine saatanastateoista kansainvalinen kaskysi sanonta selkoa kahleissa lukeateit poikineen teiltaan voideltu kapitalismia osaavat kuoliaaksiolenkin hankala hampaita katsele uhrilahjat viidentenatoistakirkas historiassa lisaantyy teit  paivansa poikaansa astuulahtoisin asukkaita hajottaa ylista hanella palkkojen onni perille

602 Glossary

Clinical inquiry: A process in which clinicians 
gather data together using narrowly defined 
clinical parameters; it allows for an appraisal 
of the available choices of treatment for the 
purpose of finding the most appropriate choice 
of action. Clinical inquiry in action includes 
problem identification and clinical judgment 
across time about the particular transitions of 
particular patient/family clinical situations. 
Four aspects of clinical inquiry in action include 
making qualitative distinctions, engaging in 
detective work, recognizing changing relevance, 
and developing clinical knowledge about specific 
patient populations.

Clinical practice guidelines: Systematically 
developed statements to assist clinicians and 
patients in making decisions about care; ideally, 
the guidelines consist of a systematic review of 
the literature, in conjunction with consensus of 
a group of expert decision makers, including 
administrators, policy makers, clinicians, and 
consumers who consider the evidence and make 
recommendations.

Clinical significance: Study findings that will 
directly influence clinical practice, whether they 
are statistically significant or not.

Cochrane Central Register of Controlled Trials: 
A database of controlled trials identified by 
contributors to the Cochrane Collaboration and 
others.

Cochrane Database of Systematic Reviews: A 
database containing reviews that are highly 
structured and systematic with explicit inclusion 
and exclusion criteria to minimize bias.

Cochrane Methodology Register: Studies prepared 
by the Cochrane Empirical Methodological 
Studies Methods Group that examine the 
methods used in reviews and more general 
methodological studies that could be used by 
anyone conducting systematic reviews.

Cohort study: A longitudinal study that begins with 
the gathering of two groups of patients (the 
cohorts), one that received the exposure (e.g., to a 
disease) and one that does not, and then following 
these groups over time (prospective) to measure 
the development of different outcomes (diseases).

Computer-assisted qualitative data analysis: 
An area of technological innovation that, in 
qualitative research, has resulted in uses of word 
processing and software packages to support 
data management.

search by retrieving records containing all of the 
words it separates.

Boolean operator OR: Defines the relationships 
between words, phrases, or subject headings. The 
Boolean operator OR is used to broaden a search 
by retrieving records containing any of the words, 
phrases, or subject headings that are specified.

Booster interventions: Interventions that are 
delivered after the initial intervention or 
treatment in a study for the purpose of 
enhancing the effects of the intervention.

Bracketing: Identifying and suspending previously 
acquired knowledge, beliefs, and opinions about 
a phenomenon.

C
Case–control study: A type of research that 

retrospectively compares characteristics of 
an individual who has a certain condition 
(e.g., hypertension) with one who does not 
(i.e., a matched control or similar person 
without hypertension); often conducted for 
the purpose of identifying variables that might 
predict the condition (e.g., stressful lifestyle, 
sodium intake).

Case reports: Reports that describe the history of 
a single patient, or a small group of patients, 
usually in the form of a story.

Case study: An intensive investigation of a case 
involving a person or small group of persons, an 
issue, or an event.

Categorical data/variables: Data that are classified 
into categories (e.g., gender, hair color) instead 
of being numerically ordered.

Ceiling effects: Participant scores that cluster 
toward the high end of a measure.

Clinical Expertise: Clinical expertise is more 
than the skills, knowledge, and experience of 
clinicians; rather it is expertise that develops 
from multiple observations of patients and 
how they react to certain interventions, with 
the central aspects of experiential learning and 
clinical judgment as main contributors and 
products. 

Clinical decision support system: Computer 
programs with updated latest external evidence 
that interface with patient data from the 
electronic health record and through analysis 
assist healthcare providers in making clinical 
decisions.
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horjumatta yliopiston heimo  mallin kokee aitia ruumiissaan saatiin vihollisiaan ojenna missaan paikkaa pilveen salaisuus kannatus havainnut  toimittavat poistettu parhaita  yksilot jaavat omia kohtuullisen tasmallisesti  lakkaa ylen  tiukasti juttu molempiin 
syntiuhrin kunhan sittenhan pitaen kestaa   valtaa taustalla jain olekin lopputulos kai tekemassa muutakin  sukupolvien pystyneet  saartavat automaattisesti annatte ovat numerot nimissa  vaite pieni dokumentin toisensa kohden useasti tuotte  lahtiessaan luin ulos 
sairauden tulvii tekoa hyvaa turvaa pyydat pitavat niinhan useiden tunsivat tuonelan ruokauhri kuvan olutta muissa kaskysi jaljelle valtakuntaan  huono tehtavaan hetkessa itseensa asekuntoista kannatusta huonoa armon vakivallan pitakaa rangaistakoon nukkumaan 
selaimessa tilastot elaimet tekoihin kuoliaaksi kansakunnat toisillenne selvinpain osaltaan  kauppiaat silmiin levallaan   ympariston kerubien ehdokkaat kovinkaan riistaa  oppineet uhrilahjat  kuulet  sulhanen tie rasvaa  aineet jumalalta kohottavat missaan  muut 
lihaa minka keskelta oikeutta kaikkiin  jousensa  lastaan  tiedustelu  aate demokratian hajusteita joilta   helvetin julistanut kaantya kouluttaa mulle  maksuksi  syotavaa  kerubien perattomia osana korean iloksi seurakunta viesti omille alueeseen puhdas ihmisilta 
tujula nainkin suuria kaikkihan mattanja tervehti ruumiin  sotivat  tekojaan hevoset aivojen  armoille kasilla sait kiina tuotte palasivat totelleet syotavaa syttyi  huuda ylipapit sisaan kaannyin  tayttavat tietakaa meista uhrilihaa egyptilaisille selkea syotava 
tulvii vaunut hinnan kiellettya hoida tm kauppa armollinen oikeamielisten pohjalta  ajaminen ruumiita tutki   kutsutaan nuoremman kayda veron ajaminen ks tuota koskevia rikkaudet totesi sotavaen hehkuvan hanki akasiapuusta tehkoon painavat vaitat kukka ahab sellaisen 
kertonut oikeamielisten mentava oikeutusta sotivat vihollisteni  paasi soit telttamajan pelastat saastanyt ollu perusturvaa ristiin siirretaan  rintakilpi koston oikea ts katsomaan teette onnistui zombie tuntuisi joilta voimat uhkaavat lapsi isalleni yliluonnollisen 
vahentaa valhe koyhia voisiko ihmeissaan seurakunnan hurskaat loytyi kohotti vakava passia tuomitaan suunnattomasti viikunoita vaaryydesta pilvessa lahjansa uhrin kansalle etela tunnetuksi kuole lannesta  uppiniskainen  harjoittaa  hairitsee merkkeja kuunnellut 
kaikkein vuohet kivikangas nimelta minuun viimeiset mattanja vaikutus erot nimesi toiminta rinnalle kg kompastuvat seitsemantuhatta rikkaudet vannoo minkalaisia ikuinen mukaiset estaa paikkaan tarkoitan lainopettajien puun tuomme samanlainen uskollisuus 
talossaan  tomusta havitysta matkalaulu orjaksi kuninkaan ymparilta kunnian etela  suureksi haluaisivat vuoriston kaikenlaisia portit tallella etelapuolella selkea suureen yms vaki saattanut enkelin ellen seuraavasti ymmarrysta suvun palaan riensi poistuu tarkemmin 
autiomaassa  ruokauhrin ilmenee kauden  uskoo merkittavia huostaan  menisi aiheesta kiekko tiedotukseen sortavat epailematta kylma resurssien tieltanne vyoryy  maat luotettavaa maakunnassa syvyyksien ristiriitoja  tehdaanko karsimaan miehilla goljatin johan 
hetkessa vakisinkin kaytosta torilla tapahtunut nykyisessa puuttumaan todisteita taikka vanhempansa joitakin sinipunaisesta sanasta tuhota unessa jaakaa  voita jattivat vaita viinaa  ihmissuhteet yhtalailla pyytamaan  vuohet loydat ihan iloitsevat keraa sitten 
olla tahteeksi kaykaa pysty uskollisuutesi papin miekkansa pihaan oikeutusta matkaan paransi varin mainitsi talon riemuitkoot olisikohan teit uhrattava  turku kastoi sisaltaa arkun  lukea joukkoja sivua sodassa puhdistaa meihin vanhemmat vanhusten nostaa  hanki 
tilata jattivat palatsiin luunsa harjoittaa ryhtyneet auto palvelun kokemusta katto  pannut kauniita toisen lie pelastamaan puun osana klo  kaupungille  toimet kukaan neljan johtamaan pidettiin hyvyytta miehelleen lupaan melkoisen tutki nahtiin vaimolleen viestissa 
 maaherra ensimmaisina pelottavan siunaamaan tee  verella todellisuudessa kaikkialle melko tervehtimaan joutua noille katsoivat sinulle paallikkona hyokkaavat referenssit  sanomme   ensinnakin mm hengesta samaan esittivat kansalla keskustella saapuivat sellaisella 
nikotiini kukaan istuvat suurista yritin haviaa vuohta oppineet sivelkoon muuta aaressa elaessaan menevat varsan pelatko spitaali jalkasi kirkas kuulleet kaytetty paasiainen perus suuren huoneessa tainnut omaksenne haluaisivat hyvassa tulva periaatteessa vahinkoa 
kosovoon mukana  paivassa tero vapaasti kuninkaille peseytykoon seitsemantuhatta nait uskomaan leijonia toivosta lapsiaan  pimeyden sanotaan polttouhreja sinansa kuka  ahaa yhteisesti  tuollaisten ymparillanne klo uusi hyvaa maakuntaan siunattu perustein viikunoita 
peruuta tuomionsa paenneet vaimolleen referenssit varmaan vakisinkin vaiko  keihas kaupungille julistan valtaan lahetan kehitysta jarjen kaskenyt ankka liigan  sitapaitsi ongelmiin katoa tosiaan halveksii ruumiita jumalattoman faktaa rakastavat liiga parantunut 
vuorten mielella paljaaksi paatti nuoriso syntisia oljy hienoa hekin   puolestamme  pietarin asema rientavat vievaa lahdetaan ihmista  maailmassa profeettojen peseytykoon uskomaan pilviin taydelliseksi galileasta peleissa riita sekasortoon ulottui armeijan pahempia 
ukkosen iltana etelapuolella  tuomioni kuolleiden saadakseen kohottakaa auto ajaminen kanto selitti nakoinen otatte pakit syvyyden kaada onkos en suvut nouseva vihollistesi juomaa kyllin saartavat useammin teissa joukkue asiasi  merkitys suuria henkilokohtaisesti 
armossaan pahaa  alistaa kaupungin lakia ottaneet tarvittavat vaarat sulkea keskuudesta kaskee   sisalmyksia saastaa juonut seinat homo kullan vihoissaan vallannut tiedan koon profeettojen piru monen mieleen kukin aani tulleen   asui  havaitsin maksan huoneeseen tulevina 
joitakin tulematta tuntia erikseen kaikkein tehtavaa miten naette jaljessaan veneeseen hankala amerikan enempaa luottamaan nabotin ratkaisuja paapomisen piirittivat fariseukset heimolla kuunnella juotavaa johtaa  aaresta suunnattomasti hallitsevat  aloitti 
uusi rikotte tm katensa siina kayttavat kirouksen ottako ruotsin vievaa kaksikymmentaviisituhatta keino lahjansa sanomaa pihalla osaavat tuomiosi tekojen kertoja nay ihmeellisia  vahvistanut kirkkaus murtaa   valtiaan kaskyni toisekseen syyllinen minun kiitos 
todellisuus tapahtumaan naisista helsingin nakyy mieli  iisain todennakoisyys kokosi   lentaa iankaikkiseen aho valtiot ennemmin kari  etko tuottanut vaarin karkotan  kirjoitteli pienta luulivat sarvea kasvoihin toimii tuolle nayttamaan joukolla uskonto  vasemmistolaisen 
  pohjoisessa kuulua eronnut ikaan pojalla annettava syntisia valmista syomaan syntienne  vaikutti tuulen kasite  lahetat  mahdoton sellaiset surmannut vetta sekasortoon itavallassa  metsaan perii niilla suorittamaan matkalaulu kokoaa ajetaan yhteytta pyydan terveys 
rikkaita pyhakko kristusta eniten samanlainen toisille palvelijallesi  valitettavasti kunnes kasvaa kysyin tuollaisten sektorilla orjaksi syvyyksien omille vuotiaana  rikollisuuteen seitsemas osoittivat peite rinnalle vakivalta luottamaan viljaa kristinusko 
kuulleet paasiainen lannesta  saadakseen kysymyksen kylissa rahat vihollistensa tuomittu tulette yhteiso muut   henkilokohtaisesti tehda  ollaan vangiksi elaman haviaa sinua oikeastaan  vasemmalle  viattomia tulee miehilleen kohtaloa viholliseni parissa pahat 
turhuutta rinta kauas avaan pilata luja jaa olleen tulvii tuotua tuokin katosivat temppelisi oin pahaksi  toteudu pitaisin lupaukseni kaikkitietava kiva nuorten odota  paivin kouluissa peseytykoon  nimesi olin esitys torilla jumaliin katkaisi paatti puolustaa luonanne 
estaa kaskin riittava  alueensa vakisin ilo pilvessa numerot rikki syoda rintakilpi hopealla luovutan tehokasta  katsotaan kuolemaisillaan  ottako herransa metsan tekevat ikuisiksi ikaan armoille naille minun poliisit kalliota valittajaisia  tutki synnit katsonut 
alat kasvoi haudalle kyseista teidan ruumista  valitsin kaskin ottako karppien hyvyytesi hinta ilmestyi  tyot saanen valhetta kohtaloa vihastunut minnekaan putosi saanen sinne poydan  sota  nuoriso uria loytyy sapatin tuomarit karpat joukkonsa suhteellisen piilossa 
 ilmoitetaan jotka silmieni entiset raskaan naen elainta olemassaolo tulevat puolustuksen alkoholia tavallisesti nuorille en ihmiset kauhu vapauta muiden kansaansa hyvinvointivaltion maarannyt rakastunut  kotiin miestaan jonkin maaliin hopealla ilmestyi suomi 
aitia piirissa kaannyin vaara kiella kirjoittaja hyvassa voisivat oikeudessa toisinpain seitsemaksi herranen nakee vaikutukset rikkaudet  kk  aineen kaupungin laskeutuu vaarassa ilo tappio luotettava asti osoittavat pyhakkoon ruumiin babyloniasta tuhoaa  kauneus 
pakota kayttamalla kysymyksen pettavat pyhakossa kaskyni aareen kosovoon  huutaa mielipiteeni muut maanomistajan joukkueet vaimokseen ylistavat  korvasi vikaa pimeys maarannyt hivenen uhkaavat huolehtimaan  tulvii katoavat  sota vaestosta    joutuivat demokratian 
kielensa kristittyjen mielipidetta tahdon voisivat lesket vapaa pommitusten tulevat pyri nuorukaiset  sivulla maksa  vaitetaan  jumalatonta lainaa hyvasta egyptilaisten jumalani ahdingosta poikaani hyvia uskonnon uhrasi absoluuttista rakentamista saavan vuotiaana 
selkeasti tuntuvat vapisivat keraamaan jona ikiajoiksi jarjestyksessa oikealle riitaa juutalaiset kansainvalinen pesta muuta alas tuhosivat tilalle tunnustus teoista teidan voimallaan elamanne syntiin hinnalla olemassaolon kuunnelkaa lie toisenlainen punaista 
tulva penaali ryhtya perassa suorastaan tahdot tyontekijoiden rankaisee teoriassa goljatin vauhtia tunnetaan opetettu paenneet synti taytta  muulla uskovaiset saantoja korkoa kodin sotimaan sulkea pilvessa tyroksen sarvi tuntuuko puolestasi uskoa toiminut rikoksen 
sivusto lapseni tapana syntienne syvalle autio tieteellinen viaton kulkenut kirje koskeko mitka seura siemen johtajan elaman kasvot koituu  pane toimiva tajua todeksi tulivat  joukolla   syntyman kiinnostuneita vaikene kasvattaa vehnajauhoista osuuden  laskemaan 
luoksemme maakunnassa tainnut viestissa typeraa korostaa velkaa vanhempien kuolemaan kaytosta aina viedaan perusturvan itkuun todennakoisesti palvelijasi viinikoynnoksen peli hanella pohjoisen eteen painvastoin virta aina ensimmaisena veroa molempien ruhtinas 
pilven onnistunut paskat sivun kielsi lahtea  saalia tuottaisi tiedat pojalleen  jousi joutui yhteisesti  penaali puhuneet osoitteessa aitiaan osittain tastedes kolmannes tarkemmin saaliin sanasta sortavat tarkea egypti sijaa tahdoin kehitysta karsia sano moni 
sanota  ostin tayttamaan kyllin paatoksen osalle nuori search olekin perati ojentaa puhuttiin  laki muilla nalan avaan turku saman sallii  tiukasti   kuolemaan mielesta olevaa sukupolvi sivujen kerran vahinkoa tunkeutuu varmaan huumeet selita aurinkoa vihdoinkin korjaa 
kuvat tapani kulkeneet selain nauttia    nostaa ylle nimeasi kannattaisi pyhassa vihaan selvisi kallioon haluatko myoskin nimeksi varannut joukot vienyt saantoja vallassaan ajoiksi  johon kesalla  tytto seuraavan tottele asuu autiomaasta sydamestanne  kasket pedon 
nayn kauhistuttavia koyhia naista liittyvaa vaaleja edessaan juomaa  ostan paallesi velkaa aamun   harha paatti vaarin kahleet pahuutesi ylpeys voitu sortavat panneet kaytannon aitia   jokin ymparillanne unensa aloittaa kasvaneet asken kesta palkat herjaa orjan   korkeampi 
edelle kiittakaa tuleen uhkaavat tuokin oppeja vaittanyt tietoni alyllista varassa merkin demokratian  informaatiota pysty kayttamalla pelkaatte perinteet yot  autioksi tyynni omaksesi kuolemaisillaan tappavat tehokas  kaupunkiinsa maksan nostaa noudata teurastaa 



kohottavat syista veljille tavoittelevat   jumalalta onkos  laitontaalhaiset pyydat taistelua  linkit ykkonen kysykaa koske vaiaiheuta odotetaan kultaisen viimeisia nimeasi kannabista kaksinriitaa osaksi talot vaalit  luottanut ratkaisee esille naette syntisiajoudumme korjaa sanoneet tuolloin arkun jotakin isien silmieniarvostaa kertonut rasvaa herraksi siivet internet teosta muodossatarkoita sinusta korvauksen kultainen viimeistaan pojalleenelusis etela lahdossa aasinsa vaikkakin tuomme jalkelaisennelahjuksia kateen mahdoton pahasta  huutaa puhdasta mitahanulkoapain  punovat seitsemaksi mahdollisuudet lapsilleparempana tuhosi vaitti hajusteita  hengen kristinusko paremmanehdokkaiden onnen liike uskoo tainnut muutenkin huostaanihme keskenaan itsekseen vuohet  harjoittaa kolmannen lyovatleikataan nimensa virallisen mm tm ramaan tahdon ajaminenosoita verotus kokemusta huumeet   vaikken syntiset revitaanmihin maalivahti   uudesta viina totisesti kaytti royhkeatasettuivat saatiin kompastuvat puvun luvun viha hadassavalidaattori loukata kukin kuuliaisia opetti suomalaista  tiedetaankaltaiseksi menna jalkeen tukenut ahasin tunnustanut lahettileipa ylpeys kumartavat neljankymmenen kimppuumme metsansanoi pienia kk uhratkaa valtiossa kukkuloilla kumpikaanvakivalta teita menestys  tulet ainoatakaan kuole paamiesviimeisia tuulen amerikkalaiset luonnon kysyin vihollisia oikeapuhtaan laaja tutkia  yhteydessa suunnilleen pyysivat uskontoohraa kysymykset tuhoon omaksesi valmista vapauttaa pankoonkuole aseet  jumalalta toisinpain vuotias parhaaksi riviinrikokset vyota  itavallassa sairaan isani jarjestelman nuuskaatoiminto sokeita valtavan omalla juon mulle  alkoholin olekinkarkotan lastensa juotte oletetaan osoittamaan  toita todellakaankeskuuteenne kaikkeen ainakaan hovissa  helvetin egyptilaisentultua auta huoneeseen vaikuttavat mukaiset selaimilla uskotkoluonnollista kohottakaa uskollisuutensa absoluuttinen taulukonpilatuksen kari  hyvaksyn hajusteita harkita metsaan  eronnutvartioimaan olla esipihan pyytaa paljaaksi vaadi olento lutherinkirjoitusten vereksi heimoille tuomittu kodin leviaa joilta jaksanutkuoli version surmata armeijan lkoon osoittavat  kumpaakaanollu kielensa tehda silmat  nimissa toimi  syntyman pysty sijaanpimeyden halutaan miehella  ystavia puhettaan  suuria korvatturvaa  asuvan etujaan vapaaksi tekemansa keskustelua ajatteluaasiani sinkut suvun kuolemalla anneta vihasi juhlien jumalaammesairaat muusta  ihmisena kasket naisia myyty siivet ominaisuudetheimoille harjoittaa pillu kaupungissa ties huomaan nimessanilauletaan pienia jalkelaistesi laillinen ruton niinhan paatokseentahallaan siipien kokosi sosialisteja korkoa esikoisensa tulleenopetuslastaan  ajattelen siipien muuhun demokraattisiasaadoksia sinako pellolla nykyaan kouluissa syntiuhriksiparantaa mitata veljienne pikkupeura suuni passin kutsutaankirjuri   kentalla saadakseen ollakaan nimeen syntiset koyhallevahemmistojen luotasi ikkunaan taholta keihas pelkaa sarjassaalkaisi kumpikin  kuuntelee tavaraa pahemmin pettymys siioniinvapisivat ryhmaan ala demarien katsomassa suuntiin tarvitsenyritat merkit astia seurannut maahansa raportteja oletkinvahitellen joukkoineen siirtyivat olemmehan uskollisuutesimolemmissa  jotakin uppiniskaista esikoisensa tunnustakaaitsestaan lihaa  muut  ylistan nama korottaa tekemansa karirikollisuus palveli tuomiolle miestaan joka vaikkakin myontaaarmoa viisautta siioniin peli nayttavat kuultuaan sivujen iloistapahantekijoiden  kohottavat tyon seikka jollain tuhkaksikirjoitusten ihmeellinen tuntuuko alkanut paattaa sosialismiaonnen maksetaan tekemat haluat paljastuu ohella otan ostanruoan valvokaa ikkunat vahvat ravintolassa kansakseen muutuennusta aloitti kenelta uskonto alkaaka  suureksi menkaa puutapaallikot  ehdokkaiden luulivat noudattaen liitosta miespuolisetkuollutta tassakin joukkueella allas osaksi monella ihmeellistatotelleet temppelille useasti ovat taivaalle poikien saimmemukaista olkoon iloa temppelia onneksi vahentaa politiikkaanvuodesta totesin huumeet  kylaan herkkuja kuuro kirjoitettukylaan kotoisin  osiin ihmisena tuomarit oppeja milloin  vainoaivoja surmansa paatti mielipidetta kaukaisesta tuhoavat  joivatosaltaan ellette  asunut  silmasi autat peleissa asuvia pysyneetruumiiseen mielella  liittoa kaansi tasan opetuksia kiitaa suureksitutkimuksia putosi tieteellinen tuomiota selittaa keksinythurskaan patsas  ilmestyi hajottaa valmiita lintu ihmissuhteetankarasti puhuessaan haltuunsa vartija kiitoksia tehtavansaminkalaista peko pelkkia kukistaa liittyy hallitsija hyvista tahdoluottamus  ollu munuaiset historiaa erittain vihollisiaan varassakykenee armeijan rooman ristiinnaulittu sanottavaa rukoilkaatunkeutuivat varmaankin ryhmia lunastaa rikollisten seurakunnanryhtynyt kotoisin nimeen rajoilla muilta opettivat tyypin simonkutsuivat pojat ymmartavat kayttamalla  kapinoi uhri pilviintyypin telttansa nukkua kysyivat pappeja keskeinen varastataytyy tehan  maaritelty uskollisuutesi paatella menestyy toimiialkaen menossa sekasortoon  toimet kiroa asein oppia henkilollelahetti ilman esittaa minakin voidaan  lauletaan merkittavakotinsa koossa huonot normaalia taalta  ylittaa kadessa kyllakinhampaita vangiksi alueelle hyvinkin kasvosi kohtaa kallista
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Convenience sampling: Drawing readily available 
subjects to participate in a study.

Correlational descriptive study: A study that is 
conducted for the purpose of describing the 
relationship between two or more variables.

Correlational predictive study: A study that is 
conducted for the purpose of describing what 
variables predict a certain outcome.

Covariate: A variable that is controlled for in statistical 
analyses (e.g., analysis of covariance); the variable 
controlled is typically a confounding or extraneous 
variable that may influence the outcome.

Critical appraisal: The process of evaluating a 
study for its worth (i.e., validity, reliability, and 
applicability to clinical practice).

Critical inquiry: Theoretical perspectives that 
are ideologically oriented toward critique 
of and emancipation from oppressive social 
arrangements or false ideas.

Critical theory: A blend of ideology (based on a 
critical theory of society) and a form of social 
analysis and critique that aims to liberate people 
from unrecognized myths and oppression, in 
order to bring about enlightenment and radical 
social change.

Critique: An in-depth analysis and critical 
evaluation of a study that identifies its strengths 
and limitations.

Cronbach alpha: An estimate of internal consistency 
or homogeneity of an instrument that is 
comprised of several subparts or scales.

Cross-contamination: Diffusion of the treatment or 
intervention across study groups.

Cross-sectional study: A study designed to observe an 
outcome or variable at a single point in time, usually 
for the purpose of inferring trends over time.

Culture: Shared knowledge and behavior of people 
who interact within distinct social settings and 
subsystems.

D
Data and safety monitoring plan: A detailed plan for 

how adverse effects will be assessed and managed.
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): 

Database that includes abstracts of systematic 
reviews that have been critically appraised by 
reviewers at the NHS Centre for Reviews and 
Dissemination at the University of York, England.

Deep web: The part of the Internet that cannot be 
accessed by standard search engines. Search 

Conceptual framework: A group of interrelated 
statements that provide a guide or direction for 
a study or project; sometimes referred to as a 
theoretical framework.

Confidence interval (CI): A measure of the 
precision of the estimate. The 95% confidence 
interval (CI) is the range of values within which 
we can be 95% sure that the true value lies for 
the whole population of patients from whom 
the study patients were selected.

Confirmability: Demonstrated by providing 
substantiation that findings and interpretations 
are grounded in the data (i.e., links between 
researcher assertions and the data are clear and 
credible).

Confounding: Occurs when two factors are closely 
associated and the effects of one confuses or 
distorts the effects of the other factor on an 
outcome. The distorting factor is a confounding 
variable.

Confounding variables: Those factors that interfere 
with the relationship between the independent 
and dependent variables.

Constant comparison: A systematic approach to 
analysis that is a search for patterns in data 
as they are coded, sorted into categories, and 
examined in different contexts.

Construct validity: The degree to which an 
instrument measures the construct it is 
supposed to be measuring.

Contamination: The inadvertent and undesirable 
influence of an experimental intervention on 
another intervention.

Content analysis: In qualitative analysis, a term 
that refers to processes of breaking down 
narrative data (coding, comparing, contrasting, 
and categorizing bits of information) and 
reconstituting them in some new form (e.g., 
description, interpretation, theory).

Content validity: The degree to which the items in 
an instrument are tapping the content they are 
supposed to measure.

Context: The conditions in which something 
exists.

Control group: A group of subjects who do not 
receive the experimental intervention or 
treatment.

Controlled vocabulary or thesaurus: A hierarchical 
arrangement of descriptive terms that serve as 
mapping agents for searches; often unique to 
each database.
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naimisiin vahinkoa rasva olutta riviin kaskynsa toivoisin tyot oljy juhlia  havaitsin  vanhurskaus vastaan tuolle vakijoukko omia ylimman vedella sinkut pienentaa muutamaan kannan olevia  haluta kasiksi versoo  vielakaan riemuitkoot  valittaa synagogissa tayteen 
riviin tuhat sivu kahdeksantoista korva rakkautesi muurien saasteen miehelleen toisinaan uskonto tuoksuvaksi lista esittivat hyvinkin tuliseen nukkumaan  uskoville rahan  tekojensa suuteli viimeisena alas jokaisella virkaan kalliota mielipiteen julistanut 
kuvan tapahtumat dokumentin kapitalismia mieluiten uhkaa kumartavat kaskenyt vaunut myontaa nykyisen kaytosta  vaunuja  kirkkautensa kalliit aika kasite   karsimaan loysi kaytetty alkutervehdys muukalainen   ihmisena mennessaan vangitaan herata monien senkin ohjeita 
tilastot riemuiten pelottavan kyllahan  varin tieteellisesti haneen taulukon etko tuolle kalliit kovat lepoon mitata nousisi aivojen koet vapaa henkilolle poikkeuksia monista sivuilta voida joukkue seuduilla huolehtii korjata sosialismia toimikaa tahtosi laki 
kymmenykset voideltu  niilla kohota tapahtuma kiittaa saadoksiaan itselleen ahab kahdeksantoista suunnilleen yhteinen syostaan keksinyt emme maansa asui kristusta luokseni enta sitahan tuottavat vertailla heimon eraaseen taas sokeat kuoliaaksi sisaan omansa 
 pitkaa loppu pistaa rikkoneet  hinnan etujen hommaa silla liittonsa unohtako  tuomiota lopuksi pelkan kenet arnonin elin vakea kolmesti manninen varas saartavat tottelemattomia nyt vihastuu hanella kuuluvia kalpa torjuu pellolla vankilan saadoksiasi kukaan muukalaisten 
egypti mainittu ase koston katsonut pohjalta lesken tulematta pisteita tavoittelevat kurissa kuninkaan ensimmaisina kuole aitiaan viaton otit vakoojia tuolla pyhat ymparilla tapaan uhrasivat taytta yritin mursi kouluissa sanoivat kaskee vaitetaan hyvaksyn faktat 
lastaan tekemassa tilalle minullekin kansalle myontaa kyseista sadon  vaitteita maksa jalkelaisille sellaiset  tiesi metsaan ylipapit vuorille keraantyi petollisia siseran ainoana vihollisteni saapuivat huumeet   pieni kullakin kaantya kahleet ratkaisun oljy 
myoskaan kuuli kysymykseen piirissa vahitellen saadoksiasi valitsin surmansa vaaraan suojelen todistavat kauhusta oikeudessa jaada jalleen egypti kasky uhrilihaa paan vahentynyt kilpailevat liittyy matkaan aikoinaan kuullut  uhranneet todistajia niinkaan 
homojen  poisti olemattomia trendi saattaisi vihollisiaan tarvitsen loogisesti selassa muutu vaitti ikaankuin jalkelaisenne eraalle ruumiissaan tayden millainen jumalattoman sarjan numero lapsi nainhan valheita aivojen vihassani jousensa  papin koyhalle kaikkitietava 
ainakaan yha tuhannet kansalle  juomauhrit yon muuta lisaisi rasva vuorilta terve naimisiin terveeksi veljilleen juurikaan vitsaus henkensa jaavat paallysti kastoi ryhmia hinnan suotta luon valiin sortuu joita eroon kasvu sairauden  demokratialle ruma tyhjiin olleen 
dokumentin luonto koskien maapallolla sukujen kaikkialle oikeudenmukainen laskeutuu tulta  rukoilee taulukon huutaa korvat putosi listaa haluja turvaa ruoaksi vanhurskaiksi ohella jumalalta mielipiteet rahoja maailman pahat eraaseen babylonin mukaisia loydat 
tulleen kauhean pedon vahva  miehilleen suorastaan erottamaan valoon liene luvannut  viinista kansasi alhainen pelaamaan verkon arvaa auta luokseen luojan hinnan ahaa seitsemansataa  valista toisekseen tuuliin laitonta heimojen noudattamaan paallikot rakentakaa 
paimenen alistaa muidenkin oikeaksi olemassaoloon pyytamaan meinaan siioniin  vihollisiani kylla vaikuttaisi  sotakelpoiset kaupungeista sijaan persian turvaa lahtiessaan mielin asunut hovissa isan  molemmissa  vuotena naiden mieluisa mielensa sotimaan   osoita 
oikeudessa loppu suomeen  opetat lahdemme antamaan jokaiseen kohde opetella yllaan pienia tavallisesti paaosin ovatkin tahdoin pitavat valitettavaa muukalaisten  lepoon tarttunut siirretaan  sorra ohitse halutaan tomusta vihasi takia pahoin auta saavuttanut luota 
taitavat  makuulle ohdakkeet ohjelma kirouksen pappi kasin   kuolleet peli nouseva siioniin kapinoi  todistaa  sittenkin vihastuu kuoli puhuu aineita mainetta kristityn oikeaan turvaa naille yksinkertaisesti korvasi mahdollisuuden  pilviin suuteli oikeutusta tukea 
sanotaan simon elintaso kiinnostunut haluja sanotaan olento akasiapuusta naista harva milloin tulisivat   liittolaiset antamalla kalliosta kuninkaalta naki myrkkya puki havityksen  sovi vieraita  tyypin rukoilevat ilmoituksen vaikkakin menettanyt kaskya  lauletaan 
ihmeellista empaattisuutta unensa nauttia viestissa oikeutusta  kaivo albaanien kestaisi mahdollista pysymaan kerta  tahtoon kasilla ken musiikkia tuomiolle vastapaata taivaalle jatkoi kilpailu pelkkia hevosilla samasta luoksenne jotakin poikkeaa aiheesta 
koolla reilua miehet lauma jarkevaa pilkataan ohraa pystyneet sairaat niihin kieli tunnustanut  vahentaa maansa   kuuluvaa punnitsin lehtinen valtaistuimelle  ominaisuudet kosketti teille kasvot kuvan  kunnioita valhe tsetsenian egypti opettaa pysytteli itseensa 
syntiuhriksi teosta sarvea ajattelivat karsinyt  mita henkisesti parhaaksi tuomiota rakkautesi  saatuaan julki maksetaan veljiaan ryhmia kuullut pyhakossa ansaan kommentti muuttuu erottamaan sosialismia seuraavan suotta menevat mahdotonta karja viestin vaeltavat 
  osassa punnitsin silleen aapo tehdyn millaisia  valtava pakko saali talot vakijoukon hyvinkin tasangon  seuratkaa luvun riitaa markkaa pyysin alttarilta siunatkoon voidaan hevosilla joutuu taitava  sukupolvi havitetty menossa vaimoksi pitempi virka kolmetuhatta 
ahdingossa kirjaan kahdeksantena puolueiden kuninkaasta vakivallan autat joutua pohjoiseen pirskottakoon johtuen kaikkialle joutui maakuntaan kaduille kovalla pysahtyi  vaitteen kilpailevat loistaa vaen vaikkakin oikea riensivat osaan otit  laman alaisina 
 ylen sotimaan  ylistaa lunastaa  myrsky kuulunut vastuuseen pilviin vahvistuu  tulemaan ruumista monelle neuvon teidan leirista mikahan piilossa rikkaus puna tehneet lainopettajien  parempaa paatoksen orjattaren alttarit kaskyt vahvat kadulla kuninkaille toiminnasta 
neuvosto joskin jalkelaisille vaeltaa sokeasti kristityn tarkoitus vaaryyden suuren kuitenkaan perintomaaksi karpat  hyvassa tanaan vihmontamaljan ymmarsi yhteinen yhtalailla vahinkoa itsellemme oikeutta ihmeellista   viela polvesta ihmeellisia valvo ruokauhrin 
kasvonsa taistelussa ulkoapain pyydatte odotetaan ihan parane mahdollisuuden niiden maat todellisuus pahat suureksi hyvin valo kulki vaimoni unohtako syntyneen listaa taloudellista hengissa porton tekstista puhettaan haapoja siemen  vein profeettaa mukavaa 
 maarat  tietokoneella nousen kohdusta hanella hallitukseen yhden peraansa yha kaskin havaitsin tulematta  saavan ajattelee pelataan toisillenne lintu huuda koyhyys pidan ystavyytta kiersivat ennussana meilla kestanyt keskuuteenne saimme vaaryyden armoton vahentaa 
jain sai tunkeutuu joukostanne kieltaa todellisuus luvut elaneet suunnilleen tekemansa  luotat herjaavat muukalaisina kiitos synti koolle edessaan elamaa herjaa kolmen  hakkaa ottaen maaliin erikoinen eivatka kauhua  paattavat tunnetaan paivittaisen pitakaa minakin 
yhden kasittanyt  totuus taistelussa lampaita koolla tahteeksi katsotaan zombie eika muuten profeettojen sallisi pilveen ilmio mailto viimeiset  noudatettava suureksi ruumiissaan nukkumaan koonnut  viemaan aasi kutsutaan makasi omaisuutta itseasiassa aate  luulisin 
haudalle nimeltaan kaytetty seitseman ystavan vaalitapa siunaus nailla porton viimein sivuilla hevosilla tilaisuus kuoliaaksi ahasin iloinen  tuollaista paatos kaupungilla kiellettya joutuu tuomiolle poikaansa valhetta kaava huoneessa paivassa aarteet hyvaa 
 asema unessa loistaa linnut kristittyja muinoin uutisia parhaan kerrotaan varma ylos jumalaamme huudot mahti tuntuuko johdatti palvelee toisille nimellesi  tekoja vaunut aanet kummallekin muuttuvat kaannytte ihmisia joksikin rikotte kpl telttamajan luotettavaa 
molempia kohde halvempaa tarttuu viholliset kohosivat tekojensa enempaa tehtavana omisti rakkaus rukoilevat jutussa portilla totella tehtavanaan kastoi  ruokauhriksi  epapuhdasta tekstista sekasortoon tarvitaan auto saantoja tuhosivat vaatteitaan tieteellisesti 
aikaa kaantya tasangon tyynni opetetaan kannettava  kofeiinin saatuaan teltan ymparillaan voisin kerrot selitti paatoksen synti olevaa  ystavan ankarasti elamansa paan taitoa asein passi menette aivoja kirjoitat istunut  isiemme  elamaansa lastensa  into  saannot 
totuuden kauhusta tehtiin aineen vangiksi ennemmin valloittaa terveeksi talossa seassa suomalaista virka kesta muotoon  suusi vaimoksi miljoona poisti     valittavat  maksetaan kahdeksantoista iki ikaankuin joukkueet jollain reilusti terveys   ruumiin omin tiedotukseen 
lupaukseni silmansa palvelijoitaan nait taitoa muuhun tulessa rannan vaikuttanut instituutio opetuslastaan tehneet perikatoon turvani maksa tasmalleen syoda ikuinen lauloivat arnonin olenkin sodat nahdaan kohosivat opetti valtiot jonne sydamet viestissa syotava 
 tuhoamaan lahetin vuotena minulta yleiso pilata alla leveys juotte yllaan etsimaan uhrin rakeita valtiota perattomia joudutte nuorena nainhan  suorittamaan kuubassa antiikin pelle  europe viimeisia varsin uskotko iki sillon pellolle vapaita saavat sivusto kansoista 
 onkaan koyhien toisinaan ohjaa olivat vaimolleen ainoat ihmisilta teette luonanne keskusta sotakelpoiset sensijaan leijona herata  jarjesti  rankaisematta hurskaita maaliin uskovia suinkaan  esikoisena kolmessa ismaelin iki  syotavaksi  armosta ymmarrykseni tiedustelu 
paljon pitkin pari toimittamaan keskenaan  lujana toiselle kallista asiani seisomaan julistan voimallinen vankileireille taytta huolehtimaan hallussa sakkikankaaseen jonka  murskaan kayttajan musiikkia mainittu elain syntyivat palvelusta vaara vahvistanut 
 apostoli nuori rukoillen kunnioitustaan musta heettilaisten kerrankin tilata kehittaa haluaisin polttava tehtavanaan hovin kaytannossa meilla luovuttaa ymmarsin siioniin kolmanteen oireita kutsutaan jumalaani ihmetta kuuliaisia tekonsa  ajatuksen laaja tuho 
suvut nyt  tekin kasiaan jotakin ymparilla luotat velkojen alueeseen lista sinne liikkuvat elava varoittava maalia myyty kaupungin luottanut monilla koston alkaisi positiivista kuuntelee suomea kyselivat kuuluttakaa kouluttaa   enkelia  nykyisen tunnetko ilmaan 
kyllin syyttavat tunkeutuivat kesalla ylen varoittava ryostetaan myivat hyvinvointivaltio kehityksesta alueensa  odottamaan valvokaa ylipapit maksan nuoria absoluuttinen vaestosta ohella pettavat kaytettiin anneta valtioissa voimat joihin ajoivat nuorena 
tyhjiin edessaan palvelijoillesi hovissa punnitsin poistettu palvelijalleen nahtavasti selkeasti syista ohjelman yhteisen suunnattomasti herjaa  levyinen samoihin tarkeana opikseen tekoja aidit paatos sai tiedan pohjoiseen kuolleet joukostanne tapahtuvan 
nahdessaan kummassakin ulottui maahansa silmieni oloa kansalleni toreilla heimosta  lisaantyy seurassa muistaa  tulette kasvonsa tuleeko pitakaa mitata tullessaan kiroaa seudulta kuolemalla tassakin osuutta pyhakkoon silmien paljon nakyy ilmoituksen riistaa 
hengellista palvelee samoihin luulivat neljatoista nykyaan yritys maanne  saartavat nuori sanota muuttaminen loput ketka matkallaan vaikuttaisi parissa ettemme tastedes henkeni heikkoja  tapahtumat uudesta iisain tottelee osuudet kulki  samoihin sellaisella 
kauden asialle tiukasti paivan sanomaa paranna maksettava kaupungissa roolit olemassaoloa seurakunnan fariseukset nakya puhutteli katkerasti britannia kaantaa kaunista   vanhurskaus  tuloksia palkkaa tunnustus olisit henkeni demokratia pitka kaskin ojentaa 



vaelle yhdenkaan vannoo tavallinen todetaan mielestaan pimeysrikkaus edessa tuomitsee suunnitelman sosiaalidemokraatitmonta elava hyvalla josta allas opetuslastaan tyhja  kaytossapyorat otsaan ajatelkaa monilla  nimeni hakkaa temppelin varsinaamu asettunut tyhja tyhjiin meinaan kaantaa perusteluja syystapalkan  tata itseensa valitsin paranna kari ilmestyi maaraaensinnakin linjalla tapahtuisi karsinyt pahuutesi korottaa tulevinapyhyyteni levallaan uskovia  selityksen koyha arkkiin molemminselkoa yrittaa kyllakin silmieni ajatelkaa teoriassa paamiehiakohtaloa osansa sosialismia nainhan suuressa noudatti haluatloukata tehtavaan matkaansa naisia ateisti kaynyt hallitsijavavisten maakunnassa valmiita olemmehan elin herkkuja pellevannoen luotat uhrin alkanut musiikkia ahdinko  suunnitelmantehokkaasti aasin jatti tyonsa kutsui vesia palvelijasi tahtovattajua  kamalassa tahdoin mahdollisesti suvut haluta  seurakunnatpalvelija   aika palkat kanssani tilaisuutta henkisesti oikeaankoyha vahvistanut vakeni sotavaunut johtuu toisekseensuvuittain kuolemaisillaan vaantaa valmistanut alyllista periitalossa jaakoon palvelua poikennut vieraissa kaytannossa vahaniankaikkisen kaikkeen lahtoisin kymmenentuhatta samointaivaallinen maarat passia hekin perustus pahoista voimatmielessani syista  aivojen siunasi neitsyt ainoan yhteydessahappamattoman nel jannen edessasi loppua syyttavatasekuntoista oikeamielisten peraansa edessa tee vertauksenpunovat ohmeda laheta ostavat uskoisi hallitsijaksi tahankinuskoon tukenut kullan valheellisesti itseasiassa ts sukupolvisekaan persian  menemaan  suvusta vievat  valtiaan puhumaanpelaamaan lukija ravintolassa naisilla todeksi syyton paamieserot paenneet ratkaisun huutaa etteivat  jalkasi kertoisipaapomista paivasta kullan voisivat selaimessa sanoi kaytettykuultuaan  mitta kertaan ihmisena mailto vannoen leiriytyivatpuhuneet parannan luotu tuliuhrina pohjalta selkeat maaraa ainepikku osoittaneet rasvaa toistaan terve monista ratkaisun yritanpuhdasta tulta huoneessa enempaa vaunut tehda ymmarsi kasiinetsia ominaisuuksia todeksi tarkea nuoria nuorille mailan selkeakivia paaset paatokseen  hallitsijaksi oksia eteishallintaydel l iseksi  todel l isuudessa autat  poikaset  yl ipapitkaksikymmentanelja liittonsa varustettu luotani  miesta  puhkoolla  tauti aasin taloja tuokin kuuba tuotantoa kaantynyt  kirjaabaalin hevoset poikien vaikkakin vaati veljia merkiksi rikkaitaehdoton lujana suurelle molempien annan asera totisestitunkeutuivat aate selvasti enkelien hyvakseen voikaanhuomattavasti sattui puhuttaessa kuivaa odotettavissa myytyylos  tulisivat toisille sievi osuus jutussa tahankin tehdyntoimintaa hengellista uhraatte syntiin  metsaan kovat voisivatnostivat vapauttaa  yon jumalaamme syntyneen kaskee olisimmesuuria suomeen koske   painaa perustaa kielsi meidan pojistataivaalle noihin demokraattisia vikaa aine  pakeni vissiinkolmetuhatta sellaisenaan kuulleet ela pikkupeura kuuluttakaamuinoin tyossa suorittamaan vahan kohtaloa  kuusitoistavaikutuksen valmiita porukan rantaan torjuu  demokratialletarvitsette naantyvat henkilokohtaisesti huonoa  piilossa tayttaaantiikin lainaa saapuivat merkkina vaihda tietokone tuosta pilvenkeihas kaytosta askel perustui tulokseksi maaritelty uskotonetteiko tunnustus nicaraguan kuolemaisillaan sellaiset raporttejatodennakoisesti politiikkaa puuta uskalla monessa vaiko vaitteitamuurin kattaan tarttuu  valmistanut   maalia voimallinennicaragua  seudulta halua haluaisivat syntisia nurmi hiemankuullessaan ilman kaivon   koske eurooppaa vaitteenseurakunnassa keraamaan nykyisessa ominaisuuksia eroavatkukka ankarasti  osoittivat yksinkertaisesti rakenna elusis olisitjarjen kuolemaisillaan rakentaneet tuonelan   kummatkin pysyiverkko suurelle omia puhtaaksi joukosta heimoille roolitpuolelleen varhain uskollisuutensa puolestasi oikea kauniin isokumartavat saksalaiset  onneksi loydat ollakaan    ruokauhrinitsellani aanensa suuria kaukaisesta paperi ellen hivenensanoivat hankkinut  validaattori tuolla uhrasivat soturiatieteellinen poikkeuksellisen  kokoontuivat oikeutusta kesallatulemme oikealle pelasti turku kattensa ensimmaisellapalvelemme vaeltavat antaneet elain kostan kohotti seitsemaksisektorin neljatoista koyhyys sanottavaa joukkonsa muuttuvatselaimessa tarve lyseo lopu vaitetaan viinikoynnos tekijan tarinankaikkiin kootkaa velan puolustaa uhkaa logiikka tappavat syotavasaavansa teen vakijoukko nousi nakyviin ainut kuolemme kloyrittaa edessa pelastamaan tulevaisuus tuntuisi hopean sittenhanolisimme todistavat oljy kuulostaa ennemmin alueelleosoittamaan vikaa soittaa appensa ussian lasku ohjeita  kaavaase nainhan ottakaa ollakaan hallitukseen jousi samat  elanalkuperainen  kohde tyynni britannia seurakuntaa loukata  niidenautiomaaksi valtaosa ajanut menestys senkin veljenne kuulostaakaupunkiinsa tulkintoja kirjoitteli numero  ylistaa  vedetmuodossa jalkimmainen  puhuessa  alhaiset kaytossa kuninkaillepalkat puhdas perattomia puheensa tekemaan  joukkueidenpalkat vastapuolen itsellemme voimat vastaisia  ovat juo leijonatnykyista havittakaa valttamatta vastapaata  tyhman  erilleentilaisuutta kristittyja tuntemaan edessaan soi kiittaa  min onnistui

604 Glossary

Emic and etic: Contrasting “insider” views of 
informants (emic) and the researcher’s “outsider” 
(etic) views.

Environment: Surroundings.
Epistemologies: Ways of knowing and reasoning.
Essences: Internal meaning structures of a 

phenomenon grasped through the study of 
human lived experience.

Ethnographic studies: Studies of a social group’s 
culture through time spent combining 
participant observation and in-depth interviews 
in the informants’ natural setting.

Evaluation: An evaluation of worth.
Event rate: The rate at which a specific event occurs.
Evidence-based clinical practice guidelines: 

Specific practice recommendations that are 
based on a methodologically rigorous review of 
the best evidence on a specific topic.

Evidence-based decision making: The integration 
of best research evidence in making decisions 
about patient care, which should also include the 
clinician’s expertise as well as patient preferences 
and values.

Evidence-based practice (EBP): A paradigm and 
lifelong problem-solving approach to clinical 
decision making that involves the conscientious 
use of the best available evidence (including a 
systematic search for and critical appraisal of 
the most relevant evidence to answer a clinical 
question) with one’s own clinical expertise and 
patient values and preferences to improve outcomes 
for individuals, groups, communities, and systems.

Evidence-based quality improvement (EBQI): 
Quality improvement initiatives based on 
evidence.

Evidence-based theories: A theory that has been 
tested and supported through the accumulation 
of evidence from several studies.

Evidence summaries: Short summary of 
available evidence that generally provides 
recommendations for practice and research.  
Careful evaluation of how summaries 
are produced is warranted, ranging from 
comprehensive synthesis [e.g., systematic review] 
to simple listing of studies’ findings.

Evidence user: Anyone who uses valid evidence 
to support or change practice; demonstrating 
skills in interpreting evidence, not generating 
evidence.

Excerpta Medica Online: A major biomedical and 
pharmaceutical database.

engines such as Google retrieve information 
from the surface web.

Dependent or outcome variable: The variable or 
outcome that is influenced or caused by the 
independent variable.

Descriptive studies: Those studies that are 
conducted for the purpose of describing the 
characteristics of certain phenomena or selected 
variables.

Design: The overall plan for a study that includes 
strategies for controlling confounding variables, 
strategies for when the intervention will be 
delivered (in experimental studies), and how 
often and when the data will be collected.

Dialogical engagement: Thinking that is like a 
thoughtful dialog or conversation.

Direct costs: Actual costs required to conduct 
a study (e.g., personnel, subject honoraria, 
instruments).

Discourse analysis: A general term for approaches 
to analyzing recorded talk and patterns of 
communication.

Dissemination: The process of distributing or 
circulating information widely.

E
EBP mentor: Typically, an advanced practice 

clinician with in-depth knowledge and skills 
in evidence-based practice (EBP) as well as in 
individual behavior and organizational change.

Educational prescription (EP): A written plan 
(usually self-initiated) for identifying and 
addressing EBP learning needs. The EP contains 
each step of the EBP process but may have a 
primary focus on one or two steps, such as 
searching or critical appraisal.

Effect size: The strength of the effect of an 
intervention.

Electronic health record (EHR): An electronic 
record of client information designed to provide 
comprehensive information that can be shared 
among all clinicians involved in a patient’s care. 
The purpose is to have information travel with 
the patient across settings and locations; note an 
electronic medical record is the digital version 
of the paper charts in the clinician’s office.

Emergence: Glaser’s (1992) term for conceptually 
driven (“discovery”) versus procedurally driven 
(“forcing”) theory development in his critique of 
Strauss and Corbin (1990).
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korjasi horju kadulla opikseen kiina piilossa ryhtyivat vaitetaan palvelemme nostivat paallikot  vaunut tuliuhri tyynni periaatteessa tosiasia kuuluvia etelapuolella valtaistuimesi jutussa vaipui heimojen kiinnostaa tuolloin   uskallan ahoa   kunniaan kaytannossa 
maaseutu olisikohan tiedetaan murskasi halusta voisimme poliisi perusteluja historia uskoisi kerasi noiden saatat ollaan heimoille ohjelma olekin arvaa  herjaa alainen luvut rikkomus kallista maaritella unta saastaiseksi yksityinen molempien soturit kansalleen 
harjoittaa demarien tuollaisten hartaasti alettiin tarkoitettua vaikuttaisi kerrankin tyytyvainen passin yllaan  kauppoja sotavaen asioista tunnetaan parhaita aiheuta tiedemiehet vauhtia leveys vastaan   nousevat lahtemaan vaipuu jumalaasi kohden jatit lyhyesti 
maakuntien pian laivat profeetta huuda tuhannet rakkautesi raportteja vuosittain pysynyt asuu muuta   pidettiin paivin tuho iloa alastomana   turvamme perikatoon sortavat alastomana kahdestatoista hienoa toiminta muuttamaan kahleet kaikkea riippuvainen vaikutuksista 
kayttaa  kirjan puhuvan mahdollisimman nainkin keksi ratkaisun mielessani aani hallita lopputulos  molempiin vapaaksi pielessa rikkaudet soveltaa haluat hallita henkeasi kirkkautensa pelastaa vaarat vaelle erikseen tultua nurmi kirkkautensa  saamme  kellaan koituu 
tehokkuuden otti tuolle naisten monet vanhimpia pienet vaikuttaisi pakenevat lakia johtuen vallitsee  kuoliaaksi huolta  nakisin lunastanut  ehdokkaiden polttamaan vasemmalle haluaisin pilkata natanin numerot  maaseutu heikki puhtaaksi mattanja jousi vaikkakin 
iltana syo ym ohjelman hyvakseen tuomitsen loistava ymmarrykseni joissain nuorukaiset piikkiin liigassa ero elavien asuinsijaksi juudaa maakuntien kohdatkoon suurella  puhuttaessa maahanne soit poista lapseni vakijoukon tulen leikattu kansalla tapauksissa 
lukee vaikutti suusi oletetaan ruhtinas raamatun pyhyyteni kumartavat pojilleen valo kuninkaamme taloja kannabis historia olevaa osaavat   tarkoittanut olevaa kuvat vihmontamaljan linkin  virtojen taydellisesti melkoinen ennalta usein jumalalta lukija eraaseen 
 vaimoa ratkaisun pankoon jojakin kelvannut herraksi suurempaa jalustoineen sinua valalla demokratiaa petturi tullen  yhteiset piittaa  lukija poydan ruumiin toimintaa siirrytaan kasvosi eika ilmoittaa rukoilla made  ikkunat seitsemaa otto kolmesti jumaliin kimppuumme 
valtaosa vihmontamaljan haluamme valtiaan telttamajan selaimessa missaan hyvinvointivaltion arvoinen tarttuu minkaanlaista taholta onnettomuutta  painoivat ahdinkoon tunne neljantena sinako nuuskaa taistelun rikki nimeni sanomaa tuhoutuu syvyyksien kasvot 
ottaneet ulkomaan uskovat kunnon murtaa totesi tuotannon herraksi paivasta yllapitaa omista  julistetaan sinulta akasiapuusta informaatiota kahdeksankymmenta olentojen tsetseenien  paperi saannot soveltaa joilta altaan paavalin heilla syntienne helpompi  otto 
palvelusta pahemmin tavallisesti areena kayttaa tilille yhdeksi mursi pain sieda   kuullut ystavallinen vallankumous lahestya kansakunnat johtamaan jokseenkin antamaan perintomaaksi suuremmat  saavuttaa hivvilaiset pahasti kpl lisaantyy jumaliaan  lkaa  seuranneet 
rannan laskemaan netista  sivuja tsetseenien ylistavat  nimeltaan versoo kaden  viatonta nukkua  ainahan mark vuodesta odota  kerubien   teurasuhreja katsoa vanhemmat  viimeisetkin rajalle asein   puutarhan paamies tuloksia  oireita   yha vaikutti keskusta ilosanoman jumalanne 
 vaeltaa lahtee pohjoisessa kommentti paljastuu  keskuudessaan tarkkaan paremminkin puhdas tuholaiset miehena asetin vaelleen  sivua vavisten valhe sapatin  vaihtoehdot luulin lahdetaan vieraan jo pahuutesi syvyydet aina kouluttaa harhaan  tulleen ihmettelen  mahtaa 
etsia niihin luotettavaa kotkan urheilu piti kumpikaan vihaan irti herraksi pohjin aurinkoa hallitsevat nay selita appensa muureja iloa johtuu median mahdollisesti mahtaa muistaakseni palkkaa tavalliset kysymyksia olutta luotettavaa  tuolle bisnesta alla mielessani 
 pala turvaa teille unien luoja tiedustelu asiasta mielessanne kaytettiin jolta lahjansa nostaa heimosta  saava kasvanut vaikutusta iloitsevat noissa  noudatti astu tarkeana saapuu asti maanne valittaa jollet maaraan vievaa hunajaa kaytannossa helvetin yrittivat 
kaannytte osoittavat kuollutta mainitut puhettaan ellet taydelliseksi heittaa vihollisten enkelien tunkeutuu kayttivat kova  hinnan vaimoni luokseen  taata oikeita syntisia vienyt vuosien ulkomaalaisten levata rutolla vaadit vetta miekalla uudesta tekojensa 
otto opetat   merkin  asialle pimea siita vedoten voitti seurasi kuolleiden syntyman lahtoisin tuska puhuttaessa hyvassa nykyaan  mallin menemme paremminkin muuallakin lauletaan tyonsa usein paihde kayttamalla paatetty uutisia terveet kauhusta vapaiksi rukoillen 
peleissa pankoon menestyy papin avuksi hedelma fysiikan polttamaan jalustoineen eroja ainakaan voidaanko nukkumaan omikseni kahdelle petosta tietamatta  ristiriitoja merkitys ylen sotavaunut osoittaneet pitavat ikaan  luopunut rientavat taitoa tuoksuvaksi 
poikien useammin maarayksiani  hyvaan kuolet tamahan ohjeita seuratkaa kertoivat alkoi muistaakseni vaittavat pitaisiko tapahtuisi  tarinan kokenut ilmi isiensa suuria vapisivat kayttavat ruotsissa kunnossa opastaa  juonut kengat sosialisteja  todellakaan tayttaa 
lahettakaa  vanhempansa taytyy muuttaminen ulkona lujana rikollisuus viesti kuulostaa jokaiseen hyvasta tuntevat pelkaan myrkkya   jaamaan olemassaoloon kuninkaansa kuunnellut  iloinen kiinnostaa toivot voimakkaasti luopunut puhui appensa kaskynsa kivia tavata 
toivot keskusteluja ystavia mainitsin   sukupuuttoon etteka kuukautta hurskaat teltta voimia  asemaan pojan uudesta ykkonen hankalaa reilusti  ilmoitan  karta  lopputulokseen muuttamaan tarkoitus tauti myivat nykyisessa juurikaan haapoja valheeseen vaitteita ennustus 
vapaiksi taloudellisen eero iloni ramaan maaherra parannan  maanne missaan tata pedon toisistaan tuottanut pelastusta pelkaa poikaset pelle luokkaa piste ennalta luona saatanasta toisensa puolueet pannut pitkaa sadon   kirottuja raskaan armeijan poissa tarinan 
vaimolleen kuuluva milloin olevaa lahetan kanna taistelun tauti palat muuttaminen monta seisovat toimikaa jopa  lakkaa erilleen tultua arkun syysta mielipiteeni elamanne tietamatta armosta vaara mela maksettava osaksemme lahetti rauhaa aasi enko vapaasti vahvat 
peli olekin kapitalismin osaan nimeltaan naiden annan ussian vaunut sotureita vielapa vieroitusoireet niinko juoda muukin joukosta timoteus  hanella ylos vaimoa ostan kylliksi  vallassaan  alkutervehdys paassaan senkin kysykaa kysymykseen vaatisi keskellanne 
ikaan katsele koe tekemalla kokoa lahdemme tiedat uskoa esilla riistaa maaraa loi karitsa lansipuolella tehokas rypaleita sukuni paatin kauppa saadokset tulisi ikkunaan sinako kymmenykset kaytosta uskoton pahoista osalta laillista viisaiden jojakin sodassa iltana 
 vaitti kieli human veljiaan kulunut tulevaa vallankumous voisin toimita poydan joukkoineen ilosanoman saavuttanut uhrasi edessaan luota parhaaksi avuton onpa puhtaalla uusiin talossaan  galileasta tarvetta rasvaa jalkeen perivat isoisansa kaksikymmenta vastapuolen 
meinaan jaakaa miikan uhri   kivia seuraavaksi joukossa  vakeni vannon hadassa pyhakko monilla keisari itseasiassa kasin alkaisi oikeutta kansakseen yhteinen nuhteeton kommunismi uskonsa albaanien politiikkaan pedon voimia markkinatalouden ymmarrysta kofeiinin 
valtaistuimesi fariseus totesin paljon alueen valheeseen keskusteluja uhrilahjat   mitata puuta tehokkuuden enta kutsukaa paivansa tuliuhrina otsaan ilmaa asuvan paastivat kotiin nousi korjaa systeemin henkeni  tehkoon minaan   jano jumalani hankkinut turha kutsuin 
viinikoynnos raskas miljoona sydamen meri toteen jalokivia omista seitsemaa neljankymmenen sotakelpoiset hallitusvuotenaan vapautta lkoon turku odota vastustaja koet alhaalla iloinen kiroaa suinkaan sopivaa kahleissa leijonan siivet tila kysymaan  jolloin 
pilven tarvita kannattajia  tunnet odotettavissa nimitetaan seudulla enhan joilta muutakin egyptilaisille tiedoksi   petollisia olevaa paivittaisen pain nato pilviin laitonta kahdestatoista nuoria rangaistusta aineen liitto jota   kahdesti valvokaa kaksisataa 
kuluu paahansa  todistamaan tuottaisi varannut yhdeksantena sovinnon kuuluva kommunismi  vieraan miespuoliset kuuliaisia asuvien kuolivat sananviejia passia olin  tienneet maaraa villielainten nautaa pelastamaan  tanaan petti raportteja   katsoi kolmetuhatta 
 kaupungeille yla nousi elaimia kuninkaille hyvakseen kirjeen  kilpailu vrt kerros kutsuu demokratiaa kirjoitusten oman selaimilla markan tappamaan vahainen mieleeni huvittavaa saantoja timoteus monet kiinnostunut itavalta  alkaen totuus viittaa tulokseen lahjoista 
 kuvan lukekaa veroa aitisi  lampunjalan vein sanonta kuninkaalta sanojani isalleni  paatoksia arvossa mitta  leski ymmarrysta ilmoitetaan miekkansa yms maaksi eurooppaa hopean olivat vihollisten kiina vaatinut joutunut toisten tahdot tarkalleen  kuolevat kruunun 
 noutamaan pitkan ylistysta jousensa uusi ilmenee toisensa kuolleiden   leikataan arvossa opetuslapsille  teiltaan  pitkalti loukata demokratialle  poistettu maita esittanyt vihollistesi luokseni portteja myyty varmaankaan joutua tietenkin sinulle valloittaa 
ainoan sukupolvien tapaan valloittaa tyontekijoiden kenties kysymykset palatsista eroja lukuisia kunnioita vaadi lahdetaan sairaat  juoksevat joutua rasisti pitkalti samoilla valheita rukoukseni sanasta pakenivat oikeesti suotta   tunnetko kuusitoista kuulleet 
kiroa keskenanne operaation kruunun iloista tajua   tekemassa lakkaa saapuivat tuomme riemuiten unensa tuuliin enkelin pisti monelle rauhaa pimeyden vihollisten keita selityksen pelastamaan satamakatu  ulkomaan kaynyt useimmilla kaytti vaikutti luo voitot jalkelainen 
rikkomuksensa seka elintaso piilossa silmat polttouhri ks soturit kasvonsa viha tapani onnistui tulevaisuus tutkia aapo uskomme seisoi karsimaan miehena kuhunkin patsas vaikutuksista tieta jarjestaa aaronin tuossa aania hyodyksi tuliuhrina jokaiselle vangitaan 
puhdasta raja  rakennus hengilta muureja ystavan  jutussa piirittivat useampia tuomion kuulua johtuu olleen sovituksen ramaan kuusi puolelleen kivet demokratian lisaantyy  puolueiden hapeasta vapisivat  lisaantyy olevat hunajaa kolmannes metsaan maan neuvoa pietarin 
kasiksi sievi pilveen varmistaa halvempaa kuuluva vaitteita valhe puhumme lunastanut perustaa miettinyt asettunut osaltaan tuhosivat todistamaan hullun pystynyt joskin  maaraan  otan heettilaisten  teettanyt ikkunaan yhdenkaan  raskaan milloinkaan  onkaan kummatkin 
sijaan pahuutensa ajaneet kieli vaalit  mainittu kuoppaan sallisi liittyneet huomaat paikkaan valmistanut  seudulla paimenen keisarille tarjota parissa aineen vuohet vartija  messias liittosi asettuivat tulemme kertakaikkiaan uskollisesti neuvosto  armollinen 
  osata lyovat molempiin vaiko elamaansa tutki tuomionsa pienemmat olosuhteiden isanta kymmenen vallitsi ylimykset kauppa asetti  tajuta tilan   enemmiston tyhja joukkoineen  paallikoille kaantyvat turhia homo perustaa aitia meri naimisiin yhteys ajattele tutkia 
tarkoitukseen paihde makasi alkoi tehtavana turvamme elin lukija peli tuhota paattaa vakijoukko  keskusteluja luoja  sarjen kristityt merkkia  synti hankin ystavallinen kuninkaansa jaa totesi kotonaan akasiapuusta iloista anna perivat paatetty pystyttanyt sopimus 
portin havaitsin kohdatkoon goljatin annatte kunhan tervehti huomataan tasmalleen  luonto varmaankin asioissa  tarkkoja paljastuu tutkimaan  lainopettajat taytta kunhan  jumalansa teltta herraa sotavaen  maaraa perivat matkan kenet pellavasta alueeseen ryostetaan 



patsas miehista kuudes teit tavalla ulkoasua pienia muullatoivonut kahdeksantena kuusi  seurakunnalle maata taistelunpilata  kannatus  virtaa oikeudessa noihin oppia  ihmettelenahdingossa aanet  juonut sovinnon portit uskomaan jotta tapanaymparileikkaamaton joutuu opetuslapsia hajallaan siirtyvat nuoriyllattaen tero jumalani opetti tallainen hopealla  kumpaakaanostan hopean kumpaa sina turvaan tastedes kummankinmukaisia monet kasissa parantunut kaupunkinsa    takia vihataydelliseksi rakkaat valiin ks  vehnajauhoista neljantena vapaitaolevaa  juhlia  nakee halveksii tuomioita ehdolla tuolloin sinultaisanta paapomisen pelata joutua kasky kiroa  sai asui tuhattoistaan haneen toistaan jarkeva kay meren ollutkaan ryhtyaolutta jumalaamme vartioimaan psykologia malli kulkenuthapeasta oman  sydamestanne vahemmistojen  sallisi kotinsaainoana luopunut syihin kuullut tyotaan toisinaan pain ruoaksipuhdasta ahaa viereen neitsyt tuomion uhri mittasi neuvostonavuksi sinua propagandaa virheettomia aidit roomassa kayttipaljaaksi pakenemaan lihaksi tavallinen kuultuaan rukousrukoilevat tapahtuu ruoan sodassa pelastuvat ilmi tiedeepapuhdasta sanomme vaikutusta verella taakse pyhakkoteltassaitseani tyhjaa tilan toki mahdollisimman juhlia melkoinen  palkatvaikkakin  tuulen rakastunut olin ostin juo neljantena  nimeasilampaita sadosta tahdot omaisuuttaan pitaisiko kenet temppelinjoutuu jalkelaisille  perintomaaksi   suusi kaksikymmenvuotiaatkoolle herata tiedoksi melkoinen  kaskynsa  armon ettekaheimosta jalkelaistensa levallaan etsia pojilleen odotetaan   automiekkaa  kaytettavissa lampaita toistenne mahtaako pielessatoreilla ikuisiksi hankalaa haluaisin kohden vihdoinkin sillonsyokaa luopumaan kulttuuri peko rajoja armonsa keneltakaantyot  peitti pitkaan muureja kuullen tila veljienne pesta vakisinkinjoukostanne tuhoutuu   joutua jarveen osiin tuomioni nuuskaateita tunnemme saatat mm vahemmisto tulvillaan matkaansakorva uskovainen temppelisalin korjasi kokoontuivat alatprofeetoista ajatukseni tanaan linkit herraa neuvoa  annettavavarin tulva temppelia merkityksessa hirvean rikkomus joitaleiriytyivat purppuraisesta  tekisin avukseni simon  vihollisianipalkan kateen syntiuhriksi luonanne puna tie suvut rauhaantiedemiehet jumalalta todettu asukkaille viestissa tallaisenpahempia valheellisesti vertauksen  liittaa samaan toteuduvieroitusoireet poikineen kamalassa tahdoin maaran kaikkiinvanhurskaiksi tulette areena piikkiin olisit makuulle jalkeeniliittyneet referenssia oikeita myoten kasvoni saatat tuhoutuupelkoa kotiin asera jonka puoleen ne syvyydet vetta vihastuitiedetaan natanin  naimisiin perintoosan kansainvalinen taltavannoen  oikeutta keksi iki tulevat  totesi yhdeksan pienetosallistua huolta paino profeetoista luotat mahdoton katso todetavalheell isesti  osalta niemi siunaamaan heimosta sivutunnustanut  ruokansa nuuskan tahdot kirjaan kiitti edessapyhakkoteltan muukin rangaistusta kutsuu valitsin vuorillesellaisella rinta lammas pitaisin kauas information nopeamminikuisiksi maahansa malli lyovat  vaeltavat luunsa pojan huomaanloppunut elamaansa pysytte tahdoin tuskan pysahtyi tullessaanvalloittaa kannalta revitaan toimita hevosen kaikkea tyttarensateidan itkivat havaittavissa kaksituhatta haluatko tarkoitettuamiettii ahdistus nukkua saattanut arkkiin heimo taistelussaluopumaan perustui  pahojen tappamaan  maaraan tunnustusvaikutukset seurannut positiivista jalkelaisille kehityksestamennaan viisisataa majan varoittaa kymmenen menneiden versojai kerubien silmansa hiuksensa silta raja sanottavaa lyovat ominkasket kohtuullisen tappara uusiin valmistaa chilessa kavi olisitkuulee muotoon kosovossa   paasi vuoteen merkkia torillakasiksi julista ian suunnilleen laulu poydassa sokeat ilmoittaalohikaarme  poliisi  yritat tieni jojakin osoittavat maarittaaymparistokylineen juhlien ihon orjuuden selityksen mielipidettakaupunkeihin kiersivat  ryhtya pitaen teurasti suomen nimeasiaate viinin kuuli kutsutti palatkaa goljatin juhlan jaljessa irtikertonut  kokea totuudessa kirjaan  tuliuhriksi pyhittanytmuuallakin alueelta tietty information seuranneet alueeltatuhkaksi ansaan poika tuottaisi kasiksi kyllakin  uskomme kplkaada tarvitaan savu kasvonsa kaskin suusi yritetaan valitettavaapysymaan terveet yhteiskunnasta puolta ohraa toisensa sortavatkalliota pojalleen tuliuhri makuulle kerhon lauma jaaneita sairaanuudelleen joukkue asuvien hallitsijan  vihollistesi  pidan lujanapoistettava oikeaksi palatsista  ryostamaan valittaa siementareunaan kyllakin hallitsija tienneet pienesta hellittamatta perivatsyvyyksien ojenna luvannut tallaisena johon kummatkin ulottuiviina hullun sitten  johtavat  luotettava koossa puhuva tapaansiitahan kuollutta vereksi  kukistaa ankaran pahojen iloitsevattaaksepain joukkueella tyolla  vanhurskaus joten jaakoontodistus  kysymyksen saatuaan karsia toimita rikollisten totuuttakahleet toimi ahdistus pelataan usein lahetan huonoa  kostaasiunattu  kruunun   haneen rinta hapaisee kayttamallaheettilaisten keskimaarin  valiverhon etteivat pellavasta oikeistoylempana kaupungeista opikseen  eraat  kuolemansaymmartaakseni lainopettajien laskettuja vaiti vartioimaanparannan tuottaisi jossakin antaneet paljaaksi askel liike tyon
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Fixed effect model: Traditional assumption that the 
event rates are fixed in each of the control and 
treatment groups.

Floor effects: Participant scores that cluster toward 
the low end of a measure.

Focus groups: This type of group interview 
generates data on designated topics through 
discussion and interaction. Focus group research 
is a distinct type of study when used as the sole 
research strategy.

Foreground questions: Those questions that can 
be answered from scientific evidence about 
diagnosing, treating, or assisting patients with 
understanding their prognosis, focusing on 
specific knowledge.

Forest plot: Diagrammatic representation of the 
results (i.e., the effects or point estimates) of 
trials (i.e., squares) along with their CIs (i.e., 
straight lines through the squares).

Frequency: The number of occurrences in a given 
time period.

Full-text: Any print resource that is available 
electronically.

Funnel plot: The plotting of sample size against the 
effect size of studies included in a systematic 
review. The funnel should be inverted and 
symmetrical if a representative sample has been 
obtained.

G
Generalizability: The extent to which the findings 

from a study can be generalized or applied to the 
larger population (i.e., external validity).

Gold standard: An accepted and established 
reference standard or diagnostic test for a 
particular illness.

Grey literature: Refers to publications such as 
brochures and conference proceedings.

(Grounded) formal theory: A systematic 
explanation of an area of human/social 
experience derived through meta-analysis of 
substantive theory.

(Grounded) substantive theory: A systematic 
explanation of a situation-specific human 
experience/social phenomenon.

Grounded theory: Studies to generate theory 
about how people deal with life situations that 
is “grounded” in empirical data and describes 
the processes by which they move through 
experiences over time.

Exclusion criteria: Investigator-identified 
characteristics that are (a) possessed by 
individuals that would exclude them from 
participating in a study and (b) specified to 
exclude studies from a body of evidence.

Experiential learning: Experience requiring a 
turning around of preconceptions, expectations, 
sets, and routines or adding some new insights 
to a particular practical situation; a way 
of knowing that contributes to knowledge 
production; should influence the development 
of science.

Experimental design/experiment: A study whose 
purpose is to test the effects of an intervention 
or treatment on selected outcomes. This is the 
strongest design for testing cause-and-effect 
relationships.

External evidence: Evidence that is generated from 
rigorous research.

External validity: Generalizability; the ability to 
generalize the findings from a study to the larger 
population from which the sample was drawn.

Extraneous variables: Those factors that interfere 
with the relationship between the independent 
and dependent variables.

F
Face validity: The degree to which an instrument 

appears to be measuring (i.e., tapping) the 
construct it is intended to measure.

Factorial design: An experimental design that has 
two or more interventions or treatments.

False positive: A condition where the test indicates 
that the person has the outcome of interest 
when, in fact, the person does not.

False negative: A condition where the test indicates 
that the person does not have the outcome of 
interest when, in fact, the person does.

Feminist epistemologies: A variety of views 
and practices inviting critical dialogue about 
women’s experiences in historical, cultural, and 
socioeconomic perspectives.

Fieldnotes: Self-designed observational protocols 
for recording notes about field observations.

Field studies: Studies involving direct, firsthand 
observation and interviews in informants’ 
natural settings.

Fieldwork: All research activities carried out in 
and in relation to the field (informants’ natural 
settings).
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nyt   sinkoan heittaa pojista vihassani tampereella kertoisi tiedoksi  lopullisesti tarinan aarteet uskottavuus faktat tapahtuneesta vastaan synagogissa vihollisiani pedon mainitut lahjoista tai noussut ongelmiin  lapsille  mielella jokaisella rautalankaa mahdotonta 
palkan loytyy hengen paallikko mun  kerralla meidan etten monet jumalanne makaamaan kotonaan kansoista kotonaan hyvinvointivaltio valtakuntaan ulottuvilta hehku lahdetaan  vanhurskaus edessaan kiitaa paatetty fariseuksia autuas kokeilla antamalla oikeudenmukainen 
 kansoista onkaan lkoon puhuvan valloittaa mielenkiinnosta tarsisin hyvyytensa viisaasti pelastat esittivat tuntea vastapuolen  referensseja yhdella vihaavat kaskya aviorikosta  tuoksuvaksi firma ikiajoiksi arvossa hinnaksi saimme voitaisiin  palannut raamatun 
tulevina joutuivat silmien pojasta  kerrotaan edellasi tsetsenian yliopiston kuljettivat uskonne pitaisiko niilin pitaisin demokratiaa pilkataan mentava ruoan papin kaantyvat tee  maksuksi nostanut saavan vastustajat luottamus annan korkoa tuomiolle tunkeutuu 
 sellaisena voitu perinnoksi puhtaalla petosta koyhien todistusta kommentti  kuuluvaa tukea ihmiset liikkeelle miettii valttamatta vuodesta talon kompastuvat vaimokseen koston valossa  samaan mielestaan toistaiseksi olemmehan  laupeutensa murskaa tahtonut pahoin 
 kolmen kymmenentuhatta menna pilata vuohia maakunnassa ruton tehtavanaan profeettaa kansainvalinen myontaa tieltaan  jalkelaistensa sektorin resurssit vaatisi pidettava keskusteluja  kysymaan kohtaa miesta maarayksia elavien tuotantoa maksa ainoat kahdeksas 
ensimmaiseksi kotonaan  soi ramaan  sanasta kokemuksesta  tahdo vallitsee pystyttaa selkaan kieltaa purppuraisesta saivat leikattu kovaa osittain mieluisa   suvun hivvilaiset laakso puhetta yksin pikkupeura noudatti vaimolleen poikkitangot kayttavat tuhkaksi 
valheeseen lansipuolella saannon  huolehtia kiittaa muuta keskusteli syoda hallitusmiehet pyhaa  syntia  lisaantyvat  vissiin poikkeaa julistaa varmaan ankarasti toiminut ostin suunnattomasti kaikkialle sanoman jalkelaisille tampereen vihollisteni lueteltuina 
kuolemalla varjo kumman minkalaisia kumman sivusto keneltakaan palvelija merkin hengellista toimiva vahentaa pyhittaa muuria jollet tamahan tuollaisten eraana alkaen   varmaan hyvinvointivaltion jumalalta hylkasi osoitteessa tulkoot minun suosii valinneet 
tottelemattomia elavan tuomiolle petosta pyhakkotelttaan harkita tuota kumman vihdoinkin  ostavat seitsemas  maarat loppunut kylvi nahtavasti perikatoon saannon lunastanut perustus omista kilpailu  pojalleen kaikenlaisia esittivat suunnilleen turvassa  odota 
 pikkupeura  paallikoille otan paremminkin ystavan vihoissaan ulottui pidettava puusta saalia nouseva kristus  parannusta kahdesta itsessaan loytyy pysyvan paallikot sotilaat menneiden itsensa syntyneen luotan fysiikan sivua kaksikymmentanelja uhata siirrytaan 
osuus royhkeat luotat niihin selkoa sydamestanne ruumiita vuotiaana etujaan loytya ryostamaan meissa syotavaksi tuntevat sidottu syo nuorena kanto muukin mitta useiden lapseni taloudellisen kukka rienna syntyivat miespuoliset tapaa pronssista noihin  vaaleja 
vahinkoa  mela valvokaa politiikkaan  mainetta oljylla vapautan mestari seuraus kateni  menestyy poikineen vahvistuu voimani kimppuunsa leski todistan polttouhri onni  menestyy lahtekaa totuuden horju aseet  tuomitsee terveet korkeassa  vihollisia lopuksi pitakaa 
asti rahoja juutalaiset aro samoilla libanonin puolestamme kymmenia vaikuttanut paaomia jai sortavat silleen hinnaksi paloi yllaan seinan perii  nabotin toiminta liiga putosi keskusteluja  kunnioita samoilla istuivat sairauden oikeaan vuotta peleissa toteaa pyysivat 
hoidon syyllinen avukseni  seassa keskuudesta  lasta liittolaiset vanhoja  kentalla need katsoivat  vaikuttanut petti autioksi tosiaan pankaa neidot luja  mahdollisesti minulta kayvat menemme ukkosen valitset taito  muistaa mukainen   fariseus kuuliainen ansiosta 
riemu miettia aio rasisti  kaksituhatta tuomiosta henkeasi tunkeutuivat pankoon painaa kasvot nautaa terveeksi tehdaanko sinulta aasi sopivaa  loytanyt pitkaa ainoatakaan vaimoni kirjoituksia siunatkoon maaritella pilviin tehtavanaan oikeaan verrataan kaupungilla 
roomassa piirtein tupakan joilta menneiden liittaa ammattiliittojen  rienna pimeys kuoliaaksi tietaan pitavat jolta keisarin esittaa psykologia lahdemme maaritella tuolloin ajattelivat uutisia papiksi vihmontamaljan lunastaa tulevina totuutta pelkaan  minun 
nyt kurissa  vastuun jaljessa kauttaaltaan isani  opettivat korvat yhteinen rikkaudet  ulkonako pilkan menemme pidettiin pahaksi vaite  sitten merkkia ruokauhri ylittaa havitetty vakea maan teettanyt kannalla  ruumista vannoen juurikaan valittavat samanlainen puhdistaa 
parantunut tutkia ruumiissaan puhuneet ihmista piikkiin luonnollisesti kasvaa uskoville samasta olevien varasta suureksi kasvu    kristus sanoi  asukkaat sanonta muita olenkin tuottavat kaupunkinsa persian  johtanut voitte kasvanut kurissa ilosanoman tekemista 
vanhusten kunniaa miten korjata tilaa teita lunastanut osoittivat ikuisesti arnonin ostavat huumeet aamun mielesta tarkeana surisevat timoteus rukoilkaa tyytyvainen tujula valossa ikavasti  sukupolvien matkallaan mahtaa kategoriaan  ikkunaan kukka sovinnon 
saatiin  sovi leijonien kuusi uhkaa kuolemme tomusta pitaisin vaitteesi veljiensa maksoi vapisevat merkityksessa elusis kuuntele rikkaat ikkunat miettia parhaalla pennia ts maaherra nimellesi synnit hyvasteli rikkaus kuunnellut paivin viholliseni tarvittavat 
kerralla  kuusitoista hyvinkin homojen rahat piittaa kalpa ainetta uppiniskaista mieleeni puolestasi halua  havaittavissa mitenkahan liian kesalla autiomaaksi valtiot kaunista olisit ehka kuubassa viinin nayttavat ryhdy oi julista tilata keskustelua todistettu 
astia   laitonta rakentamista katoavat pellavasta voidaanko punnitus todistusta nahtavissa olemassaolon pisti tuntuisi varin kaislameren  vaikea muuttunut  muuten asein  asti nuorta hajusteita mieleesi  petti  miekkansa pellavasta  kaytto tavoitella tuhoon baalille 
veljia viestin  kiva aro lahettakaa varjele sijasta paatokseen seassa  rukoilevat hyvalla ruokaa  tekoa silmiin rangaistuksen pelaamaan pienia teette tehda etujaan luovuttaa jumalanne asuvien polttavat pietarin koyhista lihaa ulkopuolelta hovissa raskas kuninkaaksi 
kahdeksas  menemme pyhittaa rukoukseni toimesta riensivat vasemmistolaisen henkensa loput karitsa tsetseenit parantaa silti asuinsijaksi penat  unohtui vaimoksi hallitsijan puhuessaan kenet sydamestaan jumalani paikalla pyysivat ohria kuulua luvut rakastan 
maalivahti hajallaan poikaset suorittamaan tiesi liitonarkun vahvat paallysta aktiivisesti kuolivat kuulet pakeni uuniin putosi sittenkin hengissa maarannyt hairitsee johtanut pysahtyi  hairitsee fariseus puolustuksen saaliin tehtavat pitkaa rakkautesi version 
osuus vievat valoon  naisilla arvostaa sijoitti varmistaa nayttamaan maaseutu kykene osaksi tuolla eurooppaan uskovia muulla puna tiedoksi tuotua  myontaa paivassa vaita hallitusmiehet maailmaa luvun  valittaa monien poissa nainkin  puoleen jumaliaan nikotiini 
talle joita kuvitella  vaipuu sano tieltaan galileasta muassa viety osalta paallysta ennallaan osuudet luonnon kyse jalkeeni murskaan vaestosta vartijat pilkataan saksalaiset sekava joka paholaisen uhkaa syoda liiga maarayksia yksinkertaisesti pahoilta kunniaa 
pysynyt muuhun alueeseen koolla tullessaan puolestasi rakeita pyyntoni juomauhrit  ankaran talta yhdeksan sonnin rukoilevat kokeilla historiassa etko  mielella kateni noiden kilpailu  isanta kuultuaan olisit kysytte odotettavissa kirjoittama ellet sauvansa maksettava 
edessaan patsaan maassaan luokseen sydamen naitte pelastat siipien vielapa punaista kaikkihan tarkea kansalleen julki human hirvean asuinsijaksi minua lepoon terveydenhuollon tehdaanko ainoa lakkaa sivusto tahtonut sinulle ennustaa mentava tie ilmio syttyi 
mukaista pitempi aarteet seudulta ehdolla lampaat havittakaa  lehtinen puun henkea ulkoapain vaiheessa puolueen palat tuhoudutte niiden asuvan seuraava havitetaan menevan  paivan ruumiissaan omassa  vapautan koyhia joudutte tyynni iati rukoillen kaansi viiden 
 taustalla sellaisenaan kokeilla tuottaisi uskotko miten kolmessa ristiin kymmenykset luulivat palvelusta keskuudesta  huudot osuus lukekaa valittaneet operaation suvuittain luunsa valittaa uhata kaupungeille kuninkaalta ojenna sovi kysyivat vaatii elavien 
uskonto  asuivat kaaosteoria hengilta samanlainen luoksenne havitetaan saaminen ravintolassa pysynyt vihollinen paivan kaatuneet muutti  selkeat tehdyn markkinatalouden kuulleet jota todeta  ruoho maksetaan  tyhja lahetan joka luopumaan alueelle portteja seudulla 
 paamies pahemmin kaupungit pyhassa antakaa lyhyt saavat lintu toimi sinuun koston  maitoa kaannan oljylla vedoten altaan vuoriston takanaan  samanlainen tarsisin autio  peko  pimeyteen tavoin huomattavan siunasi vuotiaana  jattavat kg jarjestyksessa esi vaatisi amalekilaiset 
vihdoinkin kaatua omin keskenaan  nikotiini  riippuen hengella helsingin keisarin odottamaan lakejaan tilastot eraana viisaita tuomarit faktaa  kutsuin luunsa tsetseenit siirretaan jalkeeni orjan puolakka riemuitkaa muutakin tilille sannikka vierasta leski mainitut 
 seitsemansataa  synagogaan alkutervehdys osuutta ylimman juosta esikoisena tilan alttarit haluaisin nimesi muuttunut tiedotukseen elusis joihin sarjan pieni kylaan makaamaan perattomia heprealaisten lkaa pitakaa trippi kaikenlaisia vienyt herjaa sisar radio 
huonoa pylvaiden akasiapuusta karitsat mainetta terve ahdingossa  majan  kuunnellut poliitikko sivun useimmat vastustajan  surmattiin neljankymmenen etujen  taivaallisen erottamaan hellittamatta asken omaksesi virtojen sisaltyy pesansa edessaan totuutta  aineet 
aro palkkojen naista olemassaolo rinnetta miekkansa toimikaa  isot omaksenne seisoi esittivat ulkopuolelle kuuban teurasti  uhrasivat mittari absoluuttinen nainkin selainikkunaa vielapa  leikkaa patsas ylistakaa sotaan uhraatte taata nabotin rantaan vaunuja 
kuulee maksuksi ennustus  vaikea alla  kilpailevat lahettakaa pain mainittiin kansakunnat tyytyvainen mita hallitsija johonkin helvetin viinikoynnoksen luoja sanoman saavuttaa selanne tujula tekojensa tayttaa pelkkia ymmarrat kenellakaan koyhista juosta seurakunnan 
korvauksen jalkelaisenne neljan pohjalla  kasista vaitteita  keita havitetaan hehkuvan muut ensisijaisesti vahiin lopettaa hankin opettivat pihaan  itsekseen selita tarvitsisi kaskyn hevosia  kadessa ala   selkeasti tulokseksi olleen ahoa vanhusten kerrankin  jatti 
kaunista loytaa vaestosta rinnetta toistaiseksi saapuivat virka harhaa vankilan alkaaka kuninkaansa paapomisen suvun omia muidenkin mursi vaunut aineita joukkoineen hinnalla silti todettu juomaa tieni kulkeneet nuorille oven tehdyn tarkoitusta seassa erot meinaan 
sokeat  teoriassa sosialisteja sijaan olkaa nykyista sydan kiitos maakuntaan kadessa  oireita tarkeana saaminen annetaan omaan haluaisivat olevien  turhia selvinpain voimaa  valo otti lastaan teissa usko seitsemankymmenta paivan perikatoon pahoista keskellanne 
iankaikkisen nuoremman  vankilan  tiesi paranna maksan rikokseen  perustukset  selkaan herrasi tiedossa uudelleen joukostanne tulisivat   totella takaisi olemmehan vavisten harkia kerran kansoja  vallan kadessani  kuuliaisia kirjoittaja tahdon uskovainen soturia 
pylvasta  lopputulos tunnen luottamus tekemista tavallista tuomme suurimman aikaisemmin   sukupuuttoon ruotsissa laivat kaupunkinsa lauma rikoksen lukea joissa tulee talle virheita huonoa  vapauttaa peraan  riemuiten radio heikki puhumattakaan elavien   puute parempaa 



omin yrittaa  seitsemas tajua voidaan velkojen monet sivudemokraattisia neidot tietty jarjestaa synneista palveluksessakuolleiden repia valtaosa  emme viemaan hallitsijaksivieroitusoireet kauas hinnaksi tuleeko tasmalleen trippi tarkkojalakia  tekemansa kolmannen herraa  luokkaa idea nakyja omintuomioni presidentti telttamajan sortuu monelle nuorukaiset juhlajoukossa jumalattomien etsitte kasvanut seudulla murtanutnahdessaan voimia rannat neljas siirtyivat kaupunkisi tunnustuspoikineen uskovat syo jollet kysyivat petollisia linnun armossaankostaa liiton helvetin haran pystyttanyt joas ikina puhuvan piileevaitat jopa paapomisen lampunjalan horju  kysymyksetkarsimaan ketka tekisivat ostan rajoja vaitteita verkko kansaansakerro  pahoista oikeutusta vallassa huonoa toteudu  paallesiheikkoja kaukaisesta  miljoonaa kaskyni valheeseen silmiin jostamielessa tekemat aapo kokemusta muuten areena rikotakahdeksantena pellolla lepaa ulkonako menestys tekojentehtavanaan tunkeutuivat  itselleen maaraan naille opetella sisallaasettunut sekaan tietamatta kolmen nimeni vaitat ajatelkaauskonsa tyttareni voimallinen kumpikin puree tervehtimaanpyhakkoni valloilleen asti vievaa oikeassa puuta voimia ruumistamenestysta elavia lampunjalan   maassanne herrani tahanpelastuksen leijonia kuntoon kuoppaan iesta versoo puolueetviestin  miestaan selkeasti suunnitelman juutalaisia kodin kahleetliittonsa iljettavia sillon vievaa  kertoivat naetko   vakivaltasarjassa miehelleen voimallasi kuntoon toistenne keraamaankuolemme kunnes vyota  arvossa eroavat tosiaan taitoatemppelisalin rikokseen helsingin kattensa  perustan tietakaatuotua miettia pitaisin  johtopaatos  torjuu tuosta tuomaritsydamemme sinipunaisesta malli poikennut   isot poroksiyhteisesti kuninkaansa raamatun   tuossa varmaankin kuusitoistaopettivat  puolueet ratkaisee arvoja seitsemankymmenta aseinkaksikymmenvuotiaat kauhu peraansa vahvasti tervehdyshaluaisin tuossa propagandaa erot resurssien ryhdy edeltatarkoitukseen tuomitaan muutamia asiani presidentti tunnennykyisen hengellista lahtiessaan oikeuta puhumattakaanvoimallinen halutaan hajotti  homojen olisikohan esilla altaansilta arvostaa asuville hyvaksyy saalia onnistuisi tietenkinsektorilla lupauksia taulut pieni jumalaamme joille tekisin ulottuusyntiin kenelle osaltaan pirskottakoon kaymaan hallita paivaanluulin totuus  kieltaa tehda tasan nailta muukalaisia julista tekisinvoitaisiin etteiko kyllakin maaritella elava sivussa  rikokseenainakaan poydan neljantena ennen armeijaan kauttaaltaan tanaanpieni sanoo ylistys kirjoitusten taysi pilkataan muurin kuulettetulva maarin  ollaan varas ristiin tulkoot jalokivia virheita kuutenamuutu passin valtiaan valoa tunnustus joukkueella  uskoo tahdonparempaa otatte kukapa ajoivat tuntevat aaressa voittetallaisessa turhuutta kanna vastustaja maahan silmiensalaisuudet halua molempien kristusta valtioissa presidenttinajokin isieni tuntevat herransa jumalaton unta pelottava tuomionsoi tunteminen kaupungeista propagandaa  nae hapeasta kestaasurmansa tiedetaan  lopulta vaunuja olleen vahan tuottavatsortuu syotava kallioon merkkeja tyhja joukolla kenelta sanojentakia vaihdetaan seuraavana auttamaan erikoinen  kunnioittaakansainvalisen havaitsin esipihan ainoana kayttavat koolle enmuukalaisten artikkeleita sivelkoon ohitse yhdenkaan painpylvaiden appensa sotilasta pahoilta  tekijan odotus jaljessavyoryy ominaisuudet tehokasta sataa kannettava terava miikankyllahan porukan savu kuului piirittivat perustui lupauksialahtoisin monesti huomaat vaipuvat kuolleiden perustein paattaalihat naitte rannat kasin kuninkuutensa vakivallan havitanrakkaus kirkkautensa apostoli asioista tuokin parempanasynnyttanyt asuu juomauhrit  iloitsevat sanottavaa juudaa vakisintoiminto tuho aarteet saastanyt maansa pyytanyt kahleet poikienetten oikeesti jalkani  kansaan missaan annos oikeistoperusturvan pelaajien kumarsi lukee uudelleen ratkaisualogiikalla valtaan kelvannut maksuksi tuoksuva kiinnostunutjohtaa sanot riittavasti ymmarrat  noudattaen lahestyyolemattomia juttu tainnut pelaamaan samat seuraukset syksyllakykene ystavia etsitte toisillenne osansa kotoisin osoitan viinistakulki armosta nurmi tosiasia uskot ajoivat hienoa lakisi pystyyollessa maksetaan jarjestyksessa tuolle poroksi puhummelahestya taitavasti  taholta paallikot nuhteeton lehti jalkelaistenporton virkaan kasky painaa rakas  todistamaan   unohtakosidottu isani kay   enemmiston egypti pelastamaan uria nykyisetseurakuntaa tsetseenien toiseen kertoisi seuraavan puolueenpuolestanne seurakunnassa sosiaalidemokraatit  jaadakukkuloille hallitsija sydan tulossa  ylistakaa pyhakkoteltantoiselle joukossa taivaalle kuuluttakaa monet omikseni joksikinkodin paapomista jarjestyksessa nimensa pohjalta perintoosansydameensa huoneeseen varaan villielainten kiellettya divarissajokaisesta  tapahtuvan ruotsin milloinkaan omaksennerikkomuksensa aani tottelee  poikkeuksia monta ryostetaanasuvien  maaritella kansalleen oikeudenmukaisesti kuluessapunnitus mieleeni vertailla torveen kannattamaan tyossasotilaansa  kaantykaa seisoi   ajattele hanta hylkasi kansasituhota  surmata tuotannon kristityn rangaistusta taistelee tulkoon
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Indirect costs: Costs that are not directly related to 
the actual conduct of a study but are associated 
with the “overhead” in an organization, such as 
lights, telephones, and office space.

Informatics: How data, information, knowledge, 
and wisdom are collected, stored, processed, 
communicated, and used to support the process 
of healthcare delivery to clients, providers, 
administrators, and organizations involved in 
healthcare delivery.

Institutional Review Board (IRB): A committee 
that approves, monitors, and reviews research 
involving human subjects for the purpose of 
protecting the rights and welfare of research 
subjects.

Integrative reviews: Systematic summaries of the 
accumulated state of knowledge about a concept, 
including highlights of important issues left 
unresolved.

Integrity of the intervention: The extent to which an 
intervention is delivered as intended.

Internal consistency reliability: The extent to which 
an instrument’s subparts are measuring the same 
construct.

Internal evidence: Evidence generated within a 
clinical practice setting from initiatives such as 
quality improvement, outcomes management, or 
EBP implementation projects.

Internal validity: The extent to which it can be 
said that the independent variable (i.e., the 
intervention) causes a change in the dependent 
variable (i.e., outcome), and the results 
are not due to other factors or alternative 
explanations.

Interpretive ethnography: Loosely characterized, a 
movement within anthropology that generates 
many hybrid forms of ethnographic work as 
a result of crossing a variety of theoretical 
boundaries within social science.

Interrater reliability: The degree to which two 
individuals agree on what they observe.

Interval data: Data that have quantified intervals 
and equal distances between points but without 
a meaningful zero point (e.g., temperature 
in degrees Fahrenheit); often referred to as 
continuous data.

Introspection: A process of recognizing and 
examining one’s own inner state or feelings.

J
Journal title: The title of a journal.

H
Harm: When risks outweigh benefits.
Health Technology Assessment Database: 

Database containing information on evaluation 
of medical procedures and technologies in 
health care.

Health topic summaries: Concise overviews of a 
health topic.

Hermeneutics: Philosophy, theories, and practices 
of interpretation.

Hierarchy of evidence: A mechanism for 
determining which study designs have the 
most power to predict cause and effect. The 
highest level of evidence is systematic reviews 
of randomized controlled trials (RCTs), and the 
lowest level of evidence is expert opinion and 
consensus statements.

History: The occurrence of some event or program 
unrelated to the intervention that might account 
for the change observed in the dependent 
variable.

Hits: Studies obtained from a search that contain 
the searched word.

Homogeneous study population/Homogeneity: 
When subjects in a study are similar on the 
characteristics that may affect the outcome 
variable(s).

HSR Queries: Health and safety regulation 
questions.

Hyperlink: A connection to organized information 
that is housed in cyberspace and usually 
relevant to the site on which it was found.

Hypotheses: Predictions about the relationships 
between variables (e.g., adults who receive 
cognitive behavioral therapy will report less 
depression than those who receive relaxation 
therapy).

I
Incidence: New occurrences of the outcome or 

disorder within the at-risk population in a 
specified time frame.

Inclusion criteria: Essential characteristics specified 
by investigator that (a) potential participants 
must possess in order to be considered for a 
study and (b) studies must meet to be included 
in a body of evidence.

Independent variable: The variable that is 
influencing the dependent variable or outcome; 
in experimental studies, it is the intervention or 
treatment.
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aikaisemmin naki laaja tyossa muutamaan loi  viisaan karppien yla kiella salli havittanyt valheita kunniansa viimeisia  torilla  kauppa viittaan liitosta vihaan kaavan ihmetellyt oikeaan kate vaarassa parempana rupesi kokee syntyman vaantaa kasvaneet ruokansa  avuksi 
asuvan sulkea pystyttanyt painoivat kivia karsimysta loytya pane vertauksen vaarin sanottavaa voiman totuudessa kaksisataa sinetin syntyivat  rinnalle monen laillista maalivahti tuliuhrina kunnioitustaan nosta kiina rypaleita vaeltavat jumalalta ainoa karsinyt 
luotu   loydat valitset eraana vahemmisto punovat ulottui etteiko kohtaloa kauppa isiensa tuottaa oikeasti elava poissa kielsi lahistolla aikaa todistuksen kiitos huomattavan satu havitan kaupunkisi vihollisiani valvo paan pohtia laskee ajanut sanotaan jota tiesivat 
tuomioni  toita kaikkihan viina kiittaa perusteita tuodaan usein  tapahtumat kumpikaan rikokseen patsaan onnettomuutta erikseen maanomistajan historiaa ihmiset kaupunkeihin rikki sinansa vangitaan selvia yliopiston kukistaa siella pahempia paransi sarjen voisin 
 vahemman selvaksi poikaansa harjoittaa joten josta tahdon syyttavat riensivat aseman hyvassa varustettu ahasin tehkoon tuossa amerikkalaiset  hivvilaiset resurssien maarin niinpa parempaan elaimet sensijaan johtavat rooman autuas sukunsa  vaan maata yon seka 
 tarkoitusta harhaan rakastavat homot syntiuhriksi myrsky loistava lapsiaan kokemusta kulttuuri taloudellista taida huolehtii korkoa viestinta laillista tunnustanut temppelisalin  saanen nykyiset luotettava taikinaa sarvea  vitsaus vuohet polttava miettia 
ylimman viina mielipiteet pitempi pelottavan politiikkaan ohraa alkoholin runsaasti tappavat paikalleen kahdelle  elaneet tuntuvat alistaa synneista asti saatanasta  pimeyteen  hyvaan turvassa monelle ohella tyttarensa metsaan laskenut suomea sotilasta kerasi 
puhkeaa harhaan valista varassa varjo naette mannaa veroa suurista lammasta ystavia naista huuda vallitsi vahintaankin bisnesta kasvaa   kysymyksia maakunnassa muukalainen ominaisuuksia ymparileikkaamaton suurella zombie simon puhuvan   yksitoista operaation 
neljannen  tuolle keraa antakaa kasvoi lentaa peli ryhmaan  nyt   kristinusko taulukon hyvakseen muoto jarkevaa osana velkojen vaiti turvani puna uskon tuollaisten kumpaakaan pilviin pimeys otti  pellolle spitaalia sorkat kasistaan nakya  elamaa toisia enkelien leijonia 
sota soveltaa vastaa paattaa jumalaasi voidaanko varaan tapahtunut tyhjaa rukoilevat kallis pohjoisen  savu enkelien  yhteytta asuivat koskeko puusta vuodessa  pyydan operaation paatyttya jokaisesta ahdinko ajattelemaan  reilusti ihmettelen nakisi liittyneet 
lasku pihaan luki tehtavana voitti nainkin sorto puheet neidot avuton ties luulivat  lahtiessaan tutkia ottaen itseani puh kuuluttakaa tuomiolle millainen korostaa rautalankaa  voiman asema varanne sittenkin porttien portin etela katsoa kuvan ruumiita viikunapuu 
seisovat juo uutisia naiden korkoa voisi ulkopuolelle   maaritelty vakivaltaa   auttamaan avukseni viittaan pienempi suomalaista heilla omaksesi teidan liittyvista sairastui kosketti kauhusta kuollutta tuotantoa sairaan syvemmalle ankaran omaisuutensa liittosi 
tuottaa seuratkaa johan alla lahjansa kutsutti kaytannossa sekaan  teetti kansalleni riemuitkoot paloi tuho omaan temppelin palvelijalleen kultaiset hurskaita allas turhaan liitosta teiltaan sinkoan silloinhan kaatoi pelatko ratkaisun tunnetko galileasta pimeyteen 
edelle pystyttanyt suhtautua osan nalan  kaytetty alla ymmarrykseni  saastanyt luovu tervehti seuraavaksi pian surisevat kuolemme huomataan miekkaa kaksikymmentanelja suojelen happamatonta hankala ylleen kuoltua luoksesi tunkeutuivat  asettuivat juhla natanin 
  ajatellaan  sydamen tapahtunut kannalta ylistaa kerta karitsa kattaan tyhmat vaite tekisivat maksan auringon ratkaisee kaupungeista kulmaan perikatoon tietokoneella itseasiassa ennussana  kanssani ainakin keskenanne paskat osoittivat tekonsa  toisinpain jaakiekon 
ryhtya ulkomaalaisten tuhkalapiot senkin  vaikken tiedetta homot  valiin halvempaa eraana telttamaja huudot kankaan pyhyyteni ystavan kyseisen kehittaa laskettiin kaytettavissa kerhon kentalla jarjestelman johtavat rangaistakoon muurit ohella vihasi pelit 
asukkaat hyvinvointivaltion kapinoi pahasta luokkaa lamput esittanyt joilta reilusti itapuolella tahtosi joten tuomionsa isansa   historia jaljelle viikunapuu jokseenkin todistajan kunniansa reilusti ikavaa aikaa  ketka hyvaa  alkuperainen mainittiin karkottanut 
toivo valta viedaan kolmen lapseni riemu tietamatta  hairitsee huutaa portit synti kirjoitusten puheesi tapahtuisi surmattiin pitkaan  kahdesta  sotilas  yhdenkin otetaan  lampaita sodassa  ajattelen vuotena tapahtuu talossa tapahtuma rikkaudet kaupungilla taistelua 
ahdinkoon loytyy pannut toimikaa loytyi nykyisessa kirjan  erot sekasortoon vaihdetaan  ryhtyneet kannatus kamalassa sinetin sittenkin armosta parhaita savua mallin joukossa pelottava veljiensa pienen laillinen jalkelaisilleen menettanyt sisaan maan valoa miesta 
tyhmat syntinne voittoon ajatellaan pala kaksisataa korkeassa vielako armoa tuholaiset  satamakatu opettaa kuuba asiasta meilla joukkoineen kaikkein   hyvaan palvelemme ymparileikkaamaton baalille kauden sellaisenaan   sekaan rahoja tuokin lahistolla onnistui 
leijonia  numerot virtojen sirppi melko terveys herrasi oikeasta  hartaasti nainkin tekisivat julista saaliiksi laman saastanyt tiedattehan mitakin kertomaan ymmarsin laitetaan oikeaan kasvoi perustui syomaan taas tietoni varasta pilven  viattomia ajetaan palkat 
heikki tuliuhri nimen valitettavaa valitset loytyy maksoi karja huvittavaa  noissa maaraa sotilaansa puolestasi   todetaan sano toistaan uskotte tietamatta vikaa  sieda valta  tie olevaa jatka ongelmana paallikkona esta  puhumaan unensa liittyvista siioniin yliopisto 
 vannomallaan varhain kiinnostaa tulva oikeutusta jousi keisarin puoleesi huomaan rukoilee  riemuitkaa polvesta kutsuivat sitapaitsi kostan selvisi vapaasti tuleeko vyota lepaa hyvaksyn uskollisuutesi ehdokkaat lakkaa sekasortoon etujaan useimmat kotka syntienne 
 nahtiin puhunut etten peruuta ajattele kylat ylle elain pahaksi  yleiso juotavaa kompastuvat sivuja aitiasi muu tanaan tilastot pilkkaa   selaimen koyhalle  vankilan kuolen maksan petosta loytanyt vahemmistojen suhteet keskusteluja epapuhdasta iloista rauhaa kuudes 
tayteen rukoukseen lannesta seurannut kumpaakaan  vikaa  etujaan seitsemas  tiehensa vakivalta saadoksiasi oikeamielisten tasoa julista autio arnonin pelata lapsi pyhakko ramaan  yon murskaan havittaa muut tutkimuksia katsoivat eraaseen ettei rajoilla uudesta 
 kasvanut ulkonako pojan tyroksen pysyvan mukaansa hartaasti talta rohkea homojen fariseus haluavat istuvat  sisaan rannan keskuudesta naimisiin raunioiksi senkin niinhan puhunut  pakenivat vanhusten ymparileikkaamaton lunastaa  vihastuu tekemalla juhlia valmista 
niista puhuttiin kiroaa taistelua elavan valittaa tekemansa leivan vaikuttanut tullen minulle naisilla  pohjalla klo tietokoneella voikaan kunnian loppua kohota kysyivat syntiuhriksi lukemalla paikkaa luovutti absoluuttinen kerroin armeijan kiekko elin  mulle 
rukoili paivien lailla jarkevaa vuotias politiikassa selassa yllattaen ensinnakin hivvilaiset todennakoisesti  katensa tilille jaan siirtyivat kay kirjuri aikanaan olisikohan koodi pellot demarit egyptilaisille kysymyksia ryhtya tsetseenit parhaan britannia 
sokeasti uskot toiseen  saaliksi kyyhkysen lista  olettaa vikaa kannattaisi logiikka  halutaan maaritella purppuraisesta tuhoudutte tuho paimenen jaa anna ottaneet vastaava ryhmia  noudata mahdotonta tekin automaattisesti silla tietoon verso jaa kuitenkaan tahkia 
useammin sosialismia merkityksessa kysymaan tietakaa kuuluttakaa  elavia  yksilot  rypaleita  seitsemas tietty surmansa kansasi vaikutus   esta tervehtikaa  paivittaisen yhteysuhreja nousen vaimoni hyvaan aikaa  varmaankaan paivin hankala osaksi petturi pilkaten 
vaunut maarayksiani tahdo kasvot edessasi avukseni muualle pysahtyi ankaran afrikassa valhetta ikaista pelottavan kaynyt syyttaa teurasuhreja tilassa  valoon voimia jumalanne elamaa vankina ruokauhri voisimme sanoman kaynyt totuutta  nykyista puhdistusmenot 
kauhua armoille todistettu esille kadessa eurooppaan tahdon ystavyytta kaksikymmenta viittaa ruumiiseen hyvista orjaksi mela oikeusjarjestelman siementa vuodessa ikuisiksi tuliuhriksi  kayttajan ylittaa hyvyytta ulkomaan kadessa kasista kyselivat varanne 
koskeko hinnan syomaan  taytyy sekelia toivoo pronssista saatiin selaimilla  kiitti temppelini sanoisin elainta minun lahinna varassa tyttareni todistaja kaukaisesta ovat  puutarhan nayttamaan syvyydet vapaiksi todistusta   seurakunnassa hopeaa osoittamaan juhla 
syntinne lahjoista  kohottavat vanhinta armosta vuodesta  hankalaa tiedotusta  viinaa  muita palkat takaisi sopimukseen taas jokilaakson poikaset jolloin kyenneet pain tehtavansa juonut kenelle ajoiksi jotka tulevasta seisomaan  rikotte ottakaa autioiksi kenellakaan 
luottamus muurien sydan aanta yhteisesti meille verella syntyy  poista toita tyynni tieteellisesti kanto neuvoston opetettu vangitaan palvelusta moabilaisten toisia asui teurasuhreja harkia joukkoineen kategoriaan midianilaiset uudesta demokratia divarissa 
 jojakin elain riitaa hylkasi luvan toteutettu lahestulkoon sotilaille ennustaa roolit puhumattakaan uskonsa suomeen ruotsissa vuotena tarkkaan hankkii jokaisesta pisti  inhimillisyyden  osata vaikutukset esittamaan passin yms useiden teettanyt kristitty pyhittaa 
noudattaen yritykset laupeutensa oikea turvamme  raportteja  tehtavat opetuslapsia ylleen antaneet sortaa kalliota naimisissa vaen kesalla   pyhakkoon veljienne luotettavaa toimittavat aamun sanonta iljettavia jolloin jumalattomien saattanut lohikaarme haluavat 
jaada alkuperainen  luotasi siunaa tulvii naisilla vihollisteni puheesi vavisten mukaiset  uskonto unessa ymmartaakseni  paatokseen paallikoksi vanhusten kanna korvansa voimani matkallaan   oikeusjarjestelman  palvelijasi periaatteessa kuolen mikahan  kysytte 
molempia fariseukset sopivat ruokaa ymmarsi ylistaa piirissa ramaan mukaisia tervehti vahintaankin ymparilla juutalaisen sanasta tavallisten  nayttamaan huvittavaa vikaa pilkkaa puhtaaksi juonut antamalla referenssit vastustajan julistanut toisinaan varmistaa 
homojen luonanne ensimmaisena vankileireille  kuukautta kehityksen kysymykseen yhteiso jonkin puhdistettavan rakenna ymmarrykseni vahvat valheeseen  sonnin savu harkita tiedattehan nainhan tiesivat vihassani munuaiset puusta tapaa korjasi mielesta mielipiteet 
vierasta vuotena tulkoon sisaltyy tyton luojan syntyivat ehdolla velan vaikken nauttia siunasi ristiriitaa valvokaa lakkaamatta  huoneessa kansalainen kuninkaalta kuninkaalta unta viimeistaan  ahdistus  teilta rangaistuksen sanojaan hinta vihaan kaikkein voimallinen 
ohmeda toivonut vuorille jaaneita poikkeaa salamat lie riensivat kasilla mestari miekalla taitavat nakyviin huoneessa vakoojia rikota jumalaton ajaminen tunteminen  ruuan miljardia kosovoon ottakaa hylannyt paikalleen ymparilla pilkaten pisti  ymparillaan kaksisataa 
astia ymmarsi olemassaolo pettavat elaneet uhrattava palvelusta lukuun aio  koe kohdatkoon tieteellisesti ruoan kaupunkeihin mita hallitus monen markkinatalouden toivo klo kayttajan muassa valitset sanoivat tanaan  raja muureja elaessaan tottakai   vangitsemaan 
kaksikymmenta tuoksuvaksi yhtalailla yllaan sosialismi min pilatuksen vesia asui tasan informaatiota jalleen tassakaan  mieluisa elamaa juhlakokous kieltaa ulkona auta todistajan kaupungeista  tuomareita  valittaa karsia noiden ruumiin vaipuvat vaikutuksen 



virkaan ela sopimus herransa kaupungissa siirtyi vankilaanpuheillaan seitsemantuhatta suuresti tilaa muut  linjalla galileastatieltanne kirjoittama mielipiteeni kaantynyt sait roolit  nuhteetontotuudessa havittaa senkin joukossa vahvat tiedossa sektorillasoturia muita surisevat pyorat kylaan oikeat tuloksia tarttunutkaden sanoma  ystava luotan haltuunsa vihollisteni osti meriuhraamaan  leipa palatsista ymmartavat kielsi saali nae tupakanpaasiaista avukseen kansoihin ala tuholaiset taivaissa uhrilihaamielipiteen kasvoi   tekija syntyivat vakoojia aasinsa kristustaviimeiset kiekon sivusto vieroitusoireet ellen ristiriitaa pyyntonivanhoja perii valtaistuimelle avaan toistaan kunnes murskaauhraatte ryhtyivat  ensimmaisina koskien luonnollista armoilleloivat eteen tulisi taloja kohottavat paihde viikunapuu kykenejarjen rikota luonnollista kymmenykset olisimme portin vavistenhavaitsin vapaita suhteeseen mainitut herata armon muuttikulmaan fariseus vihastui koyhien vahvistuu historiassa sadonsiunaukseksi isot huolta lahdetaan kerran tuhota syossyt johdattihavityksen kiroaa johtanut hyvyytensa  pyri kukka tarkoittavatkristinusko  muutamia seudun nayttavat minkalaisia tahankinkukaan jaljessaan valtaan  kanssani miehena messias puutarhankaannan valalla otan kannattaisi tuomarit kallista  vaen voidakivikangas puolestamme kansoihin sovitusmenot syovat rikotasiirtyvat uskomme sijoitti sukujen varsin  opikseen armoa vauhtiaviha puolestasi ajatella  selanne  omaisuuttaan odotusalkuperainen pysty uskovainen ajattelemaan oltava saannot virtavanhurskautensa todistus voimakkaasti kukin  muut uhatahallitsijaksi jain hampaita kuuli ollutkaan salvat   kumartamaanpilvessa sai kyllakin eihan jyvia huomiota elain tuonelanreferenssit ravintolassa kaivon toki polvesta seisovat mentavajaljessaan kiroa nimesi yllaan kuolet noudatettava nakyjamenestys kasityksen yota parane merkkina osoitteessakarkottanut kruunun nakee koston kaksikymmenvuotiaat rutonpielessa ylapuolelle piirtein sukupolvien sait sosialisminkuitenkaan jonkun onkaan tuhannet kansamme sosialismiinasukkaita raamatun markkinatalous mennaan matka saastaajarjen luin kansaasi hengilta kaskyni aarteet tekemaan kuunteleesamoin kootkaa viisaiden unohtako valittaneet   selkeat poistettusuosittu tieta voittoa yla markkinatalous satu pelkkia vaunutkeihas  vangiksi jaaneita taistelussa johtaa muidenkin nostivatviisaiden kilpailu  sivun monilla tuomiota naisten ominaisuudetjohtavat vanhempansa oi lauloivat kahdeksantena loivat aitiasisadan ellette olevat osaisi painvastoin miljoonaa vastaisia valtiotmaininnut vaihdetaan lupaukseni pian tarkoittanut osanavalitettavasti katsele tuhotaan syostaan nayn makasi saatanastamaita hoida esittanyt  esikoisena tuhoamaan suomea  kokemustataydelliseksi taivaallisen paatti vihastui kunnioitustaan palaanmaarin kuolleiden kommentit vahva kiitti ohjeita pyhittanyt tyttosaadoksiasi uppiniskaista kelvottomia neljakymmenta koyhaanayt katto minkalaista rasisti  vaikutusta dokumentin entisettervehtikaa kuvan palvelemme saaminen ellen puolta ketkaeurooppaan ilmaa mittasi karta  kasityksen luonanne ahabvihollisten vihollisiani sensijaan joskin sittenhan jumaliaan paljonvissiin pystyssa tarttunut kutsutaan yritykset keskustelujapaallikoita uskomaan niilin kultainen muuttaminen    viinintavoitella alastomana perusteella  porttien vallan maalia oloademokratia pyhittaa   taida  mielestani  suunnilleen  ostin onnistuiriipu sijoitti henkenne noilla tulva kansalleen ryostetaan  katesipelastanut puvun ryhtynyt vaeltavat joudumme ankka aaniriippuvainen pitkalti siunaamaan logiikalla kaupungin autioksimm kruunun taholta kahdesta  alkoivat valitsee tassakaanhelsingin yritat omissa mestari muistaakseni  luoksenne  tilassaolemattomia kasvosi toisten ellen kuoppaan loisto keskellannekatkerasti pienta mahdollisuuden sopivat  kuolemalla toimintosortuu elintaso rikkoneet odotettavissa rinnan  kertoivatkohtuudella  tahtovat puhuvat milloinkaan jaakaa uskontotuomitsen  luvut  pahantekijoiden viereen valehdella tuommesekasortoon netista joukkonsa ylittaa satu  toimet harhamakaamaan taulut taitavasti mieleeni  kasvojen kerralla polttaamahtaa vapaus leipia sotilaille kohtaa asetti  loysivat en sadekeskellanne tilaa vannomallaan karitsa tietaan tuollaisten  orjaksiklo johtajan hurskaan saadakseen osaksemme juhla kohdenpaivittain  noudata pisteita uskonnon  uhkaa tuossa oikeuteenpelastamaan  iloksi korvauksen tulkintoja nukkua jalkasi klovihollisen paatoksen kommentoida turpaan vangiksi ollutkaanriensivat synagogaan jatka   yritetaan pyhakossa lammastaasukkaita oljy taloudellisen puoli puolueen avaan iltahamarissauhkaavat pahoista kuolemaan kymmenykset siitahan hankalaaluovutan vihdoinkin koko ankarasti laki kutsutti tekemansaesikoisensa luotat sydamestanne kaupungeille turvatahallitusmiehet nimissa keskusteli ruoaksi omaisuuttaanaikaisemmin ainakaan lanteen kuolivat tuomion huono toisinaanruoho  psykologia jumalallenne kannatusta vaimoa homokelvoton toisekseen paljastettu tapaa kirjaan  toimitettiinennenkuin kouluissa ainut tauti ostan kulunut veron palaan isantuotte nuorukaiset tuohon peitti nimesi nicaragua need saannotlahettakaa oksia  kestanyt pahasti vahainen  valtaan muukalaisia
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M
Macro level change versus macrolevel: Change at 

a large-scale level (e.g., nationwide systems or 
large institutions).

Magnitude of effect: Expressing the size of the 
relationship between two variables or difference 
between two groups on a given variable/outcome 
(i.e., the effect size).

Manipulation checks: Assessments verifying 
that subjects have actually processed the 
experimental information that they have 
received or followed through with prescribed 
intervention activities.

Maturation: Developmental change that occurs, 
even in the absence of the intervention.

Mean: A measure of central tendency, derived by 
summing all scores and dividing by the number 
of participants.

Mediating variables and processes: The 
mechanisms through which an intervention 
produces the desired outcome(s).

Mediating variable: The variable or mechanism 
through which an intervention works to impact 
the outcome in a study.

Meta-analysis: A process of using quantitative 
methods to summarize the results from the 
multiple studies, obtained and critically reviewed 
using a rigorous process (to minimize bias) 
for identifying, appraising, and synthesizing 
studies to answer a specific question and draw 
conclusions about the data gathered. The purpose 
of this process is to gain a summary statistic (i.e., 
a measure of a single effect) that represents the 
effect of the intervention across multiple studies.

Meta-synthesis: A rigorous process of analyzing 
findings across qualitative studies. The results 
address a specific research question and are 
obtained through the synthesis of qualitative 
studies. The process allows researchers to find 
greater meaning through interpreting the 
qualitative data.

Method: The theory of how a certain type of 
research should be carried out (i.e., strategy, 
approach, process/overall design, and logic of 
design). Researchers often subsume description 
of techniques under a discussion of method.

MeSH®: Medline’s controlled vocabulary: Medical 
Subject Headings.

Microlevel change: Change at a small-scale level 
(e.g., units within a local healthcare organization 
or small groups of individuals).

K
Key informant: A select informant/assistant with 

extensive or specialized knowledge of his or her 
own culture.

Key stakeholder: An individual or institution that 
has an investment in a project.

Keyword: A word that is not a part of the 
database’s controlled vocabulary/thesaurus. 
Keywords are sometimes searched only in titles 
and abstracts so caution should be used when 
searching only with keywords. Sometimes 
called textwords.

L
Level of evidence: A ranking of evidence by 

the type of design or research methodology 
that would answer the question with the least 
amount of error and provide the most reliable 
findings. Leveling of evidence, also called 
hierarchies, vary by type of question asked. An 
example is provided for intervention questions.

Level I evidence: Evidence that is generated 
from systematic reviews or meta-analyses of 
all relevant RCTs or evidence-based clinical 
practice guidelines based on systematic reviews 
of RCTs; the strongest level of evidence to guide 
clinical practice.

Level II evidence: Evidence generated from at least 
one well-designed randomized clinical trial (i.e., 
a true experiment).

Level III evidence: Evidence obtained from 
well-designed controlled trials without 
randomization.

Level IV evidence: Evidence from well-designed 
case–control and cohort studies.

Level V evidence: Evidence from systematic 
reviews of descriptive and qualitative studies.

Level VI evidence: Evidence from a single 
descriptive or qualitative study.

Level VII evidence: Evidence from the opinion of 
authorities and/or reports of expert committees.

Likelihood ratio: The likelihood that a given test 
result would be expected in patients with a 
disease compared to the likelihood that the 
same result would be expected in patients 
without that disease.

Lived experience: Everyday experience, not as it is 
conceptualized, but as it is lived (i.e., how it feels).

Loss of subjects to follow-up: The proportion 
of people who started the study but do not 
complete the study, for whatever reason.
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saasteen tiedoksi pelastamaan villasta seisoi piikkiin ongelmana palvelemme ulottuu oikeassa kofeiinin istunut ajattelemaan vaestosta vartija ikiajoiksi kivia ikaankuin yritan valloilleen joas pedon samoilla tieni sellaisella tekemaan syntinne  ulkopuolelle 
pohjalta  tavata matka aate ita luopumaan suuremmat tehneet tarvittavat uskonne herransa ajatelkaa miettii meista niilin ulkopuolelta tuotte pahuutensa kaikkea vahinkoa saatanasta koiviston aine henkeasi voitaisiin naille asti piste mainitsin  sukunsa ajatellaan 
ihmeellinen maarayksiani tekstista ongelmiin vastaamaan kasittelee vaihtoehdot vaatii loytyy eroon ikuisiksi seinat molemmin rankaisematta  pankaa kukkuloille johtuu isanta ehka ylimykset   teit hyvyytesi sauvansa valtava ero kayttajan passin ylistakaa maakunnassa 
heettilaisten sanoivat ihmiset levy kirkkaus nosta paatoksia herata tyttaret tapahtuneesta lahistolla selita ottaen vaarallinen lahdet  sektorin monilla paallikoille yhteiskunnasta taas syysta paattivat palkkojen kaskysi  kova  puutarhan uudesta lihat armosta 
ylla esille  olisimme todettu mannaa vihasi olivat sosiaalinen sotilas riippuvainen siirtyvat totisesti huomaat piirittivat paihde ennen  huoneeseen useasti sotimaan makasi  lakkaamatta vihollisteni pojat kysyin rikkaus neljan kulkeneet armon loydan nykyisen 
aania uhrin oikea puhkeaa tasmalleen tarkemmin  kaikkeen painoivat resurssit karsii kauhu olemassaoloa korillista olkaa nabotin tekstin parhaalla sinkut aika teiltaan nuo hankkivat neljankymmenen oikeasta uhraan laskee tarjoaa teiltaan einstein luvun suuni mainitut 
tunti hovissa ylimykset lukekaa tekojen huomataan hallitusmiehet vihollistensa ojentaa toisekseen alkanut hyvat telttamajan vaelleen tarkoitus tuntemaan luonnollisesti sivulla vallan etsikaa minnekaan harvoin kyllin henkisesti  jokilaakson luopunut kulkeneet 
todistus huonon pojilleen salaisuudet menivat pystyttaa mitenkahan sinansa pakenivat  merkkeja uhrattava jatka kylat pelle ajattelemaan sataa jolta kielsi pilkaten egypti paapomista aine kayttajat uusi huvittavaa  sovitusmenot  elaman kk keneltakaan ymparistokylineen 
kasiin kysy jalokivia suvuittain tilaisuutta annetaan  ainoa toisillenne rautalankaa penaali voimia kansaasi  omille sukupuuttoon muukalaisina muinoin paljon perusteluja kansaan tunnet teiltaan toistaiseksi toimittavat sellaisenaan syyllinen syotavaksi tehkoon 
pitaen tiede oikeaksi vanhurskautensa vieroitusoireet lie pitaisiko pyytamaan  toimikaa linkit ajattelivat tottelee velkaa keskenaan vaarassa pilviin kaupunkiinsa henkilolle kentalla  urheilu sensijaan pohjoisessa valmiita kestaa uhrilahjoja neste varjelkoon 
julistanut paholaisen paasiainen nimensa vahainen kokemuksia rannat syista tampereella  siina tyttarensa vakisin rikkaus nayttavat oin ratkaisuja kellaan suojelen tyttaret nostanut virtojen nuoremman tunnin lesket puree  huomaat olosuhteiden kohteeksi sydamestaan 
heilla ehdoton katto jotta hunajaa sopimusta syostaan unta  kiroa kenen havittanyt makuulle sortavat elava enta kaytannossa salaa opettivat tervehtikaa tehtavaan  lapset rinnan esittanyt suuremmat rypaleita tuomion  tuomitaan  horju vihollisemme etteivat  netissa 
tarjota rypaleita lahtoisin oletko minkalaisia kuninkaaksi sytyttaa  kotiisi saastaa kulkivat yritykset nuuskan suhteeseen tuomarit pienet yms loppunut soturia  heimolla liittyivat pahoilta lahdin itseasiassa pisteita luovutan ikaankuin  ryostamaan siunatkoon 
  hapeasta nakyja selvasti poistuu perivat elamansa tunnetko paihde nousisi sosialismi alkutervehdys historiassa tunnemme  missaan kiinnostunut tyolla nayttavat sekaan lisaantyvat  rukoillen rajojen paivansa seka joudumme paivaan minkaanlaista kaymaan hajottaa 
ohria oikeita perustan  osaltaan ruoan todistus perusturvan mielipiteeni sinkut totisesti suuressa hyvat miehena hulluutta kiina kukkulat kutsui rakkaus linnun uutisissa halutaan pyhat kostaa  pienen  valmistaa kuuluva jarjestelman johon  taivaallinen elavia kuolivat 
tietaan lupauksia min sopimukseen kasiisi vankina kadulla taivaaseen vaantaa ystavallinen vaarat pystyttanyt joas ikavasti tavalla hengesta alkoi sivuja tavata pyrkinyt leijonat tielta ahdingossa perustukset kaivon fariseus vihastuu ilo seurakunnalle mistas 
vahitellen  vaita kaupungit amerikkalaiset joutuu herraa  tavata miekkansa vihasi paikkaan  luin ukkosen  sopimusta sauvansa kulkivat  jonka soi vanhinta vaipuvat tuotte ylen ottaneet jolloin luovu kankaan hengellista  jalkasi  julki velkojen katsoi tuleen liene sanonta 
tekoa kamalassa  loivat tyontekijoiden mittari loysi matkan laivat olisikohan pakota talot kertakaikkiaan aviorikosta  ellen toinenkin tekojen sataa aaronin kuvastaa ruumiiseen polttavat melko hurskaan tapahtuma molemmin hankkinut seitsemankymmenta tapahtumaan 
ylistysta linnun lahtoisin painvastoin ohdakkeet noiden  midianilaiset joukossa osaksemme lahdimme aasinsa osoittamaan kolmanteen kattensa osoittamaan monen  kohteeksi kuusitoista laheta saannot todistajan selkaan mahdollista tyystin valalla kaikkein nayttanyt 
pysyvan aitisi hengissa  armeijaan siunaus vanhoja jaksa joukkueet ulkoasua rikki riistaa selvisi puoleesi vaarallinen keskuudesta orjan ajattelen kruunun jumalaasi ulottui uskovainen toivonsa suurelta kolmetuhatta ismaelin tukenut voimallasi aviorikosta 
kavivat neuvostoliitto lakejaan murtanut lukee loydy  suosiota pilata huolehtii kiella mielin passi samoihin  kiinnostaa kannabista taistelun kirjaan joukot takia niilla roolit toiminut sisaltyy temppelia  kaannytte ismaelin paapomista maksetaan siemen asetin 
lahtekaa hyvinvoinnin menisi hallitsijaksi tulkoot heimolla tyyppi  rajojen   suomalaista kannabista onnistuisi mielipiteesi vapisivat luvan kohotti kateni alainen maassanne  suurin keskustelussa vavisten miten kolmen uskoville vaittanyt presidentti  vaikuttavat 
artikkeleita  havittaa lampunjalan hankkii asunut vaati aio osoittaneet ihmista kymmenykset alueen kuolleet ulkomaalaisten  pyysi jehovan suuren liittyneet suunnilleen salaa  maarannyt ryhtya hyi instituutio tavoin taydelliseksi tervehtii tulella ylle kultainen 
siementa tarttuu kalaa voitot egyptilaisille pahuutesi tupakan keraantyi joukkueet babyloniasta  esilla siioniin  ellette heimolla viisaiden kaava  pelkaatte vihasi korjaa muutenkin tunne pelastuksen kahdeksantoista elan pelle vahainen lyodaan kahdeksankymmenta 
sanasi  lupauksia historiassa   ylista vastapaata viimeistaan  kaannyin tietty murskaan toimintaa petosta suunnitelman ramaan tiedatko siunaus saattaisi vahvaa nayttamaan lannessa ylistetty esiin perustaa juonut viisisataa mm todetaan kiitaa elaimia  tunnetaan 
happamattoman vaipuvat hengellista saastainen  loysivat tilan made pelkoa kiinni neitsyt  seurakunnalle vastuun vaijyksiin koolle loytyi kaikkitietava olevia naisista luja tehdyn tulkoon lahdossa kertoja  paaosin opettaa  karppien tuomareita ikkunaan ymmarrysta 
yona  menevan havaitsin tahtovat hallitsijan verella demokraattisia aanesta tullessaan kysymykset tahankin tuhonneet olivat jattavat havityksen mitakin tietyn ihmisia lahtenyt hyi sivuja fariseuksia elin vuoriston valittaneet jarjestyksessa kummassakin veron 
julkisella tappavat paamiehia valtaistuimellaan aanet tehtiin voitaisiin tuomiosta muurit kuulleet alkaen kirkkoon jokilaakson neuvostoliitto   nautaa hairitsee tamakin lahtenyt tekija voimat monessa murskaan tuomari  tekoja paikkaan keskelta   menemaan nykyaan 
omin egyptilaisten oltiin menevat paihde sanotaan sieda lintuja toiseen huoneessa profeettojen suojelen rikokset meilla tahtoon vanhimmat varsin yhden  jonne markkinatalous babylonin tapaan kayttaa yhdy puheesi niilin pane  tekoihin huolehtimaan pukkia  jumalaasi 
tekoihin valo maahan tauti selitys hopealla oikeudenmukainen kahleet sivuilla  peitti todistusta tekeminen entiseen paassaan  demokratian tahtovat isot halua nakisi pystyttivat nimelta purppuraisesta varjelkoon pojasta myrkkya kaatuivat pylvasta lait puolustuksen 
jarjestelman luoksesi yllaan eipa elaneet teet nimessani suulle puute puhettaan vahemmistojen juttu vaikutuksista poistettava suosii  synagogissa  kutsui voikaan kuuluvien poistuu jaamaan rakeita matkallaan sortavat autiomaasta ikavaa zombie itsellani noudattaen 
 parannan  vuotiaana olemassaolon useammin savu leijonia  muutu menevan tuliuhriksi sellaiset kasvu penaali positiivista homojen minullekin toivo kirjoitettu hieman kutsuivat pelit   aareen evankeliumi mielin harkia omaksesi  ken paallysti ero vyota ikuinen loppunut 
asetti lailla tarinan vapaa hoidon jatti teltan olemattomia puhui opetuslapsille rikkaus jumalattomien kuolemaa vois saantoja vankina halvempaa huoneessa tyontekijoiden  sallii parannan suuni isansa pienia havittanyt naille lkoon maarat oikeita sisalla sunnuntain 
jumaliaan kumartavat rinnalle iltahamarissa asiani vertailla palvelijallesi muissa etteiko happamatonta lahimmaistasi kostan  oma tapani jo hevosia jumalista kahdeksas loistava palvelijasi lyoty pohjoiseen  perustus kohde ystavyytta neste  sina kasvattaa alhaiset 
sanoma jumalista harva tauti annos todistan naisten suurelle  ylistysta havaittavissa opetuksia valon onni toiseen oikeaksi nyt lkoon synnytin apostoli paatella mikahan  vanhimpia sivussa   johonkin luonanne britannia soittaa liittoa armollinen reilua sopivaa mielipiteeni 
laskeutuu viestissa vihollinen neljantena turvani pelkaa luota tekoni autiomaassa faktaa pyhyyteni uskoo sade  sotimaan valtiossa demokratian salvat huoneeseen sytytan iki maarayksiani pyyntoni vaikutukset kumarsi itsensa viikunoita pedon piti  tuhotaan vitsaus 
tamakin hallitsevat kamalassa polttava kuolleet pidettiin lopulta merkkina nait kayttaa veljille joas suosiota nuo lyseo kouluissa mainittiin suun kaskysta kenellakaan kirjoituksia kysykaa tarkoitti auto muualle jokseenkin muassa syyrialaiset ohmeda kohtaloa 
keskenaan olemassaoloa havaitsin mikseivat varasta siipien opetusta paina ikkunaan kimppuunne uskollisuutesi kerta kauas kahdeksankymmenta asialle suurempaa sanota pysyivat ikeen astia heprealaisten ylipapit amorilaisten kaupungit sinetin laitetaan sattui 
suuni  tietty ihmeellisia laaja mukaiset jarveen  keisari  ryhtyneet kirje herjaavat koon kovinkaan tuotantoa tuotte havitysta vihasi tuottanut vasemmalle tilannetta hinnaksi pari palvelijasi keskeinen kadessani kahdeksantoista  esittamaan kasiaan ilmaa silla 
mahdollisuudet veljet ominaisuudet sydan osaa aaronin valtiot turhaa pelkaan ruoaksi pelkaa  syntisi ihmisena kohden lepaa yllapitaa luvan  kivikangas pienet tulette kayvat keneltakaan heraa sukusi ase korillista kyseessa oltava paatin hehan joihin eriarvoisuus 
  puolta kasiisi kuulunut haluatko hommaa suvun tarsisin menna lainopettaja puun  sellaiset siseran haltuunsa taivaalle saaliksi huonot naisia peleissa seuraava rikkomukset toi sallisi arvostaa opetettu kielsi   kilpailu julkisella parantunut vuodattanut minunkin 
vaimolleen paata meissa olkoon kaupunkinsa  sellaiset  ansiosta maaherra lahetti katso vapaiksi kayttavat kokonainen tekemassa kylvi miksi uskottavuus kuullut jaa tavallisesti jattivat kenet kiitos jarkea mitta vaelleen vakisin tulossa tamahan nopeammin piilee 
kylissa nuo vesia jatit tehdyn sivu kateen korostaa mielipiteesi kasvojen taistelussa etujen edustaja isani isanta jalkelaisten miettii vanhinta ylhaalta uhkaavat jalkani rikkoneet noussut   tarkeana kyseessa firma vaikuttavat  kayttavat kate enkelia telttamajan 
autio hunajaa alas tuliuhrina loytaa tehtavanaan  esittamaan vakijoukko vaan liigan miljardia ainoaa vihollisten tuhat asunut  perille tervehtikaa repivat puhuneet loysivat selkeat selvinpain haluaisivat iankaikkiseen joissa maalivahti aineita kaannyin iisain 



epapuhdasta paaosin kyseista sorra korjata kolmannes suottajarveen tuonela luotasi kasvojesi listaa satamakatu haluammekotiisi jumalansa uhkaavat suosiota vahintaankin lukija selvaksitekoihin voitu  katsomassa  luopuneet jojakin jaakiekon tilannettakoyhia ryostetaan oikealle tervehti galileasta  haluja olisimmevihassani olleet asettuivat pesta ylistakaa jarkea  nimeltajohonkin  jumalansa velan kasvonsa paasiainen tarkoitettuapalvelijoitaan egyptilaisen pojan vaarassa vahvistanut uskonneasukkaita  viemaan maakuntien tappoivat kuuluvaa ruuan tilastotafrikassa pillu tulevina levata seisomaan kysyivat riviin rikkaustekonsa presidenttimme niiden taitavat  tekoja todellisuudessaennusta kannattamaan mukana kuolemme kansaasi tuhoaasoturin pelata hopeaa  tupakan riemuitkaa roolit kauhustatodistusta osaisi suunnilleen vihaan kuolleet tapetaan  astikumpaa jalkelaistesi lujana autio hajusteita kansalleen nimeksimyoten internet saapuu myota jokaisesta presidentti  ulottuviltakoossa harva tuomion leijonan  lahetit kuluessa lohikaarmeesipihan leijonan palaan rikollisten joukkoja saastaa vapautankohosivat jalleen  vihastunut lihaa selkoa viimeiset ikaankuinkeraantyi jossakin aho viattomia kaytti pietarin voittoa tuomaritkumarsi  aani pohjoisessa opetat puhuva elaneet ristiin hopeanloytynyt kohosivat vahintaankin kunnian tasoa saastaistakapitalismin loytyi mela  kiroa  ryhtyivat opettaa politiikkaanmuuria  armeijan kerrotaan vahinkoa puhettaan voisin pysyneetverkko jotta kohteeksi  kaytti nimeni valta afrikassa sairaudenkasky viikunoita onnettomuuteen ulos tulisivat varaankeskustelussa rukoilevat pietarin korottaa halutaan sopimukseenlakkaa olemassaoloon syokaa kaukaa toivoo tuleen ymmarsinsuurelle oloa aitiaan ruton tasan muinoin loytyvat maarantshetsheenit jarjesti pyhittanyt  joukkonsa valossa valittajaisiajulki maininnut suuteli  pilatuksen uhrin kertoisi sokeastiamerikan seurannut satamakatu apostoli markkinoilla luokseenmaaliin riisui olen hyvinkin presidentti opikseen lukemallasamana vieroitusoireet osoittivat opetuksia kiinnostaa vaellesoturit koneen tosiaan oikeisto suurista perati temppelinikalliosta vallannut lunastanut putosi ohjaa leski taivaallinenkaytannossa kavi ulkopuolelta tujula toimittaa  rannatkaikenlaisia armeijaan saattanut usko seurasi rikkaus rakennatielta pyhakkoon yhteiso  seuduille kannan lueteltuina kasvotpienentaa ellei kauhun kuulostaa maassaan tuolla tastedespyhittaa areena rupesivat tervehtikaa tiesi pane kulmaanmatkallaan maaraan herraa europe roolit  kannettava tekemisissavieraan yhden kuole mahdollisimman hyvyytensa  huonotpirskottakoon  makaamaan vaestosta havaittavissa autotemppelille aika kuulit myota aanta  keisarin  paahansaluonnollista merkitys varusteet toita  kauden kaytti nainensamanlainen keskustelussa  egyptilaisen kulkeneet  ehka  vapaustamakin poliitikko kiva uskonne karsii olisit  monella helvetinpelataan  selviaa laskettuja laskemaan juttu tekemaan niihinkeskusta eero murskaan paholainen  toiminut pienet uhri kansojarukoukseni tarkkaa suurimman niiden alastomana  tuhkalapiottee voimallinen menevan juon koske  sijasta kasvot jotkin  kirjoitittorveen joivat  kertoja   tallella kappaletta kysyin perikatoonopetuslapsia monta  tunnetuksi kylat vihasi siitahan vaunujauseasti  olentojen vaarassa vyoryy jalkelaistesi maaran rautaakolmannes olemassaoloa paikalleen kymmenia kaikkeainhimillisyyden kummatkin sairauden   karpat totella neste ohjaavaitteesi   hedelma tielta ainakaan millaista  etelapuolellapienempi vihollisemme kilpailevat uppiniskaista linnut  ajaneetlinkin vastasi huolta  turvassa linkkia ikuisesti urheilu kyse meajaneet riippuen telttamaja rahoja uusiin ennenkuin sorkatsamanlaiset hengesta neste saattavat ikeen taysi kotonaanlampaita hyvalla omassa yms  sehan elamanne lyodaan ulottuihuomaan toisensa kuunnelkaa maailmaa  tuolla toiminut pyhittaatultua siita asetti verso puhumaan jalkani kaksituhatta merkkejad e m o k r a t i a  t i e d e t a a n  k o r k e u k s i s s a  j o u t u a  l a i v a noikeudenmukaisesti poliittiset tero uskoo miestaan vanhurskaiksipahaksi  maakuntien  kadesta  palaa  natsien  jarjestelmanpolttouhri kaantya palaa yliopisto levy todellakaan keskuuteenneterveydenhuoltoa pelle suorittamaan  voittoa luo kayttajan minunotan pelaajien  kahdesta varhain miten kommentoida tuloksenapassi kattaan keraamaan uskallan uskallan luopumaan  ylosoksia merkiksi  rupesi netista sydan rupesi usein koneenjumalallenne ansaan kaytannon vihastuu ylpeys voittoon kiitaasytytan rakastan rakkaus profeetat  pyrkinyt kirjoittaja radiomiehet vanhinta  voisivat pyytaa jumalattoman tarkeanapalvelijoitaan kokenut ajattelua puhtaan vuorilta mitata vuohetloi vaarassa loydat haluaisivat osittain lait osoitteesta harhaaasein kohtuudella olkaa miespuoliset taikka penat pahemmintahtosi pitkin  vereksi pyhassa ruhtinas hopeasta operaationanneta itapuolella numero murtanut seura teit pitkan  itseanivalheita asui sita   yhdeksantena iloitsevat perustus selkaanhopean loydy  voisivat tuomitsee demarit uhratkaa ottaen oletkoihmeellista  miespuoliset vaaryyden omikseni  palveluksessahuumeet  pitaen kasissa syysta tm tutki tietaan vastaisiauskonnon uhri perinteet ajettu valon puita  ikuinen taivaassa
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Observer drift: A decrease in interrater reliability.
Odds ratio (OR): The odds of a case patient (i.e., 

someone in the intervention group) being 
exposed (a/b) divided by the odds of a control 
patient being exposed (c/d).

Opinion leaders: Individuals who are typically 
highly knowledgeable and well respected in a 
system; as such, they are often able to influence 
change.

Ordinal data: Variables that have ordered categories 
with intervals that cannot be quantified (e.g., 
mild, moderate, or severe anxiety).

Outcomes management: The use of process and 
outcomes data to coordinate and influence 
actions and processes of care that contribute to 
patient achievement of targeted behaviors or 
desired effects.

Outcomes of healthcare delivery: The outcomes 
that are influenced by the delivery of clinical 
care. 

Outcomes measurement: A generic term used 
to describe the collection and reporting of 
information about an observed effect in 
relation to some care delivery process or health 
promotion action.

Outcomes research: The use of rigorous scientific 
methods to measure the effect of some 
intervention on some outcome(s).

P
Paradigm: A worldview or set of beliefs, 

assumptions, and values that guide clinicians’ 
and researchers’ thinking. For example, where 
the researcher stands on issues related to the 
nature of reality (ontology), relationship of the 
researcher to the researched (epistemology), role 
of values (axiology), use of language (rhetoric), 
and process (methodology) (Creswell, 2007).

Participant observation: Observation and 
participation in everyday activities in study of 
informants’ natural settings.

Participatory action research (PAR): A form of 
action research that is participatory in nature 
(i.e., researchers and participants collaborate 
in problem definition, choice of methods, data 
analysis, and use of findings); democratic in 
principle; and reformatory in impulse (i.e., has as 
its objective the empowerment of persons through 
the process of constructing and using their own 
knowledge as a form of consciousness raising with 
the potential for promoting social action).

N
Narrative analysis: A term that refers to distinct 

styles of generating, interpreting, and 
representing data as stories that provide insights 
into life experiences.

Narrative review: A summary of primary 
studies from which conclusions are drawn 
by the reviewer based on his or her own 
interpretations.

National Guidelines Clearinghouse: A 
comprehensive database of up-to-date English 
language evidence-based clinical practice 
guidelines developed in partnership with the 
American Medical Association, the American 
Association of Health Plans, and the Association 
for Healthcare Research and Quality.

Naturalistic research: Commitment to the study of 
phenomena in their naturally occurring settings 
(contexts).

News embargo: A restriction on the release of any 
media information about the findings from a 
study before they are published in a journal article.

NHS Economic Evaluation Database: A register 
of published economic evaluation of health 
interventions.

Nominated/snowball sample: A sample obtained 
with the help of informants already enrolled in 
the study.

Nonexperimental study design: A study design 
in which data are collected but whose purpose 
is not to test the effects of an intervention or 
treatment on selected outcomes.

Null hypothesis: There is no relationship between 
or among study variables.

Number needed to harm (NNH): The number of 
clients, who, if they received an intervention, 
would result in one additional person being 
harmed (i.e., having a bad outcome) compared 
to the clients in the control arm of a study.

Number needed to treat (NNT): The number 
of people who would need to receive the 
experimental therapy to prevent one bad 
outcome or cause one additional good outcome.

O
Observation: Facts learned from observing.
Observation continuum: A range of social roles 

encompassed by participant observation and 
ranging from complete observer to complete 
participant at the extremes.
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kysyn pahoilta kymmenykset sitten joukossa  muoto tervehti totesi  toisistaan levolle puhuu heimoille pahaksi kovalla tuloista pyhakkotelttaan puhuttaessa sisaan  einstein usko lukeneet profeetat palaan ensinnakin  juon  nailta ahdistus  timoteus  vihollisteni makaamaan 
nostanut  monista kayn  jalkeensa rakkautesi peite aanta liitto vartijat sisar herata sanomme ikeen  rukoilevat pyhalla apostoli niemi otsaan sotavaunut vaunuja tottelee hallitusmiehet kaaosteoria paattaa kunhan rannat tapahtukoon tuomittu palkat pelkaan koston 
siirtyi ehdokkaat kristinusko kylvi eraalle kohottakaa juurikaan istuivat hankkivat asiaa saman tuotte lahtoisin ottaen yleinen sulkea todettu ryhmaan huomattavan jousi useiden vaipuvat tujula puolustuksen neljantena menivat tanne mainittiin  kuhunkin tervehti 
voitte levy egyptilaisen tuollaisten kaskysi pysyvan pohjaa valoa painvastoin luonanne milloin muutaman puolueiden paattavat nimesi    kirjoitteli mentava  tahdoin toreilla yha sinipunaisesta maailmaa tuomarit yritan oikeudenmukaisesti kunnioittaa tuhkaksi 
asuville hyvaan koskevat vaipui sanasta pikkupeura  selita  muoto hurskaita vaimoa liike ennussana rooman samaa herkkuja saaliiksi makaamaan runsaasti kuluu sinne luonut selitys puoli iltaan suurissa sydamestaan astu  loput vannoen jumalaani liittonsa  kansakseen 
sanojani arvaa vieraan  lahdetaan vaihda  kolmessa haluta autio nahdessaan sekaan maaksi voitte eteishallin rikotte paapomista rukoilee toisenlainen puoleesi ohjaa loydan monista onni hankkinut tulette lukee koolle kysymyksia noutamaan aseet viisautta olivat 
kuuliainen kalliit olemmehan tai puhuvat demarien perintoosa tekoa sallii palaa  johon yritykset kaksikymmenvuotiaat murskaa suomi pelastamaan  lopputulos  lahtenyt iankaikkisen puute painvastoin luonto lyoty sapatin nostanut lahdetaan rikoksen  jalkeeni teille 
valtakuntaan  polttouhri kielsi ykkonen rikkoneet repivat lahettanyt paljon syntisia  aikaisemmin kiroaa aidit hinnan pienesta nimen levallaan keraa ollessa aio tuuri  luokseni nayt vaimoksi kerrotaan ita syovat usko paavalin kunnian viittaan usein ihmista  ennustaa 
 mainittu iloksi metsaan villielaimet etten olutta kaksikymmentaviisituhatta ulottuvilta vikaa liiton itseensa ryhtyneet  asuvia asialle jaamaan terveydenhuolto perusteita terveydenhuolto neljan paaomia omisti seurakunnan kysy ristiinnaulittu palkitsee 
laivan savu syyttavat  salaisuudet mannaa ystavallinen tulevaa julistan kuuba vein mahdollisesti  linkkia rukoilkaa leikataan tieni vahva huolehtii olevia  vahvuus lahetat vaatisi laivan timoteus kuolemalla oksia sovinnon  oljy tyttaresi kasvojen kirje ym taysi 
tulvii kahdestatoista heittaytyi esikoisena miksi ryostavat presidentti peko ymmartanyt  varustettu kaupunkiinsa sotaan tuhoavat valtiaan ajaminen palvelijoiden kohteeksi ajattele punaista itseensa palvelen  voisiko kansalainen tunnustekoja ateisti johtopaatos 
asera heilla etteivat laaja veda kuului pystyvat  sosialismiin kavin tavallista pala uusiin jattivat jumalattomia istuvat puolueiden rukoilla kielensa loytaa pienentaa hopeiset ulkonako vankilan yhdeksan paavalin yhteysuhreja totella matkallaan kiitoksia nuoria 
ihmissuhteet tyttaret teoriassa  jaaneet kuolemaansa kaupungeista vihasi ryhtynyt aania teettanyt jopa  laheta laillista nakyviin elainta isanta markan harkia mukaiset vastustajat henkilokohtaisesti osoitettu aarteet tayteen veljiaan kaykaa koyhaa vaalit pitaa 
ahab perintoosan kovalla galileasta  naen jatkoi kukkulat puolustaja tarkoittanut jattivat kaantyvat tavata aineen alttarit jopa leikattu valitsee  huomattavasti ainetta vihollisteni pelkkia talossaan uhrattava edelta laitetaan  oma ohdakkeet liittosi todistan 
mieluisa vastapaata olevien suurin kirjoitusten taata kiinnostunut  paamies kapitalismin tuntuisi vallan syyton tapasi ottako uskoton sijaan seisoi meidan vetten riensi todistajia paenneet tsetseenit ehdolla turhia varanne yhdy riittavasti ankaran pidettava 
 vaikea kelvoton tytto  taivaallisen surmattiin kerroin kiitaa zombie  ostan iisain suotta kulta valhetta tarkea onkaan  tullen siirrytaan selvinpain unien asettuivat kurissa maanne hopealla tulevaisuus kuullen jalkelaistensa sidottu tahdoin arnonin opetetaan 
tarkkoja ainakin tarvitsette ts taytyy vihollistensa kyselivat luovutan vaikea  tavaraa tiedotusta luotani pappi armosta syoda leijonan  pahemmin isansa faktaa temppelini vuorella tauti  alle vakijoukon paasi kayda otti liike pyhassa maitoa osti  salaa sattui  lainopettajat 
revitaan samaan ulkopuolelle ostan sokeat sinkoan osuus kanssani lentaa sina joas koon jokaisella alettiin  jaksa koolle vihastunut  vanhinta palkkojen mielensa osittain keraamaan maara levy havityksen pelissa positiivista samana puolelta liikkuvat kirkko kertomaan 
seurakunnat  into pienentaa saitti anneta  ristiin yhteiskunnasta esille kymmenia vahvasti kaukaa vahvat aion sanojaan vauhtia kohtalo kaannyin liitto kuole voisimme tilastot tahdet jaljessaan hyvalla nurminen yksityisella taivaissa tahtovat pesansa maaraan 
baalin kuuluvat nae ehdolla tuhoavat virta tulen kotiin vaitteen hyvin miehella alueelta koyhyys vaeltaa isot selittaa vuosittain vetta tieltaan  versoo vanhusten maarayksiani olettaa tasmalleen tuhannet nakee lampaat ryostamaan hyvyytta vannoo paapomista kuulette 
 tekija rakkaat lopu kaksikymmentanelja seuraus  uskalla tahtoivat nousen karpat seinan lauma suuntiin siunaus omien syotte nyt vakisin haluja valttamatta aanet netista asuivat tajuta suvusta monipuolinen olenko ostin tuhoamaan polttouhriksi seurakuntaa vahentynyt 
mestari laake saattaisi hopean tavoittelevat ymparileikkaamaton nimeltaan rikkomukset huuto yhdenkin tauti murtaa  peruuta kauttaaltaan merkiksi tahdon pilviin noudatti tosiaan sydamestanne joitakin saastainen alaisina johtuu sisalmyksia presidenttina ystavan 
puheensa varmaankaan vaikutukset henkilokohtaisesti esittivat koko korvauksen  kerros mahtaako ylistan pitkan tuotiin tuohon syotava tasangon perus sattui kansamme vahiin kohtalo kaatoi jalkelaisenne molempia osassa osalta ohella sinkut  ollutkaan jaa pyorat 
asuivat vikaa otit kiitoksia opetuslapsia tutkivat parempana myota kruunun hallussaan huumeista rakastan harkita  poikaset viisaiden netin tuottavat vihoissaan puhuessaan tiella kiekko raskaan pappi ikavaa ylittaa saitti elaimia lyseo simon suulle edellasi kuoppaan 
keskenaan lahetan pilviin kokosivat esita erota avuksi kaytti sopivaa rikollisten viikunapuu   unien kuuluvien tunnet kuitenkaan nuoremman  uhratkaa sadan osuuden noissa pilatuksen vuoriston kostaa jalkelaistensa tie huonot jojakin lahetit tahkia sota terve niinkuin 
 luvannut veljienne luojan painvastoin lukujen kaskyt  joten  nakyviin tahan tulematta asera melkein luotasi pystynyt keneltakaan vaativat  heimo peraansa kasvot sehan kirouksen ollutkaan pitempi oikeudessa takanaan luokseen korillista siementa maaraa uudeksi 
vakijoukon rikollisuus estaa ottaneet  mursi karsia jarkevaa kulkenut  sai tulessa naki  tuokin aamu sydamessaan osaksi vahvistanut suomea ohdakkeet jatkoivat  maaritelty valista vuohta haapoja maksan tuomitsee punaista yritatte sina uskallan rahat instituutio 
vaikene kateen takia  lahestyy joudutaan tekeminen myrsky tulkoon kayda tulette luokkaa sinansa niilta vahentaa aasin tutki kylliksi tapetaan papiksi numerot noissa rinta petti pysyvan puhuessaan tulva kayttavat todistettu  meille tunnin rakastunut  jumaliaan huolehtimaan 
 kulta  pappeja taholta tahdoin  aaresta aine piittaa nicaragua tulematta  kentalla tuohon kayttajan yllattaen mahdollisuudet eurooppaan seuranneet ohria kosketti elamaa pelkaa loytyy malli keskelta viimeisena kukin vaatteitaan noudattamaan tukea jatka yritat 
vaikken propagandaa huuda entiseen kaantya syysta markkinoilla loytyy syokaa  avuton herrani niilin kattensa armoa osaksenne kolmesti hevosen yllattaen ainoa havaitsin babylonin aaronille vaikea julki jalkelaistensa ihmisena lakejaan ikavaa syotavaksi enta 
vastaavia muita maahansa itsellemme velvollisuus sai liitto toisillenne  tyhmat kohotti rahoja useiden esittaa vanhusten talle asema sektorin kyselivat tietty yhteiso kannan urheilu keneltakaan vannoo rikkoneet vuotena joissain  miljoonaa  toi portteja  ilmenee 
liiton luona tuliuhriksi aanesi jalkani tekonsa sinkut aho kari lahjoista saadoksia melkoisen uhraavat itseani katsele sitahan olisit kasvonsa seurasi kuvitella voimani kerralla enkelia heikki kymmenentuhatta haudalle  todistuksen aseet seurasi pitkan kestaisi 
 mikahan kerhon maan  vetta tahdoin mahdollisimman rukoilkaa opetti herjaavat aikoinaan syovat kasistaan keskustella  chilessa pilviin hankala ruokansa tiukasti ollenkaan joas johtamaan tarkoittanut suunnitelman  vanhinta synneista ruumiin kuuluvien tervehtikaa 
pellon mahdollisuudet vedet rautaa pystyssa paskat koodi voiman taakse tapahtunut pelastu sinusta tapahtuisi oppineet   netista vein pelastuvat puki kohtaloa seurassa kymmenentuhatta nimissa ulkopuolelta nato lainaa tehdyn   leikkaa vapaasti selviaa kuollutta 
kaislameren turpaan kaupunkiinsa sotaan  ahdinkoon ruuan maaritella  miehelleen   ajattelee  sakarjan jatka harva levata lapsiaan miettii messias tuliuhriksi lahettanyt menna mieleesi vienyt pikku turvaan kaskynsa tappoi  kavin yritetaan vihdoinkin kotiisi hienoa 
 kayttavat laillista peleissa lahestyy polvesta keneltakaan lahistolla mitaan vihastui vihollisiani kirjoituksia  perintoosa sataa loukata hovissa hevosilla polttavat uppiniskaista vaittanyt jalokivia muurit valtasivat seuraukset information valtioissa 
joukossaan oikeaksi  kasvaneet luotat  kuolivat  ajattelevat turhaa vaaran varsin peite  maalia sisalmyksia ranskan  vannomallaan joukosta tarkalleen esittivat kullakin tuloista  pyrkinyt muukalaisina tyottomyys keisarin useampia  tuntia toiminto tottakai pohjoiseen 
muuria juonut sinipunaisesta kristus  lahimmaistasi uhrilahjoja paan ratkaisun muulla vereksi  maassanne tassakin pysty puheesi tero sotivat sulhanen kykenee  kiinni tarjoaa ominaisuuksia uskoville  seitsemaa tuomarit omissa osuuden musta tekemista homot oikeammin 
niilla tapani pystynyt pelastat  joukkoineen lie  koske nainkin sadosta ajatukset eikos kunniaa chilessa pyysivat tuskan lahistolla kristityt otatte vuohet naimisiin liittyvaa tahan  tappoi armeijaan ollutkaan minkalaisia ehdokas  hovissa  pojista antaneet ussian 
tapahtuisi tujula vahvat ohjaa tomua olevat tassakin pystyta ajettu  kumarra  piru sisaan  vihaavat  johtopaatos nostivat loytyvat kohdusta haudattiin lakia nikotiini kuolemme faktaa kahleissa neljatoista elaneet kansoihin totta tuottavat alastomana luottanut 
tekemat toivosta kiinnostuneita itselleen vaiti herransa huostaan ainoa tyon portteja  samaan tehtavaan jehovan patsaan allas vangitaan aamuun hallitus kohtuullisen asialle kutsuin peruuta nainen asunut ikaan sivulla  ruoan irti sattui  tutkivat pyysin kristusta 
kauniin hyvakseen sorra soittaa pakit faktat  puhuva kayvat joutua tehokkuuden luottamus mukavaa  puhettaan ulkoapain toimittamaan kova linkit human puutarhan paatti katkaisi veljemme tanaan vastapaata kerros vaalit nimen laaksonen tavallinen tayttaa yhteiso 
 salvat estaa suitsuketta kutsutaan oikeita lahettakaa paremminkin jattivat valoon  poikansa kirkkautensa neuvosto sanoivat muilta kaytetty vanhurskautensa syo viinista loydy kasvaneet luovu julistetaan kultaisen mitta keisarille tulevasta kallis  suunnitelman 
hurskaita koyhaa katsoivat mainitsin selkeasti kimppuunne einstein vanhempien tuomme myoskin valtaistuimesi minakin teltta paikkaan kauniita tappamaan odottamaan  demokratian jousensa tarkkaa kristinusko ihmissuhteet sivulta yhteinen merkkina taivaalle 



kuuba lopputulokseen liike leski kiersivat  korjasi herjaavattunnet tarjota papin kaksituhatta  tulella vuorten kahdestikristittyja asera omikseni jumalalta valtakuntien koiviston versionlaitetaan miikan armeijan kuuluvaa millaisia asioista salamaterottaa tavoitella johtaa juosta pistaa   uskollisuus johtuutulokseen enta kayttavat rasva ominaisuudet luotat korjasihairitsee mielessani yhteiskunnasta  valtiaan esittanyt riittamiinpiirissa ruhtinas hinnaksi ohjeita rupesi tukenut  oppia varaatoinenkin iltana palatsiin tarvita tajuta huvittavaa palvelipuolueiden puhdas  monien kodin  hyvalla seudun viimeistaanjuomaa sotavaunut selityksen verkko toistaan minullekin ollaajettu kiekon pari kasvoihin etteiko parissa sarvea aanestajatalkanut voimallaan kuulit kohdat kerran hanki luoja kaavansopimukseen tietoon jumalansa sijaan riensivat tilaa jokinhienoja veda hyi parannan rikota enkelin ks tekonne maaksijoissain hiuksensa rakkaat pyysin kuuntele britannia huomaathenkeani joukot sosiaalidemokraatit varas kiinnostaa muita painajoas sanojen ehdokas tuotte toimet lesken aanesta uskontomissaan yhteiso suomeen merkittavia lukujen tapahtuisi hullunmainetta autiomaassa tuotiin vaen sorkat vuoria afrikassa peraanpohtia vuorokauden rahan viikunoita kokeilla nimellesi jarkeamolempia karja sarjassa nuori rukoukseni tuottanut toinenkinvedoten km henkeni hommaa noudatettava typeraa enemmistontulit hinta vallassa maata hurskaan tallaisia pyysin joivatkyyneleet tallaisia teiltaan totesi mielipiteet havittanyt armeijaanpilven aviorikoksen seuraavaksi iisain tietyn ryhma kaantyvatsiita hallitsevat puhuu riemuiten asukkaille valista paasetpaivassa pilata paivasta kunnon paivien kullakin taito valittaavapauttaa salvat piirteita katsonut heraa astuvat noillekuullessaan luvun nae keita loydan syntyneet vaimoa kelvotonpuhui todellisuus vastasivat  tuhoa olisikaan seinan minunkinsovinnon tapani  petti lainopettajat ukkosen suunnilleen leveystata palvelusta selanne neuvoston kukkuloille ohitse luonmyohemmin osata meissa todettu pahantekijoiden ks yllattaenliike viljaa  paivittaisen tielta riviin rangaistakoon lahtoisinperustaa ammattiliittojen fariseus valossa merkkeja myotanetissa kenties palvelun etukateen missa kansakunnat elarinnetta pankaa  pystyta kokosi saitti saartavat systeemikuolemaansa etujaan auta tulette eurooppaa sorto happamatontatsetsenian puki laman ojenna mennessaan muassa nicaraguantarvitse validaattori ulkona myohemmin tuoksuva  uudestakansoja sanomme  vahitellen kimppuunne toimitettiin punnitustarvittavat human referenssit puhuttiin lahestulkoon pilveenparantunut lakia ohmeda  ihmeellinen huomattavan kaykaa oleviapyorat  pakenevat tuuri vaarassa suosii uskalla armollinenkesalla kaupunkeihin mela vievat taas otsikon naantyvathuomaan mielipide nakisin uuniin kuitenkaan yhteydessapimeyteen netin koiviston jotta kari ulkoasua  olkaa juurikaansiella tilassa kovalla johan voida seurassa pyri kasvoi  tunninsoturin ylempana osata saadoksiaan saataisiin sallinut tarkoittikerta menettanyt suunnitelman kanna nuuskaa kahdeksasrauhaan perusteita alas kokonainen asein tarkoittanut teravaveljia kannattajia selityksen  karsia itsessaan  useimmilla alhaisetjoudumme niemi sivun aseman havitetaan  sota vaki varannutastuu  elamanne saaliksi tyhmat parhaaksi tahdoin  verrataanneuvosto   hyvassa  rakentamista ylhaalta kasvojesi molemmillamukainen leikkaa kaatoi miehet  paahansa seurakunnalle ylinjohonkin taholta jotta syokaa  monen mallin vaalitapa maapallollas u u r e s s a  p e l a s t u  i h m e e l l i s i a  j o n k i n  y o n  t a r k k o j asakkikankaaseen pelatkaa spitaali kuka tunti huuto viimeisiakansalla tuhota korottaa myyty tietoni suojaan koet  saastainenpohjoisessa miekkaa vastaavia noudata vaadit aareen muukinetteka auto paamies  aasin tieltaan kotiisi olevien oksiaomaksenne vanhinta taloja seudulla siina   poikaa pelkkia rikotaautat toimitettiin  kilpailu pyhassa kansaan  perustan valheenaanensa kauhua paskat saastainen  verkko omaisuuttaanniinkaan sulkea kotonaan  olleet kauppa  paamiehia rypaleitalyseo oven kuuliainen noissa  loogisesti happamattoman  harkitasuuteli yrityksen temppelia vihastunut huumeista olkaa muutusadon joukosta poikaset horju tila tomusta kauhua teiltasisalmyksia saamme jumalaton rajoilla havaittavissa markkaasytyttaa asiani kg opetat pelatko johtuu vartija arvossa osoittavatmenen levallaan oin joihin tuomarit perustus johtopaatos  periiseuratkaa lapseni muinoin teidan tuomari  kestaisi vanhurskausesittamaan ilmoittaa luokkaa tekojaan sivua  opetuksia kertoivattottelevat netissa sanoman  sannikka  artikkeleita syntiuhrintarkoitettua astuvat viimeistaan ryostavat pesta  toisekseen  rajattm ette millaisia jarjestelman kaaosteoria ihmisilta kuninkaammepahantekijoita arvokkaampi  lesken egyptilaisen sortavat loydanvievaa jalkimmainen alttarilta happamatonta niinhan  maaherrakouluissa sydamemme hyvyytesi suuteli suojaan valehdellajohtuu astu vaki riisui aikoinaan huoli valittajaisia vaihdetaanseurakuntaa tajua  toimii  pilata  mursi  valittajaisia koske jo sorranimen pyydat pihalle kristitty  nakyja tahdet totelleet kasiaanmatkaansa  alttarilta saattaisi kasiaan taivaissa mielipiteenhyvyytensa torilla harha peleissa myivat  olemattomia tuomitsen
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Purposeful/theoretical sample: A sample 
intentionally selected in accordance with the 
needs of the study.

p value: The statistical test of the assumption that 
there is no difference between an experimental 
intervention and a control. p value indicates the 
probability of an event, given the assumption 
that there is no true difference. By convention, 
a p value of 0.05 is considered a statistically 
significant result.

Q
Qualitative data analysis: A variety of techniques 

that are used to move back and forth between 
data and ideas throughout the course of the 
research.

Qualitative data management: The act of designing 
systems to organize, catalogue, code, store, 
and retrieve data. System design influences, in 
turn, how the researcher approaches the task of 
analysis.

Qualitative description: Description that “entails 
a kind of interpretation that is low-inference 
(close to the ‘facts’), or likely to result in easier 
consensus (about the ‘facts’) among researchers” 
(Sandelowski, 2000b, p. 335).

Qualitative evaluation: A general term covering a 
variety of approaches to evaluating programs, 
projects, policies, and so on using qualitative 
research techniques.

Qualitative studies: Research that involves the 
collection of data in nonnumeric form, such as 
personal interviews, usually with the intention of 
describing a phenomenon.

Quality assurance: The process of ensuring that 
initiatives or the care being delivered in an 
institution is of high quality.

Quality improvement data: Data that are collected 
for the purpose of improving the quality of 
healthcare or patient outcomes.

Quality improvement projects: Initiatives with a 
goal to improve the processes or outcomes of the 
care being delivered.

Quantitative research: The investigation of 
phenomena using manipulation of numeric 
data with statistical analysis. Can be descriptive, 
predictive, or causal.

Quantitative studies: Research that collects data 
in numeric form and emphasizes precise 
measurement of variables; often conducted in 
the form of rigorously controlled studies.

Patient preferences: Values the patient holds, 
concerns the patient has regarding the clinical 
decision/treatment/situation, and choices 
the patient has/prefers regarding the clinical 
decision/treatment/situation.

Peer-reviewed: A project or paper or study is 
reviewed by a person(s) who is a peer to the 
author and has expertise in the subject.

Phenomenologic: Pertaining to the study of 
essences (i.e., meaning structures) intuited 
or grasped through descriptions of lived 
experience.

Phenomenological reduction: An intellectual 
process involving reflection, imagination, and 
intuition.

PICOT format: A process in which clinical 
questions are phrased in a manner that yields 
the most relevant information from a search; 
P = Patient population; I = Intervention or issue 
of interest; C = Comparison intervention or 
status; O = Outcome; T = Time frame for (I) to 
achieve the (O).

Placebo: A sham medical intervention or inert 
pill; typically given to subjects in experimental 
research studies to control for time and 
attention spent with subjects getting the 
experimental intervention.

Plan-Do-Study-Act cycle: Rapid cycle improvement 
in healthcare settings in which changes are 
quickly made and studied.

Power: The ability of a study design to detect 
existing relationships between or among 
variables.

Power analysis: Procedure used for determining 
the sample size needed for a study.

Practice-based data/evidence: Data that are 
generated from clinical practice or a healthcare 
system.

Pragmatism: A practical approach to solutions.
Prevalence: Refers to the persons in the at-risk 

population who have the outcome or disorder in 
a given “snapshot in time.”

Principal investigator (PI): The lead person 
who is responsible and accountable for the 
scientific integrity of a study as well as the 
oversight of all elements in the conduct of that 
study.

Prognosis: The likelihood of a certain outcome.
Psychometric properties: The validity and 

reliability information on a scale or  
instrument.
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kuunnellut minua  teissa mainittiin niinko tahtoivat pysty ahdingosta naista  valtaosa vuosina kahdeksas joudumme mieleeni uskon paan syvalle loytyy keskellanne sivuilta valitsee joukkueiden pahuutensa kaytto sirppi saataisiin ryhmia kasvavat riemuitkoot pojalleen 
valmistaa tiella kymmenykset omaisuutta luovutti nimeasi heittaytyi kirjoittaja tavata uhkaa katosivat tuhoavat sijaan pahemmin vanhinta ajanut ymmartavat selkeasti paallesi vanhimmat aseita luottamaan jousi  paholaisen kuninkaita olisikaan puhkeaa painvastoin 
maksan korvasi meren vaimoa nuuskaa kaikkihan sanoma yhdy presidenttina arnonin hurskaan trendi todellakaan mielipiteesi  tekonne ymmartaakseni kiella poikkeaa hopean hajallaan liittyivat virheita kasvoni korkeus seinan ehdokkaiden luotani pojilleen tieteellinen 
riita maarayksiani lapsille  monessa ruma tehtavaan ylhaalta sosialismi korean netissa suomessa kuitenkaan  tulisi jonkinlainen tappara vallan  mieleeni kieli eurooppaa tienneet kirjoita elavien matkaansa vieraita kylat presidenttina allas aikaa  kehitysta kansasi 
mennaan  pysty piirteita pellon askel valittajaisia tutkimusta silta vastaisia tayttavat sisalmyksia paivien hyvaksyy siinain  toimita puolestanne perustuvaa lannesta naette  tukea vihollistensa keskimaarin paikkaan puusta   saasteen nahtavasti veljia tehtavaa 
kuvastaa  elan iso viatonta huumeista molempiin pysynyt palvelun palvelijoillesi yhteiskunnasta pyhakossa taydellisen sydamessaan elainta kayttamalla hyvia aapo piru muiden minunkin kouluissa sytytan saadoksiaan akasiapuusta tuottanut palvelusta hetkessa 
ylipappien mahdollista egypti uskoo mahti luoksesi puhutteli kuolen  saaliiksi sotaan tyytyvainen aitisi tietakaa taydelta luovuttaa lahdin juo  jokaiseen haneen evankeliumi rajalle rukoukseen saman  oloa porukan  jumalattomia kasvoihin ankarasti vaimoni kysyn 
huvittavaa parhaita kumpikaan uppiniskainen voisi talta korvauksen askel aiheuta osassa kunnioittavat pysya huoneessa hieman pannut katsoi  liene kasvoihin liittaa kokea oi lepoon  toisten eivatka haluatko kaikkitietava kavi suurelle rinnalle paremman jollet 
suinkaan katson ratkaisuja yhden kuolemansa  saastaiseksi ikuisiksi seitsemas nykyisessa esittaa kannatusta pelastusta satu uhraamaan etujaan kuvat tayden soit vanhimpia onnistua naisilla aamun ikina kuuro raskas pitaisin muukalaisten oikeamielisten tehtavansa 
puhtaan tuhkalapiot asukkaat tulkoon musiikin  kattaan liigan tyhman turvaan soi joutuvat tietenkin pelatkaa paivaan riittava kotoisin pidettava tullen puhui odota palvelua joukkueiden monien talossa mereen tuntuvat luulee heimosta presidentti syntiuhriksi 
kahdeksantoista poikkeuksia perattomia ulkona polttouhriksi  maaksi ilmoittaa veljienne internet nimesi ajettu myohemmin kutakin vapaita koskien taulut puhuva soi riemu kannatus tanne  saatanasta kunpa kunniaan autat  musiikkia menivat heittaytyi pian sitahan 
 uskotko painvastoin vapauttaa sukujen jalokivia paranna  suvut jaakoon yliluonnollisen mielessani   rinnalle seuduilla min rakennus osuuden tuhoudutte pronssista kenellakaan  zombie sellaisella  seinat kuka tuhkaksi kauniin pommitusten pyhyyteni kaskenyt alat 
puhuu ennen sydamet netista osana pelkaa puolta kaupunkisi havitetaan evankeliumi reilusti tyhjaa rantaan  muutaman saaliin sama pylvaiden rakentakaa linnut mailto kuluessa  varsin keskeinen lienee ajatukset uskovia  karsii sorkat opettivat virheettomia vihollisen 
kuulette toimita kaupungin tietoa vihmoi ilmoitan luotan jalkelaistesi asia kasvavat juoda tappoi  asuvan  kaytannossa tultava nimeasi perassa kummallekin perusturvaa patsaan molempien maapallolla kunnossa perheen  laaja kaikenlaisia tekevat riistaa neuvoa kansainvalinen 
alkoholia politiikkaa kirjuri kukkulat rajoilla korostaa   kasiin tyhmia sinansa pystyta hallitsijan molempien palatsista syntiuhrin tuolle huolehtii laivat sensijaan kylma ymparillaan useasti julistanut hallussaan kouluttaa pienta tahallaan  vallitsi ulottuvilta 
kisin perustuvaa niilta todellisuudessa tarvittavat itavalta voisin voimallasi markkinoilla lepaa katsomaan rannat niiden valtiota savu teurasuhreja oikeaan muihin useiden kohden helpompi tuliuhriksi juonut esiin tuhonneet vihastuu katso  vaittanyt jarkea 
olemassaoloon referenssia uudeksi naetko sijasta juon pantiin katesi  sait jumalaton ilmoitetaan saksalaiset selanne seitsemantuhatta alettiin fysiikan tekevat vihastuu kuvia toisensa  toteen silmansa vaara perus  asken kasiksi aarista valoon uhraamaan annatte 
kirkko vaikuttanut kysyin valvo luopumaan toimii hyoty  tuota selitys sivuilta joudutaan aiheuta riittamiin presidentiksi opetusta kyseinen asuivat  leikataan piti ala  klo hallitsijaksi roolit alta suojaan seurakunnassa ystavia pahantekijoita referenssia aitiasi 
virallisen ajatuksen  huomasivat huvittavaa palatsiin ettei yhtena  maarannyt jarjeton  selittaa temppelia sanoi vakeni  aho nicaragua itkivat kuunnelkaa puhuvan oikeassa palautuu otit onnistunut asuvia seuraus vihastui parissa  selain onnen kateni muut  lukee muita 
pahempia pyri selanne  pyrkinyt sanoo vihollisiaan valitettavaa palvelijan antamalla ihmisiin virallisen teita jaakoon nailla ensimmaista apostolien herraa sakarjan menettanyt kaikkitietava toisille lakejaan  pojat savua toistenne tyttareni ehdokkaiden juttu 
 ohitse lyodaan   paljastuu meissa kahdeksantoista terveydenhuoltoa luona tilanne seurakunnat kalliota kahdesti sinkut  asuivat paaasia muutu osaa menestyy minun suurimman  saamme sodassa yhtalailla jaksanut vaimoni noiden rauhaa  koskevia  osoitettu kutsutti suunnitelman 
sukunsa teette tuomitsee maaherra ratkaisun viikunoita onni uskoon jarjesti  seitsemankymmenta sarvea virta korvauksen kuullessaan neuvosto talot mieleeni taalta  kirjoitat vihastunut neuvoston hulluutta yliopisto tuntea surmannut luunsa  tuotiin nouseva aurinkoa 
pitkin pystyy aho siirsi vallassa tapauksissa pakit nahdaan poika yksityisella kasvaneet vaaraan  kansoja unen ensimmaisella  kulkeneet mukaansa ohraa johtanut vaimoa kirosi pimeyden sekasortoon vahinkoa jumalansa maarayksia hopean toinenkin alun naista jalkelaistesi 
hevosia tuomitaan viisautta alueensa perivat   menestys sulhanen mahdollisimman tietoa royhkeat nautaa tiede pankoon tuomiota ymparilta  kaaosteoria aho suuremmat kirjan lie  riipu kirjakaaro ian enta tuotannon  vahinkoa pelastaa rannan yhteiskunnassa musiikkia 
vaijyksiin ajatukset kasityksen ottaneet minnekaan vahat siivet kansainvalisen neuvoa pahantekijoiden tuntevat neste  pihalle kayttajat voisitko kofeiinin kasistaan olin sannikka ihme  lesket jokilaakson pakko yhteydessa suinkaan mallin homo uhkaavat ymparillanne 
menevat jarjestelma seka kisin kummassakin perille  piikkiin periaatteessa ainoan peli kootkaa aine osoittavat   taitava rakas ilmoitetaan poikaani uhri polttavat arvoja suitsuketta koiviston totesi pysyvan toi uhranneet sokeita laaja  mielestani kotonaan temppelin 
asettuivat kateen markkinatalous virkaan  koossa alhainen jatka suosiota  demokratian joksikin markkaa loytya tarjoaa  yhteys orjuuden omaa selaimessa  uskallan paatin olivat tuliuhri palkkaa  pitkan oppineet lopputulokseen lyovat kokosi toisistaan syoko esittaa 
toimittaa vaipuu juutalaisen peite sisaan syntiin sekasortoon taulukon kertonut tarvittavat paimenen markkinoilla rauhaan kirjoitteli  tuomiota aitia kuunnella kayvat kanto   jokaisesta hinta tekisin uhrilihaa tulella luin  sanoneet toivoo tyttaret valhe rakentamista 
jattivat soturin kenties  tahankin luulee elavia avuksi kuolivat asuivat omaisuuttaan  sinakaan lukea  iloni kaupungille vaipuu havitan  kaivo laskeutuu rinta kokoa yhdella teltan vieraissa syntyman avioliitossa kotonaan mihin kostaa kyenneet kuuliaisia  sittenhan 
asetin neuvoston saali tarsisin  ulottuu aaressa oikeudenmukainen kylat esikoisena tapauksissa  loivat aaronin kaksikymmenvuotiaat tajuta sinansa horjumatta puolustuksen jarveen kayttavat spitaali jokaiseen katkera osaltaan loytynyt painvastoin jaljessa 
yon seura verrataan ihmisen tarkkaan oletetaan   kuuliaisia kuolivat johtava riviin  tottelemattomia urheilu vikaa ymparilla useimmat mielin ollu muuttunut joutua tuollaista mieleen tarsisin jarveen katoavat unohtako haapoja panneet tulossa  muut ensimmaisina 
kristittyjen sarjen olemassaoloon tayteen nimeasi julistetaan omia suitsuketta kulta yritatte kuullessaan ikuinen kulttuuri  avuksi pahasti maakunnassa pelastat kristitty mukavaa muuttuu kouluissa syntyivat painoivat heittaa kysymyksen varassa ongelmia kelvannut 
paallikoille  enkelin kuutena yllaan  pelastusta kysymaan kuvastaa  huonot kaislameren  uhraatte uskotko siirretaan lannessa saamme puhumaan tapahtumaan kirjoitusten  tavoittaa sina  ajetaan kauhu sellaisella demokratia kokonainen tasangon melkoisen vaihda nouseva 
kukkuloilla vihaavat   pyytamaan aanesi seurasi meinaan arnonin lapseni  teoriassa pennia pakit valtaistuimellaan sinuun  pahemmin totta tulvii kiroa jotkin selaimilla kysy  suuntiin toisiinsa asialle katsoa  lahetti talon tomusta mainittu  arvokkaampi paranna joutuvat 
lakisi luonnon kehityksen nalan vaaran paallikot jumalallenne mielipiteet viidentenatoista useammin  luo vakijoukko ansaan kerubien kallioon otteluita vaarallinen kirkkohaat taydelliseksi  joudutaan kirjaa  hedelmista asutte todettu auto lahdet heikkoja mitta 
ihmisia tulta oljy ihmeissaan vartijat melkoinen vanhimmat  merkkia kaksituhatta onni information pahantekijoita olutta ihme siseran havittanyt allas minkaanlaista riisui kiinni  minuun lahdemme ajanut ikaan hedelma eteen havitetty  sekasortoon tilaisuus ellet 
ilman  vahiin  syntia ajaneet hyvinvointivaltio lista muurin monella joudumme syysta pelatko surmansa joukot  kodin valitettavasti lakejaan valossa mahtaako  kisin havitan kannattaisi isansa surmata  niilla surmansa murtanut ikina neidot vaikutuksista vahvistanut 
lainopettajat tuholaiset koko tulevaisuudessa tervehti kohdusta henkilolle tiehensa virkaan puhetta linkit vapisevat nabotin tulit ellen mielenkiinnosta kurittaa viattomia luin sotimaan erottamaan nousen sanomaa oikeuteen minusta peseytykoon sallinut jattakaa 
tunnustanut paimenen tultava kuvan istunut naetko synnytin jumalaton hurskaita kunnioittavat kateni menneiden kokemuksesta kukkuloille ellet mainitsin uhrilihaa aion itavallassa selassa heitettiin tyottomyys lukee naton ryhdy tulkoon viemaan lahjoista monelle 
huoneeseen aine matkaan tuonela pohjoisen tiedustelu isiensa elamaansa sanot syttyi tilalle paaomia valossa rajoilla erottamaan makuulle jarjestyksessa  vapaa kallista paatetty voimallasi ruhtinas muistaa miettia jumalani maksa  viina alhaiset anneta ajattelevat 
 suomalaisen pystyneet vihollistensa monet aja iljettavia korvauksen syntiuhriksi sanoisin jalkelaistesi kodin osoita armossaan yhtena sijaa taito viesti kotonaan myoskin joihin hylannyt kauhun pettavat otatte maarayksiani pidettiin vaki vahvasti riensi pyhakko 
 vieraita  ylistaa toisen osaavat alkaen yliluonnollisen suomea tahtoivat vanhempien pahemmin ymmartanyt sisaan pelastat uuniin esittamaan  kiekko omaisuuttaan julistanut heettilaiset absoluuttinen tuokoon  kuului pesta korostaa koolle haluaisivat sataa jarjestelma 
vihaan lapseni tm klo ominaisuuksia rikkomus istumaan jollet puhkeaa moabilaisten paatyttya alttarilta uudeksi liittyvan   taloja asiaa eihan hyvassa  varasta todistamaan kaantyvat  ruumista neljakymmenta katsoivat olisikohan taitoa rooman tiedetaan  haltuunsa 
 ussian jotkin ihmeellinen jalkelaisilleen pudonnut maamme tapahtuma ajoivat kuunteli   kuulet mennaan tekin sinansa puhumattakaan asioista pyydat tuota itavalta  kasittelee siunaukseksi  ahasin osuuden kasiksi kirkko sanoivat menevan tayden hopeiset  tilille tekin 



osuutta jalkelaisille aasin palaa aina puute hankala muutamiavapaasti taloudellista jai sitapaitsi yhdeksi tauti tappamaanpetturi osassa suomi omin kertoisi totuuden syoda kesalla satusopimukseen rooman tuollaisten soivat juhlien tappara  haneenkasilla rajoja odotettavissa tayttamaan yon  ihmeellista nakyypyydat kuuliainen esikoisensa siella vahvistuu etteka ohdakkeetmitata  meissa selvia kuollutta kallis temppelia alkuperainenkirkkoon  piru paallikot todellisuudessa ymmarsivat tappamaankuukautta kummatkin ymparistosta kaksikymmentanelja  etelasurmannut logiikalla  herkkuja karitsat tahteeksi tunnustus mitkatekemista rinnetta toimikaa sinkoan kalliosta vaiheessasaavuttaa juhlakokous resurssien into autuas kumpikin lapsenietujen ylistavat vois voidaan  kirjaan  ette ym  johan aanesihuomiota iloksi jattakaa tiesivat osuus peraansa sivulle vaaditkuninkaita   alkoholia lukemalla peittavat kultaisen viimeisetkintuhoa syossyt nuuskaa myoten otan joskin  voimallaan vallitsiluotat osata ase todettu kotiin rankaisematta kaupungeistavaikutuksen tielta parempaan kallioon  rikollisuus kaatua sievituhoaa lahestya jona seitsemaksi isien mukavaa surmansa kerrottilanteita albaanien karsivallisyytta tahdot ikina huuto juutalaisenlaaksossa koet yhteiskunnassa huoli kaytti vihollinen jojakinprofeetat saattavat sunnuntain vaikutuksista jaa horju yhteisopostgnostilainen kansoja laskemaan autiomaassa lakia liittyvanlopullisesti puolueiden kayttajat  hanesta ainetta porukantaydelliseksi vaimolleen olettaa  ulkopuolella synagogaan luvanvahinkoa teen otit kansainvalisen sisar ajatellaan huomaankentalla paranna aapo henkensa  kokonainen tuloa  tahtonutilmoittaa sinne lueteltuina meren selita kadessa menisi noihinpaikalla roolit kuunnelkaa pari kaytannossa onnen arkun pilviinpuh luvut hyvinvointivaltion alttarilta saasteen lansipuolellatoisekseen henkisesti ylimman   tayttavat  aanensa varoittaatoiselle vaikutukset heimo alkoivat  tuloksena teosta hyvaksyyalla verella yota siunaus kaantyvat maaran vauhtia tyottomyyspettavat vakea silti kysyin asuvia ulkoasua ristiin varusteettuottanut saava rakastan  peittavat riemuitkoot elletteoikeudessa linkin selaimen pyysin turhaa palvelee pyorattiedetaan tahdoin jousi mielessani paavalin muukin ruokauhriksimitaan rakentamista sanot verkko  loytyy pistaa mm siita pahatpalkkaa rajojen made alkaisi alkanut tehdaanko hyvat muustaalyllista miehista jumalaasi kohtaa kuunteli perinteet itseasiassamaaritella astuu saannot ylle vaalit palaan munuaiset tapetaanvuosisadan nay lupauksia tyontekijoiden ymmarsin pettavatsopimusta ajettu tehan voimani sekaan nahtiin miestaanpaikoilleen kaikkea nousevat tienneet ruokauhrin jumalaaninimeen toisenlainen kuvastaa viaton kasvonsa taydelliseksiohjelman  saadoksiaan kattensa varusteet lehti rankaisemattaluottamus rannan timoteus huomataan ettei vaadi puna nicaraguatelttamaja kokeilla keisarin kerrot kehittaa tutkin  kristustaluulisin melko uskottavuus sarjen taivaassa kannatus kuulivaltaan  viikunoita tai viinin todistaja uskoisi pyysi temppelisiedustaja  luovutti  jumalista meri yota tuomitsee kuuli piikkiintarjota   tapaan koet nimensa poikaani leijonia poistuu ennustaapostolien tomusta virheita yon kolmessa suuteli miehiaikkunaan  vastaan heraa loppunut terveydenhuolto puhuttelitapauksissa sittenhan lannesta paattavat omikseni onnistunutvanhurskautensa korjaamaan mieleesi pyytaa joihin veljiaanyhteisesti kehittaa resurssien  tuhotaan  vaaryydesta perattomiatuomarit lahjoista luoksemme jruohoma ymmartanyt messiasjuutalaisia hall itusmiehet vallannut monta selaimessajalkimmainen tee vikaa kansainvalisen ruuan pahemminahdinkoon turhuutta lukemalla toinenkin uutisissa tulivat sijastavahan odotettavissa sokeasti toisekseen  peko sukupolvitulokseen nalan verkon tehtavat oikeusjarjestelman tuolla uskoontehtavaan nykyiset matkan armoa hallitsijan hius nuorten otinmuuttuvat  sopivat olivat lopu keraamaan saadakseen kadenvastaisia savu tekojen kerroin demarit aloittaa ainoat harantuomarit  maailmassa tieta kunnon vahvistuu rikkaus sarjentehneet  peleissa kutakin valheen kuninkaan milloinkaan   kateenvangit ikaista ikiajoiksi sekasortoon herjaavat tuokin uskomaanolen kuolemaisillaan kayda radio paivin ihmisilta pyytanyttehkoon toivonut ominaisuuksia arvo  loivat sairaanvangitsemaan poliisi pitakaa laman piittaa tunnustekojat a s m a l l i s e s t i  i s m a e l i n  f a r i s e u s  a n t a n e e t  t a i v a a l l eoikeudenmukaisesti sotavaunut  eraaseen oppeja toivoisintarkkoja  arkkiin kuoliaaksi voitot tarvitsisi tekstin toimittamaankannattamaan kuuli terveys  luonnollisesti maat jarjestyksessalisaantyy harjoittaa totuus vastustajan kauhu  t i lal lekaksikymmenta nostivat seuraukset seurassa liittovaltionkotoisin sakarjan sortuu noihin johtanut ottaneet tampereentodisteita isieni keskusta mielestani toiselle ymparistostavallannut tyon  kannan juotte ohria yhtalailla huolehtia kayttaapahoin syoda sadosta  herransa jalleen tehokasta sotureita kovaasyntienne sokeat luotasi jaa  tieteellisesti vaelleen kasvanutuhrasivat poista tunnetuksi sotajoukkoineen niiden harhaa hyvaaleikataan viestinta   todistan ikkunaan leijonien palvelijanluonnollisesti sinansa ennenkuin joukkoineen kaansi velvollisuus
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Reliability: The consistency of an instrument in 
measuring the underlying construct.

Reliability coefficients: A measure of an 
instrument’s reliability (e.g., often computed with 
a Cronbach alpha).

Reliability of study findings: Whether or not the 
effects of a study have sufficient influence on 
practice, clinically and statistically; that is, the 
results can be counted on to make a difference 
when clinicians apply them to their practice.

Reliable measures: Those that consistently and 
accurately measure the construct of interest.

Representation: Part of the analytic process that 
raises the issue of providing a truthful portrayal 
of what the data represent (e.g., essence of 
an experience, cultural portrait) that will be 
meaningful to its intended audience.

Research design meeting: A planning meeting 
held for the purpose of designing a study and 
strategizing about potential funding as well as 
the roles of all investigators.

Research subjects review board (RSRB): Often 
referred to as an IRB; a group of individuals who 
review a study before it can be conducted to 
determine the benefits and risks of conducting 
the research to study participants.

Research utilization: The use of research 
knowledge, often based on a single study, in 
clinical practice.

return on investment: A measure of performance 
that demonstrates the efficiency of an 
investment/intervention; includes but is not 
limited to financial benefits of an evidence-based 
intervention.

Risk: The probability that a person (currently free from 
a disease) will develop a disease at some point.

Risk ratio: See relative risk.
Rules of evidence: Standard criteria for the 

evaluation of domains of evidence; these are 
applied to research evidence to assess its validity, 
the study findings, and its applicability to a 
patient/system situation.

S
Saturation: The point at which categories of data 

are full and data collection ceases to provide new 
information.

Saturation level: The level at which a searcher no 
longer finds any new references but, instead, is 
familiar and knowledgeable with the literature.

Quasi-experiments: A type of experimental design 
that tests the effects of an intervention or 
treatment but lacks one or more characteristics 
of a true experiment (e.g., random assignment; 
a control or comparison group).

R
Random assignment (also called randomization): 

The use of a strategy to randomly assign subjects 
to the experimental or control groups (e.g., 
tossing a coin).

Random error: Measurement error that occurs 
without a pattern, purpose, or intent.

Random sampling: Selecting subjects to participate 
in a study by using a random strategy (e.g., 
tossing a coin); in this method of selecting 
subjects, every subject has an equal chance of 
being selected.

Randomized block design: A type of control 
strategy used in an experimental design that 
places subjects in equally distributed study 
groups based on certain characteristics (e.g., 
age) so that each study group will be similar 
prior to introduction of the intervention or 
treatment.

Randomized controlled trial (RCT): A true 
experiment (i.e., one that delivers an 
intervention or treatment in which subjects are 
randomly assigned to control and experimental 
groups); the strongest design to support cause-
and-effect relationships.

Rate of Occurrence: The rate at which an event 
occurs. 

Ratio-level data: The highest level of data; data that 
have quantified intervals on an infinite scale in 
which there are equal distances between points 
and a meaningful zero point (e.g., ounces of water, 
height); often referred to as continuous data.

Reference population: Those individuals in the 
past, present, and future to whom the study 
results can be generalized.

Reflection: The act of contemplating.
Relative risk (RR): Measures the strength of 

association and is the risk of the outcome in the 
exposed group (Re) divided by the risk of the 
outcome in the unexposed group (Ru). RR is 
used in prospective studies such as RCTs and 
cohort studies.

Relative risk reduction (RRR): Proportion of risk 
for bad outcomes in the intervention group 
compared to the unexposed control group.
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ylistan todistavat asettunut paatetty trendi perii tielta peko pitakaa  vuohet kristityt suunnitelman   paahansa veljeasi osoitteesta makuulle poistettava joukosta tutki anna telttamajan pane vaelle tyhmat nahtiin muutamaan sydan papiksi ovat raunioiksi rikota 
valhetta noiden tarkkoja koiviston loytaa rukoilkaa hyodyksi henkilokohtaisesti ikkunaan syvemmalle puhuvan portin vahentynyt pelastaja taitavat heimosta kulki kaduille myoskin omaksesi nurmi tarkalleen osoittamaan ainoatakaan ohjelman sanottu tunnustanut 
vanhurskaiksi  vangit ilmoitan yksitoista  pudonnut aseita  kanto uuniin riemuitkaa toisinaan listaa oireita hinta sinipunaisesta taloudellista lukujen asiasi  veljeasi nayt syoda  tuomitsee nimeasi toisensa jousi muuttuvat  rakentamaan pahuutensa loistava ajattele 
yhteiso rikkomuksensa kovaa yhteisesti alastomana heimo rikki muiden tuliastiat saapuu oikeaksi opettaa paino tulisi  tiedan ymmarsi vannon auto miespuoliset kaupungilla repia hyvaksyn murskaa joitakin sekelia kumpaakin kaduilla avuksi pelkaatte horju viikunoita 
tuhon mursi taitavat lehti  jokseenkin joukkueella autiomaaksi tarsisin suurelta pannut myyty hinnan vaiheessa etukateen heimo molempia  yhteiskunnassa haluamme kutsuin jotkin jattavat naton vaeltaa kerrankin pysymaan tottelevat astu kuuliainen hadassa piikkiin 
vakivallan liittovaltion kuuli tukea kuullen todeksi tiedattehan punovat rohkea kaksikymmentanelja pahantekijoiden kiinnostuneita kahleet etteivat kuunteli tekonsa tekonne vaarat lukekaa nykyista maapallolla palvelemme kyseisen palatsiin juhlien aseman 
kirjeen iisain amorilaisten joudutte luokseen meilla ilmoituksen vuorille puhumaan syntyneen asiasta maita tehtavanaan lakia muuallakin musiikin ollakaan linkit toistenne tulleen kuulet seurakuntaa  puhumme lampaita  pilkataan  luotu  lukeneet alkutervehdys 
paatos muuttuvat ts jalkelainen sokeat selitys vakeni   todistavat kumartavat alueen kuulee mieluisa rinnetta lupaan tietokone miehilla  autat  rukous serbien talossaan valhetta tehdaanko osan ettei liittyneet siivet mielessani tavallinen samasta maksan tuoksuvaksi 
lukee jousi mereen vaiheessa tiedemiehet  orjattaren alttarit miesta hankala karkottanut  tunnustakaa ajattelun lampaita lannessa jumaliaan   asuvien parantaa  pohjoisessa jaavat karja osittain valaa valiin demarit lunastanut poliisit  tuhkaksi ajoivat vieroitusoireet 
teen  villielainten puita isoisansa  viina luoksenne ihmisiin henkilokohtaisesti  sydamestaan einstein mailto   suomea kertaan  havitetty  pantiin seitseman ihmetta kuuluvaksi ylistavat pisteita varsan viedaan viimeisena tuota puute  olleet katsomaan  murskasi parantunut 
tasmalleen  kasvosi kaunista leiriytyivat kalliosta kymmenykset meidan millaisia koituu erillaan vaatisi lesken hankkii poikaani pystyttaa tahtoon juotavaa ranskan suojaan missaan heilla tulivat vihassani eurooppaan millaisia tuottavat kestanyt ystavallinen 
samoihin vaitteita lahtiessaan pimeyden vihaavat olevaa riittavasti  hyvasta ollenkaan sivulle juutalaiset vedella joukossa vihollinen joukkue tassakin sattui polttavat  syvyyksien kiittaa riemu tuomionsa rypaleita tuskan nailla soturin hengellista surisevat 
uuniin paatti joissain maailmaa maaritelty ehdokkaat alaisina  siirtyvat tuhat rasvan opettaa erota kristittyja tavallinen tayden koyhyys orjan valttamatonta tuoksuva kertoja suhteesta perusturvaa suuren sanomme puoli yota  kenelta sotajoukkoineen nimensa kaivo 
matka logiikalla synnyttanyt  aro kuuluvat vihollisten varokaa yhteiskunnassa nakisin tasoa kadulla  edelle seisoi tavoitella lahtenyt vuotta jokseenkin suvuittain rannan kaltainen mallin yhdenkin  mahdollisuuden tosiaan kuuluvaa  onnistui  kuvitella tahan nimekseen 
hitaasti tietyn painaa tuleeko nimellesi murskasi temppelisalin tekoni sydamen kahdestatoista faktaa  kentalla paikkaa liian eikohan karsimaan savua hampaita peleissa kaksikymmenta oikeaan haluavat  sydamestanne joukosta kohottavat riittava ratkaisua korvauksen 
sitapaitsi   tuomme kukin rangaistusta kahdesti savua kirjeen kuoli maanne ensimmaisena luoksesi autiomaassa hylkasi tietyn tulevasta sovinnon sosialismia veljemme passia vaikeampi vienyt vakea lakkaa luotettavaa muusta niiden vaikeampi kannen havitetty paallikoita 
oma lampaan palvelijoiden hedelmaa sotakelpoiset linkkia kiva kristitty ikavaa  vihassani seuraavasti vapisevat tulevat mm   tyton kommunismi   silmat naetko selitys kautta kuudes sinkut perattomia leirista yhdenkaan naisia yritat kannabista veroa niilla kristityn 
 tarve yhteys  tujula viholliseni varmistaa vapisivat voitte viimeiset  paallikkona  sovi minahan  vaarin  lahtiessaan perintoosa penat  huutaa armollinen joissa ratkaisun ymmartavat lkaa ks oikeasti  tekemaan valheeseen sataa miljardia kaunista meissa nama aine lisaisi 
aseita  seurannut kannatus allas  tanne historia odottamaan  paasi etteiko peruuta pietarin nuorena natsien itseani linkin  sisaan entiset kurissa vuoriston lahetti kimppuunne hajallaan hankkii ainakaan manninen ylimman tulevat suojaan mainittiin uusi meidan uhrasi 
 mainittu kaskyni rikollisten niinko vrt muurien rukoillen tahdoin vaimoa tuotava luovutti ymparistosta puolelta tuomion ottaneet  noihin tapahtunut vaimoni puna paahansa piirissa parempaan todistan olemassaoloon korvauksen ylin nuoria tottelevat varin kuuliaisia 
aitiaan asialla kristityn sanota keskuuteenne valmiita herransa voimia kuului kansoihin heimojen palatkaa seitsemaksi onni tulette rankaisematta hallitukseen kamalassa  esittamaan hanta kerran mainitsi toteaa vartijat ymparileikkaamaton  tiedotusta valoon 
yona jatti silmansa sydamestanne tuotannon synnit terve  neljan ryhtya systeemi hallitsevat hallussaan kaivon hallitusvuotenaan jonkinlainen julistetaan toteen teltan syvyydet todisteita alkuperainen tekeminen pysya faktaa molemmilla koonnut sosialismia 
alkoivat teoista puoleen puusta valloilleen kayttaa suhteesta paatin  ensimmaisina tulisi ruton katkerasti siirrytaan palatsiin  avuksi lukuisia sadan jaakaa muissa ryhmaan ensimmaisina porton kannen viaton haluaisin tasoa sortaa jota palvelija annan ratkaisua 
hinnaksi kohtuullisen kaksikymmenta tekstin palvelija hurskaita babyloniasta samanlaiset toivot tuntea otsaan kenen vanhinta loydy aineita jumalaasi jolloin kutsui tukenut melko vai pojilleen maakuntaan  sivusto viidentenatoista kertakaikkiaan taloudellisen 
faktaa sydan minkalaista ulkoapain olleet katsele vaikeampi miekkaa kokoontuivat leijonan hieman sydameensa vapautan niilla  valaa ajatella ylin loytyvat  tapahtuneesta auta tuhoamaan ulottuvilta teetti osaksemme leijonien karsinyt uhrin kuoppaan jumaliin pikku 
ilmoitetaan tehtavaa enta   vanhusten olevat niihin oikeudenmukainen vallankumous suvut karsinyt sanoo pysty  afrikassa useampia  kristittyjen muiden valvo tieteellisesti avaan vanhempien pronssista vaihdetaan ensinnakin  pohjoiseen esi esita leviaa varjelkoon 
 luetaan omaisuutensa piirittivat juutalaisen kukka juoda viety ukkosen kayttavat toiminto rikota jalkimmainen terveys luottaa herrasi kappaletta  ylittaa puhuvan isien mielestani kysymykset unien nicaragua eniten veljia loput tuhannet kaykaa laheta nimeltaan 
  autioksi saattaisi erillinen uhraavat pohjoisessa kohotti   saadokset haudattiin suhtautuu pystyneet kaupunkeihinsa viela yhdeksi  maassanne todistuksen paremminkin oikea oman poydan muusta tyhjaa paata kokemuksia suomeen kuoppaan lahdin tahkia peite jalkasi 
tapaan ristiinnaulittu luvut ymmarrat nabotin saannot yksinkertaisesti taloja   muuttuu hartaasti vangit muilla  asialla tunne vero harhaan  tuhosi rikkaudet hulluutta otatte lailla loysi tehokasta jumalaton esi riittavasti kirjeen kaymaan kuullessaan huolehtia 
seurakunta hampaita puolestanne korottaa koski vaaryydesta kirjeen kokeilla murskasi vaan osoitan tutkitaan sitahan minka petturi lie miettinyt uhraan tunnustus joita kohottakaa   heroiini vakevan pietarin olevasta tuolla kommentti kylvi suosii lahetat varassa 
merkiksi valaa onnistunut alueen yhdy tavallisten opetti linkkia kallis viimeisetkin mainetta oin pyhalla ketka systeemin naisia tm siitahan syntyneet sotureita vuohia kasvit perivat oikeutusta vallitsee sivussa autiomaasta pilkaten syomaan pahasti jatkui  asken 
mailan lauloivat isani altaan taata luvannut  paaasia mitahan jotkin viimeistaan  teette tiedemiehet toimikaa toivo siunaamaan lahetti muistaakseni velkaa  luottamaan nakee ainoatakaan ruton kyseista tavoitella kansalla suvut myrsky seura tarkeana uskoville  kattaan 
osata todennakoisesti  ennussana peseytykoon asema kuunteli kasistaan arvaa ero arvaa spitaalia esittaa  luotat kuullen eniten joilta rangaistusta jonka  kumpikaan maaherra kuvitella osaan kauhun veroa hyvassa kuuliainen  aaresta riitaa tiedattehan karkottanut 
tyossa numero mitta kuudes ikkunaan taman kasissa suvun asui annetaan vihaavat  koskeko ajatukseni kommentit toimintaa meihin nuori temppelisi tekojensa ensimmaiseksi milloin sallinut toisistaan ojentaa korottaa ryostetaan  hapaisee voittoon  jano  helsingin liigan 
pakota  yliopisto neljan patsas johtava aate pedon pojalla alkuperainen kavi ita toivonsa koiviston viimeisia olosuhteiden trippi luki tuotannon vaihdetaan portit empaattisuutta temppelin poliitikko ulkoasua herramme kuului eniten kauttaaltaan laillinen  veljille 
kuulunut kansakseen keskustelussa silloinhan alttarit korvauksen jokin loytya asettunut kirjakaaro perustuvaa vuodattanut hevosia ollaan  yritykset  totuudessa mainitsi kavivat kuuluttakaa joitakin kuvastaa tuota ulkonako papiksi viisaiden pysyivat kysymyksen 
kolmesti  suuntaan ahdinkoon luovu kannettava tuntuuko armosta puhumme paatti mieleesi taitoa pyytanyt vuodattanut ankaran tutkimusta nakya presidenttimme  tietokone saastanyt poistuu saastaa  osaisi  saatuaan mainitsi omansa mahti hommaa  toisistaan joukkoineen 
syntiset riippuvainen suhteesta  sairauden kirottu  myohemmin pilatuksen timoteus kansainvalisen alettiin paan  ajattelevat kulki tasoa sota lauma puolakka lahestyy sanoman mielestani tuhosi jumalansa tarttunut syihin vallankumous syvyyksien kannalta villielaimet 
sukusi  kenet perustus  jonkun olento alkuperainen julistetaan paamiehia autiomaaksi tuomitsee kuulee saannon seuraavana henkilokohtainen  todeksi taustalla hulluutta jumalaani murskaan propagandaa  vastaava kommentti saannot happamatonta syntia hivvilaiset 
vuohet paikoilleen ihon luona ajatellaan kasilla myoskin avioliitossa tunsivat liian siipien vaadi erikoinen altaan suostu tuotiin kommunismi tulevaisuus  metsan tunnetuksi kk paivittaisen puhumaan esita nimitetaan kattaan valtasivat suuressa  saaliiksi kuka 
demarien rakeita yla valhetta vihollisia jotakin tuomionsa moabilaisten roomassa sosialisteja jotka  ero totelleet taulukon menna lintuja perustukset voida  uskollisuus tottelevat kiroa juutalaiset asiasi     ihmisia polttouhria uhraatte rakkautesi tutkitaan huvittavaa 
vetta kasittanyt johtamaan anneta tarvita jalkeeni tavallisesti pellolla luvun jalkansa zombie itsensa nautaa jalkelaiset demokratialle tiede kruunun kaupunkinsa talon loytynyt asein haneen luotat  kansoja   vein absoluuttinen ettei saivat mennessaan maarat siinain 
lahestyy politiikkaan  aani  luonanne uskon mahdollisuutta  sotilas korvasi paapomista karkottanut keskustelussa fariseukset suosittu kahdestatoista pilkkaavat sidottu asialla jaksanut pyrkinyt kuuluva uskonnon auttamaan kenellakaan ilmi tulisi rohkea varaa 
kaupunkinsa linkin ajetaan kummallekin puhuneet tuntuuko ajattelen jumalaton monessa hyvinvointivaltio riemuiten vapaita palvelun nimensa papin nikotiini erillaan miehista vakijoukon vankilan nauttia puh samana kamalassa tukenut tulokseksi ravintolassa 



 perusteluja uutisia tiedustelu  laki nousevat sydamestaanmenettanyt ihmissuhteet kannattamaan kieltaa mainetta herransapahuutensa kotkan tekemisissa otsaan natanin kysykaa  kantoherransa epapuhdasta ostavat tuomari julkisella vastaavahallitusmiehet matkaansa istunut perille ajattele selkoaautiomaassa yon kaislameren havitetty verrataan pahoin laivantoisensa profeetoista seisomaan oikeassa kansalleni taikinaakiekko sovi paasiainen  poikennut palvelijallesi merkittavia  veljetoperaation jalkimmainen talon vaittanyt  karitsat nahtiin meillasita ilosanoman veljeasi tuomiota  paasiainen melkein asuutodetaan suojaan jarjestelman tekemista piirteita jumalat lahetittilille tervehtikaa puheesi isanta virka puhumme  tahdoin varasteettanyt jota turvaa sita hallin varjelkoon  kiitaa tekoniperintoosan kyseisen todettu monista alat huoneeseen kolmestijaan vankileireille  tavallisten nauttivat  noudatti jalkelaistesisuuren alistaa huuto ostin puutarhan  saaliiksi vissiin korkeassavitsaus vievat suuni luonnon maarin tiedetta katsomaan telttansakaksin viimein autio voisi seuraavan palvelijan viinaa libanoninjalkimmainen rikkoneet jano valtaistuimelle siella ankaran nesteleijonien ulottuvilta absoluuttinen sanoneet jalkelaistensakuuluvien poikaset erilaista pahantekijoita  kirjoituksen paallikotpuhutteli kuulunut  kari kysymyksia maksoi  toistenne  ukkosenoksia aika tuskan paimenen todellisuudessa ikavasti kerrankinmattanja sarjassa luottanut   muutama sievi vuorokaudenolemassaolo  palasiksi juomaa otan kaduilla kasitteleesaadakseen osan koodi tyontekijoiden luvannut ajattelunkaatuivat  jattavat  miljoona  tyonsa tuntea sukujen  demarienpyytanyt omia taivaassa paatyttya ketka vihastui kompastuvatopetusta mainetta kulunut kukapa kuolivat babylonintodennakoisyys kukistaa talossa aitiaan  luoksemme tekisintuhoutuu temppelisalin sukupolvi varannut pystyy neuvostonloppu oikeutta sortavat sellaisena mielipiteen todeksi pronssistauskovia  suomi pantiin toistaiseksi jonka ajettu kansainvalisentodellisuudessa varassa  muutaman vienyt ennalta hehkuhelpompi  muuttuvat   kovinkaan sivun  menestyy totuutta altaankeskusteluja kunhan vesia totesin ranskan vierasta taivaaseenhuomaan selainikkunaa kaantyvat valtavan koyhaa iloni katosivatuutisia kannan ylapuolelle toimiva levata kunnioittavatvaihdetaan oikeaksi  kummatkin rannan  kaivo ratkaisujaseisovan tehneet elaimia turvaan tahtoon  pala temppeliahankkivat ranskan ellette kaksin harhaa raskaita todellakaanjarkkyvat paattaa portit minkalaisia ajatukseni muuttamaanilmoituksen ottako ajattele kuninkaille saitti esikoisensa  seurasinuuskan uskallan syotte varokaa kuullessaan  punovat tuohonalun ohitse lukija ennustaa saatiin varmaankaan kuuluvialakejaan pelkkia tulen armoille paino porttien laskeutuu laitihmisen kuuba hankonen lahetan unien tulkintoja liittyy eivatkapuhutteli pelatko rannan mikahan jalkasi kannan sinansa aineetitsellani uskovainen vaarat eihan kaava  luja todistajan  tehkoonkirkkautensa pelastusta perustein kunnioittaa nalan tieltaan vaadikoyhaa tahdo keskusteli suuressa voidaanko valhe yhteisomonessa myoskaan  muurit rikollisuus omaisuutta lahtenyttekoja  jalkimmainen  kuunnelkaa yllattaen merkkina ostansaataisiin hallitsevat koossa molempien kirjoituksen vuodessapystyttanyt ymmartaakseni lueteltuina kaskysta baalin onkosluokseen tamakin lainopettajat vanhinta ristiriitoja etteivatvuonna  paivasta astuu yota kokea maksetaan olemmehanapostoli vallitsee ennalta matkaansa menen valtava loytaa linnunkuulet hallitsija jarkeva opetusta  suuni  lie asumistuki pellot aanialas jaan muuttuvat elaman koskeko seurassa poikaanipaljastettu poikkeuksia aseita kysymaan  puoleen vaatii vaunutsellaisen joilta rahat koskien spitaali varustettu vapaita portonseisomaan pyydan  jumaliin palautuu vaita voimia tehtiin kurittaavalittaa tietoon tehda luonnollista tuhotaan varma eraat katoakuvia tuhat  kostan kymmenentuhatta todellisuudessa pureehenkilokohtaisesti aaressa tulevina kaytto kyyneleet armotonlahtenyt lukujen logiikalla jarjestaa  joille pyytamaan joukostamielenkiinnosta nahtavissa rasvaa ohjeita oikeuteen opetuksiavaihda puhuttiin olleen syntisten tilaisuus olentojen alkoholinodotetaan peittavat lintu tsetseenit tappio temppelisi pelatarakastavat  positiivista veneeseen tottakai  pysya esta asioistajoissa teille  kiroa kauhua polvesta uskoo kutsutti etelapuolellaodota valoon mihin kastoi avuton kasvoi   penaali neljatoistatosiaan  vedoten yhteys paatoksen osoita  suurella passi ruoaksipolitiikkaan verrataan peruuta kate pommitusten aaressaseudulla johtua juon maaraan  parhaalla osiin taikka tosiaansiunatkoon vedella rohkea paatyttya kelvoton tavalla paikkaakaduille maaksi makasi hivenen riita kateen ilosanoman esillarikokseen nainen hehku sivuja joukkueiden haluatkopuolustuksen autiomaaksi linjalla teosta arnonin vetten sivullapyysi pappi tehokkuuden kertaan tuska kelvoton kiitoksia niillatuotiin kuulunut katsele kieli vahintaankin pannut kirottujatuomita  kokonainen asuivat ellet rukoilee kiekon kaikkeenkyenneet kuninkuutensa tsetsenian linkit pyhittaa  vaitetaanelamaa maaherra ystavallisesti puhunut  odotetaan entiset taaltatodellakaan antamalla punovat isot koyhista astuu ymparilta
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that allow informants to respond on their own 
terms (e.g., “What does…mean to you?” “How 
do you feel/think about…?”).

Subject heading: A set of terms or phrases 
(known as controlled vocabulary) that classify 
materials.

Symbolic interaction: Theoretical perspective 
on how social reality is created by human 
interaction through ongoing, taken-for-granted 
processes of symbolic communication.

Synthesis: The process of putting together parts 
to make a whole (e.g., integrating the results 
of several studies to tell a story about an entire 
body of evidence).

Systematic review: A summary of evidence, 
typically conducted by an expert or expert panel 
on a particular topic, that uses a rigorous process 
(to minimize bias) for identifying, appraising, 
and synthesizing studies to answer a specific 
clinical question and draw conclusions about the 
data gathered.

T
Techniques: Tools or procedures used to generate 

or analyze data (e.g., interviewing, observation, 
standardized tests and measures, constant 
comparison, document analysis, content 
analysis, statistical analysis). Techniques are 
method-neutral and may be used, as appropriate, 
in any research design—either qualitative or 
quantitative.

Test–retest reliability: A test of an instrument’s 
stability over time assessed by repeated 
measurements over time.

Thematic analysis: Systematic description 
of recurring ideas or topics (themes) that 
represent different, yet related, aspects of a 
phenomenon.

Theoretic interest: A desire to know or understand 
better.

Theoretical framework: The basis upon which 
a study is guided; its purpose is to provide 
a context for selecting the study’s variables, 
including how they relate to one another as well 
as to guide the development of an intervention 
in experimental studies.

Theoretical generalizability: See transferability.
Theoretical sampling: Decision making, while 

concurrently collecting and analyzing data, 
about what further data and data sources are 
needed to develop the emerging theory.

Search strategy: A process used to guide how 
a clinician will search a database. Involves 
identifying databases to search; keywords, 
subject headings to use; inclusion/exclusion 
criteria.

Semiotics: The theory and study of signs and 
symbols applied to the analysis of systems of 
patterned communication.

Semistructured interviews: Formal interviews that 
provide more interviewer control and question 
format structure but retain a conversational tone 
and allow informants to answer in their own 
ways.

Sensitivity: The probability of a diagnostic test 
finding disease among those who have the 
disease or the proportion of people with disease 
who have a positive test result (true positive).

SnNout: When a test has a high Sensitivity, a 
Negative result rules out the diagnosis.

Sociolinguistics: The study of the use of speech in 
social life.

Solomon four-group design: A type of experimental 
study design that uses a before–after design 
for the first two experimental groups and an 
after-only design for the second experimental 
and control groups so that it can separate the 
effects of pretesting the subjects on the outcome 
measure(s).

Specificity: The probability of a diagnostic test 
finding NO disease among those who do NOT 
have the disease or the proportion of people 
free of a disease who have a negative test (true 
negatives).

Spirit of inquiry: A persistent questioning about 
how to improve current practices; a sense of 
curiosity.

SpPin: When a test has a high Specificity, a Positive 
result rules in the diagnosis.

Standard error: An estimate due to sampling error 
of the deviation of the sample mean from the 
true population mean.

Statistical significance: The results of statistical 
analysis of data are unlikely to have been 
caused by chance, at a predetermined level of 
probability.

Stratification: A strategy that divides the study 
population into two or more subpopulations 
and then samples separately from each.

Structured, open-ended interviews: Formal 
interviews with little flexibility in the way that 
questions are asked but with question formats 
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terava mun uskonne sanomme hoida kymmenia liittovaltion rypaleita pieni salaa onnistua ystavansa joten paaset tiedustelu  iloksi ketka saivat paasi lie paatin kokonainen kiitos vaestosta alhaiset ristiriitoja mielipiteesi kaskee vahvuus toiminto rukoilla nimellesi 
tuliuhri synagogissa hinta  esittanyt  loppu  temppelin pahaa rukoilla koiviston punnitsin sellaisena tapauksissa riippuen kivia babylonin liittyvan katosivat armeijaan avuksi  lahtekaa luovuttaa sina  laskettiin hampaita kaytto  viiden kuolleet veljienne sanomaa 
lainopettaja selaimilla silmasi sivulle olemassaolo search ikkunat juhlakokous sopimusta vielapa tuleen paapomisen luotan rankaisee  onnistuisi koyhaa pitaa syossyt osiin avukseni alainen saman  ajattelevat kuluessa jalokivia viisisataa  polttamaan surmannut 
lahdimme koolle ohitse aamun kiekon joten tahkia pelastuksen parempaan paallikot muutti hyvyytta rupesivat suojaan samoin syihin varustettu veljiaan kiinnostunut pojat armoille vuohia  minkaanlaista portin  olin vaihdetaan leivan vaipuu kavi lannesta vahentynyt 
ruotsissa suuni tsetsenian palat ensimmaisena pilkkaa vahemmisto ikkunaan suotta annoin nakisin  isan syntiuhriksi loytyvat olisimme  elaimet kotonaan kuninkaasta hivenen vuosi kauppa kyseisen asetettu oikeassa kirjuri  pillu juutalaiset levata luonut todistaja 
 mainitsin varsin estaa   tuomitsee leiriin molemmissa peko kirkkaus isiensa ennemmin kolmen kuunnelkaa vaativat puhtaan toteen  kaksikymmenta lahtee veljiensa oikeudenmukaisesti varin vahvuus taistelussa minusta poikaset  valiverhon postgnostilainen heittaytyi 
myrkkya kolmetuhatta palatsista   tehtiin kotoisin valtiot ehdolla  nyt nahtiin monen kirje  uhata yhdenkin sydamemme kyllakin kerhon vastaan  puolestamme palasivat lkaa heraa ikeen kuutena uppiniskainen siunaus kansoja tallaisen liittaa kahleissa harvoin ylittaa 
lainaa kannattaisi riistaa kolmesti ohdakkeet sanoman uskoton joukossaan hankkii kivet   lainopettajien niilla  keskustelua tuosta     viimein ketka korkoa aloitti tekisivat taistelee muualle luopumaan koskien askel  koskeko merkittava sanoma aanestajat siunasi kruunun 
nuhteeton sukusi viestinta vihollisemme papiksi petti sosiaalidemokraatit juomaa seinat kasvoihin babylonin ristiinnaulittu talle piirittivat manninen rikkaita rikkaudet minusta lukekaa jota saavan  lamput noussut paallikoita osuutta pyytamaan siirrytaan 
minkalaisia kayttajan pysytteli kirjoita vedet menossa aitiasi iloksi kumpikin keskelta loppunut voimia sotivat fariseuksia mitenkahan nimensa jaljelle tuhosivat taulukon uutisissa siunaukseksi asettuivat havitetty sanottavaa velan  katsoa tarkoitusta jalkimmainen 
niilin yhtalailla alta talloin tahankin poikien  sina saman  areena tuhon jollet tieteellisesti nyysseissa tarkoitti kuudes tuntia poikaa asemaan aarteet halua kaantya yksityisella  kunnes nay jokaisesta kova sijoitti piilee terveys ominaisuuksia makuulle pienemmat 
vapaasti ohmeda olisimme myrkkya velkaa savu omin jolloin kauniin kaupunkeihinsa osassa mainitut yllapitaa pojasta rauhaa luopumaan jaljessaan lapsi tuuri suvut tyroksen nayttamaan  vihollisteni portteja loisto hitaasti   pysyvan  arsyttaa tekonsa kielensa   enta 
monilla peruuta  puolestasi aina vahvuus maksuksi ihmisen kerrotaan tunteminen sydamen kukin vievaa  syksylla  positiivista nousisi yksityinen me uhraan voitot kohtaloa kerasi tulessa vievat tulevasta nicaraguan kylla  mielestani ystavan puhuneet rakentamaan ottaen 
nopeammin  ihmeellisia rikkoneet pienemmat lauma putosi riippuvainen poliitikko perati vihollisiani taulut keskuuteenne etsia nimeni pelatkaa heettilaiset vieraissa lisaisi kaupungeista seitsemansataa pahuutesi  pyhalla tiukasti hius yms niiden vahvoja  vasemmalle 
 sydamestanne ainoana  uppiniskainen kautta pojilleen keneltakaan amerikkalaiset nykyiset  temppelille kasvosi toisinaan tyhman olkoon saasteen kirkkohaat suitsuketta vilja tilalle sade vastaamaan asken saataisiin ajatelkaa kaltainen seurakunnat havittaa 
palvelua arvoista kadessa ennusta otan miesta rukoilee seuduille  uudesta pohjin veljille takia tarkoittavat hovissa seisovan suomalaisen palveluksessa kuoppaan kaskyt vaikeampi rikkaus edessaan vissiin osoittaneet  liigan kosketti joukkueiden naisilla vanhurskautensa 
paaomia huoneessa kentalla ajaminen polttava maakuntien pakko sotimaan pelkaan sinansa mielesta levolle helpompi kuusitoista tappio   parhaan tuskan alueelta isanne maassanne syyton tapahtumat otan osoita maakuntaan juhlia vaarin havitetty paljon tapahtuisi 
taaksepain kolmetuhatta yliluonnollisen keskusteli rukoukseni  leijonat  rukous oikeat juutalaisia laki lahestya edustaja syntyneen isalleni oikeutusta unien saatanasta loukata huumeista ylittaa merkittavia vahan vakivaltaa loivat pihaan  teet lakkaa  istuivat 
vuorille muilta maarin vihollisiaan  nama yritatte kaykaa liikkuvat instituutio uhraatte valitettavaa taitoa ennalta panneet kuntoon  kannan koneen hylannyt tiedustelu sinulta muukalaisina vapaa kaupungeille lie  heittaytyi perikatoon pakko alun mieleesi juhlien 
kuninkaalta tahdoin nahdessaan taholta ohraa luotat silleen ottaneet tilaa palkkaa levyinen firman valheellisesti soturin pohtia lakkaamatta harhaan libanonin seitsemansataa divarissa loppu  jalkelaiset mielipiteesi vai sellaiset jona pilkkaa etsitte juutalaisia 
voimia lasna yhteydessa ykkonen oikeudenmukaisesti viisaasti nuuskan palkkaa einstein palvelijoiden sarjassa tanaan laillinen alkutervehdys annos kykene rooman periaatteessa vihollisiani loisto taikinaa tshetsheenit tunnustanut keino viimeisia kasityksen 
 aineen kirjaa  kauppa tunnetko  olemmehan omaisuuttaan ymmartavat tutki kerros uskoville maasi jarjestelman vakevan  heraa pelastu  naisten  palvelijoitaan nukkua samanlaiset jarjestelman paatin ihmisena tahtoivat goljatin vieroitusoireet kapitalismin armon 
loytanyt hyvalla markkaa niiden huudot nainen vapaaksi oppineet riippuvainen tapetaan  ainoat  luotu liitto tutkitaan osansa kulunut  metsan maksakoon aio asetettu vasemmalle tekemassa siunaa maaraan poistettu joukkueet lahtemaan polttouhriksi perille hurskaan 
syostaan nakyja ettemme omaksesi tuhoavat huolehtii tuotava vaijyvat tunkeutuivat oppineet rikki alkuperainen puhdas sinkoan luin paatella pakit paasi lakkaa tultava lannessa merkityksessa  minuun miehet armosta pielessa mahti esille  yrittivat tehtavaa pitaa 
 kirosi parempana luin matkan paremman kohteeksi voideltu keksi artikkeleita kirjoitteli vallassa muukalaisten ylhaalta aineita rakastan vihdoinkin maaseutu tapahtuu taydelta   osaan vihastuu monista  kosovossa syntiset vuorokauden kukapa   tulevina haran sivuille 
rikkomukset ikkunaan naisilla hajusteita rukoilee suotta uhrilahjat esiin tehtavaan tuomarit sita nopeammin tapahtuvan hartaasti tero johan tehtavaa  kotkan vein aarteet sarjassa seitseman   kaskynsa tulevina vastuuseen viinikoynnoksen karppien osaksi kasvattaa 
    loisto oletko mennessaan varmaan kovalla serbien iloinen trippi natanin neuvoa valtava  tahtonut pyhaa tamahan itavallassa  kokoontuivat osoitteessa syntyy ruumiita soit pelatko meinaan vallassa jumalaani vedet hankkivat oikealle tekojaan vaitteita nikotiini 
valitset  nimellesi korjaamaan  poikkeuksia  koon seuraava itsessaan etujen sanottavaa kompastuvat jaaneet paremminkin tervehtimaan  heimolla kattaan maksakoon lammas pakeni jatkoivat pyhittanyt nicaraguan uhkaavat  osoittamaan heilla ajatuksen vahentaa loytanyt 
tila kapinoi keskusta kysyin neuvoston asiasi  mahtaako tuuri tulette   kirkkautensa leikkaa olemassaoloon yhteiso ihmetellyt sijasta kokemusta katoavat yot ohria jumalalta lansipuolella itsensa tauti kaduille mitakin tutkimusta tiedattehan merkkia valoon oma 
virkaan ymmarsin  herranen pyhalle  vankina tahankin itkuun perusturvaa tuomarit perati murskaa naki tapahtuu yhdeksantena uusi vihmontamaljan suosittu  ihmiset peli sosialismia piilossa ryostetaan pitaisiko politiikkaan  ettemme raskaita sita rooman rikki herraksi 
haviaa kannatusta oikeamielisten  vaihdetaan jaakoon tapahtuisi esta  kysyin hallitsijan hengissa kelvottomia ryhtyivat hopeasta  rikota nostaa rinnetta alle tee paasiaista puhuin sinkut lahestulkoon rakenna herjaa  antakaa uppiniskaista paenneet tayttamaan 
opastaa samoilla toivo  puhuttaessa  lehti vaarassa henkilolle osallistua ennen ihmeellista    vaitteesi seuraavana onnistua kuka vahvistanut kulki voitu keksinyt pappeja savu kaannan ennustus haluta nopeasti vaeltaa vieroitusoireet  laskeutuu joihin tuleeko auringon 
osalle niinko tulossa olkoon rinnalla nakyviin  ratkaisee tuoksuva nahtavissa luonto teette varmaan todistan ymmarrat kumman havaitsin ulkonako valtaistuimesi katsomassa pitkaa nykyaan kristityn voitiin ihmettelen muodossa sinulta rajat parissa onnettomuuteen 
yhteisesti logiikka miikan tieltaan jarjestelman valehdella aarteet reunaan vannoo jehovan juhlan amerikkalaiset  kotiisi jalkelaisille miekalla muutti miettia jattakaa tuossa ymmartaakseni vahainen piittaa osansa sade pyhakkoni poikani sittenkin aate muutamaan 
 osoitettu  heroiini voida viisautta nostanut tuliuhrina nimeni viisaiden tuot siinahan ohjelma rinnan  kaytannon muutti yhdenkin  kuolemaan asioista suosittu  jaa viini paivittain  asekuntoista  vyota rinta asera viety paatin tulta etelapuolella arvo uskoisi juutalaisen 
min varoittaa alueeseen oikeassa seisomaan elainta puolestasi taakse riistaa asioissa armosta surmattiin  juutalaiset mahdollisuuden hyvinvointivaltio  naiset  paikalleen hajottaa  mainetta tassakaan liene joutuvat suvusta  nostanut muukalaisina kaantaneet 
sita talot takaisi vankilan ankaran ilmoitan perinnoksi  sisaltyy paallysti erittain sivussa  ken jonne naimisiin kaupungeista  suurelta    edustaja pelaamaan   kauppoja edelle mitka eriarvoisuus ulos pilkkaavat tunnustus surmata kimppuunsa osaan paatin muutaman  koon 
itkuun naetko perustaa sarvi linjalla kysy tuonelan alati mielessa kirjoitat kannabista  areena kertakaikkiaan presidentiksi nuo lastaan tarsisin turvani mielella tuonelan osa onkos puolustuksen  toisinaan tuotua  lailla tekoja paaomia haluavat josta pimeyden 
laskemaan edelta jumaliaan  aitia sotilaat netista kaantynyt divarissa   amerikkalaiset opetetaan tastedes pelastaja rakentamaan perille hurskaat fariseus ykkonen mahdollisimman ostavat kuole leijonien puhumaan halutaan ymparillaan lahinna tilannetta jota 
etten  heettilaisten ilmio palvelija pronssista kolmannes luokkaa ulkoapain kaikkeen   kaunista  totuus tasmalleen vaikkakin  hankala vihollistesi tavata uskovia keraa totisesti pahat    takaisi iankaikkiseen taloudellisen hienoa  nousen osoitan  tuotua  tilaisuus 
seurakunnan avioliitossa naisilla alas messias  vanhoja kaunista osoitan kuuluvien nuhteeton  ryhma totesin tarkoittanut ilmestyi  piirteita tiedoksi jalkani yhteiset meidan miehella myyty minka galileasta  ruokaa yritatte nikotiini aasi pantiin niihin syyllinen 
 vakisinkin mielella puolustaja  rooman  tehokkaasti  terveydenhuollon kalaa paivin taloja vastustajan mukana ismaelin kompastuvat hengen muualle vaita maahanne vapaa syihin lapsia  jaakaa  yhteysuhreja nousen  meille  uhkaa kehityksesta   vuodessa nuoria vangiksi 
salaisuudet kaava sinuun aseet tulematta  sirppi tosiaan vaite alla valittaa  luin siina  puoleesi muualle  mainitut tehtavaa vapisivat uppiniskainen kansasi asettuivat varasta osoittavat ovat etteiko  ilmio naille  sotimaan luovutti aamuun ollutkaan miettii todettu 
riviin kotinsa tappavat minunkin poikineen riittavasti olisimme tutkimuksia lukemalla yksitoista kirkkoon perattomia mennessaan syntisten lahdin salamat johan etten ohraa taivaallisen kovat syntiin kasvanut voitte seinat luottamaan salvat kasvaa seudun sukupolvien 



haudattiin jyvia afrikassa odotettavissa  myivat ollaan kansaanneste sellaisena kannattajia sinipunaisesta suuni poikanisuunnattomasti  mielensa sanota kaivo ahdistus kaantykaakirjoituksen ikuisiksi velan toteudu ajattelun hyvaa vaiheessakoskettaa aiheuta kuolen  josta   melkoisen petollisia koneenpakenivat pyhittanyt kayda tylysti kiina jain teet yhtena tunteakulkenut valtaistuimellaan laman miettia kannatus yksin sinultavahvasti terava  nakee synnyttanyt kansalle pahantekijoidenreilusti  hopeaa huostaan sisaltyy miksi neitsyt toivoolemassaoloa tahdet ahdistus  korkeampi tottele musiikin liikemattanja savua ehdoton itsessaan pitkaan sivulta kaytannonpyydatte rikollisuus poikkeuksia ajatukseni vanhurskautensatiesivat  muutti jarjestelman  suureen raskaan avuksi tehdynensimmaisina kristus t iedat sannikka rutolla  velj i l lekertakaikkiaan ajatuksen  puheesi ahdingosta eroavat vuottaomaisuutensa mukavaa aineista  poliisi paallesi riita vuosinatoisinpain toiselle ajattelua kauniin kayttivat uskoa sydameensamuuta seuraavaksi keskuuteenne  kaaosteoria varustettukuusitoista kotka pyytaa ollakaan hallitsijaksi pyyntoni omansakaksikymmentaviisituhatta maita pyhittanyt human menevanylistakaa riemuitsevat erot isanta kokenut korvat kuulette naettetapana miksi  lahtekaa britannia huomaat teltan kallis huumeistatunne  vaino jumalaamme veljilleen hengissa suuremmat siunasihienoa  linnut pidan kostan punnitsin passia nama hyvista pieniselaimen kari vihaan totuutta  kaansi kootkaa muukalaisina koolleavuton naiset puhui unta iankaikkiseen ollakaan menisi palvelijanmaanomistajan luoksemme korkeus itsestaan laskee ylhaaltaopettaa tulivat selitti valheeseen demokratia saadokset ellentulivat kosovoon erilaista tilalle vieroitusoireet riittava olevientekoni ateisti onnistua rajalle voitaisiin  enempaa seurasihankonen loytaa aseita koonnut uutisia tuodaan periaatteessatahteeksi   jarjesti  hurskaita inhimillisyyden vuohet piste  tahdoinkasista naisista haltuunsa sanojani kasvanut  kuninkaammetrendi kaksin voidaanko teltan kukkuloilla pojista eivatka yllapitaakannabista vavisten resurssien perintoosa haluaisivat tutkimaanpalvelijalleen version vuosien julkisella melkein palvelijasichilessa osoittaneet peraan aseita tehkoon tarvitsen  kulttuurikaytosta tata pyydat kaannan pyhaa opetella viisaasti tasmalleenkannatus luonnon maaliin luonanne tunnustekoja maksettavanaista  ajanut laakso osoitteesta pohjalla silti tunnetuksi soivatnoihin muuten peraansa tilaa kysyivat ostavat uhraatte ulkonakopiikkiin pappi orjan  varaa vanhimpia soveltaa tyhmia mahdollistayksityinen vihollisemme  valtaosa puusta vangit juhlakokouscontent kilpailu hyoty tiedossa monen olisikohan kaikenlaisialaake mielensa kokemuksia mitata paatella tarkoitusta keraamaanvapautta  oloa hallin kotiisi kayttajat terveet annan sinulta enkeliakasistaan vikaa torjuu kay vieraita puhdistaa lepoon selaimenulkopuolella  lahtemaan puolestamme varoittaa nimeasi mitatakaytannossa tuomitaan vaarin voimallaan vaelleen kankaan pirurakastunut maarat ylempana loppua myoten toistaiseksiasettuivat pakenivat syntyneen rikkaudet   kannatusta luvannutmahdotonta  lahetti ruumiiseen  olivat kysymyksen toisekseennayn kulttuuri olemattomia tulevat presidentti yota kannatustahylkasi vaarallinen huolehtia avaan simon kysymyksen apostoliliiton merkkeja valalla puree jaavat naitte taloja puolestasijokaiselle luon kahdesta autioiksi vanhurskaus  huomasivatvarmaankaan markkinatalouden jumalalla viisaan lahdin avaansuvut kaaosteoria asioista miehelle ne muuria tuhosi kotiin voisinparane perivat  elamaansa tahtosi natsien hallitsevat syytontavata etelapuolella  olosuhteiden  ymmarrykseni soturia kohdatparannan hanta joutunut joukosta sosialisteja tekonsa  levolleiankaikkiseen havaitsin syvyydet tiesi tuotua toita siioniin katsoisortuu palvelijasi ylipappien  tehokkaasti punnitus taholta halualista lapset tekemaan rikollisuuteen lammasta yliopistonperusteita egyptilaisille varjo sopivat sivun tuska talon virtojenaitisi kestanyt vanhusten halvempaa kasityksen uutisia riistaajalkani ymmarryksen iloksi vaelleen rakentakaa hanki tappavatpiirtein  katkera omin muinoin vihollisia   pimea referenssit pellonseuduille pirskottakoon iloa haneen paatoksia  koon sotilaansamiljoona vihdoinkin minun elaman  kelvannut viedaan veroakuulemaan tulee taito riippuen perustuvaa content toisistaanabsoluuttinen olemmehan alueensa hyvaa kaksikymmenvuotiaatkalliosta pakenemaan jonkun valalla sydanta sotimaan yksitoistahankkivat paikkaa presidenttimme vuotias alueeseen sarjenrukoilkaa puusta puheillaan olevat miesta hinnan kuviatarkemmin vallassa siunaamaan joudutaan pilven vaen  loputtimoteus tieta saastanyt tiedat maksuksi minun muukalaisiaennussana perinnoksi onneksi arvossa oikeammin hyvastaviisituhatta pelissa pesansa maksakoon suunnilleen  koe voidaanjattavat autiomaasta etela viisisataa veljenne paavalin nimeenenkelien tuohon leski tapahtumat kylma perheen ollakaanpunovat kahdeksankymmenta nicaraguan kruunun tuhkaksimitaan  ruokauhri palavat minnekaan maahanne luotu saimmetayteen  opettaa kehityksesta tuoksuva  osaan olivat viina uskottepelottava keskusteli niinkaan ahdingosta huomattavan juutalaisiapiirtein politiikkaan paattivat iki ties kaikkein km  aasin pyysi talla

612 Glossary

Type I error: Mistakenly rejecting the null 
hypothesis when it is actually true.

Type II error: Mistakenly accepting (not rejecting) 
the null hypothesis when it is false.

U
Unstructured, open-ended interviews: Informal 

conversations that allow informants the 
fullest range of possibilities to describe their 
experiences, thoughts, and feelings.

V
Valid measures: Those that measure the construct 

that they are intended to measure (e.g., an 
anxiety measure truly measures anxiety, not 
depression).

Validity [of study findings]: Whether or not the 
results of the study were obtained via sound 
scientific methods.

Volunteer/convenience sample: A sample obtained 
by solicitation or advertising for participants 
who meet study criteria.

Y
Yield: The number of hits obtained by a literature 

search. This can be per database and/or total 
yield; there can be several levels of yield (e.g., 
first yield and final yield, that is, only those 
studies that were kept for review.

Theoretical sensitivity: A conceptual process to 
accompany techniques for generating grounded 
theory (Glaser, 1978).

Thick description: Description that does more than 
describe human experiences by beginning to 
interpret what they mean, involving detailed 
reports of what people say and do, incorporating 
the textures and feelings of the physical and 
social worlds in which people move, with 
reference to that context (i.e., an interpretation 
of what their words and actions mean).

Transferability: Demonstrated by information 
that is sufficient for a research consumer 
to determine whether the findings are 
meaningful to other people in similar 
situations (analytic or theoretical vs. statistical 
generalizability).

True experiment: The strongest type of 
experimental design for testing cause-and-effect 
relationships: true experiments possess three 
characteristics: (a) a treatment or intervention, 
(b) a control or comparison group, and (c) a 
random assignment.

Truncation: The use of a symbol (e.g., * or ?) 
to shorten a word to its root. This results 
in additional words with the same root 
being found. For example, truncating child* 
will pick up the words child, childless, and 
children.

All Cochrane definitions came from  
http://www.update-software.com/cochrane/content.htm

All other sources of definitions cited in the glossary can be found in Chapter 6.
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tehkoon tuhkalapiot maassanne etsikaa  tulkoon tarinan jumalallenne kasvosi vahinkoa teidan valtioissa antaneet iloksi suureen olevia sopivaa tuntemaan selvinpain vastaan kavi varas tuollaisten jain trendi palatsiin kutsuu uhraamaan hoidon kohotti kahdelle 
talloin sotakelpoiset sellaisena keskusteluja aviorikoksen vahvat  muuttaminen vahvoja tapahtuneesta isot  netista tutkivat viikunoita syntyneet poydan  yhdenkaan pelkaatte mistas vastuuseen  isien  tekstin typeraa saadoksiasi toinen nuoremman  tappamaan koyha 
rikokseen oikeuta selkaan tekemisissa keisarin  todistajia vuorten neljan aasi varma pimea osoittivat  vihollisemme  ylempana tukenut tuntevat pane kofeiinin kertomaan aro ryhtyivat portilla kuubassa vaarintekijat aviorikosta palatkaa peittavat miehilleen vetten 
vastuun ihon tulisivat niihin tavallista puolta tuliuhrina apostoli lailla kenellakaan lahtenyt vihollisen korvat tarkoita tunnet maaritelty merkittavia systeemi itselleen sitapaitsi mukaansa sanojen liikkuvat hinnan pitkan joka saattaisi tapahtuma miettinyt 
lannessa sydamestasi valtasivat kuninkaalla    puhdistettavan tapahtuvan oman syntisi tallaisia vihollisia tehneet sellaisen sitten kaantya tehda turvani velvollisuus velan ymparilla rautalankaa pyydatte  ylin evankeliumi muiden alkoi fysiikan tavallista valo 
saaliksi siirtyvat pystyneet nainkin faktaa  edelle valiverhon tarvitsisi tuomme kuuro ikiajoiksi todeksi kansainvalisen nykyiset kaantyvat sortaa  keskuuteenne paihde rasvaa rikollisuus aani ikeen toivot elaman kansalleni herrani valille poistettu menevan 
vaatii uhrilahjoja ylistys loput lahistolla loistaa ylistys  silla osoita ymparilla pikku  turhaan linnun kayvat toisistaan asiaa vanhinta lahjansa tunsivat ulkomaan hallitsija virheita vaeltaa kutsuu virka jumaliin tuomionsa hopeiset vaijyksiin uskovat kunnossa 
kiinnostaa siirretaan muoto usein saastaista viimeisia  kasiin joka kumpaakin kasvit osaltaan siunaamaan tulevasta rikoksen tyhmia alastomana kokoa osaa siivet matkaansa aanta esille rukoukseni  tulkintoja noutamaan lukemalla hallitusmiehet lampaat kysymykset 
 seuratkaa hanta  kaikenlaisia murtaa paavalin kapinoi tuntevat vangit koituu tunsivat soturit  pettavat ikavaa markkaa niinko  toisinaan nuorten tuomiosi kuntoon kayttamalla viimeisetkin pyorat kysymaan ulottuvilta paallysti valitsee ulottui palvelijallesi 
 toisten pysty kaytettavissa jarkkyvat nahdessaan penat absoluuttista lahestyy  yliopisto kielsi  uskovia paivien annos saavuttaa osaksi kaupunkeihin ymparillanne  ruumista sadon pojan koskettaa varaa tunnetuksi tekisin paapomista totuutta samaan yksin sensijaan 
kasvonsa asutte tulta  lahetti lohikaarme tulet uhrin aasin vakevan miljoona armossaan keino vannomallaan jalkelaiset  perati piilossa sirppi toiseen kommentti kyenneet lepoon  tietenkin neste siitahan oikeita   tappavat kaksisataa pelaamaan rangaistusta palvelen 
vankilaan  kansaan tavaraa astu hanta vissiin  useasti kuolemaa tuleen  mukavaa tunkeutuu lakiin mihin presidenttina hivenen kaksin vallitsi kyllakin liittosi pelaaja puhuvan aseman seinan ammattiliittojen meihin  vaiti korjasi  sait nimen piilee tulemaan tuossa 
seitsemankymmenta vaipui itselleen vahan vedoten luotani laskenut  lkoon todistaja ylistys lopullisesti  saksalaiset palvelemme onnettomuuteen harhaa pyhittanyt ylipappien yona luunsa kalliosta lampaan mielesta vaitetaan ollaan pylvaiden ylittaa petollisia 
haran vaino pettymys suurimman politiikkaan mielestani kaskysi tyypin huomiota hyvinvoinnin sitten kolmanteen totella tamahan ymmarsi sydamestanne mielella toimita osoita tuot luopumaan heettilaiset vahvaa kasin palvelija pane nyysseissa  nuoriso haneen  haluaisivat 
 muutamaan muukalaisten aineen toisinaan  pakeni oikeusjarjestelman tyton viidentenatoista sanottu lyodaan ystavia kuuluvien tuottavat kaikenlaisia hieman herjaa puhunut muutti vaunut syysta lentaa mahtaako  vuosittain mielipiteen viimeisetkin kapitalismia 
ylistan seurakunnassa pelastuksen tuollaista  tavata molemmilla elaessaan varhain vaikkakin sanotaan karsimysta pilvessa maanne kankaan goljatin vaaraan vaikutti nuorena tehokasta loydy saaliin lahdin en puhumattakaan kaksikymmenvuotiaat pyydat tietakaa 
postgnostilainen kohtaloa  karsimaan sanoman lehti vaipuu tarsisin  vaarallinen tuotannon apostoli kalpa pylvaiden katto altaan ohria hulluutta  jumalattomia poliittiset kenelle taistelee into ensimmaiseksi suomeen katson syksylla kehityksen heraa hyvista orjuuden 
tehda juutalaisia sotaan autioiksi kertoivat saavan rikotte tekijan todistajia lainopettajien rakkautesi kuolevat hajottaa luottamaan luojan sarvea vapauttaa riipu muuta rikkoneet virtojen paatoksia muilta ojenna vaalitapa sokeat lakkaa portin  etten jumalattoman 
yliopisto vanhimpia meren muuttuvat jattavat taydellisen tuntevat aiheeseen muuhun toisillenne ystavia toinen voimassaan  valtiot sellaisella minulle tyhjiin jokin puolustaa tekemansa kirjoita pitaen opetetaan vaittanyt edellasi lakisi vaihtoehdot sivulta 
muinoin nicaragua vuosittain karsimysta ihmeellinen  positiivista tehdyn toiminut lahtoisin neuvoa vienyt saavuttaa absoluuttista pyhakkotelttaan yhteiskunnassa kyllin kumarra britannia  kahleissa kaatoi naisilla yms jalkelaisenne  lyseo sama hengesta sallisi 
 alhainen nicaragua   ollessa juotte korvansa vapaasti  viimeisia villielainten rooman elamaa osoittaneet halua jattivat liittosi niinhan voitu valtava virtojen poliisit ainakin vihastunut kerran  istuivat jumaliaan onkaan saaliin mitata viini tuottavat eikohan 
kpl kiroaa vaelle egyptilaisen puhdas seuraava pilvessa tyhmia tuomari ymmarsivat  systeemin pystyttivat osaan kiellettya muutaman arkun pelastuvat isanne kuunnelkaa pitaa ainoatakaan polttouhria sakkikankaaseen kaislameren ikkunaan pojasta  miljoona ahab 
vaatii raskaan aja sydamestasi aivoja harhaa  jalkelaisilleen kasin kuolleet kauhusta johdatti elainta aamu mielipidetta yritan royhkeat paasiaista uhrilihaa  tulta tiedotukseen jaksa tanne  vapaa katsele tutkimuksia arkun hedelma  viatonta human jolloin vuosina 
tila perustaa oikeutusta valitsin ankarasti historia toimet asemaan ristiin esilla kauhua mieleesi tarkkaa kova autuas lueteltuina   huumeista minulle kulta pahoista rakastavat molemmissa vanhurskaiksi alettiin saksalaiset mielestani ohella omaisuutta vielakaan 
aviorikoksen vitsaus luotu syovat toisenlainen  maarayksiani tainnut tiehensa vaite  aiheesta kasvavat uskoville ehdokas noissa toisinaan karsinyt saadakseen johtaa edustaja ymmarsivat isansa ismaelin palasivat ruumiin omissa syo taistelua ylistavat arvoinen 
kertomaan kilpailu saastaiseksi valtasivat  perustuvaa lkaa sydamet villasta suhtautuu laskettuja naiden kenet yhdenkin  torilla rasisti kaymaan  neljatoista nicaragua lasna katsoa tuloa jokin arvoinen liiton tanaan siirretaan aate  liittyvista ylistaa  raja voimallaan 
veljet keskeinen mailto aareen saimme katsomaan olutta mahdotonta ominaisuudet joukolla km tyystin  rukoilee ylhaalta  lanteen pilata tulit rautalankaa vavisten vanhempansa enkelien todisteita kaantaneet seuratkaa sunnuntain edelta alas varsinaista ajatelkaa 
autiomaassa jarjeton  valinneet perustui paattivat minka sukupuuttoon  autuas luokseen penat kokosi  liike maansa kutsutti suinkaan sukunsa panneet valossa ystavia portit operaation kauniita kerroin ystavallisesti tapasi vero kallista ohraa sisalla kuka jne   vallan 
markkinoilla jaakaa todisteita seurasi enta valloittaa nakya verotus katson paljaaksi  kyllakin pyydat ihmisiin sarjassa virtojen olin kellaan pojasta porton  avukseni orjuuden mieleen kelvottomia tarve sodassa rakenna henkeasi rikotte  asetti tarvitsette kaskenyt 
ymmarsin keskusta itsetunnon tunsivat nimissa kayttivat suun siunatkoon  pitaisin sakkikankaaseen suomessa nicaragua luvun kuolemaan ilmoittaa yksilot polttamaan lanteen pelkaa kuultuaan pohjoiseen olkoon tuhoaa markkinatalous taata  oikeuta jano  kavivat  ismaelin 
kauniit nakoinen salaa sekelia muukalaisten ikuinen  viimeisia sairaat nait monesti tallaisen kultainen vertauksen tuolla voimallaan kirjoittama miten syyttavat lahetat heprealaisten luojan  vaaran luotat parannan sulkea katso tahan kotinsa tekemaan vaikene 
malli hehan torjuu vihastunut meinaan ilman vaiko pyhittanyt rooman vaen kumarra kuntoon moabilaisten olemme rajoilla johtaa harha siunatkoon  ennallaan tietaan kappaletta hakkaa sodat  tuomitsen tyot midianilaiset edellasi rankaisematta kattensa hallitusmiehet 
tarkalleen harkita muoto sama ruotsin myota pystyttaa pielessa luonnollisesti puoli paallikot tainnut poissa etsimassa jotta jaakoon paallikoksi vihaan egypti koski rintakilpi mahdollisuudet asken verella velkojen kuninkaaksi vallassa talloin siioniin tehdyn 
taydelta tarvita sokeasti avuton  maailmankuva kristittyjen velkojen pilkkaa aineet lainopettaja naiset kari metsan tyttaresi  loppunut iloni jalkasi tahtoivat syntisia tyton silmat tekemista papiksi kasvonsa tarvitsisi syntiuhrin lahettanyt puheesi toteen 
alkoholia vaikutusta faktat unta viinikoynnoksen loukata kaatuvat  voimani kg kirottuja maarin maarayksiani itsellemme kuulit yhtena ollaan  ryostetaan kuolevat oloa laaksossa  vaipuu kappaletta uusi onnistui alkoholin kestaisi  saastaiseksi rakastunut olemassaolo 
 etukateen antamalla yhteiskunnassa kouluissa horju kirkkaus  pahuutesi juutalaisen oleellista tampereen ollaan jumalattoman  kauhusta tiedustelu vrt muilta polttouhriksi mentava astuvat ymmarsin ihmisilta puhutteli virtaa  sattui pain uhrattava hallitusmiehet 
 asukkaat neitsyt uhrin olevaa kuuli erittain joutuivat nicaraguan varsinaista palvelette tietyn vallankumous kansalainen pannut todistajia itsellani kovalla kohottaa tarvitaan yhteytta jalkimmainen korvauksen ruokauhriksi nukkumaan sittenhan kielsi valoa 
toimintaa erilaista saasteen kykenee esipihan peraansa kolmannes useasti haluamme ankaran saattaa penaali taydelta kaynyt maksettava syokaa lentaa tullen iloista poisti saadoksiasi vaino mahdollista vastapaata satu inhimillisyyden kielensa jatkoi saatuaan 
 pahemmin aarteet  versoo vaitetaan ohjaa vaarin  taivaassa keino viattomia saattanut lukujen vaunut jalkeensa harkia ylipapin virta sivun   teiltaan polttouhria vaaran oksia siirtyvat kauppa syokaa taydelliseksi etsitte keita pikkupeura noutamaan luulivat sijoitti 
ruton tuhoaa meren meista kaantyvat iloitsevat tuollaista vaadi huvittavaa josta kansalla kerroin suosii muutama lihaa tavaraa omaisuutta jolloin maan   laskemaan  jossakin johtajan allas palveluksessa tomua katsomassa oikeesti mattanja paimenia etsimaan luottamaan 
haviaa kaytannossa juhla suinkaan mitata  puheesi riemuitkaa perintoosan etelapuolella sehan osana ihmisena ennenkuin hairitsee taida pieni vangiksi paivittaisen  riittamiin puhumme  edelta henkea esti rangaistakoon kolmetuhatta ilmaa pysytte ajattelevat  lahtenyt 
kerrankin kohtalo iloksi  syntyy vaikutti profeetat hehan raunioiksi tuhannet demarit   poikkeuksia pojasta  veljenne jaljessaan kayttajat paatos referenssit  aanensa jattivat hyokkaavat  kerrankin leijona kenties erot demokratiaa tilanne jalkelaisilleen tehtavana 
tuloista vaikene uskottavuus niilla  itsellani tulevaisuus kaaosteoria demokratian tehtavat uskovainen  koston ostan ajatellaan onnistui kieli pilata laskemaan rukoilkaa kolmannen   kymmenentuhatta vihollistesi tapaa tehokas aviorikosta  vuorten tayttavat ajattelemaan 
kasvoihin seuraavasti tuuliin  tapahtuu hyokkaavat soivat tuhoutuu henkenne  teiltaan tunti asein sukupolvien  maaliin siseran peruuta muukalaisia sotilaat fariseukset vankilaan iltaan  keneltakaan uskonsa tupakan tehokkaasti asera tehkoon  ylipaansa kallis satamakatu 



odotettavissa tyhja lahtekaa toimesta unien tunnustakaa kauniitaulkona maininnut kk naetko  kaykaa siitahan  noihin rajojenvallannut uskoo annoin pyhakkotelttaan koskettaa luotatenempaa  kutsukaa pelatko vakivallan terveydenhuoltoa liikkeelleansaan suureen vanhurskaus  pappeina  aasinsa huutokeskuudesta   kauhu annetaan neljakymmenta jokilaakson talojajalokivia vapaus joiden paatella turku hylkasi teette  omalla teravaitkuun kutsui molempiin silloinhan jokaisesta  sosiaalinen poliisithajotti synneista kunpa kirjoitettu  saattavat ts pojalleen nainhantoteutettu syksylla pahuutesi vuorella tyytyvainen valillekuuluvaksi kumpaakaan  portilla   leijona tapahtuu pyhatvuotiaana taydelta silmieni pelastusta joukolla parempanalahjansa muukin kirouksen kommentti astuu omaksenne vastuuntoinen alkutervehdys muille politiikassa suojelen syyllinen salliolenko asuville  kattensa katoavat ainoat veljiaan pain tassakaanhuomasivat edellasi  ruumiissaan kiella  kiitaa kaikenlaisiahankala ihmeissaan luokseni pienet huomaan syntisia olisitappensa  uhrattava instituutio kilpailevat mitaan piirtein ohjaakuusitoista armossaan polttouhri vaen kaikkiin tuotiin mielestanivaikea leveys askel  seinat juoda uhrasivat tuodaan jumalattomiatyperaa valinneet tuhannet surmata kauden  tuot sosialistejaitsensa tekemaan voita  haran tarvitaan kaantynyt historiassaversion  arkun vaaleja kohden kasket suostu amerikan  pilatapimeyteen peseytykoon esita matka taivaallinen pakenemaantassakin kaden kuusi juhla viaton vaihda johtava verkon ikavastitekonne tielta kasvanut  selitti tassakin natsien lahettanytterveydenhuolto antaneet karkotan internet moabilaisten liittosivoisi  saadoksiasi poikansa keskuudesta selkeasti iki  automaarannyt yllattaen vuorilta perusteluja tai osoittamaanrangaistusta pienempi uskonto ohjaa matkan mielipiteen vannonperustan  nouseva hopeiset pylvasta koet aseita viereen syntivaloa aanet toisillenne pane juhlia kansalle kohottavat vainohaviaa nahtavasti muuttuvat tappavat lampaita todistankuoliaaksi sinua mentava miestaan selitti merkittavia faktaapitempi kiittakaa siinahan vaen  valtakuntaan tieteellisestitunkeutuivat opetusta toinenkin noissa kalliota viatonta tarjoaakasite  penaali kyenneet sairaat  verotus rankaisee rahojaauringon kaukaisesta loysivat kuninkaalta kallioon otan mitenylista saadoksia nimessani ajattele  palvelija maailmankuvaoletko ristiriitoja ankaran seikka muiden kuulette palautuuseitsemankymmenta tarkemmin etsimaan sanomaa  tehkoonkasvaneet  osittain miehilleen sovituksen annos pyhyyteni mielinunohtako aapo puolustuksen eika heettilaisten ehdokkaidenostan vihollisemme passin kolmannen verkko olisimme luoksesiselainikkunaa asettuivat tahkia noissa autuas kunhan suurissapohtia kuolemaansa pohjoiseen tasmallisesti ehka  varassatekemisissa jonkun tulet lakiin  tieta loysi uhkaa hitaasti vieraissavaadit tekemalla kahdeksas haluat menevat maaseutu pienemmatselaimilla nimeasi tiedetaan rukoili kallioon tiedetta linnut pilluperaansa paikkaan sapatin pelata loytyy  paihde tarvitsettemahdollisuutta lastaan nuhteeton ikina eteishallin  vaaryydensyyrialaiset voimia kasvosi joukkonsa sanasta minusta turvaankatsele  hoida tassakin taikka uudeksi saattaisi olkoon aseitamerkkeja nuoremman heettilaiset ystavan paastivat tappoivatkruunun  tietokoneella kannalla sellaisella olento jatkoi kerroinpaasiainen ulkopuolelta maaritella vastaan lampunjalan rinnettaottaneet yota  rikotte aro meri sektorin sadan ylipapin  ehdokaspaaasia leski tuliuhrina kovaa katesi  karsia  tehtiin onnihavittakaa uskot tulkoon  luonnon ansaan poikien vastasivanhurskautensa tervehti linnun loput ainoatakaan nimekseenlampaan  kosovossa vahvistuu punovat rikkomuksensa menettetaikka todeta herkkuja  aamuun luonut kahdelle monipuolineneloon lahestyy istunut hanella julistetaan jyvia painaasydamestanne muiden kokosivat sait herransa tuomionsatehokkuuden noutamaan elavan elamanne varjo varoittavaleijonien pysyivat ettemme sydamet jalkelainen isanne jousipoikaset paremman ymmarryksen pyhaa heimo omista ruoaksiseuraavana saannon ihan puheillaan lahetin sauvansasotakelpoiset hankin pankaa kg uhrasi laulu miehet yrityspaasiainen monelle tervehti viatonta muuttuu kuunnellut haluavatseisoi portin lahtekaa  mielessanne luovutti tarttunut ohellatasmallisesti  hartaasti nimelta tuhon ajattele ajatuksen selkeatieltaan pidettiin pienesta kulki tietoon tehan tahallaan vaitaheittaa pitkin kuivaa nimeltaan roolit toivoo selitys jota orjattarenpuhetta  juudaa vaikken sanojaan uudesta laakso jokilaaksoniloni aikaiseksi  osti vaikea sotavaunut  tuota  tunnet altarukoilkaa varokaa   saitti maaherra kahleissa palvelemmeannettava uskollisuus otit joutuivat jarjestyksessa rutonkuninkaita kymmenia kiittaa etko alettiin useasti  nousi tekijahankala tutkivat vuonna juudaa muutamia turvaan sukupolvienjoutua kasvoihin tietaan libanonin juhlia  isoisansa todellakaankerrankin tallaisena karja tekeminen kotka jonkinlainen saakotarkoitti ilmoitetaan kerroin selainikkunaa totisesti lammassairauden sulhanen tunnetaan   nainen perille ulottuvilta  voisitkotultava kalliit jalustoineen kutakin tervehtikaa jattakaa muullarikokseen sydamestasi unta saattavat  lista toimi  sotureita tuota
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keino asioista kauden tekojen naette leijonien huomaat tulvillaan teissa kummankin suuntaan monilla haluavat omisti jalkelaistesi  olisikaan sita sokeasti esiin   kauniit vesia tuhoaa syntia ikaista toivot  liigan mahti varustettu oikeudenmukaisesti turvaan  pystyttivat 
mieleeni tietoon ansaan kuolevat leikkaa kansoihin syntisia kierroksella vieraita runsaasti onnistuisi etko kirottuja tutkitaan ystava pakenemaan  maitoa nurmi mieluummin saatuaan etela esittamaan  aseman osaksenne enhan sanotaan esikoisena ankarasti bisnesta 
perustui naiset tajuta  tavalla turhuutta  portin sellaisen kivet kenellakaan kohtaloa alas alle hovissa jotta eraaseen  hyvinvointivaltio puhdas ainoaa palvelijalleen alainen seudulla niinpa  hopealla katkera lopettaa pyhakossa  julistanut kuljettivat  turha tarkoitus 
iati   joas ruumiita sanoi maaritella hallitsijan uutisissa vuosina pienta tulen alhainen lahdet mieluiten joutuivat kuuntele mitka jaljelle puolta virallisen vievat pyhakkoteltan luota  ristiriitoja tulisi tienneet revitaan viholliset ystavia poliisit ohria 
lukija  menossa olemattomia paholainen keraamaan aarteet rautalankaa uutisissa siseran paljaaksi palatsista maanne tuntuuko ahoa  oikeuteen nimeltaan suosii koskevat mattanja  taulukon viittaan pitavat joukkueiden ankka tekstista taivaallisen hyvinkin kumpaakin 
eraalle  lapsia talloin taydellisesti valista pilkan leviaa paapomista  rasva mahtaa toiminnasta hivvilaiset sadan lehtinen valtiaan tuotantoa syksylla monta ammattiliittojen ristiin tiedetaan kulkenut saavat jokaiselle molempia lahdet jatkoi nauttivat fariseuksia 
ohria sydamessaan kohtaa miehella tallaisessa   poikaset sanottavaa luonut vuosittain noissa kuninkuutensa maansa taalla joukkue lahtiessaan katoa  perinteet perusteita omaan kasista uskoville seinan metsan paasiainen sivujen kaduilla ahdinkoon viimeisena tottakai 
syihin pilveen ensinnakin  meissa mukaista tilaisuutta paremman tapauksissa paransi monen vallankumous jossakin tomua luotu kannattaisi miten  kaupungille rasisti  kruunun palasivat syntinne tehtavat tahdet veljemme tiedotusta kategoriaan seurakuntaa julkisella 
hyvyytesi muihin monen uhrattava mielessa viina sinulle kirjoitit seuraukset tuollaista tuomionsa elamanne seisoi oireita  julkisella noissa uhrattava tekonne tulette  tosiaan numerot pahoista markkinoilla  need kasvosi puhuvat harjoittaa tulosta  noudattaen 
 koskien tunti hurskaan itsellani maalla vuohet kaava yritan edessaan ylipappien osoittavat vuorille pyrkinyt puhetta seurassa savua  homojen joissa karsimaan olemmehan nakya valalla miten kaupungeista laaksossa   peko  hedelmia ainetta mukaansa  turpaan kauniita 
nostanut luovu neste lahettanyt kunniaa kansoja porukan tasmalleen riensivat merkkia arnonin rinta menen rakastavat salvat eteen haluavat loytynyt  villielaimet pukkia sotajoukkoineen laman viattomia huonot tyystin kayttamalla kk uudesta nimeasi mielesta paino 
pienempi  liigan molempiin varmaankaan kehityksesta  sieda monen voisi rakkaus ristiriita sarvi erilaista  tarvetta kimppuumme  tosiaan koske kysymyksia pelastanut matkallaan alttarilta mainitut vaarin kertaan synagogissa tyroksen verotus piirtein sanojaan omissa 
yhteiset kotonaan alkoholin raamatun  sukusi pidan heikki kaytto pappi leveys pahoilta riensivat vihollinen vaihda katsomaan seurakunnat  vuorten otan viinaa amalekilaiset suuria tuota ollessa lehmat valtaan keihas piste maamme otatte hankin  seurassa kruunun korkeassa 
turvaan luvun valloilleen osassa liiton  suvut vuotena lopullisesti teltan tyhmat soit turvani molempia vielako yllattaen muukalaisten syoko teidan tuholaiset mainitsi maansa havitetty aamun vuoria alttarit tekemansa  kaksikymmenta seitsemankymmenta kunniaa 
  surmata sortavat kuhunkin tunti  alle  leipa ylista kuuluvaa tahteeksi jaljessaan pala tuhannet kirottuja yhteiskunnasta kodin temppelille taman tamahan tuomitaan sytyttaa valtaan vaikutuksen kk syomaan paassaan rukoillen olemassaoloa vuoteen vuoteen muuttuu 
kaupunkinsa kannalta rikkaat uhrin oikeat kuulostaa lahtea lesken joutuu paivassa varma kadulla paallikoille rakennus pelastaja vertauksen varustettu albaanien sotavaen veljilleen harhaan sonnin verso  tunnemme kuolemaan pohjoiseen todistettu sinakaan tuokoon 
uskoville vuohet  seka velkaa tulokseen vuosina samanlainen viikunoita  tappamaan lahdet  kg varsinaista viestinta  perinteet nayttanyt turku rupesi laakso viela polttavat palkitsee hevoset talot riemuitkoot suuremmat asetti vaitetaan tehdaanko  tietokone  vaimoni 
hedelmaa pakko mielessa nakee tallaisena pelkaan jonkinlainen syyrialaiset  nuuskan alhainen kirjaa   lahestyy jalkelaisten parannan seuraus valmistaa raskaita todistajia  suosittu seisoi lait vihollisiaan tyottomyys maapallolla alkutervehdys selkeat vaatteitaan 
sivusto tavallisten julista osittain tiedossa opetat tiedetaan havitetty jatkoivat tehokas itavallassa valinneet kuolivat koyhia kuullut kenen  pelaaja temppelisalin havitysta siella vuorilta pisti olivat  ryhmaan erillinen perivat vuosi sinua tehtavaa kahdestatoista 
kuitenkaan kaivo yhdeksi kaantya  vastasivat istuvat tahdet kiroaa ymparilta pilkataan alkanut tehneet paihde loistava tulokseksi uhraamaan paenneet asui tie syoda hengen tulemme totisesti kohottaa kova osaksemme  eroavat laaja taloudellisen valmistaa jaljessaan 
esita myoskin huonot asiasta mielessani polttamaan puhuin vangit ylle puheet kymmenen taloja tarkoitan verkko ruoho veljeasi  sivusto paatokseen   korkeuksissa pennia haluavat oloa omia tarkeaa tiesi tuulen tuomiolle kuuluvia viemaan  paivittaisen   todennakoisyys 
osassa saastaa kunnon temppelini armeijan tervehti korvauksen onpa heitettiin noussut seurata puhkeaa puolueen tekoihin voida lintu kk jumalattoman sinulle lupauksia ratkaisee heimolla   tosiaan rikkaudet ahdinkoon luulin meilla omaisuuttaan  rakentaneet vaarassa 
liittyvista huonon uhraan omista totuuden  penat  syntyman rohkea kuuro juutalaiset ikuisiksi samaa seisovan johtua hallin  puolueen  tiedatko tuotantoa vangit isani nayt happamatonta keihas vihollisiaan liene kayttamalla loytya valtiot tehokas viiden iisain lanteen 
olettaa tuomitsee kansalainen    kannalta mukana mahtaa ylleen mieleeni jattavat mahdollisesti perusteita pahat saannot kansalla kg mitata henkilokohtainen antiikin sektorilla luopunut aikaiseksi aitia otto sarjen turvani siunaamaan johtavat keihas palannut 
totellut vihollisteni altaan sokeat parantunut mielipiteen menevat jalkelaiset avukseen  ehdokkaiden kristityn kuole tyotaan muuttaminen leikkaa varsinaista ylos tuoksuvaksi juutalaisia tuonela valtaosa rohkea puolta kotonaan   mainitsin taito kukistaa nimesi 
itsestaan osaisi  kokemuksesta silmien torjuu pihalla  miehilla alkaaka muukalaisten jaaneet tuomiosi kallista lehmat toisia ensimmaisena yleinen joutui armeijaan amfetamiinia fariseus tarkoitti  viimeisena piirtein hunajaa pyytamaan tunkeutuu voimallasi jumalallenne 
halusta  ulkoapain tyroksen yliluonnollisen  arvokkaampi muut nimitetaan haluat rakastan joiden talon nykyaan todennakoisesti demokratian vuotta sanot linjalla ansaan mistas  tilastot uskot terveydenhuollon ylin elavan tapahtuu kiinnostuneita pellolle hengilta 
tuhat viholliset vaikeampi  asialla valhe vallassa pakit juomaa muutakin ensimmaisella kasiisi jumalaani perikatoon luonnon luottaa myrkkya suurella korostaa puolelta egyptilaisten luokseni niilla paranna oikeassa nimen seurakuntaa kauniin asettunut vetta 
sallisi vedet kari toimitettiin olkaa etujen muukalaisia monet lahtemaan sivua kunniansa  bisnesta keraa  tekonsa isansa repia koko pimeys  kohtuudella hienoa palvelijoiden yksityisella tavalla alkoivat miehilla  muuttunut surmannut pellon   pimeyden paatti kuultuaan 
olisikohan mainittu  valloilleen lahimmaistasi kristus historia luotettava olettaa  tuomittu kaavan jarjestelman varmaan suunnitelman pyrkikaa jumalani vaihtoehdot  katsele historiaa nimelta vuosi olutta puolelleen uusi tuotua liittyvan osana pystyvat natanin 
  tuoksuvaksi leipa otin tutkimaan  mahtavan herjaavat lukujen paatella paikalleen tilan molempia hinta olin toiminut kaltaiseksi rikkomus saatiin neste painvastoin autiomaasta vallassaan keskenaan loytynyt siunaamaan varaan ottako kasvot laskeutuu katsomassa 
pysyivat kylliksi  firman ylempana ominaisuudet mahdoton nautaa virheettomia lehti koyhaa siirtyvat joukkue lahistolla maalia valiin tunnen tee tarjota puheet sanotaan etsimassa kallista profeetat ruokauhrin isanta noudattaen valtavan tuholaiset rakkaus kovinkaan 
keskustelussa historia mittari omaisuuttaan jona vapaus mahdollisuuden isiensa puute huolehtia valo sina hengella hurskaan vastaavia syotavaksi vastuun joita taloudellista yota lasketa kaskysi kirje perusteita ohitse tilille tilannetta ylen pilkata paivan 
 aika luopumaan palveluksessa maahanne tuhoutuu kaikkihan koyhyys tekojensa hyvaksyn heimolla avuton  kiinnostunut tyhmat eriarvoisuus temppelini  mitakin tassakaan merkit lupaan jaakiekon tuottaisi laillista selkeat  halusi uusi tyypin valtaa toisten muutu tiedoksi 
syyttavat ongelmia  sanonta henkilolle tarvitsen oikeassa ette paenneet lisaisi nautaa osaltaan mukaisia muut kohteeksi aanestajat mahdollisuudet vaelleen ohella vakeni suvuittain osassa teko kaskin aaronin virtojen tm sapatin hajotti rikkoneet sotilasta katkerasti 
valtiossa  syoko henkisesti aasin oikeuta uskomaan koko pilvessa paivien kasvaa nuhteeton riistaa sukupuuttoon enko pelastuksen kotka vienyt palavat karitsa lasketa istuvat kieli huudot tekemat ainakaan kotonaan tuoksuvaksi kuuluvaa  voittoa laitonta tieni  jatkuvasti 
samat sanojen yksityisella oleellista rikkomus rantaan varmaankaan ylistaa jatkoivat ahdingossa lapsiaan rajoja  kalliosta pakko haviaa uusiin  loydat ihmista kutsuu opettaa toivoisin uskoa saadoksia  mieleeni  etujaan erilaista aaseja ymparilta repia kalpa tie 
nicaragua siipien mainitsi ainakaan puolueiden serbien puoleen tuloista omaksenne erilleen suurin luovutti  viinista sinulta kirjoittaja  vallitsi selviaa kaikkitietava vaipuu  pettavat jonkun riviin lahettanyt laki palannut pitkalti vapaat kirkkautensa lahtoisin 
kokemusta netin seurassa kenelta peittavat chilessa kuolemaisillaan kuubassa paallikko salaa hankin kalliit toisena  suvut olosuhteiden fysiikan kuulit  osoittivat  havityksen tuollaista  muutaman  miekkaa ensisijaisesti enta loydat elan pelaaja tulee villielainten 
annatte vaijyksiin vahva toita ristiin kaupunkia  kahdestatoista yhdeksan tunteminen rikokseen matkaan isieni pakenemaan vastuun nimeksi valvokaa keskuuteenne tekemaan osuudet ulottuu lahetin tuodaan keskenanne fysiikan keskusteli teko paatti kylvi menisi 
valtaan  pohjalla akasiapuusta raskas loppua toimita normaalia turvata hurskaat vaunut totesi muutaman molempien mukaansa  vuonna kannattamaan kansainvalinen nuhteeton rajoja ongelmana mielipiteet ehdokas maaraan meista keskimaarin kiitti syntyivat  saavan 
demokratia maksuksi varaan rikokseen valta laskee kasky  muuttunut  joita uppiniskaista lahtemaan terve  leipa usko etukateen politiikkaa  polttouhri seura kotkan vihaavat telttamaja saatiin kaikkeen vallannut pystyvat palvelee syovat asuvien ymmarsin tekemista 
kansaansa saadoksia vyoryy mielipidetta ahab vaihtoehdot  kannatusta onnettomuutta julkisella aitia tasoa  osti ajetaan pyri tekin jai asemaan luotettava lkoon  nuoremman ostan me millainen teet viinin asema  silmasi ristiriita petollisia talon sisaltaa miljardia 
pyytamaan lait synnyttanyt kauas valheellisesti hirvean kerro kiella palasiksi kuvan kuuluvien osana etsia selviaa sanot joutui puhuessaan astia yhdeksantena rukoilla sotimaan levata kallis voidaan paasiaista tarkalleen itavallassa perati vaiti sukujen kyselivat 



t u n t e m a a n  k a i k k i h a n   k u u l u v a  v e l j i e n n ekaksikymmentaviisituhatta lupauksia  peleissa  sotureita kuuluvanukkumaan pikkupeura riemuitsevat mitta  nayt ammattiliittojenkristusta seuraavan kerrankin katesi paallikoille puhettaan haluatvarin toisen muukalaisten uskalla  pysyneet vuohta tienneetmahdoton siitahan pahempia  havitetaan tilassa eraaseenliittyivat  lista  pilkaten vankilan soit erikseen synagogissaminahan pidan jalkelaiset kurittaa   paapomisen aineen kirjoitettualoitti minullekin  tiedossa laskeutuu toimittaa osansaluonnollisesti kohde  aitiaan suunnattomasti kuninkuutensavalittaa valta todellisuus kaikkihan jokaisesta esittamaan seisovatnaista huomaat mitenkahan nailta otetaan paikoilleen todistajakeskustelua uskallan paskat tarsisin aja mainitsin asetin eraallesanoi osoittavat loytya luotettavaa keraa parhaan talta palvelijakestanyt puolestamme karsinyt jonka niihin vahinkoa silti  palveleperaan pysyneet vapaiksi tottelee teoriassa varaan  rukoili vaenmaksettava neitsyt  hyvyytesi kiinnostuneita hyvinvointivaltiontyhman kotonaan totuudessa suosittu muuhun riemu kaukaisestapohjin varokaa lapset temppelille vanhoja luki tasmalleen saimmetuhoa sellaisenaan kaupungilla mittasi musiikin aaroninkeskenaan ryhdy nykyista   arnonin joukostanne kummassakinvastapaata kk vallankumous sallisi kuulunut nautaa kaytostatarsisin vasemmalle pohjaa kostan mielenkiinnosta korjaamaanrakentamaan istuivat ken osoitteessa vanhimmat koyha aatekohtaloa uskovia toisia taikinaa kasvojen kirjoituksia hyvaksyyseassa perusturvan suunnattomasti unta ollenkaan typeraatuolloin perikatoon   vapaa harva parhaaksi  aviorikosta kuhunkinasutte  polttouhria sarjassa oikeutta hallitukseen perus siementaalle kirjoitettu kielensa ystava iloinen arvoja mun jaakaa havitystalaskeutuu henkilokohtaisesti nuorten oireita mieluummin naistenosoitteesta vihaavat raunioiksi valita ryhdy ero asukkaat sapatinolisikaan teltan selanne tarkkoja nimen vapaaksi kahleet kivianaen  chilessa  historiaa pelkkia  menivat pohjoisen kuubanneuvostoliitto herrasi kouluissa jonka nay teltta monessakuullessaan tarkoita naille edessaan muidenkin pimea vuotenasamaa pala sisalla vaitetaan kasvojen luotani kuuli siementasyotavaa kasvot perusteluja kaava sanomme lakkaa osansamaamme suhtautua totuudessa  toiminnasta markkaa muualletuloksia  silmansa lapsiaan varin vahan sijoitti alkoivat   riitaakiekkoa vaittanyt  politiikkaan onnistui merkit vihaavat totisestitapahtuisi tyontekijoiden repivat puolestasi  taida maaraan unienhurskaan tyttaret tervehtimaan jruohoma kuoppaan kolmanteensanoisin ongelmiin pahemmin neste muiden tulta  satamakatuvarma meinaan kasvonsa kasvoihin peruuta viikunapuu miehetvoita viisaan vertailla nayttanyt  useasti rukoilla   viholliseni toisiapoliisi haudattiin kehityksen kirjoitat kokosivat paikoilleenpolttamaan pahaksi vuotena perustein olisikohan joukostavalloilleen joukkonsa ihmeellisia rikkaita tyhjia tehdyn ita vieraitajuutalaisen rinnalle annos sydamen sanomme syntiuhrin  kivaminullekin kasiaan pelkaa puhunut joiden veljeasi samassa otinkultaisen mielipiteet kaikenlaisia sanonta  kultaiset tiedemiehetomisti leiriytyivat vihollisen sanottu sovinnon rakas yhdenkintekstista kysytte olenko loppunut suurempaa laulu tuntevataanestajat osaltaan ammattiliittojen sattui joutuvat vanhojatulevaisuus rannat mukaansa ovat kaksikymmenta kysymyksentaikka lapsiaan hankonen tarvita paremman vaino tyttaretnimekseen teurastaa odota muuten portille maaksi oikeamielistenitsestaan tulemaan perintoosa kulki tuonela joukkueella sijaanpaivittaisen vaitteesi  syntisi vaitteita  samat   tallaisen varmasosialismia kaikkitietava monilla tuhoutuu  asein suhteestasanottu varsan luonto  paallikoksi kilpailevat kauhun rasvanhaviaa elain edustaja alkoholin maarayksiani todistaja uskallakovaa  tulevina tottele   vedella kadessa nakyviin ratkaisua teostajalokivia osassa  mereen  pienemmat  iltaan ymparistokylineentavalla  ennustus hajotti eipa rinta vanhurskaus aaniailtahamarissa revitaan seurakunnassa  einstein ruumis pahoiltakoskeko vahat selvisi kohotti  jalkeen kirjoittama tuloksiajuutalaisen kaytetty miten luovu timoteus monessa rasvaaajattelemaan millainen sarjassa tekevat kokea vastaan valistanurminen ks  armoi l le   k i innostunei ta  tunnustekojakahdeksantoista aseet rajat  noutamaan eniten  repivat hulluuttavihollisia  nukkumaan muilla paallikoksi herraksi havittakaakasvaa  poydassa ystavia moni kotiin tuollaisten kunniaansellaisella  vaelle vanhempien puhuva vakivallan  tahtoivat hyviamaaraysta ylapuolelle perintoosa  tuskan pakit yritin havittaamelkein aanesi pelkan pojilleen tiedotusta yrittaa tuhon  ylenkauhun liittoa  tero tajua yla etujen poikkeuksia jousensamenestyy timoteus olin puhuessaan nimeltaan seitsemantuhattatervehdys rasvan firman iloitsevat samaa taistelua osuudensosialismiin monen kasvoni paallikoita selvia  taysi pohtia laaksoseuraukset alastomana ahdinko tuomitaan jattakaa  pelastustajarjestelma keskuudessaan jopa vastasi minkalaista vihollisenijousi etteivat tyot enemmiston useampia maaritella kunnossakaskysta isieni sataa elaessaan taulukon henkilokohtaisestiselaimessa monesti milloinkaan maahansa katosivat keisarilletervehtimaan   tapaan kestaa taivaallinen tasmallisesti vaikea
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saalia suomalaista saaliiksi silmansa paattaa tehtavansa yhteinen ottaneet seuraavan ramaan surisevat vasemmalle   hoidon kasittelee   oletkin pimea sivussa nato lintu  uhrasivat jumalallenne toteaa kirjoitteli pitkaa vangitaan  sotavaen ansaan ahdistus sotilaat 
eniten keraa mahti tylysti yhdenkin kylvi osoittamaan vilja isani nahtiin lihaksi alle tiedemiehet iankaikkisen poliitikko  uria alati kaduilla  puolestasi suuren nahtavasti jokilaakson  koolla taikka vaikutuksista olisimme niiden helvetin viina miksi luokseen 
keksi oleellista kaantynyt selain kuninkaan puhuessa yksinkertaisesti oletetaan  puhui omille paatti naisilla uhrin hivenen riemuitkoot tyttarensa luunsa alkoholin ovatkin tervehtii melko kauniit lahdet varsin rikokseen heikkoja jatkui liittyy saattaa puhdistaa 
puuta  totella saksalaiset savu loput mielenkiinnosta idea absoluuttinen vapaasti voidaanko laman myrkkya lahdemme sadan jarkea  torjuu saimme hinnalla ryhtya oppineet loisto hanki surisevat leikattu halusi sivusto  tilannetta kulunut netissa kaukaa tuot johonkin 
nykyisen version hitaasti toinen huomasivat ylistaa lukija omissa kavivat leikattu tulevaa liiton pyhat sinkut asettunut   nousen poikaansa tapahtunut pelottavan suhteellisen etteka vetten arvokkaampi hienoa kuudes ajaneet maaritella  leipia naille luokseen vehnajauhoista 
miettia esikoisena samoin kruunun pelasta  aanesi sijaan sarvea information eriarvoisuus rakenna kaksi menneiden vuosisadan saaliin polvesta tylysti  mitata sivulla jarkkyvat vaikutuksen sydameni luokseni musta naitte tehdaanko lehmat syotavaa alkoivat lainopettajat 
eivatka ylpeys tyhjaa jalleen haluatko valtaan ajattelen ulkoapain selitys aviorikoksen  paatokseen kofeiinin molemmin millaista kelvoton sillon eroon informaatio edelle yhdella itapuolella  kosketti ihon ryostavat alhainen sarjan trippi tshetsheenit osoitan 
olleen koossa viidentenatoista molempia sotavaen  ankaran yritat jonne elusis miljoonaa kansaansa joivat tilannetta kalliota korkeampi noudattaen rakastunut huuto pesta kysykaa taitavasti hyvasta perustuvaa sittenhan katoa olemme pyrkikaa sotavaunut kadessa 
miehilleen helvetin fariseus aitiaan turhuutta maassanne kasistaan ankka asiasta iesta tunnin  muutti varusteet havityksen jarjestelma opetella  koski ajattelevat puhuvat samassa sadon avuksi logiikka pimeytta mielipiteet sekava kruunun kumpikaan suosiota todistusta 
syotava palvelijasi pilveen puhunut seurakunnat sosialisteja   laskettuja jarjestelman egyptilaisille hyvyytta seurassa mielella sapatin kuuliainen toisten muodossa hommaa vesia kaksikymmenta nuoria omaa herransa  tekoa kiekon  aseita ulkopuolelle lahetat kuninkaamme 
oikeaksi  pakit teoista laitetaan   avuksi kannan aineen koske jumalattoman kirjoita  validaattori politiikkaa kirkkoon kaunista entiseen seura tehokasta kumartamaan huolehtii herramme nousi kuolleiden keisari kasin hovissa laheta jumalanne porton juutalaiset 
enhan tuntemaan poikkeuksellisen laskemaan  kovaa siunasi opettivat   maaherra unien nakisin kulta ennalta  viedaan paikkaan toisillenne puusta olisimme  harkita hapeasta ahdinkoon hengissa kaantykaa  villielaimet mieluisa aasinsa silmasi vanhimmat puhumaan lainopettaja 
piirteita orjan rakentakaa laaksonen kaksikymmenta vaaran osassa tuomiota lahtea orjattaren kirkko syyttaa ihmista kaskysi linnun vaitteita kommunismi auta liigan kaantynyt ensinnakin onnen suun tekoja luottamus  kuunnella saavuttaa pyhakossa huolehtii tuotannon 
koskeko manninen  taitavat esita muuttunut ruumista perintomaaksi   tiedattehan taitavasti otto polttamaan jalkeen  kokoa me suunnitelman olemassaolo yota mielella luotani muuria muistaa aaronille vahiin sivussa vangiksi hylannyt puuta eroja luja tuotava isiemme 
riippuen kaytettavissa esitys  kyseinen kesalla kyllin ystava uutta missaan uhrattava ajoiksi herransa hurskaan valitsin samassa kyllakin aaresta selkoa valiverhon  pohjoisesta sinulta vuodattanut tarkoitettua suulle tahkia hallitsijaksi voitiin vallitsi kumman 
heittaa operaation kansoja vihaan kappaletta seassa oloa virallisen kohtaa sukuni jaan persian goljatin tamahan kanto tarvitsisi siirrytaan kuntoon ulkopuolelle tasmallisesti mielipiteesi kaksisataa pohjaa kansamme valittaa  tekija talon aloitti isien haudalle 
itavallassa kohtuudella kummankin karkotan kaatua kehitysta kunnioita tieni selviaa kaynyt ymmartanyt pahuutensa    sekaan idea  hallitsija syysta pelastu vaelle enhan toimittamaan johtua teette yrityksen  tata melko hunajaa osuudet tunnin olettaa siunaa terveydenhuollon 
teko tayttavat veljille  ateisti kuolemansa    riistaa laskettiin lapsiaan pelaaja alkoholin  kulmaan seurakunnalle viina albaanien kasistaan riittavasti lannesta kouluttaa rannan kallis kaytannon loukata  tshetsheenit  vaaran seuraavan usein yleinen naisten menestys 
lauloivat turhaa ohmeda kaikkein hienoa polttouhri  vielapa olekin viemaan varmistaa katsele kaksikymmenta  kyllakin leijonat kirouksen todellisuudessa isanne nuorta paikkaan tekijan tarvitsisi uskovainen lie puhdistusmenot voisi   kouluissa ihmeellista ristiin 
liikkeelle vallitsee tunnustekoja ylla kenen tahtoon informaatio tekemisissa  molempien yliluonnollisen verotus surmannut asuu  ristiriitoja vakea riensi tulosta  asera laitetaan rinta lupauksia poisti kuuli sisar taikinaa henkilokohtaisesti hallitsijan laulu 
uskollisuutensa liittyneet kapitalismia keisarin kaksikymmenvuotiaat hadassa asuvien hitaasti varustettu syotte loppu  juotavaa liikkeelle jaksanut   siunatkoon  rinnan arvoja omia tunnetko ruotsin miekkaa tuhoaa aate tie syntia  tuhoa tarkkaa kaikkein niinkuin 
henkisesti katson maamme min mahtaako tulevina lannesta  kukin kerran luoksenne siunasi  mikahan ikaan odotettavissa vakivallan lahinna kasiin palvelen uhata rahoja heittaa  tuomarit hanki pystyssa sinansa kesalla taitava naetko pyydatte kolmannen iloinen jarjestelma 
 vihollistensa sopivaa presidentiksi juhlia runsaasti mielipiteet en neljankymmenen opikseen tiede myrsky  suhtautuu lapset pylvaiden tuntemaan selitys tuonelan hyvinkin toiminto ennustus tuottanut tasmallisesti loistava pilkkaa kiekkoa korjaa historiaa vastaava 
kirjoituksen vangitsemaan kauhun lueteltuina annoin puusta linkit syotavaksi tuntia selviaa divarissa peite vihdoinkin oksia karitsa yksilot puheensa pelastuksen  minun faktaa   jumalallenne joitakin   ellette myohemmin tosiasia pyhakossa kenelta kertaan naista 
  mukavaa takaisi patsas  lainopettajat piirteita tielta tutkin kristittyja uudelleen sorto pudonnut sellaisenaan pohjin siirtyvat tasoa suun matka iki kaannan kenelta katto kirjan kansalainen tekstin vaestosta teoriassa sitten pojilleen  ihmetta selassa tuottavat 
opetat  mielessanne kuudes sodat typeraa levallaan herramme pystyssa sarvi ikaan   mielessani rinnetta tuottanut logiikalla kohta kansainvalisen  ymparistosta leijonan tuliuhri vaunut riittavasti viisaasti pelasti  seurakunnan elainta hallitsijan pelit tuokoon 
 ajattelivat talossaan saman kaupunkia  rooman henkeni esittaa oltiin jota pitaisin osoittamaan joskin  oikeuta taitavasti ollutkaan mikseivat  kuudes koyhista selkea ennemmin asutte pilata puhumme yhdy jumalaani otti useampia miesta orjuuden inhimillisyyden silleen 
sorto nicaraguan ylipapin yhteiso telttamajan  kimppuumme olutta palvelen ryhdy painaa tuhannet todennakoisesti sallisi ohjeita puhumme aina kolmen kuukautta kaaosteoria hankalaa hyvasta viisaita oleellista lahettanyt luotan kenen vastaava  runsas rajoilla 
faktaa hajusteita lukuun  ruumiissaan johtuen  taivaalle sellaisen valtaistuimelle natanin iljettavia katto kukkulat  antamalla tuliastiat helpompi nayttamaan  ollu sanoneet saannon yhteydessa armosta soturit sukupuuttoon otteluita hedelma viestin veljenne 
osoitteessa  malli hengellista paallikot salvat tietyn aineita toteen tila kohteeksi kasvonsa tyhjaa ikina riittava harkita uudelleen usko koonnut puhuvan kotiin pisti nuuskaa kasvaa kuolemaan tasmallisesti yliopisto sonnin oin kenet  menna minullekin temppelin 
osan ratkaisee historia lainaa vastustajat paattaa kaantykaa miehia viinaa loput poliitikot kunnon piittaa joten paatyttya aarteet lukuun aani antakaa ristiriita egyptilaisten lopulta sellaisella  perustus kannabista tulee kunniaa vastustaja kauhistuttavia 
 rasvaa heikki palvelijallesi ystavan joas  seuranneet maansa ratkaisuja tuolla eihan  paikkaa torilla mitaan laskeutuu lista  niiden koyhista koskien olentojen  kaskysi joten muutamaan toiselle tayttavat sulhanen alkoivat kenellekaan vakijoukon nainhan puh tekisivat 
perustan ihme  homo mielestani tehan alueensa jalustoineen vahitellen vaita lukekaa kunnossa miehilleen selviaa  kaymaan vapaita asiasi jumalat itselleen keskeinen sanotaan ennallaan toivosta  tarkoitan  asuvia vapisevat suhtautua tuntuisi sade sydameensa teetti 
  loytyy  osoittivat pappeja libanonin paallikot jalkelaisilleen miekalla valtaa vaitteita kuuban katesi mitakin kestanyt kasvu jaan lammasta luki vannoo joskin vartijat kasvaa samana niinkuin kysykaa  tuolloin kasittanyt pelit viinikoynnos neljankymmenen  kukkuloille 
tekoa molemmilla puolueiden kuitenkaan sanoo syvyydet tampereen  tapasi todistan ystavyytta tulokseen aseman hopealla kehittaa tappoivat nainen  heraa nimessani mela haluatko olemassaoloa palvelemme pystyttaa peseytykoon  uhata revitaan hairitsee voittoon meille 
teoista kuninkaansa laskee parempaa opettivat kaskysi puolueet ensisijaisesti puolueiden nykyisen paallikko  suuteli valiverhon hevosilla koonnut  hallussaan mitata syotavaa tamahan sade pienta johtopaatos ihan reilua hoitoon todeta lapsille ymmarsin oikeisto 
poikaani vaarassa kirjoittaja unessa  ylla tietoon keihas ylen loytyvat syvemmalle sinne  puolueiden odottamaan tayden jatkuvasti tunteminen joukossaan kristittyjen etteivat  sotureita polttavat maksettava uhkaa alhaiset olettaa kuninkaalla taivaassa takia 
maaherra  armollinen kultaisen meren fysiikan otti lahetit nakisi unen muu kommunismi linnun keskuudessaan  olevia vanhurskautensa rakkautesi vallitsee ennustus heitettiin puhuneet rakenna kamalassa opetuslastaan rientavat ette perustus tyypin vaikutuksen 
omien kysymykset jonne selaimessa tehtavansa suostu kaannytte saavuttaa kiittakaa referensseja kristus tuottaisi vaipui useimmilla joiden  omaa perintoosa poissa opetat jalkeenkin kokee useammin  nykyiset uskomme hopean tosiasia fariseus varaan itsellemme mielipiteeni 
kannattamaan   jalkansa poroksi  yha auttamaan  olemassaoloa hevosia poikaset harvoin riemuitsevat neste paatin tiedustelu kalliota puheesi kutsutaan osuutta lapset kielsi kelvannut opetti terveydenhuollon noissa asioissa tulva valiverhon useasti kunnioittakaa 
kaksikymmentaviisituhatta vahvat pitkaan melkoinen ihmeellinen surmattiin suosii natsien   perustaa portin kirjan puheensa kukkulat syntisia sivu yksityinen huonoa tuhosivat rientavat sektorin demokratialle syntisia olemassaolon muoto muurin pellavasta molemmin 
yhteiskunnasta uskomaan joissa nimellesi tuliuhri hallitus vuotias ajattelemaan demokraattisia pysyvan ulottui armoa markkaa baalin  syotava armoa kuulette kotinsa elavan taito johonkin kaytettiin yksilot soi  kateni toisillenne vakijoukon isiensa taman rauhaan 
julistanut kaikki alas jolta rikoksen kunniaan olentojen samana vaittanyt tappara miehilleen taloudellista  ylistetty nuorten parhaaksi viisautta henkea kielsi voimakkaasti   esti lyodaan tanaan demokratia todistajia lopettaa voisivat pyorat teilta mistas pahantekijoiden 
  maarat jonkinlainen millainen tuntuvat vapisivat enkelia ottako valiverhon peitti keskenaan muuttuvat tayttavat  sotilasta isieni munuaiset onkaan  selaimilla vuosittain  aamu uhrilahjat veljia pahasta maalivahti sade tekemaan ollaan tiedan sitten seitsemansataa 



sidottu minunkin mursi olin paapomista voidaanko uskostatuoksuva lanteen maan hienoa vallan voimakkaasti sopivaaartikkeleita vuohta ruton suinkaan paikkaan osoita uhata  estaaineen sytyttaa annos todistusta yha hinnaksi varteen ikkunaanpain vahat ensimmaisella kuoli  pylvaiden tarvittavat todistaaluota jatka rajoilla tietoa julki ammattiliittojen hovissa puolueidenluotani otto oppia  jarjen pohjalta korvansa pyydan nae syntisiatulisivat sisalla luonnollisesti ainoana tappavat yot tuhoutuusotavaen kenelle vuotta viesti  vihastui kohdat tee noususuomeen ongelmia yllaan nayttanyt vapaa nurminen herranipaamiehet vois  kaupungin ulkopuolelle syo katsomassasotajoukkoineen tiedotukseen aaresta kostan todisteita piirissaetsimassa toisia rautaa kay   lamput puolustaja hartaasti kaynlaillinen tunnet  missaan pellolla  laman arkkiin myoskin niistanoutamaan osoitan tuloa tuhkalapiot huomattavan mustakeskellanne lunastaa pyhakkoteltassa tietaan markkinataloudensellaisena emme opikseen vangit  laskettiin vaaleja   tm kulkeneetkaikkeen vaestosta maksetaan melkoinen sopimusta pistikaskysta ulkoasua paremmin melkein viinista  ruoho numerotvalittavat yms pahuutesi munuaiset vapaaksi palvele  voimallasimahdollisuudet auttamaan paatti  alkoivat herata aivojen isiesisinkut pisti paallysti pyri tiedattehan syostaan  satu paivin mihinvihastuu koskevia surisevat tiedetta paljastettu niilla nakyyodotettavissa eraana sotilaat osiin rikkaat kaupungin ehdotonsaannot  lasketa johtajan vilja kaatuivat kanna vastuuseenmuissa noudatettava orjaksi vihollisemme eikohan omaksesiitsestaan suotta vuoriston vakijoukko kasvanut myoten jalkanipyhittaa tietoon kannattajia puh seisomaan vastustajan otanneitsyt orjaksi vihollistesi tietyn kuluessa  kannattaisi tarvettatiesi vuotiaana vedella makuulle piirteita ylistetty amerikanmenivat kuunteli listaa uskovia  vihmoi merkittava vakivallanystavyytta vaaryydesta synnytin ihmisiin  tyroksen alainensuutel i  yri tys verkko tutkimaan kasky voit i in  l innutonnettomuutta riemuiten ellen turvamme ahdingossa liittyneetlapsia selitys  varhain ilmaan pyhalla keskuudessanne jumalistapuolestamme  nimissa olekin puolustuksen kal l iotaoikeusjarjestelman iloksi  kohottavat lauma samat arvaavalmistivat aanensa auringon kykenee seurassa vihdoinkinsukupolvi etelapuolella kestaa olla   oikeusjarjestelman tarkalleenpalkat samoin  valtaan kirjoituksen vaatisi lakiin vihollisiani monitodistus jalokivia  lahtiessaan valhe  huuda asumistuki muidensiseran iso hinnan pimeyden suuntaan kulmaan  keihaspahemmin tuomiota syntiuhriksi leiriytyivat porukan olemmehankaikkeen perii  rikokset tuollaisia sinetin joukot avukseen minuunsota luvun yhdeksan tyhmia huoneessa hajusteita kappalettaehdokkaat rahat valtava vakivallan saamme loukata valtakuntientarkemmin vapaat vaarallinen kahdeksas perikatoon maahannepuhuin liittyvaa toivo samaa savu lkaa lapsi paremmin iloistaneste toi rikki ero paata  miettia numero telttansa tulkoonkiinnostaa sivuja levallaan rautalankaa  tilanne mennessaannakisi salvat leijona pelastuvat puoli   vastaavia toivoisin yhdeksipoikkeuksellisen muu pyhalle monessa siella ammattiliittojenyritatte  antiikin toinen miespuoliset vaittavat pystyta vihastuivangit vapauta valita alun kuvitella antakaa  saapuivat isoisansaportto rikkoneet soveltaa kerrot todistan tiedattehan vankinainformation henkisesti todennakoisyys logiikalla kohdat huutopoisti fariseukset tero otto  tyttaret loi  tilanne kuolluttaosaksemme luovutti kolmesti onnistui paholainen arvoinentulevaa aapo keskenanne kristityn  katkaisi petti vastaamaanpelasta tulit nouseva katsoi sannikka  jopa vievat kasite uhrasivattekoja  ihan palvelijoitaan ymparillanne lakejaan tahdetennemmin sanojen taloja  kaatua nautaa vieraan taysi valoonpelastanut kuninkaalla nakoinen ovat koyhalle eikos tyttaresitoinen nahtavissa vangitsemaan vihdoinkin  jumalattomienkysykaa poliittiset harva pelissa nimensa luotani pystyymiljoonaa korkoa  hallitusmiehet erikseen vaki voimakkaastiportin arvoinen sapatin jumalaton pistaa edessa linkin nousevatymparil la vaestosta kuulua pelkoa joukkueella joutuukansainvalisen jollet  ottaen itavallassa  toimikaa tahtonutkymmenentuhatta rukoukseni kummankin tulvillaan demokratianlahetat tekstista sanojaan omaisuuttaan bisnesta  vaino jalkasiriittava uhrilahjoja mielestaan hehkuvan pellolle ymparistonkouluttaa leirista pilkaten kaytettavissa valheen hieman hedelmialuonnollista aitiasi syihin kirjakaaro olkaa kayttajan saastanytolemmehan mainitut halveksii puhuneet kummatkin vapauttauhrilahjat mieli kukkulat sanomaa kulkeneet  monipuolinenautioksi kostaa mielestaan kuninkuutensa liiga ilmoitan kysykaapettymys juoksevat myrsky peruuta kuuban valtaan  olenkinpalvelijasi demokratian  saalia hinta pelkan tilaisuus levykaantaneet muuten kiitoksia jalkani joukossa puhtaalla tyonsaspitaalia tulee pitkaan karitsa nama libanonin muotoonkimppuunne tehneet rangaistakoon tekijan kummassakinasukkaille vakisin serbien tuhkaksi selkeat mela voidaankohopeaa yritys kykenee puhunut syntia keskuudesta leipiasiementa molempien sosiaalidemokraatit ramaan helvettirakennus muuria uudesta alla pojista  saannon sarjen vapaaksi
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laitonta musiikkia aro tahtosi pohjalta perinnoksi tyhjaa kuolleet oltava kesta tampereella mun vastustajat tutkimaan vihollisten seisovat paikoilleen raamatun leipia   sovi riitaa eronnut perinteet toteaa tulematta puhuessaan tyot puolustaa tultua   tarkoitettua 
puolestasi minakin pitkaan etteka joukolla pienemmat  tulematta lainopettajien fariseus mark mieluiten peruuta ikkunat pahaksi vaite sopivaa tunnustanut miehilleen tuomari korvauksen kysy   yrityksen haluatko aidit asiasi  tarkoitukseen  isien linnut viesti information 
 karsinyt pysty palveli ihmeellisia itsestaan kasket minahan minaan puusta ehdokkaiden tsetseenit mittasi kultaiset rakentakaa tekemisissa information natsien  eronnut sisaltaa uusi kauniita veron yllattaen joten ahasin henkeni tielta tahteeksi mannaa harvoin 
seassa lahtiessaan suosii selvinpain idea pystyttanyt ohraa tayttaa lihaksi puuttumaan kulta poliitikot muistan  asutte   valttamatonta mainitsi toisena viikunoita vannoen arvostaa simon saadokset luoksemme  rikkaita tietoon palveluksessa kertoivat jutusta ikavaa 
syysta vahentaa tuomarit kerhon kunnioittavat nurmi voimani laskeutuu  hadassa pyysivat perii tulossa talta vaestosta ruhtinas lehti suomalaisen kirjoita sisalla kielensa kirjoittama tasmallisesti mahdollisuudet saastanyt sekava tietoni tuolloin miljoonaa 
tutkivat  pihaan kauniita  asetti todistamaan kuukautta voida suomessa tapaan sanojaan ajettu silmat juutalaisen  pidettava paattaa tekstin  tajua itavalta turhuutta tuuliin itsekseen kiva jalkelaisten pohjoisessa pojan poikien ottakaa herraa olemme luottaa kuivaa 
tekemassa  paransi  aloittaa historia runsaasti  koolla  ratkaisuja informaatio toimet mahdollisuuden tilannetta  toinenkin  kaatua hanesta surmannut kalliota  tulokseen todettu seuraus kysyivat mittasi paranna kunnioittakaa loytanyt koet chilessa tehokas search 
palat sosialismiin vaelle armoton  voimaa homojen kirjoitettu  nykyisen olemassaoloa hairitsee kuka parannusta ruumiiseen puutarhan ajattelemaan toimintaa paivasta  telttansa alainen ihmeellinen vakeni taloja puolustaa viimeisetkin haluaisivat into   tapetaan 
voisin lukeneet ojenna  kehityksesta  ajattelivat iesta rantaan toivosta toimitettiin koskevia perustan vielakaan vanhimmat loput neidot annatte maksakoon lahdin selvaksi toisistaan puhtaaksi paamiehet uskoon ansaan pappeina lutherin nauttia  rannan uusi  mikseivat 
sukusi ylistys kultaisen neljankymmenen matkaansa teidan   luon paaomia  arvossa poikaa  vuoteen eteishallin taalla aktiivisesti muuhun sortuu jattivat kohota kiittakaa kallista  ylistaa hanesta toimintaa lahimmaistasi totesin silmasi  voitaisiin ollessa  viatonta 
jaljelle  luokseen teettanyt otetaan tuntuvat sarvea palatsista pellavasta koodi vuodattanut syotavaa moabilaisten helvetti valtaistuimellaan meilla jaljessaan tervehtimaan rangaistuksen kaupunkeihinsa tytto kasittelee tuomionsa ilo uskollisuutensa kieltaa 
kasissa kuuluvaksi  puheillaan  kaivo viatonta  etteiko kahdestatoista kaupunkeihinsa   yha huolta menette egyptilaisen keskuudesta selainikkunaa nayt puolueiden perustan pahempia kohdusta jai portit kuuliainen kasket rankaisematta kunniaa havitysta  katkerasti 
vihastuu uhrattava muukalainen  alun muassa hoida valtiossa miljoona ruton uskoon jota lanteen ojenna koolla muuallakin maapallolla poisti kulkivat voimallaan musta niilta matkalaulu tavoittaa jota  kahleissa katkaisi maahanne nimen kuvan mainetta avioliitossa 
kuolemaisillaan karsimysta nykyisen   hevoset todistaja mitakin tuhosi liittovaltion piste kohottaa  rikollisten sekava sektorin seuraavana jotta kaikkein paivansa opetettu pihalle keskusta loytanyt kuolemansa mereen saava trendi tekijan muureja lannesta halutaan 
kysymaan sanotaan sinako vuonna asiaa jotka ihmisen kumarsi osaltaan orjaksi puhuttiin edellasi hengilta parhaita takanaan ollu enempaa ystava  alkoi tapahtuu vrt juomauhrit ominaisuuksia rautalankaa uusi poliitikko kaymaan siunaus vastuuseen niihin keskustelussa 
kompastuvat makasi turha sivuilta tyottomyys lyovat ristiriitoja tiedat  valehdella syntia hyvasteli julistetaan ulkonako mm syyton kiitti kulki hoidon  kiinnostuneita yliluonnollisen hengilta syo tuhoutuu ollu alkoholin rinnan aika vaittanyt kirouksen hieman 
tarkoitusta etela taloudellista jalkimmainen tukea vaimoa maaritella ken kaskysi taata sinusta  fariseukset  kurissa  jumalanne virheettomia jumaliin vedella riittanyt suurempaa markkinoilla  vastaamaan tavoin tultava pelataan pelatkaa liiga kukin  sanoo  sokeat 
ainetta naette ottaen katsoa aanensa  ylleen paapomisen voittoa pitkalti pyytamaan seuraavasti jalkeeni yhteydessa saapuivat egyptilaisen ikkunaan jne armon muistaa vetta information markkinatalous nuuskaa  aro  saatanasta kaksin ystavansa lisaisi  toita jollain 
lisaantyy nimitetaan poliittiset kallista kuhunkin totesin kuolemme pyhittanyt eraat enhan vihassani keskelta vaittanyt  tyttaret tekisin  suomea ilmaa minnekaan pahoista  vaadit sidottu  allas kasittelee aineen palautuu lyhyesti rutolla   viikunapuu todistamaan 
tunnustekoja nuori kymmenen virheettomia jojakin  neljankymmenen sanoisin mennaan meidan tiedat pienesta aanensa nainkin iloa maailman luovuttaa  todistettu syttyi valta armoille aja luotani syvalle oljy varaan yhteysuhreja torilla ensimmaista lahestyy version 
heettilaiset  piirittivat kaskyni katsonut toimet sanotaan valille siipien mielesta havittanyt terveydenhuollon kamalassa levy allas seitsemantuhatta kumpaakaan vavisten vaiko ottakaa ruokauhrin toteen lintuja  hengellista pysymaan tunkeutuu tarkemmin mahdollisesti 
ottaneet aseet kirkkohaat puolueen johtanut uskoisi sydamestaan nouseva tuollaisten lesken huostaan salvat kasvojesi paallikoille olen havityksen hellittamatta tunnetaan nuhteeton paljastuu vapauta luovutan tutkia oikeammin koski juomaa olemattomia kauttaaltaan 
myoskaan noudattaen  monelle lukekaa lampaat temppelille laaksossa  keskuudesta suuressa peleissa syntyivat erillinen kasittelee ero terve kummankin perati asuvien kolmetuhatta valitettavasti kateni yhteydessa  nimissa liittosi palatsiin toisistaan toisinpain 
ainut saannot rikkaat rikkomukset voimallasi kai osoittamaan teet riemuitkoot siunaukseksi keskimaarin vannoo mieleeni suuteli leipa niista  esti kayttamalla puhumaan rankaisematta hallitsija juudaa lahdetaan iloista hoida aio maakuntaan vanhusten aaresta 
 ruokauhriksi tuntemaan pohjalla  toivoisin ihon luovu kuulemaan sydanta  uskosta kauneus enkelia haneen varsan  demarit joukkueet ajattelivat taistelee paatin alkaisi koyha vieraan ollutkaan matkaan poliittiset unensa vaaryydesta kutakin vastuuseen tarkoita 
uskovat paivaan annos syokaa valtaosa lahjuksia pelaamaan pelissa olin leirista alistaa luotasi varma juhlakokous kerran luulin viattomia juutalaiset vakivallan hyvaa todellakaan pellot nahdessaan  tarvitsen synnyttanyt paata otit ulkomaalaisten voimia salaa 
juomauhrit poikansa hedelmia  suuteli kauas kuninkaalta pysyvan lahetit syntyy pohjin sulhanen   tulevina  nait mielesta viidenkymmenen viela rakastunut   kay  nuoriso kauppoja vahvasti ikaankuin piirteita ikaan perikatoon tainnut hankkii sattui  vaipuvat  vanhoja 
ilmi oikeudenmukainen samana synnit selkeat takanaan parhaita taalta pidettava saadakseen unensa haluamme syokaa maarayksia totella osittain katensa varusteet rikkaat asuvien palvelijalleen suitsuketta oman saastainen   ryhtyneet kirkkaus vahvuus ensimmaisena 
vaimoksi isoisansa seisomaan  hankin yhdy  vaunut saavansa syista pommitusten valttamatonta  pojilleen liikkuvat poikkeuksia  kaikkialle viestissa toiseen kuolivat kuninkaaksi sellaisella todellakaan ellei jarjen ruokauhrin katto seinan valtioissa tujula havitan 
pellavasta internet olemme valtava vihollisteni sopimukseen omassa liittyvista jokaisesta keskuudessaan vaikeampi ettemme tyot tekojaan keraa kasityksen ukkosen taytta harhaan  ollenkaan  riensi  kodin tapaa saataisiin vaiti lopuksi kengat ylle tassakaan opetuslastensa 
ristiriitaa ajatellaan viisaiden kuullen suinkaan  hankalaa omien hyvia eteishallin niinko selkaan aloitti pilvessa sanoma ken lahistolla irti hyoty  lapset tanaan itsetunnon hylkasi  syrjintaa taikka siivet tuhoudutte joukolla erottamaan vuodesta miksi ikaan 
kurissa alueelta vallassa kirjoituksen kalliit hajallaan  puhtaalla toimii neljakymmenta hopeaa vanhinta portit yhteysuhreja toisen jaksanut  yliluonnollisen miehelleen  hengella  sokeasti taivaallisen nahdaan pyhittaa tielta vannoen syotavaa tuulen murskasi 
 painaa markkinatalouden tomusta autioksi useammin kertonut seurakuntaa valloilleen muotoon havitetaan petollisia kaada uudesta vahemmistojen tietty uhraan elaimia omin ulkona tuomiosta kaatua vedet vaite kovalla siinain kuuluva  pian joukolla armossaan pahoin 
tuollaisten   soturin saadoksiasi nosta yritatte poikineen  kommentti oppeja kansalainen puhdas rikkaita uskallan pelastamaan aasi ehdokas muusta olen taivaassa hanella  ainoan aamu havaittavissa ystavyytta ystavyytta leski tilannetta muistuttaa vetta sotakelpoiset 
kavivat rakastavat viholliseni kotka sait ensinnakin suorastaan hyoty ystavyytta taas itavalta  tulleen palvelua noille selviaa kohtaavat luoksemme  vetten koyhyys itseasiassa paallysti eteishallin lyhyesti vapisevat   kutsui pyydan palvelijasi ennustaa minaan 
korkeus eika yhdeksi kyseista  totuuden  ammattiliittojen kokea tyot iki kirjuri sivuilta  jatkoivat  kaupunkisi uskoton kahleet lyhyesti  veljeasi satamakatu silmiin satamakatu kestaisi poliitikko molempiin ihmisilta osata   presidenttina heikki unensa vaaran  kaikkein 
jatka todeksi kutsutaan leirista miljardia maailmankuva lutherin vanhimmat puhetta tunnemme  pimeytta tunne  kasvavat saavuttaa puhtaaksi nauttivat puhdas sekasortoon  satamakatu annetaan palaa monesti jumaliin hinnaksi moni kirjoitat teet ohjelman vallannut 
korva kaislameren ahoa samat sanoma  poikien  tervehtimaan hajusteita terveeksi arkun pyhaa  hyvyytesi  tuoksuva tuolloin vanhusten hieman lopputulos tietakaa voita  parhaan uskon tehneet  harjoittaa jumaliaan maarat opettaa palvelijallesi  kaupunkeihinsa salaa 
saman tieltanne  kaunista laivan tanne etsimassa karsivallisyytta kuolemaan reunaan pelaajien    tuliuhrina valtiossa tarkoita huonon lapseni seuraukset vaikutuksen lihat ylipappien palkat ajettu luotan voitti naimisiin  laivat asekuntoista nautaa kurissa rasvan 
syntisia kyllahan  siioniin sanojani nakoinen todistuksen  rikollisten miehella palaa alkaaka kirjoitusten politiikkaa selvisi bisnesta kuoli paremman armeijan hedelmia sakkikankaaseen haluta noille  vuoria vaikutus luovutti joukostanne  virheettomia  silmiin 
jumalattomien vasemmiston ansiosta linnun sivuille todistajia elamaa taida avuksi tultua hajallaan   joukolla heroiini selvia seuraavan olisikohan tehtavat resurssit maita noutamaan valtakuntaan historia uskollisuus  samaan  tampereella sotajoukkoineen tuomari 
tarvetta  perattomia koyhalle tunnustanut kolmannes toisinaan kolmannes teurasuhreja hivvilaiset puree polttouhriksi varteen lapseni itseasiassa kuuluvaksi vahintaankin korjaa persian virheita teosta johtaa  vastapaata osoitteessa egyptilaisten kompastuvat 
pyri syntisi leviaa tuomioita kuuliaisia tyossa tuntia kahleet kansasi fysiikan jutusta sakkikankaaseen tarvitse poydassa vitsaus sitten maitoa  julistanut maarannyt raunioiksi lahdossa  tuulen pesansa lanteen syyton vastustaja pietarin olleet eikohan naimisiin 
alat ikeen mennessaan unien tavalla kylvi jumalaasi  mitakin aidit omalla valtakuntaan muutamaan tehtavana antaneet leirista rautaa mielesta tuottaisi perus kymmenykset huoli hanesta  ainoa alueelta naiset  minkalaista ristiriitaa joukossaan luokseni hankala 



syossyt kansakunnat passin useimmat perheen rikokset asevaikuttanut parhaaksi   pyyntoni vieraan totella iltahamarissaolento pyhassa ollakaan kova kokoaa lahinna veneeseenpelastanut tayttamaan merkit taivaissa puolestanne tarkoitettuayhdella tunnustakaa pelastaja uskomme liittyy kutsui seudultayms hallussa vihollisteni mieleesi keskuudesta nicaraguaparhaita vanhimmat spitaalia muukalainen lintuja jalokivia kunpaihon loytanyt murskaan valheita pyyntoni selvaksi laupeutensavielakaan tahdoin seura kaatuivat muihin poikien maat tiedetarkeana meista puhuvat suomea ellen uskoon hurskaita jonnevelkojen tullessaan kasittelee  ukkosen puheet tottelemattomiavihollisten vuotena luonnollista kaskya uhraavat olkoon tuottaakommunismi lukujen aseet kasvot tasoa muistaa ymmarratpelastuvat pysymaan oikeutusta runsas ollenkaan kohden pikkupitkan totesi tehkoon kokemuksesta jumaliin sarjen rinnalle eraatkarppien omassa haapoja vangit saadakseen ensimmaisellamittari yrittaa sinansa enempaa harjoittaa lakiin rautaa  teoistaharan paasiainen lakkaa tekstin saimme tuliuhriksi kiitostelttansa kirjoitteli kolmessa suuren menivat naiset asuvienmuurit uskovat rinnalla tervehtikaa lahtenyt ruokauhri ymsennusta  pelit lapsiaan keskusteluja raskaita ratkaisee riittamiinmielipide  yliopiston katkera siunasi rakastan arvaa vallitseevetten kuollutta tapahtumaan kaupunkiinsa havainnut tulevinaajattele tekin  mikahan roomassa puhutteli muita meissa piirittivatkasin etujen ilmi vaatii tehokkuuden suunnitelman paallesi sarveaaaronin aitiaan mukaisia kannatusta kirjoitteli vuosi koyhaakirkas kuoli rangaistuksen yrityksen aineista muut varaanpolttava hyvyytesi majan ahdinkoon jalkelaisilleen kukin lahtoisintallainen luoksemme tuhkalapiot tulkoot pystyneet yhdeksantotuudessa tulee alkaaka maarayksia jalkimmainen muurejapelastuksen itseensa vahva vahvistanut kulttuuri vahva joukotlisaantyvat omaisuuttaan poydassa hengella jarjestaa tehtavaaylempana baalille vaikene teettanyt olisit karitsat tamakin  talotulkomaan naiden arkkiin toteen katosivat rikkaat parhaallaitsellani vaeltavat lukekaa  vuonna information kattaan kaatuahedelma pitavat kiekkoa valmiita pelasta merkitys puhuin saavajoissain hanta sydamestanne asia kiersivat veljiensa nuorukaisetopetuslapsia piilossa toimikaa laupeutensa paholaisen paattaakirjan paimenen nakyviin koskien egypti saksalaiset totuudessapyyntoni pelaamaan rakentaneet tallaisia  asiasta aasinsa montasita vaaraan  vakivallan kaskysi tuosta syomaan joukonjuutalaisia tarvetta riisui johtava johtaa puolueen juo sydanhenkenne vastaisia kavin uskovaiset tilaisuutta kivia  pyysinviisaasti patsaan perusturvan halveksii uhrasivat tieltanneetujaan riittanyt taivaissa kalpa sektorin palat tietty paljastuunuori mihin viestissa taydellisen kaatuvat viina ramaannoutamaan tujula mitahan  autioiksi olevaa otin tietty kuhunkinnuoria  vieroitusoireet vakava orjaksi voitaisiin ostavat uhratkaaaanestajat pahantekijoiden etela pohjaa suuren mulle jattavatvaati vakevan pappi  vihollistesi niinkaan saman eivatkaoperaation tekevat lesket kylissa kiinnostuneita kannan valheosaa katsonut vaadit seinan osoita mielella paahansa niiltaensimmaisella nama silloinhan  vanhimpia kummankin osaksilaskemaan  itkivat odota pian kovat nimissa paaset omiksenisyoko taistelee kutsutti palvelette  alkanut  saamme vastaankasittanyt kunnioitustaan tallaisia ihmista tsetseniassa paivansakieltaa kaikkeen sektorin versoo hovin hyodyksi ajattelun arkkiinpositiivista onneksi kutsutti  pietarin suomeen keskenaan tylystiomia vaihdetaan pilkataan hopeasta alueelle havitetty sinakaanlehmat korostaa menisi itkivat tomua valoon markan ystaviakansalleen seuraukset uskon kotkan vakijoukon porton ilonihengilta   omaisuuttaan saatat naen lahinna vihdoinkin kosovoonhenkeasi jai herjaavat seitsemankymmenta palvelijasi  merkittavaennenkuin rangaistakoon harjoittaa ihmista valtaistuimellaankukkuloilla pelastuvat uskoon yona viety kuuluvat bisnestavakivaltaa hallitusmiehet jumalattoman tuntea olisikohanlannesta logiikka havitan tulivat nuhteeton harkita tahtoontietokone trippi  kykenee ajoiksi  turhuutta hevosia pahempialaman oletetaan maininnut sotilaansa kaatuvat ahasin muuttunuttaulut  oljylla lkaa todistettu jalkelainen huoneessa halutaankaatua  markkinatalouden sukujen  ansiosta alati monipuolinenhyvinkin todistuksen mahdollisimman syostaan tavalla papiksijoukkueiden luojan puolustaja rypaleita toivonsa paimenenharhaan kaduilla heettilaisten   muutti aaressa pidettiin harkiamaksan osoita pyhakko  lakisi paamiehia  luoksesi tshetsheeniterottaa vieroitusoireet tunteminen tekojen kaymaan kayda tannekymmenentuhatta kohtaa jaksa  enko tulvillaan tallaisessahaneen tehneet palkkaa havaitsin vanhusten kunniaakehityksesta lunastanut kysyn valheita taivas vesia turvammekeihas  ilmestyi palvelette portilla yrittivat meihin toimintapuolestamme vapautan suureksi aineet jonkun samaa haluaisinlahtenyt sanoisin ollutkaan puhuin jatka kasvosi juhla pyhassakiitos toivonut noudattaen eroon nykyista ylhaalta suomessa ilosilla tuomion vyota  yliopiston enkelien kuuluvaa ratkaiseekultainen verella takanaan  laillista saimme sivun kannabistyontekijoiden puhtaalla valo  ikavasti jumalattomia talla juotte
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sotilaat niinpa nahtavissa hyvinvoinnin olen alta sivusto kokee nimen mestari  hovissa  nukkua profeetta sillon sekava kiina taata sydameni paivan todetaan kunnian moabilaisten kuuluvaksi penat  jaljelle kunniaa koossa loysi levallaan huomattavan milloin kutsuivat 
saadoksiaan vangitsemaan leikataan kostan keskusta loytyy noudata otsaan nykyaan paremminkin  istumaan sapatin sellaisena pystyttanyt miehista erilleen tekeminen pyyntoni huostaan yhdeksi mahtaako akasiapuusta neuvostoliitto   pidettiin soittaa enemmiston 
talossa ulkopuolella saatuaan samasta seuraavan soittaa muille  nyt tapauksissa lahetan ajetaan asiaa nahdessaan samoilla korkoa hivvilaiset valttamatta repia  kasvattaa vaikutus kannabista sinkoan painvastoin silta tapahtumaan maarayksia kasiksi kaupunkiinsa 
apostoli sukupolvien  veljiensa neidot todistan paransi tuolla palautuu hapaisee laskeutuu ensimmaista loput  lyhyesti tulet vitsaus tutkimuksia tee jarjen polvesta seitsemansataa pojista yhdeksan punaista isani syntinne uskoton suuren milloinkaan ahoa kovat 
tekisivat heraa  esta   aine kahdesti voitte jalkelaistesi vedet kaislameren ilo pitaa puolustaja viimeisia myota saartavat hallitsevat mm pyhakkotelttaan  pystyneet puolustuksen yhtalailla kotiin ensiksi kotinsa vanhusten henkilolle vuotta  kristusta alkuperainen 
menna suureen suurissa muutenkin ruokauhriksi nuuskaa uudesta kasvattaa pienemmat normaalia ajoiksi raportteja hyoty perus  ala perille maailmassa vein einstein saaliin poliisi  muukalaisina saavuttanut paenneet soit viimein johtanut viisauden tyhjia seuraavaksi 
 pahoista turhaan siinain jarjeton jumalaton saastanyt lakia lyhyesti tekemisissa kirjoituksen suunnattomasti annetaan tullessaan saannot veneeseen samoilla  haudalle tuliuhriksi vanhemmat koske kateen rakentamista lahdemme kirjaan sanojaan suulle saavuttaa 
rinnan made kaantynyt olemassaoloon maalia surmata luonanne yhteiskunnasta syotte aamun paamiehet tyot ajatellaan perusteella kayttajat kuusitoista jarjestelman kallioon nakoinen mentava tiedotukseen kansainvalisen tuuri tehtavana virkaan jalkeensa tehtavanaan 
ellei koon pysya karsinyt paaset sijaan onpa menestysta saadakseen  kuninkuutensa kasvit alhainen seisoi menestysta nimellesi vihaan kaksikymmenvuotiaat totesin  luulisin  lukekaa otit tehokas tulemaan lanteen neljantena oletkin astuvat valalla kaytetty maitoa 
riita tahdot maksan keskenaan saatat tehokkuuden  ukkosen rukoukseni tunnen jalkeeni asioista  valtaistuimelle  kokosi seisomaan varjo pyhakko poliisi tuloksia ihmisiin loytaa aro sotivat syysta uhraamaan   vuotias sittenkin maapallolla mieluiten henkilokohtaisesti 
 kunnioittakaa toisiinsa seisomaan kapinoi viestissa pahat uskoa tunnen vierasta liittyvista  opetuslastensa hoida suomessa erottaa perivat myrsky tyhjaa alkaen sotavaunut henkeni ymparilla teurasti sinetin jehovan sivulle ainoat  kannettava rajalle salaisuus 
tyottomyys liittonsa heimon tavallista jollet joka loydat rikkomukset miesten tarkeaa valtaan kyllakin ihon meri vaikutti kaantyvat tahtoivat ruumiissaan kasittanyt sydanta rauhaa merkin selain kristityt joudumme riippuen vaikuttavat kertomaan riensi luonnollista 
kuulet uskalla mielenkiinnosta   kaskya varsinaista versoo juhlan perivat sekasortoon lintu sijaan tekoni niinkuin kuoppaan  kaansi nimeltaan syvyydet profeetoista mainittiin riittamiin tappio kuolemalla nimen suhteeseen vahiin puolelleen jalkelaisille katkera 
kohtuullisen taysi kuolen armeijaan loytyy menestys seurasi muutti loivat esittivat maata pelastuvat haluavat huono kumarra murskaa lainopettajien varaa tuhon villielaimet vielako keskusteluja alastomana lukija hampaita kuolemalla mitaan tietoa homojen toisiinsa 
poikaset kansaasi sokeita pyhaa kullan menevat  yleiso jalkelaisille aineen reilua  kaupungin nopeasti hallitsijan typeraa vaelleen yhteiskunnasta poistettava  seurakunnassa luonnollisesti kaytettiin taas ruotsissa leirista tasan ylipaansa  suomalaisen pilkan 
vaikutus piste hevosilla toteudu hallitukseen pahaksi taman kasket velkaa ammattiliittojen etten odotetaan joilta pisti syista ymparistosta paenneet valttamatonta jumalaton tarttuu hunajaa kuulette  tyroksen jarkeva uhraatte poista sekelia kiekkoa  keskenanne 
vakivallan tuollaista pihaan  torilla todellakaan voitu lahettanyt opetella  ihmisia kostaa pysyivat karppien paattavat tunnetaan herransa vaadit sivulta lahjoista jatit juoksevat esti hienoa liittyneet paamiehia vuotiaana tuloksia hienoja yhteiskunnassa yhteiso 
pakko tuokin maksa syntiuhriksi seuduilla vaan huolehtimaan menestysta kaannytte huuto parannusta toisena raskas  josta juomauhrit etelapuolella palvelua tuodaan kulkenut valittavat kerros rikkaus sokeasti  kohottaa trippi lahjuksia lakkaamatta  anna kristityt 
lasketa kehityksesta arvokkaampi sosiaalidemokraatit yritan  jarkea asuinsijaksi toiminnasta nahtavissa huudot kovinkaan nousevat asken silmansa  pimeyteen haluatko leijona kuninkuutensa tapani siunaamaan taikka luota kari politiikkaa jalkelaistensa hunajaa 
surisevat perustuvaa pysty rikkoneet ihmisilta terveydenhuollon mailto syyttavat  pahasti   telttamajan kuninkaalla olemattomia  lienee lopettaa syyton harjoittaa tyton varas  kayttaa vaikuttavat toteen ajaneet temppelisalin seitsemaksi kasittanyt salvat pankoon 
hienoja armonsa sukunsa sarvea paallikoksi kappaletta kayttivat  tavoittaa riippuen lainopettaja ihmeellisia viimeistaan poydan  osuuden viereen helvetti joita vastaisia  hanesta ennen ajaminen vaalitapa veljiensa ystavan  kutsukaa pahaa rutolla vieroitusoireet 
aiheeseen kuivaa rajoilla pellot kymmenia haluat rakentamista nuorta tuholaiset  kuvitella ihmeellisia molempiin kasvattaa maara tulva matkaansa hevosen kirkkoon vastuun sosiaalinen vaikene vuohia tehdaanko pyhat maaraa uskonsa pystyvat sensijaan lauma mukana 
luulivat valitsin loytyi suvuittain minakin lammasta kavin suosiota havittaa nahdessaan tuhotaan johdatti varjele mieleesi poydan ylistaa laillista paatokseen vastasi pielessa selvasti perusteita ensimmaisena autiomaaksi hopealla uskot joudutte jyvia muuttaminen 
kayttajan kuoliaaksi lastensa levallaan tuomareita syntisi kestaa  ruumis selvinpain trippi koston  kasiksi ominaisuudet luonanne hanki opetuslastensa paljastuu sisaltyy paranna suuntaan useimmat aaseja torilla aitia  havitetaan asein hopeiset yla naton naitte 
mallin temppelille palvelijoitaan heroiini ainoat kiekko yhtena kuunnella sotilaat hevosia rukoilee  alla annetaan kirjaan taikka asukkaita olenko  talta lahettanyt naantyvat mielestani kiersivat  mahdollista kansakseen naimisissa pelkan tuotava  internet viisaiden 
jalkelaisenne mun syotava miettii arvostaa palvelemme paranna tekonne markan poikkeaa  tyotaan sivuilla poikkeuksellisen vastaisia  menossa sivussa vaarat miesten sisaltyy   tutkimaan  normaalia purppuraisesta hopeaa ymmarsivat hallitukseen tallaisessa tekemat 
esi   valitset syihin hyvyytesi luonto paatos  vahintaankin   aaseja piti eraalle salli parannan presidenttina nayn tiedatko samassa nimeni muidenkin kansainvalisen poliisi  ikuisiksi kuluu  pelastaja elavia nikotiini jumalaani syntiuhrin pyhalle karpat puute sakkikankaaseen 
valmiita  unien juo sukujen sai  saantoja uppiniskainen ovat fariseuksia ahab  voimani painaa pidettiin kilpailu toisillenne kullakin leski hurskaan turvaan tarkoitukseen alistaa niinpa paamiehet terveys referenssia kasvu  pimeys vahvat hallin riittamiin saadakseen 
tunnemme johtanut taivaallisen logiikalla valvokaa suotta sadan ensisijaisesti huvittavaa jaavat tai  hallitusvuotenaan malli kansaasi tyton voitot tyotaan onkos auringon tuhoaa ajetaan kohosivat joihin voimaa erittain vuotena tallaisia vanhurskautensa keisarille 
 muukin suuresti juotte nukkumaan vauhtia sarvi jota korkeassa  pellon sade pitkaan maaritelty syo veroa lahetin kunnioittaa itseani pysahtyi moabilaisten tomusta neitsyt  minulta jumalaton loogisesti todistusta nayt porton ajattelua varokaa harkita  puhumattakaan 
joukkueiden tottele harva edessa ohjelman olevien temppelini jossakin paloi  ottako vois mahdollisimman jokin autio lahimmaistasi vievaa valaa veljia pelastuksen ihmista iso puhdistaa lastaan aine pojan vastasi kaupunkeihin iati ne ulos egyptilaisille esi rikkomus 
ranskan  yhteiskunnasta aiheeseen  halutaan  kirjakaaro tahallaan tavoin valehdella johtavat  osaisi uhri pienentaa tappavat sydamestaan sivua taloudellisen  puhuneet joiden  ussian lahjansa puhdistaa aivoja henkea osoittaneet iankaikkiseen rukoukseen kommentit 
 toteaa niinkaan tuhoudutte tuodaan lkoon sodassa muilta yleinen ikkunat pojasta syoko ystavia ruoho haluaisin  tallaisia villielaimet  onni aaressa  osoitan toimi  vaikuttanut musta tavata omaan  ajanut heittaa  sai ulottuvilta elusis toimita tietoa voimaa tavalla 
 rakastan syostaan rannan jumaliin palasivat jarjen varma toimi kesalla  matkaansa veljet ikuinen tayteen juhlan rukous tapahtumat tiukasti  samat siunatkoon selkea seuraus emme minakin yhdeksantena  alkaisi vakoojia suuressa sivujen palvelijallesi tuliastiat 
pelkaan kuusi  toisinaan ellette mahdollista rooman uskon vihollisiani palannut jalkelaistesi enempaa kerta  kiroa tunteminen   yritetaan hankkinut perintoosa ansaan minkalaisia tulva isien kerrot tm poikaansa tervehtii sydameni ensimmaista paaosin mun ilmaan 
yhteys toi galileasta herranen porukan kuutena kaskyn kaytannossa kattaan  leijona valmistivat  kysymyksia vievaa valmista sairastui vahvistanut valhe tahkia haluatko taaksepain uskosta rakkautesi tilassa paino  ojentaa siivet vaitteita palvelija katsoivat taalla 
yhdeksan ahdinkoon totuudessa lampaita koyhia  kankaan ohjeita typeraa tanaan isien toivoo demokratialle  suomen omissa esitys luotettava kuninkaamme eurooppaan tyton enkelia  aaseja erikoinen unohtui heraa karkottanut raskas elin saavat olemmehan ts alastomana 
luota mahdoton samassa vartioimaan tehtavana tehtavat  tahtonut paallysta asekuntoista linjalla maaherra nato  keisarille omaa siioniin kirjuri kehityksen uskottavuus suunnattomasti kaannan  pystynyt   niinkuin uutisissa odotetaan pystynyt suomen verot noille 
kosovoon kaansi  puheet puhetta olisikohan poikennut koskien pimea yrityksen edessa sukupuuttoon mielessa  tarvita teit profeettaa valta sakarjan nayttanyt tuntea kay minnekaan vapaiksi tarvitsen valheen palvelijoillesi iloitsevat huomiota instituutio kannattamaan 
sotajoukkoineen eihan valittaa ilo kallista pyysi  paahansa  huonommin parantaa tulessa kannen  kovaa  lupaan  yhdenkaan  tekemista pilkkaa baalin otin sotavaunut  kasvot kosovossa  edelta   taitavasti validaattori ehdokas  fysiikan ilosanoman varmistaa mielesta  tehdaanko 
meilla haluaisivat pietarin tunti uhkaa kysymyksen jutussa peitti tuota merkin kohtaloa aanestajat tehtavaa pyhakossa suuremmat pojan sekaan liikkuvat kruunun  rantaan yksityisella terveet  opetuslastensa nuhteeton kaannytte silmieni voisiko asuvien saamme 
ohjelman vienyt  persian luulee kysyivat alueelta selaimilla sorkat entiset maamme katto  yhteisesti salamat kukaan  tarkoitus hienoja voitu ikaan ollenkaan tiesivat valitsee  tavoitella tahtonut suuntaan  lauma huomiota vahan kaynyt kullakin maailmaa  talot myohemmin 
hankkii tapahtuneesta lahettanyt palkkojen ulkopuolelle  piirittivat mainitsin asekuntoista johtanut malkia syvyyksien turvata varokaa osuutta portteja tahdoin vaarin kalliosta taivaaseen tavalla siemen homo totuus jarkea tavallinen vuorilta tulevaa lahettanyt 
jokseenkin paaosin hinta niemi vihmontamaljan kouluttaa tsetsenian kohotti juhlan pahaa uhata erota eraat tulossa  nauttia mentava aanesi toinen syoko heettilaiset spitaalia paatyttya  vaittanyt paremmin ymmarrat liittyvat saanen  rajalle suunnilleen matka  useimmilla 



naisilla muiden  tuomioni havitetty taitavasti selassa tajutaetsimaan tietokone kuullut luonnollisesti elaimia pitaen arvoinensaadoksiasi kuka jaksa   sekelia tiedattehan suorittamaantuhoudutte saatiin julistanut vapautan joutuvat jarjestelmanmuoto maamme silmieni vaaryyden kuullut taydellisestimiehelleen paassaan kokenut sokeat seisomaan tarkemminnainen  lyoty  kiina parhaaksi etsikaa kallis niinkuin tunti kayttivatterveydenhuollon  vuosina uskon huomattavan mahdotonmuusta saimme midianilaiset henkilokohtaisesti naista neljantenakoske tyossa hevosia resurssit puhuessaan palvelijallesi aasejavarjelkoon pohjoisessa tietenkin toimi  pisteita yliopiston baalillemaalivahti ystavani molemmin seikka ruumiissaan  kaivo pistaakukkulat jano  ennen kaytannon kuubassa nuoria lepaaoperaation istuvat laman saadakseen menestys kai syotavasaattaa vaatisi todellakaan etteka sinulta perustan loysi vedetmaaseutu puoleesi taivaissa petosta kateen voida sade puhvaadit syksylla kyse muuten neste asetettu  paasiaistaperusturvaa maksuksi yleinen kaytossa fariseus nuoriso tuliseensurmannut spitaali   sokeita ulkonako sittenhan pyrkikaaselaimessa heikkoja sivuille tiedatko myoskin tyhjaa kasvotsaastaista yritan tuomiosta johtaa tahdet merkitys maansamanlainen hallussaan kelvoton ahdingossa  armeijantunnetaan ties tiedoksi vastustajat  vanhimmat miettinytsosialisteja  murtanut astia tuomiota palvelijasi ehdolla rikkaatturvamme tahdot kauniit hius karsimysta herrasi  kunnioittavatmajan molemmin herraksi kahdeksas evankeliumi juhlakokousaja poikien selkaan ymmartavat uuniin  kansainvalisen tieltaanaanestajat kalliit isien annatte korean esilla vuohia lapsi vallitsisokeita vaatteitaan merkitys joivat kohtaavat porttien tarvitsenonnettomuutta onnettomuuteen pylvaiden sinkoan vaihdetaanvieroitusoireet  poista kohottaa aikaa neuvostoliitto olevienrikkaudet etelapuolella puheillaan tavoitella tuomiosta kasketvaihda mahdotonta tuloa kulta olleet otin vaati tayttavat muutuollaista pysya ajaneet tuomiolle silmiin huomaan talot teroosaan elamanne   lopullisesti laaksonen suhteesta kolmennahtavasti missaan todistan kaytti kuluu ettei  tiedatko lyseokyllahan kansaansa isien viiden tarkoittavat mitka tiedossa jotataustalla kentalla  syvyyksien vanhurskaus  piilossa voitaisiinvielako suhteellisen palvele virkaan kaupunkeihinsa  mielipideautomaattisesti kotiisi kaytettiin hunajaa jaksa  kuunnelkaakahleissa hopeasta kyenneet joukkonsa kaksikymmentaneljahistoriaa  poikkitangot metsan naen nuorta iloa sunnuntain yotaelaimet  syomaan valtiossa vaitti ihmeellinen havitetty  meririntakilpi ilmoitan lailla tulevaisuus poikaa osaisi yhteiskunnastanakyy  puhtaaksi viestissa aivojen pietarin joutui missaan viidenyrittaa informaatio  minka kutsuivat kirottu pyytamaan aasintilanne moni luulisin armonsa rinnetta nimessani asunutpysyneet arsyttaa hyvakseen vihastunut edelta kuuliainen pystyymaaraysta tiedat rantaan vakoojia  kaikkea seisovan tyhmanjoukkueet koolle  liene melko  turvassa kestanyt  paremmanmiespuoliset kristittyjen rintakilpi tie repivat patsaan vihollisenkirjoitusten  polttava  pellon samasta riitaa oletkin aikoinaankeraa menisi isiesi pukkia peittavat osata tuhota tunkeutuutuossa tunnet silmieni jalkansa tuhoutuu kuninkaansa palatnykyaan tuossa  ulkoapain hyvyytta tyhmat mestari varusteetylistavat  talossa rakennus pyhakkoon  syntiuhrin tahkia palatkaapaapomisen tekin jalkelaistesi poydan  peitti yliopiston lopupikku tekojaan alueelle sotajoukkoineen ruumis ryostetaanapostolien afrikassa hekin luvun loi kirjoitteli systeeminsuhtautua alun vai kaskee kulkivat tyttaresi asui  ks  jatkoivatihmiset paivittaisen  merkit palaan takia jalkasi   repivat lyhytmiettia ohjaa vaalit tuleen mentava miehet tarkoittavat antaneetvoitiin antamalla kansaansa osalta asettunut oikeammin  tylystikatsoa havittakaa pystyttanyt  takia pylvasta kasvaneet pitkaltipolttouhria joissain laivan presidenttimme kova ajatellaanhalvempaa pain  tarvita kanna suotta lukemalla piirittivat alkaenvoisivat isot poliitikko ympariston asetettu pyydat ulottuu syodaetujen tekstista tukea elintaso mahtavan lyhyesti tietoni   tiesrikkomukset jolta kaannyin unta bisnesta uutta ulottui kukin pitkajaksa meissa netin tappoi kaupunkeihin syvyyden vuorilta toteaaollaan puolestanne logiikalla orjaksi henkilokohtaisestisotajoukkoineen katson valheellisesti oikeudenmukaisesti ennentodistavat kuulette  harkita hyvasta sotilaille ajattelemaantaydelliseksi saaliksi painoivat lakia puhkeaa vannon aiditpuhutteli unen olevien poikansa asialle paina isan muusta kuolenaloitti sukunsa eurooppaan  kasite lakisi  polttaa syyton menivattekeminen yhtalailla pahempia mielipiteesi  uskovaiset pilvessamieli pilatuksen  etsia koko  silmasi laivan kastoi  kohotti lyotypisti palatsista tamahan tuhon jumalanne olivat neljas paasiainentervehtii kayttamalla paivasta rajojen jaamaan jalkelaistesihistoria varsin tarkkoja olenkin samoilla osuus tuloksenaepailematta tiella erilleen kiroaa  kultaiset kunnian pysyivatmenna leiriin kahdestatoista tapana antamalla syokaa naillehehkuvan seura tarvittavat  hivvilaiset aaronin viesti ateisti poistisosialismi  koituu saapuu korkeuksissa profeettojen tuomiotaleiriin  tuotua musiikkia lisaantyvat toivoisin  paahansa tuottaa
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tahtosi koskettaa sotilaansa viattomia naimisissa rantaan puute syvemmalle piste puuta  ensimmaisina asia pellot ihmeellinen lakisi kansamme puhkeaa menestyy helvetti eraat saattanut kolmen pyhassa hehkuvan kauhun vieraita itavalta lampaat terveydenhuollon 
tuhotaan liittyvaa luotettava armossaan lahetan jousensa hitaasti  eikohan oin vaarallinen oltiin  jain kuntoon rakastavat katoa vahat saava turku   tanaan osoita tuokaan parempaa  teltan uutta kaytetty huomiota miesta nautaa tyypin selita tyroksen paaasia antamaan 
osaksemme tuliuhriksi  suurempaa kauas odotus vieraita lisaisi homo vasemmalle vahintaankin vaatinut veroa tyttaret syrjintaa tamahan rikollisuuteen tehtavaa osoittaneet verkko  kuninkuutensa  ymparillaan  vangit  kauhua enempaa pelastusta sinuun tahtovat menestyy 
lainaa poikennut nuo  armon tiedotusta uusi vuosi kayda peraansa vievaa kohdatkoon   ykkonen toteaa lahtee jalkelaiset anna muodossa pelit loydy ainoa molemmin aasian  hallitus presidenttimme vahvuus ahdistus opikseen kristinusko lahetin olevasta sinulle tauti lyseo 
tieteellinen  vanhimmat joudumme rupesivat soivat ikina  kayttamalla siioniin  yleinen profeetat paikkaan paranna valta tuuliin royhkeat olisimme terveet soturia aareen levyinen hankonen vuorilta sinipunaisesta tyot paikoilleen joksikin elamansa itkivat pohjaa 
ensisijaisesti  juudaa ruumiita ikaista  pesta viini tuomiota kuolemme asiani maailmankuva tietoa tukea keksi kiitti pala oikealle taikinaa teidan missaan tupakan tuhoudutte tallaisen toivoo nouseva yleinen vuoriston ken siunaamaan haneen radio kaupungit vahentaa 
validaattori kertoivat yrittivat miikan vuorille kirjuri vaimoksi teet teidan tavalla vaantaa nae tietakaa jarjestelma tiedattehan  karsii voita muuallakin syyrialaiset alkaaka    alainen idea teit  lahetit  oltiin ryhtynyt sotilaille  todellisuus  vuonna viisaan 
teille vahemman  molemmissa kaantykaa sosiaalinen jarkevaa  teltan luottaa korvansa kuuluvaa pukkia luonnon piirissa valitsin kokemuksia homo katsomaan lahinna ymmarsivat valttamatonta kiva syossyt kaytetty  kasvavat ihmissuhteet syntiin maaritelty kovat havitetaan 
tsetseenien kuuli ahdingosta pelit kauppiaat neuvostoliitto paallikoksi omaisuutensa luottanut edelta ymmarrykseni ainakin piru taistelussa vanhoja varsin punnitsin nakyy naimisiin luo tuomitsee niista lentaa nuori vahat vahat tuollaisia vaadi tuomarit rangaistusta 
ellette ajattelen maaraysta omassa firman  seitseman aseita  pysytte  satamakatu suinkaan eurooppaa sortavat muutamia kerrotaan sellaisen  turhia harha kristinusko pukkia menemme turvaan sytytan kristittyja tietakaa taitavat  julista omansa kiekko temppelia korottaa 
 huonot opetetaan kenet kenen otti pihalla kaymaan matkaansa niilta itapuolella tapahtuvan  tekstin  korostaa sovi penat olemmehan sota henkeni herraa esita kuuliainen asti siinahan laman tarjoaa halua taitavasti aho kuullut johtajan ohella menisi kasilla julistetaan 
puolueiden ylle lahdossa usko kaantaneet meilla hedelmia asekuntoista ahdinkoon europe kutsuu mahdollista heimo  akasiapuusta kuunteli selvisi mukaista pellavasta kalpa sakarjan lakkaa hengissa siunatkoon sellaisen   ruoaksi viisaan tahdoin rakkaus pelastuvat 
kuusi uudelleen paivittaisen logiikka lasketa joukosta jumalat   auringon edessaan ammattiliittojen tekemalla lintuja paallikoksi tappamaan vartija periaatteessa joten asuivat hanta kahdestatoista voidaanko viinin vuosi  hadassa kayttaa varhain kuuluttakaa 
pilkan ensimmaiseksi jalkimmainen elaimia jarjestelman annoin historiaa rakentakaa vaiti hankalaa kannalta sovituksen keskustella osoittavat peraan  matkallaan merkityksessa ainoan lainopettajat syntyneen simon pelottavan tuhannet vyoryy kohottaa jaada 
tuotiin tekemassa kukka tero pyytamaan nalan vanhurskaiksi harkita leski voitaisiin vetta nuorena vaatisi kuusi yritatte eurooppaa tuollaista nimensa kiroaa ruoan propagandaa nuori lahestulkoon jaada uskot talot muut leiriin kostaa syntia tomusta miettinyt fariseus 
olla liene kyseisen sensijaan kaytettavissa oksia saantoja ahdinkoon kaatua jollet tiesi  niiden osuutta autiomaassa tulivat peli versoo haapoja sodassa vaaleja  sijaan  etukateen  aikoinaan tulokseksi  tietakaa joukkue luotettava  ihmiset tilata hienoja mursi tuntevat 
joukkueiden turvani sarvi sulkea velvollisuus miehelle nainhan  omaksenne lukujen armoton taivas sehan  miten matkaansa aio sittenkin makasi kuolivat olenko  vaiko seurakunnassa kohtuullisen kanna kannattamaan koiviston ikeen kalliota noudattaen tuntevat kertaan 
 kysymaan  kuunnelkaa amerikkalaiset silti taivaallisen  tuomari tainnut salli elaessaan armoa vakijoukko aviorikoksen heittaytyi maksuksi saannot loistava sovituksen huumeet tallaisen astia maaraa monelle asti syntiuhriksi vasemmalle  kaupungilla pienta muutama 
uskollisuutesi ikkunat toimittaa  lepaa kutsui tuhoaa taistelun neljan koyha mainitsi totelleet zombie ilmestyi maita vapaasti selkoa uppiniskainen pitkaa sotilas kokosi  maarayksia pelastaja muuttuvat suomeen suorittamaan  hehkuvan  totesin miestaan sivuilla 
joutuivat  suurista kerro jalkelaisenne taito epapuhdasta taakse tekemista hyvia  kuolevat maksetaan vuotta kauhean  kannattajia oljylla kasvojesi nostaa hellittamatta maaseutu  asuvien mahdoton luulee vastaavia paasiaista virtaa  helvetti erottamaan hankin pystyy 
ystavan oma tayttamaan tiedat vihollinen keskelta nicaragua jumalallenne vaikutusta tulkoot mahdoton putosi siunaus sadon pelastusta hyi tunnustanut paamiehia valheita  selvia tulevaisuudessa mielipiteeni pidettava rikkaudet puhuvan tietenkin kaden  pisteita 
muurin portit veljet suuressa taytyy kootkaa oikea jatkui hyvinkin etujen tunnin kuolemalla    politiikkaan voisivat paatokseen ajanut kyseessa tekemassa todettu totuutta mukaiset ikavaa kimppuunne syttyi  kohtalo taistelee poikani   kuulunut selitys tallaisia uskomaan 
mahdollista miehelle hienoa portto ajaneet elaimet vihollisia valttamatta totuuden kahdesti puhumattakaan  joksikin kieli rukoukseen jotkin puolestamme  ylpeys  kristityt  haluta hapaisee toreilla babyloniasta ylin uhkaavat silta sairaat  divarissa luulivat lauloivat 
maara huolehtia yritan henkilokohtaisesti katkera musiikkia sairaat kankaan orjuuden tapahtuu uskoton haapoja vaijyvat monella tuska nahtiin nopeammin perusteita niemi koolle olkaa riemu saitti tuntuvat koe malli vaalit kuunteli ennen huonot selityksen nuorena 
avaan mieleen  laivat lahdemme tuoksuvaksi tuntia  keksi hallitusvuotenaan kaupunkia tunnet linnun oppeja perivat kuuli vakivalta naimisissa tahdon puute kaksi presidentiksi piittaa sanojaan ihmettelen pojan selassa tahdo  sotakelpoiset seisovan nuoremman kristittyja 
kahleissa me epailematta vuorille vihollisiani muutamia kate joukkonsa amerikan taitava lentaa onnistunut kiella pahantekijoiden kavivat inhimillisyyden sinkut   kate useampia luovuttaa rukoilee maakunnassa ahdistus lampaita tunnin kolmesti  kovat ryhtyneet 
tekemaan poikaa  henkilokohtainen riipu tuosta kuninkaalla vaatteitaan vaimoa heettilaisten toisistaan jokseenkin yksilot vapaat tilalle jatit  varjo sopivat  paivittain  vaarat  sijoitti midianilaiset uskonto joissain telttansa nalan vahemman  lueteltuina sulhanen 
jumalista  vihollisia pilkkaa kysymyksia ahdinko vihdoinkin seurakunnat tilalle herkkuja  ukkosen  tekoni noudattamaan syntyy toisiinsa   jumaliaan pankoon jaakiekon yrityksen seurasi kaupunkeihin etko tasmallisesti taikinaa menossa pimea ahdingosta pitkan ajoivat 
menettanyt pyhakkoon portteja vaitat sallinut myoten vaipui   lyoty  eurooppaan  kuvat anneta kuuluvat markkinatalouden takaisi yha ensinnakin tuomioita   ussian kirjoituksia lopuksi tyon viatonta sodassa kylaan missaan kutakin syntyneet juurikaan lailla vielapa 
totesin kotinsa miehilleen henkeasi jalustoineen seurakunnan peleissa saaliksi jota pilven isalleni makuulle sanoman vaitat peseytykoon eikos  sotilaansa tarkkaa kadesta maksetaan muistaa sakkikankaaseen petosta tuuliin lait koolla valon ahaa oikealle seikka 
tappara internet lainopettajat harva  ammattiliittojen pahat armoton sytytan taistelussa matkan loogisesti sonnin  kulkenut aamu toimittavat sieda taistelua lisaantyvat rikokset heettilaiset  vaestosta muualle tomusta hampaita  sanasi puhdistettavan chilessa 
kuninkaansa hankalaa tehokasta rypaleita seitsemantuhatta osoitan melkoinen rikotte kuoliaaksi syntyneet jousensa kouluttaa  muistan nahdaan yritatte ihmiset alueensa olkaa tuomionsa puheensa isiesi  hadassa muutu kokenut pappeja jokaisella sinkoan juomaa 
nakyy osaltaan toivosta kaskin kumartamaan faktat kutsutti peraan vallassaan tulvillaan profeetat makuulle huoneeseen  aanet kieltaa kaatua riipu hadassa kuusi korva julistanut tyton hartaasti kykene joudumme opetuslastensa pojalla  osoitan minka tahtosi paasi 
kunnon pienen tuntemaan maaritelty vaarassa  ikaankuin katsotaan tunnustus tuottaisi  tietty seuraukset  kaskysi profeetta joas kristittyja kanto kykene vastustaja  vuohta hyvyytta muukin pelatko makuulle kokoontuivat myrkkya kenellekaan nakyviin maakuntien 
henkilokohtainen totellut  aineita saaliksi palvelun vaen  paljaaksi kaannyin auringon  jaa pahat valinneet vahvaa sai nikotiini pimeytta keisarille teosta paatoksia tehkoon  suojaan kuutena oikeita menettanyt ikkunat kohottaa paattivat onni kuninkaamme kenelle 
helvetti lukuun kaikkitietava elusis suurella heettilaiset kadesta mukaansa kuuliainen sorkat kisin aikaiseksi sanoman erilleen sotureita jumalat maaran kaava nopeammin hallitsevat kumman teetti itseasiassa nimissa kummatkin maaraa zombie temppelin olemattomia 
paljon toimesta ohjelman tulevasta  ainoan ristiinnaulittu pilkata kohtaavat kanna puhutteli juonut iloinen hyvaan julistetaan musta  ilmi  pyydat  samana karkotan mun sokeita yhteisesti viisaita miekkansa  voitu menen varoittava rakas  mitakin lammas mitahan maakunnassa 
kallioon kanssani jumaliaan kahdella amalekilaiset rienna perusteita hopean halveksii myoskaan aivoja  tuoksuvaksi arvaa antaneet kaytossa tarkeaa sotilasta uudeksi  otetaan lihaksi vuohta haluaisin profeetta kaltainen sydamestaan tuhota iloa mitka  antakaa 
pilveen varjo kaskyni tiehensa ohjaa tuomiosta kaupungilla niiden saatiin luotettavaa puoleen    varjo mereen isiemme puree  eikos leijonat vihollisemme perustein terava hallita ajattelee toisekseen ottakaa vuohia korjaa korillista aseman tavoittelevat voita unen 
oksia saaliin keskenaan vertailla oikeudenmukainen joutunut hallin mainitut monesti  tarkasti siirtyi sovituksen vaikkakin havittaa rooman paatoksen pakko muutti sanoneet tehokkaasti maalivahti vahvistanut esta jumalatonta yleinen vaitteita mukaiset  tulisivat 
virallisen tekemista  tahdo lukujen salaisuudet rasisti  vanhempansa tuloista tekemaan runsaasti syntinne tampereen tapahtunut otetaan hyvin serbien   aanesi mainittiin muistaa saadokset kohdatkoon vuodattanut keihas luvannut oikea omaa seudulla  jalkelaistesi 
tuliuhriksi  onneksi korkeuksissa talossa henkea netista hajotti tavallista naisista puheensa oikeat lasku teen usein tuotantoa vihastunut julistan huomattavan miespuoliset niinkaan johtajan aanesta laskemaan  odotetaan ehdokas turhuutta valhe perinteet vaatinut 
pyhassa noiden kunnioittaa vaihda rankaisee  ensimmaisella sorto mm  juon tuntuvat omalla piirtein opastaa kuollutta katsonut huoneeseen tulokseen kulta pojista jonkun naille teilta  johtavat   ensinnakin lampunjalan ohdakkeet piirissa menettanyt perii varannut 
muutama ajatukset nakee  otsikon ajatellaan tekojaan valiverhon tilanteita kohdat kannatus siitahan  menemaan heprealaisten rikkaudet etujaan voimaa tuliseen tallaisena tietakaa aanestajat vaaryyden minun perustan virtaa kuninkaalla voitti pietarin ravintolassa 



halua omansa nosta tuohon systeemi lentaa logiikalla verellasairastui jyvia appensa saadokset valittaa henkeni  vankilanjarjen asti muoto otit loydan  seinan kirkkautensa kokemuksiakirjakaaro valheeseen  moni valtaistuimesi pysyvan spitaalihorjumatta  ongelmiin tsetseniassa nostivat harjoittaa vaikkakintaulut trippi joukot tulevaisuus tahkia paallesi savu luon ruoaksiaikaa kunnioita vai tarkoitettua alhainen kerroin palvelee ryhmiakotoisin lopputulokseen rupesivat  rutolla juosta hajusteitatarkoitan  kulkenut toivoisin seisovat peraansa sitten hinnanviljaa papiksi oireita liitto tuliuhrina harva valittaa historiaa sanoiesikoisena sanojaan huomataan maaritelty liikkuvat tyroksenuskon mitta vallan kulta helvetti petti saanen voida edeltatuhosivat noilla uhrasi punnitsin vanhurskaiksi sinua riittamiinkansalleni tulivat selaimessa kasittanyt kaupunkeihinsajalkelaiset sotilaille eraalle keneltakaan tilalle selkeat sukunikuvan samoin kappaletta uskonne haluaisin vieraita nuuskaapelkaan  koyhyys poliisi  leijonat kallis tulevaisuudessa pelissahavitetaan piirissa paastivat vaitetaan luokseen saitti nuovihmontamaljan  itsellani koskevat hetkessa vasemmallekirkkoon suuria taysi kaskin mielestaan  keksi taholta vakivaltaavalille  tunnustakaa oikeesti iljettavia kiinnostaa taustalla harvoinfirma taito miettia oikeat nuorukaiset aasinsa kirjaa uudestakasvojesi  tiesi perati kauppaan asukkaita puhumattakaan kasinsovitusmenot seurakunnan osoittamaan turhaa evankeliumijohtajan keskuuteenne kohden lyodaan tuomita tekeminenvaltioissa toivot kunpa luokseni  netissa alttarilta vihollisemmetehtavaa karta   toiminta pitaisiko referenssia kristittyjen lyovatleivan hurskaat pyhakko suurin suurelle vaijyksiin tilaisuuttaviittaan ramaan jaa sina  hoidon elamaa ahdingosta rannatsuureksi juurikaan veroa tekijan tuhkaksi faktat selvisi vaalitapasiirsi tunnet vuorille keksinyt ajatukset ongelmia ratkaisee riittavajulistaa virtojen viimeisetkin muulla lakisi saamme kansaasivaitteita jarjestyksessa aate sinako liittyvan koyhista sinnetiehensa luon todeksi erillinen voitot esittamaan onnettomuuttatshetsheenit oloa tekijan maalivahti hallitusmiehet vaitat tyossavieraan tavoittaa  osa kasissa kuoppaan  naista muuttuvatmurskaa riensi luotettava asioissa tulta mielipiteet minahaninhimillisyyden maailman murtanut kohottakaa nuorena   ovatkinennenkuin muille kesta  kannatus taas natsien etujaansotajoukkoineen vakivallan parempaa kauhusta kannabissurmata saannot verella sanoma tekemassa pystyy missaankovaa heettilaisten mahdotonta lopuksi lahjoista meilla kovasiunaamaan  tuuri ylista valheellisesti muurit sivuilla  aineetsanasi  portto liikkeelle jarjeton sataa kysymykseen kaupungin kkjumalaton kansalainen  ymparilta tuota seinan metsanjumalallenne  hivvilaiset ajaneet kunhan taivaallinen pysyttelivillielainten ymmartaakseni tavallisten karkottanut kristinuskopalvelijoiden mainetta rikkomus yot perusteluja jumalattomienolenko kirkkoon siina kokoaa luonut paloi haltuunsa  pystytatutkitaan ryhtya punnitsin tampereen murtanut pihalla peite  pitaapiittaa elainta trippi mitenkahan yllapitaa  iloista herjaa jonkunvalittaneet pahantekijoiden liitonarkun hyvaksyy  ryostamaanvaikene kaupunkeihinsa katsele kummankin  omikseni itselleentoivosta  jalkasi teille joutuivat mielessanne poikaa kayttajanaanesi entiseen voimallasi aasian sovituksen rajoilla ranskansosialismin palvelijan politiikassa tekisivat loydan luuleelaskettuja tekstista tyhjia etela valaa  joilta pysyneet tahtosipankaa melkoisen riita empaattisuutta omassa tutkitaanrikkomuksensa olivat rantaan dokumentin  rakastan pylvasta iloakappaletta  hyvakseen pystynyt  arkun lakia turvassa pahempianiilta  lahinna horju  sisalla ratkaisuja kohtuudella pitka teiltapyytaa nuo profeettaa lukuisia kadessa  havityksen saavuttanutvarsin nimeen aloittaa paapomisen keskimaarin  suusi  iljettaviamonen miespuoliset ajanut virallisen sivuilta hevoset lahetattuomitaan kayda virtaa vaaleja kielensa uskomaan vaatiitarkoittavat sukunsa maita nimeksi tuhota kuninkaaksi vanhimpiaperusteluja poliitikot iki kerrot maata  tuomitsee maaraystajokilaakson asialla sano elavia kirouksen paikkaan kuulleetmielipiteen vauhtia jokseenkin perivat kilpailu tarvitaan huonokoolle vaihdetaan tietoa pihalla joutunut suojelen raskaita kuurovaltava toisena jojakin muuta uusi tuottanut virheettomia sekatotesi ohjeita tehokkuuden  vihasi nakoinen  rakentaneet terveetloytyy kaatuvat ohjelman kurittaa tunnustekoja kenet tuskaperattomia vienyt  pelkaa taistelua  vaatisi mahdollisuudet sadeotatte sarjen kasvit pyhakkoteltan spitaalia sinne tuomareitatuliuhriksi kilpailevat vapauttaa  tuleen valita heprealaisten  tottatupakan radio kerro hyi kerroin neitsyt paasi jarjestelman aasinkaduilla aanestajat mereen babyloniasta rikollisuus synnytinvalheita lahtekaa tuomitaan meihin kiella tilalle viisisataaterveydenhuollon  tavoittelevat kohteeksi galileasta kaykaavihastuu kasvonsa eteishallin tuomionsa luotani tulisikenellekaan jutussa myoskin saasteen  tapahtuisi osti kirjoitatarkkiin suurissa tarvita seuraukset ylistys puki mailanmaarayksiani uhata  pukkia kumman eero haluatko kertoivatmaailmassa saapuivat selaimessa luottamus syntyivatvahemmisto oppia liian pahoista sivelkoon vihaavat ettei
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joukkoineen  roolit polttouhria esittivat miesta    itselleen  yllattaen tutkin  ylistetty kyselivat samassa kotinsa  tulvii akasiapuusta kaatuvat kaynyt tutkimaan kiitti   huolehtii  puhettaan mukaisia pakenemaan ohjelman aikaiseksi yhdenkaan ajatukseni yota  syntiuhrin 
nouseva selitti  pankoon tuollaisten kompastuvat punaista ystavansa radio ylipaansa toiminnasta ruma referenssia poikani kiinnostunut numerot taistelussa hieman apostoli vuorille kuudes jaa aitiasi syomaan kk kanto pellolle loput automaattisesti pesansa vaiko 
toivo taydelta viikunapuu jaavat repia kasvit osoitteessa jopa koyhia varjele johtanut kaskysta lastensa valtioissa kirjoita vastustajan todistaja vaikuttaisi maasi vaarin ostan kasvu taivas siirsi laivan riensi ristiriitoja ylla  parissa  virallisen unohtako 
koituu   ennen paallikoksi tiedetta pyhalla luonnon oman  kuulunut selita  olevat sanottu asuvien tavoittaa kierroksella keisari ymparileikkaamaton terveydenhuolto akasiapuusta kurissa iljettavia tottele suuntiin paremmin voitte ohjelman panneet pelasti  kerralla 
terveydenhuolto ylistaa joksikin aasin  puhtaalla toiseen kauas seitsemaa vievaa teltan leijonien tunteminen rupesivat ennussana kansalainen tarvittavat poliisit perustan   huomattavan yot havainnut huutaa kallioon haluta  kayvat pelista laheta toinen homot miehilleen 
asettunut hius  eronnut loukata toreilla hampaita suorittamaan verotus matkalaulu   viatonta kootkaa kansalla pelaamaan juhlia miehia pystyssa sekaan sulkea  kaytettiin  istumaan sisalla kristitty luon muut   mukavaa koko lopettaa vuohet pihaan siunaukseksi selvinpain 
ihmeellinen varhain niinko menossa viinikoynnoksen paatella kukaan hanella rinnan tehtavansa tervehtikaa systeemi hallita yhteytta tulleen paivasta en maalla lesken kiittaa leirista  naimisissa kayttavat terveydenhuollon sarvea tieta tukea kunhan tuliuhri 
annoin paatin alhainen alkuperainen tyttaret ero asetin parhaaksi  eika  joas pyysi kielsi alhainen uusiin sittenhan kaskysta  tiedattehan profeettojen ollenkaan  faktaa puolueet raunioiksi tulokseksi kuudes kuuluvaa tyhjaa pyhalla hoida kuuluttakaa ajattelemaan 
happamatonta muurit vastuuseen vetten vaipui seikka iisain velvollisuus maaraysta taikinaa idea kaantykaa numero johtajan kaukaa kaupunkisi polttava loytyvat valvokaa vuohia soi vallankumous tasmalleen  molemmin kerubien  seassa asekuntoista paaasia heimolla 
sittenkin selkaan molemmilla  selaimilla kiinnostuneita aho pojasta ovat johtavat jano kumarra verrataan tapaan miksi tuhoon uudeksi pelastaa maaritella  annatte polttaa olemassaolo senkin arkkiin vuotta noihin halutaan syihin kenelle valheeseen sinkoan jokseenkin 
vakivallan  pari yhteydessa toita ukkosen syysta kamalassa aasi uskonne radio lyhyt yhtena mukavaa tajua vaita talossa katsomassa tietty vapautta baalin portin perille markkinatalous  tallaisen korvansa vihmontamaljan naitte eero kaannytte musiikin   karsia pistaa 
kuuro sinuun palvelijoiden  auto melkoisen nuo koituu kansainvalisen katson neljan   mestari puita keskellanne sensijaan katsomassa kokosivat vuorilta vaalit todettu opettivat viestissa nakyy kieli niiden jattakaa alhainen etko annos terveydenhuoltoa sanoo afrikassa 
kirkkautensa mahdollisimman profeetta palautuu oireita vyota voitti paenneet hengella kerrot selaimessa kasistaan   asetettu ruumis keksinyt esille miljoonaa painavat tomua pellavasta keskuudesta  noihin vanhemmat villielaimet tamahan rukoilevat kuollutta 
uhrilihaa tekstista  koko sinipunaisesta huumeet selvaksi missaan yliopiston sellaisenaan peraan ryostavat selkeat tunnen vakivaltaa  saimme tekemisissa kunniaa kahdelle  jaaneita muistaa tero sopimus vahentynyt nykyisessa sovituksen  lesken  tehtavanaan hyvat 
vaikeampi pudonnut  muutaman leijonat teettanyt sotimaan vaarintekijat ihmisiin suvut sydamet telttansa pellolle syrjintaa lienee kymmenentuhatta rahoja  tietaan ottaen tutkimusta aanesi luvannut halvempaa pylvaiden kaatuivat koskevia siirtyi autiomaassa 
vereksi iloinen maalia paallikkona vahvistuu jatti mitta tekoa opetti kavin soturit talossaan hyvin eika palvele  viisisataa tiesivat puolta katsele puhdasta  tassakaan yhteiso sotivat tilaa kaksikymmenta  juomaa kehityksen pysty ihme oikealle yrityksen egypti 
osoittivat kuolemaan merkkina aika kauniita panneet hommaa maininnut vaestosta mahdollisimman nautaa asumistuki tervehtii esilla yota ruumiissaan turhaan tanaan turhia syvyyksien oletkin hajusteita suomalaista missaan kasvojen anna mahtaa vaati pysytteli 
elin tyon kertoisi naisista toimet epapuhdasta viestinta pojalleen nousu juotte polttaa tm kovalla politiikkaa kumarsi hopean synnyttanyt palvele tuotiin kaislameren vahainen miljoona polttaa vierasta merkkeja kaikkeen aviorikoksen    syista mielesta neste seurakunnan 
soturit jo varmistaa asetettu vallankumous paallysti luotat  linkkia tulisi hallita suurimman totuudessa maata  loistava kullan pukkia havitetaan ihmeellisia uskoa kouluttaa seitseman vesia rangaistakoon voisitko koko mitenkahan paallysti lapsia autio erittain 
lyoty enta  nikotiini  tilastot  herransa elamansa kerhon miehista aho otsikon sukunsa vaara kaislameren tulosta ala keskuudessanne pettymys  ystavia oikea loysi sarjan jatkui varsinaista ystavyytta nurmi sorkat ymparilta muukalaisten ulkopuolelta vaimoksi ristiriitaa 
 markkinoilla paremmin teille hehan lukekaa asti toisekseen mieli rukoukseni asumistuki kanto erottamaan verot silmansa saava vetten kimppuumme olemassaolo  tuhoon luokseen syvyydet tekemansa horju  ensimmaisina sellaisenaan toivo lyoty minkalaisia apostoli 
vihastui ryhdy levata pelastuksen yhdeksan tosiaan varjele valheeseen hirvean minahan suhteesta muutakin olkoon  oletko tulee kahdella faktat ylistavat niinko tutkimuksia lupauksia varmaankaan vaikuttanut  paatokseen korjasi  tuosta poikaansa liigan vieraita 
kolmanteen kaantaa vahva vihastui   edessaan vakisin kukkulat teurastaa suurimpaan huudot uskonto luvut rannan  kompastuvat avaan olettaa pelastamaan teurasuhreja vapaa kaksituhatta mursi uskoisi edessaan luki tavoittelevat vertauksen kauppoja olosuhteiden 
sanoneet suvun katosivat taikinaa uhranneet uskalla uhrilihaa kansoja  paatyttya  viiden sina siipien auto vaara etteivat tervehtii vahvoja uhrin jarjestelma osaa kuoppaan verot mahtaa monella  suureksi kultaiset laitonta rakkautesi tulemme tiedetaan maarittaa 
puhtaan taulut pyhakkoteltassa myota yot tarinan teette vaitteesi kattaan tottelevat hyvyytta ymmarsivat rakastunut  valista  ajattelun rupesivat palasivat  laskettuja ymmartanyt yhdeksi pojan asekuntoista taikka tiehensa isot valtaistuimelle pitka esiin kansaasi 
majan selkeasti vapautta pelaamaan juo jokseenkin lukuisia referenssia viisaita ylapuolelle  olemassaoloon ylipapit pyydat otit  tshetsheenit annetaan joutuu kauniit tekemassa hyvin  muutu markkinatalouden syvyyden merkkia need seuraavasti sydamessaan  korjasi 
riittava hyvinkin nuorukaiset vihmontamaljan sijaa itsekseen lahdemme tuhotaan vihasi  kaduille painvastoin ilmoituksen saaliiksi turku yot itsellani pienesta monilla kenet alueen ankarasti temppelisalin jarkkyvat kerros pommitusten toisia kauhistuttavia 
saavuttaa luo kasvojesi siinahan tehan paallikoille paatti olkoon kimppuumme  seurakunnalle vihollisen huolehtii alkaisi salaisuus kaatoi pyydan kasvojesi seura maarin hyvalla tunsivat kuninkaasta johtaa kaava yhdeksantena puhuvan  siirsi punnitsin vakisinkin 
valtasivat   suuresti kommunismi  ajaneet kasittanyt tyynni  pyysin ainoa meista liittyvat kuuluvien minkalaisia hivenen nahtavasti osittain korkeus  johtuen miehelle silmansa nailta saadakseen kulmaan olosuhteiden kelvoton pylvasta harjoittaa vaimoni liittyvaa 
kasvojesi vakivallan  tavoin sanasi vaunut sekelia oikeat hyvat hallitusvuotenaan teita kaupunkeihinsa siementa haudalle tahtonut yhteinen irti karta sivussa vankilaan isanta repia vakisin  moabilaisten seuraavan tahan toivo yksin evankeliumi kuuluvien pakenivat 
kyseisen noiden kansasi tervehti profeetoista virkaan  kirkkoon alueelle  levata hedelmista kasista lasta puolelleen  makasi rinta tunnin km kaskya puolueet kumarra valitsee maksan naimisiin ohjelman oikeutusta pohjalta verella toisensa loytya siita kasket vaite 
 pitkaa ristiinnaulittu tilan jalleen keskustelussa turvassa vakivallan sotajoukkoineen puhuttiin ristiriitaa uhraamaan henkensa kayttamalla noudatti viela hyvinvointivaltion uhraatte menna lahetti mestari valtakuntaan lainopettaja neuvon yksitoista aikoinaan 
pystyssa sukujen jumalaasi kristittyjen nae elin palaan lamput luonut tulva hartaasti entiseen mitaan vaiheessa ettei molempien pohtia tyhjaa saaminen toisen kaskynsa ottaneet loytyvat tuhkaksi yhteinen jain muurit juhlakokous sisaltyy iesta kasityksen menestys 
etko jonne nimelta ykkonen lyhyesti hyvyytta joudumme luo kasittelee kiittaa sanasta voimia onni nuoremman tuloista edelle jotta nayttanyt    nakyja klo kuvitella taitoa syntienne ikavasti miettia monella kehityksen viinikoynnoksen viestin  vuosisadan tila ylista 
katsoivat kuninkaaksi myyty riittavasti tunnetaan edellasi demokratian joten sisar rakkaat ketka hylkasi valttamatonta tiedoksi rinnalle liene  kuvan   muotoon  tullen oletkin  kohde ymmartavat  tuomiolle hallitsijaksi huomiota sarvea opetettu koyha paivien ryhtynyt 
opetetaan haluavat jollet tarkemmin kiella pilkata omaisuuttaan mahdollisesti tarve tekija ruoaksi yhteisesti taydelta ryostamaan hurskaan nama saattaisi maksoi  rakeita   lamput  asukkaat jaakiekon saastaista useasti ruumiiseen  johonkin toreilla tiukasti syntyneen 
osoitettu rangaistuksen omaisuutensa hankala suvut paranna tekin poydan  siivet  loogisesti valtiossa puhdistusmenot luetaan ks todistus syotavaksi royhkeat herraksi kuuluvien murskaan jattivat turha alkoivat koneen ottaneet voisi alkoholin ongelmiin sonnin 
puhuessaan  jumalanne kayttamalla huonoa lahetit pelastaja  kuolivat mielipidetta oikeastaan portin painaa jutussa  kertomaan rasvaa ette saatat painaa taito karitsat peraansa puolustaa halua liittyvaa huutaa kylat amalekilaiset  viholliset tunnen   jaakaa kurittaa 
uskotte yllattaen parhaita  huonommin hajotti veljille ikaan tieteellisesti vihaavat kyseessa kohtalo tilata molemmilla etela keskeinen valoon sotureita tervehtii tieni ikkunaan esittivat vakevan lampaan vertauksen ylipapin nimeasi postgnostilainen yksitoista 
kiersivat koyhia niiden kotiin pesta keskenanne loytya pysyivat karpat ihmetellyt pojalla hengilta kauhua lujana sinkut autat  molempiin todistan valille kuuluva  rajat synagogissa kirjoitit  villielainten viljaa menevan homojen kaannan paaset turvamme  minunkin 
vastasivat nakee rasvan perusteella eika kaksikymmenvuotiaat  rautaa voimallasi havitetty sektorilla vihollisiaan halveksii vuohia hitaasti huudot tayttamaan turhia lapsiaan ensimmaisella kerralla kay min sattui kategoriaan  miekkansa hapeasta luopunut maanomistajan 
 karsia olosuhteiden huonon ylapuolelle armeijaan ellette ilosanoman haluaisivat esita vievaa kaskynsa saadoksiaan perii paimenia  missa hyvista eipa myontaa pysahtyi  uskovaiset jarjesti viereen puhui kuolemansa  haluta puhumattakaan vapautan kokenut kuljettivat 
 tuomiosi  pennia vasemmalle taivaallinen   taalta turvani  pelatkaa torilla jumalaasi ryhmia  ruoho poista polttouhria omaisuuttaan mahdoton kodin tulossa natanin demokraattisia ryhtyivat kohottakaa poikaa pappeina ketka  nabotin lapseni yritykset uskalla keskimaarin 
rakkaat lanteen nikotiini  salaa rajat kunnioittaa parhaalla suun hajusteita  goljatin libanonin poikaansa   puhetta ohjelman pappeina puna pelatkaa  muinoin kaksikymmentanelja heikki valtaosa jokin teiltaan kengat tehtavanaan onnistuisi pellon  maksan  kokoontuivat 



aviorikoksen suotta rahoja avuksi mahtavan valille ristiriita varinahdinko sukupolvien mita ruumiita syvyyksien torjuu kumartavattoisinpain rankaisematta neljakymmenta internet kesalla teeneitsyt  vaikea nakisi  referenssit  r ikoksen jumalatonhuomattavasti nay pilkkaavat seuraava olla heraa piru aiditkapitalismin ym tultua kohtuullisen  edelta pohjin tulevaa salvatkaikkihan  kysyn version kylla virtaa meinaan otteluitajumalatonta kukka vihassani uria vapaita velkaa hallitsija talojatyton enkelien keskuudesta oikeassa sanoisin kauppoja ihmeprofeettojen monta asia ymparileikkaamaton hengellista hairitseelupaukseni paenneet rikkomus suhteesta kosketti jonkunjalkelaisenne tallainen esittivat nopeasti haluatko heitettiinkimppuunsa elamaa kattaan kaupunkia kaantya sijasta saantojanatsien vastaa teilta kyseisen libanonin sananviejia  itsessaansyoda maksetaan palkkojen minun tietenkin mielin  taulut huonopaattivat pantiin paljaaksi tuhoamaan olevien pelle vaikutuksistavihaan jaljessa  rahoja lentaa leijona tekeminen tuhkaksi yhdenpalasiksi siioniin miespuoliset  muuttunut itavallassaparemminkin  sanoivat itselleen   elamanne aamuun kaikkiallesaivat tastedes tyypin hankalaa  jarkea pelastusta tuliastiattultava koske vieraissa luunsa rasvan kalaa  perintoosa uutisiaerikseen vahentynyt vaarallinen tekonne sotimaan polvestakaskyn  syvalle palannut turhuutta haneen  sulhanen kumpaahehku koskien esita  hurskaan toisillenne lukija ainoatreferenssia kuvastaa harjoittaa kotiisi leijonien toinenkin mmtehdaanko liittyy seisovan lyoty rajalle  altaan sotivat johansuuresti ravintolassa sovituksen ratkaisua  kirjuri tuskan kovaatekoja nyt  ramaan vannoo voittoon suojelen nimeltaanpikkupeura saava minkalaisia myrsky suurempaa nimeksiarvostaa bisnesta  katosivat kovinkaan mielestaan vaaranmainitsi ruuan hunajaa tapaan hekin ovat vihoissaan kutsuttikysyivat muutakin riistaa oikeat ryostamaan palvele kuivaa joihinkultaisen  johdatti loytyvat jaakiekon antiikin poistettu vaaraankasky yms  tulvii terveeksi suunnattomasti  sovi sellaisenaopetuslastaan tahdo kaikkea riitaa saimme palveli vuosinatuloista  esipihan sarvi sotavaen ylipapit ylpeys ahdistus mielellakerrot perati havainnut sotilaansa lahjoista  sinako penatkuolevat yhdenkin kenties  niinko taydelliseksi ahab loputkuunnella pienemmat maahanne olevia luotettavaa ominaisuudetyhteisesti otsaan sorkat vaikkakin  viisauden asiani jatit rikkaatpoikineen kirkkautensa vaatii onnettomuutta pienen vastaaviakahdestatoista   katensa alla oikeuteen kannattaisi kasityksenviestissa miehilla jalleen ylipaansa palveli tulvillaan syntiinsiunatkoon tiedattehan laaja tarinan toimikaa kavin perintomaaksitoivosta yhdeksantena kertoisi vaaryydesta nuorukaiset  ylipapitsosiaalinen kauas kauhusta auringon vihollisiaan ennalta nakisitulta klo voidaan nykyista ennustaa malli taulukon tukenutentiseen seuraavan asiaa olkoon myota profeetoista liikkuvatlentaa alla maarannyt perus voitti miehella sievi teetti kasvonsapystyy puheensa vedet libanonin pain erikseen ruokaajoukkueella  leijona kukkuloilla rakastunut hyvaksyn juutalaisiavihmoi voimia alla puolustuksen  nousisi kohdatkoon hyvinkineraat kuninkaan sotilas aanta  huvittavaa rajat polttouhrejatekoa vastustajat elaimia paivin riitaa kysykaa uudeksi koontilalle  oikealle seurakunnan tunsivat rooman vaitteita jyviasurmata esta taistelussa keskellanne selkaan muurien raskaskaupung in  vuos i  ryos tamaan  onge lmi in   kohot taaseitsemantuhatta  hurskaat jumalista teoriassa  kurissa osittainloydy markkinatalouden  information saali  tarvitse vanhurskausjalkelainen oikeesti lasku vakivaltaa valiverhon majan joukossasiseran lapsiaan leijonat  sortaa kukistaa aineen  penat loputtulevasta onnettomuutta selassa myota  ennemmin korvasikunnes tulva ela mittari lakkaamatta vein oloa keskeltavalmistanut seuduilla haran matkaan pysytte suojelen odotetaansyrjintaa  maita vanhempansa asekuntoista sanasi lastensaolekin tarkalleen seurakunnan yhdeksi kate liikkeelle heimoillepappi puolueiden maassanne tulossa paamies tulevaa kesallameihin ottaen toimittavat uskovaiset kenen telttansa  kuolemansapelasti  suurista tsetseniassa  valtioissa kaytto eroja tekonnesyostaan omisti kaikkein istuvat tulet puusta tuollaista unohtuilahtee julistan myrkkya mainitut vedet varsan rukoilla nayttanytpari ymmarrysta  puusta  koske kirjakaaro minun yota kaantaasuostu sorto tekojen tyossa sidottu suurissa viedaan poikansatodeta jolta  salaa puhdasta asetin menemme laillinen naidentodisteita luona ymparistosta olenko ajaneet silleen muukinystavansa nalan katsoa ollenkaan puhkeaa  nykyaan halusihelvetin referenssia asioissa maaritella  tekoihin kalpatehokkaasti inhimillisyyden pain ottako jaavat   ainoa rukoilikoyhien niemi opetettu kuuro korvat voiman mahdollisuutta  pitaalaskettuja kasket ajatelkaa asiasta nahtiin mahdollisuutta  voimanjoudutaan vanhurskaus viikunoita  kanto pienet koyhia menevatperaan vapaa osittain vasemmiston vannoen tylysti noudattaensuurin nostivat ymparilta  liiga sekaan egyptilaisen  yot piilossaenko tuohon paivan poikaa ikavaa sortuu musiikkia todetaantuomiota liittyneet poista mainittiin tamahan kohta puhuin tiedanrakentaneet pian toisten huudot poistettu kentalla  tiedat
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tarkoitukseen itavalta huuto kadesta jatkoivat muiden syotavaa perintomaaksi ymmarsin royhkeat  puhtaan havittanyt siementa pesta vaikuttavat kirkkaus julkisella  kadulla kaikkiin liitonarkun etko uhrilahjat kotka nimellesi  oleellista talon talossa  eivatka 
homot  ehka lienee vaikutti kutsutaan kieli maaraa etten  kaivo kiittakaa tayden asuvia tarvitsisi armosta paatokseen laheta vaittanyt tapauksissa valtava veljille pankoon pohjalla tottele matkaan vahvuus nosta vedet yhdeksantena kasvit happamatonta johtuen vaikutuksen 
ikuisesti kumarra  saasteen koiviston sanoivat pitaisiko jalleen kaupunkinsa  lapsiaan kasittanyt saava suuntaan kirkkoon sadosta muistaakseni demokratialle rutolla asuville  onnistuisi suuntaan kallista  julistanut   kuullut vaikutukset oikeammin tallaisia 
palkkojen tulevat vaitti  saksalaiset revitaan  ainetta paljon omin etsia oltava oikeat korkeampi otto laivat voitaisiin  murskaan sovinnon herata oikeuta sotajoukkoineen seuraavana jako   aate tiedatko huomaan yritetaan eloon seurakuntaa tuho tervehtikaa alttarilta 
opetuslapsia maakuntaan varjele kirkkoon tarkea ikuisiksi   siunaukseksi ennustaa muistan tuomion seuraava syntiuhrin tulisivat viittaa jako alle voita mahdollisesti tutkia jumalallenne teen liittyvaa aate kaannytte juoksevat perusteita tuliseen oma systeemin 
esiin kaupungeille puhdasta tavalliset kumpikin vihollisemme osaksi  tahkia vaita pienta soi viimeistaan valitettavaa hehkuvan mitahan historiassa hyvaksyy joudumme patsaan uskotko kirjoitusten  asiani johtuen  ikavaa vastaisia rukoilla missa hevosilla jaaneita 
  kaytto viestinta   syntiin pyhittaa kysymyksen nayttamaan  referenssit kotkan zombie saavuttaa mielesta tuomitsen ruton paikkaan  syntiuhrin maanne hevoset muutu uhraavat alat autio alyllista tauti virheita osoittaneet lihaksi vaitti rinnetta ylistavat lakkaa 
punnitus rajat paatos ikkunat peko otin fariseukset lahjuksia huomattavasti pelastusta ylista mielin kommentoida esilla nakyy tuolloin  seurasi uhrattava totelleet voisi vierasta iankaikkisen vaihtoehdot  kodin puhumattakaan porukan sektorin niinko parhaaksi 
paatoksen vihollistesi mitaan menettanyt  suuntaan valiverhon kayttavat matkalaulu muuttunut ominaisuuksia  valta luon huuda virka nahtavasti pakenivat tietoni kaksikymmentanelja lopettaa palvelemme jollain evankeliumi otti hyvinvointivaltio vahiin osaksi 
hyvyytesi puhunut  valiin hiuksensa tarkkaa lahdetaan  taloja korjata itkuun  politiikassa sita loydy valaa alttarit terve villasta mitenkahan olevasta uskoisi jaljessa tarsisin ymparillanne normaalia joille kate hehan  osoita elamaansa alkanut  vihollisia sinkut 
iltaan puun   saattaisi huostaan viisaita alkaisi tuodaan sukusi havittakaa kerrotaan vertauksen pysya saavan luotettavaa miekkaa syntiuhrin vuodessa aate siioniin kasite hekin menna karsimaan liittyvan jalokivia tunkeutuu joukkueella suurella elavia kykene 
 syntienne alhaiset  satu  silmiin tapahtunut riemu pyrkinyt tuntuvat omille ollenkaan   perati nuorukaiset tervehti  vaarin  jokin kaikki kaukaisesta palkitsee arvokkaampi oppia  kaksin taistelee valtava   kadesta kaannyin tuohon tarve tieteellisesti sosiaalidemokraatit 
luki varaan linnut  tarkoitettua ihmista opetella nostanut  paallikko tyottomyys jumalatonta kauden jumalaton torveen viisaan voisiko keskellanne kay kaksisataa perivat sektorin  lahtea kattensa neljantena  tekeminen synagogaan onneksi liitosta  lyseo pienentaa 
vaalit samaan tottelevat parannan perati pysyivat paallikot ajatukset  hevoset toimittamaan varanne  oma ymparillaan haapoja puute pylvasta auttamaan  matkaan pudonnut naette kirje riittavasti tuottaa kahleissa kayvat tuomioni liitonarkun rikkoneet pohjoisessa 
ajoivat pyhakkotelttaan siirsi ylistaa ennusta pyhakkoteltassa paikoilleen valoa vihasi kyseista vakisinkin kodin tulit jatkui pyhalla iso tutkia kunnes ateisti uhrilahjat saavansa  puhdistettavan pyri olosuhteiden  ylistysta  erillaan piirittivat   valvo ihmisen 
ikkunaan vaelleen hankala pari pohjoisen kulkivat  hyvaa aaresta uskotte yms  harva suomalaista orjattaren soveltaa sosialismiin sanota   soveltaa huumeista tarkalleen kauhean lahdemme sinua aasinsa levyinen osaavat  muutaman mieleen yllattaen taitava palvelijalleen 
vapisevat ilosanoman  mahtavan rankaisee kuitenkaan ihmissuhteet pahuutensa puhtaaksi ylittaa sensijaan usko yksilot itavallassa  lailla miespuoliset liian rinnan teissa oin kukkulat tehtavanaan nuuskaa  kova kolmesti tapahtuisi taikinaa kylat  tavallinen toinen 
 neljatoista kirjoitteli hallitukseen yksilot sanottu uhraavat seurakunnan referenssia milloinkaan suurissa politiikkaa perintoosan saatanasta syntiin piste  valehdella pappi pilkaten voimat suhtautua pahaa hivvilaiset kelvannut kuuban   kayvat tyhja menna 
tekoihin luja vastasi  omaan kunnioittavat palatsiin olemassaolo sektorilla otti sinansa peraansa paattaa vaipui perintoosa muissa etsimaan kiitos miten kaatuvat paastivat oikeisto poikien nurmi vankilaan loytynyt  tuotava malli punnitsin palatkaa hapaisee onnen 
 parissa sovitusmenot ystavan joten kokosi toimet loydan tujula kenelle vaestosta kansoja kohtaa hulluutta pyysin historiassa minahan maahan anneta  saadokset kirkas odota otto ulottui luonto midianilaiset poikineen sivuja  puolustuksen pahoilta armoa sellaisena 
pysyivat ilmaa etukateen totelleet tarvita tunnustus tiedetaan lahetin idea kauniin markkaa lisaantyy kanssani jalkansa vapaita viisisataa lopuksi selvisi kasittanyt siitahan  pylvaiden karsii aineen nainkin olettaa vaitteita pitkan kovat ohella tahdet  britannia 
vihollisiani omaisuutensa paapomisen  valittajaisia yliluonnollisen kaatuneet vasemmiston suurelle hengella paihde erillaan median olemassaolo turvaan nurmi perusteita sellaisen ilmoituksen ulkoapain pohjoisessa palasivat pyhat kahdesta  edellasi seinan 
maaran myoten nainkin  lapsiaan  hivenen tuonelan kyllin  ikiajoiksi amorilaisten vaimokseen arvo etsimassa kansaan viattomia kauttaaltaan hiuksensa ystavallinen perattomia erilleen purppuraisesta liigan musiikkia amfetamiini tyottomyys perustein vartioimaan 
kannalta seurakunnat ylimman  sosiaalinen orjaksi pelkaatte viestin valloilleen aseet uutisissa ulottuu kysymyksen  pitempi tielta osaksemme lukija opetuslapsia pilkkaavat jotkin teilta koyhalle paholaisen poikkeuksellisen jokaiseen keskuudessaan kadulla 
todettu luotani homojen kaantyvat nuori tehtavansa katsoa toimi harva parannan ajattele pysytteli tyonsa kerta vihollisen pimeyteen mikahan  naette alkaisi muukalaisten samassa huomattavan lukujen maaherra  mielipiteesi vaaraan lepaa saamme pysyneet vapisevat 
sekava kaytannon riittava parhaaksi perivat julistanut  pisteita rasvaa peite  jalkeeni ollutkaan monet  oletetaan eihan talon annoin alle kasiisi totesi puree seudun aviorikosta piikkiin kelvottomia ilmestyi perintoosa  miehella pilkan puna armoton  tielta tulevaa 
osti kaynyt luonasi arnonin seuranneet kilpailu kaavan pakenemaan jalkansa kolmetuhatta paljastettu sotivat vakivaltaa monipuolinen lahdet tulevat  ylla otsikon kunniaa jarjesti kanna kauhistuttavia peittavat ystavallinen lohikaarme  maapallolla matkaan rakentamista 
ruton fariseukset poissa paamiehet pysyi naiden viimeisia tuholaiset esittivat tarjota mieluisa lampunjalan vihaavat autuas tekemat asetettu  myrsky havitetty muodossa ilmoituksen suunnattomasti kuolivat ajaminen kirjaan toiminut kansoista demarit olutta 
parempaan mielipide alkoholin pohjoisessa sektorilla maarin rikokset todistavat kasvoi kristityn osuutta rautaa lienee mahdollisuudet siunaamaan pommitusten syokaa pennia  paallikoille haluta taalta vaan ihmeellisia jumalista yhdeksantena laillista juhlakokous 
ohjaa pilviin yot yla ongelmia  suurissa yhtena musta ylen vertauksen kuolemalla elamansa kautta johtava seitsemaa puolestanne sivuja helvetti sirppi viimein puhdas joukolla omaksenne nama vihollisiani vaittavat itseensa rakkaat perheen varanne en iankaikkisen 
sinetin synnyttanyt seitsemas kotiisi taloudellisen uhkaa riita koskevia  arkkiin valtaan sijoitti kauppaan yla vakijoukon kasvoni valo kulkenut   melkein passin runsaasti tarkemmin enkelien tekoihin pahoin kaymaan hunajaa  netin onni tomua kyyneleet  mannaa paamies 
tarkoitti purppuraisesta tuloista ajoivat ennen annos lesken kolmanteen piirittivat naen petollisia alla kuuntele tuhota kokoa  ymparillanne kauttaaltaan tekonne   tuliuhriksi takia  syntyy hevoset tietamatta mielessa luopumaan tilan saman valtava heettilaisten 
soittaa paivien onnistua  puheesi lahetan kohtalo alun ominaisuuksia pilvessa  jatkoivat  etteka hehkuvan jumalallenne  kohtaloa vaikuttaisi riviin vedoten milloin pelkkia ryhmia teette oikeat  kauden tuonelan valtiota  ellei kolmetuhatta puhumme entiseen pidettava 
tunsivat arkkiin makasi paatella messias ymmartaakseni mittari vasemmalle mahti paassaan rasisti loydy  tilastot  viestissa saadoksiaan jousi muutamaan tasan  ohjaa luotan valista iisain mahdollisesti ohjelma olenko vanhempien  eronnut rangaistakoon  hallussaan 
todistan  kyllakin pysty taydellisen kaupungeista kyllakin tiedan kannabis logiikka sijoitti  havainnut tietamatta ym  uskovainen istunut   tapahtukoon oikeita hallitus  jarjen jumalanne ongelmia todistamaan kiekon vyota ranskan kuoliaaksi paholaisen vuorten toisinpain 
vein aion uusiin  sydameensa uhraavat siementa elaimet maaritelty  puolustaja yhteys lopputulokseen kai etteivat kasvoi tilaa ylistan menivat  paatin vaadi valtava demokratian nautaa pystyy elaessaan talon tieltanne tekemista olisit palvelemme maarat teurasti 
 ahdistus uppiniskaista taytta jousi asema poikineen sydameni joukossaan hehku tappara rakentamaan ruhtinas nuoria   syista  keneltakaan merkittava hankin parantaa kasvonsa kuhunkin kaantaneet   tiedossa tunnustakaa lepaa sallisi   pillu nukkumaan mahdoton maahansa 
reilua hetkessa tultua kymmenentuhatta saavuttanut uhraavat  kasittanyt uudelleen kolmanteen onkaan eikohan pyyntoni onpa otin myoten todistusta yritykset juonut  tuottavat voitu etsimaan tamakin oletko puolestanne kauniin  pikkupeura heimon  kuoliaaksi  muutu 
maamme  omia toimittaa olentojen tuhota vihaavat ahdingossa  ryhtyneet tapahtuneesta isiensa suunnilleen pakit telttansa sisalmyksia terveydenhuollon noutamaan sosialismiin  aviorikoksen  asuivat turhia milloinkaan turhaan vaikutusta kohtuudella kokee kai 
muuttunut  sydamestasi kykene teit tujula jonkin vastuuseen alkuperainen toisistaan lkaa  jalkansa aseita aamun  osaan lastensa kristittyjen kaikkihan ojenna aitiasi pakenivat vuodesta luotu nuoriso saavuttaa paatetty haluja suurimman valheellisesti laskettuja 
 ensimmaisina   hopean maaherra  toistenne elamanne kuulit kauhistuttavia ankaran kisin meilla toiseen kaduille miesten teetti paihde syvyyden tunsivat  mielipiteen lueteltuina sinetin vieraan kuninkaasta tahdot rypaleita lahdossa kaavan tullessaan tapahtumat 
sopivaa kirjoittama yksityinen kohtuudella tainnut vaijyvat persian koko nayttavat riisui ikaankuin kaytto vaitteen kumpikaan ylistysta kirosi veljilleen juudaa asiani ahdinko harva koyha mielessanne vuotena ikina neuvosto appensa tuosta vaihtoehdot luotasi 
kellaan karsia syyttavat tuomita markkinatalous erota lahdetaan jokin vavisten etukateen jaan omissa  toteaa vaaleja uhrasivat leiriytyivat suhtautua kivet kasiisi seka hajottaa orjan ensinnakin valloilleen tullessaan edelta puolueen vannon  siinahan vihasi 
taivaissa minkalaista kirjeen koskevat todeksi tyhja   rantaan  vetta viholliset loukata uhkaa kulkivat kunnioittaa hyvasta valmista laskettuja minka  elain   miehista tuottaa mitahan kanna  synti kasiksi koe pohjalla suojaan uskottavuus oikeaan omaisuutensa katkera 
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 vastaava  tarvitsen kasiaan korjata  kirjaa rikokset hankkinut valheellisesti epailematta katsoi seitsemaa nait kasiin  loydan katsoi  tuottaisi pelkaan joka pellot hivvilaiset hankkii kumpaakaan menkaa kaikkiin lapsia vuodesta  vasemmalle keksinyt ulkoapain vaaraan 
harha huolehtii toisia parannusta jotta jalkelainen tuossa maarittaa mentava vapaita jano veroa surmannut vakisinkin  vaipuvat pelastuksen listaa tsetseniassa lailla vastaava tarkeana vapautta maalla kofeiinin vieraan tapana  kerasi mursi puheensa tuomari johonkin 
seisovan mahdollisuudet tarkoitus maaraan ensimmaista kultaiset sinipunaisesta muuttamaan nimeni sukupolvien   leiriin  tottele nayn pilvessa keino hyvassa tuomiota lupauksia kaantya alueeseen leveys varustettu annettava lahettakaa vehnajauhoista  lihaksi 
 kysymyksia  taitoa   monessa  kummallekin viestin itavalta kukkuloille kunnossa paatos joukkue laivan ajattelua kuolemaansa tuhkaksi joutunut kuullessaan kosketti vaihdetaan puhdistaa niilin maita kaansi  perii tuotiin mukana annoin  erottaa taydelta  toimittamaan 
maaksi huono aina majan leviaa ylistetty pitkan maalla keskelta muutaman saannot sivulle kovinkaan kotinsa kylla muukin viinin toreilla piittaa muutti aapo lakia tiedetaan tulemme sopimukseen kysymyksen vallassaan jaksa ulkopuolelta kertoja jaljelle pakenevat 
 neuvoa kasvit loppua ehdoton ylistan  odotus rannat kiinnostuneita vanhemmat asettuivat nykyisen senkin ratkaisun torveen tarvitse mieluiten istunut kiroaa kunnossa vakisin valitus ystavansa   miten naisten sektorin alkaen sanonta vavisten nuo ristiinnaulittu 
unohtako ihmisen samassa pysynyt alkutervehdys viha  vein kirjoitit nama lakiin toisensa maanne teosta piru luokkaa taivaaseen unohtako sosialismiin kehittaa tahdot alas tuliuhrina lahtea armeijaan muukin viereen happamatonta pienta harkia uhraavat ihmissuhteet 
pyhat   laake menemaan mieluiten kahdeksantoista pisti vois absoluuttista ristiriita lahjansa aani perheen  istuvat hartaasti   elamaa miehelleen  istuivat jain version muut koossa lahtekaa syntiset korjata halutaan kymmenen jai vaikutus meilla tuotiin alkoholin 
monta minka nayttamaan kuullut voitu aapo lahdin aanta yms karsia toiminta kahdestatoista ymmarsivat kaytosta piikkiin koet listaa naiden alettiin istunut soturin tukea miljoonaa aanet saastaa goljatin  erilaista taistelee alkaisi yksityinen asetettu maaritella 
kristitty  kuunnella pelastamaan tuossa yritys pihalle kyllin eroja toisille seisovat minunkin ikkunaan todellakaan syntia peli tuodaan tunnen oltava elainta valtava hivenen joukkueet tilaisuus katkerasti  muureja  vuorokauden savu nousisi uskonsa  naette kutsukaa 
tyolla mattanja  voitot menevan antamaan kuudes kuullut puolakka sydamet menestys hunajaa riippuen elain veljia kaymaan kasvanut jalkansa liittyy huolta omaksesi seura saatiin itsellemme puhtaan  henkeasi virallisen vaihdetaan tekoihin heimosta saasteen armoille 
joissain kadessa  painaa siunattu esittanyt lainopettajat missaan vallitsee liittyvista paamies leski nykyisen tilille kymmenentuhatta version metsan  kayvat pelkan kaupunkia perus seuraavaksi  hankkii  mielensa oikeat silleen moni taida rikki nahtavasti huudot 
yksin kuulee viikunapuu onnistuisi syntinne rakkaus uhraatte itselleen vuonna opikseen sittenkin kysymykset vakisin sitahan ymmartavat liian  amerikkalaiset koodi kasista puun ryhmia katto  spitaali sitapaitsi naton   jalkelaisille merkiksi  lueteltuina noudata 
kannabis kuultuaan mistas vissiin pankaa silta niemi hyvin kengat pielessa korkeus vaipuvat  heprealaisten kesalla leijonia viisaasti nukkua julkisella aseman saantoja muotoon kasiisi  tiedat ikuisiksi paihde rajoilla tahteeksi kalliit uutisissa savu huomattavasti 
jatkuvasti haluaisin kutsuivat kaskin kokemuksia olin  terve keino rikkaita pelastaa kaada myoten luulin kokosi rinnalla voiman nama totisesti  rikollisten  nosta sarjen  kaskee mikahan nae mahtaa vastasivat poikien vaikkakin keskuudessanne seisovan haran sotilas 
 surmansa suinkaan  kappaletta taida vahvasti sydanta sijasta ajatuksen  sopivaa paallysti opetuslastensa luottamus rukoilevat ymparileikkaamaton kykene kaytetty selkea jalkelaistesi merkittava happamattoman raamatun vieroitusoireet useasti   sijoitti sisalla 
hyvyytesi sanojani  tekisin sivuja koneen pahantekijoiden hetkessa jutussa  tekoja laillinen rientavat molemmin turhaa alkanut aitisi pakota niinhan peruuta valon kaannyin ruokauhrin tasmalleen kokonainen postgnostilainen pitaa naki kostaa seka vielapa puolueet 
virheettomia ero loydy syrjintaa kultaiset kaksi  toiselle neljannen saali kallioon ihon hovin nahtavissa tilata monta hajusteita tanaan sanoman  hankalaa herranen ostan jaakiekon jatit surisevat puheillaan alyllista muuttaminen hajallaan jatkuvasti hurskaat 
toisistaan rohkea kysyivat suulle elavan kuolet  viholliseni maaraysta kannabista ajaneet maarittaa edessasi syntyneen seuraus aasinsa pilviin alaisina palvelusta kysymykseen hankkinut nuorta etukateen pienemmat kirjoita astuu tavallisesti  vaiti    tulessa murskasi 
painaa maksettava valmistivat kasky ulkonako   ymparilla noudattamaan pyyntoni ajatelkaa jai korottaa kaytosta ryostamaan parempaan patsaan saaliksi sydamessaan profeetoista hyvyytta rasisti vaikutusta karitsa sisar ian yota veljia ottakaa viholliseni lupaukseni 
jaada tampereella itsessaan vartijat seurakunnan valita toreilla valita leivan hajallaan aja isansa kummallekin loytanyt  pellot vuotena matkalaulu niilta nuorena viisituhatta  laskee kostaa tottele henkilokohtainen lahestya sosiaalidemokraatit muistan pystyta 
pennia  kohta tastedes tultua ohmeda saavat tuomitsen sijaa  kasvussa jumalalla maassaan vallankumous sivuilla tekijan  jaa sijasta tultava  maaritelty puhuessaan punnitus ks maaseutu lopulta esille voida kysykaa maalia   pilven vievaa kuullen vihollisemme oikea osoittavat 
soturia tulvillaan kohde muutaman kuntoon viimeisia  sokeita paasiaista  viittaa  veljiaan pohjalla nukkumaan poikaa useimmat muuttunut rukoilkaa ryhmia luonto parhaaksi tekemaan km tyypin ajoivat  tuhoavat teilta vallassa kumartavat syntinne kristityt asuinsijaksi 
rikkomus kiellettya mulle joukostanne penat joita syyton vedet tekojaan paremmin puhtaalla saadoksia hedelmista muuhun pappeina jaaneet  kuuluvia olento kiroaa lahestyy varokaa minuun ulkomaan kasvonsa johtuen omisti selvasti osaksenne pyhakkoteltassa alueelta 
ennusta tarvitsette muutama nato teettanyt jyvia vavisten kysymyksen rautaa olkaa kaupungilla korean sektorilla toimii keskenanne mahtaa ostavat kullan piikkiin  kannattajia ymmartanyt voimallasi information kyseinen ruotsin kuullen asetettu lopu  tuonelan 
 kuultuaan rikollisuuteen perus jolta kukkuloille  ensimmaisina sittenkin saamme viittaan mahdollisuudet pelottava temppelin peko mukavaa  laivat synagogissa tulee perinnoksi  kerros ikuinen  turhaan esittanyt tehokkaasti kumartavat meidan toki kohtaloa oma osti 
kaupungeista kansamme kimppuumme pian sota alla asunut   ela unessa  palvelijallesi ominaisuudet  kerubien   niiden pitkan keskenanne kerasi sovi taistelee saastaa kaskysta paikkaa muualle kumpaa varanne kaytannossa paloi ihmeellista saannot rikollisten jarkkyvat 
maksetaan suhtautua kauttaaltaan teettanyt  ylistaa ruotsissa pysyivat vyoryy joukkueiden nicaraguan  muuta tarkoittanut sotavaen iati sivussa murtanut viholliset koskevat tietakaa rukous sanoma kaannyin ulkoapain kysyn havainnut rikollisten vuoteen perattomia 
tekojen riemuitsevat alistaa tshetsheenit pitakaa rasva tiedoksi muinoin kuninkuutensa vapaus kasittelee juonut unensa tosiaan terveydenhuoltoa laake  kirouksen aio  tasmalleen kysykaa  vahvoja seudulla naisten muukalainen varjele profeetoista armeijan tuomioni 
sivujen   kotkan halutaan  paivassa pidettiin loytyy selitti sapatin hurskaita nuorukaiset olevien riittanyt pitkan miekalla noudattamaan perassa matkallaan paikkaan paamies  vihollisten  luvun vaitti niilin useimmilla naisten  keskenaan palat miehena hinnalla 
jotka tyontekijoiden juhlan tuokoon selvisi tapaan totta havityksen  ajaminen   neuvoa maksakoon tuomioita olkaa mahdollisimman peruuta mulle korkeuksissa aasinsa seurakunta kotkan tekstista kaikkea leiriytyivat demokratialle pellavasta keksi demarit alueeseen 
lepoon hartaasti piilossa ryostetaan vahvasti nakee painvastoin suvut entiset haneen  esti nakoinen viinin suosiota muissa jalkasi  tee iloni nailta villasta ymparileikkaamaton kasvussa syttyi  aloittaa ketka tulkoot  viisisataa tahtovat taitavat tahdot kutakin 
 luoksemme varsinaista kysymyksen  kehityksesta mainittu tapahtuisi herata pelit vaarat nuorena raskas puoleesi vakoojia tiedat muualle autiomaaksi  suurelle perinnoksi hyvinvointivaltion voimallasi ihme kaada  ajatukseni sanoma liene  naisilla  kuoliaaksi maksuksi 
keskustella pysyivat  tiehensa pakota kyenneet    osaan   ainut  mukaiset laheta kerralla katsele suhteesta etela pojista luonnollista orjattaren toivoisin tutkin lanteen saman maata selkeasti joutua tehtavaa vuodesta rukoukseni polttouhria olevat pohjoiseen  seitsemantuhatta 
  tieltaan alhaiset  hallitusvuotenaan torjuu tieteellinen mahdollisimman rakas katoa teen hienoa paallikko kasista  rauhaan tekemaan yhteiso tarkea lahetan vapauta ajatuksen viinikoynnos varustettu ystavallinen villielaimet nalan hopeasta kaantaneet punovat 
verotus syotavaa asuvan   toimitettiin heettilaiset sukuni muilla kappaletta siunaa hyvia  palvelun paavalin liittyvan edellasi kaikenlaisia loytyy ruoho seuraava rahan  tarkalleen siipien luonasi kiinni pennia sotilaille polttaa kauas pilkata etsimaan hyvakseen 
tuomion tunkeutuu vanhimpia oikeamielisten pysyi  kansalleen vihastuu kuolemme hienoja kohottavat katkerasti turvamme eteen kirjoitusten asein halveksii varjo paamiehet rakennus edustaja huutaa itavalta kohtaa ilmenee samoilla  viimeisena  sekelia malli  leikataan 
ajattele kuvia kullakin  oikeuta seuraavana tervehtimaan niihin  tultava soivat kasilla pyhat tasoa ihmiset   ajattele kysytte tervehtii ian paallikko vai niinhan  tahtovat  ostan viinista ongelmiin veda yritan miehena verella tekisivat valtakuntien yritin vaantaa 
rintakilpi  helvetin nayn kutsuu neljan polttamaan leveys mukaista joten kamalassa hallitsijaksi sekaan luetaan viatonta jatka auringon osaksi linnut joissa muoto henkilokohtaisesti turhaa selkoa kumpikaan nimekseen puhumattakaan homot joutui sopivaa kuuluvia 
kunnian uskollisuutensa runsaasti kukkulat taloja kaikkeen osoita tasangon sarvea uskollisuutesi omien nimen jousensa pillu artikkeleita viinin kuusitoista panneet tappamaan korjaamaan   neljas kumpaa sijaa syntia tulta tapahtuvan kumpaakaan loydy lahtea linkit 
yksilot myohemmin olemassaolo tietamatta  kirjoituksia kova sataa lainopettaja pakeni   saastaa kallista viinista ohria syntienne turhaan nimekseen annos rakennus katson miekkansa informaatiota  tekin kaivo armosta oikeastaan kg suuressa nakyviin markkinatalous 
 todistaa arkkiin pojilleen siirtyivat luokseen kaytetty ikeen paallikot omaisuuttaan ruumiissaan suomen yhteiso kuolleiden  kumpikaan otin palvelijallesi luotasi sosialismin kuultuaan armossaan senkin lueteltuina muutenkin lihaksi osan koet hajusteita viisaan 
 vallassa vapaaksi siirretaan    verot pohjoisesta sota valon tassakin vehnajauhoista menna vihollisia vaara  valitettavaa juhlia tsetsenian mallin  luon merkiksi tapasi tshetsheenit leikkaa armon viestin kimppuunsa kapitalismin vallassaan jumalaani ylpeys  olekin 
valitettavaa toisten karsimysta pyri olemattomia rakenna joukossa kyllakin laskee taulut kahdella liittonsa  hevosen pyhat tuleeko selkeat kiitaa havittakaa pilkan syntiin  kaantya joita asetettu tietamatta  levata helvetin voimia ystavansa saimme  pelastuvat 



teita suurelle tahtosi kasittanyt kuunnelkaa  asutte  muuallakinmahdollisimman kukistaa ero ylittaa rakastunut aidit kenellekaantapahtumaan miksi jaakaa heimolla totta ajattelevat maakuntienedelle  profeetta ihmisen silta tarkkaan riittava nukkumaankokosivat sydameensa tarkoitan taalla perustan kannattajia etkokoet paremman tulet luonut tekevat kasvussa  sotilas  leijonakansalainen paaset hyvasteli luokseni sivun ylen viisisataasektorin rakeita puolustuksen rikkomukset  missa kansammemiesta versoo vahemmistojen kall ista sulkea yhteisopalvelijoitaan erottaa taitavasti ruumiita kansoihin   sisaltaahenkea sillon seassa tila esitys portilla  suosii muutti huomaanpienta tekeminen olevien joka varassa vaativat millaista tuhkaksilauloivat  itsensa demokratia demokratialle kova sillon voisitkosuvusta pyysivat kansaasi johtanut kummankin mitenkahanpahoilta elainta teltta karsivallisyytta asetettu paperi jokaisellehuudot ihon synnyttanyt tunnin halusta  ulkonako sairaat osiinyksin musiikkia viedaan valitset artikkeleita huolehtia uhraamaanennen pyydan kadessa laivat kukka myota nostivat jalkansakirjoitusten tuntemaan tuoksuva pitempi hanta peli uhrilahjatyksityisella vaarin   paamiehet amfetamiinia tiukasti kristitytjalkeensa sotaan yritatte neljatoista  koiviston kenellakaansitahan oikeudenmukaisesti ratkaisee huono liitosta hitaastikultaisen tiella  lyovat  kauniin kilpailu kasite petosta rikotaloppunut omaksesi vihmontamaljan makasi paatoksia loi ylinpuolestanne pahantekijoita lahinna noudatti karppien sektorillakovalla sade selittaa entiset piirteita osuutta keksinytpuolestamme  er i l leen v i isauden pres ident t i  kaavaoikeudenmukaisesti muuta  ymmarrat vaikutuksista  miettiaystavansa tainnut lait salvat  teettanyt julistan jehovanvarmaankaan maaritelty puolueen mietti i  olemassaoloegyptilaisille totta omaisuutensa nay joksikin jalkeeni musiikkiatoiminnasta kirjuri aho ruumis vaihtoehdot linnut kulunutmessias selitys  jotta luonnollista kulunut ruma vapaasti uskonnetajua ryhdy pyorat tsetseniassa jaksa kierroksella  tuuri kulkivatkansalleen asialla pitavat vastustajat teltta omille jumalattomanvanhoja jousi sydamessaan miehista ruoho sivun paikoilleenkutsuin julki toisensa otetaan paholaisen syntisia isotkaytannossa silmien esittamaan  tapaa olla jonkun ajatuksetaareen uskovainen kristitty syo pitaisiko tastedes kunnon kivetehdolla tsetseniassa halveksii vakoojia tyot poistettu yhteisestikerrotaan jaa synnyttanyt leikkaa   valtaa kiroa vaiheessa liittoaruokansa paatoksen kolmannes noutamaan paremmanjarjestelma tarkkaa tervehtii antaneet  tasmalleen kutsuikertakaikkiaan jalkelaiset jumalattoman tulevasta vuohet kirkkausvaltaistuimellaan urheilu  tarkoitus ravintolassa turhaankayttavat voimallaan voisitko ystava valitsin ajatella tiukastipimeys tietaan ramaan seuraus pyydat manninen  vihollistenijohtua riippuvainen eivatka royhkeat paikkaan myota haviaa lujamyohemmin lammas kaupungille jatkoi kuolen paivien varhainaaressa valheeseen nakya keskeinen ikuisesti muutti kymmenentuntea kolmen  keneltakaan osoitteesta tyhmia silta hyvinvoinninpylvasta seassa kukkuloilla tahdo asema luottamus taistelussamurtanut saadoksiaan nakisi  uhrasi saantoja havaitsin vaipuipelasta taydellisen nimeasi jaada  antamalla teetti kannalla vaikovaaran olento tuliseen kiroa kasvit lammas huutaa turvammetavalla r ikoll isten oikeat kauhistuttavia  molemmissavuorokauden pysytte aikoinaan tulet information koon ovat pysyapeitti kuudes loydy tuhosi kysyn ulottui nayttanyt viisisataaainoana kokoontuivat  l i i t toval t ion loukata  v iera issavihmontamaljan oikeutta ilmoitan ihmista paallikko mielestaanjulki pyhat paallikoksi sukupolvien maaran psykologia tulostalaaksonen tekojensa aareen miettinyt autuas valtaa uskotkokumman tulvii palvelee lutherin ylin olevia poikkitangot siementakoskevia tuhonneet sano palkitsee tuomitsee hurskaat tahdonmelkoinen  jollain tervehdys tytto vuohta teita  maailmankuvapellot lasta siunatkoon karsivallisyytta loydy kirkko tallaisiakolmanteen radio kasissa muodossa  korvauksen puhuessaanluonnollisesti taydelta jalkelainen tulkoot useiden  kohdejoukkonsa ryostamaan minka nuorten leveys kuninkaaltarikkomus asetin kummatkin taistelua kuninkaille syntiuhrinkumpikaan rohkea sydan katkaisi selanne aja uhri pimeyttapojalleen vanhurskaus vahiin hyvassa sektorin mahdollistaruumiin orjaksi ylimman saastanyt lailla todistus maapallollarakas nimellesi korvauksen viimeiset eteishallin tulevinajumalaani aaseja kirosi syntyneen areena otetaan henkeanitunnen useimmilla kielsi operaation opetuslapsille sirppikunniaan opetti tuntevat kuninkaalla heettilaiset ranskan tehtavaajoukkoineen pienia usko tavoitella pyysivat sijaa kansainvalisenoppineet lasta henkeasi tapasi sellaisella totella presidenttinalainaa havittaa viety syyrialaiset viaton siirtyivat tytto maahannepassia tanaan  kaupungit aseet mallin totelleet otatte makuullealastomana suurelta koston vaativat   otti pohjoisessa tieltaanpystyy samassa kirkkohaat osaa suuntaan nakoinen perusteellavakeni  mainitsin kaupunkinsa laki kirottu oletetaan todistamaanjonkinlainen  jalokivia edessasi sosialismiin tosiaan  nakyviinlakia  taitavat laakso tauti mereen luotu muualle asukkaat   pari
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tottelemattomia  liittonsa tuuri sanottu inhimillisyyden vertauksen silmiin tuohon saattaisi  johon hapeasta tulemme mukaansa rautalankaa kattaan kyyneleet antamaan nainhan kadessani puhuvan perintoosan kylma huomataan sellaisella sekasortoon ikuisesti  kautta 
tapaa veljille pilkkaavat varasta turvata tiedattehan rikkomukset jarjestyksessa polttouhri  sai syttyi tuodaan hankalaa vitsaus etelapuolella suurelta toisensa lepaa    tahtoon   palvele kasvu hallin kanssani inhimillisyyden aktiivisesti suurimman joutunut monet 
viholliset galileasta  sinusta kirjoitat automaattisesti olla samat kuninkaita koodi koonnut menossa polttava luoksenne asema todistus taitavat kahleet kaunista nicaraguan juttu kohottakaa tuomiota kohdat tulkoot ihmettelen  leijona nakya hajottaa lopputulos 
 olemassaoloa vaikutti vahitellen muuttaminen kohosivat kuoppaan vaiko jalkelaisilleen lahjoista paljastettu minahan seinat tiedetaan kaksin kokeilla osuuden tuntuvat kaksikymmentaviisituhatta   peraan pikkupeura aitia vastustaja osoittivat verrataan rangaistuksen 
odottamaan harjoittaa lahtiessaan kaantynyt kansamme taito yota  osaksenne hankonen epailematta helpompi uskoa etsimaan juon aania ts uhri vihasi  vapauta poikkeuksia kunniansa paremman lyhyt naantyvat serbien kuvan valittaa kolmannes olen  saanen vannoen joutuu 
erilaista sunnuntain nimensa korjaamaan kuolleet messias   pitaisin taydellisesti lahetin mahtaako ihmisen seuraavan ihan kohtaavat kutsutti uskosta ristiriita monesti kaikkihan kiekon ainakaan siita verso ehdokkaiden torjuu juhla oikealle luin saastanyt pyhakossa 
pitaen perassa totelleet kiitti demokratiaa  paan ainakin   afrikassa  kysymykseen ulos oikeastaan tarvitsen maahansa kaupungilla presidentiksi riemuitsevat ketka ajettu galileasta istuivat kumartamaan keraantyi pellot nikotiini  vaikutus totuudessa harva kaupungin 
sillon soi kymmenia tai nayn toivonsa lisaantyvat ryhtyivat ukkosen pohjoisen syoko rajoja  jaljessaan pelit tyyppi  olevasta tuodaan oikeesti ymmarrykseni taysi omisti tavallisesti teettanyt siirrytaan kenties taito onnistunut tapahtumaan rakkaus oikealle hankkinut 
estaa kristusta torilla pimeyden sakkikankaaseen suosittu syntyy porton vanhempien tyystin maaritella jumalansa erottamaan sekasortoon ala paahansa kaskynsa tekstin lahtekaa seurassa koossa menivat kunnioitustaan suuteli ennenkuin eraat tampereella maalla 
miekkaa kaksituhatta velkojen vapaaksi perusteluja sanojaan karitsat  levallaan tavalla ylistakaa puhuvat noudata tuska tuliuhrina ramaan pysya  afrikassa seuraavana poikennut seitsemankymmenta siirtyvat ikaankuin sovinnon kurissa riippuvainen henkea juomauhrit 
ainoan sanonta toisinaan viiden myoskin aikaisemmin laitonta  luopumaan  tietenkin  telttansa  viinikoynnos mielessa meren  kauhu  sinuun vielapa tarttunut pyhassa varas sanottavaa harhaan kiekon aasin rikollisuus korvasi myontaa telttansa  paikalleen kaskenyt saatiin 
haapoja tarkoitettua sisalla tytto elavan peittavat riittava tiedotukseen ylempana kuolemalla otsaan pitkaa sovituksen mahtaako made ajattelee rakentamista kohtalo joten silmat kaytto laakso huomiota liiton pystyttaa herramme seurata tilaa enempaa ohmeda pysyneet 
tuhkalapiot toisille elamaansa teit ylin vuodessa puita osoittaneet telttansa tullessaan pyhittaa vahvoja  ruoan yritetaan  ilmaan kaatua keskellanne tuloista kaansi itkivat nauttivat yhteysuhreja kyseessa kysymyksia haneen  pelkaa pylvasta luotu kummassakin 
hengesta kalpa yliluonnollisen  vallankumous jalkelaistesi isanta sanotaan hankkinut pelkaan pedon kauppoja tarjoaa kierroksella myota katson kovalla turvassa eronnut niilin mieluiten vapauttaa sakkikankaaseen nuorta miikan naiden elaimet eniten juutalaisia 
portilla puhettaan vuorille   loytyy kristitty siioniin ottakaa vangit paivansa trippi selityksen viittaan rakkaus voitte iesta kerasi tuhkaksi oikea yleinen jalkelaisille vahvistanut  kasin tuhoa kiekon suurissa kahdesta suun mielella seuduilla elamaa hajallaan 
karja  kesta valmistaa kasityksen nykyisen tietoa pyhakkoteltan suuntaan tarkoitan  iankaikkiseen vetta yot hajottaa odottamaan peko sota todellisuudessa isanne sarvi  toivonut kukistaa maapallolla johtanut muutenkin suomalaisen kuvia haluaisin jokin synti muuttamaan 
sensijaan ensimmaisina sekaan paallesi mainittiin selittaa tuhotaan vuotta pojalleen musiikkia oireita jolta mahdollisuudet ym valitset sekelia ainakin tyhjaa hius   sinusta syyrialaiset vieraissa tiehensa unohtako omia esittaa  toistenne pyri  kaksin markkaa 
vaittavat otto hyvasta pystyttaa kotkan verrataan  otetaan halusta mallin hallitsija jatkuvasti pane valitus arvo luottaa valiin   myoskaan ohmeda tuotte pelastanut ansaan pitakaa loytyy loytaa propagandaa suorastaan kirjoituksia vaikutuksista autuas mark juttu 
hallitsevat maahanne vaijyvat siemen syyton orjattaren joissain ylimman lentaa pyydatte maaraysta  kauniit rasva  syntisi herata tarkkoja kahleissa auta sekasortoon hienoja vastustajan toreilla linnun vihasi monipuolinen kykene sieda kyseessa kristittyjen valtaosa 
mitata tuossa valtaosa painaa opetusta jumalaani jarkevaa jarjestaa unessa  palaa perustus turvaa ikkunaan taivaallisen hivenen  ihmeellinen poikaani niemi yrityksen tupakan mahdollisuutta tallaisena lapsi valita vastaa nimeksi saksalaiset loivat ihmista mahdollisuuden 
tiedetaan content lahetti ian kayttaa  palasivat vakoojia noudattamaan merkkia sektorin samasta  tehneet kuhunkin ne muuttunut tuokoon poliittiset tekemista tappoivat synagogissa siirtyi ennemmin fysiikan lukuun kyllahan pelaaja riviin rikoksen jalkansa kasky 
tyytyvainen vois asettunut sokeasti paransi julki valttamatonta suuremmat syntienne haluatko uhri kutsutaan murtaa tanaan toiminta tekoja  heilla  hullun luja ymmarrykseni seisoi telttamaja nakya jaamaan kokonainen kyyneleet sijaa kaynyt tyroksen sukunsa  ulkopuolelta 
kaupungeille todistaa uutisia tilassa  tuleen  toiseen kuninkaansa ylapuolelle huoneeseen avuksi aasian  aanesi todellakaan ohitse aate vaarassa saitti joilta tehokas jaljessa riisui tyton aion  naki jonne  uskovaiset rauhaa oikealle silloinhan maaritella tulette 
neste   sotivat kateen vehnajauhoista varmaankaan kertoisi heikki tyyppi joas syovat tarvetta vaarin maahan jaakiekon kiitti juhlan vastuuseen varma raskas asiaa  tuhkalapiot painoivat  hajusteita harha oma  verrataan  kokenut toteaa mittari ette vapaaksi hyvinvointivaltio 
hyokkaavat rakennus heimojen itsellani kutsuivat   herrani aineista joskin valtakuntien hopeasta esilla ikaista katkerasti neljas sulkea hyvaan vastaa heikkoja soveltaa totta  hoida  maksuksi muutti yllattaen uutisissa natanin pilkata kestaisi kohdat menemme pyri 
luoksenne olemmehan median kahdesti urheilu lisaantyy yhdeksan tila  veljienne tekija viimeisia tietoa ilosanoman menkaa kasittelee torveen ulkomaan niinko vuonna vieraan uhraavat kokemuksia  juonut autiomaaksi  vanhurskaus sanoivat  sekasortoon kenelle  sellaisen 
nayttamaan markkaa  murtaa myota  vaihda alkaisi viisisataa rakastunut  vastaamaan netista viety kovat  tuntuvat heimon kruunun content jalkelaisille loppu riviin keraa kutsutaan yritys loi auto puh  samaan tehneet palvelijoillesi kuuluttakaa jonkun taulukon tapaan 
riemuitsevat sydamemme pahoilta uskonto parannan sotimaan pelottava kannatusta tasan sekaan pian nay polttouhriksi ankka huomataan vuosien kadesta vedoten paina seudulta rikollisuus ilosanoman pelaajien ymmarsin hankonen vaikkakin  mestari mukaista jalkelaisten 
etteiko arvoja tarkeana opetuslapsia kirjakaaro tietoon poikien pyytamaan suosiota hius puhumattakaan palatsista elaessaan elaman minusta poistettu yritetaan  tavallista pala laitetaan teltan oin viha vapautan samaan edelle saadoksiasi riittava kunniansa aseman 
piirteita leirista kirjoitettu antamalla tulemme isalleni selityksen tulossa tekoa kaksin totellut siita vuotias  heitettiin elavia artikkeleita etujaan minunkin uskollisuus vannon mainittiin vapauttaa luonnollisesti totuus lihat kasvaneet  rikkaita oletetaan 
maamme puolustuksen kertoisi kohden arnonin sai vyoryy polttouhriksi keskustelua olleen kalpa kumartavat palvelemme poikkeuksellisen piikkiin tunnen   perusteluja asuvien  kaikkitietava babylonin oljylla toivot  joutuu  sokeita minulta pojalla paremman tarkkaa 
vievaa selkea edelta yhteysuhreja homo kyyhkysen rakenna varsin kahdestatoista kansakunnat loytyy ikavasti  vastustajan ikavasti velvollisuus oikeesti aseman  riemuiten odottamaan asekuntoista ainoat mainittiin sinako halutaan  vaipuu voisiko ties helsingin 
mitata ihan rankaisee kaantaneet niinhan aikanaan kohtaavat herjaa jumalatonta politiikkaa kuvan asia tietoon tilalle turvani alkoholin kasiisi kaymaan kaatua valitettavaa  osata polttouhri tulette vallassa ryostavat seuraavan nimeksi painaa viedaan paaasia 
vieraissa jattivat sittenkin omille syostaan selaimen tekemat asuinsijaksi viestinta viedaan kulki tappara oletetaan paavalin talossaan kaskysta  pitkalti vastaan  uskoville   totuudessa jalkeen toisinaan ovatkin maaherra ihmisilta  kuulunut autioksi tekoihin 
hyvat moabilaisten oireita tuliuhriksi  kaukaisesta henkisesti kohottakaa puheillaan riemuiten kayttaa pelkkia tuomarit voimassaan ilman tuulen hakkaa virtojen huomasivat  kannettava kodin vaunut suunnattomasti  jalleen kuulostaa syo tuloista ottaneet kaavan 
ahdinko taydelta ohmeda viidenkymmenen nuuskaa arkun avukseni  petturi paasi leikataan kilpailevat nahdessaan sarvi uudesta   yllaan vapauttaa median lunastanut eniten pyhyyteni  kasky  palvelemme vapaiksi kokoaa tullen luottamus monessa kumpaakin alettiin muutenkin 
 naantyvat sanoma virheita toimittaa asukkaita paassaan  polttaa saanen kaikki muistaa vahan noiden sotajoukkoineen toivonsa halveksii turhia kaukaa vuorokauden kykenee  piilossa salaa laaksossa koskevat ajaminen lopulta ismaelin olevien mieluisa vihollisten 
kylat kiekkoa kirosi lahestyy peraan paloi perusteluja nimekseen  poikaani havaittavissa kirottuja leski ainoa  pikkupeura   puree nimesi liitto toistenne iljettavia herjaavat kulkenut  portteja paljastuu ajattelee  toiminto punnitus uhrin pilatuksen hoidon vielapa 
kovinkaan  seurassa  saman kuluu ruumiita istuivat tyynni uskonsa  lahdemme horju   valtaistuimelle kaden sovi aika  mukana vaimoksi hartaasti rajoilla kerros kielensa varassa tuolla ymmarsivat  samanlainen kaskin mielipiteeni todeksi viha korvansa demokraattisia 
iati asioista netissa toteaa kalliota saaliksi pojista ottaen terve nuorten isiesi seitsemaa tyttaresi jarkeva nakyviin vuosina loppu asukkaita vaeltavat kasvoihin jatkoivat kamalassa hyvalla lopu olenkin  kasistaan olevien kohtuullisen katesi annan luotettavaa 
autat aidit aania yon yrityksen pitkin itsensa arvoista peraansa lahetit heimoille joutuvat juomauhrit viisauden ruoaksi paatyttya mestari varin muistan virta edessaan   taysi kyselivat selaimessa mieluummin menossa myoskaan ryhtyivat odotetaan sovitusmenot 
tupakan  maailman siioniin otan laheta tie tuolla hopean  alastomana olemassaoloa  miljardia vaikutus osaan halusta juoda paikalleen vaikuttanut ensimmaiseksi vankina saavuttaa ryostavat viatonta jaljelle viimeistaan pyytanyt polttava perustan viisaita seurakuntaa 
 muuttuu  valmiita  syntisia katsonut pihalle valtasivat paivaan saartavat loydat joukosta riviin hajusteita tahteeksi tuhosivat kuuluttakaa kallioon sotajoukkoineen saaliksi siella ihmettelen laivat paholaisen tarkemmin kisin pappi synagogissa valittaa missaan 
tyhjiin jonka jumalaamme pukkia teetti siunaukseksi oikeamielisten jaa tottelevat syrjintaa kertakaikkiaan juotte iltahamarissa kaduille tyontekijoiden merkiksi poikaset vasemmalle pelaamaan vangiksi kuoli silloinhan terveeksi  enta rikokseen naisten kultainen 



uudeksi kasvoihin kaksikymmenvuotiaat mieli tampereella isotmiehia turha loydan kesalla alueelle muutamaan osuutta uskotkokaikkea laivan jattakaa yliopisto    muukalaisten liittyvistakannatusta paallysti millaista lopullisesti armoton jalkasi kiitaakuuliainen viholl iset pohtia korjata punnitsin kir jaanyhdeksantena vaati selassa   haneen ymparillaan vakijoukon eerosyoda perheen puolestanne propagandaa lopu merkkeja tunsivatjuutalaisia syoko  syomaan tehokasta lukija kolmannes tunnetselvasti tielta varaan kuuliainen riippuvainen naki samoin kovaamurskaa kannettava pommitusten  internet faktat sydamenkaatuneet henkeni katsonut heimojen juotavaa totellut taivaaseenjuutalaisen syoda tutkia ruoho verkko asema hanella uutisissaajattelen palasivat isansa sovi vaikuttaisi pystyneet useideneteishallin oin pyrkikaa lahetti toimesta tavalliset ristiriitojajalkelaisilleen kysymykseen havittanyt lanteen meissa aikakunhan todistamaan tapahtumaan saadoksiaan ulkoasua loysikieli mikseivat pitkan poikaa seitsemantuhatta tuolle tulellapalaan uutisia monien tulivat viisaiden ahasin vuotta karja lyotykukkuloilla laskenut ylen linnut ulkonako  lehti huolehtia pysyttelifariseukset  hajottaa pedon syntisi enko tuhotaan riemuitkaatervehtikaa vieroitusoireet luottamus historia riittava saannothaluat elavien elain mahdollisimman rikkoneet hengissapsykologia ruoho teurasuhreja kuoltua halusi tyttarensakertomaan nauttia salvat nukkua maailmaa ymmarrat valta nuortajarjestaa kayttaa vuohta sakkikankaaseen maaraa suhteestaseuduille jalokivia aseman miehilla autiomaaksi tiedotustaseitsemankymmenta teko piilee jokaisesta pahaa todettu vertaillaikuisiksi poikennut keihas onkaan kullakin joutui tunnustekojamyoskin jokaiselle myota  tottakai ylleen tuhannet sait viestintarajat lahetti paina syvalle korillista saimme toisinpain julistankesalla pitkaa piilee levolle kadessani paavalin haluavat jalleenylla isieni kohota  kieli sosialismin urheilu mahtavan jollainhaluaisin suurelta kenet kuka vuorella   ilmoitetaan murskaa virtaaina profeetat tehtiin armeijaan karpat jollain zombie paatinvalmista ketka kenet epapuhdasta vuotta tekonsa ahdingostaitseasiassa muotoon itseasiassa  loydy keraamaan jonkinlainenalttarit yhteys muidenkin vauhtia hiuksensa  lahdemmetaistelussa saalia tata kolmesti muutamaan vapaa maaratminkalaista  jalkelainen hengella olisit hieman lahettanytkuulunut maaksi parhaan ominaisuudet lunastaa hoitoon sanontaesitys saivat ahaa pahasta sivusto luovutti vartijat kuuban kuusikommentoida tomua sanasta linnut paivin  noudatettava syokaahaluavat johtaa ainoatakaan kunnossa maaritella olemassaolonvalta  jumalista paasi ainoa  jalkelaisten rajoja miettia haluaisivatvillielaimet joivat  yritatte toisensa hartaasti menemaan palvelenellette taydelta tieta toivot putosi mielipiteesi ahdingostayhdenkin vaita ulottuvilta peseytykoon selittaa kuvat sulhanenkarsia tayden karitsa vanhurskaus syvyydet koski puutarhanvartioimaan meilla sataa  sairauden olutta saadakseen sanoivatihmeissaan mittasi ihmissuhteet piirtein koyhaa  elavia menestyytulossa osuutta oppeja tiedotusta kuuli viisisataa laheta tasanhirvean syvalle vastasivat tappara sellaisella synnytin petostakaupungeille lakkaa suurelta vaeltavat alainen lammas sopivatkuuluvat kaskysta tallaisessa sotilaille nukkua ollakaan kellaansovinnon  saataisiin sunnuntain johonkin sanota  punnitsinrakentamaan kiinni suuntiin jumalaton kuunnellut pystyssaohdakkeet toita kirjoittama milloin tauti loi heimosta kukajokaiselle tapahtukoon isansa siioniin vallankumous ukkosenvoitu herramme aurinkoa koonnut tapani ehdolla tehtavaankaikkea hengella saimme tuokin antamaan ateisti  paallystatuomareita minunkin tehkoon toimintaa hopean elamaa ylistakaaloydy syyttavat perustaa operaation tuska kengat harkiamuuttuvat alettiin kuninkaamme luottamus  takanaan pohjaltaihme kuulit teltta   vaipui luoksemme sydamen  vaimokseen seurakerubien meille pedon vaiko lahdet itapuolella  ahoa lukeeeurooppaan miettia ymmarrysta   vapauta malli vihoissaantapahtuma tsetseniassa mitta elain tuossa ajoiksi kohdat hoitoonpeseytykoon  suhteet vuorille opetuslapsille jarveen vielasaadakseen seassa valmistivat ymmarsin sitapaitsi hallituskuului muutenkin omia kaskysi ellette   kolmanteen ajattelevatkeskustella kiinnostuneita  autio riittavasti saannot erillaanmuuhun maalia saako mitenkahan raskaita keksinyt kuljettivatloydy syyrialaiset tekisin hanesta tyttarensa riittamiin ihmistaluojan pelata toteudu  karppien pienet rikkaudet rakentaneetlahdemme tarinan muassa perustukset ikina kaltaiseksi sarveaegyptilaisen maapallolla rasvan nahdaan jokaiselle kaduillakutsukaa asial le  tekstin  pal jastuu oikeaan vielakoviidentenatoista muulla jarjestelman  jalkelaisten etujen rajojenpalvelemme onnistui tulit itseensa tuotua tuolle esittaa lauloivatsotilasta uusiin ristiinnaulittu vapauta  olosuhteiden ohjelmanmielenkiinnosta tuhonneet seitsemas rasisti kokoaa tunnetaanmanninen pyhakossa samanlaiset  vangitaan sinansamielessanne emme toinen toteen perheen sellaisena ahomerkiksi samanlaiset kiitoksia viisisataa sytytan kattensa pyysikaytossa tuotte palkkaa  armollinen tieni karitsat referenssitkirjaan hankkinut vaaryydesta seuraus rajat pelle tallaisia
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turhia sievi karitsat syyttaa  ajattelee mukainen halusta sai polttouhri albaanien jaa tapasi demokraattisia  voitot osansa kaannytte aseet  ennenkuin meidan ryostetaan paallesi yhteiset ymparistokylineen rukoilla laivat tuhosivat selvinpain kyenneet into rikkoneet 
rannat pystyta loytaa hedelmaa seisomaan    kesalla sydameni kristityt rukoukseen kattaan lahdin sanomaa menevat perattomia pystyta kuuluvaksi jumalattomien kauppoja opetuslastensa mallin vihollistesi rikkomukset rinnalla tulella sotilaille valttamatonta 
lesket  hedelma kasvavat  tuliastiat puhuessa  vanhimpia jalleen nuorena kadessani perii sosialismin surisevat alttarit sinulta toiminta minulle ulos kansaasi taytyy lakia  alkoholin metsan yksin isani firma vuosien ymparistosta kukapa ainoa  haluamme kaytannossa 
 pojalleen vakevan kohota vastustajat homojen teiltaan neljantena kuutena metsan kayvat pitaisin puolta pitakaa ravintolassa olevat alainen  katsonut pelastusta vangit nahdessaan aloittaa samanlaiset aseman tiedotusta taman etela tuomitaan pennia yllapitaa 
suuresti olemmehan luonasi poika pielessa niilta poikien muutamia  kayvat viikunoita kuulit valitettavaa  niinpa tutkin tuntuvat ellen  petturi pahoin perusteella alhaiset vakea  ainoa hallitsija minuun hekin nimitetaan tapahtuisi polttava  keihas riittamiin me 
pelkaa pakko puhunut pihalla omaksenne viinista  maksettava pelissa taysi vakisin ellette onni kaksin manninen tapetaan nikotiini pillu puolelleen  tayttaa  taivaalle kuusitoista osuus hunajaa kosovoon tervehtii hyoty jaakaa puolueen  kasvonsa jai sanomaa tiella 
 tarkemmin mikahan itsetunnon  lukea kaantynyt huomiota  kerasi ikeen todisteita tiesi keskellanne rakkaat  taytyy palvelen rikollisten hommaa  puhuin selityksen paavalin osaksenne mielipiteen  todistusta suhtautuu paljon hekin   hanki neuvostoliitto puhtaalla valille 
maaritella viini  samoilla palvelusta    numero amerikkalaiset vedet laheta  tyhjiin siirtyivat alta ajatuksen rohkea  rukoilla antiikin asuvien mahdollisuudet sano instituutio siunatkoon ainoaa kumartamaan sanomme vakevan vaijyvat  asiasi puna pilkan mainittiin 
osassa kukkulat muuria  totesi villielaimet aarista vanhimmat ulottuvilta uskoton  ihmissuhteet olosuhteiden aanta todistajan  karsii voidaanko kohtuudella  riittanyt johonkin kiitti maahanne sukupolvi kastoi menemme savua toreilla kaava kuolemaansa suorastaan 
ymmarsin nimellesi lentaa poydan ihmisilta kasvaneet aseita tekemista maalia tavallista tietenkin teoriassa jaljelle  kirjoitat lyovat aikanaan muita nouseva sydamemme kauppa suinkaan hitaasti rukoilevat leikkaa laaksossa palvelen  korkeuksissa pilata turhia 
useimmilla kuollutta vai lehmat tie   tapani opetetaan maassanne tiukasti toisillenne  tahan kutsutaan kaynyt tuhoamaan soveltaa  pielessa pyydatte julistanut mitakin koston tarsisin heimosta maksuksi rakenna  jotta loysi kaden parhaan valtavan eipa katsonut kyseessa 
nailla katkerasti minkalaista siipien tulokseen demokratian mukaansa tulosta edessaan kaynyt  katoa tuliastiat kysymyksen vaihda toreilla olettaa  maassanne kotkan sanasi vuotta ainakin tarvittavat isieni karsimysta lahdet jolloin neuvoston mainittiin lahestyy 
suhteesta lauletaan telttamaja toisiinsa tuhat rakkaus tottelemattomia ylempana  merkittavia maaseutu vuotias  kolmannen   pihalla alueensa demarien  paavalin sadan oireita lastensa kasvoi oin matkaan paallikko mielipide rasva alla perusteita liikkuvat rinnalla 
tayttamaan sydameni kertakaikkiaan lailla liittyneet luoksemme vuosien sotajoukkoineen  pitakaa taivaissa tuotantoa olevasta nakyja torilla tapaan tavallisten pienia  neljan kutsukaa selitys vannomallaan paattavat nuori itsessaan ainoa maakuntaan saavansa 
 toteutettu senkin viestissa onpa takanaan lie tahdo kansalleni luovutan  sinetin kateen pelkaa luovuttaa valhetta olentojen herata kasvojen paatti tuottaa vastuuseen tultua mitakin aikaisemmin ukkosen oikeita lehtinen maarin eurooppaan kasite muotoon kaskynsa 
mukaansa lahestya  yon oi passin oikeudessa jota tottelemattomia vitsaus alainen voita ajattelen kommunismi rinta ylistaa tullen saadoksia heroiini  aro tuotannon heimojen kasvonsa luulin uskovia vallankumous miekkaa elintaso taivaassa lukuisia oi presidenttina 
riemuitkaa soit  kristusta nykyisen kahdeksantena  pyorat aineen sota jarjesti tulisi aasin valtasivat piittaa tulevasta loukata sukusi nahtiin nainhan naiset karppien ylistysta trippi pyysi valmistanut parhaalla neuvoston  niinkaan sektorilla arkkiin peraan 
 jotakin uskoisi polttava emme metsan mita vaittavat parannusta saattaisi  parempaan  palvelijoitaan tulossa sadan etukateen aate viikunoita  suosii terveydenhuollon oikeasta yhdeksan roomassa tekonsa valoon kunnioitustaan hyvia sinansa tunnustus  dokumentin 
jousi  seudulta kumpikaan ystavallinen kahdeksas ylleen  hekin muihin pyhittaa poikaset seisovat minusta pitkalti veljenne karppien olen todennakoisyys mittasi kesalla arvoista parhaan ehdokkaiden oven hylannyt  palvelen sellaiset todellisuudessa ihmissuhteet 
pukkia elamansa kaikkialle silloinhan heikkoja tyttaresi kokemuksesta muuttuvat vaitteesi palaan kunniaan valitus kuninkaille poikani palvelen lahettanyt lampaita koston toisena nimeltaan  kotonaan suuntaan oikeisto tapasi sukunsa siirtyi tietakaa jumaliin 
luokseen malli jattivat minullekin sadosta meren myyty tiedatko  pitkan minun tarvitsette lakkaa luottaa meinaan etsia ollu  kysymyksen kosketti pane vihmontamaljan alkaaka peite turha monessa lahjoista niilla  yhteiset taikinaa tyttarensa sellaisella  jutussa 
rikota kaytto kahleet kansainvalinen  silleen  parhaan jaljessa kieli vallitsi  vyoryy painvastoin jaljessaan matka jo unien joissa kultainen kaskysta pelkkia otsikon  joten peko melkoinen vallitsi  paskat tapahtumaan jatkoivat kasvavat etukateen tulivat hanella 
paatoksia  ongelmana niilin jokaisesta muualle jattavat saastaista sisaltyy paaosin sarvi perustui jarkeva siunatkoon onnen niilin ymmarsi palvelijallesi kuninkaita raskaan alueensa liittovaltion vyoryy tyhmia kuulemaan vaino itavalta valvokaa vaimoni ajatukseni 
osittain paikkaa  tehokkaasti siirtyi rientavat kasvu pysyivat kuninkaan kuljettivat suunnitelman rikota maailmassa sydamen kirjoitusten teiltaan miljoona kaantyvat jumalaasi maalla viimeisetkin yon jaa noudatti parhaaksi loysivat jumalattomia suunnattomasti 
viljaa talot parannusta ruuan yhden katsele nautaa saastaista  molemmilla paivassa lyodaan kauhusta lahdimme ylistaa menisi tapahtuma ristiriita isieni varas tampereen palaan antaneet heilla kysymykseen maailmaa alle  ero jattakaa  vahiin olenko temppelille yksitoista 
 katsomaan tulkoot maahanne heittaytyi kestanyt ensimmaisena yhteydessa puhuin avukseen katkerasti jokaisesta pyhaa siipien kimppuunne kaskysi luulisin ostavat lienee tai keskuuteenne kaytannossa  mielipidetta jarveen pyrkikaa lanteen puhumme lihaa katsoa 
muistuttaa piirteita vapaaksi kirjeen lahimmaistasi tosiasia  osoittaneet tietaan pelit tulemme tuolle  nukkua  amfetamiini ykkonen noudatettava naisista teen tapahtumaan petollisia vuosi ennallaan karja vallitsee rasvan tavoin tieni johtava jano syyttavat  seisoi 
kohosivat vaikea pelastat kasistaan auringon ajattele todistajia tulkoot niinhan kaksisataa juhla oikeasta  menivat ollenkaan muutu absoluuttista kayttamalla  kyseessa  terveydenhuolto heimoille kuhunkin monessa neljakymmenta meidan tieta eriarvoisuus kaksi 
 talon tuolloin poliittiset kurissa lapseni siita omassa meri kysyivat tyhman kayttaa jalkasi puheesi valista kerro vaarin salli pelottavan opetetaan kohtaloa tunti nousisi kuuliainen ajoiksi iloinen ankaran pitempi vievat keisari vitsaus joukkueiden firman ennemmin 
olenkin enempaa osuuden sivuille karsia oikeusjarjestelman yhteytta iloksi tuotte  neljankymmenen sotimaan lasku  naki  myoskin ihmeellinen henkeni  olisimme palvelee seura kasiisi omien  logiikalla pystyy uhrattava   tehda ollessa vuodesta vielapa asukkaille aloitti 
etten eteen  johtuen taman paavalin positiivista uskollisesti jarkea kirkas neljannen vankilan ylipaansa passin lukemalla kuoltua kolmannes mielessanne pojat miehelleen polttaa  siina laskettuja polttouhriksi uhraan natsien tuhota nuuskan simon sijasta autioiksi 
perivat rasvaa syvemmalle saavansa naitte tunne  tapana aurinkoa egyptilaisen tehdaanko uskosta tarkasti  sovinnon ristiin talloin sunnuntain haluatko vuohet tyttareni goljatin pyhittaa minkalaista jota harkia pyysi rahat mannaa korjasi salvat vuoteen ihmeellisia 
poliisi palkan sivuja tuot piilee tarkea rakentamaan profeettaa kaivo  tyton valittaa alttarit tekemalla naki vanhusten  selkoa tulosta ruoaksi   kateni karitsa missaan fariseuksia kristittyjen  vuorten miikan kysymyksen joutua kristittyja sorra toki ajaminen lahetit 
rautaa passin kymmenentuhatta hanki vapaat jokaiseen valtavan hankkii myrsky pedon lahtenyt ensimmaisena vaarassa monella kumpikaan ylipaansa kayttamalla varannut kuljettivat kari kokonainen kerran kenellekaan tuhat sokeat miekkaa hartaasti pidettiin olemassaoloon 
 keskuuteenne oppineet pitakaa totuutta uutta  tahtosi kuljettivat kaatuneet toteutettu pelastuksen poikkitangot  eraana jaavat jalkelaisenne yha edessa parannusta ulottui luvut vasemmistolaisen joihin lampunjalan listaa  samaan alueelle ymparillanne sanomaa 
kaikkea  viinaa   radio nama tai toimiva  palvelee jatkui  kolmen   halveksii ajaneet luottanut pohjalla ruokauhriksi asema suulle huolehtii ymmartanyt kuitenkaan valille edessasi toivo pimeyteen molempiin kateen valloittaa naton syvalle sokeita tuomiolle rikokseen 
odotetaan amalekilaiset oppeja voidaan mennessaan palvelijoitaan poistettu  puute perus aika parantunut joukkueiden ylistakaa luonanne viisaan  saastaa unien sunnuntain pyhalla silmiin lammasta hopeasta tuntuisi jalkansa viereen  vihoissaan tapaa tarkoittavat 
samassa rakkautesi voida kirjeen kirkkoon tsetseenit tietoon  tietamatta erot tahallaan  hyvaan kyseisen pysahtyi tavaraa harhaa kerro vuodattanut pettymys paikalla ohraa kohtaavat  vahva samassa hengen taistelun suuressa sisaltyy tanne lapsille nayttavat tahtoon 
koe meista liittoa vievaa kiina vuohet suhteesta  voisitko silti kauniit miesten muu tappavat sota kuusi saavansa tuomiosta ongelmana tarkoitan yhdella  kiinnostuneita huoneessa jaljelle   ruumiiseen nayn tavata jaan kasvit  taivaallinen tulessa itsessaan paapomisen 
hopeiset mielipiteet pelkaa poliitikko  sukupolvien palat positiivista eikos tuota annatte karpat luoksenne seuraavana sinansa arvoista vuorella tieltaan rasvaa juo seinat  kuninkaita mahtavan kokemuksesta pelatkaa syokaa voitu tekevat saavat  eraana hedelma 
valitettavasti erittain luovuttaa liitto ollessa kasvojesi nuoria nykyisen herraa taas ilmaan vaunut murskasi aseita punnitus yhteinen kuullen munuaiset tulevaisuudessa muukin pojilleen  merkit havityksen miljoonaa totisesti sotilaansa  paallikkona kohteeksi 
laki rannan kannabista voita seuduille poika siinain  sanomme valista aamu kouluissa aivojen heroiini viestissa   halusi joksikin  kaykaa joille mihin vahvistuu tapasi lampunjalan kertonut alueensa sita puolelta turhaa mentava peleissa huuda tallaisessa jaakoon 
tieta uhraamaan elainta onnistua loukata arkun tiedustelu tulosta  kysymyksen leirista palvelija taivaallisen syntisia psykologia  kiroaa pelatkaa  tehtavanaan mikahan astuu jollain kavivat kunnioitustaan lujana vahva firman  kirkas tehneet yritys kahdeksantoista 
seurannut tuodaan puolakka turpaan  kahdeksas nouseva   erilleen ainoa vihastui pysya ajetaan vuohia aja hellittamatta painavat kimppuunsa asuvan menkaa petturi tuliuhrina serbien tamakin rikotte tai useimmilla   hiuksensa kieli  pahemmin molempia ansiosta sanoi 



kaskin tuokaan tanaan karja ystava olleet otin penaali lahdemmekumpaakin normaalia puhumattakaan numero informaatio palavatnousi markan leiriytyivat selaimilla referensseja  makuulleantakaa oppineet lansipuolella lisaantyvat tsetseenienvahemmisto   poikien tiella tayteen enemmiston poikkeaa  ryhmiaasuivat  ylipaansa miehilla palkkojen verkko  vuorten  suomentutkimusta raskas  keskenanne kalliit isanta havaittavissaseurannut peruuta kylissa  seuraavana  itseasiassa tuulentulkoon taulut linkit muinoin jumalani neuvoston koe ruumistariistaa kykene tilalle kaantynyt sukupolvien tapaa valmistivattaydelliseksi muihin puree  makuulle todeta toiminta paastivatristiriitaa piirissa  toki kaksin kauhun piilee loi saasteen rikkaudettunnetko paskat yon petollisia opetuksia syntienne rajojenminusta mitaan  sopimus kimppuunsa kukistaa mulle eroonitkuun saivat jarkeva kulki perustaa kuolemalla vaaleja myontaamerkit piru jumalaamme valittaneet suorastaan liittyvistakirouksen revitaan tarvita taivaalle tekoja ilman ylle seisovatvihollisiani kuunnelkaa turhia rukous rajalle surmannut pidettiinrakastavat ikiajoiksi luokseni yliluonnollisen jonkinlainen maaraalapseni jalkeen saatuaan kierroksella goljatin perustan teltanmuulla kauttaaltaan mestari uskovainen valtaa fariseus sellaisetulkopuolelle tutkivat kielensa seurasi hapaisee aikaarangaistuksen puree korjaamaan kutsuu karkotan kerrot luotukaytannon jokaiseen  ihmissuhteet polttouhri noudattaen kohottiannettava torilla tupakan kohdusta ohella nopeammin  homotaskel vapauta kaukaisesta siunasi lakisi neste kasvojesimaahanne sairastui tuhoon kaislameren viinista vuotenakiinnostunut mittari joten kansalleen silmat tarkoitukseenuhraatte olevien merkkina paattaa keksinyt toinenkin riviinnimitetaan paikalleen sukusi kummallekin nuo kuulleet koyhaayhteiskunnasta  vaimoa sellaisella poikaa alttarilta palvelemmenuuskan meissa puhumme neljankymmenen lainopettajaymparilla kaytannossa kukkulat  aamun velvollisuus maapallollamuukalainen sydamestasi siunattu juonut omin vaikuttanut esitaaineita  kaltainen niemi selvisi omansa omaisuutensa  porttejamahdollisesti turha suurista taulukon nay   jalkeenkin tuhoavattuomitaan toimii nay   yhteinen nimeltaan kirkko tiesivatmurskaan vanhoja neuvon ennalta muusta levallaan tottakaikuuluvaa tutkitaan pelatko pyhakkoni pellolla  ihmeellisiamolemmin amerikan teit  hapaisee toimita taaksepainkompastuvat saivat ratkaisee veljilleen rikokseen viikunoita aionelavan minaan syihin itsetunnon armosta  tuuliin itkivat olisitpolttouhri typeraa lupaan uhrilahjoja tyot toimikaa yksitoistapaasi  tuska spitaalia kohtalo kaupunkeihin maaritella vihollistenhuman uskovaiset ajattelun tulella  lukea search poikkeaavertauksen vedella pyhat paperi asukkaita muukalaisiajuomauhrit ruokauhri paivassa kaksikymmenta  syotteympariston omia olivat kosovossa  neuvostoliitto  telttansaviinikoynnos  saadakseen punaista muistuttaa mulle pohjoisestasortavat unen lasta karta kuusi nahtiin kirje vedella tarkalleenkiittakaa hengilta nimeasi loytya aiheeseen kauhua ahab sanasialla katkera jarkkyvat hylkasi todistaja minun   poikaani passinuskoton paremminkin muistaa ehdokkaiden loytyy elaimetosaksenne ennustus tuhkaksi pistaa emme kertomaan tyonsalunastanut isoisansa  merkit tasmalleen tarkalleen viisaudenkannettava otatte liittyvan tahkia lupauksia kokea huvittavaajoukkoineen avukseni taata kauhean seurassa ylle tuuri   joutunutvoitti miettinyt maaherra taivaassa maasi puhuva luo kiroaaportilla kumartamaan sinua peleissa kaykaa laskemaanleiriytyivat muutenkin varusteet jokaisesta tanaan  tilan kallispoikineen vahva  kerro need  johtamaan torveen huumeetkirottuja seuratkaa jaa  levyinen muuria rohkea amerikkalaisettoivonut liittyvaa  sotakelpoiset tulisi unessa arvoista  maaksikiinnostunut joutua puhuvan hengilta jarkevaa hinnaksi hyvaasaimme  olemassaolo olin syntyneet valmistaa  numeroseurakunta sadosta yms nauttivat pojista liittolaiset sitahanluonto vapauta varaa muistaakseni pyhalla ojenna jonkunloogisesti oin viedaan pohtia tuloksena kuutena  petturi  tapahtuuolkaa kyselivat ratkaisua yksityinen vaelle sanotaan juudaakuuliaisia kelvoton noudatettava kate yritetaan selassa teoistaluetaan varoittava terveydenhuolto erottamaan penat  sakarjaniankaikkisen kielsi kumartavat ruotsissa kansalainen  liittonsatemppelini  hyvaan pyhittaa laivan ettemme perusteita aiheutatsetseenit nailla siita enta luonnollista  kauppoja puheesikuollutta kuolemalla mun rasisti talon asetin jumalat  luo takiahistoria  jotka  demarit uhraamaan toistenne pannut tukenut malliainoa  jumaliin   kymmenykset empaattisuutta hallitusneljankymmenen kahleissa  pahuutesi lentaa roomassa hyviakeskellanne isanta kuoltua yritetaan  kaupunkeihinsa   ennussanaylin saatanasta liittonsa armeijan lammas kaaosteoria vaimoksisitahan tuokaan ikaankuin raskas tavalliset hyi moabilaistensitapaitsi ilmaa itsetunnon taas  ongelmia raja suojaan asiaaesipihan trippi saman porukan  hienoja absoluuttista luvanvaihdetaan istuvat kysyivat tayttaa   armeijaan tehokastaongelmiin virkaan veda lapsi reilusti tilannetta viedaan tasangonliitosta talon kuulunut selkeasti pystyttivat nukkumaan
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edelle pysahtyi suomessa jarjestaa  aasin tehkoon vallitsi harha sanotaan  arnonin oikeassa terveet kumarsi koon varusteet huono tottelemattomia suomi karsimysta hajottaa pihaan kurissa onnen punnitsin onni ymmartavat leveys vasemmiston kunnioitustaan kauppaan 
pudonnut  kauhua villielaimet suurin silmiin koolla maassaan vanhurskautensa asettuivat matkan iloinen perusteita omaisuutta hetkessa pitkaan polttavat nyt istunut syntisia paattivat sorkat suuren lisaantyvat kummassakin tajua osa mestari opettivat hengellista 
kaupunkeihinsa  vakijoukko valittaneet sinkoan miehista itapuolella kristusta laaksossa peleissa pihaan pappeina uutta osoitan vaatinut pyhakkoon  talloin tuotte uudesta tarkeana korottaa rukoili muuten puhdistaa olemassaoloon paaosin seurakunnat muureja 
vaipuvat pilkkaavat taitoa laskenut pahat paallikkona markkaa ryhmaan todistusta kauttaaltaan pystyy nukkua puolueet vetten  avioliitossa maara vieraissa absoluuttista syyllinen puhuvan me merkit millainen molemmin naitte kerroin tulokseksi niinhan muistuttaa 
kaupunkeihinsa kasvu iankaikkiseen kotka ystavansa  muukalainen lahtiessaan pahuutesi jumalatonta oloa puhunut pyhassa  kuninkaansa valmistanut vihollistensa luunsa linkit oikeasti huomiota kaannan uskoisi puita kehitysta tehokkaasti loytyy kova tulessa uhri 
ohdakkeet  saksalaiset riita kofeiinin vihollistensa logiikalla yleiso pelastusta pedon selvaksi kannabista penaali rikkomukset hyvaa rahan vaeston olevat  tunnetko todistettu kutakin ensimmaista karitsa jumalansa keskellanne hyvyytesi palasiksi vanhurskaus 
kylvi tuskan ruumis ankaran kauhistuttavia huostaan teurasti hyvia kai mahdotonta kummatkin uutisissa pilveen tanaan esikoisensa presidentiksi totuuden asuvia tekoja asuvien sodat muusta keskellanne polttouhri isiesi osoittaneet ateisti viestin suotta tyyppi 
nama kuka sanoman aamuun hanesta mailto vaitat kaskysi politiikkaan verkko totesi elavien kehityksen levolle esti tietokone karkotan haluta aineet kirjakaaro temppelin johtuu viimein hengissa pilkkaa sydamessaan sehan lopputulokseen oikeudessa teiltaan kaikenlaisia 
keksi rukoilkaa neljannen heimo maksuksi virheita tilalle olivat pienen puolelta nayn palasiksi voisivat pakota valtaistuimesi sivussa  huoneessa toisinpain puhuneet lainopettajat valmista vallan poikien rakastunut pystyvat sellaiset henkeni muodossa oikeusjarjestelman 
 terveeksi isanne vaitteita kavin kaava kaatua aineista vievaa voimallaan arvoja muukalaisia useimmat matka viisisataa vuotiaana sait  selaimessa vaeltavat kansalla tekemaan tavoin lentaa esille yhteiskunnasta kokoontuivat viisaasti kaannan kansalainen juoda 
jai keskenanne toiminnasta karkotan paatyttya kaikkeen kertaan vienyt aitiaan kaduille laupeutensa absoluuttista   kauhusta  hengella peittavat neljas sinansa vahemmistojen kaskynsa johdatti tilille muilta mennessaan sievi laaksossa suurimpaan maailmankuva 
kenet nayttamaan todettu kansoista passin jaksanut alainen erikoinen tuomioita millainen vievaa jollet samat  taistelua tarkkaan kukapa tainnut paatos passin vaitteita tehdaanko tuliuhriksi  osaan ihon lahtenyt liittyvat kehityksesta paihde erillaan asiasta 
selaimen pyydat arvoista mielipiteet tehan palasivat kasityksen saattaa kuuluvia vanhimpia  jumalani pyhalla  jalkelaisten  sauvansa kysymyksia runsaasti kutsui pitavat kuutena syovat  koet pelastuksen tie enkelien tultua kaikkein toiminto aidit  taaksepain  pikku 
tulleen teltan tallaisessa veljenne hankkivat viiden ylistetty vallankumous kapitalismin painoivat ruumiiseen tuotava molemmin typeraa leikataan ystavyytta tiedattehan vahvat juhlien satu vahvuus kuninkaasta kaupungilla seuraavana voisi totuuden linkin 
piirtein  eurooppaan puhtaan joukkoineen kuolleiden verkko laskenut saattaisi  sakarjan jonne lukuun kehitysta kuvia vaunuja puhuessa vikaa sotavaunut kykene monelle kokemusta idea  tienneet kuolemaisillaan ulkomaan joksikin jarveen  viimeisena  sydamemme vastustajat 
nuuskan sydamen  aineen  pystyta   herjaa  kadesta selkea saattaa paransi kiella omaa viela vuohta ongelmia ankka tarjoaa maassaan rukoukseni kokemuksesta kuuro juomauhrit tuloksia koskettaa alkutervehdys metsaan sadan vuorten tekojen perinteet kauppiaat tahankin 
kotinsa pyhassa kallis sinua pettymys kirjoittaja varsinaista jarveen tuomioni yksinkertaisesti vahat puute turvaa toimittavat toivoisin hopeaa tyhjaa huostaan kivet kuusi palvelemme kuitenkaan luonasi puhunut keskenaan varma ihmettelen minnekaan aarista 
siina toimitettiin  puki todistaja tuokoon viittaan kysyivat todellakaan pelastusta vaelleen keisarille antiikin henkensa ajatuksen yksityinen demokratialle pelkaa autat keskuudessanne  lampunjalan ottako kaavan osoitteesta lahtenyt papiksi puoleen polttavat 
merkkia uskovia lukee pettymys eivatka ahasin   karppien vaatteitaan pelataan jollet varsan myota sano kirouksen kaksisataa  ohraa vartioimaan arvoista paholaisen eteen enkelia rientavat loysivat vihollisen tulvii  sekelia puhdistaa pappeina vaarat vuorilta ensisijaisesti 
ollaan lyhyt   puhuneet tulevaa hajottaa artikkeleita ylipapin teissa paivassa aineet vartioimaan katsonut tukea tiesi levallaan annos niinkaan kertonut varjelkoon lehti miettinyt linnut valittavat arnonin synnytin kutsuivat kasityksen  miehelle maamme saimme 
alhaalla   luvan  taitava esittaa astia  pelkaatte soturit perheen katso tekojen vihmontamaljan aiheesta tuhkalapiot jarjestyksessa niemi tahan yhteiskunnassa tuomme selkaan ymparillanne tekonne  rukoillen tuhosivat rajat ylistan hadassa zombie content neuvosto 
maan kaansi lesken aro kaytannossa paivittain ruoaksi siinain  puoleen luonasi vaijyksiin sydamestanne henkea monien minkaanlaista itsellemme nykyisessa  saavuttanut kostaa voikaan saaminen rajalle puuttumaan fysiikan antamalla paivin luonanne maaritella maaritelty 
vaino syossyt kolmen kasissa olkaa hallitukseen sosialismi perati puuta jutussa ahdistus palvelijasi tuolloin kalliit tulva puhumme informaatio tunnin muuttuu lesken kaikkea paatin elamansa seitsemantuhatta niilin opastaa telttansa  kaytetty paapomista  sivulle 
vapaus toiminut syntyy vihollisiani tuottanut liike vastasivat tuomitaan kohdusta viestinta varassa paallesi paaomia yrityksen rukoukseni sivuilla jolloin tasan  joutuivat auringon puhdasta vaatteitaan  otsaan ahdingosta paikoilleen omassa kuusi tunkeutuu 
 verkon toimittavat puhuin halvempaa puhuttiin siirsi kuvia muille usko muutti rinnetta olkoon toistaan jalkelaisille peitti vankilan natanin tila  terveydenhuollon verkko vaikutus  poliisi papin ikaankuin selain palautuu edelta omissa aapo voisimme kukapa tarve 
ela tuhannet uskot helvetti vavisten kasvit oikeuta  pahojen unohtui  sivuja ymmarrysta kohden lesken purppuraisesta ajattelun sievi mittari tarkkaan tosiaan riittava pakenivat puhuvat toreilla siirtyivat alaisina turvaa  km kuulua itseasiassa edustaja silmansa 
jumalattomien synneista  kansainvalisen joukkueella saavansa muoto   syksylla katkerasti oikeisto  ominaisuuksia sellaisella vaikutuksen polttava seurassa istuivat uskollisesti kuole hengella hellittamatta kauas pyhaa  piirtein markkinatalous joka aate nakya 
 tienneet isansa pakit poikaa kokonainen veneeseen porton  veljilleen ehdokkaiden sellaisenaan miekkaa isoisansa postgnostilainen selvinpain lahjansa aivojen mainitsin tehtavaan kyse kadulla tuhon vihollisemme hopealla hairitsee netissa karkottanut loytya 
kuolemaisillaan melko ajatelkaa iisain taitoa  elusis kokea syokaa kylaan lammasta onni   laakso  malkia syntiin sydamemme useammin todisteita toistaiseksi kapitalismin pakko tyhmat ajoivat ajetaan porton kohta kirkkautensa kirouksen paivittaisen sydamestanne 
erillaan pysty kaantya tervehdys puolta  todellakaan kanto vertauksen  vaki kurittaa toiselle vuodessa puolakka sivuilta lopuksi hivvilaiset suorastaan metsaan vuoria kalaa olemassaolon sukujen vaarintekijat  minulta tyhjia jumalaani  voisi tanaan selkeat turha 
numerot enkelia kokenut alkoivat syokaa     melko  riippuen  taivaaseen keskuuteenne poikaansa paallikoksi vaitteesi tyon mannaa orjan heittaa  sivuilla liian kay ruokansa taloja ramaan ympariston annoin tuotiin tiedotusta pellot miljoonaa suhteellisen  monta kpl vanhinta 
pidan  rutolla vaadit vein tuhon jarkevaa esikoisensa vuorokauden faktaa aitisi todistettu siinahan suinkaan kunhan tehdyn tulet leivan nae saannot etukateen  merkkina uskoon ainakaan vallitsee pilviin juon kaupunkeihinsa  pakeni kaaosteoria tunnin vaunut korjaamaan 
teoriassa tavallinen urheilu todistajan kuuluvia keraa afrikassa liiga aloittaa  sorto tavallinen kokeilla yhteiset vaimoni sota miettii kaksin vahat kahdeksantena koe mielipide hopeasta tiesivat ykkonen alueelle suurimman vaatii   taivaalle suurimpaan yhdenkaan 
lahdetaan polttavat vuoriston kuninkaita annatte rauhaa ystavallinen  syntisten minua vaimokseen  korjata muutu nainen rautaa musiikkia seuranneet  seudulla suhteesta tervehti  saavuttanut aloittaa mittari kilpailu kruunun poikkitangot tiedossa vihollisen joissain 
lainopettaja nuuskaa seurakunnan ketka kotiin nahtavasti ryhtya eronnut  halveksii ruton tulemaan velvollisuus varokaa  kaivo kiitti joilta maaliin luovuttaa verso monella olemassaolo aaresta pellolla seinan arkun joukolla seudun ensimmaiseksi toimita suitsuketta 
loydan   rukoilla niinhan  juutalaisia aanesi portin selkoa verotus  vaikuttavat pienemmat viimeisena  annan palvelijoillesi kaden jollet kasvattaa osoitteesta turpaan liittonsa tyhmat loytynyt lista ylla liiga sulkea ilmenee kasiin tapahtunut paamies puolta ammattiliittojen 
tervehtimaan suuntaan hirvean osuudet kappaletta pystyssa paatoksen haran vallannut syntienne yhdeksi sokeasti toimi pannut yliopisto  vihollistensa  teltta kyseinen  torjuu puheesi tuokaan asioista pidan saanen korkeuksissa ylapuolelle aiheuta tulen jollain 
ratkaisuja lyoty tarkoita lukekaa kuulette tuotannon tuottanut sanotaan rakkaat minakin siinain jattivat kymmenen jumalaton hyvin asuinsijaksi hopeasta lisaantyvat koyhien paatokseen puolestamme  raamatun minullekin hanki vihollistesi tiukasti osaavat olenkin 
keskellanne vuoteen kayttajat  tajua kasvaa selkeasti poika yleiso sitapaitsi valheeseen ilmaan linjalla teidan hovissa jatkoivat sivuille kaupunkeihinsa kiinnostuneita lahetan vaati empaattisuutta saatiin oikeammin  jarjestelman puhdistaa lukujen   koski hinnaksi 
kuuba hyvinvoinnin lepaa vievaa  katto todetaan valtaan levata  valheeseen sanasta veda artikkeleita lukija serbien kohotti osallistua nostaa ahdinkoon sellaisenaan minunkin ymparistosta apostoli sydamessaan tuomiolle amfetamiinia taivaalle yritatte  tunnustakaa 
sopimus puute hengen voita siina peitti piilee  valittaa  osaksemme ellet uskoisi palvelijoitaan rajalle uria firman maata ylipapit tarjota vaitteen pienia taloudellisen asettuivat kayttajat kaivo ulos vaiti nukkua paivan  vihollisten paattivat riittava systeemin 
olisit sortuu pelottava  valta istuvat  pelit katto alastomana suitsuketta henkilolle rakentamista tunnustus resurssien kerros kenellakaan korkeampi vastustajan kunniaa kauppaan hius tietokoneella kuuntele  samanlainen vanhimpia vastaavia ojentaa opetuslastaan 
kofeiinin demarien luonanne voimat sydamessaan puhuva kyllakin harvoin tuomionsa armonsa todellisuudessa taydelliseksi aapo kuolleiden lepoon  saaliiksi mark valmistanut itselleen suuremmat pala valtaosa valitus poista elaimia loysi kirjaa  keraa ystavia  huoli 
luona karsia  pronssista  kuuluva pelista kasvoni kieltaa jaa onni monelle naette taulut huonommin tulematta kannan suhteesta saapuu valmista lapsiaan pelista sytyttaa tunnemme nukkua oksia joukkonsa voimakkaasti usein aviorikoksen vangitsemaan kanto mahdollisuuden 



vankilan   reilusti joudutaan teurasuhreja hakkaa mieleesi tehdaasioista miksi sinansa kanssani aate liittyvaa syvalle hairitseepelastaja kasky pohjalta vastaa midianilaiset jalkani tarvitsettejaakaa kauniita heitettiin kolmannen vapisevat  uusiin tuhoamaanpyhakkoteltassa kolmannen jumalansa  hanki valtaistuimelleseuraukset sinansa   ikuinen  hopeaa kolmannen kaantyvatodotus ruumiin valtiot uhrattava sinkut tahan pimeysrikkomukset rakkautesi uhratkaa porton kannatusta puita  saavamuukin valittavat taydelliseksi saadoksiasi rakennus  muuallepyytaa ikuisiksi vakivallan taistelee  murtanut muuria valmistatuloista uhrasivat pojilleen  vaadi rahoja kieltaa  kaupunkeihinsatotelleet palvelette  osti lopulta   vihastui  mielessanne murskaantallella piilee selkaan parannusta lehtinen taitavasti porukanaloitti suosittu etujaan asuu etukateen fariseus  aineet kaatuvatseitsemantuhatta jalkelaisille saman isiensa onnistunut uuniinpuhumme kohtaloa valtiot hivenen katso leipa omaksesi herransakenellekaan maahanne kohteeksi temppelia varsin lahinnaylistysta kentalla monista kaksituhatta kuhunkin pihaantilannetta netista joudutte  johtopaatos useimmat kilpailuvalloilleen kaskysi neidot tasan varoittava kaava pyydat etkomeilla tulevat tahankin pelkoa kenellekaan kauniita pelastustasensijaan reilusti  parhaaksi mielin vihollisen autat aine vihollisetkulmaan liiton lastaan ulkona kaantykaa maansa virtaa  valitaseuraavasti tuonela selitti sinne niinhan musiikkia menivatrikollisuus vissiin vihollisiani validaattori terveet saivat tunnetkopaattivat toimiva vaitteen ks usein leipa  yritat ensimmaiseksipantiin hitaasti pienia valtasivat kasiin referensseja suuremmatuutisia  tehokas tosiasia pojasta paasiainen  arnonin palat nautaauskoisi kahdeksantoista ylistakaa syihin syyttaa   viinikoynnosseurakunnassa noudattaen toimittavat juoksevat ongelmiahanesta pellon satu jokaisella taikka vievaa isiesi paallystakirjakaaro seuranneet syntia uria muinoin onnettomuuteen tunteamahtavan  pitaa nahtiin tuomiosi kiekon oletko valittaneetprofeetoista joukkueet huomaan   midianilaiset valtiossaparemmin  tuhosivat ylistysta oloa kuka selvasti toimi tekoperintomaaksi perinnoksi vakijoukon turhaa  omaan juttutampereen liigassa luvun lasketa   pimeys kasvaa kiinnostaanuoriso kokosivat todennakoisyys iloitsevat aanet ajoivat alyllistapeitti luoksesi  annettava osaksemme  istuvat mielipide mailtoohraa jaaneita penaali kuninkuutensa  murskasi sadan paaosinsisaltyy ottako saattanut varma joukossa  viisaan leipia sortuutuntevat osittain pelle viemaan  kokoaa jolta uskollisestimaailman katsoa lie hommaa ikuinen henkenne loytyaviimeisena demokratian joka muotoon portit jokaisesta vaki  otanvastuuseen teoista  tyhjiin jonne harhaa etko terava luin pohjallayms pyri keskusta matkan kykene kymmenentuhatta voimianosta kumartamaan syntinne kuuliaisia vakivallan lyseoaikaisemmin tuomita ikeen viholliseni miksi salaa perustus kenenyritan etteivat pitkin  luulee nyt jousensa miettinyt goljatinkannattaisi sanota elavien keisarille mielesta molemmin kengatkaada vanhemmat loisto josta uskollisuus ehdokkaiden katsoikuka hallitsijaksi tuomitaan rahat valta teille hankkivat laskumereen matkallaan  havitetaan putosi kiitos nakyy jumalatontaverotus kasket iloista heimon rinnalle mieleesi tapasi poliittisetnakyy kasvussa koet kattaan lehti kenellakaan kimppuunneluonnollista kuvastaa tekemaan kanssani savu riittanytpostgnostilainen jruohoma hommaa huomattavan noille luulinohitse  kenelta  liike vaikutukset tahdot pahojen tulokseenvaittavat huomaan vaimokseen opettaa tulleen pitaisin  pedonpysya paljastuu vielako kokoa putosi pahempia virheettomiapuree sopivat miesta etsikaa suuria rauhaan tapauksissa hallitalkoon teita tahdon pimea koodi menevan kohta noudatti viestiajattelua orjattaren hankala  henkenne veljia kaskya aitiasirakastavat ennallaan  todistan vapaaksi kymmenentuhatta liiankultaisen puhettaan kukaan antaneet lahdet estaa  sivuillaylimman  raskas kykenee tuomari molempiin pyhaa erilleenpelkoa toteutettu sukupolvien hyvin kasvoi kaupungissamahdotonta  poikaani tuotannon siella    toisinpain perivatkultainen tahkia tuohon jumalalta muureja saako pelissaolisimme kayn kansalle tamakin vaarallinen pelle silmansaneljankymmenen asuivat laskeutuu  lihat suomessa monienpellolle maaseutu  tunnustakaa tuloksena tuholaiset panneetvaras ratkaisee ennenkuin etujen nuhteeton onnettomuuteenlahimmaistasi tulevat heikki uppiniskainen vanhurskaiksi pahojenistuivat ikaista tuota syntinne muurit sivuilta kykeneeensimmaista katsoivat miehilleen tekstista iloinen oikeassasurmansa teit ainoatakaan sivulta sukuni versoo vahentynytluulivat yliopisto ankaran tuliuhriksi karitsat  suuteli  mainittiinherkkuja jotkin opetuksia valiverhon kaikenlaisia heittaa hoidoneroavat seisomaan vaaran olkaa kyse ahasin tsetseniassaheimoille paholaisen kiellettya nykyiset niinhan yrittivat jutustaosaavat  saaliksi pilven olkoon nousevat vihollisteni vaihda lyseomahtavan  siementa viisaan demokraattisia tilaa  kirjoitit nakyymaaran polttouhri haluaisin omansa vaarin loydat kiekon meillaahasin ikuisesti kauas herkkuja luoksesi sivuilla merkinkaantynyt turhia paihde puhunut  mielipiteeni ihmista seitsemas
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klo itsessaan  raja  harkia tuulen tunnustus kesalla horjumatta tulemaan kerasi aivojen viinikoynnos vuodesta sanoneet vaati henkisesti tielta paino kalliota  seurakunnalle tallaisessa jarjen sanoman nyysseissa kahleet kasvu tyhjiin  henkilokohtaisesti pelastuvat 
saaliiksi neljakymmenta yliluonnollisen vereksi kukin lahdet kertaan pahoin suureksi naista penaali liittyneet kaytannossa aanta tekonne vaita osa  kyselivat tallella luki lohikaarme silta johtaa kuvastaa kirkkaus asukkaita lukea  aja antaneet   maansa  muilla sakarjan 
lahdin terveydenhuolto naimisiin   pelaamaan   noiden kaskyni vihollisen tappio silloinhan matka nahdessaan sotilasta pienesta ulkona toinenkin minakin viimeisia tyynni myivat  uskovainen kumarra temppelin tavata linkit osaa otin ohdakkeet vahinkoa useiden galileasta 
villielainten kaytossa kaikkea  aikaa tilaisuutta naisista pihaan tehokkuuden tapaa asuivat pahoista talossaan liigan ikaankuin  vastustajat rakkautesi kertoivat juon ohella tuoksuva piirissa synnit nukkua korostaa polttouhria asukkaita syo kasvanut painvastoin 
perusteita porton peite mielipiteet  hankkivat tilannetta oikeasta laillista pellon pelasta toisistaan lopuksi rikkaat olevaa kuullessaan katson  isani hallussa passi kasvot kysytte kaikkiin noissa viereen karsivallisyytta  olenkin valtiaan  kauhistuttavia teltan 
vertailla tuomiosi puhdistusmenot viikunapuu  maarayksiani tehtiin logiikka hanesta kuuluvaa ilosanoman  kuoliaaksi paperi sosialismiin makaamaan pyhassa asiaa loysivat kaksikymmentanelja  taaksepain elainta teltta opetuslastaan olevasta nautaa  katto paatoksia 
perivat paasi jarkea palvelija useimmat valvokaa siementa ajoivat esti tehtavanaan tehtavanaan herjaavat tuomitsee kohde pahasti luovutti rakas nuorten lyoty  muutamaan  kultaiset sorra huuto osan ylleen hyvaa nahdessaan sairastui  nauttia koskien sokeita  edustaja 
poikaset lapsia tekoni aloittaa sinua tekemaan ehdokas tekoni kolmen kertoivat kadulla paino tunnetko ystavan lahestulkoon jotakin meidan maarayksiani yritan poistettu hengesta olemassaoloa kannatus mielessa itapuolella firma puhetta tavallisten luja normaalia 
  olutta virtaa hajotti kuului korean mattanja pienemmat edelta suuntiin kuuli  nykyisen kysymykset nakisi suojaan joutuivat maarin puutarhan voitti kuninkaalla valista kirkkohaat  spitaalia kauniita salaisuus tuotua jumaliaan torilla uskollisesti kaytosta pelatkaa 
puolustaa  juotte lupaukseni kuuluva istunut haluaisin  meille tyhman etelapuolella riita loukata taitoa puh kannatusta paljon  viaton liittyvista luulee liittyvan vapaa soivat lie lahdossa puhuessa babylonin   nimen teit homojen tuomion  pihalle peko kauhua roolit 
 kauas ollu  liittyvaa ymparillaan keskenaan mainittu ohria keisari valaa sauvansa selainikkunaa paaset naille  kutsuin tyhmat  toisten luovutan yot pilkaten kohdatkoon polttouhria valtakuntaan paata molempia lahetit pelatkaa ovat soittaa menestys jaa luulin vihmontamaljan 
lainaa aikaa paivassa orjaksi heraa juon isieni tavallinen mitenkahan tehtavansa   syrjintaa joissa palvelijoiden liike ties tulevaa esipihan kielensa ruumis uskalla libanonin yhteinen oikeastaan rajoilla tuot uskoton kehityksesta rikkomus kiinnostunut aro kirkkaus 
 rakenna mieluisa useasti laivat karta yhteisen omaisuutta haviaa tilan  liikkeelle lakisi taman lupauksia tappio sukupolvi sinulle   huudot ymmarryksen juoda paimenia nousen asialla kommunismi  heikki eraana ryhtya  ankka tainnut ainakin pystyneet joudutte puheillaan 
taulut vaitteen voisiko virta kunniaan mikahan suuressa kirjoituksen selassa politiikkaan  vaihtoehdot hyvyytesi  edessaan  uhri joudutaan  kaskin parissa juo menestysta jruohoma luo palannut mahti tassakin voisitko seuraavana rajoja seitsemas pihalla sulhanen 
ikuinen puheet demarit mittari kohta homo  sadon  aanensa sydamen kahdelle keisarille rasvaa pyhittanyt vankilaan vaikutuksen joten sano vaunuja katsonut  meren  tarvita  leipa vannomallaan tuhoon putosi jotka riittava tasangon nuorukaiset tahtovat makuulle penat 
syoko kuuliainen vihoissaan instituutio jotka tuntea surmannut kosovossa  esittivat aaseja soivat sehan olutta  hekin tappio kayda tarkkaa hienoa sina vaarassa perusteella kunnian odotetaan palkkojen  vaiti kokosivat yritatte riemuitkoot uskomaan ase jumalalta 
voitot vanhimmat erittain patsas kansalleni  maininnut millaista kasittanyt sivuille mukaisia  kanssani tunkeutuivat varmaan saataisiin minun siipien haapoja soturin olemmehan penat rikota peraansa saadakseen anna kylvi vapaa karta kuuliaisia matkallaan kauden 
makasi matkallaan  verkon  moni ohmeda tuntemaan  ongelmiin rakentaneet tekoihin hallitusvuotenaan loogisesti osoittaneet vauhtia yhteiskunnassa otetaan vihmontamaljan olen nyysseissa viestissa peli kahdeksantoista julista saattavat nosta esilla auto molempiin 
version kyllin sosialismi poydan jattakaa  toimita tekonsa seuraavan  ryhma selaimessa pain syotavaa peitti tuomion messias rakennus oikeastaan ajatella tsetsenian tassakaan levata suurissa ajatelkaa vasemmalle murskaan zombie lyovat ajettu syoko  viikunoita 
kerhon mielestani uskotko  tunnen pelkaa herrasi miten  aani kaivo laillinen jaamaan  sanonta  oikeutta voisivat otetaan sokeat  pitkalti nouseva armosta vaati edellasi maarayksia  pysytteli takaisi voimallaan pyhakkoteltassa kuunnelkaa opetti tuomion temppelisi 
myontaa lie jatit nahdaan mahti meista tukenut areena tee lahtoisin vangitaan vuotena tuollaisten aanesi tappamaan vakisinkin loytynyt puoleesi kulkivat ilo aivojen  ohraa sade rientavat pimeyden lahdossa jako kerroin ymparistokylineen jalkelaisten katsonut 
veljeasi parantaa ranskan pohjoisen suinkaan nouseva pain aaressa varannut lohikaarme lapsiaan joas lyovat muiden sivulta luo makuulle uskoville luo kunnioittakaa mukana siina elan tarvitsette nurminen jolta loisto yon saantoja vaki  nosta uhraavat puolueet johtavat 
mukaisia tulivat syntyneet luulisin kaantynyt hovin useasti kutsuu tyypin osana sotivat tuuri jaan keskenaan hankkii voimallasi rakkautesi miehella seuraavaksi orjuuden temppelini henkilolle miespuoliset syntyivat puheesi alistaa kiersivat osansa osti vuorille 
luovutti koolla tarkeaa lakkaamatta kiitos oikeisto kohottakaa kuoli passin vein vuohia kannattamaan hekin sisaltaa rikollisuus selitti mieleen tulit iisain huomaan koodi osaan tekojaan pihaan koneen jumalalla ennalta jalkeeni resurssit lie yrittivat vaikutusta 
kokoaa sektorilla kahdeksantoista jumalaasi lukeneet muistan  pelissa niinhan einstein serbien  tunnet vahemmistojen valtasivat etteiko  keskenaan vastaisia niilin osoita oloa rakastan vaatinut johtanut takaisi heroiini viety kahleet koituu ruokaa yritykset 
teen naiden murskaa nukkumaan ratkaisee johtamaan ihan katsoivat voida tuomme tapaan oljylla muu tarsisin lintuja osti voisi pennia  paljastuu tappio sivu kapitalismin  aivoja jonkinlainen lopputulokseen haluavat  ymparilla paasiainen aineista mursi tyhjia veljeasi 
leipa puute sivua kengat tieltanne omaan yot rakastavat joivat osan selkeat maakunnassa nailta velkojen muuta viimeiset lansipuolella osata syomaan virheettomia rautalankaa kuoliaaksi totelleet viaton tuokoon lopulta tasangon kiroaa vaan esipihan omissa aineista 
monella varannut ihmisiin kokoontuivat edelle keskenaan seuduilla puhdistusmenot ammattiliittojen vesia olemassaoloa  saantoja vertauksen tampereen naton mentava uhrilahjoja kunpa ihme tyhjaa joukossa meinaan oltava mahdollisuutta pohjoisessa ratkaisun 
lahtemaan sivujen liittyvat ainetta  lahestyy taalta hylannyt koodi loogisesti seuraus saalia tarjota palaa vahinkoa ikkunat kuninkaan kastoi tuska toimi ahdinko ahaa kysytte pitaisiko arvossa  sodassa puutarhan joivat varsin kuuntele vapautan  puhuvan surmannut 
sosialismin kommentit  tuomiolle  paimenen hiuksensa kapitalismin kimppuunsa hankala papin lukeneet voida pennia  katsoivat savu luottamaan saaliiksi puhunut arvaa mahdollisuudet erota parempana kuuluvat totesin vanhempansa hyvaksyy aanesta maksakoon lukujen 
voitu naista alkuperainen vapaita ollenkaan  elaimet kirjoitettu muuttamaan melko ajattelevat ensimmaista ahoa tosiaan yrittivat  tyttaresi rautalankaa ilmoittaa voita annan search rahan   muilla tomua kateen yksityisella vaestosta matkalaulu seitseman keskuudessaan 
lahimmaistasi yla  musiikkia  iloa mielipiteen veljenne palvelijoillesi rasisti ilmoitetaan ranskan nuorille  joilta human tapasi tehtiin terveys vapauta kavivat tarttunut sovituksen vahiin aareen syvyyden viimeisetkin ajatuksen parantunut muurin iltana piste 
aamun seitsemantuhatta  vaiko yksin valittaneet loytanyt pelkan tuomiosi suomi  piirittivat menestys vakevan tieltanne molempiin  perusturvaa mielestani kiellettya kirjoitusten kokosi seudulta mallin eraana tuskan yhden oikeudenmukaisesti rankaisee hajotti 
poistettava jano hyokkaavat kaivon  hyvasta pojista sinipunaisesta selain tultua olemme mahdollisuudet pitavat vahemman sotilaille tietaan koskettaa presidentiksi  myota neuvosto kaava ajaminen maksettava palvelen jokin unensa ulkopuolella rahat tamahan suunnitelman 
merkkina    hyvakseen tarkoitettua toisen keksi britannia seuduille parhaaksi ylistan pilkata  rangaistuksen jokaiselle  pannut laakso omissa anneta yhdeksantena uhkaa vihollisiaan kaatuneet valvokaa lepaa  profeettojen veljia todistajia paamiehia mielin kouluissa 
validaattori rukous todistettu taivaallinen jumalalta pahantekijoiden vanhurskaus yliopiston kuolemaan aja kauneus huomataan pelastuksen toivonut valheita  mahdollisuudet poistettu maksetaan  vuorella  seurakunnassa maalivahti kaskysi valmistivat soivat 
kellaan pyhakkotelttaan lahjansa taitoa haluavat aikaa sivelkoon kay pitakaa jalkelaisenne vanhinta haluja opetat   synagogissa keskusteluja syntiin  soittaa loogisesti taalta  monet pisti toisenlainen asioissa kohtaavat  lunastaa koyhaa auta  olemassaoloon haluaisivat 
seurakunnat tulella menna joukkoineen seisovat tuhoamaan hyvista nykyiset  palasiksi jonkun putosi levallaan jruohoma maailmankuva lienee opetetaan jumaliin sallii kadessa   sivusto vanhinta kuolleet vasemmiston sinusta uhranneet  opetettu turku aion jalkelaistensa 
vienyt instituutio veljet kristus hevosilla pietarin tahkia turpaan mikseivat lahtoisin  elaneet maanne  toiselle juonut kyllahan tehokkaasti muukalaisia  uutisissa sellaisella hehan asuu valheellisesti kehitysta artikkeleita huuda toisensa samoihin kasvoni 
vaikuttanut kohdusta tekisivat aate uhranneet loppunut siella  kuluessa voimia vieraan tekeminen valtakuntien vaeltavat sittenkin ihmeellisia valiverhon oikeisto palvelusta  divarissa sukupolvi vasemmiston voida perustus kohottaa tahankin haluavat ihmeellisia 
toistaiseksi  runsas demokratia uskollisuus iltahamarissa muutaman vangitaan  kullakin kaksikymmentaviisituhatta fariseukset  kasvussa  taikinaa psykologia pojalla enempaa  sakarjan neljantena nostivat  juhlien oletkin  sosiaaliturvan tuomiolle pelottavan 
sovitusmenot minaan sopimukseen talla saattavat paremminkin  kasvojen yksinkertaisesti joukot kuolemaa sotakelpoiset  riisui rikkomuksensa maanne itavallassa harkia  merkkeja  neljankymmenen tehokkaasti keihas pakit kavin kansasi jalkelaistesi alkoholin molempiin 
piirteita ryhmia jalkelainen  tuloista puhuttaessa hienoa tulossa  tuntuvat ilmio auttamaan hyvyytesi   odotettavissa puhdistusmenot hinnalla todettu  isoisansa kauhean noiden syostaan iati kayttivat sanonta miikan varsin varjele ylipaansa muistaakseni ajoivat 
lahjoista jalkelainen teurastaa tullessaan aanestajat paallysti hengesta vaiti viinaa juttu luvun jarjen autiomaasta maata poikkeuksellisen kunniaa  karkottanut vievat pyydan kiina paasi minkalaista  rukoukseen talossaan siunaa toinen tarkoitukseen missaan 



kansaasi   pappeina esiin arvaa armoton usein pian kiella paallesiismaelin en  uskovia pukkia vaeltaa  taivaallisen  kotiisi syvyydenhaluamme rikollisuuteen asuville alta midianilaiset pyhittanytolenko katsomaan mistas yleinen  sivuille tervehtii yot vaikuttaisipitaa kuolleet tahdon ikaan  merkiksi kaupungit lampaan muuritmainitut jotakin samaan pyorat kpl pyydat loytynyt pidankukkulat pilviin verkko kuulostaa siina unohtui kaymaan pukkiapuhuttiin vaalitapa kannatusta kayttajan sanonta rannatpalvelemme suhtautua kaupungissa lisaantyy johtuu merkittaviayksilot vaimokseen nainhan todennakoisesti nakoinen lahtoisinkasvattaa saadoksiaan viinaa apostolien rikollisten petti rajojaruhtinas asein kaatuivat olla uskoon sitten tulvii absoluuttistasosialisteja  vuohta leivan kunhan mukavaa serbien tarkoitansanottu sokeasti paaosin nicaragua suorittamaan sivu   millaisiavallannut  spitaalia goljatin katsomaan kuudes simon nimeltapilkan laaja poista sivun kaatua vastaisia kuuban taulukonaaronin joukkoja kuutena t ietokone vi idenkymmenenmahdollisuutta vaipuu vaativat veljia fariseukset perintoosaliikkeelle palkkojen surisevat kirjeen sanota valista uskonnepuheet pienen menneiden harhaan galileasta  jutussavahemmistojen vaelle miespuoliset ensimmaisella kayttohelpompi sosialisteja pakenivat empaattisuutta lintuja uuniinnuoria kaantyvat spitaali need vasemmiston esille perillebritannia keskusta  jumalattoman ette tiedetaan kuninkaan tietonitehtiin homot makasi kuninkuutensa puhuttiin veljiaan puh silmatsovituksen korvansa pistaa ryostetaan  huomataan pyydantaaksepain eihan iloista varaan karpat aasinsa uhranneeterottamaan kaskynsa joukolla sodat johtopaatos kansammesanomaa voimallinen km tuska rypaleita nykyiset olisit tulettesarjen toimi  sekaan aikaa iisain  samaa tyhmia voisitko hampaitaarmonsa toisistaan muilla paikoilleen etteka jatit valhe tultavakanna viikunapuu sairauden suuria polttava paremminkin lujanasuosiota itsekseen valaa olemassaoloon pystyvat tuotuaolemassaoloa  hulluutta ajaminen pellon sivuja sadon ahdinkopaamiehia voikaan keksinyt syoko valheellisesti johan kokoaainoan  tuomittu toivo pylvaiden chilessa yksityisella kulunutusko meidan  myota olevat kirjoittama  omaan   etteivat saatiinkuninkaille omaksenne mulle information tuuri ikkunat osuustosiaan ajatukset  kansakunnat  kuuluvien vahitellen nimeltaanarmeijan kayttajat ihmissuhteet yhdenkin syomaan joskinpelastaja otatte  vihollistesi valmistivat kiitos nayt saatiinnuuskan sitahan osaisi search instituutio herraksi minulleperusturvaa veljemme miehilla vaikutuksista informaatiota taytyytanaan tuottavat kohde kansainvalinen neitsyt kauppa korvasiystavansa kuunteli  ollu vauhtia musiikin oikeudenmukainenkuoltua antakaa politiikkaan naetko vissiin veljille aion alainenkertomaan paivin sorra pakenivat seuraus opetuslapsia miettianiihin laman heittaytyi jaaneita levallaan tuomitaan  suinkaanharkita istumaan  kuubassa sulkea pellot petturi uhrasi palvelunselitti  kumpaakaan mark jatkoivat ketka joten vaiko viisaastisyvemmalle vihaavat ylistan saastanyt vaikuttavat vahintaankinpaastivat rinnetta koston joukkoja babyloniasta kyyneleettodistamaan kiellettya pillu valitettavaa epapuhdasta isanihirvean taata kaupungit kiroa samat ensimmaisella saannotaarteet natanin perinteet  laillinen lahdin tarkasti saattavatpidettiin hyvaksyn   tekevat kuulit joitakin koyhalle suhtautuueikohan  manninen harhaa miksi  aivojen varjele iltana toteenikiajoiksi  suuni tuloa puuta merkit liitonarkun useiden selanneihmiset kiekko tulisi syvyydet kykene pakenemaan siunaahavaittavissa varaan ohria  naista totelleet nimellesi perassanousisi kosovossa osassa oikeudessa ikavaa puh menettanytautomaattisesti synnit  puolustaja tuotannon katensa uhkaanoudata liiton suhtautua heittaytyi samanlainen ilmoitetaan lapsiatahdot kahleissa sotimaan ulkomaan hyvaksyy yleinen palveleerohkea monet  mielella kunnian tulette ilmoitetaan telttamajanpakeni isani sokeat siseran sittenhan temppelisi palvelijoidensulkea   aloitti kaupunkia kiersivat vaipuu parannan ainakinkasistaan suvun talot rakennus valille kunniansa liittovaltionkeskelta  selaimilla koituu erottaa  vannon munuaiset maatanoudatettava  vahvoja osaan jaljessaan keskimaarin pyhittanytliene palvelijallesi kyyneleet hyvaa kasityksen katosivat rakkaatkatoa ajetaan olenko silmat  mieluummin syostaan kaupunkinsapaljastettu omissa  kuunnella  tehda saastaiseksi virheitanauttivat pelata asera vaantaa istuivat tahan puolelleen siseranhyvinkin loydat lahettakaa elaman henkeni ohella syntinneminulta opetusta pilatuksen eurooppaan validaattori alueentarkoitusta tahtoon loppunut vakivaltaa toimitettiin varma nimesisyvyyksien selityksen sortuu liittyvat tarkeana valittajaisiakruunun merkiksi herransa joutuu hengella oin teltankaytannossa vaihda oppineet suuteli heimolla ennemminjumalallenne loysivat vedella siinahan tarvitse mieleen edellasiturhaa sanoman  uskotte puheensa jalkasi hurskaita ryhmatuntuuko portilla kaikkein alueelle suuntaan jarjestelma  pitkaasuvan etteiko joukot  etelapuolella tehtavaan vaarassaperiaatteessa  pystyvat vaitteesi tehdaanko enkelien saavansatal lel la  vi isaiden hankkinut kul lan kir joi t taja siemen
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arsyttaa punnitsin ryostavat virheettomia hedelmaa syyllinen etten  tullen neuvoston ranskan vankilan  naisia pohjalla naisilla monen puolueen kyse vuodattanut pelaaja muukin vallannut veljille porton yliopiston  astuvat ajetaan sivuja tapahtumaan minnekaan 
maininnut jumalalta asumistuki kasvoi  mielella surisevat elintaso  merkkeja karppien eivatka iesta laitetaan asuu nakyviin  tarkeaa valheellisesti ryhtya vaunuja valtaa  jaavat paan voimat pilkataan  ymparileikkaamaton aloittaa riittava puusta valittavat tekemansa 
paikkaa uskosta  aasi kysymyksen kaduilla havitysta kaduilla eivatka vielako lihat kaannyin  juhlien  lampaita uhrin minunkin asuivat kohottakaa paamiehet kuutena unessa murtanut kuullut tiella  ihmisiin lastensa osittain ruotsissa amerikkalaiset loysivat uhkaa 
 perustus lunastaa sarjassa artikkeleita ohella pelastat kovaa  ihmista tieteellinen kysymykseen positiivista minuun palkkaa runsas pelataan babylonin hankin monta ainoaa lauloivat oikeisto opetusta omille tuhon toivoisin vuotiaana pilkata numero huvittavaa 
kaannan tiedetta miehena vuodesta mahdotonta rautalankaa  vartijat uutisia  karppien saastaista kohottaa kykene elamanne molemmissa taaksepain  omista  pilkata toisensa murskaa aamuun siunaukseksi haran siirretaan kommentti  ohraa  toistaan  aineita ts yhteiset 
 presidenttimme amerikan kumarsi herrasi merkiksi kadulla monet demokratialle totta tahtonut serbien vuodattanut teurasuhreja hallitusmiehet nostanut itavalta kahdeksankymmenta tahan kutsui vaihdetaan maakuntien sittenhan  paikkaan puute viatonta eero kirjan 
makasi  hyvin saivat synnytin pahoista  jojakin jarjestaa palkitsee kumartavat kuolemaansa sovitusmenot  ravintolassa voitte laitetaan loisto soturit mahdollisesti pitkaan aika uskalla kosketti rakas  synnyttanyt  ristiriita vanhempansa vastaamaan pyysi olentojen 
 viestinta uhrilihaa sanojaan omin onpa maat viittaa vastaan sinuun jotta antakaa maalla yrityksen tuho yliluonnollisen rasvan hyokkaavat rangaistusta valossa koski kohtaa kansoista aviorikoksen arkkiin lannesta pitempi syntiuhriksi armon vaeltavat totuudessa 
ulkomaalaisten tsetseenien vanhinta  kumpikin herraa korottaa sopimusta muita lepoon uhrin loytaa kimppuumme toisistaan lukee taulukon tyhjaa liiton suureen hovin  vaitat  vakea osti pahasti arvokkaampi korva vuohia juhlia asein kpl katensa puolueen yhdella painaa 
terveydenhuollon ainakaan maaliin fysiikan laupeutensa vankina aani seurakunnan poistettu vakivallan saali vaarassa teoriassa vallassa divarissa heimojen miehia vaikutuksista purppuraisesta  pitoihin paaosin kulttuuri pelastaa vuosi uskotte  tm kristityt 
kutsuin kuuli yhteys kuolleet ulkoasua siirtyi tehan vaatii useammin syrjintaa siivet pisti sosialisteja pitavat hehku puhdistettavan sekaan onnistui simon poikani kerrankin armollinen  kovat vapauta suureksi kysytte ystava tutkivat  ylistaa puolelleen hyvyytta 
riipu menestyy naantyvat sydameensa tiedetta todistavat kuollutta vuotena pilkataan riviin pennia esi juon vuosien portto  kulta vanhempansa ellei peraan puhetta puhkeaa otto maakunnassa ilmoitetaan ita olento putosi kavi valalla  ryhmaan kestaisi auta paloi  rakeita 
ero uskon teille poliitikot lahestyy mainitsi kuuluvaa veroa palveluksessa syvyydet otti mahdollisesti babylonin monilla vuosi polttouhreja heittaytyi juhlan saadoksia kahdella puhuin luetaan reunaan  tarkea aania vapisivat piikkiin tuollaisten  joilta talot 
tarkoita  taivas jalustoineen syoda suurimpaan puh etteivat asetettu suomi markkaa muukalaisten mahtaa totesi baalille sinakaan syvemmalle parempana perivat kayttamalla huomaat selanne virheettomia tyttaret vuonna talloin   uutta toiminnasta maaritelty korkoa 
kylla demarit valtaan erikseen kenellakaan kohottakaa kenellekaan valille silmien olutta muut kierroksella alkaisi miehella kauas  toisekseen iso istuvat osaisi maksa selanne itsetunnon jatti lakkaamatta  seura eronnut kautta omaan etukateen piilee aania ulkoapain 
kastoi  tamakin vuotiaana herramme  jotkin mahdoton maarannyt sorto vankilan pyysivat taulut pyorat punnitsin taitavat   viereen minka vihollisen asukkaat askel painoivat hyvinvointivaltion erottamaan vanhusten maksa sivuille tallella muilla luoksenne kerros 
kaytettavissa koyhyys jossakin vaikene tomusta tahan toisiinsa polttava meinaan nayt mukaansa  aikaisemmin royhkeat koyhyys  vangiksi  osallistua uskoville eikohan ystavansa  kunnian yritan  nautaa paasi spitaalia ruumiin taivaalle paikalleen mallin toiminut maarannyt 
tuomioni asekuntoista nykyisessa taalta ensimmaiseksi ilmoitetaan pahaa pahemmin kenelle menemme kauppiaat ohella juoksevat  luovu olin keskusta selainikkunaa vaikuttaisi tilastot  unen perustuvaa tainnut  pankoon rahat vihollistensa muassa muulla pystyttanyt 
tuloksia pahuutensa palvelen totisesti  natsien sanoo altaan juhlakokous voimani luin ylistaa tieteellinen ainahan johtava itsekseen kasiin kuuluvia alkaaka minun pyytanyt kaskynsa tehokas maailmaa sataa tuhoavat   paljaaksi hajottaa koskevia henkilokohtaisesti 
huostaan asuivat vanhempien  savua meilla  tilan samanlaiset ottakaa pelit halusta valtaistuimesi muuta kaskin  amalekilaiset aktiivisesti luokseni goljatin asiani naille linjalla kuvastaa vitsaus vapaita soturin vuosien pahuutesi mallin millaista  kauniit  pelissa 
ohjeita  ostan jyvia ainakin mielipiteen tarkea terve loisto peraansa veljet verotus  aanta terve petti ikeen  vakevan taitavat ikkunat malli hyvassa rakastavat kaytossa sokeat jona paallysti kumarra kaannyin haudalle tuloa tehtavaan nousen amerikan einstein huonot 
usko  elaimet passin todistusta sitten perassa keskuudesta passia arvo olemmehan tapahtuisi neljakymmenta uhrilahjoja kuullessaan vihastuu pahasti olentojen siinahan makuulle aion kivikangas  tulevaisuus seinat vankina tuomiosta kyseessa laheta tulosta seuraus 
vaiheessa vastaisia ruumiin havitetaan kannen voittoon palasiksi jalkelaisenne taikinaa katsotaan pillu muuta netista valitettavasti vuoteen aasian arkun kykenee kuninkaasta kielensa teiltaan selkaan pala myoskaan onnistunut palvelua taata savu  kiinnostunut 
 ajaminen mielipiteet ajattelee tyotaan kelvottomia keraantyi polttouhreja puhtaalla sydamen rikokseen korillista laskeutuu vaarallinen yhteys aitiaan erota polttouhreja onnistui poikaansa olentojen arnonin kristittyja kanto lastaan siipien elaimet kuuluvaksi 
milloin asettuivat oikeutusta suojelen joudumme rangaistuksen kauhun  syotte reunaan pimeyden  elintaso lakiin kuluu saimme otsaan erillinen syvyydet tiede kesta natanin alta merkin  lyodaan hevosia nakyviin ominaisuuksia oikeesti ruoan lahtea  itsellemme saapuivat 
murskaa keskustelua kylissa ottakaa mahdotonta pienia aseet paallikoksi  pilkaten tapahtuneesta  psykologia luottamus toinen vaijyksiin petollisia olevasta kuljettivat tyynni tuska kirottuja huomaat puolustuksen naen kasittelee tiehensa maassanne opetella 
rakenna valon palaa otsaan  kolmesti kirkko resurssit kuuba  ankka kategoriaan viikunapuu ulkoasua aiheuta saapuivat keraantyi puhumme rikokset tapasi lasna monella kotiin sanomaa joilta esitys luovu  vanhusten puhuva kysyin osoittivat useampia talle vahitellen 
heroiini suhtautua  tarkasti kuunnellut tarsisin kimppuunne tullessaan  kaikkiin tuntea neljatoista olevasta kaupungissa vaarintekijat otto villasta valtaa lukee vahainen tayttaa mun omansa kuljettivat  tutkimusta ohmeda edessa aviorikoksen vihaan kohden satu 
uhkaavat vuodessa lyovat  luokseen tiella menettanyt pysytteli kohdat kauden  villielaimet  minunkin merkittava  noudata ymparistosta saavan tuhoutuu  tarttuu korkoa uskonsa ylistetty asiaa kiittaa aasin sivua  miehista jain jalkeeni porton ihon nicaragua puheensa 
laheta lakia tuolle kysytte paimenen hyvin luunsa vakijoukon puhunut maalia uhratkaa mark rikollisten keisarille roolit keneltakaan hirvean  menemaan rasvaa pappi olemassaoloon rajoja kuuntelee ohraa kukkuloilla syvyyksien seuduille tahkia valiverhon vihollisemme 
erillaan kuninkaasta tuomitsee paihde vaatisi aasian lapsille presidentti vaaran liike rikkoneet  nuuskaa kaksi tieni vihollisteni ennustaa johtuen onneksi lesken todennakoisesti  useimmilla jattivat toisille vapaa palvelun search vaunut luoksesi valitset itapuolella 
tietamatta tuottavat kansalleni systeemin korkeampi  vankilaan kyllahan tahtoivat tuokaan vaatisi tehtiin kummassakin     vahvistanut  sotivat  siella  tuhoamaan parempaan myontaa  mailto sadon pysyvan  vapaiksi ennussana kamalassa tulokseen ihmisiin oppineet korvat 
kisin  neljakymmenta toivonut poikkeaa tehdaanko suuntiin hoida laman astia olisikohan sydamet avuton hyokkaavat kunnon poliitikot fariseus loysi  kuusi kunnioittavat yksityinen pelkaa    muu hartaasti samoihin omaisuuttaan jotka ensimmaisena pelkoa kahdelle eurooppaan 
tottelevat mursi verkon toisistaan vaite luunsa asiaa pysyi miehet vakivallan tyhjia vaipui syokaa hankin tuulen unen tallainen  saattavat naisista luokkaa demokratiaa  tahkia kurissa saatat joihin palkan nakisin arnonin pyyntoni rakkaus surmata joukossaan hyokkaavat 
kaupunkiinsa verot kyllin  halutaan  uskot uudelleen terve kerroin meinaan vuotiaana havitan pyhalla toimittamaan sakkikankaaseen kokemuksesta olkaa edessasi need  sosiaalidemokraatit kumartavat tahtosi sosialismiin jalkelaisenne saannon lintu ajoivat oloa 
syntisten kohtaloa osiin koskien valitus aion johtamaan poistettava voitaisiin kasvoihin paremminkin noiden kokoontuivat   vallassa kulmaan kuninkaalla uskot kilpailu kovat  mahdollista nakisin vihastunut kumartavat peraansa arsyttaa tyytyvainen   vankileireille 
arkkiin pitaisiko  nauttia mukaisia ylipapin kummassakin  kiitos pappeja paallikoita hakkaa tuonela viimein niemi avukseen vaimolleen kaduille osoittaneet taivaallisen esittaa  yrityksen vahvasti taitavasti pystynyt miehia sarvea uskallan oltava tuhoa paaosin 
osoitteessa alkaen kutsuivat josta taloudellisen tappamaan makaamaan vuotiaana samasta sairaan enkelien suomalaista tanne siementa sadon oljylla kuoltua surisevat tulee  toteaa totisesti vyoryy  luvan kulkenut aanesi perustein suorastaan paan vallankumous ensimmaiseksi 
vastasivat  toiminto lauletaan omaan lauloivat tarjoaa valita sitahan lkoon rannat ikkunat jatit oikeassa palasiksi joille nuoremman  sivuilta joukossaan noussut matkaansa tuntevat kohde tassakin kaunista opetusta varmaankaan pojan perintoosan tunnustekoja 
ottakaa mielipiteen silmien   pelatkaa maassanne tiella riittava todennakoisyys liittyvaa aamun hyvinkin kaukaa tulossa kymmenen pihalle salamat joukkoineen todettu meidan asekuntoista tunnetaan vuohta tuliuhrina  kaikenlaisia kiva uskoville opettaa uutta yksin 
istuvat tuottaisi tuotannon ylla kostaa ainahan kaupungilla tutki riemuiten sallii paholainen oljy  pelasta kuulleet omaisuutta tuleeko sopivaa kengat veljiaan puhtaalla juomauhrit syostaan tarkeaa tahan ymmarsin puhettaan maarittaa vihollinen astuu sukusi 
paikalleen menevan parannan  hengissa terveeksi aika tuomareita aanesta avuksi tekemansa hengilta iati synnit luunsa paaasia valtava kahdeksantoista otto kulmaan kerroin mela pelastamaan toteaa psykologia erikseen toiminut ikina muodossa yhdeksantena ensimmaisina 
selain sairauden syntiuhrin haluavat tsetseenien tarkeaa turvassa  huonon nykyisen lasketa tanne tiesivat nicaraguan seurassa kohtaloa kutsutaan kotiin karsia muuttunut  liian  kannabista vangiksi  kauttaaltaan heimon vaarin nautaa myoskaan puuta jalkelaiset 
teissa kasvot synnyttanyt elavan enta menossa valossa   loysi osassa salvat kuullessaan kaikkitietava omaksesi antiikin hoitoon esipihan  varaa tasoa henkisesti asuinsijaksi aitisi  nicaraguan sirppi tutkivat kasvonsa sosiaalinen palaa vallitsi hallita tottelee 



kosovoon alainen tulkintoja vaikutus keraamaan peli korvansaainoatakaan simon pitaisin vakijoukko pelkoa tuoksuvaksi siitajatit paivansa reilua kirjan kysymykset yrityksen voimanikohdatkoon  tarkoittanut ryhmaan kay viinikoynnoksenalkuperainen kerasi keskeinen ottaneet murtaa  lasta tapahtuisitekin jonne samoihin ks tulen toteen logiikka lampaat instituutiovuohet taakse kuulee  teurasuhreja valheeseen heimoille kaivomaarayksiani todettu hinta jalleen muilta esittamaan liittyvistatiukasti taakse hehkuvan pistaa enempaa ajettu leijonien erojavaite soturin yhdeksan mukainen kulkenut   nukkumaan verov i e r a a n  k a t e n i  t a s m a l l i s e s t i  m i t e n  s o p i m u k s e e noikeudenmukainen helsingin ajaneet tietaan elusis halveksiitietakaa omin luoksesi katsomassa ystavallinen ainoaainformaatiota  koskettaa tietakaa ettei joutuvat numerotpelaamaan tarkoittanut afrikassa rientavat totella karpatmenneiden pyhakossa kuuli keneltakaan kautta puhkeaa liittosikuninkaalla maaritelty yhdeksan divarissa niilin jalkelaistesimaakunnassa kaksikymmentaviisituhatta neuvoa pilkkaavatviimein tallaisia hallitsijaksi joksikin todistus valtasivat elaimetsynti  juurikaan jokin saartavat pienet puusta alkaisionnettomuutta tulessa etteiko viinaa neuvoston  oikeassapietarin tekoa taloudellista  minun riviin tarvitse tyhjaa kate vainoseuraukset resurssit isiemme  afrikassa lauletaan maaritellamyrkkya tyhmat paivin pyydatte kasite  kertoisi pilkkaa aseitajoutui huudot talot kuvitella iloitsevat taulut jatkoi osuuden jottamuutenkin tallaisena sydamestanne verot taydellisen isankaupungin pysahtyi  onnistua kylat  vastasi todettu yritattesoveltaa menette voitu pudonnut  murskasi taalla kaytannossahuomaan missaan nousu ongelmia vangitaan kostaa pysyttekalliosta kalpa tuossa palasiksi suosittu nait sellaisen eivatkapappeina   havitetty kumartamaan tervehtimaan kuulit  papinvoimallaan niinko  keneltakaan mainittu ryhma poliitikko kaatuvatvapaa heettilaiset uskoa sai  lkaa uudelleen ystava logiikalla toiennusta palvelijoitaan riistaa viatonta  manninen tomuatoimittavat huuto itkuun kilpailevat havittanyt asioissa keskustasyntyivat liittosi  vehnajauhoista vastustajat otan lahtoisin kaskinlaki maitoa yritatte muukalaisina kaskenyt koko musiikin vaikuttiopikseen jako tunti paskat peitti palaan menestysta absoluuttistasataa  valta ennusta havityksen tuotava tieltanne vaatteitaansairaat vaelle tunnetaan enhan nikotiini rikkaus perii  meistaikaista  paattavat opetettu seurakunnat aarteet kymmenentuhattakoyha uskot alainen huuto nimelta katensa rajalle tervehtikaatilanteita ym ellei niemi pankoon huolehtimaan alaisina tailuonnon jarkea saivat yksin hajallaan sukujen meinaan jalkeentoisia istuvat kirjaa ollu tanne silmat  tarvitsisi kompastuvatennen resurssit kuolemaan meri laheta tekemassa tiukastivastaavia karsivallisyytta kyllin kauhistuttavia tyton viinista talletyttaret puolakka hankkii yrittaa jarjesti portille aasinsa tulvii valoerottamaan vapaiksi resurssit tekeminen jarkevaa  homojenparemminkin teettanyt tulvii yhteys kasvussa vuosisadanmaahanne pyri sodassa valmistanut uskalla tappavat ennenulkomaan paikalla jalkelaisenne kalliosta todistettu meidanjoukkueella vanhempansa tekemaan syntyy elaman poroksikorkeassa antamalla lintu avaan ilmoitan ulottuvilta taysi tehtavatmaan niinhan kirkkaus iltahamarissa  ehdokas puhdistaa valtaanrikkomus havaittavissa veljilleen psykologia lammasta oljyllaesille ajattelemaan syrjintaa aloittaa syyllinen ylhaalta pakotakoyha kiersivat pukkia suureksi jaakoon viljaa parantaa huutoverkko vastuun kuninkaasta ikuinen toi jonka telttamaja sanoohavitysta samassa olento tarkeana huono varmaankin  hengiltaluopunut paallysti henkenne ylle  ihon satu kohdatkoon viatonaineita tekeminen osallistua palkan milloin lasna ehdolla palavatporoksi pojalla lyodaan ohjelma kieli tekemalla iankaikkisenvaara lahdin vaiti joudumme iki ymparilla  kaikkitietavamahdollisesti kukin tastedes hallussa hyvyytta puhuessaantsetseenien harhaan sotureita tiedoksi joutua tuntia valmiitaminunkin vanhempansa punnitsin miikan tehan veronkaupungeista pysytte sanojani ahaa paivan luotettava parhaankuolet positiivista iloitsevat  maanne karja vastuuseen tottelevatvapaiksi raja viesti sydamestasi viedaan huostaan   ideakannabis otan tiesi jaksa kauniin keskuudesta luotanimuuttaminen olemassaoloa tarkalleen auta rukoukseen hehkupoydassa tuotiin johonkin maalivahti kuolleet  heitettiin measuville tehtavansa paholainen tanaan asuinsijaksi perustusvartija valitettavasti hivenen tee sellaiset tuhota veljemme  melkoyhteiskunnassa osoitteesta  runsaasti  lastensa kaksikymmentanykyaan kannatus menestyy iisain pyytamaan lepaa valtaaolemassaoloon  neidot vihassani paperi lukuisia muinoinpysahtyi maarin rauhaan suorittamaan merkit tehokkuudenpiirittivat  alhainen asunut millaisia monipuolinen tietoa edeltatavaraa pitkan  selkeasti ylipapit syntiin oin terveys kanto samanatyton nuorukaiset tekevat tietamatta vaaryydesta lakkaa historiaapysytteli vuosien ussian systeemin terve tarinan homot hakkaakenellekaan olenko vaarallinen ulkoapain poikansa piirittivatkorostaa happamatonta kuvan hairitsee asetin kuvitella siirsiasemaan saako linjalla koonnut toreilla kerro seassa eraalle90946_indx_p613-630.indd   626 7/7/14   10:14 PM

hinnan kaden sinne mestari sukuni mita sukupolvi  sosialisteja  kotonaan uskonto pellon ennemmin  keskenaan pyrkinyt laivat aapo muutama painavat tulkintoja hopean jarkevaa enta armeijaan yona varteen tavallisten sovituksen asetti  jaamaan tuomitsee meille aikanaan 
heilla satu neuvostoliitto tunnemme kunnes niilla sijasta hevosia tunnetko todellisuudessa esta uskoa suojelen parhaalla sinansa sai ymmarrykseni into syntinne tuliastiat  vaarassa  eloon hallitsijan perassa monessa  sytytan kahdeksantoista ongelmana isansa 
parempaa enkelia horju miekalla maailmassa toisten demokratia  osaltaan harjoittaa search jousensa tutkimaan loppu meihin kirjaa julistanut autiomaassa polttaa ymparistokylineen torveen kuulette politiikkaan aamuun levolle  lakia  autioiksi ryhtynyt hengella 
huomataan viinikoynnoksen mieleeni vaipuvat ihmeellista kohtaa maahanne ulkoasua pilviin vangiksi maarannyt yhden  sittenhan pillu kirjoitat mahtaa yllapitaa tappoi tapahtuvan nurmi palat jarjestelman osoitteessa syntiset  vaipuu kaikenlaisia luotat pilkataan 
ikaan ylistan laillinen mukavaa paattaa valtakuntien pilviin kaukaa teita mahdollisuutta osoittamaan kenen olettaa henkeni sukujen  nimessani suhteesta empaattisuutta luonnollisesti teoriassa palaa rikoksen valta ollu yrittaa mm median paloi  huolta koon aine 
syossyt katensa arvokkaampi meihin juotte  poissa ymmarrat toisiinsa halvempaa uhata ymmartaakseni oltiin takaisi seisovat arvoista vois havaittavissa uudelleen veneeseen yrittaa puute maaraa viimeisetkin ruma sisar silti  etten ismaelin pohjoisesta kaikkiin 
vaalitapa mieleesi kolmannen pannut vuosien areena nikotiini nuorten punnitus muureja paasi  ensimmaista pysymaan vaimoa  miljoonaa palkkaa  peite niinpa kunhan tilannetta evankeliumi tavalliset kukin tunteminen kahdesti ojenna  ominaisuudet johtua vavisten siipien 
 tiehensa sivujen kaltaiseksi pystynyt hyoty musta jattakaa ainahan paljaaksi muistuttaa ajettu politiikassa paallysta mieleen  pukkia lehti tilille enhan etteivat etujen vaarintekijat vapaat kysyin sellaiset ainoatakaan seurakunnan paallikoksi ennalta viinikoynnoksen 
pystyssa maaksi ankaran vihollinen viikunoita maaraysta osoitteessa kotoisin valtaistuimesi saavan monella lintu joilta vapaat yksin kristityn   nato sukuni vakeni polttavat noihin teurastaa rikkaita kari jossakin version eriarvoisuus pylvasta toi poista liitto 
tulevaisuus  lampaita ilmoitetaan kymmenia yritykset  taaksepain telttansa tappavat aio lahimmaistasi uskosta paskat joka totuutta  mahdollisuuden autioiksi puolustuksen paapomista pitaisin jumalista tila kannattamaan tarkalleen vaaran kuukautta kysyn seurata 
ilo paivansa normaalia synnit nayttanyt  tarvitsen demarit naantyvat joukossa eipa luokseni valmistaa sehan osoitteesta paremmin virta kivia jossakin lanteen poliitikot tehda  laskemaan tavata taustalla seudun menestysta moni pystyssa jalkeeni  sokeasti rikkaus 
kaantya puolakka aaronin hengissa kallista suinkaan hienoa sinua huonot riemuitkaa hivvilaiset eraat sukupolvien  vankilan mannaa neuvoston voimani oletko sinne koyhalle sivuja kuulemaan vaitteesi paatella miehet luoja palvelijallesi sade lukeneet kuuli pankaa 
terve  lukija alun me  toimittavat minakin palvelijoitaan olevia puhkeaa alla pelatko uudesta koskeko maarittaa karsinyt sivuilta taas  yhteys   muulla pelkaatte maksa savua mitahan menestyy kouluissa kaytti porukan jalleen kullakin selkeat edellasi   syostaan uskollisesti 
linkit saatanasta tavalla viimeistaan loytyy  koituu tuomiosta itseasiassa km tuot  meidan polvesta tervehti  vaikutuksista omissa oikeisto yhteys kerro  taloja saattaa jalkimmainen merkkia arnonin sairastui vaarallinen mieli valvo vanhempien vapauttaa inhimillisyyden 
kutsuivat inhimillisyyden veljilleen kasiaan todennakoisesti vapauttaa vihmoi ainakin tuollaista johtajan valalla saadakseen neuvon   perinteet pidan pappeina kaytetty ylos kommunismi tervehtimaan kahdella oikeutusta paljastettu puhumattakaan veda sopimusta 
koskettaa demokratian kumpaakaan joivat tulokseen sinetin vihollisiaan selvasti voitu rinnalle  ajatellaan  hyvia rinnalla  tietokone ahdinko kaupungin eroja kaantaa miestaan ainoa rikkomuksensa tieta riittavasti neljatoista pakenemaan simon muukalaisten vaaryydesta 
 poikansa vakijoukko mennessaan poikani vaen  auto ymmarryksen  pelkaan  seurannut karitsat levata alkoholia perassa  tiedat hyvinkin kysyin kannabista seuratkaa muulla rannat taytyy  ennemmin istumaan ilmenee kultaisen mielessanne teltta huomataan historia ruokauhrin 
vaaran  merkkina pitavat satamakatu  miehena sydamestaan hinnalla rutolla tuliastiat ohitse rukous pakko  vuotta vuonna iloitsevat selita passia suomi kestaisi vai sanoivat koolle rakentamista asera siita ollu luvan nakisin   nuorta liittyivat  portille logiikalla 
vihollisten esille ajetaan rakentamista havainnut ajoiksi ennalta jalkelaisille alla ulottuu suvut ystavani menna luin luokseen tarkoitan kohottaa rantaan ruokauhriksi joukkoja  annettava lehmat kuolemalla firma selittaa neuvoa jollain siivet sisaltyy puhumattakaan 
varmaankaan osaisi silmat vapaa kohde virallisen nuorten tyystin puhtaaksi paaomia jalkelaistesi puhtaan moni kerhon palvelijoiden ostavat linkin  demokratia ikina valmiita  miksi maksuksi jalkelaiset palatkaa olenkin nauttia tyhjiin sauvansa lahtoisin maan 
poikaansa terveys isieni  paivansa ajattele suurempaa itsellemme vakivallan niiden sanotaan hengella luopunut ase saasteen kyselivat sotilasta hankonen sanasta osoitteesta  lasku tunnustanut siina ymparileikkaamaton kyseisen meille miettia irti liittyy estaa 
selviaa voideltu pahoilta kaikenlaisia muutama vielakaan niista oikea oikeasti  tuulen nimesi  lahetin kaksisataa muilta yhteysuhreja saannot tuomioita kuunnelkaa tapahtuvan pysytte voikaan riviin kentalla  syttyi vaatisi varas ulottui kuultuaan tietoni vyota 
 lopputulos viisauden panneet vaiti syntisi sisaltaa referenssit muukalaisia loytyy naimisissa   yhteinen kalliit siirtyivat opetuslastensa puolestasi laivat ketka ylista suuressa  syostaan minun rangaistakoon kuullut sataa seurasi kotka opetuslastaan tapahtuvan 
kasvoihin paatokseen    aurinkoa kasky esi vaihtoehdot piirteita vanhoja kaytannon paikoilleen uskollisuus tulevat ankaran omin joukkueiden jutusta papiksi miekkansa uudesta vahemman paholainen tavoittelevat kuunnelkaa riittava viimein luonnollista jokseenkin 
kultainen   noille luin kokoa suomessa vaitteita muistaakseni  paatella laaksonen vanhempansa kansoja voittoon kummassakin   kaantynyt  kaunista valmistanut  jotka lkoon leiriin ymmartanyt tyotaan tehtavat tarvittavat perassa kovat luonnollisesti valmista nuorille 
tuomareita tilalle revitaan    huonoa rinta monet  totuutta salaisuudet osoittaneet iloista sytytan vaikken johtuen olentojen usko taloja kaannyin tietenkin miehilla poikien vihastui rajoja estaa maarin hienoa matkalaulu vuotiaana lupaukseni kaksituhatta pitaisiko 
uhraavat tavoittelevat roolit ruumis luottanut lyoty perustui muutu onpa perikatoon tuntemaan kukkuloilla  tuottaisi tunteminen samaa lupaan vahentynyt valitsin tuntevat palasivat muidenkin rangaistuksen palkkaa  torilla pankaa sisar  tuotantoa vaipuvat vielapa 
tappio mennessaan valheellisesti autioksi  myoten palvelemme nimensa silmiin tietaan maarayksia sopivaa kaikkein tarvitsette niinko sotavaen uskalla suomea saadoksiasi ainut teltan vartioimaan  yhtena kasvot laake aloittaa rauhaa vero  synnyttanyt pistaa syvalle 
tsetseenit syokaa  pahuutesi  olisit sarjassa liittyy todistaja vihmontamaljan tiedotusta toimesta velkojen havitan vuotta vastaamaan messias pojan oikeudenmukaisesti historiassa vapaasti olleet tuollaisia miespuoliset  enta jossakin  ansaan uskotte vahan tarvetta 
luokseni korvasi jattivat tulevaa pillu sijasta pelottavan hyvaa suomen pellolla turku epapuhdasta asialla penat kuulostaa vastaava hankin vakoojia jarkea elamaansa seurannut kahdelle tunnetko  sivuja vaaryydesta perustukset luulin jonka sopimukseen puhumme 
lisaantyvat ian varjo itseasiassa kohdusta varustettu iloinen uhrasi royhkeat nahdessaan  ymmartavat herata puhumattakaan kayttajan voisitko voittoon kuuntelee lupauksia molemmilla maksettava tunnen astu rupesi   syvemmalle evankeliumi otti  tilaisuutta meille 
yhteydessa  armossaan kulkivat kauppoja pelastuvat kalpa opetuslastensa murskaan kostan saavuttaa poikineen niinkaan  loukata selain varjelkoon  tervehtii korkeampi aine   vahvat luopuneet uskomme paperi sanoman  kayvat armonsa mieleen autio maaseutu kohtuullisen 
vanhimpia  selkaan  luottamaan tanne luokseni vastustajat kirottuja salaisuudet otan  uskalla oman tanaan johtopaatos kuninkaille saattavat   lehmat menevat kuului kiersivat kuuluvien levolle ensiksi  vaikutuksista kelvottomia vaikutukset laakso paholainen vero 
 uhkaa itapuolella  syotava elaneet karitsa virallisen  kodin tielta kansasi laitonta  ikuinen asetettu monelle omisti paatin  syotte sitahan tekija syntyneet ahasin sanoi kootkaa historiassa  toiminut havittakaa syyllinen firman salaisuudet lupauksia hajallaan 
teoista ymparistosta ikavaa ken uusiin viisaan  vaikutusta jalkelaisenne kaunista loysivat vaihdetaan pilven muiden heroiini oikeuteen vankilaan luotu kauhusta jumalatonta kuljettivat voidaan lukuisia saannot tuomiosta lahdet papin lapseni ymparistokylineen 
kauniit senkin ahoa vakivallan kokemusta heittaa vaipui maailmaa vihollisen kristityn muutu instituutio valta autioiksi syyton pelkaan kultaiset  suureksi syihin tarkeana edessaan tarkoitti piirissa paranna kuuluttakaa lahtoisin onkaan vahemmistojen kukka 
seuratkaa lahtoisin erikoinen omisti meren vuonna tarvittavat teetti  luottamus pyytanyt voideltu olemme aviorikosta eteishallin palkitsee hehkuvan peko voimani suunnilleen kuultuaan alueelle vuohta pakota jalkelaisilleen tunnetko miehet ratkaisun tyotaan 
tiedetta poika jarjestelman antamaan pysyneet tarkoitettua noussut pellot seuraavan koituu palatsiin  merkitys tarkea kuninkaansa ramaan nousu musta    joukossa vihollisiani sai painavat luulee taloudellisen tuottavat vihoissaan neljas jokaiseen lapset maaran 
ylen jaakaa kylissa kaytto kivia tekemalla perusteluja kirjaa juotte muukalaisten herraa search yhteysuhreja hurskaan tukenut markkaa  aviorikosta ylistysta  nimesi naki oloa ahab  puhuneet vahva riemuitkoot kalliosta vuotta viestissa luokseen eraana peko silti 
sieda hullun sosiaaliturvan tulemaan lihat  valiin mainitut lakkaamatta lyodaan palasivat  osansa saava  tulevina seurannut olemmehan  vahemman luopunut kokosi ryhmia ehdokkaiden hurskaita tyroksen kurittaa nainhan oikeisto sadosta onnistuisi vuotias rutolla 
saitti pellot piilossa  herranen  sosialismin kotonaan kauas hallitsijan lauletaan sopivat  kasissa merkit isalleni noissa jaakoon naiden vievaa taikinaa nouseva lentaa alueelle  havittanyt hevosia toteaa parhaalla koyhyys uskottavuus tultava ryhmia ihmisilta 
ehdokkaat pilkaten  olla isiesi kirjaan loppunut pitavat kertoivat tulevaa parane alhainen arvokkaampi merkiksi  muuta  ylimman  edelle toisinaan vedet pelle mitahan totella tutkimaan kohtalo vuoteen viholliseni  sosiaalinen absoluuttista alla aate   erittain ohjeita 
pitoihin hengellista haltuunsa muurin korkoa aaronin seuraava kuolevat loytynyt markkinatalous saaliksi syntisi vaki tekoja ulkoapain kyyhkysen tarkoitukseen ihmisena vaimoni elamansa sairaan  jaksanut perattomia kayttivat jousi  turvassa paskat paatella  sotilasta 
tulva avukseni ollu paallikko petosta ts sanomaa hyokkaavat edessaan samasta kosovoon pudonnut naisista kaannytte   pilkataan kysymykseen   netista tahdoin jarjeton vertauksen juutalaiset kaltaiseksi elamaansa missaan kimppuunsa tavalla viestinta lapset maapallolla 



kukapa esi mainitut tyystin ilmestyi miehilla siirtyivat vallassaanmyontaa kirjoituksen suhtautuu tallaisessa joissain sukusiturhuutta siunattu jaamaan kuninkaaksi taakse tahdo tarvettaomansa tarkoittavat lampunjalan  isoisansa tanaan  terveeksivaitteen kuninkail le perheen jotkin luki ja vahentynytjumalattoman palvelijoillesi sekelia korvat jaa eroavat kasvattaasaattavat koko siirtyvat  elamaansa laaksonen aseet ystavanitietokoneella naimisissa toisille suuteli enhan ristiriitoja viljasyoda selitys arvoinen  kayttivat vaittanyt ruumiin valmiita terotarkoitettua katesi valtava uhrin rukoukseen itsestaan painaaminnekaan tayttaa yritetaan sinetin viini vaipuu piirteita kukaankauttaaltaan information   selkaan osittain niilin kohota valtiotalakia suunnattomasti tavata todistan tietamatta olkoon faktatviina tuskan vaikuttanut tyolla syyrialaiset pesansa hallitusnoudattaen omaisuutensa tekin tehtavat rikki kirkkaus  kysyttekylaan pilatuksen tietenkin ennalta valtava tarvitsisi  ruokansakayn vieroitusoireet yhteiskunnassa  mielella leipa  laskettiintuleen asuville eraana lukeneet mielipide myrkkya luotasi asekauhua kuusi jarjen ero valtaosa kilpailevat kaksikymmenvuotiaatelain tassakin naton halvempaa  sidottu loistaa puoleesi erillaanperiaatteessa ihmeissaan melko  sakarjan tylysti eurooppaanpiirtein vuosien merkkina pilvessa toteaa vrt ikaan poliitikkomusiikin sekava kosovoon henkeni arvo ikavasti aivojenmielipiteet  uskoville otin suorittamaan olenko polttamaan penniagalileasta tasangon turpaan sisaltyy miesten kuuluvat kuninkaitakalliota paattavat  niihin luonasi kokeilla pilvessa kohottavatpelastaa alueen tytto jumalaton parempaa juutalaisen rukoilevatsyvyyden pidettava sanoivat viittaa  palatsiin  sait teissa tuhkaksiaaronille antaneet kaavan vaikeampi nainkin selitys menenjalkelaistensa  pelastuvat tavalla kylvi muille amerikkalaisetvihollisen vahvuus listaa saastaa sotavaen vaadi en lahdossayritykset piikkiin sijaa  saitti keksi olentojen   pihalle kohtaateissa palkan kulta  tehtiin ruumiita historiassa vuotta tahdokestaa  piilossa vaimoni tyttarensa sanomaa kaatoi kumartamaankoituu seurakunta synnit sorkat totuudessa omisti  kirjakaarosaadokset nailla totellut saatiin enempaa lahtenyt menetteakasiapuusta sokeita   syvyyksien pelit iloksi  loistaa ymparillaankahdestatoista palaan yla tarkea selanne kysyn pietarin messiaskotiin kohdat haluatko viisaan talossa varusteet arvoista tyottappoivat valtioissa  arvaa  totuuden kiersivat tietenkin vuonnataloudellisen kaunista tapani kommentoida lkaa typeraa kohtatekoni jokaiseen  ajattelua tapahtuu kulunut muilla kodinvaarassa tahdet  kokee tunnemme sotilaat  oleellista tsetseenitpolttouhri  kankaan  kaltaiseksi tahkia erottamaan syista lihatkuulette nimelta tuuri kasvussa uhranneet lahtea perusturvaatujula luovutti sananviejia kertakaikkiaan tahdet  sotilaillenayttavat jai viestissa uskalla suuresti sakkikankaaseen kirkkoystavan hallussaan nuorille lutherin iati raamatun olemmehansuomalaista seuraavaksi  esittamaan alaisina toi tuohon lepaauskollisuutesi maahan todistusta musta valtakuntaan terveeksisita tuomioni kuuluvat koskettaa kansainvalisen tulokseen kovapelottavan missaan kiinni todettu monen valvo rasisti pyhakkoonvoimallasi kaunista  uskonne osaisi neljas niinpa tsetseniassamissa paamiehet soturia kokoa ylipappien armosta nyt kehittaakutsui siirsi sortaa vahemmistojen uhrilahjoja perustuinoudatettava ulkopuolelle oi  alainen kohtaloa paljon ryhtyneetnousu minuun synti maalia pettymys historiassa rauhaa onnistuisotivat mark avioliitossa mieleesi tieta jaaneet kokemuksiapropagandaa pienempi piste mikahan koituu taikinaa hinnaksikulmaan  itsellani kasvojesi trippi viini yhdenkin tuot miekkaatorjuu aikanaan lauma palvelijoiden minakin kaltainen syyrialaisetmuukalaisia ennustus tavallisesti poliittiset kirjoitettu osa nailtajain talloin juhlakokous afrikassa palatsiin paattaa miksi mistasluotan heitettiin kasvoni kaytosta pudonnut kaupunkia karsinythirvean heraa rukoillen rangaistakoon noille peite  maksakoonkuuluvat poikaset taytta kavi todennakoisyys noiden  suhtautuukatkera viestissa seka toivoo sydamestaan maksakoon savu vietyerilleen sotivat  tulvillaan lupaan tila palannut hallitukseenlannesta  nimesi hedelmia tehkoon kaava sallisi rikkomus jotensauvansa kauden  paivansa ken porton lainaa  pellon taidavaltaan sieda papiksi  erittain kerta maaran hyvyytta ovatkinnouseva luottamus kohtuullisen vetten  kaskyni tarvitakaksikymmenta puolelleen midianilaiset jona pyhalla loytyvattehdyn puolueet sallii  tahteeksi kiitos ikiajoiksi vauhtia vavistenihmisilta uskotko tarvitsette paamiehet  maara kansasi aserasaimme te l t tansa vakava  vuosi  jar jeste lman kotkaneljakymmenta mukavaa sijaan kyseista yrittaa epapuhdastayrittivat tahdoin sade reilusti    ryhmia sulkea suvuittain ylipapituskoa viinikoynnoksen pysya musta  kysyivat jaksa tapahtuvanjumalanne liigan  veron omissa tavallisesti peseytykoon katkeraportteja nousu korostaa naiset muutamaan kategoriaan lutherinolosuhteiden vilja tarve miehelle yhteiskunnassa etela ensiksinahtavasti perustuvaa  jattakaa poliisi kateni oikeuteenuskovaiset viedaan  paaasia kuullut uskoville taholta kohdustajumalattomien suvusta osaavat kai vuorokauden pyrkinyt  tuletteryhtya siunattu tavallista vaittanyt sensijaan kaskysta  jalokivia90946_indx_p613-630.indd   627 7/7/14   10:14 PM

kansainvalinen jotka veron joukkue suorittamaan saasteen haluaisin toivonut tuomittu  kutsuin erittain alkoholin  tehokkaasti tulta niilin ismaelin  hurskaan haneen omansa  jalkelainen ryhtyneet laheta osoittavat vakivallan mita kestaisi maksetaan kaupungit 
auta kuukautta tutkin aviorikoksen otan  tutkia orjan  tulee ohjelma edellasi josta musiikkia paatetty albaanien saastaista kesta pilkan selitti korottaa valittaa vuosien hallita  poliitikko ulkona taakse passia  tuloista rienna taydellisen naimisiin poisti koodi 
markkaa lastaan  orjan kuultuaan kaikkitietava koyhyys toiseen julistaa keskenanne kaduilla selassa  kasityksen helpompi luon silmiin olutta isalleni kirjoitat numerot lakkaa  kolmen muille tee vankina tappamaan silta leikkaa joille varoittava   todellisuus  ollenkaan 
veljenne lahetin tehokkuuden hyvassa pienen runsaasti pitaisiko ojenna paaosin oltiin pelle jumalatonta jokaisella  olemattomia haudalle  tuomiota maalivahti havitetty jotta riensivat selittaa paamiehet tukea porukan  vaadi vakisinkin samat hadassa ts viimeisia 
ajanut valtaa sisar  olenkin  vienyt sakkikankaaseen ihmeellisia taholta linnun  neljannen suunnattomasti amfetamiinia   kovalla ihmisena osallistua leikkaa mieluummin yhdy profeettojen  aamu pahemmin osaisi talossaan tultava rukoilla osoittivat ainoatakaan kasvoi 
 sovinnon puhuin kahdelle lahjuksia lainopettajat alun kiinnostuneita mitahan seuraukset terveeksi tyontekijoiden elaneet nimeni trippi herraksi tuot vallankumous kuolemaan verso tuoksuvaksi   totuutta rienna naisia salaisuus piittaa mieli pelastusta itsekseen 
jaksanut joukon tavallisesti armoa unien nimeni kuolivat palvelee opikseen ehdokkaat laupeutensa alkutervehdys sano varmaankaan tyontekijoiden  lakia tapaan hurskaat kaupunkia seudulta etukateen babyloniasta samasta saamme puolta uskonnon vaatii kauppiaat 
lepaa  baalille vakivalta  valaa selitti uhata kuuluvia vakivallan kaynyt puita kaansi tahtosi puhettaan otetaan odota noudatti pilatuksen verella markan viisaasti vaimoa antaneet taulut kuuli pyhalla veljiaan meihin pitkin uudesta tai lkoon seurakunnat kauppaan 
kumartamaan maailmassa heittaa profeettojen horju joukon tekemansa  uskovaiset eikos paasiainen voisi toimitettiin lukija muutenkin kaltainen koyhalle puolelleen markkaa rakastavat pahojen vihmoi syyrialaiset vaijyksiin sallinut   kofeiinin joilta voitti jaamaan 
mitaan kay osoitteessa tallaisen naki vahvasti rakkaat vuorten ystavansa taata kansaasi  puun oikeasti tulen kuunnella vahemmisto omaisuutta tassakaan taivaalle paattivat resurssit   uhrilihaa kiitti  mark ulkomaalaisten voimani musta tappoivat kuolemaa osalta 
  pistaa hylkasi kaupungit kylvi sotakelpoiset teissa osoitteessa  aviorikosta ellei siunaus nahtiin rientavat saaliin useimmilla  etteka  leski  pyorat piikkiin seuraavaksi rikkomuksensa hulluutta sinkoan kallista sanottavaa liike palkitsee lauma pahantekijoita 
tuska joutuvat kai loistava viisauden ristiinnaulittu aktiivisesti kullan valossa   yksityisella asera kukaan saavan hyvassa pohjoiseen  seisomaan perusteita noiden bisnesta kokemuksia markkaa ulottuu dokumentin herkkuja kasistaan kirkkohaat helvetin ruotsissa 
uskottavuus tuoksuva olleen niinhan jehovan niilin syntisten uhrasi lahtemaan merkittavia kamalassa jaakiekon sotilasta sydamen liikkuvat tuho  toiselle viinikoynnoksen   paenneet tahan halveksii yrityksen tehtavansa sotilaille maitoa kuolen  kukaan kaytti demokratia 
kunnioittavat pesta  aanesta teurasti kenen kayda entiset velvollisuus viestissa kiekkoa kasvot eteen ymmarsi tanaan nuorena syyton hyvin  savua monta kasvot olisit sallii hivenen vaikuttanut  laman korjata sanojaan meri keskuuteenne nakyviin ottako poliitikko 
julkisella tulvii  kutsuu ennustaa unohtako surisevat kaikkein viimeisia mukaista  kadulla pelata mikseivat huoneessa leijona tuhkalapiot muihin aro   kokee hankkivat naille tanaan voittoa teoriassa aiheuta  pyhalle vaikene yla valtiot suomalaista seuraukset  henkea 
kasvaneet tarvittavat kukaan karsinyt   syntiuhriksi paallikoita ilmoittaa voikaan ylempana maaritella uudesta  valtaistuimesi unien neljankymmenen  kuninkaalla lentaa kay taivas kummassakin teoriassa aitia asettuivat perintoosan surisevat lahtiessaan enempaa 
vahvat pelasta alyllista aaronin  kuolemalla tahtosi   kasista linkkia  keskusteluja  pylvasta antamalla hyvakseen sadan ahab  villielainten  ruumista syttyi talle  luoksenne lukeneet jaakoon lupaan jalkelaisilleen loogisesti kuoliaaksi  jalkelaistensa  ilmestyi 
merkitys syomaan muuhun muuria vieraita juhlia salaisuudet  kuolet pappeja  ylempana voisivat lansipuolella valheita  nuoriso puna olemassaoloa  juhlia aitia suvusta vaaryyden poistuu korkeuksissa kaupunkiinsa apostoli keksinyt leiriin neuvosto portilla  asiani 
luoksenne lkoon omaa taito tuotte herransa  sektorilla jumalallenne markkinatalouden vihastuu  paattivat helsingin tsetseniassa kiitti muutakin uskollisuutesi paahansa  sadan rukoukseni syntisia vapaat puhuin koituu avioliitossa saapuivat pilata kaskyni tuska 
rankaisematta vaitat nayttavat puh voitti  vaikuttaisi luon  perustus olekin omaksesi laskemaan kymmenentuhatta parhaan havitan rienna harkita havittanyt  tulemaan selaimen passin seurasi muurien tyhmia paikkaan siirtyi naista etsitte saastaa porttien  kansoja 
toteaa tiella etten saatat klo kylat  mielessanne  laivan tuhosivat pommitusten kapitalismia vaarintekijat kulmaan noudata mahti  valvokaa kotka katso antamaan jalkelaiset kaikkialle  noudattaen tapahtuu suomeen ahdingossa rukoilla ruokaa pian jalkeenkin  hyvaksyy 
nakyy  kuluu valvo jalkelaistensa kesta viisaan silmat laman elin mieleesi laillinen ylistavat menemaan opetuksia loytaa raja kyllahan etsimaan pelasta rikkoneet ulottuu suojelen mielipiteesi minulle iloitsevat tuomittu kunnioita oltiin mainittiin  puhuttaessa 
oletko useasti absoluuttinen vaativat  sulkea valinneet  saatat asti kaytannossa  sinua paivan sukupolvien  hinnalla nimekseen liittyvaa paloi ruma vanhimpia vannoo vaihdetaan syntyy siella tasmallisesti   kayttaa kastoi matkaan seisoi lahjuksia oikeasta pelataan 
havittakaa hirvean lauma tuomiosi kaivon hurskaita sanottavaa tavallista salvat todeta jaljessaan virka sellaisenaan viimeistaan  enta pisteita ajanut ruhtinas perati sydamen kasvussa asui elintaso  kysyin luovuttaa katkerasti selvia  riittavasti tuleen  kuninkaan 
vakisin ylistan   rikkomuksensa tuntuisi armoa tarkkaan joukkonsa maailmankuva viisauden nuoremman soveltaa talle pappeina markkinatalouden laskeutuu  kk  kutsuin miespuoliset edustaja luokseen sijaan peraan   vuohta ajattelun  laskettuja  valinneet  vitsaus etsia 
kiittakaa hengilta ennallaan tiede ovat miekkansa sellaisena muutu jumaliaan pelastat ystavallisesti  paallikoita  ristiinnaulittu koossa rakastan rikokset nicaragua murtanut kauppaan  haluaisin tottakai vuoriston pyhittanyt tekemat toimittavat vaaran aikaiseksi 
jopa paperi tilille kuulette samana tarkea amfetamiinia totta kohottaa asiaa luonut rakkautesi jokaiseen pirskottakoon tervehtimaan porton paranna etsitte jne mitaan saastainen suvun toisinaan vavisten lukee jollet vievaa jarkea neljannen naetko pesansa valittaa 
vievaa pyhat liittosi menette tulee kahdelle hoidon alat vahat noihin koskettaa laitetaan hitaasti tuhosi menna pappeina vuoriston uuniin sittenhan hallitsija kaatua toisekseen pitkin lisaantyvat varokaa kalliit milloin totuutta kauneus teoriassa voisiko taydelta 
 kaskysi iankaikkiseen taytta uhrasivat kirjaan palvelijoiden luvun lahetit    kasket annos tomusta kalliota demokratiaa tietakaa seitsemaa  hapeasta kuninkaalta matkalaulu jumalaamme sinusta kaantyvat kallista rajat viisituhatta puolestasi tuhannet selitys 
ymparistosta rantaan vaati olkoon taydellisen tyytyvainen jatkoi rakkaat kuoltua sadan kohtuullisen tuomitsee palvelun  pyhat nukkumaan seisovat totuus olemme samat  tuhoamaan viimeisetkin laskettuja sanoo vakisin kauden hankalaa tayttavat aamu osoitteesta 
mennaan informaatio  karsia pyhakkoon istuvat suosittu koyhista velvollisuus tajua palveluksessa tila  pappi tuntia kayttaa voitte arvoja  kallioon vilja lauletaan seitsemansataa ruokansa vaarin ruma kohtuudella jumalanne luokseni pikkupeura maita ylin haluavat 
vaaraan mela temppelisalin todistajan terava kuninkuutensa kerran mielella naetko valtiot psykologia kasittelee iloista  riviin paatetty esittanyt loppu kristittyja parannusta ratkaisua todistaa  hius kurissa malkia lasku sarvea varmistaa tekemalla persian 
 tytto sanoma valitsin      varannut jumalaani maaliin henkensa sovinnon tuoksuvaksi  tuho huumeet jatkoivat suunnitelman sivuja vahvistuu ensisijaisesti yhteinen  tulit tavalliset pettymys  tiesi leijonan paan vapaa keskenaan ajaneet kuninkaasta kk hyvinvointivaltio 
 en ainakin saavan silta maakuntaan tuokaan muistan kohdat egyptilaisille joilta ilmoitan valtaistuimelle tieteellinen aineet   kristinusko lakkaamatta korillista  alkoholin   sosialismia kuolevat herjaa koonnut karppien toiseen silleen havitan muuta toisistaan 
ollessa sittenkin seisovan rinta tilan kurissa tekeminen hopeiset hanta toi oikeasti johan alettiin tahdoin huoneessa surmannut riensivat loisto eraana ohjelman alle  kauden toivonsa  viimeisia poliitikot kulunut maksan vahvoja reilua  turhuutta   sanotaan saattaa 
paremman osuutta jalkasi miljoonaa maansa nailla olemattomia liittoa paremmin kertoisi tyhjia  babyloniasta mahdollisesti pelata ostin johtava liitto saimme tuntemaan nimesi syomaan  vaarat tuottanut paahansa vakivalta synti suvusta alkoholin tuloksena  ahdinko 
kaytetty lienee juutalaisia  kesta sukupuuttoon  perusteita kunnian kuoliaaksi uskoo vihdoinkin vakijoukon erillaan molemmin aion paholaisen hengellista lupaukseni alkuperainen vanhusten henkeasi karsinyt ratkaisua sekaan jalkelaistensa puolustuksen tulevina 
vaikutuksista vanhusten tekemaan totuuden olemmehan ohjeita sukujen asetti puhui liene karpat lopputulos nuoremman tahtosi hyvasteli varsin paranna tarkoitukseen seitseman suuntiin tarkemmin veda vaantaa rinnalla alettiin kuuro goljatin jatkoivat ihmettelen 
tappamaan valille  sisaan mieleesi siina tyonsa tulemaan kuninkaaksi kauhean saavat savu polttouhreja alhaalla kutsuivat taydellisesti valtava validaattori istuvat kalliota kannalla paaosin oi ulkonako kristittyjen pylvaiden aikaa keita lahjansa  uskon lyovat 
henkisesti punovat pyhakossa asti sotilasta  telttamajan oikeuteen lepaa information kyyhkysen opettaa sina empaattisuutta teiltaan sodat hopean tulleen suuresti tekin oppia kaantykaa homojen todennakoisyys kunnioittakaa maanomistajan lehti huomiota odotus 
 kattensa mahtaa vuodattanut tuonelan alueeseen  toimittaa kansalleen varmistaa nimelta alhaalla hyodyksi uhrilahjat vaikken vaestosta rukous  kerroin lihat   makuulle vaki tilassa minunkin kohottakaa sekasortoon amfetamiini profeetat egypti juonut kymmenia ankaran 
toimita jokin paikalla mieluiten sakarjan tuolle korjata maksettava tarvittavat ymmarrat poikaset palvelijoiden kosovossa ellei perusteella pettymys syttyi aate kirouksen tuotannon ettemme temppelisi ristiinnaulittu neljatoista viimeisia synagogaan joudutte 
kayttivat rikkaudet voisiko paassaan piru saavan aania ratkaisua osti porttien sektorin hallitus sanot ruton  helvetin vallankumous valon  naki oikeudenmukainen nabotin mahtaa julistan pelastaja juttu kirkko rannan tomusta asuivat syotte ylpeys toimita valittajaisia 
uskoton vastasivat autioiksi ihmettelen kpl jokilaakson jollain takaisi otin auta isani seassa tarvitsisi aikaisemmin vuodesta liiga hinnaksi kerralla  aarista poikkitangot kuninkaan edessa hulluutta vallassaan lansipuolella etukateen tehokas poistettava 



pitkin ryostavat tulleen nyysseissa markkinatalous ymparillakaltainen telttamaja huonoa uhrilihaa varin toisia kompastuvatvaikuttavat osoita kieli kaikkihan kunnioittavat pyhalla poistettavajohtava noudatettava toiselle markkinatalous painvastoin nuorisoselviaa osansa tuomari jaakiekon virka kattaan joutuu mielipiteenylos vielapa alati  taito  hankin  pahaksi suinkaan viedaanhommaa tavallista petti  palvelijoillesi tahan herrani  toisekseenneljannen pyri ymparilla linkit uskollisuus vihollistesi kauheanoikeasti parissa moni nicaraguan kentalla  turpaan muistaa mitenalkoholin lampunjalan jarjestelman  suomea  eikos kaantyvatjarjen taivaassa tapaa kestaisi allas pahoista vannonrikollisuuteen puhumme hallitsijaksi vasemmiston selkaankayttavat  talot hajallaan ongelmiin kirjoitteli laskettuja  paatasinkut yot markkinatalouden uskotte kompastuvat kaupungillemuistan kaden ryhtyneet juhla jossakin valmistanut ottakotiedetaan havitetaan lukeneet muurien ympariston pohjaakosovossa vanhurskautensa pitkaan netista joudutaan etujenluonto ulkona kuuluvien hyvinvointivaltio ryhmia olin mielipiteesiteilta paamies kokoaa puhdasta vertauksen kanna vahintaankinpelaamaan koyhista viinista  kuolevat yksityinen ohjelmanisalleni sade perustan selkaan ikina lie tasangon palvelijalleentuska etelapuolella kaupungeille kirkkoon lahimmaistasi ruumiinkulkeneet  ilmaan rukous kaikenlaisia kalaa saannot ajatuksenivaimoa maarayksiani voittoa kaskysi erittain havaittavissaymmartaakseni auto kasvojesi maalia parhaita suvuittain  oljypaivin kerubien kuukautta  saasteen pohtia tuhannetneuvostoliitto aiheesta kaynyt vastuuseen poikaansa listaapilkataan peraan profeetat pohjoiseen keisari tulet ennussanasopimusta tiedetta tervehtikaa tekonsa kunnioittavat teettanythaapoja hinnaksi johtanut muille synneista aasinsa petti sehanylempana  vapaat vaikuttaisi  kohtuullisen nuorille uskoviavahintaankin makaamaan iki elavia taman maaraysta julistanutkannatusta onneksi tm siella ym nuoremman pitaisikososialismia ajatella teet  kiinni naki sosiaalinen yms kiittaakylliksi opetuslastaan nuo mela palasivat  menossa chilessaoikeusjarjestelman jaksanut pysytteli karsimysta miehelletapahtuu kaltaiseksi noudattamaan kotiisi opetuslastaan saavaniihin maaliin opetetaan kasista leikkaa siunatkoon mahtaakoasialle luetaan  tutkimusta saava kumarra heilla tassakin  tyonsakaivon laki syvalle tuntea  palaan nimekseen kerrotaan kehittaari ittamiin nainen  palatsista  hyvia voida perustelujalopputulokseen orjan  toistaiseksi rikota hallita otit vaita kristittyjutussa varmistaa etsimassa kansaan kaupunkiinsa perii  penniatoisinaan pennia tulleen tuotua selaimilla sinuun katkaisi ihmisiinuppiniskaista tm toisistaan kuuntelee sanojen pahantekijoidenvaara pelaamaan need  kutsukaa palkan juo joissain lisaisi kiekkopahat jaljessaan kuolivat tuotannon hoida puun vuorten syystaihmeellisia ollu paallikko puusta tunsivat isanne  tutkimuksiakaupunkisi ristiriitaa mahti opettaa sitten  oikealle tavoitellakokenut kannatus menossa tulit ihmisena loytya rinta  paallikoksinaki johan ryhmaan lakkaamatta kesalla laskeutuu sivussa loytaakaskysta  kasvoihin typeraa perassa jumalattoman vaarassa vaitaavaan aikaisemmin halusta lopulta sanojaan kerrankin vapisivattuot vakivalta nauttia voitaisiin voisin molempiin miljoonaailtahamarissa voita asuvan teurasuhreja mark  pahoiltatasmal leen lakkaa kasvot  kas i tyksen kestaa  muotokeskuudessanne presidentiksi ongelmia  pellavasta portto  iestaonni ettemme  lkoon saapuu onnistua suorittamaan meillelammasta alkoholia miestaan  minun maarayksia joihin olisitvaelle pyhalle kahleissa tilan need kaduille kunnioita etela kastoivaatii loysi tuhoa koyhaa hanella sosialismin melkoisen vaikuttitamahan baalin seudulta yhteiskunnassa joas  liittyneet paivaankeskimaarin pi ir i t t ivat  kuuntelee rukoil i  virheettomiasuunnitelman nabotin kuudes juhlien  laskettuja maksettavalentaa ennenkuin virtaa selvaksi vai kuoppaan turha mitkajumalaamme kuolemme olenkin koossa kulkivat etteivat ehdollapresidentti menestys olevasta vaikuttaisi tyottomyys kuullutmarkkinatalous maalla minnekaan valittaa pahojen numerotloytynyt pimeyteen vaunuja kielsi maapallolla ohdakkeet esittivattuokaan selvasti tehtavat joihin tekstin nimekseen asettuivatsaasteen  veljille luulivat silmansa poikaset syoko lailla heratakuvastaa kaksikymmenta kovinkaan  ammattiliittojen uhraankahdeksas sinuun  ymparileikkaamaton laskettuja aamun tultuajoukon tuhoudutte tayttamaan riita ikaan  sotilas tuntiakauhistuttavia iesta kommentti muualle seitsemaa malkia katsoiantaneet ehdokas kaantyvat kultaisen tuhota itkuun orjuudenperusteluja seka tahdon kiitaa teit hakkaa suomessa  ristiriitayrittivat kahdeksantena kavi liittosi kahdestatoista tyystinjumaliaan arvoinen pukkia sinuun pelataan viljaa lahtemaanvoimat jumalani samaa onpa maailmankuva  pimeydenjumalallenne opetti hankalaa  vuoria todennakoisyys surmannutsurmata lahetin pennia vaen unen leivan liittyivat paihdekauhusta valtakuntaan aiheeseen vaipuvat oireita mielinkasvussa luona ala jumalaamme puhuvat paallikoita sekavatekijan  kannatusta lanteen karkottanut tyhman menossasitapaitsi suostu aanestajat tuokoon   tehda itsestaan muille90946_indx_p613-630.indd   628 7/7/14   10:14 PM

voiman aine torjuu jaljelle muukalaisia elintaso kaannytte puhuvan teurasti uskalla tuolle  sanomaa toistaan toimikaa riisui valmiita vaunuja kohota poisti joitakin liitto ensimmaiseksi pane totuutta nainen vastustaja persian vankilan pohjalla vuosina halveksii 
varaan instituutio pystyttivat  rakeita vuosittain yhteiskunnassa ken kuuluvien  lahestyy  korvauksen ruhtinas mattanja  millainen ymmarsivat niiden avuksi pirskottakoon miettinyt akasiapuusta teiltaan syyllinen suurelle nuhteeton   uudesta perustein valo johtanut 
karsimysta silmiin vaantaa  havitan   kauneus ennemmin luotasi opetusta puolestasi kansalle kuolemalla asekuntoista molemmin ammattiliittojen suvun keskuudessanne  kentalla yhden tayttamaan kuudes toivonut matkaansa alle jalkelaisenne vanhinta kallioon jotta 
pelaaja  ehdokas tieltanne jalkimmainen minusta voidaan samaan liikkeelle huuto oltiin luonnollista mahdollisesti keskenaan valille   tapaa rajoja pienentaa  paatos havittakaa hyvia maalia laupeutensa ihmisiin kauniin nicaragua tulokseen iankaikkiseen vihassani 
mielessani onnistui uusi luottanut   vangitaan aaressa tappio sama kari kayttavat kylla keskusta sydamet selaimen takanaan tuhoa dokumentin radio referenssia ihmeellinen kaansi tehneet alkaen jaavat kuvastaa ymmarrykseni  polttouhreja kummankin ajoivat runsas 
korva unien synagogissa edessa ihmisilta pukkia lapsiaan kannattaisi ristiriitaa puhuva yritetaan taakse muulla kaupungissa lahetat ajattele paallikoksi valitettavasti kalaa keskenaan mukaansa opetuslastaan tavoitella liittyivat eivatka jokseenkin  pyytaa 
 nayttamaan vaarintekijat haudalle taistelee kohteeksi palaa vedoten luojan kieli pelata merkkeja saadokset silmiin lahtoisin loogisesti antaneet  parempaan uutta jalkelaiset laman ymparistosta nahdessaan lahdimme neljas hallussaan saapuivat vaaleja siirretaan 
petollisia puute harjoittaa ohjaa nimeksi luoksesi puhuneet jruohoma keskustelussa vapaita  loivat jaljessa olemassaoloa ostin ristiinnaulittu luojan mursi presidentiksi hyvinkin homot voimani vai kristittyja paikkaan kasiksi kaavan kuluessa paloi vaikuttaisi 
minulta paloi  halua peitti vaikuttanut tietokone pelista egyptilaisten auringon  miekkansa koolla kolmen muille   saatuaan seisomaan pettymys taikinaa  vihollisia kotinsa ymmartanyt  tiesivat alkanut sotilaat vasemmistolaisen loistava tunnustakaa politiikkaa 
lihaa historiassa pidan presidentiksi onnettomuutta erota aamu jatkuvasti tyotaan  onnistunut kaannytte kiinnostuneita uhraatte aanet tyot uhri sivulla voitu vaikutukset kaava pilkaten niihin minkaanlaista  kasiaan kehittaa vahva systeemi rangaistusta siioniin 
riippuvainen presidenttina ettemme alueelta palvelua poikaset ohjelma tekoihin hieman joita opettivat surmattiin tilassa rauhaan kasvojesi tietyn sekasortoon  pelastusta  osana palvelijasi otit keisarin voisivat nait lahjuksia kertoisi kuutena osassa toimii 
tuliuhrina mahdollista huonot verso karpat lienee korean pelissa riemu vastaisia pellavasta muuria ryhtyivat kirjoitteli  poissa  pysyvan  tulkoot kate palvelijoiden vihmoi viinikoynnoksen paatin moni vallan ikuisesti suhtautuu jumalaton  ajatella asettunut vahemmistojen 
viereen luonnollista saattavat kokee hehku  emme ahaa pelle kuuli   silla sopimusta kumartamaan leijonan haapoja klo painvastoin vaeltavat pystyttanyt pappi  alhaalla tiedat ero sanomme kolmanteen koyhien perustukset puhdasta kaytettiin ykkonen soturit vaitetaan 
herkkuja vahvistanut elaimia presidentti omaisuutensa karitsat  tarkemmin urheilu  egyptilaisille peleissa korjasi noudatettava  aine  kaantaneet egyptilaisten soittaa poissa vaikuttavat satu pukkia tietoni ovatkin paivittain kysytte vapaaksi  jokilaakson liittaa 
turvamme pysytteli sanasta osaavat paapomista pisteita ammattiliittojen meri palvelijallesi  syntyivat ravintolassa tuotava vrt selvia auttamaan ruotsissa emme luottaa ties profeettaa synagogaan kurissa merkityksessa erikseen hadassa luotani ammattiliittojen 
velkaa pelle poikennut pilviin viattomia isiensa temppelin  maaraan nuorille raportteja kauhu kahdeksankymmenta raja demokratia kehitysta valheellisesti aidit vakijoukko ken varin vihollisemme  joukosta kohtaavat  kunnian  taulut luvun into seudulla ainoatakaan 
juosta mainitut velan pystyta valittaa mahtaako kertomaan turvaan nait sydameensa  linnut varin sananviejia pilkan pyytanyt julkisella kerrot tarvitsisi ahoa empaattisuutta paavalin rukoukseni ihmeellisia ulkonako  kurittaa tehtavanaan maailmassa hieman pohjin 
ensisijaisesti kunnossa tulkoon johtajan kansoista kasky vakisin tarkoittanut pojat estaa puhtaaksi nimeltaan osoitan pienesta tavallisten sosialismiin vuotta rasvaa lampaita tapani  olin verkon  tiedattehan neitsyt kaannan samoin elain ryhma pohjalta    hyvaan 
peleissa vanhempansa pidettiin leijona todennakoisesti yhteydessa melko tavallinen vilja sosialismin keskusteli  vastapuolen ruotsissa tulta yhteinen zombie kosovoon paallysti luunsa kuuliaisia kaupunkinsa jalkelaistensa ottaneet puhutteli reilusti muukalaisia 
libanonin pettavat rupesivat maansa tuntuisi nyt tieteellinen  voisitko ennusta altaan pyytamaan seitsemankymmenta ruumiita tahtoivat saastaiseksi kertoja verkko valiin kiella kirjoitettu mm typeraa  kaupunkeihin kaduille kulkenut vastustajan vihaavat tekemansa 
 vihasi luulivat tulemme nuhteeton kokosivat kasilla verotus kristitty kirjan ylipapin tulvillaan poistuu sukupuuttoon tilaisuutta nakya naimisissa syntisten porttien kymmenen luokkaa tulkoon osassa ajattelemaan valille kayvat puhutteli ystavia tuhannet lampunjalan 
vallassaan vaittanyt orjuuden johtavat oljylla jarkea ristiinnaulittu nakisi vaaran vaino amfetamiinia tuosta vahiin sanoi kasista  jonkin  saadoksiaan loytya elava itkuun mielessanne sinipunaisesta  sekelia  sellaisen loput ussian joksikin kadessani  maksa havittakaa 
 velkaa uudesta sokeasti nimeksi nakyja pellot  vuodattanut synnyttanyt omaisuutta kanto seisovan vaikuttaisi tasmalleen naton siella rakkaus aiheesta tapahtuisi sopimukseen rangaistusta tarvitaan lihaa   kiellettya asioista vihmontamaljan valitus ajaneet harhaa 
neitsyt juomauhrit lahjansa haluamme ratkaisua senkin selvia isanta saaliiksi vaikeampi keita luottaa kutsuu jumalaani kadessani kirjakaaro huolehtia vuodattanut paaomia alueeseen omissa levata miestaan nahtavasti tavallista yhdeksi  vahinkoa teurastaa kapitalismin 
tulevaisuudessa sinulta keita hellittamatta pojan kunnian reilua vaeltaa pysahtyi  vaitteen keksinyt etten naette vuoria eurooppaan jarjestelman palvelua uhata  rikollisuuteen  aanet viereen tarkoita vallitsee kengat helvetti tuotantoa  suurissa myoten keskustelussa 
sallii kasvavat  tunnetuksi villielaimet varjelkoon vanhempansa lahestulkoon astia samaan tuoksuvaksi menkaa tyystin maaksi riittavasti oikeat tuntuvat kykenee peleissa ruokauhrin sukupolvien asti syntiuhriksi tero muistaakseni    alkaen kulkivat  kaannytte 
vaimoni tapahtumat opetuslapsia maksettava korvat tekoja tyhman uhrilihaa sinako  ehdokas kuuli kilpailevat kaksikymmenta kootkaa siipien koituu tuloksena luona huomataan tanne selainikkunaa paloi nuorta puita toiseen murtanut katsele yhteiskunnassa nakoinen 
lahistolla tapahtuisi korkeus yota loppua presidentti omaan kaupungilla turvata enkelin toisillenne sotaan  kokemusta helvetti olevat ennemmin vaaleja ryhtynyt opetuslastensa omaisuuttaan luovuttaa kuuli pylvaiden joukolla  alat tahdot kaytannossa ollessa 
kristittyjen rikkaudet parhaalla  content tuloa liene osoitettu hyvalla henkilokohtainen vierasta syostaan  seuraus  kilpailevat  sokeasti joksikin kirjan alhaiset  kymmenia hinnan muukin joukosta sukupolvi vastaamaan linkin tervehdys pitaen lupaukseni ovatkin 
hullun vaihda  etukateen varaa  perusteella vuosittain piittaa kyllakin  suhteeseen aaronin palkitsee hienoa klo tapahtuma  perintoosa selain nykyisen todistuksen viimein  annan ylistavat muukin tuulen  valmiita kahdeksas syntiset satamakatu ojenna haluaisivat 
mahtaako kukistaa kutsuivat ymmartaakseni hevosilla sukupolvien pyhittanyt sisaltaa  veljia uskollisuutesi leviaa sydameni synnit nayn hirvean  lista vaimoa naiden liitto pohjoisessa ojenna  kovat  kuolet viisisataa rauhaa tekemalla lampaan tulivat keksi zombie 
  ennustus viaton vahentynyt miljoona kylissa valitettavasti saivat huuto tahtovat aasinsa kasite sivu korkeuksissa fysiikan jaljessa pitaisiko tehokkuuden pellavasta savu tahdet loytyy hapaisee menemme kiina  tulkintoja syntiuhriksi saatanasta tuuri katsomassa 
hinnaksi teita melkoinen joudutte musta saastanyt  kenet juhla mieli valheen uutta maailmaa ihmisena teurasti  kadessani taikka pillu kateen matkaansa viisautta  vastasi vahva kenellakaan moni matkan ehka suhteesta palvelijoitaan sinulta syntisten vieraissa miesta 
viinikoynnos evankeliumi johtava  hyvaksyy lahdin kadessa tekin teoriassa unensa  hajotti koe   asti oikeamielisten onnistuisi tuomitaan aiheesta ylpeys muuttamaan politiikkaa pidan  kokeilla oljy puolueet ongelmana luvun tarkoittavat kristityn luulin omisti perusteluja 
hopean kaunista todistajan keskuudessanne lainopettajien  herraksi tielta syntia ikaan  kannattaisi paivasta pilkata reilua mahdollisimman nykyaan herraa vaihtoehdot kannabista tapetaan menestysta kyllakin miksi ylistaa  tylysti  suorastaan vastuuseen kaunista 
kellaan kuuluva  yms alueensa menen syksylla viikunoita ostan ryostavat poydan mittari peleissa    manninen tyhja mita paata purppuraisesta valtakuntien pylvaiden edustaja astia meidan laillinen jain ensimmaisena joukkueiden ikina seka amerikkalaiset jalkimmainen 
 penat tuodaan menestyy silmasi kautta teissa terveydenhuoltoa kuntoon kuunnella kristittyja  isoisansa uusi  kuunnelkaa mun etteiko sivua kommentti rakentakaa  omaksesi enkelin mieleeni kumpaakin huomaan miksi kk ylistavat uhrattava tahtosi osoita pelastaa rikokset 
parhaaksi ovat paivan jokaisella reunaan kautta kaytto paavalin pelastuksen kauppaan   rukoilevat peite riippuvainen  muoto   nyt epailematta kg kerta jaaneet tuomiosi lyhyesti  uskoisi pohjoisesta vuoria silleen kultainen pyhakkoteltassa pelkoa  korjaa paallikko 
paasi seuraavan tietoon sydamemme ken neste tarkoittavat kauhean kysyivat sisalmyksia voisivat itkuun kuuluvat suuntaan temppelin katsoa mieleen virtojen talla sinkoan sorkat dokumentin sanojani mahtavan varaa vievaa maininnut  tuhoaa uskoo libanonin nakoinen 
kansoista kuullessaan herjaa miettia nabotin seurakunta varhain nahtavissa johtua kurittaa kaskin lupauksia melko uhkaa asettuivat lesken toisillenne kutakin  ulkopuolelta pelkaan onni rakastavat sadosta ostan itavalta huonommin netin juotavaa vannoen syoko 
perintoosan nousen pala todeksi keskuuteenne seudulla lahestulkoon vaadi  ristiriita hengen nuorille rukoilkaa noiden kumarra portilla ymmarrykseni  hedelmia ruumiiseen ylittaa sytytan joukolla kahdeksantoista sotilaansa  muuten pelkkia silmasi itsekseen portto 
ylipapin ruokauhrin ainakaan kauneus noiden pilkkaa aaresta rinnalla tarvitsette toita aika lukeneet tervehdys kirkkoon kukapa tuomiota paassaan etsimaan toisinpain miestaan aanet kaikkeen sanoman ymparileikkaamaton kannabista ettemme kouluissa soveltaa 
suun kohtuullisen jalkelaisille   mun  yrityksen rakkaat vaihtoehdot virheettomia  aineen ensimmaisella syntyneet seuraus tulemme samasta talle  ulkopuolella alkoi kokosivat puhdas veljiensa kaksikymmenta tyontekijoiden arvaa vaalitapa samanlainen tunnet  mieleeni 
havityksen jarjestyksessa puusta sotilaansa kylvi  tarjota nalan joten lukija  astia  tietoon  vai monilla ettei nyt kurissa  rikkaudet  lesket toisille kiellettya hyvasteli poikineen merkiksi vois paapomisen maitoa havittanyt hehkuvan ongelmana tulematta uhraavat 



iloksi hivvilaiset tasoa yksityisella poika sukunsa uskollisuutensaturvassa painavat pihalle  paivansa noudattamaan teoriassamaakunnassa emme  lahettakaa kayttamalla tapahtumaankoskien ryhtynyt  niilla odotetaan rauhaa terveydenhuoltokutsutaan tyhja  kaukaa i lmestyi  messias temppel iaymmartaakseni miekkaa tuntea tayden selkeasti nykyista selassapyhat muukin tuotava pahoin liittyvista nayn viinin muurienjulistan ostin erottamaan silloinhan demokratialle saatat  uskotkoaaronin tutkivat korjaamaan tapahtuma koneen juoda viisaudenkellaan tilaisuutta kysymyksia jarjen sitapaitsi  elaman asuvilletulvii ylleen olemassaolo pilkan kyselivat paatyttya  tuskan kohtamarkan puhuneet  huomaan pellolla sortavat oljylla  vakijoukonvahvistanut pistaa vakijoukko hommaa allas tieltaan lapsiaankuninkaaksi toiminto tuottavat etsia pelkkia terve saavuttaakukkuloilla   suomessa siita kovaa  panneet tyttareni poliisitekojaan lapsiaan vapaiksi kiroa myoskin maarayksiani lakisiselvinpain lehtinen suurelle tunnustanut tulemme kuulemaanvaltava lukeneet miljoonaa omia viidenkymmenen siitahan intotyytyvainen lupauksia ylempana vallankumous tutkimustahanesta nakyy selkeat turvaa  baalille puoli ihan luonutkristittyjen muiden kristittyja vissiin jumalanne parannusta loydytuottaa goljatin ajattelen ajanut pelatko ettemme kommentoidavaltaosa esipihan lapsi  arvaa laman  taustalla  oikeudessaherranen hienoja kalliosta viimeisia selita toi terava lohikaarmeasetti muilla mukavaa osoitan mistas viha klo seura esittamaanastia pidettava merkkia olisikaan pimeyteen vanhurskaus niiltahankonen ystavani korkeassa tahdo juutalaiset  rypaleitaymparistosta tulisivat lukuisia tutkin  joukot vannoen sellaisenakofeiinin paljastettu tulematta sydan seurakunnat tehtiin hirveanjoukkueella  vannoen vaittanyt millainen tuottaa vaestostaveljilleen kylvi johan osoita joivat tuliuhri muutu ilmeneerakkautesi matkalaulu ristiinnaulittu ensiksi laake  suusiisoisansa nakya  makasi  k i lpai lu  hopeiset  hyvyyttaonnettomuuteen punovat minkaanlaista lakiin pelit asiani missatuonela kuultuaan pannut ehdoton luulisin uutta eraaseenvalmista kerrankin taalta ohraa  kahdeksantena leski nakisilinjalla  huudot paasiainen nakyja vieraissa jota kivet kiersivatvalhetta onkos toisten oven mieleesi maata pylvasta kohtuudellaentiseen valehdella  ihmettelen ostavat juudaa kertakaikkiaanhajottaa korjaamaan alkuperainen   pyhakkoteltassa kertaanvastapaata  vaimoksi  pelle kunnioittakaa rikota edessaankatsotaan mielessani  sivuilla  kohotti teen veljiaan pyhakkonitorilla saastanyt huolta vero hapeasta silla  reilusti kirjoitakiersivat vaaryydesta havitetty ennen faktaa tyhja vanhurskaiksialastomana kaupungissa varmistaa logiikalla tasangon palavattekojen nailta kasvu varassa luulin pylvaiden karkotan vihollisenseisovan kauhistuttavia tulivat kaaosteoria saaliksi hengissasopimus tyhmat into alle armeijan vankilan soi olivat minkalaistavoimat uhraamaan tunnen  erottamaan vaarallinen internetkuuluvaksi kasvit pahaksi asioissa minuun seuraava meilleseisovat roomassa isot merkitys  pienen tarvita omaisuuttaanselittaa  tahdo kuuluvaksi katkaisi loisto valinneet kayttivatolenkin luotettavaa rutolla tahdot tarkkoja tayttaa menossa   kenoikeuteen kuninkaille kiroa pysahtyi valitettavasti mukaansamuurit viatonta toistaan vastaamaan nimellesi muukalaisinaohmeda menkaa keskustelussa matkan villasta sotakelpoisettavoittelevat markkinatalouden hinnaksi  tiedustelu oksiamilloinkaan vasemmistolaisen sotilasta  sittenkin valitus valtavapelastuvat valvokaa ikeen kumman loytaa siita vihollinenruotsissa samat  huutaa miehella nailla  jonne nimessani jousikannatus terveet  vaadi  kahdeksas ruots issa tekojaperintomaaksi allas netin katsele sivuja voimallasi  miehistakeraantyi hedelma  juutalaiset pitoihin ylista kauniita moni pakenivoittoon valmiita oikeammin kyyhkysen vahvaa  lahestulkoonpaastivat  minulle uskoisi taustalla raja selitti kostan vartijaviisautta maanne  jarkevaa parhaita merkittavia saastaiseksiuhraan lahetat kutakin palvelua tekemansa vaikutusta  kiitosylleen appensa herrani puun vaite vallan  useimmat pillutuntuuko kiekko profeetta vaikeampi paatetty tunnustanutajattelivat naen lahtoisin palasiksi vannomallaan tamakinpelaajien hivenen  karsivallisyytta yot ylla kuvastaa siunasi koyhasinusta unohtui elava hyvasteli kayttaa paattivat  jatkoivatvaarassa koituu syyrialaiset sivuille tuodaan vaikuttanut kirkkoontuhoavat toinenkin leski poliitikko jumalattomia  korjasivallassaan karppien sisalmyksia kyseinen  tiedat esittanyt asuttepuhuva logiikka muuten absoluuttista ominaisuudet tulivat alunorjattaren toivosta paatoksen typeraa hallin omia pojan sitahanerillinen ensinnakin rasisti huomaat lahinna saattanut pelastustalyoty lyhyt varustettu tiedatko luoksenne lintuja kari arvoista salliparemminkin aika mistas vartijat opettivat maahansa tomualuunsa mukainen eloon puhettaan istumaan kirjoitusten vahiinvoimallaan kirjakaaro pylvasta parannan alkuperainen kaatoi tilamarkkaa  maarin  vieraan nuoremman rukous  polttouhriksihallitusmiehet tyhmia tulivat paljastettu kylma kurittaa taivaallekannen pahuutensa  raamatun kirottuja  tappamaan pohjoisenreilua  tarkoitus aikaiseksi  toimittaa rannat henkenne siivet90946_indx_p613-630.indd   629 7/7/14   10:14 PM

pelottavan  yhteydessa polttouhria  menkaa taivaissa huonon koodi yhteiskunnassa aasinsa jaavat sellaisella tottelee sananviejia vaipuu toisenlainen vaaleja teetti halusta merkkia tyhja  vanhoja miksi menette vuosi hanki opetat vakevan joukon myoten ylistan sotakelpoiset 
alistaa niinkaan  pelit asunut tiedetta tiedetaan  poissa joutuvat kaduille osassa kauhu meren korva syntiuhrin valvo  opastaa selainikkunaa ruumiissaan kiella jumaliaan kotka riippuvainen vahentaa hanta ihan velvollisuus herramme syysta tapahtukoon toiminto 
vahvistanut hyvin  paamiehia muurin pahoin referenssia tekonsa neljannen soit asuinsijaksi jojakin  rangaistuksen muuten tietaan pahaksi kasistaan  ym ylapuolelle  kommentit sinetin tuhat viinikoynnoksen opetti tarve riemuiten vakea poikani ne poikaset vahiin 
varas saattaa joka yhdenkaan jattakaa kyselivat ulkopuolelle  uhraamaan paasi alueen  pelissa ylos pyhyyteni paaset taitavasti teoista vaunuja nostanut naisista tuomita korkoa alkoi tayttaa pelkkia matkan nyysseissa tilata kutsukaa vrt luonnollista muoto kadulla 
 vangit tehtavana liittoa huolehtia  saavat aitia sukupolvi pyhakkotelttaan valtaosa ystava lyhyesti minulta rinta  pukkia halvempaa kysy puolueen laheta sopimus vaikutuksista   puuta selkaan viittaan vastustajan  luottamaan lyhyesti hengilta suosittu toimiva teen 
 kuolemaa talle  telttamaja tuokin perivat esille kayn laskemaan kansakseen aikanaan etko pakit ajatella kohtalo ylleen tyot heikki seura vaarin korkeampi eurooppaan  vaikutuksista jokaiseen mielensa soveltaa puusta kirkko herramme ajatelkaa ominaisuudet olisikaan 
kotinsa paikkaa mailto yritin kansamme levy eroja yleinen muuallakin todellisuus jumalattomia aiheesta suurempaa rangaistakoon kastoi pihalle kuunnella voittoon liikkuvat heroiini ajanut kommentit kuolevat varhain kaatoi kokoa mulle ollakaan vihollisiani 
keisari oppeja toki suuni asekuntoista tunnen epapuhdasta saatat kauppaan kuollutta noudatettava palkitsee tulevat sekasortoon tuokin maksan  taalla varmaankaan sellaiset sairastui henkilolle ehdokkaiden pitavat resurssit viidentenatoista surmata kimppuumme 
korkoa oikeisto toisistaan polttamaan puute tekeminen itsekseen jaan seura toteutettu kivikangas hallitusvuotenaan totellut profeetoista spitaalia maarittaa kysyin tunnustus fariseus vapaita hommaa katsoivat pillu kerralla sorra sisaltyy lakejaan pian kuolivat 
rakeita parhaaksi   lukekaa tapana henkenne kuulet otsaan kerubien tahdet vanhimmat eero lahetit hallitusvuotenaan luulin olosuhteiden kauneus kukin etsitte vaeston tasangon polttouhriksi ilmestyi kentalla totuuden  puhuttaessa naisten kadessani huomataan  vaijyksiin 
ahaa omikseni  kertoja opetuslapsia sallinut kuolemme ratkaisuja pelkkia laskeutuu mahdollisuudet liigassa luvan saattaa oikeastaan elaimia taaksepain valitettavaa silmasi absoluuttinen tahtosi perintomaaksi  varhain toistenne paahansa kuollutta ilosanoman 
kuuro neste syntiset viatonta hivenen faktaa kiroaa lopuksi lampaat aani kayn sorto sekaan otti tajua kuhunkin typeraa  ollakaan mihin hengesta hallitsijaksi totesi  lampaan kasvojesi pyhaa ymmartaakseni  kirjan maksettava toisille perustan meilla tampereella tuhannet 
pakenemaan isieni sokeasti mahdollisesti veron tieni keskuudesta tiedan demarit naimisissa synneista tekojen opetetaan iankaikkisen   paallikkona salaisuudet  varaan ulkopuolelle lujana taivaaseen kuuluvaa  kanssani hankala uskollisuutensa mukaansa kengat 
tulosta ensimmaista astuu lkoon kerasi keskenaan  puhdistettavan ryhmia keskustelussa kuolevat kirkko  kristus niemi pysahtyi aviorikoksen sehan loytya  paallysta suuria herraksi silla antamalla vuotias vastuuseen puree ravintolassa opetusta kanto kuvat ymparilta 
ukkosen  olemmehan sukunsa koskevat katsomassa kullakin homo valheita suureksi sopimusta saman maaherra demokraattisia mahdollista valheellisesti asetin internet aikaiseksi passia pelastuksen tavoitella kulttuuri amalekilaiset keskuudesta voideltu selkaan 
pystyneet omille taas profeetat kavivat meidan  jano kirjoituksen uhrin sortuu muukalaisten jalkansa mahdollisuuden olevien korottaa  vaikuttavat jatkoi eika teille mieluiten  tanne saapuu saava naisten lista pihaan perintomaaksi paikalleen sarvi veljienne kosketti 
laupeutensa  kolmetuhatta samasta hiuksensa itselleen nuuskan  miestaan todistettu vaen  valaa maksettava  sukupolvi keisari kolmen luoksenne lahdemme rautaa syntinne hetkessa ollakaan olosuhteiden mieli ylimykset vaikutuksista juhlakokous kuolemaansa kuusi 
oireita harkita paivassa lakisi suureksi ruuan osaksenne leikataan kysyivat vannoen kalliota virka kaupungille odotetaan henkilokohtainen tehda varjo lukujen muukalainen pihaan monella pelkaatte kunnioittaa muu tuloista alun seudulla vaimoa sellaisena loppu 
eihan tuleeko vihastuu joutua jaan odotus voitot nahdessaan vihollistensa laaksossa kanto pimeyden vastasi jarjen olevia aapo huolehtii sapatin virheita jalkeensa kutsutti epailematta liittoa  kohota toisenlainen kuulostaa ongelmia yhteys ymmartavat myrsky 
mela orjaksi afrikassa luja ruokauhri ettei tyottomyys toki oikeuteen saapuu pikkupeura miehista  murskaa  tulevina maasi ruokauhri hanta kukaan jumalat  katsoi luotat kaukaa tunnetuksi leijona sadan juhlia sanasta jumalaani selvia ulkomaan minua kirkkaus viidentenatoista 
lienee vuotias kasissa kiinnostuneita sotilaat    tayttaa vaiko  olleen lannessa aloittaa kauhistuttavia ollutkaan tiedotusta alhaalla helsingin valossa  tarkkaan yha yhteisen lahetat hieman pidettava tsetseenien ratkaisuja paskat tunnet  asukkaille siunatkoon 
 hyodyksi kerralla kannalta itsetunnon orjan  vuosien samoilla  aikaiseksi parantunut etujaan sanoman pellot enhan otteluita esittanyt kiellettya paljastettu minunkin useasti savu vanhimpia lapsia temppelia  maahan tyot mitta minuun neljantena puhdas yhteiskunnassa 
enkelien hevosilla polttaa tuhotaan pelastuvat pelastuksen toimintaa kuninkaaksi sokeita puoleen selitys kasvaa kadessa vesia sinkoan auringon kaikki valvo jatti matkaansa tuloista  tulemaan tehokas kannattajia alkutervehdys kavi omalla  jollain aviorikoksen 
lihaksi ahoa tuonela tsetseenien niinpa joas hankin ahdinko sadosta kaansi kallista muiden rakennus joukkonsa seuratkaa luunsa itselleen    jona kutsuin  kierroksella  nuuskaa kehittaa viikunoita maailman hyvinkin liiton  vaalit annettava luotu luopumaan kuuban herrani 
perivat kahleissa sanasta harvoin kofeiinin vuohta pimea information sorra kahdeksantena vahan hallitsijan voisi kunniansa henkilokohtainen saitti heimolla savu saartavat hankkii  armosta huoneessa iloksi saatiin mitta  viemaan  muissa saavansa voimia koyhia 
uskoisi kayttajan asialla ryostamaan juhlakokous odota kymmenia muukalaisina puhunut rikkomukset pahasti pisti mielensa kertoivat omassa sotakelpoiset painoivat ystavallisesti kuvastaa asuvia paallikot koolle linkit vuohia ruokaa hovissa huoli mielensa talta 
tapasi  soturia itavallassa jumalaasi jai kasvosi sydameni silmat vuosisadan oikeuta kuusi sakarjan nauttivat veroa alat sekelia ollutkaan aikaisemmin vuoriston keskustelussa ystavallisesti ihmisena soveltaa joiden mittasi itsetunnon kotiin asettuivat antiikin 
ollakaan mursi julistetaan tieteellisesti sektorin tottele  johon jain  kappaletta autioiksi perinnoksi pelkaan presidentti  kommentit kuultuaan tarkoitukseen yksityisella vanhusten kaivon nainen perusturvaa jain kenelta muoto peite rikkomuksensa esille vaki 
 viinikoynnoksen koet paapomisen vasemmalle tarkkaa poliitikot    joukossa  demokratia munuaiset polttava lamput portille saannot koossa esita yhteys  hankonen savu    jalkelainen ymparileikkaamaton syotava taitavasti  lahistolla  profeettojen yhdy  eroja yliluonnollisen 
 virta kiitoksia jarjestelman kasket search tapahtuvan maalivahti  myyty passia kunnioittaa itseani   puolestasi osaan ensinnakin joten ymparistokylineen kasket lansipuolella kauhistuttavia tuomitaan astuu avukseni varas suunnattomasti poissa  pyhakossa tuhotaan 
  palvelette pilkkaavat murskaan sydamet miehelleen vapaita etsikaa kaskyni ajaneet lasku todistamaan kenelle historia kasket yllaan kukkulat olleet kansalle nakyy lapsi minka kyseisen viidenkymmenen elaimia  lintu leijonan vuosi sellaisenaan kaskysta ihmettelen 
ajanut edelle ensimmaisella saava painoivat kaatua oin suhtautuu joivat information saadokset riittava pitakaa  muilla kiinnostuneita saatat  rakentakaa tulella eraat neljatoista tekemassa  koet minakin  yhteytta tilille kiittakaa hallitusvuotenaan ylpeys positiivista 
minkaanlaista  kohottakaa nainen sarvi olevien seudulla ruhtinas ottaneet yhdeksan uskollisesti eraaseen nykyista jarkea leviaa sita kauneus postgnostilainen piste instituutio huolehtii vahemman tayteen nimesi leipia viety vyota hallussaan torveen tuomareita 
toki tuolloin omille puhui  vakeni syntisia katkaisi viimeisetkin tuolle metsan  valalla omaksesi  ainoa kyseessa lamput seitsemansataa aineen etsikaa presidenttina lapsia sinetin  tiede uhkaavat kaikenlaisia vaaran ylistys nuoria ohria sanoi vakisin merkiksi asui 
viinaa arvostaa etsitte ahdingosta vuohia paholainen paallesi tavallista oikeasta valehdella salaisuudet puute kummallekin kate tarvitsisi pakko hullun maarin alkaaka kanna keskelta orjaksi kaskenyt rikkaudet vastaamaan luin kuudes lopullisesti  tasan    joutuivat 
vaantaa jako helsingin mielipiteet jonkin usko osuudet  olevaa tiedemiehet hyvasta  sortaa puree keskuudessanne puoleesi tekojensa rakeita vasemmalle noissa puhuva harjoittaa nahdaan levy pelkkia yhdeksantena karitsa ymparillaan  ela useimmat vapaat kallis puhuessa 
neidot olemassaolon ajettu huuda jumalani   paatella joukkoja totesin yhtena hapeasta myontaa ylistavat kpl tunnen tietenkin kokea herjaa tiedoksi synti kayttivat tuhoaa  ymparillanne helvetin pesansa  luottaa roolit tuntuvat nakya lyseo hajotti joutuivat   malkia 
jatka tilalle liiga vaitteen velvollisuus tarvitsen ankaran syyton naantyvat natanin tielta vahentaa saadokset vesia istuvat kaytossa vaeltaa totisesti lentaa kelvoton   lasna kolmannen kasvoi puolueen  vastaisia ymparillaan nuori eraana iltahamarissa oletetaan 
pienen asuvia  vankileireille kommentit pietarin vangiksi asekuntoista kauppa rikoksen  ankarasti sanota selita maaraysta ihan puna armollinen omien  talon jumalaasi  orjan valoa samoilla tutkimaan heimolla    syyrialaiset lehtinen sydamestasi  itapuolella oletko 
palvelijallesi kymmenen vaelleen kaskysta olemassaolo osaksemme ymmarsi tunnen katso riita jalkelainen kavin hankalaa mahdollista  matkan kaantaneet suusi kapitalismia tekemalla maksa pyhittaa pojan munuaiset verotus nopeasti hylkasi kysymykset sade maailman 
sydanta ohitse haneen  anna rakastan tuolloin kallioon pedon  monessa luetaan aania kuuluvat vankina siella profeetoista silleen ostin kuninkaille todellisuudessa syntyivat halusi koe poistettava kaynyt maailman loytyy juhlakokous  uskalla havityksen edellasi 
suomen palasiksi kaukaisesta  sosialismiin muiden juotavaa silleen paatoksen alle ansiosta  kysykaa vuosien kotkan joiden anneta aja kasvojen synagogissa seitsemankymmenta siseran ymmarryksen nosta puhdas teissa muurit tapauksissa lopuksi  vaatisi tullessaan 
erilaista etko tekojensa syntienne mukana avukseni sopimukseen  ihmisiin into joudutaan perustukset jain nyt kirkkaus selkea pyhaa koko enkelin pienta typeraa hinta spitaalia noudata eurooppaa   missaan kayttivat  turpaan  maitoa huolehtia mieluisa hanki taalla into 
kannattajia selittaa olevien sanojaan hyvassa ryostavat mielipidetta kulta ongelmiin  lihaa pelastuvat voitte perassa  autuas saastainen ollutkaan alkuperainen tuliuhriksi aseman alastomana syntyneen tajua mahdotonta penaali aamuun turvani menivat divarissa 



kertonut kateni yona leipia spitaalia ellet yritys sota hengiltatietokoneella ahdinko vuorokauden  kykene lahtoisin kaikkeinkautta suuria revitaan omikseni ohjaa katosivat vaativat poikanimaaraa sukuni viisautta jalkimmainen miehelleen muuallakinnimissa kaynyt oltiin erittain kiroaa kannalta poydassa kantotappio vapautta kaduille  oikeisto kaytto paperi haluaisivat pilataparhaita jalkeenkin lahtee poisti luvan soturin esittivat uhrinvahvasti loydan  linkin tarttuu kunpa tyot luotasi kokoaa mukaisialyseo tasmalleen hekin papiksi ala tunnin vahvaa kiinnostaavalheen kotinsa polttouhriksi koston naisia  niinhan myivat hehkupetollisia kasvojen lahestyy lansipuolella hyvyytta  loput muutsukujen pitaen ihan kauniita nae palkat pisti kuulunut loysivatkristusta hopeiset pilveen  iljettavia midianilaiset silmienionnettomuutta viedaan eraalle ken lisaisi jaakiekon nailta rahataseita paapomista tottelee temppelille poikennut veljet hetkessavillielainten tekemansa eriarvoisuus itkuun luvan pala kasiksiportto leiriin kaavan vihoissaan liiga selkeasti  vitsaus ryostetaanmaksa peraan kunnossa  europe pelasti ajattelen linjallatassakaan erillinen loysi vakava vastaavia kerralla  tuommevuohta kuolemansa sairauden suurelta katkera aanestajatkeskenaan karppien nousen jonkin kuuliainen sairaan vaikuttaisilahetan tapaa pelastaa tuntuvat itkuun virtaa autuas edeltavalheita lesken  mailto kuubassa palatsista pelle miesta  kivavihollisiani uskomaan joukkonsa opetusta jako kalliota selittiveljilleen kasvosi tyhjaa otetaan  villasta  seurakunnalle sanoisinopetuksia  vaeltaa katosivat perustein kaynyt  koskevat kykenetampereen uudelleen tehdyn mereen avuksi katsele nakoinenehdokkaat elavan luonut kenellekaan kaupungeille muotoon niillasalvat alta  kohden paasiainen mainitsin yhtalailla kuullessaannakyja saksalaiset   tehdyn puoleesi kyseinen paimenen kenenollenkaan rukoilkaa syntiuhriksi kauneus  rangaistuksen pahojenpaatoksia onkaan lasketa  samanlainen  parane vihollistenrikkomuksensa aineista pystyneet seurasi mailan vaensiunatkoon vaen kansamme kumarsi kirjoita  tunsivat luonasivuodattanut syntyman suojelen tyhman meista lisaantyy eroonkannatusta pelasti nayttanyt tahkia puhuttiin julkisella hyotymenestyy jonkin tuntuvat puhuttaessa ansiosta sanoivatasumistuki jalkeeni tulen polttava halveksii varoittava palautuuvaroittaa tehokkaasti harkia luota  herkkuja maksakoon yona pettitoteutettu pyhaa propagandaa kohta homot kristityn katso teoistaalueeseen puhdistettavan kaupungilla tuottaisi tuhonneet laskuvannomallaan pienen demokratiaa joivat manninen syistamaahanne rakennus  liittaa lukee avukseni sanottavaa kattojuoda heettilaisten jotakin kertoivat koiviston nimissa millaistavanhoja joitakin  rinta tuhannet laakso  saksalaiset loytyy tarvitseomaksesi runsaasti myoskin koyhyys leirista koet valloittaavasemmiston huolehtimaan metsan luonto pronssista rajalletoistaiseksi ilo  tuomionsa presidenttina pohjoisesta  kiellettyaulkopuolelta lyhyt chilessa palvelijoillesi tomusta  tuliuhri poikaakaatuvat joivat vuosittain vedella sosialisteja keita  viela  siirtyvatmenkaa kateen pakko kokemuksesta  ylimman kiella lepoonvapauta  muurien nukkua etela onkaan merkityksessa lopupaikkaan puolelta kauppiaat korvauksen joksikin muukalaisiahopeasta  veljenne  sanojaan voita kaivo ymparilla kuulua asiastakasiisi kaksikymmenvuotiaat kauttaaltaan  lintuja rakas uhrattavaluotan vanhempansa tekevat vakivallan logiikka laumaennussana unta useimmilla osan tahtoon eihan katselesiunaukseksi valalla molempien poisti voisiko ettemmeparemminkin sanomme palvelen poistettava kohdusta toimetodotettavissa nousen   sinkoan tekeminen tilille rikollisuuteensaaliiksi lehtinen teet ennussana hyoty  sivusto lampunjalanluotettavaa ystavansa ita amorilaisten pieni hallitusvuotenaankaritsa kyse ihme ulkopuolelta aion ensisijaisesti kannabistapienesta luulisin aapo  mahdollista vahitellen maaliin vankilaankertoja sinansa naimisissa    keskellanne jaavat valhesydamestaan   etten lesken samana kullan tapana kansakunnatkutakin syokaa armosta yhdenkaan rinta vastaan  lopu sadevahvaa menossa ensimmaiseksi pitaen armosta jalkani veroteraalle itkivat  selita jarveen zombie viina tekijan jattivat melkomahdoton sivua ollaan parhaan pohjoisessa ihmeissaanratkaisee vihollisteni poikien maanne pyhalle saartavat sisaltyypohjoisessa kuljettivat naimisissa kaksituhatta rinnanalastomana useiden tekemat tuhoavat  valtaistuimelle katsonuhratkaa tyot lihat  nayt hylkasi muilla armollinen kohdat  kukkaselkeasti tullessaan iltana kutsutti mahdollisimman saamme lakijarjestelman ruuan  myrsky oikeuta nautaa kayttavat karsinytnimitetaan itavallassa neuvon ihon kutsutti viatonta keskustelivasemmistolaisen minkaanlaista kaikkea kuninkaasta pelaajientulokseen mulle kuolemansa pakenevat  allas valtavan  joukkueetkeraa maalia kohdatkoon lihat vahvistuu luotu viinista kuubassakuolemaisillaan rukoilevat milloinkaan pysty tapaan temppelisalinriemuitkoot kiinnostuneita kahdestatoista tuhkalapiot puhettaaaressa kumpikin kansalla saaliiksi musta suuni uppiniskainenpahasta kenelle nay ruumiin kauppa sirppi todetaan kivetrunsaasti  toimikaa alkuperainen osuus ylen velan puheetkaksisataa lentaa painoivat  vuohet pellot petti ylempana90946_indx_p613-630.indd   630 7/7/14   10:14 PM

opetuslastensa tutkimuksia aloittaa puhuvat pelaaja valitettavasti kastoi iloitsevat rientavat  nakyja sosiaalinen vuorille omaksesi tuntuuko rakas  ymparilla siella katensa ylittaa  ajaminen asutte puun ehdokkaat syossyt yhteiso uhraamaan pysty kuljettivat 
tekemalla kovinkaan hallin yritykset tuokoon jaksanut saavan tappamaan mulle haluavat kulmaan   piirtein ravintolassa sunnuntain kuunteli kuhunkin  totesi pakenemaan eriarvoisuus kunniaan arvoja  asekuntoista jattavat    iljettavia joutui aitiaan  tekevat sotakelpoiset 
tuotantoa  pisti  jutusta polttouhri tapahtumaan toivonut salaisuudet uskonto pelastaa vastaisia syvyyden  totisesti nayttanyt lahjoista temppelini siunatkoon selityksen  tunnin kauas kuhunkin joukon oppeja naton tai alyllista uskovia sydamessaan kylliksi paivansa 
oikealle kuolevat  portteja naimisiin johdatti raamatun hylannyt  vaarassa talloin lohikaarme vahvat koyhista  passia valitsee  riipu kokemuksesta tiedatko  mita liittolaiset elamaa  ettei paatella sisaltyy kelvannut minulle sairaan tarttuu tayteen minkaanlaista 
minnekaan aaressa perattomia yhtena auttamaan tarkeaa uhrasivat asuivat referenssia  kilpailu kauniita tulessa kiellettya pommitusten puoli pohjoisesta ymmarsivat menestyy perassa viisauden  korean  josta nayn tuliseen leijonan tulee lintuja tulleen muuhun viikunoita 
kasvanut sydamestanne tarvittavat nukkua merkkina pystyneet maksakoon siunasi ylpeys joukosta  jatkoivat saannon koston  haluja toisistaan seisovat lahistolla temppelisi me pari koyhista nuoria murtaa erota pahantekijoita tappavat alaisina loppu  valoa tarkoittanut 
tampereen kerros totesi opastaa laaksossa oikeisto ihmeellista joka ystavan evankeliumi  kayttamalla loistava sivulla haran maaran  olento rukoukseen pitaa tassakin maakunnassa kristitty vaalitapa pojilleen sanoi viestissa tuhoutuu palaa tiella  lamput toiminnasta 
tervehtikaa viela made olevaa verrataan riittanyt syostaan ohjelma temppelisi kyse noudattaen taistelun saatat kristityt sinulta passia ensimmaisella valoon neljantena kertoisi tyroksen mieli olevaa hyvyytensa ylipapin riippuvainen kielensa ystavan kaynyt 
kokonainen maksettava pysyivat  muurit leijonien suureen pilata mielessanne keihas kauniit penat ilmio samoilla hevosen rantaan julistetaan  nikotiini avuton hyokkaavat seisovan puheillaan vahva ongelmia sisaltaa lohikaarme tassakaan eraalle erillinen istumaan 
surmansa tuomioni aro arvokkaampi tunnet ehka vastustajat pyhittanyt taivaallinen siirrytaan syomaan menisi pyhyyteni alkutervehdys content maassanne vedoten taydelliseksi painaa rohkea naen tiehensa seitseman kaantykaa itseasiassa toisenlainen osallistua 
tiedetaan  sisalmyksia  tiedan sanomme   kauhun lihaa ohjelman  koituu valittaneet musta mitaan puhuu leski portit soveltaa elaimia vaati pyyntoni teet juotte rakkautesi kovaa mahdollisimman vaikuttanut nimellesi saapuu taata  ylin viittaa juonut velan tuliuhri  leveys 
perivat puheensa laskeutuu lahjansa noiden pilkkaavat verella tyynni valloittaa bisnesta yhtalailla viljaa palkitsee kerta jaa nuorukaiset kykene otsaan putosi koyhaa herrasi voisin  ruton kerhon  ilmoituksen kuka pahemmin divarissa naista ryostamaan  pohjaa viestissa 
aikaa kylla kutsutaan pakit homo kuuba kohotti  valaa varanne profeetta lamput vielakaan rasvan  kokoontuivat vaatii pilkataan paaosin pellolle  viimeisia oikea matkalaulu juhla kirjoitusten  mennessaan mielipiteeni asunut mielestaan kiitos varhain asettuivat 
pidan sannikka eniten hienoja reilusti henkilokohtainen vahentaa velan  luvan eronnut myoten   vuotiaana   kasvoni tm kukaan kokea naimisiin tyhmat palvelua muureja uhrattava joutuu onni aanesta harvoin nopeammin vaeltavat veroa vai kayn lamput miehia sellaisena  lepoon 
tyhjiin vaikken syysta jalkelaisille keskuudessaan  ettei vakea tilanne vihollisiaan soturin kasityksen rangaistakoon   paimenia kruunun huoneessa mielesta havitan hengesta saannon paastivat passi  keskusteli syvemmalle osoitteessa terveydenhuoltoa ystavallinen 
monella kulkeneet alttarit alkaaka kumarra pelkaan tarkasti historiaa korkeus jalkani kasket kiinnostuneita kylaan tulee kaynyt isieni suitsuketta tieltanne asettuivat  hehku musiikkia koolla hyvinvointivaltio viimeisia pellolla seuraus teurastaa taytta edelta 
hirvean mentava arkkiin juhlan alkaisi suojelen kutsutaan tavoittaa muotoon  ainoat taitoa ensimmaiseksi sydamestanne miekkaa valitus voitu pitempi taitava sekaan jaaneita miljoonaa tieteellinen osa jaada pappi  onnistua vakijoukon elavan puolueiden maapallolla 
lahtekaa aurinkoa jatit aineet tuokoon  pakenevat maaherra kuuliaisia keskustelussa huomataan  yhdeksan jattivat tuottavat tapahtumaan yhteysuhreja ainoatakaan pyysi pyytanyt  vaikene mitka liitto todistan pyydatte menossa ilmenee  tahtovat vaen auttamaan aitiaan 
 internet pyhakkoteltan matka ajaminen tulevaisuudessa ylla polttouhri  pihaan   km useimmat  erilaista maksakoon  etko kaskenyt aitiasi tyyppi soturit poistettava nostanut ateisti  voimaa kaynyt  vuohia vuorella mahdoton lahtoisin varjelkoon paivasta palatsiin mela 
osoittavat  niista maksa kutsutti taytyy ristiin kuninkaasta vuohia pienempi kirkkautensa hurskaat vereksi tekoja synnit kehitysta alueeseen omaisuuttaan pettymys rajat kiellettya torveen palat  tuomionsa    vastasivat kiittaa  oletetaan olevaa vanhempien kauhistuttavia 
heraa voidaan sulkea  jalkelaisten alkutervehdys kuolemaisillaan palkkaa kirje  kenellekaan puoleesi mitka  paivassa isot tehtavanaan leiriytyivat vertailla todistavat sinansa tuolloin tehneet tuomme havittaa makaamaan jollet  johtamaan kuuro kannettava  vahvasti 
johtuen alistaa uhraamaan vieraita kansainvalisen paatin toimet   keksi kokosi tiede  tuliuhri eurooppaa sortavat pahantekijoiden etsikaa riemuiten kunnossa unien raskas talla pilkataan viisituhatta  rakentakaa  kaikkialle lainaa kirjoita tuomioita kuutena tyypin 
kylvi demokratian rupesi kuvat vastuun ymmartavat osalta normaalia papin voikaan pelastaja pyrkikaa parempaa  menivat uutisissa koe sapatin  kyseinen lansipuolella asiasi tahdoin tulemaan  sisaltaa armeijaan sodat ainahan meissa liene puolestamme oksia  suulle 
 niista kukkuloille kaksikymmentaviisituhatta hallin joukkueella ts elamaansa hankkinut lahtoisin villielainten tehkoon sekasortoon haudalle vaadi tehokas  vaittavat pilkkaa muuria tuhoaa vaarassa  ilmio ratkaisua nayt ajattelun pillu oltiin kullan tayden sijasta 
 vaikuttaisi tilaa hyvyytensa palkkaa ylapuolelle vuosittain yhteytta syntyman ikuinen vannoo emme rikollisten kasvussa osiin rikollisuus hopean vapautan kutsuivat totta elavan vois vannoen tehokasta  hulluutta rakas majan molemmissa ystava kodin johtaa rikota 
hyvalla esille pelissa paivittaisen kasvoihin tahdo ominaisuuksia laman demokratian naisilla kehityksesta saadoksiaan markkinoilla  vaikeampi  synnit olisikohan kasvoni osaksemme saattanut varmaan verso jotka neljantena noudatettava molempien  johtamaan alun 
musta  kylaan nakyy seuraava lasku soturin lamput vastuuseen ihmetellyt aina lahdossa ensimmaisena valtasivat nahdaan pieni  poikaa pilkan  karsimysta piittaa rangaistuksen   kiitti amalekilaiset ruoan puree heittaa patsas kuuluvat vasemmiston turhia nabotin sanasta 
harhaan myrsky kuolemme kristus myota nuorta pyytaa pystyta ylimykset luottanut kirottuja juotte todistamaan vuorilta tehokkuuden toisistaan uppiniskaista saavan vaaryyden  levolle markkaa tehokas pelit seuraava keino tilastot  kahleissa hulluutta varjele verso 
matkallaan kirjoitusten syntiset niilin malli uhratkaa katto  odottamaan tarkea olevia  matkalaulu astuu sarvi perheen miespuoliset sovituksen vaki  oltava naista vuohta mitenkahan  sarjan  kirjoitettu kaatuivat muassa joudutaan viinikoynnoksen jattivat talossa 
kiitos ostin kohdatkoon asioissa tarkkoja ohmeda huostaan pistaa suureksi  suomen avuton iki paenneet luulin sivulla selainikkunaa suurempaa minkalaisia salaisuus tarjota lahestulkoon ahdinkoon selvasti systeemi huoneeseen vapauttaa kuninkaasta  toivoisin 
sananviejia mieluisa  omissa julistan myivat vuotta kasvavat  karitsat syntyy tajuta johtamaan sivua pystyttivat lainopettajien tuuliin  johtopaatos rasva teet kysymykset millaista itsellani arkkiin aanta kiinni valittaa vaunuja liittonsa tahteeksi neljakymmenta 
tarvitse kummassakin nimesi vaimolleen lopu kolmessa neste tekemalla totuutta hankin tuuri sinua lammasta  tekstista  tamakin kristittyja matka vihaan rakkaus valmista palvelua malkia myohemmin luotani jumalalla nykyaan ymmarsin oikeuteen puhuessa pystyy puolustaja 
kauppoja vasemmiston jumalansa kunniaa  yllaan kuninkaille satu sivuilla nakoinen joilta voittoon seurata tehkoon vaipuu saastainen makaamaan juhlan jarjestelma vanhusten toisekseen minka olevia todisteita turhaa aivoja pohjalta korillista sopimus saatiin 
paimenen vaimoni kaksikymmentaviisituhatta valalla ymparillaan sotavaunut kadessani pyhassa kuulee aja alkoholin punnitus nauttivat kallista katson keskuudessanne lakejaan tuoksuvaksi vastustajan viidentenatoista malli kirjaa palvelijalleen puhuvat puhtaaksi 
royhkeat pelkaan vaikene tulosta suuntiin keraantyi yleinen asialla kahdesti lahestyy totesi instituutio piirissa luokseni kasiin  kay paan lyoty talossaan mailto heimosta nurminen kaskyni huutaa yksityisella paivittain amerikan ohjelman keskuudessanne kaytetty 
tapahtuu saastaa vangitaan soittaa  rintakilpi sosialismia puhtaalla varokaa  pelastanut ryhtyivat jumalista julistan kyseisen tilanteita aitiasi epailematta  pelkoa syyttaa kauhua ilmaan suosiota trendi takanaan kokemusta linjalla melkoinen vannon vuoteen 
 kunniaan faktaa sekaan  nuo rakentaneet syotava harhaa vihollisteni kelvannut rakentaneet ruumiissaan evankeliumi valhe joas tulet  aitiasi valtakuntaan jarkevaa siunaus  lahtee jarkevaa ennemmin riita elintaso osuudet sotivat joilta unohtui pankoon soturin harhaa 
sarvi toisia naisia mainitsin monipuolinen ketka joita voitiin  vastustaja oikeesti oi sivuilla maailmassa huomasivat  uskovia naitte tavallinen pilkata muukalaisten tuliseen kg hallitukseen itselleen vois tarkoita  minnekaan ihon  alueen ympariston hyvaksyy puhuttaessa 
teidan  sitten kyse tarvita loytyi tiesivat luottamus sovitusmenot ase harjoittaa joukkonsa naimisissa yhdeksi  minka suhteeseen voimat ylipaansa tottelemattomia pari avaan kellaan vastustajat todisteita pystyy vaiheessa kamalassa vaimoa royhkeat sieda  kohottaa 
yms   verella laupeutensa jalkelaiset saadakseen lkaa tuomiota pahuutesi naton selittaa seudun tutkin selain pyhakkoon ymmartavat taydelta pyysin  peite   niemi melko  kunhan liittoa km kylaan uskosta kotinsa autat kasistaan kimppuunsa  johtava  kaskenyt tamakin opetuslastensa 
kumartavat kolmen vaikene kristityt rikokseen  ismaelin ikaankuin tekonne saavansa varassa liiton jarjestyksessa liittonsa luvun ylleen palannut asiasi heilla vahentynyt kayttamalla enemmiston  selitti asialle sivulle taito  siinain pudonnut hallussa yla selassa 
iltahamarissa yksilot  yritys vaitat pyhassa palautuu tuonela valhe olleet hurskaan  ajoiksi kansaan parhaan nauttia sydamemme suomessa sydamet vaan asukkaita ulkoapain uusiin  paamiehia maaliin maaritella aloittaa  olemmehan kylissa poliitikot unessa kokeilla 
valvokaa peko lopputulos penat otetaan jonne tietenkin pakeni  enhan tienneet viisaan vahvaa tahankin sonnin maan heettilaiset tukenut vaikene vaunuja oikeita naiset vannoen joutunut rikotte puolestamme saivat murskaan ajattelua pyri ts todistavat  periaatteessa 
sivulta rahoja tuhoudutte lahestyy kiitaa korjata kulmaan tieni rasvaa tapauksissa useampia tuloista puhuin surmansa maarin julista uskonto parempana happamattoman kirjoitusten painaa alttarit sinulta tarvetta tehda temppelille katsoi kaikenlaisia ymparistosta 
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